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ROMANYA'YI YİNE TEHDİT EDİVORL 
Rumen Elcisi Neden Alelacele , 
Bükreş' ten Ankara' ya Dönmüş? . 
İtalya Ve 

İstikbal 
ltalyanın Yunanlılarla 
,,..ı.,.,m_ı dahi ltalya

nın m 6 •ta la b • l hattı 
laarsl«ıti iı :ı; • r in de la i 

bir inifham nolata•ını 

aydınlatmıya kôfi 

••l--ktedir 
.....w .. 

Yazan : Şükrü Ahmed 
İlaba de l'""""iıa""' _,,.lı.i 

...Uuiıa arıWaeak t.edWrter ıieJI. ao .. 

........ ~ iMNlrl"a bDhaMa in
lıiıpl' oimlıı ..... _,.,. Bııı -....,. 
Akcloab41eki oallMi sııil&dltuwlan ve 
.Hıı17.,... ~-lb ,,aımelffl o1otıı
•an 7anrlı eld.•iım<ian pplıe edi-
1.-s. AD<alı, b- bu ledbirlere 
nı&"mea ilalµmn mıi91alıbd ltaitı 
.lt.arek.Ki 1i.ııeriDdeki bir iıHifJram nok-
luuulı da llımamlle ..,. ... lan-

- ........ Hl<lla --· Bu, isUllaamı bUbaııwa Nırtr 

Wr so.r~ llealız tlU7a etkAn -•
MiJ.etl nıaurıında oulandlnl&Uia de· 

yam eden -•t İlalya - Alman 

uıı.ri IWfakmm *~- •lmelı:le ol -
nıasulır. italyıııun bucUn ~in btiaral 
elduflı ve ha.Ui lıll&raflıfmdo. ııeı· 

balınııdan -raat bllldaiu ıı:uıhak -
il.alı.lor. s..ı- l>•İlnl<li dwnım lllni
lıa.Y• ılenm e<lel>lle<elı ıaldk, olmH
.. iıaı.ra tıancı lanllıMlır vt mıistd<
lıtl ut n lı&rdetlnt ll&Sll lılr IDki -
:pi v~ im vereeektir? Bunun kat'i
.Y•tle ı..ııı • ..._ mııhalılıalı. ki, 

h•" ... "eeek bir ma&Mle 1aa1mt1c ~r 
ta-.nıicap--. 

ila!.Y&DW Ballıan- ı.ır blok ri-

cıule ··- ... blelı ~ un -
.ıaınıa ık ~ir Balbalı .ı..vıet •ıfa-

llle Ytt .ı.- ııe biimi ı.ır 1'>1 ifa 
el;mesi s(ldlk ~lnıt Jua Ye Jnıy

Veile mevt'.ut •lduita ıünlenle eme.
il "" ıallıveria üdi. Balkan ııoüli
lıası .-.............. İlalyama ıı.ca 

Romanyada Ruslara 
Bazı Haklar Verildi 
Londıa. 4 (,AA.) - Daı.ı.} Ht'

ı·a d ga etc"S n n sı ~ı muharrır
mıce gm"(O. Alman \1 ....,, ı Gö
rmg ön\lmiı k hafit Roma,•a 
gid reK lia a bı arı: fok i.) a
se1irden 'a geç nrn•ı:e 'e Al -
ınanvanın vanında haf'be girm '
,ge na.ı çaı a.rak • 

G<lring, ,,ııe :l' wan 
Fra11Bız - ltiih an n ebetler:-
ni bozınağa ~rru;ac K Tunus 
ve Ciobutı etrafmrla ı e · 1ı:le<. mıi~
kiliıt cıkararaK i al) a 1 mütte
fikler arasındak m rra3cl:ıatı boı
maııa te'Vtt> u; ~ekıt r. 
Gör~' in dıltf'l' b r \ ui:resı el{' 

Alman - So,·vet anJa,.masın: İta!-
. \ ava tasvıp ettırmek \e Alma'! 
itslvan anlaşmasının esası 0La1 
anli lromintern paktilc bunlar 
teltf edilir oldugunu kainıı! et -
tu·me-k ve bu sur<'<tle dc> Rusların 
Ballranlarcbk; faa!Tyetine karşı 
İtal.vanın kavıtsıııl•gfü, temın 
ev lmıekiir . 

Umumi bir sivlltiı taarruz kar
Gl6ınd.ı bulunuyoruz. Bu t<ıarruz ( ArU.ı 3 ünc\l sayfada) 

Amerika Silah 
Satmıya Başladı 
Müttefikler Milyarlarla Liralık 
Silah Siparişini Derhal Yaptılar 
Va,ingion, 4 (A.A.) - Keioicmıı

ı.ur •uvelt lNciıin saat ız de ambar
ıoyu kaldıran .reni bltanılhk Jı:ana • 
nu~ır. 

Nenortı:, 4 (A.A.) - Bitaraflık 

kanunu.nun tadilıltını tasvip eden a
yan ve m.ebmall meclL-.i. 3 Kanunu -
sanlde normal M;timaına bqiamak i-

ve inl'ilh: aja.ılları Amerikan taJ'J'•'"' 

re imala~ılarlle 175 mll7on dolarl&lı 

blr mukavrie yapınqlanlır. 
Bazı kaynaklara aöre slpa,riş: Nli .. 

lt:n tayyare adedi ısoo ili. 3000 dir. 
• Paris, 4 (A.A.) - Pf'tlt Parlsle.n 
l'&ltteııtinin Sev - Yor.il: muhablrne 

(Arkası 3 Unetl sarlada) 

. -

Cumh\lri)'eliınhı:in lti ınt_·ı yrldonu

mü bayraDlı manase~ülr bır tok 
df'\;lf't rri"llt:ri Mllti "leftmiı 1 e,: ... i • 

eumhur İnOnun<' "aınınu ll 'Kranar 
l'ODd<"ı f'rtk, Curk millt-"nin t-u en 

buvUk ba,·na.muu tebrik. rbn.iz;ll"rdır. 

Tt-brik tdeu ilk dt:\·Wt rrı'.'ilt"ri ara

sında "lra..-silf' Ffırani~tan Kralı '1u· 

hamıne-d Zahlır, ~a Krah ~o .. 

pold, Mıı-;ır Krt.Jı Faruk. Birlf1Jik A

merika dtvlPUeri C'wnlnırrri.&t Kuı -

vMt, F.-a.nsıı Cumhurrrisi LObron . 

Y11na.n Kralı Gf'ıOl'ı:t:s, Jralt Kralı Na
ili Prens ApiöJ Nh, Japon İmpara • 
toru llirohito. Li,vanya R.ri!rit"umhu
ru Anasta .• 'Mrksfka Cmnhurrf'iRi J,a• 
;ıaro bulunmaktadırlar. 

)!illi Şf'f İnOnö, bu k-brik '°"l~ral

luına ~anıimı bir ureık tıt~kkur tl

-~r. ttvabi Lıel«t'aflar KOndrn:a" -

ltrdir. 

Dahiliye Vekili 

Dün Kayseride 

Tetkikler Yaptı 
~:.lt'ri. 4 (A.A..) - Tetkik !tıt"J& -

hatine ('ıkm.ııp olan Dahiliye VekUi 

Faik öatrak bu oalıah btıra7a relm~
llr. Vallınlo vr Vllayt! eriı:inı lara -

fından ka~lanmlllftar. Dahili~ Ve

kilimiz muvasaJat.mdan ao11ra ka&a 
:lr.aymakam1annın da hazır buluu -
dak.ları bir toplantıda v11iyetin idari 

iıderilr a.likadar elmua, il.allat almlf
lu, 

Faik Özlrak .... ı t? de Halk, mu -

H&es&t. birlikler Ye ~küllerlt mii

-lerlni llab•I etmi.,lir. 

Jçln ı.e Almaıı_ya ile lılrlllde polltlb- .. re dün dajılllll)lır. 

~7?.k~:§:E ~€:.::'.:~:~:::· , İtalya Balkanlarda 
nimsedlii ve bunda denm e*tlfi laraf bir mınlaka teslsne dair Pana- G • t t • k s t • k 
IPU.htrllf kaynaklardan zamaa &ama&I 1 ma konftran§I tarafından ittihaz f'di· ı ı ç e em p a ı 
l'tl n hau biv&dilleri.Q ve a..;u. &et>- ltn karar meriye-te KİrmiıJtir.-. 

----(Ar_-_s_ÜKR_
3 

-ÜJ0<-0ö_:e_7-~-d=_;_\_"_:_r:_~d·_-,,.v_:_:_~~:~·>,:.~·~:~:, Görünmi ye Çalışı yor 
~~mııımırnıDlllB!DDIUIUlll' 1 At·na. 4 <AA) - Atına Aian-

1 ÇOK YAKIN DA
== sı bildiriyor: 
~ """ Italya ile Yıınan.ı.; -

1- i i:; ~~~a ~~~oo~~~~~~ 

1 
siratta bulun\'1'oriar. 

il O •• PME BEN/. ı m;Z::~J:;~~~!~~ 
ile samımi bir surette teşriki m~ 
sai eylemeği daima pek ziyade 

E! !!!! ve samimi surette arzu €'Y'leın~ 
liii;; Y0 .,.an •• SEL AA Mı· ı· Z L'"' ET ""'"= b b "'-' == olduğunu ve una inaen şimdi = ~ iki memleket arasrı<laki müna -
= B o y u·· K EDE B i R o M A N = sebetıe'rin du{~ ile Metaksasın = müşterek gayretleri sayesirıd<.> tar 
§ Kaçanı koualıyan a,kın romanı.. Bir il•"" kız, = sinını görmekle büyük bir mem
-= T ;;;;;; ı nuniyet hissetıme.kıte bulunduğu
~ 11üzel, hoppa, hırçın!. ıımarık, fettrın, •I• auuca ı nu ;yazıyor ve diyor ki: 
iii •ıfmıyan bir ,ey.. O P M E BE N 1.. U:ı;an yıl- _ Bu vazı doğu Akdeni7Jdc ve 
~ /ardır ha•retinı· cekı•..:n1•• 1·cli, ha .. a•, kalpleri ~ Balkanlarda barşın idame ve tal • .. • - = kiminde alakadar olan bütfu El coıduran, 11ö:ı;ler/ ya,artan, '11ece/er( •abahlara -

1 
rnemleket.leıi memnun etmeli· 

kadar İn•anı düpündüren büyük aplı romanı.. dır. 
Öp M E BEN 1 Ge k 1 J /'k - EtnOb gazete.;; Dü~nın ba~ 
ldarm ron1anı.. ·- nf ız arın, .eıı•n e_,ı an• I :ı~~i~':V:~~~~~Y= 

1 dalti askeri kuvwıt.lerm kar.;ılrk
lı olarak u.zaklaştınlmaBırun bu-

Yanan Batveklll General Mrilıllsaa 

nun müslıet bir delili olduğunu 
blldiriyor. 

(Ar.._ S lioıell oarlMa) 

-.. - .•. -.... ..,,.,,.. 
1 . . 

1
S. Rusya, Türkiye ye 
Muğber Değildir 

Son Azimli Hareket 
Tarzımızda Haklıyız 
Pari&, 4 (A . .4.. )- RIMlı)·o ajansı bil- • 

ılfrl.ro<: 

.Bqiin oınau l'ibi yarın da 
memlellrttmiain buD sallMI banc..

H t.tmaiı ~mimi sart-tt.e anu Ni
J'OMIZ, ,u prUa ki, ba hal emnlyet.i
mlsiıı ~bllkeye döıımesln• ve teah -
lıiitlerim.Uio ihl.iline tıeMJJ olmamah

dır.• 

Türkiye Be~icumhurn İı;met bo
nü.'ınin B. M. MttHsl.nln S ID<"ı Uv
rffinin k1Qadı miinuebet.ile 9Ö7lf'di

ii nutkun bu esas cumltsi, Turkiye, 
İaı'Utere ve t ra.nsa ı birle$Unn P
rü.ş bera~rlijinin sak.ılıjını parlak 

bir sure&te cösıermekıeflir. t·(': millet 
harpı.en nefret f'dJyor. fakat tel.il.et 
kork:osayle l~UklMJ.erini fed.a. edemi
yecekleri cibi &ellhhUUerinı d bir 
paıcavra l'lbi t.e-likkl edem.Hler. 

BALKANLARDA Sl'LH 

Yf'l mıntakaM t.eU!IÇ Tf' Balka.nlartb. 
huıurllD klame&kttr . 

Seville ~mberla.ı11 banu le(en ... 
J.,.de Avam Jlamanıaınu Siıi7lemLfli. 
İsmet İnönü ft 1 T~rinisankfe tek -

•r eU.'9,tir. İri niyet ~lbi olaa ltir 
ftvlet adamı bu söderi ııUphf' ile 
lıi &r'JI la.mıy a.cak ıır. 

lAndra... Pari5 ve Ankara .. u.imet
~ri. baratı her miUe&iD hvkokuna. 

:mut.lak suretw riayet edilmff.i sare -
ült &t-krar tesl~ etmek \'eya korumak 
'balı.sında ayni ülkü ile mutt.aıufhrlar. 

ismet İnOnii'nün t.ebaniı ettirditi 
l'ibl, bu ülku htr mf'mlf'ket kin ken
dl hususi bunyt10inf', c-0irafi ,.aEİYf'ti
ne '\f' lmkinlarına l'Oreı mohtrlif t~

birleri i~tilu.nı et.Dlekt.t" olma'ı pek 

tabii. bir t?eYdir ,.e bu noktai n;ı·.t.al'a 

Londra \:t Pari ·ı. tamam n i tirak 
f'dilmt>ktedir. 

FiNLANDiYA 
BEDBiNLiK 
iÇiNDE •• 

Hehin_lti, 4 (A.A.) - Fin
landiya Harıeiye Nazırı Erk
ko, dün ~am Finlandi;ya ga-
2.tecı:lerine aşağıdaki bf>ya -
natta bulunmuştur: 

Finland> ·a d~la-1, So,._ 
yctlerın uıleplcl'inın üçte ıki
,,inı kabul etmiıı!erdir. Kabul 
ed · lmrven kısın, Finlandıy a - , 
nıı1 _cenubu garbisinde Sov -
y<tlere- bir deniz ü ·iı veril
ıne:.ıdır. Bu talebı reddcdi:;i- 1 
ID'ze p. ımal memlekct
lerinın \ Fınlandiıllanın bi -
tar ti ıı: nın ıda'IllQ;idır. 

Vu Jkcr er cvvelkılcrden 
(Arka ı 3 ünctı sa.yt~ da I 19 T~rinİf'\"'\•elde lınza edilen n,u

a.hedtoin ca.yesi Avrupada bir e-mni - (:\.rJır.a~ı 3 uncu sa;yfada) ı\ıı _, 
~~~~~~·~~~~--~~~~-~~~~~~~~~~~ 

Tayyare 
KaÇakçılığı 
Davası 

Aüan, t dııt1am -lıirin -
ıleR) - ETYellıl lllİll, lıir .... ıe, ban
ÜD epeyee bir miiddel .,,,,,.,ı vôaa 
•elen tayyare 11.açallçabiı meeelestn
den dolayı 3 ay h&INlt' mahllôm olan 
Hariciye Vekaleti Protokol !jubetii 
memurlarından R.uhi Bozcalı hakkın
daki kararın temyiz mahkf'mesi ta.
ralından nak:ıedilditini yazıyordu. 

Bu metiele hakkında salihiyet&ar 
111.ehafitde yaptıiım tahkikat nttitt
sinl bildiriyorum: 

B.ahl Bozcalı hü.lundaki karar 
&em.7b cu.a dairesi &anlından nak..se

dllmlf ise de, nakz, yanldıi'• oıdıll -

•• .ı..tıJdlr. 
Dakiki nak.z sebebi şvdur: 
'hmyla mahkemesi, t.el&ra.fı Ekrem 

Jlalndl Xönlie vermekle muınm ••
lıinbı, OYralı.ta ıı&lılekarlılı 511\lUIUI iıt

(Arkaaı 3 üncü M7fada} 

Eli 
insafın Namı Olmamahdır 

En büyük 'fİlliyeUmiz, bu.yük ve 1 
laülı tik&reüatl& nalr.H vU1talannm 
belediye niaamlarını hlce sayuak. 1 
'belediye otoritesi.le alay ederek ke· 
'\'illerine bu)'ruk hareket f'tmclericHr. 

Bu arada tramva lara asıtantarm, 
trımvaylann dı.t &arallanna rpet. 
torba OlS&Dlann liubalHlklerlne cöı 

7omolduiu. zabıta mrmurlarının bu 
•lbi ahvaldr harf"ketr .t'f'fm«"mf'lf'ri 

dt- vardır. 

Filvaki nede bir ıki ıun, ftti bir 

Juuyı t•klp Hen sliulrr zabıta faa
J.Qrcte c-eeer, düd'ilk sesleri oriahiı 

-1&tır, &naavular, otobüsler, kam
yonlar, otomobllller durdurulur, ba· 
samalılarda duran. &ramva a. a.sdan 

70l<a indirilir, olobalerln, k&myon
lann yola (!evrilir, o&omoblllcrle fO -

lirterln vtslkaları rioden •<lllriHr: 

aonra se-ynisefer lıtkri •mc ıabii acr· 
rlae &erkN.Ulr; l'nM tramva lara &st

hrlar, d" ta.raflarına .epet '8rba a • 
sarlr, o&omoblller. otobüsler. kamyon
lar •ene ba.şıbo. .. kudur: deli l'İbi dar 
('adde-lerimizdf' doluıp dururlar. 

Bu halin onü.ne l't('lllıek i(in ceza 
kesmek merhametsiz.et. lnsalınıca 

ct'za knmE-kt.en başka çare yoktur. 

Hrlc tramvaylara a ı1anla.rı. tram
Va) ın dı ına epet.. torba aauıarı kon
trol etmek, t.ram:vay ne- kadar kal& ... 
balık olursa olsun. cözdeın kaçırma • 

mak bilet.eilerln vadtaidlr. 

D1İn blndlilm bir lramva7m arka

'""· ~i altmış ııı.ı ile dolu bir tram
vayın arkasına btr küfeci asılmıştı. 

(Arkası 3 lincü sayfaCla) 

SELAMİ izaT HDBll 



BOYOK TARiHİ ROMAN : 5 

GE ç SMAN 
\'ezan : M. S a m i K a r a y e 1 

Şeyh Mahmud' un T ekkesina Padi
şahların ile Nüfuzu Kôfi Gelmezdi 

Saı.:uyda, Raziye k:adm dye birisi. 
\.1irdı. Bu. Raziye hatunun oğlu Mu.s
:tftt ıuı$a İstanbun.ida büyük bir nü

flr.ı;a sahipti. 

~·; .. "an Ah mel, ta:hta çlkaı· çıkma 

d~rhal })unlar Şama stirülınüştO.. 
&ıfiye Sultanın ınuhalifleri ve &

ni('n canJar1nı güclüklP kurtarıp o
l.'a huraya sinen!t•r y;:ı:va;;, yava;t 

ort ıy çıkıyordu. , 

O "kıUel', ÜskudaıW. Şeyh 14.ah -
rııut fendi diye birisi vardı. BU-y a 

aanun tekkesi .1deta cankurtaran -
u •. 

Ş.:yu Milluuul e.ı:eıxL. tek.kes.ine her 
k.tn1 ilüca etmi:; olsa canıru kurta -
rcı:dı. 

Vaktuı veztrler.ı bile padifl;h.laım
dc.ı_u canlarınL kurtarmak için Şeyh 

M.ahmudun tekkesine ilüca edip der
vi~ olurlar, bu, suretl.e canlarını kur
W'f"lrlardı. 

Şe;yh Mahmut lekkmne padişah -
!arın bile nı'ltuzu killi ıelmezdi. 
Şeyh :'dahmut efendi, devrin en. 

ı leri gelenlerinden idi. Bqına blrçot 
lı:ışi toplamış, Üsküdardan iW>atto. ı 
bilwk halkı avucu içine alıruJ sarıltlı 

bİ1 ..ıtiJ'a idi. 

Fakat; Sultan Ahmed! EVft1, oa1 • 
ıaoata me:y;yal, kadın cazibesine bil
tun ~ mesburd~. 

On beş yaiJllda Halic:e Malı Flrua 
Sultanla evlenmiş, ve, Malı FlruE 

SuUandan Genç Ooman dİİD7RJ"a r& 1 
.UŞU. (1013 H.). 

Sultan Ahmet, tahta çılttıttaıı bir 
oene sonra, validesi Handan Sultan 
...tat etu. (1). 

Validenin vefatı ıenç padlfillu çalı: 
nıü\eesslr etmişti. Valide Sultarun 
Yefatmdan sonra, ~da nü.fiauna 
labi oluruıcak: kadınlar kalınmıştır. 

Malı Firuz Sultanın lıarid. si;yııoetlıe 
h.it;bir tesiri yoktu. 

Fakat beş sene sonra, (1018 H.), 
Mah Peyker Sultanın Hasekiler ara
~ana kanşması, sa.rayda mühim bir 
.ıevnn başlad.ıltına aL:lmet teşkil et,. 
ti. 

ilah 1'1!7ker SU!taıı, bit' Rttm ı
paruun kızı idi. Aaıl ismi •Anastas
ya• idi. 

Fakat, onu hemcinsleri ,l!fasl,fD 
diye çal!ınrlard.ı. Babasından pek kü
çük yaşta ölı:.tüz blmı;tı. 

Nihayet; Bosna Beylerbeyisin.in e
line &eçıniş. aüzelliii. ve ttk8sUe ken
disini beiendirmilU. 

Beylerbeyi, bu 11ıizel kız• Dllrü»
~ \ıadc ağasına bir cel'QUe olmak üzere 
hcdi,ye etmişti. 

Darüssüade &&ası da, esasen ta
vaşi olmasına binaen, bu güz.el ktzı 

Sultan Ahmed.in odalıkları arasına 

katmıştı. 

Gtizel Nasiya, o t.arıhı.en ıtibııı.ren 

Mah Peyker namını aldı. 

Mah Peyker, saraya geldiği zaman, 
•am bir gonca idi. On ~ş yaşına he

nüz giı~ti. 

Boylu, p<»!u, Iıal~ttUar bır sima
ya mulikti. Yüzünde derin bir ihtiras, 

ruımi bir "'taret ve ıre:vtanet görll
ltiTClü. 

Osmanlı hanedanından birçoguna 
• ı.yasette, idarei devlette kösemenlik 
\'7t:r.i!esini gören Köseın Sultan, da· 
ıma şatarelli durur, lati! şaritıları, iş
vebaz oyunları, güı.el söz liÖ7le1işi 

ı;uıtan Ahmed! teshil' ederd.ı. 

O zamanlar Sultan. Ahmet, on alt.ı. 

Y"flilda idi. Mab Peykeı· Sultanın 

evsa!ı. taravetli hW;nü padişahı ateş 

:o>kile tu~turmu:ıtu. 
Hasekilerin kA.tt...ı, ıt!Rl Malı Pey

ken, kı:;kanııU1a başlamışlardı. Hep- l 
sı aleyhine ittifak edi7orlardL. 1 

Fakat. _ Mah Peykerin ıüzellii\lle, 
~vebazlıgınu za:rafetme, fikrine, ıü-

zel .so;ı:; söyleyı.şine karşı durttmlYOr
lardı. On altı T&Ştnda bulunan Padi
şah, bepstnden ı:iyad~ M~h Peyken 
vrırgundu. 

Bizim tarih!t."ı: Ma.b Peykeı-t' Kt>sen1 
Sultan da derler LiJon, Ahmedi Ev
velin, Mah P<·Ykt>rden ba~lc~ güzel 
bir ha.":cki~i daha vardı, 

İsmi Fatnıa Sultandı. Gcıı\ Milh 
Peyker, yalnız bu kadınla basa çtka
mıyordu. 

Çünkü; Fauna Sultau dtı Mıiılb Pey
ker kadar işvebaz \'e şeytan idi. 

Fatma Sultan çok geçmeden \•efat 
ettı. Bundan sonra, çok talili olan 
Mah Peyker, sarayda muzaffer bir 
kwnandan gibi. mahmuz sallamab 
ba~lad.ı. 

Sultan Ahmet, Köoem sııııa.:., ;ya
ni Mah Peykeri, elmaslar, inciler, ,.a
lcutlar ve zümriıller içinde :yaşaıı,.or
du. 

Genç padişah, seVllili Malı Pe;yke
re yalru% bir küpe hediye etm~, k17-
meli ild mil;yon raddesinde idi. 

Mah Pe1ker'in Birinci Ahmetten 
dogan ilk çocuklan kızdı. Biri ölmüş
tür. (1018 H.). Doiazı ~Sultani· 

se validesinin fevlcaü~ muhabbetini 
kazanmıştı. 

Kösem Sultan tab'an muştıkti. Fa
tat hırs! sallana! kalbinde her şe;yo 
hAkimdl. Daha Ahmed! Evvel zama -
ruuda bütün Osmanlı saltanatını e
line almı;ya çalışı;yordu. 

Mıh Pe;yker, Safi.Ye Sultanlara taş 
çıkarmak istiyordu. NasWı Pqa gibi 
serdarları da:darete ıeçiriJror, nüfu .. 
zunu çoğaltmak için ÜÇ 7qındaki Ja
ZlDl (2) ;yaşlı. bır vezire nikAhlamak
tan geri durmuyordu. 

Kösem Sultan zekisi.le beraber llÜ
zelliğinl de lrullanı;yordu. 

Sarayda mahpus bulunan Birinci 
.Ahmed.in kardeşi, şeiwı.de A-lustata -
nın Abaza va lidesile Genç Osmanın 
validesi Hatice Mah Firuz Sultanla 
durmadan entrik11;1ar i~i.nde çarpışı-

1ordu. 

Çiinkü, bu kadı.nl&rın her bin bi
rer ~deye ınaUkti. Mah Firuz Sul
tanın Genç Osmanı vardı. Çerkes A
baza.si Sultanın Sultan Alunedin kar

deşi Mustafa.sı vardı . K.llsem Sulta
nın da kızlardan soııra doğurdutu, 

ıehzade Mehmedi, şehzade Muradı, 

şehzade İbrahim! vardı. 

Mah Peykerin oğullarına nöbeU 
saltanat gelinciye kadar sabah olur
du. 

önde padişahın biraderi optal Mus
tafa vardı. Sonra, padişahın büyük 
oğlu ve llatice Malı Firuzun oğlu, 

gürbüz, sapasa~lııım şeh?.ade Oc;n1an1 

vardı. 

Kendı oğulları en :-.t•nuna kalıyor

du. Padişah olmalarına imkan yoktu. 

Ne yapıp yapı.p .aptal Mustafayı or
tadan kald.ırmal.ıyd.ı. Sonra, Mab Fi
ruzun biricik oglu Osnıanı da orta .. 

dan kaldlC"dıktan sonra tam mana -
:;ile meydana sahip olmak kolay .. 
laşmı.:; olurdu. 

Mah Peyker, kocası Sultan Ahme
di Evvel zamanındaki nüfuzunu o .. 
g:ullarına kadar .sürdürerek yaşatmak 

istiyordu. Bu derece haris olan Kö ... 
sem Sultanla başa çıkmak kola;y de
&ildı. 

Nitekun, lStikbalde her §eY'e bitkim 
oldu. Sultan Mustafasuu da Genç 
Osmanı da silip süpürerek Osmanlı 
saltanatın hftlcinı ve serdar oldu. 

(Arkası var) 

(!) Aya. .... f)'Mla Etrl faU~I ü,iacii 
Saltan Mehmet tiirbeslnd~ yalıyor .. 

-(2l Naima. ellt 1!1, 8 95, Ut. Fftle· 
ite Kitlp Çelebl Cilt 1. S Hl. 
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r ı ir Kış uabah 
~:===1rs;larnı izzet - Mefharet Ersin 

Velhasıl ne yapıtı' yapar 
l-;ı:stahaıı<"ye ka.aar gid.,ı· l(elı -
nm. ı ·asıl. buna bıc dıyecej(iniz 

ar mı? ... 
Bir !ki samyel.ik bır süJ<ılt ol

du. 1 .u c.İok"-<l hatı n Obur 
u<'uncl. küç(;k bit ter"'1rlüt dev
r< si g~-çiriyordu. Bu kaıdın acaba 
dcdi"ini yapabiloook mİydi? Fa
kat ne oluma oJ.<ru.n bu son ve bir 
tek çareye başvurmaktan başka 
çıkar vol yoktu. Bir i1tl ökısiiroü 
ooııca v-eniden söze başladt: 

- Va.D:ahi hannuefendi, eğer 
dooiğiıı.izi yap3bi.lirseniz t~bü 
bir divereı'tim '.\"d1<. Bu ""'i<a!Me 

bir Ş<"\' olllr. Ve cmınınt kı, 11.e · 
r~k GaJ:.rı ve gerek.., karısı size 
ılıin.ihayL mmne~tar kalacak.lar
dır. Fakat bHrnem bu kadar güç 
bir i:;ı ba:;armak ım'lı:anım bllla
bılC'CE'k 1nbdn'z'' 

Pakize sabı.ı>;ıı.1.:ıı.aı · 
- Orruıını baıı.a hı.rakın, sız 

bana şimdi laz•ın olan il~ 
lsimlerinı verin, müt.Eiıass::s dok
torun ismini ve adresini söyleyin. 
Eğer !kabilse biz yola çılomadan 
evvel doktora ve hastahaneye bir 
,kere telef.on edip geleceğillllZi ha.. 
ber verin. oruar da hr.zır olsun
lar.. üat tanfım d~ümneyin? 

•• 
Universitede 

• 
Halk için 
Kon/ eranslar 

!Halkın Eşyasını · Buğday Ve 
Taşımak İçin PirinçFiatları 

Tedbir Alınıyor Ucuzladı 

Relc:törlük B i r K ı ş 
Proğrcımı Hazırladı 
istaı>hu1 Ü.ı:ı.iver.site.si 1939-1940 

ders yılı i<;mde verilecek sef'beıst 
k<>nferarıa.arın listesini hazırla -
mı.ş;ır. Bu kcmferanslara herkes 
gcl<Oibilecekli.r. Konferaıwlar her 
salı glı.ııü akşamJ üniversite kon
feraı:ı:; .sa1Jnwııda saat 18,10 da ve
rilecektir. İ.lk konferans salı gü
nü akşamı verı.eeekt.ir. Konfe -
ran!Uu: mayısm ilk haftasına ka· 
dar devam edecektir. 

Konferaııs.arın proğramı şudur: 
7 /ll/!l39 Prufesör Dr. Neşer 

Önler İrdefp mekıl"P hıfzıssıihha
sı, 21/ ll/9.39 Profesöl' Dr. Koss
vig: Hayvanlar aleminde dev'let 
teşekkülü. 28/11/939 Profesör Dr. 
Tevfık Remzi Kazancill'il: Kıu:Ln 
psiko:.Ojisı, 5/12/939 ı mfesör Dr. 
Anerıbaoh: Dante; 12/12/939 Pro
fe;iir Dr. Heilbronn: Müktesep 
vasıt:ar tevarii6ü; 19/12/939 Pro
fesör Dr. Altif Şaloir Şaka.r: ~ 
liil çocukılarda beden terbiyesi 
(projekı;;yonla), 26/12/939 Profe
sör J)r. Yon Aster: GoetJıe'in Fa
ust'u, 9/1/940 Profesör Dr. Win
terstein: Ölüm fiziyolojisi. 16/l/ 
940 Profesör Dr. Den:ıher: Tabiat
taki şekillerin teşekkülü ve bu.z.. 
!arı h~e getiren kuvv-etier., 
30/1/940 Profesör Dr. Dobrets -
be.rger: Devletçilik me.S..:esi, 6/2/ 
940 Profesör Dr. Mr.har Osman ı 
Uzman: Ruhi ve aso.bi bastaiık • 
}aı<da yeni tedaviler .. 5/3/94ü Pro
fesör Dr. Kazım İsmail Gürkan: 
İnsattlan insana kan verme, 
12/3/940 Profe.sör Dr. Muammer 
Raşit Seviğ: Evlenme hususun -
da kanuDlar ihWatı, 19/3/940 Pro
fesör Dr. Bossert: İstarlbul akro
polurıda 'Üniv-ersıte hafrwatı 
(pro'ıeksr;onla). 26/3/940 Profe· 
söı• Dr. Kessler: Devletlerin bu
günk.ü tip'.eri. 2/4/MO Profe&ör 
Dr. Hamid Nafiz Pamir: Anado· 
!uda zelzele, 9/4/940 Profesör Dr. 
Neumaıık: Ahlak ve iktisat. 
16/4/'940 Profesör Dr. J. Hirsdh: 
içtmıai Hıizıs6thha, 30/4/940 Pro
fesör Dr. Frank: !Oinisiıven ve 
faa.liv-elıleri. 7 /5/94-0 Profesör Dr. 
Sedat Tavat: Tababet Herlıyor 
mu? -----

Yeni Vali Mu~ viııi 
And<ara, Beledl:ye re-1'; muavini 

iken Ltwııılbul vali muaviııliğıne 
tayin edilen Haluk şehrimize gel
miştir. Ha.lük Valı Liit[i Kırda- , 
rı ziyaret ederek, işler etraıfıııda ı 
uzuı~ müddet ı:örü~ü:;tür. Ya -
ıwtlan ıti'ha"en yel'ı vazifesine 
bıı:sl"·acaktır. Haluk. n·,·elce ı,. 
tanbukla nıllhklif k"'" kayma
kaınlıkior1nda bu~.ur.rnu~ Ye kcG
disini herkose scvd.rn,·" (•alış -
kan, dürüst bir idare adan:: d•r. 
Yeni vazifesinde muvaffakıyet
ler temenni e<}eı;z. 

Sinemalar Ucuzlayacak 

Belediye Teşkilat 
Vücude Getiriyor 
Bale<Hye, bağaJ talimatname

si hazıriamıştır. Yeni ~alimatna
me yaık:nda Denizvolan umum 
miidürlügüııe verilecekıtir. Tali
matname haztr-anu:ıken bet~ediye
nin eşya nakil bürosunun faaliye
ti göror.ünde tutulmuştur. Ba -
gaj memurlan en kısa tarikten 
eşyayı vapuıılara yerle~tirecek· 
tir. Ba.gajJar k;in va.purla.ı'da 3.)' • 

n verleı· ayrılacak, baııaj memur
alrı \'apurlara kader girecekler
dir. 

Bu suretl.e eşya nakil isleri ın
tizırınD girmi,; olacaktır. Yıolıcu. 
eşyasm ı belediyenin eşya nakil 
bürosuna te;;ıli:m edec:cl<, eşyanın 
en ı.ıcuz tariie üze.-inden yeı'leri
ne ~rı<lıerihr.esi kalbi! olacaktır 

-·-·~---

Memur Alınıyor 
Bır miE<let evvel giiınrü'l(e ır

lına-cıık memurlar için lüıe me -
zuııJ.0 rı >.ra>;mda müsabaka im Ii
hanı acan gümıük idaresi 'bll,l(iin
Lende ı:i>ksek mektep mezunları 
aras•nda da bir imtihan açacak
tır. Kazananar derhal vazif.el"t'e 
tay.in edLeceklen:lir. * Gi.imriikl<"r hır.ımooürü Met
hi bu.gürıJ.erde İzmıl. Marmara 
ve Çanak.kale ile Tralr'fa güm· 
tükleri üzerinde teftişler yapmak 
üzere bir seyahate çıkacaktır . 

---0-

Hatayda İntihap 
Antak,} a, 4 (A.A) Yann 

burada mebu.s seçiın : yap~ak- j 
tır. C. H. Partisioiı: bu seçim ı 
içir.. beş yerire 12 namzet ~te-
rilmo>' bfüün Hat:r}"<la derir. bir 
memruniyeı husule ~etimıi!;tir. 

İzmirde Zelzele 
iıım.iı-, 4 ( A.A.) - Dün öğleden 

sonra İzmirde hafif bir yer sar
sıı:füsı duyulmuştur. E\·velki ge
ce yarısmdan sonra Di.kHiide 7 
saniye d<"vam eden sarsıntı Bf!r
gama kazaları ile civar nah'İ(fe 
ve köylerde de hissedilmiştir. Bu 
ze~e~ siddetli gür\;.ttülerle ka
nşık1 ı. * İzmir. 4 - BorllO'li<ôdarl:i :t.e) -

tincilik istasyonunda s<Lamura 
yeşil ve siyah zeytinleri konser
ve yapılmaları ;ç;n kurs1'ır a.ı;ıl
rnas"n"' karar verilmiştir. 

D'ger taraftan v.iUyet Çeşme 
kazası dahilindeki çiftçilere asma 
çll'buklaı·ı ı.evziiı:ıc kara·r vermiş 
ı·e bu asma çı.abuklarını sipariş 
etmiı;tir. 

SCRUYORUZ! 

Tramvaylarda Ro
zuk para lv.esele~i 
Btr o~ucwnm: yauyor: 

Hükumet sinemaLı.rdan alınan ı •- Tramvaylar evvelee tirke· 
rüsumu tenzil e!mu,.L Mevcllt tın elinde idi. Yolculara bir <'Ok 
41 sinemadan ancak 16 sı fiatla-

m.üşkıilit -çıkarılıyordu.. i\lescıa. 
rını veni renzilata uydurmuştur. 

J para bozulmuyor. :rolcular. bosuk 
12 sinema kısmen tenzilat yap -

"~ parıı \•erme~e m.r-cbur tutıılu7or-m:s. 13 sinema hiçbir tenzi.Wt yap • 
.mamıştır. Belediye sir.e.maı!.aı, d.u. Şlmdi, tramvay belrdiyt-ııio e~ 1 
teıı;zHat vapmağa davet Ed<"<:ekr ·!indedir. B<nul< para mii>;kıil•lı d•-

t . l ""'" eal;yor. E......,lee, şirke~ mu- ! ır. * Nafıa Vekaleti Baı:'baros tür- kavelen&mesiııln. bir .-ldeslal 1-
ibesinin belediye tarafından ha- ı' im sürerek kendisini para bo• -
zırlanan planında tadilat ya,pıl- mai• me<bur •ddelmlyordu. Aca-

masını teklif etmişti. Prosl. yeni ı.a. şimdi. Jıalkın lehine elarak 

1 tadilatı yapaıcak, p~n.ını tekrar 
1 

bir kolaylık l'iisıerilem·ez mi!» 
Vekalete ~"Ollıyacaktır. 

1 
Biz de bunu alikabrludan 

* 3ultanahmette yaıpılm:ası ka.- l ı 
ı:nrlaşan bcıkıdi'Ye binasının eŞYa
sı için yakında kıonkur açdaıcaktır. 

Daha fazla düş~,... t~ııı
mağa hacet ~lı. İhtiyar 
doktor P.akize"e verooeğ; taJ.i
matı ,·erdı, telefonu kapadı. 

Birka« s~at ;-oma. daha tan
yeri henüz ağ«!':rkcı: Pak zr \'2· 

nında Y•~'ıca b;r h:zır.etc: bır de 
güclti kuv,·etl i us~" r brrabeı· 
otomobile biııdi. Şoföre: 

- Sen bu tarafa geç, otomo
bili !rendim kullanacağım! Diye 
direk.>iyona ge(,•ti. Şoför sonra -
dan Paki-zenin o sabaıh, o karlı 
ve ısın± }'Qllarda okınıobiJ kulla· 
ııırken ııösterdiği cesırret ve me
haı't'l i avlarca önüne gelene an
lat<. an}:lto bitı.rruneın~'-ı. 

Saat sekizi bulmıııcian h&.>t..aha
neye vanruşlardı. Genç kadın 
hemen obom.Obılden atladı. Baş 
lıekimm ooaşına koştu. Başhe -
kim henüz gelıınemişti. Fakat nö
betçi doktıor orada idi. Pakize 
vaziyeti aıı.J.altı. Nöbetçi dokt.oı· 
başını sal!~: 

- Biliyorum eiieodiım, dedi. 

Soruyoruz! . l 
Gece yarısı ı.e!ıefunla konwımuş.
tul<. Sonra sa.baha karşı tekrar 
telefon ederek geleceğiniz.ı ha -
ber verdilıer. Biz de ıazım olan 
seyleri haz .rlodık Allahtan ola
cak. u1ü · ( ha:;s,15 dok.torlımuz da 
fırhl'J colaı ı.sile bu gece karşı
\'a evine geçememiş. bura.da kal
mışı . Buyurun. hem"'' çıkalım. 
doktoru ~roliım. Heriıalde müm
kün merteıbe acele etmek mec -
huriveti ndey iz zannederim. 

Doklt:>r önde. Pakize arkada o
dadan çıktılar. Yanın saate kal
madan mütehaosı5 00\Qtıor, lazım 
olan bütün il3"'1ııır, serumlar. ok
sijeıı c!haZ!, hepsi otomobile )·er· 
\eŞmıo; bulunuyon:lu. Gerı1; ka · 
dın s-eri bir manevra ile otorııo
ibili çevirdi. Tekrar geklik'!eri yo
lu tutarak kabil olan son süratle 
ilerlerniye ba\jladılar. 

Geriye dönüş gd'.ıiş gi'bi 211r ol
mamıştı. Fırtına durıınus, hava 
dönmüş. karlar çörii.lmef(e bns-

Ana doludan Faz fa 
Miktarda Mal Geldi 
.5.oıı h:ıfta ıçinde Anadolu ve 

Trakyadan fazla mal gelmesi buğ 
day fia.t.larını 4-0 para düşürmüş
tür. Dej!irmendler ve fınnc•lat' 
ellerindeki malları sa'amamak -
tadtrlar. Maamafih bu d~klü· 
jlüıı kıısa bir zaman sürekli ve son 
ra İstanbula olan se,•kiyatın kıış 
dolay:sıle ırtalarak fia\ların nor
malle:;eceği anla>.ilmaktadıı-. 

PİRİNÇ TE UCUZLADI 
Aıı~<loltıdan sehrimize i~tiyaç-1 

dan fazla ırınç gel.ıncktedır. Bu 
yüzden Tosya ma:iarı 23-24 ve ı 
Orhal14!(azi malları da 27-28 kuru- 1 
sa kadr.r düşmü/.ür. 
· Di;teı· taraftan bu yıl arP<J n:ah 
~ulü az olmu;;tcır. Aııadoludan 
mal gelmemektedir. K.~ yaklaş
ması doa, \' ısi'.e arpacılar stok yap 
maktadır. Maamafih müteahhit
ler piyasadan muba\aat'a bulun
maktadırlar. Bu .'·ü1den [iatlar 
yükısekt.ir. 

---00--

EKOHOMI 

Rumenlerle ff.üzakere 
1 

Türk - Rumen ticaret müzalre
relerine Tophane köı;künde dün 
akşam saat 18 e kadar devam e
dilmiştir. 

Haber aldığımıza göre, iki ta
raf esas noktalarda uyuşmuş · 
landır. Bazı teferrüatın kat'i bır 
ııetioeye bau aıır.•-~ı kıimıı;t:r. 
ÖnümÜzdeki hafta anlaşma im-
1.;ılanacaklir. 

ihracat Yap·· oruz 
Son bir hai'a içir.<te ila:va.va 

;)0 ıon ve Romanyaya ela 100 ton 
susam gör..der~~ın4tit İhracatın 
artması "' hükün:etin buna mü- f 
saade etm"5i dahili fabrikaları ve 
speküliı ör -eri de harekete getir
ıni:ı ve bunlar da fiatiarı yük · ! 
sel.mi~lcrdir. Böyl~likle bır za
marn:lır düı;ük olan susam fiat
ları oonrnıJie•mişt:r. 

Tiftik da Ucuzluyor 
Ttf!tik Hatları rabpsiz!ik yü 

zünden ı;ıit' ik<'c düşmek-tedir. Pi
yaı;a dahili ı:ıi:> a:,a•aı-ın eliı:de kai
mış, onlar da fiatla::ı isıediıkleri 
kadar dü.şürerek mal almağa 
başlam: ·!ardır. Hükumet bu va
z.i\•etin önüre e;cçecektir_ 

· l o; a G.:ldi 
Dün Rufi banuıraiı Svanetya 

vaourile ~00 sandık boya ve ve!'
nik ve Norv~ .bandıralı Orland 
vapurıll' de ı~.5 bin kikı maden 
kömürü ~imiştir. Her ik• n-d
de de o .. va.soda bir milddet~enbe
ri sıkıntısı çeki~en ın::ıddt.erdir, 

bu yüzden sıkın'ıP:n önüne ge

çileceği ümit edilmekte<li.L 
Havalar.n bozması üzerine Bu~ 

ııaristandan !azla J..-(imür ııelmı

ye baslamıştır. Dün yeniden 50 
bin kilo mal gelmiştir. 
* İzmir fa1lırikatiir'.erinden ba
zıları şehrimizden mühi:m mik -
tar<la yapak almak üzere İstan
bula gelmı~leırlir. Dün aklıkları 
50 btn ki'.Qluk partide kız>! mal
lara 59 \:e Anadolu ın.allal'llla 47 
kuruş vermişlerdir. * Yapak fialları yükselmekte
dir. Son bir haita içinde So"Y"l 
Rus,•aya 2150 balyl satılmıştır. 

Hükümetin Sovyet Rusyaya sa
tılan malların sevkine müısaade 
etmeı;ıi fiatlara tesir etmiştir. 

lamı;; ve yohlar az çok temizlen
mış okluğundan geldiklerinin 
dörtte biri kadar kısa bir zaman 
içinde köve varmışlaırlı. Genç 
kan ıı otomobili Pevmanın ha -
\'.'.ltia. ô~üın arası. baıy.p,m ve ınuı~ 
tarıp yattı~ı e,,n kaµıRı önünde 

'"dut'dUrdUt:?,U va.ıt.-t tnaddi mane
vi bü'.iıı. kudl'<'t ve kuvvet.i tü - 1 
kenmis; hara.p , . ., b>tkin arkası- il 
na davandı. 
Kapıy ça:lmaga ~acct kalma- j 

dı. Bütün ev halkı, sal'.ki bir tek 

1 

yayla hareke\ t:<Jen bir sürü be
bekmiş gibi, hep biırlen kaıp1ya 
koşuşmu:;'lardı. Pakize bu 'bir alay ı 
in•an arasında yalmz Galibi gö- \ 
rü ... ·<>rd.U. Ger.( aGa n b;r ~ece i-

çinde adeta ihtiyarlanuı; .e;fuiydi. 
Geniş, dik omuzlan düsınüı;, için
de ~ah r·eşe, katı ih1iras.. kah is
tih«a ışıklan yanıp sönen koyu 
renk güzel gözleri, uykı.ısudu.k, 
}'lOrl(Unluk ve endişe ile dıonW< -
la.,"llll.IŞ, kendine has tahlı bir ya
mkhlcl• vanık esmeı yüzünün 

1 Zabıta Haberleri 

Amerikanvari 
Bir Kaçakçı 
Takip Edildi 

Son Sür'atle giden Otomo
bil Ve Eli Tabancalı 

insanlar Karşı Karşıya .• 
Emniyet müdürlüğü kaçaıkçı

lık şubesi ınemuı !arı dün Ame
.rikanvari bir takip neticesinde 
mühim bir beyaz zehir şebekesi
ni yakalamağa muvaffak olmuş
lardır: 

Sabıkalı kaçakçılardan Fa?Jlı
yı göz hapsin-c alan memur'lar, 
onun dün aksum otomobili ile 
,Fatihe l(elip mal \•erec.eğini ba
lber almıslar ve muavven saatte 
Fatih ciı.:arında icap eden terti
ıbatı ittih<:z etmişlerdir. 

Nihav~t Fazlının ·T~rubı» 
plakasını taşıyan husı.r.;i otonnobi· 
li görünınü' ve kö~e ba,;ırıda du!'
muştur ... 

Memurlar tam kendisini ya -
kalıyacakları zaman. kurna.z ka
çakcı derhal gaza basarak ara -
baya son sü rati verip oradan kaç· 
mıstır. 

Bunun üzerine hemen bir tak
siye atlıyan memurlar da ön~e 
çı.lıg.n bir süratlc uçan otomobı
ll takibe 'başlamı~ardır. Bu ta -
kip neticesinde memura.lrın oto
mdbili biraz ilerde kaçakçının o
tomobilin.in önüne gcçımi~tir. 

kerideki memurlar da eJ1"1'in· 
de taıbancalarla irup yolu kesil
miş o'an dii>er arabaya atlamış
lardır' .. 

Bu sırada Faz~ı i:e var.ında o
turar Koco ismiıx!eki arkada -
$UUP eroıflleri süra:lc _ irrilia ct
mive cal."1ıkları görü.mili; ve 
ikk.i de y~kalanmıştır ... Fazlt bu 
eroinlcıi Kunıkapıda n1eshur sa
bıkalürdan Ali Osmarıdan aldı
.ğın~ itit·af etmh:;tir . 

Memurlar biraz sonra Kumka
pıva giderek Ali Osmanı evinrle 
tutmuslarrlır. Bu esnada evde bu, 
]ur.an 'oebeke efradından Haf.z 
Me}ımet, diger Mehmet ve M€b
ınet Emin. Muzaller, Şcl>an ve 
Fjkre\ te yakalanm:.şlard.r. 

Evde bulunan eroin ve afyon· 
la r da müsadere olunmw;tur. 

Kaiorifar Kurbanı 
Taksirr..dc Sırase'.vileırle Yusuf 

Şetvan aparhmarurıda kalö.rifer 
ocakçıJıf!.ı yapan Mustafa dun s,.... 
bah kalöriler ocağını ,.a.karken. 
kapµğ.r ı açık bır~kmış ve çıka.n 
ı.ehirli dumanlarden baygın bır 
hale. gelın\şıir. 

Zavallı adam birşz sonra ka1-
dın:dı~ı Beyoğlu hastahııJre<ıinde 
bir tür~ü ırvılamıyara.k ölmütıtüı·. 

Taıbibi adli Salih Ha:şim cese
di .muayene ederek gömülmesine 
iz!r verm~c.rtir. 

Satıkalı Yankesici 
Sa.lııkalı yank>eicilerd.en N~ki 1 

tramvayda Sadık isminde bir 3i
if''~ i tü(."('.arın p<ırabın ç~arken J 
vaka.ar.n ıı;tı.r. Th>rhal cürmümeı; 
hut mahkemc~it:l' ver;, n sabı
kalı ya.nkesim ~ o.\ lO gün hapse 
mahkô.nı olunarak hen1en 1 e\·kıf 
olur-rnuştur. 

---00000-

Hava Kurumuna Yardım 
Ankara. 4 (AA.) - Hıtber al

dıgımıza göre. Zi~al şirketi_ A
yancık işietrnesi idare .. heyelının 
Hava Kurumuna bugune )\'.adar 
yaptıgı 56 bin liralık yardıma ila 
:...eten buru:lan sonra şirketin iş
tive<:egi kerestenin beher metre 
mik1'bmdan da 20 kuruş teberrü
de bultır.mavı karar allına al -
m•~ ve keyfiyeti Hava Kurumu
na bildirmış\ir. 

Türk Hava Kurumu Genel ıner 
kezi Zın.ı(al şirketi ~Jetme idare
sinin ınilll 'havacılığımıza karşı 
l(iisterdiği bu yardwnan dolayı 
şirkete murassa tayyare madal
yası vermi:ştir. 

adal.eleri geµger,ı:in gerilmiş, tra
şı bir parmak uzamıştı. Onu o 
'halde görmek genç kadının yü -
rejtini sızlattı. Fakat ayni zaman
da içinde garip biı nefret ve is
yan hissi uyandırdı. Peymanın 
hayatı. Peymanııı mevcudiyeti 
demek ki, ONı böyle kendini kay
bettıre<:ek kadar büyük br ma· 
na ifade ediyordu. 

Genç adanı yanındaki adaanlar
dan ikisi ile beraber otomdlıil
deıı oksijen cihazını çıkarmağa 
uğrasırken PakJze titrek bir ses
le sordu: 

- Galip, Peyman na..ıi? 
Galip elinrleki cihazı kemaJi i· 

tin~ ile yanındaki adamlarm ku· 
ca;;.ı.a \er:c~tinp onl.:ın içeh 
gönderdil<ten ı;ınıra Paluze.ve 
döndü: 

- Henüz ya~ıyoı·, dedi. Ba • 
kalun sonrası ne olacak! Fa.kat 
·bu büyük lütııfkirlığın için sa
na ııasıl t~kkür edeceğimi bil
miyorum. 

(Arkaı;ı V1'f) 

Hareketimizde 
hiç bir istical 

yoktur 
Türkiye lugiliz- Frausuı 
karşılıklı yardırı paktını 

imza etmeklf" bi<: bir 
vakit ihtiyattan ayrıhnıt, 
isticale düşmü~ değildir. 

Yazan: ETEM tzzET BP.1CB 

Türkiye, İn&iliz Yt Franıını;larla kar
yıhklt yardım paktı yapmak huıııusun
da istic&l mi ctm~iir, 7oksa tam vak
tinde hareket etmesini mi bJlmlşUr?. 
Artık bugün k'in bu. bir müııa.ka.Şa 

mevzuu değildir. Ancak. m.es'uliyeU
miz tarihe kar~ıdır. Fakat, l'electilu 
tarihi dahi bugünün leaplannı vt
Türkiyenin içinde bulu.nduiv şartları 

tetkik ederken Cu.m.horlfet Türk.iye-
sinin bu pakb im:ıalamall:b. istl('.al KÖS

termemi.ş olduğu hükmlinü verecektir. 
Biliiklsı, bu pakıı i.mzalama.lcla hiçbir 

vakit ihüyattan ayrd.mış, istical~ dil4-
müş defiUT:, Buıünün vefaınıı: ve bln
bi.r alli.klıtı ifade eden dtploma.~lst 
karstMDda, kabuğ-u lı;iııde yaşar ctbi 
vehlmıt. tereddiiUtt~ kork11lu bir lbliyat 
ve bitarafhk muhalaı.a eknek ancak 
ne yaphflm, ne yap.abilttetlni kestl
renılyenlerln ' e islllr.balin hidlselerl 
ka.rşı.sında. düşünmek kabillyf'Unl kay
ltedenlertn barcubr. 

Türkiye, kendi hattı hareket.ini ve 
Yt'oheslnl ta7ln etmekle b~yden ön<"• 

BaJkanlardll, Şllrki Akdenh~.de ve KA
nde.nlı:tje sulh ve istikrarın muhafaza, 
ve takviyesini &emin etınıştlr ki. bu 
~er'4"t. vt insanirete en bü:yilk bb

met oldu!u ıittl milli p:reri ayrıca 
ihtiyati bir tedbirle de satl&mak hhn· 
JııctinJ kazand.ırnuşbr. Bu itlba.rlıı, 

'.l'lirkt,Y•• ihllyalmdan. oullıa muh&lız· 
hftudan hiçbir ~Y ka7betmemJş, bi
lü.ki!S bu yolda daha emln, daha vazlh 
adımlar alnıış ve diinJ'• hidlselerlnbı 
jnki$alı karşısında 7olanun Ye hede· 
ftnin nf" olabllttettni $imdiden ortaya 
tı:oT111mtv. 

Eter, İn('Ulz VP Fransızlarla akdet· 
l!jlmlz müdafaa paktı lecaviızi ve 
~~vrup:.l harblnj şümullendirmek mak
uUanna yarar blr 11111.&hede mahlTr
tinde olmuş balunsafd.t belki bir de 
l'e<'eYf' kadar mes•uıtyet al&ına l'lnn .. 
bulunurduk. Halbuki. muhedename 
lıenı mabdat lll.e'n1ll&r üurn.Jdekt k
cavü•lere kartt as.-i ilttb'ata derpl'i 
4•den; hem de "lıiirkQ'enin h.&lr:lki bita
raflıiuu, sulha ve iılsa.llhia htı.metlni 
leberiis elllren bir aldWr. Nlleklm, 
MDli Şef son nalakl&nnd.a Tiirki;yeııln 
İıacUls - Frarumı karşılıklı :rr.rdım ııak • 
ımı tmzalamasma saik olaıı laaUı ha
reketi tsıüı buy•rarlarkeıı .fiylıe demiş

lerdi: 
«- Sulhu k--.mak ulkôsü.. htr 

:rnemlell:ete, ken•t hwuui bUı-.-••<st l"Oi· 
ra.fi vaziyeti Vf: imki.nlanna &'öre a7n 
arn ied.blrler llbaııı edebilir. Türkl3·e 
tçtu ba.reket h&Uuu evvelden ura.hat 
''e samlmiyeUe belli ef.melr:, sulh YO· 
lundald vazife ledb.lrlertnin en mie1Slc 
ol&1udır •. denilebilir. 

Biz, bu mu.bede Ue karo teca:rlt 
içinde ııllrap oekeıt A"1"Ql'lıda bir 
emnb'.-t mıntakası tesisi su.retlle. bu 
facianın müstakbel itthi. Ye inkişaf .. 
ıa.nna miUıi olmak p7esinl cüdUyo 
ruz .. ,. 

Tilrkiyenin hadbe::er ve tarih ksr
ıiflSınd.aki cld~inln alır mes'uJtyetint 
omudanada t.aşı:ran Mllli Şer'in bu 
izahı d.1$ polltikamlllll takip etUğl ana 
JJrensipi ve içlnde b~pndutumuz do· 
ruma en inatla detaylan ile AJ'dxn1at... 
mo.lr.ladtT. EJe<, haltı har.ııettmızdekl 

ha. sara.ha& Ye samimiyet olmasa1'dı ih
lim>I ki, sulh 7ol1llldaki vazlfemisl 
d&ba m:an zaman ifaya lmk.io balaım
yaeak ve belki ıle, ümil, lere<iılül ve 
tefsirlere meJÜD venl>U-1< bir bi
taraflık mubaf•••sımn le'Vki ile bacün 
emnb'd ıesı.inı hedef lttlh•• eWflmlıı 
muıta.kaiard.a Dlhun idamesine !abmet 
edemiyeeeklik. 

Bu illlıerladır ki, Tiırlr.i;ye k ... ıll 
coi'rali vul1eU, kendi hıuıasi bia7esl 

n lmkiaları dahilinde hattı harelr.elil>i 
sanı.at ve ••• 1mı,.etle orta,... koy ... 
matla hem buJ'Üııkli harp faci&sUUJl 
ibtiliUanna :mitti obn&J'• kendisine 
bkmel sa7esl eıllnmif llem. de bita
taftıfuıı ve enınlyeiini daha ziyade 
satıam& bail...,..tır. 

O llalde Törkb'e, hem Wt&nttu, hem 
te.irinl ulqbrablldlii muııakalarda 
sulha muhalızıdJr, hıem de asa.mi fh ... 

tb'at Wblrleri içindedir. 

ETEM İZZET BENİCE 
(Sor. Tdgraf'lan) 

Bursanın imar Planı 
Bursa, 4 (A.A.) - Bursanın 

imar planuun tanzimi ve ta~biki 
ışi bugün imza edilen mukav"~ 
ile profe;ör Prosta tevdi ediJ.mi~ 
tir. * BuıM 4 - Şehittilik müte -
hassısı profesör Prost buraya gelt 
mi':\ "" Bursanın imar pliını işle
ıi üzeı·inae aıiıkadarlar t.ema · 
sa başlamıştır 

Profesör vali, belediye ı'616ı, v> 
!ayet ve belediye mühendisle.rile 
şehrin muhtelif yerlerini_ ııez .
mekte \'e Bursanın umumı vazı
yetini bir defa daha gözden ge
~lıımektediL'. 



Romanyada Ruslara 1
Rusya Türkiyeye 

B H ki V ·ıd· Muğber Değildir 
azı a ar erı 1 (Baş ı..rıüı l inci sa"1ıwla) 

(Ba.t taı:a.fı 1 iılci .s.aytildA) 

bitaraff.ım Almanya yanında har
be sokmaktan ziyadıe onlan Al
manıv:.va mü.zahir 'bitaraf kılmaik 
su ret ile İngiltere ve Fransayı tec
ı:i t eylemektir. 

ROMANYA TEHDlT EDİLİYOR 

ekalhyetınin c-emaat halmde t.,.ş
kili'ıtlanmasına ve kültürel, ekc
ıxımik ve SORlyal hayatuıı kendi
ne _ııöre inkişaf ettirerek diğer e
kalliyet.!erin haiz olduğu hukuk
tan istifade etmesine müsaade 
etmiştir. 

Rus elGllhyeti milli rönesa.oo 
cephesi çen;;evesi dıthilinde hare
kete devam edecektir. 
BULGARİSTANDA F'AALİYET 

Londra, 4 (A.A.) - Timesin 
Sofya muhalbil'i Zora gazeteşi.nlıı 
bir başmaka.lesmi mevzuu baifı
ııOO<ırek diyor ki: 

Alman propagandası B~aris
tanda büyük bir faaliyet göster
mektedir. Fakat Bul.gar .,fk.irı 
umımıiyesi Rusyaya olan an'a
ııevi muhabb&tine rağmen mi1t
tefük1erin idealine <büyük ıbır te
vecciih g&;·ıern~edir. Bufga
ristanda Royter ve Havatıın ha
berlerine D. N. B. ni,n hılberlerın.
den ziyade ra!'bet ed>'.mektedir. 

YIJGOSLAVYADAN 
MUHACERET YASAK 

BelRrad, 4 (A.A.) - D. N. B. 

Dii'tr taraftaıı, üç derlet arU1.u .... 
dakL tefriki mesainin bu.nl&nlan ~r 

btri•tn diler devletlerlr olan dosla. 
ne ve normal mÜDUebetlerine- zarar 
verecek mabiyell<! oimadltuıa şüphe 
:roklur. Bu miinuebelierdeıı biri 
-ki •üphesis bu anda en miiblmdir· 
Türk .. Sovyel mün&se.beUeridir ve 
Fransa ile İn,rUtere TiırklJ'enln So>'
ye' RWIJ'& lle J11.evc11t ve iki memlf' -
ket için islif&deU olan dosthıl< müno.
sebeiJeriniu. Jdamesl hususunda.ki ~ıı

difeyl &amameu teslim vr takdir et
me.kieclir. • 

SAGLAM '.l'EMEl.LE&}; 
DAYANIYOR 

Şimdi:lik Almanya biiyük bita
raf devletlerle meşgul olanakta, 
Ru..ya iıse küçü.k devletlerle u~ 
ra;oınaktaıdır. Rusya Finlanıdiya
va vantığı ta.1eplıer münasebetilıe 
İsveç' e de İngiltereye karşı fıı.z
ia sempati göstermesi yo!unda 
kapalı ihtarlarda bulunuyor. Ro
manya yeniden tıehıdit edilıne
f(e başlanmı.ştır. O dereced.e ki, 
bu memleket.in Ankara büyük 
elçisi Bükreş'i ziyaret ettiıkten 
~ıu-.;ı aJe:a.oeie tekrar Ankaraya 
dönmüştür. Ve Roına!l'Yaya bir 
taarruz vukuunda Türkiyenin a
lacağı tedbirleri Ankara l:ıü.kıi
metile müzakere edecektir. Bul
garistan üzerinde de tazyik ya
p:hnaktadır. Rusya ile Bu],gari.ıı
tan aras:nda Y~>lınakta olan ha.
va münakalatı müzakereleri daha 
~mdiden Karadeniz salhililerinde 
bir •sivil> hava üssünün tesisini 
derpis eylmnek'edir. Beliti de yır 
kında öğrenilecektir ki, Rusya 
ınese'.i Odesa'yı bir taarruza kar 
~ı müdafaa için şiddefli tedbir
ler &mıak ih'..iıyaıcını hissedecek 
l'e buna hakkı olaıcaktır. 
JAPONY.ı\YI DA KANiDJRA-

Bir emirname ile bugün Y~ 

1 lavyadan mtılıaoeret yasak edil
m~r. 

Bu c~en olarak hiçbir Yu
goslav kasabasına pasaport ve
rilınOOiği gfü! vize de verilme -
mektÖdir. Haıttii ec'!lebi mem!e -
kette oturup ıa muvaltka:ten Yu
~avy.aya gelmiş olan Yugoslav 
devlet adaml.arı bile gidememek-

Bu dostluk sailam temeUere dol -
YMUYOr ve Türkiye Rebieumhl.U'U, 

Türk hük:iuneUniıı Moskovada Türk -
SovYel ınünasebeUe:rlnde ,.eni ve 
mes'ul bir merhale ~kil edebilecek 
bir •u1a1"'•7• varmak için 90n hat
talar •arfuıda h•çbir p:rrelten ı:e -
klnmemif oldutuna bU!ıa.oı.a h•hr -
lalmAi<l&dH". Muvattald;rel bir an i· 
9Jıı pek yakın cibl cörünmiiftü. Bu 
mavatfakb'et elde ed.Uememlpe de, 
miisakereler ild memleketin anlAfma. 
um ve aımılai bo:mıamqlu ki ....,, 
nokla bıırad&clır. 

Ba talikin müblıu sebepleri Molo
tov'an 1111.tkunda aydınlabJmattar. 

CAKLAR MI~ 
A1ma!Jö' a, Balkan dev'leUerile 

müttefik.er arasında mükarene-
: e mimi olmak bakımından Rus
van:n bu stvasetin.i tasvip etmek
tedir. 

Diger bliyük bitaraf clev lefler -
den Amerikayı Rusya ve Alınan
ya ümitsi.z telakki ediıyor:ar fa
kat •bii.ün gayret ve dikkat.lerl
ni Japonyaya çevirm~r. Af.. 
ınanya, Uzak Şarkıta İngillereye 
J<ar;;ı müışterek bir harp yapmak 
üzere Rooyayı Almanya ile ban
sa davet .,yleınektedir. Bunun i
çın d" Rusyarun Çini Jaµorııyaya 1 
karşı sebep.siz olarak taarruz et. 
mi::; o:mak!a ittiliam eylemesi ka 
fıdiı·. R11:.')'anın bunu yapması 
da pek muhtemeldir. AıııcU şüp
he! i olan bir cihet varsa o da, 
J aıponyanın Almanya ta.rafından 
yapıldığı gjbi. Rusy&ya taviz!e!'
de bulunımağa muvııd'akat ıı&te
recelı:t:ir. 

ROMANYADAKİ RUSLAR 
Bükret;, 4 (A.A.) - Rador A

i ansı bildiriyor: 
Dahiliye Nazın OttE600, Rus 

tedir, . 
MACAR:ISTANDAKI 

ALMANLAR 
Budapeşte, 4 (A.A) - Royter 

Ajansı muhabirinin iiğrendiği -
ne göre Nazi ajanları - ıacar ve 
Yu"Oslav köy·'.erinde yaışıyan Al
manlara kendiJ..erinin Almanya
va sevkec!U!ıceld.e~ine dair dola
şan haberlerin as.lsız o'.duğwlll 
daiı· teminat verınektedirleı. 
Ajanlaı, haıbeı-lerin bir anlaş

mamazlık yüzünden çıloe.<tını ve 
bu mıntitltalardaki Alıınan'.ann 
Almanyaya dömnelerini.n kat'iy
yen me<VZUUba.his olmadığını ila
~e eoylemek'edirler. . . 
BULGARLARIN SEMPATISI 
·~fya, 4 (A.A.) - Bulıgar ef

karı umumiyeıi Mrıerikada si
lah ıımbllll!Osunun kai!d!rılması
nı Amerikanın °deınoknısiler le-
hine artan sempatisine blı· delil 
olarak karşıl.zınaktadır. 

Mir ııaWeııi ıliyor ki: 
merikaron bugünkü ihtili!fta a • 
merikanm bugünkü ihtilaf ta a
çıkça denıı:ıkraııhrl iltizam et
tiğini oii&terir 

ftalya Balkanlar-!Amerika Silah 
da sempatik gö- Satmıya Başladı 
rünmeğeçolışıyor 

(B~ uıra!ı 1 inçi saytada 

Berıw, 4 (A.A.) - İsviçre ile 
italva aras•rıda lılll(Ü:n bir an -
!aşma imza,;ınm.:ştır. . 
Bıı aıı.a~ınaya nazaran Isviçra

acn ,.:i.dee ve İsviçreye geolecek 
olan her yolcu ve lrer e\')'a Hal
'!U toprak' armda azami kolay -
lık..ara mazhar olacaktır. 

Roma, 4 (AA) - 1918 zaie
rnı.iıı yıl.d:önüroü buı:r[in bü ün 
ita:'.)'ada mera6irrl<- ku&nmış
tI;r. 

Bu münasebetle gaze!eler A -
v ustury a - Macaristan İmpara
i.Or uğuna karşı yapılan ve Vitt-0-
riJ Veneto zafene biten muha
re1*1erin hatırasını canlandır -
m'lok'['d1r 

MUSOLİNİ Bİlt NUTuıt 
SÖYLEDi 

Roma, 4 (A.A.) - Venedil< pı«y
danında meçhul asker i~in J'apılan 

r.ı.1cr"-5lI11de bulunan lııalkın al.kışlan 

~rasındoı balkona !;ıkaD MUIOllni söy ... 
}("Ç;,.ı nutukta demitt!r ki: 

llu&'ÜJl İt.a.ll·an mJlleU 1911 zafe
ri.rı:j t-lele verml!f ve memlekrdııln ıs .. 
tlkbal ve mukadderatına imanı ola.
J'iılk Je.ıniz bir kalble katlaınaktadLr. 

Zatfrr millete aittir. Çünkü ODllll tc
da.lu.r!ığı i!e lı::u.:ınılmı.tt.ır. 

(Baatarafı 1 inci ıa;rtada) 

rore, mlllleflkler larafmdan Ame -
rika,.-a J'•pıl.mq olan harp levaznnı 

alparlşlerl daha şimdiden bir mil.var 
doları bulmaşlnr, 

Vaşlngl-On, 4 (A.A.) - Mac Cor -
ma.ck, mebusan meclisinde Amerika· 
nın :Moskova büyük eloisin.ln Molo .. 
iov'un nutku ÜJ.erlne g-erı çatmhna.
•ını ist.mişti, 

Jleislcumhur B.u:ıveıt. bu n.u:. ~le 

hakkında ırazetecilere yautı,tı beya
ruıtla cÇtrklıı bir harekele a:noı çir
kin blr tarzda mukabele t:dilemes• 

domlştlr. 

Çekler Yine 

Ayaklandılar 
Budapeşte, 4 (A.A) - Brat.i&-1 

lava'da mühim karı.şı.ldıkJar vu
kubulmuştur. Halk Macar parti
sinin binasına girmiş ve her şeyi \ 
ta.hrİ'p etm~hr. Maear gazete ida- · 
rehanl"lerinin camları k:rılmı.ş -
tır. Bu karışıkılıklar, Ri.bl>entrop 
ile Cian.o ar;ıs1ıı.da yapılan an -
la.şma ınudbince çok küçük biı· 
Çek arazismin Macaristana ve • 
rildjği günün yıldönümü müna
St"x>ıik• vukuıbul:nu~tur. 

~-=.~-.--ıil.iiiiiiiiiiliDDiiıiiiiiinm-.. __ ....ı._..-~ 
cugün HENRY BAT AİLLE'in en bü

L A l E yük piyesi VİCTOR FRAN
~inemasında CEN - ANNİE DUCAUX'un 

CILGIN BAKİRE , 
Filminde, neş'eli bir gençlikle efleniaiz, Bakir bir 1evgili ile aşk ve 
heyecan duyunuz, aaadeti kaybeden bedbaht bir k•dınla aflayıoıx. 

lla.vsten : Karada, Denizde, Havada bir haftalık son 
harp raporu ve RENKLi MIKE 

matin.ler -

MOLOTOV'UN SÖZLERİ 
B. Molol-Ov diJ'or ki: 
8ov1eller Btrll;tnm bi.ıa1eileld 

ıaaksadı Tlirk.i:Je ile KaradeJliz ve 
Botulara müaluısir bir mıbıalıarel 
pak.il idi. Fakat SovyeUer Birliiı, At 4 

ID&IQ'&7a kanı olan do3Uu.k politika
:'41 mucjblnce, Tiırki.:ve7e Karad.eni'li 
devletlert miistesna olmak. üzere Bo
iaalarm bütün devletleri.il harp ce
miJeriae kapatalnı.a.nıu teklif etıu.it -
ıtr, 

Bu H:ıt"eUe -ı:ira bizzat. M.oloiov btı 

hususta nw.tabı.t.tu- miinak.ı_,.a. ,.uıu.r

mes bir suretıe aolaşılıJror ki, Türki
ye Batvekili son ııulku:nda. 1\-toslr.ova
dak.i müzakerelerin bu defa neiiu -
lemneme&inln Saı-a.eoflu - 1\-lolotov 
arasmdalU g-örüşmeler eauasıntla Ttit'k 
• SoVJ"e& mü.nasel>etlerbıiu an 'an evi 
(lerçeYeslne yabancı ınü&aıeba&ı.n or
ta7a. çıkm•nndan mbievelll'- olduju- 1 

ııu llı.sas elmdı:le bata Jfiememlfllr. 
FAZLA MUGBER DEGİLLER 

M:otoiov"uıı,. Almanya.nın &hOSlUla 
iataıin ettikten. sonra, vaziJ'eii A:nka
raya kah e-debildi.ilnt sanuelaıeie 

imkin vardır, HerhaJd", iki memle
ket arasmdalti mlbakerclu llal<kıDıla 
Molo~.-·un kuJlandtiı Us:a.nm İsmet 

İnönıii'nü.nkündeu esaslı bir su.re1.te 
farklı olmamasına ve MoJoto.-'un 
«Türkiye Ue fikir t•atisiııhı k&rşılık
lı noktal na.arların a7dınlanmasuıa 

l'eniıı bir suttlle hlmlet elmiş olma -
smdatı» dolayı fevkalide ınemnuni -
,.et. cöstlırmiş olmasm.a baJraltrSa. 
SoVJ"et Hariciye Komiserin.iti Türkl .. 
:renin aalmlJ hattı Jıarelu::Unden doJa-
71. fazla nıufber olmadı.tt a,afl ""!ta
rı muhakkak gibidir. 

Finlandiya Bedbin
Jik icinde 

' 
fBastnt"Pfı 1 ln<.·i saVfada) 

d•:lıa d<'Slal'e bir hava fo'Y'".le 
~N"T!1)<,'.ir. F•lrnt l'e!c mt.ıı•e
ı!'~J ol'1rak Stalin'in bu O'(; -

rÜqrrf';~D bulıınmaıvısı dolav1-
sJle. ikind eö'"fr•menin tar!hi 
tesbit edi'memi<tir. Bundan 
dola-vı mü1akı~re-le-Mn de,·a -
nu şekli Ü7.erinde bir şey söy
liY"'Jllem. 

Koııenha.g, 4 (A.A.) - .Po
litika. gazetesinin H"'lsinki 
muhabirinin bildirdiğine ~ 
re saıbahııı saat 3,30 una ka -
dar Mcıskıova hükıimetı, Fiıı
!andiyanm teklii!erine karşı 
henüz ııev®ını bildirmemiş -
ti. 

Pasaltivi'ye telef• . ed.lldiği 
esnada Kremlin'de bir ka!bi
na meclisi akdedlhniı; bulu -
nuvordu. 

Muh,.bir, resmi Fin maıhfel
leri1'd as;:biyet \•e bedlbmllk 
gösterildii':ıni 'lave etmekte _ 
diı·. 

Hekinki, 4 (A.A.) - Fın
fa.ndi.ya hükumet merkez.inin 
tahfüsi üzerine bugiinl<ırde 
şelırın nQrmaJ nüfusunun an
cak vüzde 10 u Helsinki'de ka
lacaktr. 
Moskova, t (A.A.) - Fiıılandl7a 

ve Sovreı muralıhaslan araüD:0.4&.l 
mü.z.akereler bir saat .sürm:üşıür, Bu 
ıaözakerelerd.e Stalin de hazır ~u -
lanmwılıır. 

Mookova, 4 (A.A.) Havas: Donan
ma kumandanı L. Molocln bU&"ün 
<&dyoda söyledlil bir nulukla d•mlf

llr ki: 
Ballılı Kıın filosa ller jhllmale 

br.fl hazır bulunu.yor. Hill<iimet e -
mir verir vermez, Sovyet Ru.syau.ın 

dü.şmanlanna b1'$1 bet nerecleıı ce -
lirse reisin harbe i.hlacaj'tz .. 

J~~ll ATATÜRK'ÜN 
Yepyenı Bır Şıır... - SON Gu•• NLERI 

·,·. ;. ' ... ı ' ,,. . ,: ': .; "· -'··:i-c 

. Dış ·~9litika · 
i. ··..._, ,. .. ·:·.~. ;. '?· :-J ~-"--...- ...... .Al-

Bu 7epyeni şiir. mesh ur şairleri 
mlzd•n (Hamdl Tanpınar) ın lashl
hlndon &'Oi>llldeıı sonra (Varlık) m .. - İ 
muasmda intişar elmlşllr. P•k boııu- 1 

:.':~:" :.:=:;:·~;:n::! j'"-1 Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 74 l-t1 

harpte Propaganda
nın Rolü Ve Tesiri 

Almanya, ıso\:ıel Rusya 
İngiltere, Fran~;:t ile Balkan devlt>l
leri merk.czlt•rlıı.deki radyo~ar, fa"iıla 

vermedrn prop&ı'11lda harbinin ,.id

det.leueu v~ ıı:enlfleUleıı rollerini t.ek
ra.rll1or, haberler ftrlyorlar. A:rni 
memlekttlerdeki ca1eteler. ~üpht'fi.i:a 

ki, her ~i.ı n~riyatlarında raci -
yuların ya.pam!Mlık.la.rı islert t&m.am

lcyorlar. 

bu ~ütwıa aldık: 

-YUMURTALAR!M Bayrak Dokuzu 6 Geçe, Atatu"rk'u"n 
l9H ı. doğdum, 

;: 

1:~/::u:a:~~:mı Ebediyete İntikalile Ya riya İndirildi 
Aklım ne oldu., 
Pek.meze düştü[ 

Pekmez ne.rede:' 
Karnyon içti! 
Kamyon nf'lred~:: 

Dağa kaçtı! 

Dağ ne.rede:' 

Yanw 
KüJleri nerede? 
Onu d;~ Nurullah Ata~.a ~rLııı'. 

ORHAN VELİ 
• •• 

·"•drı:u.ki {!air, şurlnlıı soa mısrailır 
bh:e: •Otıu da Nuru.ilah Ataıc'a so
rUD!1 di7or. İşt.e bJı. de soruyoruz: 

- Söyle bakahn:ı, ey a.zlı: Nuru.lta.h 
A&&ç, o J'a.rtDUN ola.n ııbtıo. külleri 
ne.rede? 

Ve bb bu sııau NurullaJı Ataç'ta.ıı 
sorar sonuaz, 4u"bal •ayıpb.r i.lemlıı
den ıreltr ırlbi Nıınıll&hıa ııeol, şu Sil• 

reııe .ku.la.klanmrıda ~ .. alıyacak.t.lr: 

Külleri ne mi oldu·! 
Ne olacak, 

K•vruldu, kavruldu, 
Sonra da savruldu ... 

Öyı.,..., 

Vay benim .k.öse atı.kalıtı ~ 

Hıpı· teline Q..vn ayrı mavi boncuk 
tak.alım! 

<l!IMAN CElllJU, KAYGW 

Jtalya Ve 
istikbal 
<Bal tanı!ı l ınc.ı ""J'iada) 

ll.g°tertnJn ya.-umı ve del.ilril ile sezil .. 
ml".kted.lr. H.a,li, İialJ"arun Balkan -
lanla ıasavur etuii J'eDI blok için ha· 

ıurl&dılt bir proJeTI llkönce Bulnr 
hük:ümeııne verdJğ'i de kaydıedUdi ve .. 

' bu .baber t.ekslp edilmedi. Şu halde. 
İlalJa mahiyet ve şeklini blhn•dlii
.mU bir fonnül U.ertnde BaUıı::anlardJ. 
bucün de faal)7et. sartuıda.n t:"ri dur .. 
ınamaktadır. İtal7au polUJ.U....~ ,·e 
bUaraflıiı hesabuıa lta faaliyetl.11 ne 
,,.kilde ink.saf e.ı..ceıı ve Balkan 

devlcUerinin bu fa.a.ll7et. ka~ısında 

:na.ıul bir durum mubafaaa eTHT~k

ıeri i(ılD. de biUabi !ılimdiden hicbJr 
hüküm vtriJemez. 

Ebedi Şefin daru ba.ı;~, ,yaratı- 1 
cı ınuhay>yelenın, beşen ıradenin 

1

, en sali?hiyettar dimağım taşıyan 
bu yüce baş büyük lbir hızla sol 
tarafa, karyolanın he<kimler dur-

1 

du~u tarafa doğru çevrildi .. En
ginin kurlrct ve esrar dolu ışıl-
dıty~ıuı andıran yeşil gözbebek
leri, operatör M. Kemalin bakış
larına mıhlanarak sabit kaldılar ..• 

Bu bir asırlık in ibaı kendi ü
zerinde tesbıt eden son saniye; 
oraua ouıunanlan b 'Ü k bir huşua 
garketm;~ti.. 

Operatör M. Kemal yerinden. 
fırladı. Ebedi Şefe sokuldu ... Nab
zını tuttu .. Teneffü.>e baktı .. Ha
la huı;u içinde bulunan ve ağla
maktan lupkınımzı gözlerfri yu
valıınooa fincanlaştıran etrafında 
kilere 18 milyonlıik Türk kütle
sini en büyüğünden en küçüğü
ne kadar biı· anda mateme gar
keden vahim netieeyi. büvük ve 
dahi Atatürk.ün ebediyet~ inti-
kalini anlattı: · 

- Bijoyük Atatürk ebediy~ 
.ı:öçtü! ... 

Bu cümleyi 4-5 aRız; hançere
Jeı:inin bütün kuvvetile telatfuı: 
edilen derin bir çııtlı.k takip etti. 

Bu çığlık dı.şania, bitişik sa -
]onda .ııurner ve geoelerdir uy
kusuz bekliyen .matem dolu ta
vırlı .ka;atıaJığı liohzede yerlerin
den (ırl<t•tı. Kimse bir şey söyle
meden. ltimı;e kimseye bir şey 
sonmaıfan hasta dairesin<: koş,u
lar .. Koşu.;anların bru;ır.da o za
mauki Ba«vckil Celal Bavar bu
lunuyor. ğöz:erinde a.ka~ ~'.cim 
gibi vaoalrı zapted.,miyordu .. 

Operatör M. K<>mı>l Öke bü
yük Atatünkün gözlerini parmak
larile kapadı. M. Kamil Berk te 
El><ıdi Şefimizin ~-er..esini bir tül
hentle bağladı. Başının altından 
.Yaıs' ığını alarak. rafuıt d~gine 
koydular. Örtüyü üzerine çekti
""'1til ve onun aniından diğer ze
vat dıııarı çıktılar, Celal Bayar 
hünoür hii:ıırgür aiıhyor, hıçkınk
la.rmı bütün l(ayret'cıe rağm<"n 
·bir türlü z~~mi)"C)rdu .. 

Başvekilin etırafını sarın:~ bu
IU11an maiyet halkı vnun ağzına 
bakı·yorlar, ~u anda yapılacak bir 
çok mühim i$in demal b~lnuı
sı için eınir veımesin-i bPklivor
lardı. 

Celili Bayıır yorgun biı tavır, 
ler ... 

Odava g;ı'enler Ebedi Şetin ü
zeriıT çekilen öMüyü gô.rü.ooe 
a ;..1ama1annı zapl«iemeınişler 

6esli ve hıçkırtltlı bir aj!layışla 
muarz.am bir mateme gi.rişıni'!
lerdi. 
Başvekil son bir defa Atatül'

kü görmek istedi Yine ımıi 'he
klnı eli örtüyü açar.d< Biiyük A-

tayı Ba:;vekiliıı .Y a;ilı gözler>Ie 
süzdürLtü ... 

Matem tezahürleri hası.. daı
resinde. Atalanmn mukaddes 
~ı etrafında döğünen kur hal
kına hekimler odadan çıkmaları
nı., kendüerile Ebedi Şefin rı.ru,ı
nı başbasa bırakmalann söyle
diler 

Bu tavsiyeye riayet edildi.. Baş 
bitkin bir hal ile af(ır ağır yürü
dü .. Biraz evvel terkettiğı ·bitişik 
salona ııelrli. Orada durdu .. Yanı 
s:ra halkalanan ve sicim gibi göz-. 
yaşı döken katibi wnumi Hasan 
füza, kalem• mahsus müdürü Sü
reyya, yaverler bekl<ışiy-0rlardı. 
Celal Bayar biraz sonra kendisi
ni topladı. İlk emrin' verdi: 

- Bayrak indirildi mi? 
Herkes biri.birlerine bakıştı -

!ar, Ba~vekil tekrarladı: 
Mai~t hallunın arasındaki. a

lakadarlar lro5uı;arak bunu tah
kike )!ittı:er ... 

Bayrak, da.ha dokulu 6 geçe, 
Atatürkün ebediyete intikalile 
hemen yanya indir;bniş. yüce 
Türk camiaısının 'korku ve heye
canı a olrnııanasını Alla.htan ai
ledlği vahim hıi.disenın tahakku- ı 
ku .erKarı u.mumiyeye böylece bil
dırilmı~ı._ 
Şimdi, sar.ıym orta kısmında, 

A' • · ·kün oturduğu Büyük dai
ren kurşun kaplı damında çe
kHi duran Reisicumhur fonmnu 
hamil bayrak yarıya iı:ıdirildi ... 

Halk, Dolma4ıahçe ufkuna 
mürtesem dililen yarıya inmiş 
bayrağı ıro.,e ba:;larında :kümele
nerek b;<ibirlerine gösteriyor, 

- Atatürk ebediyete göçtü! 
Diyor. hünı;:ür hüngür ağJL:vor· 

du. 
Saat 9.30 da ~hu-, her tarafta 

yarıya indirilen bayra:lcları ve a
.~ır bir lodos havası içinde buna
lan matemli halkı ile tam bir hü
zün manzarası göstermiyc başla
mıştı .. 

Ayni saatte Anadolu Ajansı he
kimlerin verdiği son komünike· 
.vi, büyük matem ihbarını res -
:men halka dağıtara:k vaziyeti ta
mim etti: 

Bu tarihi 1wıminıke llf nen ŞÜ.\ 
le idi: 

.İsianıbul 1() (A.A.) - Ata
tfilkün müda:vi ve müşavir 
tabi<pJt,ri tarafından verilen 
rapor suretidir: 

l 

Ga:ıet.elerc ceç..mi)'en b11 Jıaberler

den ba.ıılal:'ıaJ k!SM'a k.aydedcllm: 
İt....1:.-ada çıkan «!')iempa• ıa.ze~~4 

3 .sü1Un Uzerine yudJiı bir makalede. 
Tii.rkJyenia a..<oıke-ri ılıuıvveUol. Şarki 

Akdeulzd•. Boi!'uiardati rollerin~ 
ordu techbatında.11.i terakkiyi. Le,kik: 
edb'or, 

Yalmzr.a radJr• ve ,...,:ıe&< Pf'OP• -
ıanda bıberlcrlbc dair m.aJümat ve 
fikir vermek .raresile kayıt ve iz&b. 

c,-leditimiz bu neşrlyaı a.raamd&. i:n
ıUt.ere ıaseıeıert.ad.t ve ndyolan:n
da İtaJ,.aya ajt baJıUJer, dö..$Une.bile
ceklerim.iıdcn daha fada cemUetir. 
yakınlık, saıııimlyet lekrarlı71o11 k• -
sıml&rı ihtiva etmektedir. Arnavut -
lui"un İt.alyaya ilhakının hemen ıa • 
ıunmak llZere ol4atıı. Habeo barbln
dı: talblk olllll&ll Heri le<lblrl•rd"" 
enelkl scoelerde kendlnden ~k 

tuıa .mlkdarda İngülreuin, i1&1ya Uı

,.....t emllas11U """" aJaeatuu, ı...n
dra ırazetelerl beJ'&D. edl1ortal'. Yine 

İngülerenlıı ilr;luadi P•elelerl. İl&l
Jlldan ;rapıl&c&t. siparişlerin bedelle

rinin miilıim kısımlarının all&a Ue 
ödentt•tlnl ka7deJ'lemekledlrl•r. 

Belcnd, Atln&, s.r,.a, P"'le, Bük
,..., aaıeteıeri, 11&1:.anm ltaYYellnl, 
tiooüntana her ırün lelıarliıı eWri -
7orlar. Bact,'olan d&bl. 

Böylece pek ~k misaller ,-ardır. 
GOriiliİJ'or ki. bnıi!Dün harplerinde 
bbin('t ,..Jü, slli.h.Jardan CYVel PN .. 

P&C'•nda işt"al edtror. 

JIAMİT NUB.İ lblAK 

GOtıüN TENKiTLERi J 
İnsafın Namı 
Olmamalıdır 

(Baf tarafı 1 inci aa;f:bda) 
Blielçi b• hail göniDee derhal iki .u 
vurdu, tr&m.VliJ' clu.rdu. Külecl lndl

rillp bllejpııla bu vullqlnaslıtuu i
çin leln tal<dtr eder, her bllelçlııia 
bö7le o...._. cönöutea dilerken bi
lelol: 

- 6- aiİll be;rilO bir şer oı.ıu da 
bllelç!J'e oa Mf &1i:n ifkn el .,,.kllr-
dller! ddl.. • 

İlk dlltliaiifte -- lı:eallmiıı 1Nr ~ .. ___ , .. ..-...... 

lertııi Y•lıma lıoT-J'• lı::adar mtı. 
•amella, ...,..bamei_ lmatm • :rerter
d~ nawu .el••m•hdır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Reisicumhur Atatür.kün 
uımwni hallerindeki vaha -
met dün g<?<:e saat 24 te ne:;
redilen tebli~en sonra her 

lzmire Gelen Vapurk r 

an artarak bu.gün 10 İkinci: 
teşrin 1938 perşembe saibırh ı 
saat 9 u beş geçe Büyük Şe
fimlı derin koıma içinde ter
ldha~'at etmi:slerdir. 

İzmir, 4 (A.A.) - İlkteşrin ayı 
içinde İnnir limanına 1055H ton 
haC!l'l1inde 190 vapur gelmiştir 
Bunlu.n 157 si Türk, ~i Ame
rikan, dördü ~liz ve yedisi t
tıılyan ve altJ6ı Yunan bandıralı 
dır. Diğerılıeri de mıJhtelif meım
lekelllere mensuptur. 

Bugün SÜ M.ER Sinemasında 
BııRin b.sılat rekorunu kıran .-~ ıön&lmemft bir mwvaff&ki.Jetle côst.erileaı a-eno. J!.lrin, se.-lm.U ve ı-hrı 

DEANNA DURBIN'iN 
En son, t-11 mükrm.mel ve en fazla a1kq.lanan ve takdiri~ lltJ'T'Cdlat. 

Ü iL K UVANOŞ 
NıfJ'S'e, getu;ılik. mu~ilti, ,.arkı vf" cb. n ka'.""Daflnı "Sh: dıt" maUaka riclip Jt"Orüııü:ı. Key{ '"~ •:-'f'kle eilentt.Hsintz. 

'- İlinlon: Enn JURNAL MD dlioya bavıodisleri. Baria -ı 11 ve 1 4e leıızil&tb m-ım..ı.,.. -

İtaba Bulı-arist.:ıu ilt ~Uar. Şim
di •t yeniden Ywıan1sıaıwı da dost.
laiunu ka:aaıu:n.qtır. Yu.-eslaVJ& ile 
de arafaf'tada laal bir dosıUU. mu.ba

ta:aasw• dik.kat ebnektedir. Ti.irkb'e 
ve K&nıanyıı ile İtlşa ıtr.asında ~ 
lıiçbjr ihtilat mevzuu ve dosUuju Ju
r-...c.ak bir taidise )'oktur. Bu itlb&l'la, 

bUl"iinkü 8ıatü.ko ve tne•cuı münase
betler çerçevesinin idame ve mu.ha • 
f&ZMI t.akdlrlnde İialyarun Da.ikan • 

Jarda teker t.e.ktt' devletlerin dust.lu
tunu kaııanmak yolımda movklini 
daha ziyade ıarsin yuhına .c·ttmek is
ledfilue hükmetmek iktiza eder. İh
timal İtaJ7a da ıi:mdiki halde bv.uu 
yapmakta. ve .ber devıeııe ayrı ayrı 

münuebatmı Lakvlye eylemeyi kendi 
sJ.yui durumuna u.-un bulma.t.tadır, 
Jlerlıalde, bul'U:nk.ü vaziyet içiııde i4 
&.a(J'anın durum ve tutumu Balkan -
tardakJ ve Akde.nizd.eki sulbwı şim
dlkl halde muh&fazasını lsllhd&f eder 
bir vasiyette old.uiu gfbl yarm için 
bu vasiyetin haleldar olması ihthna

llnl cözönüne retiren bir eınmare de 
yoktur .. Ancak, •J'dmlanmuı zihin
lerlerde yer MI~ ıek nokta, yuka
rıda da ı.areı eltltimla gibi İlalyanuı. 
Alma.n7a ile answdakl mel·cuı .as • 
keri Ulitak maahed .. ı ve İlal;rarun 
mistalı:bel lıu:d<elinin lııldşal tanı

dır. Komadan ri7luln venllti bir 
habere cöre itaı1a İlkbahara. kadar 
bll&'iinkii vaziyell eldut1l glbl muh•
faaa etmiye çahfaeaklu ve.. bU&'lln 
de her fQ'den enet keneli mcDl&a'
lerl Ue mefl'Ulditr. Ancak, İlkbahar 1-
eindedir ki, Boma hat ve hareket! 
ıavslh edecek, belki de t.ı.ra.llardan 

birini lereUı odeeeklir. 

·~~~~~~~~~~~~~~~· ~;;;;;;;;;;;;...;;,- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;; 

,.-ınuıııuıııı•ııııııuıw••ınınıııın--••iDIBıııııım• 

Bu tak.dırile de bn kışı bri ... ıeee :-e
("İrmek ve İlkbaharın İtaly:.i. ioW e-e
ti.receji ht.rekei .f.arzuu yine merakla 
beklemek ikliu ecüyor, de.m~ktir. 

Maamafib. İtalyanın İlklıaharda Al
nı&nya i1e ar4LSIDda.ki ittifak ınna.h~ .. 

d .. lnl bozruası P<k a;kırı bir ihtimal 
sa1damt.raraiı g-lbi bitaraf11k'b de
vam edeceiini ummak ta o nisbette 
müsleb'al bir ihtimal telilkl tdlle-
mes. 

ŞÜKıtÜ AHMED 

Tayyare Kaçakçıllüı 
{8"..i laraiı ı inci sayW:la) 

tirat edlp elmediil huoasnnnn lab
kllı: olunmamaaını sebelıl uaı.. addot
m~Ur. 

Muh.akeme1e, 7a.ka.nda, A.ttkarıı a-

1 ilr ceza. mabkemeshule bqlanacak· 
tir. M.a:mun Ruhi Bncah7a Cf'l,pua~ • 

3 Bu hafta SA R A Y Sinemasının 
~ OOrnlmem.İıf bir nıwvaffalr:l:reUe l'östermekW olduis ve Slnem.oı.mn ide.a.1 çitt. arü.sU: 
3 

~ JOHN BOL ES STAWYCK BARBARA ve 
= 
~ Tarafından yaratı.lan hJssi. mile:s11ir. TI" he:reeanh sahnelerle 4ol• ~lala 

!EBEDİYEN SENİNİM (BtdlaüJlao) ~ 
e;ı ,...., 
§!! tumlni 111uliaka cidlp ciröıuu. Büluo a.nJ>derl• k&dmlaruı onneleri lizım celon bir rı.-. - ..ıı> ım, ;rok~ 

~ ~ .. , Askı mı tl..U t>ü.•ülı~ S.ylrdleriıl ıu.lblerllli litrelen bir şab.,,..._. Ilivelea: FOIS .JUllNAL ft AYnıpa~ 

'u••nıınm1m-•uü_iiı...___ .• JI 

1 
M•Dll•k•tlaliııdr ltiol>ir fllmiJı k.ullrullod•iı Dlllfttfakiyetl ....,....,.., ide 1'lr fU•ill -..ı.ifi •ıınll'~eli 

rôtt• ıı..,-ülc Tltrtı: Fllal 

ALLAHIN CENNETi 
Yalnız İPEK Sinemasında Devam Ediyor . ..._ __________________________________ _ 
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Maçı Bugün 
l'"'-4. H,M-. - &-. M &w. 

1'.A.P. il.Ti -. - il-. M &w. 

1--. Ul&-.1.lt&w. 

Ölmeden 

Olan 

Evvel Oğlu 

Sözleri Tesir 
Mehdiye 

Yapmıştı 
H" , '""'· a ,_..._,... '><>• l< degıl

d r· v~lu Maı,,;urıın bu·<;x>I< kıtı 
len ,_..lü.rı• H' gadr~ı. maı.

lıı rmı m Lisaderc ev lediı!I bır ta 
hak alidrr. Buru inkar l't-

. uruz Aı>eak Ma,,,,u:rım ut<
t ' ~ e bı akı ıı o n• ızan 

bu ga..ıplanlan ve mtisede 
• ( ,,_ı ~elr:n~·or O moınleket 

v. d•I ıbin;ok ha•pteor ne• -
t'(;ll aıd ıg. ııa ımei I' ......ı..oo\ hüt
n dd.., "" muhafau wreı ıl .. 
h• • .esın. doldurnl(lŞtıı. 

Pek arr eoeksintı.. , lan-
''U haklı hak.;ız bllooçok 'atrlcr 
zll"t!L Bunlann butlll't -·~etie

nıı. ..ldı. Datı.. ~ EmeY!lerın 
k;ı.hı-uterııltil•nde ej., kü»Wf'th ma 
,, para ~· ı BunJ.u da Bey
tulmala dah.tl def!jl mİ'I d • ~ 
gı. idieı- ne old .. ? 

Dogru ... MiU>Sllı·, v..ıırııe.-ı ~
der \'e Dz.lıe'tıt.iği Jciın6.elcrin maL
arını mtisadeı e eıd ip kend rk-rini 
zıruıana »tanlı. Bundan başka ~tıl· 
n\u altı.ı:ııde. e<ın veren k>lll6e-le 
nn _,,..tleriııe d! y117,'n.ed edeı-
d 

Faka• 111.Mlbur l>u ı.eı~*ri aı;-
00.. mal ha.rnıESlll4! ııokma

ır.-;tır 

Man..Ul' boyıec< ıapt w mu,a
<k re t>tt.ğı ma.ıul vali paral-an -
n « ulLım parası icmıi ile ayTı 

~eme mıistakil b r hazinuk 
lardı Ve her ı;a-vetiJı ıizer 
de knnden alındıgını yazardı. 

Bu paraı.ıra bıooır ret e:1 u-
'ıı 

rleroeı (Ei>0 o......, ) ııv•mnuı 
oln11\ an A ap urr rf'"!'.ı J)( nıen-
,.,up!1.1 '" Mallr8'.ırwı halka ou uzu 
ktilih ğl'\nı< ın<'Obu ~t-ııı k; 
be ı le hıc'V ı:ıtm·~-ı . 

(F;bü Deh>me) bı.. hı·~es"l-
11' avnP vl" dl 

!B ı ) enı H · üeden lsl-iıııı ti< 
ıcraatıııd• yell'lliıkleJ' <lah.a f821a 
\'C d11b.o zı:,; ade ıyi le beıklı

"° '">ıkl<. Halbukı Haltfo bu ıNa
dell\l('i kül-dlılaı-d.a ':ııptı. Halka 
wdtrdıgı kttlahlar ııerk n b..
~ınd tersinf' otu~ Y<thtı<l· 

pi eri gibi <turu~oı ı - • Mede
>l el İsI. "'e arioh. c it 2· •Y

fa. 34, 
Hahfe Mött;uı Hac var:iıc...,.ıni 

ıfo çın V"la çtlomıştı. 
F..k<ı.t ecE'I Oı>U Kiıl:ı(> k&lJı•nnın 
ığin:k yakaladı 

Bı:ibasıWfl Kabe Jc.aı>ı<,ında öl
uiıgıinü lıabet aı!an :Mehdı elet -
hal •araf1arlsrın etrafına top
l.a<lı \'e olur ™"<ılma <aitana
tı \(•krat elindetı al r!ar kor.kın;w 
ile 1ıen..,.1, kendl'line bia• ettüdi. 
Mehdı, arttk isledigı "3'.l;tana.ta 

kavuşmu .u. Hem bu saltanat 
öyle kupkuru, p&ra.,ız pubuz hır 
saLtanat degildı. 

Cevrck asra ~alnı brr zaıman 
ıçınde babasır n haLineye tıklım 
tıkllll' doldur<lugu serwt artık 
kendı er de \ ke!Jdi nrıdo 
idı. 

Ar 
tcmctt 

nd" lJara kimde iSE' sa\.. 
a onda demekti. 

Ölım€zden evvel oıılu Mchdı- !V!el'di lsE hem para a henı de 
e >I sözlt>rı onun o .eulüm sıl'!tar.at ve- hi!Metc sah~ı. 

pa a hakıkır.c>aki siya...etinı pek Bahasının verd iğı nası ha erin 
,. .Le ıı..rlı ed&. bir kısmına riaye< etti. 

Maı!.ur oıtluna dl)"Or kı: Memlekette ölen Halıfe .vlan-
Sana zulüm hazinesinde bır .surun a1~tarı mühim >bır kala-

kıır em,·al bırakeyorum. Ben ıbalık vardı. Bunların b.ir kısmı, 
" .ıncc parakı:rrru miıs.ıdere et- ev\ eke de 1 .;aı et etti.i\'imiz gıhi, 
t ,un k mıeleri çagınp mallarını Haı.reli AJ.i tarafları olan Mekıke 
ıadc .,t Böyle yapan;an he-m para ve Medine halıkı idi. Zira Mansur 
sahıplen hem de halk nde Hicaz halk·nı A i taraftarlarına 
memnun olurJ.a.r. (!) vardım e<liVOt· di'Ve kasıp kavur-

Mansur, a:ıılettirdiği, uii9! - '11.LŞtu. 
ma.mi gorerek zindana attırd.ğı Bu ard.ıp ba~ka zr. danlarda 
veya kafaıiını kestlnliıti \'alile • hak. veya haıksız süı·ünen bin -
rın crvetlerin-i böyle • ..ılu • lNce ınsan v_ardı. Bu :nsanların 
hazinesi aıdını verdıl(l husu~ı aknba ve taallukatı babaları, 
bır yerde saklamakla b<:ı~ :mıcaları, kardeşleri zindanda 
kahı· ve tenkıl ettiği- ~-ı me k:ı'lı:hltça pek tabii Halifeve mu-
suplannın da servBtlerine el ı;ür- habf oJacaklandı. 
mez, ıbu,.,ları da (liınet evi eCra-
ı:ıının paras.ı) diyerek ayrı bir ha- Mehdi. Hk önce zindanları ho-
zınede saklardı (İbnüleytiCr. cik ..ır tı. Saıltanata çıktığı güniın 
6 f şercline evvela mücrimleri ..a-' say a: 40). 

AbbMiJer, Emevllerin taılcip iıven:li. Bu suretle BaMat ve A-
.. oiıist.ın ıhalkından Mansura kaı-

ettiklen (Arap asabiyeti mil!lwe- ~ı kin betiliyemerin mu.hatıbetini 
••) üzerine mustenit bir si,yaset k ak l t tt 
•akıp etmedilet-, elemiştik. Bunun azş· ~- yoHunu uhaulkın. 

beb · Abb • Ha.lii le · · A ma.ıı sııra rcaz ı mem-
ı;c ı, ası e nnım rap etmekte id. 
Jara olan i 'matsı:clıklannıdandı - nun 1

• 

ve aynı zamanda Emev11erin siı- Büyük bir alayla ve ziyaret 
kut,urı<la Arap ahliıksızlıgının ne- ma'ksadile Mekkeye ~ gitti. 
kadar mühim bir rol oynadığının Burada bütün halka hazineei-
anl..,"lmıı; olımasınıda:ndı. nYı kalJılannı aQ\L Gerek Eme -

Y••nı kurulan de\•leti böyle hır vilerden ge<'Elk Abbasilerden ol-
ukut !R!ılikesine maruz \>ırak- sun, Hacca gidenler KM.eye hi-
namak ı<;in Abbder daha ziya- rer örtü koyarlan:lı. Mehdi ziya-
de İranlılara yüz verdiler. İran- r-ete geldiği uman, korıan örtülei' 
Jtlar da Abbasi:.er için çok ;;adı- den Kiı.berun duvarlarının çök -
Kan" \'e çok cansiperane hizmet mek üzere olduğunu söylediler. 
< Uiler. Yeni Halife bunun üzerine Kiı-

Abbasılcr aynı zamanda İran benin üııtündeki bütün örtüleri 
ahlakına da temessıil ettiler. On- kaldırttı ve bunları fakir halka 
la• ı: b' ~iyınip ku anmağa bas- dağıttı Kiıbeye çok kıymetli ye,-
ad la.. ni bir ô~tü kDydurdu. Duvar ve 

&bi;;e<ie ilk dej(~ikiiiii yapan t.-.vanını miı;k ile zağfiranla sıvat 
\e ha kı İranilere ·benzetmek için tırrlı. 
onlar gibi UZU'> ve sivri küliıh Mekke ve Medine haJ:kını kadın 

V'Tl ye mecbu- ıııfon Mansur - ve çocuklarına vannca:va kadar 
r (Tabrl tarirı: Cıl:t 3 sayfa memnun etti. 

;J';I). Ta hin kaydına göı., Hicaz 
Bu v rde Y t t'n m~ur sa- halK;c a tam üç ·bin kere YÜ2 dir-

hem ,a<:laka dağıttı. 
n ı T•lwrl larlhi. C'ilt, 3. Sayfa 415. (Arl<uı nr) 

l-IAZRETJ 

HA r 
Yazan: Ziya Şakir 
1 A · ) gözlerın.ı yerden ayır -

ırı.ıvJ.a;ıc .. ve heyecandan boğu
larak S<h·lece cevap ve-rdi: 

- Ya R.,.,;ulall.a:h-.. Amı.m. ba
lı,ırr sana feda obun. Biliı':;in 

J< "'· a K2 ·ı anamdan \e ba · 
lı ld ı "ade hür.ret ve mıL'ıab 
b< slenl" mu•er ıs '11. Çim- ı 
k . pek < çu k km s n n ı>l ne 
'< m d·ldın ... \'e ..enin vardı-
n l.ı ., v ı. uı; yet .an ... Ne og-
1 L nd . " enden ogrendı.m. Se-
n muhit:ndc, dünvarun en bü
yuk adetını 15Sc't m .. Ve, ha
yaı,mın o~ d k kasına kadar da, 
b:ı r fi rktiia edecektun ... 1''a
kJt. senın güzide eoıhabından üç 
zat, aralarında veıımıı; odlukları 
karar üurirıe beni buraya gijn
derdiler. (Fatma) nın izdivacına 
lesvik ettiler ... Bunu, ne zaman-

Tefrika:74 
danberi ben de düşünüyordum. 
Faıkat, malfrm olan fakrü zarure
tim dol~u;ile, buna bir türlü ce
sarl"l edemiyordum ... Bur.;ya ge
li'lim ... Ve huzurunda bu sözleri 
söyleyişim, ancak onların talep 
\"e Brarları üzerinedir. Eğer hJ
ta e-\tımse, berıi affet, \ a Resiiıliıl
lııh .. 

Dedi. 
(Alı) nın fasılı ve be-lığ bır ıut

ıbe gibi söyledigi bli o:cleıi dın· 
!erken, Resulü ~kı·emin yüzü bü
yük bir beşa.şet kesbet~ .. Du
daklarında, memnuniyeti ifade e
den tatlı ·bir tebessüm bdirmışti. 

Resulü Ekrem, (Ali) ye cevap 
vermedi. Yalnız, oturup lıekle -
m<?Sini eliJe işaret ederek, kal -
kıp (Fatma) nın hücrESine gitti. 
Yüziındeki o büyük beşa.şet ve 

Yapılıyor 
L rl< m.ıa:; arıru. ougü" d~ tı<; 

S'l...ı.ta .ı.e-.·aıı e<lilecektıı. Sü -
~' maJ~t· ~Qt>J vağmur l1'1"t"\'

• mind,, tıfa:Jı&, e<1ılemedı~ için 
..-tık bu satlava ım.ıısabJka ~·
ma-rı n m&nat>ız old~u tamameı"' 
ınayodana çıkm,. ' e bu validen el<> 
fu".bol aıanlıgı ıbu sahadaki ma~ 
ar dıger s alanı ak,;im ede -

re ıı. aınr rptak karar verır.ış
hr 

Dı.ııer stailarci<ı yaptl;ıcllk ınaç

lann en mıl'hım• Taksıımdt> ya -
p1lacak Ve-fa - Feııeı·bailçe kar
$\h mas d>'r. \"clahtar ııeı;en 
milli kümede ıyi bir yeı alımı.<; 1>!
·maıanna agmen bu .sene kuv· 
vetli reklplerüe ka "'lıiaşmalat·• 
geçen- h.ıltadanbet-1 b.a krmı;; ~ 
lurımaktadırlaı 

Geçel' hafwa Vef•nı'ı Gaiata -
s;ıı·.,\ kar,ıMn<ia alrl>ı?ı 7-0 !ık 
ooti.ce u;bir zamarı r.ormal de
ğiklir. Gala>tasarayın tamamen 
hakim oyun oynatm<>ma rağırnen 
Vefaya va?tıgı bol goiü bir del• 
dana vapamıyaca~ı nnnedi • 
yoruz. Vefalılar bugün de ku -
vetli rak(pkrirıoelen birile Thneı- -
bahıı;e il<> 1ı.azııw.ıvorıaı. ~n 
haftaki neticeden bir hiı;,,.• kap-
1111Ş!a rsa da bugün a«I ı başında 
bir O;VUnal hertıalde ge<ıerı haf
takı m~lilbivet.e ugramıvaeak -
hınlıı-. 

Fenıeriıahçeye gefuıre• Geçen 
hafta BL-vkozuı ka a b · 
•ur " m vafiad< olanızyan taiıırı 

.Jh ı.;; .le çıok ucuzu 'bt'rahere 
kal 1 bu kuvvetli ddbın bugun 
de Bcykozdiı kuwt>th ı;ıözıikım 
Vefa karşısın.da tam kadr06ile \'e 
enerıi ile a>naması ve gecen haf
taki a.k'be'li telıif• etml'8 beklen
mektedir. 

Bu haftak nuı<.· ııtın t"'1emmi
yet lermde biri de h · ç ıiPhe 
yok kı, Feııc1'baiıçeck> ,ynana -
cak ~yk<ız - İstanbubµor kar -
şıl.asmasıdır. S.-VJrozun geçen haf
ta Fener ka:rşrsında muvatfak <>
yımu ve lst.aıııbuls-porun da ilk 
maçlar.noaı:ı!beri hic maf(lüp ol
m.a:mış olması bu m..çı bir kı;t 
daha en eresan bk halt ko:;mak
tadır 

Diger m&Q1a.ııda da Ga,ata:;ara
' ın Topka.p>y a, Beşikta~ın Süley
manıveye ve Kasımpaşamn Hi
lale galill gehne1<'ri normal ne-
tke;erdir. 

ısrANBUL MUHTELİTi 
GİDİYOR MU? 

Önumüı.de-kı Ramazan ba'I ra
ımnda Ankarava davet echlm.ıs 
olan Matbuat takımından ha:;laı 
İstanbul muMeliti de iki ma.: 
yııpmak üzere Ankara fuilbol a
janlığınca da'W't edilmiştir. 

Matbuat takımıııı.n Ankara -
yahat progra<ınının daha zengin 
bir şekilde tamamlanması için 
yı:pılan hu daveti bilhassa umum 
müdürlük arzu ve taııvip etmekte 
olduğuna göre İstanbul muhtelj.. 
tinin bayramda Ankaraya git -
mesi bir emrivfilddir. 

TAKSİM S'fADl: 

&-vlet-b<- · - K c saat 12 '>/) 

Ferıe-rbalı<;r - Ve.fa • 14,30 

FENBRBAHÇE STADINDA: 

BeykM~nıbuL"POr , .... 12.30 
Galata.'"'""' - Tnpkaı.ıı 14.:lO 

ŞEREI' .STADINDA: 

s....t HJ.3U 
12.30 
14.30 

Alet'l'ldı. r - $w< 1 
Ka.rmpa'a . Hı 
Sülıe\'MAf'h~ikt .... > 

Mektep Maçları 
i.ıa.olmı lit;esı 4-R sınıf takınıı 

ile HayskuJ 2 inci ıakımı arasın
da y-apılan mllı(·ırn 3--0 iıııtanbul li
"""i kaza.nmışt.n 

Askeri Liseler Spor 
Musuakalırı 

Her sent- büyuk mu't'B:ff;,,,ki\ et
ı.. basa.rılan asKeri lıt>~.er spor 
bırinc.liklerıne ch.ı Feneı s\a -
dında vapılan ahi~tirm müsaba
kalan ~ başlanmı,;ltr. 

Kule!ı Bu...... demz -..e Malte
J><' askeri 1ı,..,1eıurin gm:tigı istan
buı atl<>tizm •.µını ve ı;poı· eğe· 

men kıın>u talebeieorınftı ıdare et
tiğı dünkıi mii=bakalar muvai-
fak,.,'l!t!i' netıce'~~ ve u tl'k· 
n W< net ict' JE.ı e<kle ed i lmişıir· 

100 ITIE'lre: L Şe.-if DenJz lıbt'
ııi 11,6, TL Hwıeyın kuleli 11.7, 
IIL Ah Kule>iı 11.P. 

000 metre 1. O&m Mal':eı:ıe 

2,17, ll fuıhmt MJı,iıtepe ITİ Rem-
7.ı Kıı eh. 

Cint atma· 1 Alı K~ı 47 72 
il Ekrem Burna. Uİ. H n Ku el . 

Sırrl< atlama· L Fikret Kule!. 
3 metre, il Mırmta. Bur·a, Iİ 
Şerif Denıo; lise6ı. 

4~400 baıyrırk tacı:şı: !. Kule! 
takttnı. ll. B a. III. Denız lısı>
sı. Mü:ıabakalara bugun de saa 1 
9.30 da dt>vam e-dİ'le<.'ektı 

B() ......... ııiiim~ 
A 
4 • 11 - 9 9 

St.e-rHıı 

100 Dolar 
ıuo t'ranlı. 

JOt Llrel 

lH 
JN 
1841 
lff 

İıwe~ J'r, 

Plorln 

Ray~ 

S.laa 
JH Drahmi 

100 Leva 
101 Çek Kr<Hlll 
100 Peçela 
IH Zlell 

lM P•nci 
101 Ley 
lH Dinar 
IH Yen 
lM İn« ltt 
ıee Ba~ 

Jlap&DtŞ 

6.U 
13$.0?fi 

!.96875 

6.675 
ı&.315 

811.7125 

ıı,;uı; 

o.t1 
1.5876 

U,11!5 

:u.ıans 

9.935 
UM 

30.745 
31.19 

ESHAX ft TABVİl.&T 
1M.5t 

5 2 inci Teşrin Pazar 
1 

Romatizma Baş, Diş, Nezle, Grip, 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarıntıı derhal keser 

:-.aat l!.lO Proıram.. "' ınemJeket. 
saat ayarı. Saat 12.:$0 i\jaa.., Ye me-

l ~rolv.ii hJ..ffrlrl"İ. Sa.al J 2 . .iO '.furk 

MUZJ&"l ( Pi. ). ~a:ıı 13.31 - 14.99 Mu
ııl( (Karı•ok halıl tn4l1'ik - Pi.) ı--.aa.t 

1'8.H Pr~ram. Sut. 18.85 Memlricet 

saat. a.~uı, . ,iatt..' ve- rart.eoroloji ha

berl~ri. Sa..ı.t 18:.!5 :\luı.ik. ( R:.1.dvo 
C'a/ orkeı,tra-sı). !'ıl .. at 19.0D Kunuı.m;1.. 

(Su nhntllt>ril. ~a<ıll 19.I:> Türk mu

.1.iti. Çalanlar: \'t"('İbt', Re-sal Er<"r, 

Ru~n Kan1, < r\·df't Keıa.o . 1 - 0-

k•.ran. '1U7.atff'r llka.r. l - Zavil JK"!i

revi. '? _ :\lt"hnıt't .o\aa. - :\(abur bes
le: CE:.- c-Oıu ahuı. 3 - ..\lthmet A.j"a • 

j icabında günde 3 ka•• alı11abfnr. 

ı• Her yerde Pullu Kututarı tSt"arle lateylnlz -

İst.an.bul 
Ha.k:imllj' indf'.n: 

1 Zi\!"11 At11· St"n1ai; ( Bulunm;ı.:ı bir 

l\lariy~, Lı....ıı;a 'l.ilrot.Cmdan T~\:tkıy«> 

Ihlcı.ınu laddf"sı 8 '.\lcı. na Sfıı·j PıLüll

ko Ronıo..ı10v~k .ıle:yh :ıc 9:1!l 918 No. 
lu do:.yJ ıle c.çıhu1 bo!;ıa.nına rinvaınn 

dc.ı nıhdde-aleyhın. gönd.C'1,·1len .adresınt· 

d;ı,\ i:ıl «~Luh.aJinC' \"et ıll"n ıne:;tr h&tL.l 

ın.eıkür ık.a.nıl't.g,,h tl'ı:kl'derek ,.,etntı 

ıne-c.b ·k> gittıgı ~ınl;-ışılrnakl;;ı H. U. 

.l\1, K. nun 141 \e 142 ıncı m<ııddc -

Jeı-tne leviık"n Hanen vuk.ı ot.an teıiJ

li.gala rugrnen tayul olu.nan 1 11 939 
:<aat 14 de bil\f"k31~ Yf" bri.as•lc haı.ır 

bulunmadıgı ('ihe~le mumaileyh SerJ 
Pizanlıro hak.kında giy_.p kı.ı.reıırı ıttı

haz ve iJRnen lf"bligi ıı.;ın muhakeme 
19/12)939 Sa.lı ;:...ı.at l l c talikıca ka
rar ,·erilnlif ol·nı.akLY taı ihı iliından 

l 

1 

nt"vC'h-s°'n'). 4 - İbrahim A.ta -
Mahur törkU: (SaNb eJ5UJ1 bt-n bu 

Ytrden ridt'yim). 5 - Ü~nt"ü ~im -
Zavil Yorök Semai: (Alnt)lf nişa.ıu). 

J - za,·il ~\( -.rmai~i. '! - Okuyan: 

Radiff' Erttn. ı - BaflZ Ywnd - Su -
zin&k ..-ı: (Nedir bn ~.-alUI). ı -
Hrl<;fi,e - Suzinak otarkı; (Ey nict dat
la.r b.,.ında). 3 - Arif Bry ~uzinıı.k 

~ukı~ (Hu .. nun iilt>aıi tutı.u ~enin). 

4. - Ah~t Rasjm - Sw.ıinak ~rk.J: 

( Pek rr,· ıdır ':-ıf'Vntim rttiklerin). 

3 - OJt .. y~: ~tt•i ltiza Ah&Skan. 1 -
Şerif İ("Jj - :\taiıur arka: (Alamam , 

doiru.su desti l"melf'). 2 - R..Juni Bf'y 
- )fahur ,.arkı: (SH"Vu nazı f':Yrrt 

ça.kmı ... oyın1a t. 3 - Arif Be.Y • '\Ju -
hayyer sarkı: (İlhma~ f'tmryc :ı..ıre). 

4 - Df'df' - Glillzar ı.arkı: ( Sa:t.lı naz-

lı çıkıp l'Ml<'r). Sa:.&t 20.15 KonuıJma. 

· t 20.3G Türk . lutlli (Fa. ıl heye

ti). saaı 21.15 ;\lu:ırk <Kıu;uk orke~

tra - Ş"I: . ·e-cip A.kın). ı - ıaauı 

Lincke-~ Danlaa (Fantrıi). 2 - ·e.ı. 

,•aldaa: Lorelel· ~ark~ı uı.l"rine l'an
tezi. 3 - Keler Bf'la: Rrn Sehri Kı -

.}'tlarıada. 4 - Paul Ltncke: \'t"nu!!i 
(Vals). 5 - Jlann:-<ı Löbr: HUiya gecı·-
~i (Va.18 l. 6 - Robtrt Volh;t.edt: !-itn 
1'.ardettle-r. 1 - Bernbard Kut.leh; Çi

i'au Fantezisi. Saat 22.08 M"emlekei 
saat aları, ~<\J&Jı haber&.ri; ziraat, 

fJlham - tahvUM.. kambiyo - nukut 

bona&ı (tlat). Saat :!ı.28 Milıik (lt ıi-

ıtibareu gun zartuıda ıntıdde 

aleyh &M-jin itır •• ,.. elıncdi~i takdir
de bır do.ıha ınahkenıeyl' knbul olun
mJ.)tıı<'i.IJil'I \e ~ıvdbın<l~ ınııhakenıcye 

dt"\i:ılı'h ulıın;.u·a+,11 tf"blig olunuı 

(21671 

-'"' ... ~ .. " . " 

Tt .. BRIK 'J"ELGRAFl..Atll 

Hrr t.urlU teobriklf'rinizi ... ık zarif 

yrni ~J(l'af ko&~ılları İl(' climtsi itin 

aı eddf"'nbr \1.1 ~a.ıınJı:. Bn 

wreLlc hfım ınuhab 01171 mt"mnun 
etm' hf'm dt 'lok Hl \'a\.·rulara Jar-

thm r.ımı~ olursun uı. 

lı. F cıne K 
Mf.'rke 

* 

um L e 

'I ( ı H' St:f'K \TI )ffflTM 
YAVRl.'1.AR 

~f'n "" mes'ut Javrularmaıuı bay
ramhlr.lannı haı:ırbrkf'n ÇO('uk F.sir~ 

CeBtt Kurumunun Koruduiu Ya:vru· 
ları da .,...,.indirnıf'ııLd Kurum Say

ııla dilf'r. 

qYk ork~tra ... Tukardaki Pl'OC"rauun l-
*vam1L !l'aat ?.'?.35 iı%lk (~nt1> - -
nik plaklar Saat 23.00 )tiı?ik ((az
band - Pi.) Saat 23.25 - 23.39 Yarı kl 

procra.01 V«' kapanJıı. 

Bu gim yalnız lrtiil dal&a 31, i m. 

!M85 k<./• -Janusla n-..ıu..,•kl<' 
&lan J'ii-baD<'ı dlllt'"rdf' ha.berlc-r ... aatle

ri aş.aiıda cO!-;trrilmifttr: 
İran~:a: ~aal 13.00 \'(' 18.45 de 
AJ.':lpÇI.: 8*at 13.15 Vf' 19.4;) de 
F'ranlJDaa: Saat JJ,45 Vt' 20 15 d.e 

TAKViM ve HAVA 

5 İKİNCİTEŞR.İN 1939 
PAZAR 

Bleri: JUi &....ı: 1158 

11 in<:i a.1 Gıuı: 309 B. T~: 2S 
IC.amaıuuı: 23 Bmr 1B4. 
G1lne4: 6.33 .-\.kşa.m: lUZ I 
Öilo: 11.38 Yatoı: 11.35 
İklnıli: 14.U İmsak : •. 56 

HA VA VAZİYETİ 

Y.,.PtköJ met.eor.loji l.s&asyena .. 

dan alınan malümala Pre .laava 7W'
clun, Erenin c~nup llwmlan ile, Ak -
den.b sa.billf'rindt vr cenubu şarki A· 

nadolu botc<lerlnde bululla. dlhr 
7erlttde kapah ve yer yer yalq:lı 

aeçmlf. r11ZCiı.rlar Tnba, E&'e ve 
eenup Anadolıısu bôlg"elerlnde fi -
111.ali, cllter bolctltrde prbi istika -
meUen orta kuYVe~ esmiş"Ur. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBA~l DRAM 
KJS'\llNDA 

5/ 1 l 9:~q Pauı.- gündllz 
Saat 15,;JO da 

H 1 ı · D İ S T A N C' E V İ Z İ 
5/JJ/93~ Pa:ı:ar gimn aksamı 

Saat 20.ao d• 
HİNDİSTANCF.\İZİ 

• •• 
5/ll/9:fl Pazaı· gıirıdü, 

Saa\ 15.30 da 
AZRAİL TATİi. YAPIYOR 

5/11/939 Pazar ,l!iınü a<c~am• 
Saat 20.30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 
<>----

BALK OPERETİ 
Blltj{Ürı mati.ne 16 da ~m 9 da 

(S E V D A O T E L İ) 
Yazan: Yusuf Süruri 

r~--. 
IGONoOzl i AYLIK MAGAZiN 1 
; 2 inci T•ırin ::-1 ~ 

== ş.t<lldo Çıkıror . ~ 

En son modalarla 

ahenktar yeni 

PUDRA 
Renkleri 

• • ' 

Esı son ~ kolek yoıı • .. bu 
mer.-simuı opJ.arı yen y z \ e ten 
renkleı·ile ımtiz.acı ıcap edocegı hissi

ni u7aadınn;k.tadıı Şimdı m~hur 

bır gtize!llk ımııeha sı tarafından 

ıc•t edilerı wı son mocm ı eoklel ca
~ıp Tokal.on pudr..- rıs:ın~ dahü-
d ,~., hrr yıerdm tedank rdebılı 

siruz. 

A TIJRELLBt - O ayet beyu 

oıltıer ıçm ""' .., """'ı bır ıtıı.ellik 
~min eder 

PECHE Atr-ık ı.er111 :-.arılfın \ e 
eı:unerlerin ekserHHM 18J"t"t uygun 
bır güze)Hk tel'R1Jl eder. 

BRUN SOLEİL• - Esme<ler ~ 
cazip bir .sevimlilik ternın eder . Ve 
ıimdiJ'• kadar ıördültlerinizdıe<.. daha 
parlak, daha canlı ve daho cazip di
ırer brr c:olı ttnklcr 

Tokaloo pudruı hav<1btndn·ıhnış -ki 
bu ~~ on defa daha ince kıJar

otmııtunc!Ml iabil cOriniır. Onda taze 
ç;ı;elderilı koknsı:ına his.edersinız. Bu 

pudra, dtrerna k.üpüg\i• imtiyazlı u.~ 

ullle karıobrılnWJ oldugmıdan iln 

mioli $ula sabit durur. 'roluılon pud

ıasınm ;Yeni 'Ye caz:ıp renlderu:n Cö
rilnü:z. 

-•iLAN-~&• 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Dün İstanbulda hava kapalı ve ya .. 

tıflı re=ı.. rü>cir 4imaldeıı saoi -
:vede 3 - 5 metre bııtla e<mişlir. Saat 
14 le h,.va lılzyild 1025,9 milibar idi. 
Sühunet tn yüksek 12.4 'Yf' en düşük 
H,6 sanUrrat uydolunmuttur. 

iii HOtıh••ı Yepyeni B~r = - = 
""'Müve:zı;:r.i/erden ~ 1 

§ = Arayınız. a: 

Hali TMllTed• (ŞUlba .'ltadcn 
Püıık.,._ 11:.ollelttlf Ştnetl Lıiıı

yen Jabs •e f'rila:J Fllip llavn -

hıı.ym<r ) Şiılteünden &lacaklı o
lanların 'ba ilin larlhlııdcn lllba

r'n 7irm.i Pn urfında al~.ak -
Ja.rma ait ewak vf' vH&l.ki mus
IMhlbell GalıLlada Buyuk Balıklı 

Jtanmda 51 Dlllllara.da tasfiye me
m.urlarma her cun ... ,," 11.a.dar 
müraeaatları lüsumu Uin olunur. Her y•meltten ıonra günde 3 defa muntazaman di~lerini~ı hrçalayıaız 

f , • • • - - • • • - - - ' " - ' ( • • 

duda.klarınrlaki o tatlı tebessüm 
ile; 

- Ya Fat.ma! ... (Ali) ııe!di. 
Senin izdivacına talip oluvor. 
Ne dersin? ... 

Dt'di. 
Heır iı.divaç teklifmıi. derhal 

nazikane bir bahane ile redde
den (Falana) birdenbire büyük 
bir heyecana kalJılıırak başını 
ön.üne ejtdi. Ve süküt etti ... Fa
kat bu sükı'.ıt, bin üadeden daha 
beliğdi. 

Resulü Ekrem, (Bilfili HabeŞ'i) 
vi çağırttı. 

- Ya, Bilıil!. Hayırlı bir iııı -
miz var. Eshall ve ensarı, mefi
cicle topla. 

Dıye, emır verdi. 
Biliıl, derhal EbUbekıri, Öme

ri, Osmanı ve diger saJıabci kira
:mı mescicle davet etti. Ve onıarın 
geldiklerini Resulu Ekrome ha
ber verdi. 

Resulü Ekrem, me;erretlıı te
bessüm eden bir çeılıre ile mesci
di şerife ginli. Cüımle6ine selam 
verdi. Sonra, miniberi sa.adetin ya
nında, ayakta durarak şu beliğ 
h u11beyi irad etti: 

(Nimet ve lfrtuflanna hiid ve 
payan olırnıyaıı ... Serik ve naza-
ri -bulunmıyan ... Arz ve sem· ın-
da, eonirleri dalına nafiz olan .. 
kudret ve azameti Ue bmen Y• 
ratan Cenah:hakka hemdüsenıa 
olsun ki, ibi:ıfleri hak dini ile izaz 
etti. .. O, öyle (Allaiı) tır ki, in
sanı sudan yarattı. Ve insllna ne
sep ve sıtır tayin etti ... Alılahirla
a.l:i.nın emri kazasına, kazası ka
derine cari olur. Her kaza için bk 
kader, her ecel için bir kitall Vlll"

dır. Allah, dilediğini ihya .. dile-
diğini de imha oder.) 

Mealinde hır mukaddemeıderi 
sonra: 

- Ey niıs! ... Şaıhıt olunuz ... 
Kızım Fa1ımayı, dört yüz dirhem 
gıimfu; mihr ile, (Ali ilmi FJbi Ta
lib) everdim. 

Dedi. 
Resulü Ekreınin bu sözleri, bü

tün sahabe\ kiram üzerinde, QOk 
büyük bir tesir husule ge-tirdi. Ve. 
herkesi sevindirdi. Çünkü, ooha
bın cüml'-'6i, (Hazreti Ali) yi ca
nı gönülden ııe<WI'lerdi. 

Orada bulunanlar kalıkıtılar. 

(A1i) nin ellerine arıılarak teb
rikte ~ulwııdular. 

Haremi Nebeviden bir zen.bil 
huııma gıotirildı. Haz.irurıa ikram 
edildi. 

Esbap dağ.'i'ı:lılrtas sonra, (Resu
lü Ekrem) ile (Ali) , başbaı;a kal
dılar. O zaman aralarında, şu b&
zin mıı:lııwere geçti. 

- Ya Alil. Dünya malından 
neye maliksin? ... 

Ali, boynunu bükerek cevap 
verdi: 

- Ya Re.;uliılılah ! .. Bilirsin ki, 
dünya malı olarak. bır deve, bir 
kılıç ve bir de zırhtan baska, hiç 
bir şeye malik değiliım. 

- Ala ... Şimdi bwtla.rdan de
ve- ile kılıç. sana her zaman la -
zıntdır. Fakat senin gibi mert ve 
kahraman bir adama zırhın ne 
lüzumu var. Git. Onu sa,t. Para
şı ile Fatmaya bir ev a<;. 

Resulu Ekremiın mali vaziye -
ti de hemen hemen (Ali) ninki
ne müşaıbihti. Sevıgili kırlı (Fat
ma) \\l, cihaz namına hiçbir fiE'Y 
vermiye muktedir dei(ildi. 

(Ali), Resulü Ekremin hu em
rini derllıal :y6'ine getirdi. Zırhı-

'Ullll11llllllilUllllllllllUDımnllllınllllllBI., 
nı, hemen vazara çık.ardı. Fakat 
{Osman), herke.sten evvel dav -
ra:ndı Onu satm adlı. Bedelı olan 
dört yüz dirhem gümüı;ıü, (Ali) 
.ve tedive et ti Sonra, zırhı Resu
lü Ekreme getireo'ek: 

- Yiı Reıulilah ... Ben bu zır
hı 1 Ali) den satın al.dun. Bedeli
ni de, k.aınilen teırviye ettim. Şim
di bu zırh benim mallııın oldu mu?. 

Dedi. 
Resulü Ekrem: 
- Evet ... Bu zıriı senin ma.lm

dır. 

- ŞLt halde, ben ıbunu diledi
gim kimı;eye hibe edebilir ıIDyim? 

- EveL, ya Osman ... btedığin 
Jdmse-ye, hfüt> edebilirsin. 

- Şu halde, senin vasıtanla 
(Ali) ye hibe ediyorum. Lfrtfeıt
,ın .. Kaılıul t>Vlesin. 

Dedi. 
Resulü Ekrem, (Omnan) ın gijs

terdiği bu nezaket ve muhailbet
ten son derecede- mütehassis ola
rak: 

- Ya Oıınıan! ... Do6tluk ve ne-ı 
cııbet eseri gösterd.Uı. A!Jııh, sen
den razı olsun. 

•Arlıaııı ... ı 

'l'U..ür Şirket \asliye me- -
morları: A\•ukat Salp ~evket 
Korua.n, Avukat ParWna&I 
İı;lcarpalyoll. 

6Jlnwıi M- :.i ve Netr.:raı ~, 

rektörü: A. Nacl, BuıJdıtı Yw: 

s... 'l'~ Baaıowv1. 


