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Şimali Avru da i ok Alman Hariciye Nazırı -
~· l AT k===~=.t=t=.r=k=kında Moskovaya gidiyo 
r ın- svec-ıYorvec as erı ı lTa ı 

h l 'k l d' d · 1 Ribbentrop, müstakb~! ov-1 
azır ı arı .. evam e .ıyor Jyet politikasını öğrenecek! 

Norveç Hariciye Nazırı müttefiklerin mü- İngiliz - İtalyan Ticaret Müzakeresi 
racaatının niçin reddedildiğini izah etti -----------
.. M.: 

1
·:k · · .,/' Yüzbinıe~cc Finıandiy.ahn~ lngiltere, ltalyanın kömür ı Almanlara göre Romanya 

utte 1 ıer teşkilettiğihazinalaySovyet- ihtiyacını temin edecek Sovyef nüfuz mınfakasında 
Bakımından Fin, ıere geçen araziyi terkediyor 

Sovyet sulhü 
~--:: ===='"'== 

Bu aulh, lnıilter• ile 
Fransa iı;in, aala bir 
maflübiyet Jemelı. de· 
fildir ı;ünlıiı, onların, 

buııün Sovyatl•rle miı
.. ll.han halledilecek hiç 
bir ihtilafı yolıtur. Sav· 
yd Ruaya Almanyayı 
bealemİye muvaffak ol• 
du{lu %aman, İf de{lİfİr. 

Ya;an: ABİDİN DAVER: 
ov)·et Rusya ile Al
manya, kücük fakat 
kahraman fiıılandiya-

nın mağlUp vaziyette sulh yaıı· 
mı~ olmasını biiyiik sevinçle kar
>ıladılar; bayram ediyorlar. Bıt 
arada, İngiliz - Fransız siyaseti
nin de mağlup cdilmi~ olduğunu 
tefalıürle ileri süriiyorlar. Çünkii, 
onların kendi milletlerini aldat
mak irin ortaya attıkları bir pro
paganda yalanına göre, Finlandi
ya Sovyctlerin haksız bir tecavü
züne u(:ramış değildir; bilakis 
Enıııeryalist İngiltere ve Fransa· 
nın teşı·ik ve tahriki üzerine Fin
landiya Sovyet Rusyaya tecavüz 
etmi0tir ve neticede mağllıp ol· 
mu~tur; böylece Finlandiya da 
İngiliz ve Fransız eıııperyaliz -
mi de mağlUp olmuştur. 

Bir hakikatin bu kadar tahri
fi, ancak, o menılckctlere, mah
sus, fakat o memleketlerde bHe 
trunamilc muvaffak olamıyan 
hem arıııacak, hem ıı:ülünecelı; bir 
propagandadır. Belki, difbyadan 
habersiz tutulan halk kütleleri 
• tabir mazur görülsün • bu mar
tavala. inanırlar anıma, aklı ha· • 
şında her insan, 3 buçuk milyo
nun 183 ınilyona tecavliz edecek 
kadar ~ılgın olmadığını kabul e
dec<'klir. 

Finlandiya, erkek bir millete 
yar_aş~n .k~~ran~anlıkla yurdunu 
ve ıslıklalı~~ .~nud,.faa için silaha 
sarılmı~, dogu~mii~; mu,·affak o· 
lamamıslır. 61 a karşı 1 le harp 
eden Finlerin daha uzun miid
det mukavemet edebilmeleri 
i~iu, İsveç ve Norvedn korkula
rmdan oyun bozanlık ehnemele
ri \il' bu kahraman millete yapı
lacak yardımları kendi toprakla
nndan geçirmeleri ve bütün me
deni diinlnnm da Finlere Jitfla 
devil filen yardım etıne•i lazım 
dı. İki korkak koın~u, yolu kapat
tıkları gibi, diğer dnletler de ınii 
C!-ıSİr yardını]ar ;yat!n1ak hususun- 1 
da umumiyetle ~·an ~izdiler. Harp 
de tabii neticesine ,·ardı. Şunu 
unııtmaınnk l:hımdır ki daha sıı
bat a~·ı içinde enel:i İngiltere, 
sonra İ~\'C'Ç ,:asıta!-IİIC !oiulh isti~·cn 
Sovyet Rusya olınu~tıır. Bu da, 
Kızılordunun na~ı1 nıiilhis bir 
muka,·enıet kar'1sıııda kalurak 
bu helfılı isi, bir ~n evYel, tasfi~·e 
etınek _istedjğini ghstt•rir. Bu istİ
calde, lnı.,:iltcrl· ile ı-~ran .. anuı Fin
landiyarn askeri kun·dler gön· 
dererek bir Sonct . Fin harbini 
bir Sovyet - lİiittefikler harbi 

(.4rkası 3 iincıi sayfada) 
'\BİDİ'.\' DA \'ER 

Sulh anlaşmasile Sovyetlere geçen Viborg şehrinin bir manzarası .. 

Helsinki, 15 (A.A.) - Finlan- j 
diya, İ.sv<oq ve Norveç anısında 
bı.r karı.şıklık.11 yardım muahedesi-1 
ak ti ıçin müzakerC'ler normal dip- ! 

lomasi tarikile devam etmekte -
dir. 
Helsinkıdc Finland :ya ile aske

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Avust~rya ve şarki 
Almanyada tıahşidat 
Yeni yapılan talim 
ve kışlaların sayısı 

ı-

yerleri 
artıyor 

1 

İngilterede dii.~ürülen Almaıı (HEİNKEL) bombaı-dıman 
tayyareleriııden biri.. (Yazısı 3 iinciide~ 

Anavataııdan hicret .. 

Balkan 
Ekonomi 
Komitesi 

Mayısta yapılacak iç
timaa büyük bir ehem. 

miyet veriliyor 
Bülueş, 15 (AA.) - BaJkan 

Antantı ikıtısadi koın>tesini:n ma· 
yısta Belgra1da toplanacağına da
ir veri!oo ha:bcri tefsir <ıdcn Tim
pul gazetesi bu toplamının husu
si bir ehemııniyNi olduğunu çün
kü dört Anta devletinin iŞbirli
ği sayesindr..d1kkat şiı.yan iktısa
di netireler olde etli im .ş olıduğu
nu yaz:nah."tadır. 
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~1a pnz•RJE 1• s~ oAAKTARMA 
: MART M N MART ; 1 y A p 1 LA c A K 
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Londra, 15 (A.A.) -
Daily Telegraf gaze -
tesi yazıyor; 

Bir İngiliz • 1ta'.yan 
ıticaret muahedesi ak
di oçin ıiki taraf M'asın
da başlıyan müzakere
lere yakında devam e
dileceği alakadar mah
fellerde seylenmekte -
dir. Senede 38 milyon 
sterling miktarında mü
badele yapdmasını der
piş eden bu muahede 
~938 de-k, vaziyet ihya 
edccekt'r. 

Söy lcmliğine göre 1-
taly a verccejli al!ır sa
nayi malzemesi muka
bilinde iptidai madde
ler ;s:e~1cktedir Bu 

(Arkası 3 iincü sayfoda) Cİ ANO 

Londra, 15 (A.A.) -
De~ ..ı T~graf g.azeıtıe.
siıı'.n Koı:ıe '•11.g ıınuha· 
birı :vazryon: 

B. Ribbeıttırop'un pe!r 
yaıkıntla Mookıavaya ha
reket. edeci: ii;ı bildiri:l
moktedir. 

Verilen ımalilıma-1.a gö
re, B. Ribbarıtrop Al· 
manv.. .ile SovyeitJler 
W?4C:min Ortta A'V>
rupa ne Doku Avrupa
sın<l~ hiı.ki:ın olmıilannı 
teminine matuf bir ba
rış t ~ lfuüsü için Mos
k-Ovan 1 müzaı!ıerdt.ııi 
mtih.~a! ;maksadiyle 
mü.....U: .. ek bır O::rmcn -
Sovıy<'t palitikası hak· 
kında görü;;eccktir . 
(Arkası 3 iinrii sayfadr.) RİBBENTROP 

Ala Hazreti Hümayunun Halifaks 
doğum yıl dönümü Bir mesaj 

Neşretti 

Konsoloslukta dün öğle den evvel yapılan merasimde 
nutuk sö11lı!nirken ... 

:Müttefik ve ~~es İran ~ill~- ı le dün saJb'.'11 şehriJmiz<b İran se-
<tıinın Şehııı.~ıdıı Ala Hazr<'ti Hu- farothanes1nde merasim yaptl-
mayuıı, Rıza. 2!hlevinin doWını- ı mıştır. 
larının yı!d.öniimü munasebe1ıiy- (,trkası 3 üncü savfada) 

• 

Larudra, 15 (A.A.) - Lord Ha
l'.ilfuks, Qtlkoolova!kyarun Mıman 
işgali ~tına gi~nin birinci 
ytl döni.ômü ımünaselbctiyJe Ç::k 
milldtine !hitabeden b!r mesajın
da di~·or ki: 

cBntanya İımpar.a:t.orlu_iiu hiiıkü
metleri ve milletleri, iıiıııri~tin:
zi ihyaya şiddetle uınederelk si· 
la.ha sarıJlm.ıştır. En büyük gaye· 
!eri size Y"'Pılanıı fenıılılh tamir et
mek, yeni bir Avrupa yaratmak 
v.. ıbu g1bi fena lılcların tekerırü
rü:ne mani olmaktır .. 

Lorıd Halifakı;, Alınanların, 
Çek m.iJıl.etinin iJ<.tı.sadi ve mane
vi haya±mı mahvetımi~-e teşeb
lbüs etltikl.erini ılıatırlattıktaını son
ra iliive ediyor: 

c0<5are.tiniz ve düsırıan karşı
sında gösterdiğiniz i1ıtlhad saye
sinde Al!nıaruarın ga~tleri !boşa 
çWruştır. 

lngiliz harp gemileri dün iki Al-
man vapuru daha yakala~ılar 

Bir İngiliz denizaltısının makine dalred .. (Yamı 3 üncüde) 
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G ç 
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Halil paşa Üsküdara canını attıktan 
sonra korku kalmamıştı 

Mahmut efendm.in ınüridleri 
QOktu. İ.s1ıaıibırl ha'lık.ı ve bütiin 
Anadolızy yayslan namı dev-
ısıt üzerinde mUesm idi. 

l efeıxlioe maıJ(lmdu. Halil~ 
meseles' idi. SWbırı hamın Şii 
y<ıldan mütaıe&lôııu ~ 

Şeyh efeı!di, .Halil cıt..'tim lbıl 
derec" ~ tilıniyı:ıruın. Paıii:ş2b:mı lrorl<an bir veziri> 

:ııaın tırtamıak il;in 
!Mıııbınut e!en<lirun ~esıne ilti
ca edryordu. 

Mesela; Vezı.ria:zam Hal.il paşa 
'kıld<eniı:unımeıvi hıtyatı için ı; '.)'h 
efendiy• -yur. :ınte<"Ce a.ltın iıedi
ye ~J.cyıc.rou. 

Hlç şüphe yak ki bu i'lticalar 
para idL Yzm, şeı-'i ~ U(Y

AfUll. &amsenJııı. ~mu
cip oamyacalı: ıpelk.illerde ohıyrır
du. 

Bıı. lıed.i>yeLer fakir fukara için, 
~de yiyen, ~ rniıridan içm 
teli. Mıdımut. efeuhaiııı halk ara
ıwıda mı=affer o~ ihtiram 
ile lhü:J<lm><:tte bir iouvvet h · · 
akı:ı:ııt olııın !t 'Slri, ri<:3li memuırit
oden lbu- kar;mı idamdan ımti
\lmaza edabilırm. 

Halil paşa Üskiıdara canmı 
.atukltan sonra, Gwd<u 1ı:almamıır 
tı. Arlık ke!lesinlı kı:ııı:ıtannış! 

Fakat, 1bUtiin bu haınSelieırin 
aJtmda kadın pormağı vardı. Matı · 
J'lnrz Saltan Hı.fil paşaya ıdüş- 1 
man .idi. 

s hllll:.lm, oRUı Gaıç Oıt
llDan yerine SuJtan Mustafayı 
tahta ~'11<ıır<hğıııdan dola.yı bir 
lliüI'iii Hıı.llıl paşayı afi~ 
du. 

Maaza.Uatı ! Ya., Sultan MU!t
Wa k~ 1<.atfine fer
ımm ey1kmiş ohia idi, bugün sa1-
t.ımat ıınakaınmda .bıılıımmatanna 
blı:fın blır r:mym ! . 
Malı Firuz Halil paşanm caıu

lll amı.aıı idi. Fıikat, kurnaz ıpa
aıa Ü9k:üdıt:ri Mabmllt efendiııım 
eeıdke6iııe lk~ a1nmştı. 

Şimdi ışi başka taraftan idaıe 
e1ıo><ik llPrcnch. Malı Firuz ~ 
Oıımana unil:>er ver>yoniu. 

- Arsla.-ıım, lbu <Jmfirı y&nma 
lıxım&!. 

- ············ 
- Ne yaıp, yap ıkelles!ni UÇ\a'il. - ............ . 
- Bu baiıı hlr ı::un geliır ..• B~ 

den mti anı mı a1JI" n - ........... . 
- O, Csııı nm, Mıarza SuJ.. 

ıtaruıı ııdam 
G<!llÇ Om.arı, HaiiJ 'P"ŞO'n 111 keıl:

lleııiai UÇ\ll"acaık:b.. An~ ıu.
ıdhmieri;ni dinlıeırnık<; ve kabul ey
leı:ni\lti. 

Lakin, Haı!ıil. ıpaşa oan.ııu ~ 
lkeye ~- ~ ıt'EE:lteyoe ~ti
ca etı!ılktıen sonra Genç °'1mazı zııı 
~ağım ııaşsrmıştı, 

Fak&t; Ma!1 Firuz Suhaıı oğ
ilırna lbu sefer dl' $.1 wllda nasi
hatler vetıiyatiu: 

- Aı:s!amın, soma çaresini gö
l>Üı'Üz.' 

- Nasıl ve ne surefıle? .. Tei<ıkıı>
ıdeıı a1ınak mı"'*71ıı değil.! .. 

- Şeyh efmdi i!ıe ben, nıü:;a--
lftre elir.ıın, dedi. 
Maı. Firuz, Şey'Jı efrndiye ka

dar gi.tti. Bir padişah validesinin 
V..küda.m ve MmnıJt efeıJ<tinln 
ay~ma gitmesi o derece o ka
dar büyüık bir ~ aıkiolu
naıın.aııxh. Nib•~ , Mahmut ellen
ıdJ izamdı. <Alun maoeviyeti yük
aıkti. Sırasmda Halifei ~ :ııe
mi.n ve paıdlşah olan zat da onun 
~~ 4!"İiliyordu. 
Malı Firuz, Şcyiı ~ b;ı). 

ca hcdtyeler ~ İzaz 
'Ye lık:raın o!ıındu. Maılısı.:i Şeyi!. 

- B' şey vıaı- Sultanım?. 

- ~rze .ihi<:a ~ 
ler. 

- Evet; fakaL; pad.şah kulu
nun tekkeye il!Jcası mümkün 
mu? 

- Şeyh Efendi, si:zi temın ede
rım .. Gerek ars1a.non ve, ,ıı:e.relı: 
ben, Habli severiz... Miilkü dev
lete bunca hizmeile.-, vanl.ır. 
Şeyh Efend,I, kaçamaJdıı Jw. 

.ıı•~du. IDç Valide Suliaııa 
ve, p~ karşı. ~abillr m:y
di? A!enl bir filtirle harekei.ı ~ 
mek aptallık olurdu. 

Mah firus, dil döküyor Şeyh 
efendiyi tatmine <,;abşıyotd:u. Ur 
kın. kurnaz ııeyh efendi de ıt)'l'.l1 
mukabelede ıı-tJJ- etmi}'-OrdlL 

İki tara:f arMWlda söz wz:adı. m
hayet; şu kısa miika l"meler.le 
bağlandr. 

- Şey Efendi, sizi temia ede
nim_ Anılanım, Haliie bir ._ 
y pınzyacaktır. 

- Böyle bir şey olınaı;a daha 
iyi o' ur ıSultanmı ?. 

- Sizi temin ederım şeyhefeı:r 
dL, 

- Devkıte çok hizmetleri do
~ .. 

- ..... . 
- Yeair;erı kıtl.l..-ı iizeriııdıe 

müessirdi:ı. 

- Ha:!k a:ı:aırında şöhreti mev
cuttur. Ded1. 

POLİS 

Ankara caddesinde 
bir kcıvga oldu 

kanlı 

Dun saat iki.de Ankara cadd&
ailıde Tan matbaası ıJ<.i a
damın biz<ied>ire kavga etmi;ye 
batılııd.ık!&n göıiilmfui, halk ~ 
rua birik.m.$?r. Fakat kayg::ım
lardan b.rmın elinde koca bir bı
çak bulunması yüzünden kimse 
aralanna ,ıı:;iri:p aymnıya cesaret 
edenıe.m.iş!.iT. Po.lis gel.nciye ka,.
dar bunla:rdaaı eli bıçaklı olan di
ğeriru yaral.a.mış ve yaralı feryıı.
da bat;lanuştır. Gelen poEs'er 
her'.k.isini. yakalıya.rak karakola 
k'Ölilnnüşler ve yaniıyı ted.wi aJ,. 
tına almışlardır. Bunlardan yaı:a
llyarun iti bduıl'u Şcrefeırtin, v-a,. 
ralının da Rizeli Mustafa olduğu 
ve deniz amelesi oldu.klan. kav
garun da bir iş iht:ıLlfından çık
tık! anlaşılmış tak bata başlıan -
mıştır. 

BİK ÇOCUK YANDI 
Feriköyünde Şahmenlan soka-

Anıda J4 N. da at.uran İbra&liımin 
;k:ı yaşındaki oğlu Hüseyin e-<
de ma111:a'1a düşmüş ve etekleri 
tutuşarak. y.etışilinciye kadar W.. 
cudünün muhtelli mahallerın -
den ağH:-ca yara.lamruı;tır. Çocuk 
Etfal hastahanesıne kaldınlnuş
tır. 
3 ARABACI BİRBİRİNE GİRDİ 
Pcrşembepazannda arabacı üs 

man( Cevat ve Süleyman ara.-
6uııda yil:k almak moeselesitıden kaıv 
ga çıkmış ve neticede Süleyman 
~nden ve Osman kolundan 
b~akla ywalııruruşlaıtbr. :Heır 
si yakal.anımş ve yanlılar tedıwi 
altına alınnuştu-, 

~ IKDAM'IN Edebi TefrikUt --......_ 

---OZGUN 
1 Y•::.: E fLE ZOLA f-ir.,: SELAMI iZZET ~ 
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Ert ~ Baba Fuşar yalnız 
o rken Goly t geldi 

- Bonjur baba Fuşar, 
İhtıyar onu &es1'lde_ıı tanıdı: 
- Sen mısın lum.. fü! ka.-

dar şişnıımlıımışsın. 
- Buradan geçer· n s.ze ugra

ma111a2lı.k OOi!ırezdim. 

Acaba n ıstivordu? • eye gel
mı;,'ti?. 

- HOıŞ g idin. Havdıı b;.rcr - ı 
de içelim. 

Eillc OOrdalı:lan getirdi, şarap 
ikram c t !çt 

- B n y nız ı:ıusinız baba 
Fuşar?. 

- Havır, Silvcn ineklere yi~ 
cck veıiı;or. Görmek ister misın? 

- Elbet e ist ri.ın. Size doğru-

s= .scıyl yey onu g(irm1ye 
gedim. 

Fuşar kalktı, scslendı : 
vin. Sılvın, sana misafı.r 

p uzakla.."İl. Sılvin 
evı mı.."'""""" edem . Bir adıım 
seııe1erd oonro ~ene böyle aşıılı: 
olt.rsa hap yutmuş demektıiır... / 
Silvı..ıı G<ılyatı gorüııce saşalama
dL Gc <'Ceğ1Q1 biliyordu. C:Olyat 
oturd u yerele sırıtıyordu. Anne, 
sUWı ar.kasır.dan koşup ıııelEm j 
Şar lo od aa bır erkek l(ot'Ü<ıce 
annesın.n bacaklanna sarıldı.. Biz , 
sessizlikten sonra G<ılyat .socdu.; 

- Bu bıiızlm kiiıçük de~ mi? 
- Evet. 
Gene •esslıilik başladı. N edeo 

IKDA'l'I 
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Talebeye 
mecburi 
öğle yemeği 

İikmektepler için bir 

usul bulundu 

Meldepılerdt!lri ycıkaul Te fa -
tı:Jıı- QOCliklaa:a y..romı bi.rliğ;. dOO 
pactılıde vali muavini Hallık Ni
lhadın ~tde ı.oµlamxııştır. 
~göre iErokul!ard&
ki f ir ve •Jı:iımse;iz ya.v:-ulara 
5'IC8lk yemek verı:llınesi i<,:ın yeni 

ve pmt:i!k bir usuıl w ı.mmuşt or. 
Bu U5Ule gare telı:ml1 i!l<okul

.lanlalki talıeib~iıı. hepsine; ·zen
ıt>n veya bıJtir tefrik olunımııya
raık her 11En öıcak öğle yemeği 

~-
Bu mt.'Cbwi oırle yemeklıri t

ein ~ .engin QOOU.kl.arllDın 
ciiıı'i bir pili'& almacalkltır. Bu pa.
ı:a arastnda;n faıkt.r th 1 b±rln do
yurıi}na.<ıı için de m ımktar tııb
aıs.t çıDmıı ~-

Maarif 1M»Ktiirlf"4Pi bu -W 
Y eşDköy. F 40 ve Fmd.ııl...U U 
UıEü ihrua 1ıecrübe t.tt.i:mıjş 
n mıwaffal<ıy i ll€'li<:a aılmıBılı 
diin ~ıştır. 

Bu netioe ka~1Bl!lldıa tecrtı:l:ıe
niıı. dif!'eır mi"oodd jıt " .. ıJeı ı1ett 
Jıe. i.eşı:ı:tili iı.tifakla kanıı:l~ 
Irıts'tır. 

BELEDİYE 

Caddelerde açılan 
çukurlar 

Mllhtıeru taminııı. veya yol ın
şa..tı i9111 cadde ~ oolı:aık'lsınlııt 
aıçlllao çukur~m ~a ~ 
hlrnwl•~ım gi5ıren Belediye R.,. 

'· · bu hvsusta 1üın kaızaılmB 
bımlal'm suT' Ul1le .kaıpcıı.1lmooı ru 
aıçrk çuSur !b~ tecziye 
o'lımaca..'ciarmı ~-

---O--

İKTiSAT 

Menşe şehadetnameleri 
1 farlQteıı galcn .mallara a.rt ~ 

şe..: ~aıı:lı:ıtnıııınolerilrln <?l>Ç gd.
diğ ne d<ıir şi.kavc.tler u:ıer:ne 
'llicMat Müdimü,l!ıii 'thaılıatın 
kn'.liaylaşı:nası ve 'lı! ;;ıeşrnesi t>

cin yeni bir fornı:ii.l: l:ıuılnnŞıw-. 
'11üıocarliar ma.l!:ın ı;e1ince takas 
tetıki!k beyetıleıi ile tcmıas edaek 
bunl.a!rı cek<i>ilect!klicrıdir. 

----<>-
DENİZ 

Karadenizde. bir yel
kenli battı 

15 {(Ün kadar evvel Bulga -
l!istaniım limanumza herek ı>
den V€ O zaıınandanberi Dtr b&
ber alınaumyaın Sürmene lııınBn..
rııa aiıt 'lıiT velkıenHnin bat't:ıkı ve 
wtün tayfalarının~ an
lıaşVmaktadrr. BuJııariStan saJıi,1" 
J.er.iıııd lbu.luıı.an bir Tiiı1k g<m>ici
sine ait ceoodin de lbu yei<eıoılıi 
tavfaıla.rından hirı ollduğu teebit 
edilmiştiT. 

Dostunun eşyasını çalan 
kadın 6 ay yatacak 

Be.-aber y aşad.ığı. Şükrünün ha. 
z.ı eşyasını çadığı iddiaıile Sul
tanahmet birinci Sulh ceza mah
kemesi.ne verilen Zeynep ism.Cn
de bir kadın muhakemesi netice
sınde SUÇU salııiıt ,llÖrülerek 6 ay 
hepse maJık(\m edi~. 

sonra izah etmek mEOl>uriyetini 
duydu: 

- Benı dinle Sı!v n: bana kin 
hakladın amma pek haklı değil
s. 'l. .. Benim de şeflerun var. Git 
dedikleri yere gitnuye mecbur
dum. Amma na-;ıl olsa ge'ecek
tirn . .ste ı:eldlın. 

Silvın cevap vernııyor, dışa
r=ı seyred )'ordu 

- B yor musun ki, gw:elleş-
' . ıru.şsm. 

rSilvı.n sat/.doo guzc l ::ıı:ştL 
- Kafa tutma Sil\ .n.. Scı ha-

11 sevıneınış olsaydım ı:e;mez
dım ... Macı ınkııı g d:m, her şey 
yoluna g.rdi demekti. Artık gö
n.ışeceg z. 

Silvın hiddet'e dondü. gözle
rini dikti: 

- Hayır' Dedi 
- Neden? Scı karım deg:l mi-

sin? Bu ÇOcuk çocuğumuz değil 
mı? 

- Açık konuşaL.m. B n yalnız 
Ooorev. scvdun, oııd.an başka 
kiınseyı ~Ödü o •.. O
nu orada <>ldurdlİlltiz ... Artık si
:ı.ln olamam? 

- B:liyorum, Onore öldü. Am.
ma yalpız o ölmedi... em ben ına 

, . " 1 G.. ""ki d I umru er e · 

tasarruf ve 

vergi zamları 1 

1 isandan itibaren 

1 

tatbikata başlıı-nacak \ 
· Gü.mnü<ler teşkilatı k.ıdro- ( 

' Iannda ni..an b~ndan itiba
ren yiizde 10 tasarruf yapıl.a-
caktır Hızıneti 30 s<meyi bu-

l
. lan 11ıeTnurlar mecburi miite

kaitliğe tabi tutulacaklardır. 
Alınan lıabcrlere göre, bü

tün Vekıilet!erin kadrolannda 
ve bütçelerinde yapılma.sı ka
rarlaşan ııiizde 1 O tasarruflar ı 
bır '?lisanda tatbık oluı>acak 

ve bir lıaziranda>ı itibaren tat
bilc edil«ek yem seue biitçe 
t•e kadrolan da ona gÖf'e lıa
zırlanacaknr. 

Gümrüklerden mechuri ıe • · 
ka1uie tı1.bi tutu laeak•.n' yü.ade 
l O 11Ube~ dol<b•rına.zıa...cı 00-
%1 memurlar da lcadro h<trici e- , 
dilec<ıklndir. ım..lımn mü• · 
hal bllfkn V<Uifelere tayinleri 

1 
mW.:ımutldir. ) 

Bazı. vergilere yap.lacak ram
lan?ı da ııiaan başında t~ ' 
edil.eceı1\ l\ober alıttımıftn'. 
Gümrii.ktetı. geçecek maZlarııo 
mwımew ve istihliik 1l8T'qileri 

1
(, 

arttınlacaktır. Y ııbwı lıaoo~ ) 
ci za,,.,.;ye madd~ iatthl4k 1 
res ınlne yapdacak zmndan is- · 
tin<ı ediece-klerdir. . l" _., 

illi Şef 

Tıbbiyelilerin telgra
fına mukabelede bu-

iundiılar 

Deniz9olları 
kooperatifi-

• 
nın zararı 

Koca laş fabrikas: 

yüzünden olmuş 
Geçerı. suıe mühillı milcl.arda 

zarar eden Deniz Yoı'.a:rı Jooope

rıtLii bu ytl lbu- i>'aç bın lira ka
dar kar yıııpmıŞtır. Senelik ı-..... 

s:m!aır 30 martma yapılaca.k umo> 
mi he~ et toplantısında görüş!i»
~- Kıaopera.t.if idare heyeıt:i 
Kocaıtaş su ve ~=z fabriOtasiyle 
cılan beR S<'!lOlik mukavel~ini 

'bazmak~faıhrikass.hiliiNoo
makiin 'lklllaya müracaat etımiş
tir Göııüsmeler vapımı.ıiktadır. 

Mıı:!Uın ollduıi;u üzore g<>çen yııl. 
me;·da.na ı:ıek?tı, Za!'ar ü-z.erin iı2ı& 
ibu fıılırikaı:ım ~ 6eilcliık ııresinıi 

Ü2Jel'm,. 8ll8'Il eski idare heyetini 
1>enlcid eıımişlel'Cli. Es.men her 
serıe 20 - 25 bııı:ı lira ki ed"'1 
lıxnpet&.ti.f bu fal>riit.a yiliıünden 
zarara uf$mdığı an~tır. 

MÜTEFERRİK 

Bir tavla müsabakası 
tertip edi idi 

Çocuk Esirgeme Kurumu Em'" 
nönü kaza.:iı ko:u tarafından bn
gim saat üc;te Divımyolunda Tüz<. 
lcistan yuvası gazinosunda ba.r 
lamaık ve 8 llılsarıa kadar devam. 
etm.ek üzere bır tavla müsaba
kası rerlip etmişti!". Miitehru;sıs 
halı.emler tarafından ıdarc edi
lecek ve sonunda biruıc: Ve ikin
ci gelenlere münasrp mükiıfatlar 
"eI'ilecek olan bu müsabakanın 
flıi.sılırtile kaza kolll'llım h 'maye
sinde bulunan muhtaç çocukla• 
rın bazı ihtiyaçları karsılanacıı.kr 
tır. 

·Tııı bayramı> müna~c ,et.le Sergilerden gelen 
evvelkı gün .kendilerine ~ekilen 
telgrafa Milli $af İsın<?t inönü eşyamız trenden çıkamadı 
dün şu tclgra;f!a mukabele bu- ı 
yunnuşlımlır: Peşte ve Bclgrad beyne'.mi!el 
Cemil Bil el: Önivel'5ile litektörii. sergilerine grin.deden eı;yaI.ırı-

• C: Cwnhurl~ Tıp pnç!ıiiL- ıru:z gelmiş fa.kat bunlar trenden 
nin bayramına ıamiıniyetle işti- dışa:n e>kanla:ınamı~tır. 

rik ~i!o~ Tıp ıençl~ mil· Çiinkü devlet deıruryo]lan bun 
U tarilıimızde meııleklennın hu- !anlan tam nak~e ücretı ıste-
ausl mevkiini iftihar ve vazife mış mmtaka ticaret müdurlüğii 
emaneti olank daima ıı-özönün • ise bu mallann hususi müsaede 
de tutmalıdırlar. Türk Cumhu-
riyetinin Milliyetçi ve iıılııli}ıçı ile nakledildi,lt;ni Heri sürmüş -
hüviyetine tıp Alemimiz daima tür. İhtilaf Vekaletle.- tara!fınden 
hizmet etti. Gençlik gelecekte halolunacaktır. 

daııa verimli hizmet etsin.. Lokantacılar kongresi 
• 1 ... '"' '"' . 

Küçük haberler 1 qürültülü oldu 
.. '"' .... - ........ 
* Haıyd~a .li6esi ıınezuıııJan 
oeımyeti bu ayın 26 S>ndıa Ka
dıkiıyfuorlc yeni ııçdaın Opera si
neması ~ hlr toplan
tı ~Iıtip e~. Bu 'toplan.. 
tıda Şahir Ti~ ~.ri 
hazJır bulunacrkıaır ve <lliıxiis.
t..ııı Ol;oi:z.u is>ın ti E5C<' ama il aii
k«ık.tir. * KÜÇü:k La:ııf{a<!a Namı!k Kemallı 
caıddosinin gll!l"J>inde bi.iyük bir
;>taıd yanumnsı i~ın l3€<loo Teır
b•s ei Uımum Müdürlıüflii ile Be
l!eıdiye arasında dün temaslaıra 
baŞlmııhnıŞtır. * Quvıaıl i~ diin ih
racatı mııtırıol dairıesinde tıcp'lıan... 
mışlar ve TiıcarEt Vekfile4ıi ta 
rıııfınl&n .keııdDerine tem.in ~ 
hı ailcradati.f ile :hsriQ!ıeın kıııııı. 
~ ~e karar vemnişler
dir. 

dt-mlciı o öldü, artık hiçbir manı 
kalmadı soouyord um. Şunu ela 
r,.raf et ki, ben zor'a:ınıırlım, sen 
razı oldun. 

Sil viıı saraT<!ı: 
- İste beni de çıldırtan bu ya7, 

Bunu d:.ı.;uıııip gece1erce ajl;la
dım ... Hayır hayır, gırtlağıma ;;u 
bı.ça~'l davasan gc-ne enin ol -
ma'n. 

- Mademk bem ıstcnuyorsıuı, 
ŞU .ılde küçıı~ alacakJm. 

Şarl ı ağlama:nıık ·çın ken<l:aıl 
ıf tut } or, aruıes..nc bıraz da

a ar yordu Golyat kalktı, ço
cu,ga d ;.ı ı...erledı: 

- Ov e c1 gıl mı? &n benım
s:n, kuçuk h: Prusya! ı .. Hay
u.ı oc·r.ıber gıde!ım. 

S v n çocugu kuca~ına alıuııı, 1 
s:kl s-Ju sanlmı.ştı: 

Bu mu Prusyalı?- Bu Fran
sada doı.µ:, u.ş Fr=dır. 

Haydı canım. Tıokı bana 
'bm-z vor. S ze benzıy<ı• mu? 

;:,ilvın Golyatın yiızune baktı. 
Sar o tıpkı ha.basına benziyo.-du. 
Haylurdı: 

- Sarlo bcrum çocuğumdur. 
Onu ben dogurdum. O sizin pis 
diliııu.t bilmiyen b.r Fransızdır. 

&ıhir ıllo kant.aıcılaır oom '' ı n 
yı.Wk ·Iwııw<ai <hm y~ıılııruŞ!.ır. 
Bu 1x>p.lan:tıY'3 loka.ntacılıardaıı. 
J:ı.aı:jka muıha:llebici ve iE:kenbeci
lıer de ge!ımişlerıd:ic. Toplanbda 
evvela !iıdare lhey ıtıi w hesap ~ 
narlarının ılrabulündoo sr:ınra mü
zakl'rolere ~ıf<;fıf:r. 

B:ır çok aı:a {(ıda ıınadıdeletiıı.e 
BeJıed:i,yeoeı biır tarife teılhlt ohın
marlı.ğı iluı.lxl:e mamıll madde olıan 
veıneıklerin fiyataıb:ırua, ~ 
t.ınlıp ldkantalann sıruflıara ...,,..,... 
masına. maz otımişlenhr. Bu. 
h1.l<91Wt.a yeDi :idaıre heyatı;rı.iaı Be
.led,1ye De"IJdınde 1kşElbbüste bu
lunmıım. kııırarlıaışt>rıdımıştır. Top
la;ııt.ıdıalki kik2ıntadlıa<-; ııı.ıhadie

bi.c:ileıxlıe yeınak .sahlıınıaın.a.ıını, 

bunııa roıikıılbil mı ıhaTiffıOOi!ıer dit 
bırantataroa taı1ıl!ı ..ı~ 
tail'ep etıın.iŞlerdı.r. 

Bir l?Ün intikam almak .ıt'İn si.zi 
gebertecek biT Fransızdır. 

Şarlo ıılıası.nın boynu.na sanılı
mıs. agYyor, hıwkırıvordu: 

- Anııe, g del im Aııne. . . KOl'
kuvorum !. 

Bir reza:eı çıkartmak wtenli.
yen Golyat geriledi: 

- Silvin burada olup bıtenle
n bilivarunı. Ilaydutlan besli -
yorsunuz, kııçak arı yanını.zda a
lıJWyuvorsunuz, kSÇQ:k bir yara
lı Ja burada ... G<iıiiyorsun ya na.
sıl , cı- şeyı bi' '.YOrwn. 

Şulo ağC..yordu: 

- Kur.kuyonım anne, haydi gi.. 
delim. · 

Silvın cevap vc-nniyoro u. Goı
yat; 

- Sana ü.ç gün mühlet veri
:ırorum diye devam etti. Üç gün 
dü.şun. Odanın bostana açılan 
penceresini açık bırakacabın. 
Eğer pıız:ı:ı-tes;, akşamı pen~ 
yı açı.k bulmaı..saın ertesi gün 00.. 
rnda bulunanlan .tevkif ettirir, 
çocuı;:u da alıp giderım.. Allaha.. 
marladı.k Sil vln! 

(Arka;.ı var J 
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Yanlış tercümelerden Halk partisi 
ile Maarif vekôleti mesuldür 

Bizde tercüme kangren olmuş 1 

bir yara halini aldı. Tercüme kü
tüphanemiz i ·i emilip kabuğu 
kuılmamu; kof yumurtaya ben
ziyor. Yabancı dillerden dilimize 
çevrilmiş hangi kitabın yaprak
larını çevirse:Cr, Yeniçeri yata
kanlannın bil kazıyamıyacağı 
yanlu;larla karşılaşıyorlar. Ame
rikalı kırmızı derililerin bestcısl 
demek olan •air ındien• ni Hin
distan havası diye tercüme e
den, •Bönua = Benoit• yı •Benııı
va. okuyan mütercıiınler, paslı 
hir usturadan farksız kalemleri
Ie, m ·netlerin ö{(ündükleri ede
biyat örneklerini, cihan şahe>el'
lerini, bağırta bağırta gırtlaklı • 
yarlar. 

•lUadame Bovary. nin de ay
ni akıibete uğrnınış oldnı;::ınu Nl>
rullah Ataç haber verdi; müter
cim en basit cümleleri kavrıya -
maııuş, duvar çatlagını da ker
ten.kel., diye t rcüme etmi:ı!-

* Kangren olmuş bir uzvu ke-
sin atmaktan ba.şka 4lç bir çare 
yoktur. Maarif Vekıiletlnin güzi
de kall"m sahiplerine tercümeler 
yantırması kıi.fi değilclir. Her 
gün kültür piyasasına sllrülmek
te olan yanlış tercümelerin önü
ne geçmelidir ve Cumhuriyet 
Halk Parti•i de bize yabancı esır. 
leri yanlış tanıtan bu tercümele-

Kunduracıların 
açtığı dava 

• 

ıi teşyik etıruıınelidir. Memleke
timizde bugünkü tercüme salgı
nının mW.Cbbipleri Halk P~ 
si ile Maarif Vekiıletidir. Eğer 
kitap pahalı ise buna da Halk Par
tisi mı Maarif Vek Jeti sebep ol
makta<lır. 
Eğer her tercüme C<>eri parti U. 

Maarif Vekili eti satın alnuyacak 
oba, kitapçılann, IJ<Y~uk sucuk 
imal eder 'bi tettümo eser b
malanna; maarifle partinin sa
tın alınadıJdarı OD formalık ki
taplar yinnı beıı kuruşa satılır
ken, ayni hacimdek,j tcrcümelc· 
re elli kuruş fiat koymalarına im.
kin var mıdır? 

Tercüme bolluğu ile pahalı.lığa 
ııebep oLnı Maarif Y ekiıleti ile 
Halk Partisi kitapçılarla ezbere 
alış ver~ ettikleri için tercüme 
yanlu;lannın da ınoı;'ulüdürler, 
çünkil kitabı himaye edelim der
ken, yanlışı tem~ ve teşvik et
ıuiı; oluyorlar. 

Bu mes'uliyetin yükü çok ağır 
dır. Bugün bclki pek forlt edilmi
yor, .fakat ilerde, bu yerine m,.... 
nıf olmıyan yardım ile teşviki 
tarih kaJıdedince altından k.a1JD. 
mak imkiinı yoktur. 

Cmn.huriyet Hallı: Patisi ile 
Maarif Vekilet.i bir kitabt satm 
alırken yalnız yararlı olup oı.m.. 
ılığını değll, yanlış olup olınacfı.. 
ğıın da tetkik ettirmelidirler. 

SELAMi İZZET SEDES 

Bize nel er 
yediriyorlar? 

Eksik deri muhake- !Gıda maddelerinin ço• 
mesine başlandı ğu bozuk çıkıyor 

Ayalııkaıbıcrhır cemiyetinin ı;>
kivyeti iiz<ırine mOOd.ciumumilill<
Qe y>a,pıJ.an tıahllcikat netioosinde 
Yu:Lilku1eıde Altıko - DıW kOOele 
ve deri fabrikası a1eyıh~ açılao 
dav<ııııın muhakemesine dün Aır 
~ Aılltınıcı ceza nuııhkeınesinde 
ihailoılmıştı.r. 

L~ıianameye ~e, falbrıka de
ri k""""11annı keserek ~ siıl<
let ve gcı"'4< 6'it!!h iıtilbari)·le pi
yesada muayyen ve~ öJI.. 
Qiirlen eksik deri çı:ka!'.!ruŞ ve~ 
1ooe lrunduraıcıMı zaıra.ra ook
mllfjtıur. 

Aya\okabıcılar CEmzyeti reisi 
AlbdııılWı c Umıım Ayıilı1k:ılbıcı.k6 
S&n'ııtld\oram Kocıperatın. rıamıı
n.a ve müdallıil sı:faıii yıJ.e da'Vatt 
me.vılciinde btıılıu'llll\.Yoroo. 

F ıılbr.lkvnm vokili lba.zı kan un! 
sebepler 7.ikıredcrek Abdull.aıhm 
ıımi:ı:lalhiJ. sıfatiY'lıe mıilikaım\'.le bıı
Jıunımasının usuıle muvafrk oJım&. 
<lığını tOOie elımıi$tior. Miitaleası 
sonıbın. ıoodddumuıml Abclıuma.
hın mahkemede haızır bWuıı.abl
lııoeğin i söyJ.ıyerek bu takbiın 
reıddilni !sU.:ıınt~Hr. Mahkeme Ah
duJJahm müd&h.il suatıyle bu- ' 
cı;nAAı11...,,,,.ğine :karar veıııniş ve 
muhıilrnme. deriler üııerinde tet
kikaıt yaıpan eıllli. vultufüı:ı din
lemnesi iıçiın baŞka ı:üne bırakıl
mıştır. 

Şehrim.izde satılmakta olan gıda 
brm ve muhteıli! y;i;yecek mad
delerinin iOOm:illen s.ıbb.l şa.ııtıl;ın 
hıaıiız olmadı Harı Bdıediy~ kimya. 
hanesinde yaıpı}ım ~11cırJ;e an-,. 
aştlrnaktadrr. Niteltim; bir a.y 
içinde k.inıyahaııede yapılan tah
filllettden \,Dk ııneJl'fi ncti.celer alın.
lfilll';n'. 

Bu ıney.....ı.a 40 ~e OOınune

siııııden 10 U, :14 tı/dkradan 19 U, 

u reçe1ldoen 4 ü, 6 pe9tmnadmı 2 
si, 17 sucu'lııbıc li i boruk ve gay-. 

ri ısıW çlloımştıır!_ 126 ekmek nü
:ınuıı.ıeııi:ad 32 91 Qeı UYf!IW> bulnı
rnıımaıınıstrr. Bdb:Uye :reis]~ bu 
VQZiyet 'kaırşııı.ın:da gıda maddele. 
ri Jroıttırohl.niin şidd~ 

9İIJİ Wn bi; ·taıniınılıe ~ 

.hıra~. 

Bir kadın süblüme 
içerek öldü 

Sultanahmette Haynye Eım.
ne adında bir kadın bir ilAç yeri< 
ne ya~lıkla sübl:nMt içmiş ve 
kaldınldıRJ. hasta.hanede dün 15]... 
müştür. Miiddciumıımllilı: ce9e

dıın ııınrıoı kaJdırı.br asma lü= 
~ ve kaldırt:ınıştır, 

.. NOT L . .A. R 

N E KD ES İN 

A •• GÖZL E RİH ! 

Sovyet Rmya • Finlandiya 
arasında l.Z mart gceesi sulh 
imzalandL 13 Mart öğleyin d!t 
ateş durdu. Halhuld 14 mart 
tarihli •Yeni Sab1'h• dairi şa 
serlevhaya bakın: 
•- Finlandiya sulhe ru:ı 

olmasa bile, İngiltere ve Fran
sa acaba hangi yoldan askeı 
göndenıbilceekler? .. • 

İnsan bu serlevhayı görün
ce: 

- Nerdesın L Gözlerim?. 
Demekten, yanl.ııı ııönip yan

lış okudnğu zehabından kendi.. 
..UU nasıl alıkoyabibiıı?. 

Nanemollaya da bunu söyle 
dim de: 

- Söyleı;aın 'kiyet, s1155am 
dert ... Olur mütearifesini ba
tırlattıktan sonra, ilave etti: 

- Hangi biri. ini tashih e
desin, hanı:l lı!Iisine itizar ey
liyesin. Finlandiya ile sulh ol
duğunu, yaı:ının bay.ıladığını 

birine! sayfada çıkan böyle bir 
yazınııı gündtis ve gece sekre
terlerinden musahhihlere ve 
mürettiplere varıncıyıı kadar 

nasıl gözden bçl:ılını. serlev· 
hadaki türkçe ve fikir ha~ 
mu bir tarafa bırak; muu -

zam bir de hlWI hatası var. Fin
landiya raaı olmadıkça saten 
İngiltere ve Fraru;anaı aıker 
gönderdesi mevzuu bahJ de • 
~ildi ki, h:ıugi yoldan ıröndere
bilecekleri tetkik mevzuu o~ 
sun? .. 

PAÇ A VR A 

FİATLAR I 

Gazetelerin telaşla haber 
verdiklerine göre pa 'avra fiat
lan hem ıırtıyorınuş, hem de 
siiriimü çoğalıyonnus. İtalyaya 
bile bir hayı.; yünlü, yünsüa 
paçavra ıratınışu. 

Nanemolla ile hu bahsi ko
nuşuyorduk da: 

- Gariptir. Bazan paçavra
ya çevrilen ııdaınlann da dege.. 
ri ınikılsen mütenasip olara.lı: 
artar. Acaba bu seferki flat 
yükseli inde haki.ki paçavra ile 
paçavnıya çevrilenler arasın.
da bir müvazenet tasavvur .
dilebilir mi?. 

Dedi Bcıı, sadece: 
- Orasını Allah billl.. 
Demekle iktifa ettim. 

A. şEKiP 



-·----

Fransız meclisinin 
dünkü gizli celsesi 
Daladye iki saat süren mü

him beyanatta bulundu 
P-.. ıs (AA.) - Ayan~ 

isinin öitleden _.. ~ 
Od e ı!lııede J>ııle\JN, :istihzaıcr 
:ıaaı- ı_.ıı ı.mıery ve Paa.l 
Jbıo-aır'a _., ~-
~'Din bir lbuçı.ık saat sü

_. bayanebıwtarı &mıra calse-
11!> ,_.. ~ w 4lakrar 11'.ıp
llnılıbb vı*it Da:'ladve bayaııa
tma devem eyleınlıitir. 
ıP--. 16 (A..A.) - Ar~ Mıııcı-

lisi 8lıllt 20,30 de alıenl cdöesini ·
dela:tı:iı#&ı:. ReiB ~ talın. 
ri okanıu$uıı:: . 

cAyan Mecl.ia&, kahnıman FM
landiyaya "4yra.nLığım ve onaa 
mukadderatına olan imamnı be
t/111' evler ve hüküm.ete de miii
tııfik!erimizle sıkı bi,. aftlafma 
halinde tam ve mutlak zafere 
kadar Mf'bi mütezaııit bir enef'

;i ile ıevk ve idare lı.UBUIUJlda iti
mat edef'.> 

Şimali Avrupadaki Blok 

Tramvaylarda 
Aktarma 

( Baştarofı 1 inciıH) 
dan 'temin a1urmı-. ımuvafık gö
ı:Olmüıjtür. Bunun üzerine; Ofl>. 
tüslin tıeıleJinde 200 tngAiıı; :&ra-
1* bir~ y~- w alx>
bCııiin 2000 lıı;ıüi:z l!lrasma wrü
mesi helduııda Belediyuıin fiı-
mıwya yaııtıftı teklffin de firmaca 
kııhıfl edilmdırtıe olıduiıu arıı)aş9-
maıı.ıtır. 

r Sovyet -Japon 
Harbi mi? 
~ 15 (A.A.) - Har

ıhjırw!en ge1en ve heniirı teeyyüt 
'*1:ıOaı .IS-habere göre. ~ 
ve Jepaııı kıtalen ara&nda mu
sedeıme lbaşlamı(ilır. 

Soıv!Yet ıutaatmın Mançuku ha
ricinde 5 mil ilerladikkri '\il!' b&-
len orada ileri harek:etıine devam 
etıtiıJdBeri söylenmel&ıc!ıir. • 

TolOyo, 15 (A.A.) - Japon Ha
riciye Neı:areıt.inin sa.J.Mı.iyetter 
bir. muınpısili, N~ yaılti
ninQe.· Jap:ıın ve Sovyet kıtaı1en 
a!I'ıısında muh.arebe'ler vu.ku bı.D
duiiu haıkkıııdaki haberleri ya
la.nlarnıştır. 

lngiliz harR 
gemileri • 

Janayb. 15 (A.A.) - Ahin 
tı.nd1ıııilı Harınoıver tranntıııoı:i -
~ .lıuraıya gc~ulıstiı. Gemi~ 
dliı:idia. Ta,ıfa, ~ ateş V'l!!'

dikıtıen mmra lcııçırus. fakat soo
r:m.ı ı.ranııım söndünlkn~. 
Looıb, 15 (A.A.) - 7414 tıın

.. Le CDuııa iRnimeı!ri A~ 
- ı.ın ... İqciiliz harp ,. 

miıM taratındam. dunhlnılııluğu -
ıa:fa keaıii k...rinj lbıılmn1' ol-
dııjlı.ı f&Amü ıtmdlrilmelııte. 
u """el"'~'bı±ıb .___,,._ .. _ YWUUl!lllMı •111 • ...., ~ .. ....-,., 

~ ılmıaıfmdııın tuı•ıbııt ---Bb41+iııı, 15 (AA.) - 7 !!il" 
b;ııtıta .. hmnUi1ıesiıyJıe Od>elliidta
..... ~ ~ eıc1en ıozz 
.... İııılRlç YaıJJliN Ul JQFllr 
~ ıaı.y,., ,,- r .._ 
•aJE6'ı'1elir. 

·----0---

Ala Hazreti Hü
mayunun doğum 

yıldönumü 
( Baftanıf& l incide) 

IMııı: ••me :ıelllf aıı?zdeılıi 1rtm 
aaı6ınisi ile sefııretlhaıneı erlim 
batzır bıı'lunnıuş!ıınh. 

i)vıveli <Debiıılııım İraıY;yan 
,.. st ;.ı .... 1 1 ıeei taraıfuıdln k.. 
millll -.ı ilÖjıllws•nlt vıe mi~ 
lıilıen de öç İranlı taaafmdıın ..... 
ıW:ı ' de .ı...ı.uvılm\1$Uı". 

IBuıııdım eonra da kıcırısalııs -. 
Mi A&J ll>ir ıı:wtuık i.roo etımiıı w 
~şunları~: 

c- lran asırlaf'ca şa'şaalı de
ın .. ı:e.. yaşam'f, fakaı bu d.ebdwe 
devif'lerinden soırmı bi,. ınhitat 
baş göstenniftif'. lran yoZ.ıız, 
emniyew, nhhatıriz bif' ,ekilde 
geri!iyorou. Bu yük.şek ulkeyi va
nıtan Allah elbet de o halde bı
rakmıyacak ve bif' kuınıeı gön
def'ecekti. lıte bu kuvvet de Şe
hinfQhımız Rıza Pehlevi olmu, 
ve J ranı kunanp yeni bi,. hayat 
ve saadete kavuştunnU§tur. ~ 
şa.nn lnın ve yaşasın ŞehiTı§C~ 
mızl• 
K.onsWaı taı.ndarı ııoııra Şe
~ ~ g8lıhğıi va
llı:ilt: cll"Olllıl4,. Türkiyeyi ikinci 
bir vatan bildnler> şt"W&ı delil 
DUlıkuda işaret elmİlf ve: 
•- Biz Tiirlciyenin lcarieılilı: 

kanatlan altında~ Yqfll
nn Tt'iric:iye Cumhuriyeti/.. Söıo
ıleriy1]e nutkunu bitimıi$ir. 

IBunu miit e akip ir.üQii1t ya>rU

ılıır bir marş daha ıııö,• ·:'er ve 
miıııatütıare şeb:- lkrmı olumn~ .... 

IDün alıııam da saat 17 de k.on
~ ~ btr 
ziıyats ~- Ziyllfet.te Va
li L6tfi Kımaı-; Vaıl'i naııwinleıi, 
~ müdiinü, lbaş mıılıarriri
mirz İatantıul mefb'usu Abidin Da
_. ""' ecnebi sd~r ve kon
dıa!uddıar nıensup)ıır.iıv"' ~ '* davetli ~ hazır bul.ua
mutıtur. 

ı-- GUlmek. Doya doya ve Katıhncıya kadar -
GOLMEK ISTIYENLER 
B'-;1gilrı 

İPEK 
~--~ Sinemasında dünya komikler kralı 

LOREL·HARDININ TORKÇE SôZLO 

ZAFER DONQŞQ Filmini gör~l~~irler. 
A,nca : Zengın ılaveler. 

Dildcat: Bu ~im y.Wz Çarpınba •qımı• bdar gc5sterilecektir. 
----•, ...... ..., 1 .. 2 ••• ,...,,.,,. • lkal• Hrclu ----· 

IKDA• 

Avusturya Ya Sar k1 
Almanyada tahşidat 

Londra, 15 (:AA.) - Rıo; b .A.
jansımn A!lıınan - İsvıiıı,;ıre twım
dundaik:I mıiıabtri yaı:ryor: 

A'VUı9turyııda n Admmııyımm 
şaıııkında yeni kıtaa.ı ıt.ahşid edil
miştlır. Meııkılr mmta!taJarda t.. 
:!im m~ >vıe ~lıar ~ 
ımııldtaıdn-. &. 1ııdııir' ibaıb Aamıız... 
yasından .t.ahlil"I! edOeınlcriı:ı iıo 
mmta:l<aılara yer~ewl için. 
alınmaı'lot.aıdrr. Tvıml'den ~ 
Aı1ınanların dıBEriri peS yahıd• 
C..at:aıuce Rl>lil Oıııerindıe ıBı: 41erıE'
d!(" yerleşeoeklc:ıktii-. 

Çemberl~yn'ın 
71 nci yılı 

Londra, 15 (A.A) -~ 
Başvekili Çeınberlayn önümüz
deki pazartesi ,ııünu 71 y.aşmda 
olac&J<tır. 

Çok ezic• olan vazifes:ne rağ
men, Çemberlayn bütün dinçli -
kini muhaf:ı«a e!mekted:i!r. 28.5. 
94-0 tarihinde Ba4vekilJ ık vazle
sini deruhde edeli üç sene ola -
cakYı'. 

Almanlara göre 
Romanya 
(Bas tarafı 1 inci saııfııdaJ 

. Aıınstıerdam, 15 (A.A) - Ni
e~ RoUterdaımschıe Couma1 ga
:ııs.<te&İlrill '9eNin mıııhaıbiri yazı -
yur: 

ıAllıınaeyawı M'ıoııılwva lıüyük 
e>1çlsi Vrm ıDer Sıt>uıemtırg SW
)"8fıler ~ ~ si
yımeıti. h&lıalcıncla bir rapor ve!'

mE!k üzere yakında Berlinıe p!ıe
cek'ti.r. 

Beııimxle ~ olan fÖ" 
ru..meıeme m»ıasa Savyetıı.erin 
Doğu ~ Awupasmdaki ını*
saıtıları "1'leWJUUbahls obcalatır. Al
man noktıri mzan lılı böJıgQle 
!bvyetier B~ ayni ~ 
malı: ~si D8IŞ gıistıeucııe1dteclir. 
A/tmmyaoya naaıara.n &vıvetler Bir 
liı4:i. ha şeyden -1 bir fıAlln 
madde ısat.ı.cıeı olarak kalmahdır. 

ıParis, 15 (A.A.) - Ahnım g.arıe
J,elel"iıı' ıd•en bir QOflU, bİ!' ,pm1>la 
netioı!ıi ~ ırüdıe bııımn.
ym bior tanıda, biWiiıııı Şarid Av- · 
rupada Murmaıw4ıı.o Karadeni-
2JC> llradaı-~ mtuızı.xın hl
~ ii0:rine .... almelııte -
dir. 

iBıu Aıcbıül 131r-W!nıwıya aıem-
'* liulnf S.W:tet ıı1ittJz mua
kBIDllllan hariç 4utımaık'ta ~ far 

lı:ıtt Rmııanya~ saraıha•tılle Rus nü
fuz mıntaıkasın:a 11Jha.J eyılameıkıte
diT. 

İngiltere • İtalya 
( Baı tanıfı l İtici mıdadoJ 

madde'er evveıa müttefiklerin 
kontroliinden geçecektir. Kömür 
meselesıne gelince, İngiltere ita! 
yanın kendisine iıtiyacı olan 12 
milyon ton kömürü şimendiier
le Almanyadan tem:n edemiye
ceğici bilmektedir. 

İtalya İnııiltereden tak.riben 
beıı milyon beş yüz bin ton kö -
mür ıistemi~. İngiltere bu si
;parişin iki misline çlkarıJıabüe. 
cejtine k&n:dir. İyi hahel- alan 
m~hfellerde hasıl olan kaoaate 
göre İn,ıiltere İı.Iyan endWıtn.
siniıı Almanyanm h8Jl! lrudre -
tini artızmadıkına kam bulun
dujtu ~üdıiet.çe İtalyava ihtiya
cı olan köınüril vennekte bir mah 
:rur görmiyeeekt'.r. 

Roma. 15 (A.A.) - Daçe, h&l"
biye ııaıwı sılati!e. millt müdet.. 
için yeniden 8 milyar liret tabıri
satı derpie eden bir !Ay :ha ver
miştir. Bu para 30 ha2*ane kadar 
sarfedilecektir. 

1 Bekta.ıııtın lçyOzO 

DEDE BABA 
-========Yazan: Rahmi Yağız-~ 

- 2 • 
Güzel olduğu kadar da soğuk olan Sacid, 
genç kızın fikri ihtiyacını tatmin edemiyordu 

OUnkU tetrlkamn ile ~tek-~.::.;: 
hUllsası rülbe ve morıeap ib!Araııır-

Soiuk bir lı:Jt ııünil- Göatepe- eh. D a y ı e ı Melek Aıh-
ıle, i\Jama eapnnda Şahbli Sal- met 1Babamn ~ Mülkiye 
tıuı dergilıııı4a '7ia Y'IP'lmak.. Melalıebini 'hltıren Saclt ewell 
tada. Dergihıa poa~ Meb- 200 kuruşla Evkaf Neıareti twıyu.-
met Ali Hilmi dede Mabeyni dat ikalemine k8tiıp yazılınıq. 3 ııe
Hümayuıı feriklerindem. Abdiil- ile ıuıra ımsaışı (400) "' ç*8nla-
fettah paşaya nasip veriyor. Su- ııa!lı: mabeyni hüınaıvuna c;irağ 
nyden· enin nüfuzlu aşiret beylerin- ~- Delm:k.anlı evien-

birinin oilu olan bn paşa Ab- dWten ııaııra mabduıt idrakli bi1' 
dülhıımide tavsiye edilerek İstan- baıba gayret?yle evine ve karısı.
bula ıreiirilmi, mektebi harbiy• Da ._,..__,,<,ı, T •ı.;_ 1'.>-..:.-0'1 
7e yerleştiribni., mektebi bitir- .....,.._......,, '"""'"'' .,.,...._.. 
mesini müteakip de ferikliie yük- Saıcitten h1ır,; roonmun değ:ldi. BU
seltilmek sureüle taltil edilmiş- mumu bir m.mkmı kadar güızıeıl 
ti. Bwulan sonra ..,. İstanbuhm lıııkat o k.dıdar da 9Dj!ııJk oiaıı bu 
sefahat alemlerinde ıık uk ..ı;.. adam genç, ~ve zeki klll!Ca-

•- ğıaın ırulhunu ~; 0-
ııtinmiye başladı. Artık paşanın mm kafa v~ filı:rl ihti.yaclflı t.at-
verd:li jurnaller bir takım zaval- f 
hlan sürırünlerde çiiriitüyor, ka- min edemi-var, bu noksanının ~ 
Jebentliklere nıabkUın edi)ordU. ~da olduğu içm. ~emfuıi 

Bütün bunlara raimea bir ııün mes'u.t sayıyordu. Mamafih Ren-
paşa Bektaıi. olmak hevesine ka- ıciıgiiıl; m'ao:ıvi bi:r ailıe ltlymdımr. 
pıldı. Bu ist~ mabeyin kitip- ~arak bu lııo6mı111u%1utuınu llıx>
lerinden Z7 yaşlarmda tam ınina- caswıa zıeııre lkaıdar 4iz 1 biııuıi. 
sile yak•tıklı bir delikanlı olaa :yon:lu. Yalıııız; Bu~~ 
Sacide açtı. zOOdeD ıMElhmet .AıJi ~a br-

Sacit iki. - evvel Ali Hilıni eı. kaıltıinde ufacık bir ijbirar 
dedenin tavaaantile Bektati ıtil• ınevcu.1lu. 
!erinden Saide HMımef.endiııln Saclı; Albdlii'J.Mtah p~ ön. 
torunu zı yaşlanncla Rengigil ile sırada ıııek.n •k .UWmdaudı da .. 
evı.ımm.tt. pa911 iılıe olan aamiııniyetJeri dııııba 

Genç laıı ırüıııe!liığVıe inzimam tazeydi.. Henüz bir yll e'V'V'l!i, me-
eden fevkaWlde zıelr&gjıe mulııiüı>- beyn ~ hidrellez ırfuıii 
de iyi bir ~l:ıret ııahtiydi. .. Sa- aıillece ~yan '!ıiiş1ı:iine YllPl*
ide Hanımefendinin i8nııfiyle be- hırı tur geziııttiiıde-~ bu 
hada.o k.a1me batın sayılır bir <kı6t.bk, .Abdütfelltah ıpa;ıanm aır-
eerveti biti.ren bu aile son za - m ve israri;Ge çııibuıcak ~ 
man)a.rda İstanbul un muhtelif mi:ş, sanıirnty« halini alınıştı .•• 
semtlerinde kalan birlraç parça ~ ~ Bıiltaşi olinı* 
iradm gelirile ııeç!nm'.ye çabalı- klll'arKU veı~ ve bu lkanınııı 
yor; eıi'.en!n bütün ümicli baba- Sadlıe e ......... gün müqidi ~ 
sız büyüyen biricik klzlan Ren- rmt Adıl~ cımeye nıütııMı ..e 
f(i,l(iile b~lanmış bulunuyordu.. . hmı8ye Jwdreti tUunaıı bir 

Y:ne Saide Hanımefendinicı ır.a- = ~ seovilııı:izle 
manındıın kalına bir aile aııı'ane- ~ ~ s.ı:tt tıu babeıt 
sile torunlan bekhşilıi'J!e intisap :yr.ı~ımo; 
et~ler· bın- Mehmet Ali. _ »-euJııriın ... Onun mabeyni 
Hilmi d~enin b:r sözünü iki et- tüıııııyuDQaılı nüfurııunu blılmez-
miyen bir itaatle tarikate haklı - .-...... . &ı.-'---aık ı:ş· :tırvıısıutiy-
lıklannı sürdiirmüıfierdi. Meh - -- ~,-
met Ali dederrin iki yıl evvel ita>- ile d-.ıen oıluruna bağlaru!'; H• 

Cl efeı•üınizieı imdel:ri bile pa
.atm.ıun·· ·~a..;. PAjme hanJm&. 
..... - - .,,.,... SMUn huzura ç*ıp .bir mödıılıa-
fencliy! yokladıitı 2ım- aırada ai - ._....... şekil °'*~fril ! Umanm. 
lenin erkek* derlen'n tnplan..... _.,,.,... ~ 
sının iınöıım ~ atı:Jü. ...... ııacoı.. dl_,,_ 

bmlın vıe-* c*&ı'. 
mıt: . Demistl. 

- Bengi~ m s r·l!Mı Relcli, ııınn.Iı 
yet;Qti.. Onu muhlbbaıu Ali Ar f:şıe, lbu ıaı-; ç i 1111 

.biıd-;n bir canla Oaşgöz etsek... fe!t ~ "'1lliıı> ııbt 
Hem siz derlenir, toplarursınız.. cül:Abe!I! dede bahann elini öpü-
Hem de &yei pir de yıllardır tü- şümi ııeyredenıler aırasında ka-
ten Saide Hanımefendinin ocağı dmh, erltek:lii 50 ltişilıiık bir kıl!B-
sönmez:... bailıiı:: 1anıdııl< kllfiksi de mevcuJr. 

Dem.iş; kartı.sıııda boyun büke- tu. Dede bıiJ8 çrald* [1] 111 
rek dedenin bu kararım: 581( tarafında, ~ önüıııe isa-

- Eyvallah erenler:U.! lb lilın wyüık ve iızeri kınnızı 
Cümlesile itıinaJz lrMıu.l edmı ._ ...... , .._,_ ~~.-... ,_ __ ..___ 

anneye Benailıülün miıstaJ<bel _,_ .... -- ...--·~-

lwcasını da intihap ettijtini bildir =~t7;;:, ~ 811'8 

m•t:: ,,.._ • ..m...ı., !Hu 
- "acı ... Hazır melek Ahmet - ....,........... ... 

baba.:ın ~11$ Sacit de evlenme Diye sağ avuQlıırmda öıilıiiiü 
ç~ a girdi... Hem yak~ıkh hem ıtutıUklan lk~ yan* bağır
çok uvsal blr delilaıınlıdır. MaDe- larma ı;ea.:oo canlan kuınaında b-

yini hümayun cenabı mül.dkine- diyordu .. 
de de kAtiptir _ Eri>abt feyiz ve te- Abdöifetıtalı ıııııışa sakinin u-
rakk:den olan bu evlidıınr:ı: der- uı:tııın bir dııilı kaıkbi eliirıi 
ııt.hımızın da kadim caaılenn - ~ lbae1p ~ llllerek d!Eı-
dandır .. Ben, Re1"üün SacSıtle de t.ıbılya: 
evlenmesi.ne karar verdim! Ve.. _ Eyv.ııtelı Erenıerim!. 
R~i.ııülün fikri bile alınmadan Cümlıeaiyl'E ~ sıım:a _. 
Sacıtle evlendirilınl4; şer'l Diıkihı , Jı:otiecı kızamıış ııöı4rini iri alt.ı.n 
takip eden ~ ertesi günü ' eaıat.ine cevkdl baılııtı. Dedeye y. 
de dede yevyaııa bir ç'.ft puiım&a VllıflQ8 ııövlıendl: · 
gibi ışıldaıyan Renç w gilıel çil- (Arlcaa _.., 
te tariıkaCn icaplarına uyarak 
mürtlt nııııihati de yaıpmı:ş; Rengj
ll(ii,lün ~ ıra.tf
yEd:ŞEll Saciıt memnun ve miiıı
kiı bir y~ ı.zı ~ 

"'-· 

{l] Çmlklık: Yqil çu1ıa ~ 
1İÇ qalcla portaıif bir ~ 
dw. Avınıenıe, ~ u
.,.._ 4 derdeı. 3 - ız pmıdn 
diziiit'. 

il Y. 

Bugün T AK.!lİM Sinemasında Askerlik itleri 

Poltava Muharebesi 
(Deli Petro'nun Sonu) ı;::~ 

Muazzam meydan muhanbeleri • En dehşetli deni:a çarpısma!•n -
300,000 kişinin İştirakile çevrilen lıarikalar filmi 
Bugllnlril seanslar: 11,38 • Z - 4,ZO - 1,48 ve 9 da 

Askere davet 
l'ııtlı .Aakerlit ~: 
S13 (Dahil) il4 326 (Daha) te

'9't!001ılli Ve şubede kayıtlı yedek 
pıyade asteğmenler (Yar ııuiıey
lar) her sene olduılu «ili ( 4fi) 
'lfÜn staja t6bi olaaılı: lalaya sevk 
edileceklerindesı. vamnt:!leımin 
teablti .iıı;iD mart ~ bitamma ka
dar şubeye miinıcaatlan il.An o
lunur. 

BUGON 
.M.elek 

Sinemasında 

Amerika ve Avrupada 5.000.000 nusha 
basalan, dedikodusu bUtUn dünyayı 

saran bir romanın filmi 

H A '9F A Rosalind Russel 
U Robert Donat 

JlariblMe heyeeanJı ve nailsı- 1ııir - olan ... mm b -ıır Wr .. , ... -111.ıurr,, 
l'Uae Oha olarak MBTaO JUIUUL; mı. - lııırp ve...,.. .......... 

BU1b SeM 11,'5 ve Ut .. 1 ıP" _.....,__.., 

MUtteflktırlbıkımın
dan Fin-Sovyet sulhU 

(Ba,mıılcaleden mabat) 
!taline ,.,._klwmdu doğan 
enclişeniıı de büyük tesiri oldu ~ 
ğuııu dtln byd~ 

İngiltere ile Frannnın va:aiyet
lerine geiince, bu menaleketlertht. 
Finlere yardım mes'eleııiacle iki 
fikir çarpışmıştır. 

ı - Sovyet Rusya ile harbe 
cinnedea Fiıılandiyaya yardım 
etmek, · 

Z - Sovyetlerle harbe girerek 
ollları timalde de bir eephe tesİ· 
lliııe medtar etmek ve lıö,-1-
Buayaıun ~ lııealemeai
ne mani olmak, 

Bidayette lüriaei. fikir hikiıa
cli, sonra yavaş yan, ilıind dü
.mıce lıikim oldu. İngiliz ve 
Fransız Baııvekillerinln IOn be
yanatı, nihayet İngilbı - Franııı:a 
Genelkurmaylarının da ikinci 
fikri kabnl ettiklerini ıösteriyor, 
Ta eskiılenberi izah ettiğimıb gi
bi bu mes'ele, yalnız, Finlıındiya
ya (ÖSÜ kapalı ve her ne pmhuı· 
aa oluna okwı yardıma kotmak 
-·eıesi delildi; bir ukeri im
kia ve h-p mes'elesi idi. bıcil· 
tere ve Frııma Finlantliyaya yao 
tlma ... e i'-. dişe üfi derecede 
lıazır ve kuvvetli deif Pkq elbet
te Almanyadaa başka, bir de Sov· 
yet Rusya ile harlıe hlhqmak 
istem-.kte haldı idiler. Çtiüa, 
onlarııı mailibiyeti haliMe 7al-
1UZ tialantliya değil, İqilten 
ve Fransa, miittefilderi ve do -
minyoaları, lıatti !tütün dilnya, 
G•mehhaç ve Orııkçekiç'in lıi\i
miyeti altına düşmek tehlilreelne 
-du. Bu itibarla hılsalY.atı 
bir tarafa atarak çok h-ph Jıa-. 
reket etmek prekU. İqilt.. ile 
..-. pırek Flalaa4iymla, .... 
rek ,..ıwı "' orfa tuk ile Asya
.. prelıse prp cephesinde, h
AlmenJ .... hem Kmllan bqa 
laarp edebilecekleri-, ancak Y• 
ai kanaat ve eami,-et ptlnlde 
•'-=•··ki~ s-c
hafta askerle ;rmıa etaMk .... 
--•laMllıl bnıdanaı alenen ..... 
41Niler. Pabt, dlln, bu dtunım. 
Ü hıalt eüiiimi:a auıhtelıif 1e -
lııeplerle Ji'iıılanıliya harbe devUl 
etmekteme sulhil lıabul efme7i 
muvafık &önli. Attık ı..u... 
ile Fra-., -1a l'hıleri harbe 
4-ama icNr etlem=ler41. 
,. ....... eftlr ... , r;.ı,=11. 

YlfYa alçia Y..._ etmelı: .ı.t!J'_. 
lardı? 

1 - K~ !tir millefla ..a -
• •-' icill Milletı. CAaqetl 
c.rafuubm vellİl• yardam bnno 
- tadıilt ... • ... 

J - I""'-fa allerfa Sba-
diaavya;rı lıAm!Lın istiWaruta 
mani olmek, 

3 - Almanya ile mOttefik ı
reket eden Sovyet BmyPJWı •
maide kendi başına açtJiı pil. 
yi uzatarak oııu evveli Alınan -
yaya yardımdan, ...-a da Bal
bnlanla, yakın tarkta. orta tu'k
ta, ve Asyada yeni ~ 
._ ... tan ıneaetmek. 

Yoba, bu iki devlet, Sovyet 
Basya ile matlalıa herp etaıek 
iııt.elenll, ltuaaa Jcia ..... ve 
Mhaııe lııalmakta ida bl......_ 
ıh. Kmlorduaıuı Lelıiııtaıwı tako 
simine i'tiraki, en miikem'MI 
bir harp sebebi idi. Onlar, kendi 
menfaatleri b•kımmdaıı, l'ia bu
biıııiıı devamıııı. en ıd7Me, Sov
yetleriıı Alınanyııya Y~. et
mesine maai oldutu ~ isti,_. 
lanb. Milttefilder Jcill ilk pye, 
Sovyetlerlıı A!meııyayı iıe.uye
-esidir, yolıaa, ltuııihı, orta
da oalann Sovyet &naya ile audo 
lalıa harp etmelerini icap ettin
cek bir sebep yoktur. Şimdi, -
lar, Meekoveıııa Berliıli • .r , .. 
beııli.-iyeceiı.l tedıik •ııek· 
ler, ayıd s·•e, y..ı lıanı ve 
hava w' 1 WI ...... çahp" 
.,..._...., llfis, S.vyet lıa;yaak-
Jan, ..... .ıHtefllderia abla-
._ ..... mıUrecek kadar Al-
•• ,.... ,......... etlelai1.Mene, 
yslı9t SovJetıer, İqilı.e ile 
Fnwıunın ıaıraııti venlild9ri .... 
letlerie müttefikleriae teeavlisa 
kalkışır1-, o - ,.. bir 
vasiyet hidi9 .a-ktlr. 

Şimdilik vaziyetin hülhr• ... 
dur: 

ı - Fi•lewllya harbi, Fia1erin 
;pırıaımı orbMlaa b'lmnad•a 
tlnrmafim. 

z - Sbndinavya, bir Sov7et-
. A1maa iatiliaı teblikeııi•dea ._ 
tulmQtur. 

3 - Sovyet Rusya, .umHlilr. J'• 
ili bir JD&Cen7• ......... 
DU kaybetmiş ci)ıi a6rilatlyw. 
Balbnlv ve ~ ..,....lra1ar 
içia yakm bJr tehHlıe -•aıt .... 
iildir. 

4 - Sovyetlaia aı.nııyııyı, ıılt-
lukayı .,,_ ladincek ..... b-. 
k "p ~1ecekleri bu yıl 
icinde, anı..,ı'"'aı. bir mes' ele
.ur. 

Bilvleee Fin - Sovyet sulhü, AY. 
repe ile Asyada bir S.V,et --. 
telilder harbine sebebiyet -
cek lıadu lmqan havayı, 11mı-. 
bin hefifWmqdr. Bmıaa, mti-

telildaie -· " ıloldan leilm 
olıluPm .. -aıuımak Plell-
tir. 



,fi ~u EHT 'A MMET .. ı -E m_n_ı y-e-t _s_. n_d_.• ,_. _._. ı_n •-ar-• .. ı, 
M ·O/o 5 Faizli Ve Sekiz Sene 

- . 

RADYO . . 

DALGA vztılfLUQU -
:l.A.Q. ıt.n-. UiUI lloo. IUtw. 
l'A.P.11,Ha. -il•. n11w. 

Sabah, öğle ve akşam her yemek
ten sonra günde 3 defa 

Yazan: Ziya Şakir Tefrika: 170 

Ordunun ağırltkları, takriben bin 
adım kadar arkadan gelirdi. 

4 _ Ordumm baırel<elıi bıışh
,-aca!P zaman. evvela düşman ta
abna casuıslar j'Olladı. Umumi 
vıaziyeti habe1- ıru:ı. 

5 - ~ lruvvetleri yak
iaıtıitı zaman, ~ postalerı çı-

kardı. -
6 - Bedir ı;ahrıısrnıd.a du:r 

mana pek yakın bı.r me-ıGdde 
V<' <Jclconmken. ordunun etrafmda 
bir enmi.;oet !hattı tesis etti. Ve 
rllifman ordusuna ı&nlıce ('keşşaf) 
lar -nderdi. go . 

7 _ Harp ·başlıyacagı zaman, 
ıbUtün !!ruvvc<ürııi 3 'lnsrrı'a ayıniı. 
Kendisi nıerıl<cıırle', bulunmaik ü
ııere (sa/! sen atı), (sol ııenahJ b.r
.kalıırı yıııptı. Her ıkısımdaı:ı biırer 
!t8kım alarak bunları da mEri<e
zm 8'l1kasmda (ihtiyaıt) mevıki
m:le bıraMı. 
8-Harbi,~~ 
~ UsuJeı:ı meydana ~ 
riz) ler Ç1ltardı. 'B&o'iece cliŞ:nam 
ımıedrez OOiD tqıl#tı .• . Faılraıt 
tıarp başlar bae'--· oewveıı sağ 
>ve soora sol cenaılı ~ 
ıtaarru:z emri va-er&k. diışnıa nı 
!Y<loll hiicıımla:rfy'le ~ ıııttına 
..uw. Somıa, merlltez ~ 
biit.üın şjddet>y)e taarnıza kaıldr-

tlı.9 - Harptıaı evvel, bü1lln mu
lharebe meydmlıp.ı Mltim olan bil' 
ı:ıolda.yı lreı:Jdİ6line (karargah) it,

ıt:ihaz •UL Emir w 'kıRD•ndad;ıılri 
*1tizamı leınln etımak için bunu 
tıütün ~ büıcfudi. lduharebe
:Yi bl:z:zat oradan idare eder.ık, 
kat'i n~ alıııı:ıya kadsır me..-

.... ,... ... :..-,,.,i. 
kıini """"'~·:_~--ı..-~ı. .... 
~ JUUlllAA<U_.. surıır 

1er halinde harp ettikleri bir de
V'irde Resulü Ekrem Efendini
::ı.ın tclekkür ve tatbık ettiği bu 
harp usu!ü, biç şüphesiz ki, bü
yük biıt" (Deha) eseridir. Ve bu 
wıul, bugün de en medeni ordu
ların harp (talimatname) !eri
ne bir esas teskil etmektedir. Hat
ta en müterakk!. harp vasıtala
~dan bile, yine bu esa.. dahilin
de istifade edilmektedir. 

Resuhl El<I'em Efendimiz, bi>
tün barpleriınde, ~erek (tabj;ye) 
ve gerek (asker sevk ve idaresi) 
nde, çok büyük isalıet:er göster-

mişU. Ayni zamanda, siper ha?1) 1 
)erine de çok ehemmiyet verıniş-
ıtir. (Hendek) harbinde, (Med1;: 
11e) nin müdafaası, bunun en bu
yük. delilıidir. 

Resulü Ekrem, harbe başlana
cağı uıJMn, daima askerlerine 
karşı müessir bir hü'tlıe irat e
derdi Ve bu hütbenin oonun.a 
da: 

(Gerek hiicum ve ı;ıerelt nriidar 
:fa.a halinde, saflan= sı.ltlaştın
nız. Oklanııız:ı, israf etmeyiniz. 
Tam hedefe nişan alıp atnuya dJ< 
kat edinirz. ) 

Diye, bazı mühım tavsiyeler
de illve ey lerdı. 

O devrin harplerinqe, hep bir 
ağızdan baj};ınp çağırmak, nara
lar atmak, gürültü ve yaygara
lar kopararak düşman tarafın
dakileri şaşırtmak adet t.... Resu
lü Ekrem Efendimiz, ordusun -
dan bu adeti de reietti:. 
(Düşman ~ısında vakar ve 

aü k!ınetıidrizi muhafaza edin:z. Yal 
nız. şeciane bir tavı.rla durarak 
hafifçe tekbir getirmekle iktifa 
eyleyiniz. ~ böyle yaparS&
:ıı.ız, diişmanlarmua daha fazla 
heybet ve korku verirsin:z) 

Diye, emirlerde bulunarak, or
dunun cid<tıyetini temin eylıedi. 

(Hazreti Muhammed), harp yü 
riiyüşlerinde, dü..'Tllan ordusile 
kendi ord wru arasında daima ge
n.ş bir !asıla b?rakırdı. y~ 
leri. daima gündüz yaptırırdı. Ve 
iber konak yeriııde, bir düı;.man 
baskmırul uğ'.ranııunak lıçin, karar 
ıgahın etrafaı.a derhal si;ıerler kaz
dınrdı. 

Ordunun ağırlıkları, takrıiben 
bin ad.mı kadar bir fasıla ile ar
kadan ge rdi. Bu suretle muha
cipler, .eı·bcstçe yürümek .. Ve 
icap ederse, ileri ııeri, saga . ve 
so'a açılarak manevra yapabil • 
mek imkanım nıuhalaza ederler
di. 

Resulü Ekrem Efendimiz, (Hıırp 
hilesi) ni de kabul etmi:;ti. Düş
mana evvelA muhtelif noktalar
dan sahte hüewnlaı· ·~sterdikten 
sonra, en za noktadan k.at'i hü
cwna ııecmek suretile mühim mu
vaffakıyet'er ele geçirmişti. Nite
kim, (H:zy.ber) gibi meti:n, müs
tahkem ve büyük müdafaa vesai
tine malik olan o büyiik kale, iıu 
suretle .sl<at edildi. 

Harplerde, Resulü Ekrem Efen 
O: ..zin en ehemmiyet verdikleri 
b:r cihet de: asker.ıı iaşe ve su 
mes'elesı idi. SeferberLk emri ve
rılir Verilmez o kadar hesaplı ter
tibat alınırdı kl. hiç bir gazvede 

• ve ~ bir siryede i&lfun askerle
ri, btiyük bir açlık ve susuzluk 
Qkınt.ısı Ct!kmernislerdi 

Hüli8a (Hazret Muhammed)• 
büyük bır ordu (Baı;kurnandan)ı 
için Uizım ollMI bütün evsaf ve 
me<ıyetlere maEkti. Onun bu bu. 
yük deb.a kudret. ve kabiliyetidir 
ki, on bir sene zarfında islfun hü
kUmctınin hudutlannı kızıl denjz 
den Basra körfez ne, Akden.z -
den, Hınt deııı:rz.erine kadar ge
ıniıjletti. Ve onun vazettiği harp 
usullerı sayes nde de, yarım asır 
miıdclet geçmeden. bu hudutlar, 
wcşrikten magribe kadar vüs'at 
peyda etti. 

* C.ha et, Arahısian muhitim 
kasıp kavuruyordu. Dınıaı'!'ar, u.
yuşuktu. Şurada buxada bulunan 
ilim ve irfan sahipleri, koca bir 
oca~ kıiJeri arasında pırılda
yan kıvılcımlara benzi)'Gl"du. Ne 
din1 ve.<ıe de içtimai i}ımler, he
nüz ta.mi! edilmiş bir halde de
ğildi. .Bilinen şeyler de, eski de
vir.ere a:.t hürafelerden .ibaret.
ti. Ne bu ilimlere ve ne de iılim
lere hi«; kimse ehemmiyet vermi
yordu. Ancak meşhw- şairlerle 
kilhinler, halkın ruh ve hassasi
yeti üz.er'nde hüküm sürüyorlar. 
!Herkesten ikram ve hürmet görü,. 
yorlardı. 

(IH32lreti Muhaımmed) m di· 
mağ ve deh&.uıdan d<JRan nur, 
bu ciılııllet ü.llı:esi.n.n zuhnet! eri
ni birdenbire tenvir etti. Bir ta
raftan putlan, teırurui mabutla
rı ayaklarmın altında çiğneyip 
ezerken, diğer taraftan da hüra
fe'.eri ve batıl itilıatlan ortadan 
kaldırmak içın, (Cehil ile mü
cacıe!e) ye ~~ 

Nazil olan (Ayet) !er, iline şe
killer veriyor .. Tanh, j!debiyat, 
hiltmet, felsefe, hey'et vesaire e
sas!arına müstenit yepyenı ilim
ler teessüs ed yordu. 

(Me.scldi şerif), adeta bir mek
tep haline geldi. Resulü Ekrem 
Efendimiz, (Kur'an) ın ihtıva et-r 
tiği ilim:er. tem ve t~ilı ede 
ede, muhitinde bir Ülema züm. 
reS! yetiştirdi. . 
Eshabın mühim bır kısmı, ze

Jci ve anlay~ı k.mselerden mii
rekeptı>. Onun .için, dl.maiılar bir
denbıre inkişaf etU. İslamiyetin 
yüksek hikmet ve felsefelerini 
tamamen kavrayan a'..mıler ye
tişti. 

Resulü E.k:rem Erendim.iz, işi bu 
derecede bırakmak istemiyordu. 
İlmin kıymet ve ehemmiyetini 
halka ıımlatmak .iQin, e"'1~ına 
i:1mi mahfeller teı;kil ettiriyor ... 
Hitll'be!er, vaazlar, dersler verdi
rivor .. Gen:.ş hir !ıkir hürriyeti 
içinde mübahaseler ve münaka
şalar yaptı.rarak, bun1arı bizzat 
.kendis; d.nliyor ve halkı da din
:k!roiye te4'Vik ediyordu. 

Bütün bu mübahase ve müna
kaşalar, tam <ıır fikır serbestisi 
İçinde cereyan eyliyordu. Hiçb:r 
B.l..m, fikren kanaat h;i.;ıl etme
dilu;e. - Hatır ıçin - diğer bir kiın
serun fikrine tabi o!muyor ... Ha
kikaten vasıl olmak icın düsün
mekten, aramaktan ve bulmak
tan çekııınm.yord u. 

Reoulü Ekrem Efl'ndimız. bü
tün idilıatlara hü«mct gösteri
yordu. Bunlardan. hakikate te
mas edenleri tercih etmek!e be
r~r. fikir'crinde ı.sabet. olmı
yanları da talt.i ediyor. Fikirle
rin ç<irpışınaı;ından, hakikat yıl
dırınunın rlo~alnl~ğim iibsas 

eyliyordu. 
Resulü Ekrem Efondimiz, il

min kıymet ve ehemrniyet;;;:ıi la
yikile tebarüz ettlrebHmck ı..·ın: 

(Dünya, dört ~c) e istinat e
der ... Alimlerin !lm... halkı ida
re edenlerin adaletı, müminlerin 
wadeti. muharip!Cf'ın cesareti.) 

Diyordu. Ve her vesile ile, şu 
mealde (Hadisi şerif) !er, birbi
rini takip ediyordu. 

(İlim tahsi! etmek, ka<!ın ve 
erkek her müslünıaııa farzdır.) 

(Ya. biL Ya, öj\'ren .. Ya, din
!e ... Veyahut, bun1"rı severek, 
hal ve ist'kbalın temine ça!ış ... 
Bunlardan harı · kalmamıya ça
lış ki, ht!liı.k olmJya.>ın.) 

(Sadakanın eıı faydalısı, bir 
mus!ümanın ilıın öğrenerek onu 
diğer bir müsluman karcleşiU'le 
öi(retmes'dir.) 

(Tahsili ilim il<' ll!_'<:en bir sa
at ibadetle geçen b:r !?""eden .. 
ilim öi'(reru:ınek suretile ge<,-en 
bir gün, üç ay oruç tutmaktan 
efda!dır.) . 

(İlim. :badetten efdaldır. Ilim, 
dinin kıvamıdır) 

* Resu!u Ekrem Efendimiz, hal-
kın umumi sıhhatine ve bilhassa 
umumun rahat ve huzurunu te
min edecek o'an belediye ;,;!eri
ne de <,:ok ehemm.yet vermişler
dir. Meallerini a.,agıya sıraladığı
Iıuz badisi şerifler, onun bu hu
~uslardaki dÜ$Üncelermi teba -
rüz ettııren birer delildir: 

(Ümmetimin maruz kalacakla-

Taksitli Emlak Sahşı 
Seıntt 

BeY'leıtıe:rfnde Orta, A:nı:bacı
lar soilraıl'mda eııki 1. yeni 
21 N<>. Iı. 

~ ' &ıru-ayı<.'C'lbıt 
el.~ Göııt~ 'Mehmat e:feııdi 
maihıı.l:lıoısinde Ta:ıı;ı ıbaşı Mer
dweTllk.öy Sdkalk e;ki 21, 22 yere 
13. 13 aı yeıı.i 13 No. J:ı 

Çenı:c:;kövünde Kule!: cadıde
&in<i (Kuleli ~ esi) €t!

ki 3, 13, 15, 17, 19, 19 nı.ü. yenı 
5, 5 No. lJ 

Muhammen 
Cmsi kıymeti 
~~~~~~~~-'---~ 

İki katta iki böhlklıü V'e 
dokuz ıxfalı Jru\yusu ve 
eJtd<ıtriğ; olan OO'!BP bi.-
evın tamamı. 

tki lka:ıta beş odalı ik 
ı;ofah ıınaa :ba.ğ yanım kar
gk bir köskün tırmamı 
(ayrıca ·bir :kat üzerinde 
iıkı oda ve bir sofa varclır) 

2000 

2000 

üc ka:tıta ü.ç ~al1 ve bı· 2000 
sofalı w ololot.r.iık t .... ı::.ı.tını 
havı baht;eli bir nw >.un ta-
mamı (a\trıra il:; · itit.a iki 
od ve b·r sııfa vardır) .ı"
saıhaı ~:ı.thıy<'Sİ 9924 metre 
mura.Wıa'd ı r 

1 - Axtıtrııına "1.7 mart 94-0 çarsa;rrlba günü Sil t 14 ten 16 yiJ. ka
dar Yapliaıcalk ve <ı;a:yrı.menkullie;r en\)'.:lk bı:rlel V<'rer. riıı üstünıle ka
;acaıım.ır. 

2 - A!'lltınmya giııımek için mu!haımımen ikıyımetbıı yii<ldc IC>u 
~e pey akçn;i yatımıaJı: lklımıdm 

3 - Mtrnma bedoli."1.in ~ !biri peşin ve geıi k=ı Sllktz 
&enede, aeılriz müsavi Calmi.lill!" ödmıic. Taıksltkr yii:r,:le 5 faire tabi
dir 

4 - T~ ödniı:ıcey\> kadar ıııa-uirnenıkıul Sandı.i;a birinci de-
1 ııeıcedeo ~ kaıhr 

ô - Fa>!la taıfsilaıt ıilma&: -re bilool.aırın ~at:lıırı.nı görmek 
için Saıııdı!< Biooılar Seıvisi:nıe mür~ eyılemıelleri liızırnd ~~. 

(1628) 

~-----------------------· 
Şirketi Hayriyeden. 

Tarife kom:isyonuıııonı son jçtlıınadDlda ;kara:rl3"'tınlrlığı ve<ı}ıilc 
~""' küOiık rüllbeli lltl!baylann sirvil Eilıise Bi:- sevaha.tlerind • 
fatıcıj!;rıııflı v.ı tasi:ilklıi. hüviyet ciiıdanla:rını ibraz e1ımek surcti:yle 
r«ınll eibisevi l1llbis subaylara y~ liıeınz.i,Jıii.tlı tarife<ren ibtifa
d' ~eri ilan olumıır. 

n en büyük musibet, oburl~a 
kapılmaları .. Uykuya düşkün ol
maları.. TembeTğe alışmaları. .. 
- bunlardan mütevellit. Qlarak -
dü.şüncelerlıü zMa uj(ratmaları
dır.) 

(Dişlerinızi da1nıa tcmjz'.eyi -
niz. Bu hareket, mahzı nezafet
W« Nezafet ıse, :manın davetci
sidir.) 

(Elleri pis olarak yatan bir a
dam bır hasta1ığa ve yahut bir 
fenalıea düçar olursa. kendısin
den başkasına kabahal bulmasın.) 

(Em> senizı., gii2ıel y~mruz.. 
Ve, temiz tutunuz ..• İnsanların 
karşısına, ~a gidecek bir kıya
fetle çıkınız.) 

ı Bulunduğun uz ve oturduj{u -
nuz yer!eri, daima temiz bulun
durunuz) 

(Mesoiıtlerinizi, sade ve basit 
yapınız. Fa.kat, şeh.r ve kasaba
larınızı şerefli ve muhıteşern bi
na ediniz) 

(Yo:Jara, halla rah&tsız edecek 
ı;cvle~ atmayınız. Varsa. Jm1dırı
nız.) 

(Yo!laroa. halkı rahmsrz eden
ler .. Soluıklara pislik dökerek ge
lip geçenleıııı jz'ııç ey1iyenler, Al
lahın lanetine ist<h«ak kesbeder
ler.) Sokaklara tükünney:, süm
kümıeyi adet edirwn iğrenç in
sanlar: Resulü Ekrem Efendimi
zin ~u hadisi şerif'ni ııörsünler de 
utansınlar ... 

(Harap bir evde yatıp ka!kan 
insanın, .o evin çökmem~i ve ge
lecek fo'iıketten kendini hıfzet
mesı ıçin Cenabıhakka dua et-
me bev hudeclir. 
Başı bo bıraktıgı hayvanının 

m"nafazası ıç..., dua e~mek de 
lıoı; şevdir Çünkü, böylr müna,
ı;ebctsız dua:lar Ge;,abıhakkm 
nezdinde maktul değild'.r.) 

* (Haııretı Muhammed) in en 

beze ve 1.eşni etmeyinz) 
(Fena huylu hır adam, dedi.ko

dular yaparak kendisıni elim bir 
azaba atar. Dalına gamlı ve ke
derı.. olanlar, sıhhatlerini kay be
der-er. İnt.kam ve husumet bc'S
liyenlerden, fazilet ve aLicen.ap
lik beklenmez) 

(İyilii(ı iltiz:ım ve fen~ıktan 
içtinap etmek ... Bun'arı herke
se tavsiye ey !emek ... İcap eden 
verlerde, ~abır ve sebat göster
mek.. Ahlaksız ve rcd. .nsanlara 
yüz vermemek.. İ<1.e bu dört has
let, (Cihat) tan sayılır.) 

(Müminlerin en efdali, temiz 
ve yüksek a.lılak "'1hı.bi olanları
dır.) 

(İnıaru ltuvvetlı olan!ar, iyi ve 
temiz ahlaka malik bulunanlar
dır.) 

(iim;aıılaruı en hayırlısı, elı ve 
d:i:li ile hiç kimseye ziyanı dokun
mıyandır.) 

(Bir kimseyi aldatan, bir ııaı,.. 
kasına bilerek zarar veren, ya
lancı ve hilekarlar bizden de -
ğ.ldir.) • 

(Kin ve hüsumette devam e
den ve şiddet göstereııleri, Ce
nabıhak kat'iyyen sevmez.) 

(Komşulanna liö1ilik eden!~r, 
(Mii:ınin) dir. Kendisinde olma
sını iısted k.:eri bir şevin başka
lıınnd.a da bU:unmasını istiyen
ler, (Müslim) d'a') 

(cMünaıfik, in alıi.meli, üçtür ... 
Sözleri ve hareketleri. x.alan ve 
sahted'r. Viidin; ifa etmez. Emni
yeti, suiııstimal eder ... Böyle in
sanlardan, hazer gerek) 

Halkı birbirine düşürmek için 
söz t:rşımaktan .. Şunun bunuın 
alevh ·nde bulunmaktan sakını
nrz.) 

Hlta. Ullloo. lltllw. 

16 Mart Cumartesi 
13.30 Program •~ memleket 

sa<ı;t ayan. 13.315 Aja:nıs ..., mete
oroloji habeıileııi, 13.50 Mfuik: 
Çal:anla:r: Kemal Niyazi Seyhun, 
Halcl<:ı Denman, Şerif İQ!i, İzzet
tin Öktc. 

l - Kü.ncli.J.i Hica2lkiır şarkı : 
(Hanç.a-i ebrusu ~ dil.~), 
2 - Künr ··Hicazkar şımkı: (GüJr 
a;çt:""'11), 3 - J\1ulha,ı•yer şankı: 
(Canan sana iı:;ık). 

1 - Hieaz tfukü: (Yürü dilber 
yürü sacın süriıı:ınüın), 2 - A
rif Bey - H;eaz tiı:ı•kü: (Aıınarı 

dağlar cruıııım dai!'lu), 3 - ...... -
Hüseyni türkü: (Aınlıma yazıl
mıs k&ra yazı). 

1 - Osman Nihad - Kürdili H. 
Şarkı: (Kaç yı.1 yüreğim sıza:l

dı). 2 - S:J. Pına::- - l<,ürdiL IL 
Şarkı: (K'l:hbian: ayai(ına ~sam), 
3 - Osman Nihad • Kü.rdi.li H. 
Şaa.'kı: (Gözümd.n l{ilmiyor bir 
dem hıryallı. 14.30 Mii7..iı.1< Riya
seticumhur bandosu (Şef: İhsan 
Kün~w), 1 - Bou~·l: ~\fan;, 
2 - SLı-.ıııss: Baılo l<'ısıltılan 

(vaJs). 3 - Saan't-Saen : ı inci 
&-riıooıi.c:lcıı Adaı(io ve Allegro, 
4 - C. ZeUer: Der Obe<rste.'igeır 
operetindr.n potpuri. 5 - G. Bi
zet: Meoroch, 15.15/15.30 Müzik: 
Karl'iık müziık (pl.), 18.- Prol(
raım ve ımenılekct sa;ı,t ayarı, 
18.05 :M'.i.ziık: Radyo caz orkest
rası, 18.40 Komı:şına: (Yur.L bil
gisi ve 9"'1g"i.st), 18.55 ~ 
saat, 19.10 MEtınlt !ket saaıl ıı.yacı, 
Ajans ve matoo-.-oloji h.'.ıherleri, 

19.30 Müzi:k: Ça'.!anl.:u·: Cevdt* 
Kozan, Vecihe, Rı d Ere.-, Ru
şen Kaan, Okuy:ınhr: Muzaffer 
İlkar. Necmi Rıza _;' wkan, Satli 
Hıcsses. 1 - Nihavent ~-i, 
2 • A!i Rıfat - N1bavı:-nıt pes
te :(Zülfün görenlH"), 3 - Sa
dı ıtıtir Kayıııak Nihavent şWkı: 
(Hicranla h.aıra'P oldu), 4 - M. 
Nurot'in - Nilh~nıt şa1ikı; (Sen· 
sjz ey sı.ıh) , 5 - Ali Efendi -
Nriıhavent vütillc ooına}: (B.·lıme-z

<Üm özii:m), 6 - •... - Nlh&'Venıt 
saz semaisL 19.55 Mıiiziık: Oku
yan: Mü.zt:ıyyen Sena.-, 1 - Arill' 
Bav - Kaırcıf:ar Şllllkı: (Gönül 
be'ıımi harap), 2 - Alı Efmıdi -
Karcı;tau· şm'kı: (Bir 1a~·aftan a
şıJo derdi gam), 3 - Şükirü Tu
naır - Karcığar şWl<ı: (Has'-'! bir 
iiımid ile), 4 - ...... - KöJ"cığ'aO" 

tüT!cü: (K<.>sik saçın ~um.-alldır), 
20.l O Konu:,ma (günün mesel~le
O'i), 20.25 Mürik: Ç:ohan 'havar 
JaTı (ka.val ve 'bağlama ile), Sa. 
di Y a.vcr Ataman ve Basri Üfln-, 
20.40 Müz:ilk: Fasıl ıheyeti, 21.15 
Müzik: Ertuğro.l Soysal ta:rofın
dan Akorcle.on oolol.aırı. 21.30 ).fü
rik: Kü<;Uk orkestra (Şef: Necip 
A$ın) 1 - Gcunod: Ave Maria, 
2 - M'ouırl: SihirH flüt (uv.,.a·
.tÜ!rj, 3 - Pepi Miiller: Küçük 
Se:uıad, 4 - B:ethoven: Meş
ffiır Baıratel, 5 - Rio Ceblıarclt, 
6 - HaınıS 7..ander: Po.lka. 22.15 
Memleket saat ayarı, Ajaru; ha-

DAiMA RADYOLIN 1 ile diş! inizi fırçal?yın'!. :J 
Radyolin 

Müstesna bir formülle ve aza -
mi itina ile yapıldığı ve rekabet 
kabul etmez bir fiatla saWdığı 
için yurdda ecnebi mamulatının 
hiıkimiyetini ortadan kaldırmıştır. 
Kazandığı bu rağbet sebebile elde 
hiç stıo'k :bulu.ııan~n<lan rrıı
temadiyen taze ihuır olunarak pi
yasaya çıkarılır. 

lerinizi tcmjz!emck, korumak ve 
Radyolin kullanınız: Sade dış - r ~ -

güzelleştirmekle ka!nıazs.nız, ver- l---~====~~::::;~~:!!.J 
diğiniz para da kend cebinizde 
kaJmıı; olur. 

Sabah, öğle ve akşam her yemek
ten sonra g·ü.nde 3 defa 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden 
Riyarotıiıııriız için Boil:ız, Ada ve civarı ıınıalı 800 M3 'bteoın ve 

temel taşı vı: Sultan çiftJ.iği malı a.."lmaB< üırere 150 M3 çakıl ve 80 
M3 kum paızarlılkla. aılınac:ııktır. Tallımiın bedelli 2952 liro 50 kuruş 
ve yfuıde 15 teminatı ikat'iıyesi 443 liraıdır . 

İSte'.kililerin teımin:ı.tı ikaıt'h·e ımaıld:ıuztarı.oil).ı t:W!lilklte 18 mart 940 
paıza.rlesi günü saaıt 15 de Gaıl;.ta Rıhtım ürz.erinde İstMaml Mmta.
ka Lınıan Rıeislij(ine w ş:ırtruırneyi ~ is.ti yen leri>ll de ı<laa-e şu-
besine ıınıü.ııacaa.tları ilin olunur. c 1939. 

Güzel 
Olmak 

için 
Her şeyden evvel 

"1hhatli ve parlak bir 
tene, lekesiz ve düz· 
gün bir cıldc malik 
olmalı: lazımdır. 

Sizin de cildiniıi 

gbclleştirir, gudde
lerini beıhyerclc can· 
!andırır. 

40 senelik bir tecrübe mahauHI olan KR I! M PERTEV tertip 
ve yapılış tarzındaki incelik dolaymyle, tenin fazla yaJtlanma· 
sına mani olur. Yaıtsız olarak buausi tlip ve vazolarda oablır. 

Arkadaşhk Yurdu Cemiyetinden : 
Cemi.yet. ana nlzaaımamesi mıucibiııce, senelik um.umi ?e.f e-t_ exıp.. 

ı:antısı 31 ıına11t 1940 pazar gıü.nü saat 10,30 da akteclile<:egını bütun 
azaillar-.ı bildiri.T ve bilumum ar'kadaŞ!arın ~elıcri ric~ o1unllll'. 

HEY'ETI İDARE 

ibı:ırleri; Ziraat, eshaım - t~hvi- 1 
Jıiıt, kambiyo - nukut ıbarsası (fi-

yat), 22.JO Konu;ıma (ecnebl 
dill~rdıe- - yalnız 'kısa 'kısa -Oalı;a Lımoı;:;:ı:.oı••••-=mı=ıı::ıııı::m:ıı:ı:ıızı:ı::ı:•m;;;::ı::cı:m::::ı:ı:::111•mil 

ir.hisarlar Umum Müdürlüğünden 
.oostasiyle), 22.30 Müzik: Caz
bant (pl.), (saat 23 e kadar yal
rnz uzun dalga no.stasil<>), 23.25/ 
23.30 Yarırlk:i ~aım ve k.apa-
nıs. 

Ci11sı'.:.·, __________ __:.M::.ı:::·k:::ta::;ıc:•;_: ---------
Tuz cuvalı azaımi 500.000 adet 
Çul . c bası ba-ğlı • • 150.000 • 
Düz lbeyaz lcooıavi~ • 350.000 ımet:re 

yüksek m:ıksatlnrından bili de, 
(Ahta,k) l'I lasfiyes1 ve .çtimai 
hayatın düze1 mcsidl!'. Bunwı i
ç n de, şu emir!eri vermişlerdir. 

!Ba;;kaları hakkında suizanda 
bulunmayıruz. Kimsenin hareket 
!erini teeessüs etmeyuaıiz. Giz1i
den J(iz!,i.ye herkes;n esrarını ar* 
tırma ·ı adel ediruneyiniz. Benlik 
ve <-Ohrct hevesine dü~ey niz. 
Hu; kimseye ka:rsı haset, garez 
Ve nefsaniyet beslemeyiniz. O
lur olmaz şeyler ıçin kımseye da
rılmayınız. Şayet -Oanlı.rsanız, u
zun zaman dargın kalmayınız ... 
Herkese k~ı. hakiki ve samiın! 
b:r kardeı; o1mıya çalışınız .. ) 

===L - --- ~ • • 90.000 • 
I - 14,M onsluk 6X8 otıe-lıLi kanaviçeden 102X70 eb'aciııı<la ori• 

jinal kıalküi>e dilrilnıiş azami c500.000• adet tuz çuvalı ille n11<an<la 
miık:tarı yazılı çul w:- ikanaV'iQele.r ayın ayı-ı pazar lılkl:ı satın alına
caikıtn'. 

(Kü~'iikl<'re >;<'fkat, ihti:vııTlara 
htinnet göstennıye!lJer, biatlen 
olamazkır.) 

(Sahibinden izin almadan baş
kalarının mektup ve kağıtlarını 
okuyan kimse, kendismi a.teı;e at. 
mı olur.) 

(3ahih'.mn .-uhsat ve rızası ol
maksızın, ya cebr<'n vey;ıhut giz
ı;ce bir eve l(irmek, en fena bir 
şeydir. O evin sahıbi, bu fena
lıiıt irtikiıp eden kınısen.n gö
zünü çıkarmak hakkına malik
tir. Çünkü herkesin meskeni, ta
arruzdan masundur.) 

(Alacaklısıru üı:miyen, borçlu
sun-u sıkmıyanlar, müslüm<l.nla
rın en iyisidir.) 

(İyi ahlliklı olmı}a; calli;an b:x 
ins:ın, gece gündüz ibadet eden 
d indarlann derecesine vasıl o
lur.) 

(Alicenaplık gösteriniz ki, si
ze de cömertlik ı:östersi:nler.) 

(B.rbirinlzle, sclamlru;ıruz. Se
liım, muhabbet getirir) 

(Her işte, herkese karşt yu -
m!Jiiak muamele edinız. Çünkü 
Cenabıhak, mü:.aveınetle muıa
meleyi sever) 

(Herkese surat a>anlar, Alla
hın gazebıne uğrarlar.) 

(Ey nas!. .. Alliihtan korkunuz 
ve hava ediniz. Yemin ederim 
ki. bir mü'min diğer bir mü'mine 
zulüm ederse, mutlaka Allahın 
intikamına uğrar.) 

(Kafir bile olsa, bir mazlumun 
kalbini kırmaktan çekininiz ... 
Çünkü, ~ bir (Ah), yerde kal
maz.) 

(Erkeklerde (Güzellik), ancak 
d~ ve müessiı· söz söylemek,. 
tiır.) 

(Ha!k karşr.ımda yapannyaca
ğın ııtrenç şey !eri, yalnız başına 
kaldığın zaman da yapma). 

(Her şeyi vicdanına sor. Onun 
kabul ettiklerini yap. SaI ve te
miz ah1fıklı bir kimsenin vicdaıu, 
en yüksek fetva makamıd:ıT.) 

(Arkası varJ 

* ACIK MUHABERE: 

Kasımı:ıasada, Karaman mahal
Jesı nde (73 yaşında bir müslii • 
man Türk) .iımzah mektup sa.hi
b-ne: - Samlıııi a!Akanıza te • 

TAKViM ve HAVA 

16 Mart 
CUMARTESİ 

Hicri: 1359 Rumi: 13.>6 
3 üncü ay Gün: 76 Mart: 3 
Sefer: 6 Kııııını.: 130 
Güneş: 6,11 Akşam: 18,17 
Öğle: 12,23 Yatsı: 19.4.7 
İkl.ndi: 15,4.5 İmsak: 4.32 

BAVA VAZl'YETİ -

y eşiliköy Meteorolı>ji !ist.asyo
mmda:n ahoo.n malfmra.ta göre, 
ılı.a<-.·a yurdun Kıı.-adeniıı ve Aik
Q2niziıı Şad: !kıyıları iıle, IJıoılu. 
bôlJıclerirııde çok bulutlıu w mev
zii vağJŞh; Dif,ter bö}gelcnle ikaı
pah ve yer yer yağışlı geçımıi.ş 

N:ııı*lac Alıde!niz lkıyılııı-md:a şi

mal di~ lbii].<>eierdc cenup isti
'kameti.ndcn, MamnaTa hawıası, 
Ege ve Orta Aaıaıclolunun gm-p 

tarafla=ıda ~'<?tli, Doğu böI
J(<!'lerde 'hıafiıf, diğer yE:r leırtie arıta 
!kuvvetıte mıniş, F.ge deni2i ilıe 
Marmarada cıe.ıuıp bıtınası başla
ID!IŞl:ıiı'. 

1.T1ZAR: HaocOCı ZAlhn adlı tef
rika.mızı bugün lııoyamadık özür 
dileriz. 

- n - Bu malııeıme J.çiıı ldarece akrediiıt:!f acıl.m.:>yıp ibedellcri ev
raık mU:kalbilindl<, Enıten;arjabl takasl>a ödErıecek ve 1akru; ımuarr~lleıd 
....., pirimi V>ı faizi idaır~oye ait olıacaktır. 

nr - Bedeli aleJusul 1ıesvdye edıi]ıme'k üzere- ambara tesliın şar
tlYQe dıe fi.)> at teklif edilE4illir. 

IV - Pa::ı.arlık 20/IlI/940 1anlhine rııstil:ıywı çarşa.mba günü sa• 
at (10) d:a Kaibıita.~tıa Levazım ve M.iiba.yaa.t \l:l)besindclıli aıhm lro
misyorınında Y"<Ptlacal<!tır. 

V -~ >-e nü!!ııunıeol.e- hU- $in me:okflt' .ıubeden a.J:uuı,. 
bıilıiir. 

VI - İstdkli!Erin ~ ~i '.fiyat üzerin~n :yüzdıe. 
7,5 rem.mat ati:çelerivlle- lbirJıık:te m'22lkllr koımm·ona III\Ül':ıcaaıt!.er1 
ilan obunıur. cl961. 

Befikta.ş İcra Memurluğun -
dan: 

!Bir allacağm ~ ~ Pen.
dik Ma,1ıimk c.adclesi 108 llillll'.DM&

h evde haciz aJltıııııa ıılhııaın lblır 

Radyo a.yrıi ev önü'llıde 19 /3 /940 
salı giimi saat 1 o dan 11 ika.
dar ırı;ık a1'1ıtmına liJW'Elt r.v Jıe pa.

reya çevr~. 

ZA'Yİ - Çarşamba 15 inai ilk 
dcuıl 5 irıci sırufmdaın aldığım 

~amey>i zayi etıtını. YE'ni.
sini çıkaracağımdan lhükm il yala
iıuır. 

HULKİ ÖKTEM 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di

rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer; 

SON TELGRAF Basımevi 1 

(Şer'an - Kanunen - Cezayı mu 
c'p olmıyan hatalardan dolayı, 
nıımw;!u ve şerefli l=ları mua- şekkür ederim. Z. Ş, '•W11M'-lıı.ıı-.-.ı111ıı1111.-.ıııı-. 

lMıalhcuz eşyaya ımn.an kı)ııne

ıt:Iııı. satııı straemda yüıode yet!miq 

be.,; ıbu1iınadıb ıt.aılı.ıd.iırd 26/3/940 
aalh ~ saat 10 dan 11 e kadar 
ay.ııi yerde ikinci w1ıtmması ya

prlaca>lmı:. Vıeır:iglıer nı:ii4\eriSi -
ıııe ait dJmak Ü2ıeıre aıhcılm:ın y,ı-

kanda yazılı gün ve saa.tl rde o
rada bulU'l'ldurulacaık memuruna 
müracaat etııne!eri iMn olunur. 

(25342) 

• 


