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1 Gi Ri ASI Viborg' ~a vye le • 

rı İngilizler İtalyan va url 
tevkifine devam ediyor 

l 

r 
~- .. ; . . ...... , -

Şeker fiatına ita y n 9"'
yapılan zam b. .. 
münasebetile ır uma 
== 

Ba:r.ı ıclcer tacirleri
nin, ellcrind•lci ı•lı•ri 
•alclı;yaralı fa~a para 
le " :r. "n m alı ut•dilıleri 
iddia •diliyor; Milli llr
lı•adı lıoruma lr«n•nıı
nun tatbilıile 6a si6il•· 
rin ce.aa l«ndırılma.,nı 
hülıumetdcn bclılivoru:r.. 

Yazan: ABiDiN DA VER 

H 
ükfunet, teker fiatma 
10 kuru~ zammetti. 
Bunu, Avrupa harbi· 

Diıı icaıı ettirdi&> .zaruri bir ted· 
bir diye kabule uıecburus. Göuul 
isterdi ki, ekmek kadar mlihim 
bir eıda maddesi alau şekerin fi. 
atı artırdnıasın, fakir ve oruı 
ımıf halk az ,eker yemiye vo ıııh· 
halinden kaybetmiye mecbur ol· 
masm. <:ekerin vereme karşı va· 
ki, yani koruyucu eıı iyi ilfıç ol· 
duj'(unu bilmiyen yoktur. Bilkf.· 
metin, ,eker fiatını, bir mecba· 
riyet karşısında artırdığına şüı>
he etmiyoruz; çünkü, bizzat Baş· 
vek.ilimiı, ıüzide bir doktordur 
n şekerin, nıilletin sıhhati bakı· 
DUDdan lbüyük ehemmiyetini, 
pekiili bilir. Buna rağmen şeker 
fiatını artırmıya karar verdise, 
lıöyle yapmak uhrarında kalmış 
eldutunu kabul etmek lazlDldtr. 

Bu uiuJ'Suz Avrupa harbi de· 
vam ettikçe, daha bir hayli sı· 
kıntılar çekeceiiz, mahrumiyet· 
lere uRrıYacağız fedakiirlıklara, 
fengatlero katlanacağız. Bunu 
bilmek ve unutmamak gerektir. 
Bu itibarla şeker fiatlarına ya· 
pılan zammı da harbiu zaruret· 
!erinden addediyoruz. 

Fakat bu karar tatbik edilir· 
keıı küçük bir saı·sıntı oldu. Bak· 
kallarda şeker bird~ııbirc ortadan 
kalktı, anla5ılıyor ki, şeker fi· 
atine on kuruş zam yapılacnğı, 
gizli tntuJ.masına rağınen, bir 

taraftan sızdı ve bu işten bir 
menfaat temin etmek i.;tiyculer, 
ellerindeki şekerleri sak,laddar. 
Nitekim, ıırazetelerin yazdığına. 
göre, kendilerinden şeker mev· 
cudunu bildiren beyannameler 
istenilen şeker tacil'lcrinden l"al· 
ııız bir kişi, 180 çuval şekeri ol· 
dokuna dair beyanname vermiş, 
ötekiler, ellerinde pek cüz'i mal 
bulunduğunu bildirmişler. Eski· 
fflhirde de şeker lhtiklin yap • 
maktan ıuçlu olarak yedi kişi 
mqhut cürüm mahkemesine ve-

. 

( .1rkcısı 3 ünu. ıayfada) 

ABİDİN DAVER .. ... 

Devriye 1 nglliz harp ge m.ilerlnden bir kaçı ... 

Londra, 6 (A.A.) - Stef:ml: henlkz gelmediıği ~ :ı.öınii.rl!n 
Aılıman kömürü taşıyan alltı İ'tıal· tahliyesine başiAlnınamı.Şll1". 
:van şilebi 1ngHtıcırenıiııı Dcal llroı:ı,t,. M~ denizinin metlııııllllıe gE>-
ro.1 lir.ıaıııına götü~iUlnrüı;ıtü,-, Fa- len diı'Şır alıtı İ't:ııiyan şilebinıia:ı 
.raıt Londxadaııı 'be!klıenen tafuna.t (Arkan 3 üncü sayfada) 

Sulh Konferansı 

Vels'in yaptığı teklifler 
Londrada görüşülecek 

Londra, 6 (A.A.) - DailiY Eks
pres wızetesinin Kopcnhag mu
ha:birinin ögrend.i\'iine göre B. 
Sumner Velı;, hafta niliayetinde 
Londrada bir loon:Cerans topla -
yacak ve ·bu konferansa Ameri· 
kanın Norve<;, Danimarka ve İs
veçteki sefirler;• iştirak edecek
tir. Finland ıyadaki Amerika se
fil· inin de bu konferansa iştirak 
etmesiı muhtemeldir. 

J\.merika. sefirleri, bulunduk.la. 
n memleket ıpayitahtlarını ter -
ketmed~n evvel o meınJeketlerin 
Hariciye .Nazırlan ile görüşecek
lerdir. 

Amerikan mahaUi, B. Vels'in 
B. Muso ini ıle tekrar görüşmek 
üzere tekrar Romaya ~1Jneden 
evvel Londrad:ı üç, dört ,gün Jı:a. 
lacağını ve müteakiben ifa ettiği 
vazife hakkında malfunat ver
me!<. üzere V aş.ngtona döneceği
ni t&:hmhı elmcktroh'ler. 

(Aıl:ası 3 1incü sayfada) S. VELS 

!!!!!!!!!!!!~~!!!!!! - - -
80~0~ I Almanyanın Roman-
!~~~ !~~a~.~~!t:r~~, yadan ilk talebi nedir 

AKEDONYA 
Ateşler içinde 

Tefrikasını mutlak• 
ok1.ıyunuz 

Bn mühim eser birçok vesika ve 
hatıralara istinaden yazılmıştır. 

Romanyanın, mevcut ordusunun 
yarısı terhis edilecek mi ? 

Beırne, 6 (A.A.) - Oladiusun ,. BL1 muhabire 11;;,aran, Almaı 
Roınanyaya yapacağı ~ni scya;. mı!messili, A::maı>'i anın, Roıncn
haıt, l!asler Naclı.riehtm. gaze-

1 

:v<ıda ~aten silfüı .altında bulunan 
tesinin Bu.d~e mıı:habuu ta,. aı;ikeri ıkuvv.ıale:rın, hiç olma?..sa 
rafından dıi!lcka!.le ka.ydedi~k - '.kısmen teı1hfs ed:lldfğini görmek 
tediıı'. (Arka~ı 3 üncü sayfada) 

• r 
a 

n 
tlar 

ŞİMAL 
Devletleri 
Muharipler le 
müzakereye 
girmiyorlar 

K.opeınba.g, 6 ( A.A.) - stefııni: 
Sbndin:ıv Jevletler; ınümeııoil
lerinin Ko~aı: toplantısı hak· 
kmda aluıan n:ıalıiınnta göre, 
Dammaoı<ka hükUın~tl ş!ıınal <!cni-

(Arkaırı 3 üncü aııfada) 

~ Vergilere yapı-
1 ıacak yeni zam 

l\1emurlardan yüzde 
iki daha kesileceği 

söyleniyor 
Arikaraılan alınan malümata 

göre, )fahye Vekfll<ti bi\t.,:e mu
vllllesıesiıııi tt-min iı;in bazı ver
gi:l.en:. yll!>rlacııdt vıml:ı,r haacl<m~ 
da muMe1if foorn\\J1C'l' lıazıdamıo;.. 
tıır. Zam y11pılac:>k v~rııiltt ı:r.a: 

( Arkaıı S üncil sayfada) 

Yakında İKDA.ı"'\<I sütunla- ~ 
nuda okuyacağınız eserle • ~ 

- rin Ucü: ~ 
SeUimi İzıet Sedcs'in ilk !t-.ii 

- telif eseri.. :;;:; 

Başta esen 
kavak. yeli 

Bu roman gençliğin verdi· 
.-; hula aranan aşk, heye- ~ 
ean ve macerayı en kuvvet- ~ 
1i bir şekilde anlatmaktadır. s 

El 

Al/ahın===. sı 
:=Arslanı 

ALİ 
a Osdat ZİYA ŞAKIR 
~ 
5 En kuvvetli tarih eserini 
E5I ·ı . · 'iKDAM karı enne sunu • § 

yor. Bu eocr mühim tetkik· §§ 
.... ~ !erden solll'a yazılmıya baş· !!= 
jE farunışlır. Ve i\lii!,lüınanlık ~ 
lil§ hakkında yatılanlnrın en 5i 
§ ınlihinımiııi !eşkil eden ta· Eli 
1§1 rihl bir tefrıka olmuştur. ~ 
l!!E! Bu bii:;ilk romam pek ya • ;Ei 
E kında iı\DAi\f siltmılann· :=: 
5S :c=o == da bnlacak~ınıı. :""! 

~ d B ~ e De e aba ;::;; 
e 
§ Bektasiliğin .. i~. yiiziinii an· - .• 
ı= latan bu, muhım e•eri de 

yakında İKDA:\l'da okuya
cak~ınız. 

mııı:ııms · ııını• 

taarruzu geri püskürtü 
ovyet er yüzlerce ölü ver 

Helsinlti, 6 (A. 
A.) - Öjtleden 
sonra Sovyeı -
]er Viipuri ktiı · 
feıinill garp sa· 
hilinde yerleş
miyc u~aşmış· 
lardır. Bunun 
için &ıvyetler, 
topçu ve hava 
kuvvetle
rinin de yardı
miy le, Finlan
diyalıların e
linde buJunan 
adalara ve müs 
talıkem burun
lara müteaddit 
hücıımlar yap
mışlardır. 

R.~lann Vi· 
ipuri önünde 
uğradtl<ları za
yiaıta ra,ğmen 
vaziyet ciddi o
J;arak .klalınakr 
tadır, 

Kareli Berza
hında muiıare
bE>lex ~ddetli 
surette devam 
etmiş ve Fiın -
landiya.lılar ni· 
hayet, Vilpurl 
körfezinden Vu
oksi'ye ka.dar 
olan mıntaka -
da bütün hü -
cunı.ları tnrdet
.ıni;ılerclir. 

Günün en san 
saı;yonel vak' 

(Arka>I 3 ün· 
eü say{anıızda) Viborg'da Sovyet bombasının ısabet ettiği bfr bin. 

G. Cephesinde Alman 
kuvvetleri bir lngiliz 
istihkamını bastılar 
·Jngiliz ta_qgareleri 
şehirleri üzerinde 

Alman 
uçtular 

Paris, 6 (A.A.) - Mı:>seilenlaı 
~kırı-Oa bir İngiliız ileri mevzi
ine karsı Almanlar tarafından ya
pılan baskın, dünün eıı rnüh.im 
Mdi.sei- olırını$ur. IBu baEkın 

ll><o lblır!:i.kte geniıs mikyasta ıtıop.. 
QU istil=atı yapıJırnışta-. Piya
deıım havan :1ıopları a.teş'lıe<rlııi biz
ıı:at bu ileri mevzii hedef ittihaz l 

(Arkan 3 üncü saııfcıdıı) 

.... .. "' ..... '"' .... 

Bulgar -
hudut 

... .. '"'~ 
um en 

hadisesi 

Bir Bulgar askerinin 
ölümü ile neticelenen 

hadise kapatıldı 
Sofiya. 6 (A.A.) - R<?&mi tel:· 

:tifıde Rımıen - Bulgar hudut !ha
diseı;ini.ııı ıı şekil re:re.)"llr• <:'t
~ bildirilmektıc.dlr: 

:tki Bulgııır hudut muhafızı 0:
l&S'llll şaşırarak Rıı:ınen arz..: 'le 
,ıiınınislerdir. Rumen mu.hafızla. 
n a.teş ederek bit BıQıarı :;-:trıı.
llm;ş ve öldürmilşkırdir. Bu~

ga:r ve Rım:ıen hudut ın :&tama'ı 
bil'leşere"k liiç bir netk-e ver:ın.
:yıecek olan bu hfıd• e;'i halk ı ,_ 
lıerdix. 

So:f}'<l, 6 (A.A.J - Bu ar A· 
janı;ı biidiriyw; 
Raım • .:ı:,;~ hııduduııd c "l 

edeıı't!k hıı:kku '3 tahr • mr , 1 •. -

)'dDa:r'u11 ~ a:rJ..k ~ 

Ull'l' Rııım.:n topra ı.: 

dlr. Ra.-n:m-," ııw lu .~hd 

re 
:ı-

1 

1 

rı lbtmlarm uzc .. ır.~ """' ' ( ler "' 
Bulga.ı: küçük za·blhnt aı:;u· 'U· 

r~lıte yıı!."alamtŞ].ar 'c kil iik za
bit sonradan ö;mü.:t. •. fü,' or 
ve Rumen hudut m~· mııt dc-ı~ 

~ \<a.k'a roah I' , ; hiııfli ·i 
tahkik erek ta .. ı1 d n ı c 
ehemmiyetsiz mahi·•e te " 
gü-zellı.kle hal! 11n:. ş"!C'O'dir. 

Afrodit Davası 
Airodıt dav:;sınm bilt.:n ta!

sillrtı Afrodit neda·. Airod:~ ro
manı, Afrodiıt mahkem~e. Af
rodit münakaşaları, ed~biyatçı 
D\l hukukçu mu. ıımumı al:.1;.a, 
Avrupada akisler, rnfrdafa.ılar, 
mahkemenin kararı: 

Bugün çıktı. Bütün 
müvezzilerden arayınız. 

Balkan Güreş Şampiyonları 

B•llı•n ,.,.., 
ı • mpi;yon•· 
•ınd• lıirinci
lilı A•:r.«n•n· 
lar• dün To· 
lı•lliy•nli• 
m•ra•iml• 
mAlrıifatl«r " 

o•rilJi 

Yugoslav güreş takı
mı dün şehrimizde 
Belgrada hareket etti 
T okatfiyandaki mükafat 
tevzii çok parlak oldu 

Bede'! Terblııeri G. Direktörü Çobana mük8fat ıımııor. - Şompil/Ofllcmmız antrenör 
ve federasyon remyle berobu., (Yazısı 4 aııcüde) 



IAD'A-! 

BOYOK TARIHT 

ç 
Yazın: M. 

Can Bahşanın kız bir çocuk dün
yaya getirmesi canını sıkmıştı 

Herltes bu di a.r, ahlaklı, fN• 

Jb'a ııdamın peşinden hi.ingür 
bütıgli.r a,ğlOOı. 

Albdulkadir efen.:iirun neden 
&dıJi:ü b.:.li ol.'?la!ll?!1.ı. Ada.."Tla 
anı biır sancı gelerek, örru'üştü. 

Hiç kiızmenin aklıma onu:ı ze
hiır.lenclW gelcııne7Xli. Çünkü; o
nu ~J.ıyecıık tC'!< bir ki.'ji bile 
ohwm:zdı. En vahşi insanlar, 
bıırlı, lui.till<T b'.lıc ona lzürnıet
~idi. 
Şeyh efendi n fha)"e!t cezasını 

bWdu. r'illkaıt, şimdi !bigünah o
ıan zavallı Dilıii.'baya sıra gcl
miııti. 

b.n±lıt.en Manlnıla ı;elen ~
thıi, Şeyhin öldüğü ha-berini ge
tirdi. Can :&hşa, biraz üııül
dü, ekladı. Laik.in, kıskançlıi!>
mo. vl!!rd:iği hll'91a !Uç ·bir vakit 
ODU ka}ıbettif:ine sızlanmadı, 

Dilrüba $e}tı erendinin l:amite 
~ ıesaseı:ı ağlamıştı. Ve
fatı h:ıberini aldıi!ı zaıman ba
yı:l:h. 

Harem ai!aa, ti<", tıir Utriyardu. 
$eJtı.in maneviyat.rOOan lrorlkı.r 
)IOl'du. Her ha.kie ba,ııma ı;ıele
cdk vardı. 
~in vefahndan ılıir kaç gün 

ııorıra; Cım Babsa, Harem a.ıta.- J 
aım ça.kıroı ~ şu talimatı ver •

1 

el:: 
- ~a; şimdi diııle beni.. O 

ae :paıpas cerif ö'ldü değil mi • 
-INetSu~!. 
- Mezara l(i.rdi. 

- ········· 
- Simdi mezara gi.-ecek bir 

lı:iıııi daha var .. Dedi. 
Arap, ıbunu Wtinıce afalladı.. 

J!lrvah!ıa:r olsun bir ıkişi damı z.e
hhbıecekti Ac:ıılıa k.iımdi ?. 

Can Ba.'bşa sözlerini tamamı. 
dı : 

- Hıırrinedar Udla!.. 
- Aman Sultanım! .. ~ sa-

dik bir bendedir ... 
- Onu da :ııOOirliyeceğiz.. İş

te bu kadar ..• - ············ 
- Bu kız $C)~n esrarıroızı 

tılmıtı .. 
- .Aman s..ltarum, yanhş ~ 

maıunl. 

-~. 
- B.ir.ı:zl# mı tahk.ik e~ • 

aiz .. 
- Evet do,i!ıru.. - ........ . 
- Om.an vücudu da 01ıtıııdaııı 
~ scmumuz hara!!> oiu.1'. - ············ 
~Git ibana z.dtir ııetır .. 
- Naı;ılı v~ ecel<slniı suı.. 

ilim? 
- ilacına ~arışb;raıc3ğım. De

di.. 
.Arap,~ :1>hlri ~- Elıleri 
:w:,ıırdu. Çıt.: ;::eQ?neden dair-esi-

" ı;6kilii. 
~ Y3Vaş v~ Arabm ~ 

h lb:;şına j!'el.miye ba:J!=uşb.. Ka
a..~~ PC~ ~ııltı. 

• ı:,tı el!endinin Dllı-iiba üe 
b'.r ikam mı olmuştu? Fakaıt, 

H:ı:reın altası harurııı hiıç d-ıı baıb· 
rma gııtrEıınlyordu. 

ur.cin ne de olsa Şeo;<h -e:feOOlr 
yıi QOk din~· ve ıııhliı.l& biır a
dam t.arı~ı iQin bu mülahaza. 
smı da boorlu. 
Arap,d~; 

- O.IGa, olsa bu harı.mı Sulta
cm ded.iiıi ~. BaŞka türlü 
olamaz.. 

Yam yam Aa:atıın ı6fı b&y1e 
fnce işlere ywlıuwa:J.ı. O, Şeyh 

-

efımıbrln ~ iş bir~ e
di.>ceğme ın.ar:ıab:u<i!r miyd.? Koca 
'bir p~ ~le Şe~ e
fondı bı. c.la.bilır ımydi'. 

Can B~'ışa g.ibi bir Sı....'.tm öyle 
Şc~ b~ ar.:.da bulıınaA>Wı-
mi;:d.i?. 

llc-le, Dılrüba, ;mkkn yoittu. 
Z:ı.ten Şey11 e!~ Evliyau.ili:.lı-
dan bir zııtı i1't1. 
It~, zavallı Dilruba da bil' 

ııece sano,;r JQiııde kıvra.narak 
öbür dtlil\.V'3Yl bay!OOı.. G"1ıç i<ız, 
iki günlü.k köhn<! l:ılr vııssl-,. kur
ban olup~ 

Oan Ballşa; tki kışinın başını 
yed-"'~ soma doğurm~u. F'a
«31: Uıt(a, ~ ':F.r şıehı:~tlc ye
rine bir Su!tan dbğmuŞtu. Y Lnİ, 
kız. 

Can Baobı;arun ıkı:z bir ~1* 
<lüo~a ~ canını s.llımıır 
otı. Bu ~ıtk biç de &ıl!.ın Ah
mede berızı:mi~ Tamamiyle 
Ab:lulhdir efeDii}"e ~ 
ili va:rdı. 

Bütün lbu vt*' aJar ceıreymı e
deır.keo y'i:rmi b"'li<i:z yaşında bl>
.lı.man Suıltan Ahmet. bir gün 
&altaına.tırun on ~iincü sene
siude i:<ıitı.aO ~- (H. 1026) 
(M.. 22 teşciı:ıisaru 1617) . 

Su.han Ahınf:di:n öliknü sa.ra
yı ""'1vel.fıye wnnişti. Malı Fi
ruz Scltaon, Mah Pe.,._er Su:ltan 
ne yııç.ııca!k.lanru şaışımm.ştar&. 
v a.tiyet kötü .idı. 

Şclızatle Mustafaıı.m anası A
·baza Sultan dert>aa ban!bt.e geç
ti. w.Iu ve.iia:b'b saıltı>.ııat oklno
tu iÇin her şeye hrotim bir ba6 
aklı. 

Sarayda vave;'la kxıptu. Falaıt 
KWar ağaıııı h...- ş.>ye bôıktn va-
7liyeıııte ın OiDku; ~ 
sal'!ım ııdıtı. 

Sonra, Kl'2lhıır absıınm devW 
üzerıııde otıor:iLaıi büyüktü. Ye
niçeriler -biıle ona ıtMııi ~ 
Kızlar ~ deriıal Abaza 

Sultanı 'Cli:ıe aJdı. Ve ona mü
~ bir ib.al takındı. 

Fakat; rnalrswh ·bimütün bat
ik.a idi. v az:iyot.i ilcur1.ıınruya ça
~ En büyük emeıli GEllç 
Qmraru lrurtarmalııU. 

Sultan Muııta.fa p3<Hşah olı.r 
ollmaz beJlri !kardeşlermi lı:esfil. 
ye ~ü.l (1)llerdi, 

İ:ıbe; lbu sebeple Kızlar ağası 
h:rnımı Mah Firuz Sultanın ye
gane oğ'lu Genç Osmarn kıııl't.ar
mak !çın bü.;'tiik bir rna.nevra çe
viıme'k mecbur.iyet>nrle idi. 

Abaza Sı,Jtıan da senelcroe h3'
'P • ve esk; sara vda yaılıtığı 
ıiQ'.n ortalııı1ta cJ.i avağı o!acaık 
~ikler yoktu. Buna bina
lf!n Klzlar ağasın:n el'n" düşmüş
~ü. .. 

Matı Fi:ruz Salt=, S;.>Jtrın M
medin vefatım 'lS•ti.nce ç;leden 
çıkt.. Ne yapacağım şaşırdı. 
Dorha, Kızlar ağasını çağırdı. 

İstıişa:-eye ibqlıııd:ı. P...ğaya soru -
yocdu: 

- Ağsm, ne o1aeak simdi!. 
- Hic üzulıın'E!Viıni:ı: SuL~. 
- Nasıl üzülmi,yelim, Afıaza 

Sultan ınovltie gclzyoc . 
- Ge.lsi:n!. 
- Geiım:ı olur mu?. Fatih kır 

!llunnamesi mucibince büıtim .kar
deŞ!erini kat:lederse .. 

- Buna meydan vemıey>iz .. 
- .A,ğa, balıjıryıi:zi h3Ca1> görii-

}'UUm!. 
(Arkası var) 

IKDA 'iN Edebi Tefrikası -~ 

BOZGUN 
1 Y•wı EMiLE ZOLA ç..iren: &~LAMI iZZET 1 

llo. 69 
Alayın öı:ıüode yer almııva g;. ı 

der&en ili.ve et. : 
- looıın atta olursa ve at Wı- 1 

t.l!>de durabil'.nıe Jıı )-olwı.da de
m ıct.r .. 

N ayet betaryalar ııeldi Bir 1 
ıapan ızine yatrruıı obın Mo.nı bir 
arall dokru]du, Jana: 

- İşte ıba-t aryalardan ıbiri Oı:ıo
n:nın topu! Dedi. 

Jan t-~ tup Morisi y3tırdı: 
Ölü giibı uzan ve kurulda • 

mat 
,;J1ir' mü:dd t sonra 1ıoplar ateşe 

l:aslac!ı, fakat düşman da dııroıu
;rvıxlu. .Mukabeleye !başladılar ve 
Y y bir e..'l!l;'.ın yerine dôn-
di.. lk-ııı: 

• Art!K Ü•ru t kalmadı dedi, 
tut..ı.tıaınl)"Ueağız. 

Onore ağır yaralaDdı, fıı])Uilım 
üstüne düştü. Kanlar akan ııöğ
sü:nden bir mektup çıkacdı, ıwu
cunun içine aldı. Mori!ı ~üo
t.i.i: 

- Zavallı ~u.k! Zavallı QO
cuk! Diye söylendi 

Sal( kala.n .sılbay: 
- Geriye! Kıı:ınandasmo V'lll'

di 
:Fakat Moris Ioınıldamıyonlu: 
- Karının aç dedi, evve.14 Jta?'

nıım doyur~ım, sonra ö.ldürsün
ler! 

ÇaDta&n.ı açt:ı, ekmek çıkan:!ı. 
Yemiye baş'ııdı Etrafla kınşrm-
1.a:r ıslık ı;:a.lzyıın:lu. Jana oorou: 

- :fater mJsln? 
Jan da açtı; göa;lerini açmış hay

retle Moriee ~'Ordu: 

İKDAM 
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Ellerindeki 
şekerleri 

saklıya ılar 

1 ... H."k"' t-H--.. 1··~) OkmelJdanı u ume a ı . . . 
ıı • • • cınagetının 
cı temızletmıye ı. ~ •1. M t 

• · 1 aı ı ura 
karar verdı 1 

Tüccar beyannamede 

maiı az göstermiş 
Şei!-rer !1ya;tlanDn a.rttml:ına

sı fu.'Otine şdker ı.ıU<et.ine be "81'.l

n'<lml' \"eren tıiocarla.r ellu:inde 
~ az mal bu1ınııduğıınu b>ldir
mHlerdi:r. Bcaıun üzerine son 
~ertl. şilıi<et d~ 

tüccarlac.ı v len mal'i:ıırın mik-
rta:rlan ıtı: Edılmiş ve beyan-

na;ın,;Jen:klk. mtl<ltaı'l..arla acada 
çdk fark o.;.:ı.ı,;;u aııııla.şılırıı.ı::;'tıır. 

Şlııket va.zıyeı!ı al.'tkıı.tlarlıırn bil.
rumoıişUiir. Tu.:cax ıarın a.kJ:rlı!lıa.n 

bu maJl:;ırı ner<!'lıe göo;clcı-Wk
l.cri a:ra:;'tı:rtl.x tıır. N C";licede 
ellerintldki nı::Warı oakl9dikları 
anf~ ~ır ~-ezal:.ara ça..,,.tı
nlaca'l<:t'.r. ----o----
VİLAYET 

Sığınak yerleri olmı
yanlar çalışrırılacak 
Evo:lerirıde SJğınaık yapılacak 

zemin \katı veya ıQper- lqm.lecak 

baıhQ<Ei dınuyeın ,,,.,, sa.h;pltrinin 

mıet:ı.aiU«ı.·~ v\Dıde ~~ 
ıcıeM< d!.aıı wnuml SJ.ğıno;k mahai-
l<ri i:Dııaat.ında pavyoola!!'a a.iıt 
mftil ıeme ri:ı:ı ihza:nnda Qalı:;ına -
ian ve bu işlere yaniırnda IJo.. 
ilu.nımııa-arı kıırar!aŞtırılm.ışLr. 

BELEDİYE 

1 ki bakkal kapatıldı 
~u ve Kıırll:ey ~ 

ile .iki bal!d<aft dUkık:anı dün Belıı>
diye m~e.ri tarafu:ıd:a.n Y'*
pılan ~ natin&Die rnu
'Va!kfkaıı.en. lkaıpıa tı.lam$aırdır. Bu.ır 
a d~ riırydt oıumna -
d$ göıiüniiştür. Aşnca ~ha
mam ve bir !ırın saılıJl:ıiQ; dit 
bu de:fablt ceza ~ir. 

Gazi köprüsü tesiim edildi 

Tahsisat layiha ı 

meclise verili;or 
Tabsisatsızlık yüzünden bir 

türlü temidenemiyen Halicin 
nilıalet kafi suretı.ı tçm.izl•n
mesi .kararlaşmış ve l\lünakale 
Vekaleti tarafından bu sene 
Li.tçcsıne gso bin liralık fe•kn
l!'ldc tah.;isat kıınmuştur. Bu 
husustııkı l:ıl ilıa Maliye Veka
let.ne \'erilmi~tir. Yeni yıl 

biHcesi ile beraber mecliste 

1 

1 
1 

il 
\ müwkero edilecektir; bn ilk 

tahsisat ile temizleme işinde 
.ku.Ilanılaco...'t tarak dubaları 
ve diğer ı ?alz('mc alınacak ve 
bıınlar İııgiıtcreye sipariş edi
lccekl;r, l\Jalzemenin alınnıa .. 
sınO.a İnr.i.liı kredisinden isti· ı 
fade edilecek ve bu malzeme 
gelince derhal temizleme iııioe 
başlanacaktır. llal~ç üç sene- ~ 

: / de temizlenecek ve diğer sene- ' 
ler itin yeniden tahsisat kona- ' 
caktır. 

Temi%leme i.; bitirildikten ,\ 
soma derenin çamurln.rile dol
manı:w için Halicin Kağıtha-

I ne, tarafına teı;isat yapılacak -
~ tır. .. ~ 

Gazete müvezzileri 
meselesi halledildi 
Gaz<'le ımuV'e?JZtle;irıin vaptlil'

laıra ~ '>Si m :relru:irıj ~ek:iılı: 
a11in~< iı.zare dün Belixiiyule 1 
bir lkılmbyorı 1lcıı>lanmıştıır. Ve 
nclicOOe l!~rp.:ışa, K;:dfıWy 
ve Aıdı:daır v.ıı>ur 1rının ait ve 
üst salonlsnna - yalnız Tüırkçe 
gazete ve rnec:nua ~::k şar<tt
le - birer ~ ~imıesi. h· 
rııırlaş\ın.1.nııştır, 

K.öımiıQe ve d.i<~ yeriutlelıi 
Den& Yoll.arın iekeilelerirıde mü-' 
Vl!'aıflerine eskisi. ~ il'.~, 
.içerilere kadar ~ııiıp her nevfı 
gırzstıc ve mecrnualıı.rı sat.ıibWe

~- Diğer tıa:r&ftan tslı:
mil .ııa:rote ırnüvezz.rlerinin 4Y<ııt
larm.ın onuntaz.aıın ve y~ 
b.i.r şeılıılıe OO!ru1ınaısı da dün .ka
rarl.a:f~. 

Dün 12 sene ağır hapse 

mahkum oldu 
Hasköyüu Kalaycı babçeori ile 

Okmeydaru ara.>:nda Susuzdere 
me\kiinde Dadaylı İhsan adında 
birini Wasına taşla vurarak öl
dü.ren Arap Muradın ınuJıa,k.e -
mesi dün b..'rincı ağır ceza .rnah
kemesmce bil.mlş ve karar bil
din .. rn~tir. 

Celse açılınca Arap Murat mii
da.faasını yazılı olarak mah.ke -
meo~ veıımıı:; '~ ıbu mü.d.ııfaa o
ktııLnuştıır. Aı-.ııp Murat ıbunda 
cı nayctı ken<Lsınin ~lemediğinı 
iıdkiıa ed.crek berootaın.i iıbj.urdu. 

.:';IütıooJ.-.ı'ben karaıı- ıtcbl.iğ oluıı
muştur. Kararda cinavet sa.ııho:r 
luk neticcöı çıkan kavga sonunda 
Ars.v .Muradın ~~ sabit gö
rülınek e ve maznun ceza kanu
nunun 448 inci maddesile 18 se
ne ağır hapse maıhküm edilmek
te<iır. Ar.cak ka.VJ!a esnasında 
maktul İhsanın küfretmek sure
ti:e Muradı taJ1rik ettiği gözö -
nü.ne alın ar ak ıbu ıbulıranın üçte 
bin indirilınekte ve böylece A
rap Mııra:ı, 12 sene ağır haµse mah 
kfım ve müe!i:tıcden amme hiz -
metlerinden mahrum edilmek • 
tedir. 

DENİZ 

Silivri mendireği 
İstanbul •Mmtaka Liman Reisü

l!i Sllivridıe iıı:ışa ecliln:ek men
direğe hiç bir taijp çıkıınadığın
dano !bu İlli lkendiS; yıapmrya ka
ırar wmnir;ıl.ir. BıŞmlenie in
Şil9ta ~acalı: ve 2,5 aıvda tır 
ımamlanac.ııll:lhr. İnşaata .9900 lıt-
ıra eıır.fulıınacaikıtır. • 
iM~er "'*'1ılireğin ~ 

cırk 20 lb8ı J.ira~ ÇJkacağmı roy--
~-
Flöryaya çıkan keres-

e 1er ve fırtına 
W~y~-

tıaıaıne dıı!Ç>lada ııı01en ke
~ döl1t .ı;oiin evvıeıl Ka
~ ~ek A.kıdıeıriru 
etıımak ü:Ta-e liınarıımızıdan geç
ıın.it; olan 'lıiı- Yunan varpartmdarı, 

Gıırz:i köprüeünü.n m.~ 
1e.ıtiırı muamelesi dıin µ=da <>
Junan lbic :ınUkavele ile yaıı:ı» · 
~- Bu muka-..""1~ gön.• ·bir 
aen.e içinde :köprüde görülecek 
;ıbolkbklar ve ıblitün ta.mir işlıeri 

müteahhit tarafından parasız o
J.arak yapmdkıtır. Yeni boya.
ıma tahta ıpwk!.Jeriın tamiri işle. 
1'i de bu mü.ddat J.,j.rı.de i:-'1n31. o
luooca:l11Er. 

......... .., ... ..,..,.... ........... 
' ' ıMa.mıaraıda lodm fırlmasıına !tll>

Kil ÇÜ k ha erler tuımıı.,..,, ü:zurine, deı>iu.e at~ 

Taksiler de zam istiyorlar 
Benzin, bem:ol ve nı.a:.arin fi... 

)-:ıfJl<lTının paıha4Jaş:na:sır..d:ın son
ra «.dbüsçülor g;Jbi. t;ı:ksi a:raıha:lıa.n 
sa!?i;>lerı de 2llım imam~ -
la". B unlıar ?:iıriınmle taksi <>
t.amcibili.er ionin ~iltM<\~ !sızlıı;la.

şı,p Jı;ıiııı azalldığıru itl.cH.a ederek 

a1'lll zwnanda ıtak9 !orin. bir cıtab
dn. e tab; tutı.ıılrnalarını da ta-
1e;p e1ımdkıtoiı.rl&. &:'Ylf.ı.yet ~ 
iklk olı.maco.ktır. 

l'dÜTEFEBRİK 

Sıhhiye vekilinin teft:şi 
Silıiıat ve İdt.imai !Mu.avenıeıt 

VEOdl.i ddı.1ıar Hul\is.i ~ 
dün Baıkmköy emra:z.ı ıı:kliye ve 
a:dılye haıl'.arırniru 1ıetlDtik ve t.ef
Üi atımi.şbiır. 

- Ver bakalım. 
EkmE(ii paylaştılar ... Asker ka.

çıywdu. Herkes kaçanların akı
nına kapıldı. Mıorisle J an kendi
lerini gene ç1tin aTkasında bul
du 'ar.~ ile kırk ka.ı:iar asker 
de oradaydı. Alayın bayrağını da 
almışlardı. 

• ........... 
* ista.nbıtl :ınuıill-imrer:i ~ 
hoycti dün ı\op.!.anzruş ve ~in 
ni!zamn.ımı:-sifuıı; yc:n.i o:ıaı±yıo.Uar 
k~mnna ~u.l:ınak ü~ "'<! dte
ğ~lıı:riılınesu'l<' 4ca:.·ac vCK ..... * Zclz;;?!e .k.Ufu<:eti ckıiaı:\"ISiylıeı 
tehir ol.un an Ü nkersOı.'<? ln.ııkui<(;u.. 
Lı:r gooesillin c~ a'k.şa;mı 
Bcled1y-e nıcm'l!:'in b:ıo~aıtm
nm lıdka.ntası saJ.oıı.!.ı:rınd y.a;pı.J;. 
n-:.ası ıkzW'laşl.ır~. * .B:ııkıırl!W_ı.'Ü.lle SU \'C!Uıük i:ce
'I'. Çı.rpıcı çayrrır.dan 1ld artez>.. 
yen Jruyusu inşaatına ay başuı
da ıbaşıamlacakıı..r. * Pasif m.\ıdafaa hal-.!kmıda ica
beıchı bllgi ve Uı.llbikatı ö,ııret.. 
mdk maık.sadjy lıe dün Fıı.ti'Jitelci. 
i::faiye ımüdiirhl.ğünde şooırirıı.iz 

ilikııneldtıap muallimlorıiıı.m :iştirak 
<!'!ıtikleri bir ıkon.fcrans wriJmiır 
w. * Zallıııta Çarştkapıda Araıp Hibı
mat ve arık.adaşı. s:0ıka.lı Çolak 
J\lbanedi eroın sataırl.aır'ken oümıü 
meşlııut ha.linde Y~. 
lliımnetite 2 paket ı.roın il:nıU... 
muştıu.r. Suıçlu>ıa- ma.lııkeı:neye 
veriJm.iılleroir. 

kendi ıztırabını unutuyor! 
Dölaıherş havadis toplamıya gi

deceğini söyJedL Sokaklarcla üst
leri liıne lime sua.lısız askerler 
doluydu. Möz köprüsünde iki gii1. 
le ,patladı. 

Belediye dairesinin önünde 
durdu. Sı.ıbayl.'.ırdan birine bir 

- 6 - . lı<ıhane bulup bir şeyler sarına· 
Her şeyi görüp anlamak için yı düşünüyorken bir ses duyul-

yük.sek bir taraçaya. çıkan Dö1a- du: 
tıerş merak içindeydi. Karısı ile - Mösyö Dölaherş içeri glri • 
annesi sargı yeL.ştirerniyorlandı. niz, ~arda durmak ca.ız değil. 
B~ Dölaıhtrşe bir: t.omar bez Bunu söy.c.ıyen amelelerirulen 
attı: Rozı:lu, İçeri girdi, oturdu. 

- Boş durma, iş gör! DedL - Annem hasta, kalkamadı. 
Döla.'lıerş luırıs:na ıbaktı: Babam da biliym-sunuz asker. Bi. 
- JU!x:ı:ıt, lbiran lbura.ya. da bir raz evvel imparat.or gene cesa -

gül:le düşebilir!... rot gÖGtennek isledi, dı.şan çıktı, 
Kadın sap;any<lı, etrafına bak- köprü.ye kadar gitti Önüne bir 

tı. Öttl>ertli Sonra gayri ihtiyari de gülle düştü, maiyetinden bi-
gii.lfunsedi: rinin atı öldü, imparal.or da geri 

- K.arkunç!., Bu .varalılar ve döndü ... Amma b9şka ne yapa. 
ö'.üler arasında heyecanlanma • bilir? 
dan oturmıı:na. şaşıyorum. - Vaziyet ne ıner.keLde? Ne-

Bavan Dölalı~. oğluna baktı. !er söylüyorlar? 
O,t!lu kansının s:ı.çhrıru öpü.yor- Roz lıayretle b\ '«ı: 
du.IBusaçl.anbaşkahlradanıda.- - Ben ne bilevlm ... Öğleye 
lha ö.pnı.üştü. Elleri titriyerek ~ do)!ru Mareşal Mak-M-aOOna bir 
J;lldandı: I mektup r.i)türdüm. Bir ı;aaıt im-

- Bu ı:ı:tırap ortasında iı:ısao . para.torla basb&Ga oturdular. Bu,. 

anhşıılınuıılıır. VapuTUC aoente
si dıü.:ı aıı:aıcad<oırla.ra müıracaaıt e
d<?<; ek ·jq:ıtaıı.aıı loorestdleri iste
m1;i!.ir. 

Ka.raderıiz ve Ma.mıarada lo
da; f>."1.ınası dx!v.'lım etmektedir. 
Ada!:n- ve ~ va Slfcrkıri müır 
'kil f.ıllla ~&t:.ıl~md:ıileıcür. lsah 
;gün" Kaı.,lK'bı i2111cn limanı.mm 
.gelmesi icabeden Deniz Yo.Uarı.
nın Taırı WJ.ruru dün gecL'Ye ita
da.:-~ gclmemiştir. 
ADLİYE 

Yankesici mahkum oldu 
YemıŞte h.al civ<Wl!lda ~ 

zeki ve Snlıih 2.ek.Wıin ymıkmi.

ciltiik su."e'tıiyle paıraJ:ıınnı. aşıran 
sall>ık<~iı :Mdmııat Biriru:i Sı.ı.lı. 

P.'Tla ~e üc ay baıpoıe 
maUkıiın edilmiştir. 

Çarşaf hırsızı 
Abarayda bir aıpazılmaadan 

ıYatıak çarşafı ve saire çalaııı. Mi
ışmı adında biti dün SWtıanalıınet 
tlci:ıri Sulllı eeza ııı:ı.alıkarn.e 
'1 a/Y hapse maıblkiiın man.iştiır. 

nu ıbiliyorum çünkü kapı aralJ.. 
ğmdan gördüm. 

- Ne .kıonıışuyorlardı? 
Kız ~ne baktı ve güldü: 
- Nereden bileyim ist&orsur 

nuz, bilmiyorum. Onların ko -
nuştuitunu l:ı.ir; kimse bi'i'ıti'yor. 

DoJ:m ... Roz devam etti: 
- .Şimdi imparat.or odasında 

iki aeneral ile göri.iı;üyar, Gene
raller harp meydanından geldi. 
ler. 

Sustu, dışarı ibaktı: 
- İ<ote dedi generaller çıkıyor. 
Dölaherş de hemen <hşan fır-

la.d~ General' Duey ile general 
Dükroyu tanıdı. Aflarına binlp 
dört nala gittiler. 
İmparator odasında dolaşınıya 

lbaşl:ıdı ... Top sesleri onu lı.aıııp 
ediyor, arada bic durup: 

- Ah ibu toplar! Diye inliyw. 
du. 
~i!ıda. Dölaıhcrş Roz ile Jıxmu,. 

şurken bir hademe f(ıekti: . 
- Matmµel dedi arbk işe yar 

rar hic;!bir şey !bulmak kıı.b.ll. de
ğil, temiz her beziniz var mı 1 

- Havlu ister misiniz? 
(Arkası var) 
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Ukalôlari 
Bükreş imsr ediliyor, Atina ;.. 

mar ediliyor, İstanbul imar edi
lecek, Harp Romanyanm kapısı 
önündedir. Buna rağmen bele • 
diye faaliyetinden lıiçbir hıımle 
cksiltmemc tedir. Hiçbir Bük • 
reşU belediye reisine: 

- Dur yahu! .. Harp kapımızı 
çalıyor, sen imar dü.,ünüyorsun! 
Bu ne b~im iştir? Demiyor, böy
le bir şey derneği aklından geçir
miyor. 

Harp Yun:ınistanın bumnoım 
dibindedir. Bu böyle iken bele • 
diye hani hani im.u ielerile meır 
guL Hiçbir Atinalı belediye rei
sine: 

- Allah Allah! .. Sırasınu şiın
di imann ... Harp k3pımız:ı kom
şu geldi, sen gc:::e de yıkıyorsun! 
Diy_e ağız a~ınıyor, böyle bir söa 
SÖJ-·lcmek ic;n aj!ız n~11ıay1 batı .. 
r"!a bile getirmiyor. 

lstanbuJ imar edilecek, henfuı 
adi biitçenin imkauı dahilinde 
birkaç :ver yıkıldı, bir feryattır 
kopuyor: 

- Efendim sırasımı imarın! .. 
Sarfed~ek paraınız vana sığı • 
nak yapalım! .. 

Zannedersiniz ki, idareyi en.,.. 
rinde tutanlar burunlarından ö
tesini göreme7Jer, vatandaşın 

hayatını korumayı dü ·üneeek 
yerde, keyiflerine b:ıluırlar, para
yı yerine sarfetmezler de, har vı .. 
mp harman savururlar. 

Zanneders<nia ki, sığıııııktaı. 
balıMJdenler, sığınağın ne oldu • 
ğunu gönnü~e:r, faydalarını in .. 
celeınişlerdir, garbin büyük mer
kezlerindeki sığuuı1dann ne de
rece ~e yaradığını tetkik etıni.
lerdir de: •Blıı de yapalım!• di.
yorlar. 

İdare Qdanılanıruı:ın dılıeıı.U.
liklerine emin olduğumuz kadar, 
imar dursun sığınak yapalım di
yenlerin de ne istediklerini bil
ınecliklerine o kadar kaniU... Bı:ı
ciin garbin büyük merkezlerinin 
sığınak yapmaktan sarfınazar "'
tiklerini haber alıyoruz. Fakat 
ukabüııra li.f anlatmak kabil mi
dir? .. Ancak ne yazık ki, ukaJA.. 
Wı:Iar şifahi olmaktan çıkıp ga.. 
zete ı.ütımlarını dolıhırnuya bq
ladı. 

S~ıt İZZET SEDES 

'' Afrodit,, den çıkan davalar 
'' Cun1huriyet,, gazetesi ve Peyami Safa 
aleyhine &çılan davalara dün bakıldı ve 

altı davanın tevhidine karar verildi 
cA!rod:t. ınes'elesı yüzünden 

Cınnhurivet go.zete;i a.leyiıine a.
çı.1-..n muhtelif d""·alarda. dün al
tıncı asliye ceza mahkeme;inde 
bakı1'Tlıştır. 

Mac: kc'Ylede maznun olarak ga. 
:ııe~" n neşriyat müdürü Hikmet 
Müruf, muharrir Peyami Safa. ve 
mulıarrir Sa-.lahaddin Günıgör bu
hınuyorlardı. 

Müddeiumwnilik tarafından a
çılan da.va kldiana.ınesine göre, 
gazetenin ~/2/940 tariflli nüs
hasında cAfrodiıl davası• başlık
lı muhakeme ta.fsiJltı arasında 
mü.ddeiwnııroiyi talı.ki<' ve istih
za edici maıhiyelıte kelıneler gö
rülmüştür. Ayni nüshadaki Sa
.liihaddin Güngör imzalı röpor
tajda da yalan yanl.u; tafsilat ve
rilmiş ve müddeiımıwniyiıha.Ua.n 
nazan .!ıakaretine maru:z bıraka
cak mah:yette satırlar yazı.lmış
tır. Yine iddıaııameye ııöre, ay
ni nüshada Peyami Satanın Ser
ver Bedi müstear lmzasi'ıe yazı
lan bir yazı da müddeiumumilik 
'bakkıııda suizannı davet edecek 
mahiyette görüldüğilnden dava 
açı.lmıı.>tır. 

Maz!lun vekili İrfan Eınııı, 480 
inci madde mucibince müddei1.1r 
muıninin ıbizzat şi.kıiyetname ver
m= lfızımgeldiğ:ini söylemiştir. 
Mahkeme .bu talebi geçen defaki 
eı;b;;bı muc.be ile rcxldeıt.miş, maıa 
nunların isticvabına geçiJntiş.. 
tir. 
Peyanıi Safa, Server BedJ. i.m

zasile çıkan yazısının ne ad:iiye 
ve ne de müddeiumumilikle a.J.A.. 
kası o1madı/;'Illı, bu yazıda fran
sızca ıbllmodikleri halde Frıı-rnıı:z 
edebiyatı ve Afrodit hakkında 
hükümler vererek broşürler neş
redenler:'!! ·bu hareketleri tenkit 
edJldiliini söy!ıemi~tir. 

Sa.Jah aıddin G\inf:ör ise, imza.h 
röportaj bda kendi i.milia.lar.ım 
tespit ettiğini, yazı tetkik olunlll'• 
sa hakareti tazammun mahiyet
te ol.mad~ ~ söyle -

GA Bİ P 

SUALLER 

Şu gazeteciler hazan en ağır 
ınes'uliyetler altına girer, Kat'i 
hö.kiimler verirler. Bazan de 
en hafif ve kestirme soru1arm 
cevahmı vermek.ten kaçınır, 
hükmü okuyucuya buakırlar. 

Mesela, Son Postada şu aerlev· 
ha var: 
•-Alınanların ytldmm har

bini İngilizler nasıl kanılıyor-
lar? .. • 

Nanemollaya: 
- Ne dersin?, 
Dedim, güldü: 
- Garip suaL 
Dedi ve ilave etti 
- Tabii gülerek ve omw: an. 

kerek!. 

İl\IAR MI 

KORUNMA MI? 

Tuhaf, bugün de Jilf mevzuu 
bulmak i~ gözilme Ç&rpl!Jl 
şeyler hep «Son Posta• dan. 

- Şehrin imar işleri mi, b
ronma işleri mi daha lhıml'. 

nı1; ve H.ii<met Miin.ife de mtıha.. 
keme ta..fsilıitmı bildiren yazının 
bey'eti umum.fyeısi it.iıbarile ten.
kit mahiyetinde olduğunu ve bir 
ehlivukufa hava..e edJ.i..rse keyfi· 
yetin anla.şılacabnı söylem.iş, fa.
kat mahkeme eihlivukui talebi • 
nın red<lıne karar vermıştir. 

Bun.c!ruı. sonra müddeiumumi 
ma:ı:nwı.a ait dııııva.ların tevhidini 
iDtedi 
Müteakıben Konyalı lhraıhim 

Hahknın açbğı şaibsi hakaret da
vası istidası okundu. İıbraıhim Halı: 
kı malı.kemeye gelmemişti İsti
da suret.nin maznuna 11&ulcn teb
liği i.çin muhakeme l:l Ma?fl. gün
nü. saat 16,.3() a bırakıldı. 

Bımtl:ın sonra, Mekki Saidin 
Ankaradan yazdığı ıbir ya:z.ı müd.
deiumumilij., hakaret mahiye -
tinde g'ÖIÜ!dtiğiinden Hikmet Mil 
nü: ve Mekki Sait a.ieyhlerine a
çılan daıvarun iıddıanamesi ~ 
du. 

Hikmet Mü.ruf bütün bu ,-azı
larla müddeiumuminin tahkir e
dilm.iıı <>bnadıitmı, bunların ten
kit mahiyetinde buluntluklarıra 
söylemiştir, Bu mıila.keme de 
Mekki Saide Ankal'adaki adresi 
vasıtasi..:ie cel;ıname tobijğine ve 
duruşmadan vareste tuW.laralı: 
~a çekilıncsini .istediği tai:
d.;roe istinabe sureti.le i!adesin.in 
alınmasına k= verilerek 18/3/ 
940 günü saat 16,.30 a bıraolo!m ış
tı:r . 

Bundan sonra Peyami Sw •da 
vacı biziz• fılaasmtl:ıaı dolayı 
roüdaıfasmı ma.J:ı..lı.erıı.eye tevdi eö
miş ve müddeiumuııürJ.n talebile 
maznunlar ale)tıine açLl.an altı. 
davanın tevhidine ve yıkı.!Qn ha
pishane binası hakkındaki neş -
riyatın bulundul'u gazete nüshıo
Iarının maznunlar tar:ıiıııdan mallı 
kemeye ibrazına. karar veriJm.İ'T 
tir. Böylece 13 mart 940 günü sa
at 16,30 da bütün bu davalann 
tevıhiden rüvethıe devam edile
cektir. 

Aslı:eri muharririnılı bu ba
histe n e dü'1inüyor?. Bu lhım 
şa.lum lü:ırdılarda •&n P0ıt
ta• nın Ahmet Cemaled.diııiıı. 
tabiri ile sernamelcriııdendir. 

Nanemolla: 
- Her ikisi de tazım., 
Cevabını verdikten sonra, 

- Bir de ben sorayım. .. 
Diyerek sözüne ekledi: 
- Ortada araya müracaatını 

kap ettiren bir mevzu mn var 
ki, Askeri muhaı:ririn düşiln
celerini bize nakletmekte bu 
derece istical ediliyor?. 

Bİ R FİDAN 

Dİ.KELİl\I 

Bürhan Cahit bir fıkrasına: 
- Bir fidan dikelim!. 
Baslıi!ını koymuş. Nanemol-

lanın rivayetine göre bunıa 
Hüseyin Cehit görmüş ve ken
di kendiı.ine şöyle söylenmiş: 

- Aman canım, bir değil. 
iki dikelim. Srnin elinle diki
lecek bir fidan muhakkak U• 

zun sürmeden bir orman olur! 
A. şEKiP 
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Viborg' da Sovyetlerin 

1 ... 1 lı'"lll~::ı-.. ~ Herekedeki 
'i' ~=~·k~=~~~-· kavgalı maç 
' 

taarruzu püskürtüldü 
(B~arafı 1 incide) 

asını Sovyet kay~ t:ıiburunun 
harekete geçmesi teşlôl ey le -

1 
tnJ.>ÜI'. Bu .abur l:Itıgland aaa-
1.annda kalara:. Virolsintie önün
de FredriC3hamm'a bi.ıcum et -
mistir. Savyetlerin ~u kayakçı 
.kafilesi F;nlandıya tayyareleri
nin :tıornba.rdımanı ile durdurul
muştur. 
Kulınıo bölgesinde Rus'.ar, bir 

hocımı teşebbüsü esnasında 500 
iilü verrn;ş.!en:!ir. 

Londra. 6 (A.A.) - Sk@dinav
yada ıbulunan İngiliz ııazeteciie
ri Fin'and·yaıun her nev~ harp 1 
malzemesine şidcleıle ihtiyacı ol
dtıl:unu yeniden tebarüz ettir -
mektcdirler. 

Dailv H~rald ııazetesiınin Oslo 
muhabiri, Skandina.vı-ada gittik
çe seraJıa.t ke.Sbeden bir intil>aa 
g0re Fin.l:a!:diy a lhükumetirrı.in ya- 1 
kında İ~ltcrc ve Fnmsadan as
keri krtalar fl'Önderilmesm isti
yecekfni e.'ıemmiyetlc kaydeyle
mekfeıir. Ayni ınuıhatıirin yazdı
ğı.na ı;ıöre İ.ırgilterenin daha şlın
diden Norveç ve İsveç topra:kla
:rındm asker geçirmek için \bu 
ik:ı memlekete müracaat ettiğine 
daıır Stok:holmda bir rivayet d<>
lal$malrJadır. 

• 

cTimes• gazetesinin Helsinki 
mW1abirı diı;;er c ·hetten Fin maıh
filler: .de memlekct;n tayyareye, 
'.apa, cePhaneyc ve insana ihtiyır 
c...-oıd..ıitunuıı. mutemadiyeıı. tek
rar rd lmekte o'.dııj{unu yazrna.k
•adır. Pakat düşm:ının tombar -
d!man tayyarek!"ine lcana ko~ 
rnak v:; R usla:nn geri hatlarını 
ban luardıman C!'.rnek için Finle
rin bıl.hassa tayyareye tlıl'yaçla
rı vardır. 

KQponh~. 6 (A.A.) - Fın· ço
cıkl:ıırın:lan müre!l1lwp iıki:nci bir 
k.afilıe huır "Y'1 gdın iŞ1!!r. y ~ 
b::~<.ı kııfıJel~ de .ge!ec:lk: ve 
Dmtlmaı<1'alı ailelc-r tar<ıfm.dan 
k-'....bu.1 edUeook olan 50.000 çocuık-
1 !ı: '.koıı.ıe~ian bu ;mre<!Jı:, tcımam
laom • olı:ıca:ktıc. 
~;ı, 6 (A.A.) - İm-eç : 

ma'llbu.atı Pajela "nın bomba.rdı- 1 
ffia'fl' aoloy1Si~ı.e &Jvyet hli<U-1 
ır.etıinin tadiv e verdii. ilııi JQllr 
ırın:ııt.. fakat &>vyet hariciye 
nezarot'i >t:ı.rıınnda:n verilen na- ı 
lıatın Jai.ii ol:maıdı~nı ve bom-
l .ro.n...aı net.iCESinle vUk.ua ge
len taJ<:r;ben 45.000 lkrooıluk ha
sarın• t=m edilmesi 13.nın ı:ı;el
di lllni miir.ltefilta.n h;ıyan eyle -
me'lct""1!.r. 

lngilizlerin ah ukası 
(BCl§tarafı 1 iıteide) 

de bu saba:lı Deal limanına 609'

kediJecef(i za.nncdilınek'tedir. 

lındra, 6 (A.A) - . Elrneıt:o 
ad:nwl*'. diğer bir İtalyan vapu
ru da ~z 'kooıtrol Ws'.me gel.
m.iştr. 

!U:ma, 6 (A.A.) - '.Buı:!Ü!n Flo
rawada, Ünivı:>ml'..e t.:ılebeslıı -
den bir Rruı> halyan köı:nü:r va
ı:ııurlıan:ı.ıııı İn.ııll:izlı:.- tanrfmdan 
te-\1ıınni protıoo'"..o için İngiliz aroo
ııoloshanesi önünde nü:ın.ay~ 
~ cıtıniştix. 

Polis, bu n.iimayi:şe mani d
muış talebe ~t marşlan söy
ii.,yerek dal(!lmıştır. 

LcıOO:r.a, 6 (A ... A.) - Den.izaşı
n . ooıret na.ur1 B. Hurlron, Js'!h
bar• nezaretmcle B. Çamtıer'-
13()'1l!in 1 şu:battıa Avam Kam,.. 
rasında teşeldt:iilünü ha!ıe:r v.,... 
miş oliuğu yıeni iık1bBaıdi orııaniııın 

olııın lbrıııcat anrolJsinlll g~yeleri 
ba:1<*1nda blr kon!era.as ~ 
tlır. 

B. Ifuı:bo.'l, b·• oı;tan.imım in-

Vergilere yapı- 1 
lacak yeni zam 1 

(Baş tarafı 1 incide) 1 
ııınJa nruı:Uya>t ver~ d<: bu;l-.ın-
m::.:.ı.ladır. Bu vergiye y apilacn:k 
z;ı.m).a :yolcu ve eşva bilet ücn:tr 
leri yüzde beş n"...:ıettnde arta
~ı.ı:r. 

z 3.m Yl!G)Wreıik diğer ~iller 
a;•;tbı.:ı:da kazanc, :m:.=elıe; ist.ib
IM<, lr.ıva 'ku vveı.ierine yardım ve 
ıı:llkol! ü !Qkıiler vetr.i.leı:i va.-drr. 

[ 

gftereye ıtt!ıal etımek mecbJıri.. 
yetlıı:de bulurııdulı>u halli mal:ze
me:ıine> ai:t tecliy.a.tı yaıpalbrımdt 

~ını >bıih.setmak için ilır~ 
ca't.ı ~i clımek tasavvurunda 
bulunıdtrğunu \Jevan e4ım:işl i!r. 

B. Huıdınn, 1n.;ırtexenhı cllı an 
piv=l:ınnda kcnıdi. Moruı>pok:nu 

1.Esis tı..mek ın=wıda Olimadıkı 
halk:kmda ıeınir..at venmişl.iıı-. 

~tere. ihrııciit ıın.allaruıı 
bitaraf moırJoketleı-e :ııarla ver
mek istı:rneımc.k:tedir. ~ 
nin isteiliği bu malları satw aJ.. 
ıOOk suroti:y~ İn<W'Meren.iıı z.a.fe
niıne y ımhm ed;,ccıklcrifı;i l:ıu meın-ı· 
Htmt!lııre aıııJ alımakıtH". Iıı:ıgiltere
ni:n zaferi ise dünyanın lııiilTiyet>
ni gıw:aı:ıti altına alıruya muajW.. 

d.ir. 
Loırma, 6 (A.A.) B. Çember

la11'1. dıün aksaiıu .saroyd.ıı Kcal. 
ile urun ibiır l!(:ırüıııne yn;ımış!Jr. 

Londra, 6 (AA.) - Yedinci 1-
t&lyan kömür vapuru da Deal 
İnr:il.ız kontrol üssüne l(elerek 
demirleın1;tir. 

Bıı seneki 
Sömestr 

sında hararetlı 
bir münakaşa 
Lond.ra., 6 (A.A) - Amerikan 

Clipper tayyarestnde nakledilen 
Kuryenin 18/1 tarihınde, Ber -
mı.ıd'da, İıı,giliz memurları tara
fmdan mua} ene edılmesi mese
lesi ba.kkında \'ft!ti olan lbir suaıe 
cevaben. Butler Avam Kamara-
sında dem.şiir ki; 

- Beynelmilel kanunun hü -
kümlerinc göre. bir mufil:mp -O.ev
let. birr.za kendi emr;ne bırala
lan her Kuryeyi, ister bi~araf is-
ter muıh.arip bir deovlete ait ol.sun, 
ll'l_uayene etrr.<!k saWıive!mi ha-
izdir. · 
İşçi mebus Stran, ıbuııun üzer:ru, 

bu hareketin Amerikannı her ta
rafında i:ıüyük .bir infial ile kar
şılandığını söy •"ÜV'Or: 

- Bu hal Ameri.kava !havale e- · 
dilın.iş ağ;r lbir daıiıe d~oğ'J midir? ı 

Sualini sorınuıı ve BuıUer huna 
cevahen demi.ştır ki: • 

- Ben bunu ka.bu.l et.rnern. F;lc-ı 
rimıce. h.üklımetin bu hususta al
aı/iı durum yeıirıdedir ve Kurye 
içinde ke~edilı:Jı şey. bu hare- ı 
keti fazla olarak h.alô göstermiş- 1 

tir. Maamafiıh, hiikılınet, ibu hu
sustak i'lıtilıl!ı her iki tarafı tat
min edecek şeldlde halletmek ta
raıfuıınd.ır. 

Sulh konfe ransı ! 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 1 

V aşin,gton, 6 ( A.A) - Ruzvel t, 
gazetecilerle yaptığı görü.şmede, 
Berline yen! bir büyük elı;i gö.ı>
dermek niyetinde ol.ıruıdlğını, 
Almanvanın da büyük elçisini ye
niden V ~n,ı:ıtor.a iade ey 'emek 
fikrınde bulunmndı.ı.'lru ıbilrur -
mıştir. 

ercke Ku'übü 
izahat veriyor 

H=ıkooe i ıırniıt. rufilıolc~ri iıle 
Hcre>kc takımı aras:nırla biır kav
f!ia o.dıu,guıı.un h.~bor venı1ıdıigini 

ıJJdi.rıın.,,,,.J<. Bu münasc>betJll 
lI<>rcıkc ı!ahrlk.ıı.sı spor kul üftJü 
bad{anlı;':nian :ild~.:(l!IT'.ız ıt.tr 
m<lh.'buıbu aynen ve t.Jbiı lıımitli
lerln ce>.·~ hııtkl.arı mahfuz kal
maAt şanffi,yle neşn.>rl!'yoruz; 

•- M'l~.bcr gawtenizi.ıı sü
tunhırında (H roloode ·a:vgaolı bil" 
mııı;ı diye bir yazı gö.dı.ik. h
ı:ruoten lı.usuısi olaırıı.k yaızılıp tır

rafınızdan baö.ihruş ola.n bu ya
zıy•a bcrve::-hl.'ıti hak.iika'<.ın 8l'(Ili 
sıii'loımda oc~ini rica edarlnı. 

1 - Herek>> Fabr>k<ıt;ı spor kur 
li.iıbü maçta kavqa elımoorişt.ir. 

K:,'"\l.'a5'ı ·' 'f)rul nı ıt:aLiır t.akL-n, 
düi(il <le İ2!!mt kulüplerinden mü,. 

>tu,,-d!;!k.iJ bi:r gruptw". İ:kıraırru
:mı:za mwkabll kavı:ıa çtka.ımışl.m-
c..: • 

2 - Biz ke.rııd<ılerine l:iızıın g<>
fon misaıfirpe.-..cır.1iği yapLı;k ye
mek yedJ'Clik, çay ve ka.l.ıve ilk-
ram eyled"-:, macta 1"!1d:ıe çal
ll1Qkıl.ıı4= bWlları her neden
se ı-enc.i.<le ey.Jomk;., ~ 
Vıkıi.m ol=.ı. ~n 'bı.ı ~n~1'.r muğ
ber ol.Ul> kavı:& ebrn işlerdir. 

3 - Bu hakilk::ı.tıa bö~ A& 

lbaŞkanı Bay Kerim Ok1tıı!y da 
sahltiti:r. Lut.fen oo h~ıı<t·in 
neS<r ini d i1ıe.r iz.• 

Herel.:e Fabrika.ın Spor 
kulübü başkanı 

ALMANYA 
RO~ANYA 

Londra, 6 (Hususi) - Yeisin 
Londrada yı:pacaf,ı ziyaretten (Ba<tarajı 1 incide) 
sonra. txıplırı.c~ı konferansta şi- 1 hususundw aırzU6Wl4l Bumaınya 
mal dev_lct.~rı ~eulın?eki v\me- J hii<kı'.L-neline te>b1ı;ı v.:uiJieGı,yle 
rıka clçısmın fıkırU:rıni açı:kıça milikellk>ftir. 
beyan edeceklcr.r söylenmektedir.! Almauy:mım bu Wibi, se<f<ll'-
Bu konferansta sıı.i!lıün temini lıe'fli$in, .A.Jmaı>y<11Va m.:ı.I ıtesl!i-
kahil o!nıamakla <beraber yeni moıi 112X>lttıb mü1 &ıııazasına 
bır formül bulunacai!ı tahmin 1 müsteniıt:'Jır. 
edilmekt<.'<iir. 1 

J:let?1<', 6 (A.A.) - Veh, Oucbyl ---o 

t:ı:"v~~~\nd<~~~- Şimal devletleri 
:oeriınde israr elım.iış, bir.;a.'c sual
lere ka.;ı.ıınaılı: oev.:ı:olar venıniŞ<.ir. 
Yaln.ıız Lıkaı-.c!inwyada.ki Ameri
ka ek;ıiluri.n.i Loodra:ya davet ,,.. 
deceı{ille dair olJOU şıiyııala.rı lkat'
i>e,n .ı.ekz.iıp elıııı.iıı, Scllıaclrun A
meriıkaya dM.~ lllıl<>.ıleıln>e d:ı.ir 
!Jm·oanaı'Jta bulunmak.taın imtina 
eykım~i.:ir. 

Vel&, bu ııık$«m Loızandım Pa
rise hareket ederı.ık CU.'"Ilarl.esi 
ırünüıı:c J;~<br orada kaL.dı.\.""-an 
sor..ra pa:zıı,rtesi LoıiiCbıya gide
oeıktir. 

Yunanistanda zelzele 
At;na, 6 (A.A) - Dün Yuna

nistanın cenubunda Patrasda iki 
zelzele olmuştur. Biri 17 ve diğe
ri 5 saniye sürmüştür. İnsanca \ 
zaviat V<>ktur. 

(H~ tarafı 1 incide) 
ziın.ddk.i vapuxl;a:rınm az3lnÜ an
myetle s..oofa edebi.lım i iç.in 
Berlin w Londra ile ~ 
~uıya nıimılken-!Y.e grjşınııye 

bazlr >irulnınıd.u~nu bilıdiımtiş -
tir. 

İsV<!<; ve Nor11<.'<, hükıimeılieri 
de ayııi şe;.ilcl~ mfrzakereve gi
r ~OOkleıdlr. 

İnı:;i.l.tıE-rc 11e Daıni:nıa:<ka ara
smtl:Jk.i ticari mü7.a:k.erelere Lon
drada devanı e.:blıın~ir. Ni
sanın btrine k.:r.fa:r y ıni bir :m
mnaya va.nl.aoağı. Ümlt edil -
mC\<.tOO.ir. 

K.c<nnl li:ınanl:ırının 1:ıarp mm
taıka.::ıın h.aTicin-e nal< \i ımesclesi
nin de mfu:ak"re ed1lnITTt>te ol
dlu.,.,"'u il 00& almnı ı.şl.ı.r. 

Nialiye Vekaleti ııır:rlından bu 
bwust.a h:ıo:>rl:ı.n:m fumıtill~ Ma

Ji.,p Vo1!Wi brafından ıtelkik
ten ~eçlrilec<."k ve lkat'i şekıilılıe

rinl alaıcaktl.r. 

Ankar:ı, 6 (AA.) - Kanaat 
nıı:ıtu veya "t:zıJı )'Ulcl aıma devre
leriınrlen s:ınra, dlrullardıa taJb. 
be\"{! dinl nme fı:t;:rlı verilmek 
ÜZ"'1"<!, y~rl:m&kta ol"an ıt.otiJ.iı:ı., 

iikiııci nQt devresi i1>jn eda okui
laırla llir. 'erde ve :birinci, illdnci 
derocosic arta ih.isas akullaTJllda 
21 =t 'X'll"0 embe ~ 26 
mor:t sau akşamına, ~ 
~en Okuıl:l..ıı. ıOO.a 2 niısım 

salı saıb:rhu.ıdan 7 niGan pazar 

aılc•arr_ na ka.....ı- taıt.bik edilııneli 

"":araıl-.ııtırUmış w Maarif Vdw• 
iiAin.c., Maaıif ve o'lrul müdürli»
lıerine i-caıbcden tolJ.liı;ıat ~ 

m-.r. 

İngiliz ablukası karşısında İtalyanın vaziyeti 

ıMaaıı faıb i!Ö"'dilıı-eden bü-
tün nwmıurlardanı vüıde iık:i Dİl-

1-ıliııde ılreıtlıınelate olan hava 
lwvvelllerine yardml ---aiısin.in 
nEbeii dıe bir ıınislıi aııt;tıriliıcak, 

memur ve müstaıhdemlardaı ke
ıııDm d.ii'ıer verı:ıi:)ere 'bunıdan bııt-
b zmı yıopııbryacaiatı.I'. 

Kam;mç 'Ye:"gisi.ne yaınlacaiı: 

.zamm ~ seroeet meslek .,... 

W>!Oa - olaea'kıt.ır. 
yeni tıüt.çedeki açığı ıka.pMmalt 

tçin v~ bül;celıerüıden ya
p,Jm asına I.üıruın görülen yüzde 

on tasarrufu temin için bu dai.
ıeleniald iicretli ımeınuria.r lkad
ro}a.nııda wn1öhaıt yapıjacakıtır. 
Ve:kalı:Jl!ler yeni sene bü!Ç<!l.erin& 
buna göre h.azırlıyaca:kl.ardl.-. 

Atlantis gazetesinin 
yardımı 

.A.nkıtra, 6 (A.A.) - Nevyıork
ta rll!".ıca i.m~ cıtınclcte olan 
Ai!lımtis g2Z0t.esinhı harekııtiarz 
feı&ikotızedeleri .'cin dönfüncü de
fa. Cll.ırnl: 'bin dokıı- isıne toplamış 
oidul!u Nevyorktoıı bil:diıri.l.n:s.11<.
etdlır. Rum ve Yunan aslmıdan 
obn Amerikalı Tilrl< dastları:ıım 
bu m!lstema b :ııısıısiyetleri mem
lcıwt.iın:i>ıde bliyü1ı: br ~ ve 
~ knşilmpıştır. 

Ribbenırop Yugoslav tica
ret nazırını kabu. etti 
Berlin, 6 (A..A.) - Hariciye 

N= Vcın Ribbentrqı, Yuıpılaoy 
ticaret na:z:ınnı ltabul e"......S: 
lmnıtisinıe Alınan ka:ı:talı n.işaru
nı.n büyıiik .kımiQn.u.nu tevdi 00-
miı:ıtir. 

.Mmıw:ı jııti!hbıırat Ajmun br 
~"'tBİliııe beyana.1tta bulunan 
YUl!(ll.'J!rnr Ticare'. N.a=ı, Alın.m 
i'ldıs:ıd:iyaıtı ile Yı.ı:ı:oslaıv illobsa
di vataıwı yekdii!et" ni ilıınam et -
ınekte olrlı;;ğı.mu ve iki ıneıınle-
1ı:et arasındaki mülbadileler:izı ba
yati bir mesele teşk;,ı eı1ııne1ınıe 
bulundt>l!unu ~. 
Y~ıın__ mtaıra!!hığın -

dam bahsaden Nezır, bu ~ 
b,."m ılocııdileri Wıe ticazi nüı&. 
sebetlerde bıılunına'ıa. ~ 
.:ıiitün m~eıre taJ1bik edü

mes> l1mın ıPuı4ııt olrJoewıu iJA... 
ve etııniı1tir. 

Uarbiu yayılması mes'elesin- 1 tin orta mekteplerinde dahi lale-
de yanna ait bir takım muam - beye okutulmasına karar veril • 
malar vardır. Meseli Siıııyor miştir ve bir kaç haftadanberi 
Gayda, •Gionuıle d'İtalia• da, İtalyan gazetelerinde, radyoların- , 
Balkanlara Sovyetler veya ko- da ne Sovyetler aleyhine, ne de 
münizm sarkarsa, İtıılyuun se- F'mlandiya lehine evvelki fid -
yirei kalamıyac:ağuu, müdahale- detli n•yata da tesadüf edil -
de balunacağını b;., defa daha memektedir. 
tekrariauw;tı. Fakat, İtalya, Al- Sovyetlerin. mtltfefikhırin maj-
maııya wıı!a48rak, Sovyetleri Bal- lllbiyetlni temin için yardımın .. 
kanlara aarkmakta liikayıt hale dan istifade olunacak bir vasıta 
&etirerek, Balhnlania birlikte hallndci balnndundınası dfi'1in-
harekette bubınamın:lar mı? Ya- cesin.iıtı İtalya ve Almanyadakl 
nnın mııammalarından birisi bu- Nazi, faşist f('Oeriııin bir gayelo-
d ri olduğu söylenebilir. Mııttefik 

ll1". tre•L Şarki, garbi, bütün Akdenizde, devletlerin, bas .... arane hare-
Afribdıtı. .Avnıpada ve 4ünya ketle, Sovyetlerin hareket -1ıea-
ınes'elelerinde, ilıtiliflarmda Al- tisini, hiç olmazsa, bitaraflı.kta 
manya &ibi ~en, müttefik devamını temin yollarına sevket-
devletltırle fikir, hareket birliii- nıiye mırvaHak olacakları amu-
- malik olımyan İtal;ya, bu- labilir. Bıı suretle, Türkiy....-, u... 

gün dahi Almanyanın samimi ti.kliline, bltaraflığıııa, mülki ta-
mü ttcfiktir. HO senesinde 30 bin maıniyetine karşı Nazi, fa.,iat dev-
İtalyan zina! amelesinin Al .. !etlerle müşarcketiude, Irak (i!J-
nıanyada çalışması mukuvelesi !erine sarkmakta cenubu şarki 
imza olunmııştnr. 939 sene:;inde A vrunadaki atatüko'nı.ın bozn.J. 
Alınanyadaıı İtalyaya yapılan m&sında olcluğu veçhile hiçJıjr 
5 milyar, italyadan Alınanyaya menfaatleri bulunmıyan Sovyet 
gönderilen 3 milyar liretlik itba· Rusyamn bltaraflığı, harbin bir-
latın bu sene 20 ınilyııra çıkaca- çok mıntaknlnra ~· · ·~·ıI,,rnsı tckli-
ğını İtalyanın iktı.sndi gazeteleri, kelerini önler, müttefik d.evlet-
mahfclleri hesaplnruaktadırlar .. İ- ler, harbin neticesini tayin ede-
toha ııazeteleri, ayl:ırdanberi her cek olan Almanya ile r.ıücııdcle
giin Alman davası lehine, ınütte- krindc kuHctl.crini dağıtnuya-
fi.k!Min gayeleri aleyh.ine hazır- rak, garpte teksıf eylcınck zafere 
lanmıı yanlar neşretmektedir - daha yakın ve emniyetli v~ldan u-
ler .. 937 deki kliltiir anla:ıması laşmıık fırsntlrnnır, imkiinların:ı 
yenılenerelı:, Almanca ve ltıı.I - malik ol:ıb'lirler. 
yanca lisanlannın, iki memleke· uAMlT 1''1JRi ffil\f,'U) 

Nakleden : Faik Bercmen 
Ah.met So.bit, merasimden ay

rılınca arkasından ark~ Mem
duh Hasan scgirterelı: onu kulun
dan tuttu vıe: 

- Alunetçii(ım, dedi, nutkun 
müessirdi, SÖZJcrin de Hüsevin 
Keımıı:l h.aJı:kuıda söyleneıııloc~ en 
i y .siytl!i. 

- H i.iseyin Kem11ol mükemmel 
'bil" adamdı, hem de bana pek bü
yıilk iyilikler vaprmstı. 

- EV'tt biliyorum, Bütün nü
fuzundan ve kudretinden seni 
müstefıd <ıtmt.«ti... Sana siyaset 
de yol g~ cıdu.r. Ulaştığın 
bu mevkı i sa.na o ıteı:nin .e11ıni$tir. 
Bu söı:ümle sen ehli ye'tsizsin 
demek i'i"teıııivorum. Hayır, bi
Gitk;s bu hususla senin kabiliye
tin ve çalışkıaniığın da müessir 
olmuştu:. Rüseyi.ıı Kema.l s.ıni 
se<;mekle yarul.rna.mı.ştır. 

- Ben mle beraber öğ»e ye
~ine geJ.ir misin? Yenıcl<te iıol 
hol laf abant. Sonra. beo br ~ 
t.:maa gideceğim. 

- Pekil~. yalnız bir şey sora
oa.1?=. 

- Hüseyin Kemal hakkında 
gazete.ııdc deroodilınek iç:n ma
lfun>:>t nu? İst.edi.j\in kadar vere
yim.. 

Bir saat sonra iki dost yemek
larmi hltirm;şlıcr, kahvelerini içi
ywla.""dı. Yemek csruısında. ken
disine litı;tm olan bütün maliı • 
mMı 1'an a.ı'kadaşına, ·.:it ara
lık Ahmet S..bit: 

- Bacl<a saracaklann var 
mı?. D<-di. 

Memduh küçük not defterini 
kapı yarak: 

- BiT sual kaldı dostum, de
dL F'nkat bu ııawte i~-in dekil 
Hususi :rnııhiyt"tte bir sual. Çok 
no:tik bır mes, le bu ... ';ımdiye 
kadar sano. onu sorm:?.m!ştım .. 
,Fo.!ı::ıt şimdi Hüsevin Kem'Dlin 
öi'ümii dolavısıyle mahm.rlar or
tadan l<alkmış savıhı bilir. Ku
zum ı;u mahud mesel<'nin aslı 
nevdi . Hani o cinayetle Hüse
yıin Kemali ilham etır.iş'erdi. 
Ve ... 

Ahmet Sabit arkadaşınm s().. 

zünü kestı: 
- Ve o i te lrüçiı.k bir çacuP;un 

ü.ad>esine müracaat edilmistı.. l!:
vet. işte o QOCuk bendim. 

- Şahit oJ.a.ro.k dinlenen bu 
çocujlun kim oldui!'uou bilmiyo
rum. Çünkü o s1ralarda ben de 
çooukıtu:m. Ve SOT>:nle epev za
man 90!ıra 'ta:ıuı;mıstı k. 

- Şimdi, 12 yası.roda frno ha
tııf.:ıyaiıildiğinı bu h.iid.seyi sa
na anhttm3m1 rıu istivorsıın: ~ 
ki, an~atayun; <Ü vakitler ba -
bıım U7.a·k bir vilaYE'llte vah ıdi. 
Ben de İsta!'>bulda mtkicptev• .. 
dim. Tatillar mi Yabcıkta..'lt:i 
runcıı.nun ve '1alamın yanında 
geçiJ"iyordum. Çocukkın olma
dı·'" .için ııe.,.; p:ık severlerdi. Bu
rur!':ı berıı.ber halam suratsızdı 
ve amcıı:m - vani .kocası. ki ben 
oına amca derdim - aptalım birı 
idi. Kend;sini de pek beğe.ııirdi. 
He'e cocu.\lar için takio ettiği 
.terhi; skteım· pek berbattı. 
Nasilıatkr!e düzclebilece-k ku
surlar iı;:in pek acı cezalar verir
di. 

!Memduh dayanamııd.ı: 
- Peki ama bunla:rın Necati

nin katli ile ne ao?akam var a ea
mm. .. 

- !ş11e cxraıya ge~'. Asıl 
mev.wa girmeden bu t.afsllltı an
lııtmam IAznn. Halamın arazisi 
~- Bu mııız:inin bitti~ yer
de u>fAMı: bir ucı.aum bsşlıttdı. U
~ !çhıderı blc;ük bir dere 
akardı. Derenin baıwıda bir ku
lıü.becilı: Yll!'dl. ki içinde daimt -
rette !:ıir ~ bl:r masa bu
lunurdu. 1$e ben bu kuill.b<'de 
derslerime çah.şırdmı.. Önün.el. 
defl>erler, kttaplar bu kulübede 
ıııe günler gecirmi~. Bazen 
pencereden yaz güneşin n y<'Şfl 
walar üzerlndeılti yoayılışllll sey
reder, bazan da d~renJn k.enanna 
inerdim. t~ derenin öbür ya
rundaki arazi, Necatiye o.itti. 
Bu zenı;n fbtiyann veııat:e va
r;isi t.onmu idi. İhtiyar torunu 
ile be~bcr oturuyordu. Necati 
bir cild hast.a'.Jbna ınüoWA itli. 
Ve elleri daima e:<liwnll bulu-

nıurdu. Hastalık onu aksı ve 
müs:ebid bır adam yapmıştı. T<>
ronu o vakit yirnıi altı. y~arın
d;ı HL Ta.nınıadı.1iım bu genç 
adama, uzaktan bir > ' ,,atı du
yardım. &nim kuli.ibed~ otur- ı 
marn onu müteessir edfTdi. Hat
ta b:r gün bana sormuştu: 

- Burada c;ınm sıkıhuı:ı1or ı· 
mu? 

O sene ikmale k.al.nı ı.ştım. O
nun için her ı:ün kulübeye l(elip 
çalısıyordum. Fac.anın vuku 
b:.ı.lduı:tu ı;iin ııene ayni şekilde 
kulllb,<le buluııuyo,"'1um. Ak -
sam üsuü bir silah ;,esi ciuydum. 
Silah. ses. NL'catiııin araLisinden 
.t-el:mişt.i. Bunun üzerır.e bahçe
varun acele acele koşup ıbtiya -
rın üz.erine kaPillldıl!ını t!Ürdüm. 
Necati derenin karşı tar a!ında 
bir ağacın dibiııı<k ölü o'.arak u
zanıyardu. Basına bir kurşun 
sıh!mıştı. Yam başında bir ta
banca duruv.:>rdu. Bu b:r cina
yet mi yoksa bir intihar mıydı?. 
F.l'vaki ihtiyar hast<l\dı ama in
tihardan hiç lxthsctınezdi. Ta
bancada da biç bir ,>drmak izi 
bulıuırnadı. Katil eldiven kul
lanmı.ştı her ha!:.c!c ... ihtiyarı öl -
dürmekl.e kim.in faydası olabi~ir
di "!. Pek lnısı.t, torunu Hüseyin 
I$1"'11.ll.l onun varisi idi. Böyle ol
malda beraber ihtiyar daima onu 
mirastan mahrum edeceğini söy
lerdi. O gün Hüseyin Kemal ih
tiya.:J>ı beraber b~lıçede :di. Si
Lilim patlaması üzerine o da koş
mu.ş ve vak'a maha.Jirı- bdhçı -
var.dan sonra yetişınl•ti. D<:de 
i!le ::o.run arasr.' :! : ' zııdtlıiyet nıı

;Lall dikka1ı c:•llx-.n',; olduğun -
dan. had.sevi müt<>a:lc.'J> Hüseyin 
Kemal tevkif edildi. İşte bura
da meseleye ben de karıştml
clun. 

TahkiJ<alı yapan polis .beılim 
öğled<-n sonra kulübede bulun
duğumu ö;ı:ı n-diier. ŞüphE'5iz si
lfilı patlayınca pencereden bak -
nus o!.acaJ<tım. Vc cil)i:T bir ka
til rnr.<a onu mutlaka l(Örmü
.\'ilmclııir• bu millfilıaza ile :fa
deıır.e müracaat ediil. Fakat 
ben biç kim.sevi ı:örınOOiğiml söy
led.'rn. Bu şah."tliğinı llüseoyin 
Kemal: kurtardı. İşte l.ıütün me
seb bunda.n !taret dostum. 

- A.ııl:admı.. Ona karşı ı:.;r sem
p.a'J duydu,!!un iıdn onu k.urta:r
nnı:k maksadry le yalan si>}Win 
demi mi? Bu vüzden o da senin 
bu h.izrnetinı talı.d.ır ed; rek :s
tfkha l :ni hazırl..ınıak için sana 
yardım etti. 

- Pek bilmiyorum, fakat hen 
valmı sövJirnemi.ştim. Çünkü 
vak'a esnasında kulüb<'de deit'l
clim. Derede y>kanıyordınn. Ve 
mıcak kursun sesini duyduktan 
sonra dereden çı.kıo vuka:rı gel
miştim. Laki.n hor nedense bu ci
heti polise sövhneım!şfun . 

Garp cephesin e 
(Baştaratı 1 incide) 

ederek 'teksif ett:klcrı sırada AI
rrumı bart.a:ryalan bu' ileri intibatı 
kesmek üzere ateş aQnıı.ş lıul.Unu
'l'Ol"laıııdı. Alm:ınkı.rıırı bu teşe>b
İı;iisk>ri Fransız ve İngil.tt lbaıta.- -
yaJ.arı ta.rafından derlhal muka
bele ııörınüşt.ür. M>iieademelel" 
esruısu:ıda iki !-.ruz ll!lkeıri öl
müfı ve bior (l>k ~iliz ask.~ri 
de vwalaımnıs veya e11ir ~ 
tür. 

Hıııthr ü:ı.ıerinde tayyare faa
öyeti, hemen hemen hiç mesııt
Sindıe olrnuatur. 

4-6 mart ~ İngiliz tayya
releri, Almıw:ı lkörlıeaıi üzerinde 
'M"D'..,ıc ve Fraııs.ı.z tıeyoyareleri 
de Amıarı tayyarelıe..ıniıı Aıs. 

im<r!ndıe UQmalan ıeaıaamda Rhiın 
nehrinin soıl saıbill üızeriınde e&

veıanıar y~. 
iBem, 6 (A.A.) - Stef:ı.nıi: 
Bütün ~e gölü mı.zıt&
~Alman cü.z'üıtııımhırnun 
fnllyet halindi:> bulundukları 
~ırülın ıekbe fakat buruııın Kira
ha.te ecltilrn kıtalar o.lklıı;:,'U zan
nedilmektedir. 

Frausız hud"Lduooa ju.-a mın
taıkasmı teftiş eden ar:aıera1 Ga
melinin ııueV1:11ıdiyeti baibe" a.lın
mı.'ltı:r. 

Seker fiatına yapıhın 
zam münasebetiie 

(Ba..•makaleden mabat) 
rilıniş. Yine gazetelerin yazdığı
na göre, ~eker ihtikarı yapanla
ra ve l'anlış bcyaıınnrne veren • 
!ere karşı l\Iilli İkhsa.dı lionnna 
kanununun ahkamı tatbik edile· 
cektir. 

İşte biz de, erkan umumiyeııi» 
dilc~İD.c tcrcü ı n olduı;-uınnzu 
sanarak dev le tin zaruri bir ted
biıoini, kendi ~alısi menfaatleri 
için vesile ve fırsat telakki edcD 
lerin, "eni kanunun hükümleri 
dairesinde, tatbik e:lilmesini İS· 
tiyoruz. Fikrimiz c, yahıız ihti
kar yapanlarla eksik beyanname 
verenler değil; ayni zamanda, 
şeker fiatlarının yükseleceği ha
berini piyasaya su:dıranlar da ce
za görmelidir. Filvaki, ge~en 
hafta vnkua gelen kısa şeker but. 
ranı. sırf hükiımctin aldığı kara. 
nn vaktinden evvel duyulmasın. 
dan ileri gelmiştir. Demek ki, 
hükumetin iktısadi bir sırrı ifşa 
edilmiştir ve bu yiizden bir ta
kım adamlann spekülasyon yap 
malanna fırsı.ıt ve imkin veril
miştir. Devletin yalnız askeri sır
ları değil, iktısadi, mali, idari bir 
takım sırları da vardır ki, onla
rın ifşası da, ~te bu şeker mcs'e
lesinde olduğu gibi, az rok zanı
n mucip olar. Onun i~in, bun· 
!arı ifşa edenleri de cezalandır
malı: lhmıchr. Esasen !'11i11i ik
tısadı Koruma kanununda, me
murlara taallfilı: eden cezai mad
deler de var. 

Devletin b'!T kanunu, harfi hal' 
fine tatbik edilmek için yapılır; 
fa.kat, buna rai:'lllen bazı kanun
ların tatbikinde, ister istemez ih
maller olur. Milli İktısadı Koru
ma kanunu, en I..-üçiik ihmale bi
le tahammül etmiyen bir kanun
dur. Çünkü Avrupa harbinin m,. 
cip oldnğıı ve olacağı iktısadl 
buhranlara karşı - ismi üstünde .. 
milli iktısadı ve daha kısası mil
leti korumak için yapılmış ve 
Y.eni tatbike başlanmış bir ka
nundur; tık defa, bu şeker İ$ind• 
korımıa vazifesini ifa edecektir. 
Ejier, kanun tatbik edilmez de, 
birçok tacirlerin şeker beyanna
mesini eksik verdikleri yolunda
ki iddianın yanlışlığı veya doi
ruluğu meydana çJı.anlmaz, do!' 
ru ise bu suçu yapanlar cezalaıı
d.ınlruazsa., lhtikitrw ciir1et ve 
ceı.areti artacaktır. Bugün şe

kerde yapılan, yarın, herhangi biı 
başka madde iUerinde de yapıl• 
caktır. İblikanıı çorap söküğü Ei· 
bi gitmesine mini olmak için, 
kanunun iaami dikkat ve şiddet. 
le tatbiki laı.ımdır kı, fırsat kol
lıyanların cür'et ve cesaretleri 
lunlaııı.. 

Fransa ve İngiltende harp yij. 
zllndcn gayrimeşru karlara kar. 
ş, büyük mü<adele açilmıstır. 

Bir tarafta vatan çocukları, mem· 
lck~t n((urunda kanlarını döker
ken di~er tarnfta bir takllll muh
tekirlerin keselerini ve kasaları
nı doldurmasına asla tahammül 
edilmiyur. Oüyük Harbin, •ll•.rt 
zengini• tipinin tekrar tiiremcQ.. 
ne, lı.içbir millet müsaade ede -
me:&. Biz de, buna asla razı olmı
yacağun.ızı, Büyük Millet Mecli
sinin yaptığı ve büld\metin ge
çenlerde tatbik mevki;ne koydu
f(u milli ikt=ılı koruma kanuni
le gô•tcrdik. Bu kanunu Büyük 
Millet Meclisine teklif eden n 
nihayet tatbik abasına koyaıı 
hükılmetimizin, büyük bir buh
ran halini almamq olmasına rat
men, son oeker mes'elcsinde, iş
lewnit suçlar varsa meydana çı· 
karacağından ve suçlulan ceı.a
landıraeağıııda emin bulunu • 
yorua. 

ABIDİN DAVEB 

Yugoslav- Yunanistan 
ticaret anlaşması 
Belçad, 6 (A.A) - Yugosla..,.. 

ya Yuna.n.istanla arasında mevcu& 
o!'.up önümÜ7Jdelti n!sanın 20 sinde 
munkazi olacak olan 22 ağustos 
1936 tariih.l:i aktıııad! a«ılıışmatyı 
feshetmiştir. 

Yunanistanle Y~avya ara
sında mort nihayetinde yeni esas
lar üzerinde bir anlaşma yapmak 
üzere müzakerata b:J'ilanacak -
tır. 

YuJ?OSlavya, !bu anl~yı, Yu
l(os'ıov mallan loymctinin yii2de 
35 i yerine yüzde 20 si nispetinde 
dö-;üz veımıcik l.ıusuı:unda Yınıa
nistana salihiye>t bahseden mad
deden dalayı feshetmiştir. 
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IAYPA-t 

HAZRETi 

MUM MMET 
Yazan: Ziya ~akir Tefrika: 162 

Ceviriye taksim esnasında Hazreti 
Muhammedin hissesine düşmüştü 
Soorıa.. (~) dlo- geıçlij!;lne 

r.aı/'imen, QOık ~ atıliıild fazi.. 
iet>ere ıma111ati. En büyijt rne
z1:ı >-~ f>aA<:ir w d~ yal'
dmı J<lUmdkıt:i. Q ırak ıkızlığ;ında 

\~ ecın!k .i2rlivacırıdan eoır.ı, dat
imıı ..ı ıışb-i yapar buDlaırı satıtırır. 
Ak!.ıığı nara!a:rı kimıilen i:ııkll"le
re wl'JJ"di. füt.t.a RI su.hl ll<ı'E

min '"""'' rıdırn bir bayll z:3lrıl'lJl 
oonra, (Ömer) llıUıci batlfe oıa.-
1' • (i:ı];[mı ouıııfıurlyoe.ü) nID. n
.._tine ~ ·aWt, Resuılıii Ek
remuı du.l ııevct'...ttrin bl"r l:ıll·;. 

''° ım.illliım mıJ;ıta;roa paıra.lıa.r gdn
dcr.IrJ.ş_ Bu arada (Ze}-nep) ~de 
(aı • .Jki. bin cürhıenı) ve.:ııniŞ!ii. 
(~\ bu p:ı.raktrm h.t~ 
deırh:ı!l !.ı!kiırleı'e tak3iım etıııi. Ve: 

- EllUi isL.!ıııı arasmda b:.ı:ıden 
dıilıa l,ı.J.ı. :ııwdmıa mubbaı; OJ311-
l8.T vıar. Halifie, lıeııKbı .ziyıade 
onııra yanjJın el5Jn. 
~ (Ömer) ıe haber gönder

di.. 
&lkıl:ııioai. 2Je'A'e - ( c.evnyıe.) 

dr .. Benu Mwtlk kıibBecinin 
raai (Hans) m kızı idi. Hicre
tm elltmcı eeoesinde, bu kabile 
~ ;yoaı>>l.m ~. :ııevoi 
ltltiıl. ve lk.enıd:itını · ı ı.\~ 
llifıe,r esiNe&'lıe berıııber MErl>ne
~t ~- Taksim Esn3limda, 
Re:;ulil F.llııremin h.i9sesine- lsaıl;ıet 

Reaı)ü Ekırem, büyük tıir şef
kat ı.ı:~. ESir Jcadınls.rm it.
lfı.kd içm eııtı..bma emir ~ 
KendD. de, (Cevirl'f't') yi, k.aıhi
.lesi rnxlme ~ ie!t:di. 
Fak:aıt, .Rarulii Ekremin göste:r
<tiği De'Zaltet ve alic~'= çok 
ııı:ııu:ı i B aJıaııı bu 7dtİ kadın, 
artık kııblleei Dıe2XiUıe ırvrlet eıt-
miyerek hanei -ıetıt.e kairnayı 
ıtcırc.lh e4i. Bunun üıı rine o da, 
Myleoe Reaı.l.ü Flkremiın ze'lıce
leri zramı:ııa e:irıti. 

Ddkuzuncu ~= - Ümmü 
Hısıbibe dir .• (Ubeydu!lallı) isrun
de bir adaıın.m ~ alan bu 
m:lın, Re&u.fil Ekraınm en bü
VUk dı .. .,,.,.,, obn (EOu SüfyQn) 
m bzı.. Vleı, (isliııın cıamhuı ~e-
1ıi) m yVao-ak yerine (Elmevi s<L

Wıatı) nı kur.ın ı:r.r uhırr (Mıua
'Vl'Y") nin berıışircıidiır. l.evcı 
ile ~. ful;uhl .EbEme ilk 
iomıı eriıırU:r ar~. Buıır 
elan dolayıdır lııi, bü1ılın aıilıesi -
ilin hua.nneıtioe maruz mhruş,, 
(H.ııtıeııJ e ~ f!k muhacir k.ıı,.. 
ıUesi Uı firar eden:.k hıııyahru 
~ lı:u!'1ııımıışt 

Faıkat, Habeı;'e f4iktip :yu-leış. 

lli!lıMlı ıbir müddet 8CllJTll, 'kocası 
~:;mi 1e'kedeca1< hıl'iet.iıyan 
diniı:D lııbııl elmiştir. Bunun ÜUS'i
ne Ommü Ha.bibe bu adaır.-lan 
1()-Tı}ruş.. Senelerce zaru.rıcıt iıçin· 
de ~ ~:i.r.. Resulü 
Ekrem Efeııdimlı tıunu bıiber 
Uiıb :zaman 800 derecede- mü
teeıısir obu$u. Habeş hi*üm
cl;wına PÖl>Oerdiiö ....Cit" vasıta
ııi'-.11-e ıtryaben onu nikfilı etmiş.. 
Bir müddet scınıra da, oradaki 
di~ islam muhacirı...i:yl)e Medir 
rıeve eeti::rCDn i" Lir. 

Ümmü Hıılbiıbe, Rewlü Ekre
me l<'ll kU\l"Wl!Je iman eıden~.in 
başnda gelir. Kenmsi, Mek

kenin en ~ ailesine meıırup 
lıir kadın olıdul(u halde, mah
:za imanmm iktNVeıti :Y'iizündıen', 
bütiin o servet ve saa.dati Reıu
rullahm u~a feda e!ııniş .. Se
nelerce a:ıfaM çekmiş., Fakat 
bir !kere btle, bundan doıayı fi
'kavot elımmıi$tir. 
Unmıü Hahlbeni.ıı Resulü Ekre-

mı. karşı obın :ıno.Wıabbet ve h~ 
eti adeta .taassuı> derecesım 
:ı~. Mad<enin fethinden 
evvel, bir aralık Ebu - Süfyan 
Medin~te gelmrs .. Resulu Ekrem 
Efendxni,zle bır su:lh mua:lıedesl 
ak,d.elım i:s'.cmiştı. Resuliılla
hı, hanei sa:ıde~ ziyaret eden 
Eb1o Sutva=ıı. bu arada kızını da 
gciroı • io\,in onun odıısına gı;rr, ~ 
~;. Ebu Süfyan, o sade ve b""10t 
cxlaya 2Clz llezdirdi. Otura -
c ı,; r sedir almadıitı icin, Üm
mü Habb:nhı yatağına otumıak 
l ... . . .&.Wl'lo "'1,..1 ı l • ...&. Jl.~ 011 ... 

na derhal mani ol<ll'ı<k 
- B&ba!.. Oraya dtura.m~ 

m.ıı. Çünkü ResuJ.(l.ilıı.h odama gel,. 
dl.iri zaman, o ystııkı.a yatıvor. 

Diye P.esulü Ekrem E!oodı -
mlıze karşı beslediıti hürm~'t ve 
imanın sa.labeWıl jl'ÖSteırdİ. 

Onuncu zevce - (Safıye) dir .. 
Bu da. (Beni Nazır) k<lbilesine 
mensup obır Yahudi asıkzad>'sıdir. 
fürınci zevcinden ayrı.lınu:,-tır. 
tırlnci Zll!"l'Ci, (Ha:yi'oerı kalesinin 
fath.i esnasında ka.t.led.Jmiş .. Kar 
leıtln 'fe1iımi müteakip (Safiy>:) 
de dii!;er esil'ler arasında (M€di
ne \ ye g .trr>ilm i~tir. Ve ";i derinı 
taksiımi arasmd:ı, ·bu kadın da 
Resulü Ekrernm hİssffiiıne iısaJbet 
ey'}eın.iştir. 

Ha:o:ısı, Hav-her ilı:Bleısinin en 
nüfuz1'.ı. şa.lıs.'ycti c.! :ın Srli y.; , 
ResWıi J.olıu-em ıle ><<TŞll~tıgı 
zaırnan, eon derC'C<?'d-c ihtiram 
göd.erdi. Ve bu esr.ada da, ara
. J..azmda ıpQyle bi:r muha e geç· 
mt:r..ir: 
Resuın Ek:tem - Ya s:ıny ı.. 

Balban ba.ııa, daL-na adav..ııı ııos
te!'irdi. Hakteala, onu helak 
etti. 

Safiye - Talbii de,~ıl mi, (Yil 
Muıhmrnned) ? .. Çdk R'~ktir ıki, ~ 
senın (Allah) m ve ne de 'bizim 
(Yahuda) mı.z, baş.1<..,,ının gcna
hından dolayı, hic kım>o;<;yı ır.ıi
vaılıe'le aıımiyor, Onun içın, ha.ba
mın oür-ünılerinin cczU!:inı. · .eı· 
ha.Jdıi> ıben çek.mıycccııım. 

Resuıl.i.i Ekrem - Buııdan dula· 
yı, tamamiyle mü9teı"'11 ol:..bi
li.-sinı... Halll.A, şu nadan itibaren 
t.aımı:aniy.le serbes;;,m. N 1..c!ki:m, 
:ı:ımdi reni, kıdıilene ıac. ed e -
ı?im. 

Safiye - Hayı.r, (Ya .Muham
med) .. Aaıtilt ıben, gıtrı döumiye
ceğim.. 

(Al'kası var) 

AÇIK MUHABERE 
(İG:.anlbu.I Ümv.,rsitesi - Hu.

lruk .FaküıtE..inclcn Ön>t.r V 8.'l'

cİa!') tmzaılı mektup saihFrune: 
- Oir'eık sizin ve gel' tk ıı .... nev
'\le'l" "'1llk.aıd~ıruzın gidcril
lıel'i alakaya tıeşelckürler ede.ıi.m. 
Bb: ll<aç günız. ka:d.."!!' bi !«ti!< c14n 
(Haı:re!Oi Mt~cti) t.efriaı:a

fll (Seınlli Lüt.Li ıl<ı't.ct:evi) lcı•a>
fından ık.itap ~lir.de hıı<zırlônı
·wr. Satışa r.J:karWcl.igı, n)'l'ıca 
dlıtm edilecektir. 

(Kariniz - A. K.) iımza.h nıek
'1ıl!D 9'lhl'L• ne: - Faz.ılar• mu
ta.lea' &rınrııla -ü::l.~·ir.dı:! d-urdu;;u
nuz saıtl!l!ar, (ta.ılı) a<lı.nı ;:ı.;ı
yan Joltaptan D)T.Cil oo.kled. -
mıştıi.. Ve o satırları yazan! r da, 
Üniveırsi.tcnin en kıy•nı.l1'1ıli w sa
W!tyeı sahibi mfu:Lrıislen ":~. I-
11iımimni sıraladıi(mız kl..apları, 
hl~~ ki o zru.l•r <la güz..orcn 
~ıerdı!ıı:. Bu itibarla bu 
:ııevôilm gatlat!eı düsmiiş o:ıdı.:kla
rına il111.mal \'el'mek mümkün 
d.ei!iidi:r. 

z. ~. 
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+1A c c~ c J Zf\L;n 
~!:!:,:==n~~; I 
bir Oalde, Sanıbunaya sanlmı4 
tıir taraftan iQiym- ve bir taraf
ıan da saıboç hallile yahudi kızı.
na sözde ar~a öıtretmiye çalı
a:yor ve ara sıra niıra gibi ııeı;;ru 
yükse.itiyordu: 

- E~ lbi mut.. Ene hi mut (1) 
Oğlunun bu naralarını duyan 

ıSitti Ziilıeyde. Dudakkırm.dan in,. 
ce lbir tııbes<ıüm onun yanına ;ıı:ak
laıştı: 

·- Aıslanun, dedi, artık ölmi
yeceks.in. Hem QCJk, pek QCJk ya
f!'Ya>Cak.ı.ın Cenabıdıak seni 6€'V· 
d iı{i iıci.n bu güze 1 """ koruyucu 
ınelefıl ııiinderdi. 

Ve BOnra, kurnaz kadın, oiilu-

(1) Ölüyorum.. Ölüyorum.. 

Tefrika: 160 
nu Baronım kızına kaıı;ı daha 
büyük bir a ôı k.a ile bağJ.aoınGk i
çin: 

- Haydı, tl~h. Şimdi kalk da 
dairı.>ne ıtötw-eyim seni.. Haya.
tını kurtarır J.> olan bu kl7.Cağı.zın 
da istirahate hakkı var .. 

Genç Halift'nin ,g&leri koca
manlaştı ve anneJne dikildi. 

- Nasıl .. Na.;.ı.l .. Diye soludu .. 
Ben burada kalmı!Yacak mıyım .• 
Ben burada yatmıyacak mıyım •• 

Sitti Züheyde, Saltanat diz -
s.?inlerini tamamen e:ıine almak 
icin V'eZir ve emin aıclamı (Fadl) m 
B;ıMada ııelıınesini bekliıyordu. · 

Fadl, Harunurreşidin ölümü -
nü tam zamanında bildirmiş ve 
kendisine ııiinderilen talimat da
hilinde de ordunun ve ordu er
linmın bililiırın.ı. Mıı.lıam.medü-

SPOR 

Balkan· güreş 
birincııerl 

Dün mükafatlar 
tevzi edildi 

Şehrimizde üç ~ blriiıiriıyle 
k~a.raıl< BaJlkan l(IÜTeş şam
piym.asını nihay~ndi>ren dost 
Yıman, Rumı:JJ, Y~oolaıv güreş.. 
rileri şerefi.ne evvel'ki aık:şam T<r 
ka1:Jlıyanda Be'.-edııve taırafından 
vcrılen ı.i\'Qfst.~ baŞka dünı dısı 
Gene? diır. Y.ıtorliık 1c: a mdan l= 
öıtle ıı:.r..: 'i """"ilrr· i ve· giire.;
çilcriı t..ı:k:mlild'a fa:!eraeyonca 
hazrı<...ınan an<ı.ı<a!atl ar tevzi <>
k.ırıımuştuır, 

Dünıkü zi,yafeı. çok sııımi:ıni bir 
hııva içıme geçen d0."1 mü utefik 
Balkan ckvllcı.iaım güır~i 
ı.... 1bırleıiıı!IJ ha.kik! biıl' ya3rnilik 
gôstrııımişlerdia. Saat ilkid<! ye
~e oturulmu.'1tur. Dünl-..'ii zi
}~ette vıJ.ı, ımuaNi,_ rt-, Parti 
b~ıı ve ŞElhriııJ!ıız hüikümeı . 

ve parti erkanı ile genel dini<
töı· general Ce:ınll Taner ve Be

BAŞ, DİŞ, 
Nezle, Grip 

..,.!J. 

ROMATiZMA, 
NEVRALJİ, 
KlRII<LIK 

ve bütün ağrılan derhal keser, icabutda günde 3 ~aşe alınabilir den Tt"'bi'.11.bi ~tı aza ve 
miiıme9ulleri v.e ma 'buıır.: mü.
messilhe ri il.e sparcu:lar bu hın - , 
muştur. İKDAM Y eındk sonunda f(eneral Cemil 
Ta.ı:..!!' :kısa ve v:-ciz lbır nulıuk.la 
bı> dlıst döı·t ımıillctin sporcula
rmın y•!kvı'cat bir btrl.ıık ~id 
e1ımooT.<len dL1yduj!u sevinci an
l<rtmış ve ıkc•n<illcrmi ıt.eh.i..~ ede
ı>.ik ~kürcre bulıtnımuştuır. 

Bu nurJ!ou Türk deleges.i Bür
h:m Felek Fraı ızcaya tercüme 
elmiştir. Bundan oonra Ball<an 
miirn~le:ri .kısa tıir nu'IW<la 
mu a;bckdc bu.ımrnuşl'a!'dır. Ve 
dU.!. :Ukan de• ic:..'U.%1 $P<ll'CU
ld.fı şerci le içi:kıni ~iı.:. 

Y emekıtcn sonra h!llluıtana.n di'P· 
lana w ımi.ılkai,lla.rın tenİİri' 
geç·.lıı..:., \'C evvc·a ,6 l<.illc<ıu."l ot-· 

r:nci, ~kınci vn '" <· ·cüsü:ne Vali 
Llıtfi Kırd«r tar.i.ndan müka
fatl .... tç zi olu. muş•ur. Bcı sı,ıt

let·:en s->nrah...i'<'rın d pXAnıa ve 
mu·' r. i;ı, ~"""<ll ll!fa.frnıdan 
da~1ıı::: ı~tı.r Bu !M'rn.>:m ıı so--
nc:nda Tür1< t~'<i • ,onunun •f.a· ı 
d ·.,..=.'llıı"ttnıı :m.;J< .l<. ıe <>un. '< 
ü :A,,.ı-~ l{ ,..ac 'kili( .. ı b anı 

Dr. M u~ıa taıraı ua~ organi-
z· y"QD dto..n.utci ~ına L:d.~rS&
Y'Otl re · ne hu;;;:usi d 1 :ırclı:. getir
d>,ıı 'bı, • hediyı.> vermışti,. Bu 
je5t hazır bu unaıJJ.l' üze.mide 
fevkalade b'r t<: ir ora etmiş• · -. 

Sem olö!l'alt Tüt<k tııil< mınm ant
rt .. nörti P~ib;~ne de şam.pi)-on.luk 
ş~l! i k .;ı1i1111 erillcrek me~e 
nih:;:yı:t va:i.lııni:;ıtiT. 

YUGOSLAV TAKI'MI 
C t T T İ 

B.:lka;ıı ~ilreş:_eırin .. içt:1r~« ~ 
den Yu,."'U>Jlav giir~ilc~i clii..:. Ü 
~'"Ce koovarı.:;iuılı'2'lle mr~ımlekt,,;.~lt'
rinc dönımüşlmdlr. Yun«1ı taJo
mı iie Rumenler cuınar;'.<!E:J gıIDi'i
'1€ ikadaır ,,ehrımi7Lle fi.derasy<r 
nun mi>oaiixi oJa:: "1"1< kruaca.lclar
dır. 

Rumenl<".r !ell<kc·tzc"<lel<:r .,ıen- 1 
!aıotine Tihk okipi iJt2, cuımartPsi 1 
ak.şaım bir ,ı:üroş mfu;:.:b::ıkası yar
ma.!~ .ırzusı.ınu '1'ÖS't~~~k'.(rJrn.ı..lçn 

1 

müs.ait ııaılorı bulu~ugu t:" 'rdc 
bu u,. Ol"ganlze e<l.ikce t,ı. 

Dr. ahz Cemaj , 

~ Lokman Hehiın) 

~DAHll..ıYE MÜT AHASSıSJ 

Divanyolu 104 

S1ze, ~rlin ve 'l1vıeed paır
& ı;üleı:;m. Trenclı-Cotları. en 
b!rin.ci İngiliz ve }i'rımsız ku
mıı;ıl arınıdan spor ve funıteüi 
~ her ye-den m .. '.it 
1fü.- ve ucuz fiyatl:ıda tsX

r.mırı dim eır.ıeırtroiır. 

1stanbu1 DÖTdılncii. icra ."le· 
murluğundan: 

Beyoğlu 4 find.i Notvrliğine: 
ixııımm e1ıınclote bıı ı uın<lui;um 

Atone Şartları 
DAH.İLİ HA11Cl 

&r.eiiİI 120tl Kr0 230'' Kr. 
a ayl.k 'oe Kr. l!:i<J K.r. 

a aylık ~U K.r. illi &r. 

1 • l.a ıu. 

i LAN 
T~K SÜTl''7 
SANTiMİ 

R!rioti Sahlfe cuo lnı..nıı 

Beyoğlu Kumer Ha; un ma
ihaıt:eeinıde Tek Kızyu!u rol.:.a!{ın
da 7 No. lı ·h:ın<Xle mu'kim iken 
h:l<'n iı.lr:mnelif!1i:lll 'lTl" çlıul bulu
nan :marıii':.tu:Jcı Yrn1l cğltı K(16-
t;:ü. J,, Caıp1'Y:a<f .: 

Ga•l.ıılt,ıda Okou l.foısa c:ıd -
d/E,.,j:rıdc .Aı'lm::ı! aıp:ıı.'tırna;l;. ~ ikinci .;ahıfo z~o kııruı 
n'·r. 8 n•ım>ıcraılı da;,;·r;in<lC' rr.ev- 1 Üçüncü Sahife %00 ı.uru, 

Üc1.üılo"-.:L1 Sc.tl.itmi rnııh lleori.n.
de 193 oJı lıanedc Osın:umı Is
tan'bı J Asiive mP~k.,., · 3 .cü 
H'\l.:,u.;. ı.aı;.-e;:n'C!cn i'11ihs.ll • ılımiıı 
., '.ı..,'11 ~5/9/•1.~2 ta~ 'ı ve nl/1361 
sa~"llı dtecbi !kat'iv~t eden ilfunla 

cuil 11lu:p mfıfre<laıtı <i<ıiır<'n;"zıin Dördüncü Sahife 100 lı.ur111 
16/2/940 l=iı.'ıli ve 2110 55 No.sı 5. G wcı salıilelcr 50 kuru~ 
iJe t.:ınziım ohına.n re'ôt"!l S<"~ie ı . g iıı.cı SaJ,ifeler au iıırUf 
'V"'d''ı eşya! b<.".''U\K· undıaı:.li 11-r 1 Gıuetenıl:de n~rfürte-
!kı":rde "oonimll! hirlill-.111 S<JtinP. 
:karını FE<..eı.-vn'va a o1x!uğunu ı cek b!lcüı'lle tlcıırl llinlıu yal. 

z ('!.i<ru•d< :ı.l:ıcai!ı !bu.l=an 1».scil ed';.,;mıs buJıı-nm.ıısma bin:ı.- oız Ankara caddesinde Kah -
(lWll) l.ra ~"<1 \~) lir. UO Qu:ıı.ış E'Yl m<.7i!<(ır en.t;t.e Yfi.'Jı 'VI€ ımıı- ı· ramanzade haıııoda İlancılık 

I!!'....::. ...ri!ı mu.ll<'. .. n·11 ..., '""' • ı ·- -'" ha'li m~·Okfırıda mevouıt CS'Valar 1 Koıı~ı.ııı clrkdlocleo ıolııur. 
mı n iv ıamıı :mrıl ırnilş!.e.ııırı• \"e 1 •------------• iı, .bıı<la 9/12/939 ta: 1ı e t.ıı.- m:ı ~! oı:ıdııi(unu ve hm.im 

llı:iın • •• biııı<le b:;IL.r,;..ln.u:ş ohnak- ımez.1<Cır e•1y:lll,1 im hak ve ala
la la'2İ.rn ve lxora:yl 1 h' ij! ta.ra- IJı::ıtrr' olrnad.ıJ{ını ıkarı'U!!'lu nıerleni
J'm·7.a giindı>rckn 93J!:>HO 5.J.YID ruı 2~7 • .i ııııadde.;ine 'tevfikan 
icra .emıri i1t~rı1n~t1hır. ~ı rrh.-<'.'"- itili1 e~.h'lunn-;ini d'11r-_rim. 
huli.ı""~ i Jl"1!l€biylc bi'·ii vfülij'( iad~ :>1..ı..,ı m.rzıkfıır<la saılı:iıı 
U\1'.ı:r.~ 1 üzerini' zahLt.ı-cu •kL ya• Yakop Ynlinoı;a 
llıla.n ;tahkikatta hı» hatLl" ika-

1 1!!!'~-~!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!!!'!!!!!!!'tl!ı 
!I11('i:;giİıbl!JJZ 'l:iJ. ,ıll 1ı.::'Tı S • di.Jıgüfi
d:rn 4elbi~aıtı. ı !ılı ,,, ıı•ii<ld~«'lc 
ıi:Ll.nen U.."'°'i••t.: kar.u vt._ · ·trni,ı-;

'Ül!'. TarrM itiu:.>d; n .ıb c·ıı Jiı· 
a ·i; '11:\ı.•"'•ı:.1<- ıd ~..,._,;, 11:0r-

• , T ·~ "- ' cu <.l:J<t."T?\Cnrz lüı . ..ı:rn .... ~ . \.,..ıh. ırt. ı 
me.ı. ·un;.l,,_").n vt..-ya tJ ,ır.,iz vıe-:ya-hut 

iw:k~ ~·nu'h;ıh.errne ,ı1 i)l""' a ı 'du- ı 
gu rr.;.tık<:•nr'!i~n i< lo:iilıın ~tı.·j bı
ra~-<.ı1rn1a:5n1.a r:~1L. ·(ıoi- kcJr......_ g(
tİJ"ll:i d~~ ıc.'l•ri i<"l'a yapı la-
ca;" ·le )"in:c l.. · -Utl .. lct ~in-
de -mal °b.."Y<ının<la bulı:mn~ııı~ 
\ e. b<t'un.ın;ız:o.anı, Jı-·)· ·le t:r.·y k 
o!urwrağ.mız '' ht<!.11'a.1.e ımı'lıa· 
l:f hoy:mda btdııııurs .nız hönin
!lc ~looı.dırtlı.~cak111ız i<".l'U ıi

ınin t.Obli~ ruak.3J11u1a ~:;.~nı o} .. 
rnok .üzeı.ı 'k.c<yfi\·cıt ''':ı ol ,.uz-. 
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HALK OPERETİ 

Bn akşam sıtat 9 da 
z o z·o DALMASLA 

(HALİME) 
Sari;. Opereti 

1 

1 
100 
100 
100 
100 
1-00 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

SA 
r- N l\Att"' 
6·3·1940 

l[a ....... 

Sterlin 5.24 
Do'a:r 130.19 
Frc. 2.9726 
Liret 6.8275 
bviçre Frc 29.2725 
Florin 69.1611 
Rayişınıırk 
Bel:ga 22.04 
Drahmi 0.97 
Leva 1.6075 
Çek kronu 
Peçe~a 13.36 
Zloti 
Pengö 23.56 
Ley 0.6175 
D;ınar 3.0825 
Yen 81..W75 
lsve.; Kr. 31.000 
Ruble 

Esham ve Tııtwilıfı t 

Türk horeu I ~ 18.75 
~ani 19.96 

~=============-==========····~ 
Tel: 40574 \ A. D.volu I ve ll peşin 39.-

lemin irin a lm:ştı. Maa.ına!filı or
dunun Bağdattan uzakta ve Me'
muna yakın bir muhitte bulun
ması Emin iıçin olduğu kadar hi
lafet makamı için de bir tehlike 
te;kil ettiğinden veUJ" Fadla he-
men Bai!dada döıuna;i haberi ııön 
derilm;ştl. Bu halber gideli üç gün 
olmuştu. Vezirin bulunduiiu ma
hal yedi günıü.k yoldu. Binaen~
~ sadece hııl:>erin ulaşması ı
çin daluı dört gün ve hemen yola 
çıka<:ak olsa bile (Fad!) ın ge~ 
mesi için de yedi gün ki, on bir 
güne ihtiy~ vanlı. 

Bu on bir günü iyi idare edil
mesi, bu on bir gün içinde Emi· 
rülmüınininin hl<: değilse günde 
bir defa halka kendisini göster
mesi lizımdı. 

Sonra Sitti Züıbeyde Fadl ile 
berı.be.r vaziyeti kendi dilekleri
ne göre idare ederlerdi. 

Sa'tanata ka"=anın ilk se
vinci içinde 'bu büyük işi ihtira
ı;uıa uygun bir ş.,kilde becere -
menıek korkU6U Harunürreşidin 
haJ:'ıs karıruıı.a, Hal:ife Muılııımıne
düleminin haris anasına QOlı: ih
tivatlli vı.> bıısireU<A. hareketi 
emrediyordu. 

BaıhuslMl ibu geceki şu uıiiılıut 
hıl<:L.;e Saadanın zclıidenmcsi 
hfuiib~i onu adam akıl!ıı ürküt • 
m~"tü. 
Şarap tasına ze!ılı: koyan Saa

dan bu işi yalnız başına elbet 
yaıpnıamıştı. Onun aı-k-oda aC*o 

ba kimler vanl ı .. 
Ali bin İsa mı? 
Harunuı:l dijter oğullan mı? 
Bajidat içinden birdenbire kay-

bo' an ve nereye l()ttikleri bir 
rurlü anlaşılamiyan Me'mun par
ti6inin kuvvetli taraftar ve pro
pagandacısı Halit ile taraftarla
n mı? 

Bütün bu taıJ;ikelere karşı hal
in kendi tarafında tutmak için 
oğlunun hiç delti.lse culCıs ~a· 
sıııda olsun birkaç defa sabah 
meclislerinde hazır ibWunınası la
zımdL 

Kurnaz v .. lide Sultanın lıö!Yle 
düşünürken ba.,lı:a bir hedefi da
ha vardı. 
Harunürreşldin annesi Haylı: -

ran sac,tanatı yarım ası-a yakın 
bir zaman }\em kocasının hem 
oğlunun zamanlarında. avucu i
çinde ıtutmak için evvela oğlu ile 
beraber halk karsısına cıkrnıı;. 

'halkın u•l'QOk. ılilek!eriııl W<rviç 
etmek sw·t.>tile ıııôs beyninde 

- V al:.de Sıiliarun aklı Ha.life 
Hazretl('r-inden dama iyi eriyor .. 

- Valide Sultan Haızretleıi bi
zim hukukı.cınwtu da'.lıa iyi muha
faııa ecliyvr ~e sözlerin çık
JnaGından ııon.rıı.dır ki, ıneoreiüle
nanı olmu.'*11. 

İşte Sitt! Zübeyde, tııpkı ~ 
ran gibi olmAık üilu Mılıamme
d!tlieminden ııonra tor-unu zama• 
nında da saltanatı elinde tutmalı: 
gayesiİıi güdü~u. 

Çünkü Saltana.ta nail olma'k bu 
haris kadın için uzun zamandan. 
beri io;tedikle.rinin birinci safha
sıydı. Şimdi, oğlu Mulııımmedi1-
lemiıun vaziyetini kuvvetleııdil" 
dik.ten sonra ve1iaıhtli~ Me'mWlr 
dan alııiraJı: Eminin oğ1una ""'1"
dirmek istiyordu. Bu suretle Ha
runürreşidin diğer oiiullanna lez
zeti saltanatı tattırmamak g~ 
sini takrp eyl!iyordu. 

* Genç HaJifo, i61emiye istem.iye 
.Alf:j)asen.in cüııi>üı;ibanesinden ay
nlrlı. Sitti Zübeyde, <>i;lu ile be
raber köşktı.>n çıkıırlten cariyel&
re l:üzumu ojan yatak ve esvala. 

n harf>m daireııinden bınıay" ge
tirmelerini ve Hal:ifeni.n Rôzde -
sine karşı hürmet ptenneleri
ni, Eınirülınümin.in Hazretleri -
nin salbaJı luıhva!ıtııııını burada e
decekJerini ai:iylem.e:yi de unll't
mamıştL 

Bahçede eilence ~ heııöz 
devanı ediyordu. Fııht k~abılt 
o ltadar QO)c ~;Jd.i. 

Valide Suıtıım, ollunu. .ke!ldi 
daireıine götiKdü, Onu artMı: kinı
ııeye emniy~t edemlyoııdu. 
Muhanıınediileınln e!!aııen 1-. 

1ıa içkiden sızacak vmtiyeıe ,ııel -
dij(i için yatar yatmaz u~,. 
tıı .. 

Sitıti Zübeyde de yatmıya hQ
ıııır.lanıyordu. 

iBu sırada odıonın Jtawı;ı hatii
çe vurul<lu. 

VaJide Suhan, kırlı: y111;ına he
nüz basmış ok!~ ha.ide hAJa 
Riizel bi.- vücut sahili olan bu ııü.. 
zel kadın, oınuda.nnm yııvu
lııklıklaruu örtıniye bile lüzum 
jfÖırmeden k&iııya, giderek yavaş 
sesle sordu: 

- K.imo? .. 
- Ya S'11ti. Benim .. Habibe .. 

(Arkası var J 

- DALGA VZUMLUGU ~ 

1
7.A.Q.11,n - ıııta ıı:a it ıı:w. 
l".A.P. Si.Ti-. HU)[.., il li:w. 

HP & UI "8L 111 ıı.w. 

'/ Mart Perşembe 
12.30 Pr~ ve m:>ml<>k ·t 

saat ay~rı, 12.35 Ajıo.s ve ın.,_ 
t.eorokııı ilıabPrleıı, 12.~0 Türlı: 
müriği: Çalanl.ır: Ruıwıı Kam, 
Oluzyan: Raı:ıne Erıtwın, 1 - Hicaz 
İzzetıii.n Ök.te, F.ıhri Krıpuz. 0-
llJ<"Ell'evi, 2 - Refik Fersan: H~ 
carı: ~ackı: (Ey b•mim gı nca l{li.
lüım), 3 - Sa.Uıha'\lti.n Pınaı - Hi
caz şarkı: (Sızhyan kalbi.mi sev), 
4 - Y esa.ri Asım - H ıcai şaı·Jn: 
!Bilmem niy b r ibUSt.'Cİ\ 5 -
Salahattin Pınar - llilzza.m 31'

iı:ı: (Üntldini lkirplklorinc bai{la
dı). 6 - SaıdEJtıtiıı Kaynak -
!Hüzzaım ııaniu (Ç>kar vü-cele."<len 
haiber wraırun), 13.15 'Du.ı'lt mü
ziı<j;: Halk tü:rJı:ii'l':!ti, A:ıM. Şenses 
ve Sarı Rece:p, 13.:::0/14.--- Mib.ik: 
Ka.rışık miÜlllk (pi.), 18.- Proır
rarn v"' mernılı.:lkat O(laıt ;.y..ırı. 

18.05 Mtlzilk: Radyo caıı: orke~ 

rası, 18.40 Komı.şma, 18.55 Sel'
ibest saat, 19.10 Memlake't saat 
ayan, Ajans ve mcıtooro.loji ha
lbedel'i, 19.30 Tüıik müziği; Çar 
lanlar: Vecihe, Kemıııl N S yhUiD 
hze1tin Ök:t.e, Cevdet Çaj(la. 

I - Okuyan : Neami Rıza A 
inskan. 

ı - Sultan;yegi;h p·cşrevi, 2 -
Dede - SuManıyegil.h beı,t.e: (Ca,. 
oo dilimi'.z), 3 - Lemi - Sult.an.i
""""aıı şaı'iln: (And!!k<'a gt'(,-en gün
~er.i), 4 - Y esJıri &un - Sulıta

ıni~ı şarlı:.ı (iliz Uc yi!xıllıde 
her peeıe meht.ı!\p çıkıı.rıdıik, 5 -
Dede - SuJıtamy • illi Yı1r üık !l<" 

.mai: (sarlcyleıdi). 6-Sultaniye
ııau saz smnaw . 

II - Okuyan: .Amc Tözem. 
1 - A. Yus.ırf • H:caz şa.•kı: 

ıiate be-,,;r mislin vaır aııı senin), 
2 - RUIŞ':Jl KJm - Hical!kİlr şar

kı: (Bu ıı.e<vcivantlı.r ıtıjı"tbu can
d >r), 3 - T ,ıJ:ıi:r A<'.a - Hicazkt.r 
~arkı: (G" · '..[\ımü bi:r tıfü cLiJbar) 
4 - . .. .. - Kü di1i H. Şarkı: ( Gi
delim Gilk:;uıya), 20.15 Konu~ 
ma (Bibhy~rafya), 20.30 Tü.k 
müzii(i: Fasıl he)eti, 21.- Türıt 
mı.iı:igi: Zeylbek ve oyun ha.vaları, 
Çalıml.&l": Ha..'ldtı D<!rnnan, Şerif 
İQl'.ı, Hamdı Tokay, Ha<ıan Gür, 
Lavta. 21.15 Mü-tik: Sin:-,ı Tayfuc 
ta.-afmdan Havayen gitar solo
ları. 2ı.:ıo Müzik: Kiiçiık oıi<e&t 
!'a (Şe•: N\cip Aşkın), 1 - F".e
ire: A:y>,Ay-.Aıy (Serenad), 2 -
Cı.ıı~llberJ(er: Kiiçüık ~Jantı, 

3 - iBizet: ArJıezy<!ll Suiılıi'i No. 1, 
4 - Mic!lıe.Ji : İspaııy-c.J s«ena
dı, 5 - Fraın'Z L>:tıar: Tn:rla Ku
~unu.n öııtüitü yer (potıpuıri), 22.15 
Memlciket saaıt avarı, Aja-ns ha
lberlo:ıi; Zuaaıt, EShonm - talwflaıt, 

lkaımbi:yo - ml'kuıt boraısı (~at), 
ıı:l.30 Mfuıik: Caııbant (pl.), 23.251 
23.30 Y :mn1d prograr.ı ve 'kapa
ruı;, 

TAKViM ve HAi' 

7 Mart 
PERŞEMBE 

IDcri: 1359 Rımıi: 1355 
3 tinci! ay Gün: 67 Şubat: 23 
Muharrem: 27 Kasını: 121 
Güneş 6,26 Akşam: 18,07 
Öğle: 12,26 Yatsı: 19,35 
İkindi: 15,39 İm.sak: 7,47 

- BAVA VAZİlit:Ti -

Y ~ Mltı\.cı.Hooji is1.asyo
llll'tllia1ı Glın&r. roaluma,ta gü-e 
bava yurdun Trakya Ege ve <ll'

ta hıadolu !:>ölıgelerİnde ka.pah 
w :yıer )""' y~ı Mııdeniz b
~ QOk bulutlu ve ırnıev
w '.Y~, diğı<.- yıeıılerde uınu.

miyeUe ~ bulutiıu ae<ıııriştia. 

~ bü~ü.n lbö1iııeloerde ek
aeri)'teılle cenup is!Jıkamet.iııııdım 
F.g,c? '\>),s Maıımara hııw2aı.-ında Yel: 
,... kı.ıwt!Cli diRer ~ Ol'" 

ta ilıuYwdıe EHlllfıı F.,,e ve Aklıt
Dİ'lıde oemııı fırtınası dıeıvam • 
miıllıir· 

nün İılt.anbulda hava ~ 
:retile QO!k bulutlu aılıııraıımı dolt-
nı yıa€ışh ~iıı. riirııgar ce

nUbu ~ saniyede 4-6 md
re tuzla ıesııılŞür. Saat 14 deı 

hava >tarzyiki 1006,5 m.Uiıbar iıd1. 

Sütıunet en y\illmek 14,6 ve en 
~ 8,5 Ba.U~~ ka:ydecın. 
~. 

Çocuk Hekimi 
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim·Tallmhane Palas No. 4 
Pazardan maada her ııüo saat 
15 deo '6nra. Tel: 40127 


