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Fin - Sovyet Müzakereleri .. 
Fin Başvekili Stokholm'da Sov
yetlerle sulh şartlarını konuşuyor1 
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SULH ÜMiDi. YÜKSEK 
MÜDAFAA 
MECLİSi 

"/{afile lıaliflde seyahat eden ticaret vapurlan •• 

1 

Sovyet Finlandiganın 
tekliflerine verecegı 

ingi tere -italya nıünasebatı gergin 
son karara bağlı ••• 

...,,._.......-.. ...... --------· ı 
FİN VE SOVYET BAŞKU
MANDAN! VE !Kt DEVLE

TlN BA.ŞVEKlLLERl.. Alman 
teminatı 

Dün beş saat de· 
vam eden bir 

toplantı yaptı 

ı·Deniz muha ebeleri şiddetlendi, 
bir Alman denizaltısı batırıldı .... .... t 

Nazi Almanyaaı, lıarıı
aındalıini aldatmalı O• 

•özünü tatmamalı az
mi/• ıöz 11er•n bir deo
let oldufunu, ilci Hn•
dir yoptılılaril• lapa t 
•tmiıtir. Onan her •Ö· 

zü, her od J i, yat11111 
ayuıturup ayutanı yal· 
d ı z I ı bir ay/ıru hapın• 

dan b a ılı• bir ı •Y 
tlclildir. 

Yazan: ABiDİN DAVER 

/A lmanya, ,imdilik Bal
kanlan bir anhıır gibi 
kullanmak azminde -

VİBORGDA MUHAREBELER 
ŞİDDETLE DEVAM EDİYOR 

Helıiink.i, 8 (A.A.) - Finlaııdi· ı liAi Finlan<hyadan yeni arazi ta.-
ya telııra.f Ajaıısı bildiriyor: leplerinde ıbulunmal{(a karaı· ...-er-

Fin .lıükfunetıio tarafından veri· miştir. Bunlar ~eçen sonbailıarda 
len malfımata ıııöre Sovyetleı· Bir (Arkası 3 üncü sayfada) 

Bugün 300,000 lngiliz jjr. Onun için, Avnıpada tut~· 
turduğu harp ateı;inin Balkanla
ra sıcramasını ve bu anbuı yak
masını istemiyor. Romanyadan, 
Yugoslavyadan, Bulgaristandan, • ı A h Ih ı 
• batta mümkün olur·~ ._Türki· Si a a na a ınıyor 
yeden. bu memleketlerın ıstıhsa· 
line göre, petrol, ham madde, yl- • 

Ankara: 8 (A.A) -
Yüksek müdafaa m ac
lisi bugün saat 15.30 
da Başvekalette Rei
sicumhur ismet lnönü- ; 
nün riyasetinde top· 
lanmış ve saat 20.30 a 

' kadar rnüzakerelerine 
devam etmiştir. 

Amerika Hariciye 
Nezareti Müsteşan 
Fransada temasları

na devam ediyor 

' 

Londra, 8 (A.A.) - Gelecek 
hafta Londraya gelecek olan B. 
Ve!Bin Çemberlayn ve Lord Hali
fıı.ksdan başka Jşçi muhalefeti li
derlerinden Attlee ve Greenvod 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

İngiltere ve Fransa 
Orta Ş3rk Hava Ku
mandanlan Bu o un ---- -
An karaya G e ı i yor 
Muhterem misafirler 
beş gün memleketi-

mizde kalacaklar 
Anıkara, 8 (A.A.J - Yann şclr 

llimi2d~ bcfdı.;nmıcktc ofa.n in
ı?lltere hükumeti orta sari< hava 
ordttları ba~kumanuanı orgene -
ral Sir Wılıha.ın G. S .. Mltdıel ile 
bl.ı:liktc Fransarun şarki Akdeniz 
hava kuvwtieri kuman.danı ııe

:ııeral Jaunca'ud da zıya:ret malk
sa:di.JI<. A:ııkar,.ya !("!~ ve pro
ıld<ol mucibince mutad mE't"asim· 
le ka-rsııllar.acaktJır. 

Yarın sE'hriımize ııelccck olan 
İngıt<>re hü'kUınetinın orta şark 
bava ordlliiu baskL.mmıdanı or
general Si!' William G. S. J\.fit
dlıel ile Fransanın ş..rki Akdeniz 
hava kuvvchleri kumandanı ııe-

( Arkası 3 üıu:ii sayfada) 

yecek gibi ibtiyaclarını tedarik Jı •ı • f l • d •• b .. ••k 
ediyor. Bunları rahat rahat temin ngı ız agqare erı Un UYU 
icin de, Balkanlara bol bo~. te- b • • 
minat veriyor. Romanyaya §Oyle ır fıaalıget 
dıyor: 

gösterdiler Muhtekirlerin Listesi 
"- Ben seni bir Sovyet, Macar, 

halta Bulgar taarruzuna karşı bi· 
mayc ederim; sen ordunu terbıs 
et; hem masrafın azalır, hem is· 
tihsaliu çogalır. Bütün fazla istih· 
uliui de ben satın alırım.• 

-----------------------------------------

Almanya, Yugoslavya ııazete· 
cilerine de, Hariciye Nazırı Von 
Ribbentrop'un dilile fU teminatı 

r 

.. 
• 

• 
İki gün içinde 200.000 
kilo kaçak şeker bulundu 

veriyor: 
·-Avusturya ile Çekoslovak

yanın ilhakından sonra, Alman
yanın cenuba doğru ileri hareke-

Zabtta sıkı tedbirler aldı, yakalanan 
açıkgöz teker kaçakçılan klmlerdlr ? 

ti hitam bulmuştur. Yugoslavya al 
hu hususta müsterih olabilir.• Ucuz zaınanda ınmış şe'k<:r-

Rumen ve Yugoslav dostları • leri fiyet ·ar'lbrı.ldı.lrtan oonta be-
mız, bilmeyiz, bu tatlı sözle..e, yamıame ~ lbi!Jinmiyerek saklı· 
foanıvorlar mı? İnanır ııörünme- yen tlleh"ler ~ müeeı;eseler hak.-
leri kendi menfaatleri ve siyaset· kında ya,pıl:an tahk•kat 1.lerle-
leri icabı olsa bile, hakikaten İ· mekıliedir. 
nanmaları asla. Eğer, inanırlar da, Za;b)ta yaµıılan .ihbarları vıe şe-
ordulnrını terhis ederler, askeri • • ı.. lrer ı;ımkeomne verilımiş olan be-
bazırlıklarını azaltırlar, milli mü- ' yannameleri ııöz önürıde tuta -
dafaalarıru zaiflatırlarsa, bir gün, - ra.k eı;ııslı ve sıkı araştırmalara 
Polonya ırihi, bir sevkulceyşi has- ' ve ~ elricımis ""e net:!ce-
kına uğramak gibi korkunç bir fe- Bir İngiliz tayyarerinin mitralyözü i ba•ında... de dokuz müessesede lbu ııekilde 
liketle karşılaşırlar. saklanmış !kaçak şeker bulundu-

Balkanlı dost ve müttefikleri • Londra, 8 (A.A.) - Bugün öğ-, Dil(er taraRtan, şlmclı haber "lre- ğunu teSbtt eCın~ir. 
miz, çok uzak maziyi dei[il, 1938 1Jeden oonra düsiirü n 'lıeynkel J:Uk!ıigjne göre, 1n:ıiiız \hava oc- Bu mii eselerden biri Llıvwı -
marlındanbcri gcçeu iki senelik tayyaresi, bir tek lngiliz teıyya - dusu tay.'Liln~leri diin Borkum Meliıa cilkolııota fa;lııLkasıdır. Gaı-
hadiscleri hatırlarlarsa Alman - resi taraıfmdan diişiırıülmi4"t1ür. (Arkan 3 üncü sayfada} laıt:adaki depoısiyle İstanlbırl. ima-
yanın tatlı sözlerine, iğfalkar te· ımanesinıde 1000 cuval içinde 
minatına kat'iyycn inanmazlar. Yaban c 1 d 1•11. mt·ı han 1 na 91. _ 100 'bin ıkilı> şeker bulunmuştur. 

1938 de Alman,·a, Avusturyayı Bu sckcrlerin mcıvcudiyet!i hak· 
ilhak ederken Maresal Göring, (Arkası 3 üncü aayfadıı) 
Çekoslovakyanın Berlin elçi - k D 1 1 __ 
~~~ ~~'::0~~~~~:·r) . .::.~:a ~un: rece ev et memur arı AFRODIT . 
ların kendi arzulıınna dıİyanarak • RQMA."lljl 

~~;:~ı::.~~.~~~~~ı:~:~.~~:~:!:~:- imtihana girmek istiyenlerden v · PIERRE LOUIS' emelı hl!slemedığınl, Çek toprak- i azan • 
lannda .gözü blmad.ığını ıöylcıniıı, arana .... . ·~·a· r· tları neşr-dı· r 

(~rkaSı 3 üııcü sayfada) f & • ~ "" YO ';!Zl: Yeni terciime»i çıktı fıyatı: 25 kr. 
\ ! ABİDİN DAVEB , .:""" fY.a~ı.ı 3,;ndide) . J Her lntapçıda ar•yınız 
• • 

J " . " -· . . • "'"? • 

' .. · -

• 
100 bin kilo rem bulunan Lton 

Melba çikolata labrika11.; 

ALMANLAR BİR İT AL YAN 
VAPURUNU BATIRDILAR 
Ribbentrop bugün Romaya gidiyor 

• Londra. 8 (A.A.) - Sa;baıh ga~ 
ooteleri, İtal:Y'3n kömür vapurla
ırınm ~ev'kifi hiidiilCSm.İn İngil
tere ile İtal}'3 ara.sıncla oldukça 
aergin bir vaıoiyeı ihdas etıtiğini 
nnü~de evlenıelctedirler. 'Buna 
raj5mon İta:lvan notasına İ.ngil-

Fırtınanın 

ıt:ere tarafından ve!'lıl.eoe!k cevap 
ba'lo!k.nda, yürütülen UıMnı.nlere 
v;ıörc, İ~ lbi.laraıf menıl -
Oı:t"IJl(:ri yapılıan Alman iiıracatı

nın mi'ı:sack>resi hususunda itU
baız ellti.l(i t= harekettc 'k.a:t'iy-

• (Arkan 3 üncü ıa11fada} 

tahribatı 

Birçok yerleri su bastı, telefon 
ve telgraf muhaberatı kesildi 

1 
Eskişehirde Porsuk ve Sarısu taştı, 
lzmirde evler yıkrldı 10 kişi yaralandı 

Seller ba.tıktan sonra._ 

Karadeniz, E)l'e ve Marmara 
den.i211erinde fı~tına dı-vam et
mCkltıed.ir. Vapur s ferlıeri inli· 
zımıını (k,a,ylbetmiştir. Salı ııü
nü liımarumıza gelmesi beklenen 

Tan vaıpuru ile evvet.c. eıiıı gel
mesi icabeden İzımi:r vaP'\ll11 an
cak dün lııruımın:ıza )(Clebı · c;İ$• 
lerdir. 

(Arkası 3 üncü sa~fada) 
----- -
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BİRKAÇ GÜNE KADAR .. 

1 BAŞ!t .. ~~~E~A~~~~~T YELi 

islim tanhinin en mühim ve en mer~klı saf
halarını anlatan büyüh tarihi tefrikamız 

\ ALLA~!~1 f:~AS~~tI!=~ 
Bektaşiliğin sırlarını i]§<J. ediyoruz! ~·. 

@T~k~n~ut1•~ ~~z A 1 

• 



8AYFA-t IKDJla 

TARiHi ROMA BOYOK 

ç 
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M. Sami K' r yel 
Afroditten 
çıkan ma..tbu

olduğu at davaları 

b .. .. k llngilterege 
uyu ıı 

, ısmarlanacak 
hmet padişahlıkta b"r tersane 1 

Sultan 
gibi ba ahkta da bedbaht olmuştur Son Telgraf, Cumhuriy(;ıf edilecek, • 

ınşa 

Diii!ıer d&du MOOınet., Süky - ı 
mm, K.u;ım, Bevan1ıtıc. ~ 
ı..nn·m ı mOOdeoow 
w mılarıo eır lerı}'!e'iıdaıın olun-

llUlklaştırılm.ısuıı Ma 7
.a Sul - T h k d'ld 

tandan :talep eylediler ve an mu a err.w ~ ı ı r~ünakale Vekili 
Lakin, ku:mıoz Kızlar ağası, 

ıı&tlerile valideyi i.i!fa 'P ve ;,J,arei 
umuru kerıdisine bıraktırmıya 

Ahmet p8!Uşahltrt.a ımıvıı:ffak o1du. Bıımm] a J:ıera -
cm~~ ı::'.Jli ııab.,,hktıı da (:ıedb.ıiıl ber, ıbtımal kı, Sultan °""1an.<..ı 
cıli:ınıı;ltıır. Ndde saJtanıı;tı Ta- va..ides:nin müsııadesıne, Sultıaıı 1 
ribi Oııcnanini.n en alcim deıvre- Mustalanın valiıdesm.n miisaade-

siilden d:ıha ziyade !ımitvar o.1-
Jn:inclaıı ~~ irsyQDı. ..,... dugu için müftü ve kaymakam 
mııclıa uıriba:n o't.m.ış!ıur. D'.ofie." 5!>fu Mehmet Paşa ile birlikte 
döıdii, b:.dcslcrinin ı:ı;ır.l!ri.i iş- { ur~ taI:ının bal'i?le yenııe y~ 
tiııııbl -~~ıe tc."ti hayat nın iclasın~ karar verdı. , 

.,...~.~~., Kızlar aııası.. deiışet.li ilıir su -
~ Y?i""'ısı ol:aın Mu.rad:ı. Ra.- rette bn!dağını çevıri}'(ll"du. Mah 
bi iıle m.ışem 5 harap olan bimwyı Ficıı:z S n eski u~a hapis e-
& ıWi lktm ile tarkviıye ellip bü- dilm~ i.kibetW b;k~rdu. 
füD l9yan)a.n ve ~ - Mah Peyker Sul.ta.n da, eslı:i 
_.. bbç!a tıaıl \le t.ıl.a çal.- sarayda mahpus idi V arzi.yet kö-
~- tü tıulunuyordu. 

1 Ki N C 1 K Is I M Fakat; Kızlar ~ası p]Qnını mö 
kemınel çizmışti. lkde birde a
damları vatıtlasıle ortll:}'a şöyie 
bır Jıôf atıyordu: 

MECZUP MUSTAFANIN 
TAHTA CÜLUSU 

nen.+ saMranatmm te: ı ·a-zn,. 

.... ~- üç y.tiz ııenıedeOOeri 
on cllızıt ıı:oadisab birt>iırlııi. ~ 
~ ~ par! .ş:tı olııı.ue1'ıırdlir. 

KıanU11 muc 'bioloı> saw.'taınıalt en 
bG8ıı1Jk ~la, ondan s:mra, (ya
d @narhl!ı !h:ıldeı ölen b~ 
ld:.ıo +M &1 ak:ra!:ıas-.nıbrı en Vllft-

icıU&tJ oE.dıerdi.; Kanuıruıı 

~ bı.raded:eşlık, 
c-~~ 

\IW:!:ll:.rinı yanı, evı:.dmı iıa

lı:rak;,;ı &il eıQ} vadi-
amcab.nru edadan kalriıs'

~ ciıdJe hll!itı nc:ıebl muva.-
Dlln m.»mrı. bi• iljrnc"wa-

~ ı «.ıınüz vuku bulrna-
( l] 

Bu dcia birioc:ı olar bir pır 
m;:m., kardrışı hoUe1 dlı.."'.)'l'.DW.. 
o m:czuıp &ılteıı 1wıe:ta 
tii. Saıra,yın atiyaı:!atma mııhı:ll! 
oianık iıayıııı'J!n bıraı:mşı:t.ı. 

Zka Sıü!aııı Ahmoxt;,, cülusunda 
~ pıdışa!'nzı ~Cıe "l"<l!C.isi o ... 
dl 

Suılt;ın Ahmedlıı bCıJüı< e\ ll<h 
Owı • •brı an üç aeııa OAZY"iıf< oıtan 
M1wtafa 1 Cengiz l:ta.n aileıı:nden 
Qwnıınlı Hımed""'ma !D'..ikal eden 
tıüıdt yaş baıldu muciblllce sal.
ıaoata davet olUDllluŞiu. 

Üç ay soo.ra. illolurııın hu ı»
dir;ah lbela.!Jl!Ü, V'ÜcUtÇö SUi

teıei.-Gı:illü, o~ dlıeOe- şa"aıı 
tııaıı::mı. m:Jlı.rum alımıı& lazım ge-
lir<&. 

Pıad.iır,ıabJ.ı kanbur. bi~ 
eı;ıkals:z ohnala:rı, •;'wı bu 
~ ıtahtı saltaı:ata ~. ic
rlJY', • eyJane:eri caız de
iilti. 

iMu::'..afa e~ bira:ieırimn cıl- 1 
Jnsr 11111 ha ~ .kl&'l.amu.ş ıse 

de oo ıaort e -"''"" .ıı= 
d&iıaswıde lıWutıdugun-
Oaıı havamı. mıınevı~ kadınlm--
la • zata ~"" a1ank 
Weıine ~. 

Mııstafaa:un ıbiilüıı melekidı 
a\JiM;:;.i ıtıw:uzu .vamıye >Oe 
mutedenr.iıı olmuŞtu. 

B • .sqyıı k ve siyılh biır saka
hn ruı:fi:f sw·e:ıte gökr~lendiıebil -
d:iti daı· mağınUm çehr.&i, 
bdaık bakxfüıri)ıe fikri kuvve
flinin mJini açrk ııoımıri}'urdu. 
~ kılıç kıışandı!ktan, ~

daduım türbelerini ziyaret eoö-
6kiıen, aSkeno üç yilz milyt:ın al<
Qe yahıJt Uç .ıni.ı'ı'Ol altına kadar 
cıilJs a.lışişi wrdilı:teıı scmıra, 
bazı .ııdari icraatta t.ulundu, s.ıl
t&natımn ef'ali bLml.ardan iba
rettir. 

l&Wıtar, Padişahın dayesini 
~etmek şartile Mısır va
li&l ıaYı.n oh.ındu. 

Çuhadar a,ı:aya Şam, Tol!'ancı-
oa Kara.ınan eyaloeti verildı. 

Sultan Ahmet za.ınanında, :kadar 
n.! mabdnıd malik bulw-ı uo Şl!ll
d zlmamı idareyi Sultan Musta
f ın valıdesine te..lım etnı.elı: 
medı :r,,-ttinc ~ lrorlt-

• olan DaniSSl.iade ag ı Mus 
tala aka, Boğauçinin balılUarı -
na altın atmakla vakit geçiren 
~ esrarını ılk olarak ıi
p ev~di. 

H.clıuki, yenı Padi.şahm beliı
tı &.rli 1 ~ ı:ına aıt!eden 
yoba&.ıar ve, şeyhler bu ve inin 
z:ı.m:ıııında .edikle,., ~ı.bı ~rayi 
ahlca·m edece erıru u t ett!k -
l l :ıçııı p dişa,b. wafını tutu -
y rlıırd~ 

Şeyhler, üfoına Padi.şa.!u 
tırtuıoc:a.rctı. KızlarııJ!ası Mııs -
t !a ıı,!taıL: ifşa ey lcdijıı meczuP-
1 k1Mı. S :.an Mua'..a!a-

V l Abaza S :ana bU.. 
dirdıler 

rı] Hattı nueJ> <Umek, bab<ı 
o~l gı!ıi değil de ıımcıı, aı,.,,. 
zı:Je qtbi demektiT. 

- Böyle Padişah ruac mu?. 
Dahkla.ra altın atzyor ... Devld 
hazinesini deniole dökerek biüre
cek.. 

Halk, ~ çalkamın bu., 
sözler rutıılarda ıbüyü.k bir galıe -
yan wcude ııe'1ıiriyordu. 
Kızlar a.t.ısı, el altından veı.iri 

ô.ı:apı ka~ da elde ett:i.
Ki=en hııç korkllıiu yoktu. 

Fakat, Şeyh efendiıler, Kızlar 
aj!a:; lll11 çevırdijt. f.ınldaltı blJ,. 
d·k eri lÇill Abaza Valide S:ı.ita
na durmadan ı;ık.iyetçı oruyw.w"
dı. Llkın. K.12.l:tr ag Abau 
Sultanı o derece ikna eylemişti 
!ıi, Aralıı saraydan uzaklaştır -
ma.k mümkün de ldi. 

Abaza Su.itan, kız!ıar ağ:ısı..-u 
m~vıri taııat ıı•bı kullanı -
yordu. H.ılıtii, oğ " Pad ş:ıhın da 
kendisınin mevkilnde ka.l.mıı.lan
nı ancak Kıclar ~asının kuvvet 
ve, kudretme b lı olduğuna ka
m idi. 

Kızlar aka&ı, bazı .len 1{e:.en ü
lemay 1 elde etU. Yeniçer'ılen de 
el al tından .,.., almıştı. Her ~Y 
yolunda idi Butiın tıu işla üç 
ay zarfında .islenmişti 

Zaten. ~lk ai<n<>pe. sumısük 
bır Pad.iısalıın peqınden giıdemez,,, 
dL Çünkü, Pad ralı Mustafa, yol
da gide; ken ııcaıp haller ııöste -
riyu-du, İsi ~ ıher giirı r<iriJe.. 
len zrvaretti.. 

Hattti, hır ııün Eyiip Sul'lan
dan <rel:rken köpek1.cre a'tın serp 
ıniştL Padişahın 'bu h.areket.ı aha
liyi ıı?aleyana ııetinniye kMi ı.(el
cli. Her a.."uda şu söz loer dD ·ru;ı -
ı"Ordu: 

( A rltası var) 

DENiZ 

Kazalar tahkikatı bitti 
nenız Yollanrun bir .kac a:1 i

çinde karaya otuırarı veva kaza'"' 
uiiı.-ıyan beş vapuru h..ıd<wda 
tatikikaıt a;ınWlı:ta olan mite -
ha.ss>Slard:;,n ıınürekkep komisyl'.ln 
iızasından Munalcale V ek-aleti 
Fen he)1JÜiıden Bdıcet ru l=ım 
tııh!üklllt ewaıltiv!e Ankara-va git
mi$1ır. Hsyetin digcr iıza.Iarı da 
raı:ıorlannı l:ntin'l On.i.imü0deıti 
hafta Ankaraya ~erdir. 

ADLİYE 

Sokakta kadın soyanlar 
T&btakalıede Ka.lıurculııro.an 

e«en F'aıhrlve adında lbir karlı
nın öın.ür.e ç?ka:rıtc m~liyetln
den 'bilis!'ifade parasını çal.an 
Meh:rrl • ve Saban adında ılci 
adam dün Sultan Ahmet Birin
ci O<= maiı.'keıınesiııde muhake
me cdiJ.m.islıorolc. Şaban iki ay 
10 <!!!'.in ve Meı.rr.t bir buçuk ay 
hıı:ııse mahkürm o!,,,uslarjır. 

Ferdi ve Pcpi kcnseri 
Jı.ıarttın 12 nci salı 11;u ü ak
Şdlln. Jt 21 de Beyo,i!lunda Fra.-ı
sız TI arostı!!ıda !s::ınbul .Kün
scrvmtuarı p · wofesörü FET-
d r ıle K<>l'..'lar. "31. r me-
%1.lll Ma1ıın:ı~l P<ıpi P&-
na,°Ot'ı.di<ı i'ki P•Ya'llO ~ hır konser 
\ eoeknlı: 

Okuma kitapları 
M rl Vckı:l1,ıtindan: 

İlıkıokulla.- içi.ı:ı 'ılaruş olr=ıa 
lkitaıılaırı miİ63bakasıııa ~ 
ed~nlcıin ldtaımm ~= 
lcıom' ~nca wtıldk ·=ark bu 
k !'lll, nxrvai k ol-
madlı{(ı ı:?Wii okluğundan 

Soıı Telgraf a cRaııor• adlı 
fıkrasıiıcian dolayı Necip Fazıl 
Ks.:ı.kürek ve ı:ıuete sahip ve 
r a;m arriri E'Jıcm h:zet Beni
CE aleyhine açılan Afrodit dava
sına dün altıncı asl:.ye ceza m.ah
kemcsınde t>aşlsnmı~. 

.Mahkemede tetı'iğat yapıla -
m~ ıç.ın Nec'.4> Fazıl bulun
muyordu. 

Ethero İzzet Beniceni.n duru.
mas ~-aı;ıldı. Hılki'ınin sua'lerine 
kısa cevabında s11Çlu söyle de
ml:;tı.r. 

bu g Ü o şehrimizuc 
be -Ie.ıi}or 

Münakale Vekili Ali Çdin
knynnın b ~ 'ehrimlıe gel
m~ beklenmektcd'r. Vcldl 
birk-ç güu kalacak vp bilhas
sa Haliçte iıcıa edilmesi kafi 
olarak knrarlaşan tcrmne hak- ' 
kında tetl.ikler yapacakta. 
H:u>köyde kurulacak olan bıı 

wrııane için 10 milyon lira sar 
!olunacak ve in~a•tı bir İngi· 
fu finnnsı ;ı>aparaktır. İnsa -
atta İngiliz kredisinden istifa· 
de edilecektir. Tersanede ı;. 7 
bin tor.lıı.lı: gemiler · şa oluna
bilecektır. İn at3 bu yıl ha~
laaması mukarrerdir. Bütün 
projeler bnırlıınınıştu. 

Vekil bundan ba~ Hali -
cin temizlenmesi ile Dcni.zyol
lan idares.bı'n vulyeti bak -
kında da tetkikler yapacaktır. 
Mıiııakale Vekf.leti deniz nak· 

- Ya:wıın muharrir: d~Jim_ 
Fakat, yaıwı.ın mes'ul;ıyeti neşri
yesı lbakunından onun derç ve 
neşrinde hiQl:.ir mahzur görme
tllın. Muharrir talim ve terbzye 
hey'etin n rapanından oon.-a 01'

taya konacak. ~er yenı :ddia gu
lünçtür .. Derken mudde:umwnt 
:tliiuı..ı.. ~ 'J"lli:d i ....... .itas~~ 
deki!d.ir. Müd.deiuınuml Afrodiot 
eserirun miistehçeıi olduğunu .d
dfa runı:r..ı. Tıııl.im ve Tertııı;-e 
hey'etini.n raporundan sonra da 
ayni iddiayı serdey' emi.şt r. Bi
n.ıııen a:c")iı ıddia.sil'.'1.ı bu veni !ıs 
olırnıdıj"(ı gibi muharıirin kasa! 
de hanc;tek:J ıddıaları ve neşri -
yatı ıstıhda! etmekted:r. 

1 

liyatı nnıum müdlirtl J\yet Al
tuğ da Vekile refakat edttek· 

1 tir. 

'"---~-~.-
Maıhkemenı.ze müdde.uınuıni -

lil<oe tıll' deıil 'e kar ımı.'ı>ye
tınde olmak uzere verilen muh&l'
rırin d~er yazı31 da li dava 
ıkgıldır ve esasen y;ımı gun evı
•e mtişar ctn ır. Her fıkra mu
cerret bıc tefe:ıdcir'.ın ib<Jesidir. 
B r rom"n ~cfr .k...,ı cıeııııa.:.r ki, 
teselstil etsin ve ırıne ı;:imi.l 
O~iln. cRapVr» ' Ulill mi.ı.o\!dei-
umumi HLlunet Oııa ı.-ı şahsı ıle 
uzak ve yakın hıçbir alaka ;e mıi
ııaı.ooetı yuı<tur, raı><ıru takı.µ e-

• Gell ymi n e ş r ı y a ı ı ve 
yeni iddıalara zemin ola.'! har'..ci 
fikı.r ve mü.lıhazalan k.astetmek
tedır. 

Hnk'm bu nev. neşriv atın mah
keme ve ı.braz ediılip edılemıye -
ceğıni sordu. Ethem İzzet Be

0

ruce 
btt:mn müm:kiın olabiJecet:İll.i söy 
ledı ve mahkeme Necip Fazıl 
Kıs:ıkürelte 1eb'igat yapılmak ü
zere 13 mart çarşamba günü sa
at 14 e ıb rakıldL 

CliMHLRİYET ALEYH. ·oEKt 
DAVA 

Airoıfıt muhakemesı ~ırasında 1 
Senııh Lutfi taraiına.an ı;nahke-
11.eC:e so> leıını.yen ı.uzler.n ya
zılarak ke'ltlis ne hakaret edil-
d ır idrl:asıle 1bra.lıım Hal<k.ı Kon
) alı ve mliddeiumumilik tarafla
rınt an Cumhun vet gazctes1 aley
hine açı.;,an da\ aya yedinci ceza 
malılı:emesin e bıokılrnış ve bu da
vanın 6 ıııcı asi ye ceza m • ke -
m sınde Cun:ılıunyct neşriyat mu 
duru Hikmet Mumf aleybiııe a<;ıl 
m olan r!ii(er da val&rlıı tevhi
den riıycti kabul edW,, eru'.ınedi
ğırun bu ıı::a.hkemeden sorulması 
.<,:in mutıa..<eme başka gıine bıra
k mşlır. 

•TAN• ALEYHİNDEKİ DAVA 

•İ'eri zihniyet ve geri zihnıyetı. 
lba,l ıı:ıı fıkraısı.ııdan dolayı Sabi
ha Zekerıya :le TM! gazetesi neş
ri} at mü<lürü Hııılil Lütfi aleyhi-

ünkü y· ngı 

B .. laHa 54 b'n lira: k bir 
tülun deposu y-r.dı 

Dün sabaılı Ba ıatta bır yangın 
olmıı.ş ve biıytlkıbir ıiıti.uı ae 
y;ı.ıı.rro Y ~an , '·i>J 
Mollaaşki ma.b aıl inde Ermeni 
· sesi nıuştemı "tından 18 nu- ı 
maralı ıbinadır. Kaiı.köyiınde <>
turan tüccardan oafie.e aıt o1'ln 
depo b.ruısı 5 buı lın.ya ve çin
de bultt= tül.Un'er tle 4ıl bin ]j,.. 
raya eü;orta'ıdır. 
Yangın evve '.ki sabah sııa t 4,5 

ta çıkmış ve i1faiyenın gayretile 
etrafa sirayetine meydan veril
meden valmz depo binası .Çl'!ld,._ 
ki tutünler e beraber yandılrtan 
mı ndur.ı.ı1ıu u.stıi.ir. 

Y a;>ılan tahkikat neticesinde, 
yangının depo ıbekçısi tı:rafından 
yak.lan sobadan sıçny2n kıvıl
cımla tütün denklain.ir:. tutu.;
masından ileri ııelaıği anlaşıl -
ffi1'ilır. &.ba ın yanındaki ya<a
ğrnda uyumakta olan hekç; a
raret.n te.iri~ uyanrn~ ve ate
şin c-trafı sardıj!·ru ı::Urerek ken.
dlsmı ııiiçiillde sokajia aimı~trr. 
Zabıta ve müddehnnumlli.k tabklr 
kata devam etmektedir. 

ViLAYET 

Sığınak yapfırac 

kolaylık 
k!ara 

Evlerr.de wy.a müaısesel.erln
d't' sığm :ılk iıı.!a ed.,.,_1k olaıı.bı
ra bir ık'Ola-yl.ık olmak .i.izere her 
kaz;r-Jıaki 'Belediye foo ınemurlıa
rm.sı arzu e.'.hı.lerin yerlerine 
l!İdel'ek mecoıuıen krı*iler tarı -
zirn edııncleri kare.rlıı$tıınlmıı;tır. 
• 

Küçük hnbarler 
ne yine yed;nci as!.iye ceza mah- .......................... - ........................ -..,..._ ...... ....,. .. 
keınesınJe mLi.due;umumilik ta.- * Galata köprüsü.nün ka.ldırım
rafı.ııdan açılmış olan davanın mu larıı.'llıll esaslı biır şcılcil.de tııma-
hakernesine de dün devam edil- o\1.11'.rın:ısma avın 25 ifıden niba -
mişür. S:ııb:tıa Zeken.ya bu yazı- ren başlrııı.ılaıcakıtır. 
n·n ı eri ve !ileri z9ıniyetler.n mü- * Üd.c:iiıdarda i:braJ,;ım ah cad
kayesesinıı yaptığını, mtddeiu - dwiuiıı t.amlri için bir proje ha
munıi ile alaka..ı olmadıihnı söy- 1 zıda.ıı.mıştır. 
lcm.ış, Hall1 Liıtfi de ez.cümle şOy- * a .. ,,.;~•_,_._ 1 . ....ıı. çoc·-'-'u. 
le dem:St.ır: .,, .ı.-"'"'·""' .,..... "'"" 

- G::2eteııilı va:z.fesi u.mumi, annelere Sı:lıhiye V~ 
efkara tercüman olmaktır. Bi:ı; ~ilen mada.lye.ıer ayni gıiıır 
de ekseriyet san'at ve edebiya,ta 1 dr9o merasiımlıe verileoeictir. Bcı
ka.rşı bur ve ileri dlli;ünce!idir. ' mın iQln bir mera:sWn programı 
1znutteki taoblo ann ve İstaıı.bul- h:ırı•datılınırlrlaıd.ır. 
d:ıık Afrodi.tm LlS :.ıhoenlikle it- * Liman tarife komisyonu dün 
trham ed. 'mesı ekseri ·etin hür toplanac:ıık iken ılzahırın .ııelme-
fıknne nazaran bır gertiJ< iade ~ vuzı.u n idlmaıru ör•=uz.. 
eder. A!rod•tı!ı miıste<ıcen oldu- dcl:i salı 2ü:ııfuıe bıraıkmıŞfi.r 
ğunu KonyaL raporile idd..a et- *Deniz Yolları tarafmdıan gtw 
miştir. 'B,nacnaleytı bu yazıda iıısaıyeciliı!i ve maoiruııe miı""'ıı-
muddeiwnuminın şahsı mevzu disliii;ı için İtıııil"!tteve ı:ıiiıxb;rile-
bahscılamaız ve kiınseve hakaret cc < •!belerin harokotı döviz 
kaseli de yoktur.. gl:clüğfuıden geri oka.i:n~adır. 

Bu mulıa:kemroe Tan aleyhine * Ikşikt~ .Abb:ısal!"a parirı
nıyet eu lmekte o'.an diger iKi da- nın tenviratı biti.-ılımi(ltiır. Şimdi 
va ile te iden göriiJ.mesi k bul Güıntt""tıYUnC l<i param ait;:ıQ!an.. 
ed ıp edJiııed ğinin 6 ncı asliye dm"ılm:ısına bıı.şlımılmL...trr 
ceza mahkemes:indeıı sorulması 
M;::tı b84l<a ıtııne kalmıştır. * Şehı-inıi7.drli otellerde bade

.ma vahıız lltl diye tarafından 
se ilreck ter - :ınla.rla çal sa
~ 1 kımırlaştı~ış:tır 'Bu 

Yaya! rın geçit yerleri 
tr 1cs:.: • + .. a 1ar i ·!ı Bole-

11 vapur 
Ankarada son müza

kerelere ba:;landı 
D<'IUz Y an ıçin ısı:ııalaıı.a -

cak 11 vapurun 1ııg'ifu Swan 
H,ıınter fü:ın sına siµarlşi bt'i 
&;,,Mı'k Aaeaxlaışm.ıstıır. Bu fiıma.
lll11 iıır mUı:ı:ıeısısili Ankaraya gel
miş ve Velcalıe>Ue son mümıka'e 
le.re ~ .. ~hmr<Jtır. Bu müzalkere
len:lc v a p u .r l a r ı n i:ıış;:ı
llt v~ıflan tayin edileedk:t.İ!". 'Bu 
m<. ıaıker~ cıclu.rmıaık üzere 
VelkAle< 
lııe_'lelı <l<m!<t eWnlştı.r. 

Deniz Yolları iıda.mıi fen 1'~eti. 
reısi 1 uza!fcr, Lı!e'ıırne mUdüı:ü 
N ası!hi ve Kllf'lmlJaşa ia6)Tika ve 
havuzlar müdü.ıil Semsi cvveM 
aksam An!luır~ a ~ış.c'.;!tlir. &ı 
hevot İı>g>liz fılbrııkaoı rr.unı,,.,.. 
siliyle v.>pur.la.nn in.şa:ıt şaı1;l.a
nru tıesibit edecek ,.e bundan son
ra sipa.rış mukavelesi iımza ~dl
lec~. 11 va:puı-daııı dOOt tan,._ 
si her ha; işl.hebiıecd< l:ıüyi.ıit
lükte olac2ik, dii!-'..< leri Macmaı-a 
İn.bolu ve A vval.ık haılJıın için 
k.ü!)Üİ< tiıJle ic<;a edilecektir. 

Tusliın a~l«ı ıhenürz lk.'lt'l 
ınıre!l!ıe 'testıit edi.lm m.iıııtir. Bu 
müddetin miiııııJrün olduı!u kadar 
kısa olması i(,"in f amh miim,,. 
siliy le lemaslac yapıhnakta:iıı'. 

BELEDİYE 

M halle!erde itf1;iye 
kurs' rı 

"'eôrııın?tln itfıajy\! ~I C>

U., kırı" kıcından ınerlı:ez :iıtt.aıive 
ltun;undan başka ~mahalle 'tfa,. 

kurslar ıııı;ıJrnm.. 
tır. Bıı Jrursla.rds mıı.a.lllm, me
IDW" ve ~ sahibi gLbı ı::ş
hao;ın da ya:lnız 30 saaıt de<s ııör
melerri ka.nır.iaş'.ırılrnıştır. 

Şehir ağaçlanıyor 
Çcımhca sıı,11.Janna 500, İhsani

- 100, Iiıa\'<İa.ı:ıpaşa liseın ar
kasmıı 500 ÇQm ıfiıdEsi dikil.ıni$;c. 

Di,i!er taraftıan f?e<.'U yıl Ç>
kan büyük ~ir y-ın neti<ıesln
cle yaııınıış olan cHeytı~ada. 
çamlığında.JJ çamların yerlerine 
de 8()() çam fidesı diki.lın.iştıc. 

.MAARİF 

Tal ebenin göz muayenesi 
$ehrimiz orta mektıııı> ve lise

leri ile san'ıııt cku.IJ.arı \"! mu
a ım mdkıtepleri.nde oıkuvaııı ta
Ml:>e-!er ro· l• bir eoıım muaven,._ 
si> !iden ~iTil~ir. Bun
lardan c.-rlkek tald:ıckırin göz mu
ayeı .ıer; İ.s:Aııbul eri<e4c li9esİ'l
de. kız taJropJerin de cıkı.z lise
si c ı:ııd.c> mı.i.tclıa:;ısıs tııbbi heyet
ler :ııraıfından .Y"'4>ı.lac:ık!!ır. 

llkmektep kitapları 
illaııek.t.ep ki.ta.p1aıının bir k<>

re de Üinivernite pr~lerin -
den ırı.ıi:rekkep mü:telııassıs he
ye1fier t.acafından t.eılllrik olunma
sı kararJıaştırılıınıŞtı.r. Maaa-if 
Vekaleti bu hususta her branı,ıtan 
ik!er kisilik heyet:leı' 1ıeşkil olun
masını dü'll ÜniversLte ~lü
~ bildi:ııııı.i$m. 

Hususi mekteplere gi
den talebe 

Den yılı içinde tinci iıııtlıan 
~ alı:bktan 90llI'8 re.mıi 
meldıepleri 1ıerkedip bl.19USi ol<ul
lıııra ııeoeıı ıtııldbel«in terfii sı
nıf imtitıaıılıırırun mu1!l.aka res
mi mekteıılertle icı;.aııı bnıiaf;. 

~-

İKTiSAT 

Almanyaya fındık satışı 

• ve kağıt it ha' atı -
Fmdık lhracMçı.ları birl.i,iiftıin 
~zdeki büroou c1iin nı~m -
leketinnizdoıı llndlk almaok isti
yen bir Al!ınııın fiııınası mümes
si'llıerinin i:<(...ir.a.lciV'Jıe i'bracaıtı kont
roi dairesinde bir tO))!;m.tı yap
mıştır. Almanlar alac:ıkJaTı mıli
la.rı evvaloo lbirlik tarııfmdaıı ta
yin edilmiş olan fivaı:ıJ.a.rd:m da
ha ucuza alrın:ak istemişlerdir, 
Ncaıt birlik buna nızı oanmuş.. 

tır. Bugün mizaıkereleore devam 
ocli~ir. 

Kfııtıt ihracatçıları da ihracartı 
k<mıtrol d iresi reisi Hakkı l'fezi
hhin başlı:mılığında dün bir tcıp-

mırtaxları üz.erin.de görü.şmü.ş -

----='=----;;;,.--~--- . -- - - - -
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ir c 
1. Zekeriya Sertel mcmlek&

timizdeki Mr ecnebi muhabire 
soruyor: 

- Neden guctelerinize yalım 
yanlış haberler gönderiyorsunuz! 

Ecııehi muhabir cevap veriyor: 
- G.>zetelerinıiz bizden rakip

lerini ~e bırak:ıcak n çok 
sansasiyonel = heyecan uyan -
dıratak haber beklerler, biz de 
mesleılimizi yapt1114 olmnk için 
doı';'Tllluğımd~n em.ıı uluıadıi\'1-
mu haberleri veririz; verd~inıiz 
haberlerin orta] 1h karıştıratap
IU düı;ün"""k ~;cdaııcn üzüliiria!. 

Taammüden adam öldiıren ka
tilin de vicdanen üzülıoed..iA'ini 
kimse iddia edeme&! lasa başın
da kuyruklu bir yalan uydur, bu 
nydurmahavadisi. dünyaya yay, 
sonra maroken koltuk"l:a si&ar 
tüttürerek veya barda viski içe
rek üzül dur; doJ:-rnsu böyle ü -
züntüye hiç diyecek yok; o kadar 
:rok ki, hiçbir Türk gazetecisi bn 
~ek"lde üzülm.iye gıpta edmuız: 
Am&l1 biraz da biz iizlilelim! de
mez. 

llem esru;en mesleği icabı ya
lan söylediğini itiraf eden, gaze
teciliği de yalancılık snyanlara 
söyleıaecek uzun söz de yoktur. 

O zatı muhtertme ve kafadar-
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Iarma gazete ve gazetecinin ne 
demek olduğuı:n, ı:az tec'liğinia 
yüksek ;"Drlfelerinı, ideallerini öi'
relmiye kalkmak, onlru"a öğut 
,·ermek faydasızdır. Mesle~ ica
bı yalan söylclij!. • itiraf " en 
bir adama doğru söz kar eder 
mi? Aranuzda cYalancıynn• yaf
tasını boynuna asarr.k göğfu; ka
barta kabarta dola$11Dlarıı haber
lerin doğrusunu ermekten ne 
çıkar? İJ.ıanabilir m;yiz ki, onlar 
duydukları veya uydurduklan 
bir yalan haberi - k.eod.ilerine giilı 
terilecek bir makama b::şvura -
ralc •Bıı haberin aı;lı var mıdır?• 
diye soracaklardır ve sorduktan 

.sonra dn gazetelerine yalan olmu, 
u.vdurduklarını söylemekten ç&
kiruniyeceklerdi:r. 

Asıl bir JD"5leğe yalancı.lıJı: 
karıı&uıı sürmekten çekinmiyen 
insanlara ) apılacak muamele: 
•Ben ~rmeden hırı:kc sıhhat ha
berinizi dahi veremezsiniz!• D°'"' 
mekten ibarettir. yalan haber -
]erin yanlış propaganda yaptık -
lan muhakkak olan muhabirle • 
riıı istedikJerinl, istedikleri gibi 
çekip durmalan olur şey değil, 
olaca1r. ıey cleğilılir ve artık ol
mamalıdır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Sandık içinde j Mektep değiş. 
_tutulan avukat 1 .. e talebe 

Dün sorguya 
0

çekilerekl ~ zeretini polis tah-
tevkif edJldi kikatile tevsik edecek 

Adliyenin ~eti maneviye
s-..n. t&iıkır oo.ıcı mııhlyette sav 
!er ro; edıııinden dol:ıyı barodan 
kaydı s1l'iıımiş ve ikinci soı:xn ~ 
lı:ı.ı:nl.iğı tara.fındıın .t:a kkmda lell'
kıf kararı verilmiş olan avukat 
Hulıls! ö~ tı r müddettem.en 
aranmakta ıdı. MumaiJeyhi.n Sit
lide :Nezillıe adında bir kadının 
evındc sakla mı.ş old$ mud
deiumıım il •kçe h~r a:mIIll!I ve 
arama kararı alın bu evde 
yapılan araştırma nebt.'<.'61ll.de sa
bık avukırt ıııiz]eDd it> <ıır sandık 
içmde bulunmuştur, 

Hulftsi Öngül dün adliyeye ge
tirjhniş ve ik.ım:i ağır ceza mah
kemesinde aarguy a çekilerek: hak,. 
kmdaki tevkif kararı nfaz edil
miştır. Kendisi.ni evinde sıklıyan 
.kadın da .bir su-.luyu bilerek sak
ladığı iddia.sile 'Beyoj;iu müdo.ei
umumilo9;.ne ver:clnll.ş ve hakkın
da takibata OOşl;ır.ın.ı.ştır, 
Diğer taraftan, saıb:Jı: a'\'Uka -

tın, aranmakta oklu,ğu sıralarda 
mııhl.ei.if yerleı·de kendisinin ba-
rodan çıkanJciıiiını saltlıyarak da
valıar deruılıde etmek ureü'e ba
zı e..ohastan para alıp dolanda" -
dığı ıddia edilmekte olduj!undan 
ıbu noktadan da ta.'ık.Jı;,at yapıl
nılltadır. 

İNGİLİZ 

İSTİHZASI! 

Kraliçe Eliuıbet Transatlan· 
tiğinin tekrar İngiltere · Anıe
rika aresında S<'ferluine bıış
lamq olduğunu Londra radyo-
511 haber veriyor: 

Nanemolla, ııacı.ı.enin ille • 
riıtdc bir hayli düşilndüktea 
-1'a: 

- İşte İnpıiz jdihTpıının bir 
örneği!. I 

Dedi ve.. İlive etti: 
- Bu miknatıslı maya, deni

:rıalb, deıılı: üı;tü gibi biltün 
vasıtaların iııtihfafıdır! 

TEKİN OLj\llY AN 

BİR MEDİH 

Tesadüflerin garY, garip cil
veleri olur. Aka GünduL bir 
yuısıııda Bulgar matbuat n
mınn müdürünü methüsena 
ediyordu. Tam yazının altın -
da gözüme bir telgraf haberi 
ilismesia mi? Meğer, Aka mek· 
tubunu ynzıp, gazetesiuc ıı:ön
derinccye ve yazı da oeşrolu· 
nuneıaya kadar matbuat u -
muın müdürü dcği~ Na -
ne ollaya bu g:ı.rip tesadüfü 
naklediyordum da: 

- Aman inşaallah Aknnın_ 
aklına günün Lirıntle bizi met
hüsena ctrnek gc!mczJ_ 

Dedi ve_ Cümlesine ekledi: 
- Demek Akanın perdahtı-

tekin değil! 

BEŞ JUİLYON 

'NEREYE SAl'.FEDİLECEK? 

İstanbul gazetelerinde es 
çok okuduğumuz hnvadi9 be· 
Jediyenin • istikraz ettiği beş 

Selttiımiz orta ~ lise, 
ıs:ın'at ' ö,l'ıre:mıen <ıkulıl&n mü
dür:leıri dün b lisesill'de umu
mi bir 1oolant.ı ~. 

'Bu ~ada eıefımleta.lcbe ve
J.ila'İ!nİn mektepler l:ı dı:Uı a fazla 
a!Mrarlar ol:maJıanru .lıemın ı<;liD 

71Jf4-'qı müdürk•·iııjn. a:r.azni fa
aliyette bulumnalnn, bütün ta
Wlıelerlıı kasket ıııymiye rnr:c
bı.ıır ~utukap t&Wııebkle alıİlrosl 
olm.ıyanlıırd.an a.c üruıenin ~ 
kıeıt ız;,w:r. clari hW>USı.sıda daıırn1 
!kontroller icr.a oluıınw;ı ka.rarlıış
tı.-~11'. 

Bunlardan baSka; şeıhrimizin 
busı.aoi varziyeti narıarı dikk:ı.ie 
alınarak ders ytlı ilerlediktıen 

sonra rnek:t.ep ğ'.$irmek ııt.i -
yen1er.in istiood elilik~ i , u 
seıbeı:ıleri zab•lıa ve !uı.y:ıııaloam
lıkl.ar tıAflcikıaıtivle 11):,ysilk etme
leri karaırlaştırıhnı.ştır. 

İTİZAR: Y a:nmımı çokluj!ıından 
+BOZGUN• adlı tefri

kamm koyamadık. Ka
rileriıaizdeıı özör dilcJT.1. 

milyon liraıun J>Uey e sari<> 
l1ınacağıd.ır. 

İki günde bir: 
- Beş ıuilyon lira nereye 

sarf edilecek?. 
Baslığını herhangi bir gu ... 

tede görmek mümkündür. Para 
alınmadan, alındıktan sonra 
yapılan n~iyat ve valinin en 
son izahatı bonon nereye sar
fedileecğini mnhakkak ki, her 
İstanbulluya eUerletwjatir. 

Nanemolla ile ayni mevzma 
konuşuyorduk da: 

- Benim otlum bina okur, 
ılöııer döner yine onu okur! 

Dedi \'e bn cevapla iktifa et
ti Artık bibnem bu cevap ser
levha aah:bi gazetenin havad.Mı 
tazelemesi.ne mi, yoksa para -
nm nereye ve nasıl ba~anua
ğına bir i'1!ret miydi?. TeWr 
haklı:ı. varsın, sİ:tİ.ll olsıuı! 

HEPSİ -----
İCAT_ 

Her memleket ve herkes 
ba.o;ılôndürücü hir sür'atle > e
ni icatlar peş· e lu> yor. !'·en 
ve teknitlı> yarattığı harikalar 
karsısında bizde de esnaf; kon
trolU. ·üat ruiicadclesini ve l>u
na mi masil ıcdbirleri bertaraf 
etmek için türld türlü b:ıhane 
icat ediyoz. 

Hem ne ın.ız mız icatlar. ŞiJD.. 
di de fırıncılar: 

- Miil hllSlıs ® yok! .• 
Diye bir k~te bolnnmQ

lar ve bU11un bin bir sebebini 
orta:va koymuşlar. 

• anemolla ile konuşuyorduk 
da: 

- lle İ icat dq;J mi, L. Ç&
lebi?! 

Di erek bana hak verdi. 
A. şEKtP 

Ve, Kızlar ağa.sının saraydan 

ınUs:ıb aya lftll'Oll ......... = SlE!I'.U... 

r inden hiç biri kabul edilme
nrls ve m mOOıle::le ye
ni bir musııibalc3nııı açılıması ka
rar :ıaş'.mlrnıştıc. 

Yaya 'IO!cu!= k.mndan kac
şıya ~bilecek ı v :1erın k
tikl.il c:ıddcs ndc ve Beyoi!lunun 
di~ bazı yerleri nrl "Yeniden l 
tahdit ve • it o unm..:.ı ıçin fa- ı 
ali;;ete "(CÇİhn.İŞ!ır. · 

d ve Re' ' nce bir c • cedvelb 
lraurl.arı.hn mna b:ı:slanı' 1$lır. 
Avın 15 ~den ~ .. otell"r 
bu c • • ııöre •t&cUmaon• kul· 
Jaoall>Uecclderdı.r. 

laııtı va:ooıışlax ve ltaı yadan """" I 
tir 'eri k•lht'ann cinsleri ve 

Rrdir. ======================================= 
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Amerika Hari
Müsteşarı • 

cıye 
( Baı tarafı 1 inci sa11fadal 

ve liıera.l Arclılbıtld Sinclair ile 
mı ~'eceği bildirilmektedir. 

Muhtekirlerin listesi ) 
(B41 tarafı 1 incide J 

kında fl _ _.u .o:.ı"11e •beyanna-
'1'lell1dmı veırnemek i<-ın tıa.zı de
ooQır ve mab".1llcnle sikı neza.
mt ıter.tiıb..tı alm1$tır. • 

gil ere.-1 alya mÜ-
-. ..... ebatı gerğ·n 

• 

(J:1aftı11·afı 1 meide) !l.e <>ı3n bır Ir.,ıı. ı1ı.z tay~ ~ 
:rm b1r l!ış= dik yaı:ımıyacak - mz tizcırlu;.ıe Btl; rermeMe aJ:ım 
ta. bir Alman taMelhruıiri il~ 

.Tll:ı>; • "~.esbin Roma mu- ve deıiı a.I hÜC<ım etm"fş!ir. T~ 
~ -~~ yaZJ'r'Qr. '-::ı.ren.!n to~ıJ!ı tbambal:ı.rd;m bi::i 
.~ Alman ~ dl>ıili:a!t.nın 'tam ort=.a ısa.. 

!l t.cısiri a.}tında :lı:aldığı b ır bet r.r.:mrl tir. 
a ~en asılıışUınalsıtad:ır. Gcı:ııı dertı.aıl su:lara gömü.1.müıı 
J\.lo:>l!:ı -~~~ bazım ln- ve Wa-z s=ra ııtorı i~ yaıt Jekelerl 
~~olduğu lç.in at'VU!l iSünii bıplıam$r. 
ltlll::.Oriel"i mü&adere Etılilderini inmira. 8 (AA.) - 5355 ırorılulı: 
a-zı de ~lıerenin italyanın :lr.alı-ıın ıbarıdımlı Amelia Aureıo 
arrrf kahn:ısmı istediği ve ooır- vaııuru 1.nı.~!tereni:ı şarlı: &ahili 
.. -...... bir a!:Yaaet ~ et,. 'açıiı:km:nda~aldııdır. Yanll!D 
..-ine maıni olıınıya ~ılC- i<;in b'.r Alman ıtayyan:sı tamfınıdan 
lıEndl ~ ıklımüriill İtalvan ı."CllPllan boo"i>ardırnandan çııkm~ 
~ .-ıayiıi mamul.Atı >le i>de-;, • tll". Mü~ bir kicıi öl-
l" lrırJe i:rar eııtijt1ni iddia 0 yle- müş, ~ri lbir İialyan va-
mı*1ıedir. Bu tmiianm çüruklüğü puru !lam!ırulalı. lrurW-mra in
meyd2nda cWnııswa nıl.?mo:n ha.l- J ~ ıhaotıaneJıeruıd.cn birine nak-
,._ ticanlt l?a:ııil~ tevkifi lat'.h'i:jti:r. 
'8vfar"" •in ~ -1~an mü- İ'lalıyan V&puru mvre!:ll!>bııbnın 
llllizrelerinin CıalJ:ki rnesS!eıJnc arıllıtlıtıgına ~re. vapura rlörtbam-
ba'l'l.ı °*iu/!U ve bıııüt«mir. İt~ llıa isabcıt eılımi.\lt4r. 
,.,.ı pyri ~ııplik . vaz:.!"ıle- H.:ılır.lamadır ki ;ıeoen baiita di-
rbie ~ «ost~<;. sev- ~ lb!r ~ vaııuru da Şimal 
kdanoeılı: ~ lle-n aiirü.l!mek- Deınİ7.İlıld:e iblr !sı.ocra li:ınaruna 
tsl.r. ~-= ~bil: Alman denizal-

Berdbı, 8 (AA) - Slıefani A• tı ~ taıra.fm.da'-1 tıatınLı:nıştL 
jamı büdlriyor: Iloyfbeır Ajarısının ~rı.dii(ine 

flıl:beutıop. yarın. a:ı: bit ~ "6re. Ama.nyanın 5Jl46 blflık 
det hJm91r uıse ~ ıaide-- U;ruıguay vapı:ıru Şimal Nllııa D~ 
mıtır. rrizinlıe bir 1 nı(!i1h ı.«rs> ~ 

I..ııoıira, 8 ( A.A.) - S!ıe.faıni.: ıtarafmdı:ı.n yQlra].aıımııs ve intlıaır 
t,.ı bir men'l:ladım ~ tfJın.iŞl:ir. 
ll!fıre ~ verir !Miirelıld>ııt :tn.ıüiz 5!Rniııt ..... 
~ ~ oe\"abı bıııar~ fıııdan kuıttanhruşhr. 
ı;.Qbidİr. Uzbı$tmcı bir ~ Ams'.nUam, 8 (A.A.) - Ho&.u.-
.,...An~ ~ bu c:e-np mozaıke- ıd:anm cDefhıjU. vıu>uru Roıl,~ 
~ dev.o.mı lı;:in açık bir kaı>ı dam Lmaınına g:irerltoo 1IEQbu1 
lnml<:ıınakt.ıııdr. llılr ~e tarafı.Man l:xımb&:nh-

1.aıdra. 8 {Hu;ıı5i) - ~ marı erlilrrüş ve mitralyöz ~ 
6'zn.:4Dcnmme c.evı-~ ~ 'ile u:ştur. ·ı 

Yabancı il imtihanına gi
recek devlet memurları 

Ankara. 8 (A.A.) - Maarif V• { dilekçeye hüviyetlerini; Jracıncı 
iri' lıgmden; maaş veya da;ınl ücret derecesi-

3656 ve 3619 numaralı k=unla- J ne nıw:rı.ıel olduklannı gösterir 
an vai>ancı dil bildiklerini :!eri 1 :fctoiirafh ~ inlı.ıap edecekleri 
ııoüren memurlar icin iesp~t etti.-
ti i;ıptibımın nıııs.ıl yaıulacaj(ı hak ı idareden lıaı!dikli birer vesikayı; 
k..1'1!ıi.lti ı.:ı.lımatname a:;:ıS;lda n~ f&ısl'n ınaash Vf!Y1. daimi üc-
ro11·0m•ktıdır. Bu talimatname- retU memur olanların ise men-
ye ;:ure aç.!Jl<:ırlt ımt'lıanlann gün sup oldu;k,lan i.darenın sıcil mü
leri .Ankara d.!I. tarih - ooğrafya dür:üA;ünden .lıilviyetlerile dere
fakW' ı ile İstadıul Üniversite- celerini, yabanCJ dili yeniden mi 
ai tar,,;fıneı a11 ıU:spl.t edilerek ve-
blli.1'.çe ;:aıı olunacaktır. Yoltsa eskısine iliiveten mi öğ-

8616 Vf! 3619 numaralı Jranwı,. ırendikleriıri, eskiden bir dil :im-
IHın neşl"'nden sonra ı:ınt:ılıan ı- tihanı geçirerek "hem~ l>ı:r hak 
Çlll .Maarii Vekill.iğllli! .muracaat kazaıu.'P k$ı2 ımı,P idal'Uı;. gö&
ebruf olanlar, müracaal.ı.an !cra llrtmek Ü2cre alacakiarı birer vıe-
Vekileri Hey'etiıı.in 20/2/94-0 ta- s:,,ro~ ~lııri ı.a.-.mıdr. Di
ıih ve 2/12.916 sayılı kararile ıu.. 
ı:,..ıı buyru:la:n aşa;tıdak, ta.Lmat- ld.çelere aynca 4,5X6 ıDooy..ırıda 

~~da •"'-"-ilir. =enin ı.kinct ;mıddesıMeki şart .....,,..... 
bra uvm..van.lar, ekı;iık. vesi.ka- Madde 3 - Y:ıft=ıcı da imti-

ha!".an bı= maddede yazılı 
mlllı ..aına.ııiırar. Bugün müeGsesclerde. İ~aı::ı.bulda üni-
den sonra.Kı mur.ac.ı.atlar ... ali.rr.at- " 
name<ie tcsblt edil= aylar içı.nde versite rektörünun. Ankarada dJ 
kabul edlecekt.ır. · ve tarih rografya fakultesö deka

rwr.ıı nezaret ve murakabesi al-
•r A L l !il A T N A M 1'l tında dillere ı;ire kurulacak ko

m:syQnlar tarafından yapılır. Bu 
Jocmısvonlann azası Maarif Ve
killiğm.ın inhası üzerine İcra ve
kil!erl Hey'etince tayin olunur. 

.. Madde 4 - Bu talimatnameye 
gore y ahımcı dil :rr. ti.lıanma gire
ceklerden imtihan o'acaklan ya
bancı_ dilde yazılın~ en ao: 250 ke
limelik unııırr.i ı.ıcvzudıı. bir par
çayı türk.(-eye ve tür~e yazılmış 
en az 2fı-O kelirne"\k umumi mev
zuda bir parçayı yabancı di.l.e lfi... 
ı:ate müracaat ebneden doğru o
larak tercilıne edenlerle komis
yonca verilecek -bir mevzını not 
almaksızın 15 dakika dü .. ündükr 
~n wnra ·,"lt>ancı dilde ağıuia,n 
doğru :ııılnta.h'lı>n!er muvaffak 
olmuş savılırlar. ' 

Fin-Sovyet 
müzakereleri 

• ( B4ı tar4fı 1 inci sa11fac!a) 
yapilin t*plerden çok fnzıadır. 
Bu talepler lııı'kkmd.a tafsı.!At a
hnam.unıştır. 

Londra, 8 (Hususi) - - Royter 
Ajansının öğreudiği.ne ,gö ·e, bu
gün Soy.yet ve Fin de.egelen ara
sın<la Stokholmda doiırud.ı.n. doğ
ruya müzakereler cerevan et • 
mek.tedır, · 
Finlar.diya B:ışvekJi B. Ryti m 
Fi:n!andlya namına evveıce Mııs
k<wada müzakeratta hu;unnıuş o
lan B. Paa.>iv:ki, halihazırda Stok 
hoımda, tıu:lunma.kta:ı:hrlar. B= 
şayiıı.la.ra ~re bu iki, zat, btl'gÜD 
Moskovava mütC"Veccilıen yola 
çtkaca.klardır. 

Öğren:ld1;:tır.e ı:öre :Mare<a.l 
1\hnnerheimin ha.i:hazırda '3:0k
holmda hulınınıakta oldu,:tuı:a 
da:ir olan ha-Oerlcrin a.>lı ve ~ası 
yoktur. 

Sto.khalmdan gelen haberrere 
göre İsveç hükil.meti Fınlandiya 
ho.ıtımde tavassut etmekte.m-. 

Pı;ris, 8 (A.A.) - B. Surrımer 
Vels'l:n meclis reisi ıB. Herriot ile 
mü 'akatı bir &aat aünniiştilr. B. 
Vels müteakiben '3. Leon ~ 
:ta fl<Jrilsmüş.tür. 

Londra, 8 (A.A) - B. Kenru!dy 
bu görütınıe esna..~ B. Vels'in 
Lon<lrayı ziyareti bahis mevzun 
.inıu.';l';uc. 

Paris, 8 (A.A.) - Da-ladier dün 
Amerika haricı:ye mı:. ı ~ Vels 
lle ya?Jtığı mülakııilan sonra Ray 
ter Ajansı mıııhaılıirine beyanat. 
tında Ve ziyaretten ve bu kavuş-j 
mıısından fovkalade memnun 01-
duğumı söylemiı;tır. 

Bu mül.ikatın bir saat sürme&i 
bek'leniyordu. Fakat lbir saat 40 
dakL1<a s\innüş ve Vels Harici
'"' '=r iıılın d.ij!cr emfu,i.!l.· ka
nırlaştınlan konuşmalarını bu 
suretle ~cciktirmek .meclıuriye
tinde ka ~ır. 
--~ 

İngiltere ve 
ransa 

İyi mn:Uınat al::ın İsveç siya.si 
mabfi.lleriııde Sovyet.lcrin mu - ( Btı$ tarafı 1 inci ımvfa&J 
'huaınattan evvelki isteklerinden ner.aJ. J.uın::11ud Ö/ildon ÖDC" 
çok uzakla.şan .ııekliflerde bul.un- Haric>ye Vekili Şükrü S:ırııoc>ı?-
dUj(U ı(ı!enmektedir. l.u De V'lli Müdafaa Vekili ~ 

Sullı şartlan etrafında a!ınan ~ N'lk:ı Tın:sz'ı ve bunları :ta-
ilk haherler Helsinkid~ yeioı u- lı:tıen de genel kunna r başkanı 
y~tır. İsveçın böyle oarl- mm-eşal Fc""Zi Ça.1<.ın$ ve orge
lar delıilinde mü.tevassıt ro'ünll nerall Asını GWıdüz'u. ı:ivacet ey
.kabul etmiye ikna edilebi.lmio ~ liyecdkılıe.rdir. 
masıne hayret edil.mektedir. Rıı> Sa.:4 13,30 da ııenel kwmay hat-
lar a.ylacdaı:ıberi o kadar cüz'i ıkaru mareşal Fwzt Çalcmak ta-
mıwai:fllıyetler .itAydetrr.işlerdlr ra.f.ı.ııdan rniJıafhıler şerefine bir 
ki, F'irı!lan<liyaya ,;,;t!klıali ile telif ~ziyafeti verllec<>ktir. 

me veri1m~mştir. 
Gene !bunlardan bi:ri d.e Y a.ıl 

""' peynir ticıı.retiyıle ımeşı:(ul Se
fer oj!ikı ailesinden J. N lllı:o\'.ıkinin 
Hasır ~Jesi.ndelı:i. d~a 
120 çuval içinde 12 bin kilo şe
ker bu J unmuşl.ur. Şcl<e:r işiyle 
a!ilkası olmıyen bu müc-sscsenhı 
ıtnbırrma şekerin n'1Sll ~l:ri 
<ll"aelmlanışl ~ malın bir ~ 
cı rtarafın<lıın t>.dariik edik!!.~ mey
dana çrkaınlanı.Ştır. Alak>adar t&
cir 'bu ııe"'<eri Sefer o~lou ınrü.et>
s~ sa:lınus odur.mu zabıta
ya ı'fıırlıe otımi~ir. Bunun ü:zıe
rine Sefer og!u Nikolııki diin 
zılbrtaya davet edilerel< ma lfıroa
tına müı-acaaıt edilmiştir. 

Gene dün Siı'lreci de biır ıt t<er
Jıeme ve çil:ıolaıta fabrikasında da 
mühim miktarda seke• builuılfCIUŞ
tıır. Bu şoke<"!crin de b!t;'8nna.
rr.E<Si vcrilımedıiiti anJa,;ıl:ın.a&ta -
dır. 
Bun<baı ba,ka üç m<i: •serle 

daha 60 bin ~~ vakın sa!dan
mıs ıııe'h'.r ibulunmus vıe taiıkıka
ta girişi!ımi$i r. D!jier be:z.ı ta
cir ve müemeecıleri.ıı lbeyanname
lemıd.e çeh.Tleri rnevcqt olmad>
l'ını biJdirnıeleri nazarı dL1<kaa 
oelımi"1ior. Bunlanrı vazi....,Q.rri 
de 1eli!.-ik edilccokl.ir. ~""'r ,... 
kctine ellnd~ki malı QC•k ırz l!,Ö<r 
teren ler.- arasıntla şiır~ ~5 
b•r. i!<ilo şekı!.r ald•Eı bo.ldc ertP.5i 
ı:ıün ynlnız 4500 ki !o 9(.•k«i cıi>
dui:'lll1 u :ıı<')"'lm!100Tle i.~ •büdiren 
bir firma da Vl<!"dıc. 

Zı;'bı1a şeker kaçuılımasına 

iD!Eırd!i:ınnda ~ tıu)ına n Qio.. 
lro~ ,.., şekerleme i.n .aJAbhane
si (!ThO l:ıan ıınüesscsel.M" ibu şe
lrorl=in =l< norm~ s~yai 
nükıtarkıınna thkabül ~vılıcdwinl 
ve U1lUll miiddot bir &1dc ~ 
00.eımıiyeceiıin-i iddıa etmw· rd±r. 
Bunun üzeri!ı!e şe.i;e!: il maıdd'.> i
mal eden bütihı mü• sseselerin 
nonnoıl sarl'iyaıt mikt rlan eıı.'ld 
faturalarına da ba:ktlarak rokcr 
~ ve aı.üarl:aırI.aıroan 
tıilikik edl'ıınektedir. 

Emni'j'l!'t mü.dürü 2viuzaffa A
"alııı dün~ Vali ~e Beleili
,,.,_reiııi Lılt:fi Kl:'darı ziVaret e
dcidlt '!1!ıh!kikat ve araŞtı:ıımaJar 
hrldnnda ı!:ı:a.hat verm.is_tic. Sak-

'I"". \, fiyatl3 · taTo'c ~vri m~ 
,., •"'1cla.r elocle et..nek ,1?ave-
si h:ımket t'"'V1ed ihlc>i anla.sı -
lam= veni ıa'lı:ıı hukümlcrine 
l(Öre -ılıiı:ıdll..- teezi ye ed ikıcdclE'f'
di:r. 

Direr t~:rafıtan Bele<: -ve Rei&
fülj dün bütün ka)''lmtk:ımlıklaca 
'bir emr ı:ô ""l'rlst·r . Bu emir
de; f1C!)cer fivatlarır.m teıt:ffiiün
derı sonra ııeb'nien mamUl. mad
de fryıatl.arırun ba"Zl serntlııır.dıe 
~jz bir şek.ilde vüJa;e.ltildiQ 
heıberierine isaırElt olunınıalı:ta ve 
\ıl=a.t ~ın heın<'n bu 
lıusııSta stkı bİı" kontrole ı:eçerek 
fMil!l<ırı acııtı.ranları bizzat te&
biıt ~ siddotle ceı:alandll:ılma
la.n tamim ol.unmaoktadr. 

ırtın nın tahri ah 
1fİ.) linne% şa.rtJ.an nas>1 teldi:f ed&- ~ günü ai<t;.ı..""llına ka -
bilecekleri anl:ışılıım:rvor. danıahr:imizıde.kalaaıJcııMınmuh- (Btlltara.fı ı incide) za oJınu$uır. Liman idaı...Sıi.n 

tsvecin veya Alma v~nın. bu terem nıb:ıfirl<!.r şerefine arge:nc- bir ırömaıikDr ycdıejfuıdc tıdr teklı!l.,ri ıa.bıtl etmesini. t:ıwiye nıi Asım Gündfrz ile fnıtiliz ve B!r çdlr K.aradıeniz liınanlanna 
ey.emek suret ·e. Finh:r..d1ya üze- Fransız.büyük elt;-ikri tarafından 10 g-:hn '">beri \1111PUr ıığram::dı- m8W\& ol.d~ Jı.;ılde H.&li('!Pn li-
rirıd<ı bır tazyık y~pı ld!Kı İsveç birer zi.yafot vuilect.-ğı ııilıi İn- i(mda.~ llırac:n e.~rı i~eleler-

1 
mana çı1<ıınakta fun fl.eDR 1..-öprii 

mana1i...ndc red olı:.rı..""aktadır. ,ıtiliz mük elça tara~mdan ay- de birikmiş, bwtlardım bi.r Jaı;mı ı;ıfu,ünd::n çıbnaıkta olım i'l'lıisar-
İsverın d'1vrct - l<'iruandıya an- nro r rC'<:ll.lltabul v~ııı\ıı.caklır. kırnı.r \"'e Tarı vı.-;ıurlıırına yük- mın 6 mıın.aıralı ~ ile Qlll'-

la:ş:mazlı,i!ında yaplıf/;• ~ le'.ilınişci.r. 
1ese'OO.Sünde Ahn;myanın mı>t.b.al- tJ " 300 00 Karadcnizdc kar !.irisi de var- p~ı$J;r. 
dar bıılunduğu, Skandır.avya - oU n il n ' dır Btı yü-ııclı:n dün bir çcık \"lir Fıt'tına ve y~ur şebrim!i2de 
dan ,gelen raporlaniaıı kat'i su _ !J karada da tslıııibat Y~· Ev-

' 

pıır!l?.r l:ıo{!aroan ç•k&mamıştır. 
rette dJlla:ıılın.aktadır ag' l ı' • ıA h 1 v<>!lkıi ak·~ Kuru Çeşmeyi Cıepe-z ıoı a 'l Ev.-ciki ı:ün. limıını.ır1ı.dım KaTar ~·· 
u::::n1ru.nelıi· · ande•-yalıları hır uzla4 - ı u ı L!I• 1 dcnlııe 'hartlet eden DPniz Yol- }erden iren sıellr.x basmıs. ttaım-

- . daJ:ıa cnerjık im t 1 w.v seferleri dumnıı.ştttr. Tram-
surette harekete g~.nnek için, 1 na a 1 1 yor lzrınm Dıımlupmar \"8C'llTU K.a-
Ahnanya, İsvcçin şimdiye kadar U 1 . rarlcnizde mü;..lıiş bi::: fırtınaya vM1«da ol.:ı.n halk incrcl< ev4e-
yaptıJ:ı m;kvasta Fin'andiyaya (Baş tarafı 1 inci sayfac!a) yaı;calanmış '' Wçük olan v;ı:ınır r.irıe yarmı m:<tre vükseklij'(incle 
yard=ına bundan ıböyle müsa- civanrıdı devri:ı'IC! ı:<-zen Ü<,; diiH- yo!o.ımı dev-...ın edemiverek ~eri su ve çamur yürüyerek l?C<'%IJeı'k 
ade edemiyeceğini ıo;:dmn~ir. man g9misini tbam1».l.:ıan:ı:;lır. döımJii<ı ve BüY'il'td<'tt öıı.ledııe surE!'ÜY:te gfl:mişle!'di.r. &ıcak 
Bu suretle Alır.anya, brr Rus-Fin Aynı l(iln.frn gcelSı., Svllt civa- do:ıürhn.iştir. Vr.>ur geceyi lx>- ~ vakit otr:ııım-ay amelesinin 
uı.'a.şması :cin ciddi surette uğ- j rmda '1X Alman yardımcı gemi- ,it=la ~irdik1ı:ın sonra ancak ra--.""lla~ını ve Finlandiyaya her sine ta:ıauz edihnış:.ir. Nilı,.-:;-et diirı Karadeıım: çrkaıbilmişl:i.r. yclu açmmmi):; ııevi'"iise!er tanin 
türlü yardımı kn~m·•nı· lsv~teu "-·""'-" 1 D · d "'' -"'-..&..iJırn':""'T. ~u~ -~ "'"'''"" '•.m:> aııı.-,;ın e ı:ıö.·ü.ıen Dü.rı sıı.b:ıh denirlerin fazla dıal- u.""'"'"' "'~ taleb<-tm~ aksi takarrde Alman- Heinkel tavyarelerin" a;tıeş aç"'- Şehrin diğer ("ll'kur yerieriııi 

"- 1 ı ---• Bunla ' · -' ı;r'"'1 ve :ıikıntlh olmıı<a '~ yanın .,.,vye• enn eh:ne askerl "-""'"ı:r. ra L~...,..t v;. -· ur de -·'ar 'basm• ... ,ı~. 
··dahal ,,ı b ı 00- ----"'--'~-''· k.öpruler de açılıımaımL-rtır. "'-"' ,... • 

mu c e u unacaı;ru söyle- L'U """-"'""'"""''""'"' • İ y-.... ~"".*' e Dikkati- -"-~ zıti.otir. Landra, 8 (A.A) _ Hıwa Ne- Fır1ına İ:ıımit ve :z:nıi& liman- ~v.1~ ,_ ~ 
İngiliz matbue:tında çrluın ha- zııırati bu sa.balı bildiriyor lıi İn- lııcmda da. tahribat yaımıı$tr. ~e 21 :numaırslı Şevb>tıin 

tıerleı:e {(Öre Finlandiya, MosJro. ~ tayyaırek!ri dün ~ A1- İ'.lllnirdıe Oııırıhuri:yet isimli 50 tEvi ile tıit!Şiğiındeki 19 nuımaraılı 
va tarafuırl:m yapılan sulh tekii! m.:,."l lkıp:'!lild:m üzerhıde UZilll ke- ,lıınluk bir moı& tıatırus. kaptanı Yeşiln<öv MeteorolDji istaeyul?'..UlA 
lerini reddetmiştir. şu u"'1Şları yapını~l\roır. Tuy-- lüll ikuri ru,. alıt dıeı:ıovu sular basmış, ~ B:.ı s&b.?.h çıkan ga.zeteler sa- yaırela". Şaırki Polonyaya kOOac ile üc tayfası güç e a 
kat b:r sulhii.ıı So\-yet zellt(inlik- u=ıı:nı$ar ve f'o ·'l !lehri üzıe- ml$1ıc. İıımmlıe b.r cok evlerin iıtfaiye ı;ulerı 00şal1m~. Burı-
!erinin SkandU:ıav macffaların- rind de UQIIl1.IŞ1ardır. damları ~ 300 k ı.lar. ev leh- krdan baş\"a lbir QOlt ~ du-
<ia erime.;indcn kx>r!u • .n Bitler i- 1,..~ t;':f2rell!'l"ın n P<>ikmya r.la li ~rOk t::dıliye etliıriJ... va:daırı pk:ıimı$ır. 
çın d.p.oın.atı.k ıb.r muz.aıffer;yet üze.,•indıe uçuş y~tıklan .H.k de- mie!Jr. İzmir !.imanında' dalga - Avrupa \"'e Trakya (lliliitle!'i 
o"lac~ yaz.maktadırlar. fa ola.r:ı'k bilıdirilinek:tedri". ıa.r K~ıılki '!erin dam- ,;ıe tclı:>f.oon mubı:i!ıeratı t:edbniit-

Dai!y Ilerald ;ga.ıetes(, dahil! Landra, 8 (A.A.) - Yarın &i- larına~adar yii.ksekniş, cam ve -'· --' ..,....,, lcl h.aıt-
s.'-vasete muteallı"k "ır· ı- 1-·- mu··- "-""'··'-- L- ıtıi.r. 'lY:oa< ...... a .,.,~n tc n ·J ., QAU.U 1Mı ;ıjtlT'..a c-..·u=..o.k "''t:ilizlerin cerciveıbi kımı~ır. 10 ya.rah .___ ..__ .. ı ........ ~ A-"·- Ye 
Jahazaiann da S~a •• n'in .F'inlan - adedi 300 obin tahmin olunmak - ...... ı .,.,..w.."?l..,.·-· ,......ra 
divaya karsı 'Yanı.iın:ı;.kt;a ol.an 'ta<lı.r. '~~~lki akşııuı limanımJ?ıda da valruz Geyve ~:11e"" br~~ 
harbe bir nihayet vermek arzu- :ile \romıŞIIlabilmektOOir. uımJl" ba:zı hrr.a.lar ~:rtu.r. 
sunda •lıuluıımaı;ını intac; etmiş ol kim kalınıı;tır. Diişrr.an bw: üze- or.t::ıköy iskelesinden lka1'ıi>a- ~ ve Zo~ baUıırl 
duğunu vazına:ktadır. da ar!zaıya uwaıınc~tı.r. 

Bu !!&:tele d yor ki: rinden Vuoksiyi aşını ya beyiıu- ,bk bir yıol.cu ile har<'l-et ed.En · Tcleüm nı.tıanııın tamiritıe de 
Sovyet liderleri, halihazırda de yere uğraşmıs ve Paak.lrolu ;,;.. Sirk.ati lfa.'V1·iyımin ~~ nuıınarlll.ı • 

aocak uzun sürecek v.e pek paha- tikarnet.rule mu-. .. ııffak:yet.sız hü- vapıı;runun bird<>Ibbı-re düzn.cn ma.-
1 camlroaıktadır. Rasaütume, ha-

lıya malo1acak bir .h.trp yapmak- cwnlar yaparak 400 nefer zayiat ki=-'Sİ lkırılmıs fak:rt k~ ye- wnın il>~ de 'OOzu.k gide<ıeıi;lııi 
ta" ta.ın bır muzafferiyet elde e- vermfatir. delk el dü.ınaııi ile y:ıpııru güç- ve tırtınaının denwcrde devam 
dileıniyece{ıine kani bulunmak- Ladoıı:a ııölünü.n şimal şark.isin- Xiık.l.e kiiprü.,.-e ~tirmilµr. edec"2ini .bi}dinnek.tOO.iır. 
tadırlar. de, Kollayok.i de ı:iinlerdenheri Eskişehi.r, 8 (A.A.) - Şiddet-

Hels' k" 8 (A.A) =-•- di süren muharebe dün de şı"ddetli Ge~ eV\-eik! ~ün i<öprü'llün A-ın ı, - ,, uı=n - dalar .mı.~n lıaroJ<eit l'den li biır fırtınadan oonra Porsuk ve 
ya lebl.Jii: devam etmiştir. Düsman piiskür-ı Sarusu taşmış ve haılık geceyi bu 

Kareh cephesinde, Vi.ipuri kör- tü!miis ve mWıaretıe m!"Vdanında Deoılz YoJ.Jarının Burgaz vavııru y'~~- uyanık ~'-;• ..... ,.,_ __ 1 
fezmin simal gaııbi kısmında dili;- takriben 2000 ölü bırakmıştır. Smreti Hayny""'2n İşı(iizal" iıt:im- '""'""""' ... ~u ..... ., •.• '"' 

man tazyiki devam etmiştir. Kör~ Denizde, Viipuri. gariı nde, buıı: lxt.u He müsadımıe etmiş, >k.isi. suk civarındaki evler sularla :ınah ı 
fez aj;zındaki yarını adada mu- üzerinde, Finlandiya sahillerine de lııa6a:'a ıtı){fa:ınışlard>r. Liman surdur. Ba:tı duvarlar Jllcılnuı;-
hareıbede dü..=an ilerlemiye mu- doi'ru iJerl.iyen iki dii'>lll&ll kolu, 1ıaHkıik:alt yıa.rmıalı:tadır. tır. Sular kabarmakta devam edi.- 1 
vaffak olamadan. dün a.lcyim b't- ric'at.e nıeolıur kalmıslardır. Dliıo. dıe ltüpı:ü aiızında bir lı:a- yor. Nüiııııça zayiat yolttu.r_. _ 1 
nı.İ'ltir. Fi.nla körfezi buzu üzerın. -------------- -------------------
de bulunan müteaddit tank ve as
gari sekiz top talır'.p edi:lıniştir. 

Vi'puri l.örfezi .le Vyııksi. neh
ri üzerindeki mevzii taarruzlar a-

Bugün MELEK ve SARAY Sinemalarında 
&sli sU".eınanın buı:üne k.adaı: yar~ en l!,ilzel en mi1lremrııel. filmi, en bü·yük şah~l«in ~-i 
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JEANETTE MAC DONALD ve LEW A YRES 
Filine i!lıve olaıalk; Düava hırvııd:islerı 

DİKKAT: iBugü.n sea:nıslar: 12 - ı - 4.15 - s.:ıo w 9 
CunıaNS 12 ve 2. pazar 11 eeı:nsbınnda ucuz halk ıno.'tineleri vardır. 

Sizi kııllik:ıhalarla ~ürc-oeık ııeıı'e ve ımide saracak misli 
görül:nemiıı .!bir şaı..'ıeser ... 

Sincmaauıda ZAFER DÖNÜŞÜ 
l O R E l - H A R O I k!ı:.":h·. ·~~:ı::r, 

SAYFA - ~ 

Alman teminatı 
lE~ka1"den mabal) 

Çekoslovakyanın hiebir end<şeye 
d~meıtl, müsterih olması \çı.a 
bol bol teminat vermi$ti. 
•Almanya, bJylet·e Avw.turya

yı hiç müdııhalcıJz, lck kurşua 
atmadan iş:ınl ve ilhak etııkkD 
sonra, nltı ay geçmeden Çckosltr 
,al.;) aya dün ıi \e Sıidet toprakr 
!arını istcmiye başladL O sıradıı, 
Macaristanla Lehlslana, altı ay 
evvel, Çekoslovakya)·• verdiği 
teminatın aymnı ver;yordu; hal· 
ıa onları da Ç.ekoslovw·a ) aI: • 
mnsma iştırake tc -,-ik ediyonlo. 
Bıı iki d"'·let, bilbnssa Ldıista-. 
ı:örülınenıiş bir gafi tle Alımın· 
yııya yıırdun ettiler. Polonvalı
lar, kendileri içiıı, sol ) aaları:..dıı, 
kn\"vetli bir ileri karakol, iyi bir 
müda1aa s.i peri hizm tini gören 
Çekoslcn-akyayı, bir kar toprak, 
bir avuç kömür için, Alınanlarla 
beraber vurdular. Tarih, talıs1.1 
Lehistanı o zam;on idare eden a· 
daınlann bu cıbiyanc gailet ve 
hatasını aıl.a afietmiyeeektir. 

Alınanlar, Südııt davası esna· 
sın.da, Milı!ıh'de İogiltcre, l'"ran
sa ve İıalyaya, dolayı.sile So\')·et 
&w.ya:va da, bol bol t.minat ver
di. Biti in ....;, bala, k~ıv 
dadır. 

-Almanya, Südet toprak.lama
da ) ~yan üç baçuk milyon Al
manı da kurta:rnw,tır. Artık, bit 
bir memlekette gôıu yoktur. Al
manya, ırk prensiplerine daya -
nan bir de\'lettir. H~a soylara 
tahakküm etmek ve ekalJiyetlcd 
de ihtiva eden bir Alman devleti 
kurmak de değildir. 

Bitler, bıiıün medeni dünya 
mihacehesiııde, bu teminatı vez
dikı- ve konıı.ular ına taarrns 
etmiyec.,ginj videttikten altı ay 
sonn, bU gö;n, biıtiin Çekoı;lo • 
vaıı:yayı yuıtn. 

Almanya, böylece A.-w;tuzyayı, 
Südetieri ılbalı: ederken > 1tpi$ 
ı:ibi, uta sola verdiğı süzler ve 
vaillerlc, tek kurşun atmadan 
Çekoslovakyayı da isti'İi etmi.şıi. 
Kısa hl.r nüıddet soqrıı Lih-an

,ra an lltcmel"ı aldı. Bcm.:n :ırka
smdaR l'own) a> ı taz; ikc b~ada. 
Önce yalnız Danz.;:'i istiyordu; 
tedricen 5co;İnı \"e isteklerini yüı... 
seltti, Koridor'u. nrk:a.endan, 
lllll e kadar, Alman iş;:ali alim· 
da bulunan baıün Leh toprakla· 
nw istedi; Polonl"a, mukavemet 
ed.nce Sovyet Rusya ile bu mee&• 
leketi !ahime gizlice karar ver· 
mi.,; oldukl=ı içw, taarruza g•ç
ti. Bu defa da t"r.ınsaya teminat 
verıyordu. Alsas-Loreu hunudu· 
nu kat'iyyetle taw)·orum, di) or· 

.. ~u amma, ne Fransızlar, ne de 
lngUirler artık ıplığ:i p zara çı
kan bu temiııata pek haklı olarn'. 
inanmadılar. Böylece, iki sene 4 

ın. hiulil.at H.i.tleıi.ıı her \Cld.igİ 
tatlı .w~u. her yaptığı teml=IJ, 
yalnız altı ay tnttııl:unu ispat 
etmişür. 

Almanyanı:a ve .HitJer.ia 5öz -
lerinde dur.DU1dıklaruıa bir ıııisal 
daha: 

llatııılarda olsa ı:ercktir ki, 
1939 ilkbaharında, Amerika Cum
hur Reiı;i Rıınell, b!.l çok dev· 
le !eri, komşuhırına taarruz et
miyeccklerine dair, resmi ve ale
ni teminat vermiye davet etm.i.t
ti. O ,·akit Alm.ıuıya. bn temina 
tı ,-ermiye a la yana,,mam.ış, ma 
kabil bir manevra il.e muhtelif 
devletlere •Almanyaıwa ..ne ı.,.. 
arruz edeceğini sawyor musu • 
nuz?• ı:ibi bir sual sormuş, tabil 
chayır. şeklinde cevap almış , .• 
bu cevaplara dayanııralı: Ameri.b 
Cumhur Reisinin yaptığı teldi • 
fin yeniz ve lüzıımı;uz olduğuna 
ispat etmek istemişti. llitlcr 28 
Niı>an lll:l9 da Re~clıatag'da hat 
e1tigi nutukta, Runelt u.rafmdu 
ileri sürülen, diğer müstakil rııiJ.. 
!etlere karşı ba~ka ıecaüızi har.
k~tler y~pılacağı hakkındaki ~· 
yıalan şıddetle reddetıni~ •Dol: .. 
rulutunu giistercceJc hiç bir ...,_ 
bep mevcut olmamakla beraber, 
bunları sükılna •·e dünya sulhü
ruı kJıriı mücrim bir t~ebbii5 t<>
lakki edf>lim• demı.şti. Halbuki 
bu sii«Ieri söyl~diği sırada, Al. 
manvanın, Lehistıına tecavüze 
karar verdiği, Şimdi sabit olıııuş
tur. Altı ayda biıo lıirbirini ı-'"' 
d h.d. ' ıuup 

e .~ .. a ıselcr, Almarıyanm ver· 
dıgı sotlere, vaillcre. tcminuta, 
k~ı'_ıyye'.': itimat caiz olıundığıw, 
butun _dunyaya wün:ıkaşa götil,.. 
mez bir surette, ispat ctıni tir 
Bi181r!3 ru kanaat hasıl olmuş ~ 
tur ki, Alman yanın tenıinııt , er
diki dnlctlcr, bir Alınnu toalTU• 
ı.una uj{ramıya namıt:ttirJ~r 1·• 
Alman teminatı, ayının üstüne • 
tı.lmıra hazırlan•n yırtıcı ir mah. 
!iıkun. onu kolaya ele geç'.rmek 
ıçın, hareket.,,is duru unu \eva 
baska t:ırafa gidiyonnu :;i l 
giirünüşüne benzemektedir. 

Naı.i Almanyası, kıı~ınılnki
ni alda tıııak ve söxtinü tutma • 
nıa.k .azıuilc söz ,-ecen &.r de\ lct
tir. Onun her sözü. her vaidi, 
yutanı nyı!lturup u)·uı.an yaldıs

lı bir mim hapından başka bcr 
$<' • d~ldir. Bu hatıı ~·ntar ı:ibi 
yapıp bir tarnfa atmak en akıl. 
lıca hareket olur. 
Balkanlı dostlarımızın ko 

1 ve ·akınlık olayısil' b 1 kikat" ,_,_ e u 10-
h ı LNZden iyi bildiklerine ııiip-

.e 0!~ad.ığ-ı için. Alman de\ Jet 
ı:calının tatlı . özlerine inanıp g• 
fil avlanacaklanna ıntimal ver
miyonu. ABİDİl DAVEI 

• 
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Resulü Ekremin kızlarının velôdet 

tarihlerinde de ihtilôf mevcuttur. 
Hiç biı- aiel reisi, (Hazreti Mu

banwnedJ kaıdar zevcelocini mem
Dll!1 ~1rnemil;lt.iır. Ve J.ı~ bir ka
dı.o da, oı:ı.l...- derecesinde sa
nani ıııaaOet yili:ü gOnı-.em.i.şıi.r. 

Bu, ~ ~ bır hakı.ka1.tir 
'.ki, Hesıılii Elkremm Siret.let·inden 
baiıôOOeın isl3ın \Uema.:;ı ile Av
~ ının lıııtkiııereet aliıınleri de 
lfYll ı !i.kiroedıir lıeır. 

En .bıwııırn ,_,., uJem;ı.:;ındall 
(Karla.yel), ~]';krom Efen
cti.ruizın buııusiyet!ecioden bab • 
seQoıkeo, aynen ,pyiJ:. söyJ,,..: 

'Bar dıotıt ve bi.r peder almaık 
ithlll'Oıydl1 (Muhammed), fı1rat.ı.n 
en ııaıılk ~yı;e mütehas
&İ.\11.i. (.M.uh..ııınmed) pak şefik 
ve aJicenap bir kalbi haizdi. Ge
rek iQt.ima.i hayatın ve gıcırek ken
di. evırun l:Ait.ün ışlerini ~ 
ııördıığü hakie, hlç bir V1akit (Re-
8'.ıiüliah) unvımuun )'Ükc>elııl:iğiııi 
llil:il edecs bir harekeWa tıu
ıw.nanuııı.-. 

[Bu kalraman pe)'ıtamber, çö
lün bil der-in lııakili eWoiıdı, ı=
lıak .s>;Uı gözlenvle, ~ılk ve de
rin ruhu ile, hoc tıi:r'lü ~as
tan !ı.ri fikirlocle ıne#buıdu. (iMu
haıımned), soıkin ve mua:z:zam bir 
rımtu. O an.cak samimi iıı:ısan
lardmı 'biri idi. Tııbiat onu, sa
mımi anak >en bıaıkı:Qnişti. 

[Onun sözlieıri, do~ doğ
ruya fl,abiatın .. sid:r.. İnsanlar, 
tıu eesi dı.ıı.lerler.. Ve, d i nJeme
lidir.lcr ... ı 

* Resulü Eltremin aile tıayatına 
dair yazılanmıza h tam verırken, 
kız ve erkek evlıidından da bah
sedelim. 

Risaı!etrnaaıhın (İbrııJııim) ls
mlndekl erkek çocuğundan ma
da, diğerleri kimilen (Hatiçe) -
den doi!muştur. 

(İlıra.lıim) in validesi, hicretin 
8 inci yılında, (Mısır) hükürnda
n (Mukı<vkes) tarafından gönde
ruen b r cariyedl'!'. Resulri.i Ekrem 
Efendimiz bu catiyeyi istifraı; et
mış .. İbrattiın, bundan dünyaya 
gelmiştir ... Fa.kat bu çocuk, - Re
su·ü Ekremin diğer erkek çocuk
ları ~i - fazla ya.şamaıruştır. 18 
ay!S iken vefat e1miştir. 

(Hatice) den olan dij!er evlit
lanna ızelince .. Erkek evlatların 
adedi :hakkında, ihı.iJ:if vardır. 
Siyer ülemaınndan b8flllan, Re- 1 
su1ü Ekremin beş erkek ev'4dı ol
du4undan, balıoederler, ıbunların 
.isimlerini de (Kı.ıı.ın - Mıdullah 
Tayy:ıp - Tahir - :llbra.lıİm) ola
rak ~ter..rler. Fakat bu husus
ta reyleri ittifak. eden ülema; 
(Rıe6uh1llahın (Hatice) den i:ki 
oğlu olmuştur. Bunların birisi 
(Kasını), diğeri de (.Alıdullah) 
dır. Abdullah, iı;"~yetin int:i
~dan sonra dünyaya geld ğl 
lçin, Resulü Ekrem tarafından 
kendisine iıeberrüken (Thhi.r) 
ve (Tayyip) isimleri de verilmiş
tir. Bazı, raviler, bu iki ismi ay-

atları ..,aşamıyor. N eoılıi, tiireınJ.. 
yecek ... 

Diye, şadımanlıklard&. bulun
muşlardır ... Resulü Ekrem Efen
dimrL bunl.J.ra ~iJY"'! ~n bir ce
vap vermiş; 

- Mal ile ıev lfü. ancak d'ün
ya run lııi.rer ziyııetiıLc. BtJnlaa-la 
tef..ııcuı.· edihnez. İmanın namı
nı ipka~ bir şey varsa "dıa, 
ha'\-.rlı - gönnek.. Allııhın 
rızasını ve kıı:l!ann OOşııut:luğu.
nu cebey.btı~. 

Dıi.ye en büyUk hikmeti ib1ıiv& 
eden bir mukaOeıle ile ilııtifa e'{'
Jenjşt.ir. 

Resulü Ekremin I=lannın ve
Iadet tariblerinde de mtiliıf m<!'V'
cıııtıı.ur. Fakat u.emanın eks:ri
ve1ıi ta:rafmdarı., 11'.ıvellüt sıırası, 
ııöYlecıe ikabul olunmıu;tu.r: 

1 - (Zeynep) ...... .ıwswlü Elı:
rmı E1ıendimizin en büyUk keri
muri oluo, \d.ldet tarihi tcSlıi.t 
edill!:mem:iştiJ.·. Bazı riv~re 
nazaran, Resulii Ekrem otıuz ya
şında Jken. (Kaısım) d""1 evvel 
düınyaıya ııehrtiştir. Validesi (Ha
tice) nin lbnşire zadefil (lliil
as) i:le i.<oclıvaoç etmiş .. iAli) is
miırıde 'bor oglu ilk> (İmame) iıs
m.iıııde bıır kızı olrnu.')tuır. Oğlu, 
~sekiz yasıma k.adar ~ıva
bömiştir. K111.ı da, bir hayli se
ne soıı:ra (Allah.ın .Aırslanı, Ali 
iıbni Ebu Talip) ile evlemnişt:iır. 

Det.-ulıü Ekrem Ef.ı:ıd:imiız (ri
salet) .lerini ilan ettiilcleri zaman 
(ZJqyneo), bila.tereddüt obaibasıoo 
iman etmiştir. F'aka.t zevci, .is
tamlyeti kabul et.mcdi.j{imlen, a
ralanna miıfa::-eka:ı ı;ıiın,,;~·;;. Bu 
mü f arckat ilkı sene kadıai' d<>vam 
etıtil<t.;;n 901rıra., n.ihaveı , "''C" ••) 
da hiıdıaıvetin nuru fle tenevvür 
ertrnis.. Bllnun üzerine tekrar biır
leşmişlt niir. 

(2'.evnep), hicretin 8 iıııci se
nesine ıka:<lar muammer olabil
miştir. Vl;fatı, Resulü Ekreme 
son durecede hüzün ve tıeessür 
vermiştir. 

2 - (Riikiyye) ...... Ill:6Ulü 
El<remin ?kinci kerimesidir. Bu
nun ve13ıdet tıanhı <re JGcs!iriıle -
mtmli>kted:ı.r. İzdıv.ıı: çağına gel 
düii zam;ın (Ehulclıep) :ci bij.yük 
oj!ohı (A1!bt) ile nişaınkınınış ise 
de. ıııerek Elbu~o'in ,.,, ~reık 

tıerir zevcesinin RemıJ.'ü Ekrem 
Efeıııcliıııi2ıe revıa gördülk.ll':ri tıa.

k..retten dnla.yı aradaıki ni~an 

~wdilerek - bilahaıre 3 üncü 
(Halife) olan - (Omıan) ile iz
divar etmiş.. İkind b icret kafile
si arasında, zevci ile beraber 
(Habeş)e gi'tmis. Hicreti ooniyy")·· 
müteaikrp, }l)eı,-ulü Ekrem Eferuli
mizin emirlerivle, (Medine) ye 

a.vd<'t etırniştiır. 
(Arkası var) n ayrı birer çocuk sanınışlar; 

bu yüzden lıhtilaf ç~ar.) 
diye vaz:yeti izah ederler. 

========-
M u.lıak.kak olan bir şey varsa, 

(Ka:;ım), ca.lıiliyet devrinde dün
yaya ı;ıe 'nıiş.. aocak yed!, sekiz 
gün yaşadıkıtıan sonra vefat et
mi.$tır. (AJbdullah) ise, !s:ı.miye
tin irrti.şara ıbaş!adığı esnada doğ
muştur. O da, kısa b r zamanda 
Alla.hın rahmet!ne kavuşmuştur. 
Görülüyur ki, Resu'ü Ekrem E
fendimizin erkek evlatları, uzun 
zaman vaşamı.şlardır. Hatta bun
dan dıolay ı da (Ebucehil). (Elııl \ 
Süfyan) ~i müşrik:er: 

- (Muıhammed) in erkek ev-

H@W>e, Valide Sultanın daha 
. lin.'ik zamanındıwberi saray

da en emin cariyesi, en sadık a
damı ve ıı.ırdaşı idi 

Vali.de Sultan: 
- Ne haber Habibe, d4!di, ve

'1'.İr Fadlda.n bir ma!ü.mat mı gel
di voksa ... 

Sitti Zübeyde .böyle söyliye -
rek kapıyı aralık.lamı.ştı. 

Haobfüe, barumının bu sualine: 
- Heım vezir Fadldan ha.her 

~eldi, dedi, tıem de seıamll.i(a a
çılan salonda sizv Ali bin İsa bek
liyor .. 

Sitti Zübeydenin ~leri ibti.. 
rııııla açıldı: 

- Simdı, bu saatte mi? 
Habibe gülümsedı: 
- Bu saatten dalıa ~ 

Yeni Ne,~iy~t: 

Dekameron tercüroes 
Bakacy-o'mnı. l>lkMn<'ron (an 

ıtünl isminıdıe<kl eoormı. M. Ra
sim Özıten aynen 1mcüme ~ 
tir. Kitap forma forma çıikaıcak

tı.r. 

Yedi yW; ııerı:denheri, diinıva
nm en davalı 'bir ""m sayı.kın, 
bin bir ımünaıkaııaya meydan ve
ren bu eecr, muhakkak iti TIQ-
kl:yı::de al3ka ile karşılanacalktır. 

T eb-ika: 161 
bir uıman. bula.ınamış olacak: .•• 

- Peki geliyorum .•• 
Valdde Sultan, kendi odasında 

uyuyan Halife oğlunun yatağına 
~eri bir nazar a.tfettikten sonra 
omuzlarına )pekli 'bir ~ aldı. 
Ayaklarına murae;a 1.a~lı gümüş 
iplikten dakunmu.~ terliklerini 
ııeçirdi ve odadan cıktı. 

Koridorun hafif karanlığı içln
de biraz yürüdükten sonra dur
du. Emektar cariyesine: 

- Hahi!be, dedi, vezirden ge
len adam nf'rede? 
• - Muli>ah dairesine açı.İmı kü
çük kapıda hekl,iıJor .. 

- Gelen adamı gördün mü? 
Habibenin yüz.ünün bu sual 

karşJSında kıpkınmzı kesildiğini 
e~er ııece vak ti olmasa idi Sitti. 
Zübeyde derlıal. farkederWi. 

JKDAl\I 
-- -,,... 

AN. 

eAŞ, DIŞ, NEZLE, GRrP, 
liOMATIZMA, NEVRALJi 

KIRIKLIK 

DALGA UZVNLOOU 

1 

'l.A.Q. ıt,n-. uıts •a. il Jlw. 
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9 Mart Cumartesi 

Cariye, heyecanını za.ııota çalı
şarak cevap verdı: 

- Evet, gördüm ... 
• Ya.hancı mı yoksa tanıdık 

mı? 
- ~'adl bu defa Ka.;ımı gön

dermiş ... 
Kasım ... Ha.biıbenin sevghli.si 

ve Harunilrn!şidin seyisiı olan 
Kasım ... Güçlü kuvvetJi ve ateş 
parçası l(iiıi ~ir HQid6aD delikan
lıııL. 

Valide Sııl.tan, Ka<;un ile Habi
be arasındaki münasebatı daha 
evvelden biliyordu. 

Bu sdıı,>led.ir ki, Kasımın geJ,.. 
diğini öıtrenince: 

- O halde, dedi, mes'ele mü
himce olrnah .. İsa ibin Aliden ev
vel onu görmek icap edi'.'{Or. Hay
di evvela Kasımı görelim ... 
Kasım, Habi:benin doııtu oklu

ku ka.dar Valide Sultanın da e
min ada:mı olduğu iç.im vezir 
Fadl ıbin Süılıel ona hususi bir 
ehemmiyet verm~kte idi. Şimdi 
hw;usi lbir vazife Jıle Kasımı Bağ-· 
dada ııöndermesi ve bu gön -
denne işinin kendieinin Bağdada 
ııe'mek Ü7.ere oldu,ğu sırada vu.
lıJıbulması hem mühim hem müs-

Ve bOfO'I ağrılarınızı 

derhal keser. Lüzumunda 
günde 3 kaşa alınabilir. 

1. GENÇLiK 1 
2. GÜZELLİK 
3. SIHHAT 

İtle ~ı. bir -· 
a.nuuuı ba mezlyellerin 

hepsini aı.e 

KREM PERTEV 
temin eJel:ıilir. 

1-- KREM Pl!:R'fEV: lllr 
tuvalet mıistabzarı-

dır. İnce btr iti.na ıe 
yapılıtıMaki bwusi-
7etı !ti!>ou:.le · Jüı.l..ıd 
çızcı ve b.ıruıultlukı.-
nn 1*kki.liune miın 
olur. Deriyı ıenç V-.! 

~ llerııin tutar. 
ı- KREM PERTEV: llir 

Gtlsellik vasıtasıdır. 

Genijlemiı mesamatı 

ıık.ıştırarak clltte.i;ı 

purttik ve kabarctk· 
lan ctderir. Çil ve !<
keleri iz.a le tdcr. Teni' 
m;::ıt ve ıetf.ıf. bir hale 
ıeUrlr. 

~'S::;:;:=::::;=e:~"J 3- KR.EıVI PERTEV: Bir 

tacel ·bir i1J lııokı.tsu veriyordu. 
Sitti Zübeyde, harem dairesi

nin has mutba,i:a mün tehi geniş 
koridorlarında 'lıir müddet Haıbi
be iıle ·bera.ber yürüdükten sonra 
burada küı;:ük bir odaya girdi ve 
cari:yesin": 

- Kasımı buraya ıl(etir .. 
Emrini verdi. 
Harunürreşit zamanında her 

yanı tıklım tıklım dolu olan bu 
Jııoca Ba~dat Sarayı uzun yıllar 
kapalı kalmış olmanın ve saray 
halkının daıtıtıhnış olmasının te
siriı ile ~imdi ibom'l:ıo.~ bir manza
ra arzediyordu. 

Sitıti Ziilıeyde, bir zamanlar 
;aözdelerden birine ıha1vethane -
li1< etmiş olan bu odada, cariye 
Habibeıı.i<n yaktğı ~ek bir m1:' • 
mun ışıfıı içinde etrafını rt"etkike 
vakit bulamadan ılıeldedı. 
Sarayın iıu tenha yerinde ve 

bu boş halinde aıurada kimsenin 
bulunac~ aklına bile getiır • 
ımedi. 

Fa.kat eı:ıer kurnazl~mı ileri 
~tünw de etrafını daha iyi ve 
daha yakından tetkik etmiş ol -
saydı. Odanın köşesinde ve per
deleri tamamen !ndiırilmi.s bir 

.Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI D&AM 
KISMINDA 

9/3/94-0 Cumar.tesi günü akşıımı 
Saat 20.30 da 

O KADIN 

* iSTiKLAL CADDESi 
KOMEDİ KISMINDA 
9/3/940 Cumartesi ~üz saat 

14 de COCUK OYUNU 
9/3/940 Cumartesi günü akşamı 

Saat 20,30 da 
Hl>RKES KENDİ YERİNDE 

·* 
BALK OPERETİ 

Bu akşam saat 9 da 
(PİPİÇA) 

ZOZO DALMASLA 

- Çoruk Hekimi -
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Tıllisim-Tali mhaııe Palas N o. 4 
Pazardan maada her gün saat 
15 den sonra. Tel: 40127 

yatak sedirinin iıçillde birbirleri
ne, sımsıkı aokulmu.ş biriı erkek 
lbiri dişi iki sevdalıyı suç üstü 
yakalamıya. muvaffak olurdu . 

Fakat Sltti Zübeyde bu anda 
iki mühim heyecan ve sabın;ız
lık içinde tıulunıduj!;undan etra
fını fa:ıla tetkike zaman ve lü -
zınn gıörmedi. o evve:0 ~ 
Fadlm Kasım ile gönderdiği ha:
lberi ~emnek ve sonra da ken
dİ5ini bekliyen Ali bin İsa ile bu
luşmak istiyordu. 

Ali bin İsa, üç ~enberi de
vam eden cüifıs şenlıiıkleri arasın
da Valide Suhan Hazretlerine 
ilanı aşk etmiye bir fırsat bul- 1 
muş ve onun heyecanlı aşk sözle
ri S!tti Ziibeydenin iiWiı·aslı kal
lhinıde hW!usi bir yer ~ etmiş
tı. 

Al& bin İsa. hakikaten V atide 
Sultana Aşık mı ohnuçtu? Bu a
damın bayatı ııı&ııönüne ııetirile
cek olursa böy lıe bir ihtimalin hiil
yası bile uzakta kalır. 

Ali bin İsa seneler ve senelerce 
Horasanda. seıvet, ilıt:lşa.ın 
ve sefahat içinde y~tı. Bağ
dada ~ j!Önderihniş olması
na ~en bu ""1abat h&yııiına 

. -

/. Hakik.i Dostun Tavsiye i Budur : 
Sabah, Öğle, ve Akşam her yemekten sonra 

günde 3 defa 

Radyolin 

Yurdda ittifak balinr: gelen hu kanaati teHise 
niçin ve nasıl muvaffak oldu? ' 

Çünkü •Radyolın• in terkibi 

yüksek bir kimya şa.!ıeserid ir. 

Çünkü bütün .R.ADYOLİN. 

kulliınanlıırın dişleri temiz, ve gü

zeldir. 

Çünkü ·RADYOLİN• emsalsiz 

dığı ıçin mütemıı liyen taze piya· 

saya çıkar, 

Çünkü ·RADYOLİN• dığer ma· 

cwılara nazaran çok ucuzdur. 

Artık bütün bunlardan sonra 

cRADYOLİN > kullan.ı.'l. ol' binler· 

ce kişinin -ne kadar haklı olduğu· 
nığbeti doalyısile hlç stok yapma- mı anlanıak kolayl:ışu-. 

Sabah, Öğle ve Akşam her yemekten sonra 
günde 3 defa 

" ARŞ 1 Mi O İS Be11oğ;u, Ücüncii Sııl1ı Hukuk 
Mahkemesinden: 

MÜESSESESİ'' Davacı Ahmet Orhon vekilli a-
vukaıt Ailıımet ..Süreyya ıı.anfın -

Otomobil malzemesi ,.dan Bcyoglıınd:ı 'l'a.:lab:ışında 
Tarla!İ>ası caddi s>nde 124 No. da 

ticareti mu:kian Kemal a.l.sıhine ikame e
dilen izal.ei şüyu dava6ının mu 

TÜRK ANONİM ŞİRKETİ haıkemesinde: 
Esas mukıav-elıerı.aımesinin 48 ın- İsbu !!ayrimenıkulün hi:;se<lar-

ci marldesi mucibince şiırkethn.i- lann.dan olup ılıa.lı?n me~'<ür ad-
21İll wnuımi h<:ıy'eti 26 mart 1940 reste i.kaırn<."t eden Kemal(' gön-
sa.lı güırii sa.aıt on üotc Beyoğm- de:ıhlen davetiyeve Vt rHcıı meş-
da İsti.klfil c:ııddcsi.nde (30) nu- r\Jhaıtıt.a adı gecen Ke.nıa.li.n mez-
ma.radalki merkezinde adi toplan- kı'.ır .adresi terk ile gm!tifıi vı. ba-
tıya daıvet olunur. En az otuz len de nec-ede olduı{ımu d..l bilen 
bi3seye malik ol.an hissedarlar - cıDrnaıLğmdıın h:üıislc hi'tı te'bli.i( 
dıan ıl(erElk asal<ll<!n ~r~ık veka- iad:: edihnekle dava edilen Ke-
leıten bu ınnuıni lıeıv'et 'loplanıt.ısı- male 20 gün mfaldetl<' ilanen 
na .işti.rıak edecrclk olanlaırın lııisse !ıeilııli,ğm icrasına brar veri.Lrııiş 
seootlerini ·ıx.>lantıda;n en az tık oldutundan yukarııda adresi yar 
hafta e'V'Vel sııiketin meroh:ıine zıh bufonaın Kemaılin muh<llkeme 
yatımuş olımakan larmyhr, l!frnii olan 5/4/940 günü saaıt 

R U z N A M E : 9.30 da Be:yol'lu Dördüncü Sulıh 
Htıılruk Ma'lı.'kı:mesin~ ha.zır bu-

l. - İdare bev'etl ve ımurak.ip hmması veya musaddok 'bir ve-
:nıpn'lıa.rının olkurıması, \kil ı:ıöndamıesi ve alksi takdirde 

2. - 1939 -ı bi:ıUrıciitamm muhaıkemenin l(lva.bında ı:örü!e-
&a11una kadar olıan ilık fa"'1i:Yıtıt oeği dave'lliv>.; ma.kamm a kaim ol-
devıresme art bl8nQO ile kar ve m:;ık ili.ere ilan olunur. (25146) 

za.rei- besalbının tetJ<]k ve tasdi- =::::;::;::::;:::::;:::;::;::;::;::~ 
'.iti ile idare b-.!Y'et.min ibrası, 1 ı 

TAKVh~ ve 14.'J 3. - Mu:ra9dpl.er ıtabsisalırun' 
tettı.m .. 

4, - Yeni mumkipler tayini 
ile taıııeisaıt1arırun <teSl>iti. 

5. - Ticaret ikaa:ıununurı (323) 
üıı<:ü matldesi ınudbino:· hcy'et.i 
ldire 3zıııların.ın gerek kendi ve 1 
gerekse üQiimcü şahıslaır nambrı- ı 
na •biz:ıat veya 'lıilvasııt.a şiıjkj. tle 
muamele yaıpabihnelcri için kcn

dileıriıne mezuniyet itası. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basunevi 

(Muılıammedülemin) ile birlikte 
devam etmişti. 

Onun Ji!ibi bh· .ıdam daima eli 
altında körpe kızlar •bu1unur -
ken kırk ya.şindaki Valide Sul
tana asık mı olurdu. 

Fakat o .. Valide Sultana değil, 
Val~de Sukanın elindeki nüfu
za ve bu nüfurzun ı?ittidtçe art -
makta olan !hududuna ilşıktı. 

Sitti Zübeydeyi elde etınek. o 
nüfuza iı;ıbirak etmek demek ola
caktı. 

Habibe, Kasımı biraz sonra 
huzura getirdi-. Harunürre$!din 
seyisi Vali.de Sultanın önünde 
diz çöktükten ve sırmalı papuç
larının w:unu öptükten sonra a
yağa kalktı ve hürmetkar bir 
vaııi('rette başını önüne eğerek 
bekledi. 

Sittiı Zfilıeyde: 

- Ne haber ya Kasım, dedi, 
İnşaallah vezirimiz Fadl bize iyi 
haberler göndermişt.is'. Çünkü se
nin dalına müjde memuru oldUr 
~u bilirim. 

(Arkaıı ııa.r) 

9 Mart 
CUMARTESİ 

Hicri: 1359 Rıııni: 1355 
3 üncü ııy Güıı: 69 Şubat: 2S 
Muharrem: 29 Kasım: 123 
Güneş: 6,22 Aksam: 18,1'9 
Öğle: ln,25 Yatsı: 19,38 
İkindi: 15,U İmsak: 4,H 

- HAVA V"J'J.11! 

Yeşilköy M.tearulojı is"!asyo
nUJldaıı alınan malUımata göre, 
haıva yurdun Karadeniz kıyıları, 
Tırakya, Kooaıc li ve Orta Anado
lu.da ka<pa:lı ve yer yer yağı.şlı 

~ bö],gelerde kaoalı ve mevzii 
yıaihşh gCQIDis, rüzg5rlar Kara
denizin '!a:rp 'kısunlari:;le Traıkya, 

Kocaı:li, Mımıımara havzası ve Ak
deniz lkıyıılarında şrmal, diğer 

verlen!e garp i..ttkamcıt.inden wır 
yer lk.uvıveUi. Karad niz kıyıla

nnın şerle .taıra:ID.axınd a fırtına 
~ eeıniş ve dcnizlıerimmie 
fırtına. devam efımjştir. 

Diiııı İstanou-k!a ha.va kapal:ı 
w .karlı geQ!Tli< ?1üa;g;lrlar şi
ım:alıden sanivt.'de 5-7 111W1ce llurLla 
esmiştir. Saat. 14 de hava taeyi
lki 1010,9 ıınilllıar idi. ülıun.at en 
vülkı•ek 2,9 ve en d~iik 0,1 san
tig:raıt ilraıyddlunımuştur. 

Kongre 
Cocuk E$irgeme Kurumu Be-

yoqlu kaza merkezinden: 
Beyoğ'lu Ç.E.K. 1939 yılı kOllj(I'Ef

sitıi 17 maırt. 1940 pnza:r ı;inü sa
at 10,30 da Ku'Mlmun ~!un
da Pamı~ıda 69 numaralı 
bina.ımda a.kıU<deceıi(lnden bilıi
mınn fı:7.aların 1ıeşri:fleri rica o
hınur. 


