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Hariciye Vekilimiz Takip Etme te Olduğumuz 
Ve Edeceğimiz Siyaseti Bir Kere Daha izah Etti 
B. Şükrü Saracoğlu Sof yada Bulgaristan Sovyet taarruzu 
Başvekili ile mühim bir görüşme yapacak Ladoga gölü cephe
...... ... . . . . . ,., • . 

Kat'i neticeyi elde etmek için 
Fran•ıs Baıoelıili, Müttelilı orJulorın tahminimiz.· 

ilen fOlı Jah::1 ;yolıın bir zamanda lıot'i netic•;yİ 

i.tihıal İfİll harekete ııepcelılerini •llylü;yorlcır lıi 

ha •ll:ı:ler, bir ;yülı•,."ten atma 11~1ilJ.r. 

Yazan: Abidin Da.ver 
Ge,cnlerde, bu sütunlarda, bar- 1 

lıi kazanmak için, mutlaka bü -
yük bir taarruz yapmak lüzu· 
nıundan bahsetmiştim. Daha 
timdiden bir ),pralma hBTbi Ş<'k· 
lini almış olan bu harp, uza'\'ıP 
gittiği takdirde, nilıav<'t büsbü
tün AlmPnyanın aleyhine döne
ceği için, daha evvel Alm•n~·anın 
taarruza ııeçmesi la7.ımıı<'lir. Al
ınanya. hem müttcfiklerdrn da
ha fazla acele etmek m<'c1'ıtri • 
3'Ptinderlfr: hem de onlPr• na•a· 
l'an, ,imdilik, daha iyi ha7.trlan
ını, hnhınmaktadır. Almanva • 
Dın buı;ın, kararla ve havnda • • aahiıı oldııfıunıı zan ve tahmın 
~ttil!imiz sayı ü•till'liikleri. za • 
Jnan g<'ctikce ualar•k nih•»l't 
ııfıra inecektir ve bir miirldet 
ıoımı da, kuvvet muvazenesi 
Dıiittefiklrrln tarafma af:ır bq • 
ıacPktır. Vaziyet böyle tersine 
11iindüi!il zaman da, Almanvanın 
harbi kaxanması bir mucizeye 
trvakJ.·nf edecektir. İste hn •e
beplerledir ld. mantıkan Alman
)rnın müttefiklrrdt'n evvt'l ta
ITrııza l(f't'Y1lesl lazımgeleceğl ka
Daatlndevlz. 1 

Mütteflltlerln taarruza ,erme
leri için ise, bir tarafhn abluka, 
Almanvayı lt'ineıl ve biraz da 
ınaddetm niflatırken d'!ter ta
l'ııhan da .... ıann, denizde oldu
lu gibi, ltBTada ve havadP da sa
Yıca ve malzemece üstünlük te
inin rtmeleri irap edt'r. Bu Us • 
fllnlült ne vakit temin edilehl· 
lir? Bu sualin ttvnbı livle bir he
lap isidir ki, anuk bltl<ümrifer 
"" Gen,.Jlnırm•Ylar tarafından 
"eril•hilir. Bn:n. dellllere ve bil
lıa .. a 1nııiliz itam ordusıınıın ha
ltrlıklanna nazaran, mUttrfik • 
lerln kl'TDda ve havada, bn ıe
lle sonlarına ılol?ru Ustllnlük te
llıin •deceltlerinl tahmin f'divn
~z. Filvaki, bir taraftan İnt{iliz 
•rılusn, 1940 senesi nihayetinde 
~:501\ 000 ltisive balik olarai!'ı ı:l-

1 dli:er taraftan FrPnsız matbu
•fında da, bu tahminimizi teyit 
j"en yezılwr çıkmaktadır. MeseJ· Paris • Solr nzetesinin aske-

muharriri şöyle diyor: 
•Buııün Almanvııda. beş mll

:on· asker silah altmdadır. Fa -
~t bunun mühim bir lmmı he

huz talim ııörmemiştir. Sonba -
t •ra kadar bunlar tal'mlerinı 
baınamlıvacaklardır ve daha iki 

1 uçuk milvon kişi s'lah altına a
cİnacaktır. Bu suretle sonbahar
b a Alınan ordusu me,..,udü yedi 
~uk mleronu bulacaktır. 

p
0
j.Almanya Cekoslovakyada, 

b. onvada, hatta .A vusturyada 
dır milyon kadar asker bulun -
.~rınak mecburiyetindedir. Ma-
1-0ntfih bunu hesap etmesek bile, 
~Uk ah.arda Almanların yedi bu· 
l'ra ınılyon askerine mukabil 
)o nsa ve İngilterenin iki mil -
)on 

1 
!azlaslle dokuz J:ıuçuk mil-

n uk kuvveti bulunacaktır .• 

·~ ~u gazete, bir İngiliz mıı
lleti ~Hn Fransadaki seyahati 
\a ~esınde yazdıjiı makaleden 
~zıt P•~~aları iktibas etmekte-
~ ngılız muharrir diyor ki: 

ansız!ar, Maıtinot hattının 

gerisinde müthiş ağır top kuvve
t; toplamı~lardır. Bunlar kıs -
men ray üzerinde hareket et • 
mektedir. Ağır toplar 50 kilomet
relik bir sahayı, blltün yollan 
tamamen kontrol etmektedir, 

•Fransızlar:n 70 tonluk tank -
!arı da çok müthi•tir.> 

Fakat son günlerde, müttefik· j 
ler de, taarruzdan, kendi tasr -
ruzlPrından bah•clmi~·e boşladı· 
lar; hem de en ıalahjyettar ve 
en re,mi ağızlarla, me•ela, Fran· 
sız Başvekili D~ladve lki 
evvel sunları sövledi: ı 
•Dur.~n ııibi İıörünen vazive

tin, kat'i neticeyi istihsal ic;n, 
bozulacaj!ı ,ıtünler uzak dej!lld r 
Tahminimizden çok daha yakın 
bir zama~da müttefik ordulann 
kudretleri gözükecektir.• 

Dalaıl;•e, şimdiye kadar, hBTp 
hakkında irat etti~ nutuklarda, 
b•şka bir dil ltuilanıyor ve Fran
sız efkarı umumiyesinl, yıprat
ma harbine hazırlıyordu. 30 lkin
citeşrinde, Fransız mebusan mec· 
!isinde söyledik! nutukta, •kan 
ve ıstırap tasPmıfu• Jüzumun -
dan bahsederek harbin aldığı ha
reketsiz şeklin, Fransanın aley
hine olmadığını, ve bu sayl'de 
düşmanın taarnızl•rını kırdık- , 
tan sonra, zamanı ııelince asgari ı 
zayiatla ve muvaffakıyetten ta
mPmlle em1n olarak taarruza ııeç
mek mümkün olabileceğini şöy
lemişti. Şimdi ise, Fransız Ba~ve
ltlli kat'! reticevi yakında al -
malt mümkün olacağından bah
sediyor. Bu, mümkün mil? 

Bu hamle, Fransız ordu•ıınun 
1914 dekinden çok kuvvetli ol -
dujtuna ~üphe yoktıır. MPjino 
hattı ile Lehistan, Fransayı, bir 
baskına ummaktan konmııış
lardır. Fransız ordusu, 1914 a
ğııııtosundakinin tam•men aksi
ne olarak bu defa, tek nefer ve 
tek metre murabbaı zayi etme· 
den seferberliğini, yığın•ğını yap. 
mış; yeni birlikler teşkil etmiş; 
,imali Afriltadan ve müslemle-

( Arkcuı 3 ;;ndl saufPda) 
ABİDİN DAVEB 

Romanya 
petrolleri 
Müttefiklerle A'manya 
arasında mücadele var 

Bükre• ·l (A. A.) - Stefani 
Ajansında.• 

Romam·anın petrol meselesin
de di aer d~v l<'"tlere karsı bütün 
teahhürlerini Uny.a =etmiş 01-
d.UU'WlU ueyan tut!lı Awnt::.ı. lı.K•l

SAt nazırının nutku dolayısiyle 
N'man serma,•e'i Rumen şirket
lerinin eshmn: dün borsatla btir 
vük bir tereffü .kırydetımistir. 
Halıu-ki Fransız - İnl(iliz seıma
yeli şirketlenn eshamı, pek az 
ıınikta.-da tesciJ edi'miş veya

hut hiç eillJ.ıııemiştir. 

HARiCiYE VEKiLi DÜN 
ŞEHRiMiZDEN AYRILDI 

sinde devam ediyor 
DÜN KANLI MUHAREBELER OLDU 
Helsinki, 31 (A. A.) - Ladoga 

ı;ıöLü cephesinde Ruslar, l'l'!vmi· 
dane taarruzlarına devam etmek
tedirler. Sovvetlerin ric'at et -
ıııek imkansızlıjiını anlamış ol-

la:rı intıbaı vardır. Fin>andivıa 
ııııWeri m&kamatı, bu mıntakada 
harp etınel:te o'an Sovvet kıta.. 
!arının, şimdiye kadar hattı har
be sevkıedi1miş kttaatın en mü
kemmelleri ollduıtunu beva:ıı et.
ınektcdirler. Bu kıtaa't, cesur, 
kahraananane çırrpu;qııya kabili· • 

duk'cı ve ıssız arazide çcldi'ir
keıı so~kta'l ve açlıktan öl:miye 
Finlandiyaliann kurşunu ilıe 
ölı.ıevi toacih etmekte hulunduk- (.'rkası 3 üncü ıayfada) -
Çemberlayn dü 
bir nu_tuk söyled· 
''Otarşi siyasetine ne pahasına 
o1ursa olsun nihayet vermeliyiz,, 
Londra, 31 (AA.) &ive. - ıtuna so_yleıniştır. 

B. Çemberlayn, dU.şmanın de
niz üzerindeki taaITUzlarından 
bahsederek, diin bır İn.ıılliz kafi
lesine taarruz eden Alman deniz. 
altısının, donanma ve hava kuv
vetleri tarafından müş:ereken 
sarfeaılen gayret sayesinde tah
rip edildiJtin1 haber vermiş ve 
deniştir ki: 

Haricl11e Vekili Şükrü Saroçoğ1u kendisini kıırşılıyanlar arasında ... 

kil B. Çenıbcrlayn ımım müda
faa komitesinin verdoı'!i ziyafet
·te nutuk irat ederek, bu ziyafete 
riyaset edebilmekten mütevcl -
!it memınıniyetini izhardan son
ra, İnRiltere, Fransa ve Hindis -
Wı ve deniz eşırı dij!er br:-.;ok 
ımemlcl<etıJerd~ki müttefik ordu
Jar mevcutlannın halen bir miJr. 
yon 250 bin nefere balil'ı oldu - (ArkC13ı 3 üncü ıayfada) 

saracoğıu nıyor 1<.ı = ı-Hı·J-ftR-ftf-GE-M·ı-LER-JO-RP-1.Ll-EH-.IY_O_R 
"Eğer bir taarruza maruz kalmazsak ve 
bizi taahhütlerimizi ifaya mecbur edici bir 
hadise tekevvün etmezse sulh yolunda 
nihayete kadar y Ürümek kararındayız.,, 

• 
iki Danimarka gemisinin batışı 

1 
Belgr~! daimi Ba'kan An- gelmiştir. Vekil istasyonda Vali ı k b h d d 

tantı Konseyine iştirak edecek Ve Belediye Reisi, Emniye~ ~ü- b •• u•• ı•r eyecan uyan ır ı 
olan Ha~iciye Vekilimiz Şükrü dürü, Parti idar~ h~y.etı relS1, va- uy 
Saraooıtlu ve maiyetindeki zevat li muavini, parti, vılayet ve be-
dün sabah Ankaradan şehrimize 1 (Arkası 3 üncü sayfada) 

Macaristan eski talep
lerinden vazgeçmiyor 

· Budape~. 31 (A. A.) - Kont 
CSaky tarafından yapılacak be
yanat hakkında Ayan meclisin
de büvük bir ketumiyet gösteril
mektedir. Balkan konferansı top
lantısının buna amil oldufıu zan
nedilmektedir. Siyasi. mahfeller-1 

de sövlend!jtine göre Macaristan 
her zamıin ileri sürdüj!ü talep
lerden vaz_ııeçmemiştir. Yalnız 
şimdiki ahval dolayısile bu me
seleleri kurcalamamakta ve bu 
suretle sulhü kurtarmak husu -
sundaki arzusunu göstermekte -
dir. 

Harp şiddetleniyor 

Garp cephesinde ve 
havada faaliyet arttı 
Fransızlar, Almanların iki taar-1 
ruzunu topçu ateşi· ile püskürttü 

Paris, 31 (A .A.) - Cephedeki 
karlı ve buzlu havaya rağmen 
Allman kıtaatı, sem! bıısı00anberi 
karakollarının yaomakta oJduk
lları harekatt.an daha. geniş ·mik· 

yasta hareketler yapmışlaroır. 
Bu hareket'er, şiddetli bir top· 1 
çu ateşi ile_ ba~J.aıınış ve gene böv· ı 
~ bir a:tıesle hitrun bulmuş olan 

(Arkan 3 üncü aayfada) 

• 

• 

• 

Geçenle1'de torpillenen Holanda vapuru mlara gömülilTken 

Londra, 31 (Husus!) _Alman şimal sahillerinde Alman denlzal-ı Kopenhag, 31 (A.A.) ~ 8,000 
tahtelbahirleri bitaraf devletlere tıları tarafından batırılmıştır. ton hacmindeki En.ııland ve Fre-
a:t ııemileri de torpillemekle ber- Son haf:a içinde h.atınl.a~ bita- dinsbord adınd&._ Danlmprka 
devamdırlar. Bugün bir İsveç ve raf .ııemılerin adedi sekizı geç - bayra~ını hamil iki vapunın-İs.> .,. 
bir Norveç vapuru İngilterenin mekl,ed:r. (Arkası 3 ilncıl aa11fcdcı) 
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BOYOK TARiHT ROMAN: 83 ... -. 

GE ç os AN Tifüse tutulan- 'Z ld k '":\Maarif vekili 
Yazan: M. Sami Karayel ~ /arın adedi , . 0 n g u a . I tetkikleri .a 

~ 1 devam et .. K 1 v .. 'h 19 b ld lımanınagemı 
ız ar agası memnun ve musten ! u u u . . 

olarak Şeyhin yanından çıkmıştı ~remıyor Sinema ve Tiydrol.ırda 
1 Kön:ürler Ol"ada yı-

( Vekil Tıp{akültesinin 

- Siz, mürakabenize, rüya.la
nnıza devam ediniz .. 

- i'\imdilik A!Jah.a ısmarladık 
Sultan un!. 

- Güle, güle Şeyhim_ 
Şeyh kemali vekar ve temkin

Cıe od.ıdan çıkmış daireden dai~ 
:ı-e ııeçerelt salona ııo.!nışti. Göz
lıeti verde, eıiı\de tespih seliımlık 
d.aire6ine yürüyordu. Okuyup, 
ü.flüyocdu. SL1J1arunın yanın -
da.ki güler çehrtsi dışan çıkar, 
c;ılamız birdenbire ııazup'aşırruş
tı. Şeyh her vakitkinden ziyade 
~azıwılı ve soomı.rtgan bir ç_ehre 
~ı. 

Kızlııır ağası Şeyhin asabi ha
linden fazla ıztıraıılı ve çehreli 
:ıapMJ<!_ 

bırde: 

- Analı!. 
Diye nıda ediyor ve yürüyüş 

ahen~ini bozmadan yüri.ıyordu. 
Gerek harem daıreı;inde bulunıu1 
cari e..er ve gerek Kızlar a~ 
Şeyhın bu. fevkalade ha'ıne ma
llt'vi bir çok manfılar atletnuş

ierdi 

Kızlar ~i:ası memnun ve müs- ğılı dururken bura I; l - nşallah!.. fenni temizl.k yap:lacak 

terıh vl.ar;ı.i: Şeyhin yanından çık- Şehrimizde tifus mücadelesine 
!IllŞtı. harareae dew.m olunmaktadır. da sıkıntı çekiliyor 

Seyh; Memnun ve müsterih i- Son bir ay icinde bu hası.alığa 
di, ~'akat; Su.otan hanımın kar- nuıhte"if seıntltrde yakalanan -
tısında saatlerce iradesine sahip !arın sayısı 9 u bulmuştur. 
olmakla b<>:aber fazla heyecan Balat ve Kasımp<.şadaki .Halk 
ve ıztırap duv.muştu. StıJtan ha- hamam'..ıır1> nın ayın 7 sinde acıl-
rum, dLber!erin di'beriydi. ması k arlastırılmıstır. Aynca 

Scyh saraya gıele!ı on beş gün Besiktas ve Üsküd:ırda da birer 
olmu~:tı. Lat.in her şeye h.Ui.ın ılfalk hamamı açılac::ıktır. 
bir vazıyette idi. Her semtte polis ve Be'edive * mer.ıuılr.~ı bitlil~ri arnmaktaoır- 1 

!ar. cH · hamamları• için ica
bede!t bütuıı vesait temin olun
muştur. Bu meyantla nüveli do
laplar ve e~ya •torbalıırı da ha
zırlarun:ştır. 

Şiddetli fırtınalar yüzünden 
dalgııların sürükleyip getirdi· 
l\"i crkıl ve kumjarla methali 
kapanan Zonguldak limanının 
gittikce fena vaziyete girdiği 
~nlasılmaktad·r. L'manın an
rak bir vanu~ geceh:letek l<a
rl•r olan v~a"P J?rddi de ~t
t'kce da•nlmnkfa~... Halen 
VP""" 1"1" 1 im :'T"' " P" •~·•"""'"'<"le:• 
t--ıf~T. L;rır-,.ı" i~indr '"''"""" 
!<ömür t>•a"lnrı muattal kal • Nasuh paşa, Kuyucu Murat 

• paşayı Erzurumda hır desise ile 
el a.:ından zeiurle:erek veziria
zam ve serdar olduktan sonra; 
Mah Peyker Sultan mevkii ikti
d;;.rı eline a:.mış gibıydı. 
Malı Peyker; Nasuh paşanın 

sadare;i:ıden istifa:le ederek Mah 
Fıruzun Genç 0->m~nına kıymak 
ta,;.;ıvvurunu fiı e ı;ıkarmıya te
vessul eyicmişti. 

Kuflanılınış esva s~ıı:':ın ma -
hadcr.e sinoma ve tiyatro'arın ve 
kahve, gazino, vapur, tramvay, 
tren, ot.omobil gib: c.mumi ma -
haller ve ve"uitin fenr.i surette 
1emiılenmelerinc de bugünden i
«ibaren baş.,antlacaktır. 

ViLAYET 

İtfaiye kursu açıldı 

mJ•f1r. VP.,,tıf)ftr J!'°"'Pmcvİnte 

1\ isfiJ.snl ~i1pn körniirfertfe ol
ı,C duklnn r,ibi 1'·1~1'f!T. Vm• • 
\ 1'1mızda ve ~loıirde ise lrötnür 
~ c-ıkın+,sı ~tfilrre ı- .. tm~Jctn -
)

1 rfır. VP1"t'r ~"h;11tf'ri lrömür de-
""'"'"'-"" 'J.-ö...,iiT J-.111~.,.,.,,...,,.. 
Jr-Pnd')nı-i klieiik mn'ii"1cr1e lcö
rlÜ"' P'rf'rrni,·r t('!l;('h'-nııt f'".fm"c;
lrrı''r. Fr1'rf 1'u mntörl"T .,...,, 
n viilc aldıl<l•rı. l>•~ ılr fe~a 
h~vP1rr"a rah nmntfılc1arı ;,.in 

Kliniklerini geıdi 
Maarif Vekili He.san Ati Yüce! 

dün de tetki!Gıerıne devam et
mistir. Vekil d'-in sabah Univer
sit.eve ge.miş ve bir müddet meş
ırul oldl'.ktan sonr.:ı Universite 
rektörü ile birlil..te Gurcba has
tahanesine giLmiştir. Bundan · 
sonra Tıb Fakü>tcsine alt klinik ı 
ve enstLttiJeri de te\.ltik ed:en Ha
sa.rı A"i Yücf'I se:vis şeflerinden · 
ve doktorlarda!t icabeden izahatı 
a.lmıstır. Vekil yeni yapılan 2 
numaralı Hariciye k.inlği ye nok
sanlarile ihtiyaçlıırını ria tesbit 
etm~ ve yenidm müteaddit mal
zeme ile tıcsU:at te:ninini not et.
miş'.ir. 

Veki'; Saat 14 de Maarif Mü
dürlücüne ııe!rıiştir. Burada v... 
kilın reisliğinde Vek:i:Et müfet
ti.s "ı ri ile bir buı:uk saat devam 
ed ı ı bir içtima aktolunmuştur. 

J.ks..m üJtü tekrar Üniversite
yrt piden H::~an Ali Yüe;,! geç 
vaki~e !;adar eratla meşgul ol 
mustur. Vekil öbür gün şehri
mizden Ankaraya hareket ede
cektır. 

herkes biribh'ine soruyordu: 
- Seyh efendi bugun çok ga

nan!-
- Evet, ikide birde Allah di

ye cehren ııada verıyor. 

iMah Peyker, Genç Osmanı ze
hirlemeKten başka C8fe bulamaz
dı. Çi.ınku; SulLan Ahmet, hiç 
bir vakit oitlunu gazaplan.arak 
kat.evlıy=ıezdi. 

Mah Pevkerin yegane gayesi 
Genç Os.manı zehir.evıp ortad.an 
kaluumaktı. V e.iaht olan Şeh
z;;rle l\Jll:>t~faY1 ıs-e meczup bir 
şahıs oıdu!(undan onun elinden 
tahtı almak ko y olu.du. 

Pasıf Koruıı.ma kcırnisyonu dün 
Vali muavini Ha.ü;.: Nihadın re
is.iğinde tcplannııs son faa1livet
le:i gözden 11eçirr.ıiştir. Sığmak 
insaatı için Dahiliye Vekaletin -
den tahsisat iste:ıecektir • 

ı Jr~-;;" bnhrant"'1!1 l-n ttr'hiJ" 
ne '' Jenr"-ııMC:I imlı"5n~'7-'•T, A"f· 
ri 7.amvrr'n l-u "1oförlrr ... v. 
,.,.1re yaour11tr'" f#\""""n ?"n .. 
n·n k ... , ••• tasıdıklnn kömür
leri 1IO ktm•<fan a<•l!ı nak -
l•tmemeHedi-rler. Vap11rru • 

~ O E NI ! 

- Acaba S.Utan hanıma bir 
P'Y mi oldu? 

- Bilinmez.. 
Ahdi.ılik.adır efendi dairesine ge

ltip o.urduk1&11 sonra; Kızlar aı!a
ı;ı merak ederek harem. d~ıresine 
f,"eÇU. Mili<odı Sultanını gor
mek ve işi a.n..arnaktı. 

~·ak:at; Haıem daırcsine geçen 
Kızlar aliası, caci;-el.rden şu ce
vabı aldı: 

- Sultan hanım yatıyor .. 
Kurnaz Can Bahsa; Perişan 

halnı knnseye belli etmemek ıçın 
d<!rha.I yatak <>dasına çekilerek 
yatağına uzanmıştı. 

Carıyeleri.ne de şu emri ver -
misti: 

- Yemek yemiyeceğim.. Biraz 
süt ve ço.ba gctıriniz_ 

Su.tan hanımı.ı yakın ve mah
rem ca.riye 'eri hanımlarına ya
ıta.k içinde biraz süt ve çorba ver- ı 
mislerdi. 

Dışarıda bulunan cariyeler de ı 
ru voloda m&lürnat .ııslardı: 

- Sultan hanım, hasta!_ 1 
Bundan başka kimsecikler bir 

eeyler büıniyordu. Kızlar ağa
sı tahammül edemedi. Şeyh e
fendi yeımeltini yedikten som·a hu
&urun.a ııiderek: 

- Şevh efendi hazreli.erL Af 
buyurunuz. Meraktan ı:atlıyaca
~ım .. Sultan hanım efendi haz -
reUeri D&lll'.clırlar, inşallah iy~ 
dirler?_ 

- Eh! .. Biraz rahatsız olacak
lar .. Cınler, peıiler etrafını al
mışa._ Rahat vermiyorlar" 

-·-·· 
- Fakat: Merak edecek bir 

feY y.:ı.k.!.. Bu habiskıi güç be·;;, 
bu;un ref ve def eykdim .. 

- Al'ah sziden razı olsu Şeyh 
efendi huıretleri .• 

- Bu ruhu habisleri her iyi ~eye 
mudahale ederler .. 

- ..... . 
- Lakin Allahın izni şerifirle 

onlarla uğrqmıya kadiriz.. 

= :M'iliderın olunuz .. Su'tan ha-1 
nrm bir kaç ~ kadar iyi)qe-
cektir. • 

F'akat: hlah Peykeı Genç Os
ananı bır k.ae ckfa zehil\.emiye 
tevesslıl e.v.edıği halde bir tl.lilll 
ırnuvaff:ık olamamıştı. 

Çünkü; Mah Firuz Sllltan oj!
lu Gene Osmanı zehirle . .me leh· 
likesınden korumak için faz'.aca 
kavı\ aı..tına almıştı. 

Bil' kere. Genç Osmanın yive
ceeı, ıçeceiıi muhakkak surette 
l.lah Firuz Sultanın en emin ca
ri\ e.crıııden bu-ısı ıa.ıaf.ından pi
~irıııyordu. Ve daima da Valde 
sının l<ontrolu altında bulunu -
vordu. 

Bu seb•ple. Mah Peykerin fev
kalade yüksek o 'an zekası bu ka
yillerı yararak emeline muvaffak. 
o.'malııtan onu men eyliyordu. 

Mah Firuz Su>tan da ayni ha
rekı;tle maluldü. O da. Mah Pey
kcrin ~chzadelerıni zehirlerniye 
lere.sül eyledıği ha 'de fazla tak-
8\"\'Ül dolayısile muvaliak oLamı
yo:-du. 

Zava.lh Şehzade :meczUtı Musta
fa valdesi elinde olmadığından 
yemekleri mutbahı amir-d2Jt ı:e
lır ol:iui(Undan onu zelıiı .. emek 
kolaydı. 

Nitekim, Mah riruz Suttan 
Sehzade Mustafanın vemekleri~ 
ne iki def::sında da zehir kırttıra
bilml.şti. 

ıMah Firozun en büyük emeli 
Şehzade Mustafanın vücudunu 
ol'tadan kaklırmaktL Bir kere 
meczup Mustafanın vücudunu o;
tadan ka:ldırmış olsaydı. Ötesi 
kolaydı. 

Cünkü: veliahthk makamı doğ
rudan doğruya ojfu Genç Osınana 
kalacaktı. Kocası Sultan Ah.met 
ölür ölmez derha.1 Ali Osman tah
tahta hemen oğlu gcçecektL Bun
dan soması kol.avdı. Hiç Sultan 
Abmedin ortaya koyduitu usu.1ü 
tutar mı vdı? (Arkası var) 
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Miişfilc mllşfik a t e ' e 
bakıyorlardı. Lube, kftnali cid
diyetle kepçeyi kald muş, eti 
karıştınyordu. Çocuklar ve vah
ııleı gibı, bu sonu ge!miyecek 
yollarda yegane diişündüıtü şey 
yemek ve uyumaktL 

ordulannın f~i hali tasvır edi
liyordu. Fena b""lenen Alman
lar yol boylarınca salgın hasta
lıklar neticesi sürü ile öliıyor -
!.ardı. 

Diğer taraftan .İtfaiye kurs
~. Dl'1 biri:ıcisi şehrimizde fa
ali•·e:e ı:eçmiştir. Bu kursta il 
bin k~ ders ve htbi.kat görecek
tir. 

MÜTEFERRiK 

ı J .. r bn viikek nalı-Jive m,..,.,.. 
fını ödemiye m~rbur kaldık
ları irin kömür r.tıarının da
h• zivPde artacaI:ı 'anl.a$ıl -
maktadır. 
fi~-üz JiF"•nıtt B~tnı fe • 

mizlivecek bir tar.ık du~ası da 
temin edilememiştir. 

~~ 

Fe'.akelzedelere lngi:tere-ı ({üçült haberler 
den yardım ~şya~ı geld. ~ Avruoada tahsilde iken mem-

Zt>lze:e felaketzedelerine ln- ieketimize cağrılan ve halen ü-
giltercden ırönderilen vivecek ve niversileve devam E<len Türle 
giyccek eşyasiyle tıbbi müstah- talebelerinin iıntiv:ın:m-t 1 martta 
z.arot dün öj!ledaı sonra goelen b<Mılıyacak ve ı: marta kadar de-
Avrupa ekspresiyle hususi 10 vam edecektir. Bu imtihanlar 
tonhlk bir vagon içinde şehri - sadece A•Tupa Üniversite'erin - 1 
ımize getiı-:Jıınistir. de gördükleri derslerden yapıla- f 
Diğer tar::ftan dün akşımıkı caktır. ı 

treıı;e de yeniden Siv--..stan 12 * Ön~üzdeki sene şehrimizde 
felaketzede eile şeh;-imize geJmiş- yeniden oır kaç Orta lTl<"ktebin ve 
!erdir. Bunlar hemen kiralanan iki lisenin acıhnası 'ıüzıımlu gö- { 
ev'ere mls:üir olunmaıslardır. rülmektedir. 

Sin:diye kadar şehrimize gel • * İhtikar konı.Wvonu dün top.lan-
:ınis ·bulunan ze:ze!e felfıkEtzede- ını1ş. ki'ııht ve mukavva fiyatları 
!erinin yekunu bu 6ureUe 1891 e üzerinde tetkikler yapmıştır. 
b:ı.liğ olmu~t-:r. * Sebze ve meyva ha'i müdiil'-

lü~üne dün Bedri isminde bir zat • 

EKOhOMJ 

Arpa ihracı menedildi 
Dün, muhte!if memleket'ere 350 l 

bin •.liralık ihraco,t v~pılınış, bil - 1 
hasııa Çekvaya ham ioek, /..meri
kava tuzlu b:iık. İtalyaya kuş 
yomi, yuı;ıurta, İsvlçreye keten 
tı.>hı.ı:ınu, lnı:i!tereye ve Fransaya 
tiftik, Delçikaya keten kiispesl 
ve Romanvava susam göndf'ri! - 1 
mlştlr. Yeni bir kararla Avrupa 1 
ihracatı .mened1lnistir. 1 

Ya 'nız evvelce y3pıfan satışla- ı 
nn gönderi.in.esine müsaade o- . 

lunac::ktır. Dün ~ni.-eketimiz- ı 
den tütün al.ınak üzere bir İngi
liz heyeti geimistir. 

viller de darmada)'tın oldukları 
halde, gene top.ı.u gorüluyorıar -
dı. 

Dontrien kulesinin saati altı
yı çaldı. Lube bayk.rdı; 

- Çorba hazır! 
Bö.ük, ıka~t eder gibi, çev -

relendi. Lube son-dakik.ada kom
şu bir köylüde sebze buln:uştu. 
Havuç, kereviz kokan Jrziz çor
ba. midelere kadife yumuşak -
lığı ile indi Kaşıklar karavana
ya sert sert dalıyordu. Porsiyon
lan daltttan Jan eti parçaladı; 
o ııüıı bütün gözler döndüğü için 
hiç haksızlık etmedi. Eğer b'r 
parca ö <:kinden büyük olsa mu
ha;.kak homurtular ba•J yacak-

ta;.'.in edilm~tir. * Taksim Belediye gazinosunun 
isletL:mesi 3 sene müddetle ve 
10 bin liraya d..ın Belediyece bir 
müteahhide ihale olunmuştur. * Kaza kaymakam lan a.vın 10 
uncu günü vi.ayette bir top'an
tıya davet ol:.!nn;uşlardır. * Sehir Meclisi bugün saat 14 
te toplanarak şuha~ iç:ima:.:ırına 
b:ışlıvacaktır. * Şehrimizde-ki bütün Ermeni 
r:ıe1·tepleri karnlv~I münasebe
tile bugünden itiboren ayın 5 
inci pazarı.esi s.-bahına kadar ta
til olunmus'ardır. * Gülhan..ınin senelik tıbbi mü
samerelerinin dördüncüsü 2 şu
bat 940 cuma ııünü saat 17,30 da 
GuJhane konferan.: salonunda in'
lkat edecektir. 

kadatları gibi derin bir uykuya 
daldL Ya~an bol k:ral!;ıva rağ -
men, biribirlerine sokulup bir yı
ğ·n olmuşlar, ısınmışlard .. Lu -
benin tesv:kile Lapul yakın bir 
ambardan saman r<etirm4ti. Al
tı delikanlı ku•tü-,·ünde yaıar 
g:.bi sa!T'anın içinde horluyor -
!ardı. Süipni şirin kıyıları bo -
yunca, Oberivden Hötrejivile 
kadar, berrak gecede. söğütler 
alt nda, uyuyan yüz b"n ki~in!n 
ışıilı ovanın bes feı;ahını yıldız 
kümesi şeklinde aydınlatıyor -
du. 

Mons çantasında. Remsde al
dıj!ı gazeteyi buldu. Şuto sordu: 

- Pru.sJ altlardan haber var 
mı? Bize oku ... 

Başka b;r makalede Prusya kra
lının D:are'ye yakalandıJ:ı ve 
Bisınarkın, kendini Frans..zlara 
esir düşmekten kurtarmak için 
bir han penı t l'e5 r jen atlayıp 
baca ,:nı kırdığı yazı1'yordu. 

' tı. Hepsini silip süpürdüler. 

J an'ın her an artan otoritesi 
llc iyi geç:.niyorlardı. Lapu! tü
feıtini temizler, bölüğün tenisi 
Paş kaoutunu dik.erken l\Ioris 
enteresan havadisleri okudu. Ev
vela Bazen buyük lılr zafer ka
zanmıştı; bü!ün Prusva kolor -
dusuııu begenmiştL Burulan ııon-

Bütün bunlar ıyi idi. Lapu1 
katılar.ık gülüyor, Şatu ile ö:e
kiler Prusyalıları, dolozdan son
ra tarlalara ttökülen serçeler gi
bi toplıyacaklarına şiipht' etmi
yorlardı. Bilhassa Bi.>ıruırk!n pen 
ccreden atlayı~ına b:.ı~ ıldılar, 
Zuavlarla Türkler cesurdular, 

Yemeğini bitir;p sırtüstü ya
tan Suto: 

- Tekme yemekten daha iyi! 
dedi. 

foris dP memnurdu. baht:yar
dı. Acısı nalwağa baslıvan ava
/t'nı unu1mus•u. Müşterek ha
yatın rraddi ih'iya~larile müsa
vat ha ıl olrlul!undan, bu kaba 
saba irsanlann arkadaslıi! nı ka-

---
Tırhan v<:puru ge!dı 
Tırha.., vapuru vanında Alem

dar khlisivesi o:duqu halde r.i· 
lıavet dün sabah saat 5.30 da li
maııımıza gelmis ve köprü arık 
o'duğundan doi7ruca Halice l(ire
re!:. Kasımpa!'ll havuzlarının on ü
ne de.'"llirlemistir. 

Vapur bugün hı:vuza alınacak 
ve sı!u bir muayeneden ı:eçirıle
cektir. 

Bir mavna gem=ye çarpf 
Gümrük Muhafrza idaresine 

an 32 numaralı Ana gemisi Sa
ravburnu rıhtunında bağlı du
rurken Limen İ9etnıesinin istim
botu tarafından ioleri cözülen 
yük r.ıavnalarından Rasim re
is idaresinde:.; 282 numaralısı 

su 'ar:.a geminin üzerine düsmÜii 

ve c:ırp:ırak filika askılarını oar
cakı.mış ve bazı h::.sarata sebep ı 
ohnuşt.ur. Tahkikat yapılıru:1.ta
dır. 

POL19 

Oç eroinci yakalandı 
Sabı.kalı eroin sotıcılanndan 

Fethi, Bürhan ve Alı.met adında 
üç kısi Unkapa.nındı yakalanmııı
lBT ve ü:ı:.lerinden 25 paket ero
in çıkmıştır. Bunlar eroin sat
tık.arını itiraf etmis:er ve mah
kemeye verilııni.şlerdir. 

oldan zehirlendi 
Beyoğlunda Mandlfa soka/tın· 

da oturan Abdul'ıiliın kızı beş 
Va<ıında Kadriye mangalda ısı

·nırke!l mcrıvan kıvı_cım entari
sini tutııstumıus ve cocuk muh
te.:if mahallerinden yanarak ya
ral;ırıdığınden Şişli cocuk hasta
hanesine kaldın.b:nıştır. 

Kö 'feden zehirlendi 
Kumkaoıda İplil:çi cami soka

ğında oturan Nezir bir kötı.eci-. 
den yediği köftelerle zehirlenrn~ 
ve C....o,hpaş.ı. hastahanesine ka'· 
dırılınıştır. Köfteci baklanda 
takibat yaoıhna.rtadır. 

tılı P bölüğe üç uzun ekmek ve
rilince, ekmekleri çantalarının 
iis:üne koyduklan için Lube ile 
Paş'a çıkıştı. Çadırlar toplanmış, 
cantalar baj!Janmışt:, sözüne ku
lak asmadılar. Köylerin kulele
rindeki bütün saatler altıyı vur
du. Ordu harekete geldi. Bu ye
ni günün ümit dolu sabahmda 
ilerleıniye başladı. I 

106 ncı, Rems'den Vuziere gi
der. , ıla er~ır.ek için hemen kes
tirrr.eve saptı, bir saat tarlalar
dan geç:i. Aşağılarda, şilrt.'!Je doğ
ru, imparatorun geceyi geçird!ği 
s;Jy!enen Betinivil görünüyordu. ' 
Vnzier yoluna çılunca, bir gün 
evvelki ova gene baslad., Sam -
panyanın çorak topr-üklan ha -
z.n bir .)< eknasakla uzanıp gidi
yordu. 

Artık solda, incecik bir su a
kıyordu: Arn. Saj!da uçsuz bu
calu;ız çorak arazi ufka kadar 
yayılıyordu. Tek yolu şosenin 
kenarında yılankavi bükük Sen
Kleman; pencerelerini, kapılan
ru iyice kapamış zenginliyordu. 

ı i ı.ı 
Vardım ve sabır bilmiyen köylü 
Uğnıdı;!ımız büyük zelzele fe

laketinden sonra iki hakikatle 
karşıla§fık. Biri: Kızılay teşki • 
lfıtının istediğimiz ve liızım ol· 
duğu kadar mük mmcl olm11ma
sıdır. 

•Haber• gazetesi vesik•lara 
dayanarak, 27 günde 700 nüfus
lu bir köye ancak 8 kilo çivi, ıo 
kürek, 2 palto, 2 sveter, Z çadır, 
4 battaniye, 2 kilo ekmek, 1 ki· 
lo peynir, 4 kilo bulııur, 3 kilo 
P"'rol, % kilo incir, % kilo şeker, 
1 kilo makarnP, 20 kilo un, 8 kilo 
pekmez verildiğini ve haikın 
toprakları kazıp yiy~ek aradık· 
larını, ölmU. hayvanların deri • 
sini yüzüp çadır :raptıldsrını yu
dt. 

Kızılay teşl:llatrnın bekleftme· 
dik böyle bü:viik b'r felô.ket kar
•ısında sendel•memesl ne kadar 
mümkiin deiHldi ise, h'e sende· 
lcmeme~?t aksamamaıı.;ı d11 o k•· 
dar mümkün olm•lı:vdı. içtimai 
rıuıvenet ve hav1r müaıaesele .. 
ri, her an ani, beklenmed"k mu
azzam fcl3ketler kars,.ında k~
lacaklarmıs J!İbi tcski!atlanılırıl
malı ve her ihtimali da"ma P'Ö%Ö· 

niinde tutarak - :rr:ıırına mühey
ya itfaiye gibi - tetikle blun -
malıdır. 

Kızıla"ın her frlaket karsısın- 1 

da harekrte J?ectiw, her derde 
derman olmak için elinden ge• 
leni yaptıj!ı muhnkkakt.r. FR -
kat bu felaket de gerek Kızıla
ym, gerek içtin1ai muavenet t~· 
k:latıınızm noksan olduirunu 

Ayakkabı ihti
l{arı başladı 

Alakadarların tedbir 
alnıası bekleniyor 
Y<ı1-tmcı memleketlerden de

ri getirilmesi iç:n son z:ırr.an -
!arda hükümetin gösterdii(i ko
laylıklar ve yardımlar üzerine 1 

deri fi2tları hayli dii.$rnüştür. Fa-1 
kat buna rağrr.en ayakkabı fiat
larındaki yükseklik dev2m et -
mekledir. B'rçok kimseler ayak
kabı üzerinde ihtikar yapıldı -
j!ından Fikavetçidir. 

Evvelce 10-12 ı:rava at nabi -
lrn ısmarlama ve iyi c'n; deri ve 
rııalzcwe ile, ivi !>'<'ılikle yanıl
mış erkek iskafFiPlerinin 25-30 
lirava satıld:ğı görülmek'ed,r. 
Kadın iskarpiıılerinde de anla -
~ılamıyan sebeolerle 2-4 lira a
rasında yükselmeler göıiilmüş
tür. 
Kunduracılar ise fiatlann pa

hal: olmadığını, fakat bazı ısmar
lama kundura yapanların iyi cins 
deri az olduğundan fiatlara zam 
yaotıklannı söylemektedirler. 

Sioariş edilen iyi c'ns deriler 
henüz ı:<elmem~tir. Böyle gider
se bu derilerin o'y2sada tama -
men bitecrrri anlaşılwaktadır. Bu 
vaziyeti ı:ören ve el'.erinde biraz 
mal bulunan kimseler de fiat!a
n büsbütün ar'ırmaktad•r. 

Netice itibarile bir kısım mal
larda iht'kann kundurada de - , 
ğil daha fazla baz· cins deriler
de oldulhı anla•ılıvor. Bu husus· 
ta ali'ıkecarlan~ tetkikler yap -
ması bel:lenmektedôr. 

meydana çıkardı. Bu nok anhlh 
ortaya l:oyPn yalnıa 700 nüfu .. 
lu bir köye yapılan, daha doi• . 
rusu l"apılamıyan yardım değil
dir. Başta bermutat kırtasiyeci· 
lik olm•k üzere, bütlln mekaniz
manın pÜTÜzsüz işliyemediği İs· 
t..nbula ıı:elcn fel&ketzcdelcre ya. 
pılan muavenetten de belli ol• 
du. ; 

Kızılay teşkilatı da ıslaha ve 
gen'..;etilmet,e nıuhtaçtır. ( 

* 1 
Öteki hakikat: Er:ıinun lbl· 

kevjnln köylü ile liylkile meır 
gul olmamasıdır, Erzincan viii .. 
yelinin köylüye lü:ıumu kaılaa 
aliıka ıı:öatermemlş olına.11dır. 

htanbula ıtelen felaketzede 
kö~·lülere sabun drğıtıldığı ••• 
m:rn, köylülerin çoğu hayretle 
sabuna bakmıslar. ağızlarına gö
türmüşler, sonra bu verilenin u 
olduğunu ş0rmn$lardır. 

Bu halkevleri köycülük şube
lerinin daha faal bir ı,ekle so • 
kulması zaruretini göstermekte, 
vilayet köycülük bürolarına çok 
daha fazla ehemmiyet \'ermemUı 
l.izımgeldiği.ni isb11t etmekte • 

dir. l'tlaarif Vekaleti de geceyl 
gündüze katarPk her köye en kı· 
sa zamanda eğitmen yol1amnnıa 
çarelerini bulmalıdır. 

Bir daha bllyle bir felaket göl'> 
meği nekadar istemezsek. s•hu
nu bilmiyen köyiü görmek de is
tememeliyiz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Adliyeden dün 
çıkan kararlar 

Y ascf e tasallut eden
ler mahkum oldu 
Balatta Yasef adında 15 yaşı• 

nı bitirmemiş b:r çocuğu oto -
mobilJerine alarak Eyübe gö'.üriir 
ke'l ırzına t:ısal'ul etmekten suç
lu İsmail Hakkı ve İsmail Feri -
din dün b:rirci ağır ceza m.ahke
mesinde muhakemeleri bitm~ ve 
ikisi de dörder ser.e altışar av 
hapse mahküm edilmişlerdir. İkl 
mahküm avr ca çocuğun babası-
na elli•er lira manevi l:zminat 
vereceklerdir. 
BİR SENE 25 GÜN YATAf:AK 

Az'.z adında birine cis:nen eza 
etmekten suçlu Dursun dün a• 
ğır ceza mahkemesinde 12 ay 
25 gün hapse mahküm edilmiş
tir. 

SADIK ARKADAŞLAR 
El'1".ığrul atlında biri arkada.-

12nnın sarhoşlui!unda istifade e
derek palto, şapka ve saatini al• 
mııktan suçlu Adem ve Tahsi • 
nin ağ•r cezada muhake,,.,eleri 
bitmiş ve Adem 1 ay 20. Tahsin 
de bir buçuk ay hapse mahküm 
edilmislerdir. 

ALAC.AKLJYf DÖVEN 
KAHVECİ 

Kücükl)azarda Hacıkadın cad. 
desinde kahveci Abdüllat f ken.
disinden alacajhnı iltemive ge
len ba1<kal Bedriyi dövdüğün " 
den ücüııcü 3ı.Jh ceza mahke • 
mesinde bir ay hapse mahkum e
~i1 !"ı;~tir. 

r~ ÖT LA.R . 
'!..... ------ J .... - -.---'• 

ZAVALLI 

TÖ&KÇE 

•Bu yeraltı sıjmııktan ıııı,._ 
ıranın en kuvvetli ordularuu 
tevkife JPrıyor.• 

Bu türkçedir ve manası da 
vardır. Muharririn ne demek 
istediı:i anlaşılıyor. fakat bi • 
zlm Nanemolla o fiklı:de de • 
~il. 

- Zavallı türkçe.. 
Divor ve bu cümleyi zaval

lının basit bir örneği olar•k 
göstererek sözlerine pınJan 
l:-tıyor: 

- Ne mnntıkın, ne sari ve 
nahvin, ne dürüstlüğün ..e se
lasctin kaldı! 

Bilmem doğru mu. eğri ml 
düşünüyor. F;Jhakika, henüz 
,aığınaklaı:ın havada r 1duğu 
görülmüş değildir. Üst vSIU.lll 
var sen kıy•s e)·le .. 

AYRICA VE 

BEIIEMUAL 
llfaarif Vekili 1stan1m1da 

tetkikler yapıyor. Bu telkik.lcr 
ye"i bütçeniıa bazırlanıııuı ile 
ai8Juılı. 

Nanemolla da havadisi elnl-
111uş olacak ki, 

- Anıan vekile ıoiiyleyln r .. 
yanai Safa ile de bir kere cio 
riqıılln! 

Dedi ve sö:ıfuıe ekledi: 
- Ayrıca ve muhakkak gSo 

rllşsün. Çüııkil, sonra ~aptık
larını ve yepacaklannı bana 
danışmadı~ 

Diye yine :renl blr seriJ'e 
başlar! 

KÖMtl"BÜN 

DlBlNDEYKElf 
--------

Bir guetenln eikiiyet ıdlbl
nunda okudwn, şıkiyet ı;a " 

bibi: 
_ Kömür ...,..klarının ya111 

ba•ında:rız. Fakat, kömür bıı
laroıyorarz! 

Diyor. Eğer, adamcağızı ta. 
nısaydım: 

- A.. Birader, buna ne hiıl
dct ediyorsun. 

Der ve_ İlave ederdim: 
- Der feyin dibinde ve ya

nındayız, fakat, yine her se
yi bulmakta müşkül.;it çeknı.i
yor mu) uz? İş sadece kömil• 
re kalsaydı şekerie bal olur
duk!. 

A. $EKiP 

G 'neş dol!arken kalıve pi•ir -
dıler; kahve tar.eler'ni bir ka -
nvanaya koyup tüfek dipçiği 
ile ezdi! •r, kaynar suya attılar, 
telveyi dibine çö!ıertrnek :cın de 
soğuk su damlattılar. O sabah 
ııüneş alt:n ve kızıl sisler arasın
dan ııck sahane doğdu. Fakat 
Moris bile ufuklarla ııökvüzü -
niin bu manzaralarrnı görüyor
du, yalnız Jan, aklı basında bir 
kövlü sıfatile, yağmur vağaca -
den yola eri<mek için heıt'en kes
di•e ile bakıvordu. HarekPtten 
ö ~ .ıece · en ekmek dağı- 'IU"kası var) '...:=;====================== 
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Yumurta kapıda imi~! 

1111 

i lerin u söyie 
tesir 

Necip Fazıl füsakürek, dün 
Son Tel:;:raltaki yazısının başı • 
na şu cümleyi oturtmuştu: 

iç ir yentl 
-------ı 

Yumurta kapıdn! 
İyi amma bunu bilmiytte!< ne 

v:ı~? Değ:l ıni ki, önümüz ha .. 
lıar, tabii yumuıuda kapıdadır! 
Zaten tavukların baharda faz
la yumurta verL.ik!erini, yazı • 
s.ının sonunda muharririn kendi 
de tasrih cdiyar. Fakat. ~imdi 
lapıda olup yakında meydana 
iırhyacak ohn bu yumurtanın 
rengi ne renktir aeal>a? N~p 
Fazıl, bunu ne !(in söylemiyor? 

Çemberlayn j 
bugün Hitlere 
cevap verecek 

Başveki~ Hitlerin iddi
alarını redd~decek 

Lonc1ra. 31 (A. A.) - Siyasi 
maba.W. B. Cemberl.::ynin yarın 
sövliyece,iti nutukt~ Hillerin rad
yoda yaomış oldugu beyanata 
telmilıı!ıe bu''Uilacağıru ve bu be
yanııtm ihtiva etmel!:te oldu~ıı 
yaclış mütalea ve tefsil''ere isa· 
ret edeceklıtl beyan eımektedlr· 
ler. 

B. Çemberlayn, ayni zarruında 
hiç şüphesi.z Alman yanın harptc
kı mcs'Ltl.iyetinden de bahsc.ie -
cek ve cihan h:ırbi.ni 1ngilte ne 
Fransarun cıkarınış oldı>k'arı su
retinde Hitler taırafın<l2.n ileri sü
ri.Ue•• idd.i.ıları da red ve cerh e
decektir. 

• 

Sovyet taarruzu 
(Barll1"0.fı 1 incide) 

Nutuk lngiltcrede ezki fikirlerin 
tekrarı olarak kabul ediliyor 
Londra, 31 (A. A.} - Royter'e 

göre, salahiyettar Londra nıah
!iferinin, B. HiUerin son nut· 
ku h•kknıdaki düşünceleri şu
dur 

Führer, nutkunun en büyük 
kısmını, mutad deliH'!l'ini yeni • 
den tekrara tahsis elım~ir. Bu 
rnut:ı.:i düşünreler, A..ınanyanw 
ı:.ı1ı içinde yaş=ak arzwrunu 
taşunaUa olduğu ve Alrnanyanın 
bu harbe icbar edildijtidir. 

Hiı'er, siyasi meseleleri mev· 
zuıı:bahis ederken, İtalyaının 
°'enfaatlerinın Alınan menfa,. 
atleıi ile ayni a:<luğunu söyle -
mıştir. Hitler, bunu söylerken, e
C'aba İtalyanın, Al.manyarıın 
müttefiki Sovvetler Bir"i.{(i ile sı· 
kı işbir~iili yaotığmı mı bildir
mek istiyor? 

Hitler, kenJisinin A1man•'3.da 

tatbik eWiti genis projelerin kü
çük m>kyıısta ıbhl o 'sa, Alman
yanı::ı diisı;ıank:-ı tarafından da 
tatbik cdıl.dii!ini de söy l=4tir. 
füt.lcr, her haJ(le Frruısada ve İn· 
gil1ıered2 de aı:ınan bazı tayın 
~il.a.!Arı tedbirini mevzuubahis 
eylemek.tedir. 

Hifer, mutadı veehCe. İngilte
reye şiddetli surette hücum et
miş ve Fransayı d1 hücumlıarııı
daıı haric bırakmamıştır. Hit· 
'erin nutkunun bu kısmından çı
karılabilecek mani. Füh,,.,,.'in te
ker tci.."CT ve isterliei gibi daha 
kolayca ezebilımek icin Fransa 
ile müttefiki İnı~Uen:>vi biribir· 
'.e:ir.den avırmal< için evvel~ 
yat>tıkt gayretl.erio manasızlı
ğını nihavet an'arnıs olmasıdır. 

Hitlerin nutkunda başka hl~ 
bir en t.eresan no.kta yıolı;:tur. 

ile Amerikanın en j Y unanİ!:tan 
yeni tayyare ge- Macaristan ara
m!sinde yangın sıncl~ an!aşma 

Diy~iniz ki: 
- Yumurtanın rengini bile • 

miyecek ne var sanki? Çoğu • 
nun renı:,i süt beyaz, pek azının 
da biraz nohudidir. Yafma yok, 
yıl on bir ay belki öyiedir amma, 
tam balın b~langu:ıııda başla
yıp bir PY kadar sürmek üzere 
kan kırmtzıdır ki, bunım adına ı 

meşhur (Kırmızı ~ ımııırta) der· 
ler. 
Yalnız şu var ki, $İmdi bpııla 

olup yakında meydana çılaı~ak 
olan (Bu kınnm yuanırta! 1 htt 
yıl otduf:u gibi bu yıl da yalnız 
bir ay l adar mı sürecek, yoksa 
bütün dün~·aya kabak tadı ve
recek kadar ınayBcak mı! Mese
le bunu tayin etmekte .• 

03MAN CE.'\L\L KAYGILI 

Garp cephesinde 
(Başmakaleden mabat) 

iki hüeum<!an ib:ırettir. yeQ.i, iyi teçhiz ve teslih edilmiş 
efratlıan müreklteotir. Fakat pek 
zıyade vahşiyane hare !:et etmek
tedirler. Bu ceohedeki harEkat
.ta Fid).andiyalı'ar büyük müş
kül.ita uıl;ramaktadır.ar. Çünkü 
ııeniş mikyasta harekat icrasını 
müstelzim rnuh1ırebeler yapıl -
ması mevzuubahistir. Bugün bu 
oe-plıede kanlı ıınulı:ırebeler ol
muştur. 

"Wasp,, gemisi 30 mil
yon dolara n:a~o:mcşlu 

Hava mÜn1\kalab an· ı' 
laşmpsı imza edi:di 

Bu hareket.eı:, Sarre ile Varndt 
ornıııı1 a..ı.sllid.a S.ır.re'ın garp 
mın~ıııda cereyan eımı~tir. 
Bu mıııtal<i:llın k.alabalik oma
sı ve t.ır cok r.1uufenl ev lerın 
mevcwuyetı, Karaıkou:ırın hare
katını nati,itleiiUrmckte o.up i.ık
tı;:~:ın or~asınd.<.tllaeri Al.ınantar, 
müte:tddit ı.aa.rrıu arla J;'ransız • 
Lnn kucıik J.dı mevzı.erını bu
r:; va c!oı!ru sürmıve uğraşmak.l.a
dırlar. A • .ınan topçu aı.e.ı, J;'ran
sızl..X tar:ıfından mukabeJe gör· 
ıınuş ve Fraru;ız b"tar}a,an, mu· 
lekabil ateşleri' e Aıman hÜC'\lm 
kııaatını dağıtmışlar ve ric'ate 
icbar etmışlerdir. 

Reisin.ki, 31 (A. A.) - Karpi
nen ve Kurrikala eibi maruf sarn
piyon.lar tarafından sevk ve idare 
edihnekte olan kavakc;ılardan 
mürekkep bir l!l'UP, KııdJajer'd:E 

meTkezi sahillerine- vasıl olmuş, 
b<e ve mühirnm"'! antrepolarını 
at.eşe vermiıı Ma<la bulunan kü
çU.k Ruıı garnizonu efradını itlaf 
ebmiı ve üsııiillıarelresiııe dön· 
müstür. 

Bu kayaitctlar IV"UPU. 24 saat 
2t'rluıda 14D JWametre mesafe 
katetmi..tL.. 

Hel'sinki. 31 (A. A.) - Pasif 
müdafaa gefi ~ral Aarna Sihvo 
,:ıazetecilere beywa-tta buWnarak 
demiştir ki; 

Fin milleti hiç bir zaman, son 
iki aydaki mücad<!'lesi kııdar a$r 
ve mühim bir rnücad~le yapmış 
değildir. Bu mücade'e, L-tiklali 
ve hün'iyeti mevzuubahis oldu
ltu zaman, Finla.ndivanın teşkil 

etıti.ği birli~ Fin milletinin der· 
lıal ıtakmdığı cesaret ve feıhkar
Jı.iö sarih surette isbat etmiş.

tir. 
Bu mücadele, ayni z-.da 

medeni bir mil1etin harp usul
!eri ile düşımarı!:ırımmn kullan
dıtı harp usulleri arasındaki f.ır
kı meydana çıkarmıştır. Düşman
ları.mız cenhe ııerlsindeki, aske· 
l'i hedefleri, endüstri merkezle
rini ve münak&:e vasıtalarını 

brmbar<lıman etmekle kalına • 
mıs, fakaıt, lU'11i zamanda bütün 
insani kanuni.ar hi'Mına olar..S 
müdafa•ız ihtiyarlan., kadınla
n ve ~uklan da mahvetmek 
yO!ıırmı aramıŞ".ır. 

General Aarno Sihvo bundan 
ııonra. 30 ~lsaniden itiba • 
ren yaphnt$ olan bütün hücum· 
lka.rın bir listesini l[a:zıete 'ere veı-
mistir. 

Hehinld, 31 (A.A.) - Sovyet 
tayyarelerinin, Finlandiya Kızl
haçı işareti ta.şzyan hastahaneleri 1 
bombalamak emri aldık.lan te
yit olunuyor. Hastahaneye sev
kedilen Rus esirlerinin korl<ak ta 
vırlan bu haberin doğruluğunu 
göstermektedir. 

Helsinıı;ın Sanamat gazetesinin 
Talinden aldıj!l bir habere göre 
millıyeti meçhul 8 tayyare o.:r Es 
tonya .,hrine 30 bomba atarak 
bazı hasarlara sebebiyet ver • 
nuşlerdir. B;r İsv ç harp muhbi
rine göre, ciir'etkfır Finlandiva ke
liif kollan beyaz deniz sahiline 
kada ulaşmışlar ve mühimmat 
depolarına ateş vermışlerd:r. 

Diğer taraftan, Mosk.ova ile Le
ninıırat arasındaki şımendiier hat 
tında, Finlandiya is:ikametiode 
büyük bir askeri faaliyet mevcut 
olı.luğll haber veriliyor, 

Baston. 31 (A. A.) - Quincy 
deniz tezırfıhlan aeıi?ında b:ığ'lı 

bulun:ı.'1 .wasp• iu.ıindeki yeni 

tavv:ıre gemi•'inde v•.n"1Il c.ık -
mıctır. }~as::rat 5,000 doları buJ.. 
muştur. 30 milyon dolara m.a 1 

ol:ı.n ve y:ıkında tecrübelerine 
bs4ınaca!: olan bu yeni gemide 
11: defa olı:r::>.k bir vanJ?l.II çık· 
madığına is:ıret edi!.mektedir. 
Yang:nın S:2'b<:bleri hcl<lı:ında tah· 
kit.at yapılıamk~tdır. 

Çemberlayn 
nutuk söyledi 

(Ba1famfı l incide) 
Şimali İskoçva ile Groenland 

arasında 1000 mil'.ik bir 86ha üze. 
rinde İn11i'iz filosunıunensU'P l\'l'· 
milerle Ro:val Air Farce tayyare 
!eri, artan bir muvafüık yetle ke
sif hareket:.,ri yapmaktadular. ı 

Filomuz tüccar gemilerine öyle ı 
muvaffakıyetle refakat ediyor • 
1ar ki.. b'taraflıkla bizi ta.kiide mü· 
sarcat !:'ÖSterivorlar . 

B. Cemberlayn, Büvük Britan
ya tarafından, harbin devamı 
için sarfed1len ,l!'aYretlere dair 
dikk•te savan ra':amlar zikret
tikten sonra sözüne şöyle başla
mıc:tır. 

Hicb'r 1?3vrimuharı'b millet bu 
muazzam kuvvet topluluğurdan 
bir tehd:t mana$ı çıkarmamakta
dır. 

Bitarnflann harbe ı;rmive 'l.'e 

yahut b'tarafl klannı kullanma 
tarzıııa dair karar vermek husu
sunda hal· "bibi o'dııkla!"rıdan 
bir an •üphe\'<' dü~medik. Eita • 
raflardan istediji'imiz, sadece ken 
dilen lcin mahzurlu veva zarar· 
lı b;,. vaıivet almak mecburiye
tind; bulunmakla ber:ı«>r hicbil 
uman bir bitanıf ,.-:emisi batır
madı!lımızı ve bilerek bir bita
raf n ölümüne seben otmadııtı • 
mızı nazar itibare almalandır. 

B'taraflann rnıruz kaldıktan 
zararlara karşı Uikavt kald ~ • 
mız hie k;mse zannetrrernelidir. 

B. Çemberlayn, Büvük I'ri • 
tanva tarafından takip .edilen 
musbhane hedeflere ~özü getfre
rek dev•m etmiş ve demiştir ki: 

Harıbe Eebebiyet vermek hu
susunda J?Cni;.. rnik'"ilsta müess:r, 
'olan iktisadın milJileştirilmesi ve 
ota:'Ş.İ snmetine. ne bahasına o
lursa olsun nihayet vermeliyiz. 

Cenubi Afrika 
Almanya 

ve 

Cantown. 31 (A. A.) - Royter: 
Gen<!:-:ıl ;r.ıuts, Scn:ttoda söyle
diği tir nutukta ezcümle şöy'e 
de'!lliştir: 

,Hitler, eminim ki, Polonyayı 
aldıktruı sonra cenup Afrikası 
topnkla:rını ele geçi.ımek ıştıye
<:<>ktir. 

Cenup Afrikası birliği, tngriz 
filo uı un yaı'dr:.u olmadan Al· 
manya gibi kuvvetti bir düsma
na l<arşı batı-<:enup .toprak.'.ıı.nnı 
miidı!aa edtme<Gd.L. 

Budapeste, 31 (A. A.) - &,. 
men istihbar edıldiğine giıre. 
Mac:ır.ım-la Yunanlı ar arasında 
iki memlcl:eti bı:ıbi:i.ııe bağ;ıy a· 
cak ha.va müııa:k.dıtı tesisi icın 
yaoıla.n müzakereler, bir iti.:i· 
fa münc<:r olınuşlur. SJfya ile 
de bu kabil mü.zal:ereler yacı • 
lacaklır. Maca:ri91..uı i.e Ywıa • 
nıstau ar:ısu:da inıza edi'mis o
lan itil.ifn::ınıe ahk.imına nazaran 
her iki memleket, tayyarekre 
kendi topı·aklarıııcla ucma.k mü
saadesini vermektedirler. 

Bu mıntakadaki topçu faaCiye
~i, gece <>uncıya kadar büiiin 
gün devam etmiştir. 

B•t f •ı Berlin. 31 (A, A.) - Umumi 
ı ara gemı er karargahın tebl.igi 

ıl 
31 aonlıinıında şi.-nal denizin.. 

torpİ eniyor 1 
de ve 1nııiliz s.:ıhiı.leri üzerinde 
Orkneys adafa.rından Times'in 

fBaş tarafı 1 inci aayfada) martsabuıa kadar kıman hava fi-
koçya sahilleri yakininde bat • !olan ke•ü ucus'an yapmık Ü· 
ın.ış oldukları haberi, burada bü· zere üıal.vcte gecmişlerd.ır. Ye-
yük nır heyecan tevltt etmi.şt.r. niden silahlı yedi ıicaret Wpu· 
İki geminin 40 kiş:den ibaret o- ru lıatırwnuştır. Diğer bir va· 
lan mürettebatır.,n cümlesine, pur, ağır bir kaç vapur da ha· 
bir kişi müstesna olmak üzere, Cif surette hasara uğratı!mıstır. 
kay.p nazarile bakılmaktadır. Bundan sonra iki İuıti.iz k.arakol 
Felaketin sebebi, bu gemJerin gemisi .batır>'Dl!Stır. 
bir tahtelbahir tarabndan torpil-
lenmis olması olduJ'tu tahmm e- Hava dJfii bat.aryalarının şid· 
dilmelrtedir. Gemilerdeki bütün rl~tli faalivetine ve bir çok düş-
mürettebı \ Danimarkalı ;di rnan avc. tayvıırclerinin harekete 

Londra, 31 (A.A.) _ 1487 tou r.ecmis olmasına raimıen bir tek 
hacmindeki ve Eston adındaki · A'rıo.n tayyaresi ~ayho.onam11tır. 
~iz ticaret gemisine şimal de- Paris, 31 (A. A.) - 31 kanunu-
nizinde batmı.ı; nazarile bakıl - sa.rıi aksam tebligi: 
maktadır. 16 kişiden ibaret olan Kesif kollarımız muhtelif nok-
mür ,•tebatının a:Jelerine gemi- taard:ı.n, düsrnan hatanna ızir· 
nin tarnmnile batmış olduf:u teb- ıırllser ve vıızifeleri.ni muvaffakı· 
liğ edilmiştir. vetle başcmıışlıardır, 

Askeri ve siyasi hadiselere bir !;akış 
Garp cephe.ile Finlandiyadaki ı nanistana verilen garantilerin 

harp•e kayw ıcap eli.ren mu.ıwu bahis mevzuları al'Psında bulun. 
hareketler mevcut değ. ,1c1...r. ı mıısı, b ·ıhassa Paris gazetelerin-

Nazi Almanya tjeL, .. .,vlet rel· &, siyasi mahfellerden bazıta • 
si ll4l1' H.tterUı ev\'eJu o:ün söy· rmda yanlı, telsırlere, lıı>tııJı 
lcdıği nulku.ıı ırıanıw şudur: lD· ı mı•l>akemclere Dll!ydaa .. ennek-
giltere "e Fransa ile sonwıa ka- tec!:r. 
dar harbe devAIU eylemek, de • Finlal!diya harbinin Bıdbııla-
.nıDkr»iye d~anlıi;ınıhı ısrar- ra, Karadenize sirayet edeceğine 
la hareket, ltalya ile ıtı.ifakın de· t!Bir mütııkabr dahi, askeri ve-
vam ett:ğini anlatm.ş olmak, u- ya siyasi şah~iyeti haiz bau ya. 
ıuurui Harpteki hadiselerden baucı muharrirlerin d~ee • ·' 
ders alınış bir halde Almanya - !eri, tanirltri mahiyetinden b~- ı 
nıu gerilerini emniyet altında ka tanda telakki ve tei':ılT olu • 
bulundurmuş halde İngiltere, n•maz. Çünkü gerek Ankara mu-
Funsa ile hiırp için, onların ya· ahdesi, ırerck<r Roıruuı~·a ve Yu-
pamadıkları anlaşmayı Sovyet- nanistana \:erjlr.ıı: garantilrr, 
lerie yaptığını, bunun ileride da- tl'C:avüz l•alleri vukmmda tatbi-
hi denm edeceil'ini bildirmek, kata l."<'cilmesine d•irdir. Anka-
hrrbin hn$Iatnasındanberi ge • ra 1nuauedcsinin 2 narıanJ1 pr°"' 
çcn 5 ayda Alman silahlonmı:<ı· tokeli" tlahi sarihtir. Bu sebep-
nın kararlftitırılnııs radde~e var- le \'c bassaU,n Sonetlere leea • 
ması lıa.•ebile, artık bütiin isti- f \'Üze bu ın1.11tııl<aların VPsıta ha· 
knmetlerde me,·v•lar toplamak lrne ıretrr;f~reP-iııe dair «izlere 
zamanınln geldiğini i1ün ... A'-ni r~mi ve h=-k;J.-j h:r eht"mmivet 
nutuktan, Alman - "iovyet askr- r 1 n· t k f . at o 1111.amaz. r " ım arm:ive-
ri ittifakının bulunmadığı ıla ]ere dayanan )H,dbiDPne h.aber • 
anlP'!lıyor. ır- miiftılf':lllar~ ra,n.,_ - reo 

Ualkan Antantı konfrr.>n.-ının .. .., , ...., 
nnlm ~rki Anm•ada, ve bilhas-

top1anactt~ı öni.tmü,.~eki f'Ün - K d ı "' ı. ·· d 1 ler~e B<-lı.:rnttan vf'1"kn halırrler- 5" arP ~ 7 ~ u Yit> en su -
hün. 1;;mct.:1cj .. arhlrı ~""""•kadar de lnı::ilter~ "~e Fran~a fie TÜT -
de..,. ecler,.i!i •Ö••lenebilir. kiye a"ll<ındaki rnmJ.rdenin ve 

to .. ,o,...1~1t~r•r Rnm•nTit''"• Vtt- HAJl.ffT Nt'Rf IRMAK 

Büyük bir lıava harbi 

Almanların yaptığı 
büyükhavataarruzu 

SAYFA - !I 

Hariciye Vekili 
dün gitti 

(Bas tarafı 1 inci ,'adıı) 
iedive e:-l::iını i:.e 'l't!!'li ve ecne
bi gaute muhı::bir!,.~i tar2f·n· 
dôn ka:-şılar..mı~ttr. Hariciye \ 1e
kil' tstaı:bula _geçmiş ve doğruca 
P<.rkot1!.1e ıtiLmidir. 

Sôat Hl ya kadar oteMe tst'.Mt· 

Alman tayyareleri 
vapurlarına taarruz 

ticaret 
eltiler 

j 
hat eden Şükrü Snracc;:lu e-az& 
tee'leri kabul ederek şu be) at
ta bulunmuştur. 

•Balkan Antantının mutat yıl· 

Londra, 31 (A. A.) - İngi'iz 
sahillerine !o:arsı y:ıpılon Alınan 
h:ıva taan·uzu cün İskoc;yadı 
kai!ı Aberdeen'den Kent K<>nlru· 
J!una kadar 800 ki!cmetrdi.k 
bi.!' oesa:fe dahilinde ~af et· 
mistir. 20 kadar t~yyııre !ili -
be:.en u bir muvclfo.Ju,...tJe bir 
kae ~icaret v2.DUrile bir fener f{e

mi3ini bo'lıb~rclıına.'1 etmişleı; ve 
mitr<i.'yöz atesi altını almışlar • 
ur. Tavva.re"er he tarafta kra· 
livet hava kuvvetleri:ıin fillı'a
riv:C karsılasıııısl.a,,.clu-. 31 oon
kaııun ı:ks:ı.mı bu filclar bir Al
man bor.ıbrcwı.n tavvarPsini 
düsünmüşler. dil"er bir bombar· 
dım~n tavvaresini <le ham harici 
bı:-aı·m><b.r<!.ır Aln•.!!n ha'l'8 kuv
vet'eri bütün İnctM.~00.. bi1hu
sa siddl'tli o;a!J hava >'1!l:'t''1rınd2n 
istii:de etmek is~i•ler t..., bü
.tün İ!ıgiliz av~ı tavvarelerini:n 
sciiuiiun sidd~tindcn hal'fket ka
biEv.-tindaı T'l."r"l.lm kalacakla
rını ilmit et-islı>rdi. F.akat btı 
veni t~.,rruz1 "'T'l ka!'~t ıte1 nıek 
i 0 in bütün tedbi:'.,_r a.,ın,.,. l 'ı 
SJ1:il hava kanko!ları mütear . 
rızh~a saldmıı·kt~n bir an ge
ri durmam.ıs' :Tdır. 

Dim ci~:t...n ticaret vanm-la
rına 1'!'fakat e<l<'n h:ırp ~ i'eri 
bi· cck ahv~<-ıe h~va lt>'plan tn· 
ve!llıc)e cHeinkeJn. !eri kaar
mıva muvaffak cl,...,~l•rdır. 

Alınan ta vvareleri !'(ecen pazar 
lE'•i ıı-.:inü akın'arı e<n •ında gö -
tenill:leri ciir'ct \'C vah!'<!tle ta
arruza geccrek bor.ıbabrmı tiea
rel vapu:<Ja.."lnın ü~erine bosalt
mısbr re elt-.-iv.a İruıi:iz avcı t;.v. 
vareL"Ti vak.laslıih zan-.an uzak
'aşını lardır. Bununfo beraber 
bu tayvare.lerden biri görüş ka
bl f\·etinin fenalıl!ına rağmen 
Morthunıberlanc s1l>ili acıl!ında 
müdafaasız bir b2lıkcı ııemi ini 
bhrio etmel!e ca 'ısan bir c Heiıı
kel• i dü•ü~mh·e rnuvaffak ol· 
muştur. A)•ni zan·anda Fcıl'tlı ol 

Firth acıır:nda di,ıl:er bir Alman 
lbornborıı.ı.;,ıan tavv.attsi bir ti· 
caret vaoorenu boİnbardıman et
miye tesebbüs ettii!i esnada harp 
harici bırakılmıştır. 

T:ı:u-ruza u~ıyan ~ erm 
sinıdiye kadar tesl;it ed.ılen lis· 
:Lesi şudur 

4.553 tcluk cCoryton. vapuru, 
8.501 tonluk <British Trumoh. 
vapuru. c.Jer:;ey Queen. vapuru, 
169 ton'.'uk cAlgom:» vapuru. 5i
Jah.:ı bir Lalıkı;ı gemisi, bir ie· 
ıne" gemisi. 

Firth Of Tayda cCity of bath• 
vanuru, iki A.::m::n tayyaresi ta· 
rafından mit=alvöz attşi altına a
'ırunıs ve bombardım::ın edilmiş
tir. Bu lir.ıonda iki vapur daha 
taarruza u,ğr.am~tır. 

S.:ı.at 17 ye doğru bir Alman 
bocı~an tanares.i Durharn 
sahiline :takrföen bir mil Tiı: me· 
safede denizin iistiitıde alçakta 
ucmuşlur. Tryyare bir vapurun 
e~r:ı..fuı.da cönnıü, ve iki bomba 
ati.1k1'ın şonra uzak:~ıştır. 
Akşam Yorl:shire'den h..areket 

eden bir hhlioi}·e vapuru, bam
banlıman e<iliclıkten sonra im
dat işaretleri ver€n bir ticaret 
vapurunu 4 saat l:a.c!:ır aramış 
ı:;e de bulami:.mıştır. 

Sahilin başka bir noktasında 
bir l.ah 'isi ye vapuru bom bardı • 
mana maruz kabn bir balıkçı "~ 
misinin müret•eba.tmd;ın 10 ki
şiyi lrurtararaık avdet ~1.ıniştir. 

Öl!Jeden =.ra d nizc cW..""n 
bomb.ıbrın husule ge!irdiı:i ı· 
lofita!,·ar Yarmoutb önündr bü
tün sahi rsmıştır. Üc rno:ör- ı 
lü büyük bir Alman tavyaresi lıı- I 
manda buluran bir karako' ge
misine taa.-ruz c tmis ise de bom· 
balarm ı:emive isabet etmediği 
l!a'!lnedilm~ktrdir. j 

Sima•! dnnizinde batan Londra 
limanına bai?lı 1.847 ton'uk cEs-ı 
ton. vapurunun Alman bombaları 
i'e ba1ıo batmadığı henüz ma
Iİ>m del!ildir. 

Kat'i ne!icGyi elde etmek için 
(Bııtm.4kttleden mabııt) 1 

kcleriıu!u. .) ..... M .... 1' . .1'1.C IJSli.Cr \<e 

BüAL:.it)'t ~ r ... ı..~ya gel.rm...ş.&.a. 

la beraber, Fransn:larla lnı;iiiz
lerin, Büyuk Harpte 11ldıklan 
kanlı derslerden sonra, Daiad -
yen;n de 38 ikineit~rindcki nut
kunda söylediği gibi, muwffakı
:ıcettcn ....Un olmadıkça ~a 
kan J!ökmelrten içtina}I edecek • 
leri muhakkaktır. 

l:k içtimaı için Belgnıda ı;'..di
yorum. Dost ve ır.üt efik em • 
leketlerin Har:dTe r •rlarile 
kon~mak ve mensup olduil:D • 
muz hülnirnet ve milleti alaka
dar eden meseleler üstünde fi· 
kir ve mütalea teati etmek dai· 
ma hayırlı netice kr vermiştir. 
Sulh :::amanmda oldujtu kadar cl• 
varda harbin veya hzrp tehli • 
kesir.in dolaştıjiı ~ünlerde de öl· 
çiisdz f.aideler teın!n ettiği an
i.aşılan Balkanlılar tesanüdü • 
nün bu ictlmadan b'rıız daha 
ku~"l'et alarak c;ı kacağ.r.a inanı
yorum. 

Biliyorsunuz ki, memlehtimiz 
mevcut ır , harebcl~ .Ursw.nda 
bitaraf de~i.l !i3dece h~ harici· 
~ir. Gene .biUvorsıınuz ki, b.ta• 
Junm:ık müte?ekkilane alci.beU 
beklemek .:emek dei<ildir. Bi.ta· 
bk•le~k deır.elr. d"l'!ildir. Bita· 
raf cılmak veya h?rP harici kal· 
rrak demek. herhar.ıti bir harp 
alevinin saMıih. nrm~ması iciQ 
i<:abeden büiün un ir1eri a\mak: 
del"eıctr. ve sulJı, ımcak bu tıe4-
birlerJ.e kurtulur. 

Bizim polit!kam'z gavet açık 
ve \•azibtir. Gizli lıich'r teahhü· 
dümüz v:-ktur ve olamaz da. lıll~ 
eut taahhütle: imiz meml ketimi
zin hudutlan k•dar kati, vıızih 
ve sarihtir. Eğer bir taarrU7.a ma
ruz kalrrazsak ve bizi teahhüt
ler:mizi ıfaya mecbur edici bir 
had'se tekevvün etmezse, istrve
rek tuttll"nrnuz su 'h vnlunda ni
havete kadaı- vürümek ~o
dayız. Taarrun "'""'' kalma • 
rrak ve t ah!>ütleTi'.Tizi ıfa a 
mecbur ed:ci bir Hdkenin te • 
h\•\·ününe mani olm•k i~in U· 

yan k durmaita '°" i<'•n eden siva 
si faal'vet ve !>aTl"lte•li!rde kusur 
etmemel!e çah<ıvoruz.• 

Har!cive Vekffmiz dün ~ 
kı eksoresle Sofvava mütevec • 
cihen hareket etmi•t'r. 
Şükrü 3araeof!lu Sofyadan ge

çerken Eulııar Başvekili K~i· 
vanofl.a görüşecek ır. Harıeı:ye 
Vekll'mizin Bel,gra •aki ikamet
leri üç J!Ün süreı:ektir 

•Ilalkan 8"lkanlıhtnndır• 
Atiııa. .Sl (AA) - ,\tina A • 

jansı bildiriyor: Bcl,ııraıtaki Bal· 
kan Antantı toplantısından bah· 
seden Katimerinl gaze\ esi di • 
yor ki: Balkan Antartı Konseyi· 
nen içtima dahi sulh zarranm • 
da bail:lı dört de\'lelin, harp za· 
mauında da, bugünkü badireye 
müstenit bir surette karşı kov· 
ma!annı mümkün kılacak fi.kır 
beraberli~i g1b-U:rd.iiini isbat et
melı:tedır. Pu biıd'reııin, hiç ol· 
rna>:sa ş'mdilik. Balkan hudut· 
lannı tehdit etmemesi keyfi,- eti 
mes'ut bir hadise olarak telakkı 
olunmalıdır. Birlikleri ·Balkan, 
Balkanlar .ndır• vecizesinden mül 

1.,J.4. t..e ise 1'.i.Al"Le m\!yu.an ıı..ı.u .. 
bareoca.&;~ u~u ... çc .. tı.r ay b..r 
b.uıa ruuuuellt! ıuulcıli.aOl,)ell 
r.LC Jile nı.ec.Atu.r ulıw .l' raDM..1. tK· 

o.usu, meıli:.aCtı..ctın &a.rAınc..a ve şi
m&.l,nue b.rçuı< ara:u.) ı ou.ı,ınan 

ışeaw.e tcn.eLnı.şu. ıı.tila)·a u~
rı.J an )'&..Tıer, en mU.u~m i~yi 
nııntaka.ıarı idı. Alınan budu -
a.uııu.aJırJ t..emır ha\ı·:ıw mın yuzde 
ao ... ~anı Alınanıaruı eııne aı~ç

ın•~•ı. Bu deıa l!>C, FraWill Wp
ra .... !arı .sttla görmcu.kLen ba~ .... a 
~as - Lorcn üCıi' rau~an.ın eltn
ucdır. 1'Tansız sanayu uc, 1' ran
sız ordu•u g.bi, taıa veruııle ça
lıpnak iııu..utl.lll buuııL~t.ur. 

Fraruı.z ~veJı.ilialn eon IOilı -
!erine aazar?n, miittclilderin 
tWUTl.!J'B geçeceklui mruan, tah· 
min edilenden tok dalın yalrua 
otatıilir: fakat, bu, herh•lde. ya
rın öbür gün dekildir, ilkbaJıa. 
ra kadar beklemek lazımdır. 

ABiob I:A VER 1 
hem bulunan ve bu veclıe\i bir 
realite luıl:ne getiren dört Bal • 
kan devl<'tinirı. kendi hayati men============= faatleri tehdit edilmedikçe, ha"" 

1~!4 ve l~ıl ki Fra • ..ı.u topçulu
ğu dra~mdakı şu kl.!)a muha,, e -
sc, Fran~ız ordusunun es ı ha'i
le yeni vazi)'ctıni izaha kilfidir. 
1Jl4 l'ransız ocdtlliuıula, hepsi 
hepsi 250 tane vğır top \·ardı; 
bıınların çoğu l~ll liktı; Ba~ne 
sistemi %20 ,..:,, toplar ise ağır at.et
li, eski s;stem tuplardL O zaman
ki 104 tane •eri ateşli 1.50 tik o
büse mukabil, şiındı • kolordu· 

Prağda 72 yaşında bir 
çek tevkif eclildi 
B:ıd.'.tpeşte, 31 (A. A.) - Uj 

nemz-cdet gazetesi yazıyor: 
A 'r.:ı..-ı µo!isi Prcııda C' ki Cum

hur Reisi Masaryk'in hususi ka
lem mucürü doktor Schaphal'i 
te•,ltii etmiştir. Schaphııl 72 ya· 
sın<!.:ıuır. 

irtihal 
laTla orduıardslulcr hariç • yal- Esbak vergi müdürü Bay Hür 
:ııız fırlı.alarda ayni toptıuı 334141 nü kısa bır hastalıktan sonra ve-
taae vardır. Kaç ta.ae oldııtıınu fat et.ıııiş>ir. Cenazesi yaruı öii:Je.. 
bılmcnııze im.kail olıwyau nıg..r den evvel saat 11 de Bomonti is-
J:o'ran5.1z a&ır topları ise, Ui1 lı.k· tasyonunda Hallıskarı:iı.zi caddesi 
ten 5.:8 Jıge kaı.111' nıuhleW çap· 224 numerolu Hiisnü B•y apar-
larda biıılerledır. bu 520 liluer tımanından ltaldınlarak namazı 
Al.nıanlarıa meşhur 42 liklcrıne Teşviltiye camiinde k:.Jındıkt.o. 
karşı ıcat Ye imiu ed.lm.şt•r. sonra Feriköy kabristanına def· 

}'ransız ordusu, bugun, ~ay~- ned:lecektir. Allah r.alımet ey • 
ca Alman arduswıdan belkı hı· lesin, 

milyon Almana mukabıl nıus • ,.11r. 

be karışrrak için hiçbir niyetle
ri ve hiçbir hususi menfaatleri 
yoktur. 

BuJ.ı:ar'.standa, Balkan Antan
tı ı;lıi, bu 5uJı idcalne bağlıdır 
ve Bulgar Başveluli, Bulr,ar .sıao 
nın su.ı.lıperver jaeolo1wnı ilin 
için hıcbir ıırsau ka.çı.rnwnı.şt..r. 

K.at.mer.:n.i. m3k9Aeswj şöyle 
bitırrııekıedlr:. 

Bell'rat. toplantısı en mÜ&ait 
şerait içinde b~yor. Baljup 
Antantı devletleri anıaşmarh,lc • 

tan uulr. kalmak istiyorar. Bun• 
Jan.ıı bütün muJıari+ııerle ~
sebatı çok normaldir ve bu dev· 
Jetler, dün;-ay> &ar=altta olan 
harbe takayt kalmamalrJa bera· 
ber, şimdı;-e kadar çok semere 
vermiş olan fakat, m:.U.cller .n, 
maddi kalkınmasını temin iç;a 
daha çok l1ZW1 ve çel.in ı:ayret
lere- ihtiyaç gösteren sulh ıçin· 
deki çalışmalarına devam hakkı· 
na maıik b1<lundukları kanaatııı.

'dedirler. 
raz a~ağıdır; fakat, l'r~ızl~.r, SO ı Çiçek ı;:etirilmeme.i rica olu· 

temlekeleriııi.n nôfu.si•e beraber, --------------

110 w.l;onluk b.r ını11arat<mui:a \ r·--=-----mı•••••aı••·--------" 
sahip oldukları içın, :,.malı Alr.ı;.a B k s k . n "a 
ile miistemleı..e.erinılcn amn mık- u a şanı a ar ya sınaması u 
tarda asker çıkar"ea.k tedbirler 

aluu lardır. Alliıaıı kaynakları T!NO ROSSİ'nin r:ıki.bi J:::AN LUMJERE'in 
bılc, )'ransızlarııı yaı.nu mW. • 
wmlekelerındeıı 2-2,5 milyon 
as~r çıkııru:ıilctcltleriıı.i .kabul 
ediyor.ar. Ualbuk.i 1911-lll de 
Fransa: mili.tem.lekeleri, Frlllli&· 
ıra 210,000 a.Jı.cr ı.erebiluıiı,lerdi. 

Bel aydanlteı'i durmadaa hao 
zırlıut11a Fransız ordusunıu•, İn· 
c.l<Zlerin de gittikçe arta.a yar· 
dım.ile talın in ediimdeA daha 
kısa bir zamanda taarru& edelti
leee.k bir kudrete vanl olmKı, 

G üze1 ve ru'rne,-az sesi ile 

GECE VARiSi ŞARKICISI 
Güz.el ve miizikli filminde bJ; ün ~arisin ~anni et. 

mesini dinli vece ksuuz... 
..vznıı 11$1<, lüks ve zaralet olan bu filme meşhur 

RAY VENTURA cazı iştirak etmektedir 
İlaveten: FOX JURNAL en aon dünya ve 'hJırp havadisleri.. 

JıiG de mHs&eb'ı&. dc&Jdir. Ra•e11a..'Qıa••••••••••••••••••••••••1Uıil 
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Dicle kenarındaki muazzam hilôfet 
1 

ın•-. ıu ..... u.~ 
Şubat Perşembe 

sarayı ışıklar içinde çalkanıyordu 12.aoProgram.vemenıırekeısa-
- Merak etıne, dedi. Saraya 

slyafete gidecefıiz. Üç giindenbe
ri Bl14dat halkına saray bahçe
Wıde ziyafet veriliyor. Biit eğ
lenceleri yapılıyor. Bu gece bu 
eğle-ııcelere seni de götürmek is
tiyorum. 

Halit: 
- Fakat, dedi, beni Eminin a

damlarının hepsi tanırlar .. Gün
lerden.beri Bağdat içinde ara -
dıklan beni kendi avuçları ara
s.nda göriince elbette ki, bu fır
satı kaçırmazlar. 

- Onlar seni göremiyecekler 
Fakat sen onlan ve eğlenceleri 
ıeyredeceksin. Hatta seni bizzat 
:Halifenin çok yaltinine kadar da 
götüreceğim_ Bunun için yalnız 
yapacağın ufak bir zahmet var. 

- Ne imiş o zahmet? 
- Kadın kıyafetine girecek -

sin. 
- Kadın kıyafetine mi bu na

sıl olur? 
- Bugiln öf(le vakti Halife -

:ııin kardeşi SaLh bana geldi. Ye
ni Emirülmüminin sarayını Ha
runürreşitten kalma cariyeler -
den temizlemek ve yer .erine ye
nilerini ikame etmek istiyormuş. 
:Bunun içın de benden tam yüz 
yirmi adet seçme cariye istedi
ler. 

- Yoksa beni de carıye g:bi 
mi waya sokmak istiyorsun? 

Haron güldü: 
- Hayır, dedi. Fa!tat bu yüz 

cariyeyi sanya götürmek için 
yalnız ben kafi gelmem. Onlar
la beraber birkaç yaşlı kadına da 
ihtiyaç var. İ.şte sen bu kadın
lardan biri olacaksın. 

- Peki, istenilen yüz cariye
yi bulabildin mi? 

Haron, ışinin ehli olduğunu an
latan bir sırıtkanlıkla; 

dlr özlediğim ve beklediğim ırt ayan, 12.35 Aja.ıı.s ve me~ 
fırsat geldi. Bugün sara _ loji haberleri, 12.50 Türk müzi-
ya götüreceğim yüz cm - ği: Seçilmiş ,aııkılar. Çalıanlıa!': ' 
ye arasında benim k= da bu- Vecihe, Kemal N. Seyhwı, İzzeıt- 1 
lunacak.. Ve eminim ki, Sarabo- tin Ökre. Olruyını: Azize Tözem. 
na babasının kızı olduğunu az Ayrıca: haik türküleri: Adw:ıalı 
zamanda isbat edecektir • Aziz ve Sadi Yaver Ataman. 13.30 

FılhaJtika Bağdadın bu meşhur Komışma: (Kadın saati), 13.45/14. 
zevk sınısarı olan Haronun. kızı Müzik: K::rı.şık hatif müzik (pJ.) , 
s.~ra-bo~. babasının. ~endısıne 18.- Program ve memleket sa-
gosterdıgı ıtımada layik oldu - t 18 05 M .. zil« Rad 
ğunu isbat eylemiş ve bilahare a ayıan, · u · yo caz 
göreceğimiz veçhile Bağdadın orkestrası, 18.40 Konuşma., !8.55 
meşhur ihtilalinde en mühim ro- Serbest saat 19.10 Mem ek.et 
lü oynamıştır. saat ayarı, Ajans ve me!E<ırd.tıji * haberieri, 19.30 Türk müziği: Fa.-

Dicle kenanndaki mu= sıl heyeti, 20.15 Konuşma (Bibli-
hilafet sarayı bu gece pırıl pırıl yoı:rafya saati) .20.30 TürJ.t müzi-
ışıklar içinde çalkanıyordu. ği: Çalanlar: Vecihe, Fa.b.ire Fer-

Sarav ruasen ü~ gündenberi san. Refik Fersan. 
ayni halde idi. ı _ Okuyan: Me)ek Tokgöz. 
Kapılar arkasına kwar aı:ıl-

mıştL 1 - Cevdet Çağla - Kürdili H. 
Baj!dat halkı fevç fevç bahçe- şarkı: (0 yar bir ı;rece geJdi), 2 -

ye akın ediyor ve burada meşa- Bimen Şen - Künlili H. Şarkı: 
lelerin ziyalan altında kurulmuş (Gı.1n kavuştu ümit gülü sctu • 
sofraların etrafında yer alıyordu. yor), 3 - ....... Kikdili H. şill'-

3ofralar dolunca saray:n ka- kı.: (Gü'iıer aQınış bülbül olmuş 
pıları kapanıyor .. Fakat bir iki bikarar, 4 - Sadettin Kaynak • 
saat sonra yemekten kalkanlar türkü: (Dağlan kar aldı), 
saraydan çıkarılıyor ve yerleri-
ni başkaları ls.ııal ediyordu. 2 - Okuyan: Mustafa Çağl'.ar. 

Sa'Z sesleri, şarkı sesleri her 1 - Ferahfeza ı:-eşrevi, 2 - De-
lı.öseden yükseliyordu. Sarayın de - Ferahfeza şarkı: (El benim 
;ç,..,de iıoe Bağ°'1t erk.in ve eş- için seni sarmış), 3 - İsa.k Va-
ı·afı ayrı avrı odııf.ıırda ve da- ran - Ferahfeza şarkı: (Seyret • 
ha cünbüslü bir alem yaşıyorlar- mek için), 4 - İzzettin Ôkte: 
dı.. Tanbul taksimi. 5 - ...... - Tü:r-

Hareı:n dai.resin<ie ayn bir iilem kü: (Sabah olsı.tn ben hu yerden 
vardı gideyim), 6 - ........ tfuıkü: (Ali 

Emlrühnüminin Me-ruoot E-'d' dai!J<br da~ hası), 7 _ ...... _ 
rnin, sene erce Harunürreşı ın türkü: (Senin yazın kışa benzer) ı 
cünbüş alem'eri yaşatm~ olan 8 "'-kü" (As'" 

b bas - • • •• • • - "" : .. er ol;dum büyük salonda, a mm sedi-
rine bağ;daş kunnuş. yanınclcı kar- niyade). 21.15 Müzik: Oda miizi-
desi Saiih, etrafında sazende- ~i, Mozart: Divertiınento No. 3 
!er. ve saki yeler .. Kana kana eğ- (2 klarnet ve bir Fagot için)• 
1 · __, Calanlar: Hay:uiıah Duygu (ka'r-
e11ıyo.uu.. Ô 

Oii!unun zevkini gô:nınoı-k için netist), Ra.uf ktem (Klarinetist) 
bir aralıık içe-ri giren Val\:le SuJ- Mustafa Sesar (Fagot.is!), 21.40 
tı:n SHti Zübeydeye genç Haii- iMlüzik: Küçük orkes1ıNI (Şef: 
fe: Necip Aşkın), 1 - Bizet : L'Ar-

- Anne .. Dedi, Tuıs'dan başka lesienne (suLt). 2 - Beethown: 
haber geldi mi? P&tetik sonat'ın adagiosu, 3 -

- Hayır oğlum .. Fakat bugün Engel - Berger: Manen (Vals bos-

t K b A M 

•• •• guzun-Finlandiganın spor 
den gördüğü yardım 

Amerikan t)ampiyonları badava musaba· 
katar yapacaklar, bambalarla harap olan 
;radyo istasyonunu ollmplyat ısın getir· 
dikierl alellerle tamlr eUUer. 

YAZAN: EŞREF ŞEFİK 
Finlerin spon:u millet oluşu r 

her cephede .işlerine yanıdı. Ka
yakçılarıle harpte avantajlar te
min ediyorlar. Dünyadakı spor
cu ~hretlerile de kend:lerine 
yapUan muavenetle<"in genişle
mesi imkilnlarmı elde ediyorlar. 

Fin kayakçılarının yıldırım a
kınlar1a Leningrat - Murmansk 
şimendıfer ha<t.nı nasıl kestik
lerini ajanslardan <iğrendik. 

Bugün de sporculuk şöh.retle
rile Amerikadan gelecek yardım 
miktarını ne kadar büyüttükle- 1 

rini gazetelerde okuyoruz. 
Amerika da Finlandiyaya sivil 

m"llillvenet komitelerinden ayrı o
larak bir de sporcular muavenet 
kooni'tesini yaptılar. Her yerde ol· 
augL.l g.oi Amer11<ada da sporcu 
denilen zümre ekseriyeti teşkil 
etmez. Buna rağmen :;imdiye ka
dar diğer muavenet komiteleri
ııın toplıya,bildikleri miktarla 
sno:rcu k.oıın1tenin top 'ıyabilece
gı yeıu:ın mLJ ... ayese eo.ıünce ~por
culann yüzde otuz bir fark gö
rülüyor. 

Amerikan şanıpiyonlannın Fin 
landıy aya y arduruarı devamlı <>-
lacakt.r. Önümüzdeki yaza kadar 
devam edecek muh..elif maçlar 
tertip olunmuştur. Her spor şu- I 
besinin en yüksek şampiyonları 
kahraman millete muavenet için ı 
bedava çalışacaklarını vadetmiş· 
lerdir. Şöhretleri buraya kadar 1 
yayılmlş olan şampiyonlar arasın 
dan şunları sayabilirim; 
Ağır siklet boks şampiyonu 

zenci Coe Luviz. 
Yarı orta siklet cihan şampi

yonu zenci Armstrong. 
Yarı orta siklet boks şampiy<r

nu İtalyan, Lokatelli. 
. S.ıbık cihan şampiyonu Maks 

Dünyan:ıı en yüksek tenisçisi 
Amerikan Donald Baç 

En yüksek tenisçilerden İngi
liz Pery 

Ve dünyanın üçüncü tenisçisi 
Amerika~ Vines. 
Cıhan serbest güreş şampiyon

luğunu iddia eden üç meşhur gü
reşçi, 
Amerikanın en yüksek iki 

Beyzbol takımı. 
Bu şampiyonlatın beheri 200,000 

dolarc.an aşağı müsabaka yap
mıy an insanlardır. Amenkalı -
ların yap t.kları programa naza
ran, bu şampiyonlar müsabaka 
programlarını tamamladıkları 
vakit Finalndiyaya asgari üç mil
yon dolar göndermek kabil ola
cakmış ... 
hauyo istasyonunu Oliınpiyad 

malzemesile tamir ettiıer 
Bu olimpiyadı F!nlan<liyıah

IJ.ar yapacaklcır. Harp başladığı 
i~.n U'lJ üıımpiyaaını tehır etnıi
ye mecbur kaidılar. F'akat hu o
limpiyatta Amerikalılardan ge
ri kalmamak üzere büyük hazır
lıklar yapmışlardı. Amerikan ve 
İngiliz gazeteleri için hususi tel
siz istasyonları kurmağı düşün~ 
müşlerdi. İstasy<>nlara lazım o
lan bütün malzemeyi de getirt
mişlerdi. 

Sovyet hava bombardımanla
rile Finlandiyadaki radyo istas
yonları harap olunca halk bir -
kaç gün havadisslı kaldı. Eger, 
Olin ıpiyat için getirtilmiş olan 
malı:eme olılıasaydı haran olan is
tasy .. nlann tamiri pek güç ola
cakt;. 

Fa l:.at Finlandiyalılar spor yü
zünd•m istasyonlarını da tamam
lamıJ a muvaffak oldular. 

Bunlara baktıkça sporun kıy
meti )(özümüzde bir kat daha 
büyüyı •r. 

- Para her şeyi yapar, dedi. 
:Bahusus ki, elimin alt.nda yüz 
değil, binlerce kız var. Fakat 
en mühım noktayı sana söyle -
:meyi en sona bıraktım. Halife
ye ııötüreceğim yüz kız ar:ı.sın~ j 
da bir tanesi var ki, yüzfuı.e bak
:ınağa kıyılamıyacak derecede gü
zeldir. O kızın az zamanda Eını
nı avucu icine alacağ.na ve sa
rayda olan biten bütün işlerden 
!l(tin ü gününe bizı haberdar ede
ceğine eminim. 

Kurnaz Halit, Haronun bu söz- 1 
!erine memnun olacak yerde bi
liıkis kaşlarını çattı. 

yarın bekliyorum. Hatta haber- ton), 4 - Freire: Av! Ay! Ay! 1 
den ziyade Fadl bin Relıiin gel- (serenad), 5 - Eineg: Bir zaman-
mesini bekliyorum. !ar bir çiııan vardı .. . (Enrermez-

- Ya orclu?.. zo), 22.15 Memleket saat ayan., 
- Tabii onun da avdetini mu- A ians haberleri; Ziraat, esham -

i DAM 
1 Şubat 

PERŞEMBE 

- Böyle mühim ışlere kadın 
burnu sokmak hiç de doğru ve 
ihtiyatlı bir hareket değil, de
di. 

Emini avucu içine alacak zan
nettif(imiz o kadının günün bi
rinde bizi, hepimizi Halifenin a
vucu iç:.ne atınıyacai;• ne malum?, 

Haron, yalnız ok(ukları halde 
işitilmiş olmaktan korkar ı<i -
bı bir i.htirazla Halidin kulağ:
na eğildi: 

- Benim. dedi, Emirülmümi
nin Hazretlerine götüreceğim o 
kız senin bu dediğin kahbeliği 
yapmaz. istese bile yapamaz .• 

- Neden? 
- Çünkü o kız benim kendi 

kızımdır ve onu ben daha küçük
lüğilndenheri böyle işleri görme
/!;e hazırladım. Bütün emelim 
kızımın Halife sarayına girme - ı 
ei, Halifenin gözdesi olması ve 1 

onun sayesinde benim de dünya
lıklarımın çoğalması idi. Haru
nürreşidin Kayseri kales'.ni zap
tettiği zaman alarak Bağdada J 
getirdiği Bizanslı papaz kızı ka
dar da olamaz mı benim kızım. \ 

İşte nihayet o kadar zaman -

hakkak Fa<lJ temin €decektir. Me- tahvfüi.t, kambiv<r-nukut borsa
rak etme ... Senin saltanaın üze- 1 sı (fiyat), 22.30 Müzik: Bocche
rinde ben ve benim dikkatim var- :rini _ Vivaleru;e] konsertosu (p'.), 
ken hiç bir bulut zev>kini ihla' el- 22.55 Müzik: Cazbant (pıi~) 23.25/ 
mivecektir. 23.30 Yarınki program, ve ka-

Emin, hu teminattan ımenınun 
yanında oturan kardeşi Salihe 
döndü· 

- ll?.niva bu gece getirilecek 
kızlar, dedi. Akşam oldu, daha 
gehnecLler. Yoksa söylediğin Ya
hu<li scni aJdatmıs olm.asm. 

- İımkaru yok kardeşim.. O
nun bütün işi eücü bu zaten a'
datıp da kafasını kaybetmekten
se sözünde durup zengin almayı 
elbette tercih edecektir. 

- Salih .. Babamın sarayında 
bıi;ı.ınıın c:ır:iyelerin hiç biri 
ruhumu okşamadı. Vakıa güzel 
mahluklar .. Fakat yaşlan oklu.k
ça ilerlemiş.. Vakıa iç' erinde 
gençleri v emüste:ınaları var. Fa
kat onlar da babamın gözdeleri. 
Ben babamın gözdc.ıerine göz koy
mak dei!il, on.1ardan d&ha gü
ze.Jlerini bulmak isti yorum. 

- Haromın getirecej(i kızıla:r 
arasında arzunuza uygun birini 
bulabileceksiniz zannederim. 

(Arkası var) 

panış. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRA:\I 
KIS!lllNDA 

1/2/94-0 Penıembe ııünü akşamı 
Saat 20,30 da 

O l{ADIN 

* İSTİKLAL CADDESi 
KO!IIEDİ KISl\IINDA 

1/2/940 Perşembe günü akşanu 
Saat 20,30 da 

OCLUl\lUZ 

* HALK OPERETl 
Bu akşam saat 9 da 

(KEDİYE PEYNİR) 
Yak.ında: (La Mascctı 

J.IAZAETJ 

MUHAMMET 
dan boğula:'ak, hıçl~ sesler'1! 
feryat ediyordu: 

- Ya Resulallah !.. Sen, vazi· 
feni tamamiyle ifa ettin. Bugün 
burada olrlujhı gibi, yarın kıya
mette de böy Lece şehadet ederiz. 

Y c.z.ı.n: Ziya ~ E.kir 
Resulü Ekrem Efendimiz, Me

dine ile Mekke arasında:ki mesa
fe:·< &ğır ağır kestirip gelirken, 
bütün şehir ve kabileerden bü
yük bir akın baş göstermiş .. Mek-
1<.e şehrinin etrafında (yüz yirmi 
dört bin kisi) den müre~ep eh
ili islim kütlesi ictima etmişti. 

Risaletmaap efendimiz, (Kabe) 
yi yedi defa tavaf ettikten sonra, 
(Arafa:t dağı) na çılrn:-ak orada., 
o muazzam icim. kütlesine kar
eı ilk hutbeyi sövledi. Emsalsiz 
bir fasahat ve be!agı>ti ihtiva e
den bu hutbe, son derecede mü
essirdi. 

Fahri Kaina-tın ıriir, tannan, i
Jah! bir kudret ve mahabeti haiz 
o:ıan sesi, bütün ehli islamı mest 
eden bir ahenk ile dalga dalga 
yükseliyor: 

l'e{rika: 137 
- Ey Ümmetim!.. Söy~iyece

öırı sözlere kulak veriniz .. Zira, 
ya.kında size veda ederek bu 
fani cihandan, baka iıl.emine i.ıı.ti
ka' edeceğim. 

Derken. bütün o muazı:am ~ 
lıilm kütlesi, .lııçkırıkla•la sarsı
lıyordu. 

Resulü Ekrem Efendimiz, Al
l!ahın nuru i'e parlıyan mübarek 
gözlerini, o insan mahşeri üze
rinde dolastırarak 

- Ev Ümmetim!.. Kıyamet 
gününde sizden sorulsa.. (Mu -
hammed), sizin ~'in ne yaptı? .. 
(A'Jah) ın emirlerini size bildir
di mi?.. (Risalet) vazifesini bi
hakkın ifa etti mi? denilse, ne ce
vap verirsiniz? .. 

Diye, sor.uyordu. 
Yüz binlerce ins:uı, heyecan • 

Diye, cevan veriyordu. 
ResuJü Ekrem, bu cevabı mem

nun ve müsterih ·bir surette 
din'~yor .. Dudaıklarında, vicda -
rurun emnivet ve memnuniyetf.. 
ni 11österen bir tebe!!Süm:e elle
rin.i tekrar semaya kaldırıyor: 

- Ya Rab! .. Ben de şalı.adet 
ederim .. 

Sözlerini üc defa tekrar ede
rek. kalbinde hasıl olan büyük 
ııevinç ve siiTuru gösteriyordu. 

A tesl'er sa~an ırüneş, wtık in
sanların basları. üzerine dikilmiş
ti. O mahseri kalabalığın. bu ölr 
di1::ücü haral'E't altın<la kalması 
mümkün deği:di. Resu'ü Ekrem 
Efendimiz, (Nemre) · denilen 
mevkide, kendilerine kurulan 
cadıra çekildi. O kadar sevdiği 
ümmetinin de. istirahate çeki~ 
lerini emretti. 

Bu istirahat, ikindi zamanına 
lıada:r devam ettateıı sonra, Re-

Atene Şartları 

Sraell• 
1 ayhk 

:ı aylık 

l • 

DAHfLt HAF.!Cl 

121141 Kı'· Z300 J>'..r. 
li~O Kr. J~!ill Kr. 

aoe K.r. 

1 LAN 
TEK SOTl"'. 
SA~Tt?lt 

l!lrfnci SahUe 
ikinci Sahife 
Üçüncü Sahife 

J)ördüncü Sahife 
5 - G wcı sahifeler 
ı - 1 inci Sal.ileler 

480 b ........ 
t:it knruı 
260 kuru§ 
100 kurvı 

50 k11ru1 
SU Jmnq 

Gazetemlı:de neşrttl.rlle

cek bilcümle ticari l)fuılar yal
nız Ankara caddesinde Kah • 
ramanzade hanmda İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

su1i.i Ekrem (Kusva) ismindeki 
devesine binerek (Batnı vadi) ye 
geldi. Orada, toui.anan ehli is
Jama k:axşı, deve üzerinde, şu 
mealde bir hutbe söyledi: 

- Ey benim Ümmetim!.. Bi
lin ve agah al.un ki.. İnsan la: ı 
dalalet ve fe:taket icinde yaşatan 
eahiliyet devrinin bütün adetle
rini ayaklarımla çiğnedim. Ve si
zi, hidayet yol.undan, fazilet mer
hale-sine eriştirdim. 

Bilin ve agah olun ki.. Si7in 
kanlarınız .. Sizin mail' arınız .. Si
zin ırzlarınız. biribirinize haram
dır ... Bu beldede, hu ayda, bu 
!((inde aranızda münazaa ve mu

kate'e de haramdır. Cahiliyet gün-
lerinde dökülrnüs olan kanla< ın 
davasını. iptal ettim. Bu kan
l>ıırdan ilk intal ettiğim, (Rebia 
bin Haris) in oğ'unun kanıdır. 
BK~n ve aı;rah olun ki.. Cahili -

yet ııünlerinde yanılan ruba fl] 
yı da kaldırdım. İlk ka.Jdırdıihm 
ruba, (Abbas bin Abdühnuttalip) 
in rubasıdır. 

Ev Ümmetim!.. Hatırınızdan 

[1] Faizcilik. 

Hicri: 1358 Rumi: 1355 
% nci ay Gün: 32 2. Kanun 19 
Zilhicce: 22 Kasım: 86 
Güneş: 7,12 Akşam: 17,25 
Öğle: 12.27 ~ atsı: 18,57 
lkiıidi: ıs,01 Inısil<: s.ao 

HAVA V AZiYETİ -

Yeşölköy meteoroloji istasyo- 1 
nundan alınan malılmata göre ha
va yurdun Akdeniz kıyılarında 
bulutlu Ege ve orta Anadolu da 
çok bulutlu ve mevzii yaj!ışlı di
j!er bölgelerde kapalı ve yer yer 
yağışlı ııeçmiş rüzgarlacr bütün 
bölgelerde şimali istikamette or
ta kuvvette, Ege ve Karadeniz
de kuvvetlice esmiştir. Dün ls
tanbulda hava çok bulutlu ve ha
fif karlı geçmiştir. Rüzgar cenu
bu şarkiden saniyede 1-2 metre 
hızla esmistôr. Saat 14 de hava 
tazyiki 1017,2 milibar i<li. Sühıı
net en yüksek 3,4 ve en düşük 
sıf rın altında 1,7 santigrat kay
dedilmistir. 

İmtiyaz sc.hibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevi 

çıkarmayınız ki, yarın kıyamet 
ırününde, Cenabı Hakkın huzu
runa çtk:tığınız zaman, ef'alı ve 
haı. ekfıtınızdan, ona hesırp vermi
ye mecbur olacaksınız .. Onun i
çin. kadınlann.ıza, AJ'ahtan kor
karak muamele ediniz. Onlara, 
da.ima mülayemet ve tatlılıkla 
muamele ediniz. Çünkü onlar, 
A.l~'ıın emri ile sizin nikahınıza 
.ıı<irmislerdi. Sizin ırz ve na
musunuzu muhafaza etmeyi ken
d1lerine vazife edinmişlerdir. 
Buna binaen onların lürlırlarını, 
J!Önülle::ini kırmayınız. _flilfiltis 
kendilerinin na:fırlı:aJ.arını ve el
bisclerini tem.in ve tedarik icin 
cıılfünız .. Bu, sizin için bir borç
tur.' Bu bo:"CU, hiç bir zaman u
nuıtınayınız. 

Esirlerinize, iv! bakınız. Onr
ları, kendi Pıdalarınız ile gıda
landırınız. Kendi libasınmB. giy
di=ip kusa.tınız .. Onları, döğ:ıne -
yiniz. Şayet, kendilerinden. af 
edi'emiyecek derecede büyük bir 
kabahat sadır ohırsa, o zaımım 
sadece onları terketmekle iktifa 
ediniz .. Cünkü, esHer de insan -
.ur. Onlar da, Cenabı Hakkın 
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&aııa•nt 

Dil ar 130.19 
Frc. 2.9411 
Liret 6.615 
İsviçre Fre. 29.105 
Florin 68.96 
Rayi.şmark 

Belga 21.96 
Drahmi 0.965 
Leva 1.57 
Çek kronu 
Peçeta 13.36 
Zloti 
Pengö 23.155 
Ley 0.965 
Ditıar 3.065 
Yen 30.6325 
İsveç kr. 30.8275 

Ruble 

Esham ve Tahvillt 

Esham ve tahvilat üzerine mua
mele olmamıştır. 

Davet 
lstanbul C. Müddeiumumili

ğinden: 
Istanbulda bu'unduğu anlaşı

lan Boğazlıyan sorgu hiık.imi 
Ba1t:ıoğ1unun acilen memurıyeLı
nıize müracaatı . 

lstanbııl Asliye Altıncı Hu
kuk Malıkemesinden: 

Müddei: Mustafa Münir. 
Müddeialeyh; Fatma Nüzhet: 

Hasköy<le Keçici Piri mahalle
sinde cami şerif sokak 10 No. da 

Müddei: M. Münir tarafından 
müddeialeyh Fa\.ına Nüzpet aley
hine açılan boşaımıa davasına 
;.;t arzuhrul sureti müddeialeyhe 
teb ·iğ edilmek üzere yazılı adre
sine gönuerilmişse \:le mumai/.ev
hin meıokılr ikametgilhını ter-k ile 
sMı>ti me'çhuJ.e pittinin beyaniy
le iade !rulmına& ü.!erine Hu,. 
kuk usulü muhakeme.eri kanu
nunun 141, 142, 143 ve 183 üncü 
maddelerine tevfikan iade kılı -
nan dava arzuhai:i ile tahkikat 
l(ilnünü gösterir davetiye vara
kasının mahkeme divanhanesine 
asılmasına ve 939/1404 nll'lilara
da kayıt'ı işbu davaya müddei
aleyhin (15) gün içinde cevap 
vermesine karar verilmiş ve ber
mucibi karar arzuhal ile davetiye 
varaJ.tası mahkeme divanhanesi
ne asılıınış ohnaıkla mumaileyh 
Fa<\>ma Nüzhet }'u.kanda ~lı 
müddet zarfında •\ava ya cevap 
vere;ek tahkikat için tayin kılı
nan 22/2/940 perşembe günü sa
at (15) de mahkememizde hazır 
bulunması veva kanuni t'İI vekil' 
ııöndermesi lüzt:mu teb 'iğ yerine 
geçmek üz.ere ilan olunuı·. (~1~945) 

kullarıdır. 
Ey Ümmetim! .. Bilin ve ııgAh 

oJı.ın ki .. Bütün müslümanLar, bi· 
ribirlerinin kardeşidir. Biribiri
nize daima tatlı 'ık}a muamele e
din\i< .. Kard~erinizm mallarına, 
canlarına ve ırzlarına göz dik
mevımz... İçinizden birine ait 
olan bir şey ancak sahibinin 
:rızasiyle size mesriı olabilir .. Hiç 
bir işte, hasis menfaatler düşün
meyiniz.. Müslüman dinin.in e
sası olan insaf ve merhameti 
ımuumvarak, hiç bir işte ada.
JetsiıHk göstermeyiniz. 

Burada bu 'unanlar ve bu söz
lerimi duvanlar, burada bulun
mıvanlara ve duymıyanlara du
yursunlar... Ey müslümanlar!.. 
Bilin ve a.ııah cı:ıtın ki.. Size üç 
şev bırakıyo,,-ınn: Bunun birisi. 
daima iyilik etmek ... Birisi, is
lann lwrdes'erinizi sevmek, on
lar hakkında daima iyi hisler 
bes'eıııek... Birisi de. ehli is
lama ait umınni hizmetlerde, 
e:'ini.zden .ıı<ılen yardımı esirııe
memi!ktir ... Bu üc şeyi yaparsa
nız. kaloJeriniz ntık w tabir, vic
.danlarınız müsterih olur. 

. . • • 

Kosa 
• • .. ..... . ... 
* Graf Von Spee i'e yapılan mıF 
harebeye iştirak etmiş olan İng~ 
liz •AiakB• kruvazöı·ü. bugün 
Plymoİııth'a gitml.ştio:. * Fbla.ndiyanın 1940 Nevyork 
sergisine iştir.:ı.k edeceği haber 
verilmektedir. * ordJaa- Kamarası ekoslo~k • 
vava yardım haJ<kınd.a daha ev-
ve! Avam Kamarası tarafından 
kabul edilen kanuınu i.kinci oku
n.uS"Ullda ta-sdiık eylemiştir. * Erdün hüktımeti, büyük na· 
fia işleri pro.l(l'al'_ımın tatbikine 
devam ederek iki mühim yo'u.ıt 
küşadını yaınmstır. Bu yollar -
dan biri l 00 kiloonet güzergah
tan Ammanı Akaba körfezine, 
diil;eri ise Zarkaya bağlamnakt.a, 
dlr. * Beynelmilel. is bürosuııun +. 
da.re meclisi cuım.a:rtesi günü toı>
lıaruıeaktır. 

Macaristanda müthiş 
soğuk dalgası 

Bud&J)e$!.e, 31 (A. A.) - Ücün
cü bir so/rok dalgası bütün Ma
caristan<la hüküm sürmektedir, 
Magyarovar'da hara1-et derecesi 
sıfırın altında 23 e, Budap~tede 
18 e düşınili;tür. 

San' atlar mektebini 
soyan hırsız 

Sultanahrnette San'atlar oku
luna ait binanın iki kubbesinden 
korsunbrı calarlren yakalanan Ar 
li birinci sulh ceza mahkeme • 
sinde bir ay 15 gün hapse mah
kılm edilmiştir. 

Tavuk hırsızı Fatma 3 
ay yatacak 

Sultanahmette tavuk h:rsız -
lığı yapan Fatma adında bir ka
dın dün Sultanahmet bir.·· ·' sulh 
ceza mahkemesinde üç ay hapse 
mahkum edilmiştir. 

Sicim caldığ! için 
Kadıköy iskelesinde tüccan. 

ait sicim paketlerini çalarken ya
kalanan İbrahim birinci sulh ce
za mahkemE'Sinde bir av hapse 
mahkı'.iın edilerek tevkif olun • 
muştur. 
·----------~~~~~~~~ 

İstanbul Umum Leh· 
lebiciler Cemiyetin. 
den: 

1939 senesine ait hesapların te,,. 
kikile idm-e heveti azasının nı~ 
fının )'t'niden secilmesi için 5 
şubat pazartesi günü saat 14 de 
umu.mi heyetimizin toplanacağı
nı bildirir kayıth azanm cemiyet 
merkezine gc'melerini dileriz. 

Bugü:nün medeniyet düsturla.
nnın en yüksek hikmetlerini ih· 
tiva eden şu büyük hutbei risa.. 
let-penahiyi, (Biliıli Habesi) nin 
muhl"ik sadasile okuduğu ezan 
sesi ·takin etti. Mekkenin berrak 
semasına yükselen: 

- Allahü Ekber .. A'lahü Ek
ber! ... 

Sesleri. bütün mfüliim.an kalp
lerini derin bir vecd ile titrettL 
Yüz yirmi bin ağızdan, avni he
yecan ve ayni iman ile tasan: 

- Llfıa 113.he tııaı'aaah .• Mu
hammed, ResW.Ullah ... 

Kelimei tevhit ve tasdiki, iO?" 
kun bir deniz dalgası gibi Mek
kenin ufuklarından tasarak A· 
rabistanın çorak çöl:erinin en 
hücra köşelerine kadar süzülüp 
gitti. 

* Bunıdıı. arlık son (V'llıhiv) n-azl 
oldu ... Cenabı Hak, inzal bu:~ 
dui!u: 

rElyevıne ekme-ltü leküm dl· 
nükum .... ] fıyeti kerimesi ile: 

tArkası var) 


