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l ae l ovye aarruzu Anlrara:26 (A.A.)- ve s- e ıano mu a 
lCTa v.killeri Hey'eti ba· 

tı 

dün de geri püskürtüldü E~·::=::-;:;::i::::S: birbuçuk saat devam tti 
lıulanmaıtar. 

!~~~L!_~RE_ ~IN~ANDIY~YI -~URTAR~. ISTIYORı Zelzele SULH ON TEMiNi YOLUNDA YENi GAYRETLER 
Türkiye ~~. felilketi , s. Vels'in dün 

Ve Har .. Musolini ile yap-
• Ka yseride 417 ev yıkıl-

, dı ıoo ev harap oldu / tığı mülakat bir 
=====-=='-"=""~-----
1 ürkiyenin harbe 6İr
m•rini icabettir u: e lr 
bir ııa:ıİ)et yok tar, 
Tcirlciye, bütün lcauveti
ni lıarııın muhafa:ıan• 
na haaretmiıtir, lcomıu· 
larının da bu 6ay•ye 
Jotru yürüme/ete Jeııam 
•d•cclıl•ri ümidındedir. 

Yazan: ABİDİN DAVER 
ce on günlerde, Türkiye 
ii2J harbe girecekmiş gibi, 

idi dışlı biz propagau-
4adır, devam ed.p &"İdiyor. 

Fransız - İngiliz kuvveUeri, 
Suriye, 1''ilıstio ve Irakta topla
nıyor; bunu. Türk ordusile bera
ber Kafka:ıyada Sovyet Rusya
ya karşı yapılacak bir taarruzun 
hazırlığı addediyorlar. 

Avusturalya - Yeni Zelanda 
lut'aları yakın şarka geliyor. Bu
nu, İngiltere ile Fransaoın Tür
kiyeyi harlıe sürüklemek için 
yaptıkları bir hareket diye orta
ya sürüy·orlar. 

Sovyct Rusyaya \'e Türkiyeye, 
Kaikasya hudutlarında, aslı ve 
esası oln11y·an, mütekabil tahşi
dat ve tahkimat yaptırıyorlar. 

Sovyetlerin Karadeniz donan
nıasının yaptığı alelade manev
raları Türkiycye karşı bir nü -
mayiş telakki ettirmek istiyor • 
lar. 

Nihayet, işi azdırdılar, Türk -
Sovyet hududunda müsademeler 
vukubulduğunu bile ortaya at -
tılar. 
de ıntişar eden bir tebliğinde, bü
de intişar eden bir tebliğde, bü
tün bu müheyyiç haberlerin Al -
man propaganda:ıı tarafından or
talığı kar"'tırmak ve sinirleri 
hozma~ için uydurulduğunu bil
dırdi. Bir gün evvel de, İtalyan 
Stefani Ajansının Moskovadan 
aldığı böyle heyecanlı bir habe
rini Anadolu Ajansı tekzip et
nıi~ti, Bu habere göre, Sovyet fi
losunun organı, Türkiyenin ya
run milyon asker seferber ede -
rek bunun 350,000 kişisini Türk -
Sovyet hududuna yığdığını ve 
hudut yakininde in.ııa ettiJimiz 
hangarlarda 500 tane yeni ln&i -
liz, Fransız ve Amerikan tayya
~i bulundUJ"dupmuzu yu -
llllŞ! 

Kih Moskovadan, kih Roma • 
ıian, kib Berlinden ve kib Bel
crnd gibi Balkan payitabtlann
dan çıkan ve istanbulda da ku
laktan kulağa fısıldanan bu ha
berleri, Almanlar, Royter Ajan
sına göre ·Mütıtefikleruı Türki
Ye i'e iUifakından ve Yunanis
tan ile Romanyaya verilen ga
rantilerden korkan ve nefret e
den A'manlar, Balkanlarda pro
paganda yaparak küçük devlet
leri 'I mij\1efiklerin yüzünden 
iıaı<be sürük 'enmek tehHkesıne 
tııaruz kaldıkları korkusunu yay
:ınak iç!.r1> uydurmaktndırlar, 

Royter Ajansının diplomatik 
tnuhabiri, •Bu s.inir 11~ ·~~ -. ·n 
'l'ürkiyeye taal:iık ede:'! ıı •• dte 
taınamı!c net:cesiz kalmış oldu
ıt:uıu• da memnuniyetle ilave e
diyor. 

(Arkcı.sı 3 üncü saııfada) 
ABİDİN DA VER 

Fin aıkerleri iğtinam ettikleri bir S01>!Jet topu yanında ... 

Helsi.kli, 26 (A.A.) - Aft<JribJ.ar ın!oo Mımnanskda kütle halinde 
det ııazetesininı Tallindeki muha- tevlltifat yapılmıştır. 
biri yazıyor: Sovyet mata>uatı şimalde İnRi-
IMımnansk civarında İngiliz liz ııemileri mevcut olduğu hak-

harp gemilerinin mevcudiyetinin kmda bir ·ke1ime bile yazmamak-
bir :ınukıııbil ihtilal tevlit edeceği ta, buna mukabil Tfuokiyenin mü-
hakkmda şAylialar dönmesi üze- (Arkası 3 üncii sayfada) 

imal devletleri Fin 
ovyet harbinin sulh 

ile bitmesini istiyorlar 
• 

lsveç 
hinde 

komünist partisi aleg
siddetli tedbirler aldı 

'Kopenhag, 26 (A.A.) - İskan
dinavya memleketleri Hariciye 
Nazrrlan Konfer.ansı neticesinde 
dün gece a.~ağı.daki tebliğ ncş

rewlm:iştir: 

Danimarka, Norveç ve İsveç 
!Hariciye Nazırları bugün Ko
'Penhagda toplanıml.1'lardır. Üç 
IHariciyıe Nazrrı Finlandiya Ha-

( Arkan 3 üncü sayfada). 

1 

Kayseri, 26 (AA.) - Kayseri-
yc 'bağlı Develi kaza merkezile 
ch·arındaki kövle.'<ie saisıntı fa
sılalı bir sur!!'tte devmn etmekte
dir. 

Simdiye kadar yıJtıl-an evler:n 
ııavı.>ı 417 yi bulmu~. 100 kadar 
ev de kısmen hasara uğramıştır. 
Felakete uğ;r:ıyan köylerin ikisi
nin sazl:,:'\a yakın olması dolayı
siyile srima yaptığı düşünülerek 
pek yakında başlanacak olan ye
ni inşaa'lta köy yerlerinin def{lı;
tirilmesi ve insa tarzları üzerin
de tetkikler yaptırıhnası karar
JıaştlJ'ılmı.ş bulunuyor. Develi rner
ke-Ainde evler~ yıkılan aileler de 
yeı-1,,,.tirilmistir. 

Her. talebe 
için bir dosya 
tutulacak 

Ankaı-a, 26 (A.A.) - Ha.beT 
aldığrmıza ııöre, Maarif Vekil
liği orta okul ve ıiseler le öğret
ımen okullarında okuyan talebe 
dQin bir taleobc dosvası yaptınmış
trr. Orta ıahsil hay<>tına giren 
her talebe için tutulacak olan bu 
doovalar okul idarelerince mun
tazaman tutulacak ve takbe bir 
okuldan ötekine n.aklettiği tak
dirde ııittiği okub aynen )'(Ön· 
denilecek w yüksek tahsil sınıf
larına )'leçen tale belerin dosy~la
!l"I da girdilderi yüksek tahsil mü
esseselerine ııynen devrolunacak
tlr. 

Ş. ı d .. d Al PEK YAKINDA 
ıma enızın e. : ALLAHIN 

man harp gemılerı 
Petsamo ve Murmansk limanla
rı açıklarında Alman harp gemi. 
}erinin bu 1 un d u ğ u bildiriliyor 

Büyük Tarilıi. ltonıan 

Kıymetli 
Tarihçi 

[ ZIYA 

muharrir ve 
ar' ada,ımız 

ŞAKIR] 
tarafından birçok tarihi vesaike 
.istinaden gazetemiz i~in hazırla
nan bu eseri pek yakında neşre 
'başlıyoruz. 

!l~EDE BAB~~ 
'= Bektaşiliğin içyüzü .-1 

Bu çok meraklı ve baştanbaşa 
esrarengiz hadiselerle dolu tef
rikayı da pek yakında İKDAM
da okuyacaksınız. 

Bunlardan Başka 
Kıymetli Edip ve Mu

harrir Arlcada,ımız 

SELAMİ İZZET'in 
En nefis eseri 
Üstadın itiııa ile hazırİadığı 

bu edebi roman• bu yılın mülıiın 
bir hadisesi olacaktrr. 

Bekleyiniz 

S. VELS 

saat sürdü 
Roma, 26 (A.A.) - B. Summer 

Va\es, 'bu saıbah saa.t 10 da Kont 
Oano tarafın.dan kaıbul edi.Lm.i.ş
tir. 

Amerikan müsteı;arı, Haraciye 
Nezaretini terkederken ma.1A>uat 

(.'rkası 3 üncü ıavfada) 

A'manya, Danimarka hu
duduna tahşidat yapıyor? 
Garp cephesinde topçu ve 
keşif kolları f aaligeti arttı 
ilk Kanada hava filosu lngilterede 

Garı:> cephesinde m<!ıızide bir Inqiliz topu~. 

Paris, 26 (AA.) - İtimad edi- mını kaplıyacaktır. Bununla be-
lir bir kaynaktanı öğrenildiğine rıiber en şarki kısımda bu hat hu-
ııöre, Almanya Danimarka hu- dutla bİllkaç kilometre ıı·esafede 
dudunun cenubunda bir nevi mü- bulunan Flensburıı mevkiinin 
dafaa hattı inşa etmek üzeı~ir. cenubuna kadar uzanacaktır. 
Yeni hat hududun şarktan !{ar- Hudırtla yeni müdafaa hattı 
ibe 14 'iliı 16 ııı:•lo:ın-e<trelik ibi:r kın- (Arkası 3 üncü 3ayfada) 

Cl ANO 

Şehir 

Meclisi 
Zabıtai Belediye ta
limatnamesini dün de 

müzakere elti 
Şe&lir meclisi dün öğleden son

ra lıop 'anarak yeni zabıt ai be e
dı:ye talimatnames;.J,ın müzııke
resine devam etnı iştır. 

Bu içtimada tal natnnmcnin 
38 maddesi d<dıa müzakere ve 
kabul olunmw,-tur . 

Bunlardan yeni ve rı< :ili:ıtn bazı 
maddelerin hükümler:nı aşağı -
ya naklediyoruz: 
Yangın ve zelze~ e ıılbi fevka

lade hallerden dolayı yanan ve 
yahut yıkılan binaların enkaz -
lannı kald.rtmıya, yanmıyan yer
lerın teh: ikelerini gidermiye ve 
kuyu, mahzen, sarnış kab:Jinden 
olan çukurlann üst'erini en kı
sa bir zamanda kapatmıya sa -
bipleri mecburdurlar. 

Yapılarda, yıkmalar<la veya 
tamir i.slerinde sabah'. arı saat 7 
den wvel gürültü~ü işlerin ya
pılması yasaktır. 

Elektrik nakleden havai teller 
üzemnclen radyo anteneeri geçi
rilmesi memnudur. 
Şehrimizin asfaltlı ve en işlek 

yollarındaki binalann cepheleri 
saıhiyleri tarafından boyattırıla
caktrr. 

( Arka.n 3 üncü sayfada) 

Sinemaların 

ucuzlaması işi 

. . . - .. . ;. .. '. ... 

Sinemacılar "kapatırız,, 

diyince yeniden Daimi 
Erıcumens gidlyor ! 

Belediye iktısat müdürlüğünün 
yaptıW. tetkik neticesi sinema :fil• 
adarırun .palhalı olcLuğu !(Ör ülmüş 
ve 'belediye riyasetinin tenzilat 

Sovyetler ve Biz 
Sovyet gazeteleri Türkiyenin mü
dafaa hazırlıklarından bahsediyor 

ALMANLAR SON PROPAGA 
BERLERINI N I ÇIN ·t A YMIŞl ya ~ı~ması hıı:kkındaki teklit da- H 

in 'İ encümende müzakere edi1e-

D 
R? 

r• " fiatların yüooe yirmi nil>be- Lonclıa, 26 (A.A.) _ Diplomatik malı~) lcrde hcy~n olunduğun· 
t e ucuzlatılmasına karar ve- göre, Sovyetlerin Türkiyede müdohalelerı hakkıı_ı~a~ı haberler, A1-
rih1işW. man propagandasının tam bir icadı olarak .kcudısını gö~tcrıncktc-

1 .tillıaz edilen bu karard.an son- diz. Alınan propagandası, bunu, meteoroloıık şeraitten doğan nıu
r a J!11emacılar belediye riyaseti- 1 habere güçlıiklerinin sebep olduğ~ ha~ersizlj.i~e ve Ulnİ zamanda 
n e müracaat edı>rt•k, defterlen.. Tüıkiyenin son zamanlarda, evveıdcn ıhbar etmeden biıtün memle
nin te-. . "".ilme<' 'g·in·~ 1 uJtl.~~ü l kette •tehlike vaziyeti• ilanını mümklin kılan ahkam ka. bul etmiı 
fiaılardJn vuz le yırım tenz...ata bulunmasına dayanarak Yllllmıştır. · 
ıa.bl tu ulac k olurlaı-.a, sinema- (Arkası 3 üncu~ayfada) 
ln.J:ını kapanıak ?.oı·unda kalacak· ----------------~-.-...-'L>..---
larır.ı bil.l!~i~1·'1u. tt..A:.>.LK:.>..-:L\LZLWm..vı.Z-.K.L9'~ 

~~... . " ... ________________________________________________ ~------------------~~~~------------------------ . .~ ' 
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M. Sami Karayel 

yh efendi, daha hamama g'r
meden ilôçlarını kullanıyordu. 

- Hele, im" siz soymvın.uz Su!-j 
tanım! .. 

- Yo- :&rabe:r. 
- Peklli. Sulıarum.. 
Diyerek, cUlıbeyi ş:r va.n a1ıtı. 

Ve llCTjUlllllllya ·b~Jdı. Kırkltk 
fjeytı, çok haris ve zayıf olmak
la beraber kuvv<!Ui ·bir adamdı. 
Abd~ efend:. taanarniyle 

11<>yurunwıtu. Sultan hanıma hi
tap ede-tek: 

- ~.tı hazır .. Dedi. 
· Can Batışa da üstünde bulu -

11.8!11 son kat elbiscs:ni ata:raJ. ür
!Y"" o.du. Ve o da $eyhme dö
lle<'ek: 

- &dtan hazır .. Dedi. 
Abdu.lkadir efendi, :radesinl 

b}'iıetmişti. Tekrar v.:-cde ge
~ Sur'..anının üz.r~:ne atıldı.. 
,Ha:mama girmeden nefı<sler .ne 
bae»iı. 

Seyh efendi, daha hamama 
«izmedeo llaçlarını kullanıyor -
ılı. Sulbn hu m da, ilfıçlarm 
ısiia ver:ci zevk v le ıxı; 'e ve .haz 
tçinde ~yal:muştu. 

• Saray d!aire'I" ınde tekrar fı
sıltı baslarn ı•tF 

- Sultan hanrının datrcsin
ne.. vtik. ciıılıer, per.ler del ola
cak.. 

- Seyiı efendi oon nefesleri -
Dl! başl:ıdı. \ 

- Ana!uın, Sultanı.mıza 6ifa-
w ver.. ı 

Hacem akası da her şeY'n yo
llma ıı:amesınden dolayı nıe"1l -

mı:ndu. Şaka el: ~il. C n Bahşa, 
dünyoıye b;r şc zade l(E.'li ırse, 
padiş..blık iddiasında .bulunacak
tı. Bir de patlı.şah olu:sa •keud.- ' 
ili Kızloar al'!ası ,.,ıaca!!:-!ı. 
Heı0, Sultanı"ın bir kadın e

krıdi olro::ısı b:..e İ<C'oıdıs ıÇ">n l'.:11 

bi...W.: paye lrli. Arap, cia';esin
Ge elleriDı ı6J< \ ÜL. un .O~!T.I~ ŞU 
,ı.clda dua e<Fyordu: 

- Allahıın, Ş:yh efend:ye 
lwvv.at ve kudret il <an eyle!. 

- Ya R:ııbbım! .. Şeyh efendinin 
Dl!feslıt k.e;kin evi<.-! .. 

Saruy, hep birden Şeyh efen
clive, Cenabı Ha.~imı kuvvet ve 
kudret veı ııııe:ı.rn dua edivortlu. 
Abdu!kadir efend. i'.ıe kili m..k-
11.ania iruvv tli ıdi. Arabistan 
çölle::tmn ıkı.z;ıın gür.esi altın
da büyü~ Şe;·h efendin.n bu
tı..n basına vu!'T"'aş bir motör 
ııü:r'ırtiyle işlı.'yordu. Ortada çok 
ge~n ne cı.n. vt n-e de peri 
laı lacak tı.. 
cuduııa.ı, Şeyb.;n kollarına terket
mt<llli. 

ı"J<:,"am olau. Sular kanırdı. 
Oda, hııımam, her yer karal'mıı;
tı Kapıda bulurum nöbetçi ka~ 
fa.lar ı::ene telıi.şa dC.;:n::iş-tü. Bi
ribtrlerne soruvor"ardı: 

- Nedrn ışık yaktırmadıhr! 
- Daha Sultan hamm hamama 

ııf:rmt!di ga!ı1ıa! .. 
-Girse, birmiııden birini ça

~a.sı ic:>lıE'<lerdt 
- Şeyh efe-ııdi okuyor .. 
- Arad! &ı.tan hanımın da 

lr,esik ııes:tıeTi gelıvor .. 
- Ona da okutuyor galiba!. 
- Bak, n.iltiy; duydun mu?. 
- Oh! .. Taırn d"'ı'·nden ve kalp-

ten. gelen b!r ilirhi ses! .. 
- Ah, Yii Rabbim şu Sulta

DlllUZ bir kurtulsa... 
- Ya R:ı.bbım. Şeyh efendiye 

lruvvtet Voe!' .. 

- Ada:mcai!'ız sabahtanbeı>; ne
fm vere, vere lruvvetıten düştü. 

? Baık. dinle Sult.a.n hanımın da 
- gelivor ... 

- Ya. .. O da ziokred."var .. Allah 
diye\nJiyerek 9(& veriyor .. 

- Kardeş dervıs.er hep böyle 
;i.ir"1<ten ve içten z:.kir ed~rler. 

Neden sonra; İk.ı çJt btap dü.ş
tfı. Şeyh efen{ >disin· :.maı 
!adı. Ortaiığl'ıı karardığını gör
dü 

Can B ahşa; Evve llii gih; bay
gın deJ:iklı .. Bi.isbü tün riLiJniliı, 
can: • .ııış, adeı.a bır ceylan gı
b •. d .. 

$eyh efendiye sordu: 
- Seyhiıın, orta...ıı< karannış. 
- Ya .. Ne yapacağız şımdi. 

Sultanım! .. 
- Kız.arı ç-ağ'ırmıya hacet yok. 

Şamdanları vak.arız. 

- Olur .. 
- Siz yakab.lirs'.niz Şeyhim!. 
- Eıbe-tte Sultanım!. 
- Hamama gid~·k miyiz?. 
- Hemen şımch .. 
Seyh, derhal vaıa.ktan kalkb.. 

Şamdanları yaktı. Bir ı.skemleye 
çıkarak avızdeıo ya.<oca.ktı. 

Can Batışa sesiendıi: 
- Sevhım, yakma.. Yıılruz, 

şamdanlar kafi değil mi.? .. 
- Yaık.arsak daha zıyade Ori

'b:Timl2lt goromuş <ııım.a.. mıyt.z? 
- Evet fa.kdt; Carn·eıere yı;k

tırınak dana ımınas.p değil mi?. 
- Ne çı.k.a.r ben, y~ olu-

rum!. 
- SOIM'a. 
- Ben onu tevil edenn!. 
- Na ıl .• 
- Ci • .ııcri, pe. iler~ kfurjten fta.-

cırrnaı< ıçın el e c:.z:nl~ yaJ<,. 
nı.:ık ıcabett K !ll an.atı.. ı!_ 

- Şc:y h;..uı, .a ;.urban ola -
ynn Çok Yaman ve bı m :ı hir 
adaınwn?. 

- O .i"" '.. Fakat z arlı bıT 
ada.Jl d ,4.L ırr .......... l mı su_ .ın.ım 

- Hiışa! .. Summe Hiı.ş;.!. 
Scyh, bulun avız<?-.~n y.ı.kb. 

H nı:rrn, bu luri bır çehre a.1."Ilı..ş
tı. Y l, nıdvıl~ kırını .lı çi
ni taş . .ırı, avııelerın c;.a.:Jrnnan 
zıvası altında :ıxnı<..en rcng~ gı
rivcrdu. 

Sı:ndı de ham.aın hatveti b"1r 
l:ım:.ştı. Al'1ık bu kuytu, ve de
rm vcrden dı.şan ses çılonıyar
du .. 
Nöbetçı 1<3lfalar, ikorWor pen

cereier..rıdcn, an= arın yaııdı
ğuu ışıkların kalın ~.en su
zeıek <lı,arı verdi~i lu.;'.u~tan 
an.aırışlardı. 

Fakat; Haanam avizeler.....:" 
:rana.ğını bilemezlercJ.. Çünkü 
h.amam kuhbe-~ine var.tn.cıy.a kA
d:ır mesturdu. 

Harnaan alemi, saatlerce sürdü. 
Ve yatsı naı:na.%U1ıU.an S\.mtr.aya 
1-:adar üı;ü.ıcü ve uzun bir fasıl 
olmak üzere devam ettL 

N.hayet Şeyh efrı<>cli Can Bah
ş:ı.yı givdirip yatağına yatırdı. 
Kendı ,E!'i)<.ndi w alınde tesbih 
odada hamamda viihek sesle 
okuyaralt dolaşmıva vecde gel
mış g1bı i.kJde b.rrie: 

- Ya, Allah! .. 
Oliyıe lı<t.',ı."mıya, hamamda 

cilnbü.ş yapıldı'1ı be;li olm.asın 
diye, harn:ıım ırıııuslul:;'larını < 1 
mıva .. Tasla sul:a.ıu etrafa atmr;" 
basladı. 

Şey'hln bu ı;:Ü!' h:ı.rekeıti ve 9e!Y" 

!eri iŞ"til;yordu. Bu perde de 
·b-tti. Ve Can Bah•anın yanına 
ı<e:J.er.e«: 

- Sultanım! Hoı.ı<;a. kal! .. 
- Güle, güe.i Sevh.im! .. 

( A "lcası var) 

ır-ıa_!!IK~D~ıAM'IN Edebi T 

OZ 

~ <;dk şiddetli o!acağa ben- [ 
ziy<ırcu. Burju • .lar, ameleler, pal
tx>'u insan.ar peucerelerclen ateş 
ediyordu. 

Va.>-s: 
- Haydu.tl.ar diye hayk.rrdı; 

oola~ılar. Şuraya b~lı:ın! 

Mıontivilie parkının arkasın -
dan s..Uıb. seslen gdiyorcıu. Eğer 
parkı alacak olur.arsa Bazey ış
ga.I edildi dcmektL 
Teğmen Vaysı kolundan tutup 

çekti: 
- Dik.kat edin ikiye bölüne -

ceksiniz. 
Bu s:ra.da ö-ıler<!nde bir şaraır 

nel patladı. Vayr,e bir şey ol.ına
d.ı. te/ıınen.in cy alWı.n kırıldı.. 

- Bu da iyi ded.., olan bana ol
du. 

Ka 'dınn:a, öle" kadrnın yanı
na yuvarlandı, d.ol;ruldu, sırtını 
du vaı:a dayadı. 

- Çocu:klar aldırmayın dedi 
R at ralıa t ateş ecı.n. Aceleye 
lüzum )ol<. SLingü i e !ıücınn ede
ceiıiniz zamanı söy ]erim. 

Başı d ık, U1Za 1<lan gö:z.!ıyerek 
Jı:umanc a ed yordu. 

Dö'aherş Vayse sa;Jendi: 
- Gelmiyor muşunm! ... Ca -

nı:u.z .stcrs<', ben ı;idiyonım. 
Saat yediye gdın!<;ti. Biraz ö

tede impara1x>ru gördü.. At fu;.. 
tündeydL B.ri fısıldadı: 

- Sir telılikedey;ız. 
İmı>ara.tıor döndü .. erlclnıtııı'l>' 

Tarifeleri tetkık komıs· 

yonu kararlar vEırdi 
Şirketi Hayriye ve Haliç ida-

İKDAM 

ı Piyasada memnu
niyetle karşılandı 

releri'e lımruıda i.şkyen küçiı.k 1 , Türk - İtalyan ticaret anlaş· 
merakibin yeru ücret tarife...erıni I ı masının Komada imzalanması 
1espit etmek üzere L;;tar..l)u. mın- . haberi piyasada büyük bir ' 
i<.l<a l:man re:.ı;hğ'nd. toplanınak-ı memnuniyet uyandımııştır. \ 
ta ol~. koınısyon bazı kararlar , Romandan gelen haberlere ( 
verm~.ır. . . . 1 göre, anlaşma 800 milyon li· 

Bu kar:;-rlıır ar~ında. sıvil zabı- reüik müb~dele esasına dayan-
tanın Ha ıç ve . ., ~rketı Haynye mpktadır. Italyanlar bize de - ı 
vapurlar.ruia . ı:nı.wrmalı. zaf;ı -

1
, mir eşya, mmul dcmiT, mani· 

ta.ı .g.ıbı tenzı.att.Ju 1.5Lfode ~t- 1 ~ faıura \'e harp dolayısile di -
mest de vardır. Stvıl za.bıtan sun· l ğer memleketlerden tedarik .( 
dı.ve k&dar ta.m bıle.ı almıya mec- 1 \ edemediğimiz bir çok ınalıe- /( 
lbur tutuluyorclıu. $ım<ıJ.rlen oon- • eyi verecekler mukabilinde ' 
ra hüviyet_ vara.kal.arını ptere- ~~zden hanı maddeler, pamuk 
rek ı ttnzil&btan ı,,,tıfade edab.Je- ve hurda demir alacaklardır. 
cek erdır. . . . Manifatura ve demir tliccar - 1 
DıRer taraftan Halıç ıdaresı ları İtalyan fnhrikalnrile te- / 

•bilet ucre. erıne zam tsternişıt.ir. m.aslarda I.ulunınak üzere 1- / 
Ha~'>ulki etiasen Halıç va.purI:ır:- tal)•aya hey'etler göndermiye l 
nın bılet ucretlerı palha.k goru.ı- hazırlanmaktadırlar. Yakın . 
mekt~ır. 1 . da İtalyadan da muhtelif tica· 

Fıat arın ucuzlatuarak b~ün ret bey'etleri gelinesi beklen-
obdbuslerle seyaılıaıt eden )"lcu- ktedı'r Es b ı'taı ~ . me . aseo azı yan 
ların da vapurlara raijbetuıı te- f brikalaril dab Jd · t"- id a e • evve en mm sure = arentn varıda.tını 1 lnıı b nl ı art alb'l ,,. d.. .. .. . an aşı ~ u ar an aşmanın 

ır ı ece,.ı uşunulrnektedır. imzasını müteakip Türkiyeve 
. Şırketı. H"Y.1'ıye id~es:inin Üs-1 1 demir ve manifatura esv;u~ 

k:üdar bıeot ucre_tle~n indiril- göndereceklerini söylemİşler -
mesı he.men lbiiıt.un. aza tarafı.ır . , dir. Şimdi ilk olarak bu malla
dan muvafık gorulrneJ<tedır. ı iı rın yola çıkarılacak.Jan anla _ 

Anka:a<la 'bulunan lıman reisi 1 sılınaktadır. 
Refık dondükten sonra komjsyon ;., ___ ;, . . . . . .. _ 3' 
bu hususta ıocırı kararlaruu ,,.,,..,. .-..~.-.-. .... -.-..-.....,_.,_,, 
cekt.ir. 

'ı..1- c uı ra 

OskCdar ve Kadıköyünün ı 
imar projesi 

1';; r ve K d · ·'ivünün i-
,, a. • , J k:. 11 Cı ~ r: ..:-
tchaS!>ıoı Pn.ıSt'wı pru ., .. ıir 
' Ic"(;.ı.l~n nıS411 devrt:sınd.c mti
z.;:,,-;ere olunac :t.kıır. Eu p~5.na 
ı:ore, Kar..ıca A.ı.nıet ,;\lczarlığı 
e..~lı b. r ,ş<: cild:e tı:nzinı ol una
c:..< ve buranın on<>Sından geç
•~e>< üze.-e yeni ve geniş b.r yoJ. 
acılacaktır. 

Üsk.üdar · kele meydanı tü!ün 
cr<!'pOıarı.n.a kadar uzatılacaktır. 1 
Bcr.ıda bir rıhtım ile b T cAra.ba 
vaPUTu ilik.eksi• ) apılacırktır. J 

D f:cr taraftan Prost HaydM"
p~sa<la.ki şim<.'ndifer volunun Ka- I 
dı.kov kovurıa kad .r temdi.dini 
muvafrk görmektedir. 

Asri mezadığın tanzi

mine baş'anıyor 
Zencr~kuyudaki Asri Mezar

lığın Anavyan yollaıırnm inşası
na önümüzdeki ayın 7 nci giinü 
başlanacaktır. 

Belediye Anı>dolu cihetinde de 
•b,. Asri Mlzarlık vücude get..r
meyi kararlastınnış!ır. 

Ü 1RÜ,{ 

'bun gele:ı ithalat eşyası 
Dün Arneı':.kan •bandıralı Ok&

m:.nister vapuriyle şehri:ın.o:e mtir 
him miıktarda ithalat eşyası gel
rriştr. 

Bunlar arasında röntken mal
zemesi, foto malzemesi, kimyevi 
ecza, demir ve çelik eşya, ma
deni yağ, radyo ve aksamı, oto
mobil 15stiklEri, elektM< mal
zemesi, makine ve aksamı, ka
uçuk ~ya vardır. 

lerine yan sokakta bannmalan
nı emretti. 

- S:r yalvarırız size ... Bura
da dtınmıyalım; Lurada dıırmak 
deliliktir. 

İT1'""rator .kurşun y3ğmuru a1-

tında a ır.ı sürdu. Kaderine girli
)oıdu. İlerledi, Alman topçula
rır:.n rr:evk. ..... erinıı. an adı, sonra 
geri dündü. 

- Bu ne cesaret Sir ... Fakat 
Alldı rızası kn art·" kendini
zi tehlikeye atma\ ınız. 

Faka.t 3 üncü N apoleon, erka
mhanbıyesi1e >beraber Monsele 
do"ru ılerliyordu. 

Di, h~rı; 'bunla:rı gönnüştü. Su
lbayıarı: muhavcreıerine kula.k 
venyordu: 

- Bı.r gül:e ile ikiye ~bölundü, 
öldü. 

- Hayı.r, sadece yaralandı. 
- Saa ı kaç'..a? 
- Altı buçukta... Yukarda 

Moı:ısekie ... 
- sooana döndü mü? 
- Evet. 

laherş bi.rdenıbire Mareşal Mak-

lKTISAT 

Yapak ve tiftik facir!e· 
rinin di 1 eği 

Ye."">O.İ! L'r.acat tüccarları y.ıpağ 
ihrg,ca, . n s "lıest bınıkılmosı 
irın hiikiı"'let nezdL-xtc teşebhi.is
t.rde buhıll"T':ıya •<ara.r v=nş
kro ır. llırac~tcılaa- ı.lirlığı bu 
"'1b.oh toplantı vaoımrk l>ı.ı iş ic.ın / 
Ar!.:ıra;:a goodıd lecek heyeti 

SCÇ<?ca1.-tir. 

İngı!Lreye 10 bin . ton 

üzüm göııderı;d 
Dün 250 bin liralık ihracat ol

ır.uş, bJhassa Jo'ransa, İngiltere 
v<? İta! y ırya mühim miktarda )">' 

Vt"Cek hububat göndufüniş'tir. 
İıı;;::-.JC<ı ticıtret mürnessillerile An
kara da ya..,ıla.n ı<ôrüşrr.e'cr so -
ntıncl3 İngil'ı.ereye ved ten 10 
bin ton üzüm satılmıstır. 

... ~ ....... ,,, .. 
Küçük haberler 

• ...... • 
* Menba ve icıne sulan hakkın
daki y~n.. talımatnameıl n ta:ı.. 
bıki için menba sulan sah..plı>
rine vıer.ı:En mühlet ayın 29 uncu 
akşamı bitmek.le<l.r. Halbuki ek
seri men.ba sulımr.da bu yeııı. ta-
1.iıootnamenin .cabettiro oi';i mo
dern tes.sat henüz yapılmamış
tır. 

* Ü nive<'Si1.cnin sömestr talili 
perşembe günü bitmektedir. Bu 
münasebelte talebe ve profesör
lıer şolı.ıümize dön.ınıııye başlamış

lardır. * Şehrimizde ıbu.lıunm:ı:k.ta olan 
Gaz Genci Komutanı General 
Hüsnü Kı'lkıs dün de Pas.f Kcr 
runma Kamisyonu azaları ıile bir
likte bazı semtlere ~:derek ma
hallu:ı tetkiık.lerde bulunmuştur. 
Kmnutanın Reisli~nde dün ay

.. nca vi.15.yette bi:r toplantı da ya
pılmı.ştır. 

l\fahondan Jıxınuştuklannı anla
dı. Bu sırada atlı bir ern.iılber hay
kırarak ı;ıeoti: 

- General Dlikrua haşkwnan
dan oldu ... Bütün ordu İl'ide top
lanıp Mcziyere ric'at edecek. 

Vays şaşaladı: 
- Bu saab'.e Meziyere ul~a

nm ımkinı yoktıır. 
\ , . ı Jcakları kırıl;ın ve kan 

kaı / tL-~ sararan ıegrnene va
Z~Jo c.;. .. an.JJ.tıyor: 

- Sizi ternfn ooerim .haklıyım 
d!)"Ord ... Aaamlarınıza söy'eyi -
nız bı.. ı ;a dayansınlar. B.zmı ga-

~fra~.a~~~:~ref~~~u~: 
sını Möze döker!ız. 

Bovyeralıların ikinci lıikwnla
n da püskürtülmüştü. Vays yal
varıyordu: 

- Emredin iz tefşneni.nı, sün" 
ıgüye da'Vll'amın'. ar! 

Tel!nıen ha11ııumu gibi sarar
ın.~;. Son •bir nefesle: 

- Çocuklar, süngüye da'Vl"a
nınız! Kumandasını verecek kud
reti buldu. 

V / gözlerini kapadı, öldü.. Kü-

calr polisierlc karşılaştı 

Galatad.a heyecanlı bir hırsız 
yaikalama v.a.lt 'ası olıııuştıır. Ha
dise şudıı:r: 

GaJ.a<t.ada Büyük Yazıcı ooka
ğmda fit nıwnaralı apaıı=and.a o
turan Alma.o l>ebeasından Y akop 
Notik polıse m(ır acaat ederek 
her pazar günu kendisi btılıın
mad~ esnada ev.nden munta· 
zam.aın altın sa.at, para, p,ü.;~ 
takımlar ~hi kıymetli şeyl<r ça
lınmakta olduiııın.u bild.ırmŞ.ıtb'. 
Bıınun Uııer.ı:ne poJ.is evvelki gün 
;pazar olduğu .ıçın apaı·tmanda 
ıµlıce iert8ba.t alnıı.ş ve he:kle
ımı;ıtir. Ev sah..bi bermutad -•kıp 
gıtm.ı;, polli; memurları salona 
saklıarnnıslartlır. 

Akşam üze~ı saat 17 de hızlı 
hızlı Ya.kop'un dairesınin kapı"' 
c.aJırnrıış fakat memuıılar tabii 
ses <;ıka:mı.;ınu.şlardır. Bır saat 
~ş tam saat altıda kapı tek· 
raor şiddetle <bir ik., defa çalııı
rnıs ve müteakıben kılıd..ıı iQ.ııe 
sakulım bır ana.blar:ın döndüğü 
ve kapının açıldıi(ı :şitilmistir . 
İQ!l'ri gı.ren hırsız kor <l-Ordan ge
çerek ı<eçıerıık.i z.ivarctler!.nde a-
1.ışt.ı.itJ veçhole doğ.uc.; ynt.ak o
dasına l(.itm'5 ve kıvm<"lli eşva 
arastımnıya başlam~~ır Fakat 
pc;.bin tavsp·esı) le · l>uradak.i 
kıymetli eşya daha evvel kal
dmlmış olduğundan hırsız bu 
defa salon kapısını açımık içer· 
g.ımiş ve girer ı:ırnıei de elle
rmde ki<ndi.!ı ue tevcih e<t drruş 
tabancaları olan 7-bıta memur -
larile bıırun buı.u "' gelm .:;tı-. 

Derhal ellerıne ~:elepçe g·'Çiri· 
1€11 hu hırsızın. mı:ı7..k.Ur ap ... rt
ma.nı:ı kapıc;sı Şenı.s<'tt'!ı.n J 7 
y:>!'ın<lak; oğlu Fah"eddin c.'duğu 
anlaşLhrnstır. Fahreddin Yako
bun daresine göre b:x an~hta.r 
yaptm::tııı)nı ve pnz~r ı:ünleri 
ev sahhi ;·okkcn muntazaman 
buıraya j!irero:t eşya çaldııiJnı i
tiraf etmiştır. Fahrcdd.n ha..k -
kında yaı:.ılan tahkikat evrakı ile 
berabei- Miidd~1Uınwnil.ığe v~ 
rilını..,"<t'.r. 

MÜTEFERRiK 

Bahçivan ve çiç kçil 
kongresi 

Çi~'<'l<dler ve bahçevanıl.a.r ce
mivet.lerinin y:ıllık kon~ dün 
ya;pılmışlır. İdare heyeti ve he
S3'P raporlarının ka:bulünden son
ra scçılen yenıi i<l.aı;"e h~yetiıin 

yaş sebze.Jerin tohumlarının da 
hii.klırnetQE! anlan cTohum İs
lah stasvon !arı. ndan ve bol <>
larak tevzi olunması ve şehrinıirz 
Hdk Bankası taırafından yapılan 
1ciiçü.k knd; yardmılannm ge
nisletil.ınesi gçin hükılmet nez -
dınde ricalarda bulunması itti
fakla kararlaştırılnı.ışiır. 

Şüpheli bir ölüm 
Maçkaıda hlr apartırnan kapı.cı

sının yanında misafir o:arak bu
lunan Hüseyin oğlu Resul adın
da biri ağzından köpükler saça
rak öhnL,ve cesedi ad.~e dok
tol'4, tarafından gösterilen lüzum 
üzeri.ne ölü.m sabebiniJl te.>piti i
çin ınoq:ıa kaldınlmıştır. 

çük Şarl yatağı.nıda anasının ce
sedine uo:anarak yalvarıyorclu: 

- Anne, uyan aruıe... Susa.
dı:ın. Çok SuŞa.dJn:ı. 

Ric'at emri vertilınişt.i.. Kilise 
talı.iye edi'di. Kadın foryaıtlan 
ortalığı çınlatıytJrdu. BirQoklan 
evler.ne kaparuıı.ı.şlar ölünciye 
kadar şe!lı.r.i müdafaaya karar ver
mislerdi. 

Vays: 
- Ben de şuraıdan şııraya git

mem diıyordu. Burada ö.Jımeyi 
terciıl:ı ederim. Gelip eşya'arımı 
kırsın'.ar, şara:bıııru i'çsiıiler!. 

Düşmanın evine gireceğ;ni, ma
sa.ı;ında yerine o:ı.ırup barclağile 
şar:ııp içecıeğlİ'rıi diişündü.kçe ku
dııru)'Qrdu. Düşman topçusunun 
mevzileri l(ÖrÜJJ.ÜytJr, ı:üneş al _ 
tınc ı sıılbay tarın apuletleri pınl
dıyordu. Vays yumrıtk!ar1JU sı
karak: 

- Domuz ilıerifler!... Diye tek
rarlıyordu. 

Yukarda, Marfe üstfu:ıde Kral 
Gii=ın ile eiık.iıru!:ıarb1yesi vııc
dı. 

(Ark.ası var} 

Lutfi Kırdar'ın 
Bir senedir İstanlıulda büro - 1 

malı b:r imar faaliJeli var. Ge
ceyi gündüze katan Vali ve Be
lediye Reisimiz Dr. Liıl(i Kırdar, 
işe ilk başladığı gün İstanbulun 
imarı yolundaki sözlerini ve vait. 
!erini birer birer tahakkuk etti
riyor. Yollar inşa edüiyor, mey
danlar nçı.lıyor, caddeler geniş
liyor, bahçeler, parklar tanzim 
euıliyor, ycı,.I ı.ahaıar vücude 
geliyor, Taksimde güzel bir ga· 
zino o sahanın yüzünü ağartı -
yor, İstanbulun çehresi mahsils 
bir şekilde güzelleşip deği~yor. 

Eminönü - Unkapanı; Unka -
panı - Gazi bulvarı; Taksim sa
balannın plinlan hazırlanmış, 
tasdik edilmıştir. Çok şükür şe
hir tiyatrosunun yerj kat'ı suret
te tespit edilmiş, Fransanın en 
tanınmış tiyatro nıiınanna plin· 
lan ısmarlannııştır. 
Yarın !\fısır çarşısında, Kos • 

kada ve Taksimde daha geni~ 
mikyasta imar hareketlerine şa
hıı oıac•ğız ve mayısla Şeliir Ti
yatrosunun ten1elini atacağız. Bu 
bir sene içinde yapılan işler göz 
önüne getirilince Liıtfi Kırdarın 
imar işlerinde büyük başarılar 
göstereceğine inanmamak kabil 
değildir. 

Bu bir sene içinde muhterem 
Dr. sekiz yüz bin liralık yol yap
tı; refüjlerle caddelerimizi gü -
zelleşt..irdi; Taksim bahçesini dü
zeltti, vali konağı caddesinde ço
<11k hahcesini tanzime başlattı, 
Taksim meydanını açtı, asri he]§.. 
!arı )&ptı; Koska caddesinin ve 
Mısır çarşısının istimliikine baş· 
ladı, gazinoyu mc)·dana getirdi. 

Tevkif lıaneye 
eroin ~okacaktı 

muvaffakiyeti 
Bu faaliyet dedikodu mahiye

tinıic bazı mütalcalar scrdine v6' 
sile oluyor. Çok kişiden duyuyo
ruz: 

- HükUmet hi-ıe de yardım et
seydi biz de yapardık!. 

Ve gene diyorlar ki: 
- Hükumet İstanbul beledi • 

yesine on beş milyon lira verdi, 
belediye bu parayı llfiyetle yi· 
yor! 

Bu keşke böyle olsaydı, hüku
met, bütçesinden İstanbula bol 
yardımda bulwımuş olsaydı bil• 
belediye reisimizin imar yoluu -
daki faaliyetini gene de takdir 
ederdik. Nerede kaldı ki, büku -
met İstanbula bütçesinden on 
para dahi yardım etmemiştir; bu
na mukabil mezbaha varidatın
dan yanm milyon lira eksilmiş
tir ve beden terbiyesi kaııunu ile 
de spor işlerine üç yüz bin lira 
verecektir. 

İşte Lıitfi Kırdar, bütün bun
lara rağmen, bir sene zarfında 
imar yolunda de'· adımlar atmı· 
ya muvaffak olmuştur. 

Bugüne kadar yapılan işler h 
Jediye biitçesinden yapılmıştır. 
Henüz belediyeler bankasından 
istikraz edilmiş olou heş milyon 
liranın on parasına bile doku -
nulmadığı gibi, konservatuvar 
için aynlmış olan beş yüz bin Ji. 
ranın bir santimi dahi sarfolun
mamıştır. 

Böyle bir belediye reisine sa
hip olan İstanbul, rahat ve genif 
nefes alırken, Dr. Li.ıtfi Kırdan 
can ve gönülden ancak tebrik ve 
takc/t eder. 

SELA..'Ii İZZET SEDF..S 

Sokak ortasın. 
da bir ciııayet 

bir çccuğu 
pan kaJın 

vasıta )a- Bir adam, b rışmıyan 
yakaiar.dı metres:ııi ölcür c...i.ı 

fotanbul tevki f.haneı;ine ere>
in soi;.ınalk istiyen ıbir kadın ya ... 
kalanmıştrr. l'ialııde ve d ğer a
dı .ile .Meliha bu .t,"e 10 :i41'•dA 
bır kız çocuğunu 1.avsı t e'..m.ştı.r. 
NaHde, her sef.,rin.de Subi:l:ıa is
mın<le 10 y~lanncla bir kıza beş 
kuruş vererek sık sık le\ kühıme
de Tahir adında ·bi.n.ne kutu ile 
şdrer göndermeKted..r. .l3u kız 
fil!< sık şeker goeotird..ği .çln a:rtık 
gaırcl.ry.anlar tarafından ke;ıdısi
ne d11imad ed'leceğini s;.nan Na
hide son dda yolladığı şeker kıv 
tusunun .'çine ikı bü~iik paket 
eroin yıu-lıe,,b rmişt.ır. Kutu tev
kifhıme k:ı.pısında açılıp muaye
ne edilmiş ve eroinler meydana 
çılkarf.ım~tıır. Saıbiha adındaki 
kız bu şekerleri kend'siyl<? gön
d'eil'en kadımn hüvivet.nı bilme
dl~:mden çocuğa Thnnivet Müdür-
1üi!iinde eroıı islerinde sabıkalı 
kadınların ı-.ni gösterilmiş ve 
=i!un t.eshis etr">esi saye&inde 
Neticede yaJrnla.ınH•'tır. Suçıınu 

iltiraf eden Nahide mahkenNye 
verileooktir. 

HUSUSİ 

TERTİBAT 

Bir g;azetıı. okuyucnlanna 
havadisleri bir gün evvel ha· 
her vermek için hususi terli -
bat aldığım ilan ediyor. 

Bizim Nanemollaya: 
- Gazetelerimiz havadisleri 

bir J:'(in sonra mı veriyorlar?. 
Diye sordum: 
- Uaytr. Günü gününe. Hat.

ti hazan saati saatine. 
Cevabını verdi: 
- O halde bir gün evvd ha

ber vereceğiz .. Demenin mana .. 
sı ne oluyor? .. 

Diye, sordum; ona da şu ce
vabı verdi: 

- Ya vukuundnn bir gün ev
vel haber vereceğiz, yahut da 
öyle haberler vereceğiz ki, 
tutmas;ılar bile kimse farkın
da olnuyacak .• Demek istiyor
lar .. 

Ve .. Sözlerini şöyle bitirdi: 
- Eğer gıraptan haber ve

receklerse, yani havadisleri 
vukundan önce bildireccklerse 
yaptıl<Jarı hususi teşkiliıt cliucl 
dam• foşkiliitıdır! .. 

KAPAN DA 

KAÇAN l\ll? 

•Son TelgTııf• v~ •İkdam• 
bazı istisnaları ile fıkra stitun
larıııda daha ziyade •Namı 
müstear• ı tercih ediyor. 1\1&-

Evv-elk.i ı:ün Feneryohınc:la Bağ
dat caride.c'llde a>ifall .vo. uzcrın
de b:r cinayet ı.şiernni.ş, a: alba..ıa 
gıtrnekte olan bı.r J·adın tııçai<.ia
ruırak öldüriılmü.ş'..iır. 

Hadise şurlur: 
Araç!ı Ya.imµ birıkaç seneden

lberi beraıber olurtlu.ğu ve son 
zamanlarda dargın bulunduğu 
rne•reoı Araçü F'aılrnava mıitead 
dit defa'ar lekrar 'l:ıar~ak tek
lif etmiş, fa!ka-t Fatma bu teklı.-f
leri reddey Jemişt.,., Buna hıcl -
detlenen ve fırsat kxıl'ıyan Yakup 
dün Fatmayı Bai:dat caddesu:ıde 
bir araıbada giderken görmüş, he
ımen koşaraık arabanın arka.<ına 
atlamış ve bıçağını çekerek ka
dının mub<telif yerlerine sap a
yııp çıka~tır. Cinayeti gören
ler hemen l.:oşmuŞlar ve bu ara
da gelerı polts 'er ka1ili elınde 
kan'ı bıçağı re yakalamı.şlardır. 

Fabna hastaha~l"\'e kaldır. J -
mak istenmiş, faıkat bu sırada öl
müstür. 

Hil_dise talıkikaıtına Kadtköy 
müddeiumuıniliği vaz'iyet et -
mist..ır. 

seli Son Telgraf'da Ahmet Ra
uf, Bürhan Cevat imzaları ile 
JCısaca sütununda ve •İkdam• 
da Notlar sütununda olduğu 
gibi. 

N anemollaya: 
- Neden acaba bu böyle:'. 
Dedim de, bana şu cevabı 

verdi: 
- Bunun iki faydası var. 

Hem sütun imznnı.ı müstear 
olması yüzünden nıuhtelıf de
ğeı ı muharrirlerin günl1ne vo 
yer.ue göre yazıl.ıkları ~azılar
la beslenir, benı Je inıza n1iiş· 
terek olduğu için kaçmıocak 
mulıarir bulunmaz, nalniılı 
bir nevi kopan lıaliııdedır. ile· 
le, Son Tel~Taf yctiştırdıği ,.e 
Li.nse ettiği birçok kıymetleri 
bu kapanlara ka:ıtll'dığı içın 
a_rtık cKapanda kaçan mı?• 
sıya~clini takip ediyor, de -

mcktır. 

- ? ha!de bu _yazılar niçin 
ek.>crıya Ethem Iz.zct Benice
nin zannediliyor?. 

Nanemolla güldü: 
- Zannedenlerin hamakati

ni tashıh etmek de Lana düş· 
mez ya?! 

Ucdi rn acı acı gözümün içi
ne boktı. 

Ben, bu bakışta, bir nevi 
meslek saygı ..-e :ılılıikına ta -
hassür sezdim, bilmem siz n• 
dersiniz?. 

A. ŞEK.İP 
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imal denizin e 
man harp gemileri 
Patis, 2ô (AA.) - Almanya

nın denizlere ve bJH:ıassa şımal 
deniz.ine yelli deniuı 'ıt...W- gönder
mesine ra.ğ;men, ticaret vapuru 
k:..iileleri kuıvvetli tayyare, txır
ııi.tn ve de"""ve h;mayesinde mun
tazliJilan ve raha<tca Ingili:z li -
mani.Hına ula.şın<>kta berdevam
ıhr. 
Ş~! en ziyade a·lıakayı çeken 

,ev, Avrupa.om en şimal havali
ıinde İnıg:Di:z harp genıı.lerinin bu
lunmaıııdır. Salfuh.İ\Yettar Fran -
sız deniz malı.fi leri ıbuna sebep 
olarak Murınansk civarı.ııdak.i Rus 
lim•nlarına ve ha.tta Ruslar ta
rafından iış((al edllm;ı; o1an Pet
samo'da Alınan donanmaııına 

mensup gemilerin ve belılti de de
niza ! larm mevcuıı olmasını gös
temıekted.irler. 

Avrupanın uzak şimal - dıoğu
sunda buz1arla kapalı olınıyan 
ikı limanın yalnız Petsamo ile 
Murmansk okluğu ma'iınıdur. 
Rus limanlarında ıbu'.unan Alman 
ıhar.p gemileri aocak Norveç sa
hili açıklarından geçerek kurıu
laibili.r'er. Buralarda ise İngiliz 
ıgemi'.eri dolaşmaktadır. D.ğer 

yegane mümkün ric'at yolu ise 
lbey"2 den.izi Leningrarla bağlııyan 
kanaldır ki, bu kanal da da.ha u
zun ha.Dtalar burı'arla örtülü kala
caktır. 

ovyet er ve Biz 
(B~ tarafı 1 incide) 

Ayni diplomatik mahfillerin kanaatine g-öre, böyle bir miidaha
lenin rueşkiik neticesini bilen Ruslar, müıte.Çklcrin bu mıntakaya 
yardını kıtalannın her gün daha ziyade fazlalaşmosı sebcbile ınu
vaUak~vet şansları sıfıra d~en 1,ir hareket için ilk teşebbüse ken
dileri geçıniyecektir. 

Diğer ta.raftan salahiyettar mahfiller, müttefi~lerin .a~oğıd~ 
Od vaziyet müstesna, taarruz suretile müdahale nıycHerını tekzıp 
etmektedir. • 

Bu iki vaziyet şudur. 
l - Rus - Alman ittifakının, müttefil-.lerin menf::atlerinf ciddi 

Mahiyette haleldar edecek surette işlemesi. 
2 _ Finlandiya ihtilafının betere doi!ru inkişaf etmesi. 
Bu ikinci farnziycnin talıal<kuk etmesi icabedecck gihi gorllnü

:r<>ı"'1 da ayni ro hfil!erin kanaatine göre, Finlandi)·ahlar, k•rların 
ve lıırılann erimesine kadar her halde tutuııabileceklcrdir. llu dev
rcrle, Ruslar kcntlil<•ri için faydaL surette ikrliyemi~·ecekierJir. 
Müttefikler ise, o zaman, gönüllü ' 1e harp levazını.ı geçirmeyi te· 
t:ltn ed{'~ek \ 1Rziyctte bu11mac'1kla.rdır. 

Yln ayci mahfiller, Skandina"Y" memleketlerinin gönti!Li ge
~rmu i~in müttefiklere yarı resnti sttrette hah!\icltıklerı kontenjan 
mik1anııı fazlalaştıracaklannı üınıt etmektedir. Uiğcr taraftan, iyi 
nıt:chılardar. gelen bütün raporlar, is,ecin bitarrıfJık siyasetini ilil.ıı 
etmesine rDgmcn, inc:an ve malzeme yardnrl.arını f;Ok fazla art 

nu.ak diyetinde bu)uuduğunu da teyit ctnıcli.tcdir. 

~~~~~~~~~~~-~~~~~ 
llD .. 

u eşe e 
(Btıf tarafı 1 inci sayfada) 

nıömeui1'erine lbe}ana.tta hulu -
naxa.lt Q:J.k samimi <bir sahne ıçin
de cereyan etuıiı> olan tu gö~ 
med.en pek zJl:yacie memnıın oldu. 
kunu ııöyle.ntŞ.lı". 

1 

D ;ğer tarattan Amerlka Reisi- I 
cumtıuro. B. Ruzve tin ~i mLi- 1 
messili B. Myroıı. Ta>ylor, bu sa
Wı ..aa.t 11,30 da Vatikan<la Pa
palı.lı: Hari~e Nazırı Kardinal 
IM.a<gfune tarafından kabul edlıi
mlştir. 

B. Taylorım refaıkaıtinde Ame
rikan ralltitıi Monsinyör Hurt'ey 
bu.lıınmak;ta idi. MLifilat, yarım 
ıııaa.. devıam etm.ı.;tir. SaWıiye.t -
tar tıtı- menb&dan bi.l.dirilrli_ğine 
ııöre B. Tay lor, bugün öğleüen 
sonra Papa tarafındın .kaQ)ul edi
lecekıtir .. 

Roma; 26 (AA) - M.ısolini -
Ve.leıı müfilat.ı -bir saat sünnüş
tür. 

Rama, 28 (A.A.) - Sumımer
welles bugünkü mülakatı esn.a
illilld.a IMwsolinı.ye A:ıner.ika Re
i&.cımıbıuru Roosvel1in el yazısı 
ile hiı' mesajını tevdi etmiştir. 

Amer.iika Rel!Sicumh.urıınun mü 
messi.1.i iazelecilere bugün bı.ı; Le
y an»ta bulıınma.ınıştı.r. Bunlan 
ırarın kaa;ul edecek.tir, 

Roma, 26 (A.A.) - Amerika 
Hariciye rnüısıteşarı Sumıner Vel
les yaru.ııda Amerikanın Roma 
bLiyük elçisi old.u 0 !halde bugün 
ııaaıt 17 de İta ya h..riciye Nazırı 
Kont Oıanonun da tn.ı:ruru ile 
Muınlini ile bii' mülakat yapmış
tır. 

Rıoma., 26 (A.A.) - Velles sa
lı akşamı Berline hareket ede -
cektlı". 

Londra, U (A.A.) - Daily Eks
pres gazetesinin Roma muıh.a.biri
ne göre, &ınıaya muvasa'ı>t eden 
J3. 3umrner V el es A vrupaıda.k:i 
seyaiıatini, ,bar:ş imkanlan hak
kmda.ki reJPOrun.u nisanın ill haf
i.asındı: B. RU2vd.e verı:Jbilec~k 
t.:kıllıe siır'a~le iıknıal edecektir. 

Vel'>iS, Avrup:ıdaki ikameti es
nasmda: söy"iyeceği yegane şeyin 
brr yerden dl;:, r hiT yere hare -
keıti saati olac~~ru .bild';:.miı;tir. 

Va<:iııı<ton, 2G (A.A.) - Siya
sı ma1ıa.filden ögı·enildiğine güre, , 
Ameroka Ha1"ciye Nezareti e çi
likleri vasrıtasi'e bitaraf devletle
re bır muiı tıra tevdi etmi&tir. Bu 
muhtıra harp biMi.kten ronra en
ternasyonal ~lı" eıKOnomi s:stemi 
kuru1ması ve siliı:tısızlaruııa hak
tı:mdadır. 

Hariciye Nazırı Hullım da ibe
Van Mt4ii üzere Amerika Harici
ye Nezareti, sulh teessüs ed.,.- et
mez. 'qu mesele'erin h.allii.n.i ko -
J,ıı,y~tıı:ıınak üzere şi:ındi.den.on
ların ü=ine ibiıt .. ......t.Lanıı. nazan 

d. .. kkatini ce"lbe:mektedir 
ıNevyork, 2ti (A.A.) - Nevyorlı: 

Hera:d Tribunıe gazetıts.., lı;g;i:l.ız 
ıBa;;vek.Jı taraıınaan B,rrn.irıgiharn 
da söylenen nı;,tu.k etra:fında miı
talealar yür'dtcrek diyor kı: 

Çemıber'a.vn':n nut..ku tir suUı 
'P anı değil, tbelJ<i dLinyayı .bu yol· 
da yılriıt€1bilecek u.faık lbir esası, 
A'Vruoa anla.,<ımazl.ğ!nı rasyonel 
lbir tarzda hal ve tesviyeye yarı
y acaıı< bir tekliılitir. 

Buna mu!\.;;.ı1J. , Füilrrerin nult.krı.. 
•bu volda en ufak bir hüsnü niye: 
esen taşımamak.tadır. 

Aıw-upa ve lbüııun dünya için 
en iyi su.Jh ilıtimaliıom thangi ta
rafta bu unduğunu anlamak üze
re bu iki nut.ım mu.ka}<.'>Se elmeı. 
kirlidir. 

Füıhreıin nutku atra.fın<la mü
talea yürüten Nevynrk Tunes 
.gazetesi <i.ı.ror h: 

.Bu.ııünikü harp esnasında, dip
kımasi saiha.sında görülen en rnti· 
i:ıim teraıkkıJerdcn h..ri, Hitlerin 
ln,gt'tere Başvekilill tarafından 
söy !enen ılı er söze, san.ki Çemlber
layn'in kelıme.eri, Alma.n mille
ti üzerın.de tes:r yapmasından 
korkarcasına, cevap vermek iıh
tiyacını. hı:s.seder görünıınesidlı-. 

N eti<:e iti:l:>arile, Hitler, her de
.fasında mir etınin a2almakıla o
lan maneviyat= arttırmak ii2e
o:e, ıhaııpçi kuvvetin;, göstermek 
emelindedir. 

Roma, 2.6 (A.A.) - İtalya ma>t
lbua.tı B. Çenroer ayn ile Füh:re -
rin nu \Ui<larını neşretnıeıkte fa
ik.at he~J;angi tefsinde lbulu:nma
maktadrriar. 

Stampa ~azetesin.in Londra mu
lha!l:.i.ri dı:,ıor ki; 

B. Çentierlavn'kı nutkunda.ki 
söz'cr dişlerin(. aıvın.a ~eçiren ve 
onu bir dcl:ıa ıbıraknıı,yacoJ< olan 
frıir buL:ıı tesiri ıbırak:ıru.kıta.d..r. 
Eknde sulh şemsiyesi'e <l.oiaı;an 
Çemberlayn'i lıatırlıyanlar, "" -
pasmı k le ırmı:; h:r Cemiber'ayn 
•tasavvur e.::ınek.L• güçliili çebne
ımektedirler. 

İf<TIHAL 
Yü~başı Macit Ertem, doktor 

Zekti \13utur ve eı:nruyet sandığı 
şeflerinden Necmettin Damcının 
ıkayın peeerlen Emekli Bi.nlbaşı 
.Bedri Kaya.hal duçar olduğu h'15-
ta'ı.kıtan ku:rtu.Jamıyarak vefat 
etınişLi.r cenazesi 27 /2/94.-0 sah 
günü Be.şika.-;ta 'Y en.imailı.allede 
Fırın soka,itıııda 9 numaralı Jıa.. 
nesinden ka1dın!llI1a!k .ııaınaıa öğ
le vakit, Beşi!at.aş Sinanpaşa ca
miinde !kılındıktan sonra Feri -
köyünde aile kalbriBta.nı.na defıu!.
dileoekti:r. 

Allal>tan rahmet dileriz. 

fK:DAM SAYFA - ll 

).2'4ğ«?ıed·J Şimal devletleri Finr Viborg tahli-

s h ıh ye edildi 

NOTA TEATiSi 
CEVAM EDİYOR 

1 
Dün de birçok va

\ p urlar t.orp.Hendi 
\ Londra, 26 ( A.A.) - İngilte- \ 
\re ta. rafından Norveçe Atım.ark 1 

I vapuru hadisesi doJ.ayısıyle 
verıLen notaya N orveçin gön

·. derd,ği cevap cunıarı.esı $Ju..nil 
·. lngıliz Haıicivesine qelmiştir. ( 
ı Bu cevap tetkik edilmektedir. 
( Res1ni Lond.ra 1narıa.f"'' ou :ı 
· mesele hakkında şimdilik her ı 

f( turLü. tefsırden içtinap etmek
ı tedir. 
l) Londra, 26 (A.A.) - !ngiliz 
j, 5000 tonluk Lorch M ad.dy va- \ 

puru Şimal Atlantıkte torpı!- {ı 
) lenmiştir. Mürettebattan dört ) 
. kişi ölmüştür. ) 
l( Londra, 26 ( A .A. l - Torpi1- \ 
ı lenerek batan !ngiliz Endevour 
, vapuru mürettebatından ;jJ ü. 
lı kurtarılmıştır. On beş k4i ka- ' 
} yıptır. . 
ı'• Londra, 26 ( A.A.) - Isveçin 

Santos vapuru bugün Şimal 
, d~nizinde batmıştır. Mü.rette-
' battan ancak 12 kişi kurtulmuş

tur. 30 kadar tayfa kaybo!- )' 
mu.ştur. ,r 

Qıa -------- t 
Ro 

ıa .n..,.l'P 
'""'* w 

ngi'terenin Romany< 
i,-. nıe\'cut v<>.ziyet.i 
Loudra, 26 ( A.A.) - Roman.

yadan Aımanvaya ve İn.;ıiitere
yıe yapılan petrol ihracatı hı>k
kın<l" A vaım Kamar.16wJa so
rulan bir suale Butle:r şu ceva.bı 
vermıştir: 

İn.$b: hükiimeti, vaziyeüı ta
maımen müsait olmadığı ~eklin
d<o bir tela.k.k.iye mütemayil de
ğildir. 

B. Butler, Rumen hüıklı:ınetinin 
İng'.Litereye karsı dostluk hisle
r.•.Y'le mu Ltaso.f olduğu hak.kında 
1$Cı meb'uskıro;ın Hend.erson 
tıaı.ıa.fından y.apılan beyaııata iş

tirak etmıştir. 

Bulgar. Yunan tica
rc::t münasebab 

So.fya, 26 (A.A.) - Ticaıret 
Nazı.:.1 B. Andrev, Bulga:r! .. ~anla 
Yunanı &lan an:smdmki iktiısa<li 

meseJelerj halle memur Bulgar 
ve Yugoslav murahhasları tara
fından Ticaret Odasında yapıla.
cak içtimaa iştir&k etmiştir. İç
<timad:ı, hararetli nutuklar söy
lenm...ştir. Bu'ga.r gazeteler> b~
makaıl.elerini cka:rdeş millet Yu
~lavya. ya tahsis etmektedir
ler. 

Enfes bir uyku ilacı 1 
Evvelsi günkü gazetelerden bi

ri, devamlı ve rahat uyunıak için 
bir takım çareler gösteriyordu. 
Bu çarelerden biri de ~u idi: 
Eğer yatağa yattıktan bir müd

det sonra uykunuzun gclmedi
ğir.i görürseniz meşhur «CouC u
s~J.» mucibince sayı saynııya v«ı 
ya},ut zilininlı.i halihazır düşün
ce, endişe ve işlerinizle alikası 
olmıyan havai meselelerle meş
gul etnuye başlayınız, o zaman 
çarçabuk uyursunuz.• 

İşin aksiliğine bakınız ki, her 
gece yatağa girer gırınez, he -
men mısıl mışıl uywnıya başla
d.ığun lıalde bu yazıyı okuduğum 
günün gecesi, yatakta hem bir 
türlü uyku tutmaz oldu. Birbayli 
sağa, sola, öne, arkaya döndük -
ten sonra, artık uykum gelmesi 
için gazetede okumuş olduğum 
o meşhur Coue usulüne başvu
rarak sayı sayınıya başladım: 

Bir, ik.i, üç, dört, beş, altı, ye
di, sekiz, dokuz. on •.• On beş, yir
mi, otuz, kırk, elli •.• Yiiz, yüz elli, 
iki Yİ-... üçyiiz, beşyüz •.. Bin, bin 
Lcşyüz, filan derken nasılsa sa
yıyı şaııırmnyayım mı? Sayıyı 
şaşırmam iyi oldu. Çünkü şaşır
mnyıp da bunu birkaç bine çıka
racak olsaydıın, bu suı·etle hani 
aşağı, yukarı gece yarısını bula
caklmı. Sayıyı şaşırdıktan sonra, 
öteki çareye başvurmıya kalk -
tını, yani zihnimi halihazır dü
şünce, endişe ve işlerinden tcc
r;t ederek havai şeylcrie uykumu 
";ıetireyim bari! Dedim. Fakat, 
ne miiıııkiin? Ben zihnimden ha
Hhazır dü.:.;ünce ve endişelerini 
atayım dedikçe onlar, inadına 
z.ih ... ıime yüklc11dikçe yüklendi
ler. Uzatmıynlını, )·atakta bir sa
at kodıır da böylece yuvarlandık· 
lan sonra, işin büsbütün sarpa 
s::ırarak beni ziv:!nach:ıu çıkarma
m:ısı irç"n vcri~l'le'l fıriadım, a
<;a~ıya inip mangalı cştim, cav1 
sürdüm. Fakat yine işin aksiliği
ne b~kınız ki, n\ai''!:!ldn çaydan 
kayo.aymcıya kadar hen ele Jrn. 
r.apcnin lizcrindc, sırtını duvara 
dayalı olarak uyu;-v·nka.lnı1şıın. Gö 
züınü açlı:':ın1 z:>man ortalık a
garrnış ve mangoldaki ca~ dan 
:b.ayruya kaynıya tanıt~kır kesil
mışti. 

OS:llAN CEl\1,\L ICAYGILJ 

Şehir meclisi 
(Bas tarafı 1 inci sayfada) 

Hususi mecra'ann aleliunum 
mrera'ara rarptolunması !beledi
yenin rein:ııe ıbağl.dır. Umumi ve 
~u.susi müC!: . ..;eselerin mecral1u·1 
ve her türlü pis sulÜrı, yağmur 
.kar, çe:ıme ve emsali sulan re 
yeraltı sulan fenni şaI't'ara uy
RUn olarak umumi mecralara bi· 
rer raıbıt .kanalile ıbağlanacalk.'a:r

dıT. Bu ralbıt iş:· yaıpılmadan ev
vel her b:nada birer mu;ııyene 
san4-1ğı inşa 01ur..acalp:.r. Ani za
ımanda, tunumi kanalizasyona 
!bağlanacak olan roinalarm iç la
ğım te. r~atı fen..~i şa.rllara göre 
iıemen tadil ve ı.slaılı olunacak~ır. 
Aynca hela' arada sifon komnası 
mecıburidlir. 

Biualarm dam'aroa niihayetle
nccek mecra ıhaıva boruları ola
cak merd;venk!rin tepelerine de 
lher ııevi sineklerin geçmemeleri 
için ;nce de'ikli tel'er konacak -
t;r. Benzin ve ya!( <leıxıları gı.tıı 

yerlerin mecralarında da delik
li süzgeçler buhınacakt1r. 

· Vels'in Avrupa seyahati ve müttefiklerin ablukası 
Blı"leşik Amerika Hariciye Na

zırı muavini Mister Vels'in Av
rupaya da konıı.şmalaıı.na başlı
yacak, Uomadıı kalacağı iki gün 
içinde 1\1. lliusolinidcn bPşka, Pa
pa 12 nci Pie ile dahi görüşe • 
cck bu zat, oradan Bcrline gide
cek. Nazi Almanya devlet ve hü
kfunet reisi 1\1. Adn!f Bitlerin 
de uzun ofoc•ğmı tahmin edel,i
leccğimiz n1ülfikat]<;.r, ınil:zake
reler yapacaktır. ltom:ı ile fler
lindc alacab cevaplara, eltle c .. 
decei{i kanaatlere göre P&.T.is ile 
Lonılıado İngiltere, Fransa hü -
liUmet erl·fını ile tem.as lı·e mü .. 
z:ıkerelerini idare, intaç eyliye
cektir. 

Finla.ndiyayn fili yardım ile 
buradaki ha:rbin lrnt'i safhaları, 
s:"lııdi.nnvya devletleri Harici
ye 1'-:azu·larının yapacağı toiı'an
tı günleri yaklaşmaktadır. Alt -
mark vapuru. hlldisesinden son· 
ra, devletler arasındaki bohri hu· 
J..-uka riayet etmemesine bir mu
kabele olarak, İngiltere donan
masının dahi Norveç sahillerini 
ablukası ile, Sol• etlerin şimalde
ki limanları, l\Iu:rmansk önlerin
de yine İngiltere donanmasının 
görünmesi, şimdiki harbin ya -
yılması, yeni bir saflıaya girmesi 

ihtimalleri cihetinden ehemmi _ 
yetli sayılacak hildisele:r arasın
dadır. 

Almanyayı ablukada, Sovyet
lerle iktısadi münaseb:.tının ge
nişlemesi itibarile açılan mühim 
bir ge<Lk balıis mevzuu olurken 
Ka:radeniztlc bahri nümayiş dü'. 
şünceleri, Sovyet donanmasının 
manevraları, Baku petrol kuyu
larının bombaianacağı iJıtarlan 
Rusların mezkfı:r mıntakada ha
va tehlikelerine. kıırşı baraj tar 
tesis ettiklerine dair lıaherlcr 
müta!cular yekdiğerini takip e;
lemektcıür. 

Diyebiliriz ki, bütün bu hadise
ler, y~kın zrunanfara ait mulıte
mel vakıalara k:ırııı birer hazır
lıktır. Mister Vels'in, Roma, Ber
linden sonra, Londra ile Pariste 
yapacağı müzakereler bugünün 
nıubariplcri arasında uzlaşma hu
sulünü temine yanyabilccek mi? 
Bu neticenin belli olmasından 
sonra<lır ki, geniş hazırlıkların 
hedeflerinin tespit olunacağı dü
şüncesindeyiz, Dipl..ma.sl faali • 
yeti ile muharebe istikametleri
nin pek mühim dö11üın nokta _ 
lan karşısındayız. 

HAMİT NURJ: IIUıAK 

ovyet ar binin su (Baş tarafı 1 inci s~ı:fada~ 
da.faa hazırlıklarına daır şa_y a-

ile bitmesini istiyorlar :~mühim bır yer ayırrr,J..ô.ta-
!Muha'biıre naza.rm hu hal, Sov

yet hüJrum.cliru.n şunaı<ic.o;ı v,ıll
yetini çok valı.ını oıaraık tel;.l..Klti 
etme'kte OldUJ<una muhakkak oır 
delil<lı. 

(Baş tarafı 1 inci saııfada) 
ciciye Nazın ile İzlında Başve
Jril.ine bı.rer mesaj gönderım,;şl.ex -
dir. 

Bu il!k toplaın'ı esnasında. ~ 
tkana.inavya memleketlerinin, Fin-
1andıya - Rusya kar~ahl !ıa.1'
tı harek<>t..ı göruiiJ.müş",ür. 

Üç Harici ye N a.zırı. şınuıJ. mem
leketler inin, ıbu ilıti!Mı.n Finlan
clliyamn ist.ık.liıbn.ı ımu.hafaza eder 
bir sulhçü hiıl sııretine ı·aptedil
mesıni şıddetJe arzu eylediğini 
teba.ıüz ettiru şlerdi:r. 

Uç Harıcrye ""'ırı, ıınemleket
,Jıer.nın bitaraflık siyaseti..ıııi müt.
tefikan Yfilll<kn -~ 'Yid etmi<;Jer 
ve bll me.mleket.lerin hu h.aıttı ha.
reketı iki muhari"p tarafından 
ıbır..sinin icra ett..gi tesir altuıa al
mış o.d.Ltla:rı iddiasını reddey
lem işlerdlı". 
İskandinavya ımeırnleketlerl, 

bü~iın devl~tlerle münasebetle -
ıiııJe bu siy-aseti, müsta:k..ıl bi:r su
ve•tl..e ve seyyanen taıkı:p e1ımek 
niy~tindedir. 

Londra, 26 (A.A.) - İskan<li
navya devletlerin.in Fin - Sovyet 
ilı,'ilı.fında iava:ssU'ta ii.made olr 
duıkla:runı ,bildıren Koperuhag ha
ber1eri hakkında tdsiratta bulu
nan Royter Ajansıının dcploma
tik muharriri, Londxanm bu hu
sustaki hattı ha. eketınin zarW'i 
ola::.ıı:k ihtirazlı ol.a<:a.ğ:ı ka.naai.İini 
göst€rımekl<.>dir 

Filhak..ıka İwiltere bu teşeb
•büs.e iştı..ra.k < tmiş deığildiJ;. F.sa
ren İngiliz hü.ki:ımetı Fin - Sov
vet harbinin zu.hurundan beri bu 
neviden hiç 'h.c tavasc;ut teklifi 
yapmam.ı.ş1 ır. 

Dii;er cihetten Moskovadan 
g~lcn son matbuat habeorler. Sov
yetler tarafırudan hic degıl.se sım
dılık tavassuta müsaıt bir hattı 
ha.eket ·kaydt>deı· görünmüyor. 

ı,,_uJ:ıa.rrir yazısllll şOylc bit.ri
vo:r: 

T@•rkiye 
(Ba$makal.eden mabat) ı 

Bıt propagandalar ve tekzip -
lcr nıünas~bctıle Türkıycnin 
harp karşısındaki vaziyetini bir 
daha tasrih etınek faydalı ola
caktır. 

Türkiye, barış sever; Türkiye, 
her tecavüz.i harpten nefret eder; 
Türkiye, yalnız istiklalini ve 
yıırdunu korumak mecburiye -
tinde kalırsa, ter.afili b'-r harp ya
p:ır ve o zaman t.la, i's:ik!IH har
binde nlduğu gibi taın yapar; 
•Tek ere, tek lıurşuna, tek ku
ruşa kadar• döğü~ür. 

B •r)inkü siyasi ve coğrafi w sev
kıtlcc.::J~i \·nziyctimize göre, Tür
k.irnnııı komşularile olan vazi
ye.tlerini tetkik edersek, nıeın -
le1.etimizin, şu sıralarda, bir mü
d<ıfaa harbi yapmak m<.'<:buriyc
tine dfü;üı> dii§ıniyeceğini de az 
çok kestirebiliriz. Avrupadan baş
lı~ alım; Balkanlarda iki J.omşu
nıuz vardır: Yunanistan ve Bul
g~ristan. 

l."t;nanistan müttefikimizdir: 
Mukr.dtleratını bizim mukadde
ratımıza bağlamıştır. Bizimle be
raber Balkan barışının kurucu ve 
koruyucusudur. 

Bulıı-aristan, bugiin dostumu. 
dur ve Bulgar Kralı, Sobranya • 
yı açarken·~ YUJllOSlavya ve Tür
kiye ile ocan saıcimi müııase'bet
lerimiz, meVCU!t eıbedi dostluk 
muaılıedelevinden müTu.emdir• 
diyor ve Bulgaristımm •Sullıçii 
ruhundan• bahsediyor. Küçük 
Bulgaristarun, kendi başına, bi
ze taarruz etmesi ibtiınali yok 
gi·bidir. 

Asyaya bakalım: Burada kom
şular!Illlz İran, Irak, Suriye, İ· 
talya ve Sovyet Rusyadır. 

İran, dost ve kudeş bir mil
lettir. Aramızda hiçbir ihtilaf 
yol-.. ı ır . .Sıidıtbatl Paktı ile birb'iri
ne bağlı olan bu iki milleti, yan
yana görmek tasavvur edilebi
lirse de, karşı karşıya gelmeleri 
müsteh 'attir. 

Irak da avni vaziyettedir. Faz. 
la olarak ı;ak, müttefikimiz İll
gilter~nin de ıniittcfik.idir. 

Suriye ile aramızdaki ihtilaflı 
mcs'cleler halledildikten baı;ka 
Suriye, müttefikimiz Fra.ıısanm 
mandası altındadır. 

İtalyaya gelince, bu memleket 
ile aramızdaki soğukluk devam 
ediyor. İtalyanın Balkanların ka
rışmamasına yardım eden ıtiyase
tini takdir etmekle beraber, bu 
devletin siyaseti meçhnllerle do
lu olduğunu gü:rüyoru:z. Roma, P. 
yasetini aydınlatıp kat'l bir va
ziyet ııl.ınadıkça, aramızdaki mü
nasebetler bugünkü şeklini mu. 
haf aza edecektir. 1 tal ya, İngil -
tere ve Fransa ile harbi gözı- al
dırmadıkça, '.l'iiı'k.iyeye taarrıa 

İn,giliz mahfilleri böv le hir 
hareke-ti teşvik etse, <i.ışarJda mu
hasıım mahfiller bunu Finlandiyıa 
üzedne hukukunu tehlikeye dü
şi.rrecek sın-ette yıa.µıla.n b:ır 
tazyik olarak tefsi!!' ede<ı€kle:rdi:r. 
Bınıa ımwkaıb 1 İngiliz hükUıne<ti 
böv le bir tavassıı1 •teşebbüsünde 
bulunanların cesaretini kı.racak 
ı;ekilde ha:rek t etse, 'kendisini 
lı:ıska nuillt:sa tla:ra en.ışınek ;çın 
şimal Avrl!P8sındaki muhasa.ma
tı uzatmıya calısmakla itham e
deceklerdir. BUJl.1 •b"naen, İ.ııgiJ... 
tere içİ!n hii.len bu lı'll>susta 7-
<tü.rlü tefsiratta bu1unımak1ıa:n iç-
1:i!nıap etmek müreccaih. olacaktır. 

Stok:lıolın, 26 (A.A.) - İsveç 
hüki:ımeti ikomi.inist partisi aley
hinde şiddetli '1)ed.birl'er anıştır. 
10 şubattan itibaren birçok a:r~ 
tırmalar yapılımı.ş ve 'bunu tev
lc'fle:r ·t.a!kro etm.iştlı". Hü.kılmet 
silahlı isyanlar ha.zırlaınrnaıkta 
olduji'ıınu ıte;bH eden yazılı deJ.il.. 
ler elde eylemisili. Bütün ga
zeteler h üki:ımetln te!lk;il tedb:i:r
lerini tasvip ediyorla'f. 

Stok;holm, 26 (A.A.) - İsveç 
siy-asi .mahaUi, Lıveç Başvekili
.ıııin oot.kıındaki şu pMçalar üze
rine na.zarı c!ikkatı celbetrnekte
clirJ.er. 

Evvela, İsve;;in bitaTaf vaziye
ti, hür ve müstakil bir miiletin 
yasaıma azm.ıni göstermekte ve 
ımeınleketin, icabında silaha sa
rılarak l<endlıni müdafaaya ka
rar venmiş old.u.ğunu ıtösterme.k
tecfu. 

Saniyen, bu vaziyetin meşru
tiveli memleket dahilinde asla 
sua.ı mevzuu olmamıştır. Ve ya
·bancı matbuatta göıiil~n bunun 
zıddı mü ,aleal.a.rın hizrn üzen
ıın.izde hiç bir tesiri yoktur. 

Üçüncüsü. F:nlındi}a bahsin
de, memleketin kahir cberiyeti 
hü1cfımet..ın s.:yaset.ine iştirak t.ıt-
~kted±.r. 

ve harp 
edemeı.. Bıırada Türk - İngiliz -
Fransız ittifakı, kuvvetli hır ga
ranti teşkil etmektedir. İtalya, 
harp etmekten ziyade para ka -
zanmayı düşünür, görünüyor. Bu 
itibarla, şimdilik, bu cihetten de 
harp tchHkesi yoktur. 

Sovyet Rusya, Alman propa -
ganı'.,1Sır.nı, Türkiycye karşı bir 
wııacı vaziyetinde gösl~rmiye ça
~t~4'1 hu devletle dQJ>t geçin
mek istiJ oruz ve geçiniyorıız da, 
Ankara ittifak muahedesinin Sov-
yctlere, karşı işliyemiyeceğine 

dair, bu ınualıedevameye bir pro
tokol ilave ettirdik.. Sovyet ltus
yanı ıı da, Boğazlara hiıklın Tür
kiye ile iyi geçinmesi kendi nıen
faatlcri icabıdır. Sovyetier, Ka
radenizin Türkiyeden iyi bir ka
pıcısı olınadığını söylerler. Bu, 
lıiilfı, dcği~mcnıiş bir hakikatili. 
Sovyet Rusya, Türkiycye taar
rıız ederse, hiçbir şey kazana -
maz; bilakis çok şey kaybeder. 
Esasen Sovyetlcri idare eden sa
yın yoldaşlar da, bunu anladık
ları içiudi:r ki, Çarlık Rusyaşı -
nın Tiirkiyeye kırrşı ta.kip ettiği 
an'aıievi diişmanlık siyasetinden 
vazge~mişlerdir. Türkiye ile harp 
etmek Sovyetlerin menfa• tine 
uygun değil, bilakis muzir oldu
ğu için, bq devletin de bize ta
arruz etmesi mR.nasız. olur. 

Bu kmıışular haricinde, Balkan
larla sıkı fıkı alakadar bir de Al
manya var ki, onun müdalıalesi 
Bal.kanlarda harp çıkar3bilir ve 
bu da, bizi harbe sü:rükliyebilir. 
Fakat, Almanya da, şimdilik, ken
disini besliyen Balkanlarda lıarıı 
çıkmaıwu isteınoz gibi ı:ürünü
yor. 

Bn bülasaya nazaran bugünkü 
vaziyette, konışularun:ızın Tür • 
kiyc;oe tecavüzlerini icap ettiTe
cek bir sebep görünmüyor, mz 
ise, onlara karşı, hiçbir tecavüz 
niyeti beslenıiynruz. Vaziyetin 
hiç ~lnıazsa, muayyen bir zama~ 
için, hJJlc olmasına rağmen Tür
ki~~' gnflet uykusuna y;tmış 
degıldır. Bu karışık zrunruuıı icap 
ettir;li~i hütün ihtiyat tedbirle
rini almıştµ-. Gafl.:ıtin ve zıüın, 
en ~üyük feli.lı:et oltluğunu acı 
tecrübelerle ö,:rcnciiğiıni:z için 
uyaruk, lıazır ve kuvvetliyiz. Tür
kiye, Büyük Milli Şefinin basi -
r<>f.k3r, her ıiirliiı mecradan 
uzak ve sulhsever ıtiyasetini ta
kip etmekle beraber, hildiseleri 
ıizami dikkatle tokip etmekte ve 
kahraman ordusuna güvenmek -
tedir, Türkiye, &!kanlarda, ya -
kın şarkta ve Alulenlıde, bütün 
kuvvetini barı.şıu mnhafazasına 
tahsis etmiştir. Koınşulıı:rının da 
bu gayeye doğru kendisile bera
b~. Y"i!~e devam edeeekle
:n hmıdın~dir. 

ABIDİN DAVEB 

Helsirlkti, 26 (A_A.) - V.üı>uri 
şehrı Sovyet to~'USUnun sUNkli 
ateşler altında. Sıvil a.ha1ı :;eııri 
~ye etuıi>tir. 
Helsmkı, <:o (AA.) - Bugünkü 

iF.ı.n..landiya teblı<(ı: Kar<'ll .tıer
:ııa:n.ınrla Finland..v:. :kıt.aatı Koı.
visto adasuu talılıye eunı.ıııL!r. 

BerzaJun ,garbıne dıışrn;.ı;nın va
ık.i taarruzları ağır zayıal.l<ı pu.s
.kürıillmüstür .. 

Ladoga gölünün Ş:maılı..nde gün 
sük.üne..ı.c ger,,mışıır. J;..unnw nıın
ta.k.afıınd.a, duşınanın tur ısLın"4 

ookLaSı ele geçm.unış ve bır duş
man bölügU da,gı tı.lınıştır. 

Cephenın d$u" yerlerınde Fmr 
J.a.ııd.iyal.ı....arın leh.ıne devr.ye tar 
aJ.ıvetleri oı.muıı~ur. 

Dün J<'ınlaru::l:iya .tayyareleri 
diişınaon hatl«rı Jler.ısinde bom -
bardı.ma:n ve Jrnşı.f uÇUşları yap
mış,audır. 

!Müteaddit hava muharebeleri 
cııltııı.ış ve dii$oon tartl<>u.Uını.ş L.r • 
Düşmanın bomoa:rwıuarı E>L!J,. 

ğı şehmıe:r arasında h.u.,amo, Kıa
ni ve So.lkano da varrur. beş auı;
man ta vyaresı duşuruımu.ş.ıır. 

So.okholm, ;!.ô (A.A.) - l'<ya <14-
liclı tealleha.nda gaze \<.sının mu
hai!>m.ııe gcıre ~ mıan<JUya.ıı.ıarın 
V iıbaı'.'g mınw.k.a.>mda ş.ı:md.ıye 

.kad..ua.• gos..a..uı.ıu_ı:.LI. muz&ı.:.J...: ... a
nıe ınukavemeı.e ragmep v =.Yat 
fev k.a.tiı.de c-ddi teıa.k.k.i e<.l.ılluek 

J.az.rmdir. 
Bu orun takada Ruf.ar çok rn i1-

hiın ta.h.şidat'i.a lıuıuıunıll.;;i. ....... r 4.l..lr. 

Fin.l.aııdıyamar <ia ·uu} u..< ...._,._ 
viye kuvVEi.leri gonaerını.>ı.. .. ;r -

dir. 
BUJl.1 mu.kabil Kuluna cephe

sinde V8.Z.i.Jet J:ı ı ... ç,; (i.lJ<U.Iı..ıra 
pek mi.ısait gôzüıl;._, ı {;;:fi.ı.r:ilü. Bu 
CL'phedek.i Ru.;; illL«rı kJt ı 0-

laıak i..ısJ: ıJ.nuen ke-'>wr....._...J .... .ı.Uı::. 
Helsi-nk.i, 26 (A., .) - 1'1t _a

hHler, Viborg'un g~nc tehlr~c., e 
gl'!cl,i;ini ooyloonık'-. f'1J<.at \, ı
g~ini söy.ı..,.n&u, faı<at \i i.
çen yem ş.ı.ıncnmfer haı.~ının bu 
şehr.in sel!kiı.lccyş ehl"'lllllliyetllu 
azalttığına ilave eylcmektedı ıer. 
Ruslar, bu kadar u;.r .aştık ~wn 
sonra •bu şehri zaptL'l:rnıye m<ı

vafiak olsalar .J:ıile bL1ndan koo
dilıer..ne büy;ük hir şeref h~ 
ayı;ramıyacaklard.u'. 

AJ-n.i mü....~i.ıer Voivistodaıki 
sah.il bat.ary.aJa.rının buzl.a.rın va
ziyeti dolayısiyle ımt>vzil~1·uıden 
kalJınlması iiıtimali hulundu!Şl
n.u beyan. et.ıne.ktedder. 

IHelsınki, 26 {AA.ı - Bu sa.
balı Hebnkide saat 10,15 den 
11,35 e kadar süren alarm vcrıl
miştiT. Bi:r.k<M; mitralyfu aıcşi 
ve uzakta;n ~yyare sesleri ı.şı

tilımıişt:ır. 
Bundan başka Viipııri şehri

nin ıbR- hMabeye döndü,iiü bıl
dınilmekıteiır. Y ı.kıliınayan yaılı-
.DJZ biııkaç tıarihl iı hide kalını.ş-

tını. • 
Hels:!nl<ii, 26 (A.A.) - İngiltı>

rıenin yeni Finlandiya elçisi GO<" 
don Verker buraya gelmişlli. 

Sefu, İnı:;ilterenin Finlandi
yayı kurtarmak için faydalı b r 
su.rette hareket edece.i'!i ümidin
de olduğu.ıııu söylemiştir. 

Almanya 
Danimarka 

(Bll§tarafı 1 incide) 

a:rasın.d'alki bölg<:n.in. sMtin.leri bir 
~gün evvel, B~andanlık 
lüzum gördüıiü .takdi..>de bir kaç 
saat z.arfı.ııda evleri..-ıaı t.a.Miyeye 
aimaıde bulttnma.k için eııı.i:r a!-
1m.ışla:rdır. 

Danimarka.ya bitişik nııntaka
da 10 bin Danimarkalı sak.indir. 
Bım.la.rın ekserisi yuıkarıd.a ıitk
o:e<ilen. mınt.a.k:ada bulını.makıla.
dırlaır. 

Danima1'ka mahfi.IJ:eci Alman
ya 4ıaraiında.n alı.nan hu tedbın.n 
A.J:ı=yarun şi.mdiJk.j hıududu ıkaıt1 
a.dtleylemesiınlen mütevellit oJ... 
duiiu ka.naatinded:rler. 

J)iğ'er bır taraz.yeye göre ise, 
ibu 1Iedbfr şi.n:ıalden yapılıma& 
muhtemel bir İn!(iliz - Fransız 
istilfu;ıoo karşı ihtiyati mahiyet-
ted'ir. 

Paris, 26 (A.A.) - Şuhat ta.. 
rihli sabaıh tebliğ: 'Meselle ile 
Sarre arasında cephenin muhte
lif Josmı lannda '1Jemas lhalindııt 
bulınıan kıtal.ar büyük l:t!r faa
liyet ı;ösieı.ımişlerdir. 

Ottava, 26 (A.A.) - Kanada
mn bütün eyfiletıerme me.ıısup 
tayyarelerden mü:rek.lrep 2 nci J:ıa. 
va filosunıun İngi.lt.ereye gelıme
ai münasebeti.~e, bu kun·etin 
harekata n:rüsta!ciilbı ~ak e
den lilk Kanada O-ti oldu&a 
söyl.emnelı:tedic 



F O 8 F A R S O L, Kanın en ha yad kısnu olan kırmızı yunrlaaklan tazeliyerek çoğaltır. Tatlı iştah tembı eder. Viicude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlan

dırarak asabi. buhranları, uykusuzlnğu giderir. Muannit lnkıbazlarda, banak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatiirrieye, Sıtma nel:ahetlerine, Bel gevşekliği ve adcmi iktidarda ve 
kilo almakta şayanı lucyret faydalar temin eder. 

FOS FARS O L'ün diter bütiin .kuvvet şuruplarından üııtünliliü DEVAMLI BİB SURETTE KAN, KUVVET, iŞTİHA TEMİN ETMESİ ve ilk .lrultcnanJarda 
tesi:rini derhal ı;;ste.nnesidir. 

KAN, KUVVET İŞTİHA Şıırubu Sı~hat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 

J.IAZRETI 

MUMA MEf 
Yazan: Ziya ~ akir Tefrika: 156 

Bir evde sirke ile hurmanın bulun
masına çok ehemmiyet verirdi. 

Düşündüklerini söylıemektım, ' 
b:ra:r verdiği ~yleri deırlıal tat- ] 
b.d<e geQmelrten :zıe!"re kadar ~ 
kinmeııd:ı. Fakat 'bu dü.şünceler 
o ıl<adaor sıık..rn ,.e IIJ3tm, karar
:ı.:ı o :kadar kafi ve kuvvetli 
idi ki, bütün buıJ.aroan. daınıa. 
yülıısek oot.iceler zuhur ederdi.. 

Hcç şüphesiz ki (Resulü Ek
rem), yır.ruz bir (Utir adamı) 
değildi. Yara.dılışı ona, dııı.rna 
harekı::ıt ve faahyet verm:~i. Ve 
b=un tesiriy!edir ki, isliı::r.iyeti 
l:a.bul et:ınedeııı evvel eks:ırisi 
atıJ ve ağır Jc.anselerdcn mlll'.'l<
kep olan ""'h<:ıbı. on.un yüksek 
:\e.!lıı:nlerı .altmda, hareketli ve 
eı:ıı<rjiık b.ır hab gelıınişlcrd:. 

Hususi ooctll'rime en eheın
mıyet vcrdik..erı cihat, w.nız -
J.ikti. .Manen ve batına:n tamarn:
le- pak ve tabir olan müb!ıı::ek ci
ıuruer:ni, maddeten da.ına te
mız bulunci.ırmıya, son dt!re<ıe<le ı 
di.kkırt ederlerc!J. Her zaman ga
yet sadıP. ve kiılf •• tsiz giyinirler
di. Ywnuşak, u.ai.f }iınlü ve 
keten .kuma.şiara ra~bet göste -
rırlı& .. Ve bilhassa beyaz rengi 
ııevercdi. Hatta, esıı.abına da: 

- :S...")'az:ar g;y.mz. Çünıkü be
""" renk t.eınlzliği göstair. 

Deı:Jeroi. Mamafih d1'; kat b
baslarile serpuşlarında klzıl, ala
ca, yeş;ıl, "iyah renklere ra~ 
göst.erdlkleri de viikiydi. 

Başlıaırına bazaın beyıaz ve ha
zan kız:rl renk!, 'bir takke giyer
ler, onun üzerine de ek.seriya be
y.u ,.;onk saı'3rlar, bu san,i(ın u
cw.ı d.a, omuzlarının arasına sar
kıtır tardı. 

İı; gümlci:len, boL Yenleri, 
pannak.lannın udarma ve etek
leri de diz kapaklarının a-!ıtına 
kadar uzundu. Bu ııo:nre~ııı ü.
uırın.ı, gene bol ve guğsiı dügme
l, topu:klarına kada.r inen bır en
ta.-i giyerlerdl. En. ik.'te giydik
.len a;ba, (cubre) şeklinde Glup 
deve yunündcndı. 

O tarihte, çorap ııcymek adet 
de~.:tdi. Onun i<;in Resulü E.k -
rem Eferı<ilrniz de muhıtin ade
\!ne uya.:-ak soka.!<ta ay:ıJ<larına 
aantl:al geçirı:ı:Ierdı. Bu sandal 
&'Ya.l< par.ma.lda:rma i!!ce bırer 
itavc;la t.a:kılan w;tü kamilcn a
çık, brkaç tahak:ı kalın d.,ri
n.n üst üste raıpledlhnesıy le ka
hnlastırıhru<; dupe düz bior pa
buçtan iba-ret ti. 
~ Ekrem Efendimi:z bü· 

tün hayatlarında daima bu sade 
gi~ tercih e'tıın41erct:. 

lia.rpJerde, entarilerin'1ı üzer:ne 
ha>kalardan örme •bir zırh, başla
rına da demirden t.olga giyerler
di. .Artı.k ıslam hü:ki:cneti te

tıelokü.l edip de, Resulü Ekrem 
E!endimi:tn şereflıi isımelri ınu
tırulden taşnuya başladıaı, za
man, Habeş ve .Mısır hükümd-ar
lan tarafından bazı hed.yelcr 
lı::ıymet.li Jı.ımı.a4lardan elbise ve 

• 

Sıtrabuna ile Halifenin gi':rzgiS
se gelmeleriaden hasıl olan b
aa harpte Y ııılludi Juzı ga'.ip gel
lnl$ ve Halife mağlup ohnuştu. 

Genç J<JZın tııttuğu elini bı • "'"°"' .ı.dan an.nesıne döndü. 
- Anne, dedi. Baıbamın salta

natını bana senin temın ettiAı
rıi lbiliyurum ve bunu asla un ut
m.yacağım. O ısaltar.atın yanın
da ve o saltanat kadar kıymetli 
olan bu glizel kızı da hediye et
mevi ayni minnotle karşılıyorum. 
Malik oLcluğum saltanata 'ayik 
ancak bôy le bir cevher olaibi1, -
di. Buooan sonra saltana un ve 

hm sı.fııl bu genç kız da be -
nim a.ynlmaz eşim olacaktıı. 

Sar.tbuna, .öyle nen sözleri an
lımıamıs gibı uzun kirpiklerini 
eüzeJ ranaıılıcrıruı ııölg~ e~ 

cübbeler göndleri.lmi$.r. Resulü 
Ekrem Efendimiz bunları ancak 
bid.aç sefiri lıw:u:rlarına k.ibul 
etti!kleri uanan g.y.m'ş:erdi. 

Resu];ü Ekrem Efendim:z, ye
melk lıuswıunda da tekellüf gö
zeıtımezler .. Dalına, sade yemek
leri tercih ederlerdi. O zama.
ıun fıdetr;ne göre yemeJ::".i elleriy
le vediklerl halde, parnıaklannın 
udarından mfıda ellerini ·kirlet
memiye son derecede ehemm:yet 
ve ..rlerdi. Yemekte yalnız bu
lurnnak, adeti degldi. Ile-r Vl'

mt"kte sofrasına misafi.- davet e
derdi. Ve bu m~fırleri de ek
ser ya fakir ve muhtaç olanlar -
dan sıeç<:>rdi. 

O devirde temizliğe o kaıd-a:r 
ehc.-mm'.')°ci ,1,.-ümediğo halde, 
Resulü Ekrem Efcndim:z eLe...;.
ııi ve ağzını bÜ'i iık bir dil<katle 
yıkıır, her y€Illekten ..:nı·a ~ 
j(T .ni mu tla.ka misvak 'iı:c oi!M
dı. Dııılerin temizlii? ile fevk-a
lii.de d i k k a t eder ve buııA.ı 
tekrar tekrar hl!l'~e.>e tavs:ye ey
lerdi. 

Y emıeiı:te, su .içme'lJdi. İçenle
re de, az '~eler;,ni emrederdi. 
Kenarları kırıık bardaktan su iç
mediği gibi, biı' tarafı kınlmış 
veyahut fazlaca c;atlanuş olan 
çanakta da yemek yeme-ıd .. 
Soğ:m ve sarımı.aktan haz et

mezdi. Ha.tıta: 

- Böyle nahoş kokulu şey
ler y:~·en.;er, bi2ıden uzak olsun. 

Derdi. 
(Ayşe) run rivayetine atfen 

bazı ııevatm nakletlik'.er.ne gö
re, Resulü Ekrem, son ser.ele
r:ooe bir .iki defa so!:aıı ve sa
rımsak yemiştir. V c bunların, 
pişirilerek yen ilmes'.!ndle fayda 
o1dujjunu da sÖJ · mı.ı;tir 

Süt ile 'balı, 6C e;x!i. Fa:ka.t 
ik:6i nı, ayni zaıuantla ~ezdi. 
Önüne sıcak b1r yerıek get.ril -
dil!i zaman, dumanı zail olun
cıva kadar soğumasını beklercı.... 
Dalına az yemek yer ve çok ye
menin meş'fun net!celer vere
ceğin.i söylerdi. Arpa unundan 
yapılmış olan ekmeği, d ke"r un
lardan yaoı.Jrruş olan ek:ıne.klere 
tercih ederdi. 

Keyun, kuzu, keoçi, sığır, de
w, balık etlerim aynı derecede 
sever w heµsıni d<', tam bir 
lezzet ve r.Ştiha .ile yerdi. Hatta: 

- Dt, kulaktaki kavvf't, ..rt
t\rır .. 

Diye, başkalanna 1.avsı.'e ed"r
di. Böyle ol:makla beraber, faz.. 
la et yanenm zararlı olabilece
ğini de ilave ey lerdL 

Bir evde ııirk.e i;e hurnı1lnın 
bulunmasına QOk clıemmiyet ve
r;cdi. Ve: 

- Bu ikis'nin buluııdui!u ev
de, aç ve Jrtı:kınz kalınmaz. 

Derdi. 
(Arka8ı tıaT J 

Tefrika: 154 
Undiısin in befıenilmjş olduğunu 
~ olımaık.tan mütevellit bir 
sevinç iır;inde lbekliy<ırdu. 

V a:ü:le Sultan oğ'una: 
- As:anı.ın, dedi. .Senin bütün 

arzuLarıru. bütün zevklerini te
min icin eliınden geleni yapaca
ğıma emin ol Gençtn.. dev!et u
muru ile meşgul olımıya daha 
va!l<:tln var. Ba:bırn Harunürre
şit de hen yaşta iken yalnız zev
kinden ba:ıka /bir şey düsümnez
di, ben sağ oldukça, vezirlerin 
sa:dakat a sana hizmet etti~e se
nin zevkini ihlal edecek hiç .. Hıç 
bir şey olınıyacaktır. Haydi asla
nmı, al emanetin! de balbanın 
zwk sürdüğü sedirde, cünbuş 
tahtında eğlenmene bak. 

Mııhamıııedüleınln, bileğin -
den ikavradığı Sar;#ı •" •a. ·ı bırak
madan tahıtına ooÇu yürüdü, se-

1 
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S BAH, Ö~LE 
ve AKŞAMLARI 
Yemekten sonra gün-
de 3 defa dişlerinizi 

muntazaman 

Diş macunu ile fırçalagınız. 1 

~IB~'JR!mlllliBD!UJ!lllll]:ın~~ ı~~mm:mnınır.ınınm~~ıııımım~uuııııııııııuımıım~om~~~!iııı!m·ıımmı~~ 
1 

ı li ISTANBUL BELEDiYESiNDEN 
- Ll.ıt.LGA liZUNLlJGU -

•; .A.Q. 11,U a. 11195 S:a. it S:w. 
fA.I'. Sl,11 a. HU ita. il S:w. 

ıut-. uı .._ ııt ""· 
L-~~~~~~~~~~' 

27 Şubat Salı 
12.30 Program ve memleket 

saat ayan, 12.35 Aja.M ve mete<>
roloji haberleri, 12.50 Türk mü
ziği: Çalımlar: Vecihe, Cevdet 
Kozan, Ruşen Kam, RıeQ&d Erer, 
Olruy :ıın: Radife Erten, 1 - Ma
hur şarkı: (DÜ<l~ıiıı gene bir şu
hi srten»Ura), 3 - Musa Sürey
ya - Mahur şmıkı: (Tacil büsniiıı 
hii.kmOOer), 4 - Civan - Kfrrdi
h Hicaııl:i.r şarkı: (El erdıımek 
ri>alf yare pek l!'iiç), 5 - M. Ce
Jfil:ıtin Pş. - Kürdı..lı H. Şarkı: 
(Sen beni bir buseye ettin feda), 
18.- Program, ve memleket sa
at ayarı, 18.05 Müz.:k: Oda mü- 1 
zigı.; (pi.), 18.40 Kor>uı;ma, (Oi'ft
~n saat;;), 18.55 Serbest saat, ı 
19.10 .Memlcıket saat ayan, A-
j vc mcL'euTOloji haberleri, 
19.30 Türk ımtizıği: Klasik Prog
ram, An.\:ara Radyosu kümc sl'ti 

ve saz heyeti, ia.are eden: MC"rut 
Cemil, 20,15 Konuşma (İ.lct.ı.:;a 
ve Hu.1<uk saati), 20.30 Türk nıü
ziğj: İnce saz faslı, Çala.'11ar: Jlaok
l:J 0...-ıman, Şerif İçli, Hasan Gür, 
Okuyan: Talıs..n K,ıra.ku<;, 21.15 
Konser taııru m., Haiil Be.d:i Yö
netlkerı, 1\IııZ.:k: RacıY<> ol"'kestra-1 
t;ı (Şef: H. Ferid Alrı,.,·), 1 -
Ha}"dn: La İsola deser<t.a (hAla 
Ada), 2 - B<oethoven: Birinci J 
Senfoni, 3 - Bl'<ötiıov-en: Doku
zııncu Senfoni'nin Adagio'su, 
22,15 kımleket saat ayarı, Ajans 
haberleri; Ziraat, eslrıırn - tahvi
!itt, K~İ'.Y<> - mı!k.ut borsası (fi
yırl), 22.35 iMü:ıik: Cazbant (pl), 
23.25/23.30 Yaruııkıi program ve 
laı:oanıs. 

dirin basama-lllanru onunla be
raber cıktı. 

Sars.buna.yı tahtın sağuıdald 
mev.kiirıe yıllarca Al:tıaunin .iş
gal e~ mevkie oturtacak yer
de onu keıııdi elile ortadaki tah
ta, hilB:fet uılıtına oturttıt ve V Br 
iide Sultana dönerek; 

- Anne, d.ecli, bu gll;zel, bu 
pırlanta .gibi olı:ı.zın lAyik olduğu 
makam ancak !bu makamdır. Mü
saade edersen hiç değLcıe bu ge
ce'.ik o lbu ımakama .sahip olsun 
ve bu ,geceki eğlenceyi o kendi 
zevık ve arzusuna ,göre emretsin.. 

Bu gece lben de, sen de, her
kes onun arzusuna tabi olalım. 

Genç HaJ.!enin güzel Sara.bu
nanın yan.nda nissettıği tu ar -
zuyu Sıtti Züıbeyde de tasvip et
ti. 

- Olur aslarum, dedi. Yamız 
bu giızel kız bizinı giıze! dibmi
zı, arı:ıpçayı henüz bilmiyor. Mü
saade eden: n ten:üman cariye
yi de ça~ ra ... Yakınınızda 
bulunsun. 

Va idc Sultan, ~:nden gelmek 
te olan Saa.Can'a b;r işaret yap
tı. sa~dan kı•kançlıkun kudur
muı; bır halde şaJımıiıı11 çıktı ve 

htanbul Belediyesine Müsabaka· İmtihanile 
Dört Müfettiş Muavini Alınacakbr. 

!mt.tıı.ına l!!irebilınek i'çin: 
1 - Tiirk.ıy., Cuımıı.tı.yeti tebaasından olm:4:, 
2 - S mı.eın 35 ten y.ukan olmam:>k, 
3 - Ha· türlü sıhh1 ve bedeni anzıı.ladr:m &aliı..ı bulooma.k, 
(Belediye >Wır.afınd:ın taydn etlilE<:ek ol.an tuhh.i heyetten rapor 

alın.-ııcaktır.) 

4 - Hüsnühal eshııbından olup fena bir şöhreti haiz bulun.ma-
fuğım polis tahltikmile tevıfk etmek. 

5 - Aslrerlik vazif,&inıJ filen ifa e1ımiş ol.m.-,,k, 
6 - Askerl..J;; ves>kası iJe oofı.:s teskec-esinin w hüsnühal va

IW..'.lSmın a:ıı.llarmı W'}'aıhut Bele<l'ycce otai:diikli oru:ret.lerini. ve 6/9 
etı'adında üç adet f<ttoğraf ~ek, 

7 - Yüıksek bir mektep mezunu olmak, 
Yukarıda :ıılkredıi ıen vasıfları haiz olııo · ntihana glr.mt>k, ar

zusunda bulunanlax 2/3/940 tarih"ne kadar istida ile İsia1,,bul Bele 
diye Reisliğine müracaat etmelid.rler. 

İmtihan 6 ve 7 /3/940 ~aTŞ3!mba ve perşembe günleri saat 14 te 
İstar.bul Umıınü Mecl s. salonunda vapı::aca.'<'lır. 

İmtihım flJ"Of::T am r: 
1 - Hukıiki ve :ıktıs.-ıtli rıraliımat, 
2 - De\'ktc v,e, Belı-diy<'lcre dair ım·li mevzuat, 
3 - Bdcdiyt>'eriıı ş"1ı.;ivet;; lıük:miy ... ' • ı ve haldu kazaları, 
4 - Şclı<!l'Cfükt n malDS<:t ve gaye, Beloo.yeci g(lzile şehir iş

. ha!Ju tl,ı,k. dlQijru:e.er, 
(3 sual tahr:n .ıord"'n,;:il.;.j sözludo.ir.) 
İ.mtilı.md.ı 11,u,·a!f· · ol·niar arıc ırda müsnvat vukua gclG ği 

takrlirdc garp J.isanL:nma vı.ı\ı.tu olan !Erdb <OOilecektir. 
Müfu!tis mua\•;n: _ine tavın edilecek olan ardan lkis'l'le maaş ve 

dij(er ik sine ücret "'-rile~eJktir. Maa., ve i1cret mikiaI"lan devlet me
murları aylık.lı.r.ının tc' tl ve teaµwünc dair ola..'"l 36:>6 numaralı 
1 :anun hükü:m1e ıne göre tesbit ed e<:el<!,ir. (1442) 

İı>t.anbul 3 CÜ icra memurlu -
~n<!.arı: 03n13~"2 

Bir al.aca~'lll temini tst:.fası için 
ha.~edLiıp paraya çevrilımes7.e 
ok.arar verilen ev ~ası Beyoıı; u 
İ.dtiklal cade.;inde 313 numarolu 
rına:tıalJin o:ıı.inci katında 5/3/940 
ayının salı günü ,su,t 16 da ıbirin
ci arttırma suret.ile satılı.caktır. 
L<ıbu gün kıymetir.in % 75 ini 
lbu'madığı alı:dirde 7/3/940 ayı
nın Perşeınıhe günü aynı saaUe 
lildnci açık arttırma suretile sa
tılacağı ilAn olunur. (24 777) 

tercürnıutlı!k eden catjy<? ile bir
likte geldi. 
Cünbüş sa.'ıonunun iQini Yahu

<h Hanonun o gece sattı, ı ve da· 
ha henüz parasını almadığı kız
lar dold UNnuş1 anlı. 

Halife Sedirinin a.rlcas:nda sl
yıtı tenli kuı1ar vine aballlJll.dan 
halka çe..'irdiler. 

EınirU!milırJnin, Sarabunaya 
tercüman v-asıtasile sordu: 

- :ı-·e istiyor ... Ne emrediyor. 
Bu gece !bütün eğlence emirleri 
o vere,,:"-

Sara.buna, lbal:ıasırun yetiştirdi.
~ kızların çok mükeım:mel cGü -
vercin rakst> yaptılklarını bili -
yordu. 

Güvercin raksı o zamana ka -
dar daha Bağdat saray larınrla 
görülınemJş bir rakstı. Bunu Bi
zanstan getirilen bir kı.z öğret -
mışti. Bııızans sarayları hep bu 
raksın çıldırtıcı :zevki ile in · -
yordu. 
Arkalarındaki tülleri kanatlar 

gibi ik; yanlarmda haıva!andıra 
havalaııdıra vıe seke ııeke ya,pı -

ZAYİ- Mev"nekanı<!a Ömer 
Naci ol..-uluı:.dan 337 scr.e:;:ııdc al
mış o'.duli;um ipl'dai şahade-lna
memi zayi ettim. Y €nisiııi alaca
ğınıdan esktsinin ıhükmü yoktur. 

Sait oğlu Hüseyin Hüsnü 

Çocuk Hekinıi -
Dr. Ahmet Akkoyunlu 

Taksim-Talimhane Palas No. 4 
Pazardan maada hH gün saat 
15 den sonra. Tel: 4-0127 

lan bu raksın kendisine maıhsus 
mtı.llikisi de vardı. Ve bu mu.siki 
yi Haromm .saııendeleri de bili
yorlardı. 

Sarabuua., çok tatlı sesi ile; 
- Güvercin raksını~ 
Dedi. Onı;n bu ilk emri deıtıal 

bzlıaııı. bi'dfllldi. 
Ya.'hudinln yetqt.iniiği eariye

rer, kendi azalaruııda YaşaDU§ o
lan güızel Saral>ııruııyı cidden QOk 
severlerdi. Hadıon onlara kızını 
saraya takdim edeceğlini söyle -
ıı:niş ve sı.kı. sıkı ~eıılbfu eıt:ııtlşt:i: 

- Sar$unarun lbeni.m kı.zım 

olduğunu meydana çıkarmıya -
caksınız. O, ~inden yeni gel
ımiş, dil tıilmez !bıi.r yabancı kız 

rolünü ~recek, Halife Hazret
leri !(IÖZ<le o?arak kendilerine se
çecekl<'rı kızın arapc;a bilmeme
sini arzu ediyorlarmış da ondan, 
Eğer Sarabuna bu ~e muvaffak 
olur ve Halifenin sarayında .,ü2- i 
delik makamını elde ...Oerse o za
man hepinize bi.cyük fa~:d ~ı do
Juın ur. 

(Arkası var) 

ve bütün ağrılarını derhal keser. Lüzumunda 

günde 3 kaşe alınabilir. 
Üeküdar Hukuk mallıkeme -

sinden: 
ÇenııelkÖ!\'Ünde Hılle sokağın<la 

4 No. 'u hanede sakin Kemal ka
rısı Emine tara!ından kardeŞ'I 
S®rinin gaipliğine karar itası 
ta • lbini ıhavi açtığı dava &erine 
yapılan tahkikat ve ilanlar net.
cesine hay~ ve me:ına~ı malürn 
olmadığı ve malumatı olan da bu
lunmadığı an'a:;ılmalltla Sa;brinin 
gaipliğine 15/10/1940 tarihinde 
karar verilmiş ve iıLan sureti de 
dıv-aıınaneve asılm1ş olmaık'a key
fiyet. ~ebliğ makamına kaim ol -
mak üzere gazete ile de ilan olu
nur. (24766) 

TAK'tlı.t ve HAV-' 

27 Şubat 
SALI 

Hicri: ~35R Rıı mi: 1355 
2 nci ay Gün: 58 Şubat: 14 
Muharrem: 18 Kasım: 112 
Güneıı: 6.39 Akşam: 17,57 
Öğle: 12,27 Yatsı: 19.26 
İkindi: ıs.:ız Lnsik: s,oo 

- HAVA VAZ.İYl:Tİ 

Y eşilköy Meteoroloji ist.asyu -
ıınınd.an alınan m::.lüıınata göre, 
hava yurdun Trakya, Marn aora 
hav.<.asmda Doğu An.adoluda çok 
ıbuılu ti u, Orta Anadolu da Akde
n.ız ve cenup doğu;sunrla ıbulut
lu Kar.aden'z kıyılnrında k~pa
lı ve yağışl1 ~~- rüz;::arlar bü
tün bölgererde şimal istiksnıe -
b ııııdrnı. K ıııradeıı;;.z ve M.ı.rmara 
ha.vz.a,sınd.a yer >U 'lvuvvc1li, do
ğ.cT y~rlerde orta ıkuvvettc. Ka
raden.zde kuvvcıli sima! rüzgiırı 
esm ~Lir. Diın İstanbulda hava 
kan~:Iı geçmiş .,,.., rüzgiir şi.mali 
şarkklen 4-6 metre hız1a <'Slll'iş
UT. Saat 14 de h:ıva ta:ıy1kı 
1027,7 m li·barr idi. Sühunet en 
yüksek 6,6 ve en düruk 1,9 san
tiıırat ola;·ak lkaydedilın1ştir. 

§A 
.. N nA .• 

26 • 1940 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

Sterim 
Dolar 
Frc. 
Liret 
İsviı;re Fre. 
F!orın 
Ra:yişnıa.l'k 

1Be4ıa 
Drlihıni 

100 Leva 
100 Çek kronu 
100 Pec;eta 
100 Z'oti 
100 p,.,~ 

100 Ley 
100 Dinu 
100 ·Yen 
100 t.veç Kr. 
100 Ruble 

Jlapanq 

5.24 
'30.19 

2.9551 
6.74 

29.2725 
69.2521 

22.04 
0.97 
l.5B25 

13.435 

23.55 
0.6175 
3.0825 

il.0025 
31.005 

Mınm ve Tahviliıt 
1938 % 5 iılı:ra:ıniiYe!i 
SiVl25 - Eı-LUrum v. 

19.68 
19.30 
8.80 İ:; Ban'kas1 na.ma peşin 

İstanbul as~-e 9 uncu hukuk 
tıaıkim' i,ğinden: 

.İstmycde Kürkçiiıta.,"1 mahalle
sinde Mclunet ağa sokağında 1 
No. lu evde mulcim iken Sarıyer 
askcrliık şu!besiııce 23/Terrunuz/ 
332 seıı.es:mde aıSkere sevk olıına
railc halen ha.ya.t ve mematı meç
hul olan .'.114 cloğumlıu Nul'i oğlu 
Hüseyin Kema 'io gaipliğine ka
ı r verilme&i istenntls olup mal:ı
''emece gaip lıaokkında ma'üımatı 
olanların bu lbapıi.alki malumat -
lannı (iç wy zariı nda mQbkeme
ye lbi.l.di:rmelerine dair ilfuı.ııa -
mooir. 39/267 

Fatih Sulh icra Memur
luğundan. 

Sait Ahye rnaa masanf ( 167) 
li.ra (49 ı kuru., borçlu İsk.plide • dört so.kak ağzında mukim ölü 
AJtıf hoca ka:rısı Z a h • d e -
n i n A 'k s a r a y d a Baba. 
Hasan iılimi mahallcsinıin Hali
de sokaitında eski 3 mükerrer, 
yeru 13 ta.i. 13 kapı, v;, 933 ,;da, 
11 parsel No. lı ~arkı 20:21 paı.• 
ret, şimalıi. 11 parsel, garbı HaJo.t 
sokag:ı, cenubu 9 oarsel ile mah
dut 113 meLre mur:ıbhaında 'Meh
met ağa vaik:fınd.an etrı "{esi müLk 
bahçel., ahşap evdeki mahcuz 
buhıoon 2/36 hisses:, işbu borçtan 
dolaYJ acık arttuıma sureJylıe aşa
illda:kı şart!ax dairesinde satı
laca.kıtır. 

Gayrimenkulün evsafı: ~ı -
dan girıiJ:noe Q.nıi döşeii bir ufak 
taşlrl<., üç ayak merd. 'venle ~a
ğı ya inddikte b.r merdiven a1-
tı., bir hamam yeri, bir yemek o
dası, içinde tulumbası bulunan 
bir mu•oah (çini dö~eli) mut.balı· 
tan. b:r ıkapı 'ile bahçeye çıkı

lır. Bahceni.n hiT tarafı t.ahta pel' 
de, Jki tarafı dıvaTla m.:ıhdut o
lup 2 tt..k, 2 inc.r ve 1 ayva a
ğacı va.ıdır. Altı ayak basar 
mak:a çoonca camcıkiıııla bölün
müş bir sofaya gi:J.lclikte birın
de '"Ük ve dolap bulunan i.ki oda 
bir hela ve on bir ayak merd~
venle ç>kınca ı.YJ oda bir sandık 
odası ve bir de helıası vardır Ev 
üç katlı olup bır tarafı yangın 
d.ıvan olduğu g.bi ekktrı k tesısa
tı da mevcuttur. Ehli vukuf ta
rafından ~u gay!'ımenkule (1420) 
bin dört yüz virmi lica kıv:met 
b1'dir ed imiştir. İsbu gayr;ıanen
kulün 2/36 hissesı 28/3/940 taTi
ihı :ne m üsadif perşembe ı;u ll!U 

s:ant 14 - 16 ya kadar Faıı·,ı, İcra
sında aç •, arttırma suretiyle sa
tıla~ınd.an o aünü muhammen 
·kıymete nazaran arttırma bed~li 
mezkur hissenin bedelinin yüz
de 75 ini (yüzde yeımis tı<esinj) 

bulduku talkdırde i:h&le edilecek 
a.lcs' t8'kdirde en çok aııttıranm 
teahhüdü •ba.k.i ıkaltmak şa:ııtiyle 
arttırma 15 gün temdit 'Ed •leTek 
12/4/940 müsadif ouma günü 
yine ayni saatte ve ayni mahalde 
ikinci aTttınna yapılacak ve en 
çok arttırıma ihale edilecektir. 

1. - İşbu gayrimenkulde mü
ııeecel ve gayr; müsccceı hak 
ııııhipler.'rıin tarihi i!andan itiba
ren 20 g.ün zarfında satış memu
runa müracaatla haklarmı tesbLt 
ettirmelıeri lazundır. Aksi taık • 
dirde gayri müseccel hak sahi:pl.& 
ri payla.şınadım harir bırakı.lır. 

2. - Arttırma ~ı; ihale ta
rihinden oiıL"bareı:ı 7 gün i~ 
Vet~ lftzımdml IMi~ 
müslıeri :tıedel.; vermez iııe iJı-ale 
fıeshedilir. Ve ~ ye
niderı ~ya çıkarılarak en 
çok arttıran.. ihale edib. Ve 
aradııki fa-r k ve zarar müşterid'en 
bi:la hüküm alınır. 

3 - Arfüıırmya girecekler yüz
de 7,5 (yü-.de yedi buçuk) nis
bet.nde pey verccclclerdir. 

4. ~ İhale tarih'ne kadar olan 
!Mal ye ve Evkaf veı;S(i borcu 
borçluya ve 20 senelik E\'kaf, 
taviz ~eli iıle yüzde 2,5 (yüzde 
iki buçuk) dellaliye müşteri)<> 
a.ıttir. 

5. - Şartname herkesin göı -
biJeceği surette bugünden rilt 'h-1-
ren açıktır. Fazla malimıat al
mak istivenrler 38/361 No. ra ]> 
müracaat etmelldl"ler, (24i69) 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: ı:. İZZET. Basıldı!; • yer: 

~o· .. T!'LC:n ıu' Basım<Vİ 
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