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Kızılordu bütün kuvveti e Hi LERİ YE 
.. Yi~o~g'a taarr z ediyor H-=.fl=it=le=r=ha==z=ırı=la=d=ığ=ı=su=lh 
Müttefikl.erJn 1Finlandiyalılar Sovyetlere

1
teklif ini Vels' e verecek 

Sovyetıere ıhtarı • d" k k ·r ,, . ···-- ---~. . 
.. ~~''";.:;.,:·~::~ zayıat ver ırere çe ı ıyor Çörçil'in ı ~~t ~rin.pliıiına göre 
::;:;,;:;::::.:;.;:~: 100 o yet tayyaresi Hel~,ı heyanah kuçuk hır ~<_>lo1!-ya ve 
~'.!~;;:'!7;,~::,~.~·· ı inki "İ bombardıman e 1 

AlmanDenizalhla· Çekya tesıs edılecek 
Yazan-: ABİDıN DAVERI rının yarısı batırıldı ./ 

/&.. ımnn)anın, pek şld _ 200 000 S O 'V- Çörçll bita;-afiardan 
~ detle arzu etmesıLc 1 f b tığını söylüyor 

rağmen, müttdil..le - f k • k • ..e. { Londr:ı, 27 (A.A.) - Avam 
rio, So•·yet Rus~ a ile harbe gi - ye Q S eTl le. e Kumar.smda, bu tün mebuslo-
rişmeleri, şu iki şarta bağlı oldu- h / • d f nn siddetli alkışları arasıoda 
ğuou yıızmıstık: Q l n e QQT• Bahriye Nazırı Cörçil beyanat-

ı - Sovyetlerin Almanyayı, ta bulunarak harbin iik dört a-
~giliz . Fransız ablukasını tesir- 1 TUZQ geçtı" yı içinde en az 35 Alm:ın deniz 
sız bırakacak kadı r baın madde altısının yani Alman denizaltı 
petrol ve enak bakımından bes- ' 'l mevcudunun yansınıo batırıl-
lenıeleri, Stokholm, 27 (A.A.) - Nya · mış oldu[:unu söylemiş ve bu 

2 . - l\lüttefiklcrin askeri kuv- Da.'(lıcht allehanda gazetesinin ayni müddet içinde Alman;ta-
vellerinin Almanya ile beraber Fiıiandiya eephe~i mı.!. \ıbır.n- nın ondan fazla denizaltıyı hiz-
Sovyet Ru•ya ile de harbi göze den t~U.!onla aldığ1 bir hıtbcrde mete kovahilmiş olduj!unıı hiç 
aldıracak kadar kuvvetlenme!il, Viborg ovphesindeb Rus taz)i- zannetmediğini ilave etmiştir. 

Dünkü ga7ctelerde intişar e- kin.n her saat c!;ıha ziyade arttı- Çörçil müteakiben bitaraf • 
elen l.ir Londra telgrafı, bu hu- kı bild.riılmektedir. !ara bitap ederek ~öyle demiş-
iustaki görü~ümüzü teyit ettik- FinJandiya makamatı şehir tir: 
ten ba~ka, ayrıca bir kayıt daha civarını tfiıliye el.:nniş'.ir. Şl~ (Arkası 3 üncü saı;fada) 

fıave ediyor. Bahsettiii;imiz habe- lur bombo.$1.ıır. F<L1<at kal<.>nin 

:i~;~J;~~~;;~~~:!~ ~I~B~~:~~~~ın:~: \1 ALMAN LVı'Abul'Rg'dıı.' Rbomboa MlanaAn bNir yblttAC ll.ll!HılJ"r ŞAR_K_ y-~~. i s. u 19~ r. ı 
~~i~:.nt~~:~ t~~il:ı:e~= ~1~:~~~~t:~~~~i~~~:E GARA,~TI ED CEKLER el ç ısı geldı ıBu iki vaziyet şudur: üzerine yürümiv-e hazırlamyor _ HU DU o•~ N U 

1 - Rus : Alman itLiıfakının, !ar. Daha şimdiden Sakldjearvi U 
müttefilklerin menfaatlerini cid- üzerine rervanch kızaklarını 
dl maJıivette haleldar edecek su- saldmmışlardır. Finland.!ya!.>Iar 
rette · !emesi, ,ı; mevkii tahliye etmi.şlerdir. 

2 - ~ ·nıandıya iilııtıla!ının be- H.~inki. 27 (AA.) _ F:nlan-
tere dol(ru inktŞai etmesi. diya resmi t<blifd: 

Londradan gelen bu haber, ay- iDüşman Viborının cenubunda-
ni zamanda, Sovyet Rusvaya kar-
ıı bir ihtar mahiyetindedir: 'ti adaı!arda ve Ka;-eli Bcrzahı-

Müttefıkler, Sovyetlere •Eğer nın merkezine taarruzda devam 
Almanyaya bizi mutazarrır ede- c-tmiştir. Ağır zayiatla tardô -
ıek kadar yardımda bulunursan dilmiş b. de muharebe devam 
harbi göze al!• dedikleri gibi •Fin. etmektedir. 
landiyayıda, fena vaziyete dü - (Ark= 3 üncü saııiada) 

Buna mukabil Rumen ihraca-
• 

. tı Alnıanga_qa sevkedilecek 
Londra, 27 (AA.) - cDaily Ekspres> ıtazetcs:nin muha,biri 

26 şubatta Bükrese ııelmesi b<:kienen Clod:us'un gayri muayyen bir 
zamana kada;· bu ziyaıretini tehir ettiğini bildirmcltte<l:r. • 

Bunun sebebi Al:manyaya R~anyadan daha çok mktarda 
petrol, bul?dav ve iptidai maddelo:r sevkini temin iç:U tanzim 

~ürürsen Finlerin arkasında biz 
de harbe gireriz• diyorlar. Bir 
lngiliz filosunun Petsamo sula
l'ında görünmüş olmasının ma • 
nası, ~imdi, daha ivi anlaşılıyor. 

--- edilen geniş ·bir programı müza-

F 1 b
• Al ke;c etmek üzere Clod us'un Ro-

ransız ar ır man nıad n ~. !ine giılmis .olmasıdır. 
Bu· sevkıyata mukabil Alın~ 
ya, Rmnanyanın hududunu uzun 

Bu ihtarın hastarabnda da 
Sovyetlerin Türkiyeye taarruz e
deceğine dair olan şayialardan 
bahsederken de ~öyle deniliyor. 

cDip!omatik mahfıLZ..Tin kana
cıtine göre, böyle bir miidahale
nin me~kük neticesini bile Rus
lar, müttefıklerin bu mıntakaya 
gelen yardım kıt'alaruıın her gün 
dalıa ziyade fazlalaşması sebebi
le, muvaffakıyet şansları sıfıra 
düşen bir hareket için, ilk te· 
şoobii.se kendileri geçmiyecek
tir .• 

llaberio bu kısoıını da nazarı i
tibare alınca Londradan gelen ih
tar şiiy le bir mahiyet alıyor: 

Sovyetler, yakın şarkta gittikçe 
artan knvvetlerimlıı kar~,smdn, 
l'ürkiyeye taarruz edemezler. Bi
~m Sovyet Rusyaya taarruz et
menıiz ise, onun Almanyaya faz. 
la yardım etmesine veya Finlan
diyanın variyeti kötilleı;mesine 
bağlıdır. 

Bu haber, ı;.rçi resmi değil -
dir; fakat harp zaıuanı:ıda, in -
giltercdc sıkı bir saııs<r mevcut 
olduğu giizöniin~c tııtuhırsa, bu 
Loııdra tclı:rafııım, Sc, yet Rus
Y•nın nazarı dil.!<atinl <'< bctınek 
il.ere, yapılnus Uir ihtar olduffu
nu kabııl etıneİıte hata yoktu;. 

denizaltısı batırdılar ~f:~k~YıE,2:k~~~~ 
ademi tecavüz misakJan akdet -

Son hafta içinde yedi ticaret vapuru daha 
battı, İngiltere Norveç vapurlannı kiralıyor 

Paris, 27 ( A . 
A.) - Fransız 
Simoun torpi
dosu FinL,tere 
bu. nu açıkla
rında bir Al
man denizaltı
sını balırmış • 
tır. 

Londra, 27 {A. 
A.) - Son br.:· 
ta zarfında düş
man V'fikumı 17 
bm tonluk dört 
İngiliz va,-puru 
;ı .• vekunu 8.800 
tonluk 3 bitaral 
vapur batınmış
tır. 22 suba'ttan 
beri biır tek va
pur b 'r A1man 
denizaltısı tara
fıııclan batırıl
mıstır. 

59J6 tonluk 
1nı!iliz bandıra
lı · Clan Morri-
son vaPUTU şi- Alman tayyarelerinin hücumuna ııWıııcın 
mal denizinde bi~ vapurun hali ... 

meleri için .tavassutta buluna
caklır. 

Romanyanın Almanyaya bil
hassa fazla miktarda petrol ih
rar etmesine EhemmiYE t veril
mektedir. 
Diğer cihetten Romanyanın 

ilti milyon kisilik ordusundan bir 
milyonunu terhis ed~ek l>u bir 
milyon k:şinln zirai isler le uğraş-

( Arkası 3 üncü sayfada) 

S.Rusgaga 
giden Alman 
tekn.f sgenleri 
Alınan cephesi, 27 CA.A.) Ha

vas: Bir müddettem~ri Baş -
kiroekı Çim•balevıi:ye Alman tek
nisvenleni .l!Ön<lerilmekıtedir. İ
kinci Baku unvanı verilen bu pet
rol havuısı boru~arla Ufa'ya bağ
lı bulunmaktadır. Bu mütehassıs 
Jarı Alman malzeme.>1 takip ede-
cektir. , 

Salfıkiyet'i Alman kaynakların 
dan öi(reni!diğine ııöre. ikinci Ba
ku iQİn Almanya ileri Rusya ara-

. sında bir anlaşmıı aktedilmi.ştir. 

YENI BULGAR ELÇlSl 
M. SAVA KiROF 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 
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Yeis dün Romacia 

SIR PERCY WRRAINE 

Roma. 27 (A.A.) - Ö~renilıdi- 1 
j\ine ıröre 1 martta Berlin'e mu
vasa ·atı mukarrer olan Summer 
Velles daılıa evvel b!rkaç gün 
İsıviçrede kalacaktır. 

lngiliz ve Fransız 

sefirlerile görüştü 

FRANÇOlS PONCET 

.:Oaily Telegraf ııazetesinin Ro
ma muhalbiri, Velles'in İtalyayı 
ziyareti münasebetile Vaşington 
i!e Roma arasındaki iyi mUn ·e-

(Arkası 3 üncü sayfada) ·-
AFRODIT YÜZÜNDEN GAZETELER 
ALEYHiNE AÇILAN DAVALAR 
Dün yapılan muhakemeler neticesinde Vala 
Nureddin beraet etti. "Son Telgraf,, ve "Tan,, 
aleyhindeki muhakemeler başka güne kaldı -· •Son Telf.ıraf• gazetesinde: 

1 

Üniversite profesörlerlırin ye -
rinde ben o'saydım ... • başlıklı 
fıkradan dolayı müddeiumumi -
tikçe f'azetenin sahip, başmuhar-

/ . 

• 

rir ve umumi neşriyat müdürü E
tem İzzet Benice ile fıkranın m11r 
iharnri Biiıtıan Cevat aleyhine 
açılan matıbuat kanununa muha-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

. . 

• 

Sovyctler İngiltere ve Fransa 
ile harbi göze aldırmnmı !arsa 
Almanya ·a yapacakları yardımı 
azaltabilirler; fakat, Fir.Jn•ıd iya 
da ne vapabilirlcr? Mütt~fikleri 
ır.aeı~nun etmek irin, orada ıi -
rıştıklcri çetin miicadclcyi gev· 

(Arkatı 3 ünct1 sn!)jada) 
ABJDİN DA\'ER 

bir mayna çarparak batnıı.ştır. ı 'b~s! Psnosında iki Alınan 14"mi-
Almanlar PeU;amo açıklarında siııln. battıj.:ı ha:'kkmda <Jrtaya: 

Haı::ı.anın verimi iki misl:ine çt
karılaenk, istihsal f"2lası Alman
yaya ~it olacakt.ır. 

, 
Garp cephesincieki fngil!a hattı Öl!iiııde td /lt'gıı yapılıyor"· 

(YııNı 3 ilncil aauJad4) cerc}'lln t.-den biı: deniz muhare- (Arkan 3 iıııcu :ııyfada) 
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Yazan: M. Sami Karayel 

Dilrüba, her nasılsa padişaha 
tekarrüp şerefine nail olamamıştı. 
Şeyh, çıkmad.ın Can Bahşa, I 
~ çaldı. NöbC!tQoi cari
ye içerıi J(İrdi. 

Hele, Suttan Alırıııcdi sevindi-
ren şeylerden biri de, Kızlar ~ 
sı Mustafa aj'ıanm Mısır ve Hind· 
den pad~a get.rttiği yeni kuv
vet iliıçlan idi. 

.Mxfı•akod..r efendi nöbet<;: kal
faya lıltMX!!D: 

- Kızım, mı.ımbn ben yak -
tını, çünkü, cini.er.; ya.bnııA< la· 
zımdı. lliımam ruı.ıoluklarıonı ben 
açtım, çünkü anla.rı süpürüp yol
lamak icabediyoı.du. 

- ........ . 
- Muslu.J<l:ıJ' t1ı sa.baha kadar 

durmadan aka' ak!. Sab:ıh olur
lraı musloW~ ~ırsı.nız, mum
lııın söndiırürsiiniiz... Bunlara dik
lı.aıt ediniz.. Deci.. Ve Sultan 
hammı:ı huzuru:xb şöyle eğile
ıS yürôıdü. Oda kO'pısına üç 
9dım .kala hirdenbhoe durdu. Ge>
ri dönerek: 

- Kv.ı.'l!, gid &"Y'U ile anber 
llU"W!ll er. oo:ı. Su"tan hanımın 
Wa.ıduna dökersiniz.. 
ŞeyJı efend:, elinde Qıob1ı da

lre&O? gic\.'yurdu .. Fakat; Şey
hiın hiç ha1. yolrtu. 

Onu ııören saraylı kızlar; 
-Va.h zavallı adam. yüzü, gözü 

r:rarmış, VÜ.Oc.du t'.izcık ha.le gel
ıniıf... 

- Ne olacak!~ On bleş saattir 
dmıınad:m okudu. Üfledi. ' 

- Şeyh efendfye !yi bantınalL 
En nooide y".l:aekleri yed :ıımeli. 
K.ırvve'-..Jerıs.ın el.ye, anberli gül 
reçel; yedlnındi.. . 

- Ne uğraştı .. Cinler hücum 
ey.led.ikçc o, inledi Allah nida
ııivle ru:hot( .ıı. Y.JIS' ~ ovdu. 

- Ali:Jı Şeyh dı .. "Odıye kuvvet 
ft'l"Sin tnsal!rl.! .. 

Şey}> güç hal re daire tine ııe
IWıJdL Harem ağası bcliliyordu. 

* Şeyh efendinin bou rezabti tam 
Üç ay devam ett... Hemen her 
gün Alxi lkadir efendı Haremı 
bUmayuna çıkar, hamamlar )a.

lu.lır, c 'll \ile oeri mas~Cil"l ~ 
çilıde ıcr:ı:vı ahenk ve cuş~ ey
lerdi. 

Can Bahşayı ııorenler, tama
miyıe cmlerden, perl)erden kur
wlmuş, hat~. esltı halinden zi. 
yade neş'e ve zevoka mü:;tağra.k 
bWuyor-Jardı. 

Genç O:mıanın babası Sultan 
Ahmet, gözdes;run, sarayına aca 
sıra gelmeKte bıısuc ey !emiyor
du. 

Can Bahşanm üc ay sonra, ~ 
be oMuı;ı anlaşıldı. Kağıthane 
Kasrı hümayunımun siilcltaru bu 
beşaret ha.yrma el birliğiyle -
v.inm.i.Ş'erdi 

Padi.şah; Kızlar ağası !Mustata 
$nın bu meharetine hayran 
olmuş, onu, takdir v-e iltifatla· 
rma mazhar kıinııştı. 
Kızlar ağası Mu .. t.afa ağa, Can 

' Balışarun l'ebe kaldığını haber 
aklığı vakit sız.lıı.nmıştı. İJ.açl..a
rın tesiri ortaya bir ~ilik ge;tir- , 
mişl.i. • 

Hele, l\Iah Firuz Sultanı çiın. 
den çıkarmıştı. Varsıı saltana~ 
lar ~-oğalıyordu. Oııtada bir Matı 
Peyker okan..ı ve onıu> çocızklan 
varken, şimdi bir de Can Bah
şanın, şehzadesi çılka<'aktı. 

Bir gün .mahı'lmi esrarı olan 
Kııt:ar ağaslDl lmzw'Wla çağıran 
ld.ah Firuz: 

- Ağa, bu ne bal-! .. Can~ 
gebe imiş! .. 

- Ell'Ct, Sultanım!.. 
- Bu kız ş-mdi ye kadar gebe 

kalınamışt1. Ne dersin bu işe?. 
- Şeyh ekndinin mualecek>

ri ve üiürükleri oba gerek!. 
-Ah,, kahpe kız n.ha')'et naili 

meram oldu .. 
- ..... . 
- Ne yapacağız şimdi?. 
- Yapılııca.k hı.ç bir şey yok 

Sultanım!. 
- lnş•Uab, dolıura.maz pa~ 

lar! .. 
- Be.Jd, ...-kek o:cıaz, bir SW. 

tan ııel.r dü.:.yaya!. 
- O da v "'rld .. 
IMah Fi."UZ Sultan gibi, Mah 

p.,ykcr de üzülıryordu. Zaten, 
htılSl tehlikede i<l.i. E{:er, SuJ
t:ın Alunede b:r hal ol ursa he?-
6.i birden mahvoiaczk.la.rdı 

J.foczup Suıtan Mustala tahta 
Ç>Kacak. Hıç ş~hesız V aldtsi 
Abazn Sukan her *Y~ h;i,k;m o
lacak, Mw.tafanın :ole ir.adEsi, bi· 
rader~rini boğdımniık olacaktı. 

Can Bahşa. sevinç içinde .idi. 
Bu sırrı yalnı.z, c.ın Bahta ilf! 
Hannı ~ası bihyordu. 
Şeyh efendi bundan ha.riçoti. 

Çiin.Jru; Bu hôd.se Şe}iı efendi 
için bir şey değil, bir amel va
kıası kli. 

Seyh erendi, Can Bahş,ı gebe 
.kaldıi!ı halde daha hala sar!l'Yda 
bulumıycırdu. Çünkü, Haseki 
SU'1tan Abdu.lkatlır efendinin İz· 
mit.e- dönmesine kat'fyen r;ızı de
~. Bu MI Şeyh e!endin.i.ıı de 
ca.nına min!*tti. 

iKDAM 

... 
d 

Tiftik ve 
susam ihracı 
menedildi 

F eneryolu cina- Dün 28 vapur 
• • 

yetının fa i 1 i ithalat 

Bu maddelerin tıatları 
hükumetçe tesbit edilecek 

!Dün afiladarlara tebliğ edilen 
hir kararla tiftik ve susam ibra
catlD.lD men ed.\<IJ.ğı bud.ırilm.i.ş
·!.ir. Bun un sebebi, hu.JUın:ıetin 

ihracat maıdde.lerıınizin saU., fi· 
ya.tlarl.ll! bizzat teı:ıhı.t etmek is
t.eeınsld.or. Bu swet.le iluaca.t 
madde)er.imiz harice tam kıymet-. 
le.tlyle satılacaktır. Halbukı bu· 
gün ba:z.ı tüccarlar ucuz ürretlr 
.harice mal göndermektedirler. 
Hükumet yeru frya.11.arı .ıesiıi.t e
dınc.!Ye kadar harice hiç hir t.ek
lifte bulunmamaları için dün 
tüccarlaroan bi:rer teıthhüt me.k· 
~ubu isten.m.ist.ir. 

Bugünlerde gene ayni sebepler
~ diğer bazı ma.dde;er.111 daha 
ihraçların.ın mm edilmesi muh
temeldir. Fiy~ıı.ar tesbit edil • 
dlk:ten sonra tekrar ihraçlıı.n. ser
best bıra.k.ılıicaktır. 
Diğer taı1aftazı ·tifit.ık W: ye

pa/i' ihracat .tüccarları dün sabah 

mahkemede 
Katil Yakup se.vdiği ka

dını 16 yerinden bıçaklı
varak nasıl öldürdü 7 

zahire borsasında bir toplanb 4 K ·ı Yakıu A 
Yaorruşlar, yapa" ihracatının sel'· 1 · Araç ati p, dün ğır 

" ceza mahlcemui huzurunda 
bcst bırakılması içuı Ank.a:ra()'a İki gün IE'VVcl, Fener yolıunıda 
iki .k.isilJk bk J:ıoeovet göndemı.ıve metresi .Fatmayı arahada ıııder-
karar vermişlerdir. Mehmet Ali ken, 16 yeri.nden bıçaklıy arak 
ve Serafeddinden mürekkep olan ökiüren Araçlı Yakup 9.ün m~ 
heyet yarın Ank.ar~a gıdecek- .but m~.l•r l<•nunu hii!küınlerinıe tir. ~~..-

iev fikan Adti~e veri:tmiş ve . 
BELl.&Jl't 

- ---
İkınci a,ğır °'"" mahkemesinde 
derh:t.ı muha.lı.e:ınesine başlan • 
ırustır. 

Kat.il Yakun sorulan suaı:ere 
cevaben, Fatma ile dört sene
<.knben Araçta -beraber ya.şo<iık· 

oDohııabahoe camti ve Kabataş- : )arını, nikahsız oldll!k.larllll, ilci 
ta araba vapuru iskeıesı karşı- oocukla.rı olup öldüğünu. bir se-

Mezarlık iken bahçe 

olan yerler 

nnda bah\.ıı> vaziyetıne konulan J ı:ı. evvel Fat.ınavı annesıru ger-
mez.arlık yerlerın teşcır Ve lkz· s-un d.rye İs<anbula ııetı. dı~nı, 
yın olumnala.rı da karar ~tırıl- fakat kadının burada kendıımtl 
mış\tr. Bunların plan1"'ı ihzar bu-akarak Hiiseyin'adinda b'.rıv'e 
0.,1rufıaktadır. sev ~t.i)iini ve kendjfilnden aynI· 

l b ı ! k dıl(uu, ııece~i anne.sının evın • 
avı7. ~de, erini im den çıkıo Huseyi.nlr..- buluştuğunu 

verecek 7 haber aldığını, tek.Tar beraber 1 
ya.;ama.k ıçin kend.si..,e yalvardı· · 
ğını, !.ak.at red ve hakaret ııördü
Kün.ü anlatarak şövle d<mıştir: 

Vali ve Belediye reisi Lfıtf; 
K·rdar dün s:ılıaıh Bebek · İs!in· 
ve yolunoa giderek burada.ki son 
vaziyetı tet.k.tk etmistir. 

D.ter taraftan burada evkafa 
ait olan yerlerin tavız l;cde'Jeri 
yüzünden ıbelediye ile evkaf ara· 
sında bi.r itıtıliıf çıkmıştır. 

- Vak'a ı<tinü araba ile Göz
tcı,.,ye ~i.diyord.wn. F<>DCr yolun.. 
,Pa Hfueyinin evi.nın önünaen 
perdelen iI>dir.Jmis bır araba ha· 
~e.ka ettiğini göıdüm. Hemen 
arabadan inerek dikk.a t ettim, i
çi.ndıe Fatma vardı. Onun ara· 
ıbasına bindiıın. Ve tekrar yal· 

eşyası geldi 
Piyasada bir çok madde

ler ucuzlamıya başladı 
[)ün, ~tanberi göıillme:ıniş 

derecede ı;ıehrimize fazla tthalat 
eşlas.ı gehni.şiir. Sekiz vaı>urla 
ııei:11 bu emtia arasında her ne
vi madde vardır. :a,ilhassa &n 
f.a2la lo.ıınyev! ttza, boya, rad
yo ve aksamı, demir eşya, ma
kine aksamı, foto m a):zem~ te
neke ievba, e.ektri.k levazınıatı, 
makine yağı, kakau Qflkerdeği, 
c;av. aıı.eı; tuğlası, taklit mü
cevher, cam, otomobil aksamı, 
mukavva, yün mensucat, ıkireç 

kwvnıaiıı ve limon bulumnak\a • 
dır. 

Son günlerde ııeleıt fazla itha-
1'.Ô.t eınıt.i:ası ile ı:ı 'Yasada her noevi 
maddeler lx.i.harı.ın.ıııtır. Fiyat • 
lar da ucuzla:maktadır. 

Gene dün Amerikan bandırah 
Eksfard vapuriyle Ameri.kadaı> 
felaketzedder icin mühim miok
tarda gij'tcek ve yiyecek mad· 
deleri ııelm ... t.ir. 

iKTiSAT 

Tütün satışları hara

ret endi 

Tütün satıı;lan bütün nıınta· 
kalarda QOk harıı :otlıdiı-. Ameri
kalılar, A:manlar, ~!er ve 
Frallô:z1ar mü:lıim mi.ık.tarda mal 
iılmakladırlar. 

E,::e mıntakasınd1 bu yıl şim
d,ye kadar 31 milyon kilıo ,tiıtün 
satılmıştı.r . .Dunun 30 mLyon ki· 
lıo6unu tüccar müıbayaa etmiı;tır 

Karadeniz mını.kasındak.i şa 

t şiar ise 3 ımlyon ki'oyu bul -
m~tur. 

$"'1riıniule olan Alman tütün 
şlnket1 idare meclısi ~ı~da" 

Venkel inh.:sar ar umum mııdü· 
rü Atman Hiılet Taşpınarı ziya· 
ret etmiş ve mLiilY.m !ıı.iktarda tu 
tün satın alaca.klanru söy'emiş
tır. Bu hususta ııörü.şmeler ya • 
pılmaktadır. Diğer tarailan 'bir 
müddet evvel mem!.eketimi<zA" ge 

len İn.2i'iz tütüncülerinden Hiz-
obek Maksi<vel de mhisar'ar umıırr. 
rnudürile göriişmii$ ve alacakla
rı tütün miktarları~ ma
lümat vennıştu-. 

Neticede i.ş Daıhüye Vekaleti
ne akset:rn.i.ştir. Ve:..alet de, tav:Z 
!bedellerinin kimin tarafından ve
rilmesi ic~ ettiii'inin tefs.r o'un· 
ması için Şürayı Devlete müra
caat etmi.ş.tır. 

V>ardım. Red ve .ıtillür etti. San- _.,.~-------·--·-·-
raoın, bil:ıniy '-'1J. Dağda ya.t. 
mışmı. Uyanınca aklım ~una 
ııeldı. Üsküdar civarına gelince 

• h. ... çük haberler 
.. '"'• . 

Şaka değil. Haseki Sult3nı.an, 
Kadın efendi sırasına geçıece.k
~ Dünyaya bir hzade getire
cek olursa verase ı aakanata sa
h.o olıacaktı. Bu seb.ple .mz..iye
tinde bulunan cariyeler ve ağa
lar lıep .birden birer tne'Vki.i mah
mısa .sahip o~a.l<lardı. 

A.bdulkad.ır efendi, hemen. her beni yakalad.ı.u. Bıçaf?ı rnreye 
attığımı da ıbılem.iyonım.• 

Bundan sonra öldürülen Fat -
Marmara da batan motc r manın ab;ası Ayşe dinlı::lll!Il4, 

ııün Haremi hWrıaı.-una ııeçer, O 
Sultan hanımla saa t!eroe baş bot.
fa kalır cünbüş eylerdi. 

* Val~ '"" .Belediye Reisi Lıi'lfi 
Kırdar .ile birlikte geçenlerde 
Ankaraya gitmiş olan Bekdiye 
hesap ~!eri müdürü Muhtar A· 

En fazla sevinen Harem ağa-
11 idi • 

Seyh Abdulkad.ir eITTıdiyi bu
-. o idi. Aferin ol Şeyhe ki, 
okuyuı:ı iifllyerek cinlerle peri
leı{Je mücadele ıedErek nihayet 
Sultan hanımı gebe bıraktırnıış
tı.. .. 

Suitaıı Ahmet, Can Ba.lışanın 
~ .Iı:ddıbru işitince, sev.inmiş
ti. O, böbürleniyordu. Daha 
kuvvet ve lwdreı.ten di~
ne eı büyük delil o.lan bu had:
.., onu, daha bir ook d!be.~lerle 
lle9it v.e ciinbüse sev.kedeceğine 
.,w.it idi. 

Aııtlk Şeye ef..ndi, Ka;tıthane 
Kasrına verlesmi•Lı. 4 bununla 
da kalmamalıydı. Ya:nız Can 
Bahşa le vakit geoiremeı.di. O 
t'Eşniye alısmış, müteadd, bir a
damdı. 

Abdu\kadir efendi, saraya o 
dereoe alısm ış idi ki, o tıpkı 
Kızlar ağası ~i idi. O destur· 
suz, ~stediği yere ı?irer çıkar ol· 
muştu. 

Şeyn efendi, ı;arava ~eldiğinin 
ıtltıneı ayında, hemen bütün ca
riyelerle tanısını~tı. Bunlara ohi
rer mim koymuştu. 

Cariy .ılerin icinde en ctiH.eri 
hazinedar usta idi. Hazinedar u. 
ta y.irmi yasında, olgun bir 
kızdı. 

(Arkası var) 
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~... _ _J No. 61 . ---!!!!!!!!!!!!!!!!!_,, 
Yüz bin Fransız askeri ile beş / geliyordu. 

:yüz top bir çıkmaza sı..k.ışıp kal- - Nereye ateş ediyorlar? 
IDJib. - ıBana ka'.ınıa Möz civann-

- 2 - da ... Ancak ben nerede olduğu· 
Gc>d !borusunu ça 1dı. Fluang yay
las.ııdaydı'ar. Erler ölü 1'l;ıi u
yu;orlaı:dı. Ba.cakla.-ından çeke
rı!k zorla uyandırdılar. J an Mo
rısi uyandırdı. 

- Ne var? Neredeyiz? 
Pusulayı kaytbetml.şti. Södarun 

nerede olduğunu ıtayin edemi -
yoldu, Bu sırada uzaok'a.rdan bir 
top se6i duyuldu: 

- Tam'!'lfl dedi, bugün döğü.. 
i<'Ceğiz... .Lsalıet, artı.it blter! 

Herkes ayni şeyli sövlüyon!u. 
Hayat'anooan usa.n.ın!§lardı. Ba
zeytlen toı> sesleri daha kuvvetli 

mu hilıniyonını. 
- 'Sen şimdi beni dinle de ya

nı.mdan aynlına ... Kör kurşuna 
.kurt>an gitmiye '.im... Ben o kur
,.uaıun :ıı.ar;ıl geldiğini ll>iliri.m. 
Kendimi gözlerken seni de göz
lerim. 

Ac krnrya başlıyan manj!a fıo.. 
murdanıyordu. K;..."U odunsuz bu 
kötü bavada ateş yakmak im • 
kansızdı. Şuto iıayıkırdı; 

- k; lkarıiı.n.a döğüışü:mez ... 
Bıı:,ı;ün kendimi ölüme mr ata
nm! Hem biu! Prusyahlann aç
lıktan ve lıastalı.k:ta.n kırıldıkla
rını. söylememişler mişdi 7 liani 

Mürefteden yüklediği 80 .fıçı 
şaracı iJe İstantıu ·,. ııekr!cen ltaıy
ibr-'oan den.iz gti;eli o:simli 75 ton· 
)uk motıörün !:oda; fırtınes·nda 
battığı anla.ş{jmştır. Motörde 
tıuluna:ıl yedi tayfa da boğul
m~. 

1 ·~~IF 
Bir ana mektebi kapandı 

Gedilrpeşada uzun müddetten
beri bir •Ana mektebi• halinde 
çalışan cyavraar yurdu• okulu
nun talcıbe azlı,iiı sebelıi' e kapan
mak medbııtiyetinde olduğu mü
eauıleri tarafından maarif mü
dürl~üne bilıdirilııniş ve mektep 
kaopanmıı;tır. 

dJenıci kıyafetinde yol t~iyor· 
!.ardı?. 

Lulbe güldü: 
- Dilenci hal:ne giren biziz ..• 

llizimle alay etLler! 
l aş ile Lapul yumruk sıkarak 

din'ivorlardı. Şuto <levam eti/.: 
- Mık vaziyet meydanda: Sa

tıkiıok ... Bunu olıepin.ı.z ılı-İYOl'SU· 
nuz. 

Lapul ibunu ka!bul edemiyordu: 
- Satıkiı.k ha ... Şu dünyada c:Ok, 

sefil insanlar var dernek!. 
Pa.ş tasdik ediyordu: 
- Satıldık. 

Şuto memnundu: 
- Kaç para aldıklarını da bi· 

Lycr'ar. Bi.zı bura ara ~ctimıe.k 
!çın Mak-Mahon üç milyoı>, ön 
"eneralier birer mii')'on almıı;lar .. 
Pazarlık ııeı;en ilkba.harda Pa
Iiste y.,.:ıılnuş. Bu gece de ateş 
e~tier. Hepıııııizın ıtıurada hazır 
o'duğu.muzu ve gelip bızi alaobi
leceklerini bu suretle hiııter ver-
diler. • 

Moris •bu yalana isyan etti. 
Haykırdı: 

- Ne diye böyle manasız şey
ler sö.vliiYorsun.? Söv:edıJtlerinin 

Y :ı.Jwhun Fatmavı geçenlerde de 
hafifce ya. ruaD>14 okiukunu ve 
bir l(i.in de Y aku bun P'ener yolu 
ısta.;yonunda rastl.ıyarak C'E4:ı; 
den bey.az saı:ılı oır bıçak çık.ar. 
d.ı,i(ıru ve: 

c- Benim ;çın Fatmayı öldü
recek d.lvO'l'..amuş. Ben öldürür
sem ~te böyle bir bıçakla sağ
lamca öldürürüm!• 
Dedi~ini sövlemiştir. 
Fatrnanın icindoe öldürüldüğü 

arabanın sü.rüoüısü dinlenmiş o 
da hiid.seyi anlatarak Yakubo.m 
ikinci defa olarak arabaya arka
aan ba.Iı.klama deni:ze dalar l!iobi 
atlıyarak kadına. bıçakladıkı<u 
söylrcmişUr. 

Diğer şahitlerin dinlenmesi ~ 
çin muhakeme •başka güne bı;ra. 
Julmıstır. 

dıoğru olmadığını .kendin de bili
yorsun. 

- Neden doğru olmasın.. Sa
tı.lnıış olduğumuz yalan mı? Sen 
bana .baksana aristokrat, yoksa 
sen de mi onlardansın! 

Tehditkar ilerledi: 
- Bunu açı.1< söy'.e de dostun 

Bismarkı .beklemeden seni hak -
Lyıı'ım. 

ö:ekiler de homurdanınca Jan 
müdahale etti: 

- Ses.nizı kesiniz. ilk kımıl-
dayanı r&Por ederim. 1 

$uıo yuha çek.i. Rapor ona vız 
.ııel.yordu .. Jan ~ristok;:ıt. efen
°'6.le beraber kızlara gıdi.p ~ 
nlil eq'.endirmişti: 

- Manganın parasını yedik 
yalan mı? 

B rder,bire iş çatal' aştı. Lapul 
yumruk sıktı, P..,, mes'elenin i· 
zao!ı edilmesini istedi. En makul 

• Looe cıktı. Prusyalı: ar !burada 
iken Fr-aı:!'J'.Zlann bi.rıb.rlcrini ye
mesine akıl erdiremiyor, gülüyor
du. O ne yumrukla dôğ~mıye · 
taraftardı, ne de si'iitıla. Askere 
yaızıld.ğı l(lin <bi.rkaç yii2 frank 
vcrınisler<lL 

- Eıi:er canımın bu kadar et-

car dün şehrimize dönmüştür. * Y eıı.t Alman .konsolosu d ünı vi-
JE,yete gelerek V a..li ve Belediye 
:ocoisi Lfıtfi Kırdan üyaret et • 
mi!itir. 

* Perşembe .e;ü.nü saet 18,30 da 
Beyo~lu Halkevınde Yavuz A· 
<b&{ian eoDevletçi.!Jac 'J)1'ensipleri. 
meV'Zllunda bir k<lllferana vere
cekt.ır. * Şişli Hal!«oW &akm.unda bir 
f.ot.o~af ve reslnı sergisi <llÇ}l
ın.ı.stır. Her ırün saat 15 den 20 
ye kadar açıktır. * Eminönü Halkevi şubeleri ye
.ııi. komite seç.mleıi 7 m.ar.lıta baş
lanacaktır. 

tii(inı;. sanıyorlan;a, para'annı al
smlar ibaı;lanna çalsınlar! Dedi. 

Mııris oile J an şiddetle muka
'be 'e ettiler. Bu sırada kuvvetli 
ıt.ir ses duyuldu: 

- Ne o~uyor? Ne oluyor? Kim 
bu kaıvyıa edenler? .. 
Roşa ııörttnd ü. J an kendindeı1 

l(CÇ'miştı; : 

- Bizim satılmış olduğwnu:ı:u 
söylüvorlar ... Generallerilniz bi· 
z.ı sa lnııt;lar!. .. 

Roşanın kafasında lbu ihanet 
ııck de gayr1taıbü deği 'di: 

- Satı'd;larsa satı.ldıl.ıtr, onlara 
ne! ... Ne olursa olsun 'I>nısyalı
lar !burnumuzun dibinde onları 
tepeliyeceı?iz! ' 

.. Uı:ak'arda, Bazeyde 1ıoıplar gür
J~yordu. Roşa o tarafa doğru elol
nı uzattı: 

- Bu sefer al'lı.k hesapları ta
m,amdı;: 10nları ı;ıek:liJ<leri yere 
sureceııız. 

A1!zıru ya(Varak güldü. 
- Beni dinleyin QOCUklar, dö

j!iişeceğ'nize oturup :içiniz Ben 
i.kram edecej!im. 

;Arkası 'V<Ir) 
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1. _LE nJ 
Mezbaha resmi arttırılmalıdır 

Evvelki sene hükiımet İstanhul- j 
da et fiatlannı ncuziatmak için 
ilk iş olarak mezbaha resmini 
ucuzlattL Mezbaha resmi ucuz· 
!ayınca İstanbul belediyesi vari· 
dalından beş yüz bin lira kaybet
ti. Belediye bütçesini çok sarsa· 
cak olan bu parayı hü.kô.met ken
di bütçesinden telafi etmiye baş· 
ladı. 

Bu sene ise hükilmet bu yar
dımı kesmiş bulunuyor, İstanbul 
belediyesi bir taraftan beş yüz 
bin lirayı kaybederken, bir yan· 
dan da beş yüz eJJi bin lira fazla 
masrafla kal'(11Psmaktadır. Öç· 
yüz bin lira spor işlerine vere
cek iki yüz elli bin lirıı da istik
raz edilen beş milyon liranın fa. 
izi olarak belediye kasasından 
çıkacaktır . 

Bu vazıyet karşısında yapıla· 
cak en makul şey bizce belediye 
resmini tekrar arttırmaktır. 

Bu teklif karşısında belediye 
erkaru· tereddüt gösteriyorlar; 
hükilmetin indirdiği ve halkm 
lehine olan icraatı bozup yeni • 
den mezbaha rüsumunu artırma· 
DLD do~u olmıyacağı endiı;esin· 
dediTler. 

İlk nazarda belediyenin endişe
si haklı görülebilir. Fakat bu 
mes'ele üstünde inceden inceye 
durulacak olursa, mezbahıı rüsu· 
munun yeniden a.rttırılm.as.ının 
çok makul bir hııreket olacağı 
kendini gösterir. 

Mezhaha resminin ucuzlamaıu 
Llzımıre diğini ileri sürenler ce
lepjerdi. Ankarada toplanan ko
misyonda etin ucuzl"'ması icin 
i1,!< yapılacak 4 mezbaha resmi· 

)enizyolları ida-
• • • • 

resının vazıyetı 

Vı:pur ~ıkınhsına 

çare ar anıyor 
Vekaletin daveti üzerlne An.

karaya ~tm.ş olan Denizyollan 
wnum müdürü Lbrahinı Kemal 
Ba;1Aıra dün şdırımıze dönmüş
tür. 

Salbah ve ö/1leden sonra umum 
müdürlin re;.;!i~inde isletme ve 
ida.rc m~erı toplanarak ıda
renın va:a.yeti üze.rinde görü.ş • 
müş'erdir. 

Umııımi müdür bazı hususlar ü
ızer'..nde Münakale Vekiıletile te
mas ar yapmıştır. 

GARPTEN 

ŞARKA 

Kimden 'baıhsediyorlanlı? Dö
M. Zekeriyıı bir makalesine: 
- Harp garpten şarka dö

nüyor! 
Serlevhasını koymuş. Bizim 

Nanemolla serlevhayı okumuş 
da bana: • 

- Yahu, bu Zekeriya da tu
haf çocuk .• 

Diyerek, cümlesini şöyle i;i,. 
tirdi; 

- Bu lodos mu ki, hemence
cik poyraza çevirsin! 

Ş~MDAN 

SOKAÖINDA 

İki kadın kavga etmişler, 
cürmü meşhut mahkemeai 
haklarmdaki kararı da tespit 
etmiş. Yalnııı, kavga ve döğü
şihı scbe!ıi halckı:nda iıı:ahat 
verilmiyor; sadece: 

- Şamdan sokaimda.. 
Diye yeri tasrih ediliyor. 
Nanemolla ya: 

- Ne dersin üstat kavpruıı 
.sebeiıine?. 

Diye aoraca.k oldum. He • 
men: 

- Şamdan sokağında kavga 
niçin olur? Herhalde mum 
içindir .. 

Cevabını verdi!. 

KİMİN MALI KmIDEN 

F.SİRGENİYOR Kİ ? 

Ulus, &"azetesi kayıtsız ve 
şar !sız Türk ınilletinin öz ma· 
lıdır. Neşrindeki maksat da 
garazsız, ivazsız halk bilgisini 
her bakımdan artırmak ve ha· 
diseleri en dürüst görüş zavi
ye:.inden yazı ve resimleri ile 
Türk efkin unıumiyesine, ak
settirmekten ibarettir. 

Orada neşredilen bir resmi 
veya yazıyı iktibas etmek ve 
hususi sermayelerin malı olan 
neşir vasıtalan ile de aynca 
taınim etmek «Ulus• mües&is
lcrini sadece :ıevklend.irmiye 

nin indirilmesidir dediler. iddia· 
ya göre resmin iııdirilnıcsi et (j. 
atlarının ucuzlamasına yardım 0o 

decckti. 
Resim lndi, fakat et fiatl:ın U· 

cuzlamndı; biliikiıı yükseldi. Ni
hayet bir şirket kuruldu, bu sir
ket de kısa bir zamanda infısah 
etti. Belediye et işi üstündeki id
dialanndan "•z.:;t:cl!ıck zarure
tini duydu, narhı bile kaldırdı. 
Şimdi şöyle düşünelim: 
1 - Mezbaha resmi et ucıu:lı· 

yacak ve halk istifade edecek di
ye indirildi. 

2 - Belediyenin de iştirak ede
ceği bir <irket et ucuzlatmak ve 
halkın istifadesini tem.in için ku· 
ruldu. 

3 - Pahalılığa engel olmak Ü· 
zere ete narh kondu. 

Netice: 
1 - Et ucuzl•madL 
2 - Şirket infisah etti. 
3 - Narh kalkb. 
Bıl,e:ün mezbaha resminin in

d:rilmesile tev'em olan hareket
ler mevcut değildir. Halkın lehine 
kaydedilecek icraat ortadan kalk. 
mıştır. Ancak mezbahıı ile ilgili 
olan tliccar ve esnafın lehine ve 
belediyenin şiddetle aleyhine o· 
lan bir icraat bakidir. Bunun ;. 
~o belediyenin halkın lehine o
larak yapılan bir işi bozmak is
tememesini hakJı buin1uyoruz, 
çünkü halk, belediyenin gaihin· 
den bir santim bile istifade et
memektedir. 

Belediye mezbaha resmini ar· 
tırmİıİıdır. 

SELA;\U İZZET SEDES 
---

yeni nikel on 
1 kı 

paraıı ıar 

Darphane dünden itı

baren dökmiye başl~c ı 
Nikel 10 para~ıklann yak. nda 

tedavü'den kaı.ctınlmı:sı kar~r il'i
mJ.fitır. Malıre Ve .. alct.. lbunla • 
nn Y<'rine yeni ,bronz on parnio.k 
lar piyasaya ç· k.aracaktır. Darp
ıhane dü11d ,, itibaren vena. on pa
ra:ıkları clokmiye b"'ilamı,,tır. 
a3unlardan l 50 mil.yon adet ba· 
sı!acaktır. Yeni on paralı.klan; 
evıve.lce ot1talan delik olmas. ka
raTl~ış, fa.kat sonradan vazge
QLmiştir. 

,rdrar oımak gerektir. Halbu
ki, bizim N ureddın Artanı, ua
ha çabuk tanunanız için İstan· 
buldaki has adiJe Şeyh Nuret
tin bımun aksine kaı>i, Ulus· 
t~n bir yazı veya resim almayı 
bır nevi •intihal• farzediyor. 

Bizim Naoemollaya: 
- Ne dersin?. 
Dedim de, 
- Hata!. 
Dedi ve ilave etti: 
- Nurettin belki kendisine 

ait hususi bir gazete ve mües· 
sesenin resim \'e yazılarını de· 
ğil bir başka &'RZetenin sütu • 
nun, bcik.i güneşin karşısma 
bile çıkarttırmaktan hoşlan • 
mıyabilir. Belki bu fitrct z.i • 
fını •Ulus• üzerinde de mües • 
sir kılınak istiyehilir. Fakat, o 
satırları yazmadan önce bir 
kere de kendisi ile hemfikir o
~up olmadıklarını •Ulus• u çı· 
karanlardan ve çıkarmaktakJ 
pye üzerinde duranlardan sor· 
aayıJı herhalde kendisi ile müı 
terek kanaat muhafaza etme
dikleri neticesine varırdı! Helı 
iktibas edilen resim Türk mil
letinin hariçteki prestij ve 
milli şerefinin üstünlüğünü 
tebarüz ettirmiye yarar bil' 
nısi,,. olunca.. 

ŞİMDİ TORBA 

ARANIYOR., 

Nanemolla, dün bana şu müj
deyi verdi: 

- Necip Fazıla Son Telgraf 
binasının boyunca 45 metrelik 
bir sakal bulunabildiği haber 
veriliyor •• 

- Peki aınma, Necip bu sa
kalı nerede muhafaza edecek?. 

Dedim. Düşündü düşündü, 
- Hakikaten, ona da bir tol'

lıa lazım .. 
Diyerek sözüne ekledi: 
- Torbayı da Toplu iğne bu

luverir, Müşarünileyh, bu nevi 
işleri yapıp yakıştırmada hat
ta eski dost ve arkadaşl:ınnı 
kırmak pahasına birebir isti • 
dat gösterıniye başladı! 

A. ŞEKİP 
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11~:"1 Hava faaliyeti genişledi 
l ç·· . ,. l 
ı orçı ın i 
beyanatı 'I 

Koyunlar çoktan kuzuladılar 
amn1a ben ilk kuzuyu dün gör
düm. Mübarek ~irin mi şıriu, 
sevımli nıi sevimli, fakat inadı
na da mahzıın mu mahzun, mc · 
lul mü mcluldü. Biraz ilerideki 
bir bağ çitinin keırnnnda, öteki 
arkadaşlari le beraber otlamak la 
olı n anasllll göremedii:>i için, iki
de bir, durduğu yerden hicranh 
hicranlı n)cli.yor. mini mini bur~ 
nıınu, haf,f esen rü<giıra toMı -
rak cival'da anne kokusu araş

lngilizler Heligoland, Almanla 
da aris üzerine hücum ettiler 

• 

Muhtelif mıntakalarda 
şiddetli sarsıntılar oldu \ 
Birçok. duvarlar çatladı 
Ş. Karahisar, 27 (A.A.) - Dfuı. 1 

gece 23,55 de pek kısa fak.at o.l - 1 
dukça ıtiddetli bir yer sarsıntısı 
olmu<ştur. Hasar yoktur. 

Ordu. 27 (A.A.) - Dün grce 
22,20 de 3 saniye süren çok şid
d€'1li bir zelzele U:muştur. fla
sar yoktur. 

Erbaa, 27 (A.A.) - Dün saat 
12 de ool>a şiddette ve 4 saniY"' 
sü.!'eın bir .<elzele olmuştur. Za
yiat yoklur. 

1 

(Bu~ tarafı 1 incide) 

Bitaraflor, kendilerine vazi
felerini gösterdığim zaman, 
yüzlerce vapurlaTı batırıldığı 
ve binlerce kendi denizciıeri -

1 

nin öldüriildüğü zmnandan zi
yade müskülat cık~rı}·orl.ar. 
Binaenaleyh İngiliz hükUmeti

. nin büfiin bunlari~n usanmı· 
ya Iİ3-$1amış olm:ısın:ı hayret 
ctınem1;k lazım<l.ır. Bizzat ben 
de artık bakn1ıva basi:ıdıın. 
Şunu terçddlit,üz olarak ka;v

t!edcvim ki, bi!ara!lara ait mu
kavclcleriıı tcfsôriıı<'e bizim 

1 

rehberimiz hukuki ukulalık de
~il insani ınütale~lnr hill,iın ol· 

malıdır. 

tırıyordu. 
Kendinden yüz adım kadar ile· 

rideki bai;m donemecinde otlı
Y"n anosı, baştan ayaıi'a ı!üz be
yaz olduğu haıı:e kendi alacalı 
idL Sırı ı, yan.iarı, karnı anası gi
bi be.:ııhey~z, fnkat alnı kulak
lnı ve bacaklarının alt taralı, 
tıpkı ayni renkte, ayni boyda l!i· 
rer çoraµ gıydırılmiş gil.i kuz- ı 
f!URİ si.vahtı. Beni gürünce yarı 
küskün; yarı ürlck ~·üzüme baka
rak: 

- Hani ancm nerede? 

Paris, 27 (A.A.) - Bugün gün· 
düz ve g_ece en büyük faaliyet ha
vada olmuştur. 

Aman lıa-tları ii2erinde istik· 
şafta bulunan Fransız .tayyare -
len salimen üslerine dönmfuıler
dıir. 

Alman ke;i.f tayyarelertl de bü
yük ıb:r faa ·ıyet gi:itstermiı;lerdir. 

Aksam ve gece şimal ve doğu -
şimal m.ntaka ar.le Patis böl.,'(e
s:nde alamı işaretıio verilıTuşl.ir. 
Ha'Va topları iki Alman tayyare
sine karşı faaliyete geçrnjştir. 
Alınan tayya.re'erinden müte

şekkil bir grup Fransız toP'rakla
rına ıı; •• c ek .ı.'ltern.:ı:;lerdiı-. Ta!YYa
re er tardedi1nıi.s.<;,, de .b;r tanesi 
Parise dvğru ilerlemek istemiş 
,.~ n.erhal te<hlike işaret;; ven.Lmiş 
tir. Bu a'arm yeni yılın ilk tehl1-
ke iı;areti olmustur. 

• 
liyet hava kuvvetlerine mensup 
talyareler Baltık denizinde!u Al
man sahilleriDLn ve Berline ka
dar A1manyanın merkezi üzerin
de uçuşlar yapmı.ş:ardır. 

Bütün tavvareler salimen üs
lerine döıı.ır.aşlcrdir. 

Londra, 27 (A.A.) .- Bugün 1 

saat 13 e do,ğru b'.r In,P.liz tay· 
yaresi FirtJlı-Of-Jlor1ilı açı.klannda 
bı.r Heinkel lborrf?aııd.ıman ta\Y -
yaresi düşünnüştür. 
Diğer bir Alman tayyaresi de 

öğleden sonra Northuır.ıberland 
sailıUnde diişürülmü,.tilr. 

1'lndra, 27 (AA) - Daily 
Sketclh gazetesi, müttefiklerin 
ekı;.perleri.nin Holandanın müda
taa ter1ı batını gayrı resmi suret
te tefti.~ etmiş olduklarını yaz -
maktadır. , . 

Reisicumhurun 
teşekkürleri 

Ankara, 27 (AA) - Riyaseti 
Cını;ıbur umumi kiı tipliPıi.nden: 

Rei.'ii Cumhur İsmet İnönü, 
Halkevlerinin sekizinci yı.Jıjönü
mü münaselbetile Ha '·ke<VJ:em ve 
parti mümessillerinden aldıkları 
kıııtlaına l>a'l(lılık duy,;ularını bil
diren tel.ııraf 1ardan ook müf.elhas
sis olarak kendilerine teşekkür 
ve muvaffa:kıyet temeıınileı:t.nin 
;bl<i;ğuıa Anad<ılu Ajansını memur 
etmişlerdir. 

Kayseri, 27 (A.A.) - Kayse
ı-ive ~lı PınarbaŞJ.Ilın Pazar
vlıaıı nahiyesinde bu sabah 1,30 
da hafif. 4,15 do~ şiddetli olmak 
üzere beşer saıııiye süren iki yıer 
lamlll'tısı d'.ım,;tjjur. Nahiye mü· 
diir.iiiiıü binasiy le bazı evlerde 
çahlaklıklar tbasıl olmuştur. 

Develi mt•r kıezinde de dün 11 ,30 
da iki ve 14,15 de 4 saniye süren 
il<lİ hafif, saat 20,30 ve bu sabah 
6,29 da beser saniye süren iki 
piddetli sarsıntı olmuştur. De
ve1<eye lbağ'lı Y a.hya N ahıiyesfu -
de de 3,30 da altı saniye devam 
eden yer sarsıntısı kaydedilmiş
tir. 

Tirebolu. 27 (A.A.) - Dün ge
ce saat 22 de 3 sanive siLen <f;... 
dukça ııiddetli b r zelzele ol· 
muştur. Halk .. wrkudan sokak
.tara fırlamıştır. Hasar yoktur. 

Girİ!sun, 27 (AA) - Dün ge
ce saat 22,30 da iki saniye d-:'V'1,[D 
eden oldukça siddetli 'bir yer sar
sıntısı olanustur. Bu ilk saırsın
J;ı.yı ıaluht<!'if fasılal.arla iki yer 
sarsıntısı dalıa tak.ıp eylemiş
tir. Uasar v~l"Otl!r. 

l Çörr:Jin bu ~özleri (evkaliı
de alkıslanmıştır. , 

Hitlerin yeni bir 
sulh p~anı 

Der ı:ihi b.r iki daha meledi, 
sonra ar.asının uı::rktan verd.ği 
yarı bo~uk cevap üzerine o ta
rafa dcgru s1ç.r::unn•a başladı ve 
im hai nu mm.:z:ua aklıma o, eski 
me~hıır s.irin ku par-asını getir· 
di:. 
•Ey süt kuzusu, nedir bu nnl:şo 
•Kim oldu sebep bu infiale, 
•i\I3.r\cr vercreli sana neva:e• 
•PehlUsunu etmiyo-r !QU bal:Ş. 

Londra, 27 (A.A.) - Hava Ne
zareti tildircyor: 

Sıın 24 saat zarfınca kra'iyet 
hava kuvvetleri dür;man araLsi 
üzerine muvaffakwetli akınlar 

yaıpmı.slardır. Heligolanrl, şimal 

deni1in<leki Alman saıhi'i ve Al
nıanvanm i.cer:sı.ıııe doğru -keşif 
uç, -şlaı·. da yapı mıstı.r. Gece kra-

Ek.sııeı-lerin bu tert-lbatın AVTll
panın en mii.kernınel müı:lataa 
tertibatından olrluğun•.ı ve Al -
manya"'' tereddüde S<.-vkedecek 
mahiyette bıüınd._.ğunu beyan 
eyledikleri rivayet edilmektedir. 

Brüksel 27 (A.A.) - Bir AJ. 
man tavqaı?S!, bu sal:ıah mütead
dit Belcika köyleri üzerinde a 1-

çakfan ur._"11.uş ve sonra geri dön
müştür 

Müttef iklerin 
Sovyatlere ihtarı 

( BO{tarafı 1 incide) 

•betler'..n bir !1 isaııesi olmak üze- Fak.:ıt, 0 eski, meşhur şiir.o bu 
re Arner J:anm Habeş İmµar:ı.tor-

Terane, 27 (A.A.) - Dün ge
ce kasa.lıamrad.a saat 22,23 de ar· 
ta sidd>e-tbe ve zararsız yer sar
'1olil.rsı olınuştur. 

İzmir. 27 (A.A.) - Evvelki 
"Ün 9.30 da 3 sanıye devam ed<:n 
bir zelzele olnmstur, Hasa y<>k
ıtuır. 

Almanlar, Romanyanın Şark 
hududunu garanti edecakler 

Almanya, f<.oman;anın ıkti;ııdi faaryelinı 
kendi hakimiyeti altına almıya çalışı) or· 

(Bil$ tarafı 1 inci saufa.da) \ 
maısını vemin etmiye uğra~ılıınak
ta.dır. 

Bü~cr..,,, 27 (A.A.) - Alman 
danlryollan umumi ır.iidür lıi.,..'7ti 
Romanya dcrnityol'..:arı umum 
müıdi.ı.: llıifündc,· F;ensl>urg - Boc
dehurl'( - inder ve Warnemunde 
,-.ıJiiy le İskandinavya ve Baltık 
m=~-ıkeL~a-ine yaı'1lrna.!rta olan 
her türlü emtia nakliyatının 27 
trubat .tarihinden itibaren ta.tl 
edil:ınesi için icabeden tedbirle 
rıin alınmasını taletı etm'.ştir. 

O?mauti'den alınan hab-zTI.eT.. 
~öre, Rronaıııyadan A1ınanyaya 
Rus işf(alıi altında·ki Polonya ara
ıı:.lsinden sevkolunan mal.arın 
oaJrliyatı yerrideı:ı hıai<ıldaır olmuş-

tur. Çünkü Sovvet Rusya - Ro
manya hududunda kauı Oraserıı
d~nı Polon--a tı.rJJ<..yle ı.ran:;iL ola
.ı<CJ.~ St;\. kC:ı,unan et \·esa..ire gibi 
gıda madddlı"i yağma cdL.ııı.i;;

tir. 
Bu yeni hiıdisenin Almanya

da lbüvüı< bir m.mnııniyel.s.?..ik 
tevlit etmiş olduğu beyan edil -
mektedir. 

Belgrad. 27 (A.A.) - Hükıi -
met, Almanvava vaml.an ihraca
ta ve .hl hassa bev'E!ir ihrac:>tına 
ait lsan.t'ları l<'Yn ~tmlk rnecbu
r.''\'<tin<l<' kalmı$\rr. Bu tedbir 
Almanvanın, vae-or: f kdan1nı i~ 
!eri süıe!'ek Yuıwslavyeva mal 
görul.erıınerııiye başlaın~sından i
J..eri ge imiştir. 

Fın-Sovyet harbi 
( a/1$ tarafı 1 iru:i $ayfada) 

Taipale nehıi üzer.nde dü.ş
ınamn şiddetli Dir hüC'lllll1.I ha
rel<L-t noktasına kadaı tardedil
cı:ı..iııtir. 

Ladoe; rlöllinün şimalinde şid
detli topçu faaliyeti olmuştur. 
lKuJ.illlDll.ı duşınanı.n müıeaddit 
&Jhna.ii'ı ta,hr"p ıe-di.lmi.ştir. 

PetsamC>nun cenuhunda düş 
man kıtaatı bütün l(iln taarrll2-
brda bu.kuıırouslııır. Finlıandi
ya kıtaatı Nru>tzi ye doğru ı;elı:il
qı.iştir. 

ıDiğer mıntakalaı:da Finlaııdi
:V- müfrezeleri ınuvaffa-hyetli 
QUIJU harpJıe!-i :faııım ı.şkırdır. 

17 SOVYET TAYYARESİ 
DÜŞtiKtlLDÜ 

Başkwnandaıılıii;ın bir t.Ebli -
j!i.n.e göre, Finl:and.iya hava kuv
vetleri lke'şi:f uçuşlarından matla 
düşman 'hatlannın çok gerilerin-

. de hava üslerini ve mfüıimınat 
depo.J.arıru OOmbardıman etmiş
lerıdir. 

1 

Finlandiya tar,ryarelerıi. harekat 
aalıasında ""' memleket içinde 
miiteaddit hB'Va muhatı'ibeleri 
yaı:>mış!ır. 17 Sovyet tayyaresi 
düşiirülmüı;tiirl 
Düşmanın 'büyük h8'Va fi'olan 

biI'QOlk Finlandiya şeffirlerini 
tımnharoıman etrniı>t:ir. Ölülerin 
yekfuıu tı~nii.z bel'i deitildir. 

KARELİDE VAZİYET 
Kareli Berzailıındaki y"'1ıi Fin

landiya müdafaa hattı esk::sin -
den d2fi1a kısadır ve binaenaleyh 
daha lw!ayca müdafaa edilebi
lir. 

Helsiru:(in Sanıla t ;:a:zetesi Rus · 
taaxrurı:unun ya.~lar gibi o1du· 
.i\unu ve Finlandiyalılann yeni 
nıew:ilerinde Rus ta.arrıi:zlarım 
düşman ioi.n a.ğır zayiat'-a dalha 
kolayca tardedelıildiklerini yaz
nıaktadır. 
Buınin He 's:nki civannda yüz

den fazla Sovyet tayyaresi uç -
mll'S'tur. 

i-İ·i menbadan alınan malıimata 
~re Frırı dafi tooları birçok Sov~ 
Yet tayvaresi dii:;ürtnüştür. 
Slddıolm, 27 (A.A) - Gtıce 

QOk J!CÇ vakit ~len lı.ai:ıer'er, Fın 
!erin Biörko'den en mühım mal
zemeyi tahliyeye muv.ıffak o' -
dukların; teyit ev1emekte<Lr. Çı
kanlamıvan ma!zerne talırip edııl
ıruştir. Tai'ı h·e o kadar ı:ıizli ya
pıknı~ır ki, Ruslar <ıos U;Lihkiım
)an bontıardıman devam etmiş
lerdür. 

Rp.slar. merkezi 1kısm1 tamamen 
harıilbe haline pelmi, olan Vii
puriye doi':ru yolu aç:ı:n:va teves
sül için en az 200 bin kıi:;i yığmıq
ıardır. 

Fransızlar 
(Baı ıGT11fı 1 inci ııaıtftıda.: 

.bir haber cık~ . .inıri
liz deniz makamları bu habe.. ln 
İngiliz l(eınilerinin mevk· i hak
kında malfunat istihsali maksa
div.le yayıldığı kanaatindedir -
ler. 

Osk>, 27 (A.A.) - Norveç rad
yosu blldirivor: 

İsveç bandıralı Buenos N.res ı 
vapurn Go\Jı. rnburg adaları u
zai!Ll>da beyn"1ffiıilel suıa.- iç'.nde 
bir Alman f(em.isi tarafından tev
kii edilerek Bremerhaven 'e sev
kedilrnistir. 

Lonrlra. 27 (A.A.) - Birkaç 
gün soıırn t n u}J'fı 'fe ile Ncrrvoeç 
arasında müh .ın b!r ,deniz i'i.la
fı .a.kı!.e< l!eceğ'i sövlerımektffiir. 
Bu itiliıfn.ame mudb'nce, İra'J~ 1 
tere bir mil von tondan fazla ~ or
vec g<>.mi:si kiraltyacaktır. 

İngiltere bu ı!Cmilerin ziyaı 
takdir'nde zamin olacaktır. 

-----0-

BuJg3ristan ile Rusya 
arasında vapur seferi 

iMıos'lrova 27 (AA) - Mart 
b:ışı.nda Rnsya ile Bıılgarıstan 
arnsında muntazam vaı-pur sefer ... 
!eri ba$lı!Yacaktır. 

Saa.tte 16 m:i.l sur..ti o 'an 350 
yolcu alallı;i'cn S".anetia vapuru 
Odesa - Varna - Istanbul - Pire 
ve dönüş seferlerini on f(ün de 
yapacaktır. 

parçası Z.:.hnlmden geçer geç .. 
luğunu lıuimkan tan.mayı tacil mez. bu nek silıyane ve riiyruıe 
etmesinin muhte~el bu· unduğ"u- med1Ulüıı Lu zıım:uıda zlhnim-
nu ist.lıllıarntuıa aLfen beyan et- den geçtiğ'İni belki ·ctr:J!an ça-
mektedir. kanlar ve benimle dehşetli alay 

Jger taraftan Nevs Ohronicle edenler olı;ıustur di_ve, or-aılan 
in Rcma muhak>:ri, şu lıal..eni ve- sıkılarak. ulanarak, biizüforek 
riyor. öyle b:r uz~-11. ~:s rzc.iJ .. "' im ki, 

l\'i ma!O.ma1 dma!.ta olan ma- lıaııi. ocs·. ı&cn sapan taşı atsa-

~ irodi t yüzünden gazeteler 
aleyhine açılan davalar 

hıili den verilen hdn·rlere ?Öre br vcı:,<'lllndi. (Başıarafı 1 inMde) 
Hitleriır\"el'e...> b.ı ->Uih pl~nı· 0'>.'1'.IAN C1'.."31AL KA 'GILI lefet davas:nm muhakerr.esone 
tevdi etrr.e.i mı:.b:!eı..-:e.a.dLır. Bu ------- dün ~er: ... ~!1ci aslıye ceza İnaıhk~ 
pıiı:ı muci:.:>ir.ce 1 fn" .a~r Polon- D •• k {. • me~inde b:..ıs anr· ı t r. 
_va vucuac l' r , ., Bol: '1.ya ::lll Q Şll ll: :z Okun~n ıd<..!a• ,mede, bu rk-

Net'cede muhakeme ·Biiııl:!.an 
Cevat• imzasının müstear ve o 
giın Ethem İzzet tarı:.fından kul
lanJm•,ş o'up olmadığ1Dın tafrıkı· 
ki icin müddde;umuıniliğe mü
zeüere yarıılmak üz"re muha
keme b~ güııe bırakılmıştır. 

ve :Oi":\J.-a 3 ı·:htar-:ret ~·eri_ y r'-nın, yed.ncı as..·;ye ceza ma..~-
le:ek, ip . i m ..:de"" ve mus- a n !°! l n Leme '.nde rıi:'et cGilen c Afro -5 d t eserici'1 mü<tehcen o'ıw ol-
ternle.·c. r A ıç.r. nisbet 1 m:ıııiığı hak.:•ın<laki da....a<la mah-
da~resıı ıı;.;e ~ı.:\ZJ '1 ;.. .o~i ve tes- Da~. ji un.... K .... ı...-s ec ·ludı bır }..- e karar ve muamelUtı etra-
1 t l·-' 1 tl lırc... seDeL. ~uk .u r ı .ıı .. \e c0v1ı 
,:hat ı."' ~ • · ı. f:nda ınu"talca -l:cvan etmek mı>-... e, " ır:.da .: "'ku el :Jn,wı mu-

A vnı ı.1ı.;.;'.J.ı;~ • .tı Eının hali- h_,_ ·etınde o-iiru' ldufr'll", "--·nun ıs· " l' afız' :-rnd,m brn tt.r f ndan acı- -' r.-· . ..,,, • 

r Akşam gazetesi ve Va ; 
Nu~eddin aleyhindeki 

dava 
hazırda i'. s.... ır ,. uevkıı ta· ırıa.buat .kanunu" 3;; inci m:ıd -
rufırdk:ı 'ı ın .... l .. ıveç ve Da- vat c ~iz desi rnucJb(nce suç m· [\~etin -
n nıı.r..• L. • .d·:ı te <...k dı' · de olau;:u bil<l.r,lerek .t;:Jbem 'ız-
n'ek e o · ~ru \'~ ıı ki dev- zd ıe Bürhan Cecvadın .:;u rnad-
let..n bu t: "a ~r n .... t etinckte de hükrr ii.r.e g.öre tayin cezal.an 
otd ·k·ar r ı v e ~ ·ted~r. istenivcrdu. ' 

Bununla be '.:er mı.: •w.r, bu ~.l.•hkemede lıazır bulunan Et-
pl~nın \' 1 eÖ)i; l a,) ... a v p ..-::c.~ sonra hem iue.l Ben.ce, •Bürı1ınn Ce-
"Öl"il·w~elcr e " -0a ,,...ı:ıkere d- · · ı va~. i.Jr.zııs·nın müstear olduğu-r. son ı~ru:mus ~-A· 

• • ~ · · _1: z n~ mevz~lıa.lJ.is yazının o gün bu eo.· cccı.ı:m.:. z:ı 'lL.\! 1~.ı:n:fil eo.ur. 
ra-1ta1 a.ılar f:aun~rca her tı.o.i· '' 11-J } müstear in:za i'e &eEd.si tar:ıfm-
lü su'"1 toa.;!UZünria bu"wur.ak ı eni DU. gar da:ı yazı d;,'(ını söyledikten son-
Lasavvurundan \·a.~eçrr4 gü.rün- ra, tu yazının mvhl.;:eme karar 
n:eı<tedi.rkr. C ÇİSİ geldi ve muaıneliı.tı:ıı tenkit veya hu 

Ayni muhnıbir, it:ııyan, dıp:O- hıı.ou>ta doğrudan doğruya hır 
mas· mah:ıL.Lııin A:r.en.kan.n Bulgar stanın veni Aakara se- mütalea serdi ma'.biyetinde olma-
s&rfehı ek,e olduğu faaL et neti fırı .ıL ~ava Kird <i.ur. sah:Ju.i dı.ğır..ı, ·;azi:' kanunun istihdaf ey-

led:ğı; 'hakim ve alLl:adar ar üııe-
ceı'nde or!aya he. 'ıar.!!(i -bil sulh e~pr:S:e sehl'iıııüe ı:ıelm ş ve rinde müessir olmak ı;11b.; bir g.a-
p'cinını:ı cık!nası muiıteınel oldu ~-.ı.4~ ea.rır . .:ıa. bul::!.:r sefareti ak k d 
r,,u mu·· ~aı~-n<la 'ııiunrnak•- ol- ,_,_ B", k ,_ . . ye ve m ·sattan -uza sa ece e-... • ""~- v - 14 - ethdulJ ı..u.gnr · OlVDJ...'illle men-
duklarını ya'n:z bu is<le vazife~i 6 u0 ;;o kişilik t):r ıı-rup ı.arafın _ de!>i bir eı;er ha,kkında profcsör-
haber ve maJIİmat alrr.2Han iba dıın karşılanmış ve ik. küçük leri..'1 vernikleri \h:r raporun mık-
ret olan Vel'es'den Z.\'ade Myroıı BulPar kızı tarafından kendisine sanlıih.na işaretten ibaret ibu'un-
'ıaylıır :le Pa.panm muv~tfak ola buket verilmiştir. du< _, 'bildirmiı;tir. ' 
b:ıe"eklerini tahır.ın etmekte bu ~eni sefır kend sini ka:t;ıhyan Bı.ından sonra müddeiınnumi 
lıın:lı!ltlarmı bevon etrr.ektedir. ?311..•.CcLerı< se_yahat.nden ve bil- mütaleasını söylemi> ve Elem 

Suır.rr.er We'lcs '.>u.,..'iin Amer~ka hassa yeni vaziiesir.den çok mem- iz.zet Benken'n vekili avukat 
sefo.re,inde ver: len ö.zle ziyafe- nun oiauğ.wrn söy iyerek demiş-- Mahmılt müdafaada bulunmuş, 
t.nden ev\'e' b:r bucuk saat ka- ı tir ki: mevzuu b:!Ws f!lcranın ıruı.hke-
dar 1nıı:liz büyü!< elcisi s:r Per- _ Yeni vazifeme baıılamak ü- me karar ve ınuıımel::itmı değfil 
~ '-rraı"ne ve z:yafetten sonra k A ancak -profesörler ra~nroun v- uu zere varın a şanı nkaraya g:idi-
da Frans z bü·_., 11--k elri• ı' F~n~.·5 T" ,_. Cu h noksanlı,ğını tenkit- maJW.vetinde " •- • • .,_.._ :ııorum. un.aye m urreisine __., · 
"'-n~et ile hususı· surette go",.;;._ k ....... _ o':ı!bileccğini, .Af,<JUit. eserinın. "" ' - ..,. itim ad me tu.ı . .-umU takdim el -mü.şlür. uht müstehcen olduğu !:ıakkınrla ehli 

.meden ve m · erem Hariciye _ı ı Ko 
Almanya bu .. yu-k el~ı.s· 

1
• ve Ba- - vukuf ~nati e ra'P'Or veren n-. Vekilinizi z Y"-"« etmeden bitta- · , .. ,_ H kkı --

yan Fbn Macken·~n sefarette ya'ı lbr ... U..u " nın, ııdn gun-= bi siyasi beyıınatta ıhul.ı.ıruı:ınıya- lerd · • .._~,._ -~" 
Ve' !es serefme bir ziyııfet ver- ca ı;.,~ 1 takdir edersiniz. e V'J<le .,,,,..,.,... .......e neş ' 
mişlerdır. ~-·· rettij?i bir eserin başında: •Afm

Bınıunla beraıber size intıba1a- dit kitabı beraet ederse bu bir 
Ruzvellin mümessi'i Zuriclı'de ırmu -b:r kaç sözle ifade etmek is- faciad:n bi.!e denilınek aııreti.1e 

Amerika l>üyük elç:sile görüj<! - otıerim. Ben lise tahsil.imi Gala· mahkeme üz.erinde müeııısı;; ol-
cek ve müteakiben Stutt.,<>arı, yo- tasaray !iı>::<rinde yapmı.,<rtım. A- mırk _gayesine atfedi!miye daha 
lııyla BerlinE g-jecektir. ı r2dan 27 sene l!ectikten sonra müsait mahiyette yazı yazmış ol-

VELS'in BEYANATI cet.< sevdiin'tn Tilııkiveve temr masına rağmen kendisi hakkında 
Summer Wel!Es Amerikan ga.- • avdet ettij1:i.me son derece mem- / takitıaıt yapılmamış old~u, 

zetec:iJerini kabul etmişt.:r. ...:n~un~u;m~. ~~~~~~-~-~~~b~ıı~na·kıy~~as~!~a·.SO·n~~T~~igral~~·~da· 
Welles, mıfilasemal.ın tat.li hak- 1 

ikında mi:zaıkereler e<ırey nn e
dip -etnıiyecep suaıine menfi ce-
vap vermiştir. · 

Welles, M'llssol' n i ve Ciano ile 
yaotığı görüşme.lerden ve ital
yada kendis..ııe gösterHen güzel 
muameleden cok ırnemnun oldu· 
ğunu bildi.ırnis ve mülakatın ken-

S ATILIK KAMYON 
265 Era kıymet ta:hınin edilen az kullarulmış Şevrok nıarka lbir 
k.arnyon 29 Şubat 94() Perşembe günü saat 1 30 da Sandal Bedes
teninde müzayede ile satılacaktır. 

---
di vazifesi ieiıı Q<lk faydalı ol, I" 
duihınu ilave etm'ştir. Vatanın Arslan koruyucularL .. Welles, Bertin. Paris w Lond
ravı z.yaretten sonra Amcrika
ya dönmeden Muesolini ile tek
rar miiliııki nknası mulıtemd ol-
duihınu ihsas eylemiştir. 
W~ lıes gece yıı!'ı.sı Roanadan 

Berline harek:.t etmiştir. İsviç
reden ,qece1Jren bir kaç saa.t is
tirahat edecekt'r. 

Hudutiarın çelik müdafileri... 
Memleketin demir bekçileri ••. 

ARBİY 1 
Scn~n;a ... Zamanın ... Dewin yaratabileceği en büyük harp ve aşk 
filmi. Umum Fransız Şark Ordnlarmm iştinkile yapılan şaheser 
Kabramanhğın sonsuz zaferlerini. .. Vazifonin yılımız cesaretini 
gençliğin çılgın neş'e<ıini ifaş&tan büyük aşk ve hareket filmi 

Yarın akşamdan itibaren LALE sinemasında 

Vaşinıı;ton. 27 (A.A.) - Diplo
masi malhaf:li, Roosveltin Welles 
taraimdan Mussoliniye tevd.i e
diJ.nı~ olan mesajının alelade bir ı 

ırnektup olduğunu ve Amerika ı 
Reisicumlmrunun bu mektubun
da Du~ye dasltuk h'ssiyatmı 1 
izhar etmekte buJ.unduğunu be- '\ııı••••t11ıı:::ı••mı•m:ızmm1111am•••••••••' yan eotoıektedirler. 1 

AfroclJ.t davosı münasebeli'e 
) azd.!P blr fı~<radan dolayı mu -
harr..r Valiı N urcddin ve !;;kranın 
intiı;ar etli{(i Akı;am r:azetesi neş
riyat müdürü Şevket Rad<ı aley
!hine müddeiumumilıkçe açılan 
da..-anm mııi:ıakemcs.i dün 8 inci 
aslı;ye cezada yapılımşt:r. 

Valfüi N uredclin yınnsmın mah- J 
keme kararını tenki.t mahiyetin· 
de teliikki edilemiyeceğini söy
lemiş ve müddeiumumi tecziye 
talelıindc bulunmuştur. Mallıl'e
me yazıyı ma'll'oult kanununun 35 
inci maddesinde tarif edilen suı;
larla aliıkadar görmediğinden 

maznunların beraetleı:-ine karar 
verni.i.,--t.ir. 

'Tan,. gazetesi ve Sabiha 
Zekeriya aleyhinde 

açılan dava 
.Afrodit. muhakemesi hakkın

daki fıkra ve yazılarından dolır 
yı mi.iddehımurnllikÇe matbuat 
kamını.ınun 35 inci maddesine 
göre haklarında dava açılmış o
lan Tan ııazetesi muhanıi.rlerin
d"n SaJ:ıiha Zekeriy,a ilı~ gazete
run neşriyat .müdürü Halil Lılıt
finin mnhakemesine dün Alt= 
cı Asli}'e oez.a mahkemesinde 
.b~ştır. 

İddianam<ı<ie cA:frodit> nruha
kemesiııde mahlı.emenin eseri 
Talim ve Teroiye heyetine ~ 
!kik ettlirmek ~aki ara ka
rıın.n.ı tenkid ve bu husu.st.a mil
talea dıımıeyanı kanunen ımem
w dliuğuna maznunhınn <tıec-
zi:wleri isbeniyıordu. 

Sabiha Zekeriya, T.andaki fı!ı:
a·asııııın mahkeme kararını ten -
;kid veya mahkeme rnuamelatma 
&;r bir müda.hale ve mütalea ol
madı.i;nı, Af:rodiWl ~doeobi bir e
ser olup Pedagoji ile altı.kası ol
madıgını, yazısının bu husustaki 
şaıhı;i düşüncelerindı!'n başka bir 
şey o1rnadtquu ooy Jerni~ir. 

Halil Lut.fa de ayni kanaati iz
har etmiş ve cAk!;am• ııazeteSın
de Vala Nı'.ıi1€ddinin fıkrasımn da 
şahsi U:ıir kanaatin rn.ahsulü ol
duğu için iktibas ooildi.'.lini. ik
tibas ettikleri bu fıkradan dola
yı ma:hkemeye veri'ını;ı; olan Va-
15. Nfueddinin 8 inci .Asliye ceza 

_ maıhkemesi.nde yarun sa.at evv<'l 
a:ıe.-aet kararı a:lm.ı-. oldui!unu söy-
1.mıiştir. 

Müdd~umumi bu ınüdaiaala
ırı "3vanı kabul gönniyerek tec
ziy; ·talebinde buiunrnuş ve 
m.ıhakeme müdafaa icin başka 
güne kalmıştır. 

( Bavnakıılede-n 1114bat) 

şetebilirler mi? Böyle bir şey, 
Kızılı>rdunun ve Sovyet Rusya • 
nm "aten azalan prestijini sıfıra 
indireceği için, Sovyetlerin ken· 
di rızalarile Finlere karıp kat1 
netice almaktan vaz geçmeleri 
beklenemez, Rns\ıır, Finlandiya
nın mukavemetini kırabilecek • 
lerse bunu yapmaktan çekinmi
yeceklerdir çünkü, dahil ve ha
riçte, kredilerini yükseltmek için, 
bir zafere ihtiyaçları vardır. 

Sovyet Rusya, Finlandiya yü • 
zönden İngiltere ve Fransa ile 
harp etmek istemiyorsa, asker
lik lrnkınımdan sukutu bü;ı.ük Lir 
ehemmiyeti halı olmıyan, fakat, 
ne de olsa Liiyük bir Fin şehri 
olduğu için zaµfı Kızılordunun 
pek sarsılmış itibarını düzelte
cek olan Viborg, Vllpuri şehıini 
ele geçirdikten sonra. Finlcrlo 
sulh aktederek işin içinden çıka
bilir, 

Esasen, bö~· le, bir lızi:ı<ma:vı 
Almanya da istemektooir; çünkü 
Kızılorduiıun, yıldırım harbile 
kısa bir zamanda bitirebileceği
ni ümit ettiği Fin harb~ bir as
keri tenezzüh halinden çıkm~ 
.kaıılı ve z.ahnıeili bir yıpratma 
harbi şeklini :ılmışbr. Bu yiiz
den Sovyet Rusya, Alınanyaya 
yardımı bir tarda bırakarak ken
di derdine düşmüştür. Haibuki Al
manya, Sovyetlerin kendisine a
zami derece yardım etnıesini i~
tiyor \'C bekliyor; ayni zaman '-\ 
Kızılordunun Finlerle değil, n._t. 
tef"ıklerle çarpışarak onları za· 
iflatmasını arzu ediyor. Fin har
bi, uzadıkça bu iki Alman emeli
ufu ikisi de tahakkuk etmiyecek
tl. Onun içindir ki, son ııfuılerde 
Alınanyanın Ru;ya ile Finlandi· 
yayı uzlaş tırnak için tavassut e
deceği rivayetleri ortaya çık -
mıştır. 

Eğer, Finlandiya ile Sovyct 
Rusyayı anla~tırıp lıarbe nihayet 
vermek ınümkiin olmazsa, Avru
panm şimalindeki mevzii müca
delenin Avrupa harbini nmumi
leştirmıW ihtimali çok kuvvetle· 
necektir. Meğer ki, Fiıılandiyaya 
ya-.,ılan yardımlar, Kızılorduyu, 
) erinde saymıya mecbur ede. 

Sovyetlerle müttefikleri tu -
tuştnrmaJrta menfaati olan Al • 
manyarun, bu çatışmanın Finlan
diya ihtilifı münasebetile ta -
Jıakkuk edeceğini görer-ek siya· 
seüni deiMürmcsi ihtimalini de 
unutmamak wımgelir. Bu t1ik • 
dinle, .Alnuınya, ~lerin yıkıl -
ması için, gizli ve açık Ruslara 
yardım edocektir. Bnnu da, Skan. 
dinavya devletlerinin Finlandi
yaya yaptıkları yıırdımlan kes· 
tirmek ve bu memleketler tankl
le Finlanıliyaya giden sitalılartn 
ve gönüllülerin geçmesine mani 
olmak için, onları şiddetle tehdit 
ve tazvik etmek suretilc yapabi
lir. O zaman, İııgi.ltere ve Fran· 
sn Finlere yardım edenıiyccek
lerinden Kızılonln, d;;ıha muvaf
f;;ıkıyetli çarpışabilir ve bu va
ziyet karşısında, müttefild~r de, 
Sovyetlerle doğrudan dogruya 
harp etmek mecburiyetinde kalır. 
lar. .. . _ .. 

Bu gwrip harp. bcr g~n ye":': ~
ni garabetler dogurdug-un~ gore, 
bu son ihtimal de tamnmıle va
r;ttir. Vazi.vetin ve harbin na
sıl bir istikamet takip edeceği· 
n.i. ancak hadiseler gösterecek -
tir. Fakat mes' ele bir askeri he· 
sap mes'elesidir. Bu hesaplar ne
ticesinde, müttefiklerin, Alınan.
ya ve Rusyaya karşı, muvaffa
kıyetle harp edebilecek kadu 
kuvvetli oldukl:uına emniyet ge
tirmeleri lazımdır. 

ABİDİN DAVl::R 
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BU CAZİP 
DEGİŞİKLlr ı 

ANİ T SİR 
Yazan: Ziya ~akir 

IHumıa, en sev(ljıği şeydi. Ba
zı gıi:nleııi., sade huıma yemek
le ı;ıeçiri:rdi .. HET y~i itidal 
ile yediği hlade, bol lınl kabak 
yemekten çelo.mnez: 

- Kabak, kalbe ferah verir. Ve 
zekayı arttırır. 

e, eı;hahıoo da tavsiye eder-
eli. 

(Üzüıın) ü, her :meyvaya ter
cilh ederdi. Ekseriya, tuzla hıyar 
yerdi. He-r sa.balı 0-.r tas bal şer
ibeti içmek de, en ebemımiyet 

wıxlıiği fıcletlerdendi. 

* 
Arabistan habkırun tfu'lü tür

lü baharlı ve bıberli çeş. t çe
şit yemekler yedigı l:ir de\"irde, 
Resulü Ekfern Eieııdim:Z.ı: mu
tad olan t.aamlarını böylece tuiı
dit etm<!si hiç şüphesiz kı (sıh

haıt. me><'l•si) ,di. 
Sıhha.t, onun nazarında her 

çeyden ak::emd,_ İyi çalış:m bir 
vücutlun, ancôık ~.::de ve ınute

dil yemekler .. Adeleelıre ıkuvvet 
ve cevikJı.ık verecek mümarese
lerle idare edılı<ıb:J.eceğı.ni s:iy
J.erdi. 

Hicret senelerine ikadar, Me
dine halkı (Sıtma) dan son de
l'€cede muztarıpti. Bu!llun sel-ep
lerım arştırarak bu feliııketi or
tadan kaJdumak, hiç kimsen..n 
ak.ına gelmomişt.. Resu!U Ek
rom Efendimiz, Med.ne<le yer
ılıcı;b.kten sonra, bu mesele hak
kında da derhal tetkikata giriş
ti. Bütün halkı kasıp kavuran 
bu müz'ic hastalığın, şehri iha
at eden bataklıklardan iler. gel
dıj?.ni O<eşfetti. Her şeyden ev
vd, bu bataklılkları kuruttura,. 
ra.k bu büyük felaket;n önüne 
1ıecti. Böylece (t.ııb) ilmindeki 
dehasını göster~"-

Resulü Ekrem Efendlmizin 
bu salıad:aıkı:ı bilgil<ri ve tet.kikle-, 
:ri de çok siıyanı dikkattir. Hao
talan tedav.i hususundaki tavs'• 
yeleri, .bugünkü (tıb alemi) nde 
bJe ehemmiyetle tatb'ık editen 
iliıçlara esas teşkil et.m:ştir. is
lim daktorJan tarafından (Tıbbı 
Nebevi) namı ver.i.lenı bir takım 
tedavtı usulleri ve ilaçlar var 
ki. l:ıunlan frenklerin en büyük 
tıb aı.in:ıleri bile tel.kik e~ 

Tefrika: 157 ıut-. ua ıı:u. 111 ıı. ... 

Küçük arkeııtr;ı,: (Şef: Necıp 1, ?>\ 
ım:s er .. Şekillerin:• islfıh etmıck \ As.k:nı.). 1 _ L:ı.uıbc!llSC'b!-Jagec: ıkb · 
suretiyJ.: bunlardan ist..fade ey- ,., .,, 

1 

Yı.tlızlara doğru (fantez;ı), 2 - .,· 
lem.Qlerdir. * Kutsclı; lspanyol .kaprısi, 3 - Zi- •. 

eb.rer: Şntzmayster operetinin. ! AİLE HAYATI valslarf, 18.- Proıı;rı:.nı ve mem- Bayan 
Muhtelif ves.leh•·le arzetmiş- 'iel<et saat ayıaırı, 18.05 Türk mü· O Bramalle'ID 

tik ki, o d~vil'de bülün Ara.hıstan c..ğı: Fasıl ılıeyeti, 18.55 Ser- ' 
muhitinde. aile kadınlarına bır best san·t, 19.10 Mo'mleket saat iki lötogralı 

VAL1'41Z 
7 GÜNDE 

OLDU 

disi deve kadar bile ehe.ınm:yet aya;ı, Ajans ve metearoloji ılıa-
v<rilıniyor .. Klz evıau.a.r, evde beriıel:i, 19.30 Tüik müzıgi: Ça-B.11 ı·nanı\mauacak Qllıl ııen1ot 
kalabalık et.mesi::ıler dı..ye, di- !anlar: Cevdet Çağla, Kemal N. 1 
n diri topraklara b!ömülüyordu, &ey.hun, Fahri Kopiız, İzzettin fakat \ı.ı\z 

ka~~~~~~,~~;:ı;~·b~~ Ö~t=- Ok.uyan: Melek Tokgöz. 
1 

BiZZAT TECRÜBE E\l n 
Efendımiz. henüz pek küçfok yaş- ı - Raıi Eı.y - Karcığar şar-

BAŞ, DIŞ, NEZLE, 
GRiP, ROMATİZMA, 
NEVRALJİ, KIRIKLIK 

larında iken butün hu fao.aları kı: (Güıü~er sevdıği:nı), 2 _De- Ancak bir hafta zarfın.da, bin-
idra.k etınişıer .. Daha (dın) neşri- de _ Karcığar şan!": (Girdi gö- !erce kadı.n buruşuıkluklarından U K Q V AP 
ne başlamadan evvel bu vahşet nül ;ışk yoiunaJ, 3 - ...... - Kar- lkurtuldu'ar ~e. ~:rkaç sene ~enç-ı '' 
ve cinayetlerin önüne geçmek C<:ğar tiıro;.ü~ (Pınarın başında), leştiler. O.ldınızı kendi tah:ı v~ KömürcU!Uk va vapurcu'.uk 
lüzumunu düşünmüşle.<L. 4 - S&dıettin Kayna!k. - tüııkü.: kıymetti gençlik unsuru olan <BI-

Rcsulı.i Ekrem Ef<ndimiz, hiç (Da"ları hep kar aldı}. TÜ · ŞİR Tİ 
il · · "' OCEL• cevılıerile canlandırınız. RK ANONiM KE şüph~'S.Z ki en iy, bir a· e reısı. 2 - Okuyan: Mefharet Sağ-

idi. Henüz pek gen(: oldukları na.k. 
halde, Hazretı (Haticeı }'ı bil- ı - N~;ı,buxek şarkı: (Göıımek 
tün kuvvetkriyle sevmişler .. O ister), 2 - Ziya Paşa • Nişa-
muhctte yaşıyan.arın kırk, elli burck şarkı: (Bın zeban söyJer-
kadın ile izd.vaclc ı en taıbii bir sinı, 3 - •...•. - Nişablll'<k şar-
adet oJımasın.:ı raııım,,n, «en dile- kıı: (Mesti naz~m .kon büyüttü), 
vı büılün genelik hay..ıtını yalnız 4 - İzzettin ÖMe - Tambur tak-
(Hatice) ı.le ııoonrı.iş•c:rcl!ı. Re- si:ıni, 5 - Ali Rıfat - Nişaburek 
sulü. Ek.remin bu hareıketi, hiç şarkı; (.Meyledip •bir gülüzare), 
şünhesiz ıki o mub.tte görülme- 3 - Okuyan: Mahmut Karın-

'Esas mukavelenamenin 51 inci 
:maddesi muc~bince, Rı.rket:mizin 
Umumi Hey'eti 12 M:ırt 1940 sa
lı günü saat 15,30 da Galata Ta

Ve tutun ağrıfarm·zı 

derhal keser. Lüzumundı 

gUnde 3 kaşe alınabilir. 

Kurşun kaynakçısı 'aranıyor 
GEr~LIK ~UNGIPEK FAaRIKASI iÇ! ~ 

muktedir bir kurşun kaynakçıya ihtiyaç vardır. Ücret iktidarına 
göre tespit e<lil<'Cektir. Taliplerıln 

Siimerbanl, İstanbul Şubesine 
Hemen müracaatlan. 

!I 

ISTANBUL EELEDlYESiNDEN 

1 

mıs bir faz.Jetti. d aş. 
(Hatice) nm vefatından ve 1 - Sivas tiİl'küsü: (Sarardım 

Cildiniz hemen tazelenip genç
leşecektir. •BİOCEL• Viyana ü
niversite profesörü Dr. STEJS
KAL~n kesfidir k.i halihaz:rda 
cild unsuru olan pemiıe renkteki 
Toka'on kr"'1'Ilillin terki'oinde 
mevcuttur. Her akşam yatmmroan 
evvel tabblk ediniz. Siz uyurken 
cildinizi besler ve geru;le~tirir. 

Gündüzler için de yağsız beya~ 
renkteki hıkakın kremln.i kul'a
nınız. Birkaç J(Ün zarfında, siyah 
!benleri erit'.r ve açık mesameleri 
s!.klaştınr. En sert ve en esmer 
b;.- cildi vumtı'iaLp tevaızlatlırır. 

hir Han 4 üncü kaıtınrl-3'ki mer -
kezinde adi tıoplantl(Ya daıvet o'u
nur. Gerek asaleten ve herkese 1 
veıkaleten umumi hey'ete i\ılirak. 
edecek olan hissedarlar ıhisse se
netlerim 5 Mart 1940 salı günü
ne kadar şirketin' idare merkeo:ine l.a•m-s:ı;m:llE!m:m:ıcm:ı=ı:ııımı•-•11111ı.mı••11111cı•m1tl 
tevdi ebrn.e'eri lazımdır. l' 

hicretten sonra Resulü Ekrem iben sarardım), 2 _ GüJızar tür-
Efend.m:z (Medine) de yeni tıx kü: (Küvengın yolu bu mudur), 
aile ocağı tesis etımıs.erdi. Me- 3 - Hiııseyni türkiı; (Yakma gel 
d:.nenin en mes"ut yuvası, hiç yakına), 20.15 Konuşma (deş ı:ıo-
şüphesiz kı, (h<ıne. saadet) d!i. liti.ka hiıd.sderi), 20.30 T:ElMSİL 

O tarihte, muhtelif zevceler Bır sukütu haya:'., Yazan; Ekrem 
aJm.ak, yalnız Arabistan muhLtiı:ı- Reşid, 21.- Serbest saat, 21.10 
de d<>ğil, dünvanın en (medem) Konu~a (haftalık pasta JmtUr 
addolwıan yerle!'·n.de cfü tat\>ık suı, 21.30 Müzık; Rıyaseticum-
edilen bir adetti. Awup;;nın, hur bandosu l'>ef: İhsan Kün-
fhkren en müteukki milletleı~. cer), 1 _ Blonkenıbuırg: Marş, 
arasında (zina) ve saire ~:ıbi bir 2 - Beclh-0ven: Proımelhee uver-
takım şehevi sdaheU"CT hüküm tüc·ü, 3 - &.eth-0ven: Beşinci 
sürmekle ıberaber, o milletlerin S,nfoni, 22_15 Mem.eket saat 
-baslarında bulunan hükümdar -

· l ayarı, Ajans haberl<>ri; Ziraat, larla servet sah:nlerı, sara_,. arm-
da sürü sürü k.admlar beslemek- esham - t.ahvi!fıt, kambiyo - nu

ılrut OOrsası (fiyatj, 22.135 mü.-
tel~rdi. ı ) 3 

Hıristiyan alemin.in en büyük. z.ık; Cazbant (p. ' 23.25/2 .30 
kahraıınanı tela.kk• cdileı:ı (Ars· ~ki PrograJn ve kapanış. 
]an yürekli ~arı hakkında (Ro- İmtiyaz sahibı ve Neşriyat Di-
pin) tarafından şu satırlar ya- rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 
zı!mıııtır: (Arkası var! SON TH .. GRAF Basımevi 

Şehir 
1 iyatrosu 

TEPlillAŞJ DRAM 
KJSMLl\fDA • 

28/2/940 Çarşamba günü akşamı 
.>aat 20.30 da 

O KADIN 

* 
İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 

28/2/940 Çarşamba gündüz saat 
14 de ÇOCUK OYUN.U 

28/2/940 Çarsanııba günü alu;amı 
'3aaı:. 20,30 da . 

HERK&s KENDİ YERiNDE 

RUZNAME 

1 - tdare Hey'eti ve MurakLp 1 
raporlannın okumnasL ı 

2 - 1939 yılı bLanQOsu ile kar 
ve zarar he.salbıruP tetltik ve tas-
1.ıİ!ki ile idare hey'etinin ilbrası. 

3 - Nizamnamenin 44 üncü 
maddesi lle 1939 yılı için müra
kipliğe tayin edüen Bay Baha 
Tekkeliıve sebıka·t eden faaliyeti
ne mülcıılhil taihsiootının tayini. 

4 - 1941 de toµlanacak hey'eti 
umumiyeye kadar icrayi vazire [ 
etmek üzere ilıir murakııl:ı:-n fayj
n.i w talhsisatı.nın tc,,~,·ı · 

5 - Hey'eti İdare azasın:n al
tıya ib.aı/;ı ile hir azanın ilaveten 
ınnıwı. 

6 - Ticaret Kanununun 323 ün-

Cerralh.paşa, Bcyofllu, Haseki ve Emrazı zühreviye hastahane~e
rile Zeynep Kamil l>oı(umevinfrı 939 mali yılı ihtiyacı iç:n lüzumu 
olan lnıru ÜZÜl)'J, 1rnru kayısı, üryani ve kuru zerdali satın alınmak 
üzere açık eksi'.tıneye k.onulmu.ştur. Tahmin bedeli 1638 :;ra 17 ku
rUŞ ve ilk teminatı 122 lira 87 kuruştur. Şartname zaıbıt ve muame
kit kalemônde görülecekrtir. İilıale 6/3/940 çarşamıba l!iinü saat 14 de 
Daimi encümende yapılacaktır. Tal1plerin i'k teminat mak'tuz 
veya mektup~<ın ve 940 yılına a~1 ticaret -Odası vesikaları ile ihale 
gün;; '1':ıavycn $&alta daimi encümende bulunma1arı. (1330) 

* lstimU1.kinin umum! meniaaıtlere u:yıgun!uğu tasdik edilip kanu-
nen 450 lira kıymet takd•i'r edilmiş o~an Beyazıt Camcı Alı mahallesi 
nin Cumhuriyet caddesinde 58 eski 70 yeni kapı 649 ada 16 parsel 
No. lu kagir diiıkklının mutasarnfı olduğu tapuca 'bil<lirilen Sa ''ınl 
kızı Advive Cizmaninin ikametgafrıı olarak flOOterilen Beyazıt Cam
cı Al.i mahallesinin Ordu caddl!S'in.de 194 No. da l:ıu!unamadığı no
rterlıiıkçe ıbildiri'.ıniş olduğundan 3710 No. lu kmnun 10 uncıu 
marldesi!"e tevfiıkan ica'P eden teıbliğ varakalannın llu gayvi men
kule, lbelediye dairesine ve umuma mahsus mahalline 20 J(Ün müd-
det~e talik edildijli ilan olunur. (1551) 

cü maddesi mucibince hey'eti ida- !ll•••••••••••••••••••m•m••• 

lfl.:4fVI 7 ARIJlif'fDG' T'flFAf' VG 1 

+IAC C;ô\C' Z~l.~11 
Saraıbunanın gi.ızel gözleri şim

di onun bütün harekefeıini in
ceden inceye takl.lbe baışlamıştı. 

yarlar .. 
Sarabuna sözlerini tekrarladı 

ve cariye onları şöyle ,ercüıne 
etti: 

re aza1 annı.n gerek kendi ve~ 1 1 
~::t:c~r!:1ıaarş~:1t~~:- nhisar~ar Umum Müdürlüğünden 
ame'.e yaıpması, iQin kenıdilerine ;;.•••••••••••••••••••••••mezuniyet verilınesi 

7 - Ş:rket işlerinı; tedıvir için 
sureti matısusada memur edile
ceklere verilecek ücreti tesbi.t 
zımnında idare meelisine salfilıi

I - 6X8 telli ve 14,5 onslıı>k kaııaıviiçeden 70X 10'2 eob'adında beş 
yfu: lbm adet mamul ÇUNal ile nüm ııne ve şartname:eri mucfüince 
350 bin metre düz .beyaız kanaviçe ve 90 bin metre kırnıızı çizgili 
kan~ ve 150 lbin adet heyaz çul satın alınacaktır. 

11'.şt.e gerek bu valt ve gerekse j 
ona karşı esasen mevcut olan 
revıgilıeri iledir ki, cmye:er gü- 1 
zel SaraO:ıwıanın Halıienin ho -
şwı.a gittiğini cidden memnun 
l:ıir nazarla gijrmiiışlerdi ve bu se
lbep1e onun taraimdan verilen 
e~ri, güvercin ralm ~mrini içten 
gelen bir istekle yed ne getiriyor-
18.PdL 
Elıniriümümllninden kapıda per

denin iki taraflannda e:lpençe 
lbekliyen nöbet cariyr-sine kadar 
!herkesin memnwı olduğu bu cün
lbii.:; b~langıcı.n.da yalruz mem -
nun olmıyan ve k"lskanç 1 ık kur -
du ile 0kendi kendini yı;.yen bir 
.kiı;i vardı. O da Saadandı .. 

Ya1n12. Saadan mı gayri mem
ınwıdu? .. 

Ha(Yır ••• Onun g>bi ayni sebep, 

Tefrika: 155 

ayni tesir altında gayrli mem -
nun ve yine-onun gilii k:skanç -
lılda kuduran başka biıisi daılıa 
vardı. O da, yandaki odada ve 
delikten cünlb~-1ıaneyi gözliyen 
.Sara:bunamn itşıkı Halt.tti ... 
Emiri.ılmüminin ve Valide Sul

tan, ilk defa gördükleri_ tu gü -
vercin raksını büyük bu hayret 
ve takdirle seyrebtiler. 

Raks hitam •bu'ur bulmaz Mu
hammedülemin haykcrdı: 

- Şaraıp .. Şarap getıirin .. 
V alitle Su '.tan, peş:.nden ayrıl

mzyan Saadan'a bir isaret yaptı. 
Saadan, sap.sarı kesildL Fa

kat gözlerinden ateş saçrlıyordu. 
Nihayet intikam saati ·gelip ça>t.
mı~tı. .. 

Köşedelııi işret sofrasına doğru 
yfü-üdü. 

Sa adan te.<i\ş ve heı ecamnı bel
li etmemiye çalişıyıoı1lu. Gümi4; 
tepsi içinde bulunan ilç tasın ü
çüne de şaraıp doldurou. Kafa _ 
sındaki intikam neş'esi, taılıtta üç 
kışi dej:,..U, >ki kişi olduğunu ve 
Harunürreşit zamanından kal -
ma bu kıymeıt:i şarap tepsisi ü
zerindeki üç tastan Ca!ere ait o
lan aki.k'isonlin saılıibi bulwıma
dığını ona unuttumıu.ştu. 

Elinde tepsi taıht sedirinin !pek 
haUarla döseli basamaklaI" .. nı çık
tı. 

3araıbuna De Ha'ifenıin tam kar
~ısında ve sağ d:rzini yere kıoy -
mak -suretile eği'di. 

Haroonun kızı gözlerini Saa -
da;un gözlerine dikti. Kendi ha
yatına ıkastetmiye hazırlanmış 
bu cariyeye karşı kin, nefret ve 
meı-!ıaımetlc baktı. 

Güzel dudakları har~kctc gel
di Jıbrani'ce tb <ey'cr söyledi 
genç Ha 'i.fe hemen seslendi: 

- Tereüman .. Tereüman .. Gel.. 
Bak .. Sultaı;ım ne emir ·b'Ui)'uru- l 

- Biziım diyarda, F<i-lıstinde u
suldendir .. İ.k ş:ıra.tı evvela sa
kiye içer. Bu ayni zamanda eğ
lence meclisine uğur da getirir .. 
Eğer Emirülıniiminin müsaade 
ederlerse bu güzel sakiye bize 
sunduğu şaraptan evvelıi kendi
si ıçsin .. Hazır tepside ve tesa • 
düfen de ÜI,; tas var... . 

Halife .çı.ldıras;ya sevmi·~e baş- j 
ladığı Saraıbwıan.n bu emrinin 
deI'hal yerine getirfmesi için Sa
adana: 

- Duydun ya. dedi. Bu maz
bariye:ten memnun olmalısın .. 
Bu güzel kızın sayesinde hu altın 
taslardan şarap içe/bileceksin. 
Hatta benim pırlan<talı !asımdan 
lbile içsbilirsin .. Yalnız .. Yalnız .. 1 
Zümrütlü tasa elini sürme .. O tas
tan şarap •içmek acak bu giil'~ı 
kızın haık·kıdır. Bıııbamın 1'cnı<
resi Allioaseye ve;diği mevkii bun 
dan sonra o alacakt!l'. 

(Arkası var) 

~t veııilinesi.. 
27 Şulıat 1940 
İdare Meclisi. 

TAKViM ve HAVA 

28 Şubat 
ÇARŞAMBA 

ll - Menşeleri lı:ıW.Jtere olmak üzere enı:tis:poıllble klering es-. 
sına müstenit akreditifi idarece temin edilm~1Jr. 

m - Pazarlı:k 8 ·Mart 940 cuma günü saat 15 de KaD:ıataşta leva
an ve mUbayaa:ı ~ alım lıxınıisyıonunda yapılacağından 
:isteklileııin pfiltarlrk iıç.in tayin oluoon gün ve saatte % 7,5 gü,venme 
paralarile birlikite mezkür lwmlsy.ona gel:me!eri. (1531) 

DENiZ LEVAZIM SAl INALMA KOMiSYONU ILANLARI 
Hitti: 1358 Rumi: 1355 26070 adet ampiil alınacaktır. 

2 nci ay Gün 59 Şubat: 15 l - Teahlıüdünü ifa edemiyen /bir ıınüteahhit nam ve lıesabına 
l'rluha:rrem: 19 asım: 113 olıı:ıak üzere 26070 allat ampül 29/Şuibat/940 tarihine rasla\Yaııı 
Güne~: 6.39 Akşam: 17,57 ıperı;emıbe günü saat 14,30 da pazarlıkla alıı:ıacaktır. 
9ğle: 12,27 Yntsı: 19.26 2 - Taıhmin edilen bedeli (924D) ve ilk teminatı (693) lira (38) 
ikindi: 15.32 İmsak: 5,00 kuruıı olup şartnamesi komisyondan alınabilir, 

- HAVA VAZİY1'.'Tİ _ 3 - İstek'ilerin 2490 sayılı kanununda yazılı V€saik'e <birlH<te 
Kasınıpa~ada bulunan komisyona belli .ıı;ün ve saatte müracaatları 

Yeşi1.köy !Meteoroloji istasyo- (1530) 
nundan alınan malür.ıata göre, ı========================== 
hava y:uırdun Kara.denizin şar kı- Jar umumiyetle şimal istikame- saı:ıkidom saniyede 5-7 metre hız
sımlarında kapalı ve yağışlı, ı· tinden, Orta Anad.ı-luda hafif, di- tı:a esmiştir. Sa.at 14 de hava taz-
'!'rakya bölgeleri)"le 'Marmara /{er ilıölgelerde orta kuvvette es- yiki 25,2 milibar idi. Sühwıet e>1 
havzasında cok 'b11J:ıı.\Ju, di~ mistk. D.üıı İstanıbulda hava bu• yüksek ~,6 ve en düşük 0.8 sn~ 
ynlerde ·bulutlııı geı;llliş, rüzgar- hıotlu eeçın.iş. rili.garlar şiıınıı1i tia:fa~ k~0·a(',;iJmiştir. 


