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HARiCiv· VE Ki UHiM BEYANATI 
T ürkiyenin takip etmekte olduğu dürüst, vazih ve samimi politika, müttefik 
olan veya olmıyan bütün Balkanlılar tarafından takdirle karşılanmaktadır 

Ş. Saracoğlu dün sabah şehrimize 
geldi ve akşam An karaya hareket ett i 

. ... '"' . .. . .. ... * ........... .. 

Belgrad toplantısın'n en 
mühim muvaffakiyeti Bul
garistan ı kazanmasıdır 

= 

Balkanlılar arasındaki bütün 
l htil8fların halline başlanacak 

Böylece Bulgariatan harpciler cephe•ine Jetil, 

6arıJcılar cephe•İne iltihak ctmiıtir; bu mühim 

murJaffakiyctin Jıtız.andrna•ınJtıı en mühim amil

ler, Bulııarİ•tanın hüsnüniyeti ile Tiırkiycnin 

ctüriı•t, reali.ı, barııcı ııe barı~tırıcı politilraHdır. 

Va:Ji muavini, Parti vilayet ida
re heyeti reisi Fikret Silay, Tüm 
general Osman Tufan. Üniversi
te rektörı.i Cemil Bilse!, İstan
bul müddeiumuımisi, Emniyet 
direktörü, viliiyet erkanı, kon
soloslar, yabancı ve yerli garote 
muhabirleri ve kalabahk bir halk 
kütlesi tarafıııdan karsılanmıs -
tır. İstasvonda başta bir ban do 
müzika olmak üzere bir kıt'a as
ker ve bir müfreze polis tara
fından selam rasimcsi ifa edil -
mistir. 

Haı~ciye Vekilimiz Şiikrü Saracoğlu kendisini selıiınlıycın kıtaat önünden geçiyor .. 

- -- ========"" 

Yazan : Abidin Daver 
Balkan Antantı Konseyinin, 

BeJıp-ad içtim.:ımda elde eıtiği 
en mühim netice, Bulgnristaııı, 
flmdiye kadar olduğundan daha 
knvvetli bir şekilde, Halkan Pok
tı devletlerine yaklaştırmış olma
aıdır. Balkan Antantı, epey za
nınııdanberi, Bulgaristanı kendi 
lçine alnıJya çalıştığı Jıulde bu -
ııa muvaffak olamamış; hatta, 
bıına muvafiak olmak şöyle dl'r
aıın, Bulgaristanı kendisine doğ
ru celp ve cezp dahi edememişti. 
Bulgaristan, dalın ziyade ken

disine karşı teşkil edilmiş olan 
Bulkan Antantına girmek iste • 
miyor, Yugoslavya ile anlaşarak 
ondan bir miiddet için toprak 
talebinden vazgeçiyor, fakat Ro
manyadan Dobriçcyi, Yuııanis -
tandan Dedeağaç yoluylıı Ege 
denizine koridor istiyordu. 

znkcrclcr yapmış olmasına ve 
bu dc\lctc meyyal bir siyaset 
takip eder ı:ibi gör<inmesine rağ
men, daha ziyade Türkiyeyc yak
laştı. Nihayet, Hariciye Vekil -
Jeti umumi katibi Numan Me
neıncncioğ·Junun İngiltere ve 
Fransadan dönerken Sofyada 
kalmasmı temenni etti. Bu giizi
de Tiirk diplomatı ile Başvekil 
Köseivnnof orasmda cereyan e
den miizakerelcrden sonra Bul
garistan Türkiye ile dah; sıkı 
bir dostluk takibine başladı. Ha
riciye Vekilimiz Şiikrii Saracoğ
luııun Bclgrad toplantısma gi -
derken Bıılgar Baş\'ekil ile yap
tığı temas, Bulgaristnnı Balkan 
Antantına, şimdiye kadar göriil
mcmiş bir &ekildc, ihale etti. 

Belgrad toplanlmnda cereyan 
eden ıniizakerelerden sonra, dört 
Balkan Jrvletinin mümessilleri 
Bulgari•lan hakkında ~ok dosta
ne sözler söylediler. Yunan Baş
vekili, diinkü gazetelerde intişar 
eden beyanalmıla, •Antant dı -
şında bttlunan Balkan memle -
ketlerinin dahi aza devletlerin 
hattı hareketini tasvip etmekte 
olduJ!unu• söyledikten sonra 
•Buna binaen, Bulgaristan, ba -
rışçı grupı.:muza iltihak etmiş 
addedilebilir• demiştir. 

Saracoğlunun dün sabah alınan 
resiınle.-inden biri ... 

Belgraddak.i Balkan Antantı 
Daimi Konseyine iştirak eden 
!Hariciye VeldHmiz Sükrü Sara
coğlu ve refikası ve refakatlerin
deki zevat dün sabah Semplon 
eksp:resile saat 9,3ti de şehrimize 
avdet etmişlerdir. 

Hariciye Vekilimi7, istasyonda 

Haricive Vekilim;.z istasyon -
dan ayrılırken istasyonu doldu
ran kalabalık bir halk kütlesi 
tarafından hararetle alkı!;lanmış
tır. 

Sükrü Sar .. coPlu istasyondan 
otomobme do/!ru Parkoteline l(it>
mis ve akşama kadar istirahat 
ettikten sonra saat 19 ela ekspres
ae Ankaraya hareket etmiştir. 

!Hariciye Vekilimizin Par ise· gi
deceği haberleri doiiru değildir. 
Şükrü Saraeoğlu varından itiba
ren Balkan Antantı reisi olmak
tadır. Yarm 0 ;mdiki reis Roman
ya Hariciye Nazırı Gefenkonun 
müddeti bitmektedir. 

HARİCİYE VEKİLİMİZİN 
BEYANATI 

Hariciye Vekilimiz dün saat 
15,30 da !Matbuat erkanını kabul 
ederek su beyanatta bulunrnuş

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Alm anya b üyük bir 
taarruza hazırlanıyor 
Askeri hizmete dahil bütün 
Almanlar silah altına alınıyor 

Gayri resmi Bulgaristan Tür -
kiyeden de arazi istemekle be -
raber, resmi Bulgaristan çoktan
beri, böyle bir şeyi ağzına bile 
almıyor, işbaşına ııeleıı Bulgar 
hükumetleri Ttirki)·e ile dost ge
tinnıek ııayesini takip cdiyoı-lar
dı. Billıassn Kösei\'anof hükfı • 
nıeti Türkiyeye karşı dos!luk -
tan ayrılınak istemez ııörüııiiyor
du. Türkiye ve Yugoslavya ile 
doM olma•ına rağmeu, Bulı:aris
taıı, yakın zamana kadar Bal -
kan Antuntının diger iki rüknü
ne kar~ı olan taleplerinden, bil
hassa Dobriçedeıı vazgeçmiş de
lildi. Nitekim, 1939 nisanında, 
Almanya, Roman) ayı tazyike 
haşladıil'ı ve bu devleti iktısadi 
esaret altına nlmıyıı çalıştığı za
>rıan, Bulgaristan, Alman - Ru -
llleıı miina~tılhctlcrinin inkıtaa 
~ğrıyacaıi,ını sanarak hemen se
( erberlik yapnııyn karar vermiş; 
.;ıka~ tahmini yani.,, çıkıp da 

Hariciye Vekilimiz de, Bel - , 
graddan a\·detinde, Sofyada, pek ı 
samimi bir şekilde karşılanmış, ı 
Bulgar kralı tarafından kabul e- ! 
dilerek bir saat siiren bir ınü -
Jakatta bulunmuş, Bulgar Baş
vekili de iki saat görüşmüştür. 

erlın ile Bükreş yeni bir uzlaş
~ıya varınca, bu kararını &'Cri 

ırultı. AJnıDn)·n, Lchi:stana ta· 
anu 1 1 . ta za ıa:tır anırken, Bulgarıs -

81~.d~ kısmi seferberlik iüın 
lchıştı. Bulgaristan, Almanlurın 
ta~ ıstandun sonra, Ronıauyaya 
1rı:rruzu halinde, kendisi de Ro
~e 11Yayu hi.icuın cdcr~e, Tilrki
tı Ve Yuuanistanın Balkan Pak-

llıu ·b· ler· . cı ıııce harekele .ı:eçccck-
t:ı:nı bildiJii için, Türk - Bul -
la, ve Yunan - Bulgar hudut -
::ı da asker yığmıştı. 

ilı .ava Kızılordunun girınesi 
dıı~tıne Aln1unlar, Rumen hu ... 
ltu undan çekildiler. Bir Alman-
1.an~en _harbi patla:nadı ve Bal
lntt 1•r ılk harp tehlikesini at • 
l'ist 1 ar: Bundan sonra, Bulga _ 
""k •o ıle Tiirki~e, hudutlardaki 
len erle~inin fazlasını, mütekabi
liuı!er_ı aldılar. O vakittcnbeı:i, 

barıstan Sov)•etlerlc bazı mü-

Bulgar gazetelerinin hu ziya
retten bahsederken kullandıkla
rı lisan son derece dostanedir. 
Ultro gazetesi başmakalesinde 
•Bu ziyaretn Türk ve Bulgar 
milkt1eri ar:ıısında mevcut dos -
tane ve kaıı:le~çe münasebellc -
rin bir kat daha takviyesine yal'-

(Arkası 3 ;ıncii sayfada) 
ABİDİN DAVER 

Türk matbııat! 
erkll.nı Pariste 
Heyetimiz 14 şubata 
kadar Pariste kalacak 

Paris, 7 (A.A.) - Türk !Mat
buat mümessilleri bu sabah Pa
rise muvasalat elmiş ve Harici
ye Nezaretinin ve Türk sefare
tinin müm('<;Sj!Jeri tarafından 
karşılau,mışlardır. 

Heyet 14 şu bata .kadar Fransa
da kalacaktır. 

• 

!ngiliz ve Fransız askerleri bir tevakkuf esnasıııda ...• 

Bern, 7 (A.A.) - Hitlerin 31 
kanunusani nutkunda haber ver
mi~ olduğu harbin ikinci safha
sının başlıyacağına dair bir ta
kım alametler vardır. Bu harp, 
ta:t_varel<:rle kütle halinde yapı
~a~ak taarruzlarla ba~lıyacak -

tır. Bu havadisi veren Bund de 
Berne'dir. Almanya taarruzla
rını bre.hassa lngH~ereye karşı 
tevcih edecektir. lrıl(illz liman
larına .karşı harp donanmasının 
da iştiraldvle hava hücumları 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

d ü n Veygand 
Mısırda mera .. 
simle karşılandı 

F r a nsı z Gen er ali 
Kral Faruk tarafın-

dan karşılanacak 
Kahire, 7 (AA.) - Kahırede 

birkaç gün ka ~acak olan şarki 
Akdenız )ıarekiıtı sahası başku -
mandam general Vtygand'ı ha
raretle karşılamak üzHe Mısırda 
hazırlıklaı· görülüyordu. 

General Veygand, yüksek rüt
beli erkanıharp zabitlerile bir -
ilkte Beyruttan tayyare ile ge
lerek Mısır ve İngiliz resmi ma
kamatı mümessilleri, Fransanın 
Mısır elçisi, B. Devitas;e, konsolos 
Juklar ve Fransız ko'onisi er.kiıru 
tarafından kaı0 ılanrnıştır. Ya -
rın general şerefine İngiliz ve 
Mısır askerleri taraiından büyük 
bir geçit resmi yapılacak ve Ge
neral Veygand, burada ikameti 
esnasında, Kral Faruk tarafın -
dan kabul edilecektir. 

i ki lrlandalı 
tethişçi dün 
idam edildi 

1 l ngi l t e r e de suikast
! !ere karşı tedbir alındı 

Londra, 7 (A.A.) - Geçen a
Jtuslosta Coventry'de İrlanda 
Cumhuriyetçileri iarsfından ya
pılan ve birçok kimsenin ölü -
müne sebep olan suikastte met
ha?dar olan ve idama mahkum 
edilen Peter Barncs ve J ames 
Richard bu sabah saat 9 da asıl" 
mı.Wardır. 

L-0ndra, 7 (A.A.) - Polis mü
fettişleri her türlü kargaşalık 
çıkarma teşebbüslerine mani cl
mıık için dün gece Manchester'in 
cenup mahallelerindeki birçok 
İrlanda klüplcrini basmışlardır. 

iDil:er taraftan poli> tah~ye 
kıtaatı, umumi binaların, elek
trik fabrikalarının etrafında ve 
şehrin köprüleri başında kara
kol beklemektedirler. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

-Ladoga ile Pets 
mo a 6 Sovyet 
fırkası bulunuyor 

------------1. 
! Sovyetler Sum-

1 

! mada 4500 kişi 
j kaybettiler 

F i n l a n diya lıla r muka
vemet edıyor 

Amsterdam, 7 (A.A.) - Stok
holm Tidningen'in Caremie cep
hesindeki muhabiri bCdiriyor: 

Ruslar, hattı harbe yeni bir 
nrka daha ~evketmişlerdir. Bu 
fırka, Hatjalahadenja ile Suınrna 
arasında 20 kilometrelik bir mın
taka işgal etmiştir. Bazıları 35 
ton olan 150 tank ile :ıoo top, 
Careli Berzahında 'apı!an mu
azzam yeni taarruza iştirak et
miştir. 

iiVIuharebe. bütün gün devam 
etmi~tir. Ruslar. beş defa hü
cum etmişlerse de lx·•inde de 
tarcledilmişlerdir. Muharebe, 
ancak geee yarısı sona ernı.ştir. 
Rusların Summa ro ntaka.-.ın

da \'\;r.rıiş oldukları t~.efat mjk
tarı, 4500 kişi tahmin edılınck-
tedir. · 

Suımma mıntakas. ndaki !-.zyik 
çok siddetlidir. '• e Finladi\•aiı
ların mukavemc!leri haYTailaığa 
şayandır. Fakat Finlandiyalılar 
Rusların ezici adedi faikiyetleri 
karsısında ilanihaye mukaYemet 
edebilip edemiyecekleri suale şa
yan görülmektedir. 

Ladoga ile Pctc.amo arasında 
hududu geçen Sovyet fırkaları

nın adedi 16 tahmin edilın<:'kte
dir. Yalnız arazinin teşekkül 
tarzı, Finlandiyalıların Rus kı
·taatın a karşı cüz'i mik ar<la kuv
vet çıl::armalarına n1eda ( k
tadır. 

Kopenhag, 7 (A.A.) - Natio
nal Tidende gazotcsinin Berlin 
muhabirine göre, Ahnan hüku
meti Finlandiya tle Sovyctler 
Birliğini u?.laşt;rmak imkanını 
lr;ıfi surette bularnam~ktadır. 

Şiddetli harplerin cereyaıı ettıği 
mıntakayı gösterir harita .. 



lllAYFA - ! 

BOYOK TARİHİ ROMAN : 95 ı--~ 

Yazan: M. Sami Kareyel 

T osdik ve imza edilen muahede 
senelerce kat'iyet kesbedememişti 

imparator ne:ırline göndereıce
~i.z sefir, eski6i gibi, çavuş, 
müie!errık.a, yaluı.t saray b.ade -
mesinden intihan o1unmıyacak. 
T ,8 a.!ral Sancak Beyi rütbesini 
haiz bulunacak:tL 

Göriilüym ki; Osmanh İmpa -
torlu~ eski şeWr.et ve azametini 
k.aybet.miye baıŞ!.aımıştı.. 

I«bu muahedei mühimmenin 
a:kdiy le .WşkillM ortadan kalk -
madı.. 
Avımturya sarayım istila eden 

Cizvit.ler Macaristandaki entriJca.. 
Wıııdan ·l>li" türlü vaz geçmedi
n. 

HOOutta&:i taamı2larm da bir 
türlü arkası alına.'lll'l'ONil.l. A vus
tu:rya entrikası. az uman içinde 
kral Boçkıcyı z.ehlrliyerek. ahre
te bdar yo!l.adı. 

BaılıWinlıı sersemliği Hak>fin.in 
tayini bususwıda Avusturya sefi
rinin iltimaıı J'(lJ:l.u tavaasutunıu. 
kabul eW:rdi 

Hahı.!ci muahede mucib8>ce 
Macstistan ve Erdi:il laaı.ı.ıdan 
w:nunı. aıtMt bizim için umun. 
dııhiliyeden biri olmuştu. 

Ve yioe muahede mucibince 
A~ Macaristan ..., Eıdül 
lc:ııliık!arı i.:;lerin.e kat'iyyen mii-
dıab&le ebiyeoekti. 1 

Falrat; Genç padi~ ~ 
cudfyetl, odada hükim>et Daml-

118. bdııılardan ~ hüküm 
llÜn!ll olmaeı cihetiyle A vustur
,-ahlar, hem BoQkayı :aehirietti -
ler .. Ve hem de :sefirleri vasıtar 
llİvM müdahaJe ede!'ek tavassut
ta buJııınııp bir h.'.lk alıruya muvaf
fak oldular. 

İstaııbulda, heaea Avusturya.. 
l!efiriıııden para kopannai< ve 
hediveler almak için yarışa gir -
m.İ$ti. 

Tasdllı: ve imza edilen muahe
de senelerce «at'iyet kesbedeme
mi~ti. 

G<lya, Milltü E!erıdinin tasdik 
etmemeE, yaOOt bir cümlenin bir 
kelimenin ıııriı ve tefai:ri bahane 
aluyu-du. 

Bu, sürüncemeden biz bir '#'!Y 
kazarwıı.ııdık, k:o.ybettik. Çüni<ii; 
1sta n t>u lda işi tehir edeni erin ye
gAne ınaksat1an A vuaturva se6-
rinden bir Wl'Y kcparabilınekten 
ibaretti. 

Devlet ve bükiımd: o derece 
boznlımu$u ki, herkes kasasını 
dolduırmakla rneşııuldü. 

Yalruz. iBbu Sitva m112hedena-
mesinin musadıdak nüshasmı h• 
milm gelen Avusturya aefirinin 
ınüzib ve haçlı bayrak ile is -
tanbW. girişi, yu.ke.nda zikrolu
nan galeyanı vücude getirmişti. 

Ha11t, haca isyan ediyordu. 
Sö:zxle, baç İstanbulda görüliirı;a, 
telırin elden l(idecegine dıelildi. 

Ahali bu )(ibi ga~i mamıki it
.lerle gal.evana gelirken asıl 00v
~etin "" milletin .kanını emmiye 
mnıeımiıı olan devşirme soysı•z
lar da ecnebilerden para çekmek
le m~l idiler. 
G«ıç padişah, kadınlaca ken

dini &aptıımış, ortalılr.tan bihat
beroi. 
Kıııdm Sultanlar, HMelciler, İ

mam Efendiler, Kızlac aj!ası, bir 
a:lay ecnebi dev~ hasbende
gfuı devlet w millıetin kanım e
mivorhrdı. 

IY..r gün Su1ta:ıı. Ahmet venria
umnıa sormuştu: 

- Lala; Halk ne isler- Talebi 
nıe ise is'at evle_ 

Vezir, mukabele ey~. 
- Padişahını, bark dediı:tlniz 

de ne oluyor .. Bwıilar, kul tayfa
Sldır . Esirmr. Onların talebi mi. 
olur? .. 

Zaten; Anadohıdaıı Fatih za
manında İstanbula getirilen Kon
ya K<ıramarundan, Konya Aksa
rayından ve Kırım tatımlanndıın 
Çarsanba Türklerinden ve saire
den gayri olanlar hemen kısım 
ıkii:lisi derme çalana cinsiyeti 
karma ık.ar"1k olan Yeniçeri ev
liı tlan ve müslüınan olmtl.$ ec
nebi karakterleri taşıyan bir n&
vi ahali idi. 

!Jenç Osman devrini anlıımaJt 
ve bu ~ç hatta çıoouk denile
cek derecede t.oy olan padişahın 
icraatını ve katil sebeb;n.i iyioe 
kavramak i<;in Sulıtan Ahmedi ....,... 
velin devrini ve babaaı Ü çüncii. 
!Muradın hüla'.ı.metini bilmek IA
zundrr. 

Osmıınlı !mı-aluduğu, deni
lebilir ki, Üçüncü Mura.Uıa sön
miye ve bir devri 1ıevakkufa ~ 
mive ~. Tarihi roına
ıımun bir yerinde yazdıltı.ın gibi 
Üçüncü Murat devrini Safiye~ 
tan idare etmiştir. 

Bu kadın Sultan Osmanlı tarı
hinde öyle bir devir aQmı.Ştır ki 
ibütlin isli>ın oJmwı alan ecnebi 
ruhu hart.lamıştı. 

Safiye Sultanın otuz sene ııii
:ren devri saltanatı tam manisioy
le bir kadınlar saltanatı başlan 
j(lC1 olmuştu. 

Bu .k:ac1ın Osmanh İmparator -
luğunun satvet ve ııeWeüni i"pti
zale uğr.atıruş, devlet içinde 
mahremi esrar olabilecek bir 
şey bmıbnayıp sat.ı.lığa çıluımwr 
tı .. 

Bl.l kadın müııliiman o1ınuf ec
nebi robunu bütün çirk.inliği ile 
mevdana vurdurmı.ya veııile!B 
bulınw;ıu. 

İste; Üçüncü Murat~ sonra, 
taMa gelen Ahme<ii Evvel dıe bu 
devrin zilinfycl.i. içinde y•ş&nl!ş 
bir çocuktu. 

Sultan AJ-ıınedi Evvel 14 ya
şın.da padişah olmuştu. Daha. 
viısiye muhtaç bir mevcudiyet 
idi. 

&ılıtan Alımedi idare ed<m'.er 
ecnebi ruhu. taşıyan mühte<lile:r
di. Vük:elfısı icmde Kuyu .... u Mu
rat paşa ve Lala Mehm<>t p~ gi
bi vezirler eelıni< gecınıştir. Hat 
ti, Tiry ak:i Hasan paşa tarihi sl
nıalaT<ian biridir. 

Fakat; Devir o derece boşal -
anış ve :kıcndu>ı kayt.c-tıniş Da
şekilde idi ki, bu ekıeme vezir
ler dahi saraylıa mücadeleden 
kurt amamı.<lardı. Herııen her 
şey bir entrika idi. 

Sultan Alun<>di Evvel de dün
vaca maruf Kö.seın Stutan gibi 
(Mah Peyker) bir fe t anın, Mab 
Firuz gibi bir sevtanm, Can Bah
şa l(ibi bir ~ebazın elin<ie 
00.zıce idi. 

Sultan A1mıedi EvvEl.in A vuı;
turvalıla;rla vaDl.ığı, Sitvatoroık 
muahedesi Osmanlı İmparatorlu
ğıınun muk:addemei in.kırazına 
işaret idL 

Nitekim, muahedeyi bu sei>ep
le romanımın mev:ruuna koydum. 
Ve Genç Osman vak:'asuu ve dev 
rini iyi kavramak için de babası 
Sultan Ahmet devrini canLındır
d.Hn .. 

(Arkası var) 

IKDAM'IN Edebi Tefrikası re--
• 

BOZGUN 

TKhih: Dünkü tefrika • 
ınuda utırlar altii.st ol
duğundan bugün ayni nu
maralı tefrikayı tekrar dü
zelıuek koyuyonız. 

Yol lc...ı o'du,i?u halde, yoı: -
gun ve an sıkıntılı aşıldığı için, 
uzadıkQa uzadı. 

ö~ üstü Enis sol kıyısmıda 
durdulac- Monıtva yoı.undan or
dumm sol cenah isti!Qafını ya
PaW oW1 Ma.rgörit fırkasının, 
7 ncl .ko<ordunun ihtiyat süvari
lerinın ge!d.iltini görünce çok 
~ B rivayete ı:öre Şen -
Popül.eye gidiyorbniı. Hücuma 
tn8I'U% bulunan tek cenahı neden 
aayı.fiatı:yarbırclı? Keşif kol.u o
ı.ı.k 1ızaktara. aönderihnesi li-

zıın gelen .bu iki bin atlıya mer
kezde hiç lüzum yoktu. Üstelik 
de 7 nci kolordunun arasına -gil'
dOOerinden, bölülderi ayıırdx:.ır, 

erler, toplar, hayvan.be blribil'o 
!erine karıştı ve Afrıka piyade -
!eri iki saate yadı:ın V uzier ka
pısmda bekWıdiler. 

Bir su birikintisinin keruımm 
atıra çeken P005Perin Mori.s ıesa
düfen ııörtlü; b:r mü&:!et koou
şabildi'er. Prosper ~ram.., a
!alla.ımştı, Remsdenberi bı(bir 
şey gönncmiş, ~ ~ey ·bi.lmj,. 
yordu: Anca.k iki Alman atlw 
dalla görmüştü. Bl.l keraWarın 
nereden geldikleri, nereye git~ 
!eri ankışt!&mıyordu. Masai ~ 
tlatmıya ~tı: İki Pru&
ya süvar.1.91, taba.ncalarıru ~eke-

•tf .. 
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Maarif vekili 
tetkiklerine 
devam etti 

Vekil fen fakültesini 

ve akademiyi gezdi 
iMaarif Vekili Hasan Ali Yücel 

dün de Üniversitedeki tetkikle
rine devam etmiştir. 

Vekil, öğleden evvel Fen ve 
Edecbiyat Faık:ültesine gelmiş ve 
derslere girerek talebeler le bas
bihal elınistir. Müıeakiben ens
titüleri de tetki.k etmistir. Öji
leden sonra da Y Uksek Muallim 
mektebinde talel .elerin tecrübe 
ve tatbikatlarını nezaret eden 
Hasan Ali Yücd saat 17 de de 
Güzel San'atla Akademisine 
gitmimr. ---

VILAYE'l 

Sıvasa kereste ve çivi 

gönderildi 
Diin şehrimizden Sivas :zıeize.. 

le mıntak.asına veniden 200 ton 
kereste ve 6 ton çiNi sevkolun -
mııstur. 

Zelzele mı.ntakalarındaki tale
belerden isti yenle-in nisan ayın
da askeri mekteplere tercihan. 
kabul olunma-lan da kara:daştı-
nlmıştır. 

Korunma ekipleri için 
falf mBtname 

Viliı.....tteki pasi! korunma ko
misyonu dün Halllk Nihat Pepe
nin reisliğınde toplanmıştır. Her 
müessese ve mahallede ck:orunma 
ekipleri• teşkil olunmuştur. 

Bu ekiplere k:anbur ve.va sa
kat kimselerin de seçildikleri gö
rilldüi(ünden kimlerin ekiplere 
alınabilecekleri ve faaliyet şok.il
len hakkında bir talimatname 
hazırlanması da dünkü toplantı
da kararlaştırılmıştır. 

EL DlYll 

Bazı mahalleler dezen
fekte ediliyor 

Tilus mücadelesi ve temizlik 
faaliyetine devam olunmak:tadx. 
En evvela şüpheli mahaller de
zenfekte edılmek.1edir. Bu me
yaııd<ı dün de Edirnekapıda Ha
nım Sulta.o mahaliesi ıle civarı 
tephirhan e ve t-emizlik ekipleri 
tarafından deııenfek:te olunınw; -
tur. 

Halk hamamları kadro· 
ları tan.am 1 andı 

Halk Hamamları kadroları h:a
zıri.a= ve dun tasdik orun -
muştur. 

Bu kadrolara eöre her hamam
da 8 kU;i çalışacak ve bir de po
lis memuru bulunun meccanen 
yıkanacak olanların hüviyetleri
ni teshit edecektir. 

Dispanserler 
geniş 1etilecek 

$ehriınizdeki .Belediye dispen
serlen• nin ııenişletilmesi için 
bir proje hazırlanmıştır. 

Pazar günü Ankaradan gele
cek o:an Vali ve Beledı~ reisi
nin tetkik'JJden sonra bu proje 
!!flCÜIDcne sevkolunacaktır. 

Proieye göre dif;oanserler bi
rer .revir• haline getirilecektir 
Yeni bütce ile de müteaddit dis
pan..erler kü•at olunacaktır. 

rek bir şehre girmişler, kolor -
dularından y inru kilometre u -
zalrtaki bu şelııri. U;gal etmişler 
gibi baştan başa do'. aşmışlıardı. 
Her yerde hazır ve na.zırdılar. A
nlıı.r gibi vıdl'dıyarak kıt'alann 
önlerıne geçiyorlıar, topçulannın 
haırek:etlerıne perde oluyorlar, 
sanld sulh za.man.uıda im.İ'i gibi 
rahat rah.&t ı:ezip dolaşıyorlardı. 
Monsiıı, yolları kaplııyan islifade ' 
etmcsıni bıbnooiklen siJvar.ı.er
'l.e piyadelere bakarak kalbı s12-
ladı. 

Prosperin elini sıktı.: 
- rfaydi Allahaısmarladık! Yu

karda beliti de si.ıe ihtiyaçlan 
vardır. 

Prosper gördüğü işten yılmış
tı.. Ümitsiz bir hareketle Zcf.iri 
okşuyordu: 

- Hayvanlan öldüriiyorl:ar, 
i.nsanJ:arı kullanmıyorlar! Ded.L 

Gece, Meri; yanan topııJ'ıuna 
bakmak i;;in kundurasını çıka,. 
nrken, deri5ini yüzdü. Kan fış
k:ırdi, hay kırdı. J an çok acıdı: 

- Yara azıyor, yolda kalooak.
sınız, buna ba.kmak lazım ... Bı
rakınız da ben bakayım, 

fKDAM. 

• 
,.
Bakırköy nı-

' ha yet bol suya 

kavuşuyor 

Çırpıcıdan su geti
rilme faaliyetine bu 
hafta başlanacak 

Bakırköyü ıusuzlukta• ku,... 
tarnıak için 1 O buı liraltk bir 
tahsisat ayrılmıştır. 

Bu tahmat ile •ÇU'J>IC'• daki 
arteziyen kuyu.rundan Bakır
köyüne sür'at~ su getirilecek
tir. 
Ayrıca bir de büyiik terşih 

havuzu inşa olunacaktır. Bu 
sayede .lçme suyu• da temin 
olunabilecektir. 

Faaliyete önümüzdeki haf
ta içinde başlanacak ve ha.ziTG

na kadar ikmal olunacaktır. 

" ~ 
ON 1 V ERSITE 

Fransız profesörünün 
konferansı 

Bu~ saat 16 ıl3 Üniversite
de Hukuk F'alı:iiltesi salonunda 
College de Fraııee profesörlerin
den Massignon •SeJ(,-uk Türkle
rinin Bafı<iada gid~ mevzuln 
bir konferans verecektir. Kımfe
rans herkese a.-.ı.ktır. 

MÜTEFERRiK 

Hatay türkülerl 
derleniyor 

Şehrimiz ıkonservatuaruıdan 1 
intJı ap olunan ür kışilik bir mü-
iehassc; heyet yarın dofıu ve 1 
renup nuntak:alarına hareket e
decektir. Bu heyet; cHatay. vi
Iayehmize de gidecektır. 

. Hatay• ın, doğu ve cenup 
vL.ay.,Uerimizin folklor ve halk 
türküleri ile muhtelli amıoni
leri bu seyahatte tetkik ve tes
htt olunacaktır. 

--------
Brezilyadan gelen 

kahveler 
Brezilyadan ııeüri.len kahvelef' 

gümrükten çıkarilamadığı için 
bazı tüccarl.ar budan istifade 
ile yine fiyatları :vüks<?ltmck iste
nıişlerdiı. Kahvelerin çıkarı-la

mama.sına :;ebeµ k:onş'.mentolar 
henüz gelmemiş o'masıdır. Bu 
hu.>usta Ziraat Bo.nk:as.ı İs .ar.bul 
r;ubesı müdürü dün bu ınulıarri
rıınizt~ demiştir ki; 

c- Konsimentolar bir iki gün 
içındc gelmış olacak ve derhal 
maHar çık:a.rılacaktır. Eliıruzde 
Rclmı.ş mal vaı·du- . Pıyasada fı
y.at yükseltilmesıııe bir sebep 
y<>ktur. Esasen daha yolct.ı da 
gelıecek: mallar mevc,tttuı .. 

--<>---

Tramvay kıt' al arı 
değiştiri!ecek 

Schriıniz tramvavlannda tat
bik edilecek olan yeru fiyat tari
fesı ile bero.ber .kıt'alar. ın de
iii.~ıırilinesi k:ararlastınhnıştıx, 

Öjirendi~ize göre. bilet üc-

1 
retleri kilometre esasına göre ya
pılacak olan bu yeni .Jot'alar. a 
göre aılı.nacaktır. 

Bu meyanda muhtelif yerlerde 
de yeniden durak yerlen yapıla
caktır. 

Diz çöktü. yaray> çantasından 
aldı,ıtı temız bir bezle y>kadı. Sı
rasınd<ı nazik u; görmesini bilen 
pa;mak.Larile, tecrübeli bır insan 
yumuşak"1ğı ile, a.nne şefkatini 
andıııa.ı:ı hareketlerle bu işi gö - ! 
rüyordu. 

Moris bu e.dama karşı derin bir 
muhabbet besleıniye ba.">1 adı; bir 
((ün önce hakir gördüğü bu köy
lüye karde$ gözüyle bakıvor. için 
den onunla senli benli olmak ~ 
%USU geliyordu. 

- Sen dedi çok iyi bir adam
sın.. Teşekkür ederim. 

tık defa senli berıli konuşan 
Morise Jan da sevinerek sen di
ye hitap etti: 

- Şimdi yavrum bi:r s~ 
içer misin? Daha tütünüm var. 

-5-
Ertesi gün, 26 aitu&tosta, Mo

r is ço.k bitkin uyandı, omu·zları 
a;;nyurd u, çadmia geceyi fena ge
çirmişti. Vücudü henüz kat> topra 
f:a alı.şık dejiildL Geçen gece ol
duğu gibi, o ııece de kımdurala
rın çıkarılması nı.eoerJümişti; 
çavuşlar gece dolaş14> aya.l<ilan 
yoklamışla.rdı. Morisin iopıığu 

f 
1 
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Şirketi Hay
riye tenzilatı 
kabul etti 

Profesör Bougle öldü 

Tenzilat miktarım komis

yon kararlaştıracak 
Şirketi Hayriye ve Haliç va

pınlarının bilet tarif.el1'rini yeni
den tesbit edeee.k tarife komis -
youunun toplanma hazırlıkları -
na başlanJlınış tır. Lıman reisli
i'i tarafından bu şirketlerden ge
çen alıtı aylık hesapları isten
ıınıştır. Bu he:;aı:ılar komisyon ta
rafından tetkik edilecek ve buna 
göre tarıfelerde dei:işililik yapı
lacaktır. Llmaı:ı Reisliği Beledi
yeyoe. Mıntaka Ticaret Müdürlü
ğüne bırer davetiye göndererek 
Jmmisvona istırak kin birer mu
rahhas -"Qndennelerini rice et
mistir. 
Dığer t8"'1ftım Bo{:az balkının 

V eık:31et tarafından gönderilen 
ırikiivetlerini alan Şirketi Hayri
''<' bi'let ücretlerinde teozilaıt 

···~mak iç:ın tetkik:le..e başla -
mıştır. $ırket esas itibariyle bi
letlerde tenzilatı Jrabul etrni.stir. 
Mikt""'1nı komısyon kararlaştı
racaktır. 

--<>----
ADLI YE 
----~ 

İsmail Hakkı Baftacıoğlu 
aleyhine açılan dava 

Dürklıaym'm en ileri gelea til- ı 
miz'i, S..rbonne Üniversitesi pro
feo;örü, •1':cole Normal Supcri • ) 
eure- müdürü, Fransanın maruf 
sosyoloji bilgini profesör Celes
tin Bougle. kanunusaninin 2Ş in
de öldü. 

Bütün medeni dünyanın lise 
""' Üniversite muhitleri Bougle 
yi tanır. Onun .sosyoloji nedir?• 
eseri bütün dillere tercüme edil
miştir. Otuz cilt tutan eserlerinin 
her biri ayrı bir kıymettir. Boug!e • 
yaln.a Dür.khaym'i en iyi vülga- ' 
rize etmekle kalmanııs, bu vesi· 
le ile Sen Simonu. ve ilk defa 
.SO.yoloii• kelimesini kullan -
ınış olan O. Kontu da telhis et
m.iştir. 

Almanyadaki sosyal bilgileri 
de en iyi anlatan Bougle olmuş
tur. Lazarusun •Milletlerin psi ... 
kolojisi• G. Simmelin •Ahlak bil
gisi• A. Wagnerin •İktıso.t• Ja
ringin •Hukuk fel<efesi• hak -
kındalU tezlerini teşrih eden de 
BouglC'dir. 

Bütün bıınlan bir Frıınsı% pro
fesörünü sadece yadetmiş olmak 
içiıa yazmıyoruz. Bouglc Fransa· 
nın oldu~n kadar bizim de pro
fesörümüzdü. Bouglc'yi okuma
dan Dürkhaym'ı kavnyacak de
ki! talebe. hatta bir muallimi • 
miz bile olabileceğini tasavvur 
etmiyoruz. Dün Darüifüaunda, 
bug-üa Üniversite ve liselerimiz
de tedris edilen fi.kirleriu çoğu 
Bouı:lı''nindir. 

Bougle'ııin cAlmanyada sosyal 
bilgiler- •Sosyolo;: nedir?• •Sos-
yoloji dersleri• «İlim müvacebe .. 
sinde demokrasi• •So!1yolojiden 

N~ettii(i •Yem Adam. mec- sosyal ef'alc• eserlerini, Sorbonne 
muasınm iki nüshasını. üzerlerin- de vf'.rdi1<i konferanslarını oku
de yazılı tarihten hı<' müddet son- modan sosyolojiyi ne okutmak 
ra müddeumumilij!ıe göndennek knlay olur ne de sosyoloji;ri anla-
suTetl'·le mırtbuat kanununun 20 mak. 

Bugün sosyoloji okuyan bir 0-
niversit.-liye doktor Lö Bon'un 
millet hakkndaki kanaati nedir? 
Diye sorarsak şu cevabı alırız: 
•Doktor Lö Bon, bir milleti teş
kil eden şeyin müşterek bir ruh 
olduğuna ve milletleri tasnif e
den en Maki tasniflerin, teşriht 
bünye, müesseseler, lisan gibi 
harici hadiseler Üzerlerine değil, 
ırki seciye gibi dahili evsaf ü
zerine istinat etmesi 13zınıı::eldiitl 
kanaatindedir.• 

Sosyoloji tahsil etmiş olanlal'
dıın duyacağınız bu lüb Boug
Je'nindi:r. 

Bugün sosyoloji okutan bir ~ 
allime müsavat fikirlerinin na
sıl inkişaf ettiğini sorarsak şu 
cevabı alırız: •Son medeniyet -
rındaki imtiyazsız hukuk telli.leli
sini hazırhyan Roma, eski çağl.,. 
nn en kuvvetli ilhak ve teksir 
iıleti idl Menşelerinden itibaren, 
Romalıların adedini artırmıya 
uğraşıııı Roma devleti, hikimiyo
tinin son devirlerine doUıı bll -
tüa beşeriyeti emmiye uğraşmı.
tır. &ki Roma hukukunun in -
sanlar arasında ihdas eUil!i ,.,._ 
lerin sükutu, Roma cemiyetinin 
kemmivet itibarile genişlemesi
ne tesadüf eder-

Snsyoloji okutanifırdan dinli
yeceiiniz bu sözler Bougle'niD
dir. 

Deii'eri olan hangi içtimaiyat 
kitabını açarsak açalım, içind• 
&ugle'yi bulnnız. İşte bunu.n içia 
bir içtimaiyat prof.,.örümilıii ı.a,._ 
betlik diyorus. Üniversiteınis 
rektörlüi:'iinün Paıis akademisi 
rektörlüğüne bir taziyet telgrııh 
çekmiş olmasını çok isterdik. Bu 
telgraf. eğe:r çekilmediyse, bu
gün de çekilt'bilir. 

SELAMİİZZETSEDES 
nci madd:esıne avkırı harekette - ------------------------
bulıunmak iddiasivle mahkemeye 1 •• •• } 
verilen İsmail H.akkı .Baltacı~lu Oldu sanı an 
nun muhakeıncsıne dun Yedıncı 
Aslı}"' oeza mahkemesinde t>a:,-
1anmıştıı. 

!sırnaiJ Hakkı Baltacıoğlu, bu 
ıııüshaların neşri sırasında k:on
few.ns.lar vermek üııere Ank:ara
da bulunduğunu, mamafih bu 
nil!ıhaların tizeıjlerinde yazılı 
ıtarililerden sonra neşredihni.:; 
od1uiıunu ve satışa çıkmasını mü
teakıtr de müddeiumumiliğe gön
denlmıı:; bulundu~ımıı ~iş
tir. 

Muhakeme mecmuanın satısa 
çıkarık!ığı tarihin tesbitı ve şa
hiHer ıcııı başl<a ı:Uııe bırakılmış-
tır. 

POL ı• 

16 yaşında bir çocuk 
arkadaşını yaraladı 

Sultanahmette 16 yaşın.da bir 
~ocuk ;ıynı vastakı b ir ark:ado.
şını cakı ile karnından y.arala
ml.':i tı.r. 

Sultanalımet camii avlusunda 
top oynıyan coC'uklardan Akbı

yıkta De,iiirmen sokağında l mı
marada oturan 16 vaşm<ia V ahıd 
oğlu Sı.tkı ile Kadıköyünde Rum 
ıkilisesı üst sokağında 53 nuına
ralıı evin yanındakı evde oturan 
İstanbul Erkek )iresi talebesinden 
16 yaşında İbrahım Naci oğlu 
Refet kavııava tutuşmuşlardır. 
Sıtkı cebmden çıkard:gı çakıyı 

Refetın karnına saplam;5tır. Ya
ralı çocuk tedavı altına alınmış, 
oohse verdiı'(ı ifadede hadiseyi 
saınıyarak kıeı:ıdisıni.n kaza ile 
çakının üzerine düstüfıünü iddia 
etmiştir. 

Yanılan tahkikatla ış meydana 
çıkarılarak: Sıtkı yakalanmıştır. 

yanıyor, sızh.yordu. Üs'\elik ba
cak' aırını da, çadm:lan dışan u
:ıa~ı için üşütmüştü. 

Jan: 
- Yavrum dedi, e.i{er bugün 

de yüruyecekaek, sen doktoru 
,ııörsen de kendini bir arabaya at
san. 

Kiını;enin bir şey bildiği yok
tu, bırbirine zı.t şayia Ar dolaşı
yOl"du. Bu- aralık hareket ede -
cehlenıu s81ld.ılar, ordUYeri top
landı, biltün kol.ordu yola çıktı, 

Vuzıeıi Emn solunda b>rakarak 
geçti. En de Montva yolunu göıo-
1emek üzere ikinci fınkıadan bir 
alay kalmıştı. Birdenbire, şeh

rin öteyanı.ııda, sağ kıyıda dur
du:' ar. Tarlalarda ve Gmn-.Pre 
y~nun iki yarundaki çayırlaf'
da sHalilar çat.ı.ldı. Bu sırada 4 
üncü süvari fırkasının dörtnala 
bu yoldan uzaklaşması gene tah
minlere yol açtı. 

Doktor ve al'a.ba aramak ist&
miyen Moris: 

- Bura.da bekliyE!OPksek ka
lırm:ı.! Dedi. 

bir adam 

rAahkemeye nıektup 
gönderip(sağnn) demiş 

Togo albümünü ba,;an matba
acı Karabet Ke;işyan, bu albüm
den matbuat ko.nununa tevfi:kan 
müddcıaımurnlliğe bir nüsha gön
dermedi~inden rodi.ke.ıncye verrt
mi• ve Yedinci Asliye ceza.da m<>
hakcmesine baş: an"Uı<'lı. Geçen 
celsede. kendisine gönderilen da
vetiycrin arkasına rnumaileyhin 
vcfot etmiş olduğu müb;ışir !«
rafından yazıLını.ş olduğu görül
mii..,q:Ü Bu cc lse<l~ Korabe:t Ke-
şışyan mahkc.meve bir mektup 
göndererek keyfiyeti gazetelerde 

okuyarak muttali olduğunu, henüz 
ölmediğini, hasta oldui?lınu biJ,. 
dırın oji ve muhakemenin talikini 
istem istir. 1iuhakerne başka gü
ne kıtlm ıştıx. 

FARE TUZAÖI 

DA LAZIM 

Tifüse karşı belediyenin a
çacaı:rı mücadele hamaınlan 
hıtzırlığı ilerliyormuş. Fakat, 
bu hamamların (aydası ·bit• 
den aııılanan tifüse karşı ola
cak. Halbuki, bir de pireden a
şılanan •Tifüs• cinsi vannış 
ki, bu da yeni bir keşif imif 
ve pirelexe farelerden geçtiği 
tahakuk ediyormuıı. 

Havaclisi okuyunca bWııı 
Nanemolla: 

- O halde yalnız hamam aç· 
mak kafi değil. Bir de fare 
tuzağı kurmak lhım.. 

Dedl 
Fena tavsiye dei'ıill 

ROMAN 

YAZACAKTIR 

Majino battım totkike gön
derilen edip, yani, mebus ve 
romo.ncı Reşat Nu.ri de arka -
daşlarııuı yetişmek üzere P .. 
ıiae h~eket etmiş. 

Bizim Nanemollanuı tah -
min ve kanaatine göre, Reşat 
Nuri avdetinde Majinonun 
romanını yazacaktır. Nane -
111Dlla, b• davaı;ını şöyle iza1a 
ediyor: 

- İnsanlığın birer çelik -
ateş alevi hıılinde birbirini na
sıl yed4,">ini yine müstakbel 
insanlığa ve ensale yutturmıılı: 
için elbette ki, Uıin edebi,.
ve hey ... anını yapmak lizmıı. 

dır! 

Otobüs ücretle
. ri indirilecek 

Belediye işi baştan 
başa tetkik ediyor 
Otobüs fiyailannın uouzlatıli-

rnası hakkında Belediye İktısat 
ınüdiirlüi(ıinc" t"tkikJ.er yo.pıl- -
maktadır. 

Bunun 9ebebi; Yeni tramvay 
bilet ücretleri ha.zırlanırken oto
büs i,;cretlerinin de yüksek goriik 
miiş olmasıdır. 

Dij1er taraftan ban otobüs 
ckıt'alart ı İ:l<t cdurak mıılW
leri. de yeı iden tesbit oOun.aca:k
tır. 

HIRSIZLIK YAPARKEN YA , 
KALANAN MAHALLE llEKÇls! 

Ramide Bakkal $efiğin diik:kA
nından ~ya çalanın ayni mabalr 
lenin bekçisi İbrııhiın olduğu an
laşıl:ıru.ştı. Adliyeye veriJ.ın.i.ştir. 

BİR EVET VE.. 

HAYIR MEVZUU 

Şoförler Cemiyeti belediye
ye müracaat ederek, motörlil 
vasıtaların günden güne art
tığını ve şoför adedini de ~ 
tınnak icap ettlıdiğiııi bildir
miş. Bizim Nanemollaya göre: 

- Evet! 
Dilek haklı ve yerindedir. 
Yine Şof"Orler Cemiyeti be -

tediyeye basvurarak cdohnıq 
taksi· lerin sabahlan yedi . do
ku:<, akşamlan altı - Sek.iz ara
sında tahdit edilmefiini iste -
miş . 

- Hayır! 
Dilek haksız ve yersi:r:diri 

MEMURLAR 

VE .. BORÇLARI 

Hallı: Bankasından veya san
dığından para alan memurlar 
borçlannı ödiyememişler. Bu
nnn için sandık memurlara U.. 
razııtta bulunmaktan va.zget
m.iş. 

Bizim Nanemolla ile konnşııı
;vorduio;, da:. 

- Gulerım.. 
Diyerek sözünü şöyle bifü.. 

eli: 
- Eğer memurun ödeme ka

biliyeti olsaydı ildiyemediğl 
horclan ödemek için yenidea 
borçlanır mıydı?. Dorcun kal'
şılanamıyan ihtiyacın ödeme 
açığı olduğunu Hallı: Bankası
na ben nıl öğreteceğim? 

A. ŞEKİ? 
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Kaçırılmak iste 
nen liseli kız 

Roman 
t r •• muza 

- Bulgaristan tica
ereleri başlı or 

Belgra d toplan
·tısının en mühim 

muvaff akı yeti 
( Ba..mı.akaleden mabat) 

dım edecegıni• tebariiz ettırıniş
ti.r. Slovo gazetes.i de ·Türkiye 
i!e Bulgaristan arasında, hiç.bir 
ihtiliıf r. .e vcı.rt olmadığını kay de
derek Tur kiye Hariciye Vekili
nin temaslan.n<i:an sonra iki kom
şu devlet ar'..ıs.ııdak:i münasebet
lerin son derece samimi bir ma
hiyet aldığını.• işaret etmekto
dir. 

Gözüme gir mübarek ... - Aman 
hocam dikkati. - Majinoya giden 
gazeteciler - Hiç hırsız yok mu?. 

işe dört senelik bir aş 
macerasıdamı karışmış 

Geçenlerde El-enköy kız Lse
ei talebesinden Mulısıncy i zor
la kaçırnuya teşe\ıobus mekten 
suçlu Rauf Şenerin mulıakcm25ı
ne dün ikinci ağır ceza mah.~e
mesinde devam edi'miştir. 

~~~~--~~--~~~~ 

Rumen ticaret heyeti Her tarafta 1 YAZAN: Sis 1 Ickliaya göre, Rauf Muhsıineyi 
Erenkövünde otomobile bindiro
rek kacırmak isterken k.;z kah
veci Habibin kahvesir.e ıltica et
m~ ve maznun da kahveye bir 
elinde bıçak ve diğer elinde ta
banca ile hücum ederek kızı al
mak istemiş, tetijii çektit:'i halde 
tabanca ateş almamış ve yakalaa 
mıştı>. Rauf geçen ce'sede şuu
runun yerinde olmadığını iddia 
etmişti. 

zel-bugün Sofyaya varacak şiddetli 
Yunan Başvekili Selô.nikte zeleler oldu 

Türk - Bulgar münasebetlerinin 
sanıimile{Joesi demek, yalnız 
iki devlet arasındaki dastluğuıı 
kU\weUerunesi demek değildir; 
Bulgaristanla Balkan Antantı 
&Tasındaki münasebetlerin de 
dostane bir m:ıhiyet alması de
mektir. Türkiyenin, Balkan Pak
tına dainıa sadık olduj:.'llnu ve 
bu sadakatte devam edeceğini 
Bulgaristan, herkesten iyi bilir. 
Bu itibarla Türkiye ile dost, Bal
kan Antantı ile düşman bir Bul
garistan tasavvur eılilemez. Esa· 
sen, Bulgar siyasetini ide.re e -
den S . .M. Kral Boris ile Baş,•e 
kil Köseivanof, Bulgaiistanm bir 
Balkan de\ !eti oldui,'Unu ve her 
ne pahasına olursa olsun, Bal - , 
kan harici büyük devletlerin si
yasetlerine filet olduğu takdir -
de, mutlaka zararlı çıkacağını ve 
Bulgarist;,_,nın arazi taleplerinin 
barış yoluyla ve hassaten Tür -
kivenin müzaheretile kansız el
d~ edilebileceğini anlanuşlar 

Güzüme gir mübarek 
İstanbul 0e1ediyesi umumt 

meclisi zabıtai belediye t'ıılimat-
namesini.n mü -
u:keresine ~ 
!adı. Bcledi:ye 
ri:yaseti tali -

matnamenin bir 
an evvel ka -
bul edilip çık -

Aman hocam dikkat!.. 
İsmail Ha.kkı Ba?tacıof(lu ge -

çenlerde rad yoda Karagöze dair 
bir konferans 

, • verdi. Üstat el
bette bize ye -

coşkun tezahüratla karşılandı 
Sofya, 7 (AA.) - Bir Rumen 

tic:a.ret hey'eti yarın Sofyaya ge
lecektir. 

Selanik, 7 (AA) - Hükı!met 
m&kemLın ve hal:kı, Belgrad k.on
ferıımıından dönen Metaksas'ı ha
raretle kııTşı1anuştır. • 

Metakoos, halka hitaben bir nu
tuk irad eder& bu ooşkunhı...""1n 
filı:ıhe6lı Be~adda başarı:la.rı ~ 
'lerin Yunaıı. mi'lt!tinde bın.ktı.
b intibadan ileri ~lrli,ğini ve 
elde edilen neticenin bütün Bal
kan memleketleri ve Yummis -
tıa.n irin hay .ıırlı olduğunu söyle
mlştlr. 

Metalıııas, şu söaleri ilAYC .,ı. 
m.iştir: 

- Bıılkm Pa!ktile ~lı bulu
ııım Balitan milletiııin sulh için 
fakat milit mevcudiyetlerini ve 
~ lerini temin e.ıeıo şeretli 
bir ııulh ic;in ~ bili -
yııorwımız • 

Metaksas, yaruı akşam Aüna
ya hareket edecektir. 

Atina, 7 (A.A.) -Atma Ajen
sı biddiriyoc: 

Se:'anik islah evinin açılma me
rasiminde bir ınıtuk söyliyen Baş 
w.kil Meta1csas, Be',R!rad Kon -
feransı net'ce' eri münasehetile 
ha\kın &lkışlarma mukabele e
derek ezcümle dem~ir ki: 

GerM ba-rıa karşı gösterdi~iniz 
bu şevk ve heyecanın bir kısmı 
Elen milletinin hiikı1mete gö,... 
tenliği itimat neticesid;r, fakat 
bir kısmı da Be'ıgaad kaııieran -
smda her şeyin bütün Balkan mil 
!etlerin in ve Yunan.is tanın dilek
lerine uvl!Un bir surette cereyan 
etmiş olm&&mdadır. Biliyorsunuıı 
ki, Dört devletin ujturunda ça
lıştıkları barış, hakikaten şerefi 
bir ba rı:;. mevcudiyetlerile ıni'Jt 
istiklallerini temin eden bir ba
rıştır. 

Hiç bir yerde hasar 
ve zayiat yok 

Ordu. 7 (A.A.) - Dün sabah 
saat dörtte burada çok şiddetli 
bir ze,zcle olmuşsa da zayiat 
yoktur. 
Sıvas, 7 (A.A.) - Bu sabah 

Sivasta saat 3,42 de orta şiddette 
a;:tı san.iye devam eden bir zel
zel.e kaydedilmiştir. Hasar yok
tur. 

Gümü.shane, 7 (A.A.) - Dün sa
ba..lı birı hahl biri orta şiddet.li 
olmak üzere iki yer sarsıntısı , 
olmuştur. Hasar yoktur. 

Giresun, 7 (A.AJ - Dün sa
bah saat 4 de siddetli bir yer sar
sın-tısı J>lmuştuı·. Hasarat yok,. 
tur. 

Trabzon, 7 (A.A.) - Bu sabah 
saat 4 elli de hafif bir zelzele dL
muşur. Hasar yoktur. 

da. 

Hariciye Vekilimizin .Almanya taar-

Geçenlerde, yine bu sütun 
larda, Bulgari>tonın suihsever 
ve realist bir si;, •>et takip etti
ğini kan~ık ve sonu şüpheli ma
ceralnrdnn kaçtıj!mı yazn11~tık. 
Bulgaristan, bir ecnebi devletin 
müselıah yardımı ile kendi ta
leplerini elde e!ıi/(i takdirde, hir 
miktar arazi koıan3cağırJ, fa -
kat istiklalini, rejimini, rahatı
nı ka~·tcdcccğini, i.ktıs:ıdi ve si
yasi bir esarete düşeceğini, ec
nebi idcr.lojilerin memleketinin 
altım Ü&lüne geHreceğini bilmez 
ri~ğildir. Onun içindlı ki, Türk 
dostluğuna güveruneklc ve Bal
kan Antnntına teveccüh etmek
le zarar dc;\'il, kar etınekicJ ir. 

mühim beyanatı 
(Btlf tarafı 1 inci şa.yfad4) SII'lldn kendisine Türk minetinin 

Yunan olaı1 her şeye karşı duy
makta olduğu lrl.sslvatın deriııli
;,ni ifade et'.!liş old~ dost 
ve müttefik Yunanistanın büyük 
devlt!t adamı Metaksas hakıkın-
daıki havranlı~ı ifade etmek 
ve B. Met:ıksasın ~ Yunan mil
letinin Ti.irk milletine ıkarşı ay
ni hissiyatı beslemekte bulundu
ğumı söv !emek. fırsatını e.ld. ei
mis alduj(umu beyan etmek iciıı 
zamanı münasip !?Örüyorum.• 

- ~ giderılren Bllll.gar 
B8$Velrili dostwn Köseivanof ve 
maiyeti heyetimizi hududa J<a.. 
dar teci etti. Belı;:radda mülı-
1ıefiklerimizle lı<ıpimizi atakad.ar 
eden her QeŞi:t meseleleri ted<i.lt 
w mötal.e& ettik. Bu t.etkik ve 
mütaleUar, tamamen yektliğe

rimiz eyııırdım ve dosiliık hava
il icinıie yapıldı. Gene Belııroo
da bü.tün bu meseleler ürerinde 
BırlkN>lıla:nn büyük ad.aml<ırm
dan birl oiduğunda şüphe ol,. 
mıyan Prenıı Poıl'ün derin vukuf 

'ille mıii:t&leıll.arını iki defa dinle- Oç mı· ıyo ll!Ck ve istifade et~ fırı;alı.n.ı 
buldum. Resmi celselerin hita-
mından aoma Yugoslav Başveki- l h •• 
ti. .ı.e,eümizi Niş'e kadar ge ~ 1 e o 
relı: kıeı:ıdj evinde bir gü:ı n;,,ı,saı~ Ü 
etti. AY'detimde Sofyada Buiııar 
~ekili ile yenidec konuştum. 
Alelimıum Balkan politi-kasında 
ve ırlelhm••ıs Türk işlerinde derin 
bir vukuf sahibi olan Bulgaı·lann 
krah tarafından kabul ed.;erek 
tenevvür ettim. 

Belgrad müzakeıelerinln vardı
ğı ~·u.t net1<:elerlni söylenea 
ıı.uWkl&r, neşredilen resmi teb
~ ve nihayet illifak azaıları ta
ı:afu:ıdan yap.ı.i:an beyanat. kili 
deı·ecede vazih olarak dünyaya 
lliın etmiş oiduğou için berveçhi
zir birkaç noktayı tebarüz ettir
mekle i.ktlia edeceğim: 

a - Türkiyenin takip etmekte 
o1d$ dürüst, vazih ve samimi 
politika, müttefik olan veya ol
nuyaa bütün Balkanlar tarafın
dan takdirle karşılanmaktadır. 

b - Belgrad içtimaındaki faa
liyeüıniz ve hareket tarzıın.1%, bü
tün d.iiııya efkirı umumiyesi ta
raf1ndan takdirle karşılanmıf • 
tar. 

c - Balkaıı memlekeüeriıını 
bir harp ateşinden konı.nması i
~ hatta bir Balkanlılık politi
kalil iç.in ittifaka dahil olan ve 
"1ııuy.n her Balkan devletinin 
~e tamamen müvazi 
laattt tamamen mutabık bir tanı
tla Politika takip etmekte olduk
ları kanaati her tarafta mevcut -
hu-. 

d - Balkanhlar arasındaki ih
tiliiOarın bundan sonra bir aile
lllJn fertleri arasındaki ihtilifiar 
ribi lıalledilebilcceğine inanıl -
llıaktadır. 

" - Balkan sulhönün bekçileri 
~daki tesanüt hissiyatının 
:r:~ alevini bu mıntakaya soknu
lt cıdt kadar kuvvetli olduğa her-

ta.afından miişl!hede edil _ 
'IXıekteoür •• 

\rEKiLtN ATİNA AJANSINA 
BEYANATI 

~ Saracoiilu, Atina Ajan
CUun Tür.leye muhabirine dııı 
~ beyanatta bıılıunmıo -
'ur: 

._ Belgrad<la ~ ettiğimiı 

Bunların müh:m bir 
kısmı idam edilmiş 
Londra, 7 (A.A.) - • Yorks.lrire 

1 

Eveninıı News. gazetesin ; ıı dip

lomatik muhabirinin öğreıdiği-

ne ııöre pazartesi günü Pari.ste 
aktedılen yüksek mü.tıefik!ier 
meclisfoin ,toplantısı esnasında 

'.Pokırtyanın vıaziyeti hakkında 

müzakereler cereyan ederken 
harp, sari hastalıklar ve idam 
cezaları netices .nde POlonyada 3 
mil• ruı kişinin öldüğü söylenmiş
tir. 

Amerikada casuslar'.a 
mücadele işi 

Vaşington, 7 (A.A.) - Fede
ra:l tahkikat bürosu aefi B. Edgar 
Hoover, casusları nezaret aıltında 
bulundurmıya ve fesat harclta
tını tcnıkile memur olan Gumen 
adındaki hususi teşkilat ajanla
rının :ı.dedini 450 ve çıkarmıya 
medar olacak tahsisatı kabul et
mesinı kongreden ta2ep etmiş -
tir, 
Hahhazırda bu işle meşgul 3SO 

ajan vardır. 

İki İrlandalı 
tedhişçi 

(Baş tarafı 1 incide) 
İngiltere hükilmetinin pek az 

mulıtamel olan b>r müd~ 
olmadıf(ı takdirde .iki İrl.ıınd.alı 
mah.küın bu sabah asıl.arak :idam 
edilmekten .kurtulamıyacalı:lar -
dll'. 

6 şubai abamından itibaren 
Birmingbam'da Woıı:soıı Gree:n 
hapishanesi, ın!ihl:ın m.tkWda za
bıta .kuvvetllri ve pol.ia ha.flye
ler.i ile :i.hate edfun İ$t.İr. 

B. DUI:ınty, B. Çemberlayn ile 
~ aonra B. de Va.leı:a'
ya telefon ellnlşti:r. 

ruza hazırlanıyor 1 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 1ı yapılması lıekknmeklcdir .. Zira 
Alman malıafill, başlıca Ingiliz 
cy8let.er·nin vt İnqiliz don anma
sının bir kısmının tahrip edilme
sinın biilü n ct :ıı:cr <ld.:etleri fol-. 
ee u~alace ğı müta·1ea sLıdadır -
lar. Almanva, tah le lb:ıbirl.e 

müreltebatı veti.ş.irmek için cep
helerdeki sükünetten ist ifade et
mekted:r ve karad<ı rıarp vesaiti
nin asgari istimali. önümüzdeki 
haı ek: t ta l:ull anılacaitı harp va
sıtaları imJ· i proırraımr.ıı ita.dil 

etmesine nı<><lo olmuştur. As
k€ri hizmete tabi bü llln sınıf

bra meııı;up efradın sdcrbeı{jjjk
leri faaliycUe dcv~m etmekte -
dir. 

Böylece, Balkan Antantı Kon
seyinin son içtimamda elde edi
len en miihim netice, Bulgaı:i:-. .. 
tanın Antanta maddeten de:::H
se de ın5ncn girmiş olması ve 
Antantın •İy~sctine ve rnU\·nf • 
fakıyctioc yardımcı bir politika 
takip etmesidir. Bu, Bu1'~rista· 
nın harpçiler cC"phcsinc değil; 

bnrıS<"ılar cevhcsiııc iltil.akı de
nıcldir. Bu biiyük ıııuvailakıye
tinin kaznnılmasında en mü -
bim iki amil, Bulgari&tanın hüs
nüniyeti ile Tiirkiycnin dürüst, 
Teolist, b<Uı~çı ve barıştırıcı po
litikasıdır. 

ABİDİN DAVER 
Lon<l~a. 7 (A.A.) - Bu sabah 

İn;•H1erf.'nin <ark sahilferlnde bir 
ook balonlar yer<' 'nnıi ş tl t . Polis, 
şimal denizini ?•emiş olan ve 1 be çikada seferberlik 
nıeleoloı ı k ma 1 iımat t•.de clmiye 

1 

oıus::n i:ıu baıon.!ara tem as etme- yapılmıyacak 
!erini men ctmi ştır . Zira bu Brüksel, 7 (A.A.) _Ordunun 
b3"onla.rda harp gemile rine va- umumi sefcrbcrl ık v.~p.ıcnliına 
zedilmis olan r &d vo ahizele.-ine dair Latn şa)'!'alar hü. Uınetin 
hava Uızviki lmkkında maıümat n~retüili bır tehhğde kat'i su-
vermı)'e varayun lleUer vai'<lır. rette tekzip edılmekle<lir. 

bt:l~ r adeta verılt:n kara.rların akisleri 
Balkan Antantı Konseyi ka - r 

1'8rlar.na, İtalya ve Almanya, 
Sov>eiler tasviplerle mukabelede 
bulundular, Tadyo, gazete neşri
yatından başka, Almanya Ha -
riciıyc Nazırı Vuu Rıbbeotrop'un 
Yunan ı:azeteıı:rinden bırisinin 
ınubabirwe yaptığı beyanatta gö
rüldüğü tarzda, resmi şahsiyet
leri dalıi memnuniyetlerini an
lattılar. Bu sözlerin iyi akisleri 
hcnÜ• fikirlerimizde canlı ola -
rak dururken, neşriyat dahi ko
leksiyonlar, lıatualar arasına gil" 
meınişkeıı, menfi yeni, yeni lef· 
si.rleri ihtiva eden sözler dinlo
dJı:, neşriyata tesadüf ettik. 
Alınanyadaki bir kısım gaze -

telerde, siyasi mahfillerde, ital
yada başlıyan tei>irler &!bi ha
be:rierin, mütaleaların bildi.rildiği
ni anlamaktayız. İngiltere ve Fran 
sa hükfıınetlcri Balkan Antantı 
Konseyinin kondile:rine mü.ait 
olnuyan kararlanndan sonra ye- ' 
ni siyasi entrikalara başlamış -
lor~ Türkiyeyi vasıta ederek, 
Bulgaristanı ilma ile, Yunan ve 
Romanya hükiimelwriııi de işti
rak ettirmek suretile dört dev -
Jetten mürekkep •Karadeniz blo
ku• kurulnıasını temine başla
mış. İtalya, Almanya hi\lnlnıet
leri, So\·yetlerin de m~areketi 
ile, Balkanlarda veya Cenubu 
şarki A vrupıı-la biT blok teşkili
ne muJıalefet göster~lcr, Bal
kan Antantı lfonııııyi kararlari-

le, mutlak bitaraflık arzulan iz
har edilmiş, Avrupanın bu mın
takasında sulhtin, sükünetin de
vamını temin gaycsile hareket o
lunmuştu. Londra ve PBl'iS, Ro
ma, Beı:lin, Moskova bükiımet
leri, cenubu şırrki Avrupa, Bal
kan Antantı devletleri mümes • 
sillerinin bu kararlarından mem
nuniyetlerini ıtösternıişlerdi. 

Kar-Meniz bloku l:eikili söz
lerini ortaya atmak; husulü te
min edilen iyi, müsait salalı ha
vasını bozmayı istihdaf eyler, 
muvafık ve faydalı bi.r hareket <>
lamaz. 
Diğer taraftan, Komadan ve -

rilen haberlerde İran, Afg:ınİ9-
tnnda askeri hazırlıklardan, Ge
neral Veygand'ın Kalıireye se
yahati hasebile imalara daya -
nan düşüncelerden babsolunnıa· 
sı dahi aynca dikkat celbeden bir 
keyfiyettir. İtalyanın Tribuna ga
zetcsilc, tanınmış ınulıarrir Kop
sola'nın yazılan, Balkanlarda 
İnı:iltere siyasetinin hayal inki
sarlarından, Sovyet RusJa ile mil 
nasebetlNini kesnıiyen iki ınüt
tcf ik devletin namusuna İtalya
nın da itimat etmediğinden ve sa
ir tahriklerden bahseylcmckte -
dir. Bilhassa cenuhu şarld Avrn
panın sükunet hulan siyasi ha
va.<ında. nUıkUs fırtınalar husa
le getirmek lıllrt'keilerinin hı>ta
h olduğu düşüncesindeyiz. 

llAMtT NURİ IRMAK 

nıasını ve der
haı nıur'iyete konn""-'lnı istedi _ 
ıl:'."den bu talimat.na.meye buyük 
hır ehemmıyet veriyor. Be'edi
yemizin ücra nıevkiindc çalı -
şanlar sanıyorlar ki, zab: tai be
Jea iye talimatnamesi tatbike baş.-
1";Y ınca, şeh!roe her şey y<>luna 
gırecek ... Ne münasebet! ... 

Dün büyük caddelerimizden 
geçerken gözüıne çarptı. Büyük 
bir konağın pencere:;.ınden cad -
deye iki deynck uzatmışlar, ça
maşırlan sermişler. Şimdi bu ça" 
maşırların aı'tına zabıtai beledi
ye talimatnamesinin: •Cadde Ü
zerlerine çamaş.r asmak v au.a.k
tır! • maddesini kaysak n-;, çı -
kar? 

İstanbullu Rama2an.da ayı gö!'
:mek ist<'miyen bektaı;,;ye ben -
z7r. Hani ay gözüne çarpmasın 
dıye başı önde yürürken bir su 
b'rikintisinde ayın aksini görün-
ce;. •An'ad>k, gelde gözüme l(ir 
mubarek! • demiş. Ha oruç tut
mamak için ay gör.nıek i;;;temi
yen bektaşi, ha İstanbullu için 
zabıtai belectiye talimatr.~sı ! 

Hiç hırsız yok mu? 

• ni şeyler öğre
tecek diye ku

" "' 6 !,. lak kesildik. Üs
tat söze b~la -
dı ve Karagöz 

haKr;..nda söy!ene S'Öylene yıpran
mış nek.adar malüm var ise hep
sini ilan ettikten sonTa, üstelik 
de '<arı>gözü canlandırmıya kalk. 
tı: Tipleri asrileşt:receksiniz, nük
tıeleri yen;lesiircroksiniz, mev
zu'ar günün mevzuu olocak ... İ
lahi hoca ; biz bunu yapaeak ki
şiy<; bulur.ca perde arkasında söy
letecei(imize, sahneye alırız ... 

Del'ken hocanu tiyatroya da
ir ele bir konferans verdi. Tiyat
roda reiisör yoktur dedi. Tiyat
roda dekor yoktur dedi. Tiyat -
roda makiy.aj yoktur dedi. Ti -
yalroda eser yoktur dedi. İsmail 
Hakkı B:ı.'t.acıolı,luna göre tiyat
roda yalnız aktör vardır! .. 

Aman hocam di..kk.at!. .• Yoksa 
bütün yeryüzünü sahne, bütün 
insanları da alctör mü addediyol'
sunuz? Eğer böyle addediyorsa
nız unu-tınaymız ki, haya:t oyu
nunda bi!e rajisi:ir, dekor, maki
yaj ve eser mevcuttuı·! ... 

Majinoya giden 
gazeteciler 

Majino hatt.ıru ziyarete giden 
Ni:za.ınettin Nazif coştu. Niza- ı:t.ızetecilcn biliyorsunuz; fakat 

Dünkü ce!sed.e adliye doktoru= muayene neticesinde ver
diği rapor okwımu.ştlll". Raporda 
Raufun müvazenesinin yerinde 
olduğu ve ehliyeti cezaiyesi bu
lunduğu bildiriliyordu. 

Bunun üzerine Rauf hiidiseyi 
şöyle anla tmışeır: 

<- Bu kızla dört senedenberi 
sevisiyoruz. Ailesine .benden bah 
~tmiş,. Y'.'lnız talebe olduitumu 
soyleınıştır. Hatta kızın en~esi
le babam evlewnemiz hususun -
da konuştular. Kızın ailesi de 
rau idL Fa.kat sonradan benim 
tuhafiyeci olduimmu öi:renince 
vazgeçtiler. Kız benimle kaça -
caktı. Fakat hiidise günü otomo
bili ııörünce birdenbire caydı; bu 
sır:ıda kahveci Habi-p de işi far
kederek müdahale edince •Evee 
'beni kaçımıak istiyor. dedi ve 
kendisini kahveye götürdüler. 
T.abar.camı çe!anişim. Fakat bu
nu hi' bir kasıtla yapmadım. Fa... 
kında olmadan yapmışım. Siliihı 
dağ1arda vahşi hayvanların taa!'
ruzuna ııRramak ihtimaline kar
şı daima taşırdım.• 

Muhakeme, davanın m.ahke -
meye intikaline ait bazı noksan
ların ikmalinilı Üsküda!' müd
deiu:mumiliğine yazılması için 
başka güne k.alml!ltı.r. 

met' ' Nazif ~Lu demek ne de- nasıl gitti.kle -
mektir bil'ir mi- rin• biliyor mu- B •• ı• •ıt 
siııiz? Toz du- sıınw:? .. Trene ugun ngı e-
lmana katıldi b:ini-p gitlıler! 

_ ~:ı:,iT<leGı:'ö;. ~~=~:- reye yapılacak 
le coşup tozu ne nasıl bin - T •• k • t 
dumar a ka.ttı. uıler? ... Gulü - Ur çe neşrıya 
Bir g~ete soy- y<ırsunuz, sizinle ~ e.t>.)timize . 

gunculW< ınll oluyor demiş ne zahip okıyoırsıınuz: lru;an trer.e Inı;:il.tere B. B. C. Radyo İdıı.re-
demiş ... Vay sen .ırtsin bunu <ÖY- n<.sıl biner~e eitctte onlar da öy- sinin talebi üzemie Ankara R.o.d-
hycn! ... A'mış etine kalemi ça; le bindiJer. Malüm, malüm amma yosıı tarafuldan 8/2/1940 p('1'" 

şai kadar gazetesinde tam dört onlan kim bi.nrli.rd.i!. .. Durunuz, şembe Rfuıü s;ı8t 17.30/l 8.-- ara" 
sütun yazı döşenmiş: •Tiırk.!ye heilM'll kızmay.mz. anlatalım. sında neşredilmek ürere t.ertıp 
hudutları içinde tek h1'rsız yok- Bir Basın Birlıi?i kanunıı var- edil<>n ikinci hususi Turk MiJ7j. 
tur'• diyor. dır. Bu kanur.da da bir madde W progrınmnın ııaati ve d.a4<a 

Önce: •Aman Nizamettin sav. vardır. Bu madde der ki: •Ya - uwnluğu (B. B. C. İdaresinin da.-
ile kendine gel...• diyecek old~k , ba:ncı di · :ırlanla '.rü.rk~·ey; tem- ha iyı dinleme şeraiti ternın <'!-
sonra al<i'i mıza her gün gazete- sil edecek ol.an gazetecileri Ba- ıınek maksadıyle telgrafla yap-
lere verilen zabr:a habeırlerini sın Birli/ti seçer!• tılt.ı müracıuıt üzerine) 8$litJ.da 
düşündük. Bilmem dikkat et.ti- Bas.n Birlij!.nin >00.re hey'eti göı;tenlen şekilde def:i.stirilrniş--
niz mi? .. Gazetele:-de otobüs, oto- azalanna sorduk. Onlar Majino tir. 
mobı l, tramvay kazaları okuyo- hat.ına gidecek olan gazetecile- FvYeke 8/2/1940 pr~mlıe .ııü-

. h h k d k ·· ıo- '-- t ı nü saat 17.30/18.- arasında 1648 ruz; cır.o yet, C'f'r , a aret, o- ri seome · uzere ... ~,, ı yapı -
~dırıcılık vak'ır.'arı okuyoruz, <lığından h.W.rleri bile yok... metre 182 Kes. Uzun VP 31.7 m~~ 
fakat hırsızlık dıye bir şey gö- Şu h;ılde onları trene kim bin- re 9465 Kes. KL<:a - da:ga POSta-
züınüz~ ilişmiyor.. . dirdıi? Su.a:ini so.rma:kta h aklı de- larile ~Tt'dıl"C<'ği bil<iırilrni.ş o-

Allah All<ıh! ... Yedi yüz bin ğ' I miyız·? .. Hayır degiliz; çün - lan bu prngr am. ayni 8/2/940 
nüfuslu bır ~eh:rde !:iç, amma kü suali yanlış soruyoruz. Dü - -per!;<'mbe günü 1648 metre 182 
hiç mi hiç hırsızlık olmuyor?.. zeltdim ve şöyle soral·.m: •Ka- Kes. uzun ve 19.74 metre 15,196 

Azizim N zamettin Nazif, eger nun a ırnıhalü hareket eden kim- Kes. kısa dal-ı?a postalbrımızla 
gazetelerde mrsızlık vak'alan clir? • Bu zat ki:ın ise bu ilk hare- saat 14 -/14.30 arasında neşredi-
görrrıive ııörmıye yeryüzünde hır. kelinden cJ.oLq:Yll .beş linı cezayi lecoktir. 
sızlık denen kötü huyun yuk ol- nakdiyi versin: versin ki, bir da- Bina..nl?lıeyh An•kara Radvo 
duğunu sanıyorsan aldanırsm. ha bu ıraı te-ker.rür etmesin. çün- müdürlüğünün 1648 metre uzun 
Daha geç<'n a!Q;am komşu apar- kü mükerreren kanuna muhalif dalga postastle g) .cb9),.TöSıDRO 
tımana hırsız girdiğini ben sana hareket bir a~·dan altı aya kadar dalııa pnstas.ırun neşri~atı, ımez -
söyiiyey'.m! hap:sle cezalandırılır! kür 8/2/1940 ;>ersernlıc gününe ==============:;;:=::::============ • mahsus olmak üzere, saat 14.30 a 

Felaketzedelere yapılan yardım 
kadar devam edecek; Ve müfre
datı .tarafınıza ev'1"lce (3/2/1490 
tarih~de) bildirilmiş olan prog
ram, Iııgilterenlıı .B. B. C. Radyo 
İdaresi tarafından alınarak rö -
tr ansmis:yon su ret ile dünyanıa 
her köşesine yayılacaktır. ' Kral Zogo 500 lngiliz 

·~~,~ .. ~-!~.!'~!!.~~Çin -Japon 
yük el.Qıliğinıden biılldirildiğine dir h b d 
:~!ı"!:~'!~~~~ !Am~~s~lri ar in e 
r.ası teberü etnııştır. Han imzasile Reisicınnhll!" İs -

Ankara. 7 (A.A.) - Verilen met İnönüye gelen bir te1grafta 
malümata nazaran Gümülcinede- harekctiaı-z felA.keti d.olayuıile 
ki ırlttaşlanmızdan Hafız Mus- Islıinı eneümeninın taziyetleri a:f'. 
tafa o~lu M:ustafanın 1000, Hacı zedihnekte ve felliketzedeler için 
Mehmet oğlu Mü'minin 1000 ve 500 Rupi tebcITÜ olunduğu bil-
isrnini vermiyeıı hayırsever di- dirilmeldedir. 
jier bİr Türkün de 2500 dTahmi 
teberü eylemişlerdir. 

Ankara, 7 (A.A.) - Reisicum-
. hur İnönü ye Ram '-On idaresi Saint 
Dens müslüman cemaati reisi ta
rafından gönderilen bir telgrafta 
miis'üman cemaatinin hareketi
arz; liı ketzedelerine bir yardım 
olmak üzere 100,000 frank teber
ru edilnllş olduğu bild~ -
tir. 

Ankara, 7 (A.A) - Kalküta
dan Rahlınııddin Abdülkerim 
imzasi'e Rei.sicwnhUT !nöney. 
gelen biı- ıe Jgral'ta ha?'C'ketiııın 
ielfilretzedcleri içUı 500 1ngill:r: ı 

Romanya emtiasının 
Almanyaya nakli 
Budapeşte, 7 (A.A.) - Pesi ga

zete&, SovyetleTin Lwow'a gid~ 
şunendifer hallı rayları.ru So~et 
hatlan kadar ııe:nisJetnıekte olr 
duklarını ve bu suretle Romanya 
ile Almanya arasında iltisakı te
min etmiye ça:l:ışt:ıltl:ınnı yaz
maktadır. Bu gazete ~\'&ta 
ba.şl:annu4 olduğunu ve bu yüz
den Roınanyadaıı Almanyayw. 
mühim miktarda itıraca:t yapıla
madığını iliıve eylelll<!ktedirler. 

Çinliler binlerce Japon 
öldüğünü bildiriyorlar 

Çunl(lkİn,I(, 7 (AA) - Şok:ial 
Aj3'1Sı bildiriYor: 

Oııı kuvvetleri Hon.an-Hupeh 
hududunda büyük muvaifakı • 
yetler k;ı.zanmış~. Sh:uei • 
!Uien'e k.a&şı yapılan bir ta.arma 
esnasında 20,000 Japon askeri 
cevri~ ve düşmana 13,000 öll 
verdirilmiştir. 

Çunl(king, 7 (A.A) - Çin A· 
janse bildiriv=: 

Cin ordusu şiddetli muhar&o 
belerden sonra Honan viliiyetiJı. 
deki Kaoçeng şehnm tamamen 
istirdada muvaffak olmuştur. 
4,000 Jaıxm ölmüı; ve 7,000 Japoa 
Ya.ralanmı$H". Düşmanın mute
baki kuvvetfori karnıakanşı,k 
b.ir halde çekilm~. 
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karşısında 

ırrAfıtl ., ARllllf1D.G 1'/lFAft VG 

+1A C C~ C J l~L;tt 
IMilli piyango
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1 1 Ankara Radyosu 

Tefrika : 142 

Horonun tavrı birdenbire değişti 
Gözleri sevinçten parladı 

- Kendini göstermeden bun -
lan nasıl iij!renebildin? 

H:mt. karilerıiınizin malfımu 
olan vaziyeti kısa kıelimelierl.e Ha.
rona anıatt.ı._ Kondorda mumları 
söııdürd ükten sonr.ı ka'PIJllll ar
kasuıdan V~ Suitanla Sara -
buı>arun tercüıman vasıta.sile ne 
~ aynen analitt:ı. 
Bu arada hi.d!ıci cariyenin hid -
detli hiddetli söylenerek ve ya
nm tehdit savurarak yaıuııdan 
nasil geçtijfuıi ıanlll'tmıayı da u
nut.madı. 

Zevk ~l Haron: 
- Ooon kim rudı.ıj(u:mı sonra 

anNınz, dedi. Saraya kru:şı düş -
man hisleri ile bizim i.şinrize ya
rar. Asıl mesele onu saraydan 
çıkartmakta ve sonra <!ilinize ~e
çirnıektedir. 
Vakıa bura<ia dluo biten şeyle

rın hemen .,kserisi .benim malil
mum olur amma .. Yine insan.ı:z 
~ mailfımet sahihi olması fay
dabdl<. Ziyade bilgi göz çıkar
maz derler .. Biz ise bu ziyade 
bilgiyi gözü daha kolay çıkart -
mak için öi!reıvnek istiyocm. 
Söylediğin sözler arasında be

ni d~düren bir nokta vu .. A
cıtba Valide Sultan kızım için 
hanıti hususi daireyi haızı:rlatı -
yor .. Bımu öl!'renmok çok mü -
hlmdir ... 

Halit, eöırliiklerini ve duydtılı:
lııırmı ıınlM.ırken teliışmdan Va
lde Sulta.nırı, Haunüm?şidin kız 
kıardeşi Abbaısenin saray bahçe
siodeki köşkünün hazırlanma -
snıı emrett:iitini söylemeyi unut
muş ve yahut buna o kadar e
hemmiyet V'l!rnM!miş, sadece ·Sa
raıbmıa için hususi bir dairenin 
hazırlamoosı. emrini venlli de -
m.,Jde iktifa etmişti. 

Halidin bu mühtın nolımyı U• 

rıutmasında veya lhmaJ etme -
sinde biraz da hakkı vardı. 

Çünkü o .. Daha Haronun evin
de illt defa Sanııı.unayı ııöro~ü 
zaman cidden iıfet olan bu genç 
ik:ıza arlrunabliı vurulmuştu. 
Geniş bil' ih.lilal hareketi:nUı 

ba.şına geçen bu soonıdan müs
lünıan olma adam, bu büyük işe 
başlamak üzere iken, yani ihti- \ 
1fil hazırlığının eşiğinde kalbini 
de başka bir ihtiliı1e kaptll'nUŞ
tı. 

Bımu o aman belli etmemiş
ti. Fakat içinde ya.nan ateş onu 
kudurtm.uş ve hele kapı arka -
llllda Ve.ilde Sultanın sözlerini 
dinler, gözel Sarabunayı genç 
Ha.lüemn 113Sıl kolları arasına a
tacağını öğrenirken bütün ka -
rurun beyninde toplandığını his
setmişti. 

Yahudi kızına k~ı duyduğu 
aşkı knzın babasıır.a hi.sseltınrek-

J.IAZ AETI 

Yazan: Ziya ~akir 
Herhalde, fiıkri bu ıı.okt.a üze

rınde :temerküz eden Resulü Elo
l'Cm, Juınei sa.adet civarıaıdan ay
rılmryım (Ali) yi hU2lUruııa cel· 
betti: 

- Yiı Ali! .. Bend<>n sonra, bir 
ta.kııın ha<liseler zuhur edebdr. 
İhtimal ki bu mekruh harek<01-
Ier S<:ni dıe nı.Ü't<'cssir edecektir. 
Bl!r hohla k.alcm getir d<>, sana 
bir vasiyetname yazav:ım. 

Dedi. 
(Ali). ha.~ğm vah~met kes

betıtilti günc!"nıb<rri, zaten peri<;azı 
biır lıalde idi. Resu1ü Elk<cemia:ı bu 
sözlm. oou büsbütün di!lhim et
ti. Bu aziz vücut. yanan bir mum 
gibi her an bir~ daha eriııken, 
onun karşısında, beşeri duygu.la
ra temas etmekten çekindi .. Fsa
se.n (Ali) bütün hayatında, bir 

ten çekiniyor ve bu aşkı yalnız 
kendls.ine saklamek istiynrdtL 
Sarabwııa ile bir kere gfu'üş -

müştü .. O da bu pliının hazırlan
:masına ta.kaddi:im <!den .ııecede 
ve Harnmm evinde .. 

Gene; kızın kendisine k:ar:şı ne 
his beslediğini bilnriyardu. Yal
nız bir reseı.ııs; vardı. Hıaz;rlıı -
nıın plfuı sarayın Jl(.'k~ar aley
hine ise kendi hislerinin. ilk dı>
fa duyduğ'u aşk hissınin de o ka
dar lehinde idi. Çünkü bu plan, 
Sarabunanın ne y3pıp yapıp ııenç 
Halifenkı gözüne girmesini, saıra
y1n gözdesi mevkiine çtknıasını, 
hususi bir daireye sahip bulun
masını "" sözde çok sevdic{:i an
nesini de yanında bulundunııası 
idi. 
Sam.bunanın çok sevdi~i ve 

ay.n!mak istemedil!i (annesi) ro
lünü de bizzat Halit ifo edecek
ti. 

Sevgilisini l(iizü önünde genç 
Halife (Muhamntedilemin) in 

kollan a.rasında görmenin ıztı -
rap ve azabını Halit onım yanın
da bulunab>leeel?i ihtimalinin te
sellisi ile azah.ınak isti.:ı;ordu. 

Faka.:,. dü.~üneelc<1i başka, hır
sı başka ve plaru başka olan Ha.. 
ron, Halid-in k<!ndi lm.:ına kıırşı 
'bes1ediği hisleri bilmediği ve ya
hut süı>lıe etmroii;i ~in Halide: 

- Sanı buna iQin hanj(:i hususi 
da.i.re hazır!.a.nıyor.. Bunu öğren
mek: hem mühim hem de lazım .. 

DeJ11.işti. 

Halidin akkı başına geldi. 
- Biliywum, dedi. Onu da bili

yorum. Sarabuna için şim.<l:i ha
zırlanmakta o'<ln yer, ln.ısusi da.
ire, sarayın şimdi içinde obulun
duğuınıu bu binasında değil fa
kat yine saray teşkilat ve lesi -
satına dG-lıil bir yerde.. Saray 
bahçesinde, Dicle ken.aırında Jrli.. 1 
çük bir köşk varmış.. Ha:ronür
reşidin kızk.a:rdeşi Abbasenin 
köşkü ~ .. Sitti Zübeyde senin 
kızın ~ iste orasının.h82llrlan
masıru emrel.tL Bir saat sonra da 
Sara.buna genç halifeye orada 
takdim edilecek ve ayni zaman
da ... 

Haronun tavn birdenbire de
liişti. Göı.'eri sevinçten parladı 
ve Halidin sözlerini birden lrese
rek: 

- Ne .. Ne dedin, dedi. Abbase
noin köşküne nri? 

- Evet.. Valide Sultan böyle 
emir verdi. 

- .O halde haydi, doğru or.ı
ya gidelim .. 

H-alit hayretle Baronun yü • 
züne baktı. 

Bu adam delirmiş miydi? 
( Aı·kası var) 

Tefrika: 14'..l 
kt'ıe bile (insanlık hırsı) n& ka
pıhruııınış .. Şeref, şıın, ı;ölıret, ser
vet l'!ilii fani saadetleri istihfaf ' 
ederek, bütün bunları, çı;plak 
avaklarmın altında Qiğııemişti. 
Eİ~run içindir ki (Ali), Resulü 
Ekmm'i.n kendi hakkında bir 
vasiydıı.ame yazmasına lüzıı.m 
g3ımedi. 

- Yiı Resulfülah ! .. B3na bir 
emrin va.rsa, söyle. Bütün em'1r
lerin gibi, ben ruıu hfrmıei1e ha
fızamda saklarım. 

Demekle l.kti!a etti. Ve canın
dan fıWıı sevdiği o aziz hastanın 
söz söyliyerek yorulm&S'UlA se
bep olmamak için, bir b3han.e 
ile odadan çı.kı.p gitti. 

* Çok ııarill bir ~llf esen ~ 
larak, (Ali) kapıdan ı;ıkar cık-

Milli Piyanıronun i!M. keşidea 
dün Ankara Ha&evinde Qekildi. 
Kazanan numara1arı yazıyonız: 

80 bin liı a kazanan 

41141 
20.000 LİRA KAZANAN 

6605 
15.000 LİRA KAZANAN 

31650 
12.000 LİRA KAZANAN 

12908 
10.000 LİRA KAZANAN 

7905 
5.000 LİRA KAZANANLAR 

31790 40703 
3.000 LİRA KAZANANLAR 

2S3 I96e9 23932 3og37 35215 
2.000 LİRA KAZANANLAR 

J 253 4056 22930 39685 4080 l 
44545 48651 49227 

1.000 LİRA KAZA.NAı"LAR 
577 1590 4320 4337 3718 

4398 12265 12282 13533 15166 
15535 16232 19276 20390 24159 
27406 27757 30142 34353 37506 
37596 38998 39619 42619. 45873 
47553 47686 48158 49617 

100 LİRA KAZANANLAR 
105 1058 1546 3071 3205 

4180 4824 4898 5503 6009 
6435 6873 695"2 7268 8446 
8489 9627 10011 11138 12198 

12939 12956 13177 13193 13647 
13922 14933 15318 16178 17192 
17665 18019 18431 18505 19472 
19646 20390 20600 2126Ş 21637 
21965 22348 22683 2.1()4() 23240 
23604 23736 24120 24207 24219 
24428 24509 24787 25-047 25408 
2634-0 26637 26712 27097 27707 
28543 28877 28907 29208 29209 
29319 29453 30638 3093:1 31531 
31709 32267 32952 34432 35167 
35609 3()225 37022 87126 37380 
37420 37716 38877 38838 39150 
40217 40229 40502 40531 40545 
40596 40767 40828 41409 41457 
41491 41976 41982 42145 42366 
43234 43394 43521 43805 44-049 
44110 44152 44548 44628 44696 
45208 46326 46688 47135 47555 
47825 48454 49441 

(80, 20 ve 15 ·b}n liralık ikra
miyelerin isabet ettiği numarala
rın son iki rakamları olan (41) 
(05) (50) ile nihayet1enen bütün 
biletl>cr (20) şer lira, onda bir 
hes:ıbi.yle (2) şer lira amor.ti ka
zaıwnıslardır. 

166 
617 

1198 
1764 
2267 
2607 

50 LİRA KAZANAN 
NUMARALAR 
215 368 378 599 
824 975 1016 1043 

1223 1349 1387 1630 
1831 1840 2012 2084 
2367 2415 2521 2551 
2670 2913 2293 3083 

maz, Resulü Ekrem in v<! ken<li
si n m amcası (Abbas) a tesadüf 
etti. O zaman, ara:larında şöyle 
bir konu.şma ı?<'C\i: 

Abbas - Ya Alı.. Rcsulullah 
nasıl? .. 

. Boş, D iş, Nezle 
Grip, Romatizma 

Nevralji, Kırıkhk 

ve bütün ağrılan 
Jııeser. 

Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEl'EBAŞJ DRAM 
KISMINDA 

8/2/940 Pe~mbe günü ak.samı 
saat 20,30 da 

O KADIN 

* İSTİK L AL CADDESİ 
KOMEDİ K ISMINDA 

8/2/940 Perşcm be J?ÜıtÜ ak.<;amı 
Saat 20,30 da 

OÖLU!llUZ -
3101 3127 3203 3449 3463 

Şirke Hayriyeden: 
Hissedarlar Umum) Hey'ctinin Toplantısı -IHissedanJar umumi hey'eti 1940 yılı marlınm 9 unou cumartesi 

ııünü saat 10 da şirketin Gala.tada Feımıeoecilerde .kam merkezi 
idaresinde alelade surette içtimaa davet olun.ur. 

İşbu toplantıya 50 ve daha ziyade hisse sahibi olan hissedar
lar i,qtirak ederler ve rev sahibi olurlar. 

MÜZAKERAT RUZNAMESİ: 
1 - 1939 senesi hes<.batı hakkında idare meclisi ve murakıp 

raporlanmn okunması ve mezkfı:r hesapların tasdıki iıl.e idare mee
lisinin ibrası. 

2 - Müddetl!eri biten rejs ve fızaJ.arm yerlerine reis ve aza se
çilmesi. 

3 - -Müddetieri biten murakıpların yerlerine murakıp seı;ilnıeei. 
ve ücretılerinin tayini. 

3YU7 3J43 4-008 4111 4244 13 8'\ l!n c5:.. 
9801 9959 10054 10252 10259 " il"- .;:o 

10277 10329 10335 10069 10726 
10727 10786 101146 10857 11038 
11041 11060 11150 11352 12038 

TaKVl"d ve HA~A 

1 22048 12064 12119 12145 12278 
12315 12402 12420 12448 12517 1 

12529 12578 12684 12897 12969 
13008 13122 13246 133122 13253 
15629 15670 15687 15734 15739 
15900 15670 15687 15734 15739 
15900 15916 15944 16020 16029 
16034 16175 16199 16298 16303 
16339 16428 16471 16551 16866 
16966 17098 17291 17310 17398 
18398 18401 18440 18519 18631 
18673 18767 18845 18879 18904 
18921 18958 19271 19290 19337 
19502 19Gl5 19663 19777 19828 
19833 19978 20041 20274 20368 
22715 22793 22821 22822 23153 
23169 23180 23276 23357 23382 
23385 24217 24217 24,357 24959 
26018 26884 27110 27417 27901 
28058 28552 29213 29354 29449 
29495 30290 30907 31299 31890 
34358 34598 35319 35496 35988 
36162 36893 37547 38540 '38626 
39230 39273 39362 39374 39450 
41661 41766 42115 42141 42421 
42084 42990 43410 43494 43587 

A N KAh. 

7 • 1 • 940 
llap• Dlf 

1 Sterlin 5.U 
100 Dolar 130,19 

100 Frc. 2.9180 
100 Liret 6.675 
100 İsviıçre Frc. 20.2725 
100 Florin 69.185 
100 Rayi.şma;rk 

100 Belga '22.0556 
100 Drahmi 0,97 
100 Leva 1.5875 
100 Çek Kronu 
100 Peçe ta 13.436 
100 Zloti 
100 Pengö 23.425 
100 Lcv 0.935 
100 Dinar 3.0825 
100 Yen 30,94 
100 İsveç Kr. 31.005 
100 Ruble 

Esham ve Tahvil& t 
Türk borcu il pesin 19.25 

Allahın taJ<diri yerini buhırıııı, 

yine halk m~v.ıre etsin. Onun 
makamına kim layik görülürse 
o ~çirilsin .. 

Diye mukabele etti. 

8 Şubat 
PER Ş EMBE 

Hicri: 1358 Rumi: 13ö5 
l! nci ay Giin: 39 2. Kanun 26 
Zilhkce: 29 Kasım: 93 
Güneş: 7,05 Akşam: 17,33 
Öi"le: 12,28 Yatsı: 19,04 
İkinıli: 15,15 İmsak: 5,24 

HAVA VAZİYETİ 
Yeşilköy meteoroloji isl.azyo

nuııclan alı.nan mallımata göre, 
hava yurdun Egen:iıı cenup ta -
ııaflarile Aıkdeniz sahillerinde ka
palı, Marmara havzası Kara.de
n iz kıyılan ve doğu Anadolu böl
~l·erinde mevzii yağışlı diğer 
y.,rlerde sisli geçmiş rüzgarlar 
Akdeniz ııahillerile Egede şiIOOli 
diğer yerlerqe cenubi istikamet
ten hafif esmiştir. 

Dün İstanbulda ha.va kapalı 
geçmiş rüzgar şimalden saniye
de 1,3 metre hızla esmiştir. Sa
at 14 de hava tazyidd 1021,2 mili
bar idi. 

Suhunet en yüksek 9,5 ve en 
düşük 5,2 -..tigrat .kaydedilııniş
tir. 

Diyerek, ona bütün eshap ve 
hatta aknbası arasında en yük
sek b~ mi1mtaziyet hahşıeyle • 
mi<;ti. 

Ab - AUaha. haımdolswı. bu- ~ 
~n dünden iyi<:t'dfr 

- Ben, bu fikirde ~ğilim. 

ezeli takdirinin.. Ne de o büyük 
ve acı hakikatin önüne geçemez .. 
Buna bi~1. senin ve benim 
sevgfüm olan (Muha.mmed) i, Al
lahın ta.kdirine ~erketmeli.. Ve 
bü1ıün kuvvetimizi, onun (din) 
ini zevale uğratınamıya hasret.me
liviz. Bunun için de. onun vefa
tından sonra, yerine kimin ge
·cbilecej!iııi lbilmcliviz. E;ier 
kendisi henüz hayatta iken (Ha
life\ sini tavin eder .. Ve yahut. 
(lı..iliıfet. Be.ıU Hasimde ve Aıbdül
muttalip oiiullarında kalsın) der
se. o zaman biz de ona göre ha
reket ederiz. İçimizden birini 
seccriz. Eiier o. bö.yle bir vasi
yette buhınmazsa, amin oJun ki, 
onun vefatından sonra çok müş,
ikülat çekeriz.. Görüyorsun .ki, 
vaziyet. çok mühimdir. Git, ken.
disinden sor .. 

f Abbas) bilivordu. ki. (Ali) nin 
bu mukabelesi, büyük bir teva
zu eseri idi. Çünkü Rıesulti Ek
rem, bütün havll'tında (Ali) kadar 
hiç k.ii!ııS<!vi sewnemiş.. Ooon de
recesınde bir kimseye ala.Jca ve 
rabıta göstenneıniş... Hatta çoik 
açık ve sarih bİ!r 1:isan ile: •Be
nim etim, Alinin etidir. Benim 
cism>m. Alinin cismidir, Benim 
kanım . .Allitin ıkarudır ... o benim, 
ikardeşim, ve.kilim ve vasimdir ... 
Demi<rti... (Veda haccı) ndan dö
nerken de. (Gadiri Hum) mev
«iinde söyh:ıdi~ hutbenin so.nun
da, (kur'an) üe (ehli beyt) ı. 

obirer ved>a aia<rak halka tavsi
ye ettildlen ve c.Allah lberum mev
lmndır. Ben dıe, bütün müminle
rin ~ıyımo dedikten eoora, 
(Ali) nin elini 1ııı:fıu:p anıu i:ııalka 
göstererek 

F&k::wt (Ali), Resttlü Ekremin 
bahşettii'i bu yük&ek mümtazi
;>etten bir an bile istifadeyi ak
lından zer~ kadıar ııeçi:rmemiş ... 
Rulıunda kökleşmiş olan fazilet
ten kat 'iyyen avnlıııı,yarak, mü
ıteı..a.ı.ı ha.yatını, hi.c bir mev.ki 
ve makama değişmemişti. 

Onu, pek yakında kaybetmemiz
den ko:ckuvorum. Çün!cü: bu 
sabah kendisini ziyaret ettim. 
Çehresinde gördüj\"ü.ın bazı hal
lerden, artık o hazin akibetin 
pek ya.kın oldui\una hüküm ver
dim.. Bilirsin ki. (Abdülmuttalip 
oğullan) nin bir hususiyeti var
dır. On1ara ölümün yalclaştığ:ı 
çehrelerinde behren bazı alfund
lerden anlaşılır. 

(Ali}, yeşJa dolan g~rerini, 
'M.cl<J<enin berrak ve mavi sema
sında gezdirdi. Derin derin içir 
ru çekti. Kalbine, bir avnç ~ 
daha ı;eroibnişti .. 

( Ahbas) . hazin bir ifade ile 
sözüne devanı etti: 

- Oğlum!.. GöriiyO'rSWI... Ben 
de senin kadar müteessirim. Fa
kat bu ~ürlerimiz, ne Allahın 

Dedi .. 
(Ali), bütün bunlan dinledi. 

Ve soma: 
- Ya aınmi! .. Ben, Resuı.uI!a

ha hiç bir şey ooraca;Jı: halde de
i;iHm. Buna, lüzum da gönınüyo
rum.. O hayatında h"1" işi hal,. 
kın reyine terketm~. Şayet, 

- Men kilitte meJfilıü fea!t'yun 
mevllh .. 

Buna binaendir ık:i, bu mert ve 
fıazi1etkar adamın, amcasına yu

brıdaki şekilde bir cevap ver
mesi, pek tabii idi. Çünkü, şim
di o 'leıkrar Resufil Ekremin hu
zuruna ııi:rerek: 

- YA llesıılll\hıh!_ Vazi}'e't w
hmıdir. Bazı ihtiraslı!ır baş gös
termi.ştir_ Kendin<! lıör halife m
ıtihap et.. 

iDe~, Resalli Ekrem'in hiç 
<tiişfuımeden: 

- Ya Alil_ Baı.tm ha'llfem, 
sen ol 

(Arkası var) 

D.&LGA UZUNLUGU~ 
l'A.Q. 11,47 a. 11195 Ku. it Kw. 
l'.A.P. 31.71 m. ICH Kes. il Kw • 

Hllm. UIKca. Utllw. 

8 Şubat Perşembe 
12,30 P .rogrıı.m, ve memleke't 

saat ayan, 12,35 Ajans ve mete
oroloji haberleri, 12.50 Türk mü
:ı:.ijii: Çalantlar: Cevdet Çağla, 
İzzettin Ökte, Hasan Gür, Ham
di Tokay, Okuyan: Safiye Tokay: 
1 - Nihawınt peşrevi, 2 - Sa
dettin Kaynak - Nihavent şar
ikı: (Kiro1kleı:inin gölgesi.), 3 -
...... - Nihavent Ş<!l'kı: (Hairr.ım
daıı hiç çıkmıyor), 4 - Sadetıfn 
Kaynak - Nihavent Ş<ll'kı: (Gönül. 
nedir bilene), 5 - H'21ll<li Toılmy 
'K.l.:ıcnet J.a.ksimi, 6 - •Hamdi T~ 
kay - Kürdili li. Şarln: (Aşkın· 
la doıl<1 n Wıeıne) , 7 - Hristo -
Kürdili H . .Şarkı: (Gülsen açıl· 
san.), 8 - Yu:;uf - Kürdili H. Şar
kı: (Kaklı yolılaıda bu şep), 9 -
Saz semaisi. 13.30/J4.- Müzik: 
Karışık müzik: (pl.). 17.30 Türk 
müzi{:i: Loncira B. B' C. Radyo 
idaresi için eski ibe::tekfırlar, H;,lıJı 
türküJerj, ve modern bes~kfıı'
l-arın eserleıiııden mürekkep hu• 
susi program, 

18.- Program, ""' memleıket sa.. 
at ayarı, 18.05 Müzik: Radyo caz 
oıı:kemrPsı, 18,40 Koı,.,şına, 18.55 
Serbest saat, 19.10 \Memleket sa
at ayan, Ajans ve meteoroloji 
haberleri, l~.30 'Jlürk müziği: 
Çalan.Lar: Cev.lct Çağla, ıfüısan 
Gür, İZ7..eiıt.in Öktıe, Hanıdi To
kay, 

1 - Okuyan: Se.di Hoş.""6. 
1 - Udi AlHnet - Suzinak şa:r

lo: (Bir ı(inah etti.mse cana) , 
2 - Udi H~an - Suzinak şaı-kı: 
(Du,y<lum ki ~·: göz,Jeriııin), 
3 - Mustafa NP.fiz - Suzi.na:k 
şarkı: (Sehsjz b'.J sabah), 3 -
4 - ...... - Karcığaı· türkii: (At.ı.-

mı bağladım ben bir orma.n.'.I), 
2 - Okuyan: R~dife Erten. 
1 - Lemi - Karcı~-"" ş:ırkı: (Bi.r 

gölge ol beni peşinden k~ur), 
2 - Arif Bey - K;;rcığru: şarkı: 
(Yıkma s<>}nn bıırca penahım). 
3 - S. Pınar - KarcığaT şarkı: 
(San.a ııönül verc'im). 4 - Lemi -
Karcığar Ş3l-lo: (Çe>nıanı o meh-
v~ eladır). 

3 - Okuyan: M<Vımut Karın
daş. 

1 - Sel. Pıoor - Hüzzam şarkı: 
(Soıımadın halimi), 2 - Bi:me-n 
~en _ Segah şarkı: (Bensiz ey 
.l(Uli gülşcn), 3 - Udi Ahmet • 
~ah şıırkı: (Bakıp ahvali· pe
rişıııım), 20,15 Konuşma (bib
:tivografya), 20.30 Türk müziği: 
Fasıl Heyeti, 21.15 Müzik: Küçük 
orkestra (Şef: Necip Aşkıııı), 
1 - Ben.a.tzlcy: Bebek'ler reisi 
fIJmiııden neıfd!iyim şarkısı, 
2 - Kalman: Çardaş Fürsıt.in o
perasından P-Qtpuri, 3 - Faul 
Liookıe: Kapri jjtalyan serenadı). 
4 - Masca~i: Kava.llcria Rusti
ıkana (Fantezi), 5 - Hippmann: 
Ormanda bir cüc-e duruyor halık 
şarkısı üzerine v.aryasyonlar, 
22.15 Memleket saa1 ayarı, A
jans hB.berleri; Zira.at, esham -
'lalMJat, kambiyo - nukut bor· 
sası (fiyat), 22.30 Müzik: Modern 
senfonik müzik (pl.), 23.- Müzik 
Cazban1. (p~.). 23.25/23.30 Yarıı>
ki program ve kapanış. 

lstanbul Beşinci lcra Menıurlu.
ğuruian: 

939/4212 
Bir borctan dolayı mahcuz o

lıın parava çevrilmesine karar 
v-erilen Bevoi!lu İstiklal caddesi 
Po:lonya sokak merkez apartma
rurun 4 No.lı dairesinde bulunan 
bir adet Alınan piyanosu açık 

aı1.tırma suı·etiyle 12/2/940 pa
zantesi günü saat 10 dan 12 ye 
kadar mezkur aoortmanda açık 
arttırma iie satılacaktır. Almak 
istiyenJ:erin mczkfır mahalde ııös
teriİen saatte hazır bulunmaları 
ilan olunur. (24193) 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığ• y~r: 

S ON TELGRAF Basımevi 


