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TORK • SOVYET MÜZAKERELERİ DEVAM 
EDİYOR, DONKO GÖRÜŞME 2 SAAT SÜRDÜ 
Şükrü Saracoğlu Moskova Dünüşünde Alınanlar Yalnız Kaldı! .. 

• 
Romanya Hariciye Nazırı ile Görüşecek Sovyetlerin Ve ltalyanın 
1 M.oskov-a:va.cıa. oöruşuıe.-.. M.eseıeıer 1 Vaziyeti Hitleri Korkutuyor 
Fransızlar, Türk- Sovyet Anlaşmasının Sovyetlerle İngiltere 
Ve Fransa Arasında Bir Köprü Teşkil Ettiğini Söylüyorlar 

Dalacl;ıoe Kallnbı 

Kabahat "Haleti M oskova Müzakeresı B .. Millet Meclisi 
Ruhlyemizde Daha Devam Edecek Oün T oplandıı 

Moskova 16 (A.A.) - Tllrklye lla- Türk - Sovyet paktı hakkında 
~~ -

-- rlciye Vekili Şükrü Sar aeoflu bugün kat'i hiçb ir tafsllit verilmemesi ge-
Fefhi Okyar Ve Lut- Sovyel Komiserler Heyeti ve Harici- rek buradaki rereı. diler Balkan 

fi Kırdara, Yaptıkları 
Mevsimsiz Ve Lü-
zumsuz İşlerden Do
layı İtap Etmek De 
D oğr u Değil dir. 

Yazan: Ebuzziyazade Velin 
Adllre Vekili Fethi Okyarı, Adli

:rede Yaınlac&k bir çok ıslahat varken 
onları buakıp ta büyük mikyasta yc
nUllder Uıdasına kalkllJihiından do
layı ıeıt.klt ediyoruz. Vali Lfıttt Kır
dara, İstanbuJun iicilcn ıslah ve imar 
edilecek bir çok yerleri varken onla
rı ihnıaı edip te Taksimde razlno, 
Dolmabahçcde ıtadyom yaptıimdan 
dolayı ltiraı: eyliyoruz. 1\.lemleket hal
kı da ona tebean biz ele b u tenkit ve 
itirazlarımızda tamamllc haklıyız. 
Cünkü hepimiz sene-lerdenberi birçok 
elzem ve ehem ıler dururken onların 
Yerine lklnrl ve üçünt·ü derecede pek 
ehemmiyeti hai:ıo olmıyan hatti hiç 
lüzumu otmıyan işlere ve yerlere yüz 
binlerce Ura sarfedilme~ini görmek.
len lıaklkalen bıktık, usandık. Fıı.k&t 
ha1km bu şlkıiyetıeriude çok haklı 
olmasına mukabil, iz'an ve insaf ile 
düşünecek olursak ne Fethi Ok1ara. 
ne LU.Ui Kırdara yaphkları m cvslm-
11 lz veya. lüzumsuz işlerden do
J;'Yı itap etmek te pek dof
ru lleiildtr. Çünkü bir kere «erek 
\'ekilin Adliyede münferit b&kim u
itllünü ihdas ederken gerek Valinin 
TJkslnıde '"'Zlno veya. Dolmabah -
~ de stadyom yaphrırken azami de
r, cede hüsnu niyetle ve memlekete 

.......... ..... ,,, 

(Arkil s ı 4 üncü sayfada) 

EBUZZ!Y AZADE 

Velid 
.. .. ... 

ye Komiseri Mo1otofu saat 16 da tek- memleketıerindekl resmi mehafill 
rar ziyaret etmiştir. :ft.Iüli.kat lkl sa- müleredd.iı bırakmaktadır. 

at aürmüttür. Bun,unla beraber umumiyetle 111 
Umumi ın tl ba müzakerelerin henüz haber alan m ahllller, Ttirklyenln, 

bitmediği m erkezindedir. mütttfikler i menaliine ayk.ırı btcblr 
Londra 16 (A.A. - Bükreşten Re- şey kabul elmed ltl kanaatini hbar et-

uter ajansına bildiriliyor: mektedlr. 

Saracoğlu ile Ga!enko arasında ya TÜRK - SOVYET GÖRJŞMELERİ 
Köstencede yahu t Karadenhde blr NİN NETİCESİNE DOGRU 

mülakat yapılacaiı ve bu millik.atın 
Türkiye Hariciye Vcklllnl memleke
tine Iôtüren remide vukubulaeaiı 

tahmin edilmektedir. 

Londra, 16 (A.A.) - Tlmcs cazete
stnln diplomatik muhabiri yuıyor: 

Sovyrt - Türkiye konuşmaları ne -

(Arkası 3 üncü say!adaj 

Bu Çoçuklar da Vatan 
Yavrusu Değil mi ? 

Yoksa ' ' Zügürtlük Usulü mü, 
Terbiye Usulü mü, Anlasak .. ,, 

Kız talebeler den bir crup 

Dikili Felaketzedelerine 
Yardım İçin Maliyeye 
300,000 Lira Fevkala-

de Tahsisat Verildi 
= 

Ankara, 16 (İKDAM Muhabi
rinden) - Büyük Millet Mecli
si bugün Rafet Canıtez'in başkan
lığında ,Wplanmıştır. 

Celsenin açılmasını müteakip 
söz alan l<ialiye Vekili Fuat Ağ
ralı gelen evrak meyanıııda bu
lunan ve biri yeniden mdas edi
len büyük elçilikıler dolayı.siyle 
devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve taahhüdüne dair kanu
na bağlı üç numaralı cetvelde 
Hariciye Vekaletine ait kısmın
da tadi·lat yapılmasına diğeri de 
zelzeLeden müteessir olan yer -
!ere yapılacak yardım için Ma
liye Vekaleti bütçesine 300 bin 
liralıık fevkalade tahsisat konul
masına mütedair bulunan kanun 
liıyihalarının ruznameye alına -
rak millitacelen müzakerelerini 
istemiş ve bu talep tasvip olun
muştur. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Devletleri Şimal 
Hükümdarları 

Yarın Toplanıyor 
llelslnkl 16 (A.A.) - Moskovadan 

döneıı Finlandiya drlege heyeti bu 
sabah buraya vannıı,hr. Heyet Batve
kil Ue hükümet izası tarafından ls
l lkbal edilmiştir • 
Hükiımet ve resmi mahfiller, Sov • 

yetıerbillii tarafından ileri sürülen 
talebelerin neden ibaret o1dultınu lf
ıa etmemekte takat bu talepler hak -
kında. ecnebi mem1 ketlerde dolaşan 
şayial arın esassız olduğunu beyan ~Y

lemekt.cdlrler. 

ŞİMAL MEMLEKETLERİ IIÜKÜM
DA RLARININ TOPLJ\1.TISI 

Slokholm 16 (A.A.) - Danimarka 
ve Nor veç Kralları, bfrabe-rlerinde 

Sovyet 
• 

Elçisi Dün Halifaks'la Görüştü, 
Başlıyor /tal yan Elçisi 

Londra, 16 (A.A.) -Havas- - Sov
yei elçisi 1\-t aisky b uS"ün öileden l'On
ra Hariciye Nezarf'tine l'iderek Lord 
Halltak.s ne S"Örtişmü~tür. 

ZannedildfğJne l'Öre bu konuşma, 

iki memleketin ticaret miin:ısf'betlerl 
ve Türk - Sovye:t, SoVYet -Finlandi
ya mü:ıakereleri gibi günün meseıeıe
ri hakkında cereyan e-tmi,Ur. 

Paris, 16 (A.A.) - Alman pro
paıandaRı, harbi nihayete erdirmek 
müttefiklerin menfaati lkti:ıasındao 

olduğu rünkü SovyeUerln genişle -
mesl beynelmilel bir BoJşevlun teh
JJkesi yaratacağı tarundakl flklrltrl 
ya)'mafa çabşmaktad.Jr. 

Pariste bu lddialann Almanyanın 
hesabına u.y•un olduiu kanaaU var
dır. Filh~r. Antikomintem paktı 

bizzat lhlil elm1- ve bu hareket, 

Almanya 1 in vablm netlce1er ver -
mi!Jtir. Japonyada, İ<ipanyacb ve i -
taJyada mevcut kanaaı.a göre, Diller, 
eski dostl uk sistemine lri.s etUfl za-

Bugün Temaslara 

Malııkl 

rar1arı tamir etmekten fayd a söre -
cektir . 

Bolşevizm tehlikesi Almanya lle 
Sovyet R usya arasındaki ahengin tam 
ve mutlak olma.dıfını •iztemcfe ma

tuf bir örtü &ibl dalgalandırılmakta
dır. Proparandt.ııın bu v~hcsl Stok
bolm konferansı arlteslnde bitaraf 
devleUerl '6-ir altında bırakmaia 

matuftur .• 

Parlc;;in kana.ati, bu Alınan manev -
raı<nnın en ufak bir muvaffaklyete bJ
le t'rişrmiyeC'eği merkezindedir, 

KOMÜNİST BEYA. ''iA'.\IELERİ 

AJmanyaya. Rus petrolü ıetlren 

vapurlarda, Ge~taPonun , Almanca 
yanlı komünl t bey&DDameltri ete 
s•etıtl, Stetllnden bUdlrllmekledir. 

AL.'1ANYADA iTALYA \'E aus
YAYA KARSI JdDDET 

Stokholm 16 (A.A.) - Sven•kl. 
Dqb1adet'in Bertin muhabir yazıyor: 

(Aı·kcısı 3 üncü sayla<la) 

A man Taarruzu 
900,000 Asker, Binlerce Tank 
Ve Tayyare Harekete Hazır 

Fransız Ve İ ngil iz Tayyareleri Almanya Üzerinde .. 
Almanlar Bir İngiliz Zırh l ısı Daha Batırmışl ar 

--
Feldnıareş,a1 Blomber~ 

Londra 16 (A.A.) - Reuler ajansı

nın Pariıs muhabiri, prp cephesinde 

bir Alman taarruzunun artık tannr· 

• 
Almanların Yaptığı i lk Bü-
yük Ta arruz Durduruldu 

mekte ve fU matümatı na.ve etmek -
·ıedlr: 

Almanlar, bütUn cephe Uzerinde 
hücuma ceemek üzere büyük haur

lıkJu yapmaktadJrlar. Bu münase .. 
belle ilk at.fıt hathna bazı Alman 
kıt'alan .. vkedllıniııllr. Fransız top-

Otellere 
Perapala.sm kapanması , Tokatııya

nın kapanmak üsere olması İstanbul
da ('ok hazin bir tesir yaptı. FfJvakl 

akşamları muhf.etem d ekorlarlle ap
ayd.Jnhk l'Örmete aııttıtımu Perapa
ıu binasının kapalı kepenkleri; da

lma kalabalık olau Tokatbyanm 
))om bol salonları İstanbulda bir ma
tem varmq hhwlnl uyandırıyor. Nuıl 
ki, bu hisse kapılanlar, ktpenlı.ler ın

dlil ır1lndenberl: Oiellere yardım yap
malıdır, diyorlar, belediyenin ~telle
re yardım edeceil haberini alkll}lıyor
Jar. 

İstanbul a;ibl bilTük ve medeni bir 

ru u şiddetle mukabele_ etmektedir. 
Geeeleyin bir çok motör !<oe5leri .işl

dilmit ve Alman toPÇU,,u herfi.alde 
mevzileri beni etmemek ma.ksadile 
sessiz kalmıştır. Londranın askeri 
m~hitıeri Almanların salip bir ih-

(Arkası 3 Qncu Fıyfado~ 

Vardım 
İstanbul ki, Tokatlıyana ve Ptra

pala.sa rai'men bir şehir ottlindea 
mahrum olduiunÜ müdrlkU, kendi
ne modern. yeni bir otel ı Uyordu, 
bucün mevcudun mahrumlyrtlni t;e· 
klyor. Bu meseleııin haJU cerektir. 
Ancak beledlyemb. otellere yardım 

edebilir mi? .. 
Bu .-üne Jtad&.r münavebe Ue: To

katbyan ve: Perapalasta verilen rtf:mi 
ziyafetler, müaamPreler, uareler bir 

nevi yardım drmektir ki . bu yardı· 
mın kafi celmedlii anla ıldı. Şu hal
de otellere daha va 1 bir yardım yap
mak 1ıiıım •"llyor. i Lanbul bf"J;dl:re-

İsim ve adresi bi:zde mahfuz 
bir okuyucumuzun, aı;ağıda oku
yacağınız mektubu, bizi olduğu 

kadar, sizi de düşündı.irecektir. 
Bir okuyuc<Unuz bir çocuk veli -
s ':lır. Oglu :ehrimizdeki bir or-

(Arknsı 3 Uncu '8yfads) 

SE Mİ İZZET SEDES 

.Maarii Vekflfeti, bu sene ted
risatı sabahları erken başlattı. 
Erlt~den de bitiriyor. Saat 13 te 
mcktl.')>lf'r paydos.. Faka1, ço- J 
cukları ~ve salıvermiyorlar. 
M k pte alıkoı u:ı:orlar. Çok mu

~Aiirii'P.'. ı\i·ı,ı· ~1}4'.~~~. nr
ıı.;...-.::~~~~L_~=._:=s~:::'.:.:~...ı..ı:ı..~~~::z=ı::~:;.:;::.:=:;;:..;~~== 
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Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 
KOÇER G ENERAL KEMAL 

Erzurum Halkı Askerle Birlikte Hücuma 
Geçmiş, Kahramanca Hedefe Yürüyorlardı 

Türk kadınının fazilet ve ha
masetine pal'lıı'k oir misal !«,kil 
etmek bakımından aı;ağıdaki 
vak'ayı da zikretmelcle ıbir ha -
kikate tercüman olmak istedim. 

1293 Erzuruma çekHen Muh -
tarpaşa ordusu, kalen.in müda -
faa tertiıbatını i.lr.ınal ile meşgUl
dü. Ku; en büyük ş:ddetile hük
münü icra ediyordu. Arif Be -
yin ~başımıza gelenler. adlı ki
abından hill1ı..saten aldığım şu sa
tırlara baıkalım: •İllkıteşrin'.n yir
mi yedinci geca.i sabaha doğru 
top dağının ilerisindeki Aziziye 
istihkamlarında bir kdıl kıya -
met ko,..muş V·e ateş bütün şahi
ka'lar, '!_armaya başlamıştı. Şehir 
silih at~le uy-anml§, ta.bu;
lar silah başı etmişlerdi- Topda
ğır.daki makine, vaziyet hak -
kında mukni bir malumat ver
mem~'i. Hır~J< höil>ed.er, ateş
lerin Aziziyede tekiıısüf attiğini 
bildiriyorou. Muhtar Paışa emrine 
üç tc bur alarak T pdaj(ına hare
ket etti ve orada Ha&an Tahsin 
paı;a; a mukuı o.<ıu. Urtaük ay
dın'lıınınca, muhar<ibenin mih -
rak noktası Azrziyooe olduğu an
laşılmı.,<tı. Civrdaki ıki ta.!ıye -
den hi(lbir ses işitilmi}".>rdu. O
raya dürıbinler tevcih ediilıdı ve 
iyi gören başkumandanın dür
bünü Aziziye istilrkamına düş -
nıanın girdiğmi tffi'Jit elmi tL 
~ir to~ Aziziyeye tevcih ed•~*
tı. Bıraz sonra ateşten vazgeçile-
rek kaptan paşaya Aziziyeye bir 
kuvvetle taarıuzJa vaz;yctin ten
vir edıimesi emrı ver:ldi. Kap
tan, Azi:z.iye:den açılan şiddetli 
ate:l.erle karşılaşrmştı ve zayiata 
maruz kalınmıştı. Aziziyeye kar
şı ta-a1TUZ, wyiata rağmen, de
vam ediyordu. 

Kat'iyyen taıhakkl!k etmişti: 

Aziziyenin iki t®yesi düşman 
eline diişmüştür ve taarruz üçün
cü taıbyeye teveorfilı etmiştir. 

Erzurum ha'lkı da asker arka
sından ve asloerle b;r'1kte hücu
ma geçmişti. Düşen düşüyordu, 
fak,.t kahramanlar hedefe yüıü
yorlardı. Düoman. olduğu yerde 
ez;Imtşti. Ahaliden şehit olanlar 
500 ': :fardı .... 

1 Bu muh:ınibede Erzurum ka -
d. r ... :...;: ı a;..:.Cfl~ (fJ.m~lr sep....o.tl-eri-
1e eknl<'.k, peynir ve zeytin, bir 
kısmı da dcstiieı~e su ıaşıyorlarıdı 
ve Karafalıma bir kı>dl1! ka.fi!le -
sinin baqında savaşmıştı: 

•F;lret değışir sanma, bu kan 
yıne o kandır• 

Tiırk ka<lın• her yerde ve her 
zaman ıbu hamaseti ,g&sterdlştir. 
İndbolıJu ka:Jın bu nineJ.erinin 
kanını taşıyorlardı, dün.va bun
dan emindir, bu mertlik menki
besini ecnebi eser !erinde de oku
yanlaı· vardır. 

KAÇAKÇIUKTA TÜRK ZE • 
KASININ OYNADİ(;ı ROL 
Saraçhane, harp yıllarında do

luyor ve boşaılıyordu, mütareke 
ye girince yallnız aıTilıarlar de -
ğil, koridorlar, hatta geç,it yer -
!eri de eşya ve teçhizatlle dolu 
idL Aç kalan İstanbul hükume
ti, önce de yazıldığı gıbi, bu am
barda bulduğunu da satıı; pa • 
zarına sürüyordu. Ali satış ko -
misyonu, adi bir satış vas:tası i
dL Bu ~-ya ve teQhizat orduya 
Lizırn a;dugu için ith.ar edilnıiıı
ti, o gün de miJli ordu bu ha:Je 
kat'iyyen müJitakardi. KayifJeri 

gizlemek. amlbar'lan kemirici -
!ere kapamak mümkıiin değildi. 
Milli gayeye taraftar olan bir 
hükumet te İstanıbul idaresini 
temini düşünüyordu. Maaş ye -
rine bakır veriliyorıdu. Harp sa
nayiinde bakıra dları ihtiyaç, bir 
çok Bakır rekizisyon yoluyla. alın 
mıştı. Anadolu, artık ima.l'le iş 
görmek ka.biliyeini kayıbeden 
miHi orıdu da bakıra, maıdtni ham 
!"•ddeye ihtiyaç göstermiyordu. 
Isan.buldaki fabrikalarda orıdu -
ya ait şeyleri yapmaktan men e
dilmi>;ti. 
Ambarların edevatı ha'1biye k;s 

mında biday<i!l'.erde adı geçen Ba
hattin vardı. Sonradan ambara 
yüzbaşı İsmail Hakkı tayin edil
di ve bu hamryetll.i sülbay grup 
elemanlarile geceli gündüzlü me
sai sarfetti ve makamın bir tak
dirnamesi ile Wıtif edildi. 

Ali , tış komisyonu Maçka 
silılihhanesinde bulunan yil2!bin -
!erce kürkü de satmak marifeti
ni göstermic;ti. Bif<'Ok kıymetli 
e1'ya dururken körkcerl a.c;ırma<k
la vakit geçirmek tensip edileme 
diı}inden, jıu teşdl:Jbüs karşılan

mamıştı. 

Bir di,'.Ier kanalda çalışan Çan
kırılı Mülazım Ahmet Efendi, 
kürk sevkiyatına gi2llenmek si
yesınde Maçka arribat'l':ırındaki 
mavzer ve mitralyözierin de ka
çıı,lması imkanını kafas:na ko
yar ve Sara.çhanenin de bu husus 
ta yardımını diler. Şimdi Eski
şeh.rde Kavaflar ça~ısında ma
nifaturacılıkla işt',;!aıl edl'n ve o 
zaman .3araclıane de başçavuş bu
lunan Cemile bu düşüncesini a
çar. Bunun için vasıtaya ihtiyaç 
vardır ve Saraçhanede kamyon 
yoktur, yedi sekiz arail>a da mak 
sada kifayet ed€.lllezdi. Bölükte 
efrat ta çok azdı. Ambar saraç -
hane işinin çokluğundan bah:sle 
efrat ve vasıtafarın arttırtlma -
sına lüzum ,ı:ıösterir. Bu takrir 
üzerine bölüğe on er verllir. Ce
mil, bunlardan birinin şoför ol
duğunu tesbit eder. Bu, Bodrum
lu Ahmet çavuş adlı birisidir. 
Tali, gülüyxırou, Ahmet Çavuş 

monfaj ve tamir işl.,-rinden de an
lamakta idi. 

Saraçhane avlusunda büyük 
harbin metrukatı meyanında yüz 
!erce kamyon ellikaz halinde bü
yük harpteki mukadıcleratımız gi
bi sernigıindu. Bunlar, yüze ya
kındı. CemJl, odasmın pencere
si karşısındaki bu kamyonları 
göstererek: 

- Bu kadar enkaz.dan ıki kam
yon çıkaramaz mıyız. 

- Çıkar, faıkat hePGi de mstik
siz veya demir ıekerleklı. Lastik 
U.Zım. 

Lastik tedariki bu büyük yü
rekti, fakat ufak rütobeli adam -
!arın elinde değildi. Il\.iyükler
den bu yardımı ta.lep etın&.ydi. 
Mudür muavini Taill;ın, müdür 
İsmail Hakkı, üçüncü şube mü
dürü Hllmiden lasti.k temin eder
ler. Soför Ahmet ve muavini Sa.b 
ri çalışırlar üç dört tonluk iıki 

kamv,onu harekete geçirirler. 
Çankırılı Emin vasıtalar bul

muştu . Kürk sevk:iyatı ası.l m a
lın mahiyetini l(izliyebilirdi. On 
ere sivil elıbise giydirli.miş, işçi -
!erde bulunmuştu. • 

(Arkası var3 

EDEBi ROMAN: 47 

Karlı ir Kıs Sabahı 
Selami izz et - Mefh aret Ersin 

- Ne o Galip, kim ölmüş? 
Galıp masanın iızerinde du 

ran mektubu kaptıgı gıbi ihtiyar 
adam.n önüne dikildı: 

- LCıtfen şun'u okuvun, kimın 
öldu~ünü o zaman anlarsınız! .. . 

İhtiyar adam ı;öulüklerini tak
tı. '' ek'uLu 31 baştan aşağı göz 
,geı:dırdı: 

- Vazıyet pek bcıtıata benzi
yor. Şimdi ne yapacağız? 

Ga.tp hiclderle haykırdı: 
- Ne yapacağımızı size oor -

maL Darılma giıcenrne amma 
omca bu işle hütıio kabahat se-

• 1 n1n ..• 
İhlivar adam hiç istüini boz

madı 
- E Lbette kab_aha t •bcr im. O 

gün köske giderken mel'un he
rıfi attan •;uvarlayıp beynini pat
latmalıydım. O zaman böyle mü
nasebetsizlikler vapaınazdı! 

- 3en. kendinı kurunu vıista
da sanıyor:;un Yusuf amca. Böy
le zonbalıkla i• yürür mü? He
riften ala al!ım 5dünç para bana 
r.e k.acı"' JazıPCd. 'bıliyor ını..sun
Gırtlağıma kadar borç içinde -
vim. Her taraftan sıkıştırıyor -
lar. Fakat 6ana meram anlatıma
n.n imkanı yok k•, Ne vardı san
ki bu işe de burnunu sokup mü
nasebetsiz sakanla her ~eyi altüst 
ecfoct'k bilmem ki! 

Amca elini kaldırdı: 
- Dur, o kadar telas etme. Se

nin mevkiinde bir adamın, sırf 

Gümrük 
Memurlarının 
Terfi Şekli 
Terfi Listelerini An
karada Bir Komisyon 

Hazırlıyacak 
Gümrük memurlarının terfii i

çin yeni bir karar verfunıştir. 
Şimdiy2 kadar amirleri tarafın
dan terfi ettirilen memurlar bı.ı.ıu
dan sonra Ankarada kunılacak 
bir komisyon tarafından terfi et.. 
tirilecekt ir. 

Komisyon memurların sicille
rini ve mesail.rini tetkikten son
ra terfie hak kazananları tesbit e
decektir. 
SİTAJYER OLARAK ALINA

CAK MEMURLAR 
Gümrüğe stajyer olarak alınan 

memurlar şimdiye kadar yalnız 
bir suıbede staj görüyor ve müd
det bittikten sonra memuriyete 
tayin ediliyorlardı. Bundan son
ra memu~lar gümrüğün bü~ün 
şubelerınde staj görerek bütün 
mevzuatı öğrendikten sonra ta
yin edilecelcl.crdir. 

-oo----

BELEDiYE 

ti üsadere Edilen Ekmekler 
Şişli ve ch·ar.ndaki fırınlarda 

yap>lan teftiı;lerde 1223 ekmek, 
119 francela müsadere edilmi ;tir. 

lşci Hastahanesi 
Şişlide yapılması tak;.· :·ür e

den hastahane hakkında .zahat 
vermek ik.erc Ankaraya gıtmi!j 
olan Beyofılu h:ıstahanesı serta
bibi Dr. Fikret İs ~ arılbula dön
müştür. Dr. ~'ikret Ankaradaki 
temasları hakkında dün öğleden 
soı:.ra va.i ve belediye reisi Lıitfi 
Kır<lara izahat \'ermiştir. 

Taksim Kışı~sı Duvarları 
Taks:mlle Aya:spaşa arasında yı

kılan binaların ankasından Tak
sim kışlası duvarları meydana 
çıkmıştır. Duvarlar hariçten çir
kin manzara arzettiğinden der -
hal baıdana edilecektir. 

Yeni Alınacak Memurlar 
Belediyeye yeniden alınacak 

memur için Jazım gelen müsaade 
Vekiller Heyetınden istihraç e
dilmiştir. Açılacak imtihanın 15 
liralık asli maaslı olanı orta mek
tep mezunlarına 20 liralığı lise 
mezunlarına aittir. 

Üsküdar Tahakkuk Subesi 
' 

Üsküdar tahakkuk ve tahsil şu-
besı b)ro:sının inşaati bitmiş oldu 
ğuııdan Cumhuriyet bayra.mın
da ır:.erasin-ı!c açı!a"'.!aktır 

MAARiF 

Eugün Maarifle Yapılacak 
Toplantı 

Bugün öğledl'n· sonra İstanbul 
ilk ve orta tedrisat mektepleri 
beden tenbiyesi ınualli.mleri Ma
arüte Tevfik Ku!un başkanlığı al
tında.. bir. toplantı yapacaklardır. 
Toplantıda, Cumhuriyet bay

ramı için yapılan haz.rhklar etra
fında ve resmigeçit programı -
run tabbiki üzerinde konu;;ula -
caktır. Ankaraya her mektebin 
göıııdermeı.i muhtemel olan 48 ki
şilik takımın kaıt'i miktarı karar 
l aştınlacaktır. 

para koparmak maksadile, kendi 
seviyesinde olınıayan bir adama 
mü.dah;;:e etmesi çok çirkin bir 
hareket.ur. Ne kadar borcun var? 

- Söyle böyle yirmi yirmi beş 
bin lira. 

- Bunım hepsi yahudi ile or
tağına mı? 

- On be~ bini onlara, üst ta
rafı sandı"- sonra da hizmetçi 
aylı.f':ı, bakkal, ka.;ao, öteberi ... 
Ha. bir de terzime borcum var. 
Sonra biraz da ku!J1ar borçlıarım .. 

- Ba'kkal, kasap, terzi merzi 
bir müddet daha beklesinler. Ku
mar borOlarını derhal ö~eme!i -
sin. Sonra tabii mahsul satıl.nca
ya kadar sana harçlık lazım. Maıh
suld~n nekadar bir şl"V alacağ•nı 
talı"'1in ed-vorsun? 

- B~ altı 'bin lira kadar bir 
şey alırım. 

- O zamana kadar beş 'bin li
ran olsa ifiin görülür mü? 

- Trılıii. 
- Öyleyse ben sana şimdi beş 

·bin liralık bir çek yazayım, se -
ne1eııder.l'xe.-i biriktire 'biriktire 
bu kıııchrc·k •b'rik'irdim. Bu pa
ravı al, işini gör, sıkılma. 

t K D A M 

Garsonlar 
Cemiyetinin 
Bir İtirazı 

Eski Garsonlar 
t<!p Mecburiyeti Kabul 

Etnıiyorlar 
Garsonlar cemiyeti belediye 

tarafından açılması düşünülen 
garsonluk mektebi hakkında ba
zı itirazlar yapmaktadırlar. Ce -
miyet, bugün piyasadaki garson
ların işlerini bırakıp mektElbe de
vam edemiyecekılerini v~ bunun 
için mektebe devam devam mec
buriyetinin yalnız yeni garson ol
mak istiyenlere şamil olmasını 
is!emektedir!er. 
Ayrıca cemiyet mektep masraf 

!arına da iştirak edemiyeceğini, 
yalnız te<lris heyeti teşkil edebi
leceğini bildirmiştir. 

~uO---

EKONOMi 

ihtikar Komisyonu 
Ticaret müdürlüğündeki ihti

kar komisyonu dün toplanmamış
tır. Yalnız ticaret müdürü ticaret 
odası umumi kiiti.bi iktısat müdü
rü kendi aralarında toplanarak, 
komisyona verilen ihbarları tet
tit e'.mişfcrdir. 

Komisyon bugün toplanarak 
bu meseleleri tetkik edecektir. 

1 ü;ün ihracatı 
Şehrimizdeki Avusturya tü

tün şirke i tarafından, Avustur -
yaya mühim miktarda tütün ih
raç edilm<.'ktedir. Tütünler Bul
gar vapuııları vasıtasile Varna
ya sevkalunmakt<.d!r. Allkadar 
lar:n söylediğine göre, şimdiye 
kadar Avusturya reıiSı bu nis -
bette tii tün almamıştı. 

·ı :c1ret Odaları Kongresi 
Ticaret odaları kongresi, gayri 

mur;·yen bir zamana tehir edil
miştir. 

ihracat Vaziyeti 
Son bh•kaç gün içindeki ihra -

c~t vaziye~i şudur: 
Fındık fiatları 42 kuruşa ka

dar yükselmiştir. H albuki iki haf 
ta evv ·i fiat 38 kuı;uştu, ihracat 
en ziyade Macaristana, Fransa
ya yapılmaktadır. Bu!4aristana 
balmumu, mısır kuru mey,·a ve 
kavun, Çekyaya fındık, üzüm sev 
kedilmistir. 

SORUYORUZ! 

Mekteplerde Göz 
ve Ciş Muayenesi 
Taksinıde oturan okuyucuları -

mızdtın Nazım diyor ki: 
c- Bir zamanlar mekteplerde -

ki talebelerin diş ve cüzleri mua
yene edilmb;Li. Bir çok t:ocuklar
da göz bastallfı meydana. çıt..t ı . 

Diş muayenesinde de bir çok neti- ( 
celer elde edildi. Fakat bunlann 
tedavisi unutuJdu. Ayni zamanda c 
yenidtu diş ve gözlerin muayene
sine de başJanmadı. Acaba bu 
unutuldu mu?• . 

l\laar ll idaresinin mt-kl.eplerde
kl talebffiin l'ÖZ ve di.,Jeri ile ya
kından a lii.ka da r olduiunu bili -
yonız.. Fakat son zamanlarda bu 
umumi muayene ve kontrolü ve 
hastaların t edavisi okuyucumuzun 
dediği a-lbl ihmal edildi mi? 

Soruyoruz! 

Ga:J.ip_ elini masaya vurdu: 
- İmkanı yok Yusuf amca, 

sendeıı para almak aklımdan bi
le geçıncmi.,ti. 

İhtiyar asker itidalini bozma
dan mukaıbele etti: 

- İr.san her zaman aklından 
geçeni yapmaz. Bu parayı alacak
sın, 1bu, ):apt:ğ:un münasebcts'z 
şakanın 'be :e:iiır. Eğer bu para
dan ba~ka bir meteligim daha ol
saydı, onu da bu uğurda feda e
derdim. 

Cfrnertliğine hayranım am
ca amma. bu oorayı alamam. 

- 3cl'>ebi? 
- Çünkü i:ırle edebilecek vazi-

ye!:te değilfilı. 
Am<:a sürElkll:i ıbir kahkaha sa

vurdu: 
- Bunu sana iade et diyen 

kim? Bu paravı sana hediye odi
;yorum. Ölürsem her nalde cena
zemi kaldırırsın. Bundan /başka 
da benim paraya ne diye ihtiya
cım olacak? Artık itiraz i.stemem. 

Galip hfilii itiraz ediyordu: · 
- Peki amma aımca, bu sen -

den aldığım para bir şey ifade et
mez. Haydi fa i>: in bir taksitini 

Komisyon Dünkü Top
lantısında Programa 

Son Şeklini Verdi 
Cümhuriyet bayramının prog

ramını hazırlarnaıkla mes,gul o -
lan komisyon dün partide toplan 
mış, programa son şeklini ver -
miştir. Program bugün mabbaaya 
gönderilecek, tekısir ediılerek alô.
kadarlara dağ>tılacaktır. 

Her sene Cumhuriyet bayra -
romda verilmesi mutat olan ba
lo, bu sene inşaatı bitmek üzere 
olan Taksim bahçesindeki gazı
noda verilecektir. Bu husustaki 
hazırlıklara ba;;lanmı:;tır. Gazi -
nonun küşat meraıs:mi yapıla -
cak aynı gece balo da burada 
olacakt.r. 

Ayrıca kaymakamlar beledi
ye reis muavini Lütfinin yanın
da toplanmış. bayram hazırlıkla
rile m~ul olmuşlardır. 
Bayramın her senekilerden mü 

kemmel olmasına çalışılacaktır. 
Dün sabah bu maksatla viliıvet
te de bir toplantı olmuş, bu İop
lantıya val riyaset etmiştir. 

·----O•r-----
M ÜN AKA t E 

1 Konvansiyonel Ve Semplon 
Geç Geldi 

Konvansiyonel treni dün bi -
raz teahhürle gelmi:jtir. Bunun 
sebebi muhtelif mcrrJeke 'erde 
trl'nin cok kontrol edilmesldir. 

Dünkü trenle g~ nlrr arasın
da Filnbc konı.solosumuz ile iki İ
ranlı talebe ve iki İngiliz iş ada
mı va.rtl!r. 

Semplon ekspresi de geç gel
miştir. Buna sebep te Bu:garis -
tanda asAer yüklü marşandiz tre
ninin yoldan çık.ınas_dır. 

DENi Z 

Bir Kadın Denize Duştu 
Denizyolları idaresinin Gözte

pe vapuru dün Haydarpaşadan 

köprüye hareket ettiği sırada Ce
lile isminde bir kadın iskeleden 
vapura atlamak istemi_ş fakat de
nize düşmüştür. 

Etrüsk Vapuru 
Uzun müddettenberi havuzlar

da tamir edilmekte olan Etrüsk 
vapuru tamamlanmıı; fakat esas
lı bir tadilat görmeden seferlere 
başlamaması kararlaşmı~tır. Va
puı· tadilat için ALmanyaya gön
deıilecekken. siyasi vaziyelin ka
rış!T'ası üzerine burada kalmıştı. 
Tadilatın burada yapılması için 
tetkikler yapılmaktadır. 

Sersesi 1 ayin 
Karadenizde İnebolunun İnce

hurun mevkii açıklarında dün su
larla sürüklenen serseri bir ma
yın görülmüş, alakadarlara bild..i
riliniştir. Bugün bir tahrip müf
rezesi ~önderiliniştir. 

Alacak Yüzünden 
Üsküdarda oturan Mustafa bir 

para meselesinden çıkan kavga 
neticesinde ayni remtte oturan 
Necmettini yaralamıştı r. 

Tr&mva~ d.rn Duştu 
Şehremininde oturan Fatma 

Çapada tramvaydan atlamak 
isterken düşerek yarailanmıı;tır. 

daha ödiye:l'im, asıl ana,. para ne 
olacak? Bakısana herü 15 Eylfıle 
kadar tekmil borcum ödenme -
sini istiyor. 

Yusuf aımca bir dolu ka<lclı 
konyak daha yuvarJ:adı; ağzını 
şapurdattı: 

- Bu kadar derin düşünıneğe 
gelmez dedi, h(fle <imdilik mub
rem ihtiyaçları karşıla, üst yanı 
Al'lah kerimdir. 

-15-
Pakizenin lbircleıı.bire kararını 

değiştirip, İstarııbuJdan uzaklaş -
ması zavallı Peymanı dünyalar 
kadar sevindirmişti. 

Genç kadın yeniden eski ne -
şesini, eski hayatını bulmuş, ha
mileliğinin iiıerltııncsine rağmen, 
manen. maddeten kuş kadar ha
fifılem~,ti. Kocasının ka.- yyen iş 
adamı olmad.ıiiını anlıyan Pey -
rnan, ·bu yeni neş'e ve hayatının 
verdiği azimle, çiftliğin işlerile 

bizzat me~ul olınağa karar ver
mişti. 

Pakize gitti:kten bir hafta sonra 
Galibe yalvardı: 

- Ne olur Galip izin ver de çift 
ıliiıin hesaplarını ben tutayım. 
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Marksistler İçtima Günü Beni Susturmıya 
Kat'i Surette Karar Vermişlerdi ... 

Fakat onlar bir türlü kat'i ka
rar veremiyorlar, O:ıen saıbırsıxla
nıyordum. 2 şubat çarşamba gü
nü, erte:;i günü için büyük Kro
ne at cambazhanesini kira/ladım, 
Afişler •bast;np halkı davet ettim. 

Tehlikeli bir tecri>beye girişi
yordum. B' r kere ·koca sa.onun 
dolup do:mıyacağı mEŞloüktü, üs
telik te muhalifler galelbe çalıp 
bana söz söyletıruyebiı. iri.erdi. 

Kendilerine güvendi1klerimin 
sayısı pek a11dı; diişmanlarımız 
tarafından hücuma uğrar ve bu 
hücumu ön:emıve müktedir ola
mazsak ne yap~cağımızı da kes
tiremiyordum. 

Ha!ıbuki aksi oldu. Muhalifleri 
dar bir oaloıı.da susturmak bü -
yük bir salonda susturmaktan 
güçtür. Bu içtimoda muvaffak o
lama7.sOJk, kazandıg.mızı da kay
bedect!ktik. 

Ertesi gün hava yağmuı:f.u idi. 
Yağmur a.tında afişleı~mizi as -
tık. Böyle bir havada gürültülü 
bir içtımaa kını nolmek istemı -
yecek. kö.şcl"r;nde oturmaı:tı ter
cih cdecekierdi. 

Öiileve doğru içime s;kıntı bas
tı. Sa on dolmıya<:ak, kendiler; -
nin vardımını beklcmeclığim a -
mcle grubuna karşı gülünç ol.ı -
cakt"'ll 

Derha'. oturd.ım, küçük kağıt
lara ateşin lıir davMname yaz -
dım, şehirde dağılt'nı. 

İk, kamyon kiraudım, üstleri
ni kırmızı ile örttt.im, par:inin 
bayraklari:.e süsledim. 

Kamyonlara on on beş azamız 
bindi. Bunlar mahalle mahalle 
dolaşacak11ar, :yazdıP'ım daıvetna
meyi halka okuyacak!andı, Mü -
nihte bavraklarla süslernniş ve 
içinde Marksist bulunmayan kam
yonlar ilk defa görülüyordu. 

Bu manzara karş:sında burju
alarm a~ızları lr.ıyrctten aç<k kal
dı. Sosvaılist ame1c mahaL'.ele -
rinde ise yumruk sıkıvorlar, kü
für ediyorlardı. 

Saat yedide at car>Jbaz salonu 
dolmam~tı. ben hala endişe duy
dum. 

Biraz sonra ald:ğım haberlerle 
biraz sakin:l~tim. Sekize çeyrek 
kala teiefonla salonun doinağa 
başladılıını, haılkın kapı önüne bi
riktirdiğini b:.Ldirdiler. 

5.500 paralı bilet satı.lıınıştı. in
ziıba tı temine memur ker.di ta -
raftar'.arımız.n, bedava giren iş
sizleri de hcoa.ba koyarsak salon
da 6,~00 k;~; vardı. 

Tam iki buçuk saa• konuştum . 
DeJDn ki: •ya istikbt• ya hara
bi. yarım saat sonra muvaffak 
olıdul!'umu anlad'TII· Bi!'terce ki
şi ile- aramda raıbıta teessüs et -
mi~i. 

Bir saat sonra sık sık alkışlan-
dım. İki saat sonra derin bir ses
sizlik oldu. Birı:lerce kişi •esirim 
altındaydı. Ha!kın heyecanlı so
luk alı~larından başka ses duyu
muyordu. Son s&zü •Deutchııland 
tiler ales• dediğim zaman 'biroen 
bire coştular. 

Bu içtimaın r;,simleri çekil -
miştir. Bu res~mler b u içtirnaın 
azametini pckili göstermekte -
dir. Birkaç gazete .vazdı. Ancaık 
vatanperverane bir tezahür di
yor lar, b u tezahüratı kiımlenn toc 
tip ettiğini yazmıyo~lacdı. 

Galilbin hesap anesap tuttuğu 
y dktu, birdenbire fena halde ıbo 

zuldu ve .bir şey belli etmeme k 
için işi şa'kaya boğdu : 

- Amma yaptın küçük melek, 
bu senin işin mi? B öyle şeyleri 
sen· 'bana bırak. 

Peyıınan ısrar etti: 
- Defterleri <bana tutturma -

san :bi.lıe, hesaplan iberalber göz -
den geçirelian. F{etfualde sana 
yardı:mım dokunacağı muhak -
kaktır. 

Galip yu!ıkundu, doğruyu söy
LemE!kten başka çare kalmıyor
du: 

- Benim defter mefter tuttu
ğum yok karıcığ:ı:m, ibwtün işleri
me Hasan ağa bakar, ben ne diye 
uğraşaytrn. 

- Güzel amma, sen de ayrıca 
lbir defter tutsan da, Hasan ağa
nın vercliği hesap doğru mu, yan
lış mı tetkik etsen daha iyi ol
maz mı? 

Gmip sigarasını yakmak için 
bir kilbrit çakarken •başını san~ 
dı: 

(Arkalı var> 

Bu içtimadan sonra daha şid
detle faaliyete geçmenin sırası 
geldiğine hükmettim. İcraatımızı 
arttırmalıydık. 1921 senesinde iç
timalar çoğaldı. Haftada üç de
fa Krone at canııbazhanesinde tıop
luluk yapıyordum. 
Diğer taraf;an. Marksist sos

yalis~Ler de bir darbe haz,,lıyor
larıdı. Bavyera Medis iızalann -
dan Erhar Auer esrarcr.giz bir 
suıkasıe uğranuştı. B.ri diyor -
lardı, bu zata ateş etmiş veya a
teş etmek istem4. Sosyalistler 
cihan.şümul cesaretleri bu sui
kasdi akım bırakm.ş ve katilleri 
ÖYole bir kovala:yı.ş kovalamışlar 
dı ki, suikastçıleri zdJlta bir ı ür
lü ele geçirememilj.i. 

Bu karanlık hadiseyi fırsat bi1-
dller. Nasyonal so.;yalisı.lere hü
cuma bru;lad.Jar 

Mahut bira.hanede bir topkantı 
iliın etmiştik. Ben söz a.acaktım. 
Marksistler o gun beni sl1'i!ur -
mağa ka t'i karar vermışlcrdi. Her 
ne pahasına oluno;a olsun ben ko
nu..~amı vacaıktım. 

Bunu çok geç \'a<tit haıher al
d.m ve ke'lrli sadılk taraftarıa -
rımdan ancak kırk, Jc.o.rk be; genç 
top1aya:bildım. 

'Arlta. ı var) 

!Propaganda Yağmuru 
Önünde Devletler 
Mubariplcrln siyasi büyük manev

ralan d evam ederken KUP cephesin
d e Alman taarruzwıa dair Londra 
Parls ile, ~lmal ve Şimali Garbi Av

rupada.kl bitaraf memlekeUerdcn ha· 
betler de l'elmekled.Jr. Anr" k, .:\Iajl
no hatlara.na doirudan bir taarruzun 
vereceği b üyük u.rarı zaylab, m u -
v:ıfakiyet.;iı:Jik lhtimalJerlni hesapla• 
:racak Almanya Erkinıharbiyesinin. 

ba~ka heoeııer ve u~uJler t.atbiklne ... 

U haurhklarJ biUrmckJe meşgul ol -
duiu, askeri mutehasslSlarca tekrar· 

lan.maktadır. 

İn"iJtcre ve Fransa ile birlikte, na
zı Almanya btik\tmetl erk01nının da
hi karşı lıklı olarak yekdijcrinin da
hili halkının umumi efkannı kazan
mak ve bozmak, IJ,irieşik Amerika. 
hıikumeti b~ta olmak ü:ıere, Avru
pr.daki bitaraf devlctJer.i kazanmak 
faaliyetine propaganda ına, siya!.i 

manevraı;ıoa bu)' uk ehemmiyet \·er
dtkieri görlllmcktedir. Bu faaliyetin
de i..nc;iltere ve t'ransa lıukumetlcrl, 
telgraf haberleri, kendi gazeLelerl 
DC.Jriyatı , Almanyaya aUlan, tayya
reler le milyonlarca conderiJen pro

pa&anda beyannameleri va!>ıla.!;ile te
sir h~ulüne çal*1Jlaktadır. 

Bununla beraber. Loul llorcun ev
velki &'ecekJ ecnebi radyo haberleri 

ar~ında bildirilen yeni bir makale
sinde tekrarJadJtı d~unc~lere İn&•
lb mUiefekkiri Bernard <;ııav'un ve 
blr Lordun tekrarJadıklarına &'ore, 
BaJrvekll Mister Cember layn 'ln son 
nutkunda s u.Ih için açık kap ı bırak -
ması, İn.rlltere umumi efkirının blr 
k.ısmmda tenkit edllmektedlr. Bu ten
k illeri )'&p&Dlar Atm1nYanın yalnıs 
olma.J'IP arkasında SoneUerln b u -
tunduiunu Uerl s ürmekte komü.nlım 
tehlikesi ve ku.vveUer l ıikredUerek 

harbin devamlle ili için lelıllkell yol· 
l&rda Türündüğüne dair mütalealar 

beran olu.o.maktadır. 
Fllhakllr.a, ı:enltlemek , fa>la lsl!h

aalitına, arı.an nüfusuna ınahrec bul
mak üzere harbe a.tıJao Naı.I Alman. 

7a v eya nlılzm u e acık d enizlere in

mek bususundakl eski Çarlığın tarihi 
slJ'asi an'&ne5Ue birlikte komü.nlıml 
yapmak ye hiklnı hale ıetlrmek ıa .. 
J'e&ln i b &kik a l haline getirmek isti -
yen SoVJ'etler in İngiltere ve Fransa
run bÜJ"ilk, ıenit imparatorlukları a -
teyb ine birleşmeleri , anlaşı lmış bir 
k e7flyet, bir vakıa h alinde bulun -
maktadır. İnı:Utere Ue birlikte, Fran· 
Ada dahi bir kwm efko\rı, slya!l 
$&hsiyelert, Almanya ile uzlaşma, 
harbe hitam verilmesi düşüncelerine 
seykeden amiller. sebepler bunlardır. 
tıeri"l tçln doyulan. hesaplanan endi .. 

şelerdir. 
Yine bu yüzden. senelerce iklL~dl 

abluka-, ı devam etUrerek, Atıııanya 
ya harbi kaybettirmek ıayeslnl istih
daf eden Çemberlayn ve Dalady• 
planlarının . doturacaiı l('tlm ai teh • 
ilkeler basebile, tenk idine dııh l tes• .. 

düf olunmaktadır. 
UAMİT NUBİ IRMAK 
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Almanlar yalnız kaldı 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Almanyada Rusya ve İLal7aya kar
ı• büyuk bir hiddel ve infial hükiım 
sürmektedir. Rusların Uerl Jıare.ka.tı .. 
nı durdurmak bususundak.J h:rıkin .. 
sulığı anlamış olan nazi zlmamda.r
ları SOV7eUe.rln Almıplarm ha.J'atl 
menfaauerıw ·f<ı.yet şimd.J.ye kadar 
lhlil etmemişlerse- pek az bir müd· 
det sonra ihl&l e&melerinden kerk. -
maktadır. 

llusollııi İf&IJ"&n - Alman ilUfalu 
ahkiınırun tatbik tıdil•esi ioia üç ay .. 
lık bir muhlel derpiş eden çelik ml
saknı 1rbll bir madd.esl..u.e tevil.kan 
bitaraf kalmalı: baldunı lslimal el -
mlşUr. 

Berlln mehafllbıe &"Öre İtalyan mat
baahnda Wç şüpheslı: ecnebJ memle
kellerden &elea lelcraflar teklinde 
Almiin alcrhtarı &.cma;rüUer cjrü:.n. -
mei;e bqlamışlu'. 

Londra, 16 (A.A) - Von Ritı
bentrop, iki aylık zaman zarfın
da, AJmanyanın az çok üıniili ba
ziyelini, hazin görünmesi icabe
den bir şekle 90.kınuşlur. Bu mü
!filıaza, Daily Telqgraph gazete -
sinin di!).lomatik mı.ııhııbiri taıa
fıntiaıı ne:;redilip, Sc>vyetlerle ya
pıJan ittifakı takip eden nevmi
di siyaseti yüzün.den A!manya
nın düştüğü zaaf derecesini gii6-
teren bir tetkik yazısından istih
raç edilmektedir. 

Nazari bakımdan, Almanya, 
temmuz nihayetınde ve İspan -
yanın müzahcreti.ru! güvenabilin
di ve uzak -'lrkla müessir bir ha
reket vapabilmke için Japonya
yı elinde bulunduruyovdu. Bu -
gün >se yalnız kalmı:ştır. 
ALMANYA DAHAYA DEGİŞTİ 

Berlin, 16 (A.A.) - Alman A
jansı bildiriyor; 

Çemberlayn tarafından Avam 
Kamarasında yapılan ve Hitlerin 
6 te;rinievvelde yaptığı b~ tek 
li.Merini reddeden beyanat Al -
man matbuatını işgalde berde -
vamdır. 

Montag gazetesi artık Alınan
ya cihetinden kıompromilere im
kan olmad~ kaydediyor ve di
yor ki: 

Alman ınilieti ve Führer her 
hangi bir barış teklifi yapmak 
iıhtiyaeını asla hissetme~. 
İngiltere ve Fransa, Hitler tara
fından yapılan bu sem barış tek
lifini reddettiler. Halen, siyasi 
her hangi bir hareket artık İn
giltere ve Fransadan saıdir olaıbi
lir. Fakat hu memıleketlı:ı:. V<!l'
sayda kwıdu.kJarı deıı:ıokrasi.Jle.
rin Avrupa diktatörlüğünü taze
lemek istiyorlar. Almanyayı par
çalamak isüyorlar. Almanya bu
na' halen yaptığı gibi mukabele 
edecektir. Artık talimatlar, ihtar 
!arın konmvromiler, komlbine -
zonlar mümkün değildir. 
YENİ İTALYAN ELÇİ!5.İNİN BU
GÜN YAPACAÔI ZYARETLER 

Londra, 16 (A.A.) - talyanın 
Londra yeni büyük elçisi Basti
ani'nin yarın Hariciye Nezare -
tine giderek dutat ziyarette bu
lunacaktır. 

Siyasi mahafilxl.e mevcut ka -
naate göre bu ziyaret münase -
betiel talyan büyük "elçisi hüku
metinin bazı meseleler haikkın
daki hattı hareketini tasrih ede
cektir. Büyük elçinin Romadan 
hareketinden evvel Mussolini ve 
Kont Ciano ile yaptığı mülakat
larda olı:lukça tamam talimat al
mış olduğuna Londrada şüphe e
dilmemektedir. 

AJman M~reş~lı ( Şi~al" Devletleri 
Blomberg i Hıt-ı Hukumdarları 
ler Hapsettirdi Yarın toplanıyor 

Paris 16 (A.A,) _ oeuvre g-azete- (Baştara!ı 1 inci sayfada) 
sinde l\tme. Tabouls Berlin'den al- busu!'i.i trenlerle buraya ccl.mşterdr. 
dıiı bir habere at.ren Alman ordu- Hususi bir tayayre Finlandiya Re-
sunun eskl Baş.kumudanı Feldma- Jslrümhur11 ile Hariciye Na:r:ınnı se -
reşal Von Blomberg Ue yüksek rüt- Urecektir. 

beli dört Alınan ııablllnin BaV)"e - Ziyarete ıı-elen •eval isveıı Kralının 
rada ka.In Landsberl' kalesine mah- misafiri olacaklardır. 
pus bulunduklarını blldirmektedl,ı'. Müı.akerelere Çarşamba sabahı 

Bitler de Landsber.c'de mevkuf başlanacaktır. 

bulundufu uman •Meln - KamPb Uelsinkl 16 (A.A.) - Buranın iyi 
lmıindekl kitabını yazmışlı. 

Yukarıdaki haberde Wllerin 6 EJ"
lfalde l\larqal Ue dört nbitln tcY
klfiııi emreUlil 'asrth edilmekte .. 
dlr. 

[ GÜNÜN TENKiTLERi 1 
Otellere Y ardıı;n 

(Baştar!ı!ı 1 inci sayfada) 
•lıılo bu yardmll esfrgcmi.fecefl mu
hakkaktır, fakat bunun ioln ne ka
dar nara vermesi lizmıdır? Bu para 
verUir.se yerine masru.t olacak mı

dır?.. Ole! sahlplerini kolay kolay ı 
tatmine imkin var mıdır?. 
Bi~ şahsan, belediye k:e.o.dl bütçesin

den olt'llere para vermcsl tara.ttarı de
değiliz. Her teYden önce devle& Fera
Palu la Tarabyadakf sümerpa.laS bi
na.suıı !atın almalıdır. 

İslanbuJun Perapatas blnasllc Sü
mt!rıı:ı!as binasına. oJan ihtiyacı kai'i
dir, Şehir kL)lık . ve yazlık fevkalade 
C"üzel iki otele sahip olduktan sonra, 
bu ot('Jlerin işleWmesi lşl kalır ki, 
o zaman belediye bu iş için para ko
Yar, bu iki oteli işletecekleri siibvaa
slyone eder otelcinin, menfa.atı mev
&Uubahis olmadan, aıd misafirlerin ra
haU uğ1'Una fedaJ<arlıi;a lı.allarunış o- 1 
lur. Bizce dotrusu da budur. 

Wlillıııııllllilıdl..,,s,ELAMililıılı-.·-izz .. E'T'S'IID""ES~J 
İTİZAR - Alallın:ün Son Günleri 

adlı &cfrkamızı bugün ko7amadık ö
zür dllerb. 

haber alan ma.hfillerlndekl ıaylalara 

söre, Carp.mba Pnü Stokholm'de 

toplanacak olan ılmal memleketleri 

konferansında Rnzvelt ile l\Iosollnl

den umumi bir sulh için mutavassıt 

rolü oynamalarmı rJca edilmesi hu
susu görüşülecektir. 
LİTVANYA KIT'ALAR! POLONYA 

TOPRAKLARINDA 

Kımnac, 16 (A..A.) - Lllvluı7a 

kıt'Ian, Sovyet - Ll&van,.a paktı mu• 
clbince Lltvan7aya terkedilen arazl7I 

İıfgal etmek üzere harekete ceçmlf

lerdlr. 
Bucün ö.fleden sonra Vilna':r.a. gir

meleri muhteme1dtr. 
Polonyanm Liluanyadakl elçillil 

Laivedildl memleketle oluran Po -
lonyahlarm menafllnl hlnıaye v1.2;l
fesl İnplb konsoloslutnna tevdi e -
dllmlştlr. 

·-00000---

Eski Dahiliye Nazın 
M. Ali Öldü 

Eski Damat Ferit Kaıbinesin -
de Dahiliye ~zırı r;.lan yüz elli
Iiklevden Mehmet Ali, bundan bir 
kaç gün evvel, yüz eltilikler hak
kındaki af kanunundan \ıiliııtifa
de memleketimize gelın~ti. 

Senelerdenlberi kalb hastalığın
dan muztarip bulunan Mehmet 
Ali, dün sa:bah, Beyoğ'lunda. Kon
tinantal otelinde, ani bJr kallb kri
zi ile ölmüştür. 

l-IAZRETI 

MUHAMMET 
Y cızan: Ziya Şakir 
Resulü Ekremi, Halidin zev<:e-1 

si ile (Eyüp) ismindeki oğlu istik 
bal et!i. Bunlar sevinçlerinden, 
çıldırma derecelerine Relmişler
di. 

Halit, Resuhl Ekremi, evin üst 
katırdaki odalardan .birine ç;.ka
mak istedi. Fakat Resulü Ekrem, 
alt kattuki odalardan birini ter
cih etti. Ve oraya yerlcştL 

Hazreti Peygamberin buraya 
yerle>mesi ile, (hicret) yolculu
gu artık hitama ermişti. Ve o 
gu•1, (RebiülevveJ ayının 16 ıncı 
cu na günü) idi. 
RESULÜ EKREM'İN, MEDİNE

DE YERLEŞMESİ 
iRcısulü Ekrem, Medinelilerin 

ııöst •rmiş olduloları bu bii<yük a
laka ve meıibutiyetten 90ll dere
cede mütehassis oldular. Ve hu 

Tefrika: 61 
il\.islerini kendli!~rine anlatmak 
için, Medineli ziyaretçilerine sor 
dular: 

- Beni sever mi.siniz? .. 
Dediler. 
Bu suale muhatap olanlar, bü

yük bir safiyet ve samimiyetle 
derhal şu cevabı verdiler: 

- Evet, ya ResuıJallah ... Seni, 
canıgönülden severiz. 

O zaman Resulü Ekrem mem
nuniyetini onlara bildi.runek is
tedi: 

- Cenaıbıhak bilir ki, benim kal 1 
ıbiınde de size karşı büyük bir 
muhabbet var. 

Diye, mukabele etti. 
Hakikaten Medineliler, sevilr 

cek insanlardı. Mekke1ilere beı 
zemivorlard~ Ahliıkları dürüst, 
sevgileri samimi ve caıı.ciandı. 

11111 UL. 

t K D A M 

Alman Taarruzu 
(3aştara!1 1 inci sayfada) 

&imale &"öre A1s&S onsı tbe.rbule 7a .. 
pılan LauterbUJ'I' mevzilerine bir hü
cum hanrbmalr: maksadiyJe, Luen
vıı.kl C"erislnde kiilliyeW k11VTeller 
toplamakta olduklanna dair Fransız 
kaynaklarmdan daha evvel alınan 
haberlere, ıu.reU mahsusada Uemmi-
7e& ettetmektedirler. 

POLONYADAN GETİRİLEN 13 

FIRKA 
Fl'&DSl.s &a77areierl, Coloane. Cob

lent.z, Bonne, Maın. ve Ma.nnheim 
mml&lı.alarında düşman lalışldatı 
keşfetmişlerdir. Ba kuvvetlerin, Po -
lonyadan l'ehrilnılş 13 lırkayı ihtiva 
e&Uğl unnolUD..IDA.ktadır. 

Alınan dij'cr bazı haberlere göre, 
Merzil' - Sarrebruck ve Ber:ıborn -
Zveiberncken hatlı gerisinde, müte
Zveiberncken hattı geri.sinde, mllte -
addid tanklar ve tayyarelerle birlik

te düşman topçusunun ehemmiyetlJ 
ıah~ıdat. yaphA;ını bildrmekt.cdr. 

900.000 ASKER 
Toptan bir tahmine güre Almanlar 

hücuma hazır 800.000 Hi 900.0t.ıO as
keri seferber etmekle meşguldıirler, 
Umumi surette tahmin edildiğine l'Ö
re, ati.şman, Polonyada yaptı,iı Uk 
taarruzda tat.bik edilen tabiyt"lerln 
a7nuu tatbik edecek, )'ani tanklarla 
harekete geçtikten sonra topçu.sunun 
ve tayyarelerin himayesi altında 

müsademe kı&'ala.rı kulla.nacaktır. 
CEPHEDEKİ VAZİH:T 

Bütün cephede l.ilh~a l\lo.selle ve 
llaardt orman mınfakaJarında Fra.n .. 

sız topçu kuvveUeri dun ak.tam Al
man hatları iu:erlne ve ~erilerinc ı;id· 
dcUJ bir at.et ~JllqiJ;ır,hr. Bu hatla
rın ı-erllerine bütün muşahidlcri.o. pek 
yakında yapılacatıın haber verdik .. 
lerj taa.rrm için geniş milQ'a ta tah
şiclat yapılmaktadır. 

Fransı:ı baUarmda dün icap eden 
bütün tedbirler alnıml.}1ır. Jlcr za -
man t:ıarruzdJ.n evvel oldui'u l'ibl 
Alma.n topçuları hemen hiçbir ra -
aliyet göstermemişlerdir. 

l:laa.rdt mmtakasmın ağaçlıklı sırt· 
larına konan kapanlar vac;;ıtasiJe ba· 
zı esirler alınmıştır. Karanlık ha.sar 
basmaz Almanlar tarafından buyü.k 
bir faaliye& ıürıilmuştur. 
Alırıanyanm clablllnden Siegfried 

hattwa doiru ilerleyen otomobil fe
nerlerinin 7oll&ra akseden ışlklarm
dan 15 kilometrelik bir mesafe da -
hlllnde renlş milqasla nakliyal ya
pılılığı anlaşılmıılır. 

Frans1%1ar kiti derecede malümal 
elde eder etmez .Moselleden Baardtın 
ağaçlıklı SJrUarına kadar usanan tak

riben 100 kilometrelik cepheyJ ~id -
deUl bir &opçu ateşi aJUna aJ.mu,lar· 

B. Millet Meclisi 
(Ba~ tarafı 1 inci sayfada 

Bu kanun layihalarından ta -
adül kanununun üç numaralı cet
velinıde Hariciyeye a:t kısmında 
değişiklik yapılma.c>ına ait olanı 
kı:ıbul ed:ldikten sonra zelz 1e -
den müteessir olan yerlere ya -
prlacak yardım hakk:n<iaki ka
nunun müzôlkeresinc ge,:ilmiştir. 

Sıhıhat ve İçtimai Muavenet 
Vekili Hulli<ii Alata.ş ve Baı,-ve -
kil doktor Refik Saydamın 
izahatından sonra kanun heyeti 
umumiyesi üzerindeki müzakere 
kafi Rörülerek maddelere geı;il
miş ve kanun kabul olunmuştur. 

Buna nazaran zelzeleden ve 
sey lap tan zarar görenlere yapı -
lacak yanl.ım için Kızılay Kuru
muna ünvaniyle Maliye Vekale
ti bü~esinde açılacak fasla 300 
bhı lira fevkaliide tehsisat konul
makta.dır. 

Meclis, ruznamesine dahil bu
lunan ve Hatay viliıyeti t~li
ne ait kanuna ek layihayı tasvip 
etmiştir. 

Gerek Resulü Ekreme ve gerek 
Hazreti Ali v~ Ebüookire kat'iy
:yen ka11;;1at gelmişti ki. (Medine) 
Islfımivete merkez teşkil edecek .. 
Ve burada, büyük işler görülebi
lecekti. 

Her şeyden evvel, şehrin adı 
tebdil edildi. (Yesri!b) ismi, (Me
dinetünnBlıi) ye çevrildi. Ve ar
tık orada yerle-şmek esbabının te
minine girişildi. 

Resulü Ekrem, ilk misafirliği
nin muazzez hatırasını bozmak 
istemedi. (Elba Eyüp) un (1) e
vinde kalmayı tercih etti. 

Medinelii<?rden birçokları mü
racaat ettiler: 

- Ya Resulfıllah! ... Eba Eyüb'a 
bahşetti,P.iniz şeref, kati. Birer 
müddet te bizim ikamet~h!arı
mızı şenlendir. 

Dediler ... Faka:t Resulü Ekrem, 
bütün bu arzu ve dave~cre ilti
fat ve teşekkürlerle muıkabele et
tikten sonra: 

- İnsanın eşyası nerede ise, 

(1) İotanbulda Eyüpsullan) d•nl
len mevkide medfun olan Halit bln 
ZeJ'7i.d iD kÜDJesl Ebaeyüp) tür. 

T 

dır. Bu sırtıarda şimdi Almanlar ce
niş mlkyaala lalıtklat yapmaktadır

lar. 
FRANSIZ TAYYARELERİ ALMAN

YA tlZERİNDE 
Havanın fenalıiına rafmen Fr&DS.D 

ta,..ayrelerl dün ı-ece Alma.n7anuı 

merkezi ve şimali nunlakalan üze -
rinde muvafaktyetll bir keşif u~uşu 
7apmışlardır. 

İNGİLİZ TAYYARELERİNiN 
FAALİYETİ 

Bazı İnıillz cazete1crl İngllbı. ta7-

7arelerlnln dün ıece Alm&n.7& üt.e
rinde uçtuklarına dair leyil edllnılJ 

haberler neşretmektedirler. Şimdiye 

kadar bu bwıusla resmi hiçbir tebllf 
neşttdilmeııılşllr. 

Paris, 16 (A.A.> - 16/10/939 
akşam tclbliğ'i: 
Almanlar~ bu sabay topçunun 

da müzaheretile Mosel!e'nin he
men şarkında altı kilometrelik 
bir cephe üzerinde taarruz etmiş
ler ve torpil tesisatına dayanan 
hafif nezaret unsurarımızın bu
lunduğu SchnoSbeeg tepc'Sini iş
Ral elmi,lerdir. Ateö'miz a~tırda 
taarruz durdurulmuştur. Dü.ş -
man bir an için girdiği Apachin 
şimaline çekilmiştir. 

Londra 16 (A.A.) - B'"a neı:arrti 
öğleden !"ODra Alman ta'.'·yarelerınin, 

icı.koçya sahillf'rlndekl bf'ilf'f1ere ta -
arru.ıa t~t>bbiu etUklerinl fakat İn
cllis ta. f7&re.1eriyle yaphkları mlisa
demelerde zayiata. uğradıklarını bU
dirmektrdlr. 
~!ANLAR BiR'zınııı,1 DAHA 

BATIRllDŞIAR 

Berlln. 16 (A.A.) - Blr Alınan tor
pidosu tarafından safıh:ırp harici e
dilen İng-IUzlerln Repul:-tf' zırhlısı 
32.(100 tonluk olup 1912 ile de.n!ze tn
dtrllmlştl Bu semi İnclib: filosunda 
dOrdünc-ü safta mukay,yr' bulunu -
yordu. Repulse'drn ü<;tün g~fh•r 

ancak iki ay sonra d nh:e lndirl1<'n 
R<'navn, Ilood. Se-lson, R&dney zırh
lılan olup hepsi de harpten sonra in-
11& eclilmişlenU. R€"pulse'nin sililıları 

38.5 luk altı top ve 10.2 ilk on iki lop 
tan mürekkepti, Gemide . t•kiz torpil 
kovanı, ayrıca, dört tayyare 1nevcut 
bulunuyordu. Mürettebatı 1200 kişi 

idi Repulse 229 metre U2Unlqunda 
blr gemi olup saatte 31 mll 7apcyor
du. Royal Arc'm süratt ise saatte 22 
milden ibarettJr. 

İNGİLİZLERİN TEBLIGI 
Londra 16 (A.A.) - İngfüz deniz 

mehalill, Repulse zırhlısının torpil -
lendiğlne dair olarak Alman radyo
su tarafından verilen haberln dün ak
p.m Hood zırhlısının bombardıma -
nına dair verilen haber nevinden e
ni bir Alman propaganda.sı olduğunu 
beyan etmektedirler. 

Berltn, 16 (A.A.) - D. N. B. 
tebliğ ediyor: 

16 Teıırinievvelde saat 14,30 a
rasında Alman bombaTClıman tay 
yareleri Firth of forthda İn,:ılliz 
harp gemilerine taarru'Z etmi;ı -
tir. İki İngiliz kruvazörüne bü -
vük çanta bombalar isa:bet etmiş 
tir. Taarruz, şiddetli İngiliz mü
dafaa ateşine rağmen avrılm,ş
tır. Alman tayyarelerı:,e hücum 
eden İ n:giliz avcı tayyarelerinıden 
de ikisi düşürülmüştür. 

İki ta'V'.)'aremiz geri gelmemiş
tir. 

Lor.dra, 16 (A.A.) - Bahriye 
Nezareti tarafııı:dan bu akşam 
neşrolunan bir tE'bliğde Alman 
tayyereleri tarafından Forlh üze
rine yapılan Southampton kru -
va'Zöriinc üç, EdirJburg kruva -
zörüııode yedi ve Oohavk destro
yerinden de 25 kişi ölmüştür. 
Tebliğde taarruza iştirak eden 

12, veya 14 Alman tayvaresinıden 
dördünün di.i.şürüldügü tasrih o
lunmaktadır. Bu düşen dört tay
yareden üçünü İngiliz tayyarele
ri düşürmüştür. 

kendisi de orada kalımalıdır. 
Diye, cevap verdi. 
Ebiı Eyüb, Hazreti Peygambe

rin misafirlik şerefinden emsal
siz bir rr:eserret ve memnuniyet 
hissediyordu. Fakat Resulü Ek
remin alt katta ikameti ih'iyar 
etmesi, gerek kendisini ve gerek 
zevcesini son derecede muztari'p 
ediyordu. 

Bu zat, Resulü Ekremin ilk mi
safiret gecesinin er!<.'Si günü bu 
ıztırabını büdird.i: 

- Ya Resulallah! ... Bu gece, 
ne ben ve ne de zevcem, salbaha 
kadar ..:•umadık ... s;z, alt kat
ta ikamet ederken, bizim üst kat 1 
ta bulunmamız ede.p ve teV!ıiye
ye muııaıyird,r ... Buyurun, siz 
üst kata yerlet;iniz. Biz de alt ka- ı 
ta ınelim. \ 

Dedi. 
Resulü Ekrem, Eba Eyüp ile 

zevcesinin gfu'erdikleri bu hür
metten çıok mütehassis oldular. 
Kendilerine dua etWer. 

- Benim birçok ziyaret.çil~~ 
rim ııeliyor. Onun için alt katla 
oturmamda kolaylık vardır. Bu
rada kalayım. 

Moskova 
Müzakeresi 

(B;.ş tarafı 1 inci sayfada) 
llee7e yaklqmakladır. Mololo! - Sa
racoflu cöriışmelerinin uıun fasıli.

lara utrama.s.uu, müşk.ilittan müte -
vellit zannet.mefe mahal yoktur. Sov
:ret teklillerlnln, AD.kara taralwdan 

Londraya ve Parise blld.lrmesJ ke7 -
fiyeU, H.ibbenlrop'un ziyareünden i

leri seleıı t.cabhüUerle, SovJcUcrin 
Ballıklaki ~ellerlne lıızlınam 

elmlşl.ir. Tur.kiye hükiimellnln, Bal
kan hükiımetlerlnl al.ii.kadar eden 
maddeleri, kendilerine lebll.t el.ili! 
mubakka.klu'. 

Pa.ris 16 ( .. '\..A.) - Ordre a-aı.el.e5in· 
de Pertinaks, Türk - Sovyet müza -
kereleri hitam bulwıca, neticenin bir 
taraftan Fransa ve İ.ugllterc ve diğer 
t.ara.fta.n da Sovyctler Birlifl arasın· 
da bir nevi köprü tesis edeccfini ve 
Türkiyenlıı bo:1 könrii.nıin mesnedini 

teşkil edecetinl blldlrlyor. 
Alman di;llouusısl bu köprünün 

inşasına miinl olmaia ı;alışıyor fa • 
kat Türkiye tara.tından demokra~i -
lere karşı yapılan teahhutleri telıll -
keye düşünneğe muvaffak ol:ımıya -
cakhr. Zira Doğu mesele.Ji büttl.n 
vüs'at ve ehemmiye1ile ortaya g-"'ldl· 

il :aman İııciliz filosunun muzaha -
tttlııdC' ava ta.j .·\nkara huk.ümeti için 

pek büyiıkttir. 

---00000---

Bu Çocuklarda 
Vatan Yavrusu 

Değil mi? 
{L.~ Mlfı ı :ıei Sôly!'lcla) 

vafıı< ve •. Jnasıp gördu!'.11 n sı
kı bır lı ;.. dtında, çoc r ak
şam sa ıt 16 va kadar drrs ç ı
ş yor ır. E;rt, ı; nkü 'az f le -
ril"ı h"z 1rlıyoruır. Bu usu n ıe 
kadar yerın..ıe cld, ~nu, u bir-

1 
kaç haftalık ıecru.be Rostennış -
tir. B.zım haüm..z ma.um! Ço -
cuk' arında bir k :"'lını'l evinde, 
derse çalışacak ayrı bır odası }Ok
tur. Bazı evlerımizde - önümüz 
kı~ - soba veya mangal yaln.z 
bir odada mevcuttur. Bazı e\·ler
de kalaıbalık o kadar çoktur ki, 
çocuk gürültüden derse çalışa -
n1az. HülH_;;a, en mUnas:bi mek
teptir. Esasen, Maarii V€kii1eti 
de, birCDk diğer sdbep'.er meya
nında, çocukların derse iyi ha -
zırlanabilmeleri için bu yeni u
sulü koymuştur, zannediyorum. 
Fakat, eel gelelim. bizim çocuk, 
öğlyin saat l:ıir oldu mu, ç.kıp 
geliyor. Cantayı bir k~ye atı -
yor, annesbıden para istiyor, hay
di sinemaya ... 

Efendim anla!ayıro: Bizim çocu 
ğun gittiği mektep •Çift tedrisat., 
ya'lıut •cifle tedrisat. usulünü tat
bik edeıılen:!en... Binaenaleyh, 
ö~eyin bizimkileri ı cat ediyor
lar. Onların yerine baıJ<aarı ay
ni. mektelbe okumaga geliyor. 

Istanbuiıda bu şekilde birkaç 
mektep varmıı;! Anlaş·lıyor ki, 
'bu .çifi tedrisat. deneD usul, 
bor tenbıye usulü değil, züğürt!ük 
usulü .. Yani bina yok .. bu şekil
de idarei ma.slalıat ediliyor. 

Peki amma, şimdi, gaz \cn;z 
vasıtasi!e sormak istiyorum: Bi
zim '"OCuklar da bu memleketin 
çıocuklan de~il mi?. Oı:'ların ça
lışmağa ihtivacı yok mu?. Bi
zimkileri, neden kapılJ koyuve -
rivorlar?. Çocu/!::, akşama kadar 
bekleten bir meı<:tebe vermek is
terim. Acaba, bu, mümkün mü?. 
Fakat çocuklara sorarsanız, on
lar. bundan daha kısa ders ya -
pan 'baska melotep olsa, oraya ka
pağı atacaklar .. Bu sat:rlarımın 
gazeteni7rle yer bulmasını, ve a
liıkadar ların sem'i ıtlaına varma
sını temenni ederim.> 

Diye cevap verdiler ... Fakat, 
ne Eba E-j.lbu ve ne de zevcesi
ni ikna mumkün olamadı. Resulü 
Ekrem de, evin üst katına çıkıp 
orada yerleşmiye meclbur kaldı. 

Hazreti Muhammedin bu evde 
misafiret müddeti, yedi ay de -
vam e'ti. Bu müddet zarfında Me
dineliler •bıran bile kecdisini yal
nız bırakmaıdılar. Yemek, çama
şır ve saire ı;füi ihtiyaçların te
minini kamilen Üzerlerine aldı
lar. Her yemek zamanı, Medine
lilerden birka" zat yemeklerini 
alıp geliyorlar .. Gı:;ek Resulü Ek 
rem'i ve gerek onun diğer misa
firlerini it'am ediyorlaroı. 

Eba Eyyüp, daha misafiretin ilk 
günlerinde, henüz on yaşlarında 
bulunan ]<üçük oğlu (İns) in elin
den tutarak Re.iulü Ekrem'in hu
zuruna gilıni.ş: 

_ "\~'i Raıuliı1 lal'l! .. Bu ç >Cuk 
ta bir hizmetinizıde bulunsun. 
O da bir şeref kazansın. 

Demisti. 
Resulü Ekrem bu küçük çocu

ğu sevmiş, mahza onu memnun 
etmek kin kendisinden bazı ha
fif hizmetler i ·temiştL Fakat lns, 

SAYFA - 3 

Yazan: Kemaleddin Şükrü Tefrika: 56 

Görünen Suvariler On Dakika 
Bedir'in Evı Önüne Gelmişlerdi. 

Ufukta 
Sonra 

Artık rakiı:ısiz bir saltanata ku
ruldum iddia ve hayali içinde olan 
bu ilk Abbasi Halifesi hemen 
her gün Şama hususi sailer 
göııodermek suretile amcası Ab
dullah bin Aliden Abdurraiıma- ı 
nın yakalanıp ya.kıılanmadığıru 
sormak! a idi. 

Takibe gönderdiii'i kimselerin 
muvaffalLyetsizliği karşısında Ah 
dullah bin Ali derin bir yeise düş
tü ve: 

- Her tarafı altüst etbik. Bütün 
yollara nö1ıetçiler koyduk. Bütün 
Şam evlerini aradık.. Abdurrah
man yok ... 

LJ.)re!d.t.:re şu emri verdi: 
~ Bir kere de evini arayın.. 

Karısı \'e ~-ocugu (Zatüzzcytun
da) dır. Eğer orada da bu..amaz
sanız karıs•nı, çocuğunu alıp bu
raya ı: 'tİriniz. O. ara işkence 
edersek belkı kendı kendine mey 
dana ç kar ... 

.:;;yahlı a.>J<.?rler bu sefer Za -
tuzze) •Une doğru sıidi ·orlardı. 

bJuilah bin Ali, kurnaz ve des 
sa.s zektısının verdiıti ist kametle 
hak ka' ı keşfetmişti. Biraz son
ra tak.p kuvvetleri Abdurrah -
rnanın evıni basacaklar Ye onu 
sanki elleri ile kovmus g'..bi bu -
rada vnkal•vabılect?k.: rdi 

Fakat talı yiI'e Abdurr:ılıma
nın mıdadına vetişti. 

V.ız,}ettcn '"" clce h.:bı: dar o
lan baıı .ud · ad niarı yal<la -
şan teh kcyı tam vaktinde ha
ber~ rdilcr. 

Abdurrahman, kar s•, çocugu 
Sülevman, kardeşi Halit \"e Hi
mat ettiği ırıca- k i le (Za'üz
zcvt ı u • kE tt , Fı .ı nın ge
niş çö erine atı..dı. 

B - lı lden lı~l'C t "l)u fira-
ri kaf ıes u .!erce ~ uri.rlO:ler. 
Katettikleri. çö.ün eJts<,r yerle -
rinde yüzlerce insan cesetlerine, 
dan ga~alanıruş msan ölülerine 
kokmuş ve ha'tii kuşlıır taraiın
tesadüi cdiyorlard .. 

Bun:ar hep büyük ve kanlı ki
talin eserleri idi. .. 

N;havet Firat nehri kerarın -
da bir vere ııeldiler. 

Burada, AbdurraJımanın eski 
azatlılarırxlan (Bedir) isminde bi
rinin eYine misafir oldular. 

(Bedir) eski efendisine haya -
tın·n sonuna kadar hizmet ede
ce,ğini ve bu uğurda hiQlıir feda
karlıktan cekinın.iyeceğini va -
detti. 

Abdurrahman memnwıdu. 
Uzun "~e heyecanlı .... ...,..en bir 

yolculueun yorgun.lul!unu bura
da Fırat kenarında bir müddet 
istirahatle geçire:bil!ecek'i. 

Onun burava ka:dar gelebildi
ği ve burada- saklandıliı herhal
de kolav ko.ay anlaşılamazd• 

İşte ohu emniyetle kar•sı, ..... -ı

köyün çocukları ile oynamakta 
idi. 

Bu sırada Abdurrahmanın ku
lağına o~lunun sesi geldi. 

- Baba ... Baba ... 
Bu ses. oğlunun mutat olan se

sine benzemiyordu. Bu seste kor
ku ile karışık bır istimdat sezen 
Al>durrahman hemen yerinden 
fırladı. 

Kapının önüne çJdığı zaman 
küçük Süleyman ağ.ayarak ve 
(İmdat... lmdat ... ) Diye feryat 
ederek b_alıasının boynuna atıl
dL 

Ayni zamanda mini mini kol -
!arını uzatarak ufku gös,erd .. 

Abdurrahman, baş:m oğlunun 
gösterd;ği istikam~te çcv'rdi. 
Dehşetle büyüyen nazarları -

nı uzağa, yakl~an akş.m n kızıl 
şuaları ile birl'!';cn uLka kaldır -
dı. 

Ve ... Oratla ... Toz, duman ara
sında kas'rga gibi ı;e.en bir sü
vari k~!ilesi gördü. 

Demek nihayet siyah1ılar, sak· 
landıklan yer>. kı-şfc.tm:şlerdi. 
Yaklaşan bu ölüm trhliJ,."""5i a -

umi on dak.ka sonra (Bedir) in 
evi önfüıcı gelmiş ofa~~ktL 

On dakika... • 
Bu kadaT az bir za~'l.r zarfın

da nereve kaça'bi i•le 'di? 
Derhal ani bir ka:ar verdı. 
Kansını ve ~ujhınu Bedir'e 

hırak'ı. Ona bır ır ktar da para 
verdL 

- Bunlan icap ede""' Jo:enli 
çocuğun ve krndi kann d ye hi
maye el· Ben elt r ka .h ~rin cl
leriııdcn kurtwursam sana bu -
lundu,ğum mahal.ıı , aıber venrim. 
Orırv a ı:efüsın ... 

Dedi, ka deşı Halidi yanma a
larak. kiır.seye gori.ınmeden bır 
kaç ev ötede boş o.an b arap bir 
eve saklar.dı. 

Filhakika on dakika bile olma
m tı ki, süvariler Bedir'in evi 
önüne gelmişlerdL 

Ev, baş'an aşağı arandı ve ne 
Abdurrahman ne de kardeşı bu
lunarnadL 

Köyü şöyle bir dola$t;.;...r. Ar -
tık bir ~f:Y buJ.amıyacaklanr.a e
min g~rısin geriye dönecekleri sı 
rada Abdurrahmanın kardeşi ile 
beraber harap bir evde ~aklandı
ğını gören bir ahliı.ksız. firarile
rin bulundukları mahalli süvari
lerin kumandanına gösterd 

Bu harap ev hemen muhasara 
altına alındı. 

Bu vaziyet karşısınd a Abdur
rahman için hiçbir kurtuluş ıın
~anı kalmamıştı. Esasen harap 
olan evin kapısına baltalar inmi
ye, sokak, intikam avazeleri ile 
sarsılmaiia başlamı tı .. 

l 'I rkası \'ar) 

cuihı ve kardeşi ile beraher (Be- 1 
diri in Eevine yerı1esti. Asude bir 1 J 
hayat yasaıı:ıai!:a b~l:ıdı. Fakat bu 1 .O:L.~X(lt(f,tl~~t)il-
havırt cok sunnedı... _ = 

Sivah bayraklılar (Kacak) la-
n ne unutmuşlar ne de peşlerini 
bırakmıslardı. 

Suriyede bulamadık~arı Abdur
rahmanın izine nihayet Filistin 
yohında tesadüf ettiler. 

Uzun zamandanberi aranılan 
avın ele ~ececeği ümidi ile büs -
bütün k•z şan siyahlı süvariler, 
do'.u di7"'in ve: 
Kamç~nmız tiJ:u abidar 
Zindanlarımız .. Mezardır .. 
nidaları ile nihaye!siz çöle a-

tıldılar. 
Bir gün ... 
Abdurrahman, kardeşi ve ka -

rısı ile (ı,a:ber (Bedir) in evin
de idi. Dört yaşında okın oğlu Sü
leyman da evin kapısı önünde 

o günden itibaren, Resulü Ek -
remin ebediyen hizme:ini kabul 
ederek bir daha yanlar:ndan ay
r~Jımaır.~,tır. Resulü Elkremden 
pek çok dua almıı; ... Ve tam yüz 
yaşına kadar yaşamıştır. 

Resulü Ekrem, bövlece Medi
neye yerleı,tikten sonra, artık 

işler yoluna girmişti. İslami
yet, birden.bire o muhitte büyük 
inki~af "' \ 'rleri ııöstrmişti. 

Fakat Resulü Ekrem'i mütees
sir eden lıir mesele vardL llni
bekir ile, (Habeşli Bilal) fena hal
de hastalanmışlardı. Hü.ınma a
teşleri içinde cayır, cayır yanı -
yorlar .. Mekkenin abü havasını, 
ıatif manzaralarını hasretle y8.
dederek 'iirler okuyorlardı. 

Onlarm bu hali, Resulü Ekre
min kallbµıde 'büyük bir rikkat 
ve tec sür uyandırdı: 

- Yaralı!. .. Mekke şehrini sev
diğimiz Ribi, Medine ~hrini de 
bize sevdir ... Medinenin abü ha
vas ·nı, bizim mizaçlanmıza göre 
tası Jı et. 

Diye, duaya başladı. 
(Ark .. ı var) 

Sar hoşun Artığı 
Sarhoşa Şif dır! 

Artık mezenin de!U kendisi, daha 
lifı bile insanı, dchşelll tiksindirme-
ie hatıl -a.ffuıua mağruren- oiurt-
meie ye-ter de artar bile! Ben, öyle 
sanııorum kl artık bir mezeyi, deill 
aklı hiL0mda bir lns&n, lablat sahib~ 
cins, asil bir kedi, bir köpek blle ye-
mez. Meseli benim tanıdıtım bu çe
şit kedilerden, ıı-eoeıı yıl pek hazin 

blr surette rahmete kavu muş olan 
TopkapIDlll mefhu:r (Cici) !ili ile, bwı· 
dan iki ay kadar Once feci bir yan -
lqlıi;a kar~&n &iden Gedikpaşarun 

(Floks) adlı l"&J'et seki köpeji, ken.

dllerlne şakadan olsun artık mne u
zatanlara karşı acı acı sı.ntarak. pençe 
ve dişlerini cösterirler 11onra da on
larla ~iinleree selilm, sabahı keseıler. 

A.rhk mezenin ltrençliil artık :re
meie ni.sbet.ıe yiız kat faxJ;ıdır. Çun
Jr.U artık )'emek nlhayıtt aklı başwda 
bir a.damııı artıiıd.u artık mezelerin 
ekserisi lse, ne yaphi"Jnı, ne işledli"I· 
nl bUmez, delfdl'n beter bir alay sar .. 
bo,un, blrJbirl ardısıra dalıp «:"'ıktık

ları ayni tabakların, mulıtelit çatal ve 
k&flklarla biribirioe girmlc:, blribl

rile hal ve hannll' o1muş müstekreh 
mubtevf.fatıdır. İslanbulun, bir bay

u .. kimi$, yıllanmııı ve en ıtrenç dert. 
terinden blrl de bio ttüpbesiı: ki bu 

artık meze derdidir. Ş:undi cazeteler
de cörüyoruı kl belediye, Beyoila 
tar:ıfla.rında bo. arllk meze .. ile de 
u(ra mrva başlı..vonnu . Eier beledl-
7t bu pek mundar işe kat'i bir t,•are 
bulabilir!!:e hem \ok yerinde, çok iyi, 
cok sıhhi bir iş Y•ı>mıt olacak, hem 
de uzun yıllaıdanbrrl istanbulun bir 

rok i('klll yeı·lerlnde: 
Sarhoşun artıtı sarhoşa ıifa.dır! 

Dbe kök.leşmiş olan süprüntü kil· 

te~l kokulu veclzryi ortadan kaldır -

lll1f olacaklu'. 
OS,IAN CEMAL KA "\..,[LJ 
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Kabahat Haleti Ruhiyemizde 
!Baş tarafı 1 inci saylada) 

eandau hlmıel lr.asdlle barel<el ellllr.
lerln4en emin olmıyan kimse tasav
vur ohuıamu.. Evet, Vekilde de, va .. 
lide de, daha küçük herhanci bir me
murda da, hüsnü nbet ve emeli hiz
met muhakkaktır. Yeni devre &1rdi
iimizdeııbe.rt hel'keste «Bir an ev
vel bir teJ'ler yapalım, çok seri kal
dıiımu Avrapaya ııabDlr. yellşellm, 

meınJeketln elullderi heaapsudır1 
onlan mümkün mertebe çabuk t& • 
mam.Jual.&Du heves \'e l'&JTett uyan • 
dl. 

Bu hevee ve ıqret ile herkes diit
man ka.11ımıda sUiha sarılan nefer 
rlbl kollan., p>Çalan sıvadı ve işe 
haıılaclı. Falı:al maaıteessiif aksaklılı: 

oapr&flkbklar da bu ıuretıe bUeniD 
de bilmeyenin de aulı1amn da, a11-

lamıyamn da, müvazJ ve müsavi 
prllar vt aalfJılyellerle ite c!riıımesl
Je beraber lı:endlui ıöslerdl .. Bu §e

kJide ite ıirltenler arasuıda. ise bll
miyenlerbı bilenlerden, cö~süz o
laıılanıı cöraillli olanlardan çok fazla 
oldııiu fÖJlheala idi. Nitekim böyle 
cörcütiııltllr. ve bilclsizllkle yapılan 

itlerden bir ha:rllıılnln sonradan lü -
•DDllullliu ldllafılarak deiiflirild.iil 
pek aolı: vW olmutlur. 

Faka$ bu acele ve hesapsız J'ürJiit 
usnli memlekelle maatle ... öf bir ı
ll:ral halini altlı. Hemen her iljimJz
de ltlnmlııdan ziyade cöslerlııJlyl, 

f&l'clalıtlıuı ziJ'ade süslüyü tercih et -
mek yolunu &uituk. Hem.en nerlye 
ailoelı: :roııl kurulan leıılsalta yeni ya
pılan hlnaiarda ıılnete, .ıöıiterlfe pek 
~ :r• a:rrıltlıfmı bu yolda halli e
sas lıqaalta.n fazla bile para sar • 
fedlldJilne phll oluyoruz. 

Bu tarzda harelı:el memlekette bir 
kere böJ'le tömullü bir llQ'&ı ha.llııi 

abnoa b8mua ındleolrlnden Adliye 
Velı:lll Obar lcln de İsl&nbni Valisi 
Kmlııl' ~ de kurtulmalı: lıabll ol • 
.-aaalı pek lllılldlr. 

Yana Adliye VekW deilıısln Fet
hi Okyar yerine Suphi İlgar namında 
blrl setirllııln 1enl selenin de meseli 
ekser senedir bfr türlü yapılanuyan 
Adliye binasına derhal bqlanacaiı 
yerde, büsbütün lüzumsuz ve faydasız 
bir yenilik ihdasına kallr.ıpoağuıılan 
emin olahllirlz. 

Keza Vallmls Ldifl Kırdar, meseli. 
meb'usluia tayin edflsln de yerine 
Rahmi Serdar diye yeni bir zat gel
sin, onun da, balkın nefes almasına 
mini olacak kadar dar sokakları bı
rakıp la meseli Şişlide yeni ve geniş 
bir cadde açmak hevesine düşeceğine 
muhakkak nazarile bakabiliriz. 

Demek kJ, kabahat Okyar veya 

Kırdarda defli, lı:abahal ••nelerden· 
beri lullafumnz yanlış yolJıırda, o 
YIDiıf yoUarm verdlii fena itlyıı,j • 
!arda ve husule sellrdltl sakal haleti 
ruhiyededir. 

Blreok işlerde A vrupadau pek seri 
kalmq olan memleketlmizln ekslkle
rinl tamamlamak yanlııhklanoı dü ... 
zellmelı: loln çok ııaiışmaia !)Ok feda
karlık efilııeie mnhlaç oldufumuzu 
içimizde tasdllr. etmıyecek bir tek fert 
bulanamas. Yalnu; ilk ıiindenberi 

çok diklı:al etmemiz lizım gelen nok
ta hesapsu kltaıısız plansız ve bil -
glslı: derhal yola. çıkmak defll, müm .. 
lı::ün mertebe '&eennl, hesap, &'Ö~. 

zevki selim ve hüsnü tabiat ile hare· 
kel çarelerini dütüıınıek idi. Bu hu
susta şlm4lye kadar yaptıfımız ha -

- - -

tatarı artık düzeltmek saraları •el ... 
dilini hepimizin lakdlr elmemlz icap 
eder. 
Dünyanın ıu içinde buluudutumuz 

müthiş buhranlı devresi bir tarafian 

hepimizde tablatlle büyök bir alaka 

tevlil etmekle beraber, dli;er taraf

tan da rarp mlllellerlnln böyle kendi 
aralannda heu.pla.şmaia. kalk1şması 

dahili lşlerlmlzl düzeltmek için bize 
büyük fırsatlar verm.ekt.edir. 

Elimize reçmiş olan bu fırsatlardan 
istifade etmemeie bu fırsaUarı sörüp 
anlamamaia lüzunnıız işlerle meşpl 
olmafa artık hakkımız kalmamışlar. 

Bunda. nevvelkl hatalar, acemlllltml• 

ze, tecröbesbllflmlze bai;uılanablllr -

di. Fakat blrook senelerin ziyan ol
ması birçok milyonların israf edll -
mesi pa.hasma elde ettikhnb teerö.
belerle artık oırun ve pişkin insanlar 
gibi hareket yolunu tutmak mecburl
yeiinde7Jz. Zaten İsmet inönüniin, 
riyasetindeki basiret, dirayet, hüsnü 
tedbir ve tasarruf devrlnln icaba.tı da. 
bundan ibarettir. Bazı v. ''Uerimiz 
ve Vekiletlerimlz, daha ilk günden 
bu hakikati anlamış ve ona söre .,eni 
israf :rolu açacaklarına, bll&kis mev ... 
cut yanlq;lıkları düzeltmek, hele lsra
falı kökünden kaltlırmalr. basiret ve 
fazllellnl göslermlşlerdir. Bu cöm -
leden olarak en başta İktısat Vekilell 
zikredlleblllr ki bu Vekilelln mese
ıa. Denlzbank macerasını tasfiye bu .. 
swnında ,-österdifl celadet, yeni dev .. 
rln ı•lahat tarihinde bqlıbaşma bir 
merhale teşkil etmektedir. Bu mlsa

lln dtter bütün idare sistemlerimize 
büJiil< bir ders teşkil etmesi lazımdır. 

Bele hepimiz 1ııkanda bahsettıtımlz 

:raulHJ hileli rahlyeyl tedavi ile mil

letin ve devletin mentaalhıe taalük 

eden itlerde çok lbtlyatlı ve tasar -

rufi8 ılavranmah mecburns. Bu bir 

ıseli:mett umumiye meselesidir, kfm
ııenin bu hususta likayd kalmağa ve 
bildiğini okumakla devama hakkı 

yoktur. 

EBUZZlY AZADE 

Velld 

........................ , 
J Askerlik İşleri ı .......................... 
Fatih Askerlik Şubesinden 
15 / Teşrinievvel 939 tarihli celp 
illanma ilavedir. 

1 - 316 - 334 ( daılıil) doğum -
lullardan hiç askerilik etmem~ 
cezalı ve cezasız. ve telbdlllhaıvası 
h itam lbulanılardan (gümrük) 
(tank) (hava) (harp sanayi) 
(Kimya) (Topçu) (MuzikaJ (is
tihkam) (muhalbere) (nakliye) sı
nı:lllarile yine 316-334 (dahil) do
ğum1ulardan hiç askerlik etme -
miş cezalı ve cezasız ve tabdilllıa
vası hitam bulanlardan gayri is
.IB.m erat celp ve se.vk edilleıcektir. 

2 - Şubede toplanma günü 
25/10/939 sabah saat (9) dur. 

3 - Vaziyetleri cezasız bulu
nafilann bedelleri 24110/939 ak
şamına kadar kabul edil'.ecektir. 

4 - Davete gelıniyenler hak
kında kanun! muamele yapı:Ja -
ca'kt.ır. 

- - -
Baş, Diş, Nezle. Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün derhal 

icabında 

ağrılarınızı 
gUnde 3 kate alınabilir. 

keser 

- - -- - -

Bir pencerenin mandalını çakı ile 
sOkerek açtı, yavaşça merdivenleri 
çıkarak uyumakta olan ihtiyarı boğ
du. Bütün bunlar kısa bir zaman i

çinde olmuştu. Cinayetin hemen aka
binde doktor tekrar fırıncının evine 
dOndU. 

Geçtiği yerden bıraktığı iz arka ta
r~ft<ın tamamile kapatılmamış olan 

bu pencere idi. Mis Detmar tam sizin 

keşfetmiş olduğunuz pencere.. . Siz 

de bu pencereyj büsbütün açık bırak.

tınız. Bu da fırıncının evinden çık.ar

ken doktorun bilhassa nazarJ djkka

tini celbetti. Doktorun arada ge -

çen z.aman zarfında ne olup bittiğini 

anJanıak istemesi gayet tabii idi ve 

Zabıta Romanı : 62 
vaziyetten kurtararak, minnettarlıiı
nızı kazandı. Bu suretle kendisine 

karşı olan hislerinizin daha ziyade 

derinle~eceğini ümit ediyordu. Kal
binizde Rişar Kosdonıun yerini ka -
zanmak için herif cfuıi olup çıkmış
tı. 

Merl titredi: 

- Bilmiyordum, derli. Hiı:; anlıya

maml§tım ki ... 

- Doktor Haddon size bu derece 

3.§ık olsun, değil mi? Fakat o daha 

iki sene evvel Kosdon 'u kıskanıyor
du. Bu kıskançlık. gittikçe ıiddetini '· 

aritıı·dı. Bu yüzden Kosdon'u hak.sız 

y ere mahküm ettirdi. Sizin ona kar
ıı olan bütün itimadınızı kökünden 

1 Emniyet Sandıljı 111n1 arı 

O/o 8,5 Faizli Ve Sekiz Sene 
Taksitli Emlak Satışı 

Semti Cinsi 
Muhammen 

kıymeti 

Erenköyünde Sahrayıcedlt mahal
lesinde eski KayJ§dağı yeni Üskü
dar caddesinde eski 1!5.15 Mü . yeni 
158, 158 No. lı. 

Bir buçuk katta sekiz odalı 1200 

Balatta eski Hocaali yeni Mollaaşkı 
mahallesinde Demirci sokağında en 
eski 12 Mü. eski 14 yeni 14 No. lı. 

Kadlköyünde Caferağa mahalesin
de eski muradiye yeni Muratbey 
sokağında eski 12 yeni 16 No. lı. 

Yedikulede eski Hacıp!ri yeni Ha-

maabağ ahşap bir köşkün 

tamamı (mesahai sathiyesi 
7352 nıetre murabbaıdır.) 
Üç katta dört odalı kargir 
bir evin tamamı 

Üç buçuk katta allı odalı üç 
sofalı terkos, elektrik tesi
satını havi ahşap bir evin 
tamamı 

Bir buçuk katta üç odalı 

cıevhad mahallesinde Hacıbiri cad- kArgir bir evin tamamı 
desinde eski 31 mü. yeni 63 No. 1ı 

400 

1800 

200 

1 - Arttırma 25 Birinciteşriıı 939 tarihine düşen Çarşamba günü saat 
14 ten 16 ya kadar yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin tiB~ 
tünde kalacaktır. 

2 - Aı·ttırmaya girmek için muhammen kıymetin 7c 10 nu nisbetinde pey 
akçesi yatırmak liizımdır. 

3 - Arttırma bedelin.in dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8 6 faize tabidir. 

4 - Taksitler ödeniniceye kadar gayrimenkul sandığa birinci derecede ipo
tekli kalır. 

5 - Fazla Wsil3t almak ve binalarfotoğraflarını görmek için sandık bina-
lar servisine müracaat edilmelidir. (8077) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Şartnamesi mucibince 11/X/939 tarihinde (16.000) kgr. gazyağına ta

lip zuhur etmediğinden eksiltmesi şeraiti sabıka dairesinde 10 gün temdit 
ediJmjştir. 

il - Munammen bedeli «2360~ muvakat teminatı .177, liradır. 
ili - Eksiltme 23/X/939 Pazartesi günü saat 16,30 da Kabataşta levazım 

ve mübayaat şubesindeki alım komisyonwıda yap.ılacaktır. 

ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yemekten aonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi lırçalayınız 

Umum MUtekaidini Askeriye Cemiyetinden : 
Eytam ve eramili askeriyeye tevzi edilmek için atideki cins ve mikdarı 

yazılı erzakın açık münakasa suretile mübayaası hey'eti idarece takarrür et
miş olduğundan taliplerin 18/10/939 Pazartesi gününden itibaren bir hafta 
müddetle her gün saat 10 dan 12 ye kadar cemiyetin merkezi olan Beyazıt 
Veznecilerdeki dairesine müraqaatıarı. 

Kilo Cinsi - -7~0 Kesme şeker. 
250 Paket çayı (Mikdarı cedveld$ ya7.ılıdırl 

750 Zeytin tanesi (Gemlik) 
1250 Horoz fasulyesi 
1250 Bursa pirinci. 

* Umum miltekaidini askeriye cemiyetinin 1940 senesine mahsus duvar 
takvimleri bizzat cemiyet tarafından zevki selime uygun zarii bir tarzda 
tab ve neşredilmiştir. Erbabı hamiyetini işbu emri hayra yardım için birer 
tane edinmelerini ve kartonda yapışık olan pulun üzerindeki cemiyetin resmi 
mührüne dikkat edilmesi rica ve emekli subaylar yardım cemiyeti takvimleri 
le al~kası olmadığı il3n olunur. 

Beyoğlu Vakıflar MüdürlüQünden 
Eski Hüseyinağa yeni Bülbül mahallesinin eski bilezik yeni Yenjkafa soka

ğında eski yeni 52, 54 sayılı arsaların 3276 sayılı Evkaf Kanunun 44 üncü 
maddesi mucibince iki sene sonra kat'f tescili yapılmak üz..?re kaydı yapılnuii 
olduğundan bu bapta tasarruf iddia edenlerin alelusul mahkemeye ve evkafa 
müracaatları. (8492) 

iV - Şartnameler heı: glita sBziı geçen şubeden parasız alınabHh· 

1 par:sile b:=:~~ı:~::a ~:ı:e~~ gün ve saatte % 

705 .~;;:m• 1 i s TA N B u L B E L E o l y Es i N o EN 
Beyoğlu Birinci Snlh Hukuk Hıi • ••••••••••••••••••••••••••m11•111••ml ş e h i r kimliğinden: 

Tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

16/10/939 Pazartesi günü akşamı 
Saa1 20,30 da 

ROMEO-JÜLYET 

Halk Opereti 
Bu aikşa:m saat 9 da 

(Z 1 R D E L İ L E R) 
Yazan: Yusuf Süruri 

tlsküdar İcra Memurıufundan: 
Bir borçtan dolayı mahcuı ve eş

yası 24/10/39 Salı günü saat 14 den 
16 ya kadar Kadıköy pazarında mah

cuz eşyaların tahmin edilen kıymeti
nin 3 75 şini bulmak suretiyle satı
lacaktır. 

Mezkür günde teklif edilen bedel 
tahmin edilen kıymetin % 75 şini 

bulmadığı takdirde satış 27/10/39 
Cuma günü saat 14 ten 16 ya kadar 
aynımahalde yapılacağından talip o
lanların mahallinde hazır bulunacak. 
memunına müracaatları ilô.n olu 
nur. (21130) 

·ra~çıoğlu Osmanın Taksim de Ta
limhanede Sema apartımanının 2 nu
maralı dairesinde mukim Fikret A
kil aleyh.ine açtığı davanın muhake
mesi sonunda 226 liranın 1/ 4/ 939 
gününden i tlbaren o/o 5 fa iz ve 
% 7.50 avukatlık ücretile tahsiline 
dair verilen 30/ 9/ 930 ta r ihli kararın 
müddaleyhin ikametgiihını n ıneçhu

liyetine mebni ilanen tebliğine ltarar 
verilmiş olduğundan işbu karar hu
liiısai bük.ilin makamına kaiın olmak 
üzere illin olunur. (21132) 

&(anuni Mümessili ve Neşriyat Di
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son 1'elgraf Basımevi. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHıLıYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 

hariç her gün 2.5 - 6, Salı, 

Cumartesi 12 · 25. fıkaraya 

iıı, 

leminal 
l\luha.mmen 

bedeli 

54,08 721~05 Haseki, Emrazı ziihreviye hastahaneleri ile Eyüp Dis-

232,05 
128,25 

90,00 

85,72 
99,49 

panseri ".'e Beyoğlu ve Üsküdar Sari hastalıklar mücade
le merkezlerine a1 ınacak soba malzemesi. 

3094,00 Haseki hastahanesıne alınacak Röntken malzemesi . 
171,00 Çocukları Kurtarma Yurdu 939 mali yılı ihtiyacı için alı

nacak 18,000 kilo ekmek. 
1200,00 Cerrahpaşa hastahanesi için alınacak 30 adet Battaniye ve 

adet hasta abası . 

876ı25 Bahçeler müdürlüğüne alınacak deınir malzeme. 
1326150 Şebrin muhtelif yerlerine konulacak 47 adet beynelmilel 

işaret levhasının imal ve taliki 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

açık eksiltmeye konulmuı,ıtur. İhale 2/11/939 Perşembe günü saat 14 de dai
mi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamclfit Müdürlüğü ka
leminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile iha-
le WnU muayyen saatte dain1i encüme,nde bulunmaları. (8521) 

* Cerrahpaşa Hastanesi Mutfak, Çaınaşır yıkama ve Soğukhava tesisatı ka-

palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. İhale 24/10/939 Salı günü saat 15 
de İstanbul Belediyesi Daimi Encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 
56529 lira ve Hk teminat mikdarı 4076 lira 45 kuruştur. Şartname 283 kuruş 

mukabilinde Fen işleri müdürlüğünden alınabilir. Mütealıhitıer her üç tesi
sat için ayrı ayrı fiat teklifinde bulunabilirler. Taliplerin 939 yılına ait Ti
caret Odası ve ihaleden 8 gün evvel İstanbul Belediyesi Fen İşleri Müdürlü
ğüne müracaUa alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz ve
ya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacaklar1 kapalı zarfla
rını ihale gürİü saat 14 de kadar İstanbul Belediyesi Daimi Encümenine ver-
meleri. (8.72) 

doktoru mürabahacıdan kurtulmağa Bu esnada en ziyade şöpheler mi ~ Hastahaneye Kosdon'un orada yat- Artık bütün köbus ortadan kalk _ 
sevkediyordu. Bu sebebi de demin raloaym üzerinde toplanıyordu. Çün- tığın1n kimseye jşaa edilmemesi için mıştır. Hnkikl c&nj hapishanede bu-
söyledim. kü bu zat ifade vermekten sureti aiddetli emir verdik. Doktor Kos -

ı.t lunmaktadır. 
Kendisinin belki biraz deli oldu- kat'iyede çekiniyordu. Ben o sıralar- don'un kireç kuyusunda ölüp kaldığı 

d R. d - ld w Gid.lay durdu. Dusburi ile rikardo-ğuna hükmedilebilir. Fakat her işini a ışar Kos on'wı sag o ugunu ve kanaatindeydi. 
soğuk kanWlk.la yapıyor ve muhake- Av.ô.re bir halde dağlarda taşlarda do- Günler geçiyordu. Doktor Had - ya döndü: 
mcsi.ndeki insicamı hiç bozmuyordu. ]aştığını öğrendim. Kosdon açlıkla don artık Kosdon Heyul~sının Plat - Geliniz, dedi, bu kadar telAket-

Her ne de olsa bazı ciddi müşkül- mücadele ediyor uğradığı tenha çift- kasabası üzerinden kalkması Jı\zım lerden sonra nihayet biribirlerine ka-

lerle karşı1aştı. Mesel~ mütevaffanın lik1erden verilen ekmek parçası ile geldiğine hükmetti. Parmağına Kos- vuşan mes'ut çifti bir an yalnız bı-
~asası çevrilen düğmelerle açılıp ka- geçiniyordu. don'un yüzüğünü geçirdiği bir cese- rakalım, ~urada bir

1 
kadeh içelim. 

ı panıyordu. Doktor cinayetten sonra Doktor Hadden Kosdon'u hapisha - di bir tarlada kuru harman içinde Öteki salona geçtiler. 
kasayı açmak için anahtarı kullana- neden kaçırdıktan sonra, arkadan ka- yaktırdl. Meri ve Kosdon yalnız kalmıglar-
madı. o zaman ba~ka müsait bir fır- !asına müthiş biı· çekiç indirmiş, bay- Cesedin parmağında Kosdon'un yü-

gın bir halde yere yuvarlanan Kos - züğü bulunduğu zaman, ben bile te- dı. Bir müddet biribirle.rine bir aey 
sattan iatiiade etti. Bir gün miralay söylemediler. Hakikaten biribirlerine 

don'un parmağını keserek yuzugu reddüde düştüm. Bütün Plat kasaba-
Detmarı ziyaret ettiği zaman ... Yeral- . söylıyecek o kadar çok cey1cri vardı 

almış ve kendis ini de kıreç çukuru- sı katilin harmanda elinde sigara ile tt 
h geçidinin mevcudiyetini pek tabii ki ve ... nihayet genç kız dedi ki: 

na yuvarlamıştı. Onun orada boğu- uyurken yandığına inandı. Hakikaten 
biliyordu. Yalnız miralay Detmar ile lup gideceğine kanaat hasıl etmişti. - Biliyor musunuz, dedi ,ben artık 

· J\" t D b · ik" · t ~ · ondan sonra ortalığa bir sükiln gel-
sız ·.uS er us urı ı emaye e m"'nı Fakat Kosdon kireç kuyusunun eli - bu §ehirdcn iğreniyorwn, fakat sizi 
1 b ·ı · d" · M"t aff k di. Artık ne cinayet oluyordu, ne bir o a ı ır ınız. u ev anın asasın- bindeki suya dalınca birden ayılmı~, de dünyada her şeyden fazla seviyo ... 

ı;ey. 
da size ait senetlerj almağa gittiğiniz hayat mücadelesi başlamıs, ağır ya- ·rum. 

Biz, Kosdon'un hastahanede hafı -zaman, Löprensin cesedi ile karşılas- ralı olmasına rağmen, kendisini ke- Dik Kosdon genç kJzı kollarına al-
zasını toplamasını bekliyorduk. Dok - ~ 

tınız. Onu baçla öldüren de doktor nara atmağa muvaffak olmuştu. On- ..ıu 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUCU -

.A.Q. U,1' -. UIN K-. ıt &w. 

.A.P. 11,71 m. 114'5 ita. il &w. 
HU m. 111 ...._ Ut lhr 

17 l inci Teşrin Salı 
Saa1 12.30 Program ve memleket 

saat ayan. Saat 12,35 Ajans ve mete
oroloji haberleri. Saal 12.50 Türk mö• 
zlği. Çalanlar: Vecihe, Cevdet Kozan,. 
Ruten Kam. l - Okuyan: ~r ... 1.affer 
İlkar. 2 - Okuyan: Melek '.l'okgös. 
Saat 13.30 - U.00 Müzik (Karışık 

ıtro•ram - Pl.) Saat 18.00 Provam. 
Saat 18.05 Memleket saat ayarı, a
Jans ve meteorloJi haberleri. Saat 
18.25 lllüzik (Dans müzlfi - Pi.) Sa
at 18.55 Konuşma (Halk İktısat saa·· 
ti). Saat 19.10 Türk müziti. Çalan -
Jar: Veclhe, Ruşen Kam1 Cevdet Ko
zan. 1 - Okuyan: Radife Erten. z -
Okuyan: Necmi Ri.Za Ahıskan. Sa.at 
19. "-' Konuşma (Ormanlarım1zı tanı· 

ya hm ve koruyalım). Saai 20.05 Türk 
müziği: Klasik program. Ankara 
radyosu küme SH ve saz heyeti. İ -
dare eden: Mes'ut Cemil. Saai 21.00 
Konser takdimi: BalU Bedii Yönel -
ken. Saal 21.15 Mözi.k (Radyo orkes
trası - Şef: Basan Ferit Alnar). Saal 
22.00 Menıleket saat ayarı, ajans ha
berleri, zlraat, esham - Tabvili.t1 

kambiyo - Nııkut borsası (flat). 
Saat 22.20 Serbest saaL Saat 22.30 

Müzik (Cazband - Pi.) Saat 23.25 -
23.30 Yarınki program ve kaparuf. 

llafmaca/F 
DÜNKÜ BULl\lACAMIZJN 
HAI.l,EOİLMİŞ ŞEKLİ 

ı 2 • ' 6 • 7 s 9 10 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Yakında 90k işiteceğlıaıiz bir 
tatlı. 2 - Nida - Kadınlara çok ıa
zım. 3 - Asker yürüyüşü - Rakam ... 
Emir sığası. 4 - Terbiyeli - Aksine 
iş yapan. 5 - Hayvanlara ıa.zım. 6 -
Haydi - Edat. 7 - Yuvarlak. 8 - O
kuması iyi olur - İsim. 9 - TerbiyeU 
- Çok lıiznn bir hayat maddesi. 10 -
Şerbet satan. 

YUKARIDAN AŞAGJ: 

1 - Mükemmel uyku. 2 - İkinci 
- Fransuca dahi. 3 - Kocaman ko -
caman, 4 - Beygir - Kürtçe bir isim. 
5 - Dua - Herkesin itaate me<ıbur 
olduJu. 6 - Ciddi değil - Bir uzuv. 
7 - Zürranın hasılih - postalsız o
Junc:ıa ihtiyar. 8 - Edai - Mastarı şa ... 
şırmak. 9 - Muradına kavuşan. 10 -
Orup ayı - Sual işareti. 

TAKViM ve HAVA 

17 BİRİNCİTEŞRİN 1939 
SALI 

Hicri: 1358 .Rumi: 1355 

10 uncu ay Gün: 290 D. Teşrhı: 4 
Ramazan: 4 Jl:ızır: 165 
Güneş: 6.12 Akşam: 17.27 
Öğle: 12.00 Y~tsı: 18.58 
İkindi: 15.03 İmsak: 4.35 

BAVA VAZİYETİ 

Yeş.ilköy meteoroloji istasyonun 
dan alınan maliiınata cöre, bava yur
dun Doğu ve Cenup bölgeJerile, Ka
radenizn şark kısımlarının bu1uUu, 
dlfer bölgelerde açık geçı:niş, rüzgir
ler mütehawll olmak üzere hafll 
esmiştir. 

Dün İstanbuJda hava a!;ık Ge~ın.lş. 
rüzgar Cenubu Garblden 1 - 3 met• 
re hızla esmiştlr. 

Saat 14 te bava tazyiki 1020.~ mi
libar idi. Sü.hunet en yüksek Zl,9 ve 
en düşük 1111 santigrat olarak kay
dedUmiştir. 

Haddon'dur. İfadesine göre öldürmek dan sonra hafızasll1l kaybehni§ biı· toı·lar altı ay derniıılerdi. Ben ° za- - Evet, kfıbus geçti, dedi, biz iki- ZAYİ _ 3539 pl§.ka numaralı kam-

istemiyormuş. Bu doğrudur. Fakat halde Avare Avare dola§ıyordu. Der- man Derek rukardo'ya alh aY, sonra miz beraber, dünyanın neres~e git- yonotimin tek arka pl3kası kaybol -
Löprens kendisini görünce, vaziyet hal kendisini hastahaneye naklettir .. bir ziyafet vermesini ve beni de ca- sek mes'ut olunız. mu~tur. Yenisini alacağımdan zayiin 

-~~-"1ta.uı,..za,,,.cn..ıt..ılin...ot~""'ls..-hulılı;..L....s;..,.m.ııık.ic.i.ıı...Jtı.eı;:...ı:Jaı:.ı;:ırıı_Jl!!S..J1;ı.ı.tılıı...L..de.iiiisti-Cl..ı.anıcaıı..ılı>lr.l,QJ,;,,B;iiJ.l!lııı;ı..ııonnıı...L..ı'!i.!ll...ı;DIJll!.lıı.lr~laWrwı.ailit~ı ~a.r.l!da!!!1.~vv~el!..!ıh~afı"=.- ..l...!llı~rm~a~ğ~ı-un~u~t~m~a~m:;!as~ın::!,1 ....!s~ö~yl~e~m.ı~·~3t~i~m~ . ..l~-D'.:'..'.'.u~d!ak~l~a:r_b~i:rl~e~şt~i~ ..... ~~~~~~l._!h~ü~k~m~u~· ~y~ok~tu~r~ . ........ -"w.... 
vin l~Ph liil 


