


-SAYFA-2. 

Hatıratı Yazan : Eski 

GENERAL 

Topçu Müfettişi Emekli 

KEMAL KOÇER 

Gümrükte 
Kalan Alman 

Yükle.re İşlerindeki Muvaffak~yeti MÜteakib Malları 

t K O A M 

Tacirlerimizin Berberlerin 
Polon yada Tarif el eri 

Kalan Paraları Pahalıdır 
Yapılacak Muyeneleri de Atlatmak Lazımdı E 1 k . M 

1 
. , T" V kAI · 

e t r ık a zemesının ıca; et e a etı 
Anadolırya savı..;anlara asker- • . 

Ya- Çırak, KalfalarınCüzdansız 
:.k şabe!crindeki hamiye:.lı ar- ithaline Mü!>aade isteniyor kınt a ı..arar Verecek 
kada,üar naltde'!l yardım ediyor
'1ard~ Fatihte blnbaı;ı Erzurum
lu Tosun. Cerrahpaşada Dursun, 
Türkçü Ziya bu zatlar meyanın
da idiler. 

Bir zavallıyı, para ve rütbe ile 
itma ederek, Kuvayi intibatiye
de mühim bir vazıfeye tayin et
mi.şlenli, Bu adıtmı tanının, Bü
yük Harpte ve Balkan hanbinde 
cephelerde mü.hım hızmetler ifa 
etmışNr. Bilıgılidir, çalışkandır. 
Fakat haris ve an uttur. Yanlış 
kanaatlere sapmıştır. Kurtuluş 
yolunun. ytıdı:ııdan geçlijpm i
man el!nis'ir Şııılısi menfaatl"!_lı 
de bu dü~ünu-;:.~ tesir gösterme
diğini s-Oy!iyem-m. Hazıı11anan 
ve bir Jttin sonra harekete geçe
cek ol an kıt"alarını Hartıiye Ne
zareti meydanında teitiş eder -
ken bu arkadaşı gördüm, tc>fti -
şını bitirmek üzere idi. Uzun bir 
müddet kendi.sile vaziyeti mü -
nakaşa ettik. Muhalif yaratılan 
bu ark;ıd"'lı yolundan al:koymak 
mümkün olamıyordu. Bu arka -
daşa acınmalı idi, bazı muhalif ı 
uru;uı:'1.ar, o Jttine kadar yurduna 
hizmet etm.is olan adamı tama
men değiştirmi.şlerdi. Gitti, dön
dü. Türk düm;.•sı da değişti ve za
va ı felakete sürükleOOi. Ken -
d;,,ine mııbab'betle bağ~ olan her
kes de o say adamına hallı. acı
I"l. 

Saraçhaneye gelen on er arasın
da Bartınlı Ahmet namında bi -
risı de b!raz fransızca ve ingihz
ce biliyordu. Bizim erlerde gör -
düğıimüz ·bir kabiliyet te yaban
cılarla kolaylıJda anlaşmak isti
da.cb:!ır. Harplere iştirak edenler 
bilirler. Mehmetçiklerimiz daha 
ilk temasla bir esirle, yahut müt
tefik ordunun bir ııtemanüe der
hal ahbap olur, uzun uzadı has
biha.1 eder. Yabancıl.ar gördük ki, 
·Bedin• kelimesinin son hece
sini uzatmasanız, ne kadar da tek 
rarlarsanız, anlayamaz. Büyük 
J.ıirp b~ün dünya millet:lerine 
temasımna fırsat vennişti, bi -
ziın zeki köylülerimiz, diyebili
rim ki, bunlarla anlaşmak ma -
haretini göstermişlerdi! Bartın
lı Mustafa, ,Llluhafız nöbetçileri 
oyalamak vazifesini başçavuşun
dan alınca, yanaşml§ ve takdim 
ettiği sigaralarını yakmayı da u
nutmaın.ı.ştı. Yükleme işleri de
vam ederken musahaıbede kızış
mı ·tı. Zeki Bar· ınlı rolünü inee 
bir zeka, ile ifa etmişti. 

Ahmet Efendi ,.e arkadaşları 
bu seferlerini tekrarlad,lar ve bir 
çok siliılı aışırmağa muvaffak ol
dular. Bu kıymetli insanlann ad
lar:nı bu sütünlara geçirmekle de 
bir vazife yap:ığıma kaniim. Bu 
vak'anııı. tafsilatını, bizzat vazi
feyi yapanlaııdan sorarak yaz -
dım. Bu gib. kahra:maoiık menki
beleri Ç"Oktur. Ancak bu \•ak'a -
lan bizzat içinde yaşıyanlann i
fadelerine davanarak yazmak ta 
icap roendi. Türkün bu loş kud
retiru buhranlı günlenk ölçen
ler, hatta bu hadiseyi de fev
kalade olarak kabul etmiyecek
lerdı. .ÖvJ.e had.iseler ki, o Jttin
lerde 1staı1bulda hemen her gün 
cerevan etmj,şti. 

MERSL~ SEVKİYAT 
Adana vapurile 150 tıın eşya

nın Mersine vöııclerihnesi icap 
ediyordu. Bu vapura janda:ıma 

• 

i. tanbu1un tahliyesine kadar rrapıa 
elele çahsan mefkiire adamı 

PANDİKYAN 

başçavuşu Hilmi mcıınur Ed~ 
ti. Mersın ıJimanıllıln ~nup rüz
gArlarına açık bulunmııs.ııdan 
dolayı vapurun muhalif havalar
da uzun müddet yükünü çıkara
mıy acağı ılen sürülüyorc!u. Eı; -
yanın ordunun d:sloka.syonuna 
nazaran Mersine çtkarılması da 
zaruri _eörüüıyordu. Akdenız çok 
daha t€!h.like.i idi. Bütun lbu va
ziyetler\ a!Akadaıi'.arla münaka
şa ettik. Emir, ifa edilmeli idi. 

150 ron eşya, ancak 300 araba 
ile iskeleye sevkıedilebiliııdı. Mu
ayyen bir mücidet iç•nde bu eş -
yanın valJura verihni:Si, malhiye
tinin gizlenmesi, oldukça mühim 
bir ınESele idi. 

31 Aiu-tan evvel pmrüie cel
mlş otan bbwk Alman malı eldctrik 
malzemesi • tarih.te Ticaret an1·r··1 
fe.;hed.ildiiinden memlekete lthal e
llilememlştir. 

Son günlerde ise pb"asada elektrik 
malzemesi buhraıu ba.:;Lunış ve bU -
hassa C..unıha.riyet bayramwut. i'Ü -

Ja.şması ile fiaUar yeniden artmaşhr. 
A4k.adarlaı ~ilkle bıı.IW1&11 mal-
lann memlekete ithaline müsaade e-
dilmesi yolunda Ticaret Veki.letine 
aıliracaaı etmqlerdlr. 

----uu---

BELEDiYE 

Vi1·adüklü Yollar 
On b-. senede ikmal edJI-.k imar 

programınlb. Viyadüklü yolların ln
psı da me\'zuubahJstlr. Viyadük hı· 

taa.hna ıetebllmek için esaslı tetkik
ler yapmak iktıu ettliinden bu hu-
sasta Pro&"ramın ürüncü. beş senesi
nin tatbiki sırasında. faaliyete geçl -
leeekllr. 

Taksim r ş lSI 
Taksim ıuşluaınt yıkılmasma de

nm e<lilmek~dlr. Belediyenin daimi 
ve muvakkat ame1e1erl gı·c.c giJ.nonz 
kışlayı yıkmakla mevuı 1Hıhtuınab. -
tadır. Geceleri 180, ,ı:üııdüzlerı 250 
ame1e bu işe tahsis edilmiştir. 

1 ram vay \ol.arı Asfalt 
0 U)'Or 

ŞehlrdekJ tramvay scşebekinin u

ıunlutu 3Z kllomelreden lbareltir, 
Mukavele mucibince tramvay işle& -
mes.i tramvay rayı dö!Jeli caddeleri 
asfalla «'Virttckllr. Bu hwnastakl fa
a1iyeie 194-t ıwnHlnılıe başla.nacak -
tır. 

Arkadaşlar, büyük bir emni - DE N 1 z 1 
~t ve tam 'bir tevekkül.le çalu;ı- ı 1 
yor, haz:rlıklar yapıyorlardı. Ha- Bir Mo'ör Karaya o· urdu 1 
zırlıklar, meciıuren haftalarca 
devam ediyordu. İki ibin sandık Silivri ıQnınma alt \3 !onluk Ah-
kadar bir yükün vapura veril _ ru.et kaptan idaresindeki Gönlıi!erah 
mesi kolay bir şey değildi. molörü kömür yüklü olarak Karade-

0 sıra!arda mahut Cemalle mü- nizin Kızılk:aya nıevkifnde sis yüı:ün
nasabet ~11' edilmiş, 0 sayede e- den karaya olıumoşlur. İçindeki ha-

min ıbir kanal daha elde edilmış' - .. ~ deoh<> a1ılılıktan B01Ln1 motör 
yüılürülebllmlşllr. ti. Fakat CemaUe münasdıet, yal-

nız bir vaziyetın kurtanlınaısına ş.rketi ayr yEn·n Araba 
:ü!:S~~~ıno~~ Vapuru Yolda Kaldı 
Cemalden ufak vanlımlara mü- Şlrlr.eU Jh.yrlyenbı 26 nıuıııı.nlı a-
dahale etımemcııi bi:le rica edile- raba vapuru Gelboludan llmaoımıza 
miyord~ Bu adamların zamanı gelirken Şarköy açıklarında makinesi 
ve karakteri bel1i olamazd.1, va- bozulmu~ ve vapur teateler yelken 
zifelerinin ehemmiyet vardı (!) şekline konularak sahile kadar gö-
müdahale ve ikrar etmeleri de 
ihtimal dahilinde idi. 

Eı;ya, mllhcelif yerlenle ha -
Burada.o cöuderilen 53 numaralı 

raba nınıru Grliltıolnda11 lim:ınım.ıu. 

zU'la.ndı. Şurasını arze~kten • nu limana l'•llrmlıttir. 
geçemiyorum, hasis bir t icawt e-
meli lbesliyen zümre müstesna ol- L 1 M AN 
mak üzere, lstanbu!ıda har.gi sı-
nıftan, kime mür~caat oo. ı.di ise, 

1 Haliçt-ki Umumi 2~azP.lar her taraftan, hatta en •buyuk leh- ~ 
Jiall('teki umumi mağazaların ida

resi yakmda tamam.tn limaa.ıa.r iş -
letmeslııe l'eçecekür. Şehlrrllik müte:-

ilkeler melhuz okluğu sıralarda 
da, kolaylıklar gösterildi. 
Bur~ ufak lbir vaziyeti arze

deyim: 
Eskideıı;beri tanıdığım biri::;ine 

yapabileceği bir va.illeyi tevdi 
etmek ıcap etmişti. Vazifenin i
fası zamanı yakıla:;ıyordu, müker
reren evinde kendisini aradım, 
yoktur, de<ilier. Bu kapıyı lü -
zumsuzca çakl.ığunı ııeç anla~ 
tun; zat, vaziyetten memnundu, 
tehlikeden sakınınan icap etli -
yonlu! 

(Arkası var) 

hassısı Prost ta yeni yapılacak u -
mumi mafualann tehir pLiıuna. l'Öre 
yerlerini &ayin edecekUr. 

GU RUK 

Güır:rük Komisyonculuğu 
Her sene yüu yalrnı klmseıı.bı &ir

dltı Pnırük temlsyonı:ııhıi'a lınliha-

nma ba yd ancak. 1 kişi müracaat et
miştir. İmUb:uı gelecek l'mrlesl 
P,.ü 7apılaeaklq;. 

E O E B 1 R O M A N : 49 i 

Karlı Bir Kıs Sabahı 
• 
ı Selami izzet - Mefharet Ersin 1 

kit kocasına hak verdi. Genç ka
dında eski zarafet~en, eski ça-
1.Alı:isinden eı;er ka.11-arru_ t . Fa -
kat bunun böyle < r-- ması i;.iı 
<Ünden ne geLrdi'! ı.nr yandan 
para.>!zlık, bir yandan i.ş Jttiç, bir 
yandan h:i.milelik ,ııen<; kadını ta
nınmaz hır hale kc.-mu.-tu. Maa
maf;h bövle kend iıı.i bil. "üt tin bı
rakmak ta doj!ru olamazdı. Er -
teı;i al«am Peyman en yeni es
vab.nı giydi, kendine mümkün 
mertepe cekjdüzen verdi. 3ofra
yı bizzat tanzim etti, her zama.rıJd 
bah~e yem:şl<>rinden maada ko
casın;,n Q<lk seV'diği ııefü bir tarl 
yaptırdı. Yemekle çiftliğe, çiftli
ğin i.\ılerine dair bir tek ke!ime 
sö ·!emed~ buna muL:ıil onu da
ima canlandıran, ne.ş'elen~~ren 
mevzular at;.mağa çalı~tı. Fakat 
nafile, Galibi dJ.şünceh halin -
den kurtarmağ:ı, söylenen sözle
re alakadar etmiye imkan yok
tu. Genç ooaın oÖfranın başın.da, 
koUarı nıa.saya d;ı;yalı, önüne ko
na ı·emeği mihaniki bir tarzda 
yeır.ej!e, kend'->ine sorulan sual
lere arada sırada başile cevap 
verdıkten sonra, sanki başka bir 

- Biliyorum, dedi, ellerim ber- ı 
bat oldu. BahÇfde meyvalar zi
yan olup gidiyor, kı.ş için biraz 
reçel, konserve fi lan yapayım de
dım Güneşin al'ında ıneyva top-
1.ıryıp ocak başında reçel kayna
tıoca insanın elleri dü2'(ün ve 
bemb ·az kamnıor ki! 

Galip acı acı Jtti!ümsedi. 
- Til.bii, tabii, haklı.sın, bız 

şimdı müktes:dane yaşaırwığa, a
yağunızı yor,ganamza göre uzat
mağa çalışıyoruz değil mi? Yal
nıı. anlıyamadığım bir şey var. 
Şu arkandaki canı çıkmış ellbi5e
yi ilanihaye giyecek mi.sin? 

Peyman hi.ıngiir hüngür ağla
mamak için kendini zor tutarak: 

- Galip, dedi, sen bu elbiseyi 

eskiden çok severdin, ben de sen 
beğeruyorsun diye giyiyorum. 

- Evet, ıı;k.iden severdim, am
ma artık müsaadenle bıklım. Sa
de ondan değil, bütün bu bitil' tü
kenmek bihniyen ince hesaplar 
dan, kitaplardan, iktısat ve tasar
ruf nazariyelerınder bıktı:". Ne 
yapayım, ben ekmek peynir yi
yip AllaJıına şükreden mütevek
killerden değj).im. Hayal' a arada 
sırada havyar ve şamp;µıya ih
tiyacı .ia duyan insanlardanım. 
Ve bu sözlerden sonra birdenıbi
re yerinden ka1ktı, başka bir tek 
şey .söylemeden çıktı gi<tti. 

Peyman, odaı;ına çı.lulJ la ay
nanın karşısında kendini yuka
rıdan aşağı gö:z:den geçirdiğı va-

Harpten evvel Pelo.,.-aya mal cön-
derıen tUcca.rla.rmıı.z »&ralanm ala -
ına:aw. tar ve bu maUann bedelleri 
Polonya devlet bankasında kalmıştır. 
Diier taraftaa Polonya ambarlarında. 
bulunan birçok ma.Ilar da. tamamen 
mahvobnuı;lur .. Tüccarlar paralarını 
alabilmek i~hı alikada.rlara mü.ra 
caata bll-)lamışlardJr. 

ı Ticaret Veki.leti bu yolda yakın 

ı U bil' karar verecektir. 

1EKowMI' 
Ham ~.acde ihtiyacı 

Yerli fabrikaların bam madde sı-
kınhsı artmaktadır. Bu arada bilha.ııc

• makine- parp.lan tia bançte. ıet
mediği l~in piJ'asada bvlunmamai'a 
ba.;lam"llır, 

':'lc"ant \~~kiJeUa.e 7cniden aıü.ra

caaUar olınuş, bir an e\'Vel tedbirler 
alınmam lstenmJıttir. 

~us::.ıı, t .atı Düşü_ or 

su.de ediJ.ntt.me-ie ba~lanmıt Yt bu 
yiDd•n flaUar 12,5 lı:ıanıııtaa ıı kllru
ıa dü.,müştür. Bu yıl mahsul taz1a 
olduğundan. ali.kadarlar flaUann da· 
ha alyade d'-1:ıemesl i(i.a ihracata 
müsaade verilme.sini Ticaret Veki. -
lctinden istlyeceklerdir. 

-MüTEFt:. Ki -

Avrupa 1 ren·eri 
Dllnkü Avrupa ScmpJon treni altı 

aaat geç gelmiştJr. Konvansiyonel de 

lkı Mat l"'•ilrnıJ.o;Ur. İsvl<rede t:.ııısll
de bulunan dört talebe.mb" dünkü 
treD.lerle memlekeUmlze dönmÜşler
dlr. 

Almanya.da, umumi taarrm: haber

leri çık.!ıi.ı ciindeııberi, lreııler lali-
samını daha fazla kJQbe.tmlştir. 

Atın F atı \ ü ~e ti 
İki cü., içinde alim flatıan tekrar 

16 liraya !tadar Jiil<ııelm1$tlr. 

Ş sli Te efon f.aniralı 
Şişli telefon santrall tamamfaırm.t 

ft dün tefr:ton idaresince tesHmine 

baıılarunıştır. 

Birkaç röne ita.dar santral fşli7e

cekHr. Santra1e baflanan abonelerin 
aumaralan il diye başlamaktadır. 

SORUYORUZ! 

Serseri Köpekler 
1- Ücum Ediyorlar 
Gawetembı idare m.("m.a:rların.du 

Bay Cevdet şöyle diyor: 

- Gttrleri matbaaya nllrken ı 
yol •iniun olan Çemberlitaştan 
~erkf'n irili utü.b on ~ 7ir
mi tadar ~rserı kipefin biieamu-
na marn kalıy9"UIL Bu ~ ve sa.-
hip1'iz hayvanlarm taarrazıı lt.alia
de, daülkelp tedavlha.nesine gidip 

kırk bu kadar fine yemt>k hayli 
feci bir meseledir. Bt'ledlye. me -
murlanmn bu serserJ tipekleri 

imha etmeleri içla icap edenlıı!rin 

nan.n dikkaUerillJ celbetm.elerilli 
dilerim.• 

Bu husu•l:a alilıadarlano ae 
düşündüğünü 

Soruyoruz 1 

alemde imiş gibi yine daLgın siga 
ras n. içmeğe devam ed.İy(Jl'du. 
Bır ara.rk Yusuf Amca: 

- Bu yakınlarda Pak.izooen 
mektup a;dın mı? Nasılmış, iyi
miymiş? Diye sordu. 

G n brr rüyadan uyanıyor -
muş ı<...:ıı silkindi, tabü olmasına 
ga,ı·rc, et iğı bir sesle: 

- Bugün bir mektup aldım, 
dedi. 

- Ne yazıyor? 
Önündeki yemeğile meşgul gibi 

1 görünerek, talili olmasına gay
ret e'li,ği lbir sesle cevap verdi: 

- K'lşkteki inşaatın ne alemde 
olduğunu soruyor. 

Peyman boğazın.da düğiımJe -
nen lokmasını gü~lükle yuttuk -
tan oonra, o da bır ~ey bellı ot
memek için bütiin gayretini sar
iederek., 1.iıkaydane: 

- Ya öyle m'? Dedi, naru.i ba
ri kendisi iyi cğl.eniyor muymu.ş? 

- Herhalde öyle olacak. Dö
vil ch·arında bir villada, birQOk 
eski dootlarıan ve arkadaşlarımla 
beraber misafirmiş. O kadar şen 
ve kaygu.suz <bir ala}· insan Dö 
v>l ın'bi bir yerde biı dam altuı-

Çalıştıkları Anlaşıldı 
EğJence yerlerinin Cla.tlanaı letkik 

etmekle megoıı.1 bulunan belediye İ.k
bsat lılterl mıuilirlUii mter taraftan 
berberlerin tarifelerini de l'Özden l'e
çirmektedir. Bele.diye berberlerin ta
rile:lerini 7üksek blllmuştur. 

Belediye iktısat işleri müdürü Saf
vet, d.ün ba'berler cemi.yeli reisilli. ea
ğırnuş, bu hususta. kendisinden i'Z& -

hat almUilır. Cemiyet idare heytU ta
rifelerini yüksek bulmakla beraber 
fiatıarı pek aı indinnl~tir. Halbuki 
ltıeJediye bugünkü tıraş flaUaruu pek 
pahalı bulm:ıkta yü1de 40 • 45 nis
bctinde hıdlritme -tnı .htemelıtedlr. 

Belediye, berber dükkiiıılarında te
mizliğe itina &"Österilmedjiinl, çırak 

Ye kaltalarda muayene cüzdanları 

balunmadığuu tesbft ebni.ştJr. Kalfa 
ve ('ıraklar mühim bir kısmmın ce-

' mlyetlcrine kaydedildiği takdirde 
muayene ciiz.danl&rının temin edlle
ceii anla."Jüdıiwdaıı kaza kaymakam
ları mıntakala.rındaki Mrber dtik -
kintarını ~nkı lıir ~kllde lıontrel.dea 

ın·rırecek çırak ve kalC;ıiarı cemiyet
lerine kaydeUirerek, bu suretle sıh
hi muayenesini yaptımuyan berber 
bırakılmıyaeııktır. 

Bazı berberler, Pazar tatilinin kal
dırıh asını bırr:mlşlel"'!lie dı belediye 
buna muvafakat ebnemW.ir. 

---0000 

MAARiF 

Talate Yuı d'.arı 
Üe yerde a('ılan talebe barındırma 

evlcrl.u.de.n bWade rd.lllp Mllm.edij:i 
letklk edilmektedir, lllüfet(41trin tet
klkleri mü.sbet netice verirse ı ?l.!Ctk 

sene adetleri çoialtılaca.ktır. 

POLiS ----
Kolu KırıJ~ı 

K.anJıcada oturan Asmı dun Kan
lıca vapur iskelm üzerinde OJ"Dar -
ken, aralı kayıp 7ere •iple neti
cesinde kolu kırılııuı!lır. 

l.<i l avuk Hır:;ızı Yakalandı 
Polis, dün Yeşliköyde bir mahalle 

halkının ta'fltt:lannı çalmafa tqeit_
btis- eden % çinl'eneyl suc: üstünde 78-
k&lallU!Jhr. 

l ır Aır.ele Yaralan1ı 
Fatih~ esti Şifahane sokafııııla o

turan llasan Gülsel, dun S:aııalıçar

şıcb SJp&lıl 1<>kaJıada Hiintınün 

diikki.n••daa 1 cif& iskarpin çabp ka
ÇSJ'kelt suç üstü ,-akalanm.,-tır. 

iki Hırs·z Yakalandı 
Emnint İkbıci ŞUt: İkinci Kımn 

memurları dün 'Jabıkah iki hırs.na ,-a

kalamap mwva!ai olnıııııl:mhr •• li
dell Şevket ve Iu.stafa ~miadekJ ba 
ıu.....ı.ar Alemdarda Tlcarrilıaoe eık
maamda oturan Ba,-a.n Fehametill. e
vinden n Cai&loeıunıla Mollafenari 
elli:ınaı:ıada muk.hn llustafanm evin
.ten muleaddlt ~yala.r çalmışlanbr, 

Kardeş Kavgası 
labmuipmş:ıda bir banda kapoctlık 

eden !\leh.met ve l\lehmet Alt lsiale
rinde 2 k:ırde" arasında. dlin 30 Ura,
hk bir alaeak yüziJndcn kavga çık -
ml' tu. Nttlcede bunlardan !\tehmet 
Ali &aba.ucasmı çekerek kardeşin.in ü
zerine 2 el sllilı almış fakat isabet el
tlremmlştlr. 

Dil.n Sultanalımet 1 inci sulh ceza
da hemen başJanan bu muhakeme, 
4ahit celbi için başka blr S"Üne talik 
olunmuştur. 

da toplanırlar da iyi vak.it geçir
mez olurlar mı? 
Arlık llıiçoiri bu mevzua dair 

daha fazla malılmat almak veya 
vermek isteği göstermediğinden 
bahis ·burada !<;ıldı ve yemı>k yi
ne ibiraz_ ~·vvclki gibi sessizlik ve 
ne~'c3izlik içinde nihayete erdi. 

Yom.,ktcn sonra Pe'}·.ı:nan piya
nonun ıba~ma g<.'<;ti. Kocaısının 
sevdiği parçalardıuı baz11arını çal
mağa ba~larlı. Fakat Galip ağzın
da sigarası, yine hep o düşün -
celi, neşesiz halile, iki eli cc -
binde, Evvela yavaş yavaş 'bal
kona doğru yürüdü, sonra bir -
denıbire u;yu~ken gezen !bir a
dam gibi geri döndü odadan çık
tı, g<>niş ta~ merdivenlenden bah
çeye indi, arka bahçedeki koru- 1 
luğuıı içine dalarak havuz başın
daki küçük köşke doğru yürü -
meğe başladı. O gittikten sonra 
içeııde salıoııda lliyano durdu, köş 
kü 'büyük btr sessizlik kapladı. 
Dilbeste tıiraz sonra F'eytnanı 
yatağının üzerine yüzü koyun 
kapamncş hıçkıra hıçkıra ağlar 
buldu. 

Galip, lıüçük köpüıı mermer 
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Sel iz Yüz Kişi , Önde Muzika, Bayraklar 
Açık Şehirde Geçitre<-mi Yapacaklardı 

Bir {ikrin muzaffer o:mas için 
propa.gan<laya gcrmi vermek lii
zımd.r. Propaganda nekadar kuv
vetili olursa haLk arasına fıkri o 
kadar kuv-o/<!1 li yayar ve bu su
retle teşkil.3t'a kuvvetlenmiş o
lur. şefin adamlarına karşı olan 
itimadı itrlar. 
Bu~un iç .n taraftarların sa -

yı.sı nei<a.dar çok olursa o kadar 
iyi.dır. o zaman iyi teışhlliıtlandı
rılmıs b.r avuç insanla mühim iş 
başarmak kaıbildir 

Bana bıçak, zehir, tabanca de
ğil, dcrhc ıl ~okağa aUıp ha'.ka ha
kim olaeilık insan liizını.dı. Bunun 
için aı:lımılarımı şu .,.;aslara göre 
haz.ı: adım: 

l - Adamldrıma ordu terbi
yesi d<>ğil, par· ini'l karşıl~agı 
mü•"ü!ıitı yenmek için lazımge
len -~ rb:yeyi vermeliydi. Beden 
t<>ribiyeslne gelince, boks ve jiu
jitsu: asker talhninden daha ev-

• la idi. Al:nan mi<lctine bedenen 
kuV\-etli. s~lam altı milyon ki
şi veriniz. bu :ııltı milyon kişi 
miiliyetoerverliği taa ;sup dere
cesine vardırsın '"' hücı,ıma ha
zır olsun, milli devlet iki sene 
zarfında her fedakarlığa katla -
nacak bır ordu vücude getirir. 

2 - Adamlarıımız kcr.d :erin -
den bekl<."diğimiz şeyi bilme!iy
dı. Maksadı sak.lamağa lüzum yok 
tu. 

Böyle kıt'alar ,'Üeude getir -
mek · fırsah, 1922 tenunuzunda, 
Rc!clı de Cumhuriyeti koruma 
kanunu müzakere edilirken zu
hur etti. 

Bavyera meclisi bu kanunu ev
vela redde i ~bütün vatanper
ver teşekkiiller bu kanunu pro
tes'o için teuhürat yapWar. Nas
yonal - So6;•alistler büyük teza
hürata i~tirak edecektı. Altmış 
kişilik altı kıt'a en ön safta yer 
alınrştı. On beş bayrak açılmı.ş
tı. Muzikamız çalıyonlu. 

Royal meydanına geldikleri 
zaman halk heyecana kapJldı, 
Ç'iinkü diğer partilerin bayrakla
rı yok:1u. 

Biraz sonra 60,000 kişinin önün
de söz söylemek şerefini ben de 
kazandım. 

Tezahürat fevkalade başarıldı; 
bilhassa !mıllann tehdidini yen~ 
rek nasyonal partinin Münib so
kaklanndan ııeçme,;i muvaffakı -
yeti arttırdı. Cümhuriyet mües
~eselerini korumak için ayakla
nan na.-;yonal partisi mı.:halifleri 
biz:leri tetıhi:ı etmek istecli.€1", fa
kat ·kafaları yarılarak çekilmeğe 
mecbur kaldılar. 

Kat'i azmimizin nüımunesini 
Münihlilere gösterdikten sonra 
Koourg'da aynı teuhüratı .yap
tık ~ aç k P,l:,<manlarırruua şüp
heli dostlarımıza 1-'dımi:zi gös
terdik. Völkiscıh teşekküHcri bu 
küçük şehirde milli bir ~•:e 
toplamak istiyorlardı. Benı de 
davet etiller ve bir iki arkadru;ım
la gelmemi rica ettilrr. 

Bu daveti iyi karşıladım. Da
veti ~~.an bir nat sonra ce
vap ve"mem için tazımgelen ted
birleri aldım. Berılberimde sekiz 
yüz kişi götürecektim. Hususi bir 
trenle gidecektik. 

Almanyada lböyle bir hususi 
tı:-en görülmemişti. 

havuza bakan balkonunda, sar
maşık sar:lı direklerden birine 
dayanmış, ın.un yaz ak.şa:mının a
laca karanlığında, cebinden çı -
kardığı lbir mektuıbu okumağa 
çalı.ı;J.yordu. Mektup Pakizenin 
mektubu idi. Genç karlın o ken
din<> has dünyayı hiçe sayan eda
silıe geçirdi~; ~ nedi ha_yat hak
kında biı sürü izahat veriyordu: 
•mevsımin epeyce llerlemiş ol

masına rağmen deniz fevlmliııde. 
Pliıjlar adam almıyor. Burada 
seni tanıyan ne çok kfmse var 
görsen ~aı;arsın. Dün Lorıdrada 
ateşemiliterken maiyetinde bu -
lunan Enver isminde bir ,ııençle 
tanı~mı. Aman Yaral:lbi seni 
me11hede ede bitiremedi. Hele bı
niciliğinin ÜZPr?!>e diyecek olıma
dığına be»<l ruz kere ) em;n et
ti, bii'tün 'bunlar sana olan hasre
thni bin kat aı-.tın:vor. Bazan ge
ce yarısından ııonı:a d:ıldıiiım uy
kudan lıiÇbir sebep yokken hır -
den•bire uyaıuyonun, kulağımda 
sen.in yan müşfik, yarı müstclızi 
9eSi ~: Pakize. seninle 1a nışhk
lan sonra hayata yem baştan gel-

( Arllaııl var l 

Koburg istasyonuna geldiği -
miz zaman teşkilat murahhasları 
tarafından karşıland.k. Mahalli 
sendikalar, yani serbest sosya -
list!er •-e komünistlerlıe mutaıbık 
kalmı.ş;ardı: Önde muzika. bay
raklarımız açık qlduitu halde şe
hirde dolaşmıya çıktık. Bizse yir· 
mi dört muzikacı da gctirm~lik.. 

B_en bu şartları derhal reddet
t.m. Böyle bır kongrenin müf.e -
şebbislerine konuşmağa bile d~ 
mez kimselerle görüşüp anlaş • 
man:n, mutabık kalmanın ayıp 
olduğunu söyledim. 

Derhal emrettim. Sekiz yiız 
kişi, önde muzika, bayraklar a
çık şehirde ııecıt resmi yalla -
caklardı. 

Büyük bir intizam ve sükıln 
ile yaptılar. Zabıta onları gece
liyeocklerı yere götürecek yer
de bir birahaneye sürükledi ve 
oraya kapatmak istedi. Kapattı 
da. Ben öyle si.dde-tli pro'esto et
tun ki, nihayet. birahanenin ka
pılarını açtılar. 

Na.wunal - Sosyalistler kendi -
!erine arrl.!mış olan ateş poli -
gonuna gittiler. Yayııaranın pa
ra etmediğini gören sendikalist
ler taş atmağa t-:ışladılar. 

Saıbrunız il,,.. ~m'~li. On da -
kika kadar sa.~h sollu hır yum
ruk ciöğüşü oldu on dakika son
ra yol.lama kızillardan eser kal
madı. 

(Arkası nr) 

i"'(:~--'I i. !ı. ....... ~.~ r ~ . ~ . ~ 

.DIŞ .· Pqlitika 
·,·' .. 

inkıta Deği . Müza
kerede Fasıla 

Tüt!J'• ll• Sevyetııer llkllil hıi

kiimetl mümessilleri arasında 1\los .. 
kovada ~ m-ueleriu loln
ıaa utramadJtı, menııubahls mese -
leler hak.kında. iki tarafın selecekte 
4lalü l<ması JDOlıafa&a edeeoklert dıia 
neşredilen resmi tebliğden anlaşıl -

makladır. Itesmi lebllcln )'111ıua de -
rlnliltlerine neifn ederek tetkik, &ef

slr, lqribl ılef!I, •fık lflMlelui dalı.i, 

'l'lirt;lye - so..,.eller lllrllti ..._.,._ 
iri dostluk munasebetler- dek ...... 
vasfını, iki hUJriunetia su • hlame 
bahsindeki mıişleret analanru Mr 
kere daha teyit ey~m:.İılttir. 

Flllııalılka M-.Ovacla ıknm .. n 

ve 23 cü:D Aren miıir&ak.ere """D"'• 
bir bıkım rı.,.,.,..ıı.r • .,...ialar. haber

lerie ~ 
-uetlu arası Ye lıiik:imetler be7-

llİlld• .-ı,.. kadar ıkYDl ·- si
yui leamüllen &'itt. lınnlıı.aaa.lr 

ltUAfların esası, hatta metinleri. tara
feya.İll aflrltti n.sıtasllıe 1a(lıl)aeak 

.Jl:•a."Şlll&la.rda. h-eı.;lanla kararlaş

lmlır. bir tanıhll alihlyeltar siyui. 

bir mumeasi1bılıı. llarlcbe VekllinlD. 
yalla.t bualara ı_... bl==d•• ve
rütcek salihi7•Ue Mfiria.la -..,.ile 
anlaşma husul bulurdu. 
Baş Vekllimbia, CumJıuriyel Halk 

I'art.sl &J'UIMiUMlakl beyaaa\.mJan MWl
ra Ankar.U ,_.. ırun -l'edilu 
ret.mi tebllt, Hariciye V•ki1imlzla. 
M-.k•vQa citmesilMluı evvel ik..l bü. ... 

kümel uaamda kararlatlu>imı.t • -
saııların harldllode. on.da ı. .. dlleriııe 
:reaı bazı ...ıara ıe..: tek.llf.lerde 
balwıulııluiuau bildirmekte id.l Bt1 
yeal tekllflu ııeluıkD lbarHllr! lles
mi tanda mı. •l0••-am'-$iır. i'aka.t,, 
biik.WetJm.bin lt11 ;,elli tekliilerl ka
bili el--.!< mevklinde kalmaSl 
So.-yel d""*1aruma&a vukııfıı lialail.in
ık kararla.,tırılaa Türkiye. İqillen, 

.F..- ar-dakl esaslarla teu.ı ha-
1.iDde kalmasında&. UU1İ7et.i.mia ci .. 
he\Uulen.. Tııi.rkiyeye VHW.en temi.a.a.L
wla, i.sleıılleD lu.hJıülier!n t..kabo&i 

etmemeslDdea, Boilıala.rd.a. TU:rk:iyen.ia 
..W..tler ..,... ..... ...u leablııüüerdeıa 
baııJık,a h.&lk.ümlerdu. akw···s·n• e .. 
sas bilen !;lyasetine, Sovyet t"kllflerl ... 

nia lenfıı.1< oYluwtaesİlıoieıı U...i 1"'1-
..,..llr. 

ParU Gt11punan resm.ı teb1is-lnde, 
Sovyellerle mü.naaebetlerimlzin es
kisi g-[bi dostane esa larla. berde\.-am 
olduğunun isafu, resmi tebliğin met· 
nl, bilha.sn. son ciimlC'!i, iltttri ~tn 

• -• wÜttle.r elde- edi' esimi 
'ekff'memb:e yanyabilir. 

Tas aJaımrun bir ııa_la ... Jla -
rlclJ'• Vekiliaia.:, Sovyet llariclyal 
Balk Koalııerliil )'11kın Şu• .,..ı-; 

tefi Novik.ev Ue Mtk TaranUef'in 
rdakat eyledllı.lerinin. bll-irilmnl, 1-
krs ('ll mi.isbet netefr istidlll rtme
•lzi miimt.ün kılaıeak ~Js arasın~ 

ialbr· 
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IMüzakeratın Kesilmesini Büsbii- •• 
tün Faydasız Addedebilir Miyiz? ATA TÜR 'U 

İskandinavya Devletleri Alman Taarruzu 

tinin de barellet e'flerkea söyJediii 
veçbile, Rus~a ile arada mtYcut dost
ıutıı bir kat daha leyide lwlla ola- 1 

yen ıtn lar tarafından bize ftl'ilea ı SON G u· .. N 
kefaletin (yani ıarantinhı) bizden == LE 
islenlleıı taahhudata tekabill ettıtlnl, ==: 1 
uıL ... en de K.1111 aet&liblnln. Bota'llar 

K Durdu! 
onferansı Dün Toplandı noktaları~:7aıı~::~~c~~:~a:~! 

catı umldini verdijinden efU.rı a
mumi)'emlz büsbütü.a nikbin olm1q
tu. vaıua bu. seyahat mu.naaebeüle 
başlam.tŞ olan muz.akerat U. hüsnü 
neticeye ik.Uru ederek SoVJet. RUJ'& 

ile tam bir a.nlaşma 7apılabilmi:t ol
sayd1, bundan dolayı m.emleket..Unb 
büsbulwı. reııiıı bir nefes al olur
du. Çünku neye bir defa daha IUrat 
elmlyelim, ıu Da.o•ic yüziu>dea cı.ka
rak AvrupaJllll müblm bir kısmını 

1 
üzerindeki beynelmilel taahb.Udatı -
mıu. ay kın mahiyetle olduiunu s0)' -

ıu.,..or. Yeniden yeniye ortaya ~ıka

rıbnı, olan bu teklif ve talepler hak
kında daha fazla maliımat veı1ıme .. 
dljlnden derecei şümullttinl bllal

yonak ta. herhalde boalan.D Jdcbirl

nln kabulüne imkan olmadıiım. S -
ra.rofhma münkerah kmttek cerl 
c;elm.esl emrinin verllmit buhmma -

Kafinin, Ruzveltin Mesajına Ce
vap Verdi; Sovyet Metalibi Nedir 

mı~len:lır. Alman kıta.arı terke
dilen noktaları derhal tekrar i -
gal e.ınışıer ve birçok esır almış- 1 

!ardır 
Alman hava kuvvetleri, İngil

tere'nin ;ark sah.lincieki askeri 
limanlara ka~ı hareketlerine de
vam etmişlerdir. Scapa Flov li
manına attıkları büyük ve orta 

kana boyayan ve bütün dvnya7a da 
sirayet etmek üure bulu.un dava 
ka.da.r Türkü aJü.ada.r etmi7eu mese
le u bulunur. Böyle hiçbir alikuwı 

sından &nhyoru. 

sıo--. 11 (A.A.) - Şimal dev
letleri Betslerlnin kcıınleransı bqun 
saat 11 de sarayda toplanmqtır. Bu 
toplanbyı d.ört devler lfarJciye Na

zırlacınuo loplant ı takip etmiştir. 

Bern, 18 (AA.) - (Havas) Ve 
rileıı maliımata göre, Sovyetler 
Birlıği F:nlandıyadan bir yardım 
paktıle haQgi askeri üssünü. hu
dutta bazı tashihler yapılmas.nı 
ve Finla.ndiy a korfezindeki dört· 
adayı istemekt€dir. 

Bu malüm ta bakılırsa, Fin -
landiya son talebe muvafakate a
madedir. Fakat bir kompromi bu
lunması ilmit cdilımekt!!Qir. 
KALİNİN RuZVt:LTE CEVAP 

VERDI 
V~rıgton, 10 (AA.> - Ruz -

velt, Kalınin'den cevap gclımesi 
üzerine kendi mesaıını nesrettir
mıı;t•.r. Ruzvelt mesajında Ame
rıkanm müstakil bir devlet sı
fatile Finlandiyaya karşı olan 
sempatisini bildırıniı;ti. 

Gelen cıevaıbın memnuniyet 
balıı;ol.duğu anlaşıJmaktadır. Fa
kat Finlandiya ile Sovyetler Bir
liği arasındaki münasebat bozu
lursa yeni bir mUıharebe, vazi -
yeti tesbit edccektir. Bu mesaj 
teatisine şimali Avnrpa vaziye -
tinde Ruzvelt tarafından b~arıl
mıt; bir mertıale naızarile baktl -
maktadır. 
SKAND1NAVYA MEMLIDKET

LERİ KONFERAN.31 
Stokholm, 18 (A.A.) - Bu sa-

bah buraya iki Kral ve bir Rei
sıcumhurun muvasalatı dolayı -
sıle şebır, şımal memleketleri -
nin bayraklarile donatılanıştı. 

Kallio refakatinde Erkko Fin
landiy.ılı üç yüksek mem~r ve 
İsvL-ç'ın Hel.s:nki sefiri olduğu 
hal.de s at 8,45 te hava meyda
n.na inl"iş1ir. Mumaileyh, kral, 
Velıahd, Hanssvn, Sandler ve 
Finland.ya sefaret heyeti tara -
fından karşılanm!ştır. 

Is\ "ç hükü:r-darı bir müddet 
sonra istasyona giderek saaL 9 50 
de husJsi tnmJe gelen Norveç ~e 
Danımarka Kralarını karşıla -
nuı;tır. 

İsveç hükiımdarı, bundan son
ra sarava giderek Kallio'ya mü
laki oimuştur. Halk, misafirleri 
harareti alkışlam.ş\ır. 

KONE~RANSIN RUZNAMESİ 1 
lyı ha.tıer alan mahfellerde söy 1 

lendiğine göre Skanıdinavya mem 
lcketleri konferansının r112na -
mesi aşağıdaki maddeleri ih liva 
etmektdir: 

1 - İskandinavya memleket
lerinin biloıraflığı ile alakadar 
ımeseleler ve bilhassa Finlandiya 
meseesi, 

2 - Bu bitaraflığın iktisadi cep 
heleri ve muıhariplerle iktisadi 
münaselbetler, 

3 - Beynelmilel işlerle a!Aka
dar mescleler .. 

çapta bombalar harp gemilerinden 
bru;ka eski muhar::.c... gemiıerinc 
de isabet etml,tiı. o r İngilız av
cı ta:yyaresi, bır Alman tayyaresi 
tarafından düşürülmüş, bir Al -
man muhaıebe tayyaresi de İn -
gilız hava batarya;ar. tarafın -
dan düşürülmili;tür. 

16 ve 17 ilkieşrirule düşman 10 
tayyare kaybel•tı" tir. Bunlarrlan 
bes 1 anes: A.ınıan toprakları üze
rinde Alman avcı tayyareleri ta
rafından düşürülmü~tür. Bunlar
dan yainız bir tanesi İngilız tay
yaresi idı. Hava muharebel~ri es
nasında bir Fransız vc bir lngı -
l:z tayyaresi düşürülmüş ve 1n
gı.iz oprakları üzerinde vuku\ıu-1 
lan hava muharebelerinde de üç 
İngi:iz tayyaresi iskat edilmiştir. 
ÇEll\1BERLA YN'IN HAFTALIK 

BEYANATI 
Lon.clra, 18 (A.A.) - •Havas 

Ajansı bildir:yQr• 
Çe'TTlJberlayn. Avam Kamara -

sında, beynelmileıl vaziyete dair 
haftalık izahatını vermiştir. 

Garip Değil mi? 
cBaş ı:ır: f + .n :ı s· yfada) 

Batta, on beş 7ıl, Akademi atclyele
rJnde çahşılma.11du ki, resim, san'a
tuı ne oldu&ı.ı anla.ştlabilsin •• 

olmıyan bir karışık m~clcden ciıola

yı, bülUn sullıperll.iimhe rai:mCD bl
zbn de nihayet huxur ve 'ilikü.ıtwını-

zun lhlıi.l edilmek ihtimalinden efk.irı 
umumlyemlz dalma endi.., duymalUa 

idi. Senelerdenberl lakin •IUl!iml• si-
yuet.iıJ esasını, her t.arar.a iyi l'e-eiD
mek, elimlzden geldlii ka.dar sulha 
hMUm ol.ıaaL leşkil ediyordu. o elhel-
le Avrupa.da. ~lıyan ya~da.D 

mCBlleketim.Ue de bir kıvalCUD s.ae -
ratmam.ak i('iu aaam.i ,.ayreıi .aarfe4i
yorduk. Nlleklm Başvekil 11.efik Say
dam. bund..:ı.n evvelki beyaaahpda da 

(Avrupa harbini memlekellınlu bu
la.ştumama.k için elimWle..n celeni 
yapı)·uruz} dHnlftl. 

İşte bu sırad.a ~ı:;;aracotı-- M•
kovaya seyahatinin ~mir ett.libıl 
öirend.ik ve bu .e7&batln ltlrlm sulb. 

Umitlerimial bir kat tbJaa t.akl'be :_ 
dcceğlnden dolayı memnun olduk. 
Şimdi ise o seyahat lle başlıyan mü
zakeralın inkıla.a uj'ramasana rai' -
men, yine dostluiun berdevam oldu
iunun &'erek kendi hükümetimiz ta
rafından, gerek Sovyet lclareıJ tara
fından ayrı ayrı teyit edilmbl mu

cibi teselli olayer. 

& miiııakeratm keoll-. n..;
Yelr:illn dünkü. bey:uıahnda ta~ih et
tiğine ,rôre, ilk anlaşmalaruı IUl&lm.a 
olarak Rusların ortaya yeni blrtakı.m 
teklifler almalara sebebiyet V<'rmi.;;~ 

tir. 

Yukarıda dediiimlz &ibl, hir daha 
tekrar edelim, ki h:ıftalardanberl su.
ren mtizakerat, iyi bir neticeye bağ
lanmış elsa7cb.. hle olmama Saracoi
lu RyU&ünimı boı;a çıkmadıtını id
rak: .tnıretile efün, umami1·emlz.i mü

U.11i etmi' ltaluurdo. amma muza
keratııı ln.kıtama nime:n dost.lata 
hale-1 cel.memiıi elma.cu da yine mu.cibl 
JJM:mna.nl. eltlr. Bu müu.keratta.n eı-

kan diier muhim bir ne:Uce de. ddn

yamn b11 kal'l"ltk zamanıad.a bh:im de 

ne gibi teklinf'r ve taleplf'r ltar:pıml
da bulunabDece!imizl fimdidea ö!
renmlş otmamı2dLr. Bir biikumırl ifln 

bir ~n na._..,ıl ihtlmall~r~ ka. 

cafanı vaktile bilmiş olmak ta tabii 

eb.r'm.miyetli bir fayda tt~kil eder. 
İşte bundan dolaytc:hr, ki ~·araco~lu 

mnzakeratmın kesil.mi olma mı, an
cak ba noktai naz.ardan bUsbutön fay
d"ı'l addt"1Dıeie &'Önlilm.iz rau ol -

muyor. 
EBUZZlY AZADE 

Ve'id 

Fon Papen 
Berline Gitti 

<8- tarafı 1 inc:ı .ayfada 

c·jden hareket eden Stmplorı ebpre
rıı;il~ Berllae. S"itmiftir. 

Yemenli Tacir Esra
rengiz Bir Adam Mış 

Buraya kadar. mubatabunıu din
Jedıkten sonra, öyle bir sual sorduk: 

- Ak.ade.ınlye bir resim mi.ıtehas
l ceUrilmi'ili •• ,ıu.te.ha.sw.1» bu meate

leyl de ele ahp halletmedi mi?. 
Dosuımu.z guldu. Sonra, kulağ'ımıza 

e~ılerek: 

- Şayanı dikkattir, dedi, Mütehas
sıs &'etmeden evvel, resim şubesi da
ha çok rağbet goruyordu. Bin llra ay
lık verdiiimiz mutehaws geldikten 
sonra, ber nedense, bu şubeye karşı 
alaka ve rağbet azaldı. 

Başvekil •erik Saydam, evveli 
Rusların bu tek.liflerinin, İnci.IU ve 
Fran._ıı.;ızlarla daha evvel yaptığımız 

uyuşmalarla telil ed.Demedfğini, sani-

Türk - Sovyet 

Sef1riB be illi .. , alo&linia -· 
hakkında C.a:da bir m.alııımat et• rt
mek mümkim olamaaq:c.ır. Ancak. 
el~lnin, BerlDMl kıla bir ı.aman kal

dJkl.an sonra, lekrar Ankaraya döne
ceii ı-.öylenmektedir. 

Müzakeresi 
!Baş taralı 1 inci sayfada) 

Bu celsede evvela Beyoğlu kay
ma.kamı Ahmet dinlenmiştir. Mu
maile~; YemeııJ.i tüccarın ken
dilerine müracaat ederek evvel.i 
Nahiye müdürü Fevzi ile görüş
tüğünü ve 3800 lira borç ile im
uısı olan faturaları kalbul eıdcce
ğini bildirdiğini söylem· tir. Mü
teakiben dinlenen komiser mua
vinlerinden Osman: 

- Perapalas oteli salhibi Mis
bah ile Galip Afgani müdüriyete 
geldiler. Lisan münakaşası ya -
pıyorlardı. Bir aralık Misbah: 

- .Peki öyle ise paraları Mı
sırda ver d~i.· Dem.i$tir. 

YENİ İHBARLAR 
Mütcakiilıen MiOOahın hasta ol

duğuna dair mahkemeye bir ra
por verilmiş ve avukatı Suat Zi
ya· 

- .Geçen mahkemcden sonra 
iki ihbar mektubu aldun. Bun -
laroa:11 biri eski Yeni Aydın, şiın
diki Ozipek Palas oteli ~a'hlbi Os
mandandır. Bu mektuba göre 
maznun; 930 sene.>inde •Guliı.pi 
Şah Abbas. namı müstearı ile 
İ.slanlbula gelmiş ve oteli dolan
dırmıştır. 2 inci mektup sahibi 
ah tüccarı Matmazel Piyosyan; 

aynı sene içinde yine bu zat ta
ra(:ndan dolandırıldığını bildir
mektedir. 

O vakit Galip Afgan!, şehrimiz
den Rusyaya kaçıruş; fakat müd
deıumumiliğin emri üzerine mah
fuzen İstan!ıula getirilmiştir. 

Lakin biliı.hare bir kolayını bu
lup lstanbuldan srvıı;mı tır. 

Osma:;. bir müddet sonra Af- ı 
ganistaocıaki arkadaşlarından Şev 
ket vasıtasU,, Galip /Vgani hak
kında tahkikat yap!lillllŞ ve o
nun A.f.ganistanda .Entellicens 
Servis• e mensup olarak tanıd.
ğını öğrenmiştir. 

Bu iki ihbar hakkında şimdi 
de müddeiumuıntlik ehemmiyet
le takibat yaıımaktadır. 
Diğer tara1tan maznunun ya

nındaki Mcksikalı kadınların da 
ailesi ve hatta akrabası olmadı
ğı gerek polis ve gerek a.dljye 
t.ahk.ikatile bugün tamamile mey
dana çıkmu;tır. 

Tekrar sordü: 
- O halde, mütehassısın 

olmadı mı!. 

1ulıata.bım ız, tekrar eüldü: 

faydası 

- Payd~ı mı oldu, zararı mı, iş
te me1da:ndL. 

Şımdi btı diyoruz kt, acaba, resim 
mulehasşı sı lcın ır;arfedllen para ile, 
mimari şubesi kadrosunu biraz olsun 

~ ı...ı ı., .ctim. Ve burada 2 ay 
kaldım Lakin do.andırıcılık yap
mad=!• Dem tir. 

Kendisinm avuka ı Hamdi ise: 
- •Velev k~ müekkiliır.e ·.sn at 

olunan hu e-- i suçlar va.ki bi.e 
oısa gerek a kanunu ve gerek 
mevcu •.~ükümlere nazaran •mü
ruru zaman• a tabidir. Takibat 
yapılamaz! ...• 

D:yerek tahkikatn •evsii aley

(Baş tarafı 1 inci "":rlada) 
Türkiye Harletye Vekili, ista3yonda Sovyet Hariciye llalk +xomlseri 

muavinleri Potemkin ve Dekanozov, J.Ioskova Sovyf't İkinci ıtebl hao., 
Harieiye ibik Koııımttllği Genel Sek.reler Mııaviııl Sobolu, Bariei7e 
Halk Kombert:lil Protokol Şefi, Bo;ko•, l&Mkova. ~an+= paeral a.e
Tlakin. başta All a7d.ar Aktay eldu}u halde Ti.ırkiye BUyUk Elclltği me

murlar1, İnl'Iltere Büyük Elçisi, Fr uısa Jııt.asi&ba.taiian. İraa Biyiü: El
ç i. Afranl>bn Bü;rük Elfkl, llamanya Llclol ... Balcvı.taa Eleiol tara
fmdan ıteli:mlanm11ttır. 

Şôkri Sa:raıeofla'ya, So~t Hariciye Halk KomiserlJfi Yakın Ş:aı1I: 

Dairesi Şen Na.vJkoT Te Türklyeeln :lloskova BiQiiılı: Elclllti llllü,_tqarı 

Xarabudak da refa.lut eTletnektedir. 

SO"tl'etltt Birlftlnin Aakan B.iyük Elcisi Terentltv de Türk.iye Da
rlclye Vekili ile beraber Tiirlllyeye harek<t eım.,ııır. 

lloskoya istasyonu, . OVJd ve Tirk bayraklarile ü.sleumi) bulUAu
yordu. Peronda. bir askeri kıt'a Türkiye Hariciye \'eklllni selıimlamL;hr. 

GÖJllEYS~· GİTrİ 
Dea.l:ıyollan İdaresinin GÜllf.'J'SU va uru, !;o\'}'et R..,..da huhıu..u. 11&ritl1e 

Vektllmlı.I almak tir.ere evvelki S"ece ~'lbaha karşı saat ücte Odesa}·a hareket 
etmiş-Ur. Gunef'Sll H sa.bal\ Odrsaya varmrş olacaktır. 

FRAJ DAKİ AKlSLFJt 
Parls, 18 (A.A.) - Türk - vyrt müna betlrrtnin mÜ.Z.akerelertnin ne-

llcelen~ne rafınen qmimi kalmısıı, Parlste iyi karşılanmı ·tır. 

Türklerin FranM •e İnciJtert'7e ka.; 1 olan taahhütlerinde Olt plinda tat
tuklan cföriisUak burada fevkallıde takdir ve bu taahhlitıertn hrmeu ıic ta
raflı bir anlaşma. imzası Rretlle te 14 ed.Ueeqi s&nnedilmf"ktedir. 

Kendisi Yemen velıahti Sey
füıs.se!ama buraaan t.el,graf çeke • 
rck para istemi-ştir. Bu da bir 
dolaptır. Çünkil mahkemeye ş.m
di verdiğim •Elbeşer. gazetesın
den de anlaşılacağı veçhile, 3ey
füsselam 2 senede~eri Avrupa
dadır. Londradan memleketine 

hiç dönmem.i$tir. ı~~~~~!]~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~EE~~~~~ii§ii§~~~~~iil Galip Af ganinin yanındaki ka- • ~ 7F =ı:: Fil X: ffi T =r= ::ı:-=ı- ili ili =ış ;r....ı....;e.:::"":: - ::-...:: 

~a~1~:~ı'u~~r~:fı~.en~~:;1~~ FiL 1 [ÜREN \E fORMIYEN ON llNLERCE .ÜSTERILER[MIZIN 

hiP<le bu IurTl'll'Ştur. 

~: ~~~e~~~ a~~~~f~~~~,~~- T llf P E 1.. RARI lilERINE DÜNYA Si E ACILIGI iN ŞAHESERi 
te~~~~~k t=n te\'Siini is- A 1 E A N T O 1 N E T T E 

Bunu taltiben Galin Afganı· T'" I s·· ı ·· N·· I v I ,. p E K Sı"nenıcısırıda ~ ur •ÇP oz ıı us uısı ı a nı..; 
ayağa kalkarak haklarındaki is
natları reddetmiş ve: 

Daha B·rkaç Gü T .,. mdlt E ,ıım ştlr. SEANS.AR : ı .:ıo - 4 - 6.3~ Ve 9 Da. 

- •Evet ben 931 senesinde İs-

J.IAZRETI 

MUHAMMET 
Cemaatla namaz kılınması için 
bir ( escit> inşası teşcıhbüsüne 
girişti. 

Bu me>scit, nerede yapılmalı -
dır? ... 

Her hususta eshabile mü.şave -
reyi seven Resulü Ekrem, evvela 
eshabının rey.erini alrl:. Fakat, 
gösteri en arzular o kadar biri
birine muhalif idi ki, reyler da
ğıldı. Ve bir münakaşa kap.sı 
açtı. 

rülerine kadar - oradaki İ.sliım 
-cemaatine riyaset eden (Elsat bin 
Zerare) idi. 

Re.;ulü Ekremin teşrifinden ev
vel Esat bazen bu arsada Müslü
manlara cemaatlıe namaz kıldı
rıyordu. Ve o mahalledeki Müs
lümanların, burada hurma ku
rutıınalarına müsaade ediyordu. 

bir kı:;ını da, eski bir takını me
zarlardan iiıare ti. Resulii Ekrem, 
~atta kullanılmak için bu hur
ma ağaçlarını mımtazam şekil -
lerde kestin:li. Mezarlardaki ke
mik bakiyelerini de temiz sandık
lara doldurtarak kemalı hürmetle 
şehrin umumi k~bristanına naklet 
tirdi ... Artık b ·ta Resulü Ekrem 
olduğu halde, bütün esbabın var
dımı ile in· at işine girişilrlı. 

Yazan: Ziya Şakir 
F· kat, - hakikaten, insanların 

en hayırlısı olan • Reı;ulü Ekrem, 
bu cıua ile de kalmadı. Derhal 
r.fed nenin ileri gelenlerini topla
dı Şehirdeki bu müz'iç sıtma -
nın. civardaki bataklıklardan ve 
şehır dahilinde nezafet ve taha
retc drkkat olunınamasından ile-
ri gediğini anlattı. . • 
Medineliler, Resulü Ekremin söz 
lernı büvük bir ehemmiyelle din 
led Jcr. Derhal bu fenalıkların ö
nüne ..ıecmek için ne mümkünse 
yapacaklarını söylediler. Bunun 
üzcrıne Jl.eıSuül Ekrem, işin başı
na geçti. B.i>tün haıl.kı, seferber 
etti. Az zaman zarfında, şehrin 
cad.de ve sokalclan temizlendi. Ba 
taklıklar, ba.şka Yerlerden nak
ledilen taş ve tonraklarla imla 
edildi. .• Bunun. üzerine oehrin ha-

Tefrika: 62 
vası. birdcıibire değişiverdi. 

Rooulü Ekrem'in rchlber olarak 
yaptırdığı bu medeni ıslahat Me
dinelileri bir kat daha merı:nun 
etti. Is~miyetin hayat, sıhhat ve 
mcdemyet esasları üzerine kurul
muş bir din olduğuna dair her
kese .büyük bir kanaat geldi. Bu-! 
nun uzerıne de, bırçok kimseler 
büyük bir memnuniyetle islıimi
yet camiasına girdi. 

MESCİDİ ŞERİF 
O zamana kadar Müslümanlar, 

müteferrik surette ibadet edi
·orlar; namaz vakti nerede ge -

l rse, hemen orarla apdest alıp na
aaz kılıyorlardL 

Resulü Ekrem, diğer dinlerde 
olduğu gibi Müslümanların da aı 
ık bir (ınatbet) sahibi olmaları-

.. ın zamanı geldiğini takdir ettL ' 

Resulü Ekrem bu münak~a -
nın b:r ihtiliif halini almasından 
çekindi: 

- Bu şehre girdiğimiz zaman, 
devemiz nerede çöktü ise, Mescit 
orada inışa edilsin. 

Dedi.. 
Bu bitarafane teklii, herkes 

tarafındşn derhaJ büyük bir mem 
<ıuniyette kalbul edildi 

ResWü Ekremin dev15i Ced'a
nın cöktüğü arsa, Beni Neccar
dan (Riifi bin ömer) iısmiOOe hir 
adamın idi. Bu adam birkaç sene 
evvel vetat etmiş, arsa da iki ye
tim oğluna intikal eylaınişl:i. Bu 
çocukların hami ve wııilleri de, 
- Resufü Ekrem'in edineıye t~-

Mescit binasının burada kurul
maın takarrür eder etmez. Re -
sulü Ekrem o iki yetimi derhal 
huzuruna go'ir.tti. Arsanın bede
lini verip satın alacağını soyledi. 

Çocuklar, bu bcdeolıi kabul et
mediler; 

- Ya Ra;ııJıillah!. .. Biz. Allah 
rızası için, arsamızı sana teıberrü 
ederiz. 

Dediler 
Resulü Ekrem, bu teberrüü ka

"bul etmedi. Arsaya bir kıymet 

takdir ettirdi. Takdir edilen (on 
miskal altın) bedel mukabilinde 
bu ar.savı satın alarak bunu, E
bübeklrin Me.kkeden çıkarken 
yanma almı.ş ok!$ paradan teo.
viye el· 
Arsanın bil- kwnı. hu=ll, 

Evvela, zemin tesviye edildı. 
Temeller açıldı. .. Sonra, Medine 
civarında (Baku HUıbhı.<ıbe) deni
len çukurdan killi topraklardan 
ket""'içfer :;aprlıdı. 
Binanın müheruiislığıı:ı.i bizzat 

Resulü Ekrem deruhte etti. Ve 
inşaat, hicreti seniyenin ikinci 
senesinin Sef.er ayında ikmal e
dildi. 

Bu binanın kuruJd~ yer, ilk 
İslam mô'bedi olan (Kı:i>!> mes
cidine, fiti mil krdar bir mesafe
dcdıir. Bu masaler 'n tam olarak, 
(Yedi bin iki yüz rşın) dan b r 
kaç parmak fazlı. old~nu d.ı 
rivayet ederler, 

Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 6~) 

İlk Ameliyattan 14 Gün Sonra Yapılan İkinc' 
Operasyonda da Atatürkten 12 Kiio Su Alınd 

III - HastahK tabu seyrinde 
devam ettıği cihete bundan böy
le rapor-ar .n n~rıne lüzum gö -
rülmemektedir!. 
Şeklinde gösterilm · tL 
Ha.Jbuki. ertesi 24 uncü günü 

ikinci suyun alınma.sına başla -
nacak. tı.. Bu, hekimlerce takar -
rür c• mış, icrası kalnıı:;tı. 

Bıri • ı su a;.ışı muvaffakıyet
le başaran ooeratör ~.Kemal Ö
ke ikinci defa da suyu almağa ha
zırlanıyordu. 

24 Lı.lı:t~in sabahı, vız ta es
nasında Bbedi Sef yine suıtın şı
kiiyet ed rek - yıikar.da yazdı -
ğımız veçhUe - bllll\lıı 2lınma-
sı imkanı c ohnacııg;nı hekim 
!erinden sorwıca hazık operatör: 

Evet' 
Kısa ccvab nı vermış, bunun 

üzerıne Ebedi Şefin: r' 

- O ı.a e hcmev ışe b.şla ·ın! 
Emri üur ne Sl4 alma isıne yara 

yan edevatını evvelki ııiıbı } a
ğa yaklaştmlan bu- ma::;ı W:erı
ne sıralaınağa başamıştı. 
Ebedı Şef hekimlerile musa

habe ediyor, 
- Bı.. sefer ki su ör.cekı kadar 

deği.ldir-
Sözlerile su m ktanr>ın bunun 

12 kilo olma= 13zı.mgcldıf:ine 
işaret edıyord!L 

Profesör M. Kemal Öke } ine 
şişe ri haz rladı .. su alacak iğne
Y i muayeneden geçirdi • E i Şe
fın batın nah yelerir. açarak yi
ne ihtimamla bır yok ama yap -
tıktan sonra ~ eyı ıeıibiJ< edeoe
gi noktayı tasarladı. Tatbik etti. 
Dam'a damla gelıniye haşlayan 
su yine ~ı;ve . .ki ıbi bal bir akışla 
bir saate yakın bir müddet süren 
operasyon s.rası..da yine evvel
kı kadar şi~e adedini tamamla -
dı. 

Atatürk şışeler arttıkça ha ret 
ediyor, 

- Bu ne kadar fa:tla su? 
Diyor, arada da duydui(u ra

hatlı~ ızhar ve ifade e fiyor
du: 

- Odh.. Raıhat ettim! Dünya 
\~armıs! ... 

İkinci ameliye de muvaffakı
yetle başar1"mış, Ebedi Şef yine 
tıpkı evvelki gibi kısa bir ıztırırp
sız hastalık devresi geçirmeğe 
başlaını.şlardL 

Operasyonu müteakip umumi 
katio, bazyaver. Ebedi Şefin sev
dikleri maiyet halk.ına dahil ze
vat Atatürke: 

- Gccmiş olsun paşam! .İnşa
aıllah başka operasyona ihtiyaç 
htısıl olmaz'. 

Cümlelerile tazimlerini a.rzedi
yorar. Ebedi Şef 1&? kenrlllerine 
iltila'larla mukaıbele eı liyordu. 

Operasyonun ardı sıra suyun 
ıruı<:tarını derin bir merak ve a
laka ile öğrenmek isti ·en El>edi 
Şef bunu da hekimden sormuş, 
profesör M. Kemal Öke (fen ri
ya kabul etmez!) düsturuna u -
yarak hakiki miktarı Atatürke 
arzetmişt i. 

- Yine 12 kıl<ı ııa:ıam! 
- 12 kilo mu?_ Bu ne kadar 

faoz1a bir su! Bu kadar az zaman
da nasıl topilanıyor, daha birinci 
su alınmasından henüz 14 gün 
~! .. 

Cümlesile bunu istiksar eden 
Atatürıke üzüntülerini men ve ta
dil için: 

- AyaklarınlllJdaki suyµn yu -
kan çıkmasından hasıl ol.muştu .. 
Ş>mdi onu da aldık.. Müsterih o
lun pa~m ! 

Bi'1anin şekil ve eb'adına ~lin
ce: 
Mescidı şerif, il:k ınşa edildiği 

zaman, müsatil eklinde idi. Ve 
bu müstırtilin kısa cep'hesinde bu
lunan (Mihrap) mahalli. (Kudüs> 
şehrine müt.evccci!hti. Çünkü o 
tarlhte (Kudüs klhle ıttihaız edil
mişti. 

Binan lamir görmeden ev-
velkı b'at ve meısahası hakkın 
da dört rivayet van:lır 

1 - Uzun'luğu 70, genişlıgi 60 
arşın (o vaktin arşını, iki karışa 
va.kın imiş.) 

2 - Em ve bo,·u, (100> er ar
sın. 

3 - Em ve bo) u. (100) eı; ar
şından biraz noksan. 

4 - İlk ınşaatta (100) ar,,ın

dan n<> · an olduğu hakir., kıble
nın (Ku his) ten (Mekke) ye tah
vilinden sonra, (100) er arşına 
tb':iğ edilmiştir. 

Bu hususta ince tetkiltleı de bu· 
lll!lan 1 dörrluııcii rivaylti kll"l-
vetl.i bL cıyorlar. 

'(.Arka ı nrJ 

CevabiJ.e karşılık vermiştı. 
Ebedi Şef, su toplamanın ira

zmdan olan ve aya'klarda şHun
lık meydana getiren (Öden) Je
rın su almayı müteakip kaybo -
hışlanna da dikkat edcrek heki
mm bu maruzat nı muvafık gör
m~ü .. 

İkinci •U almayı nıu a:kip te 
bir iki gün ıztırapı;u: ve rahat 
bir halıcW! hastalığın nomıal sey
rile klas!k tcdavinin devamına 
şahit olan doktorlar, mesle-kleri -
nın verdı.,ği ihtisasla netıcenin va· 
haınetinı .ııörilyorlar bunun ge-

r-at rı da gun 'e saat me 
selesi olduğunda müttefik bulu
nuyorlardı. 

Maamrlih şu uf=k h112urun 
bıle ilbedi Şefin sıhhat vazivetin• 
de ne büyük ro.ıl oldugunu tas
dilı: eden hekimler artık üçü ü 
bir suvun aLnrnasına ne zorııkla 
imkan bahınıı!bi.1eccf;in· de peki
ıa kestiriyorlardı. 

İşte. İlloteşrinin son günieri E
bedi Sefin ız ırap.sız ve adeta 
bir hafta evvel geçini· • büyük 
kmi unutturacak şekilde ııeçmi
ye baş1amı:;tı. Bu devre zarfında 
ekseriyetle İstar.bu'.ida b unan 
satır gelmedi dikkat ediniz bayiar 
B ekil, hemen lrer glın sarayda 
bulunuyor, rahatsız bulunan ve 
mutlak itsirahat hallı.de olan E
bedi Şefin dairelerine b"tlşrk sa
londa vakit gcçiriy<ırdu. 

' 
(AJ'lıaoı nrS 

GÜ LN TENKiTLERi 1 
Güleriz Ağlanacak 

alimize! 
(Baolara!ı 1 ine. aay!ada) 

deler verilecek tefler ol.MJ'dı. bu 
ııe riyattaki gaye, Cum.bur.l)'e.t 111111 -

deleriaden biri.De, d4ik» liie ok M
m.ak islemek olı.ayda herhalde sapı
na kadar Cumhuriyetçi, sapına ka· 
dar d..aik> olan Yeni Saba.il sumu
harriri llü.scyin Cahil l'.alçm herketi

ten önce IQıan eder, onlara afulan
run payını verirdl 

Bayır bizce .Yeni Saba.b:ıt rellkl~ 

mlzde Fikre& ale7hi.Dde s87Jeaenler 
ve )"uılaıılar ııadeee filhıaçtur. Bir 
misalini cöstıe.rellm: Biri dl7or ki: 

«Kendisini müdtir la7in eden lll.aarif 
Nuırla.nııa. k.al'}jı lca.fa tu&.arak nea
rrtln vu.lfes.lne müdahale, bt.ifala.r. 
lel<rar tayinler_ Nihayet Emrullah 
efendi .. lbl KUDRETLİ bir 
Maarif Nazırı ka~l ında dayaııamı
yarak. busbutıi.n çekildl.» 

Bu. satırlan okUTvn a cayri ihü
yari: Allah cani cani rahmet e71 in 
ı.ava11ı Emrullah elendi!.. dedi.k ve 
diH1111zln acuna o ... dalcın :\laarif ·a-
zırının u.vallihiını anlatan 
satır ıreldl: 

.. , Anlamam dünya ve 

bir iki 

ıraliba 

nedir; 
Ben kUnım, nAzu- olan kını, bu 

dönen ltag> ned ,..., . 
işte bu kıulreW Emrull&b e.fırncli ci

bl bir nar.ıra dayana.mıyarak büsbulu.n 
(ekilen Fikre& bütun heybeti ile, bü

üi.a haşmeU ile va.karı, hz U netsi, 
hür dü. uncelerl ile ıöı.Ierimizin o
nünde canlandı; kulaklarımızda 

.Temsili cehalet• i anlatan n;ııo;;rah\rı 

çmladı: 

Yalnız koca bır .fem, 
Bir dal gibi ddem 
Dikmiş nazar-ı gayz.mı 

bi havf-u mubalilt 
Eylerdi o boş llemc 

irad-ı nıaka18t 

... UD 5çia e b1ic••lara ancak l'iil
-le iklUa edilir. Jile yapalım. ba-

-: <Gülmeliyiz ailaaaealı: balimi-
a!a. 

SD.AJIİ İZZET "EDES 

Sovyetlerin Emelleri 
(Bas tarafı ı ıncı ...,.ıada) 

yakın Sarktaki sevkült"eJ'ti ıne\•kfi i
tlbari.yle, sen .&erece mühim tt>lakkt 

t'tınektedJr. 
Vati.n&loD siyası mehafilinin miıta

ıeasma C'Öre, bu baptaki ~oryet iddi

alan İran tarafından reddtdileeektlr. 

SOVYl>T - İNGİLİZ TICAJIET 
'.lll'ZAKERI:LEP.İ 

Londra 18 (A.A.) - Tim saaete
s.nin diplu~l mP"'- .• iri İ.nı(llb; 

Sovyet t.lc:uet. mü:.:-.• erelerinin ya • 
kmb Londn.A b.:.t'••am muhte .. 

mel o1duiunu h:ılıer vermektedir. Ba 
müzakereler, Jıarbln devamı miidde· 

tlnce ticari münasebahn muhatazasım 
mtbnktin kılacak metodları tanzim. 
maksadiJ'le İııclllere ile dli:er mem
leketler ansmda yapılan muzakf're-

1.eriıı &JJI( olacaklır. 
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+1ACC~Ct Z~LJH 
Tefrika: 58 

Hayatın Tiliine Terkeden Abdurrahman; Ar
kasına bile Bakmadan Nihayetsiz Çöle Atıldi 

Halit, henüz çok tecriilbesiz o
lan genQliKinin verdiği saf bir iti
matLa ve >htimal takatinin bütün 
bütün kE6ileceğiııi ve nElhirde bo
ğulacağını hissederek Aıbdurrah
manm makul sözlerini dinleme -
di. Ve geri döndü. _ 

Şimdi, iki kardeşten biri Fı
ratın çöle müntehi sahiline doğ
ru kulaç a!tyg{, diğeri. geri dön
müş dfu;ınanların bekıleştikleri 
sahile yaklaı;~ordu. 

.Aıbdurrahman, karaya çıktı ve 
arkasına baktı. Gördüğü mütihiş 
maııura karşısında gözleri fırla
yacakmış g>'bi açıldı. 
Karşı saıhilde, af ve necat vade

den düşman.!ann ellerinde kar
deşi Halit parşa parça ediliyor -
du ... 

Vajlşi ve müntakim sürü, ele 
geçiremedikleri Abdurrahma -
run hıncını kardeşi Halitten al -
mı.şlardı ... 

Bu kanlı sahneye gÇzlerinden 
yaşlar akarak •ahit olan Abdur
rahman artık fazla tahammül e
demedi. 
Doğduğu, büyüdüğü, üzerinde 

senelerce yaşadığı bu topraklar
dan, Arabistan toprağından şim-
di nefret e<liyordu. _ 

Buraya artık bir daha ayak bas
ıruyacaktı. 

Çok sevdiği kard~nin kanı 

ile de s•ılano bu topraklara bir 
daha dönmiyecekti. 

Karısı ve QOCuğu SiiJeyman ... 
Onlan da gideceği yere götü

recelrtL 
Ölüm ve vahşet havası ile sa

rılmı.ş bu muhite son ve kat'i bir 
veda nazarı ile baktı. 

ra onun Karyetülhadrada oldu -
ğunu haber aldılar ve buraya 
kuvvetli bir asker fırkası sevket
tiler. 

Bu haber alan Alxlurraıhman, 
artık bu köyde kalamıyacağını 
anladı. 

Köylüler, Aıbdurrahmanın ve
daını gözyaşarı ile karşıladılar. 

Elllerinden başka bir şey gel -
mezdi ki! ... 

Ve ... Yine bir sabah ... 
Tıpkı buraya ilk geldiği gün gi

bi latif bir ~z sabahı , .w<at bu 
sefer yanında karısı, oğlu Süley
man ve sadık kölesi Bedir olduğu 
halde Karyetü»ıadra'rijn yeşil ve 
misafirperver mı.ıhitini terketti. 

Geri dönemezdi. Çünkü tehli
ke arkadan geliyordu. 

İleriye doğru yürüdü. 
Şimdi tuttuğu istikamet Ber -

beristan istikll!lleti idı. 
Tali, bakalım bu gidişle onu 

nereye götürecekti? .. 
lf. 

Akdenizln ak köpüklü dalga
ları ile sahillerini yaladığı (Ber
beriştan) ın (Zenati) köyü .. 

Bu köv, hemen hemen İspan -
yanın, Tank bin Zeyyadın zap -
teltiği İspanyanın tam karşısı ... 
Aıbdurrahman, karısı, oğlu Sü

leyman ve kO.lesi Beditle işte bu
raya geldi. 

Ve burada da tıpıiıı Karyctül -
•hadra ı(ibi büyük bır hüsnüka -
bul .ııördü. 

Köyün mubtan (~okra), onu 
ailesine ve çocuğunu evine mi
safir etti. 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize f otoğrıfınızı gönderiniz 
kim olduğunuıu söyliyelinı 

HATİCE TAN (İslanbul) 

Zeki bir tip. 
Ka.vrayışı faz -

ladır. Çalıtına1 ı 

çok sever. Bil -
haaa lakdlrden 

eok hoşlanır. 

Maamaflb çok 

ba .... ıır. Güzel 
san'atlara meyli 

fazladır. Yalnıs 

biraz mağrur -
dur. • 

* HÜSEYiN ARDA (İstanbul) 
DlkkaUI bir 

tip. Kendine 

fazla rövenir. 
her jşf kendi 
yapmak iddia -
smdadır. Maa .. 
mallh sonuna 
kadar bii1ük bir 
azimle çalışarak 

muvafak olur. 
Sebatk&rdır. ar
kadaıılıiı da 
kuvvetlidir. 

Tevfik Fikret 
Hakkında 

MUSTAFA NAMIK (Bursa) 

. - Karaköy ile Bursa arasında bir 
ıılmendlfer balh 114ıılaeıiuu dayd11111o 
Doin ma? 

- Bol h- VekıUelln llann o
l•p elmedlfım bilmJ'om. 

CENAP {.,_al) 

- Tevfik Flkrel hakkında 7azı

Jan sözler doiru mu? 

-•• o o •••• 

J Askerlik İşleri ı .......................... 
Askere Davet 

Eminönü Aekerlik Şubesinden: 
15 B. Teşrin 939 larlbll Uina ekdlr, 

1 - Şimdiye kadar askerUilnf yap
mamoş 316 ili. 334 dahil dofumlu ha
va, kimya, l'ÜJDrük, tank, topçu, harp 
sanayi, muhabere, lstihkim ve 316 
ua 333 dahil dojumlulardan nalr:ll7e 

suvart smıflartıe rayrl islim erat bu 
celpde askere sevkolunacakdır. 

2 - Şübede toplanma cünü 25 B. 
Teşrin 939 Çarşamba ıünü saal (9) 
dadır. 

3 - Bedel nakdi vereceklerin be
delleri 24 B. Teşrin 939 akşamına ka- 1 

dar kabul edilJr. 
4 - 86 maddeye tibi cezalı eratla 

şube emrindeki tebdil havah erahn 
•lmdJden şubeye müracaatları Jli.n 
olunur. 

istanbuJ 4 üncü İcra l\olemurJuğun
dan: 

Bir borçtan dolay1 mahcuz olup sa
Wrruısına karar verilen ev eşyaları 
Büyük.adada İsa Çelebi sokağında 26 
No. hanenin üst katında ac;;ık arttır

ma ile ve peşin para ile 24/10/939 
Salı günü saat ondan itibaren satış 

yapıla.cağı ve teklif edilen bedeller 
muhammen kıymetlerinin yüzde yet
miş beşini bulmadığı takdirde 28/10/ 
939 Cumartesi günü aynı saatte ve 
ayni mahalde satış yapılacağı ve sa
tışın bu suret ve sebeple ikinci art -
tırmaya birakıldığı takdirde müşte -
riler taahhütlerinden kurtulacakların
dan bu şerait veçhile alıcıların arttır
ma günü gösterilen saatte mahallin
de .. hazır bulunmaları illin olunur. 

(21204) 

Sıhhat Vekaletinin Resmi u sa ını 
KAŞE 

''DELOS . 
'' 

Vapuru 
1939 Temmuz ayı nihayetinde Hamburg'tan 

"Delos,, vapuruna lstanbul ıçın yüklenmiş olan 
malların son liman olarak Burgaı'da Gümrük an
barlarına tahliye edilmiş olduğunu Doyçe Levante 
Linye Türkiye Umumi Acentalığı, alıcıların nazarı 
ittılaına arzeder. 

Füzuli masraf ve müşkilata meydan verilmemek 
üzere alıcıların yedlerinde mevcut konşimentoların 
Hey'eti mecmuasını muktezi muamelatın ikmali 
zımnında Almanya' daki yükleyicilerine iade etme
leri tavsiye olunur. 

DOYÇE LEVANTE LiNYE 
Türkiye Umumi Acentalıgı - Ga'.a!a, Hovagimyan Han 

Kız-Erkelı OLKÜ LiSESi (UŞAK)Gocel-Günsaı" 
(Yaca tllkö) müeaalsl Hamdi Ülkümen larafından aUııab da leııls edilen Yeni Lise 10-10-939 da tedrisata 

' ıl J'l) lıol elmla -- iifrealel - malldal oldlliaıulaD ymalden veya aaklen ka)'dolanmak lo-
llyenJerin Ulrönce yazı ile möracaa ederek yer olup olmadığını sormalanc-erektir. 

Hayatını taliine terkeden Ab -
qurrahman arkasına bile bak -
madan nihayetsiz çöle atıldı. 

Gidiyordu ... 
Sayısız serjlÜzeştleı:-le dolu bir 

hayata gidiyordu 

Bu köyün halkı, erkeği ve ka
dını bilaistisna namus!~ oldı.ık -
!arı kadar mert, cessur ye cenga
ver kimsekrdi. 

Abdurrahman, niliayet burada 
rahat edebileoeğini zannetti. 

Fakat heyhat .. 

- Tevfik Flkretln san'atkirı .bak 

;1 =::;::~=:.~~r:•e: 1 1 S TAN BUL BEL EDi YE Si N DEN 1 
RUHİ (İolanbnl) .................................................. _ 

Sullanahmel Birinci Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Bahri ve Ayşe Sıdıka ve Hatice ve 
Şazimendin şayıan ve müştereken mu
tasarrıf olduklar1 Topkapı haricinde 
eski T ;_kkeci ve yeni Merkez Efendi 
mahallesinde Odalar Çıkmazı soka
ğında eski ve yeni (6) numaraJı bir 
bap hanenin izaJei şüyuu zımnında 

füruhtu tekarrür ederek müzayedeye 
vazolunmuştur. Heyeti umumiyesinin 
klymeti muhamminesi (350) üç yüz 
elli lirad1r: Birinci açık arttırması 

(23/11/939) tariltine müsodiI Per -
ııembe günü saat (10 dan 12) ye ka
dar icra olunacaktır. Kıymeti mu ... 
hammenesinin yüzde yetmjş be§ini 

bulduiu takdirde o gün ihalei kat'i-
7esi ,.apılacaktır. Bulmadığı takdir
cle en son arttıranm teahhüdü baki 
kalmak üzere on beı, gün müddetle 
temdit edilerek ikinci açık arttırması 
(8/12/939 tarihine müsadif Cuma 
günü saat (10 dan 12) ye kadar ic
ra kılınacak ve o gUn en çok arttıra
na ihale edilecektir. İpotek sahibj a
lacaklılarla diğer alakadarların işbu 

gayrimenkul ilzerindeki haklarını 

hususiyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını yirmi gün içinde bildir ... 
meleri 13.zımdır. Aksi halde hakları 
tapu siciUeriyle sabit olmadıkça satış 
bedelinin paylaşmasından harıç ka -
lacaklardır. l\lüterak.im vergiler borç
ları nisbetindc hisse<tarlara ve telli
Hye ve yirmi senelik ta\.lz bed<·ll ve 
ihale pulu ve tapu masrafları müşte ... 
riye rıittir. Arttırma şartnamesi işbu 

ilin tarihinden itbaren mahkeme di
v~nhanesine talik kılınmıştır. Talip 
olanların kıymeti muhammenesinin 
yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey ak
çesini hamilen o gün ve saatte İstan
bul Divanyolunda dairej rnahsusasın
da Sultanahmet birinci sulh hukuk 
mahkemesi ba&kitabetine 939/28 nu
mara ile mtiracaatlan nan olunur. 

Tuttuğu yol ... Afrika yulu idi. 
Yürüdü ... 
Günlerce yüriidil, •• 
Mısın geçti ... Afriltaya dahil ol 

du ve nihayet bir vahaya geldi. 
Yorgunluktan bitap lıir hale 

dü~müştü. 
Vakit alışamdı. 
Hemen oracıkta, yol kenarına 

yatarak uyudu. 
Burası, Afrikanın (Karyetül -

hadra) isiınli bir köyü kli. 
Köy halkı, kendi ziraat ve ti -

caretleri ile meşgul.namuslu iııı
sanlardı. 

Köy delikanlılarından (Haris) 
isminde biri satıaıhleyln tarlası
na gider1ren Aıbdurrabm.ıın yol 
kenarında uyur vaziyette gördü. 
Uyandırdı. 

Ondan, başından geçen mace -
rasını dinledi. Feci şıı;rtlar ~n
de giizran eden hay atın11 acıdı. 
Derhal .Aiıdurraıbmanı evine gi>
türdü. 

H&ris'i:n babası, bu köyün hür
metine çok mazhar eşrafındandı. 
O da Alıdurraılımanın bayatı ile 
alakl)dar oldu. 

Hemen o gün twitün köy ha.llkı, 
köylerine gelen bu yabancının, 
Aıbdurrahmanın kahraman me
nakibini öğrenmişti. 

Onu artık bırakmadılar. 
Harisin baılıası, münkariz bir 

saltanatın son varisine: 
- Of6}wıı, dedi, burada istedi

jiin kadar kal! ~n aramızda 
olduğunu killlAöl bilmez. Çünkü 
biz köyümüze asla yıılbancı sok
mayız. Bw:!u heikes böyle bilir. 
Ne olur ne olmaz, ismi:W de de
ğiştirirsin .. Aileni, çocuJ!unu ge
tirtir, bizimle birlikte 5j!Şarsın .. 

· Albdurrahman bu teklifi bü -
yük bir minnetle karşıladı. Giz
li bir haberle Bediri, karısını ve 
oğlu Süleymaru buraya getirtti 
ve burada birkaç sene, sakin bir 
hayatın huzuru içinde yaşadı. 

Fakat diiş:manlan onu unut -
maın..ıaroı. 
Arad~ seneler geçtiği halde, 

mütemadi araştırmalardan son -

Düşmanlan onu burada da bas
tırdılar. 

Onun buııııda ve •Anokra. nın 
evinde bulunduğunu ha.her al 
mı.şlardı. 

Ve bir sabaıh erkenden ve bu 
sefer haıbersizce (Zenati} köyü
nü basm~ardı. 

(Arblı '1&1') 

SAGLIH 
fştihasızlık 

Blıwk lıaalalıklarda sne çarpan 
en bil:Jük m ... ıe 1'11haauhklır. Mi
deye aeı lli4ılar luna kına tunnc Iıa
lıaiıı slbl 11i4ılar almak ıranllle lak· 
vlye ve ıalalı etmek liumdlr. i.llha
mlıia ı.a,.., blrcok mlihlm maftalı
uraı vardır. Bablarm hemen hepol 
kına luna halilıuı slbl '"ylerdlr. 
Banlanlan lsllmal etmek iyidir. 

i.lllıaawıia k..,..ı lli.ç almauann 
siinden süne sayıllarsmu. za11flık 

ılnlrlerl se.,..tır ılzl kuvvellen dll -
,ürlir. Rerlıansı bir haslalık derlıal 

1ataia d"'men'•e sebebl7et verir. 

- Apaııdlsil lehllkell bir lıaala -
lık mıdır? 

- Tedavi edllmeyen her haatalıll 
lehllkelldlr. Apaııdlsll la labli biyle

dlr. ~ limit .. dllmlyen bir ....., ... 
da blrılenlılre patlar ve bayatı lelıll
ke1e aobr, 

MEHMET ALİ &AMİL ttllkildar) 

- KB ııoeaiua lılr llbıo lıo;rmall 

lıltly-. --· m.....tık Prilr· _lls, 
- isim koymalı m-ı..ı miihlm

dlr. Bu hak 1alım anaya ve -ya 
alutr. Tal>li beiendlilnla lılr ı.lm 

vardJJ'. 
NACİ (Flrliııafa) 

- ED iyi marka radyo Jıansloldlr' 
- Bu ı. .. ...ıa bir .. ,. ııöylemek 

lmkiundır. Her makinenin kendlal
ne söre lıU111lyetl vardır. 

Kalp Sektesinden Oldu 
Beyoilanda Tarlabquıda olann 55 

yquıda Tan"9, dün .. bah çal11m&k 
lbere ailllfl K&dlköyönde 1 yol at -
nnda Rasimln maiaza.nn.ın öaöncle 
yere dU.üp kalb .. kleslnden ölmüş -
tiir! •. 

Dlvlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
Evvelce MünakalAI VekAletince yapılan illnla, 15 Teşrinievvel 939 laribi

ne kadar kabul edileceği bildirilen, İngi1tereye ısmarlanacak aemiler hakkın-
daki teklifler 31 Teşrinievvel 939 tarihine kadar kabul edilecektir. (8472) 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Üsküdar P. T. T. merkez binası bir kısım tamiratile çavuş, mal

zeme deposu ve kömürlük inşaatı açık eksiltmeye kQnulmuştur. 
Eksiltme 25/10/939 çarşanba saat 15,45 de B. postahane binası 

birinci katta müdürlük odasında toplanacak alım satım komisyonun
da yapılacaktır. Keşif bedeli 2481 lira 79 kuruş, muvakkat teminat 
187 liradır. İsteklilerin en az 1500 liralık, bu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden a'.mı.ş olduğu vesikalara istinaden İstanbul vila
yetinden, eksiltme tarihinden en az 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 
939 yılına aid ticaret odası vesikası ve calışma günlerinde yatıracak
lan muva)ı.kat teminat karşılığı alacakları teminat makbuzile ko -
misyona ve işe e68I! keşif ve müa tenidatı şartname ve saireyi, mez
k1ir müdürlük idari kakm levazım kısmına müracaatla görebile 
cekleri. (8092) 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 1 iNHiSARLAR ______ __. 
Cinai Mlk. Muhamen B. 

Lira Knr. 
.,-.~~~~~--~-.,-,-,-~~~~~~~c=-~-

$ ara p golon mantarı 26X45 eb'adında 125.000 A. sif 1250 
~arap şişesi monları 24X45 800.000 > > 5724 
Lıkör rn:ınum 23X35 200.000 > > 1879 50 
Rakı mantan 20X25 eb"adında 10.000.000 > > 35000 

% 1,5 lemlnah 
Lira Kru. 

93 
429 
140 

2625 

75 
30 
96 

Ekslllme 
Şekli Saati 

Pazarlık 14 
> 15 
> 15.30 
> 16 

1 - Şartname ve kalite nümuneleri nlucibince yukarıda cins ve ınikdarı yazılı mantarlar pazarlıkla satın alına
caktır. 

il - Muhammen bedellerJ, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
III - PazarJık 23/X/ 930 Pazartesi gllnu Kabataata Levazın1 ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

rapılacaktır 

ntar1 p.rtnamelerl heı gün Levazım Şubesi Veznesinden ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 
den. lınabilir 

Muhammen 
bedeli 

İlk 
temınaı 

250,13 3335,00 Eminönünde Peynirci ve Helvacı sokaklarında 427 ci ada
da 11 2, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14 parsel numaralı gayrimen
kullerin yıkılması ve enkaz 61lbŞJ. 

Seaellk kira 
3,00 40,00 Eyüpte Tabakhane caddet>inde 8/1 numaralı yol artığının t 

.kiraya verilmesi. 
M,00 240,00 Sebze halinde 71 numaralı ardiyesiz yazıhane (3 sene 

müddetle). 
0,57 7,50 Merdivenköyünde Merdivenköy caddesinde 9 dönümlük 

derihane araz.isinin kiraya verilmesi. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat m.ikdarlan yukarıda y&z.Jb işler ayrı ayrı 

aÇl]t arttınnaya konulmuştur .. İhale 3/ 11/939 Cuma glinü saat 14 de daimi 
encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü kale
minde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplar1 ile ihale 
günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (8615) 

[~~~) 
Kahvelerin Pisliği 

lleyullla Soianaia<la mukim K. 
K. lmzaalie aldıfum• mektupla deni
liyor ki: 

c- Evvelki slin Balıkpasanna 

doiru aittim. Oraclakl kahvelerden 
hlrtıılnde oturmak .,..barl1dlnde 
kaldun. Fakal plollil ka,..15mda ı; • 
rendim. 

Acaba ba kahvelerin lemldlilnl 
kontroı ecle.o bir makam yok mu?• 

13" ~ .§ A· 
ANKARA 

17. 10. 939 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
lot Liret 

19t İlvlcre Pr. 
1oe norın 

110 llaylfmarl< 
lH llelp 

1oe Dralıml 

100 Leva 
lH Çek Knıaa 

110 ·-la 
100 Zloll 
100 Peııri 

100 Ley 

19t Dinar 
100 Yen 
100 İsve<: Kr. 
100 Ruble 

K•JJ&l11' 
5.%4 

129.80 
2.96875 
8.878 

29.3475 
89.$4%5 

1.6975 

11.1116 

U.4:16 
0.95:15 

2.496 
38.6125 
31.19 

ESHAM ve TARViLAT 

Sivas - Enurum Üç 
Sivas - Enurum Bet 

1938 % 5 Hazine bhvUI 

20.15 
20.U 

68.-

iKDAM 
Abone Şartları 

DAHİLİ HABJct 

SHelllı 

1 aylık 
a aylık 
ı • 

ueo Kr· Z309 Kr. 
100 iti'. 1'!511 iti'. 
ll&I Kr. ... ıtr. 

:&118 Kr. 

i LAN 
l'EK sttnm 
t3ANT1M1 

Blrlnd Sahlfo 
İkinci Sahifo 
Üçuncü Sahife 
Dördüncü Sahife 
5 • 6 mcı sahifeler 
7 - 1 inci Sahife!• 

:sı 
100 kuruı 

50 klll'UI 

• Jnmq 
Gueleml8ıle ni!lfl'mrt• 

cek hilcümle ticari Qinlu yal
nız Aabn aıdde.ı.ıde Kala -
rw•• de' 'll•d:k 
Kollektlf f1rketbadea alum. 

Yatak, yemek ve çalışma o

dalarile salon takımları ve! -

basil her nevi mobilyalar; BA

KER (ESKİ HAYDEN) ma -

ğaıalarında teşhir edilmekte 

ve her yerden ucuz fiat ve mü

sait şartlarla satılmaktadır. 

lstanbul Deftt rdarlığından 
16/10/939 tarihinde ibale edilmek .ere açık arttırmaya konulan 42 lira 

muhammen kıymetli Avrupa malı üç d var halısına talip çıkmadığından arttır 
ma on gün uzatılmışhr. İhale 26/10( 9 Per~mbe günü saat 14 dedir. Mil-

Şehir 
Tiyabosu 

DPEllAŞI DRAM 
KJSMINDA 

(21195) 

uıtlfl/939 Pe .... günü aq...ı 
Saat 20,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 

* İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

19/10/939 Perşıembe günü aqımıı 
Saat 20,30 da 

HİNDİSTAN CEVİZİ 

HALK OPERETİ 
Bu aqam 9 da 

(ZIRDELİLER) 
Yazan: Yusuf Sururi 

Yakında: (Kadınların Beğendi,e:i) 
M. Yesari'nin 

lıCanunl Mümesaili ve Neııriyat Dl-
rektörü: A. Naci, Basılchit Y•: 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLEDİLMf.Ş SEKLİ 

11161171110 

HIE I L I V ı A ş EKE R 
0•1.9•;~ -~ KARA 
R' A P • t K 1 ıe E M 
!l__ş_·c ·AN A NeN A 
LeoT'e 1Aez 

~--!ı~ l~!=, ·~ 
~.~ı:~ ı ~ ı=~~ı~, 
LIT:MoNIA r/A c _ı 

BUGÜNKÜ Bh.MECEMİZ 
~ :;..,~~ --- ---~ 

ı 2 3 4 ~ o 1 e 9 ıı 

SOLDAN SAGA: 

1 - Kayıptan haber verm e- Faa• 
Uyet. 2 - Hür dtiil. 3 - Başkaları

nın söyledlkJeri - Bağlamaia ıaı.ım. 

4 - Yüksek bir dağ - Son devrL 
5 - Olmıuı lhun - Edat. 6 - Edat -
Macldeten defli. 7 - Bir ,,.yın laclı 

Balkanlarda bir yarun adalı. 8 - Da
ima - Erkek olmıyao. 9 - \ tte .. 
Edat. 10 - Bir deniz. 

YL'KA1llDAN AŞAGİ: 

1 - Bllsielllk - Faall1d. 2 - Hllr 
elmıyan. 3 - Anlalılanlar - M!ııi
aız. 4. - YiillMk bir dai - Sen devri. 
5 - Elrmelde lizıın - Bir aiae. 6 -
Edal - Bir reoık. 7 - Tadı - Koşm 

yaiar - Edat. 8 - Bozmak. 9 - ia
de edl1mek tarttıe. 10 - Bir denb.. 

r· t:t:n··~ 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUÔU ~· 
T.A.Q. U,7' a. UUI il& 11 &w. 

TA.P. il.Ti a. - il& M Kw. 
..... Ulll&IMıllw 

19 1 inci Teşrin Perşembe 
Saat lZ,39 Prosram ve memleket 

u.at &J' arı. Saat 12.35 Ajans ve me&e
oroloJI haberleri. Saal l!.50 Türk 
mllıılil. 1 - -at Karmdaf ve 
Sadi Yaver Alalllan: Halk lilrlıülerl. 

Z - Çalanlar: Veclhe, Fahire Fenan, 
Refik Fersan. Ok117an: Mdhard Saf· 
nak. Saal 13.3t - H.00 Müzik (Karı
flk Prosram - Pi.) saaı 18.00 Pror· 
nm. Saat 11.85 Memleket oaaı ayan, 
aJallll ve -ı.oroloJI haberleri. Saat 
18.25 Mlizlll (llaclyo caz orlıHlrasl). 
Saaı 19.to llon._ (Zlraal ııaaU). 
Saat 19.15 Tllrk mlizlil (Fuıl hoetl 
Saat Z0.15 Kon- (Doklonm sa.ati) 
Saat 20.30 Türtt milzlfı Çalanlar: 
VecJbe, Fahire Feraan, Refik Fersan. 
1 - Ok117an: Semahat ö..ı.n .... 2 -
Oka1an: Melek Toqös. Saal 21.15 
Müzik (Kö<ük orkeslra - Şef: Necip 
Atkın Saat 2Z.M Memleket saat aya
n, aJana haberleri, ziraat, esham -
tahvil&&, kambbo - Nalnıl borsaSI 
(f~t). Saal ZZ.20 Müzik (Küçük Or
kestra - Yllkardakl _...,. devaml) 
Saat 22.35 M- (Culıanl - Pi.) 
Saat ZS.25 - U.H Yannı.ı prorram 
"Ye kapaDJıt. 

--------------
TAKViM ve HAVA 

PERŞEMBE 
19 BİRİNCİTEŞRİN 1939 

Rleri: 1!51 &aml: 1355 

18 anca ay Gün: 292 B. Teşrin: 6 
:aam ..... : 1 Hmr: 167 
Gline4: 1,H Aiıııam: 17.%4 
Öile: 11.59 Yallı: 17,24 
a.-: u.ıı tm..k: t,11 

BAV.& V AZltB'J.1 -
YetlllıiY meleonloJI illaoyonan 

... .-_._.. sire un 71Q 

... hlWla ............. ll4ıılı •• .....- -..ı,.ıı. •imali 
-·· ırarbl hölselerde orta kDv 
ntte dlt•r Yerlerde hafif nmbıtlr 

Dün İllanbalda hava 114:1k ve sa 

seem,ııır. Saat 14 ıe hava ta~y 

1022,6 milibar idi. Sühanel en y · 
sek 24,3 en diqük 12,0 santla'rat 
rak k~ydedllmı.,tır. 

Dr. Hafız Cema 
( Lokman Hekim) 
AHILıYE MÜT AHASSI 

Divanyolu 104 
Muayenehane ıaatleri: Paz 

hariç laer ırtn 2.5 • 6, Sa 
Cumarteıi 12 • 25. hlıara 

1 


