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VENİ BİR SUL ANTANTI KURMAK ÜZE 
ROMADA BiR KONFE ANS TOPLANIYO 

Bu Bloka T ürkiyeniri de Dahil Olabileceği Söleniyor 
•• 4. •• • 4 . . . 1 

Çocuğunu Çemberlayn, Avam Kamarasında 
Sokağa 

Atan Anne Ankara Paktı Hakkında İzahat Verdi 
Hicbir anne kolay ko· 

' lay çocutunu •okak or- Ruz ve it Perşembe! Bir Nutuk Günü Mühim Sögligecek 

BULGAR MEBUSA 
MECLiSi FESHEDiL i 

• 
Yeni intihap 24 Kanu-ta•ında terlıetmn; cua11-

ra terlıedenler var•a, on· 
lar, hayatın amansız, 

merhamet.iz ihtiyaçları 

kar,ısında nacar kalmıf 

Rumen KabinesindeRibbentrop'un Nutku l n 2 sanide Nihayetlenecek 

Kısmi Değişiklikler İngiltere Ve Fransada ı I HOKOMETIN eEvANNAMEsı 1 
, 

bedbaht mahlulılardır. 

Yazan: Ebüzziyazade Velid 
Memleketin sızhyan yaraJarma, de

rin elemlerine yakmdaıı lemao etmelı: 
lstiyenler, arasıra ma.bkemelere ui
ramalıdırlar. Oralarda şabidJ ve sa
mll olacabmız hazin vak'alal', yiirek 

T•bcı ..,_,.m, için icin inli:ren 
- donsa• olmak için he· 
.blmlrde ıntıhalı unndıracak kadar 
kuvvefil ve m.ö1enevvidlr. 
8"ı -telerimiz. mabk-·i JÜll

rl için olacü. Jı:i şıı.yaııı dlkkal gördiilt

için olacak, ki '31 a.nı dik kal Pn!ök· 
!eri mubakeroelerl tafsiliUlle yazarak 
karilerin milli dertler ve elemler ö
wrine allllıaı;mı çekmek blzmellni ifa 

edl7oı1ar. 

Bu. cümleden olarak ılüıılı:ü g&&e· 
telerimbln blrinıle, mahkemeye düş
müş bir annenin yürekler acısı ma
cerasını okud:ak. Bu Türk um.esinin 
bulunduğu feoi vaslyeli karilerlmize 
hakir.ile lıisseltlrebllmek için ...... teıte 

l'Ördüiümö.E ifadesini aynen naldıe

d.iyot'uıı: 

«Ben kendlm "4'Jk. Çaı._,.k haya
hmı i:or bganıyorum. Çocuğumu Da
rülicezeyıe götürdüm, aııab diye al
madılaz. Bir ko""u bana soluıP ba
rakmamı laftiı>e etti. Ben de öyle 
yaplun. F&kal ııoouğunnın fazla ba· 
ğıımasma tahammül edemeılliim i
çin kendWni bir köşede tel.idi< edl· 
yordum, yakalandım, eğer yakalanma

saydım, 90cuium pek.ili Darül3.ceze
ye götürülecek ve hayatı kurlulacak
tı. Ben Da.rütacezen.in usulüne şaşıyo
rum. Anasının elite götürdüğü sıh

hatli çocuğu &lmıyor da, sokağa bıra
kılan ve sıhhati bozulan pocuğu alı
yor.~ 

Görülüyor, ya bu annenin başm
ian geçen vak'a inanılmıya.cak k&
lar hazindir. BCçbir anne kolay kolay 
ıocuğunu sokak ortasında. terketınez. 
Ara.sıra terkedenler varsa, onlar, ha
, falın amansız, merhametsiz Uıtiyaç

l&rl karşısında na.çar kalmış bedb:ıht 
mahlfıklardır. Kendlısi aç olan bir an
ne çocuğunu besliyemez, çocuğmı 

beslemek için işf' girmek isterse ona 
da yine 900Uiu m3.nicUr. Çünkü za
vallı yavruyu kendi ba."?ına biraka
roaz. Bu vaziyette bir valde iki ateş, 
iki ölüm arasında kalmış bir insan 
demektir. Hayatın ızta.raplarmı çek~ 

m.lş, yoksulluklarına maruz kalmış, 

nl3.t sahibi her an:ı ve baba bir an 
lçln rözünÜD önüne bu kadııun haJlni 

(Arkası 3 üncü sayfada) . 

EBUZZ1Y AZADE 
1 

Velid 

r .. 

GENÇ OSMAN 
--= 
Yeni Tefrikamız 

BOYOK TARiHT 
ROMAN 

Bu mühim esere hJrkaç cüne 
kadar başlıyoruz. 

'-·~ ~-ti 

Yapılacağı söyleniyor Yeni Tesir Yapmadı \ :r;.:~~:~:~:~ 
l :::-~~ ~:=~ tta.ııra.k.sırı rı "l.1 t:k L1. 

lı:ındra, 25 (A.A.) - Çemberlayn Avam Kamarasında beyanat
ta bulunarak Türkiye • Fransa ve İn:giltere arasında imzalanmış 
olan muah<:ıdenin, fevkaM<le şcı;ait dolay;sile ır.ürrıküT> olduğu ka
dar çabuk tasdik edibmısi lüzumunu bildirmiştir. Çemberlayn, a
det mucibince, yabancı bir devletle yapılan bir muahedenin tasdik
ten 23 Aün evvel Avanı Kamarasına bildirilıni.ş olması lazım geldi
ğini hatırlatmı.ş, bu sebepten bu muahedenin derhal imza için Kra
la arzedileceğini ve tasdiknamelerin önümüzdeki hafta Ankara'ya 
varması icap ey le<liğini il.fuve eyJ emiştir. 

ERDÜNDE MEMNUNİYET 
Kudüs, 25 (A.A.) - Türk - Fransız - İngiliz anlaşması, Filist.inin 

ve Maverayi Erdün'ün iıktisadi hayatında, şayaru memnuniyet te
sirler göstermeğe başlamıştır. Şimdiden, marudar emareler görül
mektedir. E:z.cümle deniz nakliya lı siıgort.a primi ten.zil ed:ilıniş ve 
ticari muamelelerde tam itimat tekrar teessüs etıni.ştir. Arap ve 
Yahudi matbuatı, Türk diplomasisini müttefikan takdirle yad 
ediyorlar. 

BALKAN DEVLETLERİ KONFERANSI 
Amsterdam, 25 (A.A.) - Roy ter Ajansı bildiriyor: 
Telegraplı gazetesinin Atina muhabiri, Roma'da, Mussol<ni'nin 

riyaseti altında, bir Ba:lkan dev· 
!.etleri loonferansı toplanacağına 
dair Yunanistan'da bir şayia do-
laşt>ğıru haber vermektedir. 

Gaye, bu konferansta temsil 
edilen m-:mleketlerin bitaraflığı
nı teyit ve harbin, halihazu·daki 
muharipılere münhasır ka:lacağı 
ümHlini beyan ve ifade etmektir. 

Mırlıahir, İta.ly anın Bıılkaruar
daki vaziyetinin S-On derece lruv· 
vetlendi.ğ:ini, çünkü İtalyanın, 
Balkanlaıxiaki Alman t.ehlikesi
ne karşı mukabil ağırlık · teşkil 
eden bitaraf bir devlet telakki 
edildiğini ilave eylemektedir. İ
talyanın, Sovyet müdahalasi ne
ticesinde bozulan kuvvetler mü-

(Arka.sı 3 üncü sayfada) 
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Finlandya 
S.Rusya 
Temasları 

Akisleri 
Vaşig!on, 25 (AA.) - Resmi bir kaynaktan haber verildiğine 

göre, Cumhu.rrei.si Ruzvelt, gelecek perşembe günü radyo ile neşre
dilmek üzere bir nutuk söyliyecektir. 

Von Ribbentrop'un nutkunu mevzuu bahseden Nevyork Times, 
·Münfail bir itiraf, bıl!ilığı altında diyor ki: 

Von Ribbentrop, İngil'erenin harbe girmiyeceğini Hitler'e söy
lemekle hata işlediğini itiraf ediyor ve bu itirafı yapmaktan müte
vellit kı7.grnlıkla Almaİıyanın yegane düşmanının İnailtere oldu
ğun.u söylüyor. Alman Hariciye Nazın İngiltereyi diğer devletler
den tecrit için beyhude uğr"'iıyor. 

K.openhag, 25 (A.A.) - National Tidende gazetesi, Von Ribben
trop'un nutkunu yakında icrası mutasa'Vver olan "taarruzun mün
hasıran Britanya İmparatorluğuna tevcih edileceğini tahmine mü· 
sait olduğunu yazmaktadır. 
YON RİBBENTROP'UN NUTKUNUN LONDRADAKİ TESİRİ 

Londra, 25 (AA.) - Royter: Von Riıbbentrop'un dünkü nutkun
da, iümarııanın cHarbe artık bir nihayet vermek it.;in• bir mücade
leye girişeceği hakkındaki sözleri müttefiklerin askeri eksperlerin
ce bazı tefsirlere yol açmıştır. 

Bu 1>.ksperlerin dediklerine göre, Von Ribbentrop'un telmih et
tiği mücadeleler., olsa olsa garp 
cephesindeki meşhur taarruzdur. 
Alınanlar epey zamandanberi bu 
taarrL / 1 hazırlanır gibi gözük • 
mektedir. Bazı eksnerl.,re göre, 
burada bazı mıntakalarm son 
yağmurlar dolayısile su altında 
kalını.ş olrnasına rağmen, bu ta· 
arruz hareketi hala mümkündür. 
Fakat Almanlar, bu taarruza pek 
yakınıla başlama.zlarsa, bu mınta
kadan birQok alay 1arı geri çek
mek mecburiyetinde bulunacak
lardır. Çünkü nisheten dar olan 
bu mıntakada bu vaziyet uzun 
zaman fazla adam bulundurmak, 
sı:hhat bakımından hiç te doğru 
olnuyacaktır. 

(Arkası 3 üncü say!ada) 

den Dün 
ir tu 

Söyledi 
Helslnkide Büyiik Bir 
Askeri Faaliyet Var 
Amslerdam, 25 (A.A.) - Telgraph 

gazetesinin Flnli.odiyadakJ muhabi
rinden: 

Dun llelsinki'de siya.si bava pek a
ğır idi. Geçenlerdeki oikb1n1iğln ye
rine derin bir bedbinUk kaim oln1uş
tur; Moskova.nın Finlindiya. heyetinin 
kabule cesaret cdcıniyeceği bir takım 

taleplerde bulunmuş olduğu a.şl -

kirdır. 

Garp Cephesinde 
Şidde li·Muhare e 
er e rar aşladı 

Eden Nutkunda Rusya 
ve Türkiyeden Bahsetti 

Londra, 25 (A.A.) - Eden im
paratorluğa hitaben ra<lyoda söy
lediği bir nutukta ezcümle şöyle 
demiştir: 

Harp b~layalı henüz iki ay ol
madı, fakat Hitler artık teşebbüs 
sahibi olrnaktan çıktı. Şarka doğ
ru yol ya Rusya tarafından bloke 
edilmis, yahut Türkiye tarafından 
kesilmiştir. Garpte ise geçen her 

Helsinkide büyük bir askeri faa ·
Uyet bük.Um sürmektedir. Efrat st ... 
lıih altına davet edilmekte ve sığı -

naklar inşa olunmaktadır. 
SOVYETLER TEKLİFLERİNİ 

DEGİŞTİRDİLER Mİ? 
Delsin.ki, 25 (A.A.) - Hariciye ne

zaretinin salahiyetli bir mümessili 
Pall8ikivi ile Tanvor'wı yeni talimat 
almak üzere Uelshl.kiye avdetlerinde, 

(Arkası 3 üncü gyfada.) 

• 
lngiliz Tayyareleri Berfin, 

•• 
Hamburg Uzerinde Uçtular 
Faris, 25 (A.A.) - te.Ha.vas ajansı 

bildiriyor:» 
Cephenin muhtlU mıntakalannda. 

tekrar ba.şhyan faaliyet ıUgide -daha 
baria bir ekJ 

dıenberi Varndt ormanının cenubu 
şarki eteğinde oldukça şiddeUJ mu
harebeler cereyan etmektedir. 

Fransu kumandanlığı tedafüi va-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Türk Genci l Atatürk 
C u m h u r i y et i Sana 

f ..... .,et Etti 

1 
runu alan Kral, 
mebusan mecli
sinin feshini ve 
yeni intibabm 

\ 24 Kimunuev· 
{ vel ve 14. 21 ve 

24. Kinunusanl
de yapılmasını 

emreden karar
nameyi imzala
mıştır. 

Ht'KÜMETİN 
BEYA:'llNAMESf 

Sofya, Z5 (A. 

A.) - Bulgar 
aja.nsı bildiri -

yor: 

Nazırlar mec
lisi, dün akşam 
hükümet.ln be -
yannamesi

ni laovlp elmlş

tlr. 
Bu beyaıuıa-

(Arkası 3 Üll·

cü sayfada) 
.&::aAL BORİS 

Bir merasim rtiııü muharipleri tebrik ediyor 

Eski Sadrazam, Müşir 
Salihin Cenazesi Dün 
Merasimle Defnedildi 

Evvelki gün vefat etıniş olan es
ki sadrazam ve müşirlerinden Salih 
-paşa- nın cenazesi, dün sabah mu
azzam mer&.~lmle kaldırılmıştır. 

Gö:rlepeden Kadıkö,.-üne ve ora -
da.n moiörle Sirkeciye ceilrilen ce .. 
n.azeyi Sirkecide bJr alay asker, ye

dek subay okulu talebeleri, :polis 

mÜfrezeleri Vf" kendisinin dorıfl:ır• 

karşıla.mışt1r.. Sirketlde top araba-

8tna konu1an cenaze, Ankara cadde
ıini takiben yola çıkmıştır •. ı\lay şu 
suretle tertip edilmiş bulunuyordu: 

Önde bir su,•ari müfrezesi, arka • 
amda blr alay piyade ve onu müte .. 

(Arkası 3 üncü F"lyfada} 

Donanmalarımız 
Cumhuriyet bayramı yaklaşırken 1 

bermutat sokaklarda kaldmm kenar
larına çakılma.fa başlanan tahtalar, 
yol k~en ahşap kapılar, kırmu.:ı be
yazlı uzun direkler, muhtelif arka .. 
daşlarımızın haklı şikiyctlerine vesi
le oldu. Eski devirlerin donanma gus

tosu cidden insanın sinirine dokunu

yor. Bele Ayasofya müzesi1e SnJtan
ahmet camii arasındaki Hind.içini iifıi

lilbu k(':şköl açmış kazıklar da ıtık

landırılırsa İstanbul gene bin bir 

Fenerin yerini hayatta. nasıl anıpw 
tuttuysa, donanmalarda da ampul 
ortalığı ışıklantlıracaktır denildi. F'a
ka1 ml'deııi dünyada bu gibi ""ıtiı 

gösterilerde ampul ınas edeU senelet 
var. Bilvasıta ışık roktaı1 01diJ, tnt" 

deni dtinyada bayram geceleri !'ielıfr .. 
leı· bilvasıta nurlanıyor. 

Fener diıildiği gibi sıra sıra ampul 
dl:r.lleıı dh.-arıa,. .1\vrupanın ken:ır 

bt>ld("Jcridlr~ ProJekWr s:ıra ;Dllm.arl'
ibtlyaç bırakmıyor. Biitib 
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Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 

KOÇER GENERAL KEMAL 

İşi Yerinde ve Esaslıca 
Sonra icraya Başlamak 

Tetkik Etmek, 
İcap Ediyordu 

Mütarekede de İstanıbulun i!hti-1 
yacıru t_aını.ıı.e çaLş>y<ırdu ve d.e
kıovıl komur '->ille tahsis edilmiş
tı. Şimdi tle cephane götürür, kö
mur getireıbi:lıin:li. 

Fi kir, güz.e.ıdir. Esasen nazar
dan uzak kalan ıbu hat üzerinde
k. na.kl.iyat, göze <ı katlar da bat
mazdı. 

Kararlen.i:z kıyısına kadar gö
tiirul.en cephanenin motörlerle 
yakın Anaıdom ishıele'.eriııe çıka
rılması da mümkünıclü. 

İşi yerintle ve esaslıca tetkik 
etımek, sonra icraya başlamak 
icap ediyordu. 
Kağıthanede bir düışman krt'a.

sı vardL Kağıtıhan.e iıstikametin
de •kararlan veya d.eniz.den sevki.
yat ta g&z.e çaqıacaktL 

Kömür kaıymıklarına karlar bi:i. 
zat gitmıek zaruri iıdi Tetkik ma
hiyetin.i giz1emak için Jromür bav
zasmıda :bir de vazife aıbnalı idi. 
Bu vazjj'eyi, hatta yol ıma.>rafını 
deriğ et:miyen zadar oldu. Pir -
gosta ufak bir tavak.kuf yaptık. 
Teşkilat mensuplarından vaziyet 
:lıakıkında izahat a~. Dekovil
le yola devam ederek kömür o
caklarına ~ik ve lbir gece ora
da kaldık. Ocaklarda ıb.irçok ~
çiıer vardı. Tesis!errle ibu ~e -
rin elindedir. 

D~ni2ı1e irtibatın işe yarama
dığını anlatıyorlardı. Kışın he
men daima denlz.ierill dövdüğü 
bu noktaya batta ufak denlz va
sıta annın da yana.,rrıası muhal 
o.ciuğu anlaşılıy'Orau. 

Vakıa dcJoovlıi kletenkr 'bu 'ed ,_. ..... .., • 
ı a"""-"Jiı vapnuya ıianarle idi-
ler. F"kat kaçaı<çılığa adet oldu
ğu anlaşılır anla.şı:.ımaz arak pra
tık düşmanların yolll da kapat -
maıan taıbii idi. Mali.ye müfet -
t~rinden, zannederiım, Nazmi 
adlı .bir zat ta ıberaberd'i, o da işin 
guçlüğünü tebrüz ettiriyordu. 

Kömürde bırQOk sınıflardan ve 
muhtelif karakterdeki aıdamı;ar 
vardı ve ıbunJar va-kit vakit te 
değişiyordu. Bu adamların da sa
minü yardıımları beklenemezdi. 1 

Sonra, bırkaç arabadan i:lıa
ret ve günde ancak bir seıfer ya
pacak hattın taşıyaıcağı cephane 
bir kıymet te ifade edeımezd:i. 

Kömür ocaklarında gördüğüm 
manzara elem ve acı dersler """' 
riyordu. İsti.kıbalini kay.beden, 
ümitsiz ve deıını.ansız insanla -
nn, •hatta bir kIBım münevver -
le'I'in ıbıu:aıda didinıneıl.eriıni gör -
ıneK derin azaptı. Danııek, .bu di
yar, bll k:ııdar da perişandı. Ke
.:;if neticesi menfi idL Fakat bu 
vaziyet te bende :bir intiba bırak
mı:ştı ve gidLen )"Olun kutsiye -
tini iılıtar edi;"Ordu: ya açılan yol
dan hedefe varılacak, yao!ıut bu 
hayatla sava.şıiacak! 

Bir gooe orada kalarak dön -
düm ve ıbu acıklı JıevJıayı birçoık
larının ibret nazarlar:nrla çiz -
mekl.e ~aiye kuvvet vemnek 
isledim. 

Dekovil j"Olu artık ve ebedi
yen bi.ze kapanmıştı. Hayatı deniz 
lerden beklemeli idi. 

TAŞKJŞLA MİSAFİRLERİ 
Milli ordunun parla.k: zaferi, 

il kapısından geMnmek istiyen 
hayasız uışakların lbürun emeılle
rini sönıdürmüştü. T.aşklila ll:ıu 
yurtsuıLara bir darülaman ol -
muştu. 

Vaktile, Harbi,~·e ilk .gelenler 
Taşkı.şlanın bir zUilüm yuvası ol
duğunu i!lk günlerde i>;itir, aıdeta 
<ı kışianın yanır (ı ııJiırannaktan 

çekinirlerdi Orada kaç hüı·riyet
perverin Jıayatına son verilmiş ol
duğunu o günkri ya.şıyanlara so
runuz. Bir habaset şebekesi dai
ma faaliyettedir, ıbir kelime, ÇQk 
defa, bir hayatın sönüveııım:sine 
yeterdi Bu celıennemdıen kurtu
lanlar, ooluğ'u uzaklar.da alır, fa
kat hayat hakkından da manruım 
kaiırlardı. O hazin safilıa.ları ibu
rada açmaya lüzum da yoktur. , 
T~şla işkenceleri, ni.hayet, bir 
inkili\p yara~tı. 

Bir gün Ta.şkışla duvarannı 
delen ·mermiler, zulüm d€vrinin 
kapandığını da haber venyordu. 
O günde Taşkıışla, sefatet diyarı
na sürü!kliyen lbir köprü vazife 
sini görüyordu. 

Örfi divanı lharple;rde it.isafın 
envaını yaşatanlar. her mıWi ce
reyana engel teşkil etmiye üze
nenler ve nilıayet Anadolu yay
lasında .kuracağı blr devletin harç 
gÜıZarlarını soyarak ömür sür -
mek istiyenl:er, bütün o sefil züıın
re, akın akın, T~l.aya loo.şu -
yordu. 

Hiyanoetini affettirebileceğini 
zanneden zavaılılı bir kaıfil.e de 
mektuplarla İstan'bul teşkilatı
na başvuruyor, vaziyetini öğren
mek, ona göre kat'i kararını ver
mek istiyordu, 
Sarayın her saat'ind hareket 

hattını iesbit eden raporlaı·da aJ.ı.. 
nıyordu. 
Taşku;laya sığınanlar içinde 

ikı yuzlü s1yaset tabp edenler, 
himayeye maıfuar edileceklerini 
sınıyor !ardı. Şerzemeve, öy -
le sanı}"Orum, iltifat edenler bu
lunmadı. TeşkiJ.at, e:emanlarile 
s;..mimane çalı;;an, hakikaten yur
duna menfaaili;r temın edenleri 
biliyordu. Bu gibLer fillleri:le tes
bit edilmişti, korkularına mahal 
yoktu. Bunlar, emniyet altına a
lınmı.şlartlı. İçlerinde hesap ver
meık mecburiyetine tlü.şenJer de 
oklu. Ce-za görenleri de vardır. 

Bu vatansızlar bir diyara ka -
dar gittiler: 
cPılasp;J.·ei rendi, kasebekef. 
·Zekat mı verilir, obir diyaredek 

gideriz. 
Bu seciyesiz güruılhkarl:ara ze

kat ta veren olmamıştı, ıssız a
daya meşrutiyet günlerintle u
zaklaştırılan maıhlılkat gibi bir 
yabancı memleket kıyısına kadar 
götürülmüış, orada mukadderat
larına ter kedilmişlerdi. Bu ka
bul tarzını, teşkil.at merkezine 
gönderilen istiman !IY."ktuıpların
dan anlamak mümkündü. Artık: 
&Tallahi lakat iısere ... • 
Diyorlardı. 
İnceden inceye yapılan tetkik

ler ve isticvap.ar, bütün ef'alin 
cezasını tayin etmL,, hak bir ke
re daha hiı.kim olmuştu ... 

HAKKINDAN FAZLASINI 
TALEP EDENLER 

Bir dairede Ali adlı birisi var
dı. Çok eskiden tanıdığımız bu 
arkadaş, hoş.sohUei•tir, gam ta
şunaz, sıkıntıları yenmesini bi
lirdi. Mukaddes gayenin samimi 
taraftarıdır, fakat büyük telı.li
kelerden kaçınır . .Süvari yar -
bay Halille hazan hıızuruna çı
kar, biraz zevk abnak isterdik. 
Teşkiatın üyesi idi, muvaffakı
yetleri de adım adım takip eder 
di. Bu zat ta İstanbulda kalan -
lar defterine geçmişti. Bir iki de
fa evinde sık sıkışık günlerde ba
rınmış olduğınnuz bu arkadaş mü
racaatla mükafat, diye bağırıy(Jr: 

(Arkası var) 
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Karlı ir Kıs Sabahı 
Selami izzet - Mefharet Ersin 

nu hareketi kocasını sıkıntılı 
vazi; etten kurtarmı>k musadile 
yapın'-' o.anası bi!e onu Galbbin 
naz~rında affettirmeğe yarıya -
cak Cbbabı muhaffeie olmaktan 
~-ok uzaktı. Çün«Ü böyle b:.C mak
sat,a hareket etmek ve bliyük 
bir ğuıkka~lı;ıkla misa!ırlerin

dc, ,·cil.\lI~ı -: ıst'iadc et -
tırrnek suretıle Iarlnru:!a olma -
dan onu da kı.ndir..e ciırum or -
ta;ıı yapmıştı. Bütlin bun:arın 
bir anı:!a zihninden ı:eomesi genç 
adama kararını verdirdi: 

- B~hseitığin bu son vak'a 
bittabi ~: tamamen değ ştıriyor 
•·•· eğer söylediğin doğru ise, 

~ yma.n böyle bir şey yap
'aman artık söy liyectık 

hıçbir sözüm kalmaz. Ma:ı.matih 
bir kere Peymanı ı:;örüp bizzat 
kendi ağzından izahat almam ta
zını. 

Pakize / )•1ğa kalkmıştı, ka~ı
sında, hiç Jmmadığı bir zaman
da yediği bu da~be ile mağrur o
muzları düşük, harap ve mağlup 
duran - nç a<lama y<tl<la.ştı, c.in
d.en geidıği kadar tatLla.şlırma -
ğa çalı:;tığı bir sesle: 

- Seni böyle indt.tiğim için 
beni affetmeni rica ederim. Fa
kat ne yapayııın, başka türlü ha• 
reket etmeme imkan yoktu. Bi
rib.uiınizi sevdiğimizi anladık -
tan sonra, acımnağa voe lrorunma
ğa Utyik olmıyan bir insanı ko
rumak için susmak, onun ıµı:rı-

l K D A M 

• 
iki Yüz Yetmiş Kıskançlıkla EkmekMayası 

• 
Liman Amelesi Kardeşini işi de Yine 

• •• 
Yardım istiyor Oldüren Adam Halledilmedi 
Ameleler Liman İdaresi
ne Müracaat Ettiler 
İşsiz kalan 270 liman amelesi dün 

liman işletmeleri umum müdürlüğü
ne müracaat ederek aç oldnklarıru 

ve kendilerine y:ı,rdım edllmeslnl is
temişlerdir. 

Haftalardanberi Umanda çalışacak 

cemi bulamıyan bu adamlara nak
di yardımda buluo,ma im.kin.lan bu
lunamamıştır. VazJye& Vekilete bil
dlrilecekUr. 

Dün lş bürosu müfettişlerinin lştı
rakilc bir toplantı yapılmış ve amele
lerden san'at sahibi olanların fabrika. 
ve atölyelerde bulwıan iş)ere alın -
ması kararlaşmıştır. 

BELEDiYE 

Belediye Barem Cedveli 
İstanbul belediyesin.in barem eed

veli An karadan telefonla İs tan bula 
bildirilmiştir. Teşrinisani maa.,Jannı 

belediye memurları yeni cedvel üze
rinden alacaktır. 

Vali Yarın Geliyor 
Ankarada temaslar yapmakta olan 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi Kı.rdar 
Cuma günü şehrimize donecektir. 

iktisat Vekili Geldi 
İktısat Vekili Hüsnü Çak:r dün 

Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
Vekil şehrimizde bir kaç gün ka.
larak tet.kiklerdc bulunacaktır. 

M ARiF 

Cumhurlyet Bayramında 
Açılacak Mektepler 

İn~aatı biUrilen Çatalca, Ba.kll'köy, 
Kartal, Yalova, Silivri ve Şile ilk 
mektep binalannın a,çılma töreni 
Cumhuriyet bayramı gilnü yapıla -

caklır. 

Ticaret rf.ektebi Açıldı 
Yüksek Ticaret ve İk:tısat mekte

bi dün sabah yeni yıl tedrisata. ba.ş -
lam.ıştır. Sabahleyjn mektepte topla -
nan talebeye hitaben mektep müdü
rü g'ÜZel bir nutuk söylemiş, ve yeni 
talebeye hoş geldinls, demişlir. 

EKONOMi 

TUrk • Rumen Ticaret 
Müzakereleri 

Türk • Rumen ticaret mü:ıakerele
rine dün de Tophane köşkünde de -
va.m f'dilmiştir. 

[:::r A.man T:c_ret 
iL yeti Cv tii 

Dün Almanyadan bir ticaret mü
messUl şehrimize gelmb;tir. Mümessil 
Almanyanın 1"lerkez Bankasında. blo
ke olarak kalan ve bi~den alacağı o· 
lan iki milyon liraya mukabil piya
sadan muhtelif yiyecek mallar ala 
caktır. 

Şişli Santralı 29 Teşrini. 
evvelde Aç.lacak 

Yeni inşa edilen Şişli telefon saıı· 
kali 29 Teşrinievvel Pa.z.ar günü me
rasimle açtla.cak&ır. Sa.nLralin daha 

~k abone kaydedebilmesi için &ev
sü kararlaşmı.şlır. Yalanda bu tıe 
başlanacaktır. Çü.nkü şirkete yeniden 
bir çok Lelefon almak isti.yenler mü
racaat etmektedir. 

nı ilanihaye muhafaza etıınek e
limden gelmedi. Böyle bir şey 
yapmak kendi nef:simize karşı bü 
yük bir h111ksızLk o.urdu, öyle 
değil mi? Dedi • 

Galip göğüs geçirdi, bembeyaz 
dudaklarını acı bir teba;süınle 
obükıerek: 

- Ortada affcd ·ıccek bir şey 
yok ki, biüikis ben senden af ta
lep etmeliyım. Fakat şu dakika
da maıUrsef onu bile yapmak -
tan acizim. Şimdi müsaaderu.e sa• 
na / _-çen hayrol.sun diyip gide
yim. Çünkü bu şerait tahtında 
·bu gece sana hoş bir arkada,,lık 
yapamıyacağım. 

Genç kadının elini tekrar e!l -
leri arasına ai.c!ı, <ık.şadı, dudak
lar.na götürdü, sonra buz kesıl
nı~ avuç.aft iç~nde sunsık1 :::.ıka
rak; 

Beni nıçm oovdığini, bana 
n çin scnı sevmek cesaretini ver
dığini bilmiyorum, dedi, dünya 
vüzünde sevglınden. baf,ka sana 
vernbilecek ılıiQbir şeyim yok. E
ğer bu sana kafiyse, her şey yo
luna girdikten S"rıra, benimle 
beraber yeni b~ · ·~ hayat 

lbrahim 7 Sene Hapse Fırıncılar Mayalarını Ken-
Mahkiı.m Edildi dileri Yapmak İstiyorlar 

Pend~in Yayalar köyünde kansı 

Fahriyeye tasallut eden kardeşi Ze
keriyayı La.banca ne öldüren İbrabl -
m1n muhakemesi dön AiırcezMla ne
tice! endir i luıiştir. 

Muhakl"me cürmü sabit görerek 
kardeş katilini 20 sene hapse mah -
kiıın cimi.şiir. 

Fnk.a.t hfı.diseye kardeşi, sebebJyei 
verdiğinden bu ceza ;redi seneye in
dirilmiştir. 

---O-

MÜTEFERRiK 

Kazım Oirik S;hrimizde • 
Trakya L'mumi l\'lüfeltişi General 

Kiztm Dirik dün şehrimize g-elmiştir. 
General Kizım Dirik bir müddet son• 
ra. Tra.kyaya dönecektir. 

lstanbul - Berıin' Hava 
Seferleri 

İstanbul - Berlin tayyare seferle
rini yapacak olan Luft Banı:a tayya.
re şirketi müdür muavini Eduard 
Korte dün şehrimize ıelmişt.ir. 

Direktör muavini şu izahatı ver -
miştir: 

«- İki memleket arasında. ha ... 
va seferlerine bir mini çıkmazsa ay
başından Jtibaren başlanacak ve lıal
tada üç sefer ya.pıJackhr. İlk tayya
re, bu seferleri id. re eclecek olan 
makirı..lıtlcrle birlikle İkiııcileşrinin 
birinci günü Ycşılköye :elecektir. 

Tayyare buraya Pazartesi, Çarşam
ba. ve Cuma gü.nlcri saat on dürdü 
kırk beş geçe geleceü, Sah, Perşembe 
ve CuınarLesi günleri saoah saat se
kizi kırk beş geçe T eşllköyden Ber -

tine hareket edecektir. 
Sofyadan Seliniğe gidecek bir tay

yareyle bu servislerin Yunanistanla 
irtibatı da temin edilecektir. 

Tayyarelerimiz 11 yolcu alacaktır. 

Ücret tarifesi eskisi gibidir.» 

Basın Kurumu Top aı~ısı 
İstanbul Basm Kurumu Reisliğin -

den: 
Dasın Kurumu senellk kongresinin 

ikinci toplantısı bugün !)aat 14 te ku
rumun Beyoğlunda İstiklal cadde -
sindeki merkezinde yapılacaktır. Muh
terem azaıruzın gelmcleri.ni rlca ede

m. 

SORUYORUZ! 

Üsküdar Tranıvay
larını::ı F t:ci Hali ! 
Üsküd:.lrda oturan bir okuyucu-

1 

mu:t yazıyor; 1 
«- Ü:;küdar iskele meydanın~ 

dan, sabahları saat 7 ,33 ie kalkan 
ve Kadıköy istikmetioe hareket e- l 
den tramvay art.bası lçiDde en aa 
80 kişi vardır. Çünkü, bu saatte, 
behsettlğluı istikamete birçok ta
lebe gidıyor. Ders saatleri malUm. 
Daha bir evvel ne bir sonraki 
tramvay la gidilemez.. Onun için, 
bu araba çok kalabahk oluyor. Bu 
arabanın arkasına bir ikinci ara-. 
ba takmak acaba. mümkün değil 

mi? Tramvay idaresi. halkın bu 
sıkıntısını görmüyor mu?a 

Bi.s de bunu aJ;ika.darJardan 

Soruyoruz! 

kurmağa razı olur musun? 
Genç kadın bütün varılığını i

lL<ıerine kadar titreten derin bir 
saadet sarhoşluğu içinde kollarını 
Galııbin boynuna dolarken rüya
da.ki cevabı verdi: 

- Bütün ka1bimle se'll'gll'iın. 
Ç.kıp gittilceh sonra arkasın

dan perıC<'reye l<oştu. Arabasının 
fenerıeri gecenin karanılğına ka
rışıp giızdt'n kayıbolınıcıya kadar, 
k111lbi heyecandan göğsünü par
çalarcasına çırpına·rak, arlkasın
dan uzun uzun •baktı durdu. 

Galip arnba.sına bindiği vakit 
beyni uğuiduYQrdu. Ş=.di ne ya
pacak, nas.ı harokel ede<!<'kti. 
Peymana hakaret elmek, 'Onu biı· 
hi2ımetçı c:ibi kolun.dan tutup f!V

den atmak. bu dünyada yapamı
ya.ca.~ı ,bır ~;y<li. Üa.Jı. a sak~n sa
kin kar;;ı karşı(Ya oturup lronw;
mak, işin iç yüzünü bir kere de 
onun ai!zından dinlemek, bu da
ha d ... ~ru, daıha milku.l, dalha er
kekçe .bir hareket olacaktı. Fa
kat genç adam maalesef kendin,. 
de bu kud!'eti göremiyordu. Pey
mania yüz yüze g~lir gelmez der
hal parlıyacağına öfk~ ile ai!zın-

Fırıncıların kullandığı mayaların 

gayrisıhhi olduğu ileri sürülmüş, ye
niden maya fa.brl.k.as.uıın inşa. edilme
si lizı.mgeJeceğilıi aıaka.darJara bil -
dlrllmlştır. Bu arada Paşalluıanmda 
hususi mahiyette bir maya fabrikası 
yapdmış, fabrikanın meydana getir -
diği mayalar belediyeye getirilmiştir. 
Belediye, yeni mayayı ftrmlardan 

birinde tecrübe ettirmiş, iyi neHce 
verdiği kanaatlne varnu!'?ttr. 

Halbuki bu hususta esaslı şekilde 

yapılan letktkatta yeni mayanın ha
vaga:zı kullanan Cınnlarda tecrübe e ... 
dildiği ve ıehrin maya. ihtiyacını kar
Şlhyamı.yacağı, ekmek fiatlarına on [ 
para zam yapılması iktiza ed<':crği ne· l 
tieesine varılmıştır. Bu hcsusta fınn-
cılar şunları söylemektedir. 

«- Hususi şahJSlar tarafından ya
pılan mayaların kuJlanıluıasmda 

mahzur vardır. Bize belediyenin 
kontrolü albnda yapılan mayalar ve
rilmelidlr.:ıt 

DErHZ 

Fırtına E'aş~a~ı 
Ege, Marmara ve Karadenizde fır

tına. b:ışlaruı-;lır. Rasathane fırtına. -
nın şiddetlenmesi ihtimali olduğunu 

limanlara bildirmişth·. 

Glml.k lskellsi 
Gemlik iskelesine vapurlai- zor 

yanaştığuıdan iskelenin 80 metre a.
ı;:ığma bir ı:ıam.a.ndıra konmuştur. Va
purlar bu ı:ıamandıraya bağlandıktan 
sonra l~keleye yanaşacaklardır. 

Yeni f..r l'.mer. an 
Şilebi GJ!iyor 

En son sistem olarak Amerika.da. 
yeni inşa edilen büyük bir Amerikan 
şilebi bugünlerde llmanır.ııza gele -
eektir. Vapurun ilk seferi olduğun -
dan vapurda. bir ziyafet verilecek ve 
vali ile deniz müesseseleri erkil.nı da
vet edilecektir. Vapurun yolcu ~emi
leri kadar sürati vardır. 17 mil yap • 
maktadır. 

LIJ.ıliAN 
-- --

Liman lşlalmesinin 
Varidatı Azalıyor 

Liman işJetmesi umum müdürlüğü 
varidatı di,)rtte bir azalmıştır. Her 
sene 6 milyon lira varidat yapan i
darenin bu yıl iki milyon bile varl
daL temin edemiyeceği anlaşılmakta.· 
dır. Bu yüzden lda.re yapacağı bir çok 

yeni tes.sii ve lnp.aUarı geri bırak 
ma.ktadı.r. 

Oü.1 1i'arıı~n lm.-hJn 
Dün gümrüklerde yapılan imtilıa

na 16 komisyoncu ve 24 maiyet me
muru girmiştir. Evraklar Vekalete 
gönderilmiştir. 

ADLiYE 

Mübaş·r Tevkif Edildi 
Asliye 9 uncu hukuk mübaşiri B. 

Rüşlü Suiçmez; dün muhakeme ka
leminden 5000 liralık bir senedi im

ha etmek ve ayrıca; bazı k.aydiyele
ri de zimmetine geçirmek suç.ile Sul

tan.ah.met 1 lnr..l sulhceı.a. mahkeme -
si.ne verilmiştir. 

Maznun mübaşir: mahkemede cür
münü tam.amile ink.3.r etmiş faka&; 
bakıknda tevkif kararı verllmlşlir. 

dan ~ıkımı kulağı işitmiyeceğine 
emindL Genç adam kısık dudak
larının. arasından kendi kendine 
söylendi: 

cAllah belasını versin! Ne ber
lbat, ne içinden çıkılmaz bir va
ziyete düştüm yine. Yarabbi, in
saru canından .bezdirecek kadırr 
çirkin ve sıkıcı bir mevkiie dü.<ıü
rece.1< ibenden ıba.şka kimseyi bu
lamadın mı'!• 

Araba çiftliğe yaklaşryordu, 
G<ınç adam birderlbıre .kararını 
verdi. Bll ı:roe inıktını yQk eve 
gidemez, Peymaııla kaıışılaşa -
m.:ız, onun yüzüne baka.1ıazdı. Bu 
ha ...- gider de onu ı:örürsc çok 
fena oıacak, ona belki de çok bü
yük •bir hakaret yapacaktı. Hal
buki Pey!l"an ne de ol.sa bu ka
dar scncı..lir scvd~ i blr ka:dır;.Jı, 

kans• idı. Onunla bir müddet son 
ra, mesela yarın kanşılaşı.p görü
şürse daha ba>;ka olu.rdu. Cebin
den saatini çıkardı, fenerin ışı -
E!ın.da baktı, daha erkendi. Klü
be gitse orada arkadaşlarından 
bir ikisini bulaıcağı muhak.kaktı. 
Bir iki kadeh içki içer, biraz ku-

SAYFA -

ATATÜRK.'Ü 
SO GÜ LE 1 

-1 Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 66 I• 
Nabız Yükseliyor, intizamını Kaybedecek 

Bir Yükselişle Artışını Sürdürüyordu 
- Sabaıh vizitasına mı geldiler! [ 
Diye sormuş, hastalık müdde

ti içinde Ebedi Sefin başucun -
dan zaruri ihtiyaçlar hariç bir 
saniye 111ynlmıyan :beı)o<,rleri 
Mehmet: 

- Evet Paşam ... 
Cevabını vermiş, Atatürk bu

lunduğu vaziyeti mu:haiaza ede
rek sü.küta varmıştı. 

HekiırJ'2r yatağın yanına gel
di:er, operatör M. Kemal Oke 
hatır sordu: 

- Nasılsınız efendim? 
Ebadi Şef h111dit bir tavırla sert 

bir mukS!belede bulundu .. 
.S:l.bah vizit~sı yapıldı. 
Atatürkün nabzını tutan hekim 

ler; meslek sırrile bu temasın 
kendilerine if.:;a cttiği vahim bır 
neticeden ürpererek bircbirleri -
nin gözlerine baktılar. 
Nabız yükseJyor, intizamını 

kaybedecek bir yükselişle artışı
nı sürdürüyordu. 

Kriz muhakkaktı .. Ve önlen -
mesi de artık imkansızdı. 

A!atürkün bu tarihte tekmil 
beden sikı.:eti 50 kiloya inmişti, 
bu zafiyet ile tutulacağı asabi 
araz çe_rçevı:sindeki krizi atlat
mak bir mucizeni.ıı husulüne mü
tevakkıf bulunuyor, hekimle -
rin EsaseP daha aylarca evvel 
kendi ;ıörl.işlerile aralarında hük
mettilu.eı vahim netke; gün ve 
saat ın • esı te.~ 'eki edilen ebe<
diy.etc ıdika; kevfiyeti gtlıniş 
ça n• ş oıı.:yorou. 

M.amafili, yüz. .e bır ümidi de 
hasta!Jkıa mücadeıe için :.-~fi bir 
sobep addeden hekirllier sıvan
dı..ar· bücün kab:liyet.lede teda
vi i~~ne .ker:~~ ... crini vakfetti.er. 
Uğra~tılar, son :-;u alışın da bu ne
ticede müılıim bir rol oluugunu 
aralarııı.da söyle~erek işlerıne de
vam ettiler ... 

ler ya:ş bulutlarile örtüldü ... Ku
lal<lar işi1-mek istemedikleri bu 
kısa. kuru ve feci muıha'Vereyi in
citerek ve istemiyerek takip etti, 
Umumi bir sual gözden göze, a
ğız.dan ağıza tekrar:andı: 

- Peki ... Ne olacak? 
Ve ... Sükut bu göıı'.erle, hare -

ketlerle, dillerle tekrarlanan su
alin d'Oktorlar tarafından veri en 
veciz bir cevabı oldu .. Saat 16 ya 
kadar sarayda kalan Başvekil ba
şı göğsü.ne eğik, harekatı büyük 
bir yeis ifadesUe yüklü olarak 
hekimlerden son saat raporunu 
da şifahen aldıktan sonra ilave 
etti: 

- Ankaraya, hükfımet merke
zine döneceğim! 

Ayni saatte saraydan ayrılan 
Başvekil Haydarpaşaya geçti, 
korkulan neticenin yakınlığı do
layısile hükfımet merkezinde bu.
Junma zarureti karşısında kal
dı. 6 oonteşrin pazar günü akşa
mı saat 18 katarına takılan hu
susi vagonla Ankaraya dönriiı. 

Saat1er ilerliyor, kriz, asabi 
.bir ll:ıava içinde iıhiyen büyük 
hastanın zaif bünyesini ağır a
ğır istila ediyordu ... 
Akşama doğru asabi arruz ı!lıti

l:iıçlarla kendilerini gösterdi:er. 
Kriz, apaçık meydana çıktı ... Mü
davi ihekimleır obüyük hastanın 
başucunda, kri2in meydana ge
tirdiği as111bi ihtilaçlar;a Atatür
kün cetin bir ,ztırap devresi ge
çirmeğe J:ıazırlanu;ım çaresizlik 
içinde kalan in.sanların henüz do
lu tavırlarile takip ediyor.tarttı. 

(i\rka$1 var) 

Nutuklar Sulh Unıit
lerini Süpürdü 

Tedavi öğıcyc kadar sü!'dü .. Ya 
pılan btit'ün mücn::le:e.ere, göste
rilen tekmil ilıtım~mlara ragmen 
hastalığın vclıaınete d<ığm iler -
liyen se.vrini önlemek, yeni kri-·' eld Bilhassa son batta.da dünya ~·-
zi karşılamak imkiı.nlar•nı e ~ 1 ielerine Londra. ve Paris yollarile 
edem etli.er. 
Öğ.eden sonra saat 13 .. 
Nabız, Ebedi Şefin zayLf bile

ğinde mavi izi görünen damarın 
ktpırdamşile gözle farkedilecek 
derecede .şiddetli ve gayri mun
tazam atı.şiar yapıyordu .. 

Teneffüs sıklaı;ıyor ... Hararet 
yükseliyor, Eıbecli _Şef as~bi bir 
buhranın kapı eşıgındekı araz.ile 
bir iıhtLlca dol!ru gidiyordu. 

Hekimler tıbbın emreitiği her 
şeyin yaptıktan sonra. artık va
ziyetin ink;.şafını bekıcmek ve 
işi mukadderata terketmek mec
bur.)~ ı.e lıir kenara çc;...udiler .. 
Dı~a .. cıa, bı. i~ık .salorııd<t dcrln 

bir ,üklit ve ondan çok d"ha fruz
la bir heyccaıı1a göz..L•rinı, ku -
taklarını hekim.erin ağ'zlarına 
dikmiş bekliyen mebuslar, du;a
n çıkan tedi<Vi heyetine sordu -
!ar: 

- Nasıl? ... Vaziyette bir de-
ğiıŞiklık var mı? 

Hekimler h~bir kelime söy
lemedileı-, baışlarını sadlıyarak 
vaz ,elin vabametini etraftaki -
lere anlatLlar. Başvekil müdavi 
tabiplere sordu: 

- Vaziyet QOk ciddi deği:l mi? 
- Evet! 
- Vahametin derecesi? 
- Saat ve dakika mese!ESi. 
- Atlatma imkanı? 
- Çok zayii! 
Dok!ıQ.darın ağzına çevrilli göz-

mar ovnar, kendini unutur, va
kit geçirirdi. Bu karan verdik -
ten sonra ar~bacıya seslen<li: 

- Eve gitmekten vruz geçtim. 
Beni M-0da.ya klii:be ırötür! 

-18-

0 akı;am •geceniz hayırlı ol -
SUilJ d,;ip çekilirken Dilbeste 
çok gün görmüş ihtiyar kafasını 
sallıyarak Peymana çıkıştı: 

- Küçük melek ohu gece Ga
lliple beraber <ı kadının davetine 
gitmeli idi. Allah bi'ZC bağışlasın 
amma küçük melek daha pek ma
sum pek tecrübesiz bir çocuk, 
dünyanll} kaç bucak olduğunun 
farkında değil. Böyle kadınların 
erkek'lere nal·er yaptığını bilmi-, 
yor. Ben ona söylüyorum, kadın
lar gözlerini ,iôrt açmal11 kocala
rını başı l.:,,.o.:;; bır~&!nanlaıı d;.yo

runı, beni de dinlemiyor. Hemen 
Allah hayırlar versin!. 

Peyman akşamdanberi içini 
keımiren ı:ariıp bir hisssikablel
vukuu belli t'tmeıneğe g&yret e
der~:. :Qilbesteyi teskine çalıştı: 

(Arkası var). 

C"Önderileıı haberlerde, Almanya bak-
kında birtakım maJô.:mat verilmekte 
JdJ. Bu haberlerin ve Her HIUer ta -
rafından yeni bir suTh. teklifi yapLI&-

caiı sözlerinin, Almanyanı.n resmi a
jansı vasıb.sile yalanlandı!ını l'Ör -

mekteyiz. Bu tekzibin diğer bir mi-
nası da, harbe devam busmunda AJ-
.manyada döşünce aynlıkları bulun ... 
ınadığ'ını anlatmaktır. 

Hakikat halde son lıafblarda Lon-
dra ve Paris ile Bertin radyoları da
hi karşllıkh olarak, hasmını suçlu 
göstermek, mllleUer ve bltara.nar u-
mumi efkiirında. zayıf ve haksız ola -
ra.k tanınmak propagandasına _!!benı

mtyetle devam eylediler. Bu vaziyet 
içinde İng-11tere ve Fransa.da mu.hte-
lif nazll'la.nn nutllkla.rını da. anlamış. 
dinlemiştik. Bir la.raftan bn nutuk
lara, diğer taraftan AJ.ma.nyaya ya -
pılao ithamlara cevap vermek, harp 
mes'uliyeüni İngUtereye, sonra da 
Fransaya yüklemek g'&yesile Von h.ib

bentorp b. Da.nztr'de bir nutuk söy .. 
ledl. 

Her Bitler, müteveffa Mareşal Pll
sudı-kl Ue 1934 yılında Danzig ve Ko
ridor meselesinin ballt hususunda 
mu la bık kalnu.şlar, G"eoen senenin 24 
Blrinci~inlnde Bitler, Polonya. elç.i
sinl Bert.esgaden'e davet e7Jemlş, s&
fire, DanzJg'in siyaset.ten Almanya7a, 
lklısade!' Lehislana kalmasını teklif 
eylemiş. Bu sureUe iki devletin ha -
dulları kat•tıeşecek, 2.5 senelik adıe· 

mi tecavuz pa.kU lmzalanaca.Jmıq. 

939 senesi Haziranuı 5 inci ~ü ayni 

teklif Polon:ra.nın sabık H:u-iciye Na,.. 
zırma da yapılmış. Ayni yılın 6 lla
ziranmda Miı.nlh'te Z6 Kanunda Var
şovad.a Fon Ribbentrop ve Miralay 
Bek arasında. ayni esaslar münakaşa 
edilmiş, mütabakat hasıl olmuş, fa
kat 21 Mart 939 da, Lehisland:ı.Jti Al-

manlara yapılan muamelelere dair 
Varşova hükümeü.ııe verilen notada 
nazarı dikkati ceJbedllmckle beraber, 
konuşulmuş esaslara yenilenmesi is
tenen u1:1a.}nıada mevzuu balısolduğu 
halde, 26 MaE'lta Varşova. htikümetl 
red Ue muka.belede bulunmuş, Ber -

tindeki Leh sefiri Da.n:z~ ilhakmm 
harp demek olacağını söylemiş, yapı
lan d.aVeU red ile beraber, Miralay 
Bek le Berlinc gitmemiş, Vş.~ova 

lıiikUmeU, İnıilterenin garantl!ini te
ınln ile müdafaaya karar vermlş. 

Almanya Hariciye Nazırının nutku, 
hi4rbi, İngıltere kabinesinin evvelden 
hazırladığını beyan ile. Çemberl:ıyn 
kabinrslni mes'ul cöstermr=ğe matuf
tur. Fransayı, İngiltl"reden ayırnın.k 

ga.yesine göre de t.crUp edilnıi!llir. 

İngiltere ve .Fn.nsada dahi •. \huan
n mes'l!l C'ÖstcrHmektcdr. 

HAMİT NURİ mMAK 
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1 Garp cephesinde Galip Ef gani' nin Muhakemesi Çocuğunu Soka ... 

Amerikan Vapurunun! 
Tevkifi Mesele oldu 

Halifaks'ın 
Nutku 
..Aaş tarafı l lnct sayfada) 

vazenesini tekrar tesis edeceği 
de ümit olunmaktadır. Neıvyork, 25 (A.A.) - Ameri

kan City of Flint vapurunun bir 
Alman kruvazıörü tarafından tev
kiii ve ibitaraf limanda mevkuf 
tut ulrnası Amerika matbu atında 
şiddetli neşriyata yol açmı.ştır. 

Herald Tribune de şöyle yazı
yor: 

Bu hadise siyasi bir dinamit ta
şıyor. Fakat bunu soğukkanlılık
la tetkik etmek lazımdır. 

Vasington, 25 (A.A.) - Cuın
hurreisi ile Hull'ün, City of Flint 
vapurunun müsaderesi hakkmda 
ki beyanatından sonra, ayandan ' 
Connolly, bitaraflık kanunu pro- j 
jesinin City of Flint vakasına ben
zer hi\disllerin zuhuruna mani o
lacak bahri takyida-tı ihtiva etti
ğini ayana hatırlatmı.ştır. 

Hariciye Encümeni azasından 
Herutigs demi>ıtir ki: 

Ger:;.·nin müsaderesi hiı; şüp
hesiz, mecliste, ambaııgoya bir 
kaç rey kaybettirın~tir. 

City nf F'lint'i müsr,iere eden 
Alman kruvazörü, Emden idi. 

Londra, 25 (A.A.) - Daily Te
legraph'ın Vaşington muhabiri 
bildiriyor: 

Amerikanın City of Flint va
purunun 3ovyetler tarafından 
mevkuf tutulması, bu tevkii ha
disesinin hukuki cepheleri üze
rinde derin bir münak~a açmış
tır. Burada iJızar edilen ümitle
re .<ıöre, bu hadise, Sovytelerin 
umumi hattı hareketini aydın -
latmağa yarayacaktır. 

Amerikan Amirallik dairesinin 
hukuk müşaviri Silaks Akstell, 
beyan.atta buulnmuııtur: 

Sovyetler Birliği, a,ıktan açı
ğa Almanya yanında yer almak 
istemez ise, vapuru muhakkak 
surette. geri vermelidir. 
KREDİ usuiü KALDffiILDI 
Vaşington, 25 (A.A.) - Ayan 

meclisi, Atlantik denizinin şi • 
rnalindeki tehlikeli mıntakalar 
hariç olmak üzere sair denizler
de Amerikan ti:caret gemilerinin 
tabi tutulduğu takyldatın kaldırıl 
masına dair bitaraflık kanunun
da bir değişikliğin yapılınasını 
kabul etmi<;tir. ı 

Ayan meclisi muhariplere dok
san günlük kredi açrlmasına daor 
olan maddenin ilıgası U;i.rı yapı.lan 
teklifi kabul etmiştir. 

Nutkun Akisleri 
(Baştarafı 1 inci sa;Y!ada) 1 nu iddia ediy<ır. Ribbentrop'ırn 

B(Ltün askeri eksperler, yalnız • aldandığını ve Alman miHetini 
bir nokta üzerinde müttefiktir. aldattığı sık sık vakidir. Bu defa, 
Bu nokta da şudur: Almanlar, hayatında en büyük yalanı söy-
Bı.ıgünkü taktikleri ile, müttefik !emiştir. 

ler G<ınelkurmayının zihnini teş- Bütün dünya biliyor ki, Tuan-
viş etmeyi ve kütle halinde hü- sız askerleri Hitieri.zınin delice 
cuma kalkacaklarına ikna eyle- ihtirasına artık bir nihayet ver-
meyi istihdaf. etmektedir. Bu su- rnek için çarpı.şıyorlar. Bütün 
retle, muttefıklcr de taarruz sa- dünya .i:ıili)'(Jr ki Fransız asker-
h.asına kütle halinde asker talı - !eri, ancak Nazi' Hegemonyası 
şıt edeceklerdır. yere vurulduktan sıonra ellerin-
Hakika~~e ise Almanlar müte- den silfilılarını bırakacaklardır. 

addit ve oiribirinden uzak hedef- Ve Von Ribbenlrop, bizi, korkak-
kre karşı şiddetli ve münferit !ıkla ittilıanı ediyor. Eğer bu söz 
taarrruzlar yapacaklar ve Polon- daha başka bir kimsen.in ağzından 
yada takip ettikleri swkülceyşi çıksaydı bir hakaret olurdu. 
tatbik edeceklerdir. Ancak Po
lonya ce-p!ı esine ]ık; te benzemi
yen garp cephesi şartlarında bu 
tabiye ve sevkii.Jceyşin ne dere -
ceye kadar muvaffak olabileceği 
kestirilemez. 
FRANSIZ GAZETELERİNİN 

MÜTALEALARI 
Paris, 25 (A.A) - Havas A

jansı bildiriyor: 
Bu sabahki Faris matbuatuım 

tefsirleri: 
Lucien Burgues, Fetit Parisien 

gazetesinde diyor ki: 
Von Ribbentrop'll'!l. dün Dan

zlgd e söy !ediği nutuk hiçbir red 
cevabına layik olmıyıan, hakika
ta muhalif bir matadır. Hitlerin 
mümessili, Çcmberlaynın, Hit -
ler hakkındalti yemininden dön
me hakkındaki ithamını redde 
teş<>bbüs etmek için, ayak.lanmış
tır. Fakat buna asla muvaffak 
olamam:ştır. Von Ribbentrop, 
Fransızların sulhü imza et:neğe 
amade olduklarını ve bizi harbe 
mecbur edenin ingiltere olduğu-

Eski Sadrazam 
Salihin Cenazesi 

Gustave Herve, Victoire gaze
tesinde, İngiltere aleyhindeki bü· ı 
tün bu sözler, Hitlerin yalnız kal
dığını isbat ediyor. Hit!er, Fo
lonyaya yaptığı tecavüzle, İtal
yayı isyana sevketmiş, Stalinle 
kucaklaşarak İtaiyayı tiksindir
:ı;ııi.ş, Balkanları Sovyet Rusyaya 
verı>rek İtalyayı ürkütmüştür. 
Dahilde Hitler, herkesi rahatsız 
ediyor. Bedbaht Führer ... İngil
tereyi abluka etmek istediğini 
söylemesi düpedüz rabıtasız bir 
söz değil nrirlir? Bizi İngiltere -
den ne pahasına olursa olsun a
yınnak arzusu, Hitler'de bir fik-
ri sabit olmuştur. 

Gustave Herve, yazısına devam 
la •Hitler, Fransızları budala mı 
zannediyor. sualini sorduktan 
sonra diyor ki: 

Ondan., bize ilıtirnam gösterme
sini istemiyoruz. Bizim, biz Fran
sızların istediğimiz şey, onun en 
münasip şelrilde, ortadan kaybol
masıdır.• 
Ajansı bildiriyor: 

~iya Gökalp 
Ihtif ali Dün 
Yapıldı 

Söylendiğine göre, Bulgarista
nı, Macarislanı, Romanyayı ve 
Yugoslavyayı ihtiva edecek olan 
bar!.'?Çı bir blok kurmak S\!reliy
le yeni bir küçük antant teşkili 
inıkaru derpiş edilm€kte ve bu 
)'.0kun İtalya tarafmd'1n müza
heret görmesi, Türkiye ile Yuna
nistanın da dahil olabilecekleri 
mevzuu bahsedilmekt€dir. 

ROMANYA KABİNESİNDE 
KISMİ TADİLAT 

Bükreş, 25 (A.A.) - D. N. B. 
İyi rnalıimat alan mahafilde be
yan olunduğuna göre, yakında 
kabinede kısmi tadilat yapılacak
tır. Bu tadilatın hedefi hükume
tin esasını genişlelmek ve •milli 
kalkınnı.< cephesine• dahil bulun
rnıyan unsurları da hükıimet içi
ne almaktır. 

Eski liberal partisine mensup 
iki kişinin ismi geçmektecLr. 
Dahiliye müsteşarı Buran isti.fa 

etm"ıtir. Fakat muvakkaten vazi
fesine devam edecektir. 

SİNYOR GAYDA YİNE 
PİRELENDİ 

Roma, 25 (A.A.) - Giorna}e 
d'İta!ia gazetesinde Gayda, Türk 
pakt= bir barı.ş ale.i o:duğun
dan şüphe edıyor ve paktın esa
sında İr..giliz - Fransız çember si
yasetine dayandığı ve İtalyanın 
Karadeniızde yayı4masına nıiıni 
olmayı istihdaf eylediğini hatır
latarak, Türkiyenin bcı muahede 
ye ragmen Baıkan antantm<la kal
masın.n Balkan sistemi içjn ye
ni bir mesele ortaya çıkardığını 
bildiriyor. 

Gazete, Arnavutlukla İtalya
nın birleşmesi üzerine İ'.alyan si
yase inin Balkanlarm göt.eğine 
kadar yayıldığını kayd<derek 
•Esas nokta buradadır• diyor. 
Bazı gazeteler vak:aları du -

manlı resimler ve şairane aşk . 
hikayeleri içinde perdelemiye ça-ı 
lışıyorlar, fakat Italya serenadla
ra kulak asmamakta, billıkis ha
diselerin seyrini çok müdekkik 
bir ı;özle tak:be devam etmek is
temektedir. 
SADABAD PAKTI DEVLETLE-

Rİ KONI<'ERANSI l 
Faris, -"j (A.A) - Havas A

jansı bildiriyor: 
Sadabat paktı devletlerinin ya

kında bir konferans akdedecek -
]eri hakkındaki haberler Pari.ste 
alaka ile karşı lanmıştır. 
&ın İngiliz - Fransız - Türk an· 

laşmalar:nın bu içtimala herhal
de alakasız olmıyacağı zaıınedil-
mekledir. · 

Konferans ya Ba~atta yaihut 
da Ankarada toplanaeaktır. 

HALİFAKS'IN NUTKU 
Londra, 25 (A.A.) - Royler A

jansı bildiriyor: 
Lord Halifaks, hükı'.ımetin en 

nafiz taraftarlarını ihtiva eden 
1932 komitesine mensup 300 par
J.amen.to ve Avam Kamarası aza
sı önünde bir nutuk söylemiştir. 

Lord Hali.faks ezcümle birkaç 
aydanberi vaziyetteki değişik

lik hakkında mü•aleasıru bildir
m;,, ve bilhassa Türkiye ile yapı
lan muahedenin ehemmiyetini 
ve vaziyet üzerinde istikrar te
minine matuf olan tesir ve nü
fı.rzunu kaydey ]emiştir. 
Nazır keza İngiliz kudretinin 

Büyük Britanyanın stratejik men 
faatleri için bütün b;ı,yat nokta -
larda takviyesi lüzumuna işaret 
etmiş ve şerefli bir barış akdi 
saati geldiği zaman tıfilen mev
cut olmıyan emniyetin tesisi için 
bütün gaymlerin sarfı lazım gel
di~ini Have eylenı;,,tir. 

-Jd nı._uhabirt, Sovyet Ruspa ile Fin 

(Baş tarafı 1 inci ı;ayfada) 
aklı> balı.riye 6ilabendazl&n ve onlar
dan sonra Reisieumhurun İstanbul 
Kumandanh.tuwı ve İslanbul beledl
ye.sioin çclcnkJeri ve nihayet merhu
mun Türk bayr&ima sanlauş ola.n ce
nazesi cellJ'ordu. Cen•Mntn önüıı -
de matem havasa galan bir bando 
vardL Gcnçı .subayla.rdan mürekkep 
bir manga, meçleri aşatıda olduin 
halde cenazeyi .hamil top arabasının 
etrafında. y ü.rüyorlardı. Cenazenin at"
ka.sında merhum müşirin ailesiJ İs
tanbul Kumandanı Korgeneral Balls 
Bıyık.tay müt.ekali askeri rical ve er
kin ve dostları :yürüyorlardı. 

Bu muazzam ala:r. Ankara cadde
si. Sultanahmet tarik.ile Beyazıd'a va
sıl olmuş ve cenaze .hilmazı orada. 
kıhııdıktan sonra. Şehzadebaşı~ Fa .. 
tih yoll:ın takip 11e Eyübe nakJed.Ue
re-l\ orada.lti aile kabristanına. defne

dılıoi tir, 

Büyük TüTk sosyoloiu ve mötefek ... 
kiri Ziya Gökalp'm ölümünün 15 Jn .. 

ci yıldönümü miinasebetiJe dün sa .. 
aı 15 te Üniver.-;te konfe.ra.ns sale ... 
nunda büyük bir loplaulı yapılmJt • 
tır. Toplantın edebiyat fa.külts:l .Pl'G

fesörlerlnden Muslaıa ŞeJdJ> Tunç aç

mıştır. Müteakiben felsefe fUbesi ta· 
JebeJerinden .Kudsi bü.yük mütefek .. 
k:irln t.ercümeJ halini ya.pmış ve bun .. 
dan sonra kürsüye gelen muhtelif ha
tipler Türk milliyetçiliğinde, Türk 
terbiyecilltlnde ve Türk içtlmalya -
tında ZJ.ya Gökalp'ın mülılm rollerini 
tebarüz ettirmişlerdir. 

Büyük bir kalabalık huzurunda 
yapılan bu toplantıya merhumun 
c.Ahlil> ve cAile> lsimU şiirleri de 
okwuırak nllıaye& verilmiştir. 

Finlandiya·· 
S. Rusya· 

1 
laudlya arasiDda. bir misak akdı için 
'l\.IQskova tarafından yapılmış olan 
te~Uflerin Paslkivl ve Fanner tara -

(rodan bunlan ·kabnl etmek mes'u .. 
Iiyetlni deruhte edcmiyeceklerini be .. 
ya.na sebep verecek mahiyette oldu .. 
ğunu bildirmektedir. 

(Bas tarafı 1 inci sayfada) 

PollUken'in Helslnkl'dekl muhabiri 

Sovyet tektif!erinin Flnlandya mec
lfslerlnin davetini istilzam edecek ma
hiyette oldutunu beyan etmektedir, 

(~ tarafı 1 inci sayfada 
zt:yet almak kararım verdiği zaman
dan illbaren hiçbir askeri ebemmlyel
ti kalmıyan bu ormaıılığııı büyük bir 
kısmını talıllye e!Ukten sonra, Fraıı
su: kıt'alarmın cenupta ve şarkta, or .. 
manuı nihayet Jusmılarını teşkil eden 
tepelerdeki mevzileri muhafaza et -
tikleri maJU:mdur. 

İşte Almanlar, bu mewilen> ka.r
şı harekete &'eçmişlerdlr. Bu hareket 
mahdut olmakla beraber, uzadı.k!:~ 

Fransız kuvvetleri ta rafından ciddi 
bir mukavemet uyandırmış, bu mu
kavemet artmış ve şiddetli bir mu. -
harebe halini almıştır. Fransız ileri 
mevzilerine karşı Alman tazyiki ar -
tmca, kumandanlığımız, teııuıde ma
ruz mevkileri kurtarmak ü:zere, mun .. 
lazam bir mukabll taarruza ırtll'melt 

zarnreUnde kalmıştır. :llnhasamatın 

başlang-ıcında.nberi, j}k defa olarak 
dünkü Fransız tebUğinde, Fransız 

kılaatı tarafından bu nevi bir hareket 
yap~ldığ-ı zikredılmek:t.edir. Bu da, a
raziyi elde tutmak için ~onuna ka. .. 
dar mücadele etmek hususundaki kati 
azmi göstermektedir .. 

Daha şarkta, Rhin nehri boyun
ca tam bir sökü.net vMrdır. Yalnız 

Alman hoparlörleri bu sükUDeU ih -

ıaı etmekte ve şu tarzda ıtözler söy
lem~~ ı~dir: 

Fransa. ile harbetmediğimi:zi. nlha -
yet anlıyacak mısınız? 

Fransız askerleri, hu ·al.ı.)'ın artık 

yeter olduğunu söylüyorlar. 
Londra, 25 (A.A.) - Bava işleri 

nezareti, Kralb'et hava kuvveUeri 
tayyarelerinin son 27 saat içinde Ber 
lln, 1\-f~deburg' ve Bamburg üzerin
de gece istikşaf uçuşları yapJJllŞ ol
duk~arını haber vermektedir. 

----<>o----

Edenin Nutku 
(B:ı.ş tarafı 1 inci sayfada) 

hafta zarfında hür demokrasile
re ai' lı ~·vetler her an mü.ema
diyen artmaktadır. 

1.....cieıı buncan sonra harp ve 
su.Jı h!!deflerinden bahsederek 
demiş.ir ki: 

Ilfi!.ı"tler arasında iyi niyet 
prens:bi için doğüşüyoruz. İyi ni
yet o'.rurdıkça ba:;;ş olaTTiaz. Kuv 
vetini vaid.eri tu .. n1amaktan ve 
kuvvete şeref vermekten alan 
sisteme r.Hıayet verinciye kadar 
döğüşe devam etmeye azme.miş 
bulunuyoruz. Bu defa yalnız har
bı degiı, harp sonrasını da kazan
malıyız ki, bu ikınd zafer belki ı 
de en çetini olacak•.ır. ı 

Eden müteakiben bitarailara 
işaret ederek şöyle demiştir: 
Şuna inanıyor ve şunu biliye>

ruz ki, bugünkü harbe doğrudan 
doğt uya iştirak etmiyen ve fa
kat bu harbin neticelerinden zi
yadesile müteessir olacakları için 
ve neticeyi endişe ile beklemek
te bulunan d:.ğer bir Nık millet
lerin hürriyeti bizim bir millet 
halinde mcvcudiye•imize bağlı 
bulunmaktadır. Türkiyenin yap-
1ığı hareketin haltiki manası da 
bunda mündemiçtir. Türk1yenin 
teşkil eıtiğı örnek, stratejik ehem
miyetinden çok üstündür. Türki
ye miiletler arasında iyi ı:ı.iyet 
prensibi lehinde vaziyet almış -
tır. Türkiyenin politikası bütün 
harp sonrası devres'nde is:ikrar
lı ve. metin bir politika olarak , 
tebarüz etmiş ve bir muahedenin 1 

tadilini istediği zaman bunu yap
mak için kuvvete müracaat su
retile de~il mutlaka müzakere yo
lu ile hareket etm~ir. Bu böyle 
bir politikadır ki, eriştiği kemal 
noktası 1936 da Montrö da müza
kere ve imza edilen anlaşma ol
muştur. 

'---=-Gli_Nu_· N_T E""".'."N_KIT_L_ER_l __. 
Donanmalarımız 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
artık Söleymantye camllnl nurlandır
dığıınu ci.bi donainıamız, ampul ye ... 
rine her yerde n.iJ"OU kullanmamız, 

ahşap kapıdan, kereste parı:nakhktan 
vazgeçmemiz ve donanmalanmızuı 

giizelllğlnl lemin için İnglltereden bir 
mütehassıs getirtmemiz çok yerinde 
bir iş olacaktır. 

Büyük bir şebrl doııalmak, yeni 
bir şehir kurmak kadar ihtisas işidir, 
Hele geceleri denb: alayları ıertJ11 et
meldelti aceınlllğ:lmb ı::ok barizdir. 

Sokağa almakta oldutumnz bir 
&elerJik donanma masraflarmı ni
hayet mem.Jekel.im.Jzde bir müd
dei kalıp bn işt yoluna koyacak bir 
mütehassısa verirsek, hem tamli ye .. 
re para dökmekten knrtuJu.r, hem de 
büyük şehirlerimizi bayramlarmıız.a 

yakışır tarzda siislemlş, aydınlatmış 

oJura:z;. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Perapalas Otelinin 
Sahihi Anlatıyor 

Bir Ressam, Bir Halı Tüccarı 
da G. Ef gani' yi Da.va Ettiler 

Ferapalas otelini dolandır • 
maktan suçlu Galip Afganinin 
muhakemesine dün akşam 5 in
ci asııye cezada devam olunmuş
tur. 

Dünkü ceLsede evvela Perapa.
las oteli sahibi ~Iisbah dinienmiş
tir. Misbah, Yemenli tüccarın bir 
l(ıin kendiliainden gehp otelinin 
dairel1'riru gezip mtiriiır.e muta
bık kaldıgını ve b;.iıhare de ken
disile de görüş~rck 3 daire için 
an _ ıAfar ._nı söy ıemiş ve C!"hCÜm
le: 

- •Bu zat evvela itimat telkin 
etrr. _.ı. Çunkü üzerinde 1000 ln· 
g:iL . .L. ı .. raıı, .. bir banka mektı..ıou 
vardı. Ha, w bır gun borsa da:rc
sıne gıaerek bu paradan 50 lira
sının harice sev.ki için ızın aı.dı
ğına dair aJ,ına şerh yazdırdık
tan sonra bunu oteıde düşıirmüş
tü. Kapıcı buiup bana getır.nce 
bU.Sbü.iın itınıadını ara .... Sor.ra
darı ögrena.iğune göre mekıubu 
kas.en düşürmüş! ... Maksat be
nım göriıp inanmamı temin et -
mekmiş. 

Kendisi oteldeki hes;ı,bından 
başka ayrıca lutap aıaca ı beya
nile bir defa 650 diğer scfennde 
de 250 ıira benden borç para al
dı. Sonra; •sabun, zey.ınyağ ü
zerine büyıik muameieıer yapa
cag.m• d,yerek tavassutumu r.ea 
etti. Sezai Ömeri çağırdım. Fa
kat yiı:e maksat giısieriş ve be -
n.ın gözümü boyamakınış! ... Ni
tekim ayni şeküde tütiın ıımitet 
şırı<.etilc de sözae konuşn ya gi
rerek yine ı.şi n.ct.cesı.ı bıı a.k:Lı. 

Arlık kendisinden şüpheknmiye 
başlam.şlim. J<'a uralanmızı ö
demcyınc bu şüphem busoütıln 
arttı-.... 
Demiştir. 

Bunu takıben emniyet mudür
lügu 2 inci şube k.omiser,erınden 
E.şref ve arkadaşları dın.enıniş -
tir. Eşref Misbahın Emniyet Mü
dür.üğürı.ae suçluya hita.ben •pa
raları Mısıra gönder. dediğini i
şitmediğ.ni, kend>!erini uzlaş -
tırmak için ça.ill/tıklannı söyle -
miştır. l 

Galip A»gani Eşrefin şahade-
tini ka.lıuı: e.meın;,, ve Misbahın \ 
tarafını iltizam ettiğini söy liye -
rek: 

- cO vakitte böyle yapm,ştı. 
Kendisini Reisicumh\ıra şıkiıyet 
ett._ • demiştir. 

Eşref te sadece vazifesini ifa et
tiği ve doğru şahadette bulun • 
duğu cevabını v~tir. 

Bilahare Beyoğlu Merkez Na
hiye müdi.ıru Fevzi dinlenmıştir. 

Nah'.ye müdürü; Galıp Afga-

niniIJ bir gün yanında bir kadın 
olduğu halde kaymakamlığa ge
lerek kaymakam teft~te oldu -
ğundan ke ııdisile görüştugünü 
ve: 

- cPerapala.s otelinde yatıye>
ruz. İmzalı faturaıarım muc:bin
ce parayı derhal öae:niye bazı -
r12. Llıkin faturaları ibraz etmi
yor!• 

D.ye şikayet ettiğini söyliye
rek: 

- Hemen Misbaha telefon et
trn. KendlSı yokmuş. Otel mü
düru geld:. Frans.zca olarak ko
nuşup Ge ip Afganı ile kendisi
ni vuzı.estırmek istedim. ~'akat 
müdür türkçe: 

- Bu adam dolandırıcıdır. Mis
bah ta şuru.l! kendısini şikayet 
içın adliyeye gilm1.>tir! diyerek 
fran.ızca konuşmadı Akşam üze
ri i\lısbah gelip kaymakamla gö
rü.<; ıi. E:-tes. giın ce Galıp Afgan! 
tekrar müracaat etli. Ben: 

- cİş artık adli safhaya inti -
ka, e:m~tır. Siz verecegıniz ka
dar parayı notere yatırınız• de
dinc. Bir şey söy..emeden gitti. 
Demiştir 

Bllildan sonra suçlu tarafın -
dan Misbaha yaz.lan bir ingiliz
ce mek.ı;bun tercume.;i okunmuş 
tur. 
A_ylı bir ifade .le yazıldıgı gö

ru..< .. ou mc-x.tup.a Galip Afga
nı, o .,. >ah bıne uzla.,mak teklif 
ed.yor ve ça) ın soguklı;gwıdan, 
serv sin ooz~klugınıdan ~Ikf;.ret 
e tik~n sor .• .ra~ •oı.;.u,·n para is
tıyorsunuz. Stze 50 kuruş gdnde
rıyorum. Bu para; buyün ögıe ye
n1egınıle ç ! mız .suyu-"'! bede -
licLr. Anlaş amız rcucwince su 
cPansıyon komplt.» ye dahıl ol
madıgından bedelini hemen tak
dim ediyorum.> diyordu. 

YENi DAVALAR 
r..1ektuptan sıonra eski Aydın 

oteli sah-hı Osman ile halı tüc
carı Fiyosyan ve dünkü sayımız
da iddias.nı haber verdiğimiz ma
kine r...-,;;amı N acinin da va arzu
haılcri okunmuştur. 

duçlu vekili; her blı·i ayrı ayrı 
para talep e_ inde bulunan bu 
z,.tJann davalarının şimdilti mu
hakeme ile birleştiriJ.ı:miyeceğini 
iddia etmiş ve neticede mıııhak.e
me müddeiumuminin gerek bu 
hususta fe gerek esas hakkında 
müt.aleasını bildirmek üzere ayın 
31 inci saıı günü saat 16,30 a bı
rakılmıştır. 

Dünkü muhakeme saat Hl dan 
18,30 a kadar bili fasıla 2,5 saat 
sürmüştür. 

Bulgar n eclisi Feshedildi 
(Baş tanıtı 1 inci sayfada) 

mede ezciimle şö7le denmektedir: 
Haricü siyaset bahlilnde bükümel, 

son iıieDeler zarfmda takip edilen da

blli ve h&rlci sulh siya.seUne, inhiraf 
elmeksWn. devam eyllyecektlr. Ta • 

:m.:ımile sulhperver olan ve komşu 
devleLlerle daima. daha S&mlmi ve 
dostane müna.sebeUer inkişaf ettir -
mek arzusu ile müteballl bulunan 

hükilmel, Bulgarislanııı bu memle -
kellerle münasebeUe.rlndeki itimadı 

lakviyeye ve tarslne ı:a:rret edecek
tir. Bukar milletinin n!Tellerine ta -

kaböl eden bllaraflık slyuetlnl takibe 
kat'i sıın:tte amıelm.iş bıılıman hii
ktm.el, şimdiye kadar olduiıı ırlbl, 

blil'ük devleUerle ve d.ifer mem.le ... 
ketlerle iyi ve dostane münasebetler 
idame eyllyeceltllr. 

Hükümel be:rannamesl ~yle nl -
hayet bulmaktadır: 

~ısında bulunduğumuz fevkali
de hoidiseler ve bu hadiselerin yarat
tığı endişeler sebebile, hükümel Kral
dan, mebusa.o. mecllsini feshetmek ve 
halkın arzusunu yeniden yoklurarak 
bu arzunun serbestçe ifadesine 1m -
Jr:iLn vermek ıizere yeni lotihabai t,a... 

rihinl tesbit eLmek hakkındaki meş -
rutı hakkuu kullanmasını rica.ya. 
karar vermlştlr. 

HALKA GAZ MASK.ESİ 
DAGlTJldYOR 

Sotya, ıs (A.A.) - Sofya beledJ. 
ye medlııl halka nz maskeleri clait
lilinas.ı ve han. akmlanna kaqı lllfı· 
nak için ~O mllron len.hk bir laedl 
kaba! elmlşllr. 

Bakırköy Asfaltı 
Bakaköy ufal! yolımım tamiri ik

mal edllml~lir. Ya.kında yolun te -
sellüm mu.amelesi 7apılaea.kt.ır. 

-=======================:::::::::~ı~ 
HALK OPERETi 

Bu akşam Saat 9 da 

~ K.at§loınıDarolfil Be~endBğD 4 
! YAZAN: M. YESAR/ ! 

~==:::::::::::==================== 
1864 senesinde Tophanede doğmuş 

ol-ı.n merhumun şahsında memleket 
ve ordu fazileUl bir evlıidmı ve siya
si hayatında memleket menfaatinden 
başka. bir şey düşünmem.it olan dü -
rUsı. bir tJevıet adamını kaybetmiş .. 
tir. (A.A.) 

~-~!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'~!!!!!!!!~~ 

Gözü Görmemiş mi? 

•. . 
:;a:?:~~:r~e!!~~~1 ···-eu Aksam iP K ve SARAY Sinemalarında birden -
:ı;,,en:ı~ ~:.ı=l~d~o::: ı::.~~~ : A n n A ILI o N /';=:;> re N N le=' 9F Do 
ilkler yapmış olmaları lbllmallnl, Lll (6 (6 ~ lf""ll ~ ll:::ı ~ U 
bunun da Flnliııdiya hükfımellyle 

yeni bir ı.llşareyl icap etılrdltlnl i

zah eyJemiştlr. öDk TÜRK IFöDmD 

ğa Atan Ann 
(Baştara!ı 1 inci sayfa! 

getirsin ve kıyası nefsetsin. o vı 

kadına bak vermemesine iınk:in ,_ 
tur. 

Zavallı kadın ne kadar doğru t.O 

Jüyor, Da.rülattze bir an.nenin ken 
elile götürdüğü çocuğu alm.asın da. 
mutlak sok.aktan topladığı fotuklara. 
baksın; halbuki a.ımen.in dotruda.n. 
doğru.ya ı-ötürdüğü çocuğu almakta 
daha büyük isabe~ ve bayır vardır. 

Bir kere çocuk büsbütun asılsızlar ne
sllsi.zler sırasına geçmem~ olur. Sonra 
a.nnesi ileride vaziyetini düıe1tecek. 

olu..rsa celir, !:Ocuğu.nu alır ve za valı 
Yavrucak ta bu suretle ana şefkat ve 
mııhabbeünden büsbüL-~n malırum 

kalm&mış bulnnur. 

Vaktile Türkün en Jl'lumtaı va.sd
lan hayirperverlik, mürüvvetkirlık. 

idi. onun için memJcketioılı.i.n her 
yerı.ndıe hesap. a: denectk kadar ha

yir mues~esderi. şefkat. yw1J.arı vü
cude g:et.irilıniştL Fakat son zaman
larda dıinY& ile beraber biz de çok 

adi, çok bayaiı bir maddicillk yolu. 
tuttuf1muız içın hayil" ve şefbt hl:i· 
lerim.iz ,.avaş yavaş aulmağa başla· 

dı, memlelı.eiln billıas>a pek çek ol:ı.n 
lhlly~ erbabını düşünecek yerde, 
kendi uvk~ eğlencem.lzl ve me.n
faa-t.nıizi tatmin ve temini her şeye 
~rcih eder olduk. 

l\leseli bakınız, şu son senelerde,. 
İstanbulda, ne hususi, ne amumi. ne 
resmi, bir tek hastahane yapmı~. bir 
tek şefkat yurdu tesis etmiş de-iiliz.. 
Darilloiceze ıribi .,.-eg-ine bi('areler ilti
cagi.lu, Gureba, Ha.seki Giılha

oe, Etral hastahanesi gibi bütün 
hastahaneler hep eski müesş:ese!c.r..

dir. Böyle nafi ve hayırlı mUessese
ler yaptlmamasına mukabil, acaba ne 
kadar hizumsuz, faydasız yerlere, bi
nalan, tesisata para sarfettiilınlı.i 

biç hesap ettilbniz var mı? 
Muhterem Valimizi gôcendırmek 

istememekle beraber, meseli şa Son 
cünlerin en Jüzumsu.z i:;.lertndcn olan 
Tak:slm bah~e i ga:ıinos:nna 250 bin 
lira sarfına zerre kadar mana o~ma
dJğını bir daha söylemek mecburiye .. 
\indeyiz. 
Taksım gazinosu Beyoğlunun ekse. 

ri.ı;;i gayrlhirk olan halkından niha ... 
yet beş allı bin kl.şinin senenin lopu 
üç dört ayında gezip eğlendiği hlr 
yerdir. O bahçe Ue ga.zino eski ha
lile de pek.ili o beş altı bin kişinhl 

ze\·kini ve hava alma. ihUyacını t..ı .. 
mine kili idi. 

Zavalh İstanbul halkının bin mih· 
netle ödediği bu 250.000 Ura bu ı;u
retle Taksim baheesinde topr.a.kl.aa 
döküleceğine onunla kaç mei.ıiık ço
cuk yurdu, ki.msesll a.o.neler ilC.lca
cihı. b.iı: tane la.kir çocuk eııWrme 
yuvası yapılamazdı'! Fakat ha;rır, bı& 
süsü, zilleti, röst.erişi, Wyi o kadar 
sever olduk, k1 kıyamet kopsa halka. 
fa,rdalı, liisumlu bir şey yapamıyo

ruz, muUak varımızı, yoğumuzu bu 
kadar bo;ı inşa.al ve teı;lsal Ue lsral 
etmetı he.r şe7e tercih ediyorm:. 

Bu satırları 7azmam1za vesile olan 
annenin macerası çok elimdir, çak 
yürekler pa.ralayıcıclır. Türk elli!. 
merhamet ve tefk.at 7eryü.m-Uden 
kalksa, onu yenlden 1c:ıt ve Uıya ede
cek. kadar ilicenap ve cömert. yı.ra
dılm.ı.t bir milleUn mülk.imde, h&ri -
mlnde, sin.esinde ve gözlerinin önü.n .. 
de çocgtunu sokağa alacak bir lek 
anne, solı.ak:ta kalmış bir tek çocul< 
buJ.nnmama.h, böyle vak'alar mahke

me sieill.lt.ına ıeememeli ve g-u.cte 
sülun1"rıııda yer bulmamalıdır. 

Ba b.uin, elim ve p)Tl tabii vak'a
larm ve hallerin önünü almak elt
mWledlr. İster.;ek ve yanllli..., tllba
ren karar verirsek, iki üç sene sonra 
İslanbulda açlıklan ı.ıoeııtunu ııokata 
alan amıelu, kı!jıu ı;amortar tclndo 
yalmayak ıreseıı çoeuklar, anneslDln 
kW;aiuıda bile emecek bir damla alil 
lnilaııupD yavnılar ladhe karqımf 

birer ubm olur. 

Balk P'aJ'tisj, Halkevh:r~ Blına1e• 

Elfal ve Kısıla:r ırlbi teıkilitımız, be
ledi7e, vi.liyet &ibl resmi müessesele· 
rtmh ekte verstnıer, müsa.merelet 
tertip etsin.Jer, erbabı servet ve ba

yın teşvik etsinler, hele t• bayram. 
seyra.n c-lbi günlerde ifrata va.rclırdı
mu- masralla.rdaıı biraz k131Wılar, bu 
saJ"ede loplanae&k paralarla lıaslahır.
neler de 7apılır, fakir annelere bakaD 
yurtlar da açılır, .kiiçü.k 7avrulan 

emziren ve onlara anne kucatının 

sıcaklıfm.ı veren hayir mües~elerl 
de vücu.de getirilir· 

Bunlar buçüne kadar yap1lam.
d.ıJ'!a ve hiü. da yapılamıyorsa em.la 
olalım. ki bu, ha.kiki medeni;rtıln 
ne olduğnnll hıil.i idrak edemeyişi. ... 
mb:den ve teavün ve ~t teşki .. 
üt ve tesisatı yerine mesela Taksimde 
pzino, Floryada. pli.J yapmanın da
ha faydalı olacağuı1 ı:annedlşlmls -
den ileri &"elmektedlr. 

EBUZZ!Y AZADB 

ven· 

Bir Tayin 
Umn seuelerdenberi mm.eler mi -

marlığı ve e.c;kl eserleri koro .. 
ma. CDl'lİmellİ i.ı.alı.iuu )'....-q: elan 

Şoför Artiııiu ldaresindekt 766 nu
marah lıu.susi otomobil dün Sirkeci
den geçerken; karşısına çıkan bir a .. 
dama çarpma?r.a.k için direksiyonu 
1ana kırmJş ve seyrüsefer memurları ... 
nın bekledıtı çlmcnlo kuleye carpa
rak yerinden t:ık~tır. 

Koııenbac, 25 (A.A.) - Soclal -

Demokraten ııueteslnln &lsiııld'de· 
Biletler Sabahtan Satılmaktadır. Tel. SARAY - 4166 - 1 PEK: 1 

~ &-.1 Aı .. ,.. Trakya mu
ml Miif•lt.loliif Baomuşavir "1lm.arb .. 

• tuıa taTfa edUmitUr • 
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EVVELSİ GÖNKÜ 
BULMACAM1ZIN HALLİ 

tll,1179910 

Tefrika: 64 

lir Gece İçinde O, Onyedi Bin Kişi, Koyun 
Gibi Boğazlanmış, Kıtır .Kıtır Kesilmişti 

J!t_;_IR l~IAf R Ş _ O V eı 
Alk_ A •b• E _Ş ı o T 
B1ASMA KOL• 

~I A ~ ~ J ~ _f! ~ ~j i ~ 
Etıa MiiBlim sağ el.ip;. şefka!lie 

Mansurun sol 0IDU2una lıı:ıydu: 
- Ya Hali!ei Müslimin.. Dedi, 

Sizin şimdi ağlamak değil, güle
cek gününüız. Bu saatte kns.koca 
bir Sal!tan.a.t sahibisiniz. Neden 
ağlıyorsunuz? Ba.ba:nızm uı"ıuruır 
da hayatını Wl:llikeye lroya:ıı ben 
sizin için de her şeyi yapmağa ha,. 
2ırım. Söyleyiniz, ne dıeıxliniz, ne 
kederiniz var ... 

Mır=ı1'1.ın gözlerinde par.la -
YMı sevinç ~ı kirpiklerinin n
cunda zincirlenen gözyaşları a
rasında Eoo Müslime dikiıldi: 

- Kederim mi ... Dedi, bu ke
der ""6l! büyük olmaısm ki, ba
bamın Selta:ı:ıet miırasme hakkım 
cılm-a.k konduğum ~ bu sal
t.anırtı elinıdffl alma.lı: istiyorlar .. 

- Kim.? Tamamen benim ese
rim olan, bu. sayede siiWenitt 
mti:kal eden saıttanatı klm almak 
iıstjyor, sö_yıleyin.. Son nefesime 
kadar sizi müdafaa ve nrubafaza 
etmiye söz veri<ıo:>rum. 

Bu söZleı- k:arşlemda :t.iant>ur 
iki hisse tabi oldu. Eba Miifılimin 
(tamamen benim ererim olan bu 
saha:natı ııiiliileıize ben verdim) 
demesine lrırmııış, (son nefesime 
kadar sizi miidaıfaa ve ımıılıa:faza 
edeceğim) denıeı;;rıe dıe sevin -
~ 

- Amıam... Dedi... Amcam 
.AıbdıilWı isyan etııEş .. ffidJu ba
şına jıoplamış. İıQLerinde Horasan
lılar da o1du,ğu kalabalık bir halık 
kü tleGi ona biat etmiŞler. Bıeıtim 
ürerime yürümzye hazıriııru,:y= -
~rmış ... 
. Eba Masliın bir müddet düşün- j 
dü. 

Mansur ııOOı=zhk:la a:1acağı 
cevabı l:ıelWyıorrlu. 

iB u cevap ne olacaktı:? Yoksa 
Horasanlı ihtilalci, beraber kan 
ooktüğü Ab:lullaha karşı gitmek 
istemiyecek miydi? 

O """"2.II Mansur bu edamı heı: 
ne olıursa olsun buraıcıık:ta öldüre
cekti. 

Eba M üslmı, Halifenin ziiınin.. 
den geçen len anladı mı? 

Bellti. .. 
Başını ka1dmiığı zaman göz

lıeıinrle hissini hiıç belli ~en 
bir az:im vardı. 

Sesine hem korıkunç hem de 
karşısındakini temin edici bir e
da vererek: 

- Korkma, dedi, kcrkma yıl 
Mansur .. Amcan AfıduJJai::ıa kar
şı tek ·ba:şınıa ben kilıfiyim.. Sen 
müsterih ol ... 

Mai:yetindeki Arap askerleri
nin lruınaflldan1arını. çağırdı. On
lara 

- YammııW..ki Hıorasa:nl.ı}an 
itimadım yok. Günün birinde he
pimizi gafil ~"Yarak loeııdi saıl
Uınat.ıarmı kw:arılm-. Bu sebep • 
ten on.lan imlha etmek istiyorum. 
Bütün maıll'arı, silidıları, hayvan
ları da Arap askıerlerinin olswı •.. 

Dedi Arapların Horasanılıara 
karsı kirueri m~ ... 

Abdu:Rah:ın teklifini kumaıı. • 
danılar deriıal tatbik ettiler. 

Ve bir gece .binılerce Arap as 
keri = Horasanlıların karar-
gaJuna .baskın yaptılar. • 

Palalar, kılııçlar, m=alclar iş
iJ..edi. F:iganlar ayyuka yükseldi. 

Ve sabahleyin şafak sökerken 
meydanda tek bir. Horasanlı kal
mamıştı.. Bir gece içinde o, on 
yedi bin kişi, koyun lboğaz'lımır 
gibi boğa.zJammş, kıtll' kıtır ke
si.J.mişt:i. 

Aıbdıillahın Horasaııltlan top
tan hesap kaWAm etmesi Eba 
Müshmi Hıorasaniyi müthlş ,bir 
şiddete revketti. Bu kat'lifun -
dan en faZ!a meınmm olan da 
Maı:ısııniu. Bir taşla iki, hatta 
tir; kuıı binioo. vurmuş olıuyordu. 

(Arkası var) 

TAKViM ve HAYA 

26 BİRİNCiTEŞRiN 1939 
PERŞEMBE 

illeri: &um!: 

10 tme11 Sil Giln: tll8 B. Tqrin: lZ 
Ramann: ız Hnır: 17S 
Güneş: 6.20 Akpm: 1116 
Öğle: 11.58 YaVıı: 18.i7 
İldnd.I: 14.M İmsak: us 

- HA VA VAZİYETİ 

Y.,.ınuiy meteoroloji lo~ -
elan alman malftma.ia g-öre, hava yur

dun Akdenlı. kıJ'lları ve cemıb ııloğu 

bölgeleri, Egenin ceuıı!ı kısımlarında 

bulutlu, dlier bölgelerde ammniyet
le çok bulutlu ve yeryer yağışlı geç
mit, rfhıPrlar bütün bölgelerde u -
mumiydle garbi lsllkamelle erta kııv-
11elle ve Yfff yer kuvvellice esmiştir. 

Dün İ.&tanbuJda hava. kapalıca ve 

yağışlı geçmiş, riizrir şimali - -
kiden saniyede 5 - 1 metre bızla es
ml§tlr. Saat H le hava ta.yild 1014.3 
mlllhardı. Siilnmet en )'iiksek 20.8 
ve en dlifiik H,3 -t.tı:rM ~edll
JDiPlr. 

-1 - 8AT0B A 'Rı9 
N"e•atCANOY 

~1-!- 6 ~~ A ~' ·FE ~ 
.. OKMEYoltNT 
BUGONKtl' Bh..MECEMİZ 

1 2 ' 4 5 67!9IO 

SAGDAN SOLA: 

l - Bu ay. a - Hlliil - Yakmlılı:. 

3 - Blr Jı:üçült böeek. 4 - ()fıılla;r

Blrdenblre. 5 - Döğmek - Tabii öl
~. 6 - İadesi olmtyan. 1 - El ol
sa idi maden - Çok yiyen. 8 - Bir 
renk - Duvareılar ıoın. 9 - E-ret -
Al~k. 10 - Bri ha:rvaıı - &ki bir 
medenlyd lnırau millet. 

SOLDAN SAGA: 

1-Bllay, 2-BIW -E-rel - Rek

lam. 3 - Bir kıt'a. 4 - Ya.lı:m lusmı -
İlave. 5 - Fazla - Evlerin üstiinde. 
6 - G'iiv:el san'a1 - Fena. 'I - Göz 

üst.ünde - Asıl. 8 - Su - Anzası olan. 
9 - Emir - Kavgoa. 10 - Köpek 
PaaJiye& - BayVanlara lizım:. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

26/1-0/939 Pei"şeniıe günü akşamı 
Saat 20,,30 da 

AZB.Ah, TATİL YAPIYOR 

• •• 
İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

26/1()/939 Perşembe günü akşamı 
Saat 20,30 da 

HİNDİSTAN CEVİZİ 

Eba Müslimi lfurasaninin Ha• 
life Mansur askerleri ile kendi 
üzerine gelmesi baıberi Abdulla
lıı tel~ düşürdü. 

ıMaiyetinde vAkıa ~k k:u!Vvet 
ve kendisine biat etmiş bix sürü 
halk vardı. Fakat bu kırvYetin 
on yedi bin kişisi lkıraea:n askeri 
ıidi. Bu Horasanlı asker pek tabi
idii' ki, heqışerileri o1ıan Eba Müs 
ilim üzerine gi1miyeooklerdi. Hat
ta ıbeHti de Ehi Müslim gelhıez
den evvel bir isy.an çıJrarabilir -
ierdi 

1

1 .. m_I S-~-~-8 U_L_B_E L_E D_I Y_ES_..i N_D_EN_ı 
' Teuıloat bedel 

Saltanaıt hırsı ile gOO!eri kara
ran vıdışi ruhlıı Abdullah bu on 
yıedi bin Hıor.asanlının mevcudi
yeti ile büsbütün te!Bşa düştü .. 

Haıyı:r. Onlanla hera;ber ve oıı
iann arasında kaıl>amaulı.. 

. Kendi Arap askerlerini a:lıp çe
kilmek te işine gelmedi. Çünkü 
bulunduğu mevki askerlik nıok
fasından iyi müdafaa edilelbilecek 
bir yerdi Bu vaziyet kar.psında 
döktüğü kanlarla doyamamış ,;_ 
i.>a.n Abdullah müthiş bir karar 
verdi 

On yedi bin Horasanlıyı öldür
tecekti. 

143,17 
87,-

1903,80 "Üsküdar Dispanser bmasırun tamiri. 
1160,- Bahçeler müdürlüğü için alınacak mıılııellf cins çiçek 

soğanı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat m il<'llarları yukanda )18%.llı leler ayrı· ay
n açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 27/10/939 Salı günü saat 14 le Daimi 
Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat müdürlüğü kale

minde görülebilir. Üsküdar Dispanser i tamiratına iştirak etmek istiyenlerin 
buna benzer en az 1000 liralık iş yaptıklarına dair Naba Müdürlüğünden 

vesika al.malan lAzımdır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
ihale &ünü muayyen saatte Daimi Ene üme.nde bulunmalarJ.. (8334) 

* İlk Mııbammen 
Teminat bedel 

118,80 1584,00 Köprüler tamiratı için alınacak kum, çakıl ve Boğaz taşı. 
248,97 3319,50 İtfaiye vesaiti jçi n alınacak 76 kalem malzeme. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mi k.darları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 
açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 6/11/939 Pazartesi günü saat 14 te Da
iml Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat müdürlüğü ka
leminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale 
günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (8722) 

l-IAZRETJ 

MA r 
O zaman Bilfil, sesini bir per

de daılıa yük>e!ıttL Daıl:ıa hazin 
ve daha mu:hrik bir sesle: 

-EssaJ.atü Hayriin minen OO'Vlll 

Diye, iki dcla nida etti. 
Resulü Ekrem, derhal uyan-

Yazan : Ziya Şakir 
- Allaılıa ka&mederim ki, ben 

de buna benzer bir rüya gördüm. 
Bu rüyada, bana da ayni sözü 
söylediler. 

Diye, bağırdı. 
Bu ilti zatın beyanatı, gerek 

Resl!iü Ek:renıe ve gerek sa.ha
ber güzine hoş geldı. Ve der.hal, 
Müsli:manları namaza davet et
mek için, bu suretle (Ezan) usu
J:ü hıbul edildi. • 

Bu dini vazife, ilk defa olarak 
(Bilfili Habeşi) ye verhldL Aslen 
Habeşli olan genç Bilal, (Ebube
kir) in kölesi idi. Ve, harikulfıde 
güzel bir sadaya malikti. Öyle bir 
sada ki, on un taganni ettiği bir 
şeyi di ru.,.,.k<;n, heyecana gelııp 
lL remcınek mümkiin değ'1ldi ... 
BJal, bu şerefli vazifeyı bü ük 
b~r me uni etılc der ı te iti. 

Tefrika: 65 
Ve ona o ııünden it>baren, (Resu
lü Ekreınin müeı;zini) ürrvaru ve
rildi. 

BiW, namaz vakitıleri ınscidi 
şerifin damına çıkarak, o muh -
rik sesi ile Müslümanları nama
za davet diyordu. Ve her saıba:h 
namazdan evvel, Resulü Ekremin 
hücrei saadetinin kapısı önüne 
gelerek, o ilabi sadası ile: 

- E.ssalat.. Ya Resülfillaıh ... 
Diye, namaz vaktini haber ve

riyordu. 
Bilfil, bir sabah yine 'böylece 

Resulü Ekretni namaza daıvet e
derken, hücrei saadetin kapısı 
yava~çacık açıldı. İçeriden uza
nan l;>ir kadın bal;ı: 

- Ya, Bilal... Resulü Ekrem, 
her ·z uykudadır. 

D ye, fısıldadı. 

dı. Yatağından kaılktL Kapıyı 
açtı. Biüılin bu şekiJdelti ika2ına 
karşı büyük bir ınemnurıi'.Yet gös
terdi: 

- Ya Bilfil!. Bundan sonra, her 
sabah namazında hu kelimeleri 
\ekrar et. 

Diye, emir verdi. 
Ezan, ilik zamanlarda yaln12 

bu kelimelerden ibaret olduğu 
halde, zaman ııeçtikçe, bugünkü 
şeklini .bulmuştu. 

Cuma günleri mescidi şerifte, 
Resul'il Ekrem hutbe okumak 
için min,bere çıktıkları zaman (Bi
lal), risaJetpenaıh efendimizin hu
zurlarında ağır ve halaveili bir 
sesle ezan okuyor, hem Resulü 
Ekremi ve hem de eshabı güzini 
mestediyordu. 

Asırlardanberi hürmetkiır ıbir 
lisan ile anıJan bı1 baıh tiyar köle, 
Resulü Ekrem Efendimizin baka 
fılcmine irtihal buyurdukları gü-

Kulağınıza küpe olsun. ' Şöhreti bUtUn dUnyayı tutan ~ 

Daima Radyolin çünkü; HACI BEKİR Lokum ve şekerleri 

Diş do.kıtot11arının !bütün hastala

rına söylediği gfilıi, dişleri sadece 

:ı:ıarlatmakla kalmı:yarak onları 

mikroplardan, mı= salıyalardaın 

ve hamızlardan temizleyip çelik 

gibi sağlamlık veren yegane iksir
dir. 

Her sabah, öğle ve ak
şam her yemekten sonra 
günde 3 defa dişlerinizi 

RADYOLİN 
Diş macunile munta2aman 

fırçalayınız. 

11nıınnıuınuuınnmıuınıııımıııuııınuıııfil\ 

=GÜNDÜZ 
AYLll( MAGAZiN ~ 

55! = 
= 1 inci Tepin----, = 
- •. 1 = 
~ l'lüıhası Yepyeni~ B" 
== Şekllcle Çıkıyo". = 
"'" Müvezzi/erden = 

Arayınız. 

'1ıuuıııuııınınıuııııııııııııııııııııııu;ıııııııınıil 
Yeni Neşriyat 

HUKUK GAZETESİ 

Türkçe ve Fransızca olarak be§ se
nedenberi Cevat Hakkı Özbey tara
fından neşredilmekte olan Hukuk 

Gazetesinin üçüncü cildinin 39/40 
numaralı nüshaları daha mükemmel 
ve dolgun bir şekilde intioar etmiştir. 

Bu nüshada Rize Saylavı Ord. Profe
sör Saiın Ali Dilem.re'nin Adll Tıb -
bın enteresan mevzularına, Eski Ad

liye Vekili Profesör Mahmut Esad 
Bozkurt'un H3.kimler Kanununa, 
Profesör Mustafa Reşit Belgesay'ın 

Fransız Temyiz Mahkemesi Kararla

nna. Profesör Petentin Psikolojiye, 
Cevat Hakkı Özbey'in Vergi Kanun
lanna dair makalelerile, Konya Say
lavı Galip Gü!tekin'in Profesör Dob
retsberger'in ve daha sair değerli ze
vatın yazıları etüdleri vardır. Tatbi
kat kısmında da faydalı kararlan 
mütaleaları ihtiva eden bu ilim gaze
tesini okurlarımıza tavsiye eyleriz. 

Bulana Mükafat 
Birinci.teşrinin 2.3 üncü Pazarte

si günü saat 12 - 14 a.raJannda 

Beyoğlunda. Ma.yer mağazası lle 
Taksim &'rasında. kırnuıı haklk 

taşlı ve cTellus> markalı bir sa-
at kaybolmuştur. Bulan zatın lüt
fen Beyoğlmıda. Sahibinin Sesi 

mağazası müdüriyetine tesliminde 
lyi bir müka.tat verilecektir. 

ne kadar, (Müezzini Nebevi) lik 
şerefini muJ:ıa.faza etti. Fakat, (Ha 
.bhbi Ekrem) den ayrıldığı gün
den fübaren artık dünyaya k:ü -
serek bir köşeye çekildi. 

- Bundan sonra, benim iı;in 
hayat yoktur... Bu inziıva köşe
sini, ancak_ bir şey :iı;in terkede
rim. O da, küffara karşı (Ciibad) a 
gitmek ... Böylece,, Cenaıbı:lıak -
kın emrini ve Resulü Ekremin 
sünneti şerifini yerine getirmek-' 
ten ibarettir. 

Dedi. . . Ve hakikaten, son nefe
sine kadar, bütün gaza ve cihat
lara iQtirak etti. 

Gördüğü emsalsiz rağbette halkımızın yUks· 
ek kaliteyi derhal temyiz edebilmek hususun· 

dakl kabiliyetin mühim rolü olmuştur. 

l'.şak kazasında teşekkül edip kaymakamlık makammın 30 Eylıll 939 ia· 
rihli tescil ve tasdikine iktiran eden (Bahçıvanlar Cemiyeti) nden: 

Cemiyetin adı: Bahçıvanlar Cemiyeti. 
Cemiyetin merkez ve ikametgahı: Uşak kazası. 

Cemjyetin idare azalarının adJ1 soyadı ve ınesleği. 
Reis: U~ak'ın Kurtuluş mahallesinden bahçıvan Mehmet ısamanur. 
Aza: > Karaağaç mahallesinden bahçıvan Osman Güler. 

> > Aybey mahallesindeden bahçıvan Şükrü Güler . 
> > Sabah mahallesinden bahçıvan Kadir Akbaş. 
> > İslice mahallesinden bahçıvan Süleyman Koyuncugi\. 
> > Aybey mahallesinden bahçıvan Hüseyin Boyacı. 

Cemiyetin nizamnamesi: 
Madde: 1 - Cemiyet dahilinde rnevccut Uzaları mift.tchiden san'ata teşvik ve 

her türlü hukukunu sıyanet ve aralarındaki muhadeneti boz
mamak ve sebze, meyva, hususunda ihtiyaç ve fenne tevfikan 
çalışmak. 

,M"adde: 2 - Cemiyet bir esnaf başı ve beş azadan mürekkep altı kişilik.tir. 

Bir heyet ile idare olunur. 
Madde: 3 -(lieyeti idare sülüsan ekseriyetle fı.1..alar tarafından intihap olu

nur ve intihap olunan heyeti idare aralarında bir esnaf başı ve 
veznedar tayin eder. 

Madde: 4 - Esnafın hesabını teftiş etmek üzere esnaftan emin bir kimse 
müfettiş ta)dn edilir. 

~rl.de: 5 - Cemiyet eski batıl itikadatı kökünden izale eylediği içİn lokma 
vesaire gibi il:diyane şeyler mülga olup buna mukabil esnaf
tan birisi bir bahçeden diğer· bir bahçeye naklederken bahçe
nin beher dönümü iki lira olmak üzere esnaf sandığına bir 
meblfiğ yatırır. Bu mebl3ğ bahçelere tevzi olunan su yolları ve 

umumi ihtiyaçlara sarfolunur. · 
Madde: 6 - Bu suretle verilen paralar ihtiyaçlar defedildiği halde tera

küm eder ve (500) liraya baliğ olursa esnaf narpına küşat edi
lecek kooperatif şirketine sermaye olarak vaz.olunur. 

Madde: 7 - Kooperatif şirketi küşat edildiğinde ayrıca ve işbu nizamname 
esasına bağlı olmak şart.ile bir niz~mnameye sahip olacaktır. 

Madde: 8 - Bahçivanlardan herhangisinin bahçivanlara ait umumi dükkan
dan başka ticarethane \ııa dükkfı.nı bulunursa umumi dük.kan
dan kendisine isabet edecek bedeli icar ve temettü venneğe 

mecbur olacaktır. 
Madde: 9 - Esna! haricinde kimselerden birisi esnaf dükkanında esnafın 

sebzesini satmak şartile icrayı ticaret eylerse haftada yarım 

lira esnaf cemiyeti sandığına vazeder. 
Madde: 10 - .C bakkallar esnaf dükkhnından toptan sebze vesaire alırsa 

bir şahJ.S malında 25 kuruş esna! cemiyetine vermekte jhti

yaridir. 
Madde: 11 - Esnaftan birisi çay ve ç~meoin pis sularında sebze yıkadığı 

görülürse ilk defa esnaf sandığına beş, ikinci onı üçüncüde on 
beş ilA .. cezayi nakdi vermeğe mecburdur. 

Madde: 12 - Esnaf biribirini reknb:-tıe zarara giriftar etmeyecektir. Reka
bet yüzünden zarar vaki olduğu takdirde esnat heyeti idaresi 
tarafından on liradan yirmi beş liraya kadar cezayi nakdi ver

meğe mecbur tutulur. 
Madde: 13 - Esnaf cemiyetinin icar ve isticar eyJediği dükkfuıın bedeJi ica

nnı vermekten imtina edenler heyeti idare tarafından bir 

misli zararla mahkemeye verilir. 
Madde: 14 - Türkiye Cumhuriyeti tebeasından olen her fert esnaf ce-mjyeti

ne dühul edebilir. 
Madde: 15 - Esnaf cemiyeti tarafından tahdit edilen favaidi umumiye 

emrine muhalii hareketle yekdiğerini zarardide edenlere evvelA 
ihtar tekerrüründe doğrudan doğruya mahkemeye sevkolunur . 

Madde: 16 - Esnaf başısı olan reis bihakkın ifayı vazife eylemekle mec
bur olup kimseyi iltimas vesaire ile nahak yere sıyanet edemez; 
ettiği takdirde cemiyet tarafından tensip olunacak bir ceza 
ile tecziye ve ilerisinde azil olunarak. yeniden intihap olunur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
ı - Şartname ve nümunesi mucibince (200) adet 28 m/m lik yeşil ipek 

taklidi ve (200) adet 22 m/m lik mantar üç bobin açık eksiltme usulile satın 

alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli sif (500) lira muvakkat teminatı (37,5) liradır. 
III - Eksiltme 10/Xl/939 Cuma günü saat 14 te Kabataşta lew.zım ve 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler ve nümuneler her gün sözü geçen 3ubeden parasız ah

nabllir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün "" saatte % 7 ,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkür komisyona gelmeleri ilfuı olunur. (8713) 

- - - .. - -
Baş, Diş, Nezle, Grip, i<omatizma 

derhal keser Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı 
icabında günde 3 kaJ& alınabilir. ---

kumaya baıılamış .. Fakat o an- 1 
da, bütün Medine halkı yatalcl.a
rından f:ıı'lıyarak ıbütün şehri .bir 
:feryat ve r>ııan kaplamıı; .. Mesci
di şerife koşanlar: 

- Ya Bilıfil, sus ... Tahammül 
edemiyoruz. Şimdi kendimizi par 
çab,yacağ12. 

Diye, !bağırarak düşüp bayıl -
ınışLardır. 

Resulü Ekremin iki müezzini 
daha vardı ki, bunlardan biri 
(Ebu Mahztı.re) diğeri de (Ümmü 
Mektlını) (1) idi. _(Bil3.l). has
talık ve saire oolayısile vazife
sini ifa edemediği zaman, bun
lar kendi,sine vekfilet edenlerdi. 

remin huzuruna gelerek: 
- Ya Resu.ı8.llıb .. Müsaade bu

yun Şuradlı, Bilfil ile beraber bir 
ezan okuyalım. 

Diye istirham etti. 
;ıı.e.sulü Ekrem, bu istirhamı 

reddetmedi. Hatta, okuyacakları 
ezaru, bizzat kendileri <iğretti. O
kunan ezan, orada bttlunan eshııa:ıı 
kirama o kadar büyük bir vec
dü istiı"ırak verdi ki, pek çok.lan 
biyhuş kalarak uzun zaman ken
dileriıle gel-emedi 

Bu vak'adan sonra (Mekke) de 
kalan (Ebu Mahztlre), Resulü 
Ekrem tarafından (Mescidülha
ram) ın müez.zin!liğine taym edil
di. Ve artık orada, ayni ezanı o
kumak bir teamül haline girili. 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunulu söyli}'elim 

İS MAİL TEKER (Fa \ih) 

İyi kalpli ve 

herkese yardım 

eden bir tip. Ze

kidir. Çalışkan
dır. Herkese 
yardım etmek 
için elinden l:'e
len her işi ya -
par. Hatta ken

di işini bi1e ter

keder. Çok Jyi 

kalı>lidir. Dik -
kat hassası kuvvetlidir. Arka.daşlığı 
çok samimidir. 

* ALİ COŞKUN (Edirne) 

Dikkatlidir. 
Kendisine gü .. 

venir. Başkası

nın yardımını 

istemez. Herkes 
tarafından tak -
dir edilmek rok 
hoşuna gider. 
Kuvvetli bir 
görüşü vardır. 

Hcidlseler ara -
smda iyi muha .. 

keme ederek iyjyi ve doğruyu bulur. 

~· Y:t ].jl .. ·~ 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUGU -
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26 1 inci Teşrin Perşembe 
Saat 12.30 Program. ve memleket 

saat ayarı. 
Saat 12.35 Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 
Saat 12.50 Türk müziği. Çalanlar: 

Kemal Niyazi Seyhun, Cevdet Çağla, 
Basan Gür. 1 - Okuyan: Sadi Iloş
ses. 1 - Kiirdilihicazkir peşrevi. 2 • 
Udi Ahmet - Kürdilihicazkar şarla: 
(Dilerse şadigim lsun). 3 - Yesa
Asım - Kürdililiicazkiir şarkı: (Sen 
cltgide bir ileti devran olacaks1n.) 
4 - Hasan Gür: Kanun taksimi. 5 -
Arif Bey - KürdUibicazkiir şark.: 

(Deşme dağ dineJ suzaııımı). 6 -
Halk türküsü: (Bağa girdim kamı~a). 
2 - Okuyan: Sema.hat Özden.ses. 1 -
Bimen Şen: Bestenigar şarla: (Der -
dimi ummana. döktüm). 2 - Şevki 

Bey: Hicaz şarkı: (Af eyle suçumu). 
3 - Refik Fe.rsan: Hicaz şarkı: (Ey 
benim gonca Plüm). 4 .. , . . . : 
Hicaz türkü: (İndim yirin bahçesi
ne). 

Saat 13.30 - 14.00 Müzik (Karışık 

prop-am - Pi.) 
Saat 18.00 Program. 

Sa.a.t 18.05 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberlerl Saat 
18.25 Müzik (Radyo caz orkestrası). 

Saat 19.00 Konuşma (Ziraat saati). 
Saat 19.15 Türk müzlil (Fasıl he

:ırell), 

Saat 20.15 Kou•şma (Dokloru sa-
all). . 

saat 20.ae TiUk mmıtı. çaıanıar , 
K emal Niyazi Seyhun, Cevdet Çağ
la, Basa-n Gür, Şerif ton. Okuyan: 
Necmi Rıza Ahıskan. 1 .. Tanburi 

Cemil - Muhayyer peşrevi. 2 - Arif 
Bey • Muhayyer şarkı: (Humarı 

yok). 3 - Lemi - Ufşak şarkı: (Ümi
dlm alda artık). 4 - Kemal Niyazi 
Seyhun - Kemençe Takslmt 5 - Sup .. 

hi Ziya - Hüseyni şarkı: (Feryat e
diyor bir gün için). 6 - Şevki Bey -
Hüseyni şarkı: (Hlçran oku). 7 -
Rahmi Bey - Hüseyni şarkı: (Kimin 
mecburu hüsnü anısm). 8 - Hüseyni 
saz semaisi. Okuyan: 1\-leOıareı Sai
nak: 1 - Bedriye Doşgör - U~sak Şar

kı: (Gel işık gü""nme) 2 - Tanburi 
Cemil - Şehnaz şarkı: (Feryat ki fer
yadıma imdat edecek yok). 3 - Halk 
Türküsü: (İnce çayır mieilir tni'!) 

Su.I 21.15 Müzik (Küçük orkc.stra 
Şef: Necip Aşkın). 1 - Veııbıger: Vol
ca k.Jyılaruun şarkısL 2 - Mleheli 
Çocuk oyıınlan. 3 - Jacob Clırlst: 

Altın yı!dızla.r. 4 - italo AuoPi : l\le
Iadi. 5 - Maks Brueh: Kol nldray. 6 -
J. s-trauss: Viyana Kanı. '1 - Rena.to 
Bro!fi: Küyük MelodL 

Saat 22.00 Memleket saa.t ayan, ıı.

Ja.ns haberleri, ziraal. esham - tahvi ... 
ıaı, kambiyo - nukut borsası (flat). 

Saat 22.zo Mii21k (~ilk orkestra -
Yukarda-k.J programın dt-vamı). 

Saal 22.35 Müzik (Cubanl - Pi.) 

sa:ı.t 23.25 - 23.ao Yarınki program 
ve kapanış. 

Bir rivayete nazaran, (Ebfı.be
kir) in hilafet devrinde, Halife
nin emir ve ısrarile mescidi şe
rifte müezziıılik hizmetine de -
vam etmiştir. Fakat, daha kııv -
vetli rivayetlere nazaran, irtiıhali 

Nebeviden kaLbine çöken hüzün 
ve teessürle, kendisinde ezan o
kun1ak kudretini ,görememiştir. 

(Bilal), Resulü Ekremi.n bütün 
(Gaza) !arına istirak ederdi. Ve 
düsma:ııa hücum esnasında evvela 
,b..,;ı şeyler okuyarak mücahitle
ri c,;turur, sonra onlarla be
raber hücum safilarına geçerdi 

Asrı saadette, (Medine) şehrin- ------------

Yalnız bir defa, (Ömer) in hi
lafeti zamanında, bazı esha.bın 
rica .ve istirham.lan üzerine bir 
sabah mescidi şerifin damına çı 
karak o lfıhutl sesi ile ezan o-

(Htmeyn) gazvesinde, kazanı
lan ı;aferden sonra, mağlup düş
mandan ıclıınan ganimet malları 
(Ca'rane) mevkiinde taksim edi
liı"ken, o ,gazaya iştirak etmiş o
lan (Ebu Maılı2Urel Resulü Ek-

de (Mcııcidi şerif) ten maadlı do
kuz ınlscit daha inşa olunmuş
tu. Fakat, bunların müezzinleri 
yoktu. Bütün Medinede, yaln12 
(Bilfil). ın ezanile namaz kıbnı
yordu. 

(Arkası var) 

- (1) (Ömer bin Mektdm) da deni· 
len bu zat ama imiş, 

Davet 
İstanbul c. Müddehım.wniliğ1nden: 
İstanbula geldiği anlaşılan • Kırk

lareli suh hfiltimi Hilmi Kamal'm 
acele merouriyetimize müracatı. 

t(anuni Mümessili ve Neşriytıt Di· 
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son 'l'elgraf Basımevi. 


