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Moskovanın Emrile, Ermenistanın Kars Ve 

Havalisilıi istediği Haberi Tamamen sılsızdır 

Ardıhan Ve Karsa Ücyüzbin 1Bir Bomba Greisenau , . 
Asker T ahşid Ettiğimiz Yalandır Kruvazörünü ikiye Böldü! 
.... '"'"' ,, ,, . 
Rauf Orbay Ve 
Halk Partisi 

Halk Partisi, Bay 
Rauf gibi tecrübeli, 
faziletli, fedakar ve 
vefakar bir vatan ev
ladını arasına almakla, 
büyük bir kazanç te
min eylemiştir. 

Yazan: Ebuzziyazade Vel:d 
Bebekle oturan bir arkadatımızm 

anJaihiına göre Raut Beyin meb'us .. 
lub intihabı ırazelelerde in~ ettl
ii gtin pos'&a. müvezzii, sablk Başve

kilin evine kucak kucak tebrik tel-
trafı ta!jnruş. 

Rauf Beyin, uzun hasret senelerin
d"n sonra İstanbula avdeti.ni müte .. 
akip dalına münzevi bir hayat c~ır .. 
di,ği ve herba.nc-1 bir surette şahsını 

ve ismini ileri sürmekien içtinap cy
ledııi düşünülecek olursa, intihap 
habt>ri üzerine bu kadar cok telgraf 
almış olması çok calibi dikkat deiU 
midir? 

İsminin ve şahsının kısmen unu .. 
tulmuş zannedlldiil bir sırada sabık 
Başveldlln memleketin her tarafın

da bu kadar al..,ka uyandırmış olması 
neden Ueri celJyor? 

Anadolu Ajansının Tekzib 
Ettiği Asılsız Bir Haber 

Pari•: 26, ( A.A) · M Havas,, l•tan

bul'dan Daily Mail'e çekilerek Matin 

,a:uıteai tarafından istin•ah edilen bir 
tel,rafa ,öre, Tür/tiye Kara ve Ardıhan 
harxıli•inde 300,000 meocotlu kıtaat 
tah,it eylnniıtir. 

Ba havali, Mo•kovanın elflrile Erme• 
nİ•tan Sovyet Cümhariyetinin İ•tedijfi 

mıntalıadır. 

Bununla beraber Türkiyedeki Sovyet 

büyük elçiliğinin bir memura ıu beya
natta bulanmuıtur: " Bu ihtilaf müz;a-

kere ile halkdilebilir, zira Ruş ekalli

yeti hakkında çolı iyi muamele edilmek

tedir. ,, Mevz;aubah• telgrafta Türkiye

nin her ne olursa olsun ta;yakkuzumı 

,evıetmiyecejfi ilave edilmektedir. 

Anadolu Ajansının Notu : 

Selahiyettar mahfiller nezdinde 

yapiığı iahkikaia istinaden bu ha

berin tamamen asılsız olduğunu 

beyana Anadolu Ajansı memurdur. 

Askeri eyelimizin Lo dra a 
Yaptığı Temaslar elice eniyor 
Çemberlayn'in Cevabı 

Bunun başlıca ve hatta yecine se
bebi Rauf Beyin, vatanın en buhran-

:~:.~~: !~:::,ı:;::;eı!;~ '' Ribbentrop'un hakikatı Tahrif Etmesi 
karışmıf olduğ'u ha1de daima temiz, • l d V • • fl D •• •• 
dalma faziletli, daima açık sözlü... lngi tere e nımsegı ayrete uşurmez,, 
açık alınlı kalmış bulunmasıdır. 

Türk mlleti. memJelr.etln muk.ad-

Bulundu 

(Arkası 3 °üncü sayfada) 

!:r~~uı:ıa:=-:.:::ı'.:;::ıı,:;:: Y en İ Meclis Çemberlayn Türk - İngiliz Paktı 
&i, seciye kuvveti ,.örmek ister. F.a-

::;::~:m :;:m:.::::.ı0e~: BinasınınTemeli Ve Mali Görüşmeleri Hakkında 
ihttrasatı sülilye.sine esir olanJara kar- T •• J A ld 
il da vikla husumet izharı Tü.rkün 1 o ren e tı 1 M Ü h i m Be ya n atta 
ııarı değildir, fakat böylelerhıi 11ev -

mcz, onlara hiçbir vakit göniılden Binanın İnşaatı Dört Londra, z& (A.A.) - Cemberfayn, 1 İnırUtz bölıreslndekl müdafaa hatları 
bailanmaz, her ıürlü şahsi makasit Avam Kama~ında ceçen hatta oe- mütemadiyen takviye edilmektedir • 
ve menafiden an olarak rerap.t ve B. k I 

Yılda ıtece reyan eden hadiseler bakkında mutad Muharebe tayyareleri tekrar raaıı. 
f"dak:irlıkla çalışanları ise a.sla unut- ı baltalık beyanatını yapmıştır. yete l"e<l'mişUr. 
maz, öylelerinin JsmlnJ ve hahrasını AA ) n.:: ·· k 1 Ankara, 26 ( . - ouyu. Başvekil eu:ümle demb;lir ki: Sahil kumandanlıtı devamlı •u -
ronlü.nün en temiz, en asil klişesinde Millet Meclisi yeni bınas1n,n te- rette faaliyettedir. Bazı defaJar bu fa-
saklar, bir müddet siyasi tı1ebepler do- ·· ll Üt."('en harta garp cephe!';inde mü-

melatma merasimi bugun saat aliyet fevkal.&dc br manzara arzei .. 
laJ' uile bu muhabbetini izhar edeme- hJm harekiit olmamış, yalnu: işgaJ e-
lle de, ilk fırsatta h'-·lyatını bütün de yapılm~tır. · · dilen mevzilerde bazı tadilat vuku - mt"kte ve tam.amile cöze çarpmak -

~ Merasimde Millet Meclisi Reısı tadır 
aafveU, bütün coşkunıu.ı;.u ve mcrdU- d ekiJ. D bulmuştur. Bunun neUcest olarak ' 

• Abdülhalik Ren a, Ba<v r. Mub be b ı d b" -"-it ile cösterir. "' Fransız ve Alman kuvvetleri şimdi are af ama an ırka,e 6 O&U 

._ Refik Saydam, Meclis ikinci rei- 1 tt evvel vazife ~m& 11eelp devamlı su-

..,ıe Rauf Beyin, meb'llS intihap e· sı· Refet Canıtez'in B•<kaıı.lıi'nn- iki mem eketl ayıran hudut ha ını 
dudl• ı b'' ~ ,.... '*'"'al im kied' ı reUe uyanık bulunmakta. olan tayya-cı duyulur duyu maz oyle bö- daki ;n<~•t heveti, Ankara vali ..,. e e ır er. 

..... ~ • · re dafi topçuJarmuzın kayda defer 
(Arkası s öneli sa:rtada) ve '--lediye reisi Nevzat Tando _ Fransadakl lnırUlz ordusu loln tak· 

"" faallyetlnl de aevlnçle yadederlm. 
EBUZZlY AZADE ğan, Büyük Millet Meclisi idare vtye kıt'aları ve malzeme 10vklyato 

(Arkası 3 üncü sayfada) ırenlş mlkyaota devam elmektedlr. 

Velid_,=- __ _ 

-,l~GE,__N~-s-M ... A~N" Sovyetler ingiltereye ota Verdi er 

, Almanların En Meşhur Kruvazörü 

DOYÇLAND 
Atlantikde Korsanlığa Başladı 

Almanlar 
Deniz Harbini 
Şiddetlen diriyoı 

o.do, 26 - cArbei der Blated. 
gazetesı bir şabıdın ifadesine ıs
tinaden, İr.;giliz tayyareleri tara
fından V e mshafen 'e yaoılan 
ta:aınız as nda bır bombanın 
Alınan G eısenau kruvazorun~ 
düştüğünu ve geminin ikiye aY
rı.ldığını yazmaktadır. 

Almanların meşhur Do7~1and kruvnörü 

Lonclra, 26 (A.A.) - Ha\'a Ne
'A• eti, V"lhelınshaven iı rıne 
yapılan hava baskını e 'nda 
Almaırı.yanın Grei.senali kru\'azö-

{Arkası 3 üncü ıttiyfada, 

Almanlar 1 Cephede Kar asladı ! 
Bitarafları Al l B .. 1.. K ti .. man ar u un uvve erını 

Korkutuyor Garp Cephesine Yığıyorlar 
Almanların Hollandayı 

İşgal Etmeleri İhtimali 
Endişe Uyandırdi 

Amsterdam, 26 (A.A.) - Te
J.egraf gazetesinin Nevyork mu
habirinin ·an resmi bir Amerika 
kaynağından öğrenerek bildirdi
ğine göre, Ho:.landa'nın Alınan 
!ar tarafından i•<tali endişesi A
merika efkarı umwniyesini pek 
ziyade rahatsız etmektedir. 

Muhabir, Ruzvelt'in Finlandi
ya U,hindeki mLidahalesini Al -
manyaya bir ihtar t~kil etmesi 
icabcdcc<!gini ilave ediyor. 

Gazele, bu te1graiın altında De§ 
retiigi bir notla Hollandanın i.ş
ıgalıni zannettirecek hiçbır ema
re mevcut olmadığını bildirmek
tedir. 

ALMANYANIN TEHDİDİ 

Amsterdam, 26 (A.A.) - Al
man gazeteleri, Almanyaya kom
şu olan bitaraf memleketlere kar 
şı tehditleri tekrar ediyoıılar. 

EzcLim:C Berliner Börsen Zei
tung gazt'tcsi diyor ki: 

Hitler Büyük Taarruz Hakkında Askeri 
Rüesa ile Mühim Görüşmeler Yaptı 

Paris, 26 (AA )- Havas A
jmısı.nın askeri vaziyet hakkında 
mutat yarı resmi tebliği: 

Cephede kar başlamıştır. Ha
vanın muhalefetine rağmen, 
Fransız devriyeleri, Alman hat
lannda olup biten şeyleri sıkı bir 
surette murakabe için faaliyetle
rine dc-vam etmektedirler. 

Alman kumandanlığının bir 
şeyler hazırladığı görülüyor. 

SaJiıhiyettar Fransız malıfille -
ri 16 ve 17 teşriniev elde yapı
lan taarruzlaT esnasında d~a
run verdiği zayiat hakkında ba
zı malıimat vermektedirlıer. Ölen 

ve yaralanan Alınan askerinin a
dedi 2,000 ila 3,000 olarak tahmin 
ediı4yor. Sartırükün şarkındaki 
kıt akumandarunın verdiği rapo
ra göre, yalnız bu kılanın çok kü
çük olan cephesine saıldıran Al
manlar 150 ila 200 ki.şı kaybet -
mışlerdir. 

Bundan başka, Fransız kurma
yına_,gelen haberlerde 16 lcşriıti
evvclde Trenes'ten birkaç l ara
lı treni geçtiği ve bunların Al • 
manıl:ann ·ık taarruzlarını yııptı
iiı bö!.geden geldiğinin muhak • 
kak bulunduğu bildiriliyor. Ayni 

(Arkası a Qncü sayfada) 

Bu Yokken Şuna Ne Luzum Var? 
İ~iltere in yanında yer alan Tevfik Fikret hakkında ~.lkrinj &öy- 1 Kupkuru çeşmelerin yanında renkU 

herkes, milletine karşı deruhte liyen EJ.ıi.zıth blr ,.enç şoyle diyor; fıskiyelerle tenvirat olur mu? Harp 
ettiği mes'uliyetin gen.U;liği hak- «Buırün Haliıkun &flyanlDJ dii>ün • kapılarda dolaşıyor, bunlar edebiyal 

• kında hiçbir şüphe t~ıyamaz. m.e.k. ÇanakkaJeleri. Sakaryalan; mUnaka!}-3.sıoda? Gültinç teY! Ja.n _ 

I •ıt • K k l ki M il (Arka!-iı 3 üncü soytada) İuöuU'leri dilşlinmek varken boştur.• dnma. karakolu kulUbeı iken saray Yeni Tefrik ltıız 

BOYOK TARh-ıT 
ROMA,. 

ngı erenın aça Çl l a uca- ___ .:, ____ k.:,d:ınw:=.ı:~:~k~~:d::~ ~~l !·~~;ı binası yapmakta mana 
İnandılar, Döğüşfüler, nacak ka.dar ferdidir. Bu yolda dö- Bu misallerin sonunu r;etırem.,·i1o 

d l P • l • • V b l Et • B k şünenlerin sayısı hiç değilse Halk.ev- o kadar çoktur ve hepsi de e:Çanak-

1 e e rensıp erını na u mıyor f.kı:r~dı~:·~n;:i~ :~.nl harekele r;etirecek kadar çok- ~~=~s;:ı;:::.~'·d!:~:~;~ :::::;, 
Bu nıühim esere blrk.~ ı\Jıe Efendim yol yokken tiyatro blnaaı 

Yazısı 3 U··ncu-· Sayfada No" betçı'sı'yı'z (Arkası 3 ıinou sayrada) 
1 kacLU' ııaşlryoru., ( yapılır mı? Jla ·lahane yapmak da -
~- ~ rurke.a. asfalt caddeye ne lüzum var? SELAMİ İZZET SEDES 

~~· ~~~-·-==--------------------_!_~~---~~~~~----------------



-&rn-• ,, .. 
Hatıraiı Yazan : Eski Topçu Müfetti~i Emekf i 

GENERAL KEMAL KOÇ ER 

istibdat Devrinde Taarruzlara Hedef Olan 

Bebekle İstin-IÜsküdar Tram-l İhtikar ·Ko
ge Yolu 4 Yıl- vay İdaresine m isyonunun 
da Bitecek Teşekkür Ederiz Faaliyet i 

Valilerden Birisi de Nazım Paşadır. 

- Ben. aıiıaheı (hamal seme-- ı 
rinı) yükdemreıeydim, ben iş
çilere laf anl'atmasaydım, muvaf
fak olan bu:lunur muydu. 

biraz daha lıim.ayetkir olmasını 
diley~ bWunmuş paşa, ~ 
Jer ki: 

- Bu ruhtaki insanlara bu da 
çoktur!. Diyordu. 

Kürtçe hilirdı. Fakat hangi va
pur veya cephaneıikte kimleri 
idare ettiğini .şimdı de bi.unez. 
Vakıa, hakkı da diriğ ediline -
mış i. Ondan ful.asını ıstemek ise 
haksvlık olurdu. Arkadaş düşü
nemiyordu ki, teşkilatta hiçbir 
&rt fazla talepte bulunmadı. E
sasen hır mükafat karşılJğı görü
len ışi:n kıymeti ne ola.bilirdi. Ab
dühra!lıap yii7.başı rütbesile irti
ha ' ti. Kayyumun mazıh&riyeti 
ancu manevi idi Büyük zaf2.r
de ~ruptan hid>ir fertte terfi et
memış ve taltif ıçin müracaat e
den ele otmanuştır. Bila..,are grup 
müzaıhir.le!'i.nden dört yiU lw:lar 
zatın isdar ıbuyurulan kanuna 
nazaran baklan mahfuz tutul -
muştu. · 

HAZIN LEVBALAB 

Büyük harpten dönüşte dar 
kadrohı atış okulunda bana da 
bir yer verilmişti. OkUıl, faal de
ğildi, kadrosunu muhafaza ve 
akibete intizar edıyordu. Adlan 
da değiştıdlen kışladıa.rmuzuı ö
nünden geçer, mektebe gider, e!V
lerimize dönerdik. Artık o kisve 
de b e derın azaplar veriyordu. 
Vakit vakıt atış araz e a~ış
lar, yın yapıl yordu, fakat, ya
zık bu atı.ı larda,n biz.ım bir 
zevk nas"bemız yoktu. Her şey 
ıva: rx:ı idi Bır gun merhum E
min Paşa ile atış yapan bı.r ba -
taryavı biraz ııuktan, beliti hali 
meslek aş.kile, t<:maşaya koyul -
muştuk. Bır grup, bir da:ha atı
lıyordu. Top başındaki mürette
bat neş'e içinde idı. Erlerden hi
ri. gaıliba zmler sevinıeile, bir ko
vanı diğer toptaki erlere fırlatı
ıverdi ve bir erin Kafasının kırıl
masına sebep oldu. Biliyol'du.k, 
bu laübafilikler, o bizük.lenieki : 
mantaHtesine göre, disiplinsiıılik 
ıte değildir. F.min dedi ki: 

- Kaderin cUıv.ine bak_ ki. 
daha yüS&ek bır itaatte bize bir 
galebe iemin edemedi 
cHanıgi bir deldimi hiıcııım ile -

dat edeyim> 
Biz bu bidireye mi düşecek -

tik. Hayır, bu, yaşamak dJil., aii
rıiinmektir. 

c Yüksel ki bunun da f~ki vardır. 
cİnsanlljın ayrı zevki vaniıra 

Biz, o anda yükseJmiş te değil
dik. Evet, merhumun d iki gibi 
o bid.ireden myrılinası idi 

Kimkn temas yalnız 

elem,yaılnız ıztırap Bu vaziy in 
tertipkar bır faz etı vardı. Butün 
mıaurları :harekete ge iren .kuv
vetlen tahlil etmek ıs yen psi.ko
logar, o günkü vaz' eti tetkik 
etmelidirler: ·Bır musibet, bin 
nasihatten erifiıdır- der~r. Haksız 
Wclann. kurtuluş savaş na lwv -
vet veren &miler olmad -mı kim 
testim etmez. Ataş mektebini dört 
defa sıJ{mdığı .binadan çıkaran -
lar, mensuplanndan herhangi 
birinin ıı;ıönlünde bir arslan yat
bjına inaııamıyorlaldı. 

Bu, doğru ise, çok ta yerinde
d r. Kati bir saray, vatansız bir 
şerzeme bütün bareketlerile ya
rın için hiçbir ümit .bırakmamış
lardı. Grubun tesis nl düşiınen
ler de, n.8ıçız idraklerine göre, 
kurtuluşu saıvaşmada aranuşfar
d.L 

D(}şMANA F..sİB D'OŞEN BtB 
EBİMİZ KUBTABILIYOB 

La Fr~ vapurları Mersine 
kadar uzattıkları seferlerinde 
muhtelif adalara ve İzmire de dö
n~e uğrar, yolcu ve } ilk alır.lıar
dı. cLjdil. vapurunun kaptanı. 
Fino2rado cesur ve QOk iyi kalp
li bir adamdır. Bu vapurda komi
serlik eden Piyer Bedeş, şen, ka
leıde!' ve yurtsevıer birisidir. 

Vapur, İzmirden yük w.ken 
itçiler arasında çalışan bir er, 
k.aptıanın dikkatini ceY>edec, Be
deş onunla alakadar olur. Bitkin 
bir vaziyette, gece yarıılanna ka
dar didinen esir, yurt hasretil'e 
de eziıl.diğin.i iş arasında anlatmak 
fırsatını bulur. 

İşçiıle!' ~rm nezaretinde 
çalış yordu, lburuar arasından bi
rini vapura almak kolay bır şey 
degildi. Bir aralık Bedeş yana.şır 
ve geceleyin vapqra U aya bildi
ği halde, vapurda saklanacağını 
ve İs an.bula kadar gôtüriileoe -
ğini fıslilaar. 

G«ıe, vapuru nhtıma bağla -
yan balattan istifade eden Ha
san, heyecan içinde vapura çı
kar ve doğruca kaptana muraca
atla sızlanır, Komiser kıömürılük
te ona emin bir yer verirter. 

Birkac saat aonra vapurlar a
ranır, Ladil de gö7.de!ı geçirilir. 
Er, bulıınamaz Vapur yola çıkar. 
Artık esir, serbesttir. Bu talfuı 
lUtfuna ma.dıar eri fstanbula ge
tirdiler ve yine şirketin yanlı -
mile ve vaıpurile memleketine 
gön,~. 

Ere ınemtebtinde ne yapaca
ğım sordum, dedi ki: 

Yine ayni ceıiıede çarpışma-
...vı;_... ... -ı ye. fi~.J'~u.&&&. 

Anadolu cephesini esaretten dıö 
nenler ve büyük harpte dajlara 
çekilenler takviye etmifti. O mü
cadele, hayat ve memat mücade
lesi idi. Ve bütün milletin bu h~ 
.kikati anlamış olmasıdır ki, zıa -
feri temin ettı. 

ŞİRKE'llN ADAMLARINI 
KAZANMAK iSTiYORLARDI 

Direktörün bir tanıtlı Qal'f'l'8-
smdan muztanp dos iar vardı. 
Hatta fazla menüat temin etme
yi vadedenler de ebrk obnadı -
ğıru ışitiyorduk. Dığeı- tan.fbaıı, 
işgal ordusu hesabına bütün kuv
vetlıerile çalışanlar bu orduyu bes 
!emek; milli orduyu zifa düşür
mek için ~ir fırsatı kayhet
mıyorlardı. 

Bunun Sebebi İstimlak 
İıindeki Müıkilaffır 

Bebekle .İstinye arasında inşa
atı devam eden asfalt yolun iki 
senede tamamlanması kararlaş
mıştı. İstimlak muameleleri bir 
m~küla!:ıla cereyan ettıginden. 
yolun inşaat iki sene daiha tem
dit edilmiş ve dört seneye çıka
nhnıştır. 

Emirgandaki çinar cıvan tari
hi olduku için burası aynen mu
hafaza dilecek rıhtım doldurula
caktır. Emil'giru:lan Taksim, Ye
nimahalle asfaliına iltisak ycrpan 
yolun tesviyesi bitmiştir. 

---oo.--
BELEDIYE 

Şahir Meclisi Toplantılara 
Ba~llyor 

Önümüzdeki çar.şamba gtiniiıı
den itibaren yeni. sene toplantı -
ianna ba.şlayeca:k obm İstanbul 
tehir meclisinin ruznamesi hazır
lanmıştır. Riyaset dıvanı intiha
bından sonra daire encümeni.niin 
aza seçimi yapılacak, 1937 sene.i 
kat'i hesabatına ait daimi encü
men maz.batası. ve şehir tiyat
rosu, Darül8cze, konse.rv~vann 
kat'i hesap.an ~ geçırile
cektir. 

Eğlence Yerlerinin Tarifesi 
Uzun tetkiklere rağmen şehri

mizdeki eglıeooe yer.1€r.inin he -
nüz killi miktarda terızililtı yapı
lammaıştır. Bu işin tanzımınde 

Ankara bellediyesmin takip etti
ği usul dairesinde hareket edile
cektiı'. 

Olobos Durakları 
Otobüs duralt yerlerinin de -

ğiştirileoeğini ya.znuştık. Yeni 
durak yeriıerinin listesi ya.kında 
vali tarafından tetbk ediJecek 
ve tatbikata geçilecektir. 

00 
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Eski Fizik Kitaplan 
Geçen sene tabedilen ve bu se

ne de okunan fizik kitaplan ye
ni tabılanna nazanm QOk eksik
tir. 

Yeni tabı.l:ann thtiyacı karşıla
maması .ka:rş.;sında eski kitaıplan 
okumaya meebu'l' olan talebeler 
şi.k:lyette bwunmaktadıvlar. 

Maarif müdürü bu mevzu hak
kında bır muharririmize demiş
tir ki: 

- Eski kitaplat·ın eksikleri for- ı 
ma şeklir.de toplanacaktır. Eski 
kitaptan. dersı takip e meye mec
bur olan talebeler, temin edilen 
formalardan eksıklerinı tamam -
lıyaeak.l.ardır~ 

Bu bu.susta muaıllımler de ta
lebenin bu eksiği hissetmemesi 
hususunda çalışacaklardır. 

Eski ki!aplann tutan yüz bin 
lirayı müt~vi.zdir. Bu para dev
letindir. ~ecek sene için bu hu-
11usta tedbirler alı.nacaktır. 

ilk Mekteplerin Mahrukat 
ihtiyacı 

-~leriıı ~ .ih
tiyacı tesbit edilımifti. Maarif mü-

Her idare Tenkitleri 
Böyle Kabul Etmelidir 

Dün bu sütunlarda Üsküdar 
tramvay i<ia.resi.ndıen bir ricade 
~u.ştuk. Sabaıh1arı saat 7,33 
te Usk.üdar iskele meydanından 
.k.alkm arabanın ~ kalabalık ol
duğundan bahsetmiş ve bir ara
ba daha tahrikini istemiştik. 

Üsküdar tramvayları miıdü -
rü Feridun Manyas bu şikayeti
mizle bizzat ve yakından aJBka 
göstererek, hal.kın sıkıntısını der
hal bertaraf etmek vazif~inas -
lığını göstermiştir. Ve dün, yani 
26 te.şri:n.ieıvvel perşembe sah~ 
hından itibaren. Üsküdar iskele 
meydanıntlan ikinci bir araba tab 
rik edihneğe başlan~ bu ara
ba urlebeye.J.ahsis olunmuştur. 
Usküdar Tramvay idaresi bu is~ 
~amett~~m başka, aynca, Kadıköy 
ıskelesınden, ve BaP'larba.şına gi
den hat üzerinde de talebe tram
vayları tahrik etmiştir. 
İdareyi, bu hiianü.oiyetinden ve 

doğru samimi tenkide tahammül 
kabiıhıy.etten doğru takdir ederiz. 

İşte her daire böyılıe yapmalı
dır. Yazı.tan bir şiüveti veya ten 
kidi, asabiyet ve feveranla kar
şılayııp derhal tekzip tarafını tut
madan önce, bir kere tahkik et
melidir. Olabilir ki, - ekseriya va
kidir - maduDlar müessese veya 
dairenin şefine yanlış rapor ve-
rabilh-1 r. Yahut ta, aynı madun
lar, mes'u :iyetten kaçmak için, 
hiıdiseyı amire ba~a bir zaıvıye
den aksettirebilirler. 

' He.riıa1ıde, ateş olmıyan yerden 
duman çıkmaz, sözimü hatırda 
tutmak ~erektir. 

o aNIZ 

Magallenas Vapuru 
Ne O~ıcak? 

İki aen~ evvel Ça.nakkalede Ka.. 
POı?ino isimli İtalyan vapurunu 
batıran İspanya bandıralı Magü-
len.as vapuru Haliçte muhafaza 
altına alınmıştı. Muhakeme bitme 
diğindeı vapur burada metr\ık o
larak kalıruftır. 

Dün İspanyadan şehrimiz.e üç 
kisilik bir hevet gelmiştir. Heyet 
vapuru almak iein tr.;ebbö.slerde 
bulunacaktıı. 

SORUYORUZ! 

On Sekiz Günde 
Gitmiyen Pıara 

Siile;rmaoiye Kltapsarayı me -
murlanHaa Ce.-. Öısser yaa • 
7or: 

«- F.MrneM hlaulı asker et• 
lama sinderilmek tisere sııeıtn 
&arihbıde makbm matabW l'Ulla 
poııtaba....ın. tesUm etmlt eld• • 
ima iki llra~ı henös almadJlıaa 
alcbfam Z3/10/939 tarDıll mek -
tabanda otl11111 blldtrl7or. Bdlnıe 
sllıl ı.....ı.uıa pek J'alaD olllla Wr 
J'el'e OD ıaek .. Pade paralllD sft
memmi ........ &bil ealtp laJr 
teıll)llllr. Aeüa. ....... ....... 

İstibdat devrinde lnunDnda 
taarruzlara hedef olan Yaliier -
den birisi de Nazmı Paşa mer -
humdıır. Bu zat 31 martta öir a
sı kw1Unile fehit düşen Adliye 
Nazındır. Hatuiıyorum, omm vi
Uyett aırasınd& Erzuıımıda altı. 
ayda bır mM1 wrilirdL Papdan 

Bir defa Taksim lbahQeSi.ııde ya. 
rah1ar menfaatine bir balo veril
miş, bu baloya, uhin!n, insamyet 
hadmu uydanJardan bU.Oklan 
da dwet ec:lJmjşti. Şirlrıetten muh
telif kin••ıe de tezkereler gel
nüe. banıal', ftZiyeti gizlemek 
için, daftte de icabet tm.i;ılerdi 

dürlüğü ~ sene mektepler.in te~ tlift elmeıleD 
mahrukat ihtiyacmı vaktinde te-

CArbsı var) 
min edeıvem'tti. Bu sene ihüya- Soruyoruz! 
cın kaqılanmaınna çahııılaeaktır. ı '------------1 

• '-===:a l raktı, limba.yı söndürdü, yattı. 
6C-===1ı EDE B 1 R O M A il : 57 r Fakat bu aefer de tözüne uyku 

muydu 
Birdelbire, yaıubaıpndaki ki

çiilC'masada duran teldon açı a
cı çahna~ b111bdı .Peyınaıı bir 
an için felce uğramış gibi Yerin
den .lwnıldıyamadı. Soııra dai 
gibi yataktan fırladı, parmalda
nrun ucuna kadar bütün vücu
du ti•rıyerek ahizeyi kaptı. Ya
bancı bır erkek sesi 

Karlı Bir Kıs Sabahı 
-===::::1; Selan11 İzzet - Mefharet Ersin;===-• 

- Korkma dadı, Pakize senin ' b n kadınlardan deıılıl Öyle 
, OJle kendini bejenmiş 
ki, oyte ha~plik 
ametıne yedıreme-z. Sen 

D elle lrendiııı üzuyorsun. 
Ib U' tadın: 

- Beo bilmem., benim oyle .,ey
lere akı.un . Benim bildi -
g bır şey varsa genç w yab-
ş oır erkeji güzıei bir kadın
la b başa bırakmak akıl kin de
ğildır İşte bu .kadar. 

Di -.-. .Oyleae odadan 
çıktı. 

İhtiyar dadı «itükıen soma 
Peygıan. kendi Jrend.iDe acı acı 

içm nebdar iiziiliiyor. Haksız da 
değil. Ya1nız benı pek masum, 
pek tecrübesiz hir knıcağız aanı
yor. Bilse ki ben onun zannettiği 
kadar masum olmaktan çok uzak 
bır ya:lancıdan, bır korkaktan 
başka bır şey aeg.ılım. Kocasma 
hayatının en büyuk gunahını sifry 
lemı e, ondan af dilı)'erek gonul 
huz1ı1ru içinde y~a cesaret 
edemiyen bır korkak. 

1 
girmiyordu. Mazisi, mazisinin a
aklı maceran onda bir fikri sa
bit halini aimab bııtfamıştı. Bu 

f 
derdini kocasına aöylemedikçe, 
ona her şeyi itiraf etmedikçe ar
tık, bir tek rahat nefes alamı -
yacağını anlamı.şt . Nma~ ken
di kendine kararını verdı: •Bu 
gece Galip g lsin çocuğumun ü
zerine yemin ederım kı, ne yapıp 
yapac;Wm, canımı di.şime takıp 
ona her şeyi anlatacağım.• Bu 
kararı verdik en sonra bıraz sa
kinleşti, ve tekra-r uyumağa ça
lışt. 

Saat on biri, on bır buçugu, ni
hayet on ikiyi çaldı. Peyman ha
ta u umamıst G nç kad n anla
,ılmaz bır korku ve heyecan içın
de vatagında t rbr titriyordu. 
Galıbın 4>u saate kadar Pakızenın 
evinde kalmasına imkin yoktu. 
Oradan çıktıktan sıonra herhalde 
başka bır vere gitmemı. Sakın 
başına bir kaza ~almi.ş olmasın 
Yoksa hali Pakizenlıı yanında, 
~ın yarJBl olduğundan biha-

- Bayan Peymanla göruşebi
lir miyim? diyordu. 

-Benim. 
- Burası ldüo. Bay Galip .ge-

ceyi burada geçireceklerini si7ıe 
haber vermemi emrettiler. Pey
man büyük bir gayretle se6ine 
miımkün mertebe sakin bir a
henk veterıek, sordu: 

- Lütfen telefona kadar geıl
mesini kendisınden rıca edebtlir 
misiruz? 

- Emredersiniz efendim! 
Bir iki dakika sükut, sonra yi

ne ayni kaılın ses: 
- Allo, orada .ımaınız efendim, 

Bay Galip telefona gelemiyece
ği için affinizi rica ediyor. Yar:ın 
sabah erkenden çiftliA'e dönece-

FormaUtenin Pratik Bir 
Şekfe Konması lazım 
Yapılan şikayetlere göre, ihti

ür komisyonunun çaılışma tarzı 
birçok ~Lüklere sebep olmak
ıtadır. Komisyon bir madde ii7.e
rinde ilıti.kar olup oilmadığını 
tetkik icin birisinin muhakkak su 
rette istida ilıe müracaatım bekle
mektedir. Halbuki bu yüzden he
men hiç kimse 15 kurµşlu.k pul
lu bir istida ile müracaata yanaş
mamaktadır. Komisy<>nun daha 
pratik bir şekilde çalışması isten
mektedir. 

-----()(,___ __ 
MÜN AKALE -- -

Yeni Bir Talimatname 
Gemi adaml:arının vazife ve 

mes'uliyetleri için hazırlanan ta
limatname Münakale Vckal"C"ıine 
ı:sönderilmıştir. VekaJ..etin tasvi -
binden geçer ~mez tatbik sa
hasına konu.laca.ktır. 

MÜ T EF ERRiK --------
Atatürk Köprusu Kapandı 
Atıahirk köprüsü dün kapan

mıştır. Köprünün açılıp kapan -
masına yarıyan dubası yerıne kon 
muş ve tec.r~leri yapılnu.ştnr. 
Bu yüzden Haliçte seyrü.scler 
menolunmuştur. · 

!ktısat Vekili 
ŞeJırimizde bulunan İktısat Ve

kili Hüsnü Çakır dun Si.ımerban .. 
ka ~ ve bir müddet meşgul 
olmuştur. Veki bilhassa banka
ya bag-lı olan fabrikal'ann çalış
masile alakadar olarak izahat a1r 
mıştır. 

Mimar Sinan Eserleri 
Vakıflar idaresi Si.nanın eser

lerinden mürekkep bir kitap vü
cude getirmektedir. Yapılan tet
kiklere göre Sin.anın İstanbuldan 
başka, İzmir, An.kara, Edirne, Te
kirdağ, Babaeski. Lüleb~ 
Havza, İsparta, Erzurum, Çek -
ID€Ce, Çatalcada eseri.eri bulun
maktadır. 

EK O NOMi 

Amerikan Ticaret 
Mümessili Geldi 

Amerikanın birçok ticaret mü
esseseleri mümessili E . .Engtessis 
dün şefirimize ~tir. Mü:mes
sil Amerikıaya aev.k.edilme.k üze
re piyasadan mühim miktarda 
tütün ve üzüm alacaktır. 

Türk - Rumen Ticaret 
MDzakereJeri 

Türk - Rumen ticaret müzake
:reieri müsbet bir pkikle devam 
etmektedir. İki tarafın fikir!€ -
rinde tam bir mutabakat vardır. 
Müzakerelerin ümit ed ild iğitıdeD 
çok kısa bir zaman içinde tamam
lanacağı ümit ediılmektedir. 

Basan Kurumu Kongresi 
Basın Kurumu ~i dün 

ikinci taplantısım yapmış bazı ip
tidai miizalr.erelıer cereyan ettik
ten SOOf"a toplantıyı 16 İkincitet
rin 939 Per oenıbe gününe bırak
mıştır. O gün lwnunuıı bir.ljğe 
iltihakı hakkındaki ka.rann tat.
bik B\lMti ~. 

var mı efervtim? 
Peyman ifitilemiyecek kadar 

boğuk bir aesle .mırlıldandı; 
- Hayır, teşekkür ederim! 
Eli ~ağı Z1Qglr zınıgtı- titriye

rek telefcnu kapadı. Kocasının 
bu hareketine ne mana verilebi
lirdi? Genç kadın kendini B'VUt
mak, yüreğini demir bir ~ 
gibi sıkmaia başlayan müthiş 
korkuyla mücadele etmek iıçin 
mazeretdıer, bahaneler icat etmi
ye ı .ılıştı. 

Heıihalde Galip Pa.kbenin e
vinden erken çıkm.11. can sıkmtı
sından klübe utramış, orada ya 
oyuna dalarak eecikmiş, yahut 
ta iıçkiyı bıraz f az~ca kaçırmış, 
o halde eYe ~tip kendis.ine gö -
rünmek istememişti. Sakat bü -
tün bu düşünceler onu zerre ka
dar tatmin etn;ı.iyordu. Genç ka
dın korktuğunun nihayet başına 
ıgeı.!diğinden. Pakizenin kocasına 
her şeyi anlattığındaın emin, göz
leri gecenin ıssız karanlığuıda 
odanın tavanına dikili, yat~ın
da sabaha kadar sessiz, hareket
siz titredi dul'du. 

ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 
Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 6'!__\.. 

Yedi Teşrinievvel Gecesi de Bir Gün ve Gece 
Evvelki Kriz Vehametile Geçiriliyordu. 

16 H:kteışrin gecesi ilk defa a- r 
sabi araa:la kanş:t,k şekidde inki-
şaf eden kriz, Ebedi Şefin a.if 1 
bünyesini fevkalade sarmış, de-
vamlı ihtiliııç.1.a.r, ibüyük hasta.yı 
yata,ğınd.an dıışa.n çıkacak dıerEce
yi buı.muşu. 

Bu son krizin de as&bi arazla 
belirişi ınüdaıvi hekimlere 16 ilk 
teşrin krizini ıhatıt.lattığı için bü
yük hastanın başucunda ookliyen 
doktorlar yin~ kuvve1J;ıi ibtilaç
iar karşumıda Atatürkün fazJa 
yıpranmaması tedbirlıerini evvel
den alnuş1ardı. 

Bunlar, Ebedi Şefin sıon .daki
kasına kadar .başucundan bir ye
re kımı1damıyan berbt:r Meh -
met, daire servisindeki has! aba
kıcıl.arın meydana .getırdiği top
luluktan .ı.baretti. 

Atatürk asabi arazın artışı ile 
~niden büyük ihtilaçlara, daya 
nılanaz sarsıntılara uğrarsa bu 
topluluk büyuk !hastayı yatakta 
kalacak .şekiılde muhafaza ede -
ceit dışarı çıkmasına, ayağa kalk
masına meydan bırakmıyacak .bir 
hareket tarzı tutacaktı. 

Bütün tertibat ve bbbi müda
hal'C icapları tamamen alındık -
tan sonra üzii<:ü ve e.zıci hir bek
leme dev.resi savan ilekimler ak
şama kadar topluca biıyü.k has
tanın yarubaşında bekrediier. 

Yattan saraya dönüştenberi 
müda-vi hekim r; aralarında tan 
zim ettiklerı b r nöbet cetveline 
göre sıra i:.:e gece!ler.in.:ı saatlere 
taksim ederek AtatUrkün yanın- • 
da bulunuyor.l!ardı. 

Fakat, hekimlerin anlayışları
na teyit edııen vahim netıce -
nin, Ebedi Şefin hayata flÖZ yu
muşunun arifesini teşkil eden bu 
son kriz ıesnasında nöbet doktor
lara çok ağır gelryor, lıer bırisi 
ebediyete intikalin kendi nöbe
tinde olmamasını can ve gönül
den arzu ve te~i ediyorlardı. 

Bir mi.& te veıçlıe 'ftn!ll. onu 
d.irilıteD enerji ve kudret dolu göz 
!eri, Atatiırkün na.fi bakışlı p.. 
.lerini örtmek fdketin katlan -
manın acıs.i:le yapılan bu t€.Illen
ni nöbet cetvelinde degişikli:k 
meydana getirecek ıbir meıvzu 
halini alıyordu. 

İtirazlar ve münakaşalarU. baş 
IQ'8n bu meıvzuu yine lıekimiıer 
kendi buktşlarile f(jyleoe baılet
tiler. 

Bu kriı:ı geçincıye kadar ~k 
tedavi heyetine gerek m~ir 
be.kiınlreır ekibine d&hil bulunan 
tekıniL doktorlac nöbete jşürik 
edecekler, muaıyyen saatlerini 
büyük hastanın .başucunda geçi
receklerdi. 

ıhakkak korkulan hadiseyi mey
dana getirir, Atatürkün ebedi
yete intikaline müncer olurdu. 

Pazartesigecesi bu vaziyette 
geçti. 

Anka.raya varan Başvekil, he
kimlerin verdiği 6, 7 arihli ko
münikeleri gunu gününe alıyor, 
tetkikten geçir yordu. 

J!:akat bu sırada yapılan bir 
Vekiller Heyetı top1ant..sında 
Başvekilin Ebedi Şe!ın sıhhi va
ziyetine dair venbğı izahat apa
çık bır ümitsizliPi belirtmediği 
için ıhenüz bu raporiann efkan 
umumi'Yeye tekrar tebliğine lü
zum göstertmem.iş. fakat vaha -
met raporundan eonra bunun neş
ri kararlaştınlmıştı .. 

Yedi teşrinienel gecesi de bir 
gün ve ~ evvelki knı vaha -
metile eeçiriliyordu. 

Atatürk derin ıztırap seslen çı
k.ara:ra.k fakat kendisinı, dimağ 
Jmvıvte.tini hiç kaybetmeksizin ya
t~da Jcriz1e pençeleşıyordu .. 
~ya girip çıkan umumi ka

ti'p Hasan Rıza sık sık Ebedi 'Şe
fin yanma Reliyor: 

- Buz ister misin.iz efendim? 
- Bir .emriniz var mi paşam? 
Gi.bi istimzaçlarde bulunuyor, 

Atatürk .bunlar.a göz işaret !erile 
ceıvap vıeriyOI', sık sık: 

(Arkası var) 

. . 
·' . . 

Dış -.P~l_itika 
' ı. ., ~ ~ • • . ~ ~ 

Siyasi Cereyanlar 
Önünde Balkanlar 

Ankara muhtleıllnln lırnpsmilan 

evvelki .haftalarda .balTAdaD ıelen 
seslerle, Belpaı, Atlna, So!ya, Buda-

beş&e, Biiknıt -~ sa-&e· 
lerlnden 7apılan netri:ra& arasında a
konl yolda. Geçen hafta açıkça anla
....,._, lıllk8mUar. .......... ~ Wra 
bazı muvaffaki;retler elde edlldiii ıi
..... 1 n as · ı ı lR •ı 'ı b
ı .. 

Jılacarisiaaaa y ......... .._, ~ -

---- ...,...... aaı.t:ınlma
.. 8 'lprtrtzeh ...... hiiıkimeU -
rumdatt lhUWlarm cı.tlelrhn on
l'tlmml -.ıu R 'z_. ....... e.Yel Ar
........ _ y- · , on T?Tt tı •-

...,. .......... d la--• 
-- ..... llıillimelled ........... l 
• b .... l'atirt u..,.. .... ~ .. 
Balkaalarüld w.ı ._... .. birer ne-
tielııll 111. y.,.....,.._. ........ 
ı• 1 ' Kfr' cPıMtth• ile .vre
me Hin Defl'l7ata. Betırat lıikfmetl 
... 11 ... ..., IWbalanlakl ........ ,,.. ..................... 
meldedir. • il ı ıtr'w. 9'lildl ihü
lifa .....- 1 bh beırUer. mii -

naalp zamanlara i~ •-eceli 
ıi<c-. • ....._ 1D1UeUerbıbı itaı:ra 

l:Su esas kabul edildikten sonra 
he~er arta saraydan bir ta
nla aynlmadılar. Danı!ıye biti- , 
şı"' g-en.ş sa. onoa; ye ıs, heyecan 
ümit ve tereddüdün müşterek 
manasiJ.e ruhJıan burkulan Julra etıfmlla 611P•"*tlemele• ...... her 

dahil zıeıvatın yanında kriızm aey- .süılril ,....-...ıa ~Jemlktedt,,-
rıni nöbetçı arkada.şlanndan sa- 111'. 
at saat aldıklan malWna.tla takip • ,...,. _.,._ Mldrall. J'•-
ederek gün ve gıecelıerinı cecır· ... ı 7' ....... a. ._., ... .,.._ 
mege koyulduılar.. ~. 

Atatürk hasta döşeğinde daki- d'ed 111r1a.,., dlacar ...- IAI 
ka ıg~tikçe vahamete ~ğnı ~y- 1WaeaT psıetelerl, ....-._ .. , t-
rini hı~an krizin ihtiliçla- ta17lllllll • ......_ • Aww,. ..,. -
riJe üzülerek yatıyordu. -'lnla 1aer ..... lllliılll1erl6iea 

& --ı..: .ı:.---1--,· dimM .1..:-1- -awa ~~ ____ u...-,,... .._. #4? Pul t1e .,.a ........ -
vücut üzerinde bir evvelki kriz ~ cPNlu. .Ka • 
derecesinde şiddet göstermiyoı-- • llıls w .- . .... ...._ ... 
lanh.. HSimler b11 teır.abiirdm ... ..,.. .. _.tıa., ...,.__ 
de endişe duyuyorJardı.. Çünk8. 
böyle 'hatif ihti.IAçlarla s(inlCek 
olmı kriz eler' lımnaya • ne 
bunun dıayetindeıki .etiae mu-

bin anıbası kq •• önünde .. 
dula zaman•• karşı1amaJt üme
re kapıya 111Pn §enÇ bdm bir 
anda vaziyetin korktuiunılaıı 

çok dliha berbat olduğunu ama -
dı. Gali!> bir gece içinde detif _ 
raJI, bambaşka bir adam olup 
çıkmı.ştL Sapsan yüzünün adale
leri ~eıpgeraindi, hafifçe kanlı 
götleri ~onuklaşmış, her zaman 
büyük bir itina ile taqd.ığı kıvır
cı.k kumı:aJ saıclan biribirine ka
rışmıştı. Mutadından fQ1h içti-
ği e hemen hemen bütün gece
yi uykusuz ~itli belli idi. K'D
oasının hu gayri tabii, iıdeta yan 
vahşi halini ~nmce zanlh Pe7-
maın yüreğinin gıögsünün içlııd8 
t~ kesildiğini ıhissettl Fakat bir 
~belli etmemek içın korka kor
ka: 

- Nen var sevgilim, ne oidw.? 
Rahatsız mısın? Diye sordu. 

ü:1Jenne fırlatıp atarken kansı -
nın yüzüne bile bakmadan kısa-
ca: , 

meyi '/ cllr. . , .. .... -
• ...._... ...... tıız's ...., 
• ' w ;llJw# • ' e n 1tlu1 
,,. .. - .... - 1 ,., 
lwıa lb•ıl. tlılbw .... _ 

.... 111ı'!Mnl ...... , ..... -
~ ıaes'klr ........ 1lelerl. ....... ~ ,-.. .-..... , 
.....,. rln79I . ...... w - • 
tıe&tlrll~ ......,. ...... _.tenla 

arkumdall selmektedlr, ..._,.e ~
~.itte Mlbt mlllal~ 
U~ aje• RJUD ,....Dde, 

Aawt •« .... ~ pseteslnln 
A ....................... tahlll&ta, 
11. • .....,... tr .truetlnde Balkan 
tevletlel'I .......-.. toplam•ta bll

Alllt• ..,._.. d~ CWie • 
.-.. ı z1 1e una .,..,.. ve erki -
~ Sinyor Ga:r... .bWllelerln 
eennaıaı ..,..JE. tııll' rW. talp e&

tftlndea, 'l'lirldr•.., ..... haı:raam 
tJaha bl7tik m817Uta ..,.._ .ınıetı 

balblıle 1ıel 7 lı tJ Aabra -
alledeslnln _.ıh al tarıatma matuf 
olmıP o~- Baltan •WM"'"e 
sire ,...ı ın er doiardutandan 

~-
M*"Cat •iuaa eirHrebUeeril-

... kaJ ada, ftl'l1-k Weııen 
lıllden taldttlade fada •rlmdar ı-
eta.ıe ı..,......_ d~nde-

r& 

Galıip siyah lotr yakalı kalm. I 
paltosunu orta yerdeki m-.ıuı 

--...;..,_---'-.-,__,,;a......ı._..__..__....1..--:'--...._.a&.~_..__~----w....w. ....... ....1.~.a....ı ..... ......, ......... ..ı.._Jı..-....... ..._.....t;aaao.a.&uı..._L....llti-'ı...Jo..i~.ll:İ:UIA.s:....B.sıGk.ıı..J::ı-...:ıı-..:i&İo:ıı...J--...Ji::ıdQl~~~UM&JaUA_.dnıiir.:u_G.ali..~-~~~ (Arbmftl'} 
cüldu: 

Genç kadın bir roman alarak 
v ıMğma gırdi, fakat zftım hep 
Galı1*, Pakize ile, hele hepsın
den fazla kendi denli ile meşgul 
oldugundan oku.duğundan hiçbir 
fC!7 anlamıyordu. Y-ureği kıoz ka
bujuna pmış ~ sıkıhyomu. 



t K D A M 

Cinayet mi, Kaza mı~ 

Bir Ka tra içen! .. 

Türkiye- İngiltere -Fransa 
Yahya Kemalin sem flirlcrinden bi

rine, lı&lUçe takılmak .19bı, Selimi 
İzzet tutmuş. düııkü İk.dıı.ında: 

Bir dostla konattuldan sonra. .• 
Bqlıkh bir 1'aD :vımDll"- İşte ben 

de Seli.minin o yazısıw ok:udu.kt.an 
sonn bunlan Ya&JYOnmL SelliJJlJ dÜJl
kü yazısına Ziya Paşanın meşhur 

beyitlerinden şuııu da alm14iı: 

Polis, Bir Gün e 
1 • Ceset Buldu 
Alinin Bir Kadın Meselesinden 
Çıkan Bir Cinayete Kurban 

Gittiği Tahmin Ediliyor 
nlaşması Sırf T edafüidir Bir katra içen çeşmei pür hun ı 

:Ccnadan 
Başın alam:\Z bir dahi baran ı 

belli dan 
Dünkü yazısının .içine bu meşhur 

beyiti de karıştıran Selami, haltınu: 

bunun için neler diyordu: 

lortlar Kamarasında Beyanatta Bulunan Halifaks Dedi ki: İstanbul pullsi son 24 saat içinde 
2 cesetle ika!"§ılaşmıştır. Bun.la.rda.rı 

birinin oldu.kra csrareııgh ıbir n.k'a
ni.ıl kurbanı b11lundniu tahmin olun
makta.dır: 

Polis sıkı bir takibata geçerek bau 
kim.o;eleri zan altına almıştır. Cesedi 
Tabbii Adli B. Enver Karan mua
-yene ettikten sonra mor:;a kaldırt • 

mıştır. 
•' Türkiye İle Dostluğumuzun, Atatürk'ün Üstad «EskideD şahsi a.cılarmı, şahsi ilıtl

raslannı, tatmin edemediği şahsi e
mellerhll. lhti,.açlannı, ancak kendi
sini alaka.dar eden kinlerini, -yeblerl
lıi böyle beyiUerle aleme sunan şa -
iri erin önünde başlar rğllir, dünyayı 
kendilerine dndan eden gönuller, ~
irle beraber bütün :yiiriıılarıııa bütan 
dünya zevklerini haram ~tmete ça.lı
§U' ,.e sanki dünya, bütlın lnsa.ııb.ra • 
azap için yaratılmı~ Jıükmü verlllr

d.I.» 

Elile Atılan T emeHeri fnönü'nün Münevver 1- Gece saat 2 de Galatast Baa
ikalar caddesinden ge~en de\'Tiyc po

lisleri, bir kiisehaşmda yan.lı bir 

adamın yrrde inlemekte olduğunu 

gônnuşler \•e kendisini hemen bir 
otomobilJc ScııJorJ hastanesine kal -

dırmışlardır. 

Yaı>ılaıı tahkikattan cesedin Ka -
sımpasada Kireç hanında ikamet e -
den. Rizenin Kar.ık.aya köyünden ve 
Genç Ali oğullanndan Mustafa oğlu 
Aliye ait olduğu ıı.nlaşılmı .n·. 

·Jdaresi 

Londr.a, 26 (A.A) -:- Royter A .. 
jansı biıldiriyor: 

Lord Ha.lifaks, Lordlar Kama
rasında son Türk - Rus müzake
ı elennden bahsederek demiştir 
ki: 

Müzakerat görünüşte, müsbet 
hiçbir netice vermem.iş olmaıkla 
beraber, her iki hükiımet, an'a
nc-vi dostluklarını ilan etmişler 
ve umumi surette münasebetleri
ne halci gelmediğini bildirmiş -
Jerdir. Bu iki büyük komşu ara
sın<laki iyi münasebetlerin devam 

1 
et~ gım görmek arzusunda bu-
lunan İngiliz hükılmeti için bu, 
ıbüyük bir memnuniyet vesilesi
dir, kaldı ki, simdi, bizi Türk hü
klı.metile hususi su.rette mürı.a
sebcte götüren Türk - Fransız -
İngiliz anlaşmasını akdetmiş bu
lı.ınuyoruz. 

Loııd Hsilifaks, Türkiye ile yapı
il:an anlasmadan bahsederek bu 
anlaşmanın, Büyük Britanya ile 

Altında, Durmadan İnkişaf Etmiştir. ,, 

Türkiye arasın.da, uzun seneler
denberi mevcut elbirliği arzusu
nu fil.en taıhak.kuk cttirm~ oldu
ğunu ve dünyanın bu kıs?mında 
tecavüze karşı sağ.anı bir garan .. 
ti teşkil ettiğini söylemiştir. 

!Briianya hükumeti taııafuıdan 
akt.edilen diğer anlaşmalar gibi 
bu ·anıa~ma da sırf tedafilidir. 
Hiçbir devleti istilidaf etmediği 
.gibi, hiçbir devletin meşru men
faatlerini tehdit etmemektedir 
ve ancak bir tecavüz vukuunda 
harekete geçebilecektir. Türk.i
ye ile Büyük Britanyanın müş -
terek ve biıibirinm ayni menfa .. 
atleri ihtiva eden hedefler için, 
müsaıvi şartlar dahilinde birle -
şerek akdettikleri anlaşmanın mü 
te-kabil ve esaslı mahiyetini te-
barüz ettirmek istiyorum. Çem
iberl.aynın Avam Kamarasında
ki beyanatında olduğu gibi, Lord 
Ha1üaks da Türkiye ile yapıl -
ma:kta olan iktisadi ve maıi mü-

zakereleri mevzuu bahset.:mi.ş ve 
müzakere edilmekte olan bütün 
meseleler üzerinde General Or
bay ile ar.kada,şlarmıo gosi.cr -
dıkieri anlayış eserini stayişle 
anmıştır. 

Lord Halüak~ Büyük Bntan
yanın, Türk.iye dc:n.iuguna verdi
~ büyük kıymeti belirttikten son 
ra şu sözleri ilave etm~tir: 

Türkiye tarafından son seneler 
zarfında başarılan terakkıleri he
p. miz denn bir takdirle takip et
tik. Milletimiz, Türk ırkının yük
sek meziyetlerini ve seciye.ini 
takdir etmekte her cıhetçe hak
lıclır ve iki memleket arasında 
devamlı dostluk esasına daya -
nan temenni ettiğimiz münase
batın yeniden teessüsü, hepimize 
ıbüyük bir memnun.iye\ bahşet -
mektcdır. Türkiye ile dostluğu -
muzun, Kemal Atatürkun üstat 
elile atılan temel eri, Inönümin 
münevver idaresi altında, dur -
maaan ink"şaf e.miştır. 

----------------------------------

İyi amma.. biıtün dİillyanın herkese 
tozpeıubesi yahut g:ök.madsi cörüne
miyooe.iini :Seliı.ml de pekili bilme:r; 
mi? Daha geı;enlerde, yine İkdam"da 
çıkan uzunca bir ya:r;ısında, bıiyük 

san"aikiirla.rm eıı çek ul.ırabı teren
nüm eU.ikleıin.i ya.:ı.an 7ine SeliminiD 
keıuli'Si değil miydi? Vikia, Ziya Pa
şa, dünya :mikyasındıı. büyük bir 
san'atü.r değildir; fa.kat o. dünyayı 
niçin böyle kara cöriıyor? diye ona 
.kJ:ımak olur mo fa? Ma.liım a, her 
ylğlün bir yogurt yiyişi vardır, kimi 
Selimi &ibi bu kabbe duııynyı cCDDet 
göriır, kimi de Z.iyıı. Paşa gibi .oııu, 
bir cÇcşmei pur hwı ı fena» ya ben
zetir. Eter Seliminin dediği gibi bu 
diınwayı. hcrkcsiıı bir «İr~b:ığu gi
bı gorm"sJ lizungelseydi, o -zaman 
dünya şaheserleri denen edebi nesne
ler acaba, Jll<'l dana celcbilir mıydi? 
Bwıunla beraber, ben Seliminin ha
tırını kırmamak fcin ra.lımetıi Ziya 
Paşanın o bedbin duşunu u beyti ile 
başkalannın -011a benzer bir k.ıc u-

Fakat zavallı; yolda ölmüştür. 
Yalnız vucudundc derin bir 

b~ak yarası bulunan bu genl'in deniz 
amelesi olduğu ve lkat'!ın meselesın -
.den dolayı bir ctnnyete kur'b:ın git

tiği kuvntle tahmin olunmalrt::ıdır. 

2 :l.nci ceset ıe Besiktaşta Diı.-Uitaş
b bir yol ili.erinde bulunmuştur. 

J>oll.s; bunun da huYiyctlııi tesbit et
mil ve fütün depolanndan blrinde 

amelelik rdeıı Halil ldağunu IM'Y
dana çıkarın.ıştır. 

Bu hadisenin de sebebi eheınnıi -

yet.le 1ahkik ohınmaktadır. 

Çemberlayn'ın cevabı 
(B~ tarafı 1 bıu sayfada 

Denizde Almanlar denizaltı iharbl
.ni şıddeUcndirmlşlerdir. Bmıu bek -
leıru.kde idik. Sizi temin ederim Jd, 

bu ı;ahada da duşmana naı:araD us
:tünlüğü mıılıafaza cimckt ~ 12.. 
Dıişmn denizaltı ı;-emileri.ıun talı -

ribinde gunden gune elde etmekte ol
duğumuz daha buyuk mıw:ıff:ıkiyel · 
lcr gunun bırındc ticarcthnizı te dıt 

eden sıla.hın ortadan bü tun 1.-al -
dın!a.b cccğme dair bize ümit '"tt -

mel.."tcdir. 
Şurasını lıa:ı; detmek gerektir kl, Al

mmı dcrıiz.ıltı gemi rı. gittıkç<' d ha 
ga;>rımı.:.şru kı de nareket e 'k -

dir ~r. <ıı1:11\t rı b:ıber.: ı:cc bahrm3.Yl 

usul ittılıaz etmi ter denile ı . 
Bu ul n CV\ ı 1tı yanatımdımbe-

Jı ıısuswıdaki kabilcy etsizi iti, devrimi
'Zin buyük haiıesinöe ne dereceye ka
dar amil olmuştur? 

V n Ribbentreıı, :l 986 sen~inde 

İngiltcreye ilk gcldığl za.m:ı.n matbu
ata ~erdigi beyıuıatından alınmış iki 

sözu.ııu ı ıus:un'lenttlc o p.ynn. Ko
ımu t m2b us Ganııctıer, B~ş~tı.mn 

SÔZilOU kesercli: 
«- O tanhıc, Ribbcntrop s;zin 

gözd ı dnt demi~. 'işçı ıı rtı meb"u
su a 'Gaven: 

< - Şiındı de sizin ı:ozdenizdır.> 

di31e mukıı.b le ctm tır. -sunkll kah
kaha ar . 

n. <: mber ayn, .nutkuna şo~ c ele -

vam eu.mş r. . 

lngilterenin Kaçakçıhk Mücadele 
Prensiplerini Kabul Etmiyor 

Finlandiya 
• usga 

Temasları 
Finlandiya Hariciye 
Nazırının Beyanatı 

r .. k tefek parçasını nikbin tarz.ı Çet'i

rlyorum, bakalım Selami ile k3. adar
lım lıunlan beğenecekler mi: 

Bır kat.ra ı en ço.e~nıeı p· • lutfı.i 
keremden 

~ n ala ,ız bir d h · Öl b.agı 
İrem den 

ri h!'rieı st:ı: ;el saha ınd kt en ş:ıy:ı.
nı dikkat hadiSt', 'furh,:1 <' ile mna -

ibedımııı ımza annırş olama ıdır - d· ı 

delli nlkı'l ar- nıwıb de, B.ıj k Bri
tan3 anın ve F ra.nsanm her tarafmda 

'on Rıbocnirop, Almanyanın Bu
yuk Lrıtaııya ile dost gcçınmck ıs -
tcdı.,ıni suylıyor. Ben 7.anncdıyorum 
ki, lı.giliz millch de Almanların dost

! uğuna la.hptlr. 
Ö:ı;ie anlaşılı)or kl, Von Ribbcntro-

111un unlkundoın, Alma.o hukümetınin, 
lbcııiın 12 l'c rınıeneldeki tcldllim 
üz,nne, bir tercih yaptıgı neticesini 
çıkannıya da' t ediliyoruz. Alman 
hükwncıi bu tercihin sonuna kadar 
m~.adde etmek ve bu mücadeleyi 
bütW:ı Jı.un·etile ve biit.ün cnerjisile 
~anmak olduğunu bildirl)er. 

Moskova, 26 (A.A.) - Sovyt hü
künıeU, kaçak~ılık ile mücadele me
selesine dair İngiltere hükıimetiıı.i.n 
21 ve 11 Eylül tarllıli uoLalarma ver
dlf-1 cevabı İnPUı: elçisine tevdi et -
miştir. 

Bu cevapta, SoVJ'et hö.kiım.et.i es -
cümle diyor ki: 

Beynelmilel hukukun, umumiyetle 
kauul \"e tasdili edilen prensipleri si
vil ahaliyi, kııdulJarı, çoeukları ve 
ihtil arları hıı.va bombardımanına 

tutmayı rneueder. 
Sovyet hükümeti, umumi ist.ilık.ak 

lnaddelerinin harp luı.çı&ğı ili.ıı edil -
ıncsi suretile, sivil ıı.halinin yiyecek
ten ve yakacaktan ve giyecekten mah
rum edilmesini ve bu yüzden, çocuk~ 
lann' kadınların, ihtiyarlann ve haa

talarm her tıirlü mahrumiyete, ve aç

lıktan ölüme maru:ı bırakılmasını ay
lli sebeple lrabııl cdcnıa • 
Sovyet hükumeti yukarıda 2ikredilen 

hlÜlahazalara binaen, Britanya hü -
kiımctlııin 6 Eylül tarihli notasile 

ınutauılt olm:ıdıiım beyan ve bıı 01)
tayı herhangi bir kuvv~t.l haiz tanı

ınaktan imtina eder. 

Sovyetler ittihadı hükilmeii, Bri -
tauy" hükümetinin 11 Eylül tarihli 
:tıota~ılc de mutabık olmadığım ve 

Rrıtanya. lıüküıııetinin, bitaraf mem

leketlere ait ticaret gemilerini, kendi 
tarafından sureti ına.hsusada tesbit 

edilen Umanların :muayeneye tabi tut
mak üzere, tek taraflı olarak bir mu

ayene sistemi tcs.b ettiğini bildiren 
bu notayı berhanıl bir .kuvveti hai.:ı 

t&D.ımadıfını keı:a beyan eder. 
Sovyet hükümctJ, bu llmanl&ra gir

mek, ve bu liınanlarda refakat gemi
si almak mecbwıiyeUnln, yukarıda 
ismi geçen gemilere, bu gibi tedbirler 
tie&ret gemilerinin seyahat ;;erbesU

.sine müteallik iptidai prensipleri ihlil 
etılği gibi, 26 Şubat 1909 tarihli bey
nelmilel beyannameye ve La.lıaye 

beynelmilel hakem mahkemsinin 
Fransa bandıralı Carthag vaııuru me
sı>lesindeıı dolayı verdiği 6 l\layıs 

1913 tarihli karara da uygun değildir. 
Ayni zamandıı., Sovyet hükumeti, 

Sov:yet Ticaret &"emllerinin devlete a

it gemiler oldujunu ve sırf bu :;ebe

bin hususi ticaret &'emlleri hakkında 

tatbik edilen herhangi bir ta%yilt ted.· 

birine bunların tabi tutıılamamaları

na ka.fl geleceğini de ilave eder. 

Sovyet hiikümdi yukarıdaki hu

susata. istinaden Britanya büküme -

tinin mezkfır l.edbiri ve Britanya res

mi maka.matınm icr:ı.ata yüzünden 
SoVYetler ittihadı teşekküllerine, mü
esl!"CSelerine ve7a vaLanda.şlanna iras 

edilecek olan urarlanlaa dolayı, 

Briiııya hük&meUnden tazminat ta -
lebi hak.klDJ mahafaııa eder. 

'1 çıK derın bır mem.nunıyetle -.afi! an-
Gussa Uınmit ettigm sa r da sen- mıştır. Bu mu:ıhcdenln duıı:l't.run di -

Stokholm, 26 (A.A.) - Sovyet aen keyflıdir ~r pek ~k yerlerinde de ayni de~-

matbu.atı Sovycllcrin Fiıılandiyadan Bir dokun bııı oooh! dınle kasei cede mcmnuuıyeUe karşılanmış oldu-

istedikteri şc7ler hakkında sı.i.k.üt et- b.Jlürdan ğunu gormk bı:zc buyük bfr cesaret * vermiştir. B memnwıi) etin ebebi 
mektc olmakla beraber, bu iSteklerln Dost bi şekva, !elek bı gam, dev- !biç şitplı.esa şudur ki, bu mua.tıede.nin 
,imdiye kadar bildırilenlerden fazla ran pur huzur lıiç kimseyı tehdit etmi:ı; en ve y~e 

olduğu zannrdilmekledir. Bununla Derd yok, bi derd çok. d~nıı:ıı ze- 'hedefi teaniıu ~ muka\ emd 
beraber, İsl'eç matbwdı aa çok nik - lil t.iıbi fchur göstennul.en ibaret bulanan bir mü-
blııllk göstermektedir. Haydi diyelim ki Seliimlnin-ııatın da.faa ·ıtasıtası olduğunu bı.ıtıin dtin-

için, :ısıllarında elemli olan şu parça- ya aıı.la.oııştır. ika muahede ile, İD -
Aınsterdam, 26 (A.A.) - dlavas• lan neş"ellye çevirebildfk-. Fak:ıt A- glliz milletinin ve Türk ntilleUııin, •-

Telgraf gazetesinin Helslnkldeni mu- kıf Paşanın o, yanın (lUersiycıt sini daletlıı mcs'ulfyei.ini aıuıı-trrekcn ta-
hablrine .-üre, SovyeUer Jo'inlandiya ~ Nedimin şakrak bir turktisüne ve :şımakt.a bnJunmaları l>i:.t.i iftihara sev-

dan yeni isteklerde bulunnıamış ol~ B'i.ınidin «Makben ini dt• herhangi 'ketmekteclir. O Türk milleti ki yort-
miuhi bir m:ınzumeye "eı.·iremeyis ıı- · do°'r lugu~ hu·· tc •· makla beraber Finladiya tekliflerınl ' sever gı \'e .. u rme .a -

de esas olarak kabul etmemişler • y;ı.\ o~."·AN ,.,.,.,.,1AL ırAl.GILI yıktır. Bunlar, bııim dalına tulz etti-
., ... v.:.u ,. ğimlz :baslcUerdir. -Surekll 1llkışlar-. 

dir. Bu vesileden istifade ederek mec -

Bu muhabir, vaziyet \•ahinı teli1kki Bı·r Bomba lise şunu da ar:zedeyım ki, lajcste ' 
edllmekle beraber, bir kompromi blu- İııg-Uiz Kralmıu hul umetile J.'urk ve 

mak ümidlııhı hllli mevcut oldu!unu • Fransız hühümetler.I bir mıidd~tte.6-

Ikı• \ı~e Bo·· Jdu·· beri rur1ı:iY"l'e·maıi ,,e iktısa.dı :yar-
yazıyor. Finlandiya delegeleri bi.r J don meselc.'iini müzakere etmekte _ 1 

kaç giın Uelsinkide müzakert'de bu- (B~ tarafı ı inci sayfada) dJrJer. Bu ,yardım Lllhassa harp :maltt- 't 
ıunaeaklar ve haft.a ortasına doğ'ru ru1mn ikiye l>ölündüg~ hakkın- :ınesine :müteallikür. Bu buı;ust:ı, Lon-

tekrar Moskovaya gideceklerdir. da Oslo'dan verilen haberleri te- drada, bir TUrk askeri :heyeti ile :ko-

Ilelsinki, 26 (A.A.) _Hariciye yit eder maı'Cı.mat almamıştır. nuşmalar PJ>ılma.ki.a.dır. General Or-
DOYÇLAND ATLfu'\lTİKTE bayı İngiltercde aramızda &"örmt'kle 

Nazırı Erkko, şu beyanatla bu- Oslo, 26 (A.A.) - Aftenposten . büyük bir zevk duyduk. GörÜfmeler 

lıınmu~tur: gazetesi, İngihz Sonegate Ye Nor-1 aı;ı.k ve samlmi bir hava lçl.nde cere-
Sovyctlcr Birliği ile sulhper- veç Lobeııtzhansen vapurunu yan et.melde ve netirelenmek üzere 

ver bir hal .sureti bulunması hak- Almanyanın Deutsclıland kruva- bulunmaktadır. 
kında henüz büyük ümitlerim var zörünün bat~ oldugunu yaz- Ümit eder.im ki, faydalı ve ıaü~ir 
dır. Fakat bun11n için her iki ta- maktadır. bil' netice elde edlleoekl.lr. 

E,tcr .kararı ba.kika.ten bOyle ise o
na ı-erecek bir tek cevabımız vanlu' 
''e bu cevabı vcrcceiı&. 

Fakat Alıııaııya)'a meydan @kumlli 
ulan, IngiJierc deilldir. Müteaddit 
ihtarlarımıza kulak &SmaJ'ıp, taArnuı 
üstiliıc ı.aarruzda bulunarak lbi&i fı;i

taha sarılmaya nihayet mecbur eden, 

Alm:ın hükümeünin kendisidir. Si
zü:nden denene, ötekl milletlerin hu -
ıkuknuu ve hıirriyeUııi ihlil eden, Al
man hökumefüllr. Bu harbin mcs'u
lb"eti ve akibeUcrini röklenınek mec
buri) eti, süxunden .doııen, öteki mıl
lel.lerin hukukunu \"C lıurriyeilııi ıih1il 

eden Alman hükümetiııc racidir. 

ARAP ALEMİ MEMl'lı"'UN 

Tunus, t6 (A.A.) - Anı.p gazeteleri 
Avrupa hadiselerine büyük bir yer a

yırmakta ve Tiiı'k - Fransız • İn
giliz muahedesini bilhassa sitayişle 

mevzouba.h! eylemektedir. 
.Ezzahra:ı> pzeıesi, Miisliimanlann 

ı'iriştikleri taahhutleri dinim iktiz&
sı olarak tutmasını 'bUdfklerinl ha 

Almanlar Kor- JOarp Cephesin
kutuyor~ar der Kar Başlodı 

Bu knrvazör Ailant.ik tc Tetre Berlln.iıı, 2 Xetrinievvel tarihli be· 
.rn:fın da hüsnüniyet göstermesi Neve'ün §-1.rlonda ve cenubun- yıuWımda iaah eWCim 'Yak1alar hak.-

lazımdır. da dola_şmaktadrr. JuDııLakl Aı..aa Aiiltİlllleü aek&ai ua-

Erkko, ayrıca şu cümleyi de ila- KIYASIYA HARP sarma ılair hle bir lş'arda bulunma.-

,.e eylemiştir: Kopenıh~. 2ô (AA.) _ Hari- dıiını, ıeı;en hafta Avam Kamara -
Bütün şimal devletleri, arala - ciye Nezaretı, Alınıaıı sefaret.inin S1Dda bildirnıişUm. Ba rünlerde, Bel'-

mua.lıcdcnin bir kere da.lıa lsbat et
tiiinui ya:Ulık\an sonra. Alman pro
pap.ncla.iının sarsnıaia muvaffak o
lamadığı Müslüman memlckeDeri sa
yıyor ve Müsliima.n memleketlerin, 
Mıislümauhk kaidelerine oydJliıı lçla 
demokrasileri tercih etmekte tered· 
düt ıöstermecliklerini &ebarib eHl -
rt,.or. 

(Baş tarafı ı inci saY-fa<i;l) 

Alıgemeen Hendesblad gazete
sinin Berlin muhabiri, bitarall.a
ra yapılan ihtarı kaydederken, 
bum n açık bir tehdit olduğunu 
\'(' Almany.anın cbiiar.&. kelime
sine 1914 tekinden ba<s.ka türlü 
lbır mana verdiğini a-nla-tmağa 

m t f bulunduğunu bilhassa te
b.. / ettirmektedir. 

---<O---

Cemilenin Muhakemesi 

(Baştarab l iı::ıci sayfada) rında, sıkı :ı.ı·r temas m··:ı.-.&!--a -" • linde, nazl .. erıert ara.smda uzun is· ,....._ ...., wwıa.cu. ~ Danimarka hükfunetine bundan ., ..., -
bölgede, Moselle'in, şarkında, kü- mektedir. böyle. deniz üzerindeki ~iliz tiıJareler yapddı. Muhiemeld!r kl, Al- 1 GÜNÜN TENKiTLER( 1 
çille bir düşman mü.frezesi Apaclı m.an Hariciye Naır;ın &arahnda.n siy - _ 

mik ·ı ı - Londra, '>6 (AA) Royter ve Fransız kafilelerine kıyasıya şimalinde .bir tar ı er emege u • - tenen nutuk, bu ririişmelerin netiee-
k .. k .. _.~:ı A" Sl kl lm.'d · tihb taarruz ~ileceğini söylediğini B y kk Ş N teşebbüs etmiş, fa at pus U! Ulil- ]ansı o 10' en ıs ar e- "idir. -Gülü-eler- Alman Na111n - u o en una e 

V dn bildirmektedir. • ~-
müştür. Diğer taraftan, ar t diyor: nın bu. nutkundaki miUeaddlt terer- Lu" zum Var'"'. 
b .. bach' · Bu taarruz, yalnız ticaret ge- , 

o.tgesinde ve For · ın şınıa- Lltvanya kıtaatının Vilno isti- ed h --tı "'""str edersem, Avam Kamara.-
lind l lınak milerine re.fakat en arp ge- ·- """' 

tad
,;. şiddetli muharebe er 0 kametindlki ileri harekatına ait milerin;- karşı olmıyacak, ayni smda w.kit bybettirmtş obna:z mı- (Baştaratı 1 

inci sayfada) 
~ l dü.şüncesiul:n te-v'emteridlr. 

Hİ'l'LER ORDU RÜESASI İLE olan emir, birdenbire geri alın- zamanda hangi milI'ıyet mensup yım? -Guliişmelr.r- B. Jt bbelltropun Bir kere bu yolda d~ 
olursa olsun (>ütün harp gemi- hakihtt tahrif etmit olması İn&il -

GÖRÜŞTÜ mıştır. terede hiç kimseyi hayrete diişiir _ f8DD anlatma.it gerdttir ki, eter ba 
Londra, 26 (A.A.) - Daninıar- Söylendigine j!ore, Litvanva lerine müt.eveccih <>lacaktır. mUld. blr Abdillhak Rimtt., bir ırev-

kn menbalanndan alınan ve Ber- kıta.ah, son dakikada kendUerioe Bwıdan başka usulü dai~-in- mez. fik Fikret ~etifüreeek meriebeae ol-
lin'e .:relen haberler, Hitler'in dün de ~ıklarım söndürmüş veya Von Ribbcntropun, dünyaclaki bi-

t-. verilmiş olan emre tevfikan hu- ·~~~ı..idl · -""·'--" •ftubbü masaydı Te onlan diişiirımiTecek ka-Alman ordusu rüesası ile görüş- yakmam~ olan bütün ticaret ge- tan! m~ en,..._,,..._ ..._ • 
müş olduöunu teyit etmektedir. dudda durmuşlardır. Tahmin~- :mileri düsma_ o gemi.Si olar.ık te- sii.Dde d.e mu,·affak olam.adıima dair da rmifekklresl U7ıf olsa,.dı, ne Ça-

n be p 1 delili rdı nakkale kalırdı, ne Sakarya, ue .. Alman kıtaatı mütemadiyen garp diğine J!Öl~ bunun se bi o on- ~:. .ı.ı.1· edil---ı. ve binnctice k--enı- elimizde bir pak er va r. 
.l.<;l.JU'L Ul;1::'a.. D--')' d ki ._.,_ lnön• u.·· 'L...I- --~•-1er1, ılr.J1- saJıljtJeıi 

~phesine dQğru scvkedilmekte- "ahlar ile So-.n•etler arasında dı·•-nn· e taarruzda bulunulacak- Neville llcnderson, ~. ın e ~ ............. .,...._ .. " 
J • J ~ kMlar biıriik lıJsaala,rdır ve büYiik 

dir. Vilno'da bir takım hadiseler zu- tır. yenuııa dair verdl!i son raporda VOIL millet büyuk kılıtı ve kalem .sahipleri 
Fransız askeri münekkitleri hur etrnesidır. ..[oskova, 26 (AA) _ Tass A- Rll>bentropon, B. BJUeri Polonra a-

SAYFA - 'S 

Rauf Orbay Ve 
Halk Partisi 

!'Bas tarafı ı n ı i~) 

Tiik ölçüde hakkında te\'ecctih ve 

muhabbet gösteriJmJş olınası, bundan 

Deri gelmektedir. 

lJWın 'bildiğim.ize pre Rauf Bey 
llerbangi yeni bir sb asi paye ve ni
met ı>eŞinde deiildl 'Gurbet diyarla
rında, yad ellerde seııelcrle mlı.nen 

ve maddeten birçok .ıztırup i,lCkilk en, 
nıaddeteıı eski kundura ~re pcjmurde 
ellıise ile ı-csecck bdar ıferde \e dch
re brp istiğna gösterdikten sonra. 
İstanbula avdetinde Ji.a.t'i surette in

zh-a ihıiyar ~Jemişti. 
Hele senelerce devlet nimetinden 

ma.1ırma .kaldıktan, ikbal 'e tantana 
hasretini çei;;tıkten sonra, şu son u
Jllallla.rd.a llihayt wılli ıemcl o mır.it 
anusile me>d:ma ~nlar arasına 

kanşma.kt:ııı sabık Baş baş· 

salcıl ıbçııuhiını nnnediyonız. 

• Kendisinin bo baplaki meşru ve 
muhik olan noktıai na.zarına :ise., na.m
zo(llğüıi nan edt!D fırka tebl"iinde i
ıaret \'ardı. R:ıuf Bey malum olduğu 
üzere, İzmirde cereyan etmiş olan 
bedbaht. vak'a münasebetile mah -
kinn otmuş idi. Vikia sonrai!an ilin. 

dilmş olan affı umumi. bu mahl.-ü -
miyette mi.na '\'e malıi:1 et bmı.Jonamış 
ise de, Rauf Bey kendisini 11rhnsenha 

affımı muhtaç görmcınelrte '~ h2k -
kında sadir <Olan yanl ımalıhfmıl • 
yeün, yine bir mahkeme kararllo 
rel"ini haldı ohrak tsıemc'kte. aksi 
taktirde memlekette lıt"rtıuı:i bir va-
2ife kabul edemiyeceiini so~ lemek~ 

id.L 
Balk Fırkası bu namzetlik beyan -

JJlamesinde, bu muşlı:ülu ıtıalletıerek 
iadel muhakemeye artık bunin imlti.nı 
!kanunu kalmatlığnn ve maamafih 
Rauf Beyin yeni bir mahkeme kara
nna haccl k:ılmaksmn uten berhiz
:zlınme olduğunu ilan eylemek hakşi

nashğnu göstrrmi4ir. 
Halk Fırkası bu guzel ve 1 adi i

nasane bareltefinden dol:ıyı tebrike 
şayeste giiruruz. 
Yapılan bır haksıilığı buyle sene -

ler ~eç.tikten onra :1 ine 'bızzat kendi
si tashih vr tamir eylem~ı bu;ı:iik bir 
meziyet escrıılir. Hakka hunnct, a -
da.lcte riayet uphcsiz en buyuk kuv
\'ettir, fakat lıaksızlıı;ı itiraf ta o nls
bc11.e şerefli bir haslettir. 

Hakka bhmıet kudrrtlni gii.,tcr
miş. haksızlığı itiraf etmek erefin1 
ihraz eylemiş olnnlar, memleket ve 
devlet idaresinde olgunluğun ,.e ke
malin ne demek: olduğunu idrak clmiı 
a.ddo.lcmabilirler. Kendimizi bildik bi
lill bu memlekette (Kıl.htirical) yani 
(Olgun adam eksildiği) ılcrdinden şi
ki,yet .ifiürh, 4.üne ait olan bn ika
yetler maatteessüf bugün de dUJ'llla
mıştır; hili b~ de pzete sütun -
!arına vanneıya kadar her :yerde bir 
çek işlerimiıd b&pracak adam bulun
madıimcl&ıı acı acı fiüJetler serde

dllmektedir. 
Böyle lbir ıramanda memleketin 11e 

kadar kıymew evli.dl varsa bunlan 
topbmai'ı düşiinmek ve csbabma te
şebbü eylemek pek i.kDiııe ve dü • 
remlişuıe oldllğu kadu da vatan • 
:pen-er:uıe bir harekettir. Balk Fu -
kası. muhterem reisinin irşat Te ika.
zile ibu dürüst 7oln ıtuttııi'mıClaıı dola
J'l, !'1J]mc1da da detıiğimiz gibi, şaya
nı t.ehrikUr ve bilhassa. Rauf Be,. gi
bi tecrübeli, faziletli, fcdak&r ve ve
fakar bir Tatan evlidııu arasına al • 
malda dıı. büyük lblr kazano temin 
e.ylemJş oldııP §üphesizdlr. 

EBUZZlY AZAD.I 

Velid 

Yeni Meclis 
(Baş tarafı ı inci sayfada) 

ômir.l:eri İrfan Ferit Alpaya, Ha
!lit Ba.y'Tak ve Dr. Saim Uzel ve 
inşaat mimarı ile müteahhidi ha
zır bulunmuşlardır. 

Bugünkü tarih :iıle Reisicum
hur lnonü, Millet Meclisi Reisi 
ve divan rjy~t azalarile hükU
met erlti.nının isiml:erini havi bir 
wsika ve mevcut madeılıi mes
ktık.8.ttan birer tanesini ihtiva e
den bir şişe mermer sandık içi
ne konularak meclis 'binasının te
meline vuedilmiş ve bu sandı 
ğın kaıpağı Meclis Reisi Abdül
tıalik Renda, Başvekil Dr. Refik 
Saydam v.e Meclis ikinci reisi Re
fet Canı~ tarafından vurulan 
çekiçle tes.bit olunm~tur. Ve ?' 
ne Abdü.IJıalik Renda, Dr. Refik 
Saydam ve Refet Canıtez temele 
ilk hareı atmış1ardır. 

LBugün temeli aulan ?~a . sa
droe Büyük Millet M«ilisı bına .. 
sıdır. BevkalRde ahval ve vazi -
yet mani olmadığı takdirde bu 
bina ~tının dört senede bıt
mesi mukaı.Terdir. Yeni Millet 
Meclisi binasının ön cephesinde 
de bu bınan.ın sağ ve sol taraf
larında yapılacak olan Başvclra
let ile Hariciye Vekaleti binalan 
bilfilıa~ y~ptırılacaktır. 

Ku uk"'l>azaroa Kamil isminde 
b"r"'i 16 senedır metres otu -
ran Cemlıle isminde bir kadın; 
Kcı.:ni.rn k ndisıni terkedC'rek 
A~ e lsmLnde bir gen:~ kızla ya
ş aga başlamasına kızarak ev
' el i gece Ayşen-in evine gitmiş 
"\C çı a1eş dolu otan manıga.lı kal
dırd ıtı gıbi gen<; ku:ın Ü7.erine 
fı tmıstır. 

h nas lld lm L~ ye"-tirmif olan millettir. 
son arp es ı a yapı ış o- jansuıın Mourmaııskian bildirdi- Ieybindekl kararlarmı vermeye tef - ~ 
lan topçu ate~inin şimdi kısa bir ~in•: .göre, City Of Flint vapuru- vik ettiğine, n. Hmerı. son dakikaya İfıe bullnn için naumıeri ~a.U - Dün Galan l~r 
ateşle idame edilcceğıni, fakat bu garp cephesi üzerinde beklenen nuu Alman mürettebatının rnev- kadar \knaa çalışmış. İngiliz siyaseti- lan altında topl&o&Jl ı-ençlere, bn 

, at Ayşe, QeVik bir ıhareket
~{' l at~ yağmuı·uodan k<ı:Çma
ğa .ıvaffak olmuş ve bilahare-
de C mil-eyi .bastonla dövnı~tür. 

Dun asliye üçüncü cezada bu 
lrluhakcmeye bakılmıştır. Neti
~ede Cemile 10 lira para cezası-

ateşin şiddetli olacağını ve taar- Alman taar:uzunun g~ikmesini d . nin 1933 tenberi, AJmao>·a aleyh.ille yerde her şeyin wım, her şeyin fay- Dünkü Avrupa trenil:e Daily 
ruzun bütün kuvvetile ortaya a- şu iki sobebc atfetmektedir. Ha- :kı.ıf tutulması karan enız ma - harp huırlam&kt&n lbard oıdafwnl dalı olduğunu telkin etmeli. asırlar- Telegraf gazetesi muhabiri Car-
tılmasından evvel olanca şidde- varun fenalığı ve Majino hattı- kamatınca kalrlırı.'1~1lır. Çün• söyleyen de, fimdi ayll.f Mt.mdır. dauberı yarı metrük, tam bakımsu: leton Grene ile Amerikalı fahri .. 
tile kendisini göstereceğini tah- na karşı bir taarruzun en az dört. kü, mezktı.r geminin makineleri .pıiişmeler-. kalmış yurtta yapılan her eyin her katör Englessis şehnmize g imiş-
min etmektedirler. . . halzfta çokd şid?.et~i m~~adkeJekakyi ıb·s- ıdiıt~ ebdtihnlmek ~ere limana gir- l\lüstakbelin tarihollerl taraluıdan ümran hareketinin yerinde bir hare- tir. 
AL!\IJAN TAARRUZU NIÇ]N ti am e eccgının ınua1a • u- gi sa ı o U.Ş ur. . te&kilt edilecek meselelerden bir şu ket telakki edilmesi lazımıeldiiinl a- Avnca Almanyadan. Yugoslav-

GECIKİYOR dunması. Bununla beraber, ~- Vapur hamulesi inceden ince- olacakbr: Von JUbbeniropan, s:erek şı\amalıdır. ya iltica eden Çekf.erden beş ki-
Londı-a, 26 (AA.) - Yo.rksh_ rr._:e_.._n_is_an_i baş ___ m_a~k_a,..doı.ıarı......m_üs~ta_b_at_Q_l_- _c1..._,)._·e ...... t~_t_.ki .... ·k_ed_ihn ....... e .... k.ı::auz .... •· .... el<.l:re:ı.uı.mCYMu~y,~ak;;...._- _.__.·.uıılii.Ji'-'.!liz~ın=ll:::l"'"et==inin==·=-=secl=;::.Y.:::es;;..ln='-•;;.."_ıa_m_a._k--=.-~--S-E_L_A_- _M_i_ı_·z_z~ET __ S_ED __ ES_....:......=.Sil:;;ik=· ::....=.b==ir...a;;..;;;1.;...;.;ta:;;...:.:~:...elm_JS-'-tir_. --
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DALGA UZUNLUÖU -ı Çocukları Kurtarma Yurdu 939 mail yılı ihtiyacı için lüzumu olan muhtelif K A Ş E 
T f . k , 65 .A.Q. U,U a. UUl ll-. it J[w, cins sebze açık eksiltme usulü ıle alınacaktır. İhale 31/10/939 Salı gunu 

8 rl 8 • .A..P. 11,71 a. Mil &el. 11 &w. saat 14 de dainıt encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 343 lira ve ilk 

O ıut-. UI KOL 1JI &w. teminat 25 lira 73 kuruştur .. Şartname zabıt ve muamelat müdilrlUğu kale-
Eba Müslim, Abdullahın zerine Büyük - mınde gorulebilir. Taliplerin iik teminat makbuz veya mektupları ile ihale 

Bir İntikam Hırsı İle Atıldı . 27 1 inci Teşrin Cuma günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (8435) 

Evvela amcasının kuvvetin -
den on yedi bin kişi eksilmişti. 
Saniyen, Eba Müslim Abdullaha 
karşı intikam hissi ile hareket e
dec~inden şayet amcası ile ken
di arasında ıbir anlaşma ihtimali 
mevcutsa, bu ihtimal ortadan 
kalkmış oluyordu. 

Salisen Horasanlılar Araplar i
çin daimi bir tehlike idi. Bunla
rın on yedi bininin ortadan kalk
ması müilıim bir hadise idi. 

H akikat en Elba Müslim, Abdul• 
lahın üzerine büyük ıbir intikam 
'hırsı ile atıldı. 

İki taraf arasında çarpışma 
hem QJk kanlı hem de çok uzun 
sürdü. 

Ayarca, senelerce harp oldu. 
Niılıayet mağlup olan Abdul

lah kurtuluş çaresini kaçmakta 
buldu. Ve kaçtı .. 

Ordusu, hazin i Si tamamen Eba 
Müslimin eline geçti. 

Eba Müsllim bu zaferini deııhal 
Halife Mansura müjdeledi: 

- Artık hiç merak etmeyin. 
Amcanızın ·bütün ordusu ve tek
mil hazinesi elimdedir. Kendisi 
de firar etti. Sizin için korkula
cak bir şey kalmadı. 

Dedi. Bu habere tabii Mansur 
memnun olmuştur değil mi? 

Evet memnun oimasına oldu, 
ayni zı:manda da artık Elbi'ı. Müs
lime ihtiyacı kallnadı,ğından o
nun_jzalei vücudi.i.._nü de d~ün -
mek zamanı geldiğine karar ver
di. 

Korkuyordu. 
Bugün Elbii Müslim her zaman

kinden da.Jıa fazla kuvvetli idi. 
Hem kendi askeri ihem de mağ
lup ettiği Abdulilahın kuvveti ile 
birleşecek olursa neler yapmaz
dı? 

Baıhusua ki, elinde mağlup et
tiği Abduıllahın hazinesi de var
dı ... 

Mansur, ilk önce bu hazinenin 
hesabını almak için Eba Müsli
min nezdine (Ebiı Hasip) ismin
de bir hesap memuru gönderdi. 

Bu hesap memuru Horasanlı 
ihtilalcinin huzuruna çıktı: 

- Beni, dedi, Halife Mansur 
Hazretleri gönderdi. 

- Vazifen nedir? 
- Halife Hazretleri ıhizmeti -

nizden dolayı size minnet ve te
şekkürlerini izhar ediyorlar .. 

- Başka? .. 
- Başka da ... Beni burada mev-

cut, mval ve hazinenin hesabını 
görmeğe memur ettiler ... 

Halifenin 1bu muamelesi Eba 
Müsliml çok ağır ge:ldi. 

- Garip şey .. . Diye 'haykırdı. 
Halife heni halkın kanını dök -
mek işinde emin goruyor 
da akçe hususunda hain mi zan
nediyor. Eğer .ben bu kadirnaşi
naslık göreceğimi bilseydim de
ği l böyle nankör adamlar için kı
lıç sallamak, kılımı bile oynat -
mazqım .. 

Eba Müslim çok hiddetlenmiş
ti. 

Emval ve hazineyi 1hesaplanıa
ğa gelen (Ebiı Hasib) i evvela 
hapsettirdi. Sonra salııverdi: 

- Var git seni bana yollaya -
na söy re .. Ben artık Horasana gi
diyorum. Onunla ıbir alış verişim 
kalmadı. 

Elbiı Hasip, duyduklarını ve 
gördüklerini aynen Mansura bil
dirdi. 

Mansurun etekleri daıha fazla 
tutuştu. 

:Elba Müslimin sureta gönlünü 
almak, hakikatte ise gafil avla
mak için onu Şama vali tayin 
etti ve vazifesi başına gitmesini 
biidirdi. 

Eba MüsJ.iın, bu tevcihi de red
detti. 

Bunca fedakarlıklarına karşı 
gördüğü hakaretlere teşekkür e
derek Hıorasana gitti. 

Beri tara~ta Ebu Cafer Mansu
run vehmi arttıkça artıyordu. E
ba Müsl'ime mektup üstüne mek
tup, haber üstüne haber gönde -
rerek, ıbin bir teminat vererek 
onu merkez eda'llet ediyordu. 

Nihayet Elba Müslim, Halife -
nin ıbu da'lletini kabule karar ver
di. 

Arkadll.\lları ve maiyeti ve bil
hassa hususi katibi itiraz ettiler. 

-'- Gitme, dediler. Mansur iki 
vüzlüdür. Şimdi senin yuzune 
gülüyor. Maksadı seni gafil avla
maktır. 

Fakat Ebii Müslim bu makul 
sözleri dinlemedi. 

Mansurun pek o kadar ileri gi
deceğine inanmıyordu. 

Oldukça kalabalık bir maiye -
tile yola çıktı. Gelmekte olduğun
dan da Halifeye mal'iımat verdi. 

Mansur Medayin de idi.. 
Tıpkı evvelkiJer gibi Eba Müs

limi büyük merasimle istilobal et
ti. ı;ıirkaç gün Eba Müslim Ha
lifenin huzuruna girip çıktı ve 
fevk,.li'ı.de iltifat gördü. 

Üçüncü gün Mansur Horasan
lı ihtilfil.ciye: 

- Yarın seninle ha1vet olarak 
gizli görüşmek isterim .. 

Dedi. Mansur, ertesi gün için 
bütün tedbirleri aldı ve h uzu -
runa çıkan Eba Müslim ile gü -
zel güzel konu:;urken işi yavaş 
yavaş tekdire döktü ve sonra iki 
elini biribirine vurdu ... 

Bu, bir işaretti. .. 
Derhal perde arkasına saklan -

mış olan cellatlar yalın kılıç or
taya çıktılar. Eba Müslimin üze
rine sald1rdılar ve ... Mukavemet 
etmesine meydan bırakmadan 
katlettiler. 

Mansur, tek ba.şma olarak ken
disine ve sülalesine hiç yoktan 
bir saltanat veren, sonra da orta
ya rekabet hırsı ile atılan Abdul
lahın günlerini söndüren bu in
kıiiip ve ihtilal kahramanını işte 
bu suretle ve sırf boş, kuru bir 
vehme kapılarak katlettirmişti. 

(Arkası var ) 

İstnbul Asliye 4 üncü Hukuk na.
kimliğinden: 

Sait kızı Nasiha Dala tarafından 
birinci noter Eşref ve gayrimubadil
ler tasfiye bürosu ile Topkapıda Fat
ma Sultan Ebe sokağında 2 Na. lu 
evde oturan Sa.it kızı Nasiha ve Hü
seyin oğlu İsmail aleyhlerine 939/ 
212 No. ile açılan Yunanistanda ter
kettiği istihkakına mukabil gayrimu

badiller kom.iSyo"nunca 61199 lira is
tihkakı olduğu tasdik edilmiş ve tas
fiye kanununa tevfikan bakiye istih
kakına mukabil hazine tahvili veril -
mesine müteallik muameleyi ikmal 
ve büroya müracaatında birinci no
ter tarafından tanzim edilmiş bir tem
lik senedi suretinde bütün istihkakı
nı 36 Türk lirası mukabilinde müd
deialeyhlerden Hüseyin- oğlu İsma

ile temlik ettiği kaydiyle karı,ıılasmı~ 

ve işbu temH.k:in Topkapıda mukim 
Sait kızı Nasiba verilmek suretile 
sahte senet tanzim ettiklerini haber 
aldığından babsilc tedbir suretile 
hakkının kimseye veril.memesi ve 
mezkCır sahte senedin iptali davası
nın muhakemesinde: Sait kızı Nasi
haya gönderilen davetiyeye verilen 
§erhte mumailybiyi bilen ve tanıyan 
olmadığı anlaşıldığından iliı.nen tebli
gat yapılmasına ve bu husus için 
kendisine bir ay mühlet verilmesine 
ve muhakemenin 27/11/939 saat 14 e 
bırakılmasına karar verilmiş ol-

J.IA ZR ETJ 

UMA 
Yazan: Ziya Şakir 
Afrika kıt'asında ilk defa ola

rak (ezanı Muıhammedi) okuyan 
zat, (Ebu Müslim bin Amir) dir. 
Bu zat ta (sahabe) dendi ve sesi, 
son dereceıde güzeldi. Mısırın fet
hinden sonra oraya gitmiş .. Mısır 
valisi (Amrföni As) ın YaJ>tırdı
ğı caminin minaresinde ilk de
fa ezan okumak şerefini ihraz 
etmi.ştir. 

Bazı rivayet.lire nazaran bu 
zat, (İkinci Halife, Ebubekir) e 
müezzinlik etm~.. Amribni N-., 
camisini yaptırdıktan sonra, ken
disini sureti. mahsusada Mısıra 

davet ederek, caminin müezzin 
başıİığını kendisine vermiştir. , 
H atta, vefatından sonra ayni va
zife. onun evlat ve ahfadına -bir 

Tefrika: 66 
miras gibi - intikal etmiştir. (1) 

Bu zatın okuduğu ezan, ll:ıir hu
susiyete malik imi~. (La riiiılıe 
illallah ... ) diye ba<;lar ve yine 
ayni kelimelerle hitama erermiş . 

(Yemen) biladında İslamiyet 

intişar ettikten sonra aynen Hi
caz kıt'asındaki ezan kabul c<lil
daki (Hayyaleifelah) kelimeleri 
nin zuhurundan sonra, bu mez
hebe sfilik olanlar arasında, ezan
daki (HayyalelielahJ keimeeri 
(Hayyale Hayrüli'ı.mel) e tebdil 
edilmi~. 

(1) P ek kuvvelll ohnıyan bazı 

riva.ye tlere nazaran bu camide Uk 
defa minareye çıkıp ezan okuyan 
(Ebfımüslüm) ün biraderi (Şeren 

bin Amir) imiş), 

Saat 12.30 Progr am, ve memleket 
saat ayarı, 

Saat 1.35 Ajans ve meteoroloji ha
berleri. 

Saat 12.50 Türk müziği (Pi. ) 
Saal 13.30 - 14.00 Müzik (Karışık 

program - Pi. ) 
Saat 18.00 Program. 
Saat 18.05 Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji haberlerL 
Saat 18.25 Tür k müziği (Fasıl h e

yell) . 

Saat 19.10 Konuşma (Faftahk spor 
servisi ) . 

Saat 19.25 Türk müıiğl. Çalanl~r: 

Vecihe, Fahire F ersan, Refik Fersan. 
1 - Okuyan: Radife Neydik. 1 - Se
gilı Peşrevi. 2 - Bimen Şen - Segih 
şarkı: (Sun<)ıa içsin yar eUnden) . 3 -
Arif Bey - Segilı şarkı: (Olmaz ili.ç 
s inei saLpareme) . 4 - Sel. Pmar -

Hüzzam şarkı : ( Aşkınla sürünsem). 
5 - Himen Şen - Bi:izzam şarkı: (Sü ... 
kfında. geçer) , 6 - Hüzzam saz seıf.ı.ai

si. 2 - Halk Türküler i (Mahm ut K a
rındaş ve Sadi Yaver Staman). 3 -
Okuyan: Melek Tokgöz. 1 - Rifat Bey 
Hicaz ı;ıarkı: (Niçin bülbül figan ey

ler) 2 - Nubar Tekyay - Hicaz şarkı: 

(Ağlamış gülmüş) . 3 - • • • . • 
Hicaz türkü: (Şu İzıni rden çekirdek
sız nar eelir) . 4 - ŞemseLUn Ziya -
Uşşak türkü: (Şu salkım söğüdün altı 
daim a) , 

Saat 20.10 Temsil. 
Saal Zl.10 Müzik (Radyo orkestra

sı - Şef: Hasan Ferit Alnar) . 1 - Han

del : «Con certo Grosso» 2 - Beeth o

ven : «2 - inci Senfoni» (Re majör. ) 

Saat 22.00 Memleket saat ayarı, a

jans haberler i, ziraat, esham - tah 

vilat. kmbiyo - Nukut borsası (fiat ) . 

Saat 22.20 Müzik (Cazband - P i) . 

Saat 23,25 - 23.30 Yarınki program 
ve Kapanış. 

-<>--
Cumhuriyetin on altıncı yıl bayramı

na tesadüf eden : 
23.10.1939 Cumartesi, 
29.10.1939 P azar, ve 
30.10.1939 Pazartesi günlerine 

mahsus üç günlük hususi program 
a.yrıca. neşredilecekiir. 

İstnbul Asliye DördiUıcü Hukuk 
H1\kimliğinden: 

Hali tasfiyede bulunan İstanbul Türk 
Anonim Su Şirketi ile Unkapanın -
da Fabrika sokağında 9 numarada 
Ruhefza veltili avukat Fahreddjn ve 
Şişlide Bomonti Ebekızı sokak Val
de apartımanında Halil Redif arasın
da men'i müdahale davasının muha
kemesi sırasında: Müddeialeyh Halil 
Redifin müddei llirketten alacağı olan 
539 lira 47 kuruştan naşi şirketin Os
manlı bankasındaki mevduatına vaki 
müdahalenin yolsuz olduğu ve bahsi 
mevzuolan 539 lira 47 kuruş.un da -
vacı şirkete iadesi lüzumile takdir 
olunan on beş. lira avukatlık ücreti 
ve masarifi muhakemenin müddeia
leyhlere tahmiline temyizi kabil oı ·
mak üzere müddcialeyhlerden Halil 
Redifin gıyabında 15/7/938 tarihinde 
ittifakla karar verilerek müddeialeyh 
Ruhef:z.a vekili Fahreddin ile davacı 
vekili Rat.ip önlerinde kararın açıkça 
anlatıldJğı ilfuıen tebliğ olunur. 

(21392) 

d uğun dan yukarıda isim ve adresi 
yazılı müddeialeyha Sait kızı Nasiha 
yazıJı günde mahkemeye gelmediği 

veya vekil göndermediği ve ilfin ta -
rihinden itibaren on gün zarfında 

mahkeme kaleınine müracaatla dava 
arzuhalinin tebellüğ etmediği ve ce
vap vermediği takdirde gıyabına mu
hakemeye devam olunacağı ilfın olu-
nur. (939/2ı2) 

ZEKAT 
Resulü Ekrem Efendimizin mü

sa fakirlere muhabbetle dolu i
barcJ< kalbı, insanıara ve bıllias
di. Onun için en esaslı düşünce
leri ve hareketleri, daima fakir 
müslümanları, zengin dindaşların 
h imaye etmeleri merkC'.linde idi. 

Mescidi şerifin inşası bahsinde 
arzetmiştik ki, bu ikinci mabe
dinin yanına bir sofa yaıpı~ .. 
Mekkeden hicret eden fakir müs
lümanLar buraya yerleştirilmişti. 

(Eshabı Soffa ) adı verilen ve 
hepsi de Resulü Ekreme karşı 
J:ıüıJi.ik bir iman besliyen .bu müs
lümanlar o kadar fakir idi ki, 
hiçbiri, sırtındaki gömlekle uy
kuda Üzerlerine alacak birer ör
tüden ba~ka· en küçük bir dünya 
malına malik değillerdi. Ve bun
ların hepsi de, Mekkede oldukça 
düzgün birer hayata malik ol
dukları halde, mahza İs!amiyet 
uğurunda bütün va~lıklarını fe
da etmişler .. M~riklerin zulmün 
den kurtuJ'nlak için Medineye gel 
mişlerdi. 

Mesela, bunlarda (Mas',ap bin 
Amir), Mekkenin zen,ı:in bir ai-

ŞİRKETİ HA YRİYEDEN 
Cumhuriyet Bayramı MUnasebetile PAZAR Gunu 
Adi günlere mahsus tarife tatbik edilecek ve gecesi içi• de 

Köprüden Botaza ve Boğazdan Köprüye fazla seferler yapılacaktır. 
Tsfsil at Vapurlarla iskelelere asılan ilan varakalarında yazılıdır. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Şartnamesi mucibince 24.000 kg. paket kolası açık eksiltme usulile sa

tın a1ınacakbr. 

Il - Muhammen bedeli sil 3293 lira muvakkat teminatı 246.98 liradır. 
ili - Eksiltme 31/X/939 Sah günü saat 14 de Kabataşta levazım ve 

mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılcaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü ıeçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte o/o 7 ,5 güvenme 
paralarj]e birlikte mezkOr komisyona gelmeleri nan olunur. tR248) 

1 - Şartnamesi mucibince idarenı izin Paşabahçe Müskirat fabrikası için 
. ı adet çuval yıkama makinesi kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

Il - Muhammen bedeli sil 5200 lira muvakknt teminatı 390 liradır. 

III - Eksiltme 12/XII/939 Salı günü saat 15 de Kaba taşta levazım ve 
mübayeat şubesindeki alım komisyonu oda yapılacak:br . 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen ~ubeden parasız alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak etmek isteyen firmalar fiatsız fenni teklillerini 1 

ihale gününden bir hafta evvel tetkik edilınek üzere inhisarlar umum mü
dürlüğü müskirat fabrikalar şubesine vermele.ri ve tekliflerinin kabu. lünü{\ 
muta.zammın vesika almaları lci:zımdır. . 

Vl - Münakasaya girecekler müh ilrlü tekltI n1ektuplarını kanuni vesaık
le % 7,5 güvenme parası makbuz veya banka tamjnat mektubunun ihtiva 
edecek kapalı zarflarını ihale saatin'den bir saat evveline kadar ı"Qczklu· ko- ~ 

misyon başkanlığına nınkbu:l mukabilinde verıne1eri ilfuı olunur. 8921> 

Gümrük Muhafaza Ganel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satın Alma komisyonundan : 

1 - Erkek kolcular için 306 takım elbise ve kasketle 20 kadın kolcu man
to ve kasketinin 11/11/939 Cumartesi günü saat 10.30 da açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

2 - Tasarlanan tutarı 4950 lira ve ilk teminab 372 liradır. 
3 - Şartname ve nümune komisyondadır. Görülebilir. 
4 - İsteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni vesi

kalarile birlikte Galata Rıhtın1 cadde si Velialemdar han ildnci ltattaki ko-
mi~yona gelmeleri. •8899~ 

İstanbul Emnlyc1. · Sandtğı Müdürl <iğünden : 

TashJh nanı: 
Gazetemizin 15/10/939 tarihli nüshasının 4 üncü sahifesinin son sütu

nunda çıkan 17301 hesap ve 938/520 dosya No. lu Sandığımıza birinci dere
cede ipotek Kumkapıda Çadırcı Ahmet.;elcbi maha11esinin Kafesçi sokağında
ki 18 kapı, 197 ada, 19 parsel No. lu evin açık arttırma iliinınt!a borçluların 
ismi Hilmi ve İlhami diye yazılmışt1r. 

Doğrusu Hilmi ve İlhamedir. Tashih olunur. 
Hukuk İşleri Servisi 

Baş, Diş, Nezle, Grip, t<omatizma 
derhal keser Nevralji, kırık lı k ve tütün ağrıl ar ınızı 

icabında günde 3 kaşa alı11:;1billr. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

İstanbul Emniyet Sandığı ~lüdürl üiünden: 

Tashih lliru: 
Gazetemizin 1/ 10/ 39 tarihli nüsha sınını 7 inci sahifesinin son sütun unda 

çıkan borçlularımızdan Şaldreye ait Beylerbeyinde Bürhaniye mahallesinde 
eski Halitbey yeni Taşacağı sokağındaki yeni 7, 10 numal'alı gayrimenkul
lerin açık arttırma ilinında borç mikdarı (290) lira ve dosya numarası 939/ 
139J olarak gösterilmiştir. 

Borç mikdaı·ının doğrusu (200) lira ve dosya numarası da 938/1393 dür. 
Tashih olunux. 

lesinin evliidı idi. Bu genç ve gü
zel delikanlı servet ve re-falı için 
de yetişmişti. Halbuki İslii.miye
ti kabul eder etmez, ailesi tara -
fından tı:rdedilmiş .. Malik oJidu
ğu ıiyakatiar ve meziyetler dola
yısile Resulü Ekrem taraiından 
ilk defa olarak Medineye gönde
rilmiş .. Hicreti seniyeye kadar o
radaki İsllim cemaatini idare et
mişti. 

Halbuki, bu kadar mümtaz bir 
mevkide b ulu nan Mus'ab'ın bü
tün dünya varitğı, üstüne örttü
ğü bir bez parçasından ibaretti. 
Hatta, bll fedakar genç, (Uhud) 
gazasında şehit olduğu zaman, 
defne.dilirken o bez parçası üze
rine örtülmüş .. F akat bu örtü bü
tün vücudünü retretmiye kafi 
gelmediğinden, ayaklarını (Ez
her) denilen boya otu ile ört -
mek zarureti hissedilmişti. 
Esbabı Soffa denilen bu fa

kirlerin bir kısmını, Resulü Ek
rem bizzat kendi sofrasına alı

yordu. Diğer fakirleri de, hal ve 
vakti m üsait olan Müslümanlar 
besliyordu. 

Bu adamların, yabancı bir mu-

Hukuk İsleri Servisi l 

bitte kendilerine birer iş bul'ma
ları kolay değildi. Halıbuki, İs
lamiyetin esası ise çalışmak, ha
yat;nı temiz ve namuskiirane bir 
iş'.e kazanmak, insaniyete fay -
dalı ol:mak gayesine matuf idi. 
Fakat, elde sermaye dlınadıkx;a, 
bu nasıl mümkün olabilirdi?. 

İşte, (zekat) ın farz olması , 
b u meseleyi de hıilletti. Zengin 
müsliimanların, h er sene kazanç
larından kırkta birini ayırarak 
f akirlere vermesi, İsli'ı.mlar ara
sında, derhal sefaletin önüne geç
ti. 

Resulü Ekrem Efendimiz, İs
lamiyetin mtişarı için (Maaz-bin 
Cebel) i (Yemen) e gönderdiği 
zaman, ona şöyle buyurmuşlardı : 

- Yemen ha]kını, AHallıın b ir
liğini tasdike davet et. Kabul e
denl.ere, Tanrının her gün beş va
k it namazı farz etti.ğini söytle. Al
lahın onlara, mallarının zekatı

nı vermeyi farz kıl.rlığınl da bil
dir. 

Resulü Ek.remin şu emrinde
ki yegane gaye, fakiıJreri h ima-

Askeri Müze Direktörlüğünden 
Cumhuriyet Bayramında Askeri Müze açıktır. Giri§ 6 kuruştur. 

•674• •8860> 

------------- ------

Dev let Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
Evvelce Münakalat Vekaletince yapılan iHinla, 15 Teşrinievvel 939 tarihi

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

Hakkile Kazanılmış Bir Şöhret 

ALİ MUHİDDİN 
HACI BEKİR 

------------------
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ile SABAH, ÖGLE ve AKŞAM 
Her yen.e ~ten .sonra f ünde 3 defa muntazaman dişle:i nizi f ırça'.av11 1 z 

İstanbu l Asliye 4 üncü Hukuk Hii

kimUğ:inden: 

Sait kızı Nasiha Dala tarafından 
birinci noteri Eşref; gayriınubndiller 
tasfiye bürosu ile Sait kLı.ı Nasiha 
ve Ortaköyde Pişmiş sokağında .88 
No. lı evde oturan Hüseyin oğlu Is
mail aleyhleı·ine 939/212 No. ile açı
lan Yunanistanda terkettiği istihka
kına mukabil gayriınübadiller komis

yonunca 61199 lira istihkakı olduğu 

tasdik edilmiş ve tasfiye kanununa 
tevlikan bakiye ü;tihkakına mukabil 
hazine tahvili verilmesine müteallik 
muameleyi jkmal ve büroya müra -

caatında bi~inci noteri tarafından 
tanzim edilmiş. bir teınlik senedi su
retinde bütün istjhkakını 36 Türk li
rası mukabilinde müddeialeyh1erden 
Hüseyin oğlu İsmailc teınlik ettiği 
kaydile karşılaşmış ve işbu ten1likin 

Topkapıda mukim Sait kızı Nasiba is
mi verilmek sureUle sahte senet tan
zim ettiklerini haber aldığından ba
hisle tedbir suretile hakkının kimse
ye verilmemesi ve mezkUr sahte sene
din iptali davasının muhakemesinde: 
Müddeialeyh Hüseyin oğlu İsmaile 
ilRnen yapılan tebligata rağmen mah

kemeye gelmediğinden mahkemece; 
mumailyhe gıyap kararının ilanen 
tebliğine ve kendisine bir ay mühlet 
verilmesine ve muhakemenin 27/11/ 
939 saat 14 e bırakılmasına karar ve
rildiğinden yukarıda adı ve adresi 

yzılı müddeialeyh İsmailin mahke
meye gelmediğj veya bir vekil gön
dermediği takdirde giyabında muha
kemeye devam olunacağı ve bu bap
taki giyap kararının da muhakme di
varına asılmış olduğu nan olunur. 

(939/212) 

.-... ..... ,,. 
ye ve insaniyete hizmet etmek -
ten ibaretti. 

Nitekim, kut·ban kesmek te ay
ni gayeye - yani, kurban etlerini 
fakirlere dağıtarak anılara yar -
dım etıniye - matuf bulunuyor
du. Ve b u sebepledir ki, p utpe
restler ile Yahudi.Ier in dini ka -
naatlerinde yer almış dlan (kur
ban), Islamiyette de kab11l olun
muştµ. 

İslamiyet kurban kesmeyi, (va
cip) olarak kab ul etmişti. Ve Re
sulü Ekrem Efendimiz, (13€dir) 
gazasından mt12affer olarak - Zil
hiece ayının 9 uncu günü - Me -
dineye avdet buyurduktun son
r a, ertesi gün (Bayram namazı) 
kılmışlar ve llk defa (kuııban ) o
larak iki koyun kesmieyler .. etle
rlni fakirlere yedirmiıl!er.. 'Sa
habei kirama da, ayni suretle ha
reketi emreylemiş'Jlerdi. 

F akat, her meseıleyi sağlam e
saslara rapteden İslamiyet, kur
ban meselesini de gelişi güzel bir 
vaziyette bırakmıyarak bunu da 
şu hükümlere raptetti. 

(Arkası var) 

İstanbul İkinci İcra Memurluğun
dan: 

Dairemizin 938/2650 No. lu dosya
sile mahcuz olup bu kere parcıya ı,.·cv
rilmesine karar verilen Beyoğlu 
To:dtopo.randa Krespi apartımunının 
(3) B. dairesinde halı, garterob so -
ba vesair ev eşyasının birine, açık 
arttırması 8/11/939 Çarşamba günü 
saat (16) dan (18) ze kadar yapıla -
caktır. Bu arttırnıada mahcuz eşya 
muhmmen değerinin 3 75 şini bula
madığı takdirde ikinci açık arttırma
sı 17/11/939 Cuma günü ayni saatte 
yapılacaktır. 

AlıCl olanlar muayyen gün ve sa
atte mahallinde hazır bulunacak me
muruna müracaat ederek almaları i-
!An olunur. (21391) 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

27 /10/939 Cuma günü akşam} 
Saat 20,30 da 

AZRAİL TATİL YAPIYOR 

• •• 
İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ K ISMINDA 

27/10/939 Cuma günü akşamı 
Saat 20,30 da 

HİNDİST ANCEVİZ İ 

TAKViM ve HAV 

27 BİRİNCİTEŞRiN 1939 
C UMA 

Bleri: 1358 Jtumi: 1353 

10 uncu ay Gun: 298 B. T~rin: ız. 

Ramazan: 12 Ilızır: 173 
Güneş : 6.20 Aksam: 1716 
Öğle: 11.58 Yot•ı: 18.47 
ikindi: 14.54 imsak : 4.43 

- HA VA VAZİYETİ 

Yetilköy metreoloj i istasyonundan 

alınan malfıma.ta göre ha.va, yurtta. 

Egede buJutlu diğer böll'elerde çok 

buluUu ve yer yer yağışlı r üzgiirlar 

Karadeniz. kıyılarile doğuda şhnali, 

diğer mıntakalarda cenubi istikam et

ten orta kuvvette Ege denizinde kuv

vetlice esmiştir. 

Dün İstaııbulda Jı:ıva çolt bulutlu 

geçmiş, rüzgar cenubu ş:srkiden sani
yede ı - 2 metre hızla. e.smiştir. Sa -

a t 14 t e bava tazyik 1011,8 milibar · 

dı. 

Sühunet en y iikSek 19,3 ve en dü

şük 10,4 santı«•al k0> dcdilnı!şlir. 

n.anunt rotüm•ssili ve Ne~rıyaı Dl
rekt~ü: A. Naci, Basıld ığı Yer! 

Son 1'elgraf Basımevı. 


