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Hitler, Almanlara 
Göstererek Sovye 

emokratları Düşman 
eşme unu Tut ·u 

Sovyet Meclisi Toplanıyor 
1 

Muharebe iddetlendi ! ı Cumhuriyetimizjn 
16 ıncı Yıldönümü 

Belçika Taarruza Uğrarsa Almanlar Holanda Ve Belcika 
' 

Bayram Bugün Başve• 
kitm Nuilcu ile Başlıyor 

Harpten Kaçınmıyacak!. Hududunda Tahşidat . Yaptılar c~ ı6 ıncı yıldönii -

- kılilul..,_,... Bugiiıı öiie
clen itibaren yurdun her tara -
""'1a ~ şenlikleri başlıyor. ( 
Memleftttm.iıı günlerdenberi, I 
bayram içln hazırlanmıştır .. 

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

Tacirlerimizin 
Y~rden Göğe Ka
dar Haklan Vardır 

Delo• Vaparu, tarzı 

Hareketile Türk Tile· 
carlarını Zarardide Et
me/de Kalmamıı Ti
caret Ananelerini de 
Yıkmıı Ve Bu itibarla 
da Beynelmilel Ticaret 
Ahla/tına Fena Bir 
Niimune Olmuıtar. 

'f ı.ı.~~ z ŞU~!'i! Ahmed 
Alınanlar bazı ahvaılde görül

memiş ve işitilınenıis hareketle -
re örnek olmaya başladılar. Bu 
hareketlerin içlerinde .dinamizm 
ve enerji bakımından belki dik
kate değer olaı:ıJarı vardır. Fa
kat, İstanbul limanında cere -
yan eden bir vak'a maatteessüf 
o nümuneler arasında değiklir. 
Bilakis beynelmil~l ticaret an'a
:nelerin~ hiç uymıyan, alış veriş 
itimadını sarsan bir örnektir. Ha
diseyi bize tekrar hatırlatan ma
hut •Delos• vapuru macerasnrun 
iktisap etmiş bulunduğu y<ıni va
ziyet o1uyor. 

Delos, Polonya - Almanya har
bi patlamadan birkaç gün önce 
İstanbul limanına birçok Türk 
ticaret müesseselerin.in muhtelif 
siparişlerini yüklü olarak gelmiş, 
fakat, acentesinden veya mer -
kezinden aldığı bir emirle ve di
ğer bir iki Alınan vapuru ile bir
likte İstanbul limanından savu
şup Burgaza gitmişti. 

İki ay kadar Bu1gaı· l!imanmda 
yalan ve hamulesini Bulgar güm
rüklerine çıkarı>n .neıos• simdi 
tekrar İstanbul limanına gelmiş 
bulunuyor. Gazetelerin haber 
verdiklerine göre buradan tütün 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

ŞÖKR'Ü AHMET 

• 
Kral Leopold'un Nutku iki Alman Tahtelbahiri Batırlldıl 
.N • p rfl 1 .. S .. fi - y 

1
-- Otobüsler Dünl Amerika Ayan Meclisi Silah 

B9Cliı> saai 13 de Başvekil Dr. • 
lteflk Saydam bir nu.tuk söyliye - 1 

eıelrilr. Nutku müteakip Ankara 
U.hls me;rdanmda bayram merasi- ~ 

mi başlıyaeaktır. ı 

azı 8 S OVye eşme O U- Yine İki Çocuğu Ambargosunu Kaldırdı Cömhnriyet bayramı dolayısile 

bugün öileden itibaren, 30 Teşı:i
nievvel Pa..ıariesi akşamına kadar 
bütün müesseseler w daireler ıa
tihlir. Hususi müesseselerin tatil \ 
meebnrtyeıt yalnn: yanna mahsus- . 
tur. 

na Temayül Göstermiye Başladı öldürdüler Londra, Z"I A.A.J - Bir taraf -
tan Holancla .lndudu civarındaki sa
hil m.mtakası~da mühim A1man kı
taalı lahşli e.icrlnın, dlter tarat&ıuı 

lerin.tn kesilmesinin izahı mıişkül ol-

dutunu kayıt ve bunun yuka.rıda. ı 

ıdkri l'etı•n laltthlal üe alüadar olap 

Papa Harp Mes'ullyetinin Nasyona· 
listlere Ait Olduğunu Söyledi 

Briı1<:sel, 27(A. 
A.) - Belıçi.ka 
Kralı Leopold 
Amerikaya hi. 
ıta~en söyledi-

. "i ın_rtkun{l • ıle
mi.ştir kı: 

Sulh Belçika 
için bir nıev:i 
bayat ve ölüm 
meselesidir. E
ğer harbe sü -
rüklenecek o
lursak, galip çı
kalım, mağlup 
olalım, bu harp 
bizim toprakla
rımızda cere -
yan edecek ve 
memleke
timiz baı-ap o- ,. 
la.caktır. Hol -
kında ile daima 
yanyana sulhü 
müdaıfaa için 
uğraşaea.Eıız. İs: 
tik11liınizi ko -
rumak için eli
mizden geleni 
yapaıcağız. Bun
dan 25 sene ev
vel düşman or
dusunun istila;_ 
sını durduı·mak ~ 
ıçın ordumuz 
her şeyi yap - • 
m~tır. Eğer yi
ne taarruza uğ
rarsak - böyle 
(Arkası 3 üncü 
sayfamızdadır) Belçika Kr:ılı L•obold 

i A 1 
Limanda M otör Ve 

Yelkenliler Battı 
1 

Bir Gün<le Altı Vesaiti• 

nakliye Kazası Oldu 
Son 24 saü zarimda şehrimizde 

«fi» woalti nalı.lİJ'e lıazaııı olmuş -
tar. Bunlum ı si ölümle neticelen -
miştir. Her Z ka.zuun kurbanları da. 
2 ~uklur: 

ıh Bile'ln şi..,alinde labşldat ~de
"1ldfti hıı.kla odakl haberler İnr;illz 
matbuatını eb •mmcyelle meşcul et -
mektedlr. 

Gaaeieler, A'manya Ue Nızı blem. • 
lekeUer arasındaki tele.fon &.örüşme-

) 

olmMhğını merak ediyı.ı ıı. ı·. 

Ga.zet.tler, İn~reye karşı bir ha

va taa.rramna \"'e dentza.h :mücadele

sinin 1JiddliltA'O'te5b.lf' in.tbar etmek -

1edlrıe.. 

(Arkası 3 ilneü sayfada) 

• 1 
lstanbal r..vkalide bir ııekilde 

donanmış, J"Öt;lerce Yok inşa edil
miştir. Btiyilk binallılr ve i.bideler ı 
elekirlkle letıYlr olunmuştur. 

1 - 1710 numaralı otobüs, ııolör 

E.ecebin idareshıde olarak dün ~aat 

ya.rJmdCl. Aa.ra&1tnınık 20 mci 
mektebin önünden hareket ed~rken 
arkasında dur.uı Celil olğu. 4 yaşın
da Şerif Jsminde bir çocuia ıı;ıarparak 
baş mı ezmiştir. 

Ceset 600 Kişiye Gösterildi 

Yann sabah dokmdan, on hu- '. 
çuta kadar vilayette Vali iebrik- ' 

)eri kabul edecektir. 1

1 

Bütün mektepler ve re.smı geıı;i- \ 
de iftlrak edecekler Süleym•niye · 
camünde iopla.nacak sa.at 11 de 

1 Vali ve Parti Möf•tti'<I if'ftiş ya-
pacak ve sonra. iribtine cerecı.ktir. · 

Ş.iş.li Etfal hastahanesine ka.ld.Jrı .. 
lan 7AV.ct_Hı yavru feci ıztua.plar için
de ölmüştür. 

Genç Adam Kadın ~:~~.a~~~:.:~::e:~~=~:~, 

lJğruna Kurban Gitti ı;evzi Çakmağı: . (Arkası 3 üncü say:!ada) 
-0---

BULGARLAR VE 
BALKAN BLOKU 

Fakat Katil Kim? Bıı El Kartını Taklit . .. , an Ed 
·Muamma Halinde Bulunuyor en Bir Genç 

İtalyan Elçisi Yeni 
BIÖkun Projesini Bul
gar Başvekiline Verdi 

Bal, 27 (A.A.) - •Havas bildi
riyor. Avrupa cenubu şarki mem 
leketlerinaen mürekkep bir bi
tarafiar bloku ihdas projesi İ
talya büyük e.çisi tarai:ııdan Sof 
ya'da Başvekil Köseivanof'a tev
di edilmişi ir. 

Basler Nachrichten gazetesine 
göre, sefir, Bu\garistamın bu pro
je karşısında nasıl bir vaziyet ı 
alacağını sç,rmu~tur. 

Sof ya mahfilkrinde söylendi - \ 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Evvelki gece Gaılatada bulurı
dugunu yazdığımız Dikimevi a
mele\ennden Aliye ait ceset tah
kikatına dün zabıtaca ehemmiyet
le devam olunmuştur: 

Zabıta memurları evvela; ağır 
yaralı bir vaziyetle olduğu görü
len Alinin Bankalar caddesinde 
bir radyo mağazası Önünde kan
lar içinde yattığı y.erde ehemmi
yetle araştırma y apınışlarsa da 
bir ipucu elde edememişlerdir. 

Yaralının hastahaneye gider
ken hi.çbır ifade vererned€n öl
mesi ilzerine kendisinin hüviye
tini de anlamak kabil olamadı
ğından cesedi bir müddet hasta
hane civar.nda ve müteakiben de 
morgda teşhir o:unrnuştur. 

Bu suretle 600 kişi maktulü 
görmüş, fakat, sonra hüviyetinin 
tanınması kabil olabilmiştir. 

Ölünün cebinde yepyeni bir 

_ ....... ~.·~··~~·~._. ........ ...... 
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cüzdan ve içinde 5 lira para bu
lunması hadisenin herhangi bir 
hır$;-zlık ihtimalımden uzak oldu
ğunu gösterdiğiııdıen zabıta ka
dı.n meselesi, eski bir kin ve em
sali gibi ihtimaller üzerinde dur
muşt\!T. 

Filhakika hüviyeti belli olrluk
taıı sonra yapılan tahkikatta; 
•·Kadın meselıesi. nin hadisede 
mühim bir rol oynadığı netice
sini vermiştir. 

Bu iş üzerinde yürüyen me -
murlar Alinin katilini bulınu,.lar
dır. Kendisinin yakalanması bir 
saat meselesidir. 

İhtisasa Hürmet 
Geçenlerde «İkdam» da Fen Fa

kültesindeki Alınan bahçıvana dair 
bir yazı in"'ar etmişti. Bu neşriyat 
üzerine Üniversite. Rektörlüğünün 
ı:: .... "zuubahs ~ıvanm vaziyeti ile 
alakadar olduğunu memnuniyetle ha
ber aldık. Rektörlük Alman babpı -
vanın lise mezunu olduğunu ve ya
nında r.iraa.t mektebinden mezun bir 

genci stajyer olarak c;ıahşhrdt

iını bildiriyor. Bu stajyer genç, ay
ni zamanda Üniversitede nebatat 
derslerine de-vam etmekte vC" bitince 
öğrenmektrdir. Bu h fçln lıizım g-eleo 
malümatı iktisap etUktfon sonra Al
man bah(!J'\'anın halefi olacaktır. 

Bu Sahtekarı Emniyet 
Müdürü Bizzat Yakaladı 

Emniye1 Müdürü Muzaffer Akalın 
dün çok cör'etkil.rane bir sekilde s:ıh
iekirbk yapmak istiyen bir gen<'i biz
zat ya.kalamata muvaffak olmuş.tur. 

25 yaşl&ı"ında bulunan ve Ma~atya
h olan Mehmet ismindeki bu genç, 
dün öğle vakti Emniyet Müdürliiğü
ne S"eleTek Muzafferi görmüş ve ken
disine .Gent.I Kurma.y 2 in<'i reisi 

Asım GündÜz• ün kartvizitine yazıl
m&Ş bir ta.v'Siye mektubu vererek 

(Arkası 3 üncü sayfaaaJ 

Ederiz, Ancak ... 
dar müstağni kıla.cak çok müiebassl': 
yeiiştirmek. 

Vllılyetimi.zin med&n iftiharı olan 
Büyükdere meyva fJda.nlJğı da ecne
bi mütehassısların eser:ldlr. Fakat 
kısa zamanda. o müessesenin başında 
çahşa.n iki Türk genci ibrahlm ve 
Şecaat ya.hancıya ihtiyaç gösterme .. 
den işi ellerine aldılar ve bizzat ken
dileri miitehassıs s.ıfatile çalu;.arak 
bu mühim işe ehil olat'ak ı-ençler ye
tiştiriyorlar. 

ProfcsOr Nis.;;enin de bu yoldaki 
mesaisi takdirt- şayandır. Onun ya -
nında çalı..,.an operatör Jlazım Bumin 

bugün 11emen hemen ikin<'i bJr Nis

sen ol.mu tur, onun arkasından ope· 
ratör Derviş Yf't" iyor. Diğ«-r ih · s 
şubelerimızdr dr bu yolda hareket e
dildiğini şiıplıe..,.i:z: addederiz 

Karaya etuıan Sa.varena ;ratı, limanda lehllke gepire.n molörler 
(Yazın 3 üncü sa7fada) 

+ rika ile 'bolu Devirlerini, Saray R zalet- + 
ı terinin lçyüzünU Bu Mühl~ Eserde ~n ıı 
ı+ı Milsbet Ve .. ikaları ile Takıp Edece!cslnız. + 
-········~··....-..-~ ...... ..-.. ... -..... 

Bizim ihtisasa. hürmetimiz vardır 

ve mesaimizin Mor kolunda mütehas
sıslara ihtiyacımız olduğu kanaatini 
beslemektl-yi~ Ancak eme-limlz !'tU -

dur: Mümkün olduğu katlar kısa bft 
zamanda mü1ıehassıslarm yerlerini 
tutacak. en kısa zamanda bizi yaban
cı yardımlardan mü.ıukün oldo.iu ka- • 

.Ancak Üniversite Rektörlügdnün 

(Arka.c;:ı 3 Uncu sayfada) 

SELAMİ İZZET SEDES 
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Müfreze Vazifesini ifa Ederek Dönmü; Ve 
Ufak Zayiata da Uğramıştı 

U. Fransez mensuplar' hürmetle 
kabul edildiler. Baznava.J. adam
lar rr -s~ektaşlanna yan~ılar 
ve maksatlarını anlattılar: Ll 
Frnnsezin ö.'-""nilen yardımları
n• haber verenlere mükafat v~ 
rilecekti. Bu pazaıılıkta vıcdan -
!ar ...tın alınmak isteniyordu. Be
deş, vukubulan vaibleri dinlıyor 
ve mümaşatla karşılıyordu. Ta
biatile o gibı taşkınlıkarı haber 
verecek. dünyahğını da alacaktı! 

Bu teşebbüsler tekerrür etmiş
tı, faatat şirket prQgramuruzı mun
tazaman taliıik etti ve bu cephe
bütün bil- ACIAkat ve ketümiyet
t!e işini o~rdı. Baznaval, son gü... 
ne kadar adam çalmaya çalı.şıyor
ıiu, bu adamları atlatmak için 
şirketin yetişkin adam.lan güç -
lüle çekrn.emişlerdL Resmi kanal
Jardan yapılan müracaatlara, ni
hayet bir tebli~ müncer oluyor
du. Bir tebliğ , ki, aüıkadarlara 
ancak işlerinde kuvvet ve ceııaret 
veriyordu. hte o kadar. 

ÇATALCA CEPHESİNDE BİR 
MÜSADEME 

Gönülı:ü bir müfreze, ktanbul
da mubtelif birliklerde tal.im ve 
terbiye #(Örmüş ve vazifeye sev
kedilmişti. Bu oephede kat'i bir 
netiie alınmıyacağı malümdu. 
Ancak, milli rephe-nin bu parlak 
teşebbüsü, hatta bazı zayiat mu
kabi.iinde de olsa, kal'iyyen ok
pnma · idi. Bu hareketler, bu 
semtte bır düşman kuvvetinin 
tutulmasına ve İstanbulun, her 
\'az:yete göre. uvanık bu! unu.şu
r.a işaretti. 

Müfreze vazifesini ıfa ederek 
dc•r'l'luş ve ufak zayıata da uğ
ra~_ 

Bu .E(lbı teşebbüsler vakit va
k t ve yer yer yapılmıştı. İstan
bul cephesi büti.ın ihtimalleri kar
şllamıya amade idi ve bu kuv
vetin, müstevlilerce de istisgar 
edilmediğini tefrika halinde neş
redilen ecnebi hatırattan da an
lıyoruz. 

KALÇİNİN KARŞILANIŞI 

Muhter.em dostum, işcerinin tes 
vıyesi için bir arabk Romanya
ya .ı;ıitmişti. Dönüşünü, h:ıber ver
medi. Bu yurt için en büyük yar
dımları esirgemiyen faziletli in
sana, Tophane nhlımında bir 
hüsnü kabul göstermediklerini 
oğrenırıce derhal gittim. Filistin 
cephesinde arkadaşım ve muh
telif lisanl:ara aşina olan Emini 
v:ada rastladım. .Emin, İstan
buldaki vazifemin hususiyetini 
b:lirtli, dostumun vaziyetini u
zun uzadıya anla'mama lüzum 
kalımadı. kendisine b r müddet 
ahkonuiunmasile yanlış h~reket 
edil~*ir.e dair beyanatta bulun
dular, av11 ldık ve tabiatile şük -
ran b rcunu ica etmek bu değil
di. Teessürlerimi izhar edişim, 
infialini ~dermiye kafi gelmiş
ti. 

HESAP GÜNÜ 

Bır maznun hesap 'll'erıllek mec
buriyetine düşmüştü. Ferit hü
kumetine verdıi(i bir istıdana -
mede bu adam, tarihi bir ailenin 
çocu((u olduğundan, ecdadı ~bi, 
yurduna hizmet etmek için ta 
Eskişehir dağlarında Milli kuv
vet !erle çarpıştığından, bilmem 
daha ne büyük kahramanlıklar -
dan bahsediyordu. D4:er bazı v~ 
sikalar gibi bu istidanamt!Tlin de 
tetkik heyetinin ehnde bulun -
masından habersiz olan bu zaval
lı daha hüvyeti sorulurken, be9-

bellı, ezberlediği formüle tabi 
kalarak yine dört yüz yıllık bir 
~anedanın çocuğu olrlu,((unu, mil-

. lı kuvvetlere yardrm etmek üze
re Eskişehir bölgesınde sa,·aşma
ya mecbur kaldığını, fakat İstan
bul hükumeti taraftarlarının e
lin<> yakasın• verdi.ğıni, ya.zısı
nm şeklini, hatta imzasını da 
değı tırerek ania~ıyordu. Gençli
gın<lenberi tanıdığın, bu adamın 
hal tercümesi tetkik hey<>tince 
meçhul neğildi. Mahsur bir kale
de korkaklık gösterdiğind<:n nis
beti kesilmişti. Muzir ellere ge
çen bir hükünıet onu bir kaza 
kaymakamlığına tayin etmiş, o
rada da ve o hükiımete karşı da 
cibilliyetini göstermişti. Esnaf
lı,ğa he>veo etmiş, cınu da baıoara
mamış, nihayet işg1l gi.ın'erınde 
müzır teşekküllerde rol alınış
tı. Tahkikattan sonra ma.hke -
meye verilmişti. Firar etmiş, bir 
müddet te serseri dol~tı. 
Mahkeme bu serseriyi ağırca ce
zalandırdı. 

Aradan yıl:lar geçlı, İzmirde 
idim, emir suoayım Reşit, bu a
damın beni z'.yaret etnıek istedi
ğini söyledi. Kabu.l ettim ve bü
yük r .. inle ifaıdelerinı dinle -
dim. ha...aiığındannaşı ceza müd 
deti bakiyesinin affedildiğıni ve 
Aydına gitmek istcdığini anlatı
yordu. Bir arkadaş, nuimkün yar
dımı da yaparak, bu zavailıyı is
tasyona kadar teşyi etti: Bu a
dam, bir vak.itler nafi de olmu.ş.
tu; fakat ihtirasına kurban git -
mişti ve öyiıece de aramızdan ay
rıldı: •elceza min cinsiliımeli 

Yiiz Ellwkler defterine dahil 
olmıyar1 diii;er birisi, !')' da on yıl 
lğtlraptan sonra bır gün İstanbul 
rıhtımına çıktı, o da bu müba -
rek yurtla bir me'va ve bir mes
net bulamıyarak döndi.ı. 
Bunların merdut şahsiyetlerin 

den bahsetmiye lüzum görmü -
yorum. Hepsi de zamanla ve iyi 
anlamışlardı ki, saadet, yurdun 
tamamiyetile müyesserdir. Yaban 
cı emellerin sefil aletlerine dai
ma ve ancak bu mukadderdir ve 
bunun bin bir misali vardır. Bu 
sayfaları da bu kadarcık!la kapa
mak istiyorum. 

BİR PUL TAZMİNATI 

Vapurda ve cephanelikte ça
ılıştırıla."l işçiltte daha iş başmda 
iken ufak bir miktarda ekmek 
ve katık parası veriliyor ve her 
defaki sefer masraflarında bu
nun tu'arı da, defterleri rapte -
dilerek. gösteri:iyordu: Yıllar geç 
tikten sonra pulsuz bu masrafla
rın tazmini tııi.ebinı ha\ i bır ıh
tar alınmıştı. Bu vaziytte bir de 
pullu senetl<>r tanzimi imkansız
lığını, mukassi bir odada ve dar 
bir zihniyltle çalışan memur dü
şünmekten mahrumdu. Fakat bu 
gibı tazmınat ta itiraz götüremez
di. Bu, ufak bir şey de değildi. 
Vaziyetin nezaketini tebarüz et
tirme~ bu tazminatın bağı~an -
masını dinlemek i.cap etti. Ufak 
salahiyetli memur, bu hesabı ka
patamazdı. En büyük salahiyeti 
haiz ita amirine bu evrak ve ce
vap arzedilince, amir: 

- Buııun icabı sobada yapılır, 
at sobaya! Biraz insi! 

Buyurur. O ııafha da öylece ka-
panır. 

(Artuı var) 

EDEBi ROMAN: 58 

Karlı ir Kış Sabahı 
Selamı izzet - Mefharet Ersin 

- Ben yukarı çık;yorum. n~ 
dı. F) b .. emi d~ı.şt•ktrn son:·a 

a,ı ineceğim. Beni lutfcn biraz 
yazı odamd~ beklersen seıılrıle 
konu.şırak iotı_;orunı. 

I ; mal' mih~ni' ı lı.r şekıldc 
!i.cı.a, e" , koeas·n n y zı odasına 
ç k· ldı. işte nıhavet giınahının 
1'e tıı , erme il" ı t
ıt: lı. Fakat garıµ d ğu mı, gcrç 
kadına birdenbıre blivolk bır sü
kün ve tevekkül g"· m · lı. Tah
mın ctt iğı, gozünde bıiyü ttügü 
kadar korkmadığ nı, bılakis en 
nihayet bu azap!·, işkenceli ha -
vattan iyi ve kötü, kurlulacaf(ı
nı diışundükçe adeta memnun bi
e oldugunu görerek kend. hali

ne şaşıyordu. 

l"~k geçmeden Galıp geldi. 
Genç adam saçını başını .taramış, 
kendır.e biraz çek.cüzen vermiş 
n svkaga çıkmak üzere hazırlan
mıştı. Mermerden oyulmuş ka
dGr sen ve soguk bir çehre ile 
geniş ku.luı:(unu 1,-ekerck Peyma
rm karşsına olurdu. Fakat daha 
o u ııı Jçm ·r." rr ~an 
\ermeden Pc}.ı.a.; s.Jzc başladı: 

- Zanııediy<ırum ki, Pakize sa
na :Kollcjdeki vak'adan bahset
miş. Bana karşı yaptığın bu mu
ameleye başka mAna V<"reıniyo -
rum. 

Gal.,.. ha.şile evet ışarcli yaptı, 
fakat bir şey söyremedi. Peyman 
itidalini zerre kadar kaybetme -
den sözüne devam etti· 

Vali Dün 
Ankara dan 
Avdet Etti-

Köprü-Adalar 
Tarifesinde 

Değişiklik 

Türkkuşu 

F aaligetine 
Hız Verilecek 

Deniz yolları l dar esi T alabelere Safra Muhasebeci Bir Müd
det Ankarada Kalacak Tarifede Tadilat Yaptı de Kamp 

Köyün
Açılacak 

İstnbul Vali ve Belediye ltelsl Lüt
fi Kırdar dWt sabib Ankaradan ~ 

rlmiu dönmüştür. Beledl1e muha .. 
s,.bectsl Mub&ar Validen bazı direk • 

tlfler almış oldoiundan Ankarada bir 

müddet daJl.a kalacak, beled.Jyenin 
bazı fllerinJ Jntaç edece.kür. 

DUn tabah şehrimize dönen Dok. -
ıor LUttl Kırdar Belediyf' Re.isi mu

avinlerini, imar, fen itleri müdur -
ıertnı yanına eaCırmuş, Ankara.da bu

lunduğu müdde& zarfında C'ereyau e
den işler hakkmda kendilerinden 

iza.ıu.t almıthr. Vaıt bundan sonra 
Cumhuriyet bayramı haurhklarUe 

_..ı olmuş, yapılan "1erl kontrol 
etmiştir. 

Bu seneki CumhwiTet bayramı 

"'hrimlzde hnsnslyd söslerecıek, bir 
çok kö.p.t merasimleri yapLlacakhr. 

---oo----

BELEDIYE 

Sut Fabrikası Ve Otobüs 
Sa· r'.eri 

Sehrtmhde a.ı;llacak sü& fabrikası

nın inpsı.ndan otobü..1; servJslerl.nln 
belediye tarafından idare edilmeme
sinden siyasi h.idlseler dolayuılle sar
fmaur edilmb;Ur. 

Sular idaresi işletme 
Projesi 

ist.anbut sular idare:;ine au yeni 
işlelme projesJ hazırlanmış, ~afıa 

\rek;i.lettne ı-önderilmişUr. Şehir su
yl!nun ı~lahı iı;in teşkll.i.t belediye

ye ı-eıetlkt.en sonra iki bD('uk m.iJyoıı 

llra harcanmQhr. 

LiMAN 

Trabzonda inşa Edilecek 
Liman 

Trabaond.a inşa ed.Ueeek yeni li -
man ve rıhhmlar hakkında haurla .. 

nan avaD projeler Münakale Veüle
llne söııclerllmlşUr. Liman 18 hin 

tonluk biİ1Ük semUerln kolayca ma
nevra 7apablleceti ve nhtunlarda 

yine bu ı-emJJerin yan~abileceil te

kilde inşa edilecektir. Limandan sa.

hlle dotru. muntazam yollar açılacak. 
ve bir de Demiryelu lru;a edllecekUr. 

Yolcu Salonunda Lokanta 
Yapı:ıyor 

Glatada inta edilmekte olan yolcu 
alonunun bil.yük bir salonu lokanta 

haline ı-eUrUecek ve burada denis 
mü~sseselertnde çalışan memurlara. 

ucuz tabldot verilecektir. l..oka.nta 

Yılbaşında açdacakhr. Salon 2-00 ki

şiyi alabUeeek bÜ,Jüklıikle olM:ak -

hr. 

6 Senelik Dava 
tsl A&uslosund& Maslak yolunda 

Jandannanm ölüm.üne aebebbet ff• 

ren kıllşecl Ali.elllnln mahalıemesl
ne dön ,\fırceuda naluan balıJl-

lar. Muhakeme esti karannd& urar 
ederek B. Al1etllnln 8 ay hapeine ve 
21 Ura para onaa.ı V«111eslnl karar • 

laflınlufllr. 

- İstediği bir erkeği ele geçir
mek için böyle bir çareye başvu
ran bir kadın hakkında söylene -
cek bazı sözler vardır. Fakat ne
mize lazım. Biz simdi Pakize<ien 
değil, kendimziden bahsediyo -
ruz,, öyle değil mi? Evet Kollej
de iken arkadaşlarımdan birin -
den para çaldım, lll<'ydana çık -
tı, mektf1)tcn tardolundum. Son
ra seninle kar~ı.a~tım. Ba~.rr.dan 
.~e<,:cr>lerdcn sara h ~· bahse~me
den seninle evlendim. Evlenme
den evvel ve sonra bugüne kadar 
bu l!ünahımı itiraf e:mernekle 
bittabi büyıik bir hata 4ledim. 
Bunu nıye ~·aptım bdm!yorum. 
Şimdi ben de p:smanım amma ne 

1 
vaz:k ki, ış işten ge<:mL~ bulunu
yor. 

(, l,p : c. ·yacı ır.crhame'.e, 
,·an :oLhzaya benzer bır ahenk
le: 

- Herhalde, dedi, ben.mlo> a
çık konu.şmaga cesaret edemedi
ğin ıçin bu s J"rı sakılama a mec
bur oldun. 

- İyi tahmin ettin Galıp, s~ 
ninle açık konuşmağa cesaret e
demedim, cünkü S('ni sevivor -

Denbyoltarı idareaııi köprü ile A

dalar arasınd&ki vapur ta.rltesinde 
ta.cllli.t 7apma.ş ve her sabah saat '1 
de Büyökadadan kalkan ve Heybell
ye uğradıktan sonra doiru köprüye 
ı-elen seferle, her akşam köprü.den 
saat 18.25 ~ bütün Adalara lı:alkan 

poslanın bir ay lemdU ile İkinclleş

rin sonuna kadar 1'1etllmesine karar 
vermiştir. Bu defişiklik, Sonbaharı ı 

Adalarda S"e-oirmek isUyenlf'r iç:io 7a
pılmı.ştır. 

ADLiYE 

Memur Alını1·or 

Türk.kuşu faallyeilne hız verile 
eek:tlr. İstanbul Bava Kuru.mu tara
lmdan evvelce hazırlanan ve Türk 
Hava. Kurumu Umum Müdürlüfüne 
ı-önderilen proje, Tiirkkuşu Umum 
!\lüdürlüğüoe verUmJ~tlr. Bu proje
ye l"Öre ya'lın Safraköyünde talebeler 
lı;ln kamp açılacaktır. 

Talebelerin tedrisatı normal ,.ek.il
de tesblt edebilmeleri itin kamp sa -

hasınd• binalar inşa edJJecelr., şehrl
mhde Türkk.uşu klübü ya.pılaea.kbr. 

Bu l,Jere bir buçuk milyon lira har
camak zarureti vardır. 

Pil&nörcôlük. modclctllk ve para -
şütcülük derslerine şellrtmtı:de vücude 
getirilecek t.eşkillt ile daha ebem 
mlyet verllecc!ttlr. İslanbul ıulllyelinde münhal ubıt 

k:itipliklerl ~in orta mektep mezwı
Jarı arasında Tetrlntsaninin JkJncl 
Perşembe ıünö bir imtihan a<:dmış
tır. Memur olmak istlyenlerln vesi .. 
kalarUe o sün adliyeye müracaat et
meleri bltdlrUmektedir. 

IMOTEFE;;ı-K.-=--- --

Müsaade Verilmedi 
Çaruıkkale Bota:ıında Kapapi.no 

adlı İtalyan vapuruna (larparak ba -

t.ıran İspanyol bandırah Maçetlerios 
vapurunu teslim almak üzere ''°hri
mlEe bir heyet l"Cldiilni dün yazmu; -
tık. 

fikat vapurun i .. tanbuld.an hare .. 
ketine müsaade olunamıyacaf1 anla

şılm1,.hr. CünkU mahkemece ih-.1-
yati haciz konulmuştur. 

Ancak her 2 taraf anla.şıp ~ulh oı
lduk1arı ta kdlrde vapurun hareketi 
kablJ olabilecektJ. 

Anasının YüzU~ünU Ça'.mış 
Anasına. babasına alt ytiz:ük ve ev 

C4Yalannı çalarak Sultanhmel&e Sırrı 
isminde bir bisikletçiye gölürup ve
ren ve mukbUınde bisiklete binmek 

istlyen Nerdet isminde bir (Oruk dün 
SQJtanahmt.e sulh ce:ıa. mahkemesine 
ftrllıniştlr. 

Muhakemf" karar ~in b9şll::a blr 
&'ÜD• bıralulmıtlır. 

SORUYORUZ! 

Şehir içinde Ahır 
Olur mu?. 

«- Aksaray Selim.paşa so.kaj'Uı
da oturuyorum, o&ardufum apar .. 
lımanın yakınında müleaddit bey
ctrlertn barmdıfı bir ahır vanlır, 

ı. ahır Selimpaşa sokaiında kiln ı
şık avrtunanının arks'111& 7anf 
Valde camUnln az ilesinde Valde 
(Perlevnlhal) lisesinin l•m kö,e
slne isabet ediyor. Biıtün !IJemt. 
ı(übre kokuları içinde ve müziç 
sineklerin lstllisına maruzdur. 

Şehrin &"Üzelllii adına mil1on· 
lar sarfedillrken • .. birde y.., -
7anların sibhatlerinln bu kadar 
ihmali mahalle içinde mabe& ve 
mektep harimlertnde ahır bulun
ma.·•nna mü"'aade edllmesi m~ ten\ 
ııehlrelllk mefhumu ile kahili lellf 
mtdir1. 

Maka11enln nhhaU ile alikadar 
makamın naıan clikkaUnl celbey
llımenlr.l sayfllanmla rica ede
rim.» 

Biz de IHınu allbdarlardan 

Soruyoruz! 

Dahiliye P..emur !arının 
Adedi Çoğalıyor 

Dahiliye memurları teşkilat kanu
nu liylhası esas şeklini almışhi-. Ye
ni kanun 14yiha.su:.da Dahlllyedcki 
memurların adedi çoğaltılmaktadır. 

Kanun l;iylhası yakında Meclise sev-
kedUecekLir. 

E.ir lngiliz Generali Galdi 
İngltlz ll::umandanlanndan Gene -

ral l\-lakdonald dünkü ekspreı.Je şeh
rimize retmiş ve burada.n Toros tre
nile Iraka ı-Jt.miş~fr. 

Dünyanın l:n Zyng·n Ad .. mı 
llindıstanın en zengin adamı olan 

e ki Kapurtala mihracesi dün Avru
padan !}ehrimize x-elmi.1 ve bir saat 
kJ.aar kalarak Toros ekspre~ile mem
lekeline bark.el etm.iştir. Eski mihra
ce, lngUizleriu harbi kaz.anması için 

ellerinden celen yardımı yapacakta -
rmı söylemiştir. Kendisi mlhraceliii 
zamanında ,ebrlnuze .-elmiş ve kal -
mJştır. 

P OLIS -- -
Fasulye TEnceresile 

Haşlandı 
Çembcrlltaşta oturan Kamil 1.8 .. 

mtnde bir adam karısı ve çocukla .. 
rUe kavsaya tutw,muşıur. 

KilDll hemen ma.n.-01 ih:erinde 
kaynamakt olan fuulye tencereılnt 
kaptıiı l"lbl küçu.k çocuiunun üzerine 
atmıştır. Zavallı oocuk sıcak yemek
ten başlamış ve imdadı Rhhi otomo
bili ile hastahaneye k•lclınlmıştır, 

iki Kı, i Z.ıııırıendi 
Dün tehrimlıde 2 kömürden ze -

hirlenme vak'ası olmuştur: 
1 -Galatada Arapcamlinde ota. -

ran Umanda bir mavnanın bafal -
tında yatan Mustata lsmlnde bir a

dam kömürden zehlrlenm."8e de 
haslahaııeye kaldınlmışt.ır. 

Z - Yotildlrekte Servi mahalle -
&lnde ebaran Ahmet km Fatma man
ıraldan yalılı&ı kömürden •ehlrlen -
mit ve llaatabaııeye kaldırılank te
d&vl allma alınnuştır. 

Metresini Bıçakladı 
Emnb-el müdürlüiü Z - •ahe 

komlaerlerlnden İsmaU Hakkı; e.-vel
kl seee aal 23 le Paanttıd& 4 -e
denberı metres 7aşactı;ı fak.at son 
gii:n)erde bo&llfluiu Elenlyl, yolaaa 
bekllyerek bıçakla atır suretle ya -

rııiuıuttır. 

dum, seni kaybetmekten kcrk - rusu ook mahirane ve çok feda-
tum. karcasına hareket ettin, rolünü 

Galip, o kendine has ani tehev- fvkalıide oynadın, beni de buda-
vürü ile parladı: la gibi inandırmağa muvaffak ol-

- Mükemmel, beni sevdigin dun. Fakat nasılsa benim ı;eref 
için evvelce '"aptığın hatayı ben- ve haysiyetini dünyanın bütün 
den ~izledin. Yine beni sevdiğin servetine değişmiyecek bir adam 
için sonradan ayni cürmü yC'Jı. - olduğumu unuttun. 
den ışlc nire kalkıştın. Allah için Şimdi genç kadının yanakların 
yer yüzünde, bundan daha güzel, dan aşağı doğru yağmur gibi iki 
daha ulvi bir sevgi bulmanın im- sıra!ıklı vaş iniyordu: 
kan. Yoktur. - Galip sana yemin ;>derim 

Peyman birden.bire duvar gibi ki, böyle bir şeyden haberim 
bembeyaz kesili!~ söylenen söz - yok. Çocuğumun başı üı:erine ye-
terden hiçbir man.a çıkara:madı- min ederim ki ben böyle bir şey 
"ını anlatan hayret _ve korku do- yapmadım. 
lu nöz!cr:e kocasınm vi.ızüne bak Sabırsız-lıkla kansının sözünü 
tı: ' kestı: 

- Ne demek istediğini anla - ı - Rica ederim, çocuk kandı -
\'aınıvr>rum Galip• rır gibi beni kandırmağa uğ-
Galıo büttin sabn tı.keıın.ıı; bır raşma. Zaten dünyada yahı.ıı ile 

adam tavrile ba{(trdı: • hırsıııhk el ele gider. Pak.izcnin 
- Yalan söyleme Peyman. Ne paras:nı senin aldığına eminim. 

demek ıstediğimi pekiıla bil:yw- Bu evde senden başka böyle bir 
sun. Geçen yaz bizde misafir kal- şeye cıiret edebi'ecek kim var? 
dı.ğı zaman Pakizenln çantasın - Zavallı Pcvman hıçkırıktan bo-
<ianpara çalan, sonra bunu lai • ğulurcasına aitlıyarak hiiliı çırpı-
1.'ı.ilanmın arasına S>kıştırarak nıyordu: 

bana o ı;ıarayı kendimin zannile - İnan bana ben yapmadım. 
sarfett iren sen değil misin? Doğ- Bak çoeuğumun üz<>rine yemin 

ATATÜRK'Ü 
SONGO L 
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-1 Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 68_1• 
Teşrinisani Gecesi Ebedi Şefin Sık Sık Fakat 
Süreksiz, Şiddetsiz Asabi ihtilaçlarile Geçti 

- Buz değiılirin' f 
Emrini tasvip ederek başına ko-1 

nulan ve ağzına venlen buz par
çalariie zayü vücudünü kavuran 
sırozun hain ve için için alev.ı.ı 
hararctir.i karşıtlamak arzu edi -
yordu. 

7 Teşrinievvel günü de mutat 
şek.ilde lstanbul gazetelerini a
larak odaya gelen umumi kati
bin maruzatını, arzını liızumlu 
gördıiğü haber ve havadıs.eri kı
saca söyleyişini Ebedi Şef gen 
bıraktırmamı~!ı .. Ya.inız bu son 
gün..c.rde eslusi gibi havadislere 
ait izahat ve tafsiüıt is!emiyor, 
yalnız söylenileni bakı~.arını bu
lunciuğu nokt.adan ayırmadan dın
lıyor, hiç bır mülalea veya emır
de bulunmuyordu. 

Bir de hayret edılen ookta: E
booi Sel k.rlZ başlangıeını müte
ilip sık sik asab>.eşme iirazını 
hasıalık kabile gösterdiği, hekim
lere, yanı baş.nda can verircesi
ne bir hizmet şekliie bekliyen bir 
dakika odayı terke.m;yen hususi 
hizmetlerindeki berber Mehıne
de itap ve tevbih'e bulunduğu 
halde umumi kiılip Ha<>an Rıza
ya ·bö,...e bir hareket göstermi • 
yordu. 

Son krizin sarayda meydana 
~elirdiği yeis havası matem kis
vesine bürl1nml1;; kapkara gi.ın
lcr şeklinde ker.duıi gosteriyor
du. 

Herkesi derın bir gam ,.e hü
zün yuki.c omuzlarını ağırlaşmış 
hisscdıyor, btçakların açmadığı 
ağızlarda nadıren tek he<:cli keli
me.er ç.kıyor, eğik başlar, yaşlı 
göz.erle burada bu.unanlar, unul
maz bir klllb yarasının kanay ısı 
ile muztarip bir matem tavrı !a
sıyordu. Gl1c karardıktan ve ge
cenin ilk saatlcri!.e başlayan ka
r ... ıtk ka.bkrdeki kasveti arttı
rırken nöbet.en çtkan doktorların 
etrafı salonda bekliyen ze<val ta
raf.ndan ihata ediliyor, arka ar
ka: 

- Nasıl doktor? 
- Yüzde kaç ümit var? 
- Kriz biraz hnfifledi mı? 
Sualleri.e sıkıştırılarak sorgu

ya çekildikten sonra meslek ica
bı verdikleri müphem ve; 

- Vahamet henüz ümidi kes
tirecek sekrl almadı! 

Gibi cevaplar karşısında umu
mi bir tazal,üm kılığında yükse
len:, 

- Allahaşkına doktor, bildiği
ni, hissettiğini bizden salc:ama! 

Ri-calaril.e lturcalayıs sürüp gi
dcyoordu. Her doktoru~ nöbet de
ğiştirişinde tekrarıanan bu istin
tak şekli s>k sık has\a dairesine 
girip c•kan umumi kat.p Hasan 
Rızava tatbik edıliyordu. 

Bilecik rr.cbusu SaLh Bozok, 
·ağlamak.an kızarmış Ye şişmiş 
göz.erile bu suakıilerin ön safın
da bulunuyor, aldıgı cevaplan ke
derini yatıştıracak gibi bulma -
ılıkça da gözy aşJ.arına hız ve yol 
veriyordu .. 

7 teşrinisani gecesi de krizin 
ayni Ş<>kilde devamı, ve sinsi biT 
seyi.ı:le komaya dogru ile~'.eyişi 
Ebedi Şefin sık sık fakat süreksiz 
ve şiddetsiz asabi ihtilaçlaril.e geç 
ti.. 

'Sabaoh vizitası:rıa- gelen müdavi 
hekimler Ebedi Şefin nabunı 
tutunca krizin seyrini anlattn1lkta 
gecikmediler, bakış'.artle biribir
l:erine: 

- _Tehlike yaklaşıyor! 
Cüınlıesini tekrarlıyarak mu

tat tedavilerine koyuldular. 

ediyorum ki, ben yapmadım. İ
nan bana. Yalvarırım inan bana. 

Galibin Peymana karı;ı gönlü 
kapanmış ve mühürlenınşi, ku
lakları tıkanmıştı. Kararını ver
diğini ve bu kararından dıönme
ğe niyeti olmadığını gösteren bir 
tavırla yerinden kalktı, ağır ağır 
kapıya doğru ilerlerken Peyına
na dönerek: 

- Bu sahneyı daha fazla uzat
mağa hacet yok, dedi Hele za
if damarımı bularak beni yunıu
şatmağa u,j!raşmanın hiç, amma 
hiç faydası yok. Şimdi aııla;;ılı

yor ki, sen geçirdığin maceradan 
sonra istikbalıni kurtarmak üz~ 
rıe bir pusu kurm~un. Ben de 
ser-cm ııihf gP!ip bu pusu~·a düş
müşüm. Biliyorı;un k;, bt:n seni 
alırken ne para aradım, ne µul 
aradım, ne vükııek bir aile şöh
reti aradım, seninıle sırf seni sev
diğim için evlendim. Fakat aldı
ğım kızın bir hırsız olabi ecegi
ni hiç aklıma getırmedinı • 

(Ark.ası var) 

8 sonteşrin sabah vizilasın • 
dan çıkan bek.imlerın yüzlerinde 
yakın felaketin apaçık ifadesi 
göze çarpıyordu. Atatürk 6 ;on
teşrin akşamından itibaren hiç 
gıda almıyordu. 

Bu.güne gelincıyl kadar arada 
et yemek suretile de gıdaya kar
şı iştihasız fakat gıda aimak za
ruretini .drak eden bır tarz takip 
etmişlerdi. 

En ziyade aldığı: Meyva u,a
resi ile çıorbadan mıirekkep bır 
menu idı. 

Sü'e karş.ı istıkrah derecesin
de bir isteksizlik hisseden Ebedi 
Şef 6 T<,rmı.:;aniden ıtibaren 
meyva usaresi, çorba değil hatta 
iştihalıca bir su bile içmemişti. 
Sık s.k fakat yudum yudum 

ald.ığ_ su. devamlı denecek şekil
de b~za rağbet gösterisi ebedi
yete intikaı:e tekaddüİn eden 
günlerde Ebedi Şefin gıdaya kal 
şı aldıkları vaziyeti tebarüz et
tirebilir. 

Yalnız, üçüncü suyun alındıltı 
ve son krizin anfesi olan sonte.,
rinin 6 - 10 u arasında bir defa 
kahve ve s>~ara içmi,şler, bunu 
da Mehmet Kamil Berkin aldı
ğı sudan duydukları ferahlıkla 
yapmışlardı. 

Hekimlerin asabi arazdan kor
kulan uzun sürmedı .. Kriz !yıct' 
ilerlediğ anlarda da bunlar· ha
fif ve mevzii ihtılaçlar hududun
dan d,şarı çıkmadılar. 16 İlkteş
rin krizınd~ki gıbı Ebedi Şefı 
son dere<:e rahat;;ız ederek bır 
mahiyet göstermed er .. 

Hükümet sabah ve akı;am ko
münikelerir.i heyecanla bekli -
yor, bunların ufacık bir salah, 
hatta krizın duralamasına daır 
küçük bir hayu· umarak heyeca
nını tadil vesilesi arı' ordu .. Fa
kat, verilen komünikeler, bilha>
sa 7 teŞrinisaniden itibarenkher, 
8 ve 9 t~nisani komünikelerı 
artık ümitsiliği apaşikiir ortaya 
koyacak açıklık taşıyorlardı .. 

(Arkası var) 

,._,., ' ... 

'15i'Ş Politika· 
. 

Abluka ve Ticari 
Usulde Değişiklik 
İnı-Ut.ere. Fran~ ile Alm.an7a a

rasındaki harbin de•amı, ablukanın 

•iddetlendirllmhine sebep oldu. Bu 
usule karşı mUcadele1e laafhyan na
zı Almanya btikiımeUnln mukabil 
t.edblrler aldığı l"Örüldii. Bu tedbirleri 

şu iki esasta bulUa edebiliriz: 
l - Norveıe. İsveıe, Fınlandi)'a, Da

nimarka, Felemenk, Belçik&dan mii
teşekkll Şimal ve Şimali Garbi Av
rupanın k:Uçiik hukiımeUerile ticaret 
münasebetlerini, muhtelif tanda de
vam ettirmek, Şlmal, Manş denizle .. 
rinde, batta Attıü denizinde ve daha 
ötelerde &ayyare ve deııiıaJU. semi
lerile İn&iUere ve FrMll&llın deniı a
••rı Uca.rüaJ. ve D&kll7atanı wk~Je 
utratm&k. 

2 - Bir tarallan Cennbn Şarki 

Avrupa ve Balk•nlardaki bitanf kü
çük devletler, dlier taraftan dahi 
S.V711er ve Mookova btikimeU de
lileUle, yardımlarlle handan INıtlı· 
yarak, Efsanlalan, Şarki Tllrkiıılaa, 

Çla, .J-~-. Mancarl sll>I Aua hii
kimellerlle ve mllletlerlle ticaretini 
:yapmak, devam eWrmek. 

Birinci ledblrln lalblklnde na&I Al
manya hükümell miieadele halinde 
devam edl7or. Dlier taraflaa Şimal, 
Maı14, AU.. deniıılertUe İll&'Ulere •• 
FranMnuı, Ucattlbıl, balıri nalıllya

lını ııekleye ııfralmalı h11511SILDd& 
tanare ve •enlaalta faallyeünl se .. 
nişletmete, tiddeUendinDefe hazır .. 
ı ........ klacbr. 

İIWıcl !andaki laallTel le lnkı.af 
ecliJ"or. M&carlst&a, Rom&Dya, Yq-OI· 
laVJ'&, Bıılsarlstan. İnslllere ve Frall· 
SUUD makabil Wdblrl«lae ratme11, 
Almanya Ue __ ...., py .. Ue 

dahi, -lianD• _.indeki tlcard 
tefkllibaa 1&&makta fa•b ıorluklar 

sösterm!J'orlar. 

iactııerenln deulı.lenletr.i kontrolü. 
Ortıı ve Uıak .Uyadakl mlllell•rln. 
Jıarpten evvel AJmanyaya yaptıkla

n fazlaca thraratt danlurmu•tu. Sov

yeUerin A1manyaya yard.ımlan g-os
terdikJert kola1hklar, ihracat mat • 
l:ırını satmak huo;u,unda A.h\yadakt 
me~kür millf'llerin de ll}lerin~ ıet -
mekt.edir. 

ira.n bükômetinia dah.i ~n hafta
larda Almanya lif', Rusya yolundan 
ticarete df'vam hu.111;u~unda htr muka
veleyi imF.a eylrdiii ulôl ılmakla -

dl<. 
HA)IİT St;Rİ IR~IAK 



Sovyetler Finlandiyaya 1 Ankara 
askeri misak teklif ettiler Paktı 
Bu Teklif Finlandiganın Bi
taraflığına lJggun Görülüyor 

Litvanya Kıtaları Vilnoya Girdi 
Helsinki, 27 (A.A.) - Sovyet 

Rusya, Finlandiva'ya muaddel 
bir askeri misak şekli teklif et
miştir. 

Bu teklif, F'inlandiya'nın sıkı 
bitaraflığı ile kabili teliftir. 

Teklif, FirJlandiya'nın Rusya
ya karşı yapılacak herhangi bir 
taarruzun kendi ;lopraklannd,µı 
yap/ması imkanını sellıetmek -
tedir. M-0skova, ~imal blokunun 

Muharebe Şid
detlendi! 

(Bai tarafı 1 inci sayfada 
CEPHEDE VA!ı:İYE'l' 

Pııris, 27 (A.A.) - Havas ajansı 

bildiriyor; 
Mevziler arasındaki keşif kolları 

müs&.demeleri git.gide sıklaşmakta ve 
buulann neticesi olan muharebeler 
gitgide daha şiddetlenmektedir. 

•Bitaraf tesanüdü. ne riayet et
mek niyetinde ~d~u biliiir
miş ve .Finlan<liya'ya telclifle -
rinden hiçbirlrun F'm4ındiya is
tiklalini tehlikeye maruz bırak
mayı istihdai etmemekte oldu
ğuna dair teminat vermiştir. 
LİTVANLAR VİLNOYA GİRDİ 

Kaunas, 27 (A..A.) - Litvanya 
-0rdusu buıgü.n hudut hattını sekiz 
nokta.dan geçmiştir. 

Sovyet Meclisi 
Toplanıyor 

(Baş la.rafı 1 inci sa7fada) 

bir şeyin olmamasını temenni 
ediyoruz - hatta on misli fazla 
azimle çarpı.şaeağız. 

RUZVELTIN NUTKU 
Vaşington, 27 \AA.) - Reisi.

cumhur Jluzvelt radyoda bir nu
tuk vereı"ek denili;tir ki: 

Tasdik Edilmek Üze-
re Fransız Cumhurre

isine Arzedilecek 
Paris, ,7 (A.A.) - Bu sabah 

toplanan nazırlar meclisi Anka
ra anlaşmasının tasdikine ve im
za için Reisicumhura arzedi.lrne
sine karar vermiştir. 
İNGİLİZ LİBERALLERİNİN 

FİKRİ 
Londra, 27 (A.A.) - ·Royter 

Ajansı bildiriyor: Avam Kama
rasında muhalıefet lideri Attlee
den sonra söz alan SincJair, Li
beral partisinin, Türkiye ile mu
ahedenin imzasından dolayı Çem
berlayn tarafından gösterilen bü
yük meınnwı.iyete iştirak ettiği 
ni söylemiş ve demiştir ki: 

Türkiye hakkındaki siya.set~ 
mizlc Sovyetler Birliği hakkında
ki siyasetimiz arasındaki müna
sebete ben esasen nazarı dikka
ti cel'oetnili;tim. 

Moskovadaki Zi-
raat Heyetimiz 

l :Doığcvı«A l :ıımıuıwmwnııııııı1111111Ulll1B!UWU1Bmınmı:ıumı!ınınuııııoı~ııııııı·wıuu~;a~mu:mııııııı' 
~ Cumhurıyetımızın . 
!: 16 ıncı Y ıldönümü ; 

Aldı Köroğlu, Baka
lım Ne Söyledi? 

Bir adına cıtSinir harbi» denilen bu
ı-üııltü ültra modem. harbin, öt.eki adı 
da «Nuiuk harbi• olsa gerek! Bakı -
yona.~. biri bırakıyor, biri sOylüyor! 
H•tli birininki bitmeden öteki başlı· 
yor. Evvelki sabah, İs!a.nbul ka.hve-

ES (Bas tarafı 1 inci sayfada) 113.45 Cumhuriyet l\f~liyesine u- -
~ okullar, mektepler. ıporcu.a... • - mumi bir bakış mev-ıulu = 

miyetler tribün önünde muntal.a- konuşma. (Mali:' e Vell:iletl 

::s= ınan g-cçe<-eklerdir. 

1 

neı,r.iyat müdürü Bay Ham- § = Resmi •e,.it bittikten sonra. dl ö~rürel tara•uıdan) ==: terinin birinde, gazeieyi eline alan ~ .,. -== Takı;tm t!bidesine resmi makam .. 1 J.00 Biiyük l\.llllet Meeli!inden §_ 
şişman. rö.zlüklü bir zat, ilk hyfa-
da filin nazırw .ouhık başlığını cö -
Tünce şunu ne ıüzel yomurtlİlyıver • 
dl: 

Aldı Ayvaz, bakalım ne söyledi? 
Haniya, mesele, btt gidişle. tanu ... 

mUe O"na döneceie ~t,...,_r 

Alıiı Aslı, bakaum. .... e söyledi? 

...... ,, .............................. ········ 
AJdı Ayvaı, bakalım ne söyledi? 

Bari, oldu olacak, su nutuklar ıoan-
zum söylense de mesele de o zaman, 
eski devirlerin karşılıklı ve sazlı söz-
lü, kahramanlıklarına dönse! Meseli.: 

Aldı Şah :bmall, ha.kalım ne söyle

di? 

Aldı Arabı Zefts'i, bakalım ne söy-
Jedi! 

Yahut ta: 
Aldı Köroilu, bakalım ne söyledi? 

Aldı Demirci Kenan, bakalım ne 
söyledi? 

::::: tar ta.rafından ı;elenkler konaC'ak- naklen neşriyat. ::: 
tır. 15.00 Hipodrom sah~ından na.k-

~ Resmi geçit yolu da Bey,tzıl, len neşrlyal. -== 
ES Sullanahmel, Şişhane, İstiklal 17.00 A~ılış (Ecnebi 1illerle) İs-
=:= cadd.csldir. tikliil Marş.L a 
_ _ Bu mera!!ilmden sonra Edime - 17.ld İktısat \~ıpkA.letU.i ali.kııdar = 
= kapıdaki şehitlik zlyııı.ret edile - eden devit"& hiHnetferi mev~ E5 = = =::: c.ek~ir. Gt"celeyln fener alayı ter - zuJtı konu<1ma lo\a.nayt ıet- i$ 

tip edilecek, Balkevlerlntn hep - kik heyeti rcl~i B. Süreyya ~ 
i5! sind mf'rasinı yapılacakbr. Aydemir.) == = -=::I Halk Partisi, halk kürsülerinde ll.!5 l\fü7ik (Pıik m.ı.11lar). :ı::::= 

~ ü~ gün muhtelif zevat tarafından 17 .4:> Cumhuriyet devrinde kill- _ 
konferanslar verilecektir. tür ink·i~a,r meVJ:nlu konuo;ı- _ 

= 
Resm:kusadı Yapılacak ma (Maarif v müsı .. ar_ı == 

T Bay İhsan Subgu tarafın 

= Pl.Uesseseler 18.oo ~:!~ habtrıcrı v.s. ı;=~= 
Cumhuriyet bayramında resmi 

18.!0 Müzik (Radyo ca7.ı). 
kiişadı yapılacak bir çok miles- lS.SO C'umhurt;v ·tin XVl. '.\'ıldö- ~ 

- seseler vardır. Onlar da şunlardır: = nilmilnde sıhhi ve lçtlmat :== - ı - Gazi köprüsü yarın 15 te. -
2 _ Ayaspaşa. yolu. 16 da. yardım işler! me'\--zulo kn- ~ = 3 N ••• •··- t kt.ebl nuıı;;m;ı (!i'. l. !\t. \r. sathk _ 

- ışan"""'lı n..u. ora me pron:.ı2'anda:c;;ı umu.nı müdü- ;;;: 
- 16,30 da. !!!!!! 

4 _ Küçilkmustafap'/a ilk mek- rii Pa:v Zeki Nasır Barker §fi 
- tarafından). -

~ 5 - ~e~e~~t~~kkalda 45 lncl 19.05 Türk mü?ill. = 
················ ··· ······ · .............. ··· mekt.ep 16 da. 20.15 ~fÜ,ik (Plilk). = . 20.20 Türk müz'.ti. = ı:ibi •.. Meşhur sözdür, derler ki: 

Hayvan koklaşa kokla1ta, insan söy
leşe söyleşe anlaşır, sevişir, birlbirile 
dost olnrmaı! 

Öy1e amma harbin bqından beri 
söri\p tiden bu söyleşmelerln eonu 
nereye va.raea.k acaba? 

6 - Kara.gümrük orta mektebı !' 1.00 Cumhuriyette- münııkaliit iş- -

• 16,30 da. lt"rl (D. D. um11m mi•rlHt'ü :- _ 
"/ - tlsküi:tar belediye tahsil da- Bay Cemal Jlldayet Sertel == 

irest 15 te. tarifından). 
= 8 - Çatalcada ilk meklep 15 le. 2 ı.ıs MiMk (Plikl. 
= 9 - Bakırköyünde Uk mektep 8 
- 21.45 f'ıtmUUrİyrt dPvrfnde nafıa = 
a lS te. i~Jet• IDl"\IJ"t:.IU konuşma § 

O"MAN c~~AL KAYGILI 10 - Kartalda Uk meklep 15 le. -

Tacirlerimizin Yer M 

den Göğe Kadar 
Hakları Vardır 

(Bas tarafı 1 ine da) 
yüklemektedır ve yi.r.e Bı.: .<,ar lı
manına dönecektir. 

Ancak, geminın burada oldu
ğunu öğrenen Türk tacirleri ad
liyeye ve sair ~IB.kalı makam la
ra müracaat ederek vapurun ha
reketine müsaade edi.imemesini 
istemişler ve şu noktai nazarı da 
ileriye sürmüşlerdir· 

- Bu gemi bizim siparı.şlerı
mizi İstanbula kadar getirdiği 
h.alde vermemiş ve Burgaza gö
turmüştür, Bu da kiıfi gelmiyor
muş gibi malları orada çıkarmış, 
boş olarak buraya gelmiş ve tü
tün ~·üklemiştir Zayi olan bak
lanmıza ve yıldan ticaret adet 
ve prensiplerine karşı tedbır is-
tiyoruz .. 

Muhakkak ki, Türk tacırleri-

nin bu mevzu üzerinde yerden 
gJke kadar hakları vardır. Türk 
tüccan bu göruımemiş ve işitil
memiş hareket vüzünden bir de
ğil, pek çok ziyanlara g,i~er
dir ki, hfiliı bunlar arasında bu 
hareketten mütevellit zararın ız
tı.rabını çekenler vardır 

Fakaı, harbe iştirak eden kuvvet
lerin gitgide daha. ehemmiyet kesbet
mesinc rağmen. ke!tif kollarının yap
tıkla.n bu hareket sırf mahalli bir 
mahiyeti muhafaza etmekte ve sadece 
tiibiyevi biz ali.ka taşıma.kiadır. Her 
iki taraf, birlbirinin mevzilerini keş
fe çahşmakta. ve pek ufak dahi olsa. 
bütün haberler bu intizar devresinde 
bilhassa ehemmiyetle kar~ıl&nmak -
tadır. 

Avrupa harp sahnesine Ameri
ka kıtaatı gönderilmesini düşü
nen mesul tek bir Amerikalı yok
tur. Birleşik Amerika dev !etinin 
bitaraf kalacağı ve katiyen har
be sürüklenmek niyetinde oılma
dığı bir vakıadır. 

..... _.-, ~. (Safıa Ve-k:ilt"ti su i!!ileri re- == 
· '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I ıı - Yalovadakl ilk mektep 15 te. . = = l:!iii Ray Sa'ıihattin Büc-e ta- ::=:.: = 12 - Silivride ilk mektep 15 Le. := 

Moskova, 27 (A.A.) - Burada bu

Jurunakta olan Zira.at VekUi Muhlis 

Erkmen ve bera.berindekJ heyet bü

yük elclmiz llı>ydar Aklay'la birlik

te dün Lenin'in l\loz.olesini ziyaret 

etmiştir ve bir çelenk koymuşlardır. 

Akşam da büyük elçillğlmitıde Sov

yet Zira.at Komiseri ıJerefine büyük 

elçi Haydar Aktay lanfuıdan bir zi
yafet verilmiş ve bu ziyafette yüksek 
Sovyet l\.lcc.Hsi divanı rei8lli1 umumi 

k8.t1bi, Hariciye Komiserliği Protokol 
Şefi, Şark işleri umum müdurü, 
Voks müdürü diğer birçok Sovyet er
kıint buhuımuşiur., Ziyafette 111:1 
memleket arasuıdaki dosUufıı teba
rüz ettiren ka.rşılıklı nutuklar söy -
lenmt, ve bu t.opla.nh samtmi bir bava J 
i('inde geç vakte kadar devam eyJe -

mittir. 

Nihayet, Almanya iie siyast 
manada ve dogrudan doğruya 
hicbir ihtilıi.fınıız mevzuu bahsol
madığlna ve bu tarih billıassa 
a.Ji"ustos nihayet'.enne rastladığı
na göre Alman gemilerinin hare
ket tarzları hıçbır tedbir >le izah 
edilemezdi ve edilemez de. Bu 
tedbir için eğer Türk - Alman 
ticaret muahedesinin müddetinin 
dolması ileriye sürülürse yanlış
tır. çünkü bu gemiler muahede 
henüz mer'i iken limana gelmiş
lerdi. Siyasi bir ihtiyat mevzuu 
bahis ise bunun da yeri, manası 
\'e tefsiri imkanı yoktur. Bu.gün 
İstanbul limanına gelen \'e ban
dırasında hiçbir değişiklik kay
detmyen bir Alman vapuru için 
nasıl hiçbir ıhtıyat tedbiri alına
yı icap ettiren b:r tehlike yoksa 
dün de ,·azi\·et ayni idi ve orta
lık hele harbin de baıiamamı.ş 

bulunması mü~a ebetlie daha süt 

Almaıtlar şi'".ldi ild tararın mevzi
leri arasındaki OOs mınl.:tkaya mevcu
du umumiyet. ıtibarllt: elUyl bulan 

kuvveıli devirlerle g-öoclermeğ'e bq
lamışlardır. 

Karşıhkh hatlarda. hlçbh· değişik

lik olmamış b·ıtunıua\.l.ı. o·-raber cep
hede stikii.net mevth c1tllldir. 

Nehirler yük.~lmek.te berdevaın .. 
dır .. Ve Rhin nehri 111.ıı~ ani surette 
67 .santimetre kaba.rruıştır. 

Tayyareler, t'Mliye\.siz seçen uzun 
&"ünlerden sonra., havc.uın berrakh 
tından lstffad,.. edert' tekrar uç -
m•ia lıaşlamı.şlardır. 

Fransız kunt~ındanhğına gelen. nıa
JÜJnata göre. Alman kıtaahnın umu

mi vaziyeti şudur: 
l\lllharcbe bö1ge!'oinc1~ tafutit. edilen 

kıtaattan başk~ İs\'lçreden Holla.u -
daya kadar bütiı.n Rhin sahili bo -

yuııca kuvvetli kıta.ai yerleştirilmiş -

tir, .4.lmau deıı.lı. mınt.ıkasında Po -

lon.vadan gelen kıtaatı.. diğer bir 
lahşidat yapılıru.ştır. NUıayet merke-

71 Almanya.da mlİhim bir ordu ihti
yat halinde buı11nntaktadır. Bu ~on 

tertipten bir hukü111 çıkartmak im -

kinsızdrr. Zira, rolony.tdan gelen kı~ 

taa.t için bir istirahat ıuevzuubahs o
Jablleeeği ı;lbi bir veya bir kaç yar

ma taarruzunu besl•;."ltege matuf da 
olabilir. 

I<ORSA.S Zli\J , ILAR 
Lodra, 21 (A.A.) - İy\ malümat a

lan meba.fi'deıı otreuHoiıtloe göre, 
.'\tlantik deniziude t}ı. Alman zırhlısı 

harekatta bulwım":ı...ıd •. 

Bu zırhhlard.an biri Deutschland • 

dır ve Amerik .. nw (..)') ot Fliııt va

purunu da işte bu &emi aaptetmiş 
lir. 

2 AL~IAN lA._M.11'.ı BAKİRİ 

RA.ı"l'I 

Londra, 27 (A..A.; ·- Bir A1ma.n 
denlzali.Jsu;. n Goot!~·u.gs uc kuma o

turmu' olarak bulu..ıın...sı. İntiUz bah
ı·i,t·esinln 24 saat zi•JLnda ikinci mu

vaffakiyeüni •etlı..U. etmekied.ir. Zi
ra ikinci bir Alma.ı:ı. denizal -
mrkt.e-dir. Zira. :Yı.ıcJ bir Alman 
deni., altı gem1sl de bh· İngilioı tar • 

gosu ile yapbi-1 'jiddl.!tH muJ.:ırebede 

bahn1~ır. 

Goodvoüts'de ii..uına oturan Alman 

deniza.ltısıudan al!i,1. <'C!let çtk.a.nl 
ını~~.r. 

n:A!liSU 'l'EBl.İGİ 
Paris, 27 (A.A.) - tTınuıni karar

r.:ıhırı tebli.ri: 

A:\J1:RİK .\.:"i \ ,, t>, .l'-L SERBEST 
61Rı~t..:Jll"J 

'.\lo:-:kova, 21 (A.A.) - 1\-lourmansk

dan hHdirildii:'lne goı·c f"ity of Flint 

vauut'unun h2mul~sl tP.fkfk edildik -

ten sonra' g~ı.ı.Tnin st•C'ltest h1rakılma.

s1nu. mıisaade 11tunmı;·<>t.10·. Gemi der

hal limandan .ıyrdnıak. emrini at _ 
nu~br. 

SİLAH !UIBARGOtSU 
KA.L,DIRILITOR 

Va~bins1on, ~'1 (" A.) - Ayan, si
lıi.h ihracı ambar,.osuuun ka.ldLrdına .. 
s.ına karar vermiştir. 

PAPANIN TAMİMİ 
Valikan, 27 (A.A.) - Papanın 

b:rinci tamimi, bu sabah ne.şredil
miştir. Bu tamim harbin hakiki 
amı1:1erinin nasyonalizm ve ra
sizm sahalarındaki ifratkıi.rlık -
!arla totaliter devletlerin efradı 
tabii hürriytelerinden mahrum 
eden telakkileri olduı;ıu beyan 
edilmektedir. 
NAZİ PARTİSİNİN TUTTUGU 

YOL 
Londra, 27 (A.A.) -Times ga

zetesinin diplomatik muhabiri 
yazıyor: 

Almanyadan geJ.en malumata 
göre1 Nazi partisi Sovyetleşme is
tikametinde sola d-0ğru temayülü 
muayyen bir nisbet dahilinde teş 
d ve teşvik etmektedir. 

Hitler ve yakınları, bu propa
gandanın, Nazi şeflerini garp ka
pitalistlerine karşı Alman prole
taryasının müdafii olarak göster
mek suretile Alman maneviyatı
nı canlandırmak mümkün olaca
ğı kanaatindedirler. 
YÜKSEK SOVYET MECLİSİ 

TOPLANIYOR 
Moskova, 27 (A.A.) - Yüksek 

Sovyet Ma:lisi 31 İlkteşrinde Mos 
kovada toplanmağa davet olun -
muştur. 

ALMANLAR MEMNUN DEGİL 
Londra, 27 (A.A.) - •Havas• 

Berliııdeki bitaraf diplomatlara 
göre, Alman ekonomik heyeti 
Moskovada Sovyet teslimatı bah
sinde memnun olarak dönmenili;
lir. 

Önümüzdeki aylar zarfında b.ir 
milyon ton hububat sevki ümi -
dinin suya düştüğü anlaşılıyor. 

SOVYET PROTESTOSU 
Londra, 27 (A.A.) - Times ga

zetesinin diplomatik muhabiri 
S<ıvyetler Birliğinin İngiliz ab
lukasına karşı verdiği protesto 
notası hakkında diyor ki: 

İngiltere· - İtalya Ti
caret Anlaşnıası 

Roma, 27 (A.A.) - D. N. B. a
jansmın bildlrdiine göre, büyük Bri
tanya ile İta.lya arasındaki ticari me· 
selelerin tesviyesi için daimi bir ko-
misyon tesisine müteallik olan an • 
!aşma, bugün, Büyük Brila.nya elçi
si Pe:roy Loralne ne ayandan Ame
deo Giannini tarafından imzalanmış-

İran Kabinesinde 
Değişiklik Oldu 

Tahran, 27 (A.A.) - ·Royter. 
~ah, dün mitli meclisi içtimaa 

davet etmU, ve kabine mutat ol
duğu veçhlle çekilmiştir. 
BruıwkaJete Adliye Nazırı Daf

tari ve onun yerine de şimdiki 
Başvekil Cam geçmiştir. 

Kral İbnissuudun 
Elçisi Pariste 

Paris, 27 (A.A.) - KraJ İbnis
suudun büyük elçisi Fuat Ham -
za bu sabah Parise gelmiştir. Lüb 
nanlı olan Fuat Hamza bir çok 
~nel.erdenberi İbnissuudun me
sai arkadruıı olup şimdiye kadar 
Hariciye Nazır VekHliğini yap
maktadır. 

Sovyetlıer Birliği Berlin'e de 
bir protesto notası verm~i idi. 
Zira, Almanya'nın tesbit ettiği ka 
çak listesi İn.giliz listesinin he - 1 

1 
1 

men hemen aynidir. GÜNÜN TENKiTLERi 
~;,,.;..;......;.~~~~~~~-' 

Fevzi Çakmağını 
1 Kartını Taklit · 

Eden Genç 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

eınniyet. te~kil:itından iş istemiştir. 

Karttaki ibare ve yazı hatalarından 
bunun sahteliğinden hemen şüphele
nen Emniyet l\iüdürümüz gencin ağ
zını al"•Yınca nıalıir biı· sahtekarla. 
karşılaştığını anl:ım11 ve derhal ij .. 

zerini arathrm.ı.jhr. 
Bu araştırma.da rencbı cebinden 

büyük Erkilruharbiyel Umumiye Re
isiıniz Mareşal Fevzi Çakmak ile Er
zurwn saylaVJ General PerWvln ka.rt
vizltlcrt zuhur etıniştlr. 

Fakat bu kcırtvlt:itlerin de diğeri 

gibi saht.e ve uslalıklıı !akili edilmiş 

olduit1 a.nlaş.ılmurtır. 
1'fehmet sorgusunda bunlan Ab

diillıadir lııminde birisinden aıı1ııuı1 
söylemişlir. Abdiilkadlr de derhal ya
kalan11t11 ve ber ikisi de müddeiumu
miliie teslim olunmuşlardır. 

İhtisasa Hürmet 
Ederiz. Ancak 

~Bas tarafı 1 inci say!ada) 
Alman bahçıvan_ bakkmdaki izahatı 

bizi tatmin etmedi. Bu&iin o Alma -
nın gördüğü işi yapabilmek için li
tinC(' bilmen,in de elr.em olduğuna 

göre, iş bastı bir bahçıvanlık işi de
ğlldtr, esasen müessesenin bir mtite· 
hassıs celbetmesi de işln ehemmiyetini 
meydana koymuştur. Fa.kat bu mü • 
him işi tek bir genchulıe ötretmek 
kiifl midir? 
Yarın bu stajyer ırenç liDD11"elen 

ınalümah ikti•P ettikten sonra AJ .. 
1-n&D bahçıvanın halefi olacaktır, de
niyor; yaruı o cenci kim lstihlif ede
cektir? 

Getirttiğimiz mütehRSsısla..rın ya .. 
nında mümkün oldufu kadar çok ki
şi ~ahşbrtmahyu: temennisinde bu -
lunurkco, Cemil Bllsele, herhan&l bir 
mütebassJSın yanında bir tek stajyer 
bulundurmanın büyük bir fayda. te .. 
mln edeceğine kanaat getiremediği· 
mlzl hürmetle bildiririz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Fırtınanın Tahribatı 
Evvelki rece birdenbire çıkan şid· 

de~i fırtına denbde büyük zararla

ra sebebiyet vermiştir. Fırtına saat 

13 te başlamış ve gittikçe şiddetini 
arıtrrarak bire kadar devam etro.lş -
lir. 

Bebekte demirli bulunan Savaro-

na 1al.ının sahne bağlı bulunan ha· 
!atlan kopmuş ve ya.tın kıç tarafı sa-
hile doiru dl:şmeie bqJ.amHttır. Fa.

kat vak'a yerine gelen Ilm.an ve kıla-

vur.luk romorkörleri yatı eski vaziw 
yetine retırerek sahile batıa~lar-
dır. Yatta hJçbir zarar yoktur. 

Dlğer kazalar şunlardır: 

Fuıdıkhda boş olarak duran İstan-

bul limanına ballı 33 tonluk Hüda-

13 - Şi~llde Uk mektep 15 te. rafından). ..._ = 22.(JO Saat ayan. ajans habf'rlert = 
- 14 - Kadıköy maliye tahsil şu- -
- - besi 14.30 da. v.s. ~~ 

'?'!.20 '!\tüzlk (Cazbant - Pl.ik). . 
_ 15 - Fatih maliye şubesi 16 da 23.30 Son ve İsfikf:il Mar.;ı. ::::::::ıı 
:=s merasimJe açılacaktır. ::::! 

::= lıa~ı~la=~si:e aı:!~da~~::::~=~ ~aat 30·X-19'.'q Pa7arlesi ~ 
~ derilmiştlr. = 
~ A.~KARA RADYOSUNUN ÜC 7.30 fe:tac;vonun arllışı (Muhte-

Gt:-ıLt'K P:lOGRA~II lif di!lOTdt) İstlklil l\farsı. 
Saat 28-X-1939 Cumaı1esi 7.35 :l'!ii~lk (~obah müziği - Ne- ~ = sell p11k) § 

= 12.38 ic-ta!llyonun açıhJJt (Ecnebi 8.90 Sa~t ayarı Vf' ajans haber· ~ 
lerı. ==: e dillerle anos). İstikli.l Mar- :=; 

-
;;;;:_ 8.'!0 l\fü1.ik (P1ik). = 
=..;:: fl, Bayrama ait haberler ve S.45 ::\(üterekki mt-mlc-ke-tle-rde == 
= tafsilat. cemiyetler ve Türkiye ço- ;:: 
~ 13.00 Sayın. Ba.svekil ve C4U.P. cuk ~~irg-f'me kurtımu mPv- ;.;!! 

p ... ,,., Ha"kan Veklli Dr. zulu kqnuşma (Türk QO<'Uk ~ 
'Refik Saydam'ın nutukları. eisr~rrne kurumu umumi ~ 

:;..d 13.20 Ulus Meydanında.ki mera- merkez reisi ve Ktrklarell 

limanlıktı. Bu itıbarla, cDelos• 
ve onun hareketıni taklit eden 
diğer Alman \•apurlan her ba
kımdan dürüoulüge ""' ticaret a
dabına yakı,;maz bir harekette 
bulunmu.şlardır. Ancak, içindeki 
malı Bulııar gümrüğüne çıkar

mış olarak İstanbul limanına dö-

verdi yelkenlisi demırlni tarıyarak ~ sim. mPhn"'u Bay Dr. Fuat Cmay _.. 
14.oe MUzlk (Rlyaseticumbur 1 r d ı !5! 

nen bir vapura karşı ne yapıla
biHr, Türk ticaret kanunları böy
le bir vaziyeti nasıl mütalea eder 
onu bilmiyoruz. Yalnız, bildiğı
miz bir şey varsa bu hareketten 
ötürü Türk tüccarının ve ticare
tinin mutazarrır olduğu ve bu
nun teMiisi çaresinin de ancak 
malların İstanbul limanına tek
rar getiri.l.ip gümriiklere - masra
fı tüccara yükletilmedeıı - çıka
rılması ile mümkün olduğudur 

karaya. vurmuş ve dibinden yara.lan

mıştır. Liman lş.letmelerinin 15 nu-
maralı rom.orkörü yelkenlbi karadan 
kurtararak Ga.lata rıhtımına getir -

nıiş, fakat içl sularla dolan yetkenJi 
Kadıköy is'ket~sinln yauında bJ:lnuş

tır. İçindekiler kurlım.lc11ş&ır. 

ara tn an . =:s 
5:: Bandosu tarafından - Marş- 9 = -== .oe Son. c== 

tar). 1!.30 İc;ta.,vonun acıJ~ı (Muhtt>- 55 
~ 15.15 - 15.30 J\.türlk (Kücük Or- - Ea 
~~ ke~tra). 12.40 ~a:;":.:ı;~rı:.:~ıaı Mat'fı. e; 

1'1.00 A~,1,ıı;; tl\1"rrhtltf dille-rdc a- 13.00 Ttirk müziği. = 
~ nonı:ı~ İc;tlklıi.l Mar&ı. =:='! 
~ 1'7.lO 1\Tii .. •tt ın"ttS ve ne,'tli mü· 13.45 Cumhuriy,t rüm.rükçülüfü 

Gemlik limanına bağlı Basana. = zik • Plii.k). ve inbisariar idaresi karak· 
· ·- teri mevzulu "ouuşma (G. ES ait ve l\Iustafarun ida.resinde 2 tonluk 

Şehymeran kayığı meyva ve ze7ti.n 
yükü ile Kumkaıu mendireii dışın
d;ı batmıştır. 

l"/.30 Cnmhurl:vet devri:rıde milli = 
ve i. V. ekonomik işleri mü· == 

bankacıhlı:n inki.afı. t.a.11.ar- dürü Cel.ldet Baı ba.ro90flu --
:--= rnf l'- ..... ~lı-Ptleri ve para. PO- -
5' tarafından). _ 

1 
~ Htlkamız meVH.lu konu~ ıot.OO ?tfüzik (PJ-ı'k). 

.Şa.ma.ndıraya baiJı duran İ&alyan ....., (l\f11>rk,e,.. Ba:nka!n müdürle-
~~ 14.30 l\lüzik lklısat ve lasarrUf § 

Bu hareket yapılmadan Kara
denizdeki Alman vapurlarının 
salına serpl:e İstanbul limanına 
gelip .gitmeleri hakikaten bır tu
haf hiıl,;ıti ruhiye meselesidir ki, 
böy~ bir hareketin devamı da 
muhakkak ki, daima eşsiz kala
cak hareketler cümlesinden ola
caktır. 

Vesta vapurwıa mal vernıPkte olan :=i; rlnde:n Bay Sanevber Tan~ mevzulu konferans (Ma.rdin § = ytrl tarafından). 
Dalldln 1darMlndeki 3S(P numaralı sa =3 mebu'u 0 ·y Rı·• Er'·n ta- ;::; 

:::!! ~:;: iE~'.~ı.0rk.straı. 1us .. 40,o- ~.·~."dı:.•Yn•<r,•:k~-·o· ••• k••~·-= Japurya batmış fakat limanın 14 nu
maralı romorkörile Ha.Hote Tekirdağ' 

iskelesine kadar goetlrllerek sahile çe

kllnıl!jtlr. lllallar denize döklllmUşlür. 
Beşiktaş önler.bıde cazhaneye a.tt. 

bir duba batmıı, Ilınan işletmelerine 

ait kömür yüklü bir mavna sabile vu
rarak dibinden yaralanmıştır. 

Şile limanına. Ait -4 tonluk Recep 
kapb.n idaresindeki .Büdaverdl kayı
iı Yenlkapı ile Kuınka.pı arasında ka-
7alara çarparak pa.rçala.nmıttll'. 

İstnbul limanına all Mehmet kap
lanın 17 lonluk SeJitnet kayıtı kum 
,;ikü Ue Kumkapıda balllllflır. 

Çalladıkapııla İlısanıhüda 7elken 
Jtsi sabile düşerek parçala.nm.ıttır. 

Bulgarlar Ve 
Balkan Bloku 

ştlKRt: AHMED 

19.1~ Cu01h 11 rlyet adliyesi mevzu· U'IC .._ "' = l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"!"'""""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 
= lu konu.ıma (Temyiz mah- C'J mevv.ul1J konferans (Da- 1 o b---~~- 1 D •• 
= kemo•i birinci Jı.ukuk daire- hftiyo Yek.lleU mahalli lda- ~ 1 to ·Us er un 
== si reisi Bay Fuat Hulüsl De- reler ~ubr müdilrlerind~n = . 
~ mlrelll tarafından). Bay Baba Kold&!)). = iki Çocug" u Ezdi 
22!. 19.30 Müzik (Radyo caz orkestra- 15.15 Son ve L•tikıaJ l\la.rşı. - = =a sı). 17.00 İst.a.syonun açılısı (Mohte· --
~ 28.00 Zabıtanın umuıni durumu llf d:l1erle) İstiklil Mar~ı. 

il
= menulu konuşma (Emnlye- 17.19 l\lllsık (.Riyasellcuınh11r § 

ti ummntye arşi~ mtidürii bandCJsu • Man,lar). !!5 
Bay İhsan Cafhyanı-il tara- . §l!_ 18.00 Ajan., haberleri v. s. 

::::::ıı tından). 18.20 Cumhuriyet devrlnde zırı- =ı::ıı 
;:;;; :ıt.15 TUrk müziti. ;;;;;; === A" çattşıı:ıaları ve feyizli e- !B' 

21.15 Ku:ılay Kurumu mevr.ıılu ~ 

-
- .seru.'ri nlt'V'lklu konusma 51 

konuşma (Kı.zılay cem!yell ~ 
umumi merkezi reisi ve (Ziraat V. mi,;.t.eh:ıssıs mü-

:3 A;Tı meb'usu BaJ' Dr. Rüsı.- şaviri Bay R•bmi Ökt tara- s:! 
::::; fmda·ı). :51 = mettln Kural tarafından(, = = ı• •• 'l';;.k mtızi;;.i (Tuna boyu, = 21.!0 Miir:ik (Dans mittlii - P.) ,,~ - -= 2ı.oo Saat ayarı, ajans haberi eri, köçek ve milU h.ıvala.r) · ~ 
== v. s. 19.35 Tilrk ha.va kurumunun 14 e:!ı: 

= 22.~0 Miizik (Damı Vfı neoe.U mü- yıUık ~alJşması ın.evnılu ko- == 

(Ba~t.arafı 1 inci sayiada) 

Tedbirsi.ı.liii anla$ılan şoför tevkil 
olwını114lur. 

Z - Şofös Ardaııın lıullıan.Utı 34~5 

numaralı k.a.myon dün ak.tam sa.a& 11 

de To~oparan yokW}llDdan Keoerken 
7 ya.şında Aleko bminde bir çocufa. 
çarp.ırak altına a1mı~ ve bir müdde& 
sürükledik.ten sonra. öldii.nnüşUir. 

Bu feci k.&za; bundan blr müddet 
evvel ayni yoku..,ıa cereyan eden ve 
bir ihllJ'ar Ermeni kacluımm öliimu 
bir de po!ta. memurunun yara.la.nması 
ile neticelenen mahalde vukua g-el 
mişt1r. 

Şoför tevkif olunm11Ştur. es •ik - PIAk). nuşruı (TW-k han Kuru -
(Baş tara!ı 1 inci myfada) == 23.30 K•P&nl.f ve İstDdil Martı. ın umumi meı kezi reisi ve § 

'== En:u.rum mebusu Bay Şük- Si 
3 - 2109 numaralı otomobil '?orö-

rü Alemdardan ce-9erken bir elektrik 
direiine çarparak Iimba>·• kırmış \.·o 

fi.ra retmiştir. 

ğine göre, sefire verilen cevap
~ar çok meınnuniyelb~tır. 

Ayni ga.ı:eteye nazaran bugün 
Ankarada beklenmekte olan Von 
Papen Almanya hükılınetinin 
Türk - Fransız - İngiliz paktı kar
şısındaki noktai nazarını tclıli
ge memur ed~ir. 

Pa.ris, 27 (A.A.) - Daily Mail 
gazetesinin İstanbuldan gelen bir 
telgrafa göre, Alman büyük el
çisi Von Papen'in hafta sonunda 
avdetine intizaren siyasi faaliyet 
gevşemiştir. Fakat muhtelif dev
l:etlerin dİplomatılarile, Balkan
larda yeni bir antant yapı.lması 
için iptidai temaslar vukubıı.l -
maktadır. Bu antanta İtalyanın 
müzahereti de temin edileceği ü
mit olQnmaktadır. 

= 29-X1939 Pazıır ril Kofak taralmdan). I! = Sut : 19.50 Tiir\ı. mU1ıg-l. = 
;=; == § 2G.45 Cumburlycl devrinde ilca- !!§ 
5!! 7.30 İswyonun aeıhıjı <Mııhlelif relln karaı.t.eri mevzulu ko- ;;;;;; 
~ dlllerde) İstik.lif Ma.rşt. nuşı,ıa (İhTa.cab t.f'şk.iliilau- :: 
i! '1.35 ?'ffilzlk (Sabah mi:iı:ili • Ne... dırnıa nıüdürü Bay Servrt ~ 
= şeıı plak). :;;;a -= Berkin taı·afındau). _ 
~ 8.00 Ajans haberleri v. s. U.OO Müzik (Kiiçiik Orkestra). = 
= 8.15 Bayrama ve merasime alt = 
;; 8.30 ~~:ı~1~~1ik), ~::: ~.~: ~ı:~=:~ ~··~lôk). i 
= 23.30 Son ,.e İstikl.ı.l llart;;ı. ~ 

=
= 8.30 Son. ififŞ 

~ 12.30 İs~asyoouu açtlı~ı <Ecnebi Not : 3 
53 dillerle) İsUklU Ma,.ı. 

29-~ -1939 •ec°'I sut lam 20.30 = - 12.40 Ajans ve meteoroloJI ha - .a. • 

ŞofOr ·aranmaktadır. 
4 - Taksimde Sıraselvilerden sü

ratle ilerleyen 3396 numarah kam-
yon; Ahmedcn hayvanına earparak 
7aralanı14tır. 

5 - l." enimalıalleden Taksime Ke
l en Niyaılnin idaresindeki 3135 nu -
maralı otobüs likör fabrikası önün-
den geçerken, önüne çıkan arabadan 
sakınmak için fren yapmış; fakat b• 

esna.da arkMındao gelen 25 numara· 
h motosiklete çarptıtından arka ('a ... 
murluğunu kırm.._hr. 

6 - 1\raba!41 ile K.umıpa..."a l"h·a -~ be-rlerL da. aWa.n topların s~leri mikra - ;;;; 
~ ıs.oo ?tlil7:ik (Kü~ük Orkf'"'lra). fonda verilrıce-k. ~ nnda.n ı-~en arabacı '\

1

eyiie1 oElu b.. 
~ ____ __ _,1/1 mail ile 13 yaşmdaki İbrahim, Ar&-

'llll~mUllllUIUllllOllUlllllDJ1lll.lllllllllllllllUlllllll•••lllllllllll'llllllllllll!ın•ııııllDll09"' :ı:n;:n •:!.:;.:::.::~~r~ucesinde ba-
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T efrilca : 66 

İsa, Amcası Abdullahı Verdiği Emir 
Mucibince İdam Ettirecekti. 

Vakıa Eba Müslim her şeye 
burnunu sokuyor, kendisine da
nışılmadan bir is yapümamasını 
istiyordu. Fakat o, blillları sırf 
kendi kurduğu bir saltanatın ida
mesi için yapıyordu. Yoksa biz
zat salt&na<\14 gözü yoktu. Eğer 
olsaydı o çoktıın ve daha ilk a
dımda bu saltanatı kendisine mal 
edebilirdi ... 

Elbiı Müslimi Horasani öktüriil
dükten sonra Halife Mansurun 
amcası Abdullah ta yakalanmış, 
Bajtdada getirilmiş ve zindana 
aulmıştı. Maaınafih Mansur on
dan hiliı şüphe ediyor ve ... Kor
lruvordu ... 

Mansı.ırıJn başka bi:r derdi da
h<ı vard1. 

A l>basi Saltanatının Hk Hal.i -
fesi olan Abdı.ıll.ah Seıffai'l bu sal
t<ınat postunu ona terle ve teslim 
ederken: 

- Senden sonra Tua H~ ol
sun... 

Demişti. İsa.. Marurunın amca
zadesi idi. Hafuuki Mansur ken
di yerine amcasının oğlıı İsayı 
değil, kendi oğlunu brrakmak is
tiyardıı. 

Kurnaz Ca:fıe<', hem hrua lwrlrtu 
i?u amcasından hem dıe amca m
desiııdeıı ya.ni ik:i baş beHısından 
birden kurtul:mıı.k çaresini buldu. 

Haç farizesffii ifa için Mekke
ye gidecekti ve Bağdatta kendi 
yerine de amca .zaıdesi :!sayı ve
kil bıraloaoa.k:tı. 

İsayı yanma çağırdı: 
- Ben gidiyorum, dedi. Geldi

ğimiz zaman amcaınız Ahdullahı 
ölmüş bulınakyım. Onun saltan&
tımıza >ha1*ti var. Ben yokken 
onu hem de aolameleinnas cami 
meydanında ve ibreti ıniiessire 
o6mek fuere idam ettir. Ta ki, 
benden aonra bu saltanat sen;in 
ola ... Yoksa amcamı.z saığ kalırsa 
ııana da rahat verme-z ... 

Mansurun bu emri ~kten 
maksadı şu idi: 

İsa, amcası Abdul'lah1 verdiği 
emir ınucibiru:e idam ettirecek
ti. Mansur da Haç dönüşü Mek
keye avdet1ıe : 

- Ben böy'lıe bıİl' emir verme
dim .. İsa amcamıza gadretti ... 

Diyerek onun da idamına fer
man verecekti. Ve bu sure1ıl.e iki 
rakiptıen birden kurtulacak, saıl
tanatı hem kendine hem de oğ
fona temin etmiş olacaktı. 

İsa, gözü kapalı bu ihtiras ka
panına tutuldu ... 

Hareket günü geldi. 
İsa, Halifeyi Bağdadın harici

ne kadar teşyi etti. 
Ayrılacakları oonada Mansur 

İsayı kucakladı ve müsafaha es
nasında kulağına ,şu söııl:eri fı
sıldadı: 

- Söylediklenimi zinhar unut
ma ... İhmal etme ... 

İsa da cevap verdi: 
- Müsterih olunuz. Emirül -

mümininin bütün emirleri har -
fiyen i.fa edilecektir ... Avdetle
rinde herhalde memnun kalacak
larına itimat etsinler ... 

Mansurun artık en ufak bir 
şüphesi' bile kalmadı. Kurduğu 
tuzaığa İsa adta gözü bağlı ola
rak düşmüştü ... 

İsa üç ııündür Bağdadı yalnız 
idare ediyordu. 

Üçüncü gün öğleden sonra idi. 
Vezir Yunusu huzuruna davet 

ederek şu emri verdi: 
- Yarın sabah erkenden am

camız Abdullahı zindandan çı
kart ve şehrin en büyük m<'yda
nı olan (Camii Mansur) un kar
şısındaki meydanda idam ettir ... 

Ve-zir Yunusun, hayret ve deh-

şe-tten göz.le.ri dört açıklı. Y aıı
lış işittiğine zahip olarak 

- Ne dediniz? ... 
Diye sordu. ha, v>erdiği emri 

tekrar etti: 
- Yann sabah, Camii Mansu

rwı k<IJ':Şısındalti meydaruia am
camın idamını emrediyorum. Da
ha doğrusu bu beninı değil, Emi
riilmüminhrin emridir. 

Vezir Yusuf, akıllı, dirayetli 
'bir adamdı. 

Ayni zamanda da ha>le arala
rında muhabbete yakın bir sa
mimiyet vardı. 

- Ya :tsa!. Dedi, bu söyledi
ğin Ş<l'.)'İn ~ kadar mühim oldu
ğunu biliyor musun? 

- Biliyorum .. . 
- Vakıa Abdullah Haılifeye 

karşı isyan etti. Fakat onun yine 
bu ha·lk içinde bir nüfuzu var. 
Daha sonra, o sizin a.mcanızdır. 
Şimdi ise elinizde, adeta bir esir 
vaziyetindedir. Kimseye bir fe
nalı~ı yok ... İsterse de yap;ımaz. 
Onu niçin öldürmek istiyorsunuz? 
Bizzat Mansurun bile yapmak
tan çekindiği bu i,şi neden siz yap
mak istiyorsunuz? 

İsa cevap verdi: 
- Onu ben değil, Halife Man

sur Oldürtmek istiyor. İdanuru 
emreden ve bu işin ifasını bana 
havale ·eden odur. 

- Aıncamzı öldürmeyi size 
Mansur mu emretti? 

- Evet... 
- Peki.. Bu işi kendisi &ğ-

datta iken neden yaıımadı ve ya
hut ı:ıiQin avdetine tehir etme
di? 

- •Bilmiyorum ... 
Vezir Yunus, uzun uzun dü -

qündü. Bir müddet sakalını sı
v~ bir <haıldt! ve olduğu yer
de dalgın kaldı. 

Sonra başını kırlrluttı. Genç İ
saya hitaben: 

- Oğlum, dedi. Sana bu suret
le hitap edi<imden dolayı b<!ni 
mazur ~ör. Sen daha gençsin. Bak 
ben ne kadar ihtiyarım. Senele
rimi boşa geçirmedim. Bütün 
gördü~.iın bana birer ders ol
du. Din v~ dünya işlerini birleş
tiren bu h:ilafet, bu Saltanat pos
tu insanlan insanlrklarını unut
turan ne canavarlıklar yaptır -
manııştı. İşte sen de böyle bir 
canavarlığa bidmeden alet edin
mek istendin !. 

İsa, vezir Yunusun bu sö~ler!e 
ne demek istediğini anlamamış, 
aptal aptaıl yüzüne bakıyordu. 

Yunus, ayni ciddi lisanla de
vam etti: 

- Bu işi sana Maıısur 8.şikare 
mi emretti, yoksa gizli mi söyle
di? 

- Gizli... Malıl'em söyıl.edi. 
- Q halde oğlum, zinhBT Man-

surun bu emrine itaat etme. O
nun maksadı evvelii am<:anızı sa
na ödürtmek, sonra da, ben emir 
vermedim, İsa bu lı;i benim re
yim hilii.fına ve ben yokken fır
sattan istifade ederek kendi yap
tı di/e seni öldürtmektir. 

İsa düşündü ... 
Vezir Yunus doğru söylıiiyor -

du ... 
Mansur, Abdullahın idamı em

rini verirken yanında hiç kimse 
yoktu. İstemiş olso pe.kı.ila bu 
emri inkar edebilirdi. 

" 
Daha sonra, Mansur madem ki, 

AbdtıHahJ öldürtmek dstiyordu 
ve Abdu1lah ta ne kadar zaman
drr elinde ve zindanda idi, onu 
simdi ve kadar ne diye idam ettir
memişti? Niçin bu işe Bağdatta 
bulunmadığı bir sırada kendini 
memur etmişti. 

(Arkası varı 

SPOR 

Bu Hafta Yapı
lacak Maçlar 
Beden TerbiyeGi İstanbul Böl

gesi Futbol Ajanlığından: 
TAKSİM STADI: 
Demirspar - Y. Yıl'dız 
Topkapı - Süleymaniye 
Beşiktaş - Hilal 
ŞEREF STADI: 
Alemdar - Ortaköy 
Beylerbeyi - Şişli 
Galatasaray - Vefa 
FENER SDADI: 
~dulu - Beyoğluspor 
Istanbulspor - Altıntuğ 
F<merbahçe - Bey koz 
SÜLEYMANİYE STADI: 

saat 11 
" 13 
M 15 

saat il 
,, 13 
" 15 

saat il 
JJ 13 
,, 15 

A. Hisar - Feneryılmaz saat 11 
Galata Gençler-Galataspor., 13 
Davutpaşa - Altmordu ,, 15 

Not: Tasdik edilmek üzere Ge
nel Direktörlüğe gönderilen li
sanslar gelmiş ve kli.iplere tevzi 
edilmiş olduğundan hakemler li
sanssız oyuncuları müsabakala
ra sokmıyacaklardır. 

Cumhuriyet Kupası Maçı 
Cümhuriyet bayramı mönasebetiJe 

konulan kopa icJn önümüzdeki Pa
zartesi ı;linü Taksim stadında Fener
bahçe - Galatasaray takımları ara -
sınd saat 15 te hususi bir maç yapı -
ıacaktır. Lik maçlarında ihilülla. bi
ten bu mühim ma~ı hakem Şazi Tez
can idare edecek Ur. 

Bu maçtan evvel de Rama.zan bay

ramında Ankaraya gidecek ohm Mai

bna.t takımı Fener ~ G. Sa.ray teki.
üileri muhlelitl ile Dk hazırlıl< ma
cını yapacalı:iır. 

Beden Terbiyesinde Yeni 
Bir Tayin 

Bedu '.l'ef'b4'esi Genel Dllooıklör -
liliü fe4eras7o.nlar dail'esini tm.tllt 
«örerek lii.ivelmi4tlr. Bu dairenin 
ba>fl<aıılıimı ya_. Ziya Ateş le ....ı 

ifl olan zil ıııer. dairesi relsllilne 
naltledllmişllr. 

Ziya Ateşin uhdMlnde buhman · 
futbol federa.syona ba.şk:an vekUUii
nc de eski federasyon -reisi Danyal 

1 Akbeı !ayin ecll!mltllr. 

TAKViM ve HAVA 

28 BİRİNCİTEŞRİN 1939 
CUMARTESİ 

Hicri: 1358 .lluml: 1!55 

10 unou ay Gün: 30 B. Teşrin: 15 
Ramazan: 15 Hızır: 176 

Güneş: 6.24 Akşam: 17.12 
Öğle: 11.58 Yatsı: 18.43 
İkindi: 14.51 İmsak: 4.27 

HAVA VAZİYETİ 
_ı 

'Yefllköy meteoroloJJ jsiasyonundan 
alman malümata göre hava E_,ıenln 

sahU kısımlarında bulutlu, diğer böl
gelerde yer yer eok bulutlu ve mev
ziİ yaiı.şh geçmiş, rüzgarlar cenup is
tikametinden Akdenizin şark kısmi

le, doğu böll'elerde orta, diğer yerler
de fırtına ,,eklinde esmiştir. 

Dün İstanbulda hava buluUu geç
miş rüzglir cenubu. prbiden saniyede 

6 - 8 metre hı7Ja esmb}tfr. Saat 14 te 
hava tazyiki 1007 ,4 milibardır. Sühu
net en yüksek 22.0 en dü~ 10.1 san
tigrat kaydedilmiştir. 

Bulana Mükafat 
Birinclteşi-inin 2J üncü Pazarte

si günü saat 12 - 14 aralarında. 
Beyoğlunda. Mayer mağazası ile 
Taksim ııra.'lmda. kınnu:ı bakik 
taşlı ve «Tellus» markalı bir sa
at kaybolmuştur. Bulan zatın liıt

fen Beyoğlunda Sahibinin Sesi 
mağ-<LZ&Sı müdüriyetine tesliminde 
iyi bir mükıifat verilecektir. 

iKDAM 

- - - - - --
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 

derhal keser Nevralji, kırıklık ve bütün agrılarmızı 
icabında gilnde 3 kaşe alınabilir. 

yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. -- --
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

1 - Talibi çıkmıyan 7800Q adet 2 N o. lu fincanın ihalesi 4 İkinciteşrin 939 
Cumartesi günü saat 11 de Ankarada P. T. T. Un1um Müdürlük binasında.ki 

satın alma konıisyonunda yapılmak üzere eksiltmesi on gün uzatılmıştır. 

:Muhamen bedel c 19500• mııvak:ka1 teminat «1462> liradır. 

2 - İstekliler, m.u\l'akkat tem.inat makbuz veya banka teminat mektubi
le kanuni vesikalarını hamilen mez.k.0.r gün ve !'!aatte o komüıyona müracaat 
edeceklerdir, «5539-t-

Üniversite A. E. P. Komisyonundan 
alma.eak Şeyler Muhammen Muvakkat İhale giinü saat 

Üniversite nakliyat hayvanları için 
buğday, kepek, arpa, ot, saman 
Kulak, boğaz, burun klinigi:ne alına

cak tıbbi aıat 

fiatı 

lira 

680 

1~0 

Anatomi lftboratu-varına iki kalem tıb- 1376 
bi ecza 

51 6/11/939 14 

112 • 14.5 

104 • 15 

Yukarıda yazılı üç kalem eşya yazılı saatlerde açık eksiltmeye konulmuş
tur. İsteklilerin 939 Ticaret Odası kayıt ve teminat makbuzlarHe ihale günü 
rektörlüie gelmeleri. Liste ve şartnameler her gün rektörlükte göriilür. 

•8645• 

2 34567!9rn 

SOLDAN SAGA: 

1 - Meşhur bir deni& kumanda.
nİ - Beyaz. 2 - Bir deniz ıstıli.hı. 3-
iıa.ve - Çehre - Zaman. 4 .. Söz .. Su 
- Yayla. 5 - Alılran - Abide. 7 -
Bor havza - Sevdall. 8 - Ahenk -
Bıı;ak. 9 - Yardım - Alon. 10 -

ANKARA 
27 • 10. 939 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Fraıık 

lllO Lirel 

100 ~. Fr. 
100 Flerln 

100 lluişma.rl< 

180 Belra 
100 Drahmi 
ilOO Leva 
100 Çek Kron~ 
100 Peçela 
100 Zh>li 

100 Penrö 
109 Ley 

JU>paruş 

5.2125 
130.36 

2.9525 
6.82 

29.16 
69.04 

ıı.nırıs 

0.965 
1.58 

1&.1125 

23.16675 
0.93 

100 Dinar 2.1825 
BSHAM ve TAHVİLAT 

Türk borcu peşin 
Türk borcu m peşin 

1938 o/o 5 ikramiyeli 

Sivas - Enurum J 
Sivas - Erzumm m 

19.85 
19.85 
19.56 
20.31 
20.32 

Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen Bayan
lara mahsus mantoluk, rop ve 
kostüm tayyörlük yüksek fan
tazi rodier, moreau, harris, 
tweed :ye saire YÜNLÜ KU
Mı\.5LARIN emsalsiz çeşit, 

cins ve renk'eri Beyoğlunda 
BAKER Mağaza'arında her 
yerden müsaid şartlar ve u-
cuz fiatlarl.a satılınaktadir. 

Bir kale • Son harfi yok, ayni ismi ,ıtfftftlllııunıııııııııııııııııııııımııııııınmıııııııuu 
taşıyan. ğllfll" 

YUKARIDAN AŞAGI: == Gu·· Nou··z 
1 - Felaket - Bir lslm. 2 - lis -

tündeki - Akış. 3 - Yumru - Notada 1 AYLIK MAGAZiN -
- Rodosun ismi. 4 - Bir millet - l§i := e 
Öteberi koymak lçin. 5 .. Atış - Son 
harfi yok Beygir. 6 - Bıçak. 7 -
Eski bir millet. 8 - Beyaz - Rakam 
- Alay. 9 - İsim - Bikıiye sığası. I

;= 2 incl Te,rin- r• 

Şeklldo Çıkıyor. """""' '"''""' .. I ' 
10 - Israr - Bıçak. - -
-------------- ;;;;! Mü ıı ez z ilerden -
.. ..anuni Müme~ill ve Neşriyat Di· == A r a Y ı n ı % • 

rektö:~ ~~:~·:.:::!.Yer; ~ımıııııııımmmıımııııııııııııııııııı:mııınıı:u~, 

Bir tek tüp sizin de bu neticeyi 
Almanıza kafi gelecektir ! 

Bugün ilk İş 
Olarak Bir 

Radyo/in 
Alınız ve bitinceye ka
dar her yemekten son

ra kullanınız bu müd
det sonunda dişlerini
zin evvelkinden çok 
daha parlak, çok daha 
beyaz ve çok daha 
temiz olduğunu göre
ceksiniz . 

RADYOLİN'in bellibaşlı iki hususiyeti vardır: Evvelfı dişlerdeki kir 
tabakasını söker, yemPk, ıçki ve sigara dumanıuın husule getirdiği 

lekeleri çıkarır, sonra dişleri yıkar, parlatır ve 
mikropları yfu.de 100 öldürür. 

Sabah,öğle, ve akşam her yemekten sonra 
GÜNDE ÜÇ DEFA 

DYOLi 
Diş macdnu ile dişlerınizi muutazaman lırçalayınız. -

GÜNEŞ 
Cildi yakar ve kırı•tırır. 
Sojluk ve rüzgftr deriyi 
•ertıe,tlrlr. YUzU m U z 1 e 
temas eden havanın toz. 
ıarı meeamatını kapatarak 
llr azata mani olur. 

Ci!din bütün bu arıza ve 
kusurlarına mani olmak 
için siz de cildinizi her· 

gün akşamları 

KREM PERTEV 
ile masajlayarak gıdalandırınız. 

K REM P E R TEV, açık mesamatı ka
patır. Cild adalelerini besler, yorgun de
riyi canlandırarak tazelik ve !lençlık 
bahşeder. 

Kadmları Dolandırıyormuş 
Meşhur sabıkalılardan Eyüplü Ha.

Ut evvelki gece Beyoğlunda Berna.

nlll umumhanesine giderek kendisi .. 
ne komiser süsü vermiş ve sabahleybı 

evden çıkarken para. vereceği yerde 
üstelik 1 lira alıp kaçmıştır. H;..lit 

yakalanmıştır. 

Ya.ınlan tahkikatta. kendisinin ayni 
şekilde Alis isminde bir ka.dınıu 10 

lirasını ve eşyalannı doJandırdıt:ı da 
ania.,ılarak bu sahte komiser adU
Yf!Ye teslim olunmuştur. 

İstanbul Asliye Altıncı Hukuk 
Mahkemesinden: 

============~====================================== 

Davacı Sultanahmet Akb1y1k ma
hallesi Cankurtaran caddesi 56 nu
marada Qtutn Müzeyyen tarafından, 
Nuxuosmaniyede Şeref sokak büyük 
yeni handa sucu Konyalı Ali nezdin
de oturmaltta iken şimdiki oturduğu 
yeri belli o1m1yan kocası Kfrşif Rüş

tü aleyhine ikame eylediği boşanma 
davasının müddeialeyhin gıyabına 

yapılan muhakemesi sonunda: Kilrı 

koca oldukları resmi kayıtla anlaşı -
lan iki taraf arasındakı şiddet ge -
çimsızligin sübutuna binaen boşanma ... 
larına dair verilen 13/10/939 tarih 
ve 938/1363 numaralı gıyabi hük
mün müddeialeyhın ikametgahının 

meçhuliyetine binaen mc..zkur hüküm 
:fıkrasının tebliğ yerine gcçnıck üze
re on beş gün müddetle mahkeme di
vanhanesinde asılı tutulmasına ve 
keyfiyetin gazele ile H!ı.nına karar ve
rilerek divanhaneye talik edileli~ i
lfın olunur. (21420) 

J.IAZRET/ 

UM 
Yazan: Ziya Şakir 
Üç nevi hayvanın kurban edil

mesi caizdir: - deve, sığır, koyun ... 
Keçi, koyun nov'indendir. Bun 

ların yalnız erkeklerini kurban 
etme~< afdaldır. 

Tavuk, horoz ve vahşi hayvan
lar kesilemez ... Devenin, ancak 
ht' seneliği.. sığırın (yani inek, 
öküz, mandanın) iki seneiiği.. Ko
Yl• un, bir seneligi kesilir. Bil -
has<a koyunun gö tc.rişli olan al
tı aı lıgı dahı kfı.fi olur. 

B.r dı ve ve yal)ut sıgm, yedi 
nı ı uman, rr~ us er \ olarak kur· 
ban :lebilir!er. Fak t k~rban e
d,ı<-cek l>ayvanı sat n almadan ev
vel müı;ıerek olmaları lazımdır. 

Kuroanıiık hayvanların boynuz
lu ve yaıhut boynuzsuz .. Boynuzu 
b iraz kırık .. hüsyesi buruk (yani, 

Tefrika: 67 
iğdiş) olmasında bir beis yok -
tur ... Yaılnız, ş u özürleri bulu -
nan hayvanlar, kurban edileme2-
ler: 

Gözleri görmiyen, bir gözü ol
mıyan, dişsiz, kulaksız, kesilecek 
yere giclemiyecek derecede ayağı 
sakat olan, kemikleri>ıin içinde 
iliği k:{mamış dereced zaif ve 
ha,ta bul•unan, herhangı bir se
bepten dolayı kulağı veya kuy
ruğu veyaıhut m<'me başları ko
pa ha.vvanlann kuı ban olarak 
kesilmeleri caiz d ,.J. 

Kı..ıcbanJ.arın derileri para ile 
sa ,ı amaz. Yenilecek ve içil€Cek 
bir şeyle de mübadele edilemez. 
Ancak ya fakirlıere ve yahut ha
yırlı bir maksat ve ~ teberrü o
lunur. (Sultan Hamit devrinde, 

kurban derileri, (Hicn şimendi
fer hattı) nin inşası p:ıasrahna 
medar olmak üzere (iane) sure
tile verilirdi. Şimdi de, (Hava 
Kurumu) na teberı ü edilmekle 
büyük bir isabet gö,teriliyor. Hiç 
şüphesiz ki, en doğru ve makbul 
olanı da, bıııdur. ) 

Görülüyor ki, Resulü Ekrem 
Efendimiz her şeyi inceden in -
ceye düşünüyor ... İnsanlar hak
kındaki şefkat ve himayeyi hay
vanlara da teşmil ediyor .. Ve ya
pılacak yardımların, yerine mas
rui elması için en doğru yolu g& 
!eriyordu. 

ORUÇ 

(Cahil,yet) devri)nde, Kureyş 
kabilesi halkı, (Muharrem) ayı

n;n 10 uncu .günün.p (yevmi a
şura) deııler ve o günü ihya et
mek içın oruç tutarlardı. 

Asura gıinü J. kl':ında muhte
lii ı vayetler vaıd..r. Fakat bu ri
vayetler, bL!li baslı bir noktada 
toplanır ... Gı\ya büyük tufanda, 
Nuh Peygamberin gemisi, gün
lerce coşkun sular üzerinde çal
kandıktan sonra, o gün ilk defa 
olarak sel.iimet sahilini bulmuş .• 

(Cudi) dağının üzerinde karaya 
oturmuştur. Bu müddet zarfın
da, gemideki erzak tükenmiştir. 
Ve, a<;lık başgöstermiölir. Fakat, 
gemideki erzak çuvallarının dip
lerinde kalan muhtelif erzak bir 
kazana bo>;altılmıs .. Bundan bir 
çorba yapılmış .. Ve bu çorba, ge
mi halkını açlıktan kurtarmıştır. 

İşte, asırlardanberi nesiılden ne
sile intikal eden. bu an'ane, o gü
ne ehemmiyet verdirmiş .. ve bir 
(a~ura) günü ihdas etmiştir. 
Kure.yş kabilesinin bu an'ane 

vi fı.şur1 orucuna, vaktile Resu-
1ü Ekrem de i>tirak et iği gibi, 
- bazı rivayetlere nazaran - Me
diney~ hicret bu··urduktan sonra 
d.,, bı..na c1cvam eyleınisf.i. Çün
kü bu, dinı bir m rasimden zi
yade, n.ha>'et, b'r peygamber ile 
onun 'Y!uhit'nde lıulL•narlar·n ha
las ol klarına bir şiikr -ı ni
şane ,ı den ibaret ti. 

Fak t Resulü Ek-ooı, Medil'e· 
ye hıcn.t buyurdu tan sonra, 
aşura gününde yahudileri.ı de o
ruç tut uklannı öğrendi. Bunun 
sebebini sual ettL 

Bu suale muhatap olan Yahu- J 

diler cevap verdiler: 
- Bizim Peyıgamberimiz Musa, l 

Beni İsraili, (Firavun) un zul -
münden bugün kurtardı. (Rab) 
·~in bu lutfuna mazhar olan Beni J 

Israil, şükran eseri olmak üze
re oruç tuttular. Biz de oıı.lara 
hüba ediyoruz. Ve o gün o~ tu
tuyoruz. 

Dediler. 
Aşura orucunun mahiyeti hak

kındaki telilkki, ikileşntlşti. 
Fakat aradan çok geçmeden, 

Müslümanlara (Ramazan orucu) 
farz edildi. O zaman vaziyet der
hal degişti ... Ehli İslam, kendil'.e
rine (farz) olan orucu tutacak
lardı. Eski Kurevş an'anesine gö
re itiyat ettikleri aşura onıcunu 
tutup tutmamakta da muhtar bu
luııacıı klardı. 

KIBJ,ENİN DEGİŞMESİ 

· Mesc dı şerif yapıJ.dığt zamaıı, 
(Kıble), (Kudüs) şehrindeki 
(Mescidi aksa) de.niien (Beytül
mukıı.ddes)e mütelN!CcihtL Bu va
ziyet, hicretin ik.ind senesi (Re-

- -

cep) ayının hululüne kadar böy
lece devam etti. 

(Bedir) gazasından iki ay ev
vel, (Mekke) de bulunan (Mes
cidillharam) ın yani (Beytullah) 
ın (Kıble) ittihaz edilmesine da
ir vahiy .n.azhl. -Olduğundan, Resu
lü Ekrem mescidi şerifin Mekke 
tara:fırulaki kapısını kapattıra -
r.ı:k (Mihrab) ı o tarafa naklet
tirdi Böyleoe, kıble mevkii de
ğişti. 

Resulü Ekrem, (Kudüs) şehri
ne büyük bir ehemmiyet ve meb
rukiyet atfediyordu. (Yerlerin u
lusu .yani, kıymeti büyük olanı., 
.Mekke• den sonra, •Kudüsü şe
rif• tir ... Taşların uılusu da, (Ha
cerülesved) ten sonra, (Suhra
tullah) tır.) 

Buyuruyordu. 
Resulü Ekrem EfPndimiz, (Mek

ke) de iken n~maz <aldıkları va
kit, (Beytulılalı) ı kıble ittihaz 
buyururlardı. Hicretten az bir 
müddet evvel, nazil olan bir 
ayet üzerine, kıbleyi (Beytülmu
kaddes) e çevirmişlerdi. 

(Arkası. var) 

i ş Bankasının Kapalı 
Kaldığı Günler 

Türkiye İo Bankası A. Ş. den: 
Cnchurlyet Bayramı mü.n:ısebetile 

mu.essesemızın İstanbul, Beyotlu, 
Galata, Beyazıt, Kadıköy, üs.küdar 
şube ve ajansları 28 Teşrjnievvel Cu
martesi günü öğleden sonra, 29 T(J· 
rinievvel Pazar ve 30 Pazartesi gün
leri ka.pah buluna.cağını muJı1.erem 

müşterilerimize bildiririz. ... 
Türkiye İş Bankası A. ş. tinden: 
Müessesemiz İstanl.ıul, Galata, Bey

oğlu, Kadıköy, Beyaııt, t':sküda.r su
be ve ajanslarının gişelerini 1 İkinci 
te~rin 1939 tarihinden itibar<"n c:a.balı 

9,30 a kadar muhterem mü.;:terilerine 
açık buhtrulurula.caiıın bildirir. 


