
- KUR 
GONLOK SIYAST HALK GAZ'FTESI 

Sabah as.tası 
Yıl~ 1 No. 79 -ZU 

ö.8ş8r.ıcı1ıÖımıi~ 1Büyü k 
daki Mucize .. Bayram 

ln6nü, Türk milletini- Dün Bitti 
İ<;ind• bulundufu ıart,. 
lara getiren ana pren
ıipleri ileri nesillerin 
idralıine de izah •tmiı 
bulunuyor. 

YAZAN : Şükrü Ahmet 
Türk milleti, bı:rgünün hariçte 

ve dahilde atırabı olmıyan bah
:Uyar mı.Lelidır. Fakat, kend:iııine 
bu bahtiyarlığı getiren sır ve a
mil nedir?. 

Milıli Şef, İnönü irat ettiği kıs& 
hitabe ile işte bunu b~ün 
efkıirı umumiyesine olduğu ka
dar yarının nesillerine ve id
rakine de en veciz ve beliğ bir 
ııekilde ızah etmektedir. 

Atatürk, İnönü, milletlerin na
dir ahvalde yetiştirdikleri şahsi
yetler olduğu gibi miJ;let.lerin 
umumi vası:fl.arındaki nadir ww
leroe isti.snalarla vukua gelı>bilir. 

Türk :ınil:et.i, doğuşundaki bü
yüklüğe, dünyaya yayıbııwdaki 
azametine, tarihin bünyesındeki 
hakimiyetine ve devir devir dün
y? n >n ııidişi üı.erindelti ta;irle
rine raRmeıı son bir asrını ma
k..., bır tallin hazin ve tazyikli 
iezahür.leri lçinde geçirmiş ve bu 
ha.J 1920 ye kadar d<>vam etmiş
tir. İşte, bu ıztırap, hüzün ve taz
yik yU!arı lçindeclir iti, büyük 
Türk milleti yaradılışındaki yük
sek cevher ve kanındaki müm
taz asaletle sinesim:len Atatürk 
gibi bir dehayı çıkarnı.ı.ı;, İnönü
ye ·Türk milıtetinin makus ta.l'ii
ni yenmek• zaferini kazandır
m:.ş ve bizi bugünün saadet ve 
bahtiyarlığına milletçe ulaştır
mıştır. 

(Arlıası 3 üncü sayfada) 

stlKRO AHMET 

Yurdun Her Köşesin
de Şenlikler Yapıldı 

Yurd Dışında da BU· 
yUk Merasim Yapıldı 

Ankara, 30 (A.A.) - Yarcla.1> ller 
kÖfe&luden almakla olclulumm leJ • 
rrallar, Cümhuriyetin 18 ıncı Jıldö
nümünün dlin parlak bir surette ku&· 
llUUlllf oldatmıu bllcllrmekledlr, 

En biiylill ..,ııtrlerlmizden en bttc
n Ye en küplik Jıı:ö:rlere kadar her 
7erde 7apdan loplanlılr.r pek bara -
retli ve caıı.lı olmoı, kara, bava Te 
cleniz kDVYetlerimJıdn, .-cnç.lliln .-e -
fil reolmlerl alil& •e Ukdlr Ue laklp 
olan11n11tur. 

Ba merııslme lıaşlantrlleıı Al&tllrtı: 

&Dlllarma çelenkler konularak Elıedi 
Şefin aslz balırası lazlz olaıulaiu ıl

bl teldtllltler :dyarel edilmek sureli- 1 
le de bü71ill ölülerimizin h&lıralann& 
ka'1I sanı röslerllm.ltllr. Bafiıea te

blrlerde ve ltasabalanla, vlli7et lıo
nalılamıda, Parti binalarında, Bal -
kevelerinde balolar, efJenoe.ler, terc.tp 

olundutu &1bl muhtelif yerlerde lem
sUler verilmlş, milli oyunlar oynan • 
DUf ve halk bö1lece bu ıüael :vıldö -
niiınünü nq'e ~inde les'll e7leıııll -
U,, 

Ba ...... :t9 iıı.ı..tln ~ 
en f&Janı dikkat cDıellerlnden biri de 
~e .. leri lçtbnal :rardım llollarmm 
Çoealı Esir&'eme Kurumu ile qblrllfl 
7aparıılı ,Jlydlrmelı, muırtac bulun -
dok.tarı &edria vasıtalarını t.emın et .. 
mek ıaretUe 1üzleree Türk yavrusu
nu ba ırüd &'ÜJ!de ""vlndlrmif ..., 
71Werlnl ırüldürmtı, obruwdır. Bü • 
ülD bir me.ıııleket Iıaemlnde, ~ bı. 
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'Bitaraf Bir Balkan Blokunu 
·ı Türkiye Ve italya Kurabilir 

Deyli Telgraf Gazetesi Türkiye Ve İtalyanın Bu Yol
da Teşriki Mesailerinin Kabil Olduğunu Yazıyor 

Bulgaristan Bloktan Ayn Kalmak isterse lngiltere 
Ye Fransa Bütün Nüfuzlarını Kullanacaklar 
I~~~~~~~~~ 

Put! Ummnl İdare Benli tlTelerf b,..ta Genel ııeı.tt1er '.Fikri TBsa o".
datu balde Ebedi Şef Al&lürlı 'tin ebedi 1'111ıa a4m& Partinin ve 

Tllrlı mlllellnhı l&dmlerlnl •wımıı:r• c1d17orlar 

Lodos Fırtınası 
Devam Ediyor 
DündeMotör Ve Yelken-

• 
lif er Battı, iki Ev Yıkıldı 

Evvelki gün öğle üzeri ooşla- 1 
yan şiddetli lodos fırtınası bütün ı 
şidde!ile devam etmektedir. Dün 
denizde yine bin;ok kazalar ol
muş ve diğer limanlardan yeni 
kaza ha'berleri gelııniııtir. 

Pa.şabahı;e ile Beykoz arasın
da $<!1 gaz kumpanyasının rihtı
mma kazrk çakmakta olan iki 
mıMıa kayalara çarparak batmış
tır. Tophane rıhtımına vapurlar 
yanaşamarnaktadır. 

bağlı olan Marma-ra limanwa ait 
Mustafanın 3 tonluk ve Kasımpa
şalı Ahmedin dört tonluk yelken
lileri sahile vurarak parçalan -
mışlardır. 

Almanlar Basarabyada Telaş Ve 
• 

Karışıklık Çıkarmak istiyorlar 

ltalya Teslihatını 1 
Niçin Arttırıyormuş? · Mühim 

Bir itiraf! Londra, 30 {A.A) - cDaiyl 
Telegrauh• ın dip'.omatik mu -
lumiri, İlalya tarafından son se
nelerde takibedJ.en sivaseti uzun 
bir makalede tetkik etmektedir. 

Muhanir, Mıısso1i:n,nın ltidal
ci tavassutunu Hıtlerin kabul et
memiş olmasına teessüf ey lem ek 
te ve Mussoliniyi önüne geçmek 
için her şeyi yaptığı harb:n Ak
deni:ıe yayılmaması hususunrlak 
kararını alkışlamaktadır. 

Musso!i.ııinin son haftaılardak.. 
hattı hareketi ise onun srerek b.ı 
btlyan lideri gentl< enternasyo
nal bir devlet adamı o'.arak mev
kiini inkiır kabul etmez bir tarz-

lskenderunda 

Feci Bir 
İnfilak 

Bir YelkeC11i Battı, 
iki Çocuk Öldü 
İskendenm, SO (A.A.) - Şehrlmb

clen Menılne &'<ilürmelı bzue t bin 
teneke cu ve benz.in yükJ.6 belunan 
büyük br 7ellıenllde ani bir lnfUilı 
olmu.t ve TOD&'ID cılırmşlır. Yanım 
blrkae aat sürmüt ve 7elllenll ba.t.
mı,tı:r. ~elkenlhle buhma.m iki ert:dl 
ııoeulı I& lıurlarıl&mıYaniı J>MM.Pr. 

da yükseltmiı;tir. Şimdi:Jti harpte 
ald.ğı vaziyet MU6SOlininin ikti.
dar mevkiine geleliberi muhte
>if münasebetlerle gösterdiği ki
yasetli muhakemenin yeni bir 
do.ilidır. Bu cihet, şarki Akdeni
zin başlıca iki deVo.ıeıi, İtalya ve 
Türkiye arasında Balkanlann 
birliği yolun.da faal bir teşriki 
mesai yapılabi.Jec ği ümidin 
kuvvetlendirmektedir. İngiltere 
ve Fransada BaJ.ka.n Antentın -
dan ayrı kalmakta ııırıır cdcrs<' 
Bulgaristan nezdinde bütün nü
fuzlarını kı.t.lanaı:akiardır. 

Fiollıakika İnf(iltere, Balkan de-. 
letlerinin harbe sürüklenmesi.ni 
istemyor. Bizzat kendisi Franı;a
nın yanında harbe girdi ise mün· 
ha.sıran Almany anın cr'bttll bü
tün Avrupaya hakim olmasına 
mani olmak i<;indi. Eğer Aılman
ya, şimdi ve sonralan Balkanla
ra ha!Gm olınağa teşebbüs ederse 
İngiltere ora1erda da taarTUZa mu 
kavemet imkanını bu:lacaktır. Fa. 

Avusturya - Macaristan 

/mparatorlufu Dirilmu-

•• Tuna Havz.aaında Hif 
Bir Devlete l •ti lı 1 al 

Eski Hanedan 
Mücadele Açtı 

Puto, H (A.A.) - ~ O'
to ile 1111Dn teması llahuwa A.,... 
turJ• Jtnll:ret taraflan ..ı.nıJe
rl, dntranslıreanb psdesbıe, 

ıtrııll7ei larııfl&rlannın nolı.l&I -
ıııırmı bUıllnn bir Mi t.ewı 07lıt
mlfleı'11lr. 

.in~t> gazetesinla -
kırt Balkanlar bi~.arılllıklannı rettti;i bu nota ıöre, ottonun ve 
müdafaa hususunda bir:eşi.k kal- Kralll"'lçllertn fikrine, sobılı A-
dıltlan müddetçe İngHtere onla- vustuı'7a - Macaristan lmparalor-
rın bu kiyasetini takdir ve dost- ıutunun !Weflerl bulunan dev-
hıJtu.nu sanııhnaz müzaheretini lellerin sıla lşblı'lli;i ile Tıına lı&v-

oı:ıJıara temin eyliyecektir. Üç bü- zuı m-1es!nln hallolunamaı "" 
yük devlet aras;nda gi~ilmiş o- bu memlelı:etlere Berlin ve Mosto-
lan şimdiki hSTbin bu üç devlet va lıarpmda tam bir istlkW ...,_ 
arasında neti!CelE'llip neticd.enmi- rilemea. 
yecejtini söy !emek bir kehanet Ar11dülı oıtonun takip e11lll 

olur. 1nııiltere ve Fransa yeni ıl 101, işle Avruııanm bu mmf.alı..,. 
d<ıstlar ve düşmanlar bulabllix - na bu ın11ııaı temin eyl~lı n 
ler. Fakat şuna emin bulumıyor- baııuu için de Avusturyayı Al -

taııai'lıltını müdafaadan başka bir malım. 
sebeple bu harbe g'..rmiyecelrtir. A"""'1ır7• Krallyei ta...ttan 

......... _______ ·---- (Arkası 3 üncü sayfMLı Silivnden gelen haberlere ııö
ı re, Bağlaraltı denilen mevk!de 

Zon.,ııu:dak limarunda tahmil ve 
tahliye durmuş~ur. Karadenizde 
de şiddetli bir batı karayel fırtı
nası hüküm sürmektedir. Enez 
limanında ecnebi vapurlara hay
van yük:emek i<;in yapılan ah -
şap saı1 demiri-erini koparm·ş ve 
sahile vurarak parçal.anm~ır. 

(Arknsı 3 Uncll 118,!'fada) 

)ar iti, hiçbir Avrupa devleti, bi- 1 man be111Dhnıiandan lı--

Rusyanm Balkanlarda gözü malıflUerl, ıllier bntl&n., ırr-
olup olmadığını ve ihtililfı cenubi (Arkası 3 üncü ...,.ıada> 

(Arkası 3 llncü ıuoytoda; \o c ,JI Bir Otobüs 

............, .. , resmi ıeçllle kahraman asserlerlınb 

,IlUHllJIUllilllUıı> x /A~ o N ·ıllUlllUlllllllllilll' 
lver.ıt Terrtka.mızl 

~GENÇ O MAN :
1 

~ Yazan: M. Sami Karayel = 

k: Uzun telkik ve araştırmalar ne~icesinda ~ 

hı1zırlanmış büyUk ve eş3iz tarihi eser :; 
==: TEFRİMA~IZ~AZI Kl~IMLARl"N _!ERLAvHASI : :=' 
;;; == S Balıklara ve sokak köpeklerine a.tlın ıçerpen padişah - Ytdlku1e ha· = 
~-j phha.nesfodc vadi.şahla, veziri ve c .. 11.ıtıarı arasında bir can aho can -:

-E-:ı verme mübarese-;I - Grac Osman, Polonya ve Alman ordu1arile K.ır- -
=:J --= = patlard:ı karşı karşıya. - Boynuna kement vurulan padişah - Mah Fi-

~ ruz, Mah Peyker, !\telek Sima sul;.anların tşvebaı:h.k..la.ra - Ttıyler ü.r- c=: 

~ pertlcl saray cina.yaUerL § 
E!. -=-"' 

~ıınıııııuııınuııııııııııuııııııııu.ıııuııı[nıınıııııınıııııııııııııııınııouııııııııııınnunmnıııınıınııııınıımuııF 

Tramvayla Çarpış
tıktan ~ O".lra Hızını 

Alan:ıyarak 

Dükkana Girdi 

Müsademe Neticesinde 
Yaralananlar Oldu 

Dün akşam Beyazıttta saat 18 
s;ralarında bir otobüs ile tram
vay arasında şiddetli bir müsa
deme olmuştur: 

AbdıLılah oğlu Hasanın idaresin 
de bulunan 3140 numaralı Edir
nekapı - Ciranıgir otobiı.sü: Beya
zıtıan geçerk<"ll, fenni gö2'.ükçü 
dükkanı önünde, Topkapı - Sir
keciye i_şlıyen 66 sayılı tramvaya 
şiddetw çarpmıştır. Bu müsade-

(Arkası 3 üncü aııyfada) 

.. 
lstanbulda Umran Hareketleri 
Avnıııaclalıl harh clarbe ...,_ I 

Türk.17enln normal bayatını 7- -
makta oldufunv 1Öylf7en bir arka
daf, hafif bir lıa:rrd nldaslle: cHele 
İstanbul ,ehrt. bu dOnen kavca:ra e
bemınlJel bUe vermemlıı gibidir. Yı
kı.lnıa "e 7apilma prosramma. hara
re:Ue devam etmekte.» dJyordu. 

Dolllor Lilllt Kırdann yiilıselı me
Jdnt.l•rl arasında imar lflerlnde &ös
lermekle oldatu bıunmalı fa.allyd 

bllbaaa dlıre p7an<lır. İstanbul Va-
11.sl ve Belediye Relsl kOhne, örüm -
cekll bir zlhnlyeUn paslı, küflü uli.lı

ltllerlne kulak asmJ.l'acak, o zihniyete 
7er vermlyeeelı cevval, barelı•lll, 1-

Jerleme SNTd&l111 bir idare adamı ol
duiunu ,-österdJ. Darp hudu1~arımıza 
duanDlll cibl, yers!z ve zararlı bir 
endişeye kapılıp İstanbulu felce ut
rabnadı. Yıkılma ve yapılma ıtroc .. 
ramma devam etti, to pa.zarlanmız .. 
dan işçi, usta ve tcknlsiyC'n bularak, 
kendi vasıtatannuzdan uami istlta
de ederek, İstaobulun imar qıe-rlne 

devidll edeceii d muhakkaktır. 

Memlekeümbde umumi ana, asır
la.rdanberi mahrum k.aldığunrı mede
ni lhUyaçlan.JDJzm bir hamlede kaf"fı
lanmasıdır. BU&"UD İstanbulun hemen 

(Arkası 3 iincti sayfad;1) 

SELAMİ İZZET SEDES 
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Haf:rat. Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 

GENERAL KEMAL KOÇER 

Yüzünden Tedbirsizliği 
Çıkaranlar, Tazminat 

Motörlerini Elden 

Tedbirsizlıği yüzünden veya ] 
nuhsu taJ.e motörlerini elden çı· 
k.aranıar, bilahare tazminat dava 1 
sına kalkı~tılar. •Kendi diışen 
ag.amaz• derler. Bu adamlar, 
mes'ul mümessiller, tasvip ve 
tertir. o teşebbüse girişmedikle
ri ha.ue, davalarında da hak ka
zanamazlardı. Böyle dava evra
kına, yıllar geçtıği halde, yine 
cevap v.,rmek lazımgeliyordu. 
Sorulan suall€re, bermutat, rr.en
fi cevaplar veriimişti. Esasen grup 
aldığı tertiba'.la, bu dikenli yol
dan yürümeyi menetmek istemış 
ti. Grupun moLör sevkiyatında 
tazminat !aleb.ni mucip hadise-
1'rde <>.rr.amış g.biydi; ancak böy 
le bir vak'a hatırlıyorum. 

Harpten sonra işine iyi bir dü
zen verdiğini gördüğüm b;risi, 
bu tazminat işinde davasını çok 
uzattı. Serve~inin esasını da ora
da edinmediğine inanmadığım bu 
adamın bü:ün takıplui, tacizle
ri, bermu at, reıl.e karşJanmış
tı. Bu adam, bugün tam bir re
faha mazhardır, bu servete gru
pun delaleti.e de bir metelik ila
ve edi.memesi, grup mensupları
na da inşirah verebilir. 

Bir diğeri bir vakitler İzmirde, 
o buhran sıralarında edindiği ile 
kazanç ve eğlence yer"!ri açtı, 
fd..Ka..~ got.) a~J.&rı, onu genç yaşın
da ademe si;.ri.ıklemıye kalı geıdi 
ve tabii servet te heder oldu. 

Grup, açtığı yolla, bu kazanç 
kapı.arını da kapamış oluyordu. 
Perakende sevkiyatın kabul e
dilmemesi defaatla arz ve teklif 
edilmis' i. Kat'i mecburiyet, m<>
törle sevkiJ atı intaç ediyordu. 

Bu mülah~zalar, sırf yurt sev
gisile ve mutedil bir fiatla sev -
kiyat yapanlara ait değ.iidir. Tek 
rar ederim, bir zümre, neye mal 
olursa olsun, ancak orduya hiz
met maksadi,e, motör sevınyaıı 
yapmıştır. Bu hizmetler, ancak 
takdir edilir. 'ı 
KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER 

Bu güçlüklerin kuvve.ini can
!lan.dırabilmek için İstanbuldaki 
çok mubtehf, hatta muzir ~re
yan'.ara temas etmek faydalı ol
duğunu sanıyorWIL 

a) SİYASETLE BADİREDEN 
SIYJULMAK İSTIYENLER 

Kuvvetli bir zümre, zaten ha
rap ve bnap düşmüş olan mem
leketin siliıhile vaziyeti iyi bir 
,;<>nuea götürıniyeoeğine kani -
dir; artık mücadele bisuddur, ta
hammülü ka:.:nuyan vücut ve zan,. 
nı biraz daha hırpalamak, feıa
keti tacil e mektir, diyol'<iu. Bun
lar.!) fikrir..ce, yar•n için, hatta ı 
dar çerçeveli bir yurt ancak bir 
ecnehi h.ır.aye; e kabildir. Buna, ; 
manda, himayel, müzaheret, va
sayat ve i..ah .. gibi adlar verili -
yordu ve bu tatiı zehirde şifa 

arıyanlar vardı. Rr k.lSlm mü - 1 
nevv·erierin temsil ett.ği bu ka
ıı.aa'.e kendini kaplıraniardan, vak 
ti.e işler ve makamlar da alınış j 
o'.nıalar:na rağmen, ufak yard:m
larda bokleır.ek safdillik olurdu. 
Buna, gözün rüyet dairesinde 
rr:akımr. bir • m:de siyaseti• di
yenlerin hakkı vardı. Evet, her 
şeyi k.ayb~d:lmiş, dayanacak mad 
di kuvvet te inhi.fil etmiş gıbi 
idi. Gruoun '-es~si sıras~nda mü
ta.:ıealar na müracaat edi!ienler
den bazıları: 

- Hi'r şey bitmiştir, hem siz, 
kendinizde hangi kuvveti ve sala
hiyeti görüyorsunuz! 

Davasına Kalkıştılar 

DiyorludL Fakat düşünülemi
yordu ki, yaşıyan bir iman var
dır ve bu kudret öztürk diyarın
da bir ırade halinde tece.li et
mektedir, açılan nurlu yoldan yü
rümek. her vatandaş ıçin. bir ö
devdir. Kuvvete dayanmıyan si
yaset, i.fliisa mahkumdur. 

b) SARAY ETRAFINDA 
TOPLANANLAR 

Preostijini kaybe<len, artık ya -
bancı ve kirli siyasdlere alet ol
mak!a hesis emelinin husu.ünü 
düşünen birisi, uzun müddet 
kutsi tan~rulan bir makamda, bu 
sdahathane hayaLnı düşünmek
ten başka bir kaygu da taııımıyor 
du. o manevi kuvvet, çoktanbe
ri bir heyuladır. Ne yazık ki, bu 
baykuş yuvasından halli nur ve 
ilhaım almak istiyenler, miföet 
kürsülerinden de. ölüyor' ardı. İr
fan itibarile geride ka.Jdığı sanı
lan ve bu kurtlllUş rnücadelele -
r.nde ilk hamle ere ceveIBngiih 
e>lan Erzurum, daha 320 den beri 
bu •Sipihnn bahtını ve ikbalini 
payimal etmiye• savaşm•ştı. Bü
yük dalıilerimizi yetiştiren mek
tep, binelrce gen.çe bu dersi ver
mişti ve yJdıza tevcih edilen top
lar, hedeflerini iyi tayin eden 
yur~severlerin kanaatini de ila~ 
e<liyorlardı. Bu imana sahip olan
ları bulmak, ufak ta e>:Sa bunla
rın yaratacağı kuvve.le milli ira
deyi yerine getirmek kabildi. 
Öyle de oldu, grııpun her men - 1 
subu har<>katında bu ruhu hakim 
kılmıya vakfıhayat e!tL 

c) YABANCI EMELLERE 
BAZİÇE OLANLAR 

Bunlar; fırkalar, hızip er, le -
şekkü!J.er, fer!Ler ve kuvvetler -
di. Bu sefiller, doğrudan doğru
ya mılli gayenin, hatta bazı mü,, 
tevli;;erden fazla, düşmanı idrler. 
Bir teşebbüse girişmeden önce 
bu bayağı enııe.ıieri gidermek, itl 
düşünüleeek bir mesele itli. Be
reket versin ki, hain, haindir. Bı. 
yurtsuzlara karşı tedbir almak
ta büyük güçlükler çekLaıriyor
du. Muhalif kuvve,1erin mahiye
tini tesbit ebmek imkanları <>l
verince, zararlarından emin ol -
mak ta kolaydı. Bu teşekküler 
hakkında kısa bir malı'.ımat arze
deyim: 

(Arkası var) 

Sadakai Fıtır 
Yurdumuzun bava müdafaası es -

babını a.emin hususunda pek kıymeU.L 
mesaisi görülmekte olan ve ald.ığı te
berruatı Kızılay \'e Çornkları Esir -
geme- Kurumu gibi bayırlı teşekktil

ler ile paylaşan Türk Ha.va Kurumu
na her vechile yardımda buJunmak 
mühlm bir vazifedır. Binaenaleyh bu 
bapta Diyanet İşleri Reisliği tarafın
dan verilmiş olan retva mucibince 
sadakai fılır ve zekii.t ile mükellef o
lanların mezkİlr Türk llava Kurumu
na yardımda ve bu vesile ile de 
memleketimjze hizmette bulunma
ları lüzumu sadakai fıtırın nev'i ve 
m.ikda.rlarile beraber nan olunur. 

Buğdaydan 

Arpadan 
Üzümden 
Hurmadan 

İstanbul Müftisi 
F. ÜLGENER 

En iyi İyi Son 

K. P. K. P. K. P. 

--
12 20 10 00 9 00 
16 30 15 00 o 00 
83 20 66 30 50 00 
00 00 133 00 00 00 
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Galip şiddetli bir karayel fır
tınası ıle yağan karın içinde, ken
di kul.aııcııg arabayı bin b.r müş 
küiatla eve getirdi«i zaman ha -
va iyidEn iy~ye kararmış, or~a
lıgı müthiş bir k ş geccsıniri se
vimsiz uğultusu kap!amıştL Genç 
a.aarn Pe; ma".'l L odada gözraşla
rı ı.çinde b1rakıp ç.ktıklan son
ra bi.ıtün gun serseri gıbi dolaş
mış. şurava buraya uğramış, hiç 
bir yerd. bir da'.·ika duramamış, 
eğlenemcmış, nihayet biran ev -
vel eve ciönrr,eğe karar vermii
ti. Yo.da g Erken gözünü"' önü
ne, kucağında çocuğ.le, hep karı
sının ha:ı ali ı:ıeıiyor, gc.r;ç kadı -
nın: .,Galip inan bana, ~ocu.ıtu -

mun başı üzerine yemin ederim 
ki bunu ben yapmadım!• diye ağ
lıyarak .Yalvaran sesi kulağın -
dan gitmiyordu. Bütün bir gün 
yalnız 1'aşına kalmanın verdiği 
sükun ve i' idalle haleti rı.:hiye
sini tah!i;e imkan bıLan genç a
dam her şeye rağmen karısına 
karşı lüzumundan Jazla zalim -
ces;ne ve insafs.ızcas.na uavran
dıgını anlamıştı. Filvaki Peyma
nın hatası kabili af değildi. Fa
kat hakikatte, onun ahteşşuur 
hir kudretin tesırile, bu'!lu karı
sından kurtulup Pakizeye malik 
olmak i~in bir bahane ittihaz et
tiğinde şüphe yoktu. Bu hakika
ti tes'.im eder etmez kans:nı der
hal görmek onunla tekrar görii,?-

Zirai Kredi 
Kooperatifi 
Teşkilatı 

Teşkilata Yen iden 13 
Şube İlave Edildi 

Zirai kredi kooperatifleri teş
kilatına yeniden 13 şube ilave e
dilmiş yirmi binden fazla ortak 
bulunmustur. İscihsal mıntakala
rına dagılmış olan 588 tarım kre
di kooperatfüeri 4500 köyü is sa
hası dahiline a mış ve 130,0-00 çif
çi ailesine k.redi açm~tır. 

Sermaye ve ihtiyat akçeleri 
altı milyon }iraya varan bu teşek
küllerin ikrazat yekunu yirmi mil 
yon lirayı tecavüz etmiştir. 

Altı kooperatif daha tesis edi
lerek bugün dört birliğe bağlı 
bulunan tarım satış kooperatif.e
rinin miktarı otuz dokuza çıkarıl• 
mıştır. Bu müesseseler on dört 
milyon liralık bir iş hacmini tem
sil edeceJ.. '2l'dir. 

----o,<>----

ADLiYE 

Bir Ay Beş Gün Hapis 
Yatacak 

Şapkacı Rıza bir hayli içtikten 
sonra reza:et çıkardığından P<>
lisler yakalıyarak Kumkapı mer
kezine götürmüşlerdir. Suçlu <>
rada da komiser muavini Emine 
hakaret etmiş ve dün asliye 4 ün 
eü cezada muhakemsei yapıalrak 
komisere vazife halinde deği:l; 
iid:ven hakaretten 1 av 5 gün 
hapse malıkı'.ım <>lunmuştur! 

Eirluçuk S~n3ye Mahkum 
O'.du 

Meşhur sabıkalı yankesiciler -
den Stçan Salahaddin evvelki ge
ce Beyaz:t meydan ncraki bayram 
kalabalığından is~ifude ederek 
tramvay durağında Fehmi ismin
de bir:sinin para çantasını kap
tığından dün cürmümeşhut mah
kemesine verilmiş ve 1,5 sene hap 
se mahkum olunmuş ur. 

~OTEFEl'tRIK 

Antakya 1 icaret Odası 
Antakya ticaret odası idare 

hey'eti ik toplantısı vali Sök -
mensüerin bir nutku ile açilmış 
ve oda r:yaset:ne Şükrü Me..ek 
seçilmiştir. 

4 lngilız Tayıare Müta
hass:sı Gıldi 

Dünkü el.sı.ı,esle dört tane İn
g:liz tayyare mi.ıhendisi !r.giHe
r.•den şel,riır.ize ~elmış:t>rdır. 
Mühcmd ·,, er tayyare inşaat mü
teha>.Sıs.<lırcar. Mcm:eketimizde 
ç.u ı .ak için geld.i:k.erini söyle
mi~~çrdir. 

Kuyııya Duştü 
1 

Kartal!da o ~ran rençber Alinin 
15 pşır.daki oğ. u Cemal bir bey
ı;ır.e tarla arı:sı.ndan geçerken 
5 metre deri~iğindeki susuz bır 
kuyuya düşerek başından yara
lan.ını.ştır. 

--o---

3 Gün Hapis 
Fatihte bekçi Zakire; arası a

çık olan Kani isminıde bir:si s<>
kakta sarhoş o:duğu halde hüvi
yet varakası sorup adiyen haka
~el ettiğindeJt dün 4 üncü asliye 
cezada 3 gün hapse ve 2 J.ira para 
cezasına ınabkı'.ım olmuştur. 

mek için içinde büyük bir istek 
duymağa başladı. 

Galip daha çiftliğin geniş an -
tresine ayak basar basmaz evin 
içinde bir felaket havası esmek· 
te olduğunu derhal anlamakta 
. gec'.kmedi. Dilbeste oracıkta 
merdivenin son basamağına otur
muş, birkaç saat içinde adeta bir 
kaç yaş daha ihtiyarlamış gibi 
omuzlan büsbütün düşük, eli şa
kağl'!:da hıçkırıp duruyordu. Genç 
adam kürkü eldivenlerini ale
lacele elinden ç karıp masanın ü
zerine fırlatarak ihtiyar kadının 
yanına koş'u: 

-Hayrola dadı, ıı:ıe var, ne ol
du? 

Ve ihtiyar kadının cevap ver
me·~ ğini görünce onu omuzun -
dan tu arak silkeledi: 

- Sana soruyorum dadı, ne ol
du, çabuk söylesene? 

D.lbeste elini dizine vurarak 
boğuk bir sesle: 

_ Küçük me'ek başını almış 
gi miş. diye inledi. Galip şaşk.n 
şaşkın: 

- Ne dedin; küçük melek mi 
gitmi~? 

1 

f K D A M 

Ekmek Çeşnisi !Sarhoş şoförün 
Meselesi Yine Otomobili 
Halledilemedi Direğe Çarptı 

Frıncılar Ortaya Ye
ni Bir İddia Attılar 

kanbul fırınları için tesbit e
dilen yeni ekmek çeşnisinin tec
rübe:.:rine devam ıtdildiği esr.a
da ekmek yapıcilar ortaya yeni 
bir iddia atmıştır. Fırıncılar ce
mlyeti i.e bir türlü anlaşamıyan 
ekmek yapıcılar cemiyetinden sa
liıhiyetli biri bu hususta şunlan 
söy'.emektcdir. 

- Belediye yeni ekmek çeş
nisi yapmak me.,buriyetini his
setti ve çeşniyi haz.r.adı. Çeşni 
hazırlanırken içind1"ki giuten 
miktarı, st>rl ve yumuşak buğ -
dayın nisbeli, yüz kilo undan ne 
kadar ekmek çıkarılacağı hesap
lanmamış, :esbit edilmem:iııtir. 

Yeni ekmek ç,eşnisinin eskisi
~ tefevvük edeceği nereden bel
li olımuştur? 

Be.ed:ye tarafından hazırlan -
mış olan yeni çeşninin tecrübe
leri eşhasa ait bıııiunan fırın.ar
da yapJdı. Yeni çeıtni eğer fırın 
6ahipleıinin kazanç.larına nakise 
verecek mahiyette olsa idi hiç 
yeni çeşr.iyi usulli daires:nde pi
~irirler miydi? Halbuki Belediye 
yeni çe;;niyi halkın nefis ucuz ek
mek yemesi içİ'n hazır.amışlır. 

Nefis ve ucuz ekmek pişirmek 
ötedenberi fırıncıların isine gel
rrüyen bir keyf:yeltir. Bu bak·m· 
dan yeni çeşninin tekrar fmn -
lar<la. fakat belediyenin s~kı k<>n· 
trolü al'.ında pişirilmesi gözd€n 
geçirilir.elidir .. 

POLiS 

Yemek:en Zahiri aııdi 
Beşiktaşta KıLçali mahalle

sinde oturan Hasan isminde bir 
bisikletçi dün yediği ispanak:an 
zeh:rlenerek Beyoğlu hastahanıe
sinde tedavi altına alınmıştır. 

Arkaıiaşını Yara adı 
Beyoğlınıda Bos anbaşında o

turan ŞLikrü oğlu Ali isminde 17 
yaşında bir çocuk diin bahçede 
kuıı avlarken 15 yaşında arkada
şı Adnanı kazaen fl<>ber tüfegile 
kanundan vurmuştur. 

1 .oıosiklet Çarptı 
Cemal oğu Vahdet isminde bir 

adamın idare ettiği bir mo'osik
let Bankalar caddesinden geç<ır
ken 4 yaşında Agoba çarparak 
yara'am:ştır. 

---<>---

Şoför Ağır Surette Yara'ı 
Otomobil Harap Oldu 
Tarlabaşında oturan Ahmet 

Remzi isminde bir ~oför, 1640 nu
maralı o omobid ile dün sabah 
saat 5 buçukta, fevkıL:ade sarhoş 
oiduğu halde Şişliden geçerken 
Bomon\i durağındaki 184 numa
ralı tramvay ı;.reğine bütün şld
detile çarpmış.ır. Ne,icede oto -
mobilin ön k!smı tamamen par
çalanmıştır. Şoför de muhl:elif 
yerlerinden ağır suret e yaraı.an
mışt:.r. 

----<JO----
DENiZ 

Sersrri Fıir Ma in 
Karadenizden l:im:ır.ımıza gel

mekte olan Şule vap;ını K.lyo
sun dört mi. açıkiarında s<rscri 
bir mayin görmüş alakadarlara 
bt.dirmuıtir. Kaptan ara ih iya'
lı davranmaları tavsiy<> edi·:miş
tir. Bugün Karadenize bir ma
yin tahrıp müfrezesi gönderile -
cektir. 

SPOR 

Fa11er - Ga:at a ay 
Macı Yarıda K l ıı 

1 
Cumhuriyet bayramı münasebetl-

Je Fener - Galatasaray klüplerJ ara
sında tertip edılen kupa maçı diin 
Taksim sladwda altı binden fazla bir 
merakh önü.nde yapıldı.. Fakat oyu

nun nihayetine 25 dakika. kala hakem 
tarafJndan tatil olundu. 

GaJatas:ı.raym tam kadrosu karşı .. 
sında Fenerliler Esat. Rebil ve Fik .. 
retten mahrum bir kadı-o ile sahaya 
çık!ılor. 

Hakem Şazi Tezcanı.n idaresinde o-
111na tam saat 15.10 da G. Sarayın 
merkezden yapbfı seri bir hücumla 
b"'Jlandı. 

Rüzglr altında olmalarma rafm_en 
G. Sarayın üstüste yaphğı akınlar 

ilk dakikalarda Fenerlilere bir hayli 

korku geçirtti. 
GALATASARAYIN GOLtı 

5 inci da.kikada. yeni bir G. Saray 
hücumunda. iki müdafiin arasından 

derin blr pas alan Cemll sıkı bir şilt
le G. Sarayın golünü ya.ph. 

RW:garıa oynadıkları ha.ide başlan
gıçta yeüikleri gol Fenerlileri bir a.n 
şaşırttı ise de bu u.zun sürmedi ve 
derhal mukabil akınlara geçtiler. 

FENERİN BİRİNCİ GOLÜ 

iki Sarhoş Adliye e 
\er idi 

Hacı Hüsrev maha.lesinde o
turan Ilüsı::) in ve Q.r.ı.z,daşı Kur
ban fevka ade sarho.ş o.aı·ak Be-
yoğlunda rezalet çıkardıkloım -
datı i akala.r.rr.ışlarCır. 

7 lncl dakikada soldan açllan bir 
Fener hücumunda 'top ani olarak or-

1 taya ıreçtJ. Ve geriden gelen Yaşar 

~ıkt bir şütle bunu gole tabvU ederek 

C zer 'rir.de bir de b'pk bu -
!ur.an suçlular adliye:1e ver.il -
miş;,,rdir. 

-o---

Yu go si av Ticaret Hsyati 
lün Geldi 

Dün Yugoslavyadan ,;ehrlmize ı 
bir ticaret heyeti geirniştir. He
yet eski Türk - Yugosiav afyon 1 
bürosu deleğe:erinden doktor Mi-

1 hailov;,çin rei&Jğil\dedir. Bugün 
Ankaraya giderek yeni yap.la -
cak Türk - Yugoslav ticaret aıi -
!aşması müzakerelerine ba~Lya
çaklardır. 

İhtivar k~dın başını salladı: 
- Evet, bakın işte biraz evvel 

odamda şu mekubu buldum. 
Galip kadının elindeki ki\ğı1 

P"'~asını h:zla çekip aldı. Oku
mağa başladı: 

•Benim hakikatli dadıcığım. 
Ben arlık gidiyorum. Bundan son 
ra bir daha hiçbirinizi göremiye
ceğim. Galibe benim tarafımdan 
söy:e. Bunun böyle olmasının her 
ikimiz için de daha kolay, daha 
gürültüsüz olacağını düşündüm 
ve kararımı verdim. Küçük oıl;
lumu zaten canın kadar sevdiği
ni bilmez değilim. Fakat sana yal
varırım, onu bir de ayrıca benim 
ha'ırım için sev ve ben ona na
sıl baktıysam öyle bakmağa gay
ret et. Bu soğuk k:ş gecelerinde 
onu iyice ört bascır ve benim için 
yanak arından Öp ve yaramazın 
adetidir, ge.:eleri üstünü açar. O
nun için çok dikkat etmeği unut
ma emi dadıeıihm? Zavallıcık ilk 
zamanları tabii beni arıyaeaktır, 
amma ne olacak, biraz sonra alı
şır gider. Ona yavaş yavaş bü -
yüdükçe arada sırada benden bah
set. Ve sen beni nasıl seversen. 

takunını berabere yaptı. 
Bu sayıdan sonra oyunun heyecanı 

fazlalaştı. Ve her iki takım oyuncula~ 
rı dJ. ga.Ebıyeti lchll'rine çevirmek 1 .. 

çin büyük enerjilerini sarfedlyorlar
dı. 

FENERİN İKİNCİ GOLtı 
20 Lnci dakikada müdafilerin iler

de bulunmasından jstifade eden Bas
rinin ortaladığJ topu kale önünde ya. 
kahyan Yaşar stkı bir şüUe Fenerin 
ikinci golünü yapıı. 

Bu sayı G. SarayJıJar üzerinde bü
yük bir tesir icra etti. 1\-Jukabil akın .. 
tarla tekrar Fener kalesini tehdide 
başladılar. Ve birJnci devre bu vazJ
yel deflşmeden 2 - 1 Fenerin &'alebe
sile billJ. 

İKİNCİ DEVRE 
İklnel devreye her iki takım bazı 

ona da öylece beni sevdinneğe ça
lış. Zira dünya yüzünde benim 
hakkımda eğer bir tek iyi söz işi
tecekse bunu da ancak senden 
işitecektir dadıc;ğı.ılı. 

cBir de Ga.!ibe benim tarafım
dan selam söyle. Paki zenin para
sını k.a t'iyyen ben almad.m. Bu
na ina.n>masını on<lan bütün kal
b:mıe yalvar:.rım. Artık söyliye
cek başka Lir sözüm kalıınadı. 
Arka!da,>ım Sevime çok selam söy
le, benim için onu da kucakla ve 
göZ::erinden öp. Her ikinize de ba 
na gösterdiğiniz sevgi ve şefkat 
için bil.;ıeniz nekadar minnetta
rım. Artık A!ahaısmarladık ha -
kika:lı dadıc•ğım. 3öyledik eri -
n., yapmağı unu1ıınıyacağına e-

1 
minim.• 

Galip mektubu okuyup biti -
rince yine biraz evvelki şaşkın 
halile Dılbesteye dönerek sordu: 

- Kuzum Allahru;kına Pey -
man nereye gitmiş? 

Dilbes'.e gözlerinden yağmur 
gibi akan yaş arı silıneğe bile te
şebbüs etmeden: 

- Ne bileyim ben, mektubun
da bir şçy söylemiyor ki, sadece 

Şimdiki Harpte 
Asyalılar 

Avrupada garp cephesinde İngil
tere ve Fransanın, Almanya ile de
vam etUrdikleri harpten, Asya mil
letleri uzaktadır, diye bir düşünce 

hatıra gelebilir. 
Fa.kat muharip iki tarafça harbin 

pyeleri yalnız Avnıpada arazi zabt ve 
ilhkma münhaslr değildir. Kazana
cak &aratın 1'a1eleriııe göre, Asyada
ki yüzlerce milyon insanların istis .. 
nıarını devam eitil"m.ek, Aimanyaca 
bu istismarı kendisi ve laraftarı dev
letler arasında paylaşmak mak.~Uan. 
pJ.i.nları vardır. 

1914. - 1918 umumi harblne 3.C.0 
milyondan fazla nüfusa malik olan 
İngilterenin Hindistan, Fransarun 
Bindiçini müskm1ekelerini.n, Avru -
paya ba.rp cephelerine yarduncı kuv
vetler göndermek suret.ile, nakdi mü
zaharetlerle lştıraklerl görülmüştü. 

İngilter'! hükümeti şlındikl harbe 
hangi &'3YC ile girdi? Demokrasiyi, 
nıilleUerin mukaddera1.larıru kendi .. 
Jerinin tayJn etmeleri esa.,ını, başka 

miUeUerin lsi.kl.:iliııi müdafaa. için 
değil mi? Hindista.ndakl milli kon
gre ve milli liderler, umumi validen. 
İnglltereoin harp gayelerinin Uii.nını, 
vadedilen l.stiklilin verilmesini Jste
yorlar. Umumi vali, bu l.!fJ muha -
rebenin bllamma bırakmak istediğini 
bildirdi, harp gayeleriniıı tasrihlnin 
ınümkün olmadığmı n~rtyledfi"i be
yanname ile aııJattı ve Hlndistanın 

barbc iş!lraklni tayin lçio 50 kişilik 
istişare heyetinin teşkilini lsledl 

İran mebusa.n meclisinin 12 lnel ıo
tlma devrcslne başlaması münascbe
tUe Şehinşah Rıza Han Pehlevinlo 
nutukları, harpten teessüfü, harbin 
biti.ri~mesi lemenr.ilrrini, büküme1.l
nin siyasetinin kafi bitaraflık oldu
ğıınu beyan ve ılin ediyor., 

Ankara muahedesinin lınza.sı Ü'Ze

rJne, çıkanJan ~:ı.yiafarda Saadabit 
p::ıkhna dahil 'l'ü:-kiye, İr;ın, Afganis
tan, Irak hükümetıeri murahhasları
nın toplanacakları söyle::ıiyo:du. A
nadolu ajan~ı bu yoldaki haberlf'rl 
yalanladı. İranm Fars ajansı dahi ay
ni şayiaları yalanlamaktadır. 

Bu hidlseler, Türkiye de dahil ol
duğu halde, Orta. Asyadakt İran ve 
Afganistan ınilstakil devletıerlnin 

şimdiki harbin mub:ı.riplerden blrlsl 
lehine Asyaya sirayetine dair arzu .. 
lara malik olmadıklarını, bitaraflık .. 
!arını idame kararında sebat edecek
lerini lsbat. eyler. 

Şehinşahm nutku, franm da'hlti 
lnkı1ip ga.yl"ıerlnln, imar, fikir, me

denJyet S.'.lbao;ında ilerlemek hamlele
rinin kunetlendlriJmesine çalışaca
ğuu dahl &'Östrınektedir. 

JlAJ\IİT NURİ mMAK 

' u-s " kukıer!e çıktılar. Bu devrede 
rü:ıgıl.rı da lehine alan G. Saray mü
bacimlerl bU!.ün kuvvetlerlJe Fener 
kale.<Jlne yüklendiler. Beş dakika ka
d:ır devam eden bu tazyikten sonra 
ı· .. ner1Uer ttkra.r açtlnıağa ve muka
bil akınlara başJııdılar. 

Yirminci dakikaya kadar karşılık
lı hücumlarla geçen oyun zamanı za
man sertl"'meğe b~ladJ. Bu &'3 -

blyetfn devam ettiği sırada faviillü 
oywya.n Ali Rızayı hakem dııışarı cı

karmak i9tedl, Bn karar epey mlina
ka~ayı ıou<"ip oldu. l-'e AJi Rıza dıo;;a
n çıkmadığlndan hakf'm de oyonu 
tatil mecburiyetinde kaldı ve bu su
retle kupa maçı da Fener 2 - ı galip 
iken yarıda ka.Jdı. 

Fener. G. Saray KIUp!eri 
MATBUAT TAKIMINA KARŞI 

KOYACAK BİR TİM 
ÇIKARAMADILAR 

Dön Taksim stadında oynanan Fe
ner - G. Sara7 maçından evvel ya .. 
pılması ka.rar1aşhnl:ın Fener - G. 
Saray tekaüUerJ muhtelltl - Matbu
at maçı iki klübün bir on bir lckaü
dö seferber edememesi ,.-özünden ya ... 
11dam.am~ ve Matbuat takımı her lk.1 
klüp lc:ln de seremoni 7apmıştır. 

ben gidiyorum diyor. Zavallı 
yavrucağın gidecek neresi var? 

Ve bu sözl<ırden sonra ihtiyar 
kadın birdenbire ellerini· uğ~ş _ 
t;urarak hıçkıra hıçkıra: 

- Kuzum Galip dedi, size bir 
şey soracağ.m. Küçük Mel>ek mek 
tubunda Galibe tekrar söyle Pa
kizenin parası·m ben almadun 
diyor, bunun:a ~ demek istiyor 
bir türlü anlıyamadım. 

- Kiıçük Melek hem kendisi
nin., hem benim niimus ve şere -
fimizi ayaklar altına alan çok 
çirkin bir harekette bulundu. 
Geçen yaz Şadi çif:likte faiz bor
cu için beni sıkıştırdığı zaman, 
'guya bana iyilik olsun diye Pa
kizenin çantasından bir miktar 
para a!m·ş, benim kağıtlarımın 
arasH·~a karıştırmış. Ben de bunu 
unutulmuş bir para zannile Şa
diye verdim. Ha:l.buki dün mese
leyi bizzat Pırkizeden öğrendim. 
Ne kadar küçük hır mevkie dü•-. . 
tüğümü sen tasavvur et. Küçük 
meleği nasıl can•m gibi sevdiği
mi sen pekala lıiLir.si.n. 

VIU') 

Jl - BtR.iNCİTEŞPİ_' 1939 
!: 

Balkanlarda 
Yeni Bir Te;aş 

Mevzuu Yoktur 
B:ılkan d vlet!erinden 
hiç bir:si kendi~ini 
İtalyan himaye ve nü• 
fuzuna ter kedece k 
kadar çocuk ve toy 
değildir. 

Yazan: ETE.vl İZZET BENİCE 

Hüseyin t.'nhJt Yalçı:n'm Alman ve 
İtalyan matbuatının yanlannı kurca .. 
Jamakta ve bunları ekseriya vikı'\la
rw dışında hükümlere bağlamakta hem
isUcaU. hem de zifı var. 

Türkiyenin Almanya. ile doğrudan 
doğruya hiçbir ihtilıifı yoktur. İtalya 
Oe de bugün Join aramızda dosUuiua

icaplan dışında münaualı ve lhtlllflı 
bulunduğumuz mevzular gösterllemelt. 

İtalya Allnanyanın henüz mütleflkl
dir. Fakat, bilar.a.ftır. Avrupa harbine 
karışıp ka.nşmıyacğı ve karışırsa hanrl 
tarafı tutarak karJşacağı hakkında d• 
bugünden kat.'i bir hüküm vermeni.11 
manası yoktur. Bu Uib:ırla bize vaıı 

İtalyan matbuatına düşen karşılık!& 
vazife iki mUJet ve iki devlet münaso-
batmı rencide etm!yecek bir teyakk.ua 
ve vakarla bitarafhğm icapla.rına C"Ör• 

hareket aıuhafau rtmektir, 

Arnavuth.:k işgalini müteakip ,g-iiJı,. 

terde belkl, iki millet matbuatı arasın
da dostluk hudutlarını taşan karşdık.b 
neşri,at yapılmı~tır. Fakat, buna dot
rudan doğruya. İtalyan matbuatı aınrt 

olduğu için Türk mu.harrirlerinfn mı•
kabelesi satlere bir mU!i müdnfaa hl~ 
meti idi. Şimdilct halde ve italyanm 
tuttuğu ;yolla bunun da. 7eri kalma.
mıştır. 

Ancak Hüseyin Cahlt Yalçın, Türk.
İıigUiz - Fl'anSt7 ittifakının akdi mü. .. 
nasebeUle İ~aJyan muharriri Gaydanıq, 
i1d makalesini tahlil ederken bu ma. 
kaleleri re~ İtalyan htikümetinin 
noktai nazar ve lfadesi halinde tel:ikk' 
etmek me\·kUne düşmekte ve Balkan ... 
larm sulb, istikrar, ittihadına Siny~ 

Gaydanın ağzile ilk İtalyan ku.nd:ıiı
nm sokulmuş olduğu bükmıinü ver-... 
rek endişe izhar eylemektedir. 

Filhakika, Tü.rk - İngiliz - Fransı-. 
müdafaa paktının imzasından sonn. 
Balkanlarda. yeni yeni hareketler se. 
:ıUmi;ye başlanın.L~tı.r. Bu hareketleı 

arasında İtalyanın da kendisine g-örıııı 
gtımck islediği yollar, başarmak ls\t 
yebilecefi hcdefJer olabilir. Hatti .. 
İtalyanın ı-- / ıayesinde veya iştiraki al 
tında yeni bir Balkan bloku vücude 
getirmek i('ID bir proje hazırlandığ'l. 

bu projenin Bulpr Ba.şv"kiU.İıe, Ro .. 
manya ve Yug'osla.vyaya da verildiği 

haberi bile işaa edildi. Ancak. buni\ 
rağmen bu merkezlPrbı hh;blrlndett 
İta1yanm l.ıu teşebbüsü hakkında ma-
liınat sızmadı~ gibi tasvipki.r bir sea 
de işitilmedi. Bilhassa Amavutlutun 
istila ve işgalinden sonra İtalyanın 
Balkanlarda. imkan nisbetinde kendi 
payına bazı nüfuzlar ve imtiyazlar te
si'i elmiye çah~acağını hesap etmek için 
büyil.k bir zekiya yüksek bir klyase5 
ve llyakat<" ihUyae yoktur. Ilatta, İtal
ya kendio;lne fırsat verUlrse Arnavut
luğa olduğu gibi daha bir(ok yerlere 
de yerleşmekte terrddüt etmez. Am
ma, bunun için de gözönüne koydu.tu• 
muz şartın ve şartların tahakkuku li
zımdır ki. bugün i('bı Balk.anlarda bir 
ni.ifuz tesisine nr İtalya için maddi im
kin vardır, ne de vaziyet ArnavuUu
ğ'un işgaH gÜnlerindeki vaziyetin ay .. 
nidir. 

Sinyor Gayda, Balkanlardaki İta1yan 
hayat saJıa:arından. nüfuz emellerin
den, tahakküm sevdasu:.dan bahsede· 
bilir. Fakat, bugünün şartla::ı içinde 
bunu ciddiye alıp da İtalyanın Bal -
kantann &.tsanüt, l!iıtkrar ve aulbuna 
Uk kmıdatı sokloiu hakkıııda bir bü
kii.nı yürütmenin ve )"ine İtalyanm 
Balkanlılan hbna7e ve boTUDdnruk 
albna almak bledlttnln bir delili ve 
kari itadesJ saymak biraz da ckurud:ın 
nem kapmak• kabilinden birşey olur, 

İtal7a. hurin peki.li takdir etmek 
vazJyetlndedlr kl, YugoslavYa ve Ro
manya Polonya - Almanya harblnln 
başlama9ından önceki tereddütlü va
ziyetlere nazaran çok feraha cıkmış· 
lardır • 

Türk - inırtıı. - Franslz garanfül ve 
müşterek menfaatleri Balkanlara aza .. 
mi ferablıtı cellrdltl ır!bl ayne& Sov• 
7et Rusyanm Balkanlar statükosunun 
mllbafazası buswnındakl noktal nazar 
ve emeli ıle tezahür et:niştlr. Bütün bu 
şartlar ve vaziyeUer içinde İtalyanın 
Balkanların emniyet, istikrar ve Utl· 
ba.dı aleyhine bir tavn hareket aldı· 
tını Sinyor Gaydanın makalesindeki 
indi mütalealara dayanarak iddia et .. 
mek: ve hükme bağlamak bJraz istical 
eseri sayılmak lktiza eder. Hem, bütün 
bunlara ne hacet ki, İtalya b6ylc blr 
mıı.ksa.t peşinde olsa dahi Balkan dev
letlerinden hiçbirisi kendisini İtalyan 
himaye ve nüfuzuna terkedecek ka .. 
dar ne çocuk, ne de toydur. Balk~n 

devletlerinin menfaatlrrini bir ;1rada 
ldark ka-billyetlnl muhafaza edi"bile • 
ceklerlnden ve herşeyln İi!'iitiinde: 

- Balkan BaU;.:-nWa-rındır .. 
Diyebilmeyi daima cesaretle moha· 

(Arta.ı 3 üocü sayfada) 



•• u 
B t:ı fı 1 inci ayf7.dal 

kalb heyecanlle, ya şahlan bu moUu 
&iinde c-erek Halkev1erlnde 7apıla.n 
t.oplanhlarda rerek. halk kürsülerin -
de söz almış olan hatipler bu kuts:ıl 
Clinün büyük ebem:mtyeUnJ tebarüz 
ettiren Ebedi Atatürk'ün büyük ba
bra.sım hürmetle yadederek Cumba· 
rbet rejimine ve Milli Şef İnönü'ye 
kar')ı baihlılk ve muhabbet hislerini 
k-yit e7Jemlştirlf'r ve Comhuriyrt ı .. 
daresl albnda her ~hada bıa.şarılmq 

olan eserlerin değ-erlerini anlatn:ıq '
!ardır •• 

Aldıiımt% t.elıraflar bize dün 711r ... 
dun muhtelif yerlerlnde açılış \•eya 
"azıesa.s törenleri yapılmış olan ba
:rındırhk. ec;ıerleri ve kültür mües .. 1 

• 1 
ıeselerl etrafıocb da ıu malu.ma&J ver- , 

mektedlr: 1 
TOKAD'DA: 
150 bın liraya m:ıt olan ve bC$ ki

lometre menfeden l'CUrUen şehir iç- ! 
me •117• tesl<satı ile Merkn l'azar 
DahlJreai ile Turhal'da yapılan mo .. 
dern ilk okul ile muh&.ellt 13 köyde 
;rapılaa ilk okul blnalaruuıa reaml 
küşaUan J'&pılınışıır. 

GAZİANTEP'DE: 

Beledl;re larafından - edllmlt 
olan meababa. aotult hava deposıı, 

barsalthane Ye şelıJr fldanlıiı ile bir 
küJ teşkil edrn hayvan pazar Vf' de
ri sallf blnalannuı açılqı ;rapılımt • 
lır. 

TİRE'DE: 
Beledln tarafından !50 bbı lira 

aarfedUmek suretite seUrttlen ehlr 

leme suyu teslsabnın belediye mü - 1 

esst>seleri müdiriyeU binasının ve haJ'· 
'Van pazaınm açılışı 7apdmıştı. 

BAYBLRT'TA: 

a 
siİRT'TE: 
\"eni ilk mektep binası ne &"iri fı

rının, vali konafınm açılış merasJm .. 
ltr ya1nlmı1. hükiımet konağı ile 
Siirt'ln iyi su;ra kavuşmasını temin 
edecek olan bü;rük su havuzlarıDJD 
vazıesasları yapalm.qtır. 

TRİLYA'DA: 
İskele ve 40 metre m:unluiundakl 

nhtımın açılqı yapılmqtır. 

p..; DİK İ'TASYON BİNASI DA 
DtlN AÇ:LDI 

Devlet Dcmlryolu idaresinin Pen
dlkte 7aptJrmakta oJdufu yeni ve 
modem istasyon binasınm inşaatı 

bllmlf, dön, idarenin işletme müdü
rü B. Abdullah tara!ından açılma 

mC'ra!lml ::rapılmuJhr. 
İş1"tme müdürü binanın inşaatını 

&ebarüz ettiren Ilı!& bir nutuk söyle -
diken !llonra kurdeliyı keserek lstall • 
yonu açmtşhr. 

Bu bina 3 senede ve 70 bin liraJ'a 
inµ rdl1mt .. ttr. 
EDİRNE'DE: 

Edirne (İkdam Mllh•blrlntl•n) -
Cmnhariyet ldaremlslr 16 mcı ;rıl

dönümü fevk.alide bir tekllJe lea'll 
•dllmlfllr. 

Geee VUl.7et tarafından Ralkıevln
ie Yerilen balo sababa kadar aq'elJ 
bir halde l'~mlııllr. 

STOKHOLM'DE: 
Slokholm' 30 ( A.A.) - Cambarl-

1""tln 16 ıncı yıldönümü dün e!('IJI -
ttmtıdle J'Prll ve ecnebi blrı:o'k mim
*•• sentm hasarfyle vr. merasimle 
«u&Janm:q ve ba münasebtı!tle 1'&Pı
(an kabul resmi pyet samimi bir ha
va Jclnde C'f"fmltUr. 

ATİNA'DA: 

Allna, 30 (A.A.) - Türklyo büyük 

cletsı Enis Akayron. dün, biıyilk elcl
lik binasında. Türk kolonisini ve Türk 
- Yunan cemiyeti izasını kabul etmiş

tir. Kabul, çok samimi bir hava icln
de cere1an eylem.fttir. Büyük elçi, 

r.ıüteaklben, muhtelit Elen rlcallni.D 
tebriklerini kabul etmlşt1r. 

Dü.n gece, büyük elçilikle parlak bir 
kabul resmi tertlıt olunmuş ve bu ka- • 
bul resminde Elen hükômet iusı, 1 
kordiplomatik ve Atlnanın yiıksek 

muhitine mensup birçok kimse huır 
bulunmQflur. 
BÜKB.EŞ'TE: 

Bükreş, 30 ( A.A. l - Cumburlye-
tin JG ıncı J'lldönü:mü miiDasebetlle 

Bükreş bilJ'iik. elcisi Tanrıöver ve re
fikalan dün bıiJilk elçilikte öğleden 
evvel Türk kolonisini •e ötleden 
sonra yabancılarm slyareUerini ka -
bul etmiflerdlr. Bu mes'ut 7ıldonümü 
münasebetiyle ,.apdan kabul resmin
de saray erki.nı, Jnikômet hası ve 
kordiplomatik ve yüksek Rumen sos-
7eteslnden blrfok zevat haur bulun
mu4 ve çok umlmi bir hava lelnde 
«ece yarısına kadar d,am etmiştir. 
BUDAPEŞTE'DE: 

P,.ıe, 30 (A.A.) - Camhurlyetln 
16 mcı yddönümü bayramı münue -
bellle P°'le elçlmb Ye Bayan tlnay
dın larafmd>a elçilikle parlak bir 
resmi kabul pptlmışhr. 

Kabul resnıbıde Macar fikir ileml
ne mensup birçok aevat, heyetler vıe 
buradaki valandqlanmıırbp 111 lı.1-

tl bulunmwıtar. 

iKDAM 

ı....__.....;;.__ ..... I ı A man Denizalhları 
Lodo,,,tan Poyraza-· Fa J.ı·yet erı·nı· Artırdı 

&t-n nt rasatçıyım, ne müneccim, 
ne falclJ'ım, ne k.aptan- Fakat, bu. 

lodosun arkasLDJ pek beienemiy.,. 
rum. 

Kaç ,ırUndür, olanca hızı ve hıncs 
Ue durmadan esen &"ÖZÜ ya.şh lodo
f.un, benU:.ı: durmadıiına ve ıunun 

şurasmda Kasıma da ancak bir haf
la ka.ldığtna &"Öre, ·aa1.a1ıtan bu 7ıl. bl

xlın Kasıma.fa. hem suratı asık. ve gOzi.1 
bol yaşlı, hem de sıkıca bir poyrasla 
pek hırçın, pek telişh c'rcceie ben
ı;lyor. Kae cündür, olanca hm ye 
hıncı Ue danııadan orlalıfl kasıp ka
vuran ve henüz durmaya da ~k ni
yeti yok l'lbi cörünen bu lodos, he
le bir, iki ı-Un daha sürer de sonra 
sert bir yatın.ur ve poyrazla nöbet 
değişecek olursa, siz seyredin o za. -
man kömürcü, oduncu ve !IObM'ılar

dakl vakitsiz sevlnei! Vakla, henüs 
kışa rlrmrdik, daha önümüzde ha

fit te olsa Jine hatırı saydır cinsin
den biraz Sonbaharımız varsa da 
bu kadar hızh, hınçlı ve uzun süren 
bfr lodostan sonra, OJlt.si Sonbahar .. 
dan siz artık hayli' cörün! Bu son ıo
do, ı-tbl "österdflJ n1-.anelerle ba ;ral, 

erken letrlf buyuracaia benzıyen 
mübarek kış, bari oldu olacak, haki
katen erken celse ve vaktile yapaca
imı yapıp yine vaktllc celdi!I J'Pft 

citae de nice yıllardır cörmedfiiml8 
&iizelım İJkbaban, ör.ümüzdekl NJ • 
san, Ma;ru &J'lannda atu tadile ye 
doyası,.a cörsek! 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Dün Birkac İngiliz Vapuru Eatınld1, Al-, . 
man Tayyarel)ri \ngiltereye Hücum Ettiler 

l.ıondra, 30 (A.A.) - Bu sa- 1 
bah K~nt'ın şarkında hava td1- ı 
J.iıw.;ı l'Şareti verilırjş, a,çaktan 
uçan i~ıı:z tayy are:en görülmüş 
lür. 

Verilen ma.ömata göre, iki Al~ 
man tayyaresi b.r İng>.iz tayya
re,ile harbe tutuşmuştur. 

Ayni saa te Lor.dr"da Vhite
hall mahall.c.>ln<le tehıi.«e işareti j 
verıım.ı; ve 15 dakika sonra teh
like sonu düdüğü işitilm:ı;tir. 1 

Keza K.ngstaross ve Sant -
Paıx. as mahaJı.ele<imde de a"8rm 
lar verılrr:' •. r. 

F.rth Of ı, orth'da da bu sabah 
tehiJ.Ae düdüA:er. ötrr.i.;,.ş ve a.zrm 
yarım saat sürmüştür. Çok uz~k 
n"'safeden top ses.eri işit;lmiş

tir. 
Bu sabah Kent sahıllerinde duş 1 

man tanare.e!inın yaklaştığı ha
ber \'l"rılm.:..ş ıse ae az ~aman .:>vn
ra tehlikenin geçtiği bi;d:rilmi.ş
tir. 

Bernc. 30 (AA.) - Alman mat 
buatı, denizaltı harb:nd~ mutte
f.kı er tarafından elde edilen ır.u
vaftakıyet 5€-bebi:e büyük bir 1 

infial göst~rmekte ve Alınan 
denızal tıs. h ücuml.annın ar. acu.
ğını bild..rmekıedir. 
ALMANLARIN BATIRDIK.LAR.i 

VAPURLAR 
Londra, 30 (A.A.) - 8 bin ton

luk Maı:ıbaur vapuru Atlasdeni
zir.de b.r Alır.an tahte.bahm ta
raf;r.dan batırılınışt.r. Diger ta
raf.an Lı ıı s ve .>ain t Mıdon 
Hut. isım i balıkçı ı:em· eri şi
n:al d~nızınde batır~ımışt.r. Sı~ 
mal d.n z.n<ie bir Norv ~vapuru 
ba.mıştır. 

Lond:·a, ::o (A.A.) - Yorkshire 
Post il-"- ,inın askeri muhabı
ri A m n) :ın n taarrtız me-se!(,sin 
deki hat'ı hareke ır.:ie değ.ş.kıik 
olduğunu haber veryor ve diyor 
k:· 
A;maı- şef eri böy:e bır taar -

ruza taraftarı. rlar, Fakat Hitler 
tereddül elrrekted.r. Hattı bare
kc.'eki d ği 11.ik, şüphesiz dcıı.;z 1 
de ve havada bir hücumu ve or
du kısmı kü isine A maııyayı mü 
dafaa gıbi ta' i bir rol veri.mes.ni 
dNpis ec'en Görins: - Rae<ler p!Jı
nı yüzündendir. 

Misafirler elçllltın mllkellef bil -
feslnd~ luz edilml4lerdlr. 

~~-~-'!!!!._~!!!'!!!!!!!!!!!!!""!!!!!!!!!!!!!!~-ı!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Bitaraf PEŞTE ÜNİVERSİTESİNDE: 
Badapeşle, 30 (A.A.) - Turan ee

mlyetl, CUm.buriyctlmbln yıldönümü 
mtlnuebellle ayın 21 sinde Peşle Da
rülfünununda bir toplanb terUp eı... 

mlt ve reis profesör CoUsekl acış: 

nutkunda Tilrk mDlellnln harlkallde 
terakkisini hararetli söslerle ifade 
~ U, ve Atatürk.ün dehası ve ba.ş.ard.ıiı 
büyıik. fikir karketlerinl tebarüz et .. 
tlrerek onun tanlı arkadqı ve halefi 
!'-filli Şefimiz İnönü're ve kardet 
Türk milletine saadet ve muvaflakl .. 
yet dilemiştir. 

Bir Blok 
(B:t tarafı 1 inci sayfada) 

şarkiye de sirayet ettirecek ma
hiye' le bulunup l:ulunmadı,i!ıru 
istikbal ~terccektir. 
BiTARAF BLOK i:\IK.ı\. 'LARI ı· 

Roma, 30 (A.A.) - ·Royter. 

Lodos Fırtınası 
Devam Edi or 

(Bastarafı 1 incı say-fada) 

Erdek liman reislıgınden gelen 
hab ı c ı:ore, Erde.« lırr."nına ge
leccgi bi.dırılen Kut:u şilebin -
den bır haber yoktur. Bandırır.a
dan lımanımıza gelmekte olan 
Trak vapuru da yo.da bıiyük teh
like.er geçırmış, yok·u= can
kurtaranlar dağıt•.mıştır. 

çıktığıncıan (Birınci) mo.oru an
ca:. " . cyı Buyuk.da) a kadar 
gö , 1;e karar vermiş, ve yola 
çı.i:..r. ""°ard 1r. 

Heybeı.ıden •onra mo:ör sula
rın $i<Jdetii pan yapmış ve iç.n
dekiluin ıs! mdadı sahilden işi
ti. .cı..gındiOn sular motoru açıga 
gö.ılnniı.ş.ur. 

AYJl'A - ll 

Başarıcıhğımız. 
daki Mucize 

.Baş tar 1 y. ılaJ 

. ~u itibarla, At:ı' urk \e İno • 
nı.. un her cu.ı. ~ .. b z· n ı 
lerımız ıç n oldug., bı 
n l en ıçın de fevkali: e b r r u
S"-',ye, ,fa esi ı<;ınd buiı:nm"k
tad r.ar. 
Onl~r .n her SO• · lı r ını• a

nır. bır denemek .t:i h~ e
ler ıç.nae } oguru.r. ıı.:n \ ç .a
rar al.ma.nın ne •ees d,r \ e mah • 
yet eri itibari:! birer d<·rsı.rıer. 

Bunun i<;ınd.r k. M a Şdın 
bu dei.aki kısa hitabe en de b12e 
1939 un bi.ıtiın du.n}a)a am;l 
buhranı ka.n;.sında d. ıı ve ha
r.ci bakımdan bir bah i:> ar ılt 
mazhar.ye ı ıçıı de bul;onuŞU1'1u
zun _sırrını, başar!<:ılıgımızdaki 
mucızenın anahtar annı vernKA
tedır. İnonu, dıınva bcı.lırzn nda 
Turkiycye baht J ar x getırme
nın sırrını d<.irt ana esasta teba
ruz ett.ri} r: 

l - Mi.li giıven 
2 - 11 .et hayatında nifaksız 

beraberl.k 
3 - Vatan müdafaasın<la c;eun

lik ve haz,rlık 
4 - Va:anın mudafaa edı ece

ğini ~üphesiz bir halde bılıundur
mak. 

Hadisererın ve bey ne:m 'el dip. 
lomıtsmın çeş.tlı inkbaf ara ge
be bwundugu ~aman arda ayni 
zamanda dürüst \'e sıl.im bır po
li ri<a yolu ıie bır m'le ın huzur 
ve bahtl,) arlıgının nı;s l temın o
lur>:luğ<Jıu b:ze b ı d .. :1 esar; !çın
de ızah ve tebaniz ~,tiren Milli 
Şef bu di.ır, esas•n vasıl o.acaı:ı 
müstak~el neta} ıci de bize bq,a
reLle üa<le etJllı.; bulunmakta -
dırlar: 

•- Gelecek sene, senin bu sal'
sılmaz vasıflarına insaruyet ıi..e
mın.n daha zıyade dıkkaı ed&
oeğine eminoL• 

Beledl;re laralmdan 55 bin liraya 
n11tınla.n elektrik santrtUnin, 500 
mttre m:unlutundakl büyük eadde
nln, 53 bin 600 liraya m:ılolan Halk

evlnln, 15 bin Uraya malolan ayğır 
de-posuoun ve muh&elif köylerde ln-
9a rdlleu 36 eiitmen okulunun kü • 
tat resimleri yaplİm.JfLlr. 

KA.YSW'DE: 
90 bin llr&Ta malolacalt hill<ilmd 

konaiınm lemell alılmış ye 95 bbı li
raya iqa edilen İsmet iııönü ku. ens
lltiisÜJıİİD açılıt menulml 1'•ııı.inıJf -
lır. 

Finlandiyanın Sovyetlere 

Vereceği Cevap Hazır 

Bundan birkaç gıin evvel istişare/ 
için Bükreş'e davet edilmiş olan 
Romanyanın Ankara ve Be~rad 
büyük e~1 eri evvelsı sı ce Kral 
Karolla dört saatlik b:r toplantı 1 
yapmbışlard r. Bu toplantıda Ba.ş ı 
vekil Arı<e'.oianu ve Hariciye Na
z rı Gı;Ienko hazır bu}unmuşlar- ,. 
d:r. Muzakereye dün de devam 
ciunmuş•ur. 

Bükre~'in iyi malümat alan ma 
hafilir.de beyan olunduğuna gö
re, müzakereler Türk - İngiliz -
Fransız paktının Balkan polit:ka
sı üzerindeki tesri ve Avrupan ın 1 
cenubu •arkis·· de bitaraf bir 
blok teşkıi:i imkanearı ve Balkanı 
-devlıetlerile büyük komşuları a
rasmdaki münaseobet.ler eLraLiı
da cerevan etmişt!r. 

Buniard::.n başka Arr.avutkö -
yünde Sarraf burnur.<la dem<r;i 
buıunan Rıfat:n kotı-.sı d=irie
r.ni kopararak sahLe dıışmüştür. 
Mo önin burnundaki baston sa- 1 
hL<ie merhum müheııdıs CcWin 
kansı Zfhraya a·t evin ikrr ; ka
tır.a ç~.~pmış \'e duvarda 30 san
tim genişliğinae bır aeııl< açmı~
tır. 

Kadır.ıa..-ın dehşetli karkusu 
ka:rş sınca 3 s:ııt sw.ar_a bo -
ğuşan lılmı tayfa.arı ILhayet Yu
nus fabrikası aç.karına gelmlş
ler ve t<'krar istimdada başla -
mışlardır. 

Fabrika amelesi buna lakayt 
kclmaınış, b:n müşkü atla ve ken 
di vasıtalari.:e motöre kadar ı::i
derek kaı!ınlerı ve sırasile tayfa
ları kur arnıışlardır. 

Dört mıitebarız ana pre sip u
zerındeki hat ve hareke ile bu
ı;ıünıi kazanan Curr:hunıet 'I ur
kıyesı ıç.n bu cum nın en bü
yük mana.aI"ndan b n de hıç 
şuph<liız bunun ınsan e üze
rindeki te5irlerın n ölçıLuaür 
ki, Milli Şef bunu da 2} n a e
barüz ettınr.eyi fayaa. bulma.A
ta ve bunun verı.ı:r..nı gelı:cek yıl 
bilhassa daha fışrkar ve bar z b.r 
surette a.aca.ıımızı ışaret etmek
tedirler. 

ŞÜKRÜ AHMET 

1 
KIZILCAllAMAM'DA: 
29 k~ mekleM ........... 
ZONGVLDAK"l'A: 
Yeni IÜlllrWl blnpp=m, iki R ıe

slsabnm Ye 90lak hava de"9Ull
açı!Jt merasbnlerl 7apılDllf, şehir ra
zlnosa ile olellnill de lemellerl alıl -
Dll')bl'. 

KASTAMONU'DA: 

Kıı enslllüsiinün, lise pav;ronlan
ııın ve Çoculı Eslrıeme Kuruma bl
nasıom açılq &örenleıt 7apılmqtu. 

ERZUllUM'DA: 
Mııhlellf ltö7lerde 13 ilk mektebin 

Ye şehirde tesis edilen bilJ'lllı; ha911· 
zun açdlfJ yapılmıştır. 
MERZİFON'DA: 
83 bin liraya malolaa sa leslııalı a

cılnuşlıT. 

ELAZIG'da: 
40 bin liraya malolau hltJlllı; lllı. o

kulun •oıllfl J'&PıJmııılU. 

YOZOAD'DA: 

Vail konağı, modem mezbaha, Sur
nn.da Parti ve Halkevl binaları, Bo
tulı;ran kuasında llı.1 bqday amba
rı. Hamam nahiJ'eaiıade Parll binası i
le seleklör binası, bir köyde nahl
:re miidürlütü binası ve mııhlellf ltö;r
de '- edilen 10 ilk okulaa açılq 
iönm!J'aııı1mıt1ır. 
BiTıJs'T& llalkeriala .. ....... 

lıanın açıl" Mlroalen 1'11P' ..... lır, 
KAllS'DA: 
Yapılmalda olu ltt lidlOY&llık ı. ... 

heleklrlk -lnlae J'anı- Dlanlı 

leols edliee " lı.llonlllk ADka'" .,.. 
IUlş r09DI ;rapıl-111'. 

IUlKLAU:LiN'DB: 
Ballım b- De Baha ... ! elelı

trltt untn.11 vı Ralllevt bh•S!n•n n 
-hlellf ...,.,...... ı.ı. oluaıı dllrl 

eflllm oklll- 1111111 liinaleri ıra -........... 
GiaaUN'DAı 

CaınlulrfJ'el - fte il •enaeU 
blik m. .ıı:.ıu .,..,.. nPtlmıtıır. 

Tesbit Edilen Cevap Yakında 
Moskovaga Gönderilecek 

Helsinki, 30 (AA.) - Finlan
diya hükümeti, Sovyet tarep:eri 
hakk:nda siyasi partiler reislerile 
müzakere'ere devam etmiş ve Ha 
riciye Nezareti tar.afınd:m Finlan l 
diya heye!.i murahhasası için ha
zırlanan tali.matı tetkik eylemiş
tir. 

Bir Otobüs 1 
(Ba$ tara!ı ı inci sayfada 1 

mede tramvayın ön cam.lan ve 
kap sı kırılmıştır. 
Çarpışmaya sebebiyet veren o

tobüs; ienni saatçi dükk5nının da 
camlarını kırarak, diık.kiinın içi
ne girmiştir. 

Müsademe neti.cesinde kırılan 
cam:arla, tramvayın va~mamı Hiı 
seyin ile Karamürsel mensucat 
fabrikası müstahdemlNinden Fe 
ridun, '.3üleymaniyede oturan Se
miha ve Cemil oğlu İbrahim na
mında bir genç hafif surette ya
ra lanm.:şlardır. 

---<>--'--

üniversite Bugün 
Merasimle Açılıyor 

Resmen haber verikli~ine gö
re Moskovadaki Fin:andiya mü
rahhası heyetine mahsus olan ta
limatın metni, hükume•, parla -
mento reisi ve parti şefi arasında 
yapılaJl bir istişareden sonra 
kabul edilmiştir. 

Mühim Bir 
İtiraf! 

(Bas tanıtı 1 lnM say1'od•l 

hllktıııeUne Ye Vallkana birer 

muhtıra ... rtımlf olduflmdan ha· 

berdar baııu-adıklannı da taarlh 
elmelı.ledir, 

lııtra!llfpaııl p .. leslnln Din

len blldlrdltlne ı;öre, Prens Slah

renberr, .ımt11:re ludar Çekoslo

ftk;ra'ıım A"9llılrya n Maearta
&an De ltblrllll ,.._... ~ 

malıallf ballllWI iL ._ De 

Parll'te bir dl'ı ı•ı .... _ 

tur. lht - ......... , .... ..,.,.. - ·-

-- - ...... llr. 

ll1ıCil1 linlnnllede J'ODI .ıen 7tlı 
meraalmle qıl.-klır. Beklir b• ••- _lflll_,ıwııı.ııı-.ı11111ıllll!ıllııı.ııı-.111111ıı111~ 
-belle bir ••lak ııöyll;rerek ünl
nnlleıılıı bir -ııı. raall;rellDI ha
lila .. _ittir. 

İTİZAR: Yazımızın çoklu~nda!ı 
_ cAtatürkün Son Günleri. a

drnclaki tefrikamızı koyama
dık özür di:.eriz. 

İTLYANLN TESLİHATI 
Rcnr.a, 30 (A.A.) - Tribuna 

l{azetesi, faşist İtalyanın muaz • 
zam teslihatını rnevzuu bahse • 
derek d.iyQr ki'. 

1 alvanın sralı.lan, memh!ke'in 
ha-rp kudretini açıkça gösterir. 
Memleket her ihtimale karşı ko
yab·ıecek vaziyettedir. Trablus, 
Habeşistan ve İspan,·a harpleri, 
Arnavuthıktaki seri hareket İtal
yanın gerek manevi gerek maddi I 
kuvvet ve kudretini bütün dün
yaya göstermiştir. İ'alyanm mü
se) ah kuvve lenini takviye için 
tahsis olunan on yedi buçuk mil
yar liret memleketin harp ka
biliyetini ve hadiseler ürerinde 
kat'i bir tesir yapan kuvve:Jer a
ras!'llda İtalyanın birinci derece
deki rolünü arattıracakt:r. 
ALMANLAR BASARABYADA 
TELAş ÇIKARIYORLAR 
Bükreş. 30 (A.A.) - Romanya 

gaııeteı'ert. Sovyet kı•aatınm gıl
ya Basarabyaya llirdiitine dair 
Kopenh141'dan çıkan yaılan bir 
haber hakkında Tasa ve Royter 
Ajanslan arasm<hı teati olunan 
te}gra.fları neşrediyorJar. 

Maamafih Ahnan unsurlannın 
te!Aş çıkarmağa çalıştı~rı kay
dolunmaktadır. Bazı Ahnan ti.ca
reıhaneleri Baııarabyadalti şube

lerine bütün malları eski Roman
Kelıl6rlin n•ll<u• millealı.lp: lnl

••nllenln en eslı:I lalebelerlnd..,. bir 
ıreaı Ye • J'mıl lalebeleraed bir Ba· 
71Ul birer DDhılı ıı6ırll1eeeklerdlr, 

flllılllW-ııı.ııı-.111111ıı111_,ı ....... llllllılllllllııfl ya topraklarına nalıl:etmek em-
-- - rini vermiş:erdir. 

Fırtma karada da tahribat yap
m:ı;tır. Şehir tiyatrosunun ve Te
peı;,aşıooaki Cumhurıyet gaz.no
sunun çitıları uçm;ışlur. Beşik
ıaşla dere ioçiı1'ielu Emliık.i MıJ.i
ye,te aıt 12 numaralı eov ile Fa
tih.e Kocadere mahır.lesınac 37 /2 
numaralı Pıraevse ait üç katlı b•- ı 
na y..Wmıştır. Fatıbı.eki binamn 
yıkı.ıacağı evvcklen an.aı;uarak 
derhal tahli) e edıimiş, Beşıktaş- ı 
taki ise boş olduğundan insanca 
zayiat o.maın:şt:r. Kırracaanmet 
mezar lıgır.da iki servi caddeye 
yıkı.mıstır. 

D.ger taraftan dün akşam saat 
16,20 de l.zrrıit.en limanuruza ge
lecek o.an U gur vapuru yoııda 
f r. ınırya tutulmuş ve geç vak.ite 
k d:ar limana gelmemı:;tir. 

11 KJ.Ş.I ÖLUM TEHLİKESİ 
GEX;İRDİ 

Burgsz adas.na kayıtlı 286 nu
maralı ve Hasan Kaptan ıdaresin
deki (B,rin<:ı) motorü ıçerıs r.de 
11 kişi ;_e bırl.kte bır kaza geçir- . 
dik en sonra Yunus çımento fab
rikası amelesi tarafından kurta
nlmıştır. Hadisenin tafsiliıtı şu
dur: 

G&latada Senjorj hastahanesi
nin papazlarından Yugoslav teba
al. Anton Osven evvel.ki gün yor
tu münasebe.ile Buıy.ıcı: adası
na gitmiş, orada fücceten öimüş-1 
tür. 
Vak'ayı haber alan hastahane 

diğer papaz Anron Dorofenlka 
i.e Alvozya, Haberti:na, Y afreda 
isimlerinde üç kişi cenazeyi lstan 
bula getirmeğe gönderüıniş, bun
lar dün sabahleyin Bıqua ııide
rek cenazeyi alıp gelmek istemiş
lerdir. 
Havanın hali yüzünden lstan

buİa ,ııelnı<!k imkansız!ığı ortaya 

Fabr:kan.n hastahanesine ge
tirilen kazazedelere ilk müda -
vat yapılmış fakat korkudan bay
gın düşen Yafreda hastahaneye 
ya tın: mıştır. 

.Motör yine fabrika amelesinin 
palamar atarak c;e kme5ile men
direlle alınmış, fakat orada kara
ya vurarak suların tehacümüne 
t.erkedilmlş.ir. 

Hadise Kartal jandarma kuman 
danlığ nca tetkik edi'erek kaza -
zedeler le cenazenin Is anbuı' a gel
meleri temin edi'.mi.ştir. 

PE..."iDİKTE FIRTINA...~ 
HASARATI 

Camlar kıf"lmış, 13 ağaç devril
miş bazı evlerin kiremitleri uç -
muştur. 

Keza, Kartalda da zafer takı 
fırl:na yüzünden dcvrilmış bura
da da cam ar ve kiremLUer kır;l
mıst r. Yunus fabrik&ınnda 300 
harici lılmba yerinden kopmuş, 
fabr·.kanın iskelesi de da}fıalar 
ta:raf•ndan verinden sokülerek a
çıklara götürül.müşıür. 

Kadıköy kumluğunu sular kap
lamış, Haydarpaşa sahilini de 
d.Jgalar istila etmiştir. 
Bostancı sahilinde ikisi kum 

yüklü 4 motör bir de mırvna bat
mıştır. 

KALAMIS VAPURU KAZA 
GEÇİRDİ 

Dün akşam, Ka.la.m14 va\'Uru, 
Hayd~ köprüye geW-ken; 
fırt:na ve dalı(a!Ann tesiri i!e va
purun pencerelerinden birinin 
camı kırılmış ve o esnada. bu pen 
cerenin yanııııda bulunan ~ 
!ardan Vahit, ıefikası Llmia ye 
çocuAu cam ,parçalan ile hafif
çe yaraJanm·~ardır. 

lstanh'1lda Umran 
Hareketleri 

(Bastarnlı 1 inci M'rfod•l 
hemen her köşesinde rordııtlbııb 

kasma Ye hare faall1etl bu anuıan .. 
mızın bir aa ene! ~- ıreUraı-
tbıln mtiJdesldlr. 

istanbul 16 me1 Ttlmı be -na 
harekeUerl orlasuıda meoalslle öri -
•erek kaUadı. Taksimin ;rlUanü a • 
tarlan ırüııel bir park ~inde, mllh• 
&efem bir l'utaoda verl1ea resmi ba· 
loda maUa cflnllmtbil ,..... ile kat

layanlar, istanbalan Taksim ctaı bir 
bahçeye, sa:ılno clbt bir blna7a ne 
derece muhtaç oldutunu ve bu lhU .. 
,.acın C'ldtrllme 1 lçln çok yerinde ve 
muvafık bir eser mryda.na retlrtl • 
mış oldoğııııo bir kere daba lasdlk 

etWer. 
Lütrı Kmlor ve ark:ıdaşlan büyült 

mlllel bayramı l'ÜDÖ yer 1er. bucak 
bucak dolat&.ılar. 7enl 1111 •e orta 
mekteplerin kuşat re mini 7aptalar: 
Atat.tirk kôprusünde: cYqaaın Cmn• 
harl;rel nldalarlJ'le k.,._n hal
kın bıi;riik MYinelerlııe ıphll olda
lır, Gümöşaaya • Tak im Balvan
Dlll aeılma &öttnloe riya.set ettiler. 

Büllin bunlar bir ııeblr için, hele 
bll;riik ba:rnuıwıı lı.allamakla olaa bir 

plılr ~in - ••il• loidiselerdlr. 
Tl:raln bbıa-· -u altNlll 

ırta de biaııbld ...... lılr ~ 
lr""7-lır. 

.. lılr ......, - - ..... ---- .. ---.....,.... ....... -- ....... 
......,.: Lllfl llınlar ba bık1'af hm· 

m ft lıaml-1 felee atnlnıa•ü I• 
tin ....... ..ıenı :ra_.. ·=• 1 

eldaflunı h• ha"*ell De - -
Mr ln•etbr. Bm kenıllslae ...-. 
bllea lılr Yali Ye Beledl;re P 1 1 tee 
tek bl;rllk ......... --Mllldo ... 
risel biaıı'blılllll - ırlaeU_ ... 
ltbı el ....,. .... - .... -
ohmn=• lllleriL 

nr•"'im'ranu 
00000 

Balkanlarda Yeni Bir 
Telis Mevzuu Yoktur 

<Bat tarafı Z inci aırfada) 
faD e<leeeklerlndea emin olmak ce
nkllr lı.I, burun için ufukla banan ak· 
alnl ifade edebilecek de lelt bir la ... 
ltatel )'Oktur. 

Dlla 1 1 t he ..... a..w. tarrar• •lheefHnt 8lrbal ..,.... 

Ba IUbulatlır ki, bb artdı 8bı,.or 

Gaydanın bütün temeanUel"lne nfmcn 
Ballı.anlarda bir ftalyaıı daYUI lluune
slne lmUıı elmadıfı •• belki dostlukla 
ba alikaJ'I :raraiııılJ'a malaf letebbiıs
ler IMl'=eNletttt kanaatlndeyh. l BTEll fzZET llENfCll: 

(Bon Teısnr-> 
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' Şiddetli B~Ş ve DIŞ ağnlarını keser, ROMATiZMA, SiNiR, ADALE, BEL ağnlarına 
karşı bilhassa müessirdir. KlRIKLIGI, NEZLEYi, SOGUK ALGINLIKLARINDAN 
mütevellit bütün ağrı, sızı ve sancılarını geçirir. İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 

lfl1AM 7 AR.lıtlrtD& f'flFAlt VG 

AACC~~t Z~LJtt 
Tefrika: 69 

Davete icabet Etmemey~ Bağdatlan 
~ Kaçmağı Bile Düşündüler 
Şi:mdi Mansurun ansızın vuku-ı 

bulan bu daveti üçünü de haklı 
olarak tela.şa düşürdü. Hatta bu 
dırvelıe icabet etmemeyi, daha he
nüz vakit varken Bağdattan kaç
mağı bile düşündüler. Çünkü H:a.
llilenin sabah sa.hah kendilerini 
toplu bir halde istemesi herhal
de hayırlı bir işe deıaJet edemez 
di. 

Kaçmak fikrine Abdullah iti
raz etli 

Bağdadın neresini beğeııdJ:n? E
vinin hangi tarafta ~a edilıne
sini istersin? 

Abdullah ve kardeşleri Maıısu
run bu sözleıini dikka~e dinle
mişler ve oııun kendilerine karşı 
fena bir maksadı olmadığını a.n
layınc;ı müsteıih olmu.şlardı. 

Abslullah sadece: 
- Ya Mansur, dedi, intihap e

deceğim yer mutlaka Bağdat i~in 
de mi alsun.. 

lstanhul Elektrik, Tramvay Ve Tünel İşlet
meleri Umum Müdürlüğünden 

Jluhammen bedel Muvakkat teminat 
Malzemenin adedi. L. K. L. K. 

Yüksek tevettür sigortaları. 5951.- 446.33 
Alçak • • 6230.- 467.25 

1 - Yukarda muhammen bedelleri yazılı iki nevi sigortalar kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. Eluiltme 13/11/939 Pazartesi günü saat 15 te 
ldaremizin Tünelbaşında Metron han binasının 5 inci katında toplanan arttır
ma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Her iki nevi sigorta eksiltmesine iştirak edeceklerin 913,58 lira ve 
yalmz yüksek veya alçak Tevettür sigorta eksiltmesine iştirak edeceklerin de 
o cins sigortalara ait yukarıda yazılı muvakkat teminatı vermiş olmaları. 

3 - Bu işe ait &artnameler idarenin levazım müdilrl!lğünden panısız teda
rik edllebilir. 

4 - Teklif melctuplarınm ııartoamedeki taxifat claireslDde lıazırlanar.ılı: sa
at 14 e kadar 7 inci kattaki lr.onili17on lt1tiplljjne imza mukabilinde verilmiş 

bulunma&ı IAzmıdlr. (88«3) 

• . • '... ,. ... ~. "''• •• 1; .... ~ <-'01• 

- Hayır, dedi, Bağdattan çık
mak dol!ru değil, madem ki, Hali
fe bizi çal!ımuş, davete icabet Jit
zım. El!er haklumızda fena bir 
maksadı varsa kaçmak ta fayda 
vermez. Arkamızdan çabuk yeti
şirler. Hem o zaman suqlu gibi 
gözükürüz. Varalım bakalım ne 
olacak. Mütevekkil olunuı. Ka
der ne ise onun hükmü hakim
dir. 

Diye sordu. Bu suale Mansur ~-
ayni sadelikle ve kısa cevap ver
di: 

- Evet .•• 
Senelerce Arabistan içinde sa

yısız insan kanı döke d9ke vah
şet ve entrika tecrübesine sahip 
olıruış Abdullah, Halifenin bu 
(Evet) kelimesinin talaffuzıııı-, 
da gizli bir maksat sezdi. İşini e
sasından Allahına bıraktığı için: 

- Madem ki, dedi, yalnız Bağ
datta ikametime müsaade var, o 
halde şehrin ne tarafında olursa 
olsun bence müsavi ... 

ile SABAH, OGLE ve AKŞAM 
Her y•mekten ıonra gilnde a defa muntazaman dişlerinizi lırçalaymız 
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Demir Y oJlardaki Ankara Kadyosu 
Satıcılar Hakkında Yanıklar ~DALGA uZUNLuOu -

H d 
Salhi, hafif yanıklar. evvelce l<ay- T A n lt,TC a. llltl r- oa rw, 

ay arpa.şada Yeldeiirmeninde o- -... - - .a nadılm.ış ıhk ve sabunlu su süzdce 
*uran Rasim yazıyor: TAP il Ti a. t••• r- M ww teml:ılemelidir. Bundan sonra yanık ' • ._. -.- - · 

- Dün An.karadan &'eliyordum. İs- lUI -. UI &-. 1J6 K.w merht-mi siırerek bunun Ushinr de 
tasyonlarda mahallin yemişini, yiye- -

eeilnl, salılığa deler öteberisini cô-

türüyorlar. Hem edense bunlarda 

mü.,t.erJlerden fazla para çekmek me· 

nlu var. Meseli. Sapancada yarım kt

lolak bir elma sepellııe 25 lıunq ls· 

tedUer. Elmanın btanbolda.tl flatı 

maJüm. Sapanca.da 7anm JtUosunu bu 

lıadar pahalı ııaimaktu pye aolafl
hyor. 

Bence mahaJJin mem.m'lar.ı bunla
n •öuien ceçlrseler ve boraa tiatına 

bir tabaka pamuk ko:rarak sargı tıe 

sarmalıdır. 

Eğt-r yanıkta içi su dolu kabarcık

lar varsa bir loplo l(ne7I alevden ıe· 

eirerrJı:: Jı::abarcıJtlan blrtr blttr del

melidir. Yanıklsrda lemldlit son de
rece dikkat etmelidir. 

C"Öre blr tiat venel'r de müşteriler, 
yolcular fa.zla para. vermeseler olmaz 
mıf Buna kon,rol etmek her halde 
zor bir iş detlldlr? 

lstanbul Elektrik, Tramvay Ve Tünel İşlet
meleri Umunı Müdürlüğünden 

1 - Muhamen bedeli (59210) lira tutan 42000 metre muhteill eb'adlı yer
alb ve deniza.lb kablolan pazarlık sureWe satın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (42ı0.50) liradır. 

S - Pazarlık ı7/ll/939 Cuma gü oi.ı saat ı5 de Metro Han binasmın be
§inci katında toplanacak olan arttırm,ı ve eksiltme komisyonund yapıla

caktır. 
4 - Bu işe ait şarblameler idare veznesinden 296 kuruşa tedarik edilebilir. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikaları ve muvakkat teminaUan ile ilAn edilen 

gUn ve saatte komisyonda hazır bulunmaları. (8812) 

31 1 inci Teşrin Salı 
Saal : 

12.S.O Program, ve memleket ua' &• 

ayan. 
Aj~s ve meteoroloji halterleri. 

Tiirk Muzlt. Çalanlar: Veche, 
B.utcn Kam, Cevdet K.uan, 
R°"'"I Erer. Oku:ran: lllnaf!er 
İlkaı'. ı -Talyosun Suılnak peş
revi, Z - Udi Cemil • Suzinak 
.. rkı: (Gö• atlar eski eyyamı 
&ataya), 3 - Oomaıı Nlbal • Su
alnalı şarkl: (Ne miqkülmwı 

seni sevmek), 4 - s..ıaı Özlop· 
ralı - Suzinak prlu: (Ne çok 
cellüm basretlnl), 5 - Vecihe
Ka.nun taksimi 6 - Rahmi Bey 
Suzinak prkı: (Bir esiri hasret 
eltin). ? - Faiz kapancı - Suzi
nak ııarkı: (Yalağını n!den 
7apsa.m). 8 - Faiz Kapancı • 
Suzinak -"•: (Unutma a ca.
nım ilkbahar olunca). 9 • Su
slııalı ~maw. 

13.SO • H.00 Müzlk (Ka""1< hafif 
muzlk - Pi.) 

ıs.oo Prorram. 

Abdullahın bu karanna kar -
deşleıi itiraz edemediler. Fakat 
eğer Mansurun niyeti fena ise ha
y allarım pahalıya satmak için 
yanlarına fazla olarak yedek bir 
hançer daha aldılar. 

En ufak bir şüphede evvela 
Ma1U,ırun işi.n.i bitireceklerdi. 

Bciy lece üç kardeş, endişelerini 
belli etrneıneğe çalı$rak divana 
gıtitler ve kendileıini bekliyen 
Halifenin huzuruna çıktılar. 

Bunun üzerine üçü de huzur
dan çıktılar. 

Divandan en son çıkan vezir 
Yunus ak sakalını tutarak derin 
bir düşünce içinde yürüyordu. 
Zihnen büyük bir muammanın 
halli ile meşguldü. 

GUmrok Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 1 1 
1Le:~0=~~!~İ3!= ~j:~e ~!~12~n~~~~ man- •-1 S_T_A_N_B_U_L_B_E_L _E D_l_Y_E_S _i N_D_E_N_.. 

18.05 Memltllet saat ayan, ajans ve 
meıeoroloji hab'°rleri. 

ıııs !lluslk (Cazbanı - Pi). 

18.65 KonllflD& (Ulusal Arllmna ve 
Elıonoml Kanunu laral1adan). 

Mansur am<:asını görür gör -
mez, zahiri ve cebri olduğu belli 
cali bir hürmet izhar e<krek a
yağa kalkar gibi yerinde bir ha
reket yaptı ve Abdullah;ı otur -
rnak için yer gösterdi. Sonra, ri
yakarlık sırıtan sahte bir tallı -
hkla: 

- Amca ... Dedi, senin bu sal
tanatın -kurulmasında himmetin 
coktur. Fakat. her nasılsa şeyta
nın il!vaatına kapıldın. Bunun acı 
tı crü besini gördün. Benim ye -
rimde sen de olsa idin isyan e
<1en bır kimseye daha merhametli 
hareket edemezdin. Maamafih se 
ni zindana koyarken kalbim sız
famadı değil. Artık geçen geçti. 
Şimdi suçunu bağışladım. Kar -
deşlerine vadetmiştim. Bütün is
tirahr.:..-ıi elimden geldiği kadar 
temin ı e<:eftim, müsterih ol .. Yi
ne söz 'ermiştim ki, senin ir,(m { 
yeniden bir ev yaptıracağım. I&
te buıı;ün hepinizi buraya bunun 
için davet et tim. Söyle amca, 

Kendi kendine şöyle söylendi: 
ıBu işte herhafde gizli bir mel'a

net pJam var. Durup dururken 
Halifenin amcasına e"J inşasına 
ka11oşnuısı boş bir şey değiı1. Beık
liyelim. Pek yakında kokusunu 
du)ıanz. 

Divan dağıldıktan sonra Man
sur harem dairesine çekildi. 
Oğlu Mehdi onu burada bek

liyordu. 
- Ne odu'... Diye son:lu. 
- Kararla.ştırclıl!ımız gibi ha-

rekt ettim. Bakalım, bu sefer se
nin planın üzerine yürüyoruz. 
Muvaffak olursak ne alfl .. 

- Bu planı sen de muvafık 
bulmadın mı? 

- Hakikaten çok dahiyane bir 
pJitn. Fakat as.ı mühim iş evi ya
pacak kalfayı buJmıdı:ta. .. 

- Ondan kolay ne var ... 
-Evet amma .. Me&ele bizim is-
~ gibi bir kalfa bulmak
ta ... Yani tamamen emrimize ta
bi, bize sadık ve ağzı sıkı biri ol
sun. (Arkua nrı 

J.IAZRETJ 

MUHAMMET 
Yazan: Ziya Şakir 
Resulü Ekremin bu emri, mu

hitteki ağır başlı ve iyi düşü'l'>
ce. i insanlar üzerinde büyük bir 
memnuniyet husule getirdi. Me
dine haık.ından, henüz İsJamiyeti 
kabul etmemiş olanlar bile, der
hal Resulü Ekrem Efendımizle 
fikren birleşiverdi. 

Artık halkın bu zümresi ta -
mamile anlamıştı ki, Resulü Ek
rem Efondimiz, sadece (İslam di
n i) nin naşiri değil, insaniyetin 
de (hami) li~i vazifesini deruhte 
etmişler .. Bunu temin etmek için 
de, Medine hallunın başına geç
mişlerdi. 

Bu vaziyet, hiç şüphes iz ki, (hü 
kümdar) lıktan b~ka bir şey de
ğildı. Halk, Resulü Ekrem Efen
dimizden ve onun yüksek dini
ne salik olanların fiil ve Wıreket-

Tefrika:70 
lerinden o derece memmm idi
ler ki, en küçük bir itiraza bile 
lüzum görmemişler. Resulü Ek
demin (Hak ve insaniyet) e müs
tenit olan idaresini umumi bir 
hoşnutsuzlukla kabul etmekte 
en küçük bir tereddüt gösterme
mışlerdi. 

Sonra .. 
ResU:ü Ekrem Efendimizin iç

timai hayatta yaptıklan bu mu
vaffakıyetli hamleyi, s iyasi bir 
hamle takip etti... O tarihte, Me
dhıe halkı ile Yahudiler arasın
da büyük bir ihtilif mevcuttu. 
Diın telakkilerinden doğan bu ih
tilaf dolayısile, Yahudiler çok 
müşkül bir mevkidelerdi. 

Medine ha,kı, Yahudileri sev
miyorlardı. Onları, kendi içti -
mal ve iktısadi hayatlarına dai-

to ve kasketinin 11/11/939 Cumartesi lfuıO - 10.30 da açık ekslllmesl 
yapılacaklır. 

2 - Tasarlanan wtan 4950 lira ,,., i1lı: teminatı 372 liradır. ~ .v· ~ 
S - Şartname ve nOmune komisyondadır. Görfilebilir. 
4 - İsteklilerin sUn ve uat!nde ilk teminat m.akbwtlan ve kanuni vest-

kalarile birlikte Galata Rıhtım ead44al Vellaleıııdar ban llı:lnci l<attakl Jı:o-

mlsyona ıelmelerl - - - - <8899> 

ma zarar veren bir uıı,ı;ur teliik
ki edlyorlar .. bundan dohıyı da, 
gerek şehirde ve gerek şehrin 
muhitinde ikamet eden Yahudı
leı:i, birçok lıaklarından mahrum 
bırakarak, her vesile zuhurunda 
onlara husumet ve hakaret gös
teıiyorlardı. 

Resulü Ekrem, Medine eşrafın 
dan en nüfuzlu zevatı toplıya -
rak evvelii vaziyeti bunlarla is
tişare elti. Ve bu istişare netice
sinde kendileıi'lle verilen salfilıi
yet.'.e, Yahudileıin reislerini top
lıyarak bunlarla müzakereye gi
rişti. 

Müzakere her iki tarafın mem
nuniyeti ile neticelendi. Ve bu 
bapta kuvvetli bir muahede ak
tedildi ... Bu muahede, başlıca şu 
iki maddeye istinat etmişti: 

1 - Resulü Ekrem Efendimiz 
tarafından, Yahudilere (Müsa
vat hakkı) verildi. 

2 - Buna mukabil .. Şayet Me
dine şehıi bir tecavüz karşısın
da kalırsa, Yahudiler de derhal 
şehir halluna iltihak edecek, bü
tün kuvvelle.rile şehrin müda-

faası.na yardım ve hizmet eylı
yeceltlerdi. 

Bu muahede, muhitte büyük bir 
tesir husule ge1.irdi. Yeniden bir 
çok kimselerin İsliıın camiasına 
iltih;ıu nelerine sebebiyet ver
di 

Medme şehri ile havaliııi, artık 
tamamile Resulü Ekremin tesir, 
nüfuz ve idaresi altına girmiş
ti. Derhal o mıntakada bir sü
kiınet başgöstererek, medeniyet 
esası üzerine müesses, adeta yeni 
bir hükfımet teşekkül etti. 

Mekkeliler, uzak' an uzağa bü
tün bu hadiseleıi takip ediyorlar
dı. Ve, Hazreti peygamberin ihraz 
buyurdukları bu nüfuz ve kud
retten son denecede endişe edi
yorlardı. 

Birkaç defa, gizlice Medineye 
adamlar göndererek, hallu Re -

1 
sulü Ekrem Efendimizin ıı'.eyhin
de harekete getirmek istediler. 
Fa.kat, bu teşebbüslerinde hiçbir 
muvaffakıyet elde edemediler. 
Artık İıiliıniyet, yalnız Medi

ne şehıinin hudutlarına münha
sır kalmıyordu. Bir taraftan. ci
vardaki kab:L.eler, diğer taraftan 

Bakırköy itfaiye binasının tamiri açık eksiltmeye konulmu§tur. İhale 
2/11/39 Perşembe günü saat 14 de Daimi encümende yapılacaktır. Muham
men bedel 655 lira 53 kuruştur. Ve ilk teminat 49 lira ıe kuruştur. Şartname 

zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde gör1llebilir. Taliplerin ihaleden se
lılz Jfln evvel 1"" !ileri müdürlüğüne milracaane alacaklan fenni ehliyet v.,._ 
alkalan ve ilk t<ıminat makbuz veya mektuplan ile !bale günü muayyen sa-
atle Daiml Enclimende bulunmaları. (8561) 

da (Yemen) deki şehirlerde de 
Müslümanların yeklınu arttıkça 
artıytıniu. 

Mek.keliler, bu gldiş:ıe, ke:ıdi 
(Mukaddes belde) Jetinin !uy-. 
met ve ehemmiyetten düşeceği
ni h.!;sedi.,YoıUar .. Bundan doıayı, 
gittikçe artan bir telitş ile endişe 
gösteriyorlardı... Müşriklerin re
~leri, 8Ik sık toplanıyorlar. uzun 
uzun müzakerelerde bulunuyor
lar, gün geçtikçe nüfuz ve kuv
veti artan müslümaııl:ğı boğup 
ortadan kaMırmak iıı;in çareler 
düşünüyorlardı. 

Bu müzakereler ve müşavere
ler nihayet şu neticeyi ven:li: 

-Harp ... 
Artık iki be'. de arasındaki mü

~bet günden güne vahim bir 
şekle giriyor... Yollarda biıibir
lerine rast gelen Mekkelilerle Me 
dineli '.er, adeta yekdi.ğerine hü -
su.met eserleri gösteriyordu. 

Mekk.el>ilerin bu hal ve vaziyet
leri, Resul'ii Ekremin gözünden 
kaçmıyordu. İslamiyetin inti.şa
nna mani olan bu şehrin müşrik 
haıkına ıyi bir tedip dersi vermek 
:lüzumunu takdir buyuruyol'du. 

Fakat bunun, zamanını belclfyor
du. 

.Bu zamatı, gecilanedi ... Artık 
Müslü.manbr, düşınaııılanmn hu. 
,S\llllederine R&Jebe edL"Ce!t dere
ceye gelmişlerdi. Bunun üzeri
ne, Cenabıiıak tarafından (Ci -
hat) emri verildi. (Gaza) !ar baş
giieterdi Resıilü Ekrem El'endi
mizin başkumandanlığı altında 
muhtelif harpler vukua gEkli. 
Bunhırın hemen hepsi de, zafer 
ve fütuhat ile IH!ticeletıdi. Şekil 
ve cereyanl:an itibarile çok bü -
yük ehemmiyeti haiz olan bu harp 
lerden ayn bir fasılda bütiin taf
sila tile bahsedeceğiz. Buna bin&
en şimdi, Resulü Ekrem Efendi
mizin hususi hayatını takipte de
vam eyliyeceğiz. 
RESULÜ EKREMİN (MEDİNE) 

YE YERLEŞMESİ 

Mescidi şerifin yanındaki hüc
relerin inşaatı hitam bulur bul
maz, Resulü Ekrem Efendimlz en 
baştaki hücreye yel']ıeşti. Fakat 
yalnızlıktan hir hayli sıluntı çek 
mek.~rdi-

!Arlı:UI var) 

1'.10 Türk müsiil. Çalanlar: Cevdet 

Carla, !)erit i~ıı. - Gür. 
l - Olıayan: Radife .Hudllı. 
1 - Biluam _.,.vı, l - Yesari 
Anın - Biinam prkı: (Se•u
b eJi •özlerinin), S • BeL Pı· 
ııar - Bliu.am .. rkı: (tlaidlni 
lllrpllı!erlnc). 4 - Sadettin Iay· 
nak • Klirdlllblcazllar .,,.ı.ı ı 

(Bir sün 7aşadılı). 5 - Sala· 
Jıatlln Pınar - KllTclllı.ı.azkıo 

Şarkı (Bir pdl yalan liFle ti< .y 
! - Olıuan: Muslafa (laila " 
1 - Hikmet Bey - ljnkef' a 
prkı: (Ben ..ırt baaıleıllıı ), 
! - >IUıocos - Şevk- pr u: 
(G~lp le k&1"1JDa), 8 - Baı •• 
Glir: Kanan lablml, 4 - •••• 
- IMe prkı: (Bir sebet>le rt>
C'""''.mn >, 5 - • •• bit Ttirk• 
ı.u: (Atladım 113.beene s1rc11mı. 

19.lt Kon- a(Alle ıılraaU - to -
'Vllkcululı). 

iUDunl Mlimeuill ve Nesrl7at Dl· 
rel<törü: A. Naci, Baaıldıiı Yer. 

Son ~·elgraf Basımnl. 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına milni olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

v22olan vardır. 


