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REİSİCUMH R UGON BOVOK MİLL T 
MECLİSİNDE BİR UTUK SÖYLİYECEK 

B. M. Meclisi Bugün Toplanıyor\ 1ta1 ya 11 e 
1İtalya Kabinesinde Mühim 

YAunanistda",Değişiklikler Yapıldı 

111111 Şet İnöııli'ııllıı Cmnlıurl1el ba7ramı milmsebeill• verdltl ıl1areıte: R.elsi<tımlıur imini, na.
velı.!I ıı.-. ildik S"J<hm n Mutşal Ff'ni Ca kmiak 

"' ... 
Maarif 
• 
işlerimiz 
Huhan~ balrıındaıı ba
lıılır•a balıd•ın, melr
teplerimi'"1. Jenlerin 
sekizde baılama•ı ıJ• 

öfleden •onra çocalıla
rımı~ müzakere •aat• 
leri tah•i• edilmiı ol· 
ma•ı, Ha•an Ali Yüce
lin Maarifimiz• lıazan· 
dırdıfı çok llflrimli bir 
•İstemdir. 

Yazan: Selami izzet Sedes 

Türk barflerlııln bb1lhi, ÖZtiarkçe 
cereyanı, tarih ku:rumunun Mıessüsü 
K!bl millelln bairından dota.ıı 10syal 
harekt"Uerio Maarif bünyesinde sar
sıntılar husule l'eürmemesl tmkin -
u~dl. Büt.iin medeni dün7a uzak ve 
yakm raill>rd& Jıl.a&rif işlerinde b11 
sanımtıyı duymllflardır; İoK!llere, 
Franu, Alm&DJa ve İlaly..U blrlblr
lorlnden ~ok ıual< fa.salawı.. bllflıyu 
dU ı ü.lı,.11, ilk taıısU m~burlyell, lek 
kitap aiırleml bu memlekeUerin Mu
rtf ı.ıertnı aUü5' elmlt ve ıwuı aene
Jer her "''den önce 1Lefmelreşln önl, .. 
•• seçilecek p,reler aranmış, işler 

dornlduklu soıın -· tesbll e
dllmltllr. 

Murlf bıkıll-..., dlfer medeni 
diln7"7" 1u7.- Hurltlmlııde ....ıa 
bir leııebııllbe meydı>n vermemlfllr. 
Bll&'Ün de Maa.rlflmhln bl'I melod
Jan taa,.,.ün et.mN:tedir. 

:\l..ulf VekDJ Da&an lll Yücel lt
ba.şına geçer l'ecmez semere verecek 
ilk icraat olarak bet senelik bir PJ"OI'· 
ram hazırladı. Bu prol'ramın hal.il' .. 
ta.nma.sında ve tatbike konmasmda 
da .l\.laarifimizin en salahlyetll erki -
ninln fikirleri, dü~iincelert ö1lmd.ı. Bu 
1trocramın tatbik sabuına konan bir 
maddesi de ders saatleridir. 

Jler yenilik bazı dar haTialalan 

Url. ütür; muhafazak:l.rhhn llJ'UŞu.k 

rahatına ahşanlan t.edJrgin eder. Bu
nun bir(ok ml':iaUerinl gördilk:. Mese
la dükkinlar yedide kapanacak, slne .. 
malar dokuzda, tiyatrolar sekiz bu -
çokta başlıyacak, on birde bitecek 
dendJği ıaman da itiraz sesleri yük .. 

(Arka ı c:q_yfada! 

SELAMİ İZZET SEDES 

Parti Grupu Umumi 
Heyeti Dün Toplandı 

Meclis Reisliğine Abdülhalik 
Renda Namzet Gösteriliyor 

MllU Şd İnönü 

Ankara, 31 (İKDAM Muhabi- ) 
rinden) - Büyük Millet Meclisi f 
bu.gün saat 15 te toplanacaktır. 

Yi.ıı.e riyaset divanııırea parti 
grupu reis vekilliklerine namzet 

(Ari<au 3 üncü sayfada) 
Ruzname şudur: 
1 - Reisicumhurun nutku. 
2 - Meclis Reisi inti.babı 
3 - ruyaset divanı (Reis vekil

leri) intihabı 
4. - İd-an? amirleri ve Riyaııet 

divanı katiplerinin intihabı. 
PARTİ GRUPU UMUMİ 
HEYETİ TOPLANDI 

Ankara, 31 (A.A.) - C. H. Par
tisi grup riyasetinden tebliğ edil
miştir: 

Ticaret 
Vekili Dün 
İstifa Etti 

Parti grupu umumi heyeti bu
gün saat 15 te grup reisi ve Baş-
vekil doktor Refik Saydam'ın re-
ı.sliğinde toplandı. I '\. 
B~vekil, altıncı B. M. Mecli-

sınin yarın açılacak olan birincı 
içtima yılı için meclıs reisliğine · ı 
Çankırı mebusu Abdülhalik Ren
da'nın, reis vekilliklerıııc Aydın 
mebnı;u doktor Mazhar Germen 

Aydın Mebusu Nar.mi 
Topt;aoflu Ticaret 

Vekili Oldu 

ve Bursa mebusu Refet Canılez 
ve Srvas mebusu Şemseddin Giı
naltayın parti riyaset divanı ta
rafından namzet gö,terilcceklc -
rini bildmli. Umumi heyet bu 
namzetleri ittifakla kabul etti. 

Ankara, 31 (A.A.) - Bir müd
dette.nberi rahatsız bulunan Tica
ret Vek.ilı ve Antalya meb'usu 
Cezmi Erçin, hastalıgının devamı-
na ve tedavi ihtiyacına mebni Ve

. k Ict va7.1fesinden istifa etmiş ve 
~ ye ine Aydın ınelı u u Nazm Top
\1 çuoğlu'nun U:ıyını yük ·k tasdike 

1 \ iktiran eylernıı;• r. 

"- " 

rasın a 
Ademi Tecavüz 

Paktı İmzalanacağı 
Haber Veriliyor 

AL Ti NAZI iSTiF A ETTi 
Londra, 31 (A.A.) - Tlmeıı &a.ele· 

sinin Jtotterdam muhabirine na.saran, 
İtalya ile Yunanistan 1l1'a.&ında pek 

yakında bir do..,Uuk ve ademi ttta
vüz muahed~lnln imzalana(".ağ"ı hak
kında BerJlnde !}aylalar deveran et
mektedir. Bu şayialara ıöre, bu hu· 
susta Uk teşebbüsü ita1Yo1. yapmı.ı,hr. 

Ordu Erka~ıharbiye Reisliğine 
General Garziani Tayin Edildi 

A.'ILAŞMA.NIN İMZA.Si y J\KI'I 
Londra, 31 (A.A.) _ cR•ut.n: 

İyi malilmat alan Londra mahfil -
lert Roma Ue Mina a.rııLwula bir ade
mi tecavüz paktı için miizakereltrln 
devam ettljlni tt-yit ediyorlar Bu 
paktın 1938 dr akt.e , "e Londra -

da bir ltrt.lkrar muahedesi ad~dJlen 
pa.ktm teyidi mahi~f'tinde olacaiı bil
dlrllmtktedlr. 

Diplomatik Mahfillerde İstifalann 
Sebebi Manidar Görünüyor I 

Roma, 31 (A.A.) - Faş.L-.ı fırka..c;ı zırı Alfieri ve Harbiye Mdsiepn ve 

Nazi Şefler 
Almanyadan 
Kaçıyorlar 

umumi katibi B. &trace. istifa e Ordu Erkinıbarbiye Reisi General 
Ur. 'Mumaileyh, Fa!f.l~·t Etkanıharbiye Paria.ni bulunmaktadır. Dava 1'1eri 
Reisıiktnf" tayin edilmiştir. · ·naretı .!\IU.ı;tefian Genttal Valle de 

Buna binaen Lond.a yeni anlaş -

m:mm " dini aı&<ait ~lr sur.ti• kar
ş.da•aktadır. Pakim lm~ınuı pe-k 

yalr:ın olduia anlaşılıyor. 

,_iare-şal Ganlani, Ordu Erka.nıhar· ı 
biye Rt>bllllnro tayin olunmuştur. 

Kabinede ladUal iua edll~ir. 

Atta Naz.ır. isWa etmiştir. Bunlardan 
ba.ula.rı dlfu mrınurl7t•U: e tayla e 

1 dllmişlt>rdir. Bu meyanda Maartf Na· 

1 
Büyük Vapurlar da 
Tehlike Gecirdiler 

' 
Bir İtalyan Vapuru Battı 

Lodos fırtınuı dUn bafiflembjtir. 
Alil.adarJara. yeni kaza ha.berlert 

gelm1'Ur. 
Zonıruldak limanından evvelki &ün 

ıo semi fırtlna,.ı a('ıkta seçlrmek ı .. 
çln donlu .. ıJmııılardır. Bunlardan 
Zonpldak vapurunun makinesi bo
sUımu, ve imdat istemiştir. Erol va
puru imdada (iderek V&PUJ'Ull maki· 
nHI !amir edilmiş Ur. 

SIUvrlde Sollmp:ışa köyü önlerin
deki p.mandıra demirlerini koparmış 
ııalıUe düşmüştür. 

KaramurseJin EreilJ köyunde Ha
'flmin iki tonluk Ilüda.ve:rdi yelkenU'l.I. 
parçalanmu;tır. Karamürsele kayıtlı 

1 Süleyman Gürbüze alt C"ihan motö
rünıin direkleri kırılmış denbe ril .. 
mlşUr. 

İı.mittfon Karam.unele gelen Uiur 
vapurundan yolcular eüçbt'li ~ıka -

nlmış, vapura yolcu verilememiştir. 

İstanbola gitmek üzere hareket eden 

blrcok motörJer yollarma devam ede-

(Al"kası 3 Uncu sayfada) 

Alman Tayyareleri 
Fransaya da Hücum 
Etmiye Başladılar 
/ngiliz Tayyareleri Alman
yada Keşif Uçuşları Yaptı 

Alman Ağır Topları Faaliyete Geçti 
Parih, 31 (A.A.) - Almau tayya

releri ilk defa olarak Franstz top-. 
rakları üzerlne nu.klardan keşif u
çuşu yapmışlardır. Alman ta.yyarele

rinden en M;ai• bir tanesi Fransız 

tayyareleri t.arafmda.n dôtürülmu.t -
tür. 

derlnlllıle bir Alman layyu...ı dö • 
ürülmiışlür. 

İNGİLİZ TAYYABELEll.İNİN 
FAALİYETİ 

Londra, 31 (A.A.) - Davaıı n .... -
reti bUdlriliyor: 

İngiliz hava. kuvvetlerine mensup 
Fransu keşif tayyareleri Alman 1 tayyareltr, .Pazar~i ıliniı ~imali 

topraklan dahilinde çok derin bir Almany&nın bava meycl:JnJarı uzeriD-
bölgeye nüfuz etml lerdir. Bu suretle ı 
yedi UÇOŞ yapmışlardır. llÜlilll tay -

ya.reler üslerine dOnmıifJ rdir. 
Fr.ınsa dahilinde 150 kUomelnı 

de keşll uçuşl&rı yapmı.,ıardır. D&va
ııın fena olmasına ve kaıııılaştık!oın 

miifkU la ratmen layya.rcler kıymet 
(ArlrJuı 3 üneıi u~fada) 

isilfa etnd!:>tlr. 

KABİNENİ'li YENi SEKLİ 

Roma. 31 (A..A.) - Aşı>j'ıdakl Na
.urlar istifa etmlşlrrdlr: 

Rorpoı-OJI uarı Lanlln , ıw..... 

arif Nazırı AUierJ, ~lubedele ve .()ö.. 

vir. • aını G&&'Derl, .Münakalat Naıı· 
n S.nnl. N>Jıa Nazın Glsli 

Aynca, Ordu Gnıel Kurmay Bat- 1 
kanı General Parlanl, Harbiye Müs
tetarı ~rral Valle ve Başveki.let 
MllB""'1'• Mldlcl Del v ...... ııo da 
İlıiifalannı wrm~erdfr. 

istifa eden Naur ve 1tlü.st.eşarlaruı 
Y~ Ordu Genel X urmay Başkanının 

(Arıu... 3 lincu sayfada) 

Alman Başkuman· 

danlllın İstifa Ettıği 
Bildiriliyor 

hrta, 31 (A.A.) - Pelll p.,j. 

slen su.et.esi, General Von Bn

ul.clıli&cb'ln istif" e«tflne dair 
-ı.. dolaşlliuu nmıakladır. 

Bı'"' caseteıer, BudaptetedeD 

(Arltaaı 3 uncu say lada) 

Üniver~ite Dün Büyük 
Merasimle Açıldı 

Rektör Bir Nutuk Söyledi 
İstanbul Üniversitesınde dun 

sabahtan ıtıbaren yenı ders yılı 
faaliyetnıe başlanmış'ır. B~ta 
Rektör Cemil Bilsel olmak üze
re, bühin fakü:U>Ierin dekan<a
n, profesörler~ doçentleri, iaküJ.. 
te ve enstitülerin talebeleri, dün 
yapılan aç~ merasimine iştirak 
et.ınişlerdir. 

Açış merasimine tam saat 10 
da İstiklal marşı ile b~l.anmış 
ve burulan sonra rektör aç~ .mıt
lrunu söylemiştir. 

Cemil Bilse! yeni ders yılı -
nın, Ebedi Şefimizin kaybıı:ıdıın 

sanra ba.şl.ayan ilk yıl olduğunu 
söyliyerek, büyük Atamızm mu
kaddes hatr.ralannı hünmetle an· 
mı.; ve ~ııçliği onun manevi 
huzurunda 5 dakika sükuta da
vet etmiştir. 

Rektör bundan sonra dünyanın 
bulunduğu nazik vaziyeti izah 
ederek, hukı1metiınizin aldığı 
t.edbirlerle iki ay evvel Avnıpa
da kopan müthiş ve büyük yan
ıgından şimdilik uzak bulundu -

1 
ğumuzu fakat bununla beraber 
günün birinde bu yangın mem

(Anan 3 - ..,._, 

IBUGCN r fi_A$LAE>iiK 

1 GENÇ OSMAN i 
5 Yazan : M. Sami Karayel § 
== == 
~ 1 BÜYÜK TARiH1 TEFRIKAMIZ 1: 

Bu fevkalade mühim, büyük tarihi 8 
1 ij tefrikamız, şimdiye kadar bu mevzüda 

1§ yazılmış eserlerin en doğru, en müsbet 
~ ve en heyecanlısıdır. 

~; 2 inci Sahifede Okuyunuz. 
lllllllllll111111nıınınıııııınıııımıı nııııııııo 



SAYPA-Z 

BOYOK TARİHİ ROMAN : 1 

GE ç OSMAN 
Yazan: M. Sami Karayel 

Herhalde Safiye Sultanın Bu İşte 
Bir Kasdi Vardı, Fakat Ne İdi? 

- BİJtİNCİ KISIM -

cSen ki Kasım Paşasın. babam 
Allah emrdc vefat eyledi. Ben, tahtı 
saltanata culiıs eyiedim. Şehri muh
kem zapteyleyes5n. Bir fesat olursa 
senin başını kescnm!> 

Padişolwı bu battı hllm3yununu 
almış olan sadrazam vekili sabah na
mazını kılr..ış J;vanda oturuyordu. 

Hattı • humayunu evirdi çevirdi, 
tekrar, tek.ı.ar okudu. Ve bir milDa 
çıkaramadı~ 

Padişah tıldırmu;tı. Ne demek isti
yordu. Talıtı saltanatında berkıuv 

olan ÜçUncU Mehmet, zaten, cu1us 
etmiş tahtında oturmuyor muyrlu? 
Kasım Paşa; huylandı. İrkildi, her 

halde bu ha<!.>. bümaywıda bir eııtri
ka vardı. 

Acaba, pad~ kendisini deMmelt 
mi isti.yordu. Olabilirdi 7a? .. Çünkü.. 
öyle bir devirde bulunuyorlardı ki, 
.ar.,..ıa pad;şalwı yularını eline al
mış devJetın harici ve dahili şıya:;e.. 
tine h3.kim, her dediğini yapmağa 

muk"tedir bir kadın vardı ki, tam o
tuz senedir Osmanlı imparatorluğunu 
hemen, hemen başl.ıbafuuı iclaıe edi
yordu. 

Bu, kadın meşhur Safiye Sultan 
idi. Belki, bu kurnaz kadm kendi 
kellesini padişaha uçurtmak için böy
le bir bileye sapmış olabilirdi. 

Olabilirdi ya!_. Sözde (tçüncü 

Mehmedin oğlu, Veliahd Sultan Ah
med~ tahta çıkmış gibi göstererek ve 
Kasım Pa~ da bu i~'e at~kadar gi- ı 
bi addederek hattı hümayunu öpüp 

b~ına koydurmak ve icabına ıöre 1 
ame-Je sevkeylemek istedi. 

Yıllarca entrikalar içinde büyümüş, 
hal hamur olmuş Kasım ~a, battı 
hilmaywıun karşısında irk.ildi. 

Saliye Sultanın bir hilesine düşmek 
Dzere olduğunu farkeyledi. 

Derhal kaşlarını çattı. Ve hattı 

hilmaTwıU retireo ağaTa hitaben: 
- Ağa hazretleri... Bu nice bir 

batur ... dedi. 
Hattt hümayunu retittıı •l!anm da 

lJin içyilzünden haberi 7Qktu. Ve, 
cevap verdi: 

- Sultan hazretleri gllnderirler. 
Meali ma!Qmum delHdir. 

Sadrazam vekili (k~ymakam) hat- ı 
tı hilmaJ'Unu F8DJDda oWnuı Ş.,-bül-
lslıl.ma uzattı. \ 

Zaten, ŞeThlllslıl.m da !tasım Pa
şanın tel.işından hayrete d~ bu- 1 
lunuyonlu. Sabırsızlarunlf. ve acaba
lata düşmtıştn. 

Yoksa; Uçunca Sultan Mehmet, 
Kasım Paşadan mührll h6Jna7UD.u 
mu istemiş bulumıyan!u. 

Çok geçmeden Kasım Paşanın u
zatl.Jiı hattı aldı. Öpüp başına koy
duktan aonra, okumağa başladı. O
kudukça pşkınhğı arttı. Tehlikeli ve 
çok mühi.m bir hattı hümayun idi,. 

Pad~h, ne demek isti:rordu? O 
da ,bpkı aadruam vekili Kuım Pa
şa gibl mana verdi: Herhalde, Safiye 
Sultanın bu işte bir kasdi vardı. 

Safiye Sultan, aslen İtalyandı. Ve
ned;kli idi. Padişah ta dahil olduğu 
Mide bütün nüfuz Valde Sultanın 
elinde idi. 

Safiye Suttan, harici siT1111ette Ve
nediklileri, vatandaıtarını himaye et
tik! gibi, dahili siyasette de mevkilnl 
teminden başka bir ııeT düşünmezdi. 

SafiTe Sultan, arzu etmedij!i Bey
Jerbeylerini. Sancalr.beylerini aztettı
rlr .. Boyunlanru vurdururdu. Sadra
zamları kendi gönlüne •e an:uJan.aa 
Ubl kılardı. İçlerinde Sultanın ı.tek
ler! haricinde hareket edenler derhal 
kement ile boğdurulup IAşeleri &
meTdaruna aWırdı. 

i,te, bu derece nilluz sahibi olan 
ve hatt~, padişahın fevkinde kudret 
ve kuvvetlere sahip olan bu Venedik
U dilberden kim korkmazdı.. 

Bu sebeple, zavallı Kasım Paşa, 

ve Şeybülisllm ne olduklannı ve ne 
olacaklarının derdine duşmüşlerdi. 

Herhalde ölüm yaklaşınJştı başlanna. 
Kasım Paşa; cahil, okur yazması 

pek az oldulund.an yazılara o de
re-ce !:ırk ile bakamazdL 

ŞeyhQllslıl.m. hattı hümayunu bir 
kere daha gazden geçirdi. Ve •• Yazı
ların lcat'iyyen Üçüncil Sultan Meh
mede ait olmadığını farketti. 

Rem bu hattı hümayundaki yazı
larda noktalar da yoktu. Basit ve 
bir çocuk yazısı kadar sade idL 

Esasen, i•n kötüs(I dıo barada idi. 
Yazının altındaki imzaya baktı. 

Bunu da çok acaip buldu. İmza 
ıöyle idi: 

- Sultan Ahmet evvel bin Sultan 
Mehmet salls •. 
Şeyhülisümın elleri titremete 

başladı. Hiçbir şeycikler söylemeden 
hatta hümayunu tekrar sadrazam ve
kiline i.ade etti. 

Kasını Paşa, battı aldı. Ve dizleri
nin Ozerine koyduktan sonra, saray
dan hath getiren ağaya hitaben: 

- Ağ'am, bizleri imtihan mı edersi
niz? 

- DevletıOm, imtihan etmek bak
kmıız mı'? ... 

- Bu nice bir hattır ... Bizim, böy .. 
le fieylerle ne alfilcamız vanlır?
Cenabı Rabbil~lemin pad11ah1mız e
fendimiz hazretlerine tükenmez ö
mürler ihsan eylesin_ Bizim ameli
miz ve kalbmz Üçüneü Sulll\n Meh -
met mn Hazretlerile berabe.-dir
dedi. 
Ağa, Kasım Paşanın bu !Mtaım- ı 

dan bir şey anlamamıştı. Çünkü, . 
hattı hGmayunla sarayda vaki olan 
işlerden bihaber idi. Yalruz, Kasını 

Paşanın sl!zlerlne: 
- Amin! .. 

Demekle iktifa etti. Fakat, bu bat
tı hümayunu ne yapmak , llwmd.ı? 
ŞeyhOlistlma dı!nerek: 

- Efmdi hau..Ueri ne lıu7unırsu
nuz? 

- Divanı terkedip _. hliınQ"u
na gltmeyl nrilnaslp bulurum. 

Sadrazam vekili, Se7hQJislmı.m bu 
cevabını tereddütle lcartıladL Hiç, 
saray hümayuna gidilir miydi? .. Ka
faları k..ıleceği besbelliTdi.. Durup 
dururken kendi ellerile gld;p teslim 
olmadan ise. tirar etmek &erekti. 
ŞeyhiillslAma mukabele etti: 

- Bir kere. tezekkür edelim_ Emir 
bu,-urur.ranız, ağa hazretleri saroyı 
hGmayıtna avdPt buyursunlar .• 
~QlitıJAm. KaS1m Pa~anın ne 

demek: istediJjni Be'Zm~ti. v~ yap1la.
cak işin de Kasım Paşanın söylediği 
gibi olması lflzım idi. 

Müfti hazretleri derhal Cl'Vap ver
di: 

Sadrazam vekili; a~ya hitatwn: 
- Ata, hazretıeri.. Avdet buyura

billrainfz .. Yalnız, padi<ş:lhımız efen
dimiz hazretlerine arzı ubudiyet Jçin 
bi"'8z sonra gelet""efimizi ve Jradclerl
J"e intizarda bulunduğumuzu arzedi
'biz ... Bizim AmlUimiz, padifahımız e
fendimiz hazretlerinin temadii ömrü 
atiyetleridir. Başka düşüru:emiz TOk
tur, dıodi. 

(AJ'lı:UI ,,...) 

M M Grapu 
Tefrikaınızın mabadi ve so
nunu lütfen dörd!incü sayfa
m•zda takip ediniz. 

ıı:===t; EDEBi ROMAN: 62 1 

Karlı Bir Kıs Sabahı 
-ı Selami İzzet - Mefharet Ersin 1 

Fakat namusuma tazl:uk e- 1 
deo i,;11'. c biç şakaya ı:ıe.rnedi
ğ.mi de b:J.rsin. Bittabi Peyrna
na karsı '~z:nı o:duğu Şekilde ha· 
rekeı ettmı. 

Genç adam mutaassrp, eski ka
falı ıhtıvar dadının bu tıabcn a
lınca, P< n:ım o kadar sevme>;i
ne r ğm n kôp..ircceğni, boyle 
bı.r mü~ c·.eı ızhkte bulunduj!u 
için, onc. yerden göke kadar itti
ham c<le~eğini sanmıştı. Faka! 
ibl.yar k&ıLn rcmıatızmalı bacak
lar:nı uı:aıı}·a uğaı.ıya yermde 
dnf(ruldı•, ıki cLni kalça1arına 
dayıyarak Galibi ti k.iiçücük:ii
tünde. bir yaraımazlık ederken 
yakalad.ğı zamanlar yaptığı gibi. 
çata luıillr.la yukandaıı qağı 

süzdükten sonra: 
- Ben, dedi Galip daha dün

yaya ı:ıelmeden yirmi sene evvel 
çiftli,i!e geld:m. Tam efü sen<>(l'r 
bu kapıya bütün sadakatimle hiz
met elt!.ffi. Namus ve şeref luç şup 
hesiz dünyanın en kıymetlı me
ziyetler.ndendir. Fakat ben ha
yatımda bu rneziye'lere her ba
kımdan ma ik olan pek az ill5a
na rastladım. Galip namus ve şe- ı 
ret hakkında pek yüksekten at
madan evvel ı:ıeçen yaz havuz ba
şında.ki köşkte Pakize ile bulu -
şup sevistikleri geceyi hatırlasa
lar daha iyi olmaz mı acaba? 

İhtiyar kadın hiddet ve tehev
vürle bu ııözleri şöy:emişti am
ma 8iiylediltten aoııra da pipwı 

iKDAM 

Türk-Rumen Atc..türk Köprü. Denizcilerin 
Ticaret sü Bir Yıl Sonra Yeni Terfi 

• 
Müzakereleri Teslim Alınacak imtihanları 

Yugoslav Ticaret Heyeti 

de Tetkikler Yapıyor 

Tatil münasebet!J.e geri k&an 
Türk - Rumen ticaret müzakere
lerine bugün To'lhane köşkünde 
tekrar başlanacaktır. 

Rumen heyeti bayramda Bur
sayı gezm<ığe gitmiştir. Bu sabah , 
~hriro;ze dönecektir. 1 

Heyetim::z reisi dış ticaret dai
resi re!si Bürhan Zihni Sanus 
müzakerelerin iyi bir hava için- ı 
de devam etliğini ve gelecek haf
ta netce'.eneeeğini ümit e~tiğini 
sö;:kmiştir. 

Evvelki gün şehrimize ge:en Yu 
goslav tıcaret heyeti piyasada tet
kikler yapmaktadır. Heyet çok 
miktarda pamuk, zahire v<? yiye
cek maddeleri alacağınt bildir -
mioştir". Yalnız bu maddelerin ha
r:.Ce sevki menedilmiş o:.:luğun
dan heyet hükiime·.ten müsaade 
aimak teşebbüslerinde bulun -
mak üzere dün akşam Ankaraya 
g.~lir. 

Yırgoslavlann biııckn alacak -
lan bu mallan Almanyaya sev
kedeceklcri söylenmektedir. 

Yapak Tacirlerin:n 
Müracaatı 

Köprünün Tamamlan
ması İki Hafta Sürecek 

Atatürk köprüsünün muvak -
kat tesellüm muamelesini yap -
mak iizert bir heyet seçilmişi"". 
Heyette İstanbul Be'.edi;esi fen 
heyetinden ve Nafıa Vekiı:lelin -
den mühendisler buiunmak'adır. 
Bir iki gün sonra tetkikler bite
cek, muvaf•k bulunursa muvak
kat teseLlüm muamelesi yapLa -
caktır. Kat'i tesellüm bir sene son 
raya b raki.mıştır. 

Köprünün halka açılabilmesi 
için iki taraftaki yol!ann tanzi
mi icap etmektedir. Yollar:n tes
viyei turabiyesi lamam.lanmış -
tır. 

Bir iki haftaya kadar parke ve 
asfalt döşcr.mesir.e ı:ıeçi:ccektir. 
Yollar tamamlandıktan sonra na
kil vasıtalaf' köprüden serbest
çe geçebilecektir . 

----or>----
ü N IVER S iTE 

Neşriyat Sarg· si OUıı Açıldı 
Dün ;nkılıip müzesi ve kütüp

hanesinde Üniversite nesrivat·na 
ait bir sergi aç•lm:ştır. Sergide: ' 
ÜıLversi e tarafından neşredi -
len ders kitaµ:arı, hususi olarak 
neşredilen ders kitap'.a:ı, tercü
me e'.lilE"n kitaplar, forma halin-

Yapak tacirlerinden üç kişilik de çıkmakta olan ders kitapları, 
bi.r heyet dün şehriro:zde bulu _ Seminer araştırmalar, beyne:mı-

lel kongrelerde alınan ve basıl-
nan İktısat Vekili Hüsnü Çak.rı mış tutulan teb!iğcerin hususi 
z:yaret etmiştir. Tüccarlar ihra - nili;halan, husu~i telifler, bas·l-
catm mene<lr.mesi üzerine fia'la- mış buluT'an konferaııs:.ar teşhir 
rm d~tüğünü ve yerli fahri.kala- edilır.ekted:r. 
rın da ma:hrı yok pahasına al
mağa çalıştığını b:Idirmişler ve 
tedbirler alınmasını istemi~ler -
dir, vekil bu mü;:-acaaJa alaka -
dar olarak tüccarlara va;tıe bu
lw:ııınuştW". 

----<>''>----
BELEDiYE 

Şehir N.ecl:si EugCn 
Toplan: yor 

İstanbul Şehir Meclisi bugün
den itibaren yeni sene top.antı
:arına b&ş;ıyacakl ır. İlk toplan~ 
tı olmak n;:inasebe'.ile Vali bu
gün bir nutuk söyliyecek"ir. 

Prost Eu~saya Gicecek 
İstanbul şehirciiik mütehassı

sı Prost, bir hafta kalmak üzere 
Bursaya g:decek, Bnrsanın imar 
planı üzerinde çalışacaktır. 

Dördüncü Umumi ~.üfattiş 
Ş.hr:m;za Geldi 

Dördüncü Umumi Müfettiş 
General AbduUah şehri.ır.ize gel
miş, d:ln vilıiyet.e İ.itanbırı Vali 
ve Belediye Reisi Liitfi Kırdarı 
ziyaret etmiştır. 

Apartman Kapıcıları 
Aparl.mıan kapıcılarının oku -

ıha, yazma b'.lmiycnlerd·en scçil
digi anlaşılmışl.r. Belediye bun
ları halli dershane,;inden ehli -
ye:name almağa davet etmi>;tir. 

Hava Meydanı 
Şehircilik mütehassısı Prost, 

imar pl.8nında hava meydanı tes
pit etmemiştir. Yeşilköy hava 
meytlanı uzak olduğundan ŞEhre 
daha yakın bir yer aranacaktır. 

olmuş ve için için fena ha:d<? kork 
ır.ağa başlamıştı. Çünkü Galib'n 
yüzü bir ar.da değiı;mış, alnının 
ve şakaklarının daTMrları belir
miıı. koyu renk göıı'erine za1'im 
ve amansız bir ifade gelmişti. 
Genç adam, söylerse çok i:CCi gi
deceğini düşüll€rek bir müddet 
ağzını açır.adı. Sımr~, son h:ıdde 
'aran öfke v<? asabiye!le tam b'r 
tezat te,kil eden gayel sakin bir 
sesle: 

- Ne yazık ki, elinde büyüdü
f:üm ihtı}ar dad ııın kapılardan 
insan göze liycıı bir casus oldu
ğunu bu kadar sen.e<l.ir öğrene
memişim. 

Dilbeste, yüreği korkudan bir 
kuş gibi atmasına rağmen, hıç fü
turunu bozmadı: 

- Ben bir casus dı'>ğf.tm, dfdi. 
O gece uzaktan doğru köşke bir 
hayaleL:Cr girdiğ-ini gördüm, me
rak ettim, amcayı uyandırdım. 
Beraber J?ittik, bana casus dese
niz bile herhalde Yusuf amcaya 
casus diyemezsiniz ya! Ben ı:ıece 
yarı.lan misaiirJkterı dönüşte kü
çiik köşke uğrayacağııı.w nere
den bi.IQ4iııı. 

IGÜMRU~ 
Yeni Bir TaEmatnıme 
Güınrü.kl.er uımum müdürlüği:. 

deniz üstü ithalat eşyaış; muame
lel'eri için 1 Kanunuevvelden tat 
bik edilmek üzere b:r taliıınatna
me baz r1amış, gümrüklere teb
liğ e'.mi>;'.ir. 

~KONOMI 

l:u~ünıtü Topalntı'ar 
İhtiki\r komisyonu bugün top

lar.acaktır. 
Ticaret odası meclisi de mü -

h:m bir top.antı yapacaktır. 

lhrac.ıt ~azi) eti 
Romanyaya susam, lakerda, 

zeytin, iıaJyaya yumurta, balık, 
susam, İsveçe tütün, fındık, İn
gil ere.ve tiftik, Yumn's!ana ba
lık ve M .;ıra tü ün sevkedlJ:ın4-
tir. 

---o--

uı-EFE •r<I --
Z.raat ~ak:t.nin rayanatı 

Moskovadaki z.raat sergisini 
ziyarete g.aen Ziraat Vektlliıin 
reisıiği a,tın<..aki heyet evve.Jti 
gece şehrimize gelm.~lir. 

Ziraat Vek li Muhlis Erkmen 
seyahat intibalar.nı anlatırken 
demiştir ki: 

- Gördük.lerimrlen çok mem
nırnum. Dost Sovyetler diyarın
da daima büyük b.r hüsnükabul 
gördük. Bundan dolayı çok müte 
haı;sisiz. Moskova Ziraat sergsi
ni çok beğendim. Cidden çok gü
zel hazırlanmış' ır. 

Vekil bu akşam A.nkaraya dö
necektir. 

Galip yere vurarak bajtırdı: 
- Pekala dad:, ne olduysa ol

du, bunu şimdi ne diye yüzüme 
vuruyorsun, maksadın nedir, o
·nu söv:e. 

- Maksadım seni hakikat-ce 
karşı~lormak. Namus, ~ref, bil
mEm r 0 , bunlar hep bahane. i
şin iç 1 lzü senin Pakizeyi, Paki
zen · n ae seni istemesi. Amma bu
nu söyl!>diğim için bana kızar, 
öfke'.enırrr~sin. Umurumda bi
le degil, Küçük Meleğin senin bah 
set if:in ~ekilde namus ve şer f
ten çok daha kıyme<li meziyete
ri vardı. O bütün var:ığile sana, 
senin ai~e ocaf(ına baglanmıştı. 
Dünya vüzün<lc seni mes'ut et -
mekten başka hiçb:r emeli kal -
mamışt .. Şimdiki züppe kadınlar 
gibi aklını fikr:n.i eğleı:~ye kap
tmnamıştı. BöY'le bir kad>nı sen, 
çift iğin elden gitmemesi için a
lınmİş birkaç para yüzünden, 
hırsız, niımussuz kad:n dive ev
den kovuyorsun, hem de bu hır
s'"Z':ığı onun yapıp yapmadığını 
araştırma"a lüzum bile görme -
den kovuyorııwı. Aşka*un ıana 
doğl.'U&ll. 

Onümüzdekı Mayısla 

İlk İmtihan Yapılacak 
Denizcilerin yeni terfi imtihan

la" ta..imatnames:ne göre bundan ' 
sonra imtihanlar mayıs ve teşri- ı 
n:Sani ay !arının ilk haf: alarmda 
yapılacaktır. 

ilk imtihan öni.:ınüzdeki mayıs 
ayı.ı:dadır. İmtihan;ar Ortaköy 
Yüksek Deniz Ti.c&rct mek:eb:n
de olacak imtihan heyeti re:Si ve 
f.zafan VekAlet tarafından tayin 
edilecektir. 

l\ap a ı Ve r akinistler 
C miytti 1 op:antısı 

Kaptan, makinisUer cemiyeti 
dmumi heyeti dün ıoplar.uı. Bs
iu idare heyeti hesapla" munta
zam bulunarak ıbra edildL Yeni 
idare heyeti şu şeki.ce seç:ldL 

Reis, Eınru.lah Muzaffer Ül -
tay, i.k:;nci re:S Hayri Günöver, 
uır.uroi heyeti dün tap.andı. Es
ha.sio Bürhan Arkun, Muamele 
şefi Fe hi Talay. 

Yedek azalar: Bürhan Talay
man, Mehmet Doğu, Avni Ç.ro -
şit. 

Mürakip1er; Mahir dökmeeioğ
lu, Ekrem Savat, Salahaddin 3a
rıoğlu. 

Cemiyetin yeni bütçesi 1070 li
ra üzerin-ı:len hazırlanm:_ş, n:zam- ı 
namooe yeni cemiyetler kanu -
nuna ı:ıöre tadilat yap·lmış~ır. 

---<.o 

A~manlar Tuna Yo'una 
Nak i,at Yapııorl,r 

Macaris!andan Tuna yo'.uyla 
ve Tuna is:mli vapı:rla dün mü
him m:ktarda e'.ektrik mal'zome
si, makine aksamı ve kağıt gel
miştir. Bunlar Alman ma:.Ian -
d'f. Almanların !:arp yüzünden 
Karadeniz mEm1eke'lerile Tuna 
yoluy(a ticaret nakliyatı yapacak
ları anlaşılmaktadır. 

Denizı o.ları 1.ü ü.·ü Geki , 
Ankarada bulunan De'"!in"lla

rı umum müdürü İcrahiro Ke -
il' ;ı l B ._.bora bu sa balı şenr .ı:n.ze 
dönecektir. 

lzcirr fön.u 
Cumhur;yet bayraanı münese

belıloe Ankara.da yaoı:an tüyük 
resmi _geçide i't:rak eden İstan
bul mektepleri izcileri dün av -
det etmişlerdir. 

l:trü)k \a, u:ı.:nun K Z3.n
ları ru· ıan .. m~z HalJa 
Etrüsk vapurunı:n kazanları 

esaslı tamir ı:ıörmcden ku ·ıanı:
maz bir ha1e gelrc!ııtir. Vapur 
s·kc tamordcn ı:ıeçiri::rr.ek'edir. 

Bir haf aya hdar havuzdan çı
kacaktır. 

Ltanlul - Ber·;n Hıva 
f o~ iiları [ u~ün Eaşlıyor 

Berlin - İs.anbul ar2sındaki 
hava seferleri.ne bugün b:Q..ana
caAlır. Lk 1 o.cu tayyaresi Ber
linden bu_gün huc.hç·t ecie::ek ve 
4,45 le İslanbula ııelecekt.r. İs -
tanbuldan 8,45 te kalkacak b.r 
tayyar<! de 4,45 le Berline vara
ca)<tır. Dev.et hava yolları ida -
resi mevsim dolayısile faaliyeti
ni '.ati! edecek ir. MaamaLh dün 
sabah İzmir, Adana, Ankara yol
cu tayyEreleri seferluini yap -
mışlard.ır. Seferlere iJcbaharda 
tekrar başlanacakt!T. 

Galip trabzonun tokmaj!ına 
mü tıis b;r vumrult indirerek 
kükredi; 

- Sana bu parayı o aldı diyo
rum. N:çin inanmıyorsun bana? 

- Ben de sana o almadı diyo
rum. Çünkü bu parayı Pakizenin 
çantasından ben aldnn. Zavallı 
küçiık Me eğin hiçbır !j<!yden ha
beri b!le yok. u. Daha b;.r diyace
ğıniz kaldı mı? 

Galip nutku tutulmuş gibi şaş
k•n şaşkın bakıyordu. İhtiyar ka
dın sözüne devam etti: 

- Küçük Mdek böyle bir şeye 
tenezıü.<len çck:nirdi, fakat ben 
çekinmeıLm. B._ı çiftlik uğuru
na l'Özümlin bebeiiini bile fooa
aan - çekinmezdim. O aral:k Al
!ah o parayı gönderdi, ben de al
dım. Yapışkan Yahudiye olan 
borcunu verip başımızdan defet
mesi iç.n Galibin kağıtları arası
na kovdum. Parasının hesabını 
kitab nı bi.miyen zenl(in karının 
bunu ıteytan ı:ıibi anhyacaf(ını 
nereden b~ydiro! 
Yaptığı hatanın azameti karşı

sında Galibin bir müddet aklı fi
lin durur g.bi oldu. Sonra, cebiıı-

- ' "' ' 

Diş -~olitika 

Hadiselerin Meçhul 
5afhaları Önünde 
İıı.&'lllere, Fransa De A.1m..an.7a ara

madal<.I barbln 7annkl aafiıaa nasıl o
lacalıı:'?' BerliD susmasına ratmen, 
Londra ve Parıs kaynakları, lloland.a 
ve Belçika, İsvlcre cibi bitaraf mem-. 
lekeUer hududunun beherinde Al .. 
manyanın şu kadar yüz bin kişilik 

orduyu i&b411 eyledlğ"ine dair bor cü:ıı. 
bir takım haberler veriyorlar. Hakl
kat ne tan:dadır? 

Askeri mütehassula.rın mütaleatan 
ve kıt mev!ilminln l'tDl!J harekat 7a ... 

pılmasına mini oldaia ml.talealan 
haricinde Alman erk1nıbarbbell 

prp ~epbf'Slnde bir taarruza ba4J.ı ... 
J"&C&k ını! Belli dqll. Kimse ... aıt· 
da kat"i bir söz söyliyeme7.. 

Muhakkak olan bir cihet variır ki. 
bir laraflan Almanyaıun, diler ta
raf tan da SoVJTet Rusya ile İtalya
nın, A.vrupanın Şlmalinde ve Şimali 
Garblslnde, sonra da Cenubu Ş•rklsl 
ile Ct'nubundakl bitaraf hükümeUer
le çok fa'l:ta mikyasta meşpl olma .. 
larıdır. 

Finlandiya beycU reisi, mııldui 

talimata alarak. Moskova1a hareket 
etmiş. Ne olacak? Anlaşma bu defa
dal<I kon11$1D&lar da Moskovaclaki 
KremUn sara1md:ı imsalanaeak mıT 
lmu.ıanamazu ne 1apılaeakT ile.nü 
bt1 bir hüküm verilemes. 

Alm.anJ'anın Ankara ve Moskon 
9eflrlerl. evvelce davet edlldlk:lerl 
Bcrllndedlrler. Bir Parls telpafı, f
tal:radakl ..ı· r Fon Makenzerlıı ller
llne da.el edlldlilnl haber nrbor. 
Londradan Yerilen ıllfer bir lelcrat 
baberiıule bu maUlmal J'&l&nlanQ'or, 

Kc:rflyell aydıntataeak mallmal, 
Londra ve Paris kaynaklarmın fara .. 
•lyelcre dayanan bllcllerinden başka 
bir sarabaU U.Uva etmiyor. Diier ta
raftan, İtalyanın Rom.ada toplamak 
tate4ıiı Balkan konferan!l, BaJ.ıuis
tan hükümeUne, SofyadakJ seflrt va
mtasUe verd.fii Droje, R.oman7a Kra
lının, Balkanlarda bitarafiar blon
nun tetklU ba.msunda Ankara ve 
Yacoslavya aeflrlerl dahi haınr ol -

dutu halde saaUerce 1'•tthtı mtlsa .. 
kere, Dey1J Tell'raf nsete!lnln al7a
li muhabir! tarafmdan yuılnı,., İ -
&alya:rı dahi ehemmiyetle allkad.ar 
eden bir maksle, ehemmf7eUI bir 

proje hakkında dahi nzan bir -
ilkler de vardır. Ne ola•onn:!' Ptt .. 

•~'""" arilaqnda bfr takım lla.TITfdtlar 
7ar11hyor, plinb.r tertip edlli7or ye 
b01 aratl.a btta.r"ıf veya tonta, mftff"l'Ja
DH Batkan bloku mevnnmun mtl -
nak'l.calan yalnızı"& Kazete stlhınla .. 
nnd• lekrarlanQ'or. 

Yarinin lıarp ve ıılJ"uel bidbele -
rlnln glr"ceklerl ıafha, alacaklan ls
tllıamet n• b·çlmd• olarak! Blilln 
bw nane~. bnıih'den mö1'bet ern,9-

lar Yerr"ttk derecede, VU:f1'ette, bUJ
~lf"nl"" aydırtlanmltJ kısımlar balan· 
m.adJiı kanaaUr.dylz. 

HAMİT NUKI IUlAlı: 

Rcmanra Ve lu'garis!an
d k ı r urı.ta5 litı" ıııı z 

' Ilamanya ,.e Bulgaris'anda bir· 
çok yurıt::ş •• rım•z vapursuzluk 
yüzünden Limanlarda beklemek
ted:r. 

İ.>kan umum müdürlül'ü bu 
göçmenkri kıştan evvel memle
kelımıze getirınEk iÇin Den.zyol
ların<ian bir vapur k.ral3'11lak is
teınis ir. Fı:.kat idare fazia vapu
ru olmad•ğından bahsetmekte -
dir. Müzakere.er cereyan etmek
tedir. 

't ııni Kurulacak Tersane 
Goıni inşaatı için kurulacak 

tersanenin Haliçte veya Beykoz
da yapıhnası i.çin telk.ikler yapıl
ma.ktadır. 

İngiliz kredisinden istifade e
dilerek tersane inşaatına geçile
cektir. 

den mendilini çıkar:p alnında bi
riken soğuk terleri silerek: 

- Dadı; dedi Eğer bu işle ben 
senden bin kat daha kabahatli 
olmasaydım, şu dakikada aksaç· 
larına bakmaz, aJ..ima.tlah seni a
yağımın a.1ına alır ezerdiın. Fa- ı 
kat şimdi boş lii.flarla vakit ge
çirmenin sırası değil. Peyma.n 
evden ne zaman ç•ktı? İh'iyar 
kadın hala ellerini uğuşturuyw
du: 

- Va'llahi bl'aniyorum. Hiz -
metçi kadın saat üç b~ıık sula
rında küçük meleği çocuğun oda-
6!nda görmüş. Ondan sonra onu 
ı:ıören olmadı. Galip saatine bak
tı. Sekize çeyrek vardı: 

- Peki bir kere de arabacıya 
sor, herhalde o biJr. Yoba ha
r.çlen araba mı çağırttı acaba? 

- Arabacıya çoktan sordımn. 
Komşu köşkten eve get:roikten 
sonra bir daha görmedim diyor. 
Hariçten de araba maraba ııelse 
ben hiç görmez miydim? Ve ih
tiyar kadın biroe.nblre ölü gibi 
saTararak merdivenin parmaklı
ğına dayandı: 

(Arkası var) 

Bitaraf 
Balkan 
Bloku 
Balkan devletlrri için 
~imdi 81ra kem:ı'icr~a
retle bitaraf bir müıla
faa bloku lrnrnuya 
gelmi~tir. Buna müte
ferri olan münasebetler 
aonradan da halledile
bilir • 

Yazan: ETE.'\f İZZET BE.'\lCt. 

Buı-iinün polltlksında hiklnı olmilSl 
lizım celen birinci ş.ırt, hamleyi yap
m.ak, ea&SI. karlarm.ak, bundan l'M>nra 
müteferrt işlerin tanzllDJ ile meşgul 
olmaktır. Bu movalfakf7eU l'Öll&erebU
met loln de çok oevlk, aiır'aiU ve di
namik hareket etmek lizımd1r. EsaSc.".n 
dünün diplomasi wulleri ile bo,.u.nlİ.b. 

diplomasisini yckdlğerindtn lefrtk 
edea b&ri> Y.uıf da bııdur. Şimdi ha 

ab&em lçınde harekete ~eemek .. sür"atll 
karara varmak sırası Balkan devletle
rine celmlşllr. 

8omon7M1a Ma.lesle Krobn relsllil 
ollında Y•Pılan loplanlılarda Türk -
İıı8Ws - Fransa mildolu p&klııı.m 
Balkan puUUkaıma vaki tesirleri Ue 
Avrrponuı cennbn tarklslnde bil.anıl 

bir blok lqkW tmlı.Aııların.tJ1 cörqiil 
düiiDü vr bQük komşu devletlerle 
elan mlinuebeUerla W.t.klk eıllld.tinl 

Anadoln AJ&ıw haber vermektedir. 
Ayni ııamanda, DeyU Tel&Taf'ın diplo
matik mııbarrlrl de bir Balkan blokıı 
fikri iUcr.nde dıırmakl:ı. Ye Tiırkf7e 

Ue İlalyaıwı bu '7olda letrlkl mesai 
edebilmelerinin ümll eclilec:•finl lı.&7-

detm.ek&.ed.r. 

De7U Telcrol, mabarrlrlnin tahmin 
ewtı landa bir Balkan bloka ı.,.1<.1u 

lolıı Türki7e ile İlalya arasuıda fa.al 

bir t.efrik.1 mesainin nası! vücade se
leblleeetı. ho.ıiln için, ü.serlııde b..r 
lıull düşiinülme7j lsLllu.m eden bir 
mevzudur. Turkiyenin bôJ le bir tcşr .k.J 
kabul etmesi i~in evvelemJrde Ar&&.a

vııUıık lsUlıLüinln f!Uen bükiimdea 
ııakıl bulıuulııtwıu ve İlalyaam ayni 
umanda bu mÜB&lebetle bir Balkaa 
devleU oiduiunn kabul etmesi üum
du. Böyle bir va&i7eU Tıirk ıllploma
alsbıhı kabule ne dereeeye kadar •e 
De şartlarla miisait olablleceilnj takdir 
et=·d-n iace beuib AmYllilaiwı iş
p.I ve UhakUUD İna'Ut.ere ve t'raıısa. 
tarafından olduiu l'lbJ bir kısmı Bai
bn deviellerl tarafınclan ti.ahi kab•I 
ve luılUt edi!meDllŞ oldııiunıı •lkrd
mel< ı-.r. Bıı IUb&rla De711 Te.cr .J 
dlplomaUlı mabantrlnln ba 7oldak.l 
tahmin ve ümidi, apa7rı bir meva:udu.r. 

Biace Balkan blokunun &efekkia.lun
de 1NrilleJ derecede ııau.n Whare alJ• 
ııac:ak olan te1' ilk önce Tiirkiye .. 
8em•n7a - YqoslaV7& - Yu.D&D.bıan 

ve halli Bult:arista.o. arasmda &am bir 
aııla.şma yaparak bloku vi.kıa bal.ı.nde 

ori&J'a koy.ı:nak ve ODda.a. aoan bu bl
larat miıdalaa ve aa1b blok.llD.llD bü-

1'ük komşuları Ue olan münasebetıerinl 
ni:ıama sokmak ve tetkjk etmek rerek
Ur. Batta, bu bloka.n fimdb'e kadar 
letekl<tihuıe maa.ı olan sebeplerin bi.rrn 
Bu{g'arlstanm vaziyeti ise, muhakkak 
ki, ikincisi ve haıta daha miihımm.i de. 
temeli ku.rmadu., binayı ortQa çı -
b.rmadaıı bunun saidak..l ve aoldakl 
ko:ıışu.larla olu. münasebakm t.eLkill 
e71emı=ktir. 

Herşe7cten tince Tilrlı - İıı8Uis · 
Fransu ca.raotwlne de bilhassa &uve
nerek beş Balkan devleti kendi arala .. 
rında.k.l her. turlti husu.si menfut mü· 
lihua ve pürüzlerini bertaraf ederek 
Balkanların aaJb ye taUkraruu. laUk .. 

bal ve ııelimellııl emnl}'el alluıda bıı

laDlluacak ve icabma •ire ba eami ... 
,.eu tllleD. ve mii..ııuıUihan miidalaa ede-

cek bir blok klll"lll&71 .. --u
.ırıer. Bııcüa ltla ba bleku !etek• 
kiliiae fllleD m&al olaeak llloblr l<ııy-

Ye$ .... ODI eı•••ıi- baib. Efer 
....,.. ... ,......._ ı.ıınrrellıl 

......... - ... fll<ri - •"' - .... - lıı-.. *ııtııD• 
pq1ı1.ı. l<alNI etmek cereklir, l<.I, 71-
• llllaaeUoe &efebbia&e eH•n"mı•• 
olur. Yalıwı edecek fWI lelulü n7a 
lauik tesri olııam111 olar l<.I, bunu 
er n secllil de mal<adderall Ye led
blrl dditlırmez. Tabii, yine bııcilıı 1-
rla Ballıanlarda ve Balkan deYleUerl 
Ue bib'ük komtuları arasm:tla ce:reyaa 
eden diplomatik faailyeUerlD leyüü
aü ve esasını bllml7onn. Ndı&J"e&. 

mölalealaruıwı bid1selerin harici cö
rünüşlerlne ve aJa::. ın safdau ı.o:.daa 

atıp yerdlfl haberlerin tiserbnbdeld 
tesirlerine bailıdır. 

• Bu tesirlerin şabsnn.ızda h11S11Sle ,.., ... 
Urdlil umumi kanaat ise. yukarı~a da 
!fıırel ellliimia cibl arlık bitaraf ve 

her türlü t.ecavua ve tehlikeye karş:a 

mukavemel karanru verml$ bir Bal
kan blokunun ıe,ı.ııı ""manımn celdi
ildir. Ba lllM:. Balkanlann ıulb ve 

ııelimelbıl mıılıafasa eılecdl kadar, 
Balkanlılar arasına her türltt nüfua. 
fesat, infirat poilttkalannm nllhımna 
da en birik mini ve ılper olacaktır. 

Ba blol<ıı lıarabllınek de on-lk. oerl, 
dinamik bir ıı..ıe c6siermelı:; .... 
km1armak; llfaılatmı " •iter •i

(Arlraa a llndl 117fada) 



Genç Kadın 
~LJ;)~~"7'°'P"1'l·Uc;,lı,...l~~'W~·'~· Niçin ö 1 d Ü 

I·talya Kabı<!) nesı·nde ArmJn Tayyareleri ci~~rn::~~!~~~~k~;e:;~~~::-
F H

., isminde genç bir kadın dün sabah 

D . ·kı·kı y ld ransaya da ucu- ~;;."~a';~~:~=~ :~~~ı~a bd~~~-
eg"' ışı ı er apı ı ma Başladılar :ra~ş;k;::~~n:k_ı:~:~nn ı:: 1:::.~= 

de Balat Muse<Vl hastahanesıne 
kaldırılmı~l:r. Fakat genç kadın 
aradan 1 saat geç'ikten sonra 
hastahanede ölmüştür. 

(Bnst.'l..,-.fL l in~i savf;ıda) r 
?<rlerlno aşağıdaki zevat tayin olun· 
muştur: 

Korporasyonlar Nazır-t~-ma Biocl. 
MaariJ Na:ıırlli"uıa Pa.voli.n4 Müba
dele ve Dövh: Nazırlığına R!cardJ.. 
Ziraat Nuırlıi>na Tasslnul, Müna· 
kalü.l Naıırlığma Ventarl, Nafıa Na .. 
nrlıjına Sera.na. Ordu Genel Kur .. 
m;ıy Ba.şkanlıtına Afrika Nasırı Ge
neral Gra:ıia.nl, Afrika. Na.zırhğına 

General Terruzzi, Harbiye müsteşar .. 
lıiJna General Soddu, Hava l\olüste
şarlıtma General Pricolo, Ba.şvekiJet 
:ft.füsteşarhğma General Bu.s.so. Ziraat 
Nazırbh şimdiye kadar bizzat B. 
M.usolint tarafından idare edilmekte 
ldL Difer taraf&an sabık Genel Kur
may Başkanı General Partanl, ayut 
zamanda, B. Musollnl'nln idare eıtlği 
Rarbi7e NezaretJ müsteşarlıiını da 
yapma.lda ldl. 

İSTİFALARIN MANASI 
Roma, 31 ( A.A.) - Beuler mnha

tılrl bildiriyor: 
Kablnf'de 7:ı,pıtan tadilat ve bu a

rada bilha.'5& MaarU Nazın Alfierl 
ile faşisl partisi Genel Sekreledl sıa. 
race'11ln istifası, diplomatik mahfil
lerde minici.ar cörillmekledir. Filha-

Parti Grupu j 
Umumi Heyeti 

(Ba$ tarafı 1 incı sayfada 

gösterilen Seyhan mebusu Hil· 
mi UI>an ve Trabzon mebusu Ha· 
san 3aka umumi heyetce ittifak· 
la seçiwdiler. 

Bun-dan sonra B. M. Meclisi i
dare azalıklarile riyaset divanı 
kiıtiplikl~ri için yapılan- serbest 
Uıtihap~a, ara tasnifi neticesinde 
evvelki idare amiTleri Beyaz.t 
mebusu Halit Bayrak ve Mar • 
din mebusu İrfan Ferit Alpaya 
ve Manisa mebusu doktor Saim 
Uzer büyük bir ekseriye.le se
çi:diler. 

Divan kiıtiplikleri için yapılan 
seçimde de yine evvelki divan 
.katipleri Vedit Uzgören (Kütah
ya), Bekir Kaleli (Antep), Ke
mal Ünal (İ:sparta), Cavid Ural 
(Niğde), Doktor Sadi Konuk 
~Bursa), z;ya Gevher Etili (Ça· 
nakkale ~. kazaıunı.şlardır. 

Parti ı;ırupu idare !ı~yeti tiye • 
lilderi için yapılan seçimin tasni
finde eski üyelerden Abdü...lı.alk 
Fırat (Erziocan), Rasih Kaplan 
(Antalya), Damın- Arıkağlu (Sey 
han), Emin İnan.kur (İçel), Şük
rü Koçak (Erzurum), İsmet Eker 
(Çorum), Atıf Tüzün (Çoruh), 
General İhsan (Giresun), Kamil 
Dur•.un (İzmir) ekseriyetle seçil
miş:erdir. 

Ruznamede başka bir şey ol • 
matlığından saat 18,30 da içlimaa 
nihayet verilmiştir. 
MÜSTAKİL GRUP TOPLANDI 

Ankara, 31 (A.A.) - C. H. P. 
müstakil grupu reis vekilliğ.in • 
den: 

C. H. P. müstakil grubunun 
31/10/1939 tarihinde, Reis veki
li İstanbul mebusu Ali Rana 
Tarhan'ın reis:iğinde yap•lan top 
lırt>tısmda, Türkiy.e Büyük Mil· 
Jet Meclisinin yeni içtima sene
si için müs' akil grup idare h.ey'e
ti azal.klarına: Konya mebusu 
Ali Rıza Türel, Mulıla mebusu 
Hüsnü Kitapçı ve Rize mebusu 
Fuat 8ırmen intihap edilmişler
dir. 
BAŞVEKİLİN TEŞEKKÜRÜ 
Ankara, 31 (A.A.) - Başvekil 

Dokoor Refik 3aydam, Cumhu
r.iyetin 16 ın<:ı yıldönıümü mii.na
sebeıile yurdun köşesinden gön· 
derilen tebriklere teşekkürleri • 
nin ve karşılıklı tebrilderinin ib· 
!ağına Anadolu Ajansını lavsit 
buvvrmu.şlardır. 

Jdka., bu devlet adamlarının ber lkl· 
si de Almanlara karşı bü1ük bir sem
pati beslemekte jdi. 

Sta.race'nin yerlne &'eoeD 1'-InW, 31 
yaşındadır, Roma üzerine yürii.yü.ş 

kıt'alarmda hizmet etmiş. Habeş mu
harebelerinde pilot ola.rak buJun -

muş ve İspanya harbine de c-önüllü 
olarak iştirak eylemiştil'. 

Dıter taraftan cerelt Grulanl ce· 
rek Terrnzzi, Rab~ harbinde miibim 
vazifeler Ua etm.4)erdir. Gra-üa.ni, 
et:lWyan L7aute7'J» adiyle tanınmıı
tır. 

FBANSADAKİ AKİSLER 

Paris, 31 (A.A.) - İtalyan kabl • 
nesinde yapılmış olan tadLlit, Fran .. 
sa'da İtalyanın başhca kaygu.mnun 
bilhassa. Al.manyaya karşı çok sıkı sı .. 
yasi bir lstiklil muhafaza. etmek ol
duğunun yen! bir emaresi addedil • 
mek~dir. 

Musolinlnln ekseriya bu ltabll tadl· 
lal icra etmlt oldufuna işaret edil • 
mektedir. Yalnız bu defa istila et. .. 
miş olanların kafteslnln itaı.ra ile 
Alman,.-a arasında en sıkı bir anlaş
ma mevcut. olduğu zamanda vazil'e 
başında bolunmwı olduklar& clikkale 
şayan rörülmekletllr. 

Fırtınanın 
Tahribatı 

<Bns tarafı ! inci sa-,.t .. rfa) 
memtşler Kavak: köyü ko7una sığın .. 
mı1lardır. · 

Tekrdaiından liman dl$md.a de -
mirli bulunan dört yelkenlft karaya 
düşerek ı>arcahn.mışlardır. 

Limanımızda 

Pazar giinü limanımudan imJ'OU 
&ideee~ Tayyar vapuru seferin •.-·ara~ 
bl3.Dl1Ştır. Bunun yerine Kon7a va
pur11 dün bir live olarak İmrosa 

kalkmış ve cldemfyen yolculan :ö· 
türmilştlir. 

Dün Barındıın llmanrmıza relmesl 
beklenen Mersin vapuru .fırtınadan 

Amasra llınaruna •&iuımıllır. Buzün 
celeeektlr. 

Karakö1de Kadıkö7 iskelesi yanın
da batan yelkenlinin diin cıkarlbııa
una başlan11U1tu. 

/zmirJe 
İmılr, 31 (İkdam Mubablrlndon) • 

ltade!J vapuru sekiz saa.t fırtına Ue 
mücadeleden sonra rlört saat rotarıa. 
limanı.uma celebilmlştır. Yolcular 
Marmarada Uo vapurun bocaladıfını 
söylemektedirler. Ayvalıktan gelr:eek 
saadet vapuru Bozcaada.ya iltica e\ .. 
mlttlr. İmılrden İslanbvla elden Ha· 
san ka.ptanın İhsanı.hüda. motoril fır .. 
tmadan Karabu.rnna sıiınmak iste -
miş, bu sırada yanıuı çıkarak sahile 
yüz metre kata batmıştır. İçindekiler 
kıırtarılmışbr. 

Rodos ada.sı civarında bir İtalyan 
vapu.rwıun ballıi• söylenmekledir. 

Harap Olan i•keleler 
Şlddelll Lodos fırtınasından K&· 

dıköy vapur iskelesinin birçok k:ı • 
sonları parçalanmışhr... Maltepe ıs .. 
kelesl baştaubaşa harap olınıışlur, 

Bitaraf Balkan 
Bloku 
(Baş taraf• ı inci sayfada) 

nasebeUeri ikinci safhaya terke)'le -
mekle mümkündür~ 

Belki, blrpok siyasi ka~ançlar da 
diJJlomasl tcahhurlardan muvaifakl -
yetini iemln eder amma, bir Balkanlar 

birlltl meselesinde bundan bö7lo ıe. ı 
ahbu.nın 1'erl bııl11n••daiı b11&atlnde 
olanlardanız. 

ETEM İZZET BfıNİCE 
(Son Tffieraf"an) ı 

'Bastar?.ft 1 incl ~<'lvfada) 

il maUimat elde etm.eğe ve bir çok 
fotoğraflar çektneğe muvaffak ol -
muşlardır.' Gece yarısına kadar yal
nu bir tayyare üssüne dönmemiştir. 

Pa.ris, 31 (A.A.) - Askeri vaziyei 
hakkında Havas ajansının Lebllği: 

Dün evvelki günJerin tersine ola -
rak bitİıassa Lorraın cephesinde 
Fransız piyade, topçu ve hava kuv • 
veUeri birden faalifei .1rösterm.lşler

dir. 
Esasında müteferrf ha.rekat oJcıak .. 

la beraber bu intizar devresinde hu-

Tabibi adli Enver Karan mu
ayenesini yaparak ölümü şüphe
li bıiıduğu cihet!e ce&din morga 
kaldırılmasına lüzu.m göstermiş
tır. 
~nç kadmın vücudünde bu 

kazadan mütevellit en ufak b·r 
yara ve 1,ıere İZİ bile !Tl<"Vcut ol
madığ•ndan ölümün sebebi an -
laşılı:ırr amaktadır. 

• 1 
susi bir ehem.mfyet kazanan bu faa- J } 0 • 

llyet esnasında Almanlardan bir mik- Maarif ş erımız 
b.r esir almmışbr. 

Tayya.rcler bir çok kcşll uçnşu 

yapmışlardır. Keza iki taraf topçusu 
da faaUyct göstermlştlr. 
Düşman topcusu ilk defa olarak 

Fransıa hatları tçinde on kilometrede 
bulunan bir lı:öyü bombardıman et .. 
mek suretlle büyük menzilll ağır top .. 
lannm yerlerini meydana 'ıka.rmış .. 
larchr, 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlln, 31 (A.A.) - Resmi lebllf: 
Garp cephesinde hafif lopçu faa

li.yeti olmuştur. l\loselle ile Palatina& 
ormanı arasında keşU kolları faaliye .. 
ti olmuştur. 

4 Düşman tayyaresi dlişürülınüı.ı • 
lür. 

Londra 31 (A.A.) - 4.666 tonluk 
İngili.ı bandıralı .calrmona» vapuru 
batırıldıktan sonra. mürettebatından 
ti.o kişinin kaybolduğu Körülmü.ştü.r. 

Belslnkl llma.nına batlı cYuno» 
vapuru, dün şlmal denfzfnde blr in - \ 
filSl.k neticesinde batmJştu, 

•• 
Universit~ 
Dün Açıldı 

(Baş ta...""afı L iuci sayfada) 
leke'.im:ze cie sirayet ederse, Türk 
mLl-etin.iıı vatan..nı ve isti.kliııi
ni muhafaza için son damla kı:,. 
nını akı:mcıya kadar çarp:.şaca
ğını söyleıniı ve sözüne ş(iyle de
vam elıniıtir: 1 

<Eminiz ki, şuurlu gençl:ğiıniz 
bu vadide de üzer.ine dü~en mu
kaüies -..ızi.feyi muvafıakıyet1e 
başaraca.« ve vatan hizmetlerin -
de, profesörlerini de yaıı:armda 
bu.acekıır. Türkiyede zaaf yok • 
tur. Milletin kendi kudretine iti· 
.lL.dC.! va . .-wr ... • 

Geçen y.l Ün·iversite kapan1-
cağ1 sırada, Üniversiteyi t<>şrif 
eden Milli Şefimiz İ.smeL İnöı:O:.i· 
ne .~.....z~ ve şü.kranlarını sunan 
Rektör, müessesenin geçen tedrı· 
sat yılındaki verimler.Jıi '2aha 
goçmiş ve ta1ebenio istikba. te
minatından müftehir bu.iur..du • 
ğunu söylemiştir. 

Rektörün verd:ği izaha.itan an· 
la~ıi.dığına göre Üniversited~n bu. 
sene 610 genç mezun olmı.:şlur. 
Bunlardan 328 i tıbbiyeden, 101 i 
hukuktan, 10 u roebiya. tan, 
79 u fen ve eczacıdan, 23 ü de 
Di~çi Fakülıesin.den mezun ol • 
mustur. 

Bu yıl Üniversi'ede 3433 kişi 
s nıfoı.ı ı;eçmI,şt'r. Terfi nisbeli, 
tıbbiyede yüzde 92,3, <işçide yüz
de 80, edebiyatta yüzde 75, hu -
kukla yüzde 74, fende yüzde 58, 
iktısatta yüzde 56 dır. 

İstanbul Üniversitesinin bu ve
rimi orta beynelmilel ün:'Versi • 
tenin verimine eygundur. ı 

Bu yıl Üniversi eye 2208 genç 
kaycl.~lunmuştur. Üniversite fa
kültelerindeki talebe yekı'.lnu 7335 
tir. 

Rektör Cemil Bitselin şiddetli 
a.Jkışlarla sona eren bu uzun nut
kundan sonra, üruversitenin en 
eski ve yeni talebelerinden iki 
gene kısa birer nutuk söylemişler 
ve bundan sonra a'lld içilerek, me
rasime nihayet verillmiştlr. 

(Bas tarafı 1 incl ~a'r"f'.\d::\) 

selmişti; Uca:-ethı felce uğrıyacaiı. 

sinemalarla tiyatroların kapa.oacaiı 

Wdia edilmıştL 
Seki.sde dersba.şı dendiJi zaman da 

buna benzer mi.nasız lt.tra:ılıır. hiçbir 
tetkike dayanmı,.an. sırf tenk.it et -
.mek hevesinden doğan sözler işltll -

dl. 
Derslerin sabahtan saat sekizde 

başla.ma.suun psikoloji, terbiye ve 
sıhhat bakımından çok büyük fa7 -
dalar temin etmekte olduin bir ay 

Kibl pek kısa zam&Dda kendinl &"OO· 

terdi. 
Erken yatıp erken ka1kmanm f:a.y

•ası lnki.r edilebilir mi'!' Biz ki çok 
çalışmağ'a mecburuz; bl:ı ki Türkiye
yı minen ve maddeten yükseltecek 
nesiller yetiştirmek ı:ıtırarmdayıı;, 

dinlenmiş bir dimağ ve dinç kafa ile 
derslere başlatmayı elbette ki şıar 

ittihaz edcccflz. İstikbal herhalde er
ken ka.lkanlarındtr. 

Söylene11 sozu kavrıyamamak, 

takrir edilen dersleri anhyamamak • 
sıralarda. uyuklamak Jiyikile dinle
nemem.Jş bünyelerin tezahürüdür. 

Erken yatmış, vücudünü ve beyni
ni Ui:ıtımn olduğu kadar dlnlendlrmiş 
blr dimağın çalışma. kabiliyeti ve ve
receği randıman, ree yatıp .ceç uyan
mış blr dimağın faaliyetinin blrkaQ 
tnlsH olur. 

Sekhde de.rsbaşı. ~cnklarımım 

öğleden sonra muallimlerin neza.rc& 
ve mürakabesl altında müzakere sa· 
"ileri tahsis edilmesine de lmki.n bl· 
rakıyor. 

Akşamlan mekteblrit1en çıkan ~ 
cnktarın r.oğu kalb huzuru. kafa dinfJ
llğl ile rahat rahat oturup çalışac"k 

yer, riçtüfe n.st.ladd:ıan aman a .. 
kıl da.nqa.cak kimse bu.lamı7orlar

clı. 

Bfnlenıe ve blnlerce ana baba. ağır 
fedaki.rlık1ara kaUanarak evli.tlan· 
n• kış günleri giiçtükle sıcak blr oda 
geceleri ışık teminine niraşıyorlar ve 
çokJarı aa bütün hüsnüniyet ve cay
reUerine rağıne.n bu.nlan temin ede
miyorlardı. 

Öfleden ııonra mekteplerde başlı· 
yan mii2akereler bu mühim df'rdi de 
ortadan kaldırdı. Cocuklarımız sabah· 
leyın aldıkları derslere ertesi g-ün 

yanlışsız verebUecek tanda, mtktep· 
lerlnin sıcak sınıflarında, mu~llimle
rit>ln mörakabe ve :ırardıtoı altırda, 

kafalan dinç, yilrelderl rahat çalış· 
m'.".kta.dırlar. 

Evlerinde her tiirlü konfora malik 
çocuklartmız da muallimlerin n-eıa

retinde, gözleri önünde da.ha lyl ea· 
hsmağa alışmakta, n.sUadıkları cfic
lüklcrl kolayca ba11etmektedlrler. 
Bu suretle mesai bütün eün tam bir 
disiplln altında yürümekte ve çocuk· 
lsr l'tcelerl geç vak.ite kadar uyku -
lanndan feda ederek kala patla& -
maktan vc1a l'eC vakitlere kadar ay
lak a71alı: dolaşmaktan kvrtulmakla
dırla.r. 

Be:-hanrl bakımd~n bakılırsa ba
kılsın, mtkleplerlmlzde derslerin se
kizde başlama51 n 6tleden sonra 
ç0euklar1DUD misak.ere saaUert ta.J\ .. 
sis edilmff omlaSI, Ha.san ili Yüce
lln Maarlllmtze kazandırdıJı eok ve
rimU bir sistemdir. 

SELAMİ İZZET SEDES 

ERİ 

Yüksek Sovyet 
Meclisi Toplandı 
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Molotov Sovyetlerin 
Harici Siyasetini 

izah Etti 

Ebedi Şef Kendisini Yavaş Yavaş 
Moskova. 31, Sovyrtlf'r Bir1iğ"l ill 

Sovyeilnln beşinel fevkali.dc ict.ima 
devresi buı-ün başlamıştır. Halk Ko • 
miserlerl UeyeU Relsl ve tıariclye 

Balk Koınlseri Molotof son lkl a..v l• 
cinde ceçen harici hadiseler hakkın· 
da mühim bir rapor vermlşt.ir. B• 
r&POr SoVJ"eı - Alman dosihığu. Po· 
Jonyanın taksimi. Avrupa barblnla 
hu13.saları ve SoQetlerln harici si.)'a
Belliıl ihtiva etmektedir. 

Komanın İstilôsına T erkediyordu 
A':a 'ürkün bir gün süren dal

gınl,i:ı arlık adam akıllı artmış, 
koma baş:aınıştı .. 

EBEDİ ŞEFİN SON SÖZÜ 

'3aat tam 18 i vuruyordu.. 
Ebedi Şef dalog·n bakışı ara • 

sında o s.rada denizden ge-çmek
de o. an bir motörün uzaktan u
zağa ak.-.2den motör gürül1üsü • 
nü duymu.>, fevkalade hassasiyet 
kesbeden cümlei asab.yesin:n bu 
uzak gürültüden müteessir olu -
şu kome.rnın baş!angıcı sırasında 
dimağın tahteşşuur sez~i ile bu 
sesi top gürültüsüıoe benze'miş, 
yattığı yerden sormuştu: 

- Nedir bu gürül.Ü .. Toplar 
mı geçiyor? .. 
Yatağın başucunda bekleşen 

hekim.erle da;renin içinde köşe 
bucak gözyaşı döken Ebedi Şe
fin hususi hizmet.er:ne memur 
berber:eri Mehmet, R·dvan ve 
hastabak cılar etrafa kulak ver
mişıer, d€r~nden derine sessizli
ği noktalıyan molör güriiitüsün
den başka b:r ses duymad'.klan 
iç'.n Ebedi Şefe cevap vermiş.er· 
dı: 

- Top değil pa~am.. Uzaklan 
bir motör gEçiyor! 

Ebedi Şef bu cevabı duyma • 
mış, so~gusunu t .... Ararlamış ı: 

- Nedir bu gürültü, top.ar mı 
geç:ycr? 

Ve ... Bu sua: birkaç dda daha 
tekrar ecıiidı. .. HekJDler arlık 
komaya g.r:ş:n kspı e;iğ.ntle bu
lunuJ.duğur:u1 bin~.enaie) h bu ek .. I 
rar:amalann ancak şu hakikata 1 
dela.ıcL elliğini ar~l. ... m·~lar, n1 ... h
zL.:.r. tQ.V.:.r-an.ı.e sUAUt etmiş erdi .. 

Ebedi Şd tekrar sustu .. Dai
renın i~er _sin ... e gözyaş ~ar ..n1 ses
s.z sessiz mEr.aılJ.crine içiren in
sanlar yalağa daha yakın sokul
du;ar ... Molörün gürül'üsü uzak
laşarak akisleri daireden sil.n -
di.. Şımdi, 6.au-enin bomboş sü
kulur..cia hakim olan tek ses, E
betli Şefin int.zamını kay~en 
ve (14J) a katlar çıkan nefLsle
r.nin çıkardığı sadadam ibaretti. 

Da.:gın ya an Büyük A,atür
kü,. ıes alı•ı o kadar s·k.aş • 
mış, öy k seri bir hal alınışt, ki, 
ı...~ .... 11 u-.:: A.u~uuo.n cıkmış bir at
le~in so•uklayışını andınyor, E
bedi Şef kendisini yavaş yavaş ko
manın hııin istuasına ıerk•""1iyor
du ... 

B.r sükut ve bekleyiş 20 daki
ka sürou .. Her b.ri tir asır kade.r 
uzun yirmi dak.ka ve bu yirmi 
dakikanın sessizliğini kan::ç lı · 
yan Atatiir;;.ün sık sık tcr.effüs 
ed.şi, so1gun yüzünde son ihti • 
laç &rı gös,eren bir hal.e dün
y an:ın en muht·~ısm ve en vakur 
bir ebd;yete intikal Jıadisesi baş
lıyorua. 

18,20 geçe Ebedi Şef kapalı du
ran göz.er.ni açlı.. Hastalığ'n 
seyri ve şu anda aldığı şzklile za
i:flaşan s2sinı e.rafında bir hür
met halkas; çevirerek huşu için 
de ağlaşan heyete son bir defa 
duyurC:u: 

- Saat kaç! 
Gözler, da.renin büvük saati

ne takıl•rken Ebedi Şef sualini 
hemen tekrarladı: 

- Saat kaç! 
Rıdva11 cevap verdi: 
- On sekizi yirmi geçiyor pa

şam! 
Ebedi ~f tekrar gözlerini ka· 

parken <.mir verir gibi vakur 
ayni suali soruyordu: 

-Saa! kaç! 
Rıdvan yir.e tekrarladı: 
- On se1Jzi yirmi geçiyor pa

şam!. 

Atatürk bunları duymuyordu. 
Büyük hasta o anda komaya ken
d!Sini tesliım ederken bu suali is· r 
tiyerek ve bilerek sormuyor (1) 
yine dimağ•n tahteşşuur bir par
layıp sönüşi.e ebedi sii'..üta doğ
ru yaptığı bir son hız hamlcs:.e 
bu sual Ebedi Şefimizin dudak· 
!arından dökülüyordu ... 

Hekimlerin yüzüne bakan R.d· 
van da artık ağzını kapamış, ya· 
naklaı ndan s'' zülen gözyaşlari· 
le kıpkırmızı yüzünü, diş erini 
sıkarak buruştura buruştura hıç
kırıkların: zapta uğraşıyordu.. 

Herkes ağ:.ıyordu. 
Hekimler; meslek icabı birçok 

ölüm hadises:le yüzyüze ge>miş 
olan bu insanlar da kendilerini 
tu~amıyar· ar, göz~t?rir.d-en akan, 
yar.&u·arndan yuvar:ıanarak a • 
y ııklarcnın ucunda birer göl pey
da eden yaş:aı-a h!z vermiş bu -
lunuyo1faro1. 

Hastabırhcılar ağlamaktım he
Iak o.muş..a!'d .. Ufacık h:.çkınk· 
lar;nı mendillerine içı!'dikleri göz 
yaşlaT;le !:iı .. k:e giz!iyemiyor;ar, 
Mıshmetie Rı<ivan da var luzlari· 
le göz yaı;ı döküyorlardı .. 

(Arkası var) 

(1) - Koma başlarken arld< dimai!' 
şuur vailleslnJ unutup iıısi7aki hare

keUe.rle bazı tezabürat g-öslerirmiş. 

Bhza.t Ebedi Şefin müdavi heklm!.erl 
taraf1ndan görülen ve tesblt edilen bu 
yukarıki tümle yine tefrikamınn son 
kısmına ekli olarak vereceğimi• be -
kim1erin mütaleat ve beyanatı bahsin
de etraflıca. ve tıp ilmi ç~~eveslndekl 
vaziyctUe yazılacaktır. R. Y. 

Nazi ŞJfler Alman
~auaJ K~cıyorlar 

1 
(Baş tanfl 1 inci sayfada) 

aldıklan bir habere atltn Dr. 
Schacht ile Hugenberru Afmaa • 
radan taç.hklaruu 7umal<ıathr • 
lar. 

BİTLERE SORULAN Bİıt 
SUAL 

Londra, 31 (A.A.) - Yoru fil. 
re Post rueı.estnin askeri muha.r• 
rlrJ J'"&Q.1"or: 

Alman valiler g~n haftaki 
to-planlıd• Hlilcr'den, So?Yeller 
Blrlif.nln harbe clrip ctrmlJ'-. 
ilnf sormuşlardır. 

HIUer, bu suale menfi cevap 
vermesi Ü.zerine, valiler RUSJ'• ol
madan müttefiklere laurın: etme
nin feci bir hata olacajmı bildlr
mişlerdlr. 

SöJ'lendltıne röre. Alma.n Baş
knmand.a.nhiı Von BraoebUsch- ! 
den almacak ve pek 7atmda Ge
nel Kurma7da deilşlklikler ola • 
caktır. 

.Molotof. raporunda, Almanya Ue 
7apl1an anlatma.n.ın ehemmi7etlnl te
baruz ettirmiş, Polo.oyanın iaksiminiD 
labli olduiun11 söylemiştir. 

Yemenli T aciı 
Dün de Muha

keme Edildi 
Perapa.;.as otelini dolandırmak

dan suçlu Yemenli tüccar Galip 
Af.ganinin muhakemesine dün 
akşam aısliye 8 inci cezada de
vam olunmuştur. 

Dünkü celsede; evvel:ii; otel
ci Qıman Beler, ıta;.ı tüccarı Ma
dam Melina Piyosyan ve halı reı. 
samı Nacı Şevket taraflarından 
931 senesinde şehr:mize bir ke
re daha gelmi> olan Galip Afga
ni !araf.ndan o vakit dolandırıl· 
dık:.arı iddiasile şimdi açılan da· 
valar; hakkında ademi takip ka
rarı verildiği taraflara tebl.ğ o
lunmuştur. Tebliğe göre bu ka
rara sebep; •mururu zaıman:. ve 
•af kanunu• dur. 

B::"hare müdd~iumumi tara • 
fıı:aan suçluya bazı sualıer so -
rulmuştur. 

Ezcümle Ayasofya kütüphane
sinde bir Iraklı ile görüştüğünü 
ve buradan Mıs•.ra para gönder
menin döviz kaçak<;ı:Oğı cürmü
nü teşkil edeceğini bu adamdan 
öğrend'.ğini söyl'iyen Ga'.ip Efga· 
niy~ hangi tarihte Ayasofya kü
tüphanesine gittiği de sorulmuş
tü.r. 

Suçlu bu suallere karşı demiş
tir ki: 

- Ağustosun 2 inci haf'asında 
Ve !;;.: mülilkat akabinde de Pe
rapalas oteli sah'.bi Misl:ah para
yı, Mısırda değil burada verme
mi söyledL 
Eğer para.yı Mısırda vermek 

hususunda Misbahla uyuşsay • 
dım dönüş paramı da M!sbah ve
recek ve hatta vapur biletimi de 
o alacaktı. 
Bu~tlan sonra müddeiumumi 

bazı taleplerde bulunmıı:ştur. Ne
ticede muhakeme müdıdeiumu • 
minin taleplerlni kabul ederek 
davacı vekiillıin tevsii tahkikat 
arzusunun tensibi ile 931 de suç
lunun dolandırd.ğı iddia olun.an 
kimselerle otel mü.stahdemler.n· 
den bazılarının da ~ahit sıfatL.e 
dinlenmeleri için muhakemenin 
başka bir güne talik edilmesini 
talep etmiş ve bunun için du• 
ruşma i>aşka güne bırakılımştır. 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Komatizma 
t\Evralji, kırıklık ve tutun ağrılarınızı derhal kessr 

icabında gUnde 3 !taJa alı 1111l>lllr. - - - - - -

Milli Şef lnönünün Cumhuriyet Bayramı Münasebetile l~nkara Palasta Verdikleri Ziyafetten Muhtelif intibalar 
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Mansur Halk Arasında Çok İnce, 
Çok Derin Düşünür Bir Adamdı. 
- O da kolay. Bir ke.r B..gdadı .vuz ı.ıaya'llı hayret olduğu kadar 

yaptıran, burada. yepyeni bir şe- d.a şayanı endişe görüfüyordu. 
hir kuran sizsiniz. Burada bu ka- Abdulllah giile-<>k ka.'"<i.,,.lerine 
dar binalar yapıldı. Birçok kal- bakıtı. 
fa.ar, mimarlar hiç .Yoktan zen- - Galiba Mansur bizi bu ha-
gin oldular. Hele isminiz.i ~ı - vuzda boğacak ... 
yan Mansur camisi ile Hilafet Dedi. Ka·rdeşleri de gö:ıJlerini 
sarayını yapan mimar bu yüz - havuza ıtlikmişler, e>ndan mana-
den büyük bir servete sahip oldu. }ar ~ıka:rnıağa ç.al.ışıyorllaıxlı. 
İşıitiğime göre bu adamın serve- Mansur onlara mutiaka bir o-
ti sade siroen aıldlğı iş bedeli i!le yu.n oynıyaoaktı.. Ve bu ha·vuz 
meydana ga1meıniş ... etraıfta pek . da bu oyunda mühim bir rol oy-
çok inşaat olıduğu için, saray ve nıyaca:ktı. 
cami in!iası.rula kulla™'<'ağı yapı ,. Fakat nasıl? .. 
ma!:z,emesini, harçları sı>tmış, su- Her ne olursa olsu-0 mutlaka 
iisti:mal etmiş, ahliıksız bir adam- tetik üstünde bulunmaJan Jazım-
nı..ış... dı .. 

- Daha iyi ya .. Bize de böy1e Değil sol<ağa, hortta bahçeye bi--
biri lazım. Sen hemen git, onu k çıkmıyaoaık.lar, bir müddet in-
,gör, konuj ve clıerhal laı:r.ıt.l'a$tı- ti:zar edecekfterdi. Bakaılım bu işin 
dığunız şekıilıde i.nşaaıta başlat... sonu ne olaoaktı?, 
Ev lrit1ilrten sonra da boşboğaz- Maı>rnafih, intizaııla geçireceJo.. 
lık etmesin ıiiıye herifin kafasını Jeti günler için de tedbir aJlıruı,-
kestirtim.. ğı ihmal etmediler. Gece ve gü& 

Bu muhaıv~ bize ?ezir Yunu· düz, iki kardeş münavebe ile ka
sun şüphelenmekte nekadar hak- pı önü-n.de noöet bekıliyeceklle.r, 
h oldukunu göstıeriyor. Ahdu"!la.lıın hayatını herhangi 

Ebu Cafer Mansur, heltli. lı:i, oğ- bir taaıTu2 karşısında müdafaa 
l!u iile beraber dört &ile sıınlıdı,itı için ölüınö bile göze alacakılardı. 
hiliıret postu üzeri.ı:ıde saltanat * 
niımma yeni bir cinayet, yeni bir 
denaet hazırlıyorlar. 

Ve bu cinayette de Avam ta
bakasındaı bir ortakılan, bir şe-
riki cüriimleri olacak ... 
Artık resmen veliaht oddui!u 

için sıcl:tan.atı daha şimdiden be
n.ıınsiyen ve hiliı.Let sarayına a
deta, blr anım mutlak gibi girip 
çıkan Mehdi babasının kendisi 
için hususi surette yaptırdığı da
iresi.ne Qeki:lmiş ve şu emri is
dar etmişti: 

- Hilafet sarayı binllSı iıie Man
sur caıniin:i yapan ıniman çabuk 
bulll'p buraya, huzuruma getiri.
niz. Emirülmümini<n Hazrefileri 
amcası için Dicle kenarında gü
zel bir bina yaptmlmasını emir 
'buyurdular. Binanın her husus
ta mükemmel olması için de onu 
kendi saray ve kendi camisini 
inşa eden mimara havailie ettiler. 

Mehdi, haılk arasında şayi ol
masını istediği bu OO:zleri sırf her
tiinı.ü şüpheyi izale etmek, Halir 
fenin amcasına karşı h ü.rmet ve 
muhabbeti olduğuna herkesi ;.. 
nand.ınnak için söylıeınişti. 
Mimarı çağıı:ıınaktaki maksadı 

da malfun ... Gizli pl.a-nı ona aç -
malt, onu ekie ettikten soıwı he
men işe başla1ıma:lrtı. 

* 1 Mimar gekii 
Mehdinin huzu:rıma götiirUI -

dü. 
Saırth!rce ikisi beraber ve baş

başa kalrlı.laa-. 
Nihayet herif ÇJktı. Yüzü, göz

lerinin bebeği.ne k.adar gülüyor
du. Belli irli ki, Mehdinin pl!anı 
'bu a.hlAkısız herifin lıabaset dolu 
T11hun<la pek çabuk semere vere
cek münbit bir s~ 'bulmuştu. 

Mimar, Dicle kenarından, bir 
beytii.Lınal arsası üzerinde er
tesi gürulen itibaıren inşaata baş
Jam<ık üzere Mehdinin sarayın
dan çıkarken Mehdi de alellace
le cüppesinin eteklerini topla -
mış, sarayından çıkımış, Mansu -
run sarayına seğirtiyordu. 

Onun da suratında, tıpkı biraz 
evvEll çıkan mimar gibi iblisane 
bir t.ebessüm yer bulm~tu ... 

* Abrlu11ah, kaırdeşleri ille be-
raber yeğeni olan Halife Ebı'.ı 
Cafer Mansurun sureti mahsu
sada kendisi için yaptırttığı Dic
le kenarındaki yeni binay.a ta
şınııı.ışlardı. 

Akıd, sır erdiremedjkJeri bir 
nokta vardı. 

O da şu idi: 
Mansur a<ıaba onları neden 

Baj;datta ikamete mecbur oolyor
du? Bağdatta bu kadar bina var
ken neden kendileri i<;iıı yeni bir 
bina yaptırmıştı? 

Bütün bu şüpheli görünen ha:l· 
Bere bir nokta daha iliıve etmek 
'.iazımgelir. Mansur çok hasiısti, 
hem on a!oçenin peşinden on gün 
ık.aşacak ve on kel!le UıÇurtacak 
kadar hasis ... 

Beytü1mal hazineı;i tı.kJıım tık
lım altın dolu olduğu ha:lde o 
ıkendi nefsi için bil<e tek mangMı 
acıyarak sarfederdi. Bu böyle 
;iken neden hiç acımadan hazine-
6inin kapılannı açmış ve hesap 
sormadan birçok para sarfı sure
tile düşman olduğunu herkesin 
bl diği amcasına güzel ve yeni bir 
bina yaptımıştı? 

Buncian b~ka, Mansur haik a
rasında çok ince, çok derin düşü
nür bir adam olarak tanınmıştL 
Su sebepledir ki, onun amcası 
için ve Dicle nehri kenanrnda yap 
tm:lığı evin büyük bahçe.;inde 
biç te düzumu olıma.dığı halde 
yap!ırttığı ve su depoou vazife
sini görceeği söy ]enen büyük ha• 

Abd ııBlah ve kardeşleri. böyle 
endişe için.delerken Bağda{ hal
kı da merak it;iııde idiler. 
Şehirde Halife Mansurun güler 

yüzle dolaştığ>nı görenler onun 
yeni cinayet ve habaset ı:ıUının
da muvaffak okluğunu sezdiler. 

Bu pJ.aıı ne idi? 
Bunu kendi kendilerine soran 

halk baş1annı gayri ihtiy arari 
Dicle kenarında yeni yapılan bi
naya .. Abdullahın yeni evine çe
viriytırlardı ... 

Ve ... Korkulu bir endişe için
de bu iısthltamette pa1Jl.ak vere
~k yeni hlr hadiseye intizaz e
diyorlardı. 

* On gün sonra ... 
Mansur, oğlu ve vel!iahdi Meh

di ile b€raber Hilafet sarayının 
harem daire.;ine çeki.Juniter ve 
yine haşhaşa vermişlıer, ık.onııışu
yorüardı. 

Mansw- sordu: 
- Daha hareket zamanı gelme 

dimi Mehdi? 
Mehdi cevap verdi: 
- Artık geçen bu kısa zaman 

halkın şüphesini uyandırııruık 
içindi. Artık harekete geçıebili -
riz. 

- Ne zaman? 
- Ne zaman o hıma ... İstel'sen 

y.arın ... İstersen bu gece ... 
- Bu gece yarından daha er

lren değil mi? 
- Öyle ise yann :sı;bah Abdul

lahın ölüsünü gömdü.-mek için 
yer hazırlat. Çünkü o bu gecenin 
yarısında gözlerini ebediyen ha
yata yumacaktır ... 

* Akşam cı1muştu. 
Basan gecenin karanlığı yavaş 

yavaş Bağdadın beyaz menner 
binalannı esmere bürüyor, mi
narelerden yükselen akşam e
zanı sesleri halkı ev !erine soku -
yordu. 

gündüz hümmalı bir am; ve
riş lll<1rkezi olaıı Bağdat çarşısı 
kaparnıruı;tı. 

Ortahk adam akıllı karardık
tan ve herkes yerli yerine çek.il;.. 
dileten sonra Hilafet sarayınılan 
çıkan bir gölıge yüzünü gözünü 
kalın bir abaya sarmış, görü.:ı -
mekten korkar gibi ihtiyatlı a
dım1ar atarak acele ace!e gidi -
yordu. 

Bu admn kimdi? 
Sarındığı aba altından onu ta

nımak müınkiinı;üzdü. 

Fakat biz <lı!rbal haber verelim. 
Bu adam, hiJ.afet rnakamı ve.liah
di ve Halife Ebu CMer Ma:nsu -
run oğlu Mehdi ... idi 

Nereye gidiyordu? 
Bunu da ~di ·göreceğiz ... 
Mehdi, ayni ihtiyatlı haTeket-

llerle birçok karışık yollardan 
geçti, soka.k'lardan saptı ve niha
yet oldujcça yeni ve büyük bir bi
nanm önünde durdu. 

Ufak bir tereddüt vakfesi ge
çirdi. 

Sonra, ani ve azimkfır bir ka
rarla kapının tokmağına eli git
ti. 

Gecenin sessizliğini bu rokma
ğın sesi yırttı. 
Aralık edilen kapıdan bir baş 

uzandı. 
(Arkası var) 

Hazreti Muhammet 
Bugün Hazreti Muhaımmed 

isimli tefrikamızı maalesef 
kavmnadık. Karilerimi2iden 
özür dileriz. 
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SOLDAN SAGA -.e Y1JllARJDAN 

AŞAGI: 

1 - Bir tehir ballu. 
% - Para lıaalnosi. 
3 - Notada bir ses - Basit • l!ö:ı. 

4 - İlive - Yüksek. 

1 - Düiöm • Melek. 
6 - Bir 1SDı - EcW. 
6 - Bir isim - Edal. 
7 - Terbiye - ll<mlr ip. 

8 - Bll&1 • No- bir """ 
9 - Cok 171 - Bir umv. 

10 - Bir şehir ballı:ı. 

TAKViM ve HAVA j 

1 İKİNCİTEŞRİN 1939 1 
ÇARŞAMBA 

Wori: 1358 &uml: 1355 

11 inci ay Gün: 305 B. Teşrin: 19 
Ramazan: 19 Hnır: 180 
Güneş: 6.28 Akşam: 17.7 
Öğle: 11.58 Yatsı: 18.38 
İkindi: 14.n İmsak: 4.51 

HAVA VAZİYETİ 

Y eşilköy meleorolojt istasyonun -
dan alına.o mal(ima.f.a C'Öre, hava 

hava yurdun doğu ve eenuP doğusu 
bölgelerl Ue, Karad.enb ve Akden& 

kıyılarının şark losımlaruıda kapah 

ve yabıJh. Orta Anadoluda ııok bu· 
lnUu ve mevzii 7ağışh, dlfer bölge ... 
Jerde umumiyetle bulutlu ıreemiş, 

rüzprlar şimali lst1kameiten dotu 
ve cenup dolu.su bölıeıerlnde :tuv -
vetıJoe, dJfer yerlude orta kuvvette 
esmişllr. 

Dün İs1anbulda. bava ııok buluUn 
weomft. liiz.rıi.r cenubu rarblden sa
niyede 1 - S melre lıızla eıımlştlr. Sa
al H le bava tazyiki 1011.l mUıöarclı. 
Sühunet en )"iiksek 16,8 ve en düşük 
6,3 oanll&ral kaydecUlmişllr. 

ANKARA 
31 • 10. 939 

l Slerlln 
100 Dolar 
100 Fraok 
100 Llrel 
100 İsviçre FJ<. 
100 Florin 
ıoo Rayi'jUUU' 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cek Krontı 
100 Peoeta 
100 Zloti 
100 Pengö 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Kr. 
100 ıtaı.ıe 

Kapanış 

5.21 
129.28 

2.9525 
6.6315 

29.1415 
69.0075 

21.6175 
0.965 
1.5175 

13.10675 

23.155 
9.93 
:us 

39.5675 
8J.0125 

ESHAM ve 'ı:ABVİIAT 
"19311 ')!, 11 lkramlırell 19.57 
Erranl 19.40 
sı.... · En..._ 5 %0.SO 
Mıerlıes Banlı- »eJ11ı 113.50 
t, •·n••a nama Petin •-

ıtanwıl Mümessili ve Ne:ıriJ'at Dl· 
rektörü: A. Naci, BasıldıJı Yer: 

·-·-· ------

RADYOLi 
En büyük sergilerde 18 diplo -

ma, 48 madalya kazanm:ştır. 
Böyle Güzel Dişler Yalnız 

RADYOLIN 
Kullananların dişleridir. 

Diş tabipleri diyor ki: 
·Dislerin ve ağzın sıhhati, sabah, öğle ve akşam her yemekten 
sonra günde 3 defa dişleri temizlemekle kabildir .• 

Üniversite A. E. P. ·Komisyonundan 
Muh•mme~ MUvakkai ihale cönü. saat 

!lalı lemlnalı 

Ura. lira 

ÜnivertJite nakliyat hayvanları için 680 51 &/11/939 14 
buğdayı kepek, arpa, ot, saman 
Kulak, bo.i!ıız, burun klinigine alına- 1490 112 > 14.5 

ca1< tıbbı ıuat 
Anatomi lAboratuvarına iki kalen1 tab- 13'16 104 > 15 

bi ecza 
Yukarıda yazılı ü~ kalem eşya yazılı saatlerde aıÇ'lk eksiltmeye kon\llmuş

tur. İsteklilerin 939 Ticaret Odası kayıt ve teminat makbuzlarile ihale günü 
rektörlüğe gelmeleri. Liste ve şartnameler her gün rektörlükte görülür. 

<8645> 

Ankara Radyosu 
- DALGA VZUNLUÖU _

1 

2' A.Q. H,74 -. UDi K.eo. il il•· 
2' .A..P. il. 7t .. ·- 'ltcL .. ". 

1111 a UI .&.. 1.lit ıı::w 

1 2 inci Teşrin Çarşamba 
Saat : 

12.30 Procram, ve memleket saat a.-
yan. 

12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Tür~ müziği (Pi). 
13.30 - 14.00 I\olüzlk (Küc:ük orkes -

lr:ı. • Şef: Ne<>il) Aşkın). 1 -
Beooe~ Serenad. 2 - J. Strauss 
Bahar Sesleri. 3 - Helnz Mnn
kel: Kara. Orman Polkası. 4 .. 
Zlehrer: Aşık (Romans). 

18.00 Program. 

18.05 Memleket saat a.yan1 a.ja.ns ve 
meteoroloji haberleri. 

18.25 Türk müziği (Fasıl beyeli). 

19.25 Konuşma (Dış Politika bii.dise• 
!eri. 

19.40 Türk müzlil. CalanJar: Veei
he, Fahire Fersan, Refik Fer• 
san, Cevdet Çağla. 1 - Oku -

7an: Melek ToQ:ö•. 1 - Kiirdillhlcaıı

kar peşrevi. ı - Cevdet Catla -
Kiirdlllblcazkir şarkı: (0 yar 

lılr geee geldi}. 3 - Bedriye -
KiirdllllıJca•kar şı.rkı: (Mıd • 
npta mı). 4 - Boğos • Kürdili· 
bioazkir p.rkı: (Giiller açm11). 

5 • SadeUlıı Kaınak • Bayati· 
araban şı.rkı: (Daflan hep kar 
aldı). 2 - Okuyan: Mefharet 
Sağnall: l - AH Rlfal Bey -

Suzinak şarkı CKarelmedl za
lim}. Z - lilll Ata - Hlcazkii.r 

şarkı: (l'oklur zeman gel}. 3 • 

CevrJye - Muhayyer şarkı: 

4Balıara ball ~öniil geldi). 4 • 

Halk lürküsü: (Ay doğdu bat
madı mı). 

20.20 Temsil. 
Z0.50 Konuşma (Haftalık PoSta ku

lusu}. 
21.10 Müzik (ltı;yaselleımıbur ban· 

dosu - Şef: İhsan Künçer}. 1 -

Bcethoveo: Marche Türk. 2 -

E. GiUet: Loln du Bal (Vals}. 

3 - F. Liszt: Tasso, Lamento e 

Trlunto, Symı>boııJscbe Dicb

luııg No. 2. 4 • B. Klose: Hele

na (K.Jarlnet için moledi), 5 -

Cari Goldmark: Aus der Oııer: 

Die Köolrtn von Saba. 

2J..OO MeırııJ•ket saat ayarı, 'ajans ha· 

hederi, ıdraal, osbam - tabvl

ıaı, kambiyo - nullol borsan J 

%2.20 
22.30 

22.51 

(flal). . -ı 
Serbeııl oaal. 
Müzik (Ravel: Pl:vaııo ltbı 

sol-el konserloou - Pi.) 

Müzik (Ca•baıd - Pi). 

:u.ı5 • 13.31 YanDlıl - w lla-
ııaıwı • 

.ioıaııbuı 3 - ieu ._ı.. -
ğunda.ıı: 

Son 'l'eJsrat Basımevt. .................... t 111 •• 

"9nıınnııııııuıı11111111nıımıııııuıııınııuwı& l .. ~.::.~:ı:.~= .. J 

Bir alacsğın lemiıı.i için hapsedilip 
paraya çevrilmesine kanır verilen 86 
parçadan milrekkep muhtellf renkte 
yünlü ~kek elbiselik 200 metre lru
maıı Galata Banker sok. Yusut;yan 
ban kat 3 de 3/11/39 Cuma günü sa
at 16 da açık arttırma suretiyle satı
lacaktır. % 75 kiymetini buhnadığı 
takdirde jJ<inci arttırması 6/11/39 
Pazartesi günü ayni saatte icra edl
Jerek en çok arttu:ana ihale olunacağı 
iJAn olunur. (21438) ;GÜNDÜZ 

§il e 
= AYLIK MAO-'ZIN 15 

~ ~ 
s = - 2 inci Teşrin:-! -

DAVET 

Falllı Askerlik Şubesinden: 
Madde: 1 - Kısa hizmet şeraitini 

haiz yüksek ehlfyetnamelilerbı İkin .. 
clteşrinin birinci günü yedek subay 
okuluna gönderilmeleri mtıka.rrer -
dir. 

Madde: 2 - Son yoklamasını yap ... 
tırmış bu şeraiyetl haiz mükelleflerin ; ::::~:~~;~;,:: 1 =--
hemeo sevk edilmeleri icin önümüz-

A r a Y ı n ı z • deki ik1noıteşrın1n bır1ncı çarşamba 
E!. !:; 

~llllUlffillllllOlllllllllllllJllllllllllllllllllllllllliOl!lW ~u;ı::..:;ıe:~. <9
> da şubeye mür:ı.caaı 

Yatak, yemek ve çalışna o

dalarile salep takımları vel -

hasıl her nm mobilyalar; BA

KER (ESKİ HA YDEN) ma -

ğazalarında teşhir edilmekte 

ve her yerden ucuz fiat ve mü

sait şartlarla satılmaktadır. 

Hatıratı Yazan Eski Topçu Müfettişi Emekli 

GENERAL KEMAL KOÇER 

Bazı Beyinsizler de Vakit Vakit Ha

miyetin Savleti Karşısında Sindiler 
HÜRRİYET VE İTİLAF 

FIRKASI 

Bütün muhalifleri sinesinde 
!ıoplıyan, fırka içindeki ihtilafı 

da yabancı kuvvetle susturmak 
i.sti,yen bir teşekküldü. Bu fırka 
tla fikirlerin ne~'etini yazı.ların -
dan, muht<?lif istikametler takip 
eden üvelerinde<ı. her gün mah
reroce verdikleri kararları ihti
va eden rapo:ıılardan, daha doğ
rusu elde edi1en kararnamele -
rin aslından öğrenmek mümkün
dü. Bu dka.rı t.emsil edenler, fi
illerile de hüviyetler.ini goote -
ren mahlüklardı. Davaları şöyle 
hiilil.sa edilebilirdi: Mil-!! cereyanı 
sö.rudürmek ı 

NİGElffiAN CEMİYETİ 

Bu cemiyet>e vücut vereıı.ler; 
vaziİesini başaramadığından ö -
türü memuriyetlerinden altıılıan
lar, iğrenç Isazan<;1annı elde ede
miyenler, vazi.feyj şahsi menfa -
atine alet etmek istiyenler, me
muriy..ıin küayetle kaim oldu -
ğunu düşünemiyenler, hüliısa zor 
balrkla hükümet etmek sevdası
na düşen, i"PSiz sapsız bir güruh
tan ibaretti. Hürriyet ve İtilfilla 
da münasebetJeri çok bozuktu. 
Vakit vakit darheler tevcih et -
miye yeltendiler. Her defasında 
teşebbüs'.eıi akamete uğradı. Bu 
kafile de milli emelin tamamen 
düşman: idi. Mesai sıralarında 
yahancı.iar gibi bunlara karşı da 
t.edbir ittiha,zı elzemdi. 

KÜRT TEAVÜN CEMİYETİ 

İrfan mektebimizin birkaı; şa
kirdi marifeti, kendisine bir ye -
ylın bölgesi hazıl'lamak kaydile, 
bir .lonca> kurmuştu. Bunlann 
içinde de grup emrile hamiyetli 

Nl.IRİ SEYER 

(İstanbul - Mecidiyeköy) 

- Orta labsUI bitirdim. Lise imü
lıanı verınek istiyorum. ll&ıı&"i ders

lere çalışayım. 1938 dotmnJuyum. İm
tihana girebilir miyim? 

- Bunnn i~ln en kol&y usul bir 
ldtapçıya gidip llse 9~ 10 ve 11 inci 

sınıflann kilaplarmı abnaklıt. 

ikmeı sualinhin cevabını da aneak 

Maarif Vekileti verebUir. Maamafllı 
orta mektebi billrdii"Jı,b larilılen iü

baren üç yıl se91Jllş ise ıı.a tmlllıa -

mna girmek kolaylaşır. 

(Gazelenzin daimi müşterisi) im

sas:Ue ınıektup gönderen .uta: 
- Sorduğunu:ı meseleye M-vaıı ver

mek için evveli imzanızın bilinmesi 

Jizundır. Zira bu meseleyi öğrenmek. 

için tahkikat yapmak icap edl7or. E

ğer lsmlDizi bilecek olursak daha 

kuvvet.le siz.in sorduğunuz meseleyi 

tahklk. imkW olaea.k:tar. 

Yürek Çarpıntısı 
Kalb atışının •erek aileden S'ttek 

şlddelH şekilde ııoğalmasıdır. Kalb, 

mide baslalıkbmm, fakrliddem ve asa 

bl Jı&llere müı>lela olanJarda, ~ 

lüliin ~erde cörlilür. 

Tedavl.ı ıı:ııı evvela .Jıan&i -la • 

lıldan a:eUyorsa bunu lzaleıre bakm&

h -.e sonra çarpmlı reldlfi • .....,. 

lıalb ıı.alliYeıdııe lclııe bas konıılm111 

bir ._ ko:rmalı ve Z • 3 srıım W. 

nmllr alMAMa. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

1/11/939 Çarşamba günü akşıml 
Saat 2.0,30 da 

AZRAiL TATİL YAPIYOR 
• •• 

İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

1/11/939 Çarşamba gündüz saat 
14 de KELOOLAN Çocuk oyunu 
1/11/939 Çarşamba günü akşamı 

Saat 20,30 da 
BİNDİSTANCEViZi 

arkadaşlarımız mevki almak ça
resini buhııuşlardı. Bir kuıvveti 
temsil edemiyen bu kalil zümre 
gnıp hesabına büyük sadakatle 
çalışan binlerce işçi üzerinde hiç 
b.ir muzir tesir gösterememişler· 
di. Kazandıkları bazı beyireiz -
ler de vakit vakit hamiyetin sav
Jeti karşısında sındıla.r ve gru
pun rnesaisin"f! bir zarar i ras ede
mediler. 

FELAıl.ıVATAN 
Bu da kendi aşiyanesinde, han

gi millet hesabına ve ne fikirle 
hareket ettiği bilinmiyen, ne idü
ğü belirsiz bir teşekküldü. Bir i
ki arkadaş, merkez heyetine sık 
sık temas imkanı buJlm u$ardı. 
Cii.li şerafet, hakikatte bir kıy
met ifade edemezdi. Bu hızibin 
grupun mesai salıaııına kirli el
lerini uzatmadığı tesbit edilnili;li. 

SON SÖZ 

M. M. Grubu mensupları va~a
ni vazilE!lerina büyfrk bir hüSJiü 
niyet ve ferağatil.e başarnuşlar

dir. Bu yazılarımı grupun üyele
rine ve yartlımcılarına ithaf et
mekle hj,zmetlerini nisyan köşe
sinde bırakmamak ist<'dim. 

Yine tekrar ederim, bll!'ada 
benim ro.lüım, n,iiçizanedır, takdi
re bile değımez. Muıva:ffakıyette 
amiJ, grubun manevi şahsiyeti -
diT. 

İçimizde'1l ebediyeıı ayrılan ar
kadaşları e1emle, hürmetle yade
derken, bu satınları derin bir iş
tiyakl.a takip ettiklerinden erniıı 
bulunduğum müzahirlere de sev
gilerimi sun·arım: Yaşasın Türk 
vatanı! 

EMEKLİ GENERAL 

KEMAL KOÇER 

SON 

Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunu2u söyliyelim 

MUZAFFER BARLI\ tf'-ıtaıoe1n) 

Kendine, ba -
susuna. giivenen 
bir lip. Zekidir. 
Pratik ha1atla 
cok muvaffak o
lur. Azlmlıir 

olduiu için SO• 

nnna kadar oa
lışır. Maamaflb 
tyi blr aile eü:e
iidir. 

MÜFİT ATUK (Antalya) 
Zeki ve dik -

kaül bir tıp. Ça
lışkandır. Veri
len vuitelerı sü
ratlc yapar. An

cak kendisi he • 
nü:ı küçüktilJı. 

Dikkat. intizam, 
çalışma g ı b 1 
ba.sletluJ iUya& 

ballııe sokmak 
hususunda ebe

veynin diklr.a.t e&mesJ Jizımdır. 

* SALAHATTİN AKYOL (Fındıkh) 
Zeki ve azim.

kir bir tip. lf Pr 

işte çok büyillı: 

ısrarla ça.hşır. 

Muvaffak olma

Jlan bu:akmu. 
f)ıtq:kaıulır. Ar

kadqlıfı tok 
bvveWdir. İyi 
kalplJdlr. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHILIYE MÜTAHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç her gün 2.5 • 6, Salı, 

Cumartesi 12 · 25. fıkaraya 

Çocuk Hekimi 1 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

F'alas No. ~ 
Telefon: 40127 


