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BULGARİSTAN ESKİ ARAZİ TALEPLERİNİ 
MÜZAKERE İLE HALLETMEK İSTİYOR 
Kral Borisin Beyanatı 
• • 

''isteklerimizi Kan Dökerek Değil, Müza-
kere Yoluyla Elde Edeceğimize Eminiz,, 
Selahiyettar Rumenler Diyorlar ki "Hali Hazır Hududlarımızı 
Muhafaza İçin Çarpışacağımızı Müteaddid Defalar Söyledik ,, 
Lonılra, H (Radyo) - Bir Yunan ıuetesl mııhablrlnl kabul eden Bukreş, 22 (A.A.) - Havas Ajnsı bildiriyor: 

B~ar Kiralı Borls Bulır:arlııf&nuı harici. siya'lell ha.kkmda mühim be- Salilıiyetlar mahfillere ıöre, Romanya bitaraf bir Balkan blokunun 
7&n.att& bula.nm.111tur. Majeste Kıral bitaraf blok ve Bulıar talepleri teşekkülüne iştlrıike hazırdır. Ma.amatib aynı mahllller tunu ili.ve e.dl-
hakkmda .. cümle demlııllr ki: yorlar: 

- Bulprbf&nuı harlei ılyasellnde takip ettıtl yol; ıulh ve ıültllıı- Lilln, bu husnsta bir tedbir olma.k uzere, hudutlarımızın tasblhl-
dar. Eeııebl kayn.ak.Jar tan.fmdan verilen 11.aberlerde Bull'arlstanın he:r- ne teşebbüs ettltlmi:ıe da.lr olarak cıkanlan şaylalan anlıyamıyoruz. 

hand bJr Balkan blokuna (Bitaraf Blok) clrml7ecefi bl1dlrlliyor. Kaldı ki, hail ha:ıır hudutlarımızı muhafa.z.a. Jrln çarpışacağımızı da m il-
Bunlanıı &alı yoktur. Bulıarlal&n blltiln dünyada ve bilhassa Balkan- teaddll defalar söylemiştik. 
Jard.a au.Ih hıU,.en memlekettir. Balkan 4.evletleri arasında vücuda gelr- Bir Balkan bloku teşkili bahsinde kendimize tayin ettiiimh hedef için 
cek baflılık tabii olarak BuJcarJstanm ınü.z.baretlni Jıazanacakbr. İlalya.n diplomasisinin hararetli bir taaUyctte bulundufu hissedilmekle 

Bnlcrlatanm istekleri meydanda dır Fakat Jıüoiik arazi parçaları el- bf'raber. bu sahada şinıdlye kadar •ide edilen yeglne netice, Yunanis-
de etmek ıotn kan dökm ek em elin de dejilfr. Bu hak lanmızı dostluk ve tan İtalyan maksatları Jr.a.rşısındakl ıüphelerinl izaleye matuf nota. te-
mü.zakere 70ıa ue kaunacafım,ıı:& emlnlz. SuJh ve do!dluk isUyen Bul- atllerindtn ibal't't kalmıştır. 1 
pr mllletl haklarının kınla deill, J'lne dostluk ve sulhla kazanılmasını Böyle btr blokun t.eşklıt l('ln Balkan de\·leUeri nezdinde ilk tecrübe- I 
istemektedir. Küçük mikyastakl talepJerimlzln ttddrdilmiyeceilni un~ ler yapılmtşbr. Fakat ~lyasi mahfiller, kati bir neticenin bu kadar çabuk J 
nelmeldqla. l;llhsaline intizar edllemlyecdinl söylemektedirlor. 1 
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B ul g arlar Daha 1 Milli Şef İnönü Dün 
Salim Bir Hareket Alman Elçisi Papeni 
Tarzı Seçmelidirler Kabul Buyurdular 

Bulgar Komşularımı zın Tuttuk
ları Yol Kendilerine Hiç Bir Şey 
Kazandırmıyacak, Belki de Bal
kanlarda Daimi Bir Huzursuzluk 
Vesilesi Olacaktır 

Mülakatta Hariciy e Vekili 
Ş. Sara coğlu d a Bulundu 

YAZAN : ŞUkrU Ahmed 
Ankara, 22 (A.A.) - Almanya büy ük elçisi Von Papen bugün 

saat 17 de Reisicumhur İsmet İnönü tarafından kabul buyrulmuş
tur. Bu 'mülakat esnasında büyük elçi Von Papen bilhassa Führere 
karşı yapılmış olan suikast münasebe+;,Je Reisicumhur tarafından 

Bulıarlarm Büyük Harpten maf
JG.p ve r.ararlı çıktıklarını sa.k.Jıyan 

biç bir kimse mutasavver detlldlr. 
Komfularınu11. Uk önce kendi cep
helerinde verd ikleri bo~I~ Bü .. 
7ök Harbin kendJlerl ve müttefikleri 
aleyhine )hkedonya cephesinde ne
ücelennıeshıe sebebiyet vermişler 
dlr, radakt zaman bu mağlUblyetln 
ıızı ve kayıplarını tamamlyle gi. 

dermiye ki.fi ıelmemlşUr. Buna r&f
meıı, en başta Cumhuriyet TUrkJye
st ve butün Balkanlı komşuları Buı. 
l'&riıbna mazideki kayıp ve acıları
nı teWI etmek yoluuda bir ı;ok lm
kinla.r vermltler ve her fırsatta 7ar
dun etmişlerdir. Son Seliiıılk ltlliiJı 
bile bunun en m ütebarfz vesikala
rından biridir. 

Fakat konqum.uıı ve dostumuz 
Bulcarlatanın Harbi Umumi felike
thıl tamir etmek icln a ra:zi tstem e.lr:
te ısrar. batta taannüt ıöstermekte 

oJdufu da anı .. dı1or. BuJ&'arlstanm 
bu yoldaki talebi işlkirdır: Cenubi 
Dobrlra, Yucoslav l\fakedonyasm
dan bir müsenes, Yunan arar.isinden 
Akdenize inen bir koridor ve Uman. 

Bu taleblnl icabında Balkanların 

umumı refah, müdafaa ve sulbunun 
fevkinde xörmek \'aziyetinde bile tu
tan Bulgaristanuı son halta. içinde 
aynı hattu hareketini kendisi için 
tekrar mJlli bir politika halinde ter ... 
elh ettlii anJaşıhyor. Sofyadan ıe

Jen haberler bu noktayı tebarüz et
tirmekte ve bu talepleri is'at ed U
ıoeditçe Bul&"arlstanın hiç bir Bal
kan blokuna rlrmiyecettnı aynı u
manda Vtrsa7 ve l\'öy:vl muahedele-

rine karşı da muhalefeUul muhafa-
Berlin büyük elçimiz vası~ile izhar edilen al:'ıkadan dolayı Füh

za eden bir bltaraflıkta devam ede-
ceilnl teyit eylemektedir. Şu halde, rerin teşekkürlerini ve dostluk hissiyatını ifadeye memur edildi-
ve l'Örü.nüşe nazaran, Bulgaristanın ~ini söylemişti r. J 

(Arltası 5 inci sayfada) Mülakatla Har'ciye Vekili, ı G •• •• k 
ŞtlKRtl ABME'I Saraçoi'tlu hazır bulwımuştuı::__ . u m ru 

• 
ihtiyar B i r Kadını Kanunu 
Çiğniyen Dr. Orhan z:~d~::~:~: T~::iu:. 
D •• M h k Ed•ıd• ı le rde Bu. urıacalt un u a eme 1 ı ı Ankara, 22 (İkdam muhabirinden) 

Evve. lki gün, Fatihte bir o- İnh~':ru:.:~:;::: ~~ük ed~~ 
t b 1 k 

1 
mekte. olan yeni c ümrük kanunu omo ı azası olduğunu dün yaz.. 

mış ve Orhan isminde bir dokto- projesine son şekil vermek üzere e-
rın husw;i arabasile bir kadını saslı tetkik ve haurhiklara ılrlşll-
ç<iğneyip öldürdüğünü haber ver- mtştlr. Bubraıı dolayıslyle ve bil-
miştik. hassa harp vaziyetleri sebebiyle ha-

Pol'is; bu müessif kazanın tah
kikatını dün ikmal eMrek Dok
tor Orhanı adliyeye tevdi etmiş
tir. Bunun üzerine de hadisenin 
muhakemesine cürmümeşhut ka
nununa göre hemen :ısliye 4 ün
cü cezada başlanmıştır. 

Müddeiumumilik tarafından 
suçlu görülen ve ceza kanwıunun 
155 wci maddesıne göre tecziye
si talebile mahkemeye sev"kolu
nan doktor Orhan tanınmış ve u
mumiyetJe sevilmiş bir zat oldu
ğundan hadiseyi duyanılar ara-

(Arkası 5 inci sayfada) Dr. Orhan Ünalan 

r lci ticaretimizin 7enJ ihtlya(larma 
tekabül edemlyen eski ahkam baş-
tan başa tadil edilmekte ve memle-

ketin harici Ucaretlne inkişaf bah
ıetmek maksadlyle hükümet tarafın
dan alınan ve alınmakta olan yeni 
ıedbirlerle muvazi bir l'Üinrü.k siya-

&eti tesisi gayesine matuf yeni mad
d eler ve usuller vazolunmaktadır. 

Giımrük ve İnhisarlar Vekili Raif 
K ara.denhin son tetkik seyahati bu 
kanunun ihzari faallyeilerlyle ala.
dardır, VekU bilhassa cenup hudut-
ları mıntakasmda seyahat edecek ve 

(Arkası 5 Jncl sayfada) 

Bir l ngiliz Harp Gemisi 
Torpillenerek Batırıldı 
Fransa da Mukabeleibilmisil 
Tedbirleri Almıya Karar Verdi 

•.. 
- ------,.-- ·-

Balınldıtı babtr verilen Belford harp ıemill 

Parl.,, 22 (A..A.) - Fransa hüku
metinin İnglllere hökOmell gibi Al
ma.nyarun ihraca& ücareUne kal'ljı 

mukabcltibllmlsil tedbirleri almıya 

karar verdiği re men bildirilmekte
dir. 
İKİ TAHTELBAHİR BATJRILDl 
Fransız Bahriye Nezareti, bir Fran-

sız torpido muhribinin ı AJm.an tab
&dbahirini batırdığını bildirmekte
dir. 

Londra, 22 (A.A.) - Dıin molörlü 
iki ballkçı •emlc;;i b:ltırılmıştır. 

Sueper ve Ilosklns balıkçı kayık
ları bir Alman denizoıltısı tarafındau 
batmlmışlır. 

Berta Fisser adındaki Alman va
puru İı.landa safiUerinde bir İnclllz 
harp gemisi &an.fmdan yakalanmJş

tır. Alman vapurunun mürettebatı 

vapuru batırmış, ve tahlisiye san
dallarına atlamıştır. İngillz harp ge
misi mürett.ebah kurtarmıştır. 

Dally Ekspress caztteslne Oslodan 
blldirildiiine cöre, Norveç sahil mu
hafızları Alman tayyarelerinin tlmal 
denizinde hemen her siin l'Örtildtiiii
DÜ bildirmişlerdir. 

Bu tayyareler 206 klJocram afırlı
iında yeni bir $f'kllde bonıb:ı ahyo_r- ı 
Jar. Bu bombalar deniz sathında yuz
mekte ve bir mayn gibi hasarata se
bep olmaktadır . 

BİR İNGİLİZ DARP GE!llİSİ 
DAHA BATIRILDI 

Dlin akşam çıkan rtflkleriml:ıden 

birinin verdi.fi ha.bere a:öre; İnciliz 
donanma.sının en yeni harp aremUe
.rioden biri olan Belford Gloucester 

(Arkıısı 5 inci sayfada) 
---uu--- ---

Mün ih Sui kast ın ı 
Kimler Hazırlamış! 
Kara Cephe Şefinin 

Muhim İfşaatı 
Paris, 22 (A.A.) - Havas Ajan. 

61 hi:ldiri}'Or: 
Gestapo tarafından, 8 teşrini

sani suikasdinin mürettibi olmak
la ittiham edilen !kara cephe şefi 
Otto Strasser, Hava.; Ajansının b:iı
muhabirine şu beyanatta bulun
muştur: 

Münih swkasti Himmler tara
fından tertip edilmiştir. Partinin 
bana çok sadakatle metlıul bulu
nan bir mensubu, bana bunun 
kal'i delilini gösterdi. 

Suikast projesi, filhakika biz
(Arkası 5 inci sayfada) 

Royal Oalt harp cemisinln batıtmı l'ÖSteren tenuUi bir tablo 

Büyük Sahtekarlık 

Mütehassıs Mimar 
Meğer Bir Zarfçı İmiş 

• • 
Gotye lzmir,lstanhul Beledi-
yesinden paraları nasıl aldı? 

Son günlere kadar İstanbul be
dedlıyesi emrinde ve imar işlerin· 
de çalışbrılan, şehircilik müte -
h=ı profesör Prosta yardım e
den Gotye ismindeki .adamın, bir 

mimar değil, sadece, basit bir nak 
kaş olduil:u meydana çıkmıştır. 
GQtye, kendisiıri, uzun müddet 
memleketimizde. meşhur ve mü-

(Ark-11 5 inci n:rfada) 

Eli 
Hürriyet Adına işlenen C inayetler 

Mtkteplerde denlerln erken baş
Ll.ma.sı Uz:cr lne,, Maarif Vekileti ta
lebe ve öğretmenlerin vaktinde ders
lere :rellşebllmelerl loln Münakalat 
VeklleU ile temasa reçerek J:iıım ıe
Jen nakil vasıtalarını temin et&l ve 
bu sistemin yararlı veya r.ararh olup 

olmadıilDlD da ancak bu ders :rıh 
sonunda meydana çıkacaiuıa karar 
verdi. 

Dünün kusurlarını bile her nedense 
kalem çabuklufuna ve cümle kıv

(Artası 5. inci sayfada) 
SELAMİ iZZET SEDES 



BOYOK TARİHl ROMAN · 21 

Yazan: M. Sami Karayel 

Ecnebi Müstavli Çalıyor, Çırpıyor, 
Yiyor, İçiyor, Saltar o la Yaşıyordu 

Nitekim, mühtedi vüzera ve ka .. 
dınlar ve hatta mustevli u1em~ si· 
palıtle.m katlıne ıı;t.u:ak etWer. Ne
rede sıpahı butduUU'a& kesnı.iş!erdi. 

1~1.e, bu seferkı vakada da, ecne
bi ve mıi.htedi anasır aynını 7a .. 
pıyor.ıardı. 

Yakayı, aylık isteriz diye başka

ları ındas e'ugı ve vakanın iç yuzu 
bUşbULUn ba§k.a bır maKSat ~Udt:r 

buıwuıugu ha!ı.le, bamba a kaı.ıoa 

doKerek Uç yı.&z An.adoıu ~ocugunun 

başı vurularak. örtbas edlldı. 

O:::;maıılı 1> .. dişahları rnuhtedi ve 
müst.evWer eııncıe hemen hemen e
sır ıd.Her.. lias benucgan aewlerı 

zumre u1uhtOOJ ana!>ır ue dolu ıdi. 

hu., has bcndegandan yenıçerı &· 

ğas11 ~ılahtaı, h.J.yıaakam, Sada· 
ret, Veur, \. Ci.U't m, ~rdar, .liey
lerbeyı, Sancak beyı, Deiteıd.ar illi.. 
dcvletın b~ı.cıa bı.r alay adam yet~
tirır mahıyette idi. 

Has bendegan dahiline katiyen öz 
Türk çocuğu ııır('ınf;!Zdi. Esasen, 'fürk 
çocugu esır cıcgıJ.dı. Vatan ve hükfr .. 
met kendıs.lıun ıd..i. 

Harp ganimeti olarak oradan bu
radan alınan oılaıUar ve kızlar mı.is
li.unan edılert:.k. has bendcıan sıra

aına sokulurdu. 

Serdarların, uç beylerinin Tuna 
boylarından, Vistul agızlarından. 

Votga etek:terfodcn topladık.tarı muh
telı! guzeı o~lan ve kı.z..l.arı yarış e
derce~ıne saraya ta.kd.m ederler ve 
bakıyeslru de kenciı .araylarında ye
~t.u:erek bas bendegan sırutıuı b11 
aureUe teşkile sAı olurJardJ. 

İşte Osmanlı imparatorluğu.n11 i
dare edenler ve Turk milleuyle ka
tıyen alıi.kası olmıyanler bu züm .. 
re idL 

İdıırei devlete Türk milletinin de
receı sütliyede bile ~ttrflki tahakküm 
ecnebı nazarında hOJ &ôrıilmi;yen ah
vaJdendL 

Padişah, saray, heyeti idare hep 
ınilıeıten bam~a bir w ı;ekl.ınl 

alıp &idiyordu. 

Son yeniçeri isyanı içinde Anado
lu sipahi çocuklarının bulunuşu 

mühtedileri, .lsyaru teskin içtn en 
mükemmel bir filet olmuştu, 

Hırvat Yusuf ağa, padişaha: 
- Padişahun! MUbıtler senin sa

rayında terbı;ye olmuş oları has ben
de&iın dej:ilılırler. Tqra kalelerinde 
hızmeUerıni ı.kınal eden, mesela, Kı
rım hanının lltimasıyie ocağa ithal 
edilen yabancılardır. 

Demjşti. Hırvat mühtedi Yusut a
ğanın ;yabancı dediği öz Türk çocu
ğu idi. Çünkü, has bendegan değll
dL 

Osmanlı tarihinin en acıklı ve en 
tetk ika değer taratlan bu, yukarıda 
ı;aydı"1m !iklrlerılır. 

ı: ok.Sa; bır M.ah Peyker in, bir Sa· 
tiye t>ultanın, bir Abaze sultan.w. fer
den ne k.ı.ymctı olurdu? 

Nıhayet; bir gözde, bir esir olan 
bunlar, bır o~man oğlunun hevesatı 
nclsanıyesıni doWurup bo;;altan zLi.m
reden ıdiler .. 

Fakat; yalnız bu dediğimle iş bit
mıyor, adeta bir teşkil;itla. bir ruh
la, bir pre,ru,ıple, devlet içinde dev
let casusu olarak hareket eden bu 
mühtedi müstevliler Türk vatanının 
inkırazına dellıillık edı;yorlardı. 

Bizansı felheden Tü.rkler, ecnebJ 
mühtedilerin gayretiyle içten koca 
Osmanlı imparatorluğuna h~klm ol
muşlardı~ 

l\ıtah Peykerin hocası olan papas
lar, Safiye sultanın mürebbileri o-

lan İtalyanlar, Nuryanonun vo.;;isi o
l;ın elç1lilcler hep el altından Osman
lı saltanatına Jıakim olm114 bulun11-
yorlardı. 

Osmanlı .;altanatını tutanlar kim
lerdi?.. Hiç! .. ·o, günden güne inkı
raza doğru süni.rklene.n, serhadler
de maglübiyetlere uğrıyan, dahilde 
Jsyanlarla boğuşan bir devlet haline 
gelmiştL 

Ecnebi müstevli çalıyor, çırpıyor, 

yiyor, içiyor, saltanatla yaşıyor .. 
Koşk, saray, konak yapıyordu. On
lar için Türk devletinin yıkılm<ı&s.ı 

bir mesele teşkil etmlyordu, Yalnız, 

kendileri yıkılmasınrardı. 

Ne ise; nihoyet, papasın kızı Mah 
Peyker emeline muvaffak olmuştu. 

İsyan durınu.ştu. Hırvat Yusuf ata 
\ ..L.•fesini kemali dikkatle yapmıştı. 

Üç yüz kadar da Anadolu çocuğu
nun kafası kesilmişti.. 

Şehzade Mustafayı istemekhım 

ile toplanan ve bu meyanda bulunan 
bir alay zorba da ortadan yok edil
mışti. 

Sultan Ahmedi evvel, memnundu, 
.?l.lah Peykerın akJl ve dirav~~ .. a~e 
memnun olmu:JtU. 

Defterdar da çok geçmeden tah
silfıttan gelmişti. An.~oluya ııkan 

Defterdar, Tı.i.rk kJ •}:l,;urı:J Ei.IYUP 
sotana çevirdikten roıı~:ı, E1cnllile
rine torbalar dolusu para gt.tn·ır.i, !i. 

İlk iş olarak Defterdarın G':~~rdiği 
para yeniceNlece dağıtıldı. ..:\ylı.k..la· 

n verildikten başka O.çer altl!l da ıh
aanı pbane tevzi olundu. 

Bu ihsanı şahane isyanlarının mQ
kl!atı idi. İlerıde daha biiyugi..ııu 
;yapmalarını lefvüı: ldL 

* Mah Firuz Sultanın sarayı hlY.a· 
yunda adamlarından biri de padişa
hın sarıkçı başısı Mustafa ağa idi. 

Bu, sarıkçt Musta.ta ağa, Bulgar 
dönmesi bir mühtedi idi. Kızlar aıa
sının gözüne girmiş, çok geçmeden 
bıırnunu olmaz şeylere soknuya ka
dar va~tı. 

Mah Fir112 Sultan, sankçı Mustafa 
ağa VL'>ıtasiyle veliaht şehzade Mus
ta!a;yı zehirletm.i;ye te:;ebbüs etmıı;

tl. 

Bırgun,sankçıyı dairesıne çağırt

mıştı. Başını yarım yamalak örten 
dılber Sultan, agaya, taşlık kapısını 

aralamıi, IU yolda talimat veriyor
du: 

- Atam, ne vakit olacak bu iş? 
- Sultanım; her şeyi tertipledim: 

yalnız zehirı bulmak milmküıı değil. 

- Zehir mi! 

- Evet sultanım.. 

- Ben, buldurup veririm sıuıa!, 
Mustafa ağa; Hatice Malı t'iruzW1 

emrf.yle Velıaht Mustafayı zehirliye
cekti. 

Musta!a ata: Şehzade ııu.;taf;ın111 

adamlarmdruı birini elde etınlı;ti. Bu 
adam vasıta.;ı;yle Şehzadenın yrmek
lerinden birine zehir katacakJ,. h. 
Ve, bu suretle şehzadeyi öbür d!•n
yaya yolhyacaklardı. 

Bu işte, Kdlar aga~ııun 1: eli. 
vardı.. Demek iş yalnız zehıN" Ccal· 
mıştı. 

Hırvat mühtedi Mu.:.tat'.a, zehı:-~ 

bulamamı.stı. Fakat; hanuru ve, sul
tanı Mah Fıntt onu bulacaktı. 

Nitekim, Mah Firuz, Kızlar ağa
sını çağırttı. Ve me:seleyi anlattı. 

Kızlar atası duralamıştı. Evet, be
lit bir şeydi. Lôkin zehiri bulmalı: 

kolay değildi. ~lnh Firuz, harem a
lasına SÖyleııdl: 

rArkası var] 

i KD A M' I N ~~Biii!lillii!i:Ei~~ 
E O E B 1 TEFRIKASI : 8 

ÖP M E BEN 1 .. '=·~-.,.·=-= ~' 
YAZAN : SEL A M 1 1 Z Z ET =- -=. -.: ~ 

Melikenin bu adı soğukkanlı -
!ıkla, sesi titremeden SÖY'lemesi
rııe çok saştı. O haia gecenin he
lleca.ni:e ürperdiği için kekeleme
den, kızarmadan Pertev diye -
meııdi. 

Fakat bütün sofıukkanlıl:ğma 
raiımen gözleri süzü.1ınüştü, ~r
tev e'.ini sıkarken ta:llı ta:tı, can
dan bakıyordu . .3elma, e-!leri gi
bi, bakışıanrun da yerlE>ştiğ:ni, 

birlbinn.e temas ettiğini görür 
gibi oklu. 

Böyc sessiz, dilsiz, gözrerle ko
nuşmak ne har kulac!t". e emsal
siz b:r anı!aşmaydı 1 Belli de söz, 
gi:ız:er n söyloo.~i. bakışlann ifa
de e. ti~ manaiarı .ifade edwnc;ı;
dI. 

~ Selanaya döndü: 
- Bonjur.::., ma, Sema, Semi! 

Dedi. 
Sema, Semi! ... Selma hatırlı

yordu. Bir anda birka<; sene ge
riye gitti, çocukla,.tı. Bir gün 
Pertev ona Semi daıniştL Seıl.ına 
kızmıstı: 

- Ben ke:!i miyim! 
Pe-rtev sormuştu: 
- Neden kedi olasm. 
- Semi, Semi kedi ıısmine ben-

ziyor. 
- Hic te değil 
Semi Selmanın lakabı olırnuştu. 

.se:nıa. şi:ır.di karsısı.P.da kısa .pan
talonlu. lôci'Vert cake<t:i, k86ket
Ji Per!evl, mektep ta.le besi Perte
v! ı?i>rüvordu ••. O günler ne ka-
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ı Bulgarların 
son vaziyeti 

Şehir Meclisi
nin Dün Yap
tığı Toplantı 

Karadenizde Şiddetli\ Dün İki Cina-

F D Ed• 1 yet Da'Vası 
ırtına evam ıyor Neticelendi 

Şehir Tiyatrosu 1935 
Hesapları Yanlışmış 
tstanbul Şehir Meclisi dil~ tek

rar toplarun;ştır. Şehir tiyatrosu ı 
mnha.sebesinin hesapları. beledi
ye tarafından tetkik ol11nıınu.ş -
tur. Bu :e k:k esnasında tiyatro 
mt."S'ul m ulı• ibinm bazı fazla sar
fiya1 ı ve zimmetieri olduğu, tay
yare pulu mül:>aıyaa edilerek ti
ya:.ronun varidatından tesvıye 
olunarak bir kısmının na.kit gibi 
mevcut bu:unduğu, 1935 senesi 
mayıs mizamnın yanlış ç .ıkarıl
mış olduğu anla0ı1mı.ı; ve hunun 
ta:;hiıhi !iizımgeLmi0 olduğundan 
ıbunların ikmalinden sonra 1935 
yılı idare hesabının tasdiki için 
meclise tevdii muvafık O':acağı 1 
muta:'.ea edi.m· ·ti. Muamelat şek
lindeki aksalclJar düze:tilmiş ol- , 
duğundan dün mecliıs 1iyatronun 
1935 sencsi hesabı kat'i raporunu 

Vapurlar Limanlardan Çıkamıyorlar 

tasvip e'mi~tir. 1 
Kut'lıagalıdere bakımsız bir 

hal.dedir. Belediye vüz binlerce 
Jira istiyen derenin temizlenme 
oişine bu sene 15 bin lira ayınnıır 
tır. Bu hususa ait mazbata okun
d~u ecmada makam namına söz 
ıian belediye re:Sli.ği m11avinı Ri
fat şunları söylem istir. 

- B11 sene 15 bin lira ayırabil
dik. Bü~miz kifayetsizdir. 15 
bioıı lira bütçeyi mutazarrır ede
cektir. Daha fazla para ayı;a -
mıyoruz.• 

Zahit; 
- Kurba~al:derenin teınizkn

mesi lazımdır. Dere temiıılen -
meclikı;e Kadıkövünde has' alık 
ebik o'anaz. Bu işe de yüz bin -
!erce lira ayırmak 18.zı:ındır.• Tek
ıar söz alan Rifat imkan nisbe -
tinde bu miktarı arttıraıcaklarıru 
tıild;nniştir. 

Azadan Fuat Hulki Şirketi Hay 
riye vapur la.rına konan oparlör
lerin yasak edilmesi, seslerin sus.. 
turu'ımaıs m istiyordu. Ha<tipı],er, 
Fuat Fazlının nok+ainazarının le
hinde. ve aleyhinde müteaddit 
söz söylediler. Teklü tetkik edil
mek üze.re encümene havale o
lundu. Başka konuşulacak bir 
mese:e olmadığından medis da
fııldı. 

---o,<>----
B ELE Dl YE 

Memur imtihanı Dun Yapıldı 
Beleruyeye alınacalk el!oi me -

murun imtihanı dün yap;lınıştır. 
Dünkü' imtihwn.a üç yüz orta mek-
1ep mezunu iştıiTak ~tın.iştir. İm
tihanlara hu.gün devam edilecel:
tir. 

Karadenizde fırtına gittikçe şid 1 
det;enmektedir. Evve'.ki gün li
mammız;ı gelmeleri beklenen 
Kara-denizden İzmir ve Bartından 
Antalya vapurları ancak dün ge
lebil:mi.şlerdir. 

Evvelki akşam lıınan:mızdan 
Bartına hareket eden Mersin va
puru dış boğaza kadar gi·tmiş ve 
Karadenizdeki şiddet:ı!i fırtına
yı görerek d1'arı çıkamamış'ır. 
Vapur dün gece yarısına kadar 
ha.la boğazda demirli bulunuyor
d'll. İçindeki yolcular da vapurda 
yatıp kalkmaktad;rlar. 

Bundan başka bugün Karade
nü:den gelmesi belc:enen Ejie va.
puru da bir gün rötarla ancak ya-
nn sabah g 0 lecelctir l 

ihracat Arttı 

Dün Mühim Miktarda 
ihracat Yapıldı 

Dün muhtelif memleketlere mü 
him miktarda ihracat yapılmış
tır. 

Bu arada Ka-na<laya takas yo
l'lly la foıdik, Fransaya tütün, Ro- j 
manyaya kestane, fıstık, Yugos -
lavyaya halı, Macari.stan.a deri, 
Yun.an'.s'an ve Bulgario;tana ba -
lık gönderwıniı;tir. D:ğcr taraftan 
İtalya .90n giliıJcrdc mühiıın mik
tarda yumurta ve susam a lmağa 
baş'.amı.stır. Her iki maddenin 
iiatlarıııda da yükselme vardır. 

---0000,0---

M AA R 1 F -----
'yanlış Edebiyat Kitapları 

Tetkik Komisyonu 
Yanlış edebiyat kitabmı tet -

kik etmek üzere teşkil edilen ko
misyin dün kız lises;nde lelcrar 
roplanm:ı;tır. Kitabın ürerinde 
meşgul olmak içim bir edebiyat 
muaı !imi tefrik edilmişti. Edebi
yat muallimi dün komisyona tet
kiklerini anlatmıştır. Kamisyo -
nun :mesaisi devam etmektedlı'. 

SORUYORUZ! 

Fener isteriz l 
S•llan lepede olann ok117ııcu 

muz Mustafa İlha.o yu17or: 

Lokantalarda Mecturi Tarife 
Lokantacılardan mürekkep bir , ı 

heyet dün belediye ıktısa ~leri , 
müdürünü .ziyaret e:miş. lokan - ' 

'Sa7ın Vail ve Belediye relsl
mlz Bay Lütfi Kırılar'ın çalışma
ıl:yJe yapı1an yol ve soka.k1.a.r a
ra...-ıında - lş1ek bir cadde ol.an -
sokağ-ınuz da vardı~ :\luntazam 
bir halde onarıldı. 

Sultanlepe Selvillk caddf'.sinln 
Karakoldan Setbaşına kadar lne.n · 
kısmında tek bir tene< 7oktur, 

talarda mecburi tarife usıi.ünün 
ihdasına taraftar olmadıktlarını 
anlatıruşlardır. 

---o-

Vali Avdet Edemedi 
Iı;tanbul Vali ve Belediye Rei

si LüUi Kırdar havanın muhaıe
fetin<len do1ay1 Kôstcnceden şeh
rimi:zıe ge'.ememiştir. Hava mü -
saade ettiği takd-.rde bugün Kös
tenceden Daçya vapurile Jimaru
mıza mü~eveccilien hareket olu -
nacaktır. 

dar uzak1:! ... Üsteğmen Pertev 
Melikeyi seviyordu. Kader hu se
fer haklı davranacak, oniarı bir
leştirecelcti. Bi.ribil'ler;ne uygun 
bir çift:iler. 

- Yaranız nasıl? .. 
Pertev güldü: 
-Ağır değilmiş ki, ölmedim ... 

Sen hiıc de~in Sema; 
her zamanki vahı;i fakat sevimli 
kızsın. Çocı.ıklu,i(un<lanberi sev
dığ:n Y eşHköye verleştiğin içm 
de meınnum;un tabii. 

- Çok memnunum. 
- Bak Y eşi.lköyün bir de res-

samı var. 
Bunu söylerken, rumıe yakın

dan balomak iste-r gibi Melikeye 
doğru eğildi; o kadar sokuldu ki, 
saç.an binbirlerine değo<lı. 

S<;o'.ma yavaş yavaş deniz kena
rın:ı doğru yürüdıl. 

Marmara sakin<H. Kıyı sulan 
ıniıı.ımini dal1(acı:klar şeklinde kü , 
çük kayauın yalıyordu. Açıklar- 1 

dan iki vapur limana doğru yol 
alıyordu. Bir yeiken' ı, ruzgaraız 
<leniz ortasında olduğu yerde sa
yıyordu. 

Selınanın kulağına Pertevle 

Gece tr.unva7dan inen tepe 
nklnleri karakola kadar karan
lıklar içinde yümıektedlrler. Bu 
karanlık sokaiın münaslp 7erle

rlne fener takılmasına 1mü..u yek 

mudur? 

Oku:rııeumwıan tllletınln lm

kiıu olup olmadıilDl 

Soruyoruz! 

Melikenin konuştukları gdiiyor
du. Havadan Budan bahı;~od.'.YOl'
lanL .. Birdenbire Selmaırun kal
bine bir üzüntü S(irca tki sevdalı 
yı yalnız, baışbaşa bıra.Jıımak isti
yor; fakat onlardan ayrılımak, u
za:klaşınak için sebep bulamıyur
du. 

B11 sırada Hilmiyi gördü. Hilmi 
\;ayıjia binmişti. 3elıına derin, ra
hat >bir nefes aedı ve denize doğru 
ses:~·nd.i: 

- Hilinl ağabey beni de aıl! .. , 
-4-

Hilmi kayığı düz bir ka.y .. ya 
yanaştırdı; uzandı, Selmayı ku -
cağ·ına aldı, kayığa bindirdi. 

Hil:mi yavaı; yavaş kürekleri 
çekmive başladı. Selıı:na.: 

- Florya.ya kadar g:ıc!elim, de
di 
Güneş saçlarında oynuıyor, de

niz!n tuzlu h•vası ciğerlerini şi
ş!rivordu. Sandalın sol köşesine 
yaslanmıış, elıni suya sokmuş -
\u: 

- Biraz kürek çekeyim mi? 
- Döntişte çekemin Semt, su-

lar ters akıyor, yorulun;un. 
Selma ısrar etmW:i, bumu ve 

Dün KaıradenillJC!en gelen İz.mir 
vapuru yolda büyük fırtınaya tu
tulmuş ve tehlikeler atlatını.ştır. 
Vapur Sa:m.suna yO:C11 çıkarırken 
motörlere binen yolculardan iki 
kişi deniz tarafından sürüklen -
mi:ştir. Zava:Jılan azgın dalgalar 
dan kv.rtarma'k mümkün olama
mış ve boğulmu~lardcr. Bunun ü
zerine vapur 3amsuna yo:cu çı -
karma:ıru~ ve 24 saa't çift demir ü-, 
zerinde yatara•k havanın açması
nı beklemiş!ir. Fakat .fırttna dur
madığından nihayet kalkmış ve 
İneboluya uğrayarak limanımıza 
gelmiştir. 

Samsuna ç:karılamryan yol -
cu ve navlunlar bugün hareket 
edecek Tarı val)uru He yerleri
ne göndcr•;<:'Ceklerdir 

Tiftik T acirl 3ri 

Bugün Ticaret Oda
sında Toplanacaklar 

Tiftik ve yapağı tacirleri bu
gün öğleden sonra Ticaret Oda
sında toplanarak muhtelif ihra· 
oat ı~:eri üzerinde görüşcceluer
dir. Bu arada bi.hassa ihracatı 

kon'rol ve mürakabesi altır.da 
bulunduracak olan ihracat birli
ğ:nin kurulması meselesi mevzuu 
bah.>-olacaktır. 

--<>--
DENiZ 

DEn:zyolları Mu:ıuru 
Ankarayı Gılti 

Denizyo[a.rı lliYlUm müdürü 
İbrahôm Kemal Baybora memu
rin müdürü Cevat İ!.e beraber An
karaya gitmiş~ir. Umum müdü
rün Almanyadan get:rilecek va
pu.ı(ann işi hakkında vekiıletle 
tema6lar ya!pacağı anlaşıinakta
d••. İlk olarak gt'lecek Doğu ve 
Eğemen vapurla.rının mürette -
bırtlan hazırlanmışbr. Önümüz -
deki hafta içinde AI.manyaya gi
decek:erdir. 

---o>---

Ada Va~ur :arının Saati 
Degişt;rHdi 

Adi güriler her 6ahah köprüden 
Adalara kalkan ?lk vapurun sa- ! 
ati b11ıgünden itibaren ıbe:ş dakika 
sonraya alınmıştı;. B11 vapur bu 
sabah' an sonra her gün saat 6,35 
te hareket edecektir. B11 tadilat 
Adalardaki mektep!erin bura.dan 
gidEcek m11alllinleri için yap>! -

' 

mı.ştır. 

-0---

SavaronaKaplanı l:eğ:ştirild. 
3avarona yatın•n satın ·aı:ndı

ğındanberi süvariliğini yapan Sa
it kaJ7(an Almanyada inşa edilen 
5300 tonluk Egemen vapurunun 
süvariliğine tayin edilmiştir. Sa
varona yatı süvariiiğine de Faruk 
•kaptan ııe'.iri·lmiştir. Sait kaptan 
Egemen vapurunu getir:mek ü
zere bugünlerde Alman.yaya gi
decxıktir. 

gö"'.eri havada, ha.yatından meın
mm etrafı seyrediyordu. 

- Güzel yerdir şu Y ~ilköy de
ğil .mi dami ?. Ne tarafa baksan 
ayn bir güzeilık bulursun. Sa
irin bir dıyar majüskül •S• bir 
si.ikün içi:nıdeyiz. Babaım av pe
şinde; annem ev işlerinde; Per
tev yarasını tedavi cd;yor. Ba -
yaın İffet hiç te sah!e o!.nuyan 
bir manzarayı, rahat, geniş ko!t11-
/tuna kurulup seyrediyor ve bu 
sırada Bayan Suzan.a keman çal
dırıp dinliyor; ben de İstaııobu -
!un yorgunluklarını burada çıka
rıyorum. 

Sebna doğruldu; 
- Uzuın kirpikli kadının aıdı Su 

zan mı? Melike diyordunuz?. Ben 
tannmıyorum, evli mi dejiil mi? .. 
Bunu da biliniyorum .. Duıl sanı
yordum. 

Hilmi bir kahkaha attı: 
- Bayan Suzan dul değ;Jdir 

Semi. Kendi keyfinde-, kendi ale
minde gezip do!a.şaın acayip bir 
kocası var. Ayrılık davası açtı 
ve davanın neticesini b"'klemek 
üzere de Nice'e gitti. Orada Ba
yan İffete rastladı. Ba an ille 

İki Katil 14 Der Sene 
Hapse Mahkum oldular 
Ağır ceza mahkemesinde dün 

2 c.nayet davası neticekndiril • 
miştir: 

1 inci davanın s11çlU'Su Şerif is
minde bir gençtir. Şerif bundan 
bir müddet evvel bir ge. :e vakii 
fazla sarhoş olarak bir otomobile 
birunış ve Ortaköye gitmiştir. 
Burada şoförün parasını vermek 
isteır.edtğiııden aralar,ndakr kav
ga neticesinde kaçan sarhoş ci
vardaki Anastasm ev:ne g:rmiş
tir. Anastas buna mimi olmak is
teyince de bıçaaını çekerek onu 
ve imdadına ge'.en Emin ile Anas
tasın oğlw Emini yaralamıştır. 

Bu suçlar akabinde firara kal
kJ1ian Ser:fı mahalle bekçilerin -
den Mehme+ yakıtlaınak istemiş
se de suç'.u bıçağ•nı ına da sapla
mış ve hiliıhare de Mehmet nezfi 
dahiliden has:ahancde ö!müştür. 

Malı keme dün hu 4 suçundan 
do:ayı Şerifi 14 sen~ 4 aya mah
küm etmiştir. Keııdısi ayr·ca; ya
ralılara tazminat ta vereL-ekLr. 

2 ~ncı !::nayetin suçlusu da biır 
sucurlur. Halr isminde buluna.o 
bu sucu; kend:s'.nden ayn lan ka
rısı Şı.ikri.veye bir gün Beyazıt 
sulh mahkemesı cıvannda tesa
düf etm!~ ve ger.ç kadını; Lü'.fi 
isminde bir otobüs ~C>för!le &ev:ş
mesindcn mü:eessir 0 1arak öld.ür
müş'ür .. 

Mahkeme, Halil hakkında da 
14 sene 8 ay ağır hapis karar, ver
miştir. 

ijNI VERSlTE 

Halide Edip Profesör Oldu 
Edebiyat Fakültesi Pıofec;ör!er 

mec'.i:si kadm muharriri.erim.izden 
Halide Edib'i fakii.tenj) İngiliz e
debiyatı profesörlüğüne tayin 
etmiş:ir. Rek..öriük b11 tayini ka-
1bu.. etm: · ve tastik olunmak üze
re Maar.f Vekiıleıine bi.dirmış -

tir. 
·----Oo----

A D LI YE 

Kaç:.kçı!ık Davası 
Otomobil ve bazı otomobil le

vaz.mat>ru ııoksJ>ll gümrükle mem 
lekete sokmak su.ı·etllie kaçakçı
lı'k yapmak ve b11 n-0ksan gümrük 
.Jü beyannameleri kabul etmek 
suçl.,ri..e de cürme ıştrrak etmek 
ick.tıalari~e asliye 5 inci ceuya 
verwlhş olan •l''ord. olomob.l a
centası ıı.e 4 gümrük IIM>muru -
nun muhakemeı<erine diın de -
vam o ... unmuş~ur. 

Dünkü L"<l•""de gümrük vekille
ri' maznun:arın evvelce hazırla
wkları rapoıtarı tetkik ederek mu 
kabil rapor viıcurıe ge.mn.!k Ü· 
zere muh~keme<ien mülı..et isle
mi~lerdir. 

Ne'.icedc dıwa bunun için önü
müzdeki ayın 8 ine talik olunmuş-
tur. ı 
Diğer taraftan öğrendiğimıze ı 

göre huna müma<;U geçenlerde 
v11kua gelen bir kaçakçılık hadi
sesinden dolayı mezkür acente ı:e 
bazı. tüccarlar;n muhakemeleri -
ne de ayni ayın 7 ine> ı:ıünü; yani 
bu davadan ı gün evvel o .mah
keme<ie başlanacaktır. 

te a.caip bir hatundur. Zevkine 
düşkün, parası bol bir kadın. Su
zaru alıp İs!aın.bu'.a geldi, yanı -
mızda.kı köşkü kiraladı. Beraber 
oturuyoıılar. 

Selma düşünceLi sordu: 
- Peki Ba,yaın Suzan koca5ın

dan ayrılır ayrılmaz evlenel:ıiiir 
mi? 

- Hemen ev:eneınez; kanun bir 
müddet tayin eder. Baına kalırsa 
o bayan tekro.r ev;<enmiye ka.lka
c?1< bav1ırlardan değiidir. Bir tec
rübe kendisiıne kafi gelm.Ş!ir, 

-Neden? 
- Bunun birçok sebebi var. Öy 

le sebepler vardır ki, senin gibi 
genç kızlar bu sebepleri anlıya
maz!ar, bilemezler, bio!se:er de 
kavnyamazlar. 

Selma bu fikirde de(ılldi. Ken
disi g; bi masum genç kızlar da, 
safiyetleri kalmaımış olanlar gi
bı birçok şeyi anhyabiılirler, kav
nya:btirlerdi. 

- Blna k&lırs~ dedi Bayan Su
zan çok iYi bir adımıla evlenecek • 
t·r. Zavallı kadın!. .. Yer yüzün
de kimııesi yok. 

Arkası· 

Koru omuzun tuttur•u o 
yold:ıu dolayı Balkaıı-

lar sulhu adına gönlü· 
müzün r .ıhat etmedi
ğini söyliyebiliriz. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCI: 

Bulprlstan yeni :reni ıılyasi faallyeı. 

1 lere bılhassa sahne olmaktadU'. B• 
faaliye&ie ecnebi rek:abeUer &fikir bir 

surette sezilmek&ed.Jr. Dlter ta.raftan, 
Bııl&'ar komşıılarımw.ıı fili harek•I 
i&rsla.rı da maait.eeaüf Balka.nların 
ıullr bütünlüğünü muhafaza bakınun
dan f&)ısen kalbbnhoe btedlllmi> ve 
bekledigimJı: rahat.u.tı vermek""n 
uzakllr. 

Başta ü>. N. B• cibl resmi Alman a
jansının lebliJi oldutu halde Sofya 
matbaa.tının ne!jri7aWldan Bulgarl.s· 
la.om Versay mua.hede:ıııioc muhalif Uir 
bitaraflık muhafazasında ı:;rar Jçin 
yeniden 7enl7e kararlar aldıiuu o;re .. 
niyoruz. Di(ırr taraftan. Bulgaris1anuı 
sarfettıti a kerı f.ıali7eUcr e raf1o.,da 
da dikkate şayan ma.lümat sızmakta
dır. 

Muhtt-llf kaynaklar ve bilh a Bel· 
ırad AJmanyadan buC'unlerclc ~ofyaya 
kafile ka.file ta)·yare vkedlld15iııJ 

teyU ettikleri C'ibı kWliyet.U n1Jktartls 
harp malzemesi, top, tank ve acır n1.1.

kineli tüfek Jddlhar edildiği de ,c1zl€'n .. 

memektedll". Bilh<Assa, bum.malı bir fa· 
aliyetle Bult'ar hududunda 'tahkimat 
yapıJdıj'J, Keniş mik7asta a.skerı ba'lır ... 
hklar cörUldüğti, sivil halka gaz ma~· 
kesi datıLlldıjı \~e manevralar yaptı .. 
rıldığı kaydedilmekle oldutu ~ibl Bul
l'ar hUkUmet.i.niD fevkalide asileri ted .. 
birler ve taLmler fçln yüksek nlsbehe 

yeni masraflar kabul ettljl de cörül
mektedır. Bir J'&Ddan Balk.anlara re• 
rek İtalya • Yunan hududundaki as
kerlerin cerl almmuı ve dostluk mu .. 
nasebatmın arttınlması yolu ile. ı-erek 
Tu.rk - Bulp.r hududundaki askerlerin 
tcrhisJer..nin tekarrü.r ettirilmesi v• 
TiJ.rk - İna'ili& - Fransız 7ardım pakta 
ile feralllık ı(etlrilir ve muhtelif ,ekil· 
!erle de bu ferahlık arttınlmı1a ve 
~m bU siık.'1.na kalbedilmlye çalışılır

ke». Butıarbtandakı ba:11rlıklarm ve 
ıctulan yolun manası nedir?. W9 tUP. 
lıe yok. ki. bu. sual hildlseler kar:ytSında 
keuıllllğlnden zihinlerde doima!Ua ve 
cevapları araomakLadır. BuJı:arisb.nıo 

buiü.a bu baurlıklara liiaum cörme ... J 

tein ya tedafü~ ya t.ecavüzi bazı ha
reketler mü.libazası etmesl 15;ımdır. 

Tedafüi hareket t.edblrl ileriye sürüt
mek iktiza ede...., bu takdirde Balkan
larda BulırarJstana mllteveccih bir ha
reket ve kasıt ortada bulunmak gertk .. 
Ur ki, bö71e bir hareketin en küçük 
hfaret ve emaresi d1ht filen m. \.'~ut 

ve meftll• bllhs ıletildlr. Filen ve baıı
lıbaşma BulcarisLa.Odan kont w~ı-ı a
Je71ı1De bir mÜD&llp fınatta ve bazı 

mtballereUere dayanarak bır tecavU• 
hareketlnde bulunulmasına ise hem im· 
kin tauVYUt edilmez, hem komtumıı.z 
ve dostamus bilkiunet&en böyle blr 
Jıarekel beklenmez. tlçöncö bir hare
ket menuu ise berte7e ve her türlil 
hareket lhtlmaline karşı hazır bulun
mak ve bucü.D otduta clbl Versay mu
ahedesine muhalıf blr blt.aralhkla ıs

rar cöstermek ve bana bir milli tean· 
nüt haline eokmaktll'. 

BuJca.r komşularımızın bu tanı ha· 
rrket ile ne kazanacakları ve Balkan
lann sulhuna muhafaı.1.ya ne deret"eye 
kadar hizmet edebilecekleri hakikaten 
mrraka şayandır. Ettr, Balkanlarda 
bir harp çıkarsa bu harpten Bu.lgari:ı
rın tesir ve hatta zarar cörmlyeCf'kleri· 
nl kabul etmek de, iddia eylemrk de 
l'Ülilnçtör. Balkı.olan toptan içine aıa .. 
cak bir alev thlpsı Bulcaristana af• 
ramad&n l'ecemes ve •1nl umanda bö1' 
le bır badıre sonunda Bulprlslanın ne 
l'lbl b'r vaziyet ve ikıbeı mu.hAfaza. 
eyllyeeefl ı>eşlnen kestlrOe111l7eceil 
ıctn lkUsap emehnde balanda.ta men
faallerl elde edip edemlyec:eil de önce
den imkan allmda b•lıuıd1U11lamaL 
Böyle bir vaal7et takdlrbıde Balcarıar 
1& Balkanlı kOlllflll&n ile birlikle b&• 
riçlen ıelecek lecayjla " lebdillere 
kaf1I Balkaa blrllilnl H b9 arada Bml
car lailklillnl ve möJIJ kma•l7etlnl 

mtltblaa edeeeklenllr, Jahal da b&rlt
len Balkanlara seleeelı: lebdll ve ıee.
vtlae ı.tırak edip inat b&lbıe -luklan 
blrkat: kanf loprafı karlanmık üml
dl:e komşuları aleyhine harp edecek· 
Jerdlr. Böyle aleyhtar ve Balkan top.. 

raklanlla 'l•baneı Munlana aWmuma 
miisail bir barekele lltllcar lu>mşula
rllllDUI tavusu& edeeeklerlnl ve buD
da meaf&al ...,..aı.1anm akla ıellnnek 
atır ve vablm bir lbtlmal olduiu kadar 
keııdllerl için menfaati nlobetmde za
rarı olacaiı da muhakkak ve atlkir
dır kl, Rulcar ricali devleünclea. -.e 
bilhassa MaJesle Borlıı'lea böyle bir 
hareket ummak, umanlar hesabına aksi 
sabll olmadıkça ha!l!l!k olmak ıerek
tlr. Bull'arların, yine dlier koDUJulan 
Ue birlikte Balkan blrhf;lnin müdafa
asma tevessül etmeleri ise ancak ha
riçten bir tecavüz ve taamun vuku
bulması Ue mümkün olabilir ki, bUl'ÜD 
için böyle bir ihtimal zaylflamrş of ... 
makta brrabtr bôy~e bir hare1ff'it' de 
ancak ve anct.k Bal\.anl~rda Balırar
tann " ,. h .... , , • · 1· ... '°' ' •. 
raf blrllfla JDneaı elıoıamuı ve ıoııll-
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.. A lm!:>nya Roman'r~li ı· - .... ....... ~ - .... • 1" ngıı.-ere 

Ticaret Müzakereleri • 
ltalya 

Romanya, Af manyaya 60,000 
Hayvan Vermeği Vadetti 

ilci Devlet Ara11nda 
Mühim Takas Anlaf

maları Yapılıyor 

Londra, 22 (AA.) - İngil te
re ile İtalva ıırasında çok mü
lıinı takas anlasmaları vapı -
mak üzercdır 

Bukr1'Ş. 22 (A.A.) - (Royter) 
.t\lınan ticaıe t heyeiıi reisi Clo -
dius llk mu\•a!fakıyetini kazan -
:ın~tır. Romany a 194-0 martından 
evvel Almanyaya 30 bin muhte
lif hay\•an ile 30 bi.n domuz ver
meyi vfıdeylenıiştir. 

Di/ter husu.salta Alman - Ro
men müzakereleri henüz müs
bet bir neticeye varmamıştır. 
Bilhassa Romanyanın Alınanya
Ya verdiği petrolü arttırması me-, 
Selesi mu:ııllakta bulunmakta -
dır. Romanya kendi Milli Müda-

faa .htiyaçları ile yenı muka -
veleden evvel başka devletlere 
karşı girişmiş olduğu taahhüt -
!erden ba.:;kaca p<>trol vı>?C>nları
nın Almanyaya geçmeşıni kabul 
etmek istemektedir. 
Diğer taraftan, Rumen petrol 

fü.atlarının jndirllmesi hususun -
daki müzakereler de devam et -
mektedir. 

Clodfal; bütün bu meselelerin 
hafüne yardım etmesini Von Pa
pen'den rica eylemişLiT. 

Yeni Litvanya Yunanistan linyit 

Kabinesi Kuruldu Köm üru Buldu 
/( a bin• Aza•ı Temamil• 

Yeni Unaurlardan Müteıelckil 
Ke.unas, 22 (A.A.) - Yeni Lit

\•anya kabinesi, Başvekil muavi
ni Bizanskas ve Hariciye Na:zırı 
Urtı..ys müstesna olmak üzere 
Yen; unsurlardan teşekkül et
:ın~tir. 

Kabine, şu suretle teşekkül et
ıın~ir: 

Başvekil Nerki.<, Başvekil mu
avini Bizanskas, Harbiye Nazın 
~neral Musteikis, Maarif Nazı
rı Jokantas, Dahiliye Nazın Ge
neral Skuciaı;, Maliye Nazın Gal
vanatsk.as, Ziraaıt Nazın Aude- 1 
n.ıs, Hariciye Nazırı Urbscys, Ad
ılıye Nazın Tamosai~. 

---<>-
Japon Matbuatı Hüku
meti Tenkit Ediyor 
Tokyo, 22 (A.A.) - Matbuat, 

sureti umumiyede hüklımetin ta
kip ettiğ'i mali siya$eltPn memmm 
değildir. •Kokumin. gazetesi, 
Çinde merkezi bir hükumetin 
kari sur.,ıte teşekkülü hakkında 
Ba~vekil Abe tarafından yapılan 
beyanatı tef&r etmektedir. 

Eski A lman Veliah
dının Beyanatı 

Berlin, 22 (A.A.) - Eski Almaın 
'""'iahdi, beyanatta buhınarak ai
le.si hakkında ecnebi gazeteleri 
tarafından geçenlerde neşredil -
ıniş olan haberleri kat'i surette 
tekzip etnlli;tir. 

E&ki \'eliahd, eski A1man hane
danları azasından hiçbirisinin tev 
kıf edilmemiş ve kursuna dizil- ı 
ıınemiş olduğunu söylemiştir. 

Hohenzolem hanedanı azasın
dan silah taşımağa muktedir o
lanlann kaffesı cephede bulun -
ınaktadıvlar. 

Madenin l,Ietilmesi Hakkında 
Bir Kararname Neıredildi 

Atma, 22 (AA.) - NeşredıJ.en 
bir kararname ile garbi Makedon
yaaa Linyit madeni araııtınlıma
sı ve iı;letilmesi için hükı'.ımetle 
Amerikada buluna.n Yunanlı.hır
dan mürekkep mali bir .l{rup a
rasında imza edilen mukavele 
tasdik edilıınektedir . 

1ap,[an tetkikler r.t-ticesinde 
bu ha valide iyi cins madenler bu
lunduğu tahakkuk etmiştir. Bun
Jar 70 sene müddetle i~lctilcbiJe
cektir. 

Devlet dcmiryolları, ihtiyaçlari_ 
mm üçte ikisi nisbetinde Linyit 
kullanmak mecburiyetinde bu -
lunacaklardır. · 

------0---

Sovyet İktısat Heyeti 

Reisi l 
Riga, 22 (A.A.) - Sovyet iktı

sad heyetınin reisi Sovyetler Bir
liğine avdet ederek hükıimete fa
aıliyetinin neticesi hakkında ma
llımat veıvniştir. Mumaileyh bun
dan sonra A1manya'ya avdet e
derek Alman endüstrisi erkiıni
le müzakerelerine devam edecek
tir. 

---0-

Yüzbin Alman 
Rigadan Ayrıldı 

Riga, 22 (AA.) - Yüz bin Al
man muhacirini hamil iki Al -
man vapuru daha Gotenhafen'e 
müteveccihen Riga'dan hareket 
etmiı;tir. 

Boris Lord Loydu 
Kabul Etti 

Sofya, 22 (A.A) - Kral Boris, 
dün Lovd Lloyd'u kabu' etmıştir. 

Ankara Haberleri 

r.u haberi veren 4Financial 
Ne\'S• Caproni'nin Londrayı zi
yaretinin boşuna olmadığını 
yazıyor ve İngilterenin İ t adya
ya 8 milyon ton kömür vererek 
mukabilL1de makine aletleri 
alacağını ve keza pamuk, kau
çuk muameleler. yapılacağ:nıj 
bildirmektedir. • 
Mü n i h 
Suikastı 

İngiltere Resmi 
Tebliğ Neşretti 
Londra, 22 (AA.) - Neör~'<ii -

len 'bir resmi tebliğde, İngiliz hü
kılınetı, Münih suikasti i:.e ala
kadar olarak tevkif edilen Al -
man tebaa,;ından o zat ıle hı~bir 
alakası bulunınadıgını ,.e bu a -
danı hakkında hiçbir şey bilrr.e
diğin; beyan etmekt~'<iir. 

Resmi İı:qiliz makamları, dün 
akşam Alman hükumeti tarafın
dan nesredi.ien teb~ iğin tamC;ımıy
le anlaş:hnaz bir mahiyet arzet
tiğini söy !emektedir. 

Berlin, 22 (A.A.) - :Ylünih rui
kasti mcse!t'>ile alakada,. olarak 
İng-iliz giııJi sert·isinin iki a.ianı 
te·vkif olunmuştur. 

Bem, 2"2 ( A.A.) - Berlırı rad
yosu, Elwr'in tevkifi ile Ho'.lan
da hudutları hadiı;eleri arasında 
müı:asebe! bulundu.i(unu ve 
Ho'.'.anda h;· ctudunda yakalanan 
Beft ve Stevens'in Munih suikas
ti organizatörleri olduğunu ve 
bunların Alman adli esi karşı -
sında muha:keme edileceklerini 
bildirmektedir. 

Himmler, El:er i:e alakadar o
larak bütün Alman halkına bazı 
sualler sormuş ve E;lzer'i tanıyan
ların, EJzer'in harekatı ve mü
nasebette bulunduğu kimseler 
hakkında malüınat vermesini is
temiştir. 

--o---

Baltık memleketlerinin 
Tereyağ ve Jambonları 

Londıa, 22 (AA) - Avam Ka
marasında milli ekonimı nazırı 
Cmss'a su sual soru:mustur: Bal
tık memleketlerinin istihsal < tti
ği tereyağı ve jambonun, Alman
yaya satılmasının önüne geçil -
mek üzere, İngiliz hükıimeti ta
rafından sat.n alınması kabil de-
ğil midir? • 

Cross, su cevabı vermiştir: 
Hükumet. bu imkanı tetkik et

mektedir. Esasen bütün yiyecek 
mübayaatı yaJruz hükumet tara
fındas yapılmaktadır. tktısadi Harbin 

Yeni Sistemleri 
İnhisarlar 
Teşkilatı NOTLAR 

Londra, 22 (A.A.) - Ekono -
mik harp nezJretinin bLdirdiği
re nazaran pek yakında •Seyri
sefain .sertifikas1> sistemi tesise
dılecektir. Bu s15tem, bitaraf mem 
Ueketler arasmda ve bitaraf mem
leketlerle İngiltere arasında mü
nakalatı kolaylaştıracaktır .• Sey
rısefain sertifikası• bir nevi ti
caret pasaportudur. Bu vesika eŞ
yanın mahiyeti ve aidiyeti bildi
r. ıecek ve bu vesika tahmilden 
vvel İngiliz konsolosarı tarafın

dan vize olunacaktır. Bu sistem 
geçen harp emasında da tatbik 
=aimis ve pek ncüessır oduğu sü
ouı bulmustu. 

Fransız Komünist 
Meb'usu 

Paıis. 22 (A.A.) - Mebuslar -
lan Chiappe, eskı .komünist me
mslar:n teşrii vekaletlerinden is
<at ediilmiş olduklarının beyan ve 
·lanı içi01 hükıimeıten istizahta 
>ulunmağa karar wı:ııniştir. 

ebrun Nutuk Söyledi 
Paı•ıs, 22 (A.A.) - Reisicum-

hur Lebrun, dün Lens kömür hav 
asını ziyaret ederek bir nutuk 
öylemi>; ve istihsal.ıitın arttırıl
nası li\zımg<?ldlğı noktasında is
ar etııniştir. 

Ankara, 22 (İKDAM Muhabi
rinden) - Evve;ce bildirdiğim 
inhisarlar teşkLat kanunu proje
si son şekli almış ve mali cihetle
rin tel·kiki için bu pıoje Maliye 
Vekaletine gönderilmiştir. Ora
da süratıe tetkik oiunarak b~n
lerde, gümrükler Vekaletine iade 
olunacağı haber alınmıştır. 

_,,_ 
Evvelki Günkü 

Zelzeleler 
Ankara, 22 (A.A.) - Bay _ 

hurt, Rize, Sivas ve Giresun'dan 
aldığımız haberler dün buralar
da saat 10 ile 11 arasında hiçbir 
zarar kaydedilmiycn yer sarsın
t:ları olduğunu bildirmektedir. * Ankaradaki mühendis aileleri 
aralarında topladıkları parayla 
100 yoksul ilk mektep talebesine 
palto, iskarpin, çamaı;ır, defter ve 
kalem dağ•tmışlurır 

--o-

Samsun Halkevinin 
Faaliyeti 

Samsun, 22 (A.A) - Hal -
kev:inin dördü şehrin muhtelif 
yerlerinde, biri cezaevinde açtığı 
okuma yazma kurslarına yazılan
ların adedi gün geçtikçe artmak
tadır. Halkev> ayrıca bir de dek
tilo kursu açmak üreredir. 

~IUALLİl\llN CANiNi 

YAKAN M t DÜR! 

BJr m uall im , bir ı-azetede 

huhi.s;ıtan şöy le ya7ı )·or : 

" Vaktiyle veknlette Oir ~ube 

müdı.i ru olan bir ı.at zevcc-,ine 
Amerikan eserl eriudeı. tercü.me 
e ttirip .r iyaz iye kita pla rı yaz
dı rm~tı . Ben , bu r iyaziye ki
iapl armın yanhşlarını sayıp 

dOktüm . Bay mtidıir ba na ku· 
dı : cÇiımeden yukarı çıkıyor 

swu ded i. Ve sonra da, o mti · 
dürJükleb ayrtlm:ıdan t' Vvc! 
canımı 7akh.,, 

Bu mlldürun, dojru söy liyen 
bir muallimin n e şekilde canı -

111 yaktıiını bilmiyoruz. Çünkiı. 

yaz-ı sabtbi muallim, bu nokta· 
yı tasrih etmiyor. Yalnız, b is, 
şuna hay ret ediyoruz: YanJq 
bir kitabın kusurlarını söyU
yen bir muallime kaf1ı can 
yakmayı dü, üueu ve tenkid i 
h üsnü kabul etmtyen, bu en 
meden ı hassadan mabrunı bu
lunan ve sad ece, kend l a Jle ef
r.ıdmtn menfaatlerini dti'iü.nen 
bazı zevat, df'mek. Vekllette 
müdurlük mertebesine kadar, 
erkin sırasına kadar yilksele
bllmlşler! .. 

Hayrf't doirusut 

I K Dam-

J !Dağ«?ı«A- J Günün Mevzııları: 

Kurşun Kaıemı Derslere Erken 
Kur.jun kalem deyip de &'eçmiye· 1 

:: =:k::!ı::~~~nk:ı:.: .. ~~::: ' Baş 1 ama k Davası 
bu kadar yıldır yanlar1mı hep onun-
la. yazarmı. Elim, &'Ötüm ve gönlüm 
ona o kadar alıı1m~llr ki şlnıdi tut
salar da bana. tam yirmi dör' :.yar 
altın uçlu ve yer yer pırlanta. 

zümrüt, kakmalı, en on mod.. blr 
ıtı.Urekkepli kalem hediye et. eler, 
ben yine uıWl yıllar bana, c&n ve 
gönülden dt"rt ortaklığı etmiş vt hio 

bir dakika. koynumdan, elimden 
düşmemiş olan o t<lntm kuflu.n ka
lemi bırakıp beriki siranbaha isti
lo ile bir tek fıkra bile yaıa.mam. 

Fa.kat, ne yazık kl bizim yirmi bu 
kadar yılhk dert ortatı, batta ço
cukluktan gerı;-ek btr can yolda!'.lımız 

olan s.evgili kurşun kalem, bu cUn
lerde, nedense bize karşı yan çizme
ye, da.ha amiyane tabiriyle o d.4 ıtim

di bana madik etmlye başladı. 
Benim (lbi yazıJatJlll kUl'!IUll ka• 

lemiyle yazanlar için bu kalemlerin, 
kıiğıt üzerinde en uysal hareket e
deni, hatta. bir yat &"lbi kayarak par
makları en yormıyanı, ötedenberl 
pek harcullem olan yü;, paralıkları 

idi. Fakat imdiki yuı. parahklara 
bakıyorum. ooob! eo{endlm ntrde, 
ben nerdf''! Bir kereo bunların bir 
çok.tarı daha ilk çakıyı yemf'den !ıe

men sırıl.ı\.·eriyor. '\·ani .ıamkla bi

ribirine ~·apı~tırılınış olan iki tabta.
nuı arasındaki ustüvane şekilli kur
şwı, bir tarafından bir kibrit. cöpü 
ile biraz itilince tıpkı vapur maki
nelerinin pisWnlıırı gil.ıi, ileri, ıeri 

gidip gelmiye başlıyor; ı;onra ba~ı

JarJ uçlarnd.ın çakıyı yedlkçt.' la.hta 
parcalariyle birlikte kut ... unlar da pı
tır pıtır yerr. dOkulu:vor. Daha sonra. 
ise bWlların sağlilm(.·aları, kiiıdın 

üzerinde pek 'lOraki, :ldeta üvt>ndire 
di.irtü,.,Jemeyince yürumuyor. Haydi 
böylesi ne ise. parmakları biraz faz
la. yoruyor ama., neticPde yine mat
lup hasıl olur. Fakat !('indeki kur
şunlar, daha cakıyı ~·rmt'den bir kib
rit çöpü ile bir tarafmdan bir az iti
lince öbür tarafa doiru yurulen, 
yahut daha ilk rakıda tahta yoncaıa
riyle birlikte sapır sapı r dOkü lenle-
re n e d iyelim? 

Son zamanlardaki yuzli.ık kur1uu 
kalemlerden '>ikıi.yet yahıı7. bC'nlm şl

kJ.yetJm değUdir, öyle 'l:lnıyorum ki 
benim gibi, yazılarını kurıun kaltmJ 
lle yazanlarla hemen btitün mt"Jıttt-p 

('Ocuk1arı, bunlardan fk;tyet('ldfrh'r. 
Ne yapsınlar zavallılar. yüıhiiü ve

rip alıyor ve biraz sonra onu oldulu 
gibi sepett" atıyorlar. 

Belediyeyl". yahut ait olduku ma
kama yeni bir t1 daha ('tkiı: 

Diıkin dükkin i)e yaramaz. bo
zuk,. ('i.ırük kurıtun k11Jem kontrolu! 

QS)IAS cnıu, KAYGn.ı 

Her Bakımdan Faydalı Olan Yeni 
1 Sistem Karşısında İtirazlara Cevap 

,....----Y A Z A N : ----= 

1 
Zeki Cemal Baki Çelebioğlu ı 
---

Öileye kadar tedrisat ıeokll. :;ou 
.,mıerln belli başh mevzularınJan 

1 
biri oldu. Bu kadar dal budak salan 1 
bu mesele hakkında eı.:asen. :\faarlt 
vek;'ileti de ml'ktepJere göndermis ol-
duğu bir tamimle muaUlmlerin fikir-
terini sormu!f bulunmaktadır. 

l\.tuallimlerln buna yerrceklerl ee-
vap bil&i.hare anla.şılacakhr. 

Ancak muhtelif meki.f'plerdeki mu-
allim toplantılarından harice t l~a.n 
haberlere g0rf' muallimlerd'n blr 
kl.imı Oileye kadar tt·drisatın ale)-
hlndedirlt'r ,.e sebep olarak d.ı İ-;-
tanbul gibi bti)·ük bir ı,ehrin da~·ııık 
vazi)·etini H'rb·e ~üru)·orlar Bundan 

başka, öğleden ~ura.ki nöbet y.:ızt

yetlerini dotru bulnıu:arak ). t>ıHtile-
rinln (mubao;o.;ır) şeklinde beklı"me.~ 

terine kızıyorlar. 

istanbuldaki ınuallimltrin ınu..,ııet 
ve)·a menfi cevaplarını dinlerken 
bütiın Tı.irklyenin İ.stanbuldan iba-
ret bu.lunmadıiını hatırladıktan son-
ra bu me,·zuJ. dair rikir mtinakaı.;a ... 1-

na başlanıak lazımdır. 

Zira İstanbuld:ıki muallinıleorin na- 1 

ktl vasttalarmı ilerl~·t" ıturerek. yeni 
bir sistemi beğrnmtmelf'ri nlha,·et 
me,·zii bir haldir, 

Bize cörf' bu bir pedagoji dav.a~•· 

dır. Ve bwıu ınUdaf.aa ,.t talbik e-
den memlt'kt'tlerdf'kİ noktal nazar 
~odur: 

.. Çocuk :.abJ.hJeyJn erken mt"ktrbe 
Kidecek ve öill"yin 1,'.?0 )'e kadar 6 
saat ders yapal·aktı.r. İlk dersl('rin 
2inde dimağlar üzerindeki te~irini 

aıılamamak imkinsl'zdır. Halta bu

nu tatbik eden mekteplerdl' ilk dört 
derse hesap, Jıende!,f', tarih ,.<' eoi
ra.f)·a, tabii ilimler konmakt:":d ı r. ~on 

iki o;;aate de ekserlyetlf' musiki, be
den terbiyesi. r~im gibi dersltr bı

rakıhr. 

('oeak, öğleyin 1,20 de der · bitin
ce derhal e\·ine cidecek ve 'laat 3 e 
kadar muntaz.am ve rahat. bir şe· 

kUde yemt>iini yiyerekttr. 

('ocuk bundan sonra sokaja çıka
rak oyuna ba ·lıyacakhr. 

vaktini öldurmektedir Bu bt'lki bir 
kaç hafla için bö)·ledir. Fakat ~atı-
Dil soluna baktıkça. ç;ıh'ta:ıların ya-

nuıda o da çalııJmt;ı. a mecbur ola
C'akhr. İşte o zaman bu muntazam 
çalışma, çocukta bit itiyat ha1ine gi-

reeektir. 
~il' ALLÜI lIESELESİ 

Öğleye kadar trdrlc;aL !teklini tat-
bik etmiye meocbur eden sebeoplerd'n 
birisi de nıuallim me~elesidir. 

Dokuz buçuktan öKleden sonra. saat 
dört buçuta kadar saatlf'rinl doldu-
tan bir muallim ne ı.aman rtüt ya-
pacaktır? 

Talebell"rinin vazifelerini. defter-
terini ne zaman kontrol eodecektir! 

Bu Küne kadar hall€'dllemlyoo en 
mühim meM"le bu idi. 

Halbuki öi'leden sonraki etun,rde 
ve ondan sonraki bo zanıanda mu
allim vazifeleri. drfterleri kontrol i-
çin bol bir zaman bulmaktadır, Ay-
rıca kendisini yetiştirmek i('in de bu 
zamanlarda pek aıa oku)·ablllr, 

E~ao;en hakiki mualJım talebesinin 
\'&zireıeri.ııi. defl.trlerinl kontrol eden 
ve boş zamanlarını etut ile g-e('irt'n 
':'ah!jiyet df'til midir? 

Bu.ri.ı.n iyi dıi-;Unen her muallim 
yeni vaziyetinden ('Ok memnundur. 
Xitekim bugune kadar yeni eklin 
e~asına müspet ~ekllde itiraz edene 
de te.o,adül edilmemiştir. 

İtirazlar İstanbuJdakl tramvay ve 
vaı,utların f'rkeu olmamasınd& top
lanmu~tır. 

Bu, bf'lki de esasa Hiraı etmek is
tiyeonlerin bir tabiye hareketidir. Fa
kat, e. asa itiraz edene ,·eriltctk tek 
bir c'vap vardır: 

Bu g'Ünkü şeokU, p~dagoJlde ve 
U-drl,.atta en buyük inkılıiptır. İleri 

hamleden dönmek bizim bllmediil
miz bir hareket olmak 1ıi.:r:ımdır. Bu 

yeniltie itiraz rdrnler peda~oji mür
tecUeridir. Sabahları yatatından er
ken kalkmak lst~mlyen şikemper

'·erler de yeni tnkılii.pta irtica yap 
mak istiyorlar. dtmektir. 

ZEKİ CEllAL 

SAYFA- 3 

pıŞ<~oliiika 
• .. .,.). · _'L ' '!'"·· )r ·. __ .: • 

Yeni Şartlara Göre 
harici Ticaret 

,·\lm:ınya ile, İngiltere \ e Fransa 
devletleri arasında de\•am ffien harp. 
yalnız muharip hukiımetlerin. millf"t
lerln değil, bü)·ük. küçük bitaraf. 
muhariplere lehtar vt'ya aleyhtar bü

hi:n memleketlerin ikhsadi. ticari 
münasebetlcritıdt', vaziyetlerinde t('
s.irleri zaman &'ettikçe çoğalan sar
~ıntıl.ar husule getirmi tir. :\luhtfolil 
St>beplerle harbe ıirmemi: milletler 
ticareti, denizlerde İnciltf're ve 
} ranu donanması amiralıtının kon
trolu altına a.hnmıştır. Bu ke)·fiyrte 
bitaranarııı .sukiınla mukabele etme
leri, yahut . öyleseler de, istf'diklerl
nln nf'ticesiz kalması ylizündrn, Al
manya bahriye. .. i amiralJığnın Uahl. 
tahtelbahirlerden sonra. şimal dtn!zl.nJ. 
İn&"Htere, kı!-Omen Fransa fiahilJc-rini, 
sahverdiii torpillerle i tisnası:ı bü
tün gemilere tehlikeli mıntaka ha

line getirmek kararJnı tatbika ~ev

keylemiştir. Zaman geçtik~e .ıiddet .. 
lenecrk bu gibi tt'dbirlPr, harek,tler 
yalnız İnl'ilterenin . .\frika do· 
minyoulari)·le. müstf'mlf•k«"ltrlyie de· 
tıı, bitaraf bütün deovle-Uerle nakli-
7ahnı, ticaretini zor ve tehlikeli ha· 
le cetlrecektir. 

Dift'r tarattan, bitarafların muha .. 
rjpJerle UcareUerlnde bir tarafı il
tizam etmelerinin, sıyasi husumetle
re yol açtıtı bir devrt.'de bulunmak
ta:ru. 

Jlarbin, milletler arası lirarf"tte is
tikrar. sabit piyasalar bırakmadıfı 

bu devrede, bitarafların, bilhassa ce
nubu şarki ve cenubi Avrupa dev
]e!..:...."'Jnin, Almanya Ue tfcart>Uerinl 
e~ki muahedelere, müddetlf'rl bitmiş 
yeni mukavelt"leri bazırhyarak şlm~ 
d iki şartlara C'Öre de\.·am rttlrml7e 
('alıs:lıkları &"Örülmekt('dir. 

Burün oldutu gibi, harp sonunda 
dahi devamlı ticarete dayan&<'ak 
şartlar tt'mini imk:insızhkl:ıtlyle kar 
ttlaşılacafının anta.,ılması dahi. bfta. 
rallan &icaretlerfnde mu,·aztnell 
manevralarla hareket mec-buriyt'tin
de bırakmaktadır. 

HAllİT !H"Rİ JR)IAK 

HALKEVLERI 

Kont erans ve Tem sil 
Eminönü Ha.!.<:· vindcn. 
24/11/939 cuıı.a günü ak>,amı 

saat (20,30) da evimizin Caı:a -
!oğlundaki salonunda d;,, tarih ve 
edebiyat şubemiz başkar.ı Halıt 
Bayrı tarafından Halkev.eri mev. 
zuu etrfında bir müsahabe yapı
lacak ve temsiJ şubemiz taraf.n
dan (Ateş) piyesi oynanacaktır. 
GeJrıek arzu edenlerin ev büro
undan da\'etiyelerini almaları 

rica olunur. 

/ .z m i r Haberleri 
= 

Tütün Piyasası 
Hala Açılamadı 

Pedagoji mütehassıslarının mallim
lcrt> ytiı: binlerce mballe ispat ettik 
leri fikre gö re, çocuk mürebbi neza 
r eli altında ne kada r oynarsa oyna 
sın katiyen kendJsJndt'n beklt"nf'n 
hassalar a malik olam.ız. 

1 
Yozgat C. H. Oslo Grupu Tel
Partisi Kongresi graf Ajansları 

İzmiı-, 22 (İKDAM :Yluhabınn
den) - Gazeteler tü tün piyasa -
sının hala açıln1am1q o~mac:;.1 nın 
müstahsillerı sıkıntıya düşürdü
ğünü ve şikayetlerini mucip ol -
duğunu yazmakta ve muhtelif 
mıntakalar mü.-ıtahs'.l'eri tüccarla 
r:n Ticaret Vekaleti ile d~er a-i'ı
kadar makamlara müracaatta bu
lunan tütün piyasanın bir an 
evvel aç:lması için tedbir alın -
masını istediklerini bildimıe'kte 
dirler. 

Gazeteler, piyasanın aç>lma -
ması için muhik bir sebep olma
dığı mütalea.sındadır. 

P ROFESÖR tS KİTABINDA 

v A.'iLJŞ B ULUNt:R :ıt:U? 

Ün h'ICrsite Rek t.OrluğU de fa. 
kül te ders kltaplarınuı yanl tŞ 

olup olmadı,tını tetkik ettiryor 
muş! Halbuk i, bize kalırsa, ü .. 
niversite kitaplaruıda yan lış ol

maması lıi.zım .. Çü nkü , beş a l tı 

ytl e\'vel, Üni\•ersltemi~e b ir 

çok ecnebi proCb Orler ve müte· 

hassasla r l'e tirtilmişU. Bunlar, 

o zaınanki iddiaya l'Öre, en bü 

y ük şöhreUf'rdt. Bu miltehassıs 

ecn ebi profesörl er leo yapı lan 

mukavelelere nazaran , bunlar, 

okuttukları ders in kitapların ı 

da yazacaklardı. Ara dan b unca. 

s ene ge('tl. Acaba h i la y az.ma

ddar mı!. Eier , yazmış l~ler, 

b u ki &apt~rda yanl !Ji aramak 

bir az garip olma-ı mı?. Çünkü, 

bunla rı 7azan lar , en salihiyet

t ar şöhreUer d 'i'il mJ? Sonra, 

onlardan daha Wtün şöhreUf"r 

k imlerdir ki, onların eserlerinin 

yanlış larını bulabilsinler ?. 

İşte, bir sürü SU!lJ kJ, ht'J)Si

Jl ln cevabt bir a)'rt mtst'l t! .. 

** 

Zira bu vaziyet&.e k'ndi kuv,·etiııe 

sahip değildir. 1\liırebbisiz ve neza. 
ret altında olmadan sokakta, ('ocuk 
bahçesinde oynıyan çocuiu ıı belk i 
bacı yarı l acak, kolu kırıhlea.khr. Fa.
kat .kendi enerjisine-, iradto;lnf' sahip 
bir insan olacaktır. Çocofun r uhu 
herha.RKI bir is üzeriııdr saatl t"r ce 
devam l"dem ez. Oyunda k i cocu k da 
nlhayl"t, bir saat, bir buçuk "a:ıt. son 
ra bıkacak , yorulacak ''e c-vine dö· 
necektir. 

Saat 4.5 da evi.ur dOnen çocuk yor 
gun olma.ki'\ bt-aber, y .!'?nf .tin i y~

mi~, oymtun u o ... ·n t.mı'i ve keıull be
dl'n i ihtlya.çı:..;·ını tamaMf'" te-m in e t
miş bir ha ldf' d ir, 

Yarım saat lt.-ı.da r d inlenpn çoc.·uk 
(S) de masasınu1 t..a.,.n.ı oturarak 
vazifesini ha7ırlıya "aktı1. Hu 1,:allt· 
ma b ir b uçuk saat surecektir. 

Saat 7 de babdsı e\·e dOnunce i~Je 
rini bit irmiş, uyunc.ı1u ornanll.")' bir 
halde a llf' me• 'blrı,. da. it il ol;ı ı a ktır. 

B urada babası, an tı·~ı He birl ı k te o· 

turacak , a ile w rrastnda .vemrt.l..ıl yi
yecek ve n ihayet 9 da tekra r ao ka
l acaktır. Eier y üksek sındtı ı..,e r k

sik ' 'azifesl üze rinde bir Sll .l l kaıJa r 

da ha çahşacak. ve n ihye t 10 da ya
tacaktır . Er tesi l'iln 6 da. yatatından 

kalkan çocuk zinde b ir dimağ' ilıe 

mekte bin e cid ecektir. 

Bu arada yarım saat lik bir !"OJ 

bir tr amva y seferi, bir vapur yoı: u
luf u kendisi için b lra·ı: da e;; l e.ııce 

m ahiyetindedir.,. 

Bu, dlfe r memleketleorln ped"'IOl'

la rınuı mütateasıd.ır. Bunu bı;daı 

m emlekete tatblk ed erken bit Ç"k 
Türk pedal'ol'lan, biı:im ço:uldarın 

bu şekilde ye ti'imediilni llrıtt ,:ır ı1u. · 

te r. Baş ı b01 sahverllen çocuf un an

n esinden on kuruş koparttıktan ~•

ra sokakla tda, sinemala rda. dolaaa
cıfmı veyah u t p arklarda haylazlık 

edeceflni iler iye s ürdüler. Galiba, bu 
mütalealar ilıerlned lr k i, Maa.rif Ve ... 
ki.let.i çocukların kend i kendilerine 
yapamıyacakları !JCYI birinin neza
retine altına verd i. 

Bir cokl:ınnın kanaatine C'Ore, bir 
bucak saatlik öileden sonrak i etüt· 
hakikaten çalışan çocuk pek aı 

dır. Lüzumsu~ i<tlerle mesırul olarak 

Yozgat. 22 (A.A.) - C. H. Par
tisi Yozcraı merk<"Z kongresi dün 
parti müfettişi, vali, Yilayet er -
kiinının iştirakile yapılmış ve 
kongreye teklif olunan muhtelif 
di:elo.er gözden geçirilerek bu 
meseleler üzerinde vali ve vila
yet idare amirleri taraf,ndan ve
rilen izahat dinlenmiı;tir 

Vilayetin umumi işleri ve ihti
yaçlarını ihtiva eden bu teklifler 
arasında bilhassa yerli malların 
daha ucuza malettirilmesi, köy 
mektepleri. buğday alım merkez
lerindeki muame!<:<cerin kolaylaş
tırılması. vilayetin bazı mühim 
yollarının bir an evvel yaptırıl
ma$! gibi hususlar ,·ardır. 

Kongre mtsaisine nihayet ve
rirken büyükleri.:mize karşı son
suz minnet ve şükran hislerini, 
Cumhuriyet hükumetine karşı 

ıçten bajilılığını bir defa daha te
yit eylemiştir. 

KasatmonuMey
va Fidanlığında 

Faaliyet 
Kastamonu, 22 (A.A.) - Miili 

Şefin geçen sene ~ehrimizi ziya
retleıi sırasında verdikleri direk
tif üreri.ne K astamonu meyva!ı 
ağaçlar fidanlığı faaliyetini gün
den güne arttırmış ve iş sahası
nı yeni tesisler vücude getiorerek 
genişletmiştir. 

Bu yıl fidanlıkta aşısız bir mil
yon elma, iki yüz bin amıut, yüz 
bin erik, beş bin vişne, ve kiraz 
keza aşılı olarak 590,500 elma, 
89,400 armut, 12,400 evik ve 2,300 
vişn~ ve kiraz fidanı yetiştiril -
miştir. 

Köylüye tevzi edrlmek üzere bu 
yıl için 37,599 elma ve armut fi
danı hazırlanmıştır. Bunun yır
mi beş bini Kastamonu içi01 ay
rı.lmış geri kalan kısmı ise ziraat 
Veka~ti emrine tahsis olunmuş
tur. Tevziata bugünkrde başla
nacaktır. 

O.Slo, 22 (A.A) - Oslo grupu 
de-v:eUeriıı.in telgraf ajanolan bu· 
gün Amsterdamda toolanmışlar
rur. Bu toplantıda yakında Ams
tevdamda yeni bir havadis intı -
hap ve kontrolü bürosunun ihda
sı hususunda görüşül~eği haber 
verilmektedir. 

Oslo gruı;m bu büronun tesisisi 
n:i havadislerin sihhatini temin et
mek ve bitaraf m,em(e<ket!er hal
kına dikkati; malılınat vermek 
maksadile iıstemektedir. 

POLiS 

Dün iki Kaza Oldu 
Dün ehrimizde 1 otobüs ve 1 

kamyon kazası olmuştur: 
1 - Şoför İsmaılin ida.resin -

deki Taksim - Yenimahalle oto
büsü Ma$lakta su terazisi mevki
inden geçerken yolun sağ tarafın
daki çınar ağacına çarpmıştır. 

Bu esnada araba da yere dev
rilmiştir. Fakat mucize kabiı!ln -
den olarak içindeki yolculara hiç
bir şey olmamıştır. 

Yaln;z otobüsün ön kısmı par
çalanmıştır. 

2 - Recep isminde bir seyyar 
çuvalcı dün Galatada Mumha -
ne caddesindeki bir mağazadan 
bir kamyona çuval yüklerken ya. 
nından hızla geçen Silivri beledi
yesinin şoför Fahri idam;indeki 
bir kamyonu kendisine çarpmış
tır ... Neticede 2 araba arasında 

kalan zavallının kaburgaları ezi
lip yaraJaıımıştıır. 

Bergir Çifte Attı 
Kanlıcada oturan Çakır ismin

de bir arabacıyı dün ak<a.m ür _ 
ken beygiri çifte atarak karnın
dan aj!ır surette yaralamıştır. 
Yaralı Haydarpaşıı nümune hu 

tahanesine kaıl.dırılınıştır. 

Kalp Sektesinden Oldu 
Beyoğlunda Kalyoncukulluğ'un

da oturan 55 yaş_ında Anna ismin
de bir kadın dün kili.seye ı:lder -
ken birden'bire hastalanmış ve 
ibadethanenin merdivenlerinde 
kalb sektesınden yere düşem öl
müstür. 



!!IAn.-• 

1'1t•~ )d'--~ 
Nasihat ve Tecrübe ... 

Yazan : Zahir Güvemli 
Cevdet, bugün Tutanbu~un en kocasına rakip diJI' kendisini seç-

meşhur adamlaa"'.lnd'andli". Şöhre- tiğini bfüliriyor, bir haıi'ta sonra-
tinm yegane sebebi de meslleğr- sı için randevü tayin eiderek rqek-
dir. tuba koyduğu resminden taını -

Şimdi, haft'1!hk bir mecmuaının maması ihtiırn.an karşısında kıya-
muharriıil-eri arasında bulunu - ret hakkında tafsilf>t b~ie veri -
ye>r. Yazdığı ise, had<li zati.nda hiç yordu. Kabul ettiğitakdirde, mu-
bir şahsi değer "" emeği icap et- harr:ir gelecek niIBhaya, rümuzun 
ımiyen yazılar: Ka!lb meselelerin- hizasına sadece bir evet yazacak-
de okuvuculanna nasihat ver - tı. 
mek ... Beş senedir akıl hocası•, Cev.det düşündü. Fote>ğraf na-
•Oönül deı't!leri., •Hanım nine d>r güzellikte bir ka·dın resmiy-
diye>r ki> kabillinden başlıklar al- di. Tereddüt etti. 
tında nasihat vel'JJ>eyi ihti.sas iı;;i Nihayet, o hafta, mecmuada 
yaptı. Kendisi artık aranan bir müsbı>t parolayı verdi. Akıl ho-
adam haıline geldiği için isbkba- cası randevü yı>rine gidı>rken, 
linden emin; okuyucusu derdine karısını o kadar sevdiği halde, bu 
kolayca derman bulmaktan mut- yepyeni macera karşısında fazl2 
main .. bahust1s. <>na yapılan mü- bir azap hissetmeyişine 5as1yor-
racaatla.rıın teşhir noktasından du. 
hiçbiır telıılikesi yok.. Ekserisini Fakat ... 
a.Jdatılan kocalar, kocasının iha- Muayyen saatte, muayyen kıya-
netmden şüphelenen isterik ka- fetı!e kim geldi dersiniz? 
dınlar, romantik aşklar111a çare K Bedi arısı a ... 
dillenen toy geınç kız ve delikan- Bu tecrübe, Cevdete iyi biT ders 
lıi!ar teşkıl eden okuyucuları oldu. 
hemen daima bir takım rümuzlar-, 

la kendisine müracaat ederler... ;-;===========================! Binaenad'eyh sıırları mahfuzdur. 

Fotoğraf fah 1 il leri 
Bize fotoğrafınızı gönd~riniz 
kim olduğunuıu söyliyelim 

Hemen her gün efüden fazla 
mektup e>kumak ve hai1a sooun
da, mecmuasında, iki sayfayı aş
mamak ve hiçbirini atlamamak 
.şartile topuna bio-den cevap ver
mek mecburiyeti, bu ceva-ı>ların 
kısa, vazih ve kat'i oılanasını i
cap etti. Mesela x 15 aşıkının ken- Nl'Rİ DÖLEN 
disini terkettiğini. üzüntüsünü - (Karagümrıik) 

beş altı sayfalık bir mektupla şer- - Sempatik bir 

hcd~r. x. 15 kim? Meçhul!. Maa- lip. İyi kalplidir. 
mafih, bır satıl!lık cevap hazırdır: 1 Ail in • 

Z 
. • 1 es e çok bag-

mnan her seye ılaç olur, unu - . 
tursunuz!... lıdır. Jlayahnı ın-

y h t b
. . . . . füam içinde ıe-

a u , ır genç aşık sevgiılısın- finnesini (!Ok se-
den :yüz bulmadığmı basılsa bir ver. Dikkat bas
ıromı:.• teşkil ecrecek şekilde ya
na yakıla şerh ve tamir eder. Be
riki tek kelime lle mukabelleyi 
lkafi -görüı<: Kıskandırın!. 

Tuhaf bk mesleklle hayatını 
kurtar.rnıı; olan Cevdet ayni za
manda beş senedir evllydi. Oku
ıyucuları çok defa onu aksaçlı, 
gün görmüş bir ihtiyar şeklinde 
tasavvur ve tasv>r ettikç<>, he -
nüz otuz beşinde e>lan muharrir 
gillerdi. Acaba, bol keseden ver
diği tavsiyeılerin birini bile tat
bik etmediYini bilJ'sel...-, ocağına 
<lüşen deı tliler ne yapavlardı? 

CevdeUn yirmi beş yaşında, ha.
ırikullade latif bir karısı vardı. 

sası kuvvetlidir 
Zekidir. 

HÜSEYİN AY· 

HASA N GÜN· 
ÖNÜ (Beşiktaş) 

- Sebatkar bir 
tip. Arkadaşları 

arasında azmi ile 
tanınmıştır. Dik-
katlidir. BaşJadıj'ı 

her işte muvaffak 
olmak icin ofra-
şır. İntinmt ... 
ver. 

Mütekabil itimaUarının bu kadar 
arbmasına, yine bfillvasıta erke
ğin meslel(i,. biroz tuhaf, biraz a- DiN <Bandırma) 
cı bir vak'a ille sebep oll:muştu: Hassas bir llp. B ir 

a z acelecidir. Fa-
Her A]laJun günü mecmuaya i- kat dikkat ve in

nen Cevdet, bir seferinde, mek-
tuplardan biri üzeriınde durdu; 
bu. aMıklarırun ekserisi grbi bir 
lrnclındamdı. Kooasımn ihmai!in
den, kendi gü2e1'1iğintlen, gen,çli
ğinden bahsediyor. ne yapması l&
zım geldiğini spruyoırdu . Muhar
.-ir bermutat, kalemine Hk ge
len cüm'leyi fırlattı: Aıldatın, ak
lı başına gelsin! 

Fakat, ertesi gün mecmua çı
kınca., vicdan azabına benzer bir 
his duvarak bundan karısına ba·h
se'f.ti. Se...-:fü Bediası, aldırma -
masını, çünkü bu kabil nasihatle
rilı pek az dirvlenilldiğini söyliye
rek onu tesefiliye çalıştı. 

İki gün sonra Cevdet, ayni ka
dından, artık kansına bahsede -
miveceği bir mektup aldı. Kadın, 

bnııda, nasihatine uyacağını söy
·Oüyor, neşr.iyat hayatına alaka
sı dolayısile Cevdeti tanıdığını, 

ı ti.zam hassal arı 

kuvvetl idir. K en
di k endine pa buk 
karar verir. Ka
rarından k olay 
kolay dönmez. A 
ilesine çok bal· 
hdır. 

Şişmanlık 
Şiışmanllk ekHriye1le inidir. 'İh -

iiya rhk, tembellik, çok uyumak, ılık 

banyolar yapmak~ fada yaih yemek
ler yeoıolıle çabuk lıendlnl l"Ö!!erir. 

Tedavisi unlu, yafh, şekerli ye
mekleri kabU oldutu kadar az 7eme
li. Südü, sebze,i fazla yemeli. Su 
tedavlıi, tebdili bava , j imnastik , m a
sa j yapmah . 

l-IAZRETI 

MUHAMMET 
Yazan: Ziya Şakir 

Bu muslüman gencinin elindeki 
kı ;ıç fırladı. Ke>lu, om uz başından 
kesilip, göğsünün üzerinde sal
lanmıya başladı. Fakat (Maaz), 
insan kuvvetinin fevkinde bir 
metanet ve kahramanlık göster
di. Omuzuna yalnız bir deri ile 
merbut kalan kesik ke>lunu, ko
panp bir tarafa fwlattı. (Akreme) 
nin hayatını, biraderi (Mauz)un 
kılıcına terkederek, kendisi yine 
Ebücehilin üzerine atıldı. Onu, 
sol elindeki hançerle boğazfüya
cakfı. Iztırabından, yarı baygın 

hır halde bulunan Ebucehil, o an
da gözlerini açtı. Göğsünün üs -
tüne dizıni dayıyan (Maaz) ın 

yüzüne bakarak: 
·- EyYııh ... Bu çiftçinin ~!in-

Tefrika: 87 
de mi can veriyorum. (1) 

Diye bağırdı. Fakat son kelime 
<bogazına tıkanıp kaldı. Çünkü ' 
Maaz, elindeki hançeri, kabzası
na kadar Ebıicehilin müfsit ve 
hain kalbine saplamıştı. 

Baba ile oğulun kanlı ceset'le
ri, biribirinın üzı>rine kapanmış
tı. Kesik kolundan müthiş kan 
kaybeden (Maaz.) da da, artık a
yakta duracak hal kalmamıştı. 

Resulü Ekrem Efendimiz, bu
lunduğu yüksek mevkiden, bir
kaç Müslümanın (Ebıicehi.l) e doğ 
ru atıldıkl'ımnı .. Sonra, Ebuce -
hilin deveden yuvarlandığını.. O
nu yuva~lıyan Müslümanların da, 
bir müşrik kütlesi arasında kal-

[l) l\f ekk•liler , Medinelilere (oifl-
9i) veyahut (çoban) derlerdi. 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUliU -

TA.Q. lt,7' .._ UlN &.... it llw. 

T .A.P. 11,Tt -. HN S... M llw. 

1'lt -. UI il& Ut Kw. 

22 lkinciteşrin Perşembe 
Saat 12.30 Program ve memleket 

saat ayarı, 12.35 Ajans ve mel.eoro
loji haberleri, 12.50 Türk müziği 

Yeni bestekıirların eserlerinden ve 
halk türkülerinden mürekkep prog
ram. Çalanlar: Cevdet Çağla, Şerif 

İçli, Hasan Gür, Hamdi Tokay. O
kuyanlar: Mustafa Çatlar, Safiye 
Tokay, 13.30/14.00 Mü~ik (.Karışık 

h:ıfıf nıüzik - Pi.) 18.00 Program. 
18.05 Memleket saat ayarı, Ajans ve 
meteoroloji haberleri, 18.25 Müzik 
(Radyo caz orkestrası), 19.00 Konuş
ma (Ziraat saati), 19.15 Türk mü
ziği: Çalanlar: Cevdet Çağla, Şerif 

İçli, Hasan Gür, Kemal Niyazi Sey
hun. 1 - Okuyan: Radife Erten, 1 -
Segith peşrevi, 2 - Bımen Şen - Se
gib şarkı: (Sun da h:~in yar elin
den), 3 - Şevki Bey - Hüzzam şar
kı: (Gam dideleriz), ol - İsak Varan 
- Hinzam şarkı: (SIJemem bJr gün), 

5 - Bakım - H üzzam şarkı: (Aşkın 

bana bir l'izli elem oldu). 2 - o
kuyan: Sadi Hoşses 1 _ Dede - Ta

hir Puselik: (0 gül endam), 2 - Ki
zım Us - Tahir Puseli.k şarkı: (Gör
mezsem l'ÜI yüzünü), 3 - Rahmi bey 
- Tabir puseUk şarkı: (Geçti o ıaın
lı eyyamı serma). 4 - - Tahir 
JJıUsellk şarkı: (Ben sana mecbur Gl
muşum). 5 - Refik Fersan - i\lahur 
şarkı: (Kirpiğine sürme çek), 3 - o
kuyan: Semahat Özdenses. 1 - Lemi 
- Karclğar şarkı: (Bir gölge ol beni 
peşhulen koştur}, 2 - Raif Be)' - Kar
cJfar türkü; (Benliyi ahllm kaçak

tan) 4 - J\lahmut Celıiletıin paşa -
Kal'ciğar şarkı: (Vab me:ru&i visa
lindir &'Önül). 20.15 Konuşma (Dok
torun saati), 20.30 Tiirk müziği (Fa
sıl heyeti) 21.15 :\-1üz.ik (Kücük or
kestra - ~ef: Neeip A~krn) ı - Kut
sch: :\-larş, 2 - J. Strauss: l.·arasa o
pereUnden potpur .. 3 - Bela Vol

graf: Kalbjm aşkla doldu (Ağı.r \•als) 
4 - Sylvester Selıneider: Dinle .. Ke
man ne söyJüyor! 5 _ Miebeli; Şen 

Serenad, 22.00 Memleket saat ayarı, 
Ajans haberleri: Ziraat, Esham - 'l'ah
vilat, kan1biyo - Nukut borsası (Fi

yat.). 22.20 lllüzik (Kti("ük orkestra -

l'ukarıdaki proıramın devamı), 

Müzik (Senfonik parçalar _ Pi.) 

23.00 Müzik (Ca:ıband - Pi.) 23.25/ 
23.30 l.rarınki program, ve kapanış. 

Her g'Ün yalnız kısa dalga 31, 7 m. 
9465 Jı:e/s postamııla neşredilmekte 

olan yabancı dillerde haberler saatle
ri aşatıda &'Österilmlşür: 

İranea: Saat 13,00 ve 18,45 de 
Arıı.pça: Saat 13,15 ve 19i 15 de 
Fransı%ca: Saat 13,45 v e 20 ıs d e 

·~-------

[~) 
Bekçiler Hakkında 

Bir Temenni 
Cihangirde muki m Mustafa N uri 

imzası ile aldıiımız bir m ek tupta de
niliyor lı:i : 

«1\l ahalledek i be kçiler in vazifeleri 

•eceleri gezmekten ibare t ka lıyor. 

Halbuki bekçiler in bütün komşuları .. 

nı, mahallelly i tanıması li~umdır. Ni

tekim bir h i dise oldu. 

Bir arkadaşım beni ma.haUemizde 

aramış. Be ke-iyi bolmuş. Belı:tıi de ta.
nımadıjını söy lemiş. Bu dolro. Bek 

~inin de hakkı var. Fakat maha.Ue· 

deki bütün h i di.seler i y akmdan takip 

etmek v azifesiyl e mükeUef o1.ıuı bek-

9iler ioin iyi bi r teşkili.t yaJJıılarak 

mahalleliyi tan ıma.s ını temin etmek 

iınkinı olamaz m1? 

dı;;ını _görmüşler.. Oraya derhaıl 
bir imdat kuvveti göndermisler-
di. . 

Maaz ile arkadaşlarının, oradaki 
müşrik kütlesi tarafından derhal 
parcalanması, işten bile değildi. 
Fakat müşril<!ler, bu birkaç Müs
lüman fedaisinin kasırga gibi Ü
zerlerine saldırmalarından. . Ve 
Ebt'.ıcehilin yıldırım'la vurulmuş 
gibi yere yuvarlanmasından o ka
dar şaşırmışlardı ki, derhal peri
şan bir halde kaçmıya başlamış
lardı. 

Resulü Ekrem Efendimizin gön 
derdikleri imdat kuvveti, bu kan
lı vak'anın geçtiği yere yetiştik
[eri zaman orada, Ebucehil ile oğ
lunun kanlı cesetlerinden .. Ve o 
birkaç fedakar gençten başka kim 
seyi bulamamışlardı. 

Gelenlerden (Aptlillah bin 
Mes'ut) Ebucehil ile oğlunu o 
halde görünce sevindi: 

- Yarab! ... Çok şükür, Resulü 
Ekremimin vadi, tahakkuk etti. 
Artık zafer, bizi-mdir. 

Dedi ... Derhal o iki kanlı ce
sedin üzerine ef(ildi. B!r hamle
de, Ebucehilin başını kesti. Bu 

1 KD A M 

Askerlik 
Hava Harplerinde 
Mukabeleibilmisil! 

Amerikadaki Mühimmat Fabri
İçin Çalışıyor 

Y AZA N: 
koları, Müttefikler 

'~~-E_m_e_k_l_i_G_e_n_e_r_a_l _K_e_m~a_l _K_o_ç_e_r~--'' 
İngiliz Avam Kamarasında 

Herber Morison, hillasaten: 
·Almanya şunu bilmesi lazım

dır ki, Alman bombardıman tay
yareleri geniş mikyasta lngiııe
re üzerine akınlar yaptı.Kları 
takdirde, Ingiltere tarafından da 
mukabclei bilmisi'l yapılacak ve 
Almanlara ağır zayiat ,·erdiri
lecektir demiştir. 

Hakikat halde, muhasım hava 
kuvvetleri, şimdiye kadar imza 
törenine tabi tutlllmayan. fakat, 
filiyatta en büyük tesirini göste
ren bır mukavele ile biribirine 
bağiı imişler gibi, basiretli hare
ket etmi~lerdir. 

Harp teşebbüslerinde düşma
na büyük mikyasta zarar vermek, 
ancak bu te=?ebousien az zararla 
kurtu'mak esası ıe'iKil €der. Al
man hava kuv,·etleri, mukabele 
gormiye~cklerinden emın olduk -
lar zamanlarda. saygısızca nare
ke~ e-tıney. şıar edinmiş .. erd. Va
kit vakıt Bri:anva ş<mal doğu kı
y11a;·u1a soku.can filolar, rnaruz 
ka.aıKları zayıat karşısır.aa, a -
kıniarını tekrarlamaktan çekin
misıerdir. Doğrudur: •Kes1lemi
yen eller öpü,ür. Dü~man clfü; -
mana mE:vlut okumaz .. 

Muharip memleket_ler, zengin
ce me~kündurlar. lngilterenin 
cenuou, Alman Ye F'ransız sınır-
1arının 'ı akın geri mıntaka!arı 
hava tehclitkrine kar§• ı;:ok has
sastırıar. Bin yıllık medmiyctin 
kurduğu Avrupa. havadan tev
cih edilecek darbelerin şiddeti
ni düşünerek titremektedir. Hat
ta zail bir han filosu da, zayiatı 
göze almak şartı.<'. her uçuşun
da düşman mem.ekette değerli 
hedefler bulabilir. Ancak. düş
man bölgelerde yıkılan mamu -
rg:er, anayurtta sönen Ocakların 
tazminine kiıfi gelmedikçe teşeb
büse girişmiye cür'et eriileme -
mektedir. Efkarı umumiye hava 
bombardımanlarından derin he
yeca.nJara düşer. Bu darbelerin 
bıraktığı menfi ·tesirleri 1 vaziye
te hiıkim ve en cür'etli i_dare ele
manlan da ihmal edemezler: 
·Mal canın altındadır• derler; 
mamülkünün elinden çıktığını 
gören millet caİnialarıını, uza•klar
da kişverler vadeden clıiyüs'eJ. ı 
lideı'ierin su~turamadıf(ını yakın 
ıarih1er de gostermıştır . 

Hava tehditleri doğrudan doğ
ruya yurdun hayatını bahl.ala -
mal< istidadındadır. Almaaıyanın 
doğusu, şimaılden cenuba doğru 
160 kilometre derinliğindeki bir 
saha, san'at müesseselerile bezen
miştir. Bu mıntaka , .A,Jmanyanın 
caaıdamandır ve 18 milyonluk mü 
nevver, saın'atkar bir ha.!k kütle
sile meskundur ve yurdun, d ene
bilir ki, kudretini yaratır. 

Almanya kıyıuarından Britan
yaya kadar olan mesafo 65() kilo
metre iken, Hollandadan cenubi 
Britanyaya kadar takriben 300 
ve Belçikadan 210 k ilometred ir. 
He>llanda ve Belçikanın işgalini 
düşünen Almanya. Londrayı teh-

kesik başı sakaılı.ndan tutarak sal
laya sallaya, Resuül Ekremin hu
zuruna gıetirdi. 

- Ya Resulallah! ... İşte, se
nin ve İslamiyetin en büyük düş
ma'111 olan EbuceMlin başı ... 

Dedi. 
Resulü Ekrem, ayaklarının di

bine yuva~lanan bu kesik başa, 
birkaç saniye göz gezdirdi. Bu 
manzara, en hazin bir lbret lev
hası idi. Hak ve hakikat ile cidal 
için zulüm ve inat ile dikilen o 
mağrur baş, nihayet bu hale gel
mişti. 

Resulü Ekrem Efeuıdimiz, de • 
falarca, mübarek hayatlarına 
kasteden bu kanlı başa karşı, en 
küçük bir intikam sevinci bile 
göstermediler- Sadece: 

- Elhamdühlllah.. Bu adam, 
bu ümmetin firavn'ı idi. 

Demekle iktifa ettiler. 
Ebt'.ıcehilin katledildiği şayi o

lur olmaz, müşrik ordusunda 
derh<ıl bir panik başladı. Resulü 
Ekrem, düşmanın bu hezimet e
serini görür görmez, elindeki ih
tiyat kuvvetini, firarilerin ric'at 
hatlarını kcstirmiye yolladı ... El-

didi i~·tihdai ediyor. Taanuz ye>
luıııun kısaltılmak istenmesi, Bri
tan"a S<'masında ve gidiş gelişte 
maruz kal'ınacak tehlikenin hu
dudunu daraltmak maksadına 
müp.enıdir. Alman bombardı -
man tayyarC'lerine terfik edilen 
avcı f1lolar.nın vasıfları \'e icra 
kudretLeri lngilizlerinkinin du
nunı;ja o!<luğu an laşılı:cor. 1114(il -
tereye karşı, kat'i bir adedi te
fev\'ük temin etmezden önce, ha
va te.şebbüsler'i, anayurt semah~.
rında tehlikeli yollar açılmasına 
meydan verebilir .• Dimyata pi
rince giderken evdckı btr'.•gurdan 
olmamak kaides~'ni. he~c mütte
fik hava filolarının takviyesine 
zaman \'e imkiı.n b•rakıldıktan 
sonra. dikkat göziinde bulundur
mamak. tehlike.\ i artt:rır. Her 
meml<kd. önce ·edafiii hava si
yaset: ta:...:oiıe f'. LikeL-ef:ir 1''ltm-
1eket havn ... <:..r:n_ emni_yPL altın
da bulundurmn ani.arın uzak he
deflere kaqı büvük mıkvaslı l<
şebbüslerin: .r.,1 a{'eı·a ke- ime~·ıe 
ifade etmek kabı 1 dir. 

İngiltere, kencıi sen1rı.sırıda em
niyet ıectb~rleri a.ınra. 1\ıfan.<ın 
ortalar•na birı;:ok ha,·a filoları 
geçirmi~:ir. Esasen Jı""ıans.z hava 
ku\'\',,;; ~leri . ..AJmanıarınkindcn za
if degildir. Bununla berabu-. a
nayurdun korunması kayguları 
müttefiklere de heni.ız uzak 'c
sebbüsler içjn jmkan vern1iyor. 
Almanlar i;in değerli hede! de
niz:erin ortas1?1da, 1nüttefikler 
icin sınırın hemen yakınlarında
d;r. Harbi be,;li.ven ka,·nakların 
muhafazasını gözden uzak tut -
mak Almanrn ıçin tehlikeler do
ğurabilir. 

Büvük harpte', biı; de •intikam 
ateşi icat edilmişti. Bu. ne bir 
talimnamenin kaidesi. ne de bir 
makamın emri değildi; \raziyete 
göre hareket etmek sa·lahiye:ini 
haiz ateş idaresi -elemanlarının 

kararlarından doğa•n bir hare • 
ketii. Şimdi de, açık bir ''ehrin 
havadan bombardıman edilmesi, 
derhal aynile ve mislile muka
bele göreceğnden şüphe edilemez. 
Bu intikam darbelı>ri, güvenilen 
sinir kuvvetini kırabilir; yürü -
nen ve>l budur, hazırJıklarıın bu 
hedefe götüreceğini anlıye>ruz. 

Kat'i neticeyi elde etmek için 
başvurulan usulleri ve vasııtala
n Polonya harekatında öğrenmi
yen kalmamıştır. •İnsaniyet ve 
medeniyet duyguları medeniyeti 
yıkmaya müsaade elmİ(Yor!• söz· 
teri, batı edebiyatının yeni bir 
fantazisidir. Hava larda h akimi
yet kazana.n tarafın, havalarda 
yaratılan ateş baraj.}:a rını. da hiçe 
sayarak ve insaniyet düşüncele -
rini de bir tarafa bırakarak, hiç 
deği-lse san'at müesseselerini, sa
'kinlerile birlikte, sarsacaloların
dan kimsenin şüphesi yoktur. 

Bugün elde edilmek istenen 
üst-iinlüğün bu gayeyi istihdaf 
ettiğine kanaat ediyoruz. Bu va
ziyetin tahakkuku, kat'i netice-

!erine biırer at ve yahut deve ge
çirebilen müşrikler, kaçıp kurtu
[abildiler. Kaçamıyantlar da, müs
lümanların muzaffer kılıçları al
tında esareti kabul ettilı>r. 

Esir olanların arasında, Ku -
reyş kabHesinin en büyük reis
lerinden (Ümmiye bin Halef) te 
vardı. Biı ada>m hem ihtiyar ve 
hem de se>n derecede şişman e>l
duğu için, kaçamamıştı. (Ali) is
mindeki oğlu da, bahasını bıra
kamamış .. Bu iki müslüman düş
manı, (Abdurrahman bin Avf) ta
rafmdan esir alınmıştı. 

Aradal<i eski dostluğuna binaen 
Abdurrahman, esirlııe iyi mua
mele gösterdi. Ebucehil derece
de mühim e>lan bu büyük düş -
manı, Resulü Ekremin kararga
hına getirdi. Hiç şüphesiz ki, ken
disine aman verilecek, hayatına 
füşilmiyecekti. Fakat o sırada 
Ümmiye<nin gözüne Resulü Ek
remin amcası ve isliim ordusur> un 
büyük kah.~amanı Hazreti (T" ·-ı 
za) ilişti. Ummiye, onu _ 
görmez: 

- Ah, ah ... Kureyş ordu .. 
başına bu foliıketi getiı-miy, 
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f BUGÜNKÜ MACARiSTAN f 

Şen Ve Şuh Macar 
Kadınları Nerede 
Macar Hudutlarındaki Bayraklar 
Niçin Yarıya kadar Çekildi ? 

Budaııcşte eski hararetli 

Avrupa.nın en bü~-ük eğlence şeh
ri olan BudaPf'1'te; Son aylarda Av
rupa harbinin büiiin buhranını his
setmektedir. 

Bilhassa ı,.ehrin nu:rkezi sayı.l.au 

yerlerde, Racoei caddf"Sintle, burada. 
Tuna tistundeki büyük piyasa ve 
eğlence yerlerinrle her dakika. göze 
çarpan durgunhık bazı insanları kor· 
kutacak derecrdl' göze ('arpmakta
dı;r. Bunun sebebi büyük bir harbe 
giren Almanya ile. :\lacaristanın hu

dııi komsusu olmasıdır. Arada sıra

da buhranın artması Alınan siyaseli
nin \'e harekatının \'a:zth ~ekilde gö
ri.mmemesinden ileri geliyor. 

)laamafih son günJt•rdp trkrar Bu
da.pe~cede bir sükfın başlamı~tır. 

1-Iatta buhranın bütıin tehlikf''iİ ,.c 
şidch•ti de ge('Uğini kabul C(lenter 

ı:oktur. 

~Htkiın ..:ehrin dört bir kö~es.inde
ki eğlence yerlc~i. sinema. t~)·atrolar, I 
hatta lı~rlar eskı norn1al \'azıyete gel
mişlerdir divebiliriı. Filvaki aksam 
gaz.etelerinin iri harflerle vernıi~ <;l
dukları haberler arada ı.;ırada. h~"an

ları heyecana düşürmtk le ise dl· bn 

nihayet sabahleyin bir sükün ile bit
mektedir. 

Çünkü sabah gazetelt"riuin agır 

baslıkları ako:am gazetelerinin h~~ı.·- ı 

canını nnutturmaktadrr. 

llakikaten gazetelerden Pe~tedc 

"ikayet efmr.k biraz da hizımdır. Ak-
şaın şehrin dört bir köşeslı1d e, ınll!i 

tiyatronu n önünde, kö~e bali'J l a rınd .ı 

ciyak ciyak bai'ıran müvezzilerin el
lerindeki gazrtelerin ilk satırları kar
şısında insan gayri ihtiyari bir deh

şetle irkilmektedir. Bu satırl arı oku
yanlar büyük gazetelerin idarehane
leri önünde beş a lh metre uzun lu 
iundaki kıiiıtların üştünde son a 
jans haberler ini, son hus usi h a ber
leri okumak için toplanmaktadırlar. 

yi birkaç ay içinde müyesser kı
labilir. 

Am<>rika kaynaklarının müt -
tetikler hesabına çalışmalarının 
harp müddeti.ni kısaltacağını bir
biri ardınca geiı>n haberlerden 
öğrenjyoruz. Harbi yıldırım sü -
r ati'le başarmayı düşünenler, A
merika san'at seviyesini de her
halde dikkat gözünde bulundu -
ucaklardır. Yeni dünyada çelik 
istihsalatı bütün dünya istihsa
lahna nazaran çok kabarık oldu
ğu m<>çhul değildir. Bu, iş hac
mini ifade eder ve bugünkü harp 
ise tekniğin kudretile zafere götü
rülür. 

sebep oldun· Beni bu haile geti
ren de sens~n . 

Diye, söylendi ... Bu sözü işiten 
Müslümanlar, çok müteessi·r ol
dtilar. BgnlarıJ1 arasında bulu -
nan (Biliili Habeşi) derhal Heri 
atJ!dı: 

- Hamza, harp meydanında 
kahramanlık göstererek vazife -
sini ifa etti. Fakat sen, Mekkede, 
kendilerini müdafaadan aciz e>lan 
Müslümanlara, yapmadık eza ve 
cefa bırakmadın ... Hele ben, se
nn elinden neler çektim. 

Diye, onun Müslüman düşman
lığını yüzüne vurduktan sonra, ar 
kadaşlarına dönerek: 

- Ya, Ensar-... K i>firlerin, :ia
cwlerin en büyüğü ilan Ümmiye 
bin Halef sağ kalırsa, ben yaşa -
mam .. Vurun ... 

Diye bağırdı. 
Ebucehili yakalarken kolunu 

kaybeden ve yarasından al<an kan 
larla bütün kuvvetini kaybede -
derek artık hayatındam ümit ke
silen (Maaz) ın biraderi (Malız) 
orada idi. Ve hlraderinin vaziye
tind"'11 çok müteessirdi.,. 

[Arkası varl 

günlerini kaybetti 

.. Hatta ge('enJerdeki ıa3ıyare akın

ları esnasında o kadar çok meraklı, 

gazete idarehaneleri öoün{le toplan
nuşh k i.. Seyrüseferi, mürur ve ubu
r u temin etm e-k için nihayet polisin 

müdahalesi merburiyPli hasıl olmuş
tur. 

Fakat lıatk tla haklıdır. :"ole lil-P~ın. 

Herkes para veri:p razcte okuyamaz 
ya •• Her ne kadar ajan'ıtn radyodaki 
havadisleri de var!'a da bu oilıayet 

süzme bala benziyor. :'\luhtelif kay
naklardan .celen telgraflar stizule sü~ 
züJe nihayet radyoya ı :v('r \'e ora
dan da etrafa yayılıl 

Likin sabah olunra L r sükün ba!i· 
lıyor demiştim. Filhakika sabah ga

zeteleri bir az daha ağır b4h olduk· 
ları için ya..ıılarında daha itidal göıt 
Ç..i.rpıyor. \'c. memlekf't ha\·adisleri
ne, dünya haberlerine ci:ı.ha. büJ-Uk 
yer ayırarak he)·ee:anları ~·;..(•ı,.,tuı

yorlar. '\"oksa ak~am ga ... rt('Jrri gibi 

sabah gazeteleri de aynı prensipJ ta
kip etmiş olo.;alar halk ~·rrlnd~ otu
raınıyaca1ı: bh· hale geliı·. 

Halkın he;vrt·anını yalnı.r. g-azetc i
ılarebanelerl öniinde ye gazete oku
maktan müt.E>vel lit zannelmeyinjz. 
:llacar halkı hakikaten çok he)·t·can
lıdır. En ufak hıidise onları müZhi~ 

surette alikadar eder ,.e hr:rtc.•anla. 
o mesele ÜZE'l'inde ugrasırtar. 

l.·aınız ciddi işlerde değil, C'ilence
lerde de böyledir. Buna m~aı 1"lacar 
müziği değil midir? '.\fa.car köylüsü
n ün hislerini ifadt• eden müzik bu
gün dünyanın dört bir kÔ'jt"Sinde bü~ 
tün millet.eri ele aynı heyecanla. süw 
rükleyip götürmüyor nıu? 
Görüşleri, telakkileri, hisleri, he

Yt:"Canla r• baska ola n mil let.er e bu ka·· 
dar tahakküm eden ::\l acar müziği a· 
caba millet.ine ne yapm az? 

Bunu görme k için bir kere bir &'a 

zinoya, bir bar a, bir ~ilence )'Crin.,. 
g itmek k §.fid ir. 

:Macarlar bir Çarda~ oyunu peşi- ~ 

den bir Macar raksı ark.asuıJau s:..
atJerce kendine celemez. Aa'°•l..1 sar
hoş olur, Maamaflh bund.ı Ma,.ır ~~ 

raplarwm da tesiri vardır yJ. .. 
Beyaz ve kırm1z1 Macar şaraplı 

rını bir kere içenler ezelden 'arh<..,. 
olacak (lerecede mes t olurla r. Bund11ıı 
ba.şka. diğer güzel sanatla ra kat"j1 Q. 

Macar milletinde aynı sempati v:.ıı 

dır. 

Bilhassa dans ve nıüzik .. Hey ke• 
traşlık.. Ressamlık . Macarların eli~ 

de bir eilenee vasıtası Jı aUndedJ, , 

Son zamanlar da. Macar toprallla h 
küçülünce bu eğlence vasılası ın.ı l 

ıet vasıtası haline er idi. 
Macaristanda karnın ı doyuramt 

yan Macarlar, kadtn ve erk t-kler ma 
işe tin i temin etmek için dünyanu 
dört b ir tarafına aktn akın hh;:rclf 
baş1adı. Faka t bu h icr et da imi de· 
ğildi.r. Dünyanın dört bir kö$eshıde· 

k i en büyüğünden en kü~üiüne, ellı 

1üksünden en adis ine kada.r ne ka
dar eğlence yeri, bar, ka ba r e, mü:ı.ik 

hol va rsa h epsinde muha 'kkak 3'1a
car artistine tesadüf edili r. 

Bu 1\facarlaruı ma işetini tt min m e
seleleri de her nı.Jll elten başkadır. 

Kadın , erkek kazandıfı JJıaranın m ü
Jüm bir kısmını derhal 1\-:l&carist.an~ 

dak i anasına, baba~ına, a ilesin e cön
derir. Ve bunlar da ancak kutla· 
yemut denilecek şekilde «eçinirJer , 
Esasen hari~te maişetini temin eden 
Macarla r için zenginlik mev:ı.uubahis 

değildir. H e1e (yarrn) hif yok tuı·. 

K endi karnını doyurmak ve i'\Ja~ 

caristan,lak i ail~Lııi geeindirmek .. İt· 
te gaye .. 

Harçte, pe k çok p ara kazananlar 
b ile k endilerini bohem hayal" kap
tırdıkları i('in ellerindekini 3.\'\J('la
r rndakini yiyip bitirirler. 

Bu sebepten hari('te ı;-alı45t1Kı hal .. 
de bir mal sahibi oımu.ş vt ı~tlkba4 
tini temin etmis bh· )lacara nadir t.e 
sadüf edilir. 

(Arkası 5 inci savfatla) 
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Taksim Stadındaki 
Boykot Ne Olacak? 
İstanbul beden terbiyesi futbol 

ajanlıl!ınca yapılan müteaddit 
teft.şler sonunda görülen sıhhi 
tedabirin ooksanlığı hasebile 4·es
mi ve hususi maçların yapılma
masına karar verilerek boykot 
ediloo T;;.zsim stadt bölgenin 
talep e'!ti/ti nevakısı ikına!e te
~bbüs ederek maçlann tekrar bu 
stadda oynanmasının temini i
<;'n lazım.ııe:enler nezdinde teşeb
'büsat ta bulunmuştur. Futbol 
ajanlığı haJta içinde tekrar stadı 
kontrol ederek nolosanlann ikma 
Lni görürse maçların bu statta 
ywı.lmasma müsaade edecektir. 

V E.ni Hakem Namzetlerinin 
imtihanı 

Bu sene fstanbulda ııçıJan .birir 
d hakem kursu tedrısatı sona "'r
miş ve ~ec;en haifta kursa müda
vinı bulunanların yazılı imtiha
nı yapılmış .ır. Dünden itibaren 
bir komisyon huzurunda şifahi 
bLgileri kontrol edllecek olan 
hakem namzetlerinm şifahi de
nemeleri bittıkten ve sahada da 
tecrübeleri rtmam olunduktan 
sonra evrak futbol federasyonu -
na ~önderilerek muvaffak olanla. 
ra hakem lisansı verilecektir. 

~mumr Katip lstanbula GelCi 
Beden terbiyesi genel direk

törlüğü umumi katibı Cemal Gök
da,ğ dün İstanbula gelmiştir. U
mumi katıp --en gün şehrimize 
gelmi~ bulunan teftiş heyeti rei
sı Ziya Ateşle mesaisini birleşti
spor yapmış olan Fenerbahçenin 
zilarile teşkilitt:n bazı kısımlan
ru te!biş edecektir. 

Kı1metli Bir Spor idare. 
cisini Daha Kaybettik 

Bugün yine spor idarecilerin -
den spQrun memleketimizdeki a
st! manasını biil.il kölcl~tiren ve 
senelerce klüp ve memleket için 
tam b.ir disiplin ve dürüstlükle 
6por yapmış olan Fenerbahçenin 
müessislerinden Moda deniz lclü
'bünün müdürü Galip dün akşam 
Modadaki ikametııiıhında şen ve 
şuh her zamanki neşesile gü'.üp 
söyledi.kten sonra sabahleyin göz.. 

!erini dünyaya kapamış bu -
lunuyw. Ga;ibi tanıyan her spor
cu bu haberi alınca bevninden 
vurulmw;a döndü. Galip. gözünü 
Fenerbahçenin klü:bünün İttihat 
spor denilen çayırda açmış, genç 
yaştan itibaren F. bahçeyi kura
bilmek iıQin did~ ve mücade
ıle etm;;;..azunkiır bir insandı. Ga
l'ibin azmi Fenerbahçeyi doğur
muş o vine mesaisine devam e
dernk mütareke senelerinde mü
cadele seneJ<.rinde hep Fenerbah
çenin taalisi ve onun terakkisi i
çin yıpranmıştır. Fenerbahçenin 
bugünkü kudret;nın mühim bir 
kısmı Galibin yılnııyan çalışma
s:nın hissesidir. Galip birkaç sene 
evvel Fenerbahçe stadının te -
melalma merasiminde bir ame
le gibi çalışmış ve se~:erce de 
hem stadın idare«ini ve hem de 
Fenerbahçenin umumi ka'Ptanlı
ğını büyük bir iktidarla ifa et -
miştrr. 

Galibin son i:şı Fenerbahçenin 
tamamen programlaşm.ş çalış -
masından sonra Moda deniz klü
bünde başlamıştır. Yorulmak bm
miyen bu insan burada da dur -
madan dinlenmeden k.lübün yük 
selmesi iQin didinmiştir. Calip ha
lis bir >porcu ve lekelenmemiş 
bir insandı. Ye-giıne zevki en ya
·kın arkadaşlarile beraber balığa 
çıkmak ve tenis oynamaktan iba
retti. Galibi kaybetmiş !:ıulundu
ğumuzdan duyduğwnuz acıyı bil
di.rirken Fen<>rbahçelilere ve 
Türk sporeularına başsa,ğlanru 
dileriz. 

Bölge Başkanlığının 
Tebliği 

Beden Terbiyesi İstanbul Böl
gesi Başkanlığından: 

Fenerbahçe lclübümüzün mü -
ssis ve kıymetli uzuvlarından 
Galib'i aramızdan •kaybettik, 

Cenazesi bugün saat 11 de Ka
dıköyünde Moda caddesinde Tel
lıllbaşı Sokak 13 numaradan kal
dır;lacaktır. 

Teşkiliıtımıza mensup kulüp 
arka<:ıaşlarının cenaze merasimin 
de hazır bulunmak üzere yuka -
nda yazılı saat ve adreste bu:lun
malan ehemmiyetle rica o'unur. 

Bulgarlar Daha Salim Bir 
Hareket Tarzı Seçmelıdırler 

(D .. tarafı l inci sayfada) 
bitaraf bir Balkan blokuna temayülü 
hakkında son bir a7 !cinde 117anmıt 
olan umltlerin hepsini tekrar ve ye .. 
niden pusuladan inmek lktlaa edi
yor. Bu vaziyette ve Buı.-a.rlann tş ... 
iirlkJ olmaksızın tasavvur edildiği 

şekil ve şümuıde bir bitaraf Balkan 
bloku ~kili de tekrar aiiçleşlyor, 

demektir. 

Bu1g., .. •arın bu inat ve ısrarla ne 
kazandıklarının ve yahut da bll.l"ün 
dcillse, yarın ne kazanabllecekJert ... 
n.ıı farkında deiJUz. Bulcarisian tek 
b~ına Romanya, Yll&'oslavya, Yuna
ni~L:ın nezdindekl taleplerini filen b· 

hakkulı elttreblleeek bir lmün ve 
kudrete sahip değUdlr. Şimdiki as
keri ha:urhkJarı ne dereceye kadar 
nazarı dikkati celbeder bir faa1i7et 
arzedene ebln Bulgaristan nihayet 
600-700 bin ldşlhlt bir ordıınun sa
hibidir. Dlier konı,ularıuın faik 

kuvveUeri.Di tek batına J'eneıni7ece .. 
iwe ıore icap ve huu.nnwda Bal
k.ıııla.r dışwda bil' ordu. Ue teşriki 
mesai elmt'si ve talep etUil hakları 
bilfiil ihkak ve istirdat 70Juııa &'it

mesi ise 1 ı.ne ve blnneUce muhakkak. 
ki BuJcar milli lstiklii.H hesabuıa 

karlı olmakıatı ziyade aararlı olaca .. 
tı &'lbi yine böyle bir hacekel Bal
kan.Jarın must.akbel tarihi ve mukad
deratı bakunından Bu.lcarısl.an lçbı 

anuk fclake& ve esare& cetirebUir. 
O halde, btr lkJ ihtimal de V&l'iı de· 
lildJr ve Bul,-arlst.anın menlaatıerl 

7abancı mudahaleler, 1ardımlar dı

ıuula ve Balk;uılarw b" cUnkil mah· 
fıu oıılh ve lillkrarı Jçlndedlr. Sıılh 
Ye lshkr...rua aynen nuhfusbeti be 
Bulı-arLara. cebir 7olu ile bul'üokü 

nı17eUn dcitlfmest balummdan, blg 
bir 7enilik vadedemez. Niteklm, Ro· 
ma.n>·• ma&buah aon hafta içinde ru-
1Df'n arazi hiit.dnlüiüııdcn tek karq 
toprağın terkine linkin ta..v.vvıır o· 

Junamıyacafını tekrar Ye 1enlden 
cö:ı önüne koymu tur. Komanya ıcln 
vazlye& bu olduğu rlbi muhakkak ki, 
Yuıı.a.nl lan ve 1'11KOSlav7a içlıı de 
tamaml7le boyledir. BulKarla.r lçln 
ba bakımd ı:u ancak do Lluk ve haki

ki samimi ını-.maıarın belki za
manla ı-etlrebllect:klerl fa7da.lar ola

btllr ki, bu · nku mu:ınnU ve te
rt•ddtitlrre yoJ açan BulJ'ar bitaraf .. 
htı da bu fay daların ve ıamanın ka· 

zandırabllecell menfa.atlerln kendJ 
ke-ndıslne dı$ında kalmaktadır. Nl
h&7e&., bütun samlmlyet ve vuzuhl.vJe 
buxilnkü Bulı-ar bltaraflıtını u
dece: milli taJepJt"rlnde ısrar, etli
ye sütlüye karışmaksızm ~nuna ka· 
dar herkesle dost g'eçlnmek ve ltca

'\l'U'.i ihtimallerine kar ı da hazır bu
lurunak .. Siya.seti teklinde ve muılak 
bir ııtmaıta kabul dahi etmiş olsak 
bu Pollh.kanuı dahi Bulgar konı.ı;u

lanmıı:ı biç bir şey kazandırmıyaca
fı ve belki de Balkanlarda dalml bir 
hu.ıu.rsuılu.k vesilesi teşkil edeceği 

muhakkaktır, Çilnkli, Balkanlarda 

ılyasi niılu.z edinmek ve entrika çe .. 
vlrmek lstl7ecek: her yabant't devlet 
blr kere Sofyaya. baş vura<'ak veya 
Sof7anın tutumunu diğer Balkan 
merknlerinde blr silah olarak kul- ı 

Janmıya ı:aiı.;aııaklır. Bu lllbaıia da 
Balkanlar bir lürlü kail tsllkrar, de
vamlı sütün, ber lürlü şüpheden i
ri bir huzur muhafaza edemiyecek 
ve daimi bir lereddöl, daimi bir ra
ballıfm litnesl olacakhr. Bu şekilde 
mütemsdl blr huxursuzlulr: Ye şüphe 
hiç ıuphe yok 11:1 Balkanhları umu. .. 
lnl7el llibarl:Jle barp ııonuna kadu 

l..llkle bulıınmıya mecbur edecetl 
kadar BuJ,-aristam da buzun.uz kı
lacak ve birçok ma!llraflar lbUyanna 
aevkedecektlr. Nitekim, Bulc-ar hü
kllıneıt 7entden 682 milyon levalık 
askeri tahsisatı kabul elmJ.vtlr. Wo 
$ÜPhe. iz bu para varidat fazlasından 
ten1i.n edilmiş defildlr, belki de 
muhteltf imar ve kalkınma leşeb
bU.slerJnden keaUmlşUr. İIM!lbaye ba 
masraflara ne kom,nmuzun iah.atn· 

mülil olsa ı-erektlr, ne de bu l'ilnkÜ 
huzursuzluk ve trreddüLt~rln deva .. 
mına bütün. Balkanhların. En dofru 

hareket, Bulgar komşu do tlarınu .. 
ztn buriinkü inadı terketm"lrrfnde 
ve bütün BalkanJa.rın birUğinl temin 
edtcf'k daha salim bir hareke& tarzı 

seçm"Jrrindedlr. Bunu rapmak, mu .. 

hakkak ki eninde ve sonunda kom
şumuz l<ıln daha bayırh, daha u .. 
furlu ve faydah olacak: Balkanlar 
da ba suretle tam bir ı-üven ff;lnde 

ve sulhu biitün imkiinları ile koru· 
yarak kf'ttdi hurur ve süklınları Jle 
ba.fab:ıf kalarak dünyanın C'«irmek· 
te olduğu buhrauı atıa>·ıp ıeçecek-

terdir. 
ştıımtı ;UJMF.T 

Bugünkü 
Macaristan 

(Bat tarafı 4 imcü sayfada) 
Son zamanlarda l\laearistan büyü .. 

mrktrdir. Faka& hit.li. Umumi Harp 
llOnnndakJ muahede1e, 1"IacarlsLanm 
öluın.ü nazariyle baka.nlar çoktur. 

Hudutlardakl bayraklar henüz ta
mamen fekilmemekte-Hr. Bunu bel~ 
kl bilmez.siniz.. 1\-Iacaristan hudutla
rındaki bayraklar daima yarı çekil .. 
mektedlr. Bunun sebebini sordufu
nuı zaman alacağınız ceva.p şudur: 

- Bu.rük )lacaristan oluncaya ka
dar bu bayrak böyle olacaktır. 

Bu cevabı veren bundan Sonra ce
binden bir harita çıkararak stze l'ÔS
terir ve: 

- İşle .. der. Bu büyulı Macı.rtstan 
oluncaya kadar .• 

Macarlar çok kuvvetli milli7etper
yerdir. 

Her Macann, hanri sınlla mt•nsup 
olursa olsun mUUye& hissi her uman 
hali raleyaudadır. Filvaki bu hPr Z1· 
man ve her 7erde ıörölrnektedfr. 'I'a
rihde bile bunu çok iyi l'Örüyoro.z. 

Asırlarca Türklcrlıı idaresi altnıda 
kalan ve sonra yine asırlarca A\'US
turyalıların tahakkümü alhnda inli· 
yen 1\laearlar bLitun tazyiklere rat
men varh~ını kaybetmemiş ve dili· 
ni, milliyetini, dinini unutmıruştır. 

Bilhassa Avusturyalıların zamanın
da Almancanm, Alman barsının. Al .. 
man tesirinin altında kendi dilini ve 
kendi kültürünü muhafaza edebil· 
mf'k irin en kuvvetll varlık kuv· 
Vf'tll nas7onallsUlkt.en başka ne o
J;ılıilir! 

BAKİ CELEBİ OGLU 

Gümrük kanunu 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

hudut «iimrük merkezlerinde tefkl
ıat, muame18.t ve kaçakçılık işleri ü
zerinde eh.itlerde bulunacaktır. Ve
kile bu styahatinde Gümrükler liu
hafaza Kumandanı General Lütfi ve 
Müfettiş Zeki refakat edecektir. 

DJğer tarrı.ftan hazırlanan 13yiha 
üzerinde son tetkikleri yapmak üze
re İnhl~rl:ır Vekiletlnde Gümrükler 
Umom Müdürü Mahmut Nedim Gün
düz:alpın relsliiinde Dukuk nıuşavı .. 
rl Baba Arkae Ekonomik i~lerl m\1-
dilrt.i Celadet Barbaroll othı, Gum
rUk İşleri müdürti Sinan Anbulak ve 
Tetkik 'ub~I miidürU Recai Erdlnv 
den mürekkep bir komisyon tetir.il 
edilmlı:Ur. 

Komisyon mf'Salsine başlamış olup 
Vekilin avdetinde tetklkalln ikma
linden sonra hazırlanacak ıaylba Bil· 
yülı: . llliel Meclisine ""vkolunacak
lır. 

---<>--

Bir İngiliz 
1-larp Gemisi 

(Bas taralı 1 tncı a.ay .Jnl 

sırh.lıs! Almanlar taralmdan bahrıl
mışhr. Geminin müreUebah 700 dür. 

Londra, 22 (A.A.) - 5055 lonlli
toluk Alm~ Rbingold vapuru İnci· 
lix ha.rp g'emiteri tarafından J'&kala
na.rak bu cüu İskoçyada bir Umana 
setirilmişUr. Bu vapur Almanyaya 
bufd&J' cottirüyordu. 

Son haberlere r:öre, Fianona vapu .. 
rundakl 33 layfad:ın hiç bir! yaralı 

de.tlldlr. 
infilak ç-ok. şiddeti! olıntL4'tur. 
1915 de ~· edilmiş olan Flanona. 

İtalyan bandtralıdır, Cenava llına.
nmda kayıtlıdır. 

Münik Suikasti 
~Be:; tarafı ı inci sayf&da) 

zat Himmlerin eserıdir .. İngil\e
rcye karııı kindar duyguları ye
niden hareı~,te getirmek ve meın
lek. I dahilindeki hasımlara, ez -
cümle kara cephe mensuplar.na 
karşı harekete geçmek için baha
ne teşkil etmek üzere bir suikas
de ihtiyacı olduğunu Hesse söy
lem··,,.' ir. Hesse, kurban veri~me. 
mesı şar!/e mutab•k olduğunu 
beyan etmiştir. Fakat Himmler 
ısrar etmiş kurbanlara da fütiya
cı olduğunu, aksi takdirde suikas
din hakiki olduğuna h~ kımsenin 
inanmıyacaj!ını söy !emiştir. 

Nihayet şefler, kurban veril -
mesinde, fakat bunların ehemmi
ye'siz kims"ler olmasında muta
bık kalmışlardır. 

Her sey, önceden kararlaştırıl
dığı ve tanzim edilen program 
mucibince cereyan etmiştir. Bu
erger Brankeller brrahanesi bir 
İsviçre kumpanyasına sigorta e
dilmiştir. Ööleden sonra saat beş
te Münih hastahanelnine emir 
verilerek. haz.rlıklı bulunmaları 
bildirilmıştir. Bombanın, Hitler 
çıktı.klan sonra konulduğu anlaşı
lıyor. Suikasdin akabinde, bu -
nun, Enlellıcens Servis tarafın
dan yapıldıaı haberi yayılmış ve 
suikasd in sözde failinin adı daha 
be!Li olm dan, Alman hükumeti 
10 t('şrin an'de, Berne mürasaat 
ederek suikasdin müşevviki sıfa
tile benim iademi istem&şti. 
Gror~e E r adını kat'iyyen 

tanımıYQrum. Bu is.mde bir kim
se hicbir zaman kara ceı:ıheye 
mensup bulunm~ değildi.r. 

İKDAM 

Tayyare Hücumları 
Devam Ediyor 

Alman Tayyarelerinin İngiltere 
Ve Fran~aya Yaptığı Uçuşlar 
Londra, 22 (A.A.) - Bazı Alman 

bombardıman tayyareleri bugün Sh
etıand mıntakası iizerinde uomıqtur. 
ray,.areler, bazı bombalar atmışsa 

da bunlar hedefleri.ne düımemlşilr. 

Clva.nl& bir telılrde allrm tş&reU ve
rllm!J, biraz sonra da lehlll<enin &'9§
mif otduiu blldlrllmlfllr. 

Parı., 22 (A.A.) - Fransanın ba
tı •imali böl&"eslnde alt.mı tprell ve
rllmtştlr. Alamı ııaal 19.25 den 11.45 
e kadar sürmüştür. Bip bir hiidlse 

kaydedllmemlşttr. 

Dün akşam aynı bö1cede saat- 18.32 
den -19.47 ye kadu dliter bir l..hli
ke işarı.ıt verllml\lr, 

Pu-b., 22 (A.A.) - :t2 _.,.ı...nl 
Fransız ak,am leblttl: 

Her Uti taraf ta77arelerl bQ&'ÜD 
fultyetle buiunmUflardır. Blri denlıı 
t&77areleri tarafından ketfedilmlş o· 
lan iki diıfman lablelbablri üc ~im 
fa!illa Ue aym &.ort!ldo t.anfmdan ba
tırıim1'1ır. 

Nazi Şefleri işçilerin mu
kavemetinden korkuyor 

Londra, 22 (A.A.) - Alm&DJ'ad•n 
relen haberler, NaT.i şencrlnln Al
man fl(!iSinin ~kilitlı bir mukave
metlııden korkmakta olduklarını «38· 
terlyor: 

Daily Telegraph cazetesinln Am"
terdam'daki muhabiri Almanya iş· 

et sendikalann•n eski Mfl Thf'Odor~ 

Lefpart He Peter Gras<ır:mannın üo 
&'İın evvel Berltnde tevkif edlldlkle

rbıt bildirmektt'dlr. Vlyananın eski 

Soqaltsl Beledl .. Retst (ttib de A

vusluryada tt"vklf edllmişt.ir. 

Stokholm, 22 (A.A.) - Svenska 

Dasbladet cazeı.eslnln Berlln muha

biri, Von Ribbentrop'a Lenin nişanı 

verlldiiini bildirmektedir. 

Bel(rat, 22 (A.A.) - D.n.b.: Pr:ır 

radyosunun dlin akşam hildirdi(ine 

ı-öre, Bohemy&da örfi idare kaldtrıl· 
nııştır. 

İhtiyar Bir Kadını ÇıJ-neyen Dr. 
Orhan Dün Muhakeme Edildt 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
sınc!a teessür uyandırmış ve mah
keme salonu hıncahınç dolmuş· 
tur. 

Yaptı,ğımız tahkikata göre de 
maznun doktor Orhan Ünalan 
mesleğinde dikkat ve maharetile 
tanınmış bir operatördür. Ken -
disi Jstanbul Tıp Fakultesınden 
mezun olduk!an sonra Avrupa
ya giderek s.aj.nı orada yapmış
tır. Ş~hr:mize avdetinde de mü
teaddit hastahane;erde çalışmış 
ve bi_ahare Manisadaki çiftll!ik
lerini satarak CP"aloJ!lu sağlık 
yurdunun nısıf hissedan olmuş
tur. Bu hususi hastahaneden ma
~da ayni zamanda resmi sıhhat 
müesseselerinde de vazife ifa et
mekte bulunan doktor. operatör 
Oihan ley;; tıp tal<>be yurdu dok
tor.uğunu ve geçen >;ene de Eyüp 
orta mek'ebi tabiph~i vazifesini 
yapmıst:r. 

Kend'si otomobile çok meraklı 
olduğund&n Almanyadan bir a- 1 
raba getiıimiı; ve işte müess:.f ka
zaya da mezkur otomobil sebe
biyet vermiş!ir. 

Bunu; doktor, dünkıi muhake
mesindeki sorgusunda şu şekil
de anlatmıstır: 

- Dün Fatihten Edırnekap•ya 
doğru ot"mobilim ile geeiyor -
dum. O esna-ela hava ya,ğrnurlu ve 
yerler çok ıslaktı. M:.lta çarşısı-

1 
na yaklaşt t!ım bir sırada ansızın 
önüıne baı;ı siyah bir örtü ~le sa
rılı bir kadın ç:ktı. Onu çij!ne -
mı"mek için bütün vaz'femi yırp
tım. Otomobilde mevcut o~an 4 
frenin hepSini kullandım. Ve ka
dını kurtarmak gayret;Je araba
yı sağa çevird'm. Akabinde de 
durmam ve zavallıyı c'j!nemekli
ğim bir oldu. Bu ~de benim hiç
bir sun'u takslııim yoktur. Feci 
akibetin vukua ııeidii'(lııi, yani 
kad:ncağızın yaraland•J!ını görür 
,görmez de; dcrhad onu kucaklı- 1 

yarak otomobilime aldım ve dol!- ı 
ruca Haseki hastahanesine götür
düm. Orada hemen ameliyatha
neye cıkardıJt•mız yaralıya sürat
le ame>lyat yapıldı. Ben de ame- j 
llyatın başında bulundum. Fa -
kat buna ve bütün tedbirlerimize \ 
rağmen zava·'!ıyı kurtarmak müm 
kün olmadı. Biraz sonra; kazaze
de kadıncağız öldü. 
Orhanın bu ifadesinden sonra 

hakim kendisine ı;u suali sormuş
tur: 

- Doktorsunuz hem de biT o
ı:ıeratör. Şimdiye kadar müt<>ad
dit yaralıları iyi edip birıçok has
taları sağl:ğa kavuşturmuş ve bir 
sürü havat kurtarrnışs>Aızdır. O
nun için yalanı irtikaı:ı elmlyerek 
doğru söyleyece,ğinize eminim. 
Kazada kabahat kimindir? Şoför 
mevkiinde bulunan zatın suçu 
var mıd:r? Yaptı,ğınız manevra
lar doi!ru ve kfıfi midir? 

Doktor; reisin bu sualine karsı: 
- Benim verimde hangi soför 

olsa bu şekilde hareket etmiye 
mecbur kalacaktı. 
ŞAHİTLER NE DİYOR? 
Müteakıiben şahitlerin dinlen

mesine geçJmiştir. Evvela din -
!enen inşaat ustalanndan Halit 
ve onu takiben de Mustafa is -
mindeki 2 ınci şahit ezcümle şun
ları söylemişlerdir: 

- cYerler yağmurlu ve kavar 

idi. haYa kapalı ıdi. Otomobıl ı.er 
!erken hep korna çalıyordu. Ka
dın yola çıktıkan sonra otomobi
!i görtır görmez sağa sola doğru 
ha!'<.'ke.ler yapara.: kaçmağa ça
lışLı. Fakat muvaffak olamadı. 
Ç:gnendi!• 

l:lwvan Şerife tsminde diğer bir 
şahit te demiştir kı: 

- •Ben..m evim caddooedir. 
Fence.remde kendi ken<l.me otu
ruyordum. Bir ara.ık ağaçlar.n 
arasından; kaıdırımdan bır kadi
nın yere ağır ağır indığinf ve son
ra otomobilın de kendisine çar
pıp .zınk!• diye durduğunu he
yecanıa gördüm. 

Bayan Şenfeden sonra Emine 
is.nunC:e diğer bir kadınla Mah
mut ve Adnan isminde dıiğer 2 
~it daha dılen~;erd.r. Bu şa
hitlerin ifauelerinı tekrar eyle
miş:erdir. 

MUDDEİUMUMİNİN TEVKİF 
TALEBİ 

Şahib:erin dınıenme>i bitince 
keşa raporları okunmuştur. Ve 
sonra da müddeiumumi iddiana
mesini serdet.ıniştir. Bu iddiaı.:a
me ile; hadıse mahaLinde ke:;ıf 
yapan ve rapor veren belediye 
~ak.ne ~ühendislerinden B~ir 
ıle İsmaıl Hakkının muhakeme
ye çağırılarak dinlenme_eri ve 
ayrıca had:se maha:Jinde kendi
lerlnin ve tekmil şahitlel".:n de 
i~t.rak:Je malrkemece yeni bir 
keşif yap.iması, mağdur kadı -
nın hüviyetinin tesbiti için de ce
sedin morga kaldırılıp t~hir o, 
lunması istenmiştir. 

Müddeiumumi aynca doktor 
opera.ör Orhanm da hrmcn tev
kifini talep etmiştir. 

Suç.unun avukatları Mes'ut 
Selen ve Kfıni tevkif ısleğine iti
raz etmişlerdir. 

Net!cede mahkeme müdderu
muminin tekmil taleplerini .kabul 
etmiştir. Yalnız· suçlunun ma -
ruf bir şahsiyet olduğu ve iste
niltliğıi zaman kolayca bulunabi
leceği nazarı dikkate a!ınara'k 
tevkif isteği uygun bulunmamış 
ve gayri mevkuf olarak davayı 
takıp etmesi kararile muhakeme 
ayın 28 inoi gününe talik olun • 
muştur. 

ÖLÜ KADIN GöMüı.Müş 
OLSAYDI ... 

Hala hüviyeti toobit edileme • 
miş olan bu 4-0-45 yaı;larındaki 
ka~ın.n ö.üsü; geç vakit; bulun
dugu hastahaneden movga kaldı
nlmıştır. 

Eğer kadın gömülmüş olsaydı. 
mahkemenin bu karanna uyul -
mak içm cesedıll1İ'l1 mezardan çı
karılması icap edece,ği anlaşıl -
maktadır. 

DOKTOR ORHAN NE DİYOR? 
Doktor oneratör Orhan üna • 

lan dün muhakemeni'll gayri mev
kuf olarak devam etmesi karann
dan sonra kı"ndisi'.e görüşen bir 
muharrinimize şunları söylemiş
tir. 

- •Sizi bütün şerefim ve mes
Jeki haysiyetim ile temin ederim 
ki bu müessif kazayı önlemek için 
icap eden her şeyi yaptım. Benim 
verimde başka birisi, herhangi 
bir şoför de olsa avni suretle 
haı t"ket edecekti. Hadiseden do
layı en derin bir teessür ve acı i
çindeyim.• 

Büyük Bir 
Sahtekarlık 

<S.. lat-.fı 1 inci sayfada) 

tehassıs bır Fr= nmnan ola
rak tanıtm"' bu suretle sahte -
kanık yapar ak, bır hay ü 4)ara ka
zanmı.stır. Halbuki, Gotye'nin, iş
siz, güçsüz takımından bir mace
raperat o.dugu maalesef yeni 
anlaşılıyor. 

GOTYE KİMDİR?. 
Kend;sine mimar süsünü veren 

ve bu rolünde hayli zaman mu
vaffak ta olan bu adamın kıtm ol
du~u ve neler yaptıgıru hüla
saten yazalun: 

Gotve, en evvel İzmir beledi -
yesine müracııat ediyor. İzmir be. 
dedi•·esı. büyük bir imar haı·eke
tine ~lamıştu. Mütehass» mi
mara ihtiyacı vardır. Gotye açık 
göz bir adamdır. Kimsenin, ken
disinden bir vesika, bir <iiploma, 
hır bonservis sormasına meydan 
ve fırsat bırakmadan, İzmir be
lediyesinin birçok rrüh!rn işl<'rı
ni üzerine almaJ;a muva:fak olu
yor. Ve bu arada, İzmirde fuar ln
>aat•r.ın mütemmimat:ndan o'.an 
Kültürpark projesini de ,-apıvor. 

Gotve İzmirde müteh3!.S•s ve 
mimar olarak geçil'l'lp cQidivor, or
talıla su sızdırmıvor 

İETAIIBUL YOLUNDA 
~l zaman, git zaman, bu yaz, 

Gotye. !stanbu.u teşrii ediyor. 
İzrr:r belecfö·es! bu kıymetlı mi
mann (!) şayanı ıstıfade bir şah
siyet olduğu kanaatindedir. İs -
tanbul beledıyesi, böyle bir fır
satı kaç:r r mı?. Yine, sormadan, 
sual e· m den, Gotye nam na1<kaş 
mütelı"·"''" mimJr olarak Pros -
tun , .,ında çalı:;m_ k uzere der
hal angıı-Je ed, ıvor. İstanbul be
ledıycsi böyle bir mütehassısı 
bu :du~u için, G· '•ye de, rolünü bu 
rada da iı'i başardığı için tabii 
memnun oluyorlar. 
Schırde birçok inşaat VBT Kim 

·yapacak?. Haydi Gotye cena'P -
lan!.. Taksim bahcesinin ı:ıroje
sini, Taksimdeki su hazin~. i du
'\"ar:n10 ('k,'.ekleri 1 b:r takım 'J)ar
malôJdarla süslenmesi projele
rini he9 Gotye yanıvor. 

Fakat bu dalaverecinin, ma
hive•ınin meydana cıkmaması 
sayanı dikkat del!'! mi?. 

TİYATRO BİNASINA GF.LİNCE .. 
İstanbul Belediyesi.. imar işle

rine dl.'vam e'mektedir. Tepeba
şında. Asri Smcma yerinde mo
dern bir tiyatro binası vapılaeak
tır. Bel<'diye bu projenin k'me 
•·t!'f'lıf' Ima<ı Jfızımııeldi~ini düşün 
mektedir. Gotye, bu yeni yağlı 
kuyruk haberim alır almaz, he
men, beledh•eye müracaat edi -
yor: 

- Tiyatro projesi mi?. Ben ya
ı:ıarım .. Benim başka ~im ne .. Ma
dem ki, İs•asbul emrinch! çalışı
yorum. Bu güzel şehri daha ziya
de ·aüzel!eştirmek vazifemdir. İs
tanbul ne güıoel ehlr .. Bu belde
yi cok ıeviyorum ... 

Bu kadar hüsnü niyet sahibi ve 
meşhur, mütehassıs bir mimarın 
bu güzel teklrli k1<rşısında ne ya
pıl:r?. Belediyem:z • onu yapı
yor. Proje Gotye Efendiye havale 
olunuyor. 

2000 LİRAYI ALINCA 
Büyük san'aı.kAr (!) Gotye, ti

yatro projesi üzerinde çalışma
ğa ba<lamıştır. Fakat, kendisinin 
paraya ihtiyacı vard•r. Ne yap -
malı?. Belediyeden almalı?. Der
hal belediyeve müracaat ediyor 
ve ikl parr e olmak üzere tki bin 
lira alelhesaı:ı alıyor. Gotye rn<:m
nun ! ... Simdi bıraz gezip dolaş
mak laz:m. Tiyatro projesini da· 
ha mükemmel yapmak ve Paris
teki büyük atölyesinde ça!ışmak 
üzere (!) iki bin lirayı aldıktan 
·bir iki gün sonra, brzim hazret 
Parisin vo'unu tutuyor. Büyük 
bir san'atkfır '•'n, bir tiyatro bi
nası nroiesinin lafı mı olur?. Kı
ııa bir müddet sonra, tiyatıo pro
jesinı İslan bu.la yol!ıryor. 

İstanbul belediyesi imar ve fen 
şub<>lcri, büyük bir dikkat ve e
hemmiyetle t~ Paristen gelen 
proiPVi tetkike kovuluyorlar .. Fa
kat, bir de ne 11örsünler. meşhur 
mimarın tiyatro projesinde öyle 
hatalar, öyle noksanlar var ki, 
yanlış edebiyat kitabı bunun ya
n:nda hiç kalır .. Öyle hatalar ki, 
bunu bir mütehassısın değil, a
lırylı bir inşaat ka!fasının dahi 
yapmasına imkan yok.. 

YILDIZI SÖNÜYOR.. 
İşte, Gotyenin yıldızı artık sön

müştür. İlk süphe başlamıştır. 
&lediye, bu projeyi evvela, su
reti kat'iyyede reddediyor. 

Sonı:a da, bu zatın mesleki va
ziyetinin tetkiki hatıra geliyor. 
Tetkikat. tahkikat. bir de ne ı;ıö
rülse beğerııirsiniz?. Gotye mimar 
de,iiil, sadece bir nakkaşt•r. Be
lediye, tiyatro projooi uj\'uruna 
giden 2000 Jiravı kurtarmak için 
çal:şıyor. Fa'kat, nerede? .. Bu pa
ranın j!erıi ı;re!mesi. bittab. müm
kün olmuyor. 

Bir mimar ve mütehassts ola
rak memleketUnlzde yı\ilarca ça
lışan Got ·enin, Adeta blr zarfçı· 
lığa benziyen macerasının şim • 
diye kadar öğrenebikl.iğimiz kıs
tnı. işte bu kadar! .. 

SAYFA- 5 

GU UN TE.NKITLEHJ j 
hürriyet Adına işle· 

nen Cinayetler 
[Baş taraf. ı .. c.e) 

rakhıtına l'eUrC"rPk leni ~u.rif \'e

klline 7Uklemck bt"Cllia~ .r~ .. w-rtnftr 
m;,J,l bulnıut mitrıb11• do.u.dulcr. fır• 
aaı 4U.Sua dutınCtilt 7en1 v&.11.ıl oeı.

veUeri ale7hinde neşriyat l'•Pmak· 
tan kendılerlnl alamıyorlar. 

Ma.arifın !!.abu! e'CJJi bir t:lsk:.ıne 

slstemaUk )UİClllD etmek, çerçevell 
ferçe\•e&b havadisleı. fık.ralarJa bu· 

eün artık nornul hal• ıtrıeo ders q, .. 

allerbıln aleyhinde bıılımmak ıihln· 
leri kar..._h.rmaktaıı ~ır..a ne ife 7&• 
ra.rf 

* t.ıanbuı Umımu Mecllsl ausın• 
.aa General Refik .&lunır, Do., _.. 
cbmenlerde mqcut olduj'umua blr 
sırada heyeıl umumi)'ede söz alarak 
hastahanelerdeki sıs&emdf'n ika.yet 
etmı.. Biz meclil M"ka.da.tunu:m .a.
lrrioJ ertffl ıu.nu rue&elerde ha7-
rette okuduk. Nasıl kı daha erı.est l'&i.a 

Tıp fakult.esi dekan1 pok drterh o

pera&.or Ahmet Kemal de cTan• .ca
z.ele i muharriruıi.u bır uallne cevap 
verirken ıtoYle diyor: cGa:ı. Lelerde 
cördtiiüm Vt' Dr. General Relik l\fı.i· 

nlre alt olduiu yazılan fikrUı bizzat 
General t.aralındau S01lenildlfine ıh· 
tiJnal veremiyorum..» 

Meclls arka.dqıml2.lD umum] mee
liste aarfeUiii so:.üer1D bir dt)kL.or at• 
ıında.n çıkmtt olmasına loanmat 
bayll J'lİÇlur. ErLe. i. ıunu bu 'BD&.ı.eri 

mutalea ıerdelmed.en a7nen ıı;..k.Je

den cazeteler neşir va.zilelerlnl 7ap .. 
lı dl7elim. falı.at dun; halkın ılıhall 

tecrübe t.ahtası olamaz! Fakir hat.k 
tecrlibe &a.vtanı olnıamahdır! fcrya .. 
dını buanlara ne cli7t'h.m! Hele: 

- Doktorlara tecrube toıh SJ ıa .. 
zımsa, bu Ahmet \'eya Mehn1el mi
dir? Tavşanlar, fareler üzerinde ya ... 
pı.lan ilini tecrübeler yiızunden dok
torlan zulümle itham eden hunayel 
hayvanat cemlyeU ile beraber deb
liz, fakat in.Sanlan tecrube tahtasına 
çevirip halkın sıhhati ile oynıyan 
müesseseleri itham etmek hakkunız
d.ır! .. 

Gibi bakımı söıler, 7er, iz ft.ttham· 
tar, demacoJik nqrl7•t, teııede bla.
lerce vatandaşın sıhhat.ini koruyan. 
canını kurtaran mü~ lerlmize 
karşı hekime, Ui.ca., ha.tı:tahane1e ye ... 

mi 7en1 ıııtınan kütle7I 7azılıt zo
baba dqünnek. eski devirlerin hu
lahane ydcınlıluu lh7a elmektea 
bqka nqe yararf 

* Btt.rrb-ett senin Nma ne chıaye'°" 
lor ltlenl;Jort 

SELAMİ İZZET SEDF.S 

M0TEFl!"RIK 

Osmanlı Bankası MUdUrU 
Geldi 

Osmanlı Bankası Direktör~ln

den M. BeHet dün sabah şehrim!· 
ze gelmiştir. 

M. Bellet bugünlerde Ankara
ya giderek bazı temaslarda bui u
nacağından seyahatme eheınm.io 
yet veı:i..iyor. 

c.KONOMj 

Yaş Meyva Kooperatifi 
Satış Şubeleri 

Ticaret Vek!letiııe bağlı yaş 
meyva ve sebze kooperati!ı Os • 
ımanbevde, Usküdarda, K&dı.köy 
ve Tophanede bıre.r satış şubesi 
açmıştı. Kooperatif beşinci fUbe
sini GalaLa.ia.rayda açacaktır. 

Acı Bir Kayıp 
Esbak Tahran Büyiık Elçl>l Sad· 

rettin Sayman evvelki &"ece _, 22 :re 
en kala, Kadıtö7ıi.nde Moda cadde
ıılnde Yeni fikir ııokatında 15 n .. 
maralı apartllll&lld& ha7ata Yt-da ei
mltllr. 71 J'atıDda oWı merhum S.. 
buili hariclJ'eslnin kJ.7meW ri.ıknil. 

zarif blr insan ve mötflk bir aile re
isi ldl Bu aoıyı baber verirken, 7e
tim kalan 0«uklanna ve 7alr.ınlan
na la•l:Jelerlmlsl bUdlrlr, bil7ulı ot• 
la arl<adaşımıs Mecdi Sadrelliıı Sa7. 
ma.nuı kederlnl vayla ınz.. Ceaanll 
Alin evinden kaldırı.J.nwıtır. 

Nallıhan mezbahası 
Nallıhan, 22 (iKDAM Muha

birinde,ıı) - Kasabamızın en mllo 
him iht.iyaçlanrıdan biri olan ve 
birkaç avdanb4!ti iıışaıtiyle uj!ra
şılan asri mezbaha. ikmal edil , 
miş ve dün merasimle açılmı:ştır. 

~--

Amerika Bütçesi 
Nevyork, 22 (A.A.) - Rooaev4. 

tin ~izliltin elısilmesi neticesin
de varidatın artması ve maari
fin tenakusu scbebi!e önümüz • 
deki mali IK'ne için eni bir brliı~ 
<;o tevdi edecejh •haber verilmek-

• tedir. Bu bilançoda rüsum ve veD 
.giler arttırtlmryacak \•e önümüz
deki intihan milcadO:esınde cum
huriyetçi rakı?plerine karşı bir dl!" 
:m olmak üzere büt.çe açığı. tenzil. 
edile<:ektir. 



SAYFA-t 

Bulgarların 

Son V azigeti 
(Baş tarafı 2 .i.nei H.Yfada) 

telif nilfular& recldedeml7en bir Bul· 
ıar infiradı ıebebl7ol verebilir. Dalız 

dofruR Ye aeılı bası ulütetek men
faaUertn. h&Uedllemem!t olmasına da· 
raua Bııl&ar lntlrldı bö7Je bir lehli· 
kenl:n YÜa811• Uvet •e teüil edebilir 
Bu lllb&rla kolDfllJllUZ1lll wlluiu infi
rat 7olund.aa ye lr.alahmuı cloldurar 
askeri Juwrlıklardaıı dola71 Balkanl&1 
ınslha &elma 16llllilmll•ön bir «lrlii rs
ıu.ı elmecIQlal fÜMD 16,.lemek bU· 
ı'U111Ula k_,,,,,,e haklı bir vesUt 
... hnat blllllQ'onıs. 

ETEM İZZET BENİCE 
(Son Telıraı'tan> 

Eski Makine Şubesi MU
durunun Davası 

Resmi evrakı muameleye koy
mamak, vazifesini ihmal ve bele
diyeye Ut benzinleri kendi husu
si otomobilinde lw1lanma'k suç -
larile .ınahkeımey<! verilen beledi· 
ye eski makine §Ubasi müdürü 
Mühiını:üıı Nuaretin muhakem~i

ne dün •eye birinci cezada de
vam ohınınuttur. Dünkü celsede 
suçkı yazı:lı olarak müdafaana -
lDlW.İnl venniftir. Mahkane; bu 
müdaf•W!l!lmeniıı wtJriki ve ka -
rar verilmeıD tçlın başka bir güne 
Wikoh~. 

Asi • 
.ın 

s=ec-=ı 
Terzilik Tahsili 
SACİT GtlNAY (ltadıUr) 

- Avrupa7a lenllllı: l&hllllne rll· 
mek lollJ'orunı. Gidebilir mlJ'lmT 

- Ayrupa7a 1-bılle rllmelr. itin 
Vekilet &aralmdan veril en kan.r a 
rasında lenillk olup olm>.dıtmı bil
miyoruz.. l\la&matlh Maarif veü.J.e
ilne müracaat ederek sb:ln için ka
rar verllme1l lmlı:lnmı ara7muı. 

YAIUP CEMAL (ltadılr.öy) 

- Gazetenize bir melr.lup yanp 
J'Ollaaam dereeder misiniz? 

- Eter me1leflmlı.e 111sunaa, 1a-
11 lıJlerlne bakan he7elçe miinaslp 
cörültlne evet. 

111. KE:\IAL CANOGLU (Erüp) 
- Baaallıaneden baılr.a baYa lşle

r lyle uinfan müe ese vu mı? 
- Byel. En eli M eteoroloji mlie&

aosesı yardır. Bunun Tilrklyeııln dörl 
bir köteslnde memurJarı vardır. Fa
al haldedirler. 

GALİP KÖKSAL (Mlsırlıotlu) 
- Fototratımı ıönderdlm. BenÜ'I 

tahlil edilip l'Uetede neşredilmedi? 

- Folofraflar ıazetemlse ••!iş 
111'18iyle 1-blll edilerek nqredll
melr.ledlr. Ancak ılzln folofratmız 

maaleaef dOl7ada mevcut deflldlr. 

FEll.İDE TUNA (Kadllr.ör) 
- aad7oda Tana l'eceBI 7ap17er

lar. Acaba ne saman? 
- Bu luuwıla dotrudaıı ıllıiru:ra 

radyo l<lareolne mtiracaal elmek ll
ıumdır. 

Sizi; SOGUKT AN, NEZLEDEN, GRiPTEN, BAŞ. DIŞ 
ve bUtun a§rılardan ve kırıklıklardan 

koruyacak lllçbr. 

Sayın lstanbul Telefon Aboneler ine 
Silll ııantnlı 15/ 11/ 1939 da saat 15 de faali7ete teçecektir. Abonelerimizin 

evvelce tArn;f adflAl!l 939-940 telefon re hberlni o saatten itibaren kullanmı

ya bqlamalannı "Ye rehbere müracaat e bneden abone aramamalarını bilhassa 
rica ederim. Müdilriyet (9667) 

• 
1 • a Si 

1940 küçük cari hesaplar 
İKRAMİYE PLANI 
Keşi.deler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinciteşrin 

tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en a.ı: elli lirası bu
lunanlar kuraya dahil cdı:leceklerdir. 

1940 iKRAMİYELERİ 
1 Adet 2000 liralık - 2000. - Lira 
3 " 1000 " - 3000. - " 
6 " 500 ,, - 3000. - ,, 

12 " 250 ,, - 3000. - ,, 
40 ,, 100 ,, - 4000. - " 
75 ,, 50 " - 3750. - " 

210 " 25 " - 5250. - ,, 

Bankasına para yatırmakla yalnız para b iriktir
m~ olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş olursunuz. 

IKDAı.~ 

---------------------...~---~ İstanbul Defterdarlığından 
ittifak 

•• 
Herkesin Uzerinde Aclr .. l 

Ettiği Bir Hakikat: 
Ssra lllülıellefln 
No.adı 007adı 

Mahalle soka it V err!nln Mil< 
t.,ı - No. malralu ı.n Nni Sene Nla. ----------

1 Avram Al- Kundura CaJur ağa Mil- 63.00 6.97 K . 1938 '!' 20 

Sabah, Öğle Ve Akşam Her Ye
mekten Sonra Günde 3 Defa 

maz 1imes tamJrci!i Jet C. 35 

2 Mümtaz Kahveci 
K asap İlyas Yo
kuş çeşme 24 

1.39 B. 
1.25 z. 

54,00 7.87 K. 
1.16 B. 

Kulltıınmak 
Şartile 

RIDYOLiN 
Ditlerioizi tertemiz, 

bembeyaz ve 8apasağ

lam yapar. Ooa Yirminci 
a8ır kimyasının harika
larından biridir, denile
bilir. Kokusu güzel, lez
zeti hoş, mikroblara kar
tı tesiri yüzde yüzdür. 

3 Behzat ~bzeci 
Savaşan 

4 Süleyman A4çı 

6 Cevat Sebuci 
Mehmet 

Kundura 
ı6 İhsan .. klcisl 

7 Mehmet Mobilyacı 

Erdem 

8 Mehmet Mobilyac ı 

Erdem 

9 Hasan Ca- Demirci 
k ar 

10 Ahmçt 
Kaymak 

ıobacı 

Köfteci 

A . Bayaz.ıt Seb
zeci Sok. 4 

Çakır ağa Te
ceddilt Sok. 17 / 2 

İnebey Kovacı 
Dede bili! 

inebey M. Ke
mal Paşa 25 

İneb. M. K. P. 

52/1 

İneb. M. K . P . 

52/1 

K. Hatun Mil· 
Jet C. 131 

K . Çeşme Ca
mii S . 12 

11 Recep 
Girgin 

Kunduracı ine-bey M. K . Pa
şa 42/3 

A. Beyazıt K . 

1.81 z. 1937 '!' 35 

45.00 2.55 K. 
0.51 B. 
0.46 z. 1938 '!' 25 

36.00 4.13 K . 
0.83 B . 
0.74 z. 1937 % 25 

96.00 4.13 K . 
0.83 B. 
0.74 z. 1936 % 25 

72.00 5.30 K . 
1.06 B. 
0.96 z. 1936 % 20 

96.00 0.30 K. 
0.06 B. 1938 % 45 

96.00 0.30 K . 
0.06 B. 1938 % 45 

45.00 12.68 K. 
• 2.54 B. 

2.28 z. 1938 % 30 

54.00 6.45 K . 
0.48 B. 
0.97 z. l 937 ~'(, 25 

48.00 5.66 K. 
1.37 B. 
106 z. 1938 % 30 

45.00 3.42 K. 

Kullananlar, dişlerini en ucuz 
şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar 

12 Ahmet 
Ak 

13 Mustafa 
Adalı 

Sütçü M. P . 316/1 

Kundu racı K . Çeşme Ca
ve tamirci mii Sok. 11 

0.68 B. 
0.61 z. 1937 % 25 

90.00 1.72 K . 

0.34 B. 
0.31 z. 1937 % 2~ 

Sabah, Öğle ve 
mekten Sonra 

Akşam Her Ye
Günde 3 Defa 

14 Rız.a Boyar Boyacı ve 
lekeci 

15 Ahdullah Manav . 

H . Evhat İmre• 
hor 132 
Ç. Ağa Millet 

Cd. 65 

156.00 9.79 K . 
1.96 B. 1938 % 30 

90.00 5 60 K . 

l.l2 B. 

Dişi erin izi Fırça/ayınız 
Biman 

16 H üsnü oğ- Kömurcü 
Ju Mustafa 

):"alı AJboyacılar 

14 

1 Ol Z. 1936 % 25 
63.00 6.41 K . 

1.28 B. 

................................ ~-
! 17 

Cerrahpaşa Cad. 

24 

1.15 z. 1936 % 25 
54.00 11.42 K. 1938 % 25 

:?.28 B. 
İkinci İcra Memurluğundaını: 
Anastas Nevşehirli oğllunun Yu· 

suf zimmetinde alacağı olan pa
ranın temini için tahtı hacze alı
nıp tamamınaı (1628) lira kıymet 
takdir cdLen Boğaz :.ç.nde Sarı
yerde çeşme sokağında (ooki 7,7 
mükerrer yeni 21,29J No. lu sağ 
tarafı (32) sol tarafı (28) çap ar· 
ka.;ı şahsı ahar hissesinde bulu
nan maili önü yol ile maıhdut bir 
dükkfuı (2004) No. Ju kanun ah
kamına tevf.ıkan aç;k artırmaya 
konmuştur. Mezkür dükkan yeni 
türbe çeşme sokağında (19) n u
merotaj al1ındadır. Evsafı: Cep
hesi iı;tor kepenkh ca:mekiin ze
m W çimento arka:;~nrla .a.hşap 
bir bölme vardır. 1 ınci kata ah
şap merdiven i:e çıkılır depo ha
lindedir. Tavanları bakkal lava
nıd.r. Umum mesahası (37) met
re murabbaıdır. Ve kiimiılen bina
dır. Bu gayri men•kule ait şart -
name 16/12/939 tarihinden iti - ı 
baren herkesin görebianesi için 
ıcra divarrhan<'Sinde aç·k bulun
durulacaktır. 

Bmnci arttırması 27/12/939 ta
rihine müsadif çarşa:mba günü sa
at ondan on ikiye kadar fatanbul 
ikinci icra da!re1indc icra oluna
rak muh2-,,.,en kıymc'in yüzde 
ye.an~ b • • bulduğu takdirde 
en çok ar •. ı. Jna iha.e edilecektir. 
Böyle bir bedel olde edilemez ise 
son arttı ranın taahhüdü baki kai
m ak şartile aıi tınna on beş gür, u
zatılarak 11/1/940 tarihine müsa
di.f perşembe günü ayni mahal 
~saatte icra olunacak ikinci art- 1 
tınnada en ça.k arttıranm üstün
de bırakılacaktır. Satış peşin pa
ra iledir. Aıttınnaya iştirak eden-
1er şartnameyi okwnUŞ ve bütün 
analümatı a;Iarak muhteviyatmı 
kabul c-tm~ addolunur:ar. Hak -
!arı tapu sicilile sabit olmıyan 
ipotek sahibi alacaklı:!ar He diğer 
aliikadarların ve irtifak hakkı sa
hiplerinin bu haklannı hususile 
faiz ve masrafa dair olan idd ia
larını evra>kı müsbiteleıile bir:iJ<. 
1e (20) gün içinde dairemizin 
938/2481 No. Ju dosyasma bildir
meo:eri ve fazla malümat almak 
istiyenlerin her zaman mezkür 
No. ile müracaat edebilecekleri 
ve talip olanların muhammen 
kıymetin % 7,5 ğu nisibetin.de pey 
akçesi vcy a milli biır banka te
minat mektubu ibraz e tmeleri 
ilan olunur. (22096) 

İ\stanbul AsHye Dördüncü Ti
caret mahkemesinden : 

Bir ticari ilı tiıliıftan dolayı ti
caret kanununun 71 0, 711 ve anü
teakip maddeleri hükümlerine 
tevfikan talep üzer ine mahke -
m ece satılıınasına karar verilen 
3000 Ade t salamura koyun der isi 
25/11/ 939 tarihinde saat 10 da 
maılların buılunduğu Yedikule 
Kazlıçeşme Beleşçi sokak 11 No. 
da bilınüzayede satılacağından 
almak istiyenler in satılacağı ta
r ihte ıınezkür yerde hazır buluna
cak mahkemerun memw-.una mü
r acaat eylemeleri ilan olunur. 

İstanbul İcra Hakimliğinden: 
Galatada İzmir,ioğ"ıu han No. 1 

18 ve 19 da ve yıne Beyoğ,u Ci- 18 
hangir Somuncu sokak Çokşükür 
apartımanı 6 NÖ. da iken halen J 
ik.arr.ecgahları meçhul Katina ve 
Yorgi Sırımcıoğlu Emniye ~ san· 
dığından fa;rkraz ediıcn 9658 ııra 
20 kurUŞ için ipotek gösteri.en 
Tuphane, Cihangir mahal.esi So
muncu sokak eski 22 yeni 24 No. 

Osman 
Güven 

Refet 
Haf:an kızı 

19 Abdur • 
rahman 

20 Sabri 
Bodur 

21 Sabri 

Bodur 

22 Ali Vo-·lu bir apartımanın '.e 40 h'.ssesi 
için borçlar tarafır.dan bede.in 
ademi tediyesi doby,silc 3202 No. 
lu kanun ahkam na tevf:kan san- 23 

dıkça muvakkat ihalesi yapıla -

gon 

Salih 

Erdekli 

rak evrak 28/Nisan/939 tarih:n· 

K ese 
k!ııl:ıtç ı 

Sebzeci 

Debag 

Kömürcü 

KonıtirciJ 

Kunduracı 

Kahveci 

1nebey paşa Kara 
Mehmet P 11/l 

Kazhçeşme K i
rc('li sokak 4-6 

Hobyar K . M. 
Paşa cad. 28 

J-Iobyar K. :P..f. 

Paşa cacl. 28 

Çakır ağo Cer-
ruhpaşa. 49 

j .... e-b<"Y Ordu C. 

379 

2.05 z. 
202.50 11.18 K. 1936 

24 ıı. 

117.00 22.75 K . 1936 
4.55 B. 

45.00 3.59 K. 1937 
72 B. 

45.00 3.59 K. 1937 
1.72 B. 

54.00 8.29 K . 1937 
l.G6 B. 

50 kfl. 27.31 K. 
yev- 11.58 Hava CX ) 
mJye 

25 

40 

20 

20 

30 

de makamım•za t~vdi ve 29/4/939 
tar:h 939/354 kanır No. siic mez
kur kanunun 46 ıncı maddesinin 
delfı.:cti e 40 ncı madde mucibın
ce kat'i ihalesine karar vcr'.lnıiış 
ve evrak 4 ncü icra daires:ne ve
rilerek 939/1865 No. yı Z.:mıştır. 
Gayri menkulün içcr:sinde bulu
nan yukarıda ikametgahlar. gös
t erilen ve hfı;cn meçhul bu~unaıı 
bu şahıslar hakkında icra iflas ka
nı.;nunun 135 nci madtlesi muci
b;·n~ gönderilen 15 günlük t ah
liye emrine karşı tarafınızdan va
ki olan 5/Ey lü./939 tarihli itira
zı-nız üzerine~ mürafaaca hal:'.e
dılmek üzere gün tayin ediimiş 
ve tarafın:za tebliğ edilmek ü
zere gönderi.en da ve iye . 
J.erin her iki ikametgahınıza 
göre davetiye arkas:·na mübaşı
rin vermiş olduğu meşrubata bi
naen biliıtebliğ iade edilmiş ve 
d urll.$ma sırasında ~bu davetiye
lerin ilanen tebliği.ne 17 / 11 / 939 
tarihinde .karar verİ!.ı.!rnL'1lir . 

(X ) itiraz komi!f)'onunun 11 / 4 / 1939 tarih ve 48734 sayılı kararı. Şubece iti-
r az edilmiştir. 

Samatya Maliye ~ıbcsi mükcllc!lerindcn yukarıda adı, işi, ticarctgi.ıh ad
resi yazılı şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini bildirn1emiş ve tebelhiğa sa· 

15hiyetli bir kimse göstermemiş ve yap• lan araştırmada da bulunamamış ol-

duklarından hizalnrıntia gösterHen yıllara ait kazanç ve buhran vergilC'r ini ve 

z;,ımlarını havi ihbarnamelerin bizzat k endilerinc tebliği mümkün olamamış

tır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun JO ve 11 inci maddeJcrine tevfikan tebJiğ 

yerine geçmek üzere ilfın olunur. (9640) 

-~ ............. ~fiili 
EUTSGHE LUFTHANSA 

Kış Uçuş 
SALI, t-~RŞEMbE 

Tarifesi 
ve CUMARTESi 

lstanbui'dan Sofya, Belgrad, Budapeft• 
ve Viyana üzerinden Berlin'e 

.liıiın müddeti 10 gündür, müra
iaanın muallak olduğu 4/12/93~ 
saat 14 dür. Mezkur günde gcıl
meniz gelnıediğ"inn taJkdi.rde bir 
vekil gönderme-njz bunların ade
mi ifası halinde mürafaanm gı
yabınızda devam edeceği dave:i
yclerin 1ebliğ makamina kaİln ol·/ 
mak üzere i:an olunur. (22094) 

Sof) adan Se!i'ınik ve Atina'ya irtibat vardır. Daha ziyade ma
lümat almak, biletler ve kayıt m uamelesi için aşağıda vekil
liğ"e müracaat edilmelidir: 

HANS W AL TER FEUSTEL 
Galata Rıhtım No. 45 Telf'fon:41178 · Telgraf HAN3AFLUG• 

ı_iN_H_is_A_RL_A_R_u_M_u_M_M_o._o_o_RL_O_G_O_N_D_EN_. 
Cinsi 

Yamalık kanavlÇt 
Çul 

.Cuval 
Iskarta çuval 
Iskarta kanaviçe 
I skarta çul 
Yamalık k i'.lnavice 
Iskarta kana viçe 
Yamalık çul 
İskarta çul 
Yamalık çuval 
I skarta çuval 
1 - Nümuneleri 

ayrı ayrı saWacaktır. 

Mikta rı 

6000 
2500 
3000 
3000 

Kg. 

.. .. 

.. 

l\Iuhammen Be. 
beher kilosu 
Llro Kuruş 

00 
00 
00 
00 

l~ 

20 
08 
08 

Tutarı 

Lira Kr. 

900 
500 
240 
240 

00 
00 
00 
00 

% 7,5 teminat Eksiltme 
Lira Kr. Şekil SaaU ----
135, 00 Pazarlık ) 
75, 00 .. ) 
86.00 .. ) 
36. 00 .. ) 

5898 ., oo 22 1297 50 195, 00 Açık ek.) 
3291 ., 00 10 329 10 60, 00 Pazarlık) 14 
6000 .. 00 15 750 00 112, 00 .. ) 18 
3000 .. 00 22 660 00 99, 00 .. ) 
2000 .. 00 20 400 00 60, 00 .. ) 
2000 .. 00 10 200 00 80, 00 .. ) 
2000 .. 00 20 400 00 60, 00 " ) 
1500 .. 00 08 120 00 18, 00 .. ) 

mucib ince yuka nda cins ve miktar& 7azılı !!karta sar ııiar hizalannda gösterllen ıısuııerıe 

lI - Muhammen bedeller i % 15 nı uvakkat temlıı&tları hizalannda yazı hdır. 

lll - Arttırma 6/ Xll/ 939 cuma günü saat 14 de baııJıyacak ve aynı ııü nde bitmek üzere Kabataıta Levazım 
ve m ubayaat ıubesindeki alım satım komisyonunda 78pılacakbr. 

IV - Nümuneler hergün sözü geçen su beden ve mallar da Ahırkapı de posunda görülebilir. 
V - İstekl ilerin arttırma için tayin olunan gün ve Hallerde % U mllttarıııdaki ıüveıııııa paralari:rle blrwt

ona. elmeleri.. 8846 

23 - 1KİNCİTESRiN 1939 

1 2 3 4 5 6 1 ' 9 ı ~ 

_---. -----.-·--_, ___ _ 
-===·ı~ ·=--~ 
-- ---• .. -_._ •. -----

-- ---.• -- - - - . 
-~ ! --.=.·!~- -
• · ·- - ı-ı--
SOLDAN SAGA: 

- - Güzel bir taUı - Sirkesi sar
mısatı li.zım. 

2 - Hepsini birden açmak • Bir 
mevsim 

3 - Başına bir K ıellrse lı:mell 
esnasında Jizım. 

fı - Güzel bl.r köfte 

5 - Bal yapan - Cal&ı 

6 - .EU.I bir harf. 
7 - BlrJslnln lr.uJTlliuna ip lak• 

malt 

8 - Bir rakı • Edat 

9 - Para - Bir 'idil 
10 - BinUllerln elleri 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Kusura bakmamak • Elektrik 
olmadıiı uman Jşe yarardı. 

2 "'- Cln&'enece çocuk - Baf lamalr: 
ıeın ı.aıun. 

3 - Yumru - Gelin kaynana mu· 

habbctı 

4 - İçki - Komşu devlet. 

5- - Ku'lu sesi - Eda t. 

6 - Kapı - Kumaş yapılır. 

7 - Aynı heeeyl ik i dera tekrar .. 
arsak en btiy ü.k papas - Ba· 
yağı. 

8 - Şerbeti meşhur blr m eyva 
9 - Anadoluda elbise ismi - Garca 

10 - Orta - Cennetkn tıkma 

- -~.-- . ~ .. .... . . . . .. 
ANK A RA 
22. 11 - 939 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 RayJ:m .. rk 
100 Beıga 

100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
ıoo P ereta 
100 Zloll 

100 Penı-ö 

100 Ley 

100 Dinar 
100 Yen 

Kapanı, 

5.23 
130.36 

2.9G7S 
6.825 

29.30 
69.37 

21.40 
0.97 
1 .612~ 

13.615 

23.8075 
0.9187' 

2.495 
31.4725 

100 İsve~ Kr. 31.175 
100 Ruble 

ESHAM ve TAHVİi .AT 

Esham ve tahv il&t üzerine muar 
mele olmamıştır. 

TAKViM ve HAVA 

23 İKİNCİ TEŞRİN 1939 
PERŞElIBE 

11 inci ay Gün : 326 2. Teşrin 10 
Hicri 1358 Rumi: 1355 
Şevval 11 :Kasım 16 

Güne~ 8.5> Akşam: 16.4~ 
ötıe 12.00 Yatsa: 18.22 
İlılndl 14.31 imsak: 5.3 

- HA VA VAZİYETİ 

Yeşllköy meleoroloJI istasyonun
dan alınan malfmıata l'Öre hava TUl'

dll!l bölün böl&"eleriııde kapalı •• yu 
7er 7atışlı ceçmif, rüzcirlar dofu 
böl&'olerde sair.in lr.ahmş, E•enln ıl· 
mal kısı.mlarlyle, Trakya, Kocalll 
bölgelerinde ve Karadenlzln rarp 
taralJariyle Marmara, Ere denizinde 
flmali lstikamelte kuvvetlice, dlt er 
7erlerde cenubi istikametten orta 
lr.u..vetıe esmlıllr. 

Dün İstanbulda hava kapa!& ve ya
flllı ıeçmiş, rüzcir ılmalden saniye
de 4·6 metre bula esmiştir. Saal 14 
de bava tazyiki 1021,2 mlllbar idi. 
Suhunet en :rükselr. 12,6 ve en dii· 

,fti1ı: 6,9 sanUrral lr.aydedllmlşttr. 

-------------~ 
J(anunl l\4ünıesalll ve Ne5rlyat Di

rektörü: A. Naci, Butldıiı Yrr 
at 


