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MOSKOVA_ IEstonya Kar~sularındaBir 
MÜLAKATLA~ Sovyet Gemisi Torpillendi,, 

Alınan Hariciye Nazırı Von Ribbentropun Mos
kova seyahatinin Türkiye Hariciye Vekilinin 
Rusyada bulunduğu bir zamana tçsadüf etmesi, 
bu tesadüfü tesadüf olmaktan çıkararak ona 

Varşova Teslim Old 
· hususi bir ehemmiyet ve mahiyet atf edilmiye 
nıüsait bir şekle sokmuştur 

Yazan : Hüseyin Cahid Yalçın şükrü saraoogıu 
S aracoğhınun l\loskO\a seynlıa-ı 

1 
M k d 

ti büHiıı lliİll.)anııı nlfı1msm•. Saracogv u os ova a 
•
6
1'ada ('Crf'ynıı cdccc·k miizalwrcln ıi-

Estonya Hariciye 
Nazırı Alel8cele 

Moskovaya Gitti ~rine Çt'kt.iği hir sırada, hirdcnhirc ı · h • 
~nıanla HariC'iy" Nazırı roıı JWı -, s t R• ı·ı Mu•• Jm 
" 

.... ~:tİrol)Iİ•iutıiıind~lılİl\itli<.,ı,s1l,oın'c:•~,1kı dııa.'\~·ıentllcırddilı-. ovye ı ca l e .. , .... ., •" _, l\foslcovıı. 27 (A.A .) - Almıın Hariciye 1 bent rop mufrezeyi teftiş ctmi8 \'e sonra 
ak T 1 y Nazın Von Ribbcııtrop merkez hava mey- müfreze Alınan llnrlcıye Nııı.ırının önün-.... ıa, :t.ahiren. Alman~ n JlariC'i:rc . den ceçrnıştır. 

~tııırı Uusyaya tnmamcn baska emas ar apıyor danına s~n~ ::·40 da Hıtlerın şahsı tayya- Alman heyclı 38 kışıden miırckkcptir ve 
•~ heb1er(lcn dolayı J•elİ) or. Ga - rcsile ge ınış ır. l Danzig umumi valısi Förstcr de Von Rib-
""'lel "' Hava meydanında Hnricıye Komı er beııtrop'u refnknt eylemektedir. 
h ere nksc<leu '-':arı resmi izn- k" M k g nlzon ku 1 

t o7 munvirıi Potcm m, os O\"ll ar • Estoııya Hariri~ e Nazın lUosko\'ada 
~a a giirc, Almanya Jlnriciyc 1 ]' R .bb t Moskova mandanı general Sıjuvotfo, Alman blıyllk Mo kova, 27 (A •. A.) - Estonya Hariciye 

ll7.lrı J..clıistnıı mc~l •si hakkm· I' 0 n ' en rop un clçisı ve sefaret erkanı \'C itı.ılya buyuk Nıız.ırı Seller tayyare ile saat 18,10 da bu-

~ bazı cihetleri gc)riı~mek üzere S h • ı~ • • 1 I k •ı • • • elçisi tarafındon karşılanmıştır. rnya gelmiştir. Kendisine Estonyanın Mos 
• b OSl>ova yolunu tutmuııtur. l"nkni eya atı -ıarıcıye I' e l ımızın Ha\•a meydanı Rus ve Alman bayrak- kova \"f' Moskovanın Tallın clçilerile Es-

U Reynlıatin 'J'lirkiyc llnridyc ""' - • k lnnle donablmıştı. tonyıı mcbusan reisi hukukçu Ulwoosts 

~İnin Uı~syada lmhınchıb'11 ı_ı_i~_7.DDUl-'ı ikametini Bir Müddet Uz ataca Başında muzikn olduğu halde bir nskcrl refakat etmektedir. 
les.-uluf etmesi bu tc~nuhıfu tc~m· mOfrcıe sc!Am resmini yapmıştır. Von Rıb ( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 

Estonya Cümhurrelsl 
Constantin Paets 

ü~m~~~ıbrn~ko~~u~ •• -~ 00 00 ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~--d'• • • ı 

:-;elıe~nıi?·ct ~·c m~hiyet ntfcdil·lŞukrü Saracogv lu Moskova Varşova Nasıl ou··ştu·· 
ı:;e ınusaıd hır selde sokmn~hır. 

~~lt~Cnil!rse _<lenil;ın, cu ufak ~~.r - Dönüşu·· su·· kreşe Ugv rıyacak Londra, 27 (Hususi) - Varşova 
'ue.ıa lııle hır mana çıkarmn~a ça-
~ ıni.a.fclddrelcr ~u sıradaki l\los- :Moskom, 27 (A.A.) - ''llavns., 22 günlük kah~~manca :~r;~da~~a-
~ nıısafirlt>rinio buln.'-maJarına. Scwvetl~r hirli~ri komiserlf'ri konseyi reisi \e Jİariciye .Komiseri B. d~? ~~nra b~gun saat · e uş- .,.._P_A_R_/_S_--:~21, <A. A.) -1 ı 

f ;- :, lo..;"" hirt~Jrnn nı~nı>l~r t- Alolotof h ıgun öğle ycme~ni Türkiye Büyük l<~çiliğinde Tiirkiye Hari- muştur. Şehır gerek havadan ve ge- f27 ey!Ul a! ~:ı.rn 1 
d~~l'ğe~ !.:alış.'l.C.aklnrtlır. Ni~in böyıeJ ciye \'ekili B. Saracoğlu ile beraber yemiŞtir. Yemekte l\lilli Müdafaa rekse sistemli bir surette yapıl~ tebliği: 
""'iinı· ı·ıu·· "' 1. 11 · •th et • . 1 , .1 f .1 H • . k . 1.w. k~ 1 b topru bombardımanından tamamıle B .. J .f ··f 1 · ız·n ~ yor;' ıre < mso}'ı ı am • komıst'rı nıareşn \orotiı o ı e arıcı~·e onuser ıı;ı er anı ıazır u- . ~ .. .. ..h. b. ugun ccşı mu reze crım ı 

nıeğe bir hak '.·o· ktur. çÜııldi son i\l ı t hır harabeye donmuş ve mu un ır faaliyeti ile gecwiştir. _, unmus ur. . . ·
1 

· f B ·· 
ay Zıtrfındal<i nıJ•':ı.lnr 0 kadar gnrilı ~ mıktarda zayıat \'erı mış ır. u yuz- 2"" (A A ) 
ve Zıthir"n nl<ıl cmlf'z bir surette B. Molotof ile B. Şükrü Saracoğ- ver~.cwi bir tarzda d~~am etmiştir. Dün den şehirde yaşamak imkanları azal- BE RLl N lr~bliğ:. · -
tecelli fttl ı · 1 d. 11 - lu arasındaki konusmolar çok dosta- de ogleden sonra ıkı devlet adamı u- mıştır. Bombardımanlar neticesinde . n 5 m ı en z ın~ sıı.,'lluya- . . . · . Şark ccbhesinde: 
tak llıtiınallcri bile hirdcnlıir<' rcd _ l;le bır hava ıçınde ve memnunıyct ( Sonu 3 üncii sa)·famızda ) şehrin su ve kanalizasyon tesisatı Alman kıtr.atı Sovyct hiıkü-

. ıletnıekte insan tereddüd lıissediyor. I bozulmuş olduğu~dan m.uhtelif salgın metile kararlaştırılmış elan hu-
N~ka.dar ~arib bir söz söylcnSt:J: N • ş f 1 • • E b • hastalıklar baş gostermış ve 3 hasta- dud hattına yaklaşmaktadır. 
Kı~ılıilır? lk>llii! Olabilir! gibi hir azı e erının ene ı hane de bombardımanlarla mahv?l - Muhasamatın başlangıcında 
bı•ıtaıca ile kar"'ılanm" "sı zaruret muştur. Esasen Polonyada vazıyet 
.. __ . " ""' ld - d açık bir rehir olarak telakki e-~bctmı~tlr. ~ • 1 tamamile kaybedilmiş o. ugun an 

~ B k ı d k p 1 dilmiş ve buna göre muamele-.Almanya Hariciye Nazırının Mos- an a ar a ı ~ ra arı Varşova ~umand~?ı şchn şa~~~nz .. o· ye tabi tutulmuş olan Varşova, 
k~~ayı ziyareti ve bu ziyaretin H:ı- a, ı~.rak teslım etmeI:,rı muvafık gormuş- kumandanın aldığı eski kale-
l'ic:ıye Vekııimi7Jn orada bulunduğu tur. lerin ihyası ve bir kısım sivil 
tanıana tesadüf ctn·~i etrafında halkın teslihi gibi tedbirler üze-

rine müstahkem mevki haline 
konulmuştur. Bu müstahkem 
mevki üzerine yapılan taarruz 
neticesinde dün şimaldcki ilk 
hatla cenuptaki ikinci hat e>Ji -
mize geçmiştir. Bu muvaffaki
yetlerin intıbaı altındn kalan 
Leh kumandanlığı bu sabah 
şehrin ve garnizonun teslimi 

teklifinde bulunmuştur. Ordu 
ba.c:lkumandanı teslim müzake
relerini yapmağa geııcr::ıl Bla
sovitz'i memur eylemiştir . 

Hnva kuvvetlerimiz Mödlin 
müstahkem mevkiinin mühim 
asl<eri hedeflerini bombalamış -
tir 

( Sonu 3 üncii AAyfamızda ) 
biz d? ~ncak uzak mcmleketıcrin ga- Bir Amerikalı Gazeteci Göbbels'in ihtikar Yapan 
~ıleri gibi ineli ve şahsi surette 

~r mUt:ılea beyan edecek vaziycttc-ı Sualine Ceııap Veriyor Beş ru··ccar 
. Yiı. Çünkü bu bizim için de bir tesn- ı 
d~(tUr, hiç beklenmedik bir hfı.dısc-, Londra, 27 (Radyo) - tntcrna.tionale News Sern·ice muhabiri llll~- Teczı·ye Edı·ı·ıyor 
dır, evvelce haberimiz olınıyan bir hur gazeteci ve maliyeci Knicl;:cr Hn.J,er bu~ün Pariste çıkan Paris-Soir 
Ytniliktir. \·e diğf'r ga1.etelerde hliyiik ~aos:ı.'>yon uyandran ifljaatta bulunmuştur. Avrupada harbin başlamasile 

Evvela akla gelecek düşünce: Mos· Hatırlarda olduğu üzere uıı· t•.aft;ı k~dnr/ınuhtelıf bitarnf ıne.~le~ctler bankaların- şehrimizde gıda maddeleri üzerin-

Barbaros Günü Dün 
Merasimle Kutlandı 

~~~ada Saracoğlu ile Sovyetler bir- eweı ycdı Alınnn ııazırınııı düııyrınııı ( Sonu 3 uncu sayfamızda ) de ihtikar yapmağa kalkan 5 tüccar 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~h~~~~~™~nawW~ 
cek ınüznkerc1erde Alman Hariciye te yapılan ihbarlardan sonra bu beş 
Nazırının da bulı.:nmasınn Rusya tlip· tüccar hakkında zabıt varakası tan-

lonuıtları tarafından lilzum hissedil- HOSEYı• N CAHiD YALÇIN zim olunmuş bu suretle ihtikar yap· 
iniş olmasıdır. Fakat biz buna ihti- tıklan resmen sabit olmuştu. 
tn..~l veremeyiz. Çilnkü evvelce bu hu- Ticaret Odasında teşekkül etmiş 
austa '!'i!r

1

c huh.umetinin de fikir ve H ı·tıerı· n Yazd ıg" 1 bulunan ihtikar komisyonu bu beş 
~Üt:ı.Ieası alıll!llnk pek tabii idi. Onun muhtekir hakkında tatbik edilecek l . 
çın, eğer Fon Ribbentı .'>pu:ı ı::eyaha- kanuni muamele etrafında tetkikler-
~ 'lal.ikaten bir te.:>adCf n:-ticesi de- ', den sonra iaşe kararnamesinin 9 un-
gılse, mt;tlnk:ı Saraco~lunun Mosko· cu maddesinin tatbikine karar ver -
Vacıaki ilk temasları ve müzakereleri miştir. 
~nas.nda hissedilmiş müşteıek bir Bu madde belediye ve vilayete her 
ıııum neticesinde vukua gelmiş bir ' nevi istihlak maddelerinde ihtikar 
:n~et eseridir. Yahud, doğnıcian yapanlar hakkında geniş ve oldukça 
0!.'1lıy3. bir t<.leb ve ınü:-acaat ncti-ı ehemmiyetli satiıhiyetler vermekte-

Cesidir. dir. Bunlar arasında ihtikar yapan 
A.mnr!ya Haıiciyc N:.> .. :rı Fon füb- Kitabını Türkc. eye tercüme etti tüccarlara ait ticarethanelerin mu-

bentrop ta hazır bulunduğu lınldc 1 ( Sonu 3 üncü sayfamızda ) 
:Mrc;trovada Sf:1rncoğlik. cereyan ede· 1 ~ • 

C~k mlizıı.:crelerin mevzuu ve netio!C·ı ~ y E~· ı SABAH 
81 ne ola bili"? • ,. Halk Tipi 

Radyolar 
Ankara, 27 (Hususi) - Halka u

cuz radyo temini için yapılmakta o-

Preveze Kahramanının Hatırası 

Hürmet Ve Takdirle Anıldı 

nu babdn müsbet mütalenlar ve 1 
tahminler yapmadan e'!Vel, mu .1 
hak1.ak ve kat'i surette menfi bir 1 

hüküm vermek daha kolaydır. Yani 1 
bu !ct.nuşmalnrın hedefi ve neticesi 
T,ürkiyen;n biiyük garb demokrasile
ri ile mevcud. karşılıklı tuahhüdler 

1 llkteşrinden itibaren sahife adedini iki misli çoğaltmış, l 
münderecatını zerıginleştirmiş fJe büyük bir alaka ile takip 
edilecek çok güzel ve mühim tefrikalarla intişar etmige buş
lıyacağı zaman iistad Hüseyin Cahid YALÇIN'ın büyük bir 
itina ile Türkçeye çevirdiği asrımızın ba en mühim kitabını 
da kari/erine sunacaktır. 

lan tetkikler şimdilik bir müddet için Vali Liıtfi Kırdar Barbaros'un ttırbesl önünde 

Hüseyin Oahld Y AL{'IN 
( Sonu S Uocü &ayfunızda ) 

tehir edilmiştir. Buna sebeb bu tip . . . , . . 
radyoların dış memleketlerden bu _ 'Dün'. on ~inci asırda yetışen v~ l am~ah ~~rbaros un bu hakimıyetl 
günkü ahval ve şerait içinde getiri- Akdenızde Türk donanmasının katı · tesıs ettigı Preveze deniz harbinin 
lebilmesinin imkansızlığıdır. hakimiY.etini teais eden büyük Türk ( Sonu S üncü saytaın•• t 
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v~~ M. sıFı':, =:- Zahire Ve Hububat !Odun Buhranı Mezarlıklardaki A!~~J!1,i~!!!. Tıırtıo 

m~ ıza ~3:ın ıJUf ti1ff1. r a~ı~ Fiyatlarında Olmasına Sebep Hurda Demirlerden ::., ~tizm~.:.;:on:::;:: 
yet Damat F erıtlın Hoşuna Gitmıı tı Mühim OüşUklUk Görülmüyor istifade Edilecek ;:-:,=:~ıı:ıı;cı:,: ::!.: 
Gerçi fırkanın uıl azalanndan bir kılmı Refik Bey de bas bulne mGd1lril olmut- Son gOnlerde zahire ve hububat lstanbulda odun ve mangal kömll- Son gllnlerde A vnıpadan ithalitJn sınde Atlnaya hareket ~yor. 
memlekete dönmilflerse de ~enQz topla- tu. Fakat vekilharçhktan çekllmemlfti. fiyatlarında başlıyan fiyat düşüklüğü rU buhranı olduğuna dair çıkanlan ri azalması yüzünden piyasadaki demir 1 Bu ?~nlara her senekınden bl!'lt 
nıp fırkayı tekrar tefkil ve ihyaya vakit Son zamanlarda bir ekonomi lbtilAaına tu- ehemmiyetli surette devam etmekte- vayetler teeyyüt etmemiftlr. Yapılan mevcudu gittikçe azalmaktadır Ka- daha ıyı hazırlanan atletlerimisiO 
:Z n:!':eı!:melı::ar:~:r.se~b~ı!~ ::U~ .:ı: ~ek~: dir. Zahire fiyatlannda 5-8 kuruşa tetkiklere nazaran son Uç ay zarfında rabük demir ve çelik fabıik~sının Atinada ferden diğer senelerden iyi 
beyin dedilderl gibi, meclisin Tevfik pap darlannı eıwıtmete kalkıpnlftl. Yıllarca kadar tenezzül kaydedilmektedir. şehrimir.e gelen odun ve mangal kö- faaliyete geçmesile piyasadaki hurda derece tutması beklenmekle berabeıl 
bblaesine bpattmlması, bir mOddet IOll· efendiler1n1a pad119bhtuu bekllym lY1 " Sert buğday fiyatlarmda dthı de kilo mürU miktan ıudur : demirlerin mühim bir kısmı da satın asker ~lan en kuvvetli atletlerimiS • 
ra da iktidar mevldfne HClrrf.ye& ve ıuw bol yemek. biraz da dOnyalık edinmek is- bqına bef para bir dtif{lklük olmut- Haziran ayında '3 milyon kilo 0 _ alınmıştır. Bu sebeble inşaat işlerin- den Faık, Receb, Gali~, Abdürrah " 
evlAdlarının getirilmesi muadelete pek üyen saray halkının, yapılan bu ekonomi- tur. Bu suretle buğdaylar 4.15 j>ar&- d 4 .1 kil k"" Ur T d k 11 1 d · a1z • • fi- man, Alet İbrahime izin ahnamaınıf 
muvafık. müstahsen bir hareket olur ves- ye ldlrp bir ıün ayaklandıkları, Re!ili bir un ve mı yon ° om • emmuz e u anı an emır m emesınm ld w dan ı jf" de 
ae.llm. güzelce patakladıkian flltilrnişti. Terbiye- dan 4.lO paraya •. san mıs~ fiyatlı;-- ayında 12 milyon kilo odun 7 milyon yatlan da yükselmiştir. Bundan bat- 0 ugun . umum puan ~n ın 

S6zleri ile derdini dökmQe hem de ~ st, nazikliği kadar da p.kaca, takıllan bir nnda .~ para gıbi ehemmıyeW bır kilo kömür, Ağustos ayında 12 mil- ka hWdunetimizin Rumanyadan yap- ~esef yıne geri kalac~. • 
8eVIDedW Ahmed Rıza Beye yerinde bir zat olan Ali tman Bey yemek esnasında tenezzül vukua gelerek 4.5 kuruttan yon kilo odun ve 6 milyon kilo kö- tığı kereste ithalltı da yarı yarıya İzinleri ~lınmıı yann Ati~a~a ha 
kinaye savurmuş, afır bir sille yapıştır- bir. münasebet getirerek ~et~ii bu. hAdJ- 3.5 kuruşa düşmüştür. Pirinç fiyatla- mür. Bu son Uç ayda gelenlerden azalmış olduğundan piyasada büyük reket ~ebilecek olan atleUerıınız §UJI 
mıştı. seyı hlkAyeye mecbur etmıştı. Refık Bey ları 28 kuruştan 23 kuruşa inmiştir. b k "k b" h li la kalaslar azalmıştır H be aldığımı· lardır. 
Yanyalı Tahir Bey de kısaca söyliyece- ağaların, cariyelerin kendisine yaptıkları- Di • e b .. t .. h b b t ahir 1 • af ~ mı tarı ır ay 0 n geçen .. • • a r . . Atlamalarda: Süreyya, Muzaffer, 

lini vAdetmlşti. Fakat MSzlerini uzatmış, nı söylediklerini anlatıyor sofradakileri g r u un u u a ve z e erın mevsımden kalma stok da vardır. za gore alakadar makamlar §Chrıını- p la y 
pek dolaştırmışb. Hatıra, ıönule bakını- ıÜıdürüyordu. Tam bu nr~da tütüncilbap fiyatlannda da bir ili iki kurut alçal- zin muhtelif yerlerinde bulunan eski u n, avru. 
::rarak tekrar tekrar Ahmed Rıza Beye do- Şükrü salona ıirmiş, hızlı adımlarla Da- ma mevcuttur.Bakla fiyatlan da 3.12 MAHKEMELERDE : mezarlıklarda birçok hurda demir A.~malarda: Arat. 
kundu~uktan sonra meclisin kapatılma- mad .Feride sokulup kulağına etllmiştl. paradan 3.10 paraya inmiştir. Bütün mevcud olduğunu ve bunlann harici Sur~t ~oşularında: Fikret, Gören. 
sı üzerı~de ısrarla durmuştu ... ve: . . . Ve: . . . zahire ve hububat piyasası gevşektir. Mahkemeye verilen tayfa tesirat sebebile kaybolmakta o!duk- Na~ •. Firuzan. 

- Ali İhsan Bey ne guzel soyledı. Bızım - Şevketli padışahımızın rızli bir ıra- Buğday mevaridatı muntazaman 1 d"kk t al 1, b d Manıalı koşularda: Melih Nerimall 
bu işi gorüşüp düşünmemiz boşuna vakit desini paşa efendimize blldlrmeğe ıeldım. . .. . Dumlupınar vapurundan tüccara ~ını n~rı . 1 a e ~.ra .: .. u e • Maratonda. Ankaralı kil' ük Şev • 
harcamaktan ... 0 k ... ere .._. ... almaktan Diyerek geriye ~ı.ilmi .. ti Damad Pa devam etmektedır. Dun muhtelıf "t k . al tayf da mırlerden ıstıfade etmegı duşunmek- · ç , ., ., ,,_._ ,. ....... ,, • - • • 

1 
aı umaş vesaıre ç an a n ki Ali 

başka bir ~ mi sanki? .. Mademki Pa- şada gururlu bir gulümseme ile sofradan mmtakalardan şebnmıze 57 vagon Hamdi dün müddeiumumili-e veril- tedir. Şehrin eski mezarlıklarında • ·. . . . 
dişah.ımız meclisin kapanmasını lüzumlu kalkmıştı. Tütiincübaşı ile birkaç dakika buğday gelmiştir. Toprak Mahsulleri . t " S lta h ed Ih b" ~ . mevcud olan tonlarca hurda demir- Atıetizm teknık heyetınden Seınıh 
bulmuşlar, Damad Paşa hazreUeri Tevfik görüştükten sonra yanına çatırdığı Ali th- Ofisi piyasaya muntazaman mal ar- m!ş _ır.. u ~~ ~ s~ ıı:ıncı ceza den istifade edilecektir Türkdoğan da atletlerimizle birlikte 
Paşa ile görüşüp bu işin halli çarelerini san Beye de bir şeyler fısıldamıştı. Sofra- tm ktedi bakımı kendısını tevkif ettı. Ve bu WVV'VVVVVVVV~ Atinaya gidecektir. Gençlerimize mu• 
araştırsınlar. Bence sözü ayağa dQeQrüp dakilere ciddJ bir eda ile: ze e r. davaya bakmayı salahiyeti haricinde GÜMRÜKLERDE. vaffakiyet dileriz. 
mebusları bırslandınp ayaklandırmakta, - Beyler, kusura bakm:ıyınız. Şevket- BELEDiYEDE : gördüğü için suçluyu ve dosyasım · tık ·· bak 1 t · · 1 azar 
hiç yoktan bır hldise çıkarmakta mlna llm acele beni çağırtmış. Sız yemeklerıni- tekrar mUddeiumumilig· e gönderdi. İh .. d d• . . . mus~ .. ~. eşn~ı~vve P 
yok. Çok nazik, sayılı &ünler yapdıtmuzı zi lflyeUe yıyiniz. Beledlyeye • llnac•k yeni racına musaa e e ı- ıkmcı 7, Uçuncu 8 teşrınıevvel tari· 
ha~:1~ıkarnıamaııyız. Diyerek salondan fırlamıştı. memurlar Bir ln~•al d•v••ı len bazı maddeler hinde olacaktır • 
~... Feridin telAşlı çıkışı başta Ahmed Rıza Belediye muhasebe kadrosuna alı- Fatih belediye mühendislerinden . A • • Beden Terbiyesi latanbul Bölgesi Futbol 
Damad Ferıdin keyfine payan yoktu. Bey olmak üzere sofradakılerde haklı bir cak 1 Usabak . t" _ İbrahim Aksarayda lsmailin fınnı _ Lısanse tabı olan bazı maddelerın AJanlı§ından: 

Söylenen IÖZlerin Ahmed Rıza Bey üze- merak uyandırmıştı. Hele Damad Ferldin na memur arın m 8 1Dl 
1 ı "h ·· d ed"l · · · V 

hanları 15 .......... ;evvelde yapılacak • 1 nın ve Yedikulede Mehmedin yanan ı racına musaa e ı mesı ıçın e - 30/9/ 939 CUMARTESİ GUNU. 
rinde bıraktıp fena tesirleri açıkça his- Ali thsan Beyle gizlice görüşmesi hepsini ~ uu j ı YAPILACAK MAÇLAR 
aec:Uyordu. Renkten rell8e girip ilzüldiliü- kıskandırmıştı. Sofraya bir sessizlik, ne _ tır. Bunların miktan altmış kifidir. debagat fabrikasımn tamiri için ve- kiletten istenilen bazı maddelere dair 
nü zevkle seyrediyor, içinden gülüyordu. şesizlik çökmüştü. Ali thsan Bey de bir Ayrıca 10 daktilo da alınacaktır. rilen ruhsatnamelere bakmıyarak ve 1 m~~elere ait emir a.~a~ad.~rlar~ Takılm Stadı: 
Ancak Ahmed Rıza Beyin bu kadar hır- şey söylemiyor, düşünüyordu. Yanyalı Ta- Pro•I ne z•m11n gelecek? gu· ya alakadarlardan menfaat temin gelmiştır. Buna nazaran onumuzdekı Galata Gençler - Karagümrilk Saat ıo 
pal •-atla '--her hi d T 1 00 R Hakem: Rıfkı Aksay, yan hakem) ri Şev1'1 anmasına memnun Ouıı .... ~. r ayanamamıştı artık. abağındakl ta- Şehircilik mütehassısı Prosttan, ederek tamir yerine yeni inşaata günler zarfında talyaya 1 • uman- Çanga \'e SclAmi Akkal. 
sçcendirllmesiııi de pek istemiyordu. Ce- vuk budunu keserken thsan Beye dönmQş . . kt b b .. d . . Bel d' Uf t yaya 30 ton olmak üzere 130 ton su-
vlreceti entrtıalarda daha onun nice nice ve: beledıyenın yazdığı me u a ceva musaa e etmıştır. e ıye m e - . . . 
rolleri vardı. Bu sebeble kadrlnl yükselt- - Morışer, demişti. Pap hazretlerinin gelmiştir. Bay Prost Fransada bazı tişleri bunları vazifeyi suiistimal sam ıhraç .edılece~tır. Buruian ~aşka 
mek. babnnı bot etmek llzımdı. Koca fe- saraya çatırtılmasında bir ıtzlılik yoksa işleri olduğunu ve bunlan ikmal eder mahiyetinde saydığı için müddeiu - 45 ton tif~k ve bırkaç sandık luleta
Adcı yine bir entrikaya hazırlanmıştı. Ah- sebebini bize de söyleseniz de meraktan etmez ilk fırsatta geleceğini bildir _ mumiliğe vermiştir. Meşhud suçlara §J_ mu~telif .yabancı memleketlere 

Beıl ktaı 8tadı: 

Ortaköy - Beylerbeyi, Saal 
Necdet Gezen, yan hakemleri 
baykal ve Liva. 

15 HakeıD! 
Halid öz 

ıned Rıza beye atılan taşlardan hoşnutsuz- kurtulsak. mektedir 1. d""rdü .. ahk gönderilecektir. . bakan as ıye o ncu ceza m e- 1/10/939 PAZAR GUNU T APILACAK 
luk duymuı gibi bir tavır takınmıştı. Ora- - Ayni merak benım de içimi kemirl- wvv . .. Elll d 1 bl 
ita bulunanlan aaık 1UraUa süzdükten son- yor Beyefendi. DENiZLERDE : mesınde dun bu davaya devam e - rne 8 yen r MAÇLAR 
ra: - Pap bazreUerinln atze bir şeyler aöy- dildi. Evvela tuğlacı Yuvan şahid o- gUmrUk dal r e• I T•kılm Stadı: 

- Beylerden bazıları bu iş için Tevfik lediğlni zannediyorum. lzmı•r Vapuru seferlere larak dinlendi. Yuvan Aksarayda bir ŞiıU - Yeni Yıldız, Saat 11, Hakem: Bas 
Paşa ile ıöruşrnek vazıfesini bana veriyor- - Yalnız bir ,ey. Saraydan dönuncüye kahvehanede: F.dirne gümrüğüne bağlanmak il- ri Bütün, yan hakemleri Naci ve İbrahlıft 
lar. Halbuki Paclişahımız efendimizin Ah- kadar beni bekle, dediler. başlıyor üh dis İb b" ldı zere Kuleliburgazda (Nafıa köprü - Sungur. 
med Rıza beyefendi hakkında besledik - Yemekten sonra misafirler bir hayli bek Bir müddettenberi Haliçteki ha- - M en ra ım para a ' sü) adile yeni bir gümrük bq me- Süleymaniye - Kasımpaşa, Saat 13, Ha· 
leri phane teveccuhlerini ıöstermek için lem işler, nihayet merak ve lıkıntı içinde lard irö b 

1 
1zmi İsmailin fırınını apartman yap~~rdı murluğu ihdas edilmesine Gümrük kem: Halid Galib Ezgü, yan hakemleri. 

fırsat beklediklerini ııöylemek isterim. Sa- ortalık karanrken birer birer çekilip git- vuz a tam. e u ~n':11 r va: demiş. Dün Yuvan mahkemede böyle ve inhisarlar Vekiletince karar ve _ Rıfkı Aksay ve Selftml Akkal. 
uırım ki, pek yakında, bilhassa bir kabi- ll1İ$lerdi. purunun tamıratı bıtmiş ve gemı bir şey söylemediğini iddia etti. . . • . . .. A Bey koz - Vefa, Saat ııı, Hakem: iml:' __ 
ne ~eğişikliilnde. bu teveccühun mustes~a Da~ad Ferid yalıya yatsıdan b~az sonra havuzdan çıkmıştır. Bugün ilk sefe- Bundan sonra eski Fatih belediye bat rildıgı~ Y~~tık •. 0~ _Vekaletten M. Apak, Y:tn hakemleri N~t Şarman w~ 
eserı ıorunecektır. Bu itibar ve alaka ıle gelmıştl. Çok yorgun, kederli gllrunüyordu. rini lzmire yapacaktır. üh d" . Şe k t d"nl di O da ts- bu yenı gumrük daıresmm kadrosu Rahmi. 
bu işe ald görüşmeleri ben delil Ahmed Tıtriyen elini muhatabına uzatırken: M I f rl iNi I m en ısı v e ı en · gelmiştir Bu kadroya nazaran güm- Beılktaı &tadı : 
Rıza Beye!endı yapacaktır. - Mon,er, havadisler çok fena. er • n •• e . ere ~ ıyor ~ailin fırımn~a .~.~~?. l_lllifı~ rük dair~i bir baş memur, bir mua- Demirspor. Eyüp, Saat 11, Hakem ne-
~~~ırn~ı:~ıza ~e ıo~nUJte lA- Demiş, koltuğuna 11tıiıvennlşti. Birkaç l:vrudp.~da h:~:m .başl~as~~ yUteh- ınş~tdi~~~ıldıgı goruldugüdiıçınnl ~til vin ve bir kolcudan müteşekkil ola- tik Osman Top, yan hakemleri, hmail Dik 

~ı o ....... J'" mev ' :ıere' vermış- dakıka sessiz, hareketsiz kaldıktan aonra eye uşen emz emmye ı - ettınl gını ve sonra mer ve erın- . b" . d 't"b men ve Şevket Yörük. 
ti: ~la~ yüzünu. ":'ldurmüı, çarpan ~re- yav~ yavaş ıözlerlni açmqtı. Tasalı bir zünden lağvedilmiş olan Mersin se- de ufak tadilit yapılmak suretile in- caktır. ı;ıu ıdare ır t_eşnn en ı 1 a- HilAl - tstanbulspor, saat 13, Hakem: 
tını .&akin~eşUrmışti •. S?z aras.ınd~ da bırer eda ile: ferlerinin yeniden açılmasına karar şaata müsaade edildiğini anlattı. ren faahyete geçecektır. Feridun Kılıç, yan hakemleri Ruıen ve 
goz ışaretı ile sozlerının bir hakikat değil - Biz.imkiler, demişti . Bugün verdikle- · · · lh dll il 1 d Sa 1 
bir siyaset olduğunu dılerlerine hissettir- ri kara haberlerle :yuretimızi oynattılar. venlıniştır. Suçlu İbrahim ise Nuri isminde bir r a CI mene en S 8 8 ~iktaı - Topkapı, Saat 15, Hakem: Ta-
Jniş, onların da gönüllerini hoş edi.,·ermlştl. ihsan Bey yerinden aıçnyarak sormuştu: ~ Vekiletten ~nizyo~arına se- inşaat müteahhidi tarafından garaaz b•zı dellflkllk yapllac•k rık özerengin, yan hakemleri, Fikret KaJ• 

J:otrikllcı Ferid, 1zzet Paşa kabinesinin - Nasıl kara haberler' ferlenn başlaması ıçın emır gelmiş Us "d kaymak mi w ihbar ral ve 5:ıbahattin. 
· - . · - ld w d 1 h lıkl m tem en a ıga e- BWrilmetin son verdiği bir karar-

cekilmestnde old~ gibi mecllsın kapan- Anlaıayun moQfer. Buıiln öğleden o ugun an vapur arın azır anna . . • . . .. 1.. lmadı.ı;..... Fenerbah"• &tadı : 
masmda da halka, meclise karşı Aluned evvel Mösyö Pantikyan saraya ıelmiş. L6t başlanmıştır. Yeni Mersin tarifesi bir dildiğinı soyuyor ve suçu o &aau la ihracı menedilen bazı maddelerin .-
Rıza Beyi ileriye sürmek istiyordu. Tabll fi Simavi Beyin dairesine girerken bizim kaç güne kadar tatbik mevkiine ko- iddia ediyordu. Şahid Şevket de Nu- listesinde bİ! kısım maddeler ii7.erin- A_lemdar - Kale, Saat 13, H~ıu:m ~ 
Ahmed Rıza Beyin sadrazam olacağı yok- Zeki De kaJ'fllqmıı. Zatı phanenin ııah- nulacaktır. Öğrenildiğine göre Ka - rinin bir inp.at meselesi yüzünde& de tasrihat mevcut olmadığından a- eddin Uluöz, yan hakemleri Fıkrı ve Zıya 
tu. O çalışacak, çababyacak, fakat boşa- sını, makamını fiddetle alAkadar edecek • · • . w • llkadarlann bazı mllşkülita düçar AUet. 
lacak sadaret koltutuna Damad Pata ku- b" mesele hakkında (H) ba deş vapurunun gelmesıle Meram hat- lbrahıme mugber olduğunu söyledı. .. . Fenerbabte - Galatasaray, Saat 15, Ha• 

. ır namına "'18- t b ft d b" ı dab f 1 . • olduklan soylenmektedir. kem aA...ı T hakemleri Ahmed rulacaktı .• Kadenn Ahmed Rıza beye ha· beynci ile aıörüıııneie gelditinl MSylemlf. ına a a a ır se er a aza ya- Muhakeme dosyanın tetkiki içm . . ..-.. ezcan, yan 
zırladıiı Aklbet bu idi. Nasıl ki böyle de Zeki kurnaz davranarak Pantıkyanı ma- pılması dilşUnUlmektedir. talik edildi. GüınrUkle~de bu y~en bazı mua- Adem ve Adnan Akın. 
oldu. beyıı dairesinden Cihannüma kasrına ıe- l•kentlerun Hmanının ....,..,,.._ meleler gecikmektedır: ~ .. madd~ SOleym•nlye •t•dı: 

Toplantıya, meclisin kapanması husu - tirmiş, koşup keyfiyeti ,evketmeaba ar - yeni proJe•I / KT/SAD /ŞLERI : ler hakkında derhal bır hükum verı- Anadolu _ Davutpaşa, Saat ıı Hakem: 
aundaki arzuyl şahanenin Tevftlt Papya zetmiş. Elendimiz Pantlkyan ile benim ıö- . . A lememektedir. İstanbul gümrükler Sami Açıköney, yan hakemleri Rıfat vur-

Abmed Rıza Bey tarafından bildirilmesi rupneml irade buyurunca 7.ekl, tütüncü- İskenderun limanının yem teekilat Sov et Rusyanın yapag"' 1 baş müdUrlUğU vaziyeti bir raporla ıun ve Turıut öztufan. 
karan ile nihayet verılm~!· ~~dehler başıyı bana k()fturmuı. ve faaliyetini tanzim etmek üzere Y •• Vekilete bildirmiştir. Bu sebeble bu Altınordu - Fener Yılmaz, Saat 13, Ha-
muvatfakiyet temennllerı ıle ıçılmış, ye- Saraya gittiğim zaman padışabl merak bundan bir milddet evvel 1skenderu- mubayaası listede bazı tadilit yapılması muh- kem: Eşref Mutlu,_ yan hakemleri, Rept 
mek salonuna geçilmfltl. ve heyecan içinde buldum. Pantlkyanın na gitmiş olan Limanlar Umum Mil- . Erte ve Bekir öztufan. 

Biraz fazlaca neaelenen has hazine mQ- zab şaha~nln phsmı, makamını alAkadar dUr muavini Hlmid Saraooğlu birkaç Sovyet Rusya için taahhüde giri- ~dir. Anadoluhisar - Galataspor, Saat 15, Ha-
.tnril Refik Bey de saray hademelerlne edecek sözunden fena halde kuşkulanmış .... -ı.u. k d h . . d "" kt" şerek mal mUbayaa eden firmalar J kem: Necdet Gezen, yan hakemleri, Nec-
aıd bir bikbe anlatıyordu. Efendimizin heyecanını yatıştırdıktan son- 6'""'. a ar ! nmı~ . onece . ır. .. .. . . MÜTEFERR K : det Akkan ve İbrahim Sevin. 
Refık kilçuklüğünde Vabidettinin sara- ra Pantlkyanı baremi hümayunun bahçe Himıd Saracoglu gehnmıze geldık - dun pıyasadan yeniden muhım mık- • • ı - Maçlara tam saatinde batlanacak. 

711la sinni.iti. Sarayda terbiye görmüş, o- tarafındaki orta salona aldırdık. Bizi din- ten sonra İskenderun limanının ıslahı tarda tiftik ve yapağı mübayaa ede- Yenı pıyango biletleri tır. Takımların ve hakemlerin ona ıöre 
Jwmuıtu. Zaman ıeçtikçe Vahldettlnln di- leınek üzere efendimiz yandaki kQçQk u- hakkında esaslı bir rapor hazırlıya- rek bunların ihraç edilebilmesi için b l sahada bulunmaları lAzımdır. 
li sıkı bir hendesi, Çengell<öy sarayının e- lona ~eçerken ben de Pantikyanın yanına rak Vekalete gönderecek ve tskende- ası ıyor 2 - Takımlar stadlara on sekizer kişi-
li sıkı bir vekilharcı olmUf\u. Saray adam- lirdirn. Hoş beşten sonra ııöylediklerlni run limanından çıkanlan Fransız alakadar makamlardan lisans taleb Damga matbaası yeni teşekkUI e. tık liste ile glreceklerdır. 
lan arasında cimrilili ile f6hret bulmuştu. oldulu gibi tekrar ediyorum Bize işte. Ba- 1 ri ö d 'lecek etmişlerdir. Bu malların lisansı veril- den Piyango Müdürlliğtl emrine yeni 3 - Geçen sene verilmlı olan fotoıraflı 
Kendisi cimriliği kabul etmez, tutumlu bir kalım sen neye hamledeceksin bu müra- memur arının ye ne g n en . bil ti . b d t serbest duhuliye varakalannın hükmü kal 
adam oldutunu söylerdi. Ve bununla ö- caatl. yeni memur kadrosunu tesbit ede- diğj takdirde diğer partilerle beraber pıyang~ e en asmaya evam e - mam)ftır. Aliikadarlann Böiıe merkezin• 

vünQrdQ de. Vahidettin padişah olunca ( Dev•mı var) cektir. bunlar da sevkedilecektir. mektedır. den yenisini almaları tebliğ olunur. 
4 - Genel Direktllrlükte tetkik edil -

z1m Havız MlStıva süalden pekA1l anlı- _ SUstum... - Ben neden anlamAyom? Sakın imam- efendide de lahnaların kökilnü... mekte bulunan lisanslar Bölgemize gelin-
yordu. _ Apğıda böyle pcular toplanmıştı. suyu gene çarpmasın? Hivız Mıstıva yine bir ,ey anlamamış- ceye kadar klilpler isimlerini listelerle 

Darbuka, dQmbelek derken Y'8klt epeyce Hep beraber keriz ediyorduk. o zaman- - Yok be yahu •. Benim konuştutum li- tı amma cahılllllne ıüldilrmemek için: verdikleri idmancılarını 07D8tabilecekler -
ilerlemişti. Buraya ıeHlten m•lrsad. IÖYle 1ar bolluktu bolluk.. keseyi asıldım mı; san tnrkçenln elenikasıdır. Kolay_ kolay - Olur.. dir. Ancak mukabil klüpçe vukuu muhte-
bafif terlib mide butırmak, 1fbı alt tara- kopçalar, oskiler gırla ... Derken efendical- ötrenllmez; pederden tahslJ edenin ••• ~ Cevabını verdi ve bu. cevabla kahkaha- mel herbaqi bir itirazın tahakkuku tak-
fnu aplıcla, cPeder efendlnln baneslnde> zıma MSyleylm; gacunun birisi aynasızlık - Peder efendJ blllyo mu?. larm baddülpyeslnl bulmasına sebeb oldu. dlrinde haklarında yapılacak muameJe7l 
bımamJmnaktı. etU, mutraaı budur diye bir bqparmak ek- - Elenıkaaının danlskaaını çakar. Uzatmıyalım: Yahudi kız1annın: flmdlden tekabb\11 etmiş S8711at;aki•rdU'. 

Bu aebeble Ali ala~ Hafız Muatataya Um. Avel feryada başlamaz mı?. Baktım ki - Amanın gayrik: ne1lnJ çakar dedin?. - Hatuz, 7lne 7eL 5 - Klilpler B6lgede mahfuz musaddak 
%AZAN : IBYNBL BBBI• BUN 8Clldu: çaça düdük öttilrecek; ben makineyi aaıı- - Kibrit çakar, bir; çakmak talS çakar, - Hafuz, bizi unutma.. listelerini pcrıembe, cuma ve cumartesi 

_ .. _ - mı. ne denin bacmnT P9dsba yanına dun; rahmeWk bir Süre»'• vardı, 0 dll Ud; eline dQşerse a71ya nal çakar, Oç... _ Hoca, ayalın düşersa yine yel.. lilnil almata mecburdurlar. 

Eflence Ve Alay En 
Civcivli Bir Amnda leli 

il"* mlT. Uskiyl fora etti; açık pencereden Clzlamı Bu muhavere ortabiı kırıp ıeçiriyordu. - lçin yitsin hoca, yamı ~ 7lne ıee- D•vel 
Ymk yobu. ba aaal llıarlDe yalmdl kız- ceklp çabyı dolaştık. Yqlı Sazbonadan Y•vrucuk &tere kadar lum.. 

•---~ ~ __.__._ _..._ bir v-..ıı - '·-? ö 1 ..ıı 1 .. ö 1 ..ıııu ord ki Ok 8por Kuru•• u ...... ı KAtl•lllllMlelt: ._._ ---· .__- ,,_ .... - - • ._... ..,.....,. •• bazırun ye ... uyor. Ye .... Y u Teşyilerl arasında hep beraber kalka· 
bQt1 de lclDl cıektlktm .-ra cevab verdi: - Çırpı zade çabyı .. Merhum çok mezt- Hafız Mustafa dayanamıyarak sonlu: rak Yahudbaneden pkblar ve içlerinden ltuıumumuzım __. lrorllNll 1/10/11 

- ADılbmı _.. ... ~ daba JI- - Barad!l 171dik be... yeW adamdı. _ Ne g(ll070I' bunlar beT. blrist ·stır0c0n0n ımma oturmak suretlle pazar aGDil wt 18 da~ ı... 
11U - AlıQI luır1aUm pHba.. - Kim be?.. _ Ne ıtııecekJer?. Senin elenika dam.- bir arabaya at117u'ak aşalı mahallenin yo- lAl caddesinde Nuruzb'a "*91md'akl m•.-

- ç d .. . ular kezinde apjJdakl ruzname mucibince ya-~: - --·- - ırpıza e... ka turkçe bllmeyışine... lıuıu tutt .• bGtOJl aza1ann 
OllO - a.caı.ra abQı attan anJapln • Esasen enayilik ltompriıneG olarak yara- - Kendileri billyo mu sanki?. GAvur .imamın muhterem medreae ve ~calmdan lelmelerl rica 

- llllle ile-·· - Anlemachm •• blan Hafız Mustafa, bu biç anlamadıp - Bunların hepsi de kan kırmızı. .Ot be- yolculuk refiki, cpeder efendinin banab 0 ur. 
Mublı ? 'Nle '"''hmmU1Wi blWd8 llft• a·-• 1 ~·'-? a.- 1 Umumi kltlpliJcce hazırlanan ra-... msta: - - en ........ -- • - illa- 1'flar karpaında bQabQtün .._.,Wnifti. yazdır. Pederden tahsilleri var. nl,Yetlne Sakızb Elenlnln klrhaneslne d- -

11 
r-• 

ta. dl1'9 .aldttu .. pcuJar tlr7adl bu• Bu adam ne diyordu, ne biçim kon~- - Allah, Allah .. türilldtllüntın zerre kadar farkınd8 ol - 1 - Aza tek .. Oerl. 
- Abba IUDUll afata ıuzeı.. tı mı; 87JlUIZlar yapıpp kodese tıkarlar. ctu, türkçe konıaştuiu muhakkak oJduiu- - Ne sandın aalozlann molozu?- maksızın, memnun ve mahzun, lidiyordu. a - Kunamua ~eni idare, mürakabe, eli-
- Ahba IWlllll IDbeil ......_ - Sen neler dl7G" be? na pe kendlai neden •nlam'1'01"du; deli- - Buyur?. · Memnundu; cQrıkG razzakı Alem işte fU vaııı ha.Y'si7e& aeçimi, 
- Ahba IWWll IOYS'1 IUle1- - Lttince edebbat kon111U7orum. Bir recektl. - Ye de karnım doyur. Hafız Mustafa kulunu dahi diliünerek iten 4 - Kunımun mali,~ dununu bak-
Glbl cevablar veriyordu ft, tarlbdlr, .., defa benim de bqıma ıeldi. _ Bata bab Be7zade AJI atabey! Bu cevap Uzerlne Hafız Musıafa sofraya disine bir geçim kapısı açmıştı. Artık pe- kında karar itası, 

JJlllD verdlll bGktlmJede llelırtddllr de - 1'e ,.ıcu?. - Emret •'Jtmnm f.. bakb, bomboftu.. der efendinin hanesinde beı vakit namaz 5 - Yeni cemiyetler kanununa göre nl• 
roktu; J'ÜSÜ tüzel cWU11°in JOaO. bakika· - ~ bJlbl bir ı. &eldi; - da - Dabamm ya)QeD; D8ll1 PlftUltunT - Ne yt:>'ec:elim?.. kıbp mukabilinde ellf tabak yemek zık- u........,..,. .J8P...._ ı........-ı tadlllt 
ltaten, dJierlerlnden ıüzeldL Demek kl bi- anlatayım be... - Türkçe be moruk... - Burada HayıanUfUJl kökünQ, peder kımlanmak vardı. ( Devamı v.r ) bakkındakl umumi ldtlplljbı teklifi. 



DOnya Mukadderatı 
Moskovada Çiziliyor 

:!:J'fa: • 

Saracoğlu Moskovada M o s kova 
Sovyet Ricali le Mühim Mü 1 aka ti arı 

Temaslar Yapıyor . ( Baş tarafı 1 incide.) 
ve çok saflam ve samimi dostluklar 
.tl7.erinde hiçbir tesir yapamazlar. 

Bu mülikatlar Türki eyi 8ÖZÜDden 
( Bat tarafı 1 lnclde ) Sovyetler Birliği yük8ek Sovyet Mec- azminden ve ~etinin hayatt 

zun iki mUllkatta bulunmuştur. Bu lisi divanının ba9kanı B. Kalinin tara- menfaatlerinin icabı ve telldn et:mi3 

( .. tanlı 1 baekte ) 
Slgfrid Battı Ve Sarbriiken 
T~ At.efil Altlnda 

alrpm da tekrar görll§Ulecektir. fından da kabul emhniı ve kabulde ld - . . . 
Rumen askerinin muhalefetine rağmen keb bir İngiliz filosu şimal denizinin . or- öyle zannediliyor ki, Saracoğlunun yüksek Sovyet meclisi sekreteri Kor ~: b sıy~ttent kogerı çeviremezlerk. 
Bükr~ hava meydanından kaçmağa mu - tasında takril>Gı 20 Alman tanaresiııin yarın gece nihayet bulmuı icabeden kin ile B ~ tiet hazır bul 11._ u ıuyue mşumus ve ÇO 
vaftak obnuetur. hücumuna uıramıetır. Hiçbir lqWz pml- . . • eren umn-- iyi dostumuz Ru.yanm malQmat 

Tanarenln hangi istikamete uçtutu ma- Bine isabet olmamlJiır ve hiçbir İngiliz as- Moekovadald ıkameti Sovyetler tara- lardır. vat k ti d-a...--J-de 
1.ondra, 'n (Radyo) - Fransız a

lır topçusunun bütün garb cebhesi bo 
Yunca faaliyete hıtJamaaı Alm.anla
llla 8igfrid müdafaa hatlannı çok fe
lll bir vaziyete düşürmüştür. Bu :.tlar dünden itibaren cehennem! 

f dan "P 1 adak" . te '"' mu a a au"CD&U cere .. lQm değildir. kerl ölmemiftlr. Bir Alman tayyaresi dil- ın o o~y ı vazıyet n Çl· Ayni gün B. Molotof, B. Şükrü Sa- . _ . . . . 
A.lmuyada Çabftınlu PolOllya f(lrlllmilf ve c:Uterlednin atar hasara ut- kan meaelelen halletmek iir.ere,, müs racoğlu §erefine bir öğle ziyafeti yan etmif old~ ~ ~ ~Ako-

Esirleri radıtı kaydedilmifür. Şunu da il.ive ~e- ta.celen Koskovaya davet olunan Al- vermiştir. Ziyafette Türkiye harici - ~a ~unun aksine bir söz soylıene-
BCT"lin 2'7 (A.A) - Alman İstihbarat ylm ki, bir Alman tayyaresi ııe denize ın- man Hariciye Nazın Fon Ribbent . . kil fak t ed k .. _. ·ı bileceğini dtl§Unmek manasız olur. 

• · ğ b 1 d tr 1 imiz • yesıııın ve e re a en er anı ı e 
bUrosunun bildirdiğine göre Alman ziraat :etek?1.ec

1
.kur .0 etm.~şb bve :ı olmyer ter rop'un muvasalab aebebile bir mild- m .. -... .. 1 Voroşilof B Nioyan Potem Olsa olsa, Almanya Hariciye Na-

ve ticaret işlerinde )'arım mll7on Polonya ..,r ışı ı mur ..,. a nı esır a ışır. d t h . . cu"'9'U ' • ' • • F R"bbe tro ile H . . V 
- 8o t b 1 yi"'' Ba1ka larda T~· e uzaması mu temeldir. Ve yine ık" Dek f Loze ki Go . T zın on ı n p ancıye e-

lı harb esirinin kullanıln:ası neticesinde vye er e :ı- n --sr bu sebe le Saraco •1 ile M 1 tof • ın, . ano~ , vs , nn, e- kilimizin k tabii olarak vukua e· topçu ate§iııe marna bulunmak
~· Fransız topçuları ayni zaman
~ Metzig ve Sarbrüken eehirlerinl 
de topçu ate§ile tamamen tahrib et

Alman iı pl7asasının vazıyetl düzelmiştir. Uyandumış P . . g u .. 0 0 
.. ~a rentıef ve dığer bazı zevat hazır bu-

1 
k :k la d t!zı 

Polonya Hazinesi Bükreşte Paris, 27 (A.A.) - Balkan hükumetleri sında yarın ıçın takarrur eden goruş- 1 1 d ece m at n esnasın a 
d taahh.. edeb. . unmuş ar ır. 1ı 1 al t . ed"I b·ı· 

Bükreş, 27 (A.A.) - Polonya hazinesini merkezlerlnden gelen haberler, Kızılordu- me e ur ilecektır. .. yan Ş an aşın ar envır ı e ı ır. 
hamil olub bir haftadanberi Çernoviçde bu nun ileri yüı-uyuşiınün Balkanlarda derin Tass Ajaaaıam Verdiği Malfimat Ye_mekte 8 · _Molotof ve.~~ Sa- Çünkü Almanyamn son zamanlarda 
lu~a~ H kamyo.n dun. akşam Bukreşe gel- endişeler uyandırdığını bildiriyor. Moskova, 27 (A.A.) - Tass ajansı r~coglu samimı nutuklar soylem.ışler- Türkiyeye karşı gerçekten manasız 
mıştır. Hazinenın Bukreştekl Rumanya Sovyetlerin Rumanya hududunda asker bildiriyor: dır. ve yanlış bir siyaset takip ettiği pek 

llıi§tir. 

~apon Elçisi llolotof'daa bahat 
Aldı 

l..ondra, 27 (Radyo) - Japonya. -
~ Moskova Büyük Elçisi Togo bu
gün Sovyet Hariciye komiseri Molo:ru ziyaret etmiş ve Ribbentropun 

mı.ıu bank~ı kasalarına konuldu~u tasrih tahşlt etmekte olduklarına dair çıkan ha- 26 eylulde Sovyetler birlig-i komi- Hariciye Vekilimiz Rusyadan b . b. h k"k tti 
edılmektedır bcrler Rumanya hükumeti tarafından ka- anz ır a J a r. 

Alman ·7 arelerln1a İngilb tlyen tekzib edilmesine rağmen Rusyanın serleri konseyi reisi ve Hariciye ko - A\'dette Ruouuıyaya Uğnyacak 'Bir kere, "Hayat sahası,, tabirinin 
Fil ayy 

8
.. Polonyaya girişine ideolojik bir fetih ma- miseri B. Molotof, Türkiye Hariciye Haber aldığımıza göre Hariciye sarih surette tarü edilmesi ve şü • 

osuna ucuma hiycti vermesi cenubu prkt Avrupasında Vekili B. Şükrü Saracoğlunu Kremlin Vekilimiz Şükrü Saracoğlu Mosko - mulü dairesinin gösterilmesi defat· 
Londra, 27 (A.A.) - Alınan tayyareleri ve bilhassa Slav ekalliyeUeri ihtiva eden sarayında kabul etmiştir. B. Sara- vadaki temaslarım bitirdikten sonra 

oekovada yapacağı temaslar etra
fında izahat almıştır. 

tarafından bir İngiliz tayyare gemisinin ve içtimai bUnyesi az çal< 7.ayıf olan mem- cog-luna Türkiyenin Moskova Büyük avdette Rumanyaya ugrı· yacaktır. le istendiği halde Almanya bundan 
tahrib edildiği ve bir zırhlının da hasara lcketıerde hissedilen endişeleri tamamlle kat'iyyen içtinab etti. Yalnız mühim 

lliittefikleria Yak•Jadaklvı Kaçak 
Maddeler 

uğradığına dair Alınan başkumandanlığı- muhik gösterir. Elçisi Haydar Aktay refakat etmekte 1 Şükrü Saracoğlu bu münasebetle Ru- teminat ile işi gec_:iştirmeğe çalıştı. 
nın tebliği hakkında Avam Kamarasında Runıanya, Macaristan, Yugoslavya ve idi. Kabulde Hariciye komiser mua- men ricalile görUşmelerde bulunacak Sonra, Balkanlardan ve Akdenizden 
sorulan bir suale cevab veren Bahriye Na- Bulgaristan arasında tesanüdü kuvvetlen- vini Potemkin ve Deanozof ve Sov - ve Gafenkonun Ankaraya yapmış ol-
zın Churchil demlşUr ki: ldirmek ve kendilerini mUştereken tehdid yetler birliğinin Ankara büyük elçisi jduğu ziyareti iade etmiş olacaktır. gelebilecek bir tecavüz tehdidinl Londra, 21 (Radyo) - Fransız 

~ğinin tebliğine göre son bir 
hatta zarfında Fransızlar 100 bin ton 
kaçak nıal yakalamışlardır. Bu mal
ların 24 bin tonu petroldür. İngiliz 
;ıniraınği de bir hafta zarfında 

ıZırhlılardan, bir tayyare gemisinden, edebilecek olan tahrikata karşı korumak Terentief de hazır bulunmuştur. ·vekil Bükregteki temaslarından son- karşı İngiltere ve Fransa ile aramız· 
kruvazörlerden ve destroyerlerden mürek- çin noktai nazar tealileri yapılmaktadır. K B S _1 da B"" ilk 1 K d ril K. t ced h da bir garanti tesis olunması Alman· 

eza . aracog u yamn uy ra a eş vapu e os en en §e - yada Türkiyeye düşman hissiyatı ve 

Hl·ııer Berıı·n ..... Elçi B. Haydar Aktay olduğu halde rimize dönecektir. ' icraatı tevlld etti. Buna da pek tabii Resmi Teblig...,,ler ~/VVV'. ~ olarak Almanyanın veya mtittefiki-

?·OOo ton kaçak evya yakalandığını 
b~. Bu kaçak maDann 84 

Elçimizi Kabul Etti ~ Nazi Şeflerinin 1 ihtikar Yapan ~::d:U:l~u~ra:k!:nn~~ec= fi~~ 
bin tonu demir cevheri ve 14 bin to- Berlin, 27 (A.A.) - "D. n. b,, (Baş tarafı 1 incide) 
au da petroldür. Türkiyenin yeni büyük elçisi B. Bu cebhede faaliyet cüz'i ol-

HU&rev Gerede bugün Hitler tarafın- mllftur. DUtrnan bütün cebhe-
Bir Sovyet Gemisl Batınldı dan kabul edilerek itimadnamesini de mevzilerini tahkim etmekte-

Moskova, 27 (A.A.) - Tasa ajan- vermittir. di 
sının bir tebliğine göre, 4.000 tonila- ~bourg ve Sigmaringen U· 
toluk Sovyet "Metalliat,, vapuru bu- z ı 1 M f k d 
liln saat 18 e doğru Marva koyu ci- e ze e ın a asın a zerinde yapılan hava muhare -
"artnda bir denizaltı tarafından ba • s 

1 
o heleri esnasında iki . Fransız 

tırılrnıştır. Vapurun 24 kiı::i olan mü- arsıntı ar evam tayyaresi düşürülmüştür. 
lif" Alman hava kuvvetleri dt1n 

tettebatından 19 u, Sovyet devriye Ed• &imal denizinin ortaaında zırh-
Cenuıeri tarafından kurtanlmıştır. ıyor lılar, tayyare gemisi, kruvazör-

Almanya Ve Balkanlar tzm· 27 (A.A.) _ Dı"kı·ı1·.1e muh- ler, torpido muhriblerinden mU-
Berıın, 27 (A.A.) - Kopenh"'" Tidenac ır, u - t l.f f ı 1 ı t ı d t rekkeb İngiliz deniz kuvvetle -laıctesinin Berlin muh::birl yazıyor: e ı ası a ar a sarsın ı ar evam e -
Fon Rıbbentrop'un Moskova ziyareti zan mektedir. Hafif sarsıntılar yıkılma - rine hücum etmiştir. Bir tay-

~ildi~indcn ziyade sıkı sıkıya Saracoğ- mış son du,·nrları da indirmektedir. yare gemisi tahrib edilmiş ve 
tın zlyarctne aMkadardır. Zelzele Çandarlı, Bergama ve hava- bir zırhlıya birkaç bomba düşe-

Alınantar Türkiyeyi tnglltcre ile olan lisinde de devam etmekte ve halkın rek ağır hasara uğratmıştır. 
banlaşrnasından vazgeçirmeğe ve en kat'l T } · i h · bi · t 
ltaranıtı muhafaza etmeje ikna edebile- kısmı azamı geceyi ac_:ık yerlerde ge- ayyare enm z ıç r zayıa 

cekı · · kted· l vermemiştir. crı ümidini besliyorlar. çınne ır er. 
Y~ğer taraftan, Berllnde hummalı bir si- Kızllay 7.elzele Fel&ketzedelerine ........ H••••b••••~•-Fll .. u•••••••·--

faaliyet göze çarpmaktadır ve Alman- Çadırlar Gönderdi ar omuz 
~anın Yunanı.tan nezdinde teşebbüslerde Teklrd•Qınd• 
Ulunduğu açıkça söyleniliyor. Ankara, 27 (A.A.) - Kızılay ce-

b 
Bu m--•eye ... __ tti,.. llk sayfasındaki • • d il . Tekirdağ, 27 (A.A.) - Yavuz, Za-
~ ,.....,., &• mıyetı yer sarsıntısın an m teessır 

lr sütun yazıda, cVoelkischer Beobach - fer, Kocatepe ve Tınaztepeden mil • 
ter) ıazetesı, ltalyan - Yunan anlaşması- olanlara yapmakta olduğu yardım rekkeb filomuz bugün saat 12.30 da 
ilin Atina ile Berlin arasında bir yakınlıla faaliyetine devam etmektedir. Cemi- amiral ŞükrU Okanla birlikte Tekir-
)ol açtıtını ehemmiyetle kaydediyor. yet &:rgama ba~al~s~e ~ıkta ~a- dağına gelmiştir. Filomuz Tekirda-
.Ahnuıana Garbdeld Tahklmah lan felaketzedelenn ıskanı ıçın lzmıre ğında iki gün kalacaktır. 

-'~~rükael, 27 (A.A.) - Le Peuple gazete- 150, Balıkesir viliyeti dahilinde Al- A k -1 .. bul r d• 
~ Louis Picrard, Belçika hududunda tınova ve Gemeç nahiye merkezlerin-! n •ra • n • •eın , 
;::- görülebilen Acben'deki Alman deki feliketzedeler için de Balıkesire· 1 yeni bir telefon hatb 
~ mlan hakkında tataıat vermekte - 100 ad . .. d . ti Ankara, 27 (Hususi) - Ankara 

· lfauset'deki ~ika gümrük dairele - ~ ır gon ermış r · ile İstanbul anuwıda bir üc_:Uncü te-
linden Almanların alelAcele lnp ettikleri o _J • · d edil 
latıhkamlar görülmektedır. Bu istihkam - uemı,te lefon hattının ınşasıoa evam .• 
lar J>ek heybetlidir. Alman ıümrUk daire- mektedir. Bu hat 1940 haziranda ik-
lirıın biraz ilerisinde muazzam bir blokhaua Se "la"p ~ela ket; mal edilınie bulunacaktır. 
~k~lınektcdir. Ovada ve ovtının kenann- .T r ~ Ticaret Yeki inin 
~ kı Ufak ormanın nihayetinde bırçok mu- bmir, 27 (A.A.) - Pazar akşamı rahataızhl• 
dirveınet kubbeleri ve yeşil boy:ılı beton Eğe mıntakasını kaphyan yağmur ve Ankara 27 (Husus·ı) - Bı·r mu··d-
lta eklerden vücude getirilmiş tanklara , 

rşı bir müdafaa hattı ıorulmektedir. dolu, üzüm ve incir mahsullerini hay- dettenberi rahatsız bulunmakta o-
Belçika hududuna ancak 50 metrelik bir li .zarara uğrattığı gibi birc_:ok ~eytin lan Ticaret Vekili Cezmi Erçin'e 

:esafede cebhaneler için toprak altında agaçlanm da kırmıştır. Bu yagmur- doktorlar istirahat tavsiye etmiş • 
rler kazılmaktadır. !ardan hasıl olan seller Ödemig'in lerdir. 

Romanyadan ~ Leh Adagide nahiyesine bağlı Adagüme "!'!!!!!!!!!!"!!!!!!!"!!!!!!llfl!!!!!l!!l!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!!'!!!!!!!'!' 

Bü Tayyarecllerı köyünün Mezarlık tepe mevkiinde ça- larsa da muvaffak olamamışlardır. 
, kreş, 27 (A.A.) - Polonyalı bir tay- dırda oturan altı ki§ilik bir aileyi alıp Sel kurbanlanndan beşinin cesedleri 
~~~CCi içinde iki Polonyalı bulunan bir .. . .. .. Bunl l la 00- b 1 t B" cesed h ·· b 1 
•-.ıir bombardıman tanaresine binerek gotürmuştur. ar su ar guşa- u unmuş ur. ır enuz u u-
~disini tevkif etmeie teşebbüs eden bir rak kendilerini kurtarmaya çalı§Dllj· namamıştır. 

Ecnebi Bankalarda- Beş Tüccar ::~~f~~:~~:n:!:~~ A:t:.: 

ki Paraları Tecziye Ediliyor =:deııAlmU:: !:;~ı::; 
(Bq tarafı 1 iıaei 1ayfunnda) (Baş tarafı 1 inci sayfamada) meselesi münasebetile de ac_:ıktan &• 

da paraları olduğuna dair bir havadis çık- vakkaten seddi salihiyeti de vardır. çığa aleyhimir.de harekete başladJ. 
mı.ş, fakat bu havadia bizzat Alman ~ro- İhtikar komisyonu maddenin tat- Alman hükıimetinin bu tahrikimiz 
paganda nazırı t~rafından red ~e .şa!ıayi bikine karar verdikten sonra bu hu- hareketleri, Alman matbuatının mü· 
çıkaranlar bunu ısbata davet edılmıştı. Bu . • • . 
nun üzerine Knicker Baker, iki seneden - ı susta müddeıumumı Hikmet Onat ve tecavızane ve muhakkırane yazılan 
beri dünyanın en ku\·veuı istihbarat ser- Emniyet Müdürü Muzaffer Akalıiı ile pek tabü olarak Türk matbuatında 
vlsleri ve mallyecıler tarafından yapılan temas etmi§ ve onlarla da fikir muta- bir infial tevlid etti ve mukabil hü· 
tetkikler neticesinde elde edilen malOmatı bakatı hasıl olmuştur. cumlara yol açtı. 
ilin etmiştır. 1 Bunu müteakip dün komisyon a- İşte Fon Ribbentrop bu noktaları 

Bu iddiaya göı-e, Alman nazırlarının ec- zası Vali ve Belediye Reisi Kırdarı zi- Saracoğluna mantıki ve makul bir 
nebi bankaltıra yatırmış oldukları paranın t d k . ti d bild. h ff k 1 b·1· 
miktarı 34 milyon dolardır. Ve bu paralar y~re e. ere vazıye ona . a ır- surette iza a muva a o a ı ır ve 
~u ~kilde tevı.I edilmiş bulunmaktadır: I mış Vah Kırdar da maddenın derhal tuttukları yolun yanlış olduğunu tes· 

Alman Propaganda Nazırı Göbbels'in 

1 

ve süratle tatbikini kabul etmiştir. lim ederse iki memleket arasındaki 
Wilhelm Achterbeı·ger? Thomas Bucher ve Bundan başka ihtikar yaptıkları yanlış anlaşma ortadan kalkar. Fakat 
dığer bir ajanı Amerıka bankasına, l,SSO tesbit olunan tüccarların isimleri An- kalkamıyacak bir şey vardır ki, o da 
bin dolar, LUksemburg bankasına 2,400,000 k bild"ril •ştt · ı· · 
Belçika Belgası, Japonya bankasına 465 araya ı mı r. Türkiyenin memleketin se ameti na-
bin dolar, Holanda ile Belçika bankalarına mına lüzum gördüğü garanti taah • 
da 2.aso.000 ,e ı.aso.ooo dolar yatırmışlar- Barbaros Günü hüdleridir. tatikıaı mücahedesinin ev-
dır. IAdı olan hilr Türkiye Cümhuriyeti 

Alman Hava Nazırı Göring cenubi A- Du .. n Kutlandı kendi siyasetinin hakimidir. Vata -
merika memleketlerlni tercih etmiştir. Sao 
Paula bankasında 1,250,000, Nevyok ban- ( Baş tarafı l melde ) run menfaati ne icabederse bunu yal-
kasında da 750,000 doları vardır. Bu para- yıldönümil merasimle kutlandı. Me • ~ ke~disi takdir eder ve ~u ~diri 
ların bir kısmı Amerikan Bellehen Steel rasime Vali ve Belediye reisi doktor daıresıode hareket eyler. Hıçbır za • 
silah fabrikalarının hi~se senedlerine ya- Liitfi Kırdar Denis Harb Okulu man mütecavizane bir emel besleme-
tınlmıştır. Ayrıca Danımarka ve İsviçre .. •. .. . ' . mek Türkiye CUmhuriyetinin en e-
bankalarında da bir miktar parası vardır. Muduru Ruhı, Denız Harb Okulu, Ye- . . . . 

Doktor Ley'in Alfons Muchermann ve dek Silbay Okulu, Deniz Gedikli ve saslı bır prensibidir. Bütün taahhüd
Paul Richter adlarındaki ajanları iyı iş gö- Deniz Ticareti Okulu talebeleri ve ka leri ve ittifakları hep sulh ve müsa
rememişler, kendilerine verilen paraları !abalık bir halk kitlesi askeri ve ree- lemet temayüllerinden mülhem ol • 
lhtills etmillerdir. Bunlardan ikincisi bu - kin iştirak etti ' mQftur. Demokrasi devletlerile an .. 
suçlardan dolayı hilen bir temerkuz kam- ına er . . • • .. _ .. , __ bö le •• m ....... 1r ve insani bir 
pında bulunmaktadır. Doktor Ley şimdilik Denız Harb okulunun çaldıgı la - -sou~· Y .7~ • • • 

ecnebi bankalara ayda 50 şer bin dolar ya- tiklfil mar3mı müteakib Barbarosun gayeyı temin maksadiledir. Türkıye 
tırmaktadır. aziz ruhunun taziz edilmesi ic_:in De- için bu gayeden aynlmak mutasav

HimJer'e gelince Edit Menşt sahte Is - niz Gedikli talebesi tarafından hava- ver değildir. Ancak Ruslann dostu 
mile dola~n bir Gestapo ajanı vnsıtasile ya 3 el silah atılmış ve bunu müteakib bulunan Alınanlar, bizim de Ruslarm 
Finlandiya bankasına 2 mılyon yatırmış- Vali Lutfi Kırdar bir nutuk söylemi§- pek iyi dostlan olmamızdan istifade 
tır. tir. Vali Kırdar PrevHe deniz har • ederek, bizim tarikimizle milttefikle-

Alman Hariciye Naurı Von Ribbentrop b' · ·h b f · rimiz lngı"liz ve Fransızlara yaklaş -
Fransı7. bankalarına çok itimad beslediğin ının tari ini yapmış ve U za enn 
den parasının 3 milyon franklık miktarını büyüklüğünü güzel bir şekilde teba- mak isterlerse, bunun müsmir ola -
Fransız bankalarına yatırmıştır. Ayrıca rüz ettirmiştir. bilmesi için, evvela harb tehdidini 
Amsterdam ve Zilrih'te de 165,000 dolan Buna Deniz Harb Okulundan bir ve silihlı tecavüzü bir tarafa bıraka-
vardır. talebe tarafından cevab verilmiştir. rak, sulh ve mi.isalemet yolile mese-

Hess te Georg Ka~n ve yeğeni Rodolt Bunu mütcakib bir id resmi a- leleri hal için bir konferans masası 
Edward Hess vasıtasıle tsveç ve Holanda • geç . Y_ ına elme • e razı olmalıdırlar 
bankalarına kendi namına 475,000 dolar pılarak merasıme nihayet veni.mi§- baş g g · 
yatırmış bulunmaktadır. tir. Hüseyin Cahid YALÇIN 

bir hareket idi. Keyiflendi. Fahri Bey de Halil beyin se\ inci bir balon gibi sön- li divane olduju 1örülü7ordu. istemiyordu. Veliahd de bu OJ'UnU verme- )'Unduruk çekiyordu. 

SULTAM Ali 
NAJIL ' P E HliVAM OLDU. 

Veliahdln bir ıeyler yaptığını anlamıştı. mUstu. Haddi zatinde çok celAlll ve majrur o- mek için müteınacliyen 'hasmının kasnata Amavutoğlu, bir defasında Veliahde rok 
Fahri Bey soruyordu: Fahri bey, işin birdenbire değiştiğini, e- lan Aziz efendi, bu bale fevkalhad içer- giren kolunu buruyordu. darph bir boyunduruk çekti. Bu, bo)'Undu-
- Beyefendi; efendimiz güzel kurtuldu fendisi galib bir mevkide iken alta dü§tü- !emişti. LAkin, üstadlarm üstadı olan bas- Mücadele epeyce sürdü. Zor ve maha- nık kırasıya bir botuntu oldu. 

değil mi?.. ğQn(l görünce ağlar bir tarzda: mı zorunu, kuvvetini o)'Wlla, maharetle ret biribirile cenkleşiyordu. Ali pehlivan, hakh idi. Cünkil efendi 
- Fevkallde ıüzel. - Halil Beyefendi. bu nasıl iş?. bozuyordu. Nihayet; bir aralık bir biçimlne ıetire- hazretleri demir pençelerile şlrazelerine el 

YAZAN 
1 

•• Banaı KABAYBL - Efendimiz rok kuvvetll doğrusu... Diyeblldl. Halil Bey, Fahri Beye, Arna- Halil Bey ümidini kemıif bir vaziyette: rek veliahd hasmının elinden kurtuldu. ıeçinnifti. Bundan yakamu kurtarmak 1· 
- Elbette... vutotlunun yaptıtı oyunu şu suretle tarif _ Fahri Beyefendi, bu adamı blz ,.e- Ve.. ayala kalktı. Gürel bq}IJ'ah iki çln bumuu bo)'undUrukla bolmaktan b8a 

- 114 - Boğuşma tekrar ayakta başlamıştı. Oq- etti: neıne,.iz... saat olmuştu. Veliahd birkaç kere alta dili- ka çare yoktu. 
A -- ğJ Aziz Ef ret. Ulftlkça aZlflı. El ense, tırpan, bo- - Beyefendi. Bu adam çok mahir ve te- - F.fendimiz de J'ell~ mi der· tülü halde, Arnavutoilu daha bir kere ol- Veliahdla. 19d1lf bo;JunduruJı: ~ 
~avuto u en- yunduruk gırla gidiyordu. tl1t bir adam •.. Birden d&ıdQ. Sal kolile ain?.. IUll diı.lenmemJ,U. bınldedıpı ve &ezlerinhı an8dan dolma 

diyı• basbrmı.lo. Amavutollu, hiç dinlemiyordu. Sırası efendimizin boynundan ve yine 11111 ap- - Vallahi filpbell... Güret tekrar Qakta hunriıane b1r •- dışarı fırladılmı ıören k6le1ert, eJJeriDde 
9u ıeldili zaman çekiyordu boyunduruiu,.. jile dit çenıell vurarak 78Dbal denilen o- - Ne diyorsun Halil Be7efendi?. reU. bqladı. ıelle Arnawtotıuma 61danceklerdL 

'4 'Pak.at; Vellahd de 81ni kararda idi. Al- Bir arahk, vellabd, Amavutoihmu çap- JUDU J&ptı. Ve efendimizin OJ'UDUDU bo- _ Vul7et böJle ~- Veliahd, hOcumlanm sittikçe ~ Hatta; b1r aralık efendtwlnln m.,...ar b-
ı-~ efendtwhıin badctinden fazla sinir- raza toparladı. Yilz otuz okkalık gövde- ıarak alta dilfilrdil. _ Efendhnls y: th llbi pehlivanları du. Amavutoııu da mukabelecleD Itri kal· ıdllp bınJdadılJm a&'m mablırDd l'ürl 
i;bCi 1Örillil1aa'du. Derhal Juındini topar- liDlıı içine aıkıftırdılı Jwmını sürüyordu. - Az kaJam efendimiz malldb olacaktı. ' cıeca mıyordu. be7 telAla dilfenk oldula ,_... Ama-
na.:_~ çöktQ. Ve bM"'mm kisbet kas- Amavutoğlu, ayaklan yerden kesllmil - Bu, o,.unla adam ;renlllr. mall6b ettUde ma... Geçm defak1 lilnlte de 16r11ld0iü ne- wtolbmun GserlDe ab1m.elr tavnm tum-
~ tutarak sor1a dotnı)du. Ve aya- uçar libi geri ıeri harmanlıyordu. - ... - Bu herif Yoqatb7a benzemiyor.. hile, ber ne kaUr ArnawtollU, Aziz .r.ı- llUlb. 

kalktı. Bu sefer, kurtulması muhal idi. Halil - Bereket versin efendimiz, pehlivan- - Yozptlıdan fazla mı derainiz?.. di71 altına alabWJw; ve .. o)'UDlarım bo - Bereket ventn, IONlten anb7an ve .. 
~ bu kalkıla plııeserdi. Ama- Bq ;yine 7G"inden sıçr8Jlllfh. Fahri be7e dır. Tetik davranıp yüzilstil döndü. - Ustalıkta ondan çok fazla.. . suyorsa da b1r tilrlii :renmete muvattak o- auen ~ olan Halil bey derhal ma-

"'"°tıu bile bu ka1kq zoruna mukabele hitaben: _ Evet.. - E, ne olacak?.. Januyordu. be)'Ddnln kolundan ~ttu ve: 
~ - Bu lefer btiyen kurtulamaz Beye- Amavutollu, derhal hasmırun Qzerine - Pena... Veliahd, kolaylıkla da obnaaa, hamunm - Aman. beyefendi, durunu.. Som-. 
b.~~ap kalkan Veliahd, b0)11k bir kur- fendi.. atıldı. Kemaneye geçti. Ve .. basmınm f!V• - lpret edelim bu berife; J'•vaı tutsun. altından JturtWmu,tu. Zor OJUDU boar, efendimiz kızar •• 
--. Daran attı: - Bendeniz de öyle ıörUyorurn... velki gibi zorla 7erden kalkmaması için - Aman efendim; eonra efendbni& kaidesine &öre, Aziz efendi de zorla bu- - Ne dbomuıuz Halil be;Jeı.ndiT. Ola 
; ll81df Ali pehlivan!. LAflan atızlannda kalmıştı. Amavutot- de sat ayak ıaltından kenetledi. menkQ'b eyler 'bizi... muun o;J\IDlaıım 'bozabWJQrdu. m(lyor musunm boluyor .. 

111 
tllabdba ba w lıh'ook mem)fr ta- ıu uçarken birdenbire bir yan baş OJUDU Vaziyet mOhimdi. Veliahd, bir iki zor- - Dolru b~orsunuz?.. Güret. tekrar Qakta bqladı. Fakat; bu- - Bu, bir o;yun mukabilidir ... 

ı::- aldı. Ve.. Ji1z otuz okkalık hasmını bir landı. Alttan kurtulmak için çabalandı. - Katiyen olamaz ..• Ne olac~ ile ola- leler W. ıaraı ta daha ~ birihlrlerine - Ne olursa olsun.. Göz 86re &öre efm-
lladQ Ber. biraz nef• abnıfb. Efendi- çocuk gibi yQzUatQ yere vurdu. Fakat; iki dirhemlik ArnavutolJ.unun cak?.. hücum ediyordu. Vellahd, mtıtemadi;yen dimizl bolarken seyredecek detWz .,..? .. 

alttan dolu dlqla bllap peblivanca l'abri beJfn lA1ı alzmda 1caJmıitı. elinden kurtulamadı. Bu bal Jtarpaında de- Amavutojlu; paça kasnak OJ'UllU almak ve üstüate Arnavutojluna her dalıimda bo ( Devamı var ) 
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RADYO i L A N 
NAZARI Dlh'"'KATE 

28/9/939 PERŞEMBE 
12.30 Program ve m~leket. saat ayarı,' llmurn Miıtckaıdinl Askeriye 

12,35 Tılrk muuği. Okuyan : Mefharet tir1den: 
Sagnak. Çalanbr: Cevdet Koum, Cevdet Bu sene cemiyetimiz ev\•elcc ıla:l ettl-ı 
Çağlar, Refik Fcrsan. ı - BayaU peşrevi, giınlz veçhılc henüz takvi:n tab ve neşir 

2 - Lemi _ u~ak şarkı (Ruhunda bul - ve sat!lırn çık:rrmamıştır. Pıynsada emek- i~~~I~~~~~~~~~~~~~ 
dum vecdi visali), 3 - Lemi - Uşşak şar- li S;.il>ayfo: yardım cemiyeti namı altında ~!13Eıt!Alt.z~ 
kı (Neler çektim neler), 4 - Lemi - Uş- tnln im tıörülınektcdir. Bazı mücsscsattan 1 • 
şak şarkı (Seni arzu eder dldelerim), 5 - \"tiki sorgu üzerine mezkür takvimler ce- G ı ·. L k 1 G 1 M k r h 1 1 p' 1 1 F 1 K k 
~ı:e :a~~ö~i~i~u6hayy~ı~~~e~B:a~~t: ~~~~~:~~e~:i;;ti~:~~::us~;;~~.~~1;.7~a~~= urczn (l m~qı •. evr'lqı (bıi~O!/eı) • a arna~ı. ~(Z rıy<ısı • 1 rınc ı • ıyonqosu • US usu 
(Adına and içelim), 13.00 Memleket saati tıyen alakası o!m Jığı iH\n olunur. ŞEKERLILERIM YE FAZLA ŞIŞ11AHLIK ISTIDADI OLAMLAAIN GIDASIDIR . 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberlcrı, 13,15

1 

. . .. • 
14.00 Müzik (Kanşık program - Pi.). ~ERİR TİYATROSU TAMINHI$ ECZAHANE ECZA DEPOLARI iLE BUYUK BAKkALIYELEADE SATI LIR 

19.00 Program ve memleket saat ayarı, !:> 

19.05 Müzik (Hafif senfonik plaklar),,TEPEBAŞINDA DRAMKISMINDA UMUMi .. DEPO ." ı·NGl·Lı·z KANZUK ECZANEs·ı 
19.30 Tilrk müziği (Fıı.sıl Heyeti), 26.15 30/9/939 cumartesi akşamından iti- BEYOGLU - İSTANBUL 
ayarı, nJans ve meteoroloJı hnberlerı, 20.50 
Türk müzıği, Okuyanlar: Semahat özden- R O 1\11•~ O - J U L Y E T 

IZMİR Acente m i z Türk Ecza deposudu r - --------- - --
Konusm_n (Ziraat), 20.3U .. Memlek~t saat ı baren temsillere başlanıyor. 

ses, Sadi Ho es. Çalanlar: Fahire Fer -ı • • , 
sar, Refik Fcrsaıı, Cevdet Koz.an, 1 - Re- İstiklal. caddesinde Komedi kısmı 

Eski F eyziye l <stanbul Asliye Altıncı Hukuk mah-
k e m esinden: • 

fik Fersan - Rast şarkı (Yaktı cihanı ate-
~!n), 2 _ Dede _ Mahur şarkı (S:ına ıa- 30/9/939 cumartesi akşamından Müddei: Muzaffer 

yık mı), 3 - Lfıti! Ağa - Mahur şarkı (Al- itibaren temsillere başlıyor. Müddeialeyh: İhsan • Aksaray Ha-
dı aklım bir gonca leb), 4 - Osman ?\%at 1 K İ K E R E t K t seki Başçı Mahmud so. No. 10 evde. 

Vahlı 

Yatısız IŞIK LİSESi 
Kız 

Erkek 
Hicazkfır şarkı (Ellere uzaktan bak), 5 - _ Müddei: Muzaffer tarafından müd 
Hicazkfır saz semaisi, 6 ,..- Udi Eşref - Su-

1 
• 1 · 

zinak şarkı (Günden gilne efzun oluyor), r Dr. Ihsan Sami deıaleyh hsan aleyhıne açılan bo -
7 -Lltif Ağa - ~uzinak şarkı (Benim ya- TI"FQ AŞISI şanma davası için mUddeileyhin 16/ 

Memleketimiz:n en eski hususi Jiıesidir. Ana, ilk, orta Ye lise kısımlan vardır. Kayıd 

için her p-ün mektebe müracaat edilebilir. İstiyenlere mekteh tarifnamesi gönderilir. 
rem gibi yare bulunmaz),B - Refik Fer- , 9/939 cumartesi günü saat 10 da Telefon : 44039 .. 1 • ı .. . • .~, ,ı. •. 1 

san - Tambur taksimi, 9 - Yes:ıri Asım - Tifo ve paratifo hastalıklarına tu mahkememizde hazır bulunması l ü-
. ~· . . . 

lim ), JO Fnıze - Nihavent şarkı (Kız sen yeti pek emin taze aşıdır. :ıc ·ı h" ·· 1m · 
eld. ç k t ) 2130 K 21 45 • mumaı ey ın o gun ge emesı veya 

g ın er eş en , . onuşmn, . d b 1 · 
Müzik (Operet S<.'leksyoııları - Pi.), 22.00 eczan~ e u unur. bır vekil göndermemesine mebni hak 
Müzık (Kuçuk orkestra) Şer. Necip Aş- - K utusu 4;; kuruştur. kında gıyap kararı ittihaz olunmuş 

Dr. Hafız Cemal 
l..okmau Hrkim 

kın, ı - Joh. Strauss: Sliratleşme - \•als, ve imla kılınan bu karara ait ihbar-
Datı lllya MUtehaaa1111 

2 - Willi Lautens<'hhıgeı: Primnvcra - namenin bir nüshası da mahkeme di-
Arjantln sermadı. 3 - Fredcuksen: Halk Bcyoğlunda BAK ER 1 vanhanesine asılmış ve keyfiyetin on Divanyolu 104 
meydanı balesi, 4- Cnrl Robreth: Tezat- mağazalarından Muayene saatleri pazar hariç 
Potpuri, 5 - Bnıhms: Macar dans1, 'No. halı· beş gün müddetle ilanı için tahkika- h .. 2 5 5 1 t . Bııı;;ka hiç bir müessese, er gun , - sa ı ve ~umar esı 
5 ve 6. 6 _ Arm:ındola: Venedikte mehtap, ta- tın 9/11/939 perşembe gunu saal sabahları 9 _ 11 hakiki fıkara 
7 - Joh. Strauss: Bu nagmelcr seni sar-{ hazırda kız ve erkek mektep (10,30} a bırakılmış olduğu tebliğ ı 

~cy~~;~~~~~~~l~~~~w~~~y~e~ri~n~e~g~c~ç:m~e~k~~~·~e~r~e~il:i~n~o~~~n~u;~~~~~k~a~b~u~l~o~lu~n~u~~~~~~~T~~~~~:~!~!~:~-~n zinı:ıt, esham - tııhvllfıt, kamblyo - nu- I ahsus her boyda ve her zevke = 
kut borsası (fiyat), ~.20 Muzik (Cazband ygun kostümler, empcrmeabili - .. -
Pi.), 23.55 - 24.00 Yaı.'ınkl proı:rıı~-·--- pardesüler, paltolar ve spor clbi- .. .. -ı;tanLul eler gibi zengin ve şık giyilecek 

Türldye Ciim~ıuriyeti "ya koleksiyonunu takdim ede-

Miiddciumumiliğinden: mez. Şartlar ve fiyatlar her yer-
lstanbulda olduğu anlaşılan Kara· en müsaid ve ucuzdur. Daima 

isalı hakimi Osman Ozakın acilen AK ER etiketini tercih ediniz. 
mcmuriyetimizc müracaati. 

İnhisarlar lJ. Müdürlüğünden ı 
ı - Şnrlnamesi mucibinı:e 4/IX/939 tarihinde knpnlı zarfla ihale olunamıyan 

ı adet vinç yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
ll - Muhammen bedeli sif 6500 lira, muvakkat teminatı 467,50 liradır. 

III - P<ıuırlık 29/IX/939 cwna günü saat 14 te Kabataştıı levazım ve müba
,-aat şubesindeki alım komısyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gtin sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - 1stcklilerın pazarlık lı;-lu tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gU\•enme pa-
ralarile birlikte mezkür kumr~yona gc.ı.meleri ildn olunur. (7452) 

••• 
I - Şartnamesi mucibince 12/IX/9~9 tarihinde kap&lı 7.artln ihale olunamı

,'<111 3 adet kamyonun mıılıcımmcn bcdelı değiştırilcrel" yeniden pazarlıkl:ı eksilt· 
aıeyc konmuştur. 

il - Muhammen bedeli (9450) liı·a, mu\·akkat teminatı (708,75) liradır. 

Ill - Pazarlık 7/X/!l39 cumartesi gilııu saat 10 da Kabatasta levazım ve mü
bayaat ~ubcsindeki alım komisyonunda yapılaC'aktır. 

iV - Şartn:ımeler her gün söz!ı geçen ~ubcderı parasız alınabilir. 

V - lstcldılcrin pazarlık için tnyin olunan gıin ve saatte 3 7,5 güvenme pa-
ralarile bırlikte mezkılr komisyona gelmeleri illin olunur. (7581) 

• • • 
I - Çoğul tuzlasında dört teraküm havuzu inş:ıatı işinin kapalı zarf usulile 

fapıl~n eksiltmesine lıılib çıkmadığından bermurlbi kanun bir ay müddetle açık 

pazarhga konmuştur. 
il - Açık paıarlık ve ihı.le 12/X/939 tarihi.nde saat 16 da Ankaradıı Banka

lar caddczlndc kain tniı.lsarlar ldart:sl binasında \'e lıaıımüdiir odasında toplanacak 
ltomisyonön yapılacaktır. 

III - Muhammen bedel 42789 lira 70 kuruş ve muvakkat teminat 3209 lira 23 
kuruştur. 

IV - tsteklilerin diplomalı yüksek mlihendb \"eya yüksek mimar olmaları, 

olınndıkları takdirde ayni evsafı haiz bir mlitehassısı inşaatın sonuna kadar dalın! 
olarak i~ başında bulunduracaklal'lnı noterlikten musaddak bir taahhüd kAğıdı ile ilk 
evvel temin etmeleri ve en az otuz bin liralık .nşaat işlerini muvaffaklyetıe yap· 
lltS olduklarına dair \'esika ibraz etmeleri lAzımdır. 

V - Yukarıda yazılı \'Csaikı nsıllarile birer suretlerin\ açık pazarlık ve ihale 
ıününden sekiz gün e\rveline kudar Ankara inhisarlar başmUdürlilğüne veyahut ts
ıanbulda 1nhısarlar umum mudürlilğü tuz fen ıubP,sine bizzat veya bilvasıta tevdi 
etmek suretıle ayrıca fenni ehliyet vesikası almaları lAzımdır. 

VI - Bu işe aid keşif, proje, fennl ve idari şartnameleri 1stanbulda Kabataşta 
tnhisarlar Umum Müdürlüğü levazım müdurliiğünde ,.e Ankarada İnhisarlar Bas
müdürlilğü Tuz Fen şubesinde bulunmakta ve isteklilere 214 kur~ mukabilinde 
nrilmektedır. (7386) 

--.. tOO -

Sude, tanıdığı bu adamın bu halde bu- Kurey~in teşviki Ue Ebu Leheb'in iki 
lunduğunu göı·ünce: oslu peygııınberin diğer iki kızını bosa-

- Yfı Ebtı Zeyd! Böyle eli bağlı esir ol- dıkları zaman, Ebul As'ı da: 
tnaktansa şere!inle ölmen daha hayırlı de- - Sana, istediğin kızı alalım. Zeyneb'i 
lil mi idi"/ bırak! 

Dedi. Diyerek karısını boşamıya t~şvik ettıler-
Meğer, peygamber de, odanın bir tara- se de: 

tında bulunuyormu:ı. Karısının bu sözünü - !\en, zevcemden memnunum. Bırakn-
kendi aleyhinde tclekki ederek: mam .. 

- Yıl Sude! Sen, klıfirleri Hak tanla Ua Dedi ve karısını basamadı. 
Resulü ile harbe mi teşvik ediyorsun? 

D'!yince, kadın: 
- Ya ResfilUllah! Seni bize gönderet 

Allahu taalfıya yemin ederim, ki Eb!'ı Zey
di elleri bağlı görünce kcndlındm geçtim; 
ne dediğimi dü~nenıedim 

Dedi ise d<', peygamber, zaten hoşlan
madığı karısından kurtulmak için, bunu 
bahane etti ve derhal boşadı. 

ZEYNEB'IN CELBi - rlazreti peygam
berin C:ıımadı Ebııl As, hazreti Hnticenin 
hcmşırezadcsı idi. Hatice; c•ıu evllidı gibi 
scvercll. lslfunlyettcn evv,ı kızı Zı:yneb'i 
tıuı verdi. Hazreti Muhammed Peygamber 
oldu}ttan sonra, Hıttice ile kl1'.lıırı l\lilslü
ınan oldular; f,bul As islamivetı kı..IJul et-
11edi. 

Müslüman bir kadının bir mu~rlkle ev
lenmesinin caiz bulunmadığını söyliyen 
ı•eygamberin müdahalesi de kızının üze
rinde müessir olmadı. Böylece, ayrı din
de oldukları halde karı koca olarak ya
ı;;adılar. 

Ebul As, Bedr harbinde esir düşüp de, 
kcndlsinden fidye alınmadan serbest bı
rakıldığı halde Müsluman olmadı. Pey
gamber, onun bu in~dına kızdı.: 

- l\Iilslüman olmazsan. kızım sana ha
raındtr. Onu bana gönder. 

Dedi. .t~bul As da bu teklifi kabul etti. 
Peygamber, Ebul A~ Mekkeye giderken, 

Zeyd ihni Hanse ile ensardan birini ona 
terfik etti. Ebul As, Mekkeye gidince, Zey 
nebi ~Batnı Ye'cüc> denilen yerd<' bekli-

Ba Di Nezle Gri Romatizma Üniversite A.E.P. Komisyonundan: 
Ş' Ş' ' p' 25/9/939 günü açık eksiltmeye konulan 6125.50 lira keşifli tedavi kliniği elek' 

Nevralı"i kırıklık ve bütün agv rılarınızı derhal keser trik ve telefon santr~lı .. işine istekli .g~lmediğindeıı ad~ geçen iş ayni şarU:ırla 
' 5/10/939 perşembe gunu sarıt 15 te ıkınci defa açık eksıllmeye konulmuştur. c7768t 

---::: 

Her P. f. T. Levazım Müdürlüğünden: - .. - .. .. .. - 1 - Tıılibi çıkmıyan 1.000.000 adet muka\'\'a masura p;ıwrlıkla mubayaa cdı
la·eklir. 

2 - Muhammen bedel 2500 lira, ınu\•akkat teımmıt 187.fı liradır. 
3 - Pazarlık 23 Birinciteşrin 939 puzarte i gilnü snnt 11 de A!ıkarada P. T. 1'. Dahiliye Vekaletinden: Umumi MüdürHi.k biruısıııdaki satınalma komisyonunda y;;,pılacaktır. 

1 - Vekalet arşiv dairesinde yaptırılacak klime (Sıcak hava) tesisatı hi açık 
eksiltmeye konmuştur. 

4 - Taliplerin şartları görmek üzere her gün Ank:ırada P. T. T. levazım ''e IS' 

tanbulda P. T. T. ııyniyat şubesi müdürlüklerine \'<.' p:ızarlığ;,ı iştirak etmek fçlı:ı 

2 - Muhammen keşif bedeli (9000) liradır. 
mezkik gün \'e sa:ıttc o Jrnınisyona müracaatlcri. <4B53ı; c7726:. 

3 - Eksiltme 12/10/939 cuma günü saat 13 te Vekft.let binasında toplanacak: 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

4 - Muvakkat teminat miktarı 675 liradır. ı 
5 - İstekliler' bu işe ait keşif, :ıartname, mukavelename ve proJeyi 45 kuruı 

Aşağıda yatılı dı:ınirlıaş No. tarının 5/ 10/939 perşembe günu saat 10 da pnznrlık 
suretile ihalesi yapılacaktır. 

mukabilinde VekAlet levazım müdürlüğünden alabilirler. 
6 - tsteklilerin eksiltmeye girebilmeleri için eksiltme guniirıden en az sekiz gün 

evvel Nafıa Vek~letirıe müracaatla bu eksiltmeye girebileceklerine dair ehlıyet vesi

1 - 4000 adet pirinçten ve oksideH demirbaş No. lu ih:ıle bedelı 120 ıu ...... ı. 
2 - Numunesi lev·azım sen·isinde her gün görülebilir. 

kası almaları lAzımdır. 
1steklılcrln başmüdürliik satınalına komisyonuna gelmeleri ilan olunur. <7764:t 

7 - tsteklilcrin muvakkat teminat makbuzu \"eya mektubu ile ehliyet vesikası, 
arttırma ve eksiltme kanununun ikinci ve üçuncü maddesinde yazılı dii:el" vesaikle ~ ÇOCUk Hekimi -
birlikte ayni gün ve saatte mezkür komisyonda hazır bulunmaları IAzımdır. : 

(4639> <7435) Dr. Ahm et Akkoyunlu 

İstanbul Kadastro Müdürlüğünden : 
Fatihte Kirmastl, Aksnrayda tnebey, Fenerde Haydar mahallelerinin kadastrosu 

faksim - Talimhane Palas No. 4 

Pazardan maada her gün 

15 ten sonra Telefon: 40127 

---
GÖZ HEKiMİ , r Dr. Nuri Fehmi 

1 İstanbul Bcl~diyesi kar91sında Ayberk apart. Tel. 23212 

bıtti. Bu mahallelerde bulunan gayrimenkulün s:ıhıbleri isimlerile namlarına ta - l ı Ankara Borsasın ı n 
hakkuk ettırilen kadastro tahrir resımlerinl gösterir ced\•eller (Klrmaslı ve 1nebey 

mahı:ılleleri) Fatih kaymakıımlığı dıvanhanesinde, (Haydar nıahaUesi için) Fener .-•••••••••••••••~ 
Nahiye müdürlüğü divanhanelcrine asılmıstır. ı 

Zührevi ve cilt hastalıklan 
Bu mahallede tahdid neticesi yapılan planlar Sullanahmed Tapu dairesinin üst 

katında kadastro fen bi.ırosundadır. :Millk sahibleri ilanın başlanı:ıcından ltılıaren •• 

iki ay zarfında bu pHinları görebilirler. Kadıı$tro tahdıd ve lesbitine veya aynt bir Dr. Hayri Om er 
hakkın tesciline vaki olacak itirazlar 28 tesrinisani 939 aks:ımına kadar tı;tanbul 

Öğleden sonra Beyoğlu Ağacamii 
Kadastro müdürlüğüne dermeyan edilmelidir. Aksi takdirde yapılan tahdıd \'e tcs-

karşısında No. 33 Telefon 41358 bitin kesbi kat'iyet edeceği Kadastro kanununun 2ı inci maddesine göre ilan olu

nur. 

yecek olan peygamberin adamlarına gön
derecekti . 

Ebul As, Mekkeye gider gitmez, Zeyne
be: 

- Hazır ol ... Seni Medineye göndere
ceğim. 

Dedi. 
Z~yneb, yol hazırlığı görürken, Ebil Süf 

yanın karısı Hind araya girdi. Peygambe
rin kızını gitmemiye te:ivik elti; fakat Zey 
neb gitmekte israr etti. 

Ebul As, Zeyneb! kardesi KlnAne ibni 
Rebiğe teslim etti. O, bir deveye bindi; 
Zeynebi de diğer bir devedeki mahfeye 
bindirdi ve gündüzün yola çıktı. 
Müşriklerden bır kısmı. Zcym:lıin git

mesine kıı.dılnr; arkasından ok atmıya bas
ladılar. Zeyneb, korkusundan çocuk dü -
şUrdü. 

Kinane, yoluna de\•am etmek istedi tse 
de, EbQ. Siifyan: 

- Bizim, bir kadın ile isimiz yoktur. O
nu göndermemek fikrinde değiliz. Fakat 
Kurcyşin basına bu kadar felaket getirmiş 
olan Muhamm<:Pin kızının güpe gündüz 
ve herkesin gozü önünde gitmesi Kureyşe 
bir hakarettir. Geri don de, gcccylcyin yo
la çık! 

Deyince, Kinfıne bu nasihate uyarak ge
ri döndu. Ve gece karanlığında yola çıka
rak Zeynebi bckliyen adamlara teslim et
ti. Zeyneb, Bedr harbinden bir ay sonra 
~edineye geldl. Ebul As ise, bir muddet 
sonra Müslüman oldu; karısı du kendisine 
ia<ic edildi. 
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iL K OOG.UM - Hicretin ikinci senesı 

se\•valine kadar muhacirlnden hiç bir ı;o
cul;: doğmamıstı. Onlar, Yahudılerın sihir 
yap .. Jdarına inanarak, artık zürrıyetleri 

olm ıy acağı na üzlıluyorlardı. 

Şevval ayı içinde Ebü Beklrin klZI Za
tunnutııkayn Esınanın Zubeyr ibni Avam
dan bir oğlu dünyaya gelince, Müslüman
lar pek sevindiler ve bu hadiseyi nümayiş 
Jerle tes'id elliler. Bu çocuğun ismi «Ab -
dullaht konuklu. kı ıleride anlatacağımız 

veçhile, bu Abdullah. Mekkede halifelığuıi 
illin eden ve Hal·cacı Zalim tarafından şe
hid edilen Abdullııh ibni Zubeyı 'dir. 

FATI METÜZ ZEHRA"NIN IZOIVACI -
lJıcrclın ıloncı senesi 7.ılhiccesind<.', Haz
reti Fatıme, on sekiz yaşımla olduğu <.'Sna
dıı yirmi bir yaşında bulunan Hazreti Alı
ye tezvic edileli. 

O :r.amanm adetince, Hnı.rcti Ali Fütıme
yi Peygambere hutbe elti (1) Hazreti Pey-

gamber de, kızına: 
- Ali, seni istiyor. Ne dersin? .. 
Dedi. Filtlffie, sesini çıkarııuıyınca, 

da Aliyi istediği anlaşıldı. 

Resulü Ekrem, EbCı Bekir, Ömer, Osman 
Hazretlerini Ve ensardan bazılarını çağırt
tı. Beliğ bir hutbeden sonra: 

- Cenabı Hak'km eınrile Fatıme'yi dört 
yüz nıiskal gümüş mihrilc Ali'ye tezvic et
tim. Şahid olunuz. 

Dedi. Sonra bir tabak hurma getirdi ve: 

- Kapı.şınız ! 
Deyince, oradakiler hurmaları kapıştı

lar. 
Hazreti Muhumıııcd, bundan sonrıı, Ali

ye dönerl'k : 
- Ya Ali ! Dimyalık olarak neye ma

liksin? 
Diye sordu. 

Ali de: 
-Bır atım ıle bir zırhım var. 

(1) o zamanın Arapları arasında hutbe Dedi. Peygamber, hiç dusiinmeden: 
- Atın sana ltızım olur. Gıt, zırhııu sat, demek, cvlen.mek istiyen adamın kızın yı:ı-

parasını gelir ! hud kadının babasına, amcasına veya am-
Dedi. cazadelcrine mUracaat etmesi demektir.! . . 

Evlenenler arasında, mutlaka, asalet ve Ali, zırhını dortyuz seksen dirhem gü-
servet uygunluğu bulunurdu. Evlenecek a· müş mukabilinde Hazreti Osman'a sattı. 
dam, müracaat ettiği ;ıdama: Sabahınız ha· IBu para ile Fatıme'ye cihaz, kokular aldı
yırlı olsun. Biz, sizin akran ve emtıaliniziz. l<ır. Ensiırd<ın birtakımı birkaç ölçek darı 
Eijer kızınızı verirseniz, şeref bulmuı 0 • vereli. Saad ibni Mnaz do bir su kıı·bası 
ı uruz. Sıhriyet şerefinize nail olduğ u m.uz·, hediye etti. 
da n dolayı teşekkür ederiz. Eğer, sebebini F.bü Bekır'ın kızı Esıniı'dnn rh·ayet e-
ıöyliyerek kızını7ı bize vermezseniz, sizi dildığıne gore: 
mazur görerek gideriz.» derdi. ( Devamı var ) 
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