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BAL TiGiN DEGiL BÜTÜN ALMANYANIN 
BiLE BOLŞEViKLESMESiNE RAZI iMiS! .. 

Dostluğa Yakısır mı 1 . ,,, .. .. .. ,,,,,, "'"" ...... ,,, 

Sovyetler, lsveç Hükumetinden de Bazı 
Toprak Taleplerinde Bulunacaklar 

Ses Sanatkarımız 
Sulhun '!'emin~ Alman. Qrdular~- J Sa_f iyen.in Suri!eY_e 
nın Gerı Çekılmelerı ile Kabıli GırmesıMenedılmış \ 
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ISTANBULDAKI 
GÖÇEBE ADALET 

Yeni mahkemelerin masaı;.ı, iskemaesi koltuğunda ve İstan
bul içinde semt semt göçebe ilk etmesi k~ısında insanın azafö 
ve ıstırap duymaması mümkün müdür?. Almanyada Rusça Ders !.. ı Fransanın Fevkalôde Komiserinin l Kıoskoca şehirde dört tane mahkeme için bir bina bulama
mak ne Adliye Veka:letine, ne İstanbul Adliyesine, ne de İs
tanbul Vilayetine yakışır .. 

YAZAN: 
Cu.mhuriye& ,.aı:eteslnin 8 Tqrial

evveı tarihJi nÜShasında cö:ıümü.ze 

çarpan ıu. fıkrayı aynen naklediyo .. 

ruz: 
.Yeni Postahanenin bJr k.UJDmı 

Jııı&'al eden İ.stabul adliyesinde hukuk 
ve ee:ıa sahaswde münferit h;lkim
Jlkler tatbik edilirken, hukuk mah· 
kemeleri (Tapu dairesine) 1) yol .. 
lanmqiı. Bu hareket hem tapudaki 
kısmın dar ve rütubetli olması 2), 
hem de Sulta.naJımedin şehrin merke
zine uukll&"ı 3) bakımından umu -
ml1etle şikiyetlerl mucip olmuştu. 

Bunun üzerine hukuklardan bir kaçı 
tekrar Yeni Postahaneye t) &etirll
mlş, ıakin mütkülün tamamile baUI 
imkıit.nı bir türlü bulunamamışh. 

ŞimdJ, Vlliyet kar:;ısındaki eski 
Tomruk dairesi 5) maliyece adliye
ye verilmiştir. Bu ha.rap bina tamir 
olunarak, Sultanahmettekl hukuk -
lar, tamir olunacak biua da şehrin 

.merkezine alınacaktır. Yeni Postaha
ncdcki mahkemelerden diğerlerine 
l'İdip gelmek te bu suretle kolaytaıa
cakhr.ı 

Bu satırları okumak zahmetine 
kaUanac.ik herhangi bir kariin ai -
zındilu, tlplu lli.ze oldutu l'ibi (İstan
bul 11.daleU .ımma. da. göçebe imiş?) 

sOzlerlnin dökülecei inden eminiz. 

Cumhuriyet ca..ıetesi, bu fıkrayı 
bizzat kendisi yazmamalıydı ve eğer 
kendi yazılarını okuyor a, !jimdi fıkra 
ı-Ozü.ne ili~ince bundan bıiytık bir e
lem duyınasL iktiıa eder. Çü.nkiı İs
tanbul adliyesi gibi, nıemleket mev
cudiyetinin temel taşı olan bir mties
sesenin bala böyle co<'t:be bir halde 

kalmasından mc~'ul olanlardan biri 
de bir.zat Cumhuriyet gazetesidir. 

Filhakika. bundan iki sene evvel, 
İstanbul adliyesinin binasızlık yü • 
ziınden mut.evellit feci halinden artık 

usandırak nihayet umumi hapl.shane 
binasının yerine bir adliye sarayı 
yapmata karar verUdliJ :ıaman, 
(:unıhurlyel ortaya t.1.tllcb, hap ishane 
binaswm asarı atikamrıın en kıymet

ltleriııdeıı l ?) olduiu davasını çıkar
dı, anketler açtı, minıarları ve birta
kım ukala. muharrirleri barekeıe ce • 
tirdi, komisyonlar teşkil ettirdi, batti. 
daha ileri df' giderek zamanın Adliye 
\«kilini bile İstanbul ilbidelerini yık
tırmakl;ı ıtham ve adeta. tehdit eyle
di ve nihayet İstanbulda bir adliye 
binası yapıJmasuıa ve zavallı İstan
bul adaletinin Po:,tabanedekJ (cen
dc re) den kurtulma!ttna mani olmak 
1.at erini kaz.andı. 

İşte daha. dun denilecek bir mazi· 
de bu ınarlfetlerl buyuk bİ.1' ma.ha.
retlc ba.prmış olan Cumhuriyet 1"a-
1etesl, ~imdi yine _kendi sutunlarmda 
(intakı hak) veya (itirafı zünüb ) 
kabilinden yukarıdaki fıkrayı, kol -
Jarını salhy~ s;ı,l lJya, neşir ve UU. 

eylıyor. 

Ebüzziyazade VELİD 
l\laamafl bu çok elim meselede 

Cumhuriyet'irı de hf<;"f'Sine diı.~n 

mes'uliyeUn davasını d.ıha esaslı su
rette rOrmeii bir ba ka Eamana. bı

rakalım da, vaziyeti asJI salahiyettar 
olanlarla cUrlışclim. 

Yeni Adliye VekiliDın, munferit 
h:ikimlik marifetini icat ederken bü
yük bir husnu niyetle ve memleket 
adaletine hizmet en1e1i samimlyesile 
h:ıreket ettiğinden bir an bile ~üphe 
edilemez. Fethi Bey, yedi sekiz ~ene
dir Londrada sefirlik etti. İncill.z 
muhitinde bu uzun ikameli esnasında. 
Adliye Vekilinin, bllha:ssa İngiltercdc 
adalet meıscleslle me~gul oldutu an
laşılıyor. İngiltcrcde adalet tse, yer
yilzıinde hi'?bir men1lekette cöriilml
yecek kadar mütekirnil bir dereceye 
varmıştır. Orada. adaletten bilhassa 
hükümet tirtir titrer. Çünkiı İngiliz 

halkı hürriyetine fevkalide dü.şkün
dü.r, hürrlyrtin yegane zamin ve ki
fili ise, adalettir. O cihetle İngiliz 

milleti mt'mltkf'tin adaletine canına 
~arılnıış gibi sarılmıshr. H.ılkın ada
lete bu derecede kuvvetle merbut ol
duğu yerlerdr de, tabiatlle htikü.met, 
adalet kar~ısında elpen~e divan du
rur. 

Vekil, İng-ilterede ikameti esnaMD
da. adalet esasının bu ı .. uvvrtlni iyi

den iyiye kavramıs oldugu için, Tür· 
ki1·eye avdet edip te meb'u"', sonra. 
da Adliye Vf'kili olur olmaz, şüphe
siz Tiırkiye adaletini, İngiltere ada-

(Arka~ı .ı uncü sa}fada) 

t:BUZZ!Y AZADE 

Velid 

Amslerdam, 9 (A.A.) - Gazeteler 
Finlıi.ndiya ile Sovyetler ara. ında dip
lomatik müzakerelerin başladıiını bll
diriyorlar. 

c;aı:eteler munha ıran ticari muza
kf'rf'lf'r mevzuu bUsoldui'unu yaz~ 

nıakla beraber Finl:i.ndiya hüküm.eti -

ı 
nJn askf'ri trdblrler aldığ"ını da kay
detmektedirler. 

ilet Volke .-aı:etesinin Stokholmdeki 
muhabirine C"öre. Sovyetler Birliii 
Finlindiyadan Atand adata.rınm, Fin
lidiyanm batı cenubunda bulunan ve 

ve bUtün memleketin "" büyük serbest 
limanı olan Hagö limanıntn ve Fin • 
lindiya körfezindeki HoUan adasının 

terkini tstiyeccktlr. 

MÜHİM BİR İFŞAAT 

S\okholm, 9 (A.A.) - S-:euka 

Dogbladet ıraıete.inin Berlin cıoha • 
blrl yazıyor: 

Almanya, harp müddetince Rus .. 

yanın müzaharetl kendisine elzem ol
duğ'u Jçin, Sovyetıere Avrupanın şl

(Arkası 3 üncü ~<Jyfada~ 

Muharebe , Hitlerizm 

M ahvoluncıya Kad~r 

Devam Edecek! 
Fransızlar Ve İngilizler Harp 
Kararını Muhafaza Ediyorlar •. 

Londra, 9 (A.A.) - Fransa ve 
İngiltere hükı1metlennin harp 
gayelerini alenen bildirmeleri 
li'zı.m geldigini söyliyen amele 
partisı mebuslanna ceva<ben Cem 
berlayn Avam Kaanaras.nda iki 
hükumetin kendilerini harlbe sev 
kcden gayeler_ hakkında mu!abık 
olduklarını ve bu gayeleri mü-

kerreren izah ettiklerim söyle - l 
miştır. 

Bu gayelerde bir değı~ıklık va
pılması lüzumlu göriıldüğü tak
dirde bunu her ıki hükfılT'ct te 
!'1Ü tereken bilıclircceklerdir. 
SULH MÜZAKERELERİ İÇİN 

Londra, 9 (A.A.) - cNevs Kro
(Arkası 3 ünci.ı sayiactaJ 

Flnliindiya )ftrlcfye Nazırı EIJaı 

Dolc.dye Bugün 

Bey\lnat Verecek 
Parls, 9 (A .. \.) - ~'\·rkil Dala

dier, mebusan ve :..yan haTıch'e en

cUn1enlcrİllde i:.~ahat verdikten son

ra, yarın akşam. Fransanın \'a'.l.iyı:ti

nl rad'.'·o ile blldirtrtktir. İhi müttefik 

hukümet reisinin, ayrı a;) rı kt"ndi 

mlll('tlerine ve bitar:ıflara hitap et

meden """el lsti<;arede bulundukları 

'\İphe :\'Oktur. 
--oo---

Sar rük 
Tehdidi 

ransız 

ltında ! .. 
Yugoslavya 

' Başvekilinin 
Bir Nutku 

Fransızlar Sigfridi Gecerlerse .. s~_ıgrad,_9(AA.ı .. -D.N.B. 
' Uskupte hır tezahur esnasında • 

1 
Tsvetkoviç hır nutuk söy liyerek 

Soluğu Berlınde Alacaklarmış. ~~~~~=~~,;~:hudutlarını 
aşan siyasi emellerimiz yoktur. 
Bütün nedefleri.mize eriştik. İs
tediğimiz şey elimizıciekini mu -
hafaza etmek ve inki§af ettir -
mektir. İstediğiillliz şey barıi içın 
de yaşamaktır. Memlekette barı
şı tekrar tesis ettilt, şimdi hudut
larda barışı tekrar tesis etmek la
zımdır. MiHetimlz.e barışı remin 
etmek için bütün yapıcı kuvvet
lerimizi bir araya toplamalıdır. 

Paris, 9 (Sa.baha karı;ı Havas 
bildiriyor) - Bır taraft~n topçu 
ateşi şiddetleıı.me~t~, ay_ni zaman 
da Alman piyadesının hucumları 
artımaktadır. 

tık defa olarak, Fransız asker
leri bir prqpaganda hücumuna 
maruz kalmışlardır. Dün Alman 
müstahkem mevzilerindeki mıt
ral;ı:öz ve topların yambaşına 
--,,ıp.•tirilen muaı:nm böDarlör-

!er birdenbire faaliyete geQll'liş 
ve toplar suı;ar susmaz Almanca 
ve Fransıwa olarak Hitler'in nut 
kundan parça:tar vermiştir. 

Şura,;ı kayda şayandır ki, Al
manlar da'.lıa evvel Fransız taz
yiki aJ;tında tahliye edilen köy !e
re il3.n yapıştırmak suretile de 
·bir barış taarruzu yapmışlardır. 

Dün Alman topçµları mukahil 
batarya atışlıarı yaparak Fraıı.-

sız toplarıpa isaÇet ettirmege 
çalıışıruşlard ır. 

Bu muhtelif Alman teşebbüsü 
Fransız kumanda heyeti Jarafın
dan dikkatle kaydediimi:; olmak
la beraber bundan büyük bir ta 
arruz hareketinin yakın olduğu 
gi'bi bir netice çıkarmak pek ace
le olacaktır. 

Gec.e Alman faaliyeti bilha66a 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

1 

Düştüğü Hata Büyük Değil Mi? 
Tee;siırle haber aldıiımıza röre .k.cymelli . es an'atkiirımız Bayan 

Safiyf' Suriye hududunda ancak ( TEESSf'RLE) karşıhyacatımız bir hi
diseye maruz kalmı~tır. Deierll artbUmiz muntazam pasaportla seyahat 
etmekte ve LUbnana ı-itme;r.te iken Ttirkiye - Suriyr bududwıu l'eçtikten 
sonra Ilalebe yarım ~aat mesaff'de bl:Junan bir istas~·onda Suri;) e poli-;I 
laratından trenden indirllmişlir. 

. ıemurlar kıYDJlt'Lli · ı a rı tnk.alift komi-
seri taralmdan verilen bir emlr uzerlne kendisinin Suriyeye l'irmesinin 
menedildliinl teblii' ederek geri dönmesini bUdiriyorJar. Ba)"lln Safiye 
dofruca Adanaya dönerek, oradaki Fransız kon.ı;olo. u nezdinde bu hare
keti protesto rtınb:itir. Fakat bi.disenin en garip ve tee Urf' . yan klSIDJ 
burada cereyan etml.$ bulunmaktadır. Kon~olos deierli TUrk san'atkıi.rına 

ezcümle şunları söylemiştir: 
«- Siz Suriye topraklarında seyahat edemezsiniz!» 
Bu söz doğTudan doiruya Bayan Safiyenin Suriye topraklarında 

kat•(vetle seyahat ve ikamet ve hatta transit olarak gecmek hakkının 
blle menedildiğini if~de etmektedir. Blrlclk ~es . an'atkıirımız Safiye yal
nız ve yalnız dinlenmek ve anayurdun yak1nlar1 olan bu ulkelerdf' ~·ttr

l'Unlutunu gidf'rmt"k ırayesile ı;;eyahat ediyordu .• 
Tekrar &e-krar tf'e~·urle.rimi.zl ve dasttan beklenilmiye<'ek bu ·ıarf'

kf'tln nasıl tashih edilf'<'f'iini bilmlyoruı:. Fakat dtftrli san'atkit.rın Fran

sız. (Suriye) topraklarında ka"ıla tıfı h.i.distnln daha c:-0k muf~ ql tal
siliitını karllerlmlz.f' "unaca~ıı. 

~---------------------------------~ 
ZAVALLI VARŞOVA 
- - - - ......... -

Beş Gün Aç, Fakat 
Silahını Bırakmamış, 
Bir Polonyalı Kadın! 

Ccne'VI"e, 9 (Havas) - Bır mu
şahit, Varşovaya girdırri zaman 
hasıl e•tiğı i1'k ıntilbai şoyle nak
letmektedir: 

BÜ'tün şehir a.'hnp edilmiştir. 
Halk haflalardanıbeıj ilk olarak 
sıcak yemek yemektedir. 

Bir kadın bana be<i günrien -
beri ağzına bir lokma ekmek gir-

Eski Şehirleri 
Her KUD son nefe11lni ,·ermek üze

re olan sulhun kanatları biraz daha 

dill}tiıkc:e hatıruna Mki ehirlrr ..-eli
yor. Bfr ,-ün ,.UOeti kapıyan yanar

dai dumanlarının fıı;kırthğı lavlar 
altında kül olmUf, bır ak am sarsı
lan, çathyan. açılan kara topraia 

cömülmtif, bir .-ece kuduran denls 
dat.-alarının savleti altında kaim .. 
k Ma fth irler, teferruatını pek te i7l 

mcdıgıru soy led ı F 
linde iltıh \ardı 

t hala C'-

Varsova'r.n ~ımdık kadar bu
yük olarak »niden inşa edıl !T'ı

ye<:eği sôyl~nmektcdı. Esasen şeh 
rin yeniden ihyası içın se-cler
ce çalışmak lazım gclmekted r. 
Şehirde binle•ce J< · ı me cesiz \"e 

LEii 
Hatırladım ... 
ayırt f'demediiim şekillt'rile. kırmııı 

damh evlerile, mermer utunlu tara
çala.rllt, bin bir renkli bah("elf'rile 
•özle.Timin onunde ha allenlyor. 
Hafızam uları yarıyor, dalralan 

açıyor; toprakları kazıyor, kayılan 

paT('ahyor, llihlarllt, kanunlari1t, e
dipleri ve muc:itl.-rlle yccü kat yerla 

(ArklSı 3 uncu &aylada) 
• 

~ELAMİ İZZET SEDE8 



SAYFA-2 

Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 
KOÇER GENERAL KEMAL 

Menfaat Arkasından Koşanları Yıllarca İn· 
leyen Bir Diyarın Halkı, Nefretle Anıyordu 

. FAZLA TELAŞ 1 
Istanbulda tezahürat devam e

derken bazı bedhanlar, ''irkin te
oaviızlerin de vuku bulacağını 
i:;ae etmekten u tanmamışlardı. 

Da&tum Kalçi bana: 
- Beyim, ne dersıniz, bu kadar 

da yaramazlık olur mu? Acaba 
bızede mı tc. kki.ır yerine haka
ret ederler? • faaam da endışe 
edıyor. Emın hır yer yok mu? 

Dostum: 
- ;)en kim gele;ın mahpese 

bir y~ mı bulunmaz, baş ıiı.ere 
ycnn var! 
Dedım, benım evım aç•ktır ve 

bız, hep Madamın emrmdeyız; 
buyursunlar! 

Hakikat halde, 'iıziyet lüzum 
göstersc<Ydi, rnıı:htfiem zatın al
lesı aramız:da kal:rdı ,.c bu.un 
aılcce onun hizmetıne ş;t ba•. o
lurduk, dostum da bundan emin
di. 

ERZURUM YOLUNDA 

ben, muhitin yabancısı gibi idim. 
Hizmet vesikasını beraber- taşı 
mıyordum! Harplerdelti faaliyet
lerimin hesabını soranlarda ek
sik de['ildı. Esaııen bu h.zmet
lerden dem vurmak manası-ı:dı. 
Hesap almak istiyenler içinde u
fak müfrezelerile hasım cephesi
nın derınliltleriıırle vazife aldı -
ğından bahsederuer, mektep ve 
Avrupa görmi.ış olanların giınah
kiırl ğ"ını ileri sürenler de \·ardı! 
Avrupalılaşmak mı'! Ne büyük 
cıirüm! Bu, daima başa kakılı -
yorJu. 

Bır gün birkaç dar g.;rü,Jüye: 
- Korkma·yın, sizin için Av

rupalı !aşmak ÇQk güçtur. Çünkü 
semalarda uçrrı_ak, denizaltında 
yürümek ... Kolay şeyler değıı
dir. Avrupalılaşmak bunları yaır 
m ktır. 

Teşe'kkür etmelidir ki, bu in -
sanlar, harlbin beşiği say)!lan Er
zurumun mert ve münevv~ hal
kı 'çınde ekalli kalıldi. 

Kahve Stoku 
Tacirlere 
Dağıtılacak 

Fiatların Yükseltilmesine 
Müsaade Edilmiyecek 
İ•htikar komisyonu, dün tica

ret müdürlüğün.de toplanmıştır. 
Di.ınkü toplantıda · ./ ve mesele
s i görüşülmü>tür. .drezil'Yadan 
kahve gelımediği için eldeki stok 
mevcudu da azalmaktadır. Bu 
yuzden kahve tacirleri fia'ları 
artwmağa mecbur olmaktadırlar. 

Ticaret Müdürlüğü herhangi 
b.r fia! yükselişir.e meydan ver
memek ıçin, ekleki & ok mikt•!'ı-

ı, k~'we tacirleri arasında bir 
niSbet dahilin.de tevzi etmege ka
rar verm ştır. Bu Ş('kilde t'vziat 
y apıJdıgı takdirde kahve p:tlıalı
lıgına meydan ver•lııniyecektır. 

BELEDiYE 

1250 Ekmek Müsadere 
Edildi 

Fatib mıntaka.sındaki fırınlardan 

850, Arn.avutköy ve Beyko2dakl fı -
rınlarından 400 ekmek müsadere e-
dilmistir. 

Yeni Ekmek /Hafta Tatili 
Çeşnisi Meselesi Kanununda 

Halledildi Değişiklik 

Belediye Her Eylfılde 
Yeni Çeşni Tesbit 

Edecek 
Belediyenin yeni ekmek çeşni

sini tesbit etmiş olduğunu yaz -
mış ık. Dört sene evvel tesbit e
dilen eski çeşni yüz.de seksen 
randıman verecek mahiyette idi. 
Yeni çe~ni yü:zde yetmı~ beş 
randımaııılıdır. 
Bugdaylarımızın kalitesi her 

sene del'!iştıgı için çe:; .inin her 
sene yel' den almmas ıc p e -
cekt"r. Bundan sonra beledıye lıer 
sen ı ey.ül ayında o .<enenin 
çeşnıs.ııı tesbit ~tmU; olacaktır 

Viıayet hudutları dalı. indc1<i 
dört bü ı ük değirmen aynı kali
tede un ;-t:l al edecek. bu un
lar fır Plara tevzi olunacaktır 
Bundan sonra un kalitesini fırın
lar yerine değirmenler yapacak
tır. 

Dahiliye Vekaleti Bir 
Proje Hazırladı 

Da:hiliye Vekaleti hafta tatili 
kanununda degişiklik yapılmak 
üzere bır proje hazırlam.ı.ştır. Bu
na göre günde üç posta ile çaılı
şan fabrikalar cumart€5i tatilin
den istisna edileceklerdir. Ayrı
ca ikt;sadi zaruret dolayısile 
fabrika ve sınai müesseselerden 
isti:enkı Dahiliye Vekaleti ta
raf•ııdaıı hafta tatilinden de istis
na ed leıbi leceklerd ;r, 

--O•ı----

Sabıkalı Aber Yakalandı 
Polıs dün sa

bıkalı Alber is
m nde me>;}ıur 
t ankesic -
yi yakalıyarak 
cürmü meşhut 
mahkemesine 

un t1mış .. 
tır. A er ev
velkı gün Sa
kavra sınema -
sına ~:derek 
metresi ile film 

Erzurunıda bır ış y •!'m < üze
re emir alınıştım. Maı:t ayında 
Karadeniz tausız çehresini g(iste
riyordu. Vapurda, meQ1leıketıne 
dönen bi.rçoklarile, birkaç mü -
nevver zatla da hasbıhal etmek 
fırsatını bulmuştum. Herkes Do
ğuda hanbin yaptıgı tahrıbattan 
bahsediyordu. Yolculuk uzun 
sürdü, sı.kıntılar da çek.ildi. Trab
zor.ia tanıdrklarım vardı, onlara 
mi.>a!ir olmak ta kaıbıldi. 

Bu tluşünüş, o gün de oradaki 
hemşerilerime, ait olamvxlı. Bir 
hki caıhilse her memlekette bulu
nur. Bunu yaıımakla o .~nle bu
gün aras.nda bir mükavese de 
yapmak istediım. Sırası clıştükçe 
mertlik tar.ihine kalhramanlık des
tanları yazan muhite karşı sev
gilerim bipayandır. 

Çocuk l ahçesi 
Şişhane Ue Harbiyede yapıJacak 

(!~uk bahçelerinin in~aa.tı dün 29 
bin liraya ihale edilmiştir. 

Ekmekçiler cemiyet, reışı Ah
met dün beledi;"e"'.J! ça~ırılm ~. 
yeni ekmek Ç(, nisi tebliğ t<lil
mistir. Yakında şehrin her tara
fındaki fırınlar birib'rine ben -
ziyen ekmek çıkarmağa ba !aya-l cakrtır. -on----

'"> r l n Gülizarın çarı tasından 
500 rra _ np kaç!Tl.!!:!ır. Bilii.ha
ra genç kadının ~ika~·eti üzerine 
2 inci şube yankesicilik memur
ları k;sa bir zamanda suçluyu tes
bit ederek paraları kendisinden 
tamamen almu;lardır. 

Şükrü reısin otelinde yer ara
mak ıcin kahvehanede bir miid
det nziyeti öğrenmek :stedim. 
Bır heırnşeri, sonradan ôğrendiiıi
me göre. Bay'lıurtlu A efendi, 
sert suratla: 

- Karda.ş, nereye gidiyorsun? 
- Erzltfuma. 
- Neye? 
- İşim ,·ar. 
- Şimdiye kadı.r r.erede idin? 
- 1sıanıbulda! 
-E P halde, memleket ateşe 

yanarken, sen 1stanbulda istira
hatini mi aradın? 

- Ne yapalım, öyle! 
- Sana açıkçasını sövlıyeyim 

ıni? Hamon, kıoa. yolodo.n. döner
sin, sana bu semtte iltifat eden 
bulunacagını sanmam! 

Bazı insanlar, çok mütecessis
tiııler. Bik!mem, bu adam hangi 
fikre tercüman oluyordu! 

O sırada akralbamdan Hacı Ar 
li zade Mehmet, beni evine gö -
türmek icin g .. lmışti. Bütijn o ge
çen maceralarda iştiraıki ne oldu
ğunu bılmc-diğım aqamı nezaket
le susturdu, beraberce oradan 
ayrıldık. 

A ya h;ı.k verıyorum. Felaket 
lı:rürlerırlle menıtaatıni ar...,·an
ların, art•k menfaat arka&ından 
koşmalarına, yıllarca inliyen bir 
dıyar.n halkı ımısaade eumese 
de hakL idi. 

Dığ"larda gu;;lükle araya işli
yebilirlerdı. Erzurumlu Nafiz Bey 
otomobıltl<>, d<irt arkadaş ta bira
raba ile Erzurum yolunu tuttuk. 
Bizden önce yola çıkan Nafiz Be
yin vard.mlarına teşekkür c-de -
riz; karları aç'ır•rak yolu g~çi
lir bir duruma gdıriyordu. 

Sekizinci gi:nün akşamı kopu 
aşarak ·!>irnakayan• da tranlı -
nın ka.'we.sinde çılav ve tanık ye
dik. Iral'Jı da her yolcu ı;:ııbi bi 
zim de hüyiyetimizi sormayı va
z:re edinmi,ti! 

Erzurumda bir müddet kaldım. 
Seçim gürültüleri devam ediyor
du. Oradan uzun müddet ayrılan 

Her vatanperver nazarında 
yurdun her köşesi mukaddestir. 
Bunu idr~k etmiyen bir ferdin bu 
gün Erzurumda da kallrnadı_ğın
dan eminim, F,,-zıırum, 30 yıl önce 
de, uğurunda kanlı mücadele -
!er yap'ığı Cümhuriyetin feyzini 
şirr.di en ücra köyünde de gör
mekle bahtiyardır, fark ta bu -
rada:dır. 

Vaktile yır.mi gün.de, bin bir 
güçlüğe katlanarak, Erzuruma 
varabilen bizlere bugün uz.anan 
hayat damarını ııi)sterenler, asıl 
farkı tebarüz ettirebilirler: Min
net ve sükran, onun yükse-k ba
nilerine! 

Taks,m • Ayazpaşa Yolu 
Taksim.le Ayaspaşa arasındaki bl-

nalann yıkJlmasına devam olu.nmak
tad1r. Caddenin CUmhuriyet bayra-
mma kadar genl.şletllmeslue çahştla-

/ tal.ttır. 

Takuıri Kıymet Komisı onu
r un Faal ytti 

Beyaz.ıtla Koska arasLndakt 115 
parça rm.Eıkin takdiri kıymet mua -
melesi tamamtanmışhr. Bebekle İs-
tln7e yolundaki emlikten otu'I par .. 
oanın henü.z kıymeti takdir edilme .. 
mlşllf. 

Belediye lsllmlik komisyonların -
dan blrl Yere.batan karşısındaki ada
da bulunan binaların Juyme&lerlni 
takdl.r ile. meuu.ldü.r. 

Otellerin Vaziyeti 
Şehrimize seyyah ı:eJmedlil için 

bazı otellerin kap:ındıfı ve dlier o -
tellerin kapanma tehlıkesl l'ÖSterdlji 
malümdur. Belediye otellerin yent 
vazlyeUerlle yakından ali.kadar ol -
maktadır. 

Güzel bir mevsimde Erzurumu 
terkederek Trabzona döndüm ve 
koyun yüklü bir vapurda bir ka
mırra buhil>Udim. 11,eyunlarm sa
hibi de birinci kıom.aralara şeref
bah~tı. Bu adamın, türkçe bozuk 
leh~esıle: cUlan! Hancı!• diye ça
ğırarak kamarota bızim içın çay 
ısmarladığını unutamıyorum. Ar
tık Doıtu. malını merkeze kadar 
göıı.der€<biliyor, arı ık .bir refah 
yolu açılmıştı. O iller, o güzel 
yerlerde yeniden doğmıya ba:; . 1 ı 
!ayan hi.ırriyet guı,.,,,indrn nııı· MA ~~ .....!::. 
almaya namzetler bulunuvordu 1 M 'f 11 • .ı . .. T . . 

Salonda R adlı şen ve ş~h bi; aarı . i<,ÜLÜrÜnUn 8ft17lerl 1 

ge,.ç te Is•anbula donun:ordu. Her 1 ~raarif Mhluru Tevfik Kul, ilk 
ke.; tossohlıet bu iş adamını hay- l<·drlsal müfelll ı izzet Koçak v. Be-
ranlıkla dinliyordu. En taze kah- lcdlye Başmlmarı Şemsellln refakali 
ranıanlık mc.okııbelerini bcğaza iıe lleyko:ı ı,aıa~tnda 29 TeşrJntev-
kadar hepımizdc r.eşe ile, iftihar- vclde açılma merasimi yapılacak köy 
la d .!edik. Bu hikayeleri not et- m'klcplerini bugun ıeftiş edc<ek • 
med.ın; fakat, hulıi&aları şudur; !erdir. Bunu müteakip Alemdar kö-
Zaferde ikmalin büyük ehemmi- yunde arılacak; Alcmdağ yatılı ilk 
yeti vardır. Gecele•,:.n arkadan okulunu tefllıı edeceklerdir, 
veya yeraltından b.r sınırdan ge --oOo---
rilen ce.,lıanelikler boşaltılıyor, A D L 1 Y E 
motörlerle, va;ı.ırlarla önadolu -
nun iskemıerine ıaşınıyor, taııı- llir ~ açakçı' ık Davası 
nıyor. B<J.Zl fedakarlar vakayı ele Ford fabrikalarından ahnan ınal-
veriy"Orlar, dJvülüyor, ı~kencelere zem<'leri l'ilrnrük kacakçılıiı yaparak 
maruz Yalıyorlar, Oıcnler de olu- mem('ltkf'Une sokanlar hakkındaki 
yor. Fakat R ve arkadaşları bil- tabklkat e.-rakı dlln gllnırukler ta • 
miyorlar, İstaribul.da ne varsa, rafından be-inl'I ceza mahkeme!oilne 
ne 7.aman ve rJereye isteniyorsa, vl'riJmtştlr. Adliyeye teslim t"dllenler 
he-pısini tıe:şıyorlar... Sahımon, İlya ve Erşer isimlerinde 

(Arkası var) Uç tüccardır. 

EDEBi ROMAN: 40 
Hele l'akızeıuı Fkırdısı h;ç ağ
zııman < üsmüyordu. Pakizenin 
yeni aLiığı köskte yapacağı yeni
liklerden baJhsederken ağ".Lı kulak 
lar1na var11 or~ 

arlı Bir ıs Sabahı 
Selami izzet - Mefharet Ersin 

Dı~be-•• enin bin bir itina ıle 
ütülooıgi tüy gibi hafif pem
be •ifon tuval~tinı arkasına ~
ç· roı, kendine tam bir Çe -

k.düzen verdii(ine kani olduktan 
sonra bütun cesaret:n .. bütün kud 
ret.ni toplavarak aşdıva indi, ye
n ek a1onu· a gırd 

Paı<uenın ııörünüşte te\•kala
dc ra>.ık. fnkat hakikatte buz ııi
bı soğuk ve tezyifkiır bir tavırla 
vcrdı,i!o seli\mı alarak, korku ve 
mahcu1J Y< iten içi içini yiye yi
ye, gcnış maon yemek masası
nın başında ki yerine gı;s:ti otur
du. 

-12-
Bugü ·ti t~k·!' eden günler zar

fın.da Peyman ihtiyar kahya ka-

dınla der :Je~tiğine belki >ın kere 
pi~man oldu. Çünkü bu deı tJcşiş 
genç kadının korkusunu. iızün -
tüsünü giderecek, onu; az olsun 
teskin \'e teselli edecek ) cıde bi
lakis onun eski derdmir uzeri
ne bir korku bir üzüntü daha ila
,·c ',rro adeta kınb• r ' ne 
kanbur dm~tu. 

Evvelce koca&mın Pakıze ile 
dostlugı,nu, arkadaş.ı_ ını gayet 
tabıi bir ~ek:Jrle kar.:"\,. yan genç 
kadının gözünde şirr.C:ı bu yakın
lık, bu daimi beraberlik başka 
bir mana almağa başlamıştı. Na
sıl almasın ki, bugünlerde Gali
bin Pakizenin köşkünden başka 
bir şey düşündüğü, o k~kten baş
ka bir ~eyden bahsetıiiii ydktu. 

- Bıliyor ın"ouıı Pevman, Pa
kıze ıle beraber ıken, onunla be
r:ı.brr köşkün m2:ı hak.<ınd pro
jcu \ aoa. adli lıaı " da 
c~bı para r!olu ın:;aıı n · li el. -
y • <·vlc b r re ca kap.lı,o- ' 
rum kı- Gôrec<.'ksin bai<. P kıze 
le '~. m._ ba•bu a ,u·erek şu köş

kü JstarJbulun en nefis malika
nelerinden oir· hnline koyae•.~ız. 
DiVOrclU. 

Ge!'c adam art,k evrnin gun -
luk hayatına tamamer bıgane 
bıı ~ •I alır ,ı Olup bıtenlcre 
geup grdenı ı uı u ıp~l !.adar 
ı.1akadar e'F~yor, eve .ııt söyle
nen oz E.r, a atılan vak'alar ku
lağına bile gırm.yordu. Bazan, 
eskidenberi aliıkadar olduğu mev
zulardan biri açıldığı zaman la
kırdı\"a karışıyor, fakat, bıraz 
son~ döne dolaşa mU:bahaseyi yi
ne gayri ihtiyari yeni alınan köş,
ke, dola'l,ı.ile de köşkün yeni sa
hibine intikal ettirj_yordu. Gali-

G Ü M R U K 

Kus Adası Gümrük 
' 
rıaşmemurluğu 

İımlr rumrlik başmüdürhtiüne 
bağlı Kuşadası rlUIU'ü.k başmemurlu

fu, l'imırük memurlufuna tebdil e -

dilmiş ve eskiden Kuşadastna bath 
olan Karniye ve YenLhisar z-ilmrUk 
idareleri İzmir başmt.idtirlüğüne bai~ 
laıuruştır. 

--O~· 
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POLiS 

14 Yaşında Bir Çocuğun 
Marifeti 

KazJu;<'şmedc oturan Rıdvan dun 
bir atacak yü'.lli.ttden 14 yaşında Sabit 

ı 
çacuk tarafından bıçakla muhlellt 
yerlertndeo yaralanmışbr. 

Yağmurun Şehrimizde 
Yaptıgı l ahribat \ DolandırdıJı Elbise ile 

Evlenecek Dün sabahki şiddetli yağmur es~ 

nasında Üskiıdarda Selatni Ali ma -
halleslnde yol kenarındaki btiyük 

~mır ıiacıua yıldırım dll,lfmuştur., 

Çınara muttasll bulunan evin ü1ie-

rindr de şimşekler cakhfmdan yan

ıın (lktı zannl1e itfaiye çafınlmıtın·. 
Ayrıca Çlnillcamll lttlsaline de bir 

yıldırım dlişmüştur. 

SORUYORUZ! 

Tuz İnhisarından 
Soruyoruz 

('ideıff'n ı-ercn ismi ıtaı.elı·ıni7de 
m:ıhlu;ı bir arkadaştınız anlah7or: 

«- Karadeniz sahilindeki Cide 
kasabasından l'C(:İyordum. On i

ki saatlik yoldan tuz aln1aja Ct
df")'(" z-elmiş k()yhıleri côrdüm. 
İnhisar idart.,inln tuz deposuna 
l'ittiler. Fakat depo her nedense 
kapalıydı. Köylüler <:Uval ba,ına 

fazla para vermek suretile bak • 
katlardan tuz almak mecburiye ~ 

tinde kaldılar. 'Tuz inhisar memu

runun vazife ·i mt~i t;aatlerlnde 
deposunda oturarak ~atı1 yapmak 
detı 1 midir? 

Günlerce u:ıak yoldan &"elmiş 

koylülere karşı yapılan bu hare - ı 

ket dotru mu"! .. • 
Tuı. inhisar ldare~iııden bunun 

1 

doiru olup o1madığuu 

_ _ Soruyoruz ! 

bi~ bütün d kkat ve takdirıni 
böykce tamamile kendine h s
rr lmesınde genç kadının göz ka
n.a~t..raıı serveti de büyük bir 
amil oluvorou. 

Galip Pakızenin eınsakz de
necek derecede ~ık ve guzel cl
b:se erit,ıf' bayılıyor, onun servet, 
rC'fah \" ıtörgü neticE~i her sö • 
zi.ı, c, fıer !a\•rında. her hareke
t.ı d gnze çarpan .ı; nd,N has 
asalet ve zeı afetine .ayran olu
yordu. 

Zavallı Peyman gittikçe artan 
korku ve ztırabını bl'llı etme -
mek •ein kocasını mısalirine hoş 
bir vakıt geçirtmege bütün gay
r~tilc teşv·k ediyor, bu meyan -
da kendısı de sahneden büsbü -
tun çekıltre~ kendi ka-b.ıguna 
büobütün buzülüp siniyordu. Fa- 1 

kat bır gün nasılsa artık saıbrı 
tükend.. Yine bermutat Paki -
zenin meziyetlerin.den bahsedi -
lirken keıı.dini tutamadı, kocası
na dönerek: 

- Artık Pakize sôzünden gına 
geld;, dedi. Bu kadın buradan ne 
zaman gidece~ kuzum Galip? 

Galip deı'hal suratı astı; 

Polis: dun dolandtrdıiı elbise ve 
para ile evlenme;e kalkan bir d.ıma

dı yakalıyarak adliyeye verml"'Ur; 
Aleko 1.snıinde bulunan ve ~eker

ci çırilkhiı yaı>an bu geııç &uçlu ev

velki cu.n nişanlısı ile evlenmeyi ka
rarlaşhrmq. takat elbbesi olmadt

flndan ark:ıdaırı ~kercl Lütfl,-r el· 
derek: 

11- Kardeşin Sabri hemen senin 
bir takım tlbise ve paltonu istiyor!• 
diye bir yalan uydurarak tlblse ve 
naltoyu almı~hr. 

Bundan sonra da paltoyu rehine 
ko)lup dug-lln par•tsı : apmış elbist"

yi Ue sırtına l"i)'mtŞtir! .. Şckt·rcl Lul
fi, bilahare dolandırıldığını anhya
rak poll-.e mıicacaat etmi ·lir. )luha

keme şahit celbine kaln11'1tır. 

---00000-- ~ 

ViLAYET - -
Polonya Konsolosu Valiyi 

Ziyaret Etti 
Polonya 1-.onsolosu dun İstanbul 

Vali ve Belediye Reisi Lutfl Kırdarı 
ziyaret etml<;tir. 

---00000---

Atatürk Köprüsü 
İnşaah tamamlanmuş olan Atatürk 

kôprusU Lizerinde son bir tf'tklk yap
mak üzere dün Avrupadan üç mü -
bendlsten mürekkep bir heyet ıeı • 
mi:jtir. 

- Neden ona hep hanımefen
di diyor.sun?. Ona karşı gösterdi
ğin bu resmiyetin sabdbini bir 
türlü anlıyamıyorum. 

PPyman hafifç sarardı: 
- Aramızda samimive-t teessüs 

edecek kadar bir[biri-lıizi tanı -
mıyoruz ki! 

- Eğer hakiki >ebep bu ise bu 
kabahat ı;rnin. Kadınca[iızın ya
nına .okuldu.fiun, ona güler yüz 
11österdiğın yok ki! 
Pcymanın öfkeden yüzü bir -

denbire ateş j<csildi: 
- Hayır, kaba.hat hiç te benim 

degil. p3J<ize ile senin evde o:ur
duğunuz viıki değil ki, yüzünüzü 
göreycm. Her gün at üı;ljinde şu- ı· 
rası senin, burası benim geziyol'" 
sunuz Benim e\•de "apılacak i
şim gücUm yok rrıu? Her !iC.} ı hi.z
mctçilerın eline bırak'!' çıka -
mam va! Sonra herhangi bir sey 
istediğin gibi olmazsa yine ka
bahati bende bulursun. Üstelik 
te bu zamanımda benim ata bi
nemiyeceğimi biliyorsun. Ne ya
payım, bütün gün yaya olarak 
peşini?J<le mi do1aşayım? 

Kızarıp bo~amıak sırası Galibe 
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Ya.zarı: 

1 Alman Devlet Reisi : AD OL F 
Tefrika: 10 -

HİTL~ 
Bismark'ın Kurduğu Büyük Alman Devleti 

İçinden Ve Dışından Kemirilmişti 
Bir icraat programı çizen a -

dam, i.şin ne suretle ve hangi 
noktalarının iyi başarılacağını 
değil, erı iolecek noktayı gayeyi 
tebarüz et t ırır. ne suretle bu ga 
yey~ varacağını söylem ez. Mü
itim ol..ın ,vap,lacak işin güçlüğü 
değil, fikrin ckığru olmasıdır. 

Alelade politıkacı:lar, kendi 
menfaatlerini gözönünde tuta -
rak Bi;markın larifıntlen şaş -
maz.lar: P oliı ka mümkünun 
san'at.dır. Alelade politikacılar 
bu tarıfin çuı;evesıni daha da da
ralttılar. Bü~ü~ fıkirleı en öt
lerı kopu},1,r." Çıkan bir fırsatı an 
azami istıfade etmek ıçin büyük 
fikiı Ier · r.sanın omuzun<la ağır 
bir yüktür diyorlar ve hemen bu 
yur>. n r ndan att ması ı..;zım
gelrlı,ı kanaa.inı besoiyorlar. 

Amma milletin 4zak ıstıkba
li ne olacak? Bu umurlarında bi
le değildi, elverir kı, kendi sag
lıklar.nda yükselsinler v hıır
met görsünler. 

Ben bu g i ada .:a.. an r.cfrel 
ederim. Benim noktaı nazarıma 
göre Almanyada bir inkılaplar 
yapmak lazımdır; ekonomcde in 
kılap, milli sermayeye yer ver
me>k. Politika.da inkılap, Parla
manter rejimi devirmek. Sosyal 
inkılap, büıün kuvve,Jeri şa -
hın ve zümre menfaati göıiterılme 
den milletin emrinde bulundur
mak. Bunun için de bu kuvvetle
re büyük ehemmiyet vermek ve 
keilmenin tam manasile halkın 
sıhhatini korumak. Ve nihayet 
ahlakta inkılap. Beşerin hürri -
yeti çok zarar doğurmağa başla
dı. Irkın ve .rk safiyetinin mu
hafazası için lazımgelen tedbir -
!er alınırken ferdin hürriyeti gö
zetilemez. 
Dış düşmanlarla dahili ihtilal

ler Almanyayı harpten mağ'lı'.ıp 
çıkardı. Bu netice kaderin bir 
cilvesı d~ğ:Jdır. Bunun sebepleri 
malümdur. Bunun için de saydı
ğım dört inkılap elzemdir. 

Bismark.n kurduğu büyük Al
man dcvle'i içinden ve dışın.dan 
kemirilmişti, göründüğü kadar 
kuvvetli değildi. Hastalığın ağır 
irlkişafı bizim için i(ene saadet
tir. Ve eğer bu büyük fe<laket 
hastal1ğın önüne geçmrnıi~ ol
saydı, mıllet belki bu kadar ça
buk değil, fakat bir daha belinı 
doğrultrrıaomak üzere yavaş yavaş 
söniip ııidecckti .• lastalık mi.ız -
minlcşecekti. Bu ani buhr3n lııç 
def(ılse birçok kışınir. gözünü aç
m~tı. Vereme karşı iıcız olar. ın
san, veban.n önüne geçmi~ti. 

Almanya imparatoru bi.ıyük 
serma.ı·edarların arasıruı esiılçri 
de katmış.tı. Halis kan ALman -
!ar, yahudılerle düşe ka,lka me -
ziyetlerinden, hasletlerinden fe
dakiırlık yapmak mecburiyetin
de kalmışlar, asaletlerini kay'bet
mışlerdi. 

Devletin takip ettiği her siya
set çürüktü. Her işi yarım görü
yorlardı. Polonya eyaletlerinde 
gevşeklik vardı. Oraları A!Lman
laştıramadılar. Cermanizm hiçbir 
iş g(iremedi. Alsas-Lorende keza 
iş yarım yanıldı. Fransız Hege
monyasının kafası ezilmeli, Al
sasta Almanlığı ilan ctmeli}di. Ne 
bu yapıldı ne öteki. 

geldi. Genç adam sesinde nadim, 
mü~fik, bir ahen•kle karısının o
muzunu okşadı: 

- S 'nin ata binemivecegini 
unuttumdu Peyman affet beni 
karıcığım. 

Fakat Peyman yu.ınu~amadı, 
hiç oralı olmadı, ve biraz evvelki 
sualinde ısrar etti: 

- Pakize burada daha ne ka
dar kalaca.k. bunu sövlemivor -
SU•n? . w 

- Ne bileyim ben, ancak bir 
hafla daha belki kalır. Gıtme -
den evvel bura.da başlatmak is
tediğimiz mühim bırkaç parça 
iş var. Buna bittabi knedisinin 
nezaret etme.si lazım, m&him ya 
yapı mevsınıı yaz me-vsimidir. 
Havalar;n güzelliğiruden :sıı!ade 
ederC'k i · eri bitirmek is iyoruz 
ki, kendisi ~"Onbah. da evıne ,·er
leşebilsin. 

P<'şmanın yüzünde ıbeliren ça
resız bır ıfade, gözlerinde tku -
nan mpYus bir bak~ genç ada -
mm bideıılblre k~lbini sızlattı. 
Karısının elini •· ucunun içine a 
!arak gözlerinin :çine b~tı: 

iArkası var) 

İmparatorluğun en büyük is
tina4,gıihı ordu Jı;le liıyik olduğu 
kadar kuvvetli, bulunıdurulmu -
yordu. Vicdansız meıbuslar, lii -
Y kile talim görmemiş yi.ız binler
ce Almanı harbe se-V'kettiler ve 
orada kat'ettiler. Bulanık suda 
balık avlamak istiyenlerin işle -
rıni yıirü<lobnraeıerı için, mil
yonlarca Al"!lan vatan uğuruna 
canlarını feda etti.ıer. 

Yahudilik, dEn'r'okrat ve Mark
sist gazetelerile cihana Alman 
asker.lıgının yal, nlarını yayar -
ken, Marksist ve demokrat parti
sı Alman gençliğıne asker' i'k ta
limleri yaptırıruyordu. 

Garp demokrasisi mıinasızlı -
ğını aşılayan gene matbuat de -
gil midir? Parlak cümleler<le her
kesi hül;yay a ka~ ır;p Alman
lığın istiklbal.ni Cemiyeti Akva
ma tenketmedi mi? 

.(Arkası var) 

.. ~~' 0·~~\.-: '. ~~~-·. ~ . ı . ,;;-· c:· 

D,~Ş ' Politika: 
·: "'.!~,·· •.. , . • ' . 

Alman Aleyhtarlığı 
Sözlerine Karşı 

Koma.uya llarlciye N&lilrJ M. Ga
fenko'nun beyanabna alt meseleler 
etrafında tet.kiklerde bulun\irken, 
Almanya ile bitaralların ticaretleri 

hak.kında bazı düşüncelerlmlzi de 
kaydeylemlşllk. 

Bremen Nachrlehten adındaki Al -
ma.n razetesinln, Balkanlara alt bt
taraflar llcarel ı:rupu hakkındaki 

ncşrlyaUJe, Havas ve RoJ ter ajans -
la.rının. İnclltere ve Fransıs kaynak
larının verdlklerl haberler etrafında 
dahi esash mütalealarda bulunulması, 
tetkikler yapılması lü2umuna kani 

olmaktayız. 

Nazi Almanya devlet ve hükümet 
.-.rı Her Hlller'ln, 7 Blrincltqrlnde 
Rayb';tağ'da söylemiş oldu~u nut ... 
kun Cenubu Şarki ve Cenubi Avru .. 
paya- alt kLcoımtarı da bu ctbl neşri
yatın yapıldıfı umana t.Hadüf eyle
mqllr. 

Berllnde neşredilen •Sud~t Eho• 
ismindeki Alman ıazeteslnln, Tütk 
siyasetinde ve matbuahnda Alman
ya al~yhtar1 ;ına alt '•nlart hull
salen ııMredllmlıjtl. 

Fflbas~a drmokrat devletler mat
bua.tındaki .; azılar ırasında fikir 
müb~" ··t Heri, farklı görü ter, o dev
lefiıı ,.., hukiımettn hakiki siyaseti -
nin bir rnakü';u te1ıikkl edilemez. 
Bahiı, ın,. .. ıuu ulan n riyahn, Türk
kiyrde yan resmi bir pıetf'de yapıl
dtit da iddia olunamaz. 

A1man)·adakl gazetenin yaı.dıiı cl
bi, AJman~·a lfariciye ~u.ırmın l\fos
kova .ı;e-yahatlnde. Türk matbuatın -
dan bazısında ctknı1' p.yrt müsali 
neşriyat ve tefsirler, Türkiye Cüm -
huriyetl hükümetinin harici ıiyase .. 
tinde Almanya aleyhtarhiı ile tavsif 
olwıamaz. dilitünc indeyia. 

Almanyadakl mttkür l'&zetecilerin 
haklkaU olduğu &'lbi görecek1erlne 
!füphe etmemekteyiz. Türkiye Cü.m· 
huriyetl hilkiametinin ~im.diki harpte 
dürüst bltarathk hareketini, Türki .. 
yenin harbin haricinde bulunmasının 
sebeplerinin resmi ve sa1ii.hlyett.ar ll
sonla lzab eden Başvekllimlzln beya
natandan, Almanya ı-aı.eteciterlnin 

haberdar bu1unduk.larını tahmin et
memei:e hlc bir sebep yoktur. 

Bu husustaki neşriyatın tamamına 

vakıf u1madtkımn:dan, Türk mat
buatının yola ı-etirllmt-sl lüzumundan 
Berlin .cazeteslntn ne- mak .. atla bab -
settiğinf ka.t't tanda tayin edeme .. 
dik. 
Almauyanın, Türklyenln in,ırlltere 

ve Fransa ile olan anlaı;,ımalann1n 

minisınt anl:ımadıtı. Türk mahfille
rinin bu hususta verdiği h:ahatın !lia .. 
mimfytten ari olduğu öztrrl Ü7e -

rinde kı~aca durmak i!literlz. 
inclıtere. Fransa ve Almanyanın 

harp, siyaset. tktıc;adfyat, l('tlmalyat 
sahalarındaki mücadtle rayeterinde 
Türkiyrnln dofrudan btr al:lltası fOk
tur. Türkl~·t. yalnızca kendi hudut
ları y;kınıııdakl kom!'ulaTı yoHlt ve 
dofrudan mülki tamamlyf'tlnf. istik .. 
li11ni tehdit c-den fiil tet'avü:rJer aley
hinf'. hartkf'li, bütiin baih1ıkıarın~• 
esas tutmu tur. 

Bunun haricinde bütün muharip .. 
]erle dostluklaTını, samimi slyast"t ve 
ticaret rabıtalarını de\"am ettirmek 
g-ayesinden ba.. .. ka. düsünC'eleli \"e ı-tz .. 
U hareketleri '.\·oktur, dJ:rf' bir defa 
daha te-krarlamatı fa)·dah boluru7::. 

HAMİT SC'Rl IRMAK 
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ATATÜRK'ÜN 
~SON GÜNLERi 

Yazan Rahmi Yağız Tefrika: sD-
"Tehlike Hissetmiyorum, Ölmiyeceğim, 
Bu Mel'un Hastalıktan da Ku. tulacağım!,, 
İşte, Sonteşrinin ikinci günü l 

bu münasebetle bir teşebbüste 
bulunrnağa karar veren bu zevat, 
:Elbedi Sellin kendilerini kabul ; 
eder!i_k görüştükleri sırada bir fı.r 
satını dÜşürüp su meselesine te
mas ederek bJI n<ıktayı kurcala
mışlaı'Clı. 

Elbedi Sef; bilhassa 16 İllrt<eşrin 
den sonra artık yatakta kalmak 
meoburiyeti karııısında dairenin 
içine'~ bilıe gezinemiyor, bınaena
• ley h huzuruna kabul ettiği ze
vatı dalıi istirahat halinde din
liyordu. 

Hekimlerin ricasını makul bu
kn ve Atatürkün en yakın 
iltifat görenlerinden bir zat 
hu ırda A1atürkün sohlbet şe
rcı :c mcsrurkcn bir ara Büyük 
Atanın yatak örtüsü üzerir.de an
cak suyun kabarttığı batın mın
taka.sı fari<:edilen kısmı ışaretle· 

- Efenıdim, maş&llah suyun 
azalmış olduğu örtüdeki izden 
farkediliyor: 
Demiş, Ebedi Şef hafif bir 

tebessümle: 
- Belki\ 
Diye, cevap vermiş, ilave et

mişti: 
. - ,MarunafüJ:ı. QOk gec;ııneden 

hıiç su kalmadığını göreceksiniz!• 
NasJi Paşam? 

- Suyun aJıııımaısıruı. karar ver-
dim. 

- Tıibbi mahzurları ibertaraf 
ederek mi efeı:ııdiım? 

- Bu hususta tıp mahzur göıı
teriyor, faloat, tnbJ:ıi kaidelerin 
hemen hepshlııde olduğu gi:bi bu 
mahmr da iki v~li ... 

Elbedi Şef dllTIIlU<i, bir dakiıka 
istiraihat ettıikten soura yüzünde 
hayret çiz.gisinin bariz jfadesi be
lirerek sükılt eden zata dudak
larınıda b<ilireıı. bir tebessümle 
izaha devam etmişti: 

·- Bana her şeyden fazla ıztı
rap veren bu suyun g~n ı).inden 
azalacak yerel<' arttığı meydan
da ... En hazik he.kıimlerin, en 
mütehassıs hp üstatlarının mü
talealan; mııhtdif tecrübelere 
nazaran bazı hıasta1arda suyun 
fizik şekilde ihracile hastalığın 
salaha yüz çevirdiği görüldüğü 
mev1cezinde ']:ıulwıuyor. Binaen
aleyh su alındıktan sonra rahat 
etmek imkanı hasıl olacak. He
kimler suyun alırıma-sınrla ne 
suretle hareket edeceklerini tes 
bit için bir l(ÖI'Ü~ yapınağı is
teıj.Her. 

Elbedl Şef yine durou, karşı
sın.da hürmet tevrile duran za -
tın sözü alması.na meydan bırak
madan arhk bu mevzuu kapata
cak şekilde son cüırrıleyi söyledi: 

- Devamlı ıztJraplara katlan
maktaı:ıı;.a bunu bir hamlede ve 
bir hareketle bertaraf etmeli< yolu 
en ivisi<İir. Müs~rih ol.. Ben, 
bundan lıhibir tehlike hissetmi
yorum .. Ö!ımiyeceğim .. Göreeek
~in, röreceksiniz bu mel'un has
talığı da atlatacağım! 

Ve .. Buooan sonra konuşma 
başka mevzulara intikal etti, he
kimilerin bir !(Ün zarfında yap
tıkları uğraşmalar, Ebedi Şefin 
sevdiği insanlar vasıtasile bu fi
kirden vaz geçirtmeğe say efuıe
leri netice vermedi, suyun alın
ması medburiyeti kat'i şekilde 
emredildiği cihetle ona göre ha
reket etmek üzere toplantı yapıl
dı ... 

Sarayda ayın ikinci günü yapı
lan toplantı<da mürlaw hekimler: 
Operatör profesör M. :[Cemal ö-

ke, d_oktor profesör Neşet Ömer 
lrdelp, prof<>sör aokt<ır Nihat Re
§at BaJ:ger ile mü:şavir hekimler: 
Doktor profesör Süreyya Hıda • 
yet Serter, doktor profesör Akil 
M'1htar Özden, Doktor KA_mil 
Berk, Doktor Hayrullah, Doktor 
saylav Abravaya Marmaralı ta
mamen ınev<!uıt olarak ıneselenın 
mahiyetini münaikaııaya koyul -
dular. 

Hekimler hemen herr.en itti -
fakla su alına keyfiyetini retlde
diy-orlar; bu hususta ecneıbi mü
t.ehassısla~ n söylediklerini ha
tırlıyarak: 

- Büyük hastam:zın ı.ımuımi 
sıhhi vaz'.yeti zaten bö· .., bir ha
rekte müsaade etıniyec,.< şekil
dedir. Kaldı ki, sirozun bu arı -
zasını fizik bir müdailıa1e ile ge
çiştirmeğe kalkış.mak, suyu al -
mağa te~.e'J:ı'büs etmek hastalığın 
seyrini bırdeıobıre dcji;işirecek, 
vahim bir neice ile işe son vere
cek mahiyette olduğuna göre su
yu almağa el uzatımak doğru de
ğildir! 

Dlyol'lar; Ebedi Şefin emir ver
diği ileri sürülünce de hekimle
rin arasında yeni itirazla; başgös
teriyor: 

- Büyük hastamızın her emri 
kayıtsız ve ŞB.l'tsız yerine getiril
mek icap eden emirdir. Fakat, 
yine kendi s;ıhbatlerini loorumak, 
Büyük Ataımızın mukaddes var
lığına hizmet etmek zarureti kar
şısında bu emre hemen inkiyat 
etmemek te şu anda bizim için 
bjiyük bir vazifedir. 

Atatüııke bu ıınktayı arzede
lim. Yalvaralım. Bu iradelerinin 
infazını hiç olmazsa tenir etti -
relim. 

(Arkası var3 

B. M. Meclisi 
Dün Toplandı 
Ankara. 9 (AA.) - B. M. Mec

lisi bugün toµIanmıştır. 
Celsenin açılmasını müteakip 

'bazı azıımın mezuniyetlerine ait 
divanı riyaset tezkeresi okunmuş 
ve söz alan Maliye Vekili Fuat 
Ağralı, gelen evrak arasında bu 
lunan ve biri Milli Müdafaa na
mına gelen harp teQhi2at ve leva
zımının gümrük resmi ile sair 
vergi ve resimlerden muaf tu -
tulmalarına ait kanunun ruzna
meye alınarak müstacelen müza- , 
kere edilmelerini istemiştir. Mec
lis bu talebi laısvip ederek mez -
kur kanunları müııaıkere ve ka
bul .;oyle.ınişlir. 

---oOo-

Yalan Haber Neşre
den İstanbul Gazete

si Kapatıldı 
Aı:ı.kara, 9 ( A.A.) - Ba§veka -

Jete merbuı Ma!tbuat Bürosu ka
tibi umumiliğinden: 

İıstanbul<la münteşir fransızca 
İstaf,bul gazetesini.ıı 4 Teşriniev
vel 1939 tarihli nüslıasınd,a dost 
bir devlet reisinin ailesi hakkın
da külliyen hilafı hakikat ola
rak neşriyatta bulunduğu ıı;örill
müştür. Maubuat Kanunu hü -
kümlerine temas eden bu yazı • 
sından dolayı mezkılr 1ıazetenin 
ihtar ma-hiyetinıde <ılarak bir .gün 
müddetle seddine İcra Veki!lj!ri 
Hey'etince karar verilmiştir. 

MUM'AMMET 
Yazan: Ziya Şakir 

Ortalık kararroıŞ, her taraf de- ! 
rin bir sessizlik içi!>de i4j. Hanei 
saadetin aralık duran kap ıı ha
fii~e itildi. İçeri, EbU.bekit gir
dL Avluda kendisini bekliyen 
(Hazreti Muhammed} e: 

- Hazır mısımz, Ya Resulal
!ah. 

Dedi. 
Resulü Elkırem, büyük bir sü

kun ve tevekkül ile; 
- HazJıcıım ... Fakat, (Ali) ile 

bir daha veda edeyim. 
Diye ct"vap verdi, Ebubekir de, 

ayni arzuyu gösleırli. 
Bu sırada bir iş için, içeri gir

miş olan (Ali) av'l•1J3a 11Cldi. Ka
ranlıkta, ElbiJl:ıekirin gölgesini gö
rür görmez, artık (Re§jjlü Ek
rem) den ayrıl.ık zamanının gel
diğini hissetti. Derin derin içini 

Tefrika: 54 

çekti. 
Hazreti Peygamber, sevgili ve 

feçlakiır yeğeninin boynuna sa
rıldı. Kendisini kurtarmak için, 
hayatını muha.lokak ·bir ölüme 
karşı tutan mert ve katlıraman 
(Ali) ile haz.in bir sesstzllk için
de vecl<ı.laştı. 

Ebubekir de Alinin ellerine sa
rılıılı: 

_ Ya, Ali! ... Ne bafrıtiyarsın 
ki Resuılü Ekremln uğurunda 
~ını feda edeeek derecede şe
refli bir vazifeyi üzeı-ine aldın. 

Diye mırıldanıdı ... Ondan son
ra ka~ı tekiar aralandı. Gece -
nlıı sükunu içinde, iki göl.re so -
kağa l<aıyıdl. Birer hayal .gillıi, ka
ranlıklara Jı,arıştı. 

Hava, s.on derecede sıcaktı. Ar 
det mucibince, Resulü Ekremin 

İKDAM SAYFA - 3 
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~ACC~Cf Z~L~11 
Sarbrük Fransız 
Tehdidi Altında 

1 Muharebe De
vam Edecek 

~Baş tarafı 1 inci tayfada) 
Mo;... 1 (Mooelle) bölı{e1e:rinde ve 
Saruruk'un doğusunda olmuştur. 
Almanlar bu b&l;geleııde üç bü
yük baskın yapmışlardır. 

Fransız ordularının hareketi 
Sarbrıik'ji tchlike;·_e düşünmüş
tür. Bu şehrin düomesi .,:)igfridin 
son müdafaası olacak ve Frans:z 
<' u ~ rı zafLr ak1nın1n sonunu 
Berlinde alacaklardır. Cüıikü Al
n.a.ll..c.tr ottı.un Kuvve:tlerını Sıg
frid hattına ve civarına yığmJş 
bulunmaktadır. 

Bir li'ransız za'biti şunları söy
lemektedır: 

•- Ekseriya bir~k köyler, a
lelade g:zlenmiş müs·ahkem tesi
sattan o&şka bir şey değildir. Bu
ralara girerken sakin bir köye 
gırildiği hıssi \•ardır. Fakat ha
k'katta buralar öldürücü ve ta
arruz.i ıstihkiımlardan başka bir
şey de.ğ"ildir .• 

FRANSIZ TEBLİGİ 
9 İlk'eşrln saıba~ tebliği: 
Dün &kşam üzeri ve .,,,~e dün 

a.k.şam üz.eri ve gecelevı~., Ni-ed'in 
aşağı vadisin.de ve Sarbruk'ün 
cenubunda temas unsurlarının 
fa r veti kaydedilmiştir. 

ALMAN TEBLİGİ 
Ber1in, 9 (A.A.) - Baı;kuman

danlık tebliğ ediyor: 

Şark'ta Alınan kıtaatının tah
did edilen hududa doğru yürüyü
şü devam ediyor. 

Garp'te mevzii keşif kolları fa 
aliyeti ve hafif topçu düell<ısu ol
mustur. 

Hava kuvvet.lıerinde zaif keşif 
faaliyeti vukırbulmuştur. 

Londra, 9 (A.A.) - Bir İnıgiliz 
keşif tayyaresi şimal denizinde 
devriye gezerken bir Alman af,· 
keri deniz (ayyaıresiyle karşılaş
mış ve deı1lıal müsademeye gi -
rişrni!iJtir. 

İngiliz tayyassi A1ınan tayya
resini düsünmüş ve mürettellıa -
tının kurtar:lması iç:n de civarda 
bulunan bir gemiye talimat ver
dikten sonra devriyesine devam 
etmiş+ir. 

. 3200 TAYYARECİ 
Londra, 9 (A.A.) - MeThurn

dan bildirildiğine göre Avustu
ralya, cepheye 3,200 tayyareci 
gönderecektir. 

DE: njzferde 
Londra, 9 (Hosusl) - Alman 

tahte!ıba:hirleri İngilizlerin kahir 
krnvvcti karşısınıda faaliyette bu
lunamaz olmuıılardır. Dün devri
ve harp gemileri tarafından bir 
İngiliz gemisi batmlmıştır. 

Sulhun Temini !Zavallı Varşova 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 1 

malinde tam serbesti vermete k&rar 

vermiştir. 

Sovyet yayılması İsveçt.en üs o

larak Karlskrona Ibnam ile Gotland 

adasını istem.efe karar verse bile, 

AJma.nya buna mıi.ni olmak için hiç 

bir şey yapmıya.calttır. 

Jlatti ba.rp devam e1.tlii takdirde. 

AJmanya kendisJnin Bolşevikleşmesl

nl dahi kabul edecektir. 

FİNLANDİYA l'tlATBUATININ 
NEŞRİYATI 

Berne. 9 (A.A..) - cNachrichte.n> 

goetesinln Helsinki'den öjTendiğine 

göre SoV)'etler larafından Finliııdi· 

yaya müzakereciler göndermesi için 

yapılan davet fevkalide nadltine bir 

lisanla ya-zılhuş obnakl" beraber 

SovyeUerin yapacağı teklifler bak -

kında müsbet hiçbir işareti ihtiva et

memektedir. 
isvec gazetelerJ, Finli.ndiyanın is .. 

ttklilintn İsveç iç.iu büyük bir e .... 

hemmiyeU haiz oldutunu ve isvef!fn 

bütün şimal devlc&ıerinl müşterek bir 

hayat sabası olarak ieli.k.kl etliğini 

yazmaktadır. 

SOVYET KITAATI ESTONYAYA 
GİRİYOR 

Kopenhag, 9 (A.A.) - Politiken 

gazetesini11 Stckholın muhabiri Sov -

yet kıt'alarının bu.ıün veya yarın Es

tonya'ya cldeceklcrinl bildinnektedir. 
Kı.zılordunun müfrezeler! !\larva ve 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
aç kalmıştır. Büyjilf kiliselerle 
güzel saraylar şimdi harabe ha
lin.dedir. 
Varşovadan gelen bazı kimse

ler şunları söylemi.ş.l~rdir: 
V aırşova tamamiyJe harap ol

mı ı.~ur. Müıııhasıran son haftası 
pek müthiş olmuııtur. Almanlar 
şehre girdiği zaman birçok kim
seler biıık.aç gündcnıberi ağızla -
rına bir damla su k-0ymamışlar
dı. 

Pikhova•ya gireceklerdir. 

ALMANYADA RUSÇA DERS 

Münib, 9 (A.A.) - İş cephesi di

rektörlüğü Rusça dersleri ihdas et
meğe karar vermiştir. 

ALMANYA İKTISADİl'ATI 

Riga, 9 (A.A.) - Resmi bir Sovyet 

tebliğinde bildirUdiCine göre dün .1\-lo· 

lotof, iktısadi meseleleri görüşmek 

üzere A1manya hükmett taraf1ndan 

hususi surette rönderilmlş olan B.i& -

t:er ile Alman lktısa.di hayetlnlu re· 

isi Churre'u kabul elmiştlr, 

Sovyetler Blrllflnln derhal Al -

ına.ııyaya iPHdai maddeler gönderme· 

ğe başla.mastna ve Alnıanyanın da 

mu.kabilinde Sovyetler Birliğine mal 
sevketmesine karar verllml'}tir. 

İTİLAF AKTEDİLDİ 
Mosk:ova.. 9 (i\.A.) - TbS ajan

sının bildirdiğine cöre Alman tica.-et 
heyeti, dün akşam Molotof ile gö;. 

rüştnüştür. İki taraf arasında bir itf

lif ak\edUınlşlir. 

, Dünya Sinemacılıjfının Şahese~i 

1 M.a.rıe Arı-totrıet-te 
MELEK ve j PEK Sinemalarında 

Görülmemi, ve duyulmamı, muvaffakıyetler kazanıyor. 

Seanslara d:kkat: 1.30 - 4.00 - 6.30 Suare 9 da 

yatağı avludaki tahta kerevet 
üzerine yapıldı. (Ali). yalın kı
lıcını kucakladı. Yatağa uzandı. 
Üzerine de, Resulü Ekremin ye
şil renkteki (Hırkai Saadet) ini 
aldı. 

(Hazreti Muhammed) tarnfm
dan verilen talimat mucibince, 
evı:leki kadıı;lar uywmıyorlar .. 
Vakit vakit ·biı'er bahane ile av· 
luya girip çıkıyorlar .. Avlunun 
etrafındaki <>dalardaki ışıkları 
sön.dürmüyorlardı. 

Böylece aradan bir saat kadar 
geçti... O zaman, Hanei Saadetin 
bulunduğu sokağın köşesinden, 
(On bir kişiden mürekkep) bir 
kalaJbalık belirdi. Bunlar, ayak -
!arının uçlarına basarak Hanei 
Saadetin kapısına doğru ilerle
mektelerıdi. 

Tam lrapının önüne ı:ıtlince, -en 
önde bulunan . Elbuceıhilin işare
tile tavakkuf ettiler. Bir müd -
det, içeriyj dinledHer. Kapının 

deliklerinden, içeriyi gö-zetledi -
!er. Avluda gezinen kadınların 
seslerini duyunca, karŞldaki du 
va~ın dilıine_ı;iııenık bir müddet 
beklediler. 

Böylece de bir zaman ıı;eçti. 
Artık, Hanei Saadette tar .. ami -
le ses sada kesiLdi. O zaman E
bucehil, yanında duran (Hakem 
bin As) ın kulağına eği.Jerek: 

- Bak bakalım .. (Muhammed) 
uyuyor muL 

Dedi. 
Hakem, (Haccac) ın ogullann

dan, (Münbe) nin omuzlarına ba
sarak, duvarın üzerinden avluya 
baktı. Sonra Elbuc~hıl'e döne -
rek: 

- Evet. .. (Mu.hammed), yata
ğında .. Uyuyor. 

Diye, fısıldadı. 
Ebucehil, büyük bir sevinç his

sederek: 
- Usullacık duvardan alla. 

Kapıyı aç. 
Diye, emir verdi. 
• Haccac'ın oğılu, bir yılan gibi 

sessiııce duvardan avluya aktı. 

Parmaklarının ucuna basarak 
gidip kapıyı açtı ... O anda, kı
lıQlar parladı. En önde _yine Ebu
cehil olmak üzere, on ki.şi içeri 
daldı. 

Fakat o anda, Hazreti (Ali) çe
lik bir yay gibi fırladı. Elindeki 

{Baş tarafı 1 inci sayfada) 
nikh gazetesi Hitler'in nııtku · 
nu mevzuu bahis €derek diyor ki: 
Eğer Hitler, sulh müzakerele

rine girişmek istiyorsa şimdiye · 
kadar yaptığı gibi sözde kalına
malı bu arzusunu filen gösterme
lidir. Demokrasi devletleri üze
rinde yegane tesir yapaıbile<;_ek 
hareket ise işgal edilen yerler -
deki Alman k<.laatının geri alın
masıdır. 

ITALYANIN VAZİYETİ 
Londra, 9 (A.A.) - Dün !(ece 

Roma radyosu aşağıdakı ha.beri 
\rermiştir: 

İtalya şimdiki harbin nihayet 
bulması için teklifler ileri sür • 
mem~tir. Fakat bıı maksatla ya
pılacak her türlü harekete ma
nevi müzaheretini deriğ etıniye
cektir. İtalranın askeri sırlıada 
hiçbir teş~bbüse gir;şmiyecegi 
hakkındaki karan def'_;, memış · 
tir. 

Moskova, 9 (A.A.) - Bugün 
Hitler'in nu'ku hakkında ilk Sov
yet tefsiratı intişar etm.ştir. 

İzvestiya gazetesi diyor ki: 
Hitler:'in teklifleri. kabul, ret 

veya tadil edılabilir Fakat her 
halde bu tekliflerin ban.~ görüş
meleri için hakikaten pratik .,;as 
olarak alınabileceğ"ini teslim za
rurldir. Polonya dedelinin irıhila 
!inden sonra haroe devam haklı 
gö~terilmiy-ecek bir hareket o
lur. 

Londra, 9 (A.A.) - İngiliz rad
yosu Almanca olarak İn:'l'.z ma
vi kitabının bazı parçalar m ncş
retm1~tir. Radyo, bu kitapla bil
hassa, muhas~mata ba('"1amadan 
evvel Hitler 'arafından Pol<ın 
ya'va trl<lif edilen 16 n<ıktanın 
1870 muharobesinden evvel Bis
mark'ın Ems'den gönderdiği tel
ıı;rafa benzediğine dair olan kıs
mını neşre'lr ~ 1 ve şunları ilave 
eylemiştir: 

•Bir zaman ~lecek tarih, harp 
ya":;:ii;ıııdan ve bilhassa Hi~l~r'in 
şahsi olan bu harbini yaptığın - \ 
dan dolayı Alman milleti hak -
kında hükmünü verecl:'kt-ir.• 

1 GÜNÜN TENKiTLERi 1 
Eski Şehirleri Hatırladım 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

dibine çöken, kulac hesabı bellisiz 
sulann dibine cömüten eski medeni
yetleri araştınyor. 

Her gün son nefesini vermek üze
re olan snlhan muztarip1 hazln inil
tisini duyuyorum da.. kulak1arsmda. 
eski şehirlerin isimleri çınlıJ'o<: Nl
niva, Babilon, Pompei.a. .•. 

Bo şebrlltt neydi? Kinıler yaşardı 

bu şehirlerde?... Çok uu.Jc ça,ilann 
müphem mam.arası lclnde büt.ü.n ba 
suallerin cevabı müphemdir. Anıma 
Niniva, Babilon, Pompela, ne güzel 

isimler ... 
:Seden battı bu giizel isimli şehir

ler? ••. Yü.reilınde bir eza dUJ'UJ"O -
rnm; bilmediiim, cörmeditim, ta
hayyiıl bile edemedli'im bu $ebirleri 

röresim retmiş rlbi üzülüyoruın. 

Ve birden aklıma bir ciizel isim 
daha ıeliyor: Lm.itauya... Lu&itanya. 
da güzeldi. O da koca bir şehir gibi 
sular!İ. gömüldü. Nlniva, Ba\Jilon, 
Pompeia'nın yanında. Luz.it.anya ... 

Ya Atinea? Daha dün sulara. göın
dükleri koca cemi? •.• <\.tinea l'ilzel de

ğil m.i? .. 
Her gün son nefesini vermek için 

ölüm dôşej:inde çırpınan sullıa bak

tıkça acı al'ı dil.$ünü:yorum: Acaba 
bizden sonrakiler de: .Avrupa. ne 
güzel iSlm!Jt mi diyecekler? 

SELAMI: İZZET SEDES 

yalınkıolıcı başının üzerinde sa
vurarak: 

- Hainle.-, geri ... Hırsızlar gi
bi, duvarlarıdan aşarak kaµı aç
m"ya .. Ya.1tmacılar gibi, silah· 
lada ev baısmaya utanmıy<ır mu
sunuz?.. Sizin, kaıbilelerinizin, 
ailelerinizin şerefi yok mu? ... 
Mertçe döğüşmek isti} en, kar
şınıa ge1sin. 

Diye, bağırdı. 
Eğer o anda oraya bic yıldı -

rım düşseydi. Bu Qll kişiyi o de
recede hayrette btraknJ.w,dı ... Bu 
on bir kişinin hepsi de şa~ırmış
lar .. -01dukları yerde donakal -
mışlardı. 

Anilamış!.ardı ki, karşılarında 
(Ali) vaıdı. O (Ali) ki, onun kuv
vetli bazularına dayanınalk, kılı
cının hamlelerini k>arşılaınak ir· 
kanı olmadığını çok iyi biliye 
lardı. 

Eibılcetıil, der.hai geri .;el· 
Korkudan titriyerek: 

- Hakkın var, yA Ali! ... İyi 
bir iş yapmadık. 

Diye, söylendi. Ve, süraotli bir 
hareketle kapıdan fırlıyaralk Ha
nei Saadeti terketti. 

Yazan: Kemaleddin Şükrü Tefrika : 51 
... ~- -- - ~ - _................__ --

Din! .. Hilafet Makamına Layık olmadıkları 
Hald~ Yalnız o Post İçin Bir Vasıta İdi 
Peygamber süliılesinin elinden 

hilafeti zorta afarak, hak sahibi 
olmadıkları haLde Arabın cahil 
aısaıbiyetinden ç<ık yardım göre
rek ve kanlı bir yoklan yürüye -
rek elde ettikleri Hilafet postu 
onlar için iı.deta bir zulüm ve ci
nayet vesilesi, bir zevk ve sefa
hat vasıtası olımuştu. 
Vakıa Emevi1eri takip eden 

(Aıbbasller devri) de İslii.rn ta
rihine zulüm ile kızaran, fuhş ve 
sefahat ile kararan birçok say
falar iliıvc etmiştir. Fakat bu dev 
rin fezahat ve rezalet'.erini de 
ona örnek vazifesini gören Eme
vilere yüklemek mecburiyetin -
dey;z. 

Emevıler, Hilafeti elde ettik • 
ten sonra cahil halka ev,·eUı ken
dilerini o<>k sofu, pek mutaassıp 
ve üzerine oturdukları Hiliifet 
post ı.nu Hazreti Peygamber ka -
dar idare etme:;.ni bil.r gıbi gözük l 
tüıer. Bu sıyasetlerinıdc samimi ı 
olmadıkları için foyaları pek ça
bı.ık m<';.dana çıktı. 
D:ğu taraftan, Hilafet ınaka

nuna gôz diken ve Emedleri (ga
s:p) vaziyette gören bir takım 
huyların da meydana gelmesi E
mevi Halifelerini din umurunu 
terk ile .Saltanat mücadelesine 
sev ketti. 

Saltanat hırsı, M ua viycnın oğ
lu (Yezid) den b~layarak Eme
viler ve Abba,;ijer devrini leke
ledik\en sonra Osmanlı Halifele
rinin sonuncusuna kadar kendi
ni gösterdi. 

Hazreti Peygamberin ve •Cit.arı 
yarı güzin • in vefatlarından son
ra dini basamak yaparak cHali
feyim• diye meydana fırlayan 
bozuk a<ılaJdar seciyesiz kimseler 
(Dini mübini L>lii.nı) mııs.lresi ile 
hükümleri alt..,: :la tuttukılan mem 
lekstleri, milletleri lkendi çocuk
larına, saraylarını dolduran bin
lerce cariyelerine peşkeıı çekti
ler. 

Sefahate kanmayan damarla
rını, zulum ve kandan <kıymak 
bilmiyen vah.<;eblerini tamamen 
teskin edemeden göı.lıerini yu
mup öte dünyaya göç ederler -
ken de yarını bıraktrk.larını ta
mamlamak. millet malını taraç 
ve memleket toprağını harap et
mek için ctslam dünyasını. ar
kada bıraktlldaruıa miras gilbi 
terkettiler. 

Arap ta, Mısırlı da, Tunuslu da 
velhasıl bu Haliielerin hükmü 
altında kalmış her millet ben -
liklerini kayıbettiler. Siyasi mev
cudiyetlerini zayıilattılar, alı -
!aklarını çürüttüler. 

Din\ ... Hilafet makamına la
ylk -0lmadılcları halde çıkan re
zil a:hl.iiklı insanların ellerinde 
yaln12 o posta oturmak için bir 
vasıtadan başka bir şey değil<ii. 
Halk, resikarda bulıman bir Ha- , 
lifenin dine karşı miJbal&tsı:zlı- 1 
ğını, zu1meti, vahşetini, gördük
çe tail:ıiati ile bundan ınü•teessir 
oluyor ve onun yerine geçecek 
Halifenin ne ahlakta olduğunu 
anlamak ve teselli bulmak isti 
yordu. 

Hilafet makamının veliahtleri 
ise: 

- Biz sizi dfuıüneceğiz. dine, 
millete hizmet edeceğiz .. 

Diyerek iğfalkii.rane hareket -
!erden çekinmiyorlardı. Bunlar 
arasında Halife olacakları zama
na kadar_ başlarnı secdeden kal
dırmıyarak geee gündüz ibadetle 
ve!kit geçirenler ve diledikleri 
mevkie nail olduktan sonra da 
tiynetlerindeki b<ızukluğu dalha 
fazla saklayamadan meydana 

ötekiler de biribirlerini itip 
kakarak sokağa çıktılar. Ebiıce -
hili takibe .baı;ıladılar... (Resulü 
Ekrem) e karşı kalbinde besle
diği kini •bir türlü yenemiyen bu 
adam, hem gidiyor., Ve hem de 
öfke ile: 

- Eyvah... Kaçırdık... (Mu
hammed) i kaçıroık ... Fakat, sü
ratli davTanırsak, mutlaka yaka
lıya:biliriz. 

Diye, söyleniyordu. 
Acaba, (Hazreti Muhammed) 

nereye gitmişti? ... 
Ebucehil ile diğerleri, buna ce

vap bula:biliyorlar: 
- Hiç şüphesiz ki, (Medine) 

ye gHti. A.ıJkasından koşup ya
kalamak mümkün ... 

Diy(';·Jardı. 
_ Acaba, kendisine kimler re

fakat ediyor? ... 
J.;,te, bu suaıle cevap bulamıyıor

la.r .. Ve her ~yden evvel bunu 
öğrewıı.ek, istiyorlardı. 

(..vl<ıw var) 

vuranlar pek çoktu. 
Emeviler devrinin bütün cina

yetlerinden Emevi Halid'eleri ne 
kadar mes'ul iseler bu Hatife -
lerin idare zamanlarındaki vali
ler de o derece mes'uldürler. 

Es!IS ma:ksat malum: Para, mal 
ve makam hırsı ... 

Valiler nekadar zengin olurlar
sa Halifelere o kadar fazla hedi
ye yohl.ıyarak mevkilerini 'kuv -
vetlendiriyorlardı. Para ise iki 
yoldan ekle ediliyordu. Biri harp 
ve bunun neticesi yağma, çapul 
yolu. Diğeri ise halktan ve bil -
hassa Müslüman olınıyanlardan 
alınan Cizye ... Vergi.,. 

İsliimların himayesine giren 
fakat Müslüman dinine girmiyen 
kimselerden vergi alınmak usul
dü. Anca_k bu usul öyle zal;mane 
bir şekilde tatbik edılıyordu ki, 
gayri müslim ahalı, sırf zulüm -
den kurtulmak iç, Müslüman 
oluyorlardı. 

Bu şekil, Arap valilerin hiç te 
işine gelmedi, 

Öyle değil mi ya .. Gayri müs
limlerin hepsi de Müslüman o
lurlarsa vergi •bahane~ıle valiler 
parayı :ı.imierden alacaklar Kını 
!eri soyacaklardı. 

İşte bu haris düşünce iledir ki, 
valiler lslam dinine ginmiş olan
ların da üzerlerine sald:rdılar. 

- Siz, vergiden kaçmak için 
dinimize gridiniz. Evvelce verdi
ğiniz ve.rgiyi yine vereceksiniz. 

Dediler. Halk ne yapacağını 
şaşırmıştL Tekrar birçokları müs 
lümanlıktan cıktılar ve papaz kı
yafetine girdiler. Çünkü papaz -
!ardan vergi alınmıyordu. Eme
viye valileri bu hil.!'Yi de anla
dılar. Bir emir çıkardılar. Bu e· 
mir mucibince papazlardan da 
vergi .:ılınmağa ba.-;ılandı. 

Tazyik o kadar şiddetli oluyor 
du ki, halk: 

- Valiler elimi'.llde avucumuz
da hi~ir şey bırakmıyorlar. Hat
ta toprağa atacak tohumlarımıza 
vanncava kadar alıy<ıl'iar. 

Diye Halifeye müracaat etti -
ler. Bu müracaata karşı Halife 
Aıbdülmeliğin vali Haocacı Zali
me yazdığı emir çok şayanı dik
kattiı. 

(Arkası var) 

'l a>«ğovıcd 1 
Ne Şundadır, Ne Bun
da Helvacının Kızında 

Selimi iaet Sedes •Buciilr.ü feli
ketin mes'ulü kimdir!• diye yaunı~ 

oldu.ia diinki uzun yauslle bu son 
dünya işleriude kimin, han&"I tar&fın

kahahatli ohlutunu araştırı.yordu. 

Bir buçuk aya Jakın samandır. ı-•· 
zelelerde hep böyle siyasi ve ekseriya 
kola7 kolu içinden çıkılma& yaz.dar 

oku.fa okuya artık basım dönmeğe 

başladığı. için, Seli.minin dlinkü ya
zısından da kabahatin hangi tarafta 
olduğunu pek açık olarak anhyama
dım. Fakat bana kalırsa kabahat: 

Ne şundadır, ne bu11da, helvaC'tnın 

kızında! 

- Ah. o lıelncının kızı ah! 
- Helvacının krıı da kimdir! 
Diyeceksiniz. Yafma mı var, o

uun kim olduğunu söyliyeytm de bu 
sefer, iki taraf bir olup kızl'ağı:z:ıu 

saçlarından yapışsın, onu yerden vr
re (:Aldırarak, yahut kırk kabrtn 
kuyrujuna b&flayıtt dağlara saldı -

rarak parampan:a ettirsinler! 
Se-ni cltH İıetncuun fettan, dii -

zenbaz kızı seni, bak, bütün bu l~lere 
sebep. sen oldntun. halde ben. yinp 
seni ~e vttmek istemiyorum. 

istemiyorum amma, ötedeberl ,bü
tün bu işlerin hep ~f>nin ba~ının &lhn~ 
dan ç1kmakta oldutunu bilrn, ~·a1nıf' 

ben değilbn kt Şimdi dtin:n yü1ünd 

bu işi, bu hakikati bilen, benim ı-ibi 

beş, on kişi daha var. Oldu olacak, 
bari okuyucularımı ve bilhassa mes
lekdas ve l.apı yolda,.ım Se1Jmi İz

zeti merakta bırakmamak i<>in şu 

beş. on kisinin isimlerini ~yayun: 

BHna ~ov, Ra':linranad ":"acor, 

Fütürist İtalyan şairi '!WrarinetU. A -

merikalı tomancı ö;en O Noil, bizim 

Nurullah Ataç, eski Habeş iJnparato
ru tıalle Selise. Şarlo ve eskilerden 
Maks Linder, Labonten, E:op, Nas

reddin Hec&, Leton Tole.stoi ve daha 
birka<> ktşi ••. 

işte, dediğim helvacı kıEınnı kim 

o!deltmu öfrenmek istiyenler ona • 
bir defa da b11 zatlarda.o sorup, bel

ki, öfrenebiHrler. Onlar, onu öire

ned.ur" ;.nlar, ben yine tekrar rdiyo
rum kabahat: 

Ne bundadır, ne şunda, 
Helvacının kızında! 

OSMAN CEMA.L KA.YGILI 
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TEKKOLLU CEMAL 
~, ....................................... , 

GiŞESİNİN MUHTEREM HALKA MÜHİM BİR İKAZI!.. 
Çok dikkat ediniz!.. Açıkgözlere on para bile kaptırmayınız !.. Tayyare PJyangosunun son Albncı 

•• •• • • • • 
Keşidesini, diğer 

on para kesmeden 
'' derhal vereceğim. 

biletlerini ayın on birinci günü öğleyin saat 12 ye kadar saklıyorum. 

::;:•;:::c"a:·:=~!m~~:.:~~ ''EN BUYUK iKRAMiYELER/ DAHi 
Tayyare A N G O) biletlerinin birinci keşidesi iki gün 

Birinci keşideden itibaren muntazaman gişemden devam eden müşterilerimin son altıncı keşide 
8 A 8 

Piyangosunun yerine kaim olacak ( M 1 L L I P I Y 
sonra satılmıya başlıyacaktır. Şimdiden yeni zengin plônı okuyunuz. 

Taşra siparişleri çok seri ve muntazamdır. Taşradan sipariş için kısa adres ( İ S T A N 8 U L T E K K O L L U ) kafidir. 

~-----------------~-------------------------------------------------
T ekkollu Cemal Gişesi Sahibi 

cEMAL GÜVEN 

• 
Istanhuldaki 

Göçebe Adalet 
(Baştarafı l inci aay!ada) ) 

leli merlebeslııo çıkarmak istemiş vo 1 
onda.n dolayı da, İn6lllziere ben:ıe;re
bllmek hulya.sile, hikiın münferitlik· 
leri ihdas eylemişlerdir. 

Yalnıs muhterem Vekil, bu yenlllfl 
yapa.rlı:en, İstanbul Postahaneslnde, 
yeni hikhnUkler lcln yer olup olma· 
dağı g1bi basit bir meseleyi hiç dü
~ü.ıomomiflir. İşle noksan tedbirin 
en bllJ'öfiı buradan başlıyor. İstan
bul Po.stahanesine İstanbul Adliyesi
nin bir türliı sıimad.Jiım ve o bina 
içinde adliyemizin bir cenderenin i
ki kolu arasında teneffüs edemiyecek 
hale S"eldliini memlekette bilmiyen 

yoktur. Bir insan evine yeni eşya a
Jacafı vak.Jt bUe o eşyayı koyabiler;ek 
oda olup olmadıfını dtişünür. 

Haydi Fethi Be;r memlekete yeni 
ceidlği için İstanbul Adliyesinin bu 
vaziyetinden ıa.fU idi, diyelim, fakat 
acaba İstanbul adlJyesinde kendlslnl 
ir;at edecek bir kim.se de yok muy -
du? 1'-Ieselii. A-lüddeiumumillk, Veki
le •Yeni bikimUkler ihdas ediyor
sunuz: &m.1Da, onJan yerleştirecek ye
rimiz yok. Sonra hikimlerimiz, so
kak ortasında lı:aJırlar, ivire olur-

Jar, evveli bir bina buJalım, da son

ra mahlı:eme leşkil edellmı ribi bir 
sözJe ikaz edemez miydi? 

Cumhuriyetin 11uk.a.r1.da.ki fıkraEmı. 

okudukça in.san &'Ülmek mi, ajlamak 
mı lizım celeceflni tayinden aciz 
kalıyor. Bu fıkrada numaralarla işa
ret eltliimJz kısımları birer birer 
ıerhedeiim: 

1 - Yeni mahkemeler, POStahane
de 7er olmadıiınm sonradan farkına 
vanldıiından alelacele SuJtanahmet
te Tapu dairesine IönderJliyor. Ne i

nanılmaz vaziyet deiil mi? Bir adliye 
ki bir kısmı Sirkecide, üçüncü katta 
bir cendere içinde, dlier kısmı da 
Sult.anahmette tapu defterleri ve ev· 
rakı arasında sıkıştırılıyor. 

Cüınhurtyet cazetesl, oldu olacak1 

bu tedbiri ban&'i alullının bulduğ-unu 

da ua.o etseydi, de memleket yeni bir 
akıl hocası keşfedildi diye sevinseydi. 

2 - Tapu daire.ıı;ine slden hi.klm.Je
rimi:.c ve zabd kitibesi kilçük hanını
Jarıınız, daireyi rütubetU ve dar diye 
beienmiyorlar ve şlkıiyet ediyorlar. 
İyj amma., hakimler için dar ve rü
tubetJI olan bu odalar, oralarda se
Df'ltrdenberi oturan zavallı tapu me
mW'Jan için cenlş ve kaloriferli bir 
k&.şane deiiJdtr, ya!. 

3 - Tapu dairesinin uzaklığı ora

l'& «ittikten sonra. anlaşLlıyor. Acaba 
Sultanahmedln Yeni Postahaneye u
zak olduğu, oraya masraf ederek 
gitmeden evvel de anlaşılamaz mıy
dı·r 

4 - Tapu dairesinin rlltubetli ve 
uzak olduiu böyle masraflı (Kim 
bilir bunun için ne kadar masraf ta 
yapılmıştır) bir tecrübeden sonra 
anla ılınca mahkemelerin bir kısmı 

tf"krar PoStahaneye naklediliyor, Ya
ni bidayeten mahkemelerin &ığamı
yacağı tahakkuk etmiş olan posta
baneye, Sultanahmet meydanı seya
hatinden sonra, mahkemelerin tekrar 
sıtacaiına hükmolunuyor. 

5 - Fa.kal İstanbul Postabanesi 
kaueukta.o mamul olmadığından ve 
tapu dairesine &'idip •ellnciye kadar, 
bina bllyü.Jtülemedlflnden tabii mah
kt-mf"ler yine sığmıyor ve nihayet 
Babıali karşısındaki Tomruk daire
sinin alınıp tamirine karar veriliyor=--

'l: eni mahkemelerin böyle masası, 

iskemlesi koltuğunda İstanbulda. 
~eınt semt g'ÖÇebelik etmesi karşısında 
insanın azap ve ızhrap duymaması 

mtimkUn mudur? 
Koskoca ehlrde dort tane mahke

me için bir bina bulamamak hakika
ten, ne Adliye Vekiletlne, ne İstan
bul Adliyesine, hatta ne de İıttanbul 
\

0 iloiyetine yakı~ır .• <\dliye VeidH İs
tanbul Valisine bile müracaat eısey
di, ~uratle cazlno yaptıran, cüzelce 
bir stadyom yaptırmak üzere bu
lunan ıayyur Valimh: mutla~ Vekil 
Btye bir :rer buJur, mesehi mahkeme-

Itri, biç ohoazsa boşaltılmak üzere o
lan Mısırçarşısına yerleştirlrdt. 

Buraya kadar olan yazılarımızın 

kısmen de titUe veya kinaye oldu -
iuna belki de hükmedenler bulu
nur. Halbuki bütün bu sözler derin 
bir teessür, acı bir yeis saikasile ya-

zılmışhr. Adliye binası e!im surette 

yanalı altı sene oluyor. Altı senedir1 

İslanbulda da, me.mleiı.din sair yer

lerinde de milyonlar sarfedllerek 
yüz!erce luzumlu ve luzumsuz bi -

nalar yaptırıldı. Sonra memleketin 
en büyük, en mOnevver, en nüfusu 

çok ve ne tlcaretcih olan şehrinde bir 
türlü üç katlı ve otuz odalı bir adU-
7e binası yaptıramadık. Bir buçuk 
mUyon sarfile bir Eminönü meydanı 
açtık, Fena mı, oldu? Bllills çok iyi 

oldu ve Yenlcaml, o semte şeref ve
ren bir ihtişamla meydana oıktı. Fa
kat bir meydana btr bu1;uk mllyon 

sarfeden bir tehir, yarım milyon sar

fcdip te adliyesine bir bina yaptıra

nıaz:-.a o vakU bu hale ne kadar aila

sak azdır. 

Adalet, adliye deyip geçmiyelim. 
İngiltere, harici siyastinde kat'i hak 
ve adil tanımamasına mukabil, ken

di küçük adasının dar çerçevesi için

de adaleti beşerin yetlşemlyecetl en 
7ükı:ıek dereceye çıkarmıttır. O sa
yededir, ki bugün bir rubu meskUnun 

üçte birine sahip ve 450 milyon nti -
fusa bak.imdir. İşte adalet, bir mille

te bu kadar lnamlmaz satvet ve kud
ret veren barlkulıide bir esastır. 

Zaten (El adlü Esas-ü-1 mülk) 
düsturu da blzlm en büyük düsturu

muzdur. Son zamanlarda, hiç olmaz

sa İstanbul muhiti için biz bu düs .. 
turu tamamen unutmw; clbl &'Örünü-

7oruz. Memleketin adaleti, münferit 

hiklmlik lhdasUe ıslah olunamaz. 

Evveli İstanbulda, hem de serian bir 

adliye binası yapılıp adalet cöçebe

Ukten kurtulmalıdır. Sonra adliye i

daresinde daktilolu zabıt kitlbelerini 
kaldırıp yerine (stenoğrafl) bilen 

ki.tipler konulmak gibi ameli ıslihata 
başlanmalıdır. iter şeydt-n evvel ya
pılacak: bunlardır, yoksa mahiyeti 
meşkuk yenilikler icadı deiildir. 

Bu mütaleatarun1zı, kem.ili hür -

metle bütün heyeti hıikUmetin dik -

kat nazarına koyuyoruz. l\fuhterem 

Refik Saydam, vakit bulup ta, bu sa
tırlara &öz ıezdirebilirse, İstanbul 
adaleti meselc!-ilnin köki.inden halline 
derhal tetjebbüs edeceğinden emiııiz. 

o yaşta 

EBUZZ!Y AZADE 

Velid 

bir kadının 

mektupları hayretinizi mucip olmu
yor mu?. 

- Evet, biraz yaşı geçmiş bir ka
dının aşk oyunu oynamağa kalkma
sı da gariptir. 

- Okuduğumuz bu mektuplara ba
kılırsn, iışık ta ayni likirde ... Sonra 
mektuplarda hic imza yok. Görüyo
rum kı, şu sözlerim ikinizi de hay -
ret düşürdü. 

Dusburi: 
- Evet, evet, dedi, o yaşta bir ka

dının sevdaya kapılması insanın tu
hafına &idi.Yor. 

Derek: 
- Muhakkak bu işte Kosdon'un 

parmağı var, dedi, mel'un herif bu 
kadını da kendi kötü ielerine a.1et 
etmeğe muvaffak oldu. 

Mü!ettis hem kOJ}USllYOr, hem de 

KE:\IAL EREM (Tophane) 
1 - Bu seneki ilk ma1;Jar1nda en 

kuvvetli takını lıanglsldir? 
1 - Llk maçlarının ikinci hafta -

8lllda böyle bir hüküm vermek pek 

erken olmaz mı? 
2 - Ati.naya. l'klen atletıerlmJzln 

aldıkları netice bizi bili çahşmafa 

sevketmtyecek mi! 

2 - Beden Terbiyesi Umum Mü
dürlüfö f.abij ,ıddetll tedbirler alarak 
sporcuları.mızın çalışmalarmı temin 
edecektir. Bu suretle bundan sonraki 
umumi müsabakalarda belki derece 
almağa nan oiabUlriz. 

NİKO l'UVANİDİS <Benflu) 
- Aslılı mekteplerle resmi mek 

tepler arasında ne fark vardır? 
- Hiç bir fark yoktur. Aı:bk, ec

nebi. resmi mektepler kanun naza -
rında hep bir ayardadır. Bu mek -

teplerdt-n diploma alanlar resmi 
mekteplerden diploma alanlar ıibl

dir. Li~eyi bltlrenler de devlet na
zarında aynıdır. 'Cnlversiteye ~lrer
ken bütün resmi. hususi, azlık mek
tepler ayRi şekUde oırunluk imtihanı 
vermefe mecburdur. Hatta. bazı yer

lerdJ ecnebi mekteplerden çıkanlar li
san bildlklori lcin tercih bile edil -
me.ktedir. 

ZAYİ - 30510 sicil numaralı ara
bacılık ehliyetnamemi kaybettim. 
Yenisini çıkaracağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Yeşilköy İstanbul Cad. 63 No. da 

Arabacı Mehmet Ohnaz. 

Dün Bir Çarpışma Oldu 
Dün sabahki şiddetli yajmur yü

zünden Ankara caddesinde bir kaza 
olmuştur: 

Saat 11 buçuia dofru Ankara 
caddesi asfaltı üzerinden ge1;en şoför 
Ziyanın idaresindeki 3569 numaralı 

kamyonun önüne 2005 numaralı o -
tomobil çıkmıştu- ..... Fakat bu esnada 
yafmurdan her iki arabanın teker -
leklerı asfaltta patinaj yaphfından 

kamyon ve ot<Jmobtı yan tarafların
dan çarpışmtŞlardır. 

Bilıihare kamyon kaldırıma da çık
mış ve AJi isminde bir seyyar kavun
cuyu yaralamıştır. 

---oÜ<>-

Matbaa Mürekkebi 
Ecnebi memleketlerden memlelı:f'

tlmb:e 30 ton matbaa mürekkebi it

hali için dün l'Ümrüklere Ankaradan 
müsaade gelmlştfr. ........................ " f Askerlik İşleri .......................... 

Kartal Askerlik Şubesinden: 
189 uncu alayda mülhak bulwt:ı.\ 

60 ile 70 lira ücretle bir tüfekçi U"ıı

tasına lhtl,""aç vardLr, Taliplerin şera
iti öğrenmek üzere şubeye müracaatı. 

Davet 
C. H. P. Edirnekapı Semt Ocağın

dan: 
Ekseriyet olmadığı için kongremiz 

nizamnamenin 66 ıncı maddesi muci
bince 10/10/939 tarihinde ve saat 
20,30 da Karagümrük Nahiye merke
zinde icra edilecektir. 

P. T. T. Umun Müdürlüğün:len 
ı - İdare ihtiyacı için 800 adet onlu tevzi kutusu kapah zarfla eksiltme

ye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (7200) muvakkat teminat (540) lira olup ek!!ilt

nesi 25 Birinciteşrin 939 Çarşamba günü saat (16) d~ Ankarada P. T. T. 
Umum Müdürlük binasındaki satınalma komiı-;yonunda yapılacaktır. 

3 - Istekliler muvakat teminat makbuz veya teminat mektubile ka
nuni vesaiki ve teklili muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mez
klır komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım. İstanbulda p_ T. T. Leva
zım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak nnıkobilinde verilecek-
tir. c8002> 

Teknik Okulu Müdürlüğünden. 
4C58 lira 80 kuruş tahmin bedelli 19 kalern aıatı tersimiye 16/10/939 Pa

zetesi günü saat cl4> de ihalesi yapılmak üzere açık ek~iltnıeye konmuştur, 
İlk teminat c372> liıadır. İsteklilerin ilk teminatı yatırmak, şartname ve nü
muneleri görmek üzere eksiltıneden bir gün evveline kadar okula müracaat-

11- !...s !..A!!.u.!:.-B~L!_D.!.." Y!_S_'ı N,!E_~_ı ları. İsteklilerin mezkur günde eksiltmenin yapılacağı Yük,ek Mühendis Mek-
tebindeki komisyona gelmeleri. c7860• 

--- - -- ----------- --
Şehir Tiyatrosunun gardrop ve büfesi 500 lira tahmin edilen kira bedeli üze

rinden açık arttırmaya konulmuştur. İhale 16/10/939 Pazartesi günü saat 14 
de daim! encümende yapılacaktır. İlk teminat 37 lira 50 kuruştur. Şartname 
zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerjn ilk teminat 

bulunmaları. (7823) 

/ 

makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encümende 

Zabıta Romanı : 55 
muhataplarını dikkatle tetkik edi -
yordu. Nihayet: 

- Pekfilii, dedi, bize yardım etmek 
için kasabada kalmağa artık karar 
verdiniz zannederim. 
Dusbuı i mütereddit bir tvırla De

rek Rikadro'ya baktı, sonra, cPeki, 
peki, ben kalacağım> der gibi başını 
salladı. Derek yine omuzlarını silk
ti: 

Hakikaten bizi bir emrivaki kar
şısında bulunduruyorsunuz, dedi. 

Gidlay gülümıoedi: 
- Mademki öyledir, şimdi çıka -

lım, bu anlaşmamızı tes'it etmek ü -
zere bara gidelim. 
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SERSERİ BiR ADAM 
Bara geldikleri zaman doktor Har

A4n ve Heterington da orada idiler. 

Haftalık mezuniyetini gecirmekte q
lan komiser Brumley de resmi üni
forınasile ma!"alardan birine otumuş
tu. 

Haddon yeni gelenleri başile se -
lômladıktan sonra hemen çıkıp git
mek için son kadehini de boşalttı. 

Gidlay latife yollu dedi ki: 

- Canım doktor, biz geldik diye 
mi kaçıyorsunuz? .. Halbuki ben bura
da bulunan bütün ahbapları benim
le beraber içmeğe davet ebnek ni
yetinde idim. Hepiniz de beni bugü
ne kadar aranızda yabancı yerine 
tuttunuz. Bari şu havayı ortadan 
kaldıralım. Benim hatırım için bir 
şey içer misiniz doktor? 

Doktor Haddon baı,anı sallad.ı. Sap-
1 

sarıydı ve yorgun görünüyordu: 

- Çok teşekkür ederim, dedi. He
men muayenehaneye gideceğim. Şe

tikim bu akşam avdet ediyor. Ona 

muayenehanenin vaziyeti hakkında 

epeyce anlatılacak şeyler var. Malfun 
ya, on beş günden.beri burada değil

di! 
- O halde kendisine söyleyiniz, 

bundan sonra artık gayet sakin gün
ler geçireceğiz. 

Devlet Deniz yolları U. Müdürlüğünden 
Umum Müdürlüğümüz telefon santralı numarası 9.10.939 tarihinden iti-

baren değişmiştir. Yeni numara 44864 tür. İl;ln olunur. (8251) 

Doktor Haddon bu sözlere inanmı
yormuş gibi başını salJadı ve ma -
sasından kalkarak kapıya doğru 

yürüdü. Tam çıkacağı sırada kapının 
önünde serseri kıyafetli bir adam 
belirdi. Adamcağız, içeride içki ma
sasının başına oturmuş mes'ut adam
ların haline gıpta ile bakıyordu. 

Patron herifi kapının önünden de
fetmek üzere iken, Gidlay bağırdı: 

- Bırak, bırak, gelsin! Onun da 
canı yok mu yahu? 

Bu davet üzerine adamcağızın yü
zü güh.imsedi, yavaşça iceriye gire
rek, geri masalardan birine doğru 

yürüdü. 
Gid1ay sordu: 
- Sen pek buralıya benzemiyor -

sun, nereye gidiyorsun? 
- Eksfild"e gideceğim. 

Serseri kıyafetli adam, patronun 
pek te istemiyerek, do1durduğu ka
dehi bir yudumda boşalttı. 

Gidlay'ın cömertliği tutmuştu: 

- Bir daha iç! Bir daha iQ!. dedl. 
Sonra isticvaba başladı: 

- Sen ne iş yaparsın? 

- Ben duvarcıyım? 
Müfettiş herifin, pis ve ihmal edil-

miş olnuıkla beraber, uzun ve ince 
parmaklaı·ına dikkat etti: 

- Yalan söyleıne! dedı, sen du -
varcı muvarcı değilsin .. Hiçbir el işi 

yapmadığın anlaşılıyor. 

Serseri bir yudum daha içtikten 
sonra, söz söylemeğe cesaretlendi: 

- Ah, dedi, bakıyorum da aç kal
manın ne demek olduğunu bilmedi .. 
iinizi anlıyorum. Eğer ben de vak
tinde terbiye görmüş olııaydım, ıimdl 
böyle serseri dolaşacağıma. sizin gi
bi zengin bir tüccar olurdum. 

Gidlay bir kahkaha salıverdi: 

- Ben mi zengin tüccarım? dedi. 
Maşallah, amma da iyi anlıyorsun 

ha! Fakat bir taharri memuruyum. 

Serseri adam bir adım geriledi: 

- Taharri memuru mu" dedi, bir 
kaç zamandır bu ıehir polislerle dol
du. Kosdon meselesi olacak galiba! 

Gidlay gayet tabii bir tavırla sor

du: 
- Kosdon meselesi hakkında sen 

ne biliyorsun? 

- Ne bileceğim? Kaç defa beni de 
polisler sorguya çektiler, sanki bu iş
lerle alftkam varmış gibi. .. Amma on
lar da haklı! Nereden olursa olsun, 

Ezine Sulh llukuk :!'tlahkemesin· 
den: 

Ezine inhisarlar memurluğı.ınun 

mıki ikinci memuru Sa~ri Taner aley
hine Ezine sulh hukuk açtığı elli lira 
!azla ücret n1ehuzatı davasından do
layı yapılan duruşma müddeialeyh 
Sabri Tanerin bulunduğ-.ı m ahal 
meçhul kaldığından duruşma için 
kararlaştırılan 27/10/939 Cuma günü 
saat onda Ezine sulh hukuk mahke
mesine gelmesi veyahut vekil gön -
dermesi aksi halde gıyabında duruş
maya bakılacağı tebliğ makamında 

kajm ·olınak üzere ilftn olunur. 
(8212) 

İNGİLİZCE ÖGRENMEK 
İSTİl'ENLERE 

Y. Zjya Kalafatoğlu'nun 

İngiUzce konllfDl& lır:Jtabmı tavsiye 
ederiz. Fiatı: 50 lı:uruttur. 

Satış yerleri: Ankara'da. Tarik E
dip Kitabevi. İstanbulda İkbal KU
tü:phanesi . 

Tam bir kültür ve san'at ml'c
muası okumak isterseniz bu ay 
başından itibaren yepy.-·ni şekil

de intişara başlıyan : 

Yeni Türk 
mecmuasını alınız. 64 büyük sahi
felik mündericatı içinde en dol
gun makaleleri ve en güzel y:q_ı

ları göreceksiniz. YENİ TÜRK 
yeg;ine kültür ve san'at mecmua
sıdır. 

ZAYİ - Galatasaray Lisesinden 
1332 senesinde almış olduğum tns -
dikname zayi olduğundan hükmü 

kalmadığını ılAn ederim. 
Sümerbank Birleşik Pamukipligi 
ve Dokuma Fabrikaları Müesse

sesi Muhaberat Şe!. V. 
Hamdi Gönin 

Şehir 

Tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISl\UNDA 

10/10/939 Salı gü-
nü nk.şamı saat 20,30 da 

ROJl.IEO-JÜLYET 

* HALK OPERETİ 
TEMSİLLERİ 

BU AKŞAM 
BU HESAPTA YOKTU 

Oı>eret 3 peyde 
Dobo balet - büyük orkestrd 

50 35 25 

Kanuni Mlimessili ,.e Nes!iyat Di ... 
rektörtJ A. Naci, Ba!-.ıldıCı Yer: 

Son Telgraf &:_.;ıfflevi. 

birşey öğrenmcge çalışıyorlar Cep
lerimi bile aradılar, bende ne bu1a -
caklar? Dogrusu ben ikide bir polis
lerle karşılaşmaktan hiı; hoşl:-.nıl'lııyo-

rum. 
Dusburi gülümsedi~ 

- Ben polis değilinı, yavı .~";, de
di, benden çekinme! Yanımda ar -
kadafım da polis dcgil? 

Serseri -adam inanmamış gibi 
her ikisine baktı ve başını sal!ad:. 

- Affedersiniz, dedi, ben bu işler
den pek anlamam. Sonra birıbiri ar
kasına cinayetler oldu, doı:nısu be
nim de kafam döndü. Nedense benim 
de polislerle kafam hoş degildir. Bu 
kadar da içtiğim yetişir. ben artık 

aideyim. 
Gidlay yine bir kahkaha koyverdi: 
- Galiba Kosdon'dan korkusu ol

mıyan bir tek adam varsa, o da !;En

sin, dedı. 

• •• 
Doktor Siret mezuniyetinden av

det etmişti. Genç şeriki doktor Had
don'a dikatle bRkıyordu: 

Siz de biraz istirahat etseniz, 

dedi. 
{Arkası var) 


