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t~:'!~~~~~~~ iNGiL TE E • FRANSA POLO YA iÇiN 
DEGİL MÜSTEMLEKELER İÇİN HARBEDİYOR 
DALADYE BİTLERİN SULH HARP VAZiYETi 
TEKLİFİNİKABULETMİYOR 

-

.... . """"' .. ... .. ' '"""' "" .., .... 

Demokrat Devletlerin Hitler Dediki: Herşeye Rağmen 
Cevabını Bekler_!n Almanya Galip Gelecektir !1 

Meselenin Ruhu M. 

Hitler'in Şahsında De

ğil, Gittiği Yolun Ve 

Yaptığı Tekliflerin Ay
kırılığındadır. 

Yazan: Ebüzziyazade Velid 
İngiltere ve Fransa.nın M. Bitlerin 

nutkuna sabaha akşama cevap vere .. 
aeklerinl telgraflar bildiriyor. O ce
\1aba lntlzaren Fransadaki İnl"illz ka.
rarg3lu umumisinin, Sigfrld hattı ü
zerinde yeni fotoğraflar alındıiı hak
kında. neşrett.lği• Wbliği okuduk. 

Bu tebUğe l'Öre Alınan müdafaa 
hattının en mühim nok~aları fotoğ -
rafla nihayet tesbit edilmiş imiş. Bu
na hakikaten muvaffak olunduysa. 
fena defll. İngiliz kumanda heyeti, o 
hatta hücum emrini bir gün nihayet 
verecek olursa İngiliz askerinin as -
cari zayiat ile nereleri ıı:aptedebile

ceiini şimdiden tesbit eylemek gibi 
bir fayda temin etmiş bulunuyor, de
mekllr. 

Yalnız aklımızın ermedjii cihet, 
düşmanın mevzilerinin keşledildlğinj 
bjr teblif Ue yine düşmana bildir -
mekte isabet olup olmadığıdır. Asker 
değiliz amma, harbi umumide her 
gün harp vaziyetini takip ede ede bu 
cibi malfımatın bilhassa düşmandan 
gizli tutulması icap ettiğini öğyendi
ğlmizl zannediyorduk. 

Fakal yirmi beş senedenberi yer
yüzünde, siyasi olsun, igtimai olsun, 
fenni olsun, deilşmed lk bir şey kal
madıiı gibi Uıtlmal ki harp kaidele
ri de altüst edilmiş ve bundan sonra 
karşdıkh harbeden düşmanların el
de elflkler! maltimalı blrlblrlerine 
derhal bildirmek usulü de loal olun
muştur. 

Garp cevhesjnde şbndtılk işte bu 
sureUe fotoğraf almaktan başka ııa
yanı dikkat hidfse cereyan etmiyor. 
Zaten muntazaman gelen Fransız ga
zetelerinin vaziyet hakkındaki yazı

larında da hep: «Harp sahnesinde 
iş'ara şayan bir şey olmamıştır» Jba
rcsine tesadüf ediyoruz. 

Garp cephesinde sullı ve sükünun 
böyle müste~rren devam etmekte oJ
mas;ından bizim çıkarmak istediğimiz 
neticeye gelince, bu hal, ya İngiliz 

ve Fraıısı\Jarın harp hazırlıklarını 
henüz Unıam eylemedlklerine veya
hut bir sulh vukuu ihtfnıaU karşısın
da beyhude yere memleketlerinin ya
nıp yıkılmasına, mllyonlarea insan 
kanı dökülmesbıe mini olmak iste -
diklerine delilet ediyor. 

Maamafi bu ikinci ihtimal bize da· 
ha varJt görünüyor. İngiJlz BaşvekiU, 
hiç şüpheslz dünyanın en sulhperver 
adamıdır, vaktile (Lehistan) a ma· 
hut (Kefalet) i hiç te lstemiyerek ve 
ağız ucuyle vermişti. Sonra bu (Ke
falet) sözünün vara etmediğini ve o· 
na rağmen harp ~1ktığını görünce, 
yine hiç istemiyere.k ve üç dört gün. 
lük tereddütten sonra Almanya He 
(haU harp) olduğunu ili.na mecbur 
oldu. Fakat vaziyetin bu şekli aJma
~nndan ne Başvekilln, ne de İng:IUz 

miJJetinin zerre kadar memnun olma#· 
d.&klarına şüphe edilemez. 
• İngiJiz1erin, hatta Fransızların da 
1.arbe karşı hakiki vaziyetleri böyl~ 

--• (Arkası 3 üncü sayfada} 

EBUZZ!Y AZADE 

Paris, 10 (A.A.) - Dala
dter, bD,Jiin saat 20 de rad
yoda verdiği nutkunda as
keri harekat hakkındaki ke
tumiyetin haklı olduğunu 

söyledikten sonra bulisa
\an demiştir ki: 

«Bir a.ydanberi askerleri
miz düşman arazisinde iler
lemiştir. _Havada tayyareci· 
Jerimiz cesaretıerinhı m.iite· 

addU misa..llerini gösterdi -
ler. Denizde bahriyelileri -
mb, diiJınıan lablelbablrle
rinf kovalıyarak . Almanyaya 

ıiden yüz binlerce ton ipti

dai maddeyi zaptetmek su
re&ile Fransa ile müstemle
kelerinin serbest mnvasali
sını temin ettiler. Büyük 
Britanya ile Fransa. Okya
nusa hik.imdirler ve tarihte 
verdiii tecrübelerle biliyor· 
ıunuz ki denizlere h.li..ktnı 

oJanlar daima zaferi kazan
ma.fa muvaffak olurlar. 

Berlln 10 (Radyo) - Füb
"er bugün saat 16 da Spor 
Sarayına gelmiş ve halkın 

tezahüratı ile karşılanmur

tır. Bitler (Kış yardımı ) 

haftasını a~an nutkunun 
başlanğı.cında Almanya or
dusu ve miJie&inin azmini 
tekrarladıktan sonra demlŞ · 

tir ki: 
cBU:I ne iktısaden , n e de 

askeri sabada mağlftp etme
lerine imkiin yoktur. Al
manya. şimdiye kadar, hie 
bir za.man harp istemiş de

ğildi , fakat bizi buna mec
bur ettUer. Almanyanın is-
1edikleri verilecek ve harbin 
doğuracağı neticeler düş -
manlanmızın sırtına yükle-

necektlr. Bizi hiçbir şey 

sarsamam, hJoblr teşebbüsle
ri blzl yolumuzdan ahkoya ... 
maıı. 

ep esinde Süngü 
Muharebesi Nasıl Oldu? 
Sigfrit Hattı Suların İstilasına Uğra
mak Tehlikesine Maruz Bulunuyor Daladler, bir~ dakika. 

komünistlerden bahsederek 
bunların daha düne kadar 
bükü.metin sulheu gayretıe-

(Arkası 3 üncü sayfada) M. Edvard Daladye nutuklanndan birini söyledikten sonra 

20 seneden beri arkamda. 
bıraktığım yollar çok çe -
tindi, fakat bugünden son
ra atacağım her adım, bun
lar kadar oetln ve alır ol
mıyaeaktır ve olamaz. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Paris, 19( A.A.) - Havas ajansı- ı------------------------------~ 

nm askeri vaz.iyeti hakkındaki teı .. s ' k 
:{:!:::::1!:i~~:~1rd:~.:-::-;_ an at ar B a y a n 

Finlandiya Rus Taleplerini 
Kolay Kabul Etmiyecek 

::ı::~k~:!::üz :::=..::a-:ı:~:: S a f ı·y e Sur ı· ye d e n 
seyyar un&urlarmı Fransız hatları 

istikamet.inde tehlikeye düşürmesJnin 

s•d•ce lu\a•lm· mÜheyya bir halde Nasıl Gerı· Çevı·rı.ldı· bulundurmak için olmadıfı aşikardır. 
Birkaç btlkşaf tayyaresi FranıilZ 

Almanyanın Vaziyeti İyi Değil 
Şimal Memleketlerin Vaziyeti 
Sulh Yolunu Kapıyor Mu? 

haiları üzerine baskın yapmıştır. 
Ka.rada, Pazar ve Pa:r.artesl günle· 

rile son gece Alınan faaliyeti yeni bit 
humma. ile tezahür etmiştir. 

Sarbruk bölgesi öncülerle dolmuş
tur. Bazı temaslar olmuş ve muhtelit 
noktalarda. el bombaları ve süngü 
muhal'ebeleri vuku bulmuştur. 

FRANSIZ TEBLİGİ 
10 İlkteşrin sabah tebliği: 

Düşman keşif nıüfrezeleri. Sarre'in 
şarkında ve garbında büyük bir faa. -

Mookov a, 10 (A.A) - Finlan- liyet göstermekte devam ediyor. 
diya heyeti, bugün Moskova':l'..a Ayni mınlakada karşılıklı topçu 
gelmiştir. Heye-!, üç kişiden mu- hareketleri de devam elmekledlr. 

rekkeptir. SİGFRİD BATI'INl su BASIYOR 
He lsi.nki, 10 (A.A.) - Finlan- Emin bir menbadan bildlrlldıtlne 

diya efkfın umum.iyesi, MQS]oo- göre Siırfrid ballı, yeniden suların ıs-
vaıdaki muralhlhası Paasivi.ki'nin ıııasma maruz kalmak lebllkealnde-
bu seyahatini Ve ayni zamanda dir. Bir balla durmadan yatan yaf-
sefeıiberlik tedbirlerini büyük bir nıurlar neticesinde Ren nehri sula-
alaka ili! takip etmekıtedir. Mem~ rınm yükselmesi Alman umumi ka· 
leket, Finla.ıııdiya hükumetinin rargiilıını düşündilrruekledlr. Sula-
takip ettiğ i metin hattı hareketi rın seviyesi 63 santlmelre kadar yük.-
m emnuniyetle karşılamaktadır. ••imiştir. Sular, yükselmeğe devam 
Mesul m ahfe llerde beyan edildi- etmektedir. Slgfrld hattının bazı ıu-
g-ine giire, Finl&n.diya'nın mutlaık 

sımtarı, şimdiden suların is&Uisına hakimiyeti ile tehf eıdilıniyecek 
bir anlaşmanın Sovyet1er1e •·krl1- ufradıfı için buralarının yakında 
ne im kan yoktur. lahllye edilmesi beklenebilir. 

ALMAN TEBLİGİ 
FİNLANDİYA HARİCİYE Doğuda, Alman - Rus ballma doi· 

NAZIRllN!.N BEY AN ATI ru bU&ÜJl için tespit edilmlo olan he-
Stokh<>lın, 10 (A.A.) - (Roy- deftere varılmıştır. Bll6'un şimal böl-

San'aikir Bayan Sı#e 

Sinek 

Dün, san'atkir Bayan Safiyenin 
SurJye hududunda maruz kaldığı şa.· 
yanı teessüf muameleyi öğrenmiş, fa.
kal vaktin müsaltsbllit yüzünden, 
hidisenln tafsilatını öğrenip yetiştir
mek imkinını bulamamıştık. 

Dün hiidisenln mahiyetini anla
mak üzere Bay an Saflyeyj aradık. 

Kendisinden öirendiği.mize göre, 
sev:lmli san'atkinmız, bundan on beş 
.00 evvel, sadece dinlenmek arznsile 
Beruta gitmek istemiş. İstanbuldaki 
Fraıısu: konsoloshanesinden kendi -
sine: 

«- Suriyeye 1ridebılirsiniz. Fakat, 
orada konser vermiyeeeflnlze dair, 
bl:ıe bir garantJ •östermek şa.rtile! .. » 
demişler. 

Suriyede konser vermek niyetinde 
olpuyan Bayan Safiye de, istenilen 

.a-arantiyi vermiş olmak. için. Fransız 
konsoolshaneslne dört yüz llra ya.tır-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Kasidesi 
ter) İsveç gazetelerinin Helın.ns- geslnde ve suvalkl'de kıtaalımızm 
ki mtııha:birleri tarafından gıonde. harekitJ tamamJannıışhr. Sinek bir kelebekUr: hilkatin, sarı, süzülen sebu endamın ardasll'a gö-

flıar"'· lı ;~ ·tibaa b u · e klerle \ül nillJerimiz sürünür. rilen te]gra · :uıcı-n a nan ~... Batı cephesinde, topçu ve öncü fa- mor, ııem e, yeş • ma.vı r 0 

göre, Moskova'daki Finla.ıı.diya allyetıerl kaydedilmiştir. kanallarını süslediği sinek, sabah gö- Sinek güzeldir; bir gül kadar güzel, 
muraıhhası Paa.sikiyi, Moskova AMİRAL RAEDER'İN İSTİFASI netinin beyaz 1f1fmda salınır; kımıı>J katmerleri rengarenk bir sümbül 
da bulunan diğer Baltık deıvlet - Dally Sketch gazetesine göre, Al - mine &özlerini bir ahu letafeti ile sö- kadar güzel, sesine doyum olmıyan 
Jeri mqralYlw;lan gi/bi hareket ~- . _ ... . -~- ~- -· _ .~ . --"-'""' _____ .., man donanamasının Kurmay Reisi 

1 
ser, ceylin kadar narin ayacıklannı bülbül kadar güzeldir. Slnetın rnbla-

etmiyecelotir. Amiral Jlaeder, Alman deniz ma • bir bale kuıı uatalıiı ile aalbyarak yü- (Arkası 3 üncü sayfada) 

_.....'....!,;15:::....ı.ı:....~~~~~.ltıllliid.~~.!...~~~~..J.!,~!111.~ilWiii..Jii.ı~t!.~~~~~!Ll~tT~~!!!!•~as2k~•r~ı~er1n~d~e~n~blr~,.!k~:mı~~m~e.rubn~~-!.: ... ~~..,~n~d~•~:::.:..;;.>.~.__ı..__.~...:::.::!~Ar~1<uı~~s~ün~·~c~ü~aaş;fa~::'.'.c1a:>'......'.L.JrtırL:.:v:•~h:tır:11me:J:tıı.:iJ'i";ı•İ•Sllrliıım~iİİiit&Iİll~hİlll::;;;;;;.:::tlııllı'l~B~EL~AMi!i:~tzz::E;ET;:;.~s:ED::;E8r - cnnıd '-



SAYFA-2 

Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 
KOÇER GENERAL KEMAL 

Şehremini Halkının Grup Teşkilatına Gös
terdiği Alaka ve Yardımlar Zikre Şayandır 

Ta1ilı hikayeler gemi boğaza ı 
girerkeıı de devam ediyordu. Beş 
gün devam eden deniz yolculu
ğu sırasında tarudığ;m gence: 

- Artık bu baılı.si burada bıra
kalım, İstanlbul henüz meşgul -
dür, haber ahrlarsa belki size bir 
zarar ge-lir ve görülecek işler de 
vardır. yazık olur. 

Deuniye meclıur olduım. 
Yolculuğun kısa sürmesinden, 

galiba, genç arkadaş memnun 
kalmaanı.ştı. Dlliha dinle~ek ef
saneleri vardı. Ta.biatile yılların 
kaıhra.nıanlık menloıbeleri 'bu az 
devamlı sefere sığamazdı!. 

* MATBUAT VE l'HATBAALARI· 
MIZDAN lSTİFADE 

Grup ve Milli Miıdafaa teşkila
tının biricik mi.iessooesi, Elbüz -
ziya matJbaası, mahrem evrakı 
taıbetmekte ıbüyük feragatler 
gösteriyoırlu. Mı!li otdu iç.in ba
zı beyannameler teşkilat için 
evrak 'bastım.ak icap edi.ıroe, bu 
çok sıkı kontrol altında.ki mat -
baadan daima istifa.de edilmiş
ti. 
Velidın bir defa lbir maıhkeme

de hakkında şe.ha.det ediyordum. 
Yüksek saliı.'hiyeti haiz olan reis: 

- Öteki matJbaalara neden mü
racaat wilmiyordu. Emn:iyet mi 
etmiyordunuz? 

Diye 1bir sual açtı. Maznun san
dalyeleriı>de mat!buat :müntesip
lerinden daıha üç zat vardı. Hele 
bu zatlardan ikisinin yazıların -
dan memlekette, birçokan giıbi, 
ıben de feyiz alanlaırlandım. Mil
li gayeye yürekten bağlı olduk
larından da emindim. Cevap ver
dim: 

- Herhangi•bir matbaanın bü
tün menısuplarına fevkalade va.
ziyette güv.enilemezdi. Bu zatla
ra gelince, m)IJ<.addes gayeye can
dan bağlı olduklarında bir la'hza 
t.ereı:fdüt etmem. Maruzatım, on
lara da racidir. 

Bu mahlrnmenin hafi celsesin
de muıhterem arkadaşım Enis (A
tina Büyük Blçimiz) ve kıymet
li arkadaşımız Mehmet te bu zat
lar için hüsnü şahadette bulun
muşlardı. 

* BİR ZATLA İLK TEMASLARIM 

tidir. Bu muhi~te grup ve teşki
lill'a yardımlar eden zaıtlara da 
bir sayfa ayırmayı bir ödev sa
yanın: 

ŞEYHENVEB 
Grupun vefalı lbir üyesi idi. 

Tekkesi grup emrine daima a
ıınadedir. Orada ıbarmmak, ora.da 
silahları saklamak ve fhtifa et
mesi zaruri bazı arka.daşları da 
Şeyhin cenaJu himayetine tevdi 
emek mümkün olmuştu. 

ARNAVUT AHMET BEY 
Daha ilk devrelerde ve en kor

kunç vaziyette bu zatın köşkün
den istifade edilmişti. 
İNEKÇİ HAMİT VE MUSTAFA 

Teşkıiiı t.a ilk girenlerden ve 
daima yardım edenlerdendiler. 

BİCAN 
Grup ve teşlcilatın çok kıymeıt

li ve fedakar bir uzvu idi. 
SÜREYYA VE SAİP 

AY.,ni kıymetli Ü,Yelerimizden -
eliler. 

* DARÜLFÜNUNUN RABITASI 
"I'e.şkilatla Darülfünunun sıkı 

rabıt ası vardı. Şimdi büyük bir 
m"vkii ılıaiz olan bir zat irtibat 
vazifesini ifa ediyoırlu. 

* MUHTELİF SEVKİYAT 

1 Mart 338 de Lldıl vapuru i
çin 370 ton me'Vaıdıdı haıiıiye ha
zırlanntı§tı. Bu meva.d, İstanıbu
lun muhLeli;f cephanelik ve am
lbarlarından alınmış idi: Tapa 
fabrikası, Karaağaç, Sultanaılı -
met ambarı, Gü.!lıanedeki leva
zım aımıbar1arı, birııbi.ri.nıden u -
"ak ve sevlciyat dikkati çok ca -
lipti. Yük alacak vapurlar, Ha
liçte, Sirkecide veya kızkulesi a
çıklarında durabilirlerdi. Vapu -
run tamir veya telvin için Hali
ce gil'mesi de müsaade isti.hsal 
etmiye vabeste idi. 

lhtiyaç, hadden efzundu. Gün 
geçmiyordu ki, bir talep vuku
lbulmasın. Mesela, Sakarya mu
harebelerinde cep:Jıane için gelen 
. telgraflar her vatanpervere kan 
ak.la taıbili.rdi 

. . 
ihtikar 
Komisyonu 
Dün Toplandı 
Elektrik ve İnşaat Malze
mesi Fiatiarı Görüşüldü 

İilıtikarla mücadele komisyonu 
dün Ticaret müdünüj(ünde top· 
lanmıştı. Dünkü toplantıya elek
tr;k malzemesi ve inşaat ma!ze.. 
mesi satan tacirler davet edil -
mişti. 3on haftalar içinde elek
trik malzemesinin fi.atları art -
mış'ır. ·Alakadarlar Almanyadan 
ithalat yapılamadığı için elektrık 
malzemesinin pahalı.aş~ı:_ nı ileri 
süvmüşlerdir. H~uki vyasada 
elektrik malzemesi A1manyadan 
!başka İsveç ve Sovyet Rusyadan 
da gelmektedir. iJhalatçılar esa
sen daha ucuz olan İsveç elektrik 
ma:zemesi getirecekleırlir. 

Elektrik malzemesi sa tan tica
re\iha.ne!er, yakında elektrik mal- I 
zemesinin da!ha ucuza satılacağını 

1 
vadetmiş'lerdir. 

-oooon----
BELEDIY E 

Sut Fiatı 
Şelhirdeki süt kontrolü hak -

kın.da üniversite profesörlerinin 
malumatına mü.racaat olunmu.ş
tu. Üniversitede bu işle meşgul 
olan profesörler süt fiatarına 
nal'h koıımasını muvafık bulmak.
tadır. 

~inemalar iki Sınıfa 
Ayrılacak 

İstanbul belediyesi sinemaları 1 
iki sın:fa tefrik edecektir. Bu su
retle bilet ücretleri de iki sınıfa 
takısim ooilıniı; olacaktır. Sinema
cılar bt><Tİin belediyede bir top
lantıya ça<Tırılmı.ştır. Toplantıda 
yeni bilet fiatları tesbit edilecek, 
birinci ve ikinci sın;fa tefrik e
dilecek sinemalar •belli olacaktır. 

Ekmek Narhı 
Dün Beledivede toplanan narh 

kıom\syonu ekmek ve francela fi
aıtlarını değiştirmeğe lüzum göl'
meıniştir. 

--oOo---

l'"N Hl S ARLAR 

lnh:sarlarda imtihanlar 
Henüz miill ordu taazzuv et

memişti. İstanlbuldan mü,hinı u· 
zuvlar Anaıdoluya geçmek hazır
lıkları ~rüyorlardı. Yurdun ba
zı böLgelerinde şekavet hüküm SÜ-' 

rüyordu. Bu zatın evinde benim
le görüşmek arzu buyurdukla
rını ha;ber ve:ııdiler, gitıtim. 

Bir defa telgraf basında cep
ıhane yetiştirilmezse, ıbataryala
rı Ankara gerisine çekıme.k mec
ıburi olacaktır, deniliyordu. İs - ı 
taıfuuhia her istenen madde var- Dünden itfüaren inhisarlar ida-
ken, eli kolu lbağlı, mukadderata resinde tütün ekısperleri iç.in im-

Bir arkadaşım Anadolu içlerin 
de bir mevkiin kumandanı idi. 
Bu arka.dasa bazı mühim husus
ları iblağ etmemi ırade buyurdu
lar. Emirlerini ifa ettim. 

Vakit vakit talimat almak için 
huzurlarına ç,kıyordum. Bir gün 
kenıdilerine Sultanhamamında 
rastladım, hemen hareket buyu
racaklarını söylediler. Filhaki -
ka bir gün rnnra da Şileye hare
ket buyurdular. 

Cepheden orduya iki defa ça
ğmlrnıst;m. Fakaı iki defasında 
da gelen mü! emmim emirlerde 
İstanbuldaki vazifomde kalmam 
ilııtar buyrulmuştu. O sebeple, 
mücadele sıralarında grup vazi
fekri medbur etti.k.<;e Anadoluya 
geçebilmi.<;tim. 

* SEHREMİNI HALKININ 
ALA.KASI 

.;leıhremini, evvelce de kaydet
tiğim ~ilbi, halis bir Türk muhi-

• 

gerdandade o1mak ne mümkün- ' tiılıanla~a 'başlanmı.ştır. 
dü! --oO<>---

Şü,phesiz, bütün arka.daşlar her L 1 M AN 
şeyi feda etmiye iimade idiler 
yeter ki:. iş yapıl;ııbilsin. ' ı Yeni Liman 

Gumruk ambarlarında birkaç 
gün için eşya koymak için bir yer 
tedarik edilmişti. Bu büyük yar
dımı yapanlar, bütün menfaatle
ı•ini ayak altına almı.ş oluyorlar
dı. 

Fakat, diyorlardı, ki, eğer mem
nu meva.d tutulursa, ambarlar -
dan artJ< tüccar eşyası için de 
istifade kaibil olamaz ve esasen 
çok sıkıntılı olan bu v~iyette 
iktisadi ihaya.t baltalanır ve İs
tanbul hükılmeti de artık mani 
.tedbirler alır. 

Gümrük te mıiılıtelif milliyet
lere mensup casuslarla dolu -
dur, kaş yaparken göz çıkarma
nın manası yoktur! 

Az miktarda yük vemnekle bir 
vapuru tahrik etmek büyük mas
rafları intaç edebilir. Kunıpan -
yanın bütün hüsnüniyetine rağ
men, yelesi •bir yük hazırlamak 
1a kat'i bir ıoaruretti. 

(Arkası var) 

Yeni limanın Zeytinburnu ile 
Yedikule arasında yapJ1p yapıl
mıyacağı tetkik edilmektedir. Bu 
hw;usta Prostun malumatına da 
müracaat olunacaktır. 

ıOlörlü Mavnalar 
Lirrnanlar işletmesi eskimiş mav 

nalarnı,,yerlerine yenilerini yaı:r 
\ırmağa karar vermiştir. Yeni 
mavnalar motörlü olacaktır. 

--oOo--

DENiZ 

Serseri Bir Torp:I Mi? 
Karadeniz Boğazının dörıt mil 

şimali şarkisinde sularla sürük
lenen sabi'h lbir cisim görülmüor 
tür. Bunun serıseri bir torpil ol
ması muhtemeldir. Karadenize 
çıkacak vapur kaptanlarına va
ziyet bildirilmiştir. 
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dola.şıp şu bitip tükerımek bil 
miyen para 18.kırdısının başına 
kopuyor değil mi? Kırk yılda 
'bir şu .'\lla1un müstahakkı dağba
·şında beni ei)lendirecek, alaka -
dar edecek bir şey olsa, bunu bi
le bana çok görmesen, birkaç ku
ruş paranın hatırı için ben.im bun
dan bile n1a,hrun1 oiman11 is.te ~ 
•mesen olmaz? 

Karlı Bir Kış Sabahı 
'-=====!; Selamı İzzet - Mefharet Ersin 1 

- Nen var Peyman? Niçin bu 1 

kadar meyuı; görl!.PüYorısun? Or
tada üzülecek, sıkılacak ne var? 
Koskoca çifUikte bir tek misafir 
ağ;rlı yamıyacak kadar aciz bir 
mevkie mi düştük yoksa biz? 

Pey>man gö:ıılerini kocasının göz 
lerııı<len kacırmağa çalışarak ce
vap verdi: 
le bir şey geçmedi bile. 

- Hayır Galıip, a!olımcian böy-
- Peki o halde seni böyle ar-

pacı kumrusu gibi düşündüren 
nedir? 

Peymar,, bütün cesarteini toır 
!arlı, .yine tOhliaı:eli bir münakaşa 
ya .~ırışmek icap ediyordu. Fa -
kat makul bir sebep ,Riiıstermeık 
icin 'bundan b~ka çare de yok -

tu. 
- ilenin kendi arazin ile, kendi 

mahsullerin ile meşgul olman la
zım dc!!il mi? Bizim. bütün geli
rimiz bu yüıJden. Onu da böyle 
ihmal edersen halimiz ne olur? 
Eskiden bunlarla az çok meşgul 
olurdun. Hallbuki Pakize Hanı -
mefendı geltli geleli hiçb.• ş"ye 
baktığın yok. 

Galibin öikesi yavaş yavaş yi
ne kabarıyordu. Peymanın elini 
!bırakıp ayağa kalktı, iki elini 
-ceplerine sokarak odada aşağı· 
yukarı do!aşmağa başladı. İtida
line sahip olmağıı.. karısını ye • 
mden kırmamağa çal!§ıyordu. 
Fakat dayanamadı. 

- Demek kavga yine dönüp 

Münakaşa kabul etmiyecck ka
dar saçma olan bu müdafaa tar
zına Peyman kısaca cevaD verdi: 

- Ben senin hiçbir şeyden 
mahruını olmanı jste.nıiyorum 
Gal:p. Yalnız demek istıyorum 
ki, evvelce çiftliğin işlerile biz
zat meşgul olmaktan zevk du -
yardın. Burada geçen en ufak 
bır lıa1i~e seni alakadar ederdi. 
Halbuki bu kadın ge1di geleli 
Cevizlik diye bir yer var mı yok 
mu farkında değilsin. Aklın fik
ııiıı başka yerde. Bunu da inkar 
edemezsin ya. Ben sadece sana 
bunu hatırlatmak istedim, işte o 
lkadar. 

Galföin yüzü, yine o ani hid
det ve isyan ifadesile bfr anda 
-değişti. Yumruğunu masanın Ü· 

l K D A M 

MadamAtinanın Otomobil 
Dün Kaçakçılık Yedek Aksamı 
DavasınaBakıldı. Fi atları 

Döviz Kaçakçılığı 
Nasıl Yapılmış? 

Randevuculuk ve döviz kaçak
çılığından suçlu Madam Atina ile 
arkao.aşlarının; •randevuculuk 1 

ve genç kızları fuhşa t<*vık. kıs
mından asliye 2 inci cezada yar 
pıian muhakemeleri karar saf -
has.na ge1ıni.ştir. 
Diğer tarafLan cdöviz kaç.akı;ı

lığı. muhakemesine d~ dün as
liye 5 inci cezada devam olun
muş.ur. 

Son Zamanlarda İhtikar 
Yapıldığı Görülüyor 
Otmndbil yedek aksamı üzerin

de son zaananlarda ihti!kar baş -
lamıştır. ı').yni zamanda Ameri -
kadan ve Almanyadan mal gel
mem<?si dıolayısile de bazı yedek 
parçaları bulmak mümkün ola
anaımaktadır. Bu vaooiyetten is 
tifade e<l,en bazı ticarethaneler 
eLerinde bulunan yedek parça
ları kıymetinden QOk yükseğe saıt
ma.ktadırlar. 

Bu davada; Madam Atinadan -· -00000---

maada kızı Zızi ve .di1i'er 2 kadın ı' l K O N O M j 
da suçlu bulunmakı.adırlar. 

m!y:'a;..~~i~~ ~e11'!tv~tuı~:- I F inlanLıiya ile r·caretimiz 
yetmm t.azı mektup,ar üzerınde- J Son zamanlarda Finlandivaya 
ki tetkıka;ına mutıali olrulJ-'t-ar- ihracatımız artmaktaydı, son ·bir 
dır. ıkaç glln içinde Finlandiya tica· 

Ehlivukuf heyeti bu tetkikle- ret:hancleri bu siparişlerden vaz.. 
rinde; Atina şehrinde buıunan "1"Çtiklerine dair buradaki ihra-
Zızıye hitaben annesinin giin - cat tacirlerimize malumat ver -
derdiği Vt! mütekaıoiıen Z.zinin mış]erdir. 
Ma;dam Aıinaya yolladığı bazı \. j Jaıin Ya VJI Fialı 
mektupları tercüme edip ince.e· 
miştir. 

Dünkii mıııhakemede okunan 
ıınektupıaırla Zızinın; annesine 
!hitaben •ıı(Önıderdiğin paraiarı al
dıın.• şeklinde cürmü te.Sbi! eden 
lbazı cümlelere de tesadüf olun
muştur. 

Madam Atina ise kaçakıçılık 
lhii.disesini tamamile reddederek 
kızı.na zaruri iıht>yaçları için pek 
cüz'i 'bir para yolladığını söyle
miştir. 

Mı.ılıakeme bazı ciibetlerin. so
rulması için başka bir güne bıra
kılmıştır. 

---<00000---

M AA R l F 
• 

Maarif MüdürU Teftiste 
' Maarif müdürü dün Umrani-

ye köyüne ve Beykoza giderek 
teftişleııde bulunmuştur. 

Cumhuriyet Bayramı 
Hazırlıkları 

Cumhuriyet Halk Partisi İs
tanbul viliı.ye1i idar-e heyeti bu
ıgünkü toplantısında Cumhuri -
yet bayramı programını lmnuşa
caktır. 

SORUYORUZ! 

Çifte Tedrisatta 
Zorluk Var mı? 
Gır.lata.sarayda. okuyucularımız

dan T. l\I. yazıyor: 
«- Çocuğumu ilk mektebe 

kaydettir~im. Henüz üçüncü sı -
nıftadır. l\lektep çifte tedrisatlı 

olduğu için saat 6 da 9 yar;ındakl 
yarumu uyandırmak ve gözlerini 
sile sile 7 .s ta başlıyacak mektebe 
götürmek mecburiyetindeyim. 

Mektepte diğer talebeler de be
nim yavrum gİbl mahmur gözle
rilc birer ikişer gellyor. Dü~ me
rak ettim. 7 ,5 ta ba.şhyacak derse 
tam zamanında selen talebe he -
men yok ğibl. Hrpsi 8 e doğru 

yavaş yavaş gelmeğc başladı. 

Çifte tedrisatın esası belki iyl 
Fakat biraz daha geç tedrisata 
başlamak imk3..na olsa.» 

Okuyucumuzu dileğini aynen 
neşrederek tatbik imkinı olup ol

madıtını 

Soruyoruz! 

-zerine indirerek bağ;rdı: 
- Demek şimdi kıskançlık kav-

gaları başlayacak öyle mi? Sana 
evvelce de söyledim, .ııimdi de 
söylüyorum Peyman, ben küçük 
ibir fino köpeği gilbi boynuna tas
ma taktınp kayışı karsının eline 
veren erkeklerden de.itilim. İste
d.ğ;m kı:dınla istediğim şekilde 
aliıık~dar olurum, ve bu htısusta 
da bir tek kelime işitmeğe ta -
haımmül edemem, sana bunu şim
diden ha'ber vereyim de bu bahsi 
hir daha açmayalım olmaz mı? 

Peyman sapsarı kesilmişti. Hiç 
·bir şey söylemeden başını kaldır
dı, kocasını yukarıdan aşağı bir 
süııdü. Sonra eline bir dikiş ala
rnk kanapelerden birine oturdu, 
ba~ını eğip dikişini di'kmeğe 'baş
ladı. Galip haksızlık ettiğini an
lamış, yine her zamanki gibi yap. 
tığına pişman olımuştu. Ne ha • 
dit, ne seriülinfial, ne ııksi tabiat
li bir adamdı Yaraılıhi! Gitti, ka
rısının oturduğu kanapenin ko
luna otu:ııdu, karısına sarılımağa 
cesaret edemeden, sadece biraz 
evvelkinden çok daıha yumuı;ak 
bir sesle: 

Vejetalin fahrikaları, vejetalin 
yağı yapmak için, cenubi Ameri
kaaan ve Hıruiistandan kok<:ı ge
tirmek e güçlük çekmektedir:er. 
Bu yüzden vejetalin yağlarının 
fia tı 65 kuruşa kadar yükselmiş
tir. 

--oOo--

MüTEFE RIK 

Alman OtJc]eri Reisi Ge'di 
Alman:ırada otelciler cemıyeti 

reiısi olan Johan Galıbavi memle
ketimizde Almanlar tarafından 
yapılmak istenen bir otel hak -
kında tetkikler yapmak üzere dün 
saıbaıhki ekspresle şehrimize gel
miş1ir. 

Rautr Yarın Geliyor 
Devlet Hmanlar ~!etmesi umum 

müdürü Rauli Manyas yarın An
karadan şehrimize dönecektir. 

--o<Y.>---

AD L l YE 

Kaçakçılık Davası 
Tophanedeki Ford faibrik.asın

dan aldıkları baooı malızemeyi 
gümrükten kaçak ol.arak geçi1;
mek suçile 3 tüccar asliye 5 inci 
ceza mahkemesin! ve~ler -
dir. Safamon, Arşaro, İlya ismin
de bulunan bu 3 musevi tüccan 
90 ton malzemeyi gümrükısüz şe
lhire sokmaktan maznun bulun -
makta.dırlar. ' 

Tevk;f Edildi 
Evvelki gün Topkapı civarın

da Mevlanekapcda • Yılanlıayaz.. 
ma• denilen mevkide kızı Mah
mudiyenin aşıkı Ba:haddini ağır 
surette yaralıyan Ali ile suça iş
tirakten maznun oğlu Ovhan ve 
Hacı Bayram dün Sultanahmet 
3 üncü sulh ceza mahkemesine 
verilmişlerdir. 

Mahkemede arnavutça k:.onu -
şan ve tlirkçe bilmediğini iddia 
eden bahçıvan Ali; Bahad.dinin 
kızı almak vadil" oyala.dığını, 
gözü kararıp kama ve ta:banca ile 
vurduğunu söyJ.,miı;tir. Neticede 
Ali tevkif olunmustur. Diğer iki 
suçlu serlbest bırakılmışlardır. 

3 Ev Yıkı ldı 
Evvel.ki günkü fırtınadan Kar

talda üç ev yıkılmıştır. 

- Niçin maıksadımı anlamaık 
ist€mi'.)'orsun Peyman? Pakize ile 
bu kadar alaka.dar oluşumun s€
ibebini sen de pekala biliyorsun. 
O bana eski ,eünlerimi, geçir • 
diğiın faal, he,Yeoanlı zamanları 
hatırlatıyor. Müşterek dostları -
m;z var. Onunla Mısırda, Avru
pa.da dola~tığımız şehirler, gör -
düğümüz enteresan yerlerden 
•bahsedebiliyor, yeniden canla
nıyor, heyecanlanıyorum. Dün
yayı dolaştıktan koca bir serve
tin altından girip üstünden çık -
tıktan soııra bu dağ başına gelip 
diri diri gömül<?n !;ı.enirn gibi bir 
adam için Pakize ille karı;ılaşma· 
nın, onunla lki dost, ayni seviye
de iki insan gibi kon~manın ne 
demek olduıtunu sen ka;bil değil 
takdir edemPZSin. Bu kadınla ta- j 
nıştım tanısıalı dünyaya yenid"n 
gelnniş gibi oldum. j 

Peyman yine bir tek kelime 
söylemeden elindeki işine devam 
ediyordu. Fakat yüreği demir bir 
kıskac i~inıde imiş gibi sıkı1ıyor
du. Bu kocasile şimdiye kadar a
ralarında yaptıkları kavgalann 
en ciddisi idi. Ve bu ka,·ga ka -
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HITLER 1 Alman Devlet Reisi : AD OL F 
Tefrika: 11 

Almanyada Frengi Büyük Şehirlere Kadar 
Yayılmıştı, Verem Milleti Kasıp Kavuruyordu 

İşte serbest gazetelerin eseri 
budur. Marksist mabbuıata gelin
ce, kedi için fare tutmak nasıl 
hayati ise, Marksist matJbuat için 
de yalan söyılemek o derece ha
yati ibir i'.htiyaçtır. 

Devlet milletin böyle zebirlenr 
mesine karşı ne yaptı? Hi<;lbir şey 
yapmadı! Bir iki gülünç emir ve 
çok fazla ileri giden bir ilci ga
zetenin mahkılmiyeti ile iktifa e
dildi. Diğer taraftan mikrop sal
gıncıların.n iltifatlarına mazhar 
olmak için gayret ediliyordu. On
lara ehemmiyet veriliyordu. Ve 
YaılmcLler, çünkü onlar yahudi 
idi, teşelkkür makamında lutfen 
gülümsüyorlardı. 

Alman milletini fena tesiri al
tında bıra•kan yalnız kötü mat
buat değildi. San'atta da Bolşe -
viklik baş'lamı.ştı. 20 inci asrın e
deılıiyatı ve tiyatrosu muzirdi. 

E:ele tiyatro çıok aşağılaştı. Bu
nun böy'le oldugu, a.ıelerin ço -
cuk.Larını göndermek istememe
lerinden bellıd<r. Tiyatroyu kon
trol etımek lazımdı. Tıyatro gençli
ğı t<?rbıye eder, aüşkün zamparala 
rın hissiyatlarını gıcıklamaz. Ti
yatrolara çocukların girmesıni 
men için kapıya polis ikame edi
lecek olsa esıü çağların tiyatro 
müellifleri ne der'? Şıllerin Gö • 
tenin na.sJ. ateş püsküreoekllcrini 
tasavvur edersiniz. Fakat yeni 
Alman edebiyatının kahramanla
rı yanında Şıller, Göte Vf!!'ja Şeks
pir ne der ki?... Zamanıımızın 
belli ba,,lı karakteri yalnız çöp
lük yaratmak değildir, ayni za -
manda mazide ne kadar büyük
lük varısa onları kirletmelktir. 
İmparatorluk umumi sı!lı.bati 

de kale almamaktaydı. Frengi 
büyü'k şebirlere kao.;ır yayılmış
tı, verem bütiin milleti kasıp kar 
vuruıırordu . 

Bu hastalıklara deva bulmak
tan ziyade, meselenin kökünü 
halletmek gerelkti. Her şeydt!n ön..
ce f~un önüne geçmek lazım -
dı. Bu surt-tle sari hasta.ıı!ııların 
önüne geçilir, ayni zamanda da 
millet tereddiden ve bu suretle 
de mahvolmaktan kurtarılırdı. 

Rahatsızlık. vıeren hakikatler 
karş:sında, ka.lınca, sanki haki -
kat örtülebilirmiş gibi göa: yu
muJur. Büyük Ş!iliirlerimizde 
fuhuş almış yürümüştür ve bu 
yüzıden frengi yayılmıştır ve ya
yı1maktadıl'. Bunlar da inkar e
dilemiyecek lıakikatlerrlir. Bunu 
görmek için de timarhanelere git
mek, çocırı<lara şöyle bir göz at
maık kafidir. 

Bu hususta ra;hat etmenin iki 
yolu vardır. Bazıları bir şey gör
mez veya görmek istemeı;ler. Bu 
rahatın en iyi çaresidir. Bazıla
n da fu'huş ;!,.Ünahı işliyenlerin 
Allahtan bulmaları için dua e
del'ler. Bazıları da her şeyi gö
rürler fakat bu derdin devası o
lamaz diyip omuz silkerler. 

Frengi ile mücadele için fuhuor 
la mücadele lazımdır. Fuhu.ş ni· 
zamnameleri, muayeneye sevk · 
meseJ!e3i .::ülünç şeylerdir. Bun -
ların hiro:r kıymeti yıoktur. 

Filvaki sıhhatli bir kadına has
talık aşılayanları kanun mallıkCım 
ediyıor. Haddi zatında iyi bir şey, 

dm yüzünden olu,yordu. Hem de 
!birçok cihe~lerden kabına yeti
şemediği bir kadın yüzünden ... 
İşt.e biraz evvel Galip te ·Bu ka
dm:a tanıştım tanışalı dünyaya 
yeniden gelmiş gibi oldum.• söz
lerile, bilerek veya bilmiyerek 
'bunu kasde"..rnemi~ miydi? De -
meik Pakizenin bütün güzelliğin
den, ibütün ihtişamından başka 
Galip ~in ayrıca bir cazLbesi da
!ha vardı ki, işin en tehlikeli ci
heti bu idi. Kendisi gibi sa~ade, 
dümdüz bir aile kadınının Paki
""' gibi her dakikası heyecan ve 
sergüzeştle dolu bir hayat geçir
miş bir kadınla boy ö.!çüşel:ıilme
sine imkan var mıydı? Zavallı 
Peyman başını fükişinden kal -
dırmadan bütün bunları düşü • 
nürken kenai kendine çaresizlik 
içinde kıvranıyordu. Galip karı
sının kendisine cevap venneğ>e 
niyeti olmadığını anlayınca, ye 
rin-den kalktı, kapıya doğru yü
riiyüı;ı tokmağı çevirdi, fakat o
nu bu halde bırakıp çık.mak içi
r.e elveımedi, te!krar geri döndü. 

(Arkası var) 

ancak hiçlbir kadın, kendisine has
talık aşılayan 'bir erkeği dava et
mez, aldığı terbiye buna mfuıi -
dir. Hem farzedelim ki. o erk<>k 
aleyhine dava açmış olsun. Bü
tün muhiti kadından yüz çevire
cektir. Kimsenin yüzüne baka
maz olacaktır. Ya bu hastalığı 
v<?ren kocası ise ne yapacaktır? 

Bir de aksin alalım. Ya erkek 
lhastalılk alırsa? Bunu hangi ka
dından aldığını tefrik etmesine 
imkan var mıdır? 
Gençliğe bu zevkleri a~ılama

mal<, gençliği bu zevklerden u
zakl~ırmak, gençliği sert spor
larla yormak, çok çalıştırmak ve 
erken evlendirmek liizmıdır. 

Titıratro, san'at, edebiyat, sine
ma, mabbuat, afiş!er, mağaza ca· 
mekanları, dünyanın düş,üğll bu 
ılıacaletten temizlenmelidir. Umu· 
mi hı>yat, modern düşkünlükler
den t .. ba:hhur eden müstekreh ko
kudan kurtulmalıdır. 

Umumi sıılııhati kurtarmak ve 
korumak için hiç çekingisiz dav
raııınak şarttır. Gayrikabil te -
davi olanları sıhhatlilere zehir 
aı;;ılatmaktan sakmmalıdır. Bir 
ki.<;iyi müteessir etmemek için, 
yüz lrişiyi zehirletmek insaniyet 
değildir. Firengihleri tecrit et -
ıme1idir. Bir asra dartbe vuran g<> 
çioi. bir yeis, binlerce yılı kurtar
mış olur. 

Ferdin hürriyet hakkı ırkın 
korunma'Sından sonra gelir. Eski 
Alman İmparatorluğuna son çe
ken sebepleroen biri, belli başlı
sı ırkın tar~h boyunca olan bü
yük değerini takdir edememezlik
tir. 

Yer yüzünde bir hüküm etmek 
iç.in yaratılımış, bir de köle ol • 
ınak için yaratılmuı ırklar vardır. 

Yüksek medeniyetlerin vücüt 
!bulması için, aşağılık insanların 
ımeıv<!udiyet.i gerekıtL İlk mede -
niyet ha'.Y'Vanları değil aşağılık 
iııısanlan kullanıdı. 

~Arkası var) 

oış .it>oİ_itik·i~ 
-" ., .:.._-~ ' • .,,, • ' l -·- • <_t:' 

Küçük Devletlerin 
Müvazene Siyaseti 
Yugoslavya BaşvekW, yaptıiı be

yanatt.a, hudutlarımızı aşan emellerl
miz yoktur, demektedir. Bu söz. kü
çük devletlerin sulh içinde yaşa.ma
lan, kendi hudutlarında. yarl!jı em -
nJyclU bir hale getirmeleri, başka. 

taraflardan gelebilecek tehlikelere 
karşı da toplu blr halde müdafaa 
tedbiri almaları, bltaraflık.l&rmı, da
hili k•lkmma. f:jleriııi huzur ve sti· 
kün ile yürütebilmeleri cihetinden, 
de mühlm ve faydalıdır. 

Yugoslavya.nıo Macarlarla, l\laca.r .. 

larm Rumenlerle, Rumenlerin de 
Bulgarlarla anlaşmasJ, bu uzlaşma 
zincirinin, daha cenuptaki koDlfll.ları
wn da iltlhakile tamamlanması, kuv
vetıenmesl, bütün bu mem.Jek.etleri, 
bugün olduğu kada.r, yarın i('in dahi 
tehlikelerden koruyacak en kuvvetli 
bir tedbir, mühim bir lstinatgilıtır. 

Sulhia veya harpte, her devletin • 
her siyasi büyük veya kütük teşek
külün vaziyeti, mevcudiyeti, siya.si 
müvazenelere dayanarak yürütülür, 
temin edilir. Bu bir esastır. Siyasi 
muvazenelerde, gruplar teşekkül e -

der. Bu &J'Uplara OUha.k edenler, 
ta.raf tar olanlar bulunur. Muhalifleri, 
muarızları da mevcut ola.bilir. Mesele 
ve maksat, siya.si bir uupan Jıakiki, 
hayati menfaatlerini, bizzat kendi 
varlıkları, kendl gayeleri asaslarm -
dan inhiraf ettirmiyerek, ceçici ve
ya devamlı, tehlikeli tesirlere tabi 
bulundurmamaktadır, leşekkill edi • 
len grupun hareketini ve siyasellni, 
tehlikeler doğuracak tar2!da idare et
mekten sakınmak, bu hususlarda 
dikkat, itina ve durendiş Ue harekel 
eylemekt.edir. Cenubu Şarki ve Ce
nubi Avrupa.dakJ bitaraf küçük dev
letlerin siyasi ricalinin, bütün bu saf
haları, esaslaı·ı, baklkatlerl bilen ve 
anlıyan olgun şahsiyeUerden ibaret 
bulunduklarına. ise. hiç kimsenin şüp· 
he etmemesi ıa:ı.ımdır. 

Bu sebeple biz, Cenubu Şarkj ve 
Cenubi Avrupad&kt bitaraf küçük 
devletlerin teşkUtne çalıştıkları çu
pu.n tamamlanmas1DJ, kuvvellenmesi
nl, takdlr, tebrik hislerimizle, ma -
vıırfakiyet dilekleril'ıizle kaN51larna-

hJ'lZ. 
HAMİT NC'Rİ IR~ 

1 

• 
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ATATÜRK'ÜN 

S NGÜNLE 
Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 54 

I Litvanya Sovyetlerin1 Daladyenin 

l-.1 T kJ.fJ • •K b JE • Nutku 
Atatürkten; Hastalığ·ı Sırasında lztı ahını. e l erilli a U ttI riru takbih'!::~ı: ::r~i ~~:,::~ 
Dindirmek İçin Tam 36 Kilo Su Alınmıştı. 

G>?i fikirler ortaya atı)'Orlardı. j 
Mfrdaıyi hekimler birer birer 

arkadaşl:a.rına 'bu hususta hangi 
çarelere baıŞVurdukılarını taliıkat
le anlattılar. Hatta arada Atatür
kün hususi iltifatlarına mazhar 
olan z;evatın da bu °işte.nekadar 
çalıştıklarını söylediler. 

AtatÜ.l'kün ne çetin bir enerji 
tezahüril.e hastalığı yeneceğine o
lan kanaatini: 

- Endiı;e etmeyin, öl:rniyece -
ğim! Bu hastalığı. da yeneceğim! 
Deyişindeki :,chameti huşu için 

de arka.da:;J.arına arzettiler. Ve ... 
söıJlerini şöylece bağıladılar: 

- Atatürkün bu husustaki em
ri de her emri gi;bi ::erine getiril
mek mecbllriyetile bize tebliğ e
dilttııiştir. T>b'.bın muhalefeti.ne 
biızim devamlı yalvarış ve dile -
Yi:şlerimize rağmen suyun aaınırna
sı medburiyeti ile kanıı karşıya
yız! Artık tıp yok; fikir yok, ka
ide yok ... Ulu_önderin emri var. 
Ve .. milyonları bir anda ateşe, ö
lüme v» her fed:ıo'karlığa seV'e se
ve koşturan 'bu emrin- karşısın -
da han,r:i maksatla olursa olsun 
artık teroddüdürnüze imkan yok
tur. Sonra, tıbbın uımumiyetle 
aıdeıııi müdahale taJV'siyesine rağ
men bazı siroz vaık'alannda su al
manın hastalık seyri üzerinde 
şafi tesiri görülıd üğü de vaki -
dir .. Bizim çekimnemiz, ve tııblbl 
lüzumları defaatla arzelJIJeınıize 
muka/bil Atatürk suyun alınma.
sın da ısrar edi'.Y'Orlar. Artık ya -
pılacak iş suyun ne zaman ve ne 
şekilde alınmasına iırlıisar edi -
yor!. .. 

Yine itirazlar arasında: 
- Milyonları bir emrile hare

l«ıte getiren büyük ve sevgili has
tamıza, bu milyonların selameti 
nfuıı.ına, mi.ilet nBıınına kendi kıy
metli varlıklarının muhafazası i
çin suyun alınmaırnası bir vecilbe 
olduğunll arzetı;ıek, belki şimdilik 
muvafakat. J:iuyururlar: .. Bir de 
bunu deneyelim! 
Şeklinde olanları da vaııiı. 
Yalnız, ortada tek nıesele, E

bedi Şefin verdiği emirden artık 
ge.ri dönmesi imkanı olmayışı kar
şısında 1.!9yle yeni maruzata da 
fırnat ve imkan -bulunmarışı idi. 
Münakaşa 've toplantı uzun sür 

dil .. Netice itlbarile hekimler he
yeti istemi.ve istem.iye suyun a
lınmasına karar v.e,rmekJ<;> bera
ber ileri ihı'.iyat tedlbiri olmak ü
zere de fıoplantının neticesini E
lbedi Şefe arzedocekleri z.aıınan 
m.illet ve memleket namına son 
,bir istirhamda ıbulunırnak, şim -
dilik oisun suyun alınmasını te
ihire iraıdelerini istemek fikrini 
de birliıkte arzelıın-ekti.. Sonra, 
su alınma.dan evvel bu hareket 
yine tedavi heyeti tarafından 
lbaş hekim vasıtasile Ankarada 
bulunan B~vekile bilidirilecek
ti. 

Başvekil; Cumhuriyet Bayra -
mmda E:bedi Şefin orduya gön
dere.tikleri mesaj ile meclisin a
çılışınıda okuıınak vazifesile mü
kellef bulunduğu Atatürkün yıl
lık nutuklarını okumuş, sonra 
meclisin içtima halinde bulunuşu 
ve Başvekalet işleri ile meşgul o
luşu yüzünden telkrar :!ıstanbula 
avldet etmemişti. Henüz Ankara
da bulunu'.Y'CJrdu. Böyle mühim 
bir m"sı!le meVLuu bafrısolduğu, 
su alma işi müzakere edildiği sı
rada 'belki İstanıbulda bulun -

.mak isti~eceği düşünülerek bu 
tedbir de alınını;;, keyfıyet An -
karaya, 'hükümet merke?Jinıde bu
lunan Başvekile tel:grafla i.ş'ar 
edilm i.ş ti. 

Atatürk Tesrinisaniinin bida -
yetinden'beri artık yeni bir kri
ze ugraıınaınıştı. 16 İlkı,eyinde 
başlayan ve tam 'bir hafta süren 
son krizin teıkrar lamam ası için a
lınan tedbirlerle h.asal'k nomnal 
seyrinde devaıın edi}'()rdu. 

Elbedi Şef mutlak is!irahat ha
linde bulunuyor, ve şu sıraıda fik
ren en ziyade meşgul olıduğu ha
dise bu, son su alın:ınası işıne ta
allfı.k ediyoıxl.u. 

KAÇ DEFA SU ALINDI? 
Atatürkün ebediyete intikali

ne takaddüm eden hastalığ.n son 
aylarında ıs:ıraıbını dindirmek 
için alınan suyun miktarı tam 
36 kilodur. 

.(Arkası var) 

j _Gu_· NON_T_Eh_Kl_l L_!:_lil_ 

Sinek Kasidesi 
(Baj tarafı 1 inci sayfo.da) 

ra neşideler okuyan sesi gilnlerimlzt. 
sineğin yorgun vücuUara ninni soyli
yeıı sesi gecelerimizi besteler. 

Sinek, sabah güneşinin odaya vu

ran beyaz ışığı altında blr gelin gibi 
süslen".;:; sinek. akşam güneşinin so
faya vuran k.wl ışığı altında bir 
.ıenç kız gibi kııanr. 

Bol sineklı bir oda «Unutma benJ:t 
ler, «Yasemin:t ler. .Menekşe:t ler, 
«Ortanca:t lar, «.Karanfllıt Ierle be -

zenmiş bir bahçeyi andırır. Bu canlı 
çi(lekler. sinekler, k3.b vızddıyarak, 
k:i.h sızıldıyarak, arada. bir tatlı tatlı 

cazırdıyarak duvarlardan halılara, 

halılardan kanapelere. kanapelerden 
koltuklara. ruh a~an bir çeviklik, gö
nÜllere haz veren bir çiliki tle gidip 
gelirler: Sanki kanatlanmış bahar 
çiçekleridir. 

Sinek blziJn en ya.kın, en candan, 
en samimi, en munis dostlarımızdır. 
Bu mllyarlık şahane ordunun t.evazu
una da payan yoktur. Bir, beş, on 
beş, yüz bin on beş, bir milyon sinek, 
evinizin, apartımanınızın, daireleri
nizin fedakar ve vefakar, sadık bek
çileridir. İsteseler sizi lokma lokma 
dldıı) yerler, yutarlar. Fakat müte
vazldlrler. sadık ve vefak:irdırlar. 
Biz gelince saflarıru bozarlar, dar
madaim olup bhe yer verirler ve bl:ıı 
yerleşince etratınu.zda pervane gibi, 
kul köle gibi dönerler, dolaşırlar. 

Bize candan bağlıdır sinekler. Yı
kanıyor muyuz, köpüren sabunumu
za. karışırlar, otu.ruyor muyuz, bütün 
samimiyetıerile bağrımıza yaslanır
lar, yemek mi yiyoruz, tabağımızın 
etrafında.. gezerler. Öyle yakınlık gös
terirler k:, bir evlat ana.sına, bir baba 
evladına. bu kadar yakınlık göstere
mez. ReçeJimlıin şeker kıvamını ölo
mek için evveJii. onlar tadar; yemeği
mizin tuz kıvamını bulmak için evve
ıa onlar ç:eşni alır, kahvemizin telve 
mikdarını tesbit için cvvelıl onlar 
dalar. 

Çok munis maWôkturlar sinekler. 
Gözlerimizde, burnumuzda, yanakla
rımızda, kulaklarımızda, saçlarlDllz
da okşanmaktan zevk duyarlar. Ge
celeri müşfik yavrular gibi koynumu
za girerler ve sabahları a.ynl rikkat
le bizi uyandırırlar. 

Sineklerin kadrini bilelim! 

SELAMİ İZZET SEDES 

MUHAMMET 
Yazan: Ziya Şakir 
Ebucehil o geceyi ta'hkikat ile 

geçirdi. Ba'zı kimselerin ifadele
rinden Resul:ü Ekreme, l!lbube
kirin r'efakat ettiğini istidlal etti. 

Bunun üzerine, yanına bazı kim 
seleri aldı. Doğruca EbUlbekirin 
evine giderek: 

- Elbabekir! ... Ya, Elbalbekir!.. 
Diye, seslenmiye ba.ı;ladı. 
Ebılbekirin küçük kızı (Elsma) 

kapı vı aç,tı. Büyük bir kalabalık 
karşısında kalınca, şaşırdı. 

Ebucehil öfke ile sordu: 
- Baban nerede? .. 
Esma, koı:ıkusundan titriyerek: 
- Bilmiyorum. 
Diye, cevap verdi. 
Elbuoohil, 'bu cevaba o kadar 

öl'kelendi ki, (Esma) nın üzerine 
at.Jarak yüzüne şiddetli bir to
ka, indirdi... Zavallı Esma, bu 

r
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tokatın şiddetinden yere ywvar -
landı. Kul.ağının memesi yırtıla
rak küpe,;i bir tarafa fırladı. 

.Elbücı>hil, öfkesinden bir yer -
de duramıyordu: 

- Her kim ki, (Muhammed) i
le Elbı'.ııbekiri tutup getirirse .. Ve 
yaıhut, onun izini bıılup haber 
verirse, yüz deve vereceğim. 

Diye, barbar bağırıyorqu. 
Yüz deve .. Bu, •'aka değildi. 

derılıal birçoklarının hıIB ve ta
ma damarlarını kabartmış.. he
cinine, atına, merka1:>ine 'binen, 
şehlııden dışarı fırlamıştı. 

Arab:i.s'tanda (Kaif) denilen bir 
san'at ebralbı vardır ki, bunlar, 
insan ve hayvan izlerini ta.ki.p et
mekte ve bu iz1erden, yolcular in 
takip ettikileri istikameti keşli!y
leınekte cidden maıharet saıhibi-

Sovyetler, Litvanyada da Deniz 
ve Hava Üsleri Tesis Edecek 
Londra, 10 (A.A.) - Kau.nas'dan 

emin bir menbadan verilen haberlere 
göre Litvanya hükUmeti Sovyetlerin 
taleplerini kabuJ ehniştlr. Sovyetler 
BirUği bu memleketten de Estonya 
ve Letonyada.n talep ettiği şeyleri ıs~ 
temlştlr. Söylendiğine göre Lltvanya 

kendi topraklarında Sovyctlerin de = 
nlz ve hava üsleri tesis etmelerin) ka
bul etmiştir. 

Diğer cihetten söylendiiine göre 
Vilno Lltuanya.ya terkedilnı.lş ise de 

bu şehirde Sovyet kıt'alan bulwıa ... 
cakhr. · 

Bu akşam iki devlet arasında bir 

mütakabll yardım paktı lmsa edil -

mişUr. 

Kaıınas, 10 (A.A.) - Lituanya'nm 
SovYetler Birliğınln emrine inkiyat 

etmesine mukabil Vllno'yu aldığını 

halka il.in etmek için Moskova mü

zakerelerinin neticesi endişe ile bek

lenmektedir. 

Sanatkar 
Nasıl Geri 

• a ıye 
• • 

evrı ı 
fBaştarr>fı l inci "ayfada) 

D11.!J. Vize ücretini de verip muntazam 
pasaportunu aldıktan sonra yola çık

mış. 

Hıidisc, san'atkirın bindiği trenin, 
Türk hudutlp~ından çıkıp, Suriye 
hudutlarına girişinden, -yani blr 
Fransız kontrolünden geçişinden-

sonra vukubulmuş. Ve orada karşısı
na çıkan bir memur kendisine: 

«- Bu pasaı>0rtla, Suriyeye gJde
mezsinlz !» demiş, 

Bayan Safiye: 
«- Şimdi, diyor, siz dağba.şında 

eşyalarile birlikte lrend~n indirilen 
yapayalnız bir kadının karşılaşabi

leceği müşkülatı tasavvur edersiniz. 
Oradan Adanaya dönüncüye kadar 
çekUğim sıkıntılar, elimdeki munta
zam pasaporta, ve Fransız konsolos
hanesinin niza.ml vizasına güvenerek 
boşuboşuna kaUandıiı.m yol masra
bnın acısını hiçe indirdi. 

Adanadaki Fransız konsolosuna. 
şikiyctte bulunmak i!';.-.diın. Fakat o 
da ayni cevabı, daha kat'lyetle tet
rarladı: 

•- Siz, Suriyeye gidemezsiniz:• 
İsta.nbula döner dOnmez, Fransuı 

konsoloshanesine mÜl"acaat ederek, 
gördüğüm muamelenin sebebini öi -
ren.mek istedim: 

«- Blz, dediler, sizin pasaportu -

nuzu vl:ıa etlikten sonra :.\ir emir al
dık: Bu emir mucibince, Suriyedekl 
yüksek komiserimizin malü:matı, ve 
hususi müsaadesi olma.dan, hiç bÜ
ecnebi Suriyeye glremiyor! .. :t 

•- Fakat, dedim, Suriye yüksek 
komiserinlz, huduttaki memurlarına, 
kendi hususi müsaadesini haiz bulun
mayanları trenden indirmek emrini 
vermeden önce. size, müracaatçıların 
pasaportlarını vl.za. etmemenizi bil -
dirmeli değil mlydi? Görüyorsunuz 
ya? Suriye yüksek komiserinizin bu 

noktayı düşünmemiş bulunması yü

zünden, ben. elimde muntazam pa -
sauortla yola çıkhm, ve haksız yere 
yan yolda bırakıldım. MaddeLen, ve 

manen zarar gördüm!• 
«- Maddi zararınızın telifisi müm

kün. Bir parça daha masrafı göze a
lın: Suriye yüksek komiserine cevap
lı bir telgraf çekelim. SJ..ıin pasapor: 
tunuzu vlza etmek için izin istiyelim. 
Bu iznbı asıl olsa verecektir. Zira, 

hemen her istiyene verilmektedir. O 
takdirde, seyahate cidebillrslniz ve 
elinizdeki bilet te, vlza. masrafı da. 
yanmamış olur!» 

Ben sadece, bir kere almış buluo
duğu!n bileli yanmaktan kurtarmak 
ve bilhassa, izzeti nefsimi kıran bu 

<lirler. Bu kaiflerde her tarafa ya
yılmışliar, Resulü Ekrem ile l!lbu
bekirin izlerini aramaya başla -
ıruŞ!ardı. 

Bunlardan (Kerez bin Alka -
me) isminde biri, (Hanei Saadet) 
önünde, Resulü Ekrem'in izini 
keşfetti. Büyük ibir dikkat ve ma
haretle, bu izi takibe girişti. 
Müşriklerden bazıları da bu a

ıdamla bera'l:ıer bulunuyorlar. Yüz 
deveyi kazamp paylaşacakları i
çin, .büyük bir sevinç hissediyor
lardı. 

Kerez, Resulü Ekrem ile Ebu
lbekirin izlerini, şehirden dLŞarı 
çıkardı. Fakat bu izler, Medine 
yoluna değil, bilakis cenup is
tikametine saptı. 

Kureyşliler, bu iz mütehassısı 
ile eğlenmiye, ve: 

- Galiba, (Muhammed) in 
(Yemen) çöllerine doğru kaçıp 
gittiğini i:ddia edeceksin. 

haksızlığın tamirini temin etmek i -

çin, is~coileJ! cevaplı telgraf ma3ra
fını Odedim. Fakat, Uç Kü.n sonra, Su

rjyedekl Fransız yukı;ck koıniserin 
den, İstanbuJdaki Fransız konsolos -
luğ-una gelen kati cevap şuydu: 

«- Türk artisti Safiye ablanın 

viza talebini reddediniz!» 
Acaba niçin? Acaba, devlet Fran

saoın Suriye yüksek komiseri, sade
ce san·auıe tanınmış bir Türk artis -
tinin Suriyeye irlrmeslnde ne bakım
dan. mahzur gördü?» 

Bayan Safiyenin, pek haklı bir te
essür ve hayretle sorduğu bu sualln 
cevabını, maalesef biz de bulama -
dık. ' t san'atkindmızm gördüğü bu 
şayauı ita.yret muameleye bir türlü 
mana. veremedik. Sevimli san'atk:i.rı
nuza: 

«- Ge9mlş olsun!» deriz. 

Almanyanın Va
ziyeti İyi Değil 

(Baştaratı 1 inci sayfada) 

Svenka Bladet gazetesi muha
ıbirinin y azıdığınıa iöre Finlandi
ya hükılnıeti, şimalıdeki Bitaraf 
devl<etler blıoku içindeki teahhüt
lerine muilıalif herhar."(i bir tek
lifi kabul etmiyecektlr. 

Öğrenilıdiğine g>ore Finlandiya 
Hariciye Nazırı Erk.kıo, 'bir mü
lakat esnasında şu ıbeyanatta bu
lunmuştur: 

- Moskıova'daki Finlandiya mu 
rahıhası Paasikivi, valmz Sovyet -
!erin arzularını kaydetmek mak
sadile Moıskıova'da bulunuyor. Fa-ı 
kat 'bu uzular ne olursa olsun 
bizim vaziyetimiz sarihtir. Biz, ; 
şimal devletlerinin ka,hul ettiği 
bitaraflık siyasetine sad•kız. Kim 
seyi tehdit etmiyoruz. Kimse -
den de trr menfaat temini ni -
yetinde değiliz. Herha1'gi büyük 
bir devlot veyahut devletler gru
pu yamnda mevki a1mak ta iste
miyıoruz.• 

Stokholııı, 10 (AA.) - 15 ilk 
te<rinde terhisleri icabeden batı 
kur'a efradınm terılıisleri şimdi
lik tehir edil.mi.şiir. 

SOVYET - ESTONYA PAKTI 
Riga. 10 (AA.) - Nazırlar 

Meclisi, Sovyet - Letonya paktı -
nı yann tasdik edecektir. 

Londra, 10 (Hususi) - Sovyet
ler büyük elı;iısi Maiski bugün 
Lord Halifaksı ziyaret etmiştir. 

de ve şehre bir buçuk saat mesa
fede bwunan (Cabeli Sevir) e 
doğru g1diıyıordu. Fakat iz mllte
lhassısının bu iddiası, diğerleri
ne bu hususta kanaat vermiyor
du. 

Bazıları, bu adamı durdurdu
lar: 

- Sen bizi, yanlış yola sev -
kediyorsun. Başkaları, çok doğru 
olarak .(Mı.fuammed) i Medine 
yollarında ararlarken sen bizi 
!buralarda bey'hude vere dolaştı-
rıyorsun. . 

Diye, bağırdılar ... Fakat iz mü
tehassısının: 

- Ortaya kellemi koyaraık id
ıdia ederim ki, bu izler (Muham
med) ile Ebiılbekirin izleridir. 
Takipte devam edelim. Neticeyi, 
göreceksin.iz. • 

Diye, ısrar Ertmesi ürerine, sü
kut ile, takipte devama mecbur 
oldular. 

İz mütehassısı, yanılmıyordu. 

şiddetli kelime bulamayan koyu V& -
ta.nperverler olduğunu na.ve ettikten 
sonra Franstzların ka.rdeşUk duygu .. 
lanna hilap ederek deınişlir ki: 

- Komünist işolleri boiazlıyan 

sonra onların sesJerile anlaşan dik
tatörler vardır. Bis Fransızlar, Fran• 
sa ışçUerlnl, o işçinin lümadmı suJ -
istimal ve ona ihanet etmek isteyen
lerle kanşUrmaj'ı asla aklıma.za l'e • 
Urmlyeeejlz. 

llaJadier. sözü Fransanın yaptıjı 

mücadelenin hedef.ine cetirerek şöy-
le devam etmiştir: 

- Bb yurdumuz ve yuvalarımız i
çlıı fakat ayni zamanda hudutıarınıı
zın ötesme geçen ve bizi bugünkü 
htir nefsine karşı hiirmctkir, verdiil 
söze ve garp kültürünün büyü.k a.n'a
neb.Lü.t sadık insanlar haline geüren 
medeniyet i(!in mücadele ediyoruz. 
Bir de siı.e sulhdan bahsediliyor. Üy
le bir sulh ki desıse ve şiddet saye w 

sinde elde edilen zaferleri resmen 
tanımaktan b~ka bir netice vermiye
cck "r"e ayni mahiyette yeni zaf~rler 

1 hazırlamıtsına asla mani olamıyaeak~ 

\ır. 

::)onra, Rayiştai nutkunun hulasa

sı nedir? 
Şu: «Polonyayı imha ettim. mem

nun \ 'e mutmaiııim. Oarbi dnrdu

rarak zaferlerimin tasdiki ve sulhun 
tanzimi için bir konferans kuralon.:t 
Bu lisanı çok dinledik. Her fütuba.t
tan sonra Almanya artık hiçbir iste
ği oJma.dığını söylüyor. Fakat arası 

bir ka,ç ay geçince yeni bir tecavüzde 
bulunuyordu. İşt.e biz tecavüze kar
şı silfiha sarıldüc.. Ve ancak emnlye-
1in her aıtı ayda bir tehdit edilmi • 
yeceğine dair ka&'i teminat aldığımız 
takdirde sll.i.Ju elden bırakacağız . 
Polonyanın akibeti, ancak iki dev

!eti alılkadar ettiği söyleniyor. Buna 
cevaben o akibetin evveli Polonyalı

ları :ıJiıkadar ettiğini söylerim. 

Dala.<L:r, devamla su.ıhun an
cak kuveli suıt>timal etmek te- \ 
şu.ıb.i>ier,ni ceza..anıdırmakla, bü 
tün milletlerin haklarını ve men
faa,lenni dlirüst bir surette telif 
etmekle, m.;.lietierin emni:retini 
sürprizlere mahal bırakmayan 
ve her türlü tahakküm teşellfuüs
lerine karşı bir sed vücupe geıti
reıı mütekabil garantilere istinat 
ettirımekle kalbi! o acağ.nı \&srih 
etmiş, kendisine haı'bin taıhmil 
edildii!i Fransanın sava.şda da.her 
zımıanki lisanı kuhl.andıihnı söy-
1emis ve: •Binaenaleyh. sizin na• 
nıını:za söylüyorum ki, kat'i emni
yet ı:ıarantisin( Alman için müca
dele ediyoruz ve mücaıdeleye de
vam edeceğiz.> demiştir. 

Daladier, nutkunu şöyle bttir- , 
mi.şiir: 

Aıskerleri.rrıiz ne düşünüyorsa 
Fransız milleti de onu düşü<ıü -
yor. Ve hükumet her günkü me
sa'sine sarşılınaz b;r azim ile de
vam ederek bütün vatan evlat -
larının vüreğinde çarnan imana 
layik olduğunu isbat edecektir. 

Bir Sandal Davrildi 
Darıca ite Eskihisar arasında bir 
sar.dal ani çıkan fırtına ile dcv
rilmi.ş, içinde bul un an iki kişi 
!boğulmak üzere iken kurtarıl -
mışlardır. 

J:letle Yaraladı 
Bey~ğlunda bir birahanede o

kuyuculuk eden Behi,·e dün ge
ce yarısından sonra biraihaneden 
çıkıp evine ı:tiderken yanına yak
laı;an Muhsin isminde biri tara 
fından yüzünden jiletle yaralan
mıştır. 

ırılıdıktan sonra, şehirden çıktılar .. 
Medine yoluna değil, bilakis ce
nuba doğru yürürniye ba-ş]adı -
1ar. 

Resulü Ekre.-ıı, ortadan kaybol
duğu şayi olur olmaz, kendisi -
nin Medine yollarında takip edi
leceğini çok iyi tahmin buyurmu.ş 
).ar ... Ve bu takipçileri şaşırtmak 
için Sevir dağındaki mağaraya 
çekilerek ne<ticeyi beklemeyi mu
vaf,'k hulmuşlardı. 

Resulü Ekremin bu düşünce
sindeki isabet, tahakkuk etti. Bü
tün Müşrikler, Medine yollarına 1 
dökülerek, iz müteıhassısı Kerez 
ile arkadaıılarınd.an başka, bu ta
rafa kimse gelmedi. 

Hazreti Peyıgaroer ile Ebube
kirin iltica etbikleri mağara, da
ğın tepesinde ve kayalar arasın
da bulunuyordu. Ve bu mağaı·a.
ya vasıl olaıbilıııe'k isin de, bir ta
k.ıım tehlikeli pa<ti'kalan geçmek, 
çetin bir yolculuğu ihtiyar et -
mek icap ediyordu. 

Diye, söyleıımiye başladılar. 
İz mütellııassısı, <bu istiJ:ıııalara 

elheınmivet vemnedi. Yüz deve
ye malik ormanın hülyasile, işi
ne deva metti. 

İzler, Mekkenin cenup cihetin-

Hakikaten, Resulü Ekreınin ka
demi şeriflerinin izlerini bul -
muştu. 

Resulü Ekrem ile sadık yol re- 1 
fiki, Hanei Saadetten sessizce ay-

Nitekim, Resulü krem ile El:ni
lbekir, mağaraya geldikleri n -
man, pek çok y'Orulmuşla. ı. 
Hatta gecenin karanlığında, bı-

--... uunyestndedJr .. 
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Demokrat devletlerin 
Cevabını Beklerke 

(Bar;ı t...uafı 1 inci sayfaria) 
olun(la, bofuşmayı, kan dökmeyi 
mümkün olduğ"u kadar tahdide ('alış-
malarmı tabii görmek ik.tıza eder. 

Bundao dolayıd!r, l<I bla ~ıere
nJn de, Frım:sanın da M. HiUerin nut
kwıa ve mahuı. sulh teklillerine ve -
receklerf cevabı merakla bekU,.enler 
ıneyanmdayıa. 

M. Hillerln sulh lekllflerlne ~elin

ce, evvelce de izah e)l'lediilmis veo
hile( onların bazıları makul gibi gö
rünse de, heyeti umum.lyesl demokrat 
devletlerce kabili kabul değildir. M. 
Bitler bu teklUlerile çok açık su -
rette Avrupanm şark taraflanna, 
hatta Balkanlara bile hem siyaseten, 
hem lklısaden bl>klnı olnıak is\edlğlııl 
l'ÖSterm.ektedfr. SlTaSi ve iktlSadi ba.
klmlyetin sonu ise, fili biikimiyettlr. 

Alman devlet reisi bu teklifleri ;ra
parken münbasiren İngilizleri ta.\'l&

mak ve avutmak i('in çok kurnazca 
bir tedbir de düşünmüştür. Bu ted
bird . müs1emlekelerden bahseder -
ken, bunları islemek hakkl olduğunu, 
maamafi bunu bir (ültimatom) şek

linde ileri sü.rmediğ.ini ve bu Eşi an
cak bir (hak ve adalet) meselesi say
dıgı.nı söylemesidir. 

Balkanlarda pervasızca. ik.hsadi 

iınti)· zlar. hayat sahaları vesaire is· 
tlyen Alman devle& resinin, mii"tem
lekelcr meselesi mevz;uubahs oluzıca 

yaluız hak ve adaleti ileri sürme.sine 

diyecek yok. 
lştC' billıa.ssa merak etllğimiz nok· 

talar, muhterem İngiliz Başvekilinin 
Cenubi Avrupaya ait bu aykırı ta -
leplerle, müstemlekeler meselesine 

vereceği cevaptır. 

Gazelelerde sık sık tesadüf ettlği
mb: bir rivayet da.ha. var. Güya İn
gilizlerle Fransızlar verecekleri ce
vapta, 1\1. Bitlerin behemehal çekil
mesini lstiyec:ck1er ve Alınan !!evlet 
reisi çekilmedikçe sulh yapmanıakta. 
ısrar eytiyeceklermiş. 

DoL"Tusunu söylemek lılzım cellrse 
şu bir seneJik hadisattan sonra, artık 
l\f. UJtlerin sözlerine de, tcahhiltlerJ
ne de im.zalarına da hakikaten itima\ 
imkaru kalma.nıış'\ır, Fakat biz garp 

devletlerini ve onların gayet oynak. 
ve bin bir türlü açmazlı siya.setlerini 

biliriz. 
Harbi umumi.den sonra kaç defa, 

kaç devlet veya hükümei reisinln, 
o:falanca. devleUe, falanca devletin 
başındaki adamla yine sulh yapa
mayı:ı, kanlı ellerini sıkama.yız» de
diklerine şahit olmuştuk. l\feseli. 
sabık İııglllz Başvekili meşhur (Loid 

Corç) un Avam Kam.ansı kürsü -
sünden .Rusya bolşevik idaresinde 
kaldıkç& o memlel<elle sulh ya

pamayız ve bolşevlk rüesasının kanlı 
ellerini sık.amayız> diye barbar b&

ğırmıştı, ki bu ırüriiltülerln aksi bıl.
ıa kolağımızdadlr desek mübatiğa 

olmaz. 

Halbuki o kat'i sözlerden sonra in
cilte.renin de, Fran.sa.nın da., daha di
ğer birçok devletlerin de bolşevlk 

Rusya ile anlaştıklarını, dost olduk -
larını, hatta. mua.hedeler bile yaptık .. 
Iarın1 gördük. O cihetle Almanya ile 
bir sulh imkinı blllunursa, herhalde 
M. Bitlerin şahsilc de anta~ma eare-;,Si 
bulunacağından eminiz. 

l\leselenin ruhu, 1\'I. Ilitlr-rin şah -
stnda değil, gittiği yolun ve yaplıit 
tekliflerin aykırıhğın.da.dır. Alınan 
devlet reisi Lelıist.anda. kazandığı 
kat'i zaferin sermestisi ile demokrat 
devletlere çok yüksekten hitap eyle -
miştlr. Bu a,ykırı teklifler ve bu yük
sekten atıp tutma. tarzı devam et!lk· 
çc ise, bir masa başına. karşılıklı otu
rup ta sulh işi konu~ınağa imki.n 

yoktur. 
Yalnız Alınan devıeı reisini ergeç 

dÜ:}Ünmeğe ve sesini alçatmaJa mec
bur edecek ıribi rörünen yeni ve pek 

mühim bir mesele var, ki o da Sov
yet Rus yanın Şarki ve Şimali A vru.
pada her gün biraz daha artmakta. o
lan faaliyetidir. Bu afaliyet, öyle 

çak giibi sert ve keskin çakmak 
taşları papuclarını parçaladığı 
için, Resulü Ekrem Efendİ.mİ2, 
ayaklarından mecruh olmuşlar -
dı. 

Bazı (Siyer ilmi) erıbaıbının ri
vayetlerine nazaran, Hazreti Mu
ilıamrned ile Ebi'ıllıekir, mağaraya 
girer girmez, Cenalbıhak tarafın
dan peyda olan bir takım örüm
cekler, mağaranın ağzındaki de
liği ağlarla sardılar. Şirkaç güver
cin de ııelerek, orada yuınurlla
dılar. (1) 

İz mütehassısı ile arkadaşları, 
Resulü Ekrem ile Elbübelcirin iz
lerini takip ederek mağaranın ö
nüne geldikleri z:m:ıan, vaziyeti 
lbu halde buldular. 

İz mütelhassısı: 
- İşte .. Aradıklarımızın bu nıa

r.arada bulunmaları ıazımgelir. 
~ 

De<!i. 
öOOkiler, fena halde kızdılar: 

(l) İtikal sahipleri, bu &ebeplen 
dolaJl örü:mc:elderle rüvercinlere 
(Mebrııldnel) &!(ederler. 

(Ark1LS1 yar) 

\ 
zannediyoruz, ki 1\1. Bitlerin de hio 
hesap etmedifi bir şekil ve vüs'at 
k.esbr~ınektedJr, (Estonya), (Letoıı

ya) meselelerlnl takiben ( Finlindi

:r•) ile dP müukerelere b~Janmcştır. 
işler böylece loklşaf etmekte devanı 
ederse acaba. l\L Bitler herbanı-ı bfr 
imzalı klğıdın me\rcudiyetlne güve
nip te rarp cephesinde kendislnln ta· 
ma.mUe serbest kalaca.bndau emin o
lablilr mi? İşte İngu:z Franııu ceva
bından sonra bugünün en meraklt 
hatta en muaınına1ı ikinci bir mese: 
lesi de budur. 

EBUZZIY AZADE 

Velid 

Garp Cephesinde 
Sünğü Muharebesi 

(Ba;;tar:ıI. l 1Lc1 ayı..:ıda) 
kamlarınm a.:Ribbcntrop'un Baltık 

hatası• tel:ikki ettikleri vaziyeti pro
te.sto için istifa.5ını yerm~Lir. 

Amiral Raeder, Baltık adalarında
ki Stratejik noktalarının ısovyetfer 

Blrlıği tarafından allnmasua Protes -
to elntl'}tir. Zira ,\ıman donanması 

bu suretle doğu Baltığında Rusya ta
rafından çevrilml'.1, B ... tıtla i~e Iıail
tere tarafından bloke edilmi11 bulun
maktadır. 

Amiral Raeder'in istifa ı reddt"dil
miştir ve .:\lmanya, Sf.alin"in Finlan _ 
dly3.da yerleşmesine moini olmak lçlıı 
muhali dahi yapacaktır. 

Şimal denizinde İngiliz harı> ge • 
miJeri ile Alman tayyareleri ara~ında 
vukubulan bir muharebe neticesinde 
iki düşman boıabardıman tayyaresi 
Danimarkada karaya lnmeie mecbur 
olmuştur. Bundan başka dtisman 
tayyarelerinden biri İsveete düşmüş. 
bir dlğeri Danimarka üzerinden al
çaktan uçmak mecbnrjyetinde kal .. 
nuşhr. 

Hitlerin Nutku 
(Baş tarafı l ın J y !~) 

Almanya her zarurete kaUanmaya 
hanr bulunduğu ve Alına.o mlJletlntn 
&1inden aiine blrlblrlne dah3. bağla.n

dıfl blllnmelidlr. 
Bl~. biriblmize yapaca -

iumz yardımlarla vataıu kurtaracak 
ve muanamı Alman devleUoJn ku .. 
rulmasını temln ede<'eği.z. Dt.ışman -
larumza iktidarımızın derecesini bu

nunla ispat edebl1eceiimiıe kanUı. 

Tekrar Uliyorum, ne yaparlarsa. )'a.p

sınlar, yegitıe ilmltleri olan ikhsat 
yollarlle bizi alt edemlyeceklerdir. 
Alman milleti her zamankinden da.
ha kuvetlldir. Nasyonal sosyalizm 
galip l'Cl!nce ona herkes hürmet et
mesini bilecektir. Silah altına alına
cak son şınıf askerimize, son neferi· 
miıe kadar dövüşeceiiz. Sulhu ve 
vataııımızı kurlamıak için bl.:ıden is
tenen en büyük kurbanımızı vermiye 
haı1rız.:ıt 

Bitler, halkına hitap ederek ken -
dilerinden her zamankinden fazla. 
yardım beklediğini bildirmiştir. 

lzvestia'nın Makalesi 
~loskova, 1 O ( A.A.) - Tas aj.:ın.sı 

bildiriyor: 
İzvestia gazetesi, şu mı..kah.'Yi neş

retmekledir: 

Halen Polonyada harbin bir kaç 
haitadanberi bitmiş olduğunu artık 

hiç kimse inkiir edemez. 
Sovyel Rusya ve Almanya hii -

kümetlcrl eski Polonya arazisi tize
rlnde sulhü ve nizamı tesis etmeJ· 1'e 
bu arazide yaşıyan mi11etlere her bi· 
rinin milli hususiyetlerine uygun ra
hat -blr hayat bahşeylemek vazifesi
ni Üzerlerine aldılar. 

Bu ha.rbin durdurulması bt.ıtüu 

memleektıer alıalisinln menfaatleri
ne uyı:-un olacaktır. 

«.Hltlerizmi imha• kasdile harp 
yapmak siyasette abes bir cinayetin. 
vücudünü kabul etmek demektir. 

Bitlerin teklifleri, kabul veya rt'd
dedilebileceii gibi, ~u veya bu tadil
lere de mevzu teşkil edebilir. Fakat, 
inkir edilemez ki herhalde bu teklif
ler en kısa bir zaman zarfında sul ... 
hun akdini istihdaf eden müzakere
lere hakiki ve pratik bir temel t~ş

kil cdebillrler. 

Şğyle devam ediyor: 
Her ~ey gösteriyor ki, İngiliz ve 

Fransı:z zimamdarlar mehafili Polon
yanın akibeti ve Alman milletinin 
Bitler rejim.inden kurtulmaSJ eııdi

şeslle pek u ali.kadud.ırlar. Bu dev
letter. kendi ellerinde müstemlckele
rin kahir ekseriyetini toplamışlardır~ 
Muazzam müstemlekeleri Alman 
D1üddeiyatma karşı muhafaza etme-k 
ve bunlan hiçbir taksime maruz bı
rakmadan kendi nüfuzluı altında bu ... 
Iundurmak. arzu.su elbette ki İngilte
re ve Fransa bükümetlerinin Al -
manyaya karşı yaptıkları harpte en. 
mü"itet menfaatleri sebeblnl teşkil 

ebn~!ttedlr. Aimanyanın sulhcu tek
Ull ~mı inkar elnıek teşebbüsü har. 

bbı ebebiyet verdlfi çok büyük fe~ 
da rhkları ve tahribatı büıün mew 
ufü .-ille kabul etmek demekfü, 

ı 
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Milli Piyango Biletleri 11.10.1939 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Şube ve Ajanlarının bulunduğu mahallerde satışa çıkarılmıştır. 
Perakende olarak aatmaQa mecbur oldukları intikal plAnı biletleri için her bayi• seyyanen yUzde 10 Komisyon verilmesi kararlattırılmıttır. 

3 - Mllll Piyango bayii olmak için teraitl anlamak ve bayilik ruhsatnamesi almak lstlyenlerin lstanbulda Karaköy Ziraat Bankası altındaki eski Natta seyahat 
acentesinin bulunduQu glfeye ve dlQer mahallerde Ziraat Bankası Şube ve Ajanlarına hUviyetlerlle sarih ticarethane adreslerini ve seyyar bayilik lstiyenlerin 
ise hUvlyet ve lkametgAh adreslerlnl gösterir bir arzıhal ve iki klt'a fotoöraf ile birlikte mUracaat etmeler!. 

Deniz Yollarından 
Bir Rica 

EJüpt. oltuyuoalanmızdan Btiııe;rln 
cemal 7u17or: 

- Dün Bartın -"'81 ile bir mi • 
ıaflrlm ıeleceML Vapur muntazaman 
Cuma pwert cellnnlf. Gllllm. Va· 
purdan eaer 7ok. Ne kadar memur 
varsa hepsine oordıım. Biç ldmle bll· 
mlyor. Nllıa;ret mlldllrtJ'•le cttllm. 
O zat bu.na, bu sa&. ona havale ede e .. 
de nlbaJ'_. bir makam buldum ve 
vapurun buclln celemlyeeetını öl -
rendim. Bu cevabı ahnCQ'a kadar 
tam 3 oaat bOfU botuna belı:ledltlme 
aeıdım. Aeaba Denlzyollan lşletm .. ı 
aeent&Jarda bilJ'tik bir levha 7apuak 
s-elecet ve ıtdeeek vapurlan 7azaa 
her l'tlen de bunu okusa olmaz ım? 

Adalar 8ulh Bulı:uk Mahkemesi 
Satış Memıırluiwıdaıı: 

933/81 

BiJY\lkada Güzeller sokağında 22 
No. da sakin iken ikametgahları meç
hul Hristina ve Anast.asyaya. 

is:teto kızı Katina, Nazine, Fotini, 
Aspasya ve Paraşkova varisleri Ka
tioa ve Anastasya ile şayian ve müş
tereken mutasarrıf bulunduğunuz 

Bliyükada Cami mahallesi Çarkıfelek 
sokagında kain 22 - l - 22 - 2 No. 
lu gayri menkulün izalei &uyuu su
retile sablmasına karar verilmiş ol
duğundan açık arthrmaya konulmuş
tur Birinci arttırma 13/11/939 ta
rıhine mü.sadi1 Pazartesi gUnü saat 
14 ten 16 ya kadar mahkeme kori
dorunda icra olunacaktır. Birinci art
tırmada k.iymcti muhammenenin % 
75 ni bulw-sa mili;terıye ihale edilir. 
Kıymeti muhanunenenin % 75 ni 
bulmazsa en çok arttıranın taahhü
dü baki kalmak üzere ikinci arttır

ma 29/11/939 tarihine müsadit Çar
ı>amba günü ayni saatte icra ve en 
çok arttıre.na ihalei kat'iyyesi yapıla
r.ağı t.-bli" .,..,a.W.cunuı.e. ka.•""' o~ a. 
zere il An oJıunur. (21013) 

ASKANİA 
•• 

Olçme 
ve 

Regülatör 
cihazları ile yükseltilmiş 

çahşma kabiliyeti 
Ölçme cihazları 

Gaz, hava ve islim için tazyik 
miktarı ve hararet ölçme 

cihazları. 

Otomatik regülatörler : 
Fenni hararetle idare tesisatı 

ve her türlü ikmal tarzı. 
22652 sayılı broşürü isteyiniz. 

Türkiye mümessili : 
Keşfiyat ve inşaat T. A. Ş. 
lstanbul - Galata : P. K. 1321 
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IS TAN BUL BELEDIYESiNOEN 
Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden 'I 

Eyüpte Bahariye caddesinde Hamiyet kontraplak: fabrikasının muamele 
vergisinden dolayı haczedilen B. B. b; 3 markalı ve 120 X 200 eb'adında 5750 

adet kontraplak 13/10/&39 tarihine rastlıyan P=be günü saat 10 - 11 a- i•••••••••••••••••im••••••ıaamım•••mıl 
rasında mezktlr fabrikada alent müzayede suretile satılacağından talip olan
ıann yevmi me.zkdr ve saatte fabrikada bulunacak icra heyetine müracaat-
ları. 8256> 

Adalar Kazası Malmüdürlüğünden 
Adı 

Şülı:rü 

San'atı Ad.rul 
Salat Manav Büyülı:ada Cmar 

caddesi. No. 46 

Tarihi 

10/10/939 

No. Sene Verclst 

8/ZS 938 6.38 

Yukarıda isim ve işi ve adresi yazılı mükellefin yeni adresini bildirme
m.iş ve yapılan araştırmalarda da bulunamadıgından hizasında gösterilen se
neye ait kazanç ve buhran vergisine dair ihbarnamesi tebliğ edilmemiştir. 

Hukuku Usul Muhakemeleri Kanunun 141. 142 inci maddeleri hükümle-
rine tevfikan teblli olunur. (8287) 

İstanbul 4 üneü İcra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı paraya çevril

m~ine karar verilen ev eşyasına 

müteallik mobilyaların Galat& Yonca 
sokak 2 No. lu evde 18/10/939 tarihi
ne müsadif Çarşamba günü saat 10 
da ve % 75 bulmadığı takdirde 
~2/10/939 tarihine müsadi1 Cumarte• 
si gunü ayni saatte yukarıda yazılı 
adreste açık arttırma suretiJe satı

lac:ığından mahallinde hazır bulunan 
memura müracaatları ilcln olunur. 

(21011) 

lladdon yorgun bjr halde başını 

5 l!Jdl. 
İmkanı mı var? dedi. İfademi 

aln ::ık ıçin iki celp gönderdiler. Hani 
va;, hi Londranın en kalabalık ma
hn ı csınde ha.-; talara baksam, bura
dak gıbi yorulmazdım. 

Bır yuduın vıski içli, bir nefes si
g ra çekti, sonra oturduğu koltukta 
)u. n~.ısini arkaya vererek: 

Doğrusu, dedi, ı:;enin buraya 
dundtiğüoe çok memnun oldum. 

Doktor Siret kır bıyıklarını sıvaz
ladı: 

- Evet, dedi, seni bu hAdiseler or
Uuıında yalnız bırakmak doiru değil
di. Ben kırk senedir bu kasabada 
hastalara hap dağıtırım. Bu zaman 
l~inde ne cinayet oldu, ne bir şey! .• 
Yalnız bir k. i intihar etti, o kadar ... 

İstanbul ~ üncü İcra Dairesinden: 
Bir borçtan dolayı paraya çevril

mesine karar verilen ev eşyasına 

müteallik mobilyaların Galata Yon
ca sokak 5 No. lu evde 18/10/939 
tarihine müsadil Çarşamba günü sa
at 10 da ve % 75 bulmadığı takdirde 
22/ 10/939 tarihine müsadi1 Cumar
tesi günü ayni saatte yukarıda yazılı 
adreste atık arttırma surctile salıla
ca&ından mahallinde hazır bulı.pıan 

memura müracaatları il:ln olunur. 
(21012) 

Zabıta Romanı : 5 6 
işlendi. Hele Mis Bagge'nin öldürül
mesi beni son derece alakadar edi
yor. 

Doktor Haddon: 
- Öyle amma, zevahire pek al -

danmamalı! dedi. 
- Biliyorum, biliyorum. Lfildn 

Afis l\ıfagge'nin gizli bir aşk macerası
na kapılmış olmasına aklım ermiyor. 

Doktor Siret kadehini doldurdu1 

bir müddet :;öyle düşündü. ve dedi 
ki: 

- Bu bizim Plat denilen kasSba -
mızda başka bir aşk macerası daha 
olmustu da, sonu kötüye çıkmıştı. 

Yani bu iş Kosdon doğru yoldan ay
rıldıktan sonra olmuştu. Çünku Kos
don'un Mis Detınara Aşık olduğu söy
lenirdi. Fakat miralay olsun, ihtiyar 
Rikardo olsun, bu gençlerin izdivacı-

Büyükderede Husust İdare malı Hfunidiye mektebinin tamiri açık eksilt
meye konulmuştur. İhale 16/10/939 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü
mende yapılacaktır. ?ııfuhammen bedeli 403 lira 42 kuruş ve ilk teminatı 30 
lira 26 kuru.ştur. Şartname Zabıt ve muameHit Müdürlüğü kaJemjnde görüle
bilir. Taliplerin buna benzer ~ az 200 liralık iş yaptıklarına dair Nafıa 
?ııfüdürlüğünden alacakları fennt ehliyet vesikası ve _ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmala;ı. 

(7819) 

Galatasaray Lisesi Alım Satım Komisyonu Başkanlığından: 
Mikdan 

Kilo 

7000 

5000 

Mubammeıı Fi. 
Kuruş 

65 

50 

İlk leminah 
Lira 

529 
Ta'V'ml: eti 

Hindi eti 

Galatasaray lisesinin Mayıs 1940 sonuna. kadar ihtiyacı olan mikdar ve 
muhammen fiatile ilk teminatı yuk:anda yazılı tavuk ve hindi etinin kapah 
zarf usulile yapılan eksiltmeainde tek/if olunan !iatlar yüksek görüldüğün
den pazarlıkla ihalesi 24/X/939 Salı günü saat 14,30 da Beyoğlu İstikl~l 
caddesi 349 numarada liseler muhasebeciliğinde toplanacak okul komisyo
nunda yapılacaktır. 

İstekliJcr teminat makbuzu ve ticaret odasının yeni yıl vesikasile birlikte 
belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. Şartname'yi görmek ve liseler mu
hasebeciliği veznesine yahrılacak teminat tezkeresini almak için Galatasaray 
lisesine müracaatları. (8266) 

si de pek mükemmel bir y..ıva kura
bilirlerdi. Fakat sonradan vuku.ı ge
len hüdiseleri nı:ızarı itibare :.ılınca, 

her ikisine de hak vermek mürrıkün 
olmuyor. Halbuki ben Kosdon hnk
kında iyi bir fikir taşıyordum. De -
mek istiyorum ki, biz doktorlar bir 
çok şeyler i&Jtiyorsak ta, iyi görmek 
kabiliyetimiz yok. Sonra bu kızın 

kasabada kalmasını hiç te muva!ık 
görmüyorum. 

Hadden ayni fikirde imiş gibi ba
ıını salladı: 

- Doğru söylüyorsunuz, dedi, bu
rada kalırsa, tecrübesiz genç bir dok
tora kendisini kurban edecektir. 

Doktor Siret birdenbire doğruldu: 
- Nasıl, nasıl? dedi. Siz de mi bu 

kıza abayı yakbruz? 
- Bilmiyorum. 
İhtiyar doktor giJlümsedi: 

- Doğrusu1 de,Pi1 ben polisin hAla 
Kosdon'u nasıl yakalıyamadığına 

hayret ediyorum. 
Kadehini kaldırdı: 
- Ne de olsa aziz dostum, seni 

bütün kalbimle tebrik ederim, de -
di, şimdi Merl Detmar'ın saadetinin 
temin edilmiş olduğuna kanaat ha-

retsin!. 
O sırada telefonun zili acı acı çal

mağa başlamı.ştı. Doktor Siret ce -
vap vermek için telefonun bulun -
duğu salona geçti. Bir dakika sonra 
yüzünü buruşturarak geldi: 

- Brissing çütliğlııden Tom Buf -
far telefon ediyor, dedi, karısı bir 
sabun parçası üzerine basarak kay
mış. ve düşmüş, galiba bir tarafını 

kırmış. Zannederim ki kırık çıkık '11-
masa gerek .. 

Dok-..or Haddon ayağa kalkarak: 
- Ben de geleyim mi? dedi. 
- Zahmete lüzum yok. Siz bura-

da kalınız. İstirahatinize bakınız. 
Ben bir saate kadar dönerjm. 

Odadan çıktı. Az sonra doktor Had
don doktor Siret' in. husust otomobi
linin motör sesini işitti. Tekrar kol
tuğuna gömülerek, hillyalarına daldı. 

Meri ... Bu kızı düşündügü zaman
lar kalbi yerinden kopacak gibi olu
yordu. Şimdi onu ne kadar kendisi
ne yakm hissediyordu. O dakika 
Merl herhalde polisler tarafından ta
rassut altında bulundurulan karan
lık evde bizmetçilerlle b<!raber otu
ruyordu. Acaba kalkıp gitse mi? Fa

hirde lçtı-

Baş, Diş, Nezle, Grip, i<omatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında gUnde 3 ka,e alınabilir. -----
İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
Üsküdar P. T. T. merkez binası bir kısım tamiratile çavuş, mal

zeme deıposu ve kömürlük inşaatı açık eksiltmeye kr.ınulmuştur. 
Eksiitme 25/10/939 çarşanba saat 15,45 de B. postahane binası 

birinci katta müdürlük odasında toplanacak alım satım komisyonun
da yapılacaktır. Keşif bedeli 2481 lira 79 kuru.ş, muvakkat teminat 
187 liradır. İsteklilerin en az 1500 liralık, bu işe benzer iş yaptığına 
dair idarelerinden a'mış olduğu vesikalara istinaden İstanbul vila
yetinden, elu;iltme tarihinden en az 8 gün ~vvel alınmış ehliyet ve 
939 yılına aid ticaret odası vesikası ve çalışma ııünlerindc yatıracak
~= muvakkat teminat karşılığı alacakları teminat makbuzile ko -
misyona ve işe esas keşif ve müs tenidatı şartname ve saireyi, mez
kur müdürlük idari kalem levazım kısmına müracaatla görebile 
cekleri. (8092) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Şartnan1esi mucibince 24.000 kg. poket kolası açık eksiltme u~ulile 

satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli ıf 3293 lira muvakkat teminatı 246.!JS liradır. 

III - Eksiltme 31/X/939 Salı günu saat 14 de Kabalaşta Levazım ve 
Mübayaat Şubesindeki alım koınisyonundn yapılacaktır. 

iV - $.ırtnamcler her gi.ın sOziı gc en şubcdrn parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 gtfl.ıenme 

parnlarile birlikte mezkür komı. yona gelmeleri il;ln olunur. (8248) 

* 
1 - Keşif, ı;artuame ve pl:inı mucibince idaremizin Paşabahçe müskirat 

fabrikasında mevcut yemekhanenin müdürluk bina!ına tahvili ve tndili işi 
21/IX/939 tarihinde k..ıpah zarfla ihale edilcmerlığinden yeniderı pazarlıkla 

eksiltmeye konmuştur. 
II - Keşi! bedeli 23755.84 lira muvakkat teminatı 1781.69 liradır. 
111 - Pazarlık 19/X/939 Pc 1embcgünü saat 14 de Kabataşta Levazım ve 

mübayaat :jUbesindeki alını kom.lı.-yonuoda yapılacaktır. 
rv - Şartnameler her gün Levaiım Şubesi veznesinden ve İzm.ir, An

kara Başıniıdürlük1erinden 119 kuruş mukabilinde alınabilir. 
V - İsteklilerin pazalık için tayin edilen gün ve saatte o/o 715 güvenme 

paralarile birlikte mezkQr komisyona gelmeleri il5.n olunur. c8159• 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - Onuncu ve on birinci sınıflarda nehari talebe için yer 

yoktur. Diğer sın:flar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek 
talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - 1stiyen1Ere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Adres: Şehzadebaşı Polis Karakolu arka". Telefon: 22534. 

Gümrükte Eşya Satılıyor 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
Ba3müdürlüğümüzde 11 kalemde 13 lira 90 kuruş muhammen kıymetinde 

hurda elektrik levazımı, Levazım Tetkik Memurluğunda 129 kalemde 60 li
ra 32 kuruş muhammen kıymetinde hurda demirbaş eşya, satış Gümrük Mü
dürlüğünde 9 kalemde 29 lira 10 kuruş muhaırunen kıymetinde hurda de
mirbaş eşya, Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğünde 64 kalemde 24 lira 35 
kuruş muhammen kıymetinde hurda demirbaş eşyalar ayrı ayrı 23/10/939 
Pazartesi günü saat 10 da 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde satılaca
ğından istekliler mahallerinde eşyaları görerek sözü geçen gün ve saatte 3 
7

1
5 pey akçelerile birlikte Başmüdürlük binasındaki Satış J{omisyonuna 

gelmeleri ilan olunur. (8257) 

mai nizamlara herkes dikkat ettiği 

için, belediyede askıya alınan niiian 
kfı:ğıdı müddetinin bitmesini bekle -
mek lazım ... L5kin Hadden ııibi kal
bi ateşler içinde bir delikanlının da
ha fazla sabretmesi ne zor ~y! 

Merl'in bir kaç ha!la için Vinçea
ter'deki teyzesinin yanında kalınası 

muvafık görülmüştü. Ortalık tama
m.ile sUkU.net kesbettikten sonra Had
don Mjs ~lerl Detmar ile evlenecekti 
ve kızı mes'ut edeceğine de çok e -
mindi. 

Merl! 
Gece yarısından biraz evvel doktor 

Sirret gittiği yerden geldi. Homurda

narak: 
- Düşündilği.ım gibi çıktı, dedi, bir 

ild bere için jU koskoca yolu boy la
m ağa mecbur olduk. Tom Butfar bu
dalanın biri! Zaten ben de budala 
olduğunu yüzüne karıı söyledim ya! 
Ha ... Asıl mühim bir meseleyi unu
tuyordum. Şimdi benim polise tele· 
fon etmclcllğim lAzım ... 

Haddon gözlerini kaldırdı: 
- Polise mi? dedi. 
- Evet, evet, birisi Tom Buf1ar 

harman yığmlorından birine ateı 

vermif. Tom bu İfİ yapan adamın bir 

gün evvel işine nihayet verdjği bir 

çoban olduğunu wnnediyor. Fakat 

Tom'un orada telefonu yok. J\.leseleyi 

benim vasıtamla polise haber vermek 
isUyor. 

- Peki, polisi düaünmüş te, itfai

yeye daha evvel haber vermesini a
kıl etmemiş mi? 

- Harman bir kere nasıl olsa yan

mış. Suçluyu da yakalatmasın mı? 

Haddon esnedi: 

- Bizim polislerimiz yanmış bit -
miş harmanlarla pek o kadar alaka

dar olmazlar, dedi, onlar şimdi el -

nayetlerden aşağı tahkikatla meşgul 
olmağa tenezzill etmiyorlar. 

-28-

MATBUATA BİR TEBLi(; 

Takip eden ııünlerde Skotlandyard

dan telgraflar yailmağn ba§lamıştı. 

Müfetiı Gidlay ve emrindeki adam

Jer nazarı dikkatı celbedecek derece
de faallyet gösteriyorlardı. 

(Arkası var) 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUC.U -

.A.Q. U,7C-. U1N KeL it ıı:w. 

.A.P. 11.71-. telli ıı:... it ıı:w. 
lut-. U1 ıı:...11• ıı:w -

10 1 inci Teşrin Salı 
Saat 12.31 Pro«ram, ve memleket 

saa& ayarı, Saat 12.35 Ajans ve me~ 
teoroloJl haberleri. Saat 12.50 Türlı: 

müzlil (Pl). Saat 13.30 - 14.00 Müdlı: 
(kiiciik orlle6'ra - Şef Necip Aşkın). 
Saat 18.00 P>oıram. Saat 18.05 Jtl•m
leket Saa& ayarı, aJans ve meteorolo
ji haberleri. Saal 18,25 Türk muzlil 
(Fasıl heyeti). Saat 19.25 Konuşma 
(Dış politika bidlselerl). Saat 19.40 
Türk müzlii (karııık pro.(l'&m). Sa
at 20.20 Temsil. Saat 20.50 Kenu,ma 
(Haftalık posla kut..Sul .. Saat 21.LO 
1\-lüztk (Rlyag.etieulhur Bandosu: Şef 
İhsan Künçer). Saat 22.00 Ajans, zi
raat, Esham ~ Tahvllit, Kambiyo 
Nukut Borsası (flat). Saat 22.20 S<'r
best saat. Saal 22.30 Müdk (Ca7 • 
bani - Pi.) Saal 23.25 - 23.30 Yarınki 
porp-am vt kapanış. 

13€> 
ANKARA 

10 • 10 • 939 

·l Sterlin 
100 Dolar 
l 00 F. Frangı 
100 Lire! 
100 İsvlçre Fr. 
100 Florin 
100 Ranmark 
100 Belca 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cek Kronu 
100 l'ezela 
100 Zloll 
100 Pen«ü 
100 Ley 
100 Diııar 

100 Yen 
100 İsv"<) Kr. 
100 Ruble 

Kapanış 

52375 
129.9625 

2.6975 
8.5875 

29.21875 
69.28 

21.80 
0.97 

1.5875 

13.17625 

23.2775 
0.9SZ5 

2.495 
30.57625 
31.175 

Adalar Sulh Mahkemesi Salı, • ıe
murluiundan: 

933/81 
İstefo kızı Katina, Naz.ine, Fotini, 

Aspasya, Anastasya, Hrisanti ve 
Paı·aşkova varisleri Katina ve Anas
tasyanın şayian ve miıştereken mu -
tasarrıf bulundukları Büyükada Ca
mi mahallesinde Çarkıfelek sokagında 
kAin 22 - l - 22 - 2 No. lu gayrimen
kulün izaleişuyuu suretile satılması
na karar verilmiş olduğundan açık 
arttırmaya konulm\!3tur. 

Mezlcür 22-1-22-2 No. lu hane 32 
metre murabbaı zemin üz.erinde ya
pılı zemin katında bir oda, bir ınut
fak birinci katta bir sofa üzerinde bir 
odn

1 

ve bir haltı, üstünde ufak bir ta
van odası vardır. Hane harap vazi
yettedir. Kiymeti muhammenesi 493 
liradır. Müzayedeye iştirak edenler 
% 2,5 nishetinde pey akçesi verecek
lerdir. Vergi tenviriye ve tanzıfiye 
bedeli ihaleden tenı.il olunur. İhale 
pulu ve 20 senelik taviz bedeli müş

teriye aitttir. 
Birinci arttırma 13 Teşrinisani 939 

tarihine rni.ısadif Parzartesi günU sa
at 14 ten 16 ya kadar mahkeme kori
dorunda icra olunacaktır. Birind art
tırmada kiymeti muhammenenin 470 
75 şini bulduğu takdirde rnüşterıye i
hale edilir, Kiymeti muhammen enin 
% 75 şin.i bulmaz.sa en çok arttıra -
nın taahhüdü baki kalmak. ü:ıere 15 
gün daha uzatılıp ikinci arttırma 29 
Te~rinisanl Çarşamba günü ayni sa
atte icra ve en çok arttınına ihRlei 
kat'iyesi yapılacakbr. 

Thale tarihinden 7 gün ı.artında pa
re verilmezse müzayede feshedilir 

İki müzayede arasındaki fark ınUs
tenkif müşteriden tazınin ettırilil", 

Me:ıkiir gayrimenkul üzerinde ıµo
tek sahibi alacaklılarla diğer aJ:lka -
darların ve hususile masraf ve faize 
dair iddialarını 20 gün zarfında bil -
dirmelerj lhımdır. Aksi takdirde sa
tış bedelinin paylasmasından hariç 
kalırlar. Daha fazla malOmat •·.lrnak 
isteyenlerin il.5.n tarihinden ;tib.ctren 
herkesin görebilmesi için açık bulun
durulncak arttırma şartnamcsile 
933/81 No. lu dosyaya müracantla 
vesaiki görebilecekleri i11n olunıır. 

(21013) 

Kanuni Müme•sili ~ıe Ne,riyat Di
rcktöri.ı: A. Naci, • asıldığı Yer· 

Son Telcnf Basımevı. 


