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Lif Değil, Filiyat Lizım .. Çemberlayn Dedi ki: 
oksa Muharebeye Devam Edeceğiz! . 
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Amerika Birleşik 
Tarafından 

Finlandiyanın I stiklalinin Sovyetler 
Edecek 

-.. ..... ,,,, .... 

Daladyenin 
Akıllı, Us 1 u 
Cevabı -Fransızlar İstemiyerek 

Girdikleri Kanlı Ma
ceradan Biran Evvel 
Kurtulmak istiyor 1 ar 

Yazan: Ebuzziyazade Velid 
Fransa Başvekili Mösyö Dalad\e, 

İnı"ill:derden evvel davranarak, Mös-
70 Bitlere beklenen cevabı verdi. 

Frau ız Batveklll Haddlıalmda 
muiedll bir adamdır, ,ahsan cösterl ... 
ıl sevmes, balipervezane sös söyle• 
mekten Jıotlanmaz. 

Dün ıaaeielerde oıkan cevabı da 
bu itidali mlsaoın tam bir nümune
ıidlr. Adeta alçak denlleblleeek bir 
sesle Fra.nsanm olein harbe devam 
etmek mecburiyetinde oldutunu an
latıyor, Mösyö IDUerln nutkundaki 
u;raf noktalan birer birer yakabya
rak şerbediyor, onun Jıı:at1 iddlalan
n11. ,a•ai• yakan ayni kat'iyet.le cevap 

veriyor. 
Faka! bu eevabm en ziyade cllkkal 

edlh:ne 1 lca.o eden noktası, Fransız ı 
Başnkllloln sulJı meselesinde ipi 
koparacak ı.ure&te ldarel Usandan ip .. 
Unan cö<tPrmesl, bllikis hakh ve em
niyetli olmak ıarliJc Fransanm sul
hun l•deslne &ara.tdar olduiunu da 
kat'iyeUe sö1Jemes,ldlr. 

Fr,ıısu BatveklUntn bilhassa em
niyet ıncseleıdnde ısrar eUnckte hak· 
k.ı vardır. Çünkü J\.IÖsyö Hltıer, •u 
son bir sene zarfında verdlft sözle· 
rin. yaptıfı teahhüUerln hl(! birinde 
hiçbir vakit durmarnUi-hr. Mösyö Da· 
tadyc bu ahit şlkenliklerl birer birer 
sıraya dizdikten, her yeni memleket 
l~UI3 ından sonra l\I. Hltlerin .ı:Artık 
it. vrupada kimseden Cstediğ'imiz, bir 
ııJCY ka.lmamıştır:ıt diye kat'i teminat 
vcrdiğlui, fakat akabinde yeni bir 
ınemlclöeti daha ortadan kaldırdığnn 
tıa.tJrJattıktan sonra, bu şerait altında 
Alman d•vlet relslnln Yeni vatdlerl· 
ne nasıl lnanılabilcceilni •oruyor. 

M. Dala.cl1ealn b• naU IOrmakta 
ve bn emnl1etstzlii1 ıöstermekte 
eidderı hakkt varclJr. Alman devlet 
rt·isi. artık buıün Avrup11.da sözüne 

~l<ası 3 üneü sayfada) 
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I hl al Edilmemesine Tavassut 

«Verd.lil t.emlnatıarı, mevcut mu .. 
ahedelerl cltn.iyerek milletlerarası 

sulbü ihJlJ eden Almanyadır ve OllUD 
yaptıfı taanuz ve tecavüzler atl· 
kii.rdır. Binaenaleyh, baksazbiı ıamlr 
etmesi iizım .-eıen, AJmanyaclır.» 

Mr. Cemberlayn, Bitlerin sulh tek· 
UUerinl Heri ıürdükü nutkundan bah
sederek. bu nutuk üı.erine İn•ıliz bü
llümetlnin Fransa ve domlnyonlarıa 
temas ve müpverelerde buluduğunu. 
tehlikeli olan vui7eii .-özden •eçJr -
mek ve salhane bl.r bal oartsl aramak. 
için .-örütüidüfbnü söylemiş ve de -

m!Jtlr kl: 

cBltler, DaD2iC meselesinin mevzuu 
babsedlldlil l'Ünlerde, Almanya Ue 
Lehlstan arasında iyi münasebat tesis 
edilmesini lstedlilol söylemlşll. Fa
kat sonradan afikAr olarak •ördük ki. 
Bitler bu sözleri söylerken Lehistana 
karşı harp açmıya ka:rar vermlj bu • 
lunuyordu. 

cBiz bugün, Lehistana yapılan ta
arruza karşı ve teminatını, sözünü 
tntmıyan AJmanyaya karşı barbedi -
yoruz. Almanyadan laf deill tillyat 
bekliyoruz. Yoksa vazifemize sonuna. 
kadar devam edeceğiz. 

«Bitler, Lehistan işı-ali me.selesinin 
yalnız kendi menfaatlerine, kendi a.r· 
zularıoa göre balledUecetlni -ıanne • 
diyor. Ona göre, Lehistan fı;Uklillnin 
lad ı ve mahvedilen devletin tekrar 
~uru.l.ması He garp cephesindeki ha ~ 
rekihn münasebah yoktur; Lf-hlstan 
işlerine yalnız kendisi karu;abillr •. .> 

(Başvekilin bu sözleri fiddetıı al -
kışlarla kartılanmı!Jtrr.) 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Yeni Bir 
Karar 
Ankara, 12 (İKDAM Muıhaıbi

rinden) - Şahoi nakil vasıtala -
rının \'e radvoların n mel'l§C şe
hadetnamesi aranmaksızın ıenzi
la!lı gümrük tarıfes·nden ıstifa
de ettirilmen kararla tırılmJlitır. 

Çemberlayn Majeste Kral George'la Beraber 
!~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

S. Rusya Finlandiya 
Müzakereleri Başladı 

eumlardan -başka, ltetil kollannın fa
aliyeti, toP<"u :rıoratma eodabUan ol-
mu,tur. Faaliyet, V~burı, ('tkuı
hsına. ve BJı1n mecrasına. kadar butün 
cephe üzerinde te.reyan etmekle be
raber heyeti umumiyesi itibarile fa
sıli.lıdır, 

Bir tayyare Fra.n,;ız safları iıı.erine 
dllfürülmüştür. Blrkal Fransı'I tay .. 
yaresJ, sükôneüen biJlstifade il' lerJne 
dönmUşle.r Te bir takım dökuman fo .. 
lol'raftan ıetımıb;lerdlr. 

Yan resmi mebatlJ, Almanların 

sarfetmekte oldukları faallyetleria 
sebebini, ka.ybedilmlt olan arazinin 
istlrd&d• Te Rhin nehri ıalarmın ka-
barması yüzünden Almanların IJeri 
me\'zilerinln su altında kalınası kor· 
kusu olduiunu beyan etmektedirler. 

Büyük Alman umum.i karargibf 
lebllt ediyor: 

Şark cephesinde merkezi Polonya
tla birçok noktalarda Bul" nehri mec
ra.sına vuılmqtır. 

Garp cephesinde devriye kıtaatmm 
ve bataryaJann faa.JlyeU, şimal de -
nlzinde ve ı-arp cephesbıde hava kuv· 
vetlerlnln faaUyeU, Lük.tıtmbu.r~ ce
nubundakl bir çarpl$ma ~n rnd.ıl. bir 
Fran 1z tayaresl duşürü.lmuştür. 

Belediye 
Aşı yanı 
Satın Alacak 

Büyük Türk şairi Tevfik Flk
re!in Aşiyanının zevcesi tarafın
dan Amerikalılara satılacağını 
ha.ber alan ıbelediye ıbunu önlemi
ye ve Aşiyanı kendisi satın al -
mağa karar vermiştir. Binanın 
parası bütçede münakale yapıl
mak suretile temin edilecektir. 
Bu hususta Vali ve Belediye Re
isi Lutfi Kırdar sunları söyle -
mi tır: 

•- Aşıyan ıbize Fikretın bir 

Polonya Dirilecektir! 
Yeni Polonya Başveltili 
Londrada Temaslar Y apı.qor 

Ne-vşork, 12 (AA.) - Eski 
Cümhurrei5i Oııbert Hoover, Pu
laskı'nin hatırasını tes'it için ve 
harpte ölenlerin yetimleri men
! atine ter.tip olunan askeri bır 
0 glentide hitaıbesinde ezcümle 
Jemiştır ld: 

Po nya dirilE·cekür. Sulh adı 
verılen ve kağıd üzerine atılan bü
tün imzalara rağmen, gerek Al
manya ve gerek Sovvet Ru~;ra 
Polon ·a gibi büyük bir ırka taz
yik ettikleri müddetçe, bu iki 
memlekette de iııtikrar ve devam 
lı su Ih olamaz. 

Londra, 12 (A.A.) Za.cskı 
dün Lord Ha:l'faks' a ,·e m ea
ltiben d Çcmberlavn'la uzun b r 
görüşme yapmıştır. 

Akşam Polonya 'buyuk c;ısı 
K-0nt Raczinsk1 bır dıne ve= 
ve zıyafctte ezctimle HaJıfaks, 
Jo'hn Siman, Attlec ve S re 
hazır bulumnuşlardır. 

Zal'l'ski b~un Kra; a af .dan 
kaıbul edilmiştır. 

Leh mahfillen Cuma akşamı 
na kadar devam edecek olan bu 

(Arka:! 3 üncü saytad \ 

LEii 
hediyesidir. Onu başka bir kim- Ô 
scye vermek ıstemiyoruz. Binayı Uykuyu !düren Avrupa 
satın alacağız; Fikretin eserleri 
ile beraber e yasını da bu bina- Uyku tutmıyan Avrupa acı acı dü-

1

. 
da t plıvacağız.. 

şuouyor: 

--~ıo---- _ Dünku halimi biliyorum. bu "' 

Tan Gazetesinin cünku halimi söruyorum, yarınki h•-

Asılsız Bir Haberi um 0 • 
01
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Bu suale cevap vernıesl imkin • 
Ankara, 12 (İKDAM Muılıabı- sızi••I•. kendi açık istikbalini muam-

nncien) - Tan gazctcsın ·n Ma- ma haline koyan Avrupa arhk nnı .. 
'C:9ı·nlandı·yalılar Mukavemet liyl' VekAle!inın yeni b r bank- amma ını çözemiyor. Halbuki dimü r ı not makınesi satın al ca l hak- bildiği. bugi.ınli ıördüiü kadar yannı 

Avrupa e5kid n akınlara, .. , la
....... bofuım.aJ ra raim n :ı:·ahal n• 
h:.ıt, muı.ıl mı ıl uyuyordu. nuua. 
b Uııiın endi Jrri > aıımda dti.nun 
ka;rruları ıwdlr ki? Dun vrupa ta 
sa\·ur edJlrmiyrcek kadar buyukt\İ, 

e-n yakın kon1 nlar blrlblrlerinden ll· 
dk rok m.akh bugurue .\ ~ ruıı;.ı t~u. 
rucuktur, en uzaklar k.ıpı komşudur. 

Dun kralların ke) f ne hlımtt eden 
Avrupa, bugun milletlcrln mo1.ddı ve 

Türkiyeden yaıbancı memle -
keUere İV<lip dönenlerin ve mem
leketimize yerleşmek üzere ge
len c..:noo·ıerin eşya!ları araı;ın
da getirdikleri şahsi ot-0mobil, mo
törsiklet, bbiklet ve resme tiibi 
tutulan radyolardan me%e se
harletnamesi aranmıyacak; bun - (Arkası 3 ilncu sayfada) K T •ı Ed• l kında verdığı haberin asılsız ol- da tahmin etmelidir. 

ar arın ı e g l lyor ar d~ alakadar makamlar nez -
• dinde apt tahkikatla sa • İlıtlkballnl kavrıyaDllJ'aa, ıemlıı •-
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SAYFA-! 

Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 
KOÇER GENERAL KEM.AL 

Bu Mücadele, İnebolunun, Yüksek Duygulu 
Halkına da Kudsi Bir Vazife Vermişti!. .. 

12 M~lli 338 Ylll€ Ararat yük
leniyor. Bu vapwa cephane, ba- 1 
rut, ve dığer me\ addı harbiye ve-! 
rilml'fi.ir. Vapura emekli ıistteğ
men Ahmet Fuat rremur edil
mır,-tir. Verilen yük 244 tondur. 
Ahmet Fuat, yakın akrabaı:ndaır 
dır ve hfilen hayattadır. Sarsıl
maz imana salııp olan bu arka
daş, hayatını bu işlere vakfet -
mı~ı. Onun ıçin ya= vazife 
varoı. Amban:!a görıiniiim, i:; -
leri otomatik cereyan edıetd.i. Her 
akşam döner, işi .hakkında iza -
bat verirdi Bu ıevekkıilü ve bu 
salb.beti takdir;e yiidederun Ah
met Fuat, buyük hartbı çöllerde 
geçİrı114ti. Grup faaliyete baş -
~ayınca faal arkadaşlar arasına 
oda ~ir<li ve son ı,'tine kadar ça
lıştı. 

Vapurlara çok mikta:rda mü
hınımat ve cşy a artık verileıni
!)'Ordu. Verilen teminata rağ -
men, ob~k vataru;ızlar gibi dıi.j
man casusları da bu gizli işlerin 
önııne ııeç.mc k üze.re cı.ddi teşeb
ıbüı;lere koy\lıilluşlardı. Bu ta
ı-afl.an mevcuıdun .lııran evvel a
şırılması bir mecburiyetti, dıger 
taraftan artık çok bu:vük hır kıy
met kesbeden malın kaptırılina
mas_ da düşıinü.ecek bir keyfi -
ycttı Vakit vakit Hamiye Neza
retine müstevWer notalar vere
rek bu gizlı yar<l.mıara l:ıir nı -
h yct vcrtlınesıni talep ediyorlar
dı. Bu ıı:;:.zaherettcn müteessir 
olan ordu. un mümessili ise dur
m -an murıı.caat ve takiilıat yapı
~ordu. Her şey göze alınabilirdi, 
fakat iş görmek esastı. Bazı pe
ra'kcndecı.Jer bırç>:>k kıymetli mad 
deıeri tutturm~lardı. 
Araratın yu ıcnmesi bu defa 

çok daha .büyük güçlükler çıkar
ımıı;t . Vapura yük bu defa çok 
muhtelif yerrcrde verilmeklıe va
zıyet gizlenebilirdi. Vapur sali
men yola çıktı ve döndü. 

KURTULUŞ SAV AŞI.ARIMIZ -
DA İNEBOLU 

Yurdun ıçeril2rine doğru çe -
kilen ititiklel or<lusıınun ikmal 
iskelesi İnobolu idi. Elim bir 
mecburiyet, lneboluya, lnobolu -
nun yük&ek duygulu halkına kut
si bir vazife tertip etmışti. Azgın 
da~alar, İı:ıUııolunun Cüm -
huriyet devrine kadar, bakım 
yüzü g<irmiyen kıyılarını döver
di. İnebolulu denizle ral:ııtasmı 
temin etmek için, mesai sıraların
da, iskeleden, rampadan ve vin~ 1 
ren mahrumdu. İnabolulu çılgın 
denizlerle çarpışarak, az verim.l.i 
daJ:larında hayatını kazanmak 
için savaşarak ):eti.şmıştir. Deni
z.in ve dagın bu teıtıiyetk!ır 
faziletinden ineıboluıdaki vazife a
damları kolaylıkla istüade ede -
bilmişti. Bu mert insanlar hiçbir 
tetıl!keden yılını yorlardı. 

İooboluda zafer Kemalin ku
mandan bulund uğı.ı zam.anlardaki 
faaliyetten evvelce bir neb:!X! .bah
setmiştim. Orada Selami, topçu 
bir.başı (A1ba"' İsmail Hakkı, 
deniz bi11'başısı (Emekli) Neyir de 
vazue.ımışl.ar ve grup mesai -
sine de azami yardımlar ifa et
mişlerdi. 

lnel>olu, i.stikl.5.1 hal\biniıı de'Va
mınca büyük varlıklar göster -
mişti. Mühim olduğu için İne -
boluda cereyan eden bir vak'a· 
ya da bir kaç sütun ayırmakla 
yi~ İ1ıeıbolulı'1ara şükran borç
larımı ödemek istiyorum: 

•Ladil• ceplıane~rini çıkar -
mak için İnebolu açıklarında de
mirlemişti. Jan vapurile bizim 

tlmit vapuru da ayni aııda yükie
rini çıkarmak medPuriyet inde i
diler. Liman yükleri boşaltmak ü
zere faaliyete geçmişti. Bir şifre: 

Levaıımm bfltün ambarlar ma.nıevı
yatmı sevke im.ide bulunduran Yar· 

bay (Emekli Albay) Hilmi 

cDuşm,1n donanması Karade
ni.ze çıkmıştır. haberini verıyor
du. Gece eyin de çalışmak kat'i 
·hır zaruretti. Liman kumandanı 
Neyıre ~k mühım ·bir vazüe te
rettüp ediyordu. Askerler de da
hil olduğu halde, ıbütün İnebo
'1ulular >hraçla ve k;yıdaki cep
hane ve eşyayı içerilere çekmek
le saıb.ıhlara kadar uğı~mışlar
dı. Saoahleyin Kılk1cı rcfakatm -
de hır kruvazör ve üç torpito 
lnebolu ufuklarında gönhmüş -
tür. Bu sırada mesai devaıın e
diyoıı:.u. Hiç değılse bü!.iin cep 
hanenin denize karşı saKlayın 
burun arkasına çekilmesine ça
lış.lıyordu. 

Donanma ıbir saf teşk:l ederek 
kıyıya doğru yan~ış ve demir
le~i. Biraz sonra bir filikadan 

1 
şehre çıkan bir z®it bi:r g.. on
ce kıyıya çık.arılan mühımmatın 
ve .bu mühimmatı tescllüm eden 
mes'ul memurların deııhal ta;li
mini havi bir nota tevdi etmiş -
tir. Bu teklif kabı.ıl edılmediği 
takdirde şehrin bombartlı.ınan 
edil!:,-.ği ve şeıhre ~al için kuv
vet cıkarılııcaiıı da ililve ediliyor
du. Amiral, notasında iki saat -
lik bir mfrhlet veriyQrdu. 

Mevki kumandanı kayın.akam 
(Emekli general) me11hum Ni.dal, 
liman reisi deniz binbaşısı Neyir
lıe istişare ederek onu zırhlıya 
gönderir. 

Neyir, Amirale güvertede mü
liıki-0lur ve kumandanlığ.na gön
der<lijii notaya cevap venniye me
mur edikliğini ve: 

- Şehre cephane çıkan:lma -
mı.ştır ?' şclıre a~ak bastın! -
mıyacalctır. diyerek açık şehri 
dövdürmeğe Aıniralın salahiye
ti olmadığ:ni hatırlat.mı.ştı. Ami
ral bu cevabı işmizazla kar>ıla -
mış ve Neyir de geldiği fılika ile 
dönmüştü. 

ıArı.a.ı varı 

Basın Birliğinde 
Dün Verilen Çay 

Şehrimizde bulanan nıaıbuat u. 
Müdürü Salim Ö:ıdofan şerefine dön 
İstanbul &sın Kurumu tarafından 
cemiyet merke.ı.inde bir ça7 ziyafe-
11 verllmlşlir. 

ZIJ'afelle İslanbul Valisi Ve Bele
diye Rebi Liilfl Kınlar ile Paril Mö
feltlşi Flkrel sııa,. ve İslaobul mat
buat mümemlllerl buhınmuştar. 

Toolantada Türk maUnıatlllJ ali.
kadu eden meT&al.ar iberinde ,.orü
•öimöşlür. 

EDEBi ROMAN: 4 3 

ir Kıs s hahı 
Selamı izzet - Mefharet Ersin 

Genç adam bütün bunları dü- f 
şururken Pakizenin yakında ' 
k<'ndis;ne kapı bıti.şik kxımşu ola
cağı~ ha• rladı, derin bir nefes a
larak sakin bir s<'Sle mırıldandı: 

- O hal<le sonıbaJıarda köşke 
büshutün verletıeceğiniz l(linÜ 
dort ~o.zıe ıtıck .... } eceı:tım Pakı.ze. 

Genç kadın. heyecanını ·belli 
eLmemeğe çalışarak, 'hafif bir l?ii
lil."'.'!SCyışle b..,ını eiidi: 

- Ben de' .. 
Gahbin ıçıne ş>mdiden acı.ııı 

<;<ıkmüşt ü. Pakize gittıkten son
ra çıftlikte yinP eski maıhdut, 
yeknasak h:ıvat başlıyaca!ktı. Yu
suf amcanın her zamanki nükte
li hıkayeleri, konuknm.şunun de
dılooc 11ları, Peymanı bitip tü-

kenmek 'bilmiyen ıktısat projeleri 
ve na•ihatleri günlın ·belli baslı 
!heyecanlarını teo;kil edecekti. 
Hu.bukı o y~amak istiyen, kelı
men.n tam miınasile yaşamak, 
zevk, heyecan, faaliyet dolu bir 
bayat ~eçirmek ihtiyacında olan 
bır adJ.j'l""<t Pakizenin rrıc;\·cudi
yeti onun bu ihtiyacına ceva.p 
vermiş, onun o mahdut ve yek
nasak günlerinin en >büyük !boş
luğunu doldurmuştu. Şimdi o çe
kilip gittikten sonra kendi hali 
ne olacak, o eski tatsız tuzsuz ha
yata yeni baştan nasıl tabammıil 
eddbilecekti. Genç adam !bunları 
düşünürl<en yan gözlı! Pakixeye 
baktı. Allahı.ın, ne gii7.el, ne en
fes bir kadındı. Böyle bir kadını 

lıtDAM 

Eski Dahiliye Kapalıçarşıdal Kaptan Ve 
Nazırı Dün Cereyan Edenj Makinist 
Yurda Döndü Bir Kalpazanlık Cemiyeti 

Vehip Paşanın da İstan
bula Döneceği Söyleniyor 

Eski Dahiliye Nazın Melıınet 
Ali dun semplon ekspresile İs
tanbıila gelmiştir. 

1919 yılında Osmanlı İmpara . 
tıorluğunda Dahiliye Narı:ırlığı 
vazilesini yap'1:11 Mehmet Ali is
tasyonda dootları ve ailesi efradı 
tarafından ka,.ılanarak Kuzgun
cuktaki köşküne gitmiştir. 
Osmanlı İmparatoru Nazır. 

mu.harririmize şunları söylemiş 
tir: 

- Büyük Kurtarıcı Mustafa 
Kema. Anadoluya gelince bülün 
valilere şifreli te]#(rafla teıbli.gat 
yaparak kendisile beralber çalış· 
malarını ve onun reyi olma.dan 
hç.ıbir i~ yapmamalarını bildir -
miştim. Bu husus•a birçok mu
haıbere!erim de vardır. İzmirin 
düşman tarcfından iqaali üzeri
ne Naz.rlıktnn çıckildi.m ve onda 
sonra siyasi hayatla me'il'(ul ol
madım. 

Eskı kumandmlardan Vehip 
(Paı;a) n n da yakında İstanbula 
dönl'Ce~i söylenmektedir. 

----00000--· 

MAARiF 

J:mnast:k Muallimleri 
Eugun Toplanıyor 

İstanbul Okullar Spor Bö4'esi 
Başkanlığından. 

Lise, Ticaret ve San'at okul1a
nn.n 1939-1940 ders senesi spor 
faaliyetlerini idare edec€k lik 
lıey'etlerini irıtihap ve figüstür - ) 
!erini tanzim etmek üzere, geçen ı 
sene sı:xır faaliyetlerine iştirak 

cdeıı okulların ·beden terbiyesi 
<iğretmenlerinin 13/10/1939 Cu
ma günü saat 15 de Maarif Mü
dürlüğünde yapıılacak •toplantı
ya Jfe:lınelerini rica ederı.m. 

Ekalliyet Mekteplerindeki 
Münhaller 

İstanbul ekalliyı:! mektep mü
dürlıeri, melrteplerındeki mün -
halleri tespit ederek maarif mü
dürlü,ğüne bildriınili;lerdir. Maa
rif müdürlüğü müıı)ıal kaılan mu
allimliklere deı1hal tayinler ya
pacaktır. 

EKONOMi 

Tıbbi ıv.ustahzarat 
İktısat müdürlüğü, tıbbi müı;

tahzerat yapan imaliıthanelere 
gör.derdiği bir tam'mde, beynel
milel vaziyet dolayısıle nereler
den tıbbi ecza tedarik ettikleri
ni, ve bu husustaki ihtiyaçlarını 
sormuştur. 

ihtikar Komis onu Toplandı 
Dün ihtikiı.r komisyonu Tica -

ret müdürlüğ"iinde toplanmış -
tır. Dünkü tıoplantıda Tuaret O
dası reisi Mithat Nemli, borsa ko
miseri Mahmut ta iştirak etmiş
leırlir. 

Komisyon, banyo malzemesi, 
inşaat malzemesi satan ticaret -
hane sahiplerini dinlemiştir. Ta
cirler, ithaliitın lrerıdiliği:nden talı 
dide tabi olduğundan bahsede -
rek fiatların zaruri olarak yük
seldiğini ileri sürmüşlerdir. 

Komisyun bu iddialan tetkik 
etmektedir. 

tanımak, onunla birkaç saat yan 
yana oturmuş olmak bile bir in
san için büyük bir saadet teşkil 
ederdi. Hallbuki ıböyle bir kad_n
la sadece tanışmış olmak.la kal
mamış, onun kallbinde, ufak bile 
olsa, bir yer tutmağa muvaf -
fak ulmus•u. Bu da büvük til idi. 

Mahkeme Suçluları 
Tevkif Etti 

Palis dün adliyeye .sahte pa
ra sürmek• suçile Bekir ve Mu
hiddın ismind(? iki Karamürselli
yi teslim etmişdr: 

Bunlar dün sı>bah Kapalıçar
şıda bir dükkana giderek 5 lira
ya b:r ceket almak için pazarlık
ta uyuşmu~lar<lır. Pazarlıktan 
sonra Muhiddin cebinden bir 5 
liralık oara fotoğralisi çıkara -
rak dükkiincıya ciddiyetle ver -
mış v~ oaketi alıp gitmek iste -
miştir. 

Dükk3:ncı; bunun para e>lmayıp, 
pannın fotoğrafi olduğunu söy
:eyince Muhiddin fevka.iide kız
mış ve: . 

- Sen bizi aptal yerine mi ko
yuyorsun '.Bu hakiki parad!r ve 
biz de daıha bunlardan bir çok 
var! .... diyerek elbinden 10 ve 5 
lir:rlık paraların fotıoğraflannı çı 
karıp _g&termistir!. .. 
Dükkancı da bu ısrar üzenne 

kendilerini po.ise venn:..,tir. 
Maznunlar<lan Muhiddin po -

lJSteki ifa.desinde bu paraları 

Karamürselde L-mail kanlan is
minde birinden aldığını s<;y:e -
miş ve mumaileyhin para imal 
ett:]'.tini de idd1a etmı.ştır! .. 

Fakat mahkemede bu iddiayı 
tazyik ne'ia;irıde ıleri sürdüğünü 1 
söylemiştir•... 1 

Bek'r de: - .Biz heniiz Kara
mlırselıden geldik. 

Mustafa ka,.,tan •plfık al-• diye 
Muhirldine filvaki 25 lira verdi. 
Fakat paralan ben gömıedim'• 
Demiştir. 

Geçenlerde bu kabil bir iki va 
ka daha olduğı.ınrlan neticede ha
kim Muhiddin hakkında tevkif 
karan vermiştir!. .. Bekir de fu.. 
toğraflı ikamet.gah senedine rap
ten seıi:ıest bırakılmıştı:r. 

MÜTEFERRiK 

Yugoslavya Konsolosluğu 
Yu"'llslavya lroıısolıosluğu Be-

yoğlunda İs!iklfil caddesimle 471 
numarali Saıbur Sami Apartıma
nına nakletmiştir. Konsolosluk 
büroları nakil münas®etile ayın 
14 üncü cumartesi günü kapalı
dır. 

SORUYORUZ! 

Çürük Çoraplar 
Üsküd.arda İhsanl1ede oturan o

ku,'ucumuz Kimll 7azıyor: 

•- İslanbulda Babçekapıdakl 
511'& tuhafiyecilerin birinden iki 

çift erkek çorabı aldım. Üzerinde 
Frenkçe damp vardı~ Çorabı iyi 
diye olduk~a da pahalıya aldım, 

Fakat lkl sün siymek ruı.ı;ip olma
dı. Acaba bu curaplann yeril ve
yahut. 7abancı oldutwıu, pahalı 

veyahut. ucuz old uiunu kentrol 
eden blr müessese yok mu!» 

Oknyucumumıı bu haklı dileil 
luınıısında biz de ..,.,.ı suali 

Soruyoruz ! 

gece yarısına yarım saat kaldığı-1 
ru anlayınca, Galip, Pakize ve 
amcanın gittikleri gibi bera'ber
oe döndüklerini zannederek ra -
hat ve müı;•erih tekrar tatlı uy
kll5una dahnıştı. Gece yarısın -
dan epcv sonra, hiQb:r sebep yok
ken, garip bir hisle yeniden uyan
mış, yatağının içinde kalk.p o
turarak ~trafı dinleme. e koyul -
muştu. Onun içinde öyle bir his 
vardı ki, çift:ikle ıııe olursa böy-

Yeniden İdare Heyeti 

Kurulmasına Çalışılıyor 
Denizyollarma mensup olan 

kaptan ve çaı1lıçıların i6tifa mec
buriyetinde kalmaları yüzündl?n 
aza adedi elliye kadar inen kap
tan ve makinis Uer cemiyetinin 
vaziyeti ne olacağı belli değildir. 

yalnız g<eri kalan azalar adetle
ri az olmasına rağmen cemiyeti 
her şeye rağmen devam ettir -
meğe karar vermiş bulunmakta
dırlar. Bunfar, hu;;usi müessese -
!erde ~a.ışan ıbütün deniz adamla
rile temaslar yapmakta ve ce
mivot aza.sın l - ~aı f arak yeni bir 1 
ıdare heyeti seçerek cemiyeti i
dameye u,ii;raşmaktadırlar. 

Kaptan ve makinistler cemiye
ti ~imdiye kadar b:rcok denizci
lere yardımlar vapm:ştır. 
Yakında ··eni idı,ıre heyeti se

çilmesi icin ı<lfil<adarlardan mü
saade istenecektir. 

ADLiYE 

30,000 L'ralık fh il2.s 
Emın<inü MalmüdürıL • .,ue hır 

ihtılas meydarıa çıkarı.oıgını yaz 
mışlık. 

Bu husw; ! aki tahkikata devam 
eden sorf'ı: ~:1kimliğ'i malmüıdür
lük muh ı e mutemedi Kazımı 
dün de ,t.:ya çe~mi:itır. 

Evvela ıhtiliısın •4000 liradan 
ibaret olduğu zannolunmuşsa da 
taıhkıkat, öğrendiğimize göre bu
nun ,30. bın !ırayı bulduğunu 
meydana çıkarmıştır. 

Maznun Kaz 11) bu paralann 
bir kısmmrn ihtiliıs edildiğini i
tiraf'etmiştir. 

--oo<>--
MÜ N AKALE -- ·-
Bükreş. lstanbul Hava Hattı 

İstanbul ile Bükreş arasında 
hava sefuı1lerı v 0 "8n Lares isim
li Romanya ~irketi evvelki gün
den itibaren seferleri tatil etmiı;
tir. 

D~n Gelen Eşya 
Dün Italy.an bandıralı M.osko

rus vapurile elekitrik malzemesi, 
pamuk ve yünlü mensucat, sun'i 
kuma.ş ve deriler, fotoğraf mal
zemesi, eczayı t>bbiye, scl.lüloit, 
Savy>et banclırali Svanetya vapu
riıle boynuz, tırnak, at kılı ve Ro
manya bandıraJı Aitus vapurile 
de dmnir boru, kalörifer ın.alıe -
mesi gelmiştir. 

--o()O--

L l M AN ----
(a'.ata Yolı.u Salonu 
Miinakale Vekaleti in.şaatı, bir 

türiü bitirilemiyen Galata yol
cu salonunun ıbir an evvel ta -
mamlanması hususunda limanlar 
işletmesi wnum müdürlüğüne 
yeniden emir vermiştir. Bunun 
üzerine dün umum müdür Raufi 
Ma:nyas'ın baskanlığmda mühen 
dis ve mlmarların iştirakile geç 
vak:itle"e kadar süren bir toplan
tı yapJmış ve yeni tedbirler a -
lınmıştır. 

-<ıOO-

Kadın Yüzünden 
Kasunpaşada oturan Hasan ö

tedenılıeri bir kadın meselesinden 
arası ~ık ıbulunan Celili obıçak
la muhtelif ~erlerinden yarala -
~ır. 
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'' KAVG M 
'' Va.zarı: 

HİTLER 1 Alman Devlet Reisi : AD OL F 
Tefrika: 13 

Partimizin Gayesi Almanyayı içinden Kemiren 
Dertlerin Tedavisini Bulmak için Çalışmaktı 

Mütevazı bir düşünce ile ben 
annelilere Maraton zaferini müi· 
delemek için nefes nefese koşan 
menzHi maksuda ul~tıktan son
ra can veren koşucuya benziye
cektim. Çağdaşların zafer tacı 
kahramanın başına son nefesin
de kxınur. Ancak 2 inci Fredrik 
Lüter, Vağner hissiyatlarında, 
büyük mücaı:ielelerinin muzaffe
riyetıne öı>hU oldular. Onlara I 
gıpta ederim. 

1 
Harekete geçmek fırsatını gö:o

lüvouium. Gotıfr:ed Federin kurs 
!arına devam eden sulbay lar ara
sında bir yahudi dostu vardı. Bir 
gii,n onlar lehine idarei ~el~m 
etti. Fena haki<- kızdım. soz ıs
iedırn. Dınliwnlerin çof!u sözle
rime hak verdiler. Bir kaç gün 
sonra Mün, ~ a ~aylar .nd.an ıbirine 
a:lıliık hocao3ı tayirı edildim. 

gitti, di:nliyenlerim de şaşakal
dılar ... 

İzin isteyip gi.derken biri ar
kamdan koştu, kendini tanıttı, 
sonra elime ıbir broşür verdi ve 
okumamı rica etti. 
Kit~ın adı: •siyasi uyanışım• 

idi. 
Müellif, evvela Marksist ve sen

dikalist propagandasına kapıldık 
tan sonra, nasıl tam bir Alman 
olduğunu anlatı)'Ordu. 

Bu •bana Viyanadaki tecrübe 
lerımi hatırlattı, alakadar oldum. 

Bir hafta geçmedi, bir me ktu
bu aldım ve hayretle okudum. 
Alman amele partisı ıbeni aza yaz
mış, önümüro.cki çarşaır.ıba gü -
nıi yapılacak idare heyeti top -
lantısma davet ediyordu. 

~Arka:u var) 

O aralık dish'i,in p<:k yerinde 
değildi. Bir kere dıs.plini yeni-. 
den kurmak ve or' er ·. Alm~n gı-, 
bi vatanperver ıı. ı dü ündi.irüp 
~nw;turmağa sevket.mek lıizım- , H . b• U Al • 
dı. · 

1 

ar ı, mumı eştırme 
&on ycrımi 'bulmuştum. Erlere H 1 w • 

nutukhr vcrivordum. Böylelik- azır ıgı 
le lbın, erce arka.u tın ;n~unda 1 Nü/usunun Yf'kfinu. 4 milyonu ceç-
millTyet hislerıni yen~dcn can - miyen, tarı.hin ka.ydeylemediii dev -
lanciırdı."l!. On\Jr benım kuman- relerde Asyadan hicrel etmiş Türk 
da ett 'm ı'k orduııun böllikle- kabilelerinden oldııcu anlaı;ılaıı. tı-
rinı teikıl ettiler. vee ve Rw;ya idarelerinde yaşamakla 

Bir !!Ün H.mirle:·imden ·bir emir beraber, istlklaı bayatını dahi l'e-
al.d.ınL ..... Yeni bir siyaısi teŞekkü- çinni~ rörmüş bulunan Finlandiya 
!ün toplantı..sına j?jtmem için e- cumhuriyeti, um11mi harpteu sonra 
mir veriliyordu. Bu yeni teşekkü- ırecen 21 yıJdanberl mıista~u bir dev
lün adı ,Alman amele partish i- 1 leltlr, İsveg biklmlJ'ellnde bulundu
di. iu reçmiş asırlarda HrbUyanla tLn-

Gö:;:.erileı\ yere gittim. Burası lan bu küçük, bugiinkti müstakil mil-
birahane i<li, Münihin fakir sını- lel, Ballllt denizindeki bakimJ.relile 
fınıdan yirımi yirmi .beş kişi top- alikadar iki büyük devletin, Sovret-
lanm1'jtı. terle, Al.manyanın nufuslaruıa l.lbl 

İlk in.\ibaım ne iyi idi ne de kö- olmak mecburiyeti Ue karşıJ.ı~lır. 
tü. Bu ,ıırııp ta her grup gilbi idi. Nul Almanya hlikômetı, nplıtı 
Mevcut partilere itimat etmiyen- anl"4111alar ne&lces~ Baltılı: hrvuı.m-
ler yeni lh;r parti kurmak sevda- da .,. Lehlslaoda 191' umumi har -
sına rF.;,.·:· ~,rlardı. Her gün yeni binden evvelki llDSJa hadullarına 
bir cerıı V et dağıtılıyordu. Kü - dahil arulyl ve mmlakalan, flmdllll< 
çük ıbir ıırup•.an büyük ıbir parti tamamen malilm olııuyu lavlzat 
doğurtmak ve !bir hareket yap - ~ılıiı SoV7ellere terk07i•mlşllr. 
mak için laz:m gelen şeyimi bil- Bv elbet. kal'i.dlr. 
mivenlerin elinde gruplar cok 
sürmüyor, daj(ılıyordu. L•hlslandakl hl....,slni lscal eden, 

İki saat sonra, •Alman Amele Lelo117a ve Eslonya ile svn anl&şn>a· 
Partisi • nin de ölüme mahkfun ları J'apan ve bu memlekellerı nüıu-
olacağına kanaa.t getirdim. Bun- •u altına sola:naia muvaffak olau 
dan ibaska •bir istildıale layik de- Sovyeller, Finlandiya Ue de ayni 
ğildi. Buna memnun oldum ve !arzda anl .. mak iliıere, Mo.!s.ovaya 
·birahaneden çıkmağa hazırlan- selen bu küçük cunıburb'elln murah-

baslle müaakere,.e başlamtthr. An-

dı~~ sırada Feder de nutkunu i""1Caitıar mı? Belli detU. İn&'lllere 
bitir-misti. Ondan sonra b:r pro- ve Fransa kaynaklarından ı-elen ba-
fesör kalktı, Federin noktai nazar berter dotruysa, Finlandiya hükılme-
larını cürütecek mülalealar yü- tf, .SOVJ'et nüluı:unu kabule detll, 
rüttü. Ferler cevap verdi ve hak mukavemete, mücadeleye karar ver-
kazarc\ı. m!4, b:wrWıJara dahi başlamı.thr. 

Ben birahaneden çıkamadım. Sovyet ve komilnb:m tf'hllkesintn 
Profesör ıbirdcnbire yerinden büyüdüjünü, yayılma, fstili. sahasını 

fırladı: Liıfi ibırakıp hareke~e ge- cenlşlelecO:IDI mubiollf vesilelerle 
çelim dedi. Partimizin şiarı mü- tekrarhyara.k, Amerika Birie1lk hu· 
cadele olmalıdır, bu mücadele ne- kümellerlnl, Japonyayı, İtalyayı, son-
tieesi Bavyera ile f>Qısya ayn _ ra da Avrupadakl bülün kÜfllk bil -
lırlar. kümeilerl, Almanyı ile birlikte ko-

Bu zat fbu şartla Avusturyanın münizm lehllkesinl lekrarlıyaral<, 
Bavyeraya bağlanacağını ve suıl- deJışeı, korku vererek, Sovyetıer a-
hün temin edileceğini iddia edi- leyblne kendilerinin mücadele safla-

rında buıiin minen, yarın filen, i.n~ 
yoırlu. Böyle bir kaç saçıma sa- ırlltere ve Fransa hökilmetıerlniD 
pan laf daılıa ettikten sonra da-
yanamadım, söz aldım ve bu bil- blrl"'tlrmei!;e, loplamala olanca Pl'-

k retlerlle çalışllltlan cöriilmektedir. 
git; zata kendi no tai nazarımı İnclltereolıı clomlnyonlan nanrla-
öğreLtim. 

Ben daha sözlerimi bitirme -
den, süt dökmü.ş kedi gibi çıkıp 

mam.ıştı. Şimdi ne yapacaktı'! 
Gidip Galibin kapısını vursa, o
na haıber verse iyi olacaktı amma 
bunu yapamazdı, küçük meleği 
gece varısı uykuswıdan uyandı
rarak korkutmak maazallah teh
likeli bir şeydi. Hizmetçileri kal
dırsa o da olacak iş değildi, bağı
raşaoak, çağıraşacak, korkudan 
titreşecek, bin bir türlü müna
sdbet.sizlik edeceklerdi. Acaba 
Yusuf Amcayı uyandırırsa na -
sıl olurdu? Evet, evet bu hepsin
den daha .muvafıktı. İhtiyar ka
dın hemen geri döndü, inliye hıf· 
laya merdivenleri çıktı. Amcanın 
oda kapısınm önüne geldi. He -
yecandan, korkudan e1leri titri
yordu. Bütün cesaretioi toplı -
yarak oda kapısını iistüste bir -

rmın, mümesılllerlnln yakında Loa -
clrada yapaca.kjarı toplanhda kona .. 
ıulacak meselelerden en mühlmml -
nln, bU&'ÜDlı:ü teralte «öre tac&rlanaa 
Ehlisalip sderl olacafı da söylenebi
lir. 
İnclUere ve sonra F.rans& htikiimet

lerl bu hareketlerinde muvaffak ola
blleceklor mi? 

Dil.besle tavuklada beı~:ıer ya
tıp horozlarla beraber blk~cak 
} a:;a ı;clmt;;tı Çok kere gcc, ra· 
rısı bir yerde bir tıkırtı i~ıtir, 
yahut burnuna mevhum yanık 
kxıkuları gelir, he.men yataA.n -
dan fırlar, eline ufacık idare kan
dilini aldığı gibi evi tepeden tır
nağa gezer, hizmetçiler bir yer 
de ate~ bırakmışlar mı diye soba
lı.r . ocakları muayene eder. her 
şeyın yolun.da olduğuna kanaat 
getirdikten sonra odasına döner, 
yatağına girer, gönül ra!hatile tek
rar derin bir uykuya da'1ardı. 

le sakin, dlll'gun, mehtaplı yaz 
gecelerınde olur<!u. Galibin rah
metli anası, işte, tıpkı .böyle bir 
gec«le. kocasile Sultanın haya
letlerini aşağıki köşke girerler -
ken görmüştü. Haydi bunlara ha
ya:lel di,Yip geçilebilirdi, fakat 
işın btr de hakikat tarafı var<lı. 
Böyle sıcak, meohtaplı geceler ö
tedenberi k&;kün .ııenç uşak ve 
hizmetçilerini de .ba:;,an çıı<.arma
ğa birebir gelirdi. Dilıbe.te on -
!ardan kaç tanesini .f!ece Jarısı 
çaml!]darda sevişırkı.!n yakala -
mış, hemen pao;aportlarını elle -
rine vererek defetmioşti. Bütiin 
bu vak'aların tafısilatını bir anda 
gözünün önünden ııecircn ihti -

yar kfilıya kadın romatizmalı 
bacaklarını ıığu.ştura uğuştura 
yatağından tıekrar kalktı, atkısı· 
nı arkasına, küçücük kandilini 
eline alarak odadan çıktı, aşa'{ı 
kata indi, aralık panjürlar<lan ön 
bahçeyi llÖzden ~irili, hiçb;r 
yerde çit biıle yoktu. Sofayı ı:ıe
çip binanın arka tarafındaki oda
lardan birine girdi. balkon kap:
sını aralayıp arka bahçey~ çam· 
lığı araştınmağa başladı. Her ·a
rafta in cin top oynuyordu. İh
tiyar kadın tam kapıyı kanay!p 
çekilmek üzıere ikeıı birdentıre 
gözü ta a.şağıda, havuz baş,n<!a
ki küçük köske gitti, ve bir an
da olduğu yere ~ıkrlacak gibi ol
du. Kapının tokmağına sımsıkı 
sarılarak bir daha ,baktı. hayır 
hayır yanlış görmemişti. havuz 
basındaki küçük köşkün balko
nunda erkek mi kadın mı belli 
olmayan iki ki~i duruyordt>. bi
raz sonra köşkün kaptsı acıldı, hu 
iki insan yahut hayalet kap:d"n 
içeri girerek gözd~n kayboldu. 

ı kaç kerı• vurdu. N havet içoer -
' 
1
. den amcanın uykulu seo;i işitil-

Fllhaldka, Romada, Tokyoda, v .... 
şin&'londa yine İn&'lilere ve Fransa 
kayuaklarının blldirdlkltr:I bazı ha
reketler vardır. Bu kabil hareke \ r, 
Avrupa.da.ki küçük d e-vletJerln muh
telif mıntakalardakl IT11Plan ara • 
sında dahi mevcuttur. ~ndra ve Pa
cls hiıkiunetlerinln bu plinları, I'• • 

yeteri miısbet neticeler verirse, mu -
kabil t.a.r&f, blhassa Sovyetlerin da
hi, hasımlarının halk kitlelerini tah
rik planını tatbik.a. ba lıyacakları 
kuvvetu bir ihtimal ile .;;yl<nebllir. 
Bu takdirde şimdiki nlsbeten mev
zii harbin, mJtıeUer arası umumi, 
cenı, bir hercümerce lnkıl.ip ehnr -
J!lni beklemek ieau eder. 

Galiple Pakizenin davette ol
d4kları gece de bermırtat erken
den yanal(ına çekilm~ bir ara
lık köşkün ağaçlıklı yolunda ev· 
vela bir :ıra ha gürültüsü, sonra 
amca kalın sesini işiterek hemen 
yerinden .ürlayıp saate bakmış 

Dilbeste, olduğu yenle donmuş 
kaim :ştı. Gördüğü hayal mi, ha
kikat mi haliı bir türlü anlıya -

di: 
- Kim o, ne var ne istiyor~u

nuz? 
Dilbeste bir iki yutkundu: 
- Benim, Yusuf amca, bir şey 

yok, biraz sizi görmek istiyonun. 
(Arkası var) 

Bitaraf biıyük ve kUçıik devletler, 
cok mühim içtimai ve slya.tJi, ceaft.. 
şümullü h.idiseler, hare.ketler karşı

sında dikkatli, dUrend1', tehlikeli ce
reyanlara, maceralara atılmamak ca
YC8ile müteyakkız bir ha.ide bulun -
maktadırlar. 

HAMİT !'ffRİ IRMAK -
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ATATÜRK'ÜN 
== SO G ·~ NLERI 

Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 56 I• 
Fissingen, Atatürke: "Kuvvetli Bünyenizin 
Yardımiyle Hastalığı Tedavi Edeceğiz,, Dedi. 

Dolmalhaıhçe önüne dönü[dük -
ten ve ilk kriz geçirildikten son
ra Atatürkün hastalık seyrinde-
kı nol1!Ilal şekille ve ıbunun teda
visile meşgul lbulunıduğu sıralar
da bir salbaıh bu şiııkinliğin vazi
yeti ve sebebini M. KemaJdan 
sorması üzerine hazik ve müte
ihassıs hekim tereddüt etmeksi -
zin ıbunun su ,birikintisi oldu -
ğunu ve siroz hastalıj!ının taıbii 
neticelerinden !bulunduğunu söy
lemiş, Elbecli Şef<> zamandan iti-
1bare.n ka'lıarlının ıhaıkiki ma'hiye
t ini öğrenmişti. 

O zamanlar Atatürk 'henüz mut
lak istiralhat halinde ıbulunmu -
yor, vücutça ziıiiyetine rağmen 
arada, keI>disini iyi !bulduğu sr
:ralarda yaıtın içinıde dolB§lT!ak, sa~ 
ılona gelmek, maiyet !halkı ile 
sohbetlel'e iştirak etmek enerji-

Yine o günlerde Atatürk An
karaya dönüş için hekimlerin 
ancak 4 metre yürümelerine has
talığın im.kan verdiğini arzetme
leri üzerine, sara.ydaki kendı da
irelerinden saray kadar olan me
safeyi tetkik ettiği, ve hir nokta 
etrafında meşgul ıbulunduğu da 
maiyet !halkı tarafından !bilini -
yordu. 

Tu;ıte, teışrinievvelin ilk günle -
ri lböy lece geçirilmekte, saraya
dön~ün tedavi üzerindeki iyi ne
ticesi •bünyede cüz'i sı.lafrıla te -
zaJıür ederken Atatürk hekimle
re artık suyun veııdiği ıztıra'P -
tan kurtarılması için icap eden 
tedıbirlerin alınmasını, su almak 
hususunda karar verilmesini is -
tem işti. 

(Arkası va.r) 

1 
sini gösteriyordu. 

Maa.maiilh ıbu ıhadiseden son - 1 GÜNÜN TENKİl LERI 
ra, yani operatör M. Kemalin şiş- ------
kinlik hakkında: 

- Sirozun ıtaıbii neticesidir, bir 
su toplanma vak'as;ııdan ibaret! 

iıhlbarınıdan sonra Atatürk bu 
suyun aldırılması keyfiyeti etra
fında görüşme ve te,kiklere gi
ri~miış, yine operatör M. Kema -
lin iddiasıııa nazaran Fisslı~cn 
den suyun alınmasını men değil, 
bunu tasvip ve terviç etmişti. (1) 

Yine o sırada, yani 938 hazira
nının nihayetinde ve temmuz ip
tidalarında suyun alınması için 
Ebeıdl $efin müsait bir zamanda 
işe girişilme.sini kara~laştrrdık -
ları halde 10 temmuz pazar günü 
yapılan ınıotör gezintisinden son
ra başgı00!€ren yeni hastalık, 
zatürrie llıa.şlangıcı 'bu işe 'başlan
masını !bir müddet dalha alıkoy
mwı, ve yatta 15 gün daha süren 
zatürrie nekahati devresinde ise 
zafiyetin fevkaliıde artması, se
b€•bile suya dokunulmamış, bu
nun saraya dönüşte tetkik edil -
mek üzere daıha müsait bir za 
mana terkedilmesi ımıııvafrk görül
müıştü. 

25 Temmuz akşamı saraya dö
n~ sıraısuıda Ataıtürkün fevka
lade ıbir !hal gösteren ihakikati, 
sarayda <ıevam edilen tedavi şe
li ve sistemi ilk suyun alınma -
sını 938 tıkteşİ-inine kadar tehir 
eLm~ti. 
Teşrinievvelin iılk günlerinde 

Ankaraya gitmek üzere ~i.dd€11:li 
bir arzu i.ılıar eden Ebedi Şef 
hekimlerin lbu hususta reylerini 
sorduğu zaman yolculuğun ve 
sarsmtılııırrn hastalığa yapacağı 
tesir ve inkişafa .müsaadesi gözö
nüne alınmış, &tatürkün lbünye
ce bu S{'yahate ihiç te müsait bu
lunmadığı kendisine arzediılıniş
ti. 

Fakat Atatürk adeta Nostal -
1ive müpteUi ıbir lbal ve ,tavır i
çinde Ankaıraya avdet etmek ü
zerezere ~iddetli ıbir arzu izhar 
etmekte, ıheki.ınlerin seyahate ce
vaz vermemelerin mukaıbil istira
hat saılonunda ıbu yolculuğu yap
manın mümkün olduğunu ortaya 
koyarak lbu mevzu üzerinıde he
kimlerile konuşmaktaydı. 

Hatta, yatağın motöre nakli i
çin ıboyu ölçülmüıı, !böylece An
karaya l?it.rnek 'hususları dahi E
bedi Sef tarafından tetkik e<lil
misti. 

(1) Tefrikamızm nihayetinde mü
davi hekimlerin beyanatı kısmında 

profesör operatör M. Kemal Öienln 
verdJif hahatı arasında bu hususta 
müyyet şekil mevcuttur. R. Y. 

Yazan: Ziya Şakir 
Saraka sık sık Mekkeye gidip . . 

geldiği ı~io, gerek (Hazr;tı Mu
hammed) i ve gerek Ebübekırı, 
derl:al tanımı.ştı. Ve bir an zar
fında kalbine doğan .bir ilham ile, 
atının ayaıklarımn toprağa .gö
miilnıesini manevi 1bir kuvvete 
a•frderek: 

- Ya Mı.ııhammed-... Hiç şüp
he;iz ki. başıma gelen ıbu belayı, 
senin Tanrın getirdi. Söyle ona. 
Atımı kurtarsın. Arkadan gelen 
atlı !arı sa vayım. 

Diye, bağırmaya başladı. 
Resulü Ekrem, yine ellerini se-, 

ma,·a l!;aldırdr: j 
- Yaraıb! ... Eğer sözünde sadık 

ise, onun atını kurtar. 
Diye, dua etti ... O anda, Sara

kanın aıtı, şiddetle silkindi. A-

Uykuyu Oldüren Avrupa ı 
~Bas tarafı 1 inci sayfc.da) ' 

manevi hayatlarını altüst eUi, millet-
lere rı:!hberJik eden ideallerJn değeri· 
ni di!şürdü, uhuvveti bir efsane hali-
ne koydu; artık gözüne U~'lı.U girmi
yor. 

Gün batıp ortalığa karanlık kanat 
.ıerince uğraşmaktan, didişmekten 

btta.p düşüp gözlerini yummaia. baş
Jıyan Avrupanın kulaklarında gür 
bir ses çınlıyor, kral olduktan sonra 
Makbeti nyutmıyan ses: 

- Uykuyu öldürdün Avrupıt.! 

Hayabn dolaşık safhalarını ipek bir 
yumak haline koyan uykuyu öldür-
dün. Avrupa uykuyu öldürdü. Avru-
pa artık uyumıyacak ..• 

Bugünkü anarşi sürüp gitmiyecck
tır, b~zulan müvazene düze1ecektlr; 
fakat bu giir ses kesilse, Avrupa biraz 
olsun uyusa, dinlense, kendine gelse ... 
O zaman dünü biliyorum, bu günü 
g'örüyorum. dediği glbi yarın da şöy
le olacağım diyebilecektir: 

Avrupanm öldürdüiü uykuyu 
ba'subadebnevi SUTIDa erişUrecek 

kudreti bulmak Iizım. Bu kudret 
muhakkak ki harpte vardı,r, la.kat a-
caba yalnız harpte mi vardır? .. 

-----00-----

Polonya Dirilecekt'.r 
(Ba~tarafı l inci sayfada) 

görüşmelerden çıok memnun gö
rünıınektedirler. 
POLONYADAKİ ALMAN 

ZAYİATI 
Paris, 12 (AA.) - Zuidh Ar

beiterzeitung, Alıınan~ların P<ı -
l<ınya'da uğradıkları zayiatın 91 
bin ımaktül ile 85 bin yaraılıya ba
liğ bulunıduğunu yazmakta ve bu 
rakamların Alman müdafaa nıe
zareti tarafmdan tmbit edilmiş 
olan erkam olduğunu iliııve et -
mektedir. 

Bu gazete, 190 Alman tankının . 
taıhrip edilmiş ve 361 tankın da 
hasara ı.ığratılmrş olduğunu yaz
makta ve netice olarak Alıınaıı.
ların 421 tayyare kaybe\>rniş olduk 
!arını ilave eylemektedir. 

LEH _!;ETROLLERİ 
Amsterdam, 12 (AA.) - Te

legraph gazetesinin iyi bir men
badan öi!rendiğine göre Galicya
nın petrol mıntakaları tamamiy
le Almanya tarafından işletile -
cektir. 

Petrol sahaları, Alınan teknis
yenleri tarafından kontrol edile
cek ve hasılatı Almanya'ya ihraç 
olunacakıtrr. 

Mıoskova, 12 (A.A.) - cHavas 

Tefrika: 57 
Saraka, atının kurtulduğunu 

görür !(Örmez, Hazreti Peygam
bere yapmak istediği ihanete 
nedamet etti. Derıhal Resulü Ek
remin önüne gelip attan inerek: 

- Ya Muıhammed! ... Bana ka
naat geldi iti, günün birinde se 
nin dinin kuvvetlenecek ve her 
tarafa intişar edecektir... Ben, 
artık sana biQbir fenalı.k yap.ma
maya ahdedivıorum. Sen de ba
na bir (Amanname) ver. Ben 
de: hiQbir müslümarrdan bir fe
nalık görmiyeyim. 

Dedi. 
Resulü Ekrem, Saı-akanın bu 

arzusunu reddetmedi. De<Ve!er -
den bi.rinin eğerin.den koparılan 
el ıkadar bir bakır parçasının ü-

ar-

t K D A M 

Çemberlaynin Dünkü S. Rusya- Finlandiya 
M .. h. B t Müzakereleri Başladı u ım ey ana ı le n::':':::;,!~A:,;sınd~~o;:r:e~ 

(Baş tarafı 1 inci sayfada 1 .Mr. Cemberlayn. sulhun mümkün meler. sa.al 1'1 de Kremlln'de başla. -
«Alman hüki'i:meti takip ettiğl si ... olup olmıyacağı bahsine ıreoerek )'ine mıştır. 

yaset ve Al.manyaya milyonlarca Çek sulha. yapllan taarruzlardan bahset _ Finlandiya delegasyonu, Finlandl-
ve Leh ili.ve ederek, sözüne itimat miş ve ezcümle şöyle demlşt.r: 7anın S&okiıolm sefiri Passlkivi ile 
edilemiyeceğbıl isbat etmiştir. Blz. «Bitler şimdiye kadar kendisine y.a- Moskovadaki Finlandiya ataşemili -
bu tan siyasete karşı ve A vrupada pılan bütün sulh tekliflerini reddet- teri Albay Paa.sinen ve Flnlandiya. 
yeni bir sulh karmak ga:resile harbe- miştir. Binaenaleyh, bugünkü vazı - Hariciye Nezareti erki.omdan Ny ... 
.diyoruz. Bütün milletler de bu da. - yet onun taarruı1an Ue meydana gel- ı kopp'dan mürekkeptir. 
vada bizlmJe beraberdir. ~iş bulunuyor. Taarruzla başlayan * 

aBlzlm istediğimiz ve gayemiz sa· şerait dahilinde sulh miinkün değll _ Helsinkl. 29 (A.A. - Hariciye Ne-
dece 'Zafer değlldir. Biz, dünyada da- dir. zareti na.ınına. söz söylemeğe sal:i.hi-

ha iyi bir ntzamın kurulmasını ve «Bir konferans tophyarak, silahla• yettar olan bir zat, Moskova ı;örüş -
nesillerce devam ederek blr sulhün rı bırakmak hususunda anlaşarak, meleıi hakkında bir nikbinlik hissi 

dünyanın refahı için, ebedi bir sulh büküm sürmekte olduğunu beyan et-teessüs bubnasmı istiyoruz. 
«Şuna eminim ki, Almanya mi11etl tesis etmek mümkündür ve bu, Al - miştir. 

manya istediği takdirde olabllir. Fa- ŞEHİRLER BOŞALTILIYOR de dahil olmak üzere, bütün millet
ler sulh istemektedir ve bu beşeriyet 
kültürünün inkişafı ve devamı için 
lii.zmıdır. 

kat Almanya sulh hususunda ciddi bir Helslnki, 12 (A.A. - Finlandiya a-

«Fakat mütemadi taarruzlariyle 
muahedelere karşı ıra ettiği daltni rj
ayetsizlikleri ile, Avrupa sulhunu ihM 

lii1 eden Almanya hükfımeUdır ve 
yalmz odur.» 

Başvekil bundan sonra İngiliz ve 
Frasız bükü.metleri arasında bugün
kü vaziyet ve takip olunacak battı 

hareket hakkında. da tam bir görüş 
birliği mevcut olduğunu, Fransız Baş
vekili l\f. Daladyenin evvelkJ ak!Şam 
radvoda siiyll'dlği nutkun bu görü!I 
birliğini lsbat ettitlni söylemiş, iki 
hü.kdmet arao;ında sıkı temaslara de
vam cdlldltiııl ve dün Londraya. gel~ 
nıtş olan yeni Leh hükômet Harici
ye Nazı:-' Ue de bu hususta g-örüşillM 
düğünü ili.ve etmiştir. 

arzu besfediğlnt, bu ar:ıuc;unda sami
mi oldntunu ka.t'i hareketlerle, fiU
yatı ile taahhütlerine riayetle i~bat 

etmtlidir. Bundan sonra. söz Alman
yanındır.• 

B:lşveldl nutkunu bu sözlerle ve A
vam Kam:ırası azaqnın siddetli al 
kı~ları arasında bllirm~ştir. 

İTALYANIN SULH TEKLİFİ 
Roma. 12 (A.A. - Reuter ajansın

dan: 
ÖğrenDdlğlne göre İtaJyanuı yeni 

Londra sefiri Bastianinl, bugün Lon
draya hareket etmiştir. 

l\lwnalleylı, bir mubtrayı bamu 
bulunmaktadır. Bu mnhtra, İtalyanın 
sulh leklltlerini ve beynelmilf'1 bir 
konferansın içtirnaa daveti lı:ıkkın -
da.ki uoktai nazarlarını ihtiva. etmek
tedir. 

Daladyenin Akıllı. Uslu Cevabı 
(Baştarafl 1 inci say:f8da) \ işleri, nihayet kendisinin de içinden 

en az inanılır adam olmuştur, ki zan- çıkamıyacak kadar karıştırmak gibi 
ncderiz. bunu kendisi de itiraf eder. 
Yalnız biz bunu l\'I. llitıer içio büyük 
bir kusur ad ile kendisini her gün 
tahkir etmeğe akd erdlrenlerden de
ğiliz. C:ünkü nihaye& Avrupa. siyasetini 
ve garp politika.ctlarmı, blraz olswı 
tetkik külletine katlananlar pekili. 
tasdik ederler, ki Avruparun kendisi
ni bildi, bileli her zaman, her devirde 
fırsat buldukça küçük ve zayıf mil
leUere karşı tatbik ettiği siyaset hep 

böyle ahit şlkenliklen, düzenbazlık

tan ibarettir. Bunu bhat iein tarlhin 
sayfa.lannı karlŞtlrıp maziden misal
ler aramak külfetine ha.cet yok. şu 

mütarekeden sonra bugün medeniyet 
ve hürriyeti müdafaa iddlasmda o
lanların yalnız bize karşı yaptıkları 

muameleleri bu sütunlarda kısaca sa-· 
yacak olsak, o muameleleri idrak et
memiş olan gençlik büyük bir jsyan 
ve gayiz blssile yerinden fırlar, id
rak etmiş olan bizim nesil mensupları 
da o acı hatıralarla. yüreğinin derin 
derln yeniden sızladığını duyar. 

M. mtıerln bugünkü tarzı hareke
tinde Avrupanın k18.stk yetişmiş eski , 
diplomatlarınıo hareketine nisbctle 
göze çarpan fark, Alman devlet rei
sinin daha sabırstz olmasından. lok
maları ikişer ikişer yutmasından, her 
işinde modll haline getirdiği (Yıldı

rım) usulünü tatbi',. etmesinden ve 
yaptığı marifetleri karştsmdakilerin 
hazmetmesine meydan bırakmama • 
sından ibarettir. Bu kadar ace1e gi
dişin ise bütün dünyayı endişeye ve 
her milleti can korkusuna düşürmek 
gibi büyük bir ma.hzurundan başka, 

Ajansından:• 
Garbi Beyaz Rusyada Bialovi

eza ormanınıda So~et müfreze -
!eri ile Polonya'lı zabit ve nefer
ler arasında müsademeler devam 
etmektedir. Sovyetlerin hareka -
tına tayyareler de müzaıheTet e
diyor. 

ç~uk yazılan Amannameyi, Sa
rakaya verdi. 

Sarıa.ka, deııhal geri döndü. Ken 
disini takip eden atlılara rast 
geldi: 

- Booi yere. atımı yormuşum ... 
Her tarafı altüst ettim. (Muham
med) e benzer kimseye tesadüf 
edemedim. 

Diyerek onları da geri çevirdi. 
Elbı'.ıcehil, 'bu vaJt'ayı halber alır 

a1maz, son dereçede hiddetlendi. 
Sarakayı, kendi kabilesi arasın
da rezil etmek için, 

(Ey beni Med.lic! ... Sizin içi
ni:ocle, Saraka adında bir hain 
vardır. O, sizi aldatıyor. Ve giz
lice (Muhammed) e yardım edi
yor. Gözünüzü açıruz. Bu aıdama 
inanmavın1z. O, sizin aranıza ni
fak ve tefrika sokacaktır. Sizin, 
izzet, şeref ve haysiyet alemin
de kazanmış olduğunuz mevkii 
bozacak .. Sizi sefalet ve felakete 
uğratacaktır.) 

Diye, bir Hiciv söyledi. 
Saraka, Ebı'.ıoehilin bu şiiri her 

tarafa yaydığını duyar duymaz, 
o da mukabeleye geçti: 

1 

de bir tehlikesi var. Nitekiın Lehistan 
işini, on beş yirmi günde halletmek 
husundaki kararını bebemehaJ tatbik 
hevesile Rnsyayı da işe karıştırma -
sından hasıl olan neticeler bugünler· 
de birer birer kendini gösıermeğe 

başlamıştır. Bu neticeler, vii.kıa bu -
gün için yalnız bir kaç küoük devlet 

ve milleti ortadan yok edivermek 
şekliue inhisar edecek gibi görünüyor 

amma, yakın zamanda görüleceğinde 

hiç şüphe caiz olmıyan azinı vukuat, 

Alman devlet reisi kendisine de, nJ
hayet (acele işe şeytan karışır) me

selinin hükmünü lsbat etmiş olacak
tır. İşle M. Daladye de nutkunda bll
laassa bu cihetlere işaret ediyor. Bu 
hakikatlar meydanda iken (nasıl em
niyet edelim, de sulh yapalım~) de
mek istiyor. 

Maam.afih Fransız Başvekili, me
seli (:1'1. Kitler lşba.şında kaldıkça 

kendisile sullı yapamayız) gibi her 
tlirJü ric'at hattını kesecek surette 
balipervezane ve kat'i sözlerden 
hassaten içtinap etmiştir, kt bu d:a. 
Fransızların hiç te istemlyerek gir M 

dikleri bu kanlı maceradan bir an 
evvel kurtulmak hususundaki samimi 
anuiatından ileri gelmektedir. 

Yalnız sulhu yapmak için bir ta
ratın samimi arzusu kifayet etmez. 
Bunun için bilhassa Almanyanın, va· 
zeyetin kendisi için de çok tehlikeli 
bir mahiyet almak ihtimali olduğw1u 
artık idrak et.m.esi ve 1\.1. Bitlerin 
müfrltane iddia ve taleplerden vaz~ 

geçmesi şarttır. Bugün için ise, Al
man devlet resinin böyle makul bir 
hattı harekete ric'at edeceğine dair 
alamet yoktur. Şu halde karşw.kıı i
rat edilmiş olan nutukların, şimdilik 
boş bir söz teatisinden ibaret kaldığı
nı kabul etmek ve vukuatın inkişafı- J 
na intizar ebnek lhıııı geJiyor. 

EBUZZ!Y AZADE \ 
Velid 

(Ya, Eba hakem (l) ... Ahının 
ayaklanmn nasıl yere !battığını 
görseydin, sen de haıyret eder -
din. Ve, (Muhammed) in mucize 
saıh>bi bir Peygamber olduğuna 
derhal iman. eylerdin ... Ben k<a
nii.ı:n ki, onun Peygam'berliği ya
kın bir zamanda en bahir eserle
rile sabit olacak, ve İslamiyet, 
çok büyük bir kuvvet ıbulacak
tır.) 

Diye, Elbı'.ıcehile bir şiirle ce
vap verdi. 

Resulü Ekrem ile sadıık yıol ar
kadaşları, böyle bir takını taki,. 
battlan kurtulduktan sonra, ar -
tık Medineye yaklaşmı.şlardı. 

Medinedeki Müslümanlar da 
büyük bir sabırsızlıkla Resulü 
Ekremi bekliyıorla.rdı. .. Her sa
baıh (Hurre) denilen yüksek mev
kie çıkıyorlar, öğle sıcağı 'basın
cıya kaciar, gözlerini yollardan 
aıvırmıyorlardı. 

Bu heyecanlı bekleyiş, günler
ce devam etti. Ve, Resulü. Ekre
min gecikmesi, ehli İslama en -
dişe vermekle idi ... Bir gün yi-

(1) Ebü Cehllin künyesi. 

jansı bildiriyor: 
Helslıtki'nin ihtiyati olarak bugün

veya yaı:ın tahliyesi için emir veril -

mlştir. 

Al\IERİKA MÜDAHALE EDECEK 
Vaşington, 12 (AA. - Finlandiya 

orta el«;>isJ Bjalmar Procopo ile İsveç 
orta eleisi Bostrom'un Beyaz Saray
da kabulü hakkında diplomatik ma.b
teller tcfsir!-tt.'l bulunmamaktadırlar~ 
Bununla. ben.her. AmerJka.nın l\los • 
kova hükümeti nezdinde Finlandiya 
:hakkında itida11e hareket etmesi için 

Skandlnav memleketıerHe 
bir te~ebbüste bulunması 

görülmektedir. 

muvazi 
mümkün 

A.'\IERİKADAKİ KANAAT 
Nev ... York, 12 (A.A. - Vaşin~ -

ton'un resmi mehafili, Rusya ile Fin· 
landiya arasında cereyan etmekte o-
lan mü7.akerelere müteallik haberle· 
ri tetkik ettikten sonra Amer ikanın 

diploması !'abasındaki nüfuzunu Bal
tık mıntakasında sulhu muhafaza i
çin lstlma.t etmeğe fi.mide olduğunu 
beyan etmektedirler. 

Vaşington'un iyi malümat almakla. 
maruf olan mehaiili, Flnlandiyanın 

Rusyaya karşı mümkün olan be.r t~

lü feda.k&rhkları yapacağını, :ıncak 

Estonya, Litvanya ve Letonya dere
cesinde ileri gitmiyeceğini beyan et
mektedirler. 

SOVYET METALİBATI 
Stokholm, 12 (A.A. - .Dolatbuahn 

aldığı l1aberlere ıröre, Rusya Finlan
diyadan şu mutalebatta bulunacak -
hr: 

1 - Krouştad civarındaki küçük 
adaların terki, 

2 - Bir karşllıklı yardım palı:tı te
atisi, 

3 - Bir ekonomik paktı teatisi, 
4 - Finlandlyada yerleşmiş Al -

manların tabliyesi. 

LONDRADAKİ FlNLANDİYALILA
RA GÖRE 

Lonrra, 12 (A.A. - Londrada bu
lunan Finlandiyalılar mebafiU, mem
leketlerinin Sovyet Rusya Ue müza
kerede bolunmağa ii.mide olmakla 
beraber bitaraflü: siyasetine herhan
gi bir taa..rruzda bulunulmasına mu
halefet ve bu kabilden her türlü te
şebbüse mukavemet edeceğini be

yan etmektedirler. 
Ayni mehafil, Finlandiya ile Sov

yet Rusya. arasındaki ticari mili:ake
relerin bir aydan fazla bir müddet _ 
tenberl l\loskovada devam etmekte 
olduğunu ilive edi,.orlar. 

TaUin, 12 (A.A. - Sovyetlerle Es
tonyahlar arasmda akdedilmiş olan 
mütemmim bir itili.fnanıe, Oesel ve 
Daı-oe adaları ile garp sabili üzerin
deki arazi paroast da dahil olmak 
diğer muhtelli merkez1erde Sovyet 
kıtaabnın ne suretle tevıi edileceğini 
leabll elmekledir. 

İtilifname, bundan başka TaUin'ip 
cenubtıda.n iki tayyare meydanı inşa 
edilecefini derpiş etmektedir. 

* Tallin, U (A.A. - Üç Sovyet harp 
ıremsll, boraya relınlşlr. 

ne beklem~er, fakat o günkü in
tizarın da boşa çıktığını görün~ 
ce, artık meyus ve müteessir o
la.ı:ak şehre avdet etmişlerdi. 

Işte bu sırada, tesadüfen evi
nin damında bulunan bir Y alhu
di; 

- Ey Araplar ... Ey Müslü -
manlar!. .. Beklediğiniz zat, ~te 
geliyor. 

Diye, :bağırmaya başladı. 
Yahwlinin bu müjdesi, bir an

da bütün Müslümanları ayaklan
dırdı. He<kes, büyük bir sevinç 
ile: 

- Resulfillah, geliyor. 
Diye, biribirlerine müjde ve

rerek, şehirden çıkıp Mekke yolu
na doğru koşmaya .başladı. 

O gün, (Reıbiülevvel ayının 12 
inci pazıantesi) günü idi. Hava, 
tahammülfersa bir derecede sı
oaktı. Resulü Ekrem ile yo.l ar -
kadB§ları, hararetin bu şiddetin
den, fena_ halde bunalınuşlaııdı. 

Müslümanlar, biran evvel Re
sulü Ekreme kavuşmak için, bu 
boğucu sıca~a zerre kadjlr elhem
miyet vermiY'Orlar .. O kuıgın k:uı 
lar ve cayır ca:ı-,r yakan taslar ü-
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Bu Muazzam Kıtalin Üzerinde Ölüm Kadar 
Korkunç, Kara Bir Kuvvet Kanat Germişti 

Emevilerin se11elerdenlbrei bü
tün debdebe ve tanıtanaları ile, 
bütün sefahat, cinayet ve reza
letleri ile hükümran oldukları 
Arabistan kıt'ası baştanbaşa kan 
deryası içinde yüzüyor ... 

İnsan kamnıdan kıpkırmızı bir 
ren~e boyanm.ış cZap> ve <Fı
rat. n<lhirleri bacaksız, k.olsuz 
gövdeleri, kesik başları taıııya ta
şıya bitiremiyorlar ... 

KMe, ı:;,m, Ba.ıra , Cezire, Mu
sul, büıiın Arabistan şeıhirleri -
nin sokakları öldürülmüş. parça
lanmıı;; insan cesetlerinden taşı
yor .. 

Kainat tarihinde kanlı akısler 
bırakan bu muazzam kitalin ü
zerinde siyah ... Sim siyah ... ö
lüm kadar korkunç ve siyah bir 
kuvvet J.:anat germiş ... 

Siyahlılar .. " 
Tepeden tırnağa k:;daı siyah

lar g;ymiş olan bu kuvvet, elle
rinde yine simsiyoh bayrakları 
olduğu halde yüz.binlerce iruıanın 
üzerler ine sa1dırm~şlar ... 

Ar:;bistanın küı;ük bir kasa -
bası olan (Sditnec) le ilk defa 
olarak Eba Mü.slımi Horasani e
linde yükselen sivah bavrak E
mev eri devirmek ve yerınc Ab
basileri çıkarmak için korkunç 
d;,.~alanmaıan ile her taraf ka
na boğmuı;+ur. 

Emevilerin .son Halifesi Mer
van. Zap nehri civarında !bir a
vuç kalan asker ve taraftarları 
ile kendini ve saltanatını 'bu kara 
kuvvıote karşı meııbuıhanc müda· 
faa ediyordu. 
Mağlubiyet, mukadderdi. 
Mcrvanın ordusu 'bozulmuş ve 

son hükürrıdar kurtuluş çaresini 
nehrin t'zerinıdeki köprüden kaç
makta ve köprüyü takip edenle
rin ellerinden kurtulmak ıçirı yık 
makta ıbulmu.~tu. 

Mervan şimdi yalnız havalı -
nın endiş€1Sine düşmüştü. · 

Elvvelıl. Humusa, sonra Şama 
gitti. Buralarda da 'barınamıya
cağ;nı anlıyarak Filistine kaçtı. 
Fakat siy8'hlıların intikamından 
yine kurtulamaıdı. Filistinde sak
lanacak lbir yer bulamıyan ve son 
ilticayı lbir kilisede lbulan İsliım 
Halifesi lburada tutuldu ve kat
ledildi. 
Mervanın kesilen !başı bir miz

rağın ucuna takılımış, kan ve deih
şet aılerndarı kara ibayrağın ya -
nırı.da ıbütün Ara.bistan şelhirle
rinıde dolaştırılıyor, son Emevi 
ihükUm.darının lbu feci akibeti he
nüz siyahlılara inkiyat etmemiş 
•bir kısım !halkın inıtlbaıh naızarı
na arzediliyordu. 
Mervanın ölümü siyahlıların 

cür'etini artırmasına vesile oldu. 
Sokakl.arı dıolıdı:1ran insan ölü
leri ki)peklere yedirildi. 

Cesetlerin ayakları iple !bağla
narak süründürüldü. 

Bir an içinde koca Emevi salta
natı yok Qluvernru,. Ve yine bir 
an içinde Aıl:ıbasi Saıltanatı kuru
luvermişti ... 

Bu salltanatın ilk i:ıükı1mdarı 
Elbı'.ılabbas Albdullalh Seffahtrr. 

(Seffah) lakaıbı çok kan döke
rek saltanata geçtiğine işarettir. 

Kara kuvvet, elde ettiği rııu kan 
lı zaferle de hırsını tatmin et -
medi. 

(Tariıh, yalnız Eba Müslimin 
katlletmiş ve ettirmiş olduğu irır 
sanların adedini 600 !bin olarak 
göstermekte ve Albdullalh lbin A
linin de lbuna yakın adam öldür
düğünü kaydeylemektedir). 

.Aıbbasiler, tamamen emelleri
ne nail olduktan sonra da kııta:le 
devam ettiler. Bu kıtalin en tüy
ler örpeııtici safilıasına da Şam 
şehıi saıhne olm~tur. 

zerinde, ·başaçık ve yalınayak ko
şuyorlardı. 

İki taraf, Medineye pek yakın 
olan (Kuba) mevkiinde karşı -
~tı ... Burada, lbütün müşlüman
lar, Resulü Ekremin ellerine sa
rılıdılar. Tasvir edilmesi müm -
kün olmayan bir sevinç ile, his
siyatlarını söylemiye ba§l.aıdılar. 

)lesuü Ekrem, bu samimi istik
balden, çıok mütelhassis oldu. Bü
yük 'bir iman ile kendi etrafında 
toplanan bu halis müslümanlıara, 
dua ve senalarla mukalbelede bu
lunıdu. 

Medineliler, Hazreti Peygam -
beri deııhal şehre götürmek iste
diler. HaJJbuki bu mümkün de -
ğildi. Çünkü, günlerce devam e
den o me<;,.kkatli yolculul<tan son 
ra, bugünkü dehşetli sıcak Resu
lü Ekrem ile yol arkadıaşlarını 
o kada. yormuştu ki, tamamile 
bitkin bir hale gelmişlerdi. 

Ayni zamanda, Resulü Ekrem, 
'birdenbire şehre giııınek isteme
mişt: 'Birkaç gün Kubii mevkiin
de kalarak istirahat etmeyi ter
cih eylemişti. 

Arkaiı var) I 

Şam ... 
Akşam oluyor .. 
Günt'Ş, !bir vakitler ihtışam i

çinde yüzen Ara'bistanın bu ı;eh· 
ri üzerine son hüzmelerini dö
küyor ... 

Her tarafta bariz ıbir faaliyet 
meşhut... · 

A!libasilerin ilk Halifesinin am
cası Abdullaıh hin Ali llıu gece 
ŞMnda kazandıkları lbüyük sal
tanat zaferi .şerefine bir ziyafet 
veriyor ... 

Bu ziyafete Beni Ümmiyeler
den olup yakalandıktan sonra af
fedilmiş doksarı zat ta davetli ... 
Şehrin 1büvük meydanına ipek 

cadırlar kurulmuş ... 
Meydanın ortasında bir direk ... 
Bu direğin üstünde de meş'a

lelerin ~arı. titrek alevleri ara-
sında oir ıbayrak ... S"yah bir bay-
rak dalgalanıyor .. . 

Elba Müslim Horasari'nin ka
ra ve kanlı !bayrağı. . 

Uzakta, zi:y afet meydanına na
zır ve hakim bir tepede, Üzerle
ri yine siyah örtülerle kapalı ve 
yanrbaş'.arında bırer meş'ale ya
nan garip •kümecikler göze çarp 
makta ... 

Bu kümeciklerden her birinin 
başında, tamamen sıyahlara bü
rünmüş brrer asker, elluinde yar 
im kılıç, nöbet bekliyorlar 

Sivaıh örtülerın ~:zledrkleri bu 
kümeciklerde acaba ne var

Aıbdullah Bin Ali'nin Şam hal 
kına ıbu gece zafer şerefine hazır
ladığı veni bir eğlence mi? 

Belki.". 
Günes artık tamamen grup et· 

miş ... 
Koca meydanda he."ll genış hem 

de uzun lbir işret sofrası kurul -
muş ... 

Davetliler yavaş yavaş gelme
ğe baı;lryorlar .. 

Bunlardan bir kısmı işret sof
ı:asımn lbaı;ıııa gecerlerken Beni 
Ümmiyeye mensup doksan kişi
de kendileri için hazırlanmış ıpek
li cadırlarına sevkediliyorlar .. 
Meydanın etrafını, ziyafete 

davetli olmıyan fakat .bu geceki 
büyük senlij!i seyre ııelnıiş çıo -
luklu ç.ocuklu Sam halkı sar
mıs ... 

.Aıbdullah ıbin Ali, işret masa -
sının ibaşına geçm~ ei'tleııceye ve 
ziyafete !başlamak işaretini ver-
mek üzere... . 

Gecenin karanlığını hafifçe 
yırtan meş'alelerin sarı ziyaları 
altında serapa siıyaihlax giymiş 
bir ,gölge Abdullah bin Aliye yak
laşıyor. Ondan gizli bir emir al
dıktan sonra karşıki tepeye, Ü
zerleri siyah örtülerle kapalı gü
meciklerin !bulundukları ~epeye 
doğru yürüyor. 

(Arkası var3 

Y ~ni Bir Kristof 
Kolomb Lazım 1 

Arlık l:yice anlaşıiQ'or ki şu kosko
ca. dün:ra, üzerinde bulun&n.lara ta
mamile dar gelmeğe başladı .. 

zaten bu düu1anm, insan oğulla

rına, eskiden de bir hayli dar geldlğl 
zamanlar ot.ınamııı değildir. Likin, bu 
son dar geliş eskilere taş ~ıkarnn 

cinsinden olmalı ki şimdi birçokları 

kendilerine sıkacak, sıiuıa.cak, taşa ... 
cak, taşınacak yeni yeni yerler arı -

yorlar. 

Bey Kristof Koloınb. neredesin!' 
Met:arından kalk fa ıu hale bir bak 

ve hemen atJa ,.emine. ~ık enıin1e
re de, biz insan oiullarına., şu pek 
dar ı-elen dünyada sığacak sığınacak, 
taşacak, taŞ:ınacak yeni yeni kıt'alar, 

yeni yeni diyarlar keşfet! 
Fakat diyeceksiniz ki: 
- Kutupların bütün buzlu arazi

leri de dahil olduiu halde artık dün
yamızda keşfolunmıyan kıt'a. mec
huı diyar mı kaldı ki? Onun ıçıu 

Kristof Kolomb kalkıp t.a. ne yapa

cak sanki? Şu halde. bugün dünya -
run. sıcak, orta, serin iklimli yerle

rine bir türltı sığışamayıp blribirlerl
nj yiyenler, buyurswılar Kutupların 
bomboş ve bu2Iu arazilerine! 

İyi amma. ben de size derim ki: 
- Orala.ra kömür mü yetişir, o -

dun mu, soba mı, kalorifer mi? 

Öyleyse, yapllacak bir tek c.are 

kalıyor, o da: Yepyeni bir K.ristot 

Kolomb ortaya ftkmalı, bu dünyaya 
bir tiirlü &ıia.mı.fau, s.ığışauuyan bu 

&'İlnÜn tnsanlarına, balonlar ve tay .. 
yarelerıe, ,.okyü.ztinde, he.nüs insan 
sesi duymam.11. bomboş, ceçg~if ve 
içi ham maddelerle dolu kd.'alar ket
tetınf'll ..• 

-Ne diyelim, o dlıl. olur iuşallah! 
OSMAN C'EMA.L KAYGILI 
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VASFİ AZİMKAR (İstanbul) 

Neş'ell blr Up 

Arlladqları a -
raıımda daima 
bopa.Jıbeiliil ile 
tanınnuşbr. İyi 

kalbllclfr. Caht· 
ilandır. inUtam 
hassası lı:11v -

•eWdil'. K••· 
vetll söriite 
malllı:tlr. 

(İsmi oka.namampbr.) 
1 

Kendine KÜ -

venen bil' &ip. 
Başladıiı her iş
te sonlJDa kadar 
atal ciddjyetle 
çalışabilir. Her
kes tarafından 

takdir edilmek 
ister. Sözlerinde 
l8l'aI' e&mef i ~k 
sever. 

• 
Ebüzziyazade Velid 

AHMET KEMAL (Kadıköy) 
- Ebüzdyuade VeJJd kimdJr ve 

kaç Jllfllldadır? 
- EbiiulJa Tevfik Türk maıbaacı· 

Iıtına ve Tör.il ilim hayatına ı:ok hiz
met etmıt bir :aattar. Siyasi muharrl
rtmlı Bay Velid de onun mahdumu • 
dur. 
Bay Velid de Türk ıazeteciliiine çok 
hlımet eımı, bllglll bir razetecidll'. 
Kendisi orta yatJıdır. 

YUSUF (İstanbul) 
- En modem karyolalar ne biçim

dedir? 
- En modem karyolalar madeni 

borulardan yapılmıştır. Muhtelif şe
killeri vardır. 
ZİYA SAYSALTÜRK (Baydarpap 

lisesi) 
- beride ba imkanı elde etttiimlz 

zaman arzunuzu fs'af edeceflz. 
MUSTAFA CEMAL (Edimekapı) 

- Sokaklarda f.Sılan bÜJ'ült ilan -
lar var. Bunları nasıl asıyorlar. Kim 
asıyor, kim takıyor? 

- Danlara afllJ derler. Bunları rek
lim yapmak Jstiyenler, renklJ renk
slz hazırlar. Sonra belediyeye vergi
sini vererek astmrlar. 

[~] 
Kapalı - Ferme 

Taksimde Sırasenıilerde Osman 
Kazım yaı;ıyor: 

«- Dün Beyoflundan geçiyordum. 
Bir şirket kaplliı üstünde bir ilin 
(Kapalı - Ferme) bu ne demektir? 
Ba şirket beJki yabancı sermayeli bir 
şirket olablllr. Fakat Türk kaunnla
rına ıöre teşekkül etmiş, müşterisi 

kilmilen Türk ve Tıirk istabulda bir 
firket olduiuna ıöre (Ferme) nlıı 

ne demek olduğunu anlıyamadım.> 

- Ben bu tebrike layık değilim, 

bılfıkıs Kosdon'u diri yakalamak is
tcrrliın, onun cesedini ne yapayım? 

- Fakat bulunan cesedin Kosdon 
ol gu muhakkak değil mi? 

- Orasını bilmem, çünkü ben de
ğ ı, Dell>iyak teşhis etti. 

- Dclbıyak mı? 

Evet, dahiliye hastahnnesi mü-
1elı sısı! Bu lıilerde kal'iyyl?n <ı.ldan
nı Zate:ı ben lıaliman yangınını 

işitır ıtmez, bu ışın ic;inde bir iş 
o uğurıu :;ezmiştim. Lükm harman 

y n.p gıtmı§tı. Görüyorsunuz ki, 
m:ıhal!i zabıta ehemmiyetsiz gördü
gıl bazı h~dı cl~ri baııc. habeı· ver • 
m k e h&ta cdıyor. 

Yani 'aktinde haber alsaydınız, 

TAYYARE PİYANGOSU 

Dünkü Keşidede 
Kazanan Numaralar 

40,000 
LİRA KAZANAN NUMARA 

IOl23 
!Bu numaranın son üç rakkamı 

ile nilhayet bulanıbiıletler (1000) 
lira, yani onda bir hesaıbile (100) 
lira kazanmışlardır. 

15,000 
LİRA KAZANAN NUMARA 

29463 
Bu numaranın son üç rakkamı 

ile niıhayet bulanıbiıletler (1000) 
lira, yani onda bir hesabile (100) 
lira kazanmışlardır. 

3000 LİRA KAZANAN 
36435 

1500 LİRA KAZANANLAR 
34265 38649 23338 22.365 29816 

1000 LİRA KAZANANLAR 
39613 14 14186 21084 36237 
28750 5134 7108 35489 28483 

200 LİRA KAZANANLAR 
21127 13669 39362 38788 34974 
26525 7üa8 14731 7455 29940 
25093 5416 33370 25990 11105 
35546 2493 30775 11381 32495 
31917 12963 11282 8538 15826 
10750 17162 26818 1597-0 30746 
27237 24187 

70 LİRA KAZANANLAR 
9613 8367 35062 16514 1827 

24403 14715 15789 16100 34840 
32358 28999 30424 5967 200-06 
334.38 12273 37563 2211 32259 
8754 2440 12059 39655 8055 
5214 38136 29138 36687 26201 
788'9 15497 25'167 5472 3Q05'l 

27404 35936 11720 26865 15478 
11869 3564 28120 14127 27558 
35955 10631 6024 13147 1172 
6506 31415 33964 31956 11506 

148'ı7 24127 27225 5864 29366 
17151 7091 7125 10090 2615 
24125 6220 7536 4369 26604 
24785 15011 26590 39700 38398 
34565 38795 24213 2253 26824 
39015 2299'7 4497 253e8 21894 

50 LİRA KAZAN~R 
31390 27421 15977 54S3 35057 
6188 30541 5419 21822 15611 

12435 168()1 5498 23674 19691 
27394 6834 25034 7970 8()83 
20748 30-04 38147 36564 22341 
35608 3694 35608 30732 10429 
3027~ 9602 27229 28121 15065 
39961 35913 16654 32299 33734 
36348 11516 31363 22373 36937 
8278 35633 13561 2()'240 13511 

29524 17888 19964 9007 4529 
21608 224 11972 16679 29248 
17943 27754 179~6 8005 24290 
15510 6147 39133 37035 7233 
5712 1092 9666 225 1399 
4898 35432 29545 32683 1781 

20600 8359 16269 2779 8201 
28777 23739 32992 4326 1415 
28047 815 32769 27017 14786 
13151 4()5 28029 7613 17561 
29254 24997 22262 17838 20535 
29553 13393 3335 637 24421 
10755 309"'27 18142 37047 37703 
22628 37380 9610 28018 7153 
lü675 30081 23964 22459 9671 

Zabıta Romanı : 5 8 
intihal" mevzuubahs olmadığına kani
im. 

Derek Rikardo hayretle müfettişin 
yi.ı:ı:ilnc baktı: 

- Gazetede böyle bir şey yazmı -
yordu. Yoksa bu sefer de Kosdon'u 
mu ölclurdiıler'! 

- Hayır, böyle bir ihtimal rnrit 
o1abılir. Fakat doktor Dalb!yuk'ın 

fikrınce Kosdorı un olürnu bir kaza 
neticesmde ılerı geldi. Daha doğru
sunu ôylemek lfızım gelirse, duman
dan boğuldu. Kosdon herhalde elin
de sigarası ile harmanda uyumustu. 
Samanlar ynvaş yavaş atesaldı ve 
sonra alevler içindeki yıgm birden
bire Kosdon'un üzerine yıkıldı, o da 
bu feci vaziyetten kendisıni kurtara
madı. 

8135 7495 '1571 3392 2745 
18077 33206 25943 17591 32886 
15216 21982 29729 34382 6373 
17788 24400 20862 31815 21807 
11861 34970 2850 28921 38573 
30311 26907 4313 34575 36717 
27219 12262 32449 28895 30316 
2()316 28312 20570 38812 2045 
11994 33730 30792 431 9404 
11285 4216 1363 14116 2089 
28417 9280 975 1741 8053 
15744 8159 8120 11438 39441 
25207 356.57 30121 33130 37408 

40 LİRA KAZANANLAR 
39949 16544 29805 13692 5572 
27849 31145 31315 969 3010 
23344 717 17858 10066 13084 
11919 3869 '27803 334-06 13717 
11544 27488 31263 9383 119 
16873 19711 5540 14828 23013 
19227 1305 4253 21719 3781 

756 13684 12872 2993 5635 
511 40555 112 39058 2832 

18254 12255 14001 9359 94 
13997 37331 3334 4439 5559 
16164 2237 33136 3968 2559 
13877 12112 27207 24510 35972 
16410 14376 22445 4481 4247 
16813 18691 27144 5851 23615 
30675 6292 34679 9292 9124 
10449 17945 2912 33480 36406 
30036 38947 8831 3076 32976 
2540 16666 10071 27417 36128 

23651 35675 2823 3989 2401 
19668 24-01 5755 21290 28007 
31437 22969 18570 13978 4245 
25083 746 19943 35770 27345 
3910 2939 15813 1721 11611 

16420 2;)172 11488 22539 33424 
32588 33439 17801 2&516 9221 
24.999 30695 4006 6558 17610 

50000 Liralık l\10kafat 
En son çekilen ve 100 kişi ara

sında taksim edilen 50 .bin liralık 
mükafatı aşağıdaki numaralar 
kazanmışlardır: 
22024 35064 2441 30.335 
16182 12652 385 26081 
19670 11031 25302 18257 
32285 32081 38417 24323 

419 1351 19690 39588 
18866 25690 1-059 29832 
1116 19775 25621 32411 
9075 12008 25197 11374 

28176 2873 aeo 11687 
2718 35322 35353 39010 

21967 13375 1481 35381 
6486 26015 38298 9620 

30303 33808 39799 11660 
5591 11904 14255 27756 

Şehir 

Tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAl\I 

KISMINDA 

549 
39195 

8122 
30100 
10200 
7255 

18615 
38093 
24980 
37437 
35085 
17957 
21674 
31952 

13/10/939 Cuma günü akşamı 
Saat 20,3-0 da 

ROMEO-JÜLYET 

* 
13/10/939 Cuma :günü akşamı 

Saat 20,30 da 
İKİ KERRE İKİ 

- Ben oraya gittiğim zaman, har
manın büsbutun yanmış oldugumı 

gôrdüm. Kızgın külleri araştırdık. 

Evvela ateşten kıvrılmış bir tek a
yakkabı bulduk. Ondan sonra da ce
sedi meydana çıkardık. Fakat cese
di teşhis etmeğe imkan yoktu. Çün
ku kemiklerine kadar yanmıştı. Yal
nız mühim bir delil elime geçti. O da 
son elinin küçük parmağındaki altın 

yüzük! Yüzüğü çıkardık, bakhk, alt 
kısmında Kosdon ismi hakkedilmişti. 
Kosdon hapishanede iken bir türlü 
parmağından çıkarlmağa muvaffak 
olamadığımız ytlzuk. .. Yalnız bu delil 
vaziyeti aydınlntmağa kô!i idi. Fakat 
ben böyle teşhis işlerinde ihti:;ası ol
duğunu bildigim doktor, Dalbiyak'ı 

da çagırttım. Verecegim rapora saıa
hiyetli bir adamın kanaatini de ekle-

• mck Jilzımdı. Şımdi Dalbiyıık ta 
memnun, halk ta memnun! 

Gitllay bunları soylerken oylc du -
ııunccli görünüyordu ki, dıkkatlc yu
zune bakıyordu: 

- Guliba, dedi, siz pek o kadıır 
memnun değilsıniz. 

- Benım noktaı nfızanma göre, 

.......................... f Askerlik İşleri f ............................ 
ASKERLİGE DAVET 

SellmJye Tümen Askerlik Dairesin
den: 

1 - Mutat olduğu üzere 939 Teşrin

celbinde Askeı·li.klerini yapmayan 

jandarma ve bir buçuk senelik biz -

mete tabi olanlardan gayrı sınıfa 

mensup 916 : 934 (dahil) doğumlu eı·at 
hizmeti muvazzafalarını yapmak üze

re celp ve sevedileceklerdir. 

2 - Deniz eratı için şubelerde top
lanma günü 14/10/939 dur. Bedeli 

nakti 13/10/939 akşamına kadar alı
nacaktır. 

Diğer suuflara mensup olanların 

toplanma günü 25/10/ 939 dur. Be -

deli naktı 24/10/939 akşamına kadar 
alınacaktır. 

3 - Askerliklerini yapmıyan bu 

gibi mükellefler cezaya çarpılmamak 

için tayin edilen günde askerlilc ;ıu -
belerine mtiracaat etmelidirler. 

lstanhul Emniyet Sandığı 
Müdür l Ugünden : 

Sandığımız borçlularından Meh
mC'din Kadıköyiinde Hasanpaşa ıııa
hıtlleslnde yeni Kasııfıli E'n yeni Ras
tan sok .. .,ındaki 5 N. Ju bostan ve 
müştemilatının gazetenizin 23/9/39 
tar1hli nüshasının 4 cü sahi!esinin 
5 inci sütununda çıkan 937/101 No. 
lu açık arttırma ilanında birinci art
tırma tarihi 19/11/939 diye ilfın e
dilmiştir. 

Doğrusu 10/11/939 dur tashih olu
nur. 

Emniyet Sandıgı 
(937/101/ 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğun
dan: 

Mahcuz olup satılmasına karar ve
rilen maruken koltuk takımı, oda 
muşambası, halı, portmanto, '4 köşe 
masa, sandalye, 16/10/939 Pazaı1.esi 

günü saat 10 dan 11 re kadar Beşik
taş Serencebey sokak 17,15 No. ela 
satılaeaktu-. Taliplerin yevmü saat 
rnezkı1.rda mahallinde hazır buluna -
cak satış memuruna müracaatları i
lfm olunur. (21061) 

SA 
ANK ARA 

12. 10. 939 
1 Sterlin 

100 Dolar 
100 F. Fran~l 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayşmark 

100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kronu 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Pengü 
100 Ley 

5.24 
130.025 

2.96875 
6.5912;1 

29.20 
69.13 

21.765 
0.9'7 
1.58'75 

13.1825 

28.288'75 
0.9525 

100 Dinar 2.(95 
ESHAM ve TAHVİLAT 

Ergani 15.59 

1933 % 5 Hazine tahvili 15.-

hasıl olrrındı. Zararı yok. Fakat artık 
bundan sonra Pat'ta cinayet olmaz. 
Esas mesele budur. 

Derek sanki bir aksi sacla gibi ce
vap verdi: 

- Artık Pat'ta cinayet olmıya -
cak. Artık gece gündüz polisin de 
muhafazasından kurtulacağız. Hay 
Allah raı.ı olsun! 

Durdu ve ilave etti: 
- Artık Dusburi ile ben Kosdon'a 

şiki'ır olarak alıkonulmıyacağız. Za -
vallı Dusburi şimdi müsterih müste
rih uyuyabilir. 

Müfettiş bir kahkaha salıverdi: 
- Yalnız, dedi, benim :faaliyet pU'i

nımı kabul ederek buradan bir yere 
gıtmedığinızden dolayı her ikinize 
de çok miiteşekkirim. Şimdi siz de 
rahal uyuyabilirsıniz. Kasabanızda 

hayat eski sakin haline doıımüştür. 

Siz Y< rın Brandon konağına yerleşe
cek misiniz? 

- Hemen şımdıdcn öyle biı· file -
rim yok. Evvela Şelzea'daki atelye -
me gidip baı;ını dinlendirmek istiyo -
rum. Galiba Dusburi'nin de biraz 
tebdili havaya niyeti var. 

· inizin de o-

, \.- ' • ; • 'i' ~ ! .. . ' . - .... • , ·~ ~ I .,,. 

ile SABAH, öGLE ve AKŞAM 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız 

Adalar Mal Müdürlüğünden: 
[Kazanç vergisi borcundan dolayı tahtı hacze alınmış olan Mavridi oğlu 

Lukaya ait Burgaz adasında Gökdemir aralığında l kapı numaralı evin 
330/2790 hissesinin 16/10/939 Pazartesi günü saat 14 de kat'i ihalesinin ya-
pılacağı ilan olwıur. «8387> 

Adalar Mal Müdürlüğünden: 
Veraset vergisinden borçlu bulunan ölü Katerina veresesinden Simi

naki Mihal ve Nilcolatanın bu borcundan dolayı tahtı hacze alınmış olan 
Heybeliadada İsmet İnönü caddesinde Bülbül sokağında 83 sayılı arsanın ta
mamı 16/ 10/ 939 Pazartesi günü saat 14 de kat'i ihalesinin yapılacağı ilAn 
olunur. «8385, 

inhisarlar Umum fl üdU r. lüQünden 
ı - Keşif, şartname ve plfını mucibince idaremizin Paşabahçe müskırat 

fabrikasında mevcut yemekhanenin müdürlük binasına tahvili ve tadili işi 
21/IX/939 tarihinde k.ıpalı zarfla ihale edilemediğinden yeniden pazarlıkla 

cksiltıneye konmuştur. 

II - Keşıf bedeli 23755.84 Ura muvakkat teminatı 1781.69 liradır. 
III - Pazarlık 19/X/939 Perşembegünti saat 14 de Kabataşta Levazım ve 

mtibayaat ;;;ubesindeki alım konıisyon unda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün Levazım Şubesi VC>Znesinden ve İzmir, An

kara Başmüdürlüklerinden 119 kuruş mukabilinde alınabillı'. 

V - İsteklilerin pazalık için tayin edilen gun ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte me2kür komisyona gelmeleri ilan olunur. c8159> 

Adalar Mal Müdürlüğünden : 
Kazanç vergisinden borçlu bulunan İı.marağdanm bu borcundan dolayı 

komisyonca tahtı hacze alınmış olan Burgazadasında Mezarlık sokağında 1 
kapı numaralı evin 16/1 hissesinin 16/10/939 Pazartesi günü saat 14 de kat'i 
ihalesinin yapılacağı ilfın olurnur. (8386) 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden 
.23/1/939 tarihinde konvansiyonel katnrile Avrupaya giden ve bilfıhare 

avdet ettikten sonra, 30/5/939 da tekrar Avrupaya gidip 6/8/939 da avdet 
eden Ali Rıza oğlu Mustafa Şekip Yıldırımın Uzunköprü gümrüğiınce kendi
sinden alınmış olan bir para işinin halli için on gün içinde İstanbul gümrükle-
ri başmüdürülüğüne müracaat etmesi .8301> 

------- ----- - ~------- ----~--

i S TAN büli'ÜEOI YESiN DEN 1 
Hadımköy - Terkos - Karaburun yolu şose tamiratı açık eksiltmeye ko

nulmuştur. İhale 16/10/939 Pazartesi günü saat 14 ·de daimi encümende ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 5000 lira 55 kuruş ve ilk teminatı 375 lirn 4 
kuruştur. Şartname Zabıt ve MuameHit Müdiirluğü kaleminde göri.ılcbillr. 
Taliplerin buna benzer en az 3000 liralık iş yaptılı:larına dair Nafıa Müdürlü
ğünden ahıcaklan fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz ,·eya mek
tupları ile ihale günü muayyen saatte daimi encumende Jıulunmaları. (7803) 

kındaki fikrinizi değiştereceğinıze e
minız. O giln geldiği zaman, Bran
don konağının kapılarını açarsınız. 

Rahat rahat oturursunuz. Oradaki 
bütiın o güzel heykeller ... 

Derek müfetti§in sözünü kesti: 

- Emin olunuz, dedi ,ilk işim o 
heykelleri oradan kaldırmak olacak. 

- Orasını siz bilirsiniz. Benim 
san'at zevkim sizinki kadar pek öy
le mütekamil değildir. Fakat Plat'a 
döndiifijnüz zaman herhalde bir zi

yafet vereceğinizi ümit ediyorum. 
Hatta böyle bir ziyafete beni de da
vet ederseniz, dogrusu çok memnun 
kalırdım. Çiinkü rnalCım ya., bu işte 

epeyce emegimiz geçti. İsterseniz, bu 
ziyafeti matem müddeti olan altı 
ay geçsin de ondan sonra verinfa. 
Bilhassa beni de çagırmağı unut -
mayınız ha! .. 

-29-

HEYUL~ 

Meri Detmar, gazetede nihayet , 
Kosdon'un cesedinin bulunduiurıu o
kudugı.ı zaman aca.ip hisler içinde 
kalmıştı. Bu gazetevi masanın üzeri-

yar bir kadın oturınus, örgii örüyor
du. Bu ıhtiyar kadın Merl'ı ızözbebeği 
kadar seven teyzesi Emili idi. 

İhtiyar teyzenin iğneleri mi.ıtema
diyen ıı:liyordu: 

- Kızım, sen Rişar Kosdon'u ha
kikaten sevmiyorsun ... Benim anJadı
ma göre, sen farkında olınıyarak 

Doktor Haddon'u seviyorsun. 
Genç kız gözlerini yanan ateı;e dilc

ti, sonrıı başını salladı· 

- Hayır, dedi, öyle değil, öyle de
ğil! Doktor Haddon hiçbir zaman 
bende Ko~don'un bıraktıgı hisleri bı
rakmadı. Arada çok fark var. Kosdon 
yine Kosdon'dur. Hattfi doktor Had
don ıle beraber bile ·olsa, kat'iyycn 
Plat'ta yaı:amamağa karar verdim. 

Tam o sırada dışarıdan bır mo
tör sesi duyuldu. Az sonra bir otomo
bil kapının önünde durdu. 

:ıvı:er:ı ayaga kalktı ve birdenbire 
sarardı: 

- Haddon geldi, dedi , halbuki tey· 
zeciğim, ben şu dakika hiç onu gör
mek istemiyordum. Kendimde tuhaf 
bir iktidarsızlık lıis:;ed"yoı·um. 

Kapı açıldı ve doktor Huddon ıçe
riye gııdiı 

13 1 inci Teşrin Cuma 
Saat 12.30 Program ve memle 

saat ayarı. Saat 12.35 Ajans ve 
ieoroloJI haberleri. Saat 12.50 T ' 
müzlfl (PJ.) Saat 13.30 - H.00 
al.il karışık program - PL) Saat 18 
Program. Saat 18.05 Memleket s 
ayarı, ajans ve meteoroloji haberi 
Saat 18.25 Törlı: müziit (FaSJI he 
U). Saat 19.10 Konuşma (Hafta 
Sp0r Servisi). Saat 19.25 Türk m ·· 
ii. CalanJar: Vecihe, Fahire, Re 
Fersan. 1 - Okuyan: Semahat · 
denses. 2 - Okuyan: Necmi Rıza 
bıskan. 3 - Okuan Safiye To 
Saat 20.10 Temsil. Saat 21.10 Mü 
(Radyo Orkestrası - Şef: Dr. 
Praetorius). Saat 22.00 Ajans, ili 
esham - tahvilat. Kambiyo - N 
Borsası (Flat). Saat: 22.20 M"" 
(Cazband - Pi.) Saat 23.25 -
Yarınki program ve kapanış. 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLEDİLMİŞ ŞEKLİ 

ı ~14.517891 
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ı 2 3 • 5 tı 1 e 9 ıı 

SOLDAN SAGA: 

ı - Zaman - Bir vapur mni. 
Para - Çok limn bir madde. 3 
Düşen. f - Beyaz - Alakasız. 5 
Susan - Zaman. 6 - Boş zaman. 
Ayırmak. 8 - Rakam - Bir Bel 
tehrl. 9 - Kıymetli bir taş. 10 
Kınnızı - ... e kadar. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Çorbada lizım - Snal, 2 

Zaman - Kat - Dur. 3 - Emri b 
Vücuddmüzde bir yer. f - Bir 
harfi yok - Vilayet. 5 - ilk h 
olur a dikkatli. 6 - Duruş - Meş 
san'atkar. 7 - Tamam - Meşhur 

müessesenin firması. 8 - Zam 
Ekleme. 9 - Terbi) e - Oraya 
dar - Bir nehir. 10 - Duvar -
mek. 

TAKViM ve HAV 

13 BiRtNCiTEŞRİN 1939 
CUMA 

Hicri: 1358 &umi: l3 

10 uncu ay Gün: 286 Eyllıl: 

şa.ban: 29 Hızır: 1 
Güneş: G.09 Akşam: 17. 
ÖğJe: 12.00 Yatsı: 19. 
İkindi: 15.07 imsak: (. 

HAVA VAZİYETİ 

Yeşllköy meteoroolji istasyonu 
dan abnan malfımata nazaran, 1 
yurdun Kocaeli, Trakya ve Ege 
gelerlnde çok bulutlu ve mevzii 
fışh. Orta Anadolunuıı garp kı 
larında bulutlu, diğer boigelerd 
mumiyctle açık geçmiş. Ruzga 
biıiun bölgele ·de şarki istlkame 
garbi biılgclerde orta, diğer yeri 
hafif, Ege de .zındl' kuvvetli e 

' 


