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ALMANYA İNGİL TEREYİ ·MAHVETMEK İÇİN 
SOVYET, İTAL YAN YARDIMINA GÜVENİYOR 

• 

lngiltere Ve F ransanın Kararı Sulh 
• 

ihtimallerini T amamile Uzaklaştırdı 

Bil ARAF DEVLETLERİN BiRKAÇ GÜNE KADAR 

YAPACAKLARI TEŞEBBÜSE BAGLI BULUNUYOR 

MOSKOVA MÜZAKERELERİ 

Saraçoğlu temas
larına devam ediyor 
Hariciye Vekilimizin D Ün Kremlinde 
Yaptığı Müzakereler 2 Saat Devanı Etti 

Moskon, 13 (A.A.) - Türklye 
Hariciye Vekili Şükrü Saraçoj'Ju 
bugün saat 17 de Kremline Kfde
rek komiserler heyeti reisi ve Ba.
rlciye Komiseri M0Jotof1Ia rörüş
mü.ştür. 

Moskova, 13 (A.A.) - Türkiye 

Harfc1ye Vekili Şükrü Saraooilu 
nun bugün saat 17 de Molotofla 
yaptığı mülikat 2 saat sürmüştür. 
SOVYET ZİRAAT SERGİSİNE 

GİDECEK REl'E'l'blİZ 

Meb'us Ahmet Şükrü Esmer, Re
şat Nuri Gidıtekin, Sadri Ertem 
bu akşaml<i ekspresle İstanbul& 
hareket ettiler. 

Heyetimize İst.aııbulda mubarrlr 
Suat Derviş de llllhak edecektir. 
Heyet Pazar rinü İstanbuldan ha
reketle Ertesi giinü Odesaya vara~ 
cak ve ayın 18 inde de 1\-Ioskovada 
bulunmuş olacaktır. 

Moskovada. sergiyi gezecek olan 
Ziraat Vekilimiz ve refakatinde-

Ankara 13 (İkdam 1\-luhabirin- ki zevat daha bazı tetkikler yap-
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Cemberlayn'in de 
• 
Istemiyar, Fakat Hitler Harp 

Yardımından 

den) - Maskovada açılan büyüle tıktan sonra ayın 27 sinde mem-s ti • zira.at sergisine davetli bulunan leketimiı.e dönmek üzere Mosko-
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Nutku Mutedil Emin Olduğunu 
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r ın ın Vazife$İ ldar~; Daladye Dün Kabinede 
Söylüyor Almanlar Yıldırım 

Hükumet 

Ettikleri Mi lletlerı = 

Herşeye Rağmen 

Sulha Kavuşturmaktır. 
: ~AIL..KAN!b.ARDN VA~üVE:Tö 

: Hakkında İzahat Verdi 
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Fransız Başvekilinden sonra Çem-
be.rlayn de nihayet beklenen nutkunu 
söyledi, Bu nutuk ta. evvelce tahmin 
edildiği gibi, mutedil ve mümkün ol
duğu kadar sulhperverauedir. 

Zaten İngiliz Başvekllinden başka 
türlü ida.rei kelim etmesi de beklene
mezdi. Geçen sene bu tarihlerde 
(Çeko Slovakya.) meselesi çıktığı 

gündenberi hep uyuşmak yolunu tu
tan, bu yolda yehnişlik ihtiyar olma
suıa rai'men tayyarelere binip mütc
nıadiyen (Münib) e taşınan ve niha
yet muhayyel bir su1h yolunda. (Çek)~ 
miJJetlnJn de feda edilm~sine kara.r 
veren adamın, bir sulh teklifi müva
cehesinde perhizsiz söz söyllyebilece· 
ği zaten kimsenin hatırına gelemez
di. 

Maamafih nutkun verilmiş olan te
ahhiltlere sadık kalıuacafı hakkmda.
ki kısımları oldukça kuvvetli ve 
kat'idir. Meselfi. Lehistan faciasından 
bahsederken "Bitler cebir ve kuvvetlo 
elde ettiği zaferin taraf11D1Zdan kabu
lünü istiyor. İngUtere bunu asla ka
bul edemez ve edemiyecektir» de· 
mektedir, kJ bu teminatın tekrar edil
mesi, Lehistan emrivaki karşısında 

nasıl olsa boyun eğileceği hakkında 

hasıl olan şüpheleri izaleye hayli 
uıedar olacaktır. 

Filhakika Lehistt'/ı meselesi, İn&"ll· 
tere ve Fransa. için bir namus borcu
dur. Bu iki devlet araya girip te 
(kefalet) vermiş olsalardı, şimdi kü
çük Baltık devletlerinin yaptıkları gi
bi. ihtimal ki Lehistan da nzlasmayı 
tf'rcih edecekti. Vakıa Almanlarla uz
laşmanın ne demek olduğıınu şu son 
bil" senelik tecrübe ile bütün dünya 
a.•ıl.tmıı;:tır . 1.chistan •la uzlaşma yo -
1unu tutmuş olsaydı , siyasi istiklili 
şiipbesiz şimdiye lladar ya elinden 
gihniı5ti veyahut gitmek üzere idi. 
Fakat ona mukabil hiç olmazsa mem
l"ket tamamiJe beyhude yere ytlnıp 

ytinlmamış olur, <Cemberlayn) in 
dediği gibi yüz binlerce masumun yok 
yere kanına girilmemiş bulunulurdu. 

Bu faciadan sonra ise artık tutu -
labilecek tek yol, Almanlarla sonuna. 
kadar harb~erek ·· De. yapıp yapıp, 

a z veya çok -müstakil bir Lebistanı 
(Arkası 3 Ünctr sayfada) 

EBUZ.ZlY AZADE 

İngiliz Başvekili Çemberlayn Bu 
Gün Yeni Bir Nutuk Söyliyecek 

Amstcrdam, 13 (A.A. - "Algemeen Bandelsblad» Bitlerin dün gece Ha
riciye Nezaretinde en samimi arkadaşlarını toplıyarak Çemberlayn tarafm
d3n söylenen nutkun metnini tetkik ettiğini bildirmektedJrler. 

Biraz sonra Hariciye Nezareti namına söz söylemeğe salihlyeitar bir p.t, 
ecnebi gazetecilerine Alman nokt.ai nazannı şu suretle izah etmiştir: 

ı - Londra. ile Berlin arasında noktai na.zar teatisi devri geçmbjtlr. 
2 - Bitaraf devletler, Amerikanuı idares'lnde harekete geçerek sulh le

Jıinde olduklarını ve Londra ile Parise uzun müddet müzaharet edemiyecek
lerini İngiltere ve Fransaya biJdirdlkleri takdirde «Ne kadar genişliyeceği 

meçhul» olan bir harbin önüne geçmek kabil olacaktır. 
3 - Almanya, SovYetler Birliğinha kendisine karşı giriştiği teahhütıere 

tamamile sadık kalacağından cminclir. 
4 - Almanya, halihazırda bile harbi istemiyor. Bu itibarla Fransa ve İn

glltereye Uindıarp etmiyecekiir. Yalnız kendjstnl büyük bir enerji Ue müda
faa. edecektir ki bu hal, kendJsini bir «Tedafüi taarruz» da bulunmağa. sevke-
de bilir. 

5 - Almanya, bitaraf devletlerin muhtemel bir teşebbüste bulnnma1arı

nı bir müddet daha bekliyecektir, 
Londra, 13 (A.A.) - İtalyanın yeni Londra büyük elçisi Bastianni'nin 

yakında muvasalat edeceğinden bahse den Manchester Guardian gazetesi, 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

lngil!Z Orduları Kumandanı GORT 

·------------·------

Dün Yüzyirmi Bin S. Rusya - İngiltere 
Kişi Helsinki t icaret müzakere-

,Şeh ri n i Terketti! leri devam ediyor 
\Amerika Rusların Finlandiya- Amerikada Bolşevikliğin 
yı İstilasına Mani Olacak/ Garbe Yürüdüğü Söyleniyor 
Sovyet Kıt'aları Estonyaya Gird iler 

Londra 13 (A.A.) - Alman 
radyosun~ göre Moskova diplo
masi mahafili. Aaland aıdaları 
meselesinin, dün öğleden sonra 
Ruslarla Finlandiyalılar arasın
da yapılan müzakereler esnıısı.n
da görüşülmüş olduğunu bıldır
mektedirler. 

1 

1 

i 
adaların tahki:mine müt$?allik o
lan Finlandiya ve İsveç projesi
ne muilıalii bulunmaktadırlar. 
FİNLANDİYA BAŞVIDKİLİNtN 

NUTKU 
Finlandiya Başvekili Cajander, 

İsveç radyosunda verdiği kısa 
bir hitabede, Finlandiya devlet 

Çemberlayn'ın Nutkunun Akisleri 
Londra, 13 (Hususi) - İyi ha- J 

ber alan maıhfillfil'de ,beyan olun
duğuna göre Sovyet Rus.ya dele
geleri Londrada müzakerelere de
vam etmektedirler. Sovyet lbü -
yük el<;isi Maiski geçenlerde ya
pılan mübadele anlaşmasına mü
m~sil bazı anlaşmalar daha ya -

• · ni sö lemektroir. 

AMERİKADAKİ KANAAT 
Nevyork, 13 (A.A.) - Saibah 

gazeteleri, Çembarlayn'ın nutku
nu tamantile tasvip etmekte ve 
bu nutkun Alman fütuhatını tev
sik ede<:<ık bir sulh akdinden 
kat'i surette imtina demek olıdu
ğunu yazmaktadırlar. 

(Arkası 3 üncil IJ8l'fada) 

Harbi Y apmıya Ne 
Zaman Başlıyacaklar 
Garp Cephesinde Umumi Bir 
Sükunet Devam Ediyor 

Parls, 13 (A.A. - Dün havanın 

güzel ve &'ecenin sakin ve berrak ol
masına. rat.men, Alman tayyareleri 
son 24 saat zarfında hiobir faaUyei 
l'Östcrmemişlerdlr, Tayyareler, hu -

dudun öbür tara.tına ge(lmişlerse de 
taarruza benzer hi9bir harekette bu
lunmamışlardır. 

Ayni. veçhile Alman bataryaları 

faailye!lerlni aşikar surette azaltmış-
la:rdtr. 

Askeri müşahitler. bu süküoeilıJ bir 
fırtınaya. takaddüm eden bir sükônet 
olup olmacbh suallnJ sormaktadır -
lar. 

Bi13.kis Fransız keşif kolları Baardt 
ormanı tarafında. süratli keşifler yap
!_lll.Şlar ve birçok Alman gruplar1J!ı 

tuzağa düşürmüşlerdir. 

FRANSIZ TEBLİGİ 

Paris, 13 (A.A,) - '19 numaralı 

harp tebliği: 
Cepbenln heyeti umnmiyesinde ge

ce, sakin geçmişür. Vandt mıntaka ... 
smd[l. düşmanın keı,tf kolları 

püskürtülmüştür. 

BATIRILAN ALMAN 
TAHTELBAHİRLERİ 

geri 

Yarı resınl bir tebliğde bildirildi· 
iine göre geçen Eylfil ayında. ız Al
nıan lablelbahlrl batını~ veya. aill' 
hasara uğramıştır. 

Berlln, 13 (A.A.) - Umumi ka.rar
giih tebliğ ediyor: 
Şark cephesinde kıt.aa.tm Ruslarla 

Almanıarm menfaatiar oldukları hat
ti dofru yapmakta oldukları hare -
kit hJtama ermiştir. 

(Arkası 3 üncü .ayfada) 

M aca r is t an 
Hududundan 
Basarabyaya 
BUkre9: 13 (A,A.) -

Royter bildiriyor : 
Macar • Rumen an

laşması üzerine Ma
car hududundan çeki· 
lecek olan Romanya 
kıtaatından bir kısmı
nın Basarabyaya nak· 
ledileceği blldirllm•k· 
tedir. 

LEii 
Sanatkôrın Değeri 

Ertuğrul Muhsin bir gün: «.Ben ko· 
mik Hasa nefendiyi kahvede iav1a 
oynarken gördüm de göı:ümden düş~ 
tü.» demiştJ. Ben de diyorum ki: ttEr
tuğrlll Muhsin! meyhanede görmedi
ğim Jçio takdir ederim.» 

Her mesleiin icap ettirdiği fera .. 
gatlar vardır; fakat sözün taın mi -
ni.sile nefsi feragati san'atkirın mü~ 
ıneyyiz vasfıdır; bilhassa sahne san'at
kU'ınm. 

San'atki nn da, her beter &iDI, 

zaafları vardır, kul kusursuz olmaz, 
demişll':r. Fakat san'atkıir, .her be.şer .. 
den faz.la. zaafınJ saklamaia, her kul
dan fazla ku~no &"izlemeğe mec
burdur: E!er şahsına hürmet besJi ... 
yorsa. 

Bir ressamın, bir şairin, bir edibin 
eseri karşısında Ji.l ve hayran kalı
rız, bu lıayranlık bizi eserin müvel
Hdine karşı derin bir hürmet duy-

(Aikası 3 üncü sayfada) 
S:ELAMİ İZZET SEDES 



SAYFA-! 

= 
Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 

GENERAL KEMAL KOÇER 

Feda kar lıkla ifa lnel olunun, Vazifesini 
Eden Kumandanlarına Teşekkür Edilmişti. 

En Fazla 
• 

ihtikar Nede 
Yapılıyor 

İKDAM 

\ Bir Kişiyi Maarif 
löldürdü İki Kişi Kütüphaneleri 

Ağır Yaralı Genişletiyor 

Karavel bütün şiddet>!e !ima- ' 
n ı sarsmakta ıdi. İııebolunun a- ' 
tak çocukları küreklere sarılmış, 
k•y:ya reislerini çıkarmak için 
bütun kudrel1lerini sarfediyor -
lard .. Sular filikayı dolduruvor
du kürek çok güçlülcle çekile
bilıyordu. 

Teminat. bır uçuruma da sürük
lemek icin olabilirdi. Karakterle
re numara vermek mümkün de
ğildi. Yardmcı ile birlikte tehli
keye sürüklenmek te ince siya -
setlerin cilvesi idi. Uzun zaman
dat>beri •bizimle iş ortaklığı eden
ler, ıbazı kimselerin kazanılımak 
istendiğini de söylüyorlardı. 

Tıbbi Eczaların Fiatların

daki Pahalılığın Sebebi 

Dün 
Bir 

Çarşıda 

Cinayet 
Feci 

O.du 
Talebenin Okuma Zevki 

Tatmin Edilecek 

Donanma da kıyıdan süra+!c 
açılıyordu. flainane bir makf;at 
takip edildiği seziliyordu. Çok 
ge<;.medi. ıki torpito limana ve 
şehre areş ~~..,.,aya .ba !adı ve zırh
lı da bu ma.ıfoti gösterdi. Dii1;en 
mermilerin kaldırdığı ilk su sü
tunları filikayı batırmaya kiıfi 
gcııni.şti. Neyir v~ !lika mürette
batı yüzerek kıyıya çıktılar. Ka
sa-banın her tarafında rnErmiler 
büyük tarakalanla patlamakta i
di. Bereket versın ki, sokak ara
larında henüz uzaklaştırılmıyan 
cephane kısmına U;ıibetler oLrna
mıe:tı. Tamam 83 mermi hle va
zu~sini başardı)!ına kanaat eden 
donanma, bazı b'naları, adliye 
dairesinin bir kı:smını tahrip et
m.ş, Hilaliahm.-re ait külliyetli 
m.ktardaki p ınuk balyelerini 
·akmıştı. 

Ertesi gün beynelmilel hayır 
ccmiyetı!erine merıısup bir heyet, 
Amerika barıd ıralı iki torpi to ile 
gelerek bombardımandan müta
h 1 hasarı l'eSbit etmek üzere 
müsaade istihsal ebmek arzusunu 
izhar etmişlerdir. 

.ıxeved• de bulunan Mı.ilü Mü
dafaa Vekili de şehre muvasa -
!atla geı!en hevetin şehre çıkma
sı ı tasvip ıbuyurmu tur. Heyet, 
hasarat ve zayiatı tetkik ve tes
bit etti. 

Vapurlar vüklcrini cıkarır çı -
karmaz uzaklaşmış oldukların -
dan donanma ateşlerine maruz 
kalınadı.!ar. 

0 İnebolunun, vazifesini bü -
vük fedakarlıkla ifa eden kuman
danlarına tesekkür edilmişti. 

Bu top ateşler:!, intlba:lıı .bir kat 
daha davet ediyordu. Burunla 
beraber sevkiyat muntazaman de
vam etmi:;ti. 

TEHLİKE ATLATAN ARARAT 
Haziran 338 de Araraı... vapuru 

mühimmat ve esyayı hamilen !
nı:boluya tahrık edilmek üzere 
tertibat ittihaz edilmi~ti. Bir ta
raftan sevkiyattan tevekki edil -
mesi İstanbuldaki mes'ul aılika
darlar tarafından ihtar ediliyur
du. Öte taraftan, vaziyet sevki
yata deıvama icbar edeyordu. Va
pura mal vermekte güçlükler ol
makla beraıber, al.nan ciddi ted
birler sayesin.de bu güçlükleri ik
tiham etmek ıe kabildi. Cepha
neliklerdeki memurlar vakit va
kit vazifclerınden ayrılarak A
nadoluya çekilmek mecburiyetin
de kalını.şiar. Yerlerine geçenler 
de tehlikeden kaçınmıyan atıl
gan kimselerdi. Albay merhum 
Sa "ihe velince, o, sonuna kadar 
ve neye

0

anal olursa olsll"n, lbu teh
likelere ~ğüs 1ıcrebil ek bir ka
rakterde idi. 

Istirahatini arayan takipçiler, 
gecenin karanlıklarından istifa
de etmesini .bilen cessur kafile
leri.mizin izinden yürümesini de 
bilmiyorlardı- Esasen takipçiye 
itimat, ıbi~im i<;m kolaylıklar te
min ediyordu. Her vazifedar, yal
nız nöbeti müddetince ve mes
uliyet dairesinde dönüı;> dolaşır
dı. Birçok gecelL'r, iş görülmedi
ği hatlde, keşif içil} tetkikler ya
pıldığı vôlti idi. Yardımcılarımız, 
kendilı:rine güveniyorlardı. Fa
kat bu yardnrun hududu vardı. 

Beynelmilel inzibat teşekkül -
!erine mensup ve yeryer faal o
lanlar eok muılıtelif renhler gös
terİ\:!!rlardı. Şahsi kanaatle!·e yer 
vermek te liizımd .. Birisile gö
riişürsünüz, ılıürriyeti i~in sava
şan kahramanların havranıdır; 
ayni millete mensup ve lımanın 
inzibatile :ılakadar bir diğeri men 
faatini büSbütün başka cihette 
ara.maktadır. Mes'ul ol.rnadığı za
manlarda takibe koyulanlar, av
lanmak istivenler eksik değildi. 

İstanıbulda .büyük harı;ıte kar
şımızda bulunanların birçoğu -
nun limanda vasıtası v·e eleman
ları vardı. Menfaati haleldar 
olan ise, dahilden de aldığı kuv
vetle, bu cephedeki mesaiyi aka
mete uğratmak içiın, takip edi -
yor, müracaat ve iddia ediyor, 
hatta öğrenebildi~ hamivetli zat 
!arın tevkiflerini de talep ediyor
du. Teenni tavsiye edenler de 
haklı değillerdi, denemezdi. 

Şirketin yardmı:Jarı öğrenilmiş
ti, şırket üzerinde de tesirler de
vam ediyordu. Hatta, çok garip
tir, şirkete fazla ücretle se\•ki -
yat yaptırmak istiyenler de bu -
lundui(unu direktör söylüyor ve 
verdiği vadi yerine getirmeyi bir 
namus .borcu bildig;n i de ilave 
ediyordu. 

Hamyeti inhisar altına almak 
kimsenin akl:rıdan geçmez. An
cak, bu tehlikeli yol da teşebbü
se koyulmak istiyenlerin, bir ta
raflı garanti ile iş görmek kabil 
olmadığını bilmedikleri de iı.şi -
kardı. Bütün İstanıbula şaımil ve 
en kuvvetli elemanlara sahip bir 
te:;ekkülün en emin yollardan 
yürümekte oldui{u idrak edilmi
yordu. Bazı denemelerin akame
te uğramast bile bu ıstikamette 
yürümekten ibu adamları \'azge
çirememişti. 

Ararat, bu defa, büvük endişe 
ile yükletildi. Yükleme i:;i pü -
rüzsüz cereyan etti. Casusun fa
aliyetin hitamını beklemesi ve 
büyük hasılat alacağı bir anda 
müdahale etmesi bizce de ma -
lümdıı. Vı>pur limandım ayrılsa 
da yolda tutulması yine ihtimal 
dahilinde idi. 

Vapurda komu;cr, bu sefer de 
Hogasyandı. Vapurun hareketin
den önce müayeneye gelenler 
dostluk eseri göSterm · ler ve ay
rılmas!I)a mQ:ıaade etmişlerdi. 
Vapur, akşam üzeri yola çıktı ve 
boğaza tevt>ecüh etti. Bü}'iikdc
rede de diğer bir milletin kontro
lünden daha geçmeli idi. 

Vapur, Büyükderede durur 
ve komiser, aliıkadarlar müra
caat eder, aksam yemeği hazırlı
ğile meşgul nlanJar vapurda ne 
bulunduğunu ve nereye gidildi
ğini sorarlar. Cevaıben, vapurda 
kömür .bulunduğu ve Karaıburu
na kadar gidilerek terkos kum
panyasına verileceği söylenir. İş, 
ehemmiyetten aridir, muayene 
zahmetine de dej!mez. 

Vapur, ıboaazdan ayrılır ve de
nize açıJır. Bu vapurun saygısız
ca hareket etmesi doğru değildir. 

.(Arkası var) 

EDEBi ROMAN: 44 

Karlı Bir Kış Sabahı 
~ Selami izzet - Mefharet Ersin 

i.;:erdc bir karyola gıcırtısı, a.r- \ 
k.ı.dan halının üstünde çıplak bır 
ayaK sesi duyuLdu; Yusuf Am~a , 
ley ek gibi ince .bacaklarını or
teı uzun geceliği içinde, saç baş 
k•cnakarışık kanıyı açtı; gözle-
r ni ul!uştura uğustura: 
~ Ha> rola, ne var, re oldu? 

D di. 
Dilb ~te bir solukta gördüğü

nıi ar !attı. Yusuf Amca. 
-- İlahi Dil.beste dedi, bunda 

kc>rkacak ne var 
Ve katıla katıla 11ıilmeğe baş

ladı Dubcste sinirlend : 
gör-

ıb konu -

gecesi, kanları fıkır fıkır kaynı
yanlar seninle benim gibi erken
den yataklarına oirip mısıl mışıl 
uyumazlar ... 

- Yani ne demek istiyorsu - 1 

nuz? 
_ Demek istedığim fu;ikar. Kian 1

1 

bilır hangi talili çı lt, mehtabın 
safasını sürüyor. Bu safada doğ
rusu küçük köşkte sürülür ... Am
ma sen çiftliği haydutlar bastı, 
kösklte cinler periler dolaışıyor 
diye u;rar edecek.sen, o zaman gi-

1 der, etrafı şöyle bir kolaçan ede
riz. 

- Haydi gidelim, bakalım am
ca. 

- Öyle ise biraz dur da baca-

ihtikar vakalarının en çok mev 
zuwbahs olduğu ticaret sahası, tıb
bi ecza tiçaretidir. Bunun sebep
leri hakkında bir depo sahibi, şu 
izahatı veriyor; 

- TJbbi müstahzerat sahiple
ri müııkül vaziyette k~lardır. 
Çünkü elimizde tıekadar mal var
sa, perakend~le~ tarafından sa
tın alınmıştır. Depocular da ayni 
vaziyettedir. Ellerindeki malla
rı, bütün eczacılar almı.stır. 

Bunun neticesinde, depolarda 
sto~ mal kalmamıştır. 

Çünkü t.bbt eczanın ekserisi 
Almanyadan gellT'~kteydi. Al -
manyayla aramızda ticari bir mü
nasebet mevcut olmadığı için bu
na imkan yoktur. Sovyet ticaret 
mümessilliği de peşin parayla ilaç 
satmaktadır. Bunu da bu şekilde 
tedarik etmiye imkan yoktur.• 

- ----00000---

B ELE Dl YE 

imar Edilecek Yerler 
İmar edilecek yerlerin imar

dan evvel ve imardan sonra re
simleri muhafaza olunacaktır. 

--oO<>--

MAARiF 

ilk Tedrisat Kadrosu 
İstanbul ilk tedrisat kadrosu 

tamamlanmıştır. Vilayet dahi -
linde yeniden nakiller yapılını
yacağı gibi, şehir dahilindeki mek 
teplerin kadroları da dolmuştur. 

Cumhuriyet Bayramı 
Haz-rlıgı 

İstarJbul mckd,>leri Cumhu
riyet bayraırnı için hazırlıklara 
devam etmektedirler. Lise, ens
titü, ro.uallim mektepleri ve or
ta mektep izcileri merasime iş
tirak edeceklerdir. İik ve orta 
mektepler: mahallerinde mera -
sim yapacaklardır. Salı günü sa
at 15 d~ /bütün mekteplerin be -
den tenbiyesi muallimleri umumi 
bir toplantı yapacaklardır. 

--<>00---

EKONOMi 

Mektep levazımı 
Maarif Veka1etı neşriyat u

mum müdürlüğü, İstanıbul sana
yi bır.iğ. den, mem!eketimizde 
yapılan vazı mürekkebi hakkın
da malümat istem:ştir. Maarif Ve 
kale i QJektep mal.,emesıni ucuz
laştırmak için bir p!"Ogram ha -
z:rlamıştır, ,bu proırrama göre, 
yazı mürekkcföi, defter, kurşun 
kalem; gibi -burada imal. edilen 
mektep malzemesi n1ümkün ol
duğu kadar ucuza satılmasını te
mine çal,,,acaktır 

ihtikar Yapan Firmalar 
Dün ticaret müdürlüğüne ihti

kar vak'alan hakkında yeni yeni 
ihbarlar vaki olmuştur, ticaret 
müdürlüğü piyasa memurları, 

bu ihbar !arın ciddiyeti etrafın -
da tetl<lkler yapmı3lardı. Bu tet
kiklerden sonra, ciddi telakki e
dilen ihbar vak'alan, bugün top
lanacak olan ihtikar komisyo -
nunda görüşülecektir . 

İçine kurt düsen ihtiyar ka -
dm dısarda helecan içinde bek
lerken amca hemen giyindi, e -
linde baston odasından çıktı. 

Yan vana, sessiz adımlarla mer 
divenleri inerlerken amca sor
du: 

- Galiple Pakize misaflrl:kten 
döndüler mi? 

DıLbe.ste hayretle duraladı: 
-Heo beraber gelm 'niz mi? 
- Hayır. 

- Nasıl olu;? 
- Basbaya(iı oldu işte. Ben sı-

kıLdım kaçt.m, komşuların ara
basile geldim, onlar kaldılar. 

- Öyleyse daJıa gelımediler; 
gelmiş olsalardı otomobilin '-esi
ni nasıl olsa du;·ard•m. 

Sustular ve gene sessiz, çıt çı
karmaı1tan sakmarak köş)<ün ar
ka bahcesine açılan kapısından 
dışarı süzüldüler. 

Yeni cilalanmış parke dö<eme
leri gibi kaypık çam ignelcri ile 
dolu koruluktan, obinbirlerine tu
tuna tutuna ıtecip koruluğun ete
ğindeki köşkün arka t:ırafma gel
diler. 

Dün sabah saat on raddelerin- Maarif Vekaleti halkın ve mek 
de çarşıda bir cinayet işlenmiş tep dışında taleıbenin kitaıp zev-
Hamza Bakır adında biri bir pa- kini tatmin etmek için esaslı tde-
ra meselesinden çıkan kavga ne- bir almaktadır. Yapılan istatis-
ticesinde bir adamı öldürmüş iki tiklere ~re taleblerin mektep -
kişiyi de ağ.r surette yaralamış- teki mesailerinin haricinde kü -
tır. Hadise şöyle olmuştur: tüphanelere fazla rağbet .göster-
Kuınkapıda Telli adalar soka- dikleri enlaşılmı.ştır. Vekalet, bu-

ğında 9 numaralı evde oturan nun üzerine kütüphaneleri ge-
Hamza Bakır ile ayni ovde otu- nişletmiye karar vermiştır. Vi-
ran Yervant ve Garbis adında lavetlercieki kütüphaneler vi-
iki kardeş ve bunların kaynı o- lavet emrinden alınarak Maarif 
lan Sironik bir müddet evvel Vekale'ine bağlanm:ştır. 
ortak olmuşlar ve Anadoluda do· İstanbulda on altı kütüphane 
laşrnıya ve kumaş faniliı ve sai- vardır. Bunlardan Beyazıt, Süley-
re satmaya başlamı~lard.r. Ev- maniye ve Fatih kütüphaneleri 
velii ışler oldukça iyi gitmiş fa- umumi kütüphane olmuştur. Di-
kat sonraları i!;Ier pek iyi gitme- ger on \İC kütüphane bu kütüp -
mi!; ve İstanbula dönmüşlerdir. haneler'n şubesi halinde kala -
Buraya geldık'cn sonıra Yen.ant caktır. Vekalet, ayrıca külüpha-
ile Ganbıs ve kayni .3ironık Kam- neleri zcnginle5tirpıek maksadi
za ile ortaklığın devam edwnesini ı le yeniden kitap mübayaasında 
istememişler ve Hamzanın habe- ı bulunacaktır. 
ri olmadan Kapalıçarşının Mah- ---00000-· 

mutpaşa tarafındaki kapının ya- · L 1 M AN 
nındaki 16 numaralı bir dükkanı -- • • 
kira1ıyarak !anıta çorap vesaire l:kenderun Lıman TeşkılAtı 
ti.caretile meşgul olmıya başla- 1 İskenderun. liman işletmesinin 
mışlardır. d 

Bundan haobrdar olan Hamza kadroları Vekalet tarai;n an tas-
dık edilmiş' 'r. Buraya şehrirniz

dükkilna giderek or}aklarına yap- den mütehassıs memurlar gönde 
tıklarının do)!ru olmadığını söy-
lemiş, ya ortG·klığın devamedil _ rilecektir. Bunlar seçilme)!e baş-
mesini veyaıhut kaybet.iği para- lanmi<tır. 
Jann kendisine iade edilmesini ---oo---
istemist..ir. 1 N H 1 S A R L A R 

İki kardeş ile kaynı bu teklifi 1 UZ Fiı•atları 
ne kııb.ıl ne de reddetmişleıdir. J 

Hamza nihavet dün saıbah saat 
onda dükkana giderek eski or -
taklarından kat'i cevabı istemiş 
red cevabile karşılaş nca da ta
bancasını çekıerck ate~ etmi}1e 
başlamıstır. Çıkan kur~unlardan 
üçü Yervantın karnına biri Gar-

İnhisarlar idaresi Anadoluda
ki tuzlalar.n tevsii için mühim bir 
çal•şma orogramı hazırlamıştır. 

Tuz istih•alinin maliyet fiat
ları ucuzlatılarak satış fiatları -
nın yeniden indirilmesi mukar -
rerdir. 

bisin diğer bir kurşun da .3ironi- --oO<>--
kin ıbacaklarına isaıbet ederek ü- DE N 1 z 
çü de kanlar içinde yere yuvar- 1 
!anmışlardır. Hamza hundan son- Yeni PlaJ 

Şirketi Hayriye Beyler-beyi ile 
Kuzguncuk arasır.da inşa etmiye 
karar verdiği plaj ç:n ıe,kiklere 
başlamı~tır. Şirket \.ırada sahi
lin mühim bir kısmını S'·tın ala
cak ve modern bir plaj il egazi
oo ve eğlence yerleri inşa ede
cektir. 

MÜNAKALE 

ra kaçmak istemiş ise de ta.ban
ca sesleri üzerine. hadise yer:.Oe 
gelen ~arş b<"kçisi M hmet tara
fından yakalanmı~tır. Katıl ken
disini yakalıyan bekçinin üzeri
ne de ta'ban.ca~·nı çcvinıniş ise de 
içinde kurşun kalmadıgından 
a•eş almamış ve •be~inin elin -
den kurtulamam,,,tır. Derhal 
Cerrahoaşa hastahar.esine kaldı
r;lan yaralılardan Yervant biraz 
sonra hastahanede ölmüştür. 

--000010---

Zıraat Alatı Geldi 
1 Tun el Binası 

Dün Avruoadan müh:m mik
tarda zirai aıat gelmiştir. Ay -
rıca Bulgarist_anrl.a!l da. 650 .bin 1 
kilo mangal komuru gctırılır•ştır. 

Bugün Ramazan 
Bugün Ramazanın biridir. Dun 

geceden itibaren, if.ar ve imsak 
vakitlerini halka bildirmek üze
re Galata ve B~az.ıt kulPJerinde 
yaıpılan hususi tertiliat işlemiye 
baslamıştır. 

Rasathane ile Galata kulesi a
ras~na avrı bir telefon hattı çe -
kilmi.:;tir. İftar ve imsak vakitle- • 
rinde, rasa'ıhanenin telefonu ü
zerine, Galata kulesinde bir pro
jektör vakılacak, •bu anda Beya
zıt kulesinde de üç renkli bir lfırn 
ba vanacacaktır. 

Top ta. yine eskiden oldugu gi
bi atılmakta devam edt>eektir. 

dan heyecandan uyuşmuz gi -
biydi; bir adı_m daha atacak hali 
kalmamıştı. lhtiyar amcayı tat
lı uykusundan uyandırıp bura
ya kadar sürüklooikten sonra, 
içeri bak:maktan çekinivordu. 
Yusuf amcadan utanmasa del"hal 
geri dör.ecekti. 

Yusu[ amca hiç oralı dcgil
di, yavaş yavaş ilerledi, tek .kat
lı kö,kün pencerel.erınden bırı -
ne vaklaştı, panjürün aralıkları
na ;;özlerini uydurdu, baktı. 

Dilbeste bekliyordu: Amca bir 
kahkaha a•acak, geri dönüp o
nunla ala'· edecekti. Herhalde 
hayal gö.rdügüne kanaat getir -
mişli. Hayaletlerle dolu .. ol ~ 
duğu için, uyku sersemı gozlerı 
kararını> ve !{ene hayalet görmliş 
tü. 

Fakat Yusuf amca yerinden kı
mıldamıyor, dikkatli dikkatli içe
risini seyrediyordu. 

Demek bır şey vardı. 
Merakı arttı, ceı;arclini top

ladı, elile ~ümbür gümbür çar
nan kalbini tutarak amcaya oo -
kulıdu, o da &zlerini panjürun 

Tünel şirketi tarafından bir 
türlü in>'> edilemiyen tünelin 
Karaköv taraf ndaki meLhal bi -
nasının s:mdi bele i"e tarafın -
dan in>;ası için tetk.ıder yapıl -
maktadır-

~ön:kok l uhranı 
Sömikok buhranı devam et -

mektedir. Resmi dairelerdeıı bir
M •Jiıe kömürsüz kıtlmışlard;r. 
Havalar bozduğılndan herkesin 
iıı~ ya-::ı da artmış~ır. 
Karaıbük faıbrikası imaLlta baş 

ladıgından ıburadan kömür geti -
rilmesi için teşabibüsler yapılması 
dü.,,ünülmektedir. 

--<>Oo---

Tevkif Edildi 
Cemal isminde bir ıbıçak bile

yicisi Galatada pek tanımadığı 
Kfızom namında bir adamı ıbıçak
la a)!ır surette vurduğu ıçin dün 
adliyeye verilerek tevkif olun -
muştur. 

bakar bakmaz yüreği ağzına g<>l
di: 
Geniş mermer havuza bakan 

sarmaşıklı balkanda, uzun boy
lu esmer ·bir erkek, ay ışığının 
altında balrengi saçları hariku -
liıdc bir güzellikle parıldayan u
zun boylu bir kadını kollarının 
arasına alm.s öpüyordu. 

Dicbeste kadın, sanki korkunç 
bir manzara görüyormuş gi'bi ür
perdi, gözleri yerinden uğradı; ' 
neden sonra biribirine sarılmış 
duran, bu tek vücut olmuş kadın
la erk~in Galiple Pakize oldu -
ğunu anlayınca, hafif bir göğüs 
geçirdi, pencerenin önünden çe
kildi. 

Yusuf amca da döndü, iki ihti
yar bakı:;tılar. Diubeste eli:le işa
ret etti, geldikleri gibi, ııene bera
ber, sessiz sadasız, tek kelime ko
nuşmadan çam korusuna daldı
lar. 
Amcanın yattıgı köşkün kapı

sına geldikleri zaman, ~htiyar as
ker, kahya kadının omuzuna e
lini koydu. nefes gibi bir sesle, 
ince ince gülümsiyerek: 

kkı varını dedi Su! -
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Partimizin Reisi Münevver Bir Muharrir Ve 
Gazeteci Olduğu Halde Natuk Değildi 

Gittim, fakat sırf merak saika
sile gittim. 
Toplantı fakir bir han odasın

daydı. idare heyetinin toplan -
mış olduğu bu odada dört genç 
gördüm. Bunlardan biri broı;ü -
rün müe1lifi idi. Hemen yerin
den fıriaıd,ı, hararetle: 

- Hoş geLdiniz! Dedi. 
HenüL reis gelmemb,ti. Ben de 

beklodim, gene merak saik.asile 
bekledim. Nihayet reis geLdı. Ta-, 
nıdım. İlk toplantıda, l''ederin 
söz aldığı içtimada rıyaset eden 
zattı. ,, 

Evvelki celsenin zabıtları o -
kuoou. Muhase<beci kaısaıda _7 
Mark 50 Feniğ bulunıduğunu bıl
dirdi. 

Bundan sonra Münih grupile, 
Kiye!, Berlin ve Düssel<lorftaki 
gruplar arasındaki mll'ha.beratla 
meşgul oldular; bundan so_nra 
sıra yeni azaların kabulune 
geLdi ve benim ismim mevzuu 
bahsoldu. .. 
Doğrusunu isterseniz ben mu-

ter~ddittim. . 
İlk önce sualler sordum. Makı

ne ile yazılm·~ raporlardan baş
ka •beni ten v .r edecek bır şey 
yok'u. Prouram halka. dağıtıla
cak ka)!ıt, matibu h:çıb,r eHak 
yoktu. Aza hüviyet varakaları da 
yoktu. Ancak ortada hüsnüniyet 
ve inanc vardı. 
Düşünmei(e b~!adım. . 
Bütün bu t<ıpluluk, tamamıle 

bir ; ,kınlık degilse de, mevcut 
partilerden, programları. mak -
satları. hareketleri memnunıyet 
uyandırınıyan partilerden. ayrıl
mak istemektl"n lbaşka bır şey 

değildi. . . . . 
Bu gençleri bırıbırlenne yak 

!aştıran scy onları gülünç ol -
maktan kurtarıyordu. Gayete 
ri Almanyayı içinden kemıren 
dertlerin tedavisini bulmak, Al
man milletınl kalkınmasına ça-
lışmaktı. . . ,. 

Raporlara göz gezdırdım, ka.t ı 
bir fikirleri voktu, ancak takıp 
edilecek yolu arıyorlardı. 

Bu gençlerin hissiyatı benim 
hissiyatıma yabancı değildi. Bu 
hareketin başına gEX;mek arzu -
su tereddütlcrimı yendi, birkaç 
gün düşündükten sonra araları
na katıldım. 

Bu kararı verdikten sonra par
tiyi de·-hal harekete gecirmeliy
dim ben ·bir ise başalv.o başka 
bir 'i, bao;lamak İÇiP ilkıni vüz 
üstü \arıda bırakan insanlardan 
degilim. 

Alman amele partismin Münib 
grupunda 7 inci aza idim. 

Az zaman sonra Alman amele 
partisi adının ı:~vona~ vı sos -
yalist sınıfları ilave edıldı. 

Birk;u; ay parti sürünerek ya
şadı. Propaganda merkezi Mün.itı.
te kalmalıydı ve idare heyetının 
direkt im.eri harfi harfine tatbik 
edilmeliydi Fakat Münihte blie 
bu işi hakk:le ba-;aracak mem -
balardan ı,. ~rumduk. Büyük 
halk kütlesinin bizim mevcudi
yetimizden bile haıberi yoktu. Hat 
ta Müniyte de fızalarımızdan baş
kaları oartinin ismini ıbilmiyor-

du. h 
Her çarşamba eünü idare · e -

yeti ıbir kahV"ede toplanıyorduk, 
haftada lbir gece de nutuk ge-

tan köşkünde hayaletler var; 
gözümüzle gördük._.Fakat gördü
ğümüzü kimselere soylemıyelım, 
hatta biz bile görmemiş olalım, 
unutalım, daha iyi ederiz. 

Dilbeste beyaz saçlı başını sal
ladı : 

- Gördüğumüz hayaletti; e
vet evet, hayalet gördük. Ben 
deli miyim?. Hayalet gördüğümü 
kimsl"v~ söyler miyim? ... 

. -13-
Pakize .büyük otelin hölüne 

i·ndi, küçük yazı masasının başı
na oturdu, l\iığıtlıktan bir mek -
tup kagıdı aldı ve yazmaii;a baş
ladı: 

.sevgili Galip, 
cDün sabah apansızın hazır -

!anıp çiftlikten kaQl'Tlamın. sebe
bini herlrnlde tahmin etmışsın -
dir. Eger bu anı firarını sen, gü
cen~irdiyse müteessifim. amma 
ne yapayım, beni mazur gör ve 
affet. 

cKaçmak, çiftlikte daha fazla 
kalmamak medburiyetin.dydim. 
malüm serait altında, seninle bir 
çatı altında da.ha fa1lla yaşama -
ğa kendimde kudret •bulmadım. 

(Arkası var) 

cesi yapıyorduk. Fakat ibütün bu 
toj)lantılara hep ayni kimseler 
geliyordu. 

Makine ile, el ıle davetname -
ler yazıp evlere bıraktık. Davet 
günü toplantı odasında gene ye
di kişi vardı: Yedi idare heyeti 
azası. 

Davetlilerden bir kisi olsun gel
miyordu. 

Buna rağmen kuvvei mfınevi
yernız kırılmıyordu. Davetname
Ierin sayısını artt:rdık ve biraz 
üınide düştük. Toplantıda on ye
di, yirmi üç, otuz dört kb,i ol -
duk. 

Müesses azalardan aramızda 
para toplıyarak, Mfrnchner Beo
bahter gazetesine bir ilan verdik. 
Neticesi bizi sevindirdi. Toplan
dıj!ımız birahane yüz otuz kişi 
alıyordu. Reis celsenin açıldığmı 
ilin ettiği zaman s"londa yüz on 
bir kişi idik. 

Münih!i bir profesör bir rapor 
okudu. Bundan sonra rtıen söz a
lacaktım. 

Reisimiz M. Harrer benim bir
çok işleri muvaffakıyetle rtıaşa
racağıma kanidi, ancak halk için
de sÖ'Z söyliyebileceğimi tasav -
vur etmiyor, benim halka hitap 
edemiyeceğim kanaatini ibesli -
yordu. Bu kanaati hiila değışme
mb,tır. 

Yarım saat kadar konuştum ve 
hissettigim doğru çıktı· nutuk 
söylemesini ıbi.liyordurn. 

Dinliyenleri elektrikledim ve 
heyecı>nları semeresini verdi. Cö
mertliklerine başvurulunca ara
larında üç yüz mark toplayıp 
verdiJer 

Büyük .bir s:kıntıdan kurtul -
muştuk; parasızlıktan raporları 
bastıramıyor. beyanname da)!ıta
mıyorduk. 

(Arkası var) 
------
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Nutuklardan Sonra 
Beliren Hakikatler 
Her Bitler, M. Daladye ve 1\1. Çem

berlayn sırasile söylediler. SovYf'tle
rln ise, Garbi ve Şimali Garbi Avrv
pada 1914 ten evvelki Ru.sya hudut
larını, Baltık denizindeki vazbetlerl
nl elde etmek, emniyetli hale ceUr -
mek, hudutlarının dJier kıstmlann .. 
daki kom ·olartlC' ilerisi i('in saflam 
garantiler temin eylemek b;lerlnl bi
tirmek faaliyrtı, müzakerelerile met;
ıuldürler. 

Söylenen nutuklardan . onra anla -
,ııan hakikat fudur Almanya, 191• 
harbinden evvelki hudutlarını, müs
temlekelerlni istiyor. 1\-lüstemleke 
hariç olmak üzere, umumi b.arpteo. 
evevlki hudutlarını elde etmiş, Ver
say muabedeslle kuru1muş, 20 sene
denberl yasıyan hükii.metlerJ sllih 
kuvvetUe kaldırmış, arazllerlni ilhak 
e7lemlştlr. 

İn.clllere ve Fransa hükümetlerl, 
Başvekillerinin nutuklarlJe, Bitlere 
cevaplıırile, Almanyanm bütün bu 
hareketlerini, lsledlfi esaslara cöre 
suJb tekliflerini recldedJyorlar. O hal
de, harp devam edecek ve şiddeUnl 
arttıracaktır. 

Fakat harbin tlddeUenmesl, deva
mı, bitaraf milletler için de ytni &'•
ileler, endişeler husule ,.etı.rmektedlr. 

Şimdiye kaı!Ar ha<bln &'&:vesi, Na
zi Almanyanın tahakküm, cebri.i şid
detini kırmak, Cek Slovakyayı, k -
histanı diriltmek, Versay muahtde.1-
nin bozulan hükümlerini yerine ,re
tlrmekU. Bugiin de ayni l'ayeler, M. 
Daladye ve !\-[, Çemberlayn'ın nutuk
larında tekrar t-dilml$tir, 

Bitaraf hükômetler, büyük Vf'Y& 

kü("ük. hepsi, Jlttlerln sulh teklifleri
nP resme-n müzaharette bulunmadı • 
ıar, bu tekllfl resmi ve toplu, yalnız, 
halde teyit, takviyeden, tervi("tf"n is
tinkif eylediler, ca!eteleri vasıta.sile 
de buyük devlet olarak İtalyada, son
ra l\fa<"::ırl<;tan, Buhrarl.stan aibi bazı 
memlf'ketlerde tasvip, tervlc -.esleri 

yükseldi. 
Şimdi harp devam edince tabii 

cereya1un1 takip ile ıdddetleınluce, 

Nazi . .\lmanyaya müzaharet na1.l At .. 
manyaya müzahir Sovyet Rusya, Al
Jnanyaya filen, onun lehine harbe iş
tirakle birle~lr>e, bitarafların ala -
rakları vaziyet n'tstl c:laca\": Bizce, 
bitaraflar fçln bu zamanların en mü~ 
blm, büyük ır;orlufu. muadele-si bu 

klyfü·•ttlr. 
HAMİT :-ICRİ IRMAK 



U - ·elRfNClTESıtlN lt~ 
SAYFA - * 

ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi Almanlar Yıldırım 

Harbi Y apmıya Ne 
Zaman Başlıyacak 

l Rusya - İngiltere 
Ticaret 

Müzakeresi 

Almanyanın Vaziyeti 
(Baştarat.ı l inci s~yfada) 

İtalyanın bir teyakkuz ve intizar siya seti takip eylemekte olduğu kanaatini 
vermektedir. 

Çemberlaynın Bugünkü Nutku 

İlk 
Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 57 I•-' Londra, 13 (A.A4) - Başvekilin yarın yeni bir nutuk söyliyeceii vr bu 

nutkun radyo ile neşredileceği haber verilmektedir. 

Fransa Kabinesi Toplandı Ameliyat Sırasında Atatürkten Alınan 
Suyun Mikdarı Tam 12 Kilo İdi (Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Nevyork Times gazetesi, şöyle 
diyor: 

Paris, ıs (A.A.~ - Nazırlar Meclisi, Lebrun'un riyasetiııde to2tanınış, 
siyasi ve askeri vaziyet hakkında Da ladye tarafından verilen izahatı dinle
miştir. 

Suyun alınmasında llıekiınler a
şağı Yukaırı ayni fikir ve kanaati 
mtılhafaza ediyorlardı. Yine o sı
rada tekrar celbedi:Imiş lbulu -
nan protesör Fissingen de lbu fik
re iştirıok ederek {2l hatta biraz 
da fazla nik!bin olan lbu Fransız 
mütehassısı bizzat Ebedi Şefe 
def' atla: 

- Siroz tehlikeli 'bir hastalık 
olmakla lberaıber klasik tedavi sis
temile kaıbili tedavidir .. Ekseliin
sınızın QOk kuvvetli !bünyelerinin 
Yardımı ile bunu tedavi edece
ğimize eminim! Bu ılıususta hiç
bir S>hhat endişesi i:ııhar etmeğe 
lüzum g;örmüyorum. Size netice 
hakkında senet dahi verelbilirim. 
Diyecek karlar ileri gitmiş, suyun 
alınması me-vzuuıbahs edildiği 
938 ilkte:ırininde profesör Fissin
ge11 üçüncü defa cellbedildiği za
man da: 

- Evet. suyun alınmasında isa,. 
~et vardır. Böylelikle ekselans 
Atatürkün sıhhatlerini de iade 
hususunda iyi bir tedbire /başvur-/ 
rulmuş oluyor! 

Diyerek taraftarlığını apaçık 
beyan etmişti .. 

Esasen suyun alınmasına, E
bedi Sefin ıbu rntıra-ııtan kurtul -
maları için lüzum gören müdavi 
hekimler de aı1ık tereddüde ma
hal ve im:kan olmadığını takdir 
ederek icabını yapmağa karar 
verdiler. 

Atatürkün 938 Haziranı ile e
bediyete intikalleri arasındaki 
6 aylık zaman zarfında sıfrıhatçe 
en ivi vaziyeti g~terdikleri İlk
teşrinin ön yarısında birinci de
fa su alındı. 

Son ve !büyük krrwen 6 gün 
<>vvel, e'bediyete intikallerinden 
bir ay önce Ebedi Şeften ilk defa 
su alınmıştı. 

10 İlkteşrin çarşamba günü su
yun afünmaısı kararlaştırılmış, ve 
bu iş için lüzumlu tert>bat alın
dıktan sonra su alma işi de opera
tör profesör M. Kemal Ök<>ye t<>v
cllh edilmisti. 

Ebedi Şef kendi arzusile he
kimlerL'l d<> muvafık 'buldukları 
bu su alına keyfiyeti lbir gece eıv
velden itibaren etrafındakileri<> 
konu~uyor, !bunun çok isaıbelli o
lacağını, keooilerini devamlı ıs
tıraptan kurtaracağını söylüyor
du. 10 Teşrinievvel çanşanılba gü
nü Başvekil ve İstanibulda bulu
nan <bir kısım vekiller de saraya 
gelmişler. Ebedi Şefin daireleri
ne ıbitişik geniş salonda neticeyi 
heklemeğe başlamışlardı. 

Müdavi hekimler salbaılı vizita
sından sonra Ebedi Şefin huzu -
runda mevki aldılar. Suıı.u ala -
cak olan M. Kemal Öke Ebedi 
Şefin istiraılıat ettiği geniş yata
ğın yanına konulan bir masa ü
zerine çaıntasındaki ed<>vatı çıkar
dı, dizdi. Suyun konulacağı şişe
lerde masanın altında, ılıekimin 
kolaylıkla uzanabileceği şekilde 
dizilmi3lerdi. 

Atatürk süklınetle bütün bu ha
zırlıkları yattığı yerde •göz.den 
geçiriyor, hekiınlerile lbu mev
zua dair gö~üyor, şu arauık su 
alma şekillerine dair sualler so
ruyord:ı. 

M. Kemal Öke teı1ilbatını al -
dıktan sonra Elbedi Şefe suyun 
iğne vasıtasile ilhraç edileceği 
söyledi. Atatürkün hatta o günler 
de yattığı zaman yatağın üzerin
den ve örtüler altındaıbulunduğu 

(Z) Müdavi bekim M. Kemal Ö -
ğcnin beyanatına nazaran!. R. Y. 

halde şişliği ıbelli olan batın na
!ıiyesini açtı. Dezenfekte edilen 
hekimlik edevata elini uzattı .. 
Suyu alacak olan iğneyi seçti, 
ellerıle ustten yoklıyarak şiş -
kinliğin münasi-ıı tarafını tayin 
ve. iğn<>yi ıhuraya tatıbik etti. 
Iğnenin dip tarafından ıbeliren 

berrak damlacıklar çabucak :bir 
akar su halini aJ:dılar ... Hazik he
kimin mahir elleri iğneyi yerine 
tatbik <>lrniş, Ebedi Şefi hayli za
mandır rahatsız eden 'bu su bi
rikintisinin dışarı akıtılmasına 
başlanmıştı. 

Atatürk, yattığı ıhakle gözleri
le ameliyat noktasına bakıyor, 
metanetle suyun tamamen alı -
nıp bitımesi i.şini takip ediyordu. 

M. Kemalin elleri her birkaı; 
dakikada hır masanın aH>na u
zanıyıor, aldığı yeni bir şişeyi, 
iğnenin ifraz ettiği sularla dolan 
dii!er şişe ile değiştiriyordu. 

Ü ı;üncü şişe de Ebedi Şef su
yun miktarına hayret etti: 

- Ne kadar su lbu ? .. Kimlbilir 
ne kadar zamanda ve nasıl top
landı?! 

Cümlesile bu ıbayreti•ni izhar 
eyledi. 

Şişeler dolduloça boşlarile de
ğiştiriliyor, iğnenin bir tarafın.
dan çıkan su, kilo ölçülerini te
ker teker sıralıyordu. Bu, haki
katen hayret edilecek bir mi·k
tarı, 12 kilıoyu buluncaya kadar 
böyle<:<;_ devam etti. 

Maamafih şü;etlerin dolması te
kerrür ettiloçe Ebedi Şef hem hay 
retini gizlemiyor, heım de tedri
ci ıbir surtte ferahlayışın ifade -
sini hekimle,rine iltifat şeklinde 
bildiriyor, derin.bir alaı:a ile_de 
su alma mahaJliooe doktorun 
me~uliyetini takip ed~vordu. 

(Arkası var) 

j GÜNÜN TENKiTLERi j 
Sanatkarın Değeri 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
mala. sevkeder. Ressam, şair, edip 
l'ÖZler.lmlzin önünde ilihlaşır. Bun~n 
sebebi gördüiümiU, beğendiğlmtı, 

hayran kaldığımız eserlerin müvel
lidlerini tanımadığımız, zaaflarını, 
kusurlarını bilmediğimiz Jçindir. 

San'atkirın en büyük kudreti ka
labalığa .karışmamaktadır. San'atk8r 
bu feragaU göstermeğe mecburdur. 
Ressamın, şairin, edibin eseri kar .. 

şısında insan 1"ene bir dereceye ka
dar, edibi, şa.Jri. ressamı unu.tablJjr, 
Fakat zaaflarını, kusurlarını cördüjü 
sahne san'at.ka.ruu unutamaz, çün
kü o ırözlerlnin önündedir. Kalabalı

ia karışana, küUeye kusurlarını, za

aflarını teşhir eden bir sahne san'at

kümııı en kU\'Vetli ibdiı karşısında 
insanın güı;lerinin önüne o san•atkıirm 

hususi hayatı g-elir. O anda saa'at· 

kit liyemut bir fbd:i ile sahnede gö
rünse, bu ibda.mm büyük kıymeti 
kalmaz. 

Geçen gece, Beyoğlu barlarından 

birinde uRomeo Jüliyeb• te büyük 
rol sahibi kıymetli bir san 'atkarıını.ıı 
gördüm de, saat ikide barı terkeden 
bir san•atkir ertesi gün matinede na
sıl oynar? diye düşündüm; hatırıma 
bu satırları yazmak e-eldi. 

YenJ yetişen sahne saıı'atkarıarına 
i!Jüdüm olsun; san'atkirın değeri 

sahneden ı:ayrJ yerde kendisini sak
lamaklu. 

SELAMİ İZZET SEDES 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Garp cephesinde karakoJJarın ve 

baiaryalann geçen günlerdeki faali
yetlerine mümasil faaUyetıer görül -
mü.ştür. Dün Fransu:lar, Rhiu üzerin
de ve Vintersdorf, Bresaeh ve Neuen
burg üzerindeki köprüleri berhava 
etmişlerdir. 

İNGİLİZ HARP FABRİKALARININ 
FAALİYETİ 

Londra, 13 (A.A.) - İnglllz harp 
fabrikalarının faaliyeti muazzamdır 

ve şimdiye kadar tasavvur ve tebay· 
yül edilenin çok üstündedir. Başlıca 
sanayi merkezlerinden birinde haf • 
1.ada yedi gün ve günde 24 saat 90 
bin erkek ve kadın faaliyettedir. Bu
radaki atölyelerden biri o kadar ge
niştir ki Kuin Marl ve Kuln Elizabet 
vaıınrları yanyana bu atölyeye sı

ğabilir. Biraz ötede Avrupanın en bü
yük elektrik turunu mevcuttur .. Bü
tün makineler ordu ve donanma. ihti
yacı iç.in 24 saat tam verimle çahş
maktıdır . Yalnu bir tek fabrika 150 
bin ton kömür ve 1 milyon 500 bin 
kadem mikabı gaz istiW3k etmekte· 

dir ki bu rakamlar barış zamanındaki 
sarfiyatın 30 mislidir. 

Loııdra, 13 (AA.) - Amiral
likten hiLdirudiğiııe göre, İagiliz 
Hrons ı 11 vapuru bir Alman de
nizaltısı tarafından batırılmıştır. 

AKŞAM T.ElBLİGİ 

Paris, 13 (A.A) 13 İlkteşrin ak
şam tebliği: 

Hava sisli ve yağmurludur. 

Cephede faaliyet zayif ohmuştur. 
Pirmasensin cenup m.ntaka -

sında düşman mütea.ddoit keşif 
kollarını ileri sürmüşse de bun
lar netice almadan çekilmişler -
dir. 

Lonrlra, 13 (AA.) - Bahriye 
Nezaretinden. bildirildiğine göre 
bugün ıki Alman denizaltısı ıba
tırı l mıştır, 

Londra, 13 (A.A.) - Press Asso 
ciationuıı öğrendiğine göre Al -
man ticaret gemileri, İngilizler 
tarafınd~n yakalanmaktansa ken
di kendilerini batırmak emrini 
almışlardır. 

- Çemberlayn, teklif ve kabul 
edilecek •müessir garantiler• in 
ne ol.,bileceğini tarif etmek te
şebbüsünde bulunmamıştır. Fa
kat beyanatı, İngiltere'n.in şimdi
ki Alman hükılmet adamları ta
rafından verilebilecek ve İngil
terece itimat olunaıbilecek garan
tilerden ziyade Almanya'da hü
kumetin defri>mesine daıha ziya
de itimad etmek'e olduğunu gös
term<>ktedir. Çünkü •Emperya
list Bolseviklik. süratle il"rle -
mektedir. 

Orduda ve ordu haricinde is -
tikıbalin ya son haddi bir sol ce
nah inkılabı olacak olan harbin 
devamı ile haJObe ve Bol~evizme 
muhalif olan kuvvetlerin ıbir a
raya ııetirilmesi suretile elde e
dilecek veya yakın bir su1hün 
istıhsalinden ibaret iki şıktan bi
rini ihtiyar etmek ltzumunu ar
zetmekte okluğunu takdir eden 
birçok Alımar.lar vardır. 

MACARİSTAN'DA 
Budapeşte, 13 (A.A.) - Çem

'berlayn'ın nutku, hi9bir süıwriz 
tevlit etmiş değildir. 

Dün Yüz Yirmi Bin Ki~İ HeJ- Müttefiklerin harpten gayele-
.,. ri ne olduğunu tasrih etı,;:ıiyen bu 

• k" <;: h • • 'f k • nutkun sulhün akdi imkanı mev-
SID 1 ".s'e rını er etti 

1 

cut olduğu manasını tazammün 
edebileceği tahmin edilmekte -

{Baş Laı·afı l inci sayfada) · Sovyet hu··kum' et· nezd·-• v 
· 

1 ı,~e • a- dir. Esasen ortada , susi bir va-birliiiinin umumi harp neticesi ı• nılan bu teşeıbbüsün net;cesi h K / " ,.. ~ - ziyet vaıxlır: 
olmadığını, çünkü F'inıandıya hu- k.naa Amerikanm Moskova eıçı- / dutlarının asırıardar<oeri değiş- si Steinhardt'ın raporu gelir gel- Garp cephesirude sükun hüküm 
miş ve memlekete yoıbancı h.ç,o~_r mez Harceıye Nezare.i ıaralın - sürmektedir. 
unsur iliıve edilmiş bulunmadıgı- dan dcrıııal ıou hususıa bir teoıığ BULGARİSTAN'DA 
nı ıbildirmıştir. . . neşre<lueccktir. Sof ya, 13 (A.A.) _ Cember 
HELSINKl'NiN TAHLIYESI Bu teşot>ousıer tahmin edildiği lavn'in nutku, umumi bir inkisar-

BiTI'İ g}bi Sovye.ıer B-rliği üzerm<le la karşJanmıştır. 3ulh ümitleri-
Stokholm, 13 (A.A.) - Finlan- bir tesır yapmadığı akciiIX!e A- nin bu bure.le bir kere daha u-

diya'dan alınan bir haıbere göre merıka başka ted:oirlcr alacaktır. zaklastığı söylenmektedir. 
Helsinki'nin taılıliycsi bugün hi- Bununla beraber Sovyet - Fin- NORVEÇTE 
tam bulmaktadır. 12ü,OOO kaj bu landiya meselesi henüz iik sal - Oslo, 13 (A.A.l _ Çemberlayn 
şehri terketmektedir. Şehırde hasında hwunduğu için salfil:ıi- tarafından söylenen nutkun bir-
b;çbir çocuk kalınamıstır. Şehir- yettar mahfillerde şimdilik alı -

1 ahn 1 .. ··ım k na~ak tedıbı"rler h-'·'· -da ·bı·r şey çok kısımları, evvelce taınihin e-de heyecan ı s e er goru e - ~ ~' 
tedir. Memıeket dahilindeki bü- söylenmemektedir. dilmekte idi. Burada hasıl olan 
tün yollar, her türlü nakil vası- Ecnebi müşahitler, Finlandiya kanaate göre artık yapılacak bir 
taları ile doludur. Halk, büyük Sovyeııcr fürıığinın taarıuzuna şey kalmamıştır ve meselenin 
bir disiplin eseri göstermekle, uğradığı takdirde bunun Aııneri- kuvvetle halledilmesini bek),, _ 
milli marş: terennüm etmek.e kada Polonyanın za-ııtından daha mek laz.mdır. 
veyahut iliılhiler söylemektedir. büyük bır ıniıal tevııt edeceğ'ı.ni BİR KONFERANS 
Halkın sükuneti yerindedir. beyan e.mektecıirler. Kopenha" 13 (A.A.l .- Res - ·

1 Hava ve deniz seferleri serv'sle- SOVYET ORDUSU ESTONYADA men bildirıldiğine göre Isveç Kra- • 
ri iki mishne çıka:rılmış>tır- Fin- Tailin, 13 (A.A.) - Sovyet kı- Jı, Danimarka ve Norveç Kralla-
landiya hükiımeti, Heisinki, Vi- taalı, Pa.LcLski, Hıiumma ve .3aa- rile Finlarııdiva Cumhurreisini 
borg ve Kokla limanlarını kapat- remaa'yı iş"ale başlamıştır. Bu Stohholmda k.onferansa davet et-
mıştır. Gemilerin ekserisi Oba- kıtaat, k.sınn ~imendıferle, kıs- miştir. 
ya gitmek'edir. Köprülerin ek- men yaya olarak gelmektedir. RUZVELT'İN MESAJI 
serisine lağ.mlar konulmııcştur. E>tonva orücısu şefi Laidoner Va.şingt.on, 13 (A.A.) _ Reisi-
Maamafih bütün bu ilitiyat ted- in is.ifa etrr .. c ve kabinede ta- cumhur Ruzvelt gazetecilere yap 
birlerine rağmen resmi Finlan- dilat yap,lar& .. kaıbin€yi ve bir- tığı beyanatta, yüksek Sovyet 
diya mahafilı . SoVYet Rusya'nın çok muhaL:flerin alınması bekle- meclisi reisi {Calinine şahsi bir 
kaıbulü mümkün olmıyan bir ta- nilıınektedir. mesaj ı?(inderd:ğini Ye l\ıfoskova-
kım şartları ileri sürmesine ihti- Paris, 13 (A.A.) - Zannedildi- daki Amerika büyük elçisinin bu 
mal vermemektedirler. ğine göre Litvanya, -ııek yakında mesajı dün tevdi etmiş oldu.i~unu 
AMERİKANIN MÜDAHALESİ Almanva'dan Klacp<'da'yı istiye- -·'r'ir. 

Vasington, 13 (A.A.) - 3ala- cektir. Li'.vanva'"a 3ovyetler mü-
1 ============== 

hiyettar bir menıba.dan bildiri!- zaheret etmektedir. 
diaine göre Amerika hükılmeti --- ·vo---
Sovyet hükılme'ine cSov:yetler 
Birliği ile .Finlandiya arasındaki 
muslihane münasebetler üzerin
de zararlı te©rler ·hıraka!bilecek 
hirşey vapılnuyacağ.nı halisane 
ümit ettiğini• bildirıniştir. 

Sovvet - Finlandiya müzakere
leri inkıtaa uğrad.Jğı tak.cliııde Sov 
yetlerin derhal askeri l>ir m üda
halede bulunacaklarına dair Av
rupa hük.ı1met merkezlerinden 
gelen haberler üzerine Amerika 
hükumetinin Sovyet hükı'.ımr • · -
ne böyle bir mesaj göndermeğıe 
karar verdiği söylenıınektedir .. 

Çemberlayn'nın Nutku 
ve İtalya Matbuatı 
Roma, 13 (A.A.) - Çember -

layn'ın nutkunu mevzuu bahse
den İtalyan gazeteler-i, Alman -
yanın bu nutku bir meydan o
kuma mahiyetinde karşıladıkla
rını ehemmiyetle kaydeyemek -
tedir. • 

Lavaro Faşista gazetesi diyor 
ki: 
Artık söz topara intikal et -

mi.ştir. Zarlar atılmıştır. 

'birdenbire ehemmiyet kesbedi- mak için (Ali) ye kasdetmeleri 
vermü;ti. Bundan dolayı, köy hail- çok muhtemeldi. 

Bir Otomobil Kazası 
Nişantaşında oturan Dr. Halit 

Ziya hususi otomobili ile Üskü -
dardan Kadıkö,ıüne gitmekte iken 
Haydarpaşa e.ntanıye hastahanesi 
önündeki vırajda patinaj yap -
masından otoml)bilin ön tarafı 
bir elektrik direi!ine, arka tarafı 
da hastahanenin duvarına çar -
parak hasara uğramı.ştır. Dok -
tor Halit Ziya, arkadaşı Doktor 
İsmet hafif surette yaralaruruş 
lartlır. 

nüzul etırılşti. Bu ayetin manayi 
şerifi: 

Lebrun, Fransız milletinin temayü ilerini ve hislerini tarif ederken kullan
'Clığı sarih ve kat'i ifadeden dolayı Başvekile teşekkür etmiştir. 

Daladyenin izahatı milttefikan tasvip edilmşitir. 
Başvekil, son b3diseleı-den bahsetmiş, Alınan - Sovyet paktının akisleri 

üzerinde ısrar etmiş ve Baltıktaki vaziyet ile Balk.anların vaziyeti hakkında 
etrafb ma10mat vermşitir. 
Garp cephesindeki stratejik hareketıeı· hakkında izahat verdikten sonra 

Başvekil düşmanın harekeUeri ve kendisine izale edilen maksatlar hakkında 
son haber1eri vermiştir. Daladyenin izahati bir buçuk saat kadar sürn1üştür. 

Almanların Alacağı Vaziyet 
Parls, 1! (A.A.) - Avam kamarasında Cemberlayn'io, Daladye'nfn ileri 

sürdüğü delillerden bazılarım serdettiği ve İnl'ilb Başvekilinin de Daladye
nin verdiği neticelere vardığ"ı P;..riste söylenmektedir. 

İki nutuk arasında. şekil ve üade farkları va.rı;a. da her ikisinin esası bir· 
dir. Fransa ve İngiltere hiıkümetıcri arasında yapılan istişareden zaten bu 
nelice beklenmekte idl Çemberlayn, bundan başka dominyonların da müta

leasını sormuştu. Bu itibarla bütün imparatorluk namına söz söylemekte idi. 
Alınanlar tarafından müttefiklerin arasını bozmak için yapıl&cak yeni bir 

teşebbüsün tamamile beyhude olacağı İngilb; ma.hrellerinde söylenmektedr. 
İngiltere ve Fransa şimdiki Alınan hükiimet.inin sözü garanti olarak kabul 
edilemiyeceğini bildirilmiştir. Fransa ile İngilterenin istedikleri sulh, iki ta
arruz arasında husule g-elecek olan samimi sulh değildir. !\lüttefiklerin tarzı 

hareketi !3iipbesi'Z sistematik bir şekilde ulaşmamazlık değildir, müttefikler 
intikam his.ısile de hareket etmemektedirler. Fakat bunların Larzı hareketi, 
verdikleri karar hakkında hiobir şüphe bırakmamaktadır. 

İyi haber alan Paris mahfillerinde Bitlerin sulh taarruzuna devam {!deceti. 
fakat bu sefer Cemberlayn'in sözlerindeki kat'iyete rağmen yeni delillerle ha. .. 
rekete geçileceği tahmin edilmektedir. 

Daha şimdiden Alman propaganda servisi ancak derhal solh yapıldığı tak

dirde komünizmin garbe doğru yayılmasınm önüne geçileceğini tekrar et.• 
mektedlr. 

Berlin, 13 (A.A.) - D. N. B. lebllğ' ediyor: 
Amerikan A..ır;;soeiated Preesin, Berfin muhabiri Lochnerden aldığı aşağıda

kı yazıyı neşretmektedlr: 

Alman matbuat büro.su rei.:sl Dietricb, Bitlerle yaptığı bir kac;> saatlik bir 

mülakattan sonra şu mütaleada. buJunmllŞtur: Bütün tarihin kaydetmiş oldu
ğu eu müthh;ı k.ın selinin akmasına maru olmak ü~ere ancak tek bir devlet 
bulnnabtlir. O da Birlşik Amerika dev leUd.ir. 

Ilitle-rin sağ kolu olan Dictrlclı f'Cne bj pzetcciJerinden mürekkep ufak bir 
rrupla konuşo}·or ve sözlerine '.llöiÖyle devam ediyor: 

Bence, İnıriltere Çemberlayn ai'zından Bitlere ka~ı bu dereee tafrefuruş
Juk.Ja kona.";ma,.·a cür'et ettise, Birleşik Amerika devletinin yardımına güven
dlği ieindir. Binaenalyh, muallakta bulunan meselelerin blr konferansda hal
li için icap eden gayretler yapılmadıfı takdirde hiç bir yardım yapmayacağıx.ı 
İng-iltereye bUdirmek suretiJe Birleşik Amerika. devleti bu harbe nihayet vere .. 
bilir. İntiba1m şudur ki, Almanya ile masa ba.şma oturması hususunda Ruz
veltin Çember1ayn'a. azimle söz söyleyeceğine dair herhangi bir aliimet be
lirdiği takdirde Bitleri garp cephes.lııde muazzam askeri harekita başlanıl
ması emrini tehir edecektir. 

Çemberlayn nntku gösteriyor ki, Alman milletini imhaya karar vermişUr. 
Bu arada Dietrich şiddetli bir el harekeUle «Kimin mahvolacağını görece

ğiz• demiştir. 

Bu konuşmamıza iştirak eden diier bazı nasyonal sosyalist. rüesa, A.lm.an
yanın garpte henüz hava kuvveUerinl bUe kullanmaya başlam.amıs oJdufunu 
kaydetmişlerdir. Alman.ya şimdiye kadar bir veya iki düzüue tayyare kullan
mıştır. Polonyada Modlin önünde 800 bombardıman tayyaresini b\rden kullan 
dığınuı söylenildi. Eğer bu yekün da tayayreyi İnigilh g-emilerlne ve İngUU 
sahillerine saldı.rıTsak, eınsali görülme dik tahribat yapılacaktır.» 

Dietricb tekrar söze b:ışlayarak demlştlr ki: 
Kendisine yardıma ha~ır bir Rusya ve Erk:i.nıharbiye1erin vereceği kara· 

ra göre bitaraf kalacak ''eya harbe girecek İtalya ile birlikte Almanya. na
ma.ğIUptur. Benim fikrimce Almanyam n in.g-uiereyi abluka etmesi İn&"llterenin 
Almanyayı ablukasından daha kolaydır.» 

Mutedil Cemberlayn'in de Nutku 
' . (Baş tarafı 1 inci sayfada [ bır klSDU da var. Bu da Çember-

yeniden ihya eimekUr. Amma, deni- layn"in «Biz, Alman milletinin şere
lecek, ki Almanlar mailüp edilip te 1 flne uymıyan bir şeyi de arzu eımJ-
Leblilerden aldıkları yerler istirdat yoruz, bil&kis Alınan milleUni de, 
edilse bile, Rusların işpl ettikleri sair Avrupa milleUerl &'ibi devamlı 
Leh arazisi onların elinden nasıl a- suUı ve sü.küna kavuşturmak tst.lyo

hnabili.r? 
Bn çapraşık sual karşısında bizim 

de zaten cevap vermekten daima. iclz 
kaldığımız malümdur. Fakat Rus
lardan istilii. ettikleri yerler g-eri a
ımamasa blle, ona mukabil Lehlilere 
AJınanyadan daha fazla yer vermek 
sureUle, yer telifi imk3.n1 bulunabi
lecefi de hatıra S"elmektedir. 

İngiliz Başvelı.Ulnin Leblslan bak
kmda söylediği kat'i sözl~r Lehlilerl 
as c:ok müteselli edeceii gibi. İngiliz 
slyaseUnin bundan sonra diğer dev· 
JeUer nezdinde müessir olması &'ibl 
bir fayda. da temin etmiş olacakLır. 

Nutkun çok mahirane bulduiumuz 

Müslüman mabedi olmasıdır. 

run 7oluodaki sözlerdir. 
Bu sözlerin, bilhassa Alman mille

ti ö.ıerinde tesir yapmak, yani bir 
nevi yeni usul propa&andada bulun
mak için söylendiğine şüphe yoktur. 
Cemberlayn zaten propaganda sua -
hına çok ehemmiyet veren bir adam 
olduğu için nutuk söylemek veslle
sile araya fU sözleri karıştırmış ol -
ma.sı şüph.esiz bir meharet eseridir, 
öy1e tahmin ediyoruz, ki Alman san
sürü nutuktan bu kısımları çıka-mu· 
,-ac&k olursa, ba bir iki söz Almaıı 
efki.rı umum.iyesi üzerinde az çok bir 
iz bırakacaktır. Binaenaleyh bunla
nn araya sık.qtırılnn$ olmasında fay

da melhuzdur. 
İnglltz Başvekili nutkunu, duru 

kı, ıbüyük bir "6Vinç içinde idi. Fakat, Cenabı.hak, (Halbiıbiek-
Hurma ağaçlarının altında, de - rem) ini bütün te<hlikelerdeıı ne 
veler, koyunlar kesiliyor .. Ka - suretle sıyanet etmişse, onun sev-
zaııılar kaynıyor-. gelen ziya- gili yiğeni (AJıi) yi öylece her fe-

J.IAZAETJ 

MUHAMMET 
(0 kimseler ki, Tanrının rıza

sını tahsil etmek için, (Allah y{)
lunda) kendi nefislerini tehli -
keye koyarlar .. Allaıh, o kulları 
için, muh"bbet1i ve merhametli
dir.) 

Bu binanın kutsiyeti hakkın -
da: 

(Lemescidün üsisc alettakva .. ) 
ayeti kerimesi nazil olmuştur. 
Manayi şerifi şudur: 

vaJdlerden, müphem tekliflerden bi.r 
şey çıkmıyacağı, samimi sulh arzusu 
varsa Almanyanın müsbet kefalet 
ve.rmesi icap edeceğini» söylemekle 
blttnnektedir. Ma.amafih İ.nclllı: Baş

vekili de bu (mösbet kefalet) teıı 
maksadı ne olduğ'unu tasrih eylemi
yerek o da bu en canlı ciheti müp
hem bırakmaktadır . Yazan: Ziya Şakir 

Burası, küçük ıhir köydü, Etra- ı 
fı hurma ağaçlarile çevnlmıştı. 
Şehre nisbetle, havası serin ve 
hafif. 

Bu köy, Amr bin Avf) isminde 
bırın;n malikanesi idi. A:mr, der
hal hurma ağaQlarının altına Re
sulü Ekrem için bir çadır kurdu
raı ak içini kilimler ve şiltelerle 
dö,e\ti. Hazreti Muhalllmedin 
·bütüıı istirahat esibabını temin 
et'. i. (1) 

Bu köyde ikamet edenlerin a
ra6ında, bir hayli müslüman var
dı. Bunlarm hemen hepsi de, Re
sulıi Ekremi kendi evlerine mi
sal r etmek istiyorlardı. Bu yüz-

retçilere, Resulü Ekreınin şere - !il.ketten esirgemişti. .. Elbıl Ta.li-
fine zi"\~afe!ler veriliyordu. hin kahraman oğlıı, Resulü Ekre-

ReslliÜ Ekrem, vaziyetten son min Mek_keyi terketmesinden son 
den, aralarında ibir kavga baş- derecede memnun ve mesrur gö- ra, üç ~ün daha orada kalmış.. 1f-. 
gösterdi. Resulü Ekrem, lbu nizam rünüyordu. Mekkede müşriklerin Kendisine tevdi edilen emanet - İLK MESCİT 
önüne almaık ~in: tazyiki altında .bunalan {İsliimi- leri sahiplerine teslim etmiş .. Ü-

- Burası, benim için yabancı yet) in, 'burada böyJ.e J:ıirdenıbire çüncü günlin gecesi, sessizce şelh- ve 
sayılamaz. Ceddim Aıbdülmutta- mkişaf İ;öster:mesfuden dolayı ri terkeyleınişti. İLK CUMA NAMAZI 
hbin (Beni Naccar) a ırnensup da- Cena'bı·hakka hamd ve şükü~ler (Ali). Resulü Ekreriıe karşı Bu esnada (Kwba) köyünde 
yısının "vi 'buradadır. Karalbet ediyordu. hissettiği hasret ve ~t iyakı ilıir yapılan (Mescitı hakkında muh- J 

dolayısile, orada misafir olmam Yalnız, vakit vakit çehresinde an evvel teskin etmek için, gece- telif rivayetler vardır. Bazı ri-
icaı;ı eder. merak ve endişe alametleri beli- yi gündüze katarak yoluna de- vayetlere nazaran Resulü Ekrem 

Dedi. Ve o ailenin ikaıınetgfilıı- riyor. Mübarek göıı1erini Mekke vam etti. Ve nihayet, salimen eh'li İslamın gösterdiği bu cuşu 
na gitmeyi tercih etti. yoluna çevirerek: (Kuba) ya eek!i. huruş 'tan istifade ederek, lbu 

Tefrika: 58 Demekti. 

(İlk gümünde, takva esası üze
rine tesis olunan ıbir mescit var. 
O mescitte, temiz olan insanlar 
içtima eder. Ve Allah, temiz olan
alrı Se\·er.) 

Buradaki temizlikten murat, 
İslamiyetin en büyük ~artı olan 
(Maddi ve manevi taharet) tir. 

* Resulü Ekrem artık Medineye 
harekete karar verdikleri zaman, 
(Beni Neccar) kalbilesine haıber 
gönderildi. Medineye. kaılabalık 
'bir kütle halinde girilmek iste
nildi. Resu.lü Ekrem, yol zaihmetin - (Ali) nerede kaldı?. Daha Resulü Ekrem, (Ali) yi gö- binayı birkaç gün zarfında vü-

den muztarinti. Buna ıbinaen, ken- hala gehmedi. d ed eude getirmişlerdir. Bazı riva - Bent Neccar Müslümanları, ka-rür görmez, son erec e mem- D 
dileri istirahate çeki1lerek, gelen Diye kahraman yeüenı·nın· gel yellere naza~n da mescit, Hic - milen silfıılılanarak geldiler. i-

. ' " - nuniyet izhar etti. Gösterdiği '~ 
ziyaretçileri kaıhul ve mülakat mesini sabırsızlıkla :bekliyordu. k~hramanlık ve fedakarlığın, Ce- reti seniyeden evvel inşa olunmuş ğer Müslümanlarla mü~tereken 
vazifesini, Ehulbekre verdi. Resulü_ Ekremin ıbu endişesi, ve Resulü Ekrem tarafından kü- bir kafile teşkil ettiler. 

Med;neden ve civar kaıbileler- s<>ll psiz değildi. Çünkü (Ali) nin nalbıhak nezdinde makföul!' geç - şat edilmiştir. Kafilenin ilk !<ısmını, yüz si-

Bizim işte asıl bu cihet nazarı dik
katimzi celbeyledi. Biz Cemberlayn'Ln 
bu en firaklı noktayı böyle müphem 
bll'ak.maswda.n, sulh yollarını müm
kün mertebe kapamamak lstedi;t 
mini.smı çık.arıyoruz:, ki bunda. da 

İngiliz siyaset adamının, malô.m ınes· 
leli llibarUe isabet etılğine şü~h• 
yoktur. Hükümet ad!lrnJa.rmın vazi
fesi idare ettikleri milletleri her şe· 
ye rağmen sulha kavttıttnruıak içla 
asamı pyı·ei sarft:lnıektedir. 

Fa.kat acaba. ÇciilberJayn'in biilii& 
bu yumuşalı.lıtı, w-sallığı, ipi kopar · 
mamak için çabalamaları, gemi ta
mam.ile auya almış l'C çileden çıkmış 
•lbi cörünen ka.f<'ı taraf üzerinde en 
ulak bir tesir bile yapabilecek mi? 

l{05 spurıat~f ll?A den, takım takım ziyaretçiler f!<e· ka'bul ett~ij"i o tehlikeli vazife, tiğini tebşir eyledi. Bu rivayetlerin ıberhangisi sa- llıhlı teşkil ediyordu. Ve kafile-
'ı 1 Bazı rivayetlere n&zaran, a- I liyorlar. Resulü ]:kremi göreıbiıl- büyük bir felaketle neticelebilir- Nitekim; ihlh olursa olsun, kabul edilane' niın her tarafu.dan, rengarenk EBUZZ1Y AZADB 
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SAYFA - t · 

ADLiYE 

Fotoğraf fahlillerl Balta ile Adam Oıdurenıerin 
J Muhakemesi 

Bize f otografınızı gönderiniz 
kim olduğunuıu söyliyelinı 

EMRULLAH KAVUKLU 
İyi kalpJI bir 

tip. Kendi işini 

p~k sever. Dik
kat ve inUzam 
hassalan kuv -
vetıldlr. Araka
dqhfı ve a1Je
s1ne merbutlye. 
ti (ok lluvvetıi
dir. İyi bir ey 
erlofldlr. 

HULUSİ DÖLEN (Haselı:I) 
Herkese fylllk 

yapmak lstlyeıı 

bir tip. Çalış • 
lı:anclu. Ulnf· 
matı çok sever. 
Haasulır. Gü • 
zel san'aUara 
meyli faaladır. 

Arlı:aclqhtma 

riYealllr. R er • 
lı:eslD 7--

.ll& ·-· 

~•ec-=ı 
En Meşhur Diş 
Hekimi Kimdir? 
HUSTAPA. Nmİ (A..lllı:an 

- Tiirlı:IJ'ed• ............. .-ı
ml lılmdlrT 

- llemlelıetimhcle blrtolı dlf lıe· 
lılml varcıu. Her l"hlrde bımlardaa 
bir tanesbıl bulabilirsiniz. 

ŞE\llUIT BALCI (Waııiıal) 
- Sorcl1ofunıu mesele için hiçbir 

fermallle:re lhllJaç 701ı:tar. ıuıu ... 
-- lllll8rafuıı lıaaırlanınııı. Bir 
-lbaa7a aii.ra<aat edip -...., • 
ıuz. 16 aayfalılı formaalıı bin adedi 
en az 15 - 20 llra1a olur. 

Bir tulıaflyeal haklımda mektup 
yazan okuyucumuza: 

- Sı.tıı ipin yapacak it bir dalıa 
o diilılWıa ujramamalılır. 

[(9~\l 
TramvaylardaNezaket 

Şi•ll Osmanbeyde Kemal Hamdi 
lmzaslle aldıfumz bir mektupta deni
liyor ki: 

«- Tramvay vatmanl&rmda ve 
kontrolleri ile kondokt-Orlerinde ne .. 
aakei biraz azdır. FJlvaki bunun se· 
bebl bence maJUm. Mütemadiyen a
Lq.bı bo&ulur amma .. halka da neza

ket ile muamele etmek meeburlyell
vardır.> 

§AGLIH 
Ekzeıra 

Ciltte evveli kırmızılık, sonra içle
ri su Ue dolu ulak ufak kabarcü:lar 
tekllnde cöriinür. Bu sular bili.hare 
kurur. Yerinde bir kabuk bırak.Jr. 

Sonra bu kabuk ta dü er. Altından 

yeni elli oıkar. Eczema. ekseriya da
htli hastahklarm cUd hastalıfıdır. 

Tedavisi şudur: Kuru epema ise 
vazeHn Borlke sürmeli. Sulu erzima 
ise oksijenle 7ık.ad1ktan sonra dok· 
torun tavsiye edeceil 111çları sür -
meli. Esasen eırzema. leln bazır U~
Jar da vardır. 

Keme~burgazda Mazlfun ismin 
de bir eoba,ı:ıı balta ile başını par 
çalamak suretile öldüren 16 ya -
şında Hamdi ile kardeşi 17 yaşın
da Bahaddinin muhakemelerine 
dün 2 inci ağır cezada başlanmış
tır. 

Cinayete alet olan kanlı balta 
da dün mahkemeye getirilmiş ve 
samiin önünde tetJ<ik olunmuştur. 
Neticede balta üzerindeki lekele
rin insan kaıu olup olmadığının 
tıhbıiidliden soru.lnıası ve şahit 
celbi için muhakeme ıbaı;ka /bir 
güne bırakılmıştır. 

Hatayda Belediye 
A 

Azaları Seçimi 
Antakya, 11 (A.A.) - Hatay

da Belediye azalarının seçimi a
yın 14 ünde yapılacaktır. Çıkacak 
aza adedi nüfusa göre tesbit edil
miştir. Buna göre Antakyadan 27, 
İskenderun.dan 18, Süveydiye -
den 19, Harbiyeden 13, Ordudan 
13, Kırılıhandan 12 aza seçilecek
tir. 

-<>Oo--

Rumen Turist Ofisi 
Türl<iye ile Rom anya arasın

daki turistik mün86eiıatı ilerlet
mek maksadile şehrimizde tesi -
sine karar verilen Rumen türist 
ofiııWıı bugün merasimle a.ç.ı.1-
ması kararlaşmıştır. 

Ro=a Türkiyed&i turist 
ofis şubesine ehemmiyet vermek
tedir. Propaganda nezareti tü -
ristik direktörü ile propaganda 
nezareti müfettişlerinden iıiri 
İstaıılbula gönderilmiştir. 

Merasimden ronra davetlilere 
Sümer sinmnasında bir film sey
r~ece'ktir. 

Nufus Yazımı için 
Denemeler 

Ankara, 12 (İKDAM Mu!habi
rinden) - Dıihiliye Vekaleti ya
pılacak nüfus yazımına ait bir 
deneme talimatnamesi hazırla -
mıştrr. Bu talimatname mucilbin
ce, Vek3letin tesbit edeceği yer
lerde ve günlerde hukuki bir kıy
meti haiz olmamak üzere yazım 
denemel~ri yapılacaktır. 

Bu maksatla vilayet ve kaza
larda vali ve kavmakamlann re
islikleri altııırla da birer komis
yon kurulacaktır. 

Şehir 

Tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

14110/939 Cumartesi güiıü akşamı 
saat 20,30 da 

RO.MEO-JtiLYET 

* 14/10/939 Cumartesi gündüz saat 
14 de KELCX'iLAN Çocuk oyunu 
14/10/939 Cumartesi günü akşamı 

Saat 20,30 da 
İKİ KERRE İKİ 

* Halk Opereti 
Bu akşam saat 9 da 
(ZIRDELİLER> 

Yazan: YUSUF SüRUR1 
F: 50 - 35 - 25 

Pazar: Matina 16 da 

13() ~ S Al-
.ANKARA 1 

13. 10. 939 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 

'Upanış 

5.24 
129.83 

iKDAM 

- - - - - İ~tanbul İkinci İcra. Dairesinden: 

100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 F1orln 

2.96875 
6.59125 

29.20 
89.13 

Baş, Diş, Nezle, Grip, 
.... . 
t<omatızma 

Bir borçtan dolay1 39/306 No. lı 

dosya ile tahtı hacze alınan 76 lira 

kJymetinde yumurta 18/10/939 Çar
şamba gU.nü saat 16 dan 17 ,5 a kadar 

İstanbul Yağ iskelesi Yemiş Zindan
kapı Soğancılar caddesinde 77 No. lı 

dükkiı.nda satılacağından o gün mu

hammen kıymetin % 75 ini bulmazsa 
ikmci artlırması 20/10/939 Cuma gü
nü ayni mahal ve saatte yapılarak 
en son arttırana jhale edlecektir. 

Nevralji, kı rıklık ve bütün ağrıl arınızı derhal keser 100 
100 
100 

RayJ,mar• 
Bel&a 
Dralıml 

2ı.765 

t.97 
1.5875 

icabında günde 3 ka,e alı na bilir. 
Taliplerin % 7,5 pey akçesile satış 

gün ve saatlerinde mahallinde bulu
nacak memuruna. müracaatları ilfuı 

100 Leva 
100 Çek Kron• 
100 Peçeta 
100 Zloti 
100 Pen&"ü 

100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 hveo Kr. 
100 Ruble 

13.1825 

~.28875 

0.9525 
2.495 

30.6125 
31.005 

ESHAM ve TARVİLA.T 
Tlirlı bon:u 1 peşin 19.40 19.40 
Er,Jani 19.55 19.56 
A.uadolu Demlryolu 

- - -
iNHiSARLAR 

Cinsi 

Şarap galon mantarı 26X45 eb'adında 
Şarap şişesi mantarı 2il45 
Likör mantarı 23X35 
Rakı mantarı 20X25 eb'adında 

- - olunur. (21082) 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
M.llı. 

125.000 
800.000 
200.000 

10.000.000 

A. si! , , 
, , 
, , 

Muhame.n B. 
Lira Kur. 

1250 
5724 
1879 

35000 
50 

% 7,5 lemaalı 
Lira .Kru. 

93 75 
429 30 
140 

2625 
96 

Eksiltme 
!!ekll Saali 

Pazarlık 14 , 
, 
, 

15 
15.30 
16 

Münıessll pqln 
.Merkez BanlıalJ 

3UO 3Z.IO 
ıs.- sa~ 

Fabrika, Havuzların lslahı 
1 - Şartname ve kalite niımuneleri mucibince yukarıda cjns ve mikdan yazılı mantarlar pazarlıkla satın alına

caktır. 

Kasınıpııışa ve İstinye fabrika 
ve ha'Vll2llannın ıslahı ve ~vsii 
için yeniden tetkikler yapılmak
tadır. Münakale Vekaleti .ııelecek 
yıl bil!h386a Kası.ıxwaşa havuzla
nnda yeni tesisat vapacaktır. 

ll - Mu!wnmeıı bedelleri, muvakkat teırunaUan, eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
Ill - Pazarlık 23/X/939 Pazartesi .unu Kabataıta Levazım ve Mübayaat Şubesindelı:i 

7apılacaklır. 
Alım Komisyonunda 

iV - Rakı mantarı prtnamelerl her tün Levazım Şubesi Veznesinden ve İzmir Ankara 
176 kurul mulrab!llnde ahnablleceii gibi diğer eartnameler parasız mezkQr şubeden alınabilir. 

Başmüdürlüklerinden 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunJiUl gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paral.arlvle birlikte ytıkarıda adı 

geçen lıomlsyona gelmeleri llAn olunur. c7883> 

SATIŞ ILANI 
Üsküdar icra Memurluğundan: 

Rabia Selma tarafından Vakıf ParaJar İdaresinden 26332 ikraz numarasi
le borç alınan paraya mukabil birinci derecede iPotek gösterilmiş olup 
borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına eh
livukuf tarafından 2150 lira 00 kuruş luymet takdrr edilmiş olan Boğaz
içinde Beylerbeyinde ve nıalıalleslnde Havuzbaşı sokağında eski 2 yeni 35 
No. lı sağ taralı tarik sol tarafı Bavuzbaşı caddesi arka tarafı Saide Su
ed'e tahsis olunan 33 No. lı mahal ön tarafı Havuzba§ı cadesi ile mahdut 

kayden 9203 zira mikdarında ve müşterek kuyuyu müştemil millrez maa 
bahçe hanenin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır. 

Gc.yrimenkul Havuzbaşı caddesinde eski 2 yeni 35 No. lı ev ve bahçe 
içinde iki kallı ahşap binadan ibarettir. 

Zemin kat: 2/3 taj No. lı kapıdan girildikte bir sofa üzerinde biri came
kiınlı boş oda, bir salon, bir hala, bir kömürlük iki merdivenaltı ve ayrıca 
bahçeye açı!an bir kapı vaı·dır. 

Birinci kat: Bir sofa üzerinde be~ oda, mir salon ve biri musluğu havi di
ğeri musluksuz iki kiler ve iki hala mevcuttur. 

Mezkür 2/3 No. h koşkün ka~ısında 2/2, 2/1 taj No. sını taşıyan gayri
menkulün altı ahır olup biri taş iki oda ve bir harap mutlak ve ittisalinde 
yanyana ik: oda ve iki hal5dan ibarettir. 

Bahçe: Şeftali, ayva, elma, kiraz, erik vesair meyva ve çiçek agaçları ve 
tuluınbalı bir kuyu ve ayrıca müşterek bir bost.an kuyusu mevcuttur. 

l\fesahası: Umum sahası 9203 zira mık.darında olup bundan 242 metre 
murabbaı bina ve 145 ınetre murabbaı ahır ve müştemilat ve mütebakisi 
bahçedir. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı acık 
arttırmaya. konınuş olup 22/11/939 tarihine rastlJyan Çarşamba günü saat 14 
den 16 ya kadar Üı;küdarda İhsaniyedeki dairemizde açık arttırma ile satıla
caktır. Arttırma bedeli muhammen kiymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayri
menkul en çok arttıranın üzerine ihale edilecek, aksi takdirde en son arttıra
nın ta:ıhhüdü baki kahnak üzere arttırma on b~ gün müddetle temdit edile
rek 7 /12/939 b.rihinc rastlıyan Perşembe günü saat 14 den 16 ya kadar yıne 
dairemızde ikinci açık arttırması yapılacak ve bu ikinci arttırmada gayrimen
kul en çok arttıranın üzerine ihale edilecektir. 

Sa~ peşindir. Tltliplerin arttırmaya girmeden evvel muhammen kıyme
tn % 7,5 u nisbetinde pek akçesi verme1eri veya milli bir bankanın teminat 
mektubunu ibraz etmeleri lftzımdır. 

Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet için
de parayı vermezse ihale kerarı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek 
teklifte bu1un:...n kimse arzetmjş olduğu bedelle almağa razı olursa ona, ra
zı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle artbrmaya çıkarılıp 

en çok arttırana iha1e edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen giln1er için 
% 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca bükme hacet kalmak
sızın mcmuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenviriye, tanzi1iye ve tell5liye resimle
ri ve vakıf icaresi satıg bedelinden tenzil edilir. 20 senelik taviz bedeli müşte
riye aittir. 

2004 numaralı İcra ve İil~s kanununun 126 ıncı maddeı;inin 4 üncü fdtra-

CIDa 

Rondel Kükürt 
Asit Sıtrik 
Asit Tartarik 
İyot 
Fosfor Biamonyak 

Mil<. 

~50 Kg. 
950 
850 

70 
150 

, 
, 
, 
, 

Pazarlık , 
, 
, 
> 

.t:kslltme l"lıll' 
&1ln saat 

20/X/939 

• 
f 
> 

14, 
15 

15.30 
16 
10 

Nuvar animal ampat 50 > > 
• 
> 11 

Boiole 32 Şişe > ) 
Ve:rjenay 150 > > ) 
Alkolozatr1s . 65 > > ) 12 
Romone ronti 30 > > ) 

I -Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı clO> kalem 
şarap rnayası ve eczası pazarlıkla mübayaa olunacaktır. 

11 - Alım şeklilleri, muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksilt
me gün ve saatleri hizalarında gösterilmiştir. 

111 - Pazarlık Kabataşta Levazırn ve l\1übayaat Şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İstcklilecin pazarlık için tayjn edilen gün ve saatlerde % 7,5 güven 
me paralariyle birlikte mczkılr komisyona gelmeleri. «8076> 

Tuvaı~tu1iz; yaparken 
Pudra alt.r ~ daima 

KREM 
PER TEV 

;ürünüz. Pudra'!: sım sıkı tutar 
Ve akmasına mani oh;r. Yağlı 

ve yağsız o1an t 1.ip ve 
vazoları vurd1r. 

1 

- -

İstanbul Dördüncü İcra Memurlu
iunda.o: 

Kjra bedelinden dolayı dairemizce 
hapı. edilip bu defa satılnıasına ka
rar verilen ve 105 lira kıymet takdir 
edilen Betic marka bir adet maran -
gozlnra mahsus şerjt makınesi 18/10/ 
939 tarihine rastlıyan Çarşamba giınü 
saat 12 de Beyazıtta BakırcıJarda 

Dişçi ınektebi altında 13 No. hı dülc
kundo.ı ac,.'lk arttırma suretilc saWa
caktır Bedeli mi.ızayede muhamen 
k1yn1ctin yüzde yetmiş beşini buldu
ğu takdirde müşterisine ihalesi yapı
lacak aksi takdirde arttırma 20/ 10/ 
939 tarihine mi.Jsadif Cüma gi.iniJ ay
ni saatle ve ayni yerde yapılmak ü
zere tehir olunacak ve işbu ıkınci 

arttırmada en çok arttıran müşterisi 
üzerine ihalesi icra kılınacaktır. Be
deli müzayede peşin ödenecektir. Be
deli jhale Uzerinden alınacak yüzde iki 
buçuk tell.5.liye resmi müşteriye ait
tir .. Müzayedeye iştirak edeceklerin 
yilzde yedi buçuk pey akçesi vermek 
suretile ilfi.n edilen gün ve saatte ma
hallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaat etmelerı ve isteyenlerin 
dairemizin 939/3249 No. lu dosyasını 
tetkik ederek malümat alabilecekleri 
i!An olunur. (21081) 

~lRİNCİTEŞRİN 1939 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLU(.;U -

T.A..Q. lt,7' m. HIN 1loL ıt &w. I 
T.A..P. 11,79 :o. !-:e5 &.oa. il &w. 

HH a. 111 I.._ 1Jt Iw 

14 1 inci Teşrin Cumartesi 
Saat 13.30 Procram ve memleket 

saat ayan. Saat 13.35 Ajans ve me
teoroloji haberleri. Saat 13.50 Türk 
mii&iğl. Çalanlar: Vecibe, Ruşen 

Kam, Cevdet .Kozan. 1 - Ok.Ul ım: 
Melek Tokl'öz. 2 - Okuyan: .Sel·ml 
Rıu Abıskan. Saal H.30 Mlizllı 

(RiyaseUcumhur Bandosu - Şef: ih ... 
san Künçer). Saal 15.15 - 15.30 Mü
•ik (Dans miizltl - Pi.) Saat 18.00 
Prol'ram. Saat 18.05 Memleket saat 

a7arı, ajana, ve meteoroloji haberle
ri. Saat 18.25 Müzik (Radyo Caz Or
k .. trası). Saat 19.IO Türk miizlil 

Çalanlar: Vecihe, RUfe.n Kam, Re,a& 

Erer, Cevdet Kozan, Mes'ut Cemil, ı .. 
Saz Eserleri. 2 - Okuyan: Muzaffer 
İllıar. (Yeni prkılar). Saal 22.00 Ko· 

nqma. saaı 21.15 Türlı miizlfl (Ka
•Jfllı Procr&m - M ubtelll' p.rkl ve 
tiirlıüler). Çalaular: Fahire Fenan, 

Refllı fena, CeYdel Çatla. Olruyan • 
!ar: Mil,..nen Seur. Mefharet Sal· 
aalı. Saal Zl.00 Müailı (Küoülı or • 
lı:e9'ra - Şef: Necip A.flıı). Saat 
22.00 A.Jans ve alraal haberlerl Saat 

ZZ.15 K onutma (l!enebl dillerde). Sa
at ZZ.f5 Müsilı (Cazband - PL) Saat 
Z3.25 - Z3.30 Yann.k l proıram ve ka--· 

1 2 3 4 1 e 9 ı ı 

---- -•-1-1-1--

------1•--ı-.-_ ---ı·--.
- .. -- - . 

• ,.---ı - - -, - -- -· -ı- ı 

--·--•---- 1 . ., 
SOLDAN SAGA: 

1 - l\IUJel. uzuv. 2 - Blmme< 
kadın. 3 - Bir yıldız. polls köpeil 
nln lllı ismi. 4 - Hızlı - Felike 

5 - Ramazanda l\liıshıınanların v.- -

dili. 6 - İnsana alışkan. 7 - Bey• : -

Gemi ,Jlrdlil yer. 8 - Yayeara İ· 

nanmak. 9 - Sakat - Zaman ..... o -

Ele yak.ılır - Zaman - Yemek. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - l\lUJet • Uzuv. 2 - Wmmel • 
Kadın, 3 - Yıldız - Polis köpefl is
mi. 4 - Bı.zlı - Bela. 5 - lllüslıiman

lara verllmesJ ıprt. 6 - İnsana a-Şirketi Hayriyeden: 
Gelecek Salı akşamından itibaren 
mahsus gece seferleri tarifesi 

Ramazana 
iskelelerle 

şınca, bu gayrimenkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alfrkadaranın ve 
irtifak hakkı sahiplerinin bu hakları ve hususile faiz ve masrafa dair olan id
dialarını, bu ilô"lın neşri tarihinden itibaren 20 gün içinde evrakı mtisbiteleri
le bildınneleri icap eder. Aksi halde hakları tapu sicilile sabit olmadık<;a sa
~ bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha .fazla malUmat almak 
isteyenlerin 23/10/39 tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açık bu
lundurulacak olan arttırma şartnamesile 939/944 numaralı dosyasına müraca-
atları ilfuı olunur. (8411) 

TUZLA içmeleri 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 

Kanuni MUmessill ve Neşriyat Di
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son Telgraf Basımevl. 

ZAYİ - Namıma almış olduğum 
ikamet tezkeremi zayi ettim. Yenisj
ni çıkaracağımdan ~kisinin hükmü 
Yoktur. 

• lışılı. 7 - Beyaz - Gemi r;ellr. 8 -

Y&yl'ara, inanmak. 9 - Sakat - Z&
man, 10 - Bir nebat. - Zaman • Ye ... 
melı:. 

vapurlara asılmıştır. 

- Vay siz misiniz'? Niçin geldi • 
niz?. 

Doktor nafiz ve koyu mavi gözle
rılc genç kızı suzdu ve son derece 
muhabbetle elini kızın omuzuna koy

do: 
- Mert, dedı, doğrusu buraya gel

mekten kend1mi menedemedim. HU
dıse1erin heyecanından be ki rahatsız 
oldunuz, diye di.ışündum. 

Fakat genç kızın zahiri sUküneti
ni gOrünce durakladı 

1\lerl tülümsemi.Yordu bile!. 
Evet, öyle! dedi, amma bunun için 

size müteşekkirim. Yalnız sizin için 
de çok sabırlı olmak icap ediyor. 

- Eğer emrederseniz, ben sizi e-
bediyete kadar beklerim. 

- Çok teşekkür ederim Haddon, 
yalnız gjzden altı ayhk bir mühlet 

Zabıta Romanı : 5 9 
ye kadar size veremediğimiz en gü -

zel hediyeyi, yani kalbimi verece -
ğim. İnşallah beni seveceksinız. Bu 
mucize tahakuk edecektir. 

Hadden bir koltuğa oturdu ve ce
binden piposunu çıkardı. Genç kız 
sordu: 

- Nihayet. .. dedi, Kosdon'u kimin 
kaçırdığı anla ıldı mı" 

- Hayır, Kosdon bu sırrı kendlsi
le beraber mezara götürdu. 

- Biliyorum, biliyorum, takat ri
ca ederim, artık bundan bahsctmiyc
lim. Skotlanbard'dan gelen müfettiş 

hfil<l orada mı? 
Hoddon gülümsedi: 

- Gidlay, çok inatçı bir adama 
benziyordu, dedi, fakat o bile inkisa
rı hayale uğradı, bu işi bıraktı. Şim
di kasabamıza geliniz. Sokaklarımız-

"" oldu. 

15 Teşrinievvel akşamına kadar açık ve trenler işlemektedir. 

Her yer o kadar saki.1 ki Dusburi 
bile mezuniyet aldığı hnlck:: bir tara
fa gitmekten vazgeçti. Meri, artık 

bütün bu facialar silsilesi nihayet 
buldu. Hepimiz de bir kftbustur ge -
çird.ik. KAbuslar da unutulur şey

lerdjr, Benim asıl beklediğim mucize
n.in tahakkuk etmesidir, yani beni 
sevmenizdir. 

- Ben de bu mucizenin tahakku
ku için Allaha dua edeceğim, dedi. 

-30-

MUCİZE 

cDerek Rik.ardo 3 Nisan Cuma 
günü yapılacak kabul resm1ne hu -
zurlarile şeref vermelerini müfettiş 

Gidlay'dan rica eder> 
Brandon konağı, Plat 

Gidlay davetiyeyi alınca dti.'}ilo· 
celi bir tarzda gülümsedi. Biraz son
ra emniyet müdür muavinin.in yanı
na giderek, Plat kasabasına davet e
dHdiğini söyledi. 

- Ben Plat'tan ayrılalı 'Bltı ay ol
du, dedi, projenin tatbikine devam 
edeyim mi? 

- Elbette ... Aradan bu kadar za
~likten sonra artık sizi hüs-

nü niyete inanılır bir m 1söllr olarak 
kabul ederler. Yalnız bıitrin tedbirle
rinizi aldJnız mı? 

Ona ne şüphe var? Sabır kuvve
tile mücrim bazı vicdanların nabzını 
da uyulmağa muvaffak oldum. 

Bir sürpriz darbesi indirmek için ev
velA ortalıkta dostane bir hava yarat
malı. Ben de onu yapbm. 

- Pek51~ Gidley, gidiniz, işi neti
ceye erdiriniz. Çünkü biz zevahiri 

kurtarmak için epeyce zaman sarfet
til<. 

IVIüfettiş memnunane çıktı. Plat 

halkı Skotlandbard'ın ne demek ol
duğunu asıl ~imdi öğrenecektir. 

• •• 
Merl'e de davetiye gelmişti. Ayni 

posta ile doktor Haddon'dan gelen 

mektubu da iki defa okudu. 

Her zamanki gibi koltuğuna gömü

lerek, örgüsü ile meşgul olan teyzesi, 
Merl'in kararsızlığının sebebini an
lamıştı. 

- Kızıırı1 dedj, ben senin yerinde 
olsaydım, giderdim. 

Meri teyzesine döndü: 

Taksim - Talimhane 
Palas No. 4 

Telefon: 40127 

- Doktor Haddon da mektubun
da öyle söylüyor, dedi, fakat benim 
hiç gitmcğe niyetim yok. 

- Ben olsam giderdim. Görecek -
sin ki, bir şeyler olacak. 

Merl tren tarifelerini gözden ge -
çirdi. Plat'ta bir intikal devresinde 
yeni hiçbir h~dise olmamıştı. Artık 

ortalıklarda görünmiyen bir caninin 
ortalığa saldığı korku da kalmıştı. 

Brandon konağında eski mobilya
lar satılığa çıkarılmak için hazırlanı
yordu. Yeni hizmetçiler parkelerı si
liy~lar, ağtr perdeleri yerlerine ta -
kıyorlardı. Davetliler heykeller sa -
!onundu kabul olunacaktı. Derek bü
tün heykelleri ortadan kaldırmağa 

karar vermişti. Heterington: 
- Kabul gününe kadar btitün bu 

işleri nasıl başarırız? diyordu. İster
seniz, şu heykellerden bir iki tanesi
ni kaldıralım, masalara yer açalım. 
Akşam saat altıdan az evvel davet

liler gelmeğc başladJlar. EvvelA rahip 
ve kAtibi, sonra doktor Marrabl ve 
karısı, sonra da yepyeni elbisesi Jle 
müfettiş Gidlay ilk gelenler arasında 
bulunuyordu. 

Müfettiş ev sahibine her zamanki 
tebessümü ile: 

Karaso İsaklno 

- Bakıyorum, heykeller hfıla ye ... 
rinde! dedi, ah, işte Dusburi de gel
eli. 

Arkasından kasabada tanınmış di
ğer davetli aileler de sökün etmişler
di. Dusburi müfettişe elini uzatarak: 

- Bu ne güzel sürpriz böyle!. de
di. Biraz konuştular. 

Fakat Derek pek sinirli görünüyor
du. Yanlarından biraz uzaklaştığı za
man.. banger dedi ki: 

- Bu delikanlıya bir aeyler olmuş, 
Bir kaç zamandır epeyce de -
ğişti. 

Dusburi başını salladı ve bu ra -
hal<;ızlık haberine inanmaz gibi gö ... 
ründü. 

- Zannetmem, dedi, genç dostu

muz bir kaç haftadanberi şahsi ba
zı endişelerle meşgul bulunuyor. 

- Artık onun endişesi kaldı mıya? 

Şimdi çok ta zengin oldu. 

Gidlay bir masanın üzerindeki kris
tal kadehleri gösterdi: 

- Yahu, biz de bir iki kadeb iç
sek, dedi. 

- Hiç te fena olmaz. 

<llalıa var) 

TAKViM ve HAVA 

14 BİRİNCİTSRİN 1939 
CUl\1ARTESİ 

Hicri: 1358 .&umi: 1355 

10 uncu ay Gün: 287 B. Teşrin: 1 
Ramazan: 1 Bızır: 16:! 
Güneş: 6.10 AklJ&lD: 17.31 
Öile: H.ff Yatsı 19.03 
İlılndi: 15.06 İmsak: 4.~2 

- HA VA VAZİYETİ 

Yeşllkoy meteoroloji istasyonundan 
alınan malfımata cöre, hava yurdun 

Trakya. Kocaeli, cenubu $arki Ana -
dolu bOll'elerl ile, Orta Anadoluııun 

ve Karade.nizio l'&rp ku;ımlarmda 

çok bulutlu ve mevzh ya(H;h, diğer 

yerlerinde bulutlu geçml tir. Rüz -

rirlar Trakya ve Egede !;imali. Do

iu bölgelerde cenubi, dijer böll:"elcr

de p.rbi istikametten orta kuvvette 
esmiştir. 

Dün İstanbulda hava çok bulutlu 

ve az yağışlı ıeçmlttlr. Rtızci.r ti.mai

den saniyede 2 - 4 metre hızla esmiş· 
t.lr. Saat lt de hava. tazyiki 1018,- mt

llbardı. Suhunet en yüksek J8,1 ve 

en duşülı 11,3 sanllr;ral kaydedllmiı· 
tir. 


