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Propagandanın 
En Müessiri Üç 
Senelik Harp 
Kararıdır. 

Dütman memleketine tayyareden 
bomba yerine beyanname atmanın 

müesalr bir harp vasıtası olduğuna 

biz bir türlü inananlardan deilllz. Be
yanname atmak, ahalisi fikren ce
rl kalmış memleketlerde belki bir de
receye kadar tesir gösterebilir. Fakai 
efradının hemen hepsi münevver o
lan bir memlekette, bir düşman ta -
rafından balkı, kendi hükilmeti aley
hine tahrik maksadl1e yapıli.\D pro
pagandanın daha ıiyade makü!iı neti
ce vermesi, ayni balkı bllikls kendi 
hüktlmetlnln etrafında toplanmafa 
&evketmesl ihtimali daha kuvvetlidir. 

Bizce AJman milleti üzcrJnde en 
dyade tesir yapacak olan şey. inıt
liz BaşveklJi l\f. ÇemberlaynJn l'efen
Jerde, incllterenin üç s,nelik bir har
be karar verdiii sö~·lenmiş bulunma-
11dır. 

in.-nıerenln bu kararı Almanları 

herhalde dtişünmefe mecbur edecek
tir. ()ilnkU buaiinkü Almanların i -
glnde cihan harbine billill lftirak etı
mtı olanlann adedi, harbi rörmemlş 
olanlartlan pek ec>ktur. Zaten bugtin 
memleketi idare edenlerin hep i ci
han harbi ııclamlarıdır, meseli l\L 
BIUer De Marepl Görlnl", biri piya
de, cllier! t&77arecl olarak harbin son 
aiinlerine ka4ar ateş hattında buJun
mDt insanlardır. 

AJmanyada cihan harbi tecrübesi
DJ .-örmüt olanJarın hepsi be, bir ha-
7al ve memal savaşında :lnailterenln 
na•nl bıkmadan, usanmadan ve yıl -
madan sonuna kadar çarpışmaktan 

kaçınmadıiını ve cünler l'e~tıkçe bü
tün dünya milletlerini ki.h ikna, ki.h 
lifal surotlle bir tek mtuel aleyhine 
ayaklandırmak ilmine vikıf oldutu
H bilirler. 

Vakllle NaPolyon İn•ilbler l9ln: 
«Bu harbi kaybederler, yalnız ao -
nuncasunu kazanırlar• demişti, Na -
Pol.Jon, on seneyi mbtecavls bir müd
det sarfında, lnhcmın kuvveti saye -
sinde bütün Avrupayı ri..m ederek 
:lnılltere aleyhinde harekete ••tir -
mei:e •• batli bir aralık in•lllllerln 
Avrupa kıt'aslle her türlü alikalarını 
kesmelerine de muvaffak olmuştu. 

Bu suretle bir tek fert ile bir millet 
ar&91DdakJ harp, araya karışmış olan 
bir cok milletlerin de fuzOU canını 

1akarak Sflnelerle sürdü ve nihayet 
bir r1in Napolyon (Vaterlo) da yine 
bizzat inl'lliz askeri tarafından mai -
IOP edJldl ve İn•lliz eline esir düşe -. 
rek (Sentelen) de maliim iklbeto 
afradı. 

Buti.nkil Alman mlUetl, tarihin 
verdlil bu dersleri bildikleri ılbi 
elhan harbinin dört sen"den aonra 
Alman mlllellni upathfı iklbete de, 
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Bir Kış Sabahı (Edebi 
Rom$n) - Dış Politika: 
Hami! l\ url - Şehir Ha
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S Ü Ctl ·'ŞAYFADA: Atatürk'ün 

• · &.on Gunlerl, Hazreti Mu-
•: <> b'lmlıı<'d (Tefrika) - Hac-

aacı Zalim (Tefrika) -
"' "'. (" Dahrcık: Osman Cemal -

ı. Son Haberler. 
' ~ctl SAYFADA: Radyo - Bil

mece - Saihk - Fototraf 
tahlili - , ·uaı - co.,.p 
Okuyucu l\lektupları -

Türk- Rus ve Türk-İngiliz 
Müzakereleri Lordlar 
Kamarasında Görüşüldü 
Daladye Türkiye- Fransa 
Müzakere erini izah tti 

Londra, 4 (A.A.) - Reuler: Lord
lar Kamarasında harp vaziyeti hak
kında cereyan eden müzakereler es
naSJJJda Liberal Samut"l, Türkiye ile 
Sovyetltr Birli.ti ara],mda cereyan et
mekte olan müzakerat meselesine te
mas ederek demlşUr ki: 

- İngiltere hükUmetinln, bu mü-
2akereleri, anlayış ve kavrayışla kar
ıılayacaiını ümit ediyorum. Türklye
nin Karadenlzde ve Asyada büyük 
bir aliikası vardır ve bu •J:lka ken
disine hakikaten icap etUğ-1 aibi Rus

ya ile son senelerdt- yaphğ'ı vef'hlle 
dostluk münasebeUeri idameslne im
kan vermektedir. Tilrktyenln ayni za

manda Akdenlı:de de büyük bir ali.
kası vardır. Ve bu alika, kendisini 
İnciltere IJe Fralll?Dın hüsnü niyet
lerini ve icabında yardımlarını tak .. 

,. -" l Cevabımız 
Moskovada 

Cevabımız Saracoğ
luna Gönderildi 
Moskova, 4 (A.A.) - Türki

ye hükumetinin Sovyet tek
liflerine cevabı bugün Sara -
çoğluna gelmiştir. Türkiye Ha
rıciye Vekilinin Molotof ile 
hemen temas edeceği bildiril-

mektedir. 
Ankara, 4 (A.A.) - Avru

(Arkası 3 tincü sayladu) 

dire SC\'keylemektedir. Bazı anlarda 
te1ili imkılnsız l'Özükebllecek olan bu 
iki C'trçek aJika ve menfaat araMnda. 
çarpışma hu:suJüııe m3.ni olmak için 

Rus lıükümetine yardım etmek zor 
deiildir. Teslim edelim ki Türkİ)'e 

kendi menfaati icabı olarak bütün 
koınşularile dostluk münasebetleri i
dame etmekte hakhdır ve biz Türkt

yenin Fransaya ve İnciltereye karşı 
taahhüı.terini tutmakla beraber, bu 
dosUufu temine çahşmatJını bizim ı

~in asla l'&yrl dostane bh· hareket te
Jikkl etmeyiz. 

amut>Pe cevap veren J..ord Bali -
faks, demiştir ki: 

- B. Samuel Türkiye Ue Rusya a
rasında mevcut olan ve bo.ıün taze
lenen temasın idrak Ue karşıJanma -

(Arkası. 3 üncü saytada) 

Almanyanın Sulh Teklifi 
Dün Londraya Gönderildi 
Musolininin Bir Sulh Konferansı 
Toplıyacağı Tekzib Ediliyor 

~1~i7:1N Nasıl Karsılanacak? 
Londra, 4 

(A.A.) - Tl

mes ıa.zeteslnln 
Rolterdam mu
bablrlne söre, 
Kont Clano, 
aulh taarruzu 
akamete uğTa -
maı.ı takdirin
de Almanya. -
run SovYetler 
Blrl!fl ile bera
ber a1dıtı teah
hütler hakkında 
sarih malômat 
talep etmlştir. 

Kont Ciano Mu 
sollni'nln ttvap 
verebilmesi lçln 
Bitlerin nutku
nun m"tnlnin 

Oumartesiden 
evv"I krndf(o;fne 
verilmesini de 
ısıemlştlr. 

Tlmrs muha
birinin sandılı
na cöre, uınomi 
kanaat, Musoıt
ni'nb1 Alman -
Sovyeı aulh telr.1 

ıınerl fçln se -
minllk vaztfeııl

ni &'Örmeyi u .. 
bul etmlyeoell 

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

ha-

Lehler Harbe 
Devam Ediyor 
Hitler Dün Gece 
Varşovaya Gitti 

Amsterdam, 4 (A.A.) - Ber
linden Algemeen Handelsblad 
gazetesine bildiriliyor: 

cHitler bu gece Varşova'ya gi
decek ve şerefine bu şehirde bir 
geçit resmi yapılacaktır. 

Hitlerin cumartesi günü Rayş
tal('ta bir nutuk söyliyeceği zan
nedilmektedir. 

ÇARPIŞMALAR DEVAM 
EDİYOR 

Berlin, 4 {A.A.) - Ordu baş
kumandanlığı tebliğ ediyor: 

Şarkta, Almanya ile Rusya a
rasında tesbit olunan eski hudut 
ile yeni hudut arasındaki arazi
nin temizliPi sırasında Polonya 
kıtaatının dağmık bakayası ile 
çarpışmalar olmaktadır. 

Garpte, Sarrcbruck mıntaka -
sında düşmanın hafii topçu faa
liyeti istisna edilirse hemen he
men tam 'bir sükunet vardır. 

Berlin, 4 (A.A.) - Propagan
da Nezareti 10 İlkteşrinden iti -
haren Almanya'daki resmi bina
lara bayrak asılarak Polonya har 

tesidini em 

GARP CEPHESi HDE VAZiYET 
Muharebe Ağırlaştı, Yalnız 
Topçu Ateşi Devam Ediyor 
Meçhul Denizaltılar Faaliyette 

Kaunas, .f. (A.A.) - «.Havas• As

kt"ri vaziyette, cerek Ren &"erek Mo
ıelle cephesinde 24 saattcnberi tan;ı 

bir . ükünrt vardır. Bu süküneti an
cak ara sıra her iki taraf topçusu
nun ateşi flıli.I etmektedir. En hare
ketli mıntaka e111;,ki köıırtinün ~enu

budur. :\lo~ellt" ve Sarre mıntakaları
na yağmur yağmıştır. 

llava faaliyeti bulutların pek aJ('ak 
ve Rüetln de fena olma..';ı do1ayud1e 
durmu!}tur. Hava1ano fenahiı ve ce
celerin pek soiuk olması muharipleri 
işkal etmektedir. 

EYLÜL AYI BİLANÇOSU 

Parls, 4 (A.A.) - Havas teblli e
diyor: Eylül ayma ait hava muha -
rebelerinin bilinçosu hakkında. neş
rolunan resmi Franuz rakamla.rı hu
susunda şurası kaydediliyor lı.I, Al-

• man tayyareleri mükemmel v Al .. 
man t.&yyarttllerl mahir ve cesur 
olmakla beraber Fransıı:Jar, onlara 
hiklmdlr. 

Franliaya •önderllen in.lllt to~u kuY"felleri ceyheye har k l dmdı 
üzere haı ırlaDU'l&rktn 

Diler taraftan hava muharebele .. ----------- ------------------
rioden ekserisinin cereyan etUff hu-
susi şartlar tebarüz ettlrilmektedlr. 
Filhakika bir kaçı müstesna almak 
üzere bütün hava muharebeleri düş
man toprakları üzerinde cereyan et-
ml.ş ve bu yüzden Fransız tayyareleri 
y&Jnız Alman avcı tayyareleriyle kar· 
ıılaşmamıı ayni zamanda. dili topla
nmn atqlne de maruz kalınışbr. Ve 
yine ekseriya Franso: tayyarelerJ a
detçe faik dü.tmanl:ı çarpışmıştır. 

Buna ratmen Fraıısız ta:uarelert da
lma düşmana karşı koymuş ve nd
r .. ını yap...,.iır. 

Nihan! "'"°""'ı da kaydetmek li.
uındır ki, bütün eylül ayı içinde Al
man tayyareleri Fransız topraklan ü
zerinde hiçbir l Uhbar uçuşu yapa • 
mamıştır. 

FRANSIZ TEBLİGİ 
Paris, 4 (A.A.) - 4 teşriniev -

ve! akşam Fransız tebliği: 
Cephenin muhtelif noktaların

da pusu müsademeleri kayd edil
miştir. Düşman Pirmasens'in ce
nubunda bir baskın yapmağa te
şebbüs etmiş, püskürtülmüştür. 

Denizaltı gemilerimizden biri, 
·bir Alman ticaret gemisini yaka
lamış ve limana sevketmiştir. 
Vaşington, 4 (A.A.) - Ruz -

velt, Amerikan vapurlarına mu
(Arkası 3 üncü sayfada) 
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Japon Orduları 

Bir Muharebede 
14 FIRKA 
imha Etmişler 

Bu haberi Alman 
Ajansı Veriyor .• 
Hankeo, 4 (A.A.) -Alman A-

jansı bildiriyor: 
Bir tebliğe göre Japon kıtaatı 

Hunan vilayetinin şimalinde 42 
Çin fırkasına hücum ederek altısı 
orta Çine ait olmak üzere •4 fır
kayı imha etmiştir. 

Bu habere bakılırsa, Çinliler 
25 bin ölü vermişler ve Japon
lar, 100 top, 50 ağır mitralyözü, 
200 ·ek mitralyözü ve 400 tüiek 

SOVYETLER 
Estonya ve Letonya 
• 

ile Karşılıklı Yardım 
Paktı Yapacaklar 
Moskova Müzakereleri Devam Ediyor 

Kaunas, 4: (A.A.) - Litvanya Ha
riciye Nazırı Urbsys, hükUmetle gö
rüamek üzere hususi bir tayyare ile 

Moskova'dan Kaunas'a dönmü~tür. 

Hariciye Nazırının tekrar Moskovaya 
gitmesi muhtemeldir. 

LİTVANYA HARİCİYE NAZIRININ 

TEMASLARI 

Moskova, 4 (A.A.) - Dün tayya
re ile Mosk.ovaya gelen Litvanya Ha
riciye Nazırı Urbı;ys ile Halk Komi

serleri Heyeti Reisi ve Hariciye Halk 
Komiseri Molotof arasında ilk gö -

rüşme dün akşam vukua gelmiştir. 

Bu göriı$meye, Staliıı, Potemkin, 
Sovyellerin Litvanya maslahatgüza-

rı Pazdniakov ve Litvanyanın Mos
kova elçisi Natkevicius iştirak et -
miıtır. Görüşme, iki saatten faıla 

IÜrmüşlür. 

LETONYA İLE YAPILAN 
GÖRÜŞME 

Letonya Hariciye Nazırı A'lunters, 
dün snal 18 de Kremlin'e giderek lllo
loto! ile iki saat kadar görüşmüştür. 

SOVYETLERİN İSTEDİGİ 

Bu sabahki zvestiya gazetesi, Sov
yeller Birli&inin Letonya ve Litvan
yadan Sovyetler ile birer kaflılıklı 
yardım paktı imzalamalarını tiye -
ceğini teyit eder tarzda bir makale 
neşretmiştir. 

L!Ri 
Şuuru Yenecek Kuvvet Yoktur 

Dün bir cihan çöktü, buün yeni 
bir cihan başhyor; pÖken cihan ne 
7enl ba.şlıyan cihanın arasındayıı. 

Be rlyetin uzun bir tarihi vardır; 
bu uzun tarih çailarında dolup bü

yüyen, sonra Olüp kaybolan mrdrni
yellerin hiçbiri, bugünün medeniye
tine benzemez; medeniyf'timfzin. te
rakki, thtUll, Jnkılılp medeniyetinin 
re~en medenlyeUerle alikası yoktur. 

l\lodern medeniyetin bünyesi lbda
kir, muhafazklr ve tahrlpkiir kuv
vrtlerdrn teşekkül ediyor .Bu üe kuv
vet mllletıerin hayatiyetlerinde rol 
o)'namaktadır. 

İbda ve tahrlı> kuvvetlerini bor 
fabrlk.aJarda. llboratuarlarda rö-

rüyoruz. Liboratuar ve fabrika J'tnl 
başlıyan bu cihana bambaşka bir 
manı:ara verdJ. Filvaki esls.J medeni· 
yttlt"rde ibdl, muhafaza "Ve tahrip 
kuvvrtinden doitt'ulu, fakat onla
rın fabrika ı, liboratuarı yoktu. 

Sihir, büyü, simya bir hillya a.ıe

mlydl, bu alem çok çok muhafa:ıa
kirhk hWerinl kuvvetlendirdi: Ced
lerimfz yürümüş, biz de yürüy.-liJ:n. 
cedlerimiz kırmış, biz de kıralım, 

cedlerimlz öldürmii . biz de öldüttllm 
dUYl'USJUla kapıldılar. Onlarda mu
hafaıakirhk şuurdu. 

Bugiinkü cihana ibdakir ve tahrlp

(Arkası 3 üncü sayf;:ıda) 
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Belediye 
Zabıtası Ta-

• 
Kahve Tacirleri!/ s tan bulun 

• 
Fiatlara Zam imar Edilecek '' 

_____ _!__ ___________ ___. 

iııSlame 
KAVGAM 

Yerleri Afyon Taarruzu Başladığı Zaman Kar~ağaç limatnamesi İstediler Yazarı: 

1 
Alman Devlet Reisi : AD OL F '' Ambarlarınd...t Hiçbir Malzeme Kalmamıştı 

Romanvada f1rkalarımız he -
men d~ima hareket muharebe· 
Ieri yapmışlardı. Düşman takip 
edilir, geceleyin erişilen sırtlar· 
da kalınırdı. Kış bn§lamıştı. Ba· 
zan geriden yatakta gelip yetiş
miyordu. Romanyn, biı· anıbar -
dır. Her yerde ot ve sap yığınla· 
n işe yaramakta idi. Emir erim, 
İskilipli Ahmet onlar içinde bir 
yuva yapardı, onunla başbaşa 

uyurduk. Bir kaç defa uyandım, 
Ahmet baş ucumda oturuyor. 
Sordum, gündüzün uyuyabilece· 
ğini anlattı. Bir defa yine baş u
cumda oturduğunu görünce u
yumasını ihtar ettim. Dedi ki: 

- Beyim, sen istirahatine bak. 
Bırak ben uyanık durayım. Kol
larınızı bile ot içerisine alıyorsu· 
nuz. ~u alayda belki düşmanla
rınız da vardır. Yazık değil mi 
size bir zarar gelsin! 

İste bir levhai garra! Her mil
letin böyle feragat sahibi erleri 
olduğunu da zannetmemelidir. 
Bir cok milletlC'rin ruhunda 
menfaat yer tutmustur. Bu ne· 
cip ruhu hemen her Tlirk erin· 
de bulabilirsiniz! 

Cephaneliklerde, vapurlarda 
veva denizlerde tehlikeleri hi· 
ce sayarak calısanlar da bu ali· 
cenap milletin fertlerindendi. O· 
nu düsününüz, koruyunuz \•e O· 

na daima güveniniz! 

Ben. elim bir mecburiyetle, 
Romanvadaki alavı'Tldan avrıl
dım esvamı da almadan İstanbu
la .rteldim. Alava döneceğimi sa· 
nıyo dum, çöle ı:!Önderdiler. Bir 

miiddet sonra Ahmet e!':vamı da 
beraber alarak kactı. Cöle kadar 
geldi, beni buldu, İstanbulda a· 
ilenin büvük bir sıkıntı kinde 
bulundur.unu düc::ünen Ahmet, 
hiraı: tlcı erzak getırmu; olduj!u
nu ailem vazdı. .ı\hmPt. 4'n sid. 
detli ates1cr devam ederken de 

tam vaktinde vc-meklerimi ha
zırlar. J?etirirdi. Bir ırün tam sa
at 12 idi ve cok ta mec;~ulrliik. 

Fırka kumandanı Hamdi Bey 
merhum, dediler ki artık Ahmet 

bu vazivctte de vemPfiinizi ı;re

tirmis deP,ildir vn !. Bir kere de· 
nevelim. dedim. Ahmet! Dive 
bağırdılar! 

- Buvurun, efendim. bugün 
de ~i7.e tavuk pişirdim! 

Dedi. Ahmet Güzel aşcıdır, sa
ractır ve iyi bir top çavusudur. 

Ben, Ahmedi esir olmaktan 

kurtardım. mC'mlC'ketine kadar 
gönderdim. Ahmedi daima aile· 

ce anarız. Bu sadakat, ancak 
Tü ı·ke hastıı· ve bu yüksek vasıf· 
!arı şu işçilerde de aynen bul
duk. 

Bu sabah Mavunacılar Cemi· 
yetinden birisi bana gelmişti. 

Gazetede M. M. grupunun men· 
kıbelerini okumus, beni görmek, 
hasbihal etmek istemiş, kendisi· 
ni oksadım ve ona ait kahraman-

lık menkıbelerini ayrıca yazaca· 
ğım. 

Eyüpte muvakkat bir ambar i
şimize yarıyordu. Bizim Siirdli 
yüzbn§ı (yarbay) Ali Rıza bu
radaki işlerimizde azamı yar
dımlar yapıyordu. Eyüptc teşki· 
lat heyeti merkeziyesi azasın • 
dan muallim Hafız Kemal de o
rada bizim için iyi bir destekti. 
Hafız Kemal gibi medeni cela
dete sahip bir arkadaş, en şid· 
detli takibat yapıldığı günlerde 
de muvakkaten ihtif a etmek is· 
tiyenlere kapısını açık bulundu
rur ve her felaketi payla~mayı 
cana minnet bilirdi. 
Karaağaç ambarından, grup 

haricinde de, bazı müteşebbisler 
az çok istifade etmis]erdi. Dolu 
olan bu ambarda Afvon ta:ııTu
zu başladı~ı sıralarda hemen hiç 
bir sey kalmamıstı. Fakat bu 
kaçakcılık cürmünü irtikap eden 

memurlardan da orada kimse 
kalmamıştı. Bu ambar, Anadolu 
ordusunu beslemisti. Arkadaşlar 
oradan kayıkla dötıer, ekseri· 
yetıc Balata çıkar, Topkapıya 

kadar yürürlerdi. O yollar, kur· 
tul us yollan idi! 

MAVNACJJ .. AR CEMİYETİNİN 
YÜKSEK YARDIMLARI 

Mavnacılar cemiyetinin başın
da yurdunun istiklali için bütün 
varlığını feda edecek Mehmet 
Kahraman adlı bir zat vardı. O
nunla teşriki mesai eden A:bdul
ıah ve Emin de canla ba~la mukad 
des gaye uğurunda çalı!ıyol"lardı. 

İlk vaziyetlerde ferdi teşebbüs
lere girişenler vardı. Bu, mübec-
cel bir emeldi. Fakat üzerine 
tuğla yüklenen, altınd:ı cepha-
ne gizlenen bir motörle götürü
den cephanenin yardımı ne olabi
lirdi. Razı ııçık göz. şİzruıı:rlıır, uu 
saf olduğu kadar da nezih insan
lardan istifade ile menfaatlerini 
temin etmeyi dü.şünüyorlardı. 

Tercüman D için bu, iyi bir ka
zanç yolu idi. Her motör, D ye 
imzalı bir pusla veriyor \'e bu, 
bir senet olarak kabul ediliyor-
du. Boğazı kesenler, hasis men
faatlerini burada aramakta idi
ler. 

Bir defa Karaağaç amb:ırıl'dan 
kaldırılan ecphane, Sırkı cıdc bir 
vapura verilirken. Değirmende
relli 1Joralıim tarafl ıdan tutuli
mu~tu. Mavnacılar hupsc ilka e<ii'l 
mişti. Müteşebbiselr maoeyinci 
Faik Beyin evinde ikamet eden 
nüfuzlu birisini bulmakla bir 
müddet sonra vaziyeti kurtara
bilmişlerdi. 

Bu gayretli insanlar, bir taraf
lı çalışıyor, ötesini düşünemiyor
[ardı. Kim, nereye sürüklerse gi
diyor. işi11 içinden de çıkamıyor
lardı. 

Mavnacılarla mukc.kelc (yap
mak istiyen gayrimes'uller de 
eksik değildi. Mavna!ar muhte
viyatını çivi olarak kaydedecek, 
cephane sevkine ıgöz yumacak -
!ardı! Bunun neticesi Krokerde 
inlemek olmuştu. 

(Arkası var) 
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Karii Bir Kış Sab~hı 
Selami izzet - Mefharet Ersin 

Nıha} et bir gayr~tle parayı al- ı 
d . ay:iı. 

Duı up dururken bu para ne- j 
rC'den çıkmıştı? Bö) le bir parayı 

burava koyduğunu hiç hatırlıya
mıvordu. Dusündli, taşındı, ni-
h .... , t karar \•enli. Herhalde ce
b. , 0 zd ı p 5arfetmemck ıçin 

ıl\agıtı.anle beraber çckmesilnin 
gözüne koymuş 60nra da para 

h ->usundaki lakaydisi ile bunu 
ibı.i::ıbütün unutmuş gitmişti. Unu-

ıtulacak para değıldi amma, ken

d:sı gıbi işini bilmez bir mirasye-

lar bundan daha fazla parayı bir 
çırpıda ona buna borç diye \erip 

sonra geri istemeği unuttugu çok 
kere viikidi. 

Her ne ise bu para bugün Hı
zır gibi imdada yelışmışti. Şu 

anda taHin bundan bi.ivli.k l(ıtfu 
olam zdı. Galip dışlerinın ..ıı ın

dan kendi kendine: cŞu kafir U
nurların talii vardır derim <le i-
nanmazlar !bana. İşte bir misa
li daha!> diye söylene söylene 
verg) kağıtlarını buldu, çıkardı, 
götürüp Şadiye verdi. Şadi kağıt
ları evirip çevirip tetkik ed~r -

Talimatnamenin Mü
zakeresi Geri Bırakıldı 

Fakat Bu Tek lif 
Kabul Edilmedi 

Dün Vali Prostla Be- Tefrika: 5 -----~; 

raber Tetkikler Yaptı a'Dehasile Bütün insanların Fevkine Yük 
Belediye zabıtası talimatname- Dün kahve tacirleri ticaret mü-

si müzakerelerini şehir mec.isi dürlüğünde bir toplantı yapmış-
bir müddet .geriye ıbırakmıştı. Mü- lardır bu toplantıya sebep şudur: 

Vali Lutfi Kırdar dün yanın
da aehireilik mütehassısı Prost 
olduğu halde şehirde bazı tet -
kikler yanmı~tır. 

Bir Adam, Kimseye Boyun Eğmez 

zakereler Te~rinisanıden itibaren Piyasad! kahve mikta .. n pek az-
tekrar baslanacaktır. dır. Alakadarların ifadesine gö-
Belediy~de teşkil edilen bir ko re, ancak iki aylık ihtiyaca ki-

misyon talimatnamede bazı ta- fayet edecek derecede kahve bu-
diltıtı yapmı!2tır. Talimatname şe- lunmaktadır. 
hir meclisinin Te..;?rinısani top'. an- Memleketimize kahve ithal et-
tısında tadil edıim~ şekli ile çı- mek hakkı, Brezilya kahve şir-
kacaktır. ketine verilmişti. Son ı:tünlerde 

Bilhassa gıda maddelerinin kon bu şiı·kct Brezilyadan bir İtal -
trolüne ait talimatnamedeki mad- varı ,.~purile kahve getirmişti~. 
deler üzerinde esaslı değişiklik- Fakat bu kahvelerin bedeli, 1-
ler yapılmıştır. talyan kıirinğ hesabından öden-

Saat 14.30 da Harbiyedeki ço· 
cuk bahçesinin birine gidilmiştir. 
Çocuk bahçesi dört sed üzerine 
inşa edilecek, ortasında çocuklar 
için oyup yeri ve kum havuzu bu
lunacaktır. 

Buradan Mecidiyeköyünde ya
pılan hastahanenin yerine gidil
miştir. Evvelce hazırlanan hasta
hanenin planı üzerinde yeniden 
bazı tadiller yapmak iktiza et -
mcktcdir. Tadıllere bas'amadan 
evvel f'rost, hastahane _yapıla -
cak sahada bazı tetkiklerde bu
lunacaktır. Prostun tetkikleri bir 
iki gün içinde tamamlanmış o
lacaktır. 

Parlamantaı·izmin kanunlarını ı 
dü.şünmeğe başladım. Kararların 
ekseriyetle \'erilmesi lazımdı. 
Bunda da nisabı ekseriyet şarttı, 
çünkü mcb'uslar da eksedi) etin 
reyile intihap olunmuslardı. Bu 
demokratik denen rejimin ica -
bıydı. Gaı bi Avrupada parlaman 
tarizm ihtilalı neticesi doğmuş
tu. DC>mokrasi ihtiltıl alevile tu
tuşmuştu. Fakat artık bu alev 
sönmt.iş, geride kl.ılü kalmıştı. 

hiç korkmadan Hohenzollern'ler
den medet umduğunu 0öy1eme -
leri çok hoşuma gidiyor .. Fakat 
ne yazık ki, bu parti gayesine u
laşmak için yanlış bir yol tut -
muştu. Halk arasında propagan
da yapacak yerde mecliste söz 
söylüyorlar, Burjua sınıfını ik
naa çalışıyorlardı. Bu suretle meo 
fü:te ekseriyet teminine calışıyor
lardı. Halbuki asıl mesele mecli
si yıkınaktaydı. 

Kiliseye karşı hücumlarda fe
na idare ediliyordu. 

Şehrin sıhhat işi He yakından mek isienmistir. Fakat İtalyan 
me~ul olan Sıhhat Vekaleti, gı- vapur acçntasi buna mümanaat 
da maddelerinin ne tarzda kon- ederek kahvelerin vapurdan bo-
trol edilebi'eceğine dair İstan - şanmasına mani olmuştur. Esas 
bul belediyesine bazı malumat itibarile Brezilyadan ithal edilen 
göndermiştir. kahvelerin, Brezilyayla ticaret 
:Sıhhiye Vekaleti, balık kodek- anlaşmasına .göre ödenmesi icap 

si vücude getfrmektedi.ı:. Kodeks eder halbuki Brezilya kahn~ şir-
hakkında isanbul belediyesine keti, Brezilyaya Türk malı ihraç 
mallımat göııgerilmiştir. Bele - edemediği için, bu muameleyi yap 
diye -zabıtası talimatnamesinin rnt.:_<t da imkan bulamamıştır. 
balık satışı, tevzi ve kontrol iş- lıunkü toplantıda kahvelerin 
!erine ait kısmında kodeks gözö- b~anmasına dair kat'i bir ka -
nünde tutulacaktır. rar verilememiştir. Kahve tacir-

---oo leri kahve miktarının azlığından 
B E L E D 1 y E bahsederek fiat!ara zam yapma-

ğı teklü etmişlerse de kabul edil-

EminönUnde Yapılan mem~~---00.____ 

Eminönü!~~~~l~~lak mua- J EK O( ~ ~ M I . 
meleleri devam etmektedir. Mes htıkar Komısyonu 
cidin .bitişiğin.deki. ~ük~anlar - İhtikar komisyonu yarrn topla-
dan b.ır kısmının ıstımlak mua- narak siyasi buhran başladığın-
melesı tama~lanmıştır. danberi eczayi kimyevi üzerinde 

Yeşıl ~aha görülen ihtikar hareketlerini 

Belediye Perapalasla Haliç a
ras.nd~-ti saha, vücude getirile
cek yeşil saha içinde tenis klübü 
inşa edecektir. 

o:obüs Durakları 
Belediye yakında otobüs du -

raklannı kamilen değiştirecek -
tir. Yeni durak yerıleri mütehas
sis bir komisvon tarafından tes
pit edilm~rır: 

--ooı---

ADLiYE 

4 Ay Hapse Mahkum 
Akaretler tramvay tavakkuf 

mahallinde caddeyi süpürmekte 
olan çöpcü İlyası çiğniyerek öl
dürmekten suclu şoför Halil hak
kındaki dava -dün neticelenmiş
tir.. Mahkeme, yolun karanlık 
olması·, e maznunun korna çal
mış bulunması \'e saireyi bazı ha
fifle~ıci sebepler dolı:ıyısi' e Hali
li 4 ay b.ııp:.e mahküm e mıştir. 

lkisi de Mahkum Oldu 
Mürüvet isminde bir kızı gizli 

fuhsa teşvik eden \'e masum kı;ı;
cağ;İ ın ismetini Dimitri ismin 
de öirinin tecavüzile kirleten 
Sultana isminde bir randevücü 
kadın hakkında dün ağır cezada 
karar verilmiştir. 1 

Mahkeme mevkuf bulunan Sul
tanayı 2 sene ve Dimitriyi de bir 
yıl hapse mahkum etmiştir. 

Kızım Satan Ana 
16 yaşındaki kızı Samiyeyi 

Osman adında bir gence para 
mukabilinde veren ve namusu
nun kirlenmesine sebep olaın Şa
ziye dün mahkemeye verilmiş -
tir. Mahkeme Şaziye ve Osman f 
hakkında tevkif kararı vermiştir. 

tetkik edecektir. 

Sömikok Yok 
Alınan bütün tedbirlere rağ -

men piyasada sömikok buluna -
mamaktadır. Ellerinde, mal sak

. !ayan bazı .depolar da her tonu 
26 liradan aşağı vermemektedir. 

Barsak Fiatları 
Almany-~ ile aramızda tekrar 

ticari münasebetler başlıyacağı 
haberleri üzerine tüccarlar bar
sak fiatlarını birdenbire yükselt
mislerdir. 

Madeni Eşya Fiatları 
Karyola, madeni eşya fiatların

da da ihtikar yapıldığına dair, ti
care~ odasına ihbarlar vaki ol -
maktadır. 

üünkü ihracat Vaziyeti 
Mısır. Suriyeye kuru meyva 

ihracatı artmaktadır. Ramazan 
münas be ı.e Mısırdan .güllaç, 
kay~ı Ltenılmekt~dir. Diın ve 
ev elki gün bu maddelerden baş
ka, Mısıra tütün de ihraç edilmiş 
tir. İtalva:va yumurta, kuru ıney
va ihracatı artmaktadır. 

----o---

12 Sene Hapis Yatacak 
Çarşıkapıda İplikçi hanmda e

nCıtesi Ahmedi sustalı çakı ile 
öldürmektı;n suçlu Ali ile mak
tule sandaJya ile vurmaktan suç
lu kızkardeşi Fatma ve kansı E
mine hakkında dün akşam saat 
18,5 ta ağır cezada karar veril -
miştir. 

Mahkeme Aliyi 12 .sene hapse 
mahkum etmiştir. İki kadın da 
kav'gaya el uzattıklarından 2 .şer 
gün hapisle mahkum olunmuş
lardır. 

Mecidiye köyü tramvayı, has
tahane vapılacak sahaya kadar 
temdid edilecektir. 

Mecidiye köyündeki tetkikleri 
ni bitiren Vali ve Prost bilahare 
Taksim bahçesine girmi~ inşaat 
devam eden 2azino bina:sını tet
kik etmişlerdir. 

----OO'---

DENiZ 

Hususi Seferler 
Adalardan şehre göç edemi -

yenler için Denizyolları idaresi 
dünden itibaren yüzde elli fiat 
tenzilatile hususi· vapur seferle
ri yapınağa başlamıştır. 

----0•)'---

LI ıA N ------
Limanlar MUdürii Yarm 

Geliyor 
Ankarada bulunan limanlar 

işletmesi umum müdürü yaı:m 
şehrimize dönecektir. Raufi Man 
yas hamallara tevzi edilecek 16 
bin lira hakkında yeni temaslar 
yapmıştır. 

--00000--

MAARIF 

Mektep Müdürlerinin 
Toplanllsı 

Dün maaıifte, maarif müdürü 
Tevfik Kut.'un riy_aseti altında 
resmi, hususi ve ekalliyet lisele
ri müdürleri ve kaza maarif me
murlarının iştir~kile fevkalade 
bir toplantı yapılmıştır. Top -
lantıda mektcplerd-e •hava pasif 
korunma» hakkında konuşulmuş
tur. 

Heı· mektep müdürü, idare me
murları ve muallimlere vazifeler 
verecektir. Talebeler kısımlara 
ayrılacak. ve kısmen bir muallim 
nezaret edecektir. 

Talebeler; yangın söndürme, ze
hirli gazlerdcn korunma ve hasta
bakıcılık gibi mühim vazifeler a
lacaklardır. 

Her mektep müdürü, mektebin 
teşkilatı ve çalışmalardan alınan 
neticeyi maarif müdürlüğüne 
bildirecektir. 

--cooooı---

Bir Kız Zehirlendi 
Eyüpte oturan Kadriye ismin

de 15 yaşında, bir kız zehirli saç 
boyasını su zannederek içmiş, ze
hirlenerek hastahaneye kaldırıl
mıştır. 

Demokrası \'e parlamantariz
min artık yeri kalmamıştı. Bir 
milletin mukadderatı hır tek ki
şinin elinde olmalı, bi.itün mille
tin ınes'u1iyetinı bır tek kişi yük
lenmelidir. 

İntiha ( edilen bir ekseriyet bir 
an gelir ki. ekseriyet olmaktan 
çıkar; kalabalığa mes'uliyet yük
letilemez, kalabalığa karışanlar 
mes'uliyet hissini kaybederler. 

Parlamantarizmle idare edilen 
bir devletin bn~ında olan kimse 
yi de mes'ul etmek kabil dcftil
dir, çünkü onun kararları kollek
tif bir ıradenın mahsuliıdür. 

Hem farzedelım kı, bu adam 
büyük dfü~üncC> ı bir adamdır; 
fakat onu iktidar mevkiinde tu
tacak olan şe) .\arat cı deh5sı 
deği1dir. Asıl işi, esaslı projele
ri, koyun süı üsüne, boş bir alay 
kafaya anlatmaktır. Kabul ettır
mek için yalvarması lazımdır. 
Bir devlet adamının kıymeti, ser
semleri ikna kudreti ile mi ölçül
melidir 

Ya el7.eın tellıkki ettiği bir pro
jeyi kabul c 1tiremezse ne olur? 
Dev!etin iflası tehlikesi karsısın 
da <;ekilecek midir? 

Hayır, dehasile bütün insanla
rın fevkine yükselen bir adam 
kim.sev.e boyun eğemez. 
Beşer tarihinde en bü~·ük ve en 

güzel eserler, herkese tefevvük 
etmiş olan bir kisinin eseridir. 
P:ırlamanter demokrasi •bü -

yüklüb ün düşmanıdır. Mark -
sizmin nüfuzunu hazırlamakta -
dır. Demokrasi, karanlıkta karan
lık is görenlerin aleti olmuştur. 
Işıktan hoşlanmıyanlar da yahu
dilcrd.ir. Bu aldatıcı müessese -
den ancak onlar istifade ederler, 
çünkü kendileri de yalancıdır. 

Benim halka kumanda edecek 
kabiliyette gördüğüm iki kişidir. 
Onları iş başında da gör.düm. Bun 
lardan biri Georg Von Schönerer, 
öbürü de Dr. Cari Lueger'dir. 

Schönerer'in fikırlerı daha kuv 
vetli. görüşü daha salimdi, Anıs
turya devlet iniıı mall\'olacağını 
bütün dünyada önce o .görüp an
ladı. 

Habsburglara karşı cephe aldı. 
Onlar ki, bir intikam &lmak ümi
dile Napoleon'un Fransasına yak
laşmışlar, sokulmuşlardı. Schö-
nerer, Pan Cermanist harekatın 
başına geçmişti. Gayesine ulaşa
cak olursa, Tuna havalisinde 
Cermanizmi kurtaracaktı. 

Arzusu Avusturyayı büyük Al
man İmparatorluğuna ilhak et -
mekti. Avusturya cemaati buna 
yanaıımadığı için kiliseye karşı 
l!eldi. Alman Milli Partisi katolik 
Romederı kilisesile kat'ı müna
sebet etti. 

Ben mecliste bazı mebusların 

============================================= 
_ Demek kısa bir vade ile ba- kin cüzdanından çıkardığı an - mekle .geçindiğiniz insanların e- miş gibi genç kadını omuzların-

na ufak hir rnra veremiyeceksi- tenli bir kağıda Galipten parayı milecek biraz daha kan bulmak dan tutup kendine dol{ru çekti, 
niz Ö\ le mi? ald~ına dair, senet yazarken ken- herhalde hoşa gidecek bir şeydir! göğsünün üzerine bastırdı uzun 

_ Size bu meseleyi etraflıca di kendine planlar kuruyordu. Şadinin bu söze cevaıbı kıs kıs uzun kokladL Peyman kendini 
di.ı$Ünmeden cevap veremh·eceği Galibi büsbütün sıkıştırmalı, Ce- gülerek alelacele odadan çıkmak kocasının kolları arasından kur_ 
mi söylemiştim. vizlik j_:;ini biran evvel hallet - oldu. tarmağa çalıştı: 

Galip 15.kavdane bir tavır"ia ce- '3okak kapısı Şadinin arkasın- _Ne oluyorsun Galip? f'ıldı _ 
J meli idi. Ü" ay.· sonra, faiz öde- d k k G ı· ..,.. biııdeki banknot destesini çek.ip .. an apanır apanmaz a ıp mer rıyor musun, yoksa bir yerden 

içinden birkac; taııcsıni a\· rdı; me zamanında, sadece faizi de- divenleri dörder dörder atlaya - sevinçli bir haber mi aldın? 
Ş nil, anadan da mühim bir mikta- k k kt · f b' adıye uzattı: n ra · yu arı çı ı, genış so ayı ır Galip kansının dağılan saçla _ 

_ p kai:i 0, it:) se. bu kadar rm ödenmesini istemeli. Galip hamlede .ı?eçip, hiç ummadığı bir rıru elile düzeltmeğe çalışırken 
uzun uzun dı.işünmeğe. taşınma- bunu ödeyeme,Yince derhal haczi zamanda sovindirilen küçük bir güılüyordu: 

bastırmalı idi. Yoksa böyle faizi k "" ·ı·nr ve heyecanı irinde ga hacet yok. Dün benden birik- çocu ., \ " "" - Korkma Peyman, dedi, çıl-
mtş faizlere mukabil para iste- ödendikçe bu mal daha seneleı- Peymanin odasına kQştu. Kapıyı dırdığım filan yok. Sevinçli bir 
ı11ı.ştı'nı"z. dc<!ı"l mi? Bu\'urun? ce sahibinin elinde sü~üklenir ardına 'kadar açıp kendini içeri h b d A .. 

1 ı. a er de alına ım. mma oy e Paranın yi.ızunt.i ~öri.ır gör _ dururdu. Kendi kendine bu ka- attı. Peyman yt;,re, halının üze- bir şey oldu ki, söylesem şaşar 
mez Şadide daima hoŞ,.Ufın yağı rarı verdikten sonra imzaladığı rine bağd_aş kurup oturmuş, kü-

senodi Galibe uzattı, paraları a- rük og~lu_yla oyun oynuyordu. Ko- şaşar kalırsın. Demin yazihane-tükenirdı. Bittabi bu sefer de " min gözünde verrr: makbuzlarını 
ö\; .e o.du. N:ha) et Galipten pa- 1 ı~ cüzdanına yerleştirdi, cebine ca-sının odadan içeri şimşek gibi .. b 
" soktu: girdiğini görünce başını kaldırıp arıyordum. Bir de ne ıgorsem e-

ra koparaıbilmişti ki, bu büyük ğenirsin orada kağıtların arasın-
bır muvaffakıyetti. Fakat bu se- - Teşekkür ederim azizim Ga- baktı, sonra yine çocuğuna dö- k ? E 

li_E,' işin lbu suretle halledilış' ine ·· ~ b ı d F kat '"f da bir deste para yo mu· vve-ferki muvaffakıyetin hoşa gitmı- nup oynamaga aşa ı. a 0 - la gözlerime inanamadım, fakat 
yecek bir ciheti vardı, kendini çok memnun oldum. Hele sizin kelendiği zgman .gözü bir şey .gör sonra haval aörmediğimi anla _ 

iddia etiğiniz kadar müşkül bir miyen Galibin neş'elendi~i za- " 
son dere;s:e sıkıntı içinde göster- · dını. Oraya öyle bir P.ara koydu-
mesine rağmen demek Galip 0 mevkide olmadığınızı görmekle man da .neş'esinin önüne hiçbir 

1 bilseniz nekndar sevindim! c:ey dur·amazdı. Hemen koştu. ğumu hiç hatır amı:z:ordum. Ge-kadar parasız değildi. Böyle o- ıt , 

Siyasi bir parti kilise?e ısla
hat yapmağa kalkmaz. Ik.i şık
tan biridi~ Ya din devletin bün
yesile anlaşamaz, o zaman kilise 
imha edilir, \'e yahut ta dinin 
devlet siyasetine bir zararı yok
tur. O zaman da kilise siyaseti
kanştınlmaz. 
Carı Lueger, Schönerer'in aksi 

idi. Onda kütleye hakim olacak 
evsaf va@ı ve propagandasını 
da halk arasında yap.yordu. Kuv
vetini kütleden ~ıyor, kendisi 
kütleye dayanıyordu. 

(ArkMı varS 

. . . 

Dış ,Politika 
Şimdi Vaziyet 
Aydınlanmıştır 

Yaphtı se)·ahatten, Lehlstanm tak
simini, sulh arzııswıu tayin ve tes
bit eyleyen muahedeyi imzaladıktan, 
iptidai maddeler ve pda lhtlya.cının 
temin olunacağına dair mektupları 

teati ettikten sonra Berllne dönen Al
manya Hariciye Nazırı Fon Ribben· 
trop, yeni ve mühim siyasi bir şah
siyet ile de müzakerelere b&flamıştL 
Nail "manyanm bükômet merkezi 
BerUne gelen faşist İtalya Hariciye 
Nazırı Kont Clano, 28 Eyliilde illı: 

müalkatmı yapb ve Fon Rlbbentrop
tan başka, Mareşal Görfnc ve Her 
Bitlerle saatlerce konuştuktan sonra, 
! Bfrlnclteşrlnde saat 12 de Berlin
den, Komaya &'i&ınelı: iisere aynldl. 

Neler konuşuldu, ne gibi kararlar 
verildi? NeşredllemedL Fakat İtalya 
ve Almanya gazetelerinin neşriyatın
dan anladltımız clheUe, aralanndakl 
ittifaka muhafaza eden Berlln ve Ko
madaki nazı ve faşist hiildlmetlerin, 
yarınki lhtlmallere karşı alacaktan 
yazl:vet hakkında, Berlhtdekl müza -
kekereler neticesinde verilen karar
ları tayin edebilmemize yaramakta
dır. Bu cihetten vaziyetin yarınki 

safhasının belli olduiuna söyliyebl· 
liriz. 

«Glomale d'İtallaıt dahi, Musolini
nln, 23 Eylüldeki nutkunda bir defa 
daha tekrarladıfl veçhlle İtalyanın, 
harbin Akdenlze ve Balkanlara ya -

yılmasının önüne geçtlfinJ, Türk ha
Tici siyasetinin büttin memle~etlerle 
dostluk esasını kuvvetlendlrdlflnl, 
mezkiır anlaşmanın in&iıtere ve Fran
sa Ue mevcut ltılifı bomıadıfmı, tak
dlrkir bir Jlsanla kaydeyllyor, faşist 
jtaıyanın General Franko İspanyaslle 

birlikte Akdenizde hayat sahalannı 

temine çalışaeaiuu, Almanya - İtal
ya - İspanyanın, hakiki sulh cephesi
ni teşkil eden milletler namına, Sov· 
yetleri de kasdeyliyerek, Avrupa ni
zamlDI J"eDlden tesis faaliyeti ile ui
rapcaklarını söylüyor. 

Blaim anfaclıiunız, TU.rkiyenln mü
cadelede veya muharebedeki bütün 
devletlerle devam ettirdiği dostluk 
ve iyi nı9ünasebetler, mezkur memle

ketler efkarı umumlyeslnde dahi iyi 

ve dostane mukabeleler cönnliştür. 
Nazi Almauyanın yarı resmi neşir 

vasıtası olan .. KoresPondans Diplo
matik» gazetesi dahi, evvelki ve son
raki anlaşmaları kayd Ue, müşter0k 

menfaatleri tafsil ile, bu devletler de
liletlle Balkanlarda sulhün ve SÜ -

kftnetln, huznr ve emniyetin deva -
aunın temin olunduğunu, mukabil 
cephenin Balkanlıları harbe süriik -
lemek siyasetinin iflas eylediğini mı
ve ediyor. 

Biz bu neşriyatın tefsirini lüzum -
suz buluruz. Yalnızca, Türkl,yc ve 
Balkan cle\•letlerlnln, sulh ve ..,iikfı-

· eyi ""'ek ift- Galibin dudak1arı acı bir gü- karısının yanına yere oturdu. Bı- çenlerde sattığımız ~amların pa-az..-eıLJl.l;:J.K.JL-.e,g.u~=-L-JLWJ~...ı.ıı~~:!.!l!>.L...ı.~~~~..ı..ı..~ ~~:.!..:;.,.ı..~~:.:;:.:::.:.:.:....=.::=::==.:...:........:::.;.:......:;.:.=--":>..,;:_.-1.~:..:::.::...=-----=:...----...:...~~~------J~~~..ı-.- J---1.-.- • 

nu mıııtakalaruıda de\'am ettirmek 
siyasetinin elde ettiği mühim JllUVaf
faklyeti, muharip ve yarın. bugünkü 
harbe girmrlcrl muhtemel devletler
le de .;erlde dahi sulhun devamını 
temine dayanan politikasının lnkişa-
•·- ~ i.mlı:Jl!.....&.a;[llUa.n;ı:.... 
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f ATATÜRK'ÜN--1 
------ SON GÜNLERi 

Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 40..I 
--~-------~---~---_;_ ____________ _ 

"Cümhuriyet Bayramı, Asil Türk Milletinin 
En Büyük ve En Mutlu Bayramıdır,, 

Atatürk nurlu bir ayine sat
hına dönmüş olan denizden ak
seden ışık ve gürültü ile yata
ğında istirahat ederken gözleri
ni açtı, sordu: 

- Ne var, nedir bu sesler? 
Sonra etrafındakilerin cevap 

vermesine meydan bırakmadan 
tıpkı 30 ağustos gecesi hastalık 
arasında ibda ettiği vecizeyi ha
tırlamış gibi devam etti: 

- Bayram var .. Cüınhuriyet 
bayramı... Türkün en mutlu 
bayramı bu ... 

Sustu .. odada derin bir sükıit 
vardı ... Dairede Ebedi Şefin hu
susi Mzmetile me!?gul bulunan
lar oldukları yerde durmuşlar, 
başlarını önlerine eğmişler, bü
~'Ük Atatürk'ün insanın içine iş
liycn hakim sesini dinliyorlardı. 
Atatürk tekrarladı: 

- Evet.. 15 senelik Cümhuri
yeL. .. Bu az saadet değil!. Asil 
millet, sevin, e~len.. ne mutlu 
sana! .. 15 senelik Cümhuriyet 
bu ... 

Cümhuriyetin 15 nci yıl dönü
mü gecesi, 15 yıllık Cümhuriye
tin 15 bin feyzilc geli~erek me
sut bir tarih devresi yasrvan 
Türk milleti bu Cümhurivetin 

kurucusu ile birlikte kutlulad1ğı 
nı sandığı bayrama kendini kap· 
tırmış kurucuva arzettiği tazim
lerle coskun bir eğlence ve bay
ram havasında uçuyor, fakat, o 

büyük kurucu buna ve bütün 
eğlencelere rağmen hasta döşe
ğinde hain sirozun katil pençe
sinde muztarip bulunuyordu. 

Ebedi Şef sözlerine nihayet 
verdiği za~an durdukları köse
lerde taş kesilmişçesine bir sü
kutla başlarını yere e~en hususi 
hizmetkarlar, içlerinin burkul

duğunu, göğüslerinin iç kısmın· 

1 . Büyük Millet Meclisi 938 senesi 
kış içtima devresinin ilk toplan
tısını yapıyordu. Bütün mebus
lar, Ankara'da toplanmış, Mec
lisin açılış günü mevkilerine ge
çerek teşrii vazifelerine hazır
lanmışlardı. 

Bütün azaların yüzünde ince 
bir hüznlin mağmum ifadesi 
farkediliyordu. Bu hüzün, bu ü
zülüşün sebebi neydi? Bu sebep 
hic kimse tarafından apacık ko
nu~1u1muyor, yalnız mü~terek 
bir sezişin tesiri altında bulunan 
ve ayni sebebi gönüllerinin için
den, kalplerinin ve kafalarının 
en derin noktalarında husule ge
len tessürle hissedeıı mebuslar, 
her yıl riyaset kürsüsiindekf 
mikrofonun önüne cıkıp mevki 
alan kurucu. kurtarıcı Atatürk
ün. :Reisicümhıırun rnutad yıllık 
nutkunu Ebedt Serin ağ-zmdan 
dinliyemiye<:ekleri.ne üzülüyor
lardı. 

(Arkası var) 

Balkan 
Olimpiyadı 

Atina, 4 (A.A.) - Balkan atletizm 
kongresi, dün Uk lçtimaını yapIDJŞ 

ve Kiorp Balkan oyunlarının orga -
nizasyonuna Türkiyeyi memur et -
mlştir. 

Bu sabah, Balkan atletizm ekipleri 
azası, Atüıa valisi Nazırı Koozlas ta
rafından kabul edllmiş, öğle üzeri de 

ekip şefleri Başvekil Metaksas'a tak
dim olnıımuştur. 

Atına, 4 (A.A.) - Balkan atletizm 

müsabaklarına devam edilmektedir. 

Bugüne kadar umumi tasnif: 

1 - Yunanistan U 

2 - Yugoslavya %0 

3 - Romanya 19 

f - Tiirki:re H 
da bir alevin koparak boğazları- , !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
na doğru ilerlediğini, sonra yum- · 

nılas:ırak boğazlarına tıkandığı

nı h~issettiler. Beyinleri zonklu
yor, kulaklannda boğuk seslerin 

akisleri duyuluyordu. Gö7.lerin
de canlanan sım sıcak yaş katre
leri birbiri arkasına yanaklann
da vuvarlanarak ayaklarının u~ 
cun~ düştüler, halıları ıslattılar. 
Bu yürekten kopan hislerin ha
rekete getirdiği göz yaşları, bü

yük Atatürk'e karşı milletu; bes
lediği sevgiyi bütün açıklıgı ile 
belirten asil bir his tezahüıii i

di. 
Ebedi Şef, tekrar daldı. Gözle

rini yumdu. Ve.. Cümhuriyet 
bayramını, böyle geçireli ... 

938 bayramı, 15 inci yıl dö -
nüın olduğu için tam üç gün tes
it edildi. M~leketin her tara
fından, her vilayetin muhtelif 
teşekküllerinden Ebedi Şefe ge
len tebrik telgraflarına ertesi 
günü Ebedt Şef Anadolu Ajansı 
vasıtasile teşekkür etti. •• 

Teşrinisaninin ilk sah günü, 

Yazan: Ziya Şakir 
Çünkü onun, bizim aram~~da bil 

yük hürmet ve izzet mevkiı ~ar
dır. Hepimiz biliyoruz ki o, dunva 
ve ukbanın, en hayırlı adamıdır. J 

Dedi. 
Abbas, sözleıini bitirir bitir· 

mez, Medineliler hep bir ağız· 
dan ccvup verclilcr: 

- Onun uğrunda analarımız, 
babalarımız feda olsun... Malı· 
mızı , canımızı memnuniyetle fe
daya hazırız. 

Diye söze girı tiler. 

Asıl söz sahibi olan Esat Bin 
Zerare, derhal arkadaslarına: 

- Susunuz. Hepinizin namına 
ben söyliyeceğim. 

Diye, seslendi. Ve sonra, Re· 

Londradaki Heyetimiz 
Londra, 4 (A.A.) - Orgeneral 

Kazım Orbav ile refikası ve Türk 
heyeti azalan şerefine, dün Öğ
leden s9nra Clarid~e otelinde hü 
kumet tu.rafından .bir ka.bul res
mi tertip edilmiş ve misafirler 
Milli Müdafaa koordinasyon na
zırı Lord Chatfield tarafından 

ağırlanmıştır. 

Panamerikan Konferansı 
Panama, 4 (A.A.) - Paname

rikan konferansı, aleni umumi 
bir celse akiederek mesaisini bi
tirmiştir. 

Fınrandiya Sefirimi2 
Helsinkfors, 4 (A.A.) - Yeni 

Türkiye elçisi Aıgah Aksel bu.gün 
mutat merasimle Finlandiya Re
isieumhuruna itimatnamesİ'n.i tak 
dim etmiştir. 

DikHide Zelzele 
İzmir. 4 (A.A.) - Evvelki ge

ce, Dikilide kaza merkezinde, beş 
defa hafif sarsıntılar olmuştur. 

Tefrika: 50 
sulü ekreme hitap ederek sözüne 
devam etti: 

- Ya Resulallah! ... Ben \'e ar
kada.-;;larım, sana ve senin mü-
barek dinine karşı kalbimizin 
bütün samimiyet ve sadakatini 
gösterdik. Senin ve senin bize 

tanıttığın (Rab) ın rıza ve hos
nutluğunu celbetmek için, aba 

ve ecdadımızın dinini terkettik. 
Bu yüzden de, kavim ve kabile-

mizden, hısım ve akrabamızdan 
bir coklarile de alclkalarımızı 
kestik ... Bu, öyle bir iştir ki, an

cak (Hak) için yapılabilir. Yok
sa, en büyük bir menfaat için 
bile, bu kadar büvük bir feda-

Almanyanın Sulh 
Teklifi Londrada 

(Bas tarafı 1 inci sayfada) 

BİTLERİN NUTKU 

Amsterdam, 4 ( A.A.) - Berlin -
den «Telegraf:ı> gazetesine btldirlll -
yor: 

Reichstag Cwna veya Cumartesi 
günü toplanacaktır. Tahmiıı edildiği
ne göre HUier kararlarını Alman mil
letine bildirmeden evvel Daladier'nin 
Perşembe günü söyliyeceği nutku 
bekllyecektir. _ 
İtalyada nazırlar meclisince mü -

zakere edilen meselelerin mahiyeti 
hakkında hiçbir •ey öfrenJlememlş -
tir. Zannedildiğiue g-öre içtima. esna
sında Kont Clano, IIJtler Ue yaptığı 

mülakat hakkmda lzalıat vermiı1tir. 

Bitlerin teklifleri buı:iin İtaba se -
tareti vasılasile Londraya bJldirile
cektlr. 

MOLOTOF BERLİNDE 
BEKLENİYOR 

Beme, 4 (A.A.) - National Zei -
tung gazetesinin l!_erlinden aldığı bir 

habere ıöre, Sovyet Başvekil ve Ha
riciye Komf~erl Molotof'un yakmd& 
Berlln'l ziyareti bekleniliyor. 

İTALYANIN TEKZİBİ 
Roma, 4 (A.A.) - Birçok İngiliz 

gazeteleri, MusollnJnln bir sulh kon
feraruıı proJesl tetkik ettiğine dail' 
bir haber verınlş ve hatta buna kon
feransa iştirak edecek olan mlllet -
Jerin bir listesini de ilave eylemiştir. 
Bu haber tama.mlyle asılsızdır. Şlın

dllik İtalya bu neviden hiçbir teşeb
büste b11Juımuyacaktır. 
RUZVELDİN HABERİ YOKMUŞ? 
Vaşhl&'lon, 4 (A.A.) - R112veld, 

kendisinin Musollnl ile birlikte Av -
rupa anla~mazlığıııda mutavassıt ro
lünü ifa etmesini lstiyen herhangi bir 
İtalyan tekllflııden J1aberdar bulun
madığını bildirmiştir. 

Nev - York, 4 (A.A.) - Vashing
ton yazıyor: 

Çemberlayn, nazi vaidlerine karşı 
itimatsızlık göstermekte tamamile 
haklıdır. Hull'ün Polonyanın Alınan
lar tarafından fethini tanunaması 

yalnız. Almanya ile harp ha~:_::_ r 

J GONON TENKiTLERi J 

Şuuru Yenecek 
Kuvvet Yoktur 

~Baş tara!ı 1 inci sayfada) 

kar kuvvetlerle yepyeni bir manzara 
veren medeniyet muhafazakarlık kud
retini tahieşşuura intikal ettlrdL 

lunan devletlerin değil, bütun diğer 
memleketlerin de bu yeni (Emriva
kil i kabul etmiyeceklerıni göster -
mektedir. 

Paris, 4 (A.A.) - Ciano'nun Berll
ne yaphiı .'leyahat, Paris siyasi mah
fıllerinde günün mevzuunu tqklle 
devam etmekte n hadiselerin iDkl -
şafı dikkatle takfp olunmaktadır. 

Matbuat, bu zbareU tefıılre devam 
etmektedir. 
FRANSA KABİNESİ TOPLANDI 
Paris, 4 (A.A.) - Nazırlar medial, 

bu sabah Lebrun'ön riyasetinde top
lanmıştır. Daladler, siyasi ve askeri 
vaziyet hakkkında izahat verm~tlr. 

JAPONYA HEYETİ 
Bem, 4 (A.A.) - Münlhden blldl

rildiiine ~öre Terauchl'nln rbasetln
dekf Japon heyetf, Romaya hareket 
etnıiş1ir. 

---00000>----

Garp Cephesin
de Vaziyet 

(Baş taraf! 1 inci sayfada) 

harip memleketlere ait tahtelba
hirlere vardun etnı.-emelerini em
retmiştir. 

Bahia, -Brezilya- 4 (A.A.) -
cClement,. ismindeki İngiliz va-
purunun Atlanti.k denizinin ce -
nubunda müseııah bir vapur ta
rafından değil, bir Alınan harp 
gemisi ta~afından batırıldığı ta
hakıkuk etmiştir. 

Brüksel, 4 (A.A.) - 1544 to
nilatoluk Belçika bandıralı Su
zan vapuru Gasıgonva körfezınde 
kaybolmuştur. 

İsveç'in .. Korsholm,. vapuru, 
odun hamuru ve kağıt ile yüklü 
olduğu halde Vilminton'a gider-
ken Sandham açıklarında enter
nasyonal sularda bir Alman harp 
gemısı tarafından yakalanmış 

ve Alman limanına götürülmüş
tür. 

Non·eç hükıimeti, Alman hü -
kfunetinde.n bir nota almıştır. Bu 
notada, Norveç ticaret ,gemileri
nin Al.man denizaltılarının işaret
lerine riayet etmeleri ve muaye
nedeen kaçmağa ~alışmamaları 
lüzumu bildirilmektedir. 

Lond.r..ı. ... 4 (A.A) - Harp za
manında endüstrinin teşkilatlan
dırılması hakkında bugün Lon -
drıtı mühim müzakereler cere
yan etmiştir. B_µ müzakerelere 
mesai nazırı ile tredünyonlarm, 
patronların konfeyonu, çiftçiler 
birliğinin, yol nakliyatı direktro
leri birlik_inin w dijer alakadar 
teşekküllerin mümessilleri işti
rak etmişlerdir. 

ME'sai işlerile meşgul teşekkül-

Beşer, bugün elindeki tahrip kud
retinr. bakhğı zaman bütün şuurUe 

irkiliyor: Yeni yarattığım cihanı 

kendi elimle ml yıkacafım? diye ür· 
periyor. Dururp dururken şahlanan 
ise tahteşşourudur: Ecdadımızın yap
tığını yapalım!.. arzusu tahteşşuurun 
doğurduğu mantıksızlıktır. 

Fakat şuura hiç bir kuvvet g-alebe 
çalamaz. Şuur ibdakir kudretini ya
rattığını öldürmemek içfn kullana
cak ve bu kudretin yanmda tahripkar 
kuvvetler sulh koruyucusu olarak yü-

leri koordino edilmesine memur 
muhtelit bir istişare konseyinin 

r ve her cndfü'\ri veya endüstri 
grupu için milli komiteler teşki
li tasavvur edilmektedir. 

rüyecekH.r. 
SELAMİ İZZET SEDES 

Harp ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere endüstrinin seferber edil
mesi için icap eden müessir plfuı
ların süratle tanzimi ümH edil
mektedir. 

Cevabımız 
Moskova'da 

(Baş taralı ı inci sayfada) 

patlan bugün gelen bazı ha
berlerde Hariciye Vekili Sa
raçoğlunun :M'ıoskovadan •bu 
akşam hareket edeceği bildi
rilmektedir 

Bu hususta yaptığımız tah
kikata nazaran Hariciye Ve
kilimizin Moskovadaki müza
kerE'lerinin birkaç gün daha 
ı>Ürecc?;. ve bu müzakerelerin 

1 

en dostane bir hava içinde 
inkişaf etmekte olduğu anla
şılmıştır. 

"~ 
Türk - Sovyet, 
Türk - İngiliz 
Müzakereleri 

(Ba'1 tarafı 1 inci sayfada) 
smı istemek suretlle b\.ıyülı: bir kı
yaset göstermiştir. 
İki büyük komşa olan Türkiye ile 
Sovyeller Birli.fi arasmda do ... Uuk 
münasebetlerinin idamcslııi 'örmekle 
hiç şüphesiz dalma b:ı.lıtiya olacafu. 
Bu münasebeUerln bir tarafta11 İn -
ırtHere ve Fransa ve diier taraftan 
Türk.iye arasında mevcut sıkı müna
sebetlerle muhakkak taarruz etmesi 
icap etmiyeceğinl ve hiçbir zaman 
da taarruz etmlyecejlnf zannedlyo -
nız. 

Paris. 4 (A.A) - Daladye bu
gün öğleden sonra meclis harici
ye komisvonunda harbin sebeple
rini ve muharebenin başlang-ı -
cındanberi Fransanın <lioJoma -
tik icraatını izah eden geniş bir 
beyanat yapmıştır. Başvekil, har
bin !ôebebi Polonya - Almanya 
ihtilafı ise de esas sebebin Al -
manyanın tahakküm arzusu ol
duğunu ~aydeylckıikten sonra 
daha yeni hadiselere g;eçmiş ve 
Alınan - Sovyet anlaşmalarının 
Avrupanın şimal doğusu Ye ce
nun doğusu vaziyeti üzerindeki 
mümkün neticelerini göstermiş
tir. 

Daladye, Türkiye ile müı;ake
relerin seyrini anlatmış ve An -
kara hükumeti ile olan münase
beti vasıflandıran dostluk ve dü
rüstlüğü kayd ve bilhassa işaret 
ey lem iş tir. 

Başvekil, müteakiben Kont 
Ciaııo'nun Berlin seyahatine te
mas etmiş, İsoanya ile olan mü
nasebetle,rin tedricen normal ha
le geldiğini ve Japonya ile olan 
münasebetlerıde dP .mahsus bir 
salah hasıl olduğunu söylemiş-

• tir. Daladye, nihayet Amerika 
-da bitaraflık kanwıunun tadili 
hakk,ındaki müzakerelerden de 
bahsettikten sonra Fransa için 
harp etmek etmenin kat'i bir va
zife olduğunu bildirerek demiş
tir ki: 

Fransa, şiddet ve emrivaki ö
nünde boyun eğmeyi reddediyor. 
İstediği şey iki tecavüz arasında 
bir mütareke değil, bütün mil
letler için emniyet çel'<'evesi i
çinde milli emniyeti mutlak bir 
şekilde ~aranti eden devamlı bir 
barıştır. 

r#-TL-i=§-iT~ ~üi~ sı;mN'~'ö i ş;;EriT 

1
: Dün Akşam MELEK ve iPEK Sinemalarında 

Göriilmemiı ve qafa bir muvaff akiyet lıazandı. 

Bu Fllmln 2 Devre ve t7 Kısmı birden gösterllecejlnden aeana 
dikkat: t.30 - 4 - 8,30 ve Tam 9 da 

karlık gösterilemez ... Bilirsin ki, 
biz de mutlaka bir reise tabi ol
mak ve onun muhitinden, altın
dan ayrılmamak, ezeli bir adet 
ve an'anedir. Biz, bu adeti de hl
c:;e saydık. Gurur ve izzeti nefsi
mizi kırarak. senin etrafında 

toplandık. Bugün burada, sana 
yeniden ıbiat ediyoruz , .e sana 
Allah huzurunda söz veriyoruz ... 
Nefislerimiz, senin nefsine .. ce
setlerimiz, senin mübarek cis -
mine aşılmaz birer siper olacak-

tır. Sana iman eden her fert, 

malile, canile. evlfıdile, ayalile 
seni muhafazaya çahsacaktır ... 
Bunun için. sana bii\timizi tec
dide ve aramızda bir muahede 
icrasına geldik. 

Dedi. 

Resulü Ekrem, bu sözleri bü
yük bir dikkatle dinlemişti. (E
sat) susar susmaz, başını kaldı· 
rarak gözlerini Medineliler üze
rinde gezdirdi. Aktedilecek mu-

ahedenin tevsiki için şu suretle 
mukabele etti: 

- Ey Medineliler!.. Gerek SÜ· 

kunet anında ve gerek bir ,teh
like zamanında, bana tamamile 
itaat edeceğinize .. lüzum ve ih· 
tiyaç göründüğü vakit, bütün 
mal ,.e menalinizi fakir müslü
manlara ibzal eyliveceğinize .. 
hiç bir tehdit ve korku kar~ısm
da, sözlerinizden dönmiyeceği

nize .. beni ve biilün din kardeş-

lerinizi, kendi nefisleriniz. ken
di kadın ve evlatlarınız gibi bi-

lerek icabeden yardım ve mua
venetten çekinmiyeceğinize .. is
Iamivetin bütün haklarına, bü
tün kuvvetlerinizle siyanet gös
tereceğinize yemin ile ahdedi
yor musunuz? .. 

Dedi. 

Medineliler. büyük bir heye
can V(' hararetle verlerinden fır
ladılar: 

- Yemin ile ahdediyoruz, ya 

Resulüllah ... 
Diye, bağırdılar. 
Resulü Ekrcme en yakın bir 

yerde duran Esat Bin Zerare, 
yarı latife, ve yan gerçek, sordu: 

- Ya Resula1lah! ... Bu feda -
karlığımızın mükafatı ne ola-
cak? .. 

Dedi. 
Resulü ekrem, tebessüm buyu-

rarak: 
- Cennet. .. 
Diye, cevap verdi. 
O zaman, Esat derhal Resulft 

Ekremin eline sarıldı: 
- Sana iman edenlere, ondan 

büyük ne mükafat cilabilir?. 
Diye, bağırarak büyük bir hür

met ile Hazreti Peyıgamberin av
cun un içini, biribirini müteakip 
öpmiye başladı. 

Bu aralık, Medineliler arasın
dan şöyle bir ses yükseldi: 

- Ya Resulallah!. .. Bizim, di
ğer bazı kabilelerle mua'hedele -
rimiz vardı. Biz, şimdi onlan 
feshediyoruz. Ve sana bağlam -
yoruz ... Şayet bir gün gelir de, 

SAYFA 

lfl'l.M 7ARll/{f/DG ffiFAI< 

+JACC~Cf Z~L 
Yazan: Kemaleddin Şükrü Tefrika 

Arabistanı Haraca Bağlıyan, Hazineye E 
miyen Hüşşam; Kuru Tahta Üstünde Ca 

Diğer taraftan Hüşşamm emri
le yakalanıp zindana atılan ye-
liahd Velidin mutemed adamı 

cİyaz• halifenin can çekiştiğini 
herkes gibi duymuş ve duyar 
duymaz da kendi üzerine düşen 
kurnazlık vazi!esini ifaya ko
yulmuştu. 
Hüşşam ölünce yerınc tabii ve

liahd olan Velid geçecekti. Hal-
buki Velid bu sırada Şaında de
ğil (Erden) de bulunuyordu. 

Ölüm haberi Erdene gidip Ve
lit Şama gelinciye kadar ,günler 
geçecekti ... Bu müddet zarfında 
ise Hüşşamın senelerdenberi top
ladığı ve el sürmed 'ğı servet 
kananın elinde kalacaktı. 

Buna, mutlaka mani olmak la
zımdı. 
İyaz evvela zindancısını elde 

etti. 
- İşte Hlişşam ölüyor, dedi. 

Yerine de pek tabii benim efen
dim olan Velid geçecek. Eğer sen 
beni şimdiden serbest bırakacak 
olursan bilahare benden ve Ve
litten göreceğin in'am ve ihsanın 
hududu yoktur. Dediğimi yap
mıyacak olursan cezalardan ceza 
beğen ... 
Zindancı bu sözleri makul bul

du ve •İyaz• ı salıverdi. Serbest 
kalan cİyaz. bu sefer ve \'akit 
kaybetmeden Hüşşamın hazine
darını elde etti. Ona da zindan
cıya sÖ'r·lediği gibi söyledi. 

- Halife bir iki saat so ıra ö
lecek. Artık yatagında bıle kı -
mıldanac9,k hali kalmamış .. Ye
rine geçecek olan Veliaht Veli- • 
din ise mutemet adamı benim. 
Hazine artık Hü.şşamın değil, Ve
lidin demektir. Anahtarları şim
di bana teslim et. Mükafatmı gö-

. rürsün ... 
Hazi~1edar itiraz etmek iste -

di. 
- Halife daha yaşıyor.. Ya 

ölmezse? .. 
- Ölmezse, yine o zaman tek 

başıma hazinenin anahtarını ne 
yapabilirim; hazinesi yıne onun
dur. Fakat ölecek olur.sa, ki mu
hakkak ölecektir. O zaman anah
tarları daha evvel \'ermiş olmak
lıi7ın itibarile mükafata hak ka
zanırsın.. Ancak, dedığim gibi 
anahtarları Hüşşamın ölümün -
den evvel bana teslimin şarltır. 

Hazinedar kandı ve an:;ı.htarla 
rı İyaza verdi. 
Hü.?şamın son emrini yerine 

getinnek için Hazinedarı arama
ğa cıkan memurlar onu buldular. 

- Haydi, cabuk, dediler. Ha
life son dakikalarını yaşıyor, son 
nefesini rahat vermek için hazi
nesinden ipek yüzlü k~tüyü ya
tak, SJrmalı yorgan ve altın tas 
istivor. 

Hazinedpr ş~ırdı. Hakikati ol
duğu gibi_ söyledi. 
Memuı:lar İyaz'a koştular ve 

rica ettiJer. , 
- Halife ölüyor. Hiç değilse 

bir tek yatak ve bir su tası ver. 
Dediler. 
İyaz, zindanda geçirdiği acı ha

yatın intikamını almanın zama
nı geldiğini gördü. 

- Havır .. Dedi, hezine artık 
Hüşşamın değil, Velidin malı -
dır. Onun müsaadesi olmadan de
ğil yat.ak yorgan, bir QÖp dahi 
veremem. 
Hüşşam sabırsızlıkla ku.ştüyil 

yatak ve altın tas b,ekliyord~'. İ7 
yazın hazineye vaz ıyet ettıp;ını 
haber alınca yüreğine indi. 

- Eyvah ... Ben bütün o hazi
neyi Velid i~in mi hazırladım ... 

düşmanlarına galebe eder ve bi
zi de ter~eylersen, o zaman b1-
2im halimiz ne olur? .. 

Bu sözleri söyliyen, Hazeı"Ç k~ 
bilesinden, (Eblılheysem) idi. 

Resulü Ekrem, bu sözlere kar
şı da tekrar tebessüm buyura -
rak, hiç tereddüt etmeden cevap 
verdi: 

- 'Sizin kanınız, benim kanım 
dır. Sizin mezarlarınız nerede i
se, benim kabrim de orada ola
caktır. Siz, kiminle harp ederse
niz, ~n de onunla harp edece-
ğim. Siz kiminle sulh olursanız, 
ben de sizinle beraber olacağ•m. 

Dedi. 
Resulü Ekremin bu mukabil 

ahdi, Medinelileri bilsbütiln se
vindirdi Artık herkesin kalbi, 
heyecandan göğsüne sı~ıya .. 
cak bir hale geldi • 

Böylece bu muahede akde(fü- ı 
dikten sonra, Resulü Ekr~m, (Ma
ide) suresinden.: 

LYel.eka~ ahazalWıü ... ) 
<Ar'aaa uc>; 

Demek ben onun hesab 
ket etmişim ... 

Diye havkırdı. Sonra 
- Cok susadım... B 

başka bir kapla olsun s 
Dedi Allahm şu hi 

kınız .. Başka bir çana 
adi olsun. o arada bul 
Çatlak çanağı ise Hüşş 
evvel yere atarak büsb 
mıştı. 

Arabistanı kırıp geçi 
kı haraca oağlayaı ak 
dolduran ve hasisliği 
bu hazinenin bir zerr 
el sürmiyen Hüşşam n · 
içmek kin kırık bir ça 
bulamadan, boğazı hara 
na yana, kuru tahtalar 
can verdi. 
İyaz, cenazesi için h 

kefen dahi vermediğind 
fe, (Galip) isminde bir 
P'Ömleğine sarılarak 
(Ranatülahbap: Cilt 
186) 

Velid, denebilir ki, E 
life!eri icinde Yezidi b 
derecede ahlaksızdı. 
Tıynetinde mevcut b 

sızlığı Hüş.şamın servet 
duldan sonra büsbütün 

Herif, artık tam man 
mirasyedi yolunu tutmu 
şamın serveti o kadar _ 
Velit kabil oldu~ k3 
ettiği halde hala, hala tı 
lım dolJJ olan hazine 
olmamıstı. 

Birimiz 
Amma Hangi 
Dü.n sabah, berkesin işi 

tlğl bir sırada ben de evde 
oldukça tenha bir yoldan 
otobüs dıırafma doira yo 
d11m. Yolan oria yerinde, 
.:retŞen ~ tammad.ılun b 
nımdan ıııyırtırken selimi 

- Selimün aleykiim! 
- Ale:rtöm seıamı 
Aradaki bu selim teatls 

ra, tabii, muhaverenin şu ş 
mesJ lazımdı defJJ mi: 

- Ey, nasılsmıs bakal 
hoşsunuz ya.? 

- Çok ftikür, IJ'iyls, bot 
&alaınıa bakalım? 

Fakat böyle olmaclı. Be 

ter gibi sordu: 
- Amerika da harbe 

ha! 
- Haberim yok, bllmlyo 

Der gibi dudaldarmıı bük 
lanmı sllktlın. 

Sol ellndek:J bükülü d 
zeteyi atııaP bana dolra •öe 

- Glri7orm0f bUider, 
Ben yine dudaklarımı b 

Ja.rımı sflklnce razeteyt ban 
- İnanmazsan al, bak, o 

- Okumam yok benlmt 
- Ne dedin, okllman 10 
-Yoll 
Önce iskele, sonra ıı. 

prpıtarak saııcak taraf 
biraı: süsdülden sonra: 

- Kılıfın, kıyafetin 
amma ... 

- Kılıfa, lı:ı7atete ne b 
ten! Bo&1in lı:ılıfı, )ayafett 
bt düqiin ne adamlar Tar 
1'6rseler kasap çenceU 

- Öyleyse. ben olnıyayı 

leD diale! 

- Oku, kulaiım sende! 
Zavallı, şimdi hem yürü 

de elindeki raseteyi 
mle ve heeelbe heceli 
mıya çalqarak bqüııkü 

d1etinl, kendi &ibl ! bana 
mek istiyordu. işte tam bu 

- Yazıyor havadlsler, y 

Diye köşebaşından fırlıya 
.ı, ild &iindelfk rueteyt b 
me tutuştnrmum mı? O 
ki, hemen afallaclı. Bira• d 
tekrar saldan. llOldall ye 
tı bir süerell ııenhl: 

-Hani senin okuman 
- Yine yok! 
_ o pseteleri ni~ln al 

- Memlekete cönderece 
- Nerelisin sen? 
- AndavaJJı 

boo-.muyordum; fakat milv 
meie başlaması üzerine bl 
diişen yeni ahbap, .(fi paku 

- Asıl andavallı benmiş 

ıözöne kaDJ11JŞım! 

Diye hlddeW hiddeW s · 
caddeyi tuttu. 

OSMAN CEMAL 



A-4 

Fotoğraf tahllllerl 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuıu söyliyelim 

SALAHADDİN (İstanbul) 
İyi kalpli bir .--

tiJJ. Güler yüz
lü olma.sına raf
mıc çok ha. as
tır. En ulak bir 
Jıidiseden mü
teessir olur. A
zimkirdır. fyl 
kalpli olup her
kese yarduna 
koııar. Hoş oh-
bettir. Güzel 
un'atlara kal'Şı meyU faıladır. 

* SAMİ RIDVAN EGE (Muratlı) 
Dikkatli bir 

tıp. Bllbassa in
tizamı çok se • 
ver. İyi l'iyln • 
mefi ister. Ar • 
ka.daşlanna kar

'' pcık mültefit· 
tir. Hepsinin 
takdirini kazan
mak loln ntra
ıır. Hassastır. 

Güzel ııaıı'atla
ra karşı fllla meyli vardır. 

Y emekJerdeki Kol eri 
Yemeklerde kalorlnln ehemmlyell 

ÇGktur . .KalorfsJ fatJa olanlar vücude 
fazla yardımı vardır. 

B11nlann bir llste.coini yazıyoruz: 
Bu 'YÜZ nam kaloridir; Arpa unu 328, 
Çavdar 335, Buğday unu 343, frmik 
365, pirinç onu 339, Patates 316, mer
eimek 330, nohut 402, mLÇJr 328, ara .. 
rot 330, makarna 329, beyaz ekmek 
351, oavdar 222, mısır ekmetı 208 dlr. 

Yann dJfer 7emeklerdeki kalorf • 
lerJ :raıac:ıafız. 

ıcıe~ . .s ı 
Otobüs Ücretleri 
Cihanr!rde olıuyucumuz Kemal 

Turaner ;yazıyor: 

- Otobüsler İ.sta.nbulda çok iyi it 
yapıyor. Fakal bnnların ü<rellerl 
hakkında bir fikir sahibi olamadım 
cltll. Hele Ecllrnekapı - Clhanl'lr oto
bü lert De dlfre otobüs fialla.rı. 

Meseli otobüslerin bir kısmı Edlr
nekaı>ıdan Rlr1c-ı., .. ~ L...-..g •hJ'u.a 
da Olhaqlr - Edlruekapı 7,S alJ1'0r 
Acaba neden? 

Beledlye acaba bnnlann larlfeslnl 
cözden l'<çlrmecll mi? 

TAKViM ve HAYA 

5 BİRİNCİTEŞRİN 1939 
PERŞEMBE 

10 uncu a:r Gün: 278 E7bl: !2 

Hicri: 1358 
8aban: 21 
Günq: 8.U 
ötıeı 111.00 
iklndlı 18.17 

Rumi: 1355 
Hızır: 153 
Aqam: 17 .46 
Yatsı: ıt.17 

İmsak: 4.23 

HA VA VAZİYETİ 

Y qllkö:r meteoroloji istasyonundan 
aluıan ıaalfimata •bre hava 1urdun 
KaradenJs kuıJan, Kot'aeli, Trakya 
böll'elerl Ue, Ecenin şimal kısmında 
ve kısmen de Dolu Anadoluda pek 
bulutla ve menli :ralıtb, dlter böl
l'elerde bulutla l'eı:mişllr. Riizcirlar 
unup dolusu ve AkdenJz Jnyılarmda 
ıimall, cllfer böll'elerde cenubi isti
kamette orta kuvvette esmlıtlr. 

Dün İstanbulda bava çok bulutlu 

ıeçmJt, rüııir cenubu l'&rblden sa
niyede ! - f metre hızla esmiştir. 

Saat 1f te hava tazyiki 1012 mlllbar
dı. Sühunet en 7üksek 26,2 ve en dil
•ıik 18 sanlluat kaydedllmlıllr. 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLİ 

1 1 • ' 1 • 1 • • 11 

AlD A LE fT-sj fız·e 
DIA/ D_1A Yi• A }.~A1:.T A.! o.ı A 1 M o' L ıvi A 1 z_ ~ 
Ll,A. Mı• ge .!!.MIA/!! EYOGLUReeE 
_I'•"L!9,lf Y K U1•

1M 
slA MjU:1R: KOR Kil 
l lLAM.UR- GAN 
-ilA'z-i A • 1e KAT -1 
e 'fı.,NEJu 9 N ı L_ 

BUGÜNKÜ BİLMECEMİZ 

ı 2 3 • ' 6 1 e 9 ı~ 
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• -•-'.--• • 

-=·= --ı--ı-· -
• ---- =••ı== 

==·= ---.-• ---.------ -.-i-. 
SOLDAN SAGA: 

1 - Oyle öyle röl olur. 

ı - Teessürle 1ö7Ienen bir eöz. 

2 • Feli.kel, muslbel. 8 • Bir 

harf. 

8 - Tentene. 2 • Ciğer. 

f - Bir harf. 2 • Rlr harf. 8 - Bir 

harf. f • Bir harf. 5 - Bir harf. 

5 - Futbolcuların yaşası. 2 - Rum

ca çocuk, 3 - Bir harf • 

8 - Sonuna btr (Ja) korsanız ne 

IÜ4!el olur. 2 - ir harf. 3 - Be-

yaz. 
1 - Atıp tntmak. 

1 - Sayı •ıfatı. 2 - Kendini befen

m14. 3 - Bir harf. 

9 - Oturma. 2 - Bir millet lsml 

3 • Bir harf. 

10 - Avrupalı delil, tükürmek. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Acemce hem ert 2 - Killhan

beyce tuzak. 

1 - Anadolu köylülerince <ı.teı 

demek. 2 - Limona beMlyen bir 

meYVa. 

8 - Bir harf. 2 - Bir harf. 8 - Al

ker, erkek, f - Mini sız. 

' - Blr harf. 2 - Havandan tıkan .... 
1 - Jlumell köyliilerlnce (7aha) 

llemek. 1 • Bir harf. 1 • Be· 

yu. 4 - Bir harf. 

8 - Kihyası Mazhar Osman olan 

paur. 
1 - Kırmızı. 2 • Bir harf. 3 • Bil· 

7ük. 

1 - Göbeklidir, 2 • Musikide bir 

mini. 

9 - Bir harf. 2 - Bir harf. 3 - Bey
l'lr. f - Bir harf. 

10 Yeni dünyalı. 

----- ---·----
ZAYİ - 3.10.939 tarihinde Em

niyet Müdürlüğü ile Malmüdürlüğil 

arasındaki mesafede 31/13201 numa

ralı ikamet teskeremi znyi ettim. Ye

nisini çıkaracağımdan eskisinin hük

mü yokt11r. 

Yani Mu.staku 

ZAYİ - İstanbul Emniyet Mü

dürlüğünden alınış olduğum 19071 

No. lu ikamet teskeremi 2.10.939 ta

rihinde kaybettim. Yenisini çıkartaca

ğınıdan zayiin hükmü yoktur. 

Alman Tabeasından Ausuıt Vahll 

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

Son Telgraf Basımevi. 

Zabıta Romanı : 51 
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Ptopagandanın En Müessiri Üç 
Senelik Harp Kararıdır. 
(Ba~taratı 1 inci sayfada) 

ook acı ıahsi tecrübelerlle vakıftrrlar. 
Bu ltlbarladır, kJ İnl'lh mllletinln 

daha tık rünlerde, harbi üç sene ida-
meye karar vermiş olması ve ona C"Ö

re haıırlanmafa ba~lamı!f bulunma
n Almanları derin derin dü.şündiır 
mefe mecbur edecektir. 

Bir ucundan dünyanın içine rir 
miş oJdufu bu yeni harp üç sene de
vam edebilir mi, edemez mi ve şayet 
eder..e, ikinci üçüncü derecede mil • 
letıerin hail ne olur, meselesine se-
1Jn<'e , o da tamamllt ayrı bir bahiıı;tir. 

İngilizler tein bu harp, koca lmpa
ratorJuktarının bir hayat ve mema.tı 
mahiyetini aldıktan sonra. artık o 
miUetin kendini mukadderatını kur
tarmak husu~unda ba!fvurnuyacafı 

hiçbir tedbir olamıyacafuu, herhanri 
bir insanı ve medeni mü1ihazaıun 

kendlsinl yolundan çevlremlyeceğlnl 

yine tarih söstermektedlr. Bo.cünkii 
şekli ve vesaiti ile harp, beşeriyet i
çin biç 9üpheslz, olban harbini çok 
reride bırakacak bir ilet olacaktır. 

Batllarmın kat'i tesirlerine hi.li 1 .. 

nanmak istemedikleri tayyarenin Le
.bistanda J"aphfı tahrib:.!, harp umo
mileştlil takdirde bütün Avrupa ül

kelerinde J'apacajı müthiş tahribatı 

tasavvur ve mukayese etmefe kitl 
bir ölçüdür. Bu hakikatin malô.m ol
masma raimen yeni bir umumi har
bin de uzun seneler devam edebllece
ilnden ve felakete tahammül kabUi
yetı hudutsu.z olan beşerin buna da 
tahammül ederek lmkin ve çareJerinl 
bulacağından fÜphe edilmemelidir. 

İşte, yukanda da dediğimiz &ibl, 
Almanlan ası1 düşilncüye sevkedecek 
olan mesele İnrlll:ılerln blıha~sa böy-

1 

1 

le kararlar vermiş bulunmasıdır, 

yoksa rökyüı:ünden atılan ki.iıt par
çaları defild!r. 

Yalnız bugünkü vaziyette, muhte-
mel neticeler hakkında, kendimi
zi aldatmadan ve boş hülyalara ka
pılmadan, hakikate az çok yakın btr 
fikir edinmek istiyorsak, şunu da na
zarı dJkkatten uzak tutmamalıyız, ki 
Almanlar bir taraftan. Rusların, diğer 
taraftan İtaJyanların dostluklarını te
min etmlşlerdlr. 

Bu iki dostıu.k eier harbin devam 
etti.ti müddetçe muhafaza edilebilir
se, Almanların ceçen cihan harbinde 
olduğu l'ibi abluka ile aç bırakmak 
imkıinları ook azalır. Çünkü Ierek 
Ruslar, cerek İtalyanlar, evveli. dost
Juiun tabii muktezası, sonra da men
faaün, dostluktan da kuvvetJJ olan 
tcabah neticesi olarak Almanyaya 
her türlü yiyeceği, iptidai maddeleri, 
ve bHhas a petrolü temin edecekler
dir. Şu halde uzun sürecek bir harp
te Almanya eskisi ribl malzemesiz 
kalmıyacakbr. İşte üo sene idame et
tlrlleceii Uin olunan harbin zayıf 

noktası da burasıdır. Bununla bera -
ber, cihan harbinin eok acı ve acıklı 
olan hatıralınnı unutmamış olan Al
manların İnglliz kararı kar,ısmda. 
hükümetlerJoln mll1etl zorla. sürük -
lemiş olduiu railenln fecaatini, deh
tttlnl daha iyi idrak edecekleri şiln
besizdir. Bu idra.ldn Almanyanm da
hlli vaziyeti üı.erinde yapablleceğl 

tesirleri ve bu tesirler saikasUe 1'-1. 
Bitlerle arkadaşlannın yollarını de
ilştlrlp değqtlrmlyeceklerinl ise an
cak zaman rösterecektir. 

EBUZZlY AZADE 

Velld 

1 S TAN U L BELE O 1 YE Si N O EN 
İlk 1"luhammen 

km inat bedel 

416,70 5556,oo İtfaiye amir ve efradı için yaptırılacak 448 takım kışlık 
elbise (kasket dahil). 

494,83 6597,70 Temizlik işleri içln yaptırılacak arabalar için alınacak 

demir malı.eme. 
Tahmin bedelleri ile iJk teminat mık.darları yukarıdn yazılı i~ler ayrı, ay

rı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhn1e 19/10/939 Perl;iembe günü sa
at 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Ş<;ırtnameler Zabıt ve Muamelat 

MüdürlüJü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektu 
pları ile 2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale gü-
nü saat 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri. .. (8008) 

* 
Belediyenin Daveti 
İstanbulun Kurtuluş Yıldönt.ımü kutlulama merasımıne iştirak edecek o

·lan alay Bjrinciteşrinin 6 mcı günü saat 9 da Sultanahmet meydanında top
ıanacaır, saat ıu.~u cıa hareket ederek Taksim meydanına gidecektir . 

Bu törende bulunmdk tizere İstanbulda bulunan Meb'uslar, Şehir Mec
lisi :izaları, Süel generaller ve Üstbaylar, Adliye ve Mülk:jye rüesası, Beledi
ye erkAnı, Matbuat mümessilleri, Siyasal parti başkanları, Hayır ve Mes
lek cemiyetleri başkanları, Bankalar Direktörleri ve·· imtiyaz1ı airketler, Ti
caret Odası heyetleri ve esna! cemiyetleri reislerinin Taksimde hazırlanmış 

olan tribünü teşrineri rica olunur. 
Elbise: Jaket atny, silindir şapk~. (8071) 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve • 
Eksiltme Komisyonundan 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun 1000 çi!t terllğine istekli çıkmodığından a
çık eksiltmesi 9/10/939 Pazartesi günü saat H,30 a bırakllmıştır. Eksiltme 
Cağaloğlunda Sıhhat ve İctimat Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu ko
misyonda yapılacaktır. Muhammen fiyat bir çift terlik için 150 kuruş muvak
kat teminat 112 lira 50 kuruatur. 

istekUler ~rtname ve nümuneyi her gün kcrm.isyonda görebilirler. İstek
liler cari seneye ait Ticaret Odası vesikasile 2490 sayılı kanunda yazılı vesi-

• kalar ve bu işe yeter muvakat teminat makbuz veya banka mektubu ile bir-
likte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri •8051> 

P. T. T. Umun Müdürlüğünden 
1 - İdare ihUyacı için 800 adet onlu tevzi kutusu kapalı zartı• eksiltme

ye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (7200) muvakkat teminat (540) lira olup eksilt

mesi 25 Birincite,şrin 939 Çar§amba günü saat (16) da AnJrarada P. T. T. 
Umum Müdürlük binasındaki satına] ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakat teminat makbuz veya teminat mektubile ka
nunl vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o gün saat 15 e kadar mez
k(ır komisyona vereceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım, İstanbulda P. T. T. Leva
zım ayniyat şubesi mildür1üklerinden bedelsiz olarak mukabilinde verilecek-
tir. c6002> 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Komatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 k••• c • ıElj)jJir. 
Her yerde pullu kutuları ısrarıa isteyiniz. - ---

Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğiinden 
Mersin Hattı Postaları 

6/10/939 tarihinden itibaren Mersin hattında eskiF>i gibi haftada jki posta 
yapılmağa başlanacaktır. Postalar Salı ve Cuma günleri Sirkeci rıhtımından 
saat 10 da kalkacc:ıklar ve Rodos hariç olmak üzere gidiş ve döniışte mutad 
iskelelere uğrayacaklardır. (8030) 

* Karadeniz Hattı Dördüncü Postası 
İstanbuldan 6/10/939 Cuma günü kalkacak po5tadan itibaren Karadeniz 

hattında mevsimlik dörüdüncU postanın tatbikine başlanacaktır. Bu postalar 
her Cuma gUnü saat 10 da Galata rıhtımından kalkarak doğruca Trabzona 
gidecek ve dönüate yalnız İneboluya uğrayarak İstanbula geleceklerdir. 

(8031) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
1 - Şartnamesı mucibince 12/IX/939 tarihinde kapalı zartla ihale oluna

mıyan 3 a<.lt•l kan1yonun muhamrnc:n bedeli degiştirilerl'"k yentd<'n pazarlıkla 

eksjltmeye konmu§tur. 
Il - Muhammen bedeli (9450) lira muvakkat teminatı (708,75) liradır. 

111 - I'au-ırlık: 7 /X/939 Cuınartes1 günü c:aat 10 da Kabataşta cvnz1m ve 
mubaya.at ıubesindeki alım konıisyon unda yapıltırak.tır. 

IV - Şartnaıneler her gün sözu gecen şubeden pnra ız .ıhnabll.Jr. 
V - İsteklilerin pa:.arlık için tôyi n olunan gun ve saatte c. 41 7,S güvenme 

paraları.le bh-1.ıktc Jn kür koınısyona gelnıelerı ilf.n olunur. (7581) 

Cins 

Rondel Kükürt 
Asit Sıtrık 

Asit Tartarik 
İyot 
Fosfor Biaınonyalt 

* Mlk. 

S50 Kg. Paz:lrlık 

950 > > 
650 • • 

70 > > 
150 • • 

Eksiltme şekli 
ıün saat 

20/X/939 

• 
• 
• 

21 • 

14, 
15 

15.30 
16 
10 

Nuvar animal ampat 50 > > • 11 
Bojole 32 Şişe > ) 

Vcrjenay 150 • > J 
Alkolozalrl• 65 > > ) 12 
Roınone ronti 30 > > ) 

I -Şartnamelerj mucibince yukartda cins ve mikdarı yazılı «10> kalem 
ıarap mayası ve eczası pazarlıkla mübayaa olunacaktır. 

Ir - Alım şeklillerJ, muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksilt
me gün ve saatleri hizalarında gösteri ln"ı.iştir . 

III - Pazarlık Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindekl Alım Ko
misyonunda yapdacakbr. 

IV - Şartnameler her gün sozU. geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - isteklilerin pazarlık ic;in tayin edilen gün ve saatlerde % 7,~ güven 
me paralariyle birlikte mezkCır komisyona gelmeleri. c8078> 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden 

Kiralık Emlak 
Semti Mahallesi Sokak 

Ortaköy, Ortaköy Yeni Büyükkuyu 
Ortaköy, Ortaköy Yahya et, camii hariminde 

• • • • 
> > t: « 

Kasımpaşa, Camiikebir Atik Tersane 

No. su 

6 

Cinsi 

Dükkan 
Ev 

4/2 Kapıcı odası 

5 
Mutfak yeri 

Barak 
Yukarıda yazılı emllkin 31/5/94.0 günü sonurıa. kadar kiraya verilmesi açık 

arttırmaya konmuştur. İsteklilerin 10/ 10/939 günü saot 14 de müracaatları. 
(7854) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
4958 lira 60 kuruş tahmin bedelli 19 kalem Al!ıtı tersımlye 16/10/939 Pa

zete.si günü saat c14.> de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 
ilk teminat c372> liradır. isteklilerin ilk teminatı yatırmak, prt.name ve nu
muneleri görmek üzere eksiltmeden bir &iin evveline kadar okula müracaat-

lan. 
İsteklilerin mezk:dr günde eksiltmenjn yapılacağı Yük.sek Mühendis Mek-

tebindeki komisyona a:elmeleri. c7860> 

keşiflerimin asıl takip ettiğim hedef- - Ben sjze ne gibi yeni bir haber - Babacığım, neyiniz var? na karsı muhabbet aösterditinize 
le bir al8.kası olamaz. Lakin ben her verebilir mişim? - Hiçbir acylm yok! Öyle mfulft.. pek memnun oldum. 
şeyi bilmek, öğrenmek isterim. Mira- Müfettiş sesini çıkarmadı. Fakat sız mAn!lsız konuşma! Nereden ge1i- Ve babasını öptü: 
Jayun, size .de soracağım bazı sual- Meri müfettişin bıyık altından gü - yorsun? - Söyleyiniz babacığım, ben siı.in 
lere cevap vermek istemez misin.iz? Itim.sediline dikkat etm~ti. Genç kız suale cevap vermeden, o- bugün bir sıkıntınız olduğunu blsse-

Miralay dalgın dalgın sigarasını dadaki havagazi limbasını yaktı ve diyorum. 
dudaklarına götı..irdü. Yüzünde şimdi _ 2S _ babasına dönerek: - O kadar ehemmiyetli delil! Bu 
mübhem bir hayretten başka hiçbir - Ben eminim, dedi, sizde bir dünyada kimin .sıkıntısı yoktur ki ... 
heyecan alameti eörünmüyordu. MİR.ALAY BİR ŞEY şeyim yok. Fakat söyle bana, nereye Biliyorısun ki, mal! vaziyetimiz pek 

Meri niçin bulamadığını hayret e- ı o zaman Gidlay genç kıza dön _ - Doğrusu Gidlay, siz çok iyi bir SöYLEMİYOR gittin? o kadar parlak degildlı. Eğer ben sa-
der a:ibi başını saUadJ. dU: keşifte bulunmuşsunuz. Bahsettiğiniz - Ceymis'i a:örmeğe a:ittim. na karşı nüınune olacak bir babalık 

Gid1ay gt.ılümstiyor ve bu ifadeler- - Mis Detmar, böyle gizli bir yol gizH geçitten benim de hiç haberim Gidlay gittikten sonra, miralay - Ceymis mi? Amma sen pek a- vazifesi görememJşsem, hakkımda o 
den çok memnun görünt.ıyordu. olduğunu siz herhalde bilmiyordu _ yoktu. Detmnr, bir saat kadar odasında yal- cele edi,rorsun? Benim zamanımda kadar şiddetli hüküm vermeği de is-

- Fakat bakabm
1 

eve &elen Kos- nuz? ı1üfettişin gözleri aJdanmamıaa nız kaldı. O kadar dalın·~, düşünü - biraz teenııi ile hareket ederlerdi. terncrn. Herkesin bir kusuru vardır. 

Ankara Radyos 

f 
DALGA UZUNLUGU 

AQ. 19,74 m. !~l'" ıı;.._ it 

.A.P. 31.71 m. HH X... H 
llHıa. UIK ... 111 

5 1 inci Teşrin Perşe 
Saat 12.30 Program ve mem 

saat ayan. Saat 1!.35 Ajans ve 
oroloji haberleri. Saat IZ.50 
müziti. Çalanlar: Cevdet Çaila, 
hire Fersan, Refik FeNan. Oku 
1 - Sadi Hoşses. 2 - Melek To 
Saat 13.30 / 14.00 llüzik (Ka 

program - Pi.) Saat 18.00 Pro 
Saat 18.05 1\lemleket saat ayarı, 
Jan!i> ,.e l\Ieteoroıo;ı haberleri. 
18.25 i\Iüz.i.k (Radyo caz orkestr 
Saat 19.00 Konuşm.a (Ziraat saa: 
Saat 19.15 Türk müzlj-1: (Fasıl h 
ti). Saat 20.15 Konu.şma. Saat 2 
Türk müziJi. Çalanlar: Fahire F 
san, Cevdet Cafla, Refik Fersan. 
kuyan: 1 - Radife lleydik. 2 
Mustafa Çatlar. Saal 21.15 M .. 
(Köçuk orkestra) Şef: Necip Aş 

Saat 22.00 Ajan.,, ılraat, esha 
tahvilat, kambiyo - nukut bo 
(liat). Saat 22.20 lllüzlk: (Küçük 
kestra). Saat 22.35 Müzik (Cazb 
Pi.) Saat 23.25 - 23.30 Yarınki pr 
ra mve kapanış. 

Majino, Sigfrit Nedi 
KEMAL (Edirne) 

- !\lajlno, Slgfrld ne demektir? 

- MaJlno FransızlarJn Alman h 

dudunda yaptıkları en modern Şf'k 

deki i>tilıkimlardır. Sig!rld te Fra 

sızlaFa karşı Alnıanlann 7apl:ğı 

kuvvetli manialar ve bt.ihlriunlard 

Gerek Fran. tz, •errk Abuaıılar 

hatları hiç bir dfu;manın gerf'mem 

için yapmı~lardır. 

ŞEREF (1.dlrue) 
- Dünyada ilk defa muahede n 

rede, ve kimler ara.ı,ında yapıJmı b 
- TarJhin kaydettitine göre il 

muahede Etilerle ::\Iısırhlar ar sın 
da Kadeş muharebl'sinden sonra ya 
pılmı,hr. Bu m ı ıcde EtUer tarafın 

dan bir ıa, u:ıerine ~ıısırhla.r tara 
fından da tullı&lar üzerine h<ikkr 
dllınlştir. Altlarına da Eti Kaanı il 

)fısır Firavunu imza etmı,ıerdir. 

YUSl:'F KEMAL 

- Mezar taşları üzerinde bilhass 

Borsada bir servi afacı gördüm. B 

ne Uade eder? 

- Mezar taşları üzerindeki ağaea: 

servi defil hayat aiacı tesmiye edilir. 

Balk arasındaki rivayete söre bir ö
lüm rüz.-irı varmış. Bu rüzrir esip 

bayat aiacmı devirmiş. Nitekim taş. 

]ar üzerJndek1 afaçların uçları bir 
tarafa meyletmiştir. 

MUSTAFA NURİ (İstanbul) 

- 8 Teşrini evYel İstanbuJun kur

tuluşudur. O esnada İstanbula selen 

ilk kumandan kimdi? 
- Kolordu Kumandanı Şükru Na

ili Paşa merhum, F1rka Kumandan • 

lan da Hüseyin Hüsnü Emir ve Salih 

lcll. 

ANKARA 
4·10·939 

1 Sterlla 
110 Dolar 
100 Frank 
100 Llrel 
ltO İsveç Fr, 
100 Florin 
100 Rayşma.rk 

100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Kron• 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 P<ncü 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen • 
100 İsveç Kronu 
100 Ruble 

5.21 
129.28 

2.9525 

29.115 
69.0975 

21.77825 

31.0125 

ESHAJll ve TAHVİLAT 
Ercan! ı 9.40 
Sivas - Erzurum 1 19.S& 
Merkez Bankası Pe,ın 95.-
TilJ'k. Ticaret Bankası 
A ıertıbı 55~ 

don muydu? ?.Ierl, gözlerinı babasından aylrmı- benziyordu. Fakat miralay da bu yordu ki, ortalığın karcırdığını bile Genç kız, kaşlarını çatmUi, müte - - Babacığım, muhakkak bir aey Ş e h j r 
- Başka kim oJabilır? yarak. menfi surette başını salladı: bakışa ayni dik bakışla mukabele et- tarketmedi. Ayağa kalktı, kararsız madiyen baba~ının halini tetkik edi- var, bana ıöylemek istemiyorsunuz? 
P..Iufettış itımat etmıyormuş gıbi _ Nereden bileyim? dedi, herhal- ti, dedi ki: bir halde bir müddet için odanın i - yordu. l\.1iralay yavaş yavas yumu- Kızının bu ısrarı miralayı tekrar Tiyatrosu 

onıuzlarını kaldırdı. Sonra miralaya de bu ,şte bir yanlışlık olacak. - Doğrusu hepimize bu kadar he- çinde dolaştı. Sonra tekrar koltuğa ıamıştı. Hatta ılülümsedi: hiddetlcndirdi: 
donerek sordu - Hayır Mis Detmar, hiç bir yan- yecan veren bu gizli yolu bize de gös- oturarak, uzun uzun düşünmcğe baş- - Meri, dedi., sen merak etme! - Kaç defa söyliyecegim sana, hiç TEPEBAŞI DRAI\I 

- Zatıaliniz, bu adla müteve!fa lışlık yoktur Ben mıiteve!fa Rikad- terseniz biz de memnun oluruz. Ga- ladı. Her şey iyi gidiyor. Hatta ben tama.. bir &eyim yok, diye ... Benim karşım- KISMINDA 
R donun Metrdotel beni jsticvap ettik.. liba bu yolu rnütevaffa Rikardo ile mile ınuvafakat cevabını verdim. da böyle buda1aca konutUP durma!. 

1kardonun evi arasında yeraltından beniın evimde oturan metresinin mü- O sırada Meri birdenbire içeriye Meri içini çekerek odadan çıktı. ' 5/101939 Perşembe 
b yol old "" b·ı· ten sonra, heykel kalerisini "ezdım. gitti ve yarı karanlıga rag"men, ba- Meri biraz gev§edi: k 20 30 d 

t· u6 ... nu 1 ıyorsunuz .zan • • naııebetlerini teııh.il ediyornıuş. Bu Mantosunu ve ıapkasını çıkardı. günü a şamı saat , a 
nederJm. Bir kaidenin altından aşağıkı mahze- da, benim eski komşumun ne ahlAk.1 basının vaziyetini görünce, gayritabii - Muvafakatinizi istemiş miydi? Miralay yalnız kalınca tekrar~ 0 _ R O :\1 E O _ J Ü L y E T 

Bir polis mü.fettışinin resmi agzi- · ne doğru bir yol açıldığını gördüm. kıratta bir adam olduğunu isbat et- bir şeyler olduğunu anladı. Miralay başını salladı. Sadece: danın içinde bir aeatı, bJr yukan do- * 
le sorulmoşa benziyen bu sual kaqı- Bu mahzen her iki ev arasında ra- mı.ı,br mu? - Babacığım, dedl, rahaisız rnısı- - Öyle ümil ediyorum kJ, mes'ut laşmağa baıladı. Sonra dışarıya bak- İSTİKLAL CADDESİNDE 
aında miralay evvelA cevap vermedi. bıta vaziles.ini görüyor. Şimdi bu ka- - Bana verebileceğin.iz yeni hic ruz? olursunuz, dedi. mak için bir pencerenin kenarına KOMEDİ KISl\ılINDA 

Yüzü sap~an kesJlmişti. Meri, sesini idenin üzerinde bir heykel var. Fa- bir haberiniz var mı? Miralay yav~ça başın .. d1Lç:.:e1<v,;ir;_d::;i~v,;,e.:...ıl-_:.De:;~t:;;m,;;a:;r,;;ın.:..:s;:e:sı;:"n;:d;:e_;,bır;;' ,;,;";.' ....:h;:..e:.:y.oec•••n.._,ı-=·ı;:;tı;... 0'..,;aklll!Jı;ıJl!UL"-'!l.l!!OO:<Ll<Oia.oırcıua..uc...;~~"" 

l_,..!:ç~ık:•~r~m-a~m~ak~l~a~b~e~r-•_b_e~r,•h•a~y~r~e=tl=e~b=a~-_J._;;k~a~t~b~u~b=e~y:k~e:l~o:r:ay~a::,.:a:c:a:b:a_n~e:_:za:.,:;·.J" _ _;:::..:,N~e~ııı::.;'b~i~y:.:e~n~i :.:ba::::b~e~r?;,... __ ~ _ _,__ birdenbire ırerm..~ 
basına bakıyordu. 


