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Bugiin Toplanacak Olan Rayştag'da Alman 
Hiiklimeti Resmi Beyanatta Bulunacak 

se.m8fjeu siyasette-öl 
Sonra Simdi Bir 
de Nargileli 

Siyaset Mi Çıktı? 
Biz, İngiliz Başvekili Mösyö Çem

berlayn'in meşhur (Şemsiyeli siyase
tini) vakit ve fırsat bulabildikçe 
kendimize l:itlfe mevzuu itUhaz et
miş&lk. Halbuki şimdi ondan daha 
nelis, daha manidar yeni bir siya.set 
tarzı keşfedilmiş oldu, ki ona da. 
Hüseyin ClahJt Bey ustanuz, Soyadı 
olarak, (nargileli siyaset) ajıw. tak
maiı muvafık görmektedlr. 

Hüseyin Cahit beye, bu keşfinden 
dolayı (AUah kendisinden razı ol
sun!) diyecektJk, amma ona da di
limiz bir türlü varmıyor. Çünkü (Ta .. 
nin) in sabık başmuharriri her ma
ııislle tam bir maddiyatçı olduğu i
çin sırf maneviyata daTanan esasları 
hlç sevmez ve kendishıe izafeten o 
esasların mevzuubahs edi1mesini de 
boş görme7:. 

O clbetle, bu temenniyi bırakara~ 
daha asri, daha (Jiyık) ve daha 
(medeni!) blr ifade tarzı olma.k üze
re (Bravo Tanin'ln başyaıcanı Bay 
Yai•ınl) dlyeeefiz. 

Hüseyin Cahil Beye nasıl kemllll 
memnuniyetimizi beyan e&miyelim, 
kt dünkü yaZJSında, bize bu (nargile
li siya .. &) ti.bil nefesini bulmak fır
satım verdikten başka, o yazıslle biz 
zavalb" IJler l'&zetecflerln de ıı'IUJerl

nin oözülmesl sibl bir htr.met daha 

ifa etmiş oluyor. 
Eilbakllıa Hariciye Velılli Saracoi

Ju Şükrünün Moskova. seyahatinden, 
bidayette pek me'bzulen bahsetmiş

ken, sonra bu bahis birdenbire ıraze
t.e .sütuııJarmdan kalkmış, orta.lıfı 

derin blr süküt kaplamıştı. Alman 
Hariciye Nazırı (Fon Ribbentrop) un 
Moskova.ya ya.phfı yıldırım seyaha -
&ini müteakip baııhyan bu sökôt dev
ri gazete karllerınlo de nazarı dikka
tini, hatta bazıJannın endişesini de 
mucl:P olma.fa başlamıştı, ki d~. 

eksik olmasın, Anadolu Ajansı, Şük
rü Saracoilu hakkında nihayet yeni 
maJiimat vererek, kendisinin güzel 
gezintiler yaptıfmı, oJ)el"a]ara K"ittiğl

ni, ziyafetlerde bulunduğunu tafsila_
tlle Türk efk&n umumtyesine arzcy
ledi. Maamali ajansın nihayet hare
kete gelerek bu telgrafı vermiş olma
sına rağ'men, kartler emin olsun, ki, 
bizim gibi (Sallı nial) de bulunan 
ya2ıcılar için yine bu mesele ör.erin
de beyanı mütaleaya imkin da yok
tur. 
Şimdi karilerimiı, Hüseyin Cabit 

Beye böyle büyük takdirlerle 1.eşek .. 
kürde istical göstermemizin sebebini 
elbette anhyorlar! 

Biz, diğer gazetecUer, günün bu 
en mühiın meselesi hakkında iyi ktJ
tü mütalealarımızı yazamamak der
dile kıvranıp dururken Hüseyin Ca
hit Bey ustamız dün Saracoğ"lu Şükrü 
seyahatinin cittikçe muamma şeklini 
alan mahiyeti hakkında, sakhı bir 

ha.va.da birdenbire gökgürlemesl gi
bi, yazdığı yazı ile hem bizim baila
rınuzı çözdü, hem de ortahiı tenvir 
e)'lemlıt oldu. Fakat Hüseyin Cahit 
beye ne yapdabilir ve ne söylenebj
llr?? 

Zaten Taoln'in ~ok görmüş~ ıook 
teerübeli, çok pişkin ve feleiln ıcem
beı:inden birka~ türlü ve birkaç defa 

geçmiş olan sabık başınuharririnln 
de kuvveti buradadır, yani kendisi
ne kolay kolay karışlla:mıyacak mev
ki ve mertebeyi ihra:ı eder etmez son 
zamanlarda gördüğümüz gibi, mat
buat meydanında pervasız at oynat
ma"yı bilmesindedir. 

l\-taamafi eski gazeteci, eline ge
çen fırsattan bu suretle derhal isU
fa.df" etmekl meslekdaşlarının heyeti 
umumiyeslne de yol göstermek hiz
metinde bulunduğundan aramıza. 

tel{rar karışmış olması matbuat erba
bı len şüvhesz büyük br ka:zan(!tır. 

Bn kaoZ.ancın nümunesi de işte dün
kü yazısı ve o yazı da bilJıassa kul • 

(Arka'1 4 üncü sayfada) 

EBUZZiY AZADE 

Velid 

Hitler Dün V arşovada Alman 
Kıt' alarına Geçit Resmi Yaptırdı 
Polonyadaki Almanya - S. RusyaHudud 

• 
Anlaşması Dün M oskovada imzalandı 

",,, ,,, ... ,.. ... ,.. . 

Türk--=- f ngiliz Ve ı Halifaks İngiltereni~ 
Sovyet Müzakeresi ~:,~~,r•,?,.~ ! ~~~~: ~!~ 
Londra, 5 (A.A.) - Türk he

yeti azası Harbiye Nezareti
nin ve diğer dairelerin mü
messillerile müzakerekri'ne
bu,gün de devam etmişlerdir. 

Hükumet, heyet şerefine l Vest-Eı_ı.d'jn büyük •bir otelin-

de öğle ziyafeti vermiştir. 
Loodra, 5 (A.A.) - -<Roy

ter- Milli Müdafaa koordinas
yonu nazırı Lord Chatfield 
İllıl(iltere hükılmeti namına, 
bugün Carlton otelinde, Türk 

(Arkası 3 üncü saytaaaJ 
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Sovye-tler Letonya 
Hududuna 20 Fırka 
Asker Gönderdiler 

Sovyet - Leton Paktı İmza Edildi 
Kauı_ı.as, 5 (A.A.) - Moskova

daki ,görüşmeleri hakJrnıda hü
kumete rapor vermek üzere dün 
Kaunas'a dönen Litvanya Hari
ciye Nazırı Urbsys, geç vakte ka
dar devam etmi§ olan nazırlar 
meclisi içtimaına iştirak ey !emiş
tir. Bu içtima hakkında her han- r 
gi bir tebliğ ne'Şredilmııınciş!ir. 

Urbsys, hükilmet azasına Mos
kova görüşmeleri hakkında mu
fassal malılmat vermiştir. Kendi
si bu sabah yeniden •tayyare ile 
Moskova'ya hareket edecektir. 

Kaunas, 5 (A;A.) - Litvanya 
Harioiye Nazırı Urbsysin bek
lenmedi..k bir surelte Moskova -
dan dönüşü; alakadar mahfiller
de bazı endi~eler uyandırmıştır. 
Fakat bu mahfiller, bu mesele 
üzerinde büyük bir ketumiyet 
muhafaza etmektedir. 

(Arkası 3 üncü sayfadaj Lllvaııya lleWciimhuru Ataaas 

saat ı 2 de içtimaa çağrılmıştır. 
Belr.in, 5 {A.A.) - Rayştag, hük(ımtein beyanatını dinlemek üı.ere 

Cuma giinü öğleyin içtimaa davet olunn1u§tlll". 

Berlin, 5 (A.A.) - Führerin umumi karargoibından bildirildiğine göre, 
bugün Hitıer, Varşovaya girmiş olan Alman kıt'alannı ziyaret etmiştir. 

Teftişi müteakip, Varşova muharebelerine iştira-k etmiş olan kıt'alar. Bitle-
rin önünde bir zeçit resmi yapmıştır. 

Hltler, U.yayre meydanında Ge -
neraJ Von BrauehJtsch, General 
MUach, daha birçok Generaller ve S. 
S. Grup Fübrer emnlyet Polis şefi 

Heydricb tarafından karşılanmış ve 
kara. ve hava ordusundan bir kıt'a 
&arafından seliunlanmı.ştır. Bitlerin 
bu ı:lyaretinde kendisine, ezcümle, 
General Keite1, S. S. Umumi Şefi 

Himmler, Dr. Lammers, Dr. Dietrieh 
refakat eylemiştir. 
HUDUT ANLAŞMASI iMZALANDI 

Moskova, 5 ( A.A.) - Alman .. Sov 
yet dostluk ve hudut anlaşmasında 

ismi S"eçen protokol, bugün Moskova
da Molotof ile Alman büyük elçisi 
tarafından imzalanm1şhr. 

Bugün im2alanan bu protokol, es
iri Polonya arazisinde Almanyanm ve 
Sovyetler BlrUilnin menfaat saha -
Jarı arasındaki hudut hattını sarih 

' bir surette tesbit eylemektedir. Bu 
protokolde tasrih edildiği veçblle, bu 
hattı, 9 Teşrlnisanidc işe başlıyacak 
bır Alman - Sovyet muhtelit komis
yonu ta.rafından mahaJlinde tabtit g .. 

Junacaktır. 
Diler Waftan öfrenildiiine göre, 

bir Alman heyeti, Cumartesi günü 
Moskovaya gldeeek ve Almanya ile 
SovyeUer Blrllii arasmda eşya mü ... 
badelesinln faz1alaştırılması mesele
leri Ue uira.şmaya başhyacaktır. 

ÇEMBERLAYNİN HAFTALIK 
NUTKU 

Londra, 5 (A.A. )- Çemberiaynin 
bu«ün öğleden sonra Avam Kama -
rasında bildirildiiine göre, hava na.
zLn Kingsley Vood önümüzdeki Salı 
giinü ve harbiye nazırı Bore BeliS«ıha. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
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Sovyetler 
Ve Hint 
Hududu 
Moskova, 5 (A.A.) - cHavas a -

jansından:> 

Sovyet Rusyanın Hindistanın şi

malinde kiÜn Sing - King kalesi ya
kınında 300.000 asker tahşid etmiş 

o]duğuna dair bir şayia deveran et
mişse de bunu teyid eden herhangi 
bir haber alınamamıştır. 

İyi malümat almakta olan mehafH
de bu ınıntakada, karların hareldt 
yapmak istiyecek kıtaatın dağlardan 
müruru.na m~ni olduğu ve şayet tah
f;id harekatı yapılmış ise bunun ga

yesinin İngiltere ve Fransayı sulha 
icbar etmek jçin yapılmış bir tehdit 
olacağı söylenmektedir. 

---o---

Cephe 
Faaliyeti 
Azaldı 

Bir Heyet Ticaret Anlaşması 

Havanın Muhalifeti Ke

şiflere Manı Oluyor 
Paris, 5 (A.A.) - •Havas• -

Ren ile Mozel arasında askeri fa
aliyet, son .günlerde, ilen mevzi
lere keşif kolları gönderilmesi 
suretiyle, daha ziyade genişle -
miştir. Bu faaliyet, düşmanın va
ziyetini anlamak için yapılan kla
sik bir faaliyettir. 

• 
Dikiliye Burada imzalanacak 
Gidiyor 
İzmir, 5 (A.A.) - İzmir valis~ 

Birgi sey18p mıntakasındaki tetkik -

Ierini bitirerek İzmire dönmüştür. 
Vali, Bh·gi,de Yı.luJan evlerin yeniden . 

inşası ıneselesini tetki ketmiştir. Di

kili zelzele mıntakasındu jeolojik tet

kikat yapacak olan altı kişilik bir he
yetin cwnartesi günü Ankaradan 

buraya geleceği haber veriln1ektedir. 

Heyet, Pazar günü dikiliye giderek 
zelzele sahasında ilnıi tetkik.atta bu

lunacaktır. 

Dün gece HaJkevinde valinin ba§
kanlığmda yapılan bir toplantıda, 

DikHi Iel8.ke'Lzedelerine yardımın ge
ni~Ietilmesi iç.in kara,.lar verllmiş -
tir. 

Bir müddettenberi Londrada mtbakerelercle bu1una.u Ticaret Müsteşa. .. 
rı Halit Nazmi dün şehrimiz.e dönmüı&ür. Ba.IJ& nazmlnfn beya-natı ikinci 
sayfamızdadır. 

Bazen oldukça kuvvetli bir ke
şif kolu, ya esirlerle geri dönmek 
ve j'ahut ta baskınla taktik ehem
miyetli bir mevzii zaptetmek ü
zere, gönderilmekledir. Ezcümle 
düşman Pirmasens'in cenubun
da böyle bir baskın yapmak iste
miştir. Fakat keşif kolu, daha 
Fransız mevzilerinin yakinine gel 
meden, otomatik silahların ateşi 
altına alınmış ve geri.püskürtül
müstür. 

Paris, 5 (A.A.) - 5 .Teşriniev
vel sa·bah tarihli tebliğ: 

Cephenin muhtelif noktaların
da fasılalı topçu hareketleri ol -
mustur. 

• ALMAN TEBLİÔİ 

Berlin, 5 (A.A.) - Burada neş
redilen bir tebliğ, garp cephesin

(Arkası .a üncü &.ıyfadat 
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İSTANBULUN 
KURTULUŞU 

f 

Bugün, İstanbul kurtuluşunun blye, Deniz Lisesi, Kuleli ve Mal-
:yıldönümüdür. tepe Liseleri, askeri kıt'a, suvari f 

Bu sevinçli cün her 111 olduiıl :müfrezesi, Polis, itfaiye, üniversi- l 
gibi buıriin de büyük merasimle te ve resmi liselerin lşlirak ede<e-

k uUulanaeaktır. Hazırlanan proı· li resmi reçJde saat 9 da başlana
caktır. rama göre Sultanahmelten başla-

Saat 10 da Suilanabmelteki top-
mak ve Taksimde bitmek üı.ere çu rrupu tarafından 21 pare top 

bir resmi reçit yapılacaktır. atılacak ve vapurlar düdüklerini j 
Yedeksubay Okvlu, Askeri Tıb- (Arkası 3 üncü ~yfada) 1 
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::~~SON .:.·DAKl.KA 
~ . .""~ ::. -, . ;..... . 

Almanlar Münevver Polonyalıları 
Birer Birer Kurşuna Diziyorlar 

Cernauti, 5 (A.A.) - -Havas- Romanyaya g"eJen sözüne inanıhr adam
lardan ahnan ınalômata göre, Almanların yukarı Sllezya'da yaptıkları tt:n
kll hareketi bilhassa şiddetli olmuttur. Hemen her şehirde divanıharpler 

1920 senesinde Almanlara. karşı yapılan isyan hareketine iştirak etmiş ka
dın, erkelı bir çok Polonyalıyı mahkum elmişlir, Kurşuna dizilen Polonyalı

ların ekseriyetini entellektüeller t.eşkil etmektedir. Bau papazlar da ku'luna 

cllillmişlir. 

Hitleri Muhafaza Etmek için .. 
Nev - York, 5 (A.A.) - Nev - York TJmes l'azeteslnin Varşova mu

habiri, Varşovadaki Alman polisinin BiUer'ln hayatını em.niyet altına almak 
hususunda büyük bir endiıııe hissetmekte olduğunu bildirmektedir. 

Führerin Varşovaya muza.fferane duhulü merasimi sebebiyle tehlikeli 
kim.seler, uzaklaştırılmıştır. 

Bulgarlar Fransayı T erked iyorlar 
Sof ya, 5 (A.A. )- Prastenicni ıaze tesJ, Fransada mukim olan bütün Bul· 

«arların Bulg:aristana döneceklerini yannaktadır. 

Hissiyat Değil Menfaat Gözetilse 
BuJ'Ünün en korkunç, en bil.yük 

tebllkesi, mahv ve harab etmek için 
icat edilen şeylerin müthiş bir lnki
,ata. mazhar olmasıdır. Bu tehlikeyi 
bugünün en büyük, en korkun~ tehli
kesi sayıyoru.z, çijnkü medeniyetleri 
bile kökünden söküp yok edebilir. 

Fennin, hisler cmrlne verdiii öyte 
icatlar var kJ, beşerin havsalasına 
sıfnuyor. Hissiyatlarına rim o1a.nla,. 
nn kullanacakları silahlar, insan ze
kisının fevkindedir. Bugiine kadar 
cihan böyle blr tehlikeye maruz kal~ 
mamıştı. 

Bugünkü insan zekisı fenne kur .. 
ban gitme-ii kabul edecek midir? 
Su11ıd idamesi uğruna bütün ener-

jisini sarfetmiyecek midir? 
Bu iki S"Ualln önünde akla ilk.önce 

şu l'eliyor: Neye yarar? Uzun bir sulh 
devresi kurmak teşebbüsü yeni de

ğ-ildir. Her ~ağda kanh harp devreleri 
bitince sulhu idame etmek için çaJı
şılmıştır. Napolyonun yirmi sene sü
ren muharebelerinden sonra Vi ana 

konı-rası bu maksatla. toplanmadı 

mı? Avrupayı ateşe salan 1914 harbi, 
Cemiyeti Akvamı doğurmadı mı? 

Bütün sulh mü.zakerelerinin netice
sinde anlaşıldı ki, insanlann biribir
Jerinden ayrı olan yabu.z hissiyatları 

(Arkası 3 üncü sayfada} 

SELAMİ İZZET SEDES 



SAYFA-! 

--
Hatıratı Yazan : Eski Topçu 

GENERAL KEMAL 
Müfettişi Emekli 

KOÇER 

Ferid Hükumeti; Ana Vatana Hizmet Eden 
Bir Zatı, Siyasi Cinayet' e İtham Ediyordu 

Bütün bunları dinliyotdulı:. Fa- ı 
kat biz de henüz sevkiyat yolu
nu emniyetle açmış degildik. Her 1 
ferdin, ancak b&miyet sevkile, 
yapacağı işte muvaffak olması
na imkan yoktu. Herkes bu ış -
lere karışırsa, hem muvaffak ol
mak imkanı yok gibi idi, hem 
de nazarı dikkati celbederek, 
düşmanın fevka!Ade t~birl~r .al
ması gibi. bir yanlışlıga duşul
müş ·!urdu. 

T·. \,ul ve tahliye işleri bir el
den yapılıyor, bunun haricind~
kilerin de iş yapması da caız go
rulmüyordu. Bıı !eykkülü, me'kel 
yapmak istiyen yaba?:ıiar da • 
vardı. Apustos adlı bınsı, men
faati mukabilinde, nafi oluyord_u. 

da önüne dikilen bir kafile ken
disini otomobilden indirirter V'e 

diğer bir otomobile geçirirler. 
Çapada bir eve nakledi:en müc

rim, yolda vaziyeti anlar. Akşam 
ııazeteleri vak'ayı tafsi!itile yaz
dılar ve onun izıni Çapaya ka
dar da tespit ettiler. Bu gayret
keşlik üzerine muhterem zat baş
ka bir yere nakledilir, ve sonra 
dan işitildiitine göre, orada uzun 
bir misafir hayatı da geçirir, sa
limen İzmite çıkarıldıktan sonra 
vaziyet ve hayatından emin odu
ğu içindir ki, ancak o zaman te
şekkür etmeyi unutmaz. 

Bıı güçlükler kar.;ısında em~ 
bir yol arayan mavnacılar cemı
yeti elemanları grupla temas et
mU;ler ve .bütün maceraları uzun 
uzadıya anlatmışlardı. Ondan 
sonra bu hamiyetli adamlarla teş
riki mesai etmek kabil olmuştu. 
Bır gece yüklenemiyer~k açık

ta kalan bir mavna, Yagkapa -
nında bırakılmıştı. İbrahimin bu 
ma rnayı haber verdigi öğrenı
lince, kıymetli ma~~ılar __ d~r
hal bu mavnanın yerını de~t;tır
m~ idil.er. Aliıkadarlar Yagka -
panında uzun boylu araştırma -
lar yaııtılar, bir ~y elde ed~me
diler. Bununla beraber cemıyet
ten bazı kimsoleri isticvap ettıler, 
sıkıştırdılar. . 

Bir ipucu elde edemıyerek hep-
sını salıverdiler. 

Muhalif bir kuvvet, limanda 
daimi bir takibat yapmıştır. Bır 
kac defa do\.u mavnalar yak~lı
yarak cephaneyi denize de dok
mU-.tür. 

F'<ıkal bu, tedbirsizlikten ve 
bazı kimselerin şahsi teşebbüs -
leri:e iş görnıiye kalkışmasın . -
dan ileri !!eliyordu. Grup mesaı
si sırasında takİ"OÇilere bir fişek 
bile yakalatmamıı;tır. ~eş~ilat 
haricinde kendiliğinden ı_ş gor -
mek istiyenlerin bu hatal~ı, 
do{!rudan doj!;ruya kendilerıne 
;ıittir 

Cephanelikten, ambardan ne a
lındı ise ma!Wıuzla alındı ve A
nadolu iskelelerinden gelen mak
buzlar ilgili dairelere verilerek 
grupun makbuzları kurtarıldı. 

* BİR SİYASİ MÜTTEHİM 
Bır zat, ağır cezaya mahkıim 

Ye L;taıı.bul hapishanesinde ihti
liıllan menedilmişti. Ferit hükU
metinin bu mahkümu inliyordu. 
günahı yurduna hizmettı. 

Bir diğer dava da zavallı aley
hine ikame edilmişti. Davacı, sı
yasiyi cinayetle ittiham ediyo~-
du. Halbu'ki mevkuf burada bı
,günah ve isticvap içi.o dı.şarıya 
çıkarılacağından da lıihabeıı:lı. 

Hapishane müdürü Ismail Hak 
kı ifadesi alınmak üzere Şahin
p~şadaki polis müdürlügüne sev
ki emri.!li verince, adam hayret 
içinde kalmıştı. Maznun iki jan
darmanın refakatinde kapalı bir 

otomobille Şahinpaşaya götürü· 
lür ve isticvabı yapılmaya baş
lanır. Hakkı davaya esas olan 
ifadesini heyete arzeder. Esasen 
uzun hapis bayatı ezilmiş olan 
zat, bu iftira karşısında büyük 
teessürlere düşer. 

Az müddet devam eden sor -
gudan müttehim otomobile alı
nır ve mahpesine iade edilir. Yol-

* A nın da Anadoluya gönderil-
mesinde teşki.1.9.lın muvafakati 
voktur. Birkaç defa gazetıelerde 
tafsilatile de yazıldığı gib~ teş
kilatın iki elemanı, Cem'i ve 
Mazlum, bu işi zati teşebbüsle
rile vapıruşlardı. 

A Samatyada bir evde gizle
nir, alakadar:ar bu emrivakiden 
haberdar edilirler. Artık A nın 
iadesi muhal olur. On gün son
ra Cem'i bir motörle Ayı İzmite 
çıkarır. 

İstanbulda mesain.in sekteden 
korunması için esas şart, sükut
tu. Anadoluya yardım, buna kat
iyyen mecbur ediyordu. 

Teşkiliıt, bu prensipten hiç ay
nlmamış ve vatani işlerinde dai
ma muvaffak olmuştu. Bir inti
kam se\'<iası, doğrudan doğruya 
te•kilata zararlar verebı;irdi ve 
mukaddes gaye burada baltala
nabilirdi. Mes'ul zevat yakit va
kit alakadarlara bıı hususta ih
tarda bulunuyorlardı. Ve bir ta
limatla hareket eden te kiliit val
nız ve ar:cak kendi meşru hede -
fini takip ediyordu. 

Bir gün bir mıntakayı idare e
den zat, taşkın bir teklifte bulun
muştu. Bu ölçüsüz işleri düşü -
nen arkadaş, bereket versin ki, 
hodserane harekete koyulmak 
cür'etini de göstermemişti. Bu
nun üzerine o arkadaş derhal 
va?ifpı;irı lrrı -a.füuüln:ıkti 

İSTAt\BUL GENLKUR~lAYIN-
DAKİ VAZİFEME NİDA YET 

VERİLDİ 

Teşvikiyedeki Erkanıharbiye 
mektebinde fahri muallimlik ya
pıyordum. Talim ve terbiyede de 
vazifedardım. Gruptaki vazife -
ler, daireye muntazaman tlevam 
etmeme, tabiatile, engel oluyor
dıı. Birkaç defa ihtar edilmek
le beraber, bu intizamı !emin
den acizdim. Bir defa bir tasfiye 
sırasında benım de açığa çıkarıl· 
mış oldu.~umu teblig e.tiler. Bu 
karan vermiş olan zata karşı hiç 
bir iğbirar duymadım. Belki ben
de de günah vardı, kendısine giz
li vazilemin mahiyetini açma
mıştım. Temiz bir yürekle böyle 
d~ünmeli idim. Bu zat, bir ilim 
adamıdır. Kararında herhalde 
adildi. Bir gün bana terettüp e
den vazifede de kendisine karşı 
çok hayırhah davrandım. Bu ay
rılış, esasen ivi olmuştu, bir kol
tukta iki karpuz tutulamazdı. 

Dairede bulunduğum müddetçe 
hususi vazifem lıakkında hiçbir 
tarafça malUmat yoktu. Hatta 
masa arkadaşım !!ir muhalifti. 
Çünkü hasta ruhlu idi o kanaat
le öldü, gitti. 

(Arka!!ı var) 

EDEBi ROMAN: 36 

Karlı 
• ha ı 

Selamı izzet - Mefharet Ersin 

Her ne i~e durup dururken 
kar,ıma bu kadar b:r paranın 
cıkmasına. ne buyurursun? Şa
dı h bisin.. faiz borcumu verdım 
sav j ı n. b' n de dÜm'aya yeniden 
Pel·nı. ~:bı büyük bır nefes al -
dım Ben .ana ~u bızım ailenın 
taliı \0J.rdır. her Laman dört a
vaı< ustunt: Uu ı:ı u:r ciernıyor muy 
dlım, nasıl hakkım yok muymuş? r 
Pcvmanın kadife gibi yumu

:;aK gudt:rı sevi:ı.ç ve heyecanla 
pırı. pırıl pariadı. 

- Sahi mi s0vlüyorsun Alla
ha}kına} Vallahi \ıu m:.:cize ka
bılinden bir şey! 

Gal 'P halının üzerinde yuvar
lanan küçük ol:'.uııu yakaladı, 
top gibi havaya attı. tuttu. Bcı se· ı 
fer Pevmona lPkrı.r sarılıiı, ikisi-

nı beraber kollarının arasında 
sıktı sıktı. Peymanın yüre.ıV kuş 
gibi çarpıyordu. Şu dakikada 
kendisini sonsuz bir sevgi ve şef
katle ~'!süne bastıran adam iki 
saat evvel onu hiç yoktan yere 
inciten, ve sonra gözyaşları ıçin
de bırakıp giden adam mı idi! 
c.;a1ip gibi b:r erkek bütün \'arı
ğile bağlanmanın, bovle bır er
kekle ııece gündüz bı;raberolnıa
nın zevki.ne de, elemine de niha
yet yoktu, İşte şu anda kendisini 
dünyanın en mes'ut kadını yap
mıştı. Bu.saadet sarhoşluğu için
de kararını verdi. Kaç gündür söy 
!emek istediği halde bir türlü ce 
saret edip söy liyemediği sırrını 
kocasına söylemenin sırası gel· 
nıişti. Yanagını kocasının omuzu-

• 
iki Zina 
Suçlusu 
Yakalandı 

Kadın ve Erkek Derhal 
Tevkii Edildiler 

Evli olduğu halde kocasının üs
tüne hlyanet eden ve Hlli;cyin is
minde bir l:ışıkile s.ııçustü yaka
lanan kabzımal Kadrinin karısı 
Saadet isminde bir kadın dün 
Sultanahmet 1 inci sulh ceza mah 
kemesine verilmiş•ir. Mahkeme 
bu zina davasına gizli olarak bak
mış ve neticede iki küçük yavru
su da bu1unan kadının ihaneti
ni sabit görerek kendisi ve a
şıkı hakkında tevkif karan ver
miştir. 

---0000,0---

BELEDiYE 

Oteller Çok Kirli 

t KD A M 

Gayrimeşru 

Çocuğunu 
Atan Ana 

Mahkeme Kendisini 
Serbest Bıraktı 

Sullaııalımel Sulh Ceza mahkmne
si, dün. ~ ve sefalet yüziilMlen 
ı:ocuğuw sokaklara atmak istirtlll bir 
kadınm mubaKemesini yapmtŞtır. 

Asiye isminde bulunan bu kadının 
mahkemede anlath,fına cöre kendisi 
bir müddet evvel İstanbul& relmiş ve 
taDJftığı bir erkekte. l'•Yrimeı;ru bir 
~k peydahlamlf(ır. 

Asiyenln muayyen bir kazancı o1-
madıiı için çocuğu bir kaç defa ar
sa kenarlanna, camJ avlularına bı -
rakma.k istemiş fakat her defasında 
vicdan aza.bile k&r$&la.şarak tasavv•
runAan varceçmtşttr!.. 

Nihayet dün çocufu kucağına alıp 
Elahıönü merkezine gelmiş ve hra
kolun bir köşesine bırak.u.ken 7aka-

Hıfzıssıhha kanul1'llna göre o- lanmıııtır. Hlklm bedbaht kadıın ser-
te! odalarında, birer mıısluk bu- besi hıra"- taı;..ı, ,,..,...,,. .ıa Da-
lunmalı, duvarları yağlı boya ile rüliccze cönderınlştır. 
boyanmalıdır. Ankara belediye- ,,,_ __ _ 
si oteı:erde kanunun maddelerini 1 A D L 1 y E 
tatbik etliği halde İslanbuldJı şim 
diye ka~ıı:. bu iş yapılamam.ştır. Deniztaıık Erl<Anı 
Emınonu kayıfıal:amı mınta -

kasındaki otellerde gördüğü nok
sanları te:'.,.it etmiı;, noksanların 
tamamlanması için otel6ere yir
mi günlük mühlet vermiştir. 

Ote'.ciler yirmi günlük mühle
tin az olduğunu, her odada birer 
musluk bulundurmanın müşkül 
olaca,ğını ileri sürmüştür. 

Köprü Gecikiyor 
Atatürk .köprüsü Cuırı'lıuri -

yet bayramında açılamıvacaktır. 
Eski akarlar idaresine ai.t binaJ•
nn istimlak muamelesi henüz ta
mamlanmadığından in~aat A -
zapkapı cihetinden ağır iler:e -
mektedir. Nakil vasıtaları köp
rünün iıstünden ancak Cumhuri
yet .bayramından bir buçuk ay 
sonra ııec;oebilecektir. * Bir çok eğlence yerlerinin 
birayı belediyenin tesbit ettiği 
fiatın fevkinde sattıkları ııörül
müştür. Be ·oğlu kaymakamlığı 
mıntakaöındaki bazı dükkanları 
bu T\i-zden ~landtrm~\ır * Fırın~ar ekmeklerini yarın
dan itibaren yeni çeşni üzerin -
den çıkaracaklardır. Yeni çeşni
nin ne derece iyi old~u bir iki 
güne kadar belll.i olacakıtr. 

-MÜTEFERRiK 

Talebelerimiz Ge!di 

Satve hıôdisesinden maznun De
nizban.k erk.anının muhakemelle
rine bu sabab saat 10 da ağır ce
zada devam olunacaktır, 

Bu celsede Refi Bayar dinle
necek ve _geçen mahkemede avu
kat Atıf Ödül ve Malik Kevkeb.in 
iddia ve ittihamlarına cevap ve -
recektir. 

---<10000-* Bir müddettenberi A!lman- • 
yada bulunan deniz harp akııde
misi nrofesörlerinden Emekli Al
man amirali Lutso i\e Alman do
nanması eski kumandanlanndan 
Von Ditten dün sabahki ekspres
le şehrimiıe gelmişlerdir. 

----100----

Basın E iri iği Kongresi 
İs.tanbııl &sın Kurumu umu

mi heyeti 5 Birincite.:;rin 1939 
Perşembe günü toplanmış ise de 
nısabı ekseriyet temin edileme
dii'iinden toplantı 2ô Birinciteş
rui 1939 Perşembe günü saat 14 
de bırakılmıştJ. 

SORUYORUZ! 

Bir Eczahaneden 
Şikayet 

Ga&elemlz müretlU>lerlntlen 
Blkmd Bttek anlattı: 

Genç Kızları 
Lokum Verip 
Kandırmış! 

Kirkor iki Ay Hapse 
Mahküm Oldu 

Zabıtai ahli.kiye memurları 
şehrin muhtelli semtlerinde gay
ri ablili bır şekilde bazı b.areUt
Ier yapan Adapazarlı KirkOT De
ringosyan isminde birini yakalı
yarak adliyeye vermişlerdir. 

Beyoglu 2 inci sulh ceza mah
Iremesiııde dün muhakemesi ya
pı.,an Kirkorun; aynca, 15 yaşın 
da olan küçük kız ve erkek ço
cukları para, lokum ve şeker 
vermek sıırctile kendine ısmdı
r'p evine götürdüğü de anlaşıl
mıstır. 

Küçük }'l!Vruların toplu bu -
Iunduii(u, oyun ve sinema köşe
lerine musallat olan bu mütered
di ruh u suçlunun cürmü sabit 
görülmüş ve .2 ay hapse malıkiinı 
olunarak hemen tevkif olunmuş
tur. 

----100000--

EKONOMi 

lııgiltere ile Ticaratimtı 
Bir iki avdanberi Loodra ve 

Pariste ticaret ve mali an aşma
lar yapan, Tıcaret Vel<.aleti müs
teşarı Halil Nazmi Kiı;mir, dün 
sabah şehrimize gelmiştir. 

Bir muharririmize §'l1 sii21eri 
söy !emiştir. 

- Evveloe Ankarada başlaznıi 
olan Türk - lıı.giiiz ticaret anlaş
ması müzakere erini itmam et
mek üz.ere Londraya gitıniştim. 
Her iki hük.ılmet arasındaki tica-
ri anlaşma müzakereleri müsait 
safhada cereyan etmiştir. 
Yakında bu müzakereler An -

karada intaç edilecektir. Halit 
Nazmi Ki.=ir Pazar günü An
karaya dörıeoektir. 

lhtkar Komisyonu 
İh tikiır komisyonu dün ticaret 

müdürlüğünde toplanmıştır. 
Dün görüşüıen mesele.erin ba

şında. tıbbi ecza ve çivi ihtikarı 
g.i·bi meseleler vardı. Komisyon 
toptan ecza satan depo sahipleri
ni dinlemişlerdir. Depo sahiple
ri diyorlar iti: 

- Ecza fiatlarının yüzde sek
seni Sı'lıhiye Vekiıleti tarafından 
.tesbit edilmiştir. Yüzde yimıis.i 
de serbest bırakı~mı.ştır. Geriye 
kalan mallardan da stok yoktur. 
~u mallan pahalı satanlar ikinci 
ve üçüncü e~dir-. 

Komisyon çivi fabrikatörlerini 
de dinlemiştir. Çiviciler de, çivi 
vapmak ;~in demir tel gelmediği
ni, elde stok bulı.uım.a.dJğıru, ttıe<'
cut te'leri pahalı tedariJi ettikle
rini izah etmislerdir. * Bir müddettenberi rabatsız 
bulunan Ticaret Vekili Cezmi 
Erçin'in iadei afiyet evlediği ve 
bir haf'aya kadar vazifesine baş-

Dünkü Avrupa trenieri ikişer 
saat geç gelmislerdir. Ekspresle 
iki Türk aJe>i ile bir taebemiı 
şehrimize )!elmio;lecdir. Yine ay
ni trenk gelen Eskenazi isminde 
Musevi bir mülıendıs İtalya.dan 
geçerken hiçbir müşkül&tla kar
şı~adığını yalruz Bulgaris -
tanda pasaportunun muvakkat o
larak elinden alındığını söylemiş
tir. 

•- Aaaem hastalaadı. Bir dolı:
tora muayene ettird.ia. İki B.ie
venıli. Birisi A"\.~& malı nnistalt- ı 
:ı:a.rattan 1111'4- Islu.buhm lriı\ıok 

ee.aı.aaeırriai dol~ -
b• Uiıcı balıımadık. Diter iliıa 
ya.Jd;lrdlktam ~ ev.e tlinftb:a 
Sanç.1t.-q- İltrabim Ba.Ul 
f"CDJapn ..... e de ilia serdm:k: 

- Var, dellller. Fakat: Diler ilM:ı 
b•• ,. ... .ıe ~ iobı al
mayız .. dtye uave ettiler. 

' lzyacağı memnuniyetle haber a
lmrruştır. 

--000---

LI AN 

50 Milyon LAzım 
İstanbul !imanının Haydarpa

şa ile Üsküdar arasındaki saha
ya kurulması için yapılan tetkik
ler sonunda, antrepo'.ann buraya 
nakli ile rıhtımlar inşası ve diğer 
işlerin 50 milyon liraya ihtiyaç 
gösterdiği anlaşılmıştır. Bu yüz 
den !imanın Haydarpaşada yapıl
masına imkan görülememekte -
dir. 

na da,.ıyarak hafif bir sesle: 
- Galip, sevgilim, dedi, benim 

de sana verılecek bir müjdem 
var. Küçük oiilumuza bir kardeş 
gelwor. Buna ben çok sevindim. 
Fakat sen ne diyeceksin bil mem 

Galip doğruldu, küçük oğlunu 
kucağından y~re bıraktı, kar~ı
nın biı cocuk yüzü kadar mfu.~m 
yanık tlrh n~rin vüzünil a\'uç
larır.rn ·,ıe aldı, kirpiklerir:de 
birer dai:°.ıa ya~ titreşen kadıfe 
.ııibi yumuşak göz'erinin içıne 
bakarak: 

- Pc,·man, yavrum, dedi, bu 
müjdenle beni ne kadar sevin
dirdin bilemezsin! Haddi zatında 
mü iden o kadar fevkala~e bir s;Y 1 
dej\il. Fakat beni sevmdıren. mu- 1 
1.C'ha::ı:;is eden senin ona \.""erdi~ n 
kıvmet, bu vak'ayı karşılama ı 
ta~zın. Bence bu senin bana olan 
bafilıhi'ının miyan. Onun için 
şu dakikada seni bir kat daha 
sevdim. Fakat bu sefer güzel bir 
kız isterim Peyman, senin gibi 
güzel, nazlı mini mini bir kız. 
Bunu bana vadediyorsun değil 
mi karıcığım? 

Peyman, içinden, bu sahnf!yi 

n..ta,,. linın bir Bicı satm it 

~iyen lm -ecnbane sahibi t.a.'k
landa ne yattayım!.• 

Arka~ımızw anlattıiı bu hi
dlseye inanmak tst.eın.edlk. Slhhi
ye Müdürünün bu mesele hak1un
da tahkikat .,..pmasını ve 'ba 1- .

1 
şln dolru olup olmadttını, doğru

loitı -- ettltt talıairde .,.,_ 
.. -11;. ""'11Jnlyoeeflal 

Soruyoruz 1 

ömrü oldukıça unulmamağa ah
detti. Hayat,nda hiçbir zaman 
birkaç saatin içine bu k~dar bü
yük kederin ve bu katlar derin sa
adetin sığacagını tahayyül et
memişti. İki saat evvel dünya 
gözünde kapkara kararmıştı. Çift 
lik, parasızlık yüzünden alacak- j 
lıların eline geçiyor, kocası ca- ı 
nınm s.ıkıntısmdan onu başlı -
yor, kendisi, yakında dünyaya ge
tireceği yeni bir varlığın istik
bali endisesile için için titriyor
dıı. Halbuki şimdi birdebire her 
şey değişi vermiş, her şev yoluna j 
girmisti. Hayatın cilveleri ne ga
ripti Yarabbi! 

Fakat yine hayatın o akıl sır 
ermİ'·en gaı;.ip cilvesile bu mes'ut 
!{Unun mamen başka bir hava 
içinde nihayete ermesi mukad
derdı. Kimbi'lir, eğer Peymanı 
birkaç saat onra misafiri i'.e bah
çede buluştuğu zaman kabına sı
ğamıyacak kadar mes'ut bir ta
vır takınmam~ olsaydı, Pal<.ı

ze onun bu halini belki suitefsır 
etmiyecek ve söylediği sözleri 
beliti hiebir zaman söylemiye -
cel<ti. Geıııç icadın dün geoe Pe~-

Mahkılmların Ekmeği 
Hapishanede yatan mahkümlar 

dan ekmek bedelini vermiyen 
1500 kişi hakkında İstanibıı! def
terdarlığı kanuni takibaia karar 
vermiştir. Ekmek bedellini ver -
miyenlerden borçlan tahsil edi
lecek:, borı;lanru vermyienler de 
30 gii.n hapi.s yatırılacaktır. Fa -
kat ha~is yatarken yine ekıne'k 
yediklerinden bunun bedelini de 
V"emı.edikleri için yeniden b~ 
!anmaktadırlar. 

manın mazisi hakkinda, bildik
lerinden hiç kimseye, hatta Pey
ma.nın kendisine bile bahsetrne
meğe kanır ..ermişti. Bu meyan
da çantasından çalınan paralar
dan da bahsetmiyecek, bu vak'a
yı olduğu gibi sineye çekecekti. 
Para~" ça~anın Peyman <ıldu

ğuna kaoidi, bu hırsızlığı ondan 
ba•ka kim yapabilirdi? Herhal
de çiftliğin kö~kiinde çalışan hiz
metkarlar namuslu, dürüst kim
selerdi, Galibin eve alacağı ya
banc.ıian iııce eleyip sık dokuya
cağı.na >Üphe yoktu. Dilbeste de 
çift:iitiıı kırk yıllık kahya kadı
nı "di. Yusuf Amcanın hırsız ol 
masına imkan yoktu. Parayı her- ı 

halde Galip le çalmamı.ştı. Şu ı 
halde ortada Peyman kalıyordu, 
çocuklui!undanberi hırsızlığa a
lışık olan kadın... İnsan yedı -
sinde ne ise yetm.işinde de odur 
derler. Demek Peyman bütün sa
adetine ve serı-etine ragmen hır
sızlık huyundan vazı:ıeçmemis

ti. 
Şu halde kö~k sahiplerine pa

ra ının ca1ıııdığını söJ·Jfyeoek nl- j 
sa, bu hriM!t .lı:~ du,·arlön •-

u)tradı~ını zannederEk, fakat, 
yorc.ı.um. rrtt\.d~1;;~t... •• kat n ı;ıl biliyord\ı:t."! 1-" ıT,ı 

na•• ~ -... .... 
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'' 
inS\ume 

KAVGAM 
'' Ya.zarı: 

HiTLER 1 Alman Devlet Reisi: ADOLF 
Tefrika: 6 

"Beşeriyet Harp Sayesinde Yükselmiştir, 
Müebbet Sulh Beşeriyeti Mahveder." 

Hii.kı1m"1: ltc:ndısine muhalif 
olduğu halde, o da hükumete da
na kuvvetli muhalefet etti ve hü
kümet ona ciE'd.ijiini yap_tırma.k 
İS•er)<eıı o hükllmete istedi.itini 
yaptırdı. 

Viyana Belediye Reisi olmak 
istiyordu. Oldu, çok ta ~ gördü. 
Fakat ne yazık ki, Avusturya -
nın ortada~ kalkınağa mahkum 
olduğunu .an.lıyaınaınıı;fL Hırıs
tiyan sosya ist ı>ar•isi reisi idi. A
vusturva'l'l kıırtarma;ta çalışıyor
du. Fa.kat bu husustaki bütün 1 
gayretlerin heba olması mulı:ad ' 
derdi. 

Ne Schönerer gayesine ulı.şa
bildi, ne de Luager. L~ A
vusturvayı kurtaramadı, Schö -
nerer Alman milletini iflastan 
vikave edemedi. 
o.ılıarm hata.ı.arını [:(ÖZönünde 

tutmak ve ilerde arni hatalara 
düşmemek _gerekti. 

-4-

MÜNİHTE - AIAl&NYANIN 
HARiCi SİYtf.SETİ HAK -
KINDA MÜŞAHEDELER - A· 

VUSTURYA İTTİFAK11''IN 
MAN ASIZLIGl 

191! de Vi:yanadan çıktım, Miinı
he yerleştim ve iki sene hayatı
mm en mes'ut anlarını yaşadım. 
Artık türesi l"e dili Alman bir 

.şehirdeydim.. Halbuki Viyana
da, Avusturya Maearislan İm 
oaratorluğwıun o bürük şehrin
de bin bir ~it insan vardı ve ço
gu dost değil düşmandı. 
Müııihte konuşulan lehçe QOcuk 

ken konuştuğı.ım lehçeydi. Bav- 1 
yera lehçesi bana hiç yabancı de- .l 
Pildi. Münihte .san'at duygı.ıları- ' 
mı da tatmin ediyordum. 
Boyacıl:ğa başladım. Kazancım 

çok değildi, fakat bana vetiyor
du. Vivanada başladığım tahsi
le de devam ediyordum. Geri ka
lan saaUerimd.t de harici siyaset
le me•-ul oluyor, etütler yapı -
yordum. 
Almanyayı idare -edenler, baş

ka milletlerin. billıAssa Avustur
ya Macaristanla olan münase ... 
bellerinde hatalı davranıyorlar
dı. 

Bir kere Avuı;turya - il.laca -
ristan İmparatorluğu Alman dev
leti değildi. Emin bir müttefik te 
ı>l.amazdJ. Bi< SUıv harbinde Al
many.ava değil Almanyamn düş
manlarına yardım edeceğine ka
nidi. A•-ustu~ a Alman ittifakı, 
Bismuk'm eseri olmalda bera - ı 
ber çi.iriiktü.. Güvenilemezıiı. 

8 inci Vilhelmin id.trevi e'ine 
verdigi adamlar iki şev düşür/
yorlardı. Avrupada sulhün ida -
mesi, yabaı:ıcı pazarları ele geçi
rip eko110mide zaler temin edil
mesi. İmparatDr da buıu. taraf
tardt. 

Halbuki bu ne olmıvaca.k bir 
havali .muhdli. Alman milleti
nin asil menfaati bunlar değildi. 

AlmanyH.a senede 900,000 nü
fus artar. Bu yeni vatandas oc
duswı n beslemek her ll?ÜD güçle 
şecektir ~ bu ,giiıçlük her seıı.e 
artacak ve mev'ut kıtlıj!ın önü
ne .ıııeçilecek çareler bulunmaz
sa millet {elilı:ete süriiklenecelı:
tir. 

Bu feliıket .ııaı1 önlenir? 

rasınıla kalmıyacak, bütün ale
me yayılacak, zabıta ise el koya 
caktl. Bu suretle büyük bir re
zalete meydan vermiş olacaktı. 

İşte bunun için Pakize kimse
ye bir ~ey sıöylememeğe karar 
vermişti. 

Fakat a}•ni zamanda işin bir 
başka cephesi daha varrlı ki, Pa
kizevi asıl üzen ve üzerek Of -
!<elendiren M" de buydu: bu<U
la yerine konmak. 
Pakıze aldatılmış olmağı, ser

sem yerine konmağı bir türlü 
hazmedemiyordu. Asıl içerledi
ği parasının çalınmış olması de
ğil, budala yerine konmasıydı. 

İşte bu hınızlık vak'asını bu ba
kımdan düı;ündüğü zaman hid -
detı.., asabı.VL< aı • ',..r, ]\endi ken. 
dine söylenı\·ordu: 

c Yarabbi sen bilir ·in, nereden 
geldi bu ~ basıma? Şeytan he -
nıen git, her ~eyi Galibe söyle, 
işin kinde-o çık, dertten kurtul 
diror. Yok.sa ~ka türlii öfkemi 
alamıviiic•gı!U ... • 

( A.t'küı \'atl 

Bir kere nüfus artmasının ö
nüne geçmek IB.zımdır. Hudut • 
!ar ~enişleıniyor. Ekonomiye ye
ni bir veçhe veri:melidir. Yetti 
topraklar fethetmelidir. 

İlk. çare e Fransa da ba~vuı· -
muştu. Hayat güçleştikı;e dogum
lar azalır. Bunun böyle olması 
faydalıdır. 

istihsali artırmağa, toprak. lı.ıy
metlerini }iiksel tmçğe gelince, 
Bu iş dahilde nekadar iyi başarı• 
Iırsa başarı.Isın milletin ihtiya • 
cı.nı kar:şılıyamaz, Halbuki ci • 
handa eğilmek için yaratılmış 
ne çok boş sahalar vardı. Hilkat 
bu topraklan insanlar için yarat
tı. Bu topraklar, sahip olacak 
kuvveti kendinde göreni millete 
aittir. 

y.._ınız kendi toprağında çalı
şan milletler felce uğrarlar. Hil
kat insanları biribirlerile sulh 
halinde ~amak için yantma -
mıştır. Beşeriyet hz: ,1 sa)'l!Sin -
de yükırelmiştir, müebbet sulh 
beışeri~tt. mahveder. 
İnsaniyet duyı;ıularına kapılıp 

sullt se\'er bir siyaset takip et -
mek Alman,·ıı için felilit olur. 
Alman miİletine senin kendi 
toprağın kendine yetişir demek, 
millete afyon yutturmak, uyuş
turmak, uyutmak olur. 

Almanyaıı.ın ve Almanlığın ra
hatı ~ hııd1.1tların genişleme
si şarttlr. 
G~ Dı<!mleket kendini düş

manlarına .lı:arşı daha kolay mü
dafaa eden. Halbuki dar bir hu
dU1 iıçlne sıkışıp kalmış olan 
milletler düşman tstilisına malı
kümdurlar. 

(Arlı;ası var) 

.. pış Politika 
' . 
Sulh Veya Harbin 
Meçhulleri İçinde.. 
D-n cadbell, -ıııe- Alı

nelıerte 1 - 5 - 1 HM. lıa.rwı, -
ka41.T tn11hattbeye --· p~ 
,.,..,_,..,. ........ - oklerl .,al-
ıuz CHelelerin ~. r...ı ~
lerin 1198.nla,.....aan ühi lıııiiti.n d.üa
YRTll, mlth.ıtere al<9ettlrlll_yw. l"ab.' 
diişöM1tdlyh iti, Bitler, Çemlterla-,., 
Dıllad •ti.,. ili~ lliris\, 1"ıcm.ltli .,.._ 
:f"!I, il..rı.mf Mal'fam ....... ba"17 Alı· 
nrsiJrin artcnmaa ~ waalclanftıh.k• 
..,.ztretl, ihliın.ılHI en ufr.ll kıımnla

rına kadar tetkik ebneden harbe de
vama Jmnr veremezler. Zevahiri kur

tarrna4au kendnerlnhı ve mmen~rlntn. 

presUJJulni mümkün mertebe mu -
ha.faza edecek formülleri elde elme
drn, bilhassa Cemberlayn ve Da.lad

Yf! hükümeOeri sulh dahi yapamaz
lar. Ernebl ru.etelerden bazılarının 

da laalıaeyietliklerl cibl. ,.ıreceiinıl& 
hafl.a&ul SODlar.ı.na l<atlu .barbln ve 
milldler-'- ,..ka4derat.I hanı'i idika
mrte «irecck? Kaydeyledlllmlz ribl. 
ııv- Ç-711 lla.lı.I l<at'i bir ce
•P ftl'Ccr mnlıf Ur. 
_..~·~dev- ka

rarı, sulh isteklerinin •el'& &efel>biıis-

lerilıılıı - " ' e ..- ol -___ ........ 
laraf lniriilı; -- ,az1,-.ı 
ne ebe*! - h- ....ı bZ'l .ıi
ldl- •• rl&. Falcal, .......,lerin 
malikll taranar.ı (;aiiaiise mrdtp .. 
ra.k, ..,_ tanıU eaı.m.ı.ı.nte ... -

lunaWIJriL 
Alllıaaya ft İta.17a ıruetderiıal•, 

Sl)D llaıfla .. ld 9"yallatlef'e, ı.uaJ.aaaa 
mmıJoetlel<n, yaptla11 giiriqmel<ıre 

dair ,,.Pl*lan n•InJ.. lıQiil< 4e -
m.okrat htikUmetler hariç olma.le. üze
re .,. bı.br a\e,.._, 7lne bunla
arnl, nii.f'w, tabii arvet itilııuae 

fazla misRılnlcketeri ve istl:Rıar •

hala:rmı etde etmek ffkrile, menfaat 
saikatarne, totaliter veya nazi, fa.şist. 

miilrit sosyalist bütün siyasi teşek

küllerin ve kuvveOerin, iş ve hare

ket birllii•e, müştereken mticadeh~J'e 
karar verdiklerini, bu hususta arala· 
Tında anla.pıuı dahi oldukhr~u bil -
m.euıiu, ta.ylu ve tesbit eylememi.ıe 
yar.a.maktadır. 

Biuıt- .J"e.&ine maJWn cilıet. hu,ıün

kü .meçhuller arasında bu.dur. 
Bcklll'ebiJeceilmu lfllrak oe tarz -

d:ı ve laaJJ&'J aarı.:ılal'da. te<'elli ede • 
cck? )ılü.r.adckoln sonu nereye vara
rak? Btı cilıeı!N daW şlnıdllik lalı -

minier ~ırasında, me('hul1Pr arasında 
ltulwımalmdrr, 

HA-'1İr :'\t:Rİ IR~IAK 
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ATATÜRK'ÜN 
=SON GÜNLERi 

Yazan : Rahmi Yağız Tefrika: 50 ı-
Atatürk, Muharrir Celal Nuri Hakkında 
Takdir ff ade Eden Bazı Cümleler Söylemişti 

Meclis Reisi tarafından yok- ; 
lama yapıldıktan sonra Başvekil 
Celal Bayar mahzun tavrını mu
hafaza ederek ağır aıtır yürüdü, 
riyaseL kürs~üne çıktı. Durdu. 
Etrafına bakındı.. Söylemeğe ha
zır andığı cümleyi talaffuz ede
miyormuşcasına, bir vaziyet ar
zeden tavrile bir dakika sükılt 
ettikten 60nra söze ınaşladı: 

lcıketin artan kültür vaziyeti ve 
seviyesi bundan sonra da yenil
mez ordu ve harici siyasetimiz, 
Hatay davasındaki muvaffakı -
yet, Hatayla iktısadi vaziyetimiz 
ve bunlara müteferri hususatı 
ihtiva ediyor, bir yıl evvel mon
trö konferansında kaıbul edilen 
bo~azların tahkimi meselesinin 
de her tarafta tasdik edildiğini 
bildirdikten sonra: - Savın arkad~arım: 

Her yıl bu kürsüde mutat yıl
lık nutliklarını muhterem heyetı
nize irat buyuran Büyük Şefi -
miz Atatürk, rahatsızlıktan mü
na...ebetile ilk defa bu vazifeyi 
bana tevcih buyurdular. 

Bu seneki meı;ai veçhemize te
mas ve ,geçen yıl başarılan işle
ri hülasa eden Atamızın nütku
nu okuyorum, 

Ba.wekil tekrar durdu .. Koca 
içtima salonunda çit bile yoktu .. 
Bütün mebuslar sade kulak ke
silmişler, gözlerindeki hüzün bu
lutunu muhafaza ederek ulu ön
derin nutkunu Başvekilin ağzın
dan dinlemeğe hazırlanmışlardı. 
Başvekil Atatürkün imzasını 

ta,ıyan kağıdı ihtiramla açtı, o
kumağa başladı: 

- •Sayın Millet Vekilleri!• 
•Hepinizi sevgi ve saygı ile se

lamlarım. Geçen sene aziz Ka
mutay arkadaşlarıma millet ve 
memleket için ne gibi feyizli iş
ler başarmak istediğimizi izah 
etmiştim. Bugün de bunlardan 
hanı;.Ierinin bu yıl içinde yapıl
dığını bildirmek isterim .• 
•Sayın arkadaşlarımı 
.Her .:ıeyden evvel size kıvanç

la arzedeyim ki, millet ve mem
leket geçen senevi de tam bir hu
zur ve süki'ın içinde yükselme ve 
kalkınma faa.liyetile :ıı~irmiştir.• 

•Tuncelin_deki şekavet tarihe 
karıştı ..• 

• Uzwı yıllardanberi devam e
den ve zaman zaman had lbir şe
kil alan Tuncelindeki toplar şa
kavet hadiseleri, muayyen bir 
program dahilindeki çalışınala -
rın neticesi olaı11k kısa bir za -
manda bertaraf edilmiş, o mın
takada bu ıtibi vak'alar bir daha 
tekerrür etmemek üzere tarihe 
devrolmuştur. Cumhuriyetin fe
yizlerinden yıırdun diğer evliit
ları gibi oradakiler de tamami
le istifade edeceklerdir.• 

Belediyelerin verimli faaliyeti 
hakkındaki j,fi neticelere inti -
kal eden nutl.:un müteakip kıs
mını sıhhat ve içtimai faaliyet 
sahasındaki çalısmalara müteal
lik parça t~kil ediyordu. 
Sıhhat Vekfıletinin aldığı ted

birlerle memleketin her tarafın
daki sıtma mücadelesinin mu -
vaffak r;eticesi, verem, Frengi ve 
diğer sari hastalıklarla yapılan 
mücadeleler anlatılıyor, adli ma
kanizmadaki işleyi~ intizamı ve 
bu intizamın temini hususunda 
alınan tedbirler hülasaten zikre
dilirse, harici ticaretimiz küçük 
san'atkarlara verilecek kıymet, 
kurulan kooperatifler, birinci be§ 
yıllık ı;z1 iinın muvaffalnyeUe te
tevvüç ettiği, Nafıa Vekaleti -
nin faaliyet ve başarılan, Cum
huriyet maliyesinin faaliyet ve 
muvaffakıyeti, inhisarlarda alı

nan veni ve esaslı tedbirler, Ma
arif faaliyetimiz, yeni yapılan 

mektepler, istatistiklere göremem 

- •Büyük Kamutay. Simdiye 
kadar olduğu gibi bütün i~leri -
nizde basarılar dilerim!• 

Cümlesile nihayet buluyordu. 
(Arkası var) 

Türk - İngiliz 
Ve Sovyet 

Müzakereleri 
(Bq tarafı ı .ınci ea,-fada) 

askeri heyeti şerefine büyük 
bir öi:le ziyafeti yeıımışlir. Bu 
ziyatette birçok lngiliz - Fran
sız yüksek askeri rıcali, bu a
rada hava mareşalı Sir Cyril 
Neval, İDRiliz fiJosu başku
mandanı büyük amiral Sir 
Dudley Pound Fransız ger/· 
rali Lelong hazır bulunmı,,
tur. Türkiye ve Fransa büj"Uk 
elçileri de davetliler arasında 
idi. 

SARACOÔLUNUN 
ZİYARETLERİ 

Moskova, 5 (A.A.) - -Tas
Türkiye Hariciye Vekili Şük
rü Saraco((u 3 teşrinievvelde, 
yanında Türkiye büyük elçısi 
Ali Haydar Aktay oW.uğu hal
de Voroşilof'u ziyaret etmir 
tir. 

Vekil ayni gün büyük elçi 
Aktay ile birlikte dı• ticaret 
komiseri Mikoyan'ı ziyaret ey
lemiştir. 

Bu iki kabul merasiminde 
de Sovyetler Birliğinin An -
kara büyük elçisi Terentief 
hazır bulunmuşLur. 

Hariciye Vekili Şükrü Sa
racol!lu 4 teş:rinievvelde Leni
nin mezarına bir çelenk koy
muştur. 

Moskova, 5 (A.A.) - Tür
kiye Hariciye Vekili Şüıkrü 
Saraeoğlıınun yarın Sovyet 
ricali tarafında!} kabul edile
ceği öğrenilmiştir. 

Londra, 5 (A.A.) -Türk as
keri heyeti azası, bugün öl(le
den sonra. Milli Müdafaa ser
visleri mümessilleri ile yeni 
görü~melenle bulunmuştur. 

Türk askeri heyeti, yarın, 
Mansoin - House de Londra 
Belediye Reisi tarafından ka
bul edilecektir. 

Londra, 5 (A.A.) - -Roy
ter- Türk askeri heyeti aza
sına Avam Kamarası ve Lord
lar Kamarası azası ile temas 
etmek fırsatını vermek maksa
dile, Avam Kamarası azasın
dan Plugge, yarın aksam Türk 
heyeti şerefine büyük bir zi
yafet verecektir. Bu ziyafet
te Lordlardan ve mebu~udan 
başka, bir çok yüksek devlet 
ricali, ve bu arada Mareşal 
Birdvood ve Hariciye Neza
reti parlii.mento müsteşarı 
Butler de hazır bulunacaktır. 
Türkiye büyük elçisi de ziya
feU: davetlidir. 

l-IAZRETI . 

MUMAMMEf 
Yazan: Ziya Şakir 
Cümlesile başlayan ayeti ke- , 

rimı;;;i tQlavet etti. Dokuzu Ha
zeı'Ç ve üçü de EV'S kabileshıden 
olmak üzere on iki kişi seÇtı. Bun 
lara; 

- Sizi; nakip tayin ediyorum. 
Muhitinizde, İslamiyetin menfa
atlerini müdafaa edeceksiniz. Di
ni mübinin intişarına hizmet 
evliyeceksiniz ... Hazreti !sanın 
k';.v;.,,i i~inde nakipleri olduğu gi
bi, siz de kavminizin nakiplerisi
niz. 

Dedi. 
Yukarıdaki ayeti kerimenin 

mealen manası; 

(Cenabıhak, Beni İsrailden ah-, 
dü misak aldı. Onlardan, on iki 
nakip basettik. Cenabıhak dedi 
ki, ben de sizinle beraberim.) 

Demekti... Bu ayet, bazı üle-

Tefrika: 51 
ma tarafından, bu on iki Medine 
nakibine bir telmih addedildi. 

HİCRET BAŞLANGICI 
Resulü Ekrem Mekkeden Me

dineye hicreti hi~ programa bağ
lamak istedi. Eğer şimdi kendisi, 
Medınelilerle çıkıp gidecek olur
sa, hiç şüphesiz ki, Mekkede ka
lan Müslüman:lara, müşrikler I 
son derecede eza ve cefa edecek
lerdi. Buna ıbinaen, Resulü Ek _ 
rem evvela darda kalan Müslü -
manların çıkıp gitmelerine ve en 
nihayet te kendisinin hicretine 
karar verdi. 

Medineliler, avdet ettikten son
ra, bu program aynen t~tbik :
dildi ... Resulü Ekrem, hıcret !u
zum unu bütün Müslümanlara giz 
lice bildirdikten sonra, en evvel 
(Beni Mahzum) kabilesinden 

t KD A M 

Halifaks İngilterinin 1 

Kararını Tekrar Etti 
Türk - Bulgar 
Hududunda 

Sofya, 5 (A.A.\ - Epey zaman 
danberi ilk defa o~arak, Türk hu
dut muhafız kıt'as;.ndan bir he
yet, 3 teşrinievvelde, Andrejevo 
Bulgar hudut muhafaza kıt'ası
na mülaki olarak Kral Borisin 
tahta cü.lusu yıılıdönümü müna -
sebetile Türk ordusunun Bulgar 
ordusuna tebriklerini bildirmiş
tir. Türk subayJan, ayine, geçit 
resmine ve ziyafete iştirak eyle
mişlerdir. 

(Bq tarafı 1 inci sayfada 

önümüı:clekt Perşembe &iinü parli.
mentoda bir nutuk söyllyecek. kendi
si ise baflalık beyanabnı Çarşamba 

a-ünü yapacaktır. 
HALİFAKS'IN DÜNKÜ 

BEYANATI 
Londra, 5 (A.A.) - Dön Lordlar 

Kamarastnda, muhtelli hatiplere ce
vaben beyanatta bulanan HariciJ'e 
Nazırı 1-d 11.&lllab, AlmanJ'anm in
glltereye vereceiJ teminat hakkında. 

""'"'" sö;rlemifllr: 
Alman lıükUınell, bİl!'ök BritanJa-

JI tehdlller yerine lemlnal ile latnıln 
eb:ne,yi arasa daW, bug-üıtkü Alman 
hüküm.etinin vereceii bütün teminat
lar, İnciU. hiildlmell larafmılan ilfl 
lelikld edUmeye<ektlr. 

Lord Ballfab, İncillı - Framuı 
miinasebeUerl hakkında da şöyle de
mlşUr: 

Ben ta cihetten lcd1 su.rette emJ -
nim ki, Frauanıa bb.e ne kadar em
niyeti varsa bizim de Fransaya o ka
dar e.mnı,.etimlz vardır ve Fransız 

hük6metı ile filtlr tealisi icra edUme
den larafıınudan alll1Dl1' blçbk ka
rar ve yapılmış blçbk beyaııal mev
cut dei'lldlr. 

leti.D. cesareti, PolOQan.m muvakkat 
bir uman için elinden almmıl olan 
lstiltliillne ltaV11ŞlB&Sl lı::ln ;reni bir U
]lam memb&ı ve dlfer milletler içbı 

de bir misal lefltll edecektir. 

İŞÇİ LİDEltLEIİNİN SÖZLERi 

Londra, 5 (A.A..) - İfÇi llckrl L4ord 
Snell Lordlar Kamarasında müzake
reyi açarak ezcümle demişllr ki: 
Barıt yapıldıiı zaman bunun, ba

zılarının silahlanmasına ve taarruz 
hareketlerine hazırlanmasına yanya

cak bir mütareke defli l'erçekten bir 
barış olmasını temin için elimizden 
relcnl yapmak mccburi)·etlndeyiı. 

Naı:ist Almanya evvelce ne be şlmdl 
de odur: l\lodenl3 ı:amanlann ifeti. 

Müteakiben söz alan Lord Cecil, 
Türk - SoVJ'et müzakerelerbılm. İn&il
terede iyi lı:&"'11anm ... o1muına bilhas
sa !taret ettikten sonra Po1on)'&nm Al
manya ve B.llSya ta.rafından talep e
dilen taksim.inden bahsetmq ve es
cümle demiştir kl: 

Bunun böyle devam etmlyeceiln
den emin olablllrlz. Bu mesele ba 
devletler tarafından ve şlındi deill, 
harpten sonra toplanacak konferans 
tarafından halledUeblllr. 

---00000--

Sovyetler Leton
ya Hududuna 
Asker Yığıyor 

(llaştara.tı 1 ınci sayfada) 

Tallin, 5 (AA.) -11.foskova gö
rüşmeleri esnasında Letonya Ha
riciye Naz•r.nın gös.ermiş oldu
ğu mukavemet dolayı.si e Sov -
yet Rusya. EsLonya hududundan 
Letonya hududuna 20 fırka ka
dar asker nakletmiştir. 

Kaunas, 5 (A.A.) - öı;renildi
ğine göre, dovyet Rusya, Es'on
ya'dakı üssülhare.kelere elli tay
yare ve yüzlerce tank ve binlerce 
otomatik sııii.hlar yerleştirmek 1 
tasavvurundadır. 

Lord Uallfalts, Polonya meoelesl 
bahsinde Lord Snell ile lemamlle ay
ni rlklrde oldutunu söylemiş ve de
m tir ki: 

Polon,.anm taksimi, Polon7a mil
letini mahvedemes. Polonyalılarm 

kahramanca nnıkavemetl ve bu mU-

Lord Cecll sözlerin! bitirirken biç 
barış tekllflnln letklkslz reddedil -
memesi icap edeceltnl söytembi ve 
ina-ııtere hükumeUnln harp bedefie
rinl btr kere daha tasrih tçln bu frr

satı kaeırnuyacatı ümidinde olduP
nu Uive eylemişUr. 

Riga, 5 (A.A.) - Moskova'dan 
biıdırüdiğine göre, bınlerce So\"

' yet piotu ile al:ı yüz tayyare, 
Kroruıtandt'da topianmı~tır. 

SOVYETLE.R.Li İSTEDİKLERİ 

CeP.~~ !.:~Hr~~=~~~~~~,·ı 
d 1.1 f d İ T • hude te'.B1i etmemesini bildiriyor 

.e e2y7uFrayı z~r ın :5· ~l!l ız.e- ve diyor ki: 
rın • . ansız arın_ ayyare Alımanva tarafından kullarul-
kaybettıklerını bıldırmekte ve bu .mk. d h·1

1
· d ı ı . . . ması ı an a ı n e o an usu -rakamlar ıçınde ıkı tayyare ge- , . . . . 

misinin kaybından husule gelen : rın _tersıne. ~!arak, bıtaraf hır 
zararlar dahil -bulunmadığını tas- opragın İl"l\1<ıliz kıtaları tarafın-
rih eylemektedir. dan ihlali tasavvur dahi edile-

AMERiKA DONANMASI mez. 
HAREKET ETTI Biz vuracağımız zaman Fran-

Sandiego, 5 (A.A.) _ Ameri- sa hududunda vuraca§ z ve A:-
ka bahriyesine mensup 20 bin er manlar bunu çabuk anlıvacak -
ve subay bu sabah 29 harp gemi- !ardır. Batı cephesindeki vaziyet 
si ile aıçık..ara hareket etmiş:ir. 1914 tekinin tersinedir. Mütte -
Filo, 7 ağır hafif kruvazörden tikler, ordularının faikiyeli sa-
mürekkeptir ve havai adalarına yesinde Alman toprakları üze-
l'(itmektedgo. Filo, amıral Andrevs rinde bulunuyorlar ve Alınan .. e-
in kumandası altındadır. hirlerinin tahliyesi devam edi-
AMERİKA HAZIRLANIYOR yor. 
VaşitvıLo.n, 5 (AA.) - Nev - ============ 

york Times gazetesine göre, A- ı l'İ 11\i·N 1 E.~kil lERf ı 
merika ordusu takriben altı mil- uu U 
yon dolar kıymetinde 329 yen. --------------' 
tank sipariş etmiştir. Bu sipa- Hissiyat Değil Men
riş Alınanların Polonyadaki seri 
yürüyüşleri üzerim! Amerikan . .ı faat Gözetilse 
kara kuvvetlerinin makiıne.eşti
rilmesini tesri için attığı ilk adım 

dır. En yeni tipten olan bu 
tanklar takriben 12 ton ağırlı -
ğındadır. 

Askeri mahfillerden alınan ma
lumata göre, Almanyanın halen 
altı bin tanl<la tamamen motör
leştirilmiş on fırkası mevcuttur. 
Bu tankların ekserisi hafif hü -
cum arabaları veyahut sadece zırh 
lı otomobillerdir. 

Amerika ordusu elzem telakki 
edilen en modem mekanik teç'li
zatın süratle satın alınması için 
bütün tedbirleri almak üzeı-edı -. 

Bu siparişi diğer siparişlerın ta
kip edeceği zannedilmektedir. 

HOLANDANIN VAZİYETİ 
Londra, 5 (A.A.) - Yorkshire 

Post gazetesinin askeri muhabi
ri, Almanlar tarafından Hollan
da hududunda başlanan müda
faa hazırlıklarına işaret ederek 

(Ebu Selme) nin azimeti için e
mir verdi. 

Bu zat, evvelce de (Habeş) e 
hicret etmiş, henüz bir sene ka
dar evvel avdet eylemişti. Fakat 
müşrikler, kendisine o kadar 
tecavüz ve taaddi ediyorlardı ki, 
artı~ekkede barınması imkan 
haricinde idi. Onun için Resulü 
Ekremden bu emri alır almaz 
büyük bır sevinç ile hazırlandı. 
Ve bir .!(ece ansızın Mekkeyi ter
kederek. Medine yoluna doğru, 
karanlıklara kar~tı. 

Böylece, (Hicret) başlamıştı ... 
Bunun tarihi, Miladın (622) inci 
senesinin nisan ayının ortaları
na ve (Muharrem ayının da baş
langıcına tesadüf ediyordu. 

(Baş tarafı 1 inci sayfoda) 
deJllclir, asd ayrılık menfaat başka-
lıiından dojuyor. 

Bu biriz haklkatı.a kaqısında cer
bedilmlyecek bir hak.ıka.t daha var· 
dır: !llillleUerln menfaati blrlblrlerl
ni mahvetmek detll, biribirleria.e 
yardım etmektir. 

Beşer &arlhl isbat edi,-or ki, hissi
Tata kapılıp m\Jtekabll menfaatler 

sözetilmeclikoe. ne harple, ne de nlb
la temin edilen mus.afferlyeller fay
da verir. Buıiin nasıl ;reni bir mtuel 
yaratmak imkinı yoksa., varolan bir 
milleti ildürmeie de iml<üı 7.ıttur, 

Banun için diyoruz ki. hissiyatı bir 

tarafa buakap hakiki menfaatler us
tünde ilmi konuşmalarla barı yolu 
tutulsa ... 

Polollka ilemlnıle altlm, maııtıf,,n 

ve şuurun çok za7ıf blr rol oynadıtı
na kail olaauyoruz. 

dan cebren (irtidat) ettirilmek 
için hepsedilen beş on kişi kal
mıştı. 

Mekkeliler, evvela hicret eden
lerin farkında olamadılar. Fakat, 
Müslüman'.arın sakin oldukları 
evlerin boşaldığını fark eder et
mez, derhal meseleyi anladılar. 
Büyük bir telô.ş ile tahkikata ba~
ladılar. Ve Müslümanların Me
dineye hicret ettiklerini anlar an
lamaz, fena halde şaşırıp kaldı
lar. 

İ;;te, onların bu şaşkınlık dev
resinde idi ki; hicret sırası, (Hat
tap oğlu Ömer) e gelmişti. .. Bu 
cessur zal, ötekiler gibi gizlice 
çıkıp gitmeyi gururuna yedire
memişti. 

Amsterdanı, ~ (AA., - Tele
grai gaze esi, Moskovadaki son 
Alma.n - Sov)"'I görüşmelerinin 

Eslonya - Letonya ve Litvanya
ya münhasır kaldığını bildıriyor. 

Gazete diyor ki: 
Rusyanm ısteklerindekı ııiSlıi 

itidal, Almanyan:n hesaba katı,
masından degil, daha zıyade mut
lak surette anhbolşev · ola.n BL
tık devletlerıne yeni \'aziyet~ uy
mak imkanını vermek endışe.sın
den mütevellittir, 

Mo!Jkova, 5 (A.A.) - So,,·et
ler Butiği - Lelonya kan;ılıklı 
yardııın paktı bugün imzaJ•mmı.ş
tır. 

Moskova, 5 (A.A.) - Dun, 
Tallin'de. Estonya Haricıye Ne
zaretinde, Hariciye Nazırı Sel -
ter i e 3ovyetler Birliği dip o a
tik mümessij Boçarev, Sovyet -
Estonya karşılıklı yardım mua
hedesinin musaddak nüshaılarını 
tı>ati etmişlerdir. 

İstanbul un 
Kurtuluşu 

(Baş ta.rafı J inci sayfada) 
çalarak D<ınalm<o lşllralt e-k
Jerdir. 

Ah.7 Taksim. meyda1ll.11a &'elince 
İstanbul şehri namına bir nutuk 

irat ed.llerek büyük cünün ehem
miyeti .c-0. terilec:ek ve büyuklerf
mize İstanbul tehrinln tasimleri 
sunulacaktır. Dundan sonra Ciln
huriyet abidesi önündeki direte 
merasimle bayrak çekilecek ve 
bono miiteakfp i.bideye Tili1e\, 
belediye, môlellf teşekküller 1111-
mına ~lenkler .. kanacaktır4 

Gecelerin ıle Taltslm meyıbam
dandall BeJUMla kadar fener ala
,. lerllp edileoeltllr. İstuılıul be

led!Teııl lıu bıiyiilt pn mİİllUebe
We onl• şere(lae Perapalub bir 
ııt,afet _...,ekUr. 

llalk...ıeri "" istuııı.ıııa koır
tuluşunu hususi procramlarla ku\
lula!'ııal<lardu". 

SAYFA - 3 

Yazan: Kemaleddin Şükrü Tefrika : 48 
- - - - -

Velid, Yezidin Erden Ve Şam 5arayındaki 
Cünbüşhanelerine de Tevarüs Etmişti 

T·~ih, Velidi bütün Emevi Ha
lifeleri içinde en çok şarap içen, 
en fazla israf yapan ve en ziyade 
kadın, sehvet dlı:;künlüğü ile 
tavsif eyler. 

Onda ayni zamanda şaırlik te 
vardı. 

Fakat ~ aptığı şiirlerin hemen 
hepsi !işret mecfuleıri.ni, kadın 
;i.lemlerini methederdi. 

Ve hatta A.llahı, dini i.nlli e
den parçaları da vardı. &aı.en 
din, Emevı. Ha.<ıfe1erinin elinue 
bir basamak \"e bır oyuncaktan 
ıbare!lı 

Velidın, Kur ana karşı yap\ıgı 
bı hareketı burada yazmaktan 
geçemedik.. 

Eır.nilerın ,çınde Kiıbeyı ya
kan, Medinede Müslüman, kadın 
ve çocuklarını çıngenelere kılıç
tan geç rte .. Kur'anı futbol topu 
g:bi tekmeliycn Halife er ~rdü.k. 

Fakat Velıdın, yazacağımız 1 
hakaret hadısesı hiçte bıın.ardan 
3'"""'1"l k.alınaz. 

Velıt, daha evvelce nasıl rezi
Iane yaşadığını yazaıgımız Ye -
zidin Erden bahçesinde ve Şam 
saray .ndaki cüTl'lıüshanelerıne de/ 
tevarüs etmışti. 

Buralarda her giın sabahtan ak 
şama kadar .sefih bir hayat ya
şar ve gece .geç vaki ı zil zurna 
sarhoş o arak Hilaiel sarayında
ki saltanat dairesine donerdi. 

İ.oi gucü tamamen bu idi. 
M~rnleket umuru esasen .sene

lenlenben Halifelcrın elinden 
çıkınış, ardak;;ı ve haris ümera
nın elıne geçnıi tı. 

Bir ~>ee .. Yıne bermutaL Velit 
patlayıncaya k~dar ıçm~. tabiri 
marufu ile zil zuma sarhoş, çıp
lak cariyelerin kollarında cün
büşhaneden dönuyordu. 

Halife saraylarında çok eski
dcnberı kurulmuş bır usul vardı. 
Günün virmı dört aatinde muh
telif hafızlar mütemadiyen değış
mek suretile sarayda Kur'an o
kurlar \"e buna mukabil de bir 
ha} li ,.e dolgun akçe a~ırlardı. 

Bu adet, Halifelerin işledikl<>
ri aünahlann sözde kefareti, ha
kıkatte iıse vapılan rezalet ve ah
raksızlık'arı orlbas ed~-cek hır 
riya perdesı vazifesi görüyordu. 

Velit, yazdığımız şekilde sar
hoş ve eıµlak kadm kollarında 
sarayına f(irdiği zaman bu Kur'an 
o.Iruyan hafızlardan birısinın se
sini duydu. 

Kulak kabarttı. 
Hafız, Kur'anda Velıdin yaptı

ğı hareket ve ı~lediği günahla -
rın nekadar büyi.ılt olduğunu gös 
teren hır ayet okuyordu. 
Sarhoş Halife, Kur'anın kendi 

işine karışan bu ayetine kuıdı. 
Şarabın bulanmış beyni üze

rinde yaotığı tesir altında he -
men hafızın yanına kostu. 
Okuduğu Kur'anı. 

- Sen misın beni tahzir eden .. 
parça parça etti. Sonra p"!'Ça -
lanmı~ yapraklanru alarak sa
rayın duvarında bir çiviye astı. 

:_ Bana okumla yayımı geti
rın! ... 

Emrini verdi. Ok v_e ';ayı getir
diler. 

Velıd, oku elıne aldı. Astığı 
Kur'an sayfalarına nişan ala -
rak bu sayfaları delik deşik et
ti. 

Sonra da şu sözleri söyledi: 
- Ey benı giınah işlemekten 

meneden Allahın kı .. bı.. İşte 
seni ben parçaladım. Hem de du
vara asıp idam ettim. Sayfaları
nı ok ile delik deşik eyledim. Git, 
Allahllli Velid bana hakaret et
ti diye şwyet el. 

Bunu yapan kim? 

det üzerine, bütün Mekke deh
.şet içinde kaldı. Elbiıcehil başı

na bir takım kimseleri toplıya -
ralt (Ömer) in arkasından ~t -
mek ve yolda onu öldürmek is
tedi ise de, kendisine taraftar bu
lamadı. 

(RESULÜ .EKREM) E, TEKRAR 
SUİKAST TEŞEBBÜSü 

O Kur'anın ahkam;nı halka i
taate sevkedeeek ve kerıdi en 
başta riayet edecek olan (Hali
fei Müslımin) ve (Emirülmümi
nin) Velid ... 

Bundan sonra insan deli olma
lı ki, din maslresı altında salta -
nat sedirine oturanların dindar
lığına inansın! .. 

* Velidin bu suretle sürdüğü se-
fih hayat ve memleketın icıare
sınin senelerdenben ihmal edil
miş olması Arabıstanm her tara
fında gaynmcmnunlan çoğalttL 
Bunlır, post hırsı l uzunaen ve 

başka.lan tarafından ahril< edı
len propagandacılarla efk.ıirı bü,;-
bütiin Velid ale~inc vır yor-
lardı. 

Velid ise butün bunlara lakayt 
ve bigane, vur pa \lasın, çal oy -
nasın, sefih hayat nı do u dızgın 
sıirüyordu. 

Bundan başka kendi .mcvkıın
den de korkuvordu. 

Saltanatı «ıınden alacalaklar, 
hal'edecekler endişeı.ı bu sarhoş 
Halıfenin gece ı:ün<lüz uı ·usunu 
kaçırıyordu ... 

Hatta bu endise ,Jcd.r ki, am
cazadesi Süleyman bm Huş,ama 
yü.z deynek vurdurmuş, .aç \"e 
sakalını tıraş ctıtirnuş ,.e z.. a
na attırmıştL 

Sade Süleyman deı:ıl, Hüşşa
mın bütün evlat ve ayalin Ve -
lid devrmde menkup olmu"1ar
dL 

Herif, eline geçirdığı sen•eti 
tam manasile bir mirasyedi gi
bi harcarken ibu ser\"ete kimin 
sayesinde nail olduğunu dü ıin
müyor, on dokuz sene hazıneyi 
dolduran Hüşşama o hazineden 
su içmek için tek bir bardak, 
hatta cenazesı ıçin üç arşın ke
fen vermediği gitıi çoluk c:ocuğu
nu da süründürüyordu . 
Bunların 'fÜrekler acısı halı de 

Araolan V clid ale. hine sevke -
recek sebepler me~ anına ginyor
du. 

Etrafta içın için baş;,.yan bu 
hoşnutsuzluk, hayatını e\"velce 
yazdığımız Abdü;melikin oiilu 
Yezide .saltanat ümidi \"erdi. 
Halkı kendi tarafına çekmek 

için işini gücünü bırakıp kendi
ni ibadete verdi. 

Bu kurnazlık çabuk tesirini 
gösterdi. 

Arap ayan ve eşrafından bir 
grup Yezide müracaat ettiler. 

- Biz, dediler, Velidi hal'ede
oeğiz ve s;ına biat edeceğiz. 

Yezidin esasen istediği bu idi. 
Derh31 kabul etti. 

(Arkası nt) 

1 :ô«ğcı'ıcd 1 
Yirminci Asır Gök

ten inmedi Ya ! 
Geçen (iiıı Fnnsada bir koeak rı, 

hem de tam mini.sile bir keeakan, 
J'"&n.l Il're-n•• ttacn en J atlı b.11.J.

aı .... ,.;;,, -. ~ ..... -· ıı:a
.-... Olealf iti: 

-Alt, Bıe.l"e4ie o eamm., cesiinu ....... 

dltlm .. --- - o. deltw
llllllft .- lıayat ft her ,,.,,. na 
kadar rahat, ne kadar güzel._.! 

Aferilı be kM&ltan ııana. ,._ 
ola ...,.ı •tdıuılııtwı halde laiU. 
b-a- • loili aizınuı ladau 
bw,.-J Fabl lıaclia. IMl beien
_. 7trııaloıd un ltla lıaııuladı 
acaba! .&.sor -ileıl ~,.. k...ıret lıel
vaa deift ki keM.l keMtne ve doi
nıılaa toıiıllY• cilrt<9 -ı.ıue ..... -
- iMia! -- .. ~ il• 
yirmlmıcl un n.kU&r ha&trlaJ'IP: 

--Bu.yuru.n! 

DiTe buciinkri şekille önümüze se
l'l!'ll, senin o e&llllll ew dok11AllC8 as
rıa deill mlcllr'! 89~ tam yüz otus 
bet y ını clold•rtufan hald• llili 
bunamadıfına balıılırsa , .. n1n. ''kli
le haJli zelti bir hataecaiıs old.U&"UD 

u••phyor. Fakat aaal oldu acaba, o 
zamanlar, yani on dokuzuncu asırda 
bU&'Ünlerin böyle olacaimı, yani Prr
şembeoln ı-eJecetlnl Çarşambadan 

anhyam&4111' Nef8e, nna .. (Ömer) in Medineye hareke
tinden sonra (Ebubekir) Hatte
ti Peygambere müracaat ede -
rek, kendisinin de azimetine mü
saade istedi .ise de, Resulü Ek -
rem izin vermedi: 

rel "ell ke<altarı, - da .,ıl<ttt! 
. Mal&nı a, ~ .... -: 

- Acele ebme. Cenabıhak, bel
ki sana bir yol arkadası ihsan e
decektır. 

DedL 

- Gele• Pleal a.ıaJ;ır! 

Ebu Selmenin azimetini, (Ha
mid bin Rebia) ile zevcesi, (Ley
la bin Haysüme), Abdullah bin 
Mazun, Habbab bin İrs takip et
ti. Ve böylece, kısa bir zaman zar
fında, ilk hicret e<!enlerin adedi, 
yüz elliyi geçti. 
Artık Mekkede, Müslümanla -

rın adedi lamamile azalmıştı. An
cak, gizlice Müslüman olan bazı 
es,r kölelerle, müşrikler tarafın-

(Ömer), Resulü Ekremden a
zimet emrini alır almaz, hazır -
!ıklarım bitirdi. Alacağını aldı .. 
Vereceğini verdi. Bütün dostla
rile veda etli. Sonra, silahlarını 
kuşandı. Oklarını eline alarak 
yayını omuzladı. Kabeye geldi. 
(Beytullah) ın etrafını ı·edi defa 
tavaf etti ... Sonra, sırtını Kabe
nin dll vanna dayadı. Korkunç 
bir :s<'Sle: 

- Ey M!'kkeliler!. .. Siz, akıl w 
idrakten nasibı olmayan insan -
!arsınız. Çünkü (İslamiyet) size, 
(RabbelileminJ olan tek ve eŞ
siz mabudu tazuttığı halde ona 
inanm.yorsunuz .. Daha haJ.ıi, bir 
takım t>,:> ve ağaç parça.1.arına 
(mabut) diye tapınıyorsunuz. 
Fakat, bu budalalığınızı yakın
da anlıyaca.ksınız. Ve pi•man o-. 
lacaksınız ... Ey müşrik ve mün
kirler!. .. Bazı dindaşlarım .gibi, 
ben de ıbir müddet aranızdan çe
kiliyorum. Hakkın ve hakikatin 
tanındı.P;ı yere •gidiyorum ... Eğec 
içinizde babasını, evlatsız.. ev
Cladını, babasız .. kansını, dul bı
rakmak istiyen varsa, beni tev
kif etmek için ileri gelsin .. Ya
hut, beni takip etmive cesaret 
göstersin. 

Diye, bağırdı ... Büyük hır ce
liidetle, Medine yoluna doğru yü
rümiye başladı. 

Bu •Özleri işiten müşrikler, ;;a
şırdı. Hepsi de korku ve heyeca
na kapıldı. 

Bu .,,,nada, Me.kkenin müşrik
leri, büyülı: b.ir telılş ve deh~t i
Mndele..di. Çunkii, buradan hicret 
eden Müslümanların, Medinede 
mühim bir kütle teşkil ettikleri
ni i~i tmişl°e'rdi. 

Onua kin • ...,.ı taem tul<ttl, henı 

de dua et ki fcinde bulundutumuz ve 
senlıt W' e•ifm İMi •iibare.k yir
mhıeı ..,....., .-eıecoelt nesillere hAsır
Jamak&a eldaiw %1 inci asır, bu.n -
ıtaa kat. kat beıer olmasın! BOi, utea 
. enbı iki ayalın artık tokurda uuu. 
daay1 ı.r-ıan.a &ela et ki .-ünün w .. 
rtn ıe onlar da tutup: 

- Alt aerede • eama. ..-ôziinli. sev
d;fiM ;rimılftcl asır! Ylnninei asırda 
hayat Te her ıteY ae kadar rahat. ne 
kadar risddi! di • şana bıı;.> dert 
.,. ... ~! 

(Ömer) in l!österdi~i bu cela- O !llA-'1 CIKMAL KAYGILI 



SAYFA t 

Şemsiyeli Siyasetten 
Sonra Şimdi Bir de 

Nargileli Siyaset 
Mi Çıktı? 

(Baş tarafı 1 inci sayfada} 
iandığı çubuklu ve nargileli kinaye
dir. Hu<ıeyin Yalçının makalesi ile 
litlieyi bir ta.rafa bırakarak Sarac
oğlu Şükrünün, Moskovada bidayette 
çok hararetle ve oldukça da tantanıı. 
JJe başlamış olan muzakeratınm, bir
denbire tevakkufa uğramasmm ve 
bu tevakkufun ıün1ercc devam et.
mesinin, Avrupa siyasi mahliJJerin
de birçok tefsirlere sebebiyet verdiği 
g-ibi, Türklyede de iyi bir tesir haşıl 
ettifini artık saklamakta bir fayda 
yoktur. 

Maamafi biz kendi heı abımıza, 

Saracof lu seyahatmm uzamasından. 

ve hele kendisinden bir aralık hiç ses 
çıkmamasından çokluk endişede de· 
iiJcUll. Fransızların «Haber olmama
sı. iyi habere cı,1aıet eden mealin
de bir meselleri vardır, ki ekser ah
valde hükmü dofru çıkar. 

Bu kabilden olarak .Moskovadaki 
Türıdye Hariciye Vekilinden bir 
hafta haber g-elmediyse, bundan ev
veli Qakan mana Moskova miizakera
tmın kesilmemiş olmasıydı. Müzake
re kMilseydi, &abil Saracoflu Mosko
vada bir gün bile durmıyarak avdet 
ederdi. mter taraftan bu tevakkufun 
Hariciye Vekiline fazla ebemmlyd 
verilmedlfi tar.mıda tefsiri de haki
katen pek muvafık olamazdı. Çünkü 
Türkiye hükftmetlnl temsil eden bir 
Vekilin böyle bir muameleyi kabul 
ebniyeeefi ve esasen Ankaranm bu
na hiç cevaz vermlyeceği malftmdur. 
Şu halde Saracoğlumm l\foskovada 

ikametinin uzamasmın, araya bazı 

manialar rirm.es.İllden, ve bazı yeni 
variyetler hilcUs olmasından Deri ıel
diğlne hükmetmek icap ediyordu. 

Nitekim araya, mesela f1l (Fon 
Ribbentrop) un rirmesi ve bir mua
hede imPlaması flbi büyük bir ma
nta zuhur ettlli de maliımdur. 

Alman Hariciye Nazırının Mosko
vada seyahatine ve yirmi dört saat 
:ıarfında yaptıfı çok büyük ve çok 
müsbet işlere reıtnce, onlar hakkın
da akla, mantıia uygun ve bllciye 
müstenit bir mütalea yürütmek he
nüz Jaaldkaten müşküldür. 

i.,ce Saraeofla müzakeratmın ie
vUkvfa utramasınm b .. lıea se
bepleriıtclen biri fÜphesiz bu araya 
&'fren seyahat ve onun neticesi olarak 
muabededir. Bo muahede üzerine 
hisli olu yeni vaai;Je& te yine hiç 
JJÜPbelıb blrtallım ynıl h:klUlere Te 

noktal nuarlara yol açmıştır. 

Tekrar başlamış olan müzakeratın 
vereceii netayice relinee onun halı:· 
kanda azami ketumiyet muhafaza e
dildl;inden ve Anadolu Ajansı ela 
:reraıtı fime11dlferlerinln zi:raretUe 
onun Saracoilu üzerinde ba511 ettJfl 
•ayranlıktan ve bir de müzakeratın 
en dostane tekilde devam eyledlğin
den başka .baber veremedlfinden, 
bu netice hakkında tinıdiden bir şey 
söylenemez. 

Yalnız bazı mahfillerde, bizim İn
giltere ve Fransa. ile yeni tesis etü
iimiz dosUuk münasebeille, Rusya i
le olan eski dostluk rabıtalanmızın 
nasal telif edllebileceii mevzuubahs 
olmaktadır. 

Hat&& bu mesele, dünkü razeteler
de de rörillm~ olaeafı üzere, İng-ll
tere Avam Kamarasında da mev
zuubabs OlmWJ ve bu bapta gerek bir 
ioclJlz meb'mu, ıerek Hariciye Na
zın çok açık ve çok dürüst söüer söy
lemişlerdir. 

Meseli İng'illz Hariciye Nazırı Ha
llfaks'sn (Türk - Rus dostlufunun, 
Türkiyenln İncutere ve Fransa De o
lan münasebetlerile hiçbir zaman te
aruz etmlyecetinl) temin eylemesi 
çok memnuniyetimizi mucip oldu. 

Bu vaziyette zahiren büyük bir 
~pra,aklık olduğu kabili inkar de -
fildir. Filhakika İnclltere Ue Fransa 
bugun Almanya ile resmen hallharp-

Sarı sarı noktalar yanan sokak 
lambalarının yerlerini belli ediyordu. 

• B11 fenerlerin en yakınının dibinde, 
ayaklarını ısıtmak için mütemadiyen 
tepinen bir polıs memuru bekliyor -
du. 

Doktor Haddon'un fırıncının ö -
nundc bekliyen otomobili hayal me
yal scçı!iyordu. Herhalde yeni do -
gon çocuğun rahatsız olduğu anlaşı
lıyordu. 

Mıralay Detmar perdeleri indirdi, 
tdmır odanın içinde biraz dolaştık -
tan sonra, telefonun yanına geldi, a
hizeyi aldı, fakat o kadar çağırdığı 

halde, kimse cevap vermedi. Bu te

lc!on memurları da çok lfıubali insan 
olmalı ki, abonelere ehemmiyet ver
miyorlardı. Bunları da gidip merciine 
şikayet etmeli. Bir kere daha _tecrü-

Devlet Deniz yollan U. MUdürlüöünden 
lskenderun Hattına ilave Yük Postası 

İskenderun hattında gidiş ve dönüş yüküne yardımcı bir posta olmak 
üzere (KROM) vapuru 8 Birinciteşrln 939 Pazar akşamı İstanbuldan İsken
deruna kalkacaktır. Gemi gidişte yalnız İzmir ve Merı;ine uğrayarak İsken
deruna gidecek ve dönü~te Payas, Mersin, Antalya, Finike, Küllük ve İzmir 
iskelelerine uğrıyacaktır. 

NOT: Payas için gidişte yi.ık alınır.Lüzum hasıl olursa dönüşte Alanya-
ya da uğranılacaktır. (8129) 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğazın muhtelif yerlerinde oturup ta sabahleyin saat 8 de başlıyan 

İstanbul resmt mekteplerinde bulunmaya mecbur olan talebe ile İstinye. 
Emirgıin, Rumel.hJSarı ve Arnavutköyünde ikamet eden sayın yolcuları
mızın vaktinde Köprüye gelmelerini temin için 9.10.939 Pazartesi saba
bmdan itibaren Sonbahar tarifesinde yapılan tadilat: 

1 - 19, 23, 31 ve 37 numaralı seferler 5 şer ve 29 numaralı sefer JJl 
dakika evveline alınmıştır. 

2 - 45 ve 57 numaralı seferler berveçbiati surette tashih olunmuştur. 

Bu seferi yapan vapur 7,25 te Jleykozdan kalkacak, 7.35 te Paşabahçe, 

7,45 te Yeniköy (Yeniköyde 47 numaralı sefere aktarma verecek fakat 
mezkür seferden aktarma almıyacaktır.) 7.52 de İstinye, 8 de Emirgan 
ve 8.07 de Rumelihisarına uğradıktan sonra 8.40 da Köprüye gelecektir. 

3 - Köprüden 28 numaralı seferi yapan vapur !azla olarnk Üsküda• 
ra uğrayacaktır. 

4 - 32 numaralı sefer Köprüden 5 dakika evvel hareketle doğru 
Amavutköyüne gittikten sonra Çengelköyüne geçecektir. 

5 - 53 No. lu seferi yapan vapur 8.05 de Arnavutköyünden hareket 
edecektir. • w 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Zeynep Peruze ile Bahrinin 12075 hesap No. sile sandığımızdan aldığı 

(2000) liraya karşı birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermedi
ğinden hakkında yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı madde
sinin matufu 40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Boğaziçinde Vani
köy, Vaniköy caddesinde eski 16 Mij. yeni 36 No. lu ahşap bir evin .-yalının> 
tamamı bir buçuk ay müddeUe açık arttırmaya konmuştur. Satış tapu sicil 
kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek isteyen (S13) lira pey akçesi 
verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat mektubu da kabul olunur. 
Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri \"e vakıf icaresi ve taviz bPdeli 
ve tell~liye rüsumu borçluya aittir. Arttırma şartnamesi 14/10/939 tarihin
den itibaren tetkik etmek istiyenl<?re sandık hukuk işleri servisinde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta şartnamede ve 
takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bunları tetkik ederek 
satılığa çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad ve itibar olu
nur. Birinci arttırma 22/11/39 tarfüine mtisadif Çarşamba günü Cağaloğlunda 
kain sandığımızda saat 10 dan 12 ~e kadar yapılacaktır. Muvakkat ihale ya
pılabilmesi için tekli! edilecek bedelin tercihan alınması icap eden gayri
menkul mi.ikellefiyetile sandık alacağını tamamen geçmiş olması şarttır. Ak
si takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak ~artile 7 /12/939 tarihine 
müsadil Perııembe günü ayni mahalde ve ayni saatte son arttırması yapıla
caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakılacak
tır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarını ve hususile 1aiz ve masarife dair iddialarını ilan tarihin
den itibaren yirm1 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildir
meleri JAzımdır. Bu suretle haklıLrmı bildirmemiş olanlarla hakları tapu si
cillerile sabit olmıyanlar satiŞoeOeıın pay aşmasından harlÇ ~alırlar. Da
ha fazla malfimat almak isteyenlerin 38/1691 dosya numarasile sandığımız 

Hukuk iıleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilAn olunur. 

DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek is
teyenlere mubamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin % 40 mı tecavüz et
memek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vernv•k suretile kolaylık 

göstermektedir. (8101) 

ılirler. Almanya ise Rusya ile birlblri 
arka.sına illi mühim moahed.:: imza -
lamıştır. Şu halde İnriltere ve Fran
sanın da Rusya il~ baliharpte olması 

iktıza. eder. Fakat bu iki devlet, Al -
manyanm difer müttefiki olan İtalya 

He de ballmuhasamada olmadıklan
na, bilakis fimdlllk dost bile g-eçln -

diklerine rôre, ayni vaziyetin Rus -
yaya karşı muhafaza edilmesine hiç 
bir mini yoktur. 

Zahiren çok cirift ribi rörünen si
yasi vaziyet bir de böyle tefsir edi
lince, Türklyenin bn işlerde vaziye-

tinin bllikls pek aı,ıık ve temiz oJdu
iu görülür. Batta, biz, coirafi mev
kllinlzln ebemiyeU, son derece sulh

perverllğlmlz ve lki zümre ile de 
ayn ayrı dostluklarımız gibi amiller 

sayesinde, arada bir anlaşma ve u
yuşma tekilleri bulmağa bile tavas
sut edebilecefimi:ıi zannediyoruz. E
ier, son ıünlerde o kadar dedikodu-

Zabıta Romam : 5 2 
Yine cevap yok. Nihayet bir küfür 
savurarak, ahizeyi yet"ine koydu. 

Odasına çıkarak şapkasını, parde
süsünü aldı ve kapıyı açtı. Dışarıya 

çıktığı zaman, sisin soğuk zerreleri 
suratına yapı:ıtı, fakat hiç aldırış et
medi, parmaklıklı kapının bir kaç 
merdivenini sı.iratie indi, sola döndü. 
Kararını vermiş bil' insan azmile 
kendisini tarassut eden polis memu
runa ehemmiyet dahi vermeden, so
kağın sol köşesini döndu. Polis me -
muru sis yüzünden evden çıkan ada
mın miralay mı yoksa başka birisi mi 
olduğunu anlıyamamıştı. Bu §Üphe -
sini gidermek için, hemen o da ar
kasından seğirtti. 

Miralay sanki birisi karşısına çı -
karsa, hemen üzerine hücum edecek
miş gıbi kollarını sallıya salhya yü-

Osmanh borçları 
Osmanlı borçlarının tesviyesi 

için teşekkül eden Franko-Türk 
şirketi Türkiyeden borç muka
bilinde mal almaktadır. Fakat 
bu malların arasında krom, .ınan
gane,., maden lOOmürii gibi mad
deler de bulunmaktaydı, halbuki 
son bir karaı:.nameyle .bu mad -
delerin ihracı menedilmiştir. 

Şirket bu mesele hakkında hü
kfunetimize müracaat etmiştir. 

ya sebebiyet veren Saraeoğlu seya -
hatinden böyle iyi bir netice çıkarsa 
diinya sulhüne büyük bir hizmet e
dilmiş olur. O takdirde ise Saracoğlu 
da, Cahit Beyin meşhur (narg'iJe) si
ne hakklle liyak.at kespetmiş bulu -
nur. 

EBUZZ1Y AZADE 

Velld 

Miralay diğer bir sokagm sag kö
şesini döndüğü zaman, polis memuru 
Detmarı gözden kaybetti. Fakat mi
ra !ayın sert ayak sesleri pekala işi

tiliyordu. 

Diğer tara1tan miralay da takip e
dildiğini anlamışb. Bir an durdu, et
rafına bakındı, sonra tekrar daha sü
ratle ve daha hafif adımlarla yürü
meğe koyuldu. 

Gideceği yerin yarı yoluna gelmiı;
ti, daha yürüyecek iki yüz metre ka; 
dar mesafe vardı. Miralay birdenbire 
koşmağa başladı. 

I<'akat neden böyle koştuğunu ken
disı de bilmiyordu. Herhalde arkadan 
kendisini takip eden ayak seslerini i
şittiği için değil di. 

Belki de gayri ihtiyari sakin so -
kakta diğer bir başkasının da ya
vaş adımlarla yürı.imekte olmasına 

hlikmetmis olduğu içindi. Miralay i-

çine duşen bu vesveseden kurtulmak 
arzusile en yakın fenerin albna geldi. 

Ayni zamanda bir golge karşısına 

çıktı. Miralay gölgeyi görünce genis 
bir nefes aldı. 

- Teşekkür ederim, dedi, şu daki-

1 KD A M 

Üsküdar As. Hukuk Mahkemesin
den: 

Hami Dündar ile Fuat arasında 

mütekevvin fekki haciz davasından 
dolayı Fuadın ikametgahının meçhuJ 
kaldığı mübaşir meşruhatından an-

laşılmşı olmakla 15/6/939 tarihli tah7 
kikat celsesinde davetiye ile dava ar
zuhali divanhaneye asılarak ilanen 

tebligine karar verllmiş olmakla 
mahkeme günü olan 28/9/ 939 tarihli 
celseye yine gelmediğinden hakkında 
gıyap kararının ilanen tebliğine ve 

tahkıkatın 23/ 11/ 939 Perşembe saat 
10 talikine karar verildiği ve gıya11 
kararı divanhaneye ilsak suretile 
teblig edilmiş, keyfiyet gazete ile de 
ilan olunur. (20837) 

Satış İlıinı Tavzihi 

Beyoğlu Sulh Mahkemeleri Başka

tipliğinden: 

Kasırnpaşada Camiikebir mahalle
sinin Turşucu ve Uzunyol, Dereboyu 

sokak \·e caddesinde 1/ 2, 3/ 5, 7 /9 ve 
4/ 1 No. larla mUrakkam bir ev üç 
dük.kilo ve salaııı havi bir arsanın bi-

rinci müzayede günü 6/11/939 tari
hıne müsadif Pazartesi gılniı saat 14 
ten 16 ya kadar ve ikinci arttırması 

da 21/11/939 Salı günü saat 14 tep 
16 ya kadar yapılması mukarrer ol
duğu halde İkdam gazetesinin 21/9/ 

939 T. ve 39 No. hı nüshasında 4/11/ 
939 ve 19/11/939 günleri yazılmış ol
duğundan keyfiyet tavzihan ilan o
lunur. (2090ı) 

İstanbul Asllye 3 iincü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Mariya Luiza tarafından Teşvikiye 
Ihlamur caddesi 8 No. da Serj Pizan
ko Romanovski aleyhine 939/918 No. 

lu dosya ile açılan boşanma davasın
da müddeialeyhin gönderilen adresi-

ne dava ar4uhaline verilen meşru -
hatta mezkür ikametgahı terkederek 

semti meçhule gittiği anlaşılmakla 

H. U. M. kanunun 141 ve 142 nçi 
maddelerine tevfikan dava arzuhali

nin ilanen tebliğine karar verilmiş -
tir. İlim tarihinden itıbaren on gün 

zarfında mahkemeye müracaatla 
mahkeme divanhanesine talik edilen 

dava arzuhalini tebellüğ ederek M. 
aleyhin cevap vermesi ve muhakeme 

günü olarak 1/11/939 saat 14 ola -
rak tayin edilmiş olduğundan mez -

küı· tarihte mahkemede bizzat veya 
bilvekale hazır bulunması, gelmediği 

takdirde gıyap kararı ittihaz oluna-
cağı tebliğ olunur. (20900) 

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

Son Telgraf Basımevi. 

Şehir 

Tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

6/10/939 Cuma günü 
akşamı saat 20,30 da 

ROMEO-JÜLYET 

* İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

6/10/939 Cuma günü akşamı saat 
20,30 da 

tl{.j KERRE İKİ 

- - - - -
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve hütun agrtlarmızı derhal keser 

Her 
icabında günde 3 kate ahnabiJir. 
yerde pullu kutular. ısrarla isteyiniz. - -----
Gayrimenkul Satış llônı 

lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 
Dehharın 1994 hesap No. sile sandığımızdan aldığı (300) liraya karşı 

birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında ya
pılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 
40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Üsküdarda Arakiyeci Hacıesfer 
mahallesinde Körbakkal sokak eski 97 yeni 49 numaralı ahşap bahçeli bir 
evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya konmuştur. 

Satı~ tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
istiyen (12) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalgnmızdan birinin temi
nat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vergilerle belediye resimleri ve 
vakıf ica:·esi ve taviz bed~li ve tefüıliye ri.isumu borçluya aittir. Arttırma 

şartnar .esi 14/ 10/ 39 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk 
işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu iza
ha' tıa şaı1namede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bun-
1:.m tetkik ederek satılı~ çıkarılan gayrimenkul hakkında her şeyi öğrenmiş ad 
ve itibar olunur. Birinci arttırma 22/11/ 39 tarihine musadif Çarşamba günü 
Cagalnğlunda kaiıı sandıgımızda saat ondan on ikiye kadar yapılacaktır. Mu
vakkat ihale yapılabilmesi ıçin teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap 
eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması 
şarttır. Aksi takdirde son arttıramn taahhüdü baki kalmak şartile 7 /12/ 
39 tarihine müsadif Perşembe gı.inü ayni mahalde ve ayni saatte ı<on art
tırması yapılacaktır. Bu arttırmada gayri menkul en çok arttırıınm üstünde bı
rakılacıılltır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak bakı 
sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı musbitelerile beraber dairemize 
bildirmeleri Iazundır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları ta
pu- sicilleril,e sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla malCımat aln1<.tk .h.icyenlerin 38/1151 dosya numarasile sandığımız 
hukUk ışlcri SE!T\ isine müracaat etmelerı lüzumu Jlfın olunur. 

* DİKKAT 
Emniyet sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isteyen

lere mulıamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin yüzde kıı-kını tecavüz et
memek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık 

göstermektedir. (8105) 

------------------- ---··-- -

i S TAN BU L BELE D 1 YE Si N O EN 1 
Dk Keşif 

teminat bedeU 

593,97 7919,59 Kadıköy İbrahim ağa - Prevantoryom - yolunun Üskü
dar - Kısıklı - iltisak kısmının esaslı tamiratı. 

113,31 1510,80 Bostancı Maltepe yolu ·asfalt tamiratı. 
Keşif bedelleri ile Hk teminat mıkdarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 12/10/ 939 Perş~mbe gunu saat 14 de 
daimi encümende yapılacaktır. Ş~rtnameler Zabıt ve Muameıat Müdürlüğü 

kaleminde görülebilir. Taliplerin Bostancı - Maltepe yolu tamiratı isin buna 
benzer en az 1000 ve İbrahimağa - Kısıklı yolu tamiratı için en az 5000 lire
lık iş yaptıklarına dair ihaleden 8 gün evvel Nafıa Müdürlüğünden alAcak
ları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile iha-
le günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (7754) 

Hastahanelere alınacak kaput. bezi, kefenlik be1. ve bulaşık bezi kapalı 
zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 12/ 10/939 Perşembe günü saat 15 de 
daimi encumende yapılacaktır. Muhammen bedeli 6959 lira 88 kuruş ve ilk 

J 
teminat 522 liradır. Şartname Zablt ve MuamelAt Müdürlüğü kaleminde 

\ 

görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mcktuplal'l ile 2490 nu'!la
ralı kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de 
kadar daimi encümene vermeleri. (7755) 

21 Birinciteşrin 

ViYANA SON BAHAR SERGiSi 
Avrupanm en mühim iktısadi ve sanayi sergUerindendir. 

Her tUrlü izahat için haz1r bulunan; TUrkiye Umumi MUmesslll 

K. A. MÜLLER ve ŞERİK/ 
İstanbul Galata Minerva Han posta kutusu: 1090 Telefon: 40090 

Siz de seyahat tenzilatından istifade ederek geri kalmayınız. 
Bütün esbabı istirahat, en mutena ve uefls yemekler en temiz oteller sayın sergi ziyaretçilerinin emirlerine 

oldum. Şu siz hakikaten sinirlerimi 
bozmu§tu. Benimle beraber gelir 
misiniz? 

Miralay kar~ısına çıkan adamın 
koluna girdi: 

- Ben mühim bir ifadede bulun
mak için polis karakoluna gidiyorum, 
dedi. Benimle gelirseniz, pek iyi o
lur. 

Yürüdüler. Miralay devam etti: 

- Doğrusu sizi burada gördüğüme 
pek memnun oldum. Evimden çıktı
ğım dakikadanberi arkamdan gelen 
şu ayak sesini işitmiyor musun? Son
ra mutlaka aceel karakola gitmeli -
yi.m.. Biraz ayaklarınızı sıklaştırsa

nız, iyi olur. 

Miralayın yanındaki adam birden
bire durdu ve arkadaş süratle yak

laşan ayak seslerine kulak verdi. ~i
ralay yanındaki adamın kolunu silk
ti: 

- Yürüsene yahu!. dedi. 

Öteki başını önüne doğru eğdi ye 
yavaşça: 

- Karakolda bu ifadeyi vermiye
ceksiniz, dedi. Anladınız mı? Bu ka
tlar ihtiyatsızlık olmaz. Benim için 

tahsis edilmiştir. 

Miralay sordu: 

- Sizin için ruhi ihtiyatsızlık o -
Jur? 

- Evet, çünkü polisler ergeç ve -
r~eginiz ifadenin hakik1 manasını 

anlıyacaklardır. Şimdi öğrenemedik

leri noktalar o zaman tenevvür ede -
cektir. Biliyorsunuz ki, ben de hiç 
bir şey söylemiyorum. 

Arkadan gelen ayak sesleri yakla
şıyordu. Miralay nihayet. deminden
beri sinirini bozan bu ayak seslerine 
dayanamadJ, durdu, arkaya döndü: 

- Baksana! diye bağırdJ, dur ora
da artık! Ne geliyorsun arkamızdan? 

Meri sigarasını yakmak üzere iken, 
birisinin şiddetle kapıya sürtündüğü
nü hissetti, hizmetçi kıza meydan bı

rakmadan, kapıyı açtı ve polis me
muru Duk'le karşı karşıya geldi. Po
lis genç kızı göriı.nce şaşırmıştı: 

- Şey ... Affedersiniz, dedi, ben ka
pıyı sizin açacağınızı tahmin etmi .. 
yordum. Telefonunuzdan bir daki
ka istifade edebilir miyin1? 

Genç kız, polis memuruna yol ver
mek icin biraz geriledi: 

- Telefon bu odada değil mi Mis? 
Teşekkür ederim. 

Polis telefonu açarken, Meri kor -
kulu birtakım hislerle kendisine ba
kıyoı·du. 

- Benden bir şey saklıyorsunuz, 
dedi, ne olduğunu mutlaka bana da 
söy liyeceksiniz. 

-Mis, doktoru arıyacaktım. 
- Doktor Haddon'u mu? 
- Evet.. Mis Detmar? 
- Yoksa yaralandın mı? 
- Oh, hay1r ... Ben sadece kendi-

sini telefona çağırmak istiyordum. 
Bir kaza oldu da ... 

- Bir kaza mı oldu? Nasıl kaza? 
Polis Dik genç kıza cevap verme -

den evvel, mutlaka telefonla görüş -
mekte ısrar ediyordu. 

- Bu akşam da telefon meınurlan 
uyudu mu ne oldu? Hiç ce\'ap vermi
yorlar, dedi. 

- Ne var, ne oldu? Bana da söy
leyiniz! 

Polis memuru yan gözle kıza baktı. 
Merl'in yüzündeki heyecanı görünce, 
söylemeğe karar verdi: 

- Doktora dei;l.l. miralaya taarruz 
oldu da., 
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T.A.Q. 1',H m. ıtı.H Kc.. ıt il 
TA.P. Jl,'7t Dl. N15 lles. it.& 

1811 m.. 111 ltca. lJt it"' 

6 1 inci Teşrin Cuma 
Saat 12.30 Pro&"ram ve memle 

saat ayarı. Saat 12.35 Ajans ve mej 
oroloji haberler. Saat 12.50 Türk m 
ziği: (Pi). Saat 18.00 Program. S~ 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans °1 
teoroloji haber;,ri. Saat 18.25 T " 

müziği (Fasıl heyeti). Saat 19.10 
nuşma (Spor servisi). Saat 19. 
Türk müziği: Çalanlar: Vecihe, Ce• 
det Çağla. Kemal Niyazi Seyhun. 
rif İçli. Okuyan: 1 - :\olefharet İç 
it. 3 - Mü:ıeyyen senar. 

Saat 20.10 Temsil. Saat 21.10 ~ 
z.ik: (Radyo Orkestrası ) Şef: E. P 
etorius. Saat 22.00 Ajans, ziraat, ~ 
ham, tahvilat, kambiyo - nukut b 
sası (fia.t), Saat 22.20 Müizik: (Ca 
band Pi.) Saat 23.25 - J23.30 Yarı 
poruam ve kapanq. 

1 2 3 '4 ~ 6 

________ ._!__, 

----- •----1-1 
----· •----·-
-;= ==ı~ı=ı::ı~ 
- --- • ---' - . ·- ı_ 
- · -·---ı-ı-ı __ _ 

--·- -- ---··-·-•• 1 ------ - - - -
SOLDAN SAGA: 
1 - Bak yedJii naneye, ayn ııı 

manda küçük çooukları yürüme~ 

tqv1k - Bir emri hazır. ı - Am 
yaptın ha, yapma yahu - İnsanı · 
hOf eden madde. 3 - Habeşlilerin e 
ki kumandanlan - Arnayut aşçılar 
en baş yemekleri. 4 - Acele etme 
5 - Ayırun baklavası - Nerede? 6 .... 
Kırmızı, yahut ılilsiz. '7 - Ayı palaı 

sı - Cimrilik. 8 - Zavallı ana. 9 -
kıtmak - Şekersiz ve sütsüz dondur 
ma. 10 - Dotru söylemiyen - Aske 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Kılık~ız, zıpır - Sonuna biı 

(1) gelince iyi olur. ı - KöyJün '" 
(hayır) demesi - Sarbo un baiırma· 
sı. 3 - Kürklü. 4 - İtalyada bir va• 
dl, bir nota işareti, eski biçtm ca 
ket. 5 - Dolması olsa da yesek, 6 I 
Söven, küfreden, yumurtanın sarısı 

deiiL 7 - Saf, zavallı. 8 - Ermeni 
ce (yahu) minisına. 9 - Dar olmı 
yan, Beykoz. 10 - Sana ne, sen n4! 
karışıyorsun, ne soruyorsun, yoli 

• daha neler. 

TAKViM ve HAVA 
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10 uncu ay Giin: 278 E~·lfı1: 22 

Hicri: 1358 Rumi: 1355 
Şaban: 

Güne!}: 
ötıe: 
İkindi: 

21 
6.01 
12.00 
15.1'7 

Hızır: 153 
Akşam: 1'7.'46 
l'atsı: 19.17 
İmsak: 4.23 

HAVA VAZİYETİ 

Yeşilk.öy meteoroloji istasyonun
dan alınan malumata röre. hav 
yurdun Ege ve cenubu şarki Anado 
ıu bölgelerinde kısmen bulutlu. Ka 
radeniz kıyılarında bulutlu ve ya 
fqlı, diğer böJgelerde mevzii yağ-asi• 

ceçmiştir, rüzıarlar doğu bölgelerd 
carbi, difer bölgelerde ııimali istika-ı 

metten orta kuvvette, 1\larmara de 
nizinde ve Karadenizln C'arp tarafla
rında. kuvvetli esmiştir. 

Dün İstanbulda hava cok bulutlu 
ve cüz'i yağışlı geçmiştir. Rü:ıgar şi
mali şarklden saniyede 3 - 5 metr 
hızla esmiRtir. Saat 14 te hava tazyik 
1018,'7 mUlbardı. Sıihunet en yüksek 
20,5 ve en dÜ'!Ük 15,9 santigrat kay
dedilmiştir. 

r 
Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 
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