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ÇEMBERLA VN BU HAFTA İÇİNDE HİTLERİN 
TEKLİFLERİNE SON CEVABiNi VERECEK 

• 

lngiltere Ve Fransa Harp Kararından Vazgeçmiyecekler 
.. , .. , ............ ,'Y'•"'"''"'"'rlt 

Bu Oefaki Nutuk Cok 
' Mühim, Buna Yanın 

Tedbirlerle Mukabele 
Edilemez! 

Mr. HUlerin nutuklarında nakarat. 
clbi tekrarlamalı idet edindiği bazı 
ti.kir ve sözlerin çokluk elıemmiyett 
olmadıiı maliimdur. Bu :ıöı:ler ve fi
kirler batı defa, dahilde hissiyatı ok
şamak ve kuvvetlendirmek, hariçte 
de cihan efkarı umumlyesi üzerinde 

basit manttklarla tesiri icra etmek 
için söylenir ve tekrarlanır. Fakat 
Alman devlet resisiuin çok bariz bir 
vasfı daha vardır. ki o da zamanımız 
devlet ve hükümet ricali içinde söy
ledlii bazı esaslı şeyleri behemehal 
yapan yegine adam olmasıdır. 

Bunun en yeni ve ayni zamaııda en 
canlı ve kanlı delilini ise şu Lehi~ .. 
tan harbi ve o harp neticesinde Leh .. 
lilerin u(radıiı elim akibet teşkil e .. 
der. 

M. Bitler Lebistana taarrma ıeç .. 
meden evvel. istediil yapılmazsa bu 
meme1keti iki üç hafta lfinde orta .. 
dan kaldıracalını, bir tok drfahır 

tekrarlayıp durmuştu. Alman dev
let resisinln bütün bu sözlerinin, 
tehdit ve lba.fe için ortaya. atılmış 

cOsterişlerden ibaret olduiu. hakikat 
halde hloblr vakit bir harbe rlrmeie 
cesaret edemlyeceli iddia edilmekte 
ve apiı yukarı herkes te bu kanaatte 
bulunmakla idi. 

Halbuki bu iddia ve kanaatlerin ııe 
kadar yanhf olduiu 1 Eylül ıünü 
Almanların ini surette Lehtatana sat
dırnıalartle tebeyyün etnll• bulundu· 

iu ribl, işin daha fttli de Lehistanın 
21 Eylfllde hemen tamamen istJli e
dilerek ortadan kallr.maslle, M. Bit
lerin, (Lchl.stanı üç haftada imha tt"" 
dreeii.z) yolundaki teminatının da. 
.hemen rtinU gününe tallalc:kuk etmiş 

olmasıdır. 

Bu, o kadar kat.'i bir bidisedir, o 
kadar kiikie mutabıktır, ki Fransız

ların methur (Temps) ıazetesi bile 
g.erenlerdr .Alman dtvlt"t reisinin 

yıldırım harbi hakkındaki sözlerini 
harfi harfine ve tamamen tatbik et
tiğini kabul eylemek li:ıoımdır» gibi 
çok '3-Yanı dikkat bir itirafta bulun
nıu~tu. 

İşte 1\-1. HlUe.rin son nutkuna, bun
dan l'Vvelki siyasi nutuklarının çok 
tevkindr, tevkal:ide bir ehemmiyet 
izafe eden, araya böyle tarihte misli 
ender rörülen bir (f,ehistan zafer!) 
hakikatinin karışmış olmasıdll'. 

flarp meydanlarında. bu kadar ini, 
bu kadar seri ve kat'I bir zafer ka -
r.a.nınanın bir milletin, bir ordunun 
kuvvel manevlyeslni nasıl ha.rikul:'.i.
de bir dereceye çıkaracafuu ve bu 
1. Jeri başaran de..,.ıet reisinin nefsine 
ltinıadını, nasıl korkunc bir şahika· 
ya yükseltcceiini bilmeyiz, bilhassa 
biz 'l'ürklerc Lzaha hacet va.r mıdır? 

Afyon .. İzmir zllferbıden evvel 

ınllli hilkfımcUmizi , Avrupa derme 
t;a..lı.ıa bir kuvvet &'ibi te13.kkldc mu
sır iken o zafeı·den sonra l\fudanya
da İ!=:nıcı iuönünün ayai111a. koşup 
gclnı:ııı;lcr, onun cınjr ve imlK cttl~i 
miil;;.tl"kcn:ııncyi imznlam:ı.fa. mec
bur ohnuşlar, bu suretle Türk ordusu 
eih:ı'!la tı.orbi gözüne ala<'ak kadar 1 

bi; .. :ıtvet ve !!C:vket lı.azanmıc;;, Türk 
nlH~etlı.lıı gurur vr iftiharı da bl ~ 

h3b.k :ı c-('ınalar:ı kad:ır yükselmişti. 

OrüHlJ. . on !>cncll'"rc ait böyle bi
ı ihirin c y~kın mi~tıer vt• nıuk::ıJese 

ı "i.111111nelerl (bu mu!~:ıyr e yalnız ız:a

ierin F:Ür3ll itibaril~dir) olduğu için

dir, ki bizın i~1. 1-litleı·in düu söylemiş 

cıtduiu nutku gözden (<'çirdiklf'n son· 
ra bu nutkun, hund.ı.n C'Vvel ekseri-

Anıerikalılar M. Hitlere 
• 
itimat Edemiyorlar 

Alman - Sovyet Dostluğu Alman 

Halkı Arasında Endişe Uyandırıyor 

Lc>ndra, 7 (Hususi) - Hitlerin 
nutku hiçbir yeni tesir icra etme
miştir. 

Saliihiy<fltar mahflillwde be-. 
yan olunduğuna göre Hitler Po
kın) ayı ıslediği gibi paııçal k
lan ~nra mtitleiiklerin hiçbir 
hak iddı sımla lu •11 

yapmalarını istemektedir. 
Halbuki İngil>tere ve l''raru;a 

harp kararını Hitleri imha uğ
runa verml.'jler ve Polonyanın, 
Çekoslovakyanın Avrupadaki yer 
!erini kendilerine iadeye azmet
mişlerdir. 
Bunları ııozönünde bulundu -

rarak verilecek yegane hüküm 
harbin urnumileşeceğidir. 

Londra, 7 (A.A.) - Çember
layn önümüz.deki hafta ilk fırsat
tan istifade ederek Hitlerin nut
kuna İnııiltere hükı'.rmetinin etra
file tetkik edilrni noktai nazarı 
hakkında Avam Kamarasında 
beyanatta bulunacaktır. 
RUZVELTİN TEŞEBBÜSÜ 

BEKLENİYOR 
Vaşin,:ıton, 7 (A.A.) - Hitler'in 

Ruzvelt tarafından teklif edile
cek hir mütarekeyi kabul etmeğe 
hazır alınası, Vaşington"da hay
retle karşılanmıştır. 

Hitler'in bundan ~vvel Ame
rika Reisicumhuru tarafından 
sulh lehinde yapılan teşebbüsü 
reddettiği hatırlatılmaktadır. 

ALMANYADA 
HOŞNUT3UZLUK 

Aınsterda:rn, 7 (A.A.) - Ber -
!inden alman haberlere göre 
Alman - Sovyet dost! uğu hakkın
da askEşi malhfillerci.(- betılenen 
itimad sivillerde ve bilhassa yaş
ları ilerlemiş olan Almanlarda 
yoktur. Bunlar bilakis bu dostlu
gu endişe ile k.arşılarnaıktadırlar. 
Üçüncü Reich şeflerin;n Sovyet 
zimamdarlarının eline dfu;mesin
den korku.maktadır. Alınan siya
setinde görülen hay rele şayan 
değişiklik şimdi açıkça tenkit e
dilmektedir. Yeni tatbik edilen i
aşe sistemi umumi endişeyi art
tırmaktadır. Bu.günden itibaren 
Almanya'da süt satılmamakta ve 
çikolata imal edilme.rne.kıtıedir. 
İTALYA'NIN TEFSİRLERİ 
Roma, 7 (A.A.) - Hitler tara

fından söylenen nutkun ciddi bir 

Y RI 
Sagf a 

Çemberlayo ve şemsiyesi 

- .. 
Sulh Umidi 
U zaklaşıgor 

tebkik:len geçirilmesi Jazırn.geldi
ji;i ve İngiltere ile Fransa'nın 
Führer'in tekliilerini kabul edıp 
etmiyereklerine dair henüz bil" 
şey söylenırniyeceği yarı resmi 
bir notada kaydedilmektedir. 

Burada nutkun nısbeten mute
dıl. olıın ' anına işaret edilmek
te ve bu nutkun Hitlıer'in son 
sözü olduğu noktasında ısrar e
dilmc•ktedir. 

Alakadar hükümetlerin karar 
vermekte istical g&termiyecekle
rı, geruinliği izale ve itimada av
det irnkiinlıannı ar:ıştıracakları 
burada ümit edilmektedir. 

HİTLERİN NUTKU VE 
B1TARAFLAR 

Paris, 7 (A.A.) - Bitaraf meın
lc<ketlerde Hitlerin nutku itimat
sızlıkla karşılanmıstır. Bu nutuk 
ta sulh mfuakerelerine başlamak 1 
için makul bir temel bulu.ıırnadı
ğı söYlenrnektedir. 

Hollanda ma1buatı, Hitlıerin 
pek karışık bir lisan kullandığı

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Havasın Verdiği Bir Haber 
..... .... .. ,o, .. ,,,.. .....,. ...... ... .. 

ALMAN MATBUATI 
BiZDEN NE iSTiYOR? 
"Türkiyenin Siyaseti 
Alman Aleyhtarı,, İmiş 
Berne, 7 (A.A.) - Havas< Al- 1 

manya, Türkiye'nin siyasetinden 
ııayri memnundur. Berlinde çı

kan siyasi ve ekooornik •Su
destcho• gazeteoıi, lıariz surette 
mülhem bir J!lakalede, Türk zi-

maandarlarını şiddE>tle tenkit et
mektedir. 

·Sudestc1'o• gazetesinin bu ya-1 
zısında ileri sürülen esaslı şikii.
yetler sunlardır: 

(Arkası 3 üncü say1ada) 

lzmir -Ödemiş Hattında 
Feci Bir Müsademe Oldu 
Yolcu Treninde Bir Kişi 
Öldü Ve Üç Kişi Yaralandı 

Harp Şiddetleniyor 
• 

Dün lngiliz Tayyareleri Birçok 
Alman Şehirlerini Bombaladılar 
Bir Alman Tahtelbahiri Batırıldı 

Paris, '1 (Sabaha karşı Havas bildi· 
rlyor - Sar ile Mozel arasında l"tee 
yarısına doğTu ba!jhyan şiddetli top .. 

çu ateşi devam etmektedir. Fran!"tZ 

tank kıt'aları ilk muharebede DÜS -
kürttiıkleri Alman tanklarının ilerle· 
meslnf meydan vermeden Alman1arın 
elinde bulunan mevziler ü~erine yiı
rümüşl,rdlr. 

Bu esnada Alman tankları ile Fran
sızlar arasında iddetli bir ~arpa... .. ma 
olmuı ve neticede Almanlar ~rrJ ı>1İS
kıirtülmü:,ttir. Gündüz Fransız ve 
İngiliz tayyarelerinin mu terek bit 
kepi ueuŞları asında Alm n 
yareler! ile kanlı bir muharebr vu .. 
kubolmWı"tur. Adel.('e fazla olan Al -
man tayyareleri 3 ta1 yare ka bettik .. 
ten !l>Onra muharebeyi bırakarak u -
zaklaşmı lardır. 

Bugün Reisicümhur Lebrun ikinci 
defa olarak cepheyi ziyaret etmiştir. 
Cümhurrelslne bu ziyareti esnasında 
Ba!5kumandan General Gamelin re
fakat etmtştir. Rel.slcümhur cephede; 
hava faaliyeti hakkında. Fransız ha
va kuvvetleri kumandanı Genera,f 
Vullleumlden izahat. almıştır. 

lngiliz Tayyareleri AlmaR 
Topraklarını Bombaladılar 

İngıliz hava kuvvetlerinin Fran!l.a ... 
dakl karargibına mensup 25 tayyare 
buıün muhtelli Alman şehirlerine 

ezcumle Abev'i bombardıman etmiş .. 
ter ve bazı AJman şehirlerine de b~
yannameler atmışlardır. 

BİR ALMAN TAHTELBAHİRİ 
BATIRILDI 

Londra 7 (Hususi) - İstihbarat 
nezaretinin blldirdljlne röre İnclllz 
harp 1"emlleri buı-un bir Alman tab· 
te1bahlrini bahrmışlardır. Tahtelba
hir in mürettebatı e~ir edilmiştir. 

ALMAN TEBLİGİ 
Berlin, '1 (A.A.) - Alman umumi 

kararrihı bildiriyor: 
Vlstül'iln ,arkında ve Suvalkl mın

takasında Rus kıt'alarilc muta.bık Al
man kıt'a.J.arı bllahadi.e Alman -
Sovyet menfaat mıntakasına dojTu J .. 
lerlemektedJrler. 

Polonya ordusunun bakiyesi meya
nında olan iki fırka kumandanı ile 
1&0 ubit dün Kock civarında. W.lim 
olmW}lardır. 

Garp cephesinde düımanın kqlt 
koUarı geri püsll:ü.rtillmüştilr. Bun .. 
dan maada cephenin blr kaç nokta
&ında hafif bir to~u faallyetl olmuı
tur. 

Bonn mıntakası üzerinde uçmak is
teyen Fransız tayyareleri Alman avcı 
tayyareleri ve hava müdafaa batar-

• 

Alman cephesinde ilerleyen bir 
Fransız tankı 

--------------

Alman 
Ticaret 
Heyeti 

Moskovada Mühim 
Müzakereler Yapacak 

Moskova, '7 (A.A.) - Alman tica
ret heyeti, bUS"lın Moskova'ya ı-ele .. 
cekUr. Heyeti iefkll eden 13 au ara
sında Dr. Scbn,:rre ile kıymetli eks
perler vardı. Heyete Rltt.er riyaset et
mektedir. 

Öirenlldiilne core Almanya BaJ .. 
tık dent:dnde Sovyetıer hesabına kat· 

landıtı fedakiirlıklan telifi •imek 
maksadile ovyetler Birllff ile iktı .. 
sadi bir itilbirlitl yapmak tasa-n1 urun· 
dadır. 

Yağın urların 
Tirede Yaptığı 

Tahribat 
yaları tarafından dafılılmışlır. İzınır. 7 (A.A.) _Son yagmur-

Godesberr civarında vukubulan bir ların Tirc'dc ,·aptıgı zararlar 
muharebe esnasında bir Fran"ı'Z ta.y- haylı muh md r. Tarlalarda he-
yaresl dü üriılmw,lür.. Dlfer bir nüz toplanmamış olan 223 ton Pa• 
Fransız tayyare! de Euskirchen' de muk kahtcsinı kaybettigi gibı 83 
karaya innıek rıecburiyetindc kal - ton kendirı de sular sürük :emis-
mıştır. tir. Avrıca 100 ton incır ıslanarak 

Biri •rkii.nıharp kavmakanıı olmak hurda halinde ı:ıelmıştır Z yt 
üzere 4 kişiden lbar<I olan !a.ı·ya - bu~day, arpa ve ttittin mahsul-
renin mürettebatı etilT edilmiştir. Al· lerinde de cuz'ı zarar vardır. Tor .. 
man hava kuvvetleri hi(' bir zarara balı kazasında paT .ık mahsu1ü-
uiramamıştır. nün zararı yuzde 10, incirin yüz-

.. İzmir, 7 (A.A.) - Dün gece rı takiben gelmekte olan 1312 AL.'l/\'liYA NE ZA~IA'li T~\RRl.'Z de 30 dur. 

.'~ 3 Kuruş Odemi.şten Izmire gelmekte olan numaralı yolcu treni bu vagon- EDECEK? .Menemrn'de kurutu1rnakta o-

. 
1356 numaralı marsandiz kafan la.ra _,ıddetle oarp•<m••tır. Bu ç·ar- Bal, 7 (A.A.J - Ba<eıor Xachrkh- lan i.ncirler biraz zarar dörmüş-(Arkaı.t 3 üncü sayfada) • ~ -:t .. w.·ı ,., 
Develi ile Cumaovası arasından pışmJ. netic€6i yük vR'gonlarının ten .-azetro;:lnln Berlfn muhabiri bil- tür. Izmir mıntakasında bunların 

EBUZZ1YAZADE 1 
L------------'..,..U.•---l~H!!~~~~~~~~~~~ ~erken katardan on beş vagon dördü kfunilen hurd ha~ olmuş, dlriı·or: G A M E L 1 N akı;ine o arak yafırnurun fayda-

J.._.-.~..ı....,,..J<UW<Ail""'-"..._ı»L.luıia....l..----~LAc&lıaı..11.ılLllQ..,_~:ııııal..ı..~---__J~Arl!;l!k~as~ı...ı..ııııtıı..~~r!•~daeJ.. ___ ....;::::,.!..:~....:..!:..~....'....'.....! ___ .:._tıa~r~1,görülmillitür, 



SAYFA - 2 
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Hatı ratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 

KOÇER G ENERAL KEMAL 

Boğazın Anadolu Tarafındaki Ağır Toplar, 
Düşman Tarafından Tahrip Edilmişti 

·Ben isbat eLmeliyim, ki, bu 
düşma:n çjzmesinin çi/tnediği yer
de de memleketime yardım ede
bilirim . .şoförlü.k ötreniyorum. 
Kamyon sevkedecel>ım ve daima 
orouya lazım olan şeyleri ta~ıy a
ca.ğım ..• 

Filhakika Durmuş, memnu şey
leri taşıdı. Maçkadan aşırılan 
eşyayı da onun i.<iare ettiği kam
yonla sevkediyorlardı. 
MAÇKADAN MALZEME VE 

liLAH NASIL ÇIKARILIYORDU 
Grup buradan çok istifade et

miş dei!ildi. Burası yukarıda ad
lan geçen arkadaşların teı;ir sa
hası idi. 
Eşya ve esliha, her gece birer, 

beşer arka pencereden sarkıtılı
yor ve aşağıda bekliyen hami -
yeLi zatlar tarafın.dan uzakla:; -
tınlıyor, civarda gizleniyordu. 
Te;;vikiyedeki mektepten de isti
fade edilmek için mektep ku -
mandanının muvafakati a.Jınmış
tı. Ancak bu mesai uzun devam 
etmişti, bir defa da birçok şey -
ler almak imkan dahiline gire
memişti. 

PİYADE KÜÇÜK ZABİT 
MEKTEBİNDE 

Burada birkaç yüz silahı bazı 
gayretli kimseler keııdili,ğinden 
kaldırıp göndermiye teşebbüs e
der'.er, sakladıkları yerde tuttu
rurlar. O z~man orada mü.dür 
olan binbaşı (Emekli yarbay) Be
kir, bu mütesebbislere karşı bes
lediği infiali daima izhar eder. 

BoGAZİÇİNDEKİ 
FAALİYETLER 

Anadolu tarafındaki ağır top
lar, düşman tarafın.dan tahrip e· 
dilmiş!i. Rı.ı.meli yakasında bazı 
mantelli top:ar vardı. Bazı mal
zeme ve eşya da alınabilirdi. An
cak bu mevadı İstanbula kadar 
getirip vapura vermektense, bo
ğaza açllmak, herhangi bir iske
leye verıınek daha uygundu. Grup 
emrinde çalışan motörler bu va
zifeyi ifa ediyorlardı. 

Fakat m(ltörlerin mesaisinde ara 
.nan_ intillmı i.Qmin Ptmek J!Ü:ctü. 
Bir kere motör tayin edilen is
keleye kadar Ç(lk defa gi<lemi -
yordu. Anadolunun ikmal iskelesi 
İnebolu idi. Bir korku veya de- ı 
nizlerin muhalefeti, yükün Zon
guldağa, Amasraya veya gelişi ı 
~üze! bir yere çı.kanlmasına da 1 
mecbur ediyordu. Topun herhan
gi bir kıyıya çıkarılması da ko
lay değildi. Bir defa bir top çı
kartılırken denize düşürülmüş 
ve çok büyük mü.jkülfıtla kıyıya 
alınMıilmişti. Bununla beraber, 
denizlerle ve takip botlarile sa - ı 
vaşan bu fedakarlar takdke şa
yandırlar. 

BİR ZİYAFET 
Makdonald, İstanbulu ziyaret 

etmişti. O_ zamanki amele parti
si şefine Istanbul amele fırkası 
büyük hüsnü kabul gösterdi. TeŞ
kilii.hn resmi bir sıfatla bu zata 
temas uy.gun dc~ildi, şerefine iki 
ziyafet verildi. Şaıik mahfelinde
ki ziyafette İstanıbu! Milli Müda
faa teşkilatı hey'eti merkeziyesi 
azalarından dört beş kişi ile Hü
seyin Ca!hit ve Ahmet Emin Bey
ler bulundu. Makdonaldın sofra
da verdiği nutuk, Ahmet Emin 
tarafından tercüme edildi. Nutuk 
çok dostane idi, Türklerin de her 
işlerini kendi teşebbüslerile ba
~rmalarını h .. tırlatıyord u. 

Bir arkadaşla sofrada hara -
retli bir münakaşa cerey.an et -

mişti. Bu zat, bizim her i;;i yapa
bileceğimizi iddia ediyordu, bir 
iki gazeteci arkadaş ta mütehas
sıslaı·a muhtaç qlduğwnuza ka
nt idiler. Her i.ki taraf ta haklı i 
di, aııcak bilmediğini öi[renmek 
te günah değildı. Se•;gıli arkada
şıma burasını izah etmek iste . 
dim, fakat o yine kendi tezini mü 
dafaa ediyordu: Türk her şeyi 
başarabilir. Bu yüksek imana sa
hip olan arkadaşımla inşallah 
az müddet sonra beraber oluruz. 
Evet, Türk zekası her şe_vi yapım
ya kadWdir. 

TEZAHÜRAT 
İstnbul, artık bayram günleri 

yaşıyordu. Tezahürat günlenoe 
devam etti. Fakat sükunun mu
hafazası elzemdi. Bir defa Be -
yoğlunda bazı taşkınlıklarda ol
du; bazı camları kıran kötü dü
şünceli insanlar da bu nezih kafi
ley~ karışmıştı. 

Ertesi gün Sultanahmet mey -
danında büyük bir .toplantı ya
panlar, yine Beyoğluna teveccüh 
etmek isledi. Biliı.lle köprü başın
da bu hamiyet dalgasını duı'Ciur
maya uğraştık. Yine Beyoğluna 
uğramak istiyorlardı ve yine iç
lerine fona insanlar karışmış o
lur ve kendilerine zarar da gele
bilirdi. Müstevliler, fevkalade 
tertibat ta almışlardı. Bu tezahü
ratı tertip ve idare edenlere ala
kadar bir makamın vesikasını 
göstermekle yüz bin kişilik bu 
kafilenin yalnız İstanbul cuh.e
tinde gezmesi temin edildi ve ar
tık tezahürata da o günden iti
baren son verildi. 

SEVK.EDİLEN VAPURLARA . 
AİT CETVEL 

Vapur adı İhraç iskelesi Malın cinsi 
Ararat İnebolu mühımmat 
Adana İnebolu mühimmat 
La.dil İnebolu mühimmat 
Ararat İnebolu mühimmat 
Ladil İnebo<u mühiınma t 
Mersin inebolu mühimmat 
Ararat İnebolu eşya 
Ararat Zonguldak, Samsun 

mühimmat ve eşya 
ı:.ıınn 'Samsun nıtnnmm:u ve 

Ladil 
Ararat 
Lelot 
Lelet 
Adana 
Adana 
Liidil 
Mersin 

Lankır 
Lelet 
Llnkir 

Llnkır 

eşya 

İnebolu Mühınımat 
İnebolu mühimmat 
İnebolu - Samsun eşya 
İzmir Eşya ve mayin 
Mersin Eşya 
Mersin E,qya 
İnebolu Eşya 
İnebolu Eşya ve eczayi 

tıbbiye• 
İnebolu 
İnebolu 
Tekirdoğ 

F""'a 
E~ya 
topçu batar

yaları 
Tekir<la~ topçu batar-

vaları 
Grupun faal üyelerinin yük -

sek vasıflarına temas etmeyi bir 
kadirşinaslık addederını. 

DENİZ YÜZBASlSI (ALBAY) 
HAKKI 

Muti, munis, çok çalışkan ve 
cür"etlıdir. Hakkı, a_lqığı emri yal
nız yapmayı düşünür. O, bilir ki, 
bu emrin ifasında memleketi i
çin büyük menfaatler varda-. Bü
yüklerine çok itimat eder, onla
ra hıirmetle bağlıdır. Muhiti, he
le Bevoğlu muhitini çok iyi ta
nır, her c insten birçok dostlar 
kazanmıştır ve bütün bunları 
mukaddes yola imale etmesini bi 
lir . Hakkının göze alınıyacagı hiç 
bir t~hli:ke yoktur. · 

(Arkası var) 

EDEBi R OMAN : 38 

Selam i izzet - Mefharet Ersin 

Acıaba Galip onu affeder 
mi,·di? İmkanı yok etmez, 
b0 c cehaletiiver bir vak'ayı 
dL J .ı 1:.ir araya gelse hoş gör
mczaı Bu aral.k Peymanın gö
zunün önünde kocasile o sabah 
aralarında geçen münakaşa sah
r.esı can ar.d.ı. Sırru;ına göre ko
casının nekadar zalim, ne k-adar 
iimansi< bir erkok kesildiğini bir 
kere daha acı acı jıatırlıyan genç 
kadın o anda kendini dünya yü
zünde dayanacak hiçbir desteği 
güvenecek bir kimsesi olmıyan 
yapayalnız zavallı bir mahluk 
his:sederek içi sızladı. 
Merdiı·ende işitilen aşina bi ~ 

ayak sesi Peymanı kendi hülya
sından uyandırdı ve biraz kendi-

ne getirdi. Dünyada onu se,·en, 
onun iyiliğini isliyen insan' ar da 
vardı. İsle bunlardan biri de ve
fakar ihtiyar dadı idi. Şimdi ne
redey§e I<apıvı vurup içeri gire
cek, onun neşesiz, düşünceli ha
lini !!Örünce bin dereden bin su 
getirecek. ne yap·p ,·apı,.., onun 
gönlünü a!acak, kederini d,gıt
mağa ~alışacaktı. Genç kadının 
yüreğine biraz su serpilmişti. 

Hemen yerinde doğruldu, !!..Öz
lerini sildi. 

Çok geçmeden kapı vuruldu, 
Dilbeste i~eri girdi .. Genç hanı -
mının yüzüne bir tek bakış ihti
yar dadıya Peymanın büyük bir 
ıstırap içinde k>wandıgını .ıın
latmaıfa kafi geldi. Buruşuk al-

Perakende 
Tavuk Fiafı 
Niçin Fazla? 
Toptan Ucuza Alınan 

Tavuklar Pahalı Satılıyor 
Geçen yıl memleketimizden 

mühim miktarda tanık alan Al
manlar bu yıl hiçbir alış verişte 
bulunmadıkları için tavuk fıatla
rı düşmüştür. Ayni zamanda köy 
lüler geçen yıl ihracatı göra·ek 
tavuk yetiştirm~ğe ehemmiyet 
vermişler, fakat şimdi bı.: tavuk
ları dahilde satmağa mecbur kal 
mışlardır . Günde yalnız Trakya
dan 3000 kadar tavuk gelmek -
tedir. Köylünün elinden toptan 
olarak tavuklar çok ucuza alın
makta, fakat perakende pahalıya 
satılmaktadır. 

---oooou---
B E LE D 1 YE f 

Muhasebe Müdürü 
Ankaraya Gitti 

İstanbul .Belediyesi muhasebe 
müdürü Muhtar belediyeye ait 
işleri tespit etmek üzere yarın 
akşam Ankaraya gidecektir. 

Eylül Ayı Tahsilatı 
Belediyede vücnı!e getirilen bir 

istatistiğe göre belediyenin Ey
lUI ayı zarfındaki taihsilatı geçen 
seneki ayni ayın tahsilatından el
li bin lira fazladır. 

Cumhuriyet Eayram ı 
Bel.edi_ye Cumhuriyet bayra

mı şenliklerine altı bin lira ayır
mı;;lır. Bu işe tefrik edilen ko
misyon yakında toplantılarına 
ba:ıJ.ayacaktır. * 12/10/939 pen;embe günü ge
ces:, saat 20 de Halkevi kuragın- ı 
da Eyüp Semt ocağının yıllık kon-
gresi toplanacaktır. l 

\ati Muavinliği J 

İstanbul Vali muavini vekaleti
ni yapan müfettiş Rauf eski va
zifesine iade edilecektir. Vali mu
avinliğine Ankara belediye reis 
mı.ıavını Haliıkun .,,,tiıil.mesi 
muhtemeldir 

----o---

EKONOMi 

Ham Madde i htiyacı 
Beynelmilel vaziyetteki tahav

vül üzerine, fabrikalar ham mad
de müşkülatma ugramıştı, İstan
bul iktısat müdürlüjiü sanayi bir
liği vasıtasile [abrıkalar arasın
da bir anket tertip ederek, bu -
günkü >era:t altında nerelerden 
ve hangi liata ham madde teda
rik edileceğini sormu51u. Bu an
kete verilen cevaplar tetkik edi
lerek, bir rapor halinde İktısat 
ve Tıcaret Vekaletlerine gönderil
miştir. 

ihracat Vaziyeti 
Bulgar~·tana balmumu gönde

rilmi.ştir. Yeniden siparişler baş
lamıştır. 

İtalyaya yumurta ihracatı de
vam etmBktedir. Sovyet Rusya 
pi,Yasadan tiftik almaktadır. Fın
dık ihracatı, Fransa, Romanya, 
Macaristana yapıl:ınaktadır. 

--OO<'r---

Çatalca Hayvan Sergisi 
Çatalca hayvan sergisi dün Ça

talca kaymakamı tarafından me
rasimle açılmıştır. Hayvan ser
gileri Çatalcanın üç nahiyesinde 
de a~ılacaktır. 

nını büsbütün buruşturarak en
diŞeli bir ifade ile kaşları çatı
larak derhal sordu: 

- Küçük meleğe ne oldu? bir 
derdi mi var? 

Peyman halsiz halsiz cevap 
verdi: 

- Bir şe,·im yok. 
Fakat •htiyar kadını kolay ko

lay atlatn1anın imkünı var mı.y
di? Bu sefer daha kal'i bir se,le: 

- Ben biliyorum, dedi, kucük 
Me:eği üzüm üzüm üzen hep. şu 
Pakize midir, nedir, işte o kendi
ni beğenmiş . zengin kadın. Za
ten bu!(ünlerde ne aksilik olsa 
hep onun yüzünden oluyor! .. 

Peyman içleri yaş dolu yumu
şak gözlerini endişe içinde ihti
yar kadın.n yüzüne kaldırdı: 

- Ne demek istiyorsun? 
- Ne demek istiyeceğim, dün 

gece onu Galibin kolları arasın
da dansederken seyrettim. Bir ka
dının, dansettiği erkeğin yüzü
ne bakışını seyretmek, o erkeğe 
karşı nasıl bir his beslediğini an
latmağo. kafidir. Benini bunu gö
recek gQı:!erim var da küçü.k me
leğin gözleri yok değil ya! 

İ K D A M 

Gümrükte 
Garip Bir 
Hırsızlık 

Yavaş Yavaş Eksilen 
Malları Kim Aşırıyor 

Gümrüğe 
Gelen Alman 
Malları 

Tacirler Bunların İthaline 
Müsaade İstiyorlar 

Son zamanlarda Sirkecideki sa- T ürkiye - Almanya arasındaki 
tış gümrüğünde garip_ hırsızlık kliring anlaşmasının müddet i 31 
vak'aları olmağa ve her gün Ağustosta dolmuştu. B u tarihrle 
birer miktar mal eksilmeğe baş- gümrüklen. gelip_ te bedelleri 
lamıştır. Yapılan bütün tahkikat ödnememiş malların gümrükten 
netice vermedii1inden ı:ümrük çıkarılmasına müsaade edilme -
müdürü nihayet bir akşam am - miştir. 
bar memurlarının işten çıkarlar- Çorap, trikotaj fabrikatörleri, 
ken Üzerlerini aratmış ve bir ta- pazartesi günü sanayi birliğinde 
nesinin üzerinde ambar eşyasın- bir toplantı yaparak, bu malla -
dan .bir miktar yakalanmıştır. rın gümrükten çıkarılması hu
Memurun uzun zamandanberi her 1 susunda hükumet nezdinde tec 
akşam birer parça mal alarak şebbüsatta bulunacaklardır. 
gittiği anlaşılmı.:ı, arkadaşları o- ı ---00000---

lup olmdığı hakkında tahkikata L 1 ,< A N 
başlanmı.:ıtır. ------

--00000---

A DLIYE 

Böyle Aşk o·ur mu? 
Karagümrükte o .. ı.. ..... n Şa~1r is

minde bir genç o semtte mukim 
Muazzez namında bir genç dul-a 
~ık olara,k muhtelif vesile ve su
retlerle ilanı aşk etmişse de yüz 
bulamamı.ı;tır. 

Niıhayet geçen saıbah Şakir er
kenden eline yeni çıkan şarkı ve 
destan mecmualarından birkaçı· 
nı alarak sevgilisinin kapısııı.ı 
gelmiş ve oraya oturup yüksek 
sesle şarkılar seyleme_ğ>e başla -
mı.:ıtır. Muazzezin şikayeti üzeri
ne halkın istirahatini bozan bu 
sırnaşık aşı.k yakalanarak Adli. 
yeye verilmiştir. 

Suçlu dünkü sorgusunda gene 
kadını pldırasıya sevdiiti iç;n 
işi dcstancılığa döktüğünü söy
lemiştir. 

Mahkeme şahit celbi için ba.ş
ka bir _ırüne bırakılmıştır. 

Mes'ut Bir izdivaç 
İstanbul Emniyet Midiirliiğü 5 in

ci Şube I\1üdürü Şükrü Saip Borban 
ile, Bayan Bebinc'nin evlenme me
rasimi, dün, saat lG da, Taksimde 
Dağcılık kliibünde, tarafeynin aile ve 
davetlil eri h uzurund a. yapılmışt.r. 

Genç ev'~ilel'i tebrik eder ve sonsuz 
saad e tle r d i\e.riz. 

SORUYORUZ! 

Kitaplar Ucuz 
Olamaz mı ? 

Hfu;eyin llüsnü imzalı a!dı

ğımız bi:r mektupte okuyucumuz 
diyor 'ki: 

«- Oğluma. kitapları ald ım. O 
ka.dar güzel kiğıUar ve o kadar l 

nıükemmeI ciltler ki.. Hoşuma 

gitti . Ancak hiz heyeti umumiye- 1 
si itibarile çok ungin insanlar de

flllz. Çt)cuklarımız da. babalarının 

geng-in olmadıiuu, yani lüks ter
tibinden k itap okllyanuyacai"Ln ı 

çok iyi bilir. Acaba. bu güzel kay
mak ki.ğıdına. basılan k ltaptaT b i
raz daha. ucuzuna basılsa, k itap 
ciltler i de daha basit fakat kuv -
vetli olsa kitapların m aliyet f iat t 

% 50 nisbetinde ucuzhyanıaz mı? 
Bir ciltciye ve kıiğıtçıya sordum. 
Hatta. % 60 ucu.zlıyabileceğin i 

söyledi. GeJecek seneden iUbarcn 
böyle yapmak lmkin1 yok mu.

d•r?» 

Okuyucumuzun haklı dileğinin 

ta tbikine imkan olup olmad1tını 

Soruyoruz! 

Peyman geniş, r:f!İhat bir nefes 
aldı: 

- Ha! .. Dedi, sen bunu mu de
mek istiyordun? Ben de başka 
biP şey biliyorsun zannettim idi. 
Hayır dadı, sen nafile yere ku
runtu ediyorsun. Benim Pakize
yi kslrnndığım filan yok. 

Böyle söyl<mıesine rağmen 
Peymanın icini yeni bir kurt ke-1 
mirmeğe başladı. Genç kadın şim
diye kadar kendi derdine düştü- ı 
gü ve ilk gördüğü gündenberi 
Pakize,den başka bir sebep yü -
zünden korktuğu için kocasile a- 1 
ralarında bir rabıta olabilmesi 
ihtimalini hiç aklına getirme -
mişti. Halbuki gözünden hiç bil" 
şey ka.;mıyan ihtiyar kahya ka
dının bahsettiği ihtimal işin ren
ğini büsbütün değiştirecekti. E
ğer Pakize Galibi elde etmeği 
aklına koyduysa bunda muvaf
fak olmamasına imkan yoktu. 
Hele elinde Peyman aleyhine 
kullanabileceği bir silah olduk
tan sonra ... Fakat Peyman Pa
kize kadar mağrur bir kadının 
böyle bir küçüklüğe tenezzül e-

1 Amasra Limanı Gen iş i itiliyor 
Karadnizdeki Amasra limanı -

nın genişletilmesi ve vapurların 
fırtınalı havalarda bir sığınak ye
ri halirıı: getirilmesi kararlaı;mış
tır. Bu iş için bir de proje hazır
lanmıştır. 

'POLiS 
-------

3 Kaçakçı Yakalandı 
Emniyet kaçakçılığı şubesi 

memurları dün Mustafa oğlu Zı
ya, Ahmet oğlu İrfan, Süleyman 
oğlu Kadri isminde 3' sabıkah 
eroin kaçakçısını yakalamışlar -

Bir Müsademe 
Evvelki ak:!am saat 5,4-0 ta 

Haydarpaşadan kalkan yoku tre
ni Dil iskelesinde Esk(."'hir mar
şandizi ile çarpışmıştır. · 
Çarpışma neticesinde bir va

gon kısmen parçalanm:ş ve 3 ki
şi de hafif surette yaralanmıştır. 

Kücüı< Çocuğu Yaraladı 
Cibalid.e oturan Abdullah oglu 

Kamil adında bir hancı sarhoş 
olarak yokl.a.n geçerken kendisi
le alay eden 12 ya~ınıda Ekrem 
adında br çocuğu rakı şişesile 
başından yaralamıştır. 

Kam)·orı evrildi 
Bir tuğla faıbrikasına ait ve 

şoför Ha reddinin idaresindeki 
toprak yüklü kamyon Osmanive 
telsizi civarından geçmekte ik"en 
devrilmiştir. Şoför ve kamyonda 
bulunan Harun ve Mustafa adııı
daki ameleler kamyonun altın 
da kaiarak muhtelif.yerlerinden 
yaralanmışlardır. 

Tevkif Edildi 
Polis dün adliyeye Balatlı Ya

şar ısminde bir doland:ncı tes -
lin1 etmiştir. 

Bu adam; K•rıkkaleden tr•:nle 
şehrimize tahsile gelen Cağaluğ 
lu orta ınekt.ebi talebel~rinden 

Ap•ullahla trende ahbap ol!llıış 
ve onun beraberindeki 150 liralık 
av tüfı_ni dolandırmıştır. Ha
kim suçıuyu tevkil etmi.ştir. 

----,oo----

ispanya ile yapı lacak 
Ticaret Anlaşması 

İ:>ranyı. ile yeni bir ticaret an
laı;ması yapmak için hazıdıklar, 
ra başlanrnı.ştı r . Franko idaresi
nin teessüsün den sonra, ilk de
fa ol•arak İspanyav>la bir ticaret 
anla§_ması yapılmaktadır. 

İspanya an la~ması piyasada yu
mu1'ta tacirleri arasında iyi k ar
şılanmıştır . 

deceğini ummuyordu. Genç kadın 
h afifçe içini cekerek ihtiyar dadı
ya döndü: 

- Ben Palüzenin kocamı elim
den almağa çalışaca,ğ:na inanmı
yorum. Ve böyle bir şeyi aklıma 
getirerek üzülmüyorum. Benim 
asıl üzüntüm nedir bilir misin? 
Kendi kendime acaba diyorum, 
Galip beni eskisi gibi seviyor 
mu? Bana kar:p eskisi kadar de
rin bir rabıtası var mı? Eğer bu
n un böyle olduğuna inanabilir
sem yüküm çok hafifliyecek, is
tikbal için o kadar endişe etmi
yeceğim. O bana kalben bağlı 
olduktan sonra dünya vi~gelir. 

Fakat i;>te buna güvenemiyo -
rum! 

D !beste beyaz saçlı kafasını 
salladı: 

- Yemin ederim ki, küçük 
melek, Galip seni hayatından, 
canından fazla sever, s~ni dijn
yanın bütün kadınlarına değiş
mez. 

- Emin misin dadı? 
- Elbett.e emi11im, ancak Yu-

8 _ ıHRİNCİTESRİN 1939 

inSliUBP. 
''KAVGAM '' 

HITLER 1 

" Askerlikte Vazife Hissi, Tehlikeden Kaç
mak İstemek Duygularıma Galebe Çalmıştı,, 

iBelgrad hükii.metinin s uikast- j 
ten önceden haberi var mıydı? 
Sırpların bu suikastten umduk
ları fayda ne idi? Bunları hiç ka· 
le almadım. Harp önlenemıye -
cekti, meğer ki, Avusturya kısa 
bir zamanda yok olmağı kabul 
etsin. 

Almanya harbi sevinçle karşı
ladı. 
Allahı şahit .gösteririm ki, harp 

halka zor'.a kabul ettiri1medi; 
bütün Alman mil'etj harbe ku
cak açtı. Tereddüt ve müphemi
yet devresinin bittiğine herkes. 
memnundu. Yoksa iki milyon kı
.şlıden fazla insan, Milli bayrağı
nın altında toplanıp, kanlarının 
son damlasına kadar fedaya ha
zır olduklarına yemin etmezler
di. 

Ben de büvük bir sıkıntıdan 
kurtulmuştum. Harp benim için 
J:ıalits oldu. Bu.gün de hiç utan
mad~n itiraf edeyim ki, diz çök
tüm ve emsalsiz bir heyecan ve 
helecan ile, beni bugünlere' ye
tiştiren Allaha dua ettim. 

Bu büyük harbin gayesi ne 
hıristiyan ne de Avusturya idi, 
Alman mil'etinin varlığı mevzu 
bahsti. Bu büyük davada benim 
de bir nasibim olmalıydı. 

Avusturya ondusunda hizmet 
kabul etmedim, 3 nisanda Kral 
3 üncü Leopolda bir mektup ya
zıp Bavyera ordusunda yer iste
dim. 
Muvafık cevap atdm1 ve tam 

altı sene taşıdığım üniformayı 
tekrar giydim. 
Askerliğim sırasında bir tek 

endi5em vardı. Döğüşmek üzere 
cenheye geç gönd~ilmekteıı kor
k;;yor.dum. Alman ordu'armı_~ 
her zafer haberi geldikçe, gonlu
me bumın için acı çöküyor, key
fim kaçıyordu. 

Nihayet alayımız vaeifesini yap 
mak üzere Münihi terketti. 

O zaman ilk defa Rhin nehrini, 
eski düşmandan vikaye edilınesi 
lazım{(Clen, Alman nehrini gör -
düm. 

İlkbaharın hafif bir sisi altın
da, güneş Niedervald hey ke' inj 
gözlerimizde ışıldatınca, sabah u 
fuklarına bizi nakıletmekte olan 
va.g-0nlar boyunca bir vatan şar
kısının nağmeleri yükseldi. Kal
bim ı<öi\,sümü yarı.P fırlamak.!~
!.ercesine çarpıyor,-lı:albımc gog 
süm dar ge' iyordu, 

Flar,ıandiva ovalar ııdan birin
de ili. atc<::e girdim; ilk Jıeyecan 
geçtlk'en sonra ben de lıerke..s 
gibi, her an ölümün tepemde do
laşmasına alıştım . 

Ertesi kış (1915-l916) vazife 
hissi, tehlikeden kaçmak iste -
mek duy.gularıma galebe çal
mı~tı. Genç gönül'ü idim, ihtiyar 
bir asker olmuştum. 

Alman ordusunun birligi, be
raberli.iti. her fedakarlığa, her 
güçlüğe dayanması manevi kuv
vetimi arttırıyor, gögsümü kabar
tıyordu. Buna mukabil politika
cılara tahammül edemiyordum. 
Harp müddetince, itimadımı kı -
racak hiobir şeyle eşgul olmama
ğa kar'ir verdiğim halde, politi
kacılar beni çileden çıkarıyor -
]ardı. Kaf(ıt karalayıcı lar bana 
milli heyecanı soğutuyorlar gibi 

geliyordu. Alm an ordularının za
ferini duydukça yapılan büyük 
tez~hürat onların pek hoşuna git
miyordu. Bunlardan birini uzun 
kulıaklarından yakalayıp sağlam 
bir ipe bağlamalı ve direğe indi
rip bindirmeliydi. Milli hisıeri 
baltalamak istiyenlere Iayik olan 
muamele bu idi. 
Bundan başka beni sinirlendiren 

hir şey de, hükumetin sosyalist
lere yüz vermesi idi. Marks;zm, 
bir zehirdi, Alman ınille'i fu;,ün
deki tesirlerini izale için zecri 
hareket ve te~ebbüsler tazımdı. 
Her sosyalist kongresinde dün
ya i_şçileri a~asında l;ıirlik is' en -
mesi, 1914 te ameleler üstünde 
fena bir tesir yaptı. Vatan teh
likesi karşısında amelenin lbu va
tansever isvanından istifad~ et
mek gerekti. Cephede vatanper
verler ölürken, cphe gerisinde 
yılanın başı ezilmeliydi. Halbu
ki bunun aksine olarak impara
tor bu katillere elini uzatıyor, on
la•rı istedikleri!l!:i yapsınlar diye 
seııbest bırakıyordu. 

.{Arkası var) 

Hitlerin Nutku, 
Yeni Vazi) et 

l\·azi Almanya devleti ve hükfune
ti reisi Her Bitler, b eklenen nutkunu 
söylt:miş, bu nutuk dünyadak i bü tün 
gazetelerde neı;;reclilcrck lıükümetlcre 

ve m illetlerin umumi efkarı aradığt 

malüınah a1tnı~tır. 

Iler B itler. Lehistan harbini, Var
şova m ukavemet lni, m ec:l-•11 bazı saf
h alarile birlik te nazi Almanyanın 

görüşlerJne göre anlatmıştır . 

Versay m uahedesine 1 ı c u.nı eden, 
harbe bu m uahedenln haksızlıkları 

nın izalesini kabul ebniyen İngiltere 
ve Fraosanın harek etlerini sebep ola
rak gösteren Ilitıcr, 36 milyonluk 
Lehistaııda, halk ın % 15 mlkdarının 
Lehli olduğunu anlatmıştır. 

Şu suretle yarınki müstakl1 Lehjs
taııın b u esasa göre kurulmasından 

başka bir hal tarzının k abul ed il -
miycceği görülüyor ve Her Bitler, 
Ahnanya - SoVYetler münasebatın -
dan ve kararlarından bahsUe, bu ka
ı·arı vf' 1,apita1istlerin, İngiltere ve 
Fransanın bu ik i milleti. y~kdlğeri
nin r· ,.,:ıfii aleyhhıe tahrike muvaf .. 
f"' t:ımıyacaklarını bild iriyor. 

' '"ıalde, Na?.i Alınauyanın gayesi 
• r? Bitler bunlart be'j e~asta. 

lhı .ısa ediyor: 
Tar ihe, ırki esasa, ik tısadlyat"' da.

yanan hudutları, arzuları hakikat 
haıtue getirmek , t asd lk ettirmek. 

Şimdiki harbin sebeplerinin ikh
sadi oldufu keyfiyeti, Bitlerin şu 

s!Jzlerlle de teyit e tmektedir: 46 mil
yon n üfusa. sahip İnıUtere, d ünya 
~Yüzünde 42 nıllyon kilometre mu .. 
rabbal araEiye sah.ip olduğu h a.ide 
8~ milyonluk Almanya, 800 bin kilo
m etre murabbaalık araziye m alik ol
mak hakkından niçin mahrllm kıı1-

sın? Versay muahedesi harbe sebep 
gösterH.tyor. 

Bitler, lecavilaki,.hk ithamlarını 

~ürütmek için Alnıanya.nın, Baltık 

d evletlerl , Danimıu-ka., İskandinavya. 
Hollanda, Belçika, Yugoslavya, 1\-la
carlstan, Slovakya, faşist İtalya ile 
dostane mualıedelerini ve münasC' -
be tlerini delil olarak saymıştır , Frao • 
sa ve İngiltere lle arzi ve ırk i ihti -
13..fları bulunmadığını tekrarlamış -
tır. O halde? Bu harbe uiçln d eval!l 
etmeli? HJtler, şarkta ve carpteki 
Jıudutlarda Avrupa s u.illa avdet i~in 

kabulünü istf'iliii şarUaruıı yedi esas
ta hulasa. ediyor ve ayni s ure tle Av 
ruvada emnjyetin tem in ve tes isi için 
de üç gayey i, eboa-Sı i.ı.ah ty llyor. Bu 
esaslar , kıs ıınlar, n utkun tafsil i tile 
gazetelerde neşredlldiğinden bu•ra da. 
tekrarlamıyoruz. 

Bütün ihtilafların m ezkUr esaslara 
röre halli ve tanzimi icin Avrupa -
nın büyük devletlerinin bir konfe .. 
raus masası başında t-Oplanması is .. 
tennıektedlr . 

suf amcanın sözü de kulakta kü
pe olmalıdır. Amca: Erkek niha
yet erkektir. Ona lüzumundan 
fazla itimat caiz değildir der ya! 
Bunun çok doğru bir söz olduğu 
muhakkak. Beninı kendi ~-anaa
timca erkekler çocuk gibidirler. 
Da·ima suyunca gidilerek idare 
edilmeğe ve başını bir derde sok
maması için belli etmeden dai
ma gö;,önünde bulundurulmağa 
muhtaçtırlar. İşle misali ko -
can. Evlenmeden evvel, sağ ol
sun, ele avuca sığar takımından 

değildi. Fa,kat evlendiği günden
beri küçük meleğin üzerine gül 
kokladıysa iki elimi keserim. 
Unur ailesi erkelderinden biri 
için de bu mühim şeydır. Amma 
ben yine dediğimi :ılerim, Erkek
lere kat'iyyen itimat caiz değil
dir. Onun için küçük Melek gö
zünü açıp ta şu zr.ırı,gin kadının 
Galip ile pek sıkı fıkı dost olma
sına meydan vermese çok iyi et
miş -0lur! ... 

l'" rı r mi l'e umum i surette 
ge.leu ııaucrler, L lUerin n u tku
nun, incilte re ve F ransa.da müsait, 

\ınüır.;be t tesirle r ı us ule getiremedıği 

merkezindedir. Bu takdiı·de Uı tt ı arı , 

devam edecek ve şiddetlenecek har
bin ueUceleri tayin ve helledecek Ur, 
d~ne~ ;ur. 

(Arkası var3 l!AMİT NURİ IRMAK 
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ATATÜRK'ÜN 
~SON GÜNLERi 

1 
Yazan Rahmi Yağız Tefrika: sD 

Ebedi Şef, Su Alındıktan Sonra, Hastalığın 
Normal Bir Sahaya Döneceğini Sanıyordu 

Kamutay azaları bir saat süren 1 
bu nutkun kıraatini huşu içinde , 
dinlemifler, Başveki.'.in nihayet 
cüm.eyı telaffuz e<jişinden son
ra Ebedi Şefe tazimlerini arzet
me•ıni istem lerdi. Başvekil bu 
işi de yaptıktan ve nutku kıraat 
vazifesini başardıktan sonra An
karada )<alarak Başvekalet işle
rile m~_,ıul oldu. 

2 Te~" nisani 938 çarşamba gü
nü eskı Gelibolu mebusu ,.e mu
harrir CeW Nuri öldü ... 

Uzun yı!Lar mebus'.uk vazife
sınde bulunan Celal Nuri bütün 
memleke.ün tanıdığı bir muhar
rir ve gazeteci idi. 

Yüksek tahsilin~ Avrupada ik
mal ede.n •bu muharrir matbuata 
ıntisap etmiş, yıllarca gazeteci
lik yapmış, evvela (Ati) isimli 
gündelik bir gazete çıkarmış, 
sonradan bunun ismini (İleri) ye 
tah \'il ederek senelerce kalemile 
Türk irf_!nına büyük hizmetler 
!'Örmüştü. 

Milli mücadele senelerinde İs 
tanbulda gazetesinin başında va
tan ve memleket namına büyük 
çalışmalar gösteren Celal Nuri 
zaferden sonraki intihapta Geli
bolu mebusluguna seçilmiş, iki 
dene Millet Meclisine iştirak 
ederek bu devre ve müteakip 
deYrelerle 936 yılı, intihabatına 
kadar te rii vazifesine de,·am et
mişti. 

93ô intihabatında artık yaşlı
lıl!ı \'e yıllarca süren faaliyeti 
~ üz ... nden teşrii vazifeye deva
ma vazıyeti müsait olmadığını 
ileri sürerek Millet Meclisine iş
tirak etmemişti. 

fifliyeceğini, hastalığın normai 
seyir sahasına avdet edeceğini 

kanaat halinde buluyordu. 
Halbuki hekimleri teliş ve deh

şete düşüren bu mesele netice 
itibarile Ebedi Şefin kani olduk
ları şekle değil, vahim bir niha
yete müncer olmak kabiliyettey
dı. 

Hekımler bwıu yakinen bil
dikleri için Alatürkün izhar et
tiği arzu ve emre yine büyük 
kurtarıcının sıhhati namına he
men kabul ve icra sözü vermiyor
lar, bir türlü bu işe yanaşmak 
istemiyorlardı. 

Ebedi Şefin müdavi hekimle
rine kat'i emir ve arzularının bil
dirilmesini müteakip hekimler 
bir ~ğızdan: 

- Böyle •bir meselede, Ulu Ön
derimizın sihhatini düşünmek va
.tj,yctinde olan biz hekimler he -
men icra sahasına geçemeyiz. 
Bu iş etrafında müşavir hekim
lerin de iştirakile so.ıı bir konsül
tasyon daha yaptıktan sonra an
cak ittifak kabil olduğu tak.dir
rına ba~\'tlrmak vaziyetinde bulu
nuyoruz. Emir ve müsaadenizle 
bir konsültasyon yapalım! 

Demi ·!erdi. 
Makul bulduğu bu cevap karşı

sında Ebedi Şef hekimlerin isti
şaresine izin vermiş. orrlar da sa 
ni konuşulmağa koyulmuşlardı. 
konuşulmağa4wyulmuşlardı. 

Meselenin mahiyeti yine ev
velki gibiydi .. Savarona yatında 
ikide birde Ebedi Şefin göster
diği arzu üzerine münaka~a mev
zuu halinde ele alınan bu su al
ma meselesi her seferinde menfi 
bir netice ve karara bağlanmış 
Atatürkün aziz sıhhatini tehli -
keye düşürecek, onu ebediyete 
sevk ve ala edecek bu kararı 
hiçbir hekim tasvip etmemişti. 

~Arkası var) 

Ebedi Şef, Celal Nurinin ö
lümi.ıııü haber aldığı zaman mü
teessir olmuş, onun hakkında tak
dir ifade eden bazı cümleler söy
lemisti. Ayni günde Cumhuriyet 
bayramı münasebetile tebrik gön
deren ecnebi dev:et reislerile hü
~iımdarlarına Ebedi Şefin ceva- ,-•••••••ım•••--... -
bi telgrafları yazıldı. 

Bunları da Ebedi Şef birer de- LOREL ve HARDY 1 
fa göıden neçiriyor ... umumi ka
tibe yapılacak ilii.veleri işaret e-
dilerek iade olunuyordu. HARBE G 1 o,. y o R 

Tesrinisaninin biıi"ci Salı gü
nu, Arık.arada Mtllet Meclisinin 
kış ıçtıma devresine girişi ve E
bedi Şefin gönderdiği yazılı nut
kun kıraat olunuşu cereyan e
derken İstanbulda, Ebedi Şefin 
bulundu/!u D9lmabahçe sarayın
da da tedavi h!'yetini teliı.sa dü
şüren bir hlıdisc. cereyan edi:vor-
du. 

H dise ~undan ibaretti: 
1 Te;rinisaııı sabahı. geceyi 

nisbeten iyi geçiren Ebedi Şef 
sabah vmlaoını yapan müdavi 
hekimlere artık >U) un kat'i ~e
kilde bir hal netıcesine bağlan
masını emretmiş, kendisine faz
la ıztırap veren suyun muhak
kak alınmasını istemişti. 

Hekimler, birkaç aydır itiyat 
edindikleri şekilde Ebedi Şefin 
bu arzu ve emirlerine tıbbi mah
zurları saymağa ba..,lamakla ce
vap vermisler. fakat Ataıürkün 
bu sefer buna kat'iyyen karar 
verdiğini belirten müekkit emir
leri karşısında müşavir hekim -
!erin de iştirakile bir konsültas
yon yapma/:ıı kararlaştırmışlar

dı. 
Atatürk; ı:ıerek bünyece zıi.fi

yetı, gerekse kendisini üzen ız
tıra,bın vücudünü .bu suya ham
Jedivor. su alındıktan sonra ha-

Onlar da seferber oldular ve 

SARAY Sinemasında 
\'aılfcl 
Türkçe 
filimde 

askf'rfyt>lt>rinl yapıyorlar 

sözlü olan bu tımsalslz 

bütün seylrcll•rl •ğlar-

casına güldürüyorlar. 

ilaveten: 2 MECKEY - MOUSE 

ve FOKS JURNAL en son 

dfinya havadisleri 

Bugün aaat 11 ve 1 de tenzilatlı 

matiDeler •••• 

Harp Şiddetleniyor 
Bir Alman Tahtelbahiri Batırıldı 

(Baştara!ı l ınci sayfada) 
.'\tıu u l'&rp cephe inde taarı·uza 

cr('meie karar verdi.ii takdirde bu 
kararını birka(' l'Ull sonra sulh timid
leri lamandl€' kaybolduktan • sonra 
ta.tbik rdeceği ..,Oylenmektedr. 

BİR İ:\GİLİZ VAPlRU 
BA'flRILDI 

1.ondra, 7 (A.A.) - 876 tonluk 
G1e-tarr bunindekl İncili~ vapuru. bir 
.ı\lman 1aht<"lbahirl tarafından tor -
pillenerek batırılmı hr. 

OSLOV GRl'Pll DEVLETLERİ 
KopenhaK. 7 (A.A .. } - Rltzau a .... 

Janı,ının bildlrdiflne ırörft Oslo g-rupu 
dr\'letl~ri araıunda yakında cereyan 

rdC'Cf'k müzakereler esnasında bita
raf ıremilf'rin torpilltnmrslne ka1"Şt 

Almanya nezdinde mı.i!jterek bir te -
tt'bbllste bulunulması mevzuu bab
soınuyacak. sadece fenni ve adli ma.
b.iy r'He bazı meseleler tetkik edile -

tektir. Bu muzakerelrr. sadece geçen 
ay Brükselde ba hyaıı müzakerelerin 
devamından ibaret olacaktır. 

Londra, '1 (A.A.) - iuıiliz kıtaa -
tının Fransaya nakli ı-ece gündUı a
rızasız \'e hii.disesiz devam etmekte
dir. Bu ınuazzam i~in nuıvaffakiyetl 
önümiızdl'kl Perumbe ~üuU Çem 
berlıt.yn ta.rafından A\•am Kama 
rasında tl'barüa ettirilecektir. 

FRANSIZ TEBLİGİ 

Paris, 7 (A.A.) - '7 Teşrinievvel 
aksam tarihli !eblll: 

Moztl ile Sar ara. ında lk! tarafın 

top('u faallyell olmuştur. Deuks -
Ponts'm ttnubundaki mıntakad" kar

şıhklı keşif kolları faaliyeti kayde -

dilmiıı;tlr. 

Teşrinievvel ayının ilk haftası 
icinde Fransız bahriyesi, Atmanyay \ 
cttmekte otan otuz bin ton esya mti.
:;adere etmiştir 

f K O A M SAYFA - 3 
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. . 1 +JAC c~ c, Zf!\L;n 
Havasın Verdiği 

Bir Haber 
Amerikalılar Hitlere 
İtimat Edemiyorlar 

Yazan: Kemaleddin Şükrü Tefrika : 4 9 

Gece Gündüz Şarap İç~n, Kadın Koyn~ndan 
Çıkmıyan Halife Velid'in Başı Kesi mişti 

(Baştaraiı ı inci sayfada) 

Alman siyasetini ve e?.Cümle 
Von Ribbentrop'un Moslrova se
yahatini gayri müsait bir tarııda 
tefsir etmiş oldu~ için, Türk 
matbuatının yola getirilmesi 18.
zımdır. 

Türkiyenin siyaseti, Alman a
leyhtarıdır. 

. Ni.hayet, Almanya, Türkiyenin 
Ingi!tere ve Fransa ile olan an
laşmalarının manasını anlama -
maktadır. Ve Türk mahfillerinin 
bu hususta verdiği izahat, sami
miyetten aridir. 

--00000·--

İzmir Hattında 
Müsademe 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
diğerleri de az çok zedelenmiş
tir. 

Yolcu trenindeki yolculardan 
bir kişi ölmfuıtür. Katar memur
larından Mustafa oğlu Cemal a
teşçi Mustafa, yolculardan sabık 
Marmaris posta müdürünün kı
zı 25 yaşlarında İftihar da yara
lanmışlaııdır. 

Müddeiumumifük tahkikata va
ziyet etmiştir. Yolun enkazdan 
te.mizlenmesine başlanmıştır. Bu 
gun saat 13 e kadar seyl'Üıseferin 
tekrar taşlıvacai(ı beklenilmek
tedir. 

!Baş tarafı l iru:i sııyiada) 
nı kaydetmektedir. 
İsviçre matbuatı, nutkwı ikna 

edici mahiyette olmadıi'nna işa
ret ediyor. 

Rumen matbuatı, Hitlerin sa
rih sullı tekliflerinde bulunma -
dı&ı kanaatindedir. 

Yugoslav matbuatı Alman tek
liflerinin müttefikler tarafından 
nazarı itibare alınmıyııcağını 
çünkü bunwıla Hitlere emni : 
yetleri kalıınadJğını yazıyor. 

Bulgar matbuatı. Hitlerin sarih 
tekli! rde bulunmaması dolayı
sile inkisara uğramıstır. 

AMERİKA HİTLERE 
İNANMIYOR 

Va<ıngton, 7 (A.A.) - Kapi
tol kulvarlarında ayan ve me
busan meclislerinin azası ŞU nok
talar üz.erinde mutabık kalmak
ta idiler: 

1 - Hitler'e itimad etmeğe im
kan yoktur. 

2 - Hitler'in nutkunıda suih 
müzaıkerelerine giri~ek imkanı
nı verecek bir temel yoktur. 

Birçok mebuslar, Hitler'in Av
rupa'da tecrid edilıniş 'bir vazi
yette kaldığım beyan etmektedir. 

Ayandan Borah, Hitler'in vaid
lerine itimat cderniyeceğini söy
lemiş1ir. Müstakil mebuslardan 
Norris, Fransa ile İngiltere'nin 
Hitler'in vaidlerine kanılacakl.a
rını zannetmediğini beyan etmiş
tir. 

Demokrat ayandan King, ~öy
le demektedir: 

- Hitler'in tekliflerinin sami
mfüğine itimadım yoktur. Müt
tefikler, harpten vazgeçtiıtini is
bat edinciye kadar ve Polonya'nın 
istilası muka'bilıinde tavizat verin 
ciye kadar kendisine inanrnıya
caklardır .• 
cHİTLERCİLİÔİ EZMEK• 
Melboume, 7 (A.A) - cArgus• 

gazetesi yazıyor: 
Simdiki halde sulhü temin et

menin imkanı yoktur. Çünkü sulh 
bu şeıait aı.tında yeni slrgüzeşt
lerin mukaddemesi olacaktır. Bi
zim için yapılacak bir tek şey 
vardır: •Hitlerciliği ezmek.• 

IRKİ ŞARTLAR 
Paris, 7 (A.A.) - Hitler, dün 

Polonya'nın .Jrki şartlarının ten
siki vaz:feslnden bahsettikten 
sonra derhal bu vazıfcnfo bü•ün 
şarki Ye bütün cenubu arki Av
rupa'ya teşmili lıizrm_ııeldığini 
iJJı,,e etmiştir. Bu mıntakada muh 
telif ırklara mensup birı;ok in
sanlar bulundu~ ve her yerde 
ırki okaityetlere te•adür' edil
diıl'.i doi"rudur. 

Halk, km hır kuvvet meydana 
getirinceye kadar gizliden gizli
ye Yezit bin Abdülmelığe oiita 
başladılar. 

Her r~ekadar Yezidin kardeşi 
Abbas, Is..ıim içinde yeni yeni 
felaketlerin zuhurwıu •ezerek 
Yezidi bu davadan vazgeçirmek 
istedi ise de dinliyen kım?. 
Diğer taraftan Emevi ümera

sı Yezidin saltanata sahip olma
şını istemedikleri için mutemadi
yen Velidi kışkırtıyorlar ve Ye
zidi öldürmek içın tertibat alıyor
lardı. 

Bütün bu ihtiras kazanı kay -
narken ha.k ne yapıyordu• 

Ne vapabilirdi ki, zaten ... 
~imdiye kadar birçok tarih 

m.salleri ııörduk kı, Arap balkı 
kovun sürusü ı;ıibi, .stenılen ta
rafa sürüklenivordu, Ona sade
ce, velev ufak obun, bır menfa
at hedefi 11<0.terdm mi kfilıydi. 

Bunun üzerıne bi.r de şamda 
şiddetle hüküm süren v ba has
talıgını ilave edecek o ursak A
rabist anın üzerine ciıkmüş olan 
kargaşalık vlikürün ağ.rlığı ko
lavlıkia anlaşılır. 

* Yezit, tam ,stcdiği gibi bir kuv
veti elde ettigine ak:ı kesince he
men harekete geçti. 

Şaıı;ıda vebadan kaçan halk 
şehri boşalttığı için orada kim
se kalmamıstı. 

Yez:din askerleri Şama hücum 
ettiler. 

Velid, tehlikenin büyü - üğünü 
anladı. 

Bu Defaki Nutuk Cok Mühim, Buna Yarım 
Tedbirlerle Mukabele Edilemez! 

Hitle;: Çekoslovakya'da ve Po
lonya'da Alman eıkalliYetlerini 
müdafaa etmek lüzumundan bah
setmiş ve fakat bu iki memleket 
müdah_aleı;i Alman.va dahilinde 
yeni ekalliyetler i.lıdas etmek
ten başka bir netice \'e~memiş
tir. Po!.onya'da, •bilahare yok edi
len 36 nıily.,;)luık bir kütle için
de yaşıyan 700,000 Alman \'lU-

dı. Hitler tarafından dün ilan e
dilen pürüzleri düzelten, prog
ramı P;.riste bunun ıç n azami bir 
ihtıvatb karşılanıyor. Hitl"r şim
dikı başka Alman ckallı:yctleri 

de bu muştur. Fakat bunlar n ne
relerde olduklarını soylemı,or. 
Çünkü Avrupa'nın cemı];ıu şarki- ' 
sindeki Alman ekalli\etlcrininı 
miktarı ~hcmtl' ı;o'sizdir. 
HİTLERE VERİLECEK CEVAP 

Kacsa kaçabilirdi. Fakat sal a
nat hırsı onu olünciye kadar tah
tın eş'ğme bağlamıştı. 
Kacmapı. 

Yezidin askerleri sarayı çe\.~ir
diltr ve ancak bu andan ıtibaren 
dir ki, sarhoş Halife ayıldı. 

(Baştnrafı 1 inci sayfada) 
yetle reveezllk addf'ttiğimiz nutukların 
çok fevkinde ve müsbet esasJ:ıra müs
tenit olduğuna hükmeylemekte te -
reddüt göstermedik. 

Alman devlet reisi buliin Avrupa
da, hatta. cihanda. istesek de. isteme
sek de, tehdidini ikaa kadir, bir adam 
mahiyet ve kuv\·etlnl ihraz etmiştir. 

Bir kere bu adamın, yapmak is
tediği. !jeyleri c;ok esash surette ha
zırladıktan !llonra fillyata ı-lrlştlğ-ini 

ve ondan dolayı da daima muvaffak 
olduğunu kabul ve tasdik etmek za

rureti vardır. 

l\Iesel:i. (biz Lehistaııı üç hartada 
imha edecek kuvveti haizlz) demesi, 
evveli Lehlstanın askeri kuvvet ve 
kabilJyetlnln derecesini tam olarak 
öl(müş ve tesblt. etmiş bulunduğunu, 
sonra da Alman ordusunun bu işi 

behemehal ba racaiına itimat et -
mektc de tam isabeti oldufunu, ba. -

rlz urette g-östermektedlr. 
Hitlerin hesaplarında bu kadar isa

bet göstermesine mukabll, demokrat 
de\•leUcrln de Lehlstana bir gün an
sızın kendiliklerinden a('ık bir (ke

falet. bonosu) verirken btloi.kis hesap
_larında çok yanılmı~ bu1unduklarını 
ve Lehistanın askeri kuvvetleri ve 
mukavemet kabiliyeti hakkında en 
iptidai bir fikre bile sahip olmadık
larını Ulraf etmek icap eder. 

ve l\I. Bitler için tarih nazarında bir 
şeref vesilesi olup olmıyacaiına ge
lince, onu münakaşaya bile Jıacet 

yoktur. Bu müthlş tacia hakkında 

rnütemeddİn beşeriyetin buc-ün ver
miş olduiu hükmü kat'i, şüphesiz 

._Yarınki tarihin de hükmü olaf'akhr. 
M. Bitler bu nutkunda ıstediti şey

leri ve &'JdecetJ yolu ('Ok a Jk iuh 

etmektedir. Alman devlet reisinin 

büt.iln bu istediklerinin kuvveden fiile 

çıkması ise Avrupada hio bir millet 
için bundan l.ionra. mihtakil mevcu
diyet ve hürriyet kalmama ı, yani a
şağ"ı yukarı bütün beşeriyetin btik~ 

ba.Hııin tehlikeye dÜ'fJlıesl deınektlr. 

İşte 1\-1. Bitlere yarın cevap ,.er -
meğe kalkışacak olan karşı cephenin 

siyaset adamları meseleyi yalnız bu 
noktat nazardan mütalt'a etmek mec
buriyetindedir. Fakat iş yalnız mü -

talea serdetmek ve (kefalet) ver -
mekle bitmez. Ath;i çok muzlim gö _ 
rünen bu da,·ayı halletmek için yine 
l\lösyö Bitlerin tanını takip etmek
ten, yani onun rlbi ne yapacağını 

kat'i surette tayinden sonra icap e
den harırhkları, teenni ile deiil, sü
rat ve azimle ikmal eylemf'kten ba1-
ka care yoktur. 

Bundan sonrası l('in butüıı cihanın 

demokrat devletlerden bektedlfl söz
den ziyade işte böyle filiyat ve tatbi
kattır, 

EBUZZlY AZADE 

Velld 

Londra, 7 .(A.A.) - Çember -
!ayn, önümüzdeki ha!.a bida- 1 

yf'.indc parlamentoda Hıtlerin 
sulh tekl'f!crı hakkında be,·anat
ta bulunacaktır. 

Baş\·ekilin bu be.,·anatı ·apa
cağı tarhi henüz kat'i o arak tes
bit edilmemiştir. l\laamafih Çem- 1 
berlayr'ın pazartesi ı:üü bazı i -a
retleri muh'evi kısa bir beyanat 
yapması ve tam beyanatını çar
şambaya bırakması pek muhte -
meldir. 

İngıltere hükılınevinin kendi _ 
sine bırakt:ğı düşünce payı, Ra
yiştag nutkunu tetkik end~esin
den başka mülahazalardan ileri 
gelmekl<-Oir 

İngiliz hükumeti kın he ey -
de evvel rr enu" bahis o acak 
ciha· Almanya ile muzakerelerin 
beyhudeliğine, bazı unsurları 

müttefiklerden daha az kani bu
lunması muhtemel olan bitaraf
lar efkiırı umumiyesine şurası
nı göstermelktedir ki, İn~ıltere, 
bu kararın uzun uzadıya düşü -
nüp müzakere etlikten ve bugün 
başka bir hal çaresinin mevcut 
bulunmadığına kanaat cetirdik
ten sonra vermiştir. 

Soıı bır kuYvet olmak, üzere 
üst üste birkaç tr.s şarap daha yu
varlad!ktan soma sarayın damın
dan kacma , hiç değilse hayatını 
kurtarmak i>'edi. 

Fakat geç kalmıştı ... 
Yezıdin askerleri saray kapı

sını ktrarak ıçcrı daldılar. 
Eller;nde kınlarından s.yrılmış 

palalar, oda oda Velidi arıyor -
lardı. 

Önlcrıne varı çıplak ve korku
dan gözleri faltaşı gibi açılmış 
bir cariye çıktı. 

Bu, Velidin cünbüş sermayele
rinden birı idi. 

Silahlı askerleri görünce kor
kudan vere kapandı. 

- Aman .. Bana bir şey yap -
may;n .. Size Velidin kaçlıJ:ı yeri 
gösteririm .. 

Diye 1'aykırdı. 
Bu cariveyı önlerine katan Ye

zidin askerleri dama çıktılar. 
Tam vaktinde gelmişlerdı. 
Velid. damdan ip sarkıtarak 

kacma.1(a calışıyordu. 
B;r an icinde. mirasyedi \'e sar

ho~ Halifenin kafası kesildı. 
Samın zevk Ye sefahat merkezi 

olan Hilafet sarayının damı üze
rinden olıir ses aksetti: 

- Ey nas! ... Gece gündüz şa
rap içip kadın koynundan çık -
mıvan Halife Velid katlolundu ... 

Velid. Yezidin amcıızadesi i
di. Sarayının damından kaçmak 
üzere ıken yakalanıp katledil -

Bu viikıalar ve hakikatler gözö -
İıünde bulundutuna ve hatta henüz 
dumanı da tütmekte olduğ"una. naza
ran, biz Alman devlet reisinin son 
nutkunu da, diferlerj ribl c-evezelik 1 ----------

::~:::~·oka:::;:;~. ~:;ı;::dt:~~ LA"" L E S 1 N E M AS 1 N 1 N 
slrlere biraz Jıayrette kalmıyoruz. 

Halbuki bu nutku, daha dün ne 
yaptı.it meydanda olan bir adamın, 
yarın da ne yapabileceii hakkında 

bir delil ve mikyas olarak ka~uJ et
mek en basit bir mantık muktezasıdır. 
Bizhn iimiyane bir (Perşembenin ge
lhJi Carşambadaıı bellidir) sözümüz 
vardır öl, hakikatte te<"rübeye müste

nit olan bu hakimane ~özll, bugünkü 
mühhn ve tehlikeli vaziyette hilkü
met. adandarı kulaklarına küpe yap
malıdırlar. 

• Tutkun lhth:a ettiği mütenevvi ve 
1 

karıı;ıtk dava \'e İddialara relince on
ları birer birer tahlU Y!' tefsire böy-
le bir iki sütunluk yazı mütehammil 
olmadı(ından, onun yalnız umumi 
manası hakkında rikrtmlıi s0y1emek-
lt> iktifa mecburiyetindeyiz. 

Bu nutkun bir kere evvelce zanne
dildiği ıribi aleide ve müphem bir 
tarzda ~ulh istemek i('in değil, fakat 
bilhassa muayyc-n nıeseleler üzerinde 
nıuayyen kararları bildirmek için 
tertip V!' irat edlldlflne şüphe yok -
tur. Saniyı-n bunun1 yine her türlü 
intizar, lıllifına bütün dünyaya ve 
hassaten İnılltereye meydan oku -
ınak i('iıı söylenmiş olduğa da anlası
hyor. Bu açık meydan okumanın he, 

yukarıda izah ettllimlz ve('hlle, ka -
zanılan frvkalide kanl1 7.a.ferln ver
diği gururdan ileri g-eldil"lne de "üp
he vo"ktur. 

LE"hlı;;;tan zaferinin Alman milleti 

, 

Size hazırladığı büyük fırsatı kaçırmayınız 
Bugün Şaheserler serisinin 2 büyük filmi birden 
BETTE O AVI S'in Yarattığı FRED ASTAIRE - GINGER ROGERS'in 

1

, 

GUnahklr kadınların hayatı En son en mükemmel filmi 

Damgalı KAoıNLAn Brodvay JE_lill!Aoı , 
Seanslar : 1 • 4 • 8 Seanslar : ·11 • 2,30. 6 • 9,30 

ilaveten : En son harp raporları M E TR O JURNALDE 
?W-• Bugün saat 11 ve 1 de tenzili•lı halk matineleri C 

1 

Dünya sinemacılılfının en güzel filmi ••••••••••
NORMA SHEA~ER ~ TYRONE POVER'ln en bUyUk muvaffakiyetl 

MARIE ANTOINETTE 
Şaheserl•r ,aheserini yalnı:ıı 3 günd• 

o P IE K vE M EL IE K Sinemalarında 
219115 kişi ıeyretaiş, alkışlamış ve bu kadar neha bir filmi a&la görmediklerini söylemiştir. 

Bu filmin 2 devre ve 17 kısmı birden gösterilmektedir. Seans 
saatlerine dikkat : 11 • 1130 • 4 • 8,30 ve tem 9 da 

DiKKAT : Muhterem müşterilerimizin muhakkak surette aeam b&flarıDda gelmeleri rica olunur. 
Bugiln aaat 11 ve 1,30 da teasilitlı aatiıeler vardır. 

1 ınesi üzerine hiliıfet ve salta -
nat Yezıde g ti. 

Yezit, askerleri ile beraber Şa
ma girmemi ·. Veba hastalığı -
n.a tuıwmak korkusu onu mu -
vakkaten saltanat merkezın<len 
uzak tutmuştu. 
Şamda harp oluyordu. 

. Bu ?arbin netıce>1 acaba ken
di lehıne mi tecelli edecekti? A
caba Velit teslım olacak \'e .Ye
zıt nihayet hilafet postuna o.. 
turacak mıydı? 

İşte bu üz tin t ü ve endişe için
d.e olan Yezıae amcazadesınin ke
sık kafasını getirdıler 

Herif, genış btr nefes aldı ve 
Allaha ükretti! 

Yezit: bı.ı~.n bu hırsına rağ _ 
men tunedıı;ıı hııMet sedırinde 
allı ayaan fazıa ka.amad .. Bu kı
sa muddet icınde de Ara'b sten 
tekrar çorbaya dondu. 

J..L ... dJ.ç , ~t ttı, artık kılıç 

zorur:a b~ • , pazu.,un.a gu
\·enen o makama • Ko.uıl.rdi. .. 

Yer yer isy ar ,G. baş ı) ordu. 
Bunların arasınaa, iı aiırülen Ha
lile Ve'1d:n ın ıkamını aımak i
çin avakıananJar da var .. Bu gü
ruhun .,,eba " • da E c"zıre Yali
si l\!ervandır. 

Mervan, katled.len Halilcyi 
kurlarmak istemış 1 at geç kaJ.. 
mışlı. Bu sebepı..,n ı eııde biat 
etmiyor \'e l:ıa~kaıdırıyor. 

Maksat ma,um: lntıkam al -
ma~ değil, faka, bu sevda ile 
başına ır.aktul Ha.Je tar f!ar -
!arını topıamak \'C Ycuu.e galebe 
çalarak .sal anata konmaı<. .. 

Altı ay suren, k., , fakat '1U
rültüıü pa~~rL!l• b~r saıtanai. ha
yatından sonra gozu.nu ) uman. 
Yezidın v r -,e karde.ıı İbrahım 
geç:yor ... 

Mervan ıçin yenWen gun doğ
muştur. Hiçbır şeyarn ) ılınıyor, 
ne yapıp yapıp mutlaka saltana
ta konacaktır' ... 

Onun bu inat ve her me~akka· 
te tahammulü yuzündendir k:, 
isminin kuyruguna (Hımarı la
kabı takılmıştır. 

Nıhayet meram:na da nail olu
yor ... 

Büyük bir kuvvetle Şama gi
riyor, halkı ve ha k ıle bera!:ıer 
l:lafüe ibr- imi kc;d.. ın bıata 
mecbur kılıyor... · 

Men·an, bu suretle meram ye 
maksadııı.a naıl olunca dıişüniı -
yor: 

(Arkası ,·ar) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!".!!! 

Musiki Terbiyesi 
usikl terbiyesi di1·e tercüme ,.e 

rivayete IÖre ,-ayet rUı.el bir kitap 
('ıkmı .. llenUz gormrdim amma. bu 
gün rlim değerse ,undan bir tant" de 
ben alıp okuyacatım.. l."ine bunun 
&'&Yet g-üz.el bir tf'l' ol~uiunu riva et 
edenin .sözlerin~ itimadım olduiu i -
çin sanıyorum ki bu gu7el kltapt:uı 

ben dr hem. çok leuet atacaftm hrm 
de musiki. mu. lifi terbl~•esl, mu ... iki 
zevki hakkında yeni y,ni birçok ŞC'';;

ler ö(reneceiim. 
Benim, şimdi dUd:lm şudur ki y•

ni ('ikan bu kitabı, i-.tanbuldaki ~'J.
yıları, son zamanda pek a.rtmı ve 
ıittikfe artmakta olan bütun rad) o, 
rramofon, aa:, cas, bailama. cura ve 
hatti davul, 2urna meraklıları da 
hemen bu kitaptan birer tane edinip 
sayfalarına ~Oylr birer l"ÖZ crzdlr -

sinler. 
Geçende yiu~ bu sütunda seve se

ve, sevine seTlne ve <"an ve ~nül
deo lenet. sevk duya.rak tah is etmlt 
olduğum bir Anadolu g-elin havası ve 
bundan önceki mus!kiye dair yazda
rımda ayrı ayrı J~imlerlnt saymu; ol
duj"a.m, o ayardaki nefis alaturka. 
musiki partalarınııs müs a olmak 
üı:ere son samanlarda ne kn·ır zıvır 
şeylerle kafam.ıı- dal'"ula dönduruhı

yor. 
Jlelt'. kafalarımızı davul ,.,,~ a ka

zana dOnduren. zhinler1mlzl musiki 
duyru undan ('elen \"e cöniıllerfmi?I 

uai"m.e. aht'nk denll<'n Şf')'lrrden so -
ğ"utan bu çeşit kıyar ı:ıvır parçaları. 
sanki birer mata ·veya "?ikarmı gibi 

yollarda. ~okak aralarında lıeın de 
bed.l\·iz.la ıerennümr kalkı.şmala:ı 

kabak l.a.dını da ıect.i de bu hal. ar
Ak nthları.mıu. bayır turpu (eııı:nı:si 

vermeie bafladı. 
uenüz sayfalarını &<•rmt'dlğlm bll 

kitap, eğer denildi.ti kadar herk 
ınaslkl terbb"t \'e stvki \'trt'Cf'k a -
:ranl.ı bir kila- o. imdi tam zama
nında f.'ıkımt df'Mt:kUr. Fakat tıaka
luo., b mu ltlm oku.yar k, kim dlnU
Yfet:' bana kalı.r a yine herke~. bil
dij1. ı okuy~.ak \'e dinleytnler de 
yiof ıları dinliye<'tk! 

OS:\IA._, C'E. IAL KAYGlLI 
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• 



' SAYFA- C 

Fotoğraf tahllllerl 
Bize fotoğrafınızı gönc'eriniz 
kim olduğunuıu söyliyelim 

NEC. fETTİN VARIM (Malatya) 

Ktndl halin -
de bir llp. Fa
kat arkadaşları 

arasında çok 
takdir ister. Gü
zel sa.n'ata kar
,. meyli fazla -
ladn-. İntizamı 
sevor. Şık cı -
yfnmek emelin
dedir. Kendi 

bile-isine ve ze
kasına çok ı-üvenlr. 1\Iağrurdur. 

1f 
SAİM ERSOY (Anadolubisar) 

Güler 
bir l'enç. 
sohbettir. 

yüzlü 
Hoş

İ y ı 
kalplidir. Bas .. 
sastır. Güzel 

nn'atlard&n bil
hassa musikiye 

ve edebiyata is
Udaclı farlaclır, 

Çalışkandır. Tak 
diri çok sever. 

[<9t:~ı 
Hangisi? 

01ı:u;ruco1anmızda.n ismini yazdır
mak lstemiyen bir Bayan 1uıyor: 

- DemJryoJlarında bip seyahat et
tiniz mi? Her istasyonda bir hala 

vardır. Bu lııılalann üstünde hala ol
dutunu Pstereeek bazı işarettir r;ö ... 
tü.yorua. İşte bunlardan bir kaçı: 

( V. S. - Ba:rımlar Baylar - Kadınlar 
Erkekler • Hanımlar Beyler - 00) 

Acaba Devlet Demlryolları bunlar
dan birisini kabul ederek bütün ba
laların d2erine a7ni rumuzu koya • 
mıs mı? 

Şehir 

Tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 

8/10/939 Pazar 
gündüz saat 15,30 da 

8/10/939 Pazar günü akşamı 
saat 20,30 da 

ROMEO-JtİLYET 

* İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISl\IlNDA 

8/10/939 Pazar gündüz 
saat 15,30 da 

8/10/939 Pazar günü akşamı 
saat 20,30 da 

İKİ KEKRE İKİ 
9/10/939 Pazartesi günü 
akşamı saat 20,30 da 

İKİ KEKRE İKİ 

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

Son Telgraf Basımevl, 

SATIŞ İLANI 
fstanbul Beşinci icra Memurluğundan: 
Yusuf Zahir ve Mehmet Sadi tarafından Vakıf Paralar idaresinden 

23110 ikraz No. sile borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek 
gösterilmiJ olup borcun ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verilen 
ve tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 250 lira kıymet takdir edil
mjş olan Hasköyde SüUücede Mahmutağa mahallesinin Hamam sokağında 

eski 38 yeni 44 No. 1ı Beyazıdı Veli vakfından sağ tarafı Haşim veresesi 
menzili ve bahçesi sol tarafı mukaddema Tosun elyevm Müı·teza ve Ha

san kahyaların menzili bahçesi ve bazen mükaddema Fazıl veresesi elyevm 
Ayşe ve Emine K3.ni'ye ile Abdülkerim arsaları, arkası kısmen Remziye vesai
renin menziJ ve kısmen Dervis veresesi bahçesile mahdut zemini mail mevkii 
yüksek ve iskeleye uzak olup içinde kuyusu bulunan 1800 metre murabba

ındaki arsanın tamamı açık arttırmaya konmuş olup 16/ 11/ 939 tarihine 
rastlıyan Perşembe günü saat 14 ten 16 ya kadar Yeni Postahanede adliye 
binasındaki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma bedeli mu
hamen kiymetin % 75 şini bulduğu takdirde gayrımenkul en çok arttıranın 

üzerine ihale edilecek, aksi takdirde enson arttıranın taahhüdU baki kalmak 
üzere arttırma 15 gün müddetle temdit edilerek 1/12/ 939 tarihine rastlıyan 
Cuma günü saat 14 den 16 ya kadar yine dairemizde jkinci açık arttırma.sı 

yapılacak ve bu ikinci arttırmada da arttırma bedeli muhamen kiymetin 3 
75 &ini bulmazsa borç 2280 No. h kanun hükümlerine göre beş müsavi tak
sitte ödenmek üzere tecil edHere~ satış geri bırak1Jacaktır. 

Satış peşindir. Taliplerin arttırmaya girmezden evvel muhammen kıyme
tin o/o 7 ,5 nisbetinde pey akçesi vermeleri veya milU bir bankanın teminat 
metukunu ibraz etmeleri lfı.zımdır. 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait tenvirat, tanz.ilat ve tellftliye resimleri 
ve vakıf icaresi satıs bedelinden tenzil olunur. 20 senelik taviz bedeli müşte
riye aittir. 2004 No. h İcra ve İ!His kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
fıkrasında bu gayri menkul üzerinde ipotekli alacaklılar ile diğer alAkadarla

nn ve irtifak hakkı sahip1erinin bu hak1arını hususile faiz ve masra1a dair 
olan iddialarını işbu 1lfulın neşri tarihlnden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı müsbitelerile bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu s.icillile sabit 
olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla 
malümat almak isteyen1erin 16/10/939 tarihinden itibaren herkesin görebil
mesi için açık bulundurulacak olan arttırma şartnamesile 934/6704 Na. lı 
dosyasına müracaaUarı il8n olunur. (8171) 

lstanbul Vakıflar MüdürlüQUnden 

Semti ve mahaJJnl Cadde veya sokafı No. su Cinsi 

Ayvansaray, Atik Külhan 
Mustafa paşa 
Fener, Tahtamlnare Ulah Kilise 
Balat, Hızır Çavuş Yeni 

» 
» 

> 

> 
> 
> 

>> > , 
Kocamustafapaşa Canbaziye Cami 

9 Ev 

16 Ev 
52-29 Evin zemin katı 

> Evin 1 inci katı 
> Evin 2 inci kah 
> Evin 3 üncü katı 

9 Canbaz Mustiıfa 
mescidi 

)lubamen 
aylıfı 

Lira Kr. 

5 00 

4 00 
2 50 
5 00 
5 00 
5 00 

Eyüp, K.ızılmescit Dibağhane 
Fener, Tahtamina.rc Ulah Ki1ise 

45 
16-1 

Dibaghane mescidi 
Dükkan 

5 00 
2 00 
3 00 
3 00 
2 00 
2 00 

> > > 16-2 > 
> > > 16-3 > 

33 Mektep mahalli Saraçhane Mimar Ayas Saraçhane 
Davutpaşa, Kasap İlyas İskele 
Çelebioğlu AUieddin Yenicami avlusu 
Çarşamba, Koğacı dede. 

15-17 Arsa 6 00 
32-33 > 2 00 

Acemoğlu Cami arsası 2 00 

?-Iüddeti icar: 

Teslimi tarihinden 94.0 senesi mayıs sonufla kadar. 

Sayım ocağı Keçe mandıra altında dere içinde gayri mezru 

Beher metre 
mlk'abı 

araziden çekilecek toprak 20 kuruş 

Müddetı: 

Teslimi tarihinden 941 ]'4"ayıssonuna kadar. 

Paşa Pare mevkiinde tahminen 250 dönüm tarla ve çayır 

Müddeti icar: 

Teslimi tarihinden 941 senesi Kasım iptidasına kadar. 

SeneJıtı 

lira 

375 

Yukarıda yazıh mahaller kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarıl
mıştır. İstekliler 10 Teşrinievvel 939 Salı günü saat on be~e kadar Çember
lita~ta İstanbul Vakıflar Bşmüdürlüğil Vakıf Akarlar Kalemine gelmeleri. 

(7856) 

1 K D A M 

.......................... !_ J Askerlik İşleri J .......................... , 
FATİH ASKERLİK ŞUBESİNDEN: 

1 - Yüksek ehliyetnameyi haiz 
olanların 1 - 2 Teş/939 da Y edeksu
bay okuluna gönderilmeleri mu.kar -
rerdir. 

2 - Şubemize mensup olan bu 
şartları haiz okurların muayyen o
kula gidebilmelerj için hemen şube
ye müracaatla şimdiden yoklamala-
rını yapdırmaları. 

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

- icabında günde 3 ka,e alı11abilir. 
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ViYANA SON BAHAR SERGiSi 
Avrupanın en mühim ikfısadi ve sanayi sergilerindendir. 

Her tUrlU izahat için hazır bulunan ; TUrkiye Umumi Mümessili 

K. A. MÜL LER ve ŞERİKİ 
İstanbul Galata Mlnerva Ban posta kutusu: 1090 Telefon: 40090 

Siz de seyahat tenzilatından istifade ederek geri kalmayınız. 
Bütün esbabı istirahat, en mutena ve nefis yemekler en tem.12 oteller sayın sergi ziyaretçilerinin emirlerine 

tahsis edilmiştir. Almanyaya l'irJş ve çıkış vizeleri parasızdır. 

iNHiSARLAR 
Cinsi 

Şarap galon mantarı 26X45 eb'adında 
Şarap şi§esi mantarı 24X45 
Likör mantarı 23X35 
Rakı mantarı 20X25 eb'adında 

UMUM 
Mik. 

125.000 A. sil 
600.000 > > 
200.000 > > 

10.000.000 > > 

MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhamen B. 

Lira Kur. 

1250 
5724 
1879 50 

35000 

% 7 ,5 temnatı 
Lira Kru. 

93 75 
429 
140 

2625 

30 
96 

Eksiltme 
Şekli Saati 

"Oazarlık 14 

> 
> 

• 

15 
15.30 
16 

1 - Şartname ve kalite nümuneleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yazılı mantarlar pazarlıkla satın alına
caktır. 

JI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksHtme saatleri hiı.alarmd::ı yazılıdır. 
111 - Pazarlık 23/X/939 Pazartesi gunü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindei<i Alım KomU:iyonunda 

yapılacaktır. 

IV - Rakı mantarı şartnameleri her gün Le\ azım Şubesi Veznesinden ve İzmir Ankara B::ı~Udiırluklerirıden 
175 kuruş mukabilinde alınabileceği gibi diğer şartnameler parasız mezkür şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde o/o 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri i15:n olunur. c7863> 

Sarı Renkli Bir Tek 
iskarpin Bulundu 

Cumartesi günü akşam sa
at 18 de Çarşıkapısından Nu
ruosmaniye,'. e girilecek avlu
da sarı renkli bir tek çocuk 
iskarpini bulan hamiyetli bir 
vatandruı bu tek iskarpini ga
zetemiz idarehanesine bırak
mıştır. Bu tek iskarpirı .sahibi
nin her gün 16 dan sonra ida
rehanGllizde yazı islerine r.ıü-
racaat ederek iskarpinini al -
masını rica ederiz. 

I·- Çocuk Hekimi -'I Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 

Telefon: 40127 

Cinııı 

Rondel Kükürt 
Asit Sıtrik 

Asit Tartarik 
İyot 

Mik. 

050 Kg 
950 > 
650 • 

70 > 

* 
Pazarlık 

> 

• 
> 

Eksillmc şekli 
cün saat 

20/X/939 

• 
> 
> 

14, 
15 

15.30 
16 

Fosfor Biamonyak 150 > > 21 > 10 
Nuvar animal ampa'- 50 > > > 11 
Bojole 32 Şişe > ) 

Verjenay 150 > > ) 
Alkolozatrls 65 > > ) 12 
Romone ronti. 30 > > ) 

I -Şartnameleri mucibince yukarıda cins ve mikdarı yaZllı • 10> kalem 
şarap mayası ve eczası pazarlıkla rnübayaa olunacaktır. 

II - Alım şeklılleri, muhammen bedelleri, muvakkat teminatları eksilt
me gün ve saatleri hizalarında gö::;:terilmiştir. 

111 - Pazarlık Knbataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Ko
misyonunda yapılacaktır, 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden para.sız alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatlerde % 7.5 güven 
me paralariyle birlikte mezklır komisyona gelmeleri. •8076> 

1 

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

yoktur. Diğer sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek 
talebe kaydına devam olunmaktadır. 

2 - İstiyenkre kayıd şartlarını bildiren tarifname gönder•lir. 
Adres: Şehzadebaşı Polis Karakolu arka>ı. Telefon: 22534. 

Glü.czn ekmeqİ.GtıvreqİcbaKoJ!eı)Makarnası. Sahrİyesİ. Pirinci. Fİyonqosu. Kuskusu 
ŞEKERLİLEAIM VE FAZLA $İŞ11AMLIK iSTİDADI OLAMLAAIM GIDASIDIR . 

Türk Maarif Cemiyetinin 
Zengin ikramiyeli 

Büyük Eşya Piyangosu 
15400 Lira TAHIM"I$ ECZAMAME ECZA DEPOLAAI İLE BÜYÜK BAICKALİYELERDE SATILIR. Çekiliş 5/11/1939 İkramiye 

UMUMi DEPO: INGILİZ KANZUK ECZANESİ BEYOGLU_ İSTANBUL Biletler Piyango bayilerinde, Cemiyetin Merkez ve şubeleri
le yeni Postahane karşısında Erzurum Hanında Resmi İlan İş-

Genç kız sarardı: 
- Kjm taarruz etmiı. 
- Ne bileyim? Bir dakika evvel 

yolda buldum. Şimdi telefona koş -
tu ı .ı . fı'akat AUah beJ;isını versin, bu 
telefonlar da işlemiyor. 

- Babam öldü mü yoksa? 
Pı•~ısın cevap vermedığini görün

e<'. nhiıeyi elinden kuptı, bu sefer 
kı • ı santrali aradı. Nafile! Cevap 
'1cren yok! 

Pohs nıem-..ıru· 

Galiba hattı ktsmlş olacaklar, 
deu ı, iy: .. i mi ben gideyim Mis Meri? 
Kapıya doğru yiırUdli. Fakat genç 

kız da urkasından koştu, cıkıp gide

ceğı sırada polis kendisini tutt11: 
- Siz burada kalsanız, daha iyi o

lur Mıs l\{crl! 
F'akat kız polisin kollarından kur

tuldu: 

IZMIR Acentemız Türk Ecza Oeposuour 

Zabıta Romanı : 53 
Söyle, söyle, babam nerede? 

dedi. 
- Şark sokağının köşesinde! Ev

vela düdük çaldım. Sonra en yakın 
telefonun sizin evde olduğtınu bildi

ğim için koşarak buraya geldim. 
Şimdi gidip !u·ıncının telefonuna ba
kacagım. 

Genç kız bir ok gibi evden fırla -
mı:;;tı. Kalbi fena halde çarparak1 

Şark sokağının köşesine kadar koştu. 
Bir fenerin altında iki ki~inin ayak
ta durduğunu, bir kişjnin de diz çö
kerek, yaya kaldırımına uzanmış bir 
cesedi muayene ile m gul olduğunu 
gördü. 

Diz çökmüş olan adam, gt.:nç kızın 
koşup geldiğini görünce ayağa kalk
tı. 

Bir ses: 
- Merl, dedi. Dur, beklet 

Babasının son sözü bu oldu. 

Komiser BrumJey kızın koluna 
girdi, şelkat ve merhametle kıza ba
kıyordu. Yanıbaşında da sivil müfet

tiş Gidalay duruyordu. Fakat Merl'in 
gözleri evvela Ceymis Haddon'a iliş

ti. Sonra gözlerini babasına indirdi. 
Sanki bu bakışlarile ondan bu kor

kunç esrarın anahtarını soruyor gi
biydi. 

Miralay Detmarın ta kalbine ka
dar iri bir bıçak saplanmıştı. 

-2§-

NE OLUYOR? 

Derek Rikardo koHarını sallıya -
rak: 

- Eğer bu menhus şehirde bir da
kika kalır!ınn1, beni de mahvcdecC'k
ler, dedi. 

Gidlay hakikaten de biraz ac:ıya

rak deli.kanhya baktı. Laroz otelinin 
hususi salonlarından birinde idiler. 
Banker Dusburi de yanlarında idi. 

Banker, dellkanlın111 gitmek is -
tedigi hakkındaki kararını başile tas
vip ediyordu: 

- Ben de ayni !ikirdeyiın, diyor
du, bu şerait altında artık burada ya
şanılnlaz ve bizden de kimse daha 
fazla burada kalmamızı istiyemez. 
Ben mezuniyetimi aldığım için ya -
kında hareket edeceğim. 

Gidley piposunu doldurmağa baş
lad1. Derek bir sigara daha yaktı. 

Yanıbaşındaki masada bir kadeh içki 
vard1. Bir çeyrektenberi üçüncü ka
deh! Kokusundan elleri titriyerek, bu 
kadehi de yuvarladı. 

Gidlay gayet tabii bir sesle: 

- Ben de bir ~ey ~öy1iyeceğim, 

dedi, tabii sizleri benim gibi düşün
meı:!e mecbur cdcınem. Fakat her i

klniz de gitn1ez, kalırsanız, bu, hem 
sizin, heni de bizim menfaatimiz iktı
zasıdır. Başka türlü hareket eder -
seniz, c;ok yanlış olur. 

Dusburi itimal'iızlıkla müfettişe 

baktı; 

- Niçin yanlış olsun? dedı. Geriye 
kala kaJa Derek Rikardo ile ben kal
dım. Bu deli herif ölümle tehdit et
tiği adamlar birer birer temizliyor -
Bizim için artık burada kalmak, in
tihar etmek demektir. 

- Ban~1 kalırsa, buradan gitmeniz, 
hakkınızda verilen idam kararını an-

leri Bürosunda bir lira mukabilinde satılmaktadır. (7669) 

cak tehir edebilir. Ha, buraya hiç 
dönmemeğe karar verdinizse, o baş
ka! Hatta öyle bile olsa, giltıginiz 

yerde takip edilmiyeccğinizi nereden 
biliyorsunuz. 

Derek Rikardo, şehadet parmağı

nın asabi bir hareketi!e sigarasının 

külünü sBkti. 
- Ben siz.in polislerin zihniye

tini anJam1yorum, dedi. Hosdon'u ya
kalayıp bizi kurtaracak yerde, ölüm
den kaçmak istiyen adamları yine 
tehlike içinde ahkoymak istiyor - l 
sun uz. 

Gidalay hafifçe omuzunu silke 
rek: 

- Deınek ki benim noktai nazarı
ma iştirak etmiyorsunuz, dedi. 
Her ikisi evet der gibi başlarını 

salladılar: 

- O halde, size refakat i~in sivil 
polisler tahsis edeyim. 

Dusburi bu teklifi begenmedi: 
du, böyle yaparsanız, daha ziyade 

- Buna lüzum var mı? diye sor
nazarı dikkati ce:lbctmiş oluruz. 

- Fakat bu mutlak lazımdır. Po-
1isin cemiyete karşı i!a ile mükellef 
olduğu bir vazifesi vardır. Onun için 
ferdi mülilhazaları nazarı Hibare al-

maz. Yaln1:ı siz bana her biriniz ne
riyc gitn1ek istediğiizl söylemeUsi
niz. 
. Bir sükUt !asılası oldu. Derek Ri
kardo kaşlarm1 çattı ve sigarasını at
tı: 

- Doğru, dedi,, §imdiye kadar o
lup bitenJeri gördükten sonra, siz1e
rin bizim emniyetimizi nasıl temin 
edeceğinizi anlamıyorum. 

Gidlay tereddüt etti. Sonra başını 
sallıyarak: 

- Ederiz, ederiz, dedi. Hem ben 
aradığımız herüi bu yakınlarda ya
kalıyacağımıza eminim. 

Yine bir silk.Ut fasılas1 olduö Dusbu
ri memnuniyetle, ellerini uğu~turdu. 

Derek hayretle müfettişin yüzüne 
baktı: 

Dusburi dedi lti: 
- Eğer yaka!ıyacağınııa emin 

bulunuyoı-sanız, bizim har<:ketimizin 
neden sizi bu kadar rahatsız ettigini 
yine anlan1ıyorum. 

Gidlay gülümseyerek cevap verdi: 
- Çok basiti Çünkü sizler bizim 

tek ümidimizi teşkil t!dtyorsunuz. 
Eğer siz buradan gid~rseniz, katil ar
tık kovuğundan çıkmağa lüzum &ör
mez. 
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Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUClU -

T.A.Q. U,7f m. 111" I.., ıt Iw. 

T.A.P. !l,79 m, 1488 I[... H &w. 
Ust m. 111 I ... ızı it w 

8 1 inci Teşrin Pazar 
Saat 13.30 program, ve memlrket 

saat ayarı. Saat 12.35 Ajans, ve mete
oroloji haberlerJ. Saat 12.50 Türk mü .. 
zifi: Klisik eserler ve halk türkülerL 
Ankara radyosu küme ses ve saz he
yeti. İdare eden: :tles'ut Cemil. Saat 
12.30 - 14.30 Müzik (Küçük Or
kestra: Şef Necip AJııkın). Saat 18.00 
Program. Saat 18.05 I\lemleket saat 
ayarı, ajans, ve meteoroloji haberle
ri. Saat 18.25 :\Iüzlk (Radyo caz or -
kestrası). Saat 19.00 Çocuk saati. 
Saat 19.30 Türk müziği. Çalanlar: Ve
cibe, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. O· 
koyan: ı - Sadi Hoşses. 2 - 11"1ef
baret Satnak. 3 - :\lustara Ça(lar. 
Saat 20.30 Konu!';ma. Saat 20.45 Türk 
müziği {.Fasıl heyeti). Saat 21.30 l\tü
zik (Dans müziği - Pi.) Saat 22.00 
l\.lemleket saat ayarı, ve ajans. 

EVVELKİ GÜNKÜ 
BULMACAl\UZIN HALLİ 

ı t • ' il • 7 s 9 10 
H'O P P A L A. Y E-

~ı .. ~~llall'.' ~ t ~,~ ı. -~ 
f. A J __ t_ 1~ M AeOıN 
AHLAT.HAiN 1 
N •ı U li L [A L 9. N 
l_f,.\.-S 1 K J. Lfı K 

ANACIK.8ö 
fR A KAe•ı<rA R 
YA LA N 1cl ı'• s o_ 

BUGÜNKti BİLMECEMİZ 
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SOLDAN SAGA: 
ı - Herkese alt ıazete. 2 - uz

vun cemi - Bir vlliyet nıerkezi. 3 -
Güzel havuz - Edat - Edat. 4 - Par
laklu. 4 - Zarer. 6 - Ada halkı. 

7 - Edat - Uzuv - Zaman. 8 - Ge
mi - Herkes gibi. 9 - Kuvvet - İsim 
10 - Güzel Sanat - Parmak ucile do
kunma. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Herkese ait •azete. 2 - U

zuv - Bir viJi.ye& merkezi. 3 - Ha
vuz - Edat - Edat. 4 - Par1akhk. 5 .. 
Zafer. 6 - Ada halkı. 7 - Edat -
Uzuv - Sual işar~tl. 8 - Genişlik • 
Edat. 9 - Kuvvet - Söz verme. 10 -

Ölçü - Blrdtnblre, 

TAKViM ve HAVA 

8 BiRİN..CiTEŞRİN 1939 
P A Z A R 

10 uncu ay 

Hicri: 1358 

Gün: 281 Eylül: 25 

Şaban: 24 
Güneş: G.04 
ötıe: 12.02 
İkindi: 15.13 

Rumi: 1355 
Hızır 156 
Akşam: 17 .41 
Talı: 19.U 
İmsak: 4.26 

HAVA VAZiYETİ 

Yeşilköy meteoroloji Jo;tasyoııundau 
alınan maliunata &'öre, hava yurdun 
Trakya, l\larmara havzası, Karade -
niz kıyılar• ile dojru Ana.dolunun şi
mal kısmında. çok buJutıu ve mev
zii yağışlı, Akdenlzln şark kısmı ile, 
cenup doğusunda açık, diğer bölge
lerde bulutlu seçmiştir. Ruıgirla.J 
'l'rakya, l\larmara havzası ile orta 
Anado1unun şimal kısmında, şimali, 

diker bölgelerde &'arbi istikametten 
orta kuvvette esmlttlr. 

Dün istanbulda hava çok bulutlu 
ceemiJi, rü.zgir şimali şarkiden, sa
niyede 2 - 4 melre hızla esmiştir. Sa
at 14 te hava tazyiki 1012,2 millbar
dı. Sühunet en yllksek 23,5 en duşü.k 
16,5 kaydedilmiştir. 

Para SahtekArlıgı 
Sahte para sürmek suçıle ya

kalanan Ahmet oğlu İshak ısmin
de biri 1 inci ag11- ceza mahkeme
sine verilmiş ve davaya dili' baş
lanmıştır. 

Maharetle taklit edilmi~ bir es
ki beş liralık banknotu Mahmut
paşada bir elbbeciyc sürmek is
tiyen İshak ilk ifadesinde bu pa
rayı başkasından aldığını iddia 
etmi.ştir. 

Muhakeme kendısinin sabıka
sının celbi için başka bir güne bı
rakılmıştır. 

• 


