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Bugünkü Harbin Haricindeyiz. 
Almış Oldqğumuz Askeri Tedbirler, 

Ancak ihtiyat Tedbirleridir.,, 

Hakkından Emin Olan Mil
letimiz, Hakka Ve Kuvvetine 
Dayanan Politikasında Sü- ·' 
kCınla, Şuurla ve Teyakkuzla : 
vürümekte devam edecektir ı ~~,..i"I ... 

• t 

"·I ~ürsilsünde .• 
llafvekU Refik Saydam B. Jll. ille<>~ • 

~~a;:x;:~_..;;;;:;;;;w;;;;;:....--.::=:::~~"==::::::::==:l ) 

münasebetlerimiz normaldir ve 
beynelmilel münasebat kaidele
rine uvı:undur. 

m'z hakka ve kuvvet.ne daya- l 
n.an politikasında sükunla şuur
la ve teyakkuzla yürümekte de- ı 
vam edecekıır. (Bravo ı;esleri al· 

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

Davanın 
Anahtarı Garb 

Cephesinde! 
Dünyanın ır:orla sürüklenmlt oldu· 

tu ta ka.nh macera 11:;arşuıındıı. büıün 
A.:vrupa mllleUerl as çok Ptırmıt bir 
halde, aa ııolı eııcllte içinde bulun· 

lllak ladır. 
Bu ... ırma ve eııdlşe Ue mütema

.lyen blrlblrlmlıe ooruyorıu: ilalya 
acaı.. ... Y•-k? Y1'JOSlaVJ'• blla
l'&f kalacak mıf LeblslaD lfl blitllıleD 
aonra ıtemuyanın hali ne olacak? 
llu ve bıına benur ııuallel' ınilteın•· 
diyen Ye mlllılellf telılllerde temadi 
edip alcll)<or. 

Eflttn umıımlyedekl bu endişeY• 
••ıeteıer de lablallle terelimaD ola· 
ltor ve hemea be.r •lin onların sayfa
larında da bu suallere tesadüf edlyo
l'Uı ve bu suallere cevap vereceil• 
diye en pişkin ve ol~. kafalı ve 
lrövdeU ıermııJıarrlrlerden, ılyasl ınu· 
ıharrtrterden tutun da en kilelik, cı
lız ve yeni yetişme başmuharrir 1a
llna1ııanna kadar bepslnl ber ıün 
lılıına, llllılla. ulle, büzüle yazdıkları 
~ilksek mUhakemell, tepeden C"örü.şJü 
ı:ra.za1arı, verdikleri aldalı ve dolcun 
b.a.h1&n okuyoruz. 

Tabu ne bu yazıJar, ne bu lı.ahlar 
'k.ımsert ne tenvir edeblllyor, ne ikna 
lt1Jt1or, hele ne de milieselli ediyor. 
Bundan dolayı acaba ı-aıettcllere, 
.hele b ... muharrırıere kabahat bulan, · 
onları hJCblr ıteYe akıl erdlremlyen 
cazete btııından başka bir ıeY 

diışünmlyen birtakım tacirden Jbarct 
.. hlUıeyllyen kariler var mı.dır? 

Bunu unneimlyoroz, çünkti kari
lerin, çok ft.Yleri pek iyi sel;lp a.nla.
lnakla beraber, bu kadar lnsafsıua 

d ü.nJrıfyeeeklerbıden eminiz. 
Bidl~ bu kadar •lrlft, bu ka

dar mahşeri bir mahiyet alması k:ar
'fısında kimde seli.metl fikir kalmuı
tır, ki kiğıtsızhk derdUe zaten büs
lılttıın ken41lerint _.... .. •laa ... · 
'l:eiecUer, zthlnlertnl toplayıp ta as 
eok dotro bir mütalea yüriltmefe 

lllu.ktedlr olsunlar? 
İtalya ne yapacak? Bu, buıUnUn 

hayati meselelerlnln başında l'ele-n 
bir muamma olacak, ki gazetelerde 
de en çok bu suale tesadüf ediyoruz. 

Filhakika bir bakıma, !fU için~ dUcı

lllek ilzE-re bulunduiumuz uçurumun 
•enarında Avrupayı heıtÜ7. durdur
makta olan amu de şüphe~ız itatya
nın el'an harf'kete &'"C('m mlş o1m:ı~ı

dır. er Mösyö l\tu .. oıtnl daha i1k 
ründen .·\iman safına iltihak etmiş 
olttaydı timdi Avrupanın tark ve 
l'arblnde baş1amış otan savaş, ~ok

ta.o cenuba ve Akdenh:e de sirayet 
ederek butün l'&l'P ilemlni bugün kan 

(Arkası 3 üncil sayfada) 

EBUZZIY AZADE 

Velid 

Ankara, 11 (A.A.J B. M. M. 
bugün içtimaların.a .~aşlamış ve 
ilk toplantısını Abdu.halık Ren
danın başkanlıfıında yapmıştır. 

Celse açılır açılmaz, başkan Ab 
dülhalik Renda, söz _Başvekilin
dir Dem.is ve bunun uzerıne Baş 
vekil Dr. Refik Saydam kürsiye 
gelerek aşağdaki beyanatta bu • 
lunmustur:. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İki avlık bir tatil devresinde 

ve müntehiplerinizle yakından te 
mastan sonra verdif(iniz ka~a~ 
veçhile bugün toplanmanız huk~
metiniz için çok ferahlı. ve ~encli
sine kuvvet verecek bır had se
dir. 

Hepinizi hürmetle selamlarım 
(Alkışlar) bu iki ay içinde Av· 
rupa vaziyetinde vukua gelen e
lim hadiseler malumunuzdur ay 
Jardanberi su:lıü muhafaza içın 
yapılan bütün teşebbüsler maale 
sef müsbet bir neticeye varama
mış emriviiki oluncaya kadar ber 
taraf edileceğini ümit etmekten 
hali kalmadığımız harp başlamış 
tır. 

Ümitlerimizin tahakkuk ede
memesinden hepimiz muztaribiz. 
Türkiye Cümh uriyetinin siyaseti 
bu son zamanların mühim vaka
yii içinde ayni istikameti muh.a
faza etmiş ayni teyakkuz ve dık
ka' le muntazar inkişafını takip 
eylemiştir. Muharip taraflarla 

Dün Sabah Ve 
Gece Verilen , . 
1 . 

j~Li~ j 
Alman Baş -
kumandanbtı 

teblll ediyor ı 

Polonyadaki büyük meydan mu .. 
harebesl sonuna yaklaşmaktadır. 
Polonya ordusunun Vlstül ,.arbln
de imhası. 

Cenubi Polonyada dil4maD tld
detll mıılravanetlııe rafmen 8&• 
nehrinin ötesbıe ahlırken ve AJ
ruau kıtaah bu nehri Javernik 
Pol.skı - Sanek mıntaka.slle Ra
dymne ve Yaraslan'da ıeçerken, 
prkta muhtelU mınkalarda ihata 

1 edilmiş bulunan Polonya kıtaatı 
silih1arını teı!lllm etmeie başla
nıışlardır. 

Nag""' üzerlnd" Polonya lstih
kiml:ırı için yapılan çok t1ddetll 
çarı,ışmalardan sonra, Alman kı· 

taah mrzkür nehrin cenubunda 
köprü ba~Jarı tesis tlınrfe muvaf. 

~ fak olmuştur. 
1!-PARIS ! 11 Eylül u

bah larlbll 
ha11> leblltı: 

Ge!'e, he:rt>tl umumiyesl Jte, sü
kftu içinde l'eçmi!)tlr. Kd'alartm12:, 
mahalli bir ilerleme başarrn1,t1r. 

1 

A'.many a ile aram:zda doğru 
dan doğruya bcr siyasi ihtilaf 
mevzuu yoktur. 

kışlar) 

:Muhterem arkada!ilanm, mem j 
leke1 inıizde memnunıyete defter 
bir sLlkun m uttur. Haıkımız ' 
huzur ve emnivet iç;nde ~ ve 
güçleri i'e meşguldür. Türkiye
de inzibat ve asay .s hiçbir mede
ni memleketten daha zayif de
ğildir. 

Milletimiz beynelmilel buhra
nın inkişafını vekar ve metanet
le takip ed"yor. 

Polonya ile münasebatımız ise 
hemen daıma zarar.'::iIZ ve dos
tane olmuştur. İngiltere ve Fran 
sa ile malumunuz olan muayyen 
esaslarda münakid iştrakimiz ve 
müşterek telakki.erimiz vardır 
bu memleketler ile müzakeresi
ne bruıladığımız nihai muahede -
!erin en dostane bir hava içinde 
görüşülmesi devam etmek' edir. 
Aziz arkadaslarım. B.z bugünkü 
harbin haricindayız bu harbin 
memleketimize bulaşacak inki -
şaf ar göstermemesini temenni e 
diyoruz. 

(Arkası .4 üncü sayfada) 
Garp ceDbeslnde Jl'ran llS ordulannm Slsfrldl dlfen aiır lop larmdan biri.. 

• 
Memleketimizin bazı yerlerin 1 

de almış olduğumuz askeri ted
birler ancak ihtiyat tedbirleridir. 
Arkadaş.arım komşuınnz Sovyet 
ittihadı ile münasebatımız dos -
tanedir ve dostane kalacaktır 
(Bravo sesleri akışlar). Alaka
dar rabıtalarımızda hiçbir deği· 
şiklik yoktur. Temaslarımız ve 
mutat olan fikir teatilerimiz her 
zamanki gibi sam midir. Harici 
siyasetimizin diğer unsurları son 
defaki maruzatımdanberi size 
arzedilecek bir tebeddül göster
memislerdir. 

Garp Cephesinde Fransızlarla Almanlar 
Arasında Şiddetli Muharebeler Başladı 
Paris, 11 (A.A.) - Havas A -

jansı teblil'; ediyor: 
cephenin üçte ikisinde öncüleri· 
miz normal olarak Her.emekte • 
dir. Diğer üçte birinde ise ilerle
yişimiz daha gür olmaktad:r. 

Hakkından emin olan milleti 

Kıtaatımızın A.man kıtaatı ile 
temasları çarp;şmalara jnkilap et 
miştir. ÇEK. VE AVUSTURYA 

LEJYONLARI 

HARP 
TEBLİGLERİ 

Büyü.it ebem· 1 
m.Jyette 7enJ 
herhanrı bir 

df'ftlz hareketi bakua ce memJştir. 

Fakat, Alman denizaltı remllew 
rfne kartı bir çok hareketler ya
pıldıtına dair raparlar C'elmiştlr. 

Goodvood vapuru bahrılmıt, 
21 lıifllllı milrellebaCı lıarlıml • 
mıştır. Mardapaur vaı>uru da ba
tırılmıştır. Bu vapurun mürette
batından bir kao kişi boiulmıq. 
lur. 

[VARŞOVAI 
Polonya Ge • 

nel Kurmayı -
nın saat 23 te 

neşrrttli'I 10 numaralı tebllf: 
Alman hava kuvetleri, butün g-ün 

bombardımanlarına de\'am rtmi.ş
tlr. Ostravie'de, '.\tazovi<'!'ldc'dr ve 

Bug hattı üzeı·inde earpı~ma1ar 

h la df'vam e~·lc-mf'ktrdir. Düş -

man, Varşo\•a'nın elvarınd"n cerl 
Piliıkürtuluni,tUr. \'arşov.:ının ,-ar· 

binde düfmanırı nrhlı kıt':ılannın 
tab~üdü mü'falıede olunmu,tur. 

Cenupta San hattının carbfnde 
muhare-beler dt"va.m ediyor. 

Sigfr.oi hattının ileri mevzileri-

! 
. ne taaruza devam ediyoruz. Fa

kat bu taarruzlar takv:ye olun -
muş öncülere yapılmaktadır. Bu 
müsademelerde çok istifadeli bir 
çok köy ve tepe ele geçirdik. 

İki l(iindenberi Almarilar ileri 
mevzilerini müsademesiz bize 
terketmek istemiyor gözüküyor
lar. Bilhassa toncumuz çin taras 
sut mahalli teşkil edebilecek olan 
yerleri şiddetle müdafaa ediyor
]ar. Bu yüzden ba-zan çok ciddi 
mahivet alan mukabil taarruzlar 
da da bulunuyorlar. 
Kıtaatımızın mevzii taarruz -

!arı takriben ej]i kılometrelik bir 
cephe üerinde yapılmaktadır. Bu 

Neşredilen resmi bir tebliğde 
ımühim Çekos'ovak ve Avustur
ya kıtaları teşkili iç'n muktezi ilk 
elemanların vücude getirildiği 
bildiri'mektedir. 

Fransa'da yakında Avusturya 
ve Çek bayrakları dalgalanacak
tır. 

ALMAN A.3KERLERİ 
KAÇIYOR MU? 

Matin J?azet<>si, İsvM;re hudu -
dundan 10 eylülde aldığı şu tel
graf: neşrediyor: 

Geçen hafta, yirmi Alman as
keri ile bir Alman subayı, Ren 
nehrini k~yıkla geçerek Huııingue 

(Arkuı 3 Qncil sayfada) 

<<Romenler icap Ederse Mem
leketleri için Oıeceklerdir>> 
" Hoyratça Bir Kuvvetin Altında E:dlen 
Memleketler Hiçbir Zaman Unutulnıazlar,, 
Blıkreş, 11 (A.A.) !'.iatb , ı 

bugun Alınan - LC'h ı .arbi hakk n 
da tefsırlcrde bulunınaktadır. r 
Yarı resmi cRoumania. gaze:. 

tcsi Rotııen mi!letıni vatanın şe· 
refini muhafaza etmeğe davet et 
tikten sonra şöyle yazmaktadır: 

•Hoyratça bir kuvvetin altın· 

da e melT' ke r b za 
man unutulm z Roman' a, hiç 
bir zaman alçak v auşUncE;,sız 

bir harekı!' tc bulunmıva ·aktır. 
Rumenler ıcap eden;e mem eket 
!erini müdafaa etmek ıçin öl~cek 
!erdir.> 

J, 
j1 CEPHELERDE 

VAZIYET 

Cephelerde Henüz Büyük Bir 
Değişiklik Kaydedilmemiştir 

Garp Cephesi 
Muharebeler 

lkJ sündenbeıi 

41dcleU wn lir. 
İlk ,.ünlerde bi('blr mukavemet ror
meden UerJlyeo Fransıılar 1lmd1 AJ .. 
manlardan mukabil taarruzlar l'Or
-ledlrler. Falıal ba taamWar 
Franııııların lual etUlderl 7erlerden 
daha UerJ sitmeltrlne mini olama
maktadır. Fran ıılar sıkı bir muka
Temete ralmen llerleme1e devam et· 
mektedlrler. 

Günün Tenkitleri 

Şark Cephesi 
Polonya .. Al

man harbi bu
,ıUnltrdc en tid 

detll safhasına l'irecekUr. ÇünkU Po
lonyalılar beniız blltün kuvveUerlnl 
harbe 1ent sokacaklardır. 

v......,va kendWnl müdafaa elmelt· 
tedlr. Leh müdafaa haUan uzun ve 
ılddetll bir harbe lauırlanmaktadır. 
Almanların barekitı mevzü ve kıııı:a 

Derlemelerden tbarettlr. 
(Arltosı 3 ilncil sayfada) 

Cezaları Olüm Olmalıdır 
S.ıyuı Ba veklHmizln Büyük Mil

let l\ff'<-'11sfnd ki söı.Jerlnln hı~r biri 
bir mPJd dlr, Ruldımcümb. bir ke
re daha kalplt"rdr.kl itminanı kuv -
veUcndlnniş Avrupda harbin Uin 
edUdJtl CUndenberl vakur bir UkUn. 
l'iıvenll bir huzur içinde hacllsata in· 
thar eden Türkün inancını bir kal 
daha arttırmış oldu. 

19U teki TürkJ,. ile 1940 <one,ı 

'Iürklye i arasında dallar kadar fark 
vardır. Başveklhmi.ı: mujd liJour· ı_·ur
ki»•nln l<lih. ı bliny ı 1914 t<kl 
bıinye drğildir. Gıdı. madd«"lerlmlz 
bl:ti besltr d«" art:ır bil<". Yurdun ıer 

but"aitn.'1. gıda d lt"rimiı.l u'"' tı

r~k dmıl oJlarımn vardır. Trtn 
Enuruma ul h. 

(Arkası 3 uncü sayfada) 

SEL~l\tİ İZZET SEDES 
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a.-No-: .._ao--. GiZL1 FAAL;YE Ti 

Hatıratı Yazan M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 
Müfettişi Emekli General Kem a 1 Koç er 

-- "'-'=============== 
B•ı Cephaneden Bir Kısmının İstanbulun Gizli 
Ve Müsellah Teşkilatına Verilmesi Lazımdı 

Her fert bir gayret kesilmiştL 1 
Fırsattan istifade e:.me:i, mümkün 
o.uugu kauar ç:ıo: m'ktarda cep
hane kaçırmalı idi. Bize anahtarı 1 

vermek cesaret ve sarnımiyetini 
göslermiyen i., tasnif "1ini de ih 
mal e•mışLL Bana öy:e geliyor
du Ki, cıkardığı bu güçlükle el 
dokunmama.>ını da istemişti. Bir 
amıriu en mürr:eyyiz vasfı, hatayı 
görmesi ve gidermesidir, Bunu 
yapam;yanlar, her şeyden evvel 
korl .. akt1rlar. O g€ce savru!ar~ ıa 
net.eri yazmaya 1üzum y<>k. 3a
balıa kad&r çalışıldıı(ı ha.a~ an
c~k. 2000 sandık ayırıp kaldırabil 
m.ştık. Bunun vebahni, kayıtsız
lara vermelidir. 

Dö la Kruva da bizim g_ibi bü
yük bir heyecanla çabauyordu. 
Eıınden gelse, bütün o mevcuda 
tı vapurn nak:edecektL 

İngi.iz tüieklerıne mahsus bir 
çok sandıkları alamadığımızdan 
müteessirim. Bizden yaln'-Z mav 
zerlerimıze mahsus cephane is
tenmişti. Bu da yine bir koyıtsız
lıktı. Sonradan öğrendik ki, mil
li ordu bu İngiliz cephanesine <le 
muhtaçtır. İşte hassas davranan 
!ara müvesvis divenler vardtr. 
Halbuki dikka \sizler daima za ,·ar 
görlirler. Bu vaka, en iyi bir ıci · 
sa.dir. Sonra, günah mafevke a
ittir. Madun •. bilgisizliği yüzün -
den de hatalara düşebilir. Amir; 
takip, mürakabe, hatta tekdirle 
ve cezayla işi oldurmaya mec -
burdur. Müdahaleyi izzeti nef
s.ne yakuıtırmıyanlar, çok dik -
katli ve himmetli olmaya mec -
burdurlar. Bir kılanın intizam ve 
mükemme:iyetinde kontrolün bü 
yük tesiri vardır. Amir, ı;örmeye 
de alışmalıdır. Daha genç yaşın
da sübay, görmeyi ve kavrama -
yı öğrenmelidir. Ancak daimi ta 
kip, .kıta2ı yeıiştireblir. Bu bah 
si biraz uzattım, çünkü ihmalin 
zararını görmüştük. 
Ortalık aydınlanmadan o yer

leri terketmiye mecburduk. U -
zaklardan gelen ve bizimle be
raber alınteri döken misafiri i
zaz etmiye mecburduk. Ne bir si 
gara, ne de bir fincan kahve tak
drm edilememişti. Yanaşan mav 
na.ardan birine girdik. Yine etli 
pılav hazırlanmıştı. Kaşık bile 
yelesi değJdi, Etleri kes -
mek için mavnacıların bıçakla -
rından istifade ediliyordu. Ter
tibattaki bu bozukluğa rağmen, 

tezkereden anladık. Muhaseb:: -
ye, bizim İhsan memurdu ve ':ı·• 
sırada da Harbiye Mekt"bının 
mes'ul muhasibi .di. Borcn bir 
teftis heyeti çıRarmıştı. insanın 
memuriyet makamına ugcudım 
ve bu borcu yükletenin soğuk 
gecelerde istirahat döşeğinden 
bir defa olsun ayrılıp ayrılmadı· 
ğını sçrmaya başiamıştmı. Ya -
n.nda, masa başında bulunan z:ıt: 

- Beyim, artık uzlaşalım, ben 
bu vazivetleri nereden bLeyım 
ki! Size çıkardığımız borcu ışte 
kapatıvorum, hem şükranl~rımı 
sunaral\! 

Dedi, o safha da kapann'ış o~du! 
Bir teşekk.ür de Bay müfelci~ten 
alıruşıık. Ihsana kadar gideme
dim, ad;ru öğrenebilseydim, ya
zacaktım. 

GRUPU VE MtlDAFAA TEŞKİ 
LATINI ZAAFA DÜŞÜREBİ-

LECEK TEŞEBBÜSLER 
İttihat ve terakki elemanları

nın, m;,nfa:arından dönenıerden 
de kuvvet alarak, İstanbulda giz 
h gizli çalıştıkları sezıliyordu. 
Tamamen resmi ve sırf ırulli kuv 
vetlere yardım için teessüs e.miş 
olan grup ve müdafaa teşki.atı, 
tefrikalardan müteessir olabi.ir
dL gru;:ı, _yalnız ve ancak nizam 
name ile· esaslan tesbıt edilen iş 
!erile alakadardı. Bazı şubelerle, 
infirat POiitikası güdenler mev
cut olduğu görülüyordu. Heyeti 
merkeziye azasından bazılarının 
da bu ce,;eyanlardan iJıam aldı
gı anlaşılıyordu. 

Maksat, s.yaset yapmak değil, 
iş görmekti. Bizce hesap, çok a
çıktı; milli orduya yardım. Bu
nun için sars.!maz b.r ş<beke ku 
rulınuştu ve müsbet iş erde gö
rülmüştü. Memleketin siyaset ce 
reyanianna tahammülü yoktu ve 
grup esasen siyasetle değil, işle 
Lgili idi. Hatta kuvvetL bir siya
si teşkil de kurulabilseydi, o va
ziyette ı;ırupun muvaffakıyetine 
artık set çekmek imkanı da yok
tu. Grup elemanları her tarafça 
itimadı haizdiler. Bir gün kuv -
vetli bir de marş karşısında bı
rakilmıstık. Mührü taşıyanın Sü 
leyman olduğunu zannedenler 
vardı. Osa ki, Süleymana değil, 
iş görene teveccüh gösteriliyor 
du. Bu darbe karşısında veri
len karar şudur: 

(Arkası var) 

itiraf ederim, öyle bir i!ıtiha ile ........................ .. 
yemek )..,dik ki, misafiri has.ıruz 1 ı ı .............. .._ı ı 
Sanzelizede de böyle konforlu bir j·ı ı SORUYORUZ! ı ı 
ziyafet görmemişLi. Çok neşeli ı ı 
F k - ' ' ] . ı .............. M .. : ransızın,o gece i vazıyetını 'ıç ı ı 

unulamaa~m. ı D kt M J • ı 
Bu cephaneden bır kısmı, İs- ı O or ese esı 

tanbulun gizli ve müsellfilı teşki- ı Ok 1 d N · c nk ıı uyucu arımız an urı o 
liıtına verilmek lizımgeliyordu. 
Mü. ebakisini vapura tevdi ettik. ı yazıyor: ı 

- İstanbulda binlerce doktor 
Bu geceki mesai ile mütenasip ': ı 

1 var. Fakat AJlah muhafaza etsin 
bır !!luvaffakl'. •et elde edLeme - ı ; .1 bir doktor lizım olursa bulmak o 
miştı. Bunun sebebini de yuka· • kadar zor ki.. çünkü acıre.inl bl- % 
rıda arzettim. i ıen J'Ok. Batta konışuouz da dok· ı 
Topkapıda ikamet eden arka-] ı tor oturuyor da farkında oltn1yor- • 

daş.ardan birkaçı ile e imizde'.<l " 
tenezzüh•otomob!linden istifale ı •::ba S•hhlye Vekaleti bir •· ı: 
ederek evlerimize döndük. Bl•, ı mir verse her ~zahane civarında 
bir otomobildir, ki, yalnız ka,a-. ı bulunan doktorlann bir llsetesinl ~ 
lık'a faaliye:e geçerdi. ı yapıp asınağa meebnr olsa bu iş: 

Bu vesile ile bir vakayı yaz - ı : 
dilıelm .. mi maktan vazgeçemiyorum: 

Bu otomobLi makam gruna : Bu bir an evvel yapılacak iştir. ı 
tahsis etmisti. Faaliyetimizın de ı Olamaz mı? ı 
vamı müddetince bu vası~ı.clan ı Soruyoruz ! ı 
istifade ettiydik. 340 ta 18 lira! :k !: ı 
bir borç çıkardıklarım gelen bir ........................ .. 
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Karlı Bir Kıs Sabahı 
1 Selami izzet • Mefharet Ersin 1 • 

Kam~ı sesini duyan Haydut 
evvela arka ayaklarının. üstünde 
şahlandı, sonra oktan çıkmış bir 
yay hızile ileri atıldı. Galip ba
şını arkaya çevirmeden .. sadece 
kamçıyı havada sa'.lıyarak uğur 
lıyanları selamladı. Birkaç sani
ye sonra araba bahçenin ağaçlık
lı yolu~ıla gözden kayboldu. 

-4-

Birinci mevki kompartimanda 
Pakizt:den başka kimseler yoktu. 
Genç kadın geniş maroken kol
tuğun derinliklerine gömülmüş, 
hat boyunun yeknasak olmakla 
beraber. göze pek hoş gelen man
zarasının gözler önünde bir sine
ma şeridi gibi uzanıp !(itmesini 

sevre dalmıştı. Her tarafta güzel 
şirin evler, şurada burada başı 
boş otlayan kuzular, ardı arası 
pek az kesilen bahçeler, ve san 
ki bunların yeknesaklığını gi -
dermek içinmiş gibi birdenbire 
meydana çıkan sonra gene göz -
den kaybolan deniz ... 

Pakize bu ayni şeyi seyretmek 
ten sıkılmıyor, usanmıyordu. 
Gene kadın memnun ve müste
rihti. İçin.de çcktanberi duyma
dığı tatlı bir heyecan, başdöndü
rücü bir neşe ve sanki bulutla
ra yükseliyorml.ış gibi iç ezici bir 
hafiflik hissediyordu. Eğer bü -
tün bu tahassüsat biraz sonra Ga
libi göreceğini düşün.düğünden ve 
bu düş\inüşün sevinciı'l)en doğu 
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'--==================================.,· Berlin Radyo Haberi • 
Bazı inşaat r Almanyaya Ismarlanan Ve Be-
Malzemesinin delinin Yarısı Verilen Vapurlar 
Fiatleri Arttı 

i h tik 
... ar 

Yapanlar 
Kimlerdir? 

Müteahhitlerle inşaat Sa
hipleri Arasında İhtilaf 

Alman Fabrikası Vapurları Veriyor Amma 
lstanbula Gelmelerini Garanti Etmiyor 

Alınanyaya ısmarlad1iiımız va 
purlarımızı yapan Krup fabrika
sı Denizyo:ıarına bedelleri ve
rildiği takdirde şlmdi Alrnanya
da kalan dört yolcu vapurumuzu 
da teslinı edeceğini bildirmiştir. 
Fakat sularımıza kadar olan se
yahat garanti edLemed.ğinden va 
µurların alınmJsı imkans:z görül
mek!edir. Bu vanurlardan he -
men hepsinin ··arı paraları nak
den ödenmiş bulunmaktadır. 

günün.den itibaren tekrar b~la
yacaktır. 

\ Dün Ticaret Odasında 
1 Bir Toplantı Yapıldı 

Dışardan getirilen bazı inş&at 
malzemesinin fiatları ant.ğı ıçin, 
inşaat mliteahhitlerile, ınşaat 
yaptıran müesseseler aı;a. J ,a ih 
ti.aflar zuhur etmiştir. ln~~at sa 
bipleri, mukavele mucibmce, in
şaa.a devam edilmesinde ısrar 
etmektedir.er. Halbuki iınşaat mü 
Leaıırııı ... erı, e!de oımıyan sebep
lerden do.ayı bazı ınşaat malze
mesinin pahalıla<tığını ileri sür
mektedirler. BWçok vilayetlerde 
de bu gibi il!.tilaLar o duğu için, 
inşaat malzeme fiatları ls\anbul 
Tıcaret odasından sorulmaktadır. 
Verilen cevaplarda, fayans, kalo
rifer malzemesi, her nevi demir 
malzeme, potrel gibi malzeme -
nin pahalılaştığı bildirilmekte -
dir. Fiat tahavvül eri, her gün Ti 
caret odası tarafından neşredilen 
piyasa cetveLnde gösterilmekte
dir. 

BELEDiYE 
~ -
köprünün Yeri Değiş.yor 

Eminönü meydanının tanzimi 
tamamlandıktan sonra Karaköy 
köprüsü bir miktar Halice çeki-: 
!ecektir. 

Tepebaşında Yapılacak Bar 
Tel?"başında yapılacak tiyatro 

ve bar binasın.n tatbikat p anları 
be ed ye imar işleri müdürlüğü 
ı arafmdan hazırlanmağa başlan
mıştır. 

T ıımizli:< Amelesi Kadrosu 
Belediye reisliği, temizlik işle

ri müdürlüğline gönderdiği tez. 
kerede eksi.len amele m.ktarı -
run tesbit edi.mes.ni is.emişLr. 
Beyoğlu temizlik amelesi kadro
sunda noksan yoktur. 

laxırköyde Hal Yapılıyor 
Belediye Bakırköyünde sebze 

ve meyve hali yaplırmağa karar 
vermiştir. Hal binasınm avan 
projesi belediye imar işleri mü
dürlüğü tarafından hazırlanmak 
tadır. 

Surlardan Geçen Yollar 
Yeıniden yapılacak müteaddit 

yollar surlardan "eçmektedir. Be 
lediye Bizans surlarını ve geçtik 
:eri istikametleri tespit etmi!ı -
tir. 

Em:nönü Meycam Planı 
Şehir mütehassısı Prost LaraLn 

dan hazırlanan Eminönü tanzim 
planında beled ye ımar isleri mü 
dürlüğü lazımgelen tadilatı yap 
maktadır. 

ADLiYE 
-------
Ollme Sebebi ret Vermişler 

Dün ağır cezada bir .dikka'siz 
Jikle iki k şinin ölümüne sebe -
biye\. davasına baş anmıştır• 

Dünkü celsede maznunlar ha
disede kast olmadığını söylemiş 
!er ve muhakeme şahit celbi için 
başka bir güne bırakılmıştır. 

---oo<>---

Amele Yok 
Limanda kömür yük!eme, bo

şaltma işleri çoktur. Fakat bu işe 
amele bulunmamaktadır. 

yor idiyse bile bu his tarnamile 
gayri şuuri idi, Pakize bunun 
kat'iyyen farkında değ'ldi. Ge -
çen son hafta zarfında genç ka
dın kendine Erenköy taraf.arın
da bir yer edinmeğe kat'iyyetle 
karar vermişti, fakat kendisine 
büyük küçük birçok emlak bul -
dukları halde o, henüz daha gö
rüQ beitenmeden, ne biçim bir 
yer olduğu hakkında bir fikıı· bi 
le edınmeden Gal:bın bahsettıği 
yeri almağa a;,ınetmişti. Heın de 
o kadar kat'iyyetle azmetmişti 
ki, görüp gezer gezmez derhal 
pey vermek icin bankadan mü
himce bir miktar para bile çek
miş ve bu parayı yanına R1arak 
öyle yola çıkmıştı. Onun için 
~imJi. tren Erenköyünc yaklaş
tıkça, yakın zamanda bu toprak 
!arın bir parçasına sahip olma -
ğa namzet, çorbada tuzu olan bir 
insan duygusiyle etrafını daha 
derin ve daha şahsi bir alaka ile 
seyretmekten kendini alamıyor 
du. 

Tren Göztepeden ka!kmış yol 
alıyordu. Pakize artık kendi 
kendine bir türlü tahlil edemedı 

AKDENİZ SEFERLERİ 

Siyasi vaziyetlerin fenalığı yü 
züıııden taiil edilen Akdeniz yol
cu seferleri önümüzdeki pazar 

LlltAN 

Tahm:ı Ve Tahliye 
Liman işletmesinin, !imandaki 

tahmil tahliye iş.er.ni motörleş

tirmek ve kömür havzası vü -
cude getirmek üzere projeleri ha 
zırdır. 

Amele ile f hlilaf 
Liman işletmeleri umum mü -

dürlüğü ile limanda çO.:ışan ecne 
bi vapur tahmil ve tahliye ame
leleri arasında ihtilaf başgöster
m ştir. 

Umum müdür'.ük ücretle ame
le tutmaktadır. 

---oOo--

ŞEHiR iŞLERi 
I -----~----

Sergi Sarayı 
Taksim kışlasının yerinde ya

pılacak daimi sergi binasının 

boyu yüz altmış metre olacak, u
mumi antresi Ayazpaşaya sapan 
cadde üzerinde inşa edile<:ektir. 

---000--

EK ON OM l 

ihracı Memnu Maddeler 
Hükumet neşrettiği bir karar

namede. !ıangi maddelerin ıhraç 
edi!miyeceğini ıre hangi madde· 
!erin ihraç edileceği zaman mü-

saadeye tabi tutulduğunu tayin ' 
e.miştir. İhracat tacirleri, ticaret 
müdürlüğü ve TicareıOdasına mü 
racaat ederek b liste hakkında 
izahat almaktadır. 

---oOo-

GÜMRÜK 

Har;ce Gönderilccsk Mallar 
Bircok maddeıerin 'ıarice 

göııctcrilmesıni meneden karar -
namenin tatbikinde görülrn bazı 
güçlüklerin önlenmesi için te,kik 
!er yapılmaktad.r. 

---oo---

Acı Bir Kayıp 
Reisicümhurun biraderleri Ha

san Roza Temellinin kayınval

de eri Bavan Naciye müp,eJa ol
dugu raha'sızlıktan rehavap ola
mıyarak dün saat on ikide Yaka
cıkta bulunan köşklerinde vefat 
etmiştir. Cenatesi bugün saat 12 
de Fat'h camiinden kaldırılarak l 
aile kabristanına defnedilecek -
tir. 

ği, biribirine tamamile zıt bir a
l11y tahıassüsat içinde kabına ~!
ğamaz bir hale gelmişti. Nihayet 
koca lokomotif, gazaba gelmi~ 
bir boğa gibi so'.uya soluya ağırla 
şıp istasyonda durur durmaz Pa
kize Galibi gördü. Genç adam bir 
yandan istasyon memurunun d
ler!e işaretler yaparak anlettıifı 
bir şeyi dinliyor, bir yandan da 
bütün dikkatini gözlerh,de te -
merküz ettirerek daha h~nüz ta 
mamile durmamış olan trende 
kendisini arıyordu. 

GaHp yalnızdı. Pakize gaydih
tiyari buna <la sevindi ve Galıbi 
ilk gördüğü geceden daha çok be 
ğendi. Cidden güzel, zarif bir er
kekti. 

Galip yürüdü, vagonun basa
maklarından I'.akizeyi elinden tu 
tarak indirdi: 

- Hoş ge'.diniz dedi, size bu 
hatışinaslığmızdan dolayı minnet 
tarım. 

Sonra vagona atladı, Pakize -
nin üç valizini aldt. İndirdi, ye
re bıraktı: 

- Bunlar burada kalsııı !c
'i, kücük arabamla ı;ıeldim, kor-

Şimdilik yalnız İstanbul ile İz
mir, Ayvalık ve İmroz hatları a
çl'.acaktır. Pazar ,günü ilk vapur 
İzınire kalkacaklır. Mersin hattı 
için ~imdilik b'r karar yoktur. 

SERSERİ MA YN 

Karadenizde bulunan Macar 
bandıralı Vezeged vapuru Bur -
gaz açıklq nda denizde sabih bir 
cisim '(Örmüş ve telsizle bül lin li
man'arı haberdar etmiştir. Meç
hul cisim Boğaza doğru sürük -
lendiğ nden liman reisliği Kara 
denize çıkacak vapurlara ihtiyat
lı olmalarını bi.dirıniştir. 

MAARiF 

Bakırıı..öyde Yeni Ortaokul 
B&kırköyde ıkinci bir orta o

kul binas:nın bir an evvel vü.cu 
de getirLebilmesi için teşebbüs· 
]ere gir:şilmiştir. 

---000---

M lJ TEFE kR l K 

1000 Yahudi ff ülteci 
Panama bandıralı Noemi jülya 

vapurile dün Romanyadan li -
man.ınıza 1000 kadar Yahudi mu 
haciri gelmiştir. 

Vapur gece limanımızdan Fi
listine doğru har<cket etmiştir. 

---oOo--

DENiZ 

Denizyolları Tarife.>i 
Adalar Yalova ve Anadolu ya 

ke.»ı Sonbahar tarifeleri 15 Ev
lıllde tatbike başlanacaktır. · 

Denizvolları 1 Te.şrinievve! -
den itibaren de Karadeniz, Mar
mara ve Akdeniz hatlarında leş 
tarifesine başlıyacakt.r. 

bir Canavar 'takalandı 
Dün Yen;köydeki kılıç balığı 

dalyan'..arına ayı balığı cinsindi!n 
bir denız canavarı .vakalanmışt.r. 
Canavarın boyu tahminen ikı bu 
çuk metredir, ağırlığı da bir tona 
yakındır. 

BEŞVEKİLİN DÜN 

SÖYLEDİGİ NUTUK 

Sayın Başvekil Dr. Refik Say
dam, dün, Büyük l\Iillet l\leclisin
de gayet güzel bir beyanat verdi. 
Denebilir ki, bu sözler bütün 

meınlekette, vat.andaşlann geni~ 

bir nefes almasını mucip oln1uş, 

her tarafta emniyei. ve huzur ha· 

vası yara.tnuştlr. 

Muhtereın Başvekil, gayet sal'ih 
bir ifade ile, dünyanın bu keşme
keş zamanında Türkiyenin vaziye· 
tini açık olarak tebarüz ettirmiştir. 

Artık, herkes. bir kf're daha. en 
salfihiyettar ağızdan. Türklyenin 
ana prensiplerini tekrar d.inlrmlş 

bulunmaktadır. 

Davalarımızda çok vazilı bulu
nuyoruz. Türkiye sulhpcrverdlr. 
Türkiye kuvve.llidlr. Türkiye ha
zırlıklıdır. 

Cümhurfyeı hilkiı.metl, yaptıtı 

bu son beyanatla. iç ve dl..lf efkarı 

umum.iyede, bir kere daha prestı
Jini yükseltmiş buJunm.aktadU'. 

karım sığdıramayız, sığdırsak bi 
le siz rahatsız olursunuz, arka -
dan eşyaları a'.dırırız. 

Pakize, istıı.syonun kapısında 
bekliyen arabayı ve güneş altın
da tüyleri pırıl pırıl yanan ve a
rabacının güç zaptetmeğe çalış
tığı bakla kın hayvanı gördü. 

- Maşallah güzel hayvan, her 
halde yanılmıyorsam sizin ola -
cak ... 

Galiı;> gülümsedi: 
- Evet benim. Size doğrusunu 

söyleyeyim mi, benim külüstür 
bir otoJıobilim vardı amma, bu
gün inadı tuttıı, motör bir türlü 
işlemedi. .. Bakınız az kalsın unu 
tuyordum. Peyman arzı hürmet 
etti. .. Sizi dört gözle köşkte bek
liyor ... Arabaya binmekte sizce 
bir mahzur var mı? ... 

- Hayır, bi!aki/; çok hoşuma 
gitti. 

- Sakın korkmayınız, Haydut 
göründüğü kadar azgın değildir; 
maamafih uslu olduğunu da söy 
ıe~sem kısrağıma karşı haks•zı,k 
etmiş ul:ırum. Her ne ise, bel~ bir 
yola çıkalım. ölürsem yanınızda 
ölürüm ya ... 

Dün Ticaret Odasında, piyasa
daki fiat meselelerini tetkik et
mek üzere bir komisyon. toplan
mıştır. Bu komisyonda, ticaret 
müdürü, ticaret odası umumi kil 
tibi, iktısat müdürli bulunmuş'.ar 
dır. Yapılan müzakereler netice 
sinde beynelmilel vaziyet dola
yısile, piyasada bazı itha.at mad
delerinin ne nisbette tereffü et
tiği tetkik edilmiştir. Bu arada 
ihtikar mevzuu da görüşülmüş -
tür. Makul olmıyan sebepler · 
den dolayı, fiat:ıı:rı ihtikar· dere
cesirı.de olan maddeleride görüş
müşlerdir. Bu toplantıda, tetki -
kat şubesi müdürü Avni de ha
zır bulunmuştur. 

---oo--

POLiS 
Dünkü Kaza 

Dün şehrimizde iki ~ocuğun 
dikkatsizlik netices'nde yara an
malarına sebep olan iki kaza ol
muştur. 
Kasımpaşada Akbayırda otu

ran 8 ya<uırla Nezahet, mangalın 
üzerınde bulunan caydanın üs -
tüne dökülmesile muhtelif yer -
!erinden haşlanarak tedavi altı
na alınmıştır. 

lir r.ırsız Yakalandı 
Polis, dün; 2,5 sene evvel 35 

bira dublesi ça maktan suçlu o
lan İbrahim isminde bir sini ya
kalıyarak adliyeye teslim etmiş 
tir. 

Dünkü Tramvay Kazası 
Vatman Hüseyinin idaresinde

ki tramvay vatman Ferhadın ida 
resindeki 1ramvaya ç~rpmıştır. 
İki traır.vay da hasara uğramış ve 
vatan Farhatla iki yolcu baş -
!arından yaralanm;ş'.ardır. 

---000--

lta l yan Şilepi 
KaradePizde bu'unan İtalyan 

Feneçya şılebi bugün Emanı.rnı -
za gelecek ve yük aldıktan son
ra Ak.denize gidecektir. 

MEMLEKET İÇİNDE 

BAŞARILAN ESERLER 

Başvekil, dün söylediği nutukta 
birçok dahili işlerimb:den de bah
setti: mUH başanlarımıza ait müj
deler verdi. Bunların icinde en mü
himlerinden biri de Karabük de

'mir ve çelik fabrikal:ırımtzm işle
meğe açllmı~ bulunması ve demir 
istihsaline başlamasıdır. 

Karabük fabrikalarımız. Türki
yede ağır sanayi müessesel~rinin 

birinrisidir. Karabük. başlıba~ına 
bir cserd.ır. Türklyc, her türlü va
ziyeı ve şarna.r kaN:ısında. dahi, 

milli kaJkınma luırekeUerini asla 
ihmal etmemektedir. Bugün bir 
fabrika açılıyor, diğer y~nda. tren 
Erzuruma varmış bulwıuyor, iç ve 
dış ticaret için yeni inkişaf tcdbir
Jerf alınıyor. 
Başvekilimiziu vazlh bir şekilde 

ifade ettiği gibi, dün, hemen hep
sini dışarıdan satın aldığımız bir 
~ok maddeleri, bugün, kendimiz te
min ve tedarik edebiliyoruz. 

ŞÜKRtl AHMET 

Pakize birdenbire garip bir duy 
guya kapildı. Erenköy istasyonu 
ücra bir köyün çarşısı kadar 
hüzünlü ve iptidaiydi. Sanki u
zaklaşan tren, medeni dünya ile 
arasındaki bricik bağı koparmış, 
onu kimsesiz, meçhul bir diyar
da yapayalnız bırakmıştı. Yollar 
da bir otomobil tekerleği izi gör 
se, bir korna sesi duysa kendine 
gelecekti; fakat bunlardan hiç
biri yoktu. Arabaların bekledik
leri yer gübre kokuyordu. Karşı 
kahvenin arkalıksız dört köşe 

hasır iskemlelerinde çoğu sakal
lı insanlar oturmuşlar nargile 
içiyorlardı. Camiin bahçe mer -
divenlerinden inen müezzin, dir 
seklerinden damlayan apdest su
larını yazma mendilile kurutup 
gömleğinin kollarını ındirirken 
kahveciye sesleniyordu: 

·- Bir okkalı gönder! ... 
Eski tarz araba, bu şahane at, 

beyaz eldivenli, uzun Jil.cıvert ca 
kelli arabacı, en az elli sene ev -
vele ait görürlerdi. 

• ( ATkası vaT} 

Mareşal Göring tarafından söyle -
nen ve rad10 ile neşredilen nutuk. 
şark cephesinde ilerleyen Alman or

dusunun. ıCarp cephesinde mun süre
cek kanh ve yıpratıcı harpte, mü• 

hlınmat, harp leva:ıımah, halkın ia
şesi, gıdası 111.barlle düşünülen clhel

lerl, takip Ol11D.acak yolu gösteriyor. 
İn&iltere ve Fransanın iktısadi ab

lukasına. fetih ve istl1ist tamamlana
cağı fanedllen LebJstanın kaynakla-

1'1.Dı da katarak devam eylemek .... 
Yanlış hesav. sakat düşlince ..• P0Jon-
7a ordusunun rk'at hareketini dur • 

duracaiı. ,.eni bir harp ve mukave
met, kuvvetU bir müdJ.faa oepbestn
de uzun müddet, Alınan ordasunu 

yıpratacak, harbi devam ettire.miye
ceği kat'i olarak krstlrUebilir mit 
Garp cephes.lnde İn&iltere ve Fransa 
ordohrının e.ıici tas-,.lklerle Sierfrl
ed batını yararak flerlembecek.lerJ 
nasıl lemln edilebilir? 

l\.iareşal Görlng"ln hesabı, l'&rJJ cep
hesinin müstahkem baUa.rınJa Alman 
ordusunun sonuna ka.dar dayanaca.tı, 

Lehistan arazisinin lşcallnln lamam
lanacaiı tarzındaki tarasiyelerln, 
mösbet ve kat'i hükümlere dayanma
siledir, bu sebeple sakaltır. 

Ayni Mareşal, Almanya dablllndo, 
nazı harp lktısadbatına idaresine ve 

sistemine karşı şiddetini arllınlıı, 

ceufşleyen aleyhdarlıiı.n vereceit ne
tice.feri, doiuracaiı aksütamelleri de 
hesaplamamıştır. 

Vaziyet bu merkez.de lllen, cen-uıbw 
şarki ve cenubi Avrupa devleUerine, 

Romanya ve YD&'oslanaya Marqa.Jhı 
te.hdlUerJ ye.rshdir. Bununla beraber, 

alınan haberler, Romanya ve Yu ... 
&oslavya hü.kümeüerinln, Almanya3·a 
gıda ve ham madde sevklyatını Jles .. 

memiş olduklarını bUdlnnekledlr. 
Mareşalin lebdillerl, bu sevklyalın i
leride dahi kesilmemesini temine a· 
ltlir. 

Romanya ve Yugoslavyanm, İn&'ll ... 
tere ve Fraıısanııı, lktısadi abluka 
pliıılanııa &'Öre hareke& edemlye«Jı:

leri ne dereceye kadar tahmin oluna• 
bilir? Ancak, bu g"lbJ iktısadi menfez

ler, denizlerle ve dünyanın diğer kı· 
sımlarile irtibatı kesilmiş nazı Al ... 

manyayı, sonuna kadar mukavemet 
ettiremez, belki de mukavemet bnkiJl 
Ye kabl~lyetini biraz . fazlalaştırır, 
harbi uzatır. 

Cenubu şarki ve eenubi Avrupa1a 
alt, Alman tehdttıerlne, Berlla rad
yosunun neşriyatı inzimam ediyor. 

Musollnl, Almanyaya baflıymış. Bu 
neşriyat, lenakmlarla dolwlur. Bitler 

lhHyacı görünce ve emir verince, Ma
sollni İtalya ordulannı harekete mi 
geçirecek? 

Fakat faşist İtalya, yalnız AJpla.rda 
değll, Şimali Afrika, Akdeniz han;a
sı, Cenubi Avrupada. nazı Almanya

nm salvellnl temin utnına. karul, 
tehlikeli, meş'um, kilrsız, felı\.ketll 

bir harbe ırirlşmek lstlyecek mi? Rad
yo neşriyatındakl sözleri, Almanya 

şeflerinin dilekleri. Alman milletinin 
maneviyatını yükseltecek propapnda 

tarzında telikkJ edemez miyb. Ne de 
olsa, alikadar hükô.metler ve mll -

Jetler hazırlanmışlardır. Musol:int'nfn 
tuttuğu bitaraflık yolunun, İtalyaya, 

bugün olduğu gibi, yarın da faydalar 

ve şeref temin edeceğini faşist bü

küm.et erkıi.nını bilerek, hareketinde 
devamı dahi umulabilir. 

HAMİT NURİ IRMAK 

32 Saatte Erzurum
dan İstanbula .. 

Dünya hi.dlselerinin fevkal,ide ha• 
berlerl arasına sıkışmış blrkag satır

lık Erzurnm lelp"afı. Türk dünyası
na en büyük u.iijdeyl, İsmel İnönü 

devrlnlıı bir ul'erinl daha bildirdi. 
•- İllı: &ren Erzunıma r;lrcll. HaJ

darpaşadan En:D1'111D& her &'iin bir 
&ren barel<el edecektir. Tren 32 saat

te İs&anbulclan Ermruma varacalrhr .> 

Bu havadJs. programla çalışan Tür

klyedekl azmlD ve iradenin müsbel 
eserini bütün cihana bildiriyor. 

Yeni Türk çalışmasında şuurlu, ya
paeafı işte sağlam düşüncen ve sar
sılmaıı kanaallldlr. Çünkü kendi ..,_ 
kism• ve bilgisine güvenerek verdl

il kararı il.ibik eden yine tenci! e
mdi ve kendi baıusudur. Hayall ha

kikat yapan sarsılmaz imanıdır. Ba
nan en büyük misali İstanbuldaa 

halkan ve 32 saatte Erzuruma varan 
tren, blnblr gece masalla.rındakt si .. 

birli halının 20 inci asırda Cümhurl
J'et Türkiyesinde ve İsmeı İnönü deT• 
rinde ... , kik.at olmasıdır. 

En.urumu bütün Türk tUne bat .. 
lıyan :aı ile memlekellmi:r.e yepyeni 

bir eser daha verenleri ne kad.al' 
lı.kdlr elsel<. a1dır. 

7.EKİ CE~IAL 
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1 "o-;.vanın Harp Şiddetleniyor. 
---------- Anahtarı Garb 
1 Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 3~j- C h _ı f ep esin,.ıe. 

Vekiller Heyeti 16 Eylfıl Günü Mareşalın 
İştirakile IVIühim Bir Toplantı Yapmıştı 

t Mamafih, hacmi fevkalade ar- j 
an, l? kiloyu tecavüz eden suyun 

vt •rd"'i ıztırap Ey_üJün ilk haf
ası ·h y··. nı ayetinde çok artmış, bu 

cihetle Başvekil 15 Eylul sabahı 
aldığı haberle bi.raz ferahlamış, 
Mareşa ın da iştirakile yaı>'la 
cak toplantıdan sonra İstanbula 
gelmiye karar vermişti. Uzd.en ufak krizıer, süreksiz a

~~alaı: halinde beliren sıhhatsiz 
. alame!1eri gerek tedavı he

;:~ını teşkil eden hek.imlc.-ri, ge
r· •e sarayda bulunan ve Ata 
Urkle "1kından temas halinde 
~Uan zevatı end:şeye dü~ü.rmüş-

te Bi_r ta_raHan A vrupadaki h.arp 
. h..ıkesının ve anormai siyası va 

~ıye.~in gönüJere verdiiii endişe 
1urup g derken bir taraftan da 

Urıı.ıye Cümhuriyetinin kıy -
rnetı-d . ı_ başının raha.sızlii!ı bu en-
t ·~~Yı .~n had şekle sokuyor, A
a;urkun ıztırap sesleri çıkara

raıı: Yat - • '-'-1 · b . . .. aııında yatışı he.um erı 
d u un tın biıgilerini seferber e
y en ve ettiren bir ıel1işa düşürü
l or, arka arkaya yapılan hek_m 
0PlantLarında su meselesi mev

zuu bahso_uyordu. 

11 
liekimler, Ataııürkiin ıztırabı

~ dtndirmek için suyun alın -
fa~s.ndan başka çare olmadığını 

at su alındığı takdirde Fıssın
;;~ın ileri sürdüğü. tehlikeden 
k • _ade tekrar bir su topla~a va 
k ••ıle karşılaşmak ihtimalinden 

orkuyor lardi. 
veBu:aenaleyh bu mevzu _saat~~r 
le ltlınlerce münakaşa ediJe _edı

ile.rletiliyor fakaıt bir turlu ka 
tara bağlanamıyordu. 

lO Eylul sabahı Acatürk olduk 
ç~ ağ_ır.~mış, yattan döndüğü. 
RUnku vaziyette bir kriz başlan -
~;~ı_na sahit olan tedavi ekipi de 

u_yun ııayretini sarfediyordu._ 
l°h ıne hastaLğın seyrinden ıs

ı raç edilen netice, eğer koma
:a Şekij değiş! irmezse bunun da 
bavuşturulabileceği merkezinde 

ulunuvordu. 
h ~O Ey !il.! sabahı başlayan bu 
d: • 11, 12. 13, 14 Ey.il.! günlerin-

h de d.evam ett.i. Atatürk artan 
ar· ı· t d k 0 e ı ve yalnız ıztırap sa ası 

~:karan b!r dalgınlık içinde sık 
rn nefes alıyor zarbanı da art-

ış bu un uyord~. 
f . liekimler nöbetleşe Ebedi Şe 
ınba l h tect . sucunda duruyor ar, em 

n avı Y..apıyorlar, hem de sık sık 
,.ab1zı ve teneffüsü kontrol etli -
,or ardı. 

zi ~a'.aYda, Ebedi Şefin sıhhat ve 
h \ktındeki deiiişikiikleri kor 
İ~k ,ından dahi kolayca gizlemek 
lah anl~n. çok ve mebzu dü. Bu 

d ~VVulu ancak A\atürkiin te
av ·ı sı e me«rul bulunan ve bir 

sır h" l d . , 
k . • n e saklamas_nı bilen he-

16 Evlü.J sabahı Atatürk, mu • 
tat saat!e gözlerini açtı. .. Kriz 
tamamen geçmiş, fakat bünyede 
hasıl ettiği zafiyet Ebedi Şefi ya 
takta istiraha'e mecbur bırakdllış 
tı. Ata türk krizden sonra bütün 
halsizli!ine rajimen mütebess m 
bir çehre ile uyanıyordu. Etra
fında bulunan'ara iltifat gös•er 
di. Hususi hizmetlerinde bulu
nan berber :Mhemetle konuştu. 
Rahatsızlığı etrafında birkaç su 
al sordu. sonra ıraş olmak arzu
sunu izhar etti. Hatta bunun için 
yatağından kalkmak fikrini de 
ileri sürmekten geri kalmadı. 
İstirahat günlerinde oWuğu gibi 
berber Mehmet Ebedi Şefin tu
valetlerini vatağında yaotı. Bun 
dan sonra huzura çıkma ' arı mu· 
tat olan ve günlerdenberi derin 
bir yeis ve teessür havasile muz
tariİ:ı bulunan zevatı yanlarına 
çağırarak onlara iltifat gösterdı. 

Başvekil. Ankaradan yaptığı 
sıhhi vaziyet sorgusunda Ebedi 
Şefin kr.zi geçirmiş olduğunu ha 
ber a:mış, 16 e"lıll günü, Büyük 
Millet Meclisinde toplanan Vekil 
ler Heyeti içtimaına oldukça müs 
terih bir kalb ve beşüş b:r yüz'.e 
gelmiıı, arkadaşlarına da b_u key __ 
fi yeti mü ideliyerek umumı hır su 
rura bais olınuştu. 

Vek 'Jler Heyeti 16 Eylul günü 
Ankarada Mareşalın da iııtiraki
le yaptiğı toplantıda mühim me-

seleleri ııörüşmüş, icap eden si
yasi ve idari hususarı kararlaş
tırm:ş bu mühim müzakere tam 
dört u'zun saat sürmüştü. 

14 Eylulde tatbiki ~edilen 
pazarlıksız satış kanunu _Ist~n -
bulda mer'iyet sahasına gırınış bu 
lunuyordu. 

(Arkası var) 

s~!ı 
lstanbul - Ankara 

Hattı 
Edlrnede NURVNNİSA 

- i-;tanbul Ue Ankara arasında bir 
hat dah:ı mı yapılacak? 

_ Evet, bu hattın daha kısa olması 
lçln Arıfiye _ Adapazarı üstünden 
Ankaraya yapılacağı söyleniyor. 

İzmll CEMAL TEZ 

t~~erle başyaver, bir de Ata
%t,~ae Y~kın bulunan, her gün h~
rn çıkan korun en nüfuzlu sı
va" arını teşkil eden zevat bili -

rau. _ Spckülisyon ne demek? 

Maamaf·h .. _ l\lah ucuz alJp deı>o ederek pa· 
ın uı t . ı , Ankaracı.an her gun d ktir 
sıhhı ":·r. saatlerde Ebedi Şefin halı olduğ-u zaman satmak eme . 
. l'kı \·iz.yetini soran ve sıkı bir Anadoıuhisan s~ıi 
;e~e \ık: bu İşi her işe ve keyfi- _ Arzununzun ls'afın• şimdilik 
Ey· ul a d m eden Başvekil, 10 imkan otmadıiiın• takdir edersiniz. 
..,;,;. s_abahı başlayan endişeli _ 
d,,ıYetı öğrenmiş, soruşlarını S p O R 
rn~k sıklaşl.rmış, İstanbula gel
rnb• arzusunda b.ıılunmakla be -
ka -r Av"upadaki siy asi vaziyet 
tin:şısında __ Cümhuriyet Hükılme 
re ~f~;aıurk direktiflerine gö
rna~ .ı •Z edeceği tedbirleri al-

uzere bulunusu bu arzusu
na mani te•kil ediyomu. 
e .~aamafih, bu krizimsi hal 15 

J. ule doğru düşen hararet ve 
nor~a~e dönen nabız, teneffüs, 
Şeklı!e bir salaha del1ilet ettiği 

Yazan: Ziya Şakir 
b'akaı Ebu'ehep, halkı Müs -

lümanlar aleyhine tahrik etmek 
ten .. ve her fırsattan istifade e
derek. Resulü Ekrem ile onun sa• 
dık iimme•ine zarar ve ziyan ver 
rn....:~(~cn ,geri durmuyordu. 

Hattiı, gündüzleri karısı ile 
kırıac h ç kı ·or... sert dikenler ı 
toplayıp get!riyoı·. Sonra, sabah 
namazı rnkti bunları Mescidi Şe 
rifin kapısı civarına döküyordu. 
Böy'ece, ı<aranlıkta Müslüman -
ların ayaklarına batan dikenler
den mütee.s ir olınalarını, hainane 
bir zevk te_.\kki ediyordu. 

Fakat. gerek Ebı'.ılehebin v" 
gerek diğ r Müslüman düşman 
!arının şiddetle muhalefetlerine . . -

Dün Gece G. Saray 
Şişliyi 1- O Yendi 
n-· t klübün iştirakile yapılan 

gec::-Uaçlarının ıkincisi dün gece 
Ga'atasaray _ Şişli takımları a-
rasında yapıldı. . . 

Hakem Adnan Akının ıdaresın 

d lan maç 1-0 Gala tasar a • e yapı . . 
yın lehine bıttı. 

Tefrika: 28 
cadelelere yol açmak istemiyor, 
bütün bu muhalefetlere sükunet 
le mukabele eçlerek düşmanları
nı akıl, mantık ve İslamiyetin 
yü.ksek hikmctlerile i'.zam et -
mek istiyordu. 

Hazreti Muhammed, Beni Hil-
ime mensup zevat ile kendisine 
~uhalefet edenlerin eleba~!ları
nı toplıyarak onlara bir ziyafet 
vermek istedi. Bu münasebetle, 
bunların içinde henüz Islamiyeti 
kabul etıniyenleri Hak dınine da 
vet edecekti. 

Resulü Ekrem, bu karan ver 
dikten sonra, ziyafetin hazırlan
masını, sevp:ili yeğeni (Allı ye 
havale etti. Bir deve kesdırttı. 
Davetlilere de adamlar l'(Öndc:.--

(Baş tarafı 1 inci sayf2da) 

ve atet tufan tarı iclnde ademe dojna 
aürüklemefe başlanuttL 

Bununla be-raber biz kendi hesabı
mıza, İtalyanın bugünkü vaziyetinin 

ehemmlyetlnJ birinci derecede addet

miyoruz. Çü.nkü İtalyanın verecefl 

karar artık bündan sonra sırf kendi 

elinde, kendi lhUy an dahilinde de
f ildir. 

Harp ateşini 7akıp yakmamak iki 
hafta evvel :raln12 llılösyö Bi'1erln e
llnde ldJ, o isteseydi, Avrupada bu

gün harp areti şüphesiz başlamamq
tı. Fakat Mösyö MusollnJ'ntn vaziyeti. 

Alman devlet reisinin vaziyeti cibf 
değildir. Mösyö Mus.olfni mademkJ 

daha ilk ıründen Mösyö Ritıer.b:ı pcşf
ne takılarak harbe girmemek diraye

tini c-öste~tlr. Şimdi artık onun da 

harbe girip girmemesi. Lehlstan cep

besile. garp cephesindeki harp safa

hu.tmm inkişafına bağ1ı bulunuyor. 

Zalen yalnu İtalyanın değll, fakat 

harp üzerinde. bele birlikte hareket 
ederlerse büyük bir baslu leslrl ya

pacaklan şüphesls olan Romanya ve 

Yugoslavyanm da bütün kararlan, 

harp b.arekitınm şekli cereyanına ta
bi bulunmakladır. 
şu halde bugiinkü muammah va-

2iyetln anahtarını, italyada, Roma.da 

veya Buigarlslanda değil, ancak harp 

cephelerinde, daha doğrusu yalnıl 

carp cephesinde aramak 15.zmıdır. 

Filhaluka dün de, uınumi harpten 
misal olarak getirdiğlmiz Alnıanyanin 

meşhur (Tanenberg) zaferi münase

betile söylediğimb üzere, Almanya
nın A vrupada girişeceği bil yük harp-

lerin mukadderatı mutlaka ve mut~ 
laka yalnız garp ceııhesinde, yani 

Fransa - Alman hududu üzerlnde 
laayyiin eder. 

Şu halde, İtalyanın lkl hafla ve:ra 
blr ay sonra ne yapacağını anlamak 

istiyorsak bütün dikkat nazarımızı 

l'arp cephesinde Fransız ordularının 

başlamış olduğu harekiita basreyle· 
meliyiz. Eier o cephede, bizim kendi 

hesabımıza çok merakla beklediğimiz 
büyük, seri, yakıcı ve yıkıcı harekat 

bugünlerde başlar ve o harekit Al· 
ınanyanm Lehistan ti.zerindeki sal

dırmasını az çok durdurur ve hatta 
geri çevirir mahiyette olursa. o va.

kit yukarıda sorulmuş olan bütün 

suallerin cevapları kendi kendl1erJne 

verilmiş bulunur. 
Fakat bu garp cephesi harekib, 

yine bizim fikrimizce ve harbi umu

miden alınan derslerin bizde hisıl 
·ettiği kanaat icabınca, İngilizlerin de 

azami yardımı ile behemehal ve çok 
vası mikyasta. çok şümullü. bütün 

kozlar birden atılarak büyük ve kor
kunç hamlelerle yapılmalı ve derhal 

yayılma.lulır. 

Yoksa Almanya. meydanı daha zi
yade boş bulur ve dün 1\-lösyö Gö -
riug'ln iddia ve U:ln eylediği veçhile 

Lehistan işi iki hafta sonra tamam o

tursa. evveJii. zavallı Lehistan, aylar
danberi verilen teminata rağmen pek 

beyhude kurban edilmJş olacağı gi -

bl, sanjyen İtalyanın da, sair devlet 

ve milletlerin de vaziyeti büsbütün 

başka ve çok lelılikeli şekli alabilir 
ve işte ancak o zaman lıarbin, beşe
riyetin başına gökten inmiş bitıne;r; 

tükenmez bir cehennemi i.fet olaca.
tında şüphe kalmaz. 

l!JBUZZİY AZADE 

Velid 

da p:eldiler. Yediler, irtiler; 
- Ya, Muhammed!. .. 3öyle ba

kalım. Bu davetten maksat ne
dir? 

Dediler. 
Resulü Ekrem, söze başladı. 

Allahın birliğini, ken.disin-n risa 
let vazifesini anJattı. Fasih ve be 
[iğ bir hutbe söyledi. Kendisi -
nin hiç b:r maddi ve hususi mak 
sat takip etmediğini izah ettik -
ten sonra; 

_Ey <r:ıcalarım-. ey aziz akra 
balarını .. ve ey muMeı:em mısa
firlerim!. .. Bilirsinız kı, ben zen 
g:n bir insan değilim. Ve hayatı
ıriın hiçbir gününde de zengın o
lup haika hükmetmeyı zıhnım -
den geçirı_nedım. 
. Ben, sadece, Cenabı _Hak tara
fından bana tevdi edilmış olan 
bir vaz:feyi ifa etmekteyım: Ba
na, Arap kavminin sulta:ılıgı ve 
İran mülkünün padişahlıı::ı verıl
se, gene yolumdan dönmem .. Ve 
bu büyük vazifemi terketmem. 
Bu isde. içinizden en çok bana 
hanginiz yardımcı ve zahir ola-

ks1nız? .. 

(B~tarııfı l inci sayfada) 
civarındaki Frans·z makamları
na teslim o'.muşlardır. 

Bunlardan birısi şöyle demiş -
tir: 

Ren üzerine dubalardan bir köp 
rü kurunuz, ;;öreceksiniz ki, bin 
lerce A1ınan ask.eri bu köp:·ü.Llen 
sizin tarafınıza geçeceklerdir. 

Amsterdamda çıkan Maasdc 
gazetesinin Brüksel muhabiri 
bLdiriyor: 

Son @nler zarfında elli kadar 
Alınan askeri, hududu geçerQI< 
Belçika askeri makamlarına tes
lim olmuştur. Dün de yirmi ka
dar A'.man askeri kaçmıştır. 

Leh-Alman Harbi 
Polonya erkanıharblyes nin 

neşrettiği bir tebli~dc Alman kı
talarının Varşova'nın dış mahal
lelerinden çekild;ği bi.dirilmek -
tedir. 

Vistül cephesinde motörlü Al
man kıtalal'J. yeniden mukabil 
taarruza geçmiş:erd · r. 
Osırov-Mazoviecki.ıBoguz nehir 

cenhesinde vaziyet değişmemiş -
tir. 

Polonvalıların ıınukaveıncti or 
ta Vist lıle'de ve San nehri üze - ' 
rinde artmaktadır. Polonya bü
tün kuvvetlerini henüz harbe sok 
muş değildir. 
Varşova, çetin günler y"s 

maktadır. Ta•~·are hücum arı b r 
birini takip ediyor. İlk hü.euro es
nasında Polonyalılar, bir tayya· 
re düşürmüşlerdir. Gün.düz ya -
pılan 14 hava hücumuna 70 Al-

man bombardıman tayyaresi iş
tir1ik e'miştir. Bunlardan 15 ta
nesi Po~onyalılar tarafından dü· 
şürülınüştür. 

HARPTEN HABERLERİ 
YOKMUŞ 

Varşova civarında Polonyalı -
lar tarafmdan esir edilen Alma:ı 
askerleri, Almanya i'e İng'ltere 
ve Frama arasında harp ilaıı ~
dilmis bulunduğundan haberdar 
olmadıklarını bildirmiş'.erdir. -Cephelerde 

Vaziyet 
(Baş tarafı ı inci sayflı.da 

D H b 
İsflhbaral ne

e n İZ ar İ ureıı. Amiral
-- - lik makamınm 

Alman tabtelbahlrlerlne karşı alınan 
tedbirlerin neti<'esini blldlrmediğ1nl 

yalnız deuizalh mayuları dökpn Al
man gcmllerine karşı ~ide edilen mu
vaftakiyetleri neşrettiğini bildirmek -
tedir. 

Bu harta deniz hareketleri cereyan 
etmem.iştir. Yalnu: İngillz muhrtpJert, 
torpil ve mayn dökÜ<'il geınlleri bü -

yük blr faaliyet l'Ö'itermbılerdir. 

o:Regent Tiger» vapuru, 8 Eyliilde 
batırılmışt.ıt. Vapurun yolcUları ve 
mürettebatı bir Belçl.ka. vapuru tara
fından kurtarılmıştır. 

Bir Ilolland::a. tebltilııe cöre Hol -
landa bltarafhi'mı müdafaa etmek ü
zere şiınal denizi adaları arasına ve 
sahillerine nıa.yn dökmüştür. 

Dünkü Tayyare Piyangosunun 
Çekilişinde Kazanan Numaralar 

Tayyare piyangosunun 5 iuei ke
şldesioe dün öğleden sonra başlan

mıştu. Dün büyük ikramiye olarak 
ıs bin lira çıkımşlır. Dlfer en biiyük 
ikramiye bu sabaha kalmıştır. 

Dünkü kf'şidede kazanan numara
lar aşağı ...ı.dır: 

15000 L'ra Kazanan 

14750 
Sonu 50 He biten hti!üu uumaralar 

50 şer lira amorti alacaklardır. 

3000 Lira Kazanan 

23132 
10000 Lira Kazananlar 

27924 32760 
1000 Lira Kazananlar 

22739 18441 
500 Lira Kazananlar 

8717 

50 Lir.ı kazanan numaralar: 

24874 
14898 
14517 
38312 
18929 
37402 

2370 
34220 
4064 

12018 
16819 

17935 
6644 

39742 
12816 

28238 

7992 
577 

35504 
27H3 

9952 
31835 
7190 
9568 
446 

9490 
17235 

27312 
14599 
34884 
38535 

5487 

34024 
5384 
7143 

34585 
27601 
13825 
ı7967 

34374 
29705 
12672 
11573 

22517 
38318 
1961 

16859 
ı3710 

24098 
37715 
18364 

248 
12304 
28688 
316'14 
36801 
21454 
38584 
19592 

12244 
15742 
20662 
19812 
33505 

27463 
32749 
32089 
21351 
27410 

9152 
2198 

21094 
21875 
12552 
33328 

10399 
33404 
18214 
12346 
8863 

30 Lira kaı:anan numaralar: 

23492 21938 16165 19601 12594 
20566 19772 ıo686 38047 13861 
26403 17050 17816 8400 3188 
19997 
30354 
12400 
29769 
22510 
39226 

35152 
3653'1 
5699 

1U58 

14104 
23885 
17520 
350H 

21209 20660 
29563 32505 

31712 
7356 

27222 
9555 
7213 

21691 

31702 
12154 
1902 
5732 
1475 

16191 

Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 28 

Sasani Sülalesinin Talisiz Sultanı Arbk Tür
kistanda Tek Başına Yaşa mı ya Başlamışh 

Bu emir ve talimatı alanlar 
derhal Semerkand sokaklaı ına 
yayıldılar ve güzel kız avcılığı -
na çıktJar. 

B-raz gerilere döneceğiz .. 
Arapların Tü.rkler Ü.zerine a

kın yapmazdan evvel İran top
raklarına saldırdık:arını ve Sa
sani Saltanatını devirerek bu Sal 
tanatın son hükümdarını firara 
mecbur kıldıklarını biliyoruz. 

Ve yine bfüyoruz ki, bu baht
sız ve tahtsız hükümdar Türkle
re iltica et~ti. 

Türk Hakanı Dulu Han ise A
raplarla çarpışacağı güniin ge -
cesind~ sebep~z olarak ansızın 
ordusunu kaldırmış ve çeki'.miş
ti. 

Sasani sülalesinin talihsiz Sul
tanı artık Tirkis~da tek ba
şına _vaşamağa baş'lamıştı. O şe
hirden o şehre giaiyor... geç
miş günlerin debdebeli, ihtiııam
lı hatıralarını unutmağa çalışı -
yordu. Bu dolaşmaları arasında 
:Semerkanda da uğrr..dı. Burada 
karşısına genç, aürel bir kız çık
tı. Bu k:z kimdi? 

Nere\ idi? 
Bunları kimse bLmiyordu. 
B !inen b.ir şey varsa o da bu 

kızın Scmerkantlı ve Türk olına
dığı idi. 

Hu kzın cazibe ve melahati 
karşı"ında Sasani sülalesinin son 
ferdi aşık oldu 
Kız da bu bahtsız asilzadeye 

vurulmuştu. I;leraber yaşaıına -
ğa baş'adılar. 

Aradan kısa bir müddet geç • 
ti. 

İki gencin sevişmesi çok uzun 
sürme:mişti. Günün bir nde İran 
hükumdarı güzel sevgilisini ter
kederek başka diyarlara gitti. 
Nihayet uzak bir vilayette öldü 
ğü. haheri duyuldu. 

Giıze! kadın, sevgilisinin arka 
sından epey gözyası döktü. Çok 
ağladı. .. Ne çsre ki. bu göz yaşla 
rı kafesten kaçan ve dünyadan 
göçen sevgiliyi buraya getire -
mez, döndüremezdi... Kadın ye
gane teseliyi karnının gittikçe 
büvümesinde buldu. Evet. .. Ha
tuncağızın karnında ııün geçtik
ce artan bir gayritabiilik göze 
çarpıyordı.ı. Semerkant halkı in 
dinde ahlak noktasından pek o 
kadar ivi nazarla görü.lmiyen bu 
kadının ayni zamanda birkaç er 
kekle münasebette bulunduğu 
da tevatüren şavidi. 

Onun ııebeliği şehirde dediko
dulara yol actı. 

Acaba kimdendi? 
Kad·n, cocuğun İranlı asilza

deden oldui!unu söylüyordu. 
Fakat buna inanan pek azdı. 

Maamafih aksini iddia edenlerde 
bu müddealarını isbat edecek de
lile malik değildiler. 

Nihayet kadın doğurdu. 

Nurtonu gibi güzel bir oğlan 
çocuk dünyaya getirdi. 

Cocuk büyüdükçe zekası artı
yor, ne yaman bir afacan o!du -
liunu ııösteriyordu. 

Bu da piçlerin akıllı oldukları 
hakkında halk dilinde dolaşan 
kanaate hak verir mahivette idL 
Kadın belki hauı>'i babadan ol 

d uğunu kendi de bilmedıği piç 
ağ!una: 

- .Sen, Sasani sülfilesinin va
r~isin .. Ba•ban İran şahı idi, öl
du . . : Onun .hakkı sana geçti... 

D1ye telkınler veriyordu. 
Bu telkinler, ismi (Muhdeç) 

konan çocuğun üzeri:-de tesirini 
gösterdi. 
Büyüdüğü. zaman saltauat iddi 

asında bile bulundu ise de her ta 
raf'tın: 

- Havdi oradan oiç. 
Tahkirinden başka mukabele 

görmedi. 
Muhdeç taliine küsmüş, sal • 

tanat hevesinden vazgeçmiş, a
nası da öldüğü için Semerkandda 
evlenmiş ve burada yaşamağa 
başlamıştı. 

Onun üstüste iki kızı oldu. 
Kızlar büyüdükçe birer Meli 

devran oluyorlardc .. İkisi de bi
ribirinden güzel, ikis; de biribirin 
den bey az ve cana yakın şey !er
di... 
BunJarın güze'likleri bütün Se

merkand içinde dillere destan ol 
muştu. 

Piçin kızları denilir denibnez 
bütün delikanl:ların yürek eri 
hopluyor, kalbleri S!Zlıyordu. 

Bu kızların yıldızlarının böyle 
par.aması Ku•eybe'nin Semer -
kandı istilası ve güzel kız av.na 
adamlar çıkarması zamanına mü 
sadifti. 

Semerkand sokaklarında gü -
zel kız avına çıkan Kuteybe'nin 
adamları rastgeldikleri evlere da 
lıyorlar, ev ha:Jcnı ayrı ayrı göz 
den geciriyorlar, içlerinde güzel 
olanları gözlerine kes:!irdikleri
ni yakalayıp Kuteybe'ye götürü
yorlardı. 

Kuteybenin yer:eşt'ği Semer
kand sara,yı az zaman içinde seç
me kızlarla dolmuştu. 

Bu zavallılar, ak..ibetlerinin ne 
olacağından bihaber, kurban gi 
decek ismetlerinin, bekaretleri
nin son dakikaları üzerıne boyun 
tarını bükmüşler, meçhul fakat 
herhalde korkunç bir neticeyi sa 
bır ve tevekkül ile bekliyorlar -
dı. . 

Muhdeç bu sabık ve sakıt İran 
hü.kil..ı:ndarının piçi, şehrin güzel 
kızlarının birer birer toplanıp 
Kırteybe'ye götürüldüğünü ha
ber aldı. 

f Arkası va'l_ 

26011 
29567 

15592 
11851 

6230 
4486 

29707 
39057 

200 lira kazanan numaralar; Günün Ten kitleri 
1 

Levlelhulya l 
7577 23406 250l 

20097 916 26357 
3250 20859 35606 

22752 
6908 

37755 
19947 

28657 
29906 

2611 

19771 
28535 
10140 

18042 
678 

12926 
39011 
16327 
26655 

36866 
3358 

33734 
1845 

31581 
12492 

100 Lira kazanan ntw1aralar· 

36744 23548 
38819 22502 
31733 8615 
21286 
10915 
27541 
15091 
24060 
193!5 

17807 
39484 
23068 
21141 
26560 
39115 

25103 
32228 
22681 
32999 

65 
11705 
24073 
14806 
39359 

18663 
26179 
3783 

35519 
22114 
7521 

24914 
3300 

13902 

26282 
31515 
10648 
35070 
29934 
19791 
10250 
30774 

Resulü Ekremin bu söziinü, de 
rin bir sükut takip etti. Ve bu 
sükut için>!e, (Ali) nin metin ve 
azimkiir sesi, şöylece yükseldi: 

- Ya Resuliillah !. .. Ben sana, 
herkesten evvel inandım ... Hiç 
tereddüt etmeden, iman getir
dim ... 3enin kanın, benim kanım .. 
Senin canın, benim canım. Em
ret. Ne istiyorsan, yine hiç te
reddüt etmeden yapayım. 

(A'.i) nin gösterdiği bu kahra 
manca fazilet, Resulü Ekre.rni son 
derecede memnun ve müteessir 
et:i. Kalbini dolduran meserre
tin heyecanile dudakları titriye
rek: 

- Ya Ali ... Allah, senden razı 
olsun ... Sen, benim kardeşimsin. 
Halifemsin. Naibim, vekilim ve 
vasimsin ... 

Diye mukabele ederek mecli
se hitam verdi. 

Cemaatin bir kısmı, bu sözle
ri tabii telakki ettiler ve hoş gör 
düler. Fakat, henüz İslamiyeti 
kabul etmiven muhalifler, gıilüş
tüler ... Resulü Ekremin maksa
dındaki büyüklük ve ehemmiyeti 

medL'er. 

.Cezaları Olüm Olmalıdır 
(Baş tarafı l inci sayfada) 

Bugünden tezi yok, üriınlerimi2l 

arttırmak, verimi çoğaltmak en mu
kaddes vatan hizmetlerimizdendir. 
.Eyvah, ue ya.pacağ-ız?> İnsanı çıkıl
maz uçuruma ynvarhyacak beyhude 
teli!Stır. o:Eyvah> nldası Türk liiia
tinden sllinmiştlr. Ne yıı:pacağırnw. 

ise bükü.met söylüyor, gönüllere su 
serperek feraJı bir yol açıyor. Dün
yanın bugünkü durumu ne biçim a
lırsa alsın biz sıkıntı çe_kmiyeceflz. 
Bugün her ferdin vazifesi l!Ztl'hsall 
arttırmaktır. 

Hatta, dışarı çıkarlarken, Ebu
lehep müstehzi bir tebessümle 
Ebu Talibe yaklaştı: 

- Ya Ebu Talip!. .. Gördün ve 
işittin ya? ... Muhammed, oğlu
nu kendisine vekil et•i. Bundan 
sonra, diğer Müslümanalr gibi, 
sen de oğluna itaat edeceltsin. 

Diye bağırdı. 
Tas mabutların, günden güne 

eheınırıiyetl~rini kaybetmesi .. Bu 
na mukabil de, İslamiyetin kuv
vetlenmesi ve yekpare bir kaya 
gibi vahdet, kudret ve salabet 
göstermesi, muhaliflerin endişe
lerini aı·tırıyor.. Bütün Mekke 
muhitinde, korkunc infial eserle 
ri kaynıyo.rdu. 

Ötedenberi (Ali Haşim) ın na
il oldukları seref ve şöhrete ha
set eden (Emevi) evlatları, ar
lik ortaya atılmışlardı. 

- Ey, kalk! ... Muhammed, si
zi, el>a ve ecdadınızın dininden 
döndürmek istlvor. Mukaddes 
mabutlarınızı tahkir edivor. 

Di-., barbar bağırıyorlardı. 
Bir gün, bütün muhalifler bir 

araya toplanın~lar .. Resulü. Ek-

Biz şöyle dü!}ünüyoruı: İ!oitlhsa.1 ve 
tevzi işlerini sC'kleye uğratmağa yet ... 
tenenler, bu çok nazlk zamanda lktı

sadiyatımızt sarsacak &ibi har~ket e
denler, mllletlu sırtından gecinmete 

kalkıp, sadece ~ahsi cıka:rlarını kale 
3.ıarak ihtikara sapanlar blzden de -
ğlldir. Vatan müdafaası, mlliet ko .. 

rurunası mevzuu bahsolduğu bir sı

rada tufeyli birkaç soysuz çıkarşa 

onları vatan balnl addederlz. 
Bu g1.bllerln cezası ölüm olmalıdır. 

SELAMİ İZZET SEDES 

remi ebediyen susturmak ve İs
lamiyeti de ortadan kaldırmak 

için müzakerede bulunmuşlardı. 
Bunların içinde, (Hazreti Mu -
hammed) e az çok karabeti olan 
(Atebe, Abdü Münaf) oğullaıw
dan Şeybe, El;ıu Süfyan, Ebu 
Bahteri, Esved, Ebucehl, Ebil.le
hep, l!Jbucehl oğullarından Mes
niye, As gibi mühim şahıslarda 
vardı. 

Bunlar. Hazreti Muhammed i
le taraftarlarına nisbeten büyük 
bir ekseriyete malik olınakla be 
raber, (Ali Hfu;im) ın ihraz et
miş oldu1;u yüksek mevkiden çe 
kiniyorlar .. Bir türlü. harekete 
geçmiye cesaret edemiyorlardı. 
Ancak, gizli gizli fesat hareket
lerinde ve Müslümanlara zarar 
vermekte devam ediyorlardı. 

Müslümanlar, büyük bir iman 
salabeti ile, bütün bu tecavüz -
lere göii;üs geriyorlar .. Din düş
manlarının bu hareketlerinden, 
zerre kadar fütur getirmiyorlar 
dı. 

(Arkası var) 

Dört yıl süren geçenkl umumi 
harpten sonra, ortaya neler de neler, 
ne antika~ şeyler g1kn11ştı. 

Hani ya, beğen beğendi~nl ali. 
der gibi, ne yeni ye.nl nazariyeler, ne 
çeşit çeşit faraziyeler. ne btelm biçim 
akideler ve ne tuhaf tuhaf san'atlar, 
şiirler, musikiler, danslar, sonra da. 
kokain, beroio C'ibl keyif verici ze
hirler_. 

Bak.alım, bo sefer ü9 seneliğine ıe ... 
pe tepe kullanılacağı şimdiden kcstl
rll.mekte olıuı bu yeni büyük harpten 
sonra ortaya neler, ne prabetler cı
kacak acabaf 

Ya keşifler, icatlar, lbttralar!. 
Telsl2 telefon, raıiJ'o, balonlarla 

semaya dofro hava tabakalarını af• 
ma. sesli sinema, ma.klne adam, çe
lik kalb, ie.levluon... Zannedersem, 
bıııılar hep, geçen büyük harbin ve 
harp sonrasının dÜD7atnıza. yuınart
la:ınııı oldukları ,eylerdlr. 

Şimdiden, en aşafı, tam üp yıla sl
cortala.nmış olan yenJ harp ile bu 
harbin sonrası, bakalım, bu ta7dah 
çeşitlerden de blz.lere, yenl yeni da· 
ha neler yumnrtbyacak? 

Eter, içinde bulundutumuz bu 7e
nJ büyük harp, okka dört yüz dlrbeıa 

kıyasıya ve tam bir kıyamet kasug'a

sı ıfbt, ortalıtı tam silip .stipüreslye 
cttmezse t-emennJ edelim kl onun 
dünyaya getJrecefl blr takım yeni a
calpllkJer ve ırarabetlerJe birlikte son 
derece ilerllyecek olan Ulm ve fen. 
buc-ü.nkü iptidai radyosunu Merih• 
kadar ulaştırm.q, hava1i neslmlyl ge
ride bırakan balonlar, yıldızları bize 
kapı kom~wu yapsın, za.ten bQ8ÜD 
çok azalmış olan zaman, mesafe mef
humları büsbütün ortadan kalksın ... 
Hatta makine adam. rctık kalb gibi 

bugünkü wcnlı: oyuncaklarının yerine 
hakiki (abıhayat) keşl'odllcrel< ölüme 
bile (are bulunsun. 

Levleılhulya lehelekelfukara .•• 
OSMAN CEMAL KAYGJLI 



SAYFA-t 

1 Foıooraf tahllllerl 
E;ze fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuıu söyliyelim 

GANİMET UYSAL 
Zeki bir tip. 

Dlkkallidlr. Hor
lı:es tarafından 

lakdlr edilir. Ca
tıııtandlr. Batla
dıiı lflerd• ooıı 

muvattalı: ·-
fa a....s • .,.... 
.,.,4. """"t • • 
del-. B- iri· 
tllktlr. Dllı:lı:M, 

bıtbam, karar 

•....ıannı ebe
ve111l Hil'at lıa· 
llne IOkmafa p~t -elidir. 

SADrrriN ÖZGÖL (Allbra) 

Çolı ılllılıeat 

n lntı.amb bir 

ceııo. Blllıass& 

meraslme fazla 

elıeml1et verir. 
Ciddidir. Bor • 

keste liuball el· 
malı: istemez. 

Dllıllıd lıaıılaaı 

kuvvetlldlr. K&

raralaruıda lıet

fdlr. Çok sabır-
lıdır. Admlıir 

lıW rulıa vanlır. llqladığı lıer işi so
nuna kacl&r •1DI ciddiyetle talılp e
debilir. 

SAGLIK 
Nezleye Karşı ! 

• 2. 
Nezleye kaqı kuvvelll bulunmak 

limııdır. Bunun için çok dikkaUI 
olmah, sıcak ve soiuğa. karşı durma.
malı, cereyandan kaçmalıdır. 

Nezle olduktan sonra da burnunu
zu fazla silmeyiniz. 

Baziları nezle olur olmaz mütema
diyen burunlarile oynamağı itiyat e ... 
derler. Halbuki bu doğru değildir. 

Nezle, burun lltlhabı olduğuna göre 
burunun ba.ssastyetlne müdahale et
memek lçln faır.:la mlkdarda. burnu -
nuzu silmeyiniz. 

Esasen atalar sözüdür. Bir insan 
burnunu ne kadar az silerse nezlesi 
o kadar eabuk geçer. 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
ıeo 

ltO 
100 
100 

ANKARA 

9 ·9 .939 
En aşağı En 1ukarı 

Sterlin .5.z4 5.24 
Dolar 129.065 130.3475 
Franlı 2.97 2.995 
İsviçre Fr. 29.0475 29.at 
F1urin 68.5175 es.z2 
Belıa 

Dralıııll 

Lrva 
Dinar 
:lsvec l'r. 80.715 11.o:ıs 

ESHAM ve TAHVİLAT 

Türk borcu L ııetln 19.- 19~ 

% 5 1931 İkram. 19.- 19.-
C. M. Banlı:ası 90.- 90.-

Açık mesameler daima siyah 
nıoktalann ve sivi'celerin te
şekkülüne zemin hazırlar. Cil
dınizin mesarnatını sıkıştır -
mak, sıvilce ve çillerinizi izale 
etmek için siz de 

KREM PERTEV 
Kııllanınız. 

Lon.dra ve ·Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen Bayan
lara mahsus mantoluk, rop ve 
kostüm tayyörlük yüksek Ian
tazi rodier, morcauı harris, 
tweed ,ve saire YÜNLÜ KU
MA.ŞLARL'\f emsalsiz çeşit, 

cins ve rerık"efi Beyoğlunda 
BAKl"R Mağaza'arında her 
yerden müsaid şartlar "e u-

cuz ~iatlarla satılmaktadır. ,------· 

iKDAM ız ··- EVJ, 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar için Gıda: 

KANZUK BESLEYİCİ Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUÖU -] 

T.A.Q. 19,7' 11L 11111 ll<L ZO S•· ~~P. 31.71 m. He5 ııı:eo. il it•· 
ı...: ısst m. ısa :ıttw. u~ ııı: .... Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir KAN Z U K U N L AR 1, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolunur. Çocuklarda 

ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz, eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kortlanmaz 
12 Eylül Salı KANZUK PİRİNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -

KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZELYE UNU - KANZUK iRMiK UNU 
KANZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 

Saat 12.30 Program. Saat 12.35 
Türk müzlil. Okuyan: Mefharet Sal· 
nak. Çalanlar: Cevdet Kenan, Ce'f'" 
det Caila, Kemal Niyazi Seyhun. Sa'" 
at 13.00 Memleket saat ayan, aJaıll 

ve meteoroloji lıaborlerl. Saat 13.15 
• U.00 Müzik (Karqık proıı:ram Pi.) 
Saat 19.00 Proırram. Saat 19.05 Jlfil· 
zlk (Dans müııtı Pi.) Saat ıt.30 
Türk miizlfl. Balk pirlerinden ör -
bekler. Sadi Yaver A1aman. Saat 
20.15 Konutma. Saat 20.30 Meml•· 
ket saat ayarı, aj&BS ve meetoroloJI 
lıabcrlerl. Saat 20.50 Türk mü•lil 
Ankara radyosu küme aes ce sa:r. he .. 
yeti lcl&re eden: Mes'ut Cemli,. (Bes• 

tekir tamburi Ali efendinin hatırası 
için) Nlbavend ve suzidil fasıllann
dan beste semai ve ıarkılar. Saat 
ıl.30 Konuşma. Saat 21.45 Müzik (So• 
Jlstler). Saat ıı.oo Müzik - Radyo 
orkestra•• • Şef DK. E. Praet•ulus. 
Konser takdimi • Balll Bedii Yönet
cen. Saat 23.00 Son ajans haberleri; 
ziraat, esham. tahvilli kambiyo - na
kut bornsı (flal). Saat 23.20 Müzik 
(Cazband Pi.) Saat 23.55 • 24 Yarın· 
ki program. 

Ç•fltlerl tanınmıt Eczane ve Ecza depolarlyle bUyUk bakkallyelerde vardır. 

Umumt Depo: 1NGiL1 Z - KAN Z U K Eczaınesn 0 Beyo~DIYI • lstaınblYID 
lstanbul Perakende Satlt Yeri: Bahçekapı Zaman ltriyat Deposu 

lzmlr Acentası : TUrk Ecza Deposu 

Başvekilimiz Hiikümeti
mizin Siyasetini izah Etti 

ZAYİ - Naciye Uysal mührümü 

kaybettim yenisini eıkaracağımdan ..,_ 

kisinin hükmü yoktur. 

ZAYİ - 8()58 sicil numaralı a
matör soför ehliyetnamemi kay
bettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin hükmü yoktuı:. 

(llq tarafı 1 inci sayfada) 

Milli.ı;efe yüksek meclise bağ
lılığı ve itimadınızla mübahi 
olan hükılmetinize karşı itimadı 
iftihar ve gurur verecek derece
dedir. (Bravo sesleri ve alkışlar) 

insanlığa anz olan ve inkişaf 
seyrile devam müddeti tahribatı 
nın derecesi bugünden kestirile
miven büyük buhran karşısında 
milletimiz için en isabetli hare
ket tarzımn ihtiyar edildiğine ve 
bundan sonra da bu yolda şuur
lu bir surette yürünecei!ine her
kes'n inand'"ını görmekle kuv • 
vet ve inşirah duymaktayız (Bra
vo sesleri). 

.AI>kadaşlar, 
Tatilden evvel kabul buyurdu

ğunuz barem kanunu tatbik mev 
kiirıe girdi bun.dan mü.eessir ola
cak va!andaşların adedi az ol
masına rağmen alakadarlar bu ka 
nunun tatbikatını süklınetle kar
şılamakta hatta bunların büyük 
bir ekseriyeti bundan vicdani 

bir memnuniyet ve inşirah düy
maktadır kanaatlndeyiz. Elde et
bkleri menfaatlerin bir kısmın -
dan mahrumiyete mukabıl bu ka 
nunun bertaraf ettiği hal yani 
memlekete yaptığı tahribattan 
milli bünyenin kurtulmuş olma
sı kendı1erıni, vicdanlarını sıkan 
b:r huzursuz uktan kurtarmıştır. 

Bunu emniyetle huzurunuza 
arzedebilirim. Türk çocukları 
herhangi saikin kendi aralar _na 
soktuğu müsavatsızlığı ve içti -
mai nizama müteveccih arızayı 
velev kendi maddi rnrnfaatlerine 
uy~un da olsa asla hüsnü telakki 
etmez'. er ve böyle bir arızanın 
bertaraf edilmesini beklerler. 
Hatta onun için bizzat ça~ır
lar kanaatindeyim. 

Biz bu tecrübede de bu haki
katin tecelli ettiğini görmüş ol
malda müsterihiz .. iktısadi saha
daki çalışmalanm;z alakalı ve
kaletler arasında yapılan son iş 
taksiminden sonra daha verim
li bir şekilde inkişaf etmekte -
nın tatbik ve ikmaline, açılmış 
dir. Devlet sınai programlan -
fabrika:arın faaliyetlerinin daha 
iyi tanzimine dikkatle ça.4ıl -
maktad:r. 

Meclis Parti Grupumuzun son 
dlı·ektiflerinden mülhem olarak Dev
let sanayi ve madenleri iolerinde 
ve umumi olarak sanayi ve maadin 
kredjsinin daha ınü~;ınir esaslar dahi
linde tanzimi il.zerinde tesirleri şü

mullü olacak ve iktısad.1 hayatımızın 
inkişafına cevap verecek tedbirler 
ittihazını ehemmiyetli bir mevzu o
larak ele almış bulunuyoruz. 

Bu husustaki kanun ltıyihaları kısa 
bir zamanda huzurunuza gelecek -
tir. Yeraltı servetlerinin araştırıl

ması faaUyetl muntazam bir prog-
ram altında devam etmekte ve baş
lıca devlet madenlerinin geniş mik
yasta istismarı yolundaki faaliyete 
hız verilmektedir. Ergani bakır ma
deni işlemeğe başlamıştır. Morgol 

madeninin de techizatına çalışılmak
tadır. Kömür istihsalatında mevcut 
vasıta ~art ve irnkfi.nların israfına 

mahal verilmiyerek azami neticeler 
elde etmek için her türlü gayret 
sarf olunmaktadır. 

Bununla beraber bu mevzuda is
tihsalatı teşkilAUandırmak ihtiyacı 

karşısında bulunduğumuzu işaret 

etmek isterim. Kömür havzasının 

devletleştirilmesi için de teşebbüse 

girişilmiştir. Cümhuriyetin büy11k e
seri ve Türk sanayiinin en büyüı.t te
melini teşkil eden Karabük demir ve 
çelik fabrikalarının şu anda ilk is -
tihsalini verınckle milli sanayiimize 
kudretli bir unsur katmış olduğunu 

arz etmekle sevinÇ duyarım. (Bravo 
se~Jeri alkışlar). 

Arkadaşlarım, Büyük meclisin tatil 
devresine girmesini takip eden ayla
rın hüktimetinizin ticaret politikası 

ve bunun tatbikatı üzerinde eheın -
miyeUi faaljyeti olmuştur. 

Ilarict ticaretimize yeni istika
metler verilmesi şeklinde başlıyan 

bu faaliyete A vrupada harbin bas-

lamasını müteakip bir taraftan daha 
fazla kuvvet verilirken cllğer 

taraftan dahlll fiatlarunızın ma-
kul hadlerde tutulabilmesi ve 
iç pazarların harekete geçlrllme
ıi mevzuları aür'atle ele alıııınıli 

mahsullerimizin kıymetlendiril -
mesi ve kredilenmesi ile meşgul 
teşekküllere yeni vazifeJı!r veri!
m.iş, baınkalardan mevduatın 
çekilmesi teşebbüsatı milli ban
kalarımızın ve Merkez banka -
sının müşterek mesaisi i~e 
şimdiye kadar sarsıntısız bir şe
kilde idare edilmiş olduğu ııibi 
son günlerde iç piyasada ııörülen ' 
bazı ihtikar hareketlerini daha 
ilk adımda akamete uğratacak 
tertibat ve ihzarata da ııirisilıri< 
bulunmaktadır. (Bravo sesleri) 
Müsaade buyurulursa bu işlerin 
her biri hakkında kısaca maru
zatta bulunmak isterim. 

İç fiyatlarımızla dünya fiyatlan 
arasındaki muvazenesizlik yü-. 
zünden merkezi Avrupa devletle
ri haricinde kalan memleketlere 
yaptığımız ihracatımızın son se
nelerde arzettiği müşkülatı ber
taraf etmek için bazı büyük dev
letlerle ticaret anlaşmalarımız! 
ihracatımıza imkan verecek bir 
şeki!de tanzime gayret ederken 
aramızda anlaşma mevcut olar 

ve olmıvan memleketlerle tica
retimizi kolay !aştıracak acil ted
birlere de tevessül eylem;ş bulun 
maktayız. Fransı7:1arla yap,lar .

1 
ticaret anlaşması, Ingfiz takas 
lis<esine!re<li anlaşma5'ndan me·ı 
zuubahsolaın mahdut mallardan 
mada bütün ihraç mallarımıwı it 
ha' edilmesi, Kanada ve Mısır De 
olan rcaretimizin inkişafına enge1 

teşkil ey!iyen bazı kararların kal
dırılması bu meyanda zikroluna
bilir. 

Bu suretle başlıca ihraç maddele 
rirnizin sürümü teshil edildiği ıf.
bi sanayiimizin muhtaç bulun
duğu bazı ham maddelerin ithal 
imkanları da temin edilmiş ol
maktadır. Harici mübade!atta te
mayül eylediğimiz fakat muame
lelerini intizam altına almak it
halatımızı mü0külata maruz kı
lan prim yükselmelerine mani ol
mak ve bunları iç ve dıs piyasa 
icablanna ıı:öre ayarlamak ıı:aye. 
sile üç büyük milli bankamızın 
iştirakile kuvvetini Türk parası 
kıymetini koruma kamınıından a
lan bir Takas Limited Şirketi ku 
rulmuştur. Direktiflerini Ticaret 
ve Maliye Vekaletleri ile Merkez 
Bankamızın mümessillerinden 
müteşekkil bir komisyondan al
mak suretile işleyen bu teşej<.
kül pek kısa bir zamanda ııerek 
takas primlerini tanzim, ııerek 
başıboş bir halde cereyan eden ve 
çok defa espekü'a'if bir mı ti
yet alan hareketlere mani olmak 
bakımından değerli mesaide bu
lunmuş prim seviyeler'nde mü -
him savılacak tenzilat teminine 
muvaffak olduğu gibi ihracat ve 
ithalat tacirlerimize de itimad ve 
rebilecek emin bir mesrıed o'.
mak itibarile her tarafta memnu 
niyet uyandırmıştır. 

Büyük ehemmiyet verdiğimiz 
meselelerden biri de zirai mah
sullerimizin fiatlannı hakiki pı· 
yasa icapları haricindeki amille
rin tesiri altında kalarak düş
mekten korumak ve bu suretle 
bunların değer fiafarla sat:ıııını 
temin eylemektir. Bu hedefe yak
laşmak için bir taraftan ihraç im 
kanları mev<>Llt oldukça bazı mü· 
hiın ihraç madde~erimiz için ih 
racatçıların müş!erek ve müte
sanit bir suretle 'hareket etme
lerini temin edecek tacir birEk
leri vücude getirmek suretile .fi
atler m .,_ul hadlerinde korun -
mak istenilmiş, inhisarlar umum 
müdürlüğünün piyasada nazımlık 
hizmetini görecek şekilde müba 
yaatta bulunması temin olun -
muş ve dHier taraftan bugünkü 
ahval ve şeraitin ihdas ettiği ba
zı maha1li sıkıntılı vaziyetleri 
önlemek üzere üzüm, incir, fın-

dık bölgelerinde satış koopera
tif teşkilatnnı2ın faaliyetleri ge
niş'.etilerek ortak olmayan müs
tahsillerin mallarını da topla • 
mak ve mallar mukabilinde a
vans vermek teşebbüsüne girişli 
ıniştir. (Bravo sesleri) 

Halen satış kooperatiflerimizin 
ma'.i bünyeleri ile mütenasip bir 
surette idare edile.o bu ilk hare
keti takviye eylemek, bu teşek 
küllerin ihdas edecekleri serıel.le
ri de iskonto muamelesine tabi 
tutmak suretile kendılerine da- ı 
ha gen.iş bir faaliyet sahası açmak 
kararındavız . .5on günlerde ıç pi
yasada görülen bazı ıhtıkii.r hare
ke._eri ;,,ünasebeti ile aldığ.mız 
tedbir erden de bahsedev ,m. Üç 
gün evvel neşrettiğim bır tebiiğle 
memlekette en az bir seneı'.k ıh 
tiyaçtan fazla iaşe mevadı bu -
lunduğunu, zaruri madde er n 
hemen kaffesinin va ihracı men 
veya lisansa tabi tutuldugurıu ih 
tikara teşebbüs edecekler hak
kında hükı'.ımetin en şidde:li bir 
surette takibata geçeceğinı et
raflıca efkfırıumumiyey~ ızah ey 
lemiştim. Maz de hepimızin şa
hit olduğumuz vukuatın te1<errü 
rüne fırsat ve imkan verilmiye
cek' ir (Bravo ses eri ve alkışlar) 
Şimd'.den idari ve kanuni bu:ün 
tedbirlere müracaat edilmiş ol
makla beraber bu hu~ustakL 

mevzuat~mızın ikmal ve takvı
yesi laz..mgeld ği net:ccsir.e var
dık Bu maksatıa iki kanun layi
hası bugün.erde yüksek huzuru
nuza takdim oiunacaktır. 

H3.rici duruma nazaran zirai 
istihsali teşvik ve takviye ey
lemek başlıca meşgalemiz ola -
caktır. Bütün resmi teşkila.ım:z 
bu maksadı ,\emin edecek şekil
de tahr.k edilm ş bu-un.maktadır. 

Zirai istihşaiiıtın inkişafını< ya 
rayacak bir tedbir olmak üze -
re kredi faizlerinde ahiren yap
mış olduğumuz tenzilfüı da zik
reylemek lazımdır. Ziraat Ban -
kasının zirai kredi ve satış kco
perat.flerine yüzde 7,5 faiz."! a~~ 
makta olduğu klsa vadeli Kredı
lerden istihsale taalluk eden tuk 
riben 12 milyon liraya baliğ 
o.arı kısmının faizleri yüzde 
5,25 haddine indir,ldiği gib' ban
kanın . müstahsıle doğrudan 
doğruya aç.ığı ve vad2leri 
beş seneye kadar yükselen orta va
deli kredilerle vadeleri beş seneden 
fazla olan uzun vadeli kredilerin fa
izleri de yüzde sekiz buçuktan yüz
de altıya tenzil edilmjş bulunmak -
tadır. 

Bu nisbet yüzde otuza yakın bir u
cuzlama demektir. Alınan bu tedbir
le bir tara!lan kooperatifJerin hima
ye edilmesine, diğer taraftan zürram 
işletmenin demirbaşını teşkil eyliyen 
vasıtalarla techizine ve Ziraat Veka
letinin zira.! istihsal p~ogramının ta
hakkuk ettirilmesine daha fazla im
kan veı·ilmiş olınakta.dır. 

Zirai kredide faizlerin indirilmesi 

teşebbüsü yanında açı lan kredilerin 
kolay ~leınesini ve bilhassa formali
tesjnin az bir mekanizmaya t8bi tu
tulnıasını ~art koyduk. Ticari hayatı-

. mıza ait tedbirleri arzederken ban -
kalardan mevduatın çekilme hareketi 
hakkında da blrkaç kelime söylemek 
isterim. Bir kısım vatandaşlar bu a
yın başında mevduatlarını geri almak 
için bankalara müracaata başladılar. 
Mevduatın cekllme hareketi geçen 
hafta ı;ayaru ihmal olıruyacak bir 
vüs'atte iken üç dört gündenberi ev
vel~ durgunlaşmış müteakiben tevak

kufa yakın bir manzara göstermekte 
bulunmuştur. Vatandaşlaxın banka -
larımızdaki mevduatları hakkında en
dişeye düşmeleri için hiçbir ciddi se
bep yoktur. Bankalarımız ~iıncliye 

kadar muhtelit vesilclerıe bünyeleri
nin sağlamlığını isbat ettikleri gibi 
h~lcl da bütün talepleri karşıhyabi -
lecek bir durumdadırlar. Vadeli mev
duatın dahi iadesine devam olunması 
bunun en yPni ve bariz delilini tes
kil eyler. Hükfmıetimiz, mevduatın 

çekilme hareketi karşısında talep e-

dilen mevduatın herhalde iade olun
masını en doğru bjr yol olarak kabul 
etmiş ve bu hususta icap eden terti
batı da almıştır. (Bravo sesleri). 

Aziz arkadasları.m, 

Zirai istihsal vaziyetimiz emin ve 
sağlamdır. Gıda maddeleri üzerinde 
herhangi bir sıkıntı varid değildir. 

Bereketli ve iyi kaliteli bir mahsul yı
lını idrak etmis bulunuyoruz. Evvel
ce de arzettiğiın gibi mevcudumuz 
Yıllık ihtiyacımızın üstündedir. İstih
sal kuvvetimiz eski devrelere nisbet 
edilmiyecek derecede yüksektir. Yal
nız son SP.kiz on yıl içinde ekin sa
hası asgari bir hesapla yüzde otuz a
lınan mahsul ise ortalama yüzde elli 
artmt,Jtır. Bu artış bazı <;eşitlerde 1 
yüzde yüzü bulmakt.,ı ve hatta as -
maktadır. 

Ance:o Rapapor 

Kaııunl Mtimesslli ve Neşriyat Di
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son Telgraf Basımevi. 

lnhis~rtar Umum Müdürlüğünden 1 
ı - Şartnamesi mucibince 1333 kilo bergamut esansı yeniden pazarlıkla 

eksiltmeye konulmuştur. 

!I - Eksiltme ı9/9/939 Salı günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Müba· 
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartname her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

IV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7 ,5 güvenme 

. paralariyle birlikte mezkı'.'tr komisyona gelmeleri nan olunur. (7135) 

Geçen umuıni harpten evvel bü -
yük şehirlerimizin ekmek ve un ih
tiyacının dışarıdan temin edildiğini 

hepimiz hatırlarız. Bugün ise buğ -
day da ihraç edecek vaziyete geı;miş 
bulunuyoruı. 

1 

istiklal Lisôsi DirektörlüüÜnden~ 
Sekiz on vıl evveline gelince

ye kadar yirmi virmi, beş milyon 
kentali ancak bulabilen buf;da'· 
rekoltesi buırün 35 - 4ry mib•rır 
e'rafındadır ki ihtivacımızın fev 
kindedir. Toprak mahsuller'. ofi
sinin silo ve depolarındaki buğ
day miktarı bir buçuk milvor 
kentald'r. Köylü ve tüccar elin
de de bunun en az iki misli bir 
stok kalınıs oldııltunu tahmin e 
divoruz. Pirine Harbi umumider 
evvel hemen tanıameıı hir ith'.!' 
maddes' idi. Bugün pirinci de ih
tivacımıza yeter derecede vet;,... 
tirmekteviz. Ve daha fazlasını 
vetic:tirecek vazivetteviz. Seker 
evvelce l'l"Ünha~ıra~ 1'> 0 riçten te
darik e:lilivordu. Bu11ün hunu 
memleket içinde ve ihtiyacımızın 
uüzde yetmiş besi derecesinde 
yapmaktavız. Dilter bütün ıoda 
ve iase maddeleri ÜZPrinde dP in
kişaf ve tezayüd ırömıekteyiz. 
Fındık, kuru üzüm. inc'r ve em
sali g'bi bugün esas itibarile ih
rac ettif;imiz mahsullerimizin de 
çok kesif ve yüksek kalorili gıda 
maddeleri olduğunu da unutma
mak lazımdır. 
Et bakımından da vaziyet müsaid 
ve emindir. Hayvan miktarı yıl
dan yıla artmaktadır. Bu artıs 
929 a nisbetle yüzde kırkı bul
maktadır. Pamuk ve yünümüz 
memleket ihtivacının çok fev
kindedir. Bu itibarla yiyim ve gi
yim maddeleri üzerinde hiç bir 
endişeye mahal voktur. Bazı gı
da ve iptidai madclPlerinhı ih~•cı 
hususunda son zamanlarda yapı
lan takyidat zaruret icabı değil 
ihtivat tedbiridir. 

Avni mülahaza ile istihsali ek
siltmemek. bilakis arttırmak için 
icab eden bütün tedbirleri de al
mak volundayız. 

Arkadaşlar. 
Tatil devresinin en göze çarpan 

ve sevindirici hadisesi Türk or
dusun un bu sene Trakya mınta
kasında yaptığı büyük manevra
dır. (Bravo sesleri). Reisicümhu
rumuz Milli Şefimizin de şeref 
verdiği bu manevralar Türk mil
letinin hakikaten göğsünü kabar
tacak bir intizam ve muvaffaki
yetle cereyan etmiş ve Türk ku
manda heyetinin olduğu kadar 
Türk erlerinin de ne azimde ve 
ne kudrette olduğunu vazıhan 
ıı;östermiştir. (Bravo sesleri. şid-

ı - Bütün sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe 
kaydına devam olunmaktadır. 

2 - Eylülün onuncu gününe kadar kaydıru yeni~e!miyen eski 
talebenin müracaatleri kabul edilmiyecektir. 

3 - İstiyerılere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis Karakolu arka,ı. Telefon: 22534. 

11ı--·-
İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma Ve 

Eksiltme Komisyonundan 
Sivas numune kast ahanesine llizım olan 142 kalem ilaç ve sıhhi 

malzeme açık eksiltmeye konulmuştur. 
1 - Eksiltme 13/9/939 çarşamba günü saat 14,45 de Cağa'oğ

lunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü binasında kurulu 
kom.syonda yap:lacaktır. 

2 - Muhammen fiyat 1928 lira 78 kuruştur. 
3 - Mu'Vakkat teminat 144 lira 66 kuruştur. 
4 - İstekliler şa·rtnameyi her ,gün komisyondan a!abilirler. 
5 - İstekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasile 2490 sayılı 

kanunda yazılı vesikalar ve bu işe yeter muvakkat teminat mak-
buz veya banka mektubu ile birlikte belli gün ve saatte komisyona 
gelmeleri. (6788) 

.... Resmi Dairelerin Nazan Dikkatine .... 
Türk Maarif Cemiyeti Resmi ilan İşleri 

Bürosundan 
Kağıt ve tabı malzemesinin darlığı dolayısile 15 Eyliilden iti-

baren ilanlı gazetelerden beher ilan icin ancak ikişer tane ve-
rileceği .razet.e idarehanelerin deın bildirilmiş olmakla alakadar-
!ara arzolunur. 

detli ve sürekli alkışlar). Bunu i 
Eskişehir de huzurunuzda ütiharla ve ehem-

miyetle söy !emekle bir vazife ifa \ 
ettiğime kanilm. (Şiddetli alkış- - - -!ar). Keza bu arada yine Türk az-ı 

~es .. U$D~ mi ile ve eli ile yapılan demiryol-
Jarımızın bir merhalesine daha İKDAM gazetesinin tevzi 
geldik. Şimendifer Erzuruma var 

merkezidir 
dı. (Şiddetli alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım. Bugünkü en - - - -· -
mühim meselelerinden size hula-
saten b~hsetmiş ,bulunuyorum. Süleyman Gezer ve 
Büyük Meclisin işe başlaması bi-
ze hem kuvvet hem emniyet ve- Osman Sezginer 
rir. Biz o kanaatteyiz ki bugünkü 

Gazete MecmL~a dünya badirelerinden Türk vata-
nını ve Türk milletini ancak si- Kit ap 
zin isabetli kararlarınız koruya- Aydın 
caktır. (Şiddetli ve sürekli alkış-
!ar). 

Yatılı! Şişli Terakki Lisesi 1 Yatısız 
1 • ANA • iLK. ORTA ve LiSE KISIMLARINA 

kaydına başlanmıştır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe miiracaat edilebilir. 
(Telefon: 42517) 

2 - Eski talebenin 10 Eylule kadar kayıdlarını yenilemeleri 
ni'1 muhafaza edilememesinden akul idaresi mes'uliyet kabul 

3 - Okula kayıd ve kabul şartlarını gösterir prosepektüs, 
rilir. 

gerektir; aksi takdirde, yerlcri
etmiyecektir. 

Erkekj NIŞANT AŞI 

istiyenlere bedelsiz olarak gönde· 

Halil Rıfatpaşa KoııtaQı 
Bafmabeyln· ~iik Konağı 

.... 
• 


