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iNGiLiZ HARP GEMiLERi BiRÇOK ALMAN 
DENiZAL Ti GEMiLERiNi BATIRDILAR 

-tt~ı~;~ic~k~ .. 1F ransız Tayyareleri Dün Cereyan Eden Muhare
belerde Alman T ayyarelerini Düşürdüler İslanbulcla çıkmakla olan Türkçe 

l'azetelerde bu sual hıilıl sorulup du-
l'Uluyor. 

Bunun blz kısa ve kat'i cevabını 
verelim: i&atya, hayati menfaatlerinin 
ıtnıktezası ne ise onu yapacak! 

KarlJer Jçinde belki, cBöyle milp
henı ve herkesin vereblleceiJ cevap 
olur mu?• diyenler bulunur. 

Doiru! Blr bakıma bu cevapta bem 
sarahat, hem de kat'iyyet yoktur ci
bi cöninmektedir. 

Fakat meHle biraz derinleştJriıtr 

Ve dldiltlenlrse anJaşıhr ki İtalyanın 
Yarın ne yapaca.fı hakkında daha 
kat'i blr tahmin ve mütalea yürüt -
mekte ne mini vardır, ne de bun~ 
iınkıin mevcuttur. 

Bizim kanaatimJzce bir kere İtalya 
blle. yani onu tek başına idare eden 
l\Iösyö Musollnl de yarın ne yapaca

(ını bilmemektedir. 
Geçenlerde de bu sütunlarda söyle

dlfimlz veçhlle, Almanya o kadar he
&a.psu:ca ve ls'ansızca Lehlstana. sal· 
dırdıfı cüntere kadar, itaJyan hükii
me& reisi belki ne yaptıiını ve ne 
Yaı>acaiuu biliyordu ve JllÖIYÖ Hll
lerl Lehistan faciasını Ur;a ederken 
Yalnıı: bırakmakla da keza muayyen 
bir siyasetin icabına göre hareket et
mı,u. 

Fakat bueün artık Mösyö Musollnl 
için de hidlala bilim olmalı. zama
nı retııııqo, bUiUı:ls hidiüla libl ola
rak onun sürükleyeceği yere gitmek 
mecburlyeU hasıl olmuştur. 

İtalyan Bafveklllnin, Lehistan har· 
bl başlarken acaba derhal AJmanya 
ile birlikte atqe atılmamakla mak
cıadı ne ldit 

lllütteflklnl böyle en hayali bir aıı
da yalnız hafi.Da bırakmak, 1\-fösyö 
Uttıuln (Rayhştaf) meclisinde dedi
ii gibi, İtalyanın muavene&ine ,ımdl
lik muhtaç olmama.\ından mı ileri 
rcUyordu, yoksa bazı siyasi mahfil
lerin iddia ettikleri gibi Mösyö Mu
sotiııi'nin Danzlg için harp ('Jkarıl

rnaması hakkındaki miıraca.at ve ih

tarlarının dbılenmemlş olmasından 

Dıütevellit infialden mi ileri retmişti? 
Bu işbı fo yüzü ne olursa olsun, 

ortada blr hakikat. bir vakıi var, ki 
a da İtaly&n ıazetelerlnin son aylar
la (Çelik Misak) adını taktıkları bir 
•skerj ittifakın mevcudlyetfııe rai -
men, İta.ıyanm en can alacak bir za
ınanda Ahnanyayı tav'an veya ker
t\en kendi başına bırakmış olmasulır. 

Halbuki yine ayni İtalyan anete
lerı, harp çıkmadan evvelki baftaJar
a.a hemen her eö.n seslerini çok yilk
Bek perdeden eıkararak Almanya Ue 
olan (Çelik Misak) ın icaplarına bü
ttin İtalyan mllletlnln yekpare bir 
kütıe halinde tabi olacafuu baş dön
dürecek veya baş ağrıtacak bir ısrar
la ilin edip durmuşlardı. 

Bu kadar kat'i. neşriyata, bu kadar 
&'ÜrüJtü ve pmat.aya rafmen Alman• 
Yanın kendlalnl ve kendislle beraber 
Lir biçare milleti aletler itine. atma
sa tizerlnde İtalyanın yerinden bJle kı
:tnıldamaması tabii bütün dünyada 
büyük bir hayret uyandırmaktan hıill 
kalmada. Zaten bu hayret neticesi de
tU ınidir, ki bizim Türkçe ıa:ıeteler
le beraber, bütün dünya matbuab da 
hlla (İtaJya ne yapacak?) soaUni 
bıltbladan usanmadan soruyorlar ve 
bu nıuammayı halliçln bin blr tekil
de mütaJea yürüttip duruyorlar? 

Bu muammayı tabii şimdiden hal
letınefe im.kin yoktur, ne ~lösyö J\lu
&olini niçin böyle ka('amak yaptığı
nı SbJtyebiUr ne de Almanlar, ye-
n· ' 1 bir oyuıı bozanhğa maruz kalmadı-
Jarsa, dlllerJ varıp ta bunu Uirar ede· 
bilirler. 

l:.sa.~cn beş<"rly~tin burünkü nıu
k1. adderatı için nıühim olan nokta, 
talyan 

ın -herhanc-i sebeple olursa ol-
ıuı n- LchL lan f:ı ~ına karışmamış 
o rnasm 
11 . . ın, harbi ılrndiki halde mc-v· 

ı hır hald r k · e- v.e m::hdut dairede bı-
ka lhtş_, butunm3sıc!ır. Bu sayededir, 
d~ zavallı '1.ehistaaırı. şu anda kan 

rtalıırı içinde çırrınnıa.kta ve bo-

(Arka ı 3 üncu soy!ada) 

EBlJZZIY AZADE 

Velid 

Frans~z Orduları ilerliyor 
Almanlar Garp 
Cephesini Boşaltıyor 

Londra, 15 (A.A.) - Brüks.rden 
lle11ter ajansına bildtrlltyor: 

Buraya ıelen telgraflara l'Ôre, Sleg
frted hattı civarındaki baıı şehirlerin 
boşalhldıit Berlin'de tf'ylt edilmek -
ledlr. 

Londra., 15 (A.A.) - Avam Kama
rası, harp zam.anma mahsus mesai 
kanunlarını üçüncü okunuşunda ka
bul elllklen sonra, Cartamba rilnıi 

topla.amak üere daiılmışhr. 
Berlln, 15 (A.A.) - Alman istih

barat bürosu Bükreş'ten verilen ma ... 
Jftmata cöre Leh - Ru· ıtn hududu 
R.omanya t.'\rafından tanıamih~ ka.pa 
tılmı,tır. Yalnız muntar.am ,·ı:ıeli pa
u.portu bimll olanlar Rumen top
raklarına l'İrebUmektedirJer. 

Varşova, 15 (A.A.) - Pat ajansı 

bildiriyor: 
•~eh acık şeb1rlerinin Alman tay

yareleri tarafından bombardımanla

n askeri harekitıa bi(bir atfı.kası ol
mıyan bütün köy ve tehirlerin sbı -
temll bir !'iurette tahribi mahiyttinl 
almıştır.. Beynelmilel hukuk Jı.aide 6 

lerile Jı.at'h·yen telif kabul etmez ve 
Almanya tarafından medeni mlllf'tlt
re karşı yapılan beyanatla açıktan a
tığa zıd bir harp slstttmi mevzuu 
bahis olduiunda şüph('ye mahal kal
mamaktadır. 

Bir Fransız dili tayyare müfrezesi aieş ediyor 

Londra. 15, (A.A.) - Polonya u

mumi kararırıihının en son teblljl, 
Varşovanın şarkında Kaluzzin - Lu· 
kov hatb üzerinde biiyiik bir muha
rebft.nln ba!;lamı' olduğonu blldlr -
mekledir. Vlstül Dl"hrlnl Kf'<!mlş olan 
Alman kıtaatı, Opole ve Lublln mın
takalarında Polonya'lılara hücum et
mektedirler. 

----

Fransız Kıt'aları Yeni' 
Mevziler Elde Ettiler 

Varşovayı müdalaa etmekte olan 
General, hava bombardımanJarının 

Papanın vekilbtin ikamet etmekte ol
duğu binayı ve Pra.ca ha..c;lanesinl ha .. 
sara uğratmış oldutunu bildirmek • 
tedirler. 

Almanlar Varşova Varoşlarına ,td
detıe hürum etmektedirler, 

Alman'lar Vo1a'da mitralyöz ateşi 

IJe ptiskürtülmiişltr ve büyük r.ayia
ta ukramışlardlr. Fransız Tebliği 1 

__;_:---
. 15 (A A ) - t:mumi karar-

Parıs, · · 
rih teblii ediyor: 

S 
0 

günler zarfında yapılan ha-

re:a.: kı&'alarımıza. Soc~eck'ln şimali 
rklsindeki mwtakada derlemek tm-

~ 1 Bu mwlakada 10 kanını vermiş& r. . 
Eylül tarihli tebllide Jtaydedılen Al-

k bil laarruzundanberJ mu· man mu a 
1 ld. Kıt'alarımız bu mıntakanazaa ı ı. 

nln öbur tarafına kadar ilerJ~~~ter .. 
dlr. Gece, lopçu kuvvetleri buyuk bir 
faaliyet gö~termlş olan dtı.şman..\.'I 
mukavemetine raimen ilk hattımııda 
me\'zil bazı tashJhat yapılmı~tır.» 

raris, 15 (A.A.) - 15 El'lül sabah 

tcbll!J: 
Son güıılerin lıare-kih, 10 E:vlül 

tt.'bliğinde bah!<it"ltiğimiz Alınan ta.ar· 
ruz Jıareketindtnbcrl c-arpıqmaJarın 

U 01 ... 11 Sirrk'hı şim:ıli pı·ki 
nlC\'lU .. 

nıuıtaka..~ındaki araıinhı elimiıde kal-
n1as1nı temin etmiştir. Bundan ba -

ka daha ileri dt' rittik. . 
Geceleyin, dü.şmanııı ve bılhao;sa. 

topçusunun jiddetli fa.ıJiyetine ra~ -
mrn Uk battırıuzı me\'Zİİ olarak h-'ı -

Jrştlrdik. 
:'olh. 15 (Radvo) _ Bu ak~am saat 

21 dt neşredilen re"imi Fransız ttb· 
•Jtiude, Alman aiır topçusunun şid ... 

detll atqlne rağmen, Fransız kıt'aJarı 
mevı.lterlnl muhafaza etmişler '\'e 
Fran~ız avcı tayyareleri Ahnan tay
yarelerin! katırtmaia muvaffak ol 
mu,lardır. 

Bükreş, 15 (A.A.) - Bundan bir 
kaç gün evvel motörlü Alman kıtaa-

__ A_lm_a_n _Te_b_lig'-vi _, Fransa ya 
Berlln, 15 (A.A.) - Alınan Baş - e 

kumanclanlığuun lebllfl: Ih r a c a t a 
Şark cephesinde, Alman kıtaa&mın 

cenup rrupu ·4 Eylô.l tarihinde Lub
lln - Luoov yolunu ce(mlşt.ir. 

Kutno civarında Jhata edllmi olan 
ve büyük bir şiddt>tle mukavemet CÖS· 
teren mUhim Polonya kuvvetleri, dun 
bir kere daha cenubu şarki istlkame· 
tinde ı;emberi yarmak istemiştir. Bu 
tr:ştbbü.s de akim kalmıştır. 

\·istül'iın şarkında timalden inen 
Alman kıtaatı \'a~o\'a ınülhakatında 
Praga'ya 113rktan ve cenubu şarklden 
)akla maktadJr. Bu n11ntakada ihata 
edilmi~ olan Polonya kuvvetlerlnln 
de tark istikametinde ('tmberl yar .. 
mak ttşebbı.islcri kt>za akim kalmı11-

tır. 

Brt~i - Lttov!-k üıerinc yürumekte 
olan Alman kıtaatı şimalden ıelerek 
~f'hrin i~Uhkim saha~ına girmi!jUr. 
i~Uhkimların bir kısmı tahrip olun-

(Arkosı 3 üncü sayfado) 

Başladık 
İzmir, 15 (A.A.) - '}Teni Türk -

Fransız ticaret anla!ifması hÜkümle
rine &'Öre, Fransa ile ticari muame-

1tlerr ba lanmıştır. Gümrükte mev
cut Fransı;ı malı az Is(' de l'erek 

Fransaya a;onderilmek gert>k ithal 
edilmek üzere bir (ok 
vukubulmaktadır, 

müracaatlar 

Gazetf'tere l'Öre, istitı.sat ınınta.ka

larıııda ve İzmlrde aht'ı vt" sahcıJa ... 

rın ellC'rinde me,-·cut kurutulmuş il • 

zilin ~toku otuz lkl bin tondur. Bu, 

yekün her cün biraz daha artmakta

dır. Borsadaki sah ·tar bir iki cun· 

dUr biraz fazlalaşmıştır. 

tının Lfıopol'e doğru lltrlr:me!<ii ve bu 
sure&le t'«"Dubi Polonya'nın diler bü
tün dt\'1ttler1e her türlu irtibatını 

kesmt~l Üz("rlne Kra:r:("mleneC"z'c nak-

(Arkası 3 üncLi s~yiada) 

Fran!f!a Bqkumandanı Gamelln 

Fransız Amlra11 General Darlan 

.. "ransa Hava kuvvetıerj 
Yuilman 

,-----------~~---------, 
VA~ÖV~T 

ŞARK l'EPHESİ."IDE 

Varşova ha.ta mukavemet et-
mekttdir. Sl'\•ll halk, ,ehirde ba
rikatlar vücude ıetlrlyorlar. A.t ... 

manlann bütü.n izhar ve ta:t)'ik
lerhıe nimen, halk teslim olmı
yac.·aiını biJdirml lir. Polon a or· 
du karargahının blldirdliine ıö· 

re, \'ar ·ovanın şarkında, Kaluz
zin - Lukov hattı üzerJnde ıiddet
Ji bir muharebe- başlamıştır, VJs-
tül nehrini ıremi:ş bulunan Al-
man kıtaatı Lublin mıntaka. ında 
Folonyahlara hücum ctmtkt<'dlr. 

Birkaç rün evvel cenupta Kra-
zemieneez'e nakledilmiş olan Po-
Jon~·a hüki'ı.met merkezi. dun, da-

ı · 
1 

1 i 

ha cenuba nakledilmiştir. Yeni ~ · 
ınerkez Romanya hududu ozerln- 1 

· 
i 

de Zalenceyk'I kasaba!ildır. Ro- (' 

' manya hükfımrU hududu tama-
men kapam.qtır. Muntazam pasa
portu olmıyanlan musaade f'dil
memektedlr. 

GARP CF.PIIESİNDE 

Fransız kuvvf'tleri Alman hn- I: 
dudunon imali şarki mıntaka.sm-
da ilerıcmcktt devam tdfyorlar. ~ : 
Almanların 10 E:yliıldt yaptıkları 

mukabil taarruzdan sonra rnl btr 
harekrt olmamıştır. f ran ı~ kıt'a

ları ilf'rllyor. BUtün seee toJ)('u 
düellosu devam etmiştir. Alman 
top mevzilerinin şiddetli ateşine 

rağmen, Fransız kuvvt"tleri ileri 
mevziltrde bazı deiişi.kıtk yap -

mata muvaffak olmuşlardır. 

En·elkl .-un öileyin saat 14 .. a:
la.rında, Londra civarına diışman 
tayyareltri l't"ldii:i haber ahnnu, 
ve tehlike l'!"rell \-trllm~tlr. A
larm ~lirml dakika slirm.üştür. Fa
kat. bilihare istihbarat nezareti 
bir :vanlışlık olduğunu bildirmiş

tir. 

Polonya &efaretl memurlarının 

Mo~ovayı Wrkf'dtteklerine dair 
olan ha~rlf':r ~kdp cdilmekttdlr. 

Dİ~ER MEMLEKETLERDE 

Amerikada. bltaranık. kanuno-

nnn tadili için b8'1ıyan 

kuV\'e& bulmal.tadır. 

ttreyan 

Rw:veltln 
yakında toplan<M:ak kong"rede bu 
mtvzua ait eksf'riyetı kazarıacajı 

tiıntt tdilmektf'dir. Macar Hariciye 
Nuın bir nutuk öy\lyerrk Yu
rosla>'Ja ile mtiMseb<llerln dos
tane oldntwıu. Macarblanm blo 
bir tthdit altında bulunma.dıtını, 

bunun içindir ki bllaraflıfını ilana 

lıbnm görmedlllnl ifade elm411r. 
-:\facaristan Romanya ile ;)"fni bir 
ticaret muah<'d~i imza etmiştir. 

Lf.tonya HaricJye Nazırı İtalyan 
<'flrile uzun bir mülikalta bn-
lunmu~ıur. Dlier yandan Polon
yadoı tcphelcrl rezrn İtalyan <11e

flrJ. :y-afmorlar dolayıslle, Alman 
motorlu kıl'aJarının harekeUerl
nln güçleşmiş oldu.tunu, Polonya.. 
hların kahramanca dö'\·ü~tüklerl
nl llade etmlı tir. 

İtalyanın Demokratlara 
iltihakı Yaklaşıyor Mu ? 

Roma, 15 (A.A.) - Havas ajansı 
bildiriyor: 

Fran. ız kabinesindeki tadilat hak
kında uzun uzad.Jya tef!f!lratta. bulu
nan İtalyan matbuatına röre Dalad
ye Clemeneeau'nun izinde ytlrilmeie 
a.ı:metmi. göni.nmektedir. 

Keza İtalyan gazeteleri, Fran ız 
mahfillerindeki kat"i kararı da tfoba
rüz etürJyorlar. 

Günün Tenkitleri 
Bugün De 

l\Jasamız.ın başma oturup ta ellmi
r.e kalemi aldık mıydı zihnimiulc ıe .. 
çeıı cunlerln vf"kayll panik haltnde 
l't(it resmi yapıyor; llitler, a,:aı a
vaz Dantzlg diye haykırıyor, :\fu o
Jtnl !iiullı, sulh diye çır::nnıyor, Çrftl· 
berlayn harp lsti;\·or, Dalad,·r !iİprr
Jeri 1'05.terjyor, beyannam('ler atılı

yor, iall'&reler u(·u or, şehjrJer bo· 

p.ltıll:ror, stferberllk haberleri rrU
yor, carp cephesi. prk. crptın:I, ba
rut. :r:ehirli ca• blriblrinf'I karı ıyor, 
Vlst.ul kana buhuııyor, \"ar ova yanı
yor, but.ün Avrupa Ramazan tirya.lı.i
ıl l'ibi topu bt'kliyor '\'e AJm;ın kıt'a
Jarı katil .. kafllc-, sürü sürü, alay alay 
)'üriıl·orları Uerllyorlar, giriyorlar. 

Aman efendim. bıktık arhk bu iş
ten. ne yaparlarsa 31apsınlar, bi.ıf' ne 
cerek? .. Xe ZiıJrid önündeki durum 
bizi alakadar eder, ne de \"istuı bo-

C•rnauui, 15 (A.A.) - Dün Krze-
mit-nice'dtn Polonya hiıkiunetlnin 

şimdiki merkezi olan Ver·,..utzi'ye 
&elmiş olan Varşova nezdlndt-kl itaı .. 
ya sefirinin kana:ıüne göre Alman .. 
ların ilk baı kınından ııı:onra Polonya 
cephelerinde şimdi istikrar hisli ol
muştur. Sefir S"rltttk günlerin kat'i 
bir mahiyet arzedel'tiini iJi'\'e t"tmiş6 

(Arkası 3 tincü sayfada) 

Bir fıkra 
yanda.ki kuram. Bunun i<"in A"·rupa
dalı.i hay ve huya uzaktan seyJrel lla
Jıp bugüo de ıı;u~oa sabuna dokunma
dan bir fıkra yazıp &'iılelim: 

Rıhtımda lt"P satan s.alrp -

çl çotuiuna hrrnt"drnse takacılar

dan biri kııı)·or, ·çocutu taka) a ah
J'Ur bir elile d~mlrin K&rcarını cevf
rip, oblir c-lile basıyor tokatı. Çoc.·uk 
aya;ı avaz lıaykırıl or 3mma. garcar 
curültu'iÜnden st-shıi duyma.ta imkan 
var mı? .• 

Gel zaman, git zaman salf'pel• 
nin ~olu rıhtıma du uyor: bir arka
da ı ile lltrabrr dol~ırkcn takalar .. 
dan biri gargarı dondurup demir alı
yor. ('o<"ulun arkad ı bu ,{Ü.ruhunun 
ne olduıunu tornyor ('ocuk ,l'Uluyor~ 

-Bir şer delil dı)·or, gene bir sa-
1eJ>ı('i do\·u~·orları 

'<i:.LA~Iİ İZZET ~l:DES 

' 
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DAHİLİ HABERLER Şark Cephesi Harbinin 

Husule Getireceği 
Aksül' ameller 

==== -================================================~ 
Hatıratı Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Mü'effişi Emekli General Kemal Koçer 
lhtikarla 
Mücadele 

Milli Fabrikalara Ham Mad1e 
Tedariki İçin Tedbirler Alındı 

Odada Bir 

Deniz Kafilesi İhsanın Emrine Verildi, Vapur 
l\.ızkulesi Açıklarında Yükünü Alacaktı 

Nihayet, dosUarımız kat'l teminat 
verdiler. Bayram giınlerinde bu he
rif te Bcyoilunda \.·cnlecek ziyafette 
bulunacaktır. Biz onun bulunmadığı 
gec:e ıçınde f.şuniz.ı 'ba;:ırabllirizl 

liyoruz. Kadirşinas bürfil<lerin bu il
ti..fatı bütün arkadaşlara taze bir kuv
vet vermişti. 

Tedbirleri lktısat Vekili Dün Yaptığı Temaslarda 

Be'ediye Fiatları Yükselen Fabrikatörlerin Dertlerini Dinledi Notlar Aldı 

Komite 
Teşkil Edildi 

Komite Bugün İlk 
Toplantısını Yapacak 
Ticaret odasında ihtikarla müca 

Yalnız Lehistau ,.e Alnıanya ordu
lan BaşkumandanhkJarının teblillerl 
detU, bJtaraı memleketlerin askeri 
müşahltlerlnln, muharrlrlerlnln, mü
nekkidlerJnin ya"ııları ve tefslrlrrl 
dahi, · l&l'k cephesinde cereyan eden 
şiddetli muharebeler hakkında yek
d.lierinl bozan haberler vermektedir
ler. 

Maddeleri T esbit Ediyor İktisat Vekilimiz Hüsnü Ça- 1 
kır, dün öğleden evvel İstanbul 
mıntakası iktısat müdürlüğı.inü 
ziyaret etm4, müdür Haluktan, 
sanayii altıkadar eden bugünkü 
meseleler hakkında izahat al -
mıştır. 

İktısat Vekili, fabrikaların ih
tiyacı olan bu malları temin ede 
ceğine dair söz vermiştir. Veki
limizin bu teminatı fabrikatör -
!er arasında büyük bir memnu
niyet uyandırmıştır. 

.t\rlık ıtimat e eliydik. Bizim de 
Fran ulann bayn:.mında sev.inç duy

m nız ne hoş ülu.: d , . Nltekım bu -
gJ.n de kederlerıne ortagız! 

Bu müracaata gelince, bizce yal
nız bir karakter ~tade ederdi, .faz.la 
bir tesiri haiz değildir. Garpta bir 
kayyum, bir pırlanta idi. Öyle tanı
mak, bu değerli insanlara o suretle 
iltifat etmek ise, yalnız büyüklük 
davası peşinde koşanların mantıalite
sine uyamazdı: cLat, davayi enaniyet 
ne lftzım Akıle!> 

Belediye ihtikarla yapacağı 
mücadeleyi genişletmek üzere 
tertibat almaktadır. Muhtelif 
semtlerden birçok istida ve maz 
hatalar alınmakta, bunlarda ih
tikar yapılan eşya ve yiyeceğin 
esamisi, ihtikara sapan esnafın 
adres'eri yazılmaktadır. Bele -
diye reisliği şikayetleri ehemmi
yetle nazarı itibara almakta, der 
hal tahkikata geçmektedir. 

Denız kafilesi rı anın eınrine ve
rildı Va ur, Kızk ıle-sı açıklarında 

yükunU almıya ftrıAdedir. 
Akşan1 üzeri Do La Kruva ile Ve

lldin evındeyiz. Bu defa Velid, misa
firlerini duşıLı-ıerne ıış~r. İşe başla
madan ufak bır c;: hazırlamasını 

Vetlde hatırlattım, dolabı açtı, kıs -
metlmıze birkaç g"-Jlrlen kalmış bir 
et parçac:ı çıktı. K L:rnak'ta beraber 
et artık kokmıya yüz tutınuştu. A -
yakilstti eti yemiye başladık. Velid, 
çok istil'al edıyordu. Meğerse bu et 
içın bir kaç d.- k ita tevakkuf etmek, 
bizi bir tehlikeden kurtarmış! 

Doktor, biıyük bir tc!Aş içinde içe
ri girdi ve: 

- Fakat, dostum, teşebbüsten \.'llZ
geçmeliyiz. Kıyıyı celbedilen bir sü
vari böluğü ile b!nbaşı işgal ettirdi, 
yan:ışanların hayatı tehlikeye düşe

bilir! 

Bu haber, beynimizde bir bomba 
tesiri yapmlijtı. Kafile açıklarda idi 
Ye kıyıya ynnaşmak üzere yavaşça i
lerliyordu. İşareti yalnız yan~mak 
için vel'tt'ektik. Kıyıdan verilecek 
herhanci bir ışaret yanh:t anlaşılabilir 
ve şrkadaşlar atc;lc karşıJannbilirler
cı,. Doktor gelmemiş olsaydı, biz de 
tuz:ığa düı;mtiş olurduk. 

Vc!Jd'le iskeleye koştuk. Ben de -
lllZC'ilikten anlamam. Bereket ver -
sin, Velid kayık kullanabilir. Velid.in 
b r b ba dostu olan Rum kayıkçı çok 
dalgalı denıze çıkmıya muvafakat et
ti. Her ikisi birden kürege sarıldılar, 
bata çıkan, mevkibe yana~mak için 
ter dökınlye başladılar. 

Bir motöre bağlı olan ka!ileyi l;ıt

yıdan scçelılliyordum. Velid, yana
şınca İhsan ve dığer ru:kadaşlar, kı
yıya kadar kılavuzluk edeceğini :<an
nede.rek bidayrlto alkışlır ve sevı -
ntrler. Az sonra. sevinç, hayal inki-

rına milbcddel olur; sagdan geril 
Tatlı ümitler suya dilşmüştür ve bu 
safha da elem.le kaparunJihr! 

Biraz dertleştikten sonra Bakır -
köyden ayrıldım ve bu kapının artık 
ve ebediyyen kapalı oldugunu d~ün
dU.kçe dl'rin azaplar duyuyordum: 
ülabitabı iyde dcrpeydir hilali ma
tenunl• • 

• •• 
BİR AÇIKGÖZ 

Sevkıyat.> dali malumatı yalnız 
din : klcrfnden ibaret ol.Jn S. adlı bi
rıs Mürac.l.atla lstanbLLldakt glz.lı iş
lerın ut:ık ellerde bulunU!lundan bah
s Çok dahn fazla hasıl!t almak 
ı ın riyaset vazifesinin kendaine tev-

nı diler. Ba kalarının kanile kah
raman al ak ne kadar kolaydırla Bu 
zatın dedıgi yapılsaydı, galiba iş gö
recekler, yine ayni ehemmiyetsiz ta
nuınnlar olacaktı! 

Grupta. eV\-·elcc de arzcttiğım gibi, 
rcıslik, Amlrlık, kumandanlık yok
tu. İşçi ile çalışmak, o tabakadakile
re Ulzumunda l!ıyık oldugu mevkii 
vermek, muvoffakiyetin en büyük 
sırrıdır. Çok vakıtler, bütün ailece 
bu fedakA:r insnnları bir arkada.s. bir 
karde~ glbı mlsalir eder, okşardık. 

FALA İNANILIR l'tll? 

La Fransez direktörü, faziletli dos
tum Ferçi, bir gü.n bana geldi. Biraz 
endişe içindedir. Ne için neş'esiz ol
duğunu sordum, dediler ki: 

- Biliyortiunuz, benim «Krestatı yı 
Vamaya gönderm~tik. Satmak isti
yorduk. Satamadık. Geri getirmek i
çin bir kaptanla dokuz mürettebat 
yola tıkardık. Kaptan Varnadan ha
reket ettiğini telgra!la bildirdi. Bu
gün beş gundür, Krestadan bir haber 
yoktur. Kresta 60 bin liralık bir yat
tır, ona acımıyorum, havalar da iyi 
gitmiyordu. Yat bir limana yanaş -
mış olsaydı, bUdirirlerdi. Battıysa, 

tayfanın ailesine nasıl lAf anlatırız! 

Dostumu tatlı tesellilerle oyalamak 
istedim; fakat, o, yine tayfanın aile
sini düşünüyordu. 

Tamam on bir gün sonra dostum 
yine geldi, gülüyordu ve hayretlere 
dilştuğünu anlatıyordu. 

- Beğim, benim gibi bugünun ha
kikatlerini biraz anhyan ve hayale i
nanmıyan birisinin ılmdi mesleğini ve 
kanaatini değiştiren v4kı3yı dinle -
yince taaccOp etmeyiniz! 

- Ne vak'ası, Kresta geldi mi? 

- Dün, artan endi.$eler içinde ü-
züldUğUmü gören. kuzinim bana 
kalk falcıya gidelim, dedi. Vakit ge
çirmek, avunmak için kızla Pangal
tıdaki falcıya gittik. 

- Sonra? Yoksa siz de mi falcıya 
inanıyorsunuz? 

- Hatta iman ettim! 
- Nasıl'? 

- Kadının huzurunda kah\·eyi ıç-

tim. Fincanı kapadım ve oıyet ettim. 
Kahve birikintisi soğumuştu, finca
nı çevirdi ve söze başladı 

(Arkas• var) 

............ - ........ .. 
ı : .............. -: ı· 
ı ı SORUYORUZ! ı ı 1 : .................. : i 
ı Bir haç Hikayesi ı ı 
ı Bakırköy Sakıuta<"'ı A mah ~- ı 
t kak 59 numarada :'<ırit>catl Berlk ı 
ı yaıd1h bir mektupta bulü.:t.ttn dl-ı 
ı yor ki; . ı 
ı - lltr zaman kullandığ-ım mıis- ı 
• tahzarat. bir uaç almak istedim .• 
! EM<ahanqe ırıtllm. Vitrinde bula- :• 
~ nan lticı lstt'dim. (Yok) dediler. 
t Gösterince maJ bWm deifl mi? l 
ı Jediler. Polise müracaat ettim. A- ı 
•• emdar nahiye müdtırü bu i~e Sih- t 
ı biye müdürü karıııır, dedl. Sıh- ı 

t hiye mlidilrlyetJ ec:r.ahaneye emir ı 
t verdi. Gittim. Bu sefer birkaç ku- ı 
l tu olan il:i.çtan yalnız bir kutu-
: sunu bırakmqlar. Halbuki bu se- ı f rl halinde kullanılan bir iliçtır.ıt ı 
• Okuyucumuzun bd •lkiyetlnt a- ı t lakadarların nuarı dikkatine ko- ı 
~ yuyor ve bu hi.dbenln dolru olup ı 

~ olmadıtmı ı 

t Soruyoruz ! ~ 

Bilhassa A vrupadan getirilen 
ilaçların fiatlannda büyük bir 
yükseliş göze çarpmaktadır. Be
lediye tarafından yapılan tetkik 
!ere nazaran bazı eczaların pi
yasadan kaldırılmış olduğu an
laşılmaktadır. Belediye ve sıhhat 
işleri mi.i'fett. 1lerile, eczaneler 
müfettislijii şehrimizdeki ecza -
neleri teftiş edecek, Avrupadan 
getirdikleri eczaların eşamisi ve 
miktarını çıkaracak, sarfiyat tet 
kik olunacak ve ortadan kaybo
lan eczalar meydana çıkarılacak
tır. Ecza'arı saklayan, ecza fiat
larında ihtikar yapan eczaneler 
cezalandırılacaktır. 

BELEDiYE - -
istimlak Edilecek Yerler 
Akı;arayda karakol karşısında 

bir çocuk bahçesi vücude geti
rilecektiı. Buna ait evrakla bera 
ber Sirkecideki muha'lebici dük 
kanı. Heybelideki iskele meyda
nı, Kumkapı ,.e Yenikapı arasın 
daki teneke mahallesi istimlak 
evrakı belediye daimi encümeni 
tarafından tetkik edilmektedir. 

Belediyenin Aldığı Para 
Belediyenin, belediyeler ban

kasıle beş mılyon liralık bir is
tikraz mukavelesi yaptığı ma
!fundur. Beş milyon liranın şim 
diye kadar dokuz yüz bin lirası 
alınmıştır. Teşrinievvelin başın 
da iki yüz elli bin !ıra daha alı
nacaktır. 

Süleymaniyede Yeşil Saha 
Süleym:ıniyede vücude getiri

lecek yeşil sahadaki istimlakle
re ait nafıai umumiye kararı Ve
killer Heyetinden çıkmıştır. 

Belediye Teftiş Kadrosı.ı 
Belediye müfettişleri kazalar

daki teftişlere tahsis edildikleri 
için belediyedeki tdtiş kadrosu 
azalmıs•ır. Riyaset kadroyu tak
\'İye ed~ektır. 

K dın Ameleler 
Eminönü kazasındakı temizlik 

amelesi arasındakı kadın adedı 
altıya çıkml!jlır. Eminöniınden 
sonra Fatih kaza:;ı da kadın te
mizlik amelesi kullanmağa baş
layacaktır. 

Proje Hazırlandı 
İhtikarla mücadele için haıır -

!anan kanun projesi tetkik edil
mek üzere Vekiller Heyetine 
tevdi edilmi:;tir. 

Yeni projede bilhassa ithalat 
tacirlerıni l'l}Uayyen zamanlarda 
stok me\•cutlarından ve maliyet 
fiatlarından Ticaret Vekaletini 
haberdar etmeleri mecburiyeti 
vardır. 

Bu zatlar, her şeyden evvel, bu ta
bak:ı arasına ginneğe tenezzül ede
ınezlerdt. Ve arkalarından bu insan
ları yUl"utemczlerdı. Bu maruzatı az 
sonra okuduk, verilen cevabı da bi- :.. .... - .............. : 

Ayrıca her vilayette daimi 
kontrol heyeti bulunması da pro 
jede gösterilmektedir, 

---f.___e_o_e_e_f_R_o_M_A_N_:_1_a __ I---· 

arlı ir Kıs Sabahı 
---ı Selami İzzet - Mefharet Ersin ı,----ıllm 
P kızen parm~ını kaldıra-

cak halı kalmamı t• B~ı döm.i
~ r. gozlerı ltaranyor, kulakları 
1-a c, " .-,p ruzgar s<sıle uğul-
d d..ı 

b r ~eh v tle arkasına 
cı. k 11larını ıkı van\na bı

ozler : ,ı l umdu. 
Be K d r zam n kaldı-

gııı bı:mıyordu. Gozleriııı açtı
gı zam n Ga;ibı ) aı ında buldu. 
Gaı p en ... ışe ıle genç kadının yü 
zune bakı· ordu_ 
Galıp m<lnıs, rakik bir sesle 

sordu: 
- Nasılsınız hanımefendi? Bir 

yennız ağrıyor mu? 
Pakize gulümsedL 

Hayır h ,çbir yerim agrımı-
yor. 

1 
- İyısıniz ya? 
- Tcş kkür ederım çok ıyı -

yım. 

- Bu ,,.ıdıse benı çok mutecs
sır etti. Nasıl özür d;le) eccğ;mi 
b~lem.y ..ırı.ı.m • 

Genç kadın tekrar goz eriı:i 
yumd<l, hafif bır sesle, ruyasın -
da konu uyormuş gıbi. 

- Har. ulade idı~cz' Dıyc nı
rıldandı; 

Galip tevazu ııösterdi; 
-Amma yaptınız hanıme!en -

di, bunda hariıkulade denecek ne 
var? Doğrusunu söylemek ltızım 
gelirse çok ihtij:ııtsız hatta çok 
budalaca hareket ettim. Böyle 
bir hayvanı arabaya koşup !dare 
edebileceğimi zannettim. 

- Ettiniz ya, bundan daha 

mükemmel idare etmeğe imkan 
var mıydı? 

. - Aklınızı başınızdan alacak 
kadar korkuttuktan sonra de -
ğil mi? Artık aklımı basıma top 
lamam, böyle delicesine, cüret -
karan~ scylere atılmaktan çekın- 1 
mem zıimonı goldı, geçivor bıle : 
amma, nedense ben bir türlü us-
! ~arr:ıy\lrum. 

G bır sı dl' ilJ, d· f u:.ı-
rak, o her zamankı kendıne gıi

.. mu•aazz m, mus chzi ahenk 
yoktu, pi manlık ve .;t-fkatle tit 
L) n hır s sle konuş .. yordu. 

Derınlık erınde daha yumu -
şa ., daha cana yakın, daha tak
dırkiır bır ışık be,ircn koyu renk 
~oz eı r: Pak.7 ı. n vuzünc.t.: ~ a-
) .. ı~ordu, 
Pakıze karmakacı ık saçlarını 

düzeltmek için clinı mıhaniki 
bir hareket.e başına göturdü; Ga- I 
lip derhal atıldı 

- Yalvanrım size saçlarınıza 
dokunmayınız. Saı;larınızdan tel 
tel süzülen şu güneşin altında ne 
fe,·kaladesiniz! ... 
Aralarındaki münasebet, nasıl 

olduğunu kendileri de farkede-

Bunlardan günün mevzuu ham 
madde meselesiydi, müdür Ha
lUk, şimdiye kadar fabrikaların 
hangi memleketlerden ne mik -
tar ve nevi ham madde tedarik 
edildiğine dair vekile bir rapor 
vermiştir. 

İktısat Vekilimiz, öğleden son 
ra da, 3ümerbankın İs'anbul şu
besinde meşgul olmuş, İstanbul 
daki devlet fabrikaları hakkında 
izahat almıştır. 

Vekil yarın Ankaraya ııide -
cektir. 

EKONOMi DENiZ 

Tecilini lstiy!lrlar Mavnaya Çarptı 
Dün fabrikaların muamele ver

gisi ve istimlilk resminin ödeme 
günüydü, dün bu vergileri öde
miyen fabrikalardan ceza alına
caktır. 

Denizyol!arının Marakaz \'a -
puru evelki akşam Galata rıhtı
mına yanaşırken li.man işletme 

sinin 443 numaralı mavnasına 
çarpmış ve bir tarafını parçala
mıştır. Fabrikatörlere bu vergilerin 

tecili için hükümet nezdinde te
şebbüsatta bulunmağa karar ver 
mişlerdir. 

Avans Muamelesi 
Bugünden itibaren bankalar, 

fabrikalara ve tacirlere mal üze
rinden avans muamelesine başla 
yacaklardır. Devlet tarafından 
sipariş alan fabrikalara daha ko
lay !ıkla aYans muamelesi yapıl
mağa karar \'erilmişlir. 

---oıo-:--

ADLiYE 

'Jekilin Teftişleri 
Adliye Vekili Fethi Okyar İs
tanbul adliyesindeki teftişleri -
ne devam etmektedir. 

Vekil dün de teftişlerde bulun 
muş Ye Sultanahmette Tapu dai
resindeki mahkemelerden sonra 
yıkılmakta olan eski hapishane 
binası işini de gözden ge<;irmiş
tir. 

Tapu dairesindeki mahkeme
lerin gümrüğe nakline bugünler 
de başlanacaktır. 

Tahliye Edildiler 
2 •er hın 'Jra nakdi kefaletle 

tahliyelerı kararlaştırılan '3atye 
davası maznunlarından Deniz
bank umum müdürü Yusuf Ziya 
Öniş, umum müdür muavinle -
rinden Tahir Kevkep ve mühen
dis Neşet Kasımgil dün mezkür 
teminatı ya!ırdıklanndan tahli
ye olunmuşlardır. 

Şahit Çağırılacak 
İmdadı sıhlıı otomobıli ile Ak

sarayda çarpışarak içındcki Mah
mut isminde birinin yaralanması 
na sebeo o'.an -şoför Nurinin mu 
hakemesıne dün baş! nııııştır. 

Nuri olomobilın çanıııc ışitmc 
diğini iddia etmiş; muhakeme şa
hit celbi için başka bir güne bı
rakılmıştır. 

Bir Ay Hapis 
Çeşmeden su doldururken kav 

gaya tutuşarak Güzide ve Arif 
isminde iki kişinin kafasını sopa 
ile yaran Kasımpaşalı Sırrı is
minde bir saka dün asliye birin
ci cezada muhakeme olunmuş -
tur. Neticede cürmü sabit görü
lerek 1 ay hapse ve 10 lira taz
minat itasına mahküm olmuş -
tur. 

meden, daha hususi, daha saımi
mi bir mahivet almıştı. Galip hır 
müddet daha genç kadını hay -
ran hayran sevretti. Bu bakışla
rın altında, etrafındakı erkek -
!erin yeni yeni nazarı dikkatini 
çekmeğe başlayan top, tecrübe
siz bır gerç kız heyccanile he'. -
cana Kapıl.yordu. 

Galip tekrar konuştu 
- Acaba kendımı affe\t rebı

lecck m.yım? 
Pak.ze, tabıi olmaga gayret et 

t.gi bır sesı cevap verdı; 
- Nede, af istediğinizı ana

yamıyorum. Bu filvakı tehlikeli 
fakat nyr.i zamanda da eglı?rce
lı bir gezintı oldu. Sizin hır an
da şimşek hızi e atın sırtına at
lamanız ömriırr. olduk(·a gôzle
rimin önünden gıtmiyecck. 
~ Ben de sizin gösterdiğiniz 

cesaret ve metaneti •aşadıkça u
nutamıyacağım. 

Ve birdenbire kahkaha ile gü
lerek elini uzattı, uzaktan yolu , 
gösterdi: 

- Şu bizim arabacının haline 
bakınız!. 

Biraz evvel Haydudun huysuz 

Bir Mayn Görüldü 
Karadenizde Yeros fenerinin 

4 mı! açığında sularla sürükle
nen serseri bir mayn görülmüş
tür. Mayn boğaza doğru gelmek 
tedir. Liman reisliği bu taraflara 
gidecek vapurların kaptanlarına 
ihtiyallı davranmalarını bildir -
mişlir. Deniz kumandanlığı may 
nı bulmak üzere Karadcnize bir 
tahrip müfrezesi göndermektedir. 

Denize Düştü 
Şirketi Hayriyenin 72 numara

lı vapuru evvelki akşam Üskü
dardan köprüvc hareket etti
ği bir sırada gü vertcde duran 
vapurcu Nemlizadclerden bir 
zat denıze düşmüş, vapur dur 
duru'.arak kurtarılmıştır. 

--00<>--

Memurin komisyonu 
Belediyedeki memurin komis 

yonu takviye edilmiş, yenıdcn 

azalıklara belediye baytar mü
dürü Esatla, umuru hukukiye 
müdürü Hasan Ferit alınmıştır. 

NOTLAR 
İHTİKAR ffiRSIZLIGIN 

EN KÖTÜSÜDÜR 

Ticaret Odasında ve Belediyede 
toplantılar oldu. İhUkirla müca
dele l~ln tedbirler alındı. Rukümel 
te. yakında. Büyiik l\tillet. .\terli· 
slnden, bu me\'7.uda bir Unun ge

çirtecektir. Görtılüyor ki. devlet. 
vatandaşın en ufak lhtikiır;1 maruz 
kalmasını l!ıitemlyor, bütün şidde
tlle, bütün elenıanlarlle derhal ha
rekete ge(mİ.ıf bulunuyor. 

l\luhteklr, çok kurna:ı bir adam

dır. ısuretl haktan gôrüoüp halkı 
aldatmak yollarını arar ve bulur. 
İhtikirla mücadele, bütün tarihte, 
bütün diğer devletlerde olduğu 

gibi, tecrübe ile sabltllr ki, olduk
ça çetlrt bi.r davadır. Çünkü, en btı· 
yük tüccardan en küf;ük mahalle 
bakkalına kadar. bütün alışveriş 

edilen müesseselerlıı kapısında bi
rer müfettiş bulundurmaia mad
deten lmlll:ln yoktur. 

Biraz da, esnafın ve tüccarın 

vicdanı ve bamlyell bu ıı,ıe büyük 
rol oynar. Herhalde thtlkir, hını&
lıiın en kötüsüdür. 

!uğuna kurban olup onu çuval 
gibi arabadan yere serilen ara
bacı. topallaya topallaya, belini 
tuta tuta geliyordu-

Dilbestenin gözbebeği gibi sev
diği o canım arabacı caketi toz 
toprak içinde kalmış, birkaç düğ 
mesi daha düşmüştü. Bir elinde, 
kendisi!e beraber yere düşen bir 
minder, bir elinde de Pakizenin 
uçan şapkası vardı. 

Galip arabacının haline bir 
haylı güldükten sonra kendi ha 
!ine baktı. 

Kendi kı) afeti de, arabacının 
kıyafetinden pek farklı değildi, 
üstünde bao;ında, geçırdikleri 

korkulu maceranın bütün izleri 
vardı, Ütüden mütüden eser kal
mayan be\ az pantalonu Haydu
dun mebzul, tenle, kuşum ta -
kımlarının yağlı cilasından leke 
içinde kalm,şlı; açık yakalı be
yaz keten gömleğı, koltuk al -
tından belme kadar boylu bo -
yunca yırttlmı!ştı. Var kuvyeti 
ile dizginlere asılmaktan kıpkır
mızı kesilip biber gibi yanan a
vuçları yer yer kabarıp su top
lamağa başlamıştı. 

dele etmek için. bir komite teş
kil edilmiştir. Bu komiteye tü
tün tacirlerinden Hüseyin Sabri 
Kunt, Necip Serdengeçti, Sadi 
Ömer Durman, Paşabahçe cam 
fabrikası müdürü Vahit Topal
yan, Rafael Modyano intihap e
dilmişlerdir. İhtikarla mücade
le komitesi, bugün ilk defa top
lanacaktır. Romi'.e herhangi bir 
fiat hadisesinde, ihtikar o.duğu 
na hüküm verirse, bu malı satan 
tacir, alakadar makamlar tara -
fından tecziye edilecektir. 

-o---

Dün Gelen Yo:cular 

Hak.iki harp varlyetl neden ibaret ... 
Ur! 

Vlstül ve San nehri mıntakal!.rma 
fekiliuciye ka.d.lr, hayli arazi, esir 
veren, asker, top, tayyare, mttralyö• 
cibl çok insan ve harp malzemesi za
yi eden Lehistan ordu_ u, tasarladı

fı ve tutunmafa ca.Iı.şbfı yeni ve kı
salmış cephede mukavemet kabiliye
tini Jsbat, hasmına uzun müddet da
yanmakta devam edebile< 'k mi? 

Dün sabah konvansiyonel mu , 
tat saatinde şehrimize gelmiştir. 
Dünkü trende Fransızlarla, Türk 
talebeleri vardı. 

Bu clhctıerln liyıkile anlaşılabil

mesi için, Kutno ve Lovlı: bavalisln· 
de muhasarada olduiu bUdirilf'n 5 - 6 

kadar Polonya askeri fırkasının yap
tığı kurtulma, kendlslni muhasaradan 
kurtarma hususunda devam eden 

muharebede muvaffak olması, HıUer 
ve M. Görinc'in bulwıdukları IÖ7Je
nen Radon cephesinin Cenubunda a7-

nt tarzda ihata edilmı..t diğer 5 - 6 Leh 
fırkasının, Şuki Prusyadan ileri ha
reketini yapan Alman kuvveUerl 

karşısında, Ostrovv havallslni mtids
faa eyleyen kuvvetlerin hezimetleri 
l'ibl aklbetlere uiramadıtını anla .. 
ıuak icap eder. 

Semplon ekspresi adını taşı -
yan tren de konvansiyonelden bir 
saat sonra gelmiştir. Bu trendeki 
yolcuların mühim bir kısmı Tür
kiyenin muhtelif taraflarında va 
zifesi olan Almanlar teşkil et 
mekteydi. 

Gemiler Yaptırılamıyor 
İngiliz kredisınden istifade e

derek İngiliz gemi şantiye'.erine 
ısmarlanacak olan 11 vapurun 
siDarişi müskül '>ir vazivet al -
mrştır. Harp dolayısi' bazı İn
giliz fiımaları bu . in · ta talip 
olmadıkları gibi, IngıLz hükü
meti de he.rp zamanında bu şe
kilde inşa edilen gemileri ecnebi 
mem~eketlere teslimini menet -
miştir. Yani vapurlar in~a edilse 
bile memleketimize teslim edi
lemiyeceklerdir. Münakale Ve -
kaJeİi bugünlerde bu yolda kat'i 
bir karar verecektir. 

Silivri Hayvan Sergisi 
Ayın birinde Silivride açıla 

cak olan hayvan sergisine Trak
ya umumi müfettişi General Ka
zım Dirik, Tra~·a valileri da -
vetlıdır Sergi İstanbul vnli ve 
beledıye reisı Lütfi Kırdarın bir 
nutku ı:e açılacaktır. 

ANKARADA KURULACAK 

YENİ TIP FAKtLTESİ 

Dünkü 1"azetelerde-n birinde, An

karada inşa.o.;ı kararla~n yeni Tıp 
Faktıltesl binasının ce1ecek mali 
yıl.na bırakddığını okuduk. ;\nka
ra fniversiteslnin kurulu una 
doğru giderkf'n. bu binanın gele
cek Ytla bırakıb ı. bu hayırlı te
şebbüsü bir st·ne ıert3 e atacak. de
mektir. 

Fakat, kuv,re.1.le ümit ediyoruz 
ki, bu fakültenin inşası elbette 
başarılacaktır. Çünktı. devlet, An
kara Üniversitesinin bir an evvel 
teşekkülünü istiyor. Bizce, mem
lrke~in sıhhat elemanına olan ihti
yacı, belki, ba!ilgl. hiç bir vadi
de bu kadar şiddetle hissedilme
mektedir. Meınlekette tatbik et
mekte bulundutumuz l'enlş: kal
ktnma hareketinde köy ve köylü
nün sıhhati, herhalde en batla 
l'ellr. Bu cihetten. Ankara Tıp Fa
kültesinin bir an evvel faaliyete 
ceemesi temennisi, zannNiyorus 
ki, çok yerinde olur. 

ŞÜKRÜ AHMET 

Galibin bu halile biraz olsun a
lay etmekten kendini alamıyan 
Pakize: 

- Çiftliğe tam bir irgat gibi 
dönüyorsunuz! .. 

Galip güldü: 
- Evet, ancak ben hasada uğ

radım! ... 
Onlar böyle :;akalaşırlarkcn a

rabacı yanlarına yaklaştı: 

- Dizginı ekledcm, tamir et
tim, artık yola çıkabiliriz dedi. 

Galip Pakizeye baktı: 
- Tekrar arabaya biner misi-

niz? 
Genç kadın çekinmeksizin: 
- Elbette dedi. 
Arabada gene yanyana otur -

dular. Haydut başı önünde, bez
gin bezgin vola düzüldü. 
Görünüşte Galiple Pakize bu 

yakadan evvelki ballerile oturu
yorlardı, fakat birdenbire arala
rında, biribirlerini sanki sene -
lerdenberi tanıyorlarmış gibi 
daha derin b:r anlaşma, daha tek 
lifsiz bi yakınlık hasıl olmuştu. 

r Arkası var) 

Almanyanm prk ordusu Erkanı -
harbiyesinin, bütün bu hareketlerle 
birlikte, Bug - Varşova istikametin .. 
deki Lehistan kuvvetlerini de ihata 
yı istihdaf eyleyen planı mu\.·affakl
yetle neticelenirse, yeni dayanma 
hattını teşkil eden Vjstill ve San ne
blrlt"ri gerisindeki hatlara dahi mu
kavemet imkinları tehlikeye clnntı 

olacaktır. 

Vazi)'et bu şekle S"lrecek, böyle 
makiıs bir netice ile karşılaşılacak 

mı? Varşova havalislle, Vlstü1 cerl -
lerindeki Lehistan kuvvetlerinin i
lıatalarıw ve teslim 4 ·rlni temlne da
yanan p1;inlar muva~faklyetle tatbik 
olunabilecek mi? 

Bütün bu cihetleri, önümüzdeki 
günlerin harp hareketlerlntn netice -
lerJne .. öre alınacak haberler etra .. 
file taJİD eyliyecektlr. 

Diier taraftan. Vart0vadakl Lebts .. 
tan bülrômetJ erki.nlle blrllkte, ec
nebi sdarethaoelert mensop1armın. 

Leblstauın Romanya hududundaki 
Rumen arazisinde bulunan Scblt ka
sabası karşısındaki Zatedykl ismin .. 
de bir kasabaya nakletmiş oldukJarı
da celen haberler arasındadır. 

Şark cephesinde beliren mak6.s ne
ticeler hakikat hallne cellr~e ne ola
cak? Illtler ve M. Görlnc yahut Al

man Erki.nıııarblyesl, ,ark cephesin
deki 60 - 70 f1rkayı Romanya üzerine 
mi çevirecek? Garp cephesine İngU
tere ve Fransa ordusuna. ,.e müstah -

kl'm hatlarına büyük v~ tlddetll bir 
taarruza. mı sevkedecek'! \:ok.sa, SÖY· 

ll'ndij:i clbl İn&iltere ve Fransaya 
resmen Sulh mu teklif eyliytcrk? 

Bu gibi busWl&t, prk cephesindl'kl 
mezk.Ur hareketlerin mü.sbet ve kat'i 
nctlcelerile önümüzdeki s-ünlerde, 
daha iyt ve esaslı bir tarzda tetkik 
ve muhakemeyi te:mln edebUir. 

HAMİT NURİ IRlllAK 

~ -- .. 

~ .. 
Milli Birlik 

Tramvayda, arkamda iki Dt harp
ten konUfQ'or: 

- 33 milyonluk Polonya 80 mil -
yonluk Almanyaya mukavemet: ede
bileceie benziyor'! 

İki arkadaş bundan sonra harbin 
muhtelif safhal&rından bahsettJler. 
Bu sualin ce\'D.bıw vermefl unuttu • 
lar bile. 

Nefse itimat: ve milli vahdet, yıkıl
ma• ve yenilmez bir kudrettir. Bu
nun önüne çıkacak Jıerbanrl bir 
kuvvet, sert: kayalara çarpan dall'a
lar l'lbi derhal daktlır ve parça par
ça olur. 

l\lilli he7ecan, milli \.-abdttln ea 
büyük remzidir. Buna. saWp olan 
milletlerin mahvolmasına lmkin yok
tur. 

Polonyalılar bu mUli vahdetin en 
buyük misalld.lr. Bqünkü hadise ile 
dekll liletlayin mWi vahdete misal 
ıöstermek i'>te!iıek yine bu milleti ha
tırlaru. Üç defa parçalanmı• olan bir 

millet, yabancı millet boyundurui:u 
altında, mekteplerinde_ kendi dlltnt, 

kc-ndi harsını Oğrenmedlğl halde bir 
!:ifa yakın zaman so;ıra 'am b_lr ht'-

yecan Ue karşımıza sapasailam çı -
karsa, bu millet milli vahdet içln en 

büyük misal olmaz mı? Bu millet 
kendinden üç misli far.la dahi ol a 

muhasım devletle soawıa kadar ear
pışmaı mı? 

&EKİ CE)IAL 
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GÜNLERi Almanlar Garp SONDAKIKA 

A -l§j "yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 31 

C 
(Baştarafı 1 inci say!adlı) 

Yaza_n_:_Ra_h_m_i _Y_a_ğı_z __ r e_f_rik_a_:_33 -· ephesı· nı· Boşaltıyor tir. Bavatann bomlmL'll nzJ1ette büyük bir dl"flşlklfk husule getire -
L' bllir. Çünkıi bu taklirde Polonya 
r.asta Yatağında Bulunan Atatürk Bu harbinde batlıca rom 07nıyan :meWr-

-~ ·---
Emirilmümininin Emri Var: Ben Süte Bile 

Bile Su Katarak Ahlaksızlık Edemem 
Velidjn biraderzadcsi olan Ö

mer, ikinci Halife Hazreti Ömc
rin üçüncü batın torunudur. 

lılere benzemıye<.'el(tiı. Halkın 
ırzı, hayatı, istırahatı 'e ma şe
ti benım üzerıme borçtur. Ancak, 
ben tek bır kiş.iyım. Bu muhım 
işleri yalnız ba~ıma ba aramam. 
Sizler benim muavınleı ım, mu
şavir.erim olacaksınız. S z de hır 
haksızlık, hır ada etsizl k gorur 
sen z bana haber vercccksımz. 
HLk ve adaletten ayr: dı ım za
man bana ihtar edeccks n..z. Suç 
işliyenlerin suçlarını tetk k 'e 
cezalarını tayin edecek y e 

(Baştru"a.cı J inci sayfada) I cephesine nalkedebtlınS için ıdoia 
Arada Barbaros İhtifali İle Uğraşıyordu ledUmif olan Polonya hukUnıetl, dün cepheslnln ısuratle tasflyeslni iste - :.:•t'alanlan lstlta4e hnkinı kal -

daha cenuba nakledllml lir. l diklerlai kaJdeclb'or. 
İşte vine bu buluşla tatbik sa

hasına koydurduğu ve bütun de
niz müesseselerinin bır mihver 
etrafında toplanması maksadile 
ihdas edilen fakat tatbikat sa -
hasında fena elemanların sevk 
Ve idareleri e kötü neticeler ve
r-en Denizbank kurulmuş, deniz 

J 
Roma, 15 (AA.) - Birkaç ırün 

un sirozun inkişafile çok fazla Filvaki dun oğlcden 'biraz sonra Paris, 15 (A.A.) - llıw1LS: Paris'te kalarak Fransız hlikiimet a-
artmış, kendi şahsından zi) ade bülun hukümet erkanı ile sefaretha- Bir tıOk a erlik ıabderi iter cun z:ıslyle temasta bulanan Prançols 
milleti, mil i bünyeyi alakadar neler erkin ve mmıurbıl Dlnyester binlerce 7&bancıdan Fransaya lıiz - Poncct, Boma'ya dönınUiUir. 
eden tezahürler karşısında hıld nehri üze.rinde kiin bir Rumen kasa- met al"Zllsunu bUdlren müracaaUar Paris, 15 (A.A.) _ DaladJ'e, ofle-
bir titizl:k derecesıne yukselen bası olaıı Scblt brşı mdakl SalcszCZJ"- alıyorlar. 55 millete mensap bir ook den sonra balya ba:ruk elçisi Guarlg-

Hazreti Ömer, hi:a:feti zarna -
mnda bir gece tebdıli kıyafetle 
kol gezerken sabaha karşı ufak 
bır evden bir ses geldığ ru işit
miş, bu evın kapısı önünde du
rarak sesı d nlemış ... 

ticaret vasıtalarının ,geliştirilme
si bu müessesenin çalışmasile el
de edılecek neticelere baj!lı bıra
kılarak donanmanın da modern 
harp vahit'eri ve bilhassa tah -
telbahirlerle teçhizi meselesi E
bedi Şefi meşgul temekte berde
vamdı. 

Sa) ılı Türk denizcileri arasın
dc:ı bulunan, dünya tarilılerınin 
eşsiz denizci dı e kabul ettikle-
ri Barbaros Hayreddin için nan
kör bir tezahurle şımdiye kadar 
ihma. edilen bır yıldomimü ih-
dası da Atatürkün ırşadıle 938 yı 
lında muazzam bir ihtıbl yapı
larak kı?dirşmaslık ıgösterilmek 
suretile milli ihtifaller arasında 
ver alıyordu. 

Hasta yatağ.nda bu'unan Ata
ti.trk hususi meşguliyetleri ara-
sına Barbaros ihtüalini de sı
kıştırmak fırsatını bu.muş, ta
rihte derin akisler bırakarak 

ölen bir tedai ile di.ınya durdukça 
anıla-cak olan meşhur Turk zafer 
lerındcn Prevezenin yıldönumü
nü Barbaros jh,ifali günü olarak 
seçmiş, Barbaırosun harikulllide 
bır zafer elde et1ıgi Preıveze mu
harebesinin yapJdığı 28 Eyltıl 
oünü bu ihtifale tahsis edilmiş
ti. Atati.ırkün İstanbulda bulunu 
şuna tesadüf eden Prevcze zaferi 
nin 938 Hk yıl.donum günü yapı 
lacak Barbaros ilıtifalınin fevka 
lade olmasıııa vayret ediliyordu. 
Beşik aş a bulunan Barbarosun 
türbcsile bahçesi temizlenmiş, et-
rafı açılmış, ihtüal programını 
hazırlamak üzere İstanbul vali
sinın riyasetinde ve şeb r mecli 
sı azafarile deniz tarihinde ihti
sası bulunan zevattan mürekkep 
bir ihtıfal koms yonu te kil edil
m4ti. 

Komisyon Eylll'ün 22 sinden i
ıtibaren devamlı bır çalışma ile 
ihtifal programını hazırladı. 
Gündüz Barbarosun türbesini zi 
yaretle bir dcnız geçit resmi ya
pılmak sure ile başlayacak olan 
iht fal merru;imi gece donanma 
ve fener a.aylarile kutlulanacak
tı. 

İşte, 28 Eylüle kadar süren A
ta~urkun derın ve gün günden 
ürtan hastahgı sırasında 28 Ey
lul ça~amba günü Barbaros ih
tifali par:ak merasimle yapıldL 
Denız rc->m 'g çidı fevkalade ol

du . Barbaros ttlrbesınde Vali 
Muhiddın üs+ı.i.ndag ve ihtiyat 
f o kumandanı Tuğamiral Er
tu rul nutpklar söJlediler .. Ge
ce hir bastanbn:! a donatıldı. De 
nızde bir bahri fener alayı da 
Yapıldı. 

Ebedi Şef derin rahatsızlıgına 
Ve ınsanı bezdirecek ;kadar şid
dctlı ıztırabına rağmen deniz -
deki ışık oyunlarını ve şenlik- ' 
lcri kendi dairesinin penceresin
den seyretmış, ve şu vecizeyi 
hasta ~öğsünü kabartarak tek
rarlamıştı: 

«- Türke iyi bir şey veriniz .. 
O, onu kabul de tereddüt göster
ınıyecektir! ... • 

Atatürkün hassasiyeti; bu mel-

Yazan: Ziya Şakir 

şekiller arzetmeğe başlamıştı. ki ka abasına naklcdilmi tir. kimseler Fransız a keri ve sh·ll ma - ifa, İspanya bUTiilı: elcisi Leıruerlcayı 
İşte, Ebedi Şef deniş şenlikle- ' Şa halde Polonya hükümetı ne bmlanıua emrine irnide oklaklan- lltabul dmlştir. 

rini candan yapan, Barbaros ih- kordipl matlk lt.oıaaDT& hududunda m blldlrmlşlerdlr. Roma, ıs (A.A.) - italJa, A\·rupa 
t:.falini muhteşem deniz merasi- bulunmakta ve Alman ileri hareketi- Berlln, 15 (A.A.) - D. • B. AJaa- harbinin ekonomik sabada intaç ede-
mLe kutlulayan coşkun Türk de nhı Polonya•nın bu ulak noktasını sının bir tebliğinde Galiçyadakl Al- ibilcc~ vaz.iyetl Jtarpl:unafa Juwr • 
nizcileri karşısında: tehdit etmesi takdirinde nehri geç- man kıtaatmın Jas!o ve 'Barysl:ıT pet- laıımaldadır. 

- Türke ivi bır şey veriniz, o, meğe imide bulımmaltta.dırtar. rol kuyularuu nptettlkleri bildiril • Musolinl, ~n günlerde bet defa 
onu kabulde tereddüt göstermi- Roma, 15 (A.A.) _ Stefanf ajan- mektedir. yapılan nazırlar lçtimaında İtalyanın 

ektl·rı Berlln, ılS (A.A.) - D. N. B. Ge- j k · vec • sının Polonya cephesine gönderdiği e oaomlk vadyetlnl tetklk cde~lt 1-
Derken bu hassasi:Y~tin hari- hususi muhabirinin blldlrdlflne ırore ncral \'on Brauchltch Lodu gelmiş tal ·an halkınııı ve yarJm ada endiıs-

k ıt:.d b' t h. - ·· t b ·· ve Kutno çarpışmalarına ı..tlrak et • t ...... _. 15/9/J9•o ._ ..... ..._, k u i;l e ır eza urunu e aruz ıtadom mıntakasında Alman•ıar yal- ~· r ...... ın .. , .. .-uuae adar hcs-
t · t miş olan fırkaları tefti e+m .. IUr. Ge- ı ı ı ı ı d ted 1 e tırmış ı: nız çok mıkdarda silah \'C cephane -- cnmes ç n cap e en ab rln a-

neral, tnrndan sonra ileri hatlara rl- 1 t ilik d" ... ·n Ayni gece istirahate çekilen iğiln:ım etmekle kalmamışlar aynı D ınmıısma mu ea m~ .. t1 er ver -
derek bu bölgedckt kumandanlarla :..Ur 

Ebedi Şefm anormal bir seyır zamanda pek mühlın alkol, tiltıin ve m~ · btblk edilecek teabirlerl kararlaş -
takıp eden sıhhi vaziyetı birden bakır depolarını da ele geçlrml ler -
bıre degışti .. Yükselen hararet dlr. hr.nııştu. 
derecesinı artan nabız adedi, faz Lodz'dakl vaziyete gelince muha -
1alaşan teneffüs, hare.ketile bir bir, şehrin hemen hlo hasara ufra -
krız halinde gcçtl .Maamafih 29 nuıdığını haber vermektedir. 
Evh11 günü, bir gün evvel Bar -
baros ihtifali münasebetilc şeh- Şehirde mafaa.lar açıktır ''e tram-
rin tazimlerini bild ren valinın vaylar işlemektedir. Leh parası şim.-
telgrafına saraydan cevap veril- dilik iki zloti bir mark lıcsablyle teıı-
mekte teehhür gösterilm<?di. bit edllmtştfr. 

Yalnız, bu çeşıt te;ıgraflara ve Parls, 15 (A.A.) - Havas aJansı-
maruzata bizzat cevap yazdır • nm hususi muhabirinin bildirdiğine 
mak itiyadında bulunan Atatür- ~öre Varşova ahalisi her nsıta1a 
kün bu cevap+a ya.nız müsaade- müracaat ederek Almanlara muka -
si istihsal edilmiş; vcmet etmcie azmetmiştir. 
MUHİDDİN tiSTONDAÔ Val'fOva beledb"e reisi Starzyııskl 

İST ANBUL VALİSİ hiıkiimeti gonullu müfrezeleri teşki -
Barbaros ihtifali münasebeti- llne davet etmiştir. Bu da\et yapıl -

le güzel 1stanbulumuzun hakkını dıktan beş dakika sonra binlr.ree ki-
da ,göstcrdiğı samimi temennile- şi bcledi,-t>ye muracaat ederek gö-
re teşekkür ederim. nuııu yazılmı tır. 

Mealindeki cevap umumi ka- İnşaatçııardan mlll'ekkep husas1 
tiplikçe veri m~tı. Teşııinievve- bir müfret sokaklarda bartkadlar 
lin 2 inci Pazar günü Mıllctler vüeude geUrmektedlr. 
Cemiyeti Konseyinden dönen 
Hariciye Vekilinin İstanbula ge
li~i sırasında, Vekili huzuruna 
kabul edecek kadar tahammül 
gösteren Atatürk Harıcıye Veki
lini üç saat huzurunda tutarak 
onunla bilhassa Avrupnnın karı
şık siyaseti etrafında görüştü. 

Muhtelif siyasi mahafilin bu 
vaziyeti :tefsir edişleri Ebedi Şe
fe verdiği izahatla arzeden Ha
riciye Vekıli Avrupada, bir har
bin henüz ihtimal çevresinin dı
şında bulunduğu kanaatinin rnü

revve~ olduıtunu, hiçbir tarafta 
hiçbir suretle buna ihtimal veril 
mediğini Atatürke izah etti. 

(Arkası var) 

Şehrin pelc ''ahim bombardıman -
lara maruz kalmış olmasına rafmen 
tahliye edilmemlştlr. 
ı.vov Voyvodası Bllyk, ııe olursa. 

olsun vazifl"slnl terketmfyeceiinl bil
dirmiş ve halin resmen müdafaaya 
davet etmiştir. 
Bükreş, 15 (A.A.) - cD. N. B.ıt: 

Alman mütehassıslarından mürekkep 
bir heyet buraya g-elml ir. lle1et, 
ticaret muabcdelerlnden mütc\•ellid 
meııelelerla halli için Komanya bil -
kümetlyle tema edece'ktfr. BOhassa 
te.knUı: mahiyette birçok meseleler 
mevzuu bahis bulunmaktadır. 

Amsterdam. 15 (A.A.) - Allgemeen 
llandelSblad cazetesinln Bel'lln mu -
habirt, Alınanlann, Polonya ceplıe -
sindeki renç kıtaatı yaşlı efrntla de
ğiştirmek ve bu ceno kıtaatı Fransız 

TEBLİGLER 
{Baştarafı l ıncı sayfada) 

muştur. Bizzat kale henüz duşmanın 
elindedir. 

Gdynla elimize geçml Ur. Deniz 
lcuvvetlerfınlz, Limanın <'eııup med -
halini zorlamak suretlle Gdynia için 
harbeden ordu)"a miaessir surette yar
dun c)"lemlştfr. 

llavalann fenalfl[ına rağmen lıava 

kuvvetlerimiz, demlryollannı ve i -
ta.syonları muvatfakfyeUe bombardı
man etmiş ve Kutno eh•armda ihata 
edllmlş olan duşmana karşı orduya 
macssir bir surette muzaheret co -
tcrmlştlr. 

Garp cephe inde, Sarreorudt'un 
şarkında auşman topçu u faali)ette 
bulunmuştur. ı Eyliilde Prima 
cenubunda Sehvelg'e taarruz 

'in 
dm! 

olan düşman, Alman topçusunun fa
aliyeti karşısında oradan hududun 
ötesine kadar çekllml tir. 

Alman topraklarına dun hava ta- 1 

-arnn--1-a_n_~_m_a_m_ı_ştır_. _______ I ı İngiliz Tebliği 
Londra, 15 (A.A.) - İ tlhbarat 

nezareti, aşağıdaki tebliği neşretml -
tir: 

inıDlıı torpido muhtiplerJ, devri) e 
gemileri ve tayyareleri ırenlş mınta -
blarcla duşman denizaltı cemilerlnl 
araştırmı lardır. Birçok hıicum1ar ya
pılnuş ve müteaddit dil man denizal
tı ı-emisi tahrip eılllıa1f\lr. İnaltin hli
sıl olduiu takdirde, bu gemilerin 
mürettebatından sağ kalanlar kur -
tanımış ''e nlr ahnm1ştır. 

Deniz muharebelerinde denizaltı gemilerınin esrarlı maceraları Den iza tı 
gemilerine kurulan tuz klar, müthiş ve muazzam sahneler. BUGÜN 

ölPEK 
Sinem a 11 ı n da DENIZALTJ AVCI GEMiSi 

Baş Rollerde: Georges BancroJt - Nancy Kelly - Richard Green 
Bugün saat 1 ve 2.30 da tenzil6th halk matineleri. 
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ladı. (Şaabı Ebiı Talib) e gitti. 
Oradaki muhasara hattını re -
fettL Bundan sonra '1içbır hak
sızlığa ıneydan 'erilmi} ecegıni 
temin ederek muhasaradan bunal 
mış olanları, eski yel'lerine ve 
evlerıne gönderdı. 

ceğini hissetti. Eshabından bir 
kısmını. yine Habeşistana gön -
dermiye karar verdi. 
HABEŞİSTAN VE İSLA İYET 

İtalya Ne 
Yapacak 

{Bnştarafı l 1ncı y adn) 
iulınakta olmasıııa mukabil, A\ru
panııı diğer kı ıml:ırmd:ı nlsbı bir 
huzur ve sukün hukum surmcktedlr. 

italya boyle hareket iz durdugu 
miıddctçc ise, harbin umumi bir afe& 1 
mahiyetini alamıyaeagı muhakkak ol
daiuna gure, butün m ele, osyo 
Musoliııhain, harbe glrm e \'CSIJe 
vermemekten ibaret kalı)or, demek
tir. 

Filhakika yakanda yledliımlz 

uzere harbe C"irlp cfrmcnıck. artık 

İt:ı.l)an n:ı \ekllınin )l"dilhti)ar ve 
iradesmde değ-ildir. 

Eğer Almanlar, Leblstanda çok 
seri bir uvaflaklyet kaz1nıp ta 
Leh gailesinden kurtulurlarsa raıhn 

çekecekleri muzaffer ordulanuuı bir 
kısmını garp cephesine gondcrscler 
de dığer kısmlle mutlak cenuba sark
mak istiyccı-klerdir. Boylc bir vazi
yet lıudusunda l e İtalyanlar için A ı 
mantann Pt'Şine takılmamak hemen 
hemen imkin haricindedir, aksi bk
dlrde, yani Almanlaruı Leblo;tan i i 
uzar da Alman orduları -cBlr hırsu 
tuttum, yakamı bırakmıyor» ~itme
mesi !lı.iikm - LdılUerln ellerinden 
yakalarım kurtaranıularsa İtalya -
nın, şlındUd bltarafJıiını 1 c ulh crp
lıcslnc karst 4ostane slJ·ase.t!ni mu -
hafazayı tercih edeceğine muhakkak 
nazarlle bakabiliriz, çunku en ba it 
bir mantık bunu iktiza ettirmekte
dir. 
Yukıırıdanberl :yurüttüfumuz fU 

mutalcatta isabet olduğunu farzcdl"r
se'k {italya ne yapacak!) suallnln cc
''abı kendi kendine çıkıyor ki, o da 
crital:ranın handan 90nraki menfaati 
kenılinl nere) c surüklerse ora) a gi
dcoektlr!ıt den ibarettir. 
Diğer taraftan .l\I o !ininin 

ırki ~ği :tolu kendi kcndhıc tayin 
~i hakkındııJd iddia ela O«

radur. Bu yolun la) ini bundan on
ra İtalyan B:ışvekllinhı ellnd d~fil. 

Ih cephesinin, nnl ha ıca İngilte
re e Fransanın elindedir. Bu iki d , -
let -her ''akit ısrarla tekrarladığımız 
üzere- garp Cl"ph inde ne kadar ld
det 'c savlet ırosterirlerse Alrnanla
nıı Lehlstandakl harcketlrrlnln o lm
dar uyıflyacağı muhııkkaktır. O ha
rekt't zayıfladıfı, hele busbıitun dur
duğu talulircJe ise, osyo lasollnl, 
bugün harp afetinin ltitün Anarıa
yı istilisım mini elaa basln:ttirane 
lyaııetinılen aJ nlJllQ'acaktar. Bana 

hemea ltetnen lkat'i7eüe lıukmeclebl
llrt&. 

f;BUZZlY AZADE 

Velid 

ettiler. Yolda, Müşr.ıkler tara -
findan katledilmek korkus e iz 
lice hazırlıklarını gördükten son 
ra, Resulü Ekrem ile agl~a ~ 
laşa veda ederek çıkıp gıttiler. 

- O ahidn mc, bizim rızamı
za muhalif maddeler konulmui. 
ş·mdı onlar -tatbik ediliyor. Ge
t·ıin u mun'hedeyi görelim. 

Ebucehil, ne yap cağını şaşır-

1 

leri kalmıştı. (1) 

dı. Ahidnamenin alcyhınde bu
. lunanlan iskiıt etmek ıçın, ~ıne 

(Hazrclı Muhammed) ale) hın -

Fakat, ne bu ahidnamenin 
parralanması ve ne de, Mut'ım'ın 
temınatla bulunması bu} uk bır 
fayda husule getırmedı. Bılakıs 
(Siıfyan er) le (Haşunıler) a~ 
rasına d a ddeth bır nıfuk 
\e ada\e gırdı. 

Evvelce Habeşistana gitmiş o
lan birkaç Müslümandan iyi ha
berler ge!.miştı... Bunlar, orada 
Habeşl'for tarafından muhabbet 
ve hürm'Ctle karşılandıkları dan 
büyuk hır rahat ve refah ııçinde 
yaşadıklarından bahsedi} orlar .. 
Hatta, dost oldukları bazı ıkın 
lere yapılan telkin netıc de, 
on arın ıslamı.}etı bu uk bır 
memnum) etle kabul tt kl nn 
de ı an~ eylı.} orlardı. 

.Mekke Müşnklerı, ancak tlç 
gün sonra bwıların h reketleri
ni duydular. Derhal atlarına \ e 
hecınleri e atlayarak arkaların -
dan koştular. Fakat, (Cıdde) ıs
kelesıne \ rdıklan z man, Müs
lümanları b"r mı) e dol rak 
Habeş s mu eveccihen ha -
rekct et iklerını Ögf('nd ler B -
yuk bir teessuf \ e ehevvur e 
ger dondu r 

D ~ c, bağırma~ a başlamışlar
dı. 

de tecavuzata başladı. 
Fakat, ılk ittıfaka da1ul olan 

b kı ıden (Mut'ıın) atıldı: 

Artık Mekkcde, bınbırının k -
nınıı u m. ohın ıkı fu·ka te ., 

kkul E:tm ı. 

3üf.}an r, k 
Ebucehıl ) ıne orta\ a atıldı: 

Evın sahıbı olan kadıu, kızı
na: 

- KalK, inekten sagdıgım sü
te su kat •. 

Demı.c:;, kız da. 
- Ben bu ışi yapamam. Emi

rülmümının Öm!!r su e su katıl 
mas.nı yasak cttı ... Dem ş. Ana
sı kızmış: 

- Ömer nereden ~recek .. Ne
reden b ec k.. Sana kalk su le 
su koy dı orum .. 

Dt'\ e bagırmış. Kız .} me ıtaııL 
etmemiş. 

- Ben su katmam, d m ş. Va
kıa Omer b n m sute su kat ı
gımı gormez 'e bilm z.. B mez 
amma bu h nksız ı.kt r. Ha ife
J e zahirde ıta t gostererek gız
hden ısyan mı ~delım? .. 

G nç kız n bu soz en, onlan 
dınl yen Hazretı Ömenn çok ho
şuna gı m . Bu -evı haunnda 
tutm~ \e kendi evıne ,geldiğt 
zaman og u cO::.man,. ı hemen 
)lan na çagınnış: 

- Fıliın rnaha lede ve fıliın ev 
de bır k.z \ar. O kız cg r kımse
nin nıkahında degıls '\ar onu 
kendınc nıkah el Be ki Cenabı 
ha ondan b r hayırlı e\ I t na· 
s peder .. D ş. 

Hazretı Ömer n o lu O man bt 
kızla c\ erun . Ondan bır kız e\ 
llıd o m . . . Bu kız bu ruyunce 
Abdulmc ık bın MCI"\ anın o u 
Abdu azız varmış. \e... ' ner 
dogmuş ... I e bu Omer, bıL' ıar 
Ha ıfe ol 1 \ e ı mı i lam tan -
h nde c:Ebfı kır•, Ömer., <O -
m n .. ve Al • den sonra -e zı
yn;de hürmetle anılan me:Şhur 
cÖmer bin Abdülitz z .. dır. 

Ömer b"n Abdülazızın Me~ke 
\'C Mcdıne valiıigı hem Arap ta
rihi hem de bu ıki şehnn halkı 
içın çok musaıt ve ercfl bır 
cephe arzeder. 

Denebi ır kı, Hazretı foham
med devnnden sonra Arap hal
kı Ömer kadar 'H~ Ömer ayarın
da bir vah gorrnemişlerdir. 

Ömer vaü tay n edildiği ' e 
Medıneye Jte d gi zaman \•akit 
daha sabahtı. Bıraz ıstirahatten 
sonra halkı ögle namazı ıçm 
cam e davet ettl. Burada kendi 
'\ alilik ferman nı okudu. Sonra 
sordu: 

- Medmcdc ılını, çtıhadı yi.ık 
sek ahliıkı ıle tanının . h ~ c
sın muhabbet nı kaz nmı k m
ler " ar a ) anıma ~e ın 

Her turlu ah aksızlıklara, fe-
sat ve hırs ı.ş rıne atılım Ara
bıs anın n sbe<eı:ı en e mz kal 
mış yen M d n ıdı. 

Ve Med nede H zretı P y -
gambenn kurduğu dm ltkaını
na ha a tabı, Kuran a et ermde
kı emir ve nehylere mutı lım ın
sanlar me\cuttu. 

Ha kın ıntıhabı ıle bu a ilil 
ve fakıhlerden on kişı Ömer bm 
Abdülazizm huzurunda meclis 
kurdular. 

Ömer bunlara hitaben: 
- Beni dinleyınız, dedı Ma -

dem ki, halkın en alım 'e en fa
kih kimselerısıniz. Madem ld, 
halk, itimat ve muhabbetini siz
ler üzerinde cemetmiştir, şu hal 
de, sizlernı ı. azife ve mesuliyct
leriniz büyük demektir. Ben bu-
1'.a) a vakıa '\ali olarak geldim. 
Fakat benim valiliğim diğer va-

As isminde iki kişi seçWer. 
Abdul ah ıle Amr, Mekkelıle

rın murahaslan sıfatıle Habcşis
tana gıttıler. Beraber goturduk
leri bır takım hedı) elerı Neca-
ıye verdıler. Bunlara mukabıl: 
- Mekked"Cn kaçıp bura} a ge 

lenleri, Mekkeye ıade edınız. 
Dediler. 
Necaşi hınstı) an dmını kabul 

etm ı. Akıllı. zeki \ e muh ke
meli bır zat ıdı. Buna bınaen, 
Mckke muruhh lan ın bu ta -
eplerını bird nb re kab e-
dı. 

- Benım hım ) eme ıltıca et
mış olanları n ıl reddedebı ı -
rım. Hem, bunların ne arı 
var?. 
Dedı 

Ebucehil, K b nin du\ annda 
asılı o an ahıdı me} ı getirtti. 
liak anmak ı ın, bunu çıp i
hraz edenlere stermek ıstedi. 
_Geyık d ·rıs ııın iızerindeki mü 

hurJ ri kopard lar. Açtılar Fa-
~ t ç r ~mnz, d ı ın bir hnyret 
ıç de kaldılar. 

- { zerınde bıç y zı kalmamış 
oları u deri parçasının da hiç
bir lıiıknıü kalmamı tır. Bu yiız 
den, bız, 'ZUime alet O amayız .. 

Diye, bawrarak ahıon meyı. 
büsbutiin parçalayıp_ attı. 

Ve sonra, arkadaşlarını top -

r na 'Ve heps' de el\ et . ah bı 
bulunma! r na U\ enerek, Ha -
imilerın ocakl nı söndurme -

ye -çalışı)'orlardL 
H·similer se h ned ların a

salet \e r fme, ıkahramanlık 
\e mertlıklerine, da\alarııun hak 
ve bakik t istına etm sme da
yanarak, vuku bulan hucum \ e 
taarruzlara gogus geriyorlardı. 

Şımd , M kkede Muşrıkl r ta
rafından zulum ve tanddıye m -
ruz ka a Mın.lumanlnr (R u
lu Ekrem) e muraca t t ıler. 
Kendılerine bır sela t çaresı 
bu unma ını r·ca eyl~dıl r. 

Hazreti Muhammed, bun ara: 
- Habe ıslana gıdiniz. Zıra, 

E~ \ah' ... Bu muslumanlar, 
Hab s nda yerle cekler. O -
rada kokle cekler. Sonra Ha -
beşlı erı aleyhımıze kı kırtarak 
bızrm rah t ve huzurumuzu sel
bedecekler. 
Dıve, b gırm )aba 1 d. 

Mekke mu ahhasları, l 
yetın ne uretle zuhur \ c 
ar ettitıne d ır uzun uun 

hat \erdılcr: 

b Çunkü, den ku tlanmı tL Ve 
u kurtlar, ahidn menın yazılı 

olan .kısımlarını k milen parça
lanu~lardı. Derinın uzeriııde sa
dece (Bi" :1- A 1 h ) ısın.LA. .• . icelıme-

(1) Bazı rivayetlere nazaran. deri
nin yuılannı (pve) semiftir..ı- Onun 
içla bazıları giive,-J mubarek bir 
malıli'ak teliW ecıerıer. Öldunnek is-

temezler. 

Resulü Ekreın, bu vaziyetin fe
na ı: e hatta kanlı neticeler vere-

oradaki dındnşlarımız, hat ~e 
huzur ı~indelerdir. 
Dıye cevap verdı. 
Bir rivayete nazaran seksen 

diger rivayete nazaran yırmi uÇ 
kişi bu tavsı) eyi derhal kabul 

Dı,ger Mti nkler de bu f krı ka 
bu ettıler. Uzun muzakerel r -
den sonra Hab~ hükümdarı (Ne
caşı) ye bır heyet gondermcğe 
karar verdiler. Ve bunun JÇin de, 
Abdullah bın Rebie ıle Amr ibni 

- Bun] r, ba ve ecd tlarmın 
taptıkları pu arı tahkır eden ın
anlard r. Bır giın gelecek, ızin 

mcm ekctinizin huzur \'e suku -
nuııu da ihlal edeceklerdir. 

(Arkası var) 

ler olacaksınız. B n, a la y 
başıma ve kend reyım e r
mıyecegun. Her husu a ve 0 • 

ma sizlerle muşavcrc edece un. 
Mademkı s zler halkın n k ı _ 
sı, en fakıhı ve en hayırlı ı ı z 
dın ve ahi k ahkamınd n r ~ 
mayacawıuza ve daı na b m e 
elele vererek dogru ) olda yuru
yccegınıze emınım. H bı
zım daremizden çok 
dooektır. 

Bunları okus an kartl rım h ç 
uphesız içınden ne uze -

1er ve ne dogru muh k<'m ... lş
te Arap ar ve Mus um nlar m i
leti es den bOJ le ıdar ed r ı
dl Dı' ecekler. Ha ·ır azız kar -
rim_ Ömer bın Ab<iu az zw bu 
glizel saz erı ,. e Sö} ed k cı ı 
tamamen tatbık etmcsı bu un A
rap tarihı ıçın gu.z l ahlak, ıyı 
ıdare ve temız bu dın şehad na
mcs olamaz. Ev\ e ce de soy c
dıgımız g bı ba ak.ık çındc ba
z n boy le nadır ç çekler de ye ı-

bilir. Ne yazık k, bu ç çe Me
d1!1e ve M~kede ıstedıgı g bı a
çı nınadı. Insanlık \ e ı denı} t 
kokusunu sted ği ve d digı gı
bı uz l müddet ba;.}{a kok ala
madı ..... .r el... Haın btr el, Ara
bın içınde J uzduı:rii ç rKcfm bu
tün igrençliklcrını ~ hsı da top
lamış bır Halıfe Velı• elı bu he
nuz körpe çıçeğı Med nedekı sn'k 
ısından çıkarıp bır lroşeye ata

caktı. 

Fakat bilahara yine göreceğiz 
kı, sakslsından çıkarılıp .at1 an 
bu körpe çiçek yine büyuyece~ 
dal, budak salacak. go :gesı al ı
na girecek insanlara bır nebze
cık olsun rahat yuzu göstere -
ceklL 

Ömer bm Abdulazizın Medi -
nede fakıhlere toplayı'P ancak on 
ların rey ve istişaresı le ş gö -
recej!ini söylemesi halkı çok mem 
nun etti. 

(Arkası var) 

1 
Amerikada Zencileri 
Beyaza Boyamışlar! 

E k boyandığını hrp bnlrl& 
amma insan boyandıgını >eni ı ltl
yoruz. Amerlkadaki patates tarlala
nnm birinde çalışan yedl zenci) 1, o
ranın beyazlan, gece,arısı silahla 
tehdit ederek zavallıları, ba tan aya
fn kadar yağlı bo)"a ile bey aza bo\"ll• 
mışlar \ e boyadıktan sonra da: 

- naydl demişler, sırtını74' elbl e 
lalin giymeden, bu kılıkla, dofru 
geldiğlufz yere gidiniz, yoksa sizi 
parca ııarca edl"rlz? 
Şu Amerikalı be) azlar, oradaki 

zn'Bllı :slyahlardan ne isterler bilmem 
ki! Eğer si,yalılJk bir uiursuzluksa, 
bir lenalıksa :yıllardanherl, 'bütün 
mWetlerln o slmslyab ve çeşit çeşit 
maden kömurlerine karşı go tercUk
lerl bu aerin alika ve sevd neden! 
Si.Tala renkte şeamet var? dl7e, zın"&l
h sencllerl, anadan dolma SOJUP bat· 
&an apiı bqau herkes boyar. Mari
fet, gun battıktan sonra başlayıp gun 
doiuncuya kadar süren cecenln b
nnhldannı ktresıle ~a etmektir. 
Amma ilb'ecekslnlz ki med~ et bu 
sldl'fle, ranun ibirinde, belki onu da 
yapacak, gece denlleıı ff.'YI belki de 
busbutun ortadan kaldıracak? 

Bh, ı-ecıenin l.anıamlle ortadan 
kalkmasından vargeçilk, fakat böyle 
blrlblrl ardından patlayıp umumı 

harpll"rlc zınalh dun)amız, gunün 
birinde, bil butun ışıksız kalıp tam 
bir :aindaııa dinmesin! 

ı:azımın başında eşek bo)andafı
ru Jıep biliriz amma insan boyandı
ğını yeni lşiU> onız, demiştim. Dul"UD 
bakalun, saman llerJedfkçe, daha 
bö) le neler, ne garibeler goreceğlz! 
j ter misiniz, fU kooa dunyadakl be
yazlar, böyle, ikide bir, 'ara yofa 
toplar, tüfekler, tayyareler, drltnot
lar, tanklar biribirlnl yiye yiye bir 
giin bwıbutun takatten keslll"rek dun
yanm ldar l o beğenmediğimiz zen
cilerin eline geçsin ve o zaman inti
kam 1llmak lçhı tutsun, butun beJ'a&
ltn ba tan a ata yaflı bo>• ile ken
di renklerine boyasm! EJ', dunyadır 
O., bu duııyacla her feY olur, yal-
118 elmas. olmaıı! 

O l\IAN CEMAL KAl'GILI 
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Bir Çek Gözüyle: 

Avrupa Münih Konfe
ransında Ne Kay betti? 

Dunya.nm yeniden bir ateş içine 
dü!;meı:inde Alman milletinin bis
~ine en buyü.k aiırhim yüj'lendl
iini hiç kimse inkir edemez. ~e küJ
turun yu.tsekliii. ne tekniiin büyuk
Jliiu. ne meden.betin terakkisi ve ne 
de 7 irminci asrın modern sil it.hl ara 
malik olması, Alman dunyasını kor
kutamadL 

Jermen milleti 7J.rml bef sene son
ra yeniden blr harp meydana çıka
nyor. Ba harbin çıkması pancarma
niznınlnJ en bü.Jrü.lı;: umde edlndlfl 
•an dOkmek l'•Yeslnln tahakkuk et
me8inl lstemesidlr. Pancarmanl:zmi
nin kendisinden ayrı telikki ettiği 

Avrupa medeni7etlnl ve onun kur
duiu eserleri yok etmek istemesi, bu 
akidenin labü olan bir kanaallnln la
kakkukudur. 

ller saman •Sulhseıver> sörd.nme
Ci itiyat edlnmlş olan Almanyanm 
bu ııulhseverlliisıe lnaıımıyan tek bir 
millet .-anlı. O da bin aenedenberl 
Alman7a He hail barple bulunan Çek 
milleti idi, Bu sebeplen Hk defa Çek· 
Jer. Alman7anm Ayrupa7a kartı bir 
laamıu baıırlandıfını baylr.ırarak 1-

!in etmişlerdi. Bu lliıılannda rön
den siine ilerlemekte olan Jermen 
JJJ'l!)aratorlufunu kuvvetten dü.iilR
cek yolların aranılmasını istiyorlar
dı. 

Pra&'clan baiıran Reislcümhıır Dr. 
Beneş'ln bu IÖderi, ıarlp bir tecelli
dir Jd, Avruoa &&rafından, Cekoslo
vakyada bulunan •Üç buçuk milyon 
Almanı yutmak istiyor!• suretinde 
tefsir edildi. Benq'I itham eden bu 
sözler pek labli olarak Hlllerl baklı 
çıkarlıJ'ordu. Hlller ise Südellerl Al
JaaDJ"&J'& ilhaktan sonra, bütU.n sa'i 
ve cayrettnl diiDy&Dın refah.ma hasr 
ve labsls ed .. eilnl de ilin etmekle 
idi. Bu mretle aldanmayı seven Av
rupanm ve bütün dünyanın ltlma· 
dını kendi üzerine eekmtie muv&ffak 
oluyordu. 

İnırllla Bqvekill lllisler Çember
layn de herkes &ibi HiUerin bu vald
lerlne inanmıştı. Ona bir kolaylık 
&'ÖS&.ermek için tay7are ile uçarak Al
man7a7a rttU. Çünkü bu cSulhsevera 
insana her kolaylıjı yapmak cerekU. 
Artık bütün dünya efki.rı umum.iye
li onunla beraberdi. Bütün dünya 
Südetler iein dü:nyanm ateşe aııı .. 
mamasını lltlyordu. Doktor Beneş'in 
pancarmanhmlyl teşrih eden sözleri 
artık ifltilmek bile istenmiyordu. Ne
tice (Münib) konferansını loplaltı. 

Bu konferansın akdi Almanya, i .. 
talya, İngiltere Ye Fransa aı:asmda 
kararlqtırılıııı.ıt. Çünlui bu Bitlerin 
anıı etili! ve lsledlğl bir ıeklldl. 
Konlu.n m maksadı, Prac şehri ile, 
Bitlerin .yalancı» diye tevslm .elllil 
Cümburrelsi Dr. Benq'I ceıalandır
mak ve sulhıi korumaktı. Avrupanın 
:ıannelllll clbl sulh ıelecekll. Zavallı 
Avrupa. Geçen sene Doktor Göbels'ln 
cHitler artık sa.Ih bekliyor. U7ku u
yumuyor! .. • dem.esine de büyük bir 
safdillikle inanıyordu. Bu sebepten 
bu konferan~ •e Rusya, ne Lehistan, 
ne Türkiye, ne YoJ"oslavya, ve ne de 
başka mllleller çağırılmadılar. Çekos
lovakyanın nihai karan kendi arala
rında verildi. Nihayet bütün bu lnan
malann neticesi, yirmi senefJenberl 
büyti.k bir sulh havası itinde ''iıyan 
demokra& Çekovlovakya Cümhuriye
tini, Avrupa barlta!llından silip süpür
mek olda. 

Çtkoslovakya Almanlar için kor
kunç bir kale idi. Bu kale Almanya 
emperyaHzmasmın her türlü emelle
rini battalıyan ve onun Uerlemeslne 
mini olan bir en&'eldl. Bu sebepten 
Almanya l('in onu ortadan kaldırmak, 
en ~ bir lf&l'tb. Bu suretle ~rbest 
kalacak Almanya Avrupa mllletlerJ
nln hepsine hücum edebilirdi. 

İ!fte bu muhkem kaleyi 7ıkan l\olü
nlh konlerans1dır. Bu yüı.den Alman
yanm kola A•rupanın her &arafına 
azanablJiyor. Ba kolun bul'ün 4'er -
best(':e Polonyaya l'İrmesi de l\fünih 
konferansının ve kendi ellle yıktıiı 
bu kalenbı arlık 7erinde bulunma
sıdır. D. l. TOSEVİÇ 

Genç kız birdenbire ağlamağa 
oaşladı. 

Haddon yeni doğan bir güne
ş. • bakar gibi bir his!e, gözleri
n ı tekrar genç kıza çevirdi: 

- Meri, dedi... Neler söylü -
yorsun? 

Genç kız, arka.>ını sandalyeye 
dayadı, bu surclle hastadan bi
r.ız ayrı!dl. 

- Sizin beni kuçuk bir buda
la .gibi telakki etmcnızc artık ta 
hammül edemiyorum. Şimdi de 
hakkımda belki daha kötü bir f.i 
kr eıhneceksiniz. Beni bir arsı:.: 
kız yt:ıme koyacaksınız. 

Meri zoraki gülüınsemeğe ça
lışıyordu. 

-Meri! 
Genç kız ayağa kalktı: 

iKDAM 

SAGLIH 
Kabakulak 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

1 - Merkezimiz müstahdemini için nümunesi veçhi1e (150) takım maa 

kasket kışhk elbise yaptırılacaktır. Beher takımının bedeli (15) 1ira (85) ku

ruştan tutarı (2504) liradır. Kabakulak, hastalıfına tutulan o
lur~ derhal bunu tecrit etmek li.· 
znndır. Evde hele çocuk varsa kat· 
iyyen hasta ile temas eUtrJlmemeli
dlr. 

HASAN Deposu Müdüriyetinden: 2 - Eksiltme açık olacaktır. 

3 - Bu i~e ait şartnanle merkezimiz levazım rneınurJuğundan parasız alı

nır. 

Hasta 20 rün ayrı bir yerde otur· 
mllh ve derhaJ tedavisine l'e(:ilmeli
dir. Bastahia bir kere yakalanan bir 
daha yakalanmaı:. 

Hasta Ue temas edenler de ~faı: 
ve burunlarını iyice &emiz bulundur
n-.:ılıdır. 

Kabakulak basil bir baslalık deill
dlr. Adamı veya ('ocuiu hadım bıra
karak zürriyetine mini olabJUr. 

ZAYİ - 841 iNo. lu bisiklet pla
kamı kaybettim. Hükmü yoktur. 

İstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
Mahkemesinden: 

Fatma Cemile vekili avukat Zi 
ya Nuri tarafından, İzmir Ka
rantina eski kuyu sokak 10 No. 
lu hanede mukim iken hali ha
zır ikametgahının meçhul oldu
ğu taayyün eden Hüseyin aley -
hine mahkemenin 39/476 No. lu 
dosyası ile açılan tescili talak da
vasına ait arzuhal ilanen M. aley 
he tebliğ edildiği ve müddeti geç 
tiği halde cevap vermediği ci
hetle muhakeme günü 26/10/939 

Bazı Ticarethanelerde ve Piyasada Ha
san Glüten mamulatının ve Hasan Ôz!ü 
Unlarının diğer bir müesseseye satıl
dığını ve bu sebeble badema işbu müs
tahzaratın ç1kmıyacağına dair rakible
rimiz tarafından kasdi olarak işae edi
len tezviratın ve yalanların asıl ve esası 
olmadığını, bütün Hasan müstahzaratı
nın cihanşümul olan şöhretile mütena
sib bir surette gayet nefis olarak istih
zar edilmesine devam edileceğini ve 
buhranı hazır sebebile fiatlarında bir 
zam veya değişikliğin yapılmadığını ve 
yapılmıyacağını Hasan müstahzaratını 
seven ve meftun olan sevgili müşterile
rine ilan olunur. 

4 - Eksiltme 3 Birinciteşrin 1939 Salı günü saat 15 te Galalada Kara Mus

tafa Pa~a sokağında mezk.Ur merkez satın alına komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat parası (187) lira (80) kuruştur. 

6 - Bu eksiltmeğe gireceklerin bu gibi işler yaptığına dair 1939 senesi 

Ticaret Odası vesikalarını göstermeleri şarttır. (7363) 

TUZLA içmeleri 

Ovacık Seyyar J. T.Satınalnıa Komisyonundan: 
Taburun senelik ihtiyacı iç'n 140,000 kilo ekmek kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 19600 muvakkat temi
nat 1470 lira. İhale 30/9/939 Cumartesi günü saat 10 da Ovacıkta 
tabur karar_giihında yapılacaktır.Şartnamesi her gün TB da görüle
bilir. Teklif mektuplarının en geç ihale saatinden 15 dakika evvel 
komisyona verilmiş olması liizımdır. İsteklilerin bildiri~en gün ve 
saatte TB da satınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(7166) 

LEYLi ve NEHARi 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurları vardır. saat ı4 olarak tayin edilmiıı ol-

OLGUNLUK İMTIHANL ARINA HAZIRLAR. 
Kayıd muamelesi pazar gününden maada hergün saat 9 dan 

12 ye kadar yapılır. 

duğundan M. aleyh Hüseyinin 
mezkur l{iin ve saatte mahkeme-
de bulunması veya bir vekil gön 
dermesi lüzumu ilan olunur. (20446) ., ________________ _ 

Okul 18 eylfı! pazartesi günü açıalcaktı r. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Şartnamesi mucibince 1333 kilo bergamut e~ansı yeniden pazarlıkla 

eksiltmeye konulmuşhır. 
II - Eksiltme 19/9/ 939 Sah günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Müba

yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

III.- Şartname her gün sözü geçen Şubeden parasız aJınabilir. 

iV - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte lo/c 7 ,5 güvenme 

paralariyle birlikte mezk.Ur komisyona gelmeleri ilAn olunur. (7135) 

* l - Paşabahçe ve Tekirdaiına nakledilecek kömürün kapalı zarfla eksilt-
meye konmuş o1an nakliyesi II/JX/939 tarihinde ihale edi1mediğinden yeni
den pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

II - Paşa bahçeye naklonulacak kömürün mikdan ( 4150) ton ve Tekirda
ğına naklonulacak kömürün mikdarı (350) tondur. 

111 - Pazarlık 20/IX/939 Çarşamba günü saat 14 te Kabatıışta levazım 

ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. .. 

IV - Şartname1er her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - İsteklilerin pazarlık: için tayin olunan gün ve saatte % 7 ,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkür komisyona gelmeleri. (7362) 

.. * I - idaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için n1Uhtelif eb•atta (240) 
M 3 sandıklık tahta pazarlıkla satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli 9600 lira muvakat teminatı 720 liradır. 

III - Pazarlık 21 / IX/ 939 Perşembe günü saat il de Kabat>'·la levazım 

ve mübayaat ~besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve eb'at listesi her gün sozü geçen şubeden parasız. alına

bilir. 
v - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkür komisyona gelmeleri nan olunur. (7359) 

1 ISTANBUl B EL E O 1 Y E S i N O EN 
!Ik 

teminat 
Muhammeıı 

bedeli 

551,25 7350,00 Sari hastafılilar mücaaele merkezı ıçın alınacak 
(3) adet kamyonet 

405,00 5400,00 Belediye nakil ve vesaiti 939 mali yılı ihtiyacı 
ıçin alınacak 90,000 litre motorin. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı iş
ler ayrı ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 18/9/939 
pazartesi günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Şartna
meler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Talip
lerin !>39 yılına ait ticaret odası vesikası ve ilk teminat makbuz 
veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna .ııöre hazırlıyacaklan 
kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar daimi encümene ver-
meleri. (6914) 

'labıta Romanı : 3 3 
Artık ben !gideyim, dedi, 

adiyö Haddon! 
Hasta kendisinden hiç bekle

nilmedik salabetli bir sesle: 
- Buraya gelinız, dedi. 
Genç kız mukavemetsiz itaat 

ett.: 
- Eğilınız ... Bıraz fazla eğili

n iz' 
.Meri eğildi , hastayı öptü. Tam 

o sırada kapı açılınca , yüzü kıp
kırm.zı bir halde birdenbire doğ 
ruldu. 

Giren hastabakıcı: 
- Mis Detmar, artık gid,niz. 

Uzun bir ziyaret hastayı yorar. 
Meri gayet karışık hislerle 

meşbu bir halde evine döndü. 
Öyle iken babasının halinde de 
bir değ'şiklik olduğuna dikkat 
etm~ti. Eskiden babası kızını da 

im! tatlı bir kelime ile karşı
!frdı, Fakat ş!md\ çok hiddetli 
gcirünüyordu, bağırarak sordu: 

- Nereye gittin 
- Doktorun sıhhatini öğren -

mek için hastahaneye uğradım. 
Yoksa hoşunuza gitmedi mi? 

- Ondan değil! Fakat sen dok 
tora birdenbire alaka peyda et
miye başladın. Neden bu? 

Genç kız bu suale kaçamaklı 
cevap verdi: 

- .Sıhhati düzelnıiş. Şimdi 
tehlikeyi atlatmış. 

Miralay tekrar bağırdı: 
~ Senın bu işlere karışman bu 

dal alıktır. 
Meri hayrctıe babasına bak

tı: 
Babacığım, ne oluyorsunuz? 

- Hiçbır şey olmuyorum. Bu
raya ı;c:en şu polis olacak a -
dam ... 

- Hanı:ı polis olacak adam? 
- Başka kim olur Eksfild po-

lis müfettışi! 
- Ben ne bileyim? Ne olur ba

bacıgım, biraz daha takin olun! 
Müfettiş ne diye gelmiş acaba? 

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

HANS_ WALTER FEUSTEL 
Firmasının : lstanbul, Galata Rıhtımı 45 No. daki 

NORDLOYD SEYAHAT ACENTASI DA 
Bütün dünyada kara, deniz ve hava yolculuklarına aid biletler sat. makta ve 

en doğru malumat verilmektedir. 
Mektup adre.-;i: P. K. 1436 Tel: 41178 

umumi acentalığı Bremen'de Norddeutscher LLOYD 
•undan bafka : TUrklye Cumhuriyeti Devlet hava yolları, Ankara - Hamburg. 
Amerika hattı, Hwmburg - Alman Afrika haUarı, Hamburg "MER" Orta Avrupa 
Seyahat acentalıOı, Berlln Alman LuHhansa A. ş. Berlln - Irak Devlet Demir 

a...._yolları, BaOdat- ilk Tuna bu.harlı gemileri lflatme flr.ketl, V yana acentalıkları. 
~ Cumartesınden maada hergun 8 den 18 e ve Cumartesı gunleri 17 ye kadar açıkt ,r. 

-- - · ---------

• Eski Feyziatl ------------1· 
Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ Yatısız 

Ana •mıfı ve ilk kısım Bebekte eski f'ransız mektebi bina.ında, kız ve erkek kısımları ayrı da· 
irelerde olmak üzere Lise ve Orta okul. 

Arnavudköyünde Tra r vay Caddesinde Çifte Saraylarda 

1 
Kayıd için hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylarda Okut Direktörlüğüne müracaat 

edebilirler. İstiyenlere mektep t«rifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210. 

Şişli Terakki Lisesi 
kaydına başlanmıştır. Her gün saat ıo dan 17 ye kadar müdürliiğe mür.~caat edilebilir. 

(Telefon: 425ı7) 

2 - Okula kayıd ve kabul 
rilir. 

şartlannı gösterir prosepcktüs, istiyenlere bedelsiz olarak gönde· 

Erkek! NJŞANT AŞJ Halil Rıfatpa,a 
ea,mabeyincilik 

Konağı 
Konağı 

·----- Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde 

Kız 

Erkek HA YRIYE LİSESİ Yatılı 

Yatısız 
Ana, ilk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başl~nmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren 

baş- lar. Kızların yatılı lmmı tamamiyle ayn bir binadawr. Yatısız talebeyi nakletmek için 

mektebin hususiotoiıüı. servisi vardır. İstiyenlere tarifname gönderil'r. Teiefon: 20530 

Miralay bir sigara yaktı, kib
riti siddetle fırlattı. Gözleri büs
bütün başkalaşmıştı. 

- Buraya geldi, boyuna husu
si işlerime ait sualler sordu, dur 
du. Bu ne biçim i.ş? 

Merl dikkatle babasına baktı: 
- Canım, bilmez misiniz? Po

lisler daima olur olmaz sualler 
sorarlar. Herhalde Kosdon için 
sormuşlardır. 

- Kosdon icin bana ne diye 
sual sorsunlar? Sana dedim ki, 
buraya gelen müfettiıı benim hu
susi işlerime bumunu sokmak 
istedi. Halbuki Kosdon'un benim 
hususi iıılerimle ne alakası var? 

Genç kız bir sandalye •e otur
du. Münakaşanın büyüyerek kav 
gaya binmemesi için bütün so
ğukkanlılığını muhafazaya ka -
rar vermişti. 

- Bu müfettiııin sizden ne 
ögrenmek istediğini anlamak i
çin. sükunet bulmanıza intizar 
edeceğim. 

- Ölen komqumuz Rikardo 
ile hi.ı; kavga edip etmediğimizi 
sormaz mı? Ne dersin herifin bu 
sorduğuna? 

Genç kız gülümsiyerek: 
- Acaba benimle de ara sıra 

kavga edip etmediğinizi sorma
dı mı? 

- Yok canım, ne münasebet? 
Bu heriiin sualine bakarsan, ga 
liba içinçle bir .şüph evar. 

Durdu ve sonra o hiddeti ara
sında asabi bir kahkaha salıver
di: 

- Hah, hah, hah! Rikardoyu 
belki ben öldürdüm, diye ben -
den şüphe ediyor. Löprensten 
bahsettiği yok. 

- Babacığım, herhalde katil 
siz değilsiniz, değil mi? O hal
de niçin bu kad~r hiddetlendi -
ğinizi anlıyaıruyorum. 

Miralay hayretle kızına bak
tı: 

- Vallahi Meri, sen bütün bu 
işleri şayanı hayret bir sükiınet
lc karşılıyorsun. Bu şehirde be
nim gibi bir vaziyeti olan adama 
karşı yapılan şu küstahlığın 
derecesini ölçemiyorsun. 

Meri ba:;ını salladı: 
- Babacığım, ben bu mesele

de size karşı bir küstahlık gör -
müyorum. Polis hakikati mey. 

dana çıkarmak için her türlü talı 
kikatı yapmak mecburiyetinde -
dir. Bundan da sizden şüphelen
diği manası çıkmaz. Sahi babacı
ğım, siz ölen Rikardo ile ne diye 
kavga etmistiniz? Ben bunu hiç 
bilmiyordum. Galiba Dikson için 
olacak. 

Miralay Detmar sigarasını at
tı. Odanın içinde bir aşağı, bir 
yukarı dolaşmağa başladı. 

Hiddeti biraz geçmişti: 
- Doğrusu, dedi, Rikardo ile 

niçin kavga ettiğimi Kosdon da 
bilmez. 

- Amma siz Kosdondan nefret 
ediyordunuz. Çünkü Rikardonun 
veifeni oldu~u için ... 

- Ne olursa olsun, bne de şu 
uğursuz müfettişe hiçbir cevap 
vermedim. Benim şahsi işlerim
le başka kimsenin alakası ola -
maz. 

Miralay ~esini yükseltti: 
- Senin Rikardo dediğin ya

man bir yahudidir. 
- Anlıvorum. Galiba size ö

dünç para vermiş olacak. 
(Arkası var) 

16 - EYLÜL ıt3!1 
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Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLuau 

~~ '"""· ... u ~ " ... 1 
A.P. Sl.19 m. HU )[es. H &w. 

18St m. UI Kes. U~ Kw. -
16 EylOI Cumartesi 

Saal 13.30 Proırram. Saal 13.35 
Türk mtiziiJ. Okuyanlar: Mustafa 
Çatlar, lllefbarel Sainak. Çalanlar: 
Fahire Fersan, Cevdet Çaf1a. Züt
lü Bardakoflu, Refik Fersan. Saal 
14.00 Memleke& saat ayarı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. Saat 14.10 - J5 
Müzik (Dans müziği). Saal 15 • 15.30 
Müzik (Şen oda müziği) İbrabbn Öz· 
l'ilr ve Att.-şböceklerl. Saat 18.30 PrOI'• 
ram. Saat 18.35 Müzik (Kü('ük or -
kestra) şer Necip Ajkın. Saal 19.10 
Türk müziği (Fasıl beyeli). Saal 20. 
Memleket saat ayarı. Saa& 20.00 Tem· 
sU. Saat 20.40 Ajans ,.e meteoroloji 
haberlerJ. Saat 21.00 Türll: mıizijJ, o .. 
lluyan: Muzaffer İl.kar. Çalanlar: Re· 
şat Erer, Ruşen Kam, Eşref Kadri. 
Refik Fersan. Saat 21.4.0 Konuşma 

(Dış pollllka bidlselerl) Saal 21.55 
lllüzlk (Valsler). Saat 22.00 Haftalık 
posta kutusu (Ecnebi dillerde) Saat 
22.30 Müzik Dans müzlfl). Saal 23.00 
Son ajans haberleri, ~lraat, esham. 
tabvili.t, kambiyo - nukut borsası (fJ

al.) Saal 23.20 Müzik (Cazband Pi.) 
Saal 23.55 • 24 Yannkl program. 

ÜÇ GÜN EVVELKİ 
BULMACAMIZIN HALLİ 
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SOi.DAN SAGA: 

1 • • 
1 - Bir mem1eket ahalisi. z - Kı

raa& - Su taşıyan • ...3 - Bir ıehir. 4 -
Yumurtadan bir yemek - t,ık. 5 -
Sonunda (m) oı.a idi uyurdu • Edal. 

6 - Bir sandal, 7 - Aıııl - Afrikada 

bir yer. 8 - Çlcek - Korkunf. 9 -

Dava açmak. 10 - HükOmet merkeı.J 
bir şehir, 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Bir memleket aballi;I. 2 - Kı

raat. Su taşıyan. 3 - Bir tehir. 4 -

Bir nevi yemek • Işık. 5 - 111 oı.a 

u:rur - Edal - Genişlik, 6 - Bir kutu. 

9 - Asıl - Sonunda r olursa müd

dei. 8 - Çiçek - Ara. 9 - Üıerlno 
açmak - Yapmak. 10 - F17aka. 

TAKViM ve HAVA 

18 EYLÜL 1939 

CUl\IARTESİ 

9 uncu ay Gön: 258 Eylul 3 
Hicri: 1358 &unli: 1355 
Şaban: 2 Bızır: 134 
Gü:nq: 542 Akşam: 18.18 
Öf le: 12.9 Yatsı: 19.52 
İkindi: 15.40 İmsak: 4.00 

HA VA VAZİYETİ 

Yetllköy Meteoroloji isC..Syonun • 

dan &iman maUimala ıöre, Trakya 

böl&'tsfnde hava ook bulutlu ve mev

:d! Yaiıtlar, Marmua havzası, El'enba 

tima1i, Akdeniz kıyılarının prk kı ... 

ıımları ile Doiu Anadoluda bulullo, 

dJjer bölgelerde &('ık vf' yeryer bu

lutlu reçmİ.!jtir. 

Rüzgarlar bütün bü1relerdc yer 

yer, cenup ve ıark i~tikamtHnde or· 

ta kuvve&te esmiştir. 

btanbulda hava bulutlu 1't(·mi1. 

rüzııir cenubu garbiden saniyede en 

tok l - 3 metre hız13. ~mı iştir. ~aat 

14. te hava tazyikı 1011.3 milibardı. 

Sühunet en yüksek 25.9 "'e en düşük 

14.4 santigrat olarak kaydcdilmi. tir. 

Kanun! Mümessili ve Neşriyat Dl ... 

l rektörü: Jı,. Nacı, Basıldığı Yer: 
Soııı 'J:elera.! Basımevi. 


