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Vaziyeti Biraz Daha 
Aydınlanmıs 
Addedebilir miyiz? 

Vaziyeti nihayet aydınlanmış ad
detmek için, şn bir ay zarfında si
yaset l&hnesind.e oynanan oyunlar
dan hJç te ibret dersi almamış olmak 
icap eder. 

Son bir aylık hadlsalın şöyle bir 
bullsasını yapalım: Ge~en Afustosun 
yirmJsinde Almanya Ue Rusya ara
swda bir misak iımalandıiı haberi, 
Avrava semalarında ve bUbaıısa in
glllere ve Fransa utnklarında bir 
bomba clbl palladı. 

Bu mlsak&an ·hasıl olaeak neticeyi 
Avrupam.o riısii apık Pollükacıları ile 
aaze&elerl nun uudıya münakaşa e
dip dururken Mlisyö Hitler bu neti
ce7I biUJll röıierdi ve bir Eyliılde, 

nanı harpsiz Lehistan ıizerine yürü
dü.. Aradan en onbq &ün ıeçmeden 
au - Japon anlqm.aaı ve uyuşması 
baberı daha bli1ük bir larraka ile 
Avrupa semalarını trkrar siirlettl ve 
bu yeni giiröllünün serwmllil beuii& 
seçmeden de Rus ordularının Lebis
tanı arkadan it&'ale başladıklarını 

-hem de radyo Ue- öirendik. 
Son dört haftaya alt olmak üzere 

ortada. bu kMlar aklın ve havsalanın 
kabul edemiyeceil işler yapılmış ve 
bu lflerln ln8an manhiını felce uira
tatak tatblkah da bili devam etmek
te bulunmut iken, gökyüzünü kapı -
yan kesif ve mu.alim bulutlar arasın
da herhancl üm..it verki blr ışıiın ni
hayet sır.maia bqlad.ıfuu fanelmek, 
apiı yuk.an eünete karşı l'Öl.ÜDÜ yu
mup ta l'e« oldutunu iddia etmefe 
müsavi olur. 

Vulyelln bncön için dabl hakiki 
mahiyeti lfie bundan ibaret olmalda 
l><'l'aber Lehlı;tanın kanlı oyun sah
nesindeki hadisatın şekil ve netaylci 
hakkında bil'&& olsun mütalea yürüt
mek lmkbı büsbütün yok deiildir. 

Bu cümleden olarak Avrupa (aze
telerinin bu baptaki yazı ve fikirleri
ni pişi tetkike alabiliriz. Bu l'azete
lerln batında, Lehistan vaziyetine 
her memleketten 2:İyade &likadar ol
mak mecburiyetinde bulunan İngiliz 
ve Fransız matbuatı cellyor. 

Fakat bu iki memleket, bu işte ta
bii bitaraf olmadıkları ve halkın da 
efk;irını Wskin elmek mecburlyetitt
de bulundukları clhl"tle, gazeteleri
nin mülaleatmda eoklak ı.aıı.,ı h<:k
lcmek ve ~amakta mini yoktur. 

Buna mukabil, mesel& İsveç gibi 
tam mi.nisile bitaraf olan bJr mem
leketin razete neşriyatı, bize daha zi
yade bir fikir verebilecek mahJyet
te ıörünmektedlr. Bu memleketin en 
mühim ve aiırbaşb •azeteJeri Jse A
nadolu ajansının verdlil bir lelct'&
fa nuaran RUSY•nın Leblalandakl 
ini müdahalesi hakkında şn 1olda 
mülaleat yürütmekle imişler: 

cRus müdahalesi, t1kranyanın bir 
Alınan müstemlekesi haline ıetmesi
ne ve keza Baltık memleketlerini 
zaptetmek hususundaki Alman rüya
sının tahakkukuna m.ini olmak su -
re-tile Hitıer'in meıthur (Şarka doğru 
akın) slyasrtine nihayet vermiştir.:. 

Ayni cazeteler «Alman - Rus men
faatıerlnln taban tabana zıd olduiu 
kanaatini gOs-terrnektc ve bundan 
ba'5ka. Lehistanda Rusların bulun -
masının, Almanyayı Leh harp !iiahne
ainde mühim kuvvetler ikamesine 
mf'cbur edeceilni» de ilive etmekte 
imişler. 

i,vef,' cazcteıerinin bu a('ık müta
leatarı az çok bizim kanaatlerimize 
de tevafuk f'ylemektedir. Zaten Rus

(Arkası 4 üncü sayfada) 

EBUZZİY AZADE 

Velld 

Litvanyalılar da Vilno 
mıntakasını istiyorlar 

" 

• 
Italyanlar Yunanistanla 
Bir Anlaşma Yaptılar 

''Biz tafrefuruşlukla, Leh Hükümeti 
tehditle konuşmayız,, 1 Parise Gidiyor 

Askerler Hududtan 
Geri Çekilecek 

Londra, 20 (A.A.) -Reuler-
Başvekll Çember'tayn bu.elin öğleden 
sonra Avam Kamarasında, harp va
ı~yetlnln ve umumi vaziyeUn hafta
lık blllnçosunu yapan beyanatta bu-
lunmuştur. 

Başvekil, Polonyadaki askeri va -
zlyell bildirmiş ve demiş&lr ki: 

Gefen bölün hafta zarfında, Po -
lon:ra ordusu üzerine Alman taayikl 
Vf! Polonyahlann mukavemeti devam 
e-ylem .. tlr. Ve PololQ'anm bir oolE 
noktalann.ı,a hilen de devam e7le .. 
mektedlr. Polonyada baaün, meael& 
Varşova ribi teslim olmak tst.emtyeu 
mukaveme-t adaları bili mevcuttur. 

Çemberlayn, burada SovYct mü .. 
dahalesine i"aret etmiştir. 
Şark cephesindeki harp üzerine 

kııl'i te&lrler icra eden hi.dlse, demif
tlr, 1'1 EyUUde vukua 1'elmJ1tlr. Ba 
hidise, Rus kıt'alarının Polonyaya 
duhulüdür. Sovyet hükümetlnin bu 
hareketinin beklcnllmemekte olduia
nu 9Ö1 leml1eceflm. 

Bqvekil, Sovyet hükiimetinin, İn
cittere de dahli olmak illere bütün 
yabancı devletlerle bitaraflık siyaseti 
takip etmekte olduklarını bildiren ve 
bütün yabancı devleUer mümessUte
rlne tevdi edilen notasını bahis mev
zuu eylemiş ve demiştir ki: 

Bu va2:iyette İngiliz hükümeii, 18 
Eylülde bir deklirasyon neşretilrmlş
tir. Bu deklıirasyou, şöyle demekte i
di: Polonyanın kahir Alman kuvvet
leri karşısmda bulunduiu bir zaman
da, kendisine bir ademi tecavüz pak
tı ile batlı bulunan Sovyet büküme
tinln Polonyaya karşı bu hücumu, 1-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Fransız 

Kabinesi 
Toplandı 

Garp Cep hesi nde 
Harp inkişaf Ediyor 

Parls, 20 (A.A.) - Sazarlar, bu 
sabah Reisicumhur Lebrun'ün riya
setinde toplanarak harbin nihai u.
rere kadar de\•am etmesi için alınan 

askeri, lkhsadi ve mali tedbirlt"rl Jt
tlfakla tasviıJ etmbjlerdir. 

Nazırlar, bundan sonra cGün .re<ı:

tlk('e daha sıkı bir !1Ckll alan» Fran
sız - incilb: tesanüdünü teyid ve 
• l\lüşterek .zaferi müteakip mükıifat .. 
ıandırılacak olan» Po1onyanm kah -
ramanhfından takidr1c bahsetmiş -

Jerdir. 
ASKERİ VAZİYET 

Muhtelif İnıillz gazetelerinin aske
ri muharrirleri bu sabah askeri va -
ziyeti uzun uzadıya tahlU ederek u

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Almanlann bildirdiklerine l'Öre Polonyadakl harp V&2:iyell 
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TEBLI ·LER 
,_A_LM_A_N_T_E_EL_IG_I _.l 'I __ F_RA_N_sı_z _TE_BL_IG_ı __ ı 

Bertin, 20 (A.A.) - Alman llaşku
ma.nd.a.n.lıiı tebliğ edlyor: 

Bundan bir hafta kadar evvel Kut
no yakınında ba.şhyan ve sonraları 

Bzura ırma.tı ist.ikamrUnde şarka 

dotru lnktııaf eden Vlslül nehri kar

şısındaki muharebenin şlmdlye kadar 
tarihte k&ydedllen en büyük imha 
muharebesi oldnin anlaşılnuşlır. 

Dön ak- kadar yalnıs Banra 
tiaerlnde alınmış olan esirlerin mil<
dan yüa bine balii olm"'lnr. Bu 

mikdar mütemadiyen artmaktadır. 

Bun~ dÜflllanın ölü ve yaralı olarak 
uiradıtı fevkalide yüksek :r.aylatı da 
Uive etmek Ji:r:ımdır. Elde edilen 
harp levazımı hesaJ>SJ'Zdır. 

Polonyalılar ciddi olarak daha yal
ıuz Modlln'ln i('inde ve cenubunda ve 
Varşova'da muka'\.•rmet ediyorlar. 

DU.şmanı takiben, Stryj Lvov Bre

oUite,·sk Blall!<;tek hattına kadar iler
lemiş olan kıtaahmız dü~manı tama

mile imha t"lttkt.en sonra, Alman ve 
Kus hükümetleri arasında takarrür 

eder~ kat'i hudut hattına (lekilmek
tedlr. 

Gdin«en ei\•arındaki muharebeler 
dt• harp limanının zaptı Ue dün bit
mi1Ur. cSrhlesvic Rolsteinı. mektep 
gemisi ile" mayn cemllC"rimiı: bu mu
harebelere muessir bir tarzda iştirak 

Pari>, 20 (A.A.) - 20 Eyliıl sabah 
tf'bliil: 

Gece, cephenin heyeti umumiye • 
sinde sükfınetıe cecmiş:tlr. 

La Blies'in Mark mıntaka.sıııda düş
man topçu faaliyetinde bulunmuş -
tur. 

1 SOVYET TEBLIGI 
Moskova, 20 (A.A.) - Tass: K.u:tl

ordunun Bü,.ök Erki.nıharblye heye
ti bildiriyor: 

19 Eyli:lde Kızılordu kuvvetleri 
Leh kıl'alann.ı taıyike devam ederek 
akıtama dotru şimalde carbi Beyaz 
R.usyada iki saat süren bir muhare
bt'den sonra BJeloston'un 50 kilomet
re şarkında Vilno ve \.'elinaberstevit
sa'yi, Brest - Litovok'un 40 kilometre 
~imalinde Prujany Vl" Kobrin'i, Ce .. 
nupta, l'&rbi Ukranya'da Vladiıni.r, 

Volynski, Bul' üzerinde kilo Sokal, 
Brody, Bobrka,• Roratin ve Dlltna 'yı 
işgaJ etmlılerdlr . 

. ·ovyet süvarilf'ri ilt tankJarı 

Lvov'un tlmali şarki ve cenup ma -
hallerine ı:irmşlJerdir. 

etmiştir. 

Garp cephesinde yalnı• keşif Jı:ol

Jarmın mahalli &eşebbiialeri vuJı:ubuJ .. 
muştur. 

VARSOVA 
Düsmedi 
Londra, '20 (A.A.J - .,.lmes l'HC

tesinin Kotte-rdam muhabiri bildiri
yor: 
Polonyanın lı1.ksiml itin Almanya 

Ue Sovyetlt"r BlrliiJ arasında e'\.·velce 
hiçbir anlaıtma m("vrut olmadıjı Ber
Jlnden erten haberlerdC"n serahateı'ı 
anlaşılmaktadır. Yeni hududun tah
didi i(in Grncrallerln riyasetinde 
muhtelif blr Rus - Alman komloı;;yo -
nu teşelı.lı.ol •tmişllr. 
Almanların maksadı tabii olarak 

Lember«'i ve bu ,ehrin eenubundakl 
petrol kuyulannı kontrol albnda bu
lundunnakh. Sovyetlerin şimdi bü -
lim .-rki Gatiç-yayı istedikler anla
fllmakladır. 

Berllndekl bitaraf mabfellerde hi
&ıl olan kanaate söre İnılltere ve 
Fransa ile uğ'raşmak merburlyeU.nde 
bulunan Almanya Sovyetlerin talep
lerine muhalefet edecek vaziyette 
dt"fiJdir. Bu takd.Jrde yeni hudut, pr
ki Prusyadan ~facariıstana kadar uu
nacakhr. 

Bu takdirde Jtomanyanm Alman 
nüfuzundan o kadar korku u kalnu
yacakhr. 

VİLXO LİTVASYAYA MJ 
VERİLECEK? 

Alman matbuatı birçok Vilno te 
şekklilll"rlnin bu ehlr ite ch•ar top
rakların LU'\.·anyaya ilhakını istedik
lerini kaydeylt"mektcdir. 

Nazl mehatUJnde alınan mali.mata 
l'Öre, bu temenni Alman idarecileri -
nin noktal nazarına uymaktadır, 

Vilno timdilik SOvYf't khaahnın iş
cali altındadır ve bunlar buradan ay
rılmak temayülünü de hiç röstermi
yorlar. 

YENİ POLONYA HÜKÜMETİ 

Pariıı, Jonrııal cazeleslnln lalımln 

eltltlne ıöre, pek yalımda Polon1a'da 
yeni bir hökümet tefekköJ edecek ve 
bu bükfımel Almanyanm himayesi 
allında faallyelle bulaııacaklır. 

LVOV KİMİN OLACAK? 
Sovy"tler, büyük bir kısmı motör

lrştfrilmlş olan 110 fırka ile şarki Po
lonyayı i gale ba!;lamı. lardır. 

Lvol'un hHtall hakkında Sovyrtler
le Alınanlar ara!-iında müzakereler 
cereyan ettljlne dair bir haber do
la maktadır. Şehrin kat'i surette ki
min tarafından işcal edilereil henüz 
maliım dciUdir. 

U.H - ROl!EN Hl:Dl'l>U 
Cemauli. 20 (A.A.) - Askeri bir 

Romen heyeti Leh - Romen hududu
nu lfp.I eden Sovyel kıt'alarUe- te
masa ll"fettk ve hududu sarih bir 
surette tahdid rdecektlr. 

POLONYA HÜKÜl!ETI 
DaiJy Telecraph cazetesinln yazdı

(Arkası 3 ıincu sayfada) 

Yunan - 1 
Atina, 20 (A.A.) - Atina ajansı 

bildiriyor: 

Gazeteler, Hariciye Nezaretinin a
şağıdaki tebliiint neşrediyorlar: 

Avrupanın buciınkü 

dikkatleri iki memlelıel 
vaziyetinde 
arasında.ki 

münasebetler ü:ıerine çevlrmeie fay

dalı rören Yunan ve İtalyan hükfı -
metleri bu mıinase-Mtlerln umlmi bir 
surette dostane olduğunu \'e llarşı

lıkh lam blr lUmaddan mülhem bu
lundniunn mü.-hede Ye lesbll elmek
lt bahtlyardtrlar. 

Bu hissiyatın bariz bir delili olmak 
üzere İtalya hükiımeli Yunanblan -

Aroa'\'Utıuk hududundaki askeri kuv
vetlerini uıakl""tarmaia karar ver
mbJ ,.e Yunan hüküm.eti de buna ben
ur tedbirler tttlhaı: etmek ôzen- bu
lan.muştur. 

Ayni leblii dun akşamki İtalyan 
ıaıetelerinde de intişar eylemiştir. 

TERHİS EDİLECEK EFRAT 

AUna, 2t tA.A.) - 1937 Kura sı
nıfına mensup deniuiler 25 .Eyliilde 
terhis olwıacaklanlır. 

so~ DAKiKA 
Franko ltalya Seyahatini Tehir Etti 

Roma, ıo (Hususi) - General Franko Eylül ayı sonlannda İtalyaya J'&• 

p~aiı seyahati siyasi vaıi~et dolayı sile tehir etmiştir. 

Franki Avrupa vaziyeti dtizeldikte n sonra Romaya ırlecektir. 

Hoare Belisha Fransaya Gitti 
Paris, 20 (A.A.) - Daladier, bu&Vn öileden sonra İnrlllere Harbiye Na

ıın Hore Bellsba Ue uzun bir &öriişmede buJU4D1uştur. Bu cörüşmeyi môtl'a
klp Daladier'in nezdinde bir konferans toplanmııhr. Bu konferans, Fran."itS 
umumi kuvveUert Genel Kurmay Başkanı General Gamelin'den bqka, kara 
orduları Genel Kurmay ~kanı General Colson, Hava orduları Genel Kur
may Başkanı General Telu. deniz kuvvetleri Genel karın.ay Başkam Ami
ral Darlan, Barlelye Müsteşarı Champetier de Ribbea ve Fransız hükiımetl re .. 
isinin hususi kalemi dirrktörü büyük el('i Coulnd'de iştirak etmlşUr. 

Alman Orduları Başkumandanı 
Garp Cephesinde 

Btrlin, 20 (A..A.) - .. \iman orduları Ba.şkumandan.ı General \·on Braru
f'hithc, 19 Eylulde carp re~·hesine gitmiş, garp rephest Gen.ti Kurmayı ile 
cö~lükten &0nra ilk hatlarda bazı kıt'alan teftiş etmü;. kumandanlarla 10-
rü.şmüş1 '\.'e umumi vaziyet hakkında lı.a.hat almıştır. 

Günün Tenkitleri 
Tarih Tekttrrürden ibaret Değildir 

Orlada lıalledllmal IU.un c•len 
bir İn&'lllere - Almanya dava&ı bulu
dntn iddia edilmeseydi, bürük olhaa 
harbi Avru»ayı kasıp kavurmıyacak
iı. O zamanki Alman tmparalorlntn, 
dünya heremonyasını elinde tatmak 
lsllyen İnl'lllereye karşı kordaPııa 
iddia elli. 

O zaman dünya matbuatında inU
p.r eden Almanya lmpara~runun 

sözleri çok vulhtlr, dedi ki: Jncllte
re kt"ndl menfaatlerine ıöre bütün 
dünyayı istismar etmek •ayrslndedlr, 
bu cayesinin de hududu yoktur: onun 
bu eml'llerine umumı menfaat namı
na sed eckece-ilz.» 

Bu davanm pdülmesl on milyon 
cana maloldu; tehirlerde tq üstün
de taş kalmadı. Yirmi iki sru .. den -
beri Avrupa büyük harbin yar larını 
ledavi ile meşgul. 

Hakikat böyle iken, daha henüz 
1914. Un yaralan tamamile kapanma
mışken ortaya cenl' halledilmesi li
om bir Almany~ - İncillere davası 

çıklı. BD&'ÖJ>llü incUlere lmparalor
hıia, d.iin7a he-cıemenyamu elinde 
ı.ı-.. latb'en A1m&DYa1a karşı lloJ
dninoa iddia ed!Jor. 

Bqü..n dlİDya matbuatında intltar 
eden CemberlaJ'D'ln oöolttl ~ va
slhtlr: cAlmanya tradl menfaatleri
ne söre bütün diın ayı istismar et
mek ,rayHintledir, bu caycslnln de 
bududu yoktur; onun bu emellerine 
umumi menfaat namına sed çeke-ce
ilz.• 

1914 te on milyon cana malolan bu 
dava 1939 da belki de yuz. on milycn 
cana malolacakhr. Fakat ha11«-d1Je .. 
cek midir? Kan an('ak bir milletin 
lstiktaı da\·a ını halled~r. Birlbirle -
rini bofaılı an mili UerJ.n davalarını 
halledemedlklerlne tarihte omekler 
vardır. 

Tarih bir tek.errürdrn ıbaret mi 
diyeceğiz? Tarihin tekerrur ed n saf· 
balarına dikkat rdersck, kendilerine 

(Arkası 3 UncQ sayfada) 
SELAMİ İZZET SEDE!I 



Hatıratı Yazan : M. M. Grupu 
Müfettişi Emek 1 i General 

Reisi Eski Topçu 
Kemal Koçer 

Nöbetci Kanlı Maçı Seyir Ederken, Torpiller 
Alınmış, Kamyonla Kaçırılmıştı 

Milli Müdafaaya kayıt ve kabul ı 
edilenler, işte l>u dairede tahlif 
ediliyordu. En km-kulu yer, 
korkusuz yer olarak kabul edili
yordu. 

zere takip eder! Erler, yerlere 
yuvarlanıyor, yine kalkıyorlar 
ve biribirlerine saldırıyorlardı. 
Nöbetçi de mağazayı göremiye
cek kadar uzaklaşmıştı. B.rçok
ları bu heyecandı boğazlaşmayı 
seyre dalmıştı, fakat kavgacıları 

Talılif usulü, dini ve askeri -
dir. Gözönünde bir şey yapıla -
mıyacağını zannedenler aJdanı -
yorlardı. Gururun zaranru gö
renler, bu işin farkına da vara
mamışlardı. 

Müracaatlar artınca, biraz da
ha ihtiyatlı bulunmak Jazımgel
di. Bu deaf Vas1f eczahanesinin 
üstündeki odayı bu vatani işe 
tahsis etmek fedakarlığını ğöster 
di. Vasıf, ammenin hürmetine 
layıktı. 

Bir müddet sonra iş görebile
cek her fert t~kilata kabul edil
mi~ gibi idi. 
Kasunpaşa merkezinin bir ra

porile bildirdiai vakayı, çok he
yecanlı görerek hülasaten aşağı
ya alıyorum: 

Bahriyemiz, fedai elemanla -
rile •Muaveneti Bahriye Grupu. 
adlı bir teşekkül vücude getir -
mişler.._milli. orduya yardım yo
lunu açmışlardır. Bu gruptan 
Albay Nazmi ve Yarbay (Emek
li Albay) Haydar M. M. grupile 
de temasta idi. 

cMuaveneti Bahriye• torpi
to mağazasından iki torpil aşı
rır, bir gece Harbiye Nezaretine 
ait bir kamyonla götürürken 
bazı sarhoşların mutat narala
rından heyecana düşer, makine
yi bahçede işler vaziyette bıra
kır, savuşurlar. Bunda grupun 
hiçbir kusuru yoktur. Kamyonun 
yoklama yerinden germesini de 
bu "rllP temin etmiş bulunuyor
du. Kabahat, kamyondaki memu
:undu. Kamyon tutulmuş, ka -
rakola götürülmüştür. 

Ert~si sabah Mister Vayt, mu
hafazadan mes'ul olan Muhiddi
ni sıkıştırır. Muhiddin mikdarı 
takyit edilen kuvvetle emniyet 
kabı! olmadığını, binaenaleyh 
kuvvetin artırılması zaruri ol
duğunu söyler. Vayt, 'bu teklifi 
tabia tile nazarı dikkate almazsa 
da bir mazeret olarak kabul e
der. 

Nazmi de Muhiddine yakala -
nan torpillerin, ieap ederse zor
la alınacağını ihtar eder. Grıı
pun bu kararı, mantıksızdır. İs
tanbulda her şeyi yapmak, fa -
kat sızıltı çıkarmamak bir siya
setti. Muhiddin, bu teklifi, hid
det ve karar karşısında ihtiyati 
tedbir alınmasını tavsiye eder. 
Düşmanın gururunu kırıcı te -
şebbüsler, şüphes ' z, her şeyi alt 
üst edebilirdi. 

Maksat, bu torpilleri kurtar
mak, bundan sonra da ayni ka
çakçılık yolundan yürümekti. 

Bir yandan, grup bu torpilleri 
cebren aşırmakta ısrar ediyordu. 

Hadiseyi müteakip, Vayt tor
pil mağazasının kapısına bir nö
betçi diker. Mağazanın üstünde 
bahriye müzesi bulunuyordu. 
Kaııı arkaya açılır. 

Türk zekası, bakınız •ne güzel 
Türk zekası, bakınız, ne iüzel 

hır tertip bulmuştur: 
Bir gün iki sportmen Türk de

nizcisi, nöbetçinin gözü önünde 
vuruşmaya başlarlar. Saldırış 
<iddetlenir, erlerden ıbirisi, mü
bar'zinin karşısında sendeledik 
çe uzaklaşır, kuvvetli takip eder, 
sporun, boksun iişıkı olan İngi
liz nöbetçi de bu kanlar içinde 
savaşan erleri kaybetmemek ü-

• 

ayıran yoktu. 
Bu kan:Iı maç sırasında tor

piller alınmış, 
kamyon s(i -
ratle uzaklaş
mış tı ki, boks 
ta bir tarafın 
mağlfıbiyetile 
hitama ermiş
ti. Hatta rıh
tımdaki mıı -
tör de mayin
leri hamilen 
ve son süra!
le ayrılmı.:;tı. 

Tertip edi
ECZACI VASIF len bu oyun 
büyük tir cüret ve süratle oy -
nanmıştı. 

* 
Kasınıpaşa silaAlı tE(ıklJ.atını 

Hasköy, Sütlüce, Kağıthane ve 
Alibey l<-öyü teşkilleri de takvi
ye ediyordu. Haliç komodoru 
(Muaveneti Bahriye grupu rei
si) değiştirilmiş, Muhiddin de 
faal vazifesinden alınmıştı. Bu, 
bir darbe idi. Muhiddin, bahri
ye divanıharbi azalığına veril
mişti. Sube şefliği vazifesi, Mu
hiddinin muavini topcu binbaşı 
Asıma geçmişti. Asım, hamiyet 
li ve fedakar bir arkadaştır, Mu
hiddinin de yardımile, grup iş
lerini muvaffakıyetle tedvir e
diyordu. Muhiddin, bulunduğu 

semtte, Çaınlıcada mebusan ka
ti"1erinden Rıza, komiser mua
vini Faruk ve ahaliden Ziya Bey
lerin yardımlarile bir şube aç
mıştı. Çamlıcada görülecek iş

ler vardı: Oradaki düşman dis
lokasyonunu ve kuvvetini tesbit 
ile raporunu Muaveneti Bahriye 
vasıtasile takdim etmişti. 

(Arkası var) 

ı ........................ ı 
ı ı .................. ı ı 

ı ı SORUYORUZ! ı ı 
ı ı .................. ı ı 

i İhtikarla Mücadele i 
ı Okuyucularımızdan bir zat ya- ı 
f zıyor: ı 
ı - Beyoğlunda bir meşhur ma- ı 
: ğa.zaya giden bir hanım vitrinin ı 
ı ti:cerinde 7 ,5 lira gördüğü bir Is - ı 

ı karplni beienir: alır. Fakat bu is- ı 
karpinin ayni Istaubulda 4,5 li -

% rayadll'. Fakat mafaza sahibi ke- ı 
f mali tali.katle: ı 
ı - Bunu alınız. Bir hafta sonra ı 
~ g, liraya da alamıyacaksınız, der? : 
ı Bundan başka kasap dükkinla- : 
• rında evvelce 35 kuruşa olm et : 
ı son bidl.scler üzerine birdenbire ı 

ı ( 40) kuruş etiketini yapıştırdL ı 

Neden?• i Okuyucumuzun birinci ve ikinci ı 
ı sualleri ihtikirla mücadele ko - f 

misyonlarını alikadar eden mü - ı 
ı hlnı bir mevı:udur. Komisyonun ı 
ı bunları tetkik etmesini dilerken S 
ı doğru olurp oJmadığuu da alika - ı 
; ılarlardan ı 

f Soruyoruz ! f .......................... 
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Galıbin sanki birdenbire bey- ı 
ni durdu, nutku tutuldu. Ağzı
nı açıp Şadinin yüzüne bakakal
dı; sonra yavaş yavaş kendini 
topladı: 

- Bu i:;te bir yanlışlık var de
di. hesabınız yanlış. Lutfen otu
runuz da vaziyeti aydınlatalım. 
Ciftliğin değerini siz benden çok 
daha iyi bilirsiniz. Arazi, bina -
lar,, döşemeler ve bütün müş
temilat elli bin liradan fazla e
der. Size olan borcum on beş bin 
liradır. Be;; bin lira da emniyet 
sandığına var. Beş bin daha ve
risseniz yirmi beş bin lira ede
cek; değerinin yarısı ... Doğru
su bugün istediğim beş bin lira

. rmekten imtina etmenize 

mana veremiyorum. 
Şadi sigarının külünü rahat ra

hat silkeliyerek izah etti: 
- Yazihanemizin her ticaret 

müessesesi gibi hesaDları var
dır. Bizde bir malın değerinin 
ancak yüzde yirmi beşini ikraz 
ederiz, size d.osıluk namına çok 
daha fazlasını verdik, fakat bun 
dan ileri gidemiyeceğiz. Evet, 
çiftlik dedie"iniz gibi elli bin li
ra eder, ancak satışa çıkarılacak 
olursa bakalım talip zuhur eder 

•• mı .. 
Galip bir türlü anlamak iste

miyordu: 
- Daha geçen ay bana istedi

ğim kadar para verebileceğinizi 
sö li en gene sizdiniz ..• 

Azılı Bir 
Kaçakçı 

Yakalandı 

Dün Üç Döviz Ka
çakçısı Yakalandı 

Polis dün çok cüretkar ve sa
bıkalı bir eroin satıcısı kadını 
yakaılamıştır. 

Galatada oturan sabıkalı eroin 
satıcılarından Kör Faninin evin
de zabıtaca şüphe üzerine kaç 
defa arama yapılmışsa da bir şey 
bulunarr ~"llıştır ! ... 

NihayeL dün mrnnurlar kendisi
ni zabıta tababetine getirmişler 
ve kadıni doktora muayene et
tirmislerdir. :Şu muayene neti -
cesinde 15 gram kadar paketlen 
miş eroin çıkarılarak müsadere 
olunmuştur. 

Döy.iz KAÇAKÇILARI 
Emniyet direktörü MuzaHe -

rin yeni teşkhl ettiği ecnebi dö
viz kaçakçılığı bürosu Teo Pros
tos ve Filip Hayim isminde iki 
kişi yakallli!Ilıştır. Bunların üze
rinde 100 İngiliz lirası, 3000 
drahmi ve 1000 liret ·bulunmuş
tur. 

BELEDiYE 

Lokantacıların ŞikAyeti 
Sirkeci civarındaki lokantacı

lar yemek fiatlarında belediye
nin yaptığı tenzil.ata itiraz etmiş, 
valiye bu yolda müracaatta bu
lunmuşlardır. Lokantacıların mü
racaatı belediye tarafından tet 
kik edilmiş ve iddialarını yerin
de bulmıyarak tenzilat şeklini ip
ka etmiştir. 

Ekmekcilik Mektebi 
Şehrimizde açılacak ekmekçi

lik mektebi hakkında Maarif Ve
kaleti mesleki tedrisat umum 
müdürlüğü belediyeden izahat 
istemiştir, Belediyenin vekalete 
verdiği cevapta modern şehir 
!erde olduğu gibi ekmek imalin
de kadınlardan da istifade edile
bileceği için ekmek~ilik mekte
bine erkekJ.erden başka kadınla
rın da alınması teklif edilmiştir. 

Oolmabahçede Yeşil Saha 
DoLmabahçe camiinin karşısı 

yeşil saha 'haline ifrağ edilecek
tir. Bu civarda bulunan mezar 
taşlarının tanzimi ve tarihi kıy
metlerinin tebarüz ettirilmesi 
kararlaşmıştır. 

EKONOMi 

Türk - Fransız Ticaret 
Anlaşması 

Türkiye - Fransa arasındaki 
ticaret anlaşması, dün gümrük
lere Ye aliıkadar dairelere bil
dirilmiştir. Dün yeni an'aşma 
münasebetile, ihrac<Lt ' acirleri, 
Fransaya b:rçok mal göndermiş
lerdir. 

~---00,~---

icra Daireleri 
Yeni Postatahanedeki Adliye 

binasında bulunan icra daireleri
nin Sultanahmetteki Tapu bina
sına \,aşınmaları kararlaştırıl -
mıştır. 

--000-

Karadeniz Postası 
Karadeniz hattında kış tarife

si önümüzdeki Pazar günü tatbi
ke !başlanacaktır . 

Şadi •bu gibi işlere sızın ak
lınız ermez• demek istiyen bir 
eda ile gülümsedi: 

- Hakkınız var dedi, fakat bir 
ay içinde çok şey dei>'işti. İkra
zatı azaltmağa, faizleri yükselt
meğe, vadeleri kısaltmağa mec
bur olduk. Ne yapalım, iktısadi 
buhran hepimizi şaşırttı. 

Bir ınüddet ikisi de söyliye
cek söz bulaınıyarak sustular. 

Galiı;ı_ gözlerini odanın boşlu
ğuna dikmiş düşünüyor, Şadi 
büyük mine saatinin kalın altın 
kordorule oynuyordu. 

Nihayet Galip sabredemedi, 
biraz sert, haşin bir tavırla doğ
ruldu: 

- Öyleyse konuşacak şeyimiz 
kalmadı dedi. Size borcumu ö
derim olur ıbiter. 
Şadı gülümsedi: 
-Buna bir diyeceğimiz kal -

maz, ancak bu sırada ... 
Galip sözü kesti: 
- BUJ.(Ün çiftliğe mukabil yir

mi, yirmi beş bin lira verecek 
sermayedar bulurum. 

- Hay hay azizim Galip. An
cak bu parayı. daha doğrusu bu 

İKDAM 

Değirmenciler, 1 Son Haf tada 
Fırıncılar Yapılan 

• 
Dün Toplandı I hracatımız 

Ekmek Meselesinin 
Halli Una Kaldı 

;;eJırimizdeki değirmenciler ve 
fırui.cıhr dün ıbelediye iktısat iş
leri müdi,irlüğünde ayrı ayn top
lan!Ilışlardır. Şehrimizdeki !büyük 
değirmenlerin sayısı dörttlir. Son 
yapılan sıkı kontrollar sayesin
de değirmenlerden elde edilen 
unlar matluba muvafıktır. Yal
nız, belediye değirmenlerin tek 
un imalini istediği için dünkü 
toplantıda bu husus1ar konuşul
muştur. 

Fırıncılar tek ekmek imal ede
bilmek için değirmenı'lerden tek 
un çıkarılmasını istemiştir, de
i!irmenciler bu usulü tecrübe e
decek, matlup netice verirse tek 
undan tek ekmek yapılmasına 
devam edilecektir. 

iNHiSARLAR 

Bira luhranı Yok 
İnhisarlar idaresi tarafından 

yapılan hesap'.ara göre ortada 
bira buhranı mevcut değildir. 
Çünkü bira istihsalatı ihtiyaca 
kafi gelmektedir. Halbuki mev
sim dolayısile istihlak azaldığı i
çin, bira buhranı kendiliğinden 
ortadan kalkm~tır. 

Tekirdağ Şarap Fabrikası 
İnhisarlar idaresinin Tekirdağ 

şarap fabrikası işlemeğe başla -
mıştır. Fabrika bu sene her yıl
dan fazla istihsalat yapaca·ktır. 

Rakı Sarfiyatı Artıyor 
Biranın ucuzlamasına rağmen 

rakı sarfiyatı ucuzlamış değil -
dır. Bilakis rakn sarfiyatı gittik
çe artmaktadır. 

)
TiCARET 

Et fiatları 
Son günlerde et fiatları biraz 

pahalılaşmıştır. Karaman koyu
nunun kilosu 4 kuruş, Dağlıç 3 
kuruş, Kıvırcık ise 2 kuruş yük
selmiştir. 

--oo---

LIVIAN 

Mavnaların Yeri 
Liman işletmeleri umum mü

dürlüğünün verdiği karara göre 
Galata köprüsünün Haliç tara
fında bulunan mavna'1ar bura -
dan kaldırılacak, Camialtı mev
kiine vanaştırılacaklardır. 

DENiZ 

Sonbahar Tarifeleri 
Dünden itibaren Akay idaresi 

sonbahar tarifesini tatbike baş
lamıştır. Ş i rkeli Hayriye de ay 
başından itibaren sonbahar tari
fesini tatbik edecektir. 

Navlun Fiatları 
Ecnebi vapur kumpanyaları 

navlun fia l larını artırmışlardır. 
Alakadarlar bu hususta tetkik -
!ere başlamışlardır. 

Doğu Vapuru 
Almanyada inşa edilen Doğu 

vapurunun memleketimize geti
rilmesi için teşebbüsler yapılmış
tır. Yalnız şimal denizi mayinler
le kapalıdır. Doğunun ~elmesi 
hakkında Münakale Vekaleti bu
ırünlerde •bir karar verecek\jr. 

sermayedarı zannettiğiniz ka -
dar kolay bulamıyacaksınız ... 
Siz malınızı lüzumundan fazla 
değerli görüyorsunuz. Hakkınız 
da var. Hem sonra bizim gibi işin 
içinde değilsiniz. Emliik Hatları
nın ne derece düşkün olduğunu 
tasavvur edemezsiniz. 

- Bunu da görürüz. 
Şadı sustu; fakat arası çok 

geçmeden, bir iki öksürdükten 
sonra tekrar söze başladı: 

- Şimdi asıl maksadı ıiyare 
timi anlatayım. Ben buraya faiz 
meselesi için gelmiştim. Almış 
olduğunuz paranın faiz vadesi 
bitmek üzeredir. Şu birkaç gün 
içinde bu faizi verebilecek mi
siniz'? 

Galip duraladı: 
- Faiz vadesi geldi de !bitiyor 

mu dediniz? ... Ben·sizden para a
lalı bu kadar oldu mu! 

- Oldu ya. 
Galibin yüzü hiddetten, asabi

yetten mosmor oldu. Genç ada
mın içinde kabaran fırtınayı his
setmekte gecikmiyen Şadi, kur -
naz bir eda ile elini kaldırdı: 1 

- Yoo dedi, rica ederim asa- 1 

Kuru Meyva İhraca
tımız Arhyor 

Son günlerde ihracat vazi
yeti hakkında alınan malumat 
şudur: 

Cenubi Amerikaya fındık, ve 
diğer kuru ıneyvalar ihraç edil
mektedir. Romanyadan incir ve 
zeytin üzerine talepler artmak -
tadır. 

Alman firmaları da tütün al -
mak için müracaat etmişlerdir. 
Diğer taraftan Çekyayla aramız
- ıa uıeAap ıseuı~e1ue ıa,ean ep 
tiği için, Ç€k rejisi Türkiyeden 
bir milyon kiloya yakın tütün a
lacaktır. 

İtalyayla olan ticaretimiz gün 
geçtikçe artmaktadır. İtalya ku
ru meyvalarımızdan istemekle -
dir. 

Yugoslavyadan da kuru mey
va Lacrilerinin bir listesi istenil
miştir. 

MAARiF 

Tevfik Kut Ankaraya Gitti 
Maarıf müdürü Tevfik Kut 

dün Ankaraya gitmiştir. Maarif 
müdürü beraberinde İstanbul or 

\ 
ta tedrisat kadrosu ve ders saat
lerinin cet.velini götürmüştür. 

[Mü_NAKAL_~ 
Avrupa Ekspresi 

Avrupıı ekspresinin seferleri
ne başlaması üzerjne Avrupa 
memleketleri ile memleketimiz 
arasındaki posta nakliyatı eski 
normal vaziyetine girmiştir. 

--OQC>--

M ll TEFE tc R l K 

Şişli Santralı 
Şişli telefon santralının açıl

ması elde olmayan sebeplerden 
dolavı yine tehir edilmiştir. Bu 
sebeplerin başın.da, telefon san
tralına ait malzemenin İsveçten 
henüz gelmemesidir. 

Santral Teşrinievvel ortaları
na doğru açılacaktır, lbu santralın 
telefon numar<'!larının ilk rakamı 
(8) olacaktır. 

800 Göçmen Gelecek 
Bulgaristan ve Romanyada va

pur bekliyen mühacir yurttaşla
rımız gelecek ay ortasına kadar 
memleketimize gelmiş olacaklar
dır. 
Bulg~ristandan gelecek 800 göç

men vardır. 
--000-

AD L l YE -----
Şahit Çagırılacak 

Beyazıtt_\a karısile kavga eder
ken ayırmak istiyenlerlc müna
kaşaya girişen ve bazı hakaret -
]erde bulılnan Mithat isminde 
bir koltukçu dün ağır cezada mu
hakeme olunmuştur. 

Muhakeme gizli görülmüş ve 
şaMt celbi için başka bir güne 
talik olunmuştur. 

Reis Gelmedi 
Dün faaliyete geçmesi bekle -

nen İstanbul ikinci ajiır ceza 
mahkemesi reisi Erzurumdan gel
mediğinden açılamamıştır. Ye -
ni ai!ır cezanın müddeiumumili
ğine eski 'ikinci icra müddeiu -
mumisi İhsan tayin olunmuştur. 

bileşmeyin. Bu vaziyet can sıkı
cı bir vazivet amma, bunu şahsi 
bir mesele şekline koyup her 
şeyden beni mes'ul etmenizi doğ
ru bulmam. Ben burada kendi 
hesabıma değil, yazıhanem he -
sabına konuşuyorum. Yazıhane
de de iki ortağız amma, hariçten 
aldığımız paralar da var. 
Aralarındaki münasebetin böy

le birdenbire gergirrleşip nazik -
!eşmesi Şadiyi de heyecanlan -
dırmıştı. Ablak kırmızı yanakla 
rı büsbütün pençe pençe olmuş, 
boncuk mavisi gözleri sert, kes
kin, amansız bir ifade ile paril 
parıl yanmağa başlamıştı. 

Biran sustu, helecanını gider
di, sonra devam etti: 

- Biriken faizlerin hiç değil
se yarısını bir hafta zarfında ö
demeniz lazımdır. Aksi takdir -
de ... 

Şadi bu ültimatomu da ver -
dikten sonra söyliyecek başka 
tek bir sözü kalrrıamış gibi sus
tu. Arkasına yaslandı ve kalın 
altın kordonile yeniden oynama
;;a başladı. Galip ise derin bır ça
resizlik içinde, tırnaklarını avuç-
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ATATÜRK'ÜN 

Dolmabahçe Sarayı Önüne Gelen Halk "Yaşa 
Atatürk!,, Seslerile Haykırışıyorlardı .. 
Eminönü meydanının aç •• 

ma işine başlanmak üzere bütül'\ 
formalite ikmal edilmiş, istimlM 
ler tamamlanmış, hedim işine el 
konmuştu .. Maamafih, 2 teşrini
evvel günü Ebedi Şefin biraz sıh 
hat düzgünlüğü sezerek mesai ile 
meşgul olması o akşam yine ha
raretin artmasıru, birkaç gün -
dür beliren ufak hazmi ve asabi 
arazın da kendisini göstermesi
ni intaç etti. 

3 ve 4 Birinciteşrin günleri, yi 
ne sirozun artık çok ilerliyen ız
tıraplarile geçirildi ... 

5 Birinciteşrin günü Balkan -
larda seyahat yapan Alman ik
tısat Nazırı doktor Funk İstan 
bula gelmişti. 

A1man (İktıısat Nazırını Va'.: 
ve mutat zevat karşıladılar. 
Doğruca Perapa'.asa inen ecne

bi devlet adamı o akşamki eks
presle Ankaraya hükumet mer 
kezimize hareket etti. 

Gazeteler, Nazırın İstanbula 
gelerek Ankaraya hareket etti
ğini, Ankarada bir iktısadi an
laşma mevzuu etrafında temas
lar yapacağını, Vekaleterle ya
pacağı bu temasların 150 mtlyon 
Rayş Marklık bir krediye de ta
allı'.ık ettiğini uzun yazılarla ef
kiirıumumiyeye arzettiler. 

Ayni günde mareşal sabah 
tren :1e Ankaradan İstanbula gel
mi<ti. Bu gelişi İstanbullular, İs
tanbuid'a yapılacak merasime 
Mareşalın da iştirak ederek şe -
ref vereceğine hamlediyorlar, bu 
yüzden seviniyorlardı. . 

Ertesi gün, 6 teşrinievvel, Is
tanbulun kurtuluş gününe te -
sadüf ediyor, şehir donatılarak 
ışıklara garkedilıyor, bilhassa 
bu 15 inci kurtuluş yılının diğer 
yıllara nazaran fevkalade şe -
kilde tes'it edi mesi için her şey 
yapılıyordu. 

6 Teşrinievvel! şenlikleri 938 
senesinde en güzel ve en muaz
zam şeklile kutlulanmış, Ata -
türkün İstanbulda bulunması, 
Mareşalin ve bazı vekillerin de 
şehirde bulunuşları yapılan ha
zırlıklara üstünlük navesine mü 
him bir iı.mil teşkil ediyordu. 

İstanbul 6 teşrinievvel günü 
muazzam bir geçit resmi gördü .. 
Başvekil, Milli Müdafaa Vekili 
ve İstanbulda bulunan mebus -
lar Bayezitteki Üniversite mey
danında yapılan hususi tribün -
!erde merasime iştirak ettiler. 

Gece fener alayları, elektrik
lerle donaililan iı aribulun so
kaklarında dolaştı, büyük bir a
lay, ellerinde meşalelerle Divan 
yolunu tak'p ederek Köprüye 
doğru iler:iyor, dağdan yuvar
lanmış bir ç •ğ gibi her adımda 
katılan yeni adamlarla say:sı ve 
kütlesi artarak saraya doğru g:
diyordu. Coşkun tezahürntla 
tes'it edilen kurtuluş bayramın
da İstanbullular fener alayt ile 
Tophane caddesini geçerek Dal
mabahçe sarayının önüne kadar 
gelmişler, burada: 

- Yaşa Atatürk, varol Ulu 
Önder! 

Seslerile haykırışarak Ata -
türke tazim, minnet ve şükran 
hislerini iblağa uğraşıyorlardı. 
Halbuki Atatürk o geceyi de ya
tağında mutlak istirahat halinde 
ve fazlalaşan rahatsızlığı ile baş 
başa geçiriyordu. 
Sarayın önündeki haykırış, u

zak bir uğultu, yayıldıkça etra
fı kaplayan bir şükran ve min -

!arına geçirircesine yumruklarını 
sıktı. Odanın bir köşesin.de ses
siz, sakit işliyen eski bir saatin 
tilktakı şimdi birdenbire genç a
damın kulaklarında muttarit bir 
çekiç daı:11ıesi gibi güm güm öt
meğe baş'lamıştı. Kafasının için
de hep ayni terane dönüp dola -
şıy-0rdu: •Biriken faiz ... Biriken 
faiz ... Biriken faiz .... Bu para
yı nereden ıbulacak, nasıl tedarik 
edecekti? Sonra iş bununla bitse 
ne ala, fakat ,bu kadarla da kal
mıyordu. Ötede beride birilmıiş 
daha birçok takıntı borçlar var
dı. Para tedarik etmek zamana 
mutavakkıi bir şeydi, böyle ha 
diyince para bulup borç ödemek 
olacak iı; değildi. Biraz evvel sa
vurduğu tehdidi yerine getirme
nin, çiftliği ba~a birine vefaen 
ferağ etmenin imkanı olmadığı
nı kendisi de pekaıla biliyordu. 
Sonra bu taksiti ne yapıp yapıp 
öde5e !bile arkadan bir ikinci, 
bir üçüncü, dördüncü taksit ge
lecekti, 

<Arkası var) 

, net avazesi halinde sarayın du
varlarından geçiyor, geniş mer
mer merdivenleri, büyük divan
hane, ve koridorlardan aşarak 
Ebedi Şefin iştirahat ettiği daire 
ye kadar ulaşıyordu. 

Atatürk bu uzaktan akseden 
sesi, milletin kendisine, büyük 
kurtarıcıya arzettiği minnet ve 
şükranı bütün hissiyatile duyu
yordu. 

Ebedi Şefin rahatsızlık sebe -
bile istirahat ederken kulakları
na ul~n bu ses büyük adamı 
coşturmuş, en hassas noktasını 
gıcıklayan bir hadise meydana 
getirmi{;ti. Atatürk hususi hiz
metinde bulunanlara sordu: 

- •Nedir bu sesler? ... Ne var?. 
Sonra, denizde yapılan fener 

alayının, deniz eğlencesinin a
kisleri, gemilerden atlıan hava 
fişeklerinin kandil kandil suya 
düşerken çıkardıktan rengarenk 
ışık<lar, dairenin geniş camların
dan odaya dolmuş, Ebedi Şef bu 
ışıkları !!Örmüştü. İşte bu görüş 
bir saniye evvel duyduğu sesleri 
soran zeki ve harikulade adama 
kendi sualine kendisi cevap ve
recek vesileyi ihzar etmişti. A
tatürk 6 teşrinievvel, İstanbu • 
Jun kurtuluşunu, onun bugün 
15 inci yılının kutlulandığını ha 
tırladı, etrafında bulunanların 

cevap vermesine meydan bırak
madan izah etti: 

\Arkası var) 

ll#1?~} 
ltalya, Japonya, Çin 
ve Amerika Durumu 

Faşist İtalya diplomatlan, Roma -
dan verilen direkHflere yeni faaliyet 
ıröstermektedirler. İtalyanın Mısır 
sefiri, Kahire hükllm.etl ariciye Na
zırını ~lyaretle, hükümetinin tlmdl
kl harple bilaraf kalacağına dalr te
minat vermiştir. Bu temJnabn sebep
lerinden en mühimmi, Mısırda yer
leşmiş, muhteHf ticaret, ziraat, san'at 
işlerlle meşgul yüz bin kadar İtalya 
tebeasının. mahalll hÜkümetin endi
şeleri yüzünden Mısırdan çık:anlma
sına ve sair tedbirlere müracaat e -
dilmesinin önüne geçmek, işlerini, 

vaziyetlerini sailamlaşhrmaktır. 
1889 da doğan, 1922 de Varşova se· 

faretinde bulunan, daha evvel İtaı -
yanın lktısat nazırlığı vazifesini ya
pan, .sonra 1928 de Hariciye Vekilefl 
Müsteşarı olan M. Ciusepe'nln M. 
Mussolinl bükılmetlnl İnırlllerede 
temsll eylemek üzere Londra sefare
tine tayini, yeni diplomasi faaliyet -
ler arasında hususi bir mevki işgal 

eyler. İtalyanın birinci derecede bir 
diplomatı olan M. Grandl'nin bilhas
sa Habeşistanı lstıJa harbinae Lon
dra sefaretinde mliblm hizmetler 
yaptıktan sonra değiştiriJmesJnin, 

şimdiki harbin başlamasından evvel
ki aylarda. olması, bir takım tef
sirlere yol açmışhr. 

Londraya, ayni zamanda f9.$1St hü
kftmetinin iktısadi işlerde dahi mü
tehassıs bir diplomatı sefir olarak 
göndermesi, yeni harpte ticaret, ik
tısadlya.t ve imar işlerini, devam et
tireceği bltaraflıkla ilerletmeği dü
şünen Roma bükü.metinin yeni slya
S<"fine bir delil teşkil eyler. 

Roma radyosu, Tokyodaki İtalya 
sefirinin geçen gÜo, .Japonya. bükii .. 
meti Başvekili General Abe ile yap
tığı mühim &"Örüşmelerden bahset .. 
mekte idt General Abe, ayni zaman
da Hariciye Nazındır. 

Japonyanın, Mançu.ri ve MogoLis ... 
tan huduUarmdaki büyük komşusu 
ile yaptığı mütareke, Amerika siyasi 
mahfillerinde ve umumi efklrında 

endişeler husule «eUrmişti. Japonya 
gazeteleri, mütarekeye rağmen, Çln
de komiini:ı.m talıriki.tı ihtimallerinin, 
vaziyeti samimi rabıtaların Jnısulüne 
çevirmiyeeeğini, Tokyo bükümeti Ha· 
riciye Nezareti mümeuilinin de, a .. 
demi tecavüz muahedesi akdinin dü
şünülmedjğini, mezkiir mu.ahedenin, 
Avrupadaki harbe Japanyanın müda .. 
baleslle alakası olmadığını anlattık • 
!arı bildiriliyor. 

Çini, yaptığı mütareke ile Japon 
lstl1ilsına ve istismanna terkeyledi -
ğinj zanneden Birleşik Amerika siya
set adamları ve gazeteleri, Uzak 
Şarkın her iki alii.kadar bükftmellne 
aleyhtarlıl.. hislerini tekrarlamakta. .. 

dll'lar. 
Bu vaziyet karşısında, İngiltere ve 

Fransa bükü.metleri, Amerik~ ile be

raber yürüyeceklerdir. 

U.AlllİT NURİ IBMAK 
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Hitlerin Nutku Avrupa 
Vaziyetinde Tesir Etmedi 
Demokratlar Hitlerin Dantı:igde Söylediği 
Nutıı;:un Kıymeti Olm ... dığını Söylüyorlar 

Hitlerin Danzi.gde söylediği ı 
nutuk demokrat devletler ara
sında hiçbir yeni tesir tevlit et
memiştir. 

Londrada 
İngiliz matbuatına nazaran, 

Hitler'in nutkundaki bazı cüm -
leler Führer'in ,bir barış akdin
den ıoek memnun olacağını ifşa 
eylemektedir. 

Ancak Manchester Guardian 
gazetesi iböyle diyor: •Biz bili
yoruz ki, bugün bir barış akdet -
mok, Almanyaya Avrupada her 
arzu et.tiğini verecek müthiş bir 
hezimet olur .• 

Bu gazete, İngilterenin Hitle
rizm imha cdilinciye kadar mü
cadeleye devam hususundaki az
mini teyid ey !emektedir. 

Birçok gazeteler, bu nutkun 
bir cevaba layik olmadığı mu 
taleasında bulunmaktadırlar. 

Parisde 
Gazeteler diyor kı. 
Hitler'in demokrasilere hü • 

curnlarını, onun arzusuna karşı 
gelenlere tehditlerini, Fransa i
le İngiltereyi biribirinden ayır
mak hususundaki beyhude gay
retlerini ve ne için harbettiğini 
bilmiyen Fransız askerlerine hi
tabesini, hep eski bir tanıdlk gi
bi tekrar buluyoruz. 

Vaşingatonda 

Hitler'in nutkunda bir sulh 
teklifi ıbulunmayışı, Amerika -
nın diplomatik mahfellerind.e 

Varşova 
(Baş tarafı 1 inci say1ada) 

lına .cöre Polon1a hükUmetl, Fran
saya nakledecektir. 

Harp Devam Ediyor 
Hava,,. Ajansı bildiriyor: 
Bir taraftan Polonya'da Al -

man - Sovyet k>taatının müthiş 
faikiyctine rağmen Leh kıtaatı 
birçok noktalarda ve ezcümle 
Lvov, Varşova ve Loviez bölge
lerinde mukavemete devam e
derken, batı cephesinde stratejik 
bir intizar devresine gir>lıniş bu
lunmaktadır. 

GDYNİA DÜŞTÜ 
Gdynia'dan bildirildiğine gö -

re amiral Unrug'un kumandası 
altında takriben 3,000 kişiye ba
liğ olan Polonya kuvvetleri Ox
lia sırtlarında 17 gün mukave -
met ettikten sc>nra Hela yarıma
dası ıstikametinde geri çekilmiş
lerdir (A.A.) 
VAR~ov.~ )l(;KAVElIET EDİYOR 

hayretle karşılanmıştır. 
Nutukta Fransız hududundaki 

harekattan bahsedilmemiş ol -
ması Almanya'yı tehdit ed'n teh
likeyi Alınan milletinden sakla
ma,i!a matuf bir hareket ayni 
zamanda bir zaaf eseri telakki 
edilmektedir. 

Roma da 
Gazeteler, Hit.ler'in nutku hak

kında k:saca müta'.ealar serdet
mekle ve şarkta muharebenin 
biLt:~ni ve Polonya devletinin 
de ortadan kalktığını müşahede 
ettikten sonra şarktaki emelle
rini tahakkuk ettiren Almanya -
nın şimdi garbe hitap ettiğini ve 
kullandığı lisanın mukni, mute
dil ve sakin o'.duğunu kaydet -
mektedinler. 

Kopenhagda 
Danimanka ıınatlbuatı nutku, 

Alınanyanın uzun bir har.be mü
tehammil olduğunu iddia sureti
le müttefikleri korkutmağa mah
sus bir harp bando muzikası ola
rak tavsif etmektedir. 

Bernde 
Hitlerin Po~onya'flın siyaseti 

ve ordusu üzerindeki tenkit:crin
de hususi bir istihza ile durmuş
tur. Fakat bilhassa İngilterenin 
aleyhinde tehditler savurul'keıl' 

ve mucip olduğu felaketlerden 
onun mesut tutacağını söylerken 
de gazep ve tehevvüre kadar va
ran bir eda kullanmıştır. 

Düşmedi 
neşrettiği bir ordu emri yevmisinde, 
Vfstül üzerindeki büylik muharebe -
nin netlcelendJftnl. Polonya. ordusu
nun mahvedilmlş oldufunu ve bitta
bi Polonyaya kaqı yapılan hareki
tın nlhayetlenmlş holundufuno bil
dlnneldedir, 
BİTLER SAPON GENERALİNİ 

KABUL ETTİ 

muer. umumi k.ararcihınd.a, hilen 
Fon Rlbbentrlp'un davetl üzerine Al

manyayı ılyaret etmekte olan Japon 
Generali Tereuşi'yl kabul etmiştir. 

GÜNÜN TENKiTLERi-, 

Tarih Tekerrürden 
İbaret Değildir 

{Ba tarafı 1 inci sayfada) 

salim bir yol bulmaktan iiciz kalmış 
olanların sevki tablilerine kapılarak 
hareket etmiş olduklarını görürüz. 
halbuki tarih bundan ibaret değildir; 
hiç tc tekerrür etmez, J\olusa, İsa, 
1\-luhammed. Atina. medeniyeti, Ro
ma hukuku, Medeni kanun. bunla
ruı hangi~i tekerrürden ibarettir? 
Tarih medeniyet yolunda tekerrür et
memiştir. 

tKOAM SMFA - • 

IÇemberlayn'ın Nutku ;rı:AfVf 7AR111;rm& m~~~ vG 

" Biz T afrefuruşlukla, Tehditle AA \: \: ;\ C J Z 'AL İ11 
Ş ima 1 
Devletlerinin 
Ka r arı 

Kopenhac, 20 (A.A.) - Şimal dev
letleri konferansı diın Ofleden sonra 
nihayet bulmuştur. 

NeşredJlen tebJlfde bilhassa mü -
messillerin memlcketlerlnln kendi a· 
ralarında lşblrllit yaparak tam bir 
bitaraflık siyaseti takibe azmetmiş ol
duklarını bildirdikleri kaydedilmek
tedir. Bütun flmal memleketleri, 
Muhrabller de dahil olduğu halde 
bütün nıem.leketlerle an'anevi Uca -

1 retlerini yapmak hakkını muhafaza. 

1 ~::::;:::~;~u=ak~;:: 
1 Nasıl Çıkti 

Londra, 20 (A.A.) - Roy!er -
İstihbarat Nezareti bildiriyor: 

17 Ey lıil pazar günü, Bohem
ya ve Moravyada bir ihtiliil ha
reketi çıkmıştır. 

Bu ihtilfıl hareketine bir.kaç 
gün evvelinden, Prağda amele 
tezahürleri takaddüm etmiştir. 
Bu amele •tezahürleri, cumartesi 
akşamı halk ile Alman makam -
!arı ve bi.hassa S. S. ler arasın- ] 
da ciddi çarpışma.ara ınkı, .. µ ey
lemiş ve iki taxaftan da siliih Jml
lanılmıştır. Ölü ve yaralılar mik
tarı mühimdir. 

17 Eylitl ile 19 Eylıil arasında, 
Bohemya ve Moravyanın b:rçok 1 
yerlerinde, ezcüm;e Pordubice, 
Pribrin, Pilsen, Tabar, Pisek ve 
Brno da isyanlar çıkmıştır. Brno
da, ook Alman cemaatinin bir 
kısmı da Çeklerle müştereken 
hareket eylemiştir. 

İsyan hareketi, 19 Eylıilde gar
bi S'ovakvaya da geçm'ş ve Pu
zomberck, Zilma ve Trenvin gar
nizonları ayaklanmıştır. On beş 
bin kadar asker, silahtan tecrit 
edilmiştir. 

Alman makamları mevzii .kal
kınmalar değil de muntazam bir 
hareket karsısında bu:unduk:ları
nı anlar anlaniaz, derhal çok şid
detli tedbirler alm.şlardır. Bin
lerce kişi tevkif olunmuş, yüz -
!erce kişi kurşuna dizi'.miştir. 
Bu tenkil tedbir'eri, arzu edilen 
neticeyi vermemiş gibidir. Tiran
lıP.a karşı mücadele, karşıdaki 
kuvvetlerin yükseklii;ine rağ -
men, azim ve cesaretli devam et
mektedir. Hareketin geçici bir 
mahiyet göstermediği, harekete 
iştirak edenlerin gaye binligi, i
nadı ve disiplini iJe belli olmak
tad:r. 
İsyan esnasında büyük maddi 

hasar vukua gelmiştir. Mühım 
demir yolları üzerinde köprüler 
berhava edilmiş, i\faive kışlala
rı tahr.p olunmuô. demiryolu 
malzemesı \'e d ger malzemeler 
hasara uğratılm;.;ı. büyük fabrika
larda atelyelere bombalar atıl
mış ve makinalar kırılmıştır. 

Konuşmayız,, 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

leri sürülen sebeplerle muhik söste
rlle.mez. Bu hıidiselerln mahiyeti he
nüz tamamUe aydınlanmış dei;Udlr. 
Maamafi, İnslltere bük.il.metinin Po
lollJ'aya karşı olan leahhüllerlui ye
rine ı-etirmek ve bu teahhütler tam.a
mile yerine C'ellncbe k&dar bütün e
nerJlsl ile harbe devam etmek az ... 
mini deilşllrecelı: herh...,.i bir vazl
yel vukua celnılş detUdlr. 

Başvekil, sözlerine şöyle devam et
miştir: 

Esasen vahim surette tazyik altın
da bulunan Polonyalılar üzerinde 
SoVYet lsttli.sırun tesirleri, tabiatile 
çok ciddi olmuştur. Polonya kıt'aları~ 
hili cesareUJ mukavemetlerine de-
vam etmektedir. 

İoı-iUere ve Fransa, Polonya ordu
larının maflübiyeUne mini olama -
dılar, fakat İnglltere ve Fransa, Po -
lonyaya temin eyledikleri, kendisine 
karşı olan tcahhütlerini unuhnam.q
lardır ve mtıcadelede devam azimle
rinde zayırtamamışlardır. 

Cemberelayn, bundan sonra, Hi& -
lerln nutkundan bahsetmiş, ve de -
mi.şiir ki: 

Bu memlekette tafrefuruşlukla ve 
tehditler savurarak konuşmak idet 
deiildir. Belki bundan dola)'ı, Al -

ma.n z.imamdarları bizi anlamakta 
güçlük çekiyorlar. Maamaf.i Bitlerin 
son nutku hakkındaki mü1ibaz.alarımı 
söylerken de, yine ·süküneUe ve tem
kinli bir surette konuşmak idetimlz
den dışarı çıkıruyacağ"un. 

HJtlerio nutJı:u, karşısında buJun -
dufumuz vaziyeti değh;dirmemekte

dJr. HitlerJn hidl.seleri anlatış tarzı 

hakikate tevafuk eder C"ib kabuJ o -
lunamaz ve sözlerinde •. on senelt"r 
u.rfında işine l'eldiii zaman ihlal et
tiklerine benzer teahbutler vardır. 

Müteaddit yanlış beyanatı ara..o;ın

da, İtalyan hüluJınetlnln ıavas utunu 
Fransız bükômetlnin kabul ederek 
İnciliz hukumetloin reddettiti de 

~ vardır. llltıcrin bu beyanatına veri
lecek cevap, bl:ızat İtalyanın re:;mı a
jansının 4 Eyhil tarihinde ne~rettiği 

teblltde munderiç bulunmaktadır. 

~i İtalyan ajansının bu tebliiini, 
Inciliz ve Fransız hü.klımeUerinin hat
tı hareketlerindeki beraberliği sarih 
surette tebarüz ettirmektedlr. 

Cemberlayn, sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

Bu mucadeledeki umu.mı hedefimiz 
malUmdur. Bu bedel, Avrupa, daimi 
surette ve blrlbiri ardma kendisini 
e-üstcren Alman tecavü.z:ü tehdidinden 
kurtarmak ve Avrupa mllleUerine is
f,lklillerini Vf' hürriyetlerini idame 
imkıinları vermektir. Hiç bir tehdit, 
bizi ve Fransız müttC'rlklerimizf bu 
hcderten çevlrmlyeeektlr. 

Çemberla.yn, bundan sonra söıü 

garp cephesindeki vaziyete intikal et
tirmiştir: 

Fransızlar, metodik ve mU\'affaki
yetli bir surette ilerlemede de\·am et
mişlerdir. Fran~azlann tebhileri. bu 
kıymetli strakjlk ve taktik hedef -
fere varddıfını ,.e kazanılan arazinin 
rittik('f' daha ciddi Alman mukave -
mett karşısında muhafa1.a edildiğini 

göstermektf'dlr. 

İnl'ill• Başvekill, denlzdei:l vulyel 
hakkında da şunları söylemiştir: 

Denizaltı cemllerine karşı, hem ce
ce hem ıündüz hücumlar yapılmış 
ve on beş cü.nlük harpten sonra bun
lara karşı mücadeledeki muvaffakf
yetler, İncltlz: harbiyesinin e-eçen u
muull harpte çok daha uzun devre
lerde yaptıklarını ceçmişUr. 

Başvekil hava ve kara vaziyeti 
halı:lunda da şu.nları s07lemlştlr: 

İn&iltere ve Fransa, havacılık ve 
ı kara ordusu sahalarında muauam 

hazırlıklarda bulunmuştur. İnl'lltere 
ve Fransanın bu ha:ıırhkları en yük
sek haddine kadar çıkarılacaktır. 

İncW.z Başvekili sözlerlnn şöyle bi
tirmiştir; 

Bug'ünkü son sözüm bir ihtar ola
caktır: Hükümct sıratlle biz, tam kar

şılıklı ve itimadlı temas halinde bu
Junduğumu.z askeri mti,,avirlerlmlzin 
tasvip et.mE>dikleri usulleri kabule 
kalkı!j:mıyacatız ve müşavirlcrimb.in. 
müttefiklerimizin ve bizzat kendimi
zin zafer i('in lüzumlu bir yardım 
teşkil edecE>tinden emJn olduiwnuz 
hiç bir fedakılrlıktan ve b:ueketteıı 

de çekinmlyeceğ"Jz. Yapacağtm.Jz bir 
şey \·arsa, o da pek az muva!fakiyet 

1 
şansı bulunan, servetlerimizi tehlike
ye koyabileC'ek olan ve nihai zaferi 
geçJkdirilecek mahiyette l'Österf'n ser- ı 
güzeşetlere atılmaktır. 

----00----

Fransız Kabinesi 
(Baştarait 1 inci sayfada) 

mumiyet.Je lit:rdetti.klcrJ mütaleada 
Almanyayı mRihJp etmf'nin en iyi 
şekU onu her 88.hacla kara, deni& ve 
hava ablr.;.ka.ı,.ı \·asd.a.sile bit.itin bir 1 
hale .cctirmek olduj"onu bildiriyor -
lar. 

Yorkshirr Po. t p:ıe~lnln keri 
mnharriri, Fransa ttphesindeki ha -
rek.iltta.n bah~ederek Fransız ordwtu

nun SieKrrlcd i..stihkimlarını tahrip 
işine devaı.ı ettlıtini ve Almanların 
Fransız hatlarını yarmata matuf g-ay
reUerinln akinı kaldığuu bil~iriyor. 

HARP KACA MALOLUYOR? 

Harbin İnı-ılter•ye kaça malolaca
fına dair sorulan blr suale C'f'vap ve
ren Dally Herald cazete inin mali 

muharriri, 1911 ten 1918 . en~ine k.a- l 
dar yapılan masrafları tedklk. rttik. -
ten sonra, İnı"iltere'nln bu harpte . e
uelik mutad blitçesi haricinde a~ari 1 

14 milyar Strrlln~ sarfetmek. mec
buriyetinde kalacatmı yazmaktadır. ı 

GARP CEPUESİl'WE 
Garp cephf'c;inin heyt>tl umu.mlye

siude Fran'iıılar tarafından a.ncak 
topçu ateşlerinin ve &ayyare faaliyet
lerinin ihlıil eltlfl bir siıkimrı var -
dır. 

Dün geee Almanlar iki büyuk bas- ı 

kın hareketinde bulunmw,lardır. Al
manların bu iki teşebbU.. ü ı.a.rdolun ... 
muştur. Fran ız umu.mı k&rar.-ıihının 
tebliğlerindekl mutad ketumiyete 
binaen Almanların mezkur iki te -
şebbüsunun han fi yerde \: uku bul -
doğunu kafıyetle tfospite imkan yok 
tur. 

Bu Akşam LALE Sineması 
BEJjlD~VIS 

lstanbulun en kibar ve en ince zevkli hallnnı jüri olarak davet ediyor 

Kudretli San'atkar 

BE T.T E DAVIS 
Acaba 

DAMGALI KADINLAR 

Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 35 - - -
Süleyman Bin Abdülmeliğin Oburluğundan 
Başka içkiye Olan iptilası da Meşhurdur. 
- Bu yediğim iştah açmak 

içindi, şimdi sofrayı kurunuz da 
asıl taama başlayalım. 
.~mrini _verirdi. Boğazına düş

kun oldugu kadar şık giyinme
yi, ipe~ libaslarla bürünmeği 
çok severdi. Bilhassa alaca renk 
ler pek hoşuna giderdi. 3.arayın
da kendisinden daha iyi giyin
miş kimsenin mevcudiyetine ta
hammül edemezdi. Bununla be
raber çok pisti. İsliimın emretti
ği nezafet ve taharet hususları
na asla riayet etmezdi. 
Kızarmış yağlı bir koyun bu

dunu sabırsızlığından daba soğu
madan sini üstünden iki elile ya 
kalar, sıcak sıcak, yai:ları üstü
ne başına aka aka .. sakalların -
dan sıza sıza ) erdi. Sonra da ben 
deganının el yıkamak içın hazır
ladıkları altın le~en ve ıbr'ğe il
tifat etmez, elini yıkamağa ü
şenır, ağzının yağlarını ipekli 
kaftan,_oın venlerine silerdi. 

Çok son°raları Abbasilerden 
Harunurreşit tahta çıktığı za -
man, beni din Halifelerinin hazi 
nede saklanan libaslarını tetkik 
ederken. Süleymana ait kaftan
ların hepsinın de yağ lekesi ve 
pislik içinde o'duklarını görmüş 
ve hayret etmisti. Sebebini sor
du ve söyled,ğimiz şekilde ona 
Süleymanın pis tabiatini anlat
tılar. ( 1) 

Süleyman, gece yatarken dö
şeğinin etrafına helva ile dolu 
tepsiler korlardı. Gece yarısı uy 
kudan uyanır ve tepsilerin hep
sini temizledikten, ustune de bak 
raç bakraç su içtıktcn sonra: 

- Yarabbi şükür .. 
Demeden y ne yatardL 
Bir giın, e~raf, ümera ve valı

lere büyük bır ziyafet veriliyor 
du. Bu zi .. afete Süleyman ri.ya
set etmekte idi. 

3ofraya yenı kızartılmış ta -
vuk getirildi. 

Süleyman elini tavuga uzattı. 
Baktı ki, çok sıcak.. ele alınacak 
"'bi degil, sogumasını bekleme
di ve ıki elinın kaftan yenleri ile 
tavuğu a'.arak ağzına götürdü. 

Süleyman bin Abdülmeliğin 
oburluğundan başka içkiye ol.an 
iptilası da meşhurdur. 
Arabistanın her tarafından 

.Halife Hazretlerine! .• güzel şa
rap beğendirmek için adeta mü
sabakalar yapılırdı. Şam sarayı
nın mahzenleri çeşit çeşit şarap 
küpleri ile dolu bulunurdu. Sü
leymanın şarap içmek için muay 
yen, mukannen zamanı da yok
tu. 

Sabahleyin uykudan .kalkınca 
ıçer, Öğleyin içer, akşam içer, ge
ce içer, yemekten evvel, yemek
ten sonra ve hasıl ne zaman ak
lına gelirse ıçerdi. 

Bol yemek. bol içki, güzel li
bas .. 
Bunların uçü de bır araya gel 

di mı mutlak b!r dördüncü ıhti
yaç ve rptıla daha meydana ge
tirir: 
Kadın ıhtı.vacı .. Hatun ıptıliı

sı.. 

Evet, Halife Süleymanın her 
şeyde olduğu gibi bu hususta da 
ifrat derecesinde bir iptilru;ı var
dı. Gün geçmezdi ki, yeni bir 
czülfü siyah· huzura takdim e
dilmesin. 

Ve 2ece geçmezdi kı, •firaş 
saltanatıo yeni bir cçeşmı fıhıi> 
nun misafirctınden mahrum kal
sın!. .. 

Y&it vardı ki, o da uzak diyar
ların halkını haraca kesiyordu. 

Süleyman, keyfine, zevkine 
düşkün olduğu için yalnız sara
yının içinde, yemek tepsileri ba
şında, şarap küpleri yanında ve 
güzel hatunların diz:eri dibın· 
de yaşadı. 

Halk ona •Miftahülhayır. la
kabını verdi. Çünkü hilafet pos
tuna oturur oturmaz Velid za
manında tıklım tıklım dolu olan 
zindanların kapılarını açtırmış 
ve binlerce mahkılmu maz:umu 
hürriyete kavuşturm~ştu. 

Gözü zevkte saf ada olan bu a
dam ne çare ki, saltanat keyfi
ne uzun müddet doyamadı. 

Hicretin 99 uncu senesinde ve 
ancak ıki se ne sekiz ay saltanat 
sürdükten sonra gcizlerıni doya
madıih dünyaya yumdu. 
Süleymanın hatun kişilerle 

çok ünsiyeti olduğunu gördük. 
Tabii bu miktarı kesir olan fın
siyet avni nisbet ve kesrette cve
led• ler de c kedemi nihadei a
lem. olmuşlardL 

Süleyman, kendi yerine ev -
liitlarından birını bırakmak iı;
tivordu. Ve bunun için de bü -
yük oi(lu Davutlu intihap etmış
ti. Fakat vakitsiz gelen ecel Sü
leymarun. yakasına yapıştığı za
man D3vut Bizans hudutlarında 
Arap ordusile beraber harbe git 
mişti ve hayatından, me.matın
dan hiçbir haber gelmiyordu. 

Davut Şamda değilse Süley -
manın dii(er oğullan sarayda i
diler va ... 

Süleyman, vükela ve ümera -
sını huzuruna davet ettL 

- Yerime küçük oğullarım -
dan birini geçirmek istiyorum, 
ne dersiniz? Diye sordu. 

- Ya Emir, dediler .. Evl.itla
rınız henüz pek küçük ve sabi 
hıllindedirler. Onların hi.lfilet 
makamına geçmesi birçok ihti
ltıf'.ara ve belki de İslam beynin 
de kan dökülmesine st'bep olur, 
Binaenaleyh bu tasav\'urunuz -
dan fariğ olsanız gerektir. 

- Büyük oğlum Davuda iti
raz edemezsiniz ya? 

(Arkası var) 

(1) Ravzahıl ahbab - CUd 3 sahife 
lit. 

l :D«ğ«?ıcd 1 
Ezsinler de Suyunu 

İçsinler 
.Kan& diyor lı:l- Dekar& diyor kl

Sp.lnosa d.b'or ki.... Spenar 41ror k.L
Be7k.on dt7or kL.. Stoa.n Mil diyor 
lı:i ... Ni(ıe diyor ki- Şopehavr diyor 
lı:i ... Hegel diyor ki- Karlmaka dl7or 
ki ... Ömer Danam. eliyor ki.... Eoikur 
diyor il.. Darkha:rm tllyor lı:i ... ~l&-

pnı diyor il.. Darıla diyor lı:i ... ı..a-

marlı: diyor lı:I... Bakonin diJ'or kl .. 
Bergson di:ror ki... \'tlya.m Ceymls 
diyor lı:i •• 

- Anladık, iki gözüm amma, bun
lar neler diyor. onla.rın neler dedik
lerini anlal bakalım bise! 

Zurih, 20 (A.A.) - Polonya rad

yosu saat 22.15 te Varşovadan yap -
tığı emisyonda Alman kıt'alarının 

Prara. ve Vola Varoş mahallelerine 
hücumlar yapmakta olduğunu bil -
dirmiştir. Çarpışmaların ve topların 

l'Üruıtıisil haberlerin neşredildiif. 

stüdyoya kadar celmektedir. Albay 
Liphıski radyoda, Polonya piyadesi 
ne T:aman Alman plyadeslle karşı kar
şıya geldi'" her defasında falklyetinf 
C'ö:ııtcrdiğini HOylemlştlr. Varşovanın 

bazı mıntakatarında Polonya kıt'alan 
süngU hücumları yapmaktadır. 

Tayyare, boiu<"'U ı-az, kimya, mo
tör, elektrik, telsiz devrinde sevki 
tabii ile dava Pdülür mü? Davalar, 
Jstlklil davası olmadıkça, kan da-
vası detıı, prensip davası, yani alı:lı Filminde kazandıjtı altın madalyayi hak etmişmidır. 
selim davası olmalıdır. J aon dünya havadisleri ve MlKl Loca ve numaralı 

ilaveten: En 
koltultlarınm 

Süleyman bin Abdülmelik za
manında halka artık eskisi gi
bi zulıim edilmedi. Çünku artık 
Haccacı Zalimler, Kuteybeler 
yoktu. Yalnız Mubellebin o~u 

- Bütüıı bunlar, neler demiyor. 
neler dememViler sanki'? )lest'li: Fert 
demi:;;ler, ttmi7et demi,,.ler, hak de -
iDİiler. kavvel dem.itler, kadttt de
mişler, tekit.mü! demişler, ten:lSul 
demişler, uhf'a. d.enUşlcr, lfUrak d.e
mişler, sermaye demişler, !Uly dem1'
ler. uvk de mitler, elem dembiltr, 
madde demişler, ruh demişler, ahlik 
demiı;Jer, san'at demiı·ter, zaruret 
deırujiler, se\·kl tabii demi ter, nüfuz 
demişler, halil demişler, tahlD de -
~ler, teımill demitJ.er, tecrit d.emt.
ler, terkip demişler, natüraliım de
mişler, materyalizm demişler, dina
mlzm demişler, monlun demt,ter dU
alhm demişler, e11dividıiallzm drm.lş
ler, h 0 maninn dcmitler, ras)on.aliun 
demişler, na.q-onali.&m df'miıtrr. 

yaJizm demişler, dofmatbm demlşJer, 
pragmatizm dem~ler, feminizm dr
m· ler. sadizm demişlt'r, sosyoloji de
miıtler. plikolojl demi l«""r. bi.yolojl 
demişler. antropoloji demişler, an..a.rtl 
demlfler, monartl de..m..qlcr. olicartl 
de:m..i;;ler.- uuı.asa demiJlrr oğlu. d -
mifler!- \'erm.ifler ııcyr kuvveti, 
akJUarma .-eırnı. yahol eseni s0) le
mltlcr, kOfkoU dİlllJ"& folloiun.a. renk 
renk. cetlt u. biçim bi(im. ceı·ber
Jer ywnurtlaın.qlar!-

MUHAREBE BİTMİŞ 
Alman ordusu Başkumaııdanhft, 

Bugünkıi. medeniyetin tarihi teker- { şimdiden alabilirsiniz Te'efon: 4 ~f>95 

rür ettlrecefine inanamıyoruz. ~--••••••••••ıııİııİll•••••••••••••••••••••••••••••••~ 

nı saklamava lüzum görmedi. 

J.IAZRETJ 

MUHAMMET 
- Hayır, ya Ay,,e ... O, kadın

ların. en hayırlısı ve faziletlisi 
idi. Beni, tamamile menfaatsiz 
olarak sevdi. Benimle, halisane 
bir maksaUa evlendi. Ve nihayet 
benim risaletimi (Ali) den son
ra ilk defa olarak o kabul ve tas
dik etti ... Ben, zaruret ve mü -
zayaka içinde yaşarken, en yakın 
hısımlarım ve akrabalarım bile 
bana yardım etmeyi akıllarından 
geçirmediler. Fakat Hadiçe, bü
tün servetini bana teslim et -
mekten çekinmedi. Halta bütün 
bunları, benim ugurumda bez-
1edecek kııdar semahat ve feda
karlık gösterdi. 

!eşen Hadiçenin sevgisi o kadar 
yüksek bir mevki kazanmıştı 
ki; ona, hiçbir kadın rekabet e
demedi. 
(HAZRETİ .MUHAMMED) İN, 
MÜŞRİKLER YÜZÜNDEN 

ÇEKTiGi MİHNET VE 
MEŞAKKATLER 

Resulü Ekremin üzerine bir a
vuç çamur atacak kadar cüret 
gösterdi. 
Başka bir gün de yine müşrik

lerden biri, Resulu Ekrem na -
maz kılarken arkasından ona ta 
karrüp etti. Elindeki asa ile dür 
terek. Resulü Ekremin müba -
rek imame.mi düşürmek suretile 
vicdanındaki düşmanlık hisle
rini tatmin etmek istedı. 

Yazan: Ziya Şakir 
Derdi. 
Hazreti Muhammed, Ali kadar 

hi<' kımseyı sevmemiş ... Ali ka 
dar hic kimsenin faziletini ınet
hüsPna etmemişti... Onun için, 
kalbın:n en coşkun şefkat ve mu 
habbeti ile sevdiği (Seyyidetün
nisa, Fatıınatüzzehra) sını, (A
li) den baş asına veremezdi. 

Hazreti Muhammed, sevgili 
zevcesi Hazreti H'adiçenin mü
barek nfışını (Hacıin) kabrista
nına göturerek kendi elile def
nederken, bcseri ıztırabın en bü 
yük acısını çektı. 

Fakat ... O un o toprağa tev
dı ettiği şey, biruh bir cesetten 
ibaretti. Hakı'<atte, Hazreti Ha
diçe, bizzat Hazreti Muhamme
din kalbine d!'fnedilmişti. 

Resulü Ekrem, bu muhterem 
kadının muazzez hatıralarını as-

Tefrika: 36 
la unutmadı. Onlardan bahset
mekten, tatlı bir zevk duyardı. 

Sonradan izdivaç ettiği (Ay
şe), Hiu-eti Mulı.ammıedin !';ık 
sık Hadiçeden bahsetmesinden 
adeta bir kı.>kançlık hissetti. Ni~ 
hayet bir gün: 

-. Ya.' ~~uhammed! ... Hadiçe
yi hır turlu unutamıyorsun ... Ve, 
daima ondan bahsediyorsun, hal 
buki o, yaşlı bir kadın idi. Ve se
ninle de, bakire olarak izdivaç 
etmemiştj. Hele son zamanlar
da, adeta ihtiyarlamıştı. Rattfı 
ağzında dişleri bile kalmamıştı: 
Nihayet, Cenabıhak, san~ ben! 
Josmet etti. Zannederim ki, benı 
Had içe ye tercih edersin.:. Beni, 
ondan daha fazla seversın. 

Diyç, Reşulü Ekremin fikrini 
öğrenmek istedi. 

Hazreti, Muhammed, hissiyatı-

Diye, mukabele etti. 
Resulü Ekrem, Hadiçenin sağ

lıiiında, başka bir kadınla evlen- 1 

miyerek ona karşı kalbindeki 
hürmet ve sadakati tamamile 
isbat etti. Hadiçenin vefatından 
sonra ise. muhtelif sebepler do
l.ayısile müteaddit izdivaçları 
vukua geldi. Fakat bu zevcele -
rinden hiçbiri, (Hadi<;etülkübra) 
nın nail olduğu ııerefli muhab
bet derecesine eremedi... Haz
reti Muhammedin kalbinde yer 

Resulü Ekrem, (Ebıi Talıp) ile 
(Hadiçe) gibi iki büyük sevgili
den ayrıldıktan sonra, kalbi if
tirak acılan.le yanyana, ıztırap 
«;ınde yaşamaya başladı. Bir 
kudretli hamı ve müşfik bir te
selliyetkiırdan mahrum kalmc;
tı. 

İşte, onun bu muztarip zama
nında idi ki. İslamıyet düşman
larının tazyikleri de arttıkça 
arttı. Adeta, tahammülfersa bir 
hal aldı. 

Müşrikler. Resulü Ekreme ale
nen hakaret etmekle, onun, be
şeriyetin fevkindeki kıymet ve 
şerefini kıracaklarını zannedı -
yorlar ... Bu adi düşünce ile, bir 
takım küçiıklükler gösteriyor -
lardı. 

Ebıi Cehıl, Ebu Süfyan ve oai
re gibi büyuk müşriklerin teşvı
ki ile bir gün müşriklerden bıri, 

Resulü Ekrem, bır müddet bu 
gibi tecaviızlere tahammül gbs
terdı. Fakat, bu haller gunden 
güne artmaya başlayınca, artık 
bir müddet Mekkeden uzaklaş
ma.va mecburiyet hissetti. Hic
retin onuncu senesi Şevval ayı
nın sonlarına doğru, yanına (Zey 
yit bin Harise) yi alarak, (Taif) 
şehrine gitti. 

Taif, Mekkeye üç konak me -
safede idi. Ve bütün Hicaz kıta
sının sayfiyesi addedilirdı. 

Fakat, Resulü Ekrcmın bu 
Taif sevııhatı, sadece, Mekkcde 
maruz kaldıgı çırkin muamele • 
!eri unutturmak ve orada bir 
köşeye saklanmaktan ıbaret de
ğildi. Bilakis Hazreti Muham 
med bu seyahati bir vesile itti-

haz etmiş.. İsliımiyetin intışarı 
için, bir kere de o mıntakada 
faaliyette bulunmayı tecrübe et
mek istemiştı. 

Bu maksatla Taife giden Re -
sulü Ekrem. evvela şehir civa
rındaki (Bekir bin Vail) kabile
sine uÇadı. Orada .misafır kala
rak, kabile halkını Islamiyete da 
vete başladı. .. Fakat, Resulü Ek
remin sözlerini dinliyenler, bu 
daveti kabul etmediler. Hatta: 

- Sen biz~ ma:butlarımıza ıha 
detten vazgeçirmek lstiyorsWl. 
Derhal çık, git, Belki sana, hır 
fenalığımız dokunur. 

Diye, tehdit ederek, Hazreti 
Muhammedin misafirliğıne hitam 
verdiler. 

'Resulü Ekrem, bu cahiline 
taasuptan müteessir olarak, 
(Kahtan) kabılesıne mensup b!" 
köye gitti. Kôy halkı, evvelii, hır 
misafir sıfatıle Hazreti Muham
mede hüsnü kabul gösterdiler. 
Fakat, Resulü Ekrem, onları da 
dine davet eder etmez, derhal 
muamelelerini değiştirdikr. Köy
lerınden çıkıp gitmesini teklif 
ederek husumet gösterdiler. 

(Arlı:uı var) 

Fakal. bu.tim söylenen şeyler, bü.
tü.n bu yumurtlanan cevherlerden, ya.
but getirilen cevişlerden onra. iş, yi
ne ı:elQor bamboma day:ıutı)·or. Onun 
iein ben, bıitün bu B.Iimlerin, h;ikim.
lerin, fazılların, felezoft.ann. moll la· 

rm kllla.klarına ayrı ayn fU bryitl o
lı.ur üflerim: 
Nushan marazı aşka ü~ç eylemedi hiç 
Ey şc-yhi kerametfilru~ ez de suyunu 

ıç! 
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21 EylOI Perşembe 
Saat 12.30 Prosram ve memleket 

saat ayan. 12.35 Tü:rk müzlfl. Oku -
yan MiUeyyen Senar. Çalanlar: Ru
te-n Kam, Cevtlet Kozan. Saat 13.00 
Memleket saat ayan, ajans ve mete
oroloji haberleri. Saat 13.15 - lt Miı-
2.ik (Karnıık pro~am Pi.) Saat 19.08 
Proı-ram ve memleket saat ayarı. Sa
at 19.05 Müzik (Sinema sesi PJ.). Sa
at 19.30 Türk müzltl (Fasıl heyeti). 
Saat 20.15 KonQfma (Ziraat saati). 

Saat 28.30 Memleket saat ayarı, a -
Jans ve meteoroloji haberleri. Saat 
20.50 Türk miizltl. Okuyan: Nwl Ha
lil Po;rraa. Çalanlar: R- Kam, 
Cevdet Kozan, Refik Fenan. Saat 
Zl.30 Konuşma. Saat aı.U Müzik 
(Operet selekıılyonları Pi.) Saat 
22.09 Müzik (llliiçlik ork .. tra) Şef 

Necip Aflan. Saat 22.01 Son ajana 
haberleri, straat, Nham tahvHit kam
biyo - nakat boraaaı (llat). Saat 23.20 
Mlidl< (Oazbaad Pi.) Saat 23.55 - H 
Yarınki procram. 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Bir şehirli. 2 - Fenalık yap

mak - Bir emri hazır. 3 - Deiiştiren. 

4 - 6 harfi varidat son dörl harfi ı~
ki. 5 - Mektup - Süren. 6 - Mini
. ız 1il - Ak.fam :vemeil. '1 - Bir yıl
dız - l\Jin~ ız. 8 - GemlJerde Jiaım. 
9 - On beşinci Lui - Rakam. ıo -
Emri haur - Valde - Ça7ır. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Bir şehirli. 2 - Fenalık ya -

pan - Rakam. 3 - Deilrıtlren. 4 -
Son harll yok varidat &'etiren - Edat. 
5 - Mektup - İçki m•raklısı. 6 -
j\J.in;i.sn - Ökuzun kllçüiü. '7 - Bir 
:rzlclu: - Minisız. 1 - Bir payıtah -
lımız. 9 - On beşinci Lül - Edat. 
10 - Edat - Dikişte lizım - Çayır. 

- 28 senelik tecrübeli -
ELİ ÇABUK SÜNNETÇİ 

RIFAT KÖPRÜLÜ 
Kalbine: Çarşıkapı tramvay 
durağı No. 99. Ev. Erenköy, 
Tel: 52. 73 Mektepler açılıyor. 
Derslere yetiştirilir. Acele 

••••• ediniz 

- Nereye varmak istediğimi 
anlayınca, benı az kalsın kapı 
dışarı atacaktı. Hustısi işlerine 
J imsenin karışmağa hakkı ol -
rnadığını bağıra bagıra söyledi. 
Be'1ce, onun bu tarzda hareketi 
çok manalıdır. Mıralayın son de 
rec ehemmıyetl bazı sırlara va
ıuf olduğura em nım. 

Brumley dıi ~nee ı duruyor -
du. 

- B<n mıralayın bu işde par -
mar .. olduğur:u za: 'letmiyorum. 
Yirmı senccıır kcn.J.ısir...1. tanınm. 
ı;vE•, bilirım, çok sert ve ıratı;ı 
bır adarr.dır. Fakat böyle kor -
kur! >İr cinayet ı lıyecek adam 
d . i clir. 

Gidlay kısaca güldü: 
- Ben de, dedi, meslek haya

tı nda, karıncaya ' ile dokunnu-

Allahın 
Cenneti 
Filmi 

Ba7an Muaııa 

cAllahm Cenneti• isimli Ttırk9i 

bir fllın çevrllmlşllr. Filmin ııenaryo
su romancı Ziya Şakir tarafından 

hazırJanmıt ve reJlsörlü,tünö Muh -
sin Ertutruı yapmıştır. Filmin bir 
çok sahneleri Botazlçinde çevrtı -
ml.ftlr. Münir Nureddin, filmde baı 
rolü almıttır. 

Bu sene, sinemaların hazırlıiından 
başka, Beyoilunda dlier bazı eflen
ce yerleri haurlıkJar yapmak&adır. 

Eski Ambuador salonu musiki san
at.kin kemani Sadi tarafından kira
laıımıt ve buraya Keman adi veril -
miş,lr. Kemani Sadi, alaturka. musl- ı 
kide bazı yenilik.ter yapmıştır. Ken -
disi, bu hu.sUBta diyor k.I: 

- Maksadım, bu sene alaturka mü
zik sahnesinde bir yenllık yapmak ..• 
Bizde, musikide ka1aia ehemmiyet 
verlliyor. Fakat ben, &öz ihtiyacını 

da. düşündum. Sahttede, musi.ll:lyi 
canlandırmak istedim. Bunun için de 
hem tarlhj ve hem fanta:ı:i eserlere 
ehemmiyet verdim ... Musiki tarihJ -
mizden birçok Iü.ı.lde parçalar seç
tim. Bunlan, eakt devirlerin elbise -
lerlni glymlıj. olan en se~me san'at
kir1ara çaldırıp aö1leteceii:m. Bun -
larm arasında, en yliksek sesli san'at
kiirlaruntzdan olan (Bayan Mualli) 
da bulunacak. O da, tarihi elbiseler 
&""iyerek, milli musikimizin en şaheser 
parçalarını okuyacak ... 
Programımıza, fantazi şarkı1arla 

bunların ~msiUerini de ili.ve ettik. 
Bunun iein yepyeni şarkılar yazdır
dık ve en ıU.ı.lde ~n'atklrlarunna 

bestelettik ..• 
Aynca Avrupadan, şimdiye kadar 

istanbula gelmemlş olan bir Antrak
styon ITUPU cetfrtlyoruz. Avrupa 
müzik hoJJerinde büyük muvaffak! -
yeller kazanmış olan bu rrup, hem 
sazJannın kuvveti ve hem de oyun -
Jarmın cazl~si ne, bir alik:a uyan
dırM'aktlr ... Pror;ramımazın kuvvet
li bir maddesi daha var ki bu ii.deti 
istanbul halkına bir surprlz olacak
tır. Bu sürpriz İstanbul halkma tak
dim edecefimlz cE!Jmer Güb dür. 

.Esmer Gül> iln ne oldufu bil&ha
re görülecektir. 

s-
İktiyarlık Ne Demektir 

Caialoilu KAZOI ÖZTEKİN 
- İhüyarbk ne demektir? 
- insan vUeudiınu bir makineye 

Vaziyeti Biraz Daha Aydınlanmış 
Addedebilir miyiz? 

iKDAM 
(Baş tara.fı 1 inci sayfada 

y'anın Lehistan& müdahalesne husule 
celen vaziyeti mantık dairesinde mu
hakeme ve mutalea etmek istiyenler 
için başka türlü kanaate varmaia da 
im.kin yoktur. 

Rusların Lehistana inmeleri, ister 
Almanlarla yaptıkları 20 Aiustos an
laşmasının gizli ahkamı icabından ol
sun, ister o anla.,mada böyle hiçbir 
•izli madde bulunmasın, Rus bükU
metinin takip et.U,jl l'•Ye, ancak Le
blstanın bir kısun topraklarını Alman 
istilasından kurtarmaktan başka bir 
~Yolamaz. 

Esasen 1914 barblnden evvel şiın
dikl Lehistan hemen hemen heyeti 
umumiyesile tamamen Rusyaya ait 
idi. Şu halde bul'Ün Almanyanın, 

Dan.zil' ve Koridor mustesna olmak 
üzere, Lehistanda i cal etUil yerler 
haddi zatında Rusyanın özmah bu -
lunmakta idi. 

Lebisiana Almanya hiç tecavüz et
meden Rusya Leh topraklarına &'ir
mlş bulunsaydı, tabii bu istiliyı ma
ıur l'ÖStermeie imkin bulunamazdı. 
Fakat Lehistanın AJman tecavürlle 
parçalanacajı tahakkuk ettikten son
ra Rusyanın esasen ke.ndJne ait top
rakların bir kısmını olsun rehine o
larak almak ist.emeslnden -bizce- ta
bii bir şey olamaz. 

Fakat bizim kendi hesabımıza pek 
tabii &ördüiümüz bu tarzı tefsire, ne 
dereceye kadar bel bailamak li.zım 

l'tleceiini yine kendfmJı: kestirmek _ 
ten aciziz. 

ler tutması albi ıarlbeler zuhuru ih
timalini de hiçbir vakit unutmamamız 
muvatıkl ihtlya.ttır. 

Lehistan vaıiyett hazırasuıın, bi -
zim Rus komşularımızla mevcut mü
nasebetimiz üzerine bir tesiri olup 
olmıyac.ağıııa cellnce. :SecmeUin Sa
dık Beyin, her vakltkl rlbt makul ve 
mutedil fiklrlerne, dün pek güzel i
zah eyledifi veçhlle, Türkiye ile Rus
yanın ti. istiklil harbindenberi de -
vam eden mün.asebatı, tabii ve müş
terek menfaaUere müstenittir ve ga
yet dostanedir, bu itibarle Sovyet -
Jerln Lehlstanda yapmafa lüzum ı-ör
duiu harekitln blzlmle hiçbir alika
sı bulunmaması ıazım geleceği tabii
dir. 

EBUZZtY AZADE 

Velid 
HAMİŞ İzmit kaiıt !abrlaksı 

hakkında yazdıfımız yazının İktısat 
Vekaletinde alika uyandırdıtını ve 
Vekaletin, gazeteleri kiiıtsız bırak

mamak it;in fabrikanın her türlü te
dablre başvurmasını iltizam eyledl
iinl memnuniyetle öfl'endlk. 

Eter fabrika alacalı bu tedbirler 
sayesinde Türk.iye razetelerlni kitıt 
derdinden hakikaten kurtulabilirse 
kendisinin en büyük taraftarı yine 
bizim olacaiımız da hiç ,uphe ed.IJ -

mesin. Kfliıt rlbl bu1"ünkü medeni
yetin en kıymetli bir lizimesinin 
mem1eketlınizde, Avrupaya muhtaç 
olmıyacak surette, yeUştlrlldlflnl gör
mekle iftihar duymıyacak bir Türk 
tasavvur edilemez. Yalnız temenni -
miz İzmJt · fabrllr.asının kii"ıdı yetiş
tirmekle beraber, flatlarm da uycun 
olmasına çalışmasıdır. 

E. Z. V. 

Abone Şartları 

Senelik 
1 aylık 
a aylık 
1 • 

DAHİLİ HAR1C1 

1200 Kr· 2300 Kr. 
600 Kr. l~Sıl Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 
~00 Kr. 

ll AN 
TEK SOTl,..: 
SANTiMİ 

Birinci Sahife 
İkinci Sahife ZSO kurut 
-Oçüncü Sahife 260 kuruş 
Dördüncü Sahife 100 kuruş 
5 - 6 ıncı sahifeler 50 kuruş 
1 - 8 inci Sahifeler 30 kuruş 

Gazeteml:ııde neşrtürlle
cek bilcümle ticari ilanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramaıızade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

KADIKÖY ASKERLİK ŞUBESİN
DEN: 
Kadıköy şubesinde kayıtlı olup 928 

tarlhindenberl akibetlnl meçhul bı -

rakan yedek diş hekimi üstcimen 310 
doğumlu Serflçell İzzet oflu Muam

mer Supblnin derhal şubeye müra -
caatı, istubulda defUse bulundufu 
mahallin şubesi ellle durumunu bil

dlrmes~ ve 18322 No. lu piyade as

tefmenl l\lıfırdıç otlu Osap Basma
cının da Kadıköy şubesine müracaa

tı llfı.n olunur. 

Çünkü, yukarıda söyledlfimi& ü
zere, tu bir aylık hadlsa(ı han&i u
cundan tutsanız, mantıkla. tarif ve 
izaha imkin bulama:ısrnız. O halde 
biz masa başında bucünlı:ü vaziyeti 
böyle akıl ve mantılı: mlzanından l't-

çirecejiz diye sıkıla sıkıla, terliye 1 1 
terli.ye müta.Jeat ;Ju:rtitmekle mefl'U] 1 s TAN 8 u L BELE o 1 y Es ·ı N o EN 
:,::~:~~::::~~:.!~;.::~ ________ .. ! 
yüzUnden Avrupanın ,arkının olduiu 
cibt cenubnnun da karışmıyacafını 

kim temin edebilir? 
İsveç l'azeteslnln dlier doiru bir 

sözü de, Rus müdahalesi üzerine AJ
manyanın artık Leh harp sahnesinde 
daimi surette büyük mikyasta ordu
lar bulundurmak mecburiyetinde ka
lacafı hakkındaki mütaleasıdır. 

Bu ltıbarla. Almanyanın askerlikçe 
Lehlstanda bugünkü vaziyeti, geçen
de de söyledlfJmfz üzere, «Bir h1rsız 
tuttum, ıetir! .-etmiyor, bırak! o be
nim yakamı bırakmıyor:. tekerleme
sinin hükmüne tamamlle muvafık 

clbi görünmektedir. 
Vikıi Mösyö UlUerln her vakit 

bayreUe tellikki etUğ-imiz zeki ve 
dirayetine nazaran, böyle .Kaş Yaı,

payım derken cöz ('ıkarmak> kabi
linden falsolu işler yapmaması 13.zım 
cclir. Fakat insan oilu olup ta, erl'e(' 
yanılmamak, hilkatin ükimı ezell
YHlne münafidlr, İhtlmalkJ Alman 
devlet reisi de, üç dôrt senedir ka -
zandıfı fe\·kalide muvaffakiyetlerin 
verdlii l'Drurla ve bfr sıkışık zama
nın zaruri llcaaUJe bu defakl işini 

yanlı, hesap etmt..Ur. Hal ve vaziyeti 
umumi surette muhakeme edince 
bundan başka neticeye varmak müm
kun dei;lldlr. 

Fakat. okuyucuları sıkmak mahzu
runa rafmen, yine ttkrarhyornz, bü
tün bu müta.leat, badisatta mantık a
radıiınıu; takdirde, doirudur, yoksa 
vukuat, şimdiye kadar olduğu gibi 
bundan sonra da ipsiz: sapsız cereya
nını takip edecekse, Rus or
duJannın Alman ordularlle bir
leşerek büsbU.tün yeni istikamet-

Emniyet müdürhığünün tahtı işgalinde bulunan belediye malı binanın 
tamiri açık eksiltmeye konulmustur. İhale 6/10/939 Cuma günü saat 14 te 
Daimi Encümende yapılacaktır. Muhammen bedel 2104 lira 70 kuruş ve ilk 
teminat 157 lira 85 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelfl.t Müdürlüğü kale
minde görülebilir. Taliplilerin ihaleden sekiz gün evvel Fen İşleri Müdürlü
ğüne müracaatle alacakları fenni ehli yet vesikaları ve ilk teminat makbuz 
veya mektuplarile ıha le gUnü muayyen saatte Daim! Encümende bulunma-
ları. (7535) 

* Şubemiz Fen İşleri ambarında mevcut 340 adet hurda kazma 1 demirci 
körüğü 13 eski otomobil dış 15.stiği 1 kamyon motörü 1 hurda kamyon 2 
kamyon camı 7 köhne hamut 4 köhne baldum 1 koltuk 6 başlık 75 ilra 60 
kuruş muhammen bedel üzerinden pa zarlıkln satılacaktır. 

İsteklilerin 2/10/939 Pazartesi gü nü saat 10 da Beykoz Belediye Kale
mine müracaatları. 

İlk Muhammen 
terninat bedel 

275.78 
96.23 

3877,07 
1282.98 

Erenköy istasyon caddesinin şose inşaatı. 
Bostancıda Suçuk çu Musa sokağının tamiri. 

(7534) 

Keşi! bedelleri ile ilk teminat mık darları yukanda yazılı işler oyn ayrı 

açık eksiltmeye konulınuştur. İhale 6 /10/939 Cuma günü saat 14 te Daimi 
Encümende yapılacaktır. Şartname Zabıt ve Muamelat Mudürlüğli Kalemin
de görülebilir. Taliplilerin ihaleden 8 gün evvel Fen İşleri Müdtirlüğüne 
müracaatle alacakları Cennt ehliyet ve sikaları ve ilk teminat makbuz veya 
mektupları ile ihale günü muayyen sa atle D<.limi encümende bulunmaları. 

(7536) 

* ilk Muhan1men 
tcrninat bedeli 

394,39 
750,00 
390,38 

5258,50 Koprilıer tanllratı nda kullanılmak üzere alınacak kereste. 
10,000.00 'l'cmizlik amelesin e yaptırılacak kışlık elbise. 
5205,00 Karaağaç et kesim pavyonlanna alınacak hattı havai 

arabaları vesaire. 
Tahmin bedeUeri ile ilk teminat m i.kdarları yukarıda yazılı işler ayn ayrı 

kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 28/9/939 Perşembe günü saat 15 
te Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelt\t Müdürlü
irü kaleminde görülebilir. Taliplilerin ilk teminat makbuz veya mektupları 

ile hazırlıyacakları kapah zarflarını ihale günü saat 14 de kadar Daimt En-
cümene vermeleri. (7247) 

benzetirsek bunun e5kiınesi yıpran -
masıdır. İn.cran eli ile yapılan en kuvw 
vem makinelerin bile ömrü 50 sene Eski Feyzlatl • 

Yatısız 
defildlr. Buna ratınen insanların va- 1 v • • • 

aati~:;;A-:Hı:~ (İstanııuıı Yatılı BÜ GAZ 1Ç1 L 1 SELE R İ 
1 - Gazeteciler dunya hiıdi•elerl- Kız ve erkek kısımlar: ayrı dairelerde olmak üzere 

nin şöyle böyle o!acağını nereden bl- Ana sınıfı, ılk kısım, orta okul ve lise 

liyorıar? Dikk•t ediyorum. Çok za- Arnavudköyünde Trarrvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
man dediklrrl çıkıyor. 

_ Doktorlar hastanın yüzüne ba- Kayıd için hergün saat ondan on yediye kadar Çifte Saraylard ı Okul Oirektörlüğüne müracaat 
kar bakmaz anlamazlar mı? ıAmJ••• edebilirler. İstiyenlere mektep tariinamesi gönderilir. Telefon: 36.210. 

Zabıta · Romanı : 3 7 
yacak masumiyette insanlara 
rastladım. Onun için, hükmü -
müzü vermezden evvel, mül3 -
hazalarımızı daima sağlam esas
lara istinat ettirmeliyiz. Onun 
ıçin miralaya ait tahkikatın şim 
dilik tehir cdılmesiri arzu ediyo
rum. Diğer taraftan yapacağ; -
l!' .z tahkikatta elde edeceğimiz 
ipu;;ları bizı mira aya doğru gö
tü • ..irse, o başka .. Böyle olursa, 
o zaman mıra ay hızı kapı dışa
rı edemez. 

Komiser esr.edi. Bu uzun mu
havere hakikate~ can.nı sıkma
ğa başlamıştı: 

- Pekalfı, dedı, bız emirlerıni
ze amadeyiz. Sizden vakıt geçır
meden tahkikatınıza başlama 
nızı rica ederim. 

Gidlav tatlı bir tebe.sümic: 

- Tabii, tabii! Dedi, ben işe 
başladım bile ... 

Komiser ayağa kalkarak sor
du: 

- İlk evvela nereye gidece -
ğiz? 

- Evvela doktor Haddon'un 
evine gidip mürebbiye ile ko
nuşacağız. 

-18-
BİR DE ŞIKLIK BAHSİ VAR 
Kapıyı açan hizmetçi ıkadın 

Brumlev'i derhal tanıdı. Fakat 
yanındaki adama da sert sert 
baktı. 

Brumley: 
- Bonjur kızım, dedi Haydi 

M s Bagge'ye haber ver, kendi
silc biraz görü meğe geldik. 

-:-ıafile haber vermeğe lü -
zum yok. Çıinkü sizı kabul el
miyecegini kat'i surette biliyo -
rum. 

İkı adam bakıştılar: 
Gıdlav vav.ışça el di kı: 
- Dog usu bana çok hayret 

veriyorsunLlZ, dedı, haılbuki biz 
buraya ınakul bir ziyaret za -
manında gelmış bulunuyoruz. 

- Öyle söylüyorsunuz amma, 

bir defa Mis Bagl(e'nin makul 
bir kadın olup olmadığını nere
den biliyorsunuz? Onun için 
beyhude vaktinizi kaybetmez -
seniz, iyi olur. 

- Polis erkanından iki zatın 
görüşmek istediklerini söyler -
seniz, belki fikrini değiştirir. 
Haydi kızım, sen bir tecrübe et. 
Polis erkanından iki zat de! 

Hizmetçi kız omuzlarını silkti: 
- SaJıj!}ıtan akşama kadar mer

divenleri in.ip çıkıyorum. Artık 
çıkamam. Mis Baggc ne diye po
lis erkanından iki zatın hatırı 
için rahatsız olsun? Şu dakika 
Başvekil bile gelse, onu da kabul 
etmez. 

Brumley hayretle sordu: 
- Acaba ~·atlı mı' 
- Elbette yattı. Demin size 

söv !edim zannederim. Kalkıp 
giyinmesi bir buçuk saat sürer, 
düz!'iınü. boyası da bir saat! He
le o kadar ağladıktan sonra ..• 

Gidlav alaka !le sordu: 
- Acaoa niçin ağladı? 
- Ne bileyim ben Üç gün-

denberı inleyip, sızlanıp duru -
yor. Benim de canım sıkılmıyor 

mu zannediyorsunuz? Bazan e
limde ne varsa kafasına ataca -
ğım geliyor. Amma siz yine ıs
rar ederseniz, gidip haber vere
yim. 

Gidlav hafifçe başını salladı: 
- Daha <iyisi, şimdi biz Mis 

Bagge'yi rahatsız etmiyellim. 
Sonra ııeliriz. Acaba bizden ev
vel ziyaretçi kabul etti mi? 

- Kimseyi etmedi. Onda o hal 
varken ... 

- Kimbilir belkıi de bir mek
tup almıştır da ona kızmıştır. 

- Evet, çok j-ıiddetli ! Peri
şan bir halde l Eğer doktor şu 
aralık gelmezse, kendisine yar
dım ıçin benden başka bir hiz
met~ı daha arattıracak. 
Gıdlay biraz daha ısrar etti: 
- Acaba siz böyle hiddetlen

mesini ve yahut kedeıılenmesini 
neye hamlediyorsunuz? 

- Hiçbir şey obildiğim yok. Ben 
onun hususi işlerine karışmam, 
karışmak ta istemem. Fakat o
nun hakkında öyle şe}ler d~ü
nüyorum ki, hiç te hayırlı de -
ği.l. 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Beyoflu Sulh Mahkemeleri Başki

tlplltlnden: 
Müteveffa Hafız Recebin varisleri, 

oğlu Mehmet Ali Ertürk ile karısı 

Hadice Ertürk ve küçükleri Kazını 

Ertürk, Sadettin Ertürk ve İbrahim 
Ertürk ve müteve!!iye kızı Fatma 
Salihanın kerimesi Dürriyenin şayian 
ve n1il&tereken tahtı tasarruflarında 

bulunun Kasımpa.şada Camiikebir 
mahallesinin Turşucu ve Uzunyol -
Dcreboyu sokak ve caddesınde eski 
2, 1/3, 5/7 yeni 1/2, 3/5, 7 /9 numa
ralarla mürakkam ve her üçll bir se
ka! altında bulunan tamanu 2400 lira 
kıymeti nıuhammenesinde üç dükkiln 
ve 4/1 numara ile mürak.kam bir sala
şı havi diğer sokağa yüzü bulunan 
700 lira kıymeti muhamınenesinde 

bir arı;a ve yine ayni mahalde beden 
dıvarları k:irgir döşeme ve merdi
venleri ahşap Jki kattan ibaret olup 
zemin katında dükkfı.ndan bazına bir 
medhal ve üzerinde bir oda ve ikinci 
katta keza bir oda bir hala.dun mi..ı -

rekkep tamamı 450 lira kıymeti mu
hammenesinde bir ev şuyuun izaJes.i 
zımnında açık arttırmaya konulmuş

tur. 
Birinci arttırma 4/11 / 939 tarihine 

müsadif Pazartesi günü saat 14 ten 
16 ya kadar Beyoğlu Sulh Mahkeme
leri Başkatipliği nezdinde yapılacak
tır. 

Artırma bedeH, muhammen kıy -
metlerin % 75 şini bulmadıgı takdir
de en son arttıramn teahhüdü baki 
kalmak üzere ikinci arttırma 19/11/ 
939 tarihine tesadüf eden Salı günü 
saat 14 ten 16 ya kadar icra edile -
rek en çok arttırana kat'i olarak iha
le edilecektir. Birikmiş ve ihale ta
rihine kadar birike<:ek bina ve bele
diye vergileriyle evkaf icaresi hisse
darlara ve tellciliye rüsumu ile yir
mi senelik taviz bedeli, ihale pulu ve 
tapu harçları müşteriye aittir. Art
tırmaya iştirak edecek kimselerin 
gayriınenkullerin kıymeti ınuham -
menelerinin % 7 bu<;'uğu nisbetinde 
pey akçesini veya !\filli bir bankanın 
bu nisbette teminat mektubunu ge
tirmeleri şarttır. Arttırma bedelinin 
kendisine ihale olunan tarafından 

ihale gününden itibaren yedi gün i

çinde mahkeme kasasına ödenme.si 
mecburidir. Aksi takdirde ihale fes
hedilerek kendisinden evvel en yük
sek teklifte bulunan kimse, arzetmiş 
oldugu bedelle almağa razı olursa o
na ihale edilecek, o da razı olmazsa 
veya bulunmazsa hemen on be$ gün 
ınüddetle arttırmaya çıkarılacaktır. 

Yapılacak ilfın alftkadarlara tebliğ e
diln1eycccktir. Müzayede ı;onunda en 
çok arttırana ihale edilecek ve her i
ki halde birinci ihale edilen kimse i
ki ihale ara.sındaki farktan ve zarar
dan mes'ul t•ıtulacaktır. İhale farkı 
ve geçen günlerin % 5 Caizi ayrıca 

hukıne hacet kalmaksıun tahsil olu
nacaktır. 

İpotek sahibi alacaklılarla diger a
lfıkadnrların gayrimenkuller üzerin
deki haklarını hususiyle faiz ve ma:;
rafa vesaıreye dair olan ıddı.ılarını 

evrakı ıntisbitcleriyle yirını gun için
de satış meınuru olan Mahkeme 
Başkfıtipligine bildirmeleri l<izımdır. 

Aksi halde hakları tapu sicilleriyle 
sabit olmadıkça satış bedelinin pay
laşmasından hariç kalacaklardır. 

Fazla mallımat istiyenlerin 939/18 
numara He Mahkeme Ba k5tipliğine 
müracaat etmeleri illı.n olunur. 

(20543) 

Yalak, yemek ve çalışma o

dalarile salon takımları vel -

hasıl her nevi mobilyalar; BA

KER (ESKİ HA YDEN) ma -

gazalarında teşhir edılmekle 

ve her yerden ucuz fiat ve mü

sait şartlarla satılmaktadır. 

ZAYİ - 87 Kaza No. sile Ba
kırköy malmüdürlüğiinden almak 
ta olduğum maaşımın cüzdanını 
kaybettim. Yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Margarit Sübai 

Komiser hayretle kaşlarını 
kaldırdı: 

-Öyle söylüyorsun amma kı
z=, bütün kasabada herkes o
na hürmet eder. 

- Öyle mi zannedersiniz? Ben 
iç çamaşırlarını gördüm. Hür -
met edilecek kadın öyle çama -
şır giymez. Onun pembe ipek 
kombinezonunu namııslu bir ka
dın sırtına geçirir mi? Hani ben 
böyle kombinezon giysem de ni
şanlım görse, mutlaka beni bı
rakır. 

Hizmetçi kız nefes almak için 
durdu. 

- Siz bana şimdi kapının ö -
nünde vırkit kaybettiriyorsu -
nuz. Namuslu kızla bir ..• Hay
di soy leıniyeyim, işte bir öyle 
kadın arasında faıık bile görmi
yen iki polis memuru ile bura
da münakaşa edecek dE>ğilim. 

Bu muhavere burada ·bitti. çün 
kil hiwıet.ci kız şiddetle kapıyı 
kapattı. 

Komiser; 
(Arkası •"') 1 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldu.junuıu söyliyelim 

ROBERT SUSİ (İSTA.VBUL) 
Kendi kuv -

vetine .-üvenen 
bir tip. Ztkl ba
kışlıdır. Kav -
rayışı kuv • 
vellldlr. Bilhas
sa pratik işler -
de çok muvaf ·
fak olur. Sokul
«•ndır. Dikkat 
hassası kuvvet
lidir. Spora merakı fazladır. 

S. S. Ö. (İstanbul) 
Zekidir. Her

kese iyilik yap
mak ısı.er. Ar -
kadaşhğına çok 
ciivenllir. Dik
kat has.usı çok 
kuvvetlidir. Öi· 
rendlil bir şe

yi kolay kola7 
unutmaz. 

arasında daima takdir 
Uzama e.hemm.lyet vert:-. 

Arkadaş!~ 

ister. İn-

Yabancı Ra<'yolardan 
Şikayet 

Okuyucumuz Ali Rıdvan yaı.ıyor: 
- Geçen l'ÜD İkdamda bir fıkra 

cördüm. Yabancı memleketlere alt 
haberlerin ve marşların memleketi
mizde bafırta batırta. çalınmasından 
şlkiyet ediliyordu. Dün TakshndeQ 
.-eçiyordum. Bir evde Almanca ntfl'l
yatı açmış, avaz ava.z bafırhyor. Bel
ki o u.t o millettendir, olabUlr. Bunu 
yavaşça dlnle1;e de kimseye zarar 
vermese iyi olm.a.ı: mı? 

Tatarcık 
Sessizce uçan küçük hayvanlardır. 

Isırdıkları yeri yakarlar ve kaştndı -
rırlar. Ctbinliklerden bile geçebilen 
kısmı vardır. 

Uyku hastalıfı, Tatarcık humması
nı insanlara aşılarlar. 

Bunlar kapah, nemli, yabls yerler
de ('Ok ('abuk ürerler. 

Alt katlarda. mahzenlerde, sahrınç· 
Jarda çok (!abuk yayılırlar. 

Tatarcıklar rüzg-irh yerde, hava 
ceryanlarında. duramazlar. ııemen ö
lürler. 

E~ R s A 
ANKARA 

20. 9. 939 
En aşağı en yukan 

1 Slerlln 
100 Dolar 
100 Frank 
100 Liret 

5.2f 5.Zf 
129.7025 

2.96 

100 İsviçre Fr. 29.52 
100 Florin 68.776 
100 Rayşmark 

100 Bel«• 22.025 
100 Drahmi 
108 Leva 
100 Çek Krona 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Penırü 

100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 

130.3'75 
2.9775 

29.8575 
68.776 

22.49 

İsviçre F. 31.005 31.3775 
100 Ruble 

ESHAll ve TAHViLAT 
l\luamele olmamıştır. 

TAKViM ve HAVA 

9 uncu 
Hicri: 
Şaban: 

Güneş: 

Öile: 
İkindi: 

2ı EYLÜL 1939 
PERŞEMBE 

ay Gün: 
1358 
8 
5.46 
12.07 
15.Sf 

264 
Rumi: 
Daır: 

Eylul 8 
1355 

139 
18.09 Akşam: 

Ya~" 19.43 
İmsak: f.06 

HA. v A v AZİYETİ 
YeşlJ)löy ıneteoroloji istasyonundan 

alınan malümata ıöre yurtta hava. 
ce.nup doiusunda a.;ık, Karadeniz 
kıyıları ile Trakya ve l\.larmara hav
zasında fok bulullu ''e men:ii ~·aiı!$

lı, dlier bölrelerde bulutlu Kt'('milf, 
rüui.rlar doiu ı.oı.eıerde cenubi, dl
ier ı·~rlerde ıubi istikametten orta 
kuvvette esnıt,tir. 

Dün İstanbulda. ha.va ('Ok bulutls 
geomlş, rüı.gıi.r cenubu garbıdeo sani
yede 1 .. 2 metre hızla esmiştir. Suat 
14 te hava tazyiki 1015.4 idi, Sulıunr& 
en yüksek 21.5 ve en düşük 17.0 coan
Urrat kaydedilmlşllr. -- ·-----------
Kanuni Mümessili ve Neşriyat Dl

rektôrü: A. Naci, Basıldıgı Yer: 
Son Telgraf B;:ısımevi. 

• 


