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DALADYE DEDİ Kİ: KARARIMIZ KAT'İDİR 
Zafere Kadar Bütün Kuvvetimizle Harp Edeceğiz, 

BİZİ KİMSE AZMİMİZDEN DÔNDOREMEZ 
,,, ... ,.. .. ,,, . 

ALMANLAR .~o~~~Y ADAKi 1 ROMANYA ~Aşvıe:KüLI 
ÇOCUKLARI, OLDURUYORLAR l ~~g N OL D C ~ C L D C ! a a 

AVRUPA HARBİ NE KADAR DEVAM EDECEK 1 YENi BAŞVEKiL SEÇiLDi 
.. ... . ,,, ... "''"' .. ,,, ... ,.. 

Karşılıklı 
Gevezelik 
Harbi 

... '"' .... 

Bu sütUDJarda birkaç defa, içinde 
bulunduğumu:ı de\•rln ne sulhu sul
ha, ne harbi ha:rbe benzedii'inden 
bahsetmiş, z:amane politikacılarının 

her ikisini de cı1k bir hale cetlrdikle
rinden şikılyet tylemhıttk. 

Her l'ün l'ectlkçe bu iddialarımızın 
isabeti bir kat daha tahakkuk ve te
eyyüd eyliyor. Neticede o harbi umu
miden evvelki efendice müzakereler, 
notalar teatisi? Nerede o usulü daire
sinde ültimatom vererek yine kanun 
ve kaideye tam UYl'"lln surette uanı 
harp edilmesi! 

Lehistan harbi, il;inı harpsiz baş
ladı, inc-iltere ve Fransa Almanyaya 
karşı, Jkl üç ıün tereddütten sonra, 
yine sarih Hinı harp etmeksizin, ha
rekita 1e9tller. Hoş o harekihn da 
el'an bir harp hareketi mi olduiunu, 
yoksa. bir fıkra muharririmizin cok 
sü:ıel bulu1lla dedijl 1Jbl .Garp cep
hesinde raınlan şeyin, yelpaze Ue 

Seddlçlni yıkmak> kablJlnden bir ne
vi oyundan ibaret mi bulundoi'unu 
henüz bilen yok. 

Garp cephesinde muhasamat, böyle 
kibarca lılr ıülle teatisinden lbarel 
kahrkt>n arada bir de B.uuanın işe 
karıeıarak Lehistan topraklarU)a dahil 
oldufunu öirendlk. Faka'& Rusya ile 
hareketi He beraber, Lehistanla har
belmccllflnl ve bllaraflıimı ela ilk 
ıündekl ılbl muhafaza eylediğini le
minden haU kalmıyor. 

Blriblrlnden ıarlp ve anlaşılmaz 

bu vaziyet karşısında bütün ilem ve 
biltün 3.lemle beraber biz de «Acaba 
bir harp var mı, yoK mu?» diye hay
retle yekditerimize soruşturmakta i
ken, evvelki ıün razeteler l\I. Bitlerin 
bir nutınınu ve dUn de 1'1. Çember
Jayn'in ona cevaben diğer bir nutku
nu netretttler, 

Karilerimlze hiç i<'reddüt etmeden 
itiraf edelim. şimdi her run ~iyasi 
yatılar yazınamtza ratmen biz bu iki 
nutku da battan aııuıtı okumak zab -
melin.- kaUanamadık, l- .lluız, her iki

sine de şOyle bir göz ft>zdirdik. Nicin 
okumadık? Çünkü beş altı aydır po

litika adamlaruun ,-e,·ezeUklerini 
diulemekten bıktık, usandık! 

M. Hitter in beyanahnı uzun uza
dıya oku) up ta ondan az cok faydalı 
ve musbet bir netlce oıkaracatız diye 
niçin kafamızı yorahm? 

Alh aydır. hat ti. bir senedir, Alman 
devJet reisinin nutukJarını, hitabele
rini1 beyanatını okuyup duruyoruz. 
Bu suretle filin ve falan mesele hak
kında ne diyt>eetini, nasıl idarel 11 • 

san edeceiini v .. hangi nakara.h tek· 
rarlıyacağını oideta e:ıbere biliyoruz. 

Hele muhh•rem İngiliz Bas\·ekill 
1\lÖ!>YÖ Cen1berlayn'in ~ umu!jak. mü
lıi3!lm ve l!>~m~h·eli siyasi nıe'ileğine 

o kadar ah!litık, ki a~aıtı yukarı önün
df'n lt. HiU rf' na .. ıl <'t-vap verrreğini 
biliyorduk. Bu suretle lcinde bulun
duğuuıuz harp namındaki macera, 
bi~ ohnazsa ıa.TP <'ephe!oiinde, topla, 
tufekl<" \'f"l·a tank , .... ta~yare ile de
ğil, karşılıklı ~oz mübare:ıcsllr ı-eç -
nıekte, daha açık sOyl("mek ıazım ge
lirıie, aşai'ı yukarı poJitikaeılar ara -

(Ark<ısı 3 üncü sayfada) 

EBUZZİY AZADE 

Velid 

Yeni Kurulacak Leh Hükômeti Kalineskonun Katili Olan Dokuz 
Alman Himayesinde Bulunacak Kişi -Bükreşte Kurşu'!-a Dizildi 

Daladyc ehin akşam saat 21,30 da radyoda mü
hin. bir nutuk söylemiştir. Bu nutkun başlıca 

kı,ımlmını a§ağıya naklediyoruz: 
2• gbnricnberi harpte bulunuyoruz. Her ak

§!lrrı sıze hıtap ederek askeri vaziyetin na~ıl ol
du···unu söylemek ve itimadımın sebeplerini bil

diı mek isterdim. Çünkü sizleri daıma düşünü
yorum: .Siz, harp eden gençler, çocuğunu. ko
ca,ın:, J1i§Jl' ısını aklındar çıkarmayan endişeli 
\e fakat :,&hraman Fransız kadınları, hep hep 
' ı 'I o ü ıüyorum Hür insanlardan mürek
kep bir ,,;]'>ti, insanlık duyguları ta~<)·an sulh
cii bir milleti ıdarc etmek vazıfesinde bulunu
yorurr. ,., bu ağır vazifeyi yaparken de insan 
olarak .k.a'ıyorum. 
Bırkaç gün evvel cephemizi ziı•aret ettim. 

ALNn topr;.klarına birçok kilometreler iler -
kıriş olan hir kıtamızın mevziini dolaştım. Son 
oartı:ı tecrübelerinden ibret alnı ş o'an ve şu

Başvekil Daladye mikrofon başında 
(Arkası 3 üncü s;ıy!ada) 

Varşova 
~~~~~~~~~~~~~~ 

A 1man1 arın Şiddetli TEBLICLER-I 
Hücumlarına Rağmen 1 ALMAN TEBLIGI 
Do ş mu yor -B-r-eli-n, -21-(-A.A-.)--Te-bll-i: _ _, 

Vtstül önündeki muharebenin ne .. 

Sovyetler Macar 
llc•sl henuz kal'i olarak lesbll edile
memektedir. 20 Eylül öğle sonuna 
kadar esir adedi 170.000 e lıaliğ ol -

H d d Geld• makta idi ve bu adet mutemadiyen u u un Q 1 artmaktadır. Muharebeye i§llrak e-

Var<ova, 21 (Havas bildiriyor:) 
Polonya kaynaklarından alı -

nan malümata göre, Lvov mu
kavemete devam etmektedir. 

Sovyet kıtalarının Polonyaya 
girdigi gün cenup cephesindckı 
Leh kıtaları Almanları m:ıglüp 
etmekte ve Alman kıtaatın .ch
re kadar pı.iskürtmckte idı. 

Bundan ba~ka ayni gün yapı
lan bir bombardıman neticesin
de iki Al.man generali ölmü~tür. 
Bunlardan biri General Prittviz
dir. 

den iki Alman ordusundan biri tara
fından alınan ganimet şimdiye kadar 
320 top ve 40 hıirum arabasıdır. Şim
diye kadar dokuz Polonya fırkasının 
ve üç suvarl alayının bu muharebeye 
i~tirak etliği tesbit ediJmt'ktedir. 

Polonyahlar Var!liO\'a, Goraj Kal -
var ja «Var~ovanın doğu cenubu» ve 
Bela yarınıadasında müdafaaya de
vam ediyorlar. 

Garp cephesindt', duşmanm Ü(' ba
lonu ve sekiz tayyarec;:i düşurillmüş
tur, Ba. kaca kayde dei'er bir şey yok
tur. 

SOVYET TEBLIGI 
l\foskova, 21 (A.A,) - Kızılordu 

Kurmay lebllii: 

Kızılordu kuvvetleri Polonya kıt'a
larını püskürterek. akşama doiru Be
yaz Rusyanın şimal batısında Grodno 
!;ehrl ve batı Ukranyasının cenubun
da da Kovel ve Lemberg şehirlerini 

işcal etmişlerdir. 

60 binden fazla Leh asker ve su
bayı esir alınmıştır. Viloo, Baranoviç, 
Moloçeno ve Samy'nin i!~gall esna -
sında topçu teçhizatı \•e mühimmat 

sağlam bir ~ekilde ete Keçml~tir. 

1 FRANSIZ TEBLIGI 
Parls, 21 (A.A.) - 21/9 sabah teb

ııtı: 

Temas halinde bulunan kıtaat mev

(Arkası 3 üncü sayfada) 

VARŞOVADA KADINLAR DA 
HARBEDİYOR 

Varşovanın dün maruz kaldı
ğı şiddetli bombardımandan bah
seden Radyo, bilhassa kadınıar 
ve çocuklar arasında birçok ölü 
\'e yaralı olduğunu bildirmckte
dır. 

Japonya-Rusya 
MOGOL-MANÇU HUDUDUNDA HARBİN . 

BİTMESİ VE MÜTAREKE HAKKINOA 

SUİKAST NASIL YAPILDI? 
Bükreş: 21. [ A. A. ] Ajansın hususi mu ha· 

biri telefonla bildiriyor: 

Romanya Başvekili Calinesco, bugün 

bille giderken karşıdan gelen diğer bir 
bilde bulunan meçhul şahıslar tarafından 

rövolverle ateş edilerek öldürülmüştür. 

otomo
otomo· 
üzerine 

Romanva Aıansı tcblı;ı edi)or: 
Ba \'ekil Kalinesko 21 Eylül gu u ,aat 14 de evin.n c varında 

alçakça katledılmiştır. Bskı ·Demır mu'1afız• tcşkıliitına mensup Öldürille-n Başv~kil Kallnesko 
olan katiller )3kalaıımı t r ·---------------

Yeni Başvekil akşam uzerJ '.\·emin 
edecek ,,.e hf'men bunun akeblnde 
kabine toplanacakbr. 

Bütün nıemlekette tam bir asayiş 
ve sükünet vardır. 

Si'İKAST !\ASIL YAPILDI? 
:Baş\•ekil Kalinesko'ya yapılan sui

kast tam Dombovitı:e köprtistinun ba
şında olmuştur. 

Süjkast en jnce teferruatına .kadar 
mükemmel surette iesbit edilmiştir. 

Üç otomobil, bir köylu arabası ve 
kaldırımı tamir eden bir iş~I ırupu 

süilıaste lş'&irak eylem~tir. Bir oto -
mobil Başvekilin otomobiline kasden 
carparken köyl1İ arabası şoförün yo
luna devam etmesine mini olmak için 
yolu enine olarak kesmiş ve diğer lki 
otomobilden eııerlnde rövolverJer o
lan gen~ter a iıya inerek derhal a
teşe ba>Iamıı;lardır. 

Başvekile refakat eden emniyet 
memuru ölmüş, şoför ağır surette ya
ralanmış ve Başvekili on bir kurşun 
delik desik etmiştir. Kurşunların Ü('Ü 

yüzüne isabet eylemlştlr. Oradan re
('enler korkuya kapıl<lrak ka('mı.·lar-
dır. 

Poli<.,Jer yetiştiği vakit mahallinde 
yalnız katiJJerden birini )'ak.alamış .. 
tardır. 

Diğerleri otornobillf'rle- radyo is -
tasyonuna gelerek kapıcıyı yarala -
mı'51ar ve studyoya çıkarak Bac;:\·eki
Un Dem1r ~luhafWara men ·up bir 
pup tarafından öldUrüldüiüniı rad~ 

yo ile ilin etmişlerdir. Bu çılgm ları 
7akaJamalı: ~ OD dakika uÇaşılııuş
tıJ'. Bundan sonra radyonu.u söxcü.sü 
prol'rama devam edlleceiinl bildir -
miştir. 

...... 

G-erek hükiımet merkezinde cerek 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

-
Dün Gece Şiddetli 
Bir Zelzele Oldu 

Voroşilof Berf ine Gidiyor 
Amsterclam, 21 (A.A.) - Ttlerrafph razetesinln Berlinden ögrendiğine ,cci

re, Sovyet '.MiJli ~lüdafaa Komiseri l\olar*J Voro IJof Alman asleri rüesa Ue 
cörüşmek üure 30 Eylülde Berline relecektir. 

Kamaralar Salı Günü Toplanıyor 
Londra, 21 (A.A.) - Avam n Lordlar Kamarası 26 Eylülde loplan..,ak· 

ıır. Çemberlayn vaziye& bakında )'eni izahat verecektir. 

lngilizler Harekete Geçtiler 
Londra, 21 (Radyo) - İn&iliz harp ftıo. u ve tayyareleri Alman denizaltt

larmın faaliyetini tamamtıe durdurmak üzere reni· mıkyasta harekete cefe .. 
ceklerdir. 

İkl İngiliz tayyaresi torpillenen bir İnclliz şilebinin 34 kişilik tayfasını 
büyük bir Ce!iaretle kurtarmışlar ve mütecaviz tahtelbabiri tahrip etmişlerdir. 

Musolini Alp Kıtaatı 
Kumandanını Kabul Etti 

ftalyan Gazeteleri Polonyanın Ortadan Kalk
masından Sonı a Harbe Lüzunı Görmiyorlar 

(Yuısı 3 üacii a7f..ı.) 

Günün Tenkitleri 
Mektepte ve Hayatta Yabancı Dil 

da değiliz, ancak ,.·u:ıde onu ol un Almanlar, in•anca zayiata uğ
ra~ış V? birçok malz~me kayb<?l
mışlerdır. Polonyalı kadınlar bii
yük bır cesaret gös!ererek ilk 
hat ara kadar a•k<·rlere yiyc·cek 
tasımaktadırlar. 

SOVYETLERIN İŞGALİ 

Bütün Polon~ a - Romanya hu
dudunun Kızılordu ıarafından i~ 
gali, Bükreş'te Alman politika -
sının bir muvaffakıyetsızlıg, o
larak telakki edilmektedir. 

Dun.geceyarısından sonra saat 2.35 
te ş,ehrimı7de siddetli bir- zelzf'le ol-

1 Nasıl Anlaştılar ;;EnıKA" PARLE-

İster devlet memuru olsun, i -ter 
serbe;t meslek sahibi, ilrrl('mek, 
kendinı cttstermek ve tuttuiu her
hangi bir i~i hak kile ~ Urütebilmek 
i('in )·abaneı bir dili öirenmi olmak 
saruret haline clrmistir •. ·asıl ki ba
rem bil('! ~:abaneı dil bill'nlırri bır de
rece yiıks<'ltlyor. memur '\.C iş('i arı-
1·an muns«"seler yabancı dil bilt"nle
ri ter('ih rdiyor. l.~aban<·ı dil terakki 
merdi\-'eninin basamalı oldu. 

diplomalarını aldıkl.arı t.am.an bir • a.
bancı dil )azıp okumalıdır. llalbuki 
bucun yu:ıdc bir c('n(' bil(' tahsilirl 
bu suretle bitirememekt.Nir. Buı u 
("~uklarımıı.ın yabaD('l lisana ol uı 
kabiliye~i:ıliklerine deiil, procram· 
larunızın yanhş 'apı1mış olmasın.;ı 
atftdil·oruz. 

Dil ku('tik ~·aşta öirenilir; bizde ise 
ancak hiç ~akınhı.;ız tik tahsilhıi hl
tirenlrr on uç yqında yabancı bir 
dilin aUabcslne ba J13:orlar. Hu arada 
on beş, on altı yasında ba.ş.lıyanlar da 
var, 

Diger taraftan So,·yet işgal kuv 
vetlcrinin geçen martta l\'1aca
ristana terkedilen K.arpatlaraltı 

1 
Ukranyası ile temas tesıs ey le -

(Arkası 3 iJncLi stıyfada) 

Vaşincton. 21 (A . .\..) - Japon be- j ::\lançuri arasındaki hudutların tahdi- TOPLANDI 
fareli t .. bllğ ediyor: dine ait müzakerel('r sadece bu esas- MENTOSU 

Japon) a lıi.ıkiınıeu. Avnaııa ihtila- h sl)·a~etten mülhem olnıu tur. Bu i-
fuıa uruklenmt•nin i.ınune geçınek tilafa daha derin bir m5ni i:ıafe et-
istemekt<><lir Vt' bütün ga:rrctlf'rint mek onu fena tefsJr etmek olur. Bu 
Çin i inin halli üı.erinde t<'merküz 
rttirmi-.tir .. luhao.;amatın taliline mü
teallik oJan ltiJJ.I Ue .ı. Jocolisian -

ıuıar Sovyet Rusya ile akdedilttek 
bir ackmi teca'\'Üz misakına mukad -

(Arkası 3 Uncu sayfada) 

Va ington, 21 (ı\.A.) - Pııt.rlam«"n

tonun fevkalade İ('timaı butün saat 17 
de hem meb'usan ml'<'Iİ5ıude hem de 
:1) anda R.~isicumhur Ruzveltiu bir 
beyannameslle aç.&.lmıştır. 

Ha ·atta yabancı dilin çok bü,·ük 
eh<'mmiyf'tt olma ına mukabil. mek
tC'plcrımlzde ecnebi dil tedrisatı ak
-.amakta.dır. Bu ak'\aklık unlversitrde 
ktndinl bütün bütün hissettiriyor. 
l:'ukstk tahsil gen\·Jiiinin yıi7de ju:ıü 
bir yabancı dili öirrncblliı· !ı1d;asıu .. 

On uç a ındaki Ç04:uk. ruiltC'mati. 
(ArkJ ı ::t nncu sayfada) 
'IELA:\U İZZET SEDES 
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Hatıratı Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Müfettişi Emekli General Kemal Koçer 
Hariciye 

Vekili Bugün 
Geliyor Mağruk Mes'udiyenin 7,5 Luk Seri Ateşli 

Topu Muvaffakıyetle Kaçırılmışb 
Muhiddin.in Kasımpaşadaki me i 

muriyetine iadesine kat'i b'---.;.i
zum vardı. Muhterem Ziya Pa
şanın bahriye muşmelatı zatiye 
müdürüne vukubutan ihtarile 
Muhıddin eski vazilesıne getiril
mişti. 

Bu sırada düşman, divanhane 
karakolunu tahliye e~mıı; bulu
nuyordu. Teşkiliıt biraz daha ge
niş nefes alabıliyordu. Bahriye 
muhafız ve itfaiyesi elemanları 
tamamen teşkilata ıthal edil -
miı;lerdi. Muhıddin de evini bu 
semte naklederek yatağının ba
şındaki telefondan aynlrnamak 
imkıir:ını elde el.Drişti. 

Vaz'vet, bir sıra çok endişelı 
ıdL Teşkilit uyanıktı ve cıddi 
tedbırlcr alm..ştı. Kası.ı:npaşa şu
beleri de her vaz•: etı siliıh ·e 
karş,'ıyacak bir tertibe ı:;rmiş
lerdı. Alakadarlar, vazifek:ri 
ba<ından ayrılmıyorlardı. Bir 
gun bir düşman bölügiı karakol
hane karşısında dikildı ve adeta 
cSıliıh davran'• vazıyetine gir
d . Binnci böluk e a..dığı emir 
uzer ne şanlı bayrag.nı çekerek 
mudafaa tertibir.i ald .. Karako
lun her deliğinden b:rçok nam
Iılar uzanmı tı. Gelen bölük, tek
rar ytırüyüşe geçti ve sükun ia
de edilmişti, fakat bu, iyi bir tec
riıbe olmuştu. Hat a hakaret i
fade eden teşebbüslerde ateşle 
karşılanacaktı ve Türk fertleri 
b le şu köşede yer yer kanlı mi
saller gostermis erdi. 

Ta avladan çıkanl4cak bir ta
arruzun bulun Kasımpaşa resmi 
ffiu.sseselerini ıs,ihdaf edeceği 
sciy • . 'l">rdu. Fişekhanede bu 
geI! · hedef sahasında idi. Fişek
ha ede bırkaç ağır makineli tü
fek mudafaa sıstemini tamamlı
yamı} ordu. B.ııran.n elden çık
ması bir felaket doğurabilirdi. 
Ferikoyde kuv\ etli bir teşekkül, 
orada müdafaanın lıelkerniğini 
teşkil edeb.lirdi. Eczacı Vasıf, 
t kila'm esaslarını kurmak için, 
Karakoyde bir tetkik yapmış ve 
kuvvetli ümitlerle dönmüştür. 
Bahrıye kitıplerinden Mehmet 
Alı, çarkçı miılıizım Atıf, bura
daki mudafaa işinı deruhte ede
cell;la r. Hamiye!li halk. dave
te derhal icabet etmişlerdi. Bu 
hanı t küt'csi içinde Bektaşa
ğa adlı birisi, ba>lı başına bir 
kuvvettı. O, birçok muharebe
lerde yarala~. mert bir in -
sandır. Birkaç gün sonra Feri
köydc 51/52 numaralı şube de 
kurulmuştu. Bahr ye siliıb am
bonı dan ~ırılan sıüıhlar bu ye 
~ . .;be erlenne derhal tevzi e
d. iri . Okme' danında ki kuvvet
le buradakı kuvve:e esas vazife 
o arak f~k:hanenın emniyeti ve
rıld. Bu kunret, 28 manga iciL 
Mc me Alı. yuzbaşı Ömer Lutfi, 
muı·zım Atıf, ihtiyat zabitı Alı
m · ıet•ın, Bektaş kaptan 
ve lnebolulu Azız bu kuvveti 
sevk ve ıd~ re edeceklerdi. 

M .... k ks'udıyenin 7,5 luk 
ıkı >e ateş;i topn ;kaçırılmıştL 
Bur ardan birisi, Kasımpaşada
ki biıyuk cam nın tabutluğunda, 
dıgen Kulaksızda bir mandıra
da saklanmıştı. Yahya Kethüda 
camı ve buyuk camiin Hiiırldr 
dairesi bırer depo olarak kulla
nılıyordu. Bu topların cephane
sini bahriye zabitlerinden Ka
mı l, Ali Rıza ve Harun iki gün 
içinde kaçırmak cesaretini gös
terdiler. 

57 aulimetrelik bir top ta mu-

hafız ve itfaiye demirdleri Dur
sun ve A:zjz ustaların say ve gay
retlerile yapılan arabaya bindi
rilmiş ve bu topa da 250 atım ha
zırlanmı.ştı. Bu topu bahriye za
bitlennden Zeki Haşim evinde 
saklamakta ıdi. 

Azaya TrrHea vesika uzerinde Tiirk 
erinin bir semOOhı 

Altı= bölüğun kumandanı, 
kuvve le fışekhanenin muhafa
zasına memur edılmişfi. Bu zat, 
mütevazi ve fedakar olan Ordu
lu Ali Rızadır. Harun, Aslan ya
pılı, çok giı~büz ve zayıftır. Do
lu cephane sandıklarını omuzun
da taşırdı. 

Mes'udiyenin karada kulla -
nılan arabalı toplan da teşkila
tın işine yarayabil rdı, fakatc ep
hanelerinin tedariki çok güçtü. 
Harun, Muhiddinin bu cephane
nelerin iki gün içinde tedariki 
hakkında verdıği emre: 

- imkansız ve teh:ik.clidir. Fa 
kat, emin olunuz, bunu da başa
racağız. 

Demişti. 

Emir, ifa edilineli id;, hakika
ten sabahlara kadar çalışmak 

şartile iki günde bu cephanede 
hazırlanmıştı. 

Birinci bölük odasında hırçok 
silahlar ithar edi'.mişti. O sırada 
hatta eldeki si.liıh.lardan birçoğu
nun da toplattırılacağı duyul -
muştu. Bir akşam, müstevlile -
rin derhal faaliyete geçecegı ha
vadisi yayıldı. 

Muhiddin, acil tedbirler almak 
lüzumunu gördü ve Hüseyin ça
vuşa: 

- Bana Süreyya Beyi çağı-
rınız! 

\Arkası var) .... _ .. _ .......... _ 
ı ı-.............. ı ı 
ı ı SORUYORUZ! ı ı i :................... i 
ı Hem Elektrik ı 

Şükrü Saracoğlu Bugün 

Odesaya hareket Ediyor 
Harıciye Vek li Şükrü Saracoğ

lu. bu sabah Ankara ekspresine 
bağlanan hususi bir vagonla sa
at 8,5 ta şehrimize gelecektir. 
Şükrü_Saracoğlu öğleden sonra 
Denizyolları idaresinin Kadeş 
vapurile ve Odesa yoluyla Mos
kovaya hareket edecektir. 

iki Sov yet Kuryesi Geldi 
Rusyadan şehrimize iki Kurye 
gelmıştır. Kurye.er Sovyet Baş
konsolosu Yorg yef tarafından 
karştlanmışlardır. 

Kuryelerin bugün Ankaradaıı 
şehrimize gelmesi beklenen Sov
yet sefri Trentiyef ile temas için 
geldikleri tahmin edilmektedir. 
Sovylt sefiri Hariciye Vekili -
miz Şükrü 3aracoğ. u ile beraber 
Moskovaya gidecektir. 

BELEDiYE 

Yeni istimlakler 
Belediye imar işlen müdürlü

ğü Eminönü ile Urikapanı arasın 
daki sahanın is!imliık planlan - j 
nı tanzim etmektedir. 

Eminönünde dClrt, Beyaz.ıtla 
Koska arasında altı. binanın is
timlak muamelesi yeni kanu -
nun hükümlerine göre tamamlan
mıştır. 

EminönUndır Yeşillik 
Emınönü meydanında üç ye -

şillık yapılacaktır. Bunlar yıkı
lan postahane, Mısırçar:;ısı ve 
saatin önlerınde olacaktır. 

Mısır Çarşısı 
Be'.ediye M.sırçar~ısının pera

kende hal şekli.ne ait projesini 
hazırlamaktadır. Ça,.ıdakı aK
lar dükinları bi:r araya topla -
nacak, me}:vacılar, bakkallar, ba
lıkçılar ayrı ayrı kısımlarda bu
lunacaktır. 

MÜTEFERRiK 

Dün Gelenler 
Dünkü scmplon ekspresile A\·

rupada kalan son talebemizcirn 
birkaçı daha gelmiştir. Ayn. :ren
de İran Maarif Nezareti erk[! -
nından Muhammed Gazne\·: de 
bulunu.;o..ryrdu. 

Yaku~ Kadri Şehrimizde 
fstokho nı sefır'm z Yakup 

Kacırı c:..ın Ankaradan şehr.ıı,; -
zc ge.mış ı, .)akında \ent vazife
sıne ba kmak llz~rn fsvcı;. "ıa
reket edecrktır. 

ı H H ı ---oo 
ı em avagazı ı o ENiZ 
ı tİskudarda otuyut"ul:ınm1zd:ın : O . I . 
ı ş. ~· ?'azıror: _ ı enızyol arı,Lıman T ~şkilatı 
ı tilikiiolarda Do&aA<ılaıııl.a par: ı Denızyollan muduru Jbrahim 

ı kın kanjısındaki mıntakadıı bır ı K 1 Bova Uma ~ -ema r. n · c:-om mu-

ı larafla eleklrik bir larafla lıav.a- dürıi Rau.fi anyas btrkaç güne 
pzı yanıyor. ~ra diltht ~thm ı kadar, Ankaraya giderek, lıman 

ı ba hal ma~·•a Boiauı;me ı teşki:Atı ve Denjzyolları hakkın
ı kadar llöylece devam ediyor. ı da yaptıkları projeler hakkında 
ı Acaba bıına dıkkat eıleo yok ı alakadar vekiıletlere izahat ve· 
ı ""'~"' ı receklerdir. 
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fer mektDbUDU De•rtderken bU iŞ
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• • enıze My 
ı lere bakanlann dikkat edip etm•- ı Kadıkôyıinden Köprüye gel _ 
ı ollkıorıni ı mekte olan Pendik vapurundan J 
ı So ! ı Süleyman isminde birisi denize \ 
: ruyoruz t düşmüş, bo,:ıulmak üzere iken 
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Karii ·üi; RK;SNs3bahı ı 
Herhalde sözüme itimadınız var
dır sanının. 

Vaziyetin böy'e ansızın kendi 
lehıne dörunesi Şadinin pek ho
şuna gitnı'şti. Para canlısı mü
rabahacı bu keyfin \'2rdiği gu
rurfa, Galıbin son teklifini de 
reddedecek iken birdenbire fik
rin de~ trıdı. Bunu vaparsa Ga
liple arasındakı zahiri dostluğu 
kö><u"deı haf•aıamı olacaktı. 
Ha b ı o bıı ııece} i şatoda ge -
çırmei!ı \'e Pakize ile tanışmağı 
zihnme ko ·m u. Bunun için 
'şı kurnazca ı.dare elme;i ve köşk 
len kovu mamas lazımdı. 

Selamı izzet - Mefharet Ersin 

Araz den alınacak kiralar, 
mahsul satış ndan elde edi -
lecc.k p~ralar ,.~ bunun gibi öte
den bcrıden tpplanacak alacak
lar derseniz daha şımdiden evin 
masrafına \'e daha başka ufak 
tefek borçlara kapatılmıştı bile! 

Bütün c;aresızlikler ve mıkan
sızl kla:!' abia•ıJe b'r tek netice
ve muncer olacaktı: Çift.iğin el
d n gıtmesıne .•. Galip daha .,UU
dıve kadar bu acı ihtımali hiç ak
lmdan ııeçirmemi~i. Ve bu acı 
ihLmal aklındaı: geçer geçmez 
dum .. başına yıkılı~or zannet -
t~ Ve blian ıçınde dünya yüzün
de Ç:fUığın eld~n !r•lmcsile kı -
yas kabul edecek luçbir kayıp, 
hiı;bır acı. hicb1r felaket olamıya
cagını düşünerek bövle bir sey 

olursa çıldıracagına hükmetti. 
İnsan denize du;;iince yılana 

sarılırmış. Galip te bu çaresizlik 
karşısında son bır ıim•t ile Şa 
diye döndu: 

- Beni dinleyin dedi.. siz ken
diniz, şahsen kredi açamaz mJSı
ruz.? Çiftliği yeniden vefaen fe
rağ edmciye kadar zan:an ııeı;e
rektir. ihayet bir ay ... Bir ay 
vade ile siz bana borç veremez 
misiniz' Faizini sız tesbıt ediniz. 

- Ne kadar istiyorronıız? 
- Fa;zi kapattıktan sonr.ı ba-

na da b iraı. bir şey kalsın. 
- Kar lık ne göstereceksiniz? 
- Sözüm kafi değil mi? ... Bir 

ay vade ile alınacak bir para 
için ahsi ıtibarım }etmez m'? ... 

Derhal kend.mi topladı ve so
ğı.ıkkanlılıkla: 

Bı rıız <lü iineyım dedi bu· 
na ancdo. yarln sabah cevap vc
rebilırım.. 

Galıp sa•armıştı, dı:ıdakları, 
sert 'bcr söz fırlatmamak !çın 

sımSlk kilılı. goz!er:i aksi bak -
mamak ıçın öne eğılı:, yerinden 
ka'.k1;, ka~;.4 doğru yürüdü, 
açtı ve sesi nd.i: 

- Kım \ar orada? 
Hiz.m \çı geldi. Galip bog.ık 

bır es. : 

İhtikar la 
Mücadele 
Komisyonu 

Alakadarlara Birer 
Rapor Verildi 

Ticaret odasında ihtikar mev
zulannt tetkik eden Komisyon 
alıikadar makamlara bir rapor 
vermiştir. Bu rapora göre, ih
tikar yapan tacir ve fabrika -
törlerin hakkında bir kara 
lis'e tanzim edilmesi ileri sürül
mektedir. Esasen ticaret odaları, 
ticaret hayatında, ihtikar ve hi
lekarlıkla tanınmış tacirler hak
kında bu yolda bir liste tanzim 
için kanuni salahiyeti de mev
cuttur. Kara liste teklifi hakkın
da Ticaret Odası ketum davran
maktadır. Her şeyden evvel ka
ra liste usulünün Ticaret Veka
leti taraf.ndan da tasdik edilmesi 
icap etmektedir. 

-o<>----

ADLiYE 

MahkOm Oldular 
Bundan bir müddet evvel 

Gülhane parkında Mar:ka ismin
de bir kadını soyduklarından a
ğır ceza) a veri: en İbrahım ve ar
kadaşı Necati 7 şer buçuk sene 
hapse mahkum olmuslardır. 

Yeni Mahkemeler 
Şehrımiz adlıyesındc yeni teş

kiliıtla kurulan 6 ıncı, 7 incı. 8 
inci ash} e ceza mahkemeleri de 
dun sabahtan itibaren faaliyete 
geçmışlerdir. Bundan sonra sa
at 17 den sonra adlıyeye gelecek 
o an bulun cürmüme~hut vaka
larına bu mahkemeler bakacak
lardır. 

-oo--

POLIS 

Bacağı Kırıldı 
Em rganda oturan Nibar mo

tosikletle Boyacıköyünden ge -
çerken •motosikletin sakatlanma
sile yere düşmü. ve sağ bacağı 
kınlmı.:;tır. 

iki Kadın Zehirlendi 
Dün sehrimizde il<i genç ka

dın zehirlenmiştir: 
Beyoelunda Avrupa otelinde 

oturan Macar artistlennden So
konobelen fazla miktarda uyku 
i'.acı alarıı.k zehirllnmiştir. 

Eyüpte bekçi İsınailin karısı 
Kadriye kalaysız kaptan yediği 
yemekten zehirlenmiştir. 

Parmağı Koptu 
Fransız ha!"tahö.nesi marangoz 

lar ndan Lo :sen sağ etinin 2 par 
mag•nı mak neye kaptırarak ko 
pal ırtı. ır. 

Birbirlerini Yaraladılar 
Be~ ki.aşta oturan Ruşen, Kad

rL Suphi ve. ·eca•i ismınde dört 
arkadaş, b:r içki iılemi netice -
sinde aralarında k.ı yüzünden 
çıkan ka\·ga ile biribirlerini şişe 
ve tabaklar a yaralamışlardır. 

Ll 'tt.AN 

Yeni Tayinler 
İskenderun liman işletmesi mü 

dürlüğüoe İzmir lım~ işletm.,.. 
si müdürü Şevket ve Izmir liman 
işle mesi müdürlüğüne de Mü -
nakale Vekiıleti tarife komisyo
nundan Niyazı tayin edilmişler
dir. 

- Git Dilbesteye söyle, Şadi 
Bey bu gece burada kalacak, o
da hazırlasın! Dedi. 

-6-
Galibin va.z.iyeti, tam bir em

niyet içinde pupayelken gider -
kcn, hıc ummadığı bir anda, ken
dinı akıntıya kaptırarak kaya -
lara bindirmışlı. 

Böyle b.r günün gelip çatacağı 
Ga ibe her .<aman uzak bir ihti
mal gibi görünmiiş ve o da, böy
le uzak bir ihtimal için kafasını 
yorup gö~lünü üzecek bir adam 
olrr.adu?ından, bugüne dek şen 
ve kayııusuz, fereh ve fahur ya
şam •lı_ Esasen ö edenberi Unur 
ailesi i~in borçlanma,k nefes al
mak kactıı tabii bir şeydi. Gali
bin ectladı arasında ergcç borçlan
mamış, borçland•ktan sonra da 
borç yüzünden zevkini eğlenıce
sini terke miş, en ufak fedakar
lığa katlanl)'UŞ tek kışı yoktu. 
Hepsi de gırtlaklarına kadaı: borç 
!andıktan sonra bile canlarının 
is•edi~ini yapmaktan biran ol
sun gen kain'anllŞlardı. Ancak 
oııların hepsine tali lütfetmiş, 

Faik Ôztrak 
Dün Şehrimi

ze Geldi 
Dahiliye Vekili Yarın Ak

şam Ankaraya Dönecek 
Dahiliye Vekili Faik ÖZtrak 

dün sabah Ankaradan şelırırnize 
gelmitir. Öğleden so*a bele

diyede şehir işleri etrafında meş 
gul olan Faik Öztrak bir mu
harririmize şu izahatı vermiştir: 

- Pasif korunma tecrübesi es
nasında cami, sinema ve sair yer
leri mefruz sığınak olarak kabul 
etmiştik. İşitiyorum ki, bu yan
lış anlaşılmış, pizi toplu bir hal
de mi öldiirmek istiyorlar denil
miştır. Geçen seferki tecrübe 
esnasında münhasıran mefruş 
olan bu yerler hiçbır zaman ha
kiki tehlike başgösterince sığı -
nak olacak değıldir. Salahiyetli 
makamlar nereyı gösterirlerse 
sığınak orası olacaktır. Memle
keti ıdare edenlerin borcu mem
leketle tehlikeyi artırmak de -
ğil eksiltmektir. 

Dahiliye Yekıiletınde bulunan 
imar heyetinin NafUlya devri 
münasip görüldıiğünden bu hu -
susta bir kanun !ayihası hazırla
dık. 

İhtikar kanunu da yakında mec 
lise sevkedılecektir. 

Evvela tecrübe mahiyetinde 
ufak bir niıfus sayımı yapılacak, 
bilihara esaslı nüfus sayımına 
geçi..lecektir. Bu husustaki haZJr
lıklar ilerlemiştir_ 

Dahiliye VekPı yarın akşam 
Ankaraya dönecektır. 

EKONOMi 

Dünkü ihracat 
Dün yine limanımızdan muh

telif memleke !ere tütün. fındık 
sevkedilmi:;tir. Son günlerde fın
dıklarımız en ziyade Çekya ve 
Macaristan. Romanyadan talep 
edilmekted r. 

&ğırsak lhracab 
Barsak ihraç eden tacirler, bar

sai!ın lisansa tabı olması hakkın
da Ticaret Vekaletine müracaat 
ltmi erd.r. 

Un Fiatları Düştü 
Un fiatiarı beher çuval başın

da 10 kuruş düşmüştür. Bu düş
kün~üğ~ sebep, kepek ihracatına 
müsaade edHmesidir. 

MAARiF 

Usta Mektebi 
Maarif Vek5le ı Z r.cirlikuyu

da inşaa• ve usta mektebi açmak 
w;in hazırlık ora başlamıştır. An
kara inşaat ve usta mektebı mü
diırü bu ı.Je şehrimizde meşgul 
olmak.tadır. 

Üniversite ikmal imtihanlar' 
Ünivcroıte dün yabancı dil ik

mal imtihanlarına ba lamıştır. 

ilk Mekteplerde Ders Saati 
Şehrımızdelcı ilkmekteplerde 

ders saatleri tesbıt edilmistır. 
Birinci ders saat 8,30 da: 2 nci 

ders 9,1() da, 3 üncü ders 10,10 da, 
4 üncü ders ıı.ıo da. 

Dördüncü dersten sonra ara 
verilecektir. Yemek tatilinden 
sonra da yarım saat serbest ça
lışma vapı.acalttır. 5 ınci ders 
ı4,20 de başlanacak ve 15 de ders 
bitecelttir. 

hiçbirini bugün Galibin düştüğü 
vaziyete düşürmemişti. 

Borçlarını hepsi de eninde so
nunda, ya ihsanı şahane ile, ya 
mesbuk olan mühim hizmetle -
rine mukabil verilen yardım pa
rası ile ya kumarda kazanarak 
veya zengin bir ailenin kızile ev
lenerek ödemişlerdi. 

Fakat artık devir o devirler 
değıldi. İhsanı şahane bir efsane 
olmlJ.?tU. Zengin bir kızla evle -
nemezdi, kumarda ise ömründe 
kazanmamıştı. 

İşte bu vaziyette koca çiftlik 
elinden gidecekti. 

Ah, biran yalnız, yapayalnız 
kalıp düşünse, elini şakağına da 
yayıp bir çare arasa idi. 

Galip ömründe ilk defa olarak 
sessiz sadasıı, tek başına oturup 
düşünmek ihtiyacını duyuyordu. 
Fakat aksi gibi de bir alay misa
fir da\·et etm[Şti. Şimdi bu mi
safirlerle gülüp konuşmak, on
lara hoş vakit geçıriyormuş gi
bi görünmek, anlan l.'iyik olduk
ları l\ibi agırlamak icap ediyor
du. Onun i~in ne yapıp yapıp bir
denbire us tüne çöken bu ağır ke-

ATATÜRK'ÜN 

Atatürkün Hususiyetlerinden biri de Hasta
lığı Esnasında Nikbinliği Ve Canlılığı İdi 

_ ·Bugün İstanbul un kurtulw; ı 
yıldönümü ... Mes'ut İstanbullu
lar büyük günlerini kutluluyor -
lar, haklarıdır da... 15 uzun yıl 
Cumhuriyetin bin bir feyzile me 
deni•·a!in en verimlisini idrak 
etmek az mazhariyet değıl... Ne 
mutlu Tiirküm diyene ... 

Alatürkün yüzünde. hastalığın 
ıztırabile beliren çizııilerden e
ser yoktu ... Ebedi Şef sade his 
kesilmiş ve ;-•en ""· derinden 
derine duyduğu bir haz, mille
tin, kendi miLetinin gönlünden 
frnkıran minnet ve şükranlarını 
arzedişi karşısında .yarattığı mil 
lelin karakterini pek iyi bilen E
bcJ.ı Şe ııı > uziınde bir memnu
niyet ifadesi belırttı ... 

İstanbul bay ram şenlıklerile 
ra.kalanırken kurtarıcı Atatür -
kün rahatsız bulunı.ışundan ta
mamen bihaber, Alasının da bu 
mes'ut giınün kutlanmasına iş
tirak ettiğini sanıyor, ona tek -
rar tekrar tazim ve minnetlerini 
arzemeğe koşuyordu ... 

938 yı'.ın.n son ayları Ebedi 
Şefin devamlı ıztırap aylannı 
teşk l etmişti. 
Maamafıh kriz vaziyetinde bu 

lunmadıkça çalı.ı;maktan geri dur 
ma.tan Ataturk 6 ·eo.rinievvel ge 
cesini haiil rahatsızlıkla geçır
dikten sonra 7 Teşrinievvelde 
Genelkurmay Başkanı Mareşal 
Çakmağı ve ıkineı ordu müfet
tişi Orgeneral lzzettin Çalışları 
kabul ~ai\ ordı:; İki kumandan 
Ebcli Şel".n .J ed,ği ma ümatı 
arzet tiler. 

Bugün Atatüık bir giin eV\·elı 
ne nazaran daha sıhhatli gibi gö 
rünüyor, hakikatte devamlı kriz 
!erin başlama sırasına girişte gö 
rülen sal.ıh kô.z. p bu yenilmez 
insan bünyesinı ebedıyeıe götü
recek vahım arazın ba langıcını 
teşkil edıyordu. 

Yine Ebedi Şefe mahsus husu
siyetlerden birisi de devamlı bir 
nikbinlik. hastalığın bu ara ve
rislerinde sıhhate avdet etmiş 
ı!ibi mütebessim bulunmak, ne
şeli hareketlerle etrahnda bulu
nanlara ve m:ııyet halkına da gö
nül ferahlığı vermekti. 

Nitekim, yedi ilk.teşrin günü 
de böyle g.,çti. Kumandanların 
saraydan ayrılmasından sonra da 
Ebedi Şef neşeli vaziyetini mu
hafaza ederek etraflarında bulu
nanlara iltifat gösterdi. Bu ilti
fatlar o büyük adamın hizmetin
de can verircesine çalışan maiye
ti halkına en şifalı bir eksir, en 
yerinde tatbik edilen bir neşe 
ilacı mahi~ etinde bıLın uyor -
du 

Ertesi r,unü: Seliınikle, Atatür
kün dojiduğu ve çocukluğunu du
varları arasında geçirdiği evin 
Yunan hükumeti tarafından 
Türk milletine hediye edildiği 

gündiı. Bu haber, Ebedi Şefe Yu
nanistanın da tazimlerile birlik
le arzedilmişti. 

Atatürk hususi surette teşek
kür etti.. Esasen ev, daha yıllar
ca evveldenberi dost Elen hükü
meti tarafından muhafaza edili
yor, büyiik Atatürkün ıçinde 

doğduğu evde kimse oturmuyor
du. Bunun tamiri yapıldıktan 
sonra Atatürkün ebediyete in
tikalinden bir ay evvel Türk mil 
!etme hediye edildiğinin bildi
rilişi hem Türk milletini sevin -
dirmiş, hem de Ebedi Şefe dost 
ve komşu memleketlerde göste 

der ve düsiince bulutundan sil
kinmesi, kendıni toparlayıp her 
zamanki şen ve kaygusuz tavrı
nı takınması lazımdı. Halbuki 
bunun için vakit te kalımamıştı. 
Neredeyse misafirler birer iki
şer sökün edeceklerdi. 

Galip derin bir acz ve çare -
sizlik içinde boğazının kupkı.:ru 
kuruduğunu, avuçlannın buz gi
bi terlediğini hissettı. Hizmetçi
ye odasına bir şişe konyak ge 
tirmesini tenbih ettikten so:ıra 
merdivenleri ikişer i.kişer atla
yarak yukarıya çıktı. Elbiseleri
ni değiştirip kendine yeni baştan 
çekidüzen vermek için odasına 
giderken yatak odalarının ka -
pısında Peymanla karşılaştı. 

Genç kadın kocasının allak bul
lak olmuş yüzünü görür gör -
mez endişe içinde sordu: 

- Nen var, ne oldu? Canını 
sıkacak bir haber mi aldın yok
sa? 

Galip J' ~·mdıyı uzatmaga ni
yeti olmadığını gösteren bir ta
vırla: 

-- Hayır, bir şeyim vok! Dedi. 
(Ar- nr) 

rilen ihtiram ve tazimin bu ha
reket tebarüzüne de yaram.ıştL 

Ayni günde Ankarada bulu -
nan Alman İktısat Nazın Dok
tor Funk, bir otomobil gezinti -
sinde ufak bir .kaza geçirmiş, o
tomobilde bulunan ve zevcile 
birlikte seyahat eden Bayan 
Funk sol kolundan hafifçe yara
lanmış, sol kol kemiği .lunlmış
tı. 

Ankarada süratle tedavisine 
başlandL İki gün sonra da .ıev -
cile birlikte hareket edecek va
ziyete .gelen Bayan Funk An.ka
radan I.ı!tanbula hareket etti. Bu
günleri Ebedi Şef kendi daire -
sinde istirahat ve hususi suret
te meşgul olmakla ve e ulün 
son günlerile ilkteşrinin birinci 
haftasındaki günlerden çok fark 
lı olarak iideta iyilcşinnişcesıne 
bir sajilık durum' le ımrar ediyor 
dlL Maamafih artık suyun ıztı
rabına dayanmanın imkanı pek 
kalmamış gibiydi. Atatürk su -
yun alınmasını, hacını it.barile 
fazlalaşmasının çok ıztırap ver
diğini söyliyerek istiyor, hekim
ler bunun nasıl vahim ve sürat
Ii bir hastalık devresine yol a
çacağını düşünerek suyu alma
ğa yanaşmıyorlardı. 

Fakat Ebedi Şefin ısran ve 
müekkit emirleri karşısJıda su 
vu almak ta bek m!er için kaçı
nılması imkiınsız bır mecburiyet 
şeklini alıyordu. 

Doktorlar aralarında bu mev
zuu münakaşa ıle meşgul bulu
nurlarken artık inkişaf:n son 
haddine varan siroz hastalığı da 
asabi ve hazmi ihtilatlar husule 
getiren anormal şeklini alıyordu. 

(Arkası nr) 

Dış Politika. 
Hitler ve Çember layn 
Söyledıler, Fakat ... 

Her Bitler Danzlc'de mühim bir 
nutuk sö1tedJ. Mister ÇemberJayn 
dahi Avam Kamarasında ııöyledlil 

bir nutukla hem Bitlere cevap ver -
m.iş oldu, hem de İn1riltere ve Fran• 
sanın sfyasette, harpte ve cepheler• 
de vaziyeti anlattı. 

Bu lkt nutuk, iddialar, düşünceler, 
maharfp Od taraf hük6metJeri ara • 
sındakl hareket hatlanm ye zihniyet, 
ıazetelerde neşredilen buJisalarile 
bütün dünya efkirma anlattı. 

Bu harpte khn pllp, hangi ta
n! maflıip olacak? Dünyada hiçbir 
fert. bu hususta ve şimdiden kat'i bir 
hüküm veremez. 

B:ıhu!';us, buc-tmku harp, ne Napol
yen Boaapaı1 deTriniu harbine, ne 
de 1914 amami harbine erait ve harp 
siliıhlan itibarile benzeUlemez. De -
~iş harp tekniii, mllharebe tibi-
7eleri ffinde bulunDJ'onD. Lehistan 
topraklanndaki harp, bu elbeU ıOs -
termiş Ye lsbat eyJcmiftlr. 

Yarm KUP cephesinde ne olacak! 
Bugün biç kint9e, faraziyelerden, sa
yıl tabm:inlttden daha kuvveUl söz 
söylfyemez, hele katı hdküm hlçı 

veremes. 
Un:n, 3, 5, '1 sene devam edecek 

harp ... Maharip ve PTri muharip 
milletlerin flbt allvaJI, nzi7etJ. 'bii
- bu mDldl.....,kl siyasi, lkbsadi, 
bflhassa içtimai tttt7anlar, yine Na
Polyon Bonapart devrine, ltlf llar • 
binden eYYelki zamanlara Ye !lelle -

lett beınetlle..,.,,.. 
mtıer ıfltl, ()embelia711 ve DaW

ye dahi, ımm lı&rll oisleriJıl, Jıloleri· 
ne libl olanak leknrlalllışlanlır. 

Bitler ve Çemberlayn'hl natukla -
rmdan, cen•b• prki Avrupa l('in el
de edflettl: netieelff pnlardır: 

Her Bitler, cenaba prll:i ve cenabi 
Avrupada taarraa. Ye tstll& emelleri 
lnıhmınadıfuu söylemı.ur. 17 Eylil
de Lelllstanm şark lıudatlannda baş
liyan, Romanya. Macaristan, Baltlk 
devletim Jıad•llanna, Polenyadakl 
Almanya onla.lan lşcal sahasına ka -
dar devam eden hareki&, aazl Al -
man:ra tttariirinin. een•IN .. rki vo 
cennbi Avnt1Ml1'• mıınasına Wlll.v
"" ve halli lıllflR mini olnn,.lur!-

İtalr& hil:ibMli, Yanan llHimeti
le möt.ekabflen iki tarafdl Anavut .. 
!ut hadodnndatl lmvvellerinl eek • 
meğe karar vttmhfk>rdir Te İtalya 
hükfımetl kararlaşlırdıj'l bllaralhkta 
devam edeeetfnl ... rlerile n faali -
yf'U le tsbal edirt"Jr. 

Türk mDlettnln 'Ve memleketinin 
harp hariri oldatana resmi bf'yaaa.
hle izah eden hiikfnnctlmb f'h-afında 
sanılamaz derettft toplanmıt ve 
birle•miıı bir haıd•. dahili işlerimlzo 
emniyetle ve ~ökirnetle devam ede .. 
rak, harbbt safhalaruu, doiuracaiı 
neüttleri takip edebiliriz. 

llA~lİT Nl.Rİ IR>IAıt 



Daladyenin Nutku 
(Baıi tarafı 1 inci sayfada) 

ursuz ve kanlı taarruzlardan iç
tina,p eylemesini lbiien yüksek 
kumanda heyetimizin kıymetini 
takdir ettim. Askerlerimizin na
sıl sükunetli bir cesaretle ve na
sıl sürükleyici ve kuvvetli mü
cehhez olduklarını gördüm, Ben 
onların asker ağabeyisi kendimi 
aralarında hissetiim ve muhab
betle ve gururla onlara baktım. 
Ne. için harp ettiklerini biliyor -
lar. Harp ediyorlar, çünkü, Al
manlar bizi harbe mecbur etti
ler. Çünkü Alınanyanın taşkın 

ihtirası üç seneden:beri Avrupa
ya tek bir emniyet günü yaşat
madı. 

Fransız asken, bir sene i~inde üç 
defa kuvvetiPrimlzi seferber ettiren, 
köylüyü topra.ğıuda.n avıran, iktısa -
eli hayatımızın felce uğratan, ocak -
lan bozan, daimi tehdit ve tehlike 
usuJüı1e arhlıt bi:r nihayet vermek i
ıtln barbediyor. Evet ha.rbediyorlar, 
çüııkü daha. şimdiden aıdatılan ve 
kurban edilen birçok milletıerin üze
rinde Jlftıer tahj.kkün1.üuüu tedhiş 
rejimi altında Fransanm da ezilme
sini istemiyorlar. Bu l.edhiş rejimi se
nelerdenbcri Alm.anyada hüküm sü
rüyor. Bu tedhiş rejimi A vustury anın 
Çekoslonkyanın üzerine de çöktü. 
Şimdi de Polonyanw üzerine çökü -
yor. 

Sulhu kurtarmak ıçın ıseoa.tla yap
tığımız bütün gayretler A vrupanın 
ve Amerikanın en yüksek :siyaset ve 
ahlılk otoritelerinin faaliyeti, İngll _ 
terenin ,r::ıyeleri, İtalyan hükiimeti -
nin teşebbüsleri, bütün bunlar ak tim 
kaldı. Cünkü • .Polonyanm imhası ev
velden gizlice kararlaştırJlmtŞtı. Po .. 
lonyanın bu imhası hem silib ile hem 
de müzakere ediyor g-özükerek baş
ka tara(tan ~izli muahedelerle hazll'
lanmı~tı. İstenilen saatte, bazı cina
yet ortakları temJ nedlldlkten son -
r.a Polonya.nm Ü.Zerine bir demir ve 
ateş kasırg-ası yağdırıldı. Fakat asıl 

Polonya bize kurbanlıiının bir misa
lini vermekle kalmıyor buna kahra
manlığının dersini de ili.ve ediyor. 

Hakikat şudur ki, dahr. 25 Afuş -

tosta. Almanya Ue Sovyetıer BirUff 
arasında. Polonyanın parçalanması ı .. 
ır;in an.la.fma akdedllmi.t bulunuyor -
du. BiUer yalnız Daazigi, Koridorda 

bir plebisit ya.pılm.asım ve bir oto .. 
mobil yolu istediğJııi söyliyorda, e((n .. 
de dahn. canlı bir memleketi Almanya 
ile Rusyawn paylaşhklarma. cla.ir kıy

metli mukaveleyi tutarken de 7ine 
bu temin~tı tekrar ediyordu. Boğaz .. 

!arına kadar kana buJa.nm.ış oldukları 
halde bugün tatmin edildik deyenlerin 
sözüne bu dünyada artık namnslu 
hiçbir adam inanabilir mi? Seneler .. 
denbcri bütün teahhütler ihlil edil
miş ve bütün imzalar yırtılmış iken 
bugünün valdlerine hangi Fransız iti
mat edebilir? 

verdi. Fakat, bu teminat Bohemya ve 
Mora vyarun istila. edilmesine ve e ... 
saret altına a.lırunasına mii.nl olmadı. 
Almanyanın iki yüzlülüğünün bu 

birçok delillerini sayan Dalad:ye &"Ü .. 

nün birinde yine sözünden dönerek 
Alsace ve Loraine hakkında. da talep
lerde bulunacağını söylemiş ve. de .. 
miştir ki: 

Almanya, Fransa ile İqilterenin 
arasını açmak içiu beyhude yere ça .. 
lışıyor, Fransızlar düşmanlarınw uBU 

harp İngilterenln harbidir• dediğini 
duyllDca bwıa «Hayır bu harp Hlt -
terin harbidir» cevabım verJyorlar. 
Bütiln Fransa ayağa kalkmrşbr. Bb 
de vatan haini yoktur. Biz de müt
tehit, cesur ve azimkir bir millet var 
«Ya hüriyet, ya. ölüm.» 

(Ba~tarafı 1 inci say(ada) 
zil (a.aliyette bulunnu1:şlare...r. İki ta .. 
raf topçu.sunwı faaliyeti kaydedil .. 
miştir. 

AKŞAM TEBLİGİ: 
21 Eylôl akşa mlebllğl: 
Ileyeti umumiyesi itibarile bu -

günkü gün sükü.netle geemiştlr. 
Düşman Sarrebruck'un cenubunda 

topçu faaliyeti göstermiştir. 

Keşif hareketlerimiz havanın fena
lığına. ve düşmanw ateşine rağmen 

yapılmıştır. 

l.__F_OL_Oh_Y_A _T_EB_Ll_Gl_j 
Varşova, 21 (A.A.) - Varşova mü

dafaa kumandanının saat 22,55 te 
radyo ile verilen tebllği: 

Garpte Varşovanın hemen civarın
da ve şimal bölgesinde bir süngü mu-
harebesinden 
ta.kviye ettik. 

sonra mevzllerimizi 

Süvari kıt'alarıınız hücum ederek 
bazı Alman motörlü müfrezelerinin 
esir edilmesini kolayla.şıtrmıştır. 
Kıtaatımızın maneviyatı mükem • 

meldir. 

_l_NG_IL_IZ_T_E_BL_IG_I _ı 
Londra, 21 (A.A.) - Reuter: İstih

barat nezareti biJdiriyor: 
16/9 tariblnde bilen hafta zarfında 

İngiliz kaçak kontrol servisleri Al -

manyaya all olduğu sabit olan 110 
bin ton eşya yakalam1şlardır. Bu eş

yanın yekil.n kıymeti 500 bln İngiliz 
lirası olarak tahmin edilmektedir. 
Muhasamatın başla.DKteındanbe.ri 

yakalanan manranez mık.darı 30 bin 
ton yani yıllık Alman ithalitının yüz
de yedisidir. 

Ayni hafta zarfında. müsadere edi

len eşya arasında. 20 bin ton petrol 

mahsulleri, 15 bin 500 ton aleminyüm, 
15 bin 500 ton demir, 10 bin 500 ton 
da fosfatlar mevcutttur. 

-

1 Varşova 
Düşmiyor 

(Başlarafı 1 inci sayfada) 
mesi, çok mühim neticeler doğu
rabilecek bir hadisedir. 
ALMAN - 30VYET KITALARI

NIN TEMAS! 
D. N. B. bildiriyor: 
Rus kıtaları ile evvelce tespit 

edilmiş hat üzerinde muhtelif 
noktalarda temas vukuagelmiş
tir, 
SOVYETLERİN HAREKETİ 

VE ALMANYA.. 
Büyük İsveç gazetelerinin Ber

lin muhabirleri, Rusların müs
takbel planlarının Almanyada 
endişeler uyandırdığını bildir -
mektedir. 

Soyyet kıiaları evvelce tesis 
edilmiş o,an hattı geçmişe ben
zemektedir. Bir taraftan Rusla
rın Lenı:t>erg üzerindeki iddiala
rı, Almanya tarafından istenen 
petrol kuyuları meselesini orta
ya koyarken, diğer taraftan Vil
no'nun işgali de ayrıca hususi 
endişeleri mucip olmaktan geri 
kalmamaktadır. 

SOVYETLER MACAR 
HUDUDUNDA 

Emin bir menbadan bildirildi
ğine göre Sovyet kıtaları dün 
gece Karpatlaraltı Ukranyasın -
da kain Kryzniazva'da Polonya 
Macaristan hudut hattına vasıl 
olmuşlardır. 

AVRUPA HARBİ NE KADAR 
DEVAM EDECEK? 

Arnsterdam, 21 - Polonyanın 
taksiminden sonra Sovyet - Al
man hududu arasında kurulacak 
olan yeni Polonya hükümeti 
Slovakya gibi Alınan himaye -
sinde bulunacaktır. 'Ve bu hüku
metin bütün işleri Alman kon
trolü altına alınacaktır. Diğer 

taraftan Avrupa haııbinin Polon
yanın taksiminden sonra Alınan
yaı!ın sulh istemesine rağmen 
birkaç yıl süreceği muhtemel 
görülmekte ve bunun en kuvvet
li vesikası olarak İngiltere ve 
Fransanın kararı gösterilmekte
dir. 

POLONY ANIN ALTINLARI 
LONDRADA 

Londra. 21 (AA.) - Polonya 
bankasının altın mevcudu, İngi
liz payitahtına nakledilmiştir. 

Polonya payi1ahtı, Alman or
dularının tehdidine maruz bu -
lunduğu sıralarda hazine, 8 Ey
lulde Romanya'ya gönderilmiş 
ve Köstence limanında bir İn
giliz petrol gemisine yükletil -
mişti. Bu gemi, 14 Eylı1lde İs
kenderiye'ye ve evvelki gün de 
Londra'ya vasıl olmuştur. 

-o---

Papa Ameri.l(anın Tek-
em., 17 Mart 1934 te, Alman hü

kiimetinln Lokarno muahedesini ta
nımakta olduğunu söylemişti. 7 Mart 
1936 da. bu rnuahedeyi yırtıyor ve 
Rhin havzasını tekrar askerleştirJ .. 
yordu. Ne ise denildi. Nihayet Rhin 
havzası bir Alman memleketidir. 

Japonya - Rusya lif:~n~ra.~~:.~.~er;r~ss ~:~i 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

deme add~tmek veyahut Sovyet Rus
ya ile bir mukarenet tesisine matuf 
bir tedbir telakki eylemek için hiçbir 
sebep yoktur. Hillcr, 28 l\fayıs 1935 te Reiscblag

da.ki beyanahoda Abııa.u.yanm Avus .. 
turyanın dahili işleri.ne ka.rıtlnlŞ ve 
onu 1lhak etmek fikrinde olmadığını 
söylemişti. 

Halbuki, Avusturya bu beyanattaa 
az bir ınUddet sonra istilıi edHdi ve 
Al.manyaya ilhak olundu. Yine ne ise 
denildi. Nihayet Avusturya ırk ve 
kü1tür itibarile bir Alman mct:nleke .. 
ildir. 

Aynı teminat Çekoslovakya hak .. 
lwıda da tekrar olundu. Münlbde 

,Bitler bizz:ıt bana. en kat'i temln~tı 

Yazan: Ziya Şakir 
Resulü Ekrem, Cenabıhak ta-1 

rafından kendisine tevdi edilen 
vazifenin ehemmiyetini takdire
diyor .. Ve, karşılaştıgı bu müş
külattan zerre kadar fütur ge
tirmiyordu ... Buna binaen, ya -
nındaki Zeyyid bin Hariseye: 

- Varalım, şehre gidelim. O
rada, bazı akrabalarımız var. 
Hiç şüphesiz ki, onlar, bize yar
dım edeceklerdir. 

Dedi. Ve büyük bir emniyet 
ile, Taif şehrine girdi. 

Resulü Ekrem, burada on gün 
kadar kaldı. Ve ilk günden iti
bMen, risalet vazifesini ifaya baş 
!adı. 

Şehrin esrafına müracaat etti. 
Fakat hiçbirinden, hüsnükabul 
görmedi. Halta bunlardan (A
hit) isminde biri; 

Japon ile Rusya arastnda. akdedil .. 
miş olan •tilifın Alman hükmetinin 
tavassutu sayesinde akdedilmiş oldu
iu suretindeki şayiaruu asıl "\'e esası 
:yoktur. 

l\fatbuat mümessillerini kabul eden 
Horinouchi, şu noktaları tasrih etmiş
tir: 

1 - Mançuko'daki Japon kıtaatı 
M:og-olistan hududundan çekilecek, 
(akt.t MallÇllko dabJlinde ibka edile
cek, yalruz Çin mııbarebalma iştirak 

etmlyeeekt.ır. 

2 - Müttefikler kdaatınm Şanc -

Tefrika:37 
- Ei!er sen Peygambersen, 

ben de Kabenin örtüsünü çal
mış olayım. 

Diye, istiskal gösterdi. 
Mes'ut isminde diğer biri; 
- Allah, risaletini vermek i

çin, senden başka kimseyi bula
madı mı?. 

Diye, tahkire girişti. 
Habip namında biri ise; 
_ İki sebepten dolayı, senin

le konuşamam ... Birincisi, eğer 
hakikaten Peygamber isen, ben
den yüksek bir şahsiyetsin. 
Şu halde, seninle görü.şrı_:e -
ğe müktedir olamam ... Yok eger, 
hakikaten bU' Peygamber değil 
de bir yalancı isen, seni dinle
miye lüzum görmem. 

Sözleri.le mukabele etti. 
Taifliler, Resulü Ekrem'e böy-

clation'uu yazd4'Vına göre, askeri e -
hemmiyeti olmıyan kalabahk şehirle .. 
rin bombardımanın bitaraf heyetlerin 
yardımla önüne geçilmesi hususunda 

Amerika tarafından bitaraf devletle-
re bir teklif yapılmış ve Papalık bu 
tf'klife miiz:ıharet eylentişt.ir. 

hay'dan geri alınması için Japonya -
inrııtere ve Fransa arasında görüş-
meler yapılmaktadır. 

3 - .Japon hükiımeti, Tein.ne - Kai-
Chek. ile müzakereye girişmekten irn-
tina etmektedir. Fakat .Japonlar, bir 
çok Çinli ticaret liderlerinin Cin .. 
Japon ihtllifının muslihane bir su ... 
rette halline taraftar olduklarını na-
za.rı dikkatte bulundW'maktadır. 

le küstahça söz~er söylemekle 
kalmadılar. Daha öyle müteca
vizane muamelelerde bulundu
lar k~ kendisini Taifi terkedip 
çıkmava mecbur bıraktılar. 
Cenabıhakkın beni ve habibi, 

büyük bir hüzün ve teessürle şe
hirden çıkarken, yollara toplan
dılar: 

- Mecnun! ... Sihirbaz! ... Ma-
butları tahkir eden dinsiz! ... Ku-
revş kabilesi arasına nifak sok
mak· istiyen fe•atçı! ... 

Diye, bağırıp çağırarak tasla
maya başladılar. 

Habibi Ekrem; bütün bu ha -
karetlere sabır ve tahammül gös
terdı. Metanet ve vakarına zer
re kac;lar halel getirmedi. Hatta 
ayağından cerihadar oldugu hal
de, kat'iyyen ıztırabını hissettir
medi. Yürüyüşünü bile değiştir
medi. 

Bu taşlar atılırken, Zeyyid bin 
Harise, Resulü Ekrem vücudü -
nü siper ediyordu. Onun için o 
da, başından mecruh olmuştu. 
Bazı azgın müşrikler, yaptık

ları bu zalimane hareketleri de 
kafi görmediler. Onları taşlaya 

Musolini Alp Kıtaatı 
Kumandanını Kabul Etti 

Roma, 21 (A.A.) - Mussolini, 
Alp kıtaatı kumandanı general 
Negrini kabul etm~ ve ma!Umat 
almıştır. 

iBu sabahki İtalyan gazeteleri 
garpte ne için harp edilsin mese
lesini tekrar mevzuu bahseyle -
mektedir. 

Messeagero diyor ki: 
Bu suali, ne pahasına olursa 

olsun sulh aşkı ile değil, harbin 
bir sonu, maksatları ve vehame
ti ile mütenasip tatbikatı oldu
ğu icin soruyoruz. 

Polonya devletinin inhidamı 

ve Almanya tarafından garp ve 
cenup hudutlarının kat'i oldu -
ğuna dair teminat verilmesi üze
rine hi'ırlis olan vaziyetten sonra 
böyle bir harp mevzuu bahsol -

Karşılıklı 

Gevezelik 
Harbi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
sında bJr gevezelik harbi mahiyetini 
almaktadır. Hatti, Alman ve İngiliz 
siyasi ricalini güeendirmiyeccğimiz

den -hele bizim matbuat mümessili
mizi ürkütmiyeceği.f.izden emin ol
sak- garp cephesindeki muhariplerin 
savaşını, bir türlü tutuşmağa cesaret 
edemiyen yalancı pehlivanJarın hali
ne bile benzetmek isterdik. 

Buraya kadar söylediğimiz sözler
de daha ziyade lıi.tife malıiyeti var 
gibi. görünmektedir. Hakikat halde 
ise hiç li.tife etmiyoruz. A vrupanıo 
şarkındaki harbin bazı safhaları çok 
kanlı olmakla beraber, garbindeki 
harpte ciddi hiçbir hareket, kat'i bir 
netice elde etmek hususunda herlıan .. 
gi bir canlılık göze çarpmamaktadır. 

Bizim anla.dıiunız, her iki taraf ta. 
harpten ziyade sulhu arzu ediyor gi

bi görünüyorlar. Yalnız şu noktaya 
da dikkat etmek lazımdır, kl M. Hil

ler ook söylemekle beraber, arasıra 

flliyata da geçmekte ve söyledikleri

ni yapmakta veya ;rapmak teşebbü
sünde bulunmaktadır. Mesela. şu Le

Jı.lstana karşı nilıayet; filen tecavüz 

edeceğine souuna kadar kimse inan

mamakta iken nitıa.yet Alman devlet 

reisinin bir cüu ansızın Alman ordu .. 
larına (İleri!) emrini verdiğine şa
hit olduk. 

Fakat M. Hiller. nihayet ateşle oy
namağa başlamakla. beraber yJne 
harbi daha ziyade uzatmaktan ve da
ha gaileli bir hale sokmaktan çekini

yor hl8slni vermektedir. 

Demokrat devletlere gelince, on -
tarın ilk gündenberi tekrarladıkları 

veçhile, (Hillerizm) 1 yıkmadan bllŞ
ladıklan işi yarıda bırakmağ"a hiç 

şüphesiz niyetleri yoktur. Gerek İn

giltere, gerek Fransa suJhü ldamf' içln 

her şeyi yaptılar, fakat 1\-1. Bitleri 
yolundan çevirmeğe muvaffak olama

dılar. Şiınd! mademki tav'an veya 

kerhen evli.tlarının kanını dökmeğe 

karaı· vermişlerdir, artık kat'i bir ne
tice elde edlncJye kadar dayanmak 

meeburiyetindedirJer ve radyolarla 

veya gazetelere beyanat vermek su~ 
rctile yapılan bütün hareketlere rat
men yollarından dönmelerine de ih
timal verilemez. 

Yalnız her iki devlet te, bu.tün, 
her türlü hesap haricinde ansızın işe 

karışmış olan yeni :imilin müdahale .. 
sinin karşısında, hie şüphesiz bira:ı 

pşll'mış vaziyettedirler. Rusyanın 

Lehistan müdahalesi. fim.diki halde 

bir muamma m.ahiyeUndedir ve bu 
muamma, z.z çok halledilmedikçe, 
dü.nkü. verilen kat'i ve azimli kararla .. 
nn bozııılmak veya şekil ve hedefi 

taşlava, Mekke civarına kadar 
takip ettiler. 

Resulü Ekı·em. artık yorgun ve 
bimecal kaldı. Bu takibattan kur
tulmak için, beni Hii§ıma mensup 
(Utbe) ile (Şeybe) nin bağları
na saptı. Bir ağacın gölgesine o
turarak; 

- Yarab1 ... Ya, erhamarrahi
min !. . . Sen, her zayıfın ınedet
kansın .. ve benim de Rabbim ve 
penahımsın ... Şu müşkül anım
da, sana iltica ediyorum. Ve ga
zebinden başka, h~bir korku his
setmiyorum. 

Diye, duaya başladı. 
Hava, son derecede sıcaktı. Ge

rek Resulü Ekrem ve gerek sa
dık yoldaşı Zeyyid bin Harise, 
yorgunluktan ve susuzluktan son 
derecede bunalmışlardı. 

Bu sırada, bağların sahibi o
lan utbe ile Şeybe, Resulü Ekre
min bu perişan halini gördüler. 
Karabet dolayısile, kalplerinde 
büyük bir heyecan ve teessür 
hissettiler. Fakat, başlarından 
korkarak yanına ı:ıelmiye cesaret 
edemediler. Sadece, bağdan bir 
miktar üzüm toplıyarak (Gad-

mamalıdır. Binaenaleyh bir har
bin hakiki sebeplerini burada gö
remiyoıuz. 

Avrupaya bu kadar matem ve 
harabi ı:ıetiren Versailles muahe 
desinin meş'um tesirlerinden ar
tık kurtulmak zamanı gelmiş -
tir .• 

Popole di Roma da şöyle ya
zıyor: 

Herkes devamlı ve adil bir 
sul.!ı istediğini söylüyor: Fakat, 
bazıları böyle devamlı bir sulh 
için esas olan karşılıklı itimat ve 
taahhütlere riayetin mevcut ol
madığını ileri sürüyor. Böyle bir 
iddia varit değildir. Çünkü gö
nül isteğile müzakere ve kabul 
edilen muahede gayet la.bil 
olarak teşriki mesai ve imtizaç 
doğar. 

Romanya 
Başvekili 
•• 
Ol dürüldü 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
memleketin her tarafında derhal ter
tibat alınmıştır. Bükre.'J telefonları 
yirmi dakika kesilmiştir. Hariçle de 
muhaberat inkıtaa uğramıştır. 

Romanya emniyet teşkllitı Ue Ge
nel Kurmayı memleketin asayişini 

muhafaza etmek ve Demir muhafız 
ocaklarını ve eo ziyade pa.tırdıcı e -
kalliyeUeti hareketsiz bırakmak iı;-in 

icap eden tedbirleri almışlardır. 
Nazırlar derhal Kralın riyaseti al

tında toplanmışlardır. 

Sülkast esnasında civarda muhte
lit iki noktada. bombalar atılmıştır. 

Balkı korkutmayı ve şehirde heyecan 
uyandırmayı L.:;tlhda.f' eden bu bom
balar ga.yelerfnde muvafak olama -
mıştır. 

Bükreşte tam bir sükünet hüküm 
sürmektedir, 

YENİ KABİNE 
Yeni Rumen kabinesi ilk .l\'Iiron 

Kristr..a kabinesinde Jlarbiye Nazırı 

olan General Argcseanu'n riyasetinde 

teşekkiil etmiştir. 

SUİKASTÇILAR YAKALANDI 
Kalineskoya yapılan sulkasdln reisi 

ile cinayet ortaklarından altısı yaka
lanmıştır. 

Suikast reisi &'~enlerde Karpat 1 

Uk..ranyasından relen avukat Dimit .. 
reskodur. Diğerleri genç tıp faküJ.tesl 
talebesi olup ferdJ hareket ettiklerini 

söylem.1$lerdir. Bunlar Demirmuhafız 
teşkilih şefi Kodreanunun tevkifha
neden kaçarken öldürüldüiii sırada 

mevcut otduiu bUdirllen 41'.ÖJüm Şö
valiclerl» kıt'asuıa mensup oldukları 

söylenmektedir. 

Katillerden ikisi takip edilerek gir

d.l.kleri binada. kendilerini öldürnıüş
lerdlr. 

9 KİŞİ KURŞUNA DİZİLDi 

BaşvekiJ Kalineskonun .katilleri su
ikasdio yapıldığı yerde bu akşam sa-

at 22 de kurşuna dlzllmi.şlerdir. Bun .. • 

lar dokuz kişidir. Öğleden sonra ölen 

iki kişi de na.ve edilirse on bJr kişl 

bozüo yaptıldarı cinayetin ce'Z.asını 

bulmuş oluyor. 
Dersi ibret olsun diye cesetler 24 

saat yerde bırakılacaktır. 

deiilmek lmkinları her vakit vardır. 
Bu itibarladır, ki ne M. Bitlerin Dan
zi.J nutku, ne 1\1. Çemberllayn'in ona 
cevabı bugün için hemen hemen biç 
bir mana ifade etmemektedirler ve 
yine onun içlndir, ki bu nutukları e
saslı surette tetkik ve teşrte lüzum 
görmemiş buiunuyonıı. 

EBUZZtY AZADE 

Velid 

dasi) ismindeki kö!elerile Re -
sulü Ekreme gönderdiler. 
Sıcaktan, açlıktan ve hararet

ten son derecede bunalmış olan 
Hazretı Muhammed, köleye te
şekkür etti. Üzümü yemek için 
elini tabağa uzatırken, 

- Bismillahirrahmanirrahim. 
Dedi. 
Köle, son derecede z.,ki idi. 

Hıristiyan dinine salikti. Ayni 
zamanda hayatının büyük bir 
kısmını. kilise rahipleri ve Mu
sevi kahinleri arasında geçirmiş
ti. Onun için, Hazreti Muham -
medin çektiği besmelei şerifeyi 
duvar duymaz, büyük bir hay
rete kapılarıık: 

- Garip şey ... Bu kadar din 
ulularile vakit ge.;irdim. Hiçbi
rinden senin söylediğin gibi bir 
söz i itmedim... Bunun mana-

sını bana izah eder misin?. 
Dedi. 
Evvela Hazreti Peygamber ile 

aralarında şu kısa muhavere geç 
ti: 

Hazreti Peygamber Sen 
hangi dindensin? ... 
Gaddas - Hıristiyan. 

lfl~fl/1 7ARr'llll'IDG T'fiFAft VG 

+1AC C~Cf Z'AJ.111 
Yazan: Kemaleddin Şükrü 

Süleymanın Kardeşleri: 
mezse, Fitneler Hadis 

Tefrika: 36 

" Hakkımız Veril
Olacaktır ,, Dediler 

- Hayır .. Davuda itirazımız 
yok. Ancak burada bulunsa idi. 
Fakat Davut Rumlarla harp edi
yor. Hayat ve mematından ha
berimiz vok. Olabilir ki, şehit 
düşmüştür. Böy'le mühim bir 
makamı meşkük bir vaziyette 
bırakmak münasip olmaz. 

- Şu halde, Amir bin Abdü
laziz hakkında ne dersiniz? 

Herkes bu fikri derhal tasvip 
ettiler: 

- Eğer Amri yerine tayin e
dersen İslam dünyası için en bü
yük hayn işiemiş olursun ... 

Dediler. Süleyman bin Abdül
melik: 

- Peki ... Dedi, fakat madem 
ki bu işe oğullarımdan gayrisini 
intihap edece;;im. Amir bin Ab
düliizizle kardeşim Yezcdi inti
hap ediyorın:n. Şayet Amir ka
bul etmezse onun yerine karde
şim geçsin .. 
Sülcymanın bu teklifini de 

hazır bulunan:ar kabul ettiler ve 
derhal bu karar bir vasiyetname 
şeklinde yazılarak Süleyman ta
rafından imzalandı. V asiyetna
menin muh·~eviyatinın gizli tu
tulacağına dair de herkes söz ver
di. 

Süleyman, vasiyetnamesini ka
padıktan sonra haziruna: 

- Burada ismi yazılı ola'la 
biat ctmeğe yemin ediyor musu
nuz? .. Dedi. Hazırun yemin etti
ler. 

Meclis dağıldı. Fakat Halife
nin huzı:,_:nda yapılan bu top -
lantının aedikodusu her tarafa 
yayılmıştı. Vasiyetnamenin muh· 
teviyatı gizli tutulmasına rağ -
men mesele şayi olmuş ve Amir 
bin Abdülazizin ismi halkın ag
zında tekrar hürmet ve muhab
be!le arulmağa başlamıştı. 

Bunu haber a~an Amir, doğru
ca ahbaplarından olan ve Hali
fenin huzurundaki meclise işti
rak eden Rica bin Elhayan'a git
ti. 

- Eğer, dedi, Süleyman hi
lafet ve saltanat işini bana hava
le etti ise, git ona de ki, ibeni bu 
işte mazur görsün, bu tekliften 
affetsin. Benim saltanata ve hü.
kı1mete rağbetim yoktur. 

Fakat Rica bin Elhayan Amrin 
sözlerine şu cevabı verdi; 

- Mecliste konuşulan söz:er 
hakkında ketiimiyet yemini et
tik. Binaenaleyh size bir şey söy
liyemem ve sırrı ifşa edemem. 

Amir bin Abdülaziz bunun ü
zerine hiddetlendi; 

- B~n istemediğim halde siz 
benim üzerime halkın vebalini 
yüklemek ve taşıtmak istiyor -
sunuz!. 

Diye söylendi ve gitti. 
Süleymanın kardeşleri ve Ab

dülmeliğin diğer oğulları da bu
nu haber almışlar ve kendileri 
dururken Amrin intihap keyfi
yetine içerlemiş~erdi. 

- Eğer, bizim hakkımız ve 
rilmezse eğer biz, nimeti hila
fetten uzak tutulacak olursak 
çok fitneler hadis olacak'.ır .. 

Demel(e baslamışlardı. .. 
(3üleyman bin Abdulmelik) 

nihayet gözlerini yumdu ve her 
fani gibi bir karış toprak ıçınde 
ebedi makamını buldu. 

Süleyman daha sağ iken sal
tanatına kardeşleri göz koymuş
lardı. Bilhassa bu haris k&rdeş -
ler arasında Hüşşam en ileri gi
denlerdendi. 

Onun, bir karışıkl.k çıkarması
na mani olunmak içın Süleyma
nın ölüm haberi bir müddet gız
li tutuldu. 

Rica bin Elhayan derhal Şam 
ayanına h&ber gönderdi. 

- Eınirülmümininın davet ve 
emri var. Herkes camiilemeviye
de içtima edecek ... 

Dedi. 
Velidin iruşagerdesi olan koca 

mabet tıklım tıklım doldu. 
Gelenler içinde Hü.şşam da 

vardı. Fakat Amir bin Abdü.ıi -
ziz yoktu. 

Rica bin Elhayan kürsüye çık
tı. 

- Emirilmüminııı. emri şu ve
sikada yazJıdır. Şimdı onu sız
lere okuyacağım ... 

Dedi. Ye devam etti: 
- Emirilmüminin, diyorlar ve 

emrediyorlar ki, kendilerinin ve
fatından sonra vasiyetnamemde 
ismi yazılı kimseye biat olun
sun. Şimdi size bu vasıyetname
yi açıp orada ismi yazLı zatı bıl
direceğim. 

ı Arkası var) 

j_G_ü_Nü_N _T_EN_K_ITL_E_Rl__,,111 flMıg-a1ıcd ' 
Mektepte ve Hayatta _ _ 

Yabancı Dil Barışan Barışana. 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ğin, fen bilgisinin, tarlh ve coğralya
nm. fizik Ue şbtıinin, kendi seviyesi· 

ne göre, en girift safahatına. nüfuz 

etmeğe çalışırken, bir de karışısına 

hiç ünsiyet peyda etmediği yabancı 

bir alfaBe ı:-ıkıyor ve bunun zarar
lı neUceJeri soo tahsil çağlannda tek ... 

zip edilemiyecek şekilde kendini gös

teriyor: Galatasaray veya bir ecnebi 

liseye girenler ilızari sınıfa. aJmıyor

yor, Avnıpaya gidenler dil kurslarına 
devam ediyorlar ve böylece bir iki 

se.ne kaybetmiş oluyorlar. 

Mademki yabanca dil öğrenmek 

zaruret haline s-irmlşUr, mademki 
devlet yabancı dil bilenlere mUmtaz 

bir yer ayll'ma.ktadır, mademki Jıa .. 

yatta yabancı dil bilenler tercih edlıtw 

Uyor, şu halde çoc1lklarmuza yab&n
cı dili ilk mekteplerde, biç deiilse ilk 
mekteplerin son iki senesinde ötreı .. 
meie ba.şlıyahm diyoruz. 

SELAMİ İZZET SEDES 

- Nerelisin? .. 
- Ninovalıyım. 
- Metanın oğlu, (Yunus) un 

memleketiııdensin. 
- Evet. .. Fakat sen onu ne bi

liyorsun? ... 
- Yunus, Peygamberdi. Ben 

de Allahın Peygamberiyim. O
nun için, onunla kardeş sayıla
biliriz. 

- Senin adın ne? ... 
- Muhammed ... 
Gaddas, Resulü Ekremin kar

şısında hürmetle eğildi. Diz çö
küp oturarak, izahat istedi. 

Hazreti Peygamber, büyük bir 
fesahat ve belağatle Allahın bir
liitinden ve İslam dininin ulvi -
yetinden bahsetti. 

Hıristiyan köle bu sözleri bü
yük bir dikkatle dinledi. Ve din
ledikçe kalbinde iman hisleri u
yanarak, nihayet: 

_ Allahın birliğine inandım. 

Ve senin risaletine de iman ge -
tirdim. 

Diye, Resulü Ekremin ellerine 
sarılarak İslamiyeti kabul etti. 

/Arkası ur) 

Sarmaşan Sarmaşana ! 
Bayram değil, kandil değU, eniştem 

beni niçin Öptü? 

lf'ı..k.iyeslnl bilirsiniz! Şimdi de ba .. 
kıyorum, bayra.uı de,tU, seyran değil; 
fakat barışan barışana, sarmaşan sar .. 
maşana, hatta. öpüşen öpüşene, kok
laşan koklaşana! 

Eskiden bizim şö;rle bir söıiimiıs 

vardı: 

duna bayram günü derler, kan e
denler barışır!» 

Zannedersem, eski bir halk türkü
sünün nakaratından olan ba söz. her 
bayram sabahı, daha güneş doğar .. 
ken hapishane kovuşlarmda su ve 
sör.le tekrar edilir ve bunun ti.zerine 
koiu larl do1dW'anlarm ara.sUlda, b1-
ribirlerine son derece düşman olan 
kanlı katiller bile, biribirlerile barı
şıp sarmaş dolaş olurlarmış ... 

Fakta, şimdi bala.J"oram., ortada ne 
ba7raın var, ne paskalya, ne seyran, 
ne cümbüş .. Bil&kis dünya, tam mi
nisi.le büyük bir harp karşısında.dır. 

Böyle oldaiu lıalde, şimdilik harbin 
içinde olmayıp ta kenarında. ve et -
rafında olanlardan barışan barışa.na., 

sa.nnaşan sarmaşana, hatta öpüşen 

öpüşene, kokla.şan koklaşa.na ... 
Bunun son bir örneği, işte: 

Yeni İtalyan - Yunan dostluğu.. 
Eskiden bayramlar, seyranlar dar-

cınları blribirle:rlle barıştırıp koklaş
tırırken şimdi, ayni hayırlı çazifeyi 
harpler görüyor der:nek! 

İşte bu da yirminci asrın garip cil
velerlndeD, yahu~ modem sürprizle
rinden biri ... Batuım. üç biiJ"ük dev
leti ara.smdak.i bu harp uzacbkea. ba· 
kahm daha böyle. oe blrlbtrlerioe 
cıar~ıar. Jtu.rUJlar. yan bakanlar bi
ribirlerile barışlı> sarma.$ dolaş ola
caklar! lf.aııi, bana öyle C"eliyor ki 
son ~erde, ortaya yeniden bir sür
prls, yaui blr hesaba kitaba uymıyan 
şey, bir tepeden inme hadise çık -
mazsa, birçokları, bu harp karşısın

da şu felsefeye göre rota tutacaklara 
benziyor: 
El için yanma nara, çek çubuğunu 

keyfine baki 

Fakat, yine işin aslı ve sonu kesti .. 
rllemez. Çünkü 7ıllardan.Mri türlü 
vecalar içinde Uana tlana bu üo b3.1-
h ba.rbl doturmıış olan dünya, bu se .. 
fer dokuz dofuracah be.nııiyor. 
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SAYFA - 4 

Fotoğraf tahlilleri 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldıığunuıu söyliyelint 

ZEKERİYA VZEL (Şişli) 
Kat'I kararlı 

bir lip. A•lm -
kiirdır. Baııl• -
dıiı her ı.te 

muhakak mu -
vatfak olmaia 
sa7ret eder. 
K endisine fazJ~ 

itimadı vardır. 

Bazusuna çok 
l'Uvenir. Dik

kallldir. Karar 
vermeden cok 
dü,unıir. Verdi.fi karardan dOnmeı. 

• Şebremlal : H. O. 
Zeki ve tavra11tlı bir tip. Çok has

sastır. GiizeJ saa'atıara k..,... eok ls
lldMb var•ır. Çok i1i kalplidir. Ber
t ... lyUllı 1apmalı lııler. Dllıkal hu 
sası kuneilldir. Tam. bir aile insanı 
olmak leln ~ütin prUarı haizdir. 

FolofTafmın derelnl ı.tememlştir. 

s=ec~ı 
Köroğlu Kimdir ? 

REŞAT DURUÖZ 
- Anu:nVSll 7erine &'etlrecefls. A

liluuuu lqetkiir ederiz. 
BOSTANCI SAİME SAYAıt 

- Xörollu ilimdir? Ona neden 
Körotıu •emişler!. 

- Köroilu Bolu taraf lannda dolaş

m q bir halk adamıdır. Hlki1 .. ı çok 
IWllldllr. Blreolı lıilapları da vardır, 

- Guelelere hllıi:r• naam ka9 
-ıı,.... vulrim7 

- Gueteler•e lıılJpı- eden hlkii.· 
7erJer ianııumt •uharrirJer tarafın• 

._ 1...ı.r. lllıarrirltt laralındaa 

•ara verilmez. ~eklerinin mukabili 
ve deferJ olan meblifı alırlar. 

SAıtAÇllANEBAŞI AYTEN UZER 
- Sorclutunuıı adres için doi ru • 

dan doinı1a ismi yazıp Holivut de· 
1hılz kifldlr. 

Gayrimenkul Satış llônı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden : 

Hasan'ın sandığımızdan 4044 he~ap numarasiJe aldığı 500 liraya karşı 

birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu ödemediğinden dolayı hakkın
da yapJlan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin matufu 

40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Müftü hamamında K3tiphüsrev 
mahallesinin eski Acıc;eşme, Kasapbaşı yeni Acıçeşme wkağında ıkraz sene

dinde atik 53, 13 mükerrer cedit 55 tapu kaydında eski 53 yeni 13 mükerrer 
numaralı kılğir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle ac;ık arttırmaya 

konmuştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
isteyen (119) lira pey akçesi verecektir. }.filli bankalarımızdan birinin temi

nat mektubu da kabul olunur .. Birik.mi:} vergilerle çöp ve fener resimleri ve 
vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tell0.liye rusumu borçluya aittir. Arttırma 

şartnamesi 25/9/39 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk 
işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu iza

hat şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya girmiş olanlar, bun
ları tetkik ederek satılığa çıkarılan gayrimenkul hakında her şeyi öğrenmiş ad 

ve itibar olunur. Birinci arttırma 6/11/39 tarihine müsadif Pazartesi gUnü 
Cağaloj:lunda kAin sandığımızda saat ondan on ikiye kadar yapılacaktır. Mu

vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap 
eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacağını tamamen geçmiş olması 

şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak sartile arttırma 

21/11/39 tarihine müsadif Salı &ünü aynı mahalde ve aynı satte son arttırma

sı yapılacaktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstünde bırakı
lacaktır. Hakları tapu sieillerile sabit olnuyan alakadarlar ve irtilak hakkı 

sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilfın 
tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dajremize 

bildirmeleri ltnmdır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları ta
pu sicillerile sabit olnuyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha Iazla malfunat almak isteyenlerjn 938/1154 dosya numarasile sandığımız 
hukuk işleri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilan olunur. 

Dİ K KAT 

Emniyet sandığı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isteyen
lere muhamıninlerimizin koymuş olduğu kıymetin yüzde kırkını tecavüz et

memek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık 

göstermektedir. (7592) 

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

NOROLOYD SEYAHAT ACENTASINDA 
Bütün dünyada kara, denlı ve hava yolculuklarına aid biletler satılmakta ve 

en doğru marnmat verilmektedir. 
Mektup adreı>i: P. K. 1436 

Bremen'de Norddeutscher LLOYD 
Tel: 41178 

umumi acentalığı 
00 
~ 

•undan ba•ka : TUrklye Cumhuriyeti Devlet hava yolları , Ankara • Hamburg • 
Amerika hattı, Hwmburg • Alman Afrika hatları , Hamburg " MER., Orta Avrupa 
Seyahat acentalılıı Bertin Alman Lutthanaa A. ş. Berlln • Irak Devlet Demir 
yolları, Baldet - ilk Tuna buharlı gemllerl l•letme •lrketl, Viyana acentalıkları . 

Cumartesinden maada hergün 8 den 18 e ve Cumartesi günleri 17 ye kadar açıktır. 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Chısl M.ikdarı Muh. B. 

Llra Kr. 

%~ 7,5 Teminatı 

Lira K.r. 

Eksiltme 

Şekli Saati 

Yengın söndürme levazımı 

Yangın söndürıne Aleti 

Hortum 

Hortum 

18 kalem 
86 adet 

250 metre 

250 metre 

926 90 

920 20 

197 50 

197 50 

69 52 

69 

14 81 

14 81 

Pazarlık 14 

> 14,30 

> 15 

> 15 

ı - Şartname ve müfredat ustesi mucibince yukarıda mikdarl !'&ZJh yangın ı:ıöndürme levazımı paıaılıkla satın 

1 

alınacaktır. 

JI - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatıarı, eksHtme saatleri, hizalarında yazılıdır. 

ili - Pazarlık 4/X/939 Çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda 

pılacaktır. 

ıv - Şartname ve listeler her gün söziı g~en şubeden parasız alınabilir 

ya-

v - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde % 7 .s aüvenme 

yona gelmeleri i13.n olunur. 

paralarile birlikte rnezkQr kom.is

«7459> 

(&t~S 1'1 1 s TAN BUL BELEDIYESiN DEN ıı Jşlnnev 'I 
Fatihte Bir Sokak .. ----------------··---- ıı n;:~~ Bakımcvi in-

* Muhammen bedeli % 1,5 muvaka k& teminatı Eksiltme 

Lira Kr. Şekli Saati Lira Kr. 

258,147 P~a.arlık 14 58 14157 37 

Hakkında İlk Muhammen Kabataş baş mudur-
temlnal bedel lı1k binası tamıratı 2İJ.027 15 1502 02 > 15 

F atih Sofalar malıall .. lııde A. 48,45 
BamclJ imıasile aldıfımız mektupta 

deniliyor ti: 225 

Yan sokak otan Mo11abüsrev solr.a
iında. tamlra& yapıldıiı halde cadde 
olan Yeşlltekke sokaiına henüz bir 
kazma bile vurulmadı . Acaba burası 
düşünüldü mü? 

37.50 

33,75 

8,76 

646 

3000 

Şehir tiyatrosu dram ve operet kısımları koridor ve per
delerjn'.! konacak rekltım . 
Karaağaç müessesatı paçahanes.inde Uç sene zarfında biri
kecek boynuz, tırnak ve!Birenin satışı . 

500 Karanğaç müessesatı paçahanesinde birikmiş olan takri
ben 40,000 kilo boynuzun satışı. 

450 Fatih 45 inci okul binası yanında 1 ve 5 N. lu evlerin en-
kaz satışı. 

I - K~if şartname ve plinlarl mucibınce 5, ll/l.X/939 tarıhlerinde ihale 

olunmıyan yukarıda yazılı her ilti inşaat yeniden pazarlık la eksiltmeye k on
muştur. 

il - Keşif bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hiz.alarında 

yaz.ıhdır. 

ili - Pazarlık 27 /IX/939 Çar;amba günü Kabataşta levazım "·e mübaya

at şubesindeki alım komjsyonunda yapılacaktır. 

inhisarlar İdaresinden İspirto Satın 
Alanların Nazarı Dikkatine 

116,80 Aksaray yangın yerinde Mesihpaşa caddesinde 25 inci ada
da 29,50 metre murabbaı yüzsüz arsanın satışı. 

Tahmın bedel1cri ile ilk teminat mıkdarları yukarıda ya:t:ılı işleı· ayrı ayrı 

açık arttırmaya konulmu!$tur. İhale 2/10/939 Pazartesi günu saat l4 de Daimi 
Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt \'e Muamelüt nıüdUrlügü kalemin-

IV - Dü7.ce Bakımcvi şartnamesi 1291 ve baş müdürlüğü bina~ı tamiratı

na ait şartname 100 kuruli mukabilinde her gün Jevazım şubesi veznesinden 

"·e Izmir Ankara başmüdürlüklerinden ve Düzce memurlugundan alınabilir. 

V - Münakasaya iştırak edecekler şartnamenin F fıkrasındaki vesaik ve 

% 7,5 gi.ivenmf' parasile birlikte eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde inhisarlar lstanbul Baş Müdürlüğünden 
1 - Ecza del)Olarlle kolonya ve a7na imlllerine: 

Satılan ispirtolar 26 Eylül 939 tarih inden itibaren Sah ve Cuma günleri 

veriJeceğinden isteklilerin ihtiyaçlarını üç gün evvel inhisarlar merkez depo

suna bildirmeleri. 

(İhliyaç telefonla da kaydettlrilebilir. No. 43799). 

2 - Et'unelerin: 

Her ay almakta oldukları lspirtolarda 1/10/939 dan itibaren her ayın ilk 
haftasına tesadüf eden Salı, Çarşamba ve Per~embe günleri tevzi edilecektir. 

3 - Mucayyer v e elli. lspir to!ju alıcıJarına: 

On beş kiloya kadar olan ihtiyaçlar her gün ve bundan fazlası üç gün ev

vel bildirilmek §artile Salı ve Cuma ıünleri satılacaktır. Sjpariş mahalU: İn-

hisarlar merkez deposu telefon 43799 (7597) 

İstanbul İkinci icra Dairesinden: 1 
Bir borçtan dolayı 39/2342 numa

ralı dosya ile tahtı temine alınan Ka- J 
nape, koltuk, bü!e, masa örtüsü, halı 
ve sehpa 3/10/939 tarihine müsadit 
Salı günü saat 12 den 13 e kadar Bey-
oglunda Kamerhetun mahallesinde 

Kalyoncukulluğu sokağında 103 nu -
maralı apartımanın üst katında satı
lacaktır. 

ZAYİ - Nüfus cüzdanınu zayi et
tim. Yenisini çıkardım. E~ki nillus 

kağıdımın hükmü yoktur. 

1328 doiumlu Neşal oğlu Rahmi. 

--------------
ZAYİ - 838 No. Bisiklet pla

kası kaybolmuştur. Hükmü yok

t ur. Francois Armao 

de görülebilir. 
Fatih 45 inci okul yanındaki e\'leri yıkmak isteyenlerin buna benzer en 

az 400 liralık iş yaptıklarına dair ihaleden sekiz gün evvel Nafıa ınüdürlü
günden vesika almaları lil.zımdır. Taliplerin ilk teminat makbuz \'eya mektup-
ları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (7287) 

TUZLA içmeleri 

Beyoğlu Vakıflar ~1 üdürlüğü nden 
Semti Mahallesi Sokak 

Tophane Kılıç Ali Necati Bey 
> > > 
> > > 

_ ____ No •. _______ cin!o;i 

384 
386 
388 

Kasımpaşa Camiikebir Turabibaba 7 

Dükklın 

Dük.kiın 

Dükkan 
Ahır 

Galata Yenicami Cami avlusu içinde Gasilhane 

Yukarıda ya:t.ılı emlfıkin 31/5/940 günü sonuna kadar kiraya verilmesi açık 

arttırmaya konmuştur. İsteklilerin 2/10/939 günü saat 14 de müracaatları. 
(7554) 

mezkür komisyona gelmeleri ilfin olunur. (3787) 

1 - Şartnamesi mucibince 12/IX/939 tarihinde kapalı zarfla ihale oluna

mıyan 3 adet kamyonun muhammen bedeli degiştirilerek yeniden paı.urlıkla 

eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli (9450) lira muvakkat teminatı (708,75) lirafür. 
111 - Pazarlık 7 /X/939 Cumartesi günü saat 10 da Kabataşta levazım ve 

mubayaat şubesindekı alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnaıneler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık ic;in tayin olunan gün ve saatte ~{ı 7,5 güvenme 

paralarile birlikte mezkür komisyona gelmelerı ılan olunur (7581) 

Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
Karadeniz Hattı Kış Tarifesi 

İstanbuldan 24 Eyhil Pazar günü kalkacak postadan itibaren Karadeniz 
hattında kış tarifesinin tatbikine başlanacaktır. 

Postalar İstanbuldan eskisi gibi Salı \'e Per~embe günleri saat 12 de ve 
Pazar günleri saat 16 da kalkacaklar ve dönüşte bazı iskeleler tevakkuflarının 
iş hacmine göre temdidi hesabile yUZ tarifesine nazaran İstanbula birer gün 
sonra geleceklerdir. (7586) 

Eski Feyziye • 
O gün muhammen kıymetin % 75 

ni bulmazsa ikinci arttırması 9/10/ 

939 tarihine müsadif Pazartesi günü 

ayni saat ve mahalde icı·a olunarak 

en çok arttıran& ihale edilecektir. Ta

liplerin muhammen kıymetin % 7 ,5 

nisbetinde pey akçesile satış günü ve 

saatlerinde mahallinde bulunacak 

memuruna mtiracaa1ler. HAn olunur. 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 19600 muvakkat temi
nat 1470 lira. İhale 30/9/939 Cumartesi günü saat 10 da Ovacıkta 
tabur karargahında yapılacaktır.Şartnamesi her gün TB da görüle
bilir. Teklif mektuplarının en geç ihale saatinden 15 dakika evvel 
komisyona verilmış olması lazımdır. İsteklilerin bildiri1en gün ve 
saatte TB da sat nalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

YATILI 
YATISIZ IŞIK LiSESi KIZ 

ERKEK 

(20563) 

- Allah, Allah, olur şey de
ğıl! Dedi. Meğer çamaşır mese
l 'si nekadar mühim şeymiş. 

Gidlay güldü: 
- Bu kız çok şeytan şey! De

di. 
Her ıkısı tekrar otomobılleri

nc bindiler. Komıser sordu: 
-· Şimd_ nercve gidecegiz ? 

- Hastahaneye' Eğer doktor 
Haddon ~imd. kafı derece iyi
.eşmiş bu un uy orsa, Mıs Bal(gc 
• tin kombınezonları hakkında 
.endis:nc bazı mutemır. m malü-

mat soracaJ'i;ım. 
E nley bu teklifi hoş l(Örme-

r Ji polis hafıycsinin yüzü-
..ıaktı, fakat hastahane~in ka

. .na gelinceye kadar bir şey 
s• ylcıned'. Kapııi': 

- İsterseniz siz yalnız giri-

Zabıta Romanı : 38 
niz, dedi, belki de doktor iki ki
şiyi kabul edecek halde değildir. 

Gidlay bu teklifi kabul etti ve 
içerıve girdi. 

Talebi üzerine kendisini Had· 
don"un od,1Sına götürdüler. Ka
pı açıldığ. zaman, müşfik ko -
nuşan bir kadın sesi i itt oda
ya girince de Meri Detmor ile 
karşı karşıya geldi. 

Genç kız gıfmeğe hazırlanı -
yordu. Polis hafiyfsı yol verdı. 
Fakat bu kısa za-ıaı; içinde in
san fizyonom!sınin mall,'a.!ann:ı. 
pek iyi al ·şmı.ş olan gözleri genç 
kızı ıyice tetk k etmişti. Gidlay 
o dakika Meri hakkında iyi bir 
int"ba edinmişti. 

Doktor Haddon'u bir koltukta 
oturuyor görünce, hayret içinde 
kalmıştı : 

(7166) 

- Süralle iyileştiğinizden do· 
layı sizi tebrik ederim, dedi. 

İki adam, nazikane selamlaştı
lar. 

G.idlay iri yarı, kocaıman bıyık
lı, keskin bakışlı bir adamdı. Yü
zünün hatları ince, dudakları kü
çük, fa kat gözlerinden zeka a
teşi fışluran doktorun yanında 
ağır vücudü ile bir tezat teşkil 
ediyordu. Doktor Haddon sükü
netle sordu: 

- Hoş geldiniz müfeıtis Gid
lay ı Bir emriniz mi var? 

- Eğer müsaade ederseniz, po 
lise ve /Jigiıl z ıbdc hakkında 
sizinle biraz ğörüşme k isterdim. 

Dokltor gülümsiyerek, ha,iif
çe başını eğdı. 

- Polisin hangi sartlar dahilın 
de Jade vermiş olduğumu nazarı 
itibare aldığını zannedıvorum . 

- O halde ifadenızı hiç ve -
rilmemiş telakki ederiz. Ye.ni -
den tahriri bir ifade almaktan
sa. şu mahut gecenin hadiseleri
ni bana şifahen anlatırsanız, mem 
nun olurum. Hafızanız nekadar 
müsaade ediyorsa, .hiçbir tefer
rüatı ihmal etmeden anlatınız. 

Haddon peki der gibi başını 
salladı: 

- Şimdi her şeyi daha iyi ha
tırlıyorum, dedi, acaba birinci 
ifademde mürebbiyemden bah
setmiş miyim ? 

Gidlay gülecek ti, gülmedi: 
- Evet, bahsetmjşsiniz. Mis 

Bagge'nin o gece lbir adama ran
devü vermiş olmasından şüphe
lendiğinizi söylüyorsunuz ve söy 
lediğiniz gibi hadise vaki de ola
bilir. 

Haddon müfettişin yüzüne bak
tı: 

- Demek Mis Bagge"nin de i
fadesini aldınız? 

- Hizmetçinizle konu.:;tum. 
Çok zeki bir kız! Mürebbiyeni
zin bilhassa iç ça)llaşırlarına faz
la ehemmiyet veriyor. Daha doğ
rusu mürebbiyenin ahlakından 

biraz şüphe ediyor. Mürebbiye
nin bu kadar koketliğe meyyal 
oluşuna bakılırsa, herhalde gizlı 
bir sevdası olacak. Galiba bu aşk 
macerası da neticesiz kaldı. 

Haddon kaşlarını çattıı 
- Siz mürebbiyem hakkında 

benden fazla malümat sahibi bu-

lunuyorsunuz. 
- Eh, yaş1 ıca bir kadın oda

sına kapanır da, mütemadiyen 
ağlarsa. bedbaht bir aşk mace
rasına kapılliığına hükmetmek 
lazım gelmez mi? Mis Bagge'nin 
sinirleri biraz yıat lştıktan son
r a kendisile göri4mek istiyoruz. 
Herhalde blze enteresan malü -
mat verir zanediyorum. F akat 
sizin bize söy liye<:ek bir şeyiniz 
var mı? 

- Bunu birkaç kelime ile hü
lasa etmek kabildir. İlk evvela ... 
Geçirdiğim ufak kaza ... Gece -
nin büyük bir kısmını uykusuz 
geçirdim. Yataktan kalkarak, bi
raz fenasetin almak üzere, aşa
ğıya indim. Muayene kabinesi • 
nin kapısına geldiğim zaman, 
Mis Bagge'nin •esini tanımadı
gım bir adamla görüşmekte ol
duğunu işittim. Merak ederek ku
lak verdim. Şiddetli bir ağız 
kavgası yaptıklarını anladım. 
Bu münakaş.anın bence en ente
resan noktası şu idi: Mürebbi • 
yem, dostunu Branclon konağın
da son derece şüpheli bir vazi • 
yette yakaladığını iddia ediyor
du. 

Kayıt için her-

Haddon bu sözlerinin polis ha
fiyesinin üzerinde bıraktığı te
siri anlamak için durdu. 

- Brandon konağında ha? Ha
kikaten enteresan! Hem çok en
teresan! 

Doktor hafiften müstehziya -
ne: 

- İnsana bazı ilhamlar veriyor 
değil mi? Dedi. 

- Evet, evet! O halde bu meç 
hul adamla Brandon konağın • 
daki hadiseler arasında bir mü
nasebet var. Acaba mürebbiye 
böyle bir telmihte bulunurken, 
nasıl kelimeler kuıllanmıştı? 

- Ben yalnız Mis Bagge'nin 
bu adamı oralarda gönnü · oldu· 
ğunu anlıyabildim. Sonra kendi
sinin Brandon konağında ne işı 
olduğu da ayrı mesele! '.Siz icap 
ederse, kerulisinden sorarsınız. 
Söyliyebile<:eğim bütün mesele, 
bu kaclının son derece müteces
sis olduğudur. Plat •kasabasında 
bir şey olsun da, ilk evvel onun 
haberi olmasın, bu mümkün de
ğildir. Birisinin çocuğu doğsa, bi
risi evlense heınan işitir. 

1 Arkası var) 

rnn·~ 
Ankara Radyosu 

- DALGA UZUNLUC.U ~ 
T.A.Q. 11,74 m. UlN lloo. ıt llw. 
T .A.P. Sl,71 m. H U I[.._ it li.w. 

t llt a. 111 llcıa. IH llw. 
·~~~~~~~-~ 

22 Eylül Cuma 
Sa.at 12.30 Pragram ve memleket 

saat aya rı. 12.35 Turk müzifi (Pi ). 

Saat 13.00 Memleke& saat ayarı , a • 
jans ve meteoroloji haber leri. Saaı 

13.15 - 14 Müzik (Karışık provam 
Pi. ) Saat 19.00 Procra m ve memle
k et saat ayarı . Saat 19.05 MüzJll (Danı 

müziii P i.). Saat 19.30 T ürk milztii 
(Fasıl heyeti) . Saal 20.15 Konuşma. 

Saat. 20.30 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haber leri. Saat 
20.50 Türk müzlil: Okuyan: Necmi 
Rıza A.hıskan . Cahmlar: Fahire Fer
san , Refik Fersan. Eşref Kadri. Saat 
21.30 Konuşma (Arıcılık ve balcılık). 
Saal 21 .f5 Müzik (Senfonik müzik 
Pi.) Saal ZZ.00 Müzllı (Radyo orkes
trası) Şef. Dr. E. Praelolus. Saal 23.ot 
Son ajans haberleri, ziraat , esham, 
tabvlliU kambiyo - nukul borsası (11-
al). Saal 23.20 Müzik (Cazband Pi.), 
Saal 23.55 - 24 Yarınk i provam. 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
HALLİ 
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SOLDAN SAGA: 
ı - Karıdan korkan. 2 - AsaleUJ. 

3 - Eşya koyma.k lc:in - Zaman. 4 -
Diğerle"rl. 5 - Mtithi.ş bir hastalık. 
6 - Edallar. 7 - Canlı - Ralı:am. 8 -
Edat • l'enl bir rejim. 9 - Me"bur 
nehir - İlk harf (K) olsaydı meşhur 

. şehi r olurdu. 10 - Calışkan muhar
rir. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
ı - Şarkta b ir şehjr. 2 - P ey • 

ca.mbe.r - İdare etmek. 3 - Elyaf -
Fikir - Sual. 4 - Memleket - Genç. 
5 - Yük (Ecleoce 1eri ) - Sonunda 
(S) olsa yemek. 6 - Bayram - Ma
n ia. - 'Üst perde. "I - Büyük tencere -
Bir tanesi. 8 - Minisı:ı - Dışın ak11ii • 

Deva. 9 - Sonu (A) oba idi orta • 
Bir ru.m ismi. 10 Hayat eser i -
Kömtır. 

- --- ---- --
TAKViM ve HAVA 

9 uncu 
Hicri : 
Şaban: 

Güne!!: 
Öğle: 
İk indi: 

22 EYL'ÜL 1939 :ı :ı 
CUMA 

ay Gün: 

1358 
8 
5.f7 
12.07 
15.33 

265 Eyliıl 9 
Rumi: 1355 
Hızır: HO 
Akşam: 18.08 
Yatsı: 

İmsak: 
19.41 
f.07 

HAVA VAZİYETİ 

Yeşllköy meteoroloji istasyonundan 
alınan malUınata &"Öre hava, yurdun 
K ocaeli böl&"eslnde çok bulutlu ve 
pek mevzii yafışh , Trakya ve Ece 
bölcelerinde çok bulunu. Akdeniz kı
yıları ile eenap dofusunda açık, d l
f er bö1ıelerde buluilu l'ecmiş&ir. R.Uz· 
ci.rlar Akdeniz ve Karadeniz kıyıla

rında '-'enubi, dlfer bölJ"eJe.rde şimali 

istikamette, dof u bölc eterde hafif , 
diier bölg-elerde orta kuvvette esmt, 
tlr. 

Dün İstanbulda hava eok. buluUu. 
ce~mi!f, rtizcar şimali şarklden unl
yede 3 - 5 metre hızla esmiştir. Saat 
14 te hava tazyiki 1016.4 milibardL 
Sühunet en yüksek 27 ,1 ve en düşük 
18.1 santinal kaydedUmL,tfr. 

ZAYİ - Emniyet Şube 4 Mü
dürlüğünden almış olduğum 

31/19559 sayılı ikamet tezkeremi 
kaybettim. Yenısini alacagım -
dan eskisinın hükmü yoktur. 
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K anun! Mümessili ve Neşriyat Dl· 
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Son Telgraf Basımevi. 


