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HARP ŞiDDETLENDi, HiTLER VE ALMAN 
BAŞKUMANDANI GA P CEPHESiNDE •. 

Musolininin Nutku Hitler, Alman - Japon - İtalyan Ve 
Rus İttifakı Y apmıya Çalışıyormuş italya Sulha Çahşırken Kuv
'ihtikarı~ MÜca.' İngiltere Hava Kuvvetleri vetlerini Seferber Etmiştir 
dele En Hayati • 
Bir Meseledir. Karargahı Fransaya Nakledildi "/falyanın Milli Menafiine ':e Anlaşmalara 

Dayanan Siyaseti 1 Eylulde ilan Edilmiştir,, 
İçinde bulundujıunuz bu ki.buslu. 

devirden -harbe sürüklenelim veya 
aürüklenm.iyellın- zaferle çıkmak is· 
tlyorsak, 'J'&pa.caitmız bayati işlerin 

en batında lbtlkirla mücadele mese
lesi ~•lir. 

İhtlkılr, harbi umumi fellik.et.ini id
rak etmiş olan nesil üı.erlnde pok e
lemJi ve ıztıraplı ve ayni samanda 
çok ıtreno hatıralar bıraltmış bir a -
fettir. Biz harbi umumiye, bir Alman 
amJrallnln körük:örüne petiııe takda
rak çak lz'ansllca ve baslretsisce gir

miştik. Harbi cephelerde, baaı ku -
mandanJarım.ızın ook yüksek meıi -
yetlerlne, (ya cad ya fehit olmak) a
llm ve lmanlle ateşe atılan öz Türk 
neferinin, yetişilemez ve tartt oıu .. 
namaz celi.det ve besaletlne rağmen, 
pok fena idare ettik, takat ondan da
ha fena, daha feci ve hatta teni su
rette tda.re ettifimlz -veya daha dot
rusu idare edemeditimJ:r:- ıey de, 
cephe ı;erlslydl. 

Amsterdam, 23 (A.A.) - Alman -
Sovyet hudut hattı bitaraf müşahit
lerin hayretini mucip olmakcadır. 

l\.lüşahitıer. Sovyetlerin Blalyst.ock .. 
Lvov hattını tecavüz edeceklerini 
zannetmekte JdUer. Bu va.dyete e-öre 
Almanlar Gallçya.nın zengin petrol 
mıntakalı.rile Kalucz'dekl PosW ma· 
denlerinJ tabUye etmek mecburiye -
tinde kalacaklardır. Bununla beraber 
iki ordu arawnda çlzllt'n hududun 
kat'i olduiu z&nnedilmemektedir. 

Polonyanın Rusya Jthine olarak 
taksimi genış Alman tabakalarını 

hayrette bıcaknwjtır. 
YENi HÜKÜIET 

Bir Polonya mcmbaında.n verilen 
malümata röre SovyeUer Birlifl Ue 
Almanya arasında blr Tampon dev
let kurulması meselesi AJman Sovyet 
mti%a.t.erele.rlnin mevzuunu ~kil et
mektedir. 

VİLNO LİTVANYAYA 
VERİLİYOR 
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Roma, 23 (Radyo) - Sinyor 
Mussolın bugün Bo;çt yadaki 
Partı ve asKeri birliklerı teftiş 
etmiştır. Duçe Po orılulan ku
mandanını kabul ederek kendı -
sinden alman tedbirler hakkın
da izaJıat alm~tır. Mussolini Fa
şist tcşekküllenn çalışmaları ve 
askeri }Ledbirlerle me gul olan 
zevatla da görüştükten sonra 
bugünkü beynelmilel hadıseler 
arasında İtalyanııı vaziyetını tah 
IH eden bir nutuk söyleıııiştı.r . 

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

ÇEK 
• 
isyanı! 

Almanlara Karşı 
Mukavemet Artıyor 

Times gazetesıne Budapeşte -
den gelen haberlere nazaran Bo
hemya ve Moravyada Almanla
ra karşı p3sif mukavemet devam 
etmektedir. Çekler bu vasıtaya 
müracaat ederek Almanları bo)
kot ediyorlar. 

FRANSIZ BAYRAliI 
Mübaliı;asız denilebilir, ki harbin 

oonlarına dotnı hemen her cephede 
mütemadiyen mailup olarak g•rl 
çekilmeıniz, dahili idarede rösterdi -
ilmlz aciz ve ealletten ve bilhassa 
ihtikar dedlflmlz ı;ayrlmeşru ticare
te müsaade edlşlmlzdop ileri ı;elmlş
U. 

cDaily Ekspress» sazeteslnln Briik
sel muhabiri, oraya dün akşam ıe~ 

(Arkası S üncü sayJada) Yeni 8oV7•1 - Alman hududu 

Duçe ltalyanm sulh içın yap
tığı teşebbüslerine devam eder
ken, zuhuru muhtemel herhangi 
bir hadise karşı.-;ında sarsılma
ması için bütün kuvvetlerin de 
seferber edilmi0 olduğunu söyle
dikten sonra Polonyanın vaz!ye
tine geçmiş ve bu dev Jetin pay
laşılmasından şonra harbin deva
mına ihtimal görme<iiginı ilave 
..tmiştir. MUSGolini İtalyanın bil
.ün taahhüt ve muahedelcrine 
sadık kalacağını söylemiştir. 

Prag'dan bildirildiğine göre ev
velki gece meçhul askerin meza
rına bir Fransız bayrağı dikil
miştir. 

İhtikir yapanların hemen hepsi ise 
Türk mJJJett ve vatanı ile bJoblr a
üka.sı olmıyan bir takım lufeyli, i
mansız, mezhepsiz ve mllllyetsls 
m:ılılükat idi. 

O zamanlar devletL'"l mukadderatı
nı e:llerfnde tutanların başında bu -
lonan Tali.t Paşa merhum, hiç şüp
hesiz pbsan tok namu~tu ve vatanı-
m sa.mimi surette seven bir insan idi. 

Amerika Askeri 
Hazırlık Yapıyor 

60,000,000 Dolarlık Askeri 
Tayyare Sipariş Edildi 

Fakat Talit paşa, kendisi gibi na- ---<>o<>--
muslu bir kaç arkada.şile beraber, fır-

kacıhtın dar v• zincirli çerçeve•' ı-{Amerika Hariciye 
oınde mahsur ve mahpus kaldı, ken-
disinin bu biçare mllreı.in on para -

ıını bile trtJkip etmesine tmkln yok- N D • • B • 
tu. bllikls her irtikabın karşısında Is- a z 1 r 1 u n 1 r 
yan eden bir ruha malik bulwıdufu 
ıüphesizdJ. Fakat sırf şahsi menfaat 
saikastle fırkaya musall3t olan aç röz
lülerdcn l'e onları llfal eden ya
hudllerden yakasını kurtaramadı ve 
ibtikıir denilen iletin milletin bün -
yesinl yılan gibi sarmasına bir tür
lu mİllli olamadı. Bu sınetle hü!-i.nÜ 
idare edildlll vakii arıa kadar yük
se-lmrie namzet olan Türk neferi, 
ct·phede dü man ku~wılle şehit ola.· 
rak deill. fakat İstanbulda 7 kunq
luk ı.;rkcrl 700 kuruşa !iatanlarm ih· 
tikd.rı ytiı:unden, aç ve senı kalmak 
surctile rahmeti rahmana kavuştu, 

Ti.ark mllletı de, harbi umumiden 
kendi Jıe:abına maildp ve Perişan 
cıktıysa, onun bu fel:'iketlne Jııte a· 
sd bu ifetler sebep olmuştur. 

Nutuk Söyledi 
Vaşington, 23 AA.) - Pana

merikan günü münasebetile bir 
nutuk söyliyen Cordell Hull, 
demiştir ki: 

•Memleketlerimizden her bi
ri bugün dünyada milletlerin bir
birine bağlı olmaları lüzumunu 
idrak etmişlerdir. Bu asırda sulh 
ve istikrar biribirinden ayrıla
maz. Dünyanın bir kısmında vu
kua gelecek olan bir felaket kür· 

(Arkası 3 üncü sayfada) Am•rllıa Harlelye Nazırı HDI 

Bugün milletin ve devletin başın
da bulunanlar, bu faciaların bütün 
safahatının şahldJ olmuş, yapılan 

müthiş hataları bizzat &örmüş ve on· 
Jarın elem ve ıztıraı>larını çekmiş 
in~anlardır. Bugün de. harbi umu .. 
miyl dt- unuttur~ak yeni bir badire
ye dü. mek ihtimali ka~ı.sında bize 
en zlyadr eınttlyet ve t"seııı veren de 
işte bu cihettir. 

,__F_R_AN_s_ız_r_EB_L_m_ı ....JI l ..... _AL_M_AN_T_EE_L_m_ı -ı 
Parls. 23 (A.A.) - 23 Eylül sabah 

teblii"i: 

Bertin, 23 (A.A.) - Ordu Başku -
nıandanhğ:ının tt'bllii: 

Lvov kalesi, çekll.meğe başlamış o· 
lan Alman kıtaatına teslim olmuş -
tur. Müstahkem mevkiin ıebrln tar .. 
kında bulunan Sovyet kıta.atma devri 
muamelesine tevessül ed.llmlttlr. 

Zelzele 
Felaketi 

Dikili Ve Havali-

Mussolini nutkuna :;oy!e devam 
etmiştir: 

•- Ben tarihi karar vermek 
mevzuu bahsolduğu zaman söz 
söy !erim. Şmidi boy le bjr vazi
yet yoktur. İtalyanın milli men
faatlerine ve anlaşmalara daya
nan siyaseti ~yh'.ılün birinde ilan 
edilmiştir.> 

M1;1SOLİNf 

Ernest Denis'in heykeline de 
c Yaşasın Fransa• ibaresi yazıl
ıruı;tır. 

Bir Hollanda gazetesinin bil
dirdiğine göre Berlin'de hava ne
zaretinde yapılan bir •uikast ne
ticesinde 30 kişi tevkif edılmiş -
tir. Ayni zamanda biri polis mer
kez bürosunda diğeri gazharu!de 
olmak üzere iki infilfı.k vukubul
muştur. (AA.) 

sinde Yerden Alev
ler Çıkıyor 

İzmir, 23 (İkdam ?\IJ:uhabırin-
ı den) - Dikili kazasındaki zelzele 

pek nadır vukua ııelen felaketler
den biri olmuştur. Kasaba civarın
da göçmenler için inşa edilen 35 
evli hükümet konağı ve 250 bina 
tamamen mahvolmuştur. 

Mussolini nutkunun sonunda 
Almanyanın Polonya mPSelesi -
nin hallinden sonra sulh istedi
ğini söylemiştir. 

Varşova 1 

Dayanıyor 
12 İtalya 

Askerlerini 
Adadaki Fazla 

Geri Çekiyor Kasabarun 3500 nüfusu tamamen ' 
ac;ıkta kalmıstır. Ölenlerin sayısı 
çoktur. Hal.fı enkaz altından ceset 
çıkarılmaktadır. 

Dikilide saat 12.30 da aynca bir • 
zelzele hissedilmiştir. Bu zelzele
den sonra Yazyolu denilen mınta- ı 

kada sıcak sular fı.şkırmağa baş-
lamıştır. 

Çomar köyü batmıştır. Ttışlann . 
dibinden alev fışkırmaktadır. Al
tınova mıntakasında da pek çok / 
tahribat vardır. Bu mıntakada ö- ' 
!enlerin sayısı 13 tür. 7 de yaralı ) 
"\'11rdır. 

A.JANSIN VERDİGİ MALUMAT 

Dikili zelz.elesi felaketi kurban- ~ 
larına yardım için vilayet ve C. \ 
H. Partisi Başkanlığı Kızılay Ku
rumu tarafından alınan tedbirh!r ' 

Alman Tehdidi 

Netice Vermedi 

Alman Generali 
Fon Friç Öldü 

Varşova, 23 (A.A) - Mıralay 
Lipınski, Var..\wa radyosunda 
beyanatta bulunarak Zamosk -
Ravaruska mıntakasında muka
vemetin devam ettiğini bildir -
miştir. Buradaki kıtalar general 
Biernaki'nin kumandası altında 
bulunmaktadır. 

ZEHİRLİ GAZ 
Berlindeki Polonya sefareti • 

nin bildirdiğine göre Alman or
dusu gazlı bambalar, kimyevi mad 
deler ihtiva eden bombalar ve 
daha bazı harp malzemesi bekle-

(Arkası 3 üncti sayfada) 

1 sayesınde açıkta kalan 3500 ki~i- · 

nin kısmen. çadırlara yerleştiril-
1
1 J 

mclerı temın olunn1uş, yaralılar- :" 
1 

dan bir kısmı da çadırlnrda teda · -----
vi altına alınmış ve, bir kısım ya- 1 .--.,ııııııııııııı.,ııııııııııııı. ... 1111111-.ııı ... _-.ııı_ 
ralılar da İzınlr hastahanelerine 1 

nakledilmişlerdir. 

Dik tide sahil fencrcisinin kulil- , 
besile geride bir tepe üzerinde ye- ı 

ni yapılmış olan 35 göçmen evin- ı 
den başka bir tek bina kalmamış
tır. 

KJZILAYIN YARDIMI 

BÜ KREŞTE 
İDAMLAR 

Londra, 23 (A.A.) - Daily Ekspress pzeteslnin yaıdıiına göre, İtalya hÜ• 
kümell Ankaraya mw;llhane fikirler beiledltlnl ıöslermek için on iki ada
daki kuv\•etlt"rlnln sulh zamanı kadrosundan fazla olan me'\-·eudunu ı-eri al· 
maya ba lamı tır. 

Bu tedbirlerin mı.ihlm bir taviz tetkll ettlilni yaıan mezkiır ıaıete, İtal~a
nın Balkan memleketleri tarafından Komaya kartı b ·lr-nen şüpheleri haleye 
ealqmakta olduğunu ilıive ediyor. 

lngiliz Hava Kuvvetleri Karargahı 
Londra, 23 (A.A.) - istDıbarat nezareti, İncille.re bava 

kararıaıııııın Fran.uya nakledilmif oldniııııu bildirmektedir. 
Efradın maneviyatı mü.kemmelcllr. 

Günün Tenkitleri 
BARBARLAR 

B:ıh Asya ile doiu Avrupada yer- ı 
leşmiş olan birfok mllleUerle İtalyan
lar ve l unan1ılar ayni nnlln e\·hit
larıdır. Herhalde A\·rupa tarlhlrrtnl 

yazan murUUler, l'unanhlarla İtal-
1 yanları. adlarım Sicilya adasına ve

ren Siküıterl. )fakedonyalılarla Eplr
lllerJ, Eıe Juyılannda sakin olan dl· 

fer mHleUerJ bJrJbirlerUe akraba a4,

dedlyorJar. 

OnJar beşerJ.reti iki kısma ayırmı, .. 
ıardı: ı:·unanlılarla Barbarlar. Barbar 
dtm<'k ı.·unanra konu mı)'an demek
ıı. 

Gel zaman &'it zaman vahşi ve hat
ta yam~·am mefhumunu içine alan 
Barbarın tam anlamı s.a.drce cGayri 
Yunan» dır. 

l\lllletln mukadderatını, ıönü11e· 
rin ıcmaile, eline almı'j olan İsmet 
İnönü, nıcmlekette lav.ilet ve ismete 
müsteıUt yeni ve çok parlak bir de
vir açmıştır. Onun hükümetln ba.:-;a
na ı;etİrdİ,if:tlellk Say~am, memıe -

• "lı~e )ıaş1' b"fına seciye kuvvetinin 
, .Ufl'!; ··', il' (Arkası 3 üncü sayfada) 

'• ;: · _ ·~~ ·•·• o;:auzziY AZADE 

Sarre'nln farkında Fransızların 

zaptetmiş olduiu mevzilere karşı dün 
akşamüzerine doğru, düşmanın yap. 
tıtı blrkao teşebbüs tardedilmlştır. 
Geeeleyln cephede ve bilhassa Sar .. 

re ne Zvetbrucken'in cenubu rar .. 

blsinde mıntaka arasında ve La Lau

ler üzerinde büyük bir lopçu faallJ'<

ıı olm1111w> 

ŞlddeUe mukavemet eden düşman 
He eettn muharebelerden sonra Al -
man kılaah dün V~va ile Modlln 
araıında Vlstül'ün cenubunu takip e~ 

Yer sarsınbsı yüzünden Dikili 
va havalisi halkının maruz koldıiı 
felaket dolaYJ5.ile Kızılay cemiyeti 

(Arkaıı S üncü sayfada) 

Kalineskonun Cenazesi 

Bugün Kaldırılıyor 
(Yazısı 3 üncü sayfada) 

Buna mukabil hrlstlyanlıktaıı cok 
evvel Ere kıyılannda. medeniyet tu
ran Yunanlılar kendilerini herkes· 

ten a1rı bir millet ielülı:I ettııor. Ya
nanca konutmayanJar Yunan dettıctt • 

Yunanlılar Lidyalı.fara tunun iefD 
Barbar dlylp savaş açtılar; Lldyalı

lar bunun i('lo Farsları Barbar telik· 

ki edip bofazlaıWar. 

İki üe bin sene önce blribirltrlnlD. 

(1::'a:r:ısı 3 üncü •»fada) 

SELAMİ izzı:T SllJ>ES :"Y • - ' . 
Velid (Arkaıı S üncü aayfada) 
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f CrlZLl fAALiYETi No: 42 

Hatıratı Yazan : M. M. Grupu 

Müfettişi Em ek 1 i Genera 1 

Reisi Eski Topçu 

Kemal Koçer 
===== ================ 
Basri Sizi TaAİbe Memur Edilmiştir, Bu 

Hainden Sakınınız, Dikkat Ediniz 
Bir gün bu zat müracaat

la muntazam bx surette mühim 
muhabereleri a'.ıp vereceğini te
min etti. Filhakika, ilk ~len ve
sikanın, maksada çok elverdiği 
anlaşılmıştı ve bu mühim muha
,berenin üç ay çalınmasına imkan 
elvermişti. Bu zat taltif edLdi. 
Muhabereyi ça.!anın adını tespit 
etmek, bizi pek aliıkadar etmi -
yordu ve bu uğurda inceleme -
!er yapmak ta uygun görülme 
mişti. Bu muvaffakıyet, ikinci 
bir ferde söylenen sırrın sızabi· 
leceğine da.r olan kanaate kuv -
vet, bize de iyi bir ders veriyor
du Lavrens diyor ki· .sırrımı 
kapalı odamda da yüksek sesle 
kendi kulağıma söy'liyemem! •· 
Vaziyetinden emin ve çok mağ -
rur bu düşman makam muteme
dinin kazanılacağını hiç düşüne
m.yecek kaaar gafildi. 

Hele yurda karşı yapılan hiya
net;er mutlaka cezalandın! -
malı idi. Mustafa Sagirle İstan
bulda temas eden yüzbaşı Hak
kı Mehmcde bu Hintlinin şüphe
li olduğunu söylemişti, grup bu 
haini Anadoluya göndermiye de
lalet e\med.ği gibi nazarı dik -
kati de celbetmişti. Hakkı, Bul
gar;,ıanda \ken bu vaziyeti tes
pıt etmişti. 
Doğruaan doğruya veya bilva

sıta düşmanlara, muhalif züın -
relere ıemas eden veya bunlara 
a.et olanların tespitine muvaf
fak olunabilirdı. Anadolunun on 
b'r kapısı isim ve resimlerile 
tespıt edilen bu şahıslara kapa -
tı.mıı;tı. Zengin albümlerde bu 
sf:rnamenin hal tercümeleri de 
münderıçti Hamiyetli Türk yav
ruıarı bulun kabilıyetlerin; ve 
zekalarını ispat ediyorlardt. 

Düşman cephesine dair de 
malılmat alınıyordu. Bir defa da 
propaçanda organları, düşman 
kuvvetini aşırı mıktarda göster
mek suretile bir kanahm<Zdan 
yanlış bir haber de vermişti. 

Kendi hesabımıza çalışan bir 
gaıete, .bir defa vukuat sütunun
da verdiği bir havadisle az kal -
sın teşebbüsü akamete uğrala -
caktı. 

Bize ait evır~n çalındığına. 
daır olan malt'.ıınaL tam vaktnide 
alındığı gibi bu evrakın alınan 
fotoğrafisı camlarile beraber kur
iarı 1m ııı tı. 

Yazı işlerinin çoiiunu istihba
rat teşkil etmekte idi. 

Evrak naklinde ve muhafaza
sında Türk kadınların.dan isti· 
fade edil.ıılişıi. ŞükCıie Nihalle 
kardeşı Muhsinenin hizmetleri 
sebk etmiştir. Vaziyetile dikkati 
hiç çekmiıı.en evimdeki hizmetçi 
kızın, çok va.kit:er evrak taşıdı· 
ğ,nı ve aldığı vazifenin ehemmi
yetini idriı.k edebilecek yüksek 
karakterde o!duğunu zikretmeli
yiın. 

Mühim evrak. korye He İnebo
lu üzerinden Ankara.ya gönderi
lirdL Muhaberatımız hi.ç bir an 
tehlikeye uğramış değildi. Ev· 
!erimizde mühim evrakı bulun
durmamak kaide [di. 

Grup, istihbarat sahasında da 
azami hizmetler ifa etmiştL Bu
rada tafsilatı uygun bulmuyo-
rum. 

• •• 
Bit- gece Bostancıda araba ile 

kıt'asına giden bir İngiliz ça
vuşu meçhul kimseler tarafın
dan öldürülmüştü. Sadi Beyden 
sordum, katili yirmi dört saatte 
bulacağını temin ediyordu. İs -
tanbul emniyet memurlarına gü-

veniyordu. Bu cinayeti gizli bir 
teşkilin hazırladığı bir sabotaj 
gibi kabul edenler vardı. Filha
kika Sadi bir gün içinde cinaye
tin failini bu.'.du. Teslim etti. Bu 
cüretkar, Türk değildi. Bu gibi 
iğrenç hareketler, tabiatile teş
kilatın takip ettiği mesleğe ya
kı:;amazdı; askerin parasına ta· 
ma edilerek, öldürüldüğü anla -
şılmıştı. 

• •• 
MUDANYA MÜZAKERELERİ 

SIRALARINDA 
Telgraf başında Bursadan bir 

arkadaş istediler, İhsan gitti ve 
döndü. Grup idare heyeti üyele
rinin selametleri teın<n edilebil
mek için, Bursaya gelmeleri ih
tar buyrulmı·.;:. İhsıın da derhal 
hareket edile~\:ği cevabını ver
mişti. 

Merhum Mehmet: 
- Bu cevap, şerefi muhildir. 

Git, ayrılmıyacağımızı tekrar bil 
·dir! 

Dedi. Gruptan hiçbir fert İs
tanbuldan avrılmamıştı. Ancak, 
her ihtimale karşı, ihtiyati ted · 
bir !er alınmıştı. 

TAKİBAT 
Bizim hesaburuza istih_barat te

min eden bir arkadaşımız, cep· 
heyi tamamen değiştimniş, iti
mat telkin etmiye başlamıştı. Bu 
adam;n hayatı çok karışık geç
mi>;tL Hürriyet ve İtilii.fın da si
lahlı gözdelerindendi. Bir arka
daşın akrabasıdır, daima okşa 
yan bana da merbuttur. Onun 
elile bize fenalık geleceğini hiç 
te düşünmemistik. Birçokları, 
artılı: muvaffak olmaya Jıaşladı
i>ımız o günlerde kendisinden yüz 
çevirmiş olmakla beraber biz te
ve~ühümüzü ondan esirgeme -
miştik. M., bana müracaatla ta
kibiıne, ilk işaretle Mehme1le 
birlıkte derdest.imize memur e
dildiğini anlattı. Mudanya mü -
zakeresinin akameti halinde fi
liyata (!.eçeceklerini de ilave et
ti. Mes'ut net.iceyi almakta oldu
ğumuz bir sırada bu genç deli
kanlının yarın lazım o'.acak kim
seleri kazanmak sevdasına düş
tüğüne hükmettik. 

Ayni gün 911 den.beri Han -
verde arkadaş olduğum kayma
kam Fethi de geldi ve şöyle an
lattı: 

-- Biliyorsunuz, kardeşim Bas
ri düsman hesalıına çalışıyor. 
Bugün mahallenizde Şevkinin 
evini kiraladı, sizi takibe me -
mur edilmiştir. Mudanya muka· 
velesi bir netice vermezse, fe
lakete düşebilirsiniz, bu hain . 
den sakınınız!. 

Haber, muhtelif membalardan 
alınmıştı. Fethi M i de tanımaz· 
dı. Takibe uğrayan diğerleri de 
vardı. 

Fatihte bir arkadaşın evinden 
istifade ediyorduk. Artık o ev • 
den de şüohelenerek, akrabasın
dan birinin evinde ihtifa ettik. 
Mukavele, imza edilmişti. Biz de 
yeniden serbestiye mazhar ol -
duk. 

Şüphesiz, bu vefakarın iyili -
ğini unutmuyoruz. 

YILLARDAN SONRA BİR 
TEFERRÜÇ 

Krosta, felaketlerden kurtula
rak dönmüştü. Dostum Kalçi, 
,ırüzel yatile b.ir boğaz ve Ada 
seferi yapmamızı ötedenberi dü
şünüyordu. Mes'ut bir günde bi
ze bir eğlence tertip etmekte ıs 
rar edip duruyordu. 

(Ark<tsı var) 

Eski Eserler 
Muhafaza · 
Edilecek 

Maarif Vekaletti Bu İşi 
Müfehassıslara Yaptıracak 

Müzeler umum müdürlüğüne 
bağlı o1an eski eserleri koruma 
cemiyetinden layıkile istifade e
di'.emedigini gören Maarif Veka· 
!eti, cemiyet elemanlarını değiş· 
tirecek, azalarını mütehassıslar
dan mürekkep bir hale koyacak
tır. 

l K O A M 

Yeni Sanayi 
Odaları 

Açılacak mı? 

iki Vekalet Tetkik Nefj

cesinde Karar Verecek 
İktısat Vekiı.leti teşkilat kanu

nu mucibince, lüzum görülen 
yerlerde. birer sanayi odası açı
lacaktı. Iktısat Vekaleti bu kara
rını tatbik etmek için, aliikadaı·
ların fikrini sormaktadır. Ticaret 
odalarının fikrine göre ticaret o 
dalarının mevcut olduğu bir yer
de, sanayi odasına ihtiyaç yok -
tur. 

Ve ihtikar 
Hile Yapan 

Tacirler 
İhtikar Kanununa Göre 

Cezaları Kim Verecek 
ihtikar ve hilekarlık yapan ta

cirler hakkında bir kara liste 
tanzim dmek fikri gün geçtikçe 
kuvvet bulmaktadır. Ticaret o
dalarının bu yolda bir liste ha -
zır:amak için kanun saliı.hiyet -
!eri vardır. Fakat şimdiye kadar 
hiçbir Ticaret Odası, bu sal;l.hi
yeti tatbik etmemiştir. Maarif Vekaleti, Üniversite 

rektörlüğü ile temas etmekte, 
eski eserlerden anlayan profe -
sörlerin tarihi eser'. erimizle ya
kından temasa gelmelerinin te -
mini istemektedir. Eski eserle -
ri koruma cemiyeti ile Sultan 
Mahmut türbesinde bulunan es
ki eserleri tasnif komisyonu aza
ları değiştiri:ecek, yerlerine mü
tehassıslar getirilecektir. 

Esasen Ticaret Odasının diğer 
bir ismı Sanayi Odasıdır. Yeni
den 3anayi Odası kurulmasına 
lüzum yoktur. J 

Fabrikatörler ise, ~imdiye ka- 1 
dar Ticaret ve Sanayi Odalarının 

Yeni hazırlanan ihtikar kanun 
layihasına göre, muhtekirler hak 1 
kındaki cezaları tertip etmek sa- 1 
lahiyeti valilerin riyasetindeki ' 
komisyonlara veri°mektedir. Bu 
kanunun hükümlerine göre, Ti
caret Odalarının kara liste tanzim 
etmek hakkı kendiliğinden orta
dan kalkmaktadır. 

ViLAYET ----·-
Yeni Tayinler 

Silivri tahrirat katipliğine Ça
talca tahrirat katibi Hilmi, Ça
talca tahrirat katipliğine Şile tah
rirat katibi Şerafeddin, Şile tahri
rat katipliğine Büyükçekmece 
tahrirat katibi tayin edilmiş! ir. 

--oOo--

Dahiliye Vekili Gitti 
Dahiliye Vekili Faik Öztrak 

dün vılayette meşgul o'.muş, Va
li ve vilayet jandarma komutanı 
ile şehı~izdeki jandarma teş
kilatını teftiş etmişi ir. 

Faik Öztrak dün alqıamki eks
presle Ankaraya hareket etmiş
tir. 

--oOo-

1BELEDIY~ 

6ir Pf üracaat 

1 sanayi erbabına faydası olmadı-
ğını, bu yüzden Sanayi Birlikleri 

ı
. diye ayrı teşekküller kurmağa 

mecbur olduklarını ileri sürmek
tedirler. 

İktısat ve Ticaret Vekaletleri 
tetkikatın neticesine göre karar 

- vereceklerdir. 

DENiZ 

Kış Tarifesi Baş'adı 
Bugünden itibaren Deniııyol -

!arı ida;....;i kış tarifesine başla -
mıştır. Yeni tarifeye göre bugün 
Karadeniz seferine çıkacak olan 
vapur saat 12 de ka1kacaktır. 

Doğu Vapuru 
Beynel!lli'.el vaziyetteki tahav

vül üzerine Almanyada kalan 
Doğu vapurunun ne zaman ge
leceği belli değildi.-. Vapuru te
sellüm etmek için, Denizyo !arı 
idaresi müdürlerinden bir;, Al
manyaya hareket etmiştir. 

Beş yüz bin lira sermayeli bir j 
firma .be'.ediyeye müracaat et
miş, kömür depoları inşa edece
ğini bildirmiştir. Firmanın mü
racaatı tetkik edilmektedir. 

Bir Motör Batlı 1 

Sakarya ismindeki yolcu mo • 
törü dün sab~h Kadıköyünden 
gelirken Sarayburnunda birden
bire dümeni bozulmuş ve sahıl· 
den yakında ge-.lmekte olduğun
dan mo.ör dağruca karaya çarpa 
rak batmıştır. 

l<onservatuar,n Programı 
Konservatuar müdürü Yu -

suf Zixa konservatuarın yeni 
sene T,>rogramıru Valiye vermiş
tir. 

Pasif Kurunma 
Şehrin pasif korunma işlerin

de beş bin kişiye lüzum vardır. 
46-47 yaşındakiler kafi gelmedi
ği takdirde daha yukarı yaşın
dakiler alınacaktır. 

--oOe>--

NAFi,,_ 

Nafıa Vekili Geldi 
Nafıa Vekili General Ali Fu

at dün sabah Ankaradan şehri
mize gelmiştir· 

--o O o--

LI i!AN 

Raufi Yalovaya Gitti 
I. .. iman iş!etmesi umum müdü

rü Rauii M!\nyas Yalovaya git-
nııstir. 

--oOo--

Haliçte br Kaza 
Akçakoca lımanına bai{lı Akay 

motörü Çekmece önlerinde Bar
tın limanına ait Namazgiilı motö
rünc çarpmış, iki motör de muh · 
telif yerlerinden parçalanmışlar
dır. 

- --='--==-~==='-="==-==--=-: ........................ : 
ı , .................. : ı 

: ; SO.<UYORUZ! : : 
ı ı .• - .............. ı ı 

i Buğdayların Fiatı i 
ı Edirnede o'~n okuyucuları - ı 
ı nuzdan l\lacit Ozgören bir mektu- ı 

ı bunda diyor ki.: ı 

ı «- Edlrnede zahire borsasında 
• pirinç kadar güzel buğdaylar dört ıı 

kuruşa satılırken bir kilo ekmeğin 
ı fiatı sekiz kuruş otu..z. paradır. 'far- ı 
; lasından bize bin zahmetle çıkar- ı 
ı dığı mahsulü ucuza. satan köylü- ı 

ı nün buğdayını daha kıymetlen - ı, 

ı dirmek imkinı yok mudur! ı ı 

Biz ekmeği 10 kuruşa yiyelim, 
ı fakb buğdayın kilosu '1 kuruşa. ı 
ı olsun ve bu da köylünün cebine : 
ı insin.. : 
ı Okuyucumuzun mektubwıu neş- ı 
ı rederken Ziraat Bankasının huğ - ı 

ı day flatııu düşürmemek içiu r.ıu:ıy ı 

ı yen fiata buğday topiıyacaiuıa da- ı 
ir bir karar çıkanldıi'ını hatırlı -

ı foroz. Acaba Edlrnede bu karar ı 
ı tatbik ~dilmlyor mu? ı i Soruyoruz ! ı ........................ J, 

----o~u----

M 0 TEFE R ft l K. 

Fransadaki Tal9beler 
Fransada tahsilde ,bulunan 500 

talebemize de memlekete dönme 
!eri bi'.dirilmiştir. Bunlardan ilk 
kafilenin bu sabah gelmesi bek
lenmektedir. 

Ekspires Geç Geldi 
Avrupa Ekspresi Avrupa hu

dutlarındaki sıkı kontroller yü
zünden dün sabah ancak 10 da 
gelebil'l!istir. Ekspresle Ber'.in
den İran ve Irak talıebelerile tüc- · 
carlardan mürekkep bir kafile şeh 
rimize gelmistir. 

Efganistanın M. Cemiyeti 
Deleg6si Geldi 

Efgan is tanın Mil.etler Cemiye
tindeki daimi delegesi Aziz Ab· 
dülhamit Han Avrupadan şehri
mize gelmiştir. 

Motörıar Çarpıştı 
15 tonluk Nimet mo~örü Kaı-a

köyde Han önünde bağ:ı duran 
Alay motörüne çarpmış, kıs -
men parçalamıştır. 

--oOo-

T l CAR ET 

Dünkü Toplantı 
Romanya ile aramızda bir 

ticaret anlaşması yapılacağını 
yazm;ştık. İstanbul Ticaret Mü -
dürlüğü, Roınanvayla iş yapan 
tacirleri bu toplantıya davet et -
miş, kendilerinden izahat al -
mıştır. 

---000---

AD L l YE ------
Yeni Bir Kanun 

Adliye V~kili mahkeme harç
larının indirilmesi için yeni bir 
kanun liıyihası hazırlamıştır. 

Bu kanun ile bazı mahkemP. 
harçları yüzde 50 nisbetinde ten
zil olunmaktadır. 

-o'o---

POLiS ------· 
Zehirlendi 

Hırkaişerif civarında mukim 
Fatma isminde genç bir kadın 
dün yediği köfteden zehirlenmiş· 
tir. 

Bıçakla Yaraladı 
Fatihte oturan Şükrü kayınbi· 

raderi İsmaili sol omuzundan bı
çakla ağır surette yaralamıştır. 

• 
EDEBi ROMAN: 24 

1 dikten sonra is•erse bir güzel ze· 1 İhtiyar kadın sözünü yarıda kalen büyük bir neşe ve samimi-
hırlesin. bıraktı. Birdenbire şu son gün - yet içinde geçııriştL Yenilen ne-

1 l - Peki, Galip, dediklerini ya- !erde üstüste gelen uğursuzluk fis yemekler, içilen hadsiz he -
parım. Amma yavrucuğum, yal- alametlerini hatırlamıı;tı. Eğer sapsız içki, açılan şen, cazip, mü· 
varırım sana artık yeter, içme, onlar olmasa kendisi de Galip gi- bahase mevzuları herkesin key-

1 bak şişe yarılandı!... bi Unur ailesinin darbımesel fini yerine getirmiş, herkesin ta-
- Bir tek kadeh daha, söz ve· 1 hukmc.nc giren ta!iine .güvenip lakatini artırmış, herkesi coştur 

ri~·orum sana, şu bir ıek kadehi bu badireden nasıl olsa kurtula- muştu. Nihayet meyvalar da ye-
de icıikten sonra giyinıp a!jağı· caklarına inanacak. müsterih o· nilip bittikten sonra ev sahipleri 
ya ineceg.m. lacaktı, amma gel gelelim şu men- kahvelerin balkonda içilmesini 

Peyman, yatak odasma dön - huş vak'alar insanın aklını fik - teklif ettiler. Davetliler ikişer ü-
Birkaç parça elmas, bir iki ı - Onlar da köşk ile beraber düğü zaman yüzünün bütün a- rini altüst ediyordu. Her ne ise çer kişilik gruplar halinde, bi-

kıvmetli eşyası da satılsa yine bu merhun, bir tek iskemleyi el - J da le.eri takallüs elmiş gibiydi, şimdi bundan bahsedip te za - nanın cephesil;!.i baştan başa l<ap 
menhus borcun faizini bile kapa- den çıkarmama imkan yok. Ma- sadece dudakları hareket ediyor- vallı küçük meleği üzmenin, !ayan geniş tarasaya çılop ra -
tacak kadar para elde edilemiye- amafih sen merak etme, bu işin du. Ara kapıyı dikkatle kapadık endişeye düşürmenin münase - hat hasır koltuklara gömüldü-
cekti. · dan sonra ihtiyar kadına döndü: beti yoktu. İhtiyar kadın müle- !er. Köşkün ön bahçesinde asir-

İhtiyar kadın "Ög"üs """iı·di, içinden elbette bir yo.unu buıup kkil" b' ta 1 b 1 

Karlı Bir Kıs Sabahı 
-====ı; Selami izzet - Mefharet Ersin ı 
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ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi I 
Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 38 !•w ı= 

•-1 
Hekimler, Atatürk'ün Başucunda Var Kuv

vetlerile Kriz'i Ônlemeğe Çalışıyorlardı 
Ebedi Şef, duyduğu derin ız

tırap yüzünden bunun ne suret
le olursa olsun alınmasını, ken
disine bu kadar ağırlık ve üzün
tü veren bu halin bertaraf edil -
mesini istiyor, tıp ıse buna ya
naşmıyor, suyun dağılmasını te
davinin neticesin• bırakıyor, 
(Tahammül gerek) formü;ünü 
ortaya koymuş oluyordu. 

Hekimler bu vaziyet karşısın
da ne yapacaktı? Atatürkün ira
desine mutavaat yine onun çok 
kıymetli sıhhatini tehdit ede -
cek mahiyette olduğu içın evlevi
yetle muta bir hüküm halini ala
mıyordu. 

Suyun hacim ve kesafeti ise 
Atatürke ıztırap çektirecek bir 
hal aldığı için: yine çok sevilen, 
uğurunda can verLmekle \ered
düt edilmıyen Atatürk için, o
nun aziz vücudü için, ona ıztı
rap çektirmemek için mutlak bir 
hal şekline J;ıağlanması icap eden 
bir zaruret vaziyetinde bulunu
yordu. 

Ne yapılacaktı? 1 
İşte. tıbbın aciz kaldığı bu ha

dise karşısında hekimler tefer- 1 
rüatile seferber ettikleri hekim· 
lik bi gilerini yokluyorlar, iki
sinin or' ası bir sistem bulmağa 
çalışıyorlardı. 

Avın 15 şine kadar bütün gün
ler bu vaziyette hekimlerin teda
vi ve dimaf( meşgalelerile geçti. 
Atatürk yine rahatsız, yine ya -
takta bulunuvordu.. Akşamları 
bir derece fark ile kendisıni gös· 
teren ve devamlı surette Ebedi 
Şefi üzen haraPet, kah sıklaşan 
kah seyrekleşen teneffüs şekli, 
ve bununla artıp eksilen nabız
lar politika ve idari meseleıer u
zerınde derin bir alaka i.e meş
gul olmak arzusunda, bulunan 
1'oeaı l;efı bu ıst<-ginde devama 
bırakmıyor, Atatürk anc;.k ar;,
da sıhhi vaziyeti müsaade ettik
çe meşgul o.abildiği kadarla ik
tifa ediyordu. 
Sıhhat vaziyetindekı bu tena

kus, anormale doğrn s~yir teş· 
rinievvelin 10 u - 16 sı urasında 
mühim bir krize 32bep te~kil -et
ti. 

Krizden evvelki hadise'.eri de 
zikrettikten sonra Ebedi Şefin 
son günlerinde ve hastalık saha
sında en mühim hadiseyi teşkil 
eden 16 İlkteşrin günü başlayan 
hazmi ve asabi arazla müterafik 
krizin izahına geçelim. 
Teşrinievvelin 15 inde o zaman 

ki Başvekil· Celal Bayar saat 11 
de Ankaradan İstaııbula geldi: 
He,.darpaşa garında Vali, ku -
mandanlar, İstanbulda bulunan 
veki:Jerle mebuslardan mürek
kep bir istikbalcı heyeti tarafın· • 
dan karşılandı. 
Başvekille beraber Milli Mü • 

dafaa Vekili de İstanbula gelmiş 
bulunuyordu. 
Haydarpaşa garından çıkar çık

maz dogru Acar motörile Dol -
mabahçeye hareket eden Başve
kil Ebedi Şefin sıhhat vaziyetini 
daha garda iken istikbalciler a
rasında bulunan umumi katip 
Hasan Rızadan sordu. Umumi 
katip verdiği cevapta Başvekilin 
İstanbuldan son ayrıldığı bir haf 
ta evvelkinin ayni olduğunu an
lattık sonra doktorlaı-ın fikir ve 
mütalealarını, endişelerini de zik 
retmek suretile Ebedi Şefin sağ
lık durum undaki esaslı düşün -
celeri tebarüz ettirmişti. 

Basvekil daha garda aldığı bu 

ber gidip geliyorlardı. Bu gece 
hakikaten misline ender tesadüf 
edileıı harikulade gecelerdendi. 

Pakize etraftaki konuşmalara 
allı.kadar oluyormuş gibi görünü 
yordu; fakat kendini tama.mile 
bu harikulade gecenin sihrine 
bırakmıştı. Ne söylenen sözler 
kulağına giriyor ne de kendisinde 
liı.kırdıya karışmak isteği duyu
yordu. Bir aralık kendini Yusuf 
amcanın yanını!_a buldu. Genç 
kadın nedense bu nevi şahsına 
münhasır garip ihtiyardan pek 
hazetmişti. Onun için biraz ev -
ve! lıirdenbire üstüne çöken ses-

1 etraflı haberden hiç te hoşlaıı.ma" 
dı. Yüzündeki derin düşünce çiz 
gilerile mo~öre atladı, Dolmabah
ceve P-e!di, Ebedi Şefin huzuru
na çıkmak isteğini anettirdi.. 

Ebedi Şef çok rahatsız bulu
nuyordu. 

Bir gün evvel başlayan zafi
yetin artması 15 teşrinievvel pa
zartesi günü had şeklini alınış 
seri bir inkişafla krize doğru i~ 
ler:iyordu. 

Hekimler dairede tcıplanml•
lar, Ebedi Şefin başucunda teda
vile uğraşıyorlar, kr!Zi önleme
ğe var kuyvetlerile say ediyor -
!ardı. 

Lakin 38,5 dereceyi gösteren 
hararet'.e yatağında uzanmış bu
lunan Ebedi Şef gözlerini yum -
muş, değişen nefes adedile hız
lı hıızlı nefes alarak karyolasın
da yatıyor, hafif hafif çıkardığı 
bir sesle duyduğu ıztırabı ifadf 
ediyordu .. 

Herkesin gözleri dolu do'ı:, 
du ... Sanki Atatür.kün çektiği ız
tırabın birkaç kat fazlasile muz 
tarip imisler gibi bir sessizlik 
ve elem havası içinde işlerile uğ
raşıyorlard: .. Acaba sirozun bu 
seyir ve inkisafı takibinde her 
hangi bir ihmal veya geç teşhis 

·amil ve müessir olmuş muydu? 
(Arkası var) 

. . 
~· . ~. .. . ' 

Pış .~Politi~a': 
-11~· 1•. ;. ,..-

Italyadan Gelen 
Sulh Sesleri 

cPofolo d'İtalia> K'&zetesi, Lehistan 
işgalini, muharip büyük devletlerin 
BaşvekUlerlnln, Hltler'in nutuklannı, 
arzuları, kararları tetkik ederken, 
dünkü Lehistanın artlk diriltilemi -
yeceflni, Fransa ve İngiltere ordu -
tarının Berllne kadar gltmelerlle da ... 
hl mümkün o1amıyacafl01, Rusya iş
gal ve himayesini, ihmal ile &"•çllk -
lerinl, Almanya hakkında serdedilen 
lddlalann ve delillin Sov:reUer hak
kında tekrarlamnadı,fım söylüyor, 
bilfarz mağlUp edilecek Alman.yadan 
sonra, Lehlstanda karşalaşacakları 

Rusya Ue de harbe girlşmeğl göze a
lamıyacaklarını anlatıyor. 

Bizim eski mecellenin, «Mini zail 
oldukta, memnu avdet eder.», mad
desine l'Öre düşüncelertnı bildiriyor. 
Lehlstana verilmiş ga.rantlyl yerine 
&"elirmek için başlanan harbe, İngil
tere ve Fransanın devamına mi.na., 
mantık kıı.lmadığlnl, Fransa ve son
ra İngiltere ile mnhasamaıa devam 
arzusu olmıyan Bitlerin niyetlerine 
cöre, İngiltere ve Fransanm harbe 
devamJarı, harabi sefaJei, feliketJe ... 
rin çoğalmaslndan başka bir netice 
vermiyecektir, neUceslz harp cina -
yetinin bir gün evvel bitmesi 13.zım
dır, diyor. İtalyanın dlier cazeteıer
deki neşriyatı da bu tarzdaaır. 

İngiltere ve Fransa Başvekilleri, 
söyledikleri nutuklarda, bu yoldaki 
tezleri ve teklifleri reddeylediler. Bü
tün bu cihetler, muharip hüküm.etle
rin bilecekleri, karar verecekleri iş

lerdir. Bis, bu husu.s'4kl hıidiselerl 

ayni İtalyanın ll\zeteJerl, siy~ mah
fellerl, Arnavutluk hududundaki Yu
nan ve İtalyan kuvvetlerinin gerJ çe
kllmesine dair verilen karar üzeri
ne, Yunanistan gazetelerinde, siyasi 
mahfellerinde, İtalyan lehine yapılan 
samimi, mühim tezahürleri memnu -
nJyeııe kaydediyorlar ve İt.alyanm, 
yeni harpteki bitaraflık kararlle, son 
hidise hakkındaki Türklyede busııle 
geJen memnuniyeti de ili.ve ediyor ... 
lar. 

Türkiye • İtalya arasında 1930 da 
imıalauan dostluk ve ademi tecavüz 
paktı bozulmamıştır. Türkiye deva -
mını ister. 1936 da kurulan Bal\<an 
antanll, 1938 deki Türklye - Yuna • 
nlstan mütekabil yardım paktı, İtal
ya aleyhine ınütevecclh dei'lldlr. 

"' ,,., k - . ed . k. - ı·şı·tıı·n deiiı'I mı·•. Dedı·. ve ane ır vıra . aşını sa - dide çamların ÇJ"rçeveledig"i eski içinden: cAman Yarabbi sen mer- çı acagız, sana yemın erım ı, " lı k ...... b't' d. 1 h Is 
. eıkacaiiız. Unur aı'les•.·nı·n taıı·ı· Dilbeste b.aşını salladı. Sonra yara sozunu . ı ır ı: tarz fiskıye i avuz emsa iz bir hamet et!· di"e yalvardı. Icerde ' " s· b' - .. .. .. . , ık h d k · ki du'·ou"k omuzlarını kaldırıp başı- - ız ızım sozumuze ınanın ay ••ıg"ının altında kocaman bir Galiple karısı hiila münaka~a e- aç tır, em e o aJar aç ır ' k" .. k l k .. l" .. .. f h .., 

1 ki. bu art .'· ,bu cı·varda dı·ııere ' nı biraz daha dik tutarak azim- uçu me e " gon un uzu era gümüş ayna gibi ışıldayor, ılık 
diyor ardı. Peyman titrek bir "' t ı Ali h b" ·· kt·· B. · b 

i sizliğe rağmen onunla konuş -
makta tereddüt etmedi. Uzun 
kıllı beya~ kaşları altında pırıl 

İtalya bükümetlnln açık, samimi 
niyeUerlni filen isbat eylemesi_ 
suttefehhümlere sebep olmllf imllle· 
rf ızal~i, Balkan devletlerlle birlikte, 
bilhassa Yunanistan ve Türkiyede 
memnuniyetle karşılanır, iyi kabul 
görür. Şüphesiz ki, şlmaldekl büyük 
komşumuz da böyle bir vaziyetin hu
sulünden memnun kalır. 

sesle: destan olmuştur. Onun için tali- kar. bir sesle: u un. a uyu ur. ızı · u bir yaz rüzgarı dalların, çiçek · 
. . . . d dun k k sıkıntıdan elbette kurtarır. Gö- len·n aralarından su"zu"lu"p kulak-- Elmasları satsak! Diyordu. ımız yıne ım a ıza oşaca , - Korkmayınız küçük melek, ks.- . b k, d d d . t· d. 
b . b' · h ı .. t kt' G ı h kk rece ınız a a ı emış ı ı- !ara tatlı şeyler fısıldayacakınış Galip yeis içinde cevap verdi. ıze ır çareı a gos erece ır. dedi, a ibin a ı var. Unur a- k . . ak d 11 h b .. 

l . al hak'k t yece sınız, y ın a inşa a u- gı''-', hafı·f hafif yanakları -'·şu-- Bizim ailenin elmasları sa- Haydı artık müsterih ol, güzel i esinın t ii ı a en açıktır, ük f h k - 1 ""' "" 

Allah hı'ebı'r zaman onları sık - y" era açı acagız.. yor, tarlalardan, bag"lardan, bah-tılmaz, daima bir varisten öbür yüzü gülsün olmaz mı benim , 
varise intikal eder. Yüz senedir küçük meleğim! Dilbesteye söy- maz. Hiç umulmadık bir sırada - 7 - çelerd.en yükselip biribirine ka-
hiç kimse tek bir elmas satma - le, benden ona bol bol izin, şu imdatlarına yetişir, onun için Köşkün muhteşem antresinde- rışan çi~ek, ot, yaprak ve yemiş 
mıştır, ben nasıl satarım? Şadi adlı herife bu geceyi bura- .bu sefer de muhakkak imdatla- ki kocaman saat onu vururken kokuları bu çapkın rüzgarın e-

pırıl narlayan müşfik mavi göz-
1erile kendisini nadide fakat teh
likeli bir oyuncakmış gibi derin 
derin süzen ihtiyara dönerek: 

- Burada her sene, mevsimin 
bugünlerinde ılıöy le bir gece eğ
lencesi tertip edilirmiş öyle mi? 
Dedi. 

Bu suretle, Balkanlarda, şarki Ak· 
denizde, ali.kadar devletlerin ınülki 

ta.mamiyetleri, istiklilleri, aleyhine 
cephe almaktan vaz&"eçmlş faşist İ
talya, bu mıntalcalardakl mllletlerJe 
samimi dostluk rabıtalarını kuvvet -
Iendirlr, sullıun ve lyl münasebetlerin 
inkişafı hususunda mühim hlzmel1e 
bulwımnt olur. ______ ..,..,.,l,!i0"ıl&i. ... ,. j'ı.j'jı';Aii ···ı.ıı.~n°nıu.,0 '1.1' '!!n:ıın~awı.ıııeı..J[.....,ıda:aı.:r:::a~h!.:a~tç2:a.!!:..:g~e;ıç~ir:_t~s~in~d~e:;.~~y!a~rı~n:.J~r~ın'.'_:_a~J~·e~t:;iş~ec;:::e~k~ti~r~. ~Y~a~l=n~ız~i~şi~n~fe-:_J_.ld~:a~v~e~t!l:i~le~r~s~d~a~h~~a henüz sofradan !inde oyuncak olduklarını itiraf-

HAMİT NURİ IRMAK • .. ''· ~· • haki - tan çekinmiyerek onunla bera - (Arkıısı var) . -~~~~-----........,~.;;.........;_..;;__~~~~~~~~~~~-----1 
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İhtikarla Müca-

Harp Şiddetlendi Hit-1 ~ÜKREŞTE 
• iDAMLAR 

ler Garp Cephesınde 
(Baştara!ı ı ıncl sayfada) 

len haberlere istinaden Sovyetler 
Birliiinin Li&vaoya·ya \'ilno'yu iade 
etmcj,e karar vermiş olduğunu bil 
dirmektedir. 

l:SVICRE TEDBİRLER ALDI 
İsvirrc, bugün yeniden bazı emni

yet tcdbirlcrı alm14tır .. 
Filhakika burada tahmin edildiii

ne &üre a.s.lan payının Sovyetıer Bir
lisine terkedUmcst ve Ukranya pet ... 

rolıarından Almanyanm vazgeçme
&·e mecbur oJoıasJ dolayı.sile Alman 
mllle~ınde hasıl olan fena intibaı ıza
le etnu:k üzere Dillerin l'&rpte bir 
muva.ı.fakiyet araması ihtimali mev
"uı.tuı. 

llOL~EVIZM ALt;YJITARLIGl 
KAL01RILDI 

Ahaan - Sovye& si.tüetinin Alman 
milleti öıerınde yapacaiı tes.irlerden 
endişe edeu t.ıaı.i w.aLi.:ımları kü&.Üp -
haneler tar:Af1111ian Doqeviklik ale:r
llindcki CtiCrlerw hailla verilmesini 
mcnetmişlerdir. 

MAc.;ARlsTANlN SOVYETLERLE 
DlPL()MATlK MÜNASEBETLERİ 

Macaristanıa SovyeLl.er Birlı.fi ara
sındaki dlplomaUk münasebetlerin 
yeutdcn ba.r;Jadı.tı bu sabah BudaıJq
teden resmen bildirilmektedir. 

SOVl'.ET PROPAGANDASI 
cDaU7 Ekspres» Kopenhacdan b• 

sabah aldıiı fU &eı.rafı neşrediyor: 
İşı-al olunan Polonya m.ın&akaların

da SovyeUer &&rafından yapllmak&a 
olan Komonist propagandası daha 
şlmdideıı Alman askerleri arasında 

kendınl hlsseUlrmcie başlaınışlır. 

ller ~eyden evvel Ru57a ile Almanya 
arasında mW,&erek bir hudut olması
nı Jstemiyen muiedll nazı rüesası. 

Sovyet manevrasını akün bıraktınnak 
için elinden relenl yapmasım VoD 
Ribbentrop'dan rica etmişlerdlr. 

llİTLEB GARP CEPHESİNDE 

Fransu cephesinde bir hafta de· 
vam eden sukilnetten sonra dün öi -
leden sonra ve •eccleyln Alman kı
taatuun artan bir faaJi;reti kaydolun
muttur. 

BU.tün cephede ve bilhassa Sarre 
Mecraslle B.hln arasında imUdat eden 
ınınlakada oldukııa kuvvem Aimaıı 

keşif kollan.nuı mevdi hareketleri. 
Fraruwı mevzilerine karp şimdiye 

kadar oldutunılaa daha tlddelll bir 
topçu aleşl ve hatta LabU.. ....,ı. -
kasındaki küoiik ormana kaqı mü
teveccih küçük bir taarruz vukubut .. 
muştur •• 

Almanlar, Franl&I! toptu ve o&o • 
ma tik sllihlanrun aleşlerlle olduk -
tarı yerlere elvlleamiflerdir. 

Dltu laraflan ıunu da l<aydelmel< 
icap eder ki, Allnan kılaaluım yeni 
faallyeU flmdiJ'e l<adar pek ehemmi· 
yelaiıı ve hatta 1ıl9 bir harekele sah· 
ne olmam&t olaD mmlakalarda da 
vukabulmwıtar. 

Zvelbruck'ün cenubu prkisi de ı..
Lanler mınlakalan bu mınlakalar· 

dandır. Copbenln ba ı.-. Fnuw11 
ve Alman möa&a.b.kem bat.lanmn biri 
birine en yakın bulundutu yerdir. 

Alman kılaallDlD bu yeni faaliyeti 
Hlller ile Baııkumandan Von Brauc
hllchln Garp cephesine l'elmelerlne 
lesadüf eıtıtı pyam dikkattir. 

AL;\I.\N ASKERLERİ HASTA 
Emln bir membada.n verilen malü

mata göre Slertried hattında bulu
nan Alman askerlerinin dörtte biri 
suların sızması ve bl hava alamamak 
yüziıuden anjin ve romatlnna.dan, 
fakat bilhassa yemeklerin fenalığın
dan dolayı midelerinden muztariptir
ler. 

7 ALll1AN TAHTELBAHİRİ 
BATlRlLDl 

Harbin bqlan&'ıcındanberl İ.ııcllls 
donanması tarafından '1 AJman tah -

telbablri batırlldığı lstlhbarat neza 
retince bildirılmektedlr. 

l'ENİ BİR İTTİFAK Ml? 
cNc\'schronicle» gazetesine Kopen .. 

ha&'dan gelen blr habere &'0re, Varşo
vanın bu sabah obüslerle tahribi hak
kında Almanlar tarafından yapllmı.f 

olan tehdid, bunun tatbikinin. toplan- ı 
lanmış olan Amerika parJamentosun
da tevlld edebllecell aksülimeller 
dolayıslle bucünlük yerine cetirll ... 
mlyecektlr. 

Yine ayol milli.haza iledir ki. de· 
nizalh harbi tavsamıı ve Almanya • 

da o kadar medhl yapılan 3000 bom-, 
bardıman tayyaresi havalanmaı:nıştır. 
AmerikanıD blr karar vermesine 

intlzaren, Almanyanın Japonya, Rus· 
ya ve itatyayı lhtıva eden blr u.tlfak 
vücude getlrmete çalışması muht.e -
meldir. 
POLONYANIN MUHTELİF l'EllLll· 

Bİ.'IDE MUHAREBE DEVAM 
EDİYOR 

Cernauti, 23 (A.A.) - SovyeC kılaa
h, büyük şehirleri qpl ellikten -
ra gayet yavaı ve ihtiyatla Uerlemek
le olduklarından Almanlarla SoV]'et
ler arasında ~lzilmlt olan hattan çok 
mak bulunuyorlar. 

Ukranya mıutakuında ise Sa1117 
da Baltık arazi de Sovyet ve PoloD,J'& 
kuvvetleri arasında muharebeler de
vam etmektedir, 
Diğer taraftan Varşova ,iddetll mu

kavemet cöatermekte ve AJıiıaıılara 

atır zayiat verdirmektedir. Varşova 
önündeki Alman topçusuna kuman -
da eden General Von Frlstchin de ö
lümü l'Österi.Jor ki, PoloQa ıoıaouau 
düşmanın &'erllerlnl de flddelll dö1'0· 
cek bir vaıdyelledlr. Ye&'i.ııe karanlık 
nokta Varşova müdafilerinin 
ve miihlmmal m-1esldlr. 

enak 

Zelzele Felaketi 
(Baş tarafı l inci sayfada) 

felaketzedelere yapılacak ilk yar
dımlar için derhal İzmir vi!Ayeti
ne 1000 lira ve 300 çadır gönder
diği gibi bugün de ayrıca 2000 li
ralık: bir para yardımında bulun
muştur. 

DttNlttl Zl!I,ZELE 

Kandilli rasathanesinden: 
Bugün saat 7 yl 35 dakika 5 sa

niye geçe hafif bir zelzele J.myde
dilmiştiı. 

Bundan başka, 4 il 26 dakika 
geçe bir zelzele daha kaydedilmif
se de bu çok hafiftir. 

Kalineskonun Cenazesi 
Bugün Kaldırılıyor 

BU.kreş, 23 (llavas) - Kalinesco· 
nun kaUi netlce:.inde eyalet merkea
lerinde ve Bükreı}t.e bir çok kimseler 
idam edilmt'ihr. Şimdiye kadar kaç 

kişinin Jdam edUdlfi henuz malüın 

delildir. Bunların boynunda şu iba
reyi havi levhalar a::;llıdır: cKatiller
le vatan hainlerinin bundan sonra 
cöreC'ekleri ceza, budur.> 

Deınirmuhafız rüesasının mevkuf 
buJunduğu bazı kamplarda, katU ha
beri üzerine isyau teşebbüsleri vuku
bulmuş ve bu teşebbüsler bastırll -
mışhr. 

llalk hükümctin tedbirlerini tama
mlle tasvip etmektedir. Kalinesco ö
tedenbcri ı•ransanın ve İngUterenin 
dostu olmuş ve Demlrmuhafız teşkl
litının faaliyetine nihayet verili -
JidenberJ Almanların nefretini cel -
beylemlşll. 

Kallneskonun cenazesi yarın me 
raslmle kaldırılacaktır. 

o, ___ _ 

Var şova Dayanıyor 
(Ba~ tarafı 1 inci sayfada 

diği için Varşova'ya hücum et
mediği öğrenilmiştir. 

NEDEN KORKUYORLAR 
Var<ova'da oturan bir Hollan

dalının memleketine gönderdiği 
malümat.a göre, Alman askeri 
makamları Varşova taarruzunu 
tacilde tereddüt etmekte ve ağır 
zayiata uğramalarından kork 
maktadırlar. 

VON FRİÇ ÖLDÜ 

D. N. B. Hit'er'in umumi ka -
rargfıhından bildiriyor: 

General Von Friç, dün Varşo
va önündeki muharebelerde öl
müştür. Hitltır, Generale milli 
cenaze merasimi yapılmasını em
retmiştir. 

1 GÜNÜN TENKiTLERi j 
BARBARLAR 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
dilinden anlamayanların anlaşmala

rına im.ki.o yoktu; meram anlatmak 
için yumruk ve pazu kuvvetine da -
yanmak zaruriydi. 1918 e kadar me
deni mWeUerln blrlblrlerlne Barbar 
demete de hakları vardı. Fransu Al
mana Fransızca hitap ediyor, İncili& 
Bl181a İqutsce koa....,.ak laUyor, i
lalya Macarlara İlalyanca aeslenlyor
da. Bunun neticesi blrlblrlerlne Bar
bar dlylp sUiba sarıldılar. 

Bul"iln artık öyle mlya? Buı-ün cs4 

ki ve yeni dünyada herkes blriblrile 
anladıiı dilde konu.şuyor; kimsenin 
ltbmeye Barbar demeie hakkı yok 
artılı:. Siyasetin resmi dili kalmadı. 

Şu halde nedir bu ortadaki anlaşma
mulık! İıısanuı lolne fÜphe prtyor: 
Acaba 7amy~qıyor muyuz?.. Bize 
11elecek meden~eUer Barbar dl;reml-
7ecekler1 fakat korkan:z ki yamyam 
dlJeceltler!.. • 

SELAMİ İZZET SEDES 

BUGÜN Aşk - Heyecan - Arkadaşlık - Fedakarlık Tsmamen 
e GörUlmemlt derecede heyecanlı renkli 

iPEK Kana tmİ~·"''j;; an [ar Fransızca 
Sinemasında BugUn saat 11 ve 1 de tenzllAtlı matineler Sözlü 

Yazan: Ziya Şakir 
Gündüzleri d!!, çok zaman ya

nından ayrı:mıyarak kimsenın 
t~avlızüne meydan vermedi. 

O sırada. Hac mevsimi idi. Ka
beyı zıvareıe gelen hacı kafilele
ri lıaşgöstermişti. 

Resulü Ekrem, derhal faaliye
te geçti. Muşriklerden, bunca e
za ve cefa ,görmesine rağmen, 
zerre kadar yeis ve fütur getir
medı. Risalet vazifesini ifaya gi· 
ri:;Lı. 

Hazreti Pe) gamber, ekseriya 
Mekke kapılarında hacıları bek
lıyor. Onların arasında hitaba 15.
vık gördliğü k msclcri bir tara -
fa çekerek, Allahın birliğinden, 
kam dıninın f zilctindcn bahse
d yor .. kalblerıne iman nuru ser
pıyordu. 

Mlişrıklcr ıse Resulü Ekremi 
uzaktan uzağa t kip ediyorlar.-

Tefrika:39 
her kim ile mülakat ederse, bu 
mülakattan sonra onların önü
ne geçiyorlar: 

- Sakın (Muhammed) e inan· 
mayınız. O, bir mecnundan baş
ka bir şey değildir. Size bahset -
tiği (Kur'an) da, tamam.ile ya
landan ibarettir. 

(Ayet) !erin bazılarını, ken • 
disi uyduruyor. Birçoklarını da 
başkalarından öğ:eniyor. Zaten, 
onun kur'an dedigı, herkeı;çe ma
lum olan şeylerdır. Esatire ait o
lan hikayelerden mürekkeptir. 
Bunu kendisine öğreten de, hırıs-
tiyan ı.lininde bir köledir. ı 

Diye, Hazreti Peygambere ve 
İslamiyete temayül göstereıılenn ı 
kalblerine şuphe ve tereddut ve
riyorlardı. 

Her sınıf ve zümreye mensnp ı 
halk ile temas etmeyi şıar bu -

yuran Resulü Ekrem, çok zaman 
hıristiyanlarla da görüşüyorlar .. 
Hatta bazı vakitler, Mekkede en 
iyi kılıç yapan Cabir ve Yesar 
isminde iki Rumun dükkanına 
gidip oturdukları gibi, Amir is
minde birinin Cebir ismindeki i
yi kalbli .bir kölesi i~ de mi!sa
habette bulunuyorlardı: Işte 
müşrikler, bunları dillerine do -
lamışlardı. Hazreti Resulü Ek • 
remin mevki ve şerefini nakise
dar etmek için, gı'.ıya bunlardan 
yardım gördüğünü ileri sürecek 
derecede iftira ediyorlardı. 

Fakat, aklüselime malik olan
lar, (Fahrikainat) ı daha ilk gö
rüşte onun ne rebbani bir varlık 
olduğunu idrak ediyorlar .. İman 
ve içtihatlarına zerre kadar ha
lel getirmiyerek İslamiyete kar
şı büyük bir meyil ve muhabbe1 
besliyorlardı. 
Müşriklerin bu bühtan ve üti

ralan üzerine: 
(Ve 'ka!ellezine keferı'.ı inne 

Haza illa ifkun efterfıhü ...... ) 
Ayeti kerimesi nazil oldu: 
Bu ayeti kerimenin manas:ı, 

şu meali ihtiva edıyordu: 
(Mckke ld\fırleri dediler ki... 

dele En Hayati 
Bir Meseledir 

( Iia~taraf1 1 ınci sayfada) 
bir timsaUdlr. }"ilhakika bu zat, her 
lnsannı hayat mücadele-sinde ınarU2 

kaldığı sıkı iıntlhanlarıu birinde ve 
beJkJ en bi.ı.ytiiünde ısevgisine sada -
katini ve kanaatlerine merbutlyetinl 
izharda trk başına ka1mı.~hr, ki ,u 
on beş senelik devirde umumi hayat 
ve siyasetimize llaraşmq olanlar için
de böyle seciye kuvveti cösterebllmiş 
olan başka klm!ie yoktur. zannederiz. 
Keu. devrin Dahiliye Vekill yani da
hili emniyet ve ~limetın niKehbanı 
(belr:çiı;i) olan Faik Özlrak ta ahla
kının salibe.ti, hayatının temizllii ile 
kendisini butun tanıyanların hürmet 
ve muhabbetini celbeylcdJii ittifakla 
söylenen bir zattır, ~u halde devlet 
ve hükiımetl idare ,eden bu zatın za
manında, memJekeUmizde, harbi u
mumi zamanındaki lhtikir suil'itima
litının tekerrür etmesine lmkıin ola
mıyacağına tabiatile herkes ka.il bu
lunuyor. 

Nitekim hti.kumet flmdlden ::\lee -
ilse bir ihtikirla mUC'adele kanunu 
vermJ~tlr. Yalnız bu kanunun bir an 
evvel çıkarılması ve ihtikarı bebeme· 
hal kökünden kesecek kat'i \"e tedit 
ahkimı muhtevi olması k.at'iy~en ıa
zımd.ır 

Kanunun yapılmasındaki birkaç 
&'Ü.O teahhiirden dolayı ihtikıi.r, şim

diden alabildlflne yi.ı.rümek yolunu 
tutmuştur. Efer biraz daha vakit ıe· 
çlrUecek ve Türki7e ticaretine maat
teessüf bili hiklm olan l'ayritürk 

unsurlara fırsat verilecek olursa bu 
unsurlar, şu birkaç hafta içinde de. 
hesap ve kitabın kabul et.mtyecefl 
derecede para ka•anmıt olacaklar ve 
bu gayrimeşru kazançları da, köyünde 
çoluğunu, çocotunu, gene yavuklu -
sunu. ihUyar annesini terkederek va· 
tan müdafaası leJn aerhadde kotnnqı 
öz Tür•ün sırluıdan temin f'tmbı; bu
lunaeaklardır. 

Harp k.azanclan, harp ung-inleri 
ceçen harplenberl her memlekette 
o kadar korkunç habralar bırakmış
tır, ki Fran~ harp başlar ba.şlamaı. 

rayet şümullü ve kuvvetli kanunlar
la, hükümet bu harpte de umumi ka
zanç seviyesini ap.cak surette para 
kazanmak imki.nmı ortadan kaJdır

JDlf ve bunun için çok şiddetli hü .. 
kü.mJer ve ct-zalar koymuştur. 

Biz de sabaha akfama kabulünü 
sabırsızhkla beklediilmiz lhtikir ka· 
nununa, meseli, harp çaktlfı vakit pi

yasada cari olu fiatları te ·bit etti· 
rerek, o fiatlar haricinde, hUküme -
ıın müsaadesi olmak ızm, zam ya .. 
pılmasını meneden hükümler vaz'e
debileceiimlz Pbl, hatta şu üç diri 
haftada lüzununıı: yere malların fi -
atlarını arttarmq olanlan da yeni ve 
yüksek ver«Uere tibl tutabiliriz. 

Herhalde bqün Memleketin Baş
vekil ve Dahiliye Vekilinden başlıca 
bek.lecIJ.tl hizmet, ceçen harpteki sul
lstlmallere usaklan yalandan benzi • 
yebilecek her hareketi. her teşebbü
sü birahmane surette ezmektir. 18 
milyon Türk içinde ellerindeki birik
miş maİlara cüvenerek milyonlar t{.1-

zanmak tsUyecek olanlar, bilme;rls 
180 kiflyl bulabilir mi? Bu 180 kiti
nin içinde de on tane öa Türk bula
nacatı dahi şüpbeUdir. Böyle iki yü
•Ö bile bııla<aiı töPhell olan cayrl
tiirfl unsurların kauncı pahasına bö-

(B.ış tarafı ı ınci sayfada) 
den yolu ı-ef;'meğe ve bu suretle bu i
ki mevkii biribtrlnden tecride mu -
va.ffak olmuştur. 

Gaı·p C'ephPsinde bir ı;ok noktalar
da hafif torı.-u faalıyetl olmu lur. 

Sarrebruck civarında. bir F'ran.·ız 

tıt.yyarcsi llnfl topların atetl tle yere 
inmeie me~·bur edilmiş ve mürette-
batı esir aluımıştır. 

Bir hava muharebe~inde bir Al
man tayy1cresi dü~mü'"tür. 

1 ~OVYET TEBLIGI 1 
, __ _._ 

l\ılosk.ova, 23 (A.A.) - Kızılordu 

Erluinıharbiy~slnln Wbllii: 

Garbi Beyaz Rusyada harekitla 
bulunan Kızılordu kıtaatı Bresletovs
ki'yi işgal etmiş ve Grodino'nın şi -

mali carbisinde bulunan Augustof 
ormanlarını Polonya ordusunun dö -
kii.ntülerinden temlzlemeie bat;laınu1-
tır. 

General Lan«er'tn kumanda. ı al

tındaki alh (ırka ve iki alaydan mü· 
rekkcp Polonya piyade kuvvPti. L\"ov 
mıntakasında Polonya. mukavemeti -
nin kırılması esnasında Sovyet kıt.aa· 
tına tcsllm olmuştur. 

Amerika Askeri 
Hazırlık Yapıyor 

(Baştarafı ı ıncı sayfada) 

reiarzın her tarafında akisier 
bırakır. 

Üç haftadanberi Avrupa'da ce
reyan eden feci hadiseler, daha 
şimdiden mi!Letlerın hayatı üze
rinde tesirler bırakm;~tır. Mem
leketlerimizin, harbin alev:eri 
modern medeniyetin esas arını 
tahrip ettiiiı nisbe'te manen ve 
maddeten fakirleşrceğini bili -
yoruz•. 

60 MILY01'LUK TAYYARE 

Amerika Harbıye Nezarctı tak
riben 60 milyon dolariık avcı. ta
lim, keşif ve bombard man tay
yaresi siparış etmıştır. 

AMERİKAN DONANMASI 
LİZBONDA 

Atlantık den.zinde 'Qulunan A
merıkan donanmasından müfrez 
bir filo amiral Courtuay'ın ku
mandasında yakında Lizbon'a ha
reket e<lecektır. 

tün bir memleketin, haftalarla, ay -
larlarla defU hatti bir cün bile ıztı
rap ve azap ('ekmesine meydan veri
lirse bunu bu defa Türk milletinin 
afl.....,..yecetlnden emin olablllrls. 

EBUZZ1Y AZADE 

Velid 
İTİZAR 

Bu sütunlarda dUn, Hariciye Veki
li Saracoğlunun Rusya seyahati mü
nasebetile intişar etmie: olan yazınu
zın en mühim yerleri, mtısvedde ki.
ğıtlarından birinin ziyaı dolay1sile, 
bazı kısımları tam bir mhıA ifade et
miyen, kısmen de bılfildı kanaatleri
mizin tamamen hilAfını ifade eden 
bir şekil ve ınahiyet almıştll'. Bun -
dan dolayı okuyucular1mız1n bizi 
mazur eonnelerini rica ederız. 

EBUZZİYAZADE 
VELİD 

Haftanın en gUzel fllml 
Sabırsızlıkla beklenen ve layık oldujtu muvaffnkiyeti kazanan film 

CLARK GABLE - MIRNA LOY'un 
yarattıkları ve günün kahramanları mertebesine çıktıkları 

HARP MUHABİRİ 
Fransızca sözlU t•heaerl bu hafta mutlaka 

ce c[R n==- c{ il \\D gu~1u~ ~ı!~ı~v~ ~!!en. ;;;;;;J} U Y/ zıl:'ith matineler. 

Bu Kur'an, yalandan ve iftira -
dan başka bir ~y değildir. (Mu
hammed), Kur'anı kendi uyduru
yor ve, başkalarından da yardım 
görüyor._ .. Bu söz!eri söyliyen
ler, yalan söylüyorlar ve Kur'an 
hakkında zulüm irtikap ediyor
lar. 

Ve, l\!!ekkenin kafirleri, şunu 
da dediler .. Bu Kur'an, eskiden
beri malum olan esatirden iba • 
rettir. (Muhammed), bunları 
b~kasına yazdırıyor. 

Sen, küffara de ki. .• Kur'anı, 
o zati ala ve akdes inzal buyur
du ki, sema ve zemindeki cüm
le esrarı, ancak o bilir ... Allah, 
gafur ve rahimdir.) 
Müşriklerin iftira ve isnatları· 

nı tekzip için, (Surei nahil) de 
varit olan şu ayet te nüzul et • 
mişti: 

(Velekad na'lem ennehüm ye
kı'.ılune: 

Bu ayeti kerimede, şu meali 
ihtiva etmekteydi: 

(Biz (1), onların (2), (Muham
med) i bir ad&m Öğretiyor, de • 
diklerini biliriz. Halbukl, onların 
tahmin ve i aret ettikleri kimse-

lerin lisanları, Acemi (3) dir. 
Kur'an ise, halis Arap dilidir.) 
(HAZRETİ MUHAMMED) İN 

TEKRAR İZDİVACI 
Had.içenin vefatından sonra bir 

müddet evlenmiyen Resulü Ek
rem, bakımsız kaldı. Halbuki, 
hanei saadetini idare etmek.. 
yemek, çamaşır ve saire gibi be
şeri ilı/liyaç.ları.114 temin etmelr. 
için kadına lüzum vardı. 

Bunu, kadın sahabelerden Hu
le binli Hakom takdir etti. Bir· 
gün hanei saadete gelerek: 

- Ya ResuJallah!. .• Sana hiJ,. 
mette bulunmak için kadın ıa. 
zım. Eğer arzu edersen bir ze'l/ce 
bulayım. 

Dedi. Reııulü Ekrem: 
- Çok doğru, Hüle. Acaba, 

kiminle evlenebiliriın. 
Diye, bu iyi kalbli kadının fia

rini istimzaç ltti. 
Hı'.ıle, herhalde evvelden taeaı-

lamıı; olacak ki, derhal cevap 
verdi: 

(1) Yani C-llıJuılı. 
(il Yaal Mlllrlltlor. 
(1) Yani Acem ıllU. 

Yazan: Kemaleddin Şükrü Tefrika : 38 

Ya Ömer.. Senden Evvelki Halife, Aldığım 
Bütün Malları E ana Bağışlamıştı 

Yeni Halife, Bizans önündeki 
Arap ordusu serdarına gönder
di'!; ilk em.rde cKostantıniye• 
muhasarasını terket.mesini, as
keri dağıtmasını ve herkesin yer
li verlerıne, ·urt.arına dönerek 
namuslu. sakin. rahat b.r hayat 
yaşamasın. bildirmışti. 

l\!!üslirr.e bın Abdiumerk, had
diza ında fena b>r adam değil -
di. Fakat mevki, ıkbal hırsı ve 
bilhassa gan met hisse erinden 
ettıgi istıfadelcr onun iyi ahlakı 
üzer :nde az çok müessir olmuş
tu. 

Bir an. kısa bira an yeni Hali
fen.n emrın dınlmıcmek ve e
lindeki kun·etle Şama syan et
mek d..işunc< sıne kapıldı. Fakat, 
Ömrrloı: • bu.UWzızın butlln A
rap kalbllı'.ı ae kazandığı mu
bah~ lı mevkı bu hırrıs seruarı 
kap.ldıı.;ı va lış duşirncedcn pe 
çabuk farcg kı.dı. Alo.gı emre 
ımtisalen orduyu geri çcktı. Bi
zans ıoprakiannı tcrke.tı ve as
kere terhıs emrını ,·erdi. 
Müslıme, Şama gelmışt.i. 
Ordu serdarının ilk vazıfesi 

pek tabii yen. Halifeye arzı u
budiyet e mekti. 

l\!!üslıme, sır' ına gayet kıymet
li bir libas giydi. Kırk kisiden 
faz.a lnr m .ı) et halkının !~kil 
ettığ; rru,antan b r alayla Şam 
h;lafe. "' ·a~ .nın kapısına vardı 
ve huzuıa gırmek müsaadesini 
istedi. 
Şu cevabı verdıler: 
- Halife me ·guldur. Bugün 

Müslımeyı kabul etmiyecektir. 
Müslıme bıraz mugber odu 

ıse de bır şey sov lemedcn geri 
döndü. 

Er esi günu tekrar ve ayni me
ras~m ve tantana ile Ömcr"'bni 
Abdülazızin kapısına dayandı. 

Aldıgı cevap yine (Halife Haz
retleri meşguldürler) den ibaret 
kaldı. Bu sefer, Müslimeyi bir 
düşünce aldı. Ömerin kendisini 
kabul etmek istememesinde mu
hakak bir sebep ohna.ı idi. 

Üçüncü gün, sırtındaki mü -
zeyyen elbısey ı çıkardı. Basit 
bir libas giydi. Maıyetinde.n de 
kimseyi almadı. Tek .başına Ome
rin sarayına ueldi. 

Daha huzura girıne talebinde 
bulnmadan: 

- Buyurunuz .. Emirülmümi
nin sizi bekli:or. 

Dediler. 
Bunun üzerine Müslime hata

sını an:adı ve Ömere karşı olan 
hürmeti, muhabbeti kuvvet bul
du. 

ömeribni Abdülaziz. Müsli -
meye kar~ı hiçbir ihtarda bulun
madı. Güzel güzel görüştüler ve 
ayrıldılar. 

Müsl· me, Jıuzura her gelişin
de mutlaka en sade Hbasını gi
yerdı. Maamafih, evinde, husu
si hayatında çok fazla israfatta 
bulunurdu. Parası çok olduğu i
çin zevki ve sefahati yolunda is
raftan çekinmiyordu. Hatta, ta
rihin yazdığına gö_re mutfak mas· 
rafı o:arak evmive bin akçe 
sarf ederdi. 

ömeribni Abdülaziz bunu ha -
ber aldı. 

Müslime) e güzel bir ders ver
mek istedi. Ona şu haberi gön • 
derdi: 

- Yarın. huzuruma da\-etli -
dir. Gelsin de öğle yemeğini be
raber tenavül edelim. 

Sonra da saray mutfagına şu 
emri verdi: 

- Beş on çeşit ve gayet nefis 
olmak üzere müteaddit yemek
ler ihzar ediniz. Ayni zamanda 
yağsız olarak sadece mercimek 

- Ya Resulallah! ... Eğer ba
kire istersen, (EbUbekir) in kızı 
(Ayşe) var. 

Yok eğer seyyLbe istersen, Su· 
de binti Zem'a, memnuniyetle 
zevceliği kabul eder. 

Dedi. 
(Sude) n.in ceddi, üçüncü ba· 

tında, Hazreti Peygamberin ced
di ile birleşiyordu. Onun içih Ha
le, bu karabetten de büyük bir 
fayda bekliyordu. 

Sude, Habeşistana .ilk hicret 
eden Müslüıı:ıanlardandı. Kocası 
Şükran, orada vefat etmiş. Bu
nun üzerine kendisi de Mekke • 
ye avdet eylemişti Yaşı da epey
ce geçkindi. 

Resulü Ekrem, o sırada o ka
dar bunalmıştı ki, kendisine c~
dan merbut olan bir insana cıd
den muhtac idi. Buna binaen Hil· 
le'n.in bu teklifini muvafık bula
rak Süde ile izdivaca muvafakat 
gösterdL 

Yine bu sırada bir gün (Ebu
bekir) Resulil Ekremin nezdine 
geldi: 

- YA Resul.;lllahl •.• Sana ya
kın olmak ıstıyoruın. 

(Arkası var) 

ve soğanla yapılmış bır yemek 
isterim. 

Ertesi gün oldu. 
MüsLme, Halıfenin davetine 

icabet etti. Sab.k serdar. Ömerıb 
ni Abdıil:izizın davetmde y. -
yecej(ı güzel yem k.erın hayali 
ile o sabah ağzına bir şe · koy
mamış. batta b.r a,;:şam evvelın
deıı bi ~ mides.ni boş bırakmıştı. 

Omerin, yemek zamam geldıği 
ve hatfa çok an geçtığı halde 
sofranın kurulmasın. emretır.e
mesi Mıislımenin karnını daha 
fazla acıktırmıştı. 

Gözleri açlıktan kararmağa 
başladığı b.r sırada Halıfe: 

- Hayd~ sofra .ba~ına gıde -
!im.. -

Dedi. 
.;ofraya ilk once yagsız ve so

ğanlı mercımek aşı ge,ırildi. 
Muslimcn n kamı o kada.t a

cıkmı.ştı ki, koskoca sını dolusu 
merc.rnek aşını .bu} uk bır ıştıha 
ile atıştırmal'ia başıadı. 
Nıhaye., onun adamakJlı doy

duğunu goren Ömer d.ğer yemek 
lerm getırilmes:.nı ışaretle em
reUi. 

Müslime, 'bu güzel yemekler -
den hiçbirr.~ eı uzatacak haıde 
değildi. O kadar çok doymuşlu. 

Omer sordu: 
- Ne o ... Neden yemiyorsu • 

nuz? Yoksa bu leziz yemekleri 
beğenmediniz mi? 

- Estağfurullah.. Beğenme -
mek hadd.m değı.. Ancak kar -
nım çok doydu. Bir lokma yeme
ğe b .le halim kalmadı. 

Ömeribni AbdüJaziz bunun ü
zerine: 

- Şüphana !ah ... Dedi. 3izın 
yediğ mz yemek ancak yarım ak
çeliktir. Boy>e yarım akçelık ye
mekle doyduktan sonra ne diye 
mu tfağıruza her glın bin akçe 
sarfedersiniz; bu kadarı israf de
ğil midir? 

(Arka&ı var) 

'l 2Mcğ«'led 1 
Oooh, Ye Mehnıet, Yel 

Karpua:lar terbe&, kavunlar reçel, 
özümler pekmez, incirler ise bal otla 
bal... O .. oh, ye Metıınet ye! Ült.ehk, 
bunl lan pek le ~ l<alnuyaa mis 
koh •erıaıııer. hafif revani .,....ııı 

üvezler, afaçlannda ve aepetlerlnde 

dııra dara kendlllklerlnden marma • 
lali- renk renk, çetll çqlt ar
mnllar, kanlannıua bir nevi fllllre
llk vazlfesinJ rören inci taneli nar

lar ve ıoıert renkoc. leuetçe tam bi
rer süt hulisası cevb.ler de caba! 

Vakit. ve zama.nUe, ranl fltarlhln· 

de, yaınlaruwı Pııellltl Ue en manıf, 
en namdar bir mubarrlrlmls manay 

dükklnlannm en l"ia: ve can atıcı 

umanını Tem.mu a11 olarak 1"öster

m.lşli. Fakat bence EylUI, bu IUbarle, 
Temmııza bir hayli lat çıkarır. 

Mübarekler, ba. yıl inadına ne de 
bol, ue de ucua: •• 

Evellsl akşam, blr pazar yerladcn. 
on iki huruca. 1berl yer yer nefti 

tlrfllU bir karpm alnutlım. evde iki 
kişi, iki cündur mübarefl yiye yiye, 

batta su yerine içe içe hlli bitireme
dik.. Dün bir kahve bahçesinde, 1 • 
kindi l<avallısı olarak yedlilmis pey. 
nJr ekmeie. ıarnlhir olsun diye kah
veci çıratmuı l'etlrdıtl bir yüslü:k 
kavun, hem lklmJsl de ıd•makıllı a... 
7urdu, hem de tac!ından Meta yö.re
llmW bayılllı. Hele b• 71ia paralık 

ve ca1et oı.ua, dola"D.D Jr.avuncutaa 
kendine malısu hafit ve ekstri bir 
laplrto kok1du vardı lıl detme li · 
vanta ve esans 011:uo yanında balt.et
lln! 

ER iyi, en cins. en leziz Kavak ff 
Snllan Selimin kilon hemen her 
yerde bqle Jedl baçak arau .. tlrim
ler ille ııebUallalı ııebU! Şlmdl ,..... 
!arda, pazarlarda belet(!ilikle ~ • 
nen anlan, bpkı öUe clbl kaaaıla
nndan yakahyan, Tekirdafınm o tt

YÜ ma revak yapmcaklan onla • 
lltl baçak ....... 

Narlar. henlla ,....ıara, _.ıan 
oldwn olaaJ'• yllrimedller amma on

lar da be - -· arakadaflan .... 
bl. lfport.aıanlaD• ll::itelerden. ara .. 
balanlall llıflM!ala bemlyor. Cevla • 
lerla eD lı;abada)'IOI OD bq. timdi • 
den bet t.Uo alsanız, hemen büttba 
1uf aflyeUe içlerini yer, can besler, 
kabaklanla da manl"al, soba tutq
tnnırsmınz. 

Ayvaya, hunnaba fali.ıı .-eıtaee. 

onlardan zalen l'-n ırün bıılıııel • 
mL,tlm. Bu yıl anlar da idel&. sölılea 
bol bol 7aian birer ııtıı4rd helva&. 

Oooh. -re Mehmet ye, J'e de caa 
besle! Fakat SOnbalaar me1valan11.a 
bu kadar boUaiu. ba 1ıl kışm fula 
olar.atını aöstermea mi! 

0 MAN CEMAS. .. •ILU GlLI 



SAYFA-4 

Fotoğraf tahllllerl 1 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuıu söyliyeli111 

M. M. (hlanbul) 
Keneli lı&lln -

de ve 171 lı:alpll 

bir tip. Borkeoe 
lytlllı: yapmalı: 

tstu. Oolı: •• -
lı:lcllr. Dllı:lı:all 

fazlada. Oalıl

lı:ancllr. Arlı:a -
d&flıima ooıı: 
pveıılllr. inıt
Uzama ohem -
Jlıl:rel verir. 

* ALİ SUGE& (Yalon) 
Zelı:i ve lı:al"l 

lı:ararlı lılr tıp. 

B•şl'Mlıiı lıor 

dar oalışU" ve 
muvafak olma
clan bınlı:mu. 

Dtlı:lı:al has -
aası lı:ııvvellldlr. 

Kavrayqı ye ... 
rlndecllr. Talı: -
diri cok sever. 

Xon;racla IADRİ CELİK 
- Banka••• n müessesat barem 

lı:anımanda lı:ao d......,den lıllffar? 
- Barom lı:anana aynen lalı:Jp edi

lir. Dliv mallenuı de lı:ıdemo, l&h· 
lll derı o 1 •e c6re deflflr, 

Balıae•i'h pVK:Er CAGLAK 
- ŞlmdtJllı: heııslnJ n .. ro lmlı:in 

olma••kl• beraber •Onderlnis l'Ö • 

zellm bir fllı:lr elde edellın. 

lllaHepedo A.. KOCAMAN 
- ()ııanoa amıtla llı:l dersten Ilı: -

male lı:aldmı. İlı:t J'ıl evvel arlı:&dqla
nm llseclen mflnD. oldu. LUe mezu
na olahlllr mlrlın? 

- Nisan ayında evrakmın ve tim
dJ7e kadar ne itle meşl"al olduiunu
ıru &"ösloron veallı:anııı Maarif Vekıi.
Jellne &"Önderlnılnls. Vazlyetını.e l"Ö· 

re ıdae oevap verirler. 

(<2t;::'~:\ 1 
Yanan Elekrikler 
Sollanalımel Mwılafa Nihal J'Hl-

7or 
Dün öfle üzeri Sollanalımellen &"e

eiyordum. Bir de ne röreybn. Park
lalı:I limbalar da dahil oldııfu lı&lde 
bülün Sullanahmd meydanındaki e
lektrllı:ler yanıyor. Evet. G_ündilz. O 
civarda bir itim nrdı. Bir saat son
ra 7Jne l'ittlm. Yine elektrikler yanı .. 
yor. Bir laraflan llı:lıaal, eliler taraf
ta.o Ural. Buna cevaz var mı? 

T ehJikeJi Gazlar 
L 

Teblllı:ell pzlar muhlelil te!ı:Ude -
dtr. Bnnlar ;raptıiı ite &"ôre muhtelif 
isimler alır. Gö&lerl J'&Ş&rtan, botan.. 
deriyi yakan vesairedir. 

Burada bunlardan kısaca bahsede
ceiiz. 

Göüerl :ralı:an P21&r•, Beyaa is -
tavroz sası: 

Bu Iu1ardan hava da az dahi oha 
derhal gözleri yqartU". Ailı:vormuş 

•lbJ IÖZden yqlar bofanır. Faz.la o
lursa sözler kapanır. Eiar hava da 
~ok ise leblllı:esl de artar. 

Bundan korunmak tin caz maske
li veyalınl raz gözlüğü kullanılU". 

Banker, fikrini anlatabiJanek 
için kelime intihabında güçlük 
çekiyordu, nihayet dedi ki: 

- Bizim son defa bir:ibiriınizi 
nerede ııördültümüzü hatırlıyor
sunuz değil mi? 

Genç kıza hayretle baktı. De
mek ki. bu kadar tereddütten 
sonra, bahsetmek istediği mese
le bu idi. 

- Evet, dedi, o gece Ri.şar 
Kosdon'dan çok korkmuştunuz 
ve kaçıyordunuz. 

- İkimizde beraber kaçıyor -
duk Mis !)(,tınar! Polise f.yle 
söylem edik miydi? 

_ Amma, siz kendisini haki
katen görmemiştiniz değil ır.i? 

- S iz görmüş miydiniz? 
Genç kız tereddüt etti, soua 

hayır der ıı>bi başını salladı. 

t K D A M 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi HANS WALTER FEUSTEL ~ 
Satınalma Komisyonundan : 

Firmasının : lstanbul, Gala ta Rıhtımı 45 No. d aki 
1 - Merkezimiz müstahdemini için nümunesi veçhile (150) takım maa 

kasket kışlık elbise yaptırılacaktır. Beher takımının bedeli (15) lira (65) ku
ruştan tutarı (2504) liradır. 

NORDLOYO SEYAHAT ACENTAS INDA 
Bütün dünyada kara, deniz ve hava yolculuklarına aid biletler satılmakta ve 2 - Eksiltme açık olacalı:tır. 

3 - Bu işe ait şartname merkezimiz levazım memurluğtından parasız alı
nır. 

en doğru maliimat verilrnektedll". 
Mektup adresi: P. K. 1436 

Bremen'de Norddeufscher LLOYD 
Tel: 41178 

umumi acenfa lığı 
00 
ıının 4 - Eksiltme 3 Birinciteşrin 1939 Salı günti saat 15 te Galatada Kara Mus

tafa Paşa sokağında mezkUr merkez ıabn alma komisyonunda yapılacakbr. 

5 - Muvakkat teminat parası (187) linı (80) kuruştur. 
•undıın bafkıı : TUrklye Cum huriyeti Devlet hava yolları, Ankııra • Hamburg • 
Amerika hattı, Hwmburg • Almıın Afrika hııtla rı , Hıımburg "MERn Orla Avrupa 
Seyahat ııcentıılıOıt Bertin Alman Lufthanaa A. ş. Bertin - Irak Dııvlet Demir 
yollıırı, BaOdat - ilk Tuna buharlı gemllerl lfletme firkati, Vlyıına acentalıkları . 

6 - Bu eksiltmeie gireceklerin bu &ibi işler yaptığına dair 1939 senesi 
Ticaret Odası vesikalarını göstermeleri p.rttJr. (7363) 

Kıymetli Bir Spor! 
Adam ı mızı Kaybett ik! 

Türk sporunun en pürüzlü an
larında başına geçtiği işi büyük 
bir dikkatle ve liyakatle başaran 
İstanbul bölgesinin asbaşkanı 
Fethi Başaran iki üç gün evvel 
Ankaraya hususi bir işi için git
mişti. Dün teessürle haber aldığı
mıza göre Fethi Başaran orada ı 
ani bir kalb sektesinden vefat et
miştir. 

Fethi Başaran ayni zamanda 
İ;; Bankası.ı1ın !stalnbul lbuku.k: 
müşaviri ve kendisini herkese 
sevdirmiş bir insandı. Onun genç 
yaşında ölümünden herkes mü
'1ıe(!ssirdir. Fethi Başaral1;ln ai
lesine başrnğıları dileriz. 

CENAZE MERASİMİ 
Beden Terbiyesi İstanbul Böl

gesi Başkanlığından: 
1 - Bölgemizin kıymetli As

başkanı Mehmet Fethi B~an 
Ankara'da kalb sektesinden vefat 
etmiştir. 

2 - Cenazesi 24/9/1939 Pazar 
sabahı saat 7,50 de Haydarpaşa 
garına 'getirilecektir. 

3 - Cenazesi 25/9/939 tarihi
ne müsadif Pazartesi günü saat 
11 de Kadıköyünde Bahariye Cad 
desinde 92 numaralı evinden kal
dmlarak Osmanağa camiinde 
namazı kılındıktan sonra Kara
caahmetteki aile makberesine def-ı 
nolunacaktır. 

4 - Bölgemiz dahilindeki bü
tün spor te<ekküller:inin cenaze 

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

Londra ve Par:isin en rnı'şhur 
fabrikalarından gelen Bayan
lara mahsus mantoluk, rop ve 
kostüm tayyörlük yüksek fan
tazi :rodier, moreau, harris, 
tweed :ye saire YÜNLÜ KU
MAŞLARIN emsalsiz çeşit, 

cins ve renkleri Beyoğlunda 
BAKER Mağazalarında her 
yerden rnüsaid şartlar ve u-
cuz fiatlarla satılmaktadır. 

iNHİSARLAR 
Cinsi 

Çember kavalyesi 
Rekompoze maden kömürü 

Milı:. 

3000 kg. 

200 ton 

UMUM 
Muhammen B. 

lira. Kr. 

1395 
2750 -

MÜDÜRLÜGÜNDEN 
% 7 ,5 lemlnal 

Lira Kr. 

104 62 
206 25 

Eksiltmenin ,ekll 

Açık eksiltme 

• • 

Saati 

14 
15 

I - İdraernizin likör fabrikası için 200 ton maden kömtirile mikdarı yukarıda yazılı çember kavalyesi numu
nesi mucibince hizalarında gti6terilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

ZAYİ - 6193 numaralı askeri te- JI - Muhammen bedeJleri, muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 

kaüt 1>enet ve resmimi kaybettim. Ye

nisini alacağımdan eskü:inin hükmü 

olmadığı illln olunur. 

JII - Eksiltme 5/X/939 Perşembe günü Kabataşta Leva2ım ve Mübayaat Şubesindeki 
pı1acaktır. 

alım komisyonunda ya-

iV - Şartname ve nümuneler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7 ,5 güvenme parasile birlikte mezkür komisyona &el--
Mütekait l'üzbqı R. Zeki meleri Han olunur. (7483) 

İnhisarlar İdaresinden İspirto Satın 
Alanların Nazarı Dikkatine 

inhisarlar lstanbul Baş MüdürlüQündQn 
1 - Ecza depolarile kolonya ve a7na. imlllerine: 
Sahlan ispirtolar 26 EylUl 939 tarıhindcn itibaren Salı ve Cunıa günleri 

verileceğinden isteklilerin ihtiyaçlannı üç iün evvel inJ:ı.iaarlar merkez :depo
suna bildirmeleri. 

(İhtiyaç telefonla da kaydettirilebilir. No. 43799). 
2 - Eczanelerin: 
Jier ay almakta oldukları ispirtolarda J/10/939 dan itibaren her ayın ilk 

haftasına tesadüf ede-n Sah, Çarşamba ve Perşembe günleri tevzi edilecektjr. 
3 - Murayyer ve elli. ispirtosu ahcılarına: 
On ~s kiloya kadar olan ihtiyaçlar her gün ve bundan fazla!-iı üç gün ev

vel bilclirilmek şartilc Salı ve Cuma günleri sablacaktır. Sipariş maha11i: İn-
hisarlar merkez deposu telefon 43799 (7597) 

İşin nev'i Muhammen bedeH 

Düzce Bakımevi jn
şaatı 

Kabataş baş müdür
lük bina&ı tamiratı 

Lira Kr. 

258,147 58 

20,027 15 

% 7,5 muvakakt teminatı 
Lira Kr. 

Eksiltme 
Şekil Saati 

14157 37 Pa2arlık 14 

1502 02 • 15 

I - Keşif f3rtname ve pl'1.nları mucibince 5, ll/IX/939 tarihlerinde ihale 
olunmıyan yukarıda yauh her iki iru;aat yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon
m~tur. 

il - Keşlf bedelleri muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hiz.ı:ı.laı,nda 

yazılıdır. 

111 - l'azuhk. 27/lX/939 Çaı-şamba günü Kaba~ta leva21m ve mubaya
at ı.;ubcsindcki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Düzce Bakııncvi şartnamesi 1291 ve baş müdürlüğü binası tamiratı
na ait şartname 100 kuruş n1ukabilinde her gün levazım şubesi veznesinden 
ve İzmir Ankara başmüdürlüklerinden ve Dü2ce memurluğundan alınabilir. 

merasinıiııde hazır bulunmak ü- ı ı .. ••••=••••••••••••••••ım••lll!! 
::~:h~:2~s;n~~es~a;.ı;0 b~~ 1 Bonazici Liseleri Müdürlününden: 1 

V - :r..tunakasay.ı iştirak edecekler şartnamenin F !ıkrasındaki vesaik ve 
% 7 ,5 güvt"nmt> parasile birlikte eksiltıne için tayin olunan gün ve saatlerde 
mezkür koı,i!'.;yona gelmeleri ilin olunur. (3787) 

luTBnUmarnkak:ıar·~:~.ri!cŞu1cao!luan:uıkuşar''·a~irl~ı'!'a~i 1ı ........ Y .... ıı::a::ıı!:lllillJiıE~....., ........... y ........ mıııllİİI Eylôl1ün 25 inci Pazartesi günü saat 8 de Orta ve Lise sınıfları ve 
saat 8.30 da ilk kısnn derslere ba, 1 ıyacaktır. 

kıymetli arkadaşımız avukat Fethi Babaeski Sulh Hukuk Mahkemesinden : 

I - Şartnamesi mucibince 250 adet 60 s/m lik zımpara taşı 
açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammenbe deli ·3760• lira muvakkat teminatı 282 lira
dır. 

IIİ - Eksiltme 26/İX/939 Salı günü saat 15 de Kabataşta Leva
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. Tah!;in Başaran vefat etmiştir. Cena

zesi yarınki Pa2artesi günü saat 11 
de Kadıköyünde Bahariye cadde."lin
deki 92 numaralı ikametg§.hmdan 
ka1dırılarak Osmanağa camiinde na
mazı kılındıktan sonra Karacaahmet
teki aile mak.beresine defnedilecek -
tir. 

Türkıye İş Bankası A. Ş, bu elim 
ziyadan mütevellit teessürlere işti -

rak eder kendisini sevenlerin cenaze 
merasiminde hazır bulunmalarını ri
ca eder. 

Türkl7e it Bankası A. Ş. 
İstanbul Şubesi 

ÖLÜ M 
Mülga Harbiye lılezarcti Sıhhiye 

Mü!etliii Albay merhum Hasan rah
ainin oğlu Bahriye Kaymakamlığın
dan mütekait Bahaettin Suher'in da
madı İktısat Vekileti İş Dairesi Reis 
muavini Kemal ve mütekait emniyet 
Amirlerinden Sadullah Yeğin'in ka
yınbiraderi Anadolu Sigorta Şirketi 

İkioc.i Müdürü Kemal Suher'in enia
tesi Türltiye İı Bankası A, Ş. İstan
bul Şubesi Hukuk Mü:ı;avirlik Servis 
Şefi ve Beden Te:rbiyPsi Umum Mü
dürlüğü İstanbul Blilgesi Asbaskanı 
avukat Fethi Tahsin Başaran \ c~nı 
etm..İlt.ir. Cenazesi yarınki Pazartesi 
&ünü saat 11 de Kadıköyünde Baha
riye caddesindeki 92 numaralı ika -
metg<ihından kaldırılarak Osmanaja 
cam.ünde namazı kılındıktan sonra 
Karacaahmetteki aile makberesine 
defnedilecektir. 

Zabıta Romanı : 40 
Dusburi genç kıza doğru biraz 

dal'a eğildi ve sesini alçalttı: 
- Gecenin o kadar geç zama -

nında o mahalleye gitmeıllzde 

şahsi bazı sebepler olabilir. Poli
se de istediğiniz gibi ifade vere
bıl"rsiniz. Fakat o gece Kosdon'a 
ne sız rastladın,z, ne ben! O ge
ce nereye gibnek istediğinizi sor
mak bana düşmez. Sizin de ban 
böyle bir sual sormaya hakkınız 
yoktur zannederim. 

Banker ne diyreef:ini, daha 
doğrusu nereden baş!ıyacağını 

kestirememiş haldeydi. Nihayet 
genç kız dedi ki: 

- Çok rica ederim, ne söyle
,mek istiyorsanız, açık söyleyi -
niz. 

Banker mavi gözlerini hayret-

Babaeskide 72 inci Topçu alayı hesap memuru Abdurrahman 
Toker tarafından karısı İstanbu:l da Kasımpaşada llindanaltınrla 
cami imamı İspartalı Gülyağcı Bekir Ataş Kızı Hatıce Münevver 
aleyhine >kame olunan sulh !eşe bbüsü davasının icra kılınan mu
hakemesinde: 

Müddeaaleyha Hatice Müne-vv ere gösterilen adrese yazı'an da
vetiyeılln mezburenin ikametgahında bulunmadığı ve ıkametgahı
nın meçhul olduğu meşruhatile bila tebliğ iade kılınmış ve mah
kemece mezburenin 4 Teşrinievvel 1939 tarfüine müsadif çarşam
ba günü sabah saat 9 da Babaeski sulh hukuk mahkemesinde hazır 
bulunması için ilanen davetiye tebliğine karar verilmiş olduğun
dan mezburenin vakti muayyeni me-~kürda muhakemede hazır bu
lunması ikametgahının meçhuliyeti hasebile tebligat makamına 

kaim ı;ılmak üzere ilan olunur. (20620) 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına 
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte i'ô 7,5 
güvenme parasiyle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (7148) 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden 
Pangaltıda Satırcı soka~ında 21 No. lu ev 31/5/940 &ünü sonuna kadar 

haliha2ırı ile ve tamirat müstecire ait olmak şartile kiraya verilecektir. 
13 ikaya talibi vardır. Fazlasına talip o1an1arın 27/9/939 günü sant 1-i te 

Akarat kalemine müracaaUarı... (7643) 

Glühm tıkmaqİ.Gevraqİ <~oolleı) Makarnası. Sahrİy<ısİ. Pirinci. Fİyonqosu . Kuskusu 
fEKEALİLEAİM VE FAZLA 'İŞt1AMLIK İSTİDADI OLAMLAAIM GID.ASIDIA . 

TAl41NHIŞ ECZAHANE ECZA DEPOLAAI İLE BÜYÜK BAKKALİYELERDE SATILIR. 

UMUMi DEPO : İNGILİ Z KANZ U K ECZAN E Sİ BEYOGLU_ İ STANBUL 

le genç kı;nn gözlerinin içine 
dikti: 

- Buna memnun oldum, de
di, biliyorsunuz ki, kasabamıza 
Skotland Yarddan bir sivil mü
fettiş ııeldi. Demin bahsettiğım 
vazixette ikimizin de sözlerimiz 
de mutabık kalmamız lazımdır. 
Olur ki, sizi d e, beni de isticvap 
edebilir. 

Bankerin vaziyeti o kadar ko
mikleşmişti ki, Merl gülmekten 
kendisini zor tuttu. Fakat ban
kerin söy !ediği sözlerin de ehem
miyet ve ciddiyetini de ayni za
manda takdir etmiş bulunuyor
du. 

- Gabba siz benim bir şey !er 
sakladığımı tevehhüm ediyorsu
nuz, dedi, öyle mi? 

Banker, •Evet, öyle!• der gibi 
başını salladı. 

- Ona şüphe mi var Mis Det
mar? 

- Seıbebini sorabilir miyim? 
- Benim anladığıma göre, siz 

o gree Kosdon'dan değil polis
ten kaçıyordunuz. 

- Bu sözlerinizden bir şey aıı
lamıyoruıtı. 

IZMİR Acentemiz TOrk Ecza aeposuaur 

- Ben sizi ııördüm, Sahil bo
yunca koşuyordunuz. Ben de kar 
şı tarafından geliyordum. İyi 
takdir edersiniz ki, polisler her
halde beni takip etmiyorlardı. On 
!ar sizin izinizin peşinde idiler. 
Kaçışınız beni aliıkadar etmez -
di. Onun için güya Kosdon'u 
görmüşsünüz gibi bir vaziyet al
dım. Kendim için de bu uzak 
semte ııe!işimin sebebini böyle 
izah ettim. Şimdi polisler, bizim 
ikimizin de takip editmiş oldu
ğum uza kani bulunuyorlar. Ta
kip edilen insanlar kurtulmak 
için, nereye olsa kaçarlar de -
ğil mi? 

Genç kız kaşlarını çattı: 

- Mademki polis, bizim o gün
kü ılademizi olduğu gibi kabul 
etti. Bundan sonra da ne diye 
kabul etmesin? 

- Öyle amma, i.ş mahalll po
lisle olsa iyi! Şimdi bir de kar
şımıza Skotland Y ard çıktı. Ye
ni polis müfettişinin sizi ve be
ni sıkı bir sorgudan geçireceği
ne emin olunuz. 

- O halde, b iz gayet kötü bir 
mazeret icat etmiş oluyoruz. 

- Amma. bundan başka da 
yapacak bir şey yoktur. Evet, 
greeleyin sokağa çıkmanın ma
nasız olduğunu kabul ediyorum. 
Hem de polisin sıkı araştırma
lar yaptığı sırada ... Fakat be -
nim hususi bir ziyaretim vardı. 
Zannederim, sizin de öyle ... 

Banker, mfın.alı bir şekilde h a
fiften öksürdü. 

- Şimdi anladınız değil mi 
Mis Detmar? Ben sizin şahsi sır
larınızı kurcalamak niyetinde 
değilim. 

Meri dikkatle karşısındaki a
dama ba]dı. Bµ şefkatli sözlerin 
arkasında, hiç te 'hoşa gitmiye
cek bir şeyler saklı olduğunu sez 
mişti. Kısaca: 

- Pekala, dedi, ben de ayni 
şeyleri söyliyeceğim. Fakat ina
nınız, sizin gece maceralarınız da 
beni hiçbir suretle alakadar et
mez. 

- Pekala! O halde meselenin 
bu cihetini burada bırakıırz. Şim 
di verreeğimiz iiadenin nasıl o
laca Ciını konuşalım. Unutmayı -
nız ki, o gece Kosdon'u gördük
lerini söyliyen iki J<işi vardır: 

Biri siz, biri ben! Eğer bana so
rarlarsa şu ifadeyi verreeğim: 
O gece şimal sokağından büyük 
caddeye doğru giderken, Söğüt
lü sokağının kösesindeki fenerin 
altında bir adamın beklemekte 
oldui>unu görd~mü söyliyece
ğim. Yine diyeceğim ki: Bu a
danı bana doğru geldi. Kosdon ol 
duğunu tanıdım. İsmimin kara 
listede de yazılı olduğunu bildi
j!'im için, cesaret göstermekten 
ziyade, ihtiyatlı hareket etmek 
liizımgeldiğiıııi düşündüm. yani 
acıkçası kaçtım. Fakat Kosdon 
benim büyük caddeye doğru kaç 
mama mani oldu. Mecburen u
zak mahallelere daldım. Adam 
peşimden kovalıyordu. Ben Ke
merli sokağa vardığım zaman 
peşimi bıraktı. Tam o sırada po
lis yetiştiği için Kosdon da yo
lunu değiştirmeğe ımrebur oldu. 
Zannederim ki, bu sözlerim ... 
yerinde bir üade olacaktır. 

Durdu. genç kızın ne düşün -
düğünü anlamak için gözlerine 
baktı v_e devam etti: 

(Arkası var) 

r-Dll'·~ 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUC.U -

.A.Q. 11,7' lllL 11111 ıı:es. ıt ıı:w. 

.A.P. 11,'9 m. IH5 ıı:ea. H &w. 
16St aı. uı ıı: ... lıt ıı:w. -

24 EylOI Pazar 

Saat 12.30 Pro«ram ve memleket 
saat ayarı. Saai 12.35 Türk müzlfl 
(Tuna Edebiyatından Nümuoeler) 
Mes,ut Cemil idaresinde Halk Tür -

killeri. Saat 13.00 Memleket saat a -
yarı, ajans ve meteoroloji haberlerl 

Saat 13.15 Muzllı: (Küçük Orkestra: 
Şef Necip Aşkın). Saat 14.15 - 14.30 
Müzik Dans müzitl). Saat 18.30 
Pro&"l'am, ve memleket saat ayarı. 

Saat 18.35 Müıilı: (Pazar çayı - Pi.). 
Saat 19.05 Çocuk saati. Saat 19.35 

Türk müzltl (Fasıl heyeti). Sut Z0.10 
Müzik (Dans müzltl - Pi.) Saat Z0.30 
l\olemleket saat ayan, ajans ve mete

oroloji haberleri. Saat 20.40 Tiırk mli
zli'I (l'enl Şarkılar - Hail< riırkülerl). 
Okuyanlar: Radife NeydJk, ~felek 

Tok.a"ö:ı. Çalanlar: Vecihe Daryaı, 

Ruşen Kam, R-1 Erer. Saat Zl.30 
Müzik (Rlyaaetlcumbur Bandosu) 
Şef: İhsan Küncer. Saat 22.20 Müzik 
(Cazband - Pi.). Saat 22.45 - 23.01 
San ajans hab~rlerl, ve yarınki ı>0rc· 
ram. 

Bulmaca/f-
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SOLDAN SAGA: 
1 - Derde derman - Merasioı. 2 -

Bir ili.o maddesi - Askerce yüriiyüş. 
3 - Fransu lı:nmandanı. 4 - Çalış

ma - Batırma, hayat 1&11.J. 5 - Vi
dalarda var - Meşhur bir muhuririn 
aoyadı. 6 - Son harfi olınaua her 
erkekte v&r. 7 - Onun - Sonuna t 
&"ellrae flşman. 8 - Sonu yok bafU"
mak - Eski uma.oda b ir •ramer işare
ti. 9 - l'almalı: ıotıı lazım - itıkad. 
10 - İalanbola &"•len bir revü - Fe -
na. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Bai'U"an. 2 - Garbi 

Aanadoluda bir ka:ıa - Kısa. 

a - bir içki - Bir nevi madde (si -
yalı). f - İrııllizlerln en meşhur bir 
ıılyasell - Büyük. 5 - Sonu yok rü
ael koku. 6 - Emlr SIYl'&Sl - Edat. 
7 - Bir millet. 8 - Evet - MqlıUJ' 

bir operet. 9 - Batlamafa linm -
Edat - Vadetmelı:. 10 - 111 .. hur bir 
ıılyasi 

TAKViM ve HAVA 

24 EYLÜL 1939 
PAZAR 

9 UDCU ay 

mert: 
Şaban: 

Güneş: 

Öf le 
İlı:lneli : 

Gün: 266 Eylül: 11 
1358 Rnmi: 1355 
ıo Hızır: lU 
5.49 Akşam: ıs.ot 

ıı.oe Yatsı: 19.37 
15.29 İmsalı:: uo 

- HA VA VAZİYETİ 

y eşUköy meteoroloji lslasyonnn -
dan atman maliımata cöre, yurtta ba

va Kocaeli bölreıl Ueı Karadeniz kı
yılarında ve doiu An&dolunun ,1ına
ıı kısımlarında. ook bulutlu ve mev
zii yafışh, Egenin cenup kısımların
da az bulullu &"eçmlş, rillr:lrlar doğu 
bölgelerde, cenubi. diğer böl&"rlrrde 
IJİmali istikametten orta kuvvette es
miştir. 

Dün istanbulda hava bulutlu lef• 

miş, rüzgi.r şimali prkiden saniyede 
en ook 1 ... 3 metre hızla emılştlr. Sa
at U le bava tazyiki 1012.8 mlllbar
dı, sühunet en 1üksek 25.5, ve en dil• 
ıük 11.5 santl&"f&I lı:a:vdedllınlı;tlr. 

Kanuni Mümessili ve Neıriyat Dl· 

rektörü: A. Naci, Basıldıtı Yer: 
son TeJıırıı1 Basımevl. 


