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HARP DÖRT SAHADA DEVAM EDİYOR • • 
KARA, DENİZ, HAVA VE EKONOMİ! .. 

Almanlar Dün 6 Gemi Batırdılar ftlman Bombardımanı Esnasında 
Alman-Fransız-Harbi Şiddetlenmiye Baş- Binlerce Hasta Ve Çocuk Öldü 
_l_~~ı, ~l~~!'lar Ahen'de Tahşidat Yapıyorlar Öldürücü Bir T azyıka Rağmen 
Lehistanın Akı-SIGIFRllD = MAJINO 
beti Çok Karan- •• • • VA R S 
tık Görünüyor ·Arasında Muthış Bır Topçu · VA 

Lebistanm Alman taarruzu karşı

sJnda böyle üç hafta. içinde ortadan 
kallrmasına akıl erdirmek çok güç -
tü.r. 

Bu memleketin askeri kuvveti hak-
kında, Alman tecavüzünden evvel, 
askeri mütehassıslar tarafından çok. 
mühim yazdar yazılmıştı, Bu yazıların 
hemen hepsinde Lehlllerin, sa mıı

)'OD nüfusa malik olduklarma söre, 
Jiakal 3 m.f)yon eli silib tutar asker 
çıkarabllecekltırJ ve bu 3 ırı.llyon as• 
kerin de Almanları h iç olmaua altı 

ay ip-al edeceği iddia ve temin ohm
malıla ldl. Bundan başka yine Alman 
teea:vü~ttndcn. •vu•l v._.,._.,.... ..._;_ 
iki defa. İngJllz ve Fransız askeri he

:l'tmlf ve Leh Erkanıharbiye
ylu müşaverelerde bu -

Junm ı. O zam an b u ~djJ> ceı

melere, · müzakerelere, müp.verelere 
bakanlar, üç memleket Erki.nı aske
riyesinin mühim plıinlar hazırladık .. 
lanna ve Almanların, eğer harbe ri
t1$mek cür'etinde bulunurlarsa, bek
lemedikleri darbelere maruz kala -
caklarma lnanmaia. başlam.qlardı. 

Halbuki bütün bu konuşup ıörüş -
melerde esaslı hiçbir şey hazırlana .. 
madıfı çok çabuk meydana c,ıktı. M. 
Bitlerin, Lehlstanı bir lki baltada or
tadan kaldıracaiı hakınd.aki sözleri, 
bJdayettc (!Ok balapervazane görül .. 
mek.le beraber. neticede hakikaten 

tamamen muvafık plknıış oldu. 

Bu, acaba neden böyle oldu? Şimdi 
askeri mütehassı.slann yine yazıla .. 
rmı otromaia başladık. Almanlar, ıa. 
meşhur Erkinıharbiye Reisleri 
(Schlieffon) zamanında esa.sJarı vaz'e
dilınlş olan (Müzai.t çevirme) pli.nını ı 
bu defa da Lehtstanda tamamen tat .. 
bllı etmişler, falııat buna bir de za • ) 
maıımuzm malOm motörlü ve maki- f 
neli vasıtalarmı Dlıve ettiklerl ıalhet

le, Lehlstamn işini labtatlle on lıeş 

Jünde blUrmişler ve esasen netice 
başka türlü de olamazmış ... 

İyi amına ylne ayni Askeri müte .. 
bassıslarm yazılarında Lebistanıo da 
bir çok maklnelettirilıniş fırkaları 

olduğunu. ilk sat tayyaresi denilen 
bin tayyareye ve ihtiyat olarak ta ke .. 
za bin tayyareye malik olduklannı 

unutmuştuk. Bu kadar layyare, bir 
o kadar da büyüldü, küçüklü tank 
vesair makineli vasıtalar Alman ta
arruz kuvveOerinl daha ziyade dur
durmalı, daha 11iyade oyalamalı de .. 
ili mlyclilor? 

Bütün lıu besaplanu böyle tama
mile bota eıktıtmı ve n• tl•ede Al -
man kumıuıda heyetinin lddlalarmm 
lamamtle labalıkuk ettiğini rördllkoe, 
demokrat devletlerin Lehistanın aB

keri ve slya.&i kuvvetleri hakkında. 
§Ok yanılmıı olduklarına isier iste
mez hükmetmek mecburiyetinde ka
b:yoruz. Hatta hesaplarda böyle esas
Jı surPtt yanılnuı. yüzünden, za.vallt 
Lebistaıı bugün tamamen ortadan 
kalkını. oulunuyor. Bize öyle geliyor, 
ki İngil ,..re ve Fransanın Lehistana 
göndeı·uıi.:; oldukları askeri heyetler, 
ferdi ce ... a..retleı·lne şüphe caiz olmı -
7an LelıJilerin, kumanda, tallın ve 
terbiye cihetinden pek zayıf oldukla
rını takdir edebilmiş olsalardı, İn -
giJtere ve Fransa llıtimal ki Lelıista
na -açık bir bouo '\"erir gibi- o meş
hur (Kefaı.t) i vermekte daha ba-

(Arkası 4 üncü sayfada) 
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Düellosu Devam Ediyor Mukavem ete Devam Ediyor 
FRANSIZLAR 

AGIR 
BASIYORLAR 
Paris, 25 (A.A.) - Fransız - Al

ınan harbi şiddetlenmektedir. Al
manların dün başladıkları muka 
lJll ~GdJ.ı Ut.la..L v~ ı..v~ı.1..• a.1tq1 ~1u~ 

<letli olmuş, fakat mevzilerine !yı 
yerl~şmiş olan Fransız kıtalan 
tarafınılan uzaklaştırılmıştır. 

Püskürtülen Alman taarruz -
!arından sonra mevziler biraz da
ha sağlamlaştırılmıştır. Fransız 
kıtaları bazı mıntakalarda ilerle· 
miye muvaffak olmuşlardır. 

Askeri mahfillerin tebarüz et
tirdiğine göre, bunlar Jı?eniı; ol
makla beraber, ezcümle Belieı; 

(Arkası 4 üncü say1ada) 

Sovyet 
Alman 
Hııdudu 

Kat'i Hudud Henüz 
T es bit Edilmedi 

Londra, 25 (A.A.) - Berlin -
den verilen bir habere göre Hlt
ler yakında garp cephesine gi
deeektir. Almanya ile Sovyetler 
Biril~i arasındaki hudut hattı -
nın kat'i şeklini aldığına dair ve
rilen haberler, emin bir memba· 
dan tekzip edilmektedir. 

Bu haberlere göre hudut hattı 
hakkında müzakerelerde bulun
mak üzere bir Alman askeri he

Y. eti ı:tp0ende Moskova'ya gitmiş-
' ' tir. Bu heyetin Almanya ya av-

det etmek üzere bulunduğu söy
lenmiş ise de heyetin bir müd -
det daha Mos!Oova'da kalacağı 
sonradan öğrenilmiştir. 

Ayni membadan bildirildiğine 
göre Berlin kabinesinin devlet 
nazırlarından Frank, Alman iş
gali altında bulunan Polonya_ mın 
takalannda sivil idare teşkilatı 
yapmaJıa memur edilmiştir, 

lvlaarif 
Vekaletinin 
Tebliği 

Avrupada Tahsil 
Gören Gençler 

Ankara, 25 (A.A.) - Maarif Veka
letinden bildirildiğine göre: 

1 _ Almanya ve Fransada resınt 1 
ve hususi surette tahsilde bulunan 
talebelerimizin yurda dönn1eleri. 

(Arkası 4 üncü sayfada) 
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Zapt.edilen Alman a n.zlsinde Fransızlar 

Saraçoğlu Moskovada 
Moskova: 25 ( A.A. ) - Türkiye hariciye vekili 

Şükrü Saraçoğlu saat 21,30 da buraya gelmiş 
ve istasyonda hariciye komiseri başmuavi n i Po
temikin, hariciye komiserliği erkanı, Türkiye, Af· 
ganistan ve Balkan 
fından karşılanmıştır. 

memleketleri elçileri tara-

Dikili Felaketinin 
Haricteki Akisleri 

İzmir, 25 (A.A.) _'Dikili mın- lunan evlerden beş tanesi daha 
takasındaki zelzeleler 23 Eyl(ı! çökmüştür. 
gecesinden dün saat 17,36 ya ka Bu ana kadar !esbit edilen ölü 
dar yedi defa tekerrür etmiştir. adedi 46 dır. Fel.iiket~ed~lere ek-
Bu esnada inhidam halinde bu- (Arkası 4 uncu saytada) 

M.ek.t:epler Açıldı 
j 
ı 

Şehrimizdeki ilk ve orta mekiep1er dün açıldı. Resimde derse başli
yan küçük talebeler görülmektedir. --- ---

-Varşova. 25 (AA.) - Varşova ve ModJfn, mütemadi surette Alman aiır /r 
topçusunun öldürücü ateşi altında bulunmaktadır. Varşovada. hasara uira- p;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;iii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;ll 

mamış ve kurban vermemiş bina yoktur. Blrçok evler, ezcümle bütün resmi R • • •• h 
daireler, harabe halindedir. Sivil balklan ölenlerin mıkdan pek çolıtur. eısıcum ur 
Balkın mi.neviyatı yüksektir. Müdafaa devam etmektedir. 

Varşovanın Alman topçuları tarafından yaı>ıJan dünkü bombardımanı 

esnasında sivH ahaliden yapılan son hesaplara •öre, bin kişiden faz.la öl
müştür. 

B irçok binalar ve bu arada. BristoJ oteli ile üç kilise~ 4 hastane yanmıştır. 

Dünkü bombardıman esnasında Sonvenir kiJisesine bir bomba isa.bf.t Ptmbt .. -
DJğer bir bombardıman esnasında UJudon hastanesinJn ll 1 kanadı buap 

olmuş ve bu binalarda bulunan kadınlar, çocuklar ve yaralı askerlerin ltüyük 
bir kısmı öJmüştilr. Hastaneye Kızılh:ı~ işaretleri konulmnştu. 

Mühendis mektebi ile Zoliborz ismindeki ye:nj mahallenin birçok bin.!• 

tarı yanmaktadır. 

Alma nKarargôhının Raporu 
Bertin, 25 (A.A.) - Polonya harbi hakkındaki Alman karar.-ahırun raporu

nu mevzuubahis eden Be.rliner Börsen Zeitung gazetf'slı, Polonya Erkiıuharbiye 
pianJarınm Polon'J'& ordusunun Alm.anyaya karşı bir taarruza haurlancbtm~ 
tsbat eyledlilni ya.mıakta ve Alınan yüksek kumanda. heyetinin yaı>biı glb• 
~areke& etmekle bu taarruzu önlemiş olduğunu kaydetmektedir. 

Dün Yugoslavya 
Büyük Elçisin i 

Kabul Etti 
ci.jmhur İsmet İnö~ü bugün 
saat 16,30 da Yugoslavya elçisı 
olup bu sefer Büyük Elçiliğe 
tayin edilmiş bulunan Su
merıkoviç'i mutat merasimle 
kabul etmiı;tir. Sumenkoviç 
Reisicüınhura büyük elçi sı
fatile itimadnamesini takdim 
eylemiştir. Kabul esnasında 
Başvekil ve Hariciye V ı:)<aleti 

. vekili Doktor Refik Saydam 
ı hazır bulunm~r. " -~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

İSYAN 
EDEN 
ALAY 

Avusturya AsKerleri 
Kurşuna D:z.ldi 

Klaırenfurt, 25 (A.A.) - Mensup 
oldultlan alay, Polonya cephesine ha
reket ettlit zaman mahalli pmizoo

larından firar etmiş olan birkaç A
vusturya askeri kurşuna dizilmiştir. 
B u gibi firar hidise.leri, h&kiki bir 

isyan mahiyetini almıştır. 

Gratz, 25 (A.A.) - Alman • Leh 
harbi esnasında Galiçyada ölen A-.Us
turyab askerlerin ailelerinin matem 
elbisesi giymeleri yasak edilmiştir. 
Lvov ile Karpatıar arasındaki mın
iaka.da askeri hareki.ta tşUrak eden 
Gratz alayı söylendiğine göre tama .. 
mile im.ha edilmiştir. 

Bu alay, Sohusclınln h ükiimetlnln 
en şiddetli düşmanları olan Avustur· 
yalı naı:Uerden teşkil edilmişti. 

----<ı·<>----

Ankara da 
Pasif Korunma 
Tecrübeleri 
İkinci Tecrübe Gece 

Yapılacak. 
Ankara 25 (İKDA.l\>I Muhabi

rinden) ~ Şehrimizde ikU:_ci ha· 
va taarruzu tecrübesi bugunle_r
de yapılacaktır. Bu ikinci tecru: 
be gece olacak ve alarm ışaretı 

(Arkası 4 üncU sayfada) 

Büyük Millet Meclisi 
Yeni Kanunlar Kabul Etti 
Milli Müdaf aya 20 Milyon 

Lira Daha Tahsis Edildi 
Anlıara, 25 (A.A.) - B. J\l. Meeli

si bugün Dr. Maı:har Germen 'in baş
kanlığında toplanarak Maliye VekiJi 
Fuad Ağ'ralının talebi üzerine 58 
milyon 911 bin lirahk fevkalide tah
sisat verUmeslne ait kanuna ek la
ylha.yı ru.ı.nameye alarak tercihan ve 
müstacelen mÜzakere ve kabul eyle

miştir. 

Bu kanuna. nazaran, MUl~ Müdafaa 
Vekaleti ihtiyaçlarına sa.rfedllmek 
ve fevkal3de membalardan hisıl o
lacak paralar la karşı1anmak üzere 
verilmiş olan 58 milyon küsur b in 
liralık lahslsala ilaveten Milli Mö -

Günün Tenkitler! 

dafaa bütçesine 20 milyon lira ko • 
oulmaktadtr. 

Meclis bundan sonra erazi vergisi 
hakkındaki kanunun ikinci maddesi~ 
ne bir fık.ra Uivesine, maı:but vakıf
lara ait akarların tamir ve ihyaları 
l('in sarfına meı:uniyt't verilen 150 
bin liranın ödemesine ve yalnız bir 
yd l~in dışarıdan getirtilecek anason
ların gümrük resminin indlrllmesinc 
dair Vekiller Heyetince alınmış olan. 
karann tasdikine alt kanun liylha • 
lan müzakere ve kabul edilmiştir· 

Bu sonuncu kanun tiytıı.a.smaD be
(Arkası 4 üncü say1ade) 

İstanbulun imarı 
Prost plıi.nlarını tatbik edebilmek 

için iki şey 13.zımdı: Para ve yt'ni bir 
yapı yonar kanunu. 

Bu iki li\f'Y de temin edildi .. anıyor~ 

duk: İstanbul beş milyon lira. borç
Jand.l, yeni yapı yollar kanunu da 

meriyete &irdi. 
Fakat bUKÜJJ anhyoruz ki, İstanbu

Jun iman ıeın tazım olan hi~bir 
şey halledilmiş değildir. İmar işle· 

rinden bahseden ga:ıete.1er yauyor: 
İstimlik edilecek sahalarda. arsası 
olanlar arsalarına alıcı bulamıyorlar. 

Bunun Uzerinc belediyeye ba..';vuru. 
yorlar ve yapı yo1Jar kanununun bl • 
maddesine dayanarak: Bir sene ı.ar 

fında. arsamı istimlake mel'bursuuuz 
diyorlar. Kanuna göre bu mecburi
yet muhakkak; (ak.at yine bt>!t"diye
nin imar vlinına göre istimlik t•de .. 

memek te zaruridir; l'ünkü imar ha
reketleri senelere taksim edilmi!ij:tj}' 
ve elde bütün imar sahalarındaki i••
timliki karsıhyacak para da ~:oktur. 

(Arkası 5 inci sayfada) 
SELAMİ İZZET SEDES 
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Hatırah Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Müfettişi Emek 1 i General Kemal Koçer 

-----~-

Ve Eğrikapıda Silahları 
Bir Arkadaş Anlatıyor 

Edirneka pıda 
Teslime Memur 

MAYİN SEVKİYATI 
Mavin sevkiyatı çok tehlikeli 

bir ışlir. Izmir limanımızın da
ha işgal anında lorpilleıı.mesi 
çok uyııundu. İslanbulda ve Ka
radeniz ıske.elerinde birçok ma
yinler va. lı. Bunları vapu~a v~r
mek, hıc degi.se İzmırın ışga.ı
ni takıo cı.len gunıerde orada bu
lund.urmak icap e<iıyordu. _Vapur 
tahsıs eoı mli ve klymetlı arka
daşım.z B alin •mrıne verı.miş
tı. Bıliı prograırunı muntaza -
maıı ta.bik etmiş ve .ıiarmaraya 
açtlmış ı. Yaramaz hır ıorp:to da 
vapurun arka"ına ta ·ı\mıştı. Bu 
vapur birkaç def buyuk kor -
kular ııeçırmlş, hatta bır defa -
&ında tehdit eden torpito vapu
run parakete~inı de kesip ko -
parmıştı. B11nunla beraber. Bi
!Ai vazifesini ıfa etmişti. 

manları.le bu it üzerinde görü -
şurlerken, bu bukalemun kafile 
içeri "''rer ve tercümanın: cel -
ler yu\lıır.!• ihtarına oradakiler 
itaat ederler. Tatar Osmanın ü
zerinde bir çakı bu unur. Mah -
lükları.n en bayağısı olan tercü
man, çakıyı açar ve Osmanın ikl 
uzun parmağı arasına alarak öl
çer ve uzun olan nam uyu tır
naklarla hır hizaya getirince -
ye kadar parmak faslı müş -
ıerekıne sap.ar! Bu g.bi vak'a -
!ar birkaç defa ıekerrür eımiş
ti. 

Bu kahvedeki redaet bir anda 
fapılmışt. kl, silahları Fethıye 
mektebi müdürü Asım, bodrum 
katına. verleştiriyordu. 

Bll şubenin kıymetli uzuvları 
arasınd~ Sabri ve denız yüzbaşı
sı Eşref vardı. Eşref, silahıarın 
ve bomba arın daima kullarul.r 
bir vaziyette bulundurulmasile 
de mükellef.i. 

Avrupadan 
Dün Gelen 
Talebeler 
Pariste Bütün Yüksek 

Mektepler Kapatılmış 
Fran3ada tahsilde bulunan tale

be erımizden beş kışilık bir grup 
nün eksı. .. Je şehrimıze gelmiş
t.r. Bunıaı • .ı söyledıkıerine göre 
Parıs.e bu.ün Univ<:rsite ve yiık
sek mektepler kapalı mış .r. Bu 
yüzden tahsiıler:ne devam imkan 
ları kalmamıştır. lta.yada Türk 
, rlculara karş. ıyi mı..amele ya
pı mak .adır. Buıgarıstanın her 
taraf•nda almanca aC~ler göze 
çaı pmaktadır. 

Dünkü ekspres Avrupadaki as
ker nakıiyat arı yüzünden üç sa
at ge> ı:elmiştir. 

Ekspres _yolcuları aras.nda Fi
lis ine gitmekce olan 19 yüksek 
rütbe i İngiliz zabi'i de vardır. 
Filistin emniyet müdürü de bun
larla beraberdir. Yine ayni tren
le ParistE bt ~ .oan iki maliye mü
fettişimız ile ı .. i talebemiz ve beş 
Türk aiies. şehrimize uönmüş -
~erdir. 

Barbaros 
ihtifali 

Yapılıyor 

Merasim 

taşta 

Yarın Beşik

Yapılacak 
Yarın büyük Türk denizdsi 

Barbaros içın bir ihtifal yapıla -
cakt.r. Merasime kara. deniz kuv
wtlerile, halk !e:;ekkül.eri işti
rak edecektır. Gündüz kara mera
simine >U mektepler ı~tirak ede -
cek'ir: 

Yedek Sübay Okulu, Deniz 
Harp Okulu, Parti teşekkülleri. 
Bunlar merasim mahalli o -
.an Be iktaşta saat 9,45 te mev
ki alını.; olacaklardır. Deniz lise
sinden ikı ınanga donanma muzi
kasile beraber türbede mevkı a
lacak ve merasim başlangıcın
da istıklal marşı söyleneceı<tır. 

Saa· 10,30 da türbenin bahçe -
sindeki donanma muzikası ist;k
lal marşını çalacak.ır. O sıroda 
direğe Türk bayrağı çekilecek' •r. 
Saat on buçukta denizde bulunan 
bütün merakip düdüklerini ça.a
caklard.r. 

Eğlence 
Yerlerinin 
Vaziyetleri 

Bir Çoklan Nizamna

meye Uygun Değil 
Belediye büyük eğlence yerle

rinde yapmış olduğu teftişler es
nasında birçok eğlence yerleri -
nin belediye zabıtası talimatna
mesine ay kın o.arak. icrayi san'at 
ettiklerini görmüştür. 

ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 
Yazan : Rahmi Yağız Tefrika: 40 

Efkarı Umumiye, Çok Sevdiği Büyük Önderin 
Sıhhati Hakkında Tenvir Edilmek İstiyordu 

Nihayet hekimlerin gösterdiği ı 
kat'i lüzum üzerine saraya av
det etmeği. kabul eden. E~ Şe
fin yattan saraya don.uş.unde.n 
sonra tedaviye daha buyuk hır 
hızla başlanıruş fakat bu s.efer 
de yukarıda y,azdığı~ .krı~ler 
ve çetin safha.ar kendını gos 
termişti. 
Şimdi, 15 Birinciteşrin 938 cu: 

martesi günü Atatürkün sıhhı 
vaziyetindekı ani değişiklik .. h.7 
kimleri haklı bir end.;eye duşu
rüyordu. 15 Birırİciteşrin günü 
hararet ve hastalık vaziyeti bır 
gün evvelkinden her an biraz da 
ha artan bir seyirle ilerlemek 
suretile devam ediyordu. 
Mareşal i5 Teşrinievvel sab~

hı TraKyadaki kıt'alan teftış 
etmek, Edirneye g:den orduyu 
gözden geçirmek üzere tren:e İs
taırlıuldan hareket etti. 
Başvekil Ebedi Şefin sıhhati 

hakkında aldığı malümattan son
ra derin bir rahatsızlık nöbeti 
savan Ebedi Şefin huzuruna çı
karak görüsmek f.rsatını bula • 
mıyarak saraydan ayrıldı. . . . 

Hekimler, Atatürkün sıhhati
ni ciddi endişelere yol ~acak 
mahiyette görüyorıar, Ebdi Şe
fin vefatı vükubu'.ursa hastalı • 
ğın efkarı umumiyeye bildiri! -
memesinden kendilerinin mes'ul 
tutulacağını ileri sürerek bır ra
por hazırlıyorlar, bunu efkarı 
umumiyeye verip verrnemeği de 
aliıkadar ve salahiyettar zevata 
lerkediyorlardı. 

Atatürkün rahatsızlığını gizli 
tutmak efkarı umumiyeye akset
tirmemek üzere verd · kleri emır 
bu husustaki teıeddüdü son had· 
dine 0 ·karıyordu. Dahili) e Veki
li 15 Teşrinievvelde yani bir gün 
evvel istanbula reimiş Ebedi Şe
fin sıhhi vaziyeti hakkında ma
lümat a'ınıştı. Yine birkaç giın 
evvel nibayetlend · rilen belediye 
intihabatı dolayısile her taraf.a 
P~rti namze'lerinin kazandık.la -
rı Başvekil tarafından Atatürke 
14 ıc .uıKaracı"n çeki.en hır tel
grafla arzedilmiş, 15 inci gün E
bedi $efin şu mealdeki cevabi 
telgrafı: 

Ceıiil Bayar 

Maatteessüf ikinci mayin sev
kiyatıınızı, bazı tedbirsiz.ik yü -
zünden, Marmarada yakaladılar, 
büyük ıeessurlere duş.i.k ve dost 
!arımız vapuru kurtarmak için 
çok zahınttler çektiler. 

Bilil, mııvaffak~eı.ıe döndü, 
fakat akırea has.alanmıştı. Has
talığı uzun müddet devam etli. 

Dırama:ııdaki bakkal L. nin va
ziyeti şüpheyi davet ediyordu. 
Çok kazanmak istiyen bu adam, 
gece yarılarına kadar da faaldi. 
Gecenin geç vakitlerinde faali
yet le cok teh.ikeli idi. Bu göz
cü susturulmalı idi. Filhakika 
ufak bir tahriri ihtar L. nin ta-

1
eELEDIYE 

Mar~ı müteakip sı"asile v.la
yet, aonanma komutalnığı. bele
diye, partı ve d.ğer teşekt..,ı\ler 
çelenk koyacak.ardır. Çelenk kJn
duktan sonra türbe balıçednde 
bulunan iki manga deniz talebı-
si tarafından havaya lıçer el fi
şek aLıla<,...-'.r. Ve fise~;. 0tı~ınL 
müteaki~ .uarbarosun ruhunu t~
ziz için bir dakika sıikü l edile -
cektir. 

Belediye zabıtası talimatname
sine göre eğlence yerlerinin kiir
gir bina tarda bulunması, zemin 
!eri parke, mozayik veya ksiloit 
gibi bir madde i e döseli olması 
ve zemınin münasip bir yerinde 
bir ucu lağıma bağlı sifonlu ve 
isgaralı bır deliğin mevcudiyeti 
şarttır. Halbukı birçok eğıence 
yerleri ahşap, zeminleri tahta dö
şe.idir. Bilhassa Beyof!lundaki 
büyük eğlence yerlerinin ekseri
si bu sekildedir. Diğer mühim bir 
nokta da abdesthanelerin büfe -
!ere gayet yakı!l bir yerde bulun
masıdır. Beled:ye reisliğı tctki
ka!ını ikmal e.likten sonra şube
lere yapacağı bir tamimle eğıen
ce verlerinde belediye zabıtası 
tahmalnamesinin aynen tatbiki
ni istiyecektir. 

l!.bedi Şefin has.a,ık vazıye ın
deki vahamet devam ed\yor, he
kimlerin endişesi her an biraz 
daha artıyordu. 

Cümhuriyet Halk Partisi 
Umumi Reis vekili ve Başvekll 

Ankara 

İkinci vapurun ele geçmesinin 
sebebi, Zonguldakta "Uk alır -
ken düıman ticaret gemilerin -
den birisinin açtk göz bir ır.e • 
murunun vapurdaki mevadi tet
kik etmesine mem~rumuzun fır
sat vermesidir; diyebıliriz. Bir 
gaflet, bize de bir zarar vermiş 
oluvordu- Ne yapalım, bu da 
{idyei necat olsun. 

DÖŞMAN ta:RiI.ERİNE 
ÇIKA&lLAN l\ilıtREZE 

Ordu taarruzi harelu .. a başla
yacatı aırada deniz yüzbaşı Sa
lahaddinin ve diğer üç arkada -
tının kumandasında bir müfreze 
Bandırma kıyılarından Anado -
!uya çıkanlnuşiL Bu müfrezeyi 
Milli Müdafaa teşkılatı tertip ve 
ıevketmişti. Müfrezenin vazife
ıi, düşınaıı gerilerınde tahribat 
VP telhis: İ. "r"'•'-•& ............. , .-.,,a .. .u ........... -wuu.u.4 
danlığıaa verilıni.ştL Kendisıle 
orada bundan ıonraki sevkıyatı 
idare ett.ğim sırada tanıştık. Bu 
müfrezenin marifeti temınoe de 
Kavalalı Hüseyin Beyın nakdi 
yardımları sab)<.etmişli. Bu yük
•ek va'anperveri taru.mayı bir 
borç sayarım. 

••• 
KAsELisLER 

Milletlerarası bir errmiyet ka
filesine, ecnebi dı inı limana ge
len ve cıkan yolcular n kemik -
!erini yalıy arak i.ığren bLmiş 
pespaye bır zümrenın renks.z 
çocukları refakat ederdi. Paris
teki yirmı beş numaralı sefahat 
yerinin kapıcısını süsliyen üni
forma arına bcnz yen uniforma
larıle resmi) et takın.an tercü -
mantar, el eri değmış iken, müm
kün fenalığı yapmaktan çekin
mezlerdi. Şu kürreye geldiği 
gündenbcri efendi yaşıyım Türk 
icjn en acı bir muamele de bu 
idi. Bütün bu bedmayeler, tat
lısu mahsulleri idi. Merkeze ge
len bazı raporlar muhteviyatını 
hatırlıyorum .. İbret dersleri ve
ren bazı vak'alan yazmakta fay
da buluyorum: 

Eltrikapı ve Edimekapı teşki
la tı için tefrik edilen siWılan 
teslime memur bir arkadaş ora
daki bir .kahvede bu ıubenin ele-

sı tarar.ı toplamasına kiıfi gel -
miş'i. Birkaç gün müseliah nö
betçiler L. nin vaziyetini garan-
ti edebilmişti. Fakat bu takyit, 
o semün artıklari e geçinen he
rifin müşterisinin de ayağını kes-
mişti. .. • 

Az müddet sonra dukkan ka
panmış ve başka emin ellere geç
mi.ş! i. 

BİR VATANPERVER 
ALEYHİNDEKİ DAVALAR 

Milli Müdafaa ve M. M. gru -
punun bir muhterem uzvu aley
hinde birçok davaıar ikame edil
mi.şti. Bu, en az on dava idi ve 
heps. de kirli bir siyasinin icabı 
idi. İkinci ceza mahkemesinin 
yüksek reisi, emniyeti yabancı 
süngülerin de kuvveti.e elde e-
·-~-- '-- ---l..J---'"'- \..o;~,;;,v ly .. 

di. 
Yalnız on müddeinin değil, 

her biri bir başka hızbi sefilm 
fı.kir ve emeline alet olan birçok 
din eyicilerin de hücumuna uğ
rıyan bu ' <adaş melane.inden 
bir şey kaı oetrniyerek, reisin: 

- ...... Bey! Bahis mevzuu o-
lan za~. ba iradei seniye livadır, 
siz daima Kürt Mustafa diyorsu
nuz; sizi menederim! 
Hitabına maruz kalınca: 
- Re.s Beyefendı. Kürt Mus

tafa, KUrt Mustafad•r. Ve nıeş
riı hükümet, Anadoludadır! De
mişlerdi. 

Bu dava, bir neticeye iktiran 
etmedi, milli dava ile müvazi yü
rüdü, nihaye', arkadaş mu:._:fer 1 
oldu. Gündüzün mahkemede di
diklenen bu arkadaş, akşama doğ. 
ru masasına döner, ertesi gün çı
kasak maka'.esini hazırlar ve ge
ce vazifelerini de geri bırakmaz
dL 
Davayı ikame edenler arasın

da Kürt Mustafa, Ali Kemal, 
Sait Molla ve i!Ah .. i hatırlıyo -
rum ve bu yazdıklarıma bizzat 
şahidim: 

.Cihan titre, sebatı payi erbabı 
metanetten-• 

(Aıba nrl 
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Karii Bir Kıs Sabahı 
Selami izzet - Mefharet Ersin 

Genç kadın kendini tamamile 
dü üncelerine bırakmıştı. Etra -
f nda 0lun bıtenlerle zerre ka -
d r a'akadar değildi. Birdenbire 
kul gınm dibinde b:r ses ;.şiıı; -
rek rkildi. Akşamdanberı ken -
dıs le daha yakından tan~abıl -
m k için fırsat ko layaıı Şadi 

taz mkar hır ta vırla on ünde e
g imiş: 

- Bu dansı bana lütfetmenizi 
rica edeb lir miyim hanımefen
di? diyordu. 

Pakize bu SORTadan görme ba
ya ı heriften hiç hazzetmemiş
ti. Başından savmak için soğuk 
bir tavırla cevap verdi: 

- Maalesef çok yorgunum, 
artık dıtna etmiyecej[im. 

Fakat Şadi öyle ufak tefek is
tiskale papuç bırakır takımından 
değildi. Hemen bk iskemle ce -
kerek Pakizenin yanına oturdu: 

- va:lahi haklısınız hanıme
fendi, bu yeni danslar insanı çok 
yoruyor. Müsaade ederseniz ben 
de sizinle beraber oturayım! Ve 
genç kadının agz 111 ;ıçn asına 

meydan bırakmadan ılave etti: 
- Sizin bu taraflarda bir yer 

alacağınızdan bahsediliyor. Bu 
rivayet doğru mu? 

- Öyle bil- tasavvurum var. 
$adinin çenesi aı;rlmıştı, Der

hal vazihıı:ıı.elerinin itibarını, 

ehemmiyetini, müşterilere gös
terilen kolaylıkları, mevduata 
verilen yükaek faiz ve saireyi 

--------
o.m:r Telerlekli Aratalar 1 

Demir tekerlekli arabaların as
falt yolları bozduğundan bunla
rın ikinci ve üçüncü sın f sokak
:ardan !.eçirilmesi için bir müd
det evhı başianan tetkıkata de
vam edilmektedir. 

Ytın. O.oLüslar 
Vali ve Belediye Reisi dün, 

şehr.mize getıril,cek otobüs.e · 
rin inşasını üzerine almak isti -
yen ecnebi f.rmasının mümessil
.erıni kabul etmiş.ir. 

t.ır Müracaat 
Amerıkalı bir müessese hükü

metimıze mü:acaat e.m:ş, liman
larımız hakkında tafsila istemiş
ıir. Bu müessese dünya limanla 
r·ndan bahseden bir kıtap haz.r
lamaktadır. 

1. "- -~·-·--· 
İstanbul beledivesinin hasta -

hane ve sıhhat müdür üı?;ü kad
rosunda çahşan doktorların kad
rosu tasdikten geımişdr. Yeni 
kadroda bir kısım doktorlar bi
rer derece terfi etmi.'Ştir. 

~.nema Fiat.arı 

---O<O---

M0TEFE RIK 

Lerlei Berat 
L.tanbul Müftülüğünden: 

şeınbe günü Şaban ayının on dör
düne müsadif olduğundan mez
kiır perşembe günü ak_şamı (Cu
ma gecesi) Ley ei berat olduğu 
ilan olunur. 

ı ....................... -ı 
ı ................... ı ı 

Dün belediye iktisat işleri mü- • Q LJYQRı..J j 
dürlüğünde sinemacıların iştira- ı • S R Z ı ı 
ki ile bir top anlı yapılmıştır. ı ı.,. .......... - .... ı ı 
Top.ast da sinema fiatlarında ya- ı ı· ı A F" ı 
pı.acak tenz.Iat mik arı konuşul- ı ı aç ıa t arı ı 
muştur. 1 ı Kmlloprakla oturan ekuyucu • ı 
l:...urıser~Q.uara Alınacak ı ı:ırl.lllUAlan ıı. E .......... , 1 

Ta ebe ! ı ·- Geçen nıı sırı.eclde bir ı ' ı eesalıaaeden Z5 kur- lenllnlli- ı 
Şehir konservaluarına her se- ı yol aldım. Biraz aşatıdakl ecza · ı 

ne yapılan müracaatların sayısı h&neden asldborlk alırken lenllr-
çoğam.aktadır. Bu senekı konser- ı dü1ola sormak aklıma seldL O ı 
valuar bü .çesı geçen senekinin ay ı waln iki mlsll bii7üiünü u ka- ı 
ni oldu_ğu için bu talepler yine ! ı ruşa dem .. mi! bk ec-zabaneye ı 
karşılanamıyacaktır. ı ırlıtim. - ideli kata ıuu.ıa.-. ı 

I M· kteb· ı Ba dotna mu!» ı u8rSOn 1 ı Okuyucumuzun eezahane bak - ı 
Belediye İstanbulda bir. garson ı lwulakl f!Uyetınl havi -- ı 

ve o.e cilık mektebi açmak tasav- elimlzdedlr. Ecaahaneıer bakkın-
vurundadır. Bu münasebetle be- ı da bu kabil bir çok ,ıkayel m•k - ı 
lediye iktısat müdürü limanlar ı hapları alQ'onz. Balkın en mllblm ı 
itletınesi umum müdürü Raufi ı hayal -ı .. ı Ue alikaoı e1aa 1- ı 
Manyasdan evvelce bu mevzuda ı lie rtaaan -- - ba- ı 
Avrupada yaptığı te!kikler etra- ; ve lelldkat yapılıp ya.,......,_ ı 
fında maliımat a'.mıştır. ı ı 

Belediye bu mektepleri önü - ı Soruyoruz 1 ı 
müzdeki hafta açmak fikrin4edir. HU••••••HH •••• .... -
sayıp dökmeğe başladı. Pakizeyi 
hafakanlar boğuyordu. Ne ise Al
lah lan oıacak o aralık Peyman 
yanında uzun boylu, zayi!, sade 
elbiseli genç bir .k;zla çıkaııel
di. Pakize derin bir pefes aldı. · 
Peyman: 

-Ylüsaadenizle size eıı iyı ar
kadaşım En ..ne Behicı takdim 
edevım? Dıye yanındaki genç 
kızı takd.m etti. Bir mıidde, ~u
radan buradan konm;tular. Caz
bant çok güze! bir tango çaima
ğa başlamıştı. Bir anda Gahp 
balkondaki grupun yanında be
lirdi. Peymanın omuzunu o~a
yıp Emineye başile seJam ver -
dikten sonra Pakizeye döndü; 

- Caza haber gonderdim, de
dı çok sevdığinizı söyledigıniz 

tangoyu çalıyorlar. Bu dans b'
zim dansımız olsun olmaz mı Pa
kize? 

Genç kadına elıni uzattı. Pakize 
bira' evvel Şadiye, yorgunum 
dans etmiyeceğim. Demişti, fa
kat Galibin sözleri üzerine der
hal yerinden kalktı, Kolkola sa
lona geçtiler, dans eden çiftler 
arasına yeniden karıştılar. 

Pakıze odasına çıktığı zaman 
şafak sökmeğe başlam.ı.Ştı. Butün 
yorgunluğuna rağmen zerre ka
dar uykusu yoktu. Bir koltuk çe
kip pencerenin önüne oturdu. 
Akşamdanberi olup bitenleri gö
zünı.in önünde bir sinema şeridi 
gib canlandırmağa başladı. Ev
velemiıde arlık kaçını.amıyacak, 
tevı ,ııötürmıyecek bir hakikat 
vardı: Galibi seviyordu. Bu ha
kikati teslim etmekten başka ça
re kalmamıştı. Bu ana kadar her 
yerde, her zaman her bahane ile 
önüne set çektiği aşk, şimdi o es· 
ki enııellerin hepsini aşarak genç 
kadını bıi tün kudret ve vahşeti
le pençesine geçirmişti. Eğer bu 
aşk ona yıırmi yaşında hoppa bir 
genç kızken gelseydi, tesiri her
ha:de bu kadar derin bu kadar 
\gayrikabil mukavemet olmıya
caktı. Halbuki şimdi otuz yaşı
nın verdiği tecrübe ve olgunluk 
henüz tatmağa başladığı bu duy
guya tamamile başka bir miina 
veriyordu .. Daha sonra bütün öm 
rünce daima ve bila kaydüşart 
her istediğini yapmış, her dile
diğine malik olmuş olması da 

----00----

EKONOMI 

lhtikAr komisyonu 
Ticaret Odasındaki ihtikir ko

misyonu bugün öğleden sonra top 
lan~caktır. Bu toplantıda, şim -
diye kadar komisyona vaki olan 
ihtikar şikivetleri tetkik edi!e -
cektir. 

Bal.k ihracatı 
Son günlerde baLk ihracatı art

maktadır. En ziyade alıcı olan 
mem.e:tetler İtalya ve Yunanis
tandır. ihraç etli.en balıklar. Or
klnos ve Palamut balıklarıdır. 

Barsak ihracatı 
Barsak ihracatı, kararname 

mucibince lisansa tabidi, son ge
len bir emirde barsak ihracatı 
serbest bırakılmı§hr. 

oOo 
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Yeni Bir Emir 
Gümrük ve inhisarlar Veka'.e

tinden gümrüklere verilen bir ı 
emirde. otomobil, bisiklet, radyo 
gibi eşvanın menşe gözetmeden 
tenzilitlı tarifeden istifade ede
ceği bildiri mektedir· 

Romanya lıe Yapılacak 
Anlaşma 

Rom.ınyaı'>a ticaret anlaşması 
yapacak olar heyet dün Ankara
.lan şehı;imiz gelmışıır. Hevet 
reisi Romanyavla licar~t yapan 
ihracat tacirıerini, ticaret mü -
dür.i;<Tüne dave: etmiş, kendile
rinden izahat almıştır. 
Çarşamba günü ihracat tacir

leri de bu köşkte toplanarak, 
Roman'(ayla aramızdaki ticari me 
seleler hakkındaki fikirlerini i
zah edecek:erdir. 

---<>Oo-

Douu Vapuru Kaptanı Geldi 
Almanyada ınşa edilerek, son 

vaziyetler üzerine memleketimi
ze gelemiyen Doğu vapurunun 
süvarisi Aziz kaptan alakadar
lara izahat vermek üzere dün 
A'manyadan şehrimize gelmiş -
tir. Lazım gelen temasları Ya.ı>· 
tıklan sonra tekrar Almanyaya 
gidecektir. 

şimdi bu tehlikeli oyunda onun 
zararına it gören bir silih yeri
ne geçiyordu. 

O dakikada, gayet bitarafane 
bir hisle kendi kendine ikinci bir 
hakikati daha itirafa mecbur ol
du. Erenköy taraflarına karşı 
birdenbire bu kadar derin bir ala
ka beslemesi, daha ne biçim bir 
yer olduğunu bile görmeden ·İçe
renköyünde yer alrnağa karar 
vermesi, Peymanın mazisini ha
tırlamasına rağmen bu çiftliği 
ziyaret etmesi, en nihayet şu son 
on gündenberi kendini dünyaya 
yeniden gelmi.ş kadar şen ve me
sut hissetmesi hep bu bir tek se
bepten, Galibi bütün varlığile 
sevmesinden ileri geliyorou. 

Ge<;irdik1eri emsalsiz gecenin 
en mühim vak'ası genç kadının 
gözünün önünde yeniden canlan
dı. Saat sabahın üçü olmll§, dans 
bitmisti, davetlilerden bir kısmı 
bahçeye çıkmak istemişleroi. Pa
kize de bu grupa kattlmış, Gali
bin kolunda hep beraber köş

kün arkasındaki koruluğa çık -
mışlardı· 

(Al-bu var) 

Onları korkulan netice, 15 bi
rinciteşrin cumartesi akşamı ar
tan hastalık şeklinin bir koma
ya varmasıyaı. 

Ebedi Şefin umumi sıhhat va
. ziyetindeki d_ğişik:ik, .. as.ahi ve 
bazmi arızaıarın da gorulınesı
le endiseyi en son haddine çı -
kartt.Yor, hekimler neticeye ma
ni olmağa uğraşıyorlardı. 

14 teşrinievvel akşamı çorba 
ve meyva suyu alan Atatürk 
15 teşrinievvelden itibaren bu
nu da is'ememiş, midevi iıraz ken
disini muztarip etmeğe başlamış 
tı. 

Mevzii tikler halinde be:iren 
asabi araz da her daklka biraz 
daha inkişaf ediyor, bunlar va
hamelin arttığını apaçık göste
riyorlardı. 

Bütün hekimce tıedbiı:-ler te-
---- • - -. Pı..-.J!' ~-.C·- ı.. .. ra_ 

retten şikayetini ııösteren sesle
ri, iniltiler arasındaki dairede ak 
seden tek ses oluyordu. 

Umumi teessür arasında ve 
hararet devamlı şekilde yüksele
rek geçirilen 15 teşrinievvel ge
cesinin sabahı Atatürk yeni ve o 
zamana 'laıdaır loay~imiyenı 
şiddeta bir krize tutulınuştu. 

Kriz, öğleye kadar had şekli
le devam etti. Hekimler ve dai
redeki hizmetçiler yaşlı gözler
le tıbbın aczine liınet okuyarak 
büyük hastan•n ızlırabına çare 
bı....~rrcaaıklarına ikı kat i.ızülüy
vor ar, her dakika daha şiddetle
;:,en kriz büyük has' ayı dayanıl
maz ıztıraplarla sarsıyordu. 
Öğleden sonra saat 13 de en 

had şekline yükselen kriz bun
dan sonra tedrici bir izale ile 
sürdü, akşam üzeri teneffüs bi
raz sıklığını, nabız fazlalığını ha
raret yükseklii{:ni aza.tmağa :baş
ladılar. Gece yarısına doğru nis
bi bir sük\ın Ebedi Şefi istili et
ti.. Bu, ilk komanın başlangıcı 
idi. 

Maamafih, 15 teşrinievvelde 
rahatsızlığı artan, asabi ve haz
mi arazın belirişi ile yeni bir kri
ze doğru sıhhi vaziyeti yol alan 
Atatürk, '14 '4.?~l!'iııisaJJide An
karadan İstanbu.a gelen Harici
ye Vekilini kabul etmiş. bu halin
de dahi onunla görüşmek, an:et-

. tlğl izahatı dinlemek tahammü
lünü gösterrni.şti. O gün Ebedi 
şefe arzedilen malümat, Çek
yanın Almanlar tarafından iş -
galinden sonra meydana çıkan 
Roten yani Karpatlaraltı Rus -
yası ile Çek-Macar ihtilifı etra-
fındaki meselelere dairdi. · 

Hekimler teliş ve heyecan içe
risinde Ebedi Şefin müdavati
le ıneı;ııı! bulunuyorlardı. Mü
davi hekimler, profesör M. Ke
mal Öke, profesör Neş'et Ömer 
İrdelp ve profesör doktor Nihat 
Reşat Belgerden mürekkepti. Ay
rıca mü~avir hekimler heyetin -
de de doktor profe!i')r Akil Muh
tar Özden, profesör Süreyya Hi
dayet Serter, doktor profesör 
Hayrullah Diker, Doktor Meh -
met Kamil Berk ve doktor Ab
ravaya Marmaralı .. 

Ebedi Şefin ilk krızi müteakip 
hafif bir dal.gınlık ıçinde ve asa
bi araz devam ederek hastalığı 
ilerlerken hekimler müdavatı 
yaptıktarı sonra umumi bir kon
sültasyona geçtiler. 
Konuşma mevzuu nihayet bu 

keyfiyetin, .Ebedi Şefin -rahatsız
lığının efkarı umumiyeye bildi -
rilip bildirilmemesi etrafında ha
r aretleııdi. 

.Belediye intihaplarrıı..n 
bifüğine dair olan telgrafını
zı aldım. Rey sahibi vatan -
daşların büyük bir teha. ük 
ve şevkle intihaba iştirak et
tiklerine ve rey !erini Cüm
huriyet Halk Partısi namzet
lerine verdiklerrue büyük 
memnuniyetle muttali ol -
dum. 

Dış Politika 
Sulh stekleri Netice

siz Kalınca •.. 
Her Blll«'ln _...... oö11emlt 

.wıota .. 1111< ile, prp&ekl .-.at 
lıilFiilt -- lllWil• b.ı__.ıı
tau. J,ehH0 -dplgl vut::Jetba tufb'e• 
aile sulla ,ap•lm•11• Deri drmelll. 
dtbQ'a •etba'•pd• &iirlü teklllenle 
&ıeblr eılllmlfilr • 

A7Df mretıe rqlot i1a11 ame-
li tdl ... lllmollDJ'lala lekrarlanaa 

- w.ıtoer1 de. :rbae mabteıır "' -
il"' de Wslr' MU.lt&tr. 

111. M ligi llololl:rada &!lkeri bir• 
llkleri ve fqiot ııarilllnl terütlea 
IOnr& .ci7led.lii aon m.iih.lm nutkunda, 
i&ııı:rıuwı bllllln lealılılltlerlae sadık 
ııaımtu>ı tekrarlarken, tarllıl karar 
vermel& balılo meftllll oldııfu .......,, 
leap - ııöderl llÖJll:reeellnl anlat...... 

Bl&arallık karan, AvnıpMI& barıı 

......,.mca, 1 EJIOlde, itaı1a kablne
ııiııln venllfl bu karar, balya milli 
menfaaUerlne ve anlatmalara de1a .. 
DaD sl:rasellne uyrundur. Bu cümle
Ji, natkım 10nımda, 111. lllmollnl 
IÖJlemJttlr. 

Blllerla lekllfl, 111. -Unrnln 1"I 
lekllfl tuvıp ile beraber, takviye p

:r..Ue 1aııWı ın&lh lefebbilsil, maba
rlp inırtııere ve Fransaam De11l Tel· 
rrar, De1U Eupres, Ta:rmls ırlbl P
ı:etelerlnde PeUt Jouraal. Eptlk. Joar· 
aaı. Malla, Tan ırlbl 1"ramn mat
-im ... dala& ıd;rade nad AtmaaJa 
..,ner1a1a luu'ltlm korkalan, ...,. ... 

p -· -'- milletinin rahl -
llmeld ~Dit. ablul&anm teolrled 
-- dahi teW.l<I Nlll:rOI'. Ç-

lıeriaJ"D, Dalad7e t1ıılıl, - -
la JIM, Mnollnmm lekltnttbll <le. 

1i7ledllderi ·-- .......... ;. 
te)'lemlf oNalar. 

LDkal Anretcer. -· -
----· ırlbl ~ -- ile, Clornale 41taıta, r-ıo ıl'italla. ırtM 
ital)'all pr.elelertle birlikte, -
-...,., Y-1&YS'&, Bal ...... 
iraRteleri, Bitler •e !il-in- nlll 
tekltnerl ve lefebbıı.terl halduıı.ıa, 
tuvıp edici ,..- a4 etmekte.lir -..... 

Devam eden lllll'P şlddeUenlne, 

renltlene. - met'Dll:reU. elhaa 
efürı -ı:reııı t.._..ıa mtıt&e
hbn otmal& vuf7etl, t..sıHett ve 
Prama btlkimellerlne bırakılmak Is· 

ıeamektedh'· 
SoVJet matbuatı, 1at11ıs İaırlllen 

ve Jl'raıuada delil, lıOl memleketlerde 
lllrleşlk Amerika mecllıılerlnln kara
n bekleamekte.ılr. Zııl akidelerin, 
siyasi leşekktıılerla, bbllk lmpara • 
torluklanlan bir veya iki ini 1ıkmall 
için birleşmeleri lhllmallerl öntblde 
bulumnaklaJ&Z. 

Ne de olsa, İlalyaaın, llall&anlar ve 
Ş&rlti Akdenhe ait arntarmm ı.u -
kametlal d~ sörmekleyls. 
)la sebeple bb. fflııeak hidhelert 
n41fe:re' ................ hazar ve silk.ill 
ltla4e bellllJeblllrk. 

HAMİT NURİ IRMAtı:. 

., 
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olonya Sür'atle Polonyanın 
Sovyetleştiriliyor Bombardımanı 

Bu Vaziyet ftalgan Müşa
hidlerini Endişeye Sevketfi 

! Amerika Elçisinin Şa
yanı Dikkat Be) an atı 

Renıa, 25 (A.A.) - Potonyauın 

sUratıe Sovyetleştirllme!ill, italyan 
mUphidlerhıi endi.eye &e\•ketmek .. 
t .. lr. 

ita.lyan razetelerinin ba~makalele· 
rl 'l'e husuıi muhabirleri tarafından 

vf'rileıı habf!"rler, bunu ierld e'\mek
tttdtr. 

Stentl':ı ra:ıet.csi, Sı.-ryeUerin prol' .. 
ramlarını ve arui taleplerlnl ter -
ketm"'111klerbli btldll'mt>kled.lr. Sov -
1'ttler her .clttikleri yt-rde bü~ük bir 

süratte SoYyf't ttskib1.tı vÜC'ude l't -

tirıuek~dtrler. 

Uie bektemtdikleri bir andla t•••
ddı:ları fttcirlere dini ıideUerlne raf -
men Slalbı roJbni altına •iren Po .. 
tonyah blnleree allelerlu aklbeU k•· 
lıyca röıönüfte l'eUrlleblUr. Fakat 
italYM ••E•t@cllerinin ancak naza -
r' dUı:katlerlni celbeden cihet. Al .. 
aaııf•r111 blr Polonya arazlılnl Sov-

ycUere terkettikleri zaman rörülen 
manzaradır. 

AlnıanJar, terkettlkleri mıntaka • 
dan hentit! tama.mile ayrılmlldan ev
vel Sov~·eUer bu ara:r;iye S"irerrk o 
muıtakanuı adli ve siyasi ida.rrsinl e
HnP alacak olan mahalli Sovyet n1r<'
llslnl kurmak•adırlar. 

Sovyet meclisleri mürrit Sovyrtler 
tarafından kurulmakta.dır. Bunlar, 
malim olan Sovyf't ihtllil metodları 
ile işe &"İri nıektedirler. Starnpa'nın 

öfrenditine &"0re Galityada Sovyet

lerin ilk işi derhal ziraat kanunu tat

bit etmtk olmuştur. IJu ıaıete, 4im
di ht'mlıudut bulunan SoVJeUer Bir

llft He 1'fa('arJıtaıı arasında bir ih

Ullf ("ıkl.<'afını zannetmekt(" vr ev

velCP hemhudut olm11.dıkları zaman 

bile bu iki ntf'nılekt>tin anla amadık
Jar1111 batlrlatmaktadlt'. 

Fransa Ve lngiltereye 
Silah Verilecek Mi ? 
Pitmanın bitaraflık kanununun 

değiştirilmesini istiyor 
Yeni Ji.yiha 4 noktayı ihtiva etmrk

tedir: 

1 - Silahlartian aınbar&"onun kal
dırılması, 

2 - «Cash And ('arry» plinı. 

Paris, 25 (A.A.) - Amf'rika Bir
leşik devletlerinin Varşova sertrl 
Brek5el Bldol, bul'iln Bükreş yollle 
Paris'e relmlftir. Büyük elçi, son 
haftalar zarfında Polonya 'da bizzat 
şahidi bulundulu vak'aları Havas ,, ... 
jansına anlatmıttır: 

Varşovadan 18 kilometrr mesafede 
oturduiu eve bir Alman tayyaresi 
tarafından 11 bomba atılın~ ve bun

ların altısı lnfilik etml~lir. Halbuki 
evin bulunduiu köy, hiçbir suretle 
askıpri bir hedef teşkll etmt"mekte idi. 

Ecnebi srfaretıer şehir dt"ii$tlrdik
('e, yeni sıtındıkları şehir, dalma 
bombardıman edllmlştlr. Amerikan 
sefaret heyetinin sıfındıiı evin da -
minda Amf'rikan bayralı Vf' Ameri
kalılara ait oldulunu bildiren büvlik 
i•arrtler oldufu haldf' Almanlarca, 
sanki bililtizam hedef lttiha:r; f'dtl -
mt"kte idi. 10 d"fadan fazla takip e
dildik Vf' n1itra1yözle 4 defa hü('uma 

tnaruz kaldık. Srflr. hükılmetine ver· 
difi raporda yalııı:ı bb:zat tahidt bu
luudufu vakayli kaydttmiştir. Bun
dat1 sonnt tayyarf'lrr t.ı.rafıudau 70 

df'la boınbardıman edilf'n trf'ndru 
bahsetmiş; vr her hü<'unıdan 5ıonra 

tf'krar trenlerinr dönıntk istf'dlkÇ-e" 
kadın v" CO<'uklarnı mitralyöz atf'lil 
ilf' kar,ılandıklarını hikıi.yt> etıni$tlr. 

Büyuk elçi Alınanl;ıı.rın bu 1;uretlt" 
lıı1.lk ara~uıa dehıtrt salmak isi.rdiklf'
riniu şüpbr~iı: oldufunu ve fikrin" 
Köre Polon~·ad.il.n mufarekah 1arlhinr 
kadar Almanların 5.080 ta.v)·arr kul
landıkhırını ,bu;ılardan 300 iınün 

tillhriıJ edilıni olduiunu kaydf'tm~ 
vr Polonya tayyarf'cilf'rinhı askeri 
hf'df'f tf' kil f'llniyf'n şehir ve ıner -
kezleri bon1bard11nan ctmr-k ıizrre ta
limat aldıklarını ilive rtnıfatir. 

-O<<>----

'Sev - York, 25 (A .. A.) - Ameri
kan elklrı uınuıniye enstitüsünün 
)'aptıjt referandom neticeslne l'Öre 
Am,rtkahlartn yüzde 51 si Fransa ile 
İnc-iltereye sllih ve ınilhilnmat sa 
tılm11snul tı1.raftardll'. 

PİTTMA'<.11' GAYRETLERİ 

PiUman. aıu~ar&"ouun kaldırılması
na taraflar olan 1 ii.yan iıasını hususi 
surette içUmaa. davet ederek kon•re
nin C"eçen içtima. devresinde meb'u
san meolblnin kabuJ ettlii kan1lt1un 
r"rtnı TUf ere ırar1ct7e tucQ • 
menine tevdi e•ecrilnl umumi bita
raflık kanunu liylJıasmı tanzim. et
mlfltr. 

3 - Kanuna muhalif hareketleri i
çin derıtiş edileıı ceıalarııı arltırıl

maıu, 

4 - 1'luharlıılrrf' a(ılacak ticari 
krf'dilcr hakkında bazı rsaslar. 

Şhndiki kanunun bu !ionuncu nok· 
ta hakkındaki hükümlerinin dei'h·ti
rilmeshır bir (Ok kim:ı.eler Uira.a c• 
mektedlrler. Şimdiki kanun normal 
ticaret krrdllrri acıtmasına mli aade 
et:melı:tedlr. 

1
Çinliler 
Japonlarla 
Anlaşamıyorlar 

• 

Hitler Karpatlardaki Pet
rol Kuyularını Kaybetti 
Polonya 4 üncü Defa S. Rusyanın 
Lehine Taksim Edilmiş oluyor 

Londca, 25 (A.A.) - Fazar ıaze
tf-lf'ri, Sovyetıer Birliiinhı Poloaya
dılr.i ıeni.t Jıarekt>tlerinin uyandırdı .. 
iı hayretten bahsetınekte ve bu ha .. 
rf'ketln va'llyrt us.erinde bırakacatı 

akisler hakkında tefsirlerde bulun .. 
nıaktadırlar. 

• Ob..,erver razelesinde Garvn, Po ... 
lonyanuı dördüncü defa olarak Sov
Yrll.r Birllii lehinde taksim edlldlil
nı "i&ımakta ve bu ınenıleketln şim
diki bududtlannın şimalde ve cenupta 
eski huduUarmdan 150 mll ileride 
bulundufu.nu tebarü1: ettirmektedir. 
Sovyetb·r. Ba1hk devletleri iJe Kar
patıar ara ,ında eskiden o1dufu kadar 
•imdi de m"hur olan bütün sevkül
ceTş noktalarını, nehirleri, 7ollan,. 

Yazan: Ziya Şakir 
(Sızaen o kimseler kı, vefat 

edip zevce lerkederler. O zevce
lerin, kendilerini zinetten mah
rum bırakmak suretile dört ay 
on gün ıdaet beklemesi lazım • 
dır.) demekti. 

Yani kadın, ancak gebe olup ol
madığı tahakkuk edinciye kadar 
beklıyecekti. Ve bu müddet zar· 
fında sü lenmiyecek, .gözlerine 
sürme cekmiyecek ve erkeklere 
cazıp gelen kokular sürünmiye· 
cekti. 

Cahiliyet devrinin igrenç adet
' lerinden biri de, bir zevç vefat et 
V• tiği zaman. unun mirasından isti 

fade edenlcrın. ölenin zevceleri
~e tevart;s iddia etmeleri idi. Mi
asçılar, kendilerınde o kadınla-

. - zevciyıetleri altına almak sa
ruyobiyetini g6rürler ve adeta ceb
mrC'b 
nuıuı.. 

şimendifer hatlarını ve ırki sebepler 
dolayısile paylaşı1amıyan bı..itun mın

takaları ellerint' cecirmişJerdir. 

Bitler, Karpatlardaki petrol kuyu

larını kaybetmiş ve iınparatorlutuna 
temsil kabiliıeti olmıyan 30.000.000 

Slav'ı sokmak gibi nankör bir ~I ü-

7.erine almıştır. Zaman l'eçtikçe bu 

Slavlar, Hitlf'r sistemj için öldürücü 
bir yara olal·.ıklardır. l\Ioskova Al -
manyayı1. liıım olan maddeleri vere

cektir. Fakal na:ıilerln istedifi mık
darda delil, Çünkü Sovyetler, kendi 
hesaplarına çalışıyorlar. Bu itibarla 
Gorçakof'un şu na~ihatini tutmaları 

lhtimali de vardır: 
cPrusya Kralı için çalqma.> 

Tefrika: 41 
ren onlara tasarruf ederlerdi. 

Bu çirkin mesele hakkında da: 
(Ya eyyühellezine amenı1 la 

yuhillü lekün ...... ) 
Ayeti kerimesi nazil oldu ki, 

manayı şerifi: 
(Ev o kimseler ki, Cenabıhak 

ile Resu'ü, zişanına iman etmiş
tir. Muris ve akrabalarınızın 
kadınlarının nikahlarına veraset 
iddiasında bulunmak .. ve onları 
cebren ve kerhan tezvice kalkııı
mak, size helal değildir.) 

Demekti. 
İ~te Arabistan kadınları buse

faleti 'içtimaiye ve ahlıl.kiye için
de ha.şrolup giderlerken, İslami
yet imdatlarına yetiı;ti. Bu yeni 
din, onlara içtimai bir mevki, in· 
sanlık şerefi ve erkeklerle müsa
vi haklar vıenli. 

llOlll" - KOR&', 25 (A.A.) - Chl"kial 
ajansı bildiriyor: 

Bir('ok Çhı ~etleriniıı ve bu arada 
Komiııta.nl" mU01essillerinin ('in'de 
ytni bir hükômf't trttkil etmete ve 
Japonlarla ~ulh akdetmt-it" karar 
verdiklerinf' d2.ir Japonlar t:ırafın

dau işaa edilen habrrler. yarı resmi 
ınahCelltrdt" kat'iyetlr- tekzip t"dİI .. 
mektedir. 

Bu haberler. lıic;-bir r-sao;a i!ttinad 
etnıemektrdir. 

----00,----

Yunan Sefirinin Beyanatı 
Yunaııı:;laı ııı Ankara el,ısi 

Rafail son siy•sİ hadiseler ve 
bilhassa Yun.an - İtalyan anlaş
ması ctra[ında bulunduğu bir be
yanatta demislır ki: 

,_ Ilalyan - Yunan anla~maSl 
Balkanlarda :;ulhün devamını ıs
tiyenlcri ~üphesiz ki, memnun 
etmiştir. Balkanlarda vaziyet git
tikce salah kesbetmektcdir. Av· 
rupadaki harbin ne kadar süre
ceğini ke:;tirmek mümkün de • 
ğildir.• 

Limana Gelen 'lapurlar 
Son iki ııür içinde limanımıza 

Hollanda, İsveç ve Norve<; bandı
ralı 6 vapurla muhtelif es.va gel 
miştir. 

(Velehün mislellezi alcyhlınne 
bilma'rıif.) 

Avett kerirr.esi: 
(Zevciyct hukÜkunda. erkek· 

!erin kadınlar üzeriPde hakları 
olduğu gibi, kadınların da erkek
ler üzerinde mutekabilt•n hakları 
vardır. 

D:ye, emredıyordu. 
(Inni liıı.ziu ame"e ...... ) 
Ayeti mübıni: 
(İçinızden .. erkek ve kadından 

hiçbırinin işlemiş oldugu ameli 
zayi etm~m. Savap ve ikapla er· 
kek ile kadın, müsavidir). 
Müsavatı sarih bir surette gös

teriyordu. 
(Erriciıli kavvamı1ne alennisa.) 
Ayeti kerise.mi ile, bu meal · i 

deki diğer bazı ayetler ise, an· 
cak harp, ima.met, infak ve iaşe 
gibi mükellefiyet ltıususları'*1a 
erkejtin kadına tefevvük edebi
leceğini ihtiva eyliyordu. 

İslilmiyet, (Taaddüdü zevcat)ı, 
ancak kat'i kayıtlar ve mühim 
şartlar dahilinde tecviz etmişti. 
Bazı ecnebilerin ve İslamiyetin 
e.ıasına vakıf olmayan cahillıe
rin iddia ettikleı.i gibi, (Mtislü-

_, 

1 v E N i B 1 R TA AR Ruz DA 1 ;fL"Arvf 7 ARll.l;NDG" ftiFAf< VE' 

Alm~nıarın Kullana- +IA c c~ c ı Z~l..111 
cağ Gizli Silah Nedir Yazan: Kemaleddin Şükrü Tefrika:40 

Büyük Harpte Parisi Döğen 
Uzun Menzilli Top Ne Yapmıştı? 

YAZAN 

1 Emekli General Kemal Koçer ----
Daha. Führer'in radyodan l'eçtik

ten sonra kulak.la.rı yırtan nutkundan 1 
ötrenmezden önce, teknik kudrf'tle
rlle sürprizler yapacaklarını batıra

rak ilemi emellerine ranıetmek Lıtti

yen Almanlar, birçok icatlarile itti -

har ettiklerini vakit vakit yaımı.ş -
lardır. 

Büyük harpten sonra bu.riınku mu~ 
harlplerin üçü de ölüm şuaından bah
setıiler. Büyük harbe S"irınedf'n f'V
vel de yeni siJılhlarJa ba~kınlar yapı
lacatını i,itiyorduk. 911 de tah~il İ('İn 

Hanver'de bulunduiuın sıra.da ora
da stajyer bir Japon subayının yasak 
olan top ~undurmalarında S"Orülert"k 
nezaret altına aJıııdıtını ofrrnmiştim. 

912 de bulundutum 10. Kolordu 
manevralarının son l'iınterine i$Urak 
eden 28 topun. arzumuza raiml"n, 
yanına uğratılama.yışımız. aiır obüs
lerdrki trrakkinin rizlf'nditiııi ihbat 
ediyordu. TaarruF. İ('in yetiı,tirllrn 

Alman ordusunun kalf'lf'ri :vıkablle

Cf'k afır silıi.hlarla lf'<'hiz edilf'<'f'ti da
ha o l"İ.lnltrde a.nb.!fıhyordu. Fakat 
Pari,,.f döven uıun mrnzilli top S"İbi 

oynanıın l'llZ rohi d" o zam:ınlar 

!-.rzileınemltti. 

Trdblrll"ri ihtiyaçl<tr doturur. Az 

zaman İ('indr topraktan kul·\·et alan 
piyade hrndeflndf" boimak fikri. in
~ni)·etin cok aı;aiı dertkrlrrine ine
rt"k, .raz kuııaumalı ınübah saynn~tı. 
\'icni'dr l"f'rçekt.en bir &"az b-.skını 

yapılmı,lı. Fakat Fransu; teknill der
hal diri lf'rtlplt"r almakta kuo;ur et
medi. 

:)lrvzi harbi, muntaıanıan toprakJa 
oynıyan hrr iki tararı oldutu yrrr 
saplaınış, ınuharip 'ılrhlanmadıkca 

llrri atılmak C'f"'Saretini C"ÖStt>rtnlİyr

cek bir va;ıiyetr du~nıu.ıttür. İne-iliz 
1.f'kiı.sının ieat r-Uiii tank, hakikat 
haldr bir sürııriz yapmak kudrrt ,.e 
ınahilf'tini co,trrtbllird\. ..\ncak. o 

l'iınr kadar mlkda.rı ve kudrr-ti artan 
topçu bu savlrtleri kırınıy• k;l(i Ket
mişti. 

Denizaltı botların• bajl~nan umit
lt'r dt• İnwilbı lf"kniiirıhı ortay·~ ko-v • 
dui'u rn&"f'ller karfı~ında, su~·a duıo. -
mü1 oluyordu. 

Harp içinde esir bir Rus top(U 
kayn1akanıilf' .rörlışınlli;&um. Bu a -
danı, şarkta hicret edip S"idf'n Rus 
bataryaların111. halta kapalı vr Ortu
Jü arazidr nıevzllt'rinin kestirilhı dö
vülmf'leri yü:ıunden tutunaınadıkla

rını ma7.rret olarıllc strdediyordu. 
Harp dt>\•rf'!'ilne sıtınan trrakki, 

ha) dOndurüeüdür. Top<"unun harı• -
teki menr:lli, Jıarp ~nu mf'~aisi sayr-
slndf', bir od 1i arttırıldı. llavada, 
deni~ l'f ypraltındil.ki hareketlf'ri ve 
harf'ket l,:tikan1f'Uf'riııi teshil etmrk, 
bir had dahilindt'. mlımkiın oldu. 
Kat'i lüıum: .rorulnırse dt Vf' bir eok 
mahzurlarına da bakllnnyarak. h&li 
menzllhı arttırılma~• her tarafea i:ı.

tenmf'ktedir. 
Top caıu. :;ı Yf' kadar cıkartJdı. 
G;azcıhk :ı.alta!tındaki çal1'malar 

ch:lendi. lfili her tarafta in ani:ret 
kisve!-iine bürünüldüi'ü cörülmt'kte
dir. 

Tayyarelerin sUrati, ucu., siaları 

ve taşıma kabiliyf'tltri arttıkca art -
makta Vf' bütün bu yarışlara her as
keri devlf't tf' i!ı?tirak ehnrkledir. 

Kolis arka'iınd.ı oynıyan kanh o
yunun mahiyt"tini yıkın bir harp bi

l:f' l"Ö~terecektir. 

Bir züınrf', Rritany?t :ıdasııun bf'ri 
yakadan dövuleceilnden drm ,·uru
yor. Evf't, Alman tekniC-inin yuk~f'k 
bir enmuıeci sayılan mahut silah, 

man olanın mutlaka müteaddit 
ze\·cclcr alması ~art) degtldi. . 
Nitekim, Resulu Ekreın Efendi
mizin, Sılde \"e Ane i e aynı za
manda cvl-ennıeleri ·,, büyük ve 
kat"i bir mı·cburi.vet yüzündendi. 
Hatta, bu hadı:;eyi takip edeı. se
nelerde. ~·ine böyle mühim zaru 
ret1Cı- ve nıecburivetler hasıl ol
muş; Resulü Ekremin ze\"t"<'le
ri taaddüt e!mc;tı. 

Bılhassa şu ciheti de nazarc dnc 
kate almak lazımdır ki, İsl:imi· 
yetin ınfi~ar, esnasında, Ü<;, bP:J, 
on, kırk. ellı kadın ile ya~an· ıya 
alısmış olan insanları, bu miıba· 
lagalı zevkten ve şehvetperest • 
likten vaz.~eçirerek, tek bir ka· 
dın ile iktifa etmelerini temin 
eylemek, imkansız bir keyfiyet
li. Buna, iklimin kanlara verdiği 
ateş le müsait degildi. Ayni za· 
manda • hemen hemen mübah 
ad~ilen • fuh.şun önüne de baş-
ka türlü geçilemezdi. 

İşte, bu sebeplerden dolayı: 

(Fenkihı1 malabrc leküm mi-
nen isa ...... ) • 

Ay<!ti keı·imesile, itdiv~ın 
adedi tahdit edi.lıni.ş .. hadsiz ve 

Pari~i do\·ruekle ilk haftalarda bir 
baskın tt"siri yapmısh. Bu topun f,'apı 

21 dir ve azami menzil buna )'akın 
çaplarda elde edilebilir. Bu çaptaki 
mermi, bir tayyarenin taşıdıiı 1000, 

2000 kiloluk bombardıınan ('Ok daha 
mlıf'&sir drj'ildir. 

Dij;er taraftan, tayyare. hedf'fine 
isabette, mf'nnisinl havanın keyfine 
terkedecek olan topa nisbt>tle. kıyas 

kabul etmi:vrt·ek surette (azla muvaf
fak olaeaktır. Kanaatimce UZllD men
zilli boyle bir lop iti(' t.e- kat'i neti("e
de bir tesir S"O!!ıtf'rf'miyecektir. :\Jad
rid vr VarŞO\'anuı yıkılıp 3·akılma!,ı 

bile kf''!lin !!ıonu('ta bir teıtir icr.a f'
demedi. 

Gaz ı,ahasıntlaki inkisarların İnl'İ
liz ve )i'ransn:lar('a da dikkat cöziin
de bulunduruhnadıtı kabul rdlle -
nırı. Henüz mahiyeti bilinmiyen caz
ların oldurücU kudretleri, ilin1 'itvi
Yf'~i dun mrmleketlerdi belkı nf'
tlceye S"Ohırebilir. Bu, bir hakikat i

se nihayet harbin tahribatını arttı -
rabilir l'l" burada yint" mf"mbaı kuv
vrtsl:r: olan !-ierfiıru ehniyr me('bur 
kalır. 

('ok atır t<1.nklar kullanılacağı hl- ı 
dia f'dllmektf'dir. Huna da. ehemuıi

Yf't ver"mf'ylz. A.rtık bir ıırhlının kara 
da ytirutlilmf'.,ine inanama:vız. Topçu 
sililhı harrket halindt>ki her hederi 
az Z<lm:ında tr-pf'lf'miye kadirdir. Al
manlar. topçu kuvvf'ti itibarile Fran
sızların ht>nuı: çok dunundadırlar. bu
nu kat'lyt"tlt> tf'min f'df'<'f'k \'&"ti.vet -
tt"yiı. 

Jltr yıl, sistrnli, kabiJiyf"ti Vf' mik
darı dril!ten tayyarrlf'rin buyuk "ie
hirierf', ı-,an'at ınUess.,f'elerine karşı 

d('h..,rt S;A(';&C"aklarını inkara mecal 
yoktur. Ru badirede kudretlinin bü
)'İlk hasılat t"ldr edeetti tabiıdir. Fa
kat bunun da Londray;,a. kar\ı Yaıtıl

dıjındaıı cok daha. fazla!-.ını Rulır'un 

dariııssınolalarında y:ıpıla('ağında şüp

he rdilt'm"z ve nihayt't sinir kuvveti 
ve mf'ınbanı zen(lnliji netl<·f'de mu
eı;sir olaca-khr. 

Birçok .\imanın atzı.:ıdan i.\laji110-
ııun "'U)a botulaca.tnıı, berha\•a edl
leeri'lni i ·ittik. Trkilmuldf' bir tf'dri
ciyt-t vardır. Bilinrn 'iUdur: Bir asri 
kale karşısınd,;,1, muha. ırına ihtiyatlı 

adımlar atnuya ' '" renııln icaplarına 
ayak uydurmıya mecburdur. 

Zırhtı kuvvetlt"riu oynıya<'aiı role 
Kelin«:e, kendi ~aiilf' ka\•ruJan bir 
millelin. her san'at mue~Sf'sini, hat
ti dunyanınkileri dt>. ordu hesabına 

çaltshran. r.sasen harpten df' mu -
cehhez c;oıkan bir ordu ile bu sahada 
da yarı,a çıkabilereiini du4ü11miye 
luıum yoktur. Fransı:r;l:ır bir milyon
luk Amt'rlkan ordusunu alh ıunde 
motOrlf' cepheye sevketmİ'ftİ. Vi.kıi. 

Alman topçu.ıtu \ 'erdun da Ü(' ay iein
de 17 ınilyon mermi hart'anıak kud
retini l"O\termi-;tl. Fakat mukabil ta
rafın buradaki sarrlyah bunu rOl
ı-edr- bıroakıyordu. Almanlar buytik 
harpte tanka kar ı tankla <"t>vaıı ve
reınedilf'r. Bunun 'rbebi, iptidi4t mad
df' bulamamalarıydı. 7 yılın. sarfiya
tına bir had f:İzrmedi&-imb;, ;raruıki 

harbin buttin ihtiya('larını tatmin e
df'mt'dliini de yakmda Oirent<'l'fiı. 

Akıllara ,·rle vere('tk İ<'atların dr
iil, ka.ı·nak kuvvetırrinin mes·uı 

netieeyi n1uye 'er kıla<'atında da. 
ıtüphe t"tmtyoru7.. Bir kere daha: 
.Sitratrji, c;-ok üstün kuv\·etleri, tam 
:r;amanında. kat'i neti<'e yerinde- mu
,·affa.kiyr-tlf' btilıdam f'tmrk san'ah
dır» df'dilcr. ~imdl bu istikamet,. ~i
dUmektt-dir, biraı: brklemelidir!. 

hesapsız zevceler ancak durde 
indırilmı~ti. 

Resulü Ekrem dokuz defa ız
d~\·aç etmiş Lse de, hiçbir zaman 
(Dürt zevce) den fazla kadını 
bır a.ada cemetmeıniştı. 

.:>ı1de ile izdivaç, Hazretı Pey
gamberın hayatını, tabıi bır şek
'e irca etti. Çünkü bu ıyı kalplı 
kadın., ) aşlı olmasına ragmen 
Resulü Ekremin yemek, çama · 
şır ve sa·re gibı ihtiyaçlarını bü· 
yuk bır memnuniyetle temııı et· 
mekte ıdi. Ancak, Sıldev. müle
essır ve muzlarip eden bır ~ihet 
varsa, .., da zevcine karşı, zev • 
celik vazifesini ifaya kabıliyet-i 
kalmumı.-, olma:;ı idi. 

Bu hassas ve alicenap kadın, 
Hazrclı Muhammedin de nıha· 

yel bır insan old~unu düsünü
yor .. onun beşeri ihtiyacına ka
fi gelemed:ğinden dolayı kalbin· 
de derin bir ıztırap duyuyor: 

- Yi'ı. Resulallah! ... Gençsin .• 
Dinçsin.. Seni tatmin edecek 
genç bir zevceye ihtiyacın var. 
Eğer arzu edersen, ben mevkii
mi, ya Ayşeye veyahut diğer bir 

• 

Muaviyenin Milli Asabiyeti Hiç te Bütün 
Arap Milletini İstihdaf Etmiyordu 

Bu, hem u<'g ... ı \"c hem de ) an
hôlır. 

Ebı'.. Sufranı ogıu vakıa bır 
asabıvet mı_hve i e cr1a) a a·ıı
mıştı. Fakat bu m. li asabıyet hiç 
t.c b;ıtun Arap m llet nı istıhdaf 
etm_yordu. Muavtyenin açtıgı 
bayrak altında toplananlar, ka
bile ganeti ile kılıç çekm:işler ve 
Jlazretı Peygambcrın edat ve 
ah!adma kadar şamil, kıyasıya, 
öıdüresiye bır nkıt ,.e kın planı 
takip etmışl.eraır 

E~er, .Muaviyenın s:yasctın · 
de Arap milliyelperverliğini ge
renler var•a, kı coktur, bu. gibı· 
!er o halde Mua\"İ ·enın Islam 
ctını namına cteğı., bilakıs İslam 
dıni aleyhine hareket ettıgıni tas
dik ed. varlar dcmcktır. 

Evvela Araptan cıkan \e son· 
ra ilk önce btitün Arabistan için· 
de ın'.ışar eden bu din, İslam di
nı. pekaliı a,·ni dine salik bır Mu· 
aviveyi başka milli dü ·üncelere 
sev-kedemezdı. Nasıl edebilirdik~ 
ıdaresı "!tında olan !oprak ka· 
milen Arap topra~ı idi. 

Amma bu toprak üstünde mıl
livetı ayni fakat kabil~leri ayrı 
birçok Arap asıretleri mevcuttu. 

Muaviye. e~er iddia edildiği gi 
bı vük'e.k bir idare adamı, yük
sek bir siyasi olsa idi, her şey • 
den <:\·\'e." kendı saltanat ıdaresi 
altına gıren Arapları tek bır A
rap ba;ragı altında toplamaga 
<;alışırdı. 

Bö;. le mi .\·aptı? 
Ha,·ır ... Ve bieakıs o. sırf ken

c;ı taraftarlarını nıenınun etmek 
ıçın t~rap ıçıne .:,Cn<'lt:r \"€'.sen~
lerce .,ür(>cr-k mel'un b:r tefev\·u
ka soktu. Ne Allahı tanıdı ve ne 
de ~:uhaınnıedi ... 

Ee-cr tanım.~ olsa ıdi bızzat ken 
.-ıı vabiv katipliği eden bir adam 
k<'r zapteltigı Kur'an ahkamı· 
nı yırc kendısı <;ignemezdi. 

Mtıa\" \E', dın ve Kur'an aley
hinde neler yapmadı? 

Yaptıklaı ının hep,ini burada 
z krelmek, Muavıyen;ıı ba lı ba
şına tarihini yazmak den1ektır. 
Faka, bız burada ya•nız bir tane
sıııi, bir vak'ayı zikri e ıktıfa e
decegiz. 
B~ vak1a, sadece dın degil, 

hıitiin insani' et al~\:'.tııne bir vak
adır. Ve senelerce Arap aıemı u-
zct .nde rn<-!?'un1 ızlPrini bırak -
m:~tır 

~1uaviye. Kime \·e r.ıçin du~-
mandı?. 

Hazıeti Aıı\e du;mandı ve o· 
nun me\'cudl.\•etini kendi harıs 
emelı ve ıkbal hırsı için engel O· 

,uyordu. 
.Netıce ne oldu? 
Hazretı Ali. vine Muav.venın 

temelini a. oıak istedigi saltana· 
tın t•trafta U) ndırdı~ · ıhtıras 
kasırttalaıına kurban gitti. Mua
vıvezi' n arkada bıraktıgı >all.ı
n~t \'arısleri ise .Alı• nin e\'lat, 
ogul, ahfadını kılıçtan, satırdan. 
geçırdiler ve bu vetmıyormllşgı
bir de bütün Arabıstanda bulun 
Arapları din namına dini mabet· 
]erde. o dini Araba veren Hazre
ti Muhammecıin nesli alevhinde 
liınelc tcsvik ettiler. 

Bugün ~lduğu ııibi dün de Müs
lüman, Musevi, İsevi. bütün din 
kitapları (ölüleri hayır ile yade· 
dıniz?.) der. Elinde Kur'an ve bu 
Kur'anın ilk ayel!erinı bizzat 
kcııd, yazan bir Muaviye, Hk Ön· 
ce yine Kendisi o Kuranın ah
k;imını t,:ıuniyur ve ölüler.ı hayır 
ile \ fıdedecegine bilakis camı 
mir.ber'er.nde ölülere dua yeri
ne lanet okutuyor. .. Hem de bu 
lanet kime karşı?. 

Peygamberin damadı ve Haz-

kadına derhal t<>rketmiye hazı -
Tını. 

Divorctu. 
Resulü Ekrem, temiz kalpli 

ze, ccsinin göstercııği bu } ıiksck 
feragati takdir ediyor. Onun his· 
lerirı rt'ncidt• etmekten korka
rak. 

Ha~ .r, Sıldc .. Hay atından 
kat'iv}·er sıkiıyetçi dl'ğiliın. Bun 
dan dola.\ ı r.:'tites:;ir olma .. 

Dıye, mukabele goster·yordu. 
l\ihayet b:r ııün, Sı1de son sö

lüru söyledı: 
- Ya Resulallah! .. Yarın ruzi 

kıyamette. senin zevcelerin ara
oında bulunmak şerefi bana ye
ter. Artık benı tatlik et. Benim 
verime, Ayşe ııelsın. 

Dedi. 
Resulü Ekrem, :;ıideyi bu fi. 

kirden ,·azgcçirmek .stedi. Fa -

kat o, ısrar etti. Bunun üzerine 
Hazreti Pe,·gamber, onun dört
yüz dirhemden ibaret olan nika

hını vererek kendisini tatlik et

ti. 
( ArkaA oar J 

re~ı ~.uh -nmed n t .ı 
san ve (Huse) ın) ıı b b 
rett (Ali) ye ~ '\. 

Bız bu hardtete (Mu 
!ık) divC'bıl r TY vız? 

!:!ayır ..• 

ıHa· 
H z-

n-

Mıllh etperverlt'< , Arap a· 
sabiyet1 mı l:yesını koruwak• d.
vebilir rniyiz? 

Yine hayır. . 
Diıı ve mılliyet gayesı oma • 

van Mua\"i:ve, programır doııru· 
dan dogruya din aleyhi ae ve 
kabııe gayretı ıle yapıl ış bır 
cgauelke~l·k iht rasına ham.e· 
dersek. bilmem yanılır mı.vız? 

.Mua' ıyenn kurma~a başladı
gi ve. onu takıp eden 'arısleri 

tarafındaP !ilddetle tatb k edil -
digi bu mel'un harek~t, c&miler· 
de dua >:<•rine Hazretı Alın tel'· 
:ıı adeti hakkında bazı l\luavıye 
tara[tarları garip bir ıdd ada 
lunurlar ,.e derler kı: 

•Bu sekim usulü İsla'll malı 
eden , luaviye dl'ğil, >ı\ u Yezıt· 
tir.• 

Evveliı, ı ler ML.a\"ll e, ... ter o
nun o~lu tarafından olsun, l.m 
fena usul hiç te Mua,·ıye ne lı 
ve Muavi,enin kurtiugu salta • 
nal içın bT şeref te kil etmez. 
Ve etmedigi ı:ibt de (l\fua\lye 
yapmadı, fakat oglu yaptı) de· 
mek te (köpek) lakaplı bu ada· 
mı tenzth edemez .. 

Ha!buk, l\fuavıye lehıne olan 
bu ıddialar hi<; te 1 akı kate yakın 
deı?ildir 

Bu ad•nı<n oğlu cıe.~ 1, bizzat 
kendıs. Hazretı Alı } e laneti 
Araplara emretmi~ti. 

(Ravdatülehyaya) JlÖre, Mua
vıye, Haz re• ı Muhammedin da
madı Küfe de şehi1 edildikten 
sonra saltanat tüneği olan Şam
da bir cunıa ııunü camıe ıırtrr ış 
ve hutbe okuyana hitaben. 

Bugünden itibaren halka 
okuvacaJ!ın hutbelerde ·Alı· ye 
ve C.vliıt ·ve ahfadına lanet oku
·~aksın. 

Demi;. Anla." an hatip bıraz 
ınsaıı adammış .. Muaviyenin bu 
••mrine evvela •Peki .. demıo;. 
Vaktaki. m nbere çıkmış, halka 
hilaben ~u sözl..ri söylemislir: 

Ev nas .. Ya Ey\"ühelmlimi-
.... ~... Mn:1~'-•o h•n~ hıırı:ui~ Miic;.. 
lüman tlininın en mukaddes ır -

(Ravzatülehyaya) göre, Mua· 
fına Muhammedin damadı Alı 
ıçin liınet okumamt ernre<hyor. 
Allalı AHye değil fakat Muham· 
medin dinini bövle kendi menfa
ailerine alet eden Muavıye gıbı
lerine lanet etsin .. 

(Arka ı var) 

[2'«~,,ed ı 
Harp Ve lstıf a ! 

in anın maymundan azma oldu -
junu 1nüJdrleyen ulrmayi kiranıdan 
mr hur (Darvin) Vf' onun kalfa
ları, ('ırakları, ('Ömezlf'ri, hayranları 

df'rler ki: 
«Biz medtni. insanlar, 1ayırın, na

hirin, zavallının. bi('areuin biran 
öncf'. in -anhk eemiyetindr-n ('ıkarıl

tnaruaları, bunların bizim l'ibi &"Ur -
buı, cunırah, ctı.('lu. kuvvf'tli, tuttu.
iunu koparan ve kopardıClnı parca
hyarak tuzla buz edrn in-.anlar•:ıı a· 
ra~ından df'hlenmemr-leri İ<'in f'limiı

den ı-etenl yapıyoruz. ~te,.,eli., h~sta

lara. sakatlara, budalalara. safdille~e 
ha.stahan<'ler. !:iıi'ınaklar, lmar,tlf'r a
f:ıyoruı. Sail:un, ha ta, hf'rkesi son 
dakika~ında bile kurtarmak i("ln hf'
kimlerimiı bUtUn kudret, marifet l't' 
maharrtlerini sarff'diyorlar. Ba.taıı ... 
ba!ooa d<'mir «İbi. ('tlik &"ibi, a_ıı;:lan ci
bi. kaplan cibi sapasai;lam insanlar • 
dan mÜif1!.tkkil olma ı icap eden in
sanlık <'emiyf'linin, yani biılm. bu 
yaptı,tımı7 doiru mudur . anki? ı .. tıra. 
1:lzım. ,..,llra!a 

Xiklf'l merkezi, buıünlrrde carp 
<'tPht"lerinr rece<'rii \.'e tn büyük ln .. 
yamrtin briki de- orada kopa<'aiı söy
lf'nen bu harp, rtrçektf'n öylr olacak 

,.e baıılarının söylf'di~i Klbi, kıya -

metin büyüi:U yakında vt> haklk~trn 

orada kopacakıııa 1neşhur (Darvin) 

ile onun bütün kalfa, çırak, römt>1. vfl 

hayranlarının dileklrrl. ylnr bir hay

li yf'rine rrltcek demektir. 

Amma diYt<'eksiniı: ki. Allah CÖ'l

terme~in, harp büyür ve 1914 harbi 

gibi dallanır budaklanına. ölecrkler, 
ortadan silinip i.ıpiırülrtf'kler, :vat .. 

nıı. ontann i tt>dili ha!italar. !'J&katlar. 
'lavalhlar, bi~ar<'lr-rdf"n mi lbat"et ka• 

lacak, enlarla birlikte Iürbüaler, 
g-ümrahlar, ~ütlülf'r, kuvvttltlf'r de 

C"üme C"itmiytt'tk mi? 
Meşhur ~ı.dür· 

Kurunun yaıu"ıra Y&f t.a J'&nar • 
OSMAN CEMAL KAYGn" 
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SAYFA-4 

··· ·SON ··DAKl-KA 
Fransız Kabinesi Bugün Toplanıyor 

Pariıı, 25 (A.A.) - Kabine yarm saat l'1 de Reirıicumhurun riyaseti al
&anda bir toplantı yapacaktır. 

Alman Fabrikalar1 Bombalandı 
Berne, 25 (A.A.) - Alman - İsviçre hududuııda hususi membalardan a

lman malfunat1a Friedricbsrhanefende'ki Zeppelln fabrlkalarma llanıı üç de
fa hava taarruzu vukubııldufu teyit olunmak&adır. 

Birinci taarrua dün aktam saat 2tır3t de, ilıinclııi ve ii(üncüsii de 23 de 
e1m-.tur. 

Frtedrichsbafe•in 1ı1U1ısında •öl sahilinde bulanan k1ieiik Arbon tehrin
.._ 'bombal&rm iıılllikı, Alman dAll &o_plaruun mukabelesi ıöaelee i•Hllmlş ve 
llallı laaTa lıieamlaruun eere1anuıı mölıemmel nre«e talıip edebllm .. ür. 
Ba lııicamlann netittsi lıakkılllfa ıaenn malfunat yolıtar. 

Macaristanda Endişe 
....._, U (A.A.) - Şarki Gal~ya ile ınranyanın Sovıet kıtaatı tarafın• 

4lım lıR'al• Macıarlınanc1a derin endifeler uyandınn19&ır. 
Ba endtteJeri akı.ettiren itaıyan matbuabnm BudaPt'9te muhabirleri, Ma

eartatan De SovJe&ler anamda siyasi miİna8ebat tesisinin Alınan - Sovut an
....,.....,.m htr neüeesl oldutuna ieba.ruz eUinnellle beraber Jııiç te emnlyd 
werteı bir şey kJllı:lli edllmedilini ya:uyorlar. 

l 

İngiliz Krahnın Teftişi 
Londra, 25 (A.A.) - Kral bu«lin an5ızın Londra clvarmda bir ~erde 

hlanan inrllk hava •uvvetlerinin gizli kararıilıını tdttş etmiştir. Kralın 
Jaaında hava nuırı JUncJey Vood bulunuJordu. 

TEBLICLER , 
ı_so_vv_E_T _TE_BL_m_ı __ ı ı [!RANSIZ TEBLlm J 

Moskova, 25 (A.A.) - Tass: Kızıl
vdu Genel "Kurmayının tebliği: 

24 Eylul Pa:ıar cıinü, tahdit edilen 
llatti dolru Herliyen Kızılordu kıi'a
lan, Şelny, Avcustov ve Grobeşev 
tebirlerlnJ aımı.tar, Brestlitovslı'on 

40 Jdlomdre şimali ıarbisinde Av -
ırastov - Kuycbine - Briansk - Rassno 
laattını tutmuşlar, Brestlitovsk'un 20 
~llometre cenubu ıarbisinde Piclıt

dıata'ı Lulbomll'i, Grubeşov'u, Cu • 
nouv'u ve Lvov'un 20 kilometre fi -
mail ıarbisinde Yonauv'u ele geçir -
mU,lerdir. 

Lvov'un cenubu ıarbisinde, Ko -
mamo, Dra!fobytch ve Boryslav alın
lllllftrr. 

Garbi Bielorus~·a vt' ıarbi Ukran
yada Polonya ordusunun bekayasını 
temizlemekte olan Kıulordu kuvvd
leri, Brestlitovsk.un cenubu şarlıi -
sindeki Polonya lııt'aları &TUPUDUD 

tasftyesi esnasında on binden fazla 
er ve subay ve Grubesov'un cenubu 
'l/AJ Al3AUUt:AI CFUDllD WlJYeSlDCJe de 
bir piyade alayı ve bir motörlü livayı 
esir alm111lardır. 

Paris, Z5 (A.A.) - Franım. tebli
ii: 

Keşif mufruelerimiz cephenin bir 
çok noktasında ma!'alli faaliyette 
bulunmu,ıardır. Svelbrıiken mınta -
kasında Alman topçusu ~ok faal dav
ranmışbr. Avcı &aJyarelerlmiz bir
fok muharebelere muvaffakiydle 
yardım etmişler ve Svf'ibrüken'e doğ
ru rönderllen bir keşif mufru.esini 
.bimaye etmişlerdir. 

AKŞA:M TEBLİGİ 
Paris, 25 (A.A.) - 15 E~·lfıl akşam 

tebliil: 
Sarr'in şarkında piyade ileri muf

reulerimizin faaliyeti. Aynı mın&a-

kada şiddetli duşman toJ><'U aU.i. 
24 Eylül ı.unü cephede yapılan ha

va muharebelerinde avrı ta)·yareleri
miz iki defa adet<"e faik du .. man bava 
kuvvetıerile ~arpı mışhr. ::WuteaddU 
.AJman avcı ta;Jyaresl auşurulmuştur. 
Bunlardan ikisi topraklarımıza düş

müştur. 

Diplomatik Temaslar 
Sovyetleriri Müstakbel Vaziyetleri 

Londra, 25 (A.A.) - Lord li\ılifaks ile 'Sovyetlerıın Londra 
Büyi.ık E.çisi, Maiski, dünkü görüşmeleri esnasında, vaziyetin son 
inkişaflarını uzun uzadıya tetkik etmiş_lerdır. 

Daily Mail gazetesinin diplomatik muharririne göre, Sovyet 
Büyük Elçisi derhal hükümeti ile temasa geçerek Sovyetlerin 
:müstakbel hattı hareketleri hakkında Lord Halıfaksa mümkün 
~lduğu kadaı çabuk cevap ver meyi va<Jeylcmıştir. 

Paris. 25 (A.A.) - Hariciye müsteşarı Champetier de Ribes 
bugün öğleden evvel Sovyet büyük elçisini kabul etmiştir. 

~ovyet-Alman Ademitecavüz Paktı 
Berlin, 25 (A.A.) - Alman istföbarat bürosu bildiriyor: 
BerHndeki Sovyetler Birliği elçisi ile Von Viezbacker, dün neş

redildiği tarihten iübaren muteber olan 25 Ağustos 1939 tarihli Al
o".fJ - Sovyet tecavüz misakının musaddak nüshalarını teati et

nişlerdfr. 
r 

Çemberlayn Beyanatta Bulunacak 
ı. Londı a, 25 tA.A.) Press Assosciation parlamento muhabi-
t ı yazıyor: 

a Çemberlayn yarın öğleden sonra Avam Kamarasında narbin 
_, çirdiği safhaları kısaca mutalea edecektir. 

- Niçin anlamıyorsunuz? De-
dı, bu kavbo?an ecza şişesi için 

ıs Baggc'nın ag:tını tutmak be
ım elımde değildır. Tabii sizin 
m nızi verecektir. Halbukl po
sın olen Rikarclo ile aranızda çı

rlrnn bir kavganın sebep "rini a
dıa tırmakla meşgul olduğunu 
ı_t.:kaıa bılıyuısunuz. Sizrh n ri
tc.:am, bu kav11•ınııı sebebıni bana. 
ğıoy <:menızdır. Bunu sızin men-

atıniz içın olmasa bıle, kızını
. n n enfaati namına istıyorum. 

~l J:lacldon bu sozlerı, daha pes 
1 
e;rdeden sô lemıştı . Mıralay dık 
k, hatta bıraz da hasmanı' bır 

)'.."'ure te doktora baktı. Şakakları 
tı. mağa başladı. na:ınden kendi-
b nı güç tuttugu pek iyı anlaşılı
aroı du. 

- Doktoı H.ıdcıon, aeaı, şımdı 

Zabıta R o:nanı : 42 
hemen buradan ~ıkıp gitmenizi 
rica ederim. 

Haddon yerinden oynamadı. 
Hatta hafıf tertıp gülumsedı: 

- Ben de c;ızdc-n bovle hır mu
kabe e beklı) ordum, cı"(>dı, zaval
lı Eksfıld polis miıfotti~ıne yap
tıgınız muam<>le\ ı bana da tat-, 
bıkt! ka kışı.} or.sunuz. 

- Eger bir dakika daha bura
da durursanız, sizı kolunuzdan 
tutar. dışaı ıya atarım doktor! 

Haddon başını salladı: 
- Mıralay, benı pl.'kaHi kolum

dan tutup dışarı •a atabilirsiniz. 
Fakat sözlerimi sonuna kadar 
dinlemeniz herhalde menfaati -
mz ıcabıdır. 

- Yanı beni tehdıt mı ediyor
sunuz? 

- Sızı ne dıye tchdıt e<ieyım? 

ı B. M. Meclisi 
Yeni Kan unlar 

Kabul Etti 
(Baş tarafı 1 ınci sayfada) 

yeti umumiyesi üzerindeki müzake
rede sös. alan meb'uslardan Sami Erlı
man, inhisar idaresinin anason ihti

yacını yalnız Çeşme istihsalilile kar
şllandıimı ve dlier taraflarda aoaııon 
zeriyatma müsaade edUmedlllni ileri 
sürmu.ı; ve bu yüaden herhanci bir 
sebeple blr sene Çeşmede mahsul ol
madıiı takdirde böylece bariften a
nason ithal eımell zaruretinin basıl 

olduiunu söyllyerek anason ıeriye

tının serbesl bırakılmasını btemı, • 
tir, 

GÜJbriik ve İnhisarlar Vellııt •alf 
Karadenls, anason aeriyabnm yalnu: 
Çeşme mıntakasına hasredllmem'9 
olduiana, memleketin bir ~k yer
lerinde anason istihsal ecJUdlilni an
cak bu iıriihsalUm memlekd lhüya
emı kar9ı11yaeak bir derecede olma -
ması yüzünden hari<ıten anason ithal 
edilmesi icap eyleditlni söylemiş ve 
demiştir •t: 
•- Mevzuu müzakere olan kanun 

1938 yılında anason mahı;ulunü kiıfi 

gelmemesi yüztinden idare ihtiyacı 

için dışarıdan getirtilen anasonun 
gümriık reı;minin 54 kuru~tan 10 ku
ruşa indirilmesi hu:suS\ında Vekiller 
Heyetınce alınmıı; olan kararın tas -
rikine mütedairdir. Bu kanun, en -
cümenlerde kalmış olmaSJ yüzünden 
ancak şimdi heyeti umuıniyeye gel -
miş bulunuyor. Ve Vekıller Heyetin
ce alman karara tevfikan Hhal edil
miş olan anason mıkdarı i~e 10 - 25 
ton al'asındadır.> 

Hasan Fehmi Ata~ (Gıimıiı;hane), 

İktısadi buhran devresinin başlanrı
cında memleket mahsulatınm korun
ması t~in her aün yeni yeni takyltf , ; 
ve tedbirler alınmasına ihtiyaç bu -
lundulu bir :ıamanda, HukfJmetln bu 
yolda kararlar alarak bili.hare bun
ları meclisin t.a.o;vibine anetmesi bu
sus.-nda verilmiş olan salahiyete isti
naden hükiJmeUn bu l'ibi kararlar al
makta bulunmu.-ş olmasına iı;ar.-t ey
lemiş ve bu salihlyetin artık idame
sinde zaruret rörmedltlni ilave ey
lemiştir. 

Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Va
ziJretıen anıa,ıldıima «öre, İnhisar
lar idaresinin anason stoku bulun -
durmakta olduğunu n halbuki ida
renin ihtiyacı olan bu cibi iptidai 
maddelerin stok halinde balundnrul
ması lazım celeeeflni söylemiştir. 

İnhisarlar Vekili bu mutaleaya kar
şılık olarak verdiği ce\'apta, inhisar
lar idarcıdnin ihtiyacı olan iptidai 
___ .,. • .__. •u .., - " ~,rucua IUJKlıaFIDI 

daima stok olarak elinde bulundur -
duğ"un11 kaydeylemiş ve demiştir ki: 

Ancak bunlardan anasenun altı 

aydan fazla elde tutulması mümkün 
delildir. Bu bakımdan herbanci bir 
yıl anason i<ıUhsali kıili gelmediği • 
takdirde barfçten Uhaltne zaruret 
hasıl olmaktadtr. 

Eu iı:ahaU müteakip, Heyeti Umu
mi;resi üzerindeki müzakere kafi rö
rülerell kanun kabul edi1JDİ9 ve pa
zartKi cünü toplanmak u:ure içtimaa 
nihayet verilmiştir. 

Ankara~a Pasif 
Korumu 

(Baştarafı J jncı sayfada) 
uzun düdük S€s]eri i1c ilan edi
lecek ve derhal şehrin elektrik 
ceryanı santraldan kesikcektir. 
Tehlıke işaretinden sonra müb
rem ihtiyaç olmazsa 1şık yakıl
mıyaeaktır. Mecburi hallerde ise 
mum, cep fene~ ve mavi ışık ve
ren lambalar yakılacaktır. Bun
ların da maskelenmesı mecburi
dir. Tecrübe programını boza -
ca!< her tür.Ü hareket yasaktır. 

ikinci tecrubelerın ha1.ırhkları 
bitmiş gıbidir. 

Bilakis ikaz etml:'ğe geldim. Hat- ! 
ta bu ziyaretımin pek dostane ol
duj{una emin ola bilırsiniz. 

- Peki, anlatınız bakalım! Be
ni neyle itÜham e<li:\'orsunu1.? 

- Polis sizden şüphe ediyor. 
Galiba ı.ız bu şüphe.} e hiç aldır~ 
etmiyorsunuz. Fakat bir Skot -
land Yard müfettişi buraya gelir
se. onu kc,vamazsınız zannedt 
rim. 

- Orasını ben bılirim. 
- Kovmazsanız, daha ıyi e<ler-

sir.iz zannederim. Hepimizın sı

ra ile sorguya çekilece~imize şup 
he yok. Eğer münasebet ıı;örür -
seniz, ben elimden gel<lı~i kadar, 
hakkınızdakı şiıpheJc.rı bertaraf 
etmeğe çalışırım. Belki ben bu 
suretle ,gayri ahlaki bır hareket
te bulunmuş_ oluyorum. Fakat 
kızınızın menfaati mcvzubahs
tir. 

Miralay Detmann sert tavırla
rı biraz yumuşadı: 

- Anlamıvorum, dt'<li. Sorunuz 
da söyliyeyim. 

- Polisler, Kosdon'un firarı

na vardım e<len bırisini beklıyor
lar. Pek tabii olarak ta Rikarıdo 
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Almanlar Dün 6 Gemi Batırdılar Lehistanın Akı

beti Çok Karan
lık Görünüyor 

(Baştaraiı ı incı sayfada) } 
ve Hardt mıntakalarında bazı 
müşahede mevkilerinin ele ge
çirilmesi ile neticelenmiştir. 

Son iki gün zarfında vukua ge
len Alman harekatına Fransız kı
taJarımn cevabı, hasmı şaşırtmış 
gibidir. Almanlar, her türlü faa
liyetten tevakki eylemekte ve 
«iki köprih nün cenubu şarkisin
de topçu ateşi açmakla iktifa et
mektedir. 
Şimdjye kadar Ren nEhrinin i 

ki sahili arasında pek mahdut 
miktarda topçu güllesi teati edil
mişti. Bugün, Ren nehri boyun-
ca birçok noktada uzun ve şid • 
detli topçu ateşi açılmıştır. 
Almanların bir nevi deneme 

hareketi şeklinde yaptıkları hü
cumlardan sanra mitralyöz ve 
tüiek muharebesine başlamış -
lardır. 

Sigfrid hattı mevzilerinin mü
dafileri görünüşe göre bu hattın 
ileri kısımlarını Fransız ileri ha
reketine karşı mümkün olduğu 
kadar uzun bir zaman müdafaa 
etmek ve işgal altında bulunan 
noktalara karşı mukabil taarruz
lara geçerek Fransızları izaç et
mek gayesini takip etmektedir -
ler. 1 

Fakat Fransızlar, Almanların 
taarruzlarından sonra Sigfrici hat
tına bütün kuvvetlerile yüklen
rniye başlamışlardır. 

Dü11 öğleden sonra garp cep
hesinde Alman hatları üzerin -
de vukua gelen hava muhare
beleri, Fransız tayyart>cilerinin 
rnuvaffakıyeti ile neticelenmi~ -
tir. 

Muharebe Alman hatları üze
rinde yapıldığından, F1·ansız ku
mandanlıgı prensipine sadık ka
larak yalnız Fransız topıırına 
düşen Alman tayyarelerini zay)
at olarak göstermiştir. Fakat bir 
çok Alman tayyarelerinin hu -
dut ötesinde yere düştükleri ve 
düştükleri yerde yanğın çıktığı 
görülmüştür. Bu tayyarelerin ha
rap olduğu muhakkak bulunmak
la beraber kayıpları hakkında 
maddi ve kat'i rakkam olmadı -
ğından Fransız kumandanlığı 
bunlaıı tebliğinde bahis mevzuu 
etmemiştir. 

Resmi .gazetede metni ne.şredi
len bir kararnameve göre Ceza
yirlilerle bütün şimali Afrika yer 
lileri harbin sonuna kadar hiz
met etmek üzere göni.ıllü yazıla
bileceklerdir. 

A Lll..A.NL.A.Jl UT rr.AUÇİDA'I'i 

Londra, 25 (A.A.) - Manches
ter Guaıdian gazetesinın diplo
matik muhabirinin bildiğine gö
re, ha]en Almanlar, Ahen mın
takasında büyük askeri tahşidat 
yapmaktadır. Bütün köyler as -
kerle doludur ve yollar, komyon
lardan ve kıtalardan g~ileme -
mektedir. Halk, tahliyeye hazır 
olmak emrini almıştır. Gergin -
lik o derecededir ki, halk tama
mile şaşkın gibidir. Ahen mmta
kasında yiy«:ck gittikçe kötüleş
mekte ve fiyatlar da gittikçe yük
selmektedir. 

TEHLİKELİ BALONLAR 
Almanva'nın garp cephesinde 

bulunan İtalyan gazetecileri Al -
manlann düşman tayyarelerine 
kar~ı ideri patlayıcı maddeler
le dolu küçük balonlar kulandık
larıru bildirmektedirler. 

ALMANY .AıDA KITLIK MI? 
Telgraf gazetesi, Almanya'daki 

hayat hakkında bazı garip malu
mat neşretmektedir. Bu gazete -
nin bildirdiğine göre halk yiyE
cek almak için sokaklarda bekle
mektedir. Fazla olarak ta vesik_i: 
larda yazılı yiyecek ntiktan gün 
g~til«:e azaltılmaktadır. 

Esvaplık kumaşlar da bazı tak
yidata tabi tutulmuştur. Yakın
da halk yalnız muayyen bazı ku
maşları satın alabilecektir. 
YENİ ZELAND BİR FIRKA 

GÖNDERDİ 
Yeni Zelanda hükumetinin Av

rupa'da harp etmek üzere tam I 
mevcutlu bir fırka göndereceğini 
İngiltere hükumetine bHdirdiği 
haber verilmektedir. 

DENİZLERDE 
Londra, 25 (A.A.) - Bir deni

zaltı gemisi tarafından batırılan 
"Hazelside• adındaki İngiliz ge
misi mürettebatından 12 kişi kay
bo.muşıur. 

11 KİŞİ KAYIP 
Bir Alman denizaltısı tarafın

dan batırılan Kaz~.side lnı,;ıiliz 
yük gemisinin mÜJCttebatından 
23 kişi kurtulmuştur. 11 kişi ka
yıptır. 

Bir Alman denizaltı gemisi ta
rafından batırılan Truro adında 
ki İngi.iz gemisi zabitleri Lon
draya gelmislerdir. 

RiBBENTROP'UN CEVABI 
Kaunas, 25 (A.A.) Buraya ge

len haberlere göre, Finlandiya, 
tcroilleme hadiseleri hakkında 
Almanyadan izahat istemiş~ir. 
Finlandiyanın Berlin elçisi Al

man Hariciye Nezaretine gide -
rek Finlandıya vapurlarının tor 
pillenmesinin sebebi hakkında 
malfımat talep eylemiştir. Von 
Ribbentrop verdiği cevapta Se
lüloz tasıyan gemi:erin harp es
nasında batırılması adet olduğu
nu söylemiştir. Ve bu torpille -
melerin bitaraflara bir ıhtar teş
kil etmesi icap ey 1edjğine işaret 
etmiştir. 

Stokholm, i5 (A.A.) - Bir Al
man tahtelbahiri Gertrude hsmin
deki İsveç gemisini batırmıştır. 

Üçüncü bir Polonya tahtelba
hiri .3tokbolm limanına iltica et
miştir. 

BİR iSVEÇ GEMİSİ DAHA 
BATIRIWJ 

Stokholm, 25 (AA.) - Esgot
hemborgdan İngiltereye odun 
yüklü olarak gitmekte olan 2850 
tonilatoluk İsveç Silezia vapuru 
Stavanger açıklarında bugün öğ
lede~ sonra bir Alman denizaltı 
sı tarafından batırılmıştır. 

İNGİLİZ TAYYARELERİ 
ALMANYADA 

Londra, 25 (A.A.) - Dün ak
şam İngiliz tayyareleri garbi Al
manya iizerinde bir keşii ~uşu 
yapmışlar ve beyannameler at -
mişlardır. 

Bern. 25 (A.A.), - İsviçre umu-

mi karargahının bir tebliğinde 
bildirildiğine göre, pazar akşamı 
Alman yadaki Friedrkhshaf en 
zeppelin fabrikalarına her halde 
bir hava hücumu olmuştur. Çün
kü bombaların infilakı i_şitilmiş 
ve hava dafi bataryalarının fev
kalad~iddetli ateşlerile ziyalı 
işaretler müşahede olunmuştur. 

BİR FRANSIZ GEMf..3i 
BATffiILDI 

Londra, 25 (AA.) - Bir Alman 
denizaltısı Manş denizinde hiç
bir ihtarda bulunmaksızın 266-0 
tonluk Fransız PhrynE kömür va
purunu batırmıştır. 

DONANMALAR 
KARŞILAŞTI MI? 

Be.rgen, 25 (A.A~) - Bergen'in 
garbindeki adalardan J(elen ha
berlere nazaran, Norveç sahille
ri a~ıklarında bu sabah erken -
den çok şiddetli topçu ateşleri 
duyulmuştur. Bu topçu ateşi Nor
veç'in kara sulanndan çok uzak
ta oluyordu. Fakat ateş o kadar 
şiddetli idi ki, sahillerdeki evler 
sarsılıyordu. Birçok harp gemile
ri müşahede edilmiştir. Tafsilat 
alınamamıştır. 

-----<00>---~-

Dikili Felaketi
nin Akisleri 

(Baş tarafı J Jnl'i sayfada) 

mek, peynir ve çorba tevziine de
vam edilmektedir. Vali Etem Ay
kut hala felaketzedelere yardım 
tertibatına nezaret etmek üzere 
Dikilide bulunmaktadır. 

BULGARİST ANDA 
'3ofya, 25 (AA.) - Bulgar A

ansı bildiriyor: 
İzmir ;zelzelesi dolayısile, Kral 

Boris, saray geJ!el sekreterlıği 

(Baş tarafı ı imi sayfada 
siretli, dalla akıllı davranırlar vt Le
histanda şimdi belki böyle illi biıyük 
devlet arUDtda, yine barbl umumi
den evveW gibi, taksime gpamam1' 
bulunurdu. 

Lehistan .işinin buıüne llMaı' cere· 
yp e.ten wbiyeti ı.öyle eliıaNIJr. ~a
llat bu ı.eft .. t memklldill ütkfl 
biillbü.tün luuaalıık, büılbitüa itiHe• 
~ ...... bir ----~ •• -
riiııııımôtetllr. 

Bu tla, WU.aua JLuQ.._ da Le
lıılıstan iline Mldiiimm tanııll ..-.. 
Jıaleııilldes ileri ıdllldıı ....... a -
kik& Abıllaaya, İDcUJs Ye ~
rarıı eflltMlıillcle •ilta1d laaltıde 

ree-deri Ye •ıUskre aıülm elMa

la.n sa7niıl4e, fuzedetillt, •• 11S11J1 

bir harpten soara nilaayd mailip e
c1Uırin, •v mailüW7eU miite .. ip AJ
maQayı Lekilrtanm iıf«al dttp JH
lerden, baUi Çe .. sJavalıııadaa da 
rıllarmall ~n bile deilrcrtr. Hlkkim 
Almanw llarl>i mmmıiık' Lehieian
da, bafta Ukranyada. şimdikinin ilj 

üç misli Jer istila etmişler, lloman -
Jayı, Sı:rbistaın hanen &ama.men ı.

ıalkri aKma ~lardı. Füat sen
ra &"arp cephesinde Amerika asllerıe
riDiD. yardımı ııayesindf' mağ'lup olun
(3 bütün bu yerleri, bir ilı.I hastada, 
hem de harp mahc.mdcrııJi. de 111 -

rallmak SW'etlle terlıtedip (rliildiler. 
Bu defa ela maili&p edildikleri vakit 
şüpbesi:ı bütün bu ;}·erler ellerinden 
alınaealı.tır, 

Faka& birim düşünüp d\lıjllRİJJ te 
bi"' türlü akhmIZJD ermt•dığı bir ci -
het var, Alman mağliıbiyeUncle• son
ra llllSJ'ayı da, Lehist~ b11gün 
abnlf oWDiu yerleri tekru te:rllet-

meie rau etmek mumkim olamak mı
dır? Ciiıllıü llusyarun bug'11D Lebis • 
tanda iş,-al etUii yerler, ııatea 1914 

tarihiDden evvel bir ~k asırdan-
müşaviri Kançief'i Türkiye elçi- beri idaresi altında bulunan bir ül
liğine izam ede rem Bcrker'e f e
la ket kurbanları hakkında sem-

ile idi. Aradan yirmi beş senelik bir 
fasıla reeUkten sonra, Rusya eski top-

miş vuiye"e bulııııuyer. Şimdi ayni i 
raklarm, o ela kısmen, lstinlat ct

pati hislerini bildirmiştir. 

Başvekil Kösei vanof namına Busyaya: tıSen bu yerleri, ;,ine Ldlis
da protokol şefi Belinof, Türkiye , tana iade et> tlenilebllir ini,? Denilir
elçisi Berker'e Bulgar hükume- se ansıar da ba teklifi &Je:rft•:r mi'! 
tinin taziyelerini bildirmiştir. 

Atina, 25 (A.A.) - Atina A-
jansı bildiriyor: . 

Bütün Atina gazeteleri, Izmir 
zelzelesi dolayısile Türk miijeti
nin kederine bütün Elen milleti
nin iştirak etmekte olduğunu 
kaydey lemektedir. 

F..s.ti"' .ı>y..,.. lciı 

Zelzeleden müteessir olan mın
takalar, Yunanistana o derece 
yakındır ki. Midillı ?e bundan 
müteessir olmuştur. Iki memle
ket arasındaki bağlann sıkıJdı

ğı ve dostluğun samimiliği, zel
zelelerde bile kendini gösteri -
yor. 

Bütfuı. gazeteler, yazılarını, zel
zele afetini pek iyi tanıyan Elen 
milletinin Türk milletinin zelze
leden dgğma kederini bütün kal
bi ile paylaştığrnı ve samimi 
taziyelerini bildiTdiğini tebarüz 
ettirmekle bitirmektedir. 

rıkan g-azetdude okuduğ111Au:za r;ö
re, Leblllere hala kun•ettı tc·mlnat 

verilmekte, Lehistan (Hali sabıluna) ! 
iade edilmedikçe sulh yaınlmayacai'ı 

vadolunmall&adır. 

Efer bu temJnat hakikaten yerine 
reUrllecek, bu vaidler mabut (Kefa
let) e bentemlyttek ise, ba lı.arma

karışık muammanın iç.indl'ıı nasıl rı

kılabileeeiini, yukand.a !!Öyledliimiz 
üı:ere, bizim kafamız bir turlu alma
maktadır. 

Maamari Avrupa devlellerinin sl-

7aset oywııuada hatır ve Jıayale ı:el
me& bin bir turlü açmazları ofduiu, 
birçok tecrübelerle ı.abiUiT. O cllıet-

le, mesele çok uzar da her &arata bir 
bıkkınlık celirse, ihtimal llt bu Leh 
mesdeııini de, her tarafr memnDn e
dece); surette kitaba uydmmanın yo
lunu ltahırl'ar. 

İşte burüa ~iıı. bu llarJllllt Leh 
muamması hakkında, bi:ı şarlllılarıa 

düşünel>ileceii, söyllyebilecef; •un
dan ibarettir. 

YARIN AKŞAM Yüksek bir AŞK'ın flrbnah bir ihtirasın Romanı 

EBUZZ1Y AZADE 

Velid 

MELEK 
Sinemasında 

MARGARET SULLAVAN 
ve JAMES STEWART 

gibi 2 bUyUk san'atklr tarafından yarablan 

GÜNAHKAR MELEK 

ile düşmanlıgı olan adamlardan 
şüphe edecekler. Eğer benden 
bir şi~e ılacın çalındıgını jşitirler
se. bu mesele size de dokunur. 
Fakat asıl korkulaeak mesele, 
Löprens'in öldürüldüğü gün, 
sizin Rikardomın evınde bulun
duğunuzu haber almalarıdır. 

Miralay birdenbire sarardı ve· 
bir adım geriledi: 

- Siz bunu biliyor muydunuz? 
- Evet, biliyordum. Eğer ko-

miser Brumley biraz daha dik
katli adam olsaydı, o da öğren
mış oluı du. Bugünkü vaziyette, 
pantalonunuzda kan leke.si oldu
ğunu bilen bir tek kişi varsa, o 
da benim. Bu lekenin nereden 
geldiğini söylemiye lüzum yok. 
Muhakkak cesede çok yaklaşmı.ş 
bulunuyordunuz. 

- Pekala, dedi, şimdi siı bü
tün bu mü.şahedelerinizi polise 
haber vermek vaziyetinde mi bu
lunm·orsunuz? 

- Eger bunu yaparsam, sizi 
zan altına alarak tevkif ederler. 
Görüyorsunuz ki, ben şu daki -
kaya kadar daima si;dn cihetini
zı iltizam ettim. 

- Bravo size! Demek ki, kı -
zım ailesini müdafaa etmek için 
sizin gibi mükemmel bir şampi
yon bulmuş. Pekala Haddin! 
Löprensi Brandon konağında zi
yarete gittiğim doğrudur. Fakat 
ben yalnız değildim. 

Birdenbire durdu. Doktordan 
şüphe ettiği anlaşılıyordu. 

- Lakin bütün bunları size 
anlatmakta ne fayda olabilECeği
ni düşnüyorum. Çünkü bu mese
le bir başkasını da aliikadar edi
yor. Ben sizi tanıyalı şurada ne 
kadar oluyor? Eğer ifşaatta bu
lunursam, o zaman bütün mu -
kadderatımı sizin elinize vermiş 
olurum. 

- Lakin ayni ifşaatı polise ya
parsanız. o zaman da mukadde
ratınızı polisin eline teslim etmiş 
olursunuz. Hangisini tercih eder
seniz. onu yapınız. 

Miralay bir sigara yaktı: 
- Öteki adam kimdi? Onu da 

söyliyeyim, dedi, banka direk -
törü Disburi! 

- Ya!!! 
Miralay tuhaf tuhaf yüzüne 

'baktı ve devam etti: 

bir film 

- Gözlerimizi birkaç sene ge
riye cevirelim. dedi, benim eski 
komşum Rikaı·donun alçak bir 
adam olduğunu belki bilmezsi -
niz. Kendisini işlerden çekilmiş 
bir ba-nker gföi göstermek isti -
yordu. · 

- Yani mürabahacının ıbiri i
di, demek istiyorsunuz. Sizi ve 
Disburi'yi avucunun içinde tu
tuyordtL 

- Ben böyle bir ŞEY söyleme
d im. Yalnız şunu biliyorum. Ri
kardonun dostluğuna inandığım 
günlerde para sıkıntıı.s111a düş.
müştüm. Kendisinden epeyce de 
para istikraz etmiştim. Yani a
şağı yukarı dört bin lira kadar 
bir para! Fakat taksit müddeti 
gelip te parayı veremediğim za
man, bir skandal çıkarmak teh
didi ile :faizleri yükseltiyordu. 
Başkalarına karşı da ayni mua -
meleyi yaptığına şüphe etmiyo
rum. 

- Mesela Disburi'ye degil mi? 
Miralay Detmar başmı salla

dı: 
(Arkalı va:r) 

Maarif Vekale
tinin Tebliği 

(Baştarafı ı ineı sayfada) 

2 - lftiçre, İtalya, ingıl.ıere ve 
Belçikadaki devlet talebelerıooen fen 
şubelerinde ve tcknık sahada tahsil 
görenlerın tahsıllerıne <levamları 

3 - Amerıkada bulu.ıuın deıık't ta
lebe~inın hangi şubede oluJ!Sa nl un 
tahsıllerine rlevamları 

4 - İsviçre, Jngiltere, Bele.ika ve 
İtalyada bulunan fenni ve tekoık mıı
hıyette olmıyan şubelel'de wJısildeki 

devlet talebesinin yurda dönmeleri, 
5 - Fransa ve Almanyadaı:ı gayri 

memleketlerdeki kendi hesaplarına 

okuyan taJebenin ailelerinın, yoksa 
kendilerinın arzu ve muvalaıkQUarıle 
bu memleketlerde tahsillerine ıte • 
vamla.rı kararlaştırılmıştır. 

6 - Tahsillerini devlet veya fiev • 
Jete bağlı müe:;:-;cseler hes::ıbına. Al
manya ve F'nnsada fen şubete.rınde 

ve teknik sabada yapmakt.ı ılten yur
da celbedilmiş olan talebeflen tah -
sillerinı hayli ileri götürmuş olanla
rın İsviçre, İngiltere ve Be]Çikada 
tahsıl sahalarına göre hangı fakiılte 

veya yüksek nıektepleı·de tahsilleri
ni ikmal edebileceklerınin ooyinıle 

Maarif Vekaletine bildirmesı İstan
bul üniversitesinde muteşekkil ko -
misyona havale edilmiştir. 

Bir Randevücü Yakalandı 
Sultanahmette oturan Şükran, 

Mürüvet ve Mes'ude isimlerin
deki üç genç kızı fuhşe te.şvik ' <> 
gizli randevücülük suçile adlı -
yeye venlmiş ve tevkif olunmuş
tur. 
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Türk Yüksek Mühendisleri Birliği Esas Nizamnamesi 
Madde 1 - Umumi merkezi Ankarada o!mak üzere (Türk Yük

sek Mühendilleri Birliti) nimile 17/5/1926 tarihinde bir cemiyet 
kurolmuştur. 

Madde 2 - Cemiyetin Maksadı. 
a) Memle.liktin ilerlemesine ve milli iktısadın inkişafına ve 

kuvvetlenmesine hizmet emeli ile mesleğin yükselmesine ça1ıf -
mak. 

b) Meslek haklarını, ve Azanın ihtiyaç ve menfaatlerini temin 
ve himayeye, mühendisler arasında tanışma ve tesanüdün artma
sına hizmet etmek. 

c) Azasının teknik bilgi'erini arttırmak üzere neşriyatta bulun
mak, fenni koın.feranslar ve seyahatler tertip etmek, mesleğe ait 
fenni şar.nameler ve nizamnameler ile normalizasiyon esaslarını 
haZJr ama~a çalışmak ve teknık müze tesisıne yardım etmek. 

dJ P.1şka memleketlerden Mühendis ge'irilmesine ihtiyaç kal -
mıyacak dıerecede ır.eslckda,şlar.n yetiş irilmcsi için gençlığin 
mesleğe karşı rağbetini artınnağa; sermaye jletirme mecburiyeti 
olmadıkça, mem eketimizae yapılacak inşaatın Türk Mühendis Mü-
teahhit.erine yap.ırılmasını ve memlekettekı yerli ve ecnebi mü

esseselerde Türk Mühendıslerinin çalıştırılmasını temine ça ışmak. 
e) Fenni ve mesleki mes'elelere ait resmi veya hususi ihtilaf

larda Hakem veya ehli vukuf gös ermek ve bu işlerde lazım o!an 
salahiyetler içi:n kanuni hükümLri elde etmeğc çalışmak. 

d) Kongre zabıt hülUalan. okunan raporlar, geçen seneye ait ı 
hesap hülisası ve yeni aene bütçesi bütün lzaya gönderilir. 

e) Kararlar ınevıcut Azarım ekseriyetile verilir. 

FEVKALADE KONGRE 

Madde 19 - İdare hey'eti lüzum gördüğü takdirde kongreyi fev
kalide toplanmala çağırabilir. 

Asli iza mecmuunun beşte biri tarafından imzalı bir takrirle kon
«renin toplanması istenirse idare hey'eti nihayet bir ay zarfında 
.kongreyi fevkalide toplantıya çaııru-. 

Madde 20 - Fevkallde kongrelerde yalnız ruznamedeki husUl
lar konuşulur. Fevk.alide kongre için iza.n.n beşte birinin toplantıya 
gelmesi ~arttır. Bu nisap ilk içtimada elde olunmazsa bir hafta sonra 
bir içtima daha akt ve mevcut ile ittihazı mıikarrerat olunur. 

İDARE HEY'ETİ 

Madde 21 - a) Kongre asli aza arasından gösterilecek namzet -
lerden 7 kişi1ik bir idare hey'eti seçer, idare hey'etinin müddeti bir 
senedir; eskilerinin yemden seçilmesi caizdir. 

İdare hey'eti Birliğin gayesi ve nizamnamesi ve kongre karar
ları dahilinde iş görür ve bunlann tahakkukuna çalışır. 

YA&DIM ENcOMEN! 

Madde 34 - Azalar arasında mühtacı muavenet bu unanlara 
yardım etmek, işsiz'ere iş bulmak, Mühendis arayanlara bosta olan
lan tavsiye etmek, hanın çaltşamıyacak kadar sinni ilerledı~ za 
man maişet sıkıntılarına düçar olmamalan için t~ki it vücud 
getirmek gibi hususat ile iştigal etmek üzere bir yardım encümen 
teşkil olunur. 

Madde 35 - Yardım encümeni haları kongre tarafından reyı 
hafi ile intihap olunan beı; kişiden murekkeptir. İntihap o unan zat 
lar aralarından bir reis ve bir ki tip tefrik ederler. Merkez ida 
.key'eti muhasibi yardım encümeninin tabit lzuındandır. 

Madde 36 - Yardım encümeni as~arl ayda bir defa içtima eder. 
Encümen reisi lüzum RÖrdükçe enciimenı fevkalide olarak ıçtima 
davet edebilir. 

Yardım encümeninin kararları idare hey'etınce tasdik olunduk
tan sonra tatbik olunur. 

BlBIJK ŞVBELat 

.Madde 37 - Birlik asli azasından yırmi ve yirmiyi 

f) Ecnebi mühendis cemıy~Lerile ve memlekette mcs ekle al&- j 
kadar teşekküllerle temasta bulunmak ve bu gibi dahıli teşekkül
lerle Federasyon yapmak. 

g) İşsiz azaya iş bu mağa çalışmak ve yardıma muhtaç olanların 
himayesi vasıtalarını aramak. 

b) İdare hey'eti aralarında bir reis, bir umumi kitip ve bir mu
hasip secerler. 

c) İdare hey'etinin bir .şe.,r hakkın.da karar verebilmesi içm en az 
4 azanın toplanmada hazır bulunması laz.mdır. 

zatın devamlı olarak bulundukları mahallerde bır.i.ğın oradakı 
!erini kolaylaştırmak ve faaliyetini tewu medar olmak üzere 
merkez idare hey'etinin muvaf-katile bir şube açılab1 ir. 

Bu şubenin teşekkülu ka&'isi umumi konerenin ~vıpine 
hl.ikiun.eti mahalliyenın tasdikine vabestedir. Blitün ıuabat, 
keze b~lı ve onun emnndedir. 

hJ Proje ve Nezaret hakkı ve bunlara benzer emeklere karşı 
verilecek ücretleri tesbit etmek ve bunun yerine getirilmesine ça
lışmak. 

i) Muayyen devrelerde yap1'acak ve yazılacak en güzel iş ve e
ser için takdirname ve para mükafatı verilmek suretile meslekdaş
ları teşvik etmek. 

Madde 3 - Türk Mühendisleri Birliği siyasetle uğraşmaz. 

BİBIJÖE GİRMEK YOLU 

Madde 4 - Bir!ik Azasının bir cinayetle mahkum olmaması ve-
ya med~ni haklarının alınmamış olması laz.mdır. . .. 

Madde 5 - Kanunen mühendisliği kabul ve tasdik olunan Türk 
Mühendisleri cAs i Aza• olarak BirıiAe 2irebilirler. 

Madde 6 - Yüksek Mühendis mekteplerinden diplomalı ecnebi 
Mühendisler •Misafir Aza. olarak BirliA'e a mabilir. 

Madde 7 - Birliğe maddt ve manevi yüksek müzahereti görü: 
lecek zatıarvFahri halık ve Reislik) ve Türkiyede veya ecnebı 
rr.emleketteki mümtaz ecnebi mühendislere de (Fahri azalık) veri
lebilir. Fahri Reislik ve balıklar idare heyetinin teklifi ile kongre 
arafından tasdik olunur. 

Madde 8 - 4 5 ve 6 ıncı maddelerdeki şart'ara uygun olan mil
henaisler Birliğ~ yazılmak için bir beyanname verirler. İdare he
yeti beyannameyi tetkik ettikten sonra tescılı. ~ususund.8 kar~~ı 
verir. Tescili .kararı~t.rılan zat bunun kendısıne mek. upla bı dı
rıldiğı 2ünden sonra nihayet bir ay içinde beş liradan a~ olmamak 
ve b!r defayam ahsus olmak üzere bir ~irme parası venr. 

Madde 9 - Asli ve m.isafir az anın senede verecekleri para üç 
dereredir. 6, 12, 24, lira. Her iza kendi kudretine ve mali vaziyeti
ne göre bunlardan birisini üurine a ır ve girme beyannamesine 
yazar. Bu paraların kaç taksitte ve ne suretle alınacağını idare 
hey'eti tayin eder. 

Madde 10 - Senelik borcunu vermiyen haya bir mektup yaza
rak borcu hatırlatılır. Bu mektup tarihi:n.den sonra iki ay zarfında 
borcunu ödemez veya bir mazeret göstererek bir müddet için mü
saade istemezse heyeti idare kararile müstafa sayılır. İdare heyeti 
yard.ma muhtaç Azanın senelik borcunu vaziyeti düulinceye ka
dar tecil edilebilirler. 

GEIJa YE MASRAI" 

Madde 11 - Birlltin başlıca geliri: 
a) Azadaa alınan girme parası ve senelik tabıuer. 
b) Hediye, teberrü ve muhtelif gelirler. 
c) Hükfunet ve müesseselerce yanı acc.k yardım. 
d) Birliğin menkul ve gayri men.kul mallarından elde edilecek 

paradır. .. 
Madde 12 - Birli~in sarfiyatı, bütçeye uyKUn olmak mete; 

idare heyeti kararile o.ur. Müstacel hallerde Re~in tahriri m~.a
desile muhasip tarafından (100) liraya kadar saffiyat yapılabilır. 
Ve keyfiyet Jlk içtimada idard heyetine bildirCir. 

Madde 13 - Senelik safi varidatın yüzde onu ihtiyat akçası ola
rak ayrılır. İhtiyat akçesinin sarfı konR?e kararile olabilir. 

UMUMt TF.ŞKILAT 

Madde 14 - Birliğin teşkil&tı şunlardır: 
Kongre. idare heyeti, fen, neşriyat, ve yardım encümenleri, 

haysiyet divanı kon~re veya idare heyeti tarafından lüzumuna gö
re kurulacak yardımcı encümenler ile şubeler. 

KONGRE 

Madde 15 - Kongre her sene Kanunuevvel ayının ilk pazırrın
da senelik içtimaını yapar. 

a) Kongreyi toplantıya bizzat veya vekaleten. gelen asil azalar 
kurar. 

b) Şubeler yalnız bütçe ve sair dilek1erini kongreye bildirmek 
üzere bir veya birkaç murahhas gönderebilir. Murahhaslar şahsi 
reylerınden fazla reye malik delildirler. 

c) Her azanın yalnız bir reyi vardır. 
d) Fahri ve misafir azalar kongre müzakeratına iftirik ederler, 

fakat rey sahibi değildirler. 

KONGRE BUZNAIDSt 

Madde 16 - Ruznameyi idare hey'eti kongreden bir ay evvel 
hazırlıyarak baya daiıtır. Bu. ruznameye idare hey'etinin lüzum. 
ıu gördüğü maddelerle ıubelerin dilekleri ve kongre gününden bir 
buçuk ay evvel verilen en az on imzalı takrir mevzulan konur. 

Her hangi bir mes'elenin kongre esnasında ruznameY.e alına
bilmesi için bir takrir verilmesi ve kongrece mevcut hanın en az 
yirmide biri tarafından bunun müzakeresinin kabul edilmesi la
zımdır. 

KONGRE AŞACIDAKt l~LEBl YAPAR 

Madde 17 - I. Kongre riyaset divanı olarak; bir reis bir reis 
vekili iki kitip seçilmesi. 

n. İdare hey'etinin geçmiş senede yaptığı işlere aıt raporunun 
tetkik ve müzakeresi. 

ili. Hesap müfettişleri raporlannın tetkikı ve idare heyetinin 
ibrası. 

IV. Gelecek sene içın çalışma proğramı esaslannın tesbiti ve 
bütçenin tetkık ve tasdiki. 

V. Encümenler tarafından kon ereye verilen raporlar ve kararla
rın müzakeresi ve bir karara bağlanması. 

VI. Ruznamedeki dijer maddelerin müzakeresi. 
vn. İdare hey'eti ile haysiyet divanı ve diğer encümenlerin yeni 

azalarının seçilmesi. 
vıu. Gelecek sene için ıki hesap müfettişi seçilmesi . 
IX idare hey'etınce teklü edilen Fahri Reis ve azalıklann tes-

diki. 
Madde 18 - a) Umumi kongrenin toplanma günü Kanunuevvel 

ayının ilk pazarıdır. Bu günde gelen Azanın adedine bakılınıyarak 
içtima yapılır. 

b) Taşrada bu!u~up kongrey~ gıe~yen ve v~l tayin etmiyen 
aza idare hey'eti ıntihabma tahriren iştırik edebilir. 

c) Kongre zabıtları riyaset divanınca imzalanarak saklanır. Aza 
istedikleri zaman bu zabıtları okuyabilir. 

d) Birliği i~e hey'eti namıQa reis temsil eder. 
e) İdare hey'eti en az. ayda bir defa toplı:ınarak birlik işlerine 

bakar İki ay zarfında hiçbir içti maa bili .mazeret gelmiyen iza ida
re hey'etinden istifa etmış addedi ir. 

f) İdare hey'eti kararlarından ve yapt ğı işlerden dolayı yalnız 
kon~reye karşı mes'uldür. 

g) Umumi katip ve muhasip maiyetine icabına göre ve bütçe
deki tahsisat daıresınde maaşlı memurlar alınabilır. Bunların tayin 
ve azi lerini ıdare hey'eti yapar. 

h) İdare hey'eti kararlan zapta geçer ve zabıtlar o toplantıda 
bulunanlar tarafından imzalanır. 

i) İdare hey'etinde boşalan bir azalık verine intihapta fazla rey 
alan zat'ar sırasile geçer ve yerine geçtiii hanın müddetini ta
mamlar. 

j) İdare hey'eti lzasmdan üçünün birden çekilmeleri halinde 
idare he .. 'eti düşer ve on beş gün zarfında konj(l"e fevkalade içti
maa çağır.larak yenı bır idare hey'eti seçilır. 

k) Kongre ve:,a idare hey'eti tarafından vazifelendirilen1ere ida
re hey'etince takdir edilecek ücret ve masraflannm verilmesi caiz
dir. 

1) İdare hey'eü beynelmilel fenni ko~lerde Bir i~i temsil 
etmek uzere azaya saJAhiyeı vere bilır. 

m) Re;s lüzum gördükçe idare hev'etini fevkalade tovlanmaya 
çağırabılir. 

Madde 22 - Birlıge yapılan hediye ve teberrülerin a'mmasına 
ve bunlardan kanun mucibince paraya çevrilmesi lazımRelenlerin 
satılmasına vesaireye ait işler ıdare hey'eti tarafından usul ve ni
zam.na göre yapılır. 

Madde 23 - Em 'ak ve akarın satılması veya değiştirilmesi için 
kon,Jlre karan lizımdır. 

Madde 24 - Bırliğe ait hukuki işlerin takibi idare hey'eti tara
fından tayin olunan zata verilir. 

FEN ENCOMENLE&İ 

Madde 25 - Mesleğin muhtelif ihtisas sube1erine ait encümenler 
kon~rece görülecek lüzum üzerine zamanla kurulur. 
Fen encümenleri için fenni istikW ve bitaraf ığı ve kendi ıhtisas 

şubesindeki otoritesı meslekdaşlar tarafından tanınmış o!up mesa
ilerinden mesleğin istüade edebileceği zatlardan gerek heyeti idare 
ve Rerebe 15 imzalı bir taknrle asli aza tarafından gosterilecek 
namzetler arasından umum asll azanın tahrıri rey :erile ve ekseri
yetle üç zat seçilir. Bu adet idare heyeti tarafından beşe ~ıkarılabi
lir. Daha fazla arttırılması idare heyetinin veya encümenlerin tek
lifi ile kon~e kararına bağlıdır. Bu azalıkların müddeti (Birlikle 
alakasını muhafaza etmek şartile iki sene olup boşalan yere ayni 
usullerle yenileri seçilir. 

Madde 26 - Fen encümenleri birlikin hey'eti müşaviresini tet
.kil eder. Bunlar senede en az dört defa toplanarak kendilerine gön
derilen meselelerle, mes'eğin terakkisi ~in lüzumlu gördükleri it
ler üzerindeki mütalea ve rapor.arını hazırlayarak merkez idare 
hey'etine verirler. İdare hey'etleri bunları takip ve netice hakkın-
da kongreye malCllnat vermeğe mecburdurlar. Fen encümenleri 
içtima arında mütehassıs zevata müracaat ve reylerinden istifade 
edebilirler. Bu encümenler dünyada toplanan fenni Kongrelere ve 
tehaddüs eden fenni mesaile neşriyat encümeninin dikkat nazarını 
celbeder. Fen encümenlerinin başaca vazifelerinden birisi de ehem
miyetli fro.ni mesailin müzakeresi için fenni kongrelenn içtima et
mesini temm etmektir. 

Madde 27 - Encümenler kendi aralarında bir reis ve bir kitip 
intihap ederler. 

Bu iki zat encümenin daimi divanı riyasetini teşkil eder. Ve bu 
divan lüzum gördükçe kendi encümenini fevkalide içtimaa davet 
edebilir. 

Meritez idare hey'eti lüzum göniübü fenni meseleleri, ait oldu
ğu encümenlere havale ederek mütalealarmı alır. 

N~BiYAT &NCÖMENİ 

Madde 28 - Birliğin kongrece gizli rey ile seçilen beş kişilik 
bir neşrivat encümeni vardır. Merkez idare hey'etinin umumi ki
tibi de bu encümenin tabii lzasındandır. Kongrece neşriyat encüme
nine intihap edilen beş zat aralarından bir reis ve bir katip ayınr
lar. 

Madde 29 - Neşriyat enciiment mesletin terakkisine yarar ve 
bir~ Rayelertne uygun eserleri ve fen encümenleri tarafından 
beravi neşir ihzar eclilecek husuaatı neşir ve tamim ettiği tflbi hu

susi bir fen mec:mllUmın muntazaman neırini temin ve meslele alt 
bir kütüphane tesis etmesi de vezaifi cümlesindendir. 

Madde 30 - Neşriyat encümeni Birliğin gayelerine hizmet mak-

ŞUBELEBtN TF..Şıdı.ATI VE İDARESİ 

Madde 38 - Şubelerde mukayyet bütün asli aza her sene umu
mi kongreden ıkı ay evvel hey'eti umumiye ha inde ıçtima ederek 
kendi idare hey'etlerinı intihap ve umumi kongrede bulunaca 
murahhaslarını tefrik ederler. Şube idare hey'etleri beş kişidir. 

Madde 39 - L Şube ıdare hey' etleri aralarında bir reis, bir ki 
tip ve bir muhaşıp tefrik ederler. Kitiplik ile muhasiplik bir za 
üzerinde birle.şebılir. 

II. Şube idare hey'etlen kararlMuun muteber olabilmesi için i 
timada üç izanın vücudü fU'ltır. 

llI. Şube hey'eti idareli kendi hey'eti umumiyelerine ve mer
kez idare hey'etine brp mes'uldurlar. Şube hey'etl umumiyelerı 
ile merkez idare hey'eti aruuıcla bir ibtilif tahaddO. ederae mer
kez idare hey'etinin noktai nazarı icra ve umumt kongrede keyfı
yet tetkik ve bil" karara bağlanır. 

IV. Şubeyi, hey' eti idare nam m.a reis temsil eder. 
V. Şube hey'eti idareleri en az ayda bir defa toplanır. iki a 

hiç bir ıçtimaa gelmiyenler istifa etmif addolwıur. 
VI. Hey'eti idare kararları zapta geçer ve içtimada hazır bulu 

nanlar tarafından imza -edilir. 
VII. Şube hey'eti ıdarelerinde münhal vukuunda yerine intiha 

ta fazla rey alan zevat sırasıle aeçer ve yerine aeçttii lanı 
müddetinı ikmal eder. 

VIll. Şubeler her altı ayda bir merkez idare bey'etine adere-11 
ceği rapor~da o müddet u.rfınclakl tat.ifa, vefat w yeniden kayı 
gibi aza tahavviılitını, mesaısıni, nakit mevcudunu, mali vazıyetı 
ni tasrjha mecburdur. 

IX. Her hangi bir şubede veya merkezde muka~ iken cezaen 
kaydı terkin edilen aza kararda bir müddetle mukayyet bulunmadı 
~ı taktirde başka şubeye ve merkeze kayıt edilemez. Eler terkinı 
kayıt müddetle mukayyet ise müddetini doldurmuş olması lizım
dır. 

X. Şube İdare hey'etleri kendi hey'eti umumiyelerinden alaca
lı direktüe göre ihzar edeceği idari ve mali raporlarını, yeni sene 
büt<-esini ve yeni seneye ait dileklerini tesblt ve umumi koqreden 
bir buçuk ay evvel. ko~ tasdik edilmek üzere merkez idare 
hey'etine varmasını temin edeceklerdir. 

XI. Şube bey'eti umumiyesine ait zabıtlardan blr sureti de e 
.kısa bir zamanda merkez idare hey'etine gönderilir. 

xıı. İdare hey'etleri kongre kararlanna ve merkez idare hey' 
tinin talimatına tevfikan Birli~in gayesi dahilindeki işleri kend 
mıntakalannda birlik namına ifa ederler. 

XIII. Şube hey'eti idareleri veya merkez idare hey'eti liizum 
a()rürse eube hey'etl umumi~lerinl fevkalide olarak içtima dave 
edebilir. O şubede mukayyet olanların beşte birinin bir takrirle mü
racaatı hallnde dahi tube hey'etl id.areslnce b1r a:r sarfında eu 
hey'e&i umwniyeai içtima& davet olunur. Hey'eti umumlyenin fev 
kallde olarak içt~ davet olunabilmesi için rumamelertnfn m@l\om 
kez idare hey'etinıee tasdiki lizımchr. 

llOT&naalK llBVAD 

Madde 40 - Asli azadan istifa edenler müterakim tabit·ı....ı-
tediye etmek mecburiyetindedirler. 

Macid ü - Gerek birlikte mukayyet bulunduğu esnada ve 
rekse birlikten her hanRi bir suretle çekildikten sonra Blrllte al 
aervet ve varidat üzerinde hiç bir ba hak iddia edemez. 

Madde 42 - Merkez ve şubelerde yazıh lzamn üçte birinde 
bir fazlasının vereceği tahriri reylerle ve bu tahriri reye iftir:A 
edenlerin sülüsanı ekleriyet karaıile işbu nizamn•met esuiyt tadi 
edilebilir. 

BtRLiötN PPSRI 
Madde 43 - Birliğin feshine lilmm K()rüldüğü taktirde (19) un 

cu maddeye tevfikan umumi konsre fevkalade olarak lçtimaa da 
vet olunur. Bu içtimada merkez ve ıuabatta mukayyet olup alika 
lannı muhafaza etmekte olan bilcümle hayı mubyyideııln lillOaCl 
nün ve hükmet komiserinin hazır bulunması şarttır. 

İşbu ekseriyet bulunmadığı taktirde birer ay fasıla ile aynı 
şerait tahtında ve ruzname tarih flciilerek iki üç defa umumi kon 
gre fevkallde olarak içtlmaa davet olunur. Ve içtima iftldk ed 
lerin siiliisanı eberyieti ile birli& feshine karar verebilir. Bu 
rann Dahiliye VekAleti tanımdan tutik ol11nmuı llanvbr. 

Madde 44 - Blrlilin feshine karar verecek fevtaıade 1rn111~ıt.ıı11 
Birlik emvalinin nereye devıecltlecellnln tıeeblti pıttır. Abl tak 
dirde Birliğin bilcüınte emvali İstanbul Yüksek Mühendis Mekte
bine devir ve teslim olunur. 

sadile diğer mecmualarda ve yevmi Gazete erde muharrirlerinin İııl••••••••••••••••••••••••••• 
şahsi imzalarile makaleler dercini temin ~ gibi dahildeki lf=~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=====:;;;;;;;;;;;;;;;;;;== 
mesleki neşrıyatı ve mümkün mertebe harici fenni nepiyatı da ta- 1 
kip ederek mühim gördüğü nokta hakkında merkez idare hey'etıni 1 G a N a N T E N K 1 T l E R 1 
irşat edecektir. 

Madde 31 - Merkez idare hey' eti Birlik gayesine uygun konfe-
1 

ranslar verdirmek ve icap eden neşriyatı temin etmek için neşriyat 
encümeni teşki Atından istifade edecektir. 

BAY IYET DİVANI 

Madde 32 - Meslek hayatında gösterdiği yüksek evsaf ve meza
yası, temiz ahlikı ve faziletı ve başka tesirler tahtında Jui,mıya
cak derecede cesaretı medeniyesi ile meslekdqların hurmet ve 
muhabbetini kaz~nmış zevat araaından ve fen encümenleri için te
emmül edilen tarzda umum azanın tahriri reyleri.le ve reye iştirak 
edenlerin sülüsanı ekseriyetile be§ kişilik bir haysiyet divanı teş
kil olunur. Aralannda, bir reis ve bir kitip seçerler. 
Haysiyet divanı i~tihabatı üç . sened~ .bi~. yenil~~: ~~van ~ari 

senede bir defa içtima eder. Dıvan reısı, luzum goruldukçe dıvanı 
fevkallde olarak içtimaa davet eder. 

Mad ... ~ 33 - Haysiyet divanının vazifeleri şunlardır: 
I. Mesleki işler dolayısile Birlik azaları arasında çıkacak ihtilaf

lara bakmak; 
n. Birlik azaları hakkında vaki olacak .şikayetleri tetkik ederek 

kanaatini izhar etmek; 
nı. Azanın birliğe karşı vazifelerinı üa veya meslek adabına ri

ayet etmemeleri halinde; tahriren ihtar ve tekeniiril bal~ ~
lıktan. ihracını kongreye arzetme k üzere merkez idare bey etine 
bildirmek. 

lstanbulun iman 
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Gayrimenkul Sattş llônı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden: 

Emine Muzafferin 6840 hesap No. aile sandıj;ımtzdan aldığı 2000 Hraya karşı 
birinci derecede ipotek edip vadesinde borcunu vermediğinden hakkında ya
pılan takip üzerine 3202 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin matu!u 
40 ıncı maddesine göre satılması icap eden Boaaziçinde Kuzguncukta ve ma
ha11esinde Çar;jı sokak eski 94. 94 ~. , yeni 46.48.50 No. lu maa dükkin sahil
hane ittihaz olunan kfı.ğir bir bap menzil ve kayıkhane havasının tamamı bir 
buçuk ay müddetle açık artırmaya konmuştur. 

Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır. Arttırmaya girmek 
istiyen (131) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin temi
nat mektubu da kabul olunur. Birikmiş bütün vereilerle belecUye resimleri ve 
vakıl icaresi ve taviz bedeH ve telliliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma 

şartnamesi 6/10/89 tarihinden itibaren tetkik etmek isteyenlere sandık hukuk 
işleri servisinde açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu iza
hat tıa şartnamede ve takip dosyasında vardır. Arttırmaya ıirmi& olanlar, bun
ları tetkik ederek aatılıA:a çıkarıJan ıayrimenkul hakında her şeyi öğrenmiş ad 
ve itibar olunur. Birinci artbrma 17/11/39 tarihine müsadif Cuma günü 
Cağaloi:lunda kAin ıandıi;ımızda saat ondan on ikiye kadar yapılacaktır. Mu
vakkat ihale yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icap 
eden gayrimenkul mükellefiyeti ile sandık alacagını tamamen geçmiş olması 
şarttır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 2/12/ 
39 tarihine müsadif Cumartesi günti ayni mahalde ve ayni saate son art
tırması yapılacaktır. Bu arb.rmada gayri menkul en çok arttıranın üstünde bı
rakılacaktır. Haklan tapu sicillerile sabit olmıyan alakadarlar ve irtifak haltı 
sahjpJerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair iddialarını ilAn 
tarjhinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitelerile beraber dairemize 
bildirmeleri lAzırndır. Bu suretle haklarını bildirmemiş olanlarla hakları ta· 
pu aicillerile sabit olmı:ranlar salış bedelinin payJaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla mal6mat almak isteyenlerin 938/~3 dooya nuınarasile sandığımız 
hukuk işleri servi»lne müracaat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

* DİKKAT 
Emn;,.et sandıfı: Sandıktan alınan gayrimenkulü ipotek göstermek isteyen

lere muhamminlerimizin koym\lf oldutu kıymetin yüzde kırkını tecavüz et
memek üt.ere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık 

ıöstermektedir. (7699) 

.................................... ~ •. 
T. iş BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar İkramiye Plani 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

1 Eylül, 1 İkinciteşrin 26 Ağustos, ........ --........ iKRAMiYELER **** 
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" T. iş Bankasına para yatırmakla yalnız, 
ayni zamanda 
olursunuz. 

para biriktirmiş olmaz, 
talihinizi de denemiş 

TUZLA içmeleri 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taalm - Talimhane 

Palas No.' 
Telefon: 40127 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHILıYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç laer giıı 2.5 • 6, Salı, 

Cumartesi 12 • 25. fıkaraya 

GONEŞ 
Clldl yakar ve kırı,ıırır. 

Soluk ve rUzgi\!ır deriyi 
••rlle•tırır. YUzU m Uz 1 e 
teme• eden havanın toz
ları meaamatını kapatarak 
ifrazat• mani olur. 

Ci!din bütün bu arıza ve 
kusurlarına mani olmak 
için siz de cildinizi her• 

gün akşamları 

KREM PERTEV 
ile masajlayarak gıdalandırınız. 

K R E M P E il T E V, açık mesamatı ka
patır. Cild a~alelerini besler, yorgun de
riyi canlan ı:.rarak tazelik ve gençlik 
bahşeder. 

lJtDAll 

• 
lstanbul Defterdarlığından • • 
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İbrahim Kahvehane 
Süleyman Kab:r.ımal 
Osman Özören Çorapçı 

> • • 
Sadık Arpacı 

Hasan Kalaycı 
Zübeyde Kebapçı 

• • 
HuHisi ve Salih Aşçı 
Halit Buzcu 
Hüseyin Kahveci 
Petrak Tenekeci 
Fadıl Hasan Ahçı 
Mehmet Nevzat Si.ıpürgeci 
Şerafettin Yumurtacı 

Avram Yumurtacı 

• • 
Feyzullah Kahvehane 
Raşit Saat tamircisi 
Musa Ha11aç 

• • 
Mehmet Erdemir Kabzımal 
Hasan Kotan Yemişçi 
Ahmet Erdo Kunduracı 
Marika Kahvehane 
Hacı Mehmet Kahvehane 
Yavuz Sezen Aşçı 
Zehra Ambal~jcı 
Mustafa Karazalın Sobacı 
Ah Tosun Hurdacı 
Abdullah Aşçı 
Leon Kahvehane 
Cemal Kalaycı 

) ) 

Aziz Peynir, yağ 
Ya§aT » 

H. Kadın Unkapan 75/77 
H. Kadın İalck 7 
H. Kadın H. Kadın 3/1 

> ) 
Y. Sinan Keresteciler 319 
Y. Sinan Arapçeşme 26/l 
Y. Sinan Keresteciler 189 

• 
Y. Sinan Keresteciler 193/195 
Y. Sinan Unk.apanı 25/31 
Y. Sinan Ayazma 245 
Z. K. İpçiler 27 /1 

> Bostan serııl bilA 
Cad<;iesi 89 

> •• .;ırtçu IU 

> • u 
J > 11 

D. T. K. Çeşme 28 
J > > 58 
> Küçük Yenihan içı 7 
> Küçük Yenihan jçi '1 

S. D. Meyva hfili 53 
.> K. Çeşme 27 /l 
> K. Çeşme 27/l 
> Keresteciler 107 /109 
> K. Çeşme 13-15-17 
.> Limoncu 5 
> Limoncu 3/1 
> Sobacılar 11 
> Alipaşan han 12 
> Keresteciler 43 
> Keresteciler 105/119 

H. G. Hacıkadın 47 
> • 

K. Paz.ar caddesi 22 
K. Pazar caddesi 20 

2 
37 

225 
225 
387 
233 
339 

• 
340 

39 
J365 
550 
504 

48 
131 
118 
l18 
16 
31 

335 
230 
606 
862 
662 
39 

326 
384 
695 
410 
216 
672 

27 
14 
14 

l17 
16 

135 00 
18 00 
42 00 
42 00 
72 00 
63 00 
90 00 

• 
108 00 
144 00 

90 00 
72 00 

100 00 
108 00 
210 00 
153 00 
153 00 
315 00 
135 00 
45 00 
45 00 

262 00 
54 00 
54 00 

420 00 
192 00 
300 00 
108 00 
90 00 
36 00 
60 00 

1200 00 
72 00 
72 00 
63 00 
72 00 

21 35 
68 
26 
53 

8 64 
2 36 
7 98 

g 00 
12 07 
31 50 
6 33 
2 15 

17 04 
39 37 
53 72 
51 64 
15 62 
7 97 

95 
95 

63 21 
1 76 
4 73 
8 16 

67 20 
21 57 
6 98 

13 09 
3 65 
3 04 

56 84 
15 85 
1 50 
5 05 
1 23 

4 27 
14 
05 
il 

l 73 
47 

1 60 

1 80 
241 

6 30 
1 27 

43 
3 40 
7 87 

10 74 
10 33 
31 12 

59 
19 
19 

12 64 
35 

109 
1 96 

13 44 
4 96 
1 40 
2 62 

84 
70 

13 07 
4 75 
o 30 
1 01 
1 25, 

3 84 
12 
09 
20 

l 56 
42 

1 44 
34 

3 24 
4 34 

o 
o 

39 
1 75 

o 
o 

9 30 
2 81 
1 44 

71 

3 23 

55 
46 

8 53 
4 12 
o 00 
o 00 
o 00 

29 46 
94 
40 
84 

11 93 
3 25 

11 02 
34 

14 04 
18 82 
37 80 
7 60 
2 97 

22 19 
47 24 
64 46 
71 27 
21 55 
11 00 

1 14 
1 14 

75 85 
2 11 
6 53 

10 15 
80 64 
29 76 
8 38 

15 71 
5 04 
4 20 

78 44 
24 07 

1 80 
6 06 
1 48 

21 - 34 
1 - 25 

31 - 24 
37 - 7 
22 - 26 
26 - 36 
21 - 61 
31 - 50 
22 - 22 
21 - 1 

7 - 33 
20 - 96 
20 - 73 
18 - 76 
15 - 56 
18 - 38 
25 - 29 
20 - 18 
25 - 46 
32 - 33 
32 - 34 
19 - 26 
26 - 27 
16 - 97 
9 - 9 

30 - 40 
16 • 80 
13 - 62 
17 - 34 
20 - 84 
19 - 46 
25 - 24 
16 - 58 

22 - 55 
30 - 30 

8 - 10 

936 
939 
937 
937 
936 
936 
937 
937 
936 
938 
935 
938 
936 
936 
938 
936 
936 
936 
936 
939 
939 
937 
936 
936 
939 
939 
937 
938 
938 
938 
936 
937 
937 
937 
938 
939 

Şubesi mükelleflerinden olup yukarıda adı, İıji ve ticaretgô.h adresleri yazılı şahıslar terki ticaretle yeni adreslerini bildirmemiş ve tebliğe salô.hiyetli bir 
kimse de gö~termemis ve yapılan araşdırmada da bulunamamış olduklarından hizalarında gösterilen yıllara ait kazanç, buhran vergileri ve zamlarını ha
vi ihbarnamelerin bizzat tebliği mümkün olamamıştır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 .inci maddelerine tevfikan tebHğ yerine geçmek üzere iJdn 
olunur, (7666) 

r ...................... .. 
ı. .. !:~~~~ı:.~:~ .. J 

ŞUBEYE DAVET 
Kartal Askerlik Şubesinden: 

İNHiSARLAR 

Arap sabunu 
Benzin 
Gazyağı 

Cinsi 

Muhtelif elektrik malzemesi 

UMUM 

Mikdarı 

3000 Kgr. 
40000 • 
16000 • 

91 Kalem 

MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhamen bedeli 

Lira Kr. 

420 
8000 
2360 
1967 40 

% 7,5 t.emf. 
Lira Kr. 

31 50 
600 
177 
147 55 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 
A('ık eksiltme 

14 
15 
16 
16,30 

Kartal Askerlık Şubesinden 929 

senesi Ankarada öğretmen bulunan 
Kartalln Samandıra köyünden 325 

doğumlu Mehmet oğlu Biliılin bu -
lunduğu yeri bilenlerin derhal şube
ye haber vermeleri rica o1unur. I - Şartnameleri ve mülredat listeleıi mucibince yukn..._ cins ve mikdarlar1 yazılı 4 kalem malzeme hizala

rında gösterilen usuHerle eksiltmeye konmuştur. 
IJ - Muhamen bedelleri muvakkat teminaUarı eksiltme saatleri h.izıalarında yazılıdır. 

ZAYİ - Ankara Em.n.iyet Müdür
lüğünden alınış olduğum 1/246 sayılı 
20.9.937 tarihli ikamet teskeremi kay
betim. Yenisini alacağımdan zayiin 
hükmü yoktur. 

Ill - Eksiltme ll/X/939 Çar§amba günü Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

JV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

Macar tabeasından Andras oğlu 
Kançari 

V - Benzin münakasasına girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası mak
buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapaJı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel mezkür ko
misyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 teminat paralarile yukarıda 
adı geçen komisyona gelmeleri ilfln olunur. (7876) 

Posta, Telgraf ve Telefon 
Umumi Müdürlüğünden: 

Adet Tartı siası Muhammen bedeli Muvakkat teminat 
Lira Lira Kr. 

193 40 Kiloluk 7685 
255 20 Kiloluk 
484 10 Kiloluk 5808 
600 2 Kiloluk 5400 

576 38 

435 60 
405 00 

ı - Taahhüdün ademi ifasından dolayı .l' ...rtarda 
tartı sisası muhammen bedel ve muvakkat teminatları 
teraziler açık eksiltmeye konulmuştur. 

miktarlarile 
yazılı olan 

2 - Eksiltme 31/10/939 tarihine müsadü salı günü saat 16 da 
Ankarada P. T. T. Umum müdürlüğü binasındaki satın alına komis
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat temi nal makbuz veya banka teminat 
mektubile kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve saati~ o 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım ve İstanbulda P. T. 
T. levazım ayniyat şube müdürlüklerinde parasız verilir. (7228) 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - Bütün sınıflar içın yatılı ve yat.8ız, kız ve erkek talebe 

kaydına devam olunmaktadır. 
2 - İstiyenlere kayıd şartlarını bıldıren tarıfname gönderilir. 

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

İstanbul Günırükleri Başmüdürlüğünden 
Güınrlik ,·e İnh arlar Vekfıleti ŞuLc l\lli.ıdi.ırlüklc. i içın 66 parça mefruşat 

ynptı.rılmec.ı ışı 27/9, 939 Çarşan1ba gi.ınu stıat 10 da 2490 s~yılı kanunun hü
küınleri daıresındc açık eksılı..--neye konmı..ı:"'tur. 

1 - İhale bedeli 5457 lır 50 kuruş olaa bt. ışın llk teminatı 409 lira 32 

kuruştur. 

2 - A!efru atın cıf' ve evsafını gösteı re ın1 ve ·tnanl{'lcr Başmüdur-
ltik Le\ıazın ı;crvisinde her gi.ın görülebilır. 

3 İsteklilerin kanuni vttsika13rile birfıkic Başmudurlük bınasındaki 
komlı;yona geın1eleri ıliın olunur (7142) 

Yatı mekteblarine gelecek Çocuklarınızın 
Yatak, yorgan, battaniye çarşaf ve 

Sipabioj!"lu 

Hasan Husnu 

çamaşırlarını 

BURSA PAZARI: 
HASAN HÜSNÜ BURSA 

Pazarı MA CAZALARINDAN ARAYINIZ 
İstanbul Sultanhamam caddesi 4, Tel: 2C6215 

Beyoğlu istiklal caddesi 376, Teı : 40007 

i S TAN BU L BELE O i YE Si N O EN 
Taksim kışlasının yola kalbedilecek aksamının yıktırılması ve enkaz sa

tışı kapalı zarf arttırmasına konulmuştur. İhale 2/10/939 Pazartesi günü sa
at beşte Daim! Encümende yapılacaktır. Muhammen bedel 5000 !ira ve ilk 
teminatı 375 liradır. Şartnanı2 z..,bıt ve muamelat müdürlüiü kaleminde gö
rülebilir. Taliplerin ilk tem.inat makbuz veya mektupları ile 2490 numaraJı 

kanuna göre hazırJıyacak:Jarı kapalı zarfların ihale aünü saat 4 de kadar 
Daimi Encumene vermeleri. (7415) 

* 
İlk lemlnat Muhamen bedri 

5097 

139 08 

44 03 

153 75 

679 59 Darü1iiceze k areş kısmında yaptırılacak tamirat 

1854 42 Yeniköyde mevcut medrek duvarın betonla yi.ıkseltil
mesi. 

587 ·OO l\ılaslak Askeri provantoryoın civarında sıt!na mihra

kı teşkil eden bataklıkların kunıtulması. 

2050 Belediyece kaldırılacak fukara cenazelerinin gasiJ, 

techiz, tekfin ve tedfin i~i. 

Muhaınmen bedelleri ile ılk teminatları yukarıda yazılı ilileı· ayrı ayrı a

çık cksiltmege konulmu§\ur. İhale 2/10/939 Pazartesi glınil saat 14 de Daimi 
Encümende yapıfacaktır. Şartnamesi ıabıt ve muameHlt müdiırlüğu kalemin

de görlilur. Tuliplcrin şartnamelcİinde "yazılı fenni ehliyet vesikaları Vf' jll

teminat makbuzları ·veya mektupları ile lliale günü .saat 14 de Daimi Encü-
mende bulunmaları. ('1413) 

(·nn··~ 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUGU ~ 

w ...... - ... ~ H• I 
T.A.P. 11,79 m. HU ıı:oa. it &w. 

1111 a. 1u ıı:oo. lH &w. 

26 EylOI Salı 
Saat 12.30 Pro&TaınJ ve memJeket 

saat ayarı. 12.35 Türk müıJfl Oku· 
yan: Semahat ÖSdenses. Çalanlar: 

Fahire Fena.o, RefJk Fersan, Cevdei 
Kozan. Saat> 13.00 Memleket saat a· 
yan, ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.U - 14.IO Müsik tıu.rı.ık 

proırnua - Pi.). Saat 19.10 Prosraa 
ve memleket saat ayarı. Saat 19.IS 

1 
Müzik (Halil müzik - Pi.), Saal 19.31 
Türk miızlfi (Baflama De oyan ha-
vaları: Sadi Yaver Ataman)~ 

Saat 20.15 ıı:on11ıma (Ve faml 
heyeti). Saat 20.30 Memleket -t .: 
yarı, ajans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 20.50 Türk möalfl (Kliislk proc
ra.m). Ankara rady09u küme RS ve 
saı heyeti. İdare eden Mes'ut CemU. 
Türk müzlil (Kliıılk proırram) de
vam. Saat 21.Sf Konuşma. Saat 21.45 
Müzik (SollsUer - Pi.). Saat ıı.H 
Müzik (Ratbo orkestrası - Şef: Dr. 
E. Praelorlııs). Konser takdimi: Ha

JU Bedii llönetcen. Saat 23.00 Son a
jans haberleri, draat, esham - lahvi
lit, kambJyo - nvkut borsası (tlat). 

Saat 23.ZO Müzik (Cazband - Pi.). 
Saat 23.55 - 24.10 llarınki proırram. 

Haydal"J)af&da Yeldeflrmeninde 
Mustafa Cemal yazıyor: 

- Kendlml bildim bileli İMuıbu • 
lun bltmlyen bir derdi vardır. O da 

saal.. 
BeyazıUa, Galata kulesinde en UıiJ ... 

do dWlıikler iUiifii halde yine iatan
buldakl saatler blrlbirlnl tutmaa. E
minönüne yeni ~aat kondu olmadı. 

Eskiler yine ayarsız. Acaba bu saat· 
ler ne saman ayni şekilde yürliyecek 
ve bize vapurl&n kaçırtmıyacak.» 

Boğucu Gazlar 
m. 

Yeşil İstavroz lsmlle yaddedil~n 
bu gazlar teneffiis edlldfii zaman ak· 
cfier üzerine tes.lr eder tıkar ve bo ... 
far. En ••birli ı-u ~eşillerinden biri
dir. Dort muhtelli ~qldi de vardır. 

Her çeşidini de kokhyanın bum•, 
boğazı, KÖZieri yanar, aksı:rmafa ba$· 

Jar. Bu caıJarm Jeinde klor rau var
dır. Bu da ayni lesirl yapar. Hatta 
klor can yapraklan birdenbire sa -
rarhr ve Sonbahar manzaram verdi
rir. 

Korunma şekli ıslak bez veya PA· 
mukla aiıı burnu kapamaktır. 

13() ~ S A 
ANKARA 

25. 9. 939 
Ea aşalı En :rulıarı 

1 Sterlin 
lff Dolar 
108 Frank 
100 Lirel 
lOe İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayşmark 

100 Belıra 

100 Drahmi 
100 Leva 
100 Cek Kromı 
lto Pe .. t. 
100 ZloU 
100 Dinar 
100 Y•n 

5.24 5.24 
U9.7025 110.3475 

%.96 2.9775 

29.4375 29.7725 
11.9475 69.8675 

22.0175 22.2975 

100 İsvlçro Fr. 31.005 31.3775 
ESHAM ve TAHVİLAT 

Muamele olmamıştır. 

TAKViM ve HAVA 

26 EYL"OL 1939 
SALI 

9 uncu ay: Gün: 269 E:rliıl: 13 
Hicri: 1351 Rumi: 1355 
Şaban: 

Gün et: 
ötıe: 
İkindi: 

iZ 
5.50 
12.05 
15.27 

Bızır; 144 
Alı.şam: 18.U 
llalsı: 19.33 
İmsak: 4.12 

HAVA VAZİYETİ 

Yeı,ilköy meteoro1oji ist.asyonwıdaa 
alınan malümata Qazaran hava yur
dun bütün bölgelerinde kapalı v• 
yer yer yağışlJ rec:miş, rÜZK'irJar fil• 
mali istikametten orta kuvvettt' es ... 
mi ·Ur. 

Dün İstanbulda hava kapah ve 
yağışh ııec-mbf, rüzgar lmalden sani
yede 2 - 4 metre hızla e.o.;mi. tir. Saat 
14 le hava tazyiki 1009.2 mllibardı. 
Sühunet en yllksek 19.S ve en dü ük 
15,5 santiırat 1'aydrdllmlşlir. 

Kanunj Mümessıli ve Neşriyat Di
rektöni: A. Naci, Basıldı&ı Ver: 

Son Telırai Basımevi. 


