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BAL TIK, ALMANLAR VE SOVYETLER İÇİN 
MÜŞTEREK MENFAAT BÖLGESİ OLACAK 

İngiltereden Verilen Bir Habere
1

Alman Hariciye Nazın 
Göre Macar ve Bulgar İsteklerininMoskovada Sovyet Ri
Moskovada Görüşülmesi Muhtemel calile Neler Konuşuyor? 
~ .... -..... -~~~ ... -~~---... _ ... _ .. ___ ,,..,._.~~- ...,. .. . .. ....... 

·Çok Koştuk 
Biraz Durup 
Dinlensek 
Olmaz mı? 

Meşrutiyetin ilılnından sonra zu .. 
bur edip kalbur üzeriıte celen şahsi
yetler i~inde en ziyade calibi dikkat 
olanlardan biri de şimdiki Adliye 
Vekili Fethi Okyardır. 

Fethi Beyin böyle mümtaziyet ka
zanmasının bir sebebi de memleketin 
son otuz senelik siyasi lıa.yatında pek 
çok ve mütenevvi işler der'ubte et
miş olması. mütemadiyen değişen 

devrelerde da.ima ön saflardakllerin 
arasına girmiş bulunmasıdır. 

:,ıeseli, 1'1eşrutiyl!tle beraber Seli 
Dikten gelenler arasında bu1unan 
Fethi Bey evveli. Paris sefaretine a-
1a.şemUlter ·oldu, bir müddet sonra 
Tra.bhıs harbi zuhur edince, oraya 
gitti, akabinde Balkan harbi (lıktı

ğ-uıdaıı Fethi Bey avdetle Fahri Pa
şa kumandasındaki Gelibolu Kolor
dusu ErkinıharbJye Reisliğini aldı, o 
vazifede iken bir (Eksenıil) mulıare
besi macerası ceçti, ki eier bu mu
harebe (Şarköy) ihraç harekeiile te
lif edilebilseydi, Çatalcadaki Bulgar 
ordusu tepelenerek ihtimal ki Balkan 
heı:lmeti, cayet şaşa.ah bir zafere in
kdip edecekU. Fakat esrarını hila. 
öğrenemeditimiz (Eksemll) muhare
besinin falso ile neticelenmesi üzeri
ne Felhl Bey İstanbula ıelerek İltlhal 
ve Terakkinin kii.llbl umumlliil gibi 
,Jayet mühim bir vazlfeye tayin olun

du. 
Fakal o vazifede çok duramadı, ci

h.a.n harbi zuhur etmeden evvel Sof
ya sefaretine tayin edildi, orada bir 
iki sene kaldıktan sonra. İstanbul& 
celbedUerek kendisine meb'uslok ve
rildl, bundan maksat ftrka iı;:inde 

şöyle böyle bir hızb teşkil ettirerek 
mecliste kendisine bir nevi müraklp
lık vazlleslııi gördürmekti. 

Fethi Be)' bu vazifede iken o za
manki (Reji) yi kaldırmak için çok 

uğraştı, ki bizde bıraktığı en iyi ha
tıra budur. Nitekim biJihare Başve
kil iken nihayet reji belismı memle
ketten tard ve defetmek hizmeti de 
kendisine nasip olmuştur. 

l\lütareke ilin edildiği vakit Fethi 
Beyi Dahiliye Nezaretini deruhte et
miş görüyoruz, bir müddet sonra. İs
tanbulda toplanan Kuvayi MUliye
nin intihap eyledlii mecliste meb'us 
olarak «eldi ve orada İngilizler tara.
tından yakalanarak Malta.ya sürüldü. 
Maltada bir seneyi mOteeaviz bera
ber kaldJk, kendbile eskidenbeı'i şah
si ülleUmlz olmamakla beraber, Mal
tadakl dürüst ve temlı hayalı esna
sında İııvl~eden retlrtUil idare ki
taplarını mütalea He vakit seçirdlflnl 
arkadaşlarından öfreumiştlk. Malt&
daıı Ankara.ya. avdetinde Dahiliye 
l 'ekili oldu ve ilk iş olmak il.zere, ha
hramızda yanLlttuyorsak, Türkiyenin 
on sekiz, yirmi viliyetini, şimdiki ıi
bi elli beş veya. altmışa çıkardı, lr:J 
bu yenilik ftkri kendisine galiba 
Ma.ltadakl İsvicre idare usulünü tet
kikten gelmişti. Sonra Başvekil oldu. 
Pr.rfse sef;r gitti, avdetinde galiba 
tekrar mebtus ve Başvekil oldu, son
ra yine sefir oldu, bir müddet son
ra tekrar Ankar~ya (~~rllarak yine 

_,, (Arkası ~cü sayfada) 
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Sovyetler İngiltereye Hariciy~v~~i•i .. miz İngiliz· Fransız Mahfilleri 
• • • Ş. Saracoglu V G t I . . T f . I . 

Mühım Mıktarda Ih- Sovget Ziraat e aze e erının e sır erı 
racat yapmak istiyor Sllelosrkogva,i2s8 z("An.A.').GTeasz: di :~:~:~~:;::.~;:;:;~::::1~~~=~ ! T!'gmis Gaze~esi Digor Ki: 

tof ile Almanya llariciye Nazırı Von --

L<>ndra, 28 (A.A.) - İyi malô.mıı.t alan mahfillerde öğrenildjğine göre l\fa
iski, iki memleket arasuıda ticaret müzakereleri açılması hakkındaki İngiliz 
telkinine dair olan Moskova.'nın cevabını Lord Ballfaks'a vermiştir. 

Söylendiğine göre, l\'laiski dün öğleden sonra. Lord Halifaks'a müsait bir 
cevap vermiştir. Fakat SovYet büyük elçisi İngiliz bükfunetinin ithalat ve 
ihracat kredilerini kabule imide bulunması ve İngiltereye mülıim mikdarda 

Türkiye Hariciye Vekili Şükrü Sa
racoilu, refakatinde Cevat Açıkahn, 
Feridun Erkin ve Zeki Polar olduğu 
halde, dün Sovyetler Birliği Ziraat 

::ı~~~~;;o:ı.~:::::'!:.:.~~~=:•ü:.;:d~ ; A 1 m a n ya Tu· · ... k ı"ye n ·, n ı·t,· • 
bir görüşme vukua gelmiştir. Bu gö- .-

~:~~~ ~~~~~~:~~~~~;;;~·~:~:;~ 1 madını Kazan-mak ·ıstı"yor 
Sovyet ihracahna. müsaade eylemesi icap edeceğini beyan eylemiştir. 

Diplomatik mahfiller Sovyet hattı hareketinin ancak şimdi Moskova.da. 
yapılmakta olan müzakereler bittikten sonra vazih bir surette anlaşılabilece
ğini bildiriyorlar. İyi malil.mat alan mahfiller, Von Ribbentrop'wı bütün Av-
rupa. meselelerinin bütün ~müsamaha kabul etmez- arazi meselelerinin .Muh ... 
temel olarak .ı. Iacar ve Bulgal istekierinilı» Ldu'ar gözden geçirjlmtsi sure
tile biı· «Barış taarrozU» teklif etmek ve Türkiyeyi müttefiklerinden ayırma
ya teşebbüs eylemek niyetinde bolundufnnu zannetmektedirler. Ba.tı demok-

(Arka~ı 3 üncü saytada) 

Sergisini gezmiştir. 

Türkiye büyük elçisi Ali Haydar 
Akay, dün öğle üzeri Hariciye Vekili 
şereUne bir öğle ziyafeti vermiştir. 

Bu ziyafette ezcümle Molotof, Voro-
şiJof, Mikoyan, Potem.kin, Dekano
zof, Lozovski, Terentiyef \1e daha sa
ir zevat; ile Türkiye elçiliği erkiııı 

hazır bulunmuştur. Ziyafetin sonla-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

hazır bulunmw;tur. Görüşme iki sa-
at sürmüştür. 

MOSKOV A ECNEBİ MAHFİLİNDE 

Jlloskova, 28 (A.A. )- Havas a -
jansınıdan: Ecnebi mehafil, Alınan .. 
yanın bilihare garp cephesinden mu
vaffakiyet yakasını sıyırması takdi -
rinde şark cephesinde çarp1Şmak Ü.

zere şimdiki Sovye& Rusyanın bütün 
mutalebatıru kabul etmek istemek -

G C h d Ş dd ı 
te olduğu müt.ıleasındadırlar. • • t • Ribbentrop ile gelmiş olan Alman arp ep esin e 1 e 1 eksperlerinin, yani Sbmurre, Von 

::::o:::; :::~:::: ::::Y::::ğjı~!~~ 

H M h b 1 Oıd 
1 rübe eylemek tasavvurunda oldokla.-

a va u are e eri u _•ımulı-tem•_\:::_:;o:~_1~~:_:;_~:!; 

Dün Neşredilen Fransız Tebliğin
'de Birçok Alman Tayyarelerinin 

Düşürüldüğü Bildiriliyor 
----00----

Alman Tahtelbahir-
lerinin Faaliyeti Da

İsveç'i nimarka ve 
Düşündürüyor 

Lülısemburg, 28 (A.A.) Dün saat 
lô dan sonra 1\-Iosellein öbür tara. -
fında Besch ve Bor~m arasında.ki 

mıntakaJarda ~idde'1i bir topçu bom
bardımanı yapılmıştu'. 

iNGİLİZ TAYYARELERiNiN 
FAALİYETİ 

İngiliz ıa.zeteJerinin bildird.ii'ine 
ıöre, İngiliz askeri W.yyareleri dün 

akııam yeni bir keııll ııçwıu yaıımııı 

ve bu defa Almanyarun şimali ıırarbl 

şehJr ve l.asabalan üzerinde oeft].in 
ederek yeni beyannameler atmışiır. 

FRANSIZ TEBLİGİ 

Fransız ordusunun 49 ııumarah 
harp tebliği: 

Bütün cephede ıeee, sükônet için
de geçmiştir. 

Sarrbru.ken'in carbinde dü§man ta
rafından yapıl.mq olan bir taarruz a
kim kalmıştır. 

Denizde hava ve deniz kaftıe ve 
karakollarının tefkili sayesinde tioa
ret gemilerinin seyrüseferi munta • 
zam bir hal almıştır. 

Tayyarelerjmfzlc İngiliz taı·ra;rere
l'i beraberce harekete geçerek düş -
manın birçok avc:ı tayyaresini diişür
müşJerdlr. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
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Harabe .haline l'elen Va110va nm harpten evvellı::l manzara.ı 

Kızıl ordu Macar 
Hududuna Geldi 

Paris, 28 (A.A.) - Havas A
jansının Nunkaez'dw hususi mu
habiri., Sovyet kıtaatının evvel
ki gece Polonya - Macaristan 
hududuna yakin bir mahalde kil
in cılaın. Lavocne'de Macar aske
ri memurlan ile resmen temas 
tesis etmişlerdir. 

Mo9kova, 28 (AA) - Kızılor-

du Genel:kunnayının tebliği: 
27 Eyhl! günü, tahdit edilen 

hatta doğru ileri hareketlerinde 
devam ederek, Avgustov'un 15 
kilometre garbında Grabovo'yu, 
Masovelsk'i, Drogiçin'i, Krasnos
tav'ı, Zamostie'nin 10 kilometre 
garbında Zavada istru;yonunu, 

(Arkası 3 üııcti sayfada) 

Vaztyet .. .. .. .. .. ; .. .. . .. .. . ..... 

MOSKOVA'DA: Alınan
ya Hariciye Nazırı Von 
Ribbentrop'un Mcıskova'da 
Yaypmakta old$ müzake
reler günün en ehemmi -
yetli hadisesini teşkil et -
mektedir. İngiliz ve Fran
sız menbalarından gelen 
haberlere göre Alınanya 
Sovyetlerle Şarki Avrupa, 
Balkanlar ve bilhassa garp 
ceph~sindeki vaziyete ha -
kim olabilecek bir ittifak 
yapmaya çalışmaktadırlar. 

Diğer menbalar bu mü· 
zakerelerin yeni yapılacak 
hareket planlarının nüvesi
ni teşkil ettiği kanaatini ih
sas etmektedirler. Mosko· 
va'da, Ribbentrop'la Molo
tof arasında müzakereler 
devam etmektedir. Müza
kerelerin mahiyeti ve neti
celeri hakkında müsbet ma
lüma t elde etmek henüz 
mümkün değildir. 

CEPHELERDE: Şark cep
hesinde yani Polonya'da 
harp bitmiş, bütün Polonya 
1oprak1ı>rı işgal edilmiştirr. 
Yalnız küçük mikyasta çar
pışmalar olmaktadır. 

Garp cephesinde yani 
Fransız - Alman cephesin
de muharebeler devam et
mektedir. Askeri tebliğlere 
göre bilhassa topçu ve ha
va kuvvetleri arasında sık 
sık ve oldukça şiddetli mu
harebeler olmaktadır. 

DENİZLERDE: Almıuı 
tahtelbal1irlerinin faaliyet,; 
devanı etmektedır. Muhte
lif mcnbaların verdiği :11a-

1Umata nazaran İngiliz do- ı 
naııması kaçak eşya musa-

ı 
dl'resine ve Alman t .. htel
bahirlerile mücadeleye de - l 
vam e~mektedir. 

VIRSOYA DUSMEDi ! 
................ • '* ........... . ... ............ '"' ... 
Şimdi Alevler 
Leh Hükumet 

Mukavemet 

İçinde Bulunan 
Merkezi Hala 
Etmektedir 

Varşova., 28 (AA..) - Bu sabah saat 8 de Va-reova müdafaa kumandanlığı 

keşidesindo reciken aşağıdaki tebliil neşreyleınlşllr: 
26 .. 27 Eylfil gecesi ve 27 saba.hı VlstüJ'ün sol sahilinde çetin muharebe

ler vukubulmuştur. Babdan ve cenuptan gelen Alman hüeumları püskürtül
müş ve yapdan mukafrft hüc:umlar esnasm_d& bJr mikdar esir ile dört hücum 
arabası ve 3 top alınmıştır. 

17 giio mukavemetten sonra, fasıJisız topçu ve hava bombardımanına 
ve 1JlmdJ alevler ii,ıJnde olmasına ve l'Önlerdenberi hüküm süren susuzlu.fa 
raj:men, Polonyanm hükümet merlrHt hi1i ayaktadır. 

EGEDE ZELZELE 
İki Zelzele Dün 

Zeytin 
Oldu, Fırtına 

Mahsulüne Zarar Verdi 
İzmir, 28 (İKDAM Muhabirin

den) - Dikili ve havalisinde ha
fif yer sarsıntıları olmaktadır. 
Bütün halk soğuğa ve yağmura 
rağmetı kırlara dökülmüştür. 

Herkes açıkta yatmaktadır. Kı
zılay halka yeniden 500 çadır 

dağıtmıştır. Bugün Ayvalıkta bi
ri hafif diğeri şiddetli iki zelzele 
olmuştur. 

1 Günün Tenkitleri 

Akşam üstü çıkan ani bir fır
tına Ege mıntakasındaki üzüm 
ve zeytin mahsulünü mahvet -
miştir. Bundan başka devamlı 
seller bazı yolları bozmu.ştur. Bu 
yıl .memleketimize gelecek göç
menler Dikili ve Çandarlıya yer
le§! r-1cceklerdi. Zelzeleden son
ra bu göçmenlerin Ber~ama ile 
~mir nahiyelerine yerkıştiril 
meleri kararlaştırılmıştır. 

ESKİ ŞEYLER 
Vapur yavaş yavaş Köprüye yana.. l 

jJJor, yolcularını aiır ağır boşaltıyor; 
bu ara.da sandık, bavul, denk taşıyan 
hamallar yolcuları ite kaka: uDestur, 
yol ver!.» diye haykıra bağıra halkı 
yarıyor ... 

Ne olur, eli ~üldü olanları vapur .. 
lardan cıı soura ır;ııkarsak? .. Ne oJıı:r 

halkın vapurlardan rahal <"ıkmalarmı 
ie.min etsek'! .. 

Vapur boşalır, kapllar açllır. \ Tapu
n biııecck yolcular kapalı gişe önün
de birlkmeie i>aşlım İki kf41 dört, 
dör' ~i ou dör' olur. Gişenin camı
na vapurlar, blrlblrlerln1n ti:ze-rine 'Jl
iiılırl•r .. On dört kişi yirmi dört kişi 
olmıı.Cjtur. Glşe açılmaz. Vapurun 

bir ceyrek kala açılacaktır. 

Neden? .. Glte yarım saat evvel &• 

ı:ılsa da halk biletini rahat rahat al
sa olmaz mı! .. Hatti Köprünün Kadı
köy gibi işlek ,ıiçeleri hi(' kapanmasa 
fena mı olur? .. 

Vapw·dan çıkanl~r her gün. 11 

sefer ~öylenirler: Bu ayıp şey, b~r 

türlü iş yoluna. konamadı. 
Bilet almak ütiy1t-nler her gil.n, 

her sefer söylenirler: Bu ayıp ljO)', 

halkı Üını<"kten bir türlü u~anmadJ • 
J,r. 

Dün .~eııe a:rni şik~v,.tıeri ılu~·nıı"' 

ca haf11anı1z tazelendi, Bu SO:Ueri t!t 

beş senedir duydujumuzu hatırladık 
(Arkası 3 ünC':l sayfada; 

SELAMİ İZZET SEDES 



Hatıratı Yazan : M. M. Grupu 

Müfettişi Emek 1 i General 
Reisi Eski T opç~ 

Kemal Koçer 

Tekirdağ Linıanını Gösteren Sönük Işık; Ye
ni Doğan Türıe Güneşinden Bir Nişane Jdi 

Bu adam, Kalçınin kösele 
fabrıkalannda yaramazlıg le ma 
ruf bınsıdır Bırçok t~kınlık -
larma ragmen, Kalçiden daiına 
iyı muamc eler gormüştur ve gör
dükçe de şımarmıştır. Fakat ın- \ 
sanıvete h zmet ıçın yaratılmış 
olan Kl!,lçı bu haydudu, çocuk- l 
larının haya ını korum k ıçin, 
kovmamış, bılfıkıs tahsisatını ar
tırmı , hazan d mukfıfatlandır
mıştır. Bu cıbılliyetsızi iyılıkle 
terbıye etmek ı ı.ven Kalç , şım
dı onun esirıdir, hayatı ona, onun 
ICıtf una bağlıdır. Hıka} e, bütün 
heyecanıle devam edı.rordu, va
pur da yol alıyordu. Ara sıra 
Arif dışarı çıkıyor, etrafı taras
sut ediyor, dönu te hepimizi tat
min ediyordu. 

Arif, ioerı gırdi ve: 
- Yedi harp gemisinin \•apu

ru ışıldak! rile aydınlatmaya 
başladılar! 

- M.avnaları bırakınız, refa -
kat eden motör tesellüm eder 
b~~ İstanbula doğru ışıkları sön' 
durerek yolumuzu değiştiririz. 

Dedim. kaptan da muvafakat 
ettı. 

Demır Alı Bey galiba hak ka
zanmıştı. Ne yapmalı, bir ka -
çakçıdan ince mantık ta bekle -
nemezdl cAkıllı hesabını yapın
cıya kadar deli oglunu evlendi
rır• derler. Bu işın tabiyesi de 
bundan fazla mı oluıdu? Nite -
kim bu silahlar, bataryalar bir 1 

muddet soma çok ince düşünen
ler tarafından Anadoluya iade 
cdilırken duşman kılavuz gemi
leri tarafından yakalanmışlar -
dı. Büyük bir zat bana bu vakı
adan bahsederken: 
- Bu sevkiyatı üzerlerine a -

lanlar, belki büyük strateji ya -
pabilırlerdi, fakat bu ~i M. M. 
grupu gıbi başaramadılar! 
Buyurmuşlardı. 

Her işte ihtisasa yer vermeli
?ir. Grup kaçakçılıkta her çeşit 
ınsandan istüade etmişti: Bir po
lıtıka müttehemini kaçırmak işi
nı Babıali• lretebesine havale et-

mek ne mümkündü! Bir cepha-
ne kanısının kılit halkalarını 
kesmek, sevımlt bir kasa hırsı -
zının ışidır. Birçok vatanperve
rın ıdamına daır kararnameyi, 
hayatını tehlıkeye ko.} arak, aşır-
mak vazifesı de. büsbütün baş
ka karaktcrdekı S. ye havale e
dılmış değıl miydı? 

Silıvriye doğru uzaklaşıyor -
duk. Filoda ışık huzmelerini sa
lıvermekten vazgeçtı. Epeyce za
man ka.} bed lmıştı. O gece bu iş 
tamamen ba rı malı idı. Gun
duzun Marmara ortalarında ser
seri dolaşm k azaplanmızı art -
tırac ktı. Donanma gozden sıy -
rılmca, vapura donmesıni, kı -
.} ıları takip d r k, ortalık ay -
dınlanmadan T kırda .a yana
şaı k hay\•anl rı ç karmasını 'h
tar ettım, oyle yapıldL 

Sönük bir ışık Tekırdağı li -
manını göstenyordu. Fakat bu ı-
şık hızım ıçın bu kıyılarda yeni
den doğan Turk güne~inden bir 
nişane idi ve o kadar da kuvvet
lı idı. 

Artık hikayeye devam edili -
sordu: Bir gun, yine teftiş için, 
bu herif bodruma yalnız başına 
gırer. Kalçiyı sert bir suretle 
kaldırır, kendisinı takıp etmesini 
söyler. Kalçı, önce giden arka
da !arından donmıyenleri hatır-
... 

lar, yanıqdakilere \eda işareti 
verir! Korıdorcla bu vefakar ış
çi Kalçıye: 
Madamın muhtefa bulundu -

ğu evi tesbıt <?ttigını, onu butföı 
ailesıle selime yakasına rıl.ar
mayı bır borç bıldıgını anlat.1. 

Kalçı, bu nımetş_ına.:.lı a e ek
kurle bu ıztıraptan kurtu mak 
ıçın kararlaştıracagı her eyı ka
bul edt!ceiiını bıldınnıştır. 

Bırkaç gun sonra gelen m!.ifet
tış, Madamın kaçırılması ısım 
ayrı hır zamana bırakmak :.ıze
re, ilk teşebbuste Kalçının Odc
sa uzaklarındakı Fransız donar.
masına gönderilmcsı hususun -
da. tertibat duştinduğunu ve ılk 
işarette kendısıne refaka~ fa -

mek için hazır olmasını h:ıtırla
tır. 

Filhakika, bır iki gun sonra 
gelen dehkanlı Kalçıyı alır \e ay
rılır. Karanlık bir gece Odesa -
mn tenha bır kıyısına dogru iler
lerler. Tabiatıle yolda rastladık
ları her ziruhtan ürküxorlardı. 
Bir sıra derinden nal sesleri ge
lir, eski fabrıkanın havlaz .şçisi 
ve Kalçınin o günkü vefakar ~
dimi civarditki köprü altında 
gizlenmelerine lüzum gösterir. 
Atlı Bolşevik kafile suratle ge
lir, gecer. Tukrar yüriırler, kı -
yıya erisırler. Orada önce kur 
tarılan kaptan beklemektedir. 
İnkılabın gürbüz çocuğu, yarın
ki vazıfesıne devam etmek tize
re, her ikisine de veda ederek u
zaklaşır. Kayık, bata cıka uzak
lardakı nura koşar, koşar. Nıha
yet Odesanın yabancısı olmayan 
filo bu ıki misafiri kabul eder ... 

Bu necat yolu kaptanı, bızim 
açtığımız istiklil yoluna gotür -
.müştü. Kaptan: 

- Tekirdağına yaklaşıyoruz, 
bu istikatn<!tte de hedefe erişi -
yoruz, rebnk ederim. 

Dedi. Bir gece önce de liman
ıdaki .ıqi deııemişti. Yan°'~mak. 
hamuleyi çıkarmak güs olmadı. 
Tekirdağında bizi bekliyenler bi
raz endışeye düşmüşlerdı. Ku -
mandam, Trakya askeri komise
rini ziyaret ettim, son kafılenin 
de kıyıya çıkarılmakta olduğunu 
haber ,.-erdim: 

- Esasn düşmanın Karadenıze 
ehemmivet verdiği istihbar edil
misti. 

Dedıler. Bu, İstanbuldaki ka
muflaj teı tıbinin buraya da sı
zan kısmı idi. Hakikatte, Mar -
marada uyanıktı ve oradııkı bir 
lorpito bile teşebbusu hı e mdır~ 
mes e yeterdı. 
Komıscre karş n ıza dJkılen he-

yulayı anlat • alınan tedbıri 
takdir cttıler. 

Bir şifre de vazıfenın muvaf
fakiyetle ifa cdildığıni arzettım. 
Telgraf başında alınan cevapla 
vapurdaki erzakm tercihan Ka -
rabigaya çıkarılması emredılmiş 
ve ~rupa teşekkür olunmuştur. 
Arkadaşlara İstanbula dönme

lerinı bildirdim. Mavnalar ve ıno
törler de Tekırdağına yüklerini 
çıkardılar. Bütün bu ışle.r arzumu
Z? rröre cereyan etti. 

Karaoigaya da karanlıkta } a
naşmalı idi. Ben, yi.ıkun Karabi-
gaya çık:ardacagmı arzetmış -
tim, fakat Karabıga alakadar 
makam tarafından haberdar e
dilmemiştı. 

(Arkası var) 
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Karii Bir Kıs Sabahı 
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B z .:.onra llar hazırlaı mış, ı 
SU\ ı ıl"r bınm:ş ı. Amcanın Şa
dı ıçın ıntihap ettı~ at çifti gin 
en ı. en cm ktnr hay anların-
dandı. Senelerce evvel ıekaude 

vk lunmuş, ancak eski hızmet-
n hatıı ı ıçın ahırda ~ edıri-

1 p lıp o k ı I b k 1 b bu
t un uvusmuş. ıniskınle mış ber
b b r cydL. lhtıyar a kerin 
Şad vı tu ata bindırıp yola çı
k rma ı olur muzıplıklerden de
g ldı. 

1 ı a lı ~o a duzuldul r. Şato-
n çJı.kh yo und ıi geçip so-

a çıktıkları zaman ıhtıyar 
a ker Şadi i pohpohlamaga baş

d : 
- Çok guzel ata bmn orsunuz 

Ş dı B .} ; herhalde \ aktıle } a-

man bır süvari ımış in z. Fakat 
pek yavaş gıdıyoruz bıraz daha 
hızlılaşsak daha ivı olmnz mı? 
Şadının koltuk arı kabarmış

tı. Zaten atının de\c gibı agır a
ğır adım atması onun da canını 
sıkmı<:tı. 

Ha~ hay .. dedı, ba\ hı - · 
lıla alım. 

Yusuf amca, hay\'anını surdu. 
.Şadi onu takip etmek istedı. Fa
kat ne mümkün, ihhyar at hiç 
ıstifıni bozmuyor, canı çekılıyor
muş gibi, başı onünde, aı?ır ak
sak yol alıyordu. 
Ş di miskin atın sırtında, o 

tozlu topraklı yollarda, Yusuf 
amcanın şahin gibi hay\·anınıu 
peşınden atını k~turmak için 
kan ter içinde kalmıştı. Bo) lece 

• 
I slanbul 
Belediyesinin 
Faaliyeti 
Muhasebeci Dün Anka

radan Döndü 
.Is anbul Beledıyesı muhasebe 

muduru Ankaradan donmüştür. 
Muhasebecı, be edı) eye aıt An
karada yaptt ı temas arı mm a.
fakıy etle netıcelendırm ••r. Has
tahanelcrın uç a.} l,k ıa elen ıçm 
9137;> lırahk, ıtfaıy~ ışl r·ue 
59821 ra ık, mezbahadan et nak
lıyatı ıçın 1280 lıralık; muhte
lif fa ıllar .ıçın 78976 liraltk ıtı
raz kuponları çın 23840 ıralık, 
Taks m ga ınosu ıçin 47000 !mı· 
lık Munakale Vekulcti tara1 ıo
dan tasdik edı ınıştir. Belediye 
binası LÇın tahs edılen mun a
zam 7750-00 hrayı Vekfılet kabul 
etmıştir. 

Beledıye bınasına tahsı~ edi
len nuktar fazla tahsı'at yekU -
nudur. 

Mezbahadan et nakliyatı ha -
zırlıkları tamamlanıncaya ka -
dar bır müteahhide yaptırılacak 
1940 senesınde bu iş belediyeye 
geçecekt~r. 

----00000---

B ELE Dl YE 

Barem Cetvelleri 
İstanbul belediyesine ait ba -

rem cetvel\ rınin tetkikatı b·ı -
miş, cetveller Dahiliye V ekale
tinden Vekiller Hcy•ctine veril
mi!itir. 

Yeni Kamyon Ahnacak 
Belediyenin gümrükte bekli -

yen kamyonlardan alacağı 28 
kamyon Burla B raderlere ait -
tir. Dahıliyc Vekaleti, kamyon
ların gümrükten çıkarılmasına 

1 
izin verın~tir. 

--00000--

MüTEFERRIK -------
Kadaş Geldi 

Har:ciye Vekilimiz Şükrü Sa
raçoglunu Odesaya götüren Ka
deş vapuru limanunız.a dbumüş
tür. Vapurun Şükrü Saraçoğlu
nu almak uzcre Köstenocye gi
deceği söylenmektedir. 

Ekspres Gecikti 
Avruna memleketlerinde pa -

saport muamellcrinin sıkı yapıl
ması vüzünden dünkü ekspres 
saat 10 da ,ı:elehi!miştir. Trenle 
Paristeki iki talebemiz ile bir İn
giliz papası \'e dört İr:anLı talebe 
gclmiştır. 
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MAARIF 

Ucuz Meyva 
Satışı 

Yapılıyor 

Bazı Semtlerde Yeni 
Mağazalar Açıldt 

Sıyasj vaziyetler üzerine hari
ce olan yaş meyva ve sebze sa
tışımız durduğundan, müstalısi
lın zarara uğramaması için bu 
mallarrn dahilde satışı ı..:ın ted
birler alınmaktadır. İlk o arak 
Tarım k.niJr:ratifleıi tarafınd n 
Üsküdar, O manbey, K dıkoy \e 

Tophanede atış mağaz. ları aı:ıi
m tır. Ru mağazalar 0 bz ve 
meyvaları ucuz satarak hem ih
tikara mani olacaklar ve tıem de 
bu mallar r, dahi de satılmasını 
temin ede~klcrdı... ~Hıriıı ve 
memleke .n diğer yeri rına~ d· 
bu .şekilde magazaJar açılacaktır. 

OOOOOt---

DEN~z 

lskenderun Sef erj 
6 Teşrinievvclde açılaoak olan 

İstanbul İskenderun sefedcri
nin ilk po tasını limanımızdan 

Tırlıan vapuru y.a.pacakur. Mı
sıra s ferler yapılacağı hakkın
daki hab rler doğru değildir. 

Fırt na Siddef endi 
1 

İki gündenberi Karadenizde 
hüküm süren şiddet! brtına dün 
hafiflemiştri. Fırtına yüzünden 
Trabzona ıugrayamıyarak Polat
hane limanına sığınan Den zyol
l:arının Cümhuriyet '\apuru an
cak Cumartesı günü limarumıza 
ge'ccektir. 

Yeni Tarife 
Şırketi Hayrive Boğazıç Son

bahar anfcimni haz rlamıştır. 
'l'ar"feler Pazar ~ününden i1iba -
ren ta ıbike ba !anacaktır. Tadfe 
)'en· meıkre saatlerine göııe ha
zırlanmıştır. 

: ........................ : 
ı ~ ................ : ı 

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

J Fiatlar Neden f 
ı Yükseldi? ı 
ı SamalNla elcllyucumuz O-an: 
% Öıtra.k yazıyor: ı 
ı «- İstanbuldakl komiııyoncu ve t 

ilk Mekteplerde 

. : ltic('aıiardan selen halterlere core t 
ı IM!r çewff •al uurlnde yıiıde :21 - ı 
ı lt ai.Sltetlnde lilr aı t &nna y~I _ : 

tedrisat : mıştır. ı 
1 ı A\ rupad:ııı mal &elmt'Cliflne ıro- ı 

Köy mekteplen bu sene maarif ı re lsk-.&e&ar :rnde 'uı tlcattt 
şuras1 k.arorile 5 sınıfa çıkarıl - -0ım111 •naı:k&er. ı 
mıştır. Ilk olarak bu sene 4 sınıf ı ~ ticaret. yaba11aıa- ı 
ürerınden tedrisat yapı'acaktır. ı nn elinde olduğu da iişlkirdır. Bu ı 

T effisler Başladı ı adamıar yme mııyoDlarca ıırayı ı 
' : ltinleeı banııeııklariır. PllYald ı 

Bu sene lise ·ve ortamektep - ı ticııı:ret 9et'brılıtttr amma, '"1 kdıın 
}erde tatbık olunan yanın gün- fada değil mi? Hiikümetl Cumhu- ı 
lük tadrisat okulları teftiş ede- ı rlyemizlıı nazarı dlkkatlal ttlbe- ı 
cek umumi müf etti.şler teftişle- ı deriz.• S 
re başlamışlardır. ı Samsund~ki okuyucumuzun ha'k-l 
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V 1 LA YET ı mat ~ 11at üer111e -.n".a ı 

- .. 1: ::;:_ ~ =ı..:::;:-: ı 
Avrupara Kaymakam atlar Welfa e.ıly .... İhttir "• - ı 

Gö. de ·ı . k .....,. .... _ .......... karar w- ı n n mıfece ı ri111 v~.-ıını ı 
Dahiliye Vekaleti A\•rupaya ı So f ı 

staj ıçin kaymakam göndermek- ı ruyoruz ı 
ten sarfınazar etmiştir. .. ...................... .. 

bir hayli gıttıktcn sonra ağaçlık
lı bır J ola saptılar. Bu yol '.köşke 
giden en uzun j oUardan bıri idı. 
Şad111in fena halde yoruHu;:ru
nu. stkıldığını anlamakta r.ec•k
miyen muzıp ıhtiyar. zavallt a
damı canından busbütün be7.ciiı"
mek ıç ı ınadına en ,uzu 
sapmış ı B ı muddet t b· 
tak p ettıkr. 

'-' d ıı arl1k ~ke ıı i -
ti. Anasından emdiğı sü~ bur• cn
d "'· .Mıskın atı ı sar
sak adımlarından işman vucu
du h po aı , hay\aı n her 
ayagı su1luşunde} ere yu .. arlan
mak korkusıle gözlerı kar.ırı) 1' 

bacaklcır uyuşuyordu. Fakat 
kork ugun yoruldugur J be lı 
etmek gw uruna dokun us or
du. Nıha\l't da) anam.ı ı. Ken -
dinden ~k il rıde gıden arr.c .'.l) a 
seslendi: 

- Daha .ne kadar gidecegiz'? 
Amca, sanki hiçbır şeyin far -

kında degılmış gıbı: 
- Çok degıl, dedi birkaç kilo

metrelik ·olumuz kaldı! ... 
- Aman ne dıvorsunuz? Yola 

çı!.tıgımız zaman birk~ kilomet
relik ~olumuz ~ar demi tiniz, 

ihfıli birkaç kilometre yol mu 
v.ar? Ne bitmez yol bu böyle' 
Şimdı) e kadar orada olınalıy -
dık .. Amca hiç istifını bozmadt: 

- Dogrusunu ıstersniz ben ~a
liba yolu şaşırdım, sızi arkud m 
dolaşhrdım, dedı, maamafih ş m
di kes irme .) ola ç ktık. neı c -
des se koşk gôrunür. 

Şadı inledı: 
- E) vahlar olsun, bu gıdişle 

daha bırkaç saat at üsttindevız. 
Bu mel'un hayvana adım att•r
manın imkanı yok kı ! 

Amca geride kalan Şadı}' ı bek
lemek icin hayvanının dızgınierı
ni çekti. İhtıyar asker tertip et
tıği komedyanın son sahııesıni 
cıvnamaga hazırlanmıştı. Atlar 
bir hızava geldıgı 7.aman Şadi c 
dogru eğildi: ı 

• - Durunuz bnkayım, dedi, bir 
de iben tecrübe edeyim, miskin 1 
hayvanı belki yola getiııcbilırim. 
Ve şişman süvarisinin mtimaııaa 
tına vakit bırakmadan kamçısı
nın sipsivri ucunu hayvanın kal
çasına vaT kuvvetile batırdı. Ne
ye uğradıgını şaşıran hayvan can 
havlilc ileri atıldı. Atılıs o atı· 
lış, o önde, amcanın atı arkada, 

Ta/ebelerin 
• 

Kitap llıtigacı 
Karşılanmıyor 

Bazı Mekteplerin Mual
lim Kadrosu Eksik 

Beş gündenberi ilk ve orta ted
risat mekıcp~rinde derslere baş
lanmıştır. Maarif Vekaleti, her 
.sene çok evvel kıtap hazırlama
ğa başı.ad1gı halde bir tür.Ü ki
tapların vaktinde yeti,ştirilcme -
diği görülm~tür. Ayni hal bu 
sene <ie vaki olmuştur. Devlet 
Matbaasından ogrenildlğine gö
re daha bir müddet mektep erin 
kıtap ıhtivacı tamamlanmıyu -
-cakt:ır. 

Maarif müdüdı.ikleri Hk ve or
ta tednsal kadrolarını bir türlü 
vakt nde ilm: edememektedir. 
Her sene old~u gib1 bu hal lbu 
sene de boyledır. Mekteplerde 
çocuk ar ki apsız olarak derslere 
girip çıkmaktadır. Bırçok mek
teplerin muallim kadrolan be -

1 nüz tamamlanamad ğı !içın ıta~ 
beler sıı.ıflarda boş vakit geçır
mektedirler. 

Bu :se~. mektep ihtivaçlaıı - ı 
ının tamamlanması i&in her seııe
lkinden tazla mesai sarfedilmiş, 
fakat bir türlü eksıkler vaktin
de tamamlanamamıştu·. Eksile 
ldap ve muallimle bir müddet 
vaktini geçiren talebev.i yetiştir
mek ıı.çln lbillihara sarfedilen te
şebbüskr kat'i randtmam ~re
memekledir. 

---00-

EKONOMj 

Yağlar Ucuzluyor 
Yağ ır•atlaf! normal sevijesi -

ne düşmekte(! r. Anadoludan şeh
rimize mal sevkiyat.ı da başla -
m~tır. 

Uç gunde Diyarbakır ve Bil
listen 88-e9 kuruş iiaila 6 biıı v:e 
Urfadan da JOO JlD kuruş f atla 
6 bin kilo yajı ~etmiştir. 

Saldan Mallar 
Dün So1Jl·et Rusyaya 800 ve 

İngiltereyc de 1500 balya 't ftik 
satılmıstır. Bu malların scv]u :
çin hfütümeıten müsaade ı.:.ten
miştir. Dahı ı ıfabr.ikala d:ı p ya
sadan !>ir J?Ünde 100 bin k: .(l ya
pak satın almış1ardır. 

fabrika Mail iirmm Fiatları 
De\•let fabrikalarla da ihtiür

la mücadele etmek için, üzerine 
bir vazife :almzşbr. Fa,brika!ar 1 
mallarının fiatlanru :sık 'S1k ilan 
ed.ecekler, en küçük siparişleri bi
le a'acaklardır. Bu suretle devlet 
fabrikaları, ucuz fiatla peraken- ' 
decilere kadar mal satmış olacak"
tır. 

---,oo---
ADL1YE 

Adt iyeye Memur Ah nacak 
İstanbul mahkemeleri içın 10 

lira asli maaşlı zabıt katipliği üe 
6 lira ma~lı piyade \ 'e 40 lira 
ücretli mübaşirlere iht1yaç oklu
ğundan yeniden memur alına
caktır. 

ltinamn Muhakemesi 
Randcvucülük ve fubje teşvik 

etmekten surlu Mad-am Atina ile 
kızı Zizi şeriki cürmü Katinanın 
muhakemeleyine dün asliye bi
rinci cezada devam olunmuştur. 

Dünkü celsede suç!u1ann .avu
katı. müddeiumuminın tecz.ı.ye ta
lebine karşı müdafaasını yap -
mıştır. 

Buaham muhakeme karar için 
kalmıştır'. . 

kÖşk yolunun son kısmını teşkil 
eden yok:uşumsu yolu dolu dlı:
gin çıkıp !kapıya geldiler, geldi
ler amma Şadinin de canı bur
nundan geldi. Tutulan bacakla
I'.ını, ağrıyan belini, yara gibi a
cıyan kaba etlerini uğuştura u
ğuştura attan inerken kendi ken
dıne kararını verdı: 

Mel'un ıhtiyar, alacagın ol
sun, bea bu azizligin acısını Ga
lip serserisinden çıkarayım da 
sen de gör. · 

-9-
Pakıze köşkü tahay.yi.ıl etti -

ğinden bambaşka buldu. Bir ke
re Cevizlik Çiftliğine kat'iyyen 
benzemi} ordu. Çiftlik köJkün -
den daha küçük 'c daha kohne, 
daha kas\ etli ıdı. Bu herha,dc, 
binanın dogrudan dogruya ko -
ruluğun ıçine yapılmış olmasın
dan ileri geliyordu. 1ki katlı yay
van ahşo.p brr binadan ibaret o
lan köşk Galibin köşkünün o bin 
bir ~çekle bezenmiş nefis bah
çesinden mahrumdu. Maamaiih 
bu kusurlanna nıgmen tadilata 
çok müsait, vakur görünuşlu bir 1 
bina idi. Hele arazi •e, koruluia. 

ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 
Yazan : Rahmi Yağız 

Büyük Şef'in Bir Hafta 
Kriz Devresi Tama men 

Evvel Başhyan 
Zail Olmuştu 

Vekiller Heyeti icap eden ka- ı 
rarları a!dıktan sonra ?~le vak
ti içtimaa nihayet verdı .. 
Per~embc günü Ataturkün 

bir gece evvel başlayan sıhhi va
ziyetindeki saliıh biraz daha iler
lemi<= Büyük Önderi, tam 48 sa
at asabi arazla birlikte sarsan 
kriz sükuta tahavvül etmıştı. 

Cuma sabahr efk{ırıumumiye
ve :teblig ~dı en sıhhat raporla .... 
rında bu nokta tc•,aruz ettirıl -
mıştı: ıra_porun sıhhat vaziyetıni 
bıldiren ıkinci maddesı şöyle ya
z~tı:. 

2 - Asabı arızalarda hafif 
fakat aşı'kar bır iyi ık var. U
mumi haJ daha iyi. Nabız 
munt3Zam 1()8, teneffüs 20 
hararet derecesi 36,9 dur. 
Cuma günkü raporlarda artık 

salahın avdet ettıği, Atatürkün 
kriz.den tamamen kurtuldugu, 
fakat !kriz sebebıle çok yorgun 
duşı.ügu için muUak bir istirahat 
ha inde bulunduğunu, sa ah şek
linin artarak oevam ettıginı bil
diren .şu satırlara tesadüf edili
yordu: 

[stanbul, Zl (A.A.) - Ri
yaseticumhur Umumi Katip
liğinden: 

ı - Reisicumhur Atatür
kün sıhhi vazıyeti hakkında 
müdavı ve muşa\rır tabıp eri 
tar~ fından dun akşnm saat 
tO ~e veril<m rapor ikınci 
maddedcdır. 

2 - Asabı arazlar tama -
men geçmıştır. Umumi sa
lah artmaktad.r. Nabız mun
tazam 94, teneffüs 20, hara -
ret 37,1 dir. 

Istanbul. 21 (A.A.) - Ri
yasetlcumhur Umumi Kitip
\iğmden: 

ı. - Reısıcumhur Atatür
kün sıhhi vaw; etleri hakkın
da mudavi ve müşavir tabip
\erı tarafından bu sabah sa
at il.O da venlen rapor ikinci 
maadededır. 

! - Geceyı çok rahat ge
çirdi.er. Umumi hali daha ıyi, 1 
ınabrı: muntazam 102, tenef
füs 20, hararet derecesi 36,8 
dır. 
Atatiirk ika uzun gün ve gece 

süren krizden, asabı araz dahı 
~stererck çok şıddeUı hır saf -
hayı savdıktan sonra ancak bir 
haf ta nihayetınde tamamen kur
tulmuş, hastalık krizden evvel
ki şeklıne, sirozun normal sey
rine avdet ctmişlı .. 
Efkarı umumiyenin gündelık 

baş meşgalesi bu mesele, Alatür
lkWı sıhhati meselesi)dı.. Şchır. 
ve ·ehirliler kendilenni saran 
kapkara bır kabustan kurtulmak 
için duşünceii başlarını ğazete -
lere çcvırmiş er, bınncı sayfalar
da 1rerilen raporlardan medet u
marak gözlerini raporun kelıme
lerine mıhlıyorlardı . 
Nıhayet 21 cuma günü neşre

dilen ıebligde: 
2 - Bu~ünü çok ıyi geçır

diler, umumi ahvaldeki iyi
lik devam etmektedir. Nabız 
muntazam, kuvvetli 80, tenef
füs 20, hararet derecesi 
36,9 dur. 

3 - Bundan sonra 24 sa~t 
zarfında yalnız bir rapor n~
redilecektir. 
Cürrileleri umumi teisi biraz 

tadil etti. 
Cuma günü muntazam nabız 

ve qıormal teneffüs ile istirahat 
halinde geçiren Ebedi Şef tam 
bir hafta sonra kendisine gelmiş, 

meyva fidanlığına diyecek yok
tu. 

Pakize ile Galip. yanlarında 
mal sahibinin kahyıası, binayı 
~peden tırnağa gezmişler, dö
şemeleri, demirbaş eşyayı tetkık 
e~ler, sonra bahçeye çıkmış
lar, arazinin de mühim bir kıs
mını gezip dolaşmışlardı. Bütün 
bu tetkikler, gezintiler, sorulan 
sorgulara alınan muvafık ccv.ap
lar Pakizcnin köşkü almak kara
rını kuvvetlendirmişti. Genç ka
dın zaten tuttuğunu koparmaga 
alışmış biuilenin kızı ıdi. Hıç

ibir zorluktan ırözü yılmazdı. Bu 
köşkün birçok tadilata, tamirata 
muhtaç, hazin bakımsız bır hal
de olması onun hev·esini kaçıra
cağı yerde büsbütün artırmıştı. 
Para, bilgı, zevk \ c gayret sa
yesinde bu bina ve bu arazinin 
meydana birer şaheser olup çı-
kacağı muhakkaktı. Ve bura -
mm .imarını kendisi için hem 
güzel bir meşgale, hem de ha
kikaten ütihar edilecek bir eser 
teşkil edecekti. Sonra burada 
neler yapılmazdı neler? 

c.Arkası var) 

cumartesi sabahı gözlennı açar 
açmaz <ia hiçbir şey olmamli gi
bi )'ÜZÜndc neş' e çız.ı?ileri beı:r
d iği halde sormu~tu: 

-Saat kac? 
Bu sorguya etraftan verilen ce

vaplar, sevınç gözyaşlarile ısla -
nan yanaklarda mcmnunıyet ifa
delerile dudakardan fırladı ... 

- 10 Paşam! 
Atatürk ayni beşaşetle devam 

etti: 
- Ooo .. Çok uyureuşum! 
Ve .. Muteakiben hek.mlerile 

görüştü .. Berber Mehmede işa -
retle tuvalet yapmasını bildir
di. Tıraş oldu .. Yatağında istıra
hat halinde bulunduğu halde se
vinçle } anma .,okulan maıyet 
halkının ileri gelenlerine iltüat 
ibzal etti. 

Sarayda dogan \'e taşan bu se
vinç 23 teşr!nıevvel pazar gün
kü gazetelerle erun umumıyeye 
müjdelenmekte geçikmedi. Pa
zar günkü gündelik gazetelerin 
birinci sayfalarında, mutat sıhhi 
v.azi\'et tebliği mahallinde en iri 
puntulu harflerle şöyle bir çer
çeveli yazı vardı: 

MİLLETE MÜJDE 
BÜYÜK ŞEFIN BİR HAFTA 
EVVEL BAŞLAYAN KRiZ 
iDEVRE.3İ TAMAMEN ZAiL 
OLMUSTUR. 

Bunun altında da hekımlerin 
verdiği son raporlarla son tebliğ 
göze çarpıyordu: 

İstanbul, 22 (A.A.) - Ri
yaseticumhur Umumi .Katip
liğinden: 

1 - Reisıcumhur Atatür -
kün sıhhi vaziyet· crı hakkın
da müdavi ve nıüşavir tabip
leri tarafından bu akşam saat 
20 de verilen rapor ikinci 
maddeded.ir. 

2 - Bir hafta evvel zuhur 
eden arazlar tamamile geç
miştir. Nabız muntazam, kuv 
vetH 80; teneffüs 19, hararet 
derecesi 36.8 dir_ Hastalık nor 
mal seyrine avdet etmiştir. 

Günlük tebliğ neşrine lüzum 
kalmamıştır. 

Müdavi hekimler: 
Profesör Dr. Neşet Ömer İ:r:delp 
Profesör Dr. M. Kemal Öke 
Profes.r Dr. Reşat Nihat BclRer. 

(Arkası var) 

-!l ,. 

:'.~Dış .. Politika 
~ . . 

Sulh Ümitleri 
M. Çemberlayn 'Ye M. BIUer ıpb

san arzu etseler 'Ye isteseler clahl, si-

yasi :ve askeri lıidl eledn aldıiı ıe

kil, muharipler arasında sulh ve uz

ı..-a illu..BerbU ..... ilik •eücesk 

bir laale ptlrmlttlr. İki Wafm sin
si ve aıılıteri tedbirleri, lkhsac!i hare

ketleri ve kararları, son Jıacllerlne 

kaaar devam edecek ve Uer~ecek -

tir. 

re111 lııabalere lift, Lelı.W..... 

yeni cldlecelt lttıthlt llle8e1eslni hal -

letlaelı: talll1tOll hftimet lflnl netiee
lenıflrmetı:, Ballıkta Marav koyu ya

kınlaruula SoY7etlerin '-fft &oaluk 

sile de sabit eN.fw v••· Eıltenya 

ve batti Letoli)'D Dlllllerlnl kontrol 

altına almak, harpten evvelkJ mma

kereler4e ina'Ut.ere ve Fran11nıu ca

raaWerinJ liala.I i*-b'ea Balaktald 

.,.. Ü~ 'Ye ....... •iifaa fı --
yona bfte balmıyan hBlr6metlffin, 

vaziyeUnl tayin f'tmek ciiniın mev
zulandır. 

Bunlardan bafka Londrada ve Pa
rlsieki bUI psetelerln ıe siyasa malı· 
fillerin yanlıt iddiaları yerine, (l(-.m-

beırl&T• 'Ve Dalacl7e kaWnelerlıUa. 

11111ta••uda, Aklleakcle &ehllkeler:la 

ır~iinl c-önneld~ nıema•n kalııealı:

lannı tahmin edebRlrlz. Küçük cleve 

leUer, İn&iltere , .e Fransanın ıraran
tilerindeıı memnundurlar. Bu devlf't
ll'rin Almanya ile yaptıkları harbin 
İ) ası .iktısad.i gayeh.•.rile esasen dof

rudan alakadar değlldlrler. Bu ku -
çük JıükiımeUerin veya de\•leUerln te
cavuzden masun bale ırelmelerlnl, İn
ciltere ve Fransanın zaten teca\·üzu 
g-arıuıti etmeleri haseblle, Yeni bir 
pile çıkmasının bertaraf edilmesini 
memıumlyetle karplamaları icap e-

der. 
11Al\IİT NURİ IRMAlt 
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Alman Hariciye Nazırı Mos- ı 
kovada Neler Konuşuyor? 

Hiriciye 
Vekilimiz 

(Baş tarafı 1 inci sayfada 

rJna doğru Saraooğhı ve Molotof ne
za.kel nuıukları t.eati ebaıqlerdlr. (Baş tarafı J inci sayfada) 

lu arasında cereyan etmekte olan mü
zakereler üzerinde tesir icra. etmıett 
kıyam edeceklerJ tabfidlr. 

Diplomasi mehaflli, Von Rlbben • 
trop•un Moskovaya l'elmesinin Sel .. 
ter'bt munsalitına benzemekte ol 
dutunu ehemmiyetle k'aydehnekte .. 
diri er. 

Ahna.n,.a, Sovyti BuS'fattın müta
Iebatını kabul etmek mccbu:riyetin .. 
dedlr. 

İNGİLİZ GAZETELERiNiN 
TEFSİRLERİ 

Loııdra, !8 (A.A.) - Ba sabahki 
l'&zeteler Moskova muamması hak -
kmda. yeni lefsiratta bulunuyorlar. 

Tlmes gazetesinin diploma.tik mu • 
ha blrl yazıyor: 

Dikkatler şimdi 2'foskova g-ôrüş -
melerine milteveccibtfr. Von Rlbben
tropnn yaptıfı g-örüşmeterin münlıa -
sıran mutasavver Polonya tampon 
devleUnln hudutlarını tesblte ıw.tuf 

kalmaması muhtemeldir. A1man di?J
lomaslslnln Sovyet hük.Umetini Türk
leri Batı devletlerine ka.rşı olan ta • 
ahhiid1erinden vazl'eçirmeğe ikna j .. 

~in AlmllD.yaya yarduna sevk ümidin
de bulunması muhtemeldir. Bununla 
beraber Rus1ann bu manevraya 1'tf• 
rak edeceltlerl muhakkak olnıadıit 

rlbl, Tlirkb<enin de böyle bir hare • 
keti kabul edeceff zannedilenıe:ı. 
Bunıba başka Tlmes ruetesinln 

Moskovadakl muhabiri tararuıda.u şu 
satırlar yazılmakta.dır: 

Dlplomaült mahfeUer, Vmı Bib • 
bentrop'un seyahatini Saracoflunun 
ayni zamanda tesadüf etmesinden do
layı pek meraktadırlar. Türk ma.hfil
ler ,bu iki ziyaret arasında hiçbir 

münasebet olmadıfını iddia etmekle 
beraber, Kremıtn'in meşKultyetl ar
tacaiı için Alman nazırının &i.Jareti 
üzerine Saracoflunun ikametinin u
ıayabilecefinf kabul eylemektedir -
ler. Söylendiğine ı:öre Almanya 
Savyet tavassutlle Tiırkfyenin bita. 
ra.flığwı temine oahşmaktadır. Bu bl
taraflıl<, İtalyanın Almanyanın yam
başında harbe girmesini kolaylaşh .. 
racaktır. 

Tbnes raızetesi şu satırları ilive e
diyor: 
Almanya. ayni zamanda hem Mos -

kova ile müzakere ebnelde hem. de 
Türlı.lyenln illmadını kazanmak için 

sayretleriııJ iki misli arttarmakta4lır. 
BU!erln Berllne dönünce yaplıit ilk 

icraattan biri kendisine lllmadn&me
sinl veren yeni Türkiye sefirini ka -

bul etmek olmuştur. Yoıd böJ1ik el· 

çf7e askeri tazim merasimi .,.apıl .. 
mışlır. Bitler, bu cemile ile Alman7a· 
nıa ithal etııtı Türk e'!Y••nnm bedeli· 
nl ödememesi yüzünden Ankarad.& 
hasıl olan feci lnllbat sUebtleoeğinden 
fliplıe elmekle idi. 

• 
Sovgetler lngilterege Mühim 

• • 
ihracat Yapmak istiyorlar 

~Baş tarafı 1 inci sayf~da) 
rasilleri, reddettikleri takdirde «ki bilhassa İngiliz harp bütçesinin n•inden 
sonra böyle ola.catı muhakkak.tın Von Ribbentrfp, Rusyanm Buarabya. 
hakkında lsleklertne mü.alıaret teklifinde bulwımak snretıle So.-yet teşriki 
Mesaisini lemine çalışaeaktır. 

Baltık bill'esine rellnce, Atman1ar ve Sovyetler icln mütterek menfaat 
bölresl olaoakltr. 

Yuooslavyaya Oıtumatom Verildiği Yalan 
Belgrad, 28 (A.A.) - İyi haber alan Yugoslav mahafilleri Al

ınanyanın Yugoslavyaya bir ültimatom tevdi ettiğine dair yabancı 
gazeteler tarafından verilen haberleri kat'i surette yalanlamaktadır. 

İngiliz - Japon M üzakereleri 
Londra, 28 (AA.) - Times gazetesi, Tokyodan :istihbar ediyor: 
İngilizler!e Japonlar arasındaki müzakerelerin yeniden başlama

sına Japon mahafilinde mümkün nazariyle bakılmaktadır. 

Kızıl Ordu 
MacarHudu. 
duna Geldi 

(Ela§ tarafı ı inci aaytada) 
Rao_vts'i, Mosvisatyı ve San neh
rinin membaları mıntakasında 
Sianski istasyonunu işgal etmiş
tir. 

Kmlordunun diğer bir takım 
k>talan da, garbi. Bielo Rusya ve 
Ukranya arazisini, Polonya or • 
dusu bekayasından temizlemeye 
devam qlemiştir. 

V ARŞOVA NE VAZİYETTE 
Paris, 20 (A.A.) - Havas Ajan

sı, Varşova'nın kayıtsız ve şart
sız teslim olduğu hakkındaki Al
man teblığini. ihtiva eyliyen cD. 
N. B.• telgrafını neşrederken, al
tına aşağıdaki notu ilave etmek
tedir: 

Bu haberi neşrettiğimiz şu da
kikadan }"ani 28 Eylul sabah saat 
7 de, henüz bu hususta herhan
gi bir tevit elde edilmemiştir. 

Yeni Rumen 
Kabinesi 

Bükreı;, 28 (A.A.) - Yeni Ru
men kabinesi A. Constontin.in 
başkanlığında teyekkül etmiştir. 
ş:ın<iiki kabinenin bütün nazır· 
!arını ihtiva eden yeni kabine, 
saat 21 de sarayda yemin etmiş
tir. 

----oo---

Riyaseticümhur 
Yaverliği 

Ankara, 28 (A.A.) - Münhal 
bulunan Riyaseticumhur yaverli
ğiıu! deniz yüzbaşısı Ulvi Tekeş 
tayin edilmLş ve bugünden itiba
ren vazifosine başlamıııtır. 

Susam ihracatı 
Susam ihracatına müsaade edil

miştir. Der:i ve barsak i.h!raoatı i· 
çin de müsaade verilmesi beklen
mektedir. 

J.IAZRE TI 

MUH AMMET 
Yazan: Ziya Şakir 
- Eve\.. Doğru. 1 
- Öyle ise, Beyti Mukaddesi 

bana tarif et. 
Resulü Ekrem, Ebubekir ile 

diğer orada bulunanlara, Mesci- 1 
diliaksa'yı bütün teferrüatile nak 

1 

!etti. Ve son ra: 
- Miraç vukubulduğu zaman, 

gözlerimin önündeki perde, ta
mami~e refedildi. Beyli Mukad
des, gözlerimin önünde, bütün 
vuzuhile tL-celli etti. 

Dedi. 
Ebubekir, vaktile Kudüs şehri

ne gitmiş, Beyti Mukaddesi gör
mii.:;tü. Resulü Ekremin, orasını 
bü,ün teferrüatile nakletmesi ü
zerıne: , 

- Zaten, şuphem yoktu. Şimdi, 
büsbütün inandım. 

Diye, Hazreti Peygamberin 

Tefrika:44 
söylediklerini tasdik etti. 

Bu muhavereyi dinliyen müş
riklerden bazıları da inandılar. 
Ebucehil'in garazkarane istihza
larını takbihe başladılar. Lakin 
bu müşriklerden bir kısmı da, 
Ebucehil ve saire gibi muhalefet 
reislerin yaptıkları telkinlerin 
tesirile fikirlerinde inat ettiler. 

- (Muhammed) in anlattık -
ları, inanılmaz şeylerdir. 

Diye, söylenerek dağılıp gitti
ler. 

ilLK DEFA İSLAMİYETİ KABUL 
EDEN (MEDi.NE) LİLER 
Hazreti Resulü Ekrem, maruz 

kaldığı ~iddetli muaraza ve mu
halefetlere ral!men, vaz:ifei ri -
saleti ifada devam ediyordu. Ve 
Hac mevsimi hu!UI ettiği için, 
Kil.hedeki mabutları ziyarete ge-

Akşam Şükrü Saracoflu Bliyük 
Tiyatroya giderek «Cassenolsetten 
balesini seyretmiştir. 

LE TE.'W'S'İN BAŞMAKALESİ 
Parls, :ıa (A.A.) - Le Tamps .... 

.etesl, Tıi.rtdre Harici70 Vok.111 Sa • 
racotlunun bıılonmakla otdaiu Mos
kova'ya Alman Hartcl7e Naaı.rımn 

yeni bir ziyarette bulunmasına tahsis 
elml.j oldDğıı b114Makalosinde Alman
larla Sovyetler arumdalti J'eni mü .. 
zakerelerin beynelm.Ucl vaziyette 
beklenllmiyen bir da.rbe ile netice -
lenebiJeceilne ehemmiyeUe 14&ret et .. 
mektedlr. 

ı 1 GÜNÜN TENKiTLERi 1 
Eski Şeyler 
(Baş tarafı 1 inci sayfada 

ve bu yazıyı yazıp okuduktan aonra 
bize mevzu hiç ya.hancı l'elmedl: On 
beş sene evvel bunları cene ya~ın.IŞ
tık? .. ... 

Oilum elindeki ıazeteyl yüksek 
sesle okuyor: 

«Odun kömür fiatları tinıdldeu bir 
mıkdar yükselıniştlr. Be1edlye bunun 
Merine pi;rasad& teOd.ka.t yapmış, fi -
a.Uarm yükselmesini icap ettiren hiç 
lılr sebep bulamamıştır-.• 

Otlumun sesini kestim: 
- 192D senesi Eylülünün sazetesi

ni mi okuyoraun?- Hif okuma,. 1926, 
21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 36, 37, 
21 senelerinin Erlü.1-a.üshalarında ay

nl şey ya:ıılıdır ... 
Ol;lum siildü: 
- Öyleyse gazeteler hep eski ha -

berleri tekrar ediyorlar baba.. Ben 
1939 senesi Eylillönün gazetesini o
kuyorum. 

SELAMİ İZZET SEDES 

Dün Gelen Vapurlar 
Dün limanımıza iki İtalyan va

puru gelmiştir. Bu vapur"3rda, 
yün mensucat, makine aksamı, 
elektrik malzemesi, kai!ıt, ham 
kauçuk bulunmaktadır. 

Yeni 'Japurlar 
Şirketi Hayriye idaresi Has -

köydeki fabrikasında büyük bir 
araba vapuru inşa etmeğe ka -
rar vermiş ve inşaat proiesini ha
zıı lamıştır. İnşaata önümüzdeki 
ay başlanacak vapur gelecek yaz 
tamamlanmış olacaktır. 

Maaşlar Yükseldi 
Belediye Zat İş'.eri Müdürü 

Samihk, yazı işleri müdürü Ne
catinin maaşları 80 liraya iblağ 
olunmw;tur. 

Yumurta Fialları 
Son günlerde yumurta fiatları 

yükselmektedir. Dün bir yumur
ta sandığı 28 liraydı. Halbuki bir 
kaç gün evvel 21 liraya kadar sa
tılmaktaydı, fiatların artmasında
ki en büyük sebep, İtalyaya bol 
miktarda yumurta ihraç edilme
sidir. 

Yeni Komisyon işe Ba~ ladı 
Sanayi müesseselerini toplu 

bir halde bulundurmak için teş
kil edilen komisyon faaliyete 
başlamıştır. 

Yeni Doçent Ve Asistanlar 
Bu sene İstanbul Üniversitesi

ne alınacak doçent ve asistaınlar 
için irntiıhan açılmış ve kendileri
ne tebliğ edilrni.ştri. 

len kabile halklarını Mekkenin 
kapılannda bekliyor.. Buruarı 
hazan tek.er tek.er, l:ıazan da ü
çer beşer bir tarafa çekerek, İs· 
lamiyeti telkin ediyordu ... Fakat 
bütün bu gayretler, matlup olan 
neticeyi vermiyor, Mekkedeid 
cehil ve taassup salikinin (Hazre
ti Muhammed) ile (İslamiyet) a
leyhinde ya·ptıkları propagan -
dalar yüzünden, hak dininin in
tişarı bir türlü genişli,yemiyor -
du. 

Resulü Ekrem bir kerf de ka
bi~eleriıı reislerine müracaat et
mek istedi. Haç için Mekkeye ge
len bu reislerin nezdine giderek, 
hıi.mil olduğu risalet vazifesini 
bildirdi. Ve onlara: 

- İslıi.rniyeti. kabul ediniz. Bu
nun büyük feyiz ve faydalarım 
aöreceksiniz. Ayni zamanda, hiç 
bir mecburiyet ve külfet altına 
da girmiyeceksiniz ... Sizden, yal 
nız bir sey istiyorum. Kabileni
zi.n arasına, misafir sıfatile 1'e
leyirn. Halkı, imana davet ede
yim. Hiç kimseye cebir ve taz
yik gösterecek değilim. Herkes, 
kendi zhlıniyet ve düşüncesine 

f KD A M 

Çok Koştuk Biraz 
Dinlensek Olmaz 

Durup 
mı? 

(&J tarafı 1 inci sayfada) 
meb'UA oldu ve akabinde memlekette 
mabul Sert>eet Fırl<& iti oıklt, o sa
maıı bb:i.m tamam.en se:rircl kalm.ş 
oldutwnu bu meselenin de esrarını 
lıiôli öiron.memlf bulunu;ronu. Fel· 
hl Bey ondan sonra Lond.ra seUrllii
ne tayin edlldi ve nlhaJ'el son &J'lar
d& İsta.nbula avdetle, J'ine meb'us oı ... 
dv ve bu defa da Adli7e Velcilet.ine 
cellrUdl. 

Fethi Beyin tercü.mei halini böyle 
telb.is etmekten maksadımız, kendi

sinin deflfikllğe olan me;rU ve me· 
rakı hakkmda bir ttlrlr vermek
tir. Fethi Bey bu merak salkasile, 
deruhte ettıtı ber yeni işte mutlak 
bir yenilik yapmak ister veya ya
par. 

Meseli yu.karıda, İsviı:re usul ida
resini tetkik mahsulü olarak Türki
ye vU.iyetıerlni altmışa çıkardığmt ı 

mevzuu zUtretmiştlk. Halbuki bu 
hata idi. İsviçre, dııhDi idaresi Avru
pada hiçbir devJete benzemiyen şa -
yanı hayret bjr memlekettir. Onun 
tarzı idaresini taktii veya tatbik et
mek, bizim gibi seciye ve mizacı büs
bütün başka olan bir miJlet J~in ta
mamile imkin haricindedir. 

Fethi Bey bu defa da Adliye Veki
Ji olunca, 7ine bu J'enllik ve dejiş:ik
lik merakı neücesi olarak '"eçe.nle.rde 
tek hi.iim usuJü:nü ihdas eyledl Bu 
usulö tatbik fikri de, kendlalne mut
l&k İn&"llteredeki teUr.ikat ve müta
heda.tmdan gelmifUr. Bu yen.i usul 

hattında ta.ıudıfımrz adlb'ec' 'f'e a
vukaUarm nıüb.lealarını soruyoruz. 
Hemen heJJsl müttefikan İn&'ilterede
ki tek hiktm usulünün, bizim mem
lekette tatbikinden fa7da cöriileml
yeceğini, oünkü inıili.z zihniyeti ve 
adliye meka.nhması ile Türk zihııi

yeti ve adi.iye mekanizması arasında. 
dünyalar kadar fark olduiunu söylü
yorlar. 

belki sekleye bUe uiralu. Bıı satır
larda, .muA.dınu& v*"e• eter biru 
ser~t lisan kulland•ksa FeUıi Be
yin eücenmeme.sinl rica ederia. Mak
sal mutlak elblrUiUe ıu momlekole 
hizmet elınek mülkün ..... olllD •· 
daleti, mllletln tanlı m.u:isine ve 
namzet oldah pulAk iBIUr.balo link 
bir dereceye yliksellmek yoUaruıı yi
ne elbirliğUe arayıp bulmaktır. 

İ!ll'ilterede yalnıa hikim. münferit 
usulü mevcut deiildir, Eier aon za
manlarda bir deflşlklik yapılmadıys" 
İlıciUz mahkemelerinde devleti tem
si) eden müddeiumumi de yoldar. 
Çünkü İngiliz mlUotlnin hür akide
si, mahkeme1erde bükü.metin kuv
vetini tem:sU eden bir memunın bu
lunma.mu, ferdin hu.k.Ukunn muhil 
ve a.daletin hüsnü ta.tblkJne mini ad
detmektedir. Şimdi İn&ilterede müd
deiumumi yok diye ve bhde de mut
lak yenJUk yapmak hevesUe mahke
melerden müddeiumumlleri de kal
dırabilir miyiz? 

Yenilik merakını tabii bu dereceye 
kadar çıkarmağa imkiin yoktur. O 
halde yapılacak başhca işler. meseJ:i 
icra muamelituu ısJah, mahkemeler
de yazı makinesile zabıt tutmak ga
rabetini , ha.tti fecaatini kaldırmak . 

İst.anbulda derhal blr adliye binac-; 
yapbrmak gibi ameli icraattır. Yeni 
Adliye Vekili ancak bu yolu tuttuiu 
takdirdedir, ki memJeketin adalet 
tarihinde daha hayırh yadt>dllecek 
bir isim bırakabilir. 

EBUZZlY AZADE 

Velld 

Garp Cephesiqde 
S~ddefli Hava 

MU.temadi deflşlkllk ve yenilik za
ten hiç bir işte, idari ve içtimai hiç 
bir saba.da mutlak fayda temin eden 
bir yol deiildir. Hele adliyede müte
madi detlfikllk behemehal zarar lev
lit eder. Bucün blzi..m. adlbrem:iı.iD en 
ziyade muhtaç olduiu teY, böyle 
mahkemelcrJ üç hiklmden bir ha.ki
me indirmek &'ibi &"ayet bii.Yü.k ,.,e ne
ticesi meikü.k yenilikler değil, fa.kat 
mevcut te§kilitın noksanlarını i.kmil 

' Muhareb~leri 
[ (Baştarafl ı inci sayfada) 

Bütün g"ece istikşaf tayyarelerlm.i-

ve bozukJukları.nı lSlab suret11e istik
rarı temindir. 

Herhang-i bir yenilik ancak eski
mek ve yerleşmek ite semeredar olur. 
Ziya. Pap merhtmlun mqhur c.Ma
nendi teeer nab.lt olur, sabit oluılar» 
sözü, beşuin terakki ve tekimülü J

çin ittibaı t:aruri olan en büyük düs
turdur. 

Yeni dikilmiş bir fidanın, mütema
diyen yerini deflştlrirse.nlz, onun bir 
e-ün büyüyüp kuvvetli bir afaç oldu

iw1u "gÖrmek nimetini kat'a. idrak 
edetne%Sln.i1.. 

Bu haklko.ti, on beş senelik tecrü
belerile herkesten lyt kavramış olan 
Muhterem Devlet RelsimizdJr. Nlte
.lclm müşarünileyh ı-önüllerin icmaı 

ile milletin mukadderatını eline al
dığı gün il'at ett.iğt nutukta. her şey
den evvel (istikrar) dan bahis bu
yurmuşlar ve bu mühim esası müte
akip nutuklarında daima tekrarlanus

lardı. 

On beş senedir çok koştuk , bu ko
şuş g'irdtği:mlz inkıli.p devrinin bir 
zarureti idi. Fakat en büyük koşucu
lar bile arasıra da bir merhalede du

rup mutlak dinlenirler ve o dinlcrıJ1 

me sayesinde aldıkları kuvvetle 
menzili maksude daha çabuk ve bil
hassa. da.ha emin olarak vaı·ırlar. Bu 

bir tabiat kanunudur, ki ferdi, içti

mai, idari, siJ'asi velhasıl beıeri hiç 
bir saha.da bunun hükmünden harice 
çıkmak imkılnı yoktur. 

Adllyemis, şüphesiz cok ıslaha.ta. 

ınuhtaçtır. Yalnız hata. her yeniliğ'i 

salih ve tekimül zannetmektedir. Be
le teşkilatta çok esaslı değişiklikler 

7&pmak. meseli i§ii bire iwlmıek 

veya biri~ eıkarmak, adalet iflnin 
hösnii. cereyanını temin eimez, onu 

terkedeceğim ... Siz, benim bu va· 
zifeme müdahale etroeyilliz. Sa
dece beni himaye ve muhafaza 
ediniz. 

Dedi. 
Kabilelerin reisleri, bu teklifi 

reddettiler: 
- Ya Muhammed!. .. Kendi ka

vim ve kabilen, seni bizden da
ha iyi bilirler. Mademki onlar, 
senin yaptığın işi hoş nörmüyor
lar ve tekliflerini kabul etmiyor
lar. Biz niçin kabul edelim. 

Dive, cevap verdiler. 
Resul(4 Ekrem, aldığı rr.ıınfi ce

vaplardan son derecede mütees
sir oldu. Fakat, Cenabıhak ta
rafından tevdi edilen bu büyü.k 
vazifeyi tamamı1e ifa edeceği

ne büyük bir kanaat besliyor .. 
Maruz kaldığı bet muameleden 
mevus olarak ümidini kesmi -
yordu .. 

zin faaliyeti sörülmü.ştür. 
İNGİLİZ TEBLIGI 

İntiJtere istihbarat nezareti tebliğ 
ediyor: 

Dün cü.ndür. ve reıce İngiliz tayya.
releti, Alm.anyada. ve garp cephesinde 
istikşaf uç04lan rapmışlardır. Düıı
manın muha1efetine rağmen kıy • 
metli malümat elde edllınlftir. 

Bütün tayyareler hiçbir arın.ya uğ
ramadan ils&ü ha.rekelerlne dönmüt
lerdir. 

DANİMARKA, İSVEÇ 
VAZİYETİ 

Am.slerd&a'da çıkan Telerraph r•
zetesı. Kopenhar"dan istihbar ediJ'or: 

Alma.n tahtelbahir1eriniu Danimar
ka. ve İsveç sahillerindeki faaliyetleri, 
Danl.m&rka ve İsvee b ükômetlerlni 
dü911ndümıektedlr. 

PORTEKİZ İNGİLTEREYE MÜ
ZAHARET GÖSTERİYOR 

Porickis t.a.n.fından, mnh•••m•tm 

başl&tbtındıonbttl İnıriltereye DJ"fl 
ta.Ja.nılan miizaharetkir bJtaraflık va
'Ziyeti, A1ma.n - Sovyet a.nla$1UBJnı 
müteakip Alman7aya karşı basma.ne 
bir mahiyet almağa başlamışhr.. Sa
laı.ar hükfuneti denizde müttefiklere 
yardım istihdaf eden bahri tedbirler 
almıştır. 

' BİTLER VİLHELMIIAVEN'E GİTTi 
D. N. B. ajans, Hitlerln bugün A

miral Raeder ile birlikte ansu:ın Vi.1-
l•elmhaven'e ~ittiiini bildirmektedir. 

FllANSANIN AKŞAM TEBLİGİ 
Parls, 28 (A.A.) - 28 Eylül akşam 

lebi.iiio 

Mow:lle'iıı hemen şarkındaki böJ
selenle kıta&tımır.:m mevzii taarruu 
mü.u.il bir surette cereyan elmiş ve 
bir mikdar esir alı.nmlftll'. 

--·---o 

Balık ihracatı 
İtalyaya balık ihracatı art -

maktadır. Bugünlerde İtalyadan 
taze balık almak için 10 balıkçı 
gemisi daha beklenmektedir. 

Derhal, şehirden çı.kaı:ak. Me 
dine yolu üzerinde (Akabe) de
nilen dağ geçidinde, bu hacılan 
beklemiye başladı. 

Biraz sonra, aliı kişiden mü
reltl·,"p küçük bir kafile geldi. 
Resulü Ekrem, tatlı bir lisan ile 
bunları vanınş. davet ederek, 
şöylece müsahabeye girişti: 

- Hang_i !<aJ:>iledensiniz. 
- Hazrec kabilesindeniz. 
- Ala ... Ceddim Abdülmut-

talibin valdesi (Selma) da beni 
Neccar kabilesindendir. Beni 
Neccar ise. Hareç'in bir şubesi
dir- Şu halde, sizinle aramızda 
bir karabet var. 

- Süphesiz. 
- O halde, sizinle biraz gö-

rüşmek isterim. 
O altı kişi bu teklifi kabul et

tiler. Resulü Ekremin karşısına 
oturarak: 

- Söyle ya Muhammed ... Se
ni, can kulağile ~emiye hazı
rız. 

S.~Y'FA. - S 
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+1AC c~ c, Z~L;rr 
Yazan: Kemaleddin Şükrü Tefrika: 43 ----

Yezit, En Ufak Bir Kusurun ~ahibini Hemen 
Huzurunda Ve gözü Önünde Katil Ettirirdi 

zevk hayatlarında, sefih eğlence 
!erinde giydikleri elbise idi. 

Yezit, başına serpuş yerine çi
çekten bir ekli! kondurmuştu. 

Ve etrafını saı-an kızların çıp
lak kolları arasına düştü .. Kesik 
kesik nefes alıyor, midesinde ek
şiyen şarabın pis kokusunu savu
ra savura soluyordu. 

Bu sırada üzerine bir b~ eğil- , 
di. 
Kulağında şu sözlerin akısleri

ni duydu: 

Arkasından takip eden yirmi 
köle v.e yirmi hadım ağası Emi
rülmüıninin Hazretlerini sefa • 
hat yuvasına götüı üyorlardı. Bah 
<;esinden muntazam tarhları a· 
rasından geçtiler. - Ya Yezit ... Korkma ... Da

ha her şey bilmedi... Önümuzde 
daha üç günümüz var ... Ve .. e
ğer ben istersem, zan ve ümidin
den daha çok evvel sen saltana
ta sahip olabilirsin .. 

Yezit, hayretle gözlerini açtı. 
Bu sözleri söyliyeni, üstüne eğil
miş olan başı tanıdı. 

Bu, kendisine kara ha.beri ge-
tiren dalkavuktu. 

Zay:f bir ümitle sordu: 
- Ne dem~k istiyorsun? 
- Ömere sızi azil için karar 

verdirmi:;eceğim. Ve siz sal1 ana
ta şu bir kaç gün içinde çıkabi • 
leceksiniz. Ancak bir şartım var. 
Halife olduğunuz gün bana mü
kafat olarak tam elli bin dirhem 
vereceKsiniz. 

- Se'l bu işi yalnız başına ve 
nasıl yapacaksın? Evvela onu söy
le ... 

Habis yardakçı, çok tabi! bir 
şey söylüyormuş gibi cevap ver
di: 

- Üç güne kadar Öroeribni 
Abdülaziain sarayının kapısını 

ecel çalacak .. Bu ecel ise ben o
lacağım. Şimdi a:nlad;nız mı? 
Yani acıkçası Halifeyi öldüre 
ceğim. 

- Na.>ıl öldüreceksin? 
- Zehirle ... 
(Yezıt bin Abdülmelik) e Öme

ribni Abdülizizi zehirliyerek öl
düreceğini söyliyeı:ı dalkavuk he
rif, dediğini yaptı mı? 

Yoksa ecel mi bu herife yar
dım etti? 

Mtlhtelif .tarihlerin muhtelif 
noktai nazarlarına bakacak olur
sak bu işte çok karışık bir müp
hemiyet görürüz. Hakikat olan 
bir şey varsa o da adil Ömerin 
bu vak'adan pek az sonra ve Ye
zidi veliahtlikten çıkarmağa va
kit bulamadan, henüz genç de
nerek bir ya~• vefat etmesidir. 

Evet ... Nihayet Arabistan üs
tünde parlayan, yükselen bu ah· 
liik: ve adalet güneşi grup e~. 
yerine de Yezit bin Abdülmelik 
saltanat ve hilafet sedirine kurul
muştu. 

Yezit, artık zevk ve safa, ciin
büş alemlerine daha ziyade ger
m.i verecek, islamı idare mevk:i
inde müslümanlık namına ke -
pazeliklerine geniş, hudutsuz bir 
saha çizecekti. 

Bu herifin, saltanata cıktıktan 
soma geçırdiği sefih Hayattan 
ufak bir nümune gösteriyoruz. 

ıEmeviyelerin Halifesi Yezit 
bin Abdülmelik, muhteşem sa -
rayının Hindistan ve Türkis1an
dan getirilmiş ıtırşahileri, rey
hanlar, tü.rlü türlü renklerde çi
çeklerle muntazam tarhlara ay
rılmış bahçesinin, yine renga -
renk çakıl taııları ile ayrılmış 
dar yolları üzerinde yürüyordu. 
Arkasında resmi Halife elbi

sesi yoktu. 
Gayet kıymetli ve ince ipekten 

bir entari ve üzerine de .kırmızı 
ipekten bir cüppe giymişti. 

Onu bu şekil ve kıyafette gö
renler arkasındaki (Siyabül mü
nademe) sile muhakkak bir cün
büşe, bir eğlenceye gittiğine 
hükmederlerdi. Çünkü Siyabül 
münademe, Halifelerin hususi 

etmenin akıllı insanlara yakış
mıyacağını izah ettikten sonra, 
yerleri ve gökleri yaratan bir 
(Allah) olduğunu ... Ve bu Al
lahın emrettiii,i dinin neşri vazi
fesile mükellef olduğunu anlat
tı. 

Bu sözler, Medinelilerin üze
rinde derhal büyük bir tesir hu
sule getirmişti. Çünkü bunlar, 
Medinede bulunan Yayudi ule
masından bu yo'da bazı şeyler 

işitmirlerdi ... Medinede, mühim 
miktarda yahudi 'bulunuyordu. 
Ve bunlar, putperestlerle geçine
medikleri için, aralarında kavga 
ve niza eksik olmuyordu. Fakat 
!!alebe, daima putperestlerde ka
lıyordu ... O zaman Yahudiler; 

- Zarar yok ... Bizi, bu sefer 
de nıaiilup ettiniz ... Fakat şunu 
iyi biliniz k~ yakında, yeni bir 
peygamber geletek. Biz. onun 

Hususi ve ince bir zevkle ya
pılmış cünbü.şhaneye girdi'er. 

Yezit, ipekli, sırmalı sedirine 
oturdu ve ellerini Ç.!fptı. '3er ha
dımağası hemen Yezidin karşı
sında boy un kırdı. 

- Eğleneceğim .. Cünbüş baş
lasın ... (Habbabe) ile (Sellıime) 
de halvethanede bana muntazır 
olsunlar. 

Yezit, verdiği em rlerin derhal 
icrasını arzu ederdi. En ufak bir 
ihmal onu kızdırır ve böyle bir 
kusurun sahibini hemen huzu· 
runda ve gözü önünde katle'ti • 
rirdi. 

Bunu tecrübe ile bilen ve göz
leri ile b'rçok emsalini gören ser 
hadımağası Yezidin emrin' ace
le icra için huzurdan çıktı. 
Cünbüşhanenin nihayetindeki 

sırma is'emeli bir perde yavaş 
yavaıı acıldı. 

Perdenin arkasından ik: büyük 
ve kapalı kapı gözüktü. Bu ka
pılardan birinin önünde arka -
sında kız elbisesi j?di< edilmiş 
bir o;:".'an, diğerinin de önünde ar. 
kasında erkek ! 'bası giymiş ga
yet !'Üze! b:r cariye durmakta i
diler. 

Yezit tekrar el vurdu. 
Büyük ve kapalı iki kapıdan 

biri açıldı. 
Gaiuten gelen ahenktar bir 

musiki sesi geniş divanhanenin 
kubbeleri a.'tında tatlı nağmeler
le akisler yaparaı< yay!ld . 

(Arkası var) 

1 
Ekmek İşi Nasıl 

Düzelir? 
İıılanbııldakl ekmek ifnla dıızelme· 

•i iç.in 7eıu bir usul, yeni bir çare 
bulmıe1111: 

İk.lmaı miidiilniiii ile beledİJ'e, 
bülüa İstanbul fıruıl&rmda kullaıu • 
lacıak olan bir Oetk un oeşnisınl de -
tlrmenlerde haurlatacak ve tekmU 
fırınlarda, bundan sonra değirmen -
ler t&rafmdan kendilerine verilen bu 
llıir çeşni un üzerinden ekmek yapa
rak artık bize ağız tadile, Jezutli ve 
besleyici ekmek 7edlreceklermiş! 

İyi amma, defirmenden kentlisine 
verilecek olan iyi, lezzetli ve bcsleyi
ei bir un çeşnisini berhaııı;l blr fı

rıncı, sonra.dan bozup berbat edemez 
mi! Yani, değirmenden aJdığı o ca
a.ım., lene.tl.l, besleyici unu.ıı içine. 

isterse yine başka fen.a un kar tıra

m.az mı? Yahut ayni unla yapacaiı 

ekmeği, ylne yarı çJ.i ve hamur çll<.a

rarak bize yutturamaz mı? Yeter ki 

hrmcınm sütü bo.ı:-u.k ve ketıdlsi hln 
oflu hin olmasın! 

Yoksa o, hatti. euvalm aizı mühür
lü olarak kend.l.ne verilecek unu, (ı. 

nnda islediği gibi taişiş edebilir. E
ier, bazı fınncıların bu ribi dalave
re.luinln önüne reçilmek için, bulu
aa.n bu son çarenin yaııısıra, her fı
rında. bir de cecell ı-ündiWü kontrol 
memuru bulundurulacaksa o başka, 

• zaman belki murada erilir. 
Bana kalırsa bunu.o en tyJsl, bu si

lJi hlleki.r fırmcllann kafalarına şu
nu sokmalı: 

Ari<ad"', eon1flık denliea "'7 bi
ribirine bağlıdır. Sen bu hllell ek .. 
mekle swınyu aldatırsan, sucu da ha
lis Gö:r.tepe diye terkosl• senJ a1datır 
ve sucu terkosla seni ve yafcıyı kan
d.ırdıkea Yalcı da halls lereyafı di
ye donyafı ile sucuya kandırır. Son
ra da bunun arkası, tabii çorap sokü
iü gibi gider; kömürcü kasaba marsık 
sokar, kasap kömürcüye keçi dayar. 
Ateı k.uduracıy&, kunduracı ma.naYa, 
manav teniye, teni ttZacıya, eczacı 
maaifa.turacıya, manilaturacı Qilmem 
kime boyuna kauk atar! Senin anlı
yacağın, bütün bu işler. biribirile çok 
yakından hısım ve akrabadır. Onun 

içiu, d.Jkkat et azizim Bay fırıncı , se
nin müşteriden beş on para fazla hr
tıkhyacairm diye yaptıiın ufak bit 

dalaverenin ucu, yani ziyanı ylue so
nunda herkesle birlikte, döner, dola
şır, gelir, s:ına dayanır. 

• •• 
İşte marifet, bu mesele, fırıncının Bir gün, Medine (!) halkından 

bir kafilenin haç için Mekkeye 
gelmekte olduklarını haber aldı. 

(1) (1\Iedfne) nin o zamanki ismi, 
(Yerrep) idi. 

Dediler ... Hazreti Peygamber, 
fasih ve beliğ bir lisan ile söze 
başladı. Cansız mabutlara ibadet 

;j nmeti olacağız. Ve, çoğalacağız. ı 
ı vakit size galebe ederek, bu-

l 
ine kadar biz,e yaptıklarınızın 

dtikamını alaca~ız. 
(Arka ı var) 1 

kal'asına iyice sokul.malı, ya.ni fıruı

cıda bu ızlbniyet uyandırılmalıdır ki 
biı. 41.e has, leızt-tli, besleyici ekmek 

yiyebilelim! 
O ~f.'L.'I CE~lAL KAYGll.I 



SAYFA-t 

Fotoğraf tah 111 lerl 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldugunuıu söyliyelim 

AYSEL 
TÜRKEL 

KuvveUl cö -

rUşlü, ~all.fkan, 

Dikka& hassası 

Jı:uvvetlidJr. An
cak bu hassala
rın lam ltlyad 
cirmesl Jizım -
dır. Bu va:ıife 
de ebeve7ne düw 
şer. 

MUSTAFA CENGİZ AKSOY 
(Ceyhan) 

Jarmda hl'idlr. 

İyi kalpli bir 
tip. Herkese e • 
llnden celdlfl 
kadar fylUlr 
yapmak ister. 
Dibi hassası 

kllvvellldir. İn· 
tiz.ama fazıa • • 
bemmlyet ve • 
rlr. Bllbassa se. 
remonllere dik· 
kat eder karar .. 

Ajans Nedir 
TURGUT (Beyuıl) 

- Ajans nedir? Her memlekette a .. 
.ians mı var! 

- Ajanslar havadis bürolarıdır. 

Her memleketten etrafa .Wderilen 
havadisler buan muayyen maksat -
tarla Qdu.rulduiu için her devlet 
resmi mahiyette olmak üı:ere ajans 
teşkil etml~tir. Bu ajanslar kendi a· 
ralannda anlaşma yaphklan f~in ha
''adisleri de mübadele ederler. 

HÜ8EliÜi ŞA. IİL (Beyoilu) -
- Gazetenize bir şikayet yav.am 

koyar mJınnız. Kaıc para ahyo!'Sunuz? 

- OkuyucuJarınuzın dertlerini şi ... 

kiyeUerinl büyük bir mtmnuniyetıe 
dtrcederiz. Bunun için para atmayız. 

l('lt=~ ı 
Tramvaylar Hakkında 

Beyoflunda Nuri Özdemir imzası. 
le aldıiımız mektubunda deniliyor Jr..i: 

Beyoflundaki bir çok talebeler İs
tanbul lara!mdaki liselere sıtıneie 

mecburdur. Halbuki tramvaylar sa
bahlan çoll az 1'liyor. Acaba. mektep 
ıamanı Beyoilundan İstanbul tara .. 
tına daha fa:ı1a tramvay ifle&llemez 
mJ? Ve bu tramvayların daha fazla 
ikinci mevki olması temin edilemez 
mi! 

SAGLIH 
Öldürücü Gazlar 

Zehirli razlardan birkaç ianesin! 
7a.l.lllJfÜk. BUl"ün de kara istavroz -
dan babaedi;roruz. Teneffüs yollari
le •iren kara isiavro~ l'&zları, birka(' 
saniye telnde insanı öldürür. En kor
kunç zehirlerden biridir. SJnJrlere de 
pek fena tesiri vardır. İlk lendfüıı 
edUdJ,tt saman taUı bir l'eVtelllik ve
rir. Sonra koku da duyulmaz. 

Bundan ll:orunmpk i(in ıaz maske· 
sinden istifade etınek liWmdır. 

MES'UT BİR NİKAH 

Merhum Yusuf Reşat kızı Gönül 
SEZER lle Em.niye& l\lüdürlerlnden 
eski cuelecl arkadaşımız Fahri Ke· 
mal Akersonun nü:i.hlan Be)-ottu. 
n.lkıllı memurluiunda htP iki tarafın 
dostları huzurunda icra edilmiştir. 

Yeni evlilere saadetler dilerlz. 

Komiser ne yapacağını şaşır
mıştı. Misin bu kadar inatçılık 
edeceğini zannetmiyordu. Niha
yet Gidlay müdahalede bulun
du: 

- Madam, dedi, ortada tevki
fı icap ettiren, bir hadise yok. 
Biz sadece sizden mühim bir m<~ 
s le hakkı'\cla görüşmek üzere. 
bir ıki dakıkanızı feda etmeııi 
ı iccı ediyoruz. 

Mi> Baggc başını salladı: 
- Mühim suallerinize kil> e

den sonra cevap veririm. 
Durdu v "--· .... z1..4. d1ra-

rak dedi ki: 
- Hatta polise ve bu şehir hal

.kına son derece ır."''ı; . baz, şey-
ler de söyliyecegım. Fakat evve
li ibadetime :ıidip ıazımgelen 

Maskeleri 
Alıyorlarmış 

Avrupada ve bilhassa Fransa· 
da tahsilde bulunan talebelimize 
memlekete dönerken gaz maske
lerı verilmektedir. Fakat bu mas
keler hududuıruzda memurlar 
tarafından inhısar mal. addedi· 
!erek müsadere edilmektedir. 

Talebeler maskelerinin iade • 
sini istemişlerdir. 

1 
Yolda Kalan 
Tütünler 

Türk tütıin limite! şirketi. Po
lonya muharebesi başlamadan ev
vel, Romanya tariki ile Polonya
ya tütün satmıştı. iyi bir tesa· 
düf eı;eri olarak. daha tütünler 
yo1dayken Alman orduları Po
lonyaya taarruz t>!mış, tütünler 
de Romanyada kalmıştır. 

Bu tütünler Romanyadan bu
raya iade edilmiştir. 

l_ı_s r_A N_e_u L_B_E L_E o_ı Y_E s_i N_D E_N ... 1 
Çubuklu gaz depo1arı ihata dıvarı inşaatı kapalı zari ek::ılltmesine konul

muştur. İhale 16/10/939 Pazartesi günü saat 15 te Daimi Encümende yapıla
caktır. Muhammen bedeli 11,005 lira 82 kuruş ve ilk teminat 825 lira 44 ku
ruştur. Şartname Zabıt ve Muamelftt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Ta
liplilerin fenni ehliyet vesaikaları ve ilk temin::ıt makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlayacakları kapalı zarfların ihale günü sa-
at 14 de kadar Daimi Encümene vermeleri. (7821) 

İllr Muhammen 
teminaı bedeU 

19,50 260,00 Sefel'berlik müdürlüğü için alınacak yazı masaları ve 
koltuklar. 

18,00 240,00 H.§J ta~ıma arabaları taıniri için alınacak parçalar. 
11,25 150,00 Vi13yet Hıfzıssıhha Laboratuaı:ına yaptırı1aoak dolap ve 

etejer. 
34,13 455,00 Umumi bahçeler için alınacak 350 kilo çim tohumu. 
7,43 99,00 Konservatuara alınacak kesilmiş Gürgen odunu ile man-

gal kömürü. 
21,73 289,65 Çocukları kurtarma yurdu için alınacak ayakkabı mal-

zemesi. 
15,23 203,00 Topkapı - Küçükçekmece yolu tamiratı ü;in alınacak so ... 

ğuk asfalt, mıcır vesaire . 
10,86 144,80 Zeynep KAmil Doğumevjne alınacak boya ma1zemesi. 
11,63 155,00 Karaağaç Müessesatına alınacak bir adet yazı makinesi. 

Tahmin bede1leri He ilk teminat mikdarJarı yukarıda ya1:ıh işler ayrı ayrı 

pazarlığa konulmuştur. İlıalc 3/10/939 Sili gunu saat 14 de Daimi EDciımen 
de yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamcl.5.t Mudürluğü kalemınde gö• 
rulebillr. Talipli1erin Dk i.eminat makbuz veya mektuplı:ırı ile ihale günü mu-
ayyen saatta Daimi Encunıendc bulunmal..ı·ı. (7822) 

• u 

İlk 1\luhammtn 
temlnaı bedeli 

58,50 
51,38 
50,25 

63,75 

42,75 

37,17 

90 

780 Haseki ha.'itahanes.ine alınacak 6000 metre tülbent. 
685 Cerrahpaşa hastahanesine alınacak karyola ve şezlong. 
670 Konscrvatuar yatı okululla 39 mali yılı ihtıyacı ıçin alı

nacak kuru erzak. 
850 Kon cr\·atuar yatı okuluna 39 mali yılı iht.yacı j('in ah

n~cak sadeyag, tereyag, zeytinyag ve sabun. 
570 Kon~ervatuar yatı okuluna 39 mali yılı ihtiyacı i('in alı

nacak 6000 kilo ekmek. 
495.55 Konservat.ıar yatı okuluna 39 ma1i yt~ı ı!:ıtiyacı ıçin aJı

nacak yaş sebze. 
1200 Konservatuar yatı okuluna 39 mali yılı ihtiyac-ı için alı

nacak 3000 kilo 1 inci nevi kızıl karaman eti. 
Tahınin bedelleri ile ilk teminat mıkdar1al'ı yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

eksiltmeye konulmuştur. ihale 6/10/939 Cuma günü ı;aat 14 de Daimi Encü
mende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve muamelfıt miıdürh.ıgü kaleminde gö
rülebilir. Taliplerin ilk teminat ınakbuı; veya mektupları ile ihale günü muay-
yen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (7538) 

• •• 
Eminönü meydanında imar planı mucibince yaphrı1acak asfalt, granit, 

parke ve bituın, beton vesair yollar inşaatı kapalı zarf eksiltmesine konul
muştur. İhale 5/10/939 Çar~ba günü saat 15 de İstanbul Belediyesi Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedel 97939 lira 20 kuruş ve ilk te
minat 6146 lira 96 kuruştur. Şartnan1e 490 kuruş mukabilinde Fen işleri mü
dürlüğünden alınabilir. Taliplilerin ihaleden 8 gün evvel şartname ve<;hile ala
cakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
2490 numaralı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü sa-
at H de kadar İstanbul belediyesi Daimi Encümenine vermeleri. (7403) 

••• 
İlk Muhammen 

lemlnat bedeli 

2.25 30,00 Aksaray yangın yerinde Azimk3.r sokağında 10 metre 
murabbaı arsanın satışı. 

Senelik 
kira 

0,90 12,00 Kapalıçarşıda Yağlıkçılar sokağında Alipaşa hanının 11 
numaralı oda.sı. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarı yuk.:ırıda yazılı iş1eı· 2490 nu
numaralı kanunun 43 üncü maddesine göre temdiden açık arttırmaya konul
muştur. İhale 9/10/939 Pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende yapıla
caktır. Şartnameler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektupları He ihale günü muayyen saatte 
Daimi Encümende bu1unmaları. (7798) 

• •• Fatih yangın yerinde 107 inci adada 2,40 metre yüzlü 18,72 n1etre murab-
baı arsa açık arttırma ile satılacaktır. İhale 16/10/939 Pazartesi günü J;aat 14 
de Daimi Encümende yapılacaktır. ~Iuhammen bedeli 84 lira 24 kuruş ve ilk 
teminat 6 lira 32 kuruştur. Şartname zabıt ve muan1cl3.t mlidürlüğü kalemin
de görülebilir. Taliplerin ilk ten1inat makbuz•veya mektupları ile iha1e gü-
nü muayyen J;a::ıtta Daimi Encünıende bulunmaları. (7831) 

Zabıta Romanı : 45 
manevi kuvvetlerimi iktisap et
meliyim. 

İki polis memuru bu defa Mis 
Bagge'yi yolundan alıkoyamadı
lar. Komiser duraklamıştı. Gid
Jay koluna girdi. Onlar da Misin 
arkasından kiliseye gittiler. 

O sabah kilisede pek o kadar 
kalabalık yoktu. Kilisenin daimi 
ır:.ıdavimleri ar~ında miralayla 
kızı ve Dusburi göze çarpıyor
du. Üçü de bir sırada oturmuş -
!ardı. Üç sıra geride de bir sütu
n..;n dibine Derek Rikardo çö
melm,,,ti. Hayran hayran Merl'in 
sır· ını seyrediyordu. 

Mıs Bagge tam ilk ilahinin 
söylenmesine ba landı~ı zaman 
geldi ve mutat yerine geçti. 

Belli etmeden kiliseye giren 
ikı polis şefini kimse görmemış-

ti. Onlar da bilhassa Mis Bagge'yi 
gözden kaçırmıyacak surette, en 
arka sıralardan birine oturdu -
!ar. 

Mis diz çökmüş, başını e!leri
nın arasına almıştı. Fakat par
maklarının arasından kiliseye 
gelenlerin hepsini de göwtliyor
du. 

Meri Detmar'ı ,ııjirünce, acı bir 
kıskançlıkla dudaklarını ısırdı. 
Hiç şüphesiz genç kızın tazeliği· 
ne bir türlü tahammül edemi • 
yordu. Dusburi'ye de hain hain 
baktı. Fakat banker sanki gör -
memiş gibi başını öbür tarafa 
cevirdi. 

Mis başını egdı, dua kıtapları
nı sakladıiiı küçük kutu u açtı 
ve bunlardan birini önündeki 
ı;ahleye açtı. Biraz da enfiyemsi 
beyaz bir toz çekli. 

Kilısede ayin devam ediyordu. 
Hep birlikte iliıhi söylenirken, 
Mıs Ba"<re'nin sesi herkesten faz
la ükseliyordu. 

İliıhi bitince. ineilden nasihat
ları ıhtiva eden bir kısmı mira
lay Detmar geçip br~ı kü."ü -
den okudu. Tekrar yerine gc -

1 KD A M 

Sultanahmet Üçüncü Sulh Hukuk 
J\fahkemesJnden: 

Yusuf Ziya ile Milli EmlAk ve Ev
kaf idarelerinin ıayıan ve müştere -
ken mutasarrıf oldukları İstanbul 
Çakmakçılarda Daya hatun mahalle
sinde büyük yeni han derununda alt 
katında eski (4) kapı ve (87) pa!ta 
ve (259) ada ve (24) parsel ve (98,50) 
ınetre murabbaında ve (4,50) irtifa-

dan sonra havası başkasına aıt bulu
nan odanın izalei l}Uyuu zımnında 

Itiruhtıı tekarrür ederek müz::ıyedeyc 
vazolunmuştur. Heyeti umumiyesinin 
kıymeti muhammenesi (800) sekiz 
yüz liradır. Birinci açık arttırması 

(2/11/939) tarihine müsadi! Per~em
be günü saat (lf ten 16) ya kadar ic
ra olunacaktır. Kıymeti muhamme -
nesinin yüzde yetmiş beşini bu1duğu 
takdirde o giın ihalei kat'iyesi yapı

lacaktır. Bulmadığı takdirde en son 
arttıranın teahbüdü baki kaln1ak ü
zere on beş gün müddetle temdit edi
lerek ikinci açık arttırması (17/11/ 

939) tarihine müsadit Cuma günü 
saat (14 ten 16) ya kadar icra kılı
nacak ve o gi.ıo en çok arttırana iha
le edilecektlı·: İpotek sahibi alacak
lılarla diğer alakadarların işbu gayri 

menkul üzerindeki haklarını husu -
siyle taiz ve masrala dair olan jddi· 
alarmı yirmi gün içinde bildirmeleri 
lfızımdır: Aksi halde hakları tapu si
cillerjyle sabit olmadıkça satış bede

linin paylaşmasında hariç kalacak -
lardır: Müterakim biJ'umum vergiler 
borçlan nisbetinde hissedarlara ve 
tellaliley ve vakıflar kanunu muci -

bince verilmesi Hlzım gelen yirmi se
nelik taviz bedeli ve ihale puJu ve 
tapu masrafları müşteriye aittir: 

Arttırma şartnamesi işbu Han tari -
hinden itibaren Mahkeme divanha -
nesine ta1ik kılınmşıtır: Talip olanla
rın kıymeti muhammencsinin yüzde 

yedi buçuğu nosbetinde pey akçesini 
hamilen o gUn ve attc İstanbul Di
vanyolouda direi mahsusasında Sul
tanahmet Üçüncü Sulh Hukuk 1\-Iah
keınesi baş kitabetinc 939/25 nun1::ı

ra ıle mtıracaatları uan olunur. 
(20721) 

İstanbul Belediyesi "femurları 
Yardım Sandıiından: 

23/9/939 Cun1artesi günü y<1pılan 

fevkal5dr toplantıda da ek~eriyct ol
JT'amıştır. 30/9/939 Cun1art~ı günti 
saat 12 de sandıga dahil bütun üye
lerin bf'eldiyedc y;:1pılacak t0plantı

ya gelmelC'ri rica olunur. 

ZAYİ 5EHADETNA.,IE 

14.8.324 tarih ve 1173 numaralı Ec
zacı Fakültesinden aldığım Jj:ehadet
naınemi 17 ~fart 939 tarihinde ma

ğazamın yangını esnasında zayi ol -
muştur. Yenisini çıkaracağımdan es
kisinin hükmü yoktur. 

Hasan Deposu Sahibi 
Hasan Ahmet 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 

- icabında günde 3 kaşe alınabilir. 
keser -

İstanbul Defterdarlığından: 
1 - Mükelleflerin vergi nevilerjnc göre ta.hakkuk ettirilıniş olan borçları 

ile bu borçlarına kar,;ı yatıracakları paraların mikdarını kayıtlara ve e11e
rindeki makbuzlara müracaat etmeksizin derhal anlayabilmeleri mı~ksadilc 

2184 sayılı kanunla ihdas cdilmi~ bulunan vergi cüzdanları her malsandı

ğında bez kaplıları yirmi ve met;iin kaplıları elli kuruşa satılmaktadır. 
2 - Borçlu tarafından yapılacak teslimat için kendilerine ayrıca makbuz 

verilmek~ beraber teslimat bu cüzdanlara da kaydedilir ve hE'r mükellef 
vergi cüzdanl::ırındaki kayıtlarla da vergisini ödediğini isbat edebilir. 

3 - Cüzdan almak millcellefler için mecburi değildir. Ancak bütün borç 
ile te:)limatı bir arada gösteren bu cüzdanlar büyük bir kolayhk temin etti
ğinden her borçlu vatandaş tarafından alınması faydalı olduğu ve arzu eden 
vatandaşların bedeli mukabilinde mal sandıklarından alabilecekleri tebliğ 
olunur. (4303) 

Şirketi Hayriyeden • 
• 

Boğaziçi vapurlarına mahsus son bahar 
tarifesi 1.10.9 39 Pazar sabahından iti

baren tatbik edilecektir. 

İstanbul P. T. T. Müdürlüğünden 
Idare htiyacı ·iıı aancı.' ..... 50 adet 10 ıı.ı !ıt'ı.k c;ı·;: ı-ı~ı ı .. 

teahhıdin taahhi.ıdüntı yapmaması hasebılc znrn:a nam "e hesabın 
pazarlıga konulmuı:;tur 

ı :ti mu
yc den 

Paı:al'lık 4/10/939 Çarşamba saat 15,30 da B. Po!>Uıh<.ıne bınası b;:.rınci 

katta P: T T. müdılrltigUnde toplaıırıcak nlım .sntun komı ıyı.;:rlun 1 yapı1a~ 

caktır 

Muhammen bedeli 300 lira, Muvakkat teminat 22.5 1iradrr. 
İstrklilcrin f(·nni ve pazarlık şartnamesini gormek \'e muvakkat temınatıa ... 

rını yatırmak üzerl" <:alı$ına günlerinde mezkür ınlıdürlük idari kalcnı levz.m 
kısınına, pazarlık gün ve aatinde de n1uvakkat teminat mnkbuzile birlikte 
komisyona müra<:aatlnr~. t7813> 

uz içmelGri ~ 
Trenlerinin vapurları : 6.25 7,30 9· 11 

12.30 13,15-15,45 19,10 dadır 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden 
Eyüptc Baharıyc cadd ınde Hamiyet Kontrplftk ıabrıkasının m :nele 

vel'gısinden dolayı hacız edilen B-b b- 3 markalı 'le 120 X 200 eb'adında 5750 
adet kontrpl:ik 2/10/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü ı:ıtHıt 9 dan sonı·a 
meıkôr fabrikudo fileni müzayede surctilc satılaca~ından talip olanların 

yevmi ınezkOr ve saatte fabrjkada bulunmaları il~n olunur. (·7804) 
---· ------ - --

iNHİSARLAR 
Cinsi Mili. 

UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muhammen B. 

lira Kr. 
% 7,5 lemlnat 

Lira Kr. 
Eksiltmenin şekli 

Saati 
---------------~-- -----104 62 _______ A_ç_ı_k_e_k_s-il_t_m_c ___ l_4 __ 

Çember kavalyesi 3000 kg. 1395 
Rekompoze maden kömürü 200 ton 2750 206 25 > > l~ 

1 - İdraemizin likör fabrikası için 200 ton mflden kömürile mikdarı yukarıda yazılı çember kavalyesi nümu ... 
nesi mucibince hizalarında gösterilen U3Ullerle ek:»iltmcye konn1uştur. 

JI - Muhammen bedelled, muvakkat teminatı-arı eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme 5/X/939 Perşembe günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım komisyonunda ya

pılacaktır. 

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

V - İsteklilerin eksilbne için tayin edj}en gün ve saatte % 7,5 güvenme parasile birlikte mc.ıkür komisyona a:el-
nıeleri ilan olunur. (7483) 

• . Nişantaşında Eski Feyziye • 
\'ATiLi 
YATISIZ 1 Ş ı· K L 1 S E S 1 KIZ 

ERKEK 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk. orta ve Lise kısımları vardır. Kayıt için her
gün mektebe müracaat edilebilir. İstiy'enlere mektep t.arifnamesi 

çerken Meri babasının gözlerine 
dikkat etti ve biraz da şaşırdı. 
Sanki kilisenin çatısı altına ge
lenlerin her birinde bu mukad -
des mabede yakı~mıyacak garip 
bir halet seziliyordu. Sanki ora
ya kimse ibadet etmeğe değil 
de, mütekabil kinlerini döküp bo
şaltmağa gelmişlerdi. 

Belki de Meri Detmar öyle dü
şünüyordu. Etrafına baktı. Dus
buri dimdik duruyordu. Arkada 
Derek Rikardo biraz daha dal
gınca idi. Babası, sanki bir sıkın
tısı varmış gibi, başını sağa sola 
sallayaı·ak geniş geniş nefes alı
yordu. 
Baş rahip duasına devam e

derken: 
- Ben Allaha inanırım, dedi. 
Meri bir aralık Mis Bagge'ye 

de göz attı. Sonra bru;ını arka -
ya çevirdi. Gözlerini Misden hiç 
ayırmıyan komiserle sivil mü
fettisin de orada bulunduklarını 
gördü. 

Meri, mürebbiyenin hem ken
disini. ayni zamanda da polis me
murlarını hiç gözden kaçırmadı
ğına dikkat etmişti. Fakat Mis 

TELEFON: 44039 

başkalarına bütün ruhu ve kal
bile Allahına dua ediyormuş gibi 
bir vaziyet almıştı. Sanki dünya 
aleminden çekilmiş, kendini uh
revi aleme vakfetmiş gibi... 

Fakat az sonra diz çöktüğü yer
den dogrulmağa mecbur oldu. 
Müthiş bir ıztırap hissetmişti. O 
zaman, çantasından bir şişe çı
kardı ve kokladı. Yüzünün bü
tün boyasına rağmen sapsan ke
silmişti. Bütün ayinin devamı 
müddetince, bir heykel ıııbi oldu
~ yerden hiç kıpırdamadı. Hat
ta son. ilahiye iştirak edemedi. 
Yava~ yavaş herkes kiliseyi 

terketmege başladılar. Mis hala 
yerinde duruyordu. Ortalık ten
halaşmaı., yüz tutarken, Gidlay ı 
derhal yerinden fırlıyarak Misin 
yanına koştu, omuzlarından tut· 
tu. Ne görsün? Mis Bagge ölmuş
tü. 

-22-

TAHKİKAT 

Gidlay'ın verdiği emir kilise
nin kubbesi altında çınladı: 

- Kapıları kapatınız! 
Papaslar koşuştular, Dusburi 

ne oldu diye hayretle gözlerini 
kırpmı.ş, bakıyordu. Komisere 
yaklaştı: 

- Ne oluyor, ne oldu? Vah, za
vallı kadın! 

Gidlay papasları iterek emri
ni tekrar etti: 

- Kapıları kapatınız! Kimse 
kiliseden dışarıya çıkmıyacak. 

Halbuki bu kadar heyecana lü· 
zum yokmuş. Kapılar kapandı. 

O sırada doktor Haddon'un raki· 
bi olan doktor Marabl de orada 
bulunuyordu. Papaslardan birisi 
kendisini görünce: 

- Aman çabuk geliniz, bu ne 
müthiş facia! Dedi. 

Doktoru kolundan çekerek ar
ka merdivenden yukarıya götür
mek istedi. 

Gidlay; 
- Bir cinayet oldu. dedi, gö

%Ünürde ne bir silah var, ne de 
bir cebir eseri! Fakat bu işin bir 
cinayet olduğuna şüphe yok. 

Kendilerine yak.la.5an dokt~~ J 
Grabl kaşlarını çattı: 

(Arka ı var) 

ZI - t:YLUL ıta 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUOU 

.A.Q. 19,74 •· lllH 11:... Z1 ltw. 
A.P. 11,79 m. H85 Keo. it &w. 

ıuı m. ıu ıı: ... 111r Iw. 

29 Eylül Cuma 
Saat 12.30 Procram ve mtmleket 

!ilaat ayarı. Saat 12.35 Türk müziil 
(Pi.) Saat 13.00 l\femlekeı saat aya-
n, ajans ve me&.eoroloji haberleri.. 
Saat 13.15 - H.00 Millik (Karı,ık 

program - Moderns Müzik Plakları). 
Saat 19.00 Prosram ve memleket sa
at ayarı. saaı 19.05 l\ltizik (Kaba~e 
vesaire - PJ.), Saat 19.30 Türk mü1:i
il (Fasıl heyeti). Saat 20.15 Kono4-
ma. Saat 20.30 Memleket saat ayarı, 
ajans ve ,1pe&eorolojJ haberle.ri. Saat 
20.50 Türk müzifi. Okuyanlar: Mel· 
baret Sainak, Mustafa Caflar. Ça. • 

lanJar; Yecihe DaryaJ, Fahire Fersan 
Refik Fersan. Kemal Niyazi Seyhun. 

Saat 21.30 Konuşma. Saat 21.45 
Müzik (Operet aryaları - Pi.). Saat 
22.00 lltllzlk (Radyo orkestrası - Şer: 
Hasan Ferit Alnar. Saat 23.00 Son a
jans haberleri, ziraat. esham - tah· 

vnat, kambiyo - nukut borsası (fiat). 
Saat 23.20 Müzik (Cazbant - Pi.) Sa
at 23.55 • 24.00 Yannki procram . 

DİJNKO BULllfACAMızıN 
HALLİ 

ı 1 • ' 6 • 7 ~ • 10 

D -~ı ~ jJ I Z H A M A M 
~SEN •• TEPE 
N~DAMETeAT 
.t N

1A D 1 N Ae Ş 
]: __ M l. R M K 
HeENAM ADA 
ATTAR DAM 
M -E -1 i< A A M i. 
A p A ş A D A M R 
M E,TeLıA!B ADA - - --

BUGÜNKÜ BİLJ.'llECEMIZ 

SOLDAN SAGA: 
t - Tam yerinde. Z - Sinl"ma hi

kiayesi - Cok değil. 3 - Bir gemi is
mi. Notada bir ~s. 4 - Birinci şahıs 
- l\lemleket - Bir atac;. 5 - Parlat
ma llicı - Bi:r nevi ka1·ık. G - Bir 
nevi maden. '1 - Dünya - Bir uzuv .. 
8 - Bir nevi Pf'Ynir - Dikiş levazı.

mından. 9 - Ma..(dar - Kırıtma. 10 -
Bayat esası - Yemin . 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - HürriyeL 2 - Bir yemek - Bir 
t•ll'•· 3 - Bü.vüiümüz - Çok yemek. 
4 - Gözden ıef;irllen. 5 - Erkek • 
Mastar edatı. 6 - M:iniisız - Göste
riş. 7 - A olsa telefon sözü - Su!IUL 
8 - Beyclr - Bir nevi nebat. 9 - Bir 
kıt'a - Bir yerde oturmak. 10 - Mü
saade - Nar.arı dikkatini celp. 

TAKViM ve HAVA 

29 EYLCL 1939 
C U !'il A 

9 uncu ay 
Hicri: 

Şaban: 

GUneş: 

ötıe: 
İkindi: 

Gün: 272 Eylül: 18 
1358 Rumi: 1355 

15 Hızır: 147 
5.55 Akşam: 17.58 
12.04 Yatsı: 19.28 
15.21 İm~ak: 4.16 

HA. VA VAZİYETİ 

Yeşilköy me&eoro1oji istasyonundan 
alınan malümata nazaran, bava yur
dun Alldenlı: kıyıları şarkında ve ce
nup doiusunda bulutlu, dij'er böl ... 
relerde çok bulutlu ve yeryer Y•irşJı 
seçm1'tlr. RÜ&l'il'lar Trakya, Eie, Or
ta Anadolu lıilselerl Ue, Marmara 
havsasmda Şbnali, dller böll'elerııte 

Cenubi lallkamelle orta lıovveıı., E· 
ie denizinde rırlma "'lıllnde esmiş. 
Ur. 

Dün İsı&nbulda hava kapalı ve ya .. 
flfh seçmiş, rÜQ"i.r şimalden aanJye ... 
de 4 - 5 metre hızla esmlşlir. Saat 14 
ı. hava tozylki ıoıı.o mllibardı. Sü
hunet en yüksek 18,7 ve en d~ük 
10,2 santil'rat kaydedil~lştir. 

DAVET 

İstanbul Cümhuri}•et 1\tüddeoiumu-
milliinden: 

İstaııbulda bulunduiu anl~ılan 
Tirebolu ce"Za hiklml Şevkeı Akınm 
hemen memuriyetlm!ze müracaatı. --Kanuni Mümessili ve Neşriyat Dl~ 

rektörü: A. Naci, Basıldığı Yerı 

Son Telırat Basımevi. 


