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Tam Vaktinde 
ve Yerinde Bir 
v;..,tiOO 
,,cı 1 

BükUnıetiD bU&"ünlerde ?tfeclise 

ilec,.ııııı •azetelerde okudufu
evke 

(iJLv;adi Korwıma Kanunu) l-
ıouz ""'tr vaktinde delil, Jıatt.i btrar; 
çln -

·~ kaldı, dersek haksızlık etmiş 
il• • 

\il' JZ, 0 4ünkü Türk hükümeti, bütün 
.n&sile suJbperver blr hilkfımettlr. 

.arp çıkhfuıdanberl başlıca l"ayest-

1 

Ribbentrop'un Beyanatı Çember/ayn · pazartesi 

1 -Alman Sovyet- Dosrıuou Kaf'I Olarak Kuruldu günü Alman - Sovyet 
teklif ine cevap verecek 2- İki Millet, Hiç Bir Kimsenin Şarki Avru-

• 
paya Müteallik işlere Karışmasına Mü-
saade Etmigecektir .. 

Ve 3 - İki Devlet Sulhun Tekrar Teessüsünü 
İngiltere İle Fransanın Almanyaya Karşı 
Kat'iyyen Manasız Ve Neticesiz Harpten Vaz
geçmelerini Arzu Etmektedir 

Maskova, 29 (A.A.) - Alman Haricıyc Nazın Von Ribbentrop, 
Moskova'dan ayr,Imadan evvel gazetecilere aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

MoskGva'daki ikametim yine maatteessüf çok kısa oldu. Bir da
ha sefere daha fazla kalacağımı ümit ederim. İkametimin bu kısa
lığına rağmen, bu iki günden çok istifade ettik ve aşağıdaki nokta 
!ar tavazzuh ettı: 

1 - Alman - .Sovyet dostluğu kat'i olarak kurulmuştur. 
2 - İki millet, hiçbir kimseninşarki Avrupaya müteailik işlere 

karışmasına mı.ioaade etmiyecekl ir 
3 - İki devlet sulhun tekrar teessüsünü ve İngiltere ile Fransa

nııı Alman) aya karşı kat'iyyen manasız ve neticesiz harpten vaz 
geçmeleı 'lı arzu etmektedir. 

4 - Maaınaf"'ı eğer harp müşevvikleri bu iki memleketin idare-
sini ellerinde tutmakta devam ederlerse, Almanya ve Sovyetler 
Birliği onların ak! nı başlarına getirmesini bileceklerdir. 

Von Ribbcntrop, dün iki memleket arasında takarrür eden ve 
neticeleri her iki millet içın de istifadeli olacak olan muazzam ik
tısadi projeden bahsetmiş ve sözlerini şöyle bitirmiştir: 

Müzakereler hususi bir dostluk havası ve geniş bir zihniyet için
de cereyan etmiştir. Sovyet hükıimeti.nin ve bilhassa Stalin ve Mo-

Alman 
•• 
Uzerine 
Vaziyeti 

- Sovyet Anlaşması 
Parisle, Londra Yeni 

• 
istişareye Başladılar 

Londra 28 ( Hususi ) Başvekil Çemberlayn 
önümüzdeki Pazartesi günü Avam Kamarasında 
mühim beyanatta bulunacaktır. Çemberlayn bu 
beyanatında Sovyet - Alman anlaşmasından bah· 
sedecek ve Alman • Sovyet tekliilerine İngiltere
nin Cevabını verecektir. 

İyi malumat alan mahafilde söylendiğine göre, 
İngiltere Hükumeti, Alman • Rus meselesi karşı
sında alınacak vaziyet hakkında derhal Fransız 
Hükumeti ile istişareye başlamıştır. 

Gazeteler, diğer taraftan şunu da kaydediyor ki, Çemberlayn 
geçende söylediği bir nutukta, Rusyanın vaziyeti her ne olursa 
olsun İngiltere ve Fransayı hedeflerinin tahakkukuna kadar harbe 
devam hususundaki azimleri üzerinde müessir olamıyacağını bil
dirmiştir. 

nl ne J'&pıp 7apıp sulhu temin etmek 
&eşlı:ll ediyor, ayni ehemmiyetle difer 
bir cayesl de, bu kanh ve kanlı o1du
iu kadar da müşevveş ve mülevves 
barbl yine ne yapıp yapıp memle
Jte ıe bulaşmasma mini olmaJı:

l!r. 

ı s~~~~~k ~aAl~~u~nAe~i~~~~e~;~ı;~tmM:;~ı ı 
Moskova, 29 (A.A.) - D. N. B. bentrop ile Sovyetler Birliği bükü- 1 

Molotof 

Sovyet 
Estonya 

Daladye, Alman - Sovyet anlaşmalarına muttali olur olmaz, ka
bineyi toplamış ve General Game !in, Hariciye müsteşarı De Ribes, 
Başvekalet siyasi şube direktörü Coulondres ve Hariciye Umumi Ka 
tibi Leger ile mezkıir vesikanın muhteviyatı hakkında görüşmüştür Çemberlayn 

GARP CEPHESiNDE VIZiYET Dü.kiimeti hazıra bu siyaseti Ue, 
Tür milleUnln en samimi ve ka.&1 
arzu ve kararları dairesinde ha.reket 
ediyor, demekUr. 

Refik Saydam hükü.meti, vüıi 

tam minılsile bir halk hükiımetldlr. 
Faka.t hük6met erkinı ne kadar halk- 1 
eı oluna olsunlar, bilhassa Refik . 

l dam ıabsan ne kadar halkın ev-
;Jı Ye halka yakın bulunursa bu - J . 

un. her sün doirudan dofruya 
:ı temas eden ve halkın bafnn- ı, 

:ı: (ıkarak yine onun bainnda kal-
. ı ermayel hayat bilen bizler ka-
\J' l ..ıkın samimi hislerine ve emel
rre nüfuz edemezler. işte biz, bal-

bö:s le çuk yakm olmak imtiyazı- ı · 
iHP verdill hak ve salıihlyetle temin 

Jj~' ki Türkiye halkı, (Danzig) na-
- mıntakl mq'um bir belde yüzlindcn 
r-"ıkan bu harbi anlamak istemiyor ve 

H.ıyle murdar ve hasis bir savaşın 
~tmleketlmhe de bulaşmak ibti -
~indf'n çok muı.nap ve müteezzj 
b•ı.uııuyorlar. 

Bu me8t'lede hiıkümet. Te halk b• 
IJUJ'eUe tamamen hemllJı:ir ve hem
karar olmakla beraber, ıu.rasmı da 
JJ&ve edelim, •ı Türk yatanının bu 
iki unsuru, sulhperver oJduiu kadu 
yann için ayni azim ve kararla har
be de huır bulunmaktadır. 

Zaten harbin errcç Türkiyeye sl- 1 
rayet etmesine mani olacak en mü
him imil de, bizim icabında tered - ( 
dubüz barhl kabul hususundaki ka- ı · 
rarımızdır. Böyle yapmayıp ve harp 
if'ln şimdld' n azami tedbirlerle hazır
lanmayıp t1 sulhu meseli şu veya } 
bu kuvvetin &ôstereceki lUtuftan ve- ) 
yahut herhanri rimrcler arasında 

bildiriyor: meti reisi ve Hariciye Halit Komiseri 
Alman Hariciye Nazırı Von Rib- (Arkası 3 tinci! sayfada) 

VARON 

YENİ TEFRİKAMIZ 

MEİN KAMPF 
Hitler'in Meşhur Kitabı 

Pr.Uı-yan Avrupa harbi, bizi ki
fıtsız bıraktı. İkdam'ı elimize a
hp yeni ve ıenlş proıramıntıda, 
büyük bir hızla neşriyata başla

dıfımız vakit, okuyuculara vadet
ttilmtz yeniliklere, kısa bir müd
det sonra devam edememek vazi
yetine düştük. Fakat, İkdam -
Sabah Postası, sayın okuyucula
rın makul takdir ve muhakeme
lerine sıiınarak 4 sahife olarak 
intişara devam ederken de, tevec
cüh ve alıikadan m:lhrum kalma
mıştı. Bizi t~elli eden yegine 
baz ve ze,ık bu idi. 

narak sahife adedini tekrar sekize 
~ıkarmaia ve bu suretle, ZCDl'in 
ve çeşitU neşriyat prorraJDJDa es
kisi gibi devam etmete karar vu
mJş bulnnuyor. 

Günden güne tekimüle doiru 
&"idecek olan b.dam'ın kuvvet al

dıfı yerine memba, sayın okuyu
cularının rağbet. ve a.Jilkasıdır. 

Ya.rınki gazetemizde zencin 

1 Anlaşması 
Sovyetler Estonyada Gar
nizonlar Tesis Edecekler 

Moskova, 29 (A.A.) - Sovyet
Ier Birliği yüksek Sovyet riya
seti divanı ve Estonya Reisicum
huru, iki memleket arasında bir 
karışılıklı yardım paktı imzasını 

lüzumlu bulmuşlar ve bu husus 
için delegeler tayin etmişlerdir. 

Sovyetler Birliği • Estonya gö· 

il 
rüşmeleri 28 Ey!Ulde bir karşı
lıklı yardım paktının ve bir ti
caret anlaşmasının imzalanma
sile neticelenmiştir. 

) Sovyet - Estonya karşılıklı yar-
drm paktı mucibince, Sovyetler 
Birliği, Estonya limanlarında ve 
tayyare meydanlarında garni -
zonlar bulunduracaktır. 

-----<>•<>----

Molotof Berline 
Gidecek 

•• .... . -·-· ..... ,,,,,, 

" 
. . #,,, ,,, ,,, .. ,,, ,,, ,,, 

Resmi Tebliğlere Göre 
Muharebe Devam Ediyor 
Almanlar 

Parls 29 (Hu
susi) - Ren- ı 

den ı. ıcnole ka
dar uzanan cep
hede zaman za
man şiddelli 

çarpışmalar ol
maktadır. 

Diler &araf • 
&an leeyyüd et
ııtıne röre, dön 
Jlfoselle mın&a • 
kasında Fransıı 

Jutaahnm yap

tıfı taarru.ıt ha
reketi muvat

fakiyetle neti -
eeJenmi~tlr. 

Altı İngiliz Tayyaresi 

• 

/ 

Düşürmüşler 

ZELZELE 
DünMuğlada 
Şiddetli Bir 
Zelzele Oldu 
Muğla, 29 (A.A.) - Dün gece 

saat 10 da şiddetli bir yer sars.n
tısı olmuştur. Hasara! yoktur. 

.ı. ' ('ıkması muhtemel ihtilatlardan bek-

Kıiiıt temin V(" tedariki husu
sundaki müşkülat aynen devam e
diyor. Fakat, İkh. at \'~kiletlnln 
yardım ,., teşebbüsü ile lzmit ki
iıt fabrika.~•. )'akında. ı-azete 
kiiıdı yapmaia başlamak üzere
dir. iımit fabrikasının kiiıdı, ev
velce dışarıdan aldığımız kılğıUar
dan çok daha p:.ıhalı olmasına 

raimeo, okuyuruların okuma ihti
yacını her şeyden el·vf"l tatmin eot
meii bir vazife bilen İkdam. bu
ytik maddi ltdak!irlıklara katla-

mündericat bularaksınız. Bundan 
başka, yarın, Ditlerln .l\Jein Kampf 

jsmJnde mt>şhur kitabını tef
rika etmeğt başlıxaraiız. Bu e
~er, bütün dünyada bir hidL"e 
t€'şkil etmişti. Fılvaki, eser, içinde 
mevzuubahis olan meseltlerin za.
maıda hıl.dbelcrc u~·mama.sı veya 
b!rtakım iddia ve arzuların beraks 

Berııe, 29 (A.A.) - Nationale 
Zeıtung gazetes ne göre, Molotof 
Teşr,nievvel içinde Beri ne gi -
decektir. 

Bu muvaffa
kiyet y a J n ıs 
toprak kazandı
ran \'e esir a
lınmasını mucip 
olan bir muvaf
fakiyet değil

dir. 

izmir, 29 (AA.) - Zelzele mın
takasından gelen son haberlere 
göre, Dikili ve Bergama'da 27 ve 
28 Eylul günlerinde muhte!J fa
sılalarla l:ıafü sarsıntılar c muş
tur İnsan zayıatı yoktur Yabuz 
D kiL."dc harap bir hald bu .U-

11,.. lryecek olursak dava.)'ı kaybetmiş e-
1,l 
ı,,; 

ruz. 
•" De ~'Ttt biıktı~f'ti bu hakikati 

ı..lardan 
~) 

Eı"t'-'"bin çıktığı 

·'1 k uzak 

il edtn 

ıda) 

.! JJE 

bir surette tezahürü 
metinden d\ı..<Jil.rmüş, fakat, da
ha ml'rakh bir halr sokmuştur. 

Bu itibarla, "'On .-unlf'rdf' ('Ok bah

srdllf"n bu kitabı da okuyucuları-, 
mıza \t-rmtğı fa:vdah bulduk. 

(',ok vakında :ı. rni hir harikul;ide 
meraklı diğer 'l'ni tr rikalara ba!!<- l 
h)aeağım!zı da muJdel riz. 

~-~~!"!"!'"'!~~~~-~~~!""":""_...'!!!"!"'~~ 

Gazete, bu mıi>ıascbe•te Ber
lindt• Doğu - Cenup Avn;\')ası 

mc n cketlerı Haric ye Nazırla -
rw ı k Balka" 1 h aku kon -
f n ı Q..ınde tc·ı; ar .. ce.k.ar m 
bi!G r· or 

Bruk elde \'i

kan ı.a Gaı.et

ten'ln J~tibba ~ 

ruıa ,riır€' 1.Uk
spmbuTC' hudu
dunda bulunan 

(.Ar 3 

cıi. s ' • 1 -Garp ceph sinde lahşid edUer 

nan ik. ~ a dah k 1 t r 
ZELZELENİN VERDİ(;+ ZARA· 
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Fotoğraf tahlillerl 1 Maskeleri 
Alıyorlarmış 

1 

_________________________ , 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldugunuıu söyliyelim 

Avrupada ve bilhassa Fransa
da tahsilde bulunan talebelimize 
memlekete dönerken gaz maske
leri verilmektedir. Fakat bu mas
keler hududumuzda memurlar 
tarafından inhisar malı addedi
lerek müsadere edilmekted.ın-. ~ r 

lonya 

AYSEL 
TÜRKEL 

vel, 
ya +• 
~' lhtikarla Mü- Almanya İle 

Ticaret 
Anlaşması 

Boğaziçinde 

Fotoğraf 

Çekenler 

KuvvetlJ l'Ö ... 

tüşlü, çalışkan. 

Dikkat hassası 

kuvvetlidir. An

cak bo hassala
ruı tam itiyad 
girmesi lizım -

Talebeler rruıskelerinin iade.= 
sini istemişlerdir. 
=================7ınca 

cadele Komis
yonu Toplandı 

dır. Bu vazife 
de ebeveyne dü
şer. 1 

~tı 

1 

•• 1.S_T_A_N_ .. ~.:t:~:tr:ı ıee;~~ 
tun ve samimi hasbi

Çub~Iu gaz ~tık. 

Teşkilatın Vilayet Mer
kezinde Şubeleri olacak 

Muahede Bir Veya lki 
Ay İçin Muteber olacak 

İki Almanın Muhakeme
sine Dün Başlandı 

MUSTAFA CENGİZ 
(Ceyhan) 

AKSOY 

İyi kalpli bir 
tip. Herkese e .. 
linden geldlll 
kadar iyilik 
yapmak isler. 
Dl.kat hassası 

kuvvetlidir. in .. 
tizama fazla. e -

muştur. ihale ırn. birçok yerlilerle ye
caktır. Muh~~ik. Bo<~ltma işine el bir-
ruştur Şar• l l d 1· ''" r . '. · ,e ça •şı ıyor u. ş, a""ama 
ıplıleru~dar devam etti. Bu öcra yerden 

2490 n•. b" ·· ·· ·· d mç ır vapur gorunmuyor u. 
" 1 14 Müsterih konuşuyorduk, vapu -

run esas vazifesı.ni bilen yoktu. 
Fakat bu vapurların ötedenberi 
ovnadıkları rolü, biraz da müba-

hemndyet ve "" ko
rir. Bilhassa !iadesiz 
remonllere 1 açılabi

kat eder lı bize ha -
ııştır! Yıllar

•--!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!-'!!!'!!!!PU:ya bu kadar 
larmda lai'idir. 

laga ederek, anlatanlar vardı. 
Tatlı menkıbeler dinliyorduk. 
Tayfanın fellakarJı.ğını. takdir et
mek isi iı;.,rlardı. Bigalılar namı
na bir heyet bu taJP°aya mutla
ka bir hedi ve vermek fikrinde 
idi. Karabiganın meşhur olan 
nohudu makbule geçer, dediler. 
Kaotana sordum, teşekkürler et
tiler. Tayfaya 16 çuval nohut ge
tirdiler. Sıra bize gelmişti, Ka
rabiganın tavuğunu methediyor
lardı. Bir şey almamakta ısrar 
edişime gücendiler, mecburen 
getirdikleri on tavuğu, arkadaş
lar arasında pay:la§mak üzere, 
kabu 1 ettim. 

papurun bir kör 

S C fan gitmesi ne ka
olurdu! 

• akşama doğru, Kara
A J8Dl\)ğru rota verildi. Biz, 

, artık Bigaya çıkarak isti
TU!' edeceğimizi ve dostane kar

- AJanıiı.acağımızı düşünüyorduk. 0-
;ians mı Jdakilere yüz ton da zahire gö

'türüyorduk. 
Her 
ho 

Lmiana yanaşırken bize işaret 
!er de verilmiş. Fakat vapur bu
nun farkında olmamıştır. Va -
pur, daha demir atmaya başla • 
mamıştı, bir kayık içerisinde, de
ri kalpaklarını seçtiğimiz dört 
memur süratle yanaştılar, Arif 
tarafından karşılandılar. Bu in
zibat elemanlarından biri: 

- Harp limanına girmek ya -
sak olduğunu düşünemez misi
niz? İşaretten de mi anlamazsı
nız? 

Arlf, soğukkanlılıkla: 
- 0€ceyi burada ge~irınek, is

tirahat etmek istedik. 
- Be adam! Ne laf anlamazsı

nız! Vapur artık ayrılamaz! 
- Beis yok, kalırız, sizinle ça

lışırız. 

Arif, temiz yürekli, tatlı dilli, 
çok cessur birisi idi ve latifeyi 
severdi. Fakat vaziyetin şakaya 
tahammülü yoktu. Buraya ka • 
dar dövüşe dövüşe gelen adam
larla şaka!aşmak nasıl kabildi. He 
le içlerinde deniz yüzbaşı Sala -
hattin oldu,itunu tahmin ettiğim 
zat, çok sertti. Muhavereyi ka
patmak için, ona: 

- Azizim, siz buraya gelirken 
aldığınız vesikada .Demir• im
zası mı vardı? 

Dedim. Demir, Milli Müdafaa 
teşkilMı merkezinin kullandığı 
bir imza idi. 

Salfilıaddin, işi anladı, hatta 
vapurun yıllardanberi çalışan 
vapurlardan bir vapur olduğu
na da kanaat getirdi: 

- Bizim aziz misafirlerimiz, 
arkadaşlar! Artık arada anlaşa
mamnlık kalrcıamıştı. Salahat -
tin: 

- Beyim, bize ne getirdiniz, 
ne emredersiniz 

- Size 100 ton zahire getir -
dik. Sabahleyin erkence boşalt
maya başlamanızı istiyoruz. 

- Basüstüne, fakat bu gece 
bize misafir olmaz mısınız! 

- Müsaade ediniz! Dışarıya hiç 
çıkmıyalırn. 

S&l8.haddin, mükrim bir deniz
cidir, ~ılliırca iş ortaklığı yaptı
ğı bir teşkilat arkadaşını mem
nun etmek için sabahleyin bel
denin bütün büyükleri önde, bin
lerce adamla iskelede göründü. 
Halk davul zurna ile şadümani 
izhar ediyordu. 

Vapurdan çıkmak mecburiye-

• 

Vapuru ziyaret edenler, tayfa-
' yı okşayanlar çoktu ve bu man-

zara tatlı olduğu kadar da heye
canlı idi! 
Boş v_!lpur1a İstanbul istikame

tini aldık. 
Yine Arifle karşı karşıya bu -

lunuyoruz. Son emirde, İstanbul
da yeni bir vazife almak kaydı 
da vardı. Arif, l)angi tarafa te
veccüh edıeceğimizi IS()ruyordu. 
Tereddüde mahal yoktu, nereye 
istenirse, oraya, dedim, güldü. E
vet, onun için tehlikenin mana
sı da var mı idi ki. Rahmetli A
rif, ferağatın bir timsali idi. 

Ka-ptan, vapurun limana boş 
'1irmesindeki tehlikeyi düşünü
yordu. İnfilak maddeleri taşıyan 
bir vapur kaptanının şimdi de 
vahi düşünüşüne ne denirdi!. 
Zarar yok, boş döndijğünüzden 
dolayı si·zi mes'ul ederlerse Ode
sada yapıldığı gibi sizi yine tev
kifhaneden kaçıranlar bulunur, 
endişe etmeyiniz, denildi. Kap
.tan, bir kere benim yol'Cia ay -
rıJ.m.am. 1'apurun da seliirneti 
için, elzem olduii!unu yüzü kı -
zarmadan söylüyordu! Tuhaf -
tır ki, va:kın bir kıyıya çıkmak 
için bir vasıta da tahsis etmek 
istemivordu. En cessur insanlar 
bile bazıın ufak vaziyetlerde 
rel"rgen olurlar. Yahut insan
ların Sinir kuvveti dc.~şebil r'. 

Vapur, Çanakkalede muayene 
gördüğündenberi günler geç -
mişti, bu teahhür de şıipheyı da
vet edebilirdi. Herhalde vapur
dan bir kayığa atlamak hayırlı 
idi. Bu kararı bir iskelede tat
bik etmek kabilch, Kaptan, or -
talık aydınlanırken limanda bu
lunmak üzere hareketirıj tanzim 
edeceğini söyl.edi. Arifle salonda 
uyku kestirmiye başladık. Bizi 
uyandırdıkları zaman vapurda İs
tanbul içim. bir azap teşkil eden 
donanmanın hizasında idi. Ka
dıköye çıkmak istedim. kaptan 
kayık indirmedi. Vapur, çok ya
vaş ilerliyordu. Salacaktan İstan 
'bula doğru yol alan bir kayık
tan: 

Şu dağlar ulu dağlıır 
CiQekli, sulu dağlar 

Sesi geJj.yordu ve bu inliyen 
bir kalbin sesi idi. (Arkası .-ar) 

1 EDEBi ROMAN: 30 l 

Karlı Bir Kış Sabahı 
1 Selami izzet - Mefharet Ersin ;t===:ıı 

Mesela şu göz alabildiğine uza- ı 
n.p giden bomboş arazi fevkalade 
bir mer'a haline getirilebilir ve o 
zaman burada memleketin en iyi 
bakımlı hayvanlarile en son sis
tem bir sütçülük teşkilatı kuru
labilirdi? Sonra fidancılık. bağ-
c iti< arıcılık, tavukçuluk, bun
ların da herhangi birini .slese 
burada vasi mikyasa yapabilir
di. Crl>n~ kadın bütün b.ıınlan zih
ninde tasarlar tasarlamaz çiftli
P.in k.ıl.hv,asından yeniden birçok 
sualler sormağa başladı. Köşk -
ten istasvon kaç dakika sürü -
vordu? Bu civarda amele bul -
nıak kabil midir? İnşaat malze
mesi nereden ve nasıl tedarik 
edilebilirdi? Bioorı~ · '" da, 
burasındıı yapıl· i-

19.t tahminen kaça çıkardt? 
Genç kadın köşkün alacagı şek 

li 11özüni,in önünde eanlandtrma
ğa başlamıştı bile. Evvela bina
nın lıemen burnunun dibindeki 
ağaçları kestirmeli, oraya Galip
lerin bahçesine benzer nefis bir 
bahçe yaptırmalıydı. Sonra köşk 
len kapıya kadar !(iden yolu dü
zeltmeli. duvarların yıkılan yer
lt!rini tamir ettirmeli, velhasıl 
paçaları sıvayıp bir an evvel işe 
başlamalı idi. Genç kadının bu köş 
kü imara bu kadar özenmesi sırf 
kendi iş başarına, eser meydana 
ı;ıetrll'e revkini tatmin için deği
di. Bu köhne malikllneyi varidat 
getiren işlek modern bir çiftlik 
haline sokmakla Cevizliık te da
!ı i1 - • · -- ' 0 1<-i emiakin değeri-

Yeni çıkacak olan ihtikar ka
nunu mucibince, Başvekalete 
baglı b:r teşkiııl.t yapı_~ğından 
bah>etmiştik. Bu te~kilatın, belli 
başlı vilayet merkezlerinde bi 
rer şubeleri olacaktır, bu şubele
re mevcut ticaret müdür,ükleri 
derece;ınde geniş kadroyu ihti
va. edecek ıhtJ<B.r vakalarının ö
nü0ne geçmek için .büyük bir sala
hiyeti olaca.k;.ır. Bu saJahiyete 
göre, bu teşkiliı t ıhtikar yapan 
bir ınü~sseseyi derhal kapayacak
tır. 

Dün ihtikar komisyonu, tica -
ret müdürü Mehmet Alinin riya
setinde topalnmı.ştır. Komisyona 
ilk defa olarak ticaret odası rei
si iştırak etmişi T. Komisyon ih
tikar kanunu tatbik edilinceye ka 
dar iaşe kararnamesinin doku -
zuncu maddesi.ne göre hükümcer 
verecektir. Maamafih şimdiye ka 
dar da hiçbir ihtikar vak'ası hak
kında da bir hüküm verilmiş de
ğildir. 
MİMARLAR BİRLİCiN'İN 

MURACAATI 
İstanbul mimarlar birliği Tica

ret odasında teşkil edilen ihti -
karla mücadele komisyonuna mü
racaat yapmıştır. Birlik komisyo
nun mesaisine iştirak ettirilme
lerini istemekte ve inşaat mal -
zemesi fiatlarının yüksekliğin -
den şikayet etmektedir. 

Evllıl ayı içinde, cam, kalay, ' 
banyo levazımatı, fayans, kilit 
vesairede çinko, demir, kereste, 
tuğla, kireç ve saire fiatları mü
him bir nisbett.e pahalılaşmıştır. 

Almanya ile aramızda yeni bir 
ticaret an 'aşması yapılması hak
kındaki müzakereler müsbet bir 
şekilde neticelenmek üzeredir. 
Yapılacak anlıışma bir veya iki 
aylık muvakkat bir zaman için o-
1acak ve sonra lüzumuna göre 
temdit veya değiştirilecektir. 

SOVYETLERE SATILAN 
TİFTİK 

Bir müddettenberi Sovyet Rus
ya hesabına satılan mühim mik
tarda tiftiklerin ihracı için hükı1-
met tarafından müsaade veri]me
ğe başlaırnı.ştır. Dün de Sovyet
lere 94-95 kuruştan 4000 kilo tif
tik satılmıştır. 

----00000---

D EN 1 z 
Denizyolları Tarifesi 

Denizyolları idaresi bundan 
sonra senenin dört mevsimi ye
rine iki defa vapur tarifesi ya -
pacaktır. Bu sonbahar tarifesi kı-

1 şın da tatbik edilecektir. 

Karaderıizde F ırlına 
Karadenizdeki fı.rtına yüzün

den, dün limanımıza gelmesi bek
lenen Cumhuriyet vapuru bugün 
ve bugün gelmesi lazım gelen Er
zurum vepuru da yarın gelecek
tir. 

Mııdanyı Hattı Tarifesi 
, Teşrinievvel Pazartesi günü tat 

.bik edilmesi kararlaşmı~ plan İs
•tanbul - Mudanya kış tarifele
ri birkaç gün geri bırakılmıştı. 

-.o-

Boğaziçinin .Rumeli sahilinde
ki rnenınun rnıntakada gizli gizli 
fotoğraf çekerken yakalanan M. 
Novotni ve Vilhelm Kerman isim 
lerindeki iki Almanın muhake -
mesine dün gizli olarak başlan -
~tır. 

Ayn ayrı yerlerde tutulan maz 
nunlardan birincisi bir mütehas
sıstır. Diğeri ise bir tayfa oldu
ğunu iddia etmekte fakat üniver
site mezunu bulunmaktadır. 

,Suçlular, fena bir maksatları 

olmadığını ve bulundukları ye
rin memnu mıntaka olduğunu 
bilmediklerini iddia etmektedir
ler. 

BU DA BAŞKA 
Boğazın Rumeli yakasında şüp

heli bir vaziyette dQlaşan Alfred 
isminde bir Alman yakalanm>ş
tır. Mumaileyh hakkında ·tahki
kat yapılmaktadır. 

---o·oouo--

Ll''IAN ------
1\ala y GJ ~di 

Dün limanımıza gelen bir A
merikan vapurun.da küı:iyetli 
miktarda kalay bulunmaktaydı. 
Son haftalar irinde kalan fiatla
n yüzde yüz yükselmişti. Yeni 
gelen kalaylar üzerine fiatların 
ucuz.ayaca<nna şüphe yoktur. 

Hamit Saracoglu Geldi 

BELEDiYE POLiS 

İskenderunda yeni liman teş
kilatını yapan limanlar işletme
si umum müdücr muavini Hfunat 
Saraçnalu dün şehrimize dön -
müştür. 

Hamallar·n 16 Bin Lirası 

~!!~~. '::!1!:ıe~i~r~~ği- l Dün ~~~!~!ı!::d!S~ir oto-
ni bozmaktadır. Belediye bu nok- mobil kazası olmuştur: Şoför Ha-

Gümrük ve liman hamallarının 
teavün sandığında biriken 16 bin 
liralarının kendilerine tevzi edil
mesi için liman işletmeleri umum 
müdürlüğü tetkikler yapmakta
dır. Para 180 hamala ta]<sim e
dilecek! ir. 

tayı nazarı itibare alarak 312 ar- san oğlu Zekinin idaresindeki 
saya 2624 duvar çektirmek sureti- 2114 numaralı taksi otomabili bir-
le bu çirkinliği gidermiştir. den bire Bebek - Eminönü tram-

. vayı ile çarpı.şmıştır. 
Belediye Sarayı Bu müsademe neticesinde oto-

Sult~nahmette arşiv dairesi sı- mobli hasara uğramıştır. İçinde 
rasındaki sahada be~ediye sarayı bulunan müşterilerden &yan 
yapılacağını yazmıştık. Bu hu- Rejina ve Sabahat yara~anmı.ş-

EKONO~l 

Romanya ile Yapılan 
Ticaret Anlaşmas1 

sustaki ist'mlaklere başlanması !ardır. __ __ _ 
için istimlak müdürlüğüne lazım ı .... - ................ ı 
gelen emir verilmiştir. .. .......... -... Yeni bir ücaret anlaşması yap-

Bir Kısım !n~aat ihale Edildi ı: ı SORUYORUZ! ı ı mak için Romanyadan bir tica-
~ ı • ı ret heyeti bekleniyordu. Ahnan 

İstanbul belediyesi daimi .en -
cümeni insaat ·ha'elerine bir 
müdde' tenber"i talip zuhur etme
mekteydı. Bir iki ı;ündenberi ta
lipler tekrar zuhur etmeğe baş
lamış, böylece bir k•s•m in~aacın 
ihalesi kabil olmuştur. 

T em:zlik , leri • 
Belediye, Lemiz~ik işlerini, it

faiyede olduğu gibi meslek haline 
kaymağa karar vermiş'ir. Dahi
liye Vekaleti müsaade ettiği tak
dirde faaliyete geçilecektir. 

-oOo--

GÜMRÜK 

Harice Çıkarılacak Altın 
Dışarıya gidecek yok:uların 

üzerinde altın ve diğer kıymet
li mücevherat bulunrnıyac.ak
tır. Gümrüklere verilen bir emir
de, yolcuların ancak nişan yüzü
ğü ve altın saat taşıyabi1-kleri 
diğer altın eşyanın Q.ışarıya çı -
karılamıyacağt bildirilmektedir. 

ni artırmıs, etraftaki fakir köy
lü ve ren.çbere iş ve para temin 
etmiş, bu ıssız, bakımsız toprak
ları bir hayat ve faaliyet kayna
ğı haline getirerek bütün muhi
tin;n takdirini de kazanmış ola
caktı. Bu düşünce genç kadını 
çocuk gibi sevindiriyor. ve bu 
sevinç içinde, sanki hemen işe 
basIJ\·acakmış gibi, Çiitlıgin kiıh
ya:;ından bir alay izahat "s• ,·or
du. Nihıryet ihtiyar kahya çok 
görmüş. çok tecrübe geçirmiş 
ak saclı kafasını iki yana sallı
yarak: 

- Çiftliği sizin istediğiniz şek
le sokmak büyük bır masrafa 
mütevaklsı.f. Zannıma kalırsa bu 
·se en r;a,ğı yirmi yirmi be.ş bin 
lira isler. Bu kadar bir parayı 
bu dağ b_aşına yatırmağı doğru 
bulacak mısınız? 

Pakize seyahatlerine, tuvalet
lerine zevk ve eğlencelerme sar
fettiği paraları, hele bir zaman
lar bundan daha fazla i1ir para
ya satın alıp ta sonradan gözün
den düştüğü iç.in birunedıği kü
çük bir kotrayJ hatırladı. Hafif
çe gülümsiyerek: 

ı .......... - .... ı ı haberlere göre, bu anlaşma şim-
ı Erenköy Pazarı ı dilik tehir edilm'ştir. Şehrimiz: ı de bu maksatla bulunan dış ti-
: Perşembe gönleri El'enköyünde ı caret müdürü Bürhan Zihr.~ de ı 
ı pazar istasy~ıı caddesinde kurul- ı 1 Ankard.ya dönecektir. 

ı m•kt•d•r. ısta.yon meydanında ı lngı·ı:zler frıa, Alm~k ı;t;ı·or 1 

: 
pazar kurulmast., gerek manzara, ı J 

ı gerek seyrüsefer bakımuıdan çok ı İngiliz resmi müesseseleri mem 
zararlı oluyor. leke!imizden muhtelif mal almak 

ı Pazar ne de olsa ç.irkiu bJr ı için müracaat etmişler ve fiat 
ı manzar anediyor, \renle geçen- ı sormu&lardır. Yakında ingiltere
ı ter, yerli ya.bancı bu Ortaçağ man- ı nin mühirr: ~a1 a~ lia başlaya
: zarasını hayretle seyrediyorlar. ı cağı zannedilmektedir. 
ı TrenıiJen lne11 -yolcular adım ata- ı ----v----

ı cak y~ bulamıyorlar. Bele ak -

ı şamları ııazar kalkarken, kamyon- ıı 
lar, arabalar sokak başlarını ke

: siJ'orlar, y.Ulll'1 kapatıyorlaT. ı 
ı Meydan süprüntülük halini ahyor. ı 
ı Aeal>a Perşembe günleri .knrn- ı 
ı lan Erenköy pazarını o civardaki ı 
ı sokaklardan birine n&k:lehnek ka- ı 
ı IJll detll midir! diye ı 

ı Soruyoruz 1 ı 
: ........................ : 

- Elbette bütün bunlar beda
vadan olmıyacak. Amma ne za
rarı var. Meydana güzel bir şey 
çıkacak olduktan sonra insan ne 
kadar masraf etse değer. 

Galin. hafifçe için;. çekti. Ken
di kendrne Pakizenin kudretini, 
bir de kendi zavallı halini dü -
şillıdu. Genç kadın biı· heves uğ
runa on binlerce lirayı bir lahza 
düşünmeksizin gözden çıkarıve
rirken o gözünün bebeği gibi sev
diği evini, eşyasını kurtarabil -
mek icin. lazım olan az sayılacak 
narayı bulmakta izharı aczedi
yordu. Dünya böyl:e idi işte ... 

Genç adam bunları düşünür
ken kahya Pakizeyi hiıla iknaa 
uğraşıycr: 

- Düşündüklerin.ı çok doğru 
amma, buraya nekadar para dö
kerseniz dökünüz yine hiçbir za
man yatırdığınız sermaye ile 
mütenasip bir kar elde etmeni
ze imkan 1•oktur. Diyordu. Fa
kat Pakize aklına koyduğu şey
den kolay kolay caymazdı. Ma
nidar bir gülüşle dudaklarını 
bükerek: 

- Haklısınız, dedi, fakat dün-

Maarif Şikayetci 
Maarif Vekaleti mektep defter 

!erinde ihtikar yapıld1ğına dair, 
Ticaret Vekaletine malı1mat ver
mi.ştir. Ticaret Vekaleti de tica
ret müdürlüğündeki ihtikar ko
misyonunun bu meselenin tet -
kik edilmesini emretmiştir. Dün 
ticaret müdürlü'tü piyasada mek
tep defterleri fiatları hakkında 
tahkikat yap~tır. 

yada yegane kazanç para değil
dir. Bazı teşebbüsler insana -pa
radan çok daha nadide ve çok da
ha dei!erli karşılıklar temin eder
ler, ve elile ta uzaklarda, göz a
labildiğine uzanan ekin tarlala
rını işaret ederek sordu: 

- Şu güzel münbit arazi kime 
ait acaba• 

- Cev'zlige aittir efendlm. 
Pakize saklamağa 1 üzum gör

mediği bir sevinç içinde Galibe 
döndü: 

-Desenize, sizinle ben kapı 
bitisik komşu oluyoruz. 

Çiftliğe haciz konulacağını dü
şünüp duran Galip dalgın dalgın 
tasdik etti: 

- Evet Pakize. 
Simdi üzüm bağlaı-ına giden 

daracık uzun bir ynlun .ağzına 
gelmi-Jerdi. Iki erkek derhal ke
nara cek.ilip, Pakizeye yol ver
diler, ve oonra yavaş yavaş onun 
arkasından yürümeğ.e hatlad.tr 

lar. İhtiyar kahya, genç kadının 
kusursuz süvari kıyafetini, hari
kulade endamını, mevzun 'bacak
larını, ahenktar yürüyüşünü, kız
gın yaz güneşinin altında bütün 

ATATÜRK'ÜN 
SO GO LERI 
Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 44 lr 
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Millete müjde; Başlıklı Tebliğde, Q;~~;~~ 
Tebliğ Neşrin:! Lüzum Kalmadığ!z~ h~!:,~1~:~ 
Müşavir hekimler: 1 umumi yesin''. Müzik Plakları). 

hadde çık· ... m ve memleket sa-
Dr. Prof.esör Akıl Muhtar Özden. Yine 19.05 Müzik (Kabare 
Dr. Profesör S. Hidayet Serter de P=.J. Saat 19.30 Türk müzi-
Dr. Profesör Hayrıllah Diker. han" heyeti). Saat 20.15 Konu~-
Dr. Mehmet Kamil Berk t' .t 20.30 Memleket saat ayarı, 
Dr. Abra vaya MarmaralL ~ ve .meıeoroloji haberleri. Saat 

İstanbul ve bütün Türkiye o .50 Tfuk müziği. Okuyanlar: Mef· 
gün Atasının sıhhati <erefin.e bü- ·ret Satna.k, Mustafa Çaflar. Ça • 
yük bir -bayram havasile ça.kan- flar: •ecihe Daryal, Fahire Fersan 
d.L. ik Fersan. Kemal Niyazi Seyhun. 

Ebedi Şef; kriz devresini geçir- 'at 21.30 Konuşma. Saat 21.45 
dikten sonra doktorların göster- ~ (Operet aryaları • Pi.). Saat 
dikleri tıbbi lüzum ve istırham- ı,;'üzlk (Radyo orkestrası - Şef: 
lara kulak asmadan devlet i şle - n; •rıt Alnar. Saat 23.00 Son a-
rile meşgul o.mak arzusunu iz- j;fileri, ziraat, esham - taıı-
har etmış ti. Bu maksatla; buzu- buldavo - nukut borsası (lial). 
runa çıkan ma.yet erkanın, baş- bitirdik~ (Cazbant - Pi.) Sa-
vaver, umumi katip ve kora da kiyei şar? Yarınki proırram. 
bil bazı sav lavların çekilmeleri- arada eden:!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!!!!'!!!'!!!! 
ni müteakip gnetelere bakmak yazMıcu··~ığa r ,. ... 
arzusunda bu.unmu~ .hekimle - ~ _ 
rin ist:rhamlarma kulak asma - sanrı 
dan bu emrini yeri.İıe g.etir1mişti. ikinc 

Gazetel-erin birinci sayfaların- katip) BULMA~AMIZIN 
daki tebliğ gözüne ılişince Ebedi yetin . HALLI 
Şef buna niçin lüzum görüldü - mecliS 5 1 7 S 1 10 
i7ünü müdavi hekimlerinden sor- İsmaJ Z H A M A M. 
du .. Aldığı cevap.arı makul ve ı·in.d~ caJ19 T- E p i E; 
yerinde gördüğü cihetle bir şey 1etinı mru-1 - -
söylemedi, yalnız artık raporla- eserler bilhf: T • A T 
ra nihayet verilmesini emretti. zerind~ bir kı.A • ·ş 

İştıe, pazar sababı bütün Tür- . na getirmişti. M_ 8 . K __ 
kiyeyi bir bayram havasile sü- _ 
rur ve hazzın son haddine vardı- D A 
ran: 

MİLLETE MÜJDE 
Baı;hldı tebliğin üçüncü mad

desine «'ünıük teb.iğ neşrine lü
zum kalmarruştir!• kaydı böyLe
ce ilave edilmişti. 

23 Birincitcşrin günü Ebedi 
Şefle uzun uzun konuşmak fır
satını bulan Başvekil birkaç sa
at huzurda ka1dıktan sonra sa -
ravdan &yrılırken aşikar bir mem 
nunivetle yüzünde be:iren tebes
sümü etrafındakilere .iltifat gqs
tel'erek teyit etmiş, Ebedi Şe
fin krizden kurtulmasından do
ğan bu sevincini arkadaşlarına 
da tebliğ etrn · ş, Ebedi Şefi? sıh
hi vaziyeti düzeldiği için Istan
bulda bulunan Vekiller de Anka
ray.a dönmeğe baş amışlar, 23 il.k
teşrinde Milli Müdafaa, Adliye 
ve Maliye Vekilleri o akşamki 
eksrıresle hükiimet merk>ezine 
avdet etmişlerdi. 

Ebedi Şefin .krizi savu,şturduğu 
23 İıkteşrin 938 pazar günü Av
rupadaki siyasi buhran da kıs -
men zail olmuş vaziyetteydi. .3ü
det Almanıarı meselesile baş
lıyan politika krizi Çekos -
lovakyanın Almanyaya ilhakile 
sükfı~a yüz çevirmiş, Çekyanııi 
bir kısmını kendilerine mal etmek 
is.iven .Macarlarla Çekoslovak 
de~ eli uasındu başgösteren ih
tiliıflar Rüten adt veri'.en Kar
ııalatral'ı Rusyasının taazzuviie 
nihayet bulmuştu. 

Zavallı Çek Cümhurreisi Be
neş, Çekyanm ilhakından son
ra Alman tehdidi a'. tında Avru
pa.da yaşamağa imkiın tasavvur 
>trnediği için Amerikaya doğru 
yola çıkmı~tı. 

·İşte ajansların verdiği bu ha -
herler; Almanyanın sert. ve kat'i 
harektleri karşısında Ingiltere 
ve Fransarun eephe alışl sırala -
rmda Avrupada bir harp tehlike
sine ihtimal veren efkarı umu
miye artık Çeky.an:ııı ilhakile şim 
dililı: sükıln bulan Alman meta
libatile bu tehlikeyi savuştur -
duklarma memnun olmuş, 
Ebedi Şefin krizden kurtuluşile 
şiıdolan sulhperver Türk efkarı 

ihtişamile yüksel.en olgun başı
nı, bu başı çerçeve'.eyen emsal -
siz sarı saçlarını takdirkar ba -
kışlarla uzw1 uzun süzdükten 
sonra Galibe doğru eğilerek al
çak bir sesle: 

- Allah icin güzel kadın, de
di. ne yazık ki, benim efendim 
bekar değil... 

İhtivar bunu söylerken Galip 
önündeki genç kadının her adı
mını, her hareketini bülün dik
katile takip ediyor, bir yandan 
da zihninde onunla Peyman ara
sında mükayese yapıyordu. Paki
ze hakikaten •Mı.ıhteşe.ın• sıfati
le tavsif edilecek bir kadındı. 

Onun yanında narin endamlı, 
köroe simalı sevimli Peyman, 
ruhan. fikren. ve bedenen henüz 
olgunlaşmaını>, saf, basit cılız 

bir çocuk hali alıveriyordu. Bu 
kadında etrafındaki bütün yıl -
dızlar, sönük birer nokta haline 
"etiren emsalsiz 'bir yıldız kud
reti vardı, Galip bunları düşü -
nüyor, .ihtiya.r kahyanın geveze
likleri bir .kulağından girip öbü
ründen çıkıyoıdu. 

c .4rkasa var) 

M 

İktisat Harbi, Cept. 
Muharebesi 

İn~iltere ve Fransanııı Erki.nıha.ı·
blye heyetleri ve Ba!;kumand.anhkla
rı, garp cephesinin müstahkem ve 
her iki nmhasua or4uca aşd.amu de
nemezse de, g«illmesi vz.'Bll ,........ .. 

ve çok korkunç telefata malolacak 
Majbıe ~ Siea;frled halları ...,.,...dilin 
sahada topçu düelloları tertibi ne, 
sevk ve JdaresHe meşgul bulrnımak • 
ladlrlar.. 

Londra ve Paris hükiimetlerhı.hı. 

bahriye ve iktisadi a~ nb;~'"• 
rlle birUkte diğer be-nıeri tefkil~·:-
kır.rbln idaUslııde Erkıinuıa.rı.ı ı, 

• Ye keyetlerlnden daha nyao1<1 ~-.. -.. ı·e 
hikim bıılongyorlar. Buıalar d. L. 

1 . ~ı
yacle. harp leva.zmıı imaliJll. • .,.,_ . 

-er.ıa: 
ve cephe ~-erlsindeki halkın ~ine 
ya.rıyacak maddelerin stok tııuıı 
Almanyada bitmesini lemin ile Jd
len husule geürecekleri tnlıllit., 
harbi kazanmak plinıoa göre haree 
ediyorlar .. 

Vaziyeti mılıya11 aad Almant·a » 
keti ve siyasi aiıik.aıl&r taluıiyellerl, 

heyetleri bmıa cöre dahi ietlblrlerinl 
alarak &'OllİJ mikyasta tatbike Jıuır
lıımynrlar_ Alman Wıteıı.ahitle•lnin 
bitaraf devletler gemilerini batırma
ta devımn bmnm bir neti...w.tr. 

İngiltere hükfunetlnl"l 1914 umumi 
harbindeki ablukası, bazı gıda mad

delerini istisna ediyordu. Bu defakl 

abl11ka, ya.buz cepheyi bumak deiil, 

balkı da aç bırak.inak ioin tisnasız 

her türlü llhalit maddesine •· 
lunuyor. 

Bu hareket, Almanyada cayriin 

ni olarak tavsif ve ilin olwıuyor. 

Hl suretle ıiddetu ve cayrUnsani 

bbil t.;lblrlere müracaat edllly~ 

Şimal denizinde İngiltere ılo• 

masına 20 Alman tayyaresinin 

hücumu.. devam ede.cefl §Üpheslz bn 

luan clJ.i:e:r Jıiicumlarla. mühim • 

celer hımıle &"etireblllr. 

Diter taraftan, Amerika Ifariciyf 

Nazın Mister K. Hull İngHtere ao 

nanmasınw şiddetli ablukası karşı 

sınaa bitarafların vazh··etlerint ko 

Jaylaıjlırmak teşebbiislerlne. hükiı • 
metinin yakından ve ehemmiyette a

li.kadar ol4uğuou söylüyor. 

Difer bitaraf hüküme.tıerle birlilı.

te Amerikanm dalı~ ıti<kleili abluka 

yüzili1den İngiltere hükômetine mem

nuniyel&izllk "" leılblrlerlne aleT1ı • 
tarlık hlsterl göstcrmeic başladıkları 
anlaştlıYor. 

Şark ve .cenubu şarki, ceuubi Av

rupada, kara lwduUarıuda. levuua 

ve gula nıaddelcrJ temin edebllea .Al
manya, denizlerde dahi şimdikinden 

müsait vaziyC'te. ikhsa.di ablukanın 

tesir.ini uaıtmak maksadına doğr ... 

süratli ve şiddetli tedbirlerini ill).•lı 

tl:ror. 
MuhaJ!" ve Ne§r.ifaf Dl• 

tenin '4aci, Basıldıi;ı Yer; 
slnde"'tıraf Basımevi. 

mlll 



~ovyet - Alman An
,~ şmasının Metni 

========--·, 1 inci sayfada) 
Yılı 1 Ncında, Alman

=========~·isi Schu -

KO fi 
tiğimiz umumi siyasi anlaşma esası 
ve ruhu uzerinde, Almanya ile Sov
yet Birliği arasında ticaret ve eşya 
mübadelesi münasebetlerini bütün 
vasıtalarile inkişaf ettirmek azmin
dedir. Bu maksatla, iki taraftan bir 
ekonomik program tespit olunacak -
tır. Bu programa göre, Sovyetler Bir

-ı1iği Almanyaya iptidai maddeler ve-
- ____ .,.._.,..,...... ?C .• ek ve Almanya, bu iptidai ınadde-

Cr 
'?re mukabil uzun vadeli endüstri 

H U G N teslimatı yapacaktır. İki taraf, bu e-
----------- konomlk programı, Alman - Sovyet e Say'!fa eşya mübadelesini mazideki a211m1 

_ hacmine vardıracak bir surette inki-

3 K U R U Ş • şar ettireceklerdir. İki hükumet,. yu-
f- karıdaki tedbirlerin temin edilmesi 

1 İNCİ SAYFADA: M. M. <'.gil
(Tefrika) - D11 Pol hali 
Karh Bir K1' Sat bütün 
debi Roman) - ' uygun 
rnaT - Şehir Bıhar eder-

i t)Nctl SAYFADA: B\. !üzumu 
Harple Altının Rolil. an
Osman - Dat&J'Cık: •Ün 
mu Cemal - Notlar: ı.çi_n 
... Alullel - Girllp • l
auıanm: •• - AJlk~\'at
SoD J>llD:ra Baber"...ngiJ-

f tJNctl SABADA: Me>amın -
BIUortn Kllabı"'tı sübut 
(Tetrllla) _ !" takdirin
al _ eeva.-dhsinde, Al-

& iNci SAYl'A'lrllği hükıimet
(Tdrlt rek konsüıtas 

mek'ıır. 
.- Sovyet hudut ve 
.ıesı: 

ra de\•1etinın tasfiye -

1 
JNCI "Almanya bükıimcli ve 

oırliği hükümeti, bu ara
ılh ve nizamı tesis etmeyi ve 

razide oturan n1illiyetlere sakin 
dk hususiyetlerine mutabık bir 

iıı.yet teınin eyleıneği kendilerine 
nzi!e bilirler. 

İk hükUınet, bu hususta aşağıda
Jİ ntaddeleri kararlaştırmışlardır; 

alıle: L - Alman hükümetı ve 
soV!.ıer Blrlltt hükumeti, melfuf 
ııaritaa çizl.lmlş battı sabık Polonya 
arazi.siJe iki tarafın imparatorluk 
ıntnf..&erlnin hududu olarak ief'plt 
ederl~r.'Ju bat. aynı zamanda mü -
temmimdr protokolda da tayin edi
lecektir. 
-D Uk~ tara!, birinci mad-

olan iki taraf fm .. 

K ~nfaaUerl hududunun 
atı kabul ederler. İkl la

. 4JDATa üoüncü devletlerin 
Jtle· 

.c:arı mala.rını reddeyltye -
lık ' 

•~: 3. - Birinci maddede tes
'i'mııı olan haltm g"arblndekl a

e lüzumlu yeni siyasi rejlm., AJ. .. 
.ı hük.imetf tarafından, bu hattın 

rkındalıl arazide Sovyet hükümetl 
a.rafından tesis edilecekUr. 

l\(adde: 4. - Alman lıükümeti ve 
Sovy("t hükmeti yukarıdaki sureti 
a~lli, iki millet arasında dostane mü

ebrtlerin artan bir Jnki:;;arwm e .. 
n bir esası olarak tel;ikki ederler. 
(adde: 5. - Bo anlaşma. tasdik e-

lerek ve musaddak suretler, müm
in oldufu kadar çabuk bir zamanda 
l"rlindt teati olunacaktır. Bu anlaş
a, imz.a~u tarihinden itibaren me .. 
:,·,.t mevkline clrmektedfr. 

NOT: anlaşmada bahis mevzuu 
edilen ta, bUAhare matbuatla 

unacaktır. 

SoV7Ctıer Birlıti Halk Komi-
' M · Reisi ve Hariciye Halk 
erı lolo!, Almanya Haricl-
zırına ataiıdaki mektubu gön

ljtir: 
'iazır, 

rU&mclerimizle alAkadar olarak 
..:ili slze teyit ile kesbl fere! ey-

im ki Sovyet bUk()met~ elde et -

f~in lüzumlu emirleri derhal \'erecek-
ler ve müzakereclrin mümkün oldu
ğu kadar çabuk bir surette başka -
nıp bitirilmesi için her "eyi yapacak
lardır. 

Hürmetlerimin kabulünü rica ede
rim, B. Nazır. 

İmaa: V. M. MOLOTOF. 
Alınan Hariciye Nazarı Von Rib

bentrop da, Molotof'& bir mektup 
göndererek Sovyet Halk Koıniserleri 
Reisi ve Hariciye Halk Koıniserinin 

mektubunu aldığını bildirmekte ve 
Afolotof'un beyanatını aynen tekrar 
ettikten son1·a, mektubunu aşağıdaki 

cü.mle ile. bitirmektedir: / 
Alman hilkt1mcti namına \'e Alman 

hükümetınin emri ile, bu deklAras - \ 
yonla mutabık olduğumu bildirir ve 
Alman hükO.metinin kendi tarafın.dan 
bu hususta li\zım olan her şeyi yapa
cağını size arzederirn. 

Hürmctlcrim, vesaire. 
İmza: Y. VON RİBBENTROP 

İki nuınaralı vesikaya ek protokol: 
Hududt hattının tarifi: 
Hudut hattı, Litvanyanın cenubi 

noktasından başlar, buradan Augw
tovo şimalinde, umumiyetle garp is
tikametinde Alman hududuna kadar 
gider ve buradan da Pisia ırmağına 
kadar Alman hududunu takip eyler. 
Hudut hattı, bu noktadan Astrolen -
ka'ya kadar Pisia ırmağını, burad~ 
Krystnopol'a kadar Bug ırmağını ta
kip eder, sonra garbe döner ve Rava
ruska ve Lubaczov'un şitnalinde San 
ırmağına kadar gider, nihayet bura
dan da mansabına kadar San ırmağı
nı takip eyler. 

RİBBENTROP DÖNDÜ 
Moskovn, 29 (A.A.) - Alınan Ha

riciye Nazırı Fon Ribbentrop, bugün 
Moskova saatile saat 12/30 da, husu
si tayayresi ile Berlin'e hareket et
miştir. 

HAVASrN MOSKOVADAN 
VERDiGİ HABERLER 

MoskoYa, 29, (A.A.) - Ha\'aıi a-
jansından: 

Ecnebiler mehafilinde So\·yet Rus- ı 
yanın, Almanya ile yapacağı teşriki 

mesainin arazi ve iktı:ı;adiyat bakı -
mından kendisine temin edeceği me- 1 
nafi tükeninciye kadar Almanya ile 
beraber hareket edeceği tebarüz etti-

1 
rilmektedir. 

Ecnebiler mehafilindeki mütalea, 
zamanın o;r Japon - Sovyet itilMına 
müsait olduğunu iddia edebilmek için 
daha pek erken olduğu merkezinde
dir. Polonyanın taksiminden sonra 
Çin'in taksim edilmesi için de vakit 
pek erkendir. 

Diğer taraftan Molotof ile Şükrü 

Saracoğlu arasındaki görile:meler, i
ki gündenberi tatil edilnli tir. 

Almanlar mebafilinde Şükrü Sa -
racoğlu ile Von Ribbcntrop'un aynı 

zamanda Moskovada bulunmalarının 
bir tesadüf eseri olduğu beyan olun
makta ise de Von Ribbentrop'un Tür
kiye ile İngiltere ve Fransa arasm -
da.ili münasebetleri bozmağa çalış -
mail istediği kanaati vardır. 

J.IAZAETI 

'4UHAMMEf 
~azan: Ziya Şakir 

liyorlar .. Putperestleri, bu ye
m Pevgamberin zuhurile tehdit 
ed;ııorlardı. Şimdi, Medineliler, 
P..esulü Ekreıni dinler dinlemez, 
derhal Yahudilerin bu sözlerini 
hatırladılar. Hemen bir tarafa 
çekilerek aralarında bir müzake
re yapWar Bu müzakerede: 

- İşle, Yahudilerin bize bah
sc.tıkleri Peygamber. zuhur et
nuş. Demı:k ki, yahudilerin söy
le ıklcri, doğru iıniş. Şimdi on-

1' r lııınu haber alırlarsa, derhal 
g dip bu ~1'ı Peygamber ile blr
l<t ccklerdir. Ve böylece de bi
ı ' oe edeceklerdir . .Şu, halde 

>rdau et l!J:analun. 
~ ~ı ·'l et-

.k 

Tefrika: 45 
bir besaşetle, Resulü Ekrem'in 
önüne geldıler. 

- Ya Muhammed! •.. Sana i
nanıyoruz. Ve senin telkin etti
ğin dine de, iman getiriyoruz. 
Söyle!. .. Müslüman olmak için, 
ne yapmak lazım?. 

Dediler. 
Resulü Ekrem, büyük bir se -

vinç hissetti. Mübarek gözlerin
den yaşlar akara\<: 

- Ben, ne söylersem, siz de 
tekrar ediniz. 

Dedi. Ve &Aır ağır tekbir ala
rak, şehadet getirdi. Sonra: 

- İşte, Hak din.ine girdiler. Şu 
andan itibaren. Cenabıhakkın 
kulu .. ve, benim de ümmetimsi
niz. Bana göstreceğiniz yardım 
ile, Jrendini7.e dünya ve ahrette 
şerefli ı;e !ey.izli meı;tebler ihraz 

Garp Cephesin
de Vaziyet 

(Baş tarafı 1 inci eyfeda) 
bir Alman lsilhkf.m kıt'ası, 

Lüksemburı"un karşısında kiln mın
lakada bulunan Remlch .llasabaemda 
ıatım tortıbatı vücude 
dlr. 

retlrmekte-

Polonyadan l'ttlrllmiş olan birçok 
Alman kıtaatmın Sieifrled hattı ya
kinlnde kamp kurmuş oldukları ha ... 
ber verilmektedir. 

Ltiksemburl''da dün -.at on döri
tenberl Lüksemburg'dan devamlı ve 
şlddelii bir top sesi lşldllrnektedir. 

ALMANLARIN TEBLİGİ 
Berlln, !9 (A.A.) - Büyük Alman 

kara.rgibı teblff ediyor: 
Altı İngiliz harp tayya...,.ı. bu sa

bah Helgoland yaklnlerinde Alman 
deniz kuvvetlerine neU.::eslz bir taar
ruzda. bulunmuştur. Alman avcı tay
yarelerf, garbe doğru dönüşlerinde 

bunların yolunu kesmiştir. Kısa sü -
ren bir muharebe olmuş ve bu alh 
İngiliz harp tayyareslnden beşi de -
ntze düşürütmü!'ftür. 

Garp cephesinde, imdiye kadar ol
doiu gibi kara kuvv<ll.ri faaliyeti 
vukubulmuştur. 

Bir hava muharPbesi esnasında 

Viwemburg- civarında bir Fransız 

tayayresl ve Osnabrueck clvannda 
da bir İng-Uiz tayyaresi düşürülmüş
tür. 

Paris, 29 (A.A.) - 29 Eylıil sabah 
tarihli Franız tebllğl: 

Gece, umumiyetle sakin reçmiştir. 
Ezcümle Sarrebrück'on carbinde, te
ma.Of lut'ala.rımu; faaliyette bulun -
muttur. 

ZELZELE 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

rilen resmi malumata göre zel
zelenin yaptığı tahribatın neti
cesi şudur: 

!Tam Vaktinde Ve Verinde Bir Konun 

i 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
müstacel tedbirleri almakla te~düt 
etmedllf rlbl, timdi 1apılnwıı elıem 
hazırlıkların en mühlmml olan tkh:ta
dl tedbirleri almata da, işte bu de!a 
cıtaracaiı (İktısadi Korunma) ka
nunile baş vurmuş oluyor. 

Para ve onua Yewine lsUhı:oal vası
taı.ı olan llr.tual saten eskldenberl 
harplerin (caa damuı) addedilmek
te idi. Fakat son zamanların harbin
de, lktasat, herhalde toptan, tüfek
ten, tayyare '\'e tanktan daha çok 
kuvvetli, daha çok esaslı bir sllih 
oımuşbır. 

İkhsadlyahn bugünkü harpteki e
hemmJyetlnl defaten anlıyabllmek 

için, Lebislanda sUib patladığından
beri İngllterenln tnttnfu yolu ve 
Başvekil CemberJayn'in mütemadiyen 
tekrarladıiı sözleri l'Ö~Önüne retlr -
mek kJlayet eder. 

Harp başladıfmdanberl İurlltere
nln tntluiu yol, mümkün oldufu ka
dar harbetmemek ve onun yerine lk- , 
tıu.di tedbirler ltUhaz eylemf'kten i

baret ka.lm111tır. 1'-lösyö Çemberlayn 
ise müteaddit nutuklarında. bfoyana
tında bir defa bilf' cAlmanyayı ıltih
la "yJe ezecefl:ı. Ordularımız Alman 
topraklarını böyl ~lğniyttf"ktln 

clbl bir .te:Y söylememiş, yalnız mut
tarlden ve musarren: «Biz Almanya
yı ergeç lktı den boyun f'.tmcie 
mecbur edeceflz• ~Ünü tekrarlayıp 
durmuştur. İna"llia Başvekfllnln Al -
manyayı mailüp etmek ve (HIUe
rlzm) denilen macerayı beşeriyetin ü
zerinden kaldırmak h~ln cövendlff 
yegane ilahın (lkh..,dlyatı tan iba
ret olması .heplmb için ıc'Ok dlkk:ıt 

edilecek esash bir noktadır. 
İngilizlerin böyle düşünmektf' hak

ları da vardır. Çünkü sabık cihan 
harbinde de, Almanyayı slliihtan 2i
yadc nihayet ac bırakmak s:Urf'tile 
baş eimeğe mecbur eylemişlerdi. 

Yoksa hakikati Ulraf etmek Jizım ge-
lirse (nihayf't o harpte bizim de Al-
manlarla beraber oldufumuru unut
mıyalım!) Avu'lt~·anın da, bi~Jm 

de, BuJta,ristanın da topraklarınuz 
yer y~r dUsman lstllisına utradığı 

halde, İngilb: ve .Fransızlar, harben 
Almanyanm bir karış toprağntıı bile 
ayak basamallll$lardı. 

be karq.mıf df',.fllbı, fakat bi.d" tın 

;rıldırım aibl da.llllr.adan dakikaya de
tlfmesl k&J"l'l$1Dda yann bblm de 
harbe surüklenmlyeoetlmlı:I -bulun 
sulbperverlltlmlze ratmen- khnff 
bileme•. Şu halde biz de ne kadar 
sUratıe ve ne kadar esaslı tedbirlere 
bqvul'Ul"!lilak o kadar tsabeUI ve ba
siretli yol tutmut oluruz. 

Nitekim Refik Saydam hükumeti
nin de işin bu ehemmiyetini bihakkın 
takdir ettlfinl, balısettl.tlmb kanu
nun .!\le<'lise derdesti ~"~kolma. ı rös
teriyor. 

Zaten biz de, Lehistan dafdaiası
nm harbe müncer oldufu cündenberl 
«Akılh olan, ku7U ka:ımak için su
samatı beklemez• clbl sözlerle derhal 
ve istical ile iktı.udi ve mali tedbir
ler ahnması flkrlnd" ısrar etmiş, btl
ha!;,sa bazı dairelerimh:ln lüzumsuı: 

maıı;ıraflar yapmasına mini olmak i -
('in, yüksek bir (Tasarruf Şürası) 
teşkili lüzumuna dair mütalealar 
yürUtmü1tük. 

HU.kiımetln ('tkarmak istedltl ka
nunda da lkh~di tedbirleri ittihaz 
tein böyle yükSf'k bir heyetin leştk
küh.i . alihlyeti lst"nmf'kte oldotunu 
ayrıt"a nıemnuniye-tlr g-Orüyoruz. 

'\'alnız erki.nının !'l;ttİY«- kuv,·etlf'
rinl vr ahlik .:;;alıi.betlerlni mlllrtln 
pek ziyade takdir ettlti Refik !'ilay -
dam hükümttinin rtirenmiyttetinden 
emin olsak bu kanonun biraz KtC kal
dılınd:ın siki.yet edecf'tf%. 

Cünkü bu hususta bizim "lbl Bal
kanlı olan Romanya, Yunanistan \"f' 
Bul&'arlstan daha ilk ründen hareke
te &'t-lmhı.ler, mf'mleketlerinde istlh

likl tahdit, istlh alt ~yft, ibra('atı 
te'\"!111 icfn ('Ok ~slı ve koTI·rtll trd
blrler almışlardır. 

Dahilde iktisadi ve mali tedbirlrr 
almakta ihmal etmek l'e lhtlkiira 
meydan vermek yüzünden, cihan har
binde en ziyade feJilete uğramı!;I o
lan millet biz Türklrriz. O acı giınlr
rbı acı hahralannı, bug-ün hükümrtl 
ldar" eden zevatın hepsi de bizim ka
dar bilirler. O cJhf'tle -velev ki biraz 
l'C(' tr ol~- ('lkaracaklan bu yeni ka
nunla, bu giJ:r:C'I vatanın ve onun rü· 
zel yürrkll civaom"rt evJidının sr
Limrtlııi temin i('ln ellerinden ıell"n 

hl"r ~<'ll. fazilet '\'e ft'ragatt nrfisl" 
yapacaklarından ~üphe etmh·oruı.. 

EBUZZİY AZADE 

Veid 

Papa Bugün Nutuk 
Söyliyecek 

'yazan: Kemaleddin Şükrü Tefrika : 44 

Saıc:ilik Eden Dilberler Yezidin Önünde Diz 
Çöküp Şarap Ve Meze Takdim Ediyorlarbı 

Tamamen çıplak vücutlarını 
ince tüllerle örtmü on genç kız 
içeri girdi. 

Bunlar, musikişinaı;!ardı. 
Ahenktar bir surette inlettik

leri utlarına mızrap vurarak iler-ı 
~iler, Yezid·n öminden geçerek 
sedirin sağ tarafında \"e tek sıra 
olarak mevki aldılar. 

Bu ka!Leyi yıne ve bu befer 
daha güzel on genç kızdan mü
rekkep ikinci bir kafile takip et
ti. 

Bunl:ar da tatlı seslerı ile şarkı 
söyliyerek ve keza Halife Yezi
din önünden geçerek sazendele
rin yoanıııda durdular. 

Bir uçüncu kafı.e daha belir
di. 

On genç kız .. Çıplak vucutle
rıni saran ince i)>E'k tüller n uç
larını ellerı Jle tutarak 'e bu tıil
lerı kah açarak, işvebazane hare
ketler! tahrik edıcı rakslar a -
parak e\'Velki ikı knfuenın tam 
kar•ısında ve tek sıra uzerinde 
durdu ar. 

Bu ile genç kız kafilesıni mü
teakip kapal ruan ik ncı kapı da 
eçıldı. 

" mdı buradan da gilmanlar ka 
files: sükun edıyordu. nerde gıi
zel çocuklar varsa hepsi de (Şam
da Halifeye muvafık ve Yezit 
bin Abdü melik Hazretlerine li
yıktır) denilerek hiliıf t saray1-
ma doldurulmuştu. 

Arkalarında, eözalıcı renkler
de kıyın Ilı haf f libaslar \'ardı. 
EU r'J de defiler, ullar çaliarak 
~arkılar ckuyarak resmigçiile
rını yaptılar ve .HaL.!e Yezidin 
sol tarafında mevki aldılar. 

Ycz·t bir <laha el çırptı. 
Bu sefer. açık kalmış iki kapı

dan tekrar kız ve oğlan kafLe
leri iceri dildular. 

Oglanlar, ı.rkalarına kırmızı, 
mavi, turuncu elbiseler giymiş -
ler, birbiri arkasında, e'lerinde 
birer kadeh ,.e birer ~ olarak 
geldiler. 
Kızlar i;;e, ilk gelen kailli!ler

den daha dekolte bir vaziyette 
ve murassa tepsi:er üzerinde na
dıde mezeleor gehrivorlardı. 

Divanhanede hfısıl olan kısa bir 

Ve kendii"ıni genii sedirin üze
rine atarak bağırdı: 

- Habbabe ... Sellame ... Hay
di... Sizi beldyorum. 
Cünbüşhane~ı dolduran yüz -

den fazla oğlan ve caı:·ye, yer -
lerıe dökülmüş, etrafa saçılmış 
mücevheratı kapış;rlarken bü -
yük iki kapıdan iki dı!ber belir
di. 

Bu dilblerden birinin arkasın
da İskendcriye kumaşından ya
pı.mı.ş şeffaf bir gömiek vardı. 
Vücudünün beyazlığı adeta nur
lar saçıyordu. 

Başını ipek bir örtü ;le örtmüş
tü. Saçları şakaklarında halka -
!ar teşkil ediyordu. Zarif burnu 
sedefe, kan R·bi kırmızı dudak -
!arı • aaı. e benzıyordu. Elinde 
ıkuş~üyünden büyücek bir yelpa
ze vardı. Bu yelpaı<;yi kıymettar 
yüzüklerle süs!U kmalı parmak
ları ile sal:ıyor ve salladıkça 
bileklerindekı altı.n b lezik1er 
fo1mşarak kulaklarda manzara ile 
mütenasip pek :atif bir şıkır\, 
hasıl ediyordu. Bu kad !' •. Hab
tıabe idi. 

Yezit bin Abdulmelığin en çox 
Se\'diğl, uğurunda her şeyi, lll{!m
.leket n idaresini bile feda ettiği, 
ve öldükten sonra da ölüsünün 
koynundan çıkmadığı İslam ta
rihinin meşhur Habbabesiydi. .. 
Diğer dilber ise, ) ıne bıritıcisı 

gibi çok ince tuvalet yapmış o
l.an Sellô.me .. ıd .. 

İki cgözde, aheste bir yüriıyüş
le geldiler ve biri sajida dığeri 
solda olmak üzere Yez.din yan•
na .. aedınn Ustune o urdular. 
Haıreti Peygamb<:orin miras 

bıraktığı Hiliıfel postuna İsltım 
Halifes• o· arak çıkmış olan n
dam ohu koca divanhanenin iç'11-
de, yüzlerce kad.n, erkP k carı 
ye ve köle huzurunda kendinden 
geçecek kadar sarhoş, kah Ifab
babenin kih 3ellamenın bo -
yunlarına sarılarak kalemin yaz 
maktan ~eceği &efih hareket
lerde bulunuyordu. 

Habbabe, Haifenin Selliımeye 
fazla . üz verdığini görünce kıs
kandı. Ve güzel sesi ile şu mana
da arapça bir beyit okudu: 

Urlada 2 ev kısmen yıkılmış -
tır. Menemende 2 ev kısmen yı
kılmış 1 kişi yaralanmıştır. Ber
gamada 61 ev ·tamamen harap 
olmuş, 31 ev oturulmıyacak bir 
hale gelmiş ve 262 ev de kısmen 
yıkılmıştır. Burada ölenlerin sa
yısı 5 yaralıların ise 1 dir. Asıl 
ve büyük felaketin vukubuldu
ğu kaza Dikilidir. Burada vuku
bulan zelzelede 627 ev tamamen 
50 ev kısmen yıkılmış, 316 ev de 
oturulmıyacak hale gelmiştir. Ö
lenlerin sayısı 41 dir. 13 ağır 55 
hafif olmak üzere 68 kişi de ya
ralanmıştır. 

İnriliz.ler, cihan harbinin bu ınisa
llnden iyi ders almış oldukları i('in

dir, kl şimdi de Almanları yere ser
mek hususunda tayyarelerin, tank -
larına rüvenmtkten ziyade. tayyare
lerile bomba yerine beyannamr attı
rıyorlar, tanklarını da galiba Fran
sız cephesi gerisinde, garajlarda .yat
lamakla meşıuı oluyorlar. fakat harp 
yapmıyorlar ona mukabil bir taraftan 
Almanyayı abluka etmeğe, iptidai 
maddelerin Almanyaya l'"İrmf'Siue 

mini olmağa çalışıyorlar ve dlfer ta
raftan da dahilde üt sene shrttek 

bir harp icin gayet sıkı ve esaaı;lı ted- ı 

birler alıyorlar. 

Vatıkan, 29 (A.A.) - Papa 
yarın Polonya priması Kardinal 
Hlond i.e Polonyanın Papalık 

nezdındeki büyük elçisini ve 
halen Romada bulunmakta olan 
Polonyalıları kabul edecek ve bu 
münasebetle bir nutuk söyliye -
cek ir. 

1 
sükôtu nıüteakip utlarm ve def-, 
lerin müşterek nağmeleri, kızlı 
oğlanlı şarkı sesleri arasında 
halli hafif yükselmeğe başladı. 

(Aşk alqbm Jtiddtllnden bo(az-
4a öyle bir hararet varkl, bir an sü
lı.flıı ve ra t balma.dığ"ı ielıı bir turlll 
.. rlnllie llllWı&r olamıyor.) 

(Arkuı var) 

İns:l.lterenln bu tarzı harekeli bize 
de ntimune olmalıdır. Vikıi biz har-

Sakilik eden gilmanlarla meze ı 
sunan dilberler birib'rlerini a - ============== 
kiben Yezidin önynde diz çöke
r.ok. içk.rıin haram o'duğunu hut-' 
belerle halka telkin eden İslam 
Halifesine şarap ve meze tekdim 1 !Dcığ<uıed ' 

Hayatınızda Bfr Cok Güzel • 
Romanı bUtlln dünya dlllerlne 

Film Görmüş Olabilirs;niz, 
çevrllml• 25 milyondan fazla 1 

ediyorlardı. 

cYezıt, artık oarhoş olmuştu. 

Fakat: 
basılan Yaşasın Son Bahar ! 

K ÇAK KORSANLAR 
( TOM SOYER"ln müthlf maceraları ı 
Fransızca sözlü ve bütün renkll ) AYRICA: 1 

Şaheseri kadilr güzel - Heyecanlı -
va H•rlkulıfııde bir film görme<llnız. 

FOKS'un en son dünya ve muharebe haberleri 

Bugün ü~~K Sinemasında Buırün saa: 12. 15 ve .2 :.it) da 
Tenzı ı'Hlı ma ıne 

İki Gündenberi LA E Sineması 
Zevke •usayan, dansı •even müzikle me•t olan yüksek bir halkla doludur. Çünkü: 

FRED AST AIRE - GİNGER ROGERS'in En son ve en mOkemmel 
eıerlerl otan 

BRODVAY SERENADI 
Bütün ~ilzellilı ve ihti~amile se•onun ·birinci zaferini yaralıyor ilave: En son METRO Jl'R!'IAL vo R~.!'IKLI M!Kl 

Buiün Saat l ve 2,30 da tenzilaılı halk matineleri 

deceksiniz. 
Diye, onlara dua etli. 
Resulü Ekremin hayalında ve 

saadetli zamanında, kendisine i
man ve yardım etmiş olan (Me
dine) lilere, (Ensar) ünvanı ve
t"i!miştir ... ~'akat bunların iç:n
de en yüksek şeref mertebesini 
kazanan. bu altı zattır ki, isimle
ri şunlardır: 

Ebu Emame 
Esed bin Zeriır 
Riıfi bin Malik 
Avf bin Haris 
Kutbe bin Amir. 
Cabir ,bin Abdullah. 
Bu altı zattan Ebu Emilme, 

Hazeç kabılesnie mensup kullar
dan birinin reisi idi. Ve, son za
manlarda kendi kolu ile, kabile
nin diğer kolları arasına bir ni
fak girmişti. Emame, bundan do
layı çok müteessirdi. Hatta Mek
keye, hem haç etmek ve hem de 
nüfuzlu kimselerden kendisine bir 
zehir ve müttefik aramak için 
gelmişti. 

İşte şimdi, tali ve te&adüf onu 
Resulü Ekremi11 önüne sevk ed&
rek İslamiyet cAmias; içine girin-

ce son derecede sevirun4: 
- Ya Resul8.llah! ... Ben bu

raya, kendime bir hıi.mi ve yar
dımcı aram.aya gelmiştim. Fa -
kat sana tesadüfüm bana o ka
dar büyük bir fayda temin etti 
ki, en kuvvetli bir müttefik bul
saydım, senin müzaherctindcn 
husule _gelecek faydayı lemin ede
mezdi. .. Haç edipte kabil eme dö 
ncr dö'lmez. İslamiyetin intişa
rını kendime ii güç edineceğim. 
Bu sayede, kendime büyük bir 
kuvvet temin edeceğime emi -
nim. 

Dedf. 
Esasen. Resulü Ekremın fik

ri de bu merkezde idi ... Çünkü, 
artık Mekkenin müşrikleri öy
le bir hale gelmişlerd~ ki, bun -
!arın arasında İslamiyeti ser -
best se"best neşre çalı;;mak, im
kan ve ihtimal haricinde idi. O
nun için Hazreti Peygamberin 
bütün ümid·, MedineH!er üzerin
de temerküz etmişti. Zaten ge
rek bu şehrin ve gerek bu şeh
ri ihata eden kabileleri:n tıalkı
ağı.ılbaşlılıkları ve ciddiyctleri
le temayüz etmişti. Bun~ bina-

en, Resulü Ekrem, Emiımenin bu j 
sözlerini meınnuniyet:e karı;ılı
yarak, kendi.si de onlarla bera
ber Medineye gitmek is\edı. 

Fakat, gerek mame ve gerek 
diğerleri, Medinede eskidenberi 
ka~lller arasında mevcut olan 
nüak ve şikaktan bahsettiler. 
Bu mücadele devam ederken, 
Hazret; Peygamberin oraya azi
metıni muvafık görmediler: 

- Ya Resuliıllah!... Bu .sene, 
sen burada kal. Bize, müsaade 
et. Gidelim, senin namına kabi
lelerimizin halkını dine davet e
dıelinı. Böylece, biraz kuvvelle
~lim. Ayni zamanda. aramız -
dak nifak ve şikakı kaldırmak 
için de ııavret gösterelim ... Eğer, 
bu sene zarfında orada bir sü -
kun teminine muvaffak olursak, 
o zaman sen de teşrif edersin. Ve 
artık, serbest serbest, İslam ca
mıasının b~ına geçer, risalet va
zifeni daha müessir bir jekilde 
ifa eylersin. 

Dediler. 
Bu za lar, Mekkede kaldıkları 

müddet zarfında, Resulü Ekıemln 
muhltinden ayrılmadılar. Mekke-

Baş hadım ağasına: 
- Hediye sandığ.nı get riniz. 
Emrini verd ı. Dört klı;inin güç 

kaldırd ğı abanoz ve sadef kak
ma. ı koca bir sandık, Yezidin ku
ruldugu sedirin önüne getirildi ve 
kapağı ~çıldı. 

Yezit. koluna bir oğlan girın~, 
bir elile de meze sunan dillıer-n 
belinden yaka amış bir halde sen
deliye sendei.ye ayaga kalktı. 
ıSanıLı:;:n muhtevıyatıru '·e~k~ 

eden çe~it çeşit nadide mücevhe
ratı birer birer alıp, karşısında 
diz çi:ıken dilberlere dağıtmağa 
başladı. 

Nihayet •oruld.u. Birer birer 
ba.;a çıkamıyacağını anlayarak 
avuç avuç, sağına soluna serpti. 

Bu suretle de istediği gibi ha
reket edemediğine kani olmw; o
lacak ki, şarab"1 verdiği müslor 
yorgunlukla sandığa bir tekme 
vurarak muhteviyatını divanha
nenin ortasına yaydı.. 

nin müşrikleri bunları fikirlerin
den caydırmak için çok çalıştı
lar ise de, muvaffak olamadılar. 

Bu, beş on gün temas müddeti 
zarfında, Med ·fK'lıler İslamiye -
tin ruhuna mükemmelen ırıüfuz 
ettııer. Resulü Ekremden, bir -
çok eller bellediler. Ondan 
sonra, gelecek haç mevsiminde 
buluşmak üzere, gıerek Hazreti 
Pe'·".amher ve gerek diğer din 
karde~~erile veda ederek çıkıp git. 
tiler. 

İSLAMiYETJN MEDİNEDE 
İNTİŞARI 

Bu altı z.at, Medineye avdet 
eder etıneL derhal iil! başladılar. 
Emin oldukları ilostlaruıa.. R<su
lü Ekrem !Ne nasıl tan.tşttklarını 
ve andan ıı;ıı;ıl feyiz aldıklarını 
.anlattılar. Onların -kalplerinde 
de İs!Aıniye.te karp bf l:Ük bir 
ask ve iman uyandırdılar. 

ni zam.anda Hıızerç kabılesi 
Evs kabilesi arasınd sene -

rdeııberl devam eden .nifak ve 
dali kaldırmak ~in bütün kuv- ' 

v~\Jerile ça\Jitılar. 
c rlta•ı 1 r) 

İkt, üç ründür, bakıyorum, so • 
kaklarda şapka "'· yele.il ia pek klm
ae kalmadıtı gibi, birçokları da 
Dllrd.esiilrrt, muşambaları. hatta pal
toları sırtlarına cec;inni ter. Bele 
dün i.•nbnl, hava ttibarlle d."ill dt 
kılık kıyafet clhetindf'n tam bir klf 
nıanzara..sı gösteriyordu. 

Alh ay yar:dır, Iözlere palı; kabak 
tadı ve"'11 ('ıplak kadın bacakları ise 

kaç giındiır tamamile kayıplara ka
n b. Fakat ·apkalar, )'elt-kler, mu
şamba1ar, şemsiyeler, pH'deıııiler, 

hele paltolar ve corapl:ırla kışı bu 
kadar ('abuk ve vaklt.lilz c"ttrmek ls
Uyenlerln, sanki bu kadar aceleleri 
neden' Daha durun baka1un nhu, 
hf'nüz Sonbaharın yarı. ına blle rel
medlk, daha, ('ok ılık hatta . ıcak ve 
cüzet l'Ünler l'Örecetlz. Daha m11$DJU· 
b. bll~ çıkmadı; daha Kasınu bil" 
ilııniimlizc1e bir ha71l oman Ye 7ine 
önümüzde tem ku-k &'ÜDIBk, en
fes ml enfes bir P•riınna ya
zımız var. Daha dotrusu fstan

lıehuı ...ı en clisel menim!, "" 
•üzel zamanı şimdidir. Yani tam bo 
rünlerde ve bugünlerden sonra re
lecek etuz, kırk gün içindedir. Slıı 

ba.llmarın öyle bll11enblre orlalıiı 

.llaplıyan bir, iki &"iilılük muvalıkal 

MriD!lie- 8h bakmayın aankl tam 
..... ~ •ll>i. helvaetlorm tahin 
helvalarını kalıp kahp trı&'ihlara 

dlzmelerine .. sl.z bakmayın re('en ve 
wellti yıllardan artakalm... birta
kım T&ta'ın ve tapon kışlık ('orap ve 
tan.lliların ~portalarla yollan kap -

lımalarrna .. 
Vi.kıi. bütün bwalar. hep kı · a1i.

meUcrJdlr; lakal biıı daha henU. 
Sonbaharın ,·arısmı l>Ue bulamadık. 

Daha Jıerui.z sab•hlan, Ollelerl, ak -
.. ınları İstanbul kırlarına, cö terden 
~er yer . Ur yalıyor. Daha durun ba
kalım, ne oluyorsunuz? 
İstanbulon fahri ve tabii •tC'e sa

M'ndeleri olan slvri.slnelr.ler blle hr -
nüz fasıllarına blr nihaJ·et vermedi • 
ler; hattı nihayet Vt"rmek delil bili· 
kls mevsimin, havaların ıeıatetlnden 
bu ~on l't("tlttde et n3ıenlnfm Sılıloak 
fasıllaruı. btr kat daha haraTPt '""r
dUer. Öyleyse: 

- l"aJ D "°Dbahar! 
OSMAN CE'.\lAL KAYGJLl 



SAYFA 

SPOR 

Yarın Yapılacak 

Lik Maçları 
Beden Terbiyesi İstanbul Bölıesi 

Futbol AjanJıiından: 
Taksim Stadı: 

Şışli - Yeni Yıldız saat ıı. Ha
kcnl Ba:.ri Bütün. Yanhakemleri Na
ci ve lbrahim Sungur. 

Sülcymaniye - Kasımpa$a saat 13. 
Hokem Halit Galip Ezgü. Yan ha -
kemleri Rılkı Ak.say ve Sela.mi Ak -
kol. 

Beykoz - Vefa saat 15. Ha.kem İz
zet M. Apak. Yan hakemleri Ne:ı:et 

Şarn1an ve Rahmi. 
Beşlklq e1adı: 

Dt!nUnpor - Eyüp saat 11. Hakem 
Refık Osman Top. Yan hakemleri İs
nıaH Dik.men ve Şevket Yörük. 

Hi!Al İatanbulspor saat 13. Hakem 
Feridun Kılıç. Yan hakeml,fri Ruşen 
ve Sami. 
B~ktaı - Topkapı saat 15. Ha -

kem Tarık Özeren&in. Yan hakemleri 
Fikret Kayral ve Sabohattin. 

Fenerbahpe 111&41: 
Alemdar - Kale saat 13. Ha.kem 

Bahaeddln Uluöz. Yan hakemleri 
Fikri ve Ziya Atlet. 

Fenerbahçe - Galatıaaara;y saat 15-
Hakem Şazi Tezcan. Yan hakemleri 
Ahmet Adem ve Adnan Akın. 

Sıile,.......q.o Stadıı 

Anadolu - Davutpaşa saat 11. Ha
kem Sami Açıkön81. Yan hakemleri 
Rifat Vurıun vo Turgwı Öztufan. 

Altınordu - Fener Yılmaz saat 13. 
Hakem Eıref Kutlu. Yan hakemleri 
Reıat Erte ve Bekir Erkanlı. 

Anadolultisar - Galatasara;y saat 
15. Hakem Necdet Gezen. Yan ha -
kemleri Necdet Akkan ve İbrahim 
Sevin. 

Maçlar lam aoatlnde başlanacaktır. 
7ek••''"D ve hak.emlerin ona •öre 
sa.hada buivnmalan Wımdır. 

2 - Takımlar stadlara on sekiz 
kişlllk liste ne ırlreceklerdir. 

S - Geeen sene verllmif olan fo • 
tofraflı serbest dohollye varakaları
nm hükmü kalmaı:nıştır. Alakadar -
Janu bölKe merkez.inden yenisini al
maları teblli olurnur. 

4 - Genel Direktörlükçe tetkik e
dllmekle bıilunan lisanslar bölı;eml

ze &'tlinclye kadar klüpler lsimlerinl 
JL"ite-lerle verdikleri JdmancıJarmı oy
natabileceklerdir. Ancak makabli 
klüpçe vukuu muhtemel herhaqi bir 
itirazın tahakkuku takdirlnde hakla
rında yapılacak muameleyi tlmd.iden 
tekabbıil etmşl a:yılaeaklardır. 

5 - Klüpler böll'ede mahfuz mu
aaddalr: listelerini Perşembe, Cuma ve 
Cumarlell &unu almaia mecburdur
lar. 

Atletler Gittiler 
Onuncu Balkan oyunlarıına iş

tirak etmek üzere Atinava lavet 
edilen atletlerimiz dün hareket 
etmişlerdir. 

Bu kafileye beş idareci refa
kat etmektedir. 

B~ ~ .§ A 
ANKARA 

28·9·939 

1 Slerllıı 

100 Dolar 
100 Frank 
100 Lird 
108 İn!çre Fr. 
100 Florin 
100 Ranmark 
10-0 Betıra 

JOO Drahmi 
100 Leva 
100 Çek Krona 
100 Pezeta 
100 Zloti 
100 Penfli 
100 LeJ" 
100 Dlnu 
100 Yen 

En -i• En Jllkan 
5.%4 1.%4 

UB.7825 131,3475 
Z.96 Z.9775 

29.355 
18.94?5 

29.7752 
19.867 5 

100 İn« Krona SU05 11.3775 
100 Ruble 

ESHA...,I ve TAB .... İLAT 
Muamele olmamqtır* 

- Eğer müsaade ederseniz, 
muayene edevim, dedi, şöyle bi
raz geri çekiliniz. 

Eğildi. Mis Bagge'nin hareket
siz kolunu tutarak, nabzını yok
lad:. Sonra göz kapaklarından 
bırını kaldırarak altını muayene 
ederek, etrafındakilere döndü. 
Sa i>~ yetlı bir tavırla: 

Damarı çatlamış, dedi, ben 
bu ışte bir cinayet görmüyorum. 

Ha 1buki Gidlay o fikirde de-
ğ"ı 

Hayır, hayır! Şimdı şurada 
b cınayet ışlendi, dedi, belki 
s'- n fıkrı~izde olmıyabilirim 
d okt r' Faka, b ~ cirayet karşı
sınd~ bu urıduj!u __ "z muhakkak
tır 

D '.tur Marabl tekr.ı k al.
n· Çul ı. 

SATIŞ İLANI 
lstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan : 
Zeynep tara!ınd~n Vakıf Paralar İdare~inden 22837 ikraz No. sile borç 

alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun öden
memesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına ehlivukuf tarafın

dan (892) lira kiymet takdir edilmiş olan Kocamustafapaşa'da ve mahaHesin-
de kayden Balıkçı Kegork \'e mahallen Balıkçı sokağında eskı ve yeni 3 
No. h sağ tarafı Kegork hanesi ile Telego:s hanesi bir taralı l\1ehmet Emin 
hane ve bahçesi, diğer tara !' ı 5 No. Jı hane ve tarafı rabiı yol ile çevrili bir 
bap k!ı.gir evin evsa! ve mesahası aşağıda yazılıdır. 

Zemin kat: Karesiman döşeJi ve mermer musluklu ve merdiven altında 

helfı.sı bulunan taşlık, zemini taş dös;eli içinde sarnıç bulunan mutfaktır. 
Birinci kat: Bir aralık üz.erine camekA.n bölmeli iki odadır. 
İkinci kat: Bir sofa üzerine iki yükü olan bir odadır. 
Cçüncü kat: Bir sofa üzerine bir yük ve bir dolap ve bir oda mevcut 

olup önünde zemini çinko duvar kort.uluklu taras vardır. 
Bahçesinin etrafı duvar ve tahtaperoe ile çevrili olup içinde bi kuyu var

dır. Binada elektrik ve havagazı tesisatı varsa da ceryan yoktur. Binanın 

beden duvarları k3gir ve içi ahşap olup tamiı·e muhtaçtır. 
l\lesahası; Umum sahası 49 metre murabbaı olup 29 metre murabbaı bina 

&eri kalanı bahçedir. 
Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkuhin tamamı açık 

arttırmaya konmu~tur. 

1 - İ;iibu gayrimenkulün arttınna şartnamesi 2/10/939 tarihinden itiba
ren 937 /388 No. ile İstanbul Dördüncüİcra Dairesinin muayyen numarasında 
herke.sin görebilmesi için açıktır. ilanda yazılı olanlardan faz.la maJOrnat aJ
mak isteyenler, i~bu şartnameye ve 937/388 dosya No. sile memuriyetimize 
müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya ietirak için yukarıda yazılı ltiymetin % 7,5 nisbetinde 
pey veya milli bir bankanın temmat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124). 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla diler alAkadarle.rın ve irtifak hakkı sa
hiplerinin ıayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair o
lan iddialarını işbu i!An tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbl

telerile birlikte memuriyetim.ize bildirmeleri icep eder. Aksi halde hakJan 
tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen ıünde arttırmaya iftlrak edenler arttırma şartnamesini 
okumuş ve lüzumlu malümat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve 
itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 2/11/939 tarihinde Perşembe günü saat 14 ten 16 ya 
kadar İstanbul Dördüncü İcra memurlulunda üç defa bağırıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen klymetin % 75 
ıini bulmaz veya satış isteyenin alacağına ruçhanı olan diğer alacaklılar bu
lunup ta bedel l.lunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakJarının mec
muundan fazlaya çıkmazsa en çok arlbranın teahhildil baki kalmak 'ilzere 
art•rma 15 gün daha temdit edilerek 17/ll/939tarihinde Cuma günü saat 
14 ten 18 ya kadar İstanbul Dördüncü İcra memurluğu odasında artbnna be
deli satış isteyenin alacaiına ruçhanı olan diğer alacak.Warın bu gayrimenkul 
ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en ç0k artb
rana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmene ihale yapılmaz ve satış ta
lebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisJne ihale olunan kimse derhal veya verilen muh-
1et içinde parayı vermezse ihale kararı fe:sholunarak kendisinden evvel en 
yüksek teklilte bulunan kimse arzetmiş olduğu bed~Ile almağa razı olursa 
ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün müddetle arttırmaya 

çıkarılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen gün
ler için % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın memuriyetimizC'e alıcıdantahsil olunur. (~1adde 133). 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını yir
mi senelik vakıf taviz bedelini ve jha1e karar pullarını vcrn1cye mecburdur. 
Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellfıliye n.•!:anindcn mütevellit 
belediye rüsumu ve müterakim vakıf icare~i alıcıya ait olma),p arttırma 

bedelinden tenzil olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte İs
tanbul Dördüncü İcra Jtlemurluğu odasında işbu iHin ve gösterilen arttırma 
eartnamesi dairesinde satılacağı nan olunur. (7883) 

Teknik Okulu Müdürlüğünden: 
4958 lira 80 kurlış tahmin bedelli 19 kalen1 Alfıtı tersimiye 16/10/939 Pa

zetesl günü saat cl4• de ihalesi yapılmak üzere açık eksiltmeye konmu:ştur. 
hk teminat c372• liradır. İsteklilerin ilk teminatı yatırmak, şartname ve nü
muneleri görmek üzere eksiltmeden bir gün evveline kadar okula müracaat-

ları. 

İsteklilerin mezkür günde eksiltmenin yapılacagı Yüksek Mühendis Mek-
tebindeki komisyona gelmeleri. •7860> 

Şehir 

Tiyatrosu 
30/9/939 Cumartesi 
akşamı saat 20.30da 
ROMEO - .TÜLYET 

• İSTİKLAL CADDESİ 
KOMEDİ KISMINDA 

30/9/939 Cumartesi akşamı 

Saat 20,30 da 
İKİ KERRE İKİ 

Pamuk Fiatları 
Ecnebi memleketlerden pa -

muk ve pamuk iskartası takple
ri olmaktadır. Ziraat Bankasının 
namuk mıntakalarındaki mal al
mağa başlanması fiatları 37-39 
kuruşa kadar yükseltmiştir. 

Kanun! Mümessili ve Neşriyat Di
rektörü: A. Naci, BasıJdıiı Yer: 

Son Telinf Basımevt.. 

Zabıta Romanı : 46 
Ben koy_duğum teşhisin, 

salahiyeti olmayan adamlar ta -
rafından cerhedilmesine taham
mü' edemem. Cinayet fikrinde 
ne diye ısrar ettiğinizi söyler mi
siniz? 

Siv'I müfettiş! 
- Evet, dedi, söyliyebilirim. 

Mis Bagge biraz ·sonra bize fev
kalade ehemmiyette bazı ifade ı 
verecekti. Onun böyle ifade ve -
receğini bilen birisi arava karış
tı ve Misi her ne pahasına olur
sa olsun, söz söykmckten alı -
koycu,. 

Müfet'iş başını salladı: 

- Ne yazık ki, vak.t kaybet -
t•l( dedı, halbuki bütürı hakikat· 
le ı Öğrenmek için daha on da-

1kika kafi ge!eçekti. Sizden rica 
ederim c!JkLoı ölüviı bir daha 

' -r' •• 

Londra ve Parisin en meşhur 
fabrikalarından gelen 

BAYANLAR 

için M>n moda ve yüksek 1antazi 

MUŞAMBALAR ve MANTOLAR 
Beyoğlunda BAK.ER mağazaların

da te~hir edilmek ve gayet müsait 
şerait ve ucuz fiaUarJa saWmakta

dır .. Çeşitler tükenmeden evvel 
ihtiyacınızı şimdiden temin ediniz. 

Eminönü Nüfus Memurluğundan: 

Eminönü kazasının Karrıki Hüse
yin Çelebi mahallesi Bahçe sokak 3 

hane 44/63 sicil nüfus defterinde ka

yıtlı Mıl:ır kızı Agavni'den 1323 de 

Adapazarında doğmuş Vartuhi bu 

kerre ihtida ederek İstanbul Müftü -

lüğtinün 28.9.939 tarihli ve 793 sayılı 
belgesinde İslam olduğunu ve adı da 

(Yegane Selma) tesmiye edildiği Hfuı 
olunur. 

muayene ediniz. O _yakt ekadar 
ben burada bulunan bazı kimse
leri isticvap edeceğim. Pek iyi 
kabul edersiniz ki, şu dakika şu
radakilerd(!n hiçbiı;-inden şüphe 
etmiyorum. Yalnız kimlerin da
ha evvel, kimlerin daha sona 
geldiklerini öğrenmek lazım! 

Ve ilave etti: 
- Evvela şu cesedi içeriye gö

türelim. 
Doktor Marabl de buna muva-

fakat etti; dedi ki: ı 

- Polisin kendi noktai nazarı
na göre serbest harekt't etmeğe 
hakkı vardır. Bu za\•al!ı kadı • 
nı daha içeriye almakta bir mah 
zur yoktur. 

Mis Bagge'yi kucakladılar. Ön
de ba~rahip olduğu halde, içeri
de günah çıkartılan yere götür
düler. 

O sırada Derek Rikardo en ya
kın bir sandalyeye çöküverdi ve 
el'le vüzünü kapstnrak 

- A !ahım, b r kurbn:: daha! 
Ded. 

Mira lav Dctmar RJ<ardo) a ters 
ters baktı Meri merhamet!~ ka
rı.şık b r nefret hiss içindeydi. 1 

l KD A M 

Mantarlı Muşambalar, Stor
lar, perdeler ve sair her türlü 

TEFRIŞAT 
levazımatı, Beyoğlunda BA
KE~ mağazalarında her yer
den müsait şartlar ve ucuz fi-

atlarla satılmaktadır. Beyaz B D N ı G 
eşya dairemizde haseler, ya- aş, iş, ez e. rip, Romatizma 

3~ -- EYf,CL 1939 

Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUÔU 

T.A.Q. U,74 m. 11111 .... ti Kw. , 
T.A.P. 11,71 .._ HiS lleo. H ır.w. 

1611 DL 111 Keo. U~ lltw 

tak çarşafları ve yünlü yatak NevralJ"i, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 
iirtülerinin fiatları kıyas ka- Saat 13.30 Proırram, v,• muzlii 
btr.. etmez derecede ucuzdur- icabında günde 3 ka,e ahnabillr. saat ayarı. saat 13.3.• ·saat aya-

30 E ylı11 Cu martı•,.keı 

lar ve rekabetten iıridirler. ı Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz (Gelln Havalarında••' haberıerl 
dJ Yaver Atamar .atizik (Karı'i'ık 

- - - - - - ket saat ayar- as Muzlk Plikları). 
İstanbul İkinci İcra Memurluiun

dan: 
------------------------------ haberleri. c .. ram ve memleket Cla-

mü.r:ifl • c&t 19.05 Müzik (Kabare 
zlk cs,~"I.). Saat 19.30 Türk mU~i-S. Kunter: 

Alacaklı Nalınm bir kıt'a emre mu- lstikl81 Lisesi Direktörlüğünden: o.§iP~~~~~:;f1~;:~;~ 
harer senetle alacağı olan 65 liranın 1 b baret Satnak, Alustafa ç-•ıar. Ça _ 

İstanbul Birinci Vakıfhan 46 nu
marada: 

ı - Bütün sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek ta e e -
maa masral tahsili hakkındaki 3/11/ 'anlar: Yecihe DaryaJ, Fahire Fersan 
938 tarihli takip talebi üzerine gön- kaydına devam olunmaktadır. etik Fersan. Kemal Niyazi Seyhun. 
derilen ödeme emrine verilen meşru- 2 - İstiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. Saat 21.ao Konuşma. Saat 21 .

45 
hata nazaran ikametgAhmızın meçhul Adres: Şehzadebaşı Polis Karakolu arka". Telefon: 22534. tik (Operet aryaları • Pi.). Saat 
olduğu anlaşılması üzerine icra ha- .;. Müzik (Radyo orkestrası • Şef: 
kimliğince ödeme emrinin 20 gün 

1
an[erlt AJoar. Saat 23.10 Sou •-

müddetle ilAnen tebliiine karar ve- ••••••••••••••••••••••••••••••• Ru~rlerl, :ıJraat, esham _ tab-

~~::~ ;~d:~:n~:~a:ı~:~:~~: 1 1 s TA N 8 u L BELE D 1 y Es ., N DEN 1 ;~11~:~:.;k n(~auzıb:=~~ı'.:ı~~ 
bulunmanız ve bu müddet zarf.ında 

11 

!erde), ~!·°' Yarınki prosrım. 
istenilen parayı dairemiz veznesine • 
;yatırmanız IAzımdır. Yine bu müddet •iil - PL) • 
zarfında icranın geri bırakılması hak
kında ait olduğu makamdan bir ka
rar getirilmediği takdirde cebri icra 
yapılacağı ve mal beyanında bulu -
nulınadığı halde icra iflas kanunun 
76 ve 337 inci maddeleri htikmünün 
tatbik edileceği cihetle 938/4779 sa
yılı ödeme emrinin tebliği makamına 
kalın olmak üzere ilıinen tebliğ olu-
nur. (20736) 

ZAYİ ŞEHADETNAME 

14.8.324 tarih ve 1173 numaralı 

Eczacı Fakültesinden aldığım şeha -
detrıamem 17 MarL 939 tarihinde 
mağazamın yangını esnasında zayi 
olmuştur Yenisini çıkaracagımdan 

eskis in in hükmü yoktur 

Basan Depo~u Sahibi 
Basan Ahmet 

Şişhane Karakolu ile Atatürk köprüsü arasındaki Yolcuzade caddesi için 
lüzumlu olan 100.000 adet parke taşı kapalı zarfla mübayaa edilecektir. İha
le 6/10/939 Cuma günü saat 15 te Daimi Encümende yapılacaktır. Muham
men bedel 12.000 lira ve ilk teminat 900 liradır. Şartname zabıt ve muıame
ıat müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya 
mektuplarile hazırlayacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 e kadar 
Daimf Encümene vennelerL (7537) 

Beyoğlu Tahsilat Müdürlüğünden: 
Nikola Mcdoviçin hazineye olan malümelmikdar borcundan dolayı Beyoğ

lunda İstikl:ll caddesınde Tokatlıyan oteli nam ile maı u.f bina dahıhndeki 
muhtelifülcins 53 adet masa, 93 adet rnaruken ~ndalye, vantilfltör, buz do-
lapları, aynalı paravanalar, kumaş sandalyeler, piyano el işlemesi avı.ıeler, 

büyük halılar, rnanıken ve ktınıaş kanepeler, Frijd<>r, dondurma nıı::zkıneleri, 

para kasası, tuvalet masa.lan, ı1e aynalı gardroplar, kırmıZl kumaş salon ta-
kımları ve buna mümasil diğer lüks e~ya 2/10/939 tarihine rastlıyan pazar-
tesi günü saat unda mczkUr binada ac:ık arttırma suretile satılacaktır. 

Talip olanların mezkür gün ve saatte mahal1indc bulunacak olan icra 
heyetine müracaaUarı ilfuı olunur. •7849.t 

- Galata Rıhtımı 45 Numarada ----c:ı· 
HANS WAL TER FEUSTEL MÜESSESESİ 

Kara ve 
Tiplerdeki 

Deniz Aşırı Beynelmilel 
Emtianın Memleket içine 

E üyük Nekliyat ile Ağır Ve ~.ususi 
N.ıkil ve Aktarmasını Deruhde Eder. 

Posta Kutusu: 1436 - Telefon Merkezi: 4-1-848 Telgrof adresı: ALSTE.R, Bütün dünya 
ve Avrupanın Münakale ve hudut Merkezlerindeki en tanınmı' nakliyat 

müesseseleriyle irtiJ..ıat ve münasebetleri vardır. 

Limanları 

iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Arap sabunu 
Benzin 
Gazyağı 

Cinsi 

Muhtelif elektrik malzemesı 

Mikdarı 

3000 Kgr. 
40000 • 
16000 • 

91 Kalem 

Mulıamen bedeU 
Lira Kr. 

420 
8000 
2360 
1967 40 

% 7,5 temi. 
Lira Kr. 

31 
600 
177 
147 

50 

55 

Ekslltmenin 
Şekil Saati 

Açık eksiltme 
Kapah zarf 
Açık eksiltme 
Açık eksiltme 

14 
15 
16 
16,30 

I - Şartnameleri ve müfredat listeleri mucibince yukarıda cins ve mikdarları yazılı 4 kalem malzeme hizala
rında gösterilen usullerle eksiltmeye konmuştur. 

11 - Muhamen bedelleri muvakkat teminatları eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
III - Eksiltme ll/X/939 Çarşamba günü Kabataşta levazım ve mubaya:ıt şubesindeki 

pılacaktır. 
alım komisyonunda ya-

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - Benzin münakasasına girecekler mühürlü tekli{ mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası mak

buzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme saatinden bir saat evvel mezkür ko
mjsyon başkanlığına makbuz mukabilinde vcnneleri diğer eksiltmeye girecekler % 7,5 teminat paralarile yukarıda 
adı geçen komisyona gelmeleri iHin olunur. (7676) 

·ı----- Saraçhanebaşın<la - Horhor caddesinde -------·· 

Kız 

Erkek HA YRIYE LİSESİ Yatılı 

Yatısız 

Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına baş;onmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren 
baı,> lar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binadawr. Yatısız talebeyi nakletmek için 

mektebin hususi otobüs servisi vardır. Telefon: 20530 

Kilisede bulunan diğ:erleri de 
ne olu.-oruz gibi biribirlerine ba
kıyorlardı. 

Miralay umumi süküneti bo -
zarak dedi ki: 

- Yine sinir meselesi! Dedi. 
Bu iştıı hep bu uğursuz şehrin 
havası sebep oluyor. Bir zavallı 
kadın kalp hastalığından ve ya
hut kalb sektesinden ölüyor. 
Sonra hepimiz bu ölümü bir ci
nayete hamlediyoruz. Doktorun 
sC\" ledi.~i s?zlerde büyük hakkı 
var. 

Derek Rikardo gözlerini kal -
dırdı. Yüzü sapsan ldesilmişti. 
Elleri titriyordu. 

- Bu hakikaten bir cinayet
tir, diyordu, bunu siz de biliyor
sunuz. Burada bulunan herkes 
bundan emindir. 

Bir ,.,apas dd~a geldi: 
- Susunuz, susunuz! İşte po

lis! Diy bağırdı. 
Gidlay elinde not defteri, ki

liseYe kım~in kimlerden evvel 
gırdiğini araştırmağa 'başlamıŞ
tı. 

Avinckn yarım saat evvel gel
di.ğı anlaşılan zangoç k lisede o 

sırada kimsenin bulunmadıkını 1 
söyledi. 

- Bundan emin misiniz? 

1 
- Etllinim diyemem. Fakat kim 

seyi görmedim. Benden evvel bi
rısının bu kanapelerden birinin 
altına saklandığını zannediyor
sanız, buna hiç ihtimal vermiyo· 
rum. 

Miralay Detmar sordu: 
- Kalb hastalığından ölecek 

dereceye gelmiş zavallı bir ka
dını korkutmak. kanapenin altı
na kim gelip te saklanacak? 

Gidlay başını salladı. Dedi ki: 
- Bence Mis Bagge'nin ölümü 

onun yapacağı ifşaattan korkan 
bir şahıs ile alllkadardır. Kati
lin bu işi hem de evvelden en 
küçük teferrüatına kadar hazır
ladığı da anlaşılıyor. Taammüt 
o kadar ince hesaplanmıştır ki, 
cinavet tabii bir ölüm olarak 
<'Österilmek istenmıştir. Belki 
ben aldanıyorum. Fakat hiıdise
lerin bu kadar biribirine bağlı 
olrnasını:ı hikmetini de inkar e
demem. Şimdi soralım, zangoç -
tan sonra kinı geldi? 

Gidlay sert bakışlarını haziru
nun üzerınde dolaştırdı, bilhassa 
söz söylemekte tereddüt göste
ren Dusburi'ye dik dik baktı: 

- Yoksa siz misiniz? 
- Evet ... Zanederim ki, benim, 
Zango.,; ta bu ifadeyi teyit et

mişti. 

- Ben Mister Dusburi'nin iba
det saatlerine son derece dikkat 
ettiğini bilirim. 

Gidlay bankerin ismini, adre
sini yazdı. Sonra sıra ile orada 
bulunanların hepsinin de adres
lerini aldı. Bu iş bittikten sonra 
not defterini cebiı:ıe koydu. 

Zan'!OÇa sordu: 
- Kiliseyi sabahky in kaçta 

açıyorsunuz? 

- Biz kiliseyi° hiçbir zaman 
kilitlemeyiz. 

- O halde bu vaziyet cinaye
ti büsbütı.in kolaylaştırmış de -
mektir. Şimdi burada bulunan -
!ardan hiç kimsenin söyliyecek 
bir sözü var mı? Madem ki. yok
tur O halde sizleri şimdilik a
lıkoymıyacağın•. Hepiniz serbest-
siniz. 

(Arkası var) 

berJeri, zir!::..._ _ _ _ ~ 
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SOLDAN SAGA: 

1 - İlkbaharın ilk 
Alfabenin blrincl harfi 
Buidayın öfüdülmıişıi. 3 
blşmlş balık satan. f - Böd. 

~ 
.)' ~ ...... 
ZI ~ 

-r.da. " 

nevi. 5 - Edat. 6 - Beyaz -
bedn bir harf • Arapça buraya Sel! 
7 - Köy orkestrası! 8 - Kar • ~ 

ncaiı &örünce - San •at. 3 -
9 - Altabeden bir harf - I' 
kl yalak - İşaret sifatı. 10 
ten önce relen. 

YUKARIDAN AŞAGI 

1 - Durmadan yazm 
rapça su. 2 - Meşhw 

doktor ve mütefekklrhıJn 
3 - Kesm bir - Fran&ı.ca ,Ja ~ 

Bir harf. 4 - Bir harf • Alafriıl 

deftı. 5 - Ecnebi bir tnsan i'4111i 
san izasıodan biri • Bir hart fi ~ 1' 

m1%1 dai - Tavlanın notası. f 
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rapça su - Bi.r kuş. 8 - Biı rf 

Bir edat • San'at - Arapça ~u. &" 
Eski mekteplerde taJebe bakan, m> 
bassır - Bizi doğuran - 81.r harr. 10 -
Bir harf - Az pişmiş: yumurta. 

• __ T_A_K_v_l_M_v_e_H_A_V_A_, 

CUMARTESİ 
30 EYLÜL 1939 ~ • 

9 11DCU ay 
Blcri: 
Şaban: 

Gün: 273 E71 
1358 Rumi: 

,_ 
18 Hnır: 

Günq: 
Öile: 
İklndl: 

5.54 Akşam: 

12.0f Yatsı: 

15.23 İmsak: 
~;;; ,-
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-BAVA VAZİYETİ 

Ye Uköy meteoroloji istasyonun • 

dan alınan malômata l'Ôre ha\·a yur• 
dun bütün bölgelerinde kapalı \'e yer 

yer yaiışh geçmiş, rilZ&'irlar ~\kde· 

nlzJn şark kıyllarlle cenup doğu..o;un

da cenubi, Egenin eenup kısımların• 
da garbi, diğer bô!gelcrdr şimali is

tikametten orta kuvvf'ltr, Eiede kuv
vetlice e. mlştir. 

Dün hava İstaullulda kapalı ve lr: 

ğ:ışh ce('mi"' ve Neşr.cy,Jmalden A 

yed e4 o:aci, Basıldıit 'rtf; • 
at 14 ı~Tllf Bas.unevl. • 
Jdl. S' 
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