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ALMAN ORDULARI HOLANDA HUDU_DUNDA ,. 
- " S. SARACOGLU Belçika, Holanda Hükümdarları 

Sulh T avassutunda Bulunuyorlar 
PARTİ GRUPUNDA İZAHAT YERDİ İtalyanlar ~lmanya Belçika Hükumetine 

HARiCiYE VEKili 

Sovyetlere ihtarda Bulundu, Bitaraflar 
Müşkil Vaziyette Kaldılar 

Çatıyorlar 
Meclis Bugün Toplanıyor 

• • 

Sigfrid'de Yer Olmadığı için Alman Ordu-

Meclıste Tasdık Edılecek Komintern'e 
ları Holanda Hududunda Tahşid Edilmiş Ankar_a Muah~desi. BugünlSinyor Gayda 

ateş püskürüyor Holanda Hududu RESMi Kral Leopold 
Vilhemine 
Mülakatı 

Ankara, , (A.A.) - c. B. Parlisl -Büyük Mlllel 
MecllsJ grupu bucün «'7/11/939» öfleden sonra rebı ve .. 

ı, kili Seyhan Meb'usu Hilmi Uran'm riyasetinde top-

1 landı. 

( Bar:iclye Vekili ŞükrÜ Saracotıu bizi alakadar eden 

1 
son dünya ba.dlseleri ve durumu hakkında. izabatte bu .. 

\
, lunmuş ve bu meyanda bazı hatiplerin suaUerine de 
. cevaplar vermiş ve Dariciye Vekilinin llabaU srup 

heyetince tamamen tasvip olunmuştur. 

B.umamede dahili nizamname mueJbince her içtima 

senesi bidayetinde müstakU grup izasile birlikte gi.%11 

, reyler seçilmesi lktiza eden yedl kişilik ha.ysiyet diva- ı 
' nının seçimi vardı. ~ 

Bu se~m yapı1mış ve tasnifin uzııy8""ğı anlqıl-

makta neUcenln heyete bildlrllmesl için yarınki Çar-

şamba günü saat 14/30 da grup lçtl.maı yapılmak kara-

rlle riyasetçe celseye nihayet veriimlştlr. 

Ankara, 1 (İkdam Muhabirinden) - Büyük Millet 

MecU.si yarın (Bugiin) toplanacaktır. Bu toplantıda. 

Türk - İngiliz - Fransız muahedesinin umumi müza-

kerestnln yapılması ve Hariciye Vekilinin siyasi vazi

yet bakında beyanatta bulunması mahtemeJdir. 

Ölt'endlllme göre Türk - İngiliz - Fransız mua-

hedesi müstaceliyet karan ile yannki Meclis toplantı-

sı.nda tasdik olunacaktır. 

Boma, 1 (A.A.) - Kominlernin 
Avrupa. ve Birleşik Amerika. devlet~ 
lerbıe ga.rip bir hitabesi, başlığı al • 
tında Gıornale diİtalia gazetesi, Vir-

Boyunca Alman 
ginla Gabdanın Komüııist icra ko ~ T k 1 y 1 v 1 d 1 mltesine şiddetU hücum eden bir ma- an a r 1 g 1 . 
kalesini neşretmektedir: 

İtalya Hariciye Nezaretinin sözcü
sü, bu makalede komintern'nln Al -
manya, İngtltere, Fransa ve Ameri .. 
kayı hiçbir fark gözetmeksizin em -
peryallst gayeler uğrnnda. barbet -
mekJe lttiham eylemesin" hayret edl-

Almanya Bitaraf Devlet
leri Elde Etmek istiyor 

TEBLiG 
Anısterdam, 7 (A.A) - Belçi

ka KraLnın Hollanda Kraliçesi 
Vıı.!helınine'e yaptığı ziyaret mü
nasebe iyle aı;ağı.d~·ki resmi rel>
liğ neşrolunmuştur: 

Bütün dünya için ağır ilkibet
ler hazıriıyan şu anlama, ve gar- 1 

:ııı Avruı:ıada muharube bütün 
sidde'j1e henüz başlamamışken 
sesimizi bir kere daha yükselt -
meyi bir vazife telakki ediyoruz. 

Uzun Müzakerelerde 
Neler Görüşüldü ? 

Balkanların 

İstikbali 
Bulgariatanın da da

hil olacağı bitaraf ve 

A 1 m an Tayyare 1 eri yo;;.: ~~~~:~~~:..~Ü·:::::; 

İskoçyaya Hücum Etti SOVYET 

Par(g, 7 (A.A.) - Diploması me
balili, Alman kıtaatının Hollanda. ve 
Belçika hudutlarında. talıaşşüd etmiş 
bulundukları ve AJmanyanm kendi 
mena.f'iine muvafık blr hattı hareket 

!Uibaz etmel~rl iı;in bu iki memleket 
üzerlnde tazyikte bulunmakta oldu
ğu bir sırada Belçika. Kralı ile Hollan
da Kraliçesinin yekdiğerlne müla.kl 
olmalanndakl ehemmiyete işaret et
mektedirler. 

Bir müddet evvel, muharipler, 
ildKane bir sulh için emin ve ma
kul esas~an tetkik etmekten imti 
na evlcmiyeceklerin.i beyan et -
mi<J.ercli. İntibaımız şudur ki, ıbu
,gün:kii şartlar içinde sarih şekil-

(A.rkası 3 iincü sayfada) 

Faris, 7 (Hususi) - Belçika 
Kralı Leopold, La Haye'e gitmiş
tir. Kral ile Ho:ıanda KrnliGesi 
Vilheınine arasında cereyan e
den kı:ının;ma gece yarısından 

(Arka.<ı 3 üncil sayfada) 

Fon Papen Dün Geldi, 
Ankaraya Hareket Etti 

ı"Türk-Alman ticaret itilafının bir 
an evvel yapılmasını istiyoruz,, 

Papen Köseivanofla Bitaraf Balkan Bloku 
Etrafında Mühim Görüşmeler Yapmış 

aulhu tutar bir birliğin 

Balkanlara 11direcefi ni

metin heaabı yoktur. 

Yazan: Şükrü Ahmed 

Balkanlardaki siyasi faaliyetin son 
gilıı#r içinde arimll} olduğuna şüphe 
yoktur. Alman büyük elçisi Fon Pa
pen'ln Sofyada tevakkufnndan isti
fade ederek Bulgar Başveklll ile bir 
buouk saat başbaşa. görüşmesi her
halde boı yere dei;lldir. 

ıı.yni zamanda, Jtalyanm Balkan .. 
!arda büyük bir gayret sarfetti(I de 
&'Örülmekte olduğu ' gibi Balkan dev
letleri arasında. da bi1bassa TürkJ
ye • İngiltere - Fransa ka.rşllıklı mü~ 
dafaa. paktından sonra diplomallk 
fııa.liyetlerin · artmış olacağı tabiidir. 

Dünyaıun h:ila. vahim bıidiselere 

gebe oldui'u ve daha. ne gibi sürpriz
lerin ge~t!bileceg1 belli olmıyan bu 
devrinde 8allı::anlaruı istikbali hiO 
şüphesiz sulbü muhafaza. edebilme-
nin tedbirlerini en salim mesnetler-
le takviye edebilmeye bağlıdır, Bal
kanların herhangi bir karışıklığa ma-
ruz kalması, tecavüze u,j:raması, 

beklenmedik bir barbe saha olma.~n 

muhakkak ki, dünya. için daha. va -
hiın, daha zalim ve behemehal umu .. 
miJeşerı bl.r harbe yol açar ve insanlık 
sana ve nerede, nasıl biteccii biUn .. 
nıiyen ka.nıı bir mücadeleye maruz 
kahr. Bunwı içindir ki, Balkanlarda. 
sulhth\ ve stat1ikonun muhafazasının 
g'"-~k bt1 ya.rım adamnın sakinleri, 
gcreı. bütlin Avrupa için büyük e
bemnı\~etl vardır. 

Balkan.,rda 8 u]bu ve statükoyu 
muhafaza. '"'"'bilınek te, biziın kanaa
timize göre ~.., şeyin başında bizzat 
Balkan dev\eU 'oin; yani, Türkiye -
Romanya - Yun"-,tan - Yugoslavya 

Bulgarista.nıo '- . ve rfledır. Bunların 
fi!i ve karşılıklı. he 'iti gil1ügı.şten, 
menfaat tezadın dan ~"' ... bir suret-

te tesis edecekleri duruı:. . .. 
1 ki ~ samımı 

münasebat pek kolay ı a . 
lho sadık, fakat icabd>ılarat 

ve su .. ıc. her 
türlü harici mudahale ve B'ıı .. 
k ıJamıya JDuktedlr bir u 1 
arş teşekkülüne iınk3.n vtt. 

blokunun .. .. .. cudü 

İngiliz Filosu İle Alman Tayya. 
releri Arasında Bir Muharebe 

I.ıondra, 7 ( A.A.) - İsk.ocyanın 
şimalinde Sbe(land adaları üze -
rinde Alman tavvareleri uçmuş
tur. Dafi topları ateş açmış ve 
QCJk yüksekten uçan tayyareler 
'bufotlar aras.nd.a kayıbolmuş .ur. 

Londra, 7 (A.A.) - B:rhriye Ne 
zaretinin bir ~ebliğine göre, bu 
sabah aralarında iki Polonya tor-

pitıosunun da bulund·uğu hafif 
İ:rugilıi.z harp gemileri şimal deni
zinin cenuıbunda Almaın tayyll!re
leri.e ça.rpışmı.ştı:r. 

İngi1iz gemilerine hiçbir hasar 
olmanl'~tır. Düı;manın zaıyiatı ma
lı1m deı!ildir. 

Lond~a. 7 (A.A.) - İıııgilfa tay
(Arkası 3 üncü sa:vfada) 

Almanlar Neler· 
Yapmak · stiyorlar? 
Romanya Ve Yugoslavyadaki 
Ekalliyetler Meselesi Büyüyor 
Beigrad, 7 (A.A.) - Am'anlar 

Yugoslavyadaki ekallive 'eri ü -
zt<rin<le tazyik yaparak bun arı 
AJ•manyaya muhacerete teşvik et
mektedir. Alma!ılar •Tek millet, 
tek Almanya, tek Füıhrer• paro-
1asıru ta>ıvan gizli byannameo -
leı- dağı'maktad•r. Bu beyanna -
me:eroe Führerin kendiı:er!ni 
beklediğini, Almanyanın şerefi 
ve büyüklüğü için onlara ihtiyaç 
()kluğu yazılıdır. 

Yt'"osl ·vyedaki Alınaneara be
raber < 1,,u2 geliremiyerek:eri eŞ 
yayı satmdarı tavsiye olunmak
tadır. 

Bükreo 7 (A.A.) - Umumiıye>l
le iyi haber alan R-Omanya matı
filı.erine göre, Romanyada·ki Al -
man _etaasın n Almanyaya gön -
derilmes .ne dafr ıiup, ekalliyet 
o.rgani.zasyonu komisyonu Nazi 
şef.eri tarafımdan ileri sürülen 

(Arkası 3 üncü sayfadaı 

• ' '' - " ' r ı ' 

Lord Ha lif aks Dün 
Bir Nutuk Söyledi 
İngiltere Hariciye Nazırı Mütte
fiklerin Davasını Müdafaa Etti 

Böyle bir bal ve te<;..~kkulun vu 
(Arkası . üncü ı:-ıyfada., Yazısı 3 üncü 

qijKRli AIJMED ı. Sayfada -------------------

BULGAR 
Münasebetlerinin inkişafı 

Sulhun Muhafazaaına 

Yardım Edecekmiş 
Sofya, 7 (A.A.) - Sovyet Rusyanm 

yenJ Sofya sefiri B. Lavrentiev, Kral 
Boris'e 11imadnamesinl takdim et .. 
mesl münasebetile bir hitabe irad e
derek Sovyet Rusyanm iki 1nemle .. 
ket arasındaki siya.si, iktısa.di ve 
.liültürel münasebetleri inkişafa maz
har etmek için Bulgaristan ile leşrl
ki n1esai etmek ve bu suretle Avru
panın umumi sulh davasına hadim 
olmak azminde olduğunu söylem.iştir. 

Ayni mebafil, Brüksel hükU.metine 
şayet Hollanda tıe müşterek bl.r mü
dafaa plinı kabul edecek olursa bu 
hareketinin dostınh münafl leliikkl 
edileeeğlnln diplomasi tarlklle lbtar 
edllmş oldutwıu istihbar etmlşllr. 

Parls, 1 (A.A.) - Brükselden bu -
raya l'e1en haberlere göre Polonya 
harbini ya.PDWJ olan Alman hücum 
kıt'alan Hollanda hududu boyunda 
bulunuyorlar. 

Almanlar bunu iuh için, mez'kfır 

kıtaatı Slegfrled hallı lstlbklimlannıı. 
J'erleştirmek !mkimnm bulunmadıh
nı ileri sürmektedir. 

Bu kıtaat arıısmda mühim mıktar .. 
da. tank fll'kalan da bulunmaktadır. 
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= 
sene evvelki bir aşkı canlandırdl. 
Kulaklarımda bır("m bir ses 
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= Diye haykırdı. Birdenbire yjrmi 

beş yaş gençleştim; bahcede oy
nıyanlara daha dikkatli bakı.un. 

s=' Gözlerimin önünd e ka.çanı kova- _ 
lıyan aşk tecessüm etti.. Benden . _ 

~- mütemadiyen ka.ean Selma, o hır-
:-: çuı, o çapkın, o şub kızJ sanki ya-
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Bitlerle ırörüş

mek üzere BerJine 
rtden Almanya.nm 
Ankara Büyük El

"l.si Von Pape:n zev
cesi ve kızı ile dün
kü Semplon eks
presi ile şehrimize 

celmiştir. 

Papen garda. Al-

man serarct ve 
kon5olosluk erkinh 
Alman kolonisi ta.
rafından karşılan

mı!;itır. Elçi carda 
Alman ba.'Şkonsoıo .. 
su Dr. Toephe Ue 
unın müddet rö .. 
pöşnıUştür. Papen 
beyanatında ezcüm
le demiştir ki: 

- Seyahatim 
haltkmda söyliyeeell: 
sözüm yolctnr. Harp 

(Arkası 3 üncü 
sayfada) Fon Paven'ln dün Sirkeci Garında ah nan bir resmi 

Ri 
Demek Çare Yokmuş ... 

Fransız mütefekkirlerinden Dr. 

Guslave Le Bon'on, Parls'te 1928 de ı' 
yani bundan on bJr sene evvel basll

mış olan «L'evolution aatuelle du l 
monde» adlı eserlni okurken Fransız 
ricalinden M. Albert Sarraut'tnın bir 
llonferansı üstünde durdum ve hayli 
Aho•Ond'ôim_ 

Bay Sarraut, bundan on bir sene 
önce dünyanın bugün arzt"ttiğl man
zarayı görmüş ve anlatmış. Aşaiı 

yukarı ş~Je dem.ek istiyor: 
1tEğer devletler biribirlerlle anlaı::-

mıyac?k olurla tarihin en müthiş 
(Arkası 3 Uncu sa~·fada) 
.. ıi..iı.lııl&~ZET SEDBR 



SOYUK TARİHİ ROMAN : e 

G NÇ MAN ve gidişleri 
Yazın: M. Sami Kar•yet İzmit-İstanbul Şehir Meclisinin Dün 30 Sabıkalı 

Sadrazam Lolo Mehmet Paşa Pek Seferleri ... . 13 Yaşında 

Dost Ye kom:;u hüku
met Bnşvekili Sovyet 
Rmya'dan fili yardım 
ve müdahale bekleme
nin imkaoıuzlığım gö:ı: 
önüne koymuş bulunu
yor. 

Büyük Yorohlıklar Göstermişti Yapılamıyor Yaptıgı Toplantı Bir Hırsız 
Hunun lçın vermJıı olduğu reyuı is ve ııaluot zaman idi. Nüfuz altmda 

:Mlkameti filen sabit ol.sabile. inat. bnlımmap mahJn')m olan padişaha o 
hem de ltar=casma, çocult<aııma hlılül etmif bulunuyordu. 
ınat ederek re7inin icabını derakap Bütün bu Lırlldakları çeviren bir 
•<ra ettirmekt= kendisini. alanıazdı. qi idL O da, MAiı Ji'inız Sul-dı. 

Divaıııla ŞeyhüU.U.m Sun'ullaA e- Mab Finl& Sultan Dervi§ Pqay~ 
tend ile ıu-:ıtannda geçerı bır m!ma- Hoca Mustafa efendi vasıluile elde 
"aş.1 bu hal. pek güul ta."ı-vi.r eder. et.mişti. lı!aksadı ııayet basitti. Lala 

Sadrazam Lala :\Iehmet Paş, pek Mustafa Paşa gibl tek rey sahibi b~ 
11tıyı k Y! ti 'ıklar göstenniş, .Macar.is- sadrazamı İst.aııbu!da nuzaldaştınp, 
tan ~lerm· düzeltmisti. Avustw:vayı kendi ben.desi olan Dervif Pqayı ma-
ıılhe lalip eylemı:,.1.i. Bu müzalı:ere- kamı sadame ıetirmek ve bir biçi -

ilin bir hayli UZ&lrtöşı melhuz idi. Bu mine get.Uerek Dervif Paşa vasıl.asile 
d~ sadrazaının ordunun başında bu - Veliahd şehazde Mustafayı Sultan 
lunma.sından ileı·i gelecekti. Ahmedi tahrik ederek katıettinnek. 

Ç'iinkü; bir çok nakarat İstanbula Lala Mehmet ~ bu yollara kat'iy-
ar?.O!unmak, iradesi alınmak llzımdı. yen yanaşır takıından defi.idi. İşin i-
Malyyeti şahanede ııerhal işlerine .,._ çlnde kadın parmap vardı. Halboki,. 
kır adaı:nlar yoktu. Bunun için bazı Slıltan Ahmet işin farkında değildi. 
ııılıalar ters cevaplar celi7ordu. Padişah, sadrazamın hastalığına i-

Bilbusa, 11.Jacarlarm bize ıru:l'ille- nanmzyor ve kat'iyyeıı sefere Ç>laııak 
n ea l>ü7ilk kuvvetimizi leşkll eUi&f ür.ere Uııküdara PÇmeoİlli inde .,.u.. 
halde, İst.anbulda, divan18.lide1 saray- ;yordu. 
da bunu bakkile takdir edrmiyodar- Padişahın bu iradesi.ne kibyUl va-
dı 111.tasile Lala Mehmet Paşa &Ü&eJU 

Lala Mehmet Paşa, bi.r taraftan bir ariza yazdı. Ve halini anlattı. 
yanlış tel..ikk.ilere u:ıhaJ vermeyip A- Sultan Ahmet, bunwı üzer.i.De em-
vmturya müsallhası maddesini bir myeti ettiii bendelerindeo kapı qa-
an evve1 bitirmel4 di,ğet" taraftan kes- smı Sadrn7.amın ı::arayma yolladı. 

bi ehemmiyet eden Anadolu. kıyamı Kapı ağası, S-adraDmm huzuruna 
ıle İran ~aht Abbasın taarruzuna vardı. Paşanın bitkin ve bec taratı 
karşı tedabiri lhımeye tav~ o • tut.mu bir hale ıeldi&inJ ll!<d!i. 
l ınmak üzere İstanbula gelmeğe lü- Ve, sadrazanun bu acı.klı haline 
•U»ı görmüş ve podlşalıtau lziıı ala - göı yaşı döktü. Derhal Sultan Alıme-
nık: gelmlştl. di.n yanma dliııd!l. vı.ııwı. hali oöyle-

Likin. Lala Mehınet Paşa gibi afif,. ce anlattı: 
Justakim, muktedir bir ı.atın kurbü - Padişahım'. ada sözüne u.ic;io iti-
padişahide bulunması Kaptan De17a mat edersiniz! Mehmet pa~a ölüm 
Ckrviı Paşanın Qine &elıniJ'ordıL döşeğinde yatıyor .. Hiçbir tarafı tut-
Padişnhtn mizacını bilen bu paşa, muyor_ N""tizill inmiştir. Bel.ki de ak-

buJlııı ve tabasbusu ile çabucak ve- ~ma kadar fevt olur .. 
ziı· ve k.apatn paşa olınuşu.. Am.n.1a Kapı ağasınm bu ı;özleri Sulhta Ah-
kanaat ebniyar, sadrazam olmak .ev- met iizerinde hiçbir tesir yapmadı. 
dasında. idi. Bu sebep~e .'Sadrazamın Padişah şöyll' mukabele etti: 
rran ı:e!erine serdarlık ile sevkDJun- - Ne ehemiyeti var .. O gidetw

1 

ınas! lü:zumunu padişaha ciılioe ar-- yerine bir digeri gelir. 
zelmşlti. Kapı ağasının anettiği gibi Lala 

N;hayet: padh;ahı kandırdı. Ve, Mehmet P- sabalım vefat ettL 
Sultan Ahmede, bu [ik:rini irade şek- Ve, bu wretle Hatice Vah Firuz 
imde ""drazam Mehmet Paşara tel>- Sultan Derin bir ne!e1 aldı. Çiinkü, 
1 ıg etli. cenazeden dönüp Ten;aneye gelen 

M ~hrnet Paııa, bu iradeııin -- DeTviş Paşaya mührü ııadaret , • ...u -
:-.ebeL::·i.zliğini~ vahametini izah etti. miştl.. 

Zaten kendlslnio ne mf:italealarta İs- ttçüncü gün divamn S-dı-qda, hu-
ranbulda kalmak istedlğini ~ledL zum htlmayunda olacağı halckında 

Gı1ç hal jle dü.zelebilm.iş olan Ma - erkana emır ve davetler geldi. Top -
carlstan ve Avusturya l;i1erinln vaha- landılar. Padişah gelip makam.ına o-
ıuel kesbedeceğinl bildirdi. turdu. Hemen söze başladı: 

Hatta, bu fikirlerini kemali samJ .. - Bu sene em.rl sefer gayet geç 
·;ııyetle padişaha arzederken galeyanı kaldı. Hwrusan -zahire tedariJcine çare 

hissıyat ne ağladı. Gözlerinden Yat· kalmadı. Bana öyle celıyor ki, bu se-
lur bopndL ne mülıinım.at tedariki iktifa edip ..,_ 

llalbuki; """".amm btı bali pad~- feri gelecek seneye talik etselc dalıa 
h •. t~ir yopmadı. Hemen İrana sefer iyi olur. 

li.ı!lile çadırının Üsküdar tarafına Padişahın bu sözleri divandaki vü-
Kuru.lma.sı hakkında bir irade ile ce- zıerayı ~ Lala Mehmet Pilfı& i-
v;ıp verdi. çin iki gün eV'\'"el İran sd"eriDe ha -

Sadrazam padı:şah1n verrlig:i irade • rek.et ıetmeoi zımı:unda LW.ü.sle şiddet-

~e mukabele etmedi. Ve uten ede - li iradelerde bulunan padişah bugün 
ınezdi de. Çüııkü, derhal boynwıu. Mleor ısöylüyordu'? Seferden ·vazgeçi-
·ururdu. yordu. Mühimmat yc.ık:;uzluğundan ve 

!Y!ebmel paşa, padlşahuı huzw·wı - zahireden dem vuruyordu. 
dan ç1lctı. Zavallı adam evine lider Çünkfl, sarayda bnldaklar çevril • 
gıtmez kederinden hastalandı. V~ n.il- mişti. Hoca Mustafa efendi ve Hatiee 
7.Üf isabet etti. Hiç bir tarafı tut.maı: Ma.h.firuz Sultanlar padişah Üzerinde 
•lldu. İşin burada kalrntyacağı haya
tının artık eanu ,ıeldiği aşikir idi. 
Sadrazamın hastahgıru Sultan Ah

nıede haber verdiler. Ve, halini an
lattılar. Pad iıohın verdiği .-abt fU 
oldu: 

- 'T~anız ediyor •.. Yalandır. Bir 
ıw ""'el Üsküdıtta geçmelidir. Yok
sa, kellesini uçunırum. 

Cünkü, Kaptan Derya Dervif ~ 
Padiş;ılu tekrar iğfal etmişti. Ve, Sul
tan Ahrnede şu yolda söylemlJU: 

- Efendimiz, Lala ?\:dımet Pa.
lrulunuzım hastalığı yala.ııdsr. 

Derviş Paşa, o günlerde !'17ıım1 re-

derhal tesir yapmışlardı. Mademki, 
Lala Mehmet Paı;adan kurtulınıışlar
dı. Şimdi, Derviş Paşanın Sadrazam 
olmaı:>ile sefere gitmesi lilz.wnsuzdu. 

Sultan Ahmet, derlıal fikrin.i değiş
tirmişti. ııaraydan aldığı tesirle cilva
.ııa celiı> üç g!in evvelki iradeler.ine, 
llD'al"lanna rağmen büsbütün aksi o
lan sözler söylemiştir. 

Bütün maksat, Den,;, paşayı sa
darete cetinnek, ,.... • ...., Mustata71 
ortadan kaldırmak, Hatice J4&hfiruz 
-mıı yegane phzadftıi Genç Os· 
mmı 'ftllahd mevkiine eetirmktL 

(Altamvar) 
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KADIN DOKTbriU 
Nakleden: Selimi izzet 

Ge:·ç kırdın konın,mtey'ordu. 
N~ uZJ. ~" munt.zamdı. ı 

BJ:drr>bire b".:>;ı'! kalrlı.ııdı. İnce
cik .lto!iunun ucun<la ufac'k eli tit- · 
r.iyon:iu. Krnı.i.klı omu:ilannın or
tasında lbıışı narin ve zaif, yüzü 
wPıın. göz.ler' :nereliydi. 

&>ma lıeni.Jz aftı .... ıruyordu, fa
kat boğazından bir .hıçkı.nk dü
güm'enmiışti. 'eı-,.\'.k ise l(özya.ş
lan 1ıoşa.lacaktı. 

Henüz ag-...anııyordu a:mma., ibü
w:n J;ıeıiliğinin ağlamakta olduğu 
ıınl.a.şıJ.ıyordu.. 

Uı:un k.iq:ıl.kli, yeşil ~ini 
ok>ltlora <,"eY.İıl"dİ. 

9 numaralı hasta iri Y""lil göz
lü, 'UZt1Il kııvı.rcık k.irpikıli. derili, 
elemli 'bir kıadındı! 

Birdeıılbiıre -pişman oldu, üstü
ıne vazife değilken neden bir ha
yata karışı:nlJl!ı? Neden bu yaiban
cı kadının e;ranna daJınıstı? 

Bi.inmiyen bir hayata .birden
ıbiire girmek, y<ııbancı büyük bir 
şehir or:aısıııda reıhbensiz kalınak 
kadar mW,küldür. 

insan ne ya-pacağını, «ıe:eye 
gideceğini, hangi yo:u takip ede
oeJ(ini kestiremez. 

Doktor Fikret Alın şaışailmn+ 
1ı. Şimdi ne yapacaktı? Müsek

ba 

Uğur Vapuru Havuza 
Alındı, Başka Vapur Yok 

İki Azanın Mecliste Son Defa Bakkal 
Yazan: ETEM tzZET BENlCB 

Dükkanını Soymuş 
Denizvollan )dareı;iıııin Uğur 

va-puru İzmi-te 'lıa:reket ~ sı
ra<ü: .rıhtıma çarpmış ve tekne • 
sinın birkaç saç levlhası yerinden 
oynamıstır. 

Kalıp Kal. 
mıyacağı Görüşüldü 

İs1ııınbul Şehir Meelisi dün tut>- 1 
lıınnqtır Ruznamenin en mühim 
maddelerini, tramvay, elektrik 
işletmesinde vazife alan Dr. E
tem Akif.e, Avukat Ekrem Turun 
ilci vaz:feden ha.lJJgisin.i tercih e
deceğine dair yapılan tekl.if._er 
teşkil e:.ınekteydi. Etem Akli, şe
hir meclisi azalığını bırakı}"Or ve 
işW .menin sıhhiye heyeti re.i&
liğinrlıl k ~ı kabul ediyordu. 
Ekl'em Tur ise bilakis ~~etme -
deki vazifeyi istemiyor, ı;ehir mec 
iliğinde kalmayı kabul ediyordu. 

m">. Etem Akilin şehir !nEclisi 
azalığmdan çekfınesi-oe muvafa
kat olll!llllllll'tur. Fakat Ekrem Tur 
mecliste kalmak is~iyordu. Ham
di Rasim, inli.hap yııp:ldığı esna
da Ekrem Turun İ9<!tmedeki vıı
z:J'eyi kalbul etmem..si icap etti
ğini söylemlş, Vali ise: 

SuJtanahmet birinci sulh ceıı:a 
malıloemesi dün şayanı dikkat bir 
küçük h:rsızı muha'kme etmiş -
tir: 

Saıhabe'.tin isminde bu~'ll!llm\ suç 
hı 90Cuk 13 yaşında o:masma rağ
men .şimdıye kadıa:r 30 aıulıı.elıf 
hı.rıı•zlık Yaı>ml'Ş ve bu sure4i.e 30 
sabıkası olmw;tur. 

S~el Batnkill lılololof, aon hafla
ıun eıa çok koDJlf&D diplomatı old.w. 

K...,. ve d.n nıeaıleketln Baf'Vl"kili 
--.. yuJ düı:ıki natka De S.nctle?"3 
hal ve istikbaldeki hattı hareketıerinl bir 
ı...re ela.ha kail eimel<Je zl.lıiıılerdekl 
son isı.tfhamları da aydm1atımıt ot ... 
ınaktadır. 

Bunun ü:ı:erine vapurun bı<re
keline mii6aade e&miyera yol
cuları çıkarılmıştır. 

Liman feııı. heve'.i vaırunı mua
yene ederek tamiri için İstinye 
ha:vULar.na göndermiştir. İda -
renin elinde vedek vall'Ur bulu • 
namadı~ndai't Pua~nkü ve 
dünkü İzrnİ't postaıiırı yaıpılama
m~.ır. İzmit ve İstanılıul arasın
daki yolculu.it yal.ruz tn.ne kal
mıştır. 

ViLAYET -
Yoksulları Koruma Cemi-

yeti Toplanlısı 
VilaV'!'t yoksulları koruma ce

rniy<!lli dün vililyet parti binasın
da. toplanmış, bıı sene fakir çocuk
hra yaoıJaeak yaTdlın haklruıda 
kont>;<;ulmuştur. 

BELEDiYE 

Halda Yalnız BaskUI 
Kullan.lacak 

Haıldeki ınutavasstı kantarcılı
ğa son verilmiştir. M.allar vaJnız 
baskülde tartıla.ca.ktır. 

Bira ş:şeleri 
Bıra s~leriıne ih'ilsa t iı;leri 

müdilı-~üğünün dıamgası vuruı!-a -
caktır. 

Sömikok Fiatlan 
Sömikok fiırtlarmda mtilcir ya. 

pıld•ğı .belediyeye iıh'bar edilmiş
tir Belediye ik:tısat iışl<!ri müdür
lüğü meınurlaın piyasada te'. ki
kat --a-paıc:dctır. Tetkika'.m ,..,re -
ce"i netice DahLiye Velıa:e.tiııe 
:bildirileeektir. 

DENiZ 

Fransız Vapurlan Sefer
iere [ aşladı 

Eylül başında harp başlar baş
lamrız sefer:erini !atH eden. Fran-1 
sı:ı: j'Qlcu vapurları Akdeniz li- l 
manlari.Je linııı=.mız arasında 
tekrar işlemiye ba.ş::ım~ır. 
Llmnnlarınuzla Suriye, MIBa-, 

Cezayir. ve Fransız imana..-ı ara
sın.da muntazam yolcu seferleri 
yaıu:aoaktır. 

Siridetli Fırtına Olacak , 
Ankara, devlet meteoroloji is

tasyonu dün a-ıikada.r1ara Mar -
:mara ve Ege deıı.izleriııde ş'.drlet
li bir cenup fırtınas.ı olacağını 
lbi.ld~t.ir. ~ile.re ihtiyaJtlı 
davr.anm.aı· an tavsiye edilmiştir. 

Çam lt.Utükleri 
A.nbarlısahilierinedemzdenmü 

him ırükr.arda 'kereste ve çam kü
tükleri geJtıiştir. Gümrük muha 
faza teşkilatı tarafından muha
faza altına alman bu mailanıı. 
fırtınaya tutulan bir ııemideıı de
nize düstiiğü sanılmaJct.ad ·r 

tulmak için ihastabıtlocıyı mı çağı
racaktı?. 
Nasıl olduğımu kendisi de oek 

farketmedeıı konuştu, sorclu, du
daklarından kelime'.er C::lkü.ldü, 
soruverdi: 

- Bir derdimiz mi var? 
Bu &ÖZ bir kere ağzından çık

:ıruştı, geri a:lniağa imkan yok.u. 
artık; art.k ister .is:emez konll.•a
caktı. 

1':...manıı;ı sq;i ti tıredi: 
- Kusuruma bakmayın, beni 

mazur görün ... 
Esma. da şaşalaımı.:;tı, dokt-orun 

ilk defa dıııytluğu ııesi ,garilbine 
gitmi~ti. Bugü.ne kadar ku.rul -
IDU<f bir makıne addettiği F<kre
lin oovle ya:kın, candan .bir sual 
eorıması çok tuıhafına gitmişti. 

Fikret devam et .. i: 
- Herhakie bir kızınız o'.du 

tdiye ü.zülınüyorsunuz... Yoksa 
erkek mi istiyordunuz? 

Esma incecik parmak:arile kı~ 
or..rcık, yumuşak kumral saçla 
ırını taraklad1, 'başını salladı: 1 

- Haıvır, hayır, bu değil ..• 
Fikret daha munis •bir .ses'-e. 

daha cana yakın lbir ıtı~ .kt>-

- Ekren Tur, her iki vaz:fe
nin uhde.sinde kalahikoeğlni ka
bul edivord u. 

Şahsbeddis son defa d,. Suha
nahmette bakkal Mehmedin dük
kanına gece "Vak i g".z:ice gaeıek 
34 lira para ile külliye·.:; miktar
dA tütün ve s:gara Q&hnı:ıtır 

VazlFeU. IDllami aan.h.a.tine rabaen. 
hib\ buı lereddüll.er vardı: 

A- So""el ll-a laarbe Jlı'eeolı; mlf 
B- Sol?etler Almanlara asktrl 

C- Gidi bil' 1...ıat ve 1-- an. 
laşmMI var mı?. 

A vulcat Halli Hilıni, her iki l
zanm hukuki vaziyeti hakkın -
da kavanin erııcümeninin istinat 
ettiği kanun madde:erini kafi buJ.. 
muyOJ"ciu. Uzun münakaşalardan 
sonra mazha!a .aynen kabul edil-

Keviiyeti Dahiliye Vekaletiııı.

den sorduk. Evveli muvafakat e- J 
dfdi. müteakiben itiraz o<un -
du•. Demiştir. 

Müteakiben E~ Turun şe -
hi:r meclisi azalığında kalması yo.. l 
!undaki te:k;ifi kabul ed:Jm:Ş, 
meclis "Oersembe günü to-planmak 

Kendisinin Adaı:>a:zarl: <>ld~ 
ve orada da müteaddit &a'bıkıLan 1 
bulundufl'u an.'<ı.ıııkb irıııdan Olllih
keme istinalbe için baıska bir gü
ne !Gilik olunmtı$ur. 

ll&~ııa nutku işle ba ~ miile
nd.U ııoklanın ..... _ blrtl• .,._ 

...... lefkll elmekle ve bek oadan ı.er

.la-1 ı.ı.. nııı Yardam ve mlidalıalo 
beklemenin jmk?psızlıfıaı ıözö.niıne 

Jstanbulun İmarı 
Bahçeler Mütehassın 
Bir Papor Hazırlıyor 

Otel Faresi 

Nihayet Suç Üstünde 
Tevkif Edildi 

Yaşının 2 mislinden fazla saıbı
kası olan kendi küçük, mar:f.et
leri büyük hırsız da tevkiihane
ve gönde~:.ir. 

-<><>------
MAARiF -----·-
Yc.ksul Çccuklara Yardım 
İL< mr•ktepade her •ene oklu

ğu g;b. ·bu ,sene de yoksul çocuk
ia!'a yardım: ar yap.!acaktır. 

Her seı:ıe biraz daha fazlalaştı-
rrlan bu yaı,dım geçen senelere 

Nafıa Vek.alirti Bıthqeler mü • 
.tcha.ssısı Lanonun ~hrimizde teş-1 
kil ediJ.ecek park ve bahçeler hak
kında tetkikler yaıptığını yazmış
tık. Bu husus'.aki tetkiklerini ik
mal eden müte-hass.s, İstanbul be
lediyesine verilmek üzere bir 

Emniyet ikınct şu.be Illfimur'.arı 
dün Sirkeci civarındaki o.eUere 
dadanan b:r •Otel faresi. ni suç 
üstünde ya!.kalamışlardır: 

M uza:ffer ismindeki ibu hırsız j 
nazaran bu f\ene daha g.,ni.ştir. 

Bu SeDE' ilkoku 1 yoksul yavru
laruıdan as..ızari 10,000 nine yiye
cek ve-rLec:e-ktir. yo:cuların _,,aralı olan:annı göz

lerine kestiffrek arkalarm·dan 
muhtelif otellere yo'.cu sıfa'ile gi 
rip geee val· _ veya saıbcıhıeyin 
paraı.annı QG~ınağ1 ~trra~ Erl..nm.iş

tir. K.erı.tl.isj bu suret::e 1 halta 
iı;inde Qorum otelinde Hali.in 
15 lirasile. altın ç:ft kapaklı saa
~ıni, Yeşil Bursa oteliı..~de Melı
medin 22 liraosını, Hüda'Vend·i,gar 
o.e.illde Karlriyenin 45 liTasJe bir 
Jiolıoğrai makine;;ini, Güzel İzın.ir 
otelnden Konyalı i.lıreıl:ıimin 350 
liras ıru, otel çekme:esinden 2 kol ı 
saa ini çalmıştır. Ni:lıayet evvel• 
ki aksam da Al tay o. EL ine gele -
rek b:r bavul ııetirmi.ş ve misafir 
olmak istemiştir. 

ra-por banrlamaktadır. 1 
Bahçeler mütehassısı Taksim- \ 

le, Gazhane arasında Lunaıpark ı 
yapt.ma•sım muvafık ·bulmuştur. 
Luna parkın yapıbr.as.na mu v.a
fakat ~ilse p;anJ.arın tanzimi
ne geçi.ecektir. 

Belediye, yakında bu hususa ait 
te<k.l.iiiııi raporun tetkikinden son
ra Velk.alete yapaca.ktır. 

İstaııı.bul be:eıliyesi Lovo'nun 
fikrine iış.irak e'mekte, Lun·apar
kın iıı...asıru ·birinci bes sen.elik i
mar programına sokmak iste • 
mektedir. 

Lovo, ayın 21 inde Ankaraya 
lönecektir. 

SORUYORUZ! 

Açılması 
Bekleme 

lstene:ı 
Salonu 

Kendi.sini süphe üzerine tak.ip 
-eden memur:ar, forsız; bir an -
Irk ibir odadaki altın bir kol saa
ti ile 15 lira oıüp kaıçacağı sırada 
kendisini meŞ!ıude?LYa'kalamış -
lar<lır. Mııza.fferin aç lan bavu:.un
<:Lrun· 10 kiloluk 2 odun ile gazete 
parça.arı bulunmııştur. 

han caddeıdnde Glu.ran Neşat Ak, .. 

alın ,._zıyor: 

c- B:ılurkö,.inde oWruy..,.._ 
Akşamlan evime ırl-1< ı,,1n • ' 
yakın olan Cıml<tu1aran lstasyo -
nandım tnne l>bıiyenua. İsmi iıo-

MOTEFEttRll( 

Topçu Atışh~rı 

~on olan bu ,.'erde btr bekleme 

mahalli ""'· Fani kaıınWdtr. Ha
Ta ya.fq;l1 •e IOİ'llk ot4afu ri:nler 
1>enlm clbl t..... 1'dli:retı kimseler 
ıslanıyor. Aeaba "bu l:stasyenan, 

beldeme mabalJlal "!'mai< lınkim 
yok mır!.» 

Oku:rllCIWlumıı dJJeliDi aüka
b.rlaaa .....,.. dlkkale ala.caimı . 
ilınil e<lerelt ı.ıs 4e ı.. 1'elı:leme -- ' 
]onunun açılması lmk.Pt olup 
e!w·t.ttmı 

Soruyoruz? 

- Söyleyin, k.al!b inizi bana a
çın ... 

Esma hayre1Jle, 'kocaman gözle
rini bi:raz daha .büyület.erek dok
tora b~kıyordu. Fikret artık ken
dine gelmiş'i. $ııskın değildi. Ne 
yapaco.ğın:, ne söyiıyeceğini 'bii
mh·ordu. Hastanın ti riven elle -
rı(.e, kem'kli boynuna: ümitsiz 
bakan jizlerine .lgi ile bakıv<>r
du. 

Yar.n sabah saat 9 da Ba.loir -
köv ıie Gazlı.çeşme arasında.ki ı;a 
hiltlen denize doj!ru topçu at,şla 
rı vaıpılaca·ktır. Vapur ve diğer 
deniz vasrtalarının sahi:;den açık 
ta aeçmeleri allkadar.ara bildiri! 1 miştir 

Bir ~andık liıtion Çalıyordu 
Yahya isminde bir kundura 

ilıayııc•sı sebze ve meyva haiinden 
dün 1 sanüı:k limoo çai:arken bek 
çiler tarafınıdan c:ürmümeyurt ha 1 
lirde vakalanmıştır. 

l
' Derhal jstintak hakimliğine ve

rilen suçlu hakkında tevkif ka -
rarı verLmiştir. 

Hızlı hızlı, bir so'.ukta konuşu
yor, macera&ını anJa.ıyordu. Bir 
bar k•zı idi... Hayli zaman kaldı
rımlarda süırttükten sonra Beyoğ 
lu bar arından birine yerleş-miş'i. 

• Gün'.erden bir gün zengin bir 
•ailenin QOCUğll Elsmaya ,1ş:k oklu. 

-o-

GÜMRÜK 

~-h:psiz Eşya Satılacak 
Sene:erden'lxri gümrük an/'·re

-polarında biriken mfrh:m mik -
tarda sahipsiz e~ya bu avın 25 in
ci günü pazarlıkla satılacaktı'!', 

POLI~ 

Yang n Çıktı 
Kartalda çimento falbrikıası cı

varında: bulunan ve Bayan Mu -
kaddese ait bir klübede yan.gın 
çıkmış, klüıbe ile yanındaki bos
fan dolabı yandıktan sonra ateş 
söıı.dürülmfuştür. 

Kör l\uyuya Duştu 
Kuru.çeşmede oturan Sulıam. 

isminde bir kadın dün evinin baıh 
ces:ııde do.aşırken üstü açık bir 
kör kuyuya düşmüştür. 

Anlara Dü~tu 
' Antalya nakliyat anbanna art 

1 n~ \ aralı motiicde çalıı;aın. Alı
met o"lu İsmail; <iiın alo;am nıo
törii hareket ettirmek için uğ
raşırken aııı.bara dü~rek m~t.e
lif yerleriııden yaralanmı:;t;r 

E.ir Sarhoş Denize Düştü 
Köprüden saat 19,30 da Boğa

ziı:'ine haJ"eket eden şirketin 59 
numaralı vapurunda 'biT deniz 
kazası o1mlllilur. Vapurda bulu
>ruıon Sa.'bri ve Ahmet isminde iki 
kiş.i:e vedalaşmak üzere iskeleden 
elini uzaı~an ve henüz ismi a.ıia
şılam.-yan, bir fa}ııs denize düş -
mü~ ve baygın bir halde 1mr'a -
rılarak Be<yoğlu hastaılıanoesine 
k.a1dınlnwıtır. Tahkik.atta v'a • 
-puıdakilerin ve denize düşenin 
sa.ıfuoş oldu.kfan aın.laoıılmıştır 

'bir ada:ma vardmı, .ııimdi seviyo
ırum. Sevınelk iı;in çok geç lca:ına
dım mı? 

- Çocuksunuz Eli;ma. •. 

- Hayır çocu.k değilim. Bir gün 
gelecek kızım bunları öiiırene -
cek. Benim kim olduğumu, nasıl 
ev~endi.ğimi 'bilecek ... 
D~ni çekti, yattı, giızlerini 

kapadı. 

Sovyel Başvekili, 'imdik! Avrupa 
IMllannı ve laarllıl karşcııında •Pubn 
Wr •n ve göriille konU.fDlaktadır. Bu 
da, tabii -•·ı.t rejjmbı clW ve dliıı 
7a:ra l>a~I aylıtrıltlm labli UMle
aldlr. 

JıleleW, harbin bir korunma ve de
mokraı.dyl sıyanet harbi oldufuna Jnan .. 
m17or. Harbin mesnedini b•ll&l!sl 
ve emperyalleL lurslanla &fl.J'OC'. Ve
zaferin ka.1dtalist tahakkü.miinü dün-
7ara :r•:racatmolan eadlfe edırur. Bu 
CÖJ'li.ıı .ıe. 71ıı• lı:oıaiiaW ttJlmfn tabii 
g-örüşü ve ifadesidir. 

Bu itibarla nut.k.mt umumi nlbuno 
Ye ona mülealllk aaa vatıfı ~barüz e1-
tlrdikkn 90lln. dtin,-a hidb.eler:I b.r
şunnda ~ovyet Ru.ıısyanın haldeki ye 
Wlldoahlel<f l>atlA harrkrliıı.i lebariı• 

ri1tren l<ı&mlar...a X<'Çt'blllri.L 
Dosl ve kolll\lll meınlelı:ei!n Başveltlll 
~da bil.bas.'la dört noktayı ıö•
ıin.üne koyuyor. 

1- Sovyet Rusya, kendi kendlslne 
ve ke11di dih;ünce ye kararlarına bai
bdır. 

2- ffOVJ'ri ........ l>l.laraflu \'O lııari>9 

~Jrmlyıecekür. 

3- Sovyet R•~Y• harbin daha :ı.iya 

de Ui!ııi l>tılacaiına 1'tı«linkö şarllar 

~inde lı:anldk. 

4- S-,.el ... ,. • .ıaııu.ı. ıı: ...... ııı
dir. Müdafaa letll>lrl.rbıl de utı.ır -
malı: tadır. 

Bu dört .,.. milalea ve tablU edi
lince Rusyarun b111"ünkll ve 7armkf 
vulJ'ril famamtlr a,-dmlaaı7or. Esa
se.n.. daha Avrupa harbi hatlarken de 
SovreUerln bu yolu tutaeafı ve dün
,_ın bnubnşılı:lıi1 karşı.- bi
taraf, lı:eııdl menfaall~rlne sahip, dal
ma kuvvetli kalma,-ı htihclaf Men blf 
katti ~ takip edfır"'klel'J. tahmlu 
ve mütalealarımızın esasını teşkil eı

mlştl. M-un ••lku b• -..ın ve 
miilalealan terli etilJ'er, arnt umanda 
b:u nokta üzerinde hası1 ohnDf bulu 
..,. blltün -•1 ... üiılıyor. 

Bu suret1e Almantann SoYJ'et Rus~ 
y......, flill Ye aııkeıi y&nluıı ıı:öraıclerl 

ümWJ de ayrıea ve i&mamen .bale edi· 
llrlı:en AlıııaıaJ'a ~ SoVYet RU1ya 
~· aradabir, Jtutal< slli!u ıribl 
kllllaamak po.liUka.sJ da bllh••sı ve 
flilea lanlmıt olu:ror, kJ, nutkun eıa 

bariz ve poletllı: ebeııuııl7elf bais nol<
lalaruaılaa biri de hl• fÜpbesb hals 
ve DUlhtevl olduğu bu m•ns da nıün .. 
demlç l>ulunmalı:tadır. 

ETEM İZZET BENİCE 
(Son Telıgraf'tan) 

&:.K.OHOMI 

Piyw:.da Haz:rlıkJu 
Başladı 

Hiikfuneıtiıı b~k maıd.deterin 
ilhracına müııaade eden son k.a:-ar
n&mefii piyasada büyük bir mem• 
ınuniyetle karşıbuıııuştır. Har~ 
mal eöndermek için büyük ha7!l' 
lıkl~ yavılmaktadır. Ecnebi 
memleketlerle derh:.l temasl.ar.ıı 
başla nrnıştır. 

Bi.ihassa birQok maddelerin hll'
riçie -pahalılanması yüzünden 
memleketimizin büyük is' ıfa<Uı -
k!r iemin ed<'Ce,ği muhakblt gö. 
rülüyor. Esma anki hıçkırır g'bi konuş

tu: 
- Anlatma'k .,-ü~ doktor, söy

lemek güç, c;ok güç! Hem bana 
sizin kin: cEn meşhur kadın dok
torudur, faka; konuşma.z .... de - [ 
miışlerdL Haı buki s:.Z birdenibıre .•. 

- O zaman onu sevmiyordum, 
amma hiç ııevmiyordum. Hat:a 
tikson,jy>ordum. Fakat o beni se-
viyordu, çıJ>ı>;ııı.ca seviyuııdu. Bu. 
deliliğin dura.:-esini öl<:meni:z ka
ıb.ld.r, çünkü beni.mle evlenmek 
istiyordu. Doğrusu bu wklofi red
dedemezdim. Evlenmem lazımdı. 

- 3i-ı kendi nefsinize k~ı 
dürüst davranmIŞ'Smız, az kadın 
lbu kadar dürüst davranır ... Et Fiatları N·çin vaksaliyor 

Fıkret Aiın gi.ilümsecli: 
Doğru söYlemişler. fakat 'bu

gün nedenı;e, na:;ılsa değirtim• 
Demek istedi, amma. ağzından 

•baışka şeyler çıktı: 

- Bana gönlünüzü açın:z, der
dinizi dökünüz, -!>en s.i:zin dokto
cunuz, dostunuzum... Bana her 
şeyi söy liyebilirşiniz. 
Eımıa dir:seğine da.yanarak doğ

nidu: 
tile. 

Esmamn ihtiyar bir annesi vtt
dı. Oda kirasını muntazam ve -
remiyordu. Her gece dokuzdan. 
sabah'n be.sine aıltısına kadar ça
lışıywdu. Hem de ne iş! ... Masa 
masa· gezerek içmek! ... 

- Evl"ndikten iki sene sonra 

1 
işle ıbu k:zım dünyaya geldL Şiın
di bana bu kızı ve saadeti tat•ı- , 
ran -erkeğimi ooviyurum artık, 1 
çok seviyorum. 

F.ikret bey arz, bembeyaz .iııce 
:bilel(i okşadı: 

- Bu dert mi? .. 
- Taıbit dert ya. 3evJl> 

- T e.şekkü:r ederim doktor, ya 
sevmeğe gelince? ... 

- S€'vmenin uıınıanı yoktur. 
Sevme-k için gec :kalının.az. Zara
rın neresinden dönülse kar aldu
ğu gibi, ne zaman sevse ve ne 
zaman sevilse kardır. Kocan:za 
kendisine karşı olan revginizin 
ar:ıtığuıı, büyüdüğünü, çoğaldı • 
ğını, keıı.clisini da.b~ çok sevdiği • 
nizi .ııöylersi:ııiz.. HenWP!e lSe'Vl· 

nir, mes'ut olıı:r. 
Esmanm göı:Jeri gene .açıldı:; 
- Sahi mi doldO<'! 

(At kası ,,_,-) 

Belroiye, kaFaı;ılar;n san ;;ün -
leme et fiatıarını yükı;el•meleri 
üzerine 'bu yolıla te:ldklere bas
ı1;unıı;tır 

Kıw;a:plar paıh;ııl>lı,ğı, hari<ıe göı> 
derilnıe:ıi meııeıifle:ı bağırsak 
ve derilerin tilcı:arlar tarafından 
satın alınrıı"lJ)•sına hamletm<'k
tcdir:er. 

Dün Selen Malzeme 
J)O.ll l>~ muhtelif vapurla ec • 

ııe"İ .dıemleketlerden mühim ır,ik 
~ makine, <>tomobil ve elek
f,ık ma:Z..me ve a_l<samı Je Jdnı.. 
evi ve tııl:Jbi ecza., boya aslali. 

yün:ü mensu.cat ~. 



Sovyet - Finlandiya 
Münasehatı Düzeliyor 
lvloskova Müzakerelerinin 
Dostane Bir Şekilde Neiice-

•• 
leneceği Umit Ediliyor 

Reblnlıl, 7 (A.A.) - !iovyel sa • 
r.eM>lPri, Pravda'nm kallaıulıfl u.,.. 
nı kollanmak IJiyle dul"B1l.ll, bU&Jds 

t•inlandi7a1 a "•"' d..Ualı cWer .. 
mt:ktedlr. 

llıo müablriDe si~ Almu ...ı.tııı, 
ııo...,.~ı .... , ....... Flalıındl7& - • 
ı .. ind..ır.ı ballı lıarekelb>dH dolatı 
m-.l)'eloldlk c~ledlı1u. 

ATnl ....ı.ablr. na.-e ecıı,..,.: 

l 'n'I Anoml ı-tndekl ~ lovyel KU1& • .,Dlaudl.Ja miia • 
••••lesl, finlanlll.Janıa mli4alaa le~ ı.-ıerlain .......,.......,... Aim&Dya • 
birlerlntn Jıaklka&ta bir harp hamr .. am •Öllı&enail .w• ..... ..,l.tiın •· 

lift ~•dntuna dair Pnı•da cauleol bebi, 0 - llllQ'a'lwl ~plerta-
iarafınd.an orta7a sUrtUea htdt&71 de daha muteclll daTT&Dmua idi ye 

<iiltlnt bulmakla •• •O lıal4e Jlelel- ıı.ı.u mebafW. •-leııla -
ka, Rullanda ve İsvlçrede de barp ha• lıaUedlleceil imidlal bnllrerda. flm-
r.uilldan yapıyorlan tnaekldlr. ıllkl üıY&I n ..,..ıı dalıllla .. Almuı 

BllSiin ff•biakl'fe tYTelkl slbılel'· -hafUI, S.VJ't- .... 1 itle ... 
den daha fasla •lkhlnllk cis&ertllyor daklan .... ,..... ~ 

Milli Şefin 
Resimleri 

Her Tarafa Asılması 
için Tedbirler Alındı 
Alıbra, 7 (AA. )- C. B. P•· 

tidltla ........ llJ'le eTftlee iki 1 
ıu..-w ,_..._ ,....,.,... 
llllll Şef .is9e4 İlliai .. lia ...... 
itti ltÖ)' ......... n kör •Klep. 

- - k- blilü P-
i valr ve mile~.-ı. 7f'teeel[ mık-

1 
unla -ı.u. a-. bir m-.C· 

! 
,,,,.,# ıı....ıt nrlbooı.11. lh müeo

- ııa...ı.... •im-•191' be
l i•ııllenk - leltıire bqlaa-
1 ,._ f.eblli .,;ı.ışıır. ~ • 
1 ·- _ ..... ıııı.are. .. , .... 

ı 
JWJ' ~etlüm.e haşlanacak olan bll 
....ı..ıeriD lıer J'~nle m1111......, n 

ı 111Ubul lalr '°kilde ıwlmaauu te
l •in lçm pel'\'Ov.U olarak levdl 

1 ....- 411tinlllm ..... Jeu -
liı leılbirler &lmmıtllr. 

Yine Et Meselesi 
Etin ucnlutunda naum relilJıli OJ'• 

n&IUk loln beled17e. 1wull ı....

busiialerde bir - ıuı.a. dliltlWa· 
lan IP"Mk=8' Be Jeal ıt1J•eek 

diilWol&ra. Allalı lo&J'ırll •tlflerller 
ve..ı.--..ı.e.,..-ıa-Wr 
-. lllkiJ'eol ....... ,,.., 
a- .._. 'lolr .._ 4!!1rk'= 

dao el alırkea _. libi •iiflel'lnlm 

biri -. - lleri4ekl "" beflıa 
kasabı ıi:::ıtesaU ....._: 

- Yala•, daibf eU ..... eW "°" 
orada 1ı1e lı.trk.. bol -a oillJ'• Nrlef --·&&- .... ._ ... , ... ,.. ~ 

- EYd. Wllo - eW ........... 
k&m.. ~ bide kırk bet. _... 
da olua bef.. 1lrnttlk bhfo alt.,...., 
orada lurk, 1abul kui< bet. KIUU 
lılode aıı-. ..... ol'lllla elli. eW ...._ 

lflm4l celellm bu it ....ı •lmır• -
Mlellae: o-. •üU.- arka laraf- bir ,,., ........ ki ............ 
bir 1ıapot1aa s...ıtır n ı-w ı..ı.r. 

• Bu, 10ıt 1erde1 blr çok kızıl ~. 

Jll&l'7&, k.eel. malak eUeri vardır. 

J)iik\lpm dJt .....,....at fe11Se0e1'e 
lae bina beyaa lıaramall, blraa dat
llc. blras lı:ıvırcak, bina kum Mlla • 
dır. Fa.kal bunla.rm aralarmda bul•· 

... tıtu -•U•* te o loerideltl 
•Wil:&Mr ef.lenlen k"''•it ... &elif 

-- .. ııiırlıltla ~ 1ld • 
1141r. -.u •lifleri: 

ve Moskova göriifmelertnla dosta.De .aonra inreo Yt Noneoe alra7ei etme• 

bir ııure11 iesYi7e1e-...,. elacaiı si tüü1ad D h •ı• v k •li 1 
.-41117••· "'-· ...... : =r:--=-~- a ı ıye e ı 

ALMANTADA Mal G ME!>INUNİYETSİZLİX ~\l:•b.:.::- ==~ ".:::-...; 1 atyaya itti 1 

- Tal'I .......... - lıılr itile ...,_ 
ı.,ı 

Dedi al1.U, e saYallanm 8laeajı e& 
7arı PnJ& 7a bul karaman. 1• 
mu,,&')'a lı°'ldlr. Dele mlltlert ,,_ 
wıek Mh'"17M eln ~ ile. arLk 
Y&T O UYalluılD JaaliDe! 

>!lokholm. 7 (A.A.) - Rana: olup ol.....ı.tuım lıeallıı meı:lıul b•· 
~veıısluı Dacbladel .. .., ....... •-. lu...,"--- ...._ ~ L•-~•- F 'k Q f k Ş h -------------_-_ ... _._-_.......... 1 aı z ra e rin 

Almanlar .Neler} Alma.n Tayyre- ihtiyaçlarını Tesbit Etti 
lllal&tya, 7 (A.A.) - DalaUl.Je Ve• 

Y k 1 ti• J • J k d ldU Faik Östrak dilD sı ... ·ıan b..,... 

ap:_a~ 1 ~~~I er~~~?J!fw~ :~::::-:::=: 
baş!,.,., n<ıtalar şunlardır: y&r'e!erl, garbi Almanya üzerinde _... bilkmet koualında ylliJel ılal· 

l - Mulıacirle1·, ev eşyaları - 4 is!ilqaf uç~ yapmışlar ve bil'- re imlrlerlnl, letekküller mlia...U· 
run y~nız üçte birini gö.üttcek· çok kıymetli fıok>ğra:fıler almıır leriDI kabul ederek kendllerlle um•-

Hele -. irle .ı.r ki aall -
verl.JoNm 411• uY&lla ,. .. lertye oall 

lıeol ... Mil ıu..-ı. 41>'• oall -· 
da)> arlar. işle, babı dai~ ellnln bb· 
de .w bq, orııda i.le kırk bq kllrllt 
olmasmm sebebi badlll'? 

Geçeu alıtam. bblm kasaptan dlo· 
lentiı olduium bu blraa ı;a-ık ve 
çetrefil meMle, ne dereceye kadar 
d.oiru.T Artık orumı Allah bUlr: 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

lerdir. !':'r~ır. Bu tayyarelerden biri, .U itler üzerinde &örilşmüşliir. 
2 Buna mukabil, Alııııanyada, uaülhareke<ıine dönmemlftir. ~ 1iuri lıülııimel konatında • 

e?.cümlc l> imaıy., altındaki Çek a- FRAN3IZ TEBLlCl riliJet kaza ka7malcamlannm ifil - KISA HABERLER 
razi~lııde ve Alınan.va tarafından P raır.ııe )'apllan dlhr bir loplaul&da 
'°"'"" edılcn Po.on)·~ toprak:ann- aris, 7 (AA.) - 7/11/939 a'lıı- Yilirell alakadar edeu mneleler 1eı-.... ,.. " ·am tebli"i; 
da kal.an o.--Yanın vw.ı.: 97 aini "' ilik el-tar. 
""' ·<rklaroır Cephenin muhtelif nı>ktaların-

da mevzii keşif kGllan ve topı;u 
3 - Mıı.lıacirlef', meınlelıetleri- faa.lye!i o'.nıuııtur. 

ne uıde edi d,k.Jerınln llJt on ae-
nesı zarfında, her sene aayrlnıen- 1500 TAYYARE 
ktıl maLlar.nm vari.datınw yansı- Ot1ıova, 7 (AA.) - İzılıilıte!-eye 
ııı alacaklardır. yardım vasllel:annı tetkik ede • 

4 - AhnaRVa, muhacirlerıııe ~k olan kıonfıeranıı 111;1lmif1ır. 
ıut bii<ün gayri menkul ma'.an Konkranaa Kanada, Awatural-
&manya hükılmetlne iade ede • Y., Yeni Zdlınıda ve lııciI1- iş-
cek, mı.ı.abil~ alaı:ajtı bedel, üNk etmektedir. 
ıki memleket anslllda vııpılaıcak Kanada Aıner'fkan ı:ıoo ~ 
ı.i.cari mııameloelerin serbest ~ re siparişine karar ~tir. 
"iz yerine, takas yo!uyla yapıl • WulJ.. Streoet Journal, limdiye 
masına tahsis edi!ıeceklir. kadar lıı,giHereye birbç yüz tay-ı 

5 - 750 bin kişi ol.an bütün Al- y.at"e sa1ın~ olan No!'!Jı Ameri-
man ekalliyet!, tamamen Alman- can Aviation Kol"lal'asyonunun 
vaya iade ed 'lecek değildir En bugünlerde bir .tı.Pliz heyetin -
evvel Aı'.ananyaya çiftçi:er ve den 1000 tayyare siparisi aLaca.-
ııer.ıcler göııdrril-ırtir. Münev. kını yaı:>yor. 

verlerin ela!risUı. profeayoneller, 
Almanvada bunlara iş btiman'lll 
güçlül(ürıden dol.ayı ve bilhassa 
Almanva. RıornMı.yada!ti nüfuzu· 
n.ıı k.avıbetrnek istemedğiinden 
Romaeyada lr.alacaklıanlır. 

Na-zi komisyonu, Romany;mın. 
bu projedeki maddeleri kalbıt.l e
clecel'ıi ümidini i;zhar eylemekte
dir. 

Kral Leopold 
!Bat tarafı ı inci aayfada) 

sonra saat 2 ye kadar de'Vam et -
m~lr. Giirüşme esnasında iki 
meml .. ket Hariciye Nazırları da 
bıı!urunuşlardır. 

. 

Sovyet ihtilalinin 
22 inci Yıldönümü 
Moskova'da Büyük 
Merasim Yapı 1 dı 
Moslrova, 7 (A.A.) - Tas Ajan-

sı bildiriyor: 
Teşrinievwıl büyük sosyalist 

ilıli·la.Iinin 22 inci yıldöm.i.ınü mü
nasdbetl:ıe, dün akşam, Moslrova 
tiyıı:trosuııda, .3ovyetlıer, 9endi -
kalar, halk ve parti tqekkü!Jeri
nin i.stiraile Moskıı>va şehri Sov
yeti içtima etmiştir. 

Bu toplım:ıya, Stokarıovlst iışç.i
rerle, münevver iı!çi münıessi:Jle.. 
ri de iştirak etmişlerdir. 

Ha.il< komiııerleri meclisi reisi 
Mo.Ö.ov, te:,T;nievvel büyük sos
yalist lhtW.J;nin 22 inci vıldönü
mü hakhrıda bir rapor okumuş
tur. Nu'uk bitttktet sonra, Mos
kovanın en güzide artistleri ve 
mw;ık.i.şinasl&<rı tarafınd"11> hü -
yük bir kıonser verilmiştir. 

• 

ANKARA 

. 
* Ma.'.e-•a'nın Kedah naibi Tun

ku Ba:Oi:;a:h, harp için l~ate
reye b;r milyon doıar he<iiye 
etnı.4tir. * Moşk()Va'dan bild:rildiğinc gö
re yal<ında .Mc.ılwva le Berıin 
arasında -bir hava ha..tı aervisi 
ba.ş. ıy ıı.c aktır. * MeıTuekeıierine dönen 3.00D 
Alın.anı hamıl oldufiu halde ha
reket etm"ı oan ı..en0etı v ı;ıpu
ru, su sev.yesı.nın a.ça..ırµıı;1 ü- ı 
:r.erine R~a limanı önünde ka
nya oturmustur. * .tuman may mleri sanasının 
F..:S teııbo açıklarına ka.O.ar te
vessü etmesi. dolay;süe Ba.•ık 
cknizırun me:thali blıkuYVe ka
panmış . ır. 

* liohemya'da Eııre • Pilaeıı bat
tı üz r.nde feci b..r tren kaz.ısı 
vukua ge.mişlir. 9 Ölü ve 12 ya
r~ı \•ardır. Bunla.nian 5 i ıığır 
aure'te yarır;.dır. * Belıgrada Isviçrd.i bir ık.lısat 
heyeU ,ııitrn;,şlir. Bu heyet, t;ca· 
ret y<>llarının ta,·iıti h;;kkırıaa 
müzakere.ierde buıun.acaıktır. * A.manlarrn melotu'>ler.a yap • 
mak.a olduk.lan J>ropaıı<ıındaıar, 
.Amerika')'• kadar gdmelr.t.ed.r. 
Aıın:m meKlırp.aroa lngu.tere
nln Pokmya'ya gaz vermiıı ol • 

1 duğu yazı.ıdır 

or a ı a s 11D 

Bir Nutuk Söyledi 
İngiltere Hariciye Nazırı Mütte
fiklerin Davasını Müdafaa Etti 
I-. 7 (AA.) - Huidı'e Na• f 

mn BJlh.U bol ~ rad:J'eda bir ı· 
- oiltr..S ~ dava• 
- ...., .. eJ'l<altllr. 

lluitm ....ı lı....aerilll ~ •· 

- Jlallfab ·-· ki: 
s:...,,._,-~ ............ 

- ... -r'enle AYl"IQll&1'• ,.aptıfı 
ltabre&lerla ...... .... • ....... mi
IÜ olmak •ettı &Fal =me=+ Alman

,....,m k__, .. - aı:rtf ko-
larına 1ap11iı zararlaruı ola lelillal ol· 
..ı..hr. 

cZalerdem. _.. ne 7•rmluh 
..ıı.. 4e c.,.. - Baldan baa· 
..... bir ... ılfel eTTel Çemberla,...ı. •le4Ji• ... rı·&• eklen leknr et • 
-.ur: , 

J.sa1ae-.. bir -ııı.,.. 
mı1or. insôJ&eırenla kendisi l~la lop -
nk ...... wt 7•k.fm. t..Uten ......... 
n·e•w1r ki. elu' ,.ea.1 -=·ete•• 

<inde aı.--. -- Mr pr 1 
belr.lrnemet.• 

Hallfaka li•I riae .,ı;wle - el-

..ı.ıır: 1 !lılbllallıraD maddi ........ - ıı..a • 
- b• ı.ı. lnıf.... vartır. Fabl 
ı.a baltlka\ lolsl Urleimemelldlr. ıı: -
ter faela korkUH lr.arıı'"ında fena • ( 
llfıa bir \eulllirü olarak lelikkl elll· 
ilmh laattkt"tlerr möpmph• ~ • 

sek, biilli.D b.,...inlbl lerakklolne reb
ber olaD fikir luymellerlnbl .-bHI· 
auuıa •• 7a.ma11Ş olunD.9 

E alkanların 
istikbali 

CLI LN lENKiTLERJ 1 
Demek Çare Y okmu~ 

(Baıı tarafı 1 lncı sa,.radal 

de JlallıaD. autanla lleTlellerbıla lıe • 
raberllk lıialerlDbı Ye a-=DU
meYCUI olllııiluı4&a tllPbe .... uııeı -L 
Tilrlı.IJealn be bu yoldaki emel ve 
sayesi. aJ'DI umanda blzmeU qlkir

<llr. AMak. iNi .-ıw. .......... -
ilmlı lıll&ral Ye - • .-.. bir 
Balkan blokunu ı..eklılll edebilme· 
ili itim enel 1 1e -..,ısıaum 

ıı.--. ..,,..ı..., lıa~ - söre 
le4alirl&k sirl • •inWrr. •
dm. phsi kanaali.mzie rire: •ltanı

ltaa De ıletD ıa Ue yorlan ıoiaü .,..._ 
ki, urf Bulprlstaıun boıtlnltl ballDe 

karaa ecWerek IÖ7Jen•1ı&lr. Baka -
rillaıı. büJllk balpleJı lı&klkaleo 

mualarlp olarak Clkmıtlır. Bunu &es
lim ve IN.r bak Jaallwle ifa.de e&mlyen 

kimse 7ok.Lur. Aynca BulC'ari.sM.mn 
ans.I laleplıri do Yar4ır. Bllh ba 

talep cenubi Dobrlee Ye Alr.denlsde 
bJ" m.aht~ &emini m.enaa ii:&ertnde 
'iebarüz etmektedir. Ancak. bqi.ınün 

......................... lıarlılnla -
iç.ııde bu metaJipt.e ısrar eotmem. 
7erl .,,., mıdır, bu. ısrar Bu...,..taıa ........ -." 

Bir bakımdan ol&Y&lllll ruhu da bol 
mide mü.ndemleür. Ayni •e•an•e 
B.ısarWamıı ııoran .... .- &a ..... 
enlr!lr.a, relıabel, mtDfaal leııadı te
ıdrterbae ümit veren blr vu.lyet m .. 
...,_ etm..ı ciiniin birinde Ballr.&D· 

tara lıarlfllr.iık •• lsllknnalık sell
rtne b11ftda bin&I •• bnrHJ Blllpria. 

tuıa • cl'1I bir __,aal m•ttı• 
varll olablllrT. Bu da l.lılDel ve • 
mllbim DoltlaJardaıı blrld.r. -. 

b.,.ılıı llaDı.aıılaruı -.ıeı ve lı1D1U11 
De bor liirlü aksi lblbn&ll ltlil balla· 
de mlltalea elmolt müadder bir bale 

ı'eJ..ıtlÜ'· 1111 üıbarla, .BaJprlslaam 
.. klllla......... .... •fd Wr 

roktur. Dalılkal W,.le olunca da •
luıııu• ve "--ımın laf!rMI ler· 
krderek ve afak t.efek nbala.nn ve 

taleplerin ballinl lsUkl>ale ve dosUa

tun umanla &•tlreeell aamlmi au -
1 1 •h-a llll'&kar&k :a.ıu. ..... n. 
kir ... let<kbllo- - -
larbk - &entkUr. M•halılıak ki, 

Bulraristamu da ılabD ol&C&tl bl&anl 

ve nlha -· bir ballttıı Balkanlara 
cellree•tı -el ... feysbı beu11 ... 
&lçtisl yok-. 

l.llaıtara!ı 1 inci 111..'l'f.ada) 
barbl peUıncalr. ,.. seı:lrdlttmıo ilet 
-- harp ba >'eni barbla ,,_ ... 
8)'1111C&k lıabWıulmı lıalaelılllu.a 

OD lıılr oeaedeaberl ••rek A...._, 
serek Amerika ve serek J..,_7a 
mllefekklrler.lab:rı merlertal. •ıt·•· 

lerlol, •enllklsl koafenuulan -
sak, bir riD AttQ&DID bqbkll ha
le seıeeetı eııklaa mallimh, lıllklllll· 
D 1 Ytrirlz. 

Ancak IDaan ba blikmli verin<• de
rta bir dtişünce,ye dalıyor: 

- Herkesçe enelden malİla olan 
illa elim n&l,Jel Deden •uı.......ıır 
Ned.eo bir .pre bu)gnmedı tedbir a

bmn&tJ!. 
ftıe a,JDi d~e dal&ıı Dr. Ou

lave Le Ban di.Jer ki: 
- Bir siD lıqta Ku ordal&n .ı

duiu halde prk mlllell<rlnla A nıı • 
PAJ'I 1111ü etmeleri mümlıilndür. Bir 
aue&eel ... - J'apen maab""eeln•• 
Japonya, B.usya ve Almanya al'&lllMla 

bir anlpfl'llJ'& llılf'P"ll ~· 81J'"
lÜJ"ordu. 

a. •enldar iiı'" 1 W...- ıker· 

konç faruiJeler riirilillelıDlr. llu• 
lana mJT&I qbısıpe &~erille, 

lıalıikaı olmalan.oa da illlin.I 7elı:llU'. 

Zelzele. lıüremhlıo -ı- slbi lıi
clileler il.arp ................ IQ • 

ıelmeae, bu taneuıtıals lıWilatuo 1 
h•k1kP etm·=e••n lfla • .W. lllf 1 
bir şey ıtolmnt...» 

Erel, ..._. ilk dlllllıılldhıu,.,e..ı..ıe: -it ! 
.,..... J'Olt! diJ'or. Fakal bm r;iiıllll ı 
.... ... QM. BM' .... ,... ... -
h·nde tpH+419 Ç&i 

1 en.le ......... 
illa'; taka& Al au,..ı uhaw•• .,... 

ltlnce .. ı.u 4etltlr ... - -• -
halla1< lıl pre9i 1ıa1 ...... ı- ..... 
_... """"'1ıtma DO !talar ıu.. 

FWS&k. .. ka....,ııa rsr w- • • ........ ....., ..... 
8ELAld İZZET REDU 

İtalyanlar Sov
yetlere Çatıyor 

11'e..ı; tarafı 1 inci IQTWla) 

Jlollllı: lıarbl ... lıapllallaUel' ...... • 

lla bir meııf&&I nılıalıeU Yara iloY • 
7e& B.aıı71I bwoa diter .ıe.ıeuer .ı.n

.oeallllle fıtt.lrak etmM*edir. 
0.1da. S.vret rlealiıllıı «Bir IOil& -

Wlk alarak eeli•'•r akükt.111 ldı-- ~&71»- k..ıaı.ntıı 

Bununlıı: beraber, Roımmyada 
bulunan Alınan ek:alliyetloerine 
ait gazetıe~r. böY''..e ıbir projenin 
mevnıdiyetini inkara deıvam et
mı.-kte ve vaziyet böyle oıdıaydı, 
Abnaınla-r;n, Führerlerinin da'Ve
~ine icabet e'rneleri lazım geldi
tini 'dd:ia ey.emektedir~. 

İyi mallı.mat almakta olan Bel
çika ma!lıafilinde beyan olundu· 
ğuna ı;ire bu görüşme esnas"'" 
da i..ki deveeti a.liıkadar eden ba· 
zı beyoo:milel meııdeler tecltik 
edlm~tir. 

Haberleri 
* Ç.nliler Hupeh viliyetinın ce

nubunda ve Cenk • Çwıg şeh
rinin yalnnuıda bulun.an Poi • 

1 BDDD kin ••• )'Ukanda ıdkrelllil· mti.tie-hlmler araaıaa .. ..--.... _. ml • 

Fon Papen 
<Bae tarafı 1 iDci IQfada) 

•Mb•tlal lıelıd•• ~ ~ ... 
Çllnkil - ıs ·-··- -alaalle 
- 1111 ~ Ankan7• -bonom. 
Teni Tlrk .. Alma• Ucareı u• • .. 
llBIR J'llkmda J'APllacaimı ilall edl· 
rwum. Bine banan yapılmam lobı 

kiçblr ~ rol<tv. TilrklJ'• ııe -
.. w•-llerlmlse e<>k elo._i7et 
1'eriyuruL Anlaşmanm blr an evvel 
yaını....._ ana edb'...-.. 

BaJ&ariala,....... r;eçukea ıu.ı-. 

ııul'la kaDUfUl 4lmaA ııeflrl -alla&I 
\'t' HILle-rle raPtıiı temaslar bakkmda 
hiçbir 11"7 olylememı.tır. 

\'on Pv:pen dün ak.f&lll Allkara:ra 
ı.utkd rı..tı;ıır. 

Bern. 1 (J\,A.) Be•ler Naehr\bc· 
kn cazrtesinln 'lofya muhabirine l'Ö· 

n, AlllWIJ'AIWI 1\rkl7e BiiJ'lik Elolli 

Ton Papen'ln dıın ulıar BafyeltW 
ltiis<lvanof De yaptı uliltal Sof. 
J'ad& derin bir heJ'eUJI ıuı.ı.ır-
tır. 

A.vni matıatile göre şimdiki 
harp~e bir müdahalede bulun • 
mak projesi mevzuu bahsolma -
dığı tahmin edibrıektedir. 

Belc;ika Kralı Leopo!d buıgüıı 
öğleden 8l>lLl"a Brüksele dönmüş

- \iJlyeUarım:zin Yeni 
T eşkılAt Kadro~an 

• .Kanı:'ı zao:>t.e 'miıf.erd;.r. . * lı>ndra. Ma.bırat büro&u, Ingi:l
tere ve ctnubi Afrika hükiımet
lcriıo.in Cenubi Afrikada layya
ceci mektepleri açmağa karar 

Ankara. 7 (İKDAM Mılıabl • 'Verdi.JUerini bildirmeltı.edir. 
BELÇİKA KABiNF.Si rinden) - İcra VSilleri Heyeti *Amerika Hariciye Nezareti, A· 

TOPLANDI 4 vilAyetimiz miist.esn ... o:nıak Ü· mecika lıe Venezuella aralilll • 

tür. 

1..-e 59 vilayetimizin yeni o.r da bir ticaret an' aıımasuıın aık-
B~l 7 (A.A.) -:-- !3~U. 1 nıe göre Juwr::&rımı.ş bulıwıan ~ dedilıdijini bildirmelatedir. 

Harıcıye Nazın ıle ~.li Mudafaa rolanru kabul etmiştir. Kadrolar * AJman.ıar lsveçle Danimarka a
Nazın General Denıs ı kalbuJ e- .. _,.__,._~ k. ''""'--' ... t'-- r'"ında ınL.en toroüler koyma· derek ke dioieri ·ı ·· ·· ,.... .. Ouum.uue ı ,.~cn•e vt.ave '"'"'' - , _ 

.. n. 1 e goruıı;ın...,~r. \ gıönderilecektir. · ğa devam edi~rlar. Şimdiye 
Muteakiben Nazırla'!' meclisi R d d y 0 ! kadar konlLen torıpilılerin adıe-

toplanm.,ıır. İyi malümat almak-' O yo a Unan V8 ı;U garca di 300 e yükselmiştir. 
ta olan mahafil •. bu iÇ'tlmaın Al. Ne~riyat Yapı'acak * H~tav Vi4İ'Je~ ~wn_i meclisi 
man ıayyareler1 tarafından Bel- T . intlh;ıbatı onwnuı:deki l)6Zar 
çiltanın bitaraflıkının mütern.- . Ankara, 7 .C1KDAM Muihal:>i. • «ünü yilj)tlacaktır. 
diyen ihlal cdihnesi hususunda rınden) .- Türkiye Radvo Dıl)ız- * Gandi, Hind hükibnetinm te-
Brüksel hükumeti tarafından Ber yon pos.~J.ıırı idaresı. Yunan ve şekki.ı.üne esas te;ki.l edec<>k o-
1.i!n bukiımcti nezdinde pro'esto Bulgar dr.leri.~ ~.,şnynt vaı>mı- lan Kanunuesasi metnini ihzara 
edHmESıni müteakip akdedilmiş va kar~r \'eiml!"tır. . memur miıessesan meclisi me-
<ılduğuna işaret etmektedirler k N~ya~ın !:jlıya{ı8gı tarih y.- il;mslaruun intlhırb.nı tavsiıye e-

Sivasi ı:ruı.lıaiil, bu hadiseler kar ınS a estıtS f eceli ır. • d 0:en bir beyanname nı:şret.ıniş-
ş:sınd~ endişelerini gizlememek- ovye 8 are ıanesın 8 tır: .. 
tedirler s· S V 'ld' * Bırkııç gundeııherı, Arnavut • · ır Uvare arı 1 luk dahilindeki it~an kıtalan-

Be:.çika hü!<Uın6tının hattr ha- Ankara, 7 (İKDAM Muhabi· nı te.flıs etmekte o:an deniz aışı· 
:rcketi, hiç $ilphesiz Alınanv.a'nm rinden) _Bu akşam Sovyet Cüm 

1 
Ti İtalvan kıtaatı. ınü,feıtişi ma-

hattı hareketini tayin etmesinde huriyetinin 22 inci &elJei devriye- reşal de ııooo Tiran dan aynl-
başl1Cll amil olacak ve Almanla- sı münnsobetile, An.kara Rus ae- ml§tır. 

1 

mb ala ııöztlnü Bulıarblaum her ... 

yln b&fında nazara abruw ve a.ık •· 
mtbr&çak kada.r n·•ın••kta JleriJ'e 
plml:rcrek BallıaD.lanıı - Mlb• 
allllafm e&IDetıelrJ blbiik "MSMID' 

... ba bl>'llk ---- _ ..... -

1 tlnıoell lar- ·-- lı•h== .. --· 
Resmi Tebliğ 

(Bat taratı 1 ind l&7fada 

de fikirlerini i:zah etmeleri ve 
lbu fikir:erı birib:rine yakm!aıı • 
tırmalan dojtrudan doğraya ken· 
dlleri ıcin mu.şküldür. 

Binaenalevh. bütün komşula
rile iyi münasebetler idame eden 
iki bitaraf m<'mlekt.'tin hüküm -
dar'.an sJB.•J:e, tavassutırrnuı:u 
teklif ediyoruz ve bu tırvassUtlu· 
muz iltifat gördüj!ü takdirde, bir 
an~mayı kolay}aş!ırnıak ve bu· 
na hadim olma.it için elimizdeki 
bütün vasıtalan ve 'b=at ken 
dierinin dostane bir anayış tih· 
.oiyetile bi2.e verecekleri vasıta-
ları kullanmaya lıa.ıınz. 

nalı ı..ı.,.er ..., ilandan llerlbı Ue 
Meiıbft U'UUMla bt1 bir M 1'tp"I 

- M...ı.ııa.ı 11111ı...., edlr1ır. 
Gar4&. _,_ "- Ye ..-. --·-- ....... .,, ... ,._. "'4elle ...... -... -- ......... .., .......... 

.... ...... ak --- lılme ... 
lıumıılt ıoııı a'l'·dr - lıMle -
.alt ı.ıu14y-., 
41rwlıl: 

llirle lılr .ııı.ıreı - ~ 
• ..,.. ..... o ıı...,.eı ..... lıl iNi 

ııllı ..... - - Erıtı4e w mi
..,._ ... .,. • 1 >h • ..... 

lıll< elw!llh • 
o.,,a. i .......... - ..,.n:11er1. 

al 'hu ..., Balkaalarda ınallı• m•· 
w lıareJ't.<llllDI n &J'DI D· 

-- A.,..P• medeıılnliDhı miida
r,._ ~la çJah hluu yuarak - • 
leolol bltlrm•ktodlr. 

- - -

Dı$ Politik 
.. ,. L• • . 

""' • 4 ... 

Harbi Genişletme 
Planı Etrafında 

C.iarp ttpbesi.ndt' mubasuu iki _. 

ku.-veUeri -.nda lslik"'1. 
loH1I faaüıreller. De c..,en akla ,._ 
nf'btlttek devre, muhielll ~ 

memklr.ellerdekl siyasi -bfU

puc:tıecllen C"'lllf tahabl ..-e •* 
'kt>mt yollaıuu açnuıtl.r. 

Frama ve ~lett aJaıuian. _. 
aelelerl vaalaalle 1apllan ve dıinlıl 

c-....,ldenk uqre<Weıı baborlerlle, '* 
d Alman7• lallkimellnln, Blrlqlk A• 
merfkada am-.Pnun kalıllnhnuı, 

Fraaaa. inslllere ft Türlı.11• arasusda 
lnnalanaa ll&lfak mubedesl lberiae 
~ .... üpoe)eft ve ~tıere ID& .. 

, .. lr.aldljuun blldlrllmesbli bir ha
kikat olarak kud<deblllrla. 

- - ........ _., __ la -·pieNen lolrlsl leltlae - • 
..... -- llldİa _J' ....... 
4lkl - lı.aauul••-· .ıw.ıı. -
.... - -- oel<ıut-- ... 
io&iillliikiaia eraa41tı IHQ1ik -
- bikir .. 1--. K.•nodll. 4eaia-
lerıe hi.kim dona•••1•n .. ...,. ..... 
İn&lllere ve ...._.,m Blr~lk 
merlk&dan cellroceklerl fada - -
farda lllliblar, harp lenDllll. mli • 
Jıimmal, ..,,. ... ile 1arın lflıı • ...,. 
wst b.. Aba&Qa k•1T U= me 
....... -l lı.eDdl lebleriDe -
ııaltlloeeklerl. •allblJ'•ll elde ·-
thUmallerl ciddi landa -~ 
dqiınül•blllr. 

.'\nlıan maabelesl, - dalll 
defalan:a be)'u n Din edJmlt -
b vetlıfle, mlinhulren ft ..aıaı. 

satt~ t.edafü.ldlr. Tec:a•ise ..,... 
kahp••lhkf&, Boiular ye7a Kara .. 

deni& 7e11Je, bu~~ 

devleller aruW naılaalle, Berlla • 
V lllmedUdltl •nhıp••n e.ndlteJer da
lreabule berluıact bir lttavllıı ıuu.e • 
keliluı, Tiirkl,Jen.llı blc bir ...... ... 
..ı. .... bblis •lmiJ'~I, bu ,..w. 
lıqluı deYleUerin anuları .ı--. 

b'alma muvafakalle ""111Dm17acab 
lHr baklka& •larak ıglı,.ı., • ..,.,. 

blUıımell ... ır......ı - .-ıldlr, 
dl1• bir def& 4all& teıırarıa...,.. 111 • 

-· .... f&7dall sinn•kleJ'ls. Tlir • 
klJe am.um.i eflr..innda. B•••ı••enla 

Mı.Wı. ıulb ve lallkrarm deYama p -

:vesile olduta ıann~. M mm -
••k•4 ekl fq.la& i&a17a llb:iameU *e -

...- 1 .... ~ aüluı ... --

- - - 4alıf. Aakara maahedesintn ledafüi rare -

...... JeDI Ye ..ı. Wr •ı.aı.. Wr 4e-
111 letltl1 .,.ı.... 

KMI ~& bö• 
Telıılakl ..... ......... ,.,.. blr------IWUUlw .._..._,_ •lf7~ 

hl<al, nllbele• el4ıll lıuı _.,. • 

ı.-.. acıw .. ıetl • _.,. ... ba 

7ol4akl pl.ill ·-- aWıadar bil • 
Umeller uum.ı.ııt malıılemel mil • 
•k,n!srta. d1.llkM ve ım-lp&le 
........ .liaa &'eltllit ...... r s' 'ııl&. 

auDr ıroat m.AK 

Hitler Meşgul 
Olmasaymış •• 
Oıskı, '1 (A.A.) - City Of Flmt 

in Aiınan müsadere ınüret'eba -
tı. bundan birkaç hafta evvel Nor 
veçirı cenup sahilinde yakaı:ıD-

llUŞ olan .Alınan tayyareciltri ile 
obirlikte tweç hududu yakinlnde 
kiiıı Ko~ kalesinde mev
kuf bU:'lınlllAlııladılar. 

Londra, 7 (A.A.) - ·Royter• 
Evening Nevs gazetesi yazıyor: 

Nvrwç çok şükretsin iti, Al • 
manlıar başka cihetten çok meş
.gujdürler. yoksa llitler arzusunua 
dünyaya h~ olduğunu l<endi
ıılne göır.erirlerdi. 

O&kı, 7 (A.A.) - Almm deniz 
ate:ıeı;I Vl&aminııı Steffan, Beı-

ıııen'e hareket etmiş'..lr. Bu aeya • 
hat C>ty Of Nnt ıneseksile all 
kadardır. Amerika vapurunı.m. bil 
müddet Beıwen'de kalacağı zan. 
neGlmektedir • 

İTİZAR: Atatürkün Son gün.len 
ıııdh romarumızı lıoyamaddı 

ozür di !eriz. 

- - -
Med<Or .,alııa!Ntt rire. V l'&

llutnrıoıaıwı bllanf bir Bı1'U. Şle• 
ku ı..ı.ın meoel .. lndekl ballı hııtt
l<clll• llom&Qa Be •laa llldsıır 

aasebellerl halı.lwula ı.aııa& ...... ve 
AlmaııJ'ama Cemıbu $arkl Avnpa• 
una k&l'fl bt'lneo mmlllıue -'" 
... t ........ '-im .......... 

rill yakında ittihaz edecekleri kır fareUı~inde büyiık bir süvare * AJmanymım, ~-çen ba:f'.a Hit-
nrlann fU veya bu şekilde tıooellı verlJmis ve bu süvareye Başve • ler tarafından davet edilen Mos-
etmesi üzerinde miihiın bir rol kil Refik Saydam, Hariciye VeJr.i.. kova Roma elçileri Von Sctıu-
oynzyacaktır. li Şükrii Saraı:oıtlu, Hariciye Ve- ~ııılıeııg ve Von Makenıı:en va.-

Belıı:ika bükiııneti, yeni bir ta- kAleti kitlbl wnumili Numan :ı.ifS:en bas:na dönmüşlerdir. 
kım askeri tedbirler alnıa'k ta - Men.ınesıcioiilu, Ankara lıordip- ı • Pencab par!Ament.OBll. İıngll.te -

Bizce, bu kendi milletlerimiz! 
:ziın iyili~ ve biitUn dunyanın 
maıtaati lktizllSl om-.k yapma
ya mecbur olduğumuz bir vıW • 
tedir. öv le limit ederiz ki, bu 
'leldiflmlz kıabul edilecek ve bu 
suretle de devamtt bir sulh te
sisi yolunda lıllt admı atılmııt oı.. 
...ıct.ır . 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıldık ve buton ağrılarınızı derhal kısar 

uvvurunda deil'.ildir. Çünldl e-v - lomatik, mebııslarmuz iıltiralı: eı.- reye kayı'.sız ve şart&ız mliza -
lce alınmııı olan -tedbiri« her nıek suretile ıı.eııe ~nde ta'it ~ heret edilmesi hakkındaki ka-

-ıııııaıe kanı lııomwla klfidlr, mı.Jerılir. nrr suretiıı.l kııi>ul e-t~lr. 

lctıblnd• gUnd• 3 k•t• ahn-ı'ılll\r. ---- -, 



lfl~fV1 7 AR.11./INDG f'nFAlt VG RADYOL N le 
Niçin Dişleri fırçalamak Lazımdır ı 

TAKViM ve HAVA rı 

Hayriyesinin 

+IACC~C' 1~L111 8 İKiNCİTEŞRİN 1939 
ÇARŞANBA 

11 inci ay Gün: 31Z B. T..,ıa: H 

İstanbul Maarif Mödörliiiiinden 
f11 meklv.bu alcl.ıl<: 

FevkalAde Heyeti Umumiye top -
lantısı 12.11.939 tarihli Pazar günü 
caat 10.30 da Merkez İdaresi olan 
Beyoğlu Minare :sokak 17 numaralı 
mahalde yapılacağından cemiyet a • 
zasının aşağıdaki mevadı mUz~~ ('re 
etmek Uzere toplantıya gelmeleri rica 
olunur. 

Tefrika: 76 
Hicri: 1858 Rumi: 1355 
Ramazan Z6 Kasım: 1 
Güneş: 6.37 Akşam: 16.59 

alk, Son Kalan Erzaklarını Vüklen

işler, Meydana Akın Ediyorlardı 

Öğle: 11.58 Yalsı: 18.32 
İkindi: H.U İmsak: 4.58 

_ı 
HA VA VAZİYETİ 

Yeşllll:öy meteoroloji istasyonun .. 
dan alınan maliimat.a. nazaran, bava 
yurdun E1"e, doğu Anadolu ve Akde
niz sahilleri böla'elerinde kapah ve 

yer yex yağışlı, orta Anadolunun şark 
ve merkezi kısmı ile, cenllbu şarki A
nadoluda az bulutlu, diğer yerlerde 
çok bulutlu reçmiş, rü.zgirlar Kara
deniz kıyıları ne, doğu Ana.doluda 
carbi, dJicr yerlerde şimali tst.ıka .. 
metten orta kuvveUe, Ma.rmar& ve E
le denizlerinde, poyrudan fırtına 

şeklide esmlşUr. 

oGazetenıdn 23/JX/1939 tarihli 
nüshasında bir karlln İklısal ve Ti
caret llseslnln ötleden sonra leclrisa.I 
7aptıfı mektep berberin.in tale
be saçlarını ıa.yrı muntazam kes
tiii ve mektep yemekhanesi olmadığı 
hakkındaki •iltbdl lelltlk olundu: 
Ticaret okullannın eskisi gibi tedri
sata devam etmeler! VekJllik emir
leri iktizasmdan buJundufu cihetle o
kul idaresinin bunda bir taksiri ol
madıfı, talebe saolannın dlslplln ta
limatnamesinin okul idarelerine ver
dlii salihiyet dahilinde ve talebeye 
7akışır bir tarzda kestlrtıdJği ve ev
velki senelerde talebenln öile :remek
lerlnl evlerinde :remeleri mutat oldu
iundan yemekhane yapılmamış oldu
fu ve bog-ün için de bu lbllyacı.n bir 
koridorda temin edildlil anlqılımş
tır.» 

Müzakere edilecek mevat: 

1 - Ge(en umuml toplantı zaptı
tının okunması. 

Ye ha.ık, (AJJ.atı) olduğuna ta
mamen inandık1an bu adamın 
lt..r.;ısında secdeye kapandıılar. 

- Ey Ulu Tanrımız, dediler, 
Biz ya1ruz sıma taparız ve senin 
uğurunda üzerimize ı:eren bü -
tün kuvveb:.ere karşı kıoyaraık se
ve seve döğü.şürüz.. Ölürüz .. 

Mukanna bunun üzerine artın 
maskeli !başını azaıneLle kalııllr
dı. 

- Hayır .. Dedi, siz öhniyecek-
6iniz .. Çünkü ölüm ycl< .. Çünkü 
rubtmıuz ö.ımez .. Benıan dedığ>ım 
ve ·gösterdiğim yolda yürürken 
ruhları bederueıini terkeden in
ısanlar daha rahat, daıha zellJ{in 
ve daha iyi ya.:ıııyan başka vücut
lara gi.recekJer ..• 

* Salı te Allah vakıa 'bu suretle 
taassuıbu k..ı:tbaçbyarak olliardan 
kemini müdafaa için bir kuvvet 
meydana getirdi. Getirdi amma .. 
Bu ı'mvvet .. Mehdlııin sevketti -
gı •.• anu kuvvet karşısı.ıııda da
yanamaııdı. 

Niteklln de öyre oldu ve sonun
da Halliıe ordusu onların topunu 
da Mero şehrine ~udı. 
Şdıir tamamen iıhata ed~ 

ti. 
Mahsurlar, Allah diye taptık

ları berilin etrafını a.dılar: 
- Artık, dedilH, mucızeni gös

term<L< zamanı gW.ii. Haydi, ne 
i:>eıkliyorsıın.. İı;te düşman ordu
su ŞE!ıri sanlı. Ne içeriden d~
nya ne de dışarıdan içeıiye kuş 
ibtle uçurtmuyorlar. Daha bir iıki 
günlük yiyeceğimiz ya ka.dı ya 
kıilinadı. Bir üfürükle hepsini ye
rin dihine geçiririıın diYQrdun .. 
Haydi, rıe dunıyorsun? .. 

Tro:ike ... HaJ:km dec:Lği gil:ıi 
ıbüyü:l«ü ..• 

ŞEılıirde erzak namına hiçbir 
şey ka.lma:ını.şt ı ... 

İki üç gün sonra ise açt-.k 1:ıaş
~steırecekti Halk.ta Mukanna'ya 
\karşı henüz itimat zail olmamış
tı. 

Herkes zuhur edecek par'Jak 
bir mucize i1e son dakikada kur
tulaca:klarını ümit ediyorlaroı. 
Mukanniı artık bütün şeytani 

des.se ve p:ıii.niannın ifhiıs etti -
ğıni gördü. Mağliıll:>iyat, muhak>
kaktı. 

Mağli.tp &unca da mutlaka ka
fası kesilecekti. 

* Halk sahte All:a.ha artık son 
günlük enzak.ları kaldığını h®er 
verdikleri zaman herd: 

- Daha iyi ya ... Dedi, bu ge
ce şdıir meydanında ıbu son ka
lan erza.k.ııuıha kendinize mükel
lef 'bir ziyafet veriniz .• 

- Ya yarın? 
- Yarın mı? Yarın bizi mu -

tıasara eden HS.:ife ordusu tama
m2n yere geçecek ve onlarıon bü
~ün erz.a.kı, bütün serveli bizim 
o..a.cak ... 

Ak.<am oluyordu. 
Ufku, bira2 sonra baştıracak 

olan gecenin daıha henüz .karar
mamış esmer rengi yavaş yavaş 
kapıaınağa .tıaşlamı~tı. 

Şciııin genilj meydanı, yüz~ 
meş'ııheni.n sarı titrek alevi için
<ıe dumanlı ıbır ziyaya boğıwnuş
tu. 

Ha:k ·bunu .bilmiyor muydu? 
ııakı yüklenmiş.er, 'bu meydana 
ai<ın ediyo6ardı. 

Son: nafaka.arını bu gece ron 
lokmasına, son zerresine varın -
caya kadar yiyecekl.-r, lbitirecek
lc-ı-di. 

Çünkü taptı.klan altın maskeli 
Al.ıaıh böyle emretmişti. 

Şetıir dı.şında ise HaJife Meh -
dinin kırvvetıeri kılınçlarmı ıbili
:yorlar, açlıktan ölıniye mahkfun 
et iltleıi bu asileri teslim olıduk
Jan zaman ıboğazlamağa hazırla
llılyorlardı. 

Halk ibunu !bilmiyor mıydı? 
Bıliyondu ••• 
Korkuyorlar ml')'dı? 
Hayır ... Hem o kadar ltorkmu

yorlanlı kl, eri.Esi 5"'bah için yir 
yecek tek lokma b.rakmıyacak 
kadar bütün yiyeceklerini bu ge
ce ısarfediyonardı. 

Ertesi sa.balı ne olacaktı? 
Bu da, düı;üniilecek şey miy -

di? 
(Allaıhlan), yarın sabah gi.ine

şjn dıoğma~ı ile beraber mu:hasa
ra ordusunun, /bir ferdi bile kur
dulmadan, yerin dibi.ne ge<;e<:e -
ğıni vadetmemiıı, mü}delenıc -
nıiş miydi ? 

Onlar bu mucueyi Allil.l>. dıye 
~aıptı.klan .bu düzenbaz h~itten 
~orlaroı. 

1 
1 

i,.te crlıalet ve taass~un ıkör 
etti.ili ,gözlerle •bağlanan insan man 
1ı.ğı 'böy.e göre göre ve bile bile 
felakete sürük.lenfyordu ... 

• Hali<, şdhir meydanını doldurur 
ve ziyafet hazırlklan ilc m~gul 
olur.ken Mukannii da ı;araymın 
kendinden bO!ika insan ayağı bas-1 
manw; izbe .bir köşlsinde şişeler, 
çömlek.:er ve inbikler ve daha 
ıbir takım a1etier arasında yine \ 
garip ve esrarengiz bir iş yap - j 
malda meşguldü. 

Çünkü geceleri ağız gudde'eri
nin lfrazatiyle dişler ve diş etle
ri dolmuı;'.ur; çii.nkü y~mekler, 
Sigara ve ktı:we gene eyni tesiri 
yapmıı;tı:r. Binaıenaleyh dişleri 

her ıtün 3 kere bilhassa yemek-

!erden sonra ve her ha'de bol bol 
cRADYOLİN. ile fırçalamak ve 
1emizlemek şartt•r. Bu sayede 
dişleriır> de. a~ın da· saalığı ve 
sağ1am ı~ı ~iliği gaıııanli edil
miş olur 

Dün İstanbulda bava bulutlu reç
miş, rüzgir •imali şarkiden saniyede 
4 .. 6 metre hızla esmiştir. Herifin ıbu izbesine kendısin -

den ;~a kimse girmeı: demiş -
tik. Fakat bu akşam o endişeli 
hali ve tel~Iı adımlarla lbu g Ui 
k~esiıııe doğru giderken aııkasın
dan bir gölıge, ıbir insan gölgesi 
tarafından takip edilmişti. 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten 
günde 3 defa 

sonra 

Saat 14 te hava tazyllı.I 1022,0 ml
Ubardı. Sühune& en yüksek lıl.8 ve 
en düşük 10,0 saatl&"ral kaydedilmiş

tir. 

Bu ııolge ise ... Bir iradın ~1-
gesiydi ..• 

.tıenfın sarayını dolduran ca
riyelerden biri bu a~m bu saılı- ..-• ...-"' 
te Aliahın hruinde gördüğü <ieğ;i
siJ<liöi mera•k etmiş ve düll!)'a ku
ruldu kurulalı kadınlara vergi o
lan U:etin, merak ve tecessüs il
letinin cazi:besine kapılın~, Mu
.kannarun peşine takılm~tL 

1 
100 
100 
1.ıo 

ANKA~A 

7 • 11 • 933 
Ka ...... 

Sterim 5.24 
Dolar lS0.36 
Frank Z.96875 
Liret 6.761ZS Düzeniıaz beril, esrarengi2 fıüo

resinde bir saat kadar kaklı ve 
işini ıbitirmi:ş olacak ki, kendici 
yalnız sanarak şu ~uret;e söy ~n
di: 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 100 
100 
100 

İsviçre Fr. Z9.315 
Florin 69.405 
llayişmar)f 

100 Bel&'a ıı.s3Z5 

- Bu gece .• Her şey bitecek.. 
Bu gece bütün bu şehir haılkı i
çinde nefes alan tek !bir k<ı;i .bile 
ka&n:yacak .. Ve yarın saiıah gü
neşle beraber şehre girecek Ha
life ordusu .buradaki insanlaI'!ll 
dirisini c!eğil. ö;üsünü l:ıL.e bula-

1 - Şartname ve nilmunesi mucibince (200) adet 28 m/m lik yeşil ipek 1 

taklidi ve (200) adet 22 m/m lik maııl&r üç bob:O açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

100 
100 
100 

Dralıml 1.97 

Leva 1.5875 

Cek Knmı> 
ll - Muhammen bedeli si! (500) lira muvakkat teminatı (37,5) liradır. 100 Peçe ta 13.1825 

Ill - Eksiltme 10/XJ/939 Cuma günü saat 14 te Kabalaş\a levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonu"lda yaptlac~tır. 

IV - Şartnameler ve nümuneler her gün &özü geçen şubeden parasız ah-1 

100 
100 

Zloti 

Penl'Ö 23.28875 

100 Ley 0.935 

mıyacak... 1 na bilir. ı 100 Dbıar 2.495 

Kapı arkasında 'bekliyen ve ll:ıu 
sözleri duyan cariye derhal uzak
laştı ... 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 100 Yen 31.00625 

paralarile birlikte mezkür komisyona gelmeleri iU.n olunur. (8713) ESHAM ve TAHVİLAT 

Bu gece demek ·bir şeyler ola
caktı ... 

Ve bu olacak şey'er de deriıal 
de çok korkunç şeylerdı ... 

Kaçtı. .. Kimseye görünmeden, 
kimseye sezdirmeden saraydan 
kaçtı. Şehrin uzak, teınılıa bir kö
şesine büzülerek olacak iş.!ere u
zaktan seyirci ka:dı. 

Ercanl 
Svas - Erzurum 4 
l\terkez Bankası 

Şehir 
Tı}atrosu 

TErEBAŞI DP.AM 
KISMINDA 

19.63 
20.25 

108.50 

Meydan, sevinç çığlığı içinde 
çınladı. 

(Arkası varJ 

İTİZAR: Hazre' i Muhammed adlı 
tefrikamızı bu.gün koyrmadık ka.. 
rilerınıizden özür dileriz. 

Ç·kacekt:ı.r 

lıAnlarınızı ve~m•kle he .n kendlniz9 ve hem 
de KIZlLA YA yardım et:nlt olacaksınız. 

8/11/939 Ça!"Ş3mba gün..; ak.ı;amı 
Saat 20,30 da 
ŞERMİN 

* 
İSTİKLAL CADDESİ KOMEDİ MÜRACAAT YERLER 1: KISMINDA 

istanbufda, Postane karş191nda Kttda1 satış Bilrosu Telefon: 22653 8/11/939 Çarşamba gi.indüız saa!l 
14 de KELOGLAN Çocuk oyumı 
8/11/939 Ç~ba )!Ünü akşamı ..anunl MUmessili ve Nesriyat Dl

rekttlrü: A. Naci, Basıldıiı Yer: 

İstanbulda, Postane Arkasında~! sokak (Ankara CMldesl Köşesi) 

İlineılık .KoDeklll Şirk •U, Telefon: ZG894 - 95 

Son 'l•elcnı! Bıwınevı. 

Gayrimenkul Sat ş ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 

Beğik Celfilyanın 24708 Hesap No. sile Sandıl!ımızdan aldığı (1000) lira
ya karşı birinci derecede ipotek edip vade~inde borcunu vermed . .;inden hak-ı 
kında yapı.lan takip üzerine 3202 No. lu konunun 46 ıncı maddesinin matu!u 
40 mcı maddesine göre satılması icap eden Beyoğlunda Feriköy kısım ild ı 

Cumhuriyet mahallesinde Büyükdere Kır kırağı sokaı>ında eski 143 MU. yeni 
14 No. lu kltgir bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya kon
muştur. Satış tapu sicil kaydına göre yapılmaktadır, ArtLırmaya girmek lıite

yen (4.87) lira pey akçesi verecektir. Milli bankalarımızdan birinin teminat 
mektubu da kabul olunur. 
Birikmiş bütün vergııerlc belediye re im1eri ve vakı-f icarcsi \'e taviz bedeli 

ve tellfıliye rüsumu borçluya aittir. Arttırma ıartnamcsi 11/l 1/939 tarihin
den itibaren tetkik etmek istiyenl~re sancıık hukuk ı.,. eri e ı; ~ nde açık bu
lundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair lüzumlu izahat ta s.ırtr.amcdc ve 
takip dosyasında vardır Arttırmaya girmış olanlar bu!'lları tci.k k edere! 
satılığa <;>ıkarılan gaynmenkul hakkın :ıa her geyi rcnn ad v ıtib- ~ olı..;. 

nur. Birinci arttırma 25/12/39 tarihine müsadif Pazartesi günü C ğa loğlund~ 1 
!-A·'"l sandığımızda ı;aat 10 dan l~ ye kadar ;yapılacoıktır. u vakk.ıL ıhale ya
pılabi!mesl için tekli! edilecek bedeli 1 tercihan alınması ı p eden gay 
menkul mükelJefiyetile sandık alacağı ... ı t..,.,,nm,.., g crn• ı ıı:: r fır A 
si takdirde son arthranın t.ıahhüC:.ü bakJ kalmak şartile 9/1/940 tarihı 

müsadil Salı günü ayni mahald.! ve aynı saatlt: ->n artı ması yapı 
caktır. Bu arttırmada gayrimenkul en çok arttıranın üstt: ulc bırakı a 
tır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan aPkadarlar ve irtifök hakkı sah 
}erinin bu haklaruu ve hususUe 1aiz ve masart!e dair iddialarını i13n tari~i 

den itibaren yirmi gün içinde evrakı mü~bitelerile beraber dairemize bild 
mele.Ti l§zımd1r. Bu suretle hakh.rını bildirmemiş olanlarla haklar1 tapu 
cillerile sabit olmıyanlar satı, bf de:lin'n p11ıvlaşmasından hRrjr,: kalırlar. nr 
ha fazla malümat almak isteyen..erin 38/1646 dosya nwnarasile sandığın 

Hukuk İşleri servtsıne müracaat etmeleri luz.wnu ılfu\ olunur. 

Saat 20,30 da 
BİR MUHASİP ARANIYOR 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 
1 apalı zarf u:ulile eksiltme ilanı 

1 - 22940 lira 50 kuruş bedeli keşini Ellzığda (80) yataklı memleket 
hastanesi eleklrik tesisalı kapalı zarf usulile eksiltmeye konu4nuştu. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak aunlardır. 
Bayındırlık genel şartname5i. 
Fenni şartname. 
Eksiltme şarUlamesi. 
Hul~sal keşif. 

Aiukavelename. 
İstekliler bu şartname ve evrakı viln:yet Nafıa l\füdürlüğüne ve Nafıa Ve

kftleti yapı ve imar reisliği tesisat bürogunda görebilirler. 
3 - Eksiltme 22/11/939 Çarşamba günü saat 15 de El:izığ Nafıa Müdürlü- 1 

ğü odasında mUteşekkil arttırma eksiltme komisyonunda yapılacaktır. / 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1721 lira muvakkat teminat 

vermeleri bundan başka aşağıdaki v~ikaları getirmeleri 15.zımdır. 
A - 15000 lira kıymetinde elektrik i.ş1eri yaptığına dair vesika. 
B - Elıbığ vi13yetindcn alınmış ehliyet vesikası. 
D - İnşaat milddetince işbaşında diploma1ı bir mühendis veya 

muru bulunduracağına dair taahhütname. 
!en me-

5 - Teklif mektupları yukarıda üc:-üncti maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile 
göı dcri1ecek mektupla i.içüncil maddeie yazılı saatte gelmiş bulunmalıdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilemez. •9288> 

İstanbul Defterdarlığından 
l ürk çarası kı1mefni koruma hakkındaki 12 numaralı 

karaı nameye ek karar 

2 - Heyeti İdarenin raporu. 

3 - Yeni Heyeti İdare ve iki mu
rakıbın intihabı. 

ZATI RUHSATNAME 
10.3.1937 gün!U ve 736 sayılı İktısal 

Vek~letinden alınış olduğum mua!i -
yet ruhsatnamesini zayi ettiğimden 

ve yen.isini alacağımdan eskisinin hiç 
bir hükmü kalmadığı ilftn olunur. 

Rafit Sevil İplik Fabrikası 

: S TAN BU L BELE O 1 YE Si N O EN 
Bebek İstinye yolu üzerinde Ruınelihisar caddesinde 96 - 98 numaralı bi

nanın enkaz saUısı 2490 numaralı kanunun 43 üncü maddesine gOre temdiden 
açık arttırmaya konulmuştur. İhale 16/11/939 tarihinde Perşen1be günü saat 
14 de daim! encümende yapılacaktır. muhammen bedeli 600 lira ve ilk teminat 
45 liradır. Şartnameler Zabıt ve MuamelAt Müdürlüğü kaleminde görülebilir. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen sa• 
atte encümende bulunmaları. (9300) 

-- -
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1940 küçük carı hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

, 
Keş.ideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 İkinciteşıin 

tarilı}erlıı.de yaprlacaktır. 

ve kumbamsız hesaplarında en az elli !ırası bu-
lunanlar kura.ya dahil edileceklerdir. 

1940 İKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 liralık - 2000. - Lira 
3 " 1000 " 

-3000.- " 
6 " 500 " 

-3000.-
" 

12 " 250 " 
-3000.-

" 
40 " 100 " -4000.- il 

75 " 
50 " -3750.- " 

210 " 
25 " -5250.- " ,, 

Türlriye İş Bankasıne PM"a yatınn.akln yalnız para biriktir
miş ol:ınaıı, ayni zamanda:tali:i11ıizi de denemiş olursunuz. 

lstanbul GUmrUkleri BaşmUdllrlUilUnden 
Madde: 1 - Sikke ve külçe halinde olduğu gibi kıymetli medenlenn bur- Al8iıda yazılı moıtbea iti 18/11/939 Peqenıbe ııünü saal ıo da -rlıkla 

DiKKAT 
Emniyet Sandığı; Sandıktan alına, gayrimenkulü ipot<'k gö!rt:erme.k is

teyenlere muhamminlerimizin koyın~ olduğu Jrıymetin % 40 ını tecavüz et
memek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek suretile kolaylık 
göoterınektedlr. (9259) 

da ve mesnu halde de memleket ~ına çıkarılması memnudur. (Kıymetli ihale edilecektir. 
mad•nlerden maksat: P!Mi.n, altın ve güm~tür.) 1 - 2000 cilt vezne makbuzu, ihale bedeli (ıSO) lirad»'· 

Madde: 2 - Yolcuların şahsi z.inet olarak daima +-•ıdıklan kıymetli ma- 2 - İsteklilerin belli günde Başmüdürlükte kurulu komisY"1a gelmeleri 
.... C/266) 

denlerden mamul e~7a da bu hükme dahildir. Yalnız alyans ve saat bu hü-ı!;ilfuı;;o;lun;ur;. ;;;;;;;;;;;;;;;~~~~~~;;;;;;;;····-~ 
kümden müstesnadır. 

Madde: 3 _ Hariçten Türkiyeye gelen ecnebiler beraberlerinde getirip ilk K E R 
Türl< gümrük kapısında alli.kadar gümrük memurlarına vereceltler:i beyanna- Beyoğlunda B A .IBğazaları 
melere veya pasaportıanna kayıt ve işaret ettirdikleri kıymetli madenlerden ~ d 

1 Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
mamul eşyayı avdetlerinde memleket dışına çıkarabilirler. En birinci İngiliz ve Fransız kuırıll61lrın an mamnl 

Bu kararın neşrinden evvel Türkiyeye gel~ bulunan ecnebiler beraber- TRENC _KOTLAR, GABA©INLER, PAL-
ler:inde getırmiş oldukları kıymetli m•d•nlenıen mamuı eşyayı kamblıı'o mer-- TOLAR, ru·· VETLER, sR:>R. ve .. FANTAZI 
cilerinden musaade almak şartile memleket dışına çıkarabilirler. 

Madde: 4 - 30/6/930 tarihli ve 1715 sayth kanun hükümlerine göre yapı- KOSTU .. "',LER, P.-'RDÔSULER 
l\otünakalflt Vekft.letince yapılan il:'.ınla 15 Teşrinievvel 939 ve bil&hara İda

remizce yapılan ilanla da 31 Teşrinievvel 939 tarihine kadar kabul edilece-
ği bildiri1miı olan, ingiltereye ısmarlanacak gemiler hakkındaki tekliflerin 1 
kabul miıddetinin 30 Te:;rinisani 939 tarihine kadar temdit edildıgi ilan olunur. · 

(9262) 

lacak muameleler bu kanun hükmünden müstesnadll'. IYı 
Madde: 5 - 14/1/1938 tarihli ve 2/8030 sayılı kararname ile 17/6/1839 ta- Her yerden müıaid ~artl .. r s ue?z !iatlarla satılm1ktachr. 

rihli ve 2/11008 sayılı kararname hüktimleri mülgadır. .r-:tıer lıozuluıadaJJ ;VVel ih•tiyaCIDlzı BAKER 
Madde: 6 - Bu karar neşri tarihinden muteberdir, Y">"' d teınıq ed. · 
.Madde: 7 - Bu kararın icrasına Maliye Vekili memurdur. (€9303) •••••• mağaza ..... aıı ınız. 


