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sahası müstesna olmak Baltık •• uzere 

Almanyanın mühimmat ve . erzak 
menbalariyle muvasalasını kesti 

Alman vapurları denize 
Ga rp c~phesinde 
Almanlar mukabil 

taa rruza geçtiler 
f:'ransı z hücumları muvaffakiyetli 
neticeler vererek devam ediyor 

Sarın e~ büyük kömir 
madenlerini 

açılamıyorlar· 

eccek büır harrlb>e gıörr~ işgal edeceklerini 
umuyorlar 

ifil (Çil ~ 0 lf' O ti3) ifil 0 Y (O lf' Almanlar bu neticeden sonra 

/( d h ••k A t • b •• Al. şarktan garbe 70 fırka -........:_ana a u ume l agun mangaqa göndermek niyetinde ... 

~~ Harbi Almanyanm kaybe-
1 

harp if in 
ı~ A deceği muhakkaktır ett z 
tısad ı harpte l rakın bugün c::ehrimize nelen ba::n:::~rc!~.~!·l~f)ediy<>!:tih-
A Y ~ Alman gemilerinin denizler-

'"\ l manya ne Londr a askeri den tardı işi, devam etmekte o. 
lup imparatorluğun münakalat 

~ Yapacak ? ataşesi bu yollan artık ciddi bir tehlikeye 

:::.ıı: HASAN KUMÇAYl kanaatte ::i~: bç~~::::~!:~:~i g~~~~ 
~lerecıt bir lktısadi harb ren Alman gemileri nadirdir. 
-. .\ ti kuruldu. Bu tedbir ~e- ôır haftadanberı AHupanın şi· Birçok gemileri zaptettik. Ek-
~"""Pa harblmle gorult:ı. bir mal mcmlckctlcrıle alakaı:ı kc ıl- seriya Almanlar, gemilerini ter. \ ..:.ı~ teşkil edı) or. fogilİl.le mı;:; bulunan Sc.'11plon ek prc ı ılk ketmedcn evvel tahrip etmekte-
~ ti) Alrnan3 8) ı ) alnız as-
~· .. llhıa dl"ğll, lktı adi ı.ililı- 1 dela olarak bu sabah Pariı;tcn dirler. Herhangi bir Alman ge· 
.,._ da ' geımic:tir. misi batbğı zaman mürettebatı -
"cİi \llnnaktır. 
~tere ~c Fransanın •Ji .. rl" Fransa ile İsviçre ve İtalya ara- nın kurtanldığı görülmektedir. 
~ dl'nblt>r<' hnklm o:!n n•ü41 ~ın ıakı hudutlar normal bir şe- Halihazırda Alman gemilerinin 

Berlin, 10 - Mareşal Göring 
radyo ile neşrolunan bir nutkun
da ezcümle şunları söylemiştir: 

" - Dört haf tadan daha kısa 
bir müddet zarfında Lehistan se
feri ikmal edilmiş bulunacaktır. 
Bu takdirde garp cephesine 70 
fırka nakledeceğiz. 

Tayyarelerimiz Lehistanda şa
yanı hayret muvaffakiyetler elde 
ettiler. 

Hepiniz az yemeğe alışmak mec 
buriyetindesiniz. Bu hal zayıfla 
manıza imkftn verecektir. Bizim 

(Devamı 4 üncüde) 

Fransız generali 

Veygand 
An karada 

Paristeki elçimiz Fran
lngiliz tayyareleri toprakları- sız Başvekilile görüştü 

mız üzerinde çok yüksekten uçuş· Ankara, _ Dün saat 11 de 
lar yaparak propaganda beyanna- Bcruttan tayyare ile şehrimize 

meleri atmışlardır. İngiliz tayya- gelen Fransız generali Veygand 
releri bir tek bomba attıkları tak- Fransız scfarethanesine misafir 
dirde ayni şekilde mukabele ede- olmu tur. General Veygand bu • 
ceğiz . • 

Almanyamn zorluklarla karı;ı

laştığını iddia ediyorlar. Belki 
başka memleketler kadar altını

mız yoktur, fakat Lehi tanın ma
denlerinden de derhal istifade et-

giln bazı temaslarda bulunmu -
tur. Bugün )ine tayyare ile Be
ruta donmcsi muhtemeldir. 

Paris sefirimiz 

~~bir donanmaları oldcı~u ı. kı'de mtinakalfıta açılını~ oldu· ekserisi bitaraf limanlara iltica 
b ilanının ilk gününde iu- ğundan artık Sernplon trenleri etmişlerdir. mek suretile sıkıntımızı izale ede-

Patis, 9 (A. A.) - Fr ız 

başvekili Daladier Tnrldye bü~iık 
elçisi Behiç Erkini kabul ~tmiş-

(Dcvmın 4 üncıfrlc) (Devamı 4 üncüde) !rakın Lomlra askeri ataşesi (Baş tarafı 1 incide) ccğiz.,. tir,, .............. 
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G"r .. lmemiş esrareng;z 
b. , 

ır .arp .... . 
Yazan: M. DALKILIÇ 

Avrupada ba tayan harbi tavsif etmek lazımgel&e, hiç 
ııüphesiz, !!U isim konabilir: 

Esrarengiz harb. 
:Vakıa, esrarengiz bir taraf yok gibi görünür. Dört millet 

harbebncktedir. 

t 
Rize de 

J!/ii.'ıPMı Mi'l(llff~ıeU-4~ 
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Fekat, lıakikatte, bu bnılayao Avrupa harbi kadar mÜl· 

hiş meçhulleri, çözülmez düfiümleri, uçurumlu cuallcri olan J 
bir harp görülmüş ~eğildir. 

Çay ziraatini 

Umumi vaziyet 
etrafında 

Hükumet namına 

Lokanfac•L-r i 
Yemek ücretlerinde ten· ' 1l,,ı1J-Q,ta 
zilata itiraz ediyorlar ! 

daic: 

Hemen her insan, bu seferki harbin zifiri karanlık mese. 
lelerini hrulcbnek buhrnnlan içinde çırpmıyor. 

Herkes istikbale tela~lı ve istıraplı sualler 11onr.o.ktn, fa• 
kat kendi alısi sadasından başka bir cevap alnmamnktadır: 

Ne için harbediliyor? Almanlann iddiası gibi Danzig için 
mi vcyn Polanyayı tedip için veya çemberi kınnak için veya 
İngiltereyi yere sermek için mi? Meçhul. Yahut İngilizlerin 
iddiası gibi Polonyoya yardım için veya Na7.i !hükumetini de
virmek ıçin veya mnlctlerin istiklalleri için veya Avı-upaya 
yeni niTnnl vermek için veyahut 1ngiltcı·c ve Fransanın lhayati 
mcnfnnllcri için mi? Me~hul .. 

Bu h rp ıırf bir Alman • f ngiliz dünyn hakimiyeti çarpış· 
ması mıdır, yokaa bir cihan lınrbi midir? Meçhul. 

HakikRttc kim müttefiktir, kim bitaraftır? Meçhul. 
Bütün bugünkü bitaraflıkiar muvakkat midir, hakikat 

midir, doğru mltdur, hatn mıdır? meçhul. İ 
Bu harp,birhayat memat harbi midir? Bir §Crtt harbi mi· : 

f dir? Bir mcnilfi hnrbimidir?. Bir rejim veya prensip harbi mi. ~ 
i dir? Bir <lünyayı yeniden taksim f...nrbi midir? Meçhul. i 
I
• Harp buııünkü lındrosu içinde kalnuyo nu m!ıhkii.mdur, : 

:
. : yoksa her n yeni tıafhnlnrn girmeye mi m:ıhkum~ur?. ; 
: llu evvele l smim cdilm1ş planh bir harp mıdır~ yolua 

hadiıclcrin cınrivokiile doğuvernüı bir hnrp midir? IMeçhul. 
:Vclhncıl inıınnlarla beraber adeta mtd ullcr de harb lct.. 

mcktedir. . 
Böyle 21cbobi) gayeleri, hedefleri, idcoloj:fo-i, ınahiyetleri 

ba§tan baıa meçhul bir harp esrarengiz bir hnrp değil de 
nodir?. 

VAKİT .... , den Avrupanın §:ırk kö§esindc ta· 
rihin en muazzcm carpısmaia
nndan birine §ahit olmamızın 

çok muhtemel bUlundu~u sôy
liyerek §Öyle diyor: "Bir millet 
me\"tudiyctini korumak nzmile ö
lümü göze alacaktır ... 

"' i'Eı. '! SABAH 

Hüseyin Cahit Yalçın ortada 
dolaşan sulh §ayialannı bahis 
mevzuu yaparak §Öyle diyor: 

teşvik 
Bedava arazi verilecek . . . 

arazı vcrgı8l 

alınmıyncalc 
Ziraat Vekfüeti Rize mıntc:ka

sında tecrilbclcri yapılan çay, 
narenciye \:kiminden iyi netice. 
ler almıştır. Burada mükem 
mel ve çek nefis çay yetişeceği 

anlaşılmıştır. Ziraat Bankası çay 
bahçesi kuracaklara bir milyon 
lira istikrazda bulunacaktır. 

Ayrıca her şahsa beş dekan 
geçmemek üzere parasız arazi ve 
rilecek, çay tohumları gümrük 
resminden muaf olacak, çay bah· 
çclerinden sekir sene milddetle 
arazi vergisi alınmıyacaktır • 

Camcıların şikayeti 
Bazı camcı csnaf r al~kadarlara 

ıikiyette !bulunarak bUyUk ti· 
carethanelcrin kendilerine tam 
vermediklerini ve fiyatları yUt .. 
de yirml beş yUkıselttiklerlni bil· 
dirmişlerdir. Tahkikat yapılmak-
tadır~ .,., "" .. o 

Şehirde ye§İl saha 
yapılacak yerler 

Yeşil Eaha olarak kabul ddilen 
arazinin sahipleri belcd~e 

ınUracaatla mallarını satmak is· 
temişlcr.<lir. Belediye bu iti tet. 
kik Jçin bir komisyon kurmuı· 

tur. ~~ ~ 
r ' -0---

Haliç şirketi hissedarları 
İki scnedcnberi gnyri!aal duran 

eski Haliç §İrketi hissedarlar hC* 
r c:i fC\·kalade olarak top!anmı:r 
lar, faknt ekseriyet temin cdile
medıginden şirketin feshi hakkın· 
da verilecek karar geri bırakıl· 
mı~tır. 

Asım U : lhtlk!lrln mücadele a· 
dıru verdiğı ba ·yazmnda ge
çen harp zaınanilc bu zamanın 
kntiycn biribiıine uymadığını, 

o zamanVi f cna §:ırUann yerini 
bugün i>·i eartlamıı doldurduğu· 
nu .uzun uıuıı anlatiılakta, g~en 
harp zamanında mevcut olan yi· 
:rccck, içeceğ i mc.mlekctin bir ta· 
rafından dıl!.erinc nnkll imkfuu 
nın dahi bulunmadığım, bir ta· 
rafta amb<.rkır dolup ta53rkcn 
di~er taralta kıUığın hUkUnı sür
duğüniı .l(;ylernektedir. BugUn 
harpten uzak olm1 Türkiycnin 
ha~be gi rm.ınck mecburiyetinde 
kalsa d.ıhı ilu> tık harp sıkıntı ı-· 
nm kr :y n b2 gö;;termiyc ~c~ini 

işaret etm"klNJir. 

"1n&iliz • Fransız ve Alman Savın Müşterilerimin 
harbinin bir yıpranma muharebe- J 

CUMHl Hİ"\ ET 
Polon}arm 1-arr.rı başlıklı ya

zısında ı .... dır :\adi, hadiselerin 
patlak \•erdıği zaman Var§Uvada 
bulunduğundan bahsc.d.rek onla· 
rın ha. be büylil.t bir soğukkanlı

lıkla karar \ erdiklerini bu yilz 

si şeklinde cereyan edeceğini bil· Nazarı dikkatine : 
tün dünya biliyordu. Böyle bir 1 :,remlekct piya!w.sında yer ol. 
harpte demokrat' devletlerinin ni- mı: ('lan Çapamarka mUstahzera.· 
hayct galip geleceklerine bütün ı tı çc~itleri üzerinde en ufak bir !ı· 
dünra ile beraber Almanya da e- 1 yat dcği:ıimi yapmadığım gördü· • 
mindir. Böyle olunca, İngiltere i · ı ltll lüzu..,1 (' .. erine sayın mü5terl· 
le Fransanı:n Lclıistanı feda ede- lerine b• ıı ·ir. Her 7.amanki sa-
rek kendi prestişlcrini ve haysi· tış fiy~ t':.. ·p1 1 ·1 gm•!"\ fi}·at talc· 
yctl rini bir daha dü.zeltemiyecck biııı.? : .... ,Lt e reddedilmesini ar-
surette çiğniycrek, bütün nüfuz ve ! ıc' ~ "! ,. •:-. 

ıtibarlannı kaybederek ulhu ka· 1 (. ,, ...... , ;w :.ıüs:al:zeratı sa:.i· 
bul etmeleri ihtimali bizim aklı- bı · 
nuza Siğmaz . ., 1 

4 Af. Nuri Çapa 

Beyan~tta 
bulunulmas: 
muhtemel 

Ankara, 10 - Büyük Millet 
Mecliıi tatil devresini ikmal et• 
ıniJtir. Yarın yeniden toplantıla. 
rına başlayacaktır. Saat 15 de 
yapılacak bu devrenin ilk top -
lan!:!.ında hemen hiç bir müza· 
kere olmıyacakttr. Yalnız hükQ. 
nıetin umumi vaziyet hakkında 

mecliste beyanatta bulunması 

muhtemeldir. 
Parti grubu da sah günü top

lanacaktır. 

Meclise verilmiş ve encümen· 
let'<le tetkik edilmekte olan bir 

çok kanun liiyihaları vardır. 
Bunlar müteakip celıelcrdo 

görüşillecektir. Hükumetin ver. 
diği bazı müstacel layihalar da 
bUlwımaktadıt. 

Ban maddelerin, gümrük re• 
simlerinin tadili hakkında da 
mecli~ bir layiha verilmiştir. 

--o-

Harice sevki yasak 
maddelerin fiyatları 

dütürülemiyecek 
Hükfunctin harice gönderilme

sini menettiği maddelerin fiyatla· 
nnı dU~Urmek üzere piyasada ba
zı hareketler olması ihtimaline 
karşı tedbirler alınmaktadır. 

HiikO.met harice scvkedilmiye
cck maddelerin fiyatlarını müs
tahsile zarar vermiyecek bir had· 
de tutacaktır. 

Köprü altında bir kaza 
Yıldırım motörü evvelki gece 

saat 23,30 da köprü altında blr 
balıkçr sandalını parçalamı~tır. 

_.,,_..._. 
Bir kadın kuyuya 
düşerek boğuldu 

Kartalda Cumhuriyet mahalle· 
sinde Rahmetler mevkilnde Ab
dülgafur isminde birinin 19 nu· 
maralı evinde ki .. acI olarak otu· 
ran Gazhane amelelerinden Ha.m
elinin 70 yasındaki annesi Ane, 
dün bahçedeki kuyuya dü~mi.lş 

ve .kurt:mlıncaya kadar boi:"Ul· 
rnuşrur. 

Lokantıcılardan milrekkcp bir ! 
heyet dün vali ve belediye reisi 
LGtEl Kırdarı ziyaret ederek, be· ı 
lcdiyc tarafından bUtün taritc -
)erde yapılan yüzde 15 tenzilat· 
tan kendilerinin istisna cdilmele. 
rlni istemişlerdir. L-okantacılara 

g~rc esa:cn aralarındaki rekabet 
yüzünden !ir atlar asgari bir had
dedir. BeJed:yc iktısat mfr:lürlü· 
ğü teklifi tetkik edecektir. 

-~ .. ....,. _ 

Maden kömürü 
fiyatları 

Narhtan fazlaya satış 
yapanlar görülüyor 
l\laden kömürü \'e Sömikok fi

yatları son bir iki giin içinde bir 
dcnbire yükselmiştir. Belediye İs
tanbul hudutları içinde Sömiko· 
kun 19 lira yetmis beş kuruştan 
satılması için narh koyduğu hal
de bazı kömürcüler fatura ver 
mcden depoda teslim 21 ve eve 
teslim 24 liradan satış yapmakta
dırlar. 

Alakadarların bu vaziyet karıı
sında tedbirler alm~l.m beklen· 
mektedir. Esasen bazı müşteriler 
le kömürcüler arasında ihtil~flar 
çıkmaktadır. Dün Kadıköyilnde 
bu şekilde bir hadise olmuş, is 
kaymakamlığa kadar aksetmiştir. 
Neticede müşteri kömür bedelini 
narh üzerinden ödemistir. 

-0--

"Demir,, şilebi 
Cezairden geldi 

Cczayirde bulunurken siyasi 
vaziyetin karışması üzerine geri 
çağırılan Denizyollarının "De· 
mlr,. ıilebi dün limanmuza gel 
miştir. Ak!denizdc Der.izyoilan • 
nın yalruz ''Bakır,. isimli §ilebi 
kalmıttır, O da limanınuza gel • 
ınektedir. 

---0--

Ankarada elemeli 1 O 
para ucuzadı 

Ankara, 10 - Buğday fiyatla· 
nnın son zamanıarda dü~esi ü
zedne belediye ekmek narhmı 10 
para indirmi~tir • 

Valinin tefti§lcri 
Vali Lutfi Kıtidar resmi dairc.l 

leri ,.e bilhaı:sa hastahane! ri 
gezerek sığınakları ve p<tsif hava 
tedbirlerini tetkik etmektoclir. 

ikar 

PARlS'ten yeni donen bi! 
arkada5 anlattı: . 

"Bir mağazadan yüz yirmi tıe; 
franga bir valiz almı~tım; e~)"ar 
sığmadı. Oç giln GônrB, ikıncl b ~ 
valiz almak üzere gene o m~ğa~ 
ya gittim. Fakat o üç gün ıçıll 
t>İ'-'fü:i ah-.·al karı~mıcı Fransız 

./ • J/f "e.' 
hUkumeti seferberlik ilan etn11

• 

ti. Bu ylızden valızlcrin de bel"'! 
·o halde pahalılaştığını sann·ır 

dum; zaten mağaza da çok};. 
labalıktı. Gene yüz yirıni ~ 
fran.~ istediklerini görünce şa;Jfe 
dım, hayretimi mağaza sahib111 

de söyledım. 
··- Biz bövlc hallerden ıstitJ• 

J eğı' 
deye kalkacak insanlardan d 
liz, dedi.,, . .

11 
Bilmem Fransadaki uı.cırlef'l, 

hep i de böyle insanlar ınıdı~~ 
Fnkat mağaza sahibinin ce,-a 
çok hoşuma gitti: namuslu adatılı 
insan adam olduğu belli. (1~ 
kelimesinin b..ı manası ne gUZC 
dirü t 

Harp zamanlarında bazı ,ına u· 
delerin fiyatının yükselmesi ta\1 
dir: o maddeler azalır, tedarı.t' 
güçlcsir, ~ok kimseler askere gı" 
tiği için o maddeleri yaP3C:, 
işçi bulunmaz, daha birçok ~ 
bebler vardır. Fakat harbin ,. 
günlerinde, hele harbe gic111l)'~t: 
memleketlerde, fiyatlatı )-uıcst tı• 
meğe kalkmak en a~t ''ll~;r 
culuktan başka bir §CY deği :ıe 
İnsanlığa hiyanettir. Zaten. "6~11 
seylere tenezzül eden uıcırl J3i! 
unduklan görülmemiştir.. 1' 
milddet fazla kar etseler b:Ie ç<J 

geçmeden onu da kaybederlet'·"'ı· 
Para kazanmanın muhtelif > 

lan \1U'dır \ 'e bir insan: ·~ 
çok fukara olduğum halde f dife 
i~i görerek zengin oldum,. . hiç 
iftihar edebilir. Fakat sil at9 
kimsenin, sıkılmadan: "Bell h n· 
zenginiyim!,. diyebildiğini ~~ 
nüz mü? Sonradan • gö el
ayıp bir şey değildir; ııatta ~ • 
di em~leri ile, kendi zcldlarltı~' 
ra kazanını~ kimseleri, SCf\'"C tef" 
ne mlrasla konmu1 kfmselert tıl11' 
cih ecierim. Fakat hatp zatnll tt' 
da, e§yanın fiyatlarını yü~~ 
rck veya. silah ticaretine gi~jr. 
zengin ohr.ak öyle det .. o1' 
Frenkler: "Paranın kokıısU . · 

(Korşıki sayfaya geçinft)ı 

li ·ıtı+Jı;tt.ıaı~ : ".EbEıBl 
a.ı:tııt· 

Ali, kısık, titrek bir sesle düzler. , entarisinin 05tüne, bir iş bö~·:" bir gun Ali, Zeyncbin lıeniiı ~rahaı~cı hnyalleri, kötü günlerin dakları kilitlenmiş gibi aç!lmryor, 
do11U t,reçirerc, tablaları OğUlO.', çocuUııiclaı' rıkmıyarı taze ~(izli~ dÜ)inccierini yüreklerinden uzak· sesi çıkmıyordu. 
hahlnn silip sUpürilYor, camı~uı l.>.J..arıit, içini çekmiş: la~tmyordu. Bir zaman geldi ki, Ali, yanan ocağın, kenarındaki 
parlat!) or, bil Hin bunl~u ta uğra,,ır· - Ah Zeyın:p, de.&ıişti. Koynuma ~eyııep, billün mazisini unuttu. Ha mindf"rc oturarak, uzun uzun dü· ı 
kuı. Aliden öğrendiği S"Vda türkü· kız olarak gelseydin, ytlrcğimi kc- yatı Alinin sesinde, gnzlerinde, sc\· §ilnöü. Genç kadın, onun karşı· 
ferini söylüyordu. Onun da sesi miren bir kurt oln"Jyacak, seni a· gisinde buluyordu. tlnda ayakta duruyor, yüzünde 
güzel ve yanıktı. nanı gibi. bacım gibi, knrım, kmm E\'lerinin önündeki sebze bahçe· alevlerin titrek ı~ıklan oynaşı· ı 
Akşam UstU Ali gelmeden önce. g.bi sevecektim... sinde çalı~ak, çift sürüp, tohum yordu. 

Zeynebi • \ ıvordu. B"'zan saz ça- ~ynep, yıkanıp temizlenerek, ipek Zeynep, onun göğsüne sokularak, ekmek, çapa yapıp, sebze toplamak - Bugün kahvede, Hasanl:ı 
lar, mani okwken, onun gözlerin· li bir ruba r;iyiyor, b:ıhçe kapısına saatlerce, dinmiyen göz yaşlarile evinin ismi gönnek, onun yaşayı- maraza çıkrırdık. Ayırdılar. Yok· 
de lıeliren }'a~l ı ra bal:arak, 0 da ağ- bakan camın önünde Aliyi ookliyor ağlamı~tı. Kız o!duğu, ninesinin §tnı trunamlıyor, basım hiçbir §(!}', sa, belki bu ak~m eve döne..-ncz· 
lıyordu. An~larmdaki bağ, et sııı.tr du. d;.zr dibinde yasadığı glinler, elle bir dost, bir arkada§. konuşacak dim ... 
.:evda~ından ço!., bir yiirek l'akın- · Ali e\•ine girince cekctiı i ~l-'\· tutulacak kadar yakmmda iken, on bir kimse aramıyordu. Ze}'nebin heykel gibi kıpırdı
lı!;;rıydr. Zcyıı .... p, -;önlilndeu gtÇen· rarak, kollarını sıvı}•or, beraber lardan, o günlerin temizliğinden Hayatları, gölgelikler altında, gQ. sız duran vücudu, ön:: doğru bü·_ 
lrri rnhat~n ona soylüyordu. Haya· mutfağa giriyorhırdı. Ze~'nep, nazlı nasıl uzaktaydı. riiltüsüzı.."e akan bir su gibiydi. Ali, külerek, Alinin ,rliıleri dibine düş· 
ınm m113tmııdıih gizli bir köşesi bir gelin gibi Arnın peşisıra doh· Yüreğini üzüntülerin, acrlarm bütiln yakınlarım bımkmı~. onlar· tü. lncl! örgülü siyah saçları, kıl"'" 
almamı~tı. $ıyor, o, yemek pişirirken, Allrc karanhğı sannadan önce, ağlanın· la görüsınez olmu~tu. Zeynep, Ali· mm ipek rubasının omuzl:ırın-
Ali, delikanlı olnnca, da}'Isım yardım ediyordu. mn, göz raslarının ne demek oldu· den ba~ka hiçbir şey düşUnmuyor- dan sarkarak, yere yayılmı)tı. Yü 

Java ederek ilstüne oturduğu malla Sininin ortasına koydukları ye- ğunu bilmiyordu. du. zil, kırmızı ı~ıkların içinde, li-
ı almış, sessiz, ~dnsrz açh~arak mcklerini öyle istekle oyic keyifle Gene bir sabah, Ali. onun yüzü- Bir ak5am, Ali evine yUıU asık mon sarı ı görün(lyordu. Gözleri 
aba ocn~mı )'en'den tilttünnü~. viyo•fardı ki; Ali de, Zeynep de ne uzun uzun bakarak. kendi kcn- döndü. Hnlbuki. Zeynep onu, bil· akmıyan ya~larm buğusilc örtü· 
::ı ra sahibi olmu~tu. toplamı~lar, oluk bcnizlcrine k~m dine mınld"\nmrş: yük bir özleyislc b~kliyordu. \'eri· lüydü. tnliyerek sordu: 
~ ~~:ı h:!şladıkları ;clmişti. - Bu kızın suçu yok!.. Suç onun lecek bir de müjdesi vardı. - • 'eden dövü5tuni\z Ali? 

ki knllr, tavanı tahta döşeli, üç o· S::;?fahtnn rkendcn uyamrorlar. de~il; knrabfihtınt .. df'n1t,ti. Alinin ç3tık ka~ları. bil blitiir Unuttuk~arı maıi. bUtün renk· 
'lalı evi. bir yıl önce ynptırmıştı ~ünes do~ann kadar rnta'dtırı!'ldan Ye her geçen gün onları biribir- saramıı~ yüzü Zcrnebin keyfin· le:i. ~~sleri. ı~ıkl:m. ~~'dllc:ile, 
lçi doşeli dayalıydı. Zeynep. gün· çtlmııyarak. konu~u} orlardı . Gene lcrlnc yakla~tmyor, ntrı'.anndaki katırdı. Sormak istiyor. fakat cht· odanın içini do1durmu: tu. 

b: ~ 
- Herifin bana da tana c!a ı!Df 

ni vaı. O geceden sonrn k~ 
mam:ştık. Beni kah,·ede g~ 
yanındakilere karı Ol'tl3 :/JfA 
keyfini anlatmağa koyuldU. t, sJ" 
Iediği karının, rubasın~ tu~ 
çı bzşı, ka~: gözü lıepsı se@ ~ 
Ben, bir laf athm. O ıcar§l1 . {ls' 

di, dala~ttk . Bıçağını .çe~•~ .. 
tüme s..ıldırdı .. Araya r;ırdil t>if 

Zeynebh gözleri önünd~_.nıı 
~=~ kOY..

kcre önünden gCÇIJb• ~ or1'~ 
kahvesi, "Uçan Su,,daı1 düll (1 
yolunu kesen delikanlılar• fJl1 
sahibinin di§siz ağzı, :aasanı~ 
şek ı~ıklı bakışları, süt 3 rtı1d• 
r~tık '-'ÜZÜ geli'-'Or* trulakla _fi.(' 
~ J • J • ıu~ 
o güne kadar duyduğu ~~.1 rordıl· 
ler uğulduyor, vücudu tıtrı~r ,_0~ 
Sınırsız, ucsuz bucaksız, bı dtıı:il· 
kunun derin karanlıklarına dl• o· 

h:ll e, 
yor, goılcri açık oldultu • ·ırol" 
danın ı5ıklannı , Aliyi göıını J 
du. ( Drt'amr ı·~r 
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Uldi'i@irdf?}L~@F~~~· 
Şark ve garp cepheler inde dünkü vaziyet 

Lehlilerin m uk a bi l 
taarruzu bek leniyor 
~~ Fransızlar Alman topraklarında ·~ınğiitere 
- - k'I f 'I 1 ~ Üç yıl sürebilecek 
DIJ~ı?ı~:üzerindeıı eş~R nakli~alı on 1 ome re 1 er emege bir harbe göre 
deYam ediyor. Tuna üzerinde Al· ff k ld 1 haz ı rlan ıyor 
man scyriscfcr idaresi Slovakya, mu va a o u ar Londra, 1 o _ İngiliz 
Macaristan, Yuğosln,·y:ı , Bulgnris 
tan \'e llomıınynya ve Galctzdc tek· harp kabinesi dünkü içtimaın· 

rar tnhmil edilmek sureti le do A 1man1 ar 1 n Lehistan da i 1er1 edik çe da siyasetini 3 se~'! veya daha 
ha uı.-ıklııra lstanbula, Karadeniz fazla sürecek bir harp planına 

\'C doğu Akdenizi l.inıanlnrına nil m' u•• ş k u•• ı a" ta m ar Üz k a 1acak1 a rı istinat ettirmcğe karar ver-
eşyaları nakletmektedir. miştir . 

* Amerika birlesik 
Alnınnynyı hiribirinc lıaltlıyıın 
denizaltı kablo unun, lnı;iltere ilt· 
Alm:ınya arasında harbin ilı'lnı gii 
nü ol:ın 3 cylüldcnhcn kcsilmi 
hulıınılıığu teyit cdllıneklcdır. 

• ~kksikııda .\lm :ı ny:ı clt"iliği 

hinıı ı ile A lııınn konsri >Sh~ncsi bi
nasını muhııhn:a ııllındn tutııı:ıktn 

bulunan polis ıniıfrczcleri t:ık' iyı· 
edilmiştir. Bunun sclıebi, bıı hinu· 
ların camlnrını indirmek isliycn 
ıımelc unsurJarının aleyhte tezıı. 

hiirlerinin fnzl:ılaşmıısıdır. 
• Yunıınist:ındıı lııışvekil l\lclıık· 

'>as mnkomııt:ı gönderdiği bir tamim 
de Yunan toprağının ekilmesine 
"c hazı ha)"\'anlnrın yetiştirilmesi
ne daha zıy:ıde ehemmiyet veril· 
?neııini Ye israf:ıtn mııni olunması 

rıı bildirmiştir. 

Çek milleti 
Yakında yabancı 
tatıak k ü münden 

kurtu laca ktır 
_ Londra, 9 ( A.A.) - Eylülde 

eski Çek Cumhurrcisi Beneş ta
rafından kendisine gönderilen tel 
grafa l:.'3şvekil Çemberlayn aşa -
iıdald cevabı çekmiştir: 

"Ekselansınızın bu vahim da· 
kikada sempati ve yardımınızı 
bildiren alicenabane telgrafınızı 
rtıinnettarlıkla aldım. Çek mille
tinin ıztırabı unutulmumışt1r ve 
Uğrun.:la silaha sarıldığımız pren 
Sibin zaferi neticesinde Çek 
ll'ıiUetinin > abancı tahakkümün -
den kurtulacağını ümit ediyo_ 

rnaz!., derler ama o türlü kazanı· 
lan parada, her bumu rahatsız 
tden bir kan kokusu vardır. 

Muhtekirleri kim5e evmez; bu ı 
nun için onun ne kadar kötü bir 
insan olduğunu anlatmağa da ha
<:et yoktur. Fakat bazı kimseler 

tacirleri zorla ihtikara sevk eder. 
''Muharebe var, aman ihtiyatlı 
<>lahm!,. diye kilerlerini, sandık· 
1atını doldurmağa kalkarlar.Ihti· 
}'açlarmdan fazla eşya alırlar.Doğ 
l'\ısu bu da harp zenginli&ıi kadar, 

l'lluhtekirlik kadar utanılacak bir 
~l'dir. Farzcdelim ki memlekette 
hakıkaten erzak, giyecek azaldı, 
herkes karnını d<fyurmak, sırtını 
l>ekleşthmek için sıkıntı çekiyor. 
~ zaman istedikleri kadar yiyip 
ıstedikleri kadar giyinenler, atc
ltıin karşısına çıkark'en kendile· 
r' 1~ bir utaruna duymazlar mı? 
Alenun sıkıntısına iştirak etme
~ek de içtimai bir günah, insan· 
1~ bir hiyanet değil midir? 1 h
~:l'atlı adam nasıl düşünüyor? 
~oınşum açken, bakkalda yağ, 
~1 rinç, furunda ekmek bulamaz· 
en ben karnımı doyuracağım?., 
~ı di}·or? O halde komşunu sı
k~ntı içinde gördüğü zaman ona 
'~erini açmamağa da karar ver

fl'lış oluyor. Öyle bir adamı sev
~k, insan saymak kabil midir? ... 
k u ınanasır.da ihtiy-ıt da ihtikAr 
b~dar. ~iki ondan fazla çirkin 

• Şeydır. 

Nurullah ATAÇ 

t h • d 1 Kabine derhal buna göre 
a 1 m 1 n e 1 i yor ~ icap eden tedbirlerin alınma-

Paris. 10 - Garp cephe.sinde 1 batmnda birkaç kilometre mesa- l sım alakadar neznretlere ve 
· harekat ya, aş, yam ' · fakat emın fede Fransız topraklarına 8 ki- makamlara emret:niştir. Bu -
bir şekilde Fıansızların lehine in· ' lometre derinlikte girmiş geniş günkü içtimada asgari üç sene 
kışaf etmektedir. ' bir Alman çıkıntı"'ı halinde olan ı:levam edecek harp pHlnı tan· 

Hen ve Mozel nehirleri mınta· ve Sarrebouisnın yukarısına doğ· ı· __ "''•••••••••••••••• • 
ka ında cereyan eden muharebe· ru , ar \'adi in"' hakim olan Var- ------------
ler netıcesınde Fransızlar Majino nette ormanı bir tiyatro dekoru 1 

ve Sigfrid hatları ara ... ında bulu· gibi giılcnmi.,. bulunuyordu. Fran· 
nan bir ormanı almışlardır. Böy- f;Jz kıtaatı bu parçayı işgal etmek 
lece Fransız - Alman hududu suretile mevzilerini on kilometre 
Fransızların lehınc on kilometre kadar kıt:altmıı;lardır. Birkaç gün 
kadar tadil edilmiştir. Bu mu· dPnberi buna benzer diğer hare· 
vaffakiyet ıleride yapılacak hare· ketler c"rcyan eylemi tir ... 
kat için çok mühimdır. 7,aptcdilen omlan, Sar havali-

lki taraf arasında temaslar ço- sinin en büyük kömür madenini 
ğalmıştır. Almanlar da mukabil ihth<ı etmektedir. 
taarnızlarda bulunmaktadırlar. 

Fransız tayyareleri Sigfrid hattı· 
nın fotoğraflarım almağa muvaf· 
fak olmu tardır. Bu da ileride .. 1 
Fransızların çok ı~inc yanyacak- 1 
tır. Alman tayyareleri de Majino 
hattının fotoğraflarım alınağa 

te~ebbfü, etmişlerse de bu tc~eb
büsler akim bırakılmıştır. 

Almanlar Sar mmtaka ında da 
butün Ş{'hirlerin ahalisini tahliye 
etmişlerdir. Tahliye mmtakac;ı 

Koblenz ve Kolonyaya kadar u
zanmaktadır. 

1 

Havas ajansı Fransızların ' 'azi· l 
yetini şöyle anlat ıyor: ı 

''Bir taraftan Majino hattının 

gerisine mühim miktarda kıtaat ı 

gelerek yerle,. ırken, diğer taraftan 1 
da ilk Fransız kıtaatı ihtiyatla i· 
lerlemekte ve Fran.ıı - Alman 
hududunu bütün noktalarda geçe· 
rek Zigfrid h\)ttınm ileri noktalan 
üzerinde ihtimamla istikşafta hu· 
lunmaktadır. 

Henüz yakla.,ma ve temas tesi
si safhasında bulunulmaktadır \'C 

hiçbir suretle biiyük kuvYctlcrlc 
taarruz me,·zuubahs olamaz. Bu 
istihbar ''e ic:tikşaf va~ife:.inin i
fasında hücum arabalarının mu· 
zaheretinc dayanan piyade ve bil· 
hassa ~üvari kıtaları. pek çok ha· 
va fotoğraflan alan keşif tayyare- , 
!erinden azami yardım gom1ekte· 
dir. 

Majino ve Zigfrid hatlarının a· 
rac;ında me::;ela Sarrehouir; mmta
kasmda 20 kilometreyi bulan me- 1 
safedc dii~an. Fransız ilerleme· 1 
sini geciktirmek için, her türlü· 1 
tahrip var;ıtahm ve tuzakları bir 1 
araya toplamı~tır. i leri kıtaatımız 
bu bölgeyi temizlemeye çalışmak· 
tad ı r. Ren - l\fozcl cephesinin 
merkezinde bulunan Forbachın 

Almanlara göre 
Berlin, lO Alman tebliğleri· 

ne göre garp cephe~inde iki Fran· 
sız tayyaresi Alman toprakları 

tiıerinçle dlı;;oiirülınii:;tür. 

Fransız keşif tayyareleri ,Al· 
man topraklan 'üzerine ke~if uçu
şu yapmak i"temi~lerse de Atman 
a\'CT tayyarelerile hm·a dafi to'.)· 
lan tarafından tardedilmiştir. 

Lehistan cephesinde 
Londra, 10 - Leh ordusunun 

düşmanı evvelce tesbit edilen yer· 
!erde karşılamağa hazırlandı"ı 1 

bildiriliyor. Leh ordu u Alman 
çevirme hareketinden kurtulmak 
'e çok geniş bir cephede faik bir 
dü~anla harbi kabul etmemek 
üzere evvelden kararlaştırılmış 

bır plan mucibince intizamla ri
cat etmektedir. Ordunun mane· 
Yiyatı yiik-.ektir. Leh ordularının 
bugünlerde mukabil taarruza gc· 
çecelderi zannolunuyor. 

~lütehassı5;1ara göre harekat ze
mini (;arka intikal ettiği nic.bette 
Alman kıtaatı için zorlaşmakta
dır. Doğuda iyi yol yoktur \"e 

toprak müsait de&rildir. Sonbahar 
~ ağmurları başlayınca bu zorluk 
daha ziyade artacah.-tır. 
Varşovanın, Almanlar tarafın 

dan iddia edildiği gıbi. evvelki 
gün düşmediği anlaşılıyor. \'arşo
va civarında sivil halkın da işti · 

rakile şiddetli muharebeler ol· 
maktadır. Varşova radyosu, Var
§Ovalılann kanlarının son damla· 
sına kadar şehri müdafaa ede 
ceklerinı bildirmiştir. 

Leh hariciye nazın Bek ile 
bazı ecnebi sefaretler erkanı 

mensupları dün \'arşo,adan ay
rılmışlardır. 

Bir Alman radyo istasyonu Po· 

<:,t)A!k'U l<'EST//?· 
l\/lfi YOtD4N 
13 ı 7 M f.!j 0 ( U 
t<>uz. SJlN' Yo· 

RUM ... 

Almanya da 
da vesikaya 

un 
tab ı 

Paris, 10 - Almnn)adnn alı

nan haberlere göre Alman hüku
meti tarafından knrar altına alı
nan muhtelü tahcidat !jimdidcn 
Alman .halkını ehemmiyetle taz. 
yik etmektedir. 

İlk günlerde unun vesika usu
lüne tabi tutulmıynca.ğı bildiril
miş olmasına"' rağmen, Berlindc 
nc§redilcn rC'smi bir tebliğde bu 
günden itibaren ı:mın, buğday ve 
çavdarın vesika ile \'Crilcceği 

bildirilmektedir. 
Kumıış ve kundura mnğ.ızaları 

bomboştur. Bu eşya, fc\'kalıidc l 
bir ihtiyacı olduğunu ispat eden 
lere satılmaktadır. 

Alman para.sı ı rtık Hollanda
da geçmemektedir. 

loııya radyo istasyonları dalga
lan üzerinde \'eya çok yakınında 
Varşo\ a istasyonu gıbi gönine· ı 
re:c Polonyadaki askeri ve siyasi 
vaziyete dair tamamile yanlış ha· 
vadisler vermeğe başlamıştır. Var 
şova iki radyo.:ıu ile Lvov radyo u 
derhal harekete geçerek Almanla- 1 
rın bu hercketini askerliğe yakış· 
maz bir hareket olarak tavsif et· 
mış \'e bu arada Varşovanın düş· 
me i de dahil olmak üzere verilen 
yalan haberleri bu suretle tekzip 
erlemiştir. 

Almanlara göre 
Alman tebliğlerine gbre Kar· 

patların şimalinde ilerliycn Al· 
man kıt:\larr, dün Hcszovayı al
mışlar ve Jaroslav üzerine ilerle· 
meğe devam eylemekte bulunmuş· 
lardır. 

Gene kendi tebliğlerine göre 
Almanlar \'istülün ~rkına geç· 
meğe mm·affak olmuşlar ,.e Ra· 
don şehrini zaptetmişlerdir. Lodz 
da alınmak üzeredir. Poscn vila· 
yeti işgal edilmiştir. 

Fransada Leh taburu 
Diğer t araftan Fransada otu

ran Lchlilerden büyük bir Leh as· 
keri kıtası teşkıl edilmesine karar 
veri.miştir. Bu kıta garp ccphesin· 
de harp edecektir. 

3 
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Satırlar 
öksüzlük .. 
önünden 

arasındaki 

kelimeleri 
bir türlü 

.. ;\ 

manevı 

gözlerimı 

gıtmiyordu 
Doktor L\ıtfi Demirhen, ba. 

na: 
"- Hukuk fakültesine gir , Ü'i 

senede bitirirsin.,. 
De-Oi. 
Bu söz, maddi endişelerimı 

karşılamak bakımından bir ilaç 
gibi idi. Hukuk fakültesini üç 
senede bitirecek olduktan sonra, 
tahsilimin yarı yolda kalmasına 
imkan yoktu. 

Bu kararı verince, İstanbul
da babama bir mektup yazdım 

ve keyfiyeti bildirdim. 
Babam, verdiği cevapta, hü· 

lasaten diyordu ki: 
"Oğlum, bence matlup olan, 

ilmen, irfanen yükselmendir ... 
Hangi fakülteyı tercih edersen, 
onda oku . ., 

Fakat, babamın mektubundan 
iki gün sonra da Manyasi za.de 
Refik Beyden bir mclttup aldım. 
Manyasi zaı:ie Refik Beye, ''am
ca,. diye h itap eder ve babam 
kadar da hatırını sayardım. 

Fakat, gelgelclim, manyasi 
zade Refik Beyin noktai nazarı, 

babamın noktai nazarına uymu· 
yordu. Merhum, hukuk fakül
tesine girmek kararını verdiği

mi babamdan duymuş, telaşlan

mış, mektubunda, şiddetle hukuk 
tahsili yapmama muhalefet edi • 
yor, diyordu ki : 

''Yolladığın mektubu ben de 
okudum. Mesleğini değiştirmene 
çok müteessir oldum. Sen, bu 
yaşa gelinciye kadar tıp tahsil 
ettin. Hekimlerin arasında yetiş
tin. Şim:li, birdenbire başka bir 
sahaya atılman doğru değildir. 
Hukuk fakültesine girince ma
nevi bir öksi.izlük duyacak ve 
bu hareketinden dolayı pişman 

olacaksın. 

Bunu dahi varid görmesen, a, 
evHidım, memleketimizin hali 
malum .. Senelerce Avrupa.da o
kn:.luktan sonra, buraya geldi
ğin zaman, sorarım ::ana, huku· 
ku nerede tatbik edeceksin?. E . 
ğcr, beni dinlemektç bir fayda 
görüyorsan, kat'iyen hukuk tah
siline başlama! Derhal tıp fa
kültesine gir!.,, 

işte, Manyasi zade Refik be· 
yin bu mektubu ve bu nasihati 
hukuk fakültesine girmek arzu_ 
mu baltaladı. 

Satırlar arasındaki ''manevi 
öksüzlük,, kelimeleri gözlerimin 
önünden bir türlü gitmiyor, a
yaklarımı Meta tıp fakültesine 
doğru çekiyo11:lu ! . 

Bir hayli di.ışündüm. Nihayet 
tıp fakültesi katipliğine bir isti
da ile müracaat ettim. 

Burada şu noktayı da söyle
mekten kendimi alamıyacağım. 

Ta çocukluğumdan beri, doktor 
olmağa hcve .. liyıdim .. 

Lakin, hevesim, tıbbın cazi
besinden ileri gelmiyordu. Zira, 
o tarihte henüz 10 yaşlarında bu 
lunan bir çocuktum. Pek güzel 
takdir edersiniz ki 10 yaşındaki 
bir çocuk, kendisine bir meslek 
teçecek kadar akli bir kifayetin 

:sahıbı o.am\lZ. 
Esasen, ben tıbbın cazıbe .. ı 

degıl, o zamanlar "tıbhiyeı 

hane,, talebesinin giydiklcrı ç 

siıslü ve kı:difeli esvapların 
?.:ibesine meftun idim. 

Babam, gümrük nazır mu.ı 

nıydi. Bu sebepten, İstan 

giımrüğü başmüdürü olan Le 
efendi. her zaman cvi:nize gel 
di.. 

Lebip efendinin tıbbiyei şa 
h~neye devam ~en yeğenini 
de sıksık görür ve sırtındakı 
vaba hayran hayran bakal'dım 
Bu yiızden, doktor olmağı a 

ır.a koymuş ; hatta mektebe, 
bamın muhalefetine ragm 
tam iki ay devam eden bir in 
muharebesinden sonra girebi 
miştim. 

işte hissi bir muhabbetle se 
dığım trblmd 'ktor olduktan s 

ra akli bir şekilde de tamam 
benimsediğim için, Manyasi z 
de Refik Beyin mektubunu, ad 
ta bekliyormuşum!. 

Parise, bu suretle yerleştim 
yukarıda da söylediğim vechi 
tıp fakültesine devama başladı 
Fransadaki talebelik, İstanbul 
daki talebeliğe hiç benzemiyo 
du. 

Size bu farkı tebarüz ettire 
bilmek ve Fransadaki hürriy 

havasından, ciğcrler'min na 
sıl şiştiğini, gönlümün nasıl r 
hatlandığını anlatabilmek için 
fak bir mukayese yapaccıgım; 

Abdülhamit II devrinde mek 
tebi tıbbiyei askeriy:ye deva 
etmek, bir nevi mahpus hay~ 

yaşamak gibiydi. Bilhassa be 
mektep idaresi nazarında munl 
bir talebeydim. Bu mimlenme 
nin, hem feci ve hem de komı 

~olan bir hikayesi vardır. 
O zamanlar, senede ancak be 

ay maaş alabilirdik. Verilmiye 
aylıklarımıza "küzeşte maaş., 

hır denirdi ki bunları ancak tıb 
biyeyi bitirdikten sonra alabili 
ve kendimize kostüm yapardık 

Maaşımızın da çok bir şey ol 
duğunu zannetmeyin .. Ayda yir 
mi kuruş verirlerdi! • 

Bir gün, Zühtü beyin yazdı 
ğı Mirati Tıp adlı kitap, beş ku 
ruş mukabilinde, idare tarafın 
ıdan bize satılmak istenildi. Be 
delinin de çıkacak olan maaşı 
mızdan değil, ''küzeşte maaş., -
Jarımızdan kesileceğini söykdi
lcr. Biz de muvafakat ettik ve 
kitaptan hepimiz biııer tane al 
dık .. 

Vaktaki ay sonunda maaşı _ 
nuz çıktı, bir de ne görelim? E 
limize on beşer kuruş vermiyor 
lar mı? Bunun sebebini &<>ıiduk 

Şu cevabı verdiler : 

"- Miratı tıb'ın parasını un• -
tuyor musunuz? 

Ben, sınıfın savuşu idim. Aı 
!:adaşlar, etrafımı aldılar: 

"Bizi aldattılar. Miratı 
tıbbı dalavere ile sattılar. Pa. 
rasmın çıkacak maaşınızdan kes~ 

miyeceğiz diye söz verdiler. 
Şim:ii de aylığımızı 15 kurus 
olarak dağıtıyorlar. 

Sen, düş önümi.ıze; hep bcro· 
ber Dahiliye mildiiriine gidelim 
Mıratı tıpları iade edip uc~": 

kuruşlarımızı isteyelim . ., tü~. 

]erini söylediler. 
Ta çocukluğumdanberi hd 

sızlığa boyun eğmemeği, b 
ki& isyan etmcği kendime bi d 
tur ittihaz ettiğim için arka ' 
!arımın teklifi Uzcclne .derhn1 h .. 
rekcte geçtim. Koltuklarımın ::ı .. 

tını miratı tıplarla doldurdum 
(Devamı var) 



llllir ktırtuluş bayrammı dün 
hararetıe· kutladı 

lan&, O 'f..AA.) - Yıllarca 
&-.altında inleldiği esaretten 
llıeacfiaini lcurtaran kahraman or
iaya bafnna basmak saadetine 
lmwftuğu 9 eylülü, İzmir bugün 
Mt,1ik tezahüratla kutJa.mııtir .. 
Ramıl daireler, müesseseler, 

ı.ttl en küçük evler, vapurlar, 
tııı6la1Iar ve bütün nakil vasıta
ları bayraklarla donan11111 bu.. 
laamaktadır4 Sabahla beraber, 
ı.ın:, '° ıgi!ntııı asn heyecanını 
de eden bu eerinç içinlde so
ır.lkıarr ve meydanlan doldur -
nqlanbr. 

Saat 10.ıs de Kadifekaleden 
atzian bir topla bütün halk ve 
nitkil ·r.M11talan bir ldakika ihti
tam lılunııu yapmı1lar ve bunu 
mlltcakip Halkapmardan gelen 
dftri kıtası komutanı muzika 
a.,rak maqmı çalarken kışla

,. '9e hilkQmet konağına bayrak 

~Jtir. 

terce hallan 1iddetli allaJlan, 
vapur ve fabrikalann düdük ve 
otomobillerin korna aeslerile u
~ un müddet kutlulanmııtır. 

Bu esnada hava filolarımız da 
1ehir üzerinde muvaffakıyetli u
çuşlar yaparak törene ittirak et
llıekte idiler. 

Merasimin bu safhalanndan 
sonra askeri kıtalar, Birinci kor
klondan geçerek Atatürk heykeli
ne gitmiıler ve hey1cel önünden 
geçerek yerlerine dönmiltlerdir. 

Saat 11.30 da da İzmir vilayet 
ve kazalarmm , parti tcıekkülle
rinin ve Halkevlerinin mfuMssil
lerinden mürekkep bir heyet 
Karııyakaya giderek ora Halke. 
vi mensuplannın da ittirakile A
tatürkün annesinin kabrine çe
lenk koymuşlardır. 

Bir çeyrek eonra atılan ikinci 

1 
IDp1a oıdmımı fzmire giriıi müj
Mn11 q 'ft bu hadise merasim 
,_ıtnı veııetrafr dolduran on bin. 

Burada söylenen hararetli bir 
nutukla Atatürk ile annesinin 
ve istiklal harbinin aziz ıehit • 
]erinin ruhlan taziz ve takdis 
edilmif, kahraman orduya saygı 
ve bağlılık tezahürleri yapılmış -
tır. 

Almanyanm erzak 
menbalarile muvasalası 

( Bq tarafl 1 incide) 
t.panyanm Viıo limanında 54 

alman cemiai vardır. Japon ti.. 
nwılan ile §imali ve cenubi A 
..,._,.,-ı..:ı, limanlannda da birçok 

~ gemileri bulunmaktadır. 

gemiler. '1u limanları terket
eri takdin:Ie yakalarup zapte-

eceklerini bilmektedirler. Al. 
cemiJerin4ı mQ.sellih olması 

yahut telsiz cihazlanru tah • 
tahtelbahlrlere mesaj göndermek 

• kullandıklan takdirde bita
dcvlet bu gemileri derhal 

ldf etmek mecburiyetimledir. 
bk müstesna olmak üzere Al. 
yanm iaıe maddelerini ve 
'mmatmı tedarik edebileceği 

embalarla olan teması bilkuvve 
tedilmiı bulunmaktadır. 

Lehiıtanın bugünkü 
tebliği 
Varşova, 10 - (A.A.) - V~

Pat ajansı, Polonya genel
ymın 8 eylQl tarihli tebli
zikredilen mıntakalarda 

li çarpışmaların hala devam 
"ğini bildirmektedir. Düş

hiçbir noktada mahsus terak· 
ka) detmemiştir. Polonya kı-

•l•ırTnıın geri çekilişi gayet yavaş 
eylemektedir. 

:V3110V3. sivil halk arasında ye
yeni zayiat verdiren sık bom

ian:lımanlara rağmen, bütün a
. yardımile müdafaa hazır· 

a devam etmektedir. Hü· 
t m~rkezi etrafındaki bütün 

takada siperler kazı!maktadır. 

dada 
Ottava. 10 (A.A.) - Avam ka

kralın iftitahi nutkuna ve
c::evabI arizeyi tasvip et-

karşı 

ilanına muadildir. Esasen 
harp ilanı fazla teehhür ede

·• Kanadanm vermiş olduğu 
~. dikkate şayan bir itti· 
ile ittihaz edilmiştir. Filvaki 

ento, perşembe gunu 
-Muir tarafından telaffuz 
ş olan nutku, hem de Al-

yaya karşı açmış olduğu mü· 
ede İngiltere ile sıkı bir teş

mesai yapılmasını talep eden 
ilin beyanatını tasvip et-

tedbirleri ittihaz edecelini ilave 
etmiştir. 

Maamafih King, kamaraları ta
mamile serbest bıra](mak için on 
!ardan harp ilan etmelerini talep 
etmekten çekinmiştir. 

Parlamentonun karan, yalnız 

iki gün devam eden müzakereler· 
den sonra ittihaz edilmiştir. Bazı 
muhalifler, kendi şahst mütaTea
larım söyiemişlerse de fırkaları. 

namına idarei kelam etmemişte~ 
dir. 

Firarlar 
Londra, 9 - Diln 3 Alman 

zabiti ile 21 asker ordularından 
kaçmq ve Bclçikaya iltica etmiş
lerdir. 

Portsait kapatıldı 
Londra, 10 - Portaait limanı 

seyrüsefere kapatılmı,, Mısırda 

tayyare ıef erleri de tatil cl;iil
miştir. 

Görin'gin nutku 
( Bq ta.rafı 1 incide) 

de buna ihtiyacımız var. İcap e-
derse banyo elbisesile gez.eceğiz, 

fakat mücadelemize devam edece
ğiz. 

İngilterenin abluka siyaseti 
1914 te olduğu gibi müessir ol
mıyacaktır, zira bugün bitaraf 
komşularımız vardır. Filhakika 
Romanya ile Yugoslavya bitaraf· 
lıklannı ilan etmiş bulunuyorlar. 
Bu memleketler bize taarruza kal 
kıştıkları takdirde bu gibi bir ha
reketin ne demek olduğunu derhal 
öğreneceklerdir. 

Memleketimiz dahilinde ya· 
hancı radyolarını dinlemek ya
sak edildiği cihetle, radyo vasıta
sile yapılan İngiliz propaganda· 
lan da neticesiz kalmaya mah
kt1mdur. 

Almanya sulha hazırdır, fakat 
icap ederse, Hitlerin rehberliği al· 
tında sonuna kadar harbetmeğe 
de hazırdır . ., 

Vindsor Dükası 
Fransada Almanla·a 
karşı harp edecek 

Zürih, 9 - Eski İngiliz Kra. 
lı Vindsör dükü, kralın müsaa • 
desiyle tngiltereye dönmüıtür. 

Vindıör dükU Londradan tekrar 
Franaaya dönecek ve bir zabit 
olarak tnınlz askerleriyle birlik 
te Almanlarla harp edecektir. 

SON DAKiKA 
Sovyet Rusya tedbir 
almağa lüzum gördü 

Moskova, 10 (A.A.) - Alman • Leh harbinin &ittikçe geni§ 
ve tehditkar bir mahiyet alması üzerine Sovyet hükfuneti mem· 
leketin bundan sonraki müdafaasının takviyesi zımnında bazı 

sınıfların kısmen silah altına alınmasına karar vermiştir. 
Kızıloı.1:iunun ihtiyatları aşağıdaki mıntakalarda silah altına 

alınmaktadırlar: 

Ukrayna, Beyaz Rusya, Leningrad, Moskova, Katinin ve 
Orelin askeri mıntakaları. 

Varşovanın müdafaası 
Varıova, 10 - Pat ajansı, Varıovanın müdafaasını hazırlamağa 

devam ettiğini bildirmektedir. Bir yandan bomba yağmuru al
tında sivil ahali yeni kurbanlar verirken, bir yandan da bütün 
halk faaliyetle !ehrin mu;iafaasını hazırlamaktadır. Varşovanın 

Şarkındaki kenar mahallelerde birkaç kilometre uzunluğunda 

siperler kazılmıştır. 
Diğer cihetten cephelerde vaziyet hissedilir derecede de

ğipnemiştir. Polonya kıtaları Slovakya istikametinde ıeri çe. 
kilmektedirler. 

Harbi Almanyamn kaybedeceği 
muhakkaktır 

(Ba§ tarafı 1incide)1 
Fransa ile irtibatı muhafaza ede· 
cektir. 

Semplon ekspresinin şimalde 

ilk istasyonu Kaledir. İngiliz yol
cuları bu yoldaa geçerek Semp
lonla gelebiliyorlar. 
lrakın Londra sefareti askert 

ataşesi miralay Hamit bu sabahki 
tren yolcuları arasındadır. Türk
çeyi ana dili gibi konuşan Irakın 
bu değerli ataşesi, dost ve kardeş 
memleketin tanınmış askert erka
nındandır: 

Hükt1metile temas etmek üzere 
bugünlerde Bağdada gidecektir. 
Miralay Hamid Nusret, Avrupa· 
da yapılmakta olan harpler hak
kiıkia bir muhattirimizt sunlatı 
söylemiştir: 

- Polonyalıların geri çekilme
leri muntazam bir plAn dahilin
de yapılıyor. Bundan müteessir 
olmak doğru değildir. Bilakis 
memnun olmak lazımdır. Çünkü 
Polonyalıların düpanla çarpı

şacakları saha ~arahp; ortlulan
nın evvelce tehdit altında bulu
nan sağ ve sol cenahları kurtula
rak müstakil kalıyorlar. 
Varşovanın düşmesinin hiç bir 

ehemmiyeti yoktur. Payıtahtları 
sukut eden, fakat neticede harbi 
kazanan çok hükUınetler görül
müştür. 

Hükumet çıkınca payıtaht Mi 
bir şehirden ibaret kalır ve har· 
bin üzerine hiçbir suretle mü
essir olamaz. 

Fransızlar ve İngilizler bütün 
kuvvctlerile Almanların grap cep 
besinde taarruzlarına devam e
diyorlar. llk- hareketler daha zi· 
yade istikşaf mahiyetindedir. Bir 
çok lngiliz kıtaları geceleri Fran
saya geçirilmiştir. Zaten bütün ha
rekAt, düşman gözüne görünme
mesi için geceleri yapılıyor. 

Bu cephede harbin uzun sür
mesi zaruridir. Çünkü çok esaslı 
istihkamlar vardır. Bunlara ga
yet kuvvetli toplar yerleştirilmiş
tir. Umumi harpteki istihkimlar 
kum torbaları ve siperlerden iba
ret olduğu halde biribirlerine ya
kın düşman kuvvetleri uzun müd 
det çarpışmak mecburiyetinde 
kalmışlardı. 

Tabiatile bugünkü beton ve 
modem tertibatlı muazzam istih
kAmlarda iş daha ziyade uzıya

caktır. Fakat neticede harbi Al
manların kaybedeceklerine emi
nim. Almanyada şimdiden açlık 
hüküm sürüyor. Bundan başka 
davalarının haklı olnıaması da 
kuvvei maneviyeleri üzerinde mü 
essir olacakı,.. 

Bitaraflardan bile aklı ba31nda 
hiçbir kimsenin Almanlar tara
fmı tutmasına imkan yoktur. Bil-

tün dünya efkln umumiyesi te
cavüzlere karşı birleşecektir. 
Fransız kadınlan da, erkekleri 

gibi şevkle askerf vazifelere k~u· 
yorlar. Bunların da istihkAmlarda 
vazife alanlar da vardır. 

İngiliz kadınlan da ayni şe
kilde çalışıyorlar. Artık bugünkü 
askerlikte kadın erkek farkı mev· 
cut değildir. Bence bugünkü mu
harebe gaz, tayyare ve tahtelba
hir harbidir. Harp bu vasıtalarla 
neticelendirilecektir. Bu itibarla 
vaziyet eski harplerden çok fark· 
lıdır. 

İngiltere ve Fransada herkes va· 
ziyetin inkişaf mı soğukkanlılıkla 

ve sağlam bir kuvveimal\_eviy41 j
le takip ediyor ve hiç bir teessür 
alameti görülmüyor.Çünkü har
bin, hak ve adaletin zaferile neti· 
celeneceğinden şüphe etmiyorlar. 

Paris sık sık düşman tayyarele
rinin hücumlarına uğnyor, fakat 
bunlar neticesiz kalıyor. Halk 
tehlike esnasında çok muntazam 
bir şekilde sığınaklara çekiliyor. 
İstasyonlarda eşyamızı mektepli 
izci çocuklar ve genç kızlar taşı· 
mış ve hiçSr ücret de almamış· 
lardır. Çünkü bütün hamallar 
askere alınmıştır.,. 
Diğer yolcular 
Bir müddettenberi Vişide teda· 

vide bulunan İstanbul ticaret o
dası reisi Mitat Nemli de bu sa
bah gelmiştir. Mithat Nemli, 
Fransanın çok sakin bir halde ol· 
duğunu söylemiştir. Bu sabahki 
trenin birçok yolcuları, tren yolu 
intizama girinceye kadar muhte
lif istasyonlarda beklemeğe mec
bur olmuşlar ve bu yüzden seya
hatleri altı günden fazla sürmüş· 
tür. 

Memleketimize dönmekte olan 
lraklılardan Basra gümrük mü
dürü A. Elname, subay Necati, 
lrakın Paris elçisinin oğlu Adnan 
da buraya gelmişlerdir. Konvan
siyonelle 30 Iraklı, 10 Türk tale
be, muharrir Ercüment Ekrem, 
Hindistanm tanınmış profesörle-
rinden Mecusi kıyafetli Pencaplı 
Tarasing ve dört Hindli doktor, 
Bulgar mektebi müdürü Kete
renski ve Manikof gelmişlerdir. 

aulgar profesörleri, Türk · Bul
gar dostluğundan hararetle hah· 
sederek memleketlerinin tama· 
mile sükQnet içinde sonuna kadar 
bitaraflığını muhafaza edeceiini 
söylemişlerdir. 

Yolcuların izahatına göre, harp· 
ten en çok telişa dü~n bitaraf 
memleket İsviçredir. Mütemadi
yen beyannameler neşredilerek 

halkı teskin için çalı'}ılıyor; hu· 
dutlardan giren ve çıkan ecnebi
ler çok sıkı kontrole tabi tutulu
yor., 

lngiliz tayyarelerinin 
faaliyeti 

Londra, 10 - Ingiliz tayya. c!ütman tayyareleri diln ıeee Al-'::. 
releri Almanya üzerinde uçu!tl._r manyanın batı §İmal mıntakılJlll 
yapmağa devam ediyorlar. Bu yaklaşmışlardır. 

hususta İngiliz istihbarat neza- Sahil mmtakaunda 
reti dün şu tebliği vermiıtir: topları düşman tayyarelerine ı• 

"Askeri tayyarelerimiz 8 - 9 te! açmıı ve tayyareler Holandl 
eylül gecesi Almanya üzerinde yolu ile dönmek üzere cenup do-
beşinci istikıaf uçuıunu yapmış- ğuıuna doğru çekilmiıterdir • 
tardır. Havanın müsait olmama. Hiçbir bomba atılmamııtır. AJ. 
sına rağmen Alman milletine man avcı tayyareleri düFD'°' 
hitap eden notun kopyaları orta Holanda hu;iuduna kadar takİP 
Almanyanm geniş bir bölgesine etmişlerdir. Bir İngiliz tayYlfdl 

i 
. . 

dağıtılmı,tır. düşürülmüştür. Tayyarenin çuı 
Verilen malumata göre tay - deki beş kişi paraıütle atlamıt.,. 

yarelerimiz avdette yanlışlıkla tevkif edilmişlerdir. 
bir kısım Belçika topraklan üze
rinden uçmu' ve bir Belçika avcı 
tayyaresinin hücumuna uğramıı· 
tır. 

Bitaraf memleketler 
üzerinde 

Dün gece yrısmdan sonra ıaaat 
1 ile 2 arasında Holanda toprak

larındaki Limburgun bir laSd1I 
üzerinden uçan bir Alman ü1-
yarcsi görülmüttilr. 

Berlindcki Holanda ortaclçitl 
bunu protesto için emir ataıır 

tı. 

Dün saat 15 de taveçin batı tr 

Bu hususta daha muf aasal ma. 
lumat şüphesiz gelecektir. Tay
yarelerimizin pilotları pek tabii 
olarak bitaraf toprakların ilzerio· 
den uçmamak için kat'I talimat 
almıılardır. Brükseldeki fngili.z 
büyük elçisi de daha şimdiden 

hükum"etinin teessürlerini bildir
meğe ve itizara memur edilmi!- bilinde Koster adasının cenu~ _ ..... -·--·, 

da İsveç karasuları üzerinde bit 
Alman tayyaresi görülmiiftU!• 
Tayyare biraz sonra denize dol• 

tir.,, 
AI r da !Öyle bir tebliğ 

vermitlerdir: 
''Batı pmalinden gelen bazı ru gözden kaybolmu,tur. 

Ankaradan Erzuruma 

Her gün bir fren 
ithaline müsaade ec:lilel 

Alman mallan 

işleyecek 
Biletlerin çok ucuz 
olacağı anlatılıyor 
Ankara. 10 - Milnakallt Ve

kaleti Erzuruma itliyecek ıimen
difer için §imdiden hazırlıklara 
baılamııtır. Ankaradan Erzuru
ma her ıün saat 9,35 de bir tren 
hareket edcee~tir. Bu tren hare- " 
ketin ertesi glinü saat 18.25 de 
-'Erzuruma varacaktır. 

Demiryollamnızda tatbik edil
mekte olan bilet ücretleri kilo
metreler arttıkça ucuzladığından 
Erzuruma kadar alınacak bilet 
ücretleri çok ucuz olacaktır. Dev
let demiryollan idaresi bu ha!
tın tarifesini bugünlerde tesbit 

Ankara, 10 - Türk -~ 
ticaret anlaşmasının feshinde' 
evvel gümrüğe gelmiş ve beyd° 
nameleri verilmiş olan malları' 
bedelleri Merkez bankasına yatr 
rılmış olsun veya olmasın rnetf! 
lekele ithaline müsaade ıdiJıllİf 
tir. 

Mekteplerde kayıt 
muameleleri 

Bazı meldeblerde haftanın yt)
nız but günleri kayıt yapıllll ... 
tiklyetleri mucib olmuştur. 'flfl 
gün kayıt yapılması .istenmektr 
dir. Maarif vekaleti kaydolUJl& • 
cak talebenin muhakkak aurettt 
dlplomalanru g&ltenneapu ~ 
darlara bildirmigtir, 

edecektir. 

Hadiselerin 
Atatürkün anıt • kabri 

Ankara, ı O - Ankara Bele
diyesi Rasadtepcai mevkiinde ya
pılacak olan anıt - kabir saha
sına tesadüf eden araziyi istim
lake baılanıtır. Sahada eşhası 
huauıiycye aid arazi 96 parçadır. 

Atina elçİmİ7, 
Yeni Atina sefirimiz Enis dün 

geceki Semplon ekspresi~ Yuna
nistana hareket etmiştir. 

Münhal çöpçülüklere 
kadınlar alınacak 

Temizlik itleri kadrosunda vu. 
kubulacak münhallerin kadın 

çöpçülerle doldurulması için ka
rar alınmııtır. 

Atatürk köpriiaünün 
tahta parkeleri 

tefsiri. 

ılktis&di harpte 
Almanya ne 

yapacak 1 
( Baıtaraf• 1 ;,,a4ı) 

glUzlerln Dk iti Şimal ........... 
Almaayanm denb muuJııel&
abloka koymak olauqtar. ~~ 
l,Jluın Baltık denlslne ....-
tctmıı edllm.U bile mevsa ...... 
ediliyor. 

Fakat Almanya bir takım Jı1tr 
nf memleketlerle cevrlllldl ...... 
nuyor. Şlmaldea Runbarl ı::; 
nın kapanmq olmuma • 
Almaayaıun cenabda t~ 
Trlyeste lbuamdaa istif ... 
mek lstlyeeejl f&pbemdb'· 8;: 
ra Almaayanın ademi ted 
mukavelesi De balludJil _~ 
Ruıyada dahi blyik .......--

~ı-..~·--·-

Atatürk köprilailniln tahta par 
keleri gelmiıtir. Bu ay sonuna 
kadar yerlerine konmuı olacak • 
lardır. 

vardır. , 
Belkl Almanp aolafdı rooaı

du harici Uemle tem8ll ,...,,. 

Ada seferleri 
l&ivedildi 

Adalar arasında ipiycn vapur 
seferleri yann sabahtan itibaren 
llfvedilmittir. 

ltalyan konaoloau 
latanbul İtalyan konaoloeu dlln 

vall ve belediye reisi L6tl1 Kırda. 
n ziyaret etmiftlr, 

fua edeblBr. Aaeak ita ._... ': 
klaı mutlaka AJmaa,...a ~ 
tedlllal temla eclelıllned .. 
deilldJr. Zira Alman:;.-. 
madde verecek olsa 
ler bundan llOIU'& dl\is 19tl,,_.
lerdlr. ~lmaaya ita ............ 
dö\'ls vereWleeek mldlrf ...,-

itte Almanya banda 
mö~IAtla kartı~· 

BASAN KVMCA1'1 
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• L. Baıch .'U yılını vahflltr arasında oe,·irmı, bir Alman t,t:::ıahı 

Anadan doğma çıplak Hanalar 
~ta fenni bir dans etmiş oluyorlardı 
!'\ ~ifa na bu dönme hnrchtlle Kokn'ıuş etlerini ben yiyorum! Her 
~' Gn döndüRünü de mi bili. gün yaktığın atew herıün beni ter 
~'1111 •ala 8 1 

k letip yakıyor! Ara ıırada bana ge
'e 1 t•liba. bil~~~enm 0~;d yodkt~r~ tirdiğin su bütün hayvanları öldü· 

Gece maçlar.n1n ilki dun oynandı 

Fenerbahçe- Perayı 

~l>I k an °6 
•• 1 B ö d 'ğ' 

16 
a Uanalar Zaplaz nazariye ruyor ana g n erdı ın kuşlann 

\~' adeta fenni bir dıı ns cimi; ancak kokmuş kemiklerini yiyebili· 
11.ı;~dı. · yorum. Ôlilm senden geliyor! OlQ· 

le b; 3·e:ıe ellkün etrafında bu ler benim üstilme üşüıürler! Nic.e 
&... r muıJdet döndükten • . f'llt-. ~onra kahram~n ceng~verlerın mezarları 

4- 2 yendi 
Sarı'Acivertliler bu mevsime iyi 

hazırlandıklarını dün ısbat ettiler 
'•kıt )"erle i ök kar"- ı ka benim etimin ~·aralandır! Sen za· • rşı:y • . . 
ba,ı.acayfp sesle şarkı söyle • lım hır erkeksın. Ben senden kor· 

t.rk dılar. karım! .. 
•rı ,, . . ı · "'k ıl'f le a "u · olmıuı IAzım Bay Gök bunı.uı Uıttine me~ 

loQra ~':~~ •d•'!1 Al:ylüyor, on. oluyor. Aa acı bir earkı eöytQyor. 
h up d ıitrrl cevop vc • A k ba Gö"k b k d d. kt ... şı y u şar ·ı a ıyor : 

l baı11e Yerle s<Sk l>lrlbiri3 I~ m ~ Cinlmme (zehirli tlrnteklerf· 
~ttı:nııtrnaaınıı bathyorlordı ! mi ietirln!) dfya balırmaya},nı! •. 
ı .'bök llnuallerlnln nhşlce bir Gök aU:-lemelerile balınnayayunl 
.. "' ı .,, ' bf ı r rı .. tkııa rı r er ne " ı3·lcdlklerı Ey cinlerim! uçunuı. J{anatlannı· 
h r, )•ani yerle sıök orasın .. l •1 bu 

ıı llluhavctc e l 1...... '· • zın ruıgAr an e ne lursanıı yr 
~ b t u .. n mera• c . 
. lr feydir. 7.lrR Hıı n !arı~ kınız dıye bafırma~,ml Gd • eydi• 

tıfr ,. h • ak b' . bo toft e 'a şt rcl5ercsinl, kı\I • şı re ın yavrusu, senı ynunun 
r ••rlp şekilde antnrışlarını damarlarından emip öldürmeye. 

ıııı • ı~ı yim! O vakit ne can, ne canlı bir 
._hır it n hu şnrkıl.ı muhavere • şey bırakmam! Gel benitn karım 
°'>" G 1•ının1 nakledıynrum: 

1 
• 

ô;c baranı Yere şlhJe diyor. ol. O vakıt dünyanın maiarasm-
'~l' da tatlı tatlı yr.,anı ve ben suyu 
•e b lllcınrJeri dn1!lnr olan ve üı veririm. sen toprağı ve yıldızlar al· 

t u n~em<' lcrindeo fışkıran a • bi yerde de çiçe!der açanı! 
r iÖkun YnHulurı .,. 11 1 eıı 11 • . • 1 cız orı Bavan Yer ısrar edi\·or: 
tı 1 ?el )'ilzlU ve güıC' I ,·ücullıı · • 
~~hayan yeri. - Olmaz! olmazı Ben tenden kor 

• 'llışek çnkınıı zaınıın heni din kanm! 
"'~'Q \' O vakit BJy Gö~' bil ~~ütü:ı km-

'e er nazlımıırnk şöyle ce ~ yor: 
' tril·or: 

r .. ,r §Unşekli cinniler ordusu· - Şim,ek çakan ateş di~l:?rinıle 
~ ı ı seni ısmrrm ! Sa~l.Pnndan tutup 
1~ o an c:engi\·er delikanlı : 

>o rftnı daima sana doğru açık sallanml Korkunç \'e \'üc:utlan a· 
~}' rtlınGök! Benden ne istiyors n: ~açlardan kalın yılanlar yaidırr 

nm? Sen ~nimle evleıvnmen diln· 
k~-· cevap veriyor: 
.-.~.. ya yüzündeki Hanalar ne yaparlar? 
1 S un senin atc~ın i ben ya· Onlar da evlenemeıler! Dünya -"· 

UYlJnu ben getıririm! Sana 3
y 

1 
fn ltuetli ku,ıar gönderi- zilnde hiçbir insan cSoAmut 

·Bir yumurta kabuğunun i· Bayan Yer ıene nazlanıyor: 

0 
~ıktı!Jn günden beri &em - Olmaz! Olmul Ben senden 

l'0larak almak istiyonım! korkuyorum! 
~~Ver gene sahn'.l:-n . ~<?vap O vakit Bay Gök tatlı diller dö· 

küyor: 
~\' .... tt, goruyorum .. GündilJlen - Onnanlanna IUf!}"\-eler dökerim! 

Geçen futbol menlmlndenberl 
yapılması tasarlanan gece maçla. 
rmm ilki nihayet dUn akp.m 
Fen~rbahçe ile Beyoğluıpor ta -
kımlan a.rumda Tabinı •tadm-
da yapıldı ve 4.2 Fenerba.hçenm 
galebeıaile n&ticelendi. 

Saha}ı dört binden fazla bir 
meraklı kütlctııi doldurmu~tu. Ma
~ FenerlUer şu kadro ile çıkU.. 
l&r. 

irfan • Lebib, Şevket • Farü, 
Alt Rba, Orbaa • F1kret, Semlb, 
RebU, Fikret, Burl. 

Beyoğluıpor her zamanki kad· 
roıau ile O)'lluyor. lırlaçm hakemi 
Şazi Tezcan. 

Oyun başladıktan ima bir mlld. 
det sonra Fenerliler blklmiyet.1 
tesise muvaffak oldular. 

Oyun hemen ekaeriyeUe lJe.. 
yoğluaporun yan ıaabaamda oy • 
nanıyor. Jı'enerWer çok aüratll ve 
enf'rjik. Vaziyetten ~Ui ti bu 
mev8im için iyi hazırl&nmlilar ve 
iyi çalrŞDUfla.r. 

Fenerb&hçen!n devamlı tazyild· 

le geçen oyunun 10 uncu daki • 
kumda sol açıktan bir pas alan 
Fikret, enfes bir 19.itlo oyunun bL. 
rinci aaymmı kaydetti. 
Beyoğlusporun yaptığı tek tük 

hücumlardan kurtualn Fenerbah
ce 28 inci dakikada yine Filcre
tbı nefte bir tUtU ile ikinci sayı
mnı da yaptı. 

Bu golden sonra "oyunda sert
lepne al&meUeri &ö:ı:ilkmeğe bq. 
ladı. Hakem sık 8tk ceza karar
larile orunu keserek bu cercya
nm önüne geçil. 

'lef cinlerini bana sen gön Htr onnanı leuetli a\iarla doldu· 
b....-·· Geceleri ayın ışık peri· rurum. Her kızm kamına insanlar tıhyor. 
,~ 8alıyorsunl Bunla: korum! YeryüıündE-. ıök yilzünde lşte o vakit etrafta tempo tutarak 
ti ~ni dolman akrep daima <le ateşini .hiç söndürmemi Suyunu Yer!~ ?öğün bu şarkıl~ı h.eyec:an 

btı; Yürüyor.. Bunlara baka· ham' ederim. la dinlıyen Hanalar bırdenbıre gök 
X de bir delikanlıyı dilşilnQ· . hte ~ar ~eediyorl Bi.Jinı lere fışkıran velveleler, ferya~lar 
e.) Paıc ... t senden korkU)'Orum! bırletmemıli beklıYorl&r .. Sana il· kopararak (evlenme dansı) derulen 
t Cök. o vakit Bayan Yere: yafetler hamlanın .. Ye. iç '~ br ooşk~ danslarına batlıyorla:. . 

}> autanmıa )•rkanan rüz- nim kanm ol! Ayın meydanında başı dönmli§ 
l taranan ıJikla~a iÜ· Bay Gökün bu tatlı yalvarmalı· bir insan kütlesinin ba, döndürü· 

\ 'Y'tr! Benden niçin korku nndan sonra nihayet bayan Yer cü bir sevinç ve ihtirasla bir girdap 
~ Bay &ölü beleniyor ve : gibi kaynayıp durduğu görillil!·or. 
~ tinlerin en zehirlllerite do· - Bütün dQnyada canlılan mes· Bu manıara insana dehşet vercctk 
tQ bQyük cin senin omuala· ut etmek için, ey dnlerln aahlbt kadar korkunç oluyort 

~~l kuvvetli delikanlı, tenin kuealmda Hanalar yere kapanıp ayağa kalk 
1GıQme avuç avuç zehirli aıanoeye kadar yapmayı kabul e- tıktan sonra yalnız d~bukalar ve 

~ ltanml diyorum! dUkükler çalınmaya bailadı. 
~ rublanm 1en alıyomml, Diyerek Bay G&an kucalma a· ( Devomı var J 

İki dakika sonra merkezden 
bir hücum yapı..r. Beyoğlmpor 

uzaktan bir şüUe birinci go!UnU 
kaydetti. 

Yediği bu ıolden Bonra da bl
klmiyetinl hic; kaybet.nllye.n Fc • 
ncrbahçe, biraz aonra Ba.srinin 

erı!ea bir ıiltü ile ilçllncU golilnU 
yaptı ve birsz l'IOnra da blrpıcl 

devre 3·1 Fen°rbahçe lehine ne-
tice tendi 

uuxcı DEVBE: 
~ 

lkhıcl devre bqladıfı zaman 
FenerUleri yine bUcwnda görU -
yoruz. lldııci dak!kada Baari CU. 
zel bir ıUtıe dördUncU Fener go
IllnU de ka?:detu. 

Oyunun bundan sonraki kıımu 

çok seri bir gekilde devam cdi • 
yor. Bu arada Fener kaleclai tr. 
fanm çok güzel kurtantlanru gö.. 

rUyoruz. 35 inci daklkada Be -
yoğluaporlular, bir korner vunı
ıunde.n istifade ederek orta mu
avinlerin.hı ook mJa bir eUtü ile 
ikhıcl &ollerin! de attılar. 

De\Tenln son dakikalan )'ine 
Beyoğlusporun kalesi önilnde ge. 
çiyor. Maamaf"ıh vaziyet delil -
meden oyun 4-2 Fenerin p.Ubl
yetile bitti. 

Hs.tta ara.smda yapılacak maç. 
lar için herhalde ?Şık tertib:ıt.m.m 
daha kuvvetlendirilmesi lüzumu
nu organizaU5rlerln takdir ettiği
ni tahmin ederiz. Bu noksanlık 

giderilirse gece maçlarmm daha 
zevkli ve heyecanlı olacağı tah
min edilebilir. 

Matbuat takımı 
Dün gece bir muhtelıt 
takımla karşılaştı 
Gece maçlarmm ilk oyununu 

muhtdit blr takmıla yapan Mat. 
buat takunmm oyunu zevkli bir 
§ekilde cereyan et.mJ§tir. 

tık devre 1-0 matbııatm aley
hinde bitm13tir. tıdncl devrede 
her iki taraf Ja fazla gayret sar
fet.mJtee de netico deiifcıemlftir. 

BugUn Silleymaniyenln yıldö • 
nümU müııuebetile Matbuat ta -
knnı SUleymaııiye teklltlerile, Fe 
nerb&hçe de SWeymanJye ile br-
11laş&c&klard.ır. 

~~ "lı, huual bir taUmatl& MUeıa deler: lep blnb~~ı~ ı hayretle yerlnden sıc. 
'tmtmll mUfett1ellllıı• bOcUrUmlt - Eh •.• Belki mlllAyimet için rattı: 

' l+EIJEiM 
~-..... Tarihi Romanı· 
lttıı: RAHMi y AGIZ 

' -34-
~ ~etteyd.lk ! 
\ ~'tten IODI'& T 
~ Ol'adaydık! 
~ dede, dofru cevap 

\ herkes gittkten sonra 
, ~ ? No ifin1& \rardı? 
\ ~~~;yllyemiyecefim ! 

~de ..• \ S tetn!n ettirdi! 
\ ~ - liSvJeyemeyi.ı. ÇünkU 
s:'' clahiJ! 
\~~ağa mı ahdetti • 

ı ~t kumandRll bey, bir 
,.._"il llıazur &örUn. Bir ıey 
~,-~~C~fiz 
~~illa( liSyletmeıdnl bilirim! 
~~ bıa t~hdl,.I ile arkada 
~""'&n dMelerin vemlnlerln: 

-..~· Oeteyl n~redc geçtr 
~ lllr:u ~yleml)·en bu t· 
~ ı..,i1nce mutlaka ıö:vlen • 

uır 11eyltr yaphklarma 
a..~ltadaşları bu hUkilm · 

· ~~er de ıUkCıtta ısrar 

"bulunduf\llldan mevlt'ft t8bun fıkarayt mevlevlyanm ihtiyacı mcv- - Yııhul demişti. Bunlar hindy3 • 
·~uhaueeatmm • lhtJyao o1mala cuttur. lıle yağlanıp gürrşe mi tutuşacak -
"bi o tamamen tevzilne dJkkat e- Diyorlar, batka bir ıey aöylemi • lar acalıa? 
.. dilm;al iÖIÖntlode bulunduftlla - y~rlardı. Fakat Cemal Paşanın kati emri kar 
"catbr!" de!lilnıtett ı Taburwı i&§e memuna Muhtar ıısında bu talebi bir takrirle mcD· 

Bu emrin ıu maJdeleri mevl~1 · dedtye gellnoe o da evveli. bu hlnd zil kumandanlığına blldirmif, men. 
ler hakkında tamamen tatbUt edlll· yafı ilbıden llfU1UJI. eonra itin ıilcc tedarik edilen tohum lıer gün 
yordu. ~ ytlrinil ulamııtı. kaynatılarak yağ çıkarılmala ba~an-

MeYcudu 800 U bulaA tabura 1ev Dedelere verileıa D&lihatler ara - mı~. tabur kumnndanı merıık ede 
miye 40 dana, lldttr çtft bal taym im.da llmk mmtakalal'da de\"UDlı dursun dedeler bu lstlhkaklannı bol 
adam başına. yanm okka heeablle 1Urette müshil kuJianm•k meebu - bol rılma~a başlamışlnrdı. 
pirinç, bunun blr bu~ milli eeb. rlyeU iyice GtrtWmlltt. Olllar da Hindyağı mevleviler için sade mO. 
ze h~sap t'dlttyordu. Balebe varır vannu bu nasihati laylmete yaramı)·or, bunıınl:ı ııcak 

h&tırlamışl&r, bn glln hind Yalı Yalnıl t.&bwım Halebe vatlplldaıı lltemele bqlam~lardt. iklimde sertleşip kırılan meşin ede. 
aonra ihtly~lar arumd& tuhaf bir vallarını da yn~lı>·o:-du. 
muvazeneal&Uk peyda oımuttu.. Revirdekl Hlndyalı bu hleAI kar· Du arada Halepte oturmaktan can· 
\fetel& tabur,40 danayı ld atınde ıılamaAa kAfl gelmiyordu. Esasen ları sıkılan dedelerden lıir kımıı Me_ 
i8tilıli.k edemiyor, bu yUldG blr Doktor Bchcet de 'lk defa tekmil dlneye k3dar gitmek, bir (g'.lza hac. 
<;llrü et fazlası bl..rikiyordu. t.:wıa taburun viziteye ~ıktılını görünce el) yapmak merakına kapıldılar. 
'Uukabil haritada bulunmayan, pus- .. ıırmı~: Bu arzuları Şamdaki ordu kararıA • 
•ada tesadUf edllmlyen yeni ve tu· - Tabura kıran mı girdi, nedir' bın:ı, Cemai Pa~aya bildirildi. Paşa 
!ıaC bir ihtiyaç t.Uremiftl. Hepiniz burayı toplandınıd bir taraftan kunel sererl)'t hanrlık • 
Hlndyafı! Diye sormuf, sonra birbir! arb • ,larile me1111ı bulunuyor, bir taraftan 
lllç tçhı ufak bir inUcdai'I bil~ Sllll: da bu kuvvei seferiyenin Mısıra •a. 

7.0rla alınan bu nıwdedea her Son - Hlnd:raAı verir misiniz? rıtında me•lnl taburunun oynıyaca· 
tabura iki bQyUk tlçt ~nderlllyor. - Dalnizln de hlnrl)'llfınn ihtl)·ıı.. lı rolü be!aplıyarak tabura fazla e • 
-nevleviler at &lmamflkta ısrar et- cı nr! hcmmiye\. veriyordu. 
"Delerine k&rtı1lk bunun mlkdanm - Erenler, fakir de ondan isle· Kendisine bir takrirle bildirilen 
ırtırmak arauaunda bulunU)"orlAr • rim! bu arzuyu iyi karşıladı, fakal tek. 
iı. Kılıkla talepler karşısında: mll taburun Medineye gitmesinin 

Tabur kumandanı bunun ltbeblnl - Burası fabrika rleAil, tabur re· bayii masraf ve aksakiıklanı sebebi -
bir tUrlU anlıyamamışu. Eluen •iri, siz bo.rdalt bardak hlnd)'•Aı ıce. yet ''ereceğini düşünerek Halcbe sön 
mevlcviler, her dertlerinl kendi de- cekseniı iaşe memıınınuı ,·asıtasile derdiği cevapta şöyle bir ağız kul • 

15 -'1nlük ikamet da. 'ielerine ıö.,IUyorl&r. tabur kuman· lld · l ı ~h ~.. " menz en ıstey n landı: 
._ •Oıklıırla ı:~ti. Cemal ianmm kendi huıusf işlerine k&111-
·oe~ı~ ordu "mrindl': masmdan pek ho~lanmryorlardı. Sözlerile hepsini başından sa'\' • - "Gerçi dedegAn ve dervişandan 

ı.. "'"'t~bırn"''" her ttlrlU ih· Blnaenah•yh btnb&ıtl Salt Belin mıth. mürekkep me,·levl gönüllü taburu • 
''lllt& • 11 ""'dirilecek. bunuıı bu hindyafl bıJdı:mdaki arattırma • Ondan !iOnra dedeler tabura bat nun gazı hıcclne niyetleri bir emri 
~ı: \'p f-r11at kavdi dahi lan l~i bir Qetice vermedi. Blnba • vurarak ytTmiY<' 260 fer ırım hlnd· müstahscıı i~e ıle şlmclilik nıziyetin 

1Yacakt1r. Tayin hususa- şınm soruştunnalan hop gitti. De· yağı nrilmesini istemişlerdi. Bu ta· ndcın i ıııii sn'.'ldr~i hıınu lcrnya mnnl 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 

Merdiven daracık b ir koridor· 
da nihayet buluyordu. Ceym~ 

Nobodi. peşinde iki arkadaşı ol· 
duğu halde, şim:li artık pek ya· 
kında olan ışığın rehberliğıle, bir 
o(faya girdi .. Burada ycı de şaka

ğı bır kur:unla delinmiş ve ko.la· 
rı göğsü üzerinde ka\'uı:turu lmu~ 

bir ölü yatıyordu. 

Olünün ayak ucunda bİr şişe
nin ağzına takılmıs bir mum yan· 
maktaydı. Bunun ışığı ile ölünün 
göğsü üstüne bir kağıt iğnelenmi~ 
olduğunu gördüler. 

Ceyms Nobodi, yaklaşınca hay 
ret ve dehşetle irkildi: 

- Aman yarabbi! bu, Corç 
Bromley! Göğsündeki bu lcAğıt da 
ne demek? 
Zavallı adam çok ihtiyatlı dav

ranırdı, nasıl olup da 1)u mahzen
de onu öldürmeğe muvaffak ol· 
dular? 

Çok heyecanlı olan Bob Har-
vey:. 

- Sualin cevabını galiba bu· 
kağıttan alacağız. 

- Hakkın var. 
Ceyms NobOdi, k!ğıdı 

okudu. 
alarak 

"'Corç Bromley, lrl.tm4a ıvldt· 
lanndan olduğu halde lrlandanın 
Milli davasına ihanet ettiği için 
idam olunmuştur. Bu adam •ü
ıakereltrlmizin seyrini, düşman
larımız lngilizltre if~a ıtmeklt 

kalmamJI, onlartn bize karp en
büyük detektiflni Ceyms Nob~ 
diyi göndermelerini temin etmiT 
tir. 

Ceyms Nobodi 1ıalükan lngi
liı olmakla beraber Corç Brom· 
ltyin ihanetine iştirak ettiği için 
onun gibi etzalandırılacaktt.r. Fa
kat yirmi dört saat zarfında Sinn 
Ftin ''"rlıtzi komitesine, elyevm 
üzerine olmJI oldulu vazifeyi terlt 
ettiğini bildirirse cezalandırılma· 
sından sarfu:azar .ediltcektir . 

Bu ihtar tekrarlanmıyacale ve 
Ceyms Nobodi altyJıim verileni
dam hükmü, mahk12m vazif e..~ni 
btrakmadığı takdirde yirmi dört 
saatin lıitamında infaz olunacak
tır. 

lrlanda serbest olmak istiyM, 
olacaktır ... 

Bu garip ültimatom imza ye
rine şu işareti taşıyordu: 

G·+·R 
-S-

Bob Harvey ile Harri Smit en· 

2-
dişeyle bakıştılar. Ceyms No 

. mutat soğukkanlılığı ile söyl 
di: 

- Bizlerden birısi ihanet et 
miş. Bunun şimdiki halde ehem 
miyeti yok. M ühim olan §eY. 
Sinn Fein'a ve onu himaye eden· 
lere ce5aret ve cüretleri ne kadar 
fazla olursa olsun bizimki kada 
olamıyacağmı isbat etmektir. 

Harp b tiyorlar öyle mi? Pekl 
ta, biz de harbe gireriz! Fakat dik 
kat etsinler, onlar beni öldilrme
ğe muvaffak olamazlarsa ben on
ları mahvetmeğe muvaffak olaca· 
ğnn. 

Corç. Bromley'in ölilsQ önOncle 
hürmetle iğildı1rten sonra arka· 
daşlarına dönerek ilAve etti : 

- Haydi, şimdi iş başına ! 

lI 

Kim tarafından ve na!Il ihane
te ulradığıru öğrenmeği daha 
sonraya bırakmakla beraber 
Ceyms Nobodi bu ihanc>t yüzün: 
den faaliyet program ve plMmm 
altüst olmuş bulunduğunu da dO
§ilnüyordu. 

lngiltere ve doiayısile müttefık· 
1eri aleyhine bir komp!e kurul· 
makta olan lrlandaya Sinn Feın• 
ın sırnm öğrenmek üzere gelmi~· 
ken bizzat kendi sım düşmanla· 
n tarahndan öğrenilmisti. Corç 
Bromleyin feci ölilmQ ve cesedin 
üstüne ığnelenen kQıt bu hususta 
en ufak bir f(ipheye bile mahal 
bu akmıyordu. 

Daha tazlası vardı. 
Sinn Feın'in keneli hakkında 

clde ettiği mahlmat o kadar mü
kemmeldi ki teşkilatın adamları 
ona tahkikatını yapacağı yerde 
yani Olüm kiir/ ızi ıatosu mah 
zenlerinde bôyle meydan okuyaı 
mektup bırakabiliyorlardı. Şu 

halde vaziyeti olduğu gibi kabul 

etmek, Sinn Fein'in yaptığı gibi 
grzlice ·,.e karanlıkta değil. gün
düzün ve gbğsü açık dövüşmek 

müreccahU. 
Fa.kat Corç Bromley, ölmüştü. 

Onun yerine kim geçecekti? lhti· 
w te§ldlltmm iç yilzü baklanda 
onun gibi malQmat sahibi ba§ka 
birini bulmak mümkün milydü? 
Corç Bromley lrlandanm ıyi bir 
ailesine mensuptu. Fakat hükt\· 
ınet idaresinde oiddetin \Se tedhi
pn yeri olmadılma inanıyordu. 

(Devamı var) 

olmakla dedc&andan mürekkep bir' dllşeceklı. 
heyetin bu haccı yapma.lan mu'\':ıfık Bu pltm tetkik edilir ve icap eden 
düşeceainden olveçhile hareket edil. ehemmiyetle buraya lüzumlu kunet. 
mesi, ıönderilecek Leyetin isimler!· ler bu işi yaparlarsa filhakika ruu • 
nin karargıiha bildirilmesi.,. vaffckıyet mevzub:ılıs olurdu . 

Bu emir, taburda biraz dedikodu Daha bu proje hazırlandığı, En -
meydana selirdi. ı-·üaı kendilerin in ,·er Paşa ve Alman umumi kararg1hı 
l•:ıreketlne milsande edilen dedela ıle hlrlikte müzakere edildiği zaman· 
bunun ön Un o geçtiler, başta Çelebı lıı ı da O:ı.manh imparatorluğu badut. 
olmak n:ı:ere 21 K.işilik bir kafile Ho- larının her tarafında rol ve vulfe a. 
lepten hareketle Medine yolunu tut. lnn lngiliz cıısuslarilo tstlhbarat m• 
la. 1 murları haber almlflar: 

- 5 - - "'Tilrkler, Samda ~cü 
KANAL KUVVEt SEFERIYESlNlN lan. bir kolorduya Tlh ahruından 

HARE~ET VE MACERASI ıeçırcrek Mısır bpılanna,kanal la· 
lerlne ıetlnnek Clsere tqebbtıaı.n 

Şamdı askeri faaliyeUn göze car • strişrulşlerdirl., • 
pacak kadar arttığı günlerdeydlH Şeklinde hütQmetlerfne bUdlrmlf-
D6rdt1ncü ordu kumandanı Cemal lerdl. 
Paşa büyilk harbi bir çırpıda netice. ! Fakat o z:unan lncilis ordulan baş 
lendirecek muazz:ım bir harekeU bir kumnndanı bulunan harbiye nam 
aYUç Tilrk Jı:ahramanile istihsal ede- 1 Lord Kicner ve bll)iik Britan:ya er· 
cejlne kanaat gelinni~. erkftnıharbl. 1 kAnıbarblyesi bunu dlünç bulmaf • 
yeainl lefkll eden Alman :ı:ııblllerlnin lıır, her tllrlil l'&Sltalardan mabnım 
teJVlkile buna hazırlanmıştı. j battft harp malzemesi noksan J>lr 

Kanal kunei aeferiyeslnln Cemal hükftmelJn ne b6yle uçsuz bucabıı 

Paşaya göre, rolü mühimdi. Tih s:ıb- 1 çölleri geçecek bir kolordu tefkWne 
rasını geçerek l\lısır:ı varacak olan ne de bu kolorduyu o mıntakadlll il' 
bu kunet, Mısırda heyecanla bek ·I çirerek Mısıra ı~Uli~bilecı:tfııe illtl_. 
lcyen halkın maneviyatını takviye mal vermemişler, işi mühımsememı~ 
edecek, esasen OMlda bafif bir Jı:ıta ler, hattô nldırış bile etmemişlerdi. 
halindeki İngiliz kuvvcllt'rini çok _ Fakat, işte mesele meydanda, ha 
landır tepelemeJ}e nh·et eden Mısırlı zırlık ve faaliyet de,·:ımdeydı. 
lar da silı\hlınarak Suriye cephesin • Tih sahrasını geçmek ('Ok mütkfıl 
'teki munttatıreU temin edecekler, ve çok mllblm bir işti. Yüzlerce ti 
SOveyı kanalı ele ıeçirildikten son. lometre anrecek ve kom töllerl itin· 
ra Hindistan )•olu cta knpatılmı, ola-. de uıa~·acalı: susuz bir yolda d~f': 
cık. bu suretle masıemlekelerlle lr • bir kıtı. hattı hazırlıksız de"t"C J.c ~. 
tfü:ı tı ın iişkiillc~ecck olan lnglllcrc ,·nıılıırı lıile ilerliyemezdi. 
fmpnrnlorlıı~ıınun ,·:ıziyel i tehlikeye t~·amı ,.,,, 
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1 UMUM MÜOORLOGONDEN 1 
~ . 

J ,-----•SARAÇHANEBAŞINDA - HORHOR CADDESiNDE 

·~~~ek H t\ VRİYE LİSESİ iNHiSARLAR 
Cinsi ( 

Tütün tozu çuvalı 
Kereste muhtelif ebatta 

? .. , .c. 

6000 adet 
40 :\13 

Muhammen bede. 
Lira Kr. 

1605.-
1630.-

o/o 7,5 temi. 
Lira Kr. 
120. 37 
122. 25 

Eksiltmenin 

pazarlık 

açık ek. 

§ekli 
saati 
14,30 
16,30 

\r:a, ilk orta ve lise sınıflarına talebe kaydına başlanmı;;tır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan ;tiblflll 
ar. Kızların yatılı kı~mı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi r.akletmek için mektebiJS 

otobüs servisi vardır. İsti yenlere tı>rifnamc gönderilir. Tel: 20530 

ı - Şartname!eri ve çuval nümunesi mucibince yukarda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme hı· 
zalannda gösterilen usullerle satın alınacaktır. 

1~ YATILI 1 Şişli Terakki Lisesi jvArıs11 
U!i 1 - ANA - iLK - ORTA - ve LiSE KISIMLARINDA 
:ısı 

ıı _ !\lt -nmen bedelleri. muvakkat temina.t1arı. eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
ifiıTalebe kaydına 
i:tl 

ba~lanmıştır. Hergün saat 10 dan 17 ye kadar m:idürlüğe müracaat edilebilir. 
(Telefon: 42517) 

III - Eksiltme 11-9·939 pazartesi günü Kabataı:ta levazım ve mübayaat şube~:-:Jeki alım komis· 
)'Onunda yapılacaktı:. 

·~· :.~ 
:.C"" •• :ı 2 - E:iki talebenin 10 eylG.lekadar kayıtlarını yenilemeleri gerektir; aksi takdirde, yerlerinin 
m: mhafaza edileme!llc inden okul idaresi mesuliyet kabul etmiyecektir. IV - Şartnameler lı<>·ciün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

v - Isteklilerin eksiltme için ta)•in edilen gün re saatte yüzde 
kür komisyona gelmeleri. (70.3i). 

füi 3 - Okula kayıt \'e kabul şartlarını gö::iterir prosepektüs, istiycJ !ere bedelsiz olarak gönderiJlt' 
7,5 gli\·enme parasile birlikte mez 1 ~i · 

•
..• ::.:.:.:.:.-:1 ERKEK ı N 1. Ş A N TA Ş 1 Halil Rifatpaşa Konağı ~ 

* • • ~ Başnıabcyıncilik Konağı f~I /ı 

1 - Şartnamesi mucibince sürmeli paket yapan 1 adet sigara 
paket makinesi kapalı zarf uc:ulile eksil~meye ko:ımu~tur. 

Askeri tvlüze Direktörlüğünden: ~ 
Askeri Müze pazartesi günlerinden başka her gün saat 9 daı 

.. . . .. .. . . . 
. ' . 

'· ' 

II - Muhammen bedeli sif (10000) lira mu,•a!;kat terr.inatı 75~ 
liraOır. 

III - Eksiltme l 7-X-939 salı günü saat 14 de Kahataşta le\'a
zım ve mübayaat §Ube::ıindcki alım komi!'-yonu:-ıdrı yapılacaktır. 

IV. - Şartnameler hergün sözü geçen şubede:ı parasız alınabilir. 
Y. - Münakasaya iştirak edecek firmalar fiyatc;ız f:mni teklifleri· 

ni münakasadan en az on beş gün evvel tetkik edilmek üz~re tütün fat 
rikalar §Ubesine verecekler ve teklifleri kabul ola~ r;~malar münakasa· 
ya i~ cttirilec: -~ir. 

YI - ~fünakasaya ısirece!d~r mühürlü teklil mektuplarını ~anmı 
vcsaikle yüzde 7,5 güvenme p3rac:ı makbu-:ı• ,·eya banka temin:ıt mek· 
tubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme gün~ iha'e ::aati:1:l~ı 

bir saat evvel mezktır komisyon başkanl:~:na makcuz mukabilinde ver 
meleri lazımdır. (6870) 

~ " KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden : 

Cemiyetimiz harp, kıtlık. muhaceret ~·P. emsali ahrnl
de zuhur eden hastalıklarla yapılacak müce.delede ve biL 
hassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızılay esas hem.. 
şirelerine yardımcı sıfatile çalıştırılmak üzere lstanbulda 

' ·«arayda kain 

Kızılay Hastabaktci Hemşireler Mektebı 
dahilinde ( Gönüllü Hastabakıcı ) yetiştirmek için 

1 Birincitcşrin 1939 dan itibaren k.ur.s açılacaktır. Mecca
ni olan bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır: 

1 - Kadın Türk vatandaşı olmak, 
2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, 
3 - En az ilk mektep tahsili g5nnüş olmak. 

Kaydedilmek ve dersler hakkında malumat almak is. 
tiycnler yukarıda adresi yazılı mektebimize mürc.caat et. 
melidirler. 

Şefik ruhlu ve hayır sever hemşirelcrımizin bu insani 
e hevesle koşacaklarına kaniiz. 

. ' : .. 

fı, 

17 ye kad:ır ziyaretçilere açıktır. (393) (7128) 

t ıst. Komutanlığı Satınalma Komısyonu ılanları 1 
Haydarpaşa ha tanesi için lüzumu olan 450 ton kokkömürü satın 

.ılınacaktır. Kapalı zarfla ihale~i 20 eylül 939 çarşamba günü saat 15 
Jc yapılacaktır. :\luhammen kıymeti 7875 liradır. llk temınatı 591 li
~adır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. isteklilerinin ilk te· 
minat makbuzu \'eya mektublaııle 2490 sayılı kanunda yazılı ,·esika· 
larile beraber ihale günü ihale saatinden en az bir saat evveline ka
:lar teklif mcktuplarinı Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonu· 
na vermeleri (6813) 

Gümüşsuyu hastanesi ıçin lüzumu o!an 315 ton kökkömürü satın alına 
~aktır. Kapalı zarfla ihalesı 18 ey!G.I 939 pazartesi günü saat 10 da 
Pt>ılacaktır. !\1uhammen kıymeti 6265 liradır. Ilk teminatı 470 lira· 
lır. !;)artnamesi hergün komisyonda görülebilir. ·sıeklilerinin belli gün 
"e saatte ilk teminat makbuzu \'eya mektuplarile \·e kanuni \·esikaları· 
ıe beraber ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar tekli! 
mektuplarının Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna \"ermelc· 

(6814) 

*** 
Şerait ve c\·salı dahilinde 32 kilo sarı sabunıu kosele ile bır kılo 

. <eten saraç makarası satın alınacaktır. Açık eksiltme ıle ıhalesi 18 
eylG.l 939 cuma günü saat 15,30 da yapılacaktır. :\luhammen kırmeti 

10 liradır. 11:< teminatı 8 liradır. Ş-ırtnar:ıesi her~ün komisyonda görü· 
ıcbilir. İsteklilerinin belli gün ve saatte ilk temınatı makbuz ,•eya 
mckt"..Iplarilc beraber Fındıklıda komutanlık satınalma komısyonuna 

~elmeleri (6815) 

* * * 
33. tümen birlikleri için 799000 kilo odun satın alınacaktır. Kapalı 

~arfla ihalesi 18 cylCıl 939 pazartc31 güni.t saat 15 tc: ya)ılacaktır. l\lu· 
.ıammen kıYmcti 8789 liradır. llk temınatı 660 ıiradır. Şartnamesi heı 
~ı.in komisyonda g"Vii!ebilir. İsteklilerinin belli gür. · saatte ilk temi· 
nat makbuz »eya mektuplarile vekanuni ves:kalarile ihale günü ihale 
~aatınden bir saat eweline kadar teklif mektupıarını Fındıklıda ko· 
mutanlı': satınalma komisyonuna \"ermeleri. (6816) 

~** 
Komutanlığa bağlı birlikler için ~erait ve e\'5atı dahilinde altlı ü.,t · 

ıü çift erat karyo~ac;ı satın alınacaktır. Açık !\siitme ile ihale::ı ı 18 ey· 
G.l 9:39 pazarteJ günü saat 11 de yapılac .. ' ·tır. l'k trmindtı 375 lira 
Jır. Ş:ıartnamcsi hergün kom:·:· ında -:"külebilir. htek\i1°·inin :ı•. te· 
ninat m"Jkhuz ,·cya m:!!\tuplarile ve kanuni ,·esaikle birlikte belli 
~ün ve saatte Fınd!'dıda komutanlık satmalma kombyonuna gelme· 
!eri. (6817) 

IBUGÜN·KUMBARANIZA·ATACA§NIZ· 5· KUR~~ J 
(i0!. ııı:hl\11 

/'rfurad Ramı Aydm 
t'.ırnrılrın tııışkıı lll'r ırnıı 'ı.ıı ~ 

.ıı ı.:ııılJr l'aksıııı · 1 ıılıııılı.ııw liri 
ıpaı·•11t"' '\ ,, 1 • ı ....... 1ı: .. ~1:t 

--

YARtN·.KURACAGINIZ · EVİN·TEMELİOİR 
-

T. C. 
ZiRAAT BANKASi 

··--------ııııııtıırlı ııı ı~u .• ıu.ıı.ıı ,ıurJ.ır 

pcruclcr ve :sı.11 lırr turlu 

l' I~ r H I ~ .\ 1 
. \!,·uıııııatı, Bc)oğluntln 11.\l\Jm 
.ıa~az:ıhırıntl.ı hl'I ~t·rılı-ıı ıııiı

.ııl ~ııı·tl:ır \'l' urtıı rı):ılıııı·J:ı 

.ılılnı:ıkl:ıtlır. l'n:ı1 c~)o d:ıı
·ı·ıııııılc ıı:ı,ı·ll·ı. yutok r;:ır~ııl. 

rı Ye yiınHi yı·tıık örllılt•riııın 

ıılları kıy:ı~ k.ılıul ı·tıııı·ı drrr. 
·ı•ılr urıııclaı \ ı• r·f'k:ılıt>ltrıı 

i\rin·~1 ... 

_.1Z•'..<lily•i •N•.e•v:·r ortamcktcbinden ! 
aldıi{ım 19 haziran 939 tarihli 1 
tasdiknameyi zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

129 Emıe.r Bayda1 

l=or ı'RFfN KAY'fiA '
1 

RöNTGEN MUTEHASSISI ' 
Türbe. Bozkurd Kıraathane. 

sokak N'J. 8 . 10 Öğleden o;nn 

r:ı 3 trr. 7 \'t' ';(aıl;ır 

I .. :WWW§LILL--
lnruk llrkınıs 

Dr. Ahmet Akkoyun·u 
l":ık• ım • 1 1lınıh.ını· l' ·ıl:ı• ~ıı ı t 

Pu>1rıl:ın nııı;ııl:ı tıı·r ı.ııırı f 
" 

,n,ıt ı;, •lı•11 "ıtnra l ı·' · · " 1 ':!'; -............... .. 

An karapalas--izmir 
. TELE FON : (3438) 

. d aılt 
ıznıınn eıı mo erıı. en tcmı1 ve en muntazaaı 

vuvasıdır. Konfor. tcnuzlik, ucuzluk noktasından A01'1' 

ra Palasın fc••kinde otel yoktur. 

Banyolu, kalorıf erlı. müteaddit firışuh old .. ğ..ı ıt. 
'Jı ncfü; yemekler \'eren lokantayı. pa::;tahanevı 'it .._ 

:-aat.h:ıneyi havidır . 

. 
istiklal 

l! i ::U,~ ~ı!a~ç~ !,~ ,t.~,~~ k1 v~e! : ,/iJ 
kaydına devam olunmaktadır. ' 

2 - Eyliılün onuncu günune kadar kaydını yeniletıniY" 
kı talebenin müracaatları kabul cdılmiyecektir .• _.1if 

3 - lstiyenlere kayıt şartlarını biidiren tarifname göndP":" 
Adres: Şe/pn 1rl1n~t Polis knrnl·,,ı,, nrl"ıs•. Te'efon: ~ 

• • • 
ttesmı Ua ı reıer1n ı~azan UıKkatıflf; 

ıs ~..ı Kfığıı \'c lnlH ııınlzcıııcsi ıcdarikl lıu•msııııu.ı ujraılıill~ıci' P" 

ı ıiljt ıhıl:ıyısiylc l,iığıllıırııııızı id:.rı·li kııllıııınıak mccburiretııı I• d 
,lık. ll:ıei11ılcrirııı:1.1 h:ıır;iillım·k ve yıızıl :ırı cl :ılın ufak puııtolıtr "' 

ıırk gilıi lcdlıirlcrc lııış rnrduk. Bu ciinılPtlen olarak $ ı l'.Y~,11 
ıo punto iızcrindcn diı.ılıııcklc ol.ın il:ınları Jj/!.J/ 1939 ıarıhlfl 
h.ırcıı 8 ııuıılo ile rlızııwğc k.ır:ır \"c•rılıl,. 

Kurufıılın kiiçulınco;iııdcn dol:ıyı ıliınl.ır hiç lıir eksi ııAel>l 
,.ıJııııyacıık, yalnız lşg:ıl rdC'cd:i V"r \ "C hacim kısalmış ola~• 
'ltınlo ile 8 pıınlo ıırnsıııdaki nı.,hcti ıııulı:ıf:ız:ı için ilrtnlıı 1~ııı• 
,;ınllnıinılcn şiıııdı~c k.ııl.ır l:ıllıık l•dil·ııcl..te ol.ın tarifeden Y 

\uruş f:ızl:ı iicrct :ılın:ıc:ıklır. ·ıe 
~elice ilibarh le hir il:ının 10 punto iizrrin<lrn diziJnte!ll tlll 

· :ık ııcrct, aynı il:ının 8 punto ile ılizilınr-; inılcn :ıhn:ır:ık ücre 
'll:ıcııktır. ı fil 

1)11 (l(';\l••"klİ. ı :Jinıizılr olmıuııı c;rlıı·ıılcrılC'rı ılol 1\'1 \':ıki .. , 
"rı•wl ı·riııi f"IC'.l c-t)f'riz 

~!İ!E' "iatm alm·v·11<tır. te 
· · ı · .. ~~ ı · ·o k 1 k mu· ... 't'cat " Bu ·~e ~·rr-e'< • •· ···'1 ... ,, ':! ıra ::ı ·uru~ u """ . .. .. 
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