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k lsfanbul Emniyet Bankalar kredi muayo müdürlüğünde 
ihtikarcıların ticarethanelerine, fabrikalarına, Müdür ve muavininden baıka nı efe S ,· ne baş fa d ı I ar 

evlerine el koymak ta hükumet tereddüt Üç şube müdürü de 
etmiyecektir değiştirıtdı Madenkömürünün ve di~er bazı 

Başvekaletin tebliği: 

:-lalkımızın ıaşesi 
endişeye mahal 

Ankara, 7 (A.A.) - Başveka- kararındadır. Dilnya vaziyetinin İstanbul Emniyet direktörü ~ 
Jetten tebliğ cdilmittir: daha ne şekiller alacağını bilml· Sadreddin Aka Bordur valiliğine, madde 1 er ,· n . h k d 1 d ' 

Avrupadaki harp vaziyeti do. yoruz. vali muavini de onun yerine tayin 1 r a C 1 Ya Sa e 1 1 
ıayısiyle memleketimizde gt.da \'C ı Bunun için mahsüllerimizin ge- edilmişti. Boıı: kalan vaıı· muavı'n· H b b 1 b 1 h .. IU 

madd 1 in fi tı 1 k b k' d d h - 'J ar aş o.r aş amaz er tur t.a.lebde bulunmamasından Uen gel 
diğer bazr e er ya arın- ece sene u sene ın en a a lig-ine vekıı:Jeten tayı·n edı'Jen 3 lin· "' cdl bo 1 U 1 d '-·- Jd"ği d • k 1 1 k . . . a •• r ve no ar zer n e muame- mektedlr. Fiatlanna zam vapılan 
da yükseklik VU&ı.MI ge ı 1~~ daır ço 0 masnu mem e etımızın yük- eli sınıf mülkiye müfettisi Rauf le)i kesen bankalar, dUnden itiba- maddeler sade yağ sabun fasulve 
yapılan neşriyat üzerine, a a ar sek menfaati iktızasından görü - inan, polis müdür muavinliğine ren mal mukabilinde kredi vermeğe ve zeytin yağıdır. • Beledi):O lüz~m 
dairelerin lderbal tahkik ve tetki- yoruz. Alakadar devlet dairc•eri tayin edilen Çankaya kaymakamı b~lamıştır. Kredi mal kıymetinin l 'örtirse havayici zaruriyeye narh 
ka başlamalarına emir verilmiştir~ ve teşekkUller mUmkün ve dinde Daniş, polis birinci şube ır.l'•Jür • yuzde. 1!5 i ile y!l~c ellisi ~mda koya<!aktır. Stok mallannı piya&a)·a 

Bilhassa ıunu tebarüz ettirme olan bUttln yardımları ve irolay • lüğüne getirilen Nevşehir kayma. ~chall.if etmcktedır. Bono uzerlnde scvket.m.iyenler hakkında tAktbat 
lazımdır: lıkları göstermek mecbiırlyetindc kamı Edip, polis ikinci şube mü- ıskonto muamelesi ve avanslar yok- yapılacaktır. 

Memleketimizde her nevi gıda ve karanndadır. dürlüğüne tayin edilen Erzuru:n tur. Piyasada me,·cudu kalmıyan mal-
ma!ddelcri halkrın.tsm ve ordumu· Bir mesele daha var: emniyet amiri Ahmet Nazım, po· Bankalann krediye başlama.ıu tarın başında u bbi müstahzarat 
zun ihtiyacını bir ttcneden fazla Halkın hayati ve sıhh'i itiyaçlan Jis üçüncü şube müdürlliğüne ta • r.iyasada bUyUk bir ferahlık doğur- gelmektedir. Aspirin tUkenmiştir. 
mi.t:Jdct idare edecek kadar bol ve için lbım olan iUiçlanda da bazı yin edilen Diyarıbaktr emniyet a. muştu~. . Almanya ve ı.·ransadan gelen Uaç-
ıyidir. Hilki'ımctçe zamanında alın. ihtUdirlara teşebbUs edilmek istel miri Burhaneddinin tavinleri milli H~k~met şchrımizdekl krl"di me. !ar da yüzde yinni beş, otm~ fazla.. 
m.ış olan tedbirler, hiçbir mıntaka· nildiğini duyuyoruz. Bu hareket, iradeye iktir:ın etmiştir. sele.sını tetkik nttirmiştl. Bu mil- sile tedarik eri ilebilmektedir. Sıh-
da ve hiçbir bii\"iik tchrimizde ne bilumum ecza depolanna ve ecza- Emniyet müı:iürü ile muavini M;Bebetıe .. tetkiklerde bulunan ko • hat miifetlişleri \·aziycti t etkik et
bugün ve ne de yann için gıda et· h:uıelere elkonularak bu işin dev· Daniş bur:;n vazifelerine baslaya- rrusyon dun mıntaka iktısat müdür- mcktedirler 
kmtısı olınasma imkin \:nrakmıya· letleştirllmesini teshil edecek bir caklardır. Vali muaviri Rauf inan IUğündc bir toplantı yapmış, toplan c:o·ı l · . . . h . 

k k 'ld :ı· B t-.ıı..ı 1 'n iy" b 1 1 bil' Al Ak d la tıda maliye ve sana,·i mUme'S.:;illerl -:r 1 ep en mızı rı ance ca şe ı c· ır. u ~ r erı ı :ış angıç o a ır. a a ar ra da bir kaç güne kadar şehrimize J 

ışlemesi için de har-tketc geçilml§ bunu hatıt\da tutarak normal yol· gelecektir. de bulunarnk icnb eden tedbirler a- gitmesi ya.sak 
tir. ihtikar yapmak kaleliyle top. dan ve kardan aynlmamalarınt Vali ve belediye reisi Lfıtfi Kır- lmFı~t~. Şllcplerimizln ikinci bir karara 
tancılığa heves edenleri, Hl.zum • tavsiye ederim. Muhterem halkı· d~r •. dün ~m~iyct direktörlüğilne 11 ar kadar ecnebi lıma.nJanna gitmek 
ı-..uz fiyat yUkseltenlerl hUkUınet mtım da kendi ihtiyacı olan bir gıtmış, tayın ı:llerivle meşgul ol· ~!rdenbire yilkselen haYaylci za. Uıcrc boğazlardan ~ıkmalarmm 
mütemadiyen takip edecektir. Bu ilaçtan elli şişeyi bir defada iste - m~ş, .. Sadreddin Aka ile görüı:. runyc e~yalarnıdrı bir aksülamel men'i ve sadece 11ahillerlmizde mun 
gibiler §Urasmı açıI:ça bilmelidir mek gibi teşebbüslerde bulunma • muştur. :s husule gelnıeğe b:ı.c; lamıştır. Bu da tauım ~fer yapan g~mllerin faali-
ki, memlekette halk ihtiyacına ya- malarınr rica eklerim. hal.km ahvalde bir fevkaladelik ol- ycUcrine devanı edilmesi karnrlaş-
rayan mad:ieler üzerinde ihtikar Bütün bu inhatı hülasa edecclt madığmı görerek ihtiyaçtan fazla tmlm~tır. 
yapmak kaetine, en şiddetli ted • olursak: Bulgaristandan dön Maden kömüriinlin ihracı 
birlerle mukabele gikeceklerdir. Bazr ithal mallerinde, elimiz- k 
Eğer kanunlarımız kafi değilse de olmayan sebeplerle, vukua gc- gelen göçmenler yasa · 

Büyük Meclisten buna mani ota- lecek makul fiyat tereffüünU hü· YENi SABAH Nizrm vapuru, Romanyadan al. Maden kömürlinUn ihracı Yaaa.k 
Cak salahiyetleri talep etmek ve '-'\ t d • ·· •• Und tutmak.. lclığr ikı' ·bin muhacı'rle <lu'·n lı'manı- edilmiştir. Ahvali haura dolsyıaile .ırnrr.e aıma goz on e HQ.seyin Calılt Ynlçın, "1'ürkı·ve -· 1 
her nerede olursa olsun ihtik!\rcı- tadır ve tutacaktrr. llıırp .. b:ışlıklı ynzmndn Tu- r'ı':.cn·ı·n'" mıza gelmiş, durmadan Tuzlaya mai madeni ma.h,.ukat \·e madent 
ıarln tı'carcthanele..ı.-e fabn'kala· v t 1 1 L!J k li "' J fhtmiı::tı"r. Y8 eolarla. benzol \'C tetratll dö plom 

6Jll , a anr aşın iJıtnu = ere yer ıvnzlyetini en ince nokt"lnrına kadar b. :s· k ··' · ı '-- kt h"' ,_ b b eha1 .. ~-~- un gere gfunrüklcnmiş, gerek rına, ve e>üerıne e ~vyma a u· malı ~uııanrr..asr veya e em • tetkik etmekle \•e "U nellceyc V"rmak ~ gU -'"·I 
kQmet tereddüt ctmiyecektir. lazımsa aldanmamak için ihtiyatlı tndır.· " •• O k m.Wl enmemiB olsun memleketi. 

uh rta me tep muallim mizden ihracı veya transit olarak Bıınl mukabil, hükelmct m fe. olmas ıi<:np e-dcr. Yerli mallanmız.. T- k" b 
ur ·ıyeye usün ne Balk:ınlnrdnn muavinligı'"'· İmtihanları harice aktarılması menedilmiştir. 

rem. balktmızın dikkat nazarına Jdanedrct veya fiyat tereHUil vı:_ nı:_ de Alm:ıny:ıdnn hnrp gelmez. . • Kararname \'Ckiller heyetince tas _ 
şunu da atzeder: N•rmal hayat d~ünmeli it a tal r d x r. Her CunL'.u Dulgnrların bugün bize knrşı 't.truversıtede yapılan otta mek- dik edilınietlr. 
değişmemiş olduğu halde lüzum· §eyi:nlz v a r d r r • Vaziyet ge- bir harbe glnucsi lmkılnmdır. Al _ tep muallim muavinliği imtihanla.. ------------
suz ferdi ihtiyat teldbirleri al~k- çen umumi harpta olduğu gibi manlnrın natknnlnra snldırması da n diln bitmiştir. Kazananlar cu· y akup Kadri Lahey 
tan fayda yerine mazarrat eclır ve d~ğildir. Biz geçen umumi harp- düşünülemez. ÇünkQ h<'m mevzii Tc martesi günü belli olacaktır . I . . 
fırsat bekleyen ihtikir t.Qtavvurla· :an evvel daima ve o harptan ı;onra hem de Rus l'tlrdımcı kuvvctlcrile -o-- e çıaı 
rına yol açar. Bir çuval un niha - bir ka~ sene büyük ı::ehirlerimizde kn~ılnş:ıcnktır. Ç'"k b Ik b. J Ankara. 7 - Lahe)• orta. e lçi-
ret iki ay dayanır ve !Onunda bo· ecnebi unu yerdik. Halbuki, son Tek tehlike ltalyndır. Faknl tını • 

0 e
1
n :ı on ır miz Covad üstün, Bağdad elçilib-

.ı:ulur. Fakat çok talep 8.'\tıcryı fi- senelerde buğday dahil olarak her ya denizden ihrnç y:ıpnmaz. Arnn • ame eyi öldürdü na nakledilmi§, yerine eski Prag el-
vatı yükseltmeğc aevkedcr bu au· nevi gida maddeleri ihraç eden vulluk üzerinden yürümesine de Beyo~lunda Suteralisi sokağında çbniz Yakub Kadri tayin olunmuş. 
retle yeni lıir yükae1c fiyat seviye. memleketlerden olduk. Gerek is- Türk • Yunan mfiştcrek kuvvetlcrj 51 numaradn yapılan inşaatla çalışan tur. 
si ve i\iyadr doğurur. Buna :mey· tihsal gerek imalat ve gerel-ıe mnni olur. o lı:ılılc hııgün i~ln lı:ırp Moiı adında bir amele, binıııı.n ü .. t o • 
·fan vcti,lmemeliciir. münakalat bakımından her sahada TQrkiycden u:ı:nlchr. kat balkonlarından birinin yıkılıp Boynu Vagon kapısına 

~ı?a .maddelerini~, ~emen ~ar- ihtiyaçlarımızın hemen bütün hn. VAKiT ü.~tQnde ç,nlıflığı iskeleye dü5mesıte 
f esının ıhncı menedil,,,•ctlr Fiyat .. 1 n1 t • t ,_ • u. rnolo:ı:latla birlikle nş:ı>ıı ''U":ırlana - sıkıc.tı 

-Y • vatı o a annı emın e mer. ımıı;an Asım Us, Alnınnl:ırrn neşrettikleri tı J ~ 
V ilk&elmcsl iç!n ~ ~bep yok· attına alınmrştır. Hiç b:r ihtimal beyaz kilnpla hnrp mcsııliyetini tn _ rnk ölmllştür, D!in Sirkeci istasyonunda pn"b 
tur. Ne naklıyatta ıntızamsrzlık, karıısında halkmuzın ia§esi için glllerc \°C J.clıistnnn lüklctmck iste. Balkon potrellerln çGrükHlRü yü .. bir kua. olmuş, manevra yapa.n 
ne de çalışan kot adedinl:Je noksan endi eye mahal yoktur. Bundan meslni menubnhs ederek, Alman)"n.. zündcn çökmüş, düşerken diAer knt marpncllı kat.a.rmm bir vaıonwıda 
Irk vardır -..! b-t"' b • ler· • • t kil"t L 1 . h balkonlarım drı tökertmitllr. bulunan ''ebm-'1'- boynu blrde-'L.:. · , . malMla u un u ı§ ı ıyı eı; a nın c 11~lana nrp iliın etmeden ev- aı ~ auz-

Şimdi bunlardiltl daha mühim )andırmak ve iyi kontrol etmek vel r:ıılyo ile sulh lt'l>lifindc hulun _ re kapanan vagonun bp11ma ııtJt. 
bir mesele vardır: Bu sene mahsu. için hükumet tedbirler a1mıştır, cluğunu hntırlntıyor ,·c: İzmir yangınında zarar mıet.rr. Mehmet havamltkt&tı bo • 
hi verimli olmu9 ~ depolara alın. ve almakta ldevam edecektir. Bu· "Bir Alnı:ın radyosunun neşriyatı b • 'l ğulıruı.k UzerQyken kurtanlmılJ, te-
mıya b1 lanmıştır. Türk köylü • ~ün, hepimize düşen vaıife hii- nasıl olur dn Derlin hükiımclinln fCn- ır mı yon davt altma nlmmıetır. 
sı.inUh $0nbahat çalrfma devri klimetle ve istikbalden emin ola· desi, l>ir Leh radyosunun neşriyatı İzmir, 7 (A.A.) - Evvelki gece 
gelmiştir. Her tarafta yağmurlar rak çalışmaktır. nnsıl olur dn Leh hükômctinin o ifa. Kerestecilerde \'llkubulnn yangının Katil Feridun Çab.r'm 
yağmaktadır. deye ~arşı resmi bir mnkabclesi gıhi sebep olduAu ıarnr ve ziyan bir mll-

Derhal nadasa 1>a§!ama1' "le kıt Galatasaray denize sösterilelıilir? nunn bizim aklımız yon Ura olarak tahmin edilmektedir. muhakemesi 
kimi11i bu seneden ~k daha ziya· atlama birincilikleri bir türlü almıyor.,, Sigorlııların ödemiyc mc~bur olduk- Bir müddet evvel, Kurbağalıdere 

de miktara çıkaracak ıekt1:fe çe. .. .. .. • CUMHUR1YET ları mlkdar ise 4oo bin liradır. caddesinde berberlik yapan Tevfik 
sitli ekim yapmak, vatanımızın en Galatasaray klubünun denız Abidin D:ıvcr, bugün J.rh _ Alm:ııı adında birialni, bir araba meeele-
yüksek ve en mühim menfaatlerin• atlama birincilikleri 10 eylül pa• harbinin ccre)•nnm<lnn bedbin oları· lamıyor'I Nitln lnglliz ,.e Fransız alnden çıkan kavga eonunda uatura 
den biri olduğunu halJmnızın bil· ıar glinü saat 4 de Bebekteki lo- l:ıra cc,·:ıp \'ermektedir:. kun·etleri bir tUrlü taarruza seçml· Ue boynunda.n keserek aJdllrerı ve 
-msi luı:ndır. kalde icra edilecektir. Müsabaka I.eh ordusunun çekilmesinin Vnı - yor? Neden Garp de,·lctlerlnin han kendiıılni ya.kala.m&k ifitlyen po1b 

Bütün devlet cla.ir<:letinln ve bil· ı Tramplen ve kule atlamaları ola- ŞO\'anın tnhliyc edilmesinin lııhil ol- kuvvetleri Alman s:ınayi merkezle • Ccm.Jile CevdeU de döğcn Ferldtııı 
lıa.ssa köye kadar teıkllitı uzanan rak iki nevi üzerinden yapılacak. duğunu, m:ıtlQp olıın şeyin şehir mü. rinl, askeri üslerini dcmlryollannı Ç&tarm dUn ağırcezada duru§Dl&St-
esmi mües.seselerin, her nevi mah tır. Bu blniclliklcre seçmelerde data:ı.sı deltil, ordunun ma~IQp olmn. bombardıman clmlyort na bael&nınqtır. 

sulün gelecek sene Baha çok alın.. muvaffak olmuş 5 Galatasaraylı ması olduğuıtn işnrct eden Abidin Bir deta şunu kabul etmek mec .. Feridun kcnditdn~ Ulçb çay içi. 
nasında köylü vatandaşın ne iıtirak ~decektir • D:ı\°er, Ebedi Şefimiz Atatürkün hir buriyetindeyfz ki, Jnsiliz ve Fransız rilerek sersem edildiğini, ne yaptı.. 
ıc:adar müessir olacağını kendile· -<>--- vecizesini hatırlatıyor: llaıtı mndn· kuvvetlerinin derhal taarruz hareke- ğmı bilmediğini söyteml.ş. muhake-
ine köy, köy mahalle, mahalle do- Dolmabahçe stadı faa }'Ok, sathı nıüdatna vnrdır!,, tine geçmesini beklemek biraz acele m<ı lahitler için baeka bir gUııe bt-
aşarak entatmut için emir '\'en1- Dund:ın sonrn Leh ordusunun d.ı karar ,-ermektir. Fih'ald Frtınsız ve mkılmıştır. 
nistir . ltııly:ıda mimar Yiyolini \'illinhı dııha serilerde büyük bir meydan İngiliz kara ve deniz crkAnıhnrbi)·r. 
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ANKARA DA 

Hava baskını 

..... 

tecrüoesi 
Gazeteciler de maske ile 

vazife görecekler 
Ankara, 8 - Burada yakın~ 

yapılacak hava hücumlarına kartı 
korunma tecrübesinin hakikate 
yakın şekilde olması için çalışı : 
maktadır. Bazı tecrübe m,ahaUet1· 
ne hakiki iperit atılacaktır. .

1 Tecrübede yalnız pasif dcğı : 
aktif mlidafaa tedbirleri de yapılil 
caktır. 

Tccrübc gece yapıldığı takdir' 
de ışıklar kesilecektir. Tecrübe es: 
n2.sında vazifeten dolaşacak ga 
zetecilerirı maske takmaları tekat· 
rüt ctmi§tir. 

---o-

Ha va hücumlanna karşı 
korunma tedbirleri 

BUtUn resmi ve bueusf m1les8t.50· 
lerde, dairelerde hava. hticunılarıtlıı 
ka.rşı rıasslf korunma tcdhlrleri a· 
hnınıştrr. Gecelcrl kullanılmak nze· 
re mavJ bo~alr ampull&r huırltll 

1
: 

maldıı, eJektrik cereyanının kerl tf 
mesinrle lı::ullanılacak gaz Jıim}>.<lla 
tedarik edilmekt<'d.lr. 

İtalyan vapurların111 
aeferleri 

Şehrimizdeki İtalyan ııncctoslııl;. 
rPsmi rnürncantJne rağmen, bell r11 
litnonınııza hiçbir 1tnlyan ••Jlt1" 
gelmemiştir. \'csta şilebi Tin esıede. 
kalkmış ,.e U'ın on ikisinde 1iın•111 

mmı gclccelli hlldfrilmlştlr. 
--0---

Araba vapurları 

seferleri 
Bebf.'k • Kürilksu "'l:iı· iskele~! ıır11• •. rcr· 

sanda y:ıpılan araba vapurlnrt st 
kri tatU edilmiştir. Küçüksu pJılİ 1~ 
keleslne di§cr vapur seferleri de,.• 
etmektedir. 

--o-
Liman işçilerinin 
mütkül vaziyeti 

2'•!1" Limanlar Umum Mildilril ıı 
:uanyas, dQn liman işçileri nınnı~.., 
!erile lştiterc yapılacak ınall rard 
imklnları üzerinde s15rüfmüştnr. 

-----<>--- • b:U 
Mıaır Askeri heyetı 

sab~gitti , 

Her mUneV\'er Türkün Cic ı;u yanında tnlış:ırak Dolmab:ıhçc sta. muharebesi nrcrck Almnnynyı mnl- leri aylardnnbcri hazırlanmışlar, 
nühim fikri yayı:Xı;ıkta ve anlat • dının pllnım hazırlayan Şlnıısl vr !Qp etmesinin {'ol· m111ıtemel oldıı~n. rıl :'ıııl n rını teshil etmişler, hııreket 

DUn memleketimizdeki ~ ~~ 
tetkiklerini Wxıamiıyara.k veh ~
zc gelen Mı.sır askerl heyeti bU Jııı.
bah Toros ekspresile Kablre>'C 
rcket etmiştir. 

Gümrüklerdeki Alman • ııd• 
mente'li mallar Ankara. caddesı yakı nalc~ hUkamete yardım etme - Fazıl adındaki mühendl~lerlmlı şelı- nu ehcmın iyr l l •• lrn ~ılccli~·or. tnrı larıııı kararlaştırmıılardır. Fakat 

.ini rica clderim. rimize dönmüşlerdir. TAN Fron ız ordusu soferberlilinl ancak 
HUkQmet, ~.l sene mahsulün Statl 20 bin kişi alacaktır. Yalnız lıt. Zckcrly:ı Scrıcl ı;ııq>ll' hareke - tlün tamamltmııtır. Kunetlerintab -

hraeın.ın menir.~ rağmen, ne fi- üçüncü mevki seyircileri ayakla llıı. lin niçin b:ı5!,ı 111:ıd1~ ı ıı ı i ıolı cdcı ek şi dl, menllerinl alması, biltnn aske
atları dU~Urmek ve ne de her racaklardır. Delcdiyc sah:ıda bnz.ı J diyor ki: ri kapların ooa ıörc tanzimi bir 
ene olduğundan daha az almak isUmlH:: dahıı ynpıı.cnkhr. •'Garp cephesinde neye harp bnş· kaç günlük ı, değildir. 

HüUruet, bedelJeri kleringe 3·atı • zıftlenecek ~a· 
nlmı~ veya yatırılmamış, ıümrükler_ Bir müddellcnbcri yapılan ~:şası 
de bulunup da bir eylQidenberi çe - rıı caddesinin mozayık parke 1 

• • 
kllmemı, Alman menşe'U mallar itin bitirilmiştir. Yakında parkelerin 
bir karar nrmek üzeredir. rasına zift dökülecektir. 

A.B E;R . l 'N· ·E DIE·B·I ·R M·ANI ;. . : 1 EO;E B 1 MıANI -1çini Çtkc:ck ilAve etti: fıstık, çarşt pidesi vardı. 
- Büyüdükten sonra ne düğüne Halinde bir utangaçhkla bunları 

~ittim. Ne de orun oynadım. uzattı. Zeynebin yüzüne bakamı-
Ç.OCukluğu, başının içinden ağır a yordu: 

,ır ~~ilrüyerek ~yordu. BfiyQdü· - Bu ak5(Ull Uç arkada~ gelecek. 
,unü, artık bir çocuk olmadığını ve Onlara ikramda kusur etmemek uı.
füğünde değil , yabancı bir erkeğin zım .. 
,ar§rsındı oynadıtını düsündü. Zeynep, şaşaladı. Yüzünün rengi, 
?amarlannı saran ate, birdenbire göılerinin sevinci soldu: 
oğudu . Titriyerek ağlamağa başla· - Ben sofrayı kuranın, gider 
lr. süt ananın odasında otururum.. 

Hasan, onun niçin ağladığının Hasan sesini çıkarmadı. Zeynep, 
ad.,na varaınryacak kadar sarhoş· yava,, gürültüsüz adımlarla dola::a· 
u. Hıçlctnklarla sarsılan vilcudu- rak, ocak başına rakı sofrasını ha· 
un. taıe kadm kokusunu almıştı. zırladr. Ocağı yaktı. Ç',ekilip süt a · 

• ., • nanın Odasına gitti. 
Bır ak"JlM Hasan, her zamankin- ihtiyar kadın, evinde süt oğlunun 

•daha efbn ~l!I. Etinde blr kapatmasını sakladığına. bu yüz· 
ll!fld!f, mendftln ~ ~ r.!la ka· den el karşısına açık alınla çıka· 
ehi, bir~ ~ kAğıt leblebi. madılfma OzOlQ··.,r. titizl~niyordu. 

-10-
Fakat, Basanı kınnaktan 

risinde dolaştırıyor, onun bir peri 
masalı şehzadesi gibi, ~ırtındaki de
riyi atarak dile gelmesini, kendisi· 
ni içerdeki kahkahaların duyulnu· 
yacağı kadar uzak bir yere kaçır· 
rnasını istiyoidu. Bunları düşünür 
ken, yüreğindeki ezinti azalıyor, 

göğ~ü genişlemi~ gibi rahat soluk a· 
lryordu. 

Yazan: CAHİT UÇUK Dakikalarca tosunla başbaşa kal· 
korku betine benziycn bir titrc'll~ ba~a- dıktan sonra odaya döndü. 

yordu. 
Zeynep gelip otunınca, suratını 

astı. 

Biraz !l.Onra biti5ik 'odada sc:.-ler 
duyuldu. Konu~malara kan:.an 
kahkahalar, bardak gj :-~Iti.ilcri işi· 

tiliyordu. 
Zernebin yüreğine bır ezginlik 

dii~müştü. Vücudunda bir ı;:ztma nö 

mıştr. Süt ana, ı:ı;öıüyle !çeriyi işaret e-
Ocağın yanına sokuldu. Ate§ onu derek: 

ısıtmıyordu. Yavaşça kalkarak dışa - Azdtlar dedi, seni istiyorlarl 
n çıktı. Ahıra girdi. Kara tosun, - Hasan, beni onlara çıkaramaz! 
karanlığa rağmen onun gelişini an· - Çıkarmaz olur mu? Erkek bu. 
layarak bi;ğii rdü. Üç kade!1 atınca. değisir.. Hem 

Zeynep. h<ısvana ya~\'a~tt. KoH:ı- kabahat senin 7,~ynep. Adamla rakı 
rını kalın boynuna dolajı, Oşü· içer; kar~ı~m.ia çiftetelli. Zeybek 
ren m-uçlarını. ~ıcak. yumu~ak de· ! orna r~a·1 el:>et ~::·1: --~i 1:? :i >•t· ına 

göstermek ister... J)\J" 
Zeynep, sapsarı kesiltni§tJ· 

daklarım ısırdı. .31ı· 
O sırada içerden Hasanın ~ 

kahası dU\·uldu. Bir erkek sesı· 
- KahPe naz ediyor ha? or 
Diye sordu. Zeynebin sıttı,n1_11 nr

tasına soğuk bir el girıni§ gıbt 
perdi. k~ 

- Ça~tr ulan ... Ne biçiın er .... rıı 
sin! .. Ulan kapatman bet. Kt~ 
yor musun? 

Gülüyorlardı. . ctt 
- Biz kanyı yemeyizt .. sııe 

oynasın ne çıkar.. -·'-' ,rurar<lP 
Biri tepsinin kenarına 

şarkı s.:Sylüyordu. •. ~· ı lW 
- Çağır ulan!.. Karın de 

1 
'sak· 

ıın değil .. Elin orospu:;unu n~) 
lıyor~un? ( Dtramr ı•o 
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Cephelerde dünkü vaziyet 

Anlatan: Dr. NfHAT RE.ŞAT BELGER. 
- 10- Yazan: SABiH ALAÇAM 

A I ·m a n l a r g a r p 
cep.hesine takviye 
kıtaları gönderdiler 

Bertin, Leh/ilerden 25 bin 
esir aldığını bildiriyor 

~nıan kuvvetleri Va rşovaya 25 kilômefre mesafeye 

~~l yaklaşmışlar, .Krak~~inin düştüğü 
~ - J tekzıp edıhyor 
ltttr neisicunıhur Jlm:veH muharip- Paris, 8 - Garb ccphes1nde rafından kesilmiştir. 

' nlelıidc ticaret kredileri açılma· Fransız taarruıu devam ediyor. Bir Yugoslav vapurunun Ce • 
ı~1111 devam edilmesine m!isnodc ey_ Dün bütün gün Fransız ağır top. belüttarık civarında İngiliz filo-
rııışıir. çusu bombardımanda bulunmuş• su tarafından yakalandığı bildi. 
* ltalyan lıükôıncti 4 cyhildl'nhcı i tur. Ren mm takasında Alman şe- rilmektedir. Geminin hamulesi 

~~·rıscrerlerinc müsaade edilme ·en birleri sür'atle tabliye olunmak• olan ye.eli bin ton bioksit bir tngi. 
tıı~l otomobillerin se~"rlsc'ferlerıne tad!r. • . liz Jimanma çıkarılmıştır. Ahnan 
ıa~e etmek üzeredir. son ~aman. ~cansızlar Mozel ıle Ren neh~r- ajansına göre 1ngilizler bir Holan
~ da 5 lirete çıkan lıcnzinın lıehet len arasında mevcut Alman mıt· da vapurunu da tevkif eı:lerek ala-
lresj 8 lirete çıkac:ıktır: ralyöz yuvalarını tahrip etmeğe koymuşlardır. Bir Danimarka va-b: Alınanyada l'tllıancı radyo ha • ınuv~ffa~ olmuş1ardır. ~ puru torpile çarparak batmı§, ffiii

lt lcrf dinledikleri için ıc,·kif edi- . Du.nku ~ra~.sız resmı harp ;eb- Tettebatından dördü boğ\ılmu§ -
illerin ndedi Drtınaktad r Jiğ1enne gore cep'heıde her ıkı ta· tur. 

ltıı()ot-ınırınd'lfa çıkan Roıl~ tt~rde is • rafın faaliyeti . görülmüştür. Al. Bir İsveç gazetesine göre tn
ı;.~dcki nazı gazetesi Bıındc'clc bir ~anlar Mozcl ıle Ren ~rasına t~k- giltere filoSuna Balt'ık denizinde 
~ ·kişinin bir Y:ıhudi e,·l nde \'nban vıye kıtaları yerlcştırmektedır. serbestçe hareket imkanı vertnek 
~ır Jloslayı dinlerken lcvkir- ~dil. B.u.nlar Almanya dahilinden celbe- maksadiyle İsveç ile Danimarka ... 

ttinl ~·azıyor. atlıyor... nın bitaraflıklarını tanımamağı dü-
"iıı~"~n üzerine polis Yahudi evle. Fr,ans!z. başkunıandımı Garnc- sünm.e~teıyr. Maam~fih_ bu .habe.t 
tt .ekı lıütiin mnklneleri miis:ıdcre leh. İngılız hava kumandam ma. kaydı ~htıyatla telakki cdılmclı· 
ltııştir. , reşal :Neval ile görüşmüştlir. Bu dir. 
• ı .... 

1 
d 

11 1 
. mülakatta Fransız hava generali 1 İnP'iliz tayvareleri kealf u,.uslan-ot " çrr r gene rnrmny svıçrc ı, q· • "' " • 

Sdtıııu"'u 1., _ t .~ 1 · 'ıı Viınıen .de hulunmu§tur. 1 na .faaliye.Oe. devam Odi:v<>tlar. Son 
•• n .,ccmnıu mın aırn nrınun F d k' Ç • h t d ı 

111 1 
ı; ransa a ı ekler Fransa em· ava anr.ruzun n A manlarm ccb 

~. ış oUJu~utıtı le 'tS çtmcklc • .rin::le harbetmolc uzc~bir>Çek o kruxn1.öı:'1cııindcn hirino ifklbfit •nkl 
' dosu teşkiline teşebbüs etmişler - o1muııtur. Bu geminın harbe git<.'. 

ltı .\ \blıon, halı llindi slnnındn, do. dir. miyecek bir hale gelaigi ta'hmin e-

. Fransa Cumhurreisi 

Lebrun' un Milli 
Şeie mesajı 

O ün Fransız 

sefiri tarafından 
takdim edildi 

An'kıırn, 7 (A.A.) - Hcisicııııılıuı 
bugün snnt 16,30 dn Hariciye \'ckil ı 
h:ızır olduğu b:ıldc Fl'an~n biiyiik el. 
çi i Hene Mnssigliyi kabul etmiştir. 

Büyfik elçi Rı·isicumhurn Fransız 

Hcisicumhuru Albcrl Lchrnııuıı, ikı 
memleketi kıı '\-"Velle ~ınğlıı~'nn \'C hıı
ıgünku ahvaJ içinde tamamen hususı 
bir kıymel ikfisnp eden dostluk h:ıA. 
lnrından dolayı Fansamn hn snten 
hl selliği memnııniycli Tfirki:re ele'' 
lct l'eı~ine temin cclen husus1 biı 
mesajını takdim cyltmiştir. 

Bn doslluk Ye senıpnti nişnnesin . 
ilen rc,·'.knlôcle ı'iıülchassis olnn Hei • 
sir.utnhur, minnetltır1ığının ,.e n) m 
zamane a il'ürkfycnin de iki nıcmlc • 
keti kunetlc bağlay:ın ,.c A\•rupnnın 
ıge<.:ihli~i hu ncı de\ rede filhnkikn 
tnmnmen lııısusi htr ~ı~·met iktiı.np 
eden do~luk bOW11T'ınd:ın dolnyı lıil
hns~a memnuniyet hlsscıti~inin Al • 
lıtrl l~ ıı;y.n:ı il>lI~İnı Jiii~ ~k c1oidçfı 
rica Cl'lcmişlir. 

o 

ilk tren 
~ rrıkns)'fl(la YC orl~ Asyn~n <1ini iki Fransız -harp tayyaresi Bel. dilivor. 
t.ı.b1 hııtunduğu 10 mıf\on rn~nnn, l çika üzerinden uçarlarken Betçi- lngilii başvekili dün avam ka - Erzuruma girdi 

Yalnız, Ahmet Celfılettin Paşa • 
nın matemini deruni b1r arkaaaş .. 
l'tk vo !Manlık bağı ilo hissettiğim 
içiiı. bu güzel yerlerden uzaklaşır J 

kcn, gözüm hiç de arkada kalma • 
mıııtı ... 

Ahmet Celfi.lettln !Paşa, refik~ı • 
nrn n~ını nakletmek ınaksadile bir 
İngiliz §ilebi kiralam1ştı. 

Böylcc~, Marsilyadan doğru ls -
kende'riyc yolunu tuttuk. Fa.kat, el
lep, yolcu vapurları kada'r yolhl ol· 
madığr için, bu sıkıntılı seyahati 
daha uzun bir zamanda bitirebil • 
dik. 

lskenderiyede Prenl!es "Ailei 
Hidivi,, ye mensup olduğu için "me 
rasimi mahsusai askeriye,. ite kar
şılandık. 

Önde, askeri bando ma'r§ Fönc -
beri çalıyor, muazzam bir matem 
tncvkibi ile m'e§'hur Ramleye doğru 
gidiyorduk. 

Raınlede, 'merhum prensesin bi· 
it'ıı.deri Ömer Tosun Beyin sarayı 
vardı. Buraya varacidc ve bHyük bir 
a1aylş ve debdebe ile yapılaCalt o -
lan cenaze merasiminde hazır bulu. 
nacak tık. 

Ramlede dört .gün, dört .gece kal 
dık. Prensesin vefatı dolayrsile her 
yer mahşerden bir numune halirii 
almıştı. Davetlileri, Ömer Tosun 
Beyin kocaman sarayı almadığı için 
bUtUn civara, sarayın geni§ bahçe. 
sine ve araz.ısınc bü)rflk büyük, 
rerlkli ve menevişli ç.adırlar kurul· 
muşt'u. 

~ısırlılnr, belki Firavunlar aev· 
rinden kalma bir ana.nenin tesirı i· 
1 e o1acak, cenaze fuer!l.!!im1erirün 
muazzam alaylar şeklinde yapılma. 
sına çok ıchemmiyet vcliyorlaFdı. 

Belki bütün Ram1e l!Onsuz bir 
gözya~ı deryasına, bir enin umma
nına benzemişti. 

Mısırlılann ölüm kal"§IBında bu 
kadar geniş merasime lüzum gör -
melerinc hayret etmekten kendimi 
alamıyordum! 

Çünkü, dünyanın hiç bir yerinde 
bu kadar 5Umu1lü ve masraflı bir 
cenaze mcvkibi görmemiştim. 

Size, prensesin cenazesi için Ram 
1cdo yapılan merafilmin azametliıi 
anlatmak maksadile, harcanan pa· 
ralarm yekununu söyliyeceğim: 
5.000 sterling! 

Bu raknm, bir İngiliz., lirn.smın 
p devir~cki i§tira lc.abiliy.cU fte na· 
?.an dikkate alın~rğı takdirde mera
simin bütün azametini ve preMeSln 
ömsnne kal'§l g15!ıtef:ilen uygıyı 
gözelrinir.in önünde canlandırır ka· 
naatlndcymı ! 

ıtı(jarı lrrcddül~Ü7. tngilterenln ;ra- kalılar tarafından yere inmcğc maraı:>ında harbin s~~Ti haldmıda 
llııı: ler a'Jınaı;~ d~v~t edeıı lıir be· mecbur edilmişler~ir. iz~at ~·crm~~· .fakat fazla tafsiJU * 1~c ~e~re~ • .!nı'.ştır. . Parise yapılan son hava baskı- venlcmıyeccgını anlatmıştır. 

Erzurum, i (A.A.) - tik tren diin V 

~l 21 sılız rııd; n ıdorcsı, her sün nmda ipcrit gazı atı{lmamış oldu- Lehistanda 
ı... . ile 23 ,ıa arnsında Polony:ı g~u Fr"nsızlarca bild' ·1 
·•ııııe ı · l b . 1 .. resmen ırı • 
11 >ır ıa er neşrıyntı :rapı ma. me'ktedir Londra, 8 - Lehüıtan, Almıın 
: karar ''ermiştir. 1 '"J • d hareketine :karŞl şiddetle ve kah-

.. lfarbin devnmı müddetince her ngı tere e ramanca muka\•enret etll'iekt-edir. 
lu · t ·ı· · 'hb · ~~ ~ı~·nst miicadolcdcn \":ızgccınek ngı 1~ ıstı arat. nezaretı şun· Alman kuvyctlcri adedee \'C mal-

~li llsndo mutabık kalnn hüliin in. lan tebhğ etmektcıdır: zemeee çok U-stUndür. Buna rağmen 
~ ~ 'h·:ı~f ~artil!'r• ftrtısınrla bir mli- "Alman dcnizaltılanna karşı Lehlilcrin mukavemeti fevkali'tde 
:~e karıırlnşmıştır. h~cumlar devam e~~ektedir. Bu olmaktadır. 

~it 1-'tltikadıı kral, general llinis1e hucurnJann en az birınde muvaf.. Danzigde., hiçbir taraftan yardnn 
'~te her gün muhtelif kıtaatı '"e fakıyetli netice ,alınmış olması görmeden günlerdir Almanlara kar 
ı._ '""'lle dc\'-an1 etmekte olan mfida· muhtemeldir.. Fı koyan küçlik I,,ch garnizonu, 

iııŞaatını tefti!! eylemektedir. Alnıan ldenızaltı1aI'.mm seyrisc- Berlinden gC'len bir habere göre, 
- . .\llıcrika i1'tısat ncz:ırctina~ ıfaine karşı hücumları devam et _ nıhn~·el teslim olmnı!n mcdıur kal. 

\ ~ildi~ine Rfıre, temmuz ayı için. me~te ve 24-00 tonluk Bosnia va· mıştır. 
~-~nsn3a 43. fngiltel'CJ c 4'ı, KJ- purıyle 4650 tonluk Sceptrc va- Gdinyadald kuvveUerse mukavc-
~~a JO ve ccnuhi AVTtıpaya 5 ıny· p~runun. zi>:aı haber ver.ilmekte - mctc devam ediyorlar. 
~e fÖ'nderilrnl lir. dır. Connthıaya da ~aarruz vaki Almanlar 5arki Prusyadan hare-
~ lllcrıkanm lntaraflığının il:ını fi- ~lmuşsa da hasara ugramamış ve ket eden kuvvetıeritı1n <lt\h V&t§o
\ tıe llluh:mplerc h:ırp JeYaımnı sev lımana dönmüştür. vaya 25 kilometre mesafeye yak-
~lt. ite ılnııştl'r. Ycklınu 11.9 bin tona baliğ oJan lnştıklarrnr bildirrnekteydller. Al. 

saat 10,30 ıl:ı Enurıımn girmiştir. 1 p r " D kt '"h l n 1 . . _ " • 1 ro C<;or o or .,ı a e ger lnt-
Bıı mesut !ınd1scyı hu~~ın Erw • 1ı tbllı sııldü: 

rumhılar en ı~·ten lrzahuratln kul • - Hnk oyunu üçlfir derler. İşit' 
!adılar. . . fıcn (le lııık oyununu yerine ı::ıetlr • 

S:ıal tnm 10,30 .cın Yalı ılc me,:k'. miş, "Semti yarı tnvnf' eder gibl 
kum:ındnnını gctırınekte ol:ın ılk :'lhsıro gitmiştim. 
tren ve onu tnkihen gclrn di~cr iki 
tren lstn<;yoııa ı;:irtliği 7.anınıı 1ınlkın ilk scr:ıh:ıli Prenses Zclırft 1cın 
se\'ind son derece ini bulmıışlu. jkiııci seyahati Ahmet C<'IAletıin Pıt-

llalk hıı gÜ7el nclke kntşısınıl:ı l'jıtyı hıılınak için ve üçiincii seyahatl 
raylnrln iki yanınö:ı kesl1klcri :rüz • de paşanın relikası pr~nsesin ccna
lercc kurb:ın te ''Yaş:ısın 1nönii. ~·a· zesini setirmek için ~tıpmışlıın. 
sasın Cıımlıur!yel., nvnzele'rlle hii uk Artık, Mt ırdn oturmnklığıımzı i · 
~evinçlerini ve hükiımclimiıe 1'nrşı cnp eden bir sebep de ikıılın:ınnşh. 

Ramledeki mntem mcr:ısimi de so • 
ohn içlen minnetlerini Hntle eyle -
nıiş ve rn liiiyük hıı)Tcıınl:ırını dün 
bütün gün ,.c ge<'C c1e,·am eden şen • 
likler içincle tesit etmişlerdir. 

o 

Vekiller Heyeti toplandı 
Anknr:ı, 7 (A.A.) - lcrn \ 'ekilleri 

Hcycli hlııciin saat 18 ılc lıir loplanıı 
y:ıpınıştır. 

na ermişti. 
Ahmet Ce161eıtin Pnşa: 
" - Haydi Hc$!1l dedi, Fr:ın n~:ı 

dönelim.,, 

4 ııı 'ınıan<liyn postu idaresinin bil. 27 Alman ticaret vapurunun is· mnn tayyare kuvvetleri diln Var.-. 
''Ahıe güre, A\•n.ı]'ln postnsının ~~~y~nı~ yigo limanına iltica et- şovnnm g11rb istasyonunu bombar
~.l' ttı hemen )orı 1 şimdi Finl!'ın - tıgı bıldırılıyor.,. drman etmişleı·dir. Bombardıman 
ı Qı•(l~n f(ecmcktcd1r. Sovycllcr Bir- A.theni.a ~apurunun torpili en - neticesinde yangın çıkmıştır. bin esir Ye 126 top atdıklannı, 27 
~~k J;·Slonln, Lclon~·n, l.itvnn~·n ,, e mesrne aıt ?f Hin;-o şimdi. 128 ölü Hitlcr koridorda dol&§ma'ktai.1ır. in~i "\~ g unc\ı fırkıı.la-rla birçok 

isken deri~ eden tt'kr:ır vapura hin
dik, Mnrsill:ı )ölıınu tuttuk. F111ct\I 
rıaşnnın talis'izlısint'fon otocıık, b'ütün 
evvelki giıliş ve gelişlerimde ••sar, 
rııkit,. tılll~nn Akıleniz; hu sefer 
l'Oşınni;'<ı, ı,nharınngn bnşlatlı. 

Deniz tutıın yolcular ilt', semi bir 
h:ıstmıc mnnznrast nldı. Unno dn. 
do'kıor old11ğlım için, '':ır>urdnki heki 
mc ynNhm etmek duştü. 

~P ıın ~c\'l tlerinin Jı:ırhl A,·rupa olarak tcsbıt edılmcktedır. Almanlar koridora karşı mu)1tellf Leh taburlarının imha edildiğini 
t~Cniz nşırı memlekellere gönder. Bununla beraber Donaldson At- noktalardan hareket eden kuvvet- bildirmektedirler. 

~ırı' rııektuplcır Ye postu paketleri lantic kumanyasının mümessili, ler arasında irtibat tel!is odilmi~ Alırian baŞkutnandanhğl, koridor.-
~~~'1iya )'Olunu tnkip elmckterlir. bu 128 kişiden bazılarının içinde olduğunu bildiriyorlar. da imha edilen kıtaat nrtUmlda bır 
>~ıtı 'ta nosta ı tamamilc' ~·inlatıdi • t~~siz telgraf alatı olmıyan bfr kii- Lehliler Krnko\inin düııtüğünü de süvari li\"aSt bulunduğunu bıldir-

\ tı se,·kedili)·or. cuk vapur tarafından kurtarılmış ısrarla tekzib ediyorlar. Fakat A1• mek'tMlr. Lehuter'in fevkalAdc bir 
' ~ttıerlka harbi)·c nezareti, Pa. o1maSt :ümidinin h~len mevcut ol man başkumandanı bu §Chirden kahramanlıkla dövüştükleri ve Al
~t öl J\nn:ıtını tammfıllc kend i ne - ı duğunu bi~:lirmektedir. başka Bromberg ve Gravdenzin ınan askerlerinin bunların cesareti 
tıtı~l '"c kontl'o1l\ nllma '\"ilzeden bir Almanvayı Amerikaya bağlayan şc11ir'forinin ann~ı!ını idd.ıa edi~'ör. nt ha~Ttı:nlıkla takdir ~Unlş olduk-
~rlllıneyi nrşretmiştir. 1 telgraf kablosu İngiliz Cilosu ta. 1 Almanlar Lehlılcrdcn yırmi beş !arı ilave edilmektedir. 

~rtı rlan<ın tic!lrel ve endiistri ne -
~~ 18 eylülden Jtibarcn hususi 1 
r~ d~ olmndan, yü7. tonilıitodan 
ııı,~ lıncimtle lrlandn gemitcrinin il_ ' 

• •rdan çıkmasını menetmiştir. 
~)i Sı~rnni Ajansı, dünden itlbrıreıı ~ 
~it Çre ile normal dcmn·yolu nnkli. 
~tt "a başlımncnRını ''e iki menılc • 
1-t lıırllslnda her ~ün mohdut mik -
tl11:ı- Siitat k:ıtarları tahtik edilece -

• l,ıldirınektedlr. 
l\~ı!.11slllz hn\'n nezareti, gih·crcin 
~ ~ '\"t ihrac•lını menetmiş w 
ıııl.t:::al':ıtı kontrol nltınn ,·m:e) le 

\ . 
~llbı Alrnnnyndn hen tin sarfiyatını a_ 
tı.,.~·alc itin oıotnolıı1 nakliyalındn 
~ lrontrollt.r yapdmakt:ıdır. 

~. trtın ch•arındıı polis iki giin için 
~ır ~tlnı; ~·apnt. GG oıonıohllciyi ıc" 

~lnıiştir. 

Böyleci' Mnrsil~·a~a scldi'k. 
Ahmet CclMcllin Paşa : 
"- Pari e ı:ııdclını mi Reşat'!" 
l>iye sordu. 
lİeıncn: 
-'- 'Gide1im1" 
Ce,·nhım verdim. 
Trene binfüğimiz z:ım:ın, düşünü • 

yordum: Patis ... O zamanki §ÖhrC'tı 
ile "Beldei nnr" ol:ın l'arıs... Go z 
feriıtıin önünde geniş bir t"llrilt c;ı ıı. 
Jann•erdi. J.üiler, I.üiler, Liiiler ... 
Hodgıim, liciz, hunh:ır, muhteşem , l' 
giyotinde cnn Yeren J.iı ilcr ! Ç.ıpl.ın 
\•c guze1 A vustury:ı prcnscı.i, Fra ıı. 
sız krnHçesi Mari Anlm·:ır.cı , ul',u r 
suz gerd:ınh~ı ve yine si:\ol iıı ! Ilı 
tilal Jr.ıyraS'ı, nuJc dö J.il, l'llnrst) \(; 
\·c Mnralar, Jan Jnk Rusolnr, l>an . 
tonlnr ''c Hobespiycr, Teror... on 
rn Napol) on, Harpler, lınrpJcr , (' , ı 
ne A vus1ur~ nlı bir prenses, fl oı ı: 
krnlı; bebek krnl \'e yine Jı ıı rpl r 
"letcrnim ve MoskoYa He \".rtt-rlo 
Sent Elen, tekrar cumhurıyct. 

Hnrı'ınınünki bu tarılı s:ıyfııı.ı ko • 
p:ınır knpnnınnz, günün P.:ırhını .Ju 
şünüyorduın: İşi'ıtiğim , okudıığıııı; 
lınzı isimler ki hiç biri bann l :ıhnn· 
~ı gelmiyor: Vcı· ay, l.un, S:ınzcli7.l' 
1\ronmarlr, Kıırti.Yel:ıten ~lrdıııc tlcr 
\'c yağmur , yağmur ... 

Ahmet CclületUn Pıış:ı: 
••- J>ari e gidelim mi fü~şal ?'' 
Diye soruncaya kad:ır .. Beld<'ı 

nur'' a seyah:ıti llüşünmemlştım bile! 
Faknt trene bindikten sonra, Pa _ 

risi; hır duygu ve sabırsızlık şdl\ c
tile ozlüyor, kendi ken<liıue nş:ıc:ı -
Eıımız mesafeleri \"C uğn) acıı8ıınız 
istnsyonlnrı hcsaph)ordum. 

Vaktn iki Pnris sarında dm·dul... 
ilk hissim, bir tıay:ıl sukutu oldu. 

Fakat otomobille Sen nehrı ke • 
nurlnrındnn Konkorl meydanın.ı 

cloğru yollan m:ığa b:ı5l:ıyıncn, goı'ı • 
lüm<lc l'OŞtıy:ın Pnris cnnl:ıuıverdi. 
Şehrin lıaıcici tnnmnrn~ınn int·e bir 

zevk, ince bit' miınımi hiddın olnın~. 

Mulınklrnk ki "Beldei nur" kunılur • 
k~m artist ruhlu insnnl:ır bsniliğını 
ynpmışl:ır. 

Bilh:ıssa Konkort meydanının ge • 
ce mnnznrmn çok Jtıtifti. Burada 
Fnınsadaki c~aletıerden her birinin 
bir heykeli, l>ir sembolü \':ırdı. Hat
tü, Alsas - J..oren e3·aJetinin semho _ 
m üstüne siynh hir krep koıımuştıı 
ki bu krep, umumi lınrptcn soın·:ı 

k11ld1rılmıştır. 

lfo'nkort meydllflından Şnnzelızc • 
ye saprldıı;'l takdirde, in :ının hn3 rnn 
olmnması mümkün değildi. 

A\'eno Şnnzcff.zeden )ıınlcrcc, on 
binlerce otomolııl Iluluoy.ı o rrn:ıııııı.ı 

doğru 11km ediyoNyj-~1. 
Knrşıd:m 'P.tuval {lı'k\1!:irci11 1 ~ın ıı • 

lüyor, velhasıl şöhretine liıyık hır 
P:ıris ktırşırum dt:ıyoı du ... 

Ahmet Cc1iıl(!'flin Pnş::ı ile birlıktc 
o tarihte Parisin en büyük oteli o -
lan Elizc Pnlasn • ki şimdi lm oıcf 
me,·cöt değildir, ;yerinde bir banlrn 
vnrdır - yerleştik. Pa$:ının husu 1 
kiıtibi Diran 1'ele'ky:ın '\"C dlycr Cl 'ri· 
yeler de otel l\Iirabu)a indiler. 

Ahmet Celülcllin J>aş:ın'ın P:ıri c 
geldiğini duynn Türkler, 7.iyarctinc 
koşıul:ır. Uunlnr me)·:ınmda hns-;11~ 
şnir Hüse'yin Siret de ,·nPdı. 

D1r'knç gün sonro, i\hnıct Celiı1et. 
tin Pnşa ile birlikte 'l\'o'ntrck Se\'il'e 
gittik. Paşanın niyeti, burnda 1mr 
ynpmnktı. 

Arndan bir müddet geçince d<' 
Drutan'yunın s:ı'hil mınlakalarınn in-

dik. Buradan dn lsviçreye geçtik '<' 
C.cnev l'Olilc Losem'e vardık. 

:Kaır '.Kanton gölü ciYnrınd:ı, Vıtt.. 
navdn güzel hir villii. tutlôk, etrafta\\• 
tepeleri ge7..dık. Bilhassa Riginın ·(H'I, 
meşhur ol:ın snb:ıh \'e nkşanı ınan -
zarnlarını seyreltik. 

(Deftllll ur) 

Üniversitede müi\hal 

doçentlikler 
Rektörlük açık bulunan dO!;'tn\

likleri tcsbit cani§~ imtihana gi· 
rcceklerin 'kaydına bugüfiden baş
lanuıtır. 

Açık doçentlikler şunlard1r: 

Edebiyat fakültesi Roaıano1ojı 
umümi felsefe ve mantık, Türkiye 
tarihi, Türk edebiyatı, iktısat fa
külteai, i§letme iktrsadı, umumi 
iktısat ve iktısat teorisi, tıp fa
kültesi radyoloji, çocuk bakımı. 
idrar yolJarı, patolojik anatomi, 
genel patoloji. 

lıtanbul Adliyesinde 
yeni teşkilat 

Adliye Vekaleti, tek hakim 
suliyle ve fazla mahkcım: ile " 
Iıımağa ba§layan İstanbul ; Jli 

1 ycsinin eyni teşkilat kodro .. u 
tebliğ etm1ştir. 

On ikiye çrkatdan hukuk m 
keme1ennden onu tapu 0aircs! • 
naslfla taşmmıfbr. Ceza, Ti 
ret ve diğer ağırceza mahkcM ~ 
yenipô!tahane binasında ~al · 

1 
ca;ktrr. Bugünden itibaren tel: !ı 
kim usulü başlamı§tır. 
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Garp cephesine 100 bin 
lngiliz askeri gönderildi UÇUR~M ' • Yazan : SlQılhleyoa şef 

(Düllkii rıfüılıaılaıı deucınıl rültüyü işidince imdada k 
Benim bir bacağım kırılınıŞ 
çıkmıştı. Mecalim yoktu. 
konuşabilirdim. Hemen ka 
dum. ölmüştü ... Arka.daşı 

(Baştarafı 1 incide) 
mekte olan 5 muhrib Manıı den.iz.i
nin orta.ısında tabtelba.hlrlere ka~ı 
deniz bombalan atmııılardır. 

Athenianm f}imdi Gla.ııkovda bu -
lunan yolcularından 150 Amerikalı 
bir torpido muhribinin refakatinde 
~lmıyruı bir vapurla Amerikaya 
dönmiyeccklcrini bildirınişlerdir. 

Alman makamlarına atfen Ber
linden bildirildiğine göre Bremen 
transatlantiği mlisadcre edilmeınis_ 
tir. Gemi şimdi ismi gizli tutuı;n 
bir liman.da bulunmaktadır. 

Almanlara göre Lehistanda 
harekat 

Dcrlln, 8 (A.A.) - Alman istilı· 
l.ıarat bürosu bildiriyor: 

Yedinci Leh fırkasına kumanda e
den General Gosiorovski esir edil 
miştir. General Hl36 senesine kadn; 
Mareşal Pilsudskinin erkiinıharbiye 
rcislikini Ha etmişli. 

Alman t:ıyyarelcrl dün Yarşovanın 
cenubunda Yislülün üzerindeki köp· 
rulcrl t:ıhrip etmişlerdir. Bu suret -
le Polonya ordusu müfrezeleri, \'is. 
tülü bü:rük süçlüklcrlc geçebilecek • 
lcrdir. 

Ycsterplatte'in işgali h:ıkkında ve
rilen malumata göre hücum kolları 

Ye "Schlesvis Holslein" zırhlısı sa • 
hahleyln erkenden taarruza geçmiş
tir. Aynı zamnnda bir istihkfım kı -
tası da hücuma pcçmiştir. 

Saat 0,30 da Polonya gıırniıoııu be 
yaz b:ıyrnk çekmiştir. Polonyalı ku· 
mand:ın, hlr :ı::ılılt grupu ,.e bir mik
dar askerle Lir saat sonra Alın:ın 

hatlarının önüne gclınlştir. 
Bir İs\'lçrc radyo istasyonu '•Gne· 

iscn:ııı" Alman cep .r.ırhlısının hir 
lngiliz bombardıman tayyaresi tara
fınd:ın lı:ıtırıldı~ını bildirmekle idi. 

Yuğos\avyada 
·seferberlik 
yala n la nıyor 

Rcsml raporda "Gnr isenau" un tay • 
yarelerin hücumuna usromaılıth kı.ı~·

dedilnıcktcdir. 

Lodz'un cenubundan ilerliyen Al -
m:ın kılaları Ilna.Mazo,·cecld'nln ö
nüne ı;:clmişlcrdir. J>olonyalılar ta -
rafından tahliye edilen Poscn'in lşsa 
line de,•am edilmektedir. 

Posen'in şinı:ılindc kilin \"oııgovcz 
ve Obernik şclıirlcrilc Koschmiu i~
ı;:al edilmiştir. 

Garp cephesinde 

Paris, 8 - İngiliz kıtalarının 
Fransaya geldiği ve bunların Fran 
sız kıtalariyle birlikte çarpı~a
cakları, dün akşam resmen bildi -
rilmiştir. Gelen kuvvetlerin mik. 
tariyle nerelerde b'llundukları 

gizli tutulmaktadır. 

İstihbarat komiseri, bu hususta 
şu malUmatı vermektedir : 

''İngiltere bize 1914 den çok 
daha geni~ mikyasta yardım elde -
bilecektir. Alman filosu o zaman o 
kadar kuvvetliydi ki, 1ngilterenin 
deniz hakimiyetini temin edeme -
mesinden korkutmaktaydı. Bugün 
ise böyle bir mesele mevzuubahis 
değildir. İngiltere ıclcnizlere ha
kimdir.,, 

Tahminlere göre ilk hamlede 
gelecek İngiliz kıtalan 100.000 
kişiden mürekkep olacaktır. Garp 
cephesi iki yüz kilometre uzunlu • 
ğundadır. 

Petit Parisien gazetesinde aake· 
ri harekat hakkında mütalealar 
yürüten Charles Mosice, başlan -
gıçta 1914 harbinin bir harekat 
olduğunu, halbuki bugün belki u· 
zun bir :zaman için bir kale harbi 
mevzuu bahso]:Juğunu yazmakta 

Fransızlar Türk 
yolculara gaz 

maskesi veriyorla 
( Baştarajı ı incide) ( Baştarafı 1 iwidc) 

öu bugün yarım milyona y~klaş- !arak birer gaz maskesi vcrmelcri
maktadır. Hatırlarda olduğu üzre dir. 

Yugoslavyalda bitaraflığını !beyan r Konvasyonelle gelenler 
etmiştir. 

Bclgrad, 8 (A.A.) - Ecnebi 
memleketlerde dolaşan şayiaların 
hilafına olarak Yug<>5lavya'nın ya. 
'pılacak mahalli manevralar için sa 
dece tıazı ihtiyat ve mutahassıs 
sınıflarını davet ettiği bildirilmek· 
tedir. 

--<>-
J aponya, bitaraflığını 

resmen bildirdi 
Londra, 7 (A.A.) - Londramn 

aiplomasi mahafilin.de öğrenildi -
ğine göre, Japon hükumeti ,şimdi
ki ihtilafta bitaraf oMuğunu ingi1. 
terc ... ·e hükumetine bildirmi§tir • 

Vindsor Dükası 
lngiltereye gidiyor 

Cannes, 7 (A. A.) - Malüm ol
üuğu Uzcrc İngiliz hükumetinin 
emrine amade olduğunu bildinnlıı 
olan Vindsor dükü yarm Antibes
den otomobille bir Manş limanına 
hareket edecektir. 

BugilnkU vaziyette tasavvurları 
ve muhtemel rolil hakkında malU
mat verllmesl rica edilen dilk be
yanatta bulunmaktan istinkaf C'ylc. 
miştir. 

• Anka'ra caddesinde 

Kirahk kat 

ve odalar 

• 

Ankara caddesının en hakm 
noktasında, Orhanbcy hanında 
kat ve oda olarak kiralık ye:leı 

Altındakı ilôn biiro
ra. ard. 

miı ................. 
A~i~~:!.~~~:~~i~·ı 

lçfti l!'!J,~~~Çtf an ı 
T ralıya lA nnP.Vraları 

BugilnkU konvansiyonel trcnile 
gelen Türk yolculardan Bilat ve Re 
sai BengUr, Yu~oslavya - Bulga
ristan hududunda heyecanlı bir hfıJ 
dise gcçirmi5lei'dlr. 

Bulgar hudud memurlan, bu iki 
Tilrk gencini hududda Dragona 
mevkiindc geri çevirmi§lcrdir. 

Buna sebeb olarak pasaport.la _ 
nnda. Bulgar vizesi mevcut olma
masını ileri sUrmUşlerdir. 

Bilal ve arkad~ı, Cene\Tcdcn 
geldiklerini, hareket ederken Bul
gar konsolosluğµnun tatil gunune 
tesadilf etmesi dolayıııilc ,;ıe)i yap 
tuıunadıklarını, esa.sen Bulgaristan 
dan transit ı:ec;eceklerlni ve vize 
muamelesinin trende yapılabilece -
ğini bildirmlıılcrsc de Bulgarlara 
dinletememişlerdir. 

Bunun tiı~rine tekrar Yug~lav
yaya dönmeğe mPcbur olmuşlar \'e 
böyleee bir gün kaybettikten Mn_ 
ra mcmlckctimb:e gelebihniıılerdir. 

Konvansiyonel yolcuları arapın • 
da, Yunanistandaykcn ukcre ça~n 
lan 15 Fransız genci de \'ardır. 
Bunlar tatillerini seyahatle geçi • 
ren Universito talebesidir. Ba.~la -
rmda profesörleri bulunuyor. Bu
radan diğer bazı Fran&ız gençlerL 
le birlikte birkaç güne kadar Fran
saya hareket edeceklerdir. 

Almanyada mezuncn bulunan İz
mir kon.solosu Hol§tayn ''e mem
lekı>tlcrinc dönmeğc karar verf"n 
trakit altı tacirden mUrekkeb bir 
heyf"t de bugün gelen yolcular a
ra:ımdadır. 

Avrupadan dönen 
talebelerimiz mezun 

sayılacaklar 

Avrupadan dönen talebelerin 
adresleri Maarif müı:lürlüğü ta· 
rafından vekalete bildirilmiştir. 
Talebeler mezun sayılae=ı.ktır. 

Avrupada aldıkları tahsisat bu. 
rada kaldıkları müd~etre gene ve
.. ilecektir. 1cıtruenler vükse1< TT'"k
+enferln muadil !lrnıflara girebile
cektir • 

ve şi)yle demektedir: 
''Maginot hattı kadar Siegfried 

hattının da aşılmaz addedildiğini 
unutmıyalım. Bununla beraber 
Almanlar tarafından uzunluğuna 
inşa edilen bu istihkamlar nisbe. 
ten kısa bir zaman zarfında vücu· 
da getirilmi§tir. Halbuki bizim 
istihkamların inşası uzun seneler 
sürmüştür. 

iki gündenberi başlamış bulu • Tabii, •· ... .,, gillerin oğlu (x) 
n~n ~e. dev~~ ~dece~. olan .~~r n~- bey, misafirlerin başında bulunu · 
vı bırlıklerımızın gosterdıgı bu- d 1..ı tt• 1 ld -

·· k f 1. · - t b yor u ..• a a ya nız o ugumuz za yu aa ıvetın, eger mevcu sa, u . 
zayıf noktaları meydana çıkaraca - manlar bılc günlerce bizimle bera 
ğına şüphe yoktur.,, ber kalırdı. 

Garp cephesinden ilk Fransız Bir gün üçümüz açık ve küçük 
yaralrları dün Parise getirilmiştir. arabaya binerek çıktık. JUrım ya • 

Dün aksam 20.25 te Tulonl~a nımda arkadaşım arka s ada • 
hava tehlikesi işareti verilmistir. ' . . . . ır ~ 
Ş h . d h ı k 1 • •· .. 1 • ·· dı. Pek acele bır ış ıçın yakın xa-Binaenalevh. askeri mütehassıs· 

larımızın bii:•ük bir kısmı gibi 
bizim de Siee;fried hattının bazı 
zayıf noktaları bulunabileceğini 
dü~ünmekliğimiz lazımdır. 

e ır er a aran ı({a gomu muıı· . . . 
tür. Alman tayyareleri keşfedil. sabadakı notere gıdıyorduk, Note· 
mistir. rin evine gelince, ona kapı önün. 

Saat 22 de tehlikenin geçtiği de tesadüf ettik. Bir yere gitmek 
haber verilmiştir. ·üzereydi. Ve meşhur terbiyesine 

SON DAKiKA 

Ayrı sulh yapılmaması 

kararlaştı 
ParL~. 8 (A. A.) - Sabah gazeteleri, "Sonuna kadar harbctmck,, 

lüzt•ıuundu ısrnr etmektedirler. 
J ourııal diyor ki: 
"Almanya tasavvurlannı saklıyor. Almanlann yaptığı propagan

daya bakılacak olursa, Polonya silratle ezildiği takdirde umumi ihtilaf 
nihayet bulaca.le ve mcşele Alınanyanın 191'4 teki ısark hududları e.sa
sına göre halledilecektir. Berlinin bu hesabı kolaylaştıracaklarını zan
ncttfgi milletlerin böylo bir teşebbüste bulunacaklarına inanmak gtiç
tilr, İngiliz ve Fransız geref ve haysiyet hisleri harb başladıktan 
sonra sonuna kadar dc\'am edileceğini kat'i surette göstermektedir.,, 

Jour gazetesi §Öyle diyor: · 
"5 Eyl{ılde imza edilen Fransız • İngiliz .. Leh protokolunda 'a}Tt 

sulh aktedilmlyeceği" tasrih edilmiştir. İngiltere de ayni fikirdedir. 
Şu halde bu nokta üzerindeki §Uphelcri §imdiden izale edelim . ., 

Ocuvre yazıyor: 
"Herhangi §erait dahilind~ olursa olsun Fransayl11. lngiltercnin 

Polonyıtya vcrdilclcri söze ihanet edecekleri zannı Bcrlinde mcvcut~a 
bu ümide kapılanlara ter~ddild etmeden ve mugalataya kapılmadan 

aldandıklarını söyliyebiliri:r.. Avrupayı kurtarmadan silahları elimiz
den bırakmama~a hepimiz yemin ettik. Yeminimize sadık kalacağız \'e 
muzaffer olacağız.,, 

Epoque yaıryor: ... 
"Hitler ~jirrri devrilinceye kadar her ne pahasına olursa olsun 

mücadeleye biı. do 1ngiltcrc gibi azmctmi~ bulunuyoruz . ., 

Kanadanın lngiltereye yardımı 

Ottava, 8 (A.A.) - Parlamento, an'ane hilafına, dün öğleden 
sonra merasim yapılmadan fevka iade olarak toplanmıştır. 

Kongre halinde toplanan ay an ve mebusan meclisleri Lot1:1 
Tvedds Muir tarafından söylenen açılış nutkunu dinlemişlerdir. Ha
tip, Kanadanın müdafaası ve her yeni tecavüze karşı açılan mü· 
cadelede İngiltere ile b:raber çalı§ ması için lazım gelen tedbirleri aL 
mak üzere hükumetin parlamento u içtimaa davet ettiğini söyle· 
miştir. 

Lord Muir, İngiliz hürriyetiin ve mücadelesinin müdafaası için 
Kanadanrn bütün kuvvetiyle çah~mağa hazır olduğunu söylemiştir. 

Hükumet, İnJ?iltereye yardım etmek üzere alacağı tedbirleri 
gizli tutmaktadır. Fakat iyi haber alan mahfillerde söylendiğine 
göre, parl~~ ıe;ıto 191~ te ol:iuğu gibi 50 ilci 100 milyon dolarlık 
bir harp bütc;esi kabul edecektir . Bu miktar, 63 milyon olarak tes· 
bit edilmi~ olan normal bütçeye ilave edilecektir. 

İçtima devresinin çok sürmiyeceği tahmin olunmaktadır. 

Fransız harp 
.. 

sanay11 

Paris. 8 (Hususi) - Fransızharp 
saatlik hafta kabul edilmiştir. 

sanayii fabrikalarında 60 

Amerikanın yeni bir üssü 

Ya.sington, 8 (A. A.) - Saint Thoma.s - Yicr~c adaları - da der
hal bir tahtelbahir üssü inşa edileceği Amerika bahriye nezareti tara.. 
fından bildirilmektedir. 

Yeni ils, 350.000 dolara mal olacaktır. 

Cenubugarbi 
Almanya ile 

Afrika hükumeti 

harp halinde ... 

rağmen bizi kabul için içeri gir • 
medi: 

- Pek müteessirim, fakat gayet 
müstacel bir vasiyetname tanzimi 
için " ..... " e gitmeğe mecburum. 

Dedi. 
- Öyleyse arabaya bininiz. " ... ., 

yolumuzun üzerindcldir. Hem siz 
çabuk gitmiş olursun•ız, hem ben 
sizinle görüşmüş olurum. 

Karım hemen yanımdan atladı 

ve arkaya, arkadaşımın yanına 

bindi. Böylece " ... " e varÇık; no -
ter orada indi. Karım tekrar be · 
nim yanıma gelmek istedi. Fakat 
ön tarafta toz ıdaha çok olduğu i • 
çin bu arzusuna mani oldum. O 
ıKrar etti, ben de ısrar ettim: 

- Zahmete bile değmez. Ya • 
rım saat sonra çiftlikteyiz 1 

Dedim ve beygirleri kamçıla -
dım. 

''x" den çiftliğe kadar, yo.1 
müthiş bir uçurumdan, sarp ka. -
yalar arasından devam eder. Hele 
bir kilometre kadar yükseldikten 
sonra diğer cihete iniş pek tehli -

kelidir. Burada fevkalade dikkate 
mecburdum. Çünkü beygirler 
genç, kuvvetli ve ateşliydi. 
· Binaenaleyh buraya gelince, ba. 
şımı çevirerek konu§makta oldu -
ğun "x" beyle mükalemeyi kes
tim. Ve bütün dikkatimi beygir -
]ere, yola verdim. 

Sonra ne olduğunu iyice anlama 
n]z için şunu ıda söylemek lazım 

ki, güneş sağ taraftan geliyordu 
ve arkadaşımla karır.1, güneşten 

korunmak için karşılıklı sıralardan 
birine ve arkalarını güneşe vere • 
rek yanyana oturmuşlardı. 

Derken, birden, yan taraftaki 
kayalar üstünde iki gölgenin, ar· 
kada~ımla karımın gölgelerinin, 
sanki öpüşüyorlarmış gibı biribir
lerine yaklaştığını görd\im. Fakat 
bu bir hayal ~ibi geçti. Çünkü 
bir sarsıntı neticesinde iki gölge 
yine biribirinden ayrıldı; bir ş~y 
anlı yamaıd.ım. 

Fakat biraz Sonra aynı hareket 
tekrar etti ve iki gölgeyi sanki bir 
ayna içindeki akisler gibi tama -
men ve apaçık gördüm. Arkadaşım 
çekinmek isteyen karıma doğru 

sarkmış, onu burnunda11 öpüyor • 
du. 

Kabil miydi? .. Yoks<1 bir cezbe. 
ye mi tutulmuştum. Fakat hakikat 
orada, karşımdaydı. 

Başımı çevirmeğe bile lüzum 
görmeden, beygirlere müthiş bir • 
kaç 'darbe indirerek uçuruma do!
ru çevirdim. 

Kendime geldiğim zaman, uçu -
rumun üstün.de, çanlara saplan • 
mış, kalmıştım. Daha yukarıdan 

hafif bir ses, bir imdat sesi geli • 
Prctoria, 8 (A. A.) - Cl"nulıi Afrika birliğinin harbe ~irmesile yordu. 

cenubu garbi Afrikanın da otomatik bir şekilde ..A.ltnanya ile harb ha- Zorla başımı' 0 tarafa çevirdim: 
!inde bulunduğu öğrenilmiştir. _ Bedia! 

M k k d k 1 h 
Bağıran karımdr. Sivri bir ka • 

e si a emo rasi ere müza ir yaya tutunmuş sarkıyoı:'<lu. 
Biraz kalktım: 

müştü. 

Doktorlar beni kurtardı. 
Beş ay sonra karıma ai 

tesbit ettirmek için mahke 
murlarile köşke gittin. 
odasındaki dolaptan ı:ıkan 
te mektubu noter bana uz 
veıa, bunlara bakmak iste 
kat bakmadım. 

Zavallı kadın ... ''x" ın 
olmuştu. 

"xx" gillerin oğlu, dah 
ğmda kendisine temellük 
sonra; fakirliği dolayısile 

olarak almak istememiş ve 
nimle evlendirerek daima 
halinde muhafazayı düşü 

Fakat o, menfur arka 
bütün tehditlerine rağmen 
ha kendini -..ermemiş, a 
öpüşme sahnesi de zorla 

Hadiseler 
tefsiri 

ihtikarı 

mücad 
( Başta1afı 

•una dü,müşlerdir. Bazıla 
yük harbin sıkıntılarından 
rlni kurtarmak için tcdbl 
derdindedir. Ortada ~örüle 
di mu,·u:<'ncı.;izlik bundand 

rakıı.t iktısadi JnU\'llZC 

flmU olan ebeb ne olur5• 
hep a~·ni nctic:'e~·ı doğurur. 
c;um endl<:clcr de en kötU 
ne ihtiki~ teı;cbbÜc;lerl gi 
Jekcte 7.arar Yerir. 

Tarihin en nazik bir d 
)iı. llnmılolsun memleket 
ufukta .,imdilik· bir teJıJilie 
tı,tı .. adi ~ nlıhctimizin ıiü 
den bao:ka hn°dutlarmııı. iı;l 
lunan yiyerek \'C içecek ın 
nln • mcml<'l<ct dı.,nıa c;ıli• 
;nıc;ak Nlildi~ine ;:Öre • bir 
fazla hir zaman için bol 
;:<'l<'cek mil<darda olduf;"llD 
den iiğreni~·oruz. llükiımet 
sıı. muvazcne-.ini bozanl:ır 
de takip ede<-t•ği yolu gene 
li~df'n öğrendik. 

Kurunun yarımda ~·a~l 
yanmaması ıdn herke~. nıc 
l!H 4 d<' oldo)'.;ru c;ilıi mnJtsur 
1.h'ctt. ılü.,mcsine imkan bul 
~ı da b~ arada dii<,iinmcU 
ılı ki ihtikar fikrine" düşeni 
kiınıct <'cZa!-iınd:ın farı• 
~·akalannr kurtannı bu 
hile c;onrıulan fi:ıtıamı bi 
ılii~mco;ilc büyiik 7arart:ır 
malan da ı:ok mümkündür. 

Ilı\S.\N J\U)t 

l hracı yasak e 
maddeler 

( Baştmafı 1 

:rün ipliği YC mensucatı ,.c 1 

kelcıı ipliği ve ıncn~uc:ıl ,.c 
lıilı, kıtık, iisliipii, kok, ırnıı 
rııııUıı, k:ılny, ni~:ıılır, her n 
lo, tel, lı:ıl:ıt, ve ıiııcir, k 
ıııarııuLilı her ıır,·i snJın:ı~ır: . . 
1ii ve ınoıürsüz deniz, knr:ı 11 ' 

· 1 · ılc hı sıl<ıl:ırı trnıısıt yer crııı k 
J:ırın ılıı ıneınlckct <lışınn çı Meksiko, 3 (A. A.) - Pnrlamento tarafından rei~icumhurun '"· - Gördüm, öpül}tüğünüzü gör-

refinc verilen ziyafette Cardenns namına ııöz söyliyen Ramon Betcla, düm ! yns:ıktır. 
1
•1111 

.Anupa mukadderatının mcvzubahs olduğu harbdc Meksiknnın sem-ı D dim. !)u ııı:ıhsul:it ,.c ın~nll~ ''ıc 
patisini celbeden mubnriblere iptidai ma•ldclerini satacağını kaydet- c . . ( cı nıcııılekcllrrc sc\'l-dcr~. ~c 1 
mistir. ' 1 - Yarabbi, yarabbı 1 den itılı:ırcn Jıo;,111'> uo;uluı 

" Bu beyanat, del'in bir teslr bırakmıııtır. Çilnkü, bu sözler, her fır. Diye mirıl.dandı ve eli kayınca c:ı'.tır: 
· · · · d k · · T rt'k ı k b:ılıııunıu. satta rcısıcumhur Cardenas tarafından ızhar edılcn arzuya tevafuk et-ıyıınım an geçere uç•ırumun ıçıne ı ı , ı:ırs:ı • ' ırll. 

mcktcdir: Meksika demokra!ilere yardım edecektir. yı·varlandı. Bu sırada bana fırlat- hıış lı.:ıyv:ın derileri. :·uııı~ıııı 
Cenubi Amerika memleketlerinin harb dolayısile ittihaz edecek- t • b k · · fk ti l:ıııcı;ı, sw;ıun. p:ınıuk. Pİ ki 

leri hattı hareketi tesbit m11ksadilc aldedilcc!'\k olan Panama konfc- ıgı a ı§. yıne sevgı .ve §e a e mensucatı 'c ınanıuı:ıtı, ın 
ransı toplanmadan evvel :söylenen bu sözler. büyük bir kıymeti haiz- doluydu. ye, 
dir . Taş ocaklarındaki ameleler, gü· 
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CEMAL CONBOŞ GECESi 

• llusch 35 yıunı vahıiler ara.~ınıla 11erirnıi~ bir Alman ıe;,•:;ahı 9 Eyhll Cumartesi aktamı 

HARiCiYE ·Saklandığı ormanı abluka ıiarbiye BEL V ü BahçesindE 
edip herıfi yakalıyallm 1 ,, Kıymetli sanatkar (CEMAL CUNBtlŞ'ün) 17 inci sanat FÜHRERlN ~ruZınAŞI 

' yıldönümüdür. Fon Ribentropun tecrübesi çok-
1'\a <iı§lerini gıcırdattı. 1 Binaenalerh bu müddet zarfında Bu geceye memleketin en maruf aanatkarlan ittirak edecekleri tu. Ticari ve siyasi bir mümessillik 

0ı_ ı>tanı Ben canımıza susa· yani ayinler devam ettiği günlerde ..,;ı.,; ,.,,. .. ,,.,,,":.., hüyük program ıecenin geç vaktine lr.,"'ıır jaima iyi yerlerden tavsiyeli ve i-
ıcııı b Jevam edecektir. Tel: 43711 u adamı bir tavuk gibi o mutlaka gene iİzlice buralarda tıbar görmeğe layık, brii olması i-

d1:J kopararak gebertmek iste- görünecektir! Bundan istifade ede- 1 1 cap ettiğini bilmez değildi. Onun 
~ 1>-e bağırdı. oılirsiniz. Askeri F abrıka ar umum MUdUrlUğU illnlarr bir gazeecinin ve bir Fransız Aris· 
lıbir iülüşle güldüm: Hans hayretle beni dinliyordu. tokratınm tavsi"·eleri, sayesinde 
rı:ı .... , Sö. ·· .. b"t. · b. d b. m Kmkkalede yapılacak boru ferfiyab ~ 

baka!-~. Sen bayağı çocukla~tın! z_umu 1 .ırınce ır en ıre C9 Fransız hariciye nazın Lui Bartu 
akı d Kepf bedeli 32.000 lira olan Kmkkalet!e yapıla.eak boru fert! 

111. 1Tl'I! Evvela herifi ele ge- r a sor u. dan (Marsilya suikastında ölen 
""1 de sonra tavug~u kesersın! - lyi ama kaptan, nasıl, ne su- yatı Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satınalma kom!s· 

d yonunca Hi-9-1939 Cumartesi günü aaat ı t d~ kapalı zarfla ihale ecli tarnamile "husust olarak., bir müla: 
c e sonra ta\'Uğu kc:>er>iin!he retle? kat temı·n ettiğı· mal· ./\-dur. 
l'h.--ı n· tel-1.kel' fak t t"k da leecktir. Şartnamesi "160" kuruş mukabilinde komisyondan verillt. wu 
~'4ll arda, karanlıkta '-·asp·an - ıraz ul. I, ·a a 1 v ı ·ı· . . h. l . d 
""'- J • ~ ranmak suretile .. Benim aklıma Talihlerin muvakkat teminatı olan 2400 lirav1 ve 2490 No. lu kanu ngı ız sıyası mu ıt enne e ge· 

,,.,'hqj{· alarnak ko;a\.· mıdır? Bu · ah t · d *d ta ~. 1 J ııemen şöyle bir plan geliyor: nun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesa.iklc komisyoncu olmadıklanna 7e ne aynım are sayesın eve c:ı. e 
t f C ummadığımız zaman, en Cuan·giyi bin meydanında yal- bu İ§lc alikadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasını mucize kabilinden girmeğe muvat 
ka ırsauan gözetliyerek canı- ruz bırakınz. O gQya yalnızmı~ gı· havi zarflarını saat onda komisyona vermelcrl '6874" '.ak oldu• 
O;ı ~~eceği muhakkak değil bi mütemadiyen dolaşır. Herif ge· • • • Nasye>nal • Sosyalizmin bir nevt 
~tın 1cin, int.i!<amını alm:ı· 1,.. C . . Be.ı. ton Feromolipden şeyyar mümessilliğini yaptığı bu .;Il\cye g~memeve ,.ahc!'lcar•ı lince elbette evve cı uan-gıyı ara ,. 
~ı·ı ~~.. J ~ ~ b yacaktır. Onu yalnız bu gaflet i- Siliko manpn devreyi fen Ribentrop Avrupada 

'atıs 'ı· çinde dolaşır görünce bir fırsatını Tahmin edilen bedeli 25000'1ira olan beş ton ferom()lip:ien ve altı mütemadi bir seyahatle geçirdi. 
:\.!durmuş bir halde ba~r· kollayıp tekrar taarruı edecek, onu ton silikomangan askert fabrikalar umum müdürlüğü merkez satma!· Bir gün Pariste hariciye nezaretill' 

&ır do . 
1 

• •• öldürmek istiyece!<tir! Bizse Cuan· ma komisyonunca 19-9-939 sah salı günü saat 14 • pazarlıkla ihale temasta bulunuyor, ertesi gün Lon· 
ittnQ· ndı:.>uz ,·ahşıaen mı urke- giyi daimJ. göz altında b'1lundura· edilecektir. Şartnamesi parasız komisyondan verilir. Taliplerin mu· :irada hariciye nezaretinde kabule· 

~~ her~f ~ k~pta:-ı!? ~ıye ~ağır, cağımız ıçin o vakit herifı hemerı vak.kat teminatı olan 1875 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ün- diliyordu. Yirmi dört saat sonra 
lld:ı ·.na.un bu )o abaı:ı or~ yakalarıveririz! cü maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadık?anna ve bu i~le al!- ise Berlinde Friedricbstrasse'de Hit 

~k ha' bır Fanton:ı:ı de~ıl ya. Hans benim planımı çok tehlike kadar tüc:ardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile m~zkur ter tarafından yemeğe alıkonuluyor 
·acarna k~~ ~enfle mı başa Ii bulduğu aşikardı. Yüıünü bir er. gün ve saatte ko:nis:·onda bulunmalan. (6885). :iu. 

lrı aın:1 1
• 

1 
• di~ kaplamı~tı . • • • Ecnebi gazet.eltr, fon Ribentro 

~ ..... _ • Hans. Bır defa bura _ c·· 1 ka tan di"·e mı- 146 kalem elektri?.; malzemeli almaca.km. pun vazifesi hakkında bir ttırlü 
~ "cıııy1 h' 1 uze ama. p , J 

~öste~n .b~ç h ~nın~aısı~ :-ıldandı. Bu işte zavallı kadım tek- Tahmin edilen bedeli 34000 lira olan 146 kalem elektrik malze- ınalfunat edinemiyorlar, muhtelit 
1 bili .ı~ 1 er ~ra ~ ~u- rar tehlikeye koymuş olmıyor mu- mesi askeri fabrikalar umum mUdürlQğil merkez satınalma komisyo- mUtalealar ileri sürüyorlardı. Bu e~ 

~Ôttı Yor· ::>nra, anma!· e- ? nunca 22·9-939 cuna günil saat 15 de paıariıkia ihale edilecektir rarengiz şahsiyet kimdi? 
"· · Seninle karşr karşıya ge- yuz Resmi hi,.bir vazifesi olmadı~. ""la""- - Niçin? Ş:ırtnarnesi 170 kuru~ mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin ~ ıs• 
· d'-q·1 tilm~nc~ düeü'..> t~'dH Alman kor diplomatiğine mensup ~ - Bu herifin ca:ıa\"ar gföi bir he- muvakkat teminatı olan 2550 lira ve 2490 No. lı kanunun 2 ve 3 ün-

"'' ı:ıe&ıl a! Elbetteki ya~:ıcığı· bulunmadı<Tr biliniyordu. Zaten bu 
"1" e rif!. Kıza biz hare::ete vak.it bula· cü maddelerin~ki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu gibi iş- "b· 

lır1 ~~ahsus kumaz!Ll(la Y.a· madan ani bir şey yaparsa? terle alakadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mez· bahs üzerinde herhangi bir tereci· 
ld.. :U}'Or musun, bu he- - Ne gibi? kur gün ve saatte komisyonda bulunmaları. (6884), dilde mahal kalmaması için fon Ri· 
~ab~ta kimyager gibi adam· - MesclA uzaktan zehirli bir ok * • • bentrop gittiği şehirlerin garlann· 
·a ıatte!{i zehirlerin ustalan 30 Ton Alemm· yom '"'--cak da, tayyare meydanlarında kendi-. r li atıverir! tş i~ten geçtikten sonra IUIDa 

~tl~nd erifin biz gaflet içindey- heriti yakalamamız neye yarar? Tahmin edlien bedeli (30.000) lira olan 30 ton alüminyum askeri sini karşılıyan gazetecilere, seyaha· 
1~).k ığr yerden zehirii bir şey Güldüm. fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 22·9-939 tinin hususi mahiyette olduğunu. 
· , canunıza kıyması pek · ıkla iha herhangi bir resml sıfat ve ünvaru ·~l1<1Urı - Hans! Sen galiba sevgiline bır cuma günü saat 14,30 da pazarı le edilecektir. Şartname (1) 

i\'s cıu . ." şey olmaktansa bize bir şey olma- !ira (50) kuruş mukabilinde k'omfsyondan verilir. Taliplerin muvakkat ..>ulunmadığ:nı, söylem~ asla u· 
r-a eur.meye başladı . Sonra: sııu tercih eder gibi görünüyorsun! teminat olan (2250) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü nutmuyordu. 
~ ~n: Bu mclUn herifin sak Bu ne aşk y1.hu? maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklanna ve bu işle alakadar Fon Ribentropun yükselmesi ile 
· ~ anı Hanalarla abluka Hans hi; latifeye yanaşmadı. tuccardan olduk.Janna d:ıir ticaret odası vesikasile mezkQr gün ve sa· naziliğin iktıdar mevkiinde ilerle-
t\: fı Yakalıyalıml dedi. - Aşk maşk c!eğil ama, kaptan~ atte komisyona müracaatları. .(6955) yişinin tarihi birdir. Şık, zarif, sem 
~~tama, bir defa her.it" (Cin· Biçare kadını ı)'em.olara}c , kµll~· n')-:ı 

1 
• • • patik, tahsili yüksek biri olan Ri-

·~ denilen ormanda saklanı- mak, hayatile . oynamak . sureti!~ ~ 3ö Kalem Kasnak Ka11tı Alınacak ,,r , bentrop ~ili. her,y~e, ~qeta Si· 
~la~ lar böyle bir o:m:ı:-ıa h'b· lfürifi ele geçirmekte mana olmrya- Tahmin edilen be:ie:i ( 10.000) lira olan 35 kalem kasnak kayışı hirbaz gibı liir cazibe ile derhal nü· 
~::e adım atmaz:ar! S<>nra at· cağını söylemek istiyorum! askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satmalma komisyonunca fuz elde ediyordu. Monden hayat· 
1i1İ lianc:.Iara baksan a .. Hep· - Fakat ben ba)k.a ve daha mü- ~2-9-939 cuma günü saat 16 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnıme taki muvaffakiyetleri fazlaydı ve 

\ ():a}'an çılgm bir haldeler! kemmel bir çare görmüyorum: 2 lira mukabilinde komisyondan ve:ilir. Talipleri.n muvakkat teminat bunları diplomatik sahadaki nüfu· 
~r nı sarmak için gündfü Hans! Herifi ormanda yakalama· olan (3000) lira ve 2490 numaralı ~canunun 2 ve 3 üncü maddelerin- zuna bir esas gibi kullanıyordu. Va
~ ~klememiz laıım .. Hal· mız mümkün olmıyacak kadar güç! 1cki vesaiklc komisy·oncu olm::dı!t!anna ve bu işle ata.kadar tüccarda:ı zifesi, hal.-:'rntte, Üçüncü Rayşı dip 
~kadar Banalar hiçbiri· Bu suretle herifın kendi ayağile ve olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkur gün ve saatte komis- lomatik sahadaki tecrid edilmi~ 

bir hale gelecekler! Eti- gürültüsüz patm~ısız bir şekilde Jna müracalan (6963) vaziyetinden çıkarmıştır. 
ı.ı~1 . 1. alıp cu··mı•sı' nı· kılıçtan k 1 k b'l 1 cak 1 Muvaffakiyetini, kabul etmeli ki. 
~.'tsinı.. ... ya ·a anması a ı o a tır. * * * şahsi cazibesi ve sempatisine de 

. Sevgilinin hayatı meselesine ge- 16 kalem Çeb'k almacak borçludur. Silahsızlanma işlerinde 
lince merak etme! Herif kalabalık Tahmin edilen bedeli (55.000) lira olan 16 kalem çelik askeri fab-· 

t11.. .. diye mırıldandı. o arasında Cuan·gı·\.·e uzaktan ne ok Al.manyanm komiserliğine i~te bu ·11:" J rikalar umum müdürlüğü merkez satmalma komisyonunca 20·9-939 · st esı ~-
~ "aPalım? .. Me'-'danın etra- b'I" , y sarih olmıyan sıya m eöı esna· 
ı:'Yttt- J atabilir! ne bir şey yapa ı ır. a- çarşamba günü sa:ıt 15,30 da p:ızarlıkla ihale edilecektir. Şartname (2) b · 

~
k:~.1 .. Her koyalmt... d . ... sında tayin edildi. Fakat u tayın 
.~, nına ka ar gelıp taarruz etmege lira (75) ku!Uş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvak- d -

.. Mevdan büyük!.. b" onun seyahatlerine evam etmesıne bi J mecburdud Onun için herhangi ır kat tem.inat olan (4000) lira 2:190 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
r düşünce almıştı. Başını tehlike yoktu:· maddelerindeki vesaikle komis"·oncu olmadıklarına ve bu i~le alftka· mani olmadı. 

'~~: • "' "eniz konferansında lngiliz • Al-
·ııcı 0 hatd ... ? d Hansı ancak böyle mantıklar kul jar tüccard:ın old:ıklanna dair ticaret 'odası vesikasile mezkQr gün ve man görüsmelerini idare ettL Bu 

\ e ne yapacagız e· !anarak ancak bu şekilde bir insan saatte komis'-'ona müracaatları. (6954) 
~ ~ ışi mükemmelen yaptı ve ilk büyük 
~tırı . avı tuzağı kurmağa ikna edebilQim. - • • muvaffakiyetini elde etti: lngiliz -

tibt ~ ~Y vahşıye kat§ı Nihayet Ha s da böylece hareltet Hidrolik Pres Döküm Tesisatı almacak Alınan deniz :ınlasması ... 
~~ll"> areket etmektir! etmemize razı oldu. . .. Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan Hidrolik pres döküm tesi- ' Ondan sonra neler olduğu son ilci 
~ iİeı . Hansı bu sureti~ gi.tç halle bö~l~ ~tı askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satmalma komisyonun ü senenin ,,.azetelerini okuyanla. 

~~_? .. Bu yabani yamyam? hır pla~~ raıı .:ttık:en sonra ışı ca 20-9-939 çarşamba gün~ saat 15 de. ~azarlı~l~ i~ale edilecektir. Şa~ iç~n meçhftl ... değildir. Bu devrenin 
~u Yakalamak mümkiln· Cuan·gı}e teblıg ettım . name parasız ola~ak tComısyondan venlır. Talıp,enn 'l1uvakkat ternı· de iki büyük muvaffakiyeti var 

k (Devamı var) nat olan (1875) hra ve 2490 numaralı ı~anunun 2 ve 3 üncil maddele- dır: Birincisi Antikomlntem pakt. 
,~,, t>_ rindeki vesaikle komisyoncu olınadıklarma·ve bu işle alrutadar tüccar· ı"kinc·si de mihver Berlin. Roma 
"~ü~rum ki bu adam, Dr. IRF AN KA y RA an o ·lanna aır tıcaret o ası vesı ası le mez Qr gün ve saatte o· mihveri ... .ı~. uenim aklıma gelen şu: 1 J d lduk d . . d 'k . k k • 

~~temizlemek niyetindey RöNTGEN MOTEHASSISI misyona müracaatları <6953), · 4 §Ubat 1938 de fon Ribentrop 

~ ~phe yoktur - en mü- Türbe, B:>zkurd Kıraathane. T k k I k 
1 

d Alman hariciye nazırlığına tayin 
~tilı Olarak bu ayinler sıra- si kaJ'!l•ında eıki Klod Fare Ür UŞU Spe fer iğin en edildi. Ertesi gün Hitler \'e fon Pa 
ıı.:· ~tir. Herkesin !· 90kak No. 8. ıo. öğleden son· l penle mühim bir mülakatta bulun-
1..~\ıl Şimdiye kadar, C. ve Turizm brövesi alanlardan stanbulda bu-
"liı. <>lmasından istifade et· ra 3 ten 7 ye kadar. Iunan eski ve yeni bütün Ü'-'elerin en kısa bir zamanda bizzat veya du. Avusturya meselesini konu§tu· 

"'ctktir. J lar. 

~~ii~ 
bilvasıta posta ile adreslerinin bild itilmesi rica olunur. "70Sl,, 

nl olınağa çalışıyordu. Vali ve d1ğr zevat da. masanm 
örtU.sUntl birer ııcundan kaldırmış • 

Nut.kl dede karşılık vermek mcc. 
buriyetiyle söze girlotl: 

; ~'t ı ~,JJF-
ı' ~İti Tarilıai Romanı Yazan: RAHMi YAGIZ 

YUzU mosmor kesilen dedeye ar
kada§t da yardıma ko0tu. Dört e
lin tazyikt altında nefesinin keall
mesine mukabil ökııilrUğü MVUflU. 

ramıyan zavallı dede uzun bir ök.. 
sllrük zinciri ile katılırcasma ökail
rerek oua;)-'l gürültüye boğdu. Her
kes biribirinin yUzUne baktr. Ök
sUrükler devam ediyordu. 

lardı. Kumandanm seııl wonda 
gürledi: . 

- Cıkm bakayım oradan! 
tk1 dervif: 

- Bir kazaya duçar olduk! 
- Kazaya mı · u"'ğradmız? M8.'S8 

altnıa gizlenerek bir toplantıda ko. 
nQfUlaııları dinlemekle kaza ara _ 
smda ne mUna.sebet var? c 

'' ~a - 32 
\ t-(11~edc rn.hat bir nefes a- ı Milnalı:aşa nihay&t bulacağı sıra-

~ı ~U dede bin bir endişe 1. da, masanın altında mUthiş bir ak· 
\ı...t.~~or, bu bıı.relı:et eden UL silik başgösterdi. Bu sefer do Nut

ı' 1 ;'<l!ıı lecek olursa m~vcudi - ki dedenin boğazına bir gıcık mu. 
.ı· \l\ anlaşılacağını, bu ytiz - sallat olmuş, adamcağrz gözleri YL 
~ h ttkanla.rnk kepaze edi- aara yaşara bunu bertaraf etmeğe, 

. ~ 'tt "eaaplıyordu. · öksUrmemeğe gayrete koyul.muş • 
ılı ~- ersin bunu vali \'C ku. tu. 
!İ t~!'trıedller. Sadri paşa ıs. Fa.kat muannid gıcık 7.avallı de -
11 ' ~fti · . 11"' • bunu yaslı bir zat denin boğazım tırmalıyor, adamca-

····1 :·::: :'t::ına hükmetmiş ğra iki eliyle ağzır.r burnunu ka • 
patnrnk fizik lE>sir:c öksürtiğe m!.. 

VaJl ayağa kalktı: 
- Ne oluyort1%, burada bizi din. 

!iyenler mi var? 
Sözleriyle hiddet şimşekleri uçu. 

şan göz bebeklerini ev 8ahibl Sad
ri paşanın bakışlarına mıhladı. Sad 
ıi paşa eğildi, masanın örtüsünü 
kaldırdı, orada biribitine sokulmuş 
öksüren Nutki dedeyle Mustafa de 
deyt gördü. I 

- Ya hak? 
Diyerek inliye mliye masanm al

tnıdan çıktılar. Ayağa kalktılar. 
Sikkelerini ba.ştanna toydular. Va.. 
ll ile diğer zevatm hayretten du. 
daklan aralık kalmqt:r. 

Dedeler blt .,ey söylemeden an
ce haıırunun ytlllerine baktılar • 
Sonra ~zlerini yere çevirdiler. Dur 
dutar. 

Vali aordu: 
- Siz kimsiniz, burada ne an· 

yorsunuz~ 

- !?öyleseni:ı:e be adamlar! .. 

- Biz buraya kasten girmedik! 
Vail al~y etti: 
- Zorla mr getirdiler? 
- Efendim, b~ mcvlevi ta.buru 

mürettebatmdanız ! Diln gece bura
da bir ziyafetteydik. Bir ara ıura
cığa çekilerek habı gaflete varmı
flZ, Gaflet ağır basm~ olacak, gün 
dtlz olurken bile farkma varmamr • 
ŞUJ. 

- Neler konuştuğumuzu duydu. 
nu7. mu? 

- Eh ... tetemb·c fştt'miyc efen-

NAZIRLIGINA 
Çav.ren: FETHi KARDEŞ 

12 şubatta Şuşnig, bedbaht bir 
memleketin bedbaht ba~vekili, Hit· 
lerı zıyarete geldi. Ve 10 martta 
Rıbentrop İngiliz hariciye nazın 

Lord Halilaksla konuşurken, iki 
lÜD sonra kimsenin vukuuna inan· 
mağa cesaret edemejiği anşlus bir 
emnvaki oldu, Avusturya Alman· 
yaya ilhak edildi . 

Geçen eylfilde Çekoslovakya buh· 
ram sırasında harp hümması bütün 
Avrupayı sarmışken dört büyük 
jevlet konferansı toplandığı zaman 
Münihte Çemberlaynı tatlı bir te
bessümle gülilrnsiyerek karşılıyan 
gene fon Ribentrop oldu. 

Hitler Almanyası, harp tehditleri 
le küçük memleketleri boğmak usu· 
.ünde görülen muvaffakiyetin sar
ı1oşluğuyla bu sefer de Lehistandan 
yeni taleplerde bulunduğu zaman 
carşısında çelik kadar sağlam bir 
iulh cephesi görünce fon RibentrQp 
ıazla şaşırmadı. Bu c;efer de Mos
kova ile • dedikodulara inanmak 
l!zımgelirse - fon Pap!nin de yardı 
mile anlaştL Böylece sulh cephesi· 
ni artık Almanyanın taleplerine 
'.<aJ'tl mc.kavemct ederr.iyecek ve 
ıstenilenleri venneğe mecbur ka1a· 
cak derece zayıflatmağa muvaffak 
olduğuna zahipti. Lakin hesabı bo
~ çıktı. Artık geri dönülemezdi. 
Almanyanın ~imdiki hfil<imleri 
memleketlerini harbe sokmaktan 
:>aşka çare y5remediler. 

Fon Ribentrop acaba Avrupaya 
ıimC:i nasıl i..ir sürpriz hazırlıyor? 
Temenni edelim ki bir sulh sürp· 
rizi olsun! 

-SON-

Cuma 8 • 9 - 939 
19.00: Program. 19.05: Müzik llia 

bare müziği vs. H.~-O~O:t-T!rR- ınu 
ziği, (Fasıl heyeti). 20.15: Konuşma 
(Spor servisi) 20.30: Memleket saat 
ayan, ajans ve meteoroloji haberleri 
20.50: Türk müzi!Ji: (Yeni tarkılar). 
Okuyan Safiye Tokay. Çalanlar : 
Hakkı Derman, Eşref Kadri, Has:ııı 
Gür, Hamdi Tokay. 1 - Peşrev. 2 -
SaJabaltin Pın:ır - Hlcn şarkı <Bas. 
ta kalbim). 3 - Kemani Haydar · 
Hicaz oarkı (Hicran). 4 - Kanun 
ıaksiml • Hasan Gnr. 5 - S. Pınar . 
Hicıu şarkı: (Anladım sevmiyccek· 
sin). 8 - S. Pınar • Karcılar $arkı 
(Sana g~oru verdim) (21. 15.21. 
30: - Mahmut Karandaş ve Sadi Ya
ver Ataman tarafından halk havala· 
rıh 21.30: - Konuşma (Ancılık ve 
Balcılık). 21.45: Neşeli plaklar. • R. 
21.50: Müzik (Opera aryaları). 22.00 
MQzik (Radyo Orkestrası): 1 -Bacb 
Süit (si mlnl)r). 2 - Berlloz Periler 
dansı. S - Ltsat "Les Preludes,. sen. 
ronlk parça. 23.00: Son ajans haber· 
teri, ziraat, esham ve tahvil:it, kam· 
blyo • nukut borsası (fist). 23.20 : 
Mllzik (Caıband • Pl.) 23.55 - 2UO: 
Yarınki program. 

RAŞIT RIZA 
E. SADi TEK Tiyatrosu 

Bu gece Tepeba~ında 
GAlB ARANIYOR 
Vodvil C Perde 

ZA YI - İstanbul ltbalM GQmrfiAü
nün 56100 sayılı beyannamesine ait 
56031 sayılı 515 llrahk depozito mak 
buzunu zayi ettik. Yenj-;fnt çıkarta· 
cağımızdan eskisinin hükmtl yoktur. 

Yani Kllpell ve lloiz GabQ./I 
Ortaköude teneke kula fabrikası 

dJmt 
Vali bu söz üzerine kumandanın 

yüznne, kumandan da ya.nmdaldle. 
re bakt:r. Yaln.Iz mUfti partiyi ta.. 
ıa.nmış bir oyuncu gururu ile ba. 
şmı dikerek: 

- Na!ll, iyi ki buna fetva ver -
medlm, flltrln1ze ~tlra.k etmedim! 

Der gibi etrafma bakmıyordu. 
Vali kumandana sordu: 
- Şimdi bu adamları ne yapa· 

lım? 

Gerek valinin, gerekse kumandamn 
endişe ettikleri nokta burada bay. 
le bir içtima yaprlarak, Suriye dik. 
tatöril Sakallı Cemal paşanın ver
diği emri infaz edip etmemek et -
rafrnda münakaşa edildiğini bu iki 
derv;şin bir.zat rırı.taya haber ver. 
mclerlydi. ( ()ttıamı .ırır J 
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MAZON MEYV.A TUZU Müferrihveınid~ MiDEYi .,.e BAR. ıe: 
LARI, KANI terrııı 
sıhhatin latif b:r yar~ 

cısx'Clır. MİDE . v~ BAI:JAKLARI alıştırmaz ve yormaz iNK:BAZ, 1-IAZIMSIZLIK, Mi DE BULANTISI ve bczukluğun da, barsak tembelhg 
de MiDE EKSiLiK ve yanm<.'.larında emniyetle kullanılır. (. 

M • D E. RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, Mide ağrıları ve EKŞiLiKLERini ve yemeklerden .•
011 1 bütün vücutta hissedilen çöküntü ve AGIRLIK ile kolayca mc:.:lclc için HAZMiN en miie~sır 'ı 

sahhihi olan MAZON Meyva tuzu alınız. f'. f- - 'ln ismine ve fl0ROS mr:-!-asınn r' ·•. T,,.t edinıı· 

• ~ ' ..,.. ' - • • • lı 

ıaı ---~ı r AGAH AN 
SAÇLARA 

Şeker Hastahğı Olanlara Fazla Şişmanlıktan şikayet edenlere: 
Emniyetle K k G 1 • • t . üstahzarıarı 

kullanabileceğin iz a n z u u e n pıyasaya çıktı. 
• Bütün tanınmış Eczahane, ecza depoları ve büyük bakka l:;·derden KANZUK Glüten ekmeği. K \NZUK Glüten ~: 

KARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRtYESi - KANZUK GLÜTEN GEVREat (Biscottes). KAl'r~uK GLÜ 
~ PiRiNCi - KANZUK GLÜTEN F1YONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini is ~eyiniz. 

-.;IJll!:"' Kanzuk Glüten Müstahzarları, 

Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır . Vücudu besler fakat Ş i şmanh!c varımaı. 

Umumı depo: UNGH :l..ö~ &(~ ır\J•~U~ IE<Ç:~~IN ESn "" ~e~©~ U u D o ~ ır ~ J~ .a lUJlb 
Istanbul perakende satış yeri : Blhçekapı Zaman ltrıyat Üeposu. 

IZMıR Acentamız TÜRt< ECZA DEPOSUDUR. 

saç l:ioyalan saçların tabii renki 
'.J !erini iade eder. Ter ve yıkar:rl 

malda çıkmaz, daima sabit ka
lır. }{umral ve siyah renkli <=ıh.i ' iNHiSARLAR UMUM MODORLOGONDEN 1 ~ 

ht saç boyalandır . • 

1NG1LlZ KANZUK 1 
ECZM"rESt 

BEJ:'OGLU • ISTA.\ Tn , _______ _ 
GOZ HEK~U 

Murad Rami 'Aydın 
Pazardan b:ışka her gün s:ı o ı ::! 

•:ı k:ıd:ır Taksim • Talimhonr l ' r r, 
:ı partım:ın No. 10. Trrlfnn · 1 '·, ;, ·~ 

Cinsi l\luhammen bede. ~;, 7,5 temi. Eksiltmenin şekli 
Lira Kr. Lira Kr. saati 

Tütün tozu çuvalı 6000 adet 1605.- 120. 37 pazarlık 14,30 
Kereste muhtelif ebatta 40 :\13 1630.- 122. 25 açık ek. 16,30 

1 - Şar:.namr ' '..; ve çu\·al nümune i mucibince yukarda cins \'e miktarı yazılı 2 kalem m:tlzem~ hi
alarında gös:erilen l. .ullerle :,;atın alınacaktır. 

II - !\l. -rımen bedelleri. mu\•akkat teminatları , eksi l tm~ saatleri hizalarında yazılıdır. 
ili - Eksiltme 11-9-939 pazartej günü Kabata~ta levazım ve mübayaat ~ubcsi~:Ieki alım komis

yonunda yapıiacaktır. • 
IV - Şartnameler hc-:;ün sözü geçen ~ubcden parasız alınabilir. 
V - ! teklilerin ek<öiltme için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7.5 güvenme parasile birlikte mez 

cür komisyona gelmeleri. (70.37) 

M~r"ez H•nkası v•ziveti 
Li r a 

Ankarapalas- izmir 
. TELEFON : (3438) 

,ııe 
ftlrklye Cumh uriy~l 

AK T t F 
Irtuc: 

Altın. san klogram ı· 5 )() 85j 
Baaknot • . . . 
Ufaklık • • • , • • • 

Dahildeki Mahablrlır: 

'Altın: Safi Kilogram 6i8 111 
Türk lirası • • • • • • 

2 t .802 . 188. ;; 
ı ı.9 13. 1 8 ı.:;o 

1.4.81.1 18. 98 

!153.81 G.81 
572. 3 lt.iO 

1 

2/g/1Q39 
PAS ı F 

')e r11uı11t 

//ıtiuııı cıkred: 
• • • • 

4- ıll 'e fcvkııl~tle • • • • 

1 I eııcwıılı/(kı /11111/;rınl/nr 

4 2 17.134:.25 
6.000.000.-

1;;.000.000.-

10.2li. l3~.:!j 

lzmirın eıı modem, en temız ve ~n muntazanı !<&' 

1 
yuvnsıdır. Konfor, tcmızlik. ucuzluk noktasından fı.II 
ra !-'alasın fevkinde otel yoktur. _ , gl· 

Banyolu. kaloriferli. müteaddit firı~uh oıd .g• }\ı· 
01 nefis yemekler veren lokantayı, pasta haneyı ,,e 
~aathaneyı havidır. 

Iiar(çtckt Muhabirler: 

Altın: sarı kligraın 100:.9 iG6 
Altın a tahvili kabil- serbest 
dövizler . . ı . 

1 1. 119. 86 1.!H 

l .;)2G. JG t. ;; · ,)crıılılc cdılcıı en:ıkr ıı:ıklı) l' 
Kııııııııuıı fi.!\ llll" I nı:ııııtc . 

lt•ı 1111· il"\ fıl.::ın tı:ınrıı ı .ır:ı, 

fınd .111 vıı l.; ı lc-dt)DI 

1.)8,i 18 .. >63.-

' li.228.027.-

Ucı ııhll' rılılı•ıı "' rıt !. ı n.ı k 

1 
dl\r h.ıl;l\t'SI 111 .:>20 .536.-Diğer dövizler Te borçlu 

kliring baklyclerl 1 7.sı:;.ns.;.ıu Jo\11r~ılıı7:1 ı :11ıı:ı111t·11 ııllırı ol:ırıı ı. 

ll<ızln e tahvilleri : ıı :. ,·c-ıl'ıı ll'ıl;I\ ııll' "llll'ılllt•ıı li.000.000.-

Deruhte edilen evrakı nak. 
diye kar~ılılı . • . . . . 
Kanunun 8-8 maddelerine 
tcvrikıın Hazine tarafından 
nkl tcdiyat • • • • . , 

Seneda.t clf:danı: ' 
Ticari senetler 

Esham ve tahvflôt cü:danı . 
Deruhte edilen evral.::ı n:ık At liycnln L:ar~ılığı esham • e 

\ tahTilU itibari kıymetle 
B. Serbest esham ,.e lah,·il:ll: 

Avanslar; 
Hazineye kı~a "meleli n ans 
'.Altın Te döviz üzeri ne 
1'ahTH~t Oze:-inc 

His!ledarlar , • 
llubtelif • • • 

. . 
• • 

• • • • 

1;";8.718.5G3.-

17.Z2f .0Zi.-

rn'> .:mr.. 1'r." .:;r 

4:i.22G.78 l.9~ 
7 .f>,i!:>. iG3.;;r 

8.;;22.000.-
1 r,;; nn;. ; r 

7 .808.722.-

1 GO,;J!Hi.063,:;8 

52. 7SG.5;;3 •• 33 

IG. l!>.>.809 .78 
. ı .:;o:ı .ooo.-

16. 2G2.9.>0. i!I 

4 ~ 6. iii8.8fl2.90 

He!',ı..oııl 11111!.;ılıılı 11:1\rl t ıı 

lrd:ı . ~·~ıtl'rl 

I ıırk tırrııı Urı•ıtımıı 

llnm: l ıııılılıııılıılı 
4-11ımı hllı\" 111 ı.ıılııl cll'ı\'17.l l' I 

Dı~rı ıl11,· 11trı , ., ~l:><'ııl.lı 

ı..t ı r•nl? l• ·~ • \ ı- l ı- rı 

\lulılehl • • , • • • 

98.00G.OflO.-

3.031.9" 

38. 192 .. )72.0. 

Y~k lı n 

'?5G .52 rl.:i~ ~.-
2G. 4:.: 1~!>2.G7 

t ~ıo.o:>O.G~3.G:> 

l IG. 753.80 ?.!Hl -

C9miyeti Umumi Merkezinden: 
1
• 

r ,.h,11 
Cemiyetimiz harp, kıtlık, muhaceret ve cmsa 1 .. bıl· 

de zuh ı.: r eden hastalıklarla yapılacak müe:!.delede "~etı'· 
hassa seferberlik esnasında Lastanelerde Kızılay csn5 bllıı!' 
:,irelcrine yardımcı sıfatile çalıı.;tırılmak üzere l stan 

'i t ayda kain ktelJI 
K ı ıı ' ay Hastabakıci Hemş ıre l er Me ·çirı 

clahilintle ( Gönüllü Hasta '.>ak ıcı ) yetiştirnıcl< J cıı· 
ı lllrincileşrın l9:$f) dan ililıaren kurs açılacaktır. :ı-. t~ı~ır: 
ni ofon bu kursa a şağıda yazılı şartları haiz olanlar a 

1 - Kadın 1'iirk vatandaşı olmak. 
2 - 20 ila 4~ yaş arasında bulunmak, Jt. 

J T emmm 10:11i l a r i lıınll en ııılı:ır t' n. ı ~ı.:onlo h:tı l ıli 7.ı C 4,ll rn ÜHrin l' 
:J - En az ilk m"'ktcp tahsili g'irmüş oıırn l< i!· 

I~aydc:lilmek \'C d~rsler hakkında malfımat alrıtll t ct
tiyeı.ler yukarıda adresi ya::h me:ttebimize murccatl ·~~,,,..,,. 

llk Muhammen 
Teminat Bedeli 
917,10 12228,00 Hastaneler : :rık ihtiyacı ir::ı a1ın:ı::t!> 11:>00 kilo 

sadeyağx ve 1878 kilo tzrep1ı. 

421,50 5620,00 DarüUkeze y;ll k ihtİ\'~:ı i .:n almaca'.;: SOOO ki'.o 
sa1 Jn ve 400Ö k' !o z~:=tiny~1 ı . 

Tahmin bcclelleri ile ilk teminat m:kdarl~n yıı!::ı-da ya::ı!ı i)er ay. 
n ayn kapalx zarf eksiltmesine kc n-·lmı·c:tu'". l'·a'"' 11 ~ ~39 pa
zartesi günü saat 15 de D aimi Ene üm .. ı 'le yo;rlaca!;:tr. şartnarneler 
zabıt ve muaınc1af müdürlüğü kal C' r- ip-le gö-'· · ~·) i lir. - ·· · :, ilk te
minat makbuz veya mektupları ile 2 ' r" • ."l1""'""1r , . ,, ......... rrö-e ha -
zırlıyacaklan kapalı zarflarını ihale ~rrü aat 1 · el ~ ka~a: Daimi En-
cümene wnneleri. (G703J 

• • * 

'' llkmektep b i na3ı ya~ı' ı'' )r 
1 tanbul<fA m uhtelif semtlerde re, iden in~a e ·lil.~ ·~·: 11 ilk 

·a mm in~aatr kapalr zarf usulile ek'iiltmcyc k(..mılmu;tur. 
o'rnl 
l hale 

meli lirler. . sırıf 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İ r.lc~r.ıcler: ~::fik ruhlu \'C hayır sever hemşirelerimizin bu ın 

Umum Müdürlüğünden ~ I e heves le koşacaklarına kaniiz. 

Tram\·ay ,·aridat ko:ltro'. ü \' e statistik ş:.ıbe:. in::: m~ ... al:>ak:ı il~ ik· ı \~ .1'ttn~~~~~ıA~~'M~"'~tj13~~,.~~ 
memur alınacaktır. !\lü ..,a')a~rnya girec!klerin en az !be veya m~ıa:.lil 1 ~. 
bir mektep tahsili görmüş olm:m şarttır. 

İmtihan 1 l eylUI 939 pazartesi günü öğleden en-el Beyoğlunda i· 
dare merkezinde yapılacaktır. Müsabakaya girmek istiyenlerin aynı 
günde saat 9 da 5 inci katta tramvay zatişlerine ba5\·urmaları la
zımdır. (7026) lJmum müdürlük 

14 9 939 per~mbe günü saat 15dc htanbul Bo:>lcdiyc i Daimi En
cümeninde yap1·acaktı-. :'\luhammcn bedeli 521.190 lira 73 kuru5 ve ili, 
teminatı 24,59i lira 63 kuruştur. Şartname 26 lira 6 kuruş muka1)İ. 
)inde 1 tanbul Nafıa l\1üdürlüğünden alınabilir. Taliplerin 939 yılına 
ait ticaret o:la ı, bu !şe b:mzer en az 150.000 ·; alık iş yaptıkların:

ılııir ilı.ılrılrn R ı:iiıı rn<'I ı ~ıoııhııl ~aha I\lüt:lü-Hı~iirı"lr, al=ın' ;l:ı 

ehli yet ve:,.kalarr \'C il';: tc'l1;•11t m "1 
• •• ,~ \'C .. a - · , .... , .. , ile ?, ı "''J 1· 1 

maralı kanun<l göre h:tzırlıyac:ı'da- ı knt)alı zarflarını ihale günü saat 
14 de kadar Llanbul Daimi E ncü menine \"ermA:_ ·. (6081). 

Deniz Levazım satına ıma kor1rsyonu : an ları 
b' 1~ 

1 - Tahmın edilen bedeli 1301 l lira olan ra~ .t\IZ~kta "irde ı;ıı 
'lmir ,.c tadilinin ıhalcsi 18 eylul 939 pazartesi günu saat 
ı zarfla yapılacaktır. . ııe 

2 - !lk temınatı (975) lira (83) kuru~ olup ~artnanıesı 
roısyondan parasız alınabilir. . . de uır.ı:iıı1 

3 - hte~li!erin 2490 sayılı kanunun tarilatı dahılı~ c;a1 t ., 
.. : aklnri kanılı teklif me'ctuplarını belli gü'l \ ' C .a::ıtten bır. ~lıı r:ı 

l - na ın~·· ·:- ka-lar K~ ·ımo<ıc:ta·l:J hubnan komisyon ba~kan ıgı 

'.>ıli ndc rerme:eri. (6377). 


