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FRANSA İLE ALMANYA ARASINDAKİ HARB 
DON AKŞAM ŞİDDETLİ BİR SAFHA YA GİRDİ 
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Dava Büyüktür 
Ona Göre Hazır
lanmak Lazım 

On l'Ün evvel Lehistan budutlanna 
l&ldırnıak d la b&şlıyan ve tlmdlkl bal· 
J e IOatıdut kalacak gibi ~örünen kan
~ lllacera, ha.ki.kat halde bütün bete

r et için hayat ve memat meselesi 
addedilecek kadar büyük ve korkunç 
bir davadır. 
b" lfarp ha.olamadan bir bayii evvel 

12 bu Sıitım.Jarda Avrupayı felce ut
rataeak Jlbi &örünen buhranın asıl 
balsl ••- - - · • ~ - Inı-lliz rekabeti oldu-
tunu IÖylemlştık. BUillıare bu fikrin 
herkes tarafında.o az çok kabul edU
diğlnı ıördük. Nitekim harp başla· 
dıldan sonra İııciliz Kralı da, racl.ro 
ile SÖYledlfi hitabesinde, l'lrltilen 
nıuanaın davanın İngilh lmpara.tor
Jufunun haya& ve memab meselesi 
oldufunu a~ıkça itiraf eyledi. 

Bu l:Ureüe l'Uetecllerden Başve
klUere, bükümdarlan. kadar ayni 
llkrtn, aynı mütaleanın tekrar edil
nıesı nıeseıenln hakiki ve nihai ma
hlrotını kal'i ınırelte tayin ve tesbll 
etnıı, oluyor. 

Bıitıın bunJara zamimelen İn&'llla 
BatvekJU Mösyö Çemberlayn'in mec· 
llsı., lrad ellifl BOn nutukta ook mü
him bir iki sös daba var. Mösyö Çem· 
berlayn -nllba araya blraz da mi:ı.ah • 
karqlmnaJı llüyormıq slbl- Alman
J'a tiaerlne • milyon beyaaname a .. 
!1Idıiuıı ııö7ledllıte.n sonra: «Davarun 
lııılltere ile BlUerlzm arasında ~ıI
IDıf bir dava oldu.fonu ve neticede 
lllUerlzmbı behemehal mailllp edi-
1-ıtaı. llive etmlftlr. 

Bu son IÖ:& vaziyeU daha d7ade 
tavzih eylem.it oluyor. Ru llll'flUe sırf 
Alınan • İn&'Ula rekabellnden dofmut 
aibi cörünen bu Jr.anJı ve korkano 
macera. daha beferi ve medeni bir 
mahlyei alarak demokn.sllerle, diba· 

7aya tahakküm iddiaları arasında &• 

pılmıf büyük bir dava ldtllne glnaJş 
bulonayor. 

Harbi umumiden aonra, Versay 
muaJıedesUe yapılmış olan hatalara 
ratmen, bilhassa esir ve mahküm 
IDUleUerde, hiirrlyete, tstlklii.le ve 
benllklerlne sahip olıuata dotru bir 
ctrey&n başlamıştı. Büyük devleUer, 
b.ı tereyauJan btç te hoş görmemekle 
\re l'&J'ıl buldukları ırkları eskisi l'ibl 

e-LDJek&.eo çeklnmemekle beraber, yi
n e bu cereyanın önünde durulamıy~
catıru anlamışlar ve ona cöre eski 
sJyascUerlnJ defU tlrmek yolunu tut
mu!tlardı. Bu yoı. karşı ına yeni mi· 
nlaJar çıkmayıp ta. tabii seyrini takip 
edeblJseydl, yirminci asli', muztarip 
!><.ıerlyet için belki bir saıaıı ve falilb 
devrinin mebdei olmak teretlni ka
unmı.ı olurdu. 

Fakat tam bu sırada, biraz da de
mokrat devJetlertu tevali eden tedbir. 
sitli1deri yüzünden, ortaya yeni \>e 
oolt azimli kavvetler çıkh. Bu kuv
•ttl~r, blnı nnlanmafa başladıktan 
Bonra dünyayı nereye ıliriiJdeyecell
lerinı açıltça söylemekten ~klnmedl
ter ve nlhayei dediklerini de yaparak 
buıtinkü vaziyeti ihdas ettiler. 

Bu vaziyetin ise, harp sahalarında 
ıhndt cereyan etmekte olan kanlı vu
kuata, lkinci dere('ede ve teferrU:at 
kabllindendfr. Asıl mühim olan nok· 
ta. ırıeselenln hakiki mahiyetinin te
bt:Utir etmJş olması, yani İnl'iUz Jlaş· 
Vtklllnln mectls kür:;üsünden kat'i 
bir ltaçlf' ile sOyledii'i veçhUe, dava
nın İnılltere ile Dltıerizm arasında a· 
eılmıt bir hayat ''e memat savaşı ~k
Jinı a Dllt bulunmasıdır. 

İnriltere. cir1'mfş oldufu büyük 
davaların ekserisinde r:allp çıkınak 
usulünü bilen bir devlettir. Bu defa· 
ki mü blş davaya ise. böyle mllletıe
•ln istikl:ill veya esareti savaşı şek-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

EBUZZtYAZADE 

Velid 

ece erı en 

~~~~~da Da Geçmiyor , Amerikanın Muka~e~:,.s! lı PAR ıs 
llavas AJ•n" bU- (A.A.) - Pittman, 

9 Eyllll sabah 
harp raporu: 

HARP 
TEBLIGLERI 

ab ekseriya d~manm !"eri kıta- I 
Jarma hUcum ederek Vlstillün 
muhtelit noktalarında Sandomlfı 
ve Varşovaya varmış ve ötleden 
sonra batı cenubundan Leh bü 
k:ômf't mrrkt>zine ıinni. lerdJr. 

diriyor: 
Ren-Mozel cep-

besinde t'c>reyan e-
den harekat daha 
şimdiden Vamei 
ormanının hemen 
hemen tamamen 
lı;:galine imkıin ver· 
mit olmakla bera· 
ber ancak .renfş ve 
daha sıkı bir te
mas teşkil eyle
mektedir. 

Bir taraftan Ma
jlno hattmm rerf .. 
sine mühim mlk .. 
darda. kıtaat cele
rek yerleşirken, dJ. 
Cer taraftan da ilk 
Franstz kıtaatı th
tıyalla ilerlemtkte 
ve Fransız - Al
man hududunun 
bütün noktalarda 
seçerek sı .. rrtd 
hattının Ueri nok
talan üzerinde lh· 
llmamla lsllktafla 
bulunmaktadu-. 

Henüz yaklatma 
~e temas tesisi saf .. 
hasında buJunol
maktadır. Ve hiç 
bir sunlle büyilk 
kuvvetlerle taa.ı\.·

ruı:u mevzuu bahs-
oJamaz. Bu lstlhb&r. 
ve lsttkpf vadfeslnbı Ua.smda hü -
cum arabalarının müuhereUne daya 
nan piyade ve bllbassa ıriivarl Jula
alı, pek ~k bava tototranan alan ke 
şif tayyarelerinden azami yardım 

sörmeldedlr. 
Ma.llno ve Slgtrld hatlarının ara • 

smda meseli Sarreboulli mıntaka -
sanda 20 kUometreyl bulan mesafe· 
de düşman, Fransız ilerlemesini ıe· 
clktirmek için, her türlö tahrip va
sıtaları ve tuzakları bir araya topla
mıştır. İleri kıtaatunız bu bölceyl 1e 
mlzlemeye çalışmaktadır. Rhin • Mo 
seıı cephe-sinin merkezinde bulunan 
Forbacbln babsmda blrkac:" kilomet
re me-salede Fransız topraklarının i· 
çine 8 kllomtere derinlikte Kirmiş 
geni· bir Alman çıkıntısı halinde o
lan ve Sarrebouls'nln yukarısına doi 
ru Sar vadisine hikim olan Varnett 
ormanı bir tiyatro dekoru gibi giz

lenmiş bulunuyordu. l'ran~z kıtaatı 

bu pa~ayı lşcal etmek uretllc mev 
zilerini on kilometre kadar kı'>alt -
mı,Jardır. Blrka.c ,(tinden beri buna 
benzer dfier bareketlt>rde cereyan ey 
l•rıılştlr. 

Polonya radyosunun bildirdi· 
gine göre bir Alman tayyaresı a
levler içinde düşmüş ve paraşüt
le atlayan tayyareci Marszal
kovska sehrinin merkezindeki so 
kaklardan birine inmıştir. 
Diğer bir Alman tayyaresi ay

ni şerai\. dahilinde Mareşal" Smig
Jy Rudz ın ıkametgiihı cıvarmda 
kain Hazienki narkına 'nmiştir. 
Diğer cihetten radyo Vcsterp

latte'daki Polonya garnizonu hak 
kında birçok tafsilat vermişhr· 
Garnızon dün sabah saat ıı d~ 

teslim olmu~tur. 200 kişiden iba
ret olan bu gaı nizon yarımada
da bir istihkam vücude getirmi~ 
idi. Burada silah ve cephane stok 
]arı bulunmakta idi. Veslerplatte, 
7 gün, 7 gece Alman tayyareleri 
ve Dantz;g körfezinde demirli 
bulunan cSch).fsvig-Holstien• ~ırh 

1 
!ısı tarafından bombardıman edil 
miştir. 

Şpiker, üç güıı süren muha>a- ı 
CArk~sı 3 üncü sayfada) 
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Fransız Ordularının Hara katı 
Devam Ediyor Muntazaman 

Garp Cephesi 
Parls 9 (Sa
baha karşı) 

Fransız kıta-

lan hilen Majlno ile SiglrJd halları 

arasındaki Almanların ilk müdafaa 
isUhkim.lannı zap~tmiş bulunuyor
lar, ele ge~irilen arazide Almanlar 
blrcok tuzaklar ve motorize müdafaa 
istlhkıimJarı yapmışlardı. Fransız er
kanıJıarbiyesl kuvvellerinl şimdi Slc 
frid müdafaa hattının zayıf noktala· 
rına yaymıştır. Topçular Alman mü
dafaa hattını mülhit bir &lef yatmu 
runa tatmllfll&r 'tayyareler eephe ,-eri 
lerlnl bombalamı,ıardır. Almanlar ta 

rafından henüz hl~blr mukabil taar
ruz vukubulmamıştır. Alman lutala.rı 
Slıfrld haltına ~ekllmlştlr. Fransıs 

orduları girdikleri mıntakalardakl 

Alman tuzaklarını bozmuştur. 

İyi haber a
D eniz Harbi ıaıı ısveo mah 

fellerfnde Ore
sund'dııkl Alman mayn baraJlarının 

üç «eminin batmasuıa sebep oldutu 

söylenmektedir. 

Yalnız Or~und'a deill bUyuk 

Belt ve Kü~ük Belt'e dr mayn dullül · 

muştur. İnKili-. donanması Non·f'<''hı 

bütün AtıanUk satıfllerJni kontrolU 

altında bulund.urmakladar. 

Va.n molkerbueh ismindeki Alman 

v:ıpuru Norveç sahlJlerl •<"•kında bir 

İJll'ill:ı harp semlsl tara.fında.n bah~ 

nlııutlır. 

İ Polonva. • Al
Şark Cephesi manya barbı 

şiddette devam 
etmektedir. AJaııs ve radyodan alı

nan haberlere gOre Alman orduları 

Polonyayı suratıe btila edip Garp 
ce-phesinde harbe başlamaktır .. Slm
diye kadar Almanlar Fransız ordula.
rının taarruzlanna cevap vermemlş
ı~rdir. 

Polonya topraklarında yapılan harp 
ıe Almanlar ilerlemelerine rafmen 
milhım zayiat v,.rmcktedirJer. Asil 
muharebeler bq-UnJerde başl17acak

tır .. Garp cephesine kuvvet cönder
mek mecburiyetinde olan Almanların 
bu harpleri kazanmaları güç olacak -
tır. 

D. N. B. (Alman ajamn) mn ver· 
dlfi maliimata rore, doku cephesin
de Alman kıt'alarının tl~rlemesl sa· 
yeslnde Almanyanın doğu hududu 
artık her r.aman l('in kat'j surette em· 
niyet aJtma altnmış: bulunmaktadır. 

İn.{illı \.'e 

Hava H a r b i Fra""' ıana-
reıerı Almanya 

U.ztrindr yaptıkları hucuml;ıra dt"vam 
etmektedlrl r_ İnglliı; ta:v~:ıreleri .\) .. 

many.anın sanayi \e a~kf'ri mınlaka· 
larnu bombalamı!iilardır .. ı\lmanlar "! 

in.-llh: tayyare i d~urdtiklf'rini bil 

diriyorlar. Fran!Sız tayyareleri de Al
man1·aya taarruzlar yapmııdardır. 

Alman tayyareleri yalnız Polonyada 
faally~Ue bulunmaktadırlar 

yauatta bulun mu .. 
tur: «o\lman tah
telbahirl rinln Ncv 

York sulan civa

rında fali1·etc &'f'e· 

me l halinde, harp 
lhinına hat'et kal

maksızın, yılan ka
fas:ı e7.er gibi bun
ları tahrip f'tme-k 
ti:ıere torpido muh

riplerimizi «Onder
mek icap edtr mü
talea ındayım. l\la
amafih Avropa.'ya 
a..cıker se:vkt"dUme • 

sini asla tuvip et
mem.» 
HOLLANDA i°"ZE
ROOE l'CAN AL· 
MAN TAYYA • 

REI.FRİ 
Berllndekl Hol· 

landa S<flrl, bueün 
sa.at 13 te Boilan
daya alt LlmborDK 
Ucrfnde Alman 
tayayre-lerlnln uç. 
maların.ı Almanya 
neıdinde prote-sto
ya memur edllmlf
llr. 

İyi haber alan 
mahfellerde söyJen 
dlflne cöre Pana
ma konleransmın 

ııwıamesl qaiıdalıl üo maddeyi ih
tiva elmeltledlr: 

Amerllwı nısıf lıörreslnde bitaraf 
lık, sulbim ldamesl ve lktlsadi ltblr
llfl. 

Bitaraflık hakkında murabbas he
yetler, t nokta uzerinde miızakered_e 
bulunacaklardır: 

l - Am•rlka Cümburlyellerlnin 
hiklmlyetı altında bulıman toprak • 
tarda k&rpşaiılr: çıkaran ve mensup 
oldukları memJeketlerin menfaaUeri 
nl müdalaa eden muharJp devJetJer 
lebaa., tarafından bltarathtı lhlil le 
şebbüslerile fuat çıkarma(a matuf 
faaliyetlere karşı alınacak cezai ted
birler. 

2 - Muharip devletlerin donan .. 
ma ve ticaret filolarının Amerika 
Cümhuriye-tıerlnin bitarafhfına ri .. 

ayet etmeleri itin müra<'aat edilttek 
vaaıtala.r: 

3 - Beynelmilel ticari mU.badete
lerin kara, denh ve ha.va nakliyatı -
nın himr..yesl tein alınacak tedbirler, 

t - Muharip devletlere karşı blta 
ra.fhiı muhafaza ebnenin ('&releri. 

ALMAN HALKI ARASINDA 
MEMNUNİYETSİZLİK 

Arnsterdam, 9 (A.A.) - Al • 
man hükfuneti tarafından karar 
altına alınan muhtelif tahdidat 
ş mdıden A.man halkını ehem • 
miyetle tazyik etmektedir. 

İlk günlerde un'un vesika usu 
hine tabi tutulmavacağı bildiril
miş olmasına rağmen, Ber !inde 
neşredilen resmi bir tc bliğde bu 
günden itibaren unun, buğday ve 
çavdarın vesika ile verileceği bil 
dirilmektedir. 

Bundan ba ka telgraf gazcle
s u ı> ın nıu' ;abiri kumaş ve 
k . ır ma11 a nrınıı, bomboş 

ıgu ' bu e a ncak ha 
kı\...tten ıhtl} aç rr CVCU' olJURU 
ısba ı~11 takd '"de satın al
mak nıumkurı bulundugunu ya
zıyor 

Her taraftan gr:en malümat 
bu tahclidatın Alman halkı üze 
rinde fenabir intiba hasıl ettiği 
•evi! edilmektedir. 

Kara cephesln-. 
de, bütün ret'e ilk hattarunu.ın 

faaliyeti ile ge('mlşlir. Forbach 
ormanının garbindeki buyuk 
vam~dt ormanrnıo kısım kulllsi 
elimizdf'dır. Bu orman, bir eok 
tuzak inşaatı ile dolu bulunma -
tur. Dava. kuvvetlerimiz, hartket
lerinl kara ku-..."\·etl f' rimiıe tevflk 
etmrktedır. 

9 F.yl(ıl ak'Jllmı re mi tebliğ: 
Dti~man büttin erphede muka -

ve:met ediyor ve dtisman tarafın

dan muhtellf mevzii mukabil hü
<'untlar yapılmı~tar. Fırkalarımız • 
dan biri tarafından yapılan parlak 
bir taarruz mühim araı:I elde et
mckliğimltt imkin vermiştir. 

Düşman topçusu mukabil alqler 

açmıştır. Bu.rfro.1 düşman avcı 

tayyarelerinin müdalıaleıılne rat· 
men hava lsUkşaflarımı:ı devam 
eyleıııiı;tlr. 

i t:'muml h 

1 L~::L~~elerde :~:: =~ 
I len Leh kdaatının rleati dün de 
) devam ıetmlftlr. Alman seri kıta-

Cf'DDP Polonya!i.ında \~isl<'ka 

dan Ot.ede muhar bel('rden sonra 
doğuya dotru lltrledik ,.e motör 
hi kıtaat Rzo9ova vardılar. 

andormlerz yakinin,Je Lublin 
lstikametindr \'Jstuıun dotusuna 
r«miye muvaffak olduk. Vktu • 
lün batı ında Zvolen -...·e Radom 
zaptedilml1tır. 

LONDRA 
İ tihbarat ne

za.rf'hnin tebll· 
il: A.skeri tay

yarelelerlmlz 8/9 Eylül ıe<"t·.,ı .:\J .. 

)_ 

man)·a nu:rinde bqlnt'İ lsük ar u

çuşunu yapmı.şlardır. Havanın 

musalt obnama.1na rakmeu A'ı

man milletJne bitap ede-n notun 

kopy•lerl orta Almanyanın ıenlş 

bir bôlresine dalıtılıuı tır. '"erilen 

malumata core «ayyareıeri.mız •v· 

d•lle yanl .. hlıla bir kmm Belçika 
j 

toprakları üzerinden uç:mut ve bir 1 

Belçika avcı tay:rattMnln hücu - ~ 
muna uinmıştardır. t 

Son Dakika: 
• ... * *.. • 

Garp Cephesinde 
Harp Şiddetlendi 
Almanlar Mukabil Taar

ruza Başladılar 
Paris, 9 (Sabaha karşı) Fransız toptusunun mütemadj ateşine ve piyade ... 

lerln şlddeUJ taarruzlarına karşı AIJuanlar mukabil laarru7.a &"•emişlerdir. 

Slgfrld hattının topları mukabU alete baijilamı tır. Topeu düello ~u devam et• 
mektedlr. Taarruza l't"('en Almanlarla. Fran,.ız ktt'aJan ara..."ında şiddetli mu-
barebeler ba.lamıştır. 

Çekoslovakyanın İstikbali 
Londra, 9 (A.A.) - Beneş tarafından kendisine gOnderı1en telgrafa Çcm-

berlayn a:ı;ıgıdaki oevabı çeknuştir: (Arka.ı 3 ilncu sayfada) 

Gönül Rôzı 
Polonya ıopraklarıntı. a.k.an kanla· 

ra, Almanya hududunda paUQoan 
topJara, denizlerde torpUlentn •tmJ
lere, ba.vaJarda uıbk calan torpillere 
rağmen snlh kitabı kapanmış ddU
dlr, hol.la yapra.k.Janw fevlrJp doru
J'OrJar: cPolonya tşt bitmek o.zeredir; 
ortaya bir konferans tekIUJ kona<'.ak· 
tır; na~yonaJ sosyalluna ulha hazır 
oldukunu bUdfreC"tktir .•. • 

Bu limitler, bu tahmtnlt"r, bu söz· 
Jer ,.Wdt-Ur ve ncfrt!UC reddediliyor: 
cEvt"t, belki de Almanya barı~a ya
naır.aca.k, konuşmak b;tlye:cektlr; fa
kat rneydanda konu aeak klmscyı bu
lamıyacakbr; artık konuşamayu!..» 

Heme olursa olsun barış ~k.Hflnln 
silibla susturulma. ına Köntil ra~ı o· 
l&mlyor, fakat: 

A.vrgpa he:otız r.ehenneme döbme- ,. 

LEii 
Olamıyorl .. 
d.i, kuı rovde1l ıötiirmedt. u.rana 
neresinden dönülse ki.rclır; bir lon
fenuu meseleleri balletsin arzusu 
prsaklarda kalıyor. 

Blr zamanlar de\·aJrde ne kadar 
fıkmıyat'ak it \·arsa komtsyonlara 
havale edilirdi, Avrupa siyasetinde 

de konferan$l&r biılm bkl dcvalrde
kf •Komlslyo.n. ma.hsun lara döndü. 

MUletl•rin mllll i tlklillerl, hürrly•t
leri, . eretıeri Ustünde dOnen davanın 
konferansa havale edllm ine de gö
nül rau olamı1·or. 

vrupa\·ı Of"ht•aneme dOnmekten 
\'llı:aye ar:ıu ... u 1n"1lnlı.iın rikkat his· 
sidir. Fakat Jnkir edHmeit' yellenitrn 
milli i"tikl.U m~fhumu Oniınd"' en ra• 
kik hisler tun~ keslllr. 

SELAl\Iİ izzr.r 'EDES 
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DAHİLi ABERLER l ıtalyamn, Almanya-
-:::=================================" dan Ayrılma Sebepleri ~-

Hatıra tı Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

M~fetti ş i Emek li General Kem a 1 Koçer 

Roma radyosunda dinlediğimiz ha" 

Lokantacılar Kaçak Addedilecek Eşya Listesi Vekalete :::::... ar,:;.:a;e~:: i:;::;.,~.::d: 
f' eni Tarifeye Alaka1arlara Bildirildi Müracaatlar :!:2~~:::~:;;::~;i:;.: 

Dplakruvadan Zeytinburnundaki Silah Ve 
Mühimmatın Bize Verilmesini Rica Ettim ltl·raz Edı"gor vap ıldı ve Frans:ı kuvvetlerinin. hakiki mü-Ha rp Malzemesi Ve Bunları İmal Eden Bütün .1 1 dafaa ıaarrw:ıarma başladıkları, ya-

y 1 K k d d 1 k 
bul. başlamak üzer e oldukları bugün• 

Panazyan: 
- Endi•eye mahal yok! Bu, 

bPnim hayatta geçirdiğim üçün 
cü kazad r. Büyük Harpte F:ilis
tinde :ı;,j'_!iğiniz tren kazasında 
kurtıılan yirmi bes kişi arasında 
ben de vardım. Kanlı hadise -
!er bizi takip edebilir, fakat mağ 
!ün edene •z Bu ka>adan da kur
tuİuşum~. bur.dan sor.raki te -
şebbı.is:b.rimizde muvaffak ola
caihmıza işarettir. Artık şırket 
idarehanesine yaya olarak g;de
biliriz 

Dedi, biz ayrıldık, şoföre de bir 
şey olmamıştı. Kabahat kimde i
di, onu sormadım bile. Pnpazya
na, tehlikeler arkandan geliyor, 
iyi ki, sen yaln:z merkezde ça
lışıyorsun, derdim, şakalaşırdık. 
Papazyanın şimdi Belçikada 

okluğunu işitmiştim. Büyük kar
deşi öldli ve birrok arkadaş'ar 
cenaze <dayına iştirak etmişti. 
Ben, Papazyan bir tezkere ile 
bildirmekle beraber, bu vazifeyi 
yapamadığıma müteessirim. 

SEVKİYATIN SffiASI 
Araral, Llidil, Adana, Ararat, 

Lldil, Mersin Ararat, Ararat, 
Ladil, Lltdil Ararat, Lelet, Le -
!et, Adana, Adana, Lldil, Mer
sin, Lankır, Lelet, Lilnkır, Lln
kır, Lelet, Adanadır. 

Motörler 104 sefer yanmışlar
dır Çalışan motör'er, kayıtlara 
göre, Allah kerim, Oğuz, Nimeti 
hüda, İsmet, Kürdistan, Musta
fa ka;otan. 
Gönderiıen mevaddan dikkati 

calip miktarlar: 
Mükemmel top 25, ufak top -

lar 125, müstahzar ve gayri müs 
tahzar mermi 356,000, tapa 199,000 
hartuç 34,000, kama M., dürbin 
613, tüfek 712, fişek 2,700.000, pa 
!aska maa teferrüat 67.307. mat 
ra 98, 785, ekmek torbası 54,728, 
arka çantası 8,206 nal ve mıh 
400,000 giyim. 

Bundan başka, eğer takunla -
rı. koşum takımları, nalbant, de 
mirci ve marangoz takımları. ba 
rut, lr ,..._ l. perdit ve diğer harp 
maddeleri ve elbise, ayakkabı. 
Mızrak ve muhabere malzeme -
si. 

Bilahare mayn ve birkaç tay
yare. 
FRANSIZ ŞARK KOMİ1.'ESİ

NİN ALAKASI 
Şaı·k komitesi, Döla K.ruva ad

lı ateşin bır .genci, milli hareket
lerımızle a.iıkalandıra,ı:ak, İstan
bula gönderir. Ne komite, ne de 
genç milli ziır.amdJrlarla temas 
ıç.n bir yol ciü~Ü!ııen,{.'z,er. (• za~ 
maı• Tasviriefk.3.r , ecnebilerce 
de, milıı /,3~ e1 iıı en samuni taraf 
tarı idı Komite, Tasvır sahibine 
müracaatla tasarladığı yardım 
çtğır nı açabıleceğini dü~ünür ve 
Döl,. Kruvaya talimat verir. 

Döla Kruva, stanbula .gelir 
gelmez, Velidin Bakırköyü.ndeki 
adrestni öğrenir ve Ba.k.ırk-öyün
da bir pansiyona yerleşir, Velit
ten, göriişmek için, bir randevu 
alır. Genç Fransızın rica" kabul 
edil r 

Fraı'->:z. Milli orduya yardımı
çın geldiğini, her dileğimizi ye -
rine getireceğini Velide söyler. 
Erte' "!:iin matbaada Velit, Döla 
Kruva ve ben birleştik. Ben, bu 
kendi gelen yardımcının bitmek 
bı 'miyen vaitl.eri karşıs>nda hay 
re\lere düşmüştüm. İyi olacak 
hastanın doktor ayağına gelir, 
derler. Bu yirmi iki yaşındaki 

dost, acaba bir Hızır mıydi? Ha
kikati halde, bizim için vefakar 
bir kurtarıcı idi. 

Döla Kruvadan, bir Fransız a
layının muhafazası altında bulu 
nan Zeytinburnu ve Baruthane
deki silıih ve mühimmatın bize 
verilmesini rica ettim. Vrangel 
ordusunun da orada 400 kadar 
makineli tüfeği vardı. Milyon -
!arca piyade fişeği Milli ordu ıçin 
büyük bir kıymetti. 

Bir Fransız makamile Velidin 
görüşmesi, kat'i teminat alması 
lazımgelirdi. O gün Kilisli dok
tor merhum Rifatın Cağaloğlun
daki evinde, İstanbul Milli Mü 
dafaa teşkilatı heyeti merkezi
yesi içtima etmişti, Velit, bura
dan ayrıldı, Pelleyi ziyarete gitti. 
Fakat, az sonra, gözünden yed.i
ği darbeden müteessir olarak 
döndü. Bu darbeyi tevcih eden, 
Velidın o amda mukaddes bir va 
zifeye gitmekte olduğunu bil -
seydi, belki insaf eder, belki bu 
intikam sevdasından vaııgeçer
di. Bazan dostW1 da hoyratlığı 
vardır. Bu bahse temas etmek, 
elem!eri artırmaktır, o macera
yı orada kesmeliy'm. 

İki gün sonra, Velit alakadar
larla görüştü ve kalenin gediği 
.açılmış oldu. 
KASA RIRSIZİNİN HİZMETİ 

Buradaki piyade cephaneleri
nin alınması için denizlerde icap 
eden tertipleri ve emn;yet tedbir 
!erini aldık. Bizzat Baruthane ve 
Zeytinburnuna giderek bir keşif 
yaptım. Cephanelikler ki'.itli -
dir, anahtarlar, 1. adlı bir süba
yımızdadır. Çok ısrar ettim, bu 
adam anahtarları bize vermek 
cesaretini gösteremedi. Kendisi 
g<·ceıeym orada bulunacak de
ğildi. Cephaıı.eler giderse, işsiz 
ka ~_ağından mı korkuyordu. İş 
sarpa sararsa, tehlikeye düşme
si de muhtemeldi. Bence sebep 
ne öteki, ne de beriki değildi. O, 
iyi bir muhitte doğmamış, onun 
beşiği basında bu vatanın enin
lerini, Türkün kahramanlık des
tanlarını terennüm eden olma -
mıştı da, ondan! 

Bu vesile ile ufak bir misal 
arzedeyim; Mütarekenin çok e
lemli günlerinde Ferit hliküme
tinin slikutu sıralarında İstan
bulda yeni hükiımet kıta kuman 
danlannı da değiştirmek iste -
mişti. Bana Davutpaşadaki top
çu alayının kumandanlığını tek
lif eltıler, kabul ettim. Bir gün 
öğleyin, verilen yemeğin yenmi
vecek kadar fena o'duğunıı ha
ber verdıleı-, alakadar oldum. 

( A rl ,, ı 

Yemek Fiatlarında Tenzilat asıta ar aça Ad e i ece Yalnız Peşin Para İle !erde, demoı...aı büıün devıeuerı. ır.ü-
çöl< millellerl çok yakından atalr.adar 

Y 1 1. I Deniz ve hava nakllye vasıtaların- neler, bunlara ait parçalar , a li t ve e- M 1 y 1 ap, masını stemı·yor ar uame e apı ıyor eyler. Bwıunıa beraber, italyanın, Al· -, da., harp vaziyeU dolayısile ne glbj devat, malzem e ve b u h usus i~tn k ul -
m anya Ue askeri ittifakına rağmen, 

L k t lar·da ·· ekkep bır· eşya. kaçak addedilmektedir? Tic•- !anılan bayvanlarla bu gibi mevadı [)u·· nden ı·ıı·baren ı"hracat tacir-o aıı acı rı mur istili harbine r. "i hükümel kuvvel· 
heyet dün vilayette Vali ve Be- ret Müdürlüiii, kaçak addedilecek eş- imale yarar malzeme ve ıererrualı ile !er i, tiftik, balmumu ihracatı için, lerlle blrlikıe başlamaması, aynı mil· 
ledi,ye Reisi Lütfi Kırdarı ziyaret yanın listesini alak•darlara ilin el - istihsale yarar maddeler. Ticaret Müdürlüğü vasıtasile Ti- !etleri daha yakından vaziyeti hesap• 
etmis, tarıfelerde Beledıyenin mlşllr. Bu listeyi aşafua yazıyoruz: (e ) - Her türlü muhabere vasıta- caret Vekaletinden müsaade is- lamaia, letkike sevkebnektedir. 
koyıİıu~ olduğu esaslara itirazda KAT'İ KONTRABANT. sı, alil ve edevat, muhabere vesaııı, temişlerdir. Bunlardan. biri, Bul 

· - d k İtalyanın fa.şist rejimi, Alm"'n"'a.-bulunmuşlar, şunları söylemişler (a) - Her cins siliihlar, mühim - malzeme, haritalar, resimler, kagıt • garistana balmumu ihraç e ece ........, 
dir. ma.1-, mevadı inf.ilikiy~. lıa.rp ma-lze- la.r, vesair levazlDl, makineler, harp tir. nm nazl reJlm.ine, Moskovada. 1ın=a ... 

_Sirkeci ve civarında irili u- mest için k ullanllan mevadı klmye • harekatına müteallik vesaik, bunları İhracına müsaade edilen mal- lanan adem i tecavüz paktı ha.sebi1e 
faklı yüz kadar lokanta mevcut- vl:re, bunları imal veya tamir eden imal eden cihazlarla bu cihazlarda lar ne şerait altında satılacak? küskündür. Sooellerle ademi teca-
tur. Rekabet yüzünden lokanta- m ak ineler , bunlara aiL parçalar veya kul larulmağ'a. yarar maddeler . Tüccar, bu suale cevap vereme- vüz paktını imza etmekle nazı At-
larda vemekler asgari fiat üze - bu m akineler için li-zun olan malze· (d) - Meskiikii.t, külçe. evl"".1.k ı mektedir. Harp dolayısi:e sigorta manya , faşizm ve nazizm'in müşte.-
rincien satııır. Rekabet dolayısile me ve tclerrüatı ve baı cihııd:ı.rla. te- nakdiye, bono, maden bunlara ait primleri artmış, nakliye şeraiti rek fdeallne, l\1egaloideasm:ı. ve .vrog-
biz fiatlarda k.9fi miktarda ten- ferruatında kullan ılmağa. yarıyacak malzeıne kahi>, levha. ve makineler , denizaltı gemilere ve tayyareler ramlarwa, fa.şist İtalya nazarında l-
zilat yapmış bulunuyoruz. Bu şe- meval. bun l arı imale yarar diğer maddeler. yüzünden her tarafta tehlikeli hanetıe bulonmuşlur. 
rait altında, kazancımız yüzde . (b) - Her türlü mevadı lhraklye, ŞERAİTE BAGLI KONTRABANT. bir hale gelmişti. Bu şerait al - Alman askerini harbe sevkeden, u -
ondan ibarettir. Belediye tekrar karada, suda veya havada mevadı (e) - Her tü rlü «ıdai maddeler, tında, dünyanın her tarafında reri teminde en büyii.k i.mil olan ma .. 
yüzde on be~ tenzil3.t yapmağa lhrakiye nakleden her türlü vesait ve en.ak , yem. ot. kumaş ve bunları J- peşin muameleyle ticaret ba§ - nevi k uvvet, mefküre, nazizmin dıis-
kalkışınca k3.r etmek imkclnı yok bunları imal veya tamir eden maki· ma.I için kuUanllan ma.lzeıneler. lamıştır. hırlarma, g-ayelerine dayanan, fikir 

tur. ----oo--- zayıfla.lllti, cephelere çarpışmata gi-

İçki fiatlarındaki renziliıtı ka- EK O .:.ı O M 1 M OT E F E R R 1 K Av D dlş, nazı Almanya askeri, istila emel-
bul etmekle beraber yemeklerde gacl a n ÜŞlU leıı uirunda ölüme sevkedlldiginl 
yeniden .'JÜzd on bş tenzilat ya- Yanlıs Bir Haber Ata türk Kopriı· 'Ü Küçükpazarda İşlek sokak 40 kavranuşlır. BUlnmell ve düşünmeli-
pılmasına razı dğiliz. Lokantala T v sayıda 0 ,uran Ali oğlu İsmail ev- dir ki, manevi tarafı zayıf olan asker, 
rımızı kapayacağımız muhakkak 'Dün, bir .gazete, Almanyanın Atatürk köprüsüne döşenecek terinin bahçesindeki ağaca çık- ordu, maddi vesall ve lelevviil<u için-
tır.• Türkiyeden 4 milyon marklık parkeler Fransadan getirilmiş - mış bastığı dal kırılarak üç met- , de, basımlarına karşı elde edccetı 

Vali, lokantaeılara vermiş ol- tütün alacağından bahsetmişti. tir. Ay sonurı,;ı kadar parkelerin re yüksekliğinden düşüp hafif- galobe wısurlarmın e:ı mıihlmminl 
duğu cevapta dileklerinin tetkik Bu muamele yeni bir muamele döşenmesi ikmal edilecek:ir. Son çe yaralanmıştır. Jr.aybetmıt sayılır. Umumi askeri barp 
edileceğini bildirmiştir. değildır. Alman firmaları, bu tü siyasi hildiseleı do'.ayısile köprü tarihlerindeki bozgunların, hezimet-

Belediye lokantalardaki tenzi- tünleri daha evvel satın almış, ye ait bir kısim malzeme Alman O!!lmObıl Çarptı !erin hakiki sebeplerını.ı başında bu 
lat işini gelecek sene bir esasa parasını y_üzde seksen olarak ö- yada kaldığı için belediye yollar Ortaköyde Dereboyu ı sayt- cihet ıreıu;. 
bağlayacaktır. Bu husustaki tet- demişti. Son günlerde yüzde yır ve köprüler şubesi müdürlüğü da oturan Mus afa oğlu Niyazi Görülüyor ve anlaşılıyor ki, fllı: ı-
kikler ilerlemektedir. Balkan misini de peşin vererek, malı inşaatı .geciktirmemek i<;in ted- Bah4okı/Jıda Orozd;bak mağ:İ· haneli, ayrılıtı. İtalya faşizmi, naz! 
memleketlerindeki lokantaların tese~lüm etmektedirler. bı'r alacaktır. zası önünden geçerken, arka ta-
belediye'er tarafından idare tar- Kuş Yemi fiatı Düs, tu Dubalar tekrar boyanacak ve raftan gelen 252 sayıl: şoför Ce-
zma ait nizamlar getirilmiş, tet- bu iş ay başına kadar tamamlan- lal oğlu Ahmet ce:alettin i.da--
kik edilmiştir. Şimdiye kadar be- Kuşyemi fiatlan bir hafta için mış olacaktır. Yollar ve köprüleı resindeki hususi o<omobil çar -
lediyenin loka.ııfalar üzerindeki de müthiş surelle düşmüş ve üç şubesi müdürü inşaati Cümhuri- oarak kalçasından yaralamış, 
mürakabesi esaslı bir şekle bağ- otuz paraya kadar inmiştir. yet bayramına kadar hitirmek i- şoför yakalanmıştır. 
ıanacaktır. G "nder·ıım·ıyecek Çavda rlar · •• ı ---o·o-- u çın _azımge en tertibatı aımağa Ayagy ından yaralanmış 

İhracat tüccarları Maltaya sev başlamıştır 
~_L_E_D_l_Y_E kedilmek üzere bir hafta içinde Va hdettinin Kitapları Kınalıadada Çetinay sokağın-

Y B 500 ton cavdar satmışlardı. Fakat da 23 sayıda oturan Hakkı Acar 

Şehi~c~: ı.k irmu·:~e!lhmasissıysıOllPı·ost bükümet çavdar ihracatını me- D:r~:rd~~lı~~h~:~;;~~t~t~~~ ~T!uö~Znı:i~n:,,an~t~~ ~~~::n ~~= 
_ nettiğinen bu mallar gönderile- lar tasnif edilecek işe yaramı - şüp ayağından yaralanmış mü-

tarafından tesbit edilen yeşil sa- miyecektir. yan:ar satılacak, tarihi kıymeti davalı yapılmıştır. 
halar üzerinde arsa sahiplerinln c; yd F. t i 
arzularını kaTşılamak üzere bir cug ay ıa arı haiz olanlar tasnif edilecektir. Döğülen ler 
komisyon kurulacaktır. Son günlerde mütemadiyen --oOo--

Passif Müdafaa Tedbirleri düşen bu~ı iay fiatıan dün dur
muş ve bir ;;tik;v kesbetmiştir. 

Vali ve Belediye Reisi dün şeb 
rimizdeki büyük mües'1,selerden 
bazılarını, hastahaneleri gezmiş, 
passif korumaya karşı alınmış o
lan tedbirleri gözden geçirmiş
tir. 

Tehi r Edi lı: n inşaat 
Soo hfı.diseltır münasebetile bü 

yük inşaata bilhassa devlet tara
fından yapılan inşaata talip çık
mamaktadır. Defterdarlık tara
fından Mercanda yapılması ka
rar1 ~ n Mali:ve binasının insaa-
sın, U p çtkmamı.ş 1 ır. 

---oüo-

LI •• AN 

•Bir haftadır tifük ihracatımız 
tamamen durmuştur. Hüküme
timiz!n son kararile bu madde
nin harice sevkini menetmiştir. 

Piyasada Yapılan Teftişler 
İhracatı kontrol dairesi müfet

tişler.de piyasadaki ihtikar hare
ketleri üzerinde teftişlere başla
mışlardır. 

Üzü m ler Şarap Oluy or 

Hükiımet tarafından harice 
sevkleri serbest b•rakılan mad -
deler n ihti.:Lad da tamamen dur 
muş'ur. Bilhassa üzUm ve incir 
gibi ~ı~a zamanda bozulan mad 
deler için yeni piya•alar aran -

SPOR 

Eugün!<U Güreşler 
Bugün Taksim stadyomunda, 

ecnebi başpehlivanlarıle Tekir
dağlı Hüseyj.n, Karaali, Molla 
Mehmet. Manisalı Halil, Babaes
kili İbrahim pehlivanlar arasın
da son olarak çetin müsabaka -
!ar olacaktı,. 

ASIL MÜHİ~İ 

VE KAT"i NETİCE 

Varwva du-.tli mü, düşnıedi mi?. 

Şehremini EreyJi mahallesi 
Masra sokak 9 sayıda oturan 
Veysel oğlu Bektaş tarafından 
dövü'.düğünü iddia etmiş suçlu 
yakalanmıştır. * Balçırköy Dantelacı soka -
ğ:.nda 22 sayıda oturan Sivaslı 
Fethi oğ'.u Cavit müracaatla ay
ni sokakta ekmekçi Hüseyin oğ
l u Hüsnü ve karısı Elif tarafın -
dan dövüldüğünü iddia etmiş 
suçlular yakalanmıştır. 

BlTLGı\.ltİSTANDA 
-

NELER OLl'YOR? 

Almanya.ya yapmamıştır. 

Na~I Alman.yanın siyasi ve maddi 
cephesi. politikası. faşist İtalyanın 
ayni cepheslne birkaç senedenberi 
dcfalarc:ı ihanetle bulunmuş. lekıne
ler alnuşlır. 

Avusluryanm ilhakı, Çe~oslovalr.· 

yanın işgali. Macar istanda. Alman 
uifuzunun kurulması, cenubu şarki 
ve cenubi Avrupadak.I k üçük hü.k:ü
m eilerin Alman,.-a nüfuzuna tabi b ir 

bale &'eiirilmesi yolunda. yürünmesi 
rlbl b.ildlseler ve sebepler, hakllr.ot
ler, faşist İialyanın, orta ve cen ubi 
Avrupadaki nüfuzunu k ll'DWJ, daya -
nacağı. yarın için güveneblleceil ik, .. 

tısadi ve siyasi dostlarından u.zakla.ş
lırmış, faşizmin anavatanu:u. na.ı.i Al
o:ıanyawn nüfuzuna tabi olmak em
rlvakü ile lr.arşılaşlıraeak bir hale ıe· 
füınlşlir. 

Bu vaziyet karşısında faşist İlalya, 
kendisine düşman değil, dosi olan 
Balkan mllle tlerlnl. D a-2:i Almanya -
wn nüfuz, bfıklmlyetl, uğrunda, harp 
yoliJe hırpalamak l'ayeler ine ve ha

rekeUer lne iştiraki zararlı görmüştür .. 
Ayni faşist İtalya, yalnıs orta. cenu
bu şarki ve cenubi Avnroada değil. 

şarki A vrupada dahi, İtalya lehine si
yasi ve iktı.sadi bir muvazene unsura 
olan Leh istanın parcalanma.'iım dahi 
zara.rh bulmuştur. 

: ........................ : 
ı ı .............. -ı ı Hal iç Şirketi 
ı ı SORUYORUZ! ı ı iBelediyeye olan 106 bin lira 

maktadır. 

İnhisar'ar idaresi üzümleri a· 
lıp şaran haline getirecektir. 

Diiş:~e ne çı.kar·! llarpte, b ir şelıı..r, 

hiçbir kıymet ifade etmez. Nerede 
kaldı ki, Varşova, m üstahkem bir 
şehir d e değildir. 

Bulgaristandan ı-ele.n haberler, 
h likwneUn, orada da bazı tedbirler 
aldığını bildiriyor. Hafta.da iki g ün 
et yemek yasak eclllıniştir. Bazı 
maddelere. nakil vasıtalaruıa dev
let el koymuştur. Dün akşamki ga
zetelerden bazılarının haber verdi
ğine «Öre. Bulgar i.standa, normal 
hayat şartlan çerçevesini aşan bir 
kısım hareketler de görülmüyor, 
değil .. Mesela, bu arada, hudut 
boylarında otur~n bi: kısım ekal 
liyetlere tazyık YaPılmata başlan 
dığı söyleniyor. Bulgaristanda ekal· 
liyet deyince, orada yaşıyan Türk 
kardeşlerimizin hatıra gelmemesi 
mümkün müdür?. O halde. ne olu
yor?.. Ümit ederiz k i, BuJgar bü
kftmetl , ekalliye tlere yapı1an bu 
taıyıldan haberdar değildir. 

Alrlkada Tunusu. Mı.sırı, satvet ve 
kudretini temine yardım ederek, ya

nn için Almanya hesabına bir istis
mar mıntaka.sı halinde hazırhyacağı

nı bilen ve aolıyan faşist İta-Jya, yur
d unu, ordusunu, hava ve den iz ka v• 

've tlerlnl, m ille tini telıllkelere ve te
li.kellere sÜJ'ük.llyecek , kendisi icln 

kirsıs ve mana.sız. neticesl meş'um 

bir harbe sürüklenmemek islememiş 
ve haki.kalen takdir olunacak bir ha
reketle bulunmuştur. 

ı ı .................. ı ı borclarını veremiyen eski Haliç 

ı ı Şirketi hissedarları dün bir top-

ı Ecnebi Kelimeler f Iantı yapmışlardır. 
---oOo--. 

ı Okuy ucumuz Emin Yurdakul, O EN 1 Z 
ı yazd ığı m ektupta diyor k i: ı 

ı Gaıeteıerlml2de ve kitaplar- ı Demir Silebi Geldi 
da yabancı kelimelerle karşıla- ı ' 
şıyoruz. Meseli (Scaky) kelimesi- ı Cezayir sahillerinde bulunan 

ı nı nasıl okııyaeaiız. Bu ırlbl keli- demir şilebi dün limanımıza gel-
: meler yazıhrken bir parantez ı • ı ıniştir . Bakır şilebi de yoldadır. 
ı ~1nae T11rk~es1n1n ae yazııması ı Bir Sandal Parçalandl 

i doğru olup olmadıtuu 1 Yıldırım ısminde bir tenezzüh 

Soruyoruz 1 t motörü köpr ü aitından .ııeçerken , 
bağlı d uran b ir balıkçı kayığına 

ftuu•••U•••••u•-••••ı çarpmış ve parçalamıştır. 

.. 
Sayın Müşter. l arimiz in 

Nazarı Dikkatine 
Memleket 1 • _,asasında yer al

mış olan Çapamarka müslahze . 
ratı tekmil çeşitleri üzerinde en 
ufak bir fiat değişimi yapmadı
ğını gördüğü lüzum üzerıne sa
yın müşterilerine bildirir. Her 
zamanki satış fiatlar.ndan .gay
ri fiat_ talebinin şiddetle red edil
m esini ayrı-ca ri-ca eder. 
Çapamarka Müstabzeratı sahibi: 

M.NURİ ÇAPA 

v~rşovanm düşmesi harbeden 
kuv vetlerin maneviya.h üzerinde 
teslr edebilir, d iye düşünülür. Fa
kat, Poloııyalılar, müdrik, vatan
perver ve şuurlu iJİr millettir . Var
şovanın bütün hususiyeti hökd
nıet merkezi oluşundadır. Astl kuv
vetler , h enüz kat'i neticeU harbe 

girmemişlerdir. Esir olduğu bildi · 
r ilen bir fırka ve General de y ine 
büyük bir m i n i. ifade etmez. 60 
fırkadan faz la kuvvete sahip bir 
ordu için bir fırka m ühim tel3.kki 
edilemez. 
Polonyalıla.r h a rp ed iyorla r ve 

muhakak muzaffer olacaklardır. ŞÜKRÜ AHMED 

HAMİT NURİ DtMAK 

Radyo Düellosu 

.lı---1 EDEBi ROMAN: 10 1---· - Masallah, seni çok iyi gör
düm dedi... Romatizmaların ne 
alemde? Herhalde bu gece bü
yük misafirinizin şerefine benim
le dansedersin değil mi? 

rak. ta ileride, kapıya kadar uza
nan iki tarafı ağadı muntazam 
yol, durgun bir yaz gününün ya
kıcı güne,şı altında altın ve züm 
.rüt renkli ışıklara bürünerek ha 
rikulade bir tablo manzarası ar 
zeıEyordu. B.r alay güvercin, 
ninnı al:eng le dem ceke çeke, 
köşkün oıuklarında, pervaz.a -
rında. balkon köşelerinde, serin, 
gölgeli bir sığmak arıyorlardı. 

yaşında idim. Tam kırk dokuz 
sene olmuş. Zaman ne çabuk 
geçiyor!. .. 

Yan ı<özle Dilbesteye baktı: 
- Bu kızların en başında sen 

vadın ... 

İsier istemez radyonun düim.esini 
çeviriyorum. Falr.al yekdlğerine ııd 

ses dalgaları m üsbet, m enfi haberler 
biribirlııi takip ediyor. Bunların i
çinden halr.ilr.ati bulup çıkarmak lm
kiusu; .. Esasen ona da itimat kalma
dı. İııglllıce dinlediğiniz istasyon bl· 
raz sonra Cemberlayn a1eylı inde neş ... 
riyata başlayınca kime kulak verdiği
nizi anlıyorsunuz. Her istasyonda 
kendi dilinden başka her dil ile ko
nuşu)·or. Dele son günlerde arzı.mum 
havası ses dalgaları :ı rasında Babil 
kulesini de geçti. 

Karii Bir Kış Sabahı 
11---j Selami İzzet - Mefharet Ersin ı-1---• 

- Nas.! beğendin mi Dilbes
te?. .. Yeni ic.at makineler işle
me ·ıııce, yine dededen kalma 
a" J a ı abaya başvurmaktan baş
ka ~areıeri kalmıyor. 
İhtıvar asker, yaşının hayli i

leılemiş olmasına rağmen çevik 
adım!u- atıyor, sesi hala kuman
da \ · ormuş gıbi sert \'e dik 
çıktyordu. Ağzından hiç eksik 
olnuyan ince uzun purosunu ken 
dis r.c benzetir1erdi, kendisi de 
ine<c ve uzun bir adamdı. Ancak 
lüzumur.dan fazla kızarmış el
macık kemiklerinden, lüzumW1-
dan fazla moranr..ş kartal ga
gasını andıran kemerli, iri bur
nundan, kovnılmuş beyaz tenin
den, uzun yıllar havaıun, güne
şın ve ıckirnn esiri olduğu an-

!aşılıyordu. Uzun kılları bi.ribi
rine karışmış gümüş ren.gi kaş
larının a!tmdatı pırıldayan ma
vi gözlerinde müşfik, rakik bir 
kalbin, şen, kaygusuz bir hilka
tin akisleri okunurdu. 

Amca ile kahya kadın elli se
nelik dosttular. Bu eski dostluk 
her sene bU-az daha kökle<erek 
nihayet çeşnisi buruk bir sami
miyet haline gelmişti. İhtiyar as 
ker, Dilbesteyi üzmek, kızdır -
mak, küplere bindirmek için fır
sat gözler ve bulduğu fırsatı ka
çırmazdL 

Amca mermer rnerıkvenleri 
tırmandıktan sonra durdu, soluk 
aldı, arada sırada taktığı monok 
!unu çıkarıp gözüne iliştircii, Dil
bestevi süzdü: 

Dilbeste başını bile çevirmedi: 
- İnsan yedisinde ne ise yet

mişinde de oymuş derler, sizin 
şu halinize bakıyorum da bu sö
ze hak veriyorum. 

- Ne var sanki, oJmıyacak bir 
şey mi söyledim? 

- Ne münasebet, berniınle ·ko
nıısurken siz hiç ciddiyetten 
ayrılır mısınız?. 

- Eğlenelim demek ciddiyet
ten ayrılmak demek değildir. 

- Bizden eğlence çoktan geç
ti. 

- Saçmalama de ... Bizim gibi 
gönlü hertlem taze insanlar için 
eğlencç çağı ölünciye kadar geç
mez. 

İki ihtiyar, yan.vana durmu~
lar, önlerine serilen manzaraya 
bakıyorlardı. Köşkün hemen ö
nüne raslayan ortası havuzlu, 
tarhları bin bir çeşit çiçeklerle 
bezenmiş, çakıl döşeli küçük bah
çe, bu b'ahçenin hududunu aşıı -

İh~i) ar a•ker, sıcak günü ci
ğerlerine sindirmek is~iyormuş 
gibi derin bir nefes aldı: 

- İşte civ"ivli yaz buna der -
ler! Dedi. 
Biı az r.•ttu, etrafa baktı, tek

rar nefes alarak göğüs geçirdi, 
mırıldandı: 

- Eski hat•raları uvandırmak 
bakımından dünyada koku kadar 
müessir hiçbir ~ey yoktur. Şu an
da bütün benliğime işliyen şu ko
kular, ıhlamur kokusu, çam lro
kusu, kızgın tarlalardan yükse
len taze ekin kokusu, bütün bun 
!ar bende ne hatıralar uyandırı
yor bilsen. Şu anda CevizLlk 
çiftliğine ilk geldiğim günü ha
tırladım. Dur bakayun. yetmiş 
vasınrlavım. o zaman virmi bir 

Dilbesteye biraz daha sokuldu: 
- Hani bir gece köşkün bah

cesınde bir sünnet dü!tünü ter
t'"p edilmişti. ..:>en elinde meze 
do'.u tepsi ile ön bahçeden arka 
bahçeve gtçerken, bağın kena
rında seni nasıl yakalayıp öp -
müş üm ... Hanı sen de o zaman 
fındık kw·du gibt bir kızdın. 

Dilbeste gene istifini bozma
dı: 

- Lütfen eski defterleri kur 
calamayıpız. dedi. ciddiyeti el
den bırakmayınız. 

İhtiyar asker'n keyfi ve mu
zipliği üstündeydi, susmağa hiç 
niyeti ,·oktu, basını salladı: 

- Hayır. benım gibi bir aya
ğı. hatta oki ayajh çukura gir
miş bir ihtiyarın ciddi olmağa 
mecburiyeti yoktur. İnsan ahır 
ömründe n~ ile vakit .geçirir .. . 
Eski güzel günleri yadetmekle .. . 
Ben de su ancla neleri hatır!ıyo
rum bilirsin Dilbeste? ... Sevdi
ğim ve kend mi beğendirmek is
tediii;i m genç kızları .. . 

Dilbeste nihayet gülümsedi: 
- Han[ uçarı çapkın idiniz 

ya!. .. 

Bir müddet sustular, sessiz et
rafı S<>yrettiler ... Bu anda Dil • 
bestenin aklına .gene uğursuzluk 
alil.metleri, aynanın kırılması gel
di: 

' - Galibin Haydudu arabaya 
koşmasını Mç beğenmedim ... 
Sağ olsun hep böyle tehlikeli iş
ler yapar. O azgın binek kısrağı 
arabaya koşulur mu?. .. Kısrak 
değil sahiden haydut. .. 

Amca omuz silkti: 
- Galip arabaya şeytanı koşsa 

idar~ eder, anrak kar sını da be
raber alsaydı tehlike azalırdı. 

Di'beste irkildı: 
- Yani ne demek? ... 
- Yani şu demek ki, Pakize 

hanımefendi emsalsiz denecek 
güzellcrdenmis ... Malümya Gali- ı 
be de dededen mirastır: güzel 
kadına dayanamaz. 

(Arkası var\ 

Dün akşam her :ıa.manki normal 
ra.kamı çevir iyorum. Varşova çıkıyor: 

- Alma.nlar Varşovayı aldıla-r. 

Neeee. derneğe kalmıyor b ir bıışka 
istasyon : 

- Vorşava .. burası Varşova ra dyo
su ... Alman tayyareleri şehrin üzerine 

bomba atı.vorlar, Kadınlar top1andı -

1ar. Şehri müdaCaa edecekler. 

Oh, geniş bir nefe~ abyoruz. 

Yine parazit ... 

Bu kadar ileri medeniyet eserleri 
insanlann rahat ve huzurunu ka-eır

dı lfibi celbor . Siz ne der!'>lni:z'? 

ZEKİ CEMAL 
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ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 

~-Y_a_z_a_n_:_R_a_h_m_i _Y_a_ğ_ız __ T_e_f_ri_ka_: _28 

Yedi Eylüle Kadar Geçen Günlerde Atatürk 
Hatay Meselesi ile Meşguldü 

Atatü•" bütün rahatsızlığına 
rağmen ;; zamankı istiklali ken
dı eseri olan Hatay işile meşgul 
bu. unuyordu. Ba!Jvekil maruzatı 
na son verince Ebedi Şı.-f ona Ha 
tay meselesi için lüzumlu dırek
tifler;nı bildirdi. 2 Eylülde mec
lis n açılmasına mukarrerdı. Şu 
haide meclisin açı.masına 3 gün 
kalm:ş bulunuyordu. Cümhurıyet 
hükumetinin Ha tay ır.esclesine 
karşı alacağı vaziyeti ve davra -
nacağı seklı Ba.şvek,ile verdiğı eli 
rcktifierle Izab ettikten sonra 
Başv.,kllin huzurdan ayrılması
na ve Ankaraya dönmesine mü
saade etti. 

30 Ağustos akşamı, Ankara 
trenile Başvekil hukümet mer -
kezine d" d .. on u. 

31 A,i?ustos ve ı Eylül ızünleri 
Ebedi Şefin sıhhi vazivetinde 
menfi değişikl'p;in ufak farklar
la artışı ile geçti. 2 Eylülde ilk 
defa toplanan Hatay Mıllet Mec
lisi Türk mebuslar arasından 
Cüınburiyet lıükıirnetince de tas 
vip edilen narnzdleri hükümet 
reısliğine, meclis reisliğine, maa 
rıf, ma'ive ve milli müdafaa ve
killiklerini seçti. Bu seç me gö
fe Ta,vfur Sökmen Hatay dev
et reısliiiine, Abdurrahman Me 
r~ le Hatay Mıllet Meclisi Reis 
ı.ıııne l(etirilmişlerdi. 
Tayfur ookmen intihabını 3 

~~I~ Rünü 1':bedi Şefe çek iği 
~r tazım tehrrafile usu'en arze

diyor, ~erek kendisinin gerekse 
~us.ak_ıJ Hatay devıet:nın Tur-
ıye Cumhuri"etine ve onun ku

rucusu Kemal Atalürke kalbdcn 
ve samimi bağlılıklarını ve şük
ranlarını bildiriyordu. 

Atatürk ayni günde Ankarada 
bulunan Başvekile çektirdiği b•r 
tel 17raf1a Hatay meselesini mil:.i 
arzulara UYl(1ln şekilde halle -
d.en Cümhuriyet hükümetiıı.i teb 
rilr etmiş, ertesi günü de Ha tay 
devlet Reisi Tavfur Sökmene 
k~şid~ et!iğı bir 'telgrafla ken -
~ıııı tebrik ve Halayın yükscli
tıı Yolunda devamlı mesai ~e ba
şarılar dilemişti. 

4 Eylii!de Celal Bayarın ve ri
:Yeı.e_t .ettiği Cümhurlyet hükii -
metının Atatürke tazimlerini 
hıldiren telgraflar Dolmabahçe
Yl! ge1~•- Atatürke arzedilmişti. ~ .. ~ 

.. Ebedi Şefin sıhhi vaziyeti her 
RUn biraz daha artan zafiyetle 
Yeni bir krize doğru ilerliyor, he 
kjınlerin devamlı çalışmaları bu
nu durduramıyor. korkulan ihti
mali ön'1yemiyordu. 

Suya el sürmek, bunu berhan 
gi bir vasıta ile almak doktocla
rın işine gelmemekle beraber E
bedi Ş·.fi de bunun tevlit ettiği 
şiddetli ıztıraplardan kurtarmak 
hepsinin biricik gaysini teşkil e
diyordu. Yine mutat tedavi sis
temine devamla Ai!lıstosun son 
günlerinde başgösteren salahın 
tavakkufunu iyililte doğru hare
kete gecirmek çaresine başvur
dular. · 

Yedi Eylii'e kadar geçen gün
lerde Atatürk Hatay meselesi -
nın .milli arzuya göre halledil -
mesınden mütevellit bir iç haz
zına kırşılık ıztuabın•n arlma
~an doiian ve krize doğru in
~ eden hastalığın sevrilıe ü
züntcilü bulunuyordu. 

_Maamafih bütün bunlar. Ebe
dı Şefın vatağında muhtelif me
se;el~ri h~i şekilde tetkikine 
~an\. teşkil etmıyor, bilhassa is
tıklli ı Fransa_ ve Suriye tara _ 

1 
fından tasdik edilen Halayda el 
altından ··apılan talıriklıerle bazı 
vakaların çıkışına Ebedi Şef için 
icin üzülüyordu. Bu münasebet
le cenupta Türk ordusunun sat
vetini kötü maksat ve arzu bes
liyenlere ,ııöstermek ve kahra -
man erlerle sübay,arı kumanda.o 
!arının önünde gözden geçirmek 
maksadile Antepte cenup manev 
ralarına başlandı. Mareşal biz
zat manevra sahasında ordunun 
mükemmel talim ve terbiyesini 
tetkik etti ... Manevranın niha
yetinde düşmanların gözlerini ka 
maştıran neticeler elde edildik
ten sonra Hataydaki gizli faali
yette artık bitmiş, mıistakil Ha
tay dev:e'.,i. kendi otoritesile icra 
yi hükme lıaşlamı,ş, bağlı bulun
duğu Türkiye Cümhuriyeti Bü
yük Mit)et Meclisile onun Büyük 
Başbuğu Ebedi Şefe minnet ve 
şükran hislerıni bildiren telgraf 
lar sunmuştu. 

Bu cümleden olarak 7 Eylfil
de Hatay Millet Mec'isinin Ebe 
di Şefe tazim ve şükranlannı 
bildiren, Meclis Reisi Abdurrah
man Melek'in telgrafları Dolma
bahçe sarayında Atatürke arze -
dildi. 

Yine 7 Eyliilde, eylülün ilk gün 
!erinden itibaren tonlanan Bal
kan hekimler birliği kongresi mu 
rahhasları tamamlanarak Yil -
dız sarayının merasim salonun
da Ba:kan tıp haftasının açılışı 
yapıldı. Sıhhat Vekili namına 
müsteşar;n bir nutku ile açılan 
Balkan tıp haftasının müzakere
lerine başlanırken Ebedi Şt'fe ta 
zim ıe:ıırafları verildi.. Kongre 
ruznamesinde bilhassa kanser, 
kanser ihtilatlarından doğan 
fer'i hastalıklr gudde iltıhapla· 
rı mühim bir mevki işgal ediyor
du. 

Kongreye profesör Fissingen 
iştriak etmemişti. 

Bu sırada Fissin.genin celbi mu 
vafık olduğu, Balkanlı hekimle
rin !stanbulda top~anmaları mü 
nasebetile Fransız dahiliye mü
tehassısının buraya gelmesi na
zarı dikkati celbedecek bir hadi
se mahiyetinde bulunmadığı ile
ri sürüldü ise de Ebedi Şef şim
dilik buna lüzum olmadığı ka-
01aatinde bulunduğundan Fissin
genin celbi, daha müh!m ve en 
lüzumlu zamana terkedilerek te
daviye devam olundu. 

(Arkası var; 

fp Fabrikası Nerede 
Var? 

RIDVAN AK'İL (İstanbul) 
- İp n•den yapılır? Yurdumuzda 

nerelerde çıkarılır? 
- İp kendirden yapllır. Kendir 

Kastamonu, Bolu, Ece mmtakasın ... 
da ~olı: 7ellşlr. İslanbulda Aıwlolulll
sannda ip fabrilı&s1 vardır. 

SDrlHA BİLEK (İslaaıbul) 
- 4 Sene evvel 6 ıncı smıfta Jkl 

sene kaldun. Şimdi ise imtihanlar u
m.anında. 8 inci sınıfa imtihan ver • 
mek için ne yapayım? 

- Murlf Müdiidüiüae milroeaat 
odlnb. 
NİZAMETTiN AıtYAY (Taksim) 
- Aanlı:ara raılyosu bili kanşl7or. 

Çareot Jolı: madarT 
- llad)'O ld&n!9I ilana llallebnelıJe 

meşıruldür. 

l-IAZRET/ 

UMA MEf 
Yazan: Ziya Şakir 
- Artık, ol.an oldu ... Kalkın, 

benı Muhammedin huzuruna gÖ 
türun ..• Bıran evvel onun yüzü 
nü gormek.. .. Ve ona karşı bes
led _ m fena düşüncelerden do
lr ~ cliıllık dilemek L.tiyorum. 
Dıve bağudı. 

Burada bu vaka cereyan e
derkc1, (Hazreti Muhammed) in 
amca ı ve süt kardeşi (1) Hazre-

Cl 1 Hamza, llaaeıı lllııbammocl
ın ikl J'll'I bİiyüktıL İkisi ı1e, ( Sii

' J be) cka siit ommı.tercıı. 

2) (Haşim), Baareu Miilıamme-
di. d desi (AbdiilmaUaUb) la babası 
idi. Onun lçlaı, Haşlmin torlllllanna 
(Be i Ilaşım), Abclülmultallbin to
runı. rm' da (Rf'ni Abdü.lmottalf'b) 

dtrle. tfl. İkisi de-, ynJ banedam let· 

Tefrika: 26 
t.i.. Hamzanın evinde de mühim 
bır r;ıüza,kere devam eyliyordu. 

Yo da Ömere Jesadüf eden Sa
at ~akkas, ondan ayrıldıktan son 
ra osa koşa (Hazreti Muham
med) ı~ nezdine gelmiş .. Yapıla 
cak suıkasti haber verrn' t' 

O 
ı.ş ı. 

rada bulunan Müslümanlar 
bu korkunç haberden ürkerek 
derhal Hazreti Muhammedi al
~.ı .~ar; .. amcası Hamzanın Evine 
goturmuşler .. Bu suikastj akim 
buakacak tedbirlerin müzakere
lerine girişmişlerdi. 
Şu anda Hazreti Muhammedi 

müdafaa etmek istiyenler, yal 
nız Müs'ümanlar değildi. (Be-

kil elm•kl•ydl .. Fakat, bunların bü
yük bir ekıerlyetl, ht>nüz t .. ıamtyetl 
kabul elnılt deilllerdL 

IKDA• SAYFA-. a 
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LmeahnlOarrdınulAarlıengıhnı·nReic'Oatlıu· gAolr- NGôt·rık·ngS!'lünd. 1 -~·~!~~!!".~'!!!~~~·~,_! 
Sonbahar Yağmurları Ve 

Kısalnıası Polonya için 
Hudutların 

iyi Oldu 
Leh ordularının ricali haklan

da tefslratta bulunan Holanda 
sosyalist organi Betvolk gazete
si bugünkü başmakalesinde ez
cümle diyor ki; 

Leh cephesi bu suretle pek zi 
yade kısalacaktır. Artık Alman 
!ar Leh kuvvetlerinin kısmı kül 
lisile mücade'eye mecbur olacak 
tır o kısmı külli l;i, şimdiye ka
dar harekat haricinde tutulmuş-

tur. Bundan sonra Alman ileri 
hare.kalı başladıi?ı stll'etle devam 
edcıniyecektir. 

Harekat zemini :;arka intikal 
ettiiii niııbette Alman kıtaatı i
cin zorlaşmaktadır. Doj!lıda iyi 
yol yoktur ve toprak müsait de
ğ ldir. Sonbahar yaltmurları baş 
!ayınca bu zorluk ziyade olacak
tır. 

SON DAKİKA • • 
• . 

(Ba~ taralı l inci sayfada) 

Ekselflnsınızın bu vahim dakikada seınpati ve yardıınuuzı bildiren alice
nabane telgraflarını ıninnettarlıkla aldım. Çek milletinu\ ıztırabı unutulma
mıştır ve uğrunda sllftha sarıldığımız prensipin zaferi neticesinde Çek ınille

tin.in yabancı tahakkümden kurtulacağını ümit ediyoruz. 

Sovyet Rusyada Silah Altına Alınanlar 
Moskova, 9 (A.A.) - D. N. B. nln muhabiri bildiriyor: 
Muhtelif ka7naklardan alman mali mata &'Öre diindenberi Sev7eller 8' \ 1-

ifnde birçok lhtlyal ıwufl&rı slWı altı na ahrunıııtır. Bunlar bir kısım lhllyal 
zablUerlle blı.metl beş on sene evvel terk.eden sınıflardır. 

Fransada Leh Kıtası Kuruluyor 

u U 0 g e l + M kadar )'eni prilarımıu ll)'lrUO battlı.et etm!Jen bayilerden bllilstl"11& • 
zurih, 9 (A.A.) _ Göring bu-· + ::e.:: lnallnl lı:eoeeejbııbl lllldlnn...,_ 11 EJltl tarllll ,..ıı:uı1qm,. htl- + 

gün radyo ile neşredilen büyük + I• lllııı ba •-rla .. lllr ılııla - _... www eekerla. + 
bir nutuk söylemiştir. + * + 

Göring bu nutkunda Polonya + . . + 
ve İngiltereve şiddeUe hücum e- + VILAYETLERDEıtı OıtUTIJom.ıı•nnz• + 
derek Polonyanın kendisine Al- + Bulanda.lı:lan .. blrlerdekl baJ'llıırilnWea .... lral&tını 1ı: .. ıı;;1m1a + 
manya tarafından yapılan teklif ı + takdirde b• vlli7eUordokl müşterllerimlıı Mı • • Wnı1'a bbe abone + 
len ~nl~ılmaz SEbeµlerle red - ! + olabUlrler. A-e -llarunu ıudar: ~ ı. tı9 llJ'lıiı a, Alll aılıit a, 
dettıl(ın~ .İngiHerenın de Alman Bir .. nellil ız llradır. + 
yanın ihtiyaçlarını anlamak is- • ~· + 
teıı:ed,ğcni bildirmiştir. ili-+++++++++ • • • • • •• • • • ............ ,. 

Franoava ııelince. Göring demiş 
tir ki: 

Onlardan bir şey almak bte
mıyoruz. Nıçin Fransaya taar
ruz eddım? Orada ara<lagımız 
hiçbir _ .Y yoktur. 
Halıµ bundan sonra Alman -

yada alınan ekonom.k tedbirleri 
anlatın ve Almanyanın hazır -
lıklı bu unduğunu bildırdikten 
sonra, cHepinız a:ı vemege aL~ 
mak mccburı.\ etindcs:niz. Bu hal 
zayıfla.TJ.n,za imkcin verecektir. 
Bizim de buna iht i_yacımız var. 
dPm tir. 

Yeni R. C. A. cULTRA - VİOLETS. Makinasının ses 
tekemmülıi ve 

MIREILLE BALIN-JEAN MURAT 
Tarafınd_an fevkalade bir tarzda yarattıklan 

CASUS Avcısı 
Filmınin hevccan ve helecanı •.. Deri.o teessuru ... 

SARA Y Sinemasının 
ılk aç:'ış programı, seyirciler için bedii bir göz ve kulak 
z~vafeL teşkil etmektedir. Bu gün saat 11 ve ı d., halk 

matıneleri 

Almanya Polonyaya nızami te
sis, Vcrsay haksızlıgıru tamır et
tirmek ırin hücum etmişt'r. Leh 
liler Polonyada_ki 1.500.000 Al -
mana , u tim yaptıkı:arı ıçin taar 
ruz etmiştir Ticaret Vekaleti 

Dava Büyiıktür Tebliğ Neşretti 
BlJGÜN 

Paıil, 9 (A.A.) - Bonnf'i ve Lukasievlç bul'ÜD Fransada dt"rhal büyük 
ııı.r Leh askeri lı.ıt'asuıııı tetlılll halıkında bir anlaşma lmaa etmişlerdir. Bu 
kıt'a Fraıısad& yerleı,;mi.ş olan ve adedJ büyük blr rakama balti butunan Leh

illerle teşkil edilecektir. 

Ona Göre Hazır-ı 
1 lanmak Lazım ; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ (Baştarafı l lncı sayfada) 

Ankara, 9 (A.A.) - Ticaret 
Vekaletinden teb •ğ edilıniı;lir: 

İcra Vekilleri Heyetinin tasdi
kine iktiran eden 2/11869 sayılı 
kararname ıle ihraçlar. lisans u
sulüne tabi tu ulan mahsulıit ve 
mamu.at ıçın Ticaret Vekaleti
ne vukubu.acak müracaatların 
lisans ta;ımatıuımesi hüküll'! erı
ne uyl(\l"n olarak yapılması liı -
zımd 1 r. 

LALE 
SiNEMASINDA 

Daima ç.ldırtıcı filimler 
yaratan 

VİVİANE ROMANCE Alman Parası Artık 
Hollandada Geçmiyor 

ltnl vermekle İnl'tltere daha bidayt>t
te eilıan eıKJrı umumiyeslnl kendi 
ta.rafına eeJbeylf'mek yolunu bulmuş 
oluyor. 

J.)avara bu kadar ümuJlu ve vllli'
aUi blr şekil \.'erilecek olursa, onun 
ne kadar bı.iyuyf'ceğhıi, ne kadar de
\•am edeceğiui, nert"lcre kadar sira
yet edec"iinl, bOyle davalarla JtİC' te 
ali.kası olmıran k~ ku('uk miUeUn 
arada yanaca.tını ketıtlrmt"İ'f" imkin 
yoktur. 

Bu hususta malıimat alnıak u
zere alıikadar tacirlerin mahalli 
mın'aka ticaret müdurlüklerine 
veya ticaret odalarına müracaat 
etmeleri tavsiye olunur. 

Her zaman kudretini gösıeren 

PIERRE FRESNAY 

yarattıkları büyük Fransız 
filmi 

(Baştarafı l inci sayfada) 

radarı sonra ı:ıarnizonda yiyecek 
ve içecek kalmadığını söylemiş
tir. Aç kalan Polonyalılar müca
deleye devam etmis'.erdir. As -
kerler, Vistül'ün suyunu içmiş· 
lerdcr. Veslerplatte'in sukutu, 
bütün Polonya'da derin bir yeis 
uyandırmıştır. 

Şpiker, netice olarak Vesterp
latte kal>raman'arının intikamı 
alınacağını söy !emiştir. 

o. N. B. bildiriyor: 
Karpatlar:n şimalinden ilerli

yen A'man kıtaları, bügiin Res
zova almışlar ve Jaroslav üzeri
ne ilerlemiye devam eylemekle 
b·uıunmuşlıırdır. 

Alman ekonomi nezareti, çav
dar ve buğday ununun bugünden 
itibaren müstehliklcre yalnız ve 
sika mukabilinde verilmc~e baş 
!anmasını emretmiştir. 
ALMANPARASIHOLANDADA 

GEÇMİYOR 
Alman parası artık Hollaııda

da ~0·memektedir. Kıymetin üç
te ikisini daha evvel kaybetmiş 
olan mark artık piyasada mua -
mele görmüyor. 
Ho~anda hududunda Alman 

kumaş fabrikalannda çalışan ve 
ücretleri yarı florin yarı mark o
larak tediye edilen amel'e, Holan 
da tacir.eri markı kabul etmedik 
!eri için bu vaziyetten çok müte
essir olmaktadır. Bundan başka 
bu Alman fabrikalarının yarı üc 
reti florin olarak vermemesinden 
korlru'.maktadu. 
FBANSIZ TAYYARELERİNİN 

UÇU$LAR1 
Alman ordusu başkumandan

lığı bildiriyor: 
Fransız keşif tayyareleri bu -

,ııün Alman toprakları üzerinde 
ist ikşafta bulunmak istemişlerse 

ni Haşım) a mensup olanların 
hemen heps1,. h~;,dan gayreti 
ile Resulü Ekremin etrafında bi
rikmişlerdi. 

İşle, Ham:<anın evinde bu ha
raretli müzakere cereyan eder
km kapı çalı. mı , Ömer ge:m ~
ti. 

Evde derhal bır telaş başgos
terdi. Fakat Hamza, derhal bu 
heyecanın oniıne geçti; 

- Siz, sukünetinizi muhafaza 
ediniz. Ben, Ömcre kiifı gdı -
rim ... Buraya, iyi bir rııaksatla 
ge'di ise, ne ala ... Eğer fena bir 
harekete kalkısacak olursa, da
ha o kıl.cını (,'ekmeden, ben onun 
vucudüntl y~re screr·n1 

DedL 
Ve, yanına Hazreti Aliyi ala

rak kaµıya gitti. 
Kapı açılu açümaz, Habbap 

ı!cri atıldı. Jiamzanın kulağına 
eğiU-rek: 

- Mujde!. .. Ömer. İslamiyetı 
kabul ediyor. 

Diye mırıldandL .. 
O bu sözleri söylerken, Omer 

de gayet miıliıyim bir tavırla, 
Hamza ve Aliyi selamladı. 

Hamza ihtivatlı hareket rtti. 

de Alman avcı taı:yarelerıle ha
va topları tarafından tardedilmi§ 
!erdir. 

FRANSIZ MATBUATINA GÖRE 
VAZİYET 

cPeUt Parlsieıa c-uetesi askeri ha
rekattan bahsederken diyor kf: 

İti lstihkiım halh arasındaki «kuş 

uçmaz kervan reçmez• muılakayı aş 
tıktan sonra., kıtaluı.aua • Slc'frld» 

haüınm ilik mevlkllerlnln bir kimli -
na l'inn.lt ve bıuılan _..ı.ır. Bli&'öD 
ba eeploede 7apılall barekat bir Is -
tlhkim cephesi harbidir ve derlnliil
ne yap.tan bu ilerlemeler, çok biiyük 

General Veygant 
Ankaraya Geldi 

Ankara, 9 (A.A.) - General Vey
cand, bugün saat 11 df" tayyare ile 
Beruttan Ankaraya l'efml!,tfr. 

---<>o~ 

Dün Gece Yapılan 
Futbol Maçları 

Taksim stadında memleketimizde 
ilk defa diiıl ıreee fıdbol m&ç1 7&pıl

nıqtır. Bu maçlarda Matbuat takımı 

rakibine 1 - O, Beyoflnsııor F•ner -
bahoe7e 4 - ! 1enllm1'ferdlr. 

Yalnl:ı. tdılikeuln bu kadar bu)'uk 
olduğu anJ~ıldıktan sonra yapılıM·ak 
tcY her mılletlu, her memleketin kr.n
dl i.ktidan nkbeUnde batırlanm:ısı, 

maddi, manevi butü.n kuvveUf'rtnl 
blrleştlrmesl, ber lhUınale lıa~ her 
an iclaı te<larlkli bulwuaıasulu. Bu 
baurlıklar ne kadar esu.lı, ne kadar 
ba.slr~UI ve ne kadar şümullli olursa, 
sirayet tehltkeslnln o kadar aza.im" 
olacatr tabiidir. 

Zaten df'mokrat de\.·letJertn df'. 
davanın ehemmlyetlle mütenulp su
rette yeni tedbirler almakta, icap e -
den yardımları arttırmakta olduJdan
nı u.nnedlyorm:. 

Mös7Ö HtUertn Ldlidanm lısüüsm
dan sonra sulh teklU edece;ı rh·aıe
Une karta Fransu cue&.elerlııiD de 
bir ağızdan (llUJertzm mailüp f'dil -
medfkce sulh yoktur) lddJa"iını orta. 
ya attıklarına C'Ört: böyle azimle ve
rilmiş kararın cerek kendilerine, re· 
re.1ı. bqlı:alarma aH bütün icaplarına 
da lev...W eyl\ye«klerinl mulıak -
kat addf'tmek lazımdır. Aneaı.. bu 
sayededir ki netteede demokra~flerln 
kat~ calebesl kabil olablllr. 

EBUZZiY AZADE 

Velid 

• 

lzmirin Kurtuluş 
Yıldönümü 

İmıir, 9 (A.ı\.) - Yıllarca once 
alimda laılecllii esarelten lı•ndl•laıl 

kartaran kalıra.maa orduyu balnna 
basmak ııaadeline kaVJlfl•iu t E)'li
lii, hmır b- biiril< tesalliiralla 
kutla.mışhr. -Kuru fieyvalar 

ARKA SOKAK 
Ayrıca. 1) Metro Jurnal 

2) Renkli Mickey 
Bugün saat 11 ve 1 de halk 

matineleri 

BugUn 

Tatil zMJ>anını hoş 
geçirmek için 

SÜMER 
SİNEMASINA 

gittiniz ),ahhha hah 

GEORGES Mil TON 
en MB ve nq'eli filmi 

Harice sevkedi!emiyen kuru 
meyvalann fiatlan düşmiye baş 
lamışt.r. Bunun ıizerine bunlar 

~~ ~~şTa~=~~:.haline getiril- 1 PRENS BU BUL 
~••••H• n• ••H H•tu ••: 1 Filminde sizi güldürecek ve 
ıı Haccacı Zalim i neş'eye boğacaktır. Bugun saat 

11 ve 1 de tenzilatlı matineler. 
ı Son ılak.lkada lehlri lı:abU ol- : 
ı mıyan ili.nla.r celdiilnd.tn Hacca~ ı 

el Zatım le(rikamıu bucün koya- 1 
ı madık. Okuyucıılarunızdan Ö'llir : ..,..._ .,.. L 1 
ı dllerla. • ;tUJt.gCVL~ 
:.1culuımııdan özür dllerb::. ı 

: ........................ : Harp Nedir? 

·Bügün LOREL-HARDI 
l!,m~n~ KODESTE-TÜRKÇE 

Dayanılmaz 

derecede gU· 
IUnc ve efilen· 
celi bUyUkfllm 

ıHarp nrdir!• sel'le9lluUe hal'b&n 
muhtelif tarif ve tahllll~ ,._ 
bir yazwnm b~ tarafında PeJ'aal 
Safa, şöyle ıliJordıı: 
ıBaallarma ıOre harp ualti bir sa· 

rurettlr.• 
Evet amma bu sOa ve iN hükiim. 

ller harp lçbı eab mldlrf !lu an 
ılİIDJ'aclıd<I feri kavplan D lıilclil< 

~-~......._ ..... 
tana.. .._ cece ,.... kanllbk Te 

........ lılr ,..- - Plerkeaı .,._ 
al OOJ'OP oofamı çevirmeli: li:laı ü.ri

- ...._ llorllbı benimle ~ 
ohlıafıı bıı lıarp 7avr--. tatar da 

nuıl ll•hi bir sarnrri! db'otılllr~ 

ilaveten: Şanlı Ordumuzun TRAKYA Manevraları Hakiki sesli · Türkçe sözlü 1000 
l '1 Bugün saat 11 ve 1 de Halk matlnelerl 

metre J 
Kendisi, derhal Ömerin sol ko:u
na girdi. Sag koluna girmesi iç n 
de, {Aliı ye ışaret ederek, böy
lece onu k.lıç çekmesine imkan 
bırakmı)acak bir hale getirdi. 

Ömer, bu vaziyette Reso ıi Ek- ı 
remin octasına gıreceği zaman o
rada bvlunanıdr da, her ihtırnalc 
karşı müdafaaya hazır bir vazi
yettelerdi. 

Fakat Ömer odaya gırer gir -
mcz (H zıe'i Muhammed) bü
yük bir oukünetle, Alı ile Ham
zaya i~aıet etti: 

-- Bırakınız. Ömer, bura\ a fe 
na b;r maksatla gelmedi. · 

Dedi. 
Ömer. şu .anda büyuk oir heye

can içi.'!de idi. (Hazreti Muham
med) i görür görmez, (Hebel) 
mi\budunun önünde, Ebu Cehile 
kar ı verdıR'i sözü hatırla~ .. 
Gözlerini, Resulü Ekremin göz
lerine d"kmi tı 

Fakat bu ~lerd.e, en ka ı taş 
!arı bile eri ebilecek oyle ulvi 
ve kutsi bir ıfade vardı ki, Ömer, 
bir anda güzlerini yere indirdi. 
Ve o andaki derin sükunet fç'n
de. sa kı (Hat.!) tan g len bir 
nida gibi Resulü Ekremin sesi, 

şôy:ece yükseldi: 
- Ya. Ömer! .. Seni, hak dini

ne davet edıyoıum.. Kabul et. 
kelı.ıııeı ~ehadet getir. 

Mekeliler aras;.nda, hır yalçın 
kaya gıbi salabet ve metaneti 
ile temayiız elmiş olan Ömer, bu 
mues.s<r h tabe karşısında sarsı
larak titriye titr•ye mukabele et
ti: 

- - Seni ııonderen Allaha ... ve 
senin rısa etine, ınanıyorum ... 
Ya Resula lah., Bana Muslüman 
lıgı telkın et. 

Dedı. 
Ömcnn bu suretle İsliım ca

mıası arasına gırmesi, Müslü -
manlığın bir dönüm nokatsını 
teşkil eltı. 

Ömer ile beraber, Müslüman
ların adedi, tam kırkı bulmuş
tu. Ve bu kırk kişinin ekseriyeti
ni de, mühim şahsiyetler teşkil 
ediyordu. 
Ebubckır, serveti ve içtimai 

mevkıinın yüksekliği ile Mekke
de mümtaz bir mevkie maliktL 
Ebu Talibin genç oğlu (Ali) ise, 
harikulade kuvvet ve şecaati iU
kısa bir zamanda kendisine bü-

yük bir mevki temin eylemiştL 
Hamza ile ÖIJ1"re gelince, onlar 
zaten sayılı kahramanlar ar.asına 
ginnışlerdi. 

Ömer, Resulu Ekrem tarafın
dan kendisine dinin adap ve er
lcl cı telkin ldilir edilmez: 

- Bu kadar kuvveUı esa,,lara 
istinat eden bir dini niçin gizli 
tuLalım... Kalkınız... Gıdelim, 
Ki.bede alenen ibadette buluna
lım. 

Dedi. 
Ömerin bu fikrini, Resulü Ek 

rem derhal tasvıp etti. 
Müslümanlar, .derhal sılıihlan 

dılar. Muntazam bir kıta halin
de Kabeye doğru ilerlemiye baş
ladılar. 

Ömer, en önde gidıyordu. Onu, 
yanından bir gölge gibi ayrılmı
yan genç ve kahraman (Ali) ile 
Hazreti Resulü Ekrem takip e
diyordu. 

Müslümanlar, hep bir ağızdan 
tekbir getiriyorlardı .•• Bu tek -
bir seslerini ~ten gayri müsliın 
!er, büyük bir merak ve hayret
le evlerinden ve dükkiinlanndan 
fırlıyorlar; 

( A~ası varl 

Malımı, eaıumı nrtarm&lı: llfaı, be

nba Mania dörifl lı:aMil - .,._ 

..... lcbl. llollı:I - lılr - ·
bUir. Fakat durup tla.nırke11 o-
bana yii.ldenmesl pek IJtYtanl bir u

nırd deiU mlıllrf. 
Bele, ba berfl. karaahk •e tealııa 

:renle. batı ha :rokkea blnll9bAre ııi-

...._ •bimııt oa.. • -- -
bu taarruu tamımlJe te7&ani otlu 
ff!11aai olmu 1mT Bana kalırsa harp

ler - llü lllrUidilr, hem iki cephe

lidir. - lllrl llilıi. yahut nlı
DUilll, biri de .. ytanidlr. !il.seli, bat
ta bizim o pek mübarek. pek mukad

des İstllı.lil harbimiz elcinin halde 

ona benzlyeo blreok harpler tam IJi .. 

hi, onua ak&lne olarak sarf 7er. yaı1,, 

1li&l, in, CUl J'aimuı ye .. ııepob )'O

h f1UIA bana tuakkla. siilam veya 

Alt lı:e7flobı l'trlfllelı harp H de lam -tanldlr- Ye Tanrı dalma llihl 
-..ıere l'lrenlorin yardimcısıdır. 

OSllAN CllllAL KAYGILI 



SAYFA-4 

Fotoğraf tahli ileri 
E ize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduğunuıu söyliyelim 
PEKİBAN ÜÇOLSUN (İıılanbul) 
Zeki bakqlı, 

dlk&lll ve dal

ma lr.endJ anu-
sım.u oJ••g•ı 

lııtbea lllr Up

Ur. Bu&Uam•
vafü ..... 
Maatuam el

maıu, ııekinnm 

ıenmb'Oll l!:ln 
ebev"71Sl dili • 
kal e-1hllr. i-
71 ~. Takdir edllmeil çok 
ııevu. 

* NECDET ÜCOLSUN )Llaablll) 
Zeki, mania-

sam. .ıllaUI 

olmul itin elle

vQBla ,.,.,ü 

liurlade ainf
mam Jimmdır. 

Coeak1ar bg 

J'atU b• bulel
lue aalılp olar 
ve 1U1al edlnlr
Jer. 

(C1~) 
Tapu Dairesincfeki 

Telefon 
Okuyucularımızdan Mu.Hafa 7azı-

7or: 

Dün fevkalade mübim bir lıılm var
dı. Tapu dairesine a-Jttim. Bir daire
nin müme~·slll de &'e1ttektl. Gelmedi. 
Bu daireye telefon etmek istedim. 
Fakat buna imkan yok. Ti tramvay 
yoluruo kadar &'ittim. Acaba Taııu i
daresi buraya umumi bir telefon ko
yamaz mı? Herkes parası mukabJlfn
de lsürade elsin. 

Fareler 
Bil'\lok evlerde kedi beslemezler. 

Kedi fattnln en bil.Yük düşmanı, bu 
suretle bizim en iyi yardnnc:mıızdır. 

Fareler vebayı taşıyan miithJş ve 
korkuu9 bir baıvanchr. Fareler in -
sanlan ısırdıfl u.ıııaıı da bir hastalık 
J&par. Buua Sodoko derler. Bundan 
başka aiır ve salcın ııanhk bastalı
iı da &'Ol)irlr. 

Fareleri tmlıa elmelı: için elden 
&'elen bu .. :rı yapmak lizmıdır. 

13() R S A 

1 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

ANKARA 

9 ·9 .939 
En qafı En ;rakan 

Slerlln 5.H 5.H 
Dolar 129.065 180.34?5 
Frank 2.96 2.9'1?6 
Llrel 
İsviçre l'r. 29.0471 29.3• 
Florin 61.58?5 19.22 
Rayşmarll 

BeJca 22.01?5 22.29?5 
RrahmJ 
Leva 
Cek Kronu 
Pezeta 
Zloll 
Penırü 

Ley 
Dil'ar 
Yen 

İsveç Fr. 29.1?5 29.455 
Ruble 
ESHAM ve TAHVİLAT 

Ercanl <JI0._5 İkram. 19.- 19.-

Manevi saha.da sanki baba kız 
büsbütün .. biri birlerinden ayrıl -
mışlardı. Nihayet Meri meyüs 
bir tavırlı} omuzlarını silkti ve 
odadan çıktı. 
Artık bab:ısı, Diki ve hatta k~n 

di de dahil olm ak Ü7.erc gözle -
nı;ıue bır tek şahis beliriyordu. 
O <!a doktor Haddoiı idi. · · • 
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KAPININ ARKASINDA GİZLİ 
BİR GÖRÜŞME 

O akşam, doktor Haddon eve 
pek geç dörunü•tü. Fırıncının ço 
cuğuna fazla ihtimam göster:yor 
du. Fakat bilhassa Mis Bagge'nin 
gevezeliklerinden son derece 
muztar[pti. Ne yapmalı da, bu ka 
dının agzını sustqrmalı, teces -
süslerine mani olmalı idi? 

iKDAM 

Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Şişmanlıktan Şikôyet Edenlere: 

Emniyetle 
kullanabileceğiniz KANZUK GLÜTEN Müstahzar ]arı 

piyasaya çıktı. 

Bütün tanınmış Eczane, Ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 
Kanzuk Glüten Ekmeği • Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscottes) Kanzuk Glüten Makarnası 
Kanzuk Glüten Şehriyesi· Kanzuk Glüten Pirinci· Kanzuk Glüten Flyongosu • Kanzuk 

Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. Kanzuk Glüten müstahzarları, 
Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mUkemmel rejim mUstahzarlarıdır. VUcudo besler fakat şişmanlık yapmaz. 

Umumi depo : 1 N G 1 L 1 Z K A N Z U K E C Z A N E S 1- Beyoğlu, lstanbul 
lstanbul perakende ıotış yeri : Bahçekapı Zaman Itriyat deposu 

IZMIR Acentamız Türk Ecza Deposudur ~ 

iNHiSARLAR UMUM 
Cinsi 

MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Muh. B. 

LiraKr. 
% 7,5 teminatı 

Lira Kr. 
Eksiltme 

Şekli Saati 

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin 1 aded 
naklinde kullanılacak saç tekne. 

16442 64 1233 19 Pazarlık 14 

Yukarda yazılı tekneye konacak l adet 
motör. 

17957 50 1346 81 Kapalı zarf 15 

I _ Şartname p!An ve keşfi mucibince parlayıcı ve paUayreı maddelerin naklinde kullanılacak 
1 adet saç tekne 7/VllI/939 tarihinde ihale olunacağından teslim müddeti uzatılarak yeniden pazar
lıkla ve bu tekneye konacak motörde 24/Vlll/939 tarihinde ihale ol un.matlığından yeniden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

II _ Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve saatleri hizalarında gösteril-
miştir. • 

Dl _ Eksiltme 18/IX/939 pazartesi günü Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

ıv _ Şartname, plan ve keşif nameler c82• ve c89• kuruş mukabilinde Ankara, İzmir başmüdür -
l(\klerile İstanbulda levazım ve mubayaat şubesi veznesinden alınahilir. 

V - Motör eksiltmesine girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu Uıtiva edecek kapalı .ı:arflarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar mezkür komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer eksiltmeye gi
recekler % 7,5 teminat akçclerile birlikte yukarda adı geçen komisyona vermeleri ilan olunur. (6765) 

Katil Mustafanın 
Muhakemesi 

Bundan üç gün evvel Küçük
pazarda •Bahçeli kahve. de bir 
motör kaptanını öldüren Anado
lu:fenerli katil Mustafanın muha 
kemesi.ne dün ağır cezada devam 
olunmuştur. 

Bundan evvelki celsede katil; 
maktulün kendisini dövmüş ol
duğunu iddia ettiğinden dün ev
vela bu husustaki müdafaa şahit 
!eri dinlenmiştir. Bilahare Mus 
talanın evvelce <ı.e bir adamı bal 
ta ile yaraladığını bildiren Üs
küdar ceza mahkemesinin ilamı 
okunmuş ve suçlu avukatı B. Ce
mil Kıvırcık bazı itirazlarda bu
lunmuştur. 

--<>()0--

T r ak y adl\ Demircilik 
Edime. (İKDAM Muhabirin

den) - Trakyada iki üç seneden 
beri yer yer açılan çeşiil:i ve fay 
dalı kurslar arasına bu sene de
mircilık ve marangozluk kurs -
lan da giriyor. Maarif Vekii..eti
nin köy bünyesine doğrudan doğ 
ruya giren bu kıymetli eserinin 
de Eğitmen, Tarımbaşı, ve nal -
bant kursları gibi köyün bilg si
ni arttırmakta ve kalkınma hare
ketlerini hızlandırmakta mühim 
rol oynayacağı şüphesizdir. Ma -
rangozluk ve demircilik kursu 
Birinciteşrin ayında açılmış bu
lunacaktır. Hazırlıklara devam 
ol un maktadır. 

I - Şartnamesi mucibince sürmeli paket yapan 1 adet sigara 
paket makinesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

11 - Muhammen bedeli sif .10000, lira muvakkat teminatı 

750 liradır. 

III - Eksiltme 17/X/939 salı günü saat 14 de Kabataşta levazım 
ve Miibayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sö2lii geçen şu beden var asız alına.

bilir. 
V - Münakasaya ıştirak edecek firmalar fiatsız fenni teklifle

rini münakasadan en az on beş gün evvel tetkik edilmek üzere 
tütün fabrikalar şubesine verecekler ve teklifleri kabul olan firma

lar münakasaya iştirak ettirilecektir. 
VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını ka

nuni vEBaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya Bımka teminat 
mektulbunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksi'.tme günü ihale saa
tinden bir saat evvel mezkür komi~ton başkanlığına makbuz mu-
kabilinıde vermeleri lazımdır. (6870) 

J - Şartnamesi mucibiınce 250 adet 60 s/m lik zımpara taşı 
açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

II - Muhammenbe deli c3760• lira muvakkat teminatı 282 lira.
dır. 

IIİ - Eksiltme 26/İX/939 Salı günü saat 15 de Kabataşta Leva
zım ve Mubayaa! Şubesindeki Alım Kom;syonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına 
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme parasiyle birHkte mezkür Komisyona gelmeleri i'.an olu-
nur. (7148) 

Besiktaş İcra memurluğundan: ı 
Evvelce Beyoğlunda Tarlabaşı 

caddesinde 50 No. da mukim i
ken halen ikametgahı meçhul bu 
lunan İzder Sakaryaya: 

tarihi ilandan itibaren b'r ay zar 
fında borcunuzu ödemeniz ve 
mal beyanında bulunmanız ve 
itirazınız olduğu takdirde bildir 
meniz ve aksi takdirde cebren ic
raya tevessül olunacağı malümu 
nuz olmak üzere ödeme emrine 
tebl.ği makamına kaim olmak ü
zere ilanen tebliğ olunur (20362) 

lstanbul Limanı Sahil sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

Deniz naJtil vası.talan için c66• kalem tamir, işletme, müte

ferrika demirbaı; vesair malzıeme açık eksiltme ile satın alınacak

tır. Tahmin bedeli c3614. l~ra •70• kuruştm. 

A - Şartnameler Merkezimiz Levazımından paraı;;ız alınır. 

B - Eksiltme 19/9/1939 salı günü saat 14 de Galatada Kara 

Mustafa Paşa sokağında mezkiir Merkez 5amnalma komisyonUDda 
yapılacaktır. 

C - Muvakkat teminat parası •27h lira .ıo. kuruştur. 

D - Ek.siltmeye gireceklerin 1939 senesi ticaret odası vesika.-

lannı gö.stermeleri şarttır. (6909) 

Askeri Müze Direktörlüğünden: 
Askeri Müze, Pazartesi günlerinden başka her gün saat 9 dan 17 ye kadar 

ziyaretçilere açıktır. (893) (7128) 

LEYLİ ve NEHARİ 

Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 
İstanbul, Galata Posta kutusu 1330 

İhzari Fransızca kurları vardır. OLGUNLUK İllTİIIANLAB.INA HAZIRLA 
Kayıt muamelesi Pazar gününden maada her gün saat 9 dan 12 ye 

kadar yapılır. 
Okul 18 Eylül PAZartesl cıınü açılacaktır. 

Resmi Dairelerin Nazarı Dikkatine 
Kafıt ve tabı malzemesi tedariki hususunda. ufradığunız müşkülit dolayı

ıile kiğıtıarmıı.zı idareli kullanma.k mecburiyetinde kaldık. BaclmlerimlzJ kü

eiiltmek ve yazılan daha ulak puntnlarla dizmek •ibl tedbirlere başvurduk. 

Bu cümleden olarak şimdiye kadar 10 puntu üzerinden dWlmekte olan Uin

ları 15/9/939 tarihinden itibaren 8 puntu ile dizmeye karar verdik. 

llurufatın küçülmesinden dolayı Ui.nlar hiçbir ekslklife maruz kalmıya

cak ,-aınız işıal edecetl yer ve hacım lı::v;almış olacaktır. 10 puntu Ue 8 pun

to arasındaki uisbeU muhafaza için lli.nlann beher sanUminden •imdiye )la .. 

dar tatbik edilmekte olan tarifede yalnız on kuruş fazla ücret alınacaktır, 

1 

Netice itibarile bir llinm 10 punto üzerinden didlmeslle almacak ücret; 

a.ynı ili.Dm 8 punto Ue dizilmesinden a.lmacak ücretin aynı olacaktır. Elimizde 

olnuyan sebeplerden dolayı vaki bıı deilşikllil mazur l'Önnelerlnl rlea ederls. 

1 iSTANBUL 8 ELE D i Y ES i N DEN 1 
İlk Muhammen 

teminatı bedeli 

207.38 2765,00 Hastahanelerin yıllık ihtiyacı için alınacak li-
mon ve yumurta 

86,48 1153,00 Çocukları ' kurtarma yurdu 39 mali yılı için 
alınacak sadeyağı, zeytin ve yağı. 

47,93 639,00 Çocuklan kurtarma yurdu 39 mali yılı ihtiyacı 
için a'.ınacak kuru erzak 

253,13 3375,00 Temizl.k jşle ri amelesi için alınacak 900 adet 
muşamma 

Arıcılık kursu: Dün ziraat mü
şavirinin nezaretinde Köselıam
za ve Sarayakpınar köylerinde 
50 •er 60 şar olarak toplu bulu
nan fenni kovanları ve makine 
ile arı almak usullerini görmüş 
ve bunlar üzerinde çalışmıştır. 
Onlar da bu hafta içinde şehadet 
namelerini alarak köy ve kasaba 
]arına döneceklerdir. Kursa de
vam eden:er arasında üç te kız 
vardır. 

Sabrinin zimmetinizde alacağı 
olan 114 liranın maa masarifi ic
raiye temin tahsili için yukarda 
yazılı adresinize gönderilen on 
günliik ödeme emrine mübaşiri 
tarafından veri'.en meşruhata na 
zaran hiılen ikametgfilıınızın meç 
hu! bulunduğu anlaşıldığından 

K~~unı Mümessi~~ ve Ne§riyat Di- l 
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son Tel~al Basuncvi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarda yazılı iş

ler ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 25/9/939 Pazarte
si günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt 
ve muamelat müdür:üğü kaleminde P-örülebilir Taliplerin ilk te
minat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatta da-
imi encümende bulunmaları. (7165) 

Zabıta Romanı : 28 
Fakat Mis Bagge'nin miralayın 

kızına karşı son derece alakadar 
olduğun" da bildirdi. Sonra, mi
ralay Detmar'ın Prusya hamız 
şi~esini dolaptan alıp götürmesi 
hşkkında, doktorun hiç ses çı -
karmamasına 'a~ıyordu. Bu ka
dın, öyle kolay kolay aldanır ka
dınlardan değildi. Bu Pursya ha
mızının ne maksatla alındığını 
mutlaka anlamak Jazımdı. 
Şu menhus Mis Bagge ortalık 

ta bir engel! 
Doktor Haddon mürebbiyeyi 

düşünmemek için birkaç defa ya 
tağının başucundaki kitabı aldı, 

bıraktı. 'Bütün bunlara rağmen 
daima genç kızı, Merl'i düsünü -
yordu. 

- Meril 

Bu sözü yarı sesle telaffuz et• 
ti. Gülumsedi, sonra tekrar ro
manına da~dı. Fakat okuduğun
dan bir şey anlamayınca kalktı, 
elektriği söndürdü, sonra tekrar 
baktı. Saat bir buçuk olmuştu. 

Bir müddet yatağında sağa 
döndü, sola döndü. Başında bir 
ağrrlık hissetti, kalktı, bir asp!
rin aradı, bulama,,ınca aşağıya 
indi, Fenasetin aldı. Bu suretle 
sinirelrini biraz dinlendirmek is
tiyordu. 

Sonra rob dö şambrini Çıkara
rak, merdivenleri ineli. Aşağıda 
muayene ôdasının kapalı kapısı
nın altından bir ışik sızdığını 
hayretle gördü. 
Kapının arkasında yavaş yavaş 

koıİuşa'nlar · vardı. Hç tereddüt 
etmeden hemen yavaşı;acık oda
sına döndü, eline bir çekiç ald1 
ve tekrar asağıya inerek, dikkat
le dinlemiye başladı. 

iki kiJi o kadar yava§ konuşu
yorlrdı ki birçok kelimeleri işit
mek mümkün olm11yordu. Fakat 
birdenbire seslerden biri yüksel 
di ve doktor kaşlarıı;ıı çattı. Bu 

ses Mis Bagge'nin sesi idi. Ka 
dın diyordu ki: 

- Siz beni daha uzun müddet 
aldata_cağınızı mı zannediyorsu -
nuz? Vaitlerinizi tutunuz. Size 
söylediklerim zannederim ki, fi 
kirlerinizi deüiştirıniye kati ge
lecektir. 

1 ':if bir itiraz sesi duyuldu: 
- Çok yanlış düşünüyorsunuz. 

Bırakınız da anlatayım: 
- Pekala! Anlatınız bakalım, 

anlatınız. 

- Anlatmak ta çok güç! Yal
nız siz biraz makul olunuz. Her 
şeyi teferrüatile anlatmağa kal
karsam, uzun sürer. Halbuki şu 
sırada en kıymetli dakikaları -
mızı kaybedivoruz. 

- Değil kıymetli dakikaları, 
siz kıymetli seneleri heba etti
niz. Hayatımın en güzel senele
ri... Oh, Allahım, erkekler ne -
den bu kadar hayvan oluyorlar. 
Kadın ağlamağa başlamıştı. 

- Canım ... Sevgilim, neye ağ 
lıyorsun? 

- Haydi git buradan! Artık 
senden nefret ediyorum. 

- Canım, biraz beni dinle! 
- İnkar edemezsin. Ben seni 

şimdi nasıl şurada görüyorsam, 
orada da "öyle gördüm. Şu hey • 
keli alıQ götürdünüz. Eğer benim 
orada olduğumu ve senin hare 
ketlerini kolladığımı bilmiş ol
saydın, herhalde memnun ol • 
mazdın. Fakat ben seni .ııördüm, 
sonra kaybolduğunuza şahit ol
dum. Cinayetten sonra dehlize 
döndüm, senin ortadan kaybol
duğunu anladım. Nereye gittiğini 
de öğrendim. Miralay Detmarla 
neler konuştuğunu da işittim. 
Prusya hiimızından başka, se
ınin bana daha anlatacağın çok 
şeyler var. 

- Hangi Prusya hamızı? 
- Haydi bakalım, şimdi de an 

lamamazlıktan ııel! Miralay dok 
torun dolabından Prusya hAmı
zını aşırmadı mı? Ne yapmak is
tediğinizi iyice bilmiyorum. Fa
kat herhalde iyi bir şey yapmı
yacağınızı an)..ıyorum. Eğer ba
ına karşı istediğim gibi muamele 
de bulunmazsanız, açıkça söy li-

yeyim, sonra çok pişman olursu
nuz. 

- Canım, sevgilim, soo çok yan 
lış düşünüyorsun. 

- Hiç yanlış düşünmüyorum. 
Prusva hfunızı neden ortadan 
kayboldu? 

- Vallahi, benim bu mesele
den bir haberim yok. Hatta mi
ralayın da dolaptan böyle bir şey 
al.dığmı zannetmiyorum. Çok 
manasız şey !er düşünüyorsun. 
Miralay bu müthiş zehri alıp ta 
ne vapacak? ' 

.,.... Bunu bana sorma! Sizin 
karınakaıtışık ,işlerinizle benim 
alakam yok. O sabah buraya mi
raJ.aydan başka kimse girmemiş 
ti. Şişeyi mutlaka onun alıp gö-

1 
türdüğünü iyi biliyorum. Dok • 
tor bu hadiseye ehemmiyet ver
mez gibi göründü amma ..• Ha
kikat l;ıa.:ıka! Çünkü o da Merl'i 
idare etmek istiyor. 

- Bu !Akırdılara şaştıkça şaşı
yorum. Allahaşkma biraz makul 
düşün canım. 

(Arkası var) 
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Ankara Radyosu 
- DALGA UZUNLUC.U -

T.A.Q. 19,71 m. Ulll g,.. ıt Jtw, 
T.A.P. 11.?t m. HU ıt... it &w. 

Hst -. ısı ıtea. 1u ıtw. 

10 EJIOI Pazar 
Saal 12.SI • Prol'J'&Jll. Saal 12.35 

Tllrk miislit (Fasıl beyeü). saaı ıs ... 
Jılemlekel aaaı ~an. aJr.ııa ve meıe
•roloJI lıaberlerl. S...I ıs.ıs: Miislll 
(Kti~llk orlıeslra - ljef: Neelp A,ıwı. 

Saat H.15 - 1uo Hilslk (Dana mll• 
.sifi - PL) Saat lUt Procram. Saat 
11.35 Müzik <Puar Çayı - Pi.) saat 
19.os Cocııll aaaU. Saal 1U5 Tllrll 
mtlzlii (Fasıl kJ«ll). saaı ıe.10 Mil
ilk <Dana miWil - PJ.) saaı ıo.3t 
llemlellel aaaı uan .....,. ve _..,_ 

eıoloJI haberleri. Saal !US Tllrll mtı• 
ıdil: Calanl&r: ildik Fenaıı, Fahire 
Feraan, ~I Erer. Olluan Mdha· 
rel Sainall. Saal ıı.:ıe MÜ21k (Riya• 

sellcibnııur Ban- - Şer İlı
Kllııeer). Baal H.21 Mibtl< (Cu • 
baDd • PL). Saal tı.45 - ıs.ti Son a
iam baberletl ve 7annkl _........ 

Dtl'NKtl' 
BULMACAMIZIN HALLİ 

ı 2 • ' 6 • 7 8 9 10 

'(_1_!J1_1_D1..Lı~ ~ _Y • K 
~Mı-~•K_A_h_~e_ı 
KALENDEReR 
A .-E. A y M A NA 
e'M•KeoeTee 
s 1 L -A Hl 'AT T K 
A•tTA•s-ı z• 
G f. ) S- _B i LA 9 A K 
08AeTA.ALA 
LENF AeiA T ES - -

--BUGÜNKÜ BiLl\JECEMİZ""' 
=---==---· -"" = -= 

ı 2 3 4 ~ o 1 e Q ı ı 

--- --- r-
___ ---•-••---- -- -1-1-1---• 

1 ..... ---,-,- · •ı-. -
··-- --•--.---t----ı· -:·ı===-====-

·-ı· .----,- -• 
SOLDAN SAGA: 

1 - Biiyllk bir devle!. 2 - Kıs • 
mel - Hece. 3 - Allüsl eder. 4 -
Camlıcado meehar bir sıı. 5 - Bir 
aiaç - Hece. 8 - Hısımlık. ? - Soyu 
aopu belli. 8 - Jıleııbar bir dai. 9 -
Birinci bari yok aonu da yok o zaman 
7akar. 10 - Nota.ıa bir aes - Bir mıı· 
allll ileti - Cenupla budodumuzun 
bir noklası. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Bllarat bir devle!. ı - Kıs • 
mel, 3 - Altiisl eden. 4 - Çamlıca• 

da meşhur bir ııı. 5 - Bir aiaç -
Sonradan konma idet. 8 - HasımlıJr. 

' - Asil adam. 8 - Minüıs - İdare. 
9 - Sonuua (e) konsaydı Uısaıı o -
Jardu - Milli Mücadelede tııe yanyan, 
nalı.il vll8llası Jt - Nota.ıa bir ııes -
Gıda maddesi - Sııal. 

TAKViM ve HAVA 

10 EYLÜL 1939 
PAZAR 

9 uucu ay Gıın: 252 Aiuslos: 28 
Blcri: 1358 Hızır: 127 
Rtteıı: 28 Rıımi: 1355 
Güneş: 5,33 Akşam: 18.29 
Öğle: 12.11 Yatsı: 20.01 
İkindi: 15.42 İmsak: 3.53 

HAVA VAZİYETİ 

Yeşilköy meteoroloji 1.sta! yonun .. 
dan alman malibnata röre dün hava 
yurdun Trakya. böJzeı;I ve n.ıarmara 

havzasında bulutlu, diler böJreler .. 
ele açık recmif, rllJ.Prlar Akdenb: kı

yılarında cenubi1 diler yerlerde pr .. 
ki istikametten, doiu böla'elerde ba

tır, dlter J'trknle - k1ınelle ea

mJtUr, 
Dün iotanbulda lıa:va çoll bululhl 

l'Oi>ml!ı, riıa&'ir ılmall tarkiden sanl
ı 

yede 8 - 8 mel1" bnla eoml!ftlr. 
Saal U de bava ta.,.ıJı;ı 1018.3 mi

libar idi. Sühund en yüksek 2t,8 v• 
en düşük 1?,6 1&J1ti&Tlll olarak kay
dedilmiştir. 

Manisanın Kurtuluşu 
Manisa, 9 (A.A.) ~ Manisanın 

Kurtuluşunun ön yedinci yıldö• 
nümü dün parlak • bir surette 
kutlulanmıştır. Bu münasebetle 
şehir baştanbaşa süslenmiş ve 
parlak bir geçit resmi yapılmış -
tır. Parti, Halkevi ve diğer te
şekküller Salihli Halkevi bando
su ve pütün halk" bu geçide işti• 
rak etmiştir. 


