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FRANSIZ ORDULARI SARBÜK ÔNLERİNE 
ŞEHRİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR 

Çemberlayn 
Fransaya Gitti 

-oO<>-

Yüksek Konseyin 
Dünkü Toplantısı 

Paıis, ıı (Sabaha kartı) - Fran
sız ordulan lf&'al ettUderl Alman anı· 
zlalnl 1avat yavat •eıılflelmekledlr· 
ler. AlmanJ&nD mukabil taarruza 
durınUf buna mal<abU .devamlı toııııa 
alql b&flam11tır. 

Salihb'ellar membaların verdlil 
m:ılilmal flldar: 

Muharebe haltının diler l<ıııımla • 
rmda. hücumlarımız devam etmekle· 
dlr. Bir tarafla enteresan mahalli bir 
ilerleme ka1dedllb'or, diler tarafla 
Saar nehrinin prkında 20 l<Uomelre-
111< bir cephe tb:erlnde de ciddi leralı
kller elde edilmektedir. Saar'ın prk 
ıat-atı demek, Saar nehri ile Bllffe la 
ınJndeki a7ajı arasında Guemlnes'de 
dahU olmalı tb:ere Saar arazlıılııln ıt
mal kısmı demektir. Bu 9UJ'etle Fran· 
Bu lat'alarlDID Uerleylşl, ııttllı:~ da
ha mahsus bfr ıurette Sarrebruck'e 
1akl0fmal<ladır. Bu yal<Jatlf, Saar 
nehrine akan Moselle ırmatınm llı:I 
aabUlnden. yanı ıerek cenubu prki 
Cerelr. cenubu l'&rbiden vuku& ıeı • 
in.ektedir. Almanların mukavemet 
hatl~rm.ı Sarrebruskiln öte taratma 
reıılrmelerl ırünil muhakkak ki cok 
:Va.kındır, 

LONDRA BOŞALIYOR 
ll-.ıen blldlrllcllilDe ıöre, kabine 

azası Londrada. kalmakla beraber llÜ
(Arkası 3 üncil sayfada) 

Dün Sabah Ve 
Gece Verilen 

1 LONDRA İstihbarat ne
zareti blldiri-
yor: 9465 ton .. 

luk invcrlllfey vapuru batmışbr. 
MÜrf'Ltcbat.ı Amerika bandıralı 

Stevart vapuru tarafından kurta
nlnııştır. 

Dört inıiUz ticaret vapuru, de
nizaltıların hücumuna ufradıkla

rını , fakat kurtulmağa muvaffak 
olduklarını hlkiye etmektedirler. 

VARSOVA 
' 

Polonya Ge-
nel Kurına')'ı

nın t e 1 s 1 z le 
neşretllği 11 nunıaralı tebliğ: 

Dtişnıan hava kuvvetleri faali· 
Yetine devam ederek kıt'aJarı. mü
nakale hattaru11, tehirler! Vt' yol
lar uzcrlndeki sl\ il halkı boınbar
dıman etmtşt.ir. 

Suvalkl mıntaka!iında. vaıiyette 

değişiklik Yoktur. Narrv'dc, Lom
za mıntaka.•unda \'C Buf üzerinde, 
kıt'alarımız, c:ok mühim mikdarda 
motörlu v~ zırhlı kuVTetler kulla
nan dti mania tJidd<"tll çarpışmalar 
yapmak adır. J\olodlin Onündc vazi
yet aynıdır. 
Varşova civarındaki carpqma

larda, hlikümet merkezinin kah ... 

..., - . -·. -
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ı\lmanlara mühim aayial verdlrdllı:lerl blldlrUen Leh piyade topçuları 

Lehlerle Almanlar Arasında 
Meydan Harbi Başladı 

• 
Slovakyada isyan 
Başlangıçları Görüldü 

Berlinden tBasler Nachrichten> ga 
zetesine gelen haberlere göre, salAhi

ye!tar Berlin mehalili VafiOV• etra
fındaki harekôtın Alman ordusuna 
ciddt zayiat verdirmesinden endişe 

HARP 
TEBLİGLERI 

raman müdafileri .dıi<ı;manın hü
cumlarıuı kırmı~lar ,.., geri püs
kilrtmü~lcrdir. Kutno mıntaka .. 
sında, prka doi·ru ilcrliyen fırka
lar, kanlı çarı>nimalar )'apmakta

dır. 

[_BERLİN i 
Ordo Ba,,ku

nıandanlıfı teb
lli ediyor: Al

ve Gaibi ınan kıtaah, Pozen 
Pru~ya vilayetlerinde aşağıdaki 
şe-hirltri \sgal etmi tir: Poıtn. 

TJıom, Gneşen, Hohensalz vesair 
mahaller. 

Bu mıntakadaki eski Alman a
r;;u:l~l hernen hemen k;uıtile-n tık· 

rar Almanların t'lfnc grçmiı bu· 
lu:ıuyor. 

'i Garp eeplıeslnde, Sarcemuend ~ 

Ue llernbacıh arasınd:ı devrlyt 
kolları müsademrleri olmuştur. 

12/9 Akşam 
tebligl: Dün 
akpmki leb -

etmektedir. Çünkü Alman orduları 

gerisinde teteler ve münferit Polonya 
asker grupları mütemadiyen teşekkül 
etmekte ve Almanların gerilerini vur
maktadır. 

Polonya radyosunun ıece. ukert 
bareki.t hakkında verdi.il mütemmtm 
malômata röre, Luck şehri, dört kere 
bombardıman edllmiı,Ur. 

Atman hava kuvvetleri, Lublln'de 
ciddi hasarlara. sebebiyet vennlştlr. 

Alman tayyareleri, / Brı.esc, Kovco; 
Zamose ve Siedlee l'lbi hiçbir askeri 
mahiyeti ve ehemmiyet\ olm11an te
hir 'Ve ka~abala.rı da bombardıman el· 
mlştir. 

TAYYARE<:İLER 17 YAŞl!'iDA 

Bir çok Alman taYa) releri müret -
trbatının e!Jr tdilmesl vak'a1arında 

tesblt edlldttl ctbi, tayyareciler, he -
nıiz 17 yaşını reçmf'mlş l'tnc ç0euk
Jardır. 

Alman hava kuvvetlerinin bütün 
tahribatına rağmen. ordunun ve sivil 
halkın mfınevlyah ~ok yüksektir. 
Polonyağ )'rt.lnu. ınuıaffrr olmayı ve 
vat.anı yenidrn imar etmeyi diışün .. 
mektedir. 

Alman kuv ·rtlerinln • 'arev ve Ro• 
iiztrindekl Polonya mudafa.a hatları
nı yarm:ık için büLün teşf'bbü«l<"ri kı
nlmış ve akim kalmı tır. 

Alman Jn:ıtbuatında ('tkan .Olilm t
ıanıarına bakılacak oloTSa Polou:va
da en ('ok ıayiat "ertn Alman kuv -
V<"tlcrlnfn hava kU\'\·etlerf \.'t rırhh 
birlikleri olduita anlaşılır, 
AL~IAN AJA. ·sı. ·ı .. vımDİGİ 

llABERLF.R 

D. N. B. aJan...,1 teblli' ediyor: 
A~ hava ordu~u. Kutno - Lo-

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu'nun 
• 

Verdiği I zahat Müttefikan Tasvip Olundıı 
Ankara, 12 (A.A.) - Bugünkü &"rup l~tlmalnln 

blldlrdill: 

fjkfr ve mütalca beyan f'im.lşler ve hükümetten bir 
çok noktalar hakkında süaller sormuşlardır • 

Cümhuriyet llalk Partlsl Büyük. Millet Mecllsl 
grupu buıriuı IZ/9/1939 ökleden sonra reis voldll 
Hasan ~aka'nın reisliğinde toplandı. 

İlk söz alan Hariciye VekUi Şükrü Saracottu 
l\l~Usin tatil mebdeindenberl cereyan eden siyasi 
ahval ve vikıalar üzerinde ve bugünkü siya~i mesa
illn her safhası hakkında uzun izahat ve beyanatta 
bulundu. Bir çok hatipler aynı mevzuJar üzerJnde 

Bu suallere Hariciye Vekili ve dii:er ala.kadar Ve
killerimiz cevap vermişlerdir. U. Heyf't memleke
tin müdafaa ve emniyeti için olan kararları ve siya

si tedbirleri memnuntyetf' şayan sörmüş ve hilkU
ml'Ue gyup arasında t.:ım bir ~sanüt olduiu bir c1a .. 
ha tezahiır r-tmlşUr. Bükü metin izahatı mütte-fJkan 
ırupça tasvip olunduktan sonra saat 18.45 le tel
seye nlbayet verilmiştir. 

in g i 1 iz R e s m 1 CE p HELER DE 

,Mehafiline Göre v AZ IYET 
"Alman Siyaseti ...... -----------~·

lflôs Etmiştir.,, 
Londra, IZ (A.A.) - İstihbarat ne

zareti bildlrlyor: 
Re8mi İq-Uls mahrillerlnln fikri. 

Görinı'ln nutkunun Alman a.lyase
tlnln ifJUını ıö terdlii merkttinde -
dJr. 

Bitler, yabancı memlekeUere kar
tı bir çok taahhütler almLŞ, takat 
Jınnlann blçblrlnl lulmamıttır. 

Alman bükümeU, •Sulh ve tttel» 
vadelliit Alman mUletinl de aldat -
mıttır. Alman milleti sulba kaVllf
mamıtlır. Clinkü Bitler hükimell, 
bUe bile cebrüşlddel politikası takip 
etmlt ve bu. politika harbi önüne ıe
ııllmes mecburiyet haline ıetınnlıj

tir. Alman mWetl, tere.re de nail ola
mamıştır. Cilııkü bütün dünya, Al -
man bükü.metinin Polonyaya kartı 

ileri silrdüiii •ilı:ayetlerin haksız ve 
esassız olduğunu kabul etmiştir. İn

glllz BaşvekUlnin kullandıtı tabirle 
«Bu ltreoç taktik», biz İnrlli.zJerce 
malüm bir keyfiyet olmuştur, Bu -

günkü Alman hükümetlnln herkesin 
emniyet ve istiklalini tehdJt eden 
ıayrl dürüst bir siyaset takip etmtk
le olduğunu kabul etmlyen bir tek 
Avrupa memleketi yoktur. • j Şa.rk cepheshıdtkl vazi ·tU l'Ö terfr harita 

Eden 
1 Pulonyada ce-

D . k • 1 Şark Cephesi reyan etmekte zyor z: - - - -- - olan büyük 
meydan mnharebesl, Vlstul'Wı car
blııde neticelenmek üserf'dir. 

"İngiliz Milleti Hitle- C•nupla hareki&tta bulunan Alman 

rizmi Dünyadan Kaldır 
maya Azmetmiştir,, 

Eden, radyoda bir nutuk söylem~ 
ve eıcumle drmişHr ki: 

kıtaatı San nehrinin ötesinde bulu -
nuyor. 

Polonyalılar, Zvorlen. Radom \"e 

Lysagorr daiları arasında mevzi al
maya baıı;lamışhr. Burada. en ~aiı 
dort fll'ka vardır. 

Kitnc cı,·annda. Almanlar Lf'h kuv- 1 
vetl rlnl muhasaraya teştbblis et - ı 
mf'ktedlr. 

Günün Tenkitleri 

Alman kıtaatı harp edt'r('k ilerle• 
mtye (".alı maktadır. Varşova Alman 
hücumlarına mukavemet tdiyor. 

DUo reee 
Garp Cephesi Fransız kıta.ata 

.'\iman toprak -
larında işgal ettikleri topraklara yer
l~mekle ikttla etmlşlerdir. 

Elde ~llf'n netlctlerin ebemmtye .. 
tine raimen me\"Z'ubahls olan hare
kit fer'idir. Bw1un en ban:r. '1LSh 
şarkta l'enlt bir cephe üzerin.de l'a
yrt sarih bir terakki kaydf"CIHml, ol
macııdır. t.ıaanıafi bu harrkAtb nıez· 

(Ark ı 3 Uncu oyf da) 

Erenköy Ve İç Erenköy Halki 

]iğde tasrih edilen cephede ileri 
hareki.tı devam etmektedir. Düş
manın bilhassa topçu kuvvetleri 
ılddetıe mukabelede bulunmakta

dır. 
davs ve Krosnienzies - JJobal - Jos- \ 
tynJn civarında. tahll4ŞÜt etml.ş bula-

Arkası 3 üncü sayfada) Leh orduları Kumandanı Smiı"li Rldz; 

- Buıün arlık ıerl ·e doi{ru &it - J 

miyeceğlz. Bizim Alman mllltti ile 
hiçbir kavgamı:ı yok•ur. Fa.kat, nazi 
rejimi, bütun tazyikleri, :zulumlerl 
ve lıiyanetlerl Ue bu dunyachn k.aJ
dırıJmadıkea, de,-amlı lilr sulhün te
aL~i fmk.inı m('l"Cut delildir. Bu me -
selede uzl· ma. iınk!nı olamaz. Biz, 
t.cca,·tiziln kirh ,.e ınf'nfaatli bir iş 

olm:ttlıiını &0Stf'rmek i<'ln müc:ıdele

)'f' k. rar l'trınl bulunu:voruz. :\iman 
millf'li 11ur sını iyice aulamahdır ki 
fnc-iıtrre, bu hf'd('tfne "a ıl olunf"u:ra 
kadar bu mueadf'lestne de\·ama az
mttml tir, inriliz mllletl, dünyayı 
BUlerizmden ,., llitlerlzm'ln ifade 
ettlfi hf'r lf'Yd«"n ttmlılemek Jçin, çok 
usun dahi olsa sonuna kadar barbet
aıt-ie .hazırdır. (A.A.) 

Sezakf"tin timsali kimdir, bllml)·o
rum amma, yf'ryuzünde Erenköy ve 

İferenkoy saldnJerl kıular nazik, ter
bJyelt insanlar göremezı;;inb:. Bani 
drrlf'r ki. yrryüzünün <'il . ahırlı in

aanı da Eyüp Peypmbrrmiş. Eren
kOy ve içcrenköy sakinlerintn yanm
rum 1a!}adı. Tren, Erenköylüleri bJ
hammülsüz kahrdı. 

F.renköy ve İçcrt·nköy halkı sene• 
Jerdenberi yoldan mahrum. elrktrik
ten mahrum. nakil vasıta.'ilmdan mah
rum ya adı, Tren. Erenkoyhdere bi· 
raz kurtardı, elektrik ancak evlf're 
seldi, yolları i!M": l'('('en senedenbt'rl 
yapılmata başladı. Frenköylül'r ce• 

(Arkası 3 Uncil sayfada} 

S.ELAl\Iİ İZZET SEDES 
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Hatıratı Yazan : M. M. Grupu 
f"'lüfettişi Emek 1 i General 

Reisi Eski Topçu 
Kemal Koçer 

- -===== 

Vapur Sirkeciden Hareket Edince, Büyuk
derede Kontrol Edileceğini Haber Aldık 
Kim ne ıs.erse yapsın, biz _şı

mize devam etmeliyız. Hayal iıı 
lusarına lU.zum oktur. İo; pr Jt(
ramı !uç Cı ğ şmeınıştL Nihay~t, 
bu çarpık vo.. ardan gid· nler, 
çıkmaza diı tuler ve ayrılmaya 
mecbur kadılar. Bı. hareketler, 
gru. u ve le ·, a 1 ?.ay.[ duşiır
me~ şovle duı .... n, kuv ·E endir 
di. 
Bır zat, Bey~ lu semtll'.lae te1 

kilatı baltalıyabılecek teşcbbii>
lere koyulmuştu. Va de ıraat
hanesinde kendisile ank:ıldı. Bu 
zattan cephane götüren vapurlar 
dan birısinı söylemesi .stenseydi, 
adını bııemezdi! Müdafaa teş -
kUıtına ıse hiç yanaşmamıştı. 
A~ık, yalnız siyasetle -ujtraşır ve 
oradan beklediğı menfaatler de 
vardır. 

K. K. menfasından dönünce li 
derl.i(e heves etıni görÜıI!üyordlL 
Veznecılerdeki bir evde lıitfen 
Mehmetle beni kabut edebilecek 
lerıni bildirdiler. Bız ondan teş
kılii ı a dah 1 olmas.n•, bu surete 
memlekete hızmet etmesini di'e
yecektik. Tefr.kanın zarar verece 
ğini zaten kendısi bılirlerdi. 

Muayyen saatte ziyaretlerine 
şitaban olduk. Bulundukları oda
nın yanındaki odada bekleme
miz ihtar edildi. Zaman geçtik
çe mevki:mizin de ehemmiyet de 
recesi an.aşılmak istendiğıni dü
şunmüyor debıldik. Geç vakit, 
bir kahve geldi, içtik. Huzurda 
kahve ıcmek te galıba türesizlik 
ti! Bu kabul tarzını tahlil edebili 
yordum. Bıze ilk önce: 

cSen mi kaldın, ey efendi, dehre 
vermekçin nizam. 

Diyebılirdı. Arkada b'r tarih bı
rakmı.ştı. Tarih, karanlık ta olsa, 
bir tarihtir. 

En az yarım saat sonra şeref
mesule nail olduk. Makat iıstün
de, bağdaş oturuyor, her cümle
sinde bir defa da nargilesini çe
kiyordu. 

Ziyaret sebeb·ni arze!tim. Mü
racaatımın bir emre de müstenit 
olduUtınu söylemeyi unutmadım. 
Esasen, resmi bir mecburiyet te 
olmasa. ziyarete nasıl yeltenebi
Iirdik. 

Buyurdular, ki: 

1 
BÜYÜKDEREYE KADAR 

BİR GEZİNTİ 
Bazı vapurları BU.yükaerede 

ikinci bir yoklamaya da tabi bu
lundJruvorlardı. Bir gün harp 
mau.det r.le yüklü bir vapuru -
muzun burada yoklamaya ma -
ruz kalacağını, \'apur 3irkeci -
den hareket etliğı anda haber 
verdiler. Hakkı, bizim Büyükde
rede bulunmamız hayırh olaca 
ğını söyledı. Bir dostumuz da ora
da bulunacaktı. Ben, bir motör
le vapııru craya kadar takip et
memizı istiyordum. Haklu, bu 
yolda hareketin d.kkati celbede 
ceğ'nde ısrar etti, denizcidir, bel
ki de öyledir, dedım ve dedığini 
kabul ettim. Sirkecide ace.e bir 
otomobil tedarik etti. Kışın, bu 
uzun yolu otomobilin alıp alıru
yacağını da düşünmeden hare -
kete geçtik. Hava rüzgarlı ve çok 
soğukılL Her tarafı delk deşik 
bu otomobil, bize, tehlike değil
se bile, bir hastalık vadediyor 
du. Hakkı, denizci ve dayanıklı
dır. Ben, onun kadar mukave -
metli değil:.m. Şişliyi geçerken 
de otomobili değiştirmeyi hiç dü
şünmedim. Dili;ünemedim, ki ak 
şanı karanlığı çöküyordu, bu tı 
kır bızi düzlerde terkeder! Şehri 
arkada bıraktık. 0:.0mobil salla
nıyor, duraklama!ar yapıyor, can 
sıkıyordu. Bu havada ve bu va
kitle yo'.da kimseye de rastlan -
mıyordu. Şehirden biraz uzaklaş
tık, lastiğin biri patladı: Stop! 
Tamir ltti, biraz yürüdü. Karşı
dan bir otomobil ç;ktı ve b:z; gö
rünce durdu. İçindeki'.er Ömer 
Farukla Faik. Genç talebem, te
ferrüçten, hem bu vakitlerde hoş 
!anmayan bana: 

- Hocam, nereye, bu otomobil 
sizi götürmez! 

- Biz de bir gezinti yapmak is
tedik. 

- Hayır, belki çok uzaklara gi 
der ve geç dönersiniz. Benim oto 
mobıli takdim edeyim. 

- Teşekkürler ederim, zahmet 
buyurmayınız. 

Ptısif Korunma' Belediye Esnafın İhtikar Yap
Hazırlıkları madığını T esbit Etti 
Sona Eriyor 

Şehrimizde Yeni Sığınak
lar Yapılması Kararlaştı 

Pasif kocı; nması yolundaki ha
zırlıklar lerleınıştir. Bir müddet 
şehrimizde kalan Dahiliye Veka
leti seferberlik dairesi müdürü 
Hüsaınettin İstanbulda vıleude 
ı:etırilecek sıgınaklar ve tehlike 
anında alınacak tedbirler etrafın 
da uzun boylu tetkikler yapmış
tır. Yakında icraata geçi'ecektir. 

Tetkikata nazaran ahşap evler 
le dolu semllerdeki halkı barın
dırmak için ihtiyaç nisb_etinde bu 
civarda mü!eaddit sığ,naklar ya
pılacaktır. Pasif müdafaada ah
şap evlerdeki halk kat'iyyen ken 
dilerini müdafaa edemiyecektir. 

Resmi dairelerin alt katların
daki sığınakların inşasına der
hal bas!anacaktır. 

H?.'kı zehirli gaz hücumlarına 
karsı mücehhez bir hale koy -
mak için bir müddet evvel yapı
lan zehirli gaz kurslarına tekrar 
başlanacaktır. Ay başından ili -
haren her kazada müteaddit kurs 
!ar o'acak, halk bir kere daha kurs 
tan geçirilecektir. 

---<ıO---

BELEDIYE 
~ -
Alınacak Arsa Ve Binalar 

İstim'iık muamele,;ine başlanan 
veya istimliık muameleleri ta -
mamlanmış olan emliık ve arsa
ların satın alınmasına karar ve
rılmi ·tir. 

Sular Müdürü G'tti 
Sular idaresin;n barem cetve

lıni \•e kadrosunu tasdik ettir -
mek üzere dün a~am umum mü 
dür Zıya Ankaraya gitmiı;tir. 

Pasif K()runma 
Vali ve Belediye Reisi Pasif 

korumada şe!J;r suyu tesisatının 
ne şekilde korun ula cağını tetkik 
etmiştir. 

Et Nakliyatı 

Trikotaj Ve Çorap Fabrikatörleri Ham 
Madde Mese!esi Üzerinde Görüştüler 

Belediye , yiyecek ve içecek fi- ı 
atları üzerindeki tetkiklerinde es 
naf ıı ihtikara sapmadıgını tesbıt 
etmiştir. Yakında bu hususta mec 
lısten çıkacak olan kanunun ve
receği salahiyetten ;stifade ede
rek beledı.ve şehrimizdeki eşya 
ve yıyecek, içecek !·atlarını esas 
lı şeki'.de kontrol edebilecektır. 
Buğday fiatları düştüğü için be

lediye ekmek f atlarını düşürmek 
için bir iki güne kadar karar ve
recektır. Ekmeğin nekadar ucuz 
lıyacağı Ankarada bulunan iktı
sat müdüriı İstanbula döndükten 
sonra belli olacaktır. 

TRİKOTAJ VE ÇORAP 
FABRIKALARINDA 

Trikotaj ve çorap fabrikatörle-

rinden mürekkep bir grup, dün 
Sanayi Rrliğinde toplanarak, ham 
madde ve yedek alet meseıe:eri 
üzerinde göıjişmili;lerdir. Bu gö
rü~meler neticesinde, 31 Ağus -
tostan evvel Almanyadan, güm
rüklere gelmiş olan iplik, sun'i i
pek, yün maızeme gibi madde
lerın çıkarımasına müsaade cdJ 
n-.csi, t'caret voka etinden rica e
dilmektedir. Vıikıa bedelleri öde
nen ve 31 Ağustos akşamına ka
dar gümrüklere gelen malların bir 

1 
kısmı, gümrüklerden çıkarılmak- 1 
tad;r. Dlınkü toplantıda fabrika
törlerın arzu ettikleri, bedellerı 
ödenmemiıı fakat k• erinıı. muame 
lesi ikmal edılmıı; olan malların 
gümrüklerden çıkarılmasıdır. 

EKONOMi 

Fabrikatörler Toplandı 
!ADLiYE 

Dün öğleden sonra, Yedikule 
derı fabrıkatörieri sanayi birli
ğinde top'. anarak, beynelmilel va 
ziyet dolayısile nereden ham mad 
de tedarik edecek.leriıii müzake
re etmişlerdir. 

Bundan başka muamele vergi 
sinin tecili için, Maliye Vek31e 
tine 11'\i!§terek bir istida verilmiıı 
tir. 

Piyasa Fiatları 
Piyasada zah're fiatları, yine 

normal bir seviyeye gelmiştir. 
Yalnız zeytin, zeytin vağ, sabun 
fi.atları yine eski mevkiini mu
hafaza etmektedir. Ticaret Oda
sı, bu gibi malların neden ucuz
lamadığını tetkik etmiş, Ayvalık, 
Edremit gibi mıntakalardan İs
tanbul piyasasına az mal geldiği 
neticesine varmı.ştır. 

Türk- Fransız Anlaşm&sı 
Türk - Fransız anlaşması ala 

k.adarlara haı.tı bildirilmemiştir. 
Yalnız gümrüklere dün teb'.iğ 
edilen bir emre göre 2/7000 nu
maralı kararname mucibince bir 
çok madden in Fransadan kliring 
usulile ithal ed'lebileceği bildi
rilmiı;tir. 

--<l()O--

Gözünü Oymuş 
Dün ağır cezada enteresan bir 

göz çıkarma davasına başlan -
mıştır: 

Yakanın suçluları Ortaköyde 
oturan Mehmet Ali ve 3afidil i
simlerillde bir karı kocadır. Da
vacıs, da Osman isminde bır bak 
kaldır. 
İddiaya göre Osman Mehmet 

Aliden alacağı olan 30 kuruşu is 
temi ye gitmiş, bu esnada da a
rap bir kadın olan Saf idili banyo 
vaparken evinde çırı çıplak gör 
mq '.ür. Biraz sonra eve ge1en 
Mehnıet Ali bunu işitince hemen 
Osmanın üzerine çullanmış ve: 

- Vay sen ben:m karımı çıp 
lak gördün ha! O gözlerini oya
r.m. 

Tehdidile ve karısının da yar
dımile Osmanı tutup ~ünü çı 
karmıştır ... 

Muhakeme; şahit celbi için baş 
ka .::ine bıralulmıştır. 

--<>Oo---

Ml.IT EFE RRIK 

Gönüllü Çakler 
Harp üzerine Çekoslovakyadan 

firar eden 13 Çek genci dünkü 
konvansiyonel trenile şehrım!ze · 
gelmişlerdir. Bu gençler buradan 
Fransaya geçecck;er ve Alman -
yaya karşı harp edeceklerdir. 

• 
I sviçreden 
Semplon Eks

presi Geldi 
lsviçred~ Bulunan İki 
Mebusumuz DaGeldiler 

İsviçre hudutları kapalı oldu -
ğuruian bu memlekete uğrayamı 
yan ekspres ;ık defa dün sabah 
İsvicreye de uğram.ş olarak ge'.
mi,tir. Yo:cular arasında Ccnev
rede Mıiletl~r CcmiyeLnın müza
heret kongresine i~ ir.'ık eden Gr
du mebusu Ahmet İhsan ve Bile
cik mebusu General Besım Ömer 
vardır. Ahmet İhsan beyanatta 
bulunarak demiştir k': 

•- Müzaheret kongresi, mer
kez heyetinin kararile bugünkü 
şartlar yüzünden tehir edildi. Yol 
da gelirken her tarafta kolay ık 
gördük. bilhassa İtalyanlar Türk 
dosLuğuna çok ehemmiyet ver
diklerinı söyled:ıer. İtalyanlar 
kat'ıyyen harbe g;rmek istemi
yorlar.•· 

----uo----

ÜNUVERSITE 

Askerlik Ve in o lap 
imtihanı 

Tarihi 

Üniversite; askerlik ve inkı -
lap tar:hi ;mtihanla rna 21 ey -
lıilde bas anacaktır. İnkılap tari 
hi imtihanı yalnız ayın 21 inde 
olmak üzere bir gün ~ürecek~ ir. 

Askerlik dersleri ise 21 Ey lı11-
den 21 ilkteşrine kadar devam e
decektir. 

---000--

PO L l S 
'------

Tabanca Atmış 
ıBeyaız;tla oturan kunduraçı 

Mehmet odasına, tal;ıanca ile kur 
şun sıluldığını iddia etmiştir. 

Bunun üzerine kend sinden şüp 
he olunan Mürü vet isminde bir 
kadın y;ıkalanmıştır. 

Yaralandı 
Salıpazarı aıçıklar:nda demirli 

duran Habeş vapurundan ·tütün 
tahliye etmekte olan tahmil ve 
tahl ve amelesinden İsmail, dün, 
sapa~dan kurtulan balyalardan 
birinin altında kalıp yaralanmı.ş 
tır. 

- Biz, sizin işlerinize kendi t'* 
kil.ltımızla yardıma hazırız. Bize 
her müracaatta kolaylıklar gö
rebilirsiniz. 

Dedim, aynWılar. Bıraz sonra 
öteki lastik te patladı. Karanlık 
ta çökmuştü. Tamir uzun süre -
cekti. Her ihtimale r'ayeten yo
la devam ettik ve şoföre bizi yol 
da bulamazsa karakolhaneye ka 
dar gelmesini söyledik. 

Beledive et nakliyatını kendi 
uzerine alacaktı. Nakliyat ;şinin 

altı ay müddetle bir şirket tara
fından yapılması için tetk;kler 
yapılmaktadır. Altı ay sonra bu 
i~ esaslı bir sekle bağlanacaktır. 

lngiltereye Gonderilecek 
Mallar 

----oOo-

M AA R l F LI AN 

Nereden kuvvet alıyordu? İt
tıha• ve Terakkinin fedakar ele
man'arı biz mle çoktan iş ortaklı 
gı etmişlerdi. Kitabı hayatını çok 
tan kapamış olan bu fırkamn h -
la s vaset yaı:ıan r le b zim hiç
bır mı da olamazdı Naza
n a h ten sşyılan movzıi te
,şt kku i cm mutevazi mesalsile de 
yu ına hınıc eti ğme '!ima -
d vnrd: Ona müracaat, ondan 
ı 3-ı rlan kuvvet al -

k · ·r. de· ldı. Mütalea serdet 
mı' Bu, hadnaşmao..ık ol

m ı ıydı? Zaten kahvenin dı-
ş rıda verıbnesi, huzurda çok ka 
1 namıyac:ığını ıhlar edıyordu. 
K· mul.lkattan sonra ayrıldık 
v a ınan vazifeyi ifa etmış ol
duk 

lk.nci bır zı_varet yine mecburi 
idı. E. nın del1ılel!le merhumla 
muliık.i olduk. Siyaset, deği:ıne
mişti. Bız, bu cephenin de çıka
racağı engelleri gözde tutmak şar 
tıle, yolumuzda devam ediyor -
duk. Esasen o siyasi muhitle bi
zım temasımız, nazariyemce, fay 
da \E'rine zarar verebilirdi. 

(Arkası var} 
Hayvan Sergileri :" ...................... : 

i 
ı .................. ı ı Vi'ayet hudutları dahilindeki 

ı SORUYORUZ! ı ı hayvan. ergi erı bu sene geçen 
seneKındcn daha miıkemmel ol-

ı : .................. : ı n• ·· K ıvlun ~z s ıg lerde giir 

i Gürültü İle f ı ~~\" r~ lı .d~~h~1~okh:~"~~ 
ı Mücadele ı ın ı _ <>o<>· 

i Nlf&nl:ışında Nuri imza ·ile aldı- f D EN 1 Z 

ı tımız deklupta denlllyor ki: ı D • il Ud"" [j G ld 
1 - Gurülhi ile mücadele son SnlZY!l arı ' Ur e 1 
ı cünlerde ı-e\'fedl «aliba. Zira sa. ı 
ı balım 6 a,ından itibaren beycirlcr, ı , 
ı arabalar, aahcdar ıürü.ltu ile ı ; 
ı sokaklardan l'eelyor. Bunu yalnız : 
ı bizim mıntakaya alt zannetmh;tlm. ı 
ı Fakat ba!,:ka yerlerde de var. Dün : 
t l'ece 11 buçukta evime dönüyor- ı 

dum. Arabaların l'İ.lrultüsimden 

ı Beyoflu caddesinden ceçllmlyor - ı 

i d~ ı 
Bu okU.YUcıımımuı tlüyeUnln ı 

ı doiru olup olmadıiını alakadar - ı 

ı !ardan ı 

f Soruyoruz ! f .......................... 

Ankaraıla tıu: nan Dcn..zyolla 
rı umum münılrü İbrahim Kemal 
Baybora dun eh• mıze ıfönmuş
tür 

Akdeniz Seferleri Başladı 
Bugün i'k olarak Akdeniz li

manlarına yolcu seferleri başla
yacaktır. 

Yelkenliye Çarptı 
Karlıtepe motörü Haydarpa

şa önlerinde demirli bulunan Hü 
daverdi yelkenli motörüne çarp 
mı~ ve velkenlinin kıç iskele am 
barını parcalamıştır. 

;--ıl EDEBi ROMAN: 13 lı---••[ sızlıktı. Sevilen bir kadın.ı bo
yun eğmek te acizdi. Yer yüzün
de aciz bir erkekten daha gülünç 
bir mah.ı1k tasavvur edilebilir 
miydi? Karii Bir Kıs Sabahı l 

1 Selami İzzet - Mefharet Ersin ıı----1111•1 
Galıbin yanında arabaya doğ

ru ı erlerken bugüne kadar ya
d !(ı., b' lmedi.ji. görmediği 
nı bir aleme gıdiyormuş 

hı kı:p ldı 
Arabada yanyana otı.;rdular. 

G üizgınler aldı, Pakize he-
t an J s rd : 

Ct: ık çıftlığındekı ko kü-
ı:~z kı bir köşk ür değil mi?. 

Evet, temelleri yüz senelik
tır. fakat kö k yarım asır evvel 
ynpılnıı.ş. Öyle sarnıçlan var ki 
gorul .1ege de er ... Her biri bi -
r r , Jhz "l... Eı:t:r yaraırazlık 
e mez. us.u ot..ırursanız sıze mah 
z ri ııösterırım, yok eğer ya
ram.:zlıi< edersenız sizı mahzen
i rden bırıne hapsedernı .. 

rağmen sesinde bir küstahLk, ta 
hakküm ifade eden kaba b;r a
henk vardı. Üst perdeden konu 
şuyor, tıpkı Adadaki gibi. !'akı
zeyi hiçe sayıyordu. 

Fakat bu tahakkümünde, bu 
küstahlığında gene cana yakın -
lık vardı. Galip kadwı erkeğin 
dununda gorıneğc alı ku
d;na ehemmiyet vermeme,. pren 
sıp edinmişti. Onun için kadın 
bir gönül eğlencesinden başka 
bir şey değildi ve ancak gtizel -
lik karşısında hayran kalırdı. Fa 
kat bu hayranlıjp. da kadın:ı 13-
hakküm etmesine mani değildi. 
Hem esasen ona göre sevilerı ka
dın tahakkum edilen kadın de -
mekti. Sevilmiye layik olmıyan 
bir kadına bo un egmck mana-

- Herhalde Ç!ftliği de, köşkü 
de çok beğeneceksiniz. 

Hükmü kari ıdi. Galibin bu 
magruı· eclası. bu üst perd<den 
konuşması Pak zeyi bir yandan 
öfkelendirirken, bir vandan :ıa 
teshir ediyordu. Galibın ...,.,kı~ -
lan. Pakııenin güze:liğ'nı okşu 
yordu. Galip, Pakizenin güzelli
ğine ha\'Tan oldu{(unu her hali 
ile ihsas ediyordu. Fakat gene 
her halile kibirli, servet sahibi 
Pak.ze hanımefendiyi hiçe say 
dıgını anlatıyordu. 

Ga ıµ harikulade guzeı Pak ·ze 
ile konwıurken hakikaten cana 
yakın bir erkek oluyordu, fakat 
böyle konuştugu ıçin de, Pakize 
Hanımefendiyi kale almad jp.nı · 
be.li ediyordu. 

Pakize Galıbin bu haline çıldı 
rıyor, ıçinde bir isyan dalgalanı
yor, arada bir kan başına sıçrı
yor, fakat buna karşı bır şey ya
pamıyacağını, yapmak isteme -
digini anlayınca, kızardığını gijs 

Ankara. 12 (A.A.) - Ticaret 
vekaletinden: 

1 - Bundan böyle Fransa v~ 
Polonya harç olmak üzere her
hangi hır Avrupa memleketın -
len t iltu • sevkc-lilen c ya, 
Ingı z \o o osu ır.akJın ar ta
r f n ' lecek bir . en ·e 
vt; l,en.aa. chad. narnPsı n 
h z bulunmadık a İng 1 ereye 
.thal ed.lmivecegı a:akadar ma
karrlar tar f.n:fan bild rilrr.i ir. 

2 - İngı.tcreyc m l!Önd ·ı· -
mek isteyen ihrac tç !arın kcn
dik. •ne bu Şt'ha<letnamc sistemı 
hak o e raflı malumat verecek 
olan en yakın İngilz konsoloslu
ğu-a muracaat etmeleri tavs,ye 
olunur. 

---o--

Olümden Kurtuldular 
Akbıyıkta oturan Orhan ve 

Saim isimlerinde iki arkadaş Hik
met isminde bir kızla sandala bi
nerek ~ezmek istemişlerse de, 
sandal akıntıya tutulduğundan 
Burgaz adasına çıkarmış boğul
maktan kurtulabilmişlerdir. 

termemek için başını öbür yana 
çeviriyor, önüne baluyor, hidde
tini teskin ediyordu. 

Adada da ayni şe_v olmamış 
miydı? O gece de Galibe kızmış, 
öfkelenmi•. isyan etmek üzere 
iken hiddet'ni vatıstırmış, onun
la gıize" güzrl konuşmuştu. 
Bu~ün.se onun e\·ınc misafir 

gid \ordu. Kendi isteğ; ile Gali -
bin hükmü altına gir.\·ordu. İti
raz hakkı var mıydı? .. 

- Beğer.eceğ'm muhakkak. fa
kat o bahsettiğiniz, mahzenler ... 

- Uslu oturursanız korkma
yınız. 

- Şu halde uslu oturmaktan 
başka çarem yok. 

Bir müddet sustular. Galip bü
tün dikkatin1 huysuz Hayduda 
ba.c: amış, afacan kısıngı idareye 
çalı..;;ıyordu. 

Arabaya koşulmasını bir tür
lii hazmedemiyen •Haydut. do
lud'zgin koşuyordu. Bir aralık 
Ga! p gülerek Pakizeye doğru e
ğildi: 

- - Bir çıtırtı duydum Hanıme 
fcnd, sakın belkemiğiniz kırıl -
mış olmasın' 

Pakize ı:?ülümsedi. kulaklarını 

Başmuali mler:n Toplantısı 
Başmual:imler dün yaptıkları 

toplan .da bu yıl i'.K oku !ara ne 
kadar talebe alınacagını, talebe 
sıra adetiPrini ve sınıf adetleri
ni konu,mu lardıı 

1 RA. ·sız GAZETELl:Rİ DE 

DÖRT , YtAYA bmi 

Dün elimize relen J:~raıısıı gaze
teltrinin de dort sayfa olarak inU
tar ettiiinJ côrdük. İngiltere. Fran
sada da kafıt sanayii ihtiyacı ka.r
şılıyac:ık derecede delildir. Kağıt 

stoklarım.J2, gUn geçtikçe azahyor. 
O halde vaziyet ne olacak?. Gaze
tt", bilhassa harp halinde, daha çok 
15.um olan zaruri bir ihtiyaç mad
desi haline clrer. 

Bizim, İz.mitle bir kii1t fabrika
mız vardır. Fakat, bu fabrJkanıu, 
l'azetelerin kullandığı kiiiulı ya
pıp yapamıyacağmı bilmiyoruz. 
Herhalde, İzmit fabrikamız. bizim 
de ihtiyacımızı karşılayacak şekil
de, vazifesini yapacak bir zaman
da bulunuyor • 

dikmiş, boynunu germiş, gemi 
az:ya almış, pür hiddet koşan 
ata, taş'.ı yollarda yalpalayan a
rabaya baktı: 

- Bu gidişle olacağı o galiba! 
Dedi. 

Galı!) şakayı bıraktı: 
- Yanınızdaki demiri sıkı tu

tunuz. 
- Korkmayın. 
Pakıze o zaman, farkında ol

mada" tehlkeli bir araba seyra
nına çıktığını anlıyahildi. Gali
bin bütün kuvvetine ve .ııayreti
ne rağmen, kısrağın elinde oyun 
cak olmu~lardı. Haydut arabayı 
bir cevız kabuğu gibı sürüklü -
yordu. 

Pakize, korkusunu gidermek 
içın. laf olsun diye dedi ki: 

Kun etli hayvan ... Siz de 
güzel kullanıyorsunuz. 

Sert başlı bir hayvanı ara
bada ~ullanmak zwktir. Ben 
çoktanberi araba kullanmadığım 
için bu zevki unutmuştum .. 

- İşte bugün tattınız ... 
- Evet, sızın sayenizde. 
- Yazık kı. kannızı bu ze\·k-

ten mahrum bıraktınız .. 
Pakize bu"u birnz acı sö; le-

lskendron liman T eşi<ilAlı 
Lıman işletme i umum müdür 

muavini Hamit Saraçog u İsken 
deruna varmış ve yeni liman ,ş
letme ı teşkilat.,_. kurmaga baş
ı rı.ı •r 

Kt ÇfK ('\PTAKİ 

İIITIKARl,AR iÇi,. 

Her zaman alışveriş ırtiftımiı. bir 
ktar dtikk;inından, evvelki cim. 

lıraş bıçafı almak istedik. Birkaç: 
..ıesinln bir araya sanlmasmdan 

baret olan küc;-UcUk bir pakf'U i

ln. yıllardır vt>rdıl:imb: ucreU ö
derken, aktar yü1ürnUze baüh: 

- Beş laırw daha, dedi, ııaba
laştı .. 

İşte sh:e, kli(!ücük bir ihtikir 
nümunesi! Buyü.k tüccarın ihüki
rını önlerken, halkın daima ve her 

l'ÜD temasa geldlği lı::iıçük esn.alm, 
mahalle bakkalının küç-ük capt.akl 
ihtikirına da mini olmak li.zun
dır. Bu ~ te belediyenin üzerine 
düşü.yor, u.nnecllyoruz.. 

ŞÜKBÜ AHMET 

di. Fil vaki Galiple arabada yal
nız kaldiğına memnun olmuştu. 
Fakat içine korku girince, Pey
manm beraber olmadığına üzül
dü. Neden? Bunu tahlil edemi -
yor, gözlerini attan ayıramıyor, 
bir yandan da sıkı sıkı demiri tu 
tuyor, kalbinin çarpıntısını dın
liyordu. 

Acaba Peyman olsaydı Galip 
bu araba seyranından vazgeç -
mez mıydi! ... Herhalde atı zap -
!edemediğini an!ayınca durur, 
inerler, başka bir kira arabasına 
binip giderlerdi. .. Amma Galip 
tehlike sezse bunu gene yapar
dı?. Yoksa yapmaz mıydı? .. Pa
kize ile yanyana olmaktan fera
ğat edemediği için.Jıer tehlikeyi 
göze aldırır mıydı?. 

Hem Peyman neden gelmemi -
ti 1. Acaba krndisını kaı 'lamak 
mı ıstemem"şti, yoksa atın huysuz 
!uğunu bildiğı için mi arabaya 
binmemişti?. 

Böyle olsaydı kocasını da bırak 
mazdı ... Belki de bırakırdt. Gü
zel bir kadını karşıladıgı için 
hiddetle ka~ık bir kıskançlık sa
ikasile bıralurdı ... 

(Arkası var) 

l#'lJ~] 
Harp Ahvali Önünde 

Türkiye 
Şark cepheslndekl harpte, Lebla -

tan ordusunun, kanrlaşlırdıtı muda
faa haU.uıda &u.hmmuı keyt17eli bahis 
mevzuu olma.kıachr. Garp cepheşwde 
ise, in:Utere ve Fransa ordusunun 
geniş ve t.ını hazırhıiı bitmemaş ol -
duiwıclan, bÜJ'ult laarrw: lçm istik
ıafl.lr devam elmekt.edir. 

Darp cephelerinde vaziyet bu n1er
kezde iken, Sovyetlcrın, :\Ioskova, 
1.A!nınl'rad, Beyaz RU3ya havah:,ııuten 
başhyarü, khtstan ve- Romanya hu
dutlarına kadar uzayan arı.zıdı: sı~.w. 
altına aldıkJ..ırı ku\·veUeri. l'UP ,.,, 
cenubu tarhı huduUarına sevk , e 
tab.şid eyledikleri anlaşliJyor. Buna. 
mukabil Ronı.ınya huk umetı. yauu.1 
Sovyet, Lchı .tan ve Aımanyadao l'C

lecek hucum \'e tehliketerın ~uya.
bileceği arazide dr-tıı, cenupıa bul
pristanla olan hududunda dahi ruu
d.ataa tertibatını alın.ık gayesüe yeni 
kuvvetleri talıfide devam eyJiJor. 

Btitüıı bu ahval, aı.;keri hareketler, 
Or.a ve Garbi, Şarkı Avrı.;.ı>aya ait 
olup, BaJ1'.anla.rı doğrudan ata.kadar 
edecek hiidJ.seJerle kar;ıılaşılmaınim
d&n, hükumetçe alınan ihtiyati ted
birlere ratmen, Türkiyeyi harpten u
zak bWli.ıı<iurmakr.aaır. 

Askeri hareketler \.'C hıidi:seler a
n.swda, blWathkla sebatı ih.:, BaJ .. 
kanlarda sulhun muhafazasını temin 
elmif olan faşist İtalya bukılmelwın, 
evvelce YKPhiı ve netic(."Siz kata 
muharip htikumetıeri uzla.'l'urm.a fa
alleyetine yeniden başla.ıuış oıduj'u

na dair Amerika kayn;.klarmd4D ha .. 
berler celmektedlr. 

Bu haberlerin ııhhati, başka taraf
la.rdan henüz teyit edilmemiş ise de, 
İlalJ'anm Bertin oefiri !il. Allolilıo
nwı Mareşal Görlııc ile muükatı. bu 
zatın, Lehistan cephesinde bulwıan 

Der Hıtlerle konWJmaSı, yüksek rut
beU bir İtal7an zabitinin de yine cep
he7e Nazi Almanya bü.kômeU rei:;f 
ile konuşmaia l'ilmeU, Roma hii.kia
metlnio Paris ve Londradakt elçderi 
va.sıtasUe nezdinde bulundukları hti· 
kümeUere l'tlusolinl namına 7aphkla
n mlıhlm tebUfal, Fransa BaşveklU
nin, tayysre ile Parlse l'itmiş olan 
Roma sefiri ~ı. hansuva Ponse'Jl 
kabulü, Papa mümeulll ile müli -
katı, Jap0nyanm Paris mümessili ile 
l'Öril'fmesl, İspan7ada Gener&l Fran
co hüJı:;ümeU nezdinde murahhas Ma
reşal Peten ile tem.asları, uzlaşhrma 
faaU7eUerine, cenlş ve sizli ölçüde 
devam ohınduiuna del.ilet eyler. 

Sinyor Musoli.nl, Papa, General 
Franko ve Japonya l'ibl hareketle, 
Anti Komintf"rn paktın muhafazası
nı, nazi Almanyanm yaptıtı dönekll
it ve bo.ıgu.ncuJutu düzeltmek, bü -
7ük demokrat devletlerle harp ya
pllm..asına mini olmak mak adına , .. _ 
sıl olmak düşüncesile hareket eyle
mektedir, diyebiliriz. 

l'tluvaffak olunacak mı? Devam e
den harp durdurulabilecek mt? l\olü.s

bet ihtima11er P€'k zayıf olmakla be
raber bu ciheti. yeni t t"bbüslerln 
vereceği neticelerle anlıyabllirl.z. 

TiJ.rkl;renin dış. i(! vaı.i7eti. alaka
dar ve nıuharlp dcvleUcrJe , kom~uJa
Til<' dostluk münasebetleri, samlmı 

rabıtaları, askf'ri ve ikhiadi bünyesi 

sağJamdır, tehllkf'lcrden masundur. 
Ba \'ekil, l\lecr teki nutkunda bu 

Jıakikatıeri f:ıfsilen \'e etrafilc izah 
eylemiştir. Bqwıün 'e yannın her 
türlü hiidiseJerJ kıııtısında yurdumu
zu ve milletlmizl emniyette ıorebill
rlz. BllmeUyb ''e unutmamahyız ki, 
bugün Turklyl'yi duirudan tehdit ve 
alakadar tdl·n hadi el rle karşıl.ışmış 
halde bulunmuyoruz. 

HA.'>IİT Nl:Rİ IBMAK 

Yeni Vazitemiz 
llaşveklllmhln Büyük MIJJel Mec

lisindeki beyanatı bütün kalplere ra .. 
hatlık ve ruhlara sal&betll bir iman 
venll. 

Bu beyanatta, kafamımı içindeki 
bütün suallerin cevaplarını dolam .. 
haçlı kelimelerle değil, tam bir vu • 
auhla ve bütün kuvveti lle buldok. 

Artık ne muharip devletlerle veal· 
JTetlmlz, ne de vu veya bu komşu hü .. 
kdmetle olan siyasi durumumuz hak .. 
lı.mda tereddüdümüz yoktur. 

Hidiselere hakkından, kuvvetinden 
emin insan cözıiyle bakıyoruz. 

«Biz burilnkü harbin hariclnde)·ix. 
Almış olduğumuz askeri tedbirler an
cak lbfüal ledblrlerdlr .> 

Millettn: memleketin ve ordunun 
kuvvetine, kudretine, varhiına cü -
venen hüküm'!'tlmlzin ve onun başın
daki buyüiümüzü.n b11 sözlerinden 
sonra, işimize PcumüZe daha büyük 
hlr kuvvet ve t-nerjl ile sarılarak da

ha wk randıman almağa mecbur ol
doiıamo:ıu anlıyoruz. 

Dilnya \."aziyeti kal"!'lısında. bugU.0 
bize düşf'n '\"a:tlfe fa:r:la cah.ı,mak, faz· 
la randıman ve yarın için daha ku\• .. 
vetıl bulunmaktır. Çünku: .Hakkın
dan emin ol:ın mlllctlmlı, hakka ve 
kuv\.•etlne dayanan politika ·ında sti
kUnJa, şuurla ve t'!'yakktrzla JUru .. 
m€'kte devam f'decektlr.a 

ZEKİ CEMAL 
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Atatürk En Muztarip Zamanlarında Bile 
l\ılemleket İşlerini Takipten Geri Durmuyordu 

Serbest Alman Gençliği Hitleri ve Naziliği 
Düşürmek için Mücadeleye Gireceğini Bildirdi 1 

(Başlarnfı 1 inci sayfada) 

Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 29 

Çölde Yaşıyan Bu Irkın Kanında Müthiş 
Bir Gü:ı:el Kadın İhtirası Vardı 

17 Eylulde vani Vekiller Heye ı 
tinin toplant~uun ertesi günıi Baş ,, 
Vekıl beraberinde Dahılıye ve 
Maliye Vekilleri bu~unduğu hal
de İstanbula geldi. 

Havdarpasadan Acar motörile 
her üç vekilde doğruca Dalına -
bahçe sarayına hareket etti.er. 
Başvekil Atatürk tarafından ka
bul edildi. Ebedi Şef BaFekilin 
arzettiğ'i izahat' yatağında, isti
rahat halinde al~ka ile dinledi. 
Muh<e:if mevzulara dair sorgu
lar yaptı, bilhassa Avrupanın si 
Yasi vaziyeti hakkındaki tetk.k
lerlııi ve yüksek görüşünü teba
rüz ettiren noktaları etrafile an
lattı. 

zat takip ve intac eyliyecekti. 
16 ve 17 Eyliil günlerini nis -

beten iyice fakat yatai!ında isti
rahatle ı:te<;iren Atatürkün sıh -
hatindeki ani de~iş ' klikler birbi· 
ri ardına devam ediyor, ne sürer 
li bir salah, ne de komaya varan 
bir kriz hali görü:müyordu. 

Hekimlerin endiResi. söyleme
dikleri halde vüzler'nden, çeh -
relerindeki yeJS çizı:tilerinden pe
kala belli oluyordu: 17 Eyliil pa
zar günü, akşama doğru harare
tin artmasile başlayan, nabızla 
tenefüsün anormal şekilde fazla
laşmasile inkişaf eden hastalık 
sade hekimlerin değil, Atatürke 
yakm bulunan ve bu hadisele -
ri gören, işidenleri de leli\şa dü
şürmüştü ... Ne olursa o'.sun bir 
konsültasyon daha yapılarak bun 
da lüzum görülürse ecnebi müte
hassısı Fissiıyıenin bir defa daha 
getirtilmesi, savuşturulduğu sa
nılan krizleri nasıl önlemek ve 
hangı tedbirlerle tekrarlamaları
na mani olmak çare'.erinin onun 
da io\iraki!e kararlaştırılınaSt e
sas itibarile herkes tarafından ka 
bul edilınişti. 

Londra, 12 (A.A.) - İngiliz sulh 
ı-ençler birliğine serbest Alman genç
liğinden gelen bir mesa)dır. •imdik! 
harpten HIUer ve naziler mes'ul tu
tulmakta ve Polonyanm uğradığı ie
cavüz takbih edilmektedir. 

l\lesajda bu harbin Alman mille • 
tinin arzusuna ve menfaatlerine mu
balll olduğu ve Alman milletlnln bu
na muhalefet edecefl kaydolunmak
tadır. 

Bwıdan başka Almanyacbkl ser -
best ve siyasi teşek.külletfn uğradıfı 
takibat ve binlercesi tecemuıü kamp
larında lıaJ>Sedilen veya karşuna dizi
len azaya yapılan zulüm bydedildik
ten sonra bütün serbest. Alınan genç
Hfinln Hltleri ve naziliğt düşilrnıek 

ve hakiki Almanyanın mevcudiyeti 
ve Avrupa sulbü lehinde in.rnterenln 
yanında çalışarak öleceki na ve o -
lunmaktadır. 

kümet servislerinden bir kısmı mem
leketin muhtelif noktalarına nakle -
dilmiştir. Bu suretle nakledilen me
murların adedi 1, 8 bini bulmaktadır. 

Şimdilik nezaretlerden ve başlıca 
idarelerden hiç birinin Londradan ay
rılması mevzubahls d~iUdlr. 

İngUJz istihbarat nezarretl, İnl'ilis 
kıtaatınm Fransız topraklarına elka
rılınış olduğunu resmen blldirmekte
dJr. 

Londra. - DaU..v Ekspress gazetesi, 
cİııgillz kıtaatı Fransa.da» ilnvarılı 
başlık altında şöyle diyor; 

Damarlarında babasından mev 
rus sa:tanat h;rsı kaynayan ve 
kabaran bu piç, Semerkand kızla 
rının en güzellerinin toplanıp A-
ra~ serdarına götürülmesinin se
bebini merak e:ti. 

Muhdec; kurnazdı. 
Biliyordu ki, Ar~plaı- hiç mer 

hamet hissetmeden ras" gele her
kesi kılır kıtır kesmekten zevk 
alırJardı. Yiııe b .liyordu ki, çö -
!ün kızgın kumları uzerinde yal
nayak yaşayan bu ırkın damarla
rında kadına, güzel kadına karşı 
d.a aaima ) anan ve asla sönmek 
bilmiyen ebedi bir hayvan ihti-

piç Muhdeç'in 'ki kızıw.fa.n biri 
Halife VelidiD zt!vk Lra~ına gır 
miş ve bu zevk ya.ağından kı..ca
ğında bir erkek çocukla çıkmış -
tı. 1 

Bu çor, k, hiliıie• makamını en 
müstekı-eh ve müstehcen hareket 
!eri ile nasıl lekeledığ'n i eride 
ı:ıöreceı"::imız meşhur (Yezid hın 
Velid) di.. 

Kuteybenin Semerkandı fet -
h1nden sonra Türk.starı toprak
larındaki iı;tila harekatı devam 
etti. 

Almanya ile Çekoslovakya a
rasındaki siyasi gerginlik en had 
şeklini alınış, Südet Almanları 
işini ancak silfilıla halletmek za
manının geldiğine, ve bu vaziye 
tin devamı imkansız olduğuna ela 
ir bir nutuk söyliyen Alınan dev 
Jet reisinin-kat'i ve fili harekata ' 
başlamak üzere oluşu günün en 
mühim siyasi mevzuunu teşkil 
ediyordu. 

Tayyare Piyangosunun Dünkü 
Çekilişite Kazanan Numaralar 

50.000 LİRA KAZANAN 

20431 
Sonları (31) rakamlarlle nihayet

lenen bütün biletler (20) şer lira, on· 
da bir hesablle (2) şer Ura amorll ka

zanmışlardır. 

15.00D LİRA KAZANAN 

14750 

J 

1 

15342 29980 39873 33230 15767 28693 
1657 8813 338 20494 29238 23117 
3505 24ı22 18070 10545 15045 1239 

25961 18624 14552 33079 26308 13157 
39619 30694 15312 23566 

İkramiyelerin hepsi çekildikten 
sonra numara dolabından ( 40) nu -
mara daha çekilmiş ve yukarıdaki 
numaralar 5 er yüz lira, onda bir 
hesabile (50) şer lira kazanmışlar -
drı. 

10.000 LİRA MtlKAFAT 

«Şlmdl barp, bir İnl'ilb: harbi ha.
lJni almıştır. ŞinıdJ ön safa C"iden bu 
askerler kimlerdir? Ilarp bqladığı 

zaman onu nas.ıl yaptığını ve zaferi 1 
1 

elde edinciye kadar hiçbir fedakirhfl 
esirgemedifinl düşmanın öğ'renmif 

olduğu Yprcs ve Somme'd• döiüş -
müş olan İngilizlerin oiulları veya 
cenç kardeşleri değll mi? 

Evet HJtler. MelD Kamp isimli ki
&abuuzda, kendllerlnden sitayişle 

bahsetmiş oldutunnz ayni insanlar
dır. Ayni rubu taşıyan askerlerdir. 

DaiJy Ekspress·ın Fransad.akf hu
susi mulıabirJ, Fransız kasabalarında 
İngiliz askerlerine yapılan hararetli 
btikball tasvir etmekledlr. Halk, İn
clliz askerleri ile .kucaklaşmış. İngl
lb:lerl allnşlanuştır. 

ras. yaşıyo.rdu. 
Bun an auşünen Muhdeç ken 

di kendine şöyle bir mlikayese 
yaptı: 

- Kuteybe herhalde güzel kız 
iarı öldürmek ~;n aeğ ı, başka 
b;r sebep için toplatıyor. Bu se
bep acaba ne? Muhakkak güzel
ler arasından kendine bir tane 
seçecek ... Benim kızlarım ise gü 
zeılikte büıün Semerkand kız
larından baskındır. 
Onları kendi elimle ·bu herife 

götürlirsem belki begenir ve ya
nınaa alıkor. O zaman hır Türkis
tan fatihınin koynuna gjren kız
ların babası sıiall ile ben de ra
hat ederim. 

.. ;8azı Türk kabileleri kerhen, 
ol_um tehdidi altında mlislliman
lıgı kabul ettiler. Baz ları da l· en 
di d:n.erinde kaldılar ve buna 
mukabil ağır verı:ı.ler Yermeğe 
mecbur kaldılar. 

Evvelce de yazdıgımız gibi A
rapların Türkis.an ü'erine hare
ketleri, Türklere karşı yaplıkla 
rı harpler hiç te eneş r ve din. 
P"avesile olmam.ştı. Tarih, açık
tan açığa bu harekatın •Cem, em 
va! ve sen•eb vesilesi o,cıugu -
nu kaydediyor. 

Bunun böyle olduğuna Türkis 
tanın fethinden sonra devam e
den hadiseler şah:ttir. 

Südetlerin reisi ve Nazi fırka
sı mensuplarından bulunan Hen
layn Çekosle>vakyadan firar ~t
miş, Çek matıkemesi tarafından 
tevkif,ı, karar verilen bu ada
mın Atrnanyaya iltica ettiği şa
yiaları deverana başlaıru5tı. Çek 
mahkemesinin ısdar etti!:ı tevkif 
kararı her devlet ve memlekete 
tebliğ ec!Umiş, bumeyanda Tür
k.yeye ele haber gönderilmişti. 

17 Eylfil gecesi artan hararet 
ve baygınlığa yakın bir haı;talık 
safhasında geçiren Ebedi Şef 18 
ve 19 Ey lı11 günlerile geceleri
ni de a.vni şekııde imrar ediıyordu. 

Sonları (50) rakamlarile nihayet
lenen bütün biletler (20) '°' lira, on
da bir hesablle (2) şer lira a.morll ta
ııanm.qlardır. 

12.000 LİRA KAZANAN 

32557 
10.000 LİRA KAZANAN 

32760 

22092 
Dolaptan en son çekilen yukarıdaki 

numara (10.000) lira, onda bir besa
bile (1000) lirallk mükilfatı kazan
mıştır. 

İstasyon şefi, kır saçlı bir adam 
İngilizlere şöyle demfttlr: 

«Sommc'da slzlnle beraberdim. Of
tum 1'-laeinot'da.dır. Ve yarın sizinle 
beraber olacaktır·• 
FRANSADA l"APll.AN TOPLANTI 

Parls, 1Z (A.A.) - Başveületlen 
lebllğ edilmiştir: 

Bu harıs ve hırsı nisbetinde de 
ahlaksız adam ufak bir tahkıkat 
netıceoı guzeı kız.arın Şamdan Ha 
life Velide gönderilmek üzere 
toplattırJdığını öğrenince evvel 
den verd:ği kararı daha hararet
le tatb.ke koş.u. 

Arapların zulüm ve idaresizli
ği her ne ves le ile olursa olsun 
kendini gös.eren çaoul hırsı. 
müslüman olduktan ve vergi 
vermei(i kabul ~!tikten sonra da 
Türklerin yakasını bırakmadı. 

Müslüman olmuş Türklere: 
- Siz, can korkusu ile biz:m 

dinim.ize girdiniz. Böylece hem 
hayatınızı kurtardınız, hem de 
vergi vermekten kurtuldunuz. 
Binaenaleyh mallarınız bize ait
tir. 

Heri.ayp'ın Almanyaya iltica 
Ve iltihakı şayiasının teyidi ma
hiyetinde olan diğer bir hablr
de. Çeko:slovakta hükumetinin bu 
adamı idama mahkıim ettiğini 
ve başını getirecek olana 5000 ster 
!in vadile bitdirilen haberdi. 

Maamafih Türkiye Cüınhuri
Yeti Ebedi Şefjn verdiği direktif 
lere uyularak, içtiıruı yapan Ve
killer Heyeti ile bütün tedbirle
rini almış, siyasi veçhesini de 
tanzim ettiği ciheltJ.e müsterih 
bulunuyordu. 

Siyasi mevzu nihayet len dikten 
sonra Ebedi ~ef bizzat meşgul bu 
lunduğu imar işleri etrafında da 
Başvekilden izahat aldL Ona ye-
ni direktifler verdi. 4 sene içe
risinde başarılacak bazı hareket
Ier_e imar ve diğer dahili işler 
hakkında bir projeyi rahatsız va 
ziyeti ile hayret edi'ecek şekil
de kısacık bir zamanda Başveki
le izah etmiş ve ana hatlarını da 
çizm 'ş bulunuyordu. 

Başvekil, 2 saat süren bu ka
bulden sonra Atatürkü son gö
rüşünden daha s.hhatli bulduğu 
için oldukça müsterih bir kalp 
ve güler bir yüzle saraydan ay
rıldı. 

18Ey1ul günü dört senelik plan 
matbuat vasıtasile efkiirı umu
ıniy .,ye tebliğ edildi. Başvekilin 
bevanatı da inzimam eden bir 
Proıe halk arasında büyük bir 
sempati ile karşılanmıştı. 

Projeye göre yeniden 4 şeker 
fabrikası acılacak, sınıll inki•af 
Ve iktisadi hareketlere yol verile
cek. her ik < sahada da büyük iler 
leyislere meydan ve imk~n bah
Şed;Iecekt 

Biten oroienin muhteviyatın
da Karadenizde bir askeri deniz 
Üssü ihdası' aynı ıruntakada çe
lık sanayii fabrika!arı kurulması 
da vard;. 

Bütün bu işelr, bu sınai ve ik
tısadi hamle dört senede nihayet 
lendır Iecek, bu işi Başvekil biz-

Yazan: Ziya Şakir 
Muhalif'.er, hasımlarını böy- ı 

lece ' •nemivecekler:ni anladık
Iarı ıcın, art;k Müslümanlara giz 
~ı gız.ı •Üıkastler tertibine başla
ı~:aı · _ Teı ha ;Ye~lerde s_ıluştır~ık 
1 

1 bıı kae Muslumanı oldurdu -
er Dazılarınm da ederini yak
tılar .. 

Resulü Eli.rem bu halden son 
dcrec d ·· ' . c e rnuleessiı- olarak va -
~ıvetleri !-}a!.ısen kendi1erin

1

i mü
afruı, a ımısait olmıyan müslü 

maıılara (Habeş) di h . ret 1 •1 . . yarına ıc -
e rne erını tavsiye etti: 

d - Gıdın. Orada, hem rahat e-
e'"ınız Hem d ı· l" . inti · e, s amıyetin 
n~':rı'.na hızmet eylersiniz. 

Ataiürkün ıztırap ifadesi şek
linde dudakladı arasından dökü
len fasıialı inleyişler başucunda 
bekliyen doktorların gfulerini 
yaşartıyor, daire hizmetinde bu
lunan hastabalru:ılarla hususi 
hizmete memur olanları ağlatı -
yor, sarayın bu kısmında bulu -
nanları derin bir yeis havası i 
çinde hıçkırtıyordu. 

Kriz, yavaş yavaş ilerledi ... E
bedi Şefin: 

- Çok sıcak ... Yanıyorum ... 
Biraz serinlik! 
Şeklinde dodaklarından dökü

len kelimeler ona bu iııtedik.leri
ni hastalık sebebile yerine geti
remem€._kten mütevellit azapla 
kıvranan hekimlerle hizmetinde 
bulunanları yeisin son haddine 
çıkarıyordu. 

( Arkafi vaı>) 

Leh -Alman 
(Baştara!ı 1 inci sayfada) 

nan Polonya k.ıtaatını nıuva!fakiyelle 
bombardıman etmiştir. 

Almanlar Praga demlryolu nıüsel
Jesl ile Varşovadan Radyizin Thuszez 
Siedlce ve DebUk.e giden demiryolla
rıoa taarruz etmiştir. Bu istasyonlar 
yanmaktadır. 

Her türlü nıukabil taarruza. mini 
oJoıak için Alman hav:ı or~usu Po
lonya piyadelerine de taarruz etmiş

tir. 
Radyo, Alman kıtaatuıuı Lodı:'a 

girmiş o1duklarmı haber vermekte-

dir. 
Polonyada Narv nehri üzerindeki 

Lom:ıa ınevkJi düşmanın çok ı;;iddetli 
bir mukavemetinden sonra Alman 
kıtaatı tarafından zaptedilmlştir, 

ALMANYADA İLK İSYAN 
Brattsla.vadan verilen haberlere 

göre, harp başladıktan sonra Alman

larla Slovaklar arasında sık sık çı
kan Jıidlseler gitti.leçe artmaktadır. 

Cepheye gönderilen bir Slovak a
layı tsyan etmiş. Alayın zabitan ve 
efradı Polonyablara karşı harp et -
mekten im Una etmişlerdir. 
sıovakyanm hükfunet merkezine 

bağlı bulunan Adracis kasabasında 

Tefrika: 29 
miyece~ini anladılar. Nihayet, 
büyük bir içtima daha yapara~ 
Resulli Ekreıni öldürmeyı, katı 
surette kararlaştırdılar, 

Ebucehil, bu kararı kabul et -
mekle beraber, Ebu Talipten çe
kindi. Doğruca ona giderek, ve
rilen kararı bildirdi. Ve sözleri
nin sonunda da: 

_Ya Ebu Talip! ... Artık ser:, 
(Muhammed) i hiu~ay~ etmekten 
vaz geç. Zira bu gıdı.ş.e, senınle 
d mücadeleye girişmek mecbu-

e -· riyetini hissedecegız. 
Dedi. 
Vaziyetin vahametini, Ebu Ta

lio te -idrak etmekteydi. Fakat 

b .. "'k bir maksat uğuruna ha-uyu 'li • . 
vatını vakfeden sevın yeger.ı-

3,000 LİRA KAZANANLAR 
18321 23132 

l!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!'!!!!!ı 

1.000 LİRA KAZANANLAR 
-84U 22738 27724 28523 

500 LİRA KAZANANLAR 
20285 2246 621 16143 39560 32585 
%5660 %1846 37953 34267 26494 11754 
12453 18354 27550 24356 4483 22461 
7691 5647 

200 LİRA KAZ8NALAR 
36388 6360 17007 1157 30756 10756 
6286 24526 6234 19344 28226 39896 

11265 33221 667 1822 22617 
100 LİRA KAZANANLAR 

33300 20927 39133 5393 21280 10137 
4009 15601 26526 4613 1470 20950 

33473 29010 3995 26610 2429 23679 
958 6559 13893 32039 6555 34490 

21239 35062 35821 21170 24737 13360 
50 LİRA KAZANANLAR 

11546 32474 22810 32552 20932 7664 
34425 7ı04 16058 18702 322 10652 
12845 12739 32675 7649 1468 33050 
12464 12446 3673 12994 7030 24973 
31045 33415 12862 9449 28628 22687 
15255 12853 8262 9141 10443 34ı40 
10942 7031 14140 32221 15602 9212 
36877 182 14004 18832 14536 13888 
34033 37466 20802 23484 36931 8104 l 
24244 24605 27160 30207 7138 27869 
28933 18056 12874 52208 10300 24612 
1173 21812 

30 LİRA KAZANANLAR 

1 GÜNÜN TENKiTLERi j ---
Erenköy ve İç Erenköy 

Hattı 
(Baş taratı 1 inci sayfada) 

sur ve mütehammll. köyleri ü.mranaj 
ışıfa, yola kavuşacak, diye bekledi
ler. Birırün bUe nenkellerinl boımıa
ddar, loz loprak içinde, hendekler a
tarak. bşlardan sekerek gidip ret .. 
diler. İçerenköy ise hilıi leylefln a
tılmıt yavrusu rtbi, yolsuz, ışıksu:. 

nakil vasttıısız köşesinde nazik ve 
mülebammll bekliyor. 

Fakat Erenköy ve İçerenköy halkı
JUD yeryüzünün en sahur ve en na• 
•ik İn8&nlan olduğunu btUıasaıı Ka
dıköy - İçerenköy olobösleri isbat 
e\11. 

Bir buçukta hareket etmesi liizım 

geJen otobüsün şoförü, Havuzbaşmda 
çeneye dalar veya baldızmm C'iYin

mesi bitsin diye bir türlü yerine otu· 
ramaz. Erenköy ve İçerenköy halkı da 
sokak ortasında, güne1,1 altmda. bir 
buçuk saat otobüs bekler de ses 4;'•· 

karmaz. Nihayet otobüs Jülfen kelip 
te bindiği t:aman endişe ile sorar: 
«Neden gecikUnlz, bir kaza. mı oldu!> 
Şoför ve ya biletçi bıyık aJtwdau gü
lüp cevap verir: «.Uyuya kalmısız!ıt 3975 3336 17834 26463 16528 34530 

4981 4952 33660 3902 27342 31616 
29550 39608 6246 33791 18711 9349 
11648 1525 4627 14640 5703 29793 
4673 39875 19734 25034 9752 21514 

j Bu küsta.h cevap ka.rşısmda Erenköy 

1 
ve İçerenköy balkı nezaketi elden 
bırakmaz, parosınL verip biletini a-

734 28709 4619 15558 

lır. 

Vapura bt•ş dakika kalmıştır, fa
kat şoför efendJ otobüsü bir kapuım 

Bugün Fransız toprağında bir yük
sek konsey toplantısı vukubulmuş -
tur. Bu toplantıya İngiltere namına. 
Cemberlayn Ue MWi Müdafaa Telif 
ve Tanı:tm Nazın Cbatfield ve Fran
sa adına. da Da.ladye ve Gamelin işU-

1 
rak etmişlerdir. 

Fransa ile İndlteretıin bütün kuv
vet ve kaynakla.nnı kendilerine 
empoze edilen harbi karşılamafa ha.s 
ru tahsis etmeleri hususundaki kat'i 
karar ve azimlerini bu topla.oh teyit 
eylemittJr. İki memleket, toprakları -
nm lstiliisma karşı fevkalide bir kah
ramanlıkla mukavemet eden Polon
yaya ellerinden ırelen bütün yardunı 
yapmağa azmetmiş 

0

bulnnmaktadır. 
-----OÜ<>--

Cephelerde 
Vaziyet 
(Baş tara!ı 1 inci sayf.ada) 

kür mmtakada tahaşşüt etmiş bulu
nan kıtaahn heyeti uınumlyesi iştirak 
etmemiştir. 

l\[evzun bah"ofan hareki& mühim 
bir endüstri merk"l olan Sarre
bruck'ün hafifçe şa.rktnda cereyan et
mektedir. 

Diğer ta.raftan :Here mıntakasmda 
.l\foselle bo3·unca cephenin garp miin
tehasında Almanların gösterdlklt'rl 
taarrıı.z harrketi temadi etmemiştir. 

Bu harek;it ufak bir çarıuşmadan iba
ret kalmıştır. 

O, güzel kızlarını sadece Ku
teybe'ye peşkeş çekmekle bile 
memnun olacaktı. Halbuki şim
di işin .çi,nde bir de Şamdaki Ha
life vardı. Ah ... Kızları bir kere 
Şam sarayına gitseler... Halife
n.n koynuna gırseıer ... O zaman 
kadınlara karşı olan ziifı ta Se
merkanô.a kadar yayılan Halfeyi 
mutlak ve muhakak elde ederler 
dL 

Muhdeç kendi kızlarının bütün 
Semerkand kızlarına güzellikte 
taş çıkartacağını bıldiği için he
men evine koştu. 

- Haydi kız.ar ... DedL '.3izle
re ,gün doğdu... En güzel elbi
selerinizi giyiniz. Doğruca Kutey 
benim yanına gideceğiz. 

Iş.n mahiyetini anlayan oynak 
kızlar memnun oldular. En gü
zel libaslarına büründüler. Fa -
kat bu ipekli kumaşlar onların 
asü güzel olan kısım.arını, yani 
vucuLlarını tamamen örtmüş. na 
zardan ,gizlemişti. 

Muhdeç: 
_ - Oımadı ... Olmadı. .. Diye ba 
gırdı ... Soyunun ... Çırıl çıplak 
soyunun. Üstünüze sadece ioce r 
nin intihabı sizlerin üzerin~ze 
bir tül eeçiriniz. Ta ki Kuteybe 
olsun da Şam sarayına girebilesi
niz ... 

Kızlar, babalarının dedıgi gi
bi yaptılar. 

Soyundular .. Çırıl çıplak oldu 
lar. 

Diyerek tekrar Üzerlerine sal
dırdılar. Bu suretle hem Müs.ü
man olan hem malları yağmala
nan, verg:i vermeğe icbar edılen 
Türkler tekrar cmürted• o'du
lar ve kendi d'.nlerine döndüler. 

(Arkası var) 

l :TMığ«?ıcd 1 
Zihin Saklıyoa 

Vesselam 
Dün akşam, bir arkadaşla kalktık, 

şehirden dışarıya çıktık ve u giltlk, 
uz ı-itUk, dere. tepe düz l'ltllk, a.iha
yat gele ıl:"ele öyle bir yere geldik ki. 
Eh, artık deime7in keyfbnize!. 

Burada ne harp 18.kırdısı. ne darp 
b.kırdısı, ne de bunları bo711Da cöz
lerimb;e ve kula.klannı.ı.u tıku'an ca.
sete hııjıırtısı vardı~ Bura.da bol ha.
va, bol manzara, boJ sesWUtlt:, bol su. 
boJ meyVa vardL Yer yemyeşil gök 
masmavi, uzaktan deıılzler açık licl
verl, üzümler kehribar, 7edl yerle ... 
rlnden ballar sızan incirler tirşe, şel-
1aliler toz pembe, Boiaza dotru uza
nan dağ tepeleri koyuca sıklameııdl 

20.000 LİRA MÜKAFAT 
27150 22161 12483 19792 18026 773 
28081 37576 28933 21818 38267 38220 

önünde bekletir, biletri bahçe i«Jin- •l"::ıı;:ı:ıımmm11ı1m•maım11t" 
deki köşke gidip blr paket bırakır. ı • 

Üstlerine, vücut güzel!ikıerınin 
mahrem çizgilerini daha ziyade 
"-şikar kılan ince bir tül aldılar .. 

Muhdeç onları yanına aldı. 
Kendi elile Arap serdarı Ku -

teybe'ye götürüp tesl'm ltti. 

l\laruf tabire göre, buradaki key

fi.ml:ıe pit.yin yoktu. Aramızda, ancak 
birkaç (tinli.ık misafirliği kalmış olan 
canım yazı, mevsim ~onu gözile ne 
doya doya seyrediyor, ne güzel başı-
mızı dinliyor, gönlüınfuü oyahyor
duk. 

ciddi karqıkhklar olmuş ve Slovak
lar: 

«Almanlar ve oularJn Führer"leri i

çin harp etmekllfiınlıe hiçbir sebep 

yoktur» diye bağırm1Şlardır. 

Slovak askeri tayyarecilerinin uo ... 
ması menedilmiştir. Bu ledblr bir -
çok Slovak tayyarecilerinin uçuşlar .. 
dan istifade ederek Polonyaya kao
tıkları l9lıt lllihaz edilmiştir. (A, A.) 

kün değildi. 
iBuna binaen Ebı1talip Hazreti 

Muhaamnedi bir köşeye çekerek, 
aleyhinde verilmiş olan katilane 
kararı bildirdi: 

- Ya, Muhammed!. .. (Ali) gibi, 
sen de benim evladrmsın. Sana, 
en küçük bir zarar gelmesine ta 
hammül edemem. Fakat görüyor 
sun ki, vaziyet, günden güne fe
nalaşıyor. Kureyşlileri·n sana o
lan düşmanlığı, arttıkça artıyor ... 
Bu halin, büyük bir vahamete 
sebe'l olmaması için, acaba onla
rın huswn<:tlerini tadil edecek 
bir çare bulunmaz mı?. 

Dedi. 
Resülü Ekrem, bu sözleri so

nuna kadar dinledi. Amcasının 
müteessir olmasından mütevel -
lit bir üzüntü içinde: 

- Ya, ammi!. .. Ben, ne yapabi 
lirim? ... Hiçbir şeyi kendiliğim
den yapJ!llyorum ki, vaziyetimi 
tadil edeyim ... Ne söylersem ve 
ne işlersem, Tanrının emrinden 
ibarettir. Ben, onun Resulünden 
başka bir ş_ey değilim. 

Diye, cevap verdi. .. 

Erenköy ve İçerenköy halkı sabır- 1 Taksı"m sı·naması 1 
hdır, gık demeden bekler. ,. 
Kadıköy - İçeren.köy otobüsleri ... 

BunJarııı seyiatmı yazmakla bitire
meyiz. Eğer başka bir diyarda olsay
dı, ç0ktan şoförleri halk yola. getirmiş 
veya. otobüsleri yıldan çıkarmış, boy. 
kolaj ilin etmişti. 

Fakat dedim ya, Erenköy ve İı;

erenköy halkı cidden nezaketin ve 
S&bnn macessem timsalldlr. 

SELAMİ İZZET SEDES 

1 leri o kadar büyük bir ciddiyet 
ve samimiyet ile söylemişti ki; 
zaten onun risalet ve nübüvve
tine zerre kadar şüphesi olma -
yan Ebu Talip soı:ı derece mlite
hassis olarak: 

-Pekala, ya Muhammed!... 
Sen, vıız;ifene devam et Ben ha
yatta oldukça, senin varlığının 
üzerine kanat gerecei!im. İcap 
ederse, hayatımı da feda edece
ğim. 

Diye, mukabele etti. 
Sevgili yeğeninin, mukaddes 

bir vazife uğurunda, canim bile 
tehlikeye koyacak derecede gös
terdiği ferağat ve fedakarlık E
bu Talip üzerinde o kadar büyük 
bir tesir husule getirdi ki, bu· his 
siyatını beliğ bir şiirle iiade etti. 
Bu şiirin yüksek misali, şu heki 
mane düşünceleri ihtiva etmek
teydi: 

(Sen beni, dine davet ettin. Bil 
dim ki, sözlerin doğrudur. 

Sen, sadıksın. Ve, emniyete 
!ilyiksın. 

15 Eylül Cuma gününden iti
baren yeni s!nema sezonuna 
başlıyor. A Itırı sesli ABDÜL-

VEHABIN oynadığı 

YASASIN ASK 
Tü~kçe sözlü, Arapça şarkılı 

film 
... ~ ................... ~ 

Kuteybe, biribirinden güzel bu 
iki afeti görünce: 

- Tamam!. Diye haykırdı.. Ar 
tık başka güzel aramağa Ye fazla , 
düşünmiye lüzum yok. İşte iste
diğim kızlar bunlar ... Birini ben 
alacağım, bil'ini de Şama, Hali
feye .göndereceğim. 

Semerkand istiliisından sonra 
ve bu suretle Şama gönrlerilen 

Tanrıya yemin ederim .. Benlın Ebu Talip ile beni Hii.şim ev-
gözlerime toprak dolmadıkça, on Iatlarmın vordikleri bu karar, 
ların (1) hepsi bir araya toplan çarçabuk düşmanlara aksetti. 
sa, yine sana bir zarar vel'!lliye- Onların üzerinde, büyük bir he-
ceklerdir. yecan husule getirdi. Fakat, bu 

Ben, memur olduğun vazifeyi karar karşısında, daha fazla ileri 
ifa et ... Hak dinini, halka bildir... gitmekten çekindiler. Gerek - put 
Sana, hiçbir fenalık gelmiyecek- lan tahkir eden - (Hazreti Mu-
tir. hanınıed) den ve gerek (Haşimi-

Bu sözlerime sevin. Gözlerin ler) den intikam almak için mü-
aydın olsun.) nasip fırsatlar beklemekten baş-

Ebu Talip, Resulü Ekrem ile ka ı;are göremediler. 
bu mülakatından sonra, beni HA (Haşimiler) ile (Süfyaniler) a-
şiın ailesinin en nüfuzlu erka - rasında, zaten uzun zamanlardan 
nını da evine davet etti. Onlara beri gizliden gizliye bir mücade 
vaziyeti anlattıktan sonra; ,.!::!le vardı. Fakat bu hiidiseden son 

- Ben .Jı1uhammedi, düşman 1 ra. artık bu cida~ yalın kılıçla-
Iarının şerrinden muhafaza et- ra dayanacak bir cereyana saptL 
mek için, elimden gelen hiçbir fe Ebu Talip, Hazreti Muha~~-e-
dakarlıktan çekinmiyeceğim. E- di muhafaza lıus.~undaki duşun 
ğer sizde de hanedan gayreti celerini yalnız sozde bıra~adı. 
varsa, benim gibi hareket etmeli Bunun temını ıçın, bazı muhım 
siniz. tedbirlerde aldı. 

Dedi. Mekke şehrinin kenarında, bir 
Onlarda bu sözlerden mülees- mahalle vardı ki, Hiişimilerin ço 

sir oldular. ğu orada otururlardı. Abdulınut-
- Tabiidir ki. biz de icap eden talio sağlığında bu mahallede i-

fedakiirlığı yapmaktan çekin - kamet ederdi. Onun için buraya 
miyeceğiz. (Şaabi Abdülmuttalib) derler -

- Ooh, ue iyi ettik 
buraya geldikt 

- Cidden öyle! 

te bu akşam 

- Ey bu harp çok siirer mi der
ıln? 

- Bırak şimdi harbi falan, onları 

ıehlrde konuşuruz artık?. 

................. .. .......................... .. 
- Burada. dünya varmış y~u! 
- Varya! 
- Gazetelerin yazdsklanna ~öre 

bu lfln neticesi rarp cephesinde bel
li ol~altmıt! 

- İsterse şimal cephesinde olsun, 
kes şimdi garbi de, şimali de, key:. 
rımı.ı kapırma! 

................................................. 
- Şu manzaranın enl'ln C"iis:elliğt

ne bak. bira.der 1 bani ın nın baratt 
gidip bayah celiyor! 

- Gelir! 
- 1914 teki umumi harple şimdi-

ki umumi harp arasında ... 
- Yahu, başka ti.kırdın yok ma 

senin? Yolda geUrk.en otobüste hep 
harpten bahsettik, giderken yine bo

ymıa ondan bahsedeceğlmlse şüphe 
yok! .. Bari, hlo olma.z.sa, burada, bu 
p.zel y~rde ohun, gözümü.zil, l'Ön
Jü.müsü bir kat daha ferahlatacak 
şeylerden konuşalım! 

- Ne yapayım azizim GidJp ı-idip 
1:ihni.m, hep ayni meseleye takılı-

7ort. 
• •• Öyledir, tlhin denilen şey bir .ke-

re, bir mt:>sete üzerine derince sap
lanmıya görsün, saplandı ·mıydı, in
sanı, artlk değll böyle en ,rü:ıel yer
lere, batti Cennete götürseniz, o, yi
ne ikide bir tutar, ayni m~leye ta
kılır, kallr. 

OSl\IAN CEMAL KAYGILI 
ın rvıuhalifler, (Hazreti Muham
rn" :t ~n ha;yatta o~dukça, İsli\ _ 

j et \anının onune geçi le~ 
~~~~-

ni kendi başına terketmek, mert 
ve kahraman Ebu Talip için müm 

Hazreti Resulü Ekrem bu soz 

Tamamile anladım ve inandım 
ki, senin telkin ettiğin din, din
lerin en hayırlısıdır. Dive. teminatta bulundular. di (Arkasa var) 
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TEK KOLLU CEMAL 
Daima il d ' on e .... Daima b. 1 1 ' ırıncı .... 

Dün Çekilen Beşinci Keşidede 
3 Büyük ikramiye birden ver~i : 

1 - Teşhir arzu etmeyen Büyükderede sayın mÜf· 
terimiz bir bayan 20431 No. biletle 

50000 LiRA 
2 - Şanh Mecidiye Gemlsi ikinci Bölük Subay ve 
Eratlarının müştereken aldıkları 32557 No. biletle 

12000 LiRA 
3 - Cihangirde Kumrulu Cami sokak 10 No. da 
Bayan Nilüfer dört aydır aldığı 22092 No. bileti 
bu ay almadı 10.000 lira kaybetti. Bu bileti son 

dakikada Alyanak hanında Bay lsak aldı ve 

10000 LİRA 
Kazandı ve hepsi de paralarını tamamen aldı ,----------------, 

l ÇOK DiKKAT: 1 
1 Dev~mlı bil~! alamaya.nlara son zengin altıncı keş' de j 
[ BiLETi 3 LiRADAN SATILIR. ] 
............................................................................ _.___. ......................................... 

Taşra sip1rişleri cok seri ve muntazam gönderilir. 
• 1 

Adres: lstanbul - Eminönü No. 27 TEK 
KOLLU CEMAL Gişesi Sahibi Malul 
Gazi Subaylardan CEMAL GÜVEN 

Hiç bir yerde şubesi yoktur. 

ANKARA 
12 .9 .939 

En ıııafı En yukarı 
1 

ıoo 

100 

Slerllıa 

Dolar 
Frank 

100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 

5.24 5.ıt 

129.065 
2,96 

29.2075 
88.5875 

130.3415 
2.9775 

29.52 
89.22 

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

•OOLUM ÖMER İLHANA 
OOÜTLERİIH 

Sayın General Pertev Demirhan, 
•Oğlum Ömer İlhana Öiütlerlm• Is
mile bir llllap çıkardı. Ötüllerim ke
limesinden de anla'}ılacaiı üzere, Ge~ 
neral Pertev oflunun zımnında, kita
bında Türk &'eııçU,tlne faydalı nasl
hatler veriyor. 
Şuur ve aktl sahibi her cenclıı 1 

fÜphesiz ilk düşündüiü ,ey, istikbal

de kendine iyi bir mevki lemin et - ' 
mek.tir. Bu mevkie erişmek için ise, 

1 
takip edilmesi Wı.m &elen en metro 
yol, labii namus, t•ref ve çaiıljkaıılıl< 
yoludur. İıjle insan oflunun karakte
rinde mündemiç olaa bu üç haslet 
hakkında etraflı malômat ve bu.nlan 
tatbJk h11Susunda cidden kıymetli na
sihatleri de ihtiva. eden bu kitabın ' 
sayfalarında, hayata aWan yahut a
tılmafa haZlJ'lananların istifade ile 
okuyıu:allları daha. birçok dikkati ca
lip bahls.le.r vardır. Bunların arasın
da; maneviyat ve ahlıik, doğruluk, 

vazife hissi, namus ve şeref, ma.hvi -
7et ve tevazu, anaya babaya itaat, 
idman ve hareket, çalışmak, bayatla 
mücadele, az.lnı ve irade bahislerini 
en mühJmleri olarak kaydebnek icap 
eder. Bllbuaa. hayatta daima. nevmidi 
içinde Yafıyanlara ve kendilerinde 
sıalJşma kudreti bulamıyanlara der
hal bu k.IU.ptan bir tane edinmeleri
ni ve irade faalındakJ 111 satırları dik
katle okumalarını tavsiye ederiz: 

.. uım ve iradeni lerblye etmek is
tersen olojükJesslon yap. Kalbini, da- ı 

marlarıw eskidikten çok sonra bile 
1'1ne yaramaia :wrla. Kendinde on
lara (Dayan) diyen bir iradeden bat
ka takat kalma.dıtı zaman dahi da
yanıııafa ıra:rret et..• 

Şüphesiz bu eserin en büyük me
zlyell bir ablik kllabı olmasıdll'. Ev
li.dlarının terbiye ve ahlik bususun
d.akJ cehaletinden ıikiyet eden aile
ler. onları tam blr insanı kıimil yap
mak için başvuracakları çarelerin en 
dcterlilerinl yeni çıkmış olan bu 
müfit eserin içinde bulabilirler. 

Velhasıl, saym Generalin bizzat ha
yattan edindJfl şayanı dikkat tecrü
belerini de içine katbtı bu kitap. be
teri kaideleri ve insanın ha.yat saha-

Her ay olduğu gibi bu ay da 6 biiyük ikramiye vererek rekorların rekorunu kırdı. 

NiMET GiŞESi 
• • BU KEŞiDE DE DAHi: 

NİMET ABLhNIN Uğurlu clile verdiği 20431 No. biletle Bakırköyündc, Yeniköyde 88 
Bay Ahmcdin eşi Bayan Naciyeye 

Gene 

50,000 L 1 R A 
NİMET ABLANIN Uğurlu clile verdil?i 14750 No. bil etle Beykoz Deri 

'ICireççi ustabaşısı Bay Hakkı 2 nci defa olarak biiyük ikramiye kazandL 

15.ooo L 1 R A 
Fabrikasında 

Besl~r Çikolata Fabrika•ında işçi Klara bu beşinci keşidede 14750 Not biletini almadığından 
mezkur bilet Bursada Karacabey Harası Müdiirii Bay Mümtaza satıldı ve 

2 inci 15.000 L İ R A KAZANDI 
Gene NİMET ABLANIN Uğurlu elile verdiği 32557 No. biletle Eyüb Fişek Fabrikasında muha

sebeci Bay Abdiilkadire 

12.000 LİRA 
Gene NİMET ABLANIN Uğurlu elile verdiği 22092 No. biletle Sirkedde Şen İzmir Ambarında 

Hamına! Mehmed Aliye 

10.000 LİRA 
Gen~ NİMET ABLANIN Uğurlu elile verdiği 22092 No. bilete Tııl§kışlada binbaşı Bay 

2 inci 1 • O O O L 1 R A 
KAZANDIRDI VE PARALARINI TAMAMEN VERDİ 

Adrese Dikkat: İstanbul, Eminönü Tramvay caddesi No. 29-aıNimet Gişesi sahibi Nimet Abla 

Hiçbir yerde şubesi yoktur. Tel: 22082 

·ı----- Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde 

Kız 

Erkek HA YRIYE LİSESİ Yatılı 

Yatısız 
sında tam bir insan olarak yaşama- Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlonmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren 

sını lemin için cok esaslı ııa<tıan ba~ ıar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayn bir binadaıiır. Yatısız talebeyi nakletmek için 
muhtevi bulunması bakımından her 
ıınıf balkı alakadar ve müsterıt ede- mektebin hususi o\oi•ü" servisi vardır. İsti yenlere tarifname gönderi l'r. Te;efon: 20530 

cek bir kıymeti haizdir. Bunu okuyan "••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
okuyucu hiç sıkılmaz. Çünkü üslübu 
sade, selis ve tatlıdır. Eserin sonunda 
l'iıç tarzolunabUecek kelimelerin 
manalarını izah eden blr de küçük 
lügatçe vardır. Kitabın fiatı elli ku
ruştur. 

Güzel eser heveski.rlarına ve Ken~
liie, bo1le ,.ü.zeı ve faydalı bir eser 

hediye ettiğinden dolayı General Per- 1 
tev Demirhanm adını hayırla yade
derken, bu kitabı okuyacak olanların, 
bundan en hatif tir.birle müstefit ola~ 
mıyacaklarma lmkin "tasavvur etml-

yoruz. 
Ö:\lER SELİM 

- R3sml Dairelerin Nazarı Dikkatine 
T iiı k Maarif Cemiyeti Resmi İlan İşleri 

Bürosundan 
Kağıt ve tabı malzemesinin darlığı dolayısile 15 Eylulden iti

baren i!anlı gazetelerden beher ilan icin ancak ikişer 1 ane ve
rileceği nazete idarehanelerın den bildirilmiş olmakla alakadar
lara arzo~unur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Komisyonundan 
Eksiltmeye Miktarı Muhammen Pey ak-

lstanlul ikinci icra Dairesinden: 

100 llanmark 
100 Belıra 

100 Dl'llıml 

100 Leva 

22.ons n.29'ls 

Cemiyetimiz Harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde ı:u

hın eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa sefer 

berlik esnasında hastahanelerde Kızılay e5as hemşirelerine yar

dımcı sıfatiyle çalıştırılmak üzere İstanbulda Aksarayda kain 

KIZILAY BASTABAKICI HEMŞİRELER MEKTEBİ 

dahilinde ( Gönüllü Hasta Bakıcı ) yetiştirmek için 

1 Birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccani olan 

bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar alınır: 

ı 
k.onufan .eşyanın 

cınsı 

bedeli çesi Tarihi 
Eksilmenin 
saati şekli 

Ncıstor veledı Efrem malı olup Katina binli Hocasardan lstikraz 
eylediği 3100 liraya mukabil vefaen ferağ eyled<ği ve tamamına 
1928 lira takdir edilen ve senede nazaran bir tarafı Lazari fırını bir 
tarafı Kadriye dükkanı bir tarafı Araksiye arsası ve tarafı rabii ta
riki amile mahdut Yenişehir Talavlada eski dereboyu ve Akarca 
caddesinde eski 111, 113, 115 yeni 105, 103 ve 9 No. larla mürekam mu 
kaddemb. arsa elyevm iki bap dükkanlarla belediye tarafından konu
lan numaraları 79, 81 müştemil bir bap haneıUn nisıf hissesi!e yine ta 
mamına 2187 lira takdir edilen Ta tavlada Yenişehirde Dereboyu cad
desinde bir tarafı Simitçi Hasan fırını bir tarafı Llzari dükkanı arka
sı Rıza Paşa sokağı bir tarafı bazan Anika varisleri bazan sütçü Di
mitri karısı Evdoksiya haneleri tarafı rabii tariki fun ile mahdut es
ki 109 \'.eni 101 No. lu belediye tarafından konulan numarası halen 
77 bir bap fınn maa arsanın nısıf hissesi borı; verilmediğinden açık 
artırmaya konulmuştur. Dükkanlar ve ev 95 metre murabbaı arazi 
üzer /.de olup 10 metre murabbaı aralığı ve 128 metre murabbaı ar
sası vardır. Fırın ise 97 metre murabbaı arazi üzerinde 123 metre 
murabbaı arsası vardır. Yeni 103 No. lu dükkanın uımini çimento 
kaplıdır her iki dükan önleri camekan ve stor kepenklidir arka
larında fırın tarafından kullanılır tulumbalı kuyuyu havi bir ahır 
mahalli ve ayrıca kapısı olan iki oda bir taşlık bir mutfak mevcut 
olup bunların üzerinde birinci katta dört oda ve sofa vardır ikın
ei katta bir salon ve bir taraçadan ibarettir elektrik ve terkos tesi
satı mevcuttur ve 9 No. lu arsarun içinde kuyu vardır. Bina kagir 
ve zemin kat pencereleri demir parmaklıklıdır. Fırının zem'n ka
tı: zemini tahta döşemeli bir antre ve metrUk bir halde fırın kütü
ğü ile harap bir tezgah mahalli ve cephesi demir yaprak kepenklidir. 

100 Çek Krona 
100 PMela 
100 bveç Fr. 
100 Rahle 
100 Zloti 

11.715 it.eti 

ESHAM ve TAHVİLAT 
% 5 1938 iımunlyell 19~ 19.-
Erıranl 19.- 19.-
Sivas - Enunmı ll 
Sivas - Erzurum iV 
Sivas .. Enunmı V 

19.20 19.28 
19.15 19.20 
19.20 19.20 

ZAYİ PASAPORT 
Takrıben sekiz sene evvel Teb

r'zdr 1 almış olduğum pasaportu 
bu k rre kazaen zayi eyledim. 
Ye.. ni alacağımdan eskisinin 

Asağıya indi, lambasını son
dürdü. tckr.ır kulak verdi. O za
man birı.sinin ke=-disi gıbi dikkat 
li adımlarla sofayı geçmekte n'
d" unu anladı. Bir kapı açı;dı, 
adam çıktı. 

o 1. 'Ilan H J )) aO m, ka. -
ı;ı· n: ı-- ,., ı.. ı kapı -
dan d arıya fır •. rr ık ıs dı Fa
kat m rdıvenin o k mı o derece 
·uruk ~ ki, Had , ·ı.:, sik' tıne 
clavanamadı ve doktcr olduf:u gi 
bi aşagıya dtist.ı. 
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, IÜt'ETTİSİ.' BİR FİKRİ VAR 

Daha şafak sokm ımştı. Müfet
tiş Brumley ayakt.ı idı. Müsait 
bir fırsattan istifade edememiş 
bir ad<1m gibi hayıfla başını sal
layıp duruyordu. 

1 - Kadın Türk vatandaşı olmak, 

2 - 20 Ha 45 yaş arasında bulunmak, 

3 - En az İlkmektep tahsilini görmüı; olmak, 

KaydediJ.nıek ve dersler hakkında mallımat almak isteyenler 

yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidirler. Şefik 

ruhlu ve hayır sever hemşirelerimizin bu insani işe hevesle koşa
caklarına kaniiz. 

hükmü yoktur. 
Hüseyin Ali oğlu Haydar İf
tihar. Unkapanı - Keresteci
ler caddesı No. 169. 

Zabıta Romanı: 30 
Şehrin ve civarının tarassudu

nu takviye etmek üzere bir ak -
şam evvel, on ikı memur daha 
g tirılmişti. Çünkıi Kosdon'un 
r h.ım c.varında goründıil!u şa
yiası kuvvetle dolaşmıştı. Firarı
yi va'<a amak ;çi· çok cezri bir 
pi tertıp edim i. Fakat bu
na ragmEı Kosdon yine bir ha
yalet gıbi ortaLktan kaybolmuş
tu. 

Eger vazıyet kısa bir zaman 
iç.~de iyı bır nQtice vermezs , ko 
mıser .::>kotland Yarda müracaat 
e mek mecburiyetinde kalacaktı. 
O zaman da zavallı Brumley' n 
terfı hülyalar. kamilen sura dü
şecekti. 

Merkez muavın içini ~ekti ve 
bı:;ikletine binerek utaklaştı. 
Löprens'in öldürülmesi etrafın-

Kanuni Mümessili ve Ne5riyat Di

rektörü; A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son Tel&ra1 Basımevi 

daki tahkikat ile aliıkadar o!mak 
üzere, Doktor Haddon'a bazı teb 
l ğat•a bulunacaktı. Sonra müfet
tiş Eksfild ile göıii~ecekti. 

Evvela .,:ioktorun evine gittL 
Bisikletini bahçe parmaklığının 
keııarına day aaı. Kapıyı açan ve 
henüz uykusunu alamadı~ı göz
lerinden anıaşılan hizmetçi hay
retle kendisine baktı: 

- Doktoru mu görmek is•iyc.r 
sunuz? Dedı, fakat daha sabı. - ' 
hın altısı ... 

- Bu· polis için saat mevzuu
bahis deiiildir Sen sah, ço1< ca
hıl bir kadınmışsın! Gıt, doktora 
siı) le, kcndisile bir ikı saniye ko 
nuşmak istıyorum. 

Genç kız suratını astı ve gayel 
aş.kar bir memnuniyctsizlıkle u
zaklaı;tı. Mcrdıvenleri yavaş ya
\·aş çı.ktı. Doktorun kapısına vur 
du. Cevap alamayınca, kapıyı a
çıp girdi, iceride kimseler yok -
tu. Yine hiç acele etmek5izin 
merdivenleri indi ve kapıda bek 
!iyen merkez muavinine dokto
run dı~~rıya çıkmış olduğunu söy 
ledi. 

Öteki hayretle sordu: 

Pamuk 1570 K. 49,50 
Patak kılıfı 95 A. 2,15,00 

Yastık kılıfı 95 A. 45,00 

59 L. 15/9/939 
19 Li. 15/9/939 

15,00 Açık 

15,15 Açık 

Yastık yüzü 95 A 2,35,00 17 Li. 15/9/939 15,30 Açık 
1 - Mektebin 939 mali yılı zarfında yukarda yazılı ihtiyaç

ları açık eksi!tmeye konulmuştur. 
2 - Bu ihtiyaçların cins ve miktarları ile muhammen be

delleri ve ilk teminatları, eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında 
gösterilmiştir. 

3 _ istekliler 939 mali senesi ne ait ticaret odası vesikası gös

tereceklerdir. 
4 _ Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve eksilt -

meye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Yüksek 
Mühendis mektebi binası dahilindeki satınalma komisyonuna mü-
racaatları ilan olunur. (6764) 

- Dı~arıya mı çıktı dedi. bu 
saat pek dışarıya çıkılacak saate 
benzemiyor. 

- Doktorlar öyledir Onlar.n 
da saatleri yoktur. Eğer bunu bi. 
miyorsanız, siz benden daha ca
hil imissin.iz. 

Merkez muavini düşündü: 
- Öyle ise bir kağıt bıraka -

yım, dedi, Mis Bagge uyandı mı? 
- Hayır, fakat yazacag;nız ka 

ğıda geldiği zaman doktora veri
rim. 

- Acaba Mis Bagge ı:e görüş0 
bilır miyim'? Eğer bir mahzur 
görırıivorsanız ... Benim tarafım 
dar soyleyiniz. Rahatsız olmaz -
!arsa, b'raz teşrif etsinler. 

O sırada sofada avak sesleri du 
yuldu. Az sonra da Mis Bagge 
merkez muavininin karşısında bu 
lunuvordu. 

Her zamandan daha ziyade bo
va:ı ve tamamen giy . ..,mis bir hal 
de idi. Fakat polis memuru ka
dının ı;ıözlerinin etrafında koyu
luğa ve sonra güçlükle nefes al
dığına dikkat etmişti. 

M!s Baggc: 
- Teşekkür ederim ki ııeldiniz. 

drdı, müthiş bir hadise oldu, ben 
de zaten oolise telclon etmek i
çin hazırlanıyordum. Su dakika 
doktor Haddon'un başına muhak 
kak bir felaket geldi. 

Genç hizmetçi kız bir hayret 
say hası kopardı, polis kaşlarını 

çattı. Çünkü Mis Bagge'nin ba
kışlarından hakikaten yeni bir 
mühim hadise olduğunu anlamış
tı. 

- Ne oldu? Cabuk söyleyiniz. 
Fakai Mis Bagge çabuk söyle

mıyordu. Heyecanlı olmakla be
raber, bu sözlerile ortada bırak 
tıgı tesirı de anlamaga çalışıyor 
du. Nihayet: 

- Doktor Haddon ka boldu, 
dcd .. 

Merkez memuru şaşırdı: 
- Kayboldu mu? Bu nasıl o

lur? Bizim şehrimizde insanlar 
he;;"encccik kaybolmazlar. 

- Eıter bana inanmıyorsanız, 
gelıniz, siz bakınız. 
Arkasında hizmetçi kız ve mer 

kez memuru olduğu halde süratle 
merdivenleri çıktılar. Mis Bagge 
eöğsünü tutarak, doktorun kapı
sını açtı; (Arkası var) 

Asma katta: zemini malta döşemeli bir çimento odası bir maki
na ve cephede bir sofası vardır .birinci katta bir sofa üstünde üç 

oda bir harman odası ve arkasında bir miktar bahçe ve arkaya bir 
ka12ıs1 vardır. 

Satış peşin para iledir. 
Bu gayri menkul malların şartnamesi 6/10/39 tarihinde herke

sin görmesi için d:vanhaneye asılacaktır. 
Birinci artırma: 16/10/39 tarihine müsadif Pazartesi günü saat 

10 dan itibaren 12 ye kadar icra edilecek ve bu artırmada verilen 
bedel gayri menkullerin tamamlarına takdir olunan kıvmetlerden 
vefaerı mefruğ nısıf hisseye ait mikdarın ;. 75 şini bulduğu tak
dirde en çok artırana ihale edilecektir. Böyle bir bedel elde edil
mezse en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartEe artırma 15 gün 
daha temdit olunarak 31/10/39 tarihine müsadii Salı günü saat 10 
dan 12· ye kadar yapılacak ikinci artırmada 2280 No. lu kanun na
zara alınarak en çok artırana ihale edilecektir. 

Artırmaya iştirak edeceklerin muhammen kıymetinin_'.';, 7,5 nıs
petinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu ver
mej!e mecburdur. 

İpotek sahibi alacaklılarla diğer alakadarların gayri menkul mal
lar üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair iddialarını ilan 
tarihinden itibaren 20 gün içinde vesaikile birlikte dairemize bildir
meleri aksi takdirde tapu sicilinde yazılı olmıyanlar satış bedelinin 
paylaşmasından hariç bırakılacaklar ve artırmaya iştirak edenlerin 
şartname ve evrakı tetkik ederek bütün malılmall almış ve şartları 
kabul etmiş addolunacakları fazla malfunat ıstiyenlerin her zaman 
937/5037 No. lu dosyasına müracaat edebilecek'er ilan olunur. 

---·------- (20396) • 

Ovacık Seyyar J. T.Satınalnıa Komisyonundan: 
Tı.burun senelik ihtiyacı için 140,000 kilo ekmek kapalı zartla 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 19600 muvakkat temı
nat 1470 lira. İha'e 30/9/939 Cumartesi gunü saat 10 da Ovacıkta 
tabur karar,gfıhında yapılacaktır.Şartnam her gün TB da görüle
bil r. Teklif mektuplarının en geç ihale saatinden 15 ı:lak ka evvel 
kom.syona verilmiş olması lilzımdır. İstcklilerın bildiri en gun ve 
saat•c TB da satınalma komısyonuna müracaatları ilan olunur. 

(7166) 

lstanbul Enıniyet Sandığı Müdürlüğünden: 
Fatma Münevver Gören ve Emme Medihanın sandıgımıza ipo

tek Unkapanın.da Haraççı Karamehmet mahallesinın Abdulazıl so
kagında yeni 18,20 kapı numaralı odalı dükkanın gazetemizin 
27 /8/39 tarihli nüshasının 8 inci sahifasının son sütununda çıkan 
938/1038 numaralı açık arttırma ilanında gayrimenkulün ada nu
marası 103 diye ilan edilmiştir. 

Doğrusu 1030 dır. Tashih olunur. 


