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SARBRUK FRANSIZ ORDUSUNUN TEHDiDi 
• AL TIND BULUNUYOR! 

Almanlar Şarkta Polonya, Garpte 
Fransız Taarruzu Altında Eziliyor 
V arşovada İki Almari 
Fırkası İmha Edild.i ! 

. . 13000 ALMAN ESiR 
Mütekabil Topçu Ateşi Altında llerliyen Fransız Pıyadelerı 

Garp Cephesinde 1 

Fransızlar Hikim ! 

Varşova, 13 (Pat) - Polonya
lılar Vaqovanın cenubunda de -
vam eden muharcbder esnasın· 
da 2 Alman fırkasını imha etmiş
lerdir. 

HARP 

..... . • • 

İngiltere1e 
Bile Asabiyet 
Başlamış! 

,,,,, 

Dünkü pzelelerlml2iıı blriııde bli· 
1iik hıırufla dizilmiş şöyle bir haber 
1'ardı: 

•İna"lltercde büyük taarruzun he
nüz bqlamamıt olma"!ı derin blr asa
biye\ uyandırdı. incnteredc halk, bü
Yü.k bir he7ecanla bu taarrw:u bek
lemekte ve bunun kat'i neticeler ve
recet1 kanaatini beslemektedir.• 

Bu haber bizde büyük bir hayret 
DYandırıiL Çünkü bir baftadanberl 
bu sütunlarda biz de ayni fl.Jtrl Ueri 
•iirnıekteyiı ve daiına cDavanm a
llahtan rarp cephesindedir> tarzın
da mütale&Jar serdetmekteylı:. 

Demek bir hattadır bizi burada ıı .. 
hlrtendlren rarp cephesi vaziyeti nl
h•Yet doğrudan doğruya İnglll2 ef. 
karı umumıyesJnde de asabiyet ayan
dintt.tş ve o memlel,etin balkı da, 
l"arp cephesinde büyük bir taarruza 
&eçlbnesl loln bükümetl adeti tazyll<a 
bottanıış. 

Nitekim b11 tazyik neticesinde ol•· 
•ak, ki inrııı. Başv•klll Mösyö Çem· 
berlayu bir ta;ryareye binerek Lon· 
dradan Pari e •elmeie ve Fra.n.'JZ 
Ba.t~ekiU ile, Erkinıharp1erln de lt
tlra.kue bir konleran.s akdine mecbur 
•lrnuş. 

Biliyoruz, ki İngııterenln ihtiyar 
na.vekili ancak fevkalade vazlyetJer 
tahaddtis ettlil vakit tayyare,,e biner. 
l\;lte1<1m &~en aene de (Müıılb) kon· 
feransında Çekoslovakyayı parçala
Yıp kurbanlık koyun ,-lbi Mösyö 
(Iiiller) e plşkeş çekmek iktiza elli· 
fi vakit, yetnd,Hk siyaset adamı üç 
defa tayyarf"ye binerek Almanyaya. 
lfdip cehnek külfetini, hatta. fedakıir
hkını ihtiyar ttmlşU. 

Mö.syö Cemberlayn'Jn Parls ile 
Londra arasmda kara ve deniz tarl
lı:Ue toııu beş aatlen ibaret mesate.,t 
Yl de bu defa tayyare iıe katetmeie 
ka .. ar vermı otma.ıı;;ı , bir haftadır sü
rtn (kibarca harp) politlkaru1a: nl -
h'Yt"t vererek artık kat'i ve seri bir 
faaı· 
t 

l)'ete reçmek hiıumunu takdir et
iğ" ıne del.ilet e,-ler. Bu suretle muh-

terem j .11 • tay nrı z Baş\'ekillnln, 1n,.n1z 
. Yarelerile, Alman toprakları Uze

:,•ne rnllyontarca br)·anname atmak 
e harbi kazanmanın pek te mümkün 

olamıyacafuu da nihayet anlamı:, ol
dutu tt'bf"yyün f"l'lh or 

'il - • 
·. nıdi sırası l'Cfrniıı.ken neye itiraf 

etınlyellm'> B 
· u YYare ile beyanna-

nı~ atmak ma~er.\sının, İncllfz mec
~~ınde ~lddi bir nutuk eNna..1111nda hl

aye tdlldlflnl telgraf haberi olarak 
okudutumuz zam n biz de bir bayii 

(Arka ı 3 üncü sayfada) 

EBUZZIY AZADE 

Velid 

ZİGFRİD Hattı 
Geçilmek Üzere 

Paris, 14 (Sa 
baha karşı) -
Havas Ajan -
sı bildiriyor: 

•Bat.t cep -
hesinde Sar -
brük önünde 
dündenberi söz 
bilhassa top · 
]arındır. Fran· 
sız ön kıtala • 
rı tarafından 
elde edilen bu 
kadar mühim 
kazançtan çok 
endişeye dü • 
şen Sig:frid hat 
tındaki Alman 
kumanda he • 
yeti bir ağır 
topçu batarya· 
sını mestur yPr 
!erinden dışa • 
rı çıkarmıştır. 
Pek tabii ola· 
rak Fransız top 
çu kuvvetleri 
de bunun kar
şu;ında atıl kal 
mamıştır. 
İki tarafın da 

tayyare hare • 
katı son baha-

Fran!'iız pfyadelert Alman toplraldann da Uerllyorlar. 

12 EylUI tarihine kadar tesbit 
•dilen rakamlara g<)re, yaralı ol· 
mıyarak on üç bin Alman esir e
di:mi;:.tir. Bunların 350 si sübay
dır. Harp esirlerinin ekserisi, 
hava kuvvetlerine ve zırhlı kı· 
talara aittir. 4a top, 215 makinalı 
tüfek, 170 tank ve 1000 den fazla 
otomobil zaptedilmiştir- 280 Al· 
man tayyaresi dü ürülmüştür. 

ALl\IANLARL'I VAZİYETİ 

Tebliğleri 

j~ARŞOVA 
saat 22.30 da 

ne'jr~dllen Po
lonya tebllfl: 

Kutno ve Lovirz mıntakao;;ında, 
Polonya kıt'aları mücadtleye de-
vam etmekte ve düşman kıl'aları
na yapılan hücumlarda ciddi za
yiata uğralmakladır. 
DUşman tayyarelerinden 30 ta

nesi düşürülmü.,tür. 
KalUS%J'D ... Sledlce haltının ce-

nubunda. kıt'ataruruz, diı.şm&nm 

motörtü ve zırhtı kuvvetıerl kar ... 
şısında ,lddetıı çarpışmalar yapa
rak ~eri çekUmrkledlr. 

VaNO\'anın tlmalf prkltha.de, 
l\Iorti mıntakasıoda ve Varşova -
Vllno demlryolu boyunca şiddetli 
ve kanlı mubarebelrr ,·ukua l'el -
mektedir. 

Polonya suvarl kuvvetlrri, düt
manı takip edrrelt 10 tank t"le l'e-

İndependaııce &Jlge gazetesi -
nin Varşovadaki nıui,abi.i ı I'o -
lonya kıtaatının beş gündür bir 
karış toprak vermediğini ve ni
hayet d_~manın hücumlarını kır 
dığını bı;dirdikten sonra, Pome-

1 
ranyada Vistül yakininde Alman 
!arla karşılaşan Leh kıtaatı tara- , 
fından Alman ordusuna verdiri
len zayiatı bilhassa kaydeyle • 
mektcdir. 

, çlrml.ştir. 

l [ . l Alman ordıı-
Almanlar hiçbir muvaffakı -

yet elde edemedikleri halde res· 
mi tebliğlerinde hala Polonyalı· 
!arın elinde olan şe'ıirleri sekiz 
11ündür zaptettiklcrını bildir • 
mek!edirler 

A'man istihbarat bürosu, Al -
man kuvvetlerinin faaliyeti git· 
tikçe şarka doğru gen ·şiediğin i 
bildirmektedir. 

Volkovisk - Czeremcha, Pula
vay-Lt•blin ve Kovel·Lemberg 
hatlarına taarruz edilmış ve bu 
hatlardan bazıları işgal olunmuş 
tur. 

GDNYADÜŞTÜ 
Leh kumandanı şehri teslim 

ettiğinden Alman kıtaatı saat 
10,lo de Gdnya'va girmişlerdir. 
Şehrin şimalinde muharebeler 
devam etmektedir, 

l\loskova, 1' (AA.) - Tas ajansı 
bildiriyor: 

Son günlerde Leh a~keri tayyare
leri tarafından Sovyetler Birliği hu
dudunun ihliiU hidl<telerl tekerrür 

(At-kası 3 üncü sayfaJaj 

f B_ERLIN :n=~m~:: 

ı lifi: Ce-nubi Polouyada harC"ki.tta 
kavenıet~ maruz kalmakta \'f' sü .. 
bulunan kıtaatı.mu, CUP,') bir mu-
ratle şark istikametinde Herle -
lDt"ktedir. 

l\fuvakkat hesaplara ıOre, Ra 
dom imha harbinde ellmi7.e ceçcn 
l'animetler ara~uıda birçok Gene
ral de dahil olm3.k üıere GO bin 
esir, 143 tol' ve 38 hücum arabası 
vardır. 

Varşova - Stedlce yolu üzerin
de ilerleyen Alman kıtaatı aksamı 
cenubu l'Ubi ve cup istikametin
de de yürüm~tür. 1 

\ı 
(Arkası 3 üncü sayfada) 

Temizlik 
Amelesi 

, 

rın ilk yağmurları yüzünden müı;- ~.~...,,.-.. .............. ~----..... -·...,.• ....... ~ .. ,..., ..... ...,,._,, .... ___ .,..,. ___ ...,......., 
külıita uğramıştır. ,,, _____ ..... __ 

1 CEPHELERDE 

ı VAZIYET 

Bununla beraber. arazinin yaş 
olmasına ragmcn Fransız kıtaa· 
tı Sig:frıd hat•ının ileri kısımları 
üzerinden ıerakkisıne devam et· 
mektedir ve dünkü muharebeler 
bilhassa hatlarımız içinde bir çı· 
kınlı teşkil eden orman!ık kısma 
münhasır kalmıştır ki, bunun İŞ· 
gali bundan sonraki harekat için 

~, _______________________ __ 
İki .. fevkalade faydalı olacaktır. Ş k C h . uç gün -

1 - h ı ar ep eSI denbcri, Polon· Fransız başkumandan ıgı, a - _ _ -- - k 
1 1 vanın muhalefeti yüzünden istik· - . .Y• 1 aa 1 mev· 

f 1 d • · · ha zi almış ve ı::uratle ınkı~af eden Al-
şa uçus arı yapama ıgı ıçın -
rekıit;n cereyan etmekte olduğu 
ormanlık arazideki Fransız hare· 
katını ~ncak müşkiiii'ılla takip e· 
debilen düşmana malumat ver· 
mi· olmamak için, işgal edilen 
mevkiler hakkında büvük bir ke 
lCımiyet göstermekte berdevam • 
dır. 

ALMAN DENİZALTILARI 
ATLANTİKTE 

Daily Ekspres gazetesinin yaz· 
dığına flÖre, Alm~n de~i~altıları· 
nın Atlantik denızıne ıkıncı akın 
!arı başlamıştır. 

(Arkası 3 tb.~-' hj·t_,,.,..., i 

man harekcitını tevkif ctıniş bulun -
maktadır. Bır~ok yerlerde, Polonya 
kıtaatı Alıntın taarruz kuvvetlerini 

püskürlnl.üşler, birçok esir almışI~r, 
Alnıanlara ınühim mlkdard:.ı zayıat 

verdirınişler, yeniden, top, maki-. 
neli tufek, tank ve otoırıoibller iğti

nam et.m'şlerdir. Dir çok yerlerde de 
mukabil taarruzlara geçilmıştir. 

varşova, el'an, kahramanca müda
faa edilmektedir. Alman kava kuv
vetleri, Varşovayı yangın bombala -
rile sık sık bombardımana devam et
mektedirler. Lehistanda otuz kadar 
~,.'.,r;.r, ~andığı tesbit edilmiıtir. 

1 G C 
Frna havalar, 

arp ephesj Sarre cepb.,.I 
-- üıerlnde l~tlk-
~f U('uşları yapılmuına m.&.ni ol -
makta. ve pek zlyadC" ormanlık olan a

razide Fransızların halihazırda ne 
kadar llerlf'miı; olduklarını tayin ebnt>k 

müskülleşmektt'dir. Yarı l'esmi bir 
tebliğ '\'f> mütt'mmlm malumata l'Öre 
Sarrbureckeıı'drkl harC'kit, dün ek
!ileriyetle &opçu düt:llo~una lnhtkar rt
mi tir. 

Fransız bataryaları. lddetlt mu
kabele edJyor. Dün yafmur yüzün

den biraz müşkülata utrayan piya
de harekatı. neticede Fran~ı.ı.lann bi

raz daha ilerleınelrrinl ve bilhassa 
Alman hattının mUhlm bir çılnntuı
JJl işıal etmelerini temin t'ylemlştlr. 

Belediye Kadınlardan da tf'mWI~ 
amelesi almaya ba.,,,lamqtır. l'ukarı· 

dakl r~imde bir tt>mlz.1111: amelHi l'Ö
rülmektedlr. Bu hn.11111~taki haber 

rülmektedlr' Bu hu WJta.kl haberler 
2 .mel sayfadadır. 

Fran~anm 106 metre derlnllfe inen JQUazzam müdafaa hatta .MaJonun bir kLQD.l 

SATIE DAVASI 
•• 

Y. Ziya Oniş, Tahir Kevkep, 
N. Kaszmgil Tahliye Edildiler 

Sa.tie binasının yolsuz satış 1':ln
dtn doğan muhakemeye dtin alırceıa
da. devam olunmu~tur. 1\.laınunlardan 

avukat Atılın mühim itirafı Ue pya
nı dikkat bir mahiyet alan dunkü cel

seye tam saat 14.45 te ma. lanmış ve 
18,5 e kadar sürmüştür. 

Evvela eslı:l Denl:ıbank k&tlbl umu
misi Sadun Galip Savcı &0rpya çe
kilerek isticvabı yapılmı,; lı.eudlsl 

Günün Tenkitleri 

raporun nr için yırhJdıf-ını bilmedJ

iJnJ çtinkü raı>0r tekemmül ettlii va

kit Ankarada bulunduğunu sO:rlrmit 
ve ayni raporun bir .müsvedde• oıa
blleceilni de ileri sürmü.ştür. 

BUihare ihmal ~uçlle mahakemeye 
verilt'n mezkitr banka meclisi idare 
reisi Ziya Taner dinlenmiştir. 

Bunu takiben maz.ounlardan MiUi 

ı Arkası 3 üncil sayfada) 

Belediye Ve Tenkid 
Birkaç karilmiz mektupla, bir Jkl 

do!<ıtumuz da söz arasınd~ bi:ıdf'n 

sordular, dediler ki: 

- Sen beş Sf'nelik brJt>diyt· i.zası, 

yirmi bet &enrllk rarrtrcbdn. Buru .. 
ne kadar bf-lrdiyf' i lerlni tt'nkld edt'r 
mahiyette yazı yazdıfını ıtinnedlk: 

Buılin belediye işleri l't('("n stnelere 
nazaran ook daha 1 1 !dar. odlldltl 
bir sırada tenkide başladın. Bu ten .. 
JdUerde !;amlıni oldufuna inanmıyo
ruz, ne der.;ln? 

KarllertmJ:ztn de, dostlarmuun da 

bUdiQ &lbl, arlıamuda yirmi beş ••· 

nelik bir ınall '\·ardır. Yaııfarınuz 

tenkldJrrimiı :meydandadır. nurun~ 
k:ıd.-r, herlıanrı bir ınf'v7.u üzerinde, 
hi"51~ ahtnııa ka1>1larak, :uuimi)·eti 

bir tarafa. bırakıu k;\Jrm u~·ıı Uıiı
mız v&ki dtlildlr. lliitün ınuh.ır~frllk 
bayahmı:t.da. mem~ekete ·elimizden 
ıeldl.ii, l'\İ<.'Umüz yetUJi kada1'- fay
dalı ohruLlı fıar t!dlndlt:. Fll\•akl bu .. 
riine kadar belediyr7I ~en.kiti eıt,,..r ma
hlyrtk ,yazı yaı:madıfımıı do(rıtdnr. 

Fallal bınıun srbebl df' çok !Lfl\.:lrc.\ır: 

(Arkası 3 üncü &•,-fad;;) 

~ELA.'ıi İZZET Sl:DES 



"o\VFA - JI 

Hatıratı Yazan : M. M. Grupu 
Müfettişi Emek 1 i General 

Reisi Eski Topçu 
Kemal Koçer 

Memleketin Hakıki Çocukları, Hain Bir Züm
renin Caniyane Hareketlerinden Muztaribtiler 

Kabiliyet ve n.yetimi göstermekle 
bir refah, bc1ki de mes'ut bir ati te
min edeceğim] arlabn beyinsizler de 
vardı.. Bazı arkadaşlara şu yabancı 

ırJtın bayağı çocuiunun reva gorduğü 
muameleleri de bilmiyor değildim. 

İh3an, Bican, Şahendenin aylarca 
%mdanlarda, her gUn dayak yiyerek, 
inledikleri unutulmuş değıldi. 
Göğsü açık olan reıs soze başladi: 
- Harpte nerelerde bulundun? 
- Seddilbabir, Romanya ve Filis-

tinde. 
- Kumandanların kimlerdi? 
- Mu:)tafa Kemal, Fevzi, Ali Fu-

at paşalarla İsmet Bey. 
Ayat;J. kalkarak: 
- Sen, buolann ıruıtrut olduğunu 

bilmiyor muswı? 
- Gazetelerde okudum. 
- Seni ta!U! ettil•r mi? 
- Evet, iki rl.ıtbe ve birçok nişan 

ve madalyalar aklım. 
- Neden? 
- Hizmet ettim. 
İlcrı hiddetle yu rtiyerck: 
- Hizmet değil, cinayeti 
Muhavere uzamıştı ve aradığım 

t iri yapımı oldu&uma kanaat edi
yordum. 

Jieyette H., Tayyar, HuJtlsi ve Kürt 
Mustafa paşalarla bir sivil vardı. Ar
tık benimle beraber içeri götürülmüş 
pıyade binhaşISJ (Emekli Albay) Er

zurumlu Tevfik'e sıla! serdeden ol
ınamı;tı. O da bir kıt'aya kumanda 
edecekti. 

Aiüsteşar, bundan sonraki sual ve 
ihlaılarile g::ı.raz kusuyordu. Güya 
bir dAhlnin. Ediroede maiyyetinde 
bumnduğu sırada, müsveddelerini 
tashihten bık\lğını da söylerken: 

- BW>lard:ın lı.anglsinln en cok 
tevecillıünü kazruıdınız! Sualini sor
du. 

- .. . (Şimdi yaznuyo lilzum gör
muyorum). 

- O halde karşınıza çıkar ve si
ze .. 

Bu vazife, burada hitam bulmuş
tu. 

Bu isticvabı o &ün tesbit ve takdim 
eltim. 

Çok garip tesad(l!tür. Bu raporu 
bitAhare şefi bulundujum bfr istic -
vap heyetine havale etmişlerdi. Ben, 
bu sorguya kar~madım. B. nin mü

taleasınm alınmasını Ferhat (Emekli 
Genernl) a havale ettlm. B. elindeki 
Uğıda bır harf te koyamarnıı, sükil
tHe daha bir çok cinayetlerin (ken
di tabiri veçhile) 1allJ olduğunu !a
bat e~ti. AIAkadar mahkeme, İz
mirde, B. yi malıkQm etmişti. 

• •• 
İSTA"1RULDA .'!İYASi 

FAALİYETLF.ıt 

Hazırlım.an bu kuvvetin bir tak -
dim resmi sırasında menfaat düşkü
nü: 

- Artık bu kuvvet, 
hakkından gelecektir! 

Deyince, General: 

Millicilerin 

- Onu s~nin Harbiye Nazırın da 
yapamadl. 

Cevabını verir. Bu şöhret düşkü -
nu tarda mahküm olanlar arasında 

idi. 
YİNE DÖ LA KRUVA İLE 

Genç dostumuzu ın kaçakçılık 

tatmin edememişti. 400 makineli tü
fe:ın, bu meyanda o civarda müdeh
har bulunan 80 bin merminin alın -
masına tavassut edilmesini himme -
tinden bekliyorduk. Bu silahlıı.rın bir 
baskında kaçırılması ne kadar da 
cazipti! O ana kadar hayal addedi -
len şeyler de hokıkat olmuştu. İlk 
programa bu mUhim ve çok lüzum
lu siliıhları geçirmek doğru olurdu. 
Ona g re denizde teı·tibata başladık. 

Baruthanede alaylı bir n1uhafız, 

bir topçu binbaşısı bize çok düşman
dı. Dö La Kruva için bütün bunlan 
~ırmak işteo bile değildi. Adını ha
blıyamadığım Fransız doktor da 
hararetli bir Türk muhibbi idi. O ci1l 
kat'l teminat veriyordu. Son baskın 
bu sahada birçoklarını kızdırmıştı. 

Görüştüğümüz bir General, mümkün 
olsa, kendi askerimle Mustafa Kema
lin yardımına koşanın, diyordu! Fa
kat, bu, klfj gelmiyordu. Ufak mev
kH haiz bulunanların sa15hiyetine te
cavüz edilemiyordu. Bir başka Fran
sız aiınsar, cephane yüzünden büyük 
bir kazanç temin etmek derdinde 1-

dl. Araya menfaat girince iş görmek 

te tabıatile güçleşiyordu. Kendı ma
hmw para ile sa.tın almak, takip et
tiğimiz prensibe uyamazdı. Delki za
manla bir çare bulmak şnrtile, şimdi
lik makineli tüfekleri kaçırmayı dü

şünmek zarurt idi. Bu mesele üı.erin
de Velid, doktor, Dö La Kruva ve ben 
uzun miınakaşalar yaptık. Binbaşı 

tekrar bir emrivaki karşısında kal -
mamak için Pazar &ünleri de yerin
den aynlmıyordu. 

Fransızların bir milll gunünde ar

tık bjnb~ının bu inzivahaneden ay

rılacaltı tabüydl. Onu, buradan ayır
mak için tedbir ittihaz edileceği de 
söylenmiltl. Bir kötünün bir cemiye
te zararı dokunur, derler. Şu şöven
den }curtulmak bizim için derin bir 
azap olmuştu. 

(Arkası var) 

: ........................ : 
ı ı .................. ı t 
ı ı SORUYORUZ! : : 
ı ı.. ................ ı: 
f Tayyare Piyanğo i 
ı Biletleri ı 
ıı Okuyucularunızdan Hüseyin ıı 

ı Kimll 7&z11"0rı 
ı Evve!Jı:I cüıı Beyoflnndan ıre - ı 
ı çerken adını başında bir piyanKo ı 
: ııatıeısı vanl.ı. Hepsi 150 kuruşluk ı 
ı biletleri 100 kuru1a satıyorlar ve : 
: avazları çıktıfı kadar (Liraya, ı 

IKDA M 
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~~=================================================='~ 
K~d.ınlar Te:\ıİkfısaf Vekili Hüsnü Çakır Fındık İhra-· 
mızlık Amelesı catı Kontrol 

Oluyorlar Dün Şehrimize Geldi Kursu Bitti 
8u Suretle Eksik Kadro

lar Tamamlanacak 
lktısat Müdürlüğü Valiye Bir Rapor Verdi, 

Demir Ve Kalay Fiatleri Arttı 
Belediye temizlik 1.şleri mü

dürıüğUnün temizlik amelesi kad 
rosu bin ıki yüzdür. T<mizl.k iş
eri mı.iciürlüğü bu kadroyu ek

s.k bu.muş, sokakların mat.uba 
muvafık bir tarzda temizlenme
sı ıçın iki bin ceş yüz tem:zlk a
melesine lüzum hasıl o:ciuğunu 
Ileiedı\ e re:sliğine bildtrm;,,tı. 
Bü:çenin müsaadesizlıği yüzün
uer. K;J.aronun tcv.sune ımk.ln gö 
ru ememış ıken son siyasi hadıse 
do'.ayısıle mevcut kadrodaki a
mele miktarı gıttikçe azalmakta
dır. 

Beledive hudutları dahilinde 
yenıden elli temızlik ameles.ne 
iht yaç vardır. Erkeklerden ame 
le o mak içın müracaat yapılma
dıcı ıçin bcledıye kadın temizlik 
a::.eıeleri alınağa başlamıştır. 
lık müracaat eden dört kadın a
mele Eminönü kazası temizlik 
işleri memurluğu emrine veril
mışlir. 
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BELE D 1 YE - -
Eıelediye Kooperatif Teşkila!ı 

Beledive kooperatif teşkilatını 
tevsi edecektir. Piyasadaki bo -
zuk mahlüt yağ satışını tanzim 
e' mek icin kooperat f mahlüt yağ 
imal edecek ve piyasaya ç.kara
caoctır. Muhte.ıf yerlerde açıla -
cak olan şubelerde temiz mahlut 
yağ satılacak, ha:k yağını bura
lardan temin edecektir. Bu su -
retle iyi mahlut ya)! satışı kar
şısında yaı:c.Jarda bozuk yağ yap 
maktan sarfınazar edecek, koo
peratifin yağ satı~ı ile rekabete 
başiayacaktır. 

Mısır Çarşısının istimlaki 

İktısat Vekilı Hüsnü Çakır, 
dün Ankaradan gelmiş-tir. Hüs -
nü Çakır, bugün öğleden evvel, 
İstanbul mıntakası iktısat mü -
dürliığünü ziyaret ederek muh
telıf meseleler hakkında alaka -
darlardan izahat a'acaktır. 

Fabrikatörlerden mürekkep bir 
grup, İktısat Vekilinin şehrimız
de bulunmasından istifade ede-

' rek beynelmilel vaziyet dolayı-
sile ham madde ve sanayii alaka 
dar eden diğer mevzular hakkın 
da, izahat vereceklerdir. 

Valiye Verilen Rapor 
İstanbul mıntakası iktısat mü 

dürü ,.e Tcaret Odası umumi kati 

1EKONOMI 

Komisyon Toplandı 
Dün ticaret odasında toplanan 

komisyon, ticaret kanununda, ve 
ticarete müteallik kanun ve ni
zamnamelerde, ihtikar mevzuu
na ait hükümleri tetk:k etmek
tedir. Diğer taraftan 930 senesin 
de vilayette toplanan ihtikarla 
mücadele komisyonunun faa'.iye 
ti de tetkik edilmektedir. 

Sovyetl erin Teklifi 
Türkiye - Almanya arasında 

ticari münasebetler mevcut ol
madığı için, elektrik malzemesi, 
demir ve demir malzeme, kiığıt, 
tıbbi ceza gibi eşyanın fıatları 
artmışt.r. 
Bazı tıca.ethaneler, bu gibi 

maddelcrı Sovyet Rusyadan it
hal etmek iç:n, Sovyet ticaret 
miimessit:iğine müracaat etmiş-

Mısırçarşısındaki lstmlak mu
amele'.erıne ait kanun kararının 
Vekiller Heyetinden çıkmış ol
dugunu dün yazmıştık. Bu husus 
taki karar dün İstanbul beledi
yesıne gelıniştir. Yakında istim
Iak muamelelerine başlanacaktır. 

( !erdir. Ticaret mümessilliği ka -
ğıt ve tıbbi eşya ve demir ıçin, 
Moskovadan fiat sormuştur. 

-OQO-

ŞEHlR iŞLERi 

Cihangir OtohUslari 

Gıda Maddelerinin Fiatı 

bi, dün öğleden evvel, Vali Lilt
fi Kırdarı ziyaret ederek p:yasa
dakı fiat tahavvüllerı ve banka
ların kredi şekilleri ve muame
lele.rı hakkında izahat vermişler
dir. 

Ticaret oda~ı tarafından kre
di muamelelerıne dair hazırla -
nan rapor da Valiye verolmiştir. 

Fiati Artan Maddeler 
Mıntaka iktısat müdür:üğü ta

rafından yapılan tetkiklere göre 
en ziyade fiatı artan maddeler 
ka!ay, dcmır, inşaat ma.zemesi, 
t;bbi eczadır. Bun'ardan de -
mir malzeme f;at.arı yüzde yüz 
nisbet.nde artmıştır. 

DENiZ 

KüçUksu Plajı Kapandı 
Havaların bozması üzerine Bo 

ğaziçindeki Küçüksu Plıijı ka -
panmış ve Şirk<>ti Hayriye ida -
resı de 17 Ey·uı cuma gününden 
itibaren bü:ün iskelelerle Küçük 
su plajı arasındaki vapur sefer
lerini lağvetmiştir. 

Karaden,z HctUı Tarifesi 
Karadeniz hattı kış tarifeleri 

24 Eylülde başlayacaktır. Vapur 
!arın lstanbuldan hareket gün
leri yaz tarifesinin aynıdır. Yal 
nız vapurlar Karadeniz iskele -
!erinde fazla duracak ve dör Jşle 
bütün Karadeniz limanlarına bi
rer gün ı.;ğrayacak ,.e İston 
bula da bugünkünden bır gün 
sonra gcleceklerdır. 

lstanbul ~.udanya Hattı 
İstanbul - Mudanya kış tarı -

felerı 1 Teşrnievvelde tatbik e
di'.ecektir. Yeni tarife ile Bursa 
ve civarı halkının mühim bir 1i
kayeti halledilmiş ve Mudanya
dan sabahları İstanbula gelenle
rin ayni _gün ak~amı buradan bir 
vapurla verlerine dönmeleri te
min edilnıiştır. 

Adalar Tarifesi 

Deri Fiatleri Düşmekte 
Devam Ediyor 

Fındık ihracatını kontrol ede
cek olan kontrolörleri yetiştir -
mek maksadile şehrimizde açı -
lan kurs mesaisini bitirmiş 9 lki
şi muvaffak olmuştur. Bunlar 
Karadenizdeki fındık ihracat 
merkezlerine gönderileceklerdir. 

DERİ FİATLARI 
Deri fiatları ihracatın mene -

dilmesi üzerine düşmekte devam 
etmektedir. Keçi derilerinin çif
ti 200 kuruştan 150 kuruşa in
miştir. 
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M AA R l F 

Ekalliyet, Ecnebi Mektepleri 
Maarif Vekaleti ekal.iyet ve 

ecnebi mekteplerinde muallim -
lik vapan Türkçe ve kültür ders 
teri. öğretmenleri hakkında mu
fassal fiş dold uru imasını iste -
mi.şti. İstanbul maarif müdürlü
ğü fişleri ikmal etmiş, vekalete 
göndermiştir. 

Yeni Tayinler Yapıldı 
İstanbul ılk tedrisat kadrosun

da yapılan yenı tayin. nakil \'e 
becavisleri maarif vekilliği tas
d'k ederek göndermiştır. Edirne 
ve Jstanbul koz muallim mektep 
lerin;n bu seneki mezunlarından 
8 genç kız İstanbul vilayeti em
rine verilmi.ştır. 

İstanbul i:k mektep mua~lim -
lerinder dok"2u da ır.uhtelif vi
lavetler em• ne verılmişt:r. Di
ğer vilayeti rde çalışan 33 ilk -
mek~ep hocası da İstanbul vila
yetı emrine veri miştir. 

-OQO--

Ayvalık Haitı 
Ayvalık hattı kış tarifelerin -

de bir Teşrinicvvelde tatbik e -
dilmeğe başlanacaktır. BUJ(Ün 
haftada bir .rıün olan İstanbul Ay 
valık seferleri aynen kalacak 
yalnız bu po:;talar Ayvalıktan 

sonra kış müddetince İzmire ka
dar gidecek\ r. Böyle'.ikle İstan
bul İzmir halt.na haftada bir 
posta fazla konmuş olacaktır. 

Cihangirle Edirnekapı arasın
daki otobüs seferlerinde çalışan 
sekiz otobüs adedi on dörde çı
karılmıştır. Ankara caddesinde
ki mozav'k parke döşeme ameli
yesı sona erdigı için otobüsler 
bundan sonra Ankara caddesin
d!'n ;Q.c cektır. 

Yiyecek ma:ldelerin fiatları si 
yasi vaziyetin fenalaştığı ilk gün 
lerin aksine olarak düşmekte de
vam ediyor. Halk yersiz telaşı 
oorakarak mübayaatı azaltm:s
tır. Bu yüzden iiat'ar eski nor
mal haddinden aşağı düşmüş -
tür. 

Mektep ders saatlerinin değış 
mesı üzerıne Adalar, Yalova ve 
Anadolu iskelelerı yaz tarifesi -
nin tatbikı 20 Eylüle kalmıştır. 
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tı ıa:ulgazilere Pas!l 
Nafıa Velnileti bir kanunla İs

tanbul tramvaylarında parasız 
seyııhat edecekkri.n mikdarını 
üç yüze indirmişi!. Bu yüzden 
şehrimizde yekunu yirml beşi 
bulan ma·u1 zabitiere yeni paso 
verilememiştir. Beledıye bu gi
b:lere paso verilmesinin yerin -
de olacağını düşünm~. Dahiliye 
Vekaletine müracaat etmiştir. 

Limon Giatları Yükseldi 
Limon fiatları çok yükselmi:ş

tir. 300 lük sandıklar 10-12,5 ve 
490 1 klar W.75-12 • ra arasında 
sat maktad•. Bugu le.uc Ha -
ta • hJval ~ - • · ~ limon gelmesi 
bek e"mekıed•r. 

Pivasada 1200 sand•k maı var
dır. 

~Oo--

Fethi Ok yarın Tetkikleri 

hmA EDİCİ BİR 

HARP USIJLÜ BAŞLA.Dl 

HERKES GARPTAKİ 

TAARRUZU BEKLİYOR 

15 - F.Vl.n.. 1939 

il#</?~} 
Harp Siyasetinde 

Malumler, Meçhuller 
Fransanın, 7ert bildirllmlyen bir 

k•sabasırda, İnclltere ve Fran .. 
sa zimamdarlarlle Başkumandan 

General Gamelln'ln lftlrakile harp 
ŞÜrasuılıı birlnctsl toplanm.ışh. Bu 
şôra, ne ribl kararlar verdi! İlin o
lunmadı. 

l\L Çemberlayn Av&m Kamara .. ında 
mühim bir nutuk söyledi. Franu • 
İnl'iliere tesanüdünü anlattı. Domin .. 
yontar hiikiımetinlo, İngittereye mil
a.beretlnl, Kanada. Avustralya, ('e
nubi Afrika, Irak bükômeUerlntn Al
manya7a ilin eyledl.klerl harbi, Dln
distanın, FUlstln halkının, Arap!artn 
müzaheret lat:rarlarını bildirdl Mısır 
hükümeUnin ayol tesanüt bareltctıe
rlni ve kararlartnı teyit eyledi. 

Nüfu.-..tarınm meCD\UU 500.000.000 
tutan, umumi harple cephelere io,.-n .. 
tere hesabına 3.000.000 asker l'On

deren bu hükiımetlerln ve mllltUerln, 
unl zamanda demokrasinin müttefik
leri halinde nazı Almanya karş&Sm -
da maddi ve fikri mücadele cephe
sinde yer aldıklanru resmi ve sali -
hlyellar bir şalıslyetln ifadeler! bbal 
e7Uyor. 

Cembertayn, Leh!sl&n acık ••blr
ı~rı ve sivil balkı Alman tanare.lerl
nin bombardımanları üzerinde ehem
ıniyeUe durmuştur. 

Guetele"r dahi bu hususlara atı şld ... 
deUt ve azimk:i.rane kararlan tefsir 
ve teyit etmektrdirltr. 

N.,.reyledlil tebllt ile, Slvit balkın 
ve açık tehirlerin bombardımanmı 

Lehistan tayarelerioe atteden Der 
WUerin karal'ci.hı, yarınki hareket -
terde daha ful& tiddel ırösterilmesl
nt emreylemektedlr. 

Lordlar kaman.smdakl nutkunda, 
Hariciye Nazın Lord Ballfak.1,, Ame
rika CümhulTtb.!nln tefebbüslerine 
karşı verilmiş F.(;ze ratmen, sivil 
halkı \."e a('ık . tlılrlert bombardıma
na devam edt-n na2'1 Almanyaya, ay
ni şiddetle mukabele olunacağını söy
lcmiştlr. 

Na7.ır M. Anlonya F.den dahi. rad .. 
yo ile söyledill nutukta, nulzmln 
AYrupada lınh ·ına kadar harbe de· 
vam olunacainu bf"yan etmişti. 

)-lilsbet netief' vermedtii anlaşılan 
M. Musolinlnln son snlh ~bbüsle -
rlnden sonra. yakmda l'arı> cephr (n· 

de başhyacalt tahmin olunan büyük 
taarruzla beraber, Alman sanayi mer 
kezJerinln bombardımanlarına da 
ba.şlanacaiı söylenebilir. 

Evvelki ıünkil ırueteler, M. lluao· 
tininin fikirlerini ne,reden bir p -
utenin, İtalya bitaranığına alt ya .. 
zılarını dercelmlc;lrrdl. 

Roma radyosu, CJornale d'İtaUa'nuı 
yazılarını, evvelki Iece n~reylemlş

tt. 
İtalya meuaflln! dotrudaıı tehdil 

etm.lyen bu harbin. sebfoplerl ve l<iiU
kameti lle. Avrupanın, kuvveUerinin, 
hak ve iş vaıutalanna nisbeUe mu .. 
Jetler arasındaki münasebe-Uerin ye
niden l&nıim, taksim, tenU !libari!e 
husule getirdiil mettltlerl anlatan 
bu 1rar:ete. Rom.ada nazırıar meclisin~ 
de, Avrupanın hakiki menfa.aüerile, 
İ&alya menfaatlerinin tanınması bu
"U!'iunu istihdaf eyleyen kararlara t .. 
şaret eyliyor, &elecektekl hath ha -
reket hakkında İtalya politikL.'4.1 iiu
rJnde spekülolsyon 7apıJrnamasmı an
Jaiıyor. 

Bu yazılar, bilhassa İtalyanın hat
tı hareketine ait spekü:Wyonlar, 
Berlln radyosunun. İtalya namına 
g'eçenlerde n~reyledlii t.tbUie de 
bir cevap tqkll eyler. Fakat, fa.Jlı

mln, kardeşi nazlım, tw:mpatlo;ini de 
gösterir. A.,-nl İtalyanın, ileride. kov 
vetlne dayanarak, Gallardan hisse ve 
hak istlyecei!nl bUmembe dahi yan-

Memlcketın düştugü vaziyete ağlı
yan hakiki çocukları, hasis emellerini 
duşnuın kucalına atılmakla tatmin 
et.""".ıek isteyen, ne ldUjü belir
siz bir hizbın her gunkil caniya
ne hareketlennden tok muztaripWer. 
Hur.1yet ve İtilAl, tıkirleri bozmak 
için. yer yer mitingler, konferanslar 

tertıbile uğraşırkE>n; Nigahban, Fe -
J~hı \!atan, Muhipler, TeavUn ve il.Ah 
cemıyetleri de kanlı izlerden yürü
yorlardı. Müstevliler de bu dejenere 
insanlara guveneme:zlcrdi. Tanıdığını 
bırisi KAğıthanede toplanan kuvvet
lerin başına getirilmişti. Bu adamın 
hayatı kalemlerde geçmişti ve 31 
Martta hürriyetperverler aleyhinde 
yaptıitı jest llQyesinde terfi de etmişti. 
Fakat ne yazık ki o zamanki hiyane-
tinin cezasiıti görmemişti. 

ı liraya) dbe b&Qrıyorlardı.. Bir : 

: 
bilet aldım. tİzerlnde (K - K) ol- : 
mat üzere blttr daml'• vardı. 
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L I -..AN 

Evvelkı .gün şehrimize geldi -
ğini haber verdığımiz A.dliye Ve
kilimiz Fethi Okyar dun sabah 
saat 10 da Adliyeye gelerek ye
ni teşkilatı teftişte bulunmuş -
tur. Vekil biliıhara saat 12 de 
adliyeden avrılmı.ştır. 

l'arşovayı bir türlü dü~ürf'mi-
7en, yıldırım harbini tahakkuk et
tiremiyf'tı. Polonya müdafaa hal
ları önündf!' müthi!f xayiat verf'n, 
hatta bazı mıntakalarda l'eriliyeo 
Alman kıt'ala.rı, yeni bir f'mtr at
m~lar!. Zaferi elde etmek, muka
vemeli kırmak için, her şeyi hik 

ile yeksan tdecrkltr .. Açık ı;ehlr· 

leri. kadınları, çocokları, butun bir 
medrnlyrt eserini bombalıyorlar. 

Yani. Alman kıt'aları, harpten da

ha ziyade. her ııeYI imha etmeğe 

matuf bir tayfun asabiyeti ve hın· 
cı ile tatı taş üstünde bırakmıyor
lar. 

Bütün dJkkatıer, garp t'epbC!>in
de toplanmı1 bulunuyor. Fran&ız 

ve İngiliz kuvvetleri ne zaman 
büyük taarruıa kalkışacaklar? 

Yüzlerce, binlert'e tayyare, Alman 
tehirlerinl ne zamnn bombardunan 
edecek? .. 1'1areşal Göring-, yakında, 
10 fırka Alınan askerinin Polonya
dan garp Cf'pyesine sevkedileceft
nl söylüyordu. Fra.n.. .. u: ve İnctlb 
taarruzu, kat'i ve sert hareketleri, 
bu fırkaJarm Ia.rbe naklinden ev
vel yapılsa, daha tesiri 1, daha 
müsbet neUccU olmaz mı?. Bütün 
dünya. erkıin umumlyesl bu fikir 
ve kanaattedir. Fransız ve İnı:iliı; 
kuvvetJerinlo taarruzunu bir an 
evvel bekliyor. 

~ :rablllr. HAMİT NURİ IRMAK 

ı l\ıüna..-.mı anlamadım, arkadaşım ı 
ı da alcb. Onun biletinde de varda. ı 
ı Acaba bn bUetıer neden 100 lr;u .. : 
ı r- satı)J7or. Bunun sebebi ne- ı 
ı dlrT ı 

t Soruyoruz ! ı 
: ........................ ı 

Bir Müsaade 
Limanımızdan transit geçecek 

olan İran ve diğer ecnebi mem
leketlere ait halıların serbestçe 
ihraç ed;lebilmesine müsaade o
lunmuştur. Kararın bugün güm
rüklere tebliği beklenmektedir. 

·'---ıl EDEBi ROMAN: 15 1---•• Lrcesine van vattı ve gene doğ-
rudu. • 

- Sıkı tutununuz. 

Karii Bir Kış Sabahı 
Selami İzzet - Mefharet Ersin t-ı ---• 

Pak ~ı.;n korku.a sahiden 
geçırı.şt' Kuyrugunu havalan -
t ırmış, yelesini kabartmtş, bo -
yun da~arh"'lll s· i!"'"lŞ, olduk 
ça d.ızı;:un şösede ı allarıru çın

.ata çınhta uçar gıb koşan Hay 
dud,.n v;jreklcr orpertıci man
zara ına r~n n artık korkmu
yordu Galip o kadar so ukkanlı, 
o kadar ce"SSur, o kadar kcn -
d e hlikimtl ki, böyle bir crke
ğı yanında k kmak abesı;i. 

-- Hayır dedı. 
- C ddi ıri söyl yorsunuz? 
- B -ı biç ya' an soylemcm. 
- Öy icyse hayvandan anlı • 

yorsunuz. 
Pakize gülümsedı: 
- Anlasavdtm korkardım, ~u 

Haydudunuzun haline bakınız ... 
Haydudun kalçaları köpürme

i!e başlamıştı. Bastığı yerlerde 
taşları söküp fırl~tıyordu. Galip 
dedi k: 

- Butün bu huysuzluguna, az 
gın1ıgına rağMen, sözun tam 
mi'ınastle gemı az_y a n. e-
ğildır 

- Sız beni şimdi ko·kutacak-
sınız. 

- Neden! 
- Demek daha da azacak. 
- Bunu bilmem, yalnız siz sı-

kı tutununuz. 
Tam bu aralık arabanın teker

elği yolun ortasında duran koca
man bir taşa geldi, araba devri-

- Tutunuyorum. 
Nasıl olmuştu da yere yuvar

lanmamu;tı, buna kendisı de hay 
ret ediyordu. Ya'.nız şapkası ba
mdan uçmuş. bal rcng saçları 
dağtlmı tı Ruzgar gar.p b.r uğUl 
tu ile k laklarında ug JıUuvordu. 

- Ay!. •. 
Bu boğuk feryatla beraber, ye 

re dü en bir un çuvalının çı
karac ;;, bir ses duyuldu. Arka
da oturan ara'1ac. şoseve yı.var
lanmı.; ı. 

- Mel'un hayvan! .. 
Ga ı, n ş2'ıd coa·ları kaba· -

mı , \uzu ır-.osr Jr o rr.~. el eri
nin bııtün adeleterı gen ~iştı. 
Bazularının bütiın kuvvetim top 
!ayarak dizg tere bır kere daha 
asıldı. 

Eıı • nde çd,;: ımvvet, belı -
re.1 Galıp Pa.ıcızeyc baK ı. Paki-

' ze va~.ndaki erkeıı n vakur gü
ze. yüz..inü, bu yuzdeki yarı m~ 
fik, yarı müstehzi koyu renk 
gözlerı gördü. 

Galip her zamanki vakarını 

Öğrendiğimize göre Hukuk 
mahkemelerinin naklolundugu 
Sultanahmetteki tapu dairesi bu 
işe uygun görülmemiştir. Bin~
enaleyh mezkur mahkemelerın 
bugünlerde Sirkecideki eski n~_
tım binasına naklolunmaları dun 
karar; aştı rılmıştır. 

ve ıstihzasını muhafaza ediyor -
d u. Bu sert, bu vakarlı yüz, teh
likeye kar<ı koymanın verd'ği 
payan5ız bir zevkle gülüyor, ko
yu renk ı::özleri, tehlike ate~inin 
kıvı cımlı ışığile parıl parıl ya
nıyordu. 

Pak Zt kalbinın derinlıklerın 
de ·!'la~aor.adığı btr •erır burkul 
dugıınu hıssetti. Usulca gbzlerıni 
kapadt; ürpererek gögüs geçir
di. 

Bu çindc burkulan şey ncydt? 
Neder butür h sleri titriyerek 
maddileşmiş, tayleri tatlı bir haz 
la diken diken olınuş, nwen du
dak:arı nemlenmı~. gözleri ka
rarın tı? •.. 

G Jipıc· ı:özgöze gelince, bu 
tehlıieli anda bile, demek ken
dini tutamıyacak, hissiyatına 

hil < m ':ıuyacak raddeye gel -
miştı oyle m ••.• 

Ga ıp Kadının korJ<udan fena
ı.aş'ıgıra zahip oldu: 

- Merak etmeyiniz ded,. Çap 
kın Haydudu nasıl olsa yola ge
tirirım .. 

Birdenbire sanki bir silah pat 
Iadı. Galibin var kuvvetile nsıl-

Bu nedir? Bu harp defU, insaıı· 

lığı imhaya kasdetmlş rörünen bir 
zulümdür. llarbln cayesl beşeri· 

yeU, lnsanhtı, zürriyeti imha ol

mamak li.'Zımdır. 

Yazık! .• Yirminci asırda iıu;anla· 
rıo haline bakınız. •• 

dığı dizginlerden biri kopmuış, 
elinde kalmış\;. Galip birdenbire 
boşluğa düşüyormuş !Zibi yana 
kaydı ve o lıarikulil.de çevikliği 
ile kendini toparladı. Ancak mü
cadeleyi kazandığını hisseden 
Haydudu zaptetmeğe artık im -
kan .kalmamı..tı. Ele avuca sığ
mayan ı.avvan bütün kudretini 
kuv\etın bac.-ak~arına verip, a
raba~ ı, ıçındekilerle beraber ö
lüme sürüklemek azmite öleki 
dünyaya doğru yollandı. 

Pakizeniıı eli, can korkusite 
yarındaki dem •e & msıkı yapış
mış. ı:özlerı uzayıp giden yola 
takılmış kalmıştı. 
Artık aciz ka'mı.şlardı. Pakize 

artık hiçbir care kalmadığını 
idrak edıyordu. Arabanın dev
rlıip par.;aiaı-ması bır saniye e 
seles. halıne gelıni~ti. Oturduk -
!arı yer ile, üstünde kuru bir yap 
rak g;bi .ı:u,·a lana yuvarlana uç 
tukları çat ak kırmızı toprak a
rasında sanki yı.izlercc metro 
mesafe vardı. Pakıze gözlerinin 
karardığını, üzerine baygınlığa 
benzer bir ağırlığın çöktüğünü 
hissetti! .• 

Çünkü, tlddetli bir l'&rp hareke .. 
ti, bugün Polonyalıların üzerindeki 
yükü hafitletecektlr. O zam.an 
Lehlller, daha muvaffaktyetll mu .. 
harebeler yapabileceklerdir. 

ŞÜKRÜ AHMET 

- Sıkı tutununuz!.. 
Genç kadın Galibin pusuya 

yatmış bir avcı gibi çömelip va
ziyet aldığını, sonra vilcudünü 
bir ok gibi fırlatıp hayvanın sır
tına atlııiığını, daha sonra da 
çelik gibi iki bacağın hayvanın 
kaburgalarında menıteneleşip sun 
sıkı kapandığını gördü. 

Galip, elini Haydudun boynu 
hizasmda yürüterek ağzına ya -
kın bir yerde dizginin kopuk u
cunu avucuna aldı. Yavaş yavaş 
atının başını, boynu kavislenin
ceye kadar geri çekti. 
Hayvanın o çügın hamleleri, 

derece derece, yıldırım gibi so
luk soluga, şuurlu bir yarışma -
dan, daha muntazam, daha ta
bii bir koşuşa, bu koşuştan ale
lilde bır vun·vuşc ve nıhayet, 

mağlüp, m.ıtevekkil ver'.nde sa
yışa inJu,·p ett •. 

Galip yere atladı, vücudıinden 
sicim gibı ter sızıp akan genç, 
hayvanı yolun kenarına çekti, 
sağlam kalan tek dizginle ağaç
lardan birine bağladı. 

tArkaıııı var) 

Sempati Kazanmak 
Masamın ilstündıe bem.ea her dil

den blr eolı: l'a&ete, mecmua var. BeP• 
ııl de J!JmlJl7antD daha dofrusu Bll
lerlzın'ln aleyhinde •lef piiskiirüyor. 

Bütlin dünyadaki oempallslnl kay
beden Hltlerhm için buırüııkü, 7• -
nnk! lıarbl kazaıımafa lmkin yar 
mıT 

Demokral devletler, ıulh için, Al
manyada sözüne JrÖTelltllr bir hiildl
met istiyor. 

Milletler, Bitlerimıl müstevli ktli
mesl ile aynl,ayarda tutu7or. 

Umumi harpteki AlmanyatUD mai"
lüblyetinl tetkik edenler bunun se -
beblnl, Almanyanın diinyadakl 1>em
patiyl kaybf'dhılnde bulurlar. f'ilha -
klka umumi harpte Beltlka, lloman
ya, Yugoslavyayı ortadan kaldırma , 
Rus Ça.rhiını devirmiş. Fransanın 

nıühlm bir kısmlru lt&'al ederek P:ıırls 
kapılarına kadar daYanmıt Almanya 
tmp;ırarorJuğu dünyayı ııicendirdiii 

için m:ı!'UD olmuş, yıkılıp &llmiştl 
("ütık l "•manya o &ünlerde de bu -
&unku &ibi dünyaya hikim olmak 
hayaline kapılnuşh. 

DUnkil &ibl, b ün de, butün dıin
yaya hiklm olmak Almanya için ar• 
tık hir ha aJdir. Almanlara bUl'iln 
duşf'Jl iş, kalpleri teshir ederek ve 
hakikati «ôrrrC'k mlllctlcrin sempati· 
sini kazanmaktır. 

ZEKİ CE~l.\L 
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Reassürans ikinci müdürü l-lallk 

ı······ .............. -ı Kevkep sorcuya t:ekilml!ttlr. 

Yazan: Rahmi Yağız Tefrika : 32j.ll 
Sözüne İtimat Edilir Bir 
Alman Hükumeti İle 1 HARP f 

ı Tebliğleri ı 

Bunu takiben komisyon almakla 
auu:nan bulananlardan avukat Atıf 

Ödiilıin ......... u J'aJIÜIDlllu. 
12 senelik avukaı olduj'unu ve tim

dJye kadar alnına tek blr leke bile aü
rü1mem1f oldufunu beyan t'den ava
ıu.ı Atıf Ödıl.I eö&lerlne: 

Yeli yalan had~ meebuT ~f'n n
lıi alm.a.dJtı bir puayı «aldım:. de
mete mecbur eden . f'bep ne lmi.ff 
1efl BaTU" ve7ahut Malik Ke\'kep 
kendlslnJ tabanca ilf':, ölümle mi teh
dlt etmi:t.ferf Botaz.ına nıı sarılmı'f -
lar?. 

Atıf: - Hayır hltı: bir tehdit K0r -
medim. R.ell Bayara hürmet edrrim. 
ETTeli miidiirm ve i.mtrlm tdl. Ben 
ise malyJ'etlnd• bir Hukahm .. sanı. 

J'eD... 

Birçok Hükümdarlar, Krallar, Türkiyeye 
Gelerek Atatürk'ü Ziyaret Ediyorlardı 

İşte, hasta~ığ:n seyrini birden
bire değiştirdiği Eylülün son ya
rısından itibaren Ebedi Ş~fin sağ 
lık durumu; ta ebed ye'e intika
line kadar b.r daha, Aı!ustos a
yındaki normale g:dişı bulama
dı. 

26 Eylı11de dil bayramı müna
sebetile i.s.anbulda büyük şen
lıkJer yapılması, Ebedi Şefin in
kı.aplardaki tekamü.ün b r mer
hales.ni teşkil eden öz Türk dili 
nin tatbik günü bir bayramla 
neşe havas, içerisinde geç:rilme 
si, o gün, Türk dili tetkik kuru
munun da bir yevmi mahsus ol
mak itibarile yapılacak tezahü
rat ve faaliyetin tanzomile meş
guliyeti teamül şek.mi almıştı. 

Atatürkün İstanbulda bulun -
ması, dil bayramı münasebetile 
yapılacak merasimin Istanbulda 
memleketin ber tarafındakinden 
daha par:ak şekilde tes'idi tabii 
bir icap halini aldırıyordu. 

26 Ev ıu: e kadar sıhhi vaziye
tinde hiçbir tebeddül meydana gel 
meden yatakla ve devamlı bir 
hararet yükselişi içinde krizden 
krize şekil değiştiren hastalığın 
ıztırabile vakit geçiren Atatürk, 
bayram tezahüratını takibe im -
kiın bulamıyordu. 

Memleketin her tarafından sa
raya yağan telgraflar, dil inkıla
bını yapan Atatürke dil bayra
mını tebr 'k ediyor, Türk mil'.e
tinin tazimlerim bildiriyordu. 
Fakat sırozun meram anlamaz 
hain seyri Ebedi Şefi büyük bir 
ızt.rap içinde bulundurduğun -
dan, Riyaseticümhur merasim : 
!erine ait protokolları bile kendı 
yüksek .görüşü ve seçkin zevkile 
tanzim etmek itiyadında bulu -
nan, hasıalık ı;ebebi'.e şimdilik 
bunu tatbikten zaruri bir uzak
laşma vaziyetinde olan fl-latü:
kün bizzat cevap vermesıne ma
ni teşkil ediyordu. 

Gelen yığın yığın telgrafl.ara 
27 Eylülde ma!buat vasıtasile 
m~redilen k1'tibiumwru1iğin -~ır 
i.ş'arı efkarı umumiyeye teblıg e
dilerek hepsine toptan cevap ver 
mek şekli yapıldı. 
Tebliğ şöyle yazılmıştı: 
•- Dil bayramı dolayısile yur 

dun her tarafın.dan gönderilen 
tebrik ve tazim telgraflarına Re
isicürnhur Atatürk t~kkür:eri
nin ibliiğına Anadolu Ajansını 
memur etmiştir.• 

Eylulıin son günlern Atatür -
kün sıhhi vaziyetindeki vaha -
meli muhafaza· ile geçiyor, tem
muz son'.arıni andıran ayni hal 
Eylul sonlarında da cari bulu
nuyordu. 

Bu arahk Dahi'iye Vekaletin
ce hazırlanan ve Meclise sevke
dııerek kanuniyet sıfatı iktisap 
ettirılecek dahıli ve idari mese
lelerin takrirleri ikmal edilmiş
ti. Fakat meclis yaz ıatilı dev
resinde bulunduğu cihetle Ve
kalet şimdilik bunları yalnız ha 
zır!amakla iktifa etmek mecbu
rb·elinde bulunuyordu. 

Eylu:ün son günleri, Ebedi Şe
fin rahatsızlığı yüzünden saray
da cok tatsız geçmekte devam e
diyordu. Eğer Ebedi Şef_ rah.atsız 
olmasaydı, Avrupanın sıyası ha
vasındaki fevkalıl.de vaziyeti da
ha yakından ve Türk politika -
sına yeni veçheler verecek ~ 
kilde aktü mesai ile geçırmesı 
mevzu bahisti. 

Ebedi Şefin bin bir inkılabı ba 
şaran kısa hayatı hiçbir devlet 

reisine mazhar olmayan sade 
hareket ve sade faaliyet mahi -
yetinde safha arla geçmişti: 

Onun zamanında Marsilyada 
katledilen doı;t Yugoslavya kra
lı Aleksandr İstanhula gelmiş, 
Büvük Britanya İmparatoru Ma
jeste sekizinci Edvard da Türki
yeyi ziyaret. ve Ata.ürke mısa
!ir olmuştu. 

Devl1t reisleri, hükümdarlar 
Ebedi Şefin kısa hayat sene erin 
deki gıbi hiçbir zaman Türkiyeyi 
ziyaret etmiş değillerdi, bunu te 
ker teker sayacak yerde Erdün 
Emiri Abduliahtan Brıtanya İm
paratoruna kadar demekle haki
kati en doğru ifade etmek müm
kündür. 

Atatürkün 1935 tenberi Türk 
denizcilığıni inkişaf ettirmek, 
kuvvetli bir donanma vücude 
getirmek. harp ve iktısadi sa -
halarda denizın oynadığı mühim 
rolü iyice takdir ederek bunun 
icaplarını modern tasavvurlarla 
mevkii fi'.e koymak ön -planda 
tuttuğu hayati meseleierden biri
sini teşkil ediyordu. 

(Arkası var) 

Garp Cephesinde 
Fransızlar Hakim 

(Baştara!ı l incl sayfada) 

İlk akın 20 ila :\3 Ağustos ara
sında vukubu·muştu. 

FRANSIZLAR HARBE HAKİ.\I 
Roma, 14 (A..A.) - Lavero Fascls

ıa psetesl, Pariıı muhabirinden aldıtı 
uzun bir mektubu neşretmektedlr. 

Bu mektupta ezcü.mle şöyle deniyor: 
Fransız aıı;kerlert, harbe daha alış· 

mamış olmakla beraber çok lyJ dö .. 
vü~mektedlr. Fran!liız a!iikerlerinln 
minevJyatı cok mükemmeldir. Garp 
cephesindeki barekit, en ziyade in -
san ve malzeme harcetmek prensl
plne da>·anarak yapılmaktadır. Sar -
re'ın şarkında ~n l'ÜOlerde vukua 
celen çarpJ!flll&lar, enteresan mahalli 
bir mavaf!aklret olarak telakki edl· 
Jeblllr. Filhakika, Alman Genel Kur
mayının rarı> harekıih cephesinde 
l'erl çekilmemek hakkında kat'i az
mine rağmen son eünlerdekl Fransız 
taarrunı, 20 kilometre renlşllğlnde 
ve oldukça mühim derinlikte bir ~
bada inkişaf eylemiş ve piyade ile 
plyadrye müzaharet edecek diğl"r sJ -
J:ihlar arasındaki iıbtrlfilnin Fransu 
Genr1 Kurmayının istediil gibi lşle
dJiini fsbat f'tmı.,ur. Fransız lı:ıt'ala
rının ba~rdığı ileri hare-ket. SaTr -
brul'k lcln vahim bir tehltke teşkil 
ebnektedir. Alman 6'"nel Kurmayı 
endişeden bili delildir. Civar mm -
takanın üratle sh .. ·ll balkdan tecrid e

dilmesi pek muhtemeldir. 

Lavero Fascista, nihayet, İng-illz 
orduı;;unun bir kısmının Franuya ce
lf!;inl b&lıis mevzuu etmf'kte ve bu
nun yük.<Jek mi.nevi ehemmiyetini te

barüz tUirmektedir. 
İtalyan gazeteleri, iki mutteftk im

paratorluk arasındaki müe..~ı-lr lşblr
Utlnl ayrıca kaydeylemektedlr. 

----<>·O----

Galatasaray - Perayı 
3 - 1 Yendi 

DUn l'ece Taksim stadında o:rna
nan l'ece maçında Galata!liaray kuv
vetli rakibi l'erayı 3 - 1 yenmeie 

muvaffak oldu.. 
Maçtarm dördlıncıisii Cumarted 

ıecesl esell iki rakip Pera - Şlşll a
rasında yapıta.caktır. 

MUM'AMMET 
Yazan: Ziya Şakir 
Vaziyette .. en çok müteessir o

lan, (Ebü Talip) tL Bir t~rı:fta:ı, 
s~v1!ili vefıerı nin çektil(i uwntu
dcn kalbinde bir acı duyuyordu. 
Diğer taraftan da, günden gıir.e 
ş. tinı ar ırıın buzulum ve taz 
Y.ktcn on;ı n.ısıl koruyabilece • 
ğ, 1i duşünuyordu. 

Bu buyük adam, gecel~r. sa -
bahıara kadar uyumuyor .. kılı
c nı boynuna asarak, (Hazreti 
Muhammed l n ikamet ettiği e
v 11 etr.' ~Cl.l dol ıyor, ona biz
zat - ıınafız ık ediyordu. 

(R .sulu .E:kr m) ile onun sa
d !t e ıab:nın ve bütün beni 
l": mın gbste dıği bu merdane 
ve ıwı ne m 1<a vcmet., bazı in
safıı di.ışnıanlar bile takd.r edi
Yorlar .. geceıerı zenbı.llcre hur
ma. darı, un ve saıre doldurarak. 

Tefrika: 31 
giz~ ce muhasara hattı geçi -
yorl·r getiıip Ebu Tal.be veri
yorlardı. 
Yıne bu ,nsaflı ı:~,ma.• ar ara

sında, Ebucehılin zalimane siya
;;etını tenkit edenler ba goster -
miv<' başladı. 

unlardan (Hişam) ısmınde bi 
ri, Mckke eŞrafından (Z~heyr) e 
müracaat ettı. 

_Ya Zuhcyir!. .. Sen burada le-
ziz ve nefis yemekler yiyescn .. 
Fakat senin akrabaların orada, 
aç ve susuz kalsınlar •. Bu, İn· 
sanlı/! n şefkat ye müruvvetine 
yalt.,ıır mı? .. Bütün bu hallere se
bep olan, Ebucehil.dır .. Acaba 
bız onu akrabasından ayırmak 
ist~ek, 0 _uuna rıza göster.ir mi?. 
Yaptığımız i§, doğru dcğtl. Bız, 

Sulh Yapılabilir 
Fakat Hitler İle Sulh Mü. 
zakeresine İmkan Yoktur 

Londra, 14. (A.A.) - İstihbarat 
NezareU bildiriyor: 

İyi haber alan mahfillerde muhte
mel . u1h teklifleri hakkuıda muhtelif 
mahallerde dolaşan pyialara karşı 

büyük: blr alaka gösterilmektedir. 
İn&"lllz ve Fransız bükümetlerlnln 

vaziyeti berkesce malümdur. Bu va
ziyet ~erahaten ve tamamlle izah edil 
mtş bulunmaktadır: İki hiıkümet is
tikbale emnlyettf" bakabilmek için an 
cak sözüne g-üvenilir bir Alman hö
kümeti ile sulh müukerr1erlne bq -

lıyabilirler .. Halbuki Alman ohn.ı,-an 

memleketlere kal"fı bo7raf.(!a teeavüı: 
teltnltlnl laklp eden Bitler ile mü -
&akere,.e rinuefe lmki.n. yoktur. Al
maııyada sözüne Joanıhr bir JtükA -
met teessW. ettlil uman İngiltt"re 

bükümetl, •imdiye kadar mlikerreren 

SÖ7led.1fl v«hlle, müttefikleri ve di

ğer dost devleUerl~ birlikte Avrupa -

da hakiki ve ad.lline bir sulh nasll 

&ee W. edebilcceil meselesini tetkik 
etmeie haur bulunacaktır. 

lngilterede Bile Asabiyet Başlamış 
(Baş taralı 1 inci sayfada 

asabileşml,ş ve kendi kendimize: 
cŞemslJe ile siyaset tedvlrinden son
ra şimdi de beyanname ile harp ya
pılacaksa, bu iş te ötekisi gibi iflasa 

mahkUmdur• demtşUk. 
Yalnız zamanın icabı ve - harici ~ 

slya.~tln de ~k akil erdiremediğimiz 
lncellkleri yüzünden her düşıindüiü

milıü ve hf'r dofro rördü,tilmüzü bu 
sütunlara cecirmtk fmkinlarından 

mahrum bulunuyoruz. Brrekct ver
sin, ki şu İnglJl.z etkin umumb·esl 
imdadımıza yethf,tl de, bu sahrları da 
nihayet yazarak bira> trlmbl boşalt· 
mak lırsatmı bulmQl olduk. 

Arlık İngiliz halkının bile, kendi 
Başveklllorlnln harpte de takip ettiği 
teenni siya110etlne asablle~Ulinl caze
telerlmiz yazablJdikten 5onra bizim 
de mütalealarımızı serbrstçe söyle -
memlıe bir mini kalmamış denıektir. 

PaTL .. te İngiliz ve Fran ... ız Başve
kt11erl1e, İngiliz llarblye Nazırı ve 
Fransız Erkinıharblyel umumiye re
isi arasında akdedilmiş olan konfe- ' 
ransta bir hayli mühim kararlar ve
rildfilni yine Kaset.eler yazıyorlar. Bu 
meyanda meeıı~tn. c.Lehlstana müın
lı:ün olan her türlil yardımı yapmaia 
karar vrrdltl• de sö:vlenJyor. 

Zahiren hoşa cldt"<'('k gibi görünen 

bu haberin lti.ılllyen yanlış olduğuna 
derhal hükmedebillrfz. Çünkü Lehls

tana mümkün olan yardımın ffa.qma 

ancak dün Pari'lte toplanm1ıt olan bir 
harp m~cJJslnin karar vermiş olması
nın akil ve mantıkta yeri yoktur. 

Evveli İngllt('re ve Fran a, Lf'his-

Nitekim akşam l'U.eit-lt"rinin J'&Z

dıklarına inanmak lizun Ktllrse. İn
ci.Ilı: halkının da aabın;ızhkla bekle
diii bu taarruz, sıkı bir tol>('U ateşile 
dl.in ofleden sonra nlhayt"t ba.,ıamış
tır. 

Bu taarruzun ha1ı:lkatf'ıı başlamLf 

olmasını temenni edelim. Çünkü Le

blstanı, son tutundutu yerlerden de 

atılmaktan ve kurbanlık koyun l'ibl 

botazlanmaktan kurtaracak olan yal

nıs bu taarruzdur. 

Şark cephesinde Lfoblilt-rin kuv -

vtUi, canh ve harp tecrübesi s~iı' -

mJş bir ordu ile bir muJafaa hathn

da tutunmaları l~. Almau1anın lki 

ate-ş a.rasıuda kalması dl'mtk olaca -

ğından bu hal ergec almanların nıai

JUbiyeUnl intaç edcrrğl gibl, a)nl 2a

manda harbi mtvzJile!?tirerek müdde

tini de kL<;altmağa. hh:met t'debllir. 

Ondan dolayıdır, k1 biz Parl~ harp 

mttlisinin toplanma. ından, bilhaı;sa 

bu temennllerlmlzin tahakkuk Hebl

Jeceti iımldlle çok mtmnun olduk. 

Sabaha ak~ama bu toplantının filli.

san da, denlldlll &ibl. haklka~n zu
hur t'decek olursa, bunun, pek ya
kında nıühlm teslr1er rö~terect-ğ'ine, 

kuYveUe inaoablllrls. 

EBUZZIY AZADE 

Velid 

f (Baş tarafı ı inci ııaytada) ı 
On sekizinci PolonT• ili'~ er- l 

f kiıııharblresl de dahli olmak ü.e- ı 
re. dİİll OliitrOT - MaczoTicka"nııı ı 

ı şimalinde teslim olmuttur. 6.000 ı 
ı Polonyalı esir edllmif ve 31 top a- ı 

ı lınmıııtır. 

ı Garp ceph~lnde, prp lstih- ı 
kimlarunnm oolı: Uerialnde ba - f 

1 
ı Iunan Alman topraklarında, Sar- ı 
ı rebruck Ue Bornbach arasmda t- ı 
ı lerlcyen ''" bUKilne kadar olandan ı 
ı daha çok Fransı11 müfrexelerl dJ - ı 
ı namlUenmlş ~abada ve Alman a- • 
: t~I ile durdurulma.ştur. • 

ı . 1 Erkaruhar - ! 
ı P A R 1 S ::~:r:•bl~O:: i 
i brü.k'ün cenup -ırtıarın_da diışma- ! 
: nın ağır topçuları btbd.ak bir faa- : 
+ liyrt KÖ..o;t.rrmektf"dirler. • 
ı J -l Eyhil ak.tam tarihli Fransız ı 
ı harp tobllkl: ı 
ı llahalli ilerlemeler kardf'ttik. \'e : 

ı bu ilerlemeler esnasında e lrler ı 

ı aldık. ı .......................... ! 
· ı Gtif üN TENKiTLERi 1 

Belediye ve Tenkid 
'li.t.Ştara!ı 1 ınci SJ.ytada) 

On senedrnberi, lıelt- son üc bet tt
nedenberi, beJ diyenin bozuk _:-iden 
işleri hakkında o kadar çok meslek
taş, o kadar çok yazı yazdılar, o ka
dar acı tcnkfdJer yaphl.ar ki. benim 
'Jannama ~en luzum kalmadı. Ş('

hir işleri, hemen htr ıun, tUi.z bir 
mü!etlşten daha Utiz bir alika ile ta
kip olundu ve bu laklpJrrin netlresl 
gazete sütunlarını doldurdu. 

Bugünse, İstanbul ''"hrf Efliı.tun'un 
cenn('tinf' dönmü' «ihl. kimseden !'>es 
sacla çıkmıyor. Daha dün -İstanbul
da ı;ünd• yüz bin karpuz koslldiği 

halde, yollarda 'Mu.bittin i.~stündai'm 
ayağına koymak istedliiıniz karpuz 

kabuğundan başka bir ft>' C'Örmez
ken- :\lilyarlarca kaldırım taşı a-

ra ında bir katre toı arıyanlar ne-re
deyse buıün iı-tanbul sokaklarına bal 
döküp yalı)--alım, diyecekler. 

Bugün bizce ortada bir samimlyet
slslik varsa, henüz bir yolona kon
mıyan ve olukları gibi mutımel duran 

belt'diyf' .işlerini uyarak yenJ Keleo, 

son derect> hUmU niyet sahfbl, çalıt
kan muhlerf'm Bf"ledl)'e Rf'lslmlzl 

ik:aa: etmtk \'C bu ·urC'tle bir türlü 

pasındnn kurtulmak istidadı co~ter

n1em<"kte oıan ~ledJye makinesine 

biç deill.:;e bir damla yaf ~iirn1ek Is-

- «Ben saUc itile hic mevut ol _ 
madııa. Bina Teşrinlevvelde atın a
lınmıştır. Halbuki ben 2 ay . ·onra 
yanJ !Z/11/931 dr bu işe hle taksira
tım olmadan şu surttle karıştı.. 
Muhterem mahkemenlsıde her şeyi 
anlatacatım• dire b&şlllllllf ve ifa _ 
desine şö7le devam etmlyttr: 

- l22/ll/9l8 c-Unü Milli bassa. 
rans umum mlıdürü; yani &l-'Ukatı ol
duium dalruln başı beni odasına oa
tırdı Orada umum mildlir moavlnJ 
Malik Ke\•ke.11 te Yardı. ltcfi Ba;t'ar 
bana hitaben: 

- cM&l1lı: Kevltebln sana vertteil 
bir makbuzu var .. Ona imzalamanı 

rica ederim~• dedi. ~l\ra karııdan l\Ia

Uk Kevkrbi.n oda wa ceçtba. ,'\r -

kamdan ceıcn :\Ialik Ktvkep araD 
h&rflert Ur 7asılmq bir makbua yer
di. Bu yau,· ı derhal tanıdım. Jeram 
tlrkeU erkanından Artla Bô.kerfn ldl 
\-'e makbu.,unda ll)'nen unlar yaı.ı -
lıydı: 

.Tesısatı Ele-ktrik:ıye Türk Ano .un 
Şırkctının IPa ı olan Sa .;ınzarındaki 
bınayı Denizbanlt'a satq muamele in
de mesbuk hizmeture muka!:nl \'e • 
k5.lct Uc ·et olarak Jt.'rans şırkctill -
den bana verilınesı ırcşrut olrın 6250 
lirayı tanınrnen aldım.,. 

Malik Kevkt>p hemen bunu )'eni 
harflerle- daktilo ettirdi. \'e sonra bu 
m;ı. .. buzu imzaladım. Fakat !iizl blltıill 
ıterefimlf' temin ederim ki ba parayı 
almadım. \'e o cune kadar da bö1Je 
bir ""Wt işinden haberdar doflldlm. 

İşi caxetelerde okudatnm ıra1ar
da )talik Kevkep be-r ıun sabah \'e 
akpm )'aı.dı.apeme l"«"lmrie .-la.dı. 
Bana mutemadiyen: 

c- Am • bu para) ı alma.dıiını sa· 
kın mti!'"• .rre. yahut kimst"ye bir 
teY SOylt-me. Bizim 'Şf"rt'fimis mev-
2uha.histir. Esa.ı en mt-.sele na...ıl olsa 
kapanaC'akhr!• diyordu.. 

Ve hatta. bir elin m:ıttye mutrtliıf
lt'rinden Falk yaııhantme reldi: 

- «Sizin yaııhaneniı:i ve hatta. e
'·iıtlzi arama tmrlm vardır. }'akat. 

avuk.atlıitnın hürmet tdiyorum. Ba
na hakıkati söyleyiniz!• 

tanın mevcudiyet ve io;Uklalinl zaten 

çoktan tekeffül altına cFrenkf;'e kötü 
(garanti) kellmcslni kullanmamak i

çin (tekeffül) diyoruu almııı olduk
tan ılbl sanlyt·n rrrrk İnrlltcre ve 
ı-erek Fransa. I.t-histan ile daha iki 
üç halta evvel mütekabil yardım e~ 
sa.sına mu tenli birer muabt-deuame 
de imzalamış: bulunuyorlar. 

ıH~riciye Vekilimizin 
ı Moskova Seyahati 

ve Amerika 
ı tt'nıek tekil. buttin kusurlara ıfrı yu

mup, !-iade iyiyi mf'thf'tmekttr. 

Dedikten sonra: c- Tahkikat ev
rakında, at.aş i inde vesairede biç 
::;iıln i.smlniz c-ermiyor. Fakat Jerans 
şirketinin dosya 1nda bulduiumuz 
6250 liralık makbuzda hnzanız var. 
Bu suretle Satit> işine k&rıısm olu
yorsunuz. Liki.n bt-n buna inanmıyo

rum. Bana doirusunu !iiOyleyiniz. Bu 
parayı kim aldı. Kimin emri ile bu 
lmz&'ft att11uz! .. » dt"dl. Bana yapılan 
telkin çok kuvvetliydi. )ittbu.r('n MÜ

kül •Ulm. ~lüleUJıı beni öil den son
ra Denizbanka ça.iırdı. O C'ider &it
mez Malik K«'vkebe cıktım ''e ''azl-
7eti anlattım. O: - •Aman! erelf
mbl düşiin. Sana '1.000 ltra para ve
nttl:U. Mili" ttl$: Bu parayı :ne ,.a11-
tınt diye sorana p terfrsfu.» dedi. 
Ve hakikaten o ıün hemen bana 7000 
lira verdiler. Bt'Jl de bu pua1ı cebi~ 
me ko,.up Denia:hanb .-iderek ifade 

1 
verdim. Bililıare aradan ku;ı bir 
mU.ddet cectl. İt ciddi bir vaziyet 
alm1'lı. ~ relim tehlikf'ye ıirl~·ordu. 

Birgtin mudd('lumumiye cider('k l'&

ziyeti anlatttm. Bana: citad('nizdcn 
rlı<"u edip hakikate dönmtniı icap e
der> dedi. Nihayet l'tlüslanliUite .rı
decetım cün de B. ÜtUclyanı telefonla 
Anadolu hanına çatll'dun. Kendbilne 
hakikati sôyliyeceilml an1athm. Bay
.rınlıklar .reçlrdl. Malik Kevkcp tev -
klf edllen biraderine yatak &ötürme
ie tevkifhaneye l'itmlf. llwıeıı ona 
çaprlh. Kendblne de arlık haldkall 
söyllyecef;lml anlattım! • .» 

Ortada kat'i ve es:ı.~h teahhütleri 

tazammun edt•n böyle mütemmim 
vesikalar, mukaveh~l~r varken, İn ~ 
rlltere ,.e Fransanın daha hf'nüz dün 
LehlsLana yardım ctmC'fe karar ver
diklerini yazmak, bu iki drvletl, sa
rih te:ahhütlerlni an('.ak bıçak kemiğe 

dayandıktan sonra yapan sözlınde 

durmaz devletleı mrvktine düşurmek 

dem"ktir, ki bwıa da. tabh kola:r ko

lay ihtimal ·verilemez. 

Bizim tahmin etUiimize rörr Paris 

harp meclisinde; olsıı olsa ıarp cep

hesinde ve nihayet vasi mikyasta ''e 
esaslı taarruza. C'e<'llmeslne karar ve
rllml, olabilir. 

bu zulüm ve tazyike muhalefet 
edelim. 

Dedi. 
Zuheyir, düşündü. Hiı;ama hak 

.verdi. 
- Doğru söylüyorsun, ya Hi

şam ... Fakat ben, yalnız başıma 
ne yapabilirim? •.. Emin ol ki, e
ller kendime bir yardımcı bulur
sam. bu işe milni olurdum. 

Diye, mukabele etti. 
Hişam, bu fırsatı kaçırmadı. 

Dorhal ar larında şöyle bir koruş 
ma ba~lar!ı 

ıı n - Pekala .. Ben sana 
bir yarı.ımc. bulayım. 

Zul,erir 
- Ben. 

K . ? 
ım. 

_ A(a .. Fakat bu işi başarma
ya, ik1 ;nizin kuvve 1 i k3.fi gelmez. 

_ B n, bırkaç kişi daha bulu-
rum. 

- O zar .. .ın, ortaya .ıtıl.nz. 
Hı.şa ~. bu.un dost.ar ra mura 

caat ettL Beni Ha,ima karşı ya
pılan gaddarane muamelenin in 
sanlıga ve ıns.ıfa ) akışmıyacağı
ru ilerı .ürerek bunların kalbı
nl rikkate ı:etırdi. Kendi düşün-

Vaı; .gton, 14 (A.A.) - irı ha
ber ıua" mahfi!Jerın fikrıne göre, 
Ruzveltın kongreyi cvve ce dü
şü. üldügünden mahsıi.s surette 
dah \akın b.r tarihte toplantı
ya ç.' rırak kararın :n sebEbıni, 
evveıa Rus kıtalarının harrkatı 
ve halen açık denizde bulunan 
Sov ·eı gemilerine .:>ovyet J"man 
]arına dönmek üzere emir veril
mesi kevfiyetlerinin doğurduğu 
Alarm hissiyatı ve Türkiye Ha
riciye \'eki:inin Moskovayı ziya 
ret edecegi haberi teşkil eyle -
mi tir. 

Ruzvel!, bitaraflık kanununun 
seri bir surette tadilinin yeni bir 
Rus t~ebbüsünün dotıurabile -
cegı tesiri tevzin edeceği fikrin
dedir. 

celcrine uygun, ancak üç kişi 
bulabildi. 

Böyıece, beş kişi oldular. Bir 
akşam, Mekke şehrinin kenarın
daki (Hacun) denilen kabri.stan
da top'.andılar. Uzun müzakere
den sonra, Kureyş rcıslerinin, 
beni Haşim aleyhindeki alıidna
mes: cı ortadan kaldırmak için 
teşebbuse girişmeyi kararlaştır 
dıla_ 

Ertesı gun, b.r 'n sele hakkın
da gıırüşmek içın, Kureyş kabi
lesınin bütun reislcrı bir .ıçt:ma 
akdctmışkrdı. 

B ... beş kış, ora.va g.ttıler. Ken
daerı de kabilenin muhim er -
k&n!!"'da"'1 oldukları için bu mü
zakereye ,,tirak ettiler, conra 
sözü dönci urüp dolaştırarak beni 
H;lşıma gelirdiler 

Zulıevir, ayağa kalktı. 
- Ey Mr kkenin u ulan •. , Si

zın, ' cJa"larınıza h 1ap e<.cce
Jiım. Bel' dinleyıniz. 

Diye soze başladı. Sonra, bü
yük bir hassasiyet \"e tallkatle, 
beni Hfu;ima yapılan zu üınler • 
den bahsederek. 

- Re\•amıdu: ki, b:.zler ~f"fah 

Br1f'dİJ t.• lşlrrimlzln yolanda ıit

mtmeslnin brlllbaşh acbeplerfnden 
bir dt- yapılan tenkldlerln aamlmi 

olmadığı kanaatinin her şeye hlkim 

ve her teYdcn üshin olm.a! ıydı.. Bb 

buKün bu sakim kan&3tln drii.şt.iflne 

kaniiı. Ayni ı.amanda da muharririn 

her tenJddde ha.kJı oldufu kidiasmı 

da güdrnler~n d('tlllz. Elverir ki, 

yapılan tenkldlerle alikadar olan 

makam l!;.e btnat el koyup 7anlışla .. 

n araştınıın. Yok, eğer bermutad 

tenkide maruz kalan ldartnln çıJr.a .. 

racafı fetvaya l"Öre hiiluim verirse 
mıiDııkkldin samimiyetine lııanılmu 

ve böyle olunca da rmmere itler lı:ih 
topalltyarak, kilh aürünerek yüriır 

cider \•e bh de samimi oldujunıu t
ein 'hunları yaunalı:tan, söylemekten 
biç ceklnmoyı.. 

SELAMİ İZZET SEDES 

ve saadet içinde zaman geçire
lim., Leziz ve nefis yemekler yi
yelim .. leziz hurma şarapları içe 
lim.. Kokulu ve temiz eı;vaplar 
giyelim de, biitün aba ve «dal
ları Mekkenin reisi ve Kabcnin · 
muhafızı olan beni H~imi ve 
Abdü.ınuttalıp evliıtlarını aç, 
susuz, müzayaka içinde inim inim 
inl~telim.. O ~avallılan. hcliık 
olınak dereccsıne getırelim ... 
Bunlar, bızim yabancımız mı• .. 
Hepimiz ayni J<abileden, ayru 
kandan, ayni vücuttan değil mi 
yız. Bir insanın vücudünün han
gi noktas·n~ hır diken batsa, 
o acı duyulmaz. Halbuki biz, 
kend• climızk, vücudümüzün 
hır parçasını kesmek istiyoruz. 
Ve adeta, nefsimize zulüm edi
yorıız ... Ey Kureyş eşrafı! ... Al
lah, şahıt c'sun. Bu ahidname 
parçalanmadıl<ça, ben bur.adan 
bir yere gitmem. 

D ye, bağırdı. 
z.. eyirin bu sözleri üzerine, 

ortalığı bir sükı'.it kapladL Yapı
lan ~ın haksızlığına dair, her -
kesin dcdan;.nda blr muhakeme 
başladı. 

Avukat Alıfm bn sözlerlndon son
ra ileti Bayann avukatı ilimli Şev -
ket sii2 alarak n ıuall sormoştur: 

- Alıf 12 senellk bir avukat ol -
duklarını ~yhıyorlar. Kendllcrlnl eT-

Fakat Ebucehil, bu mubake -
meye mı;ırdan bırakmadı. Derhal 
yerinden :ürlıyara!k: 

- Ya, Zuheyir! ... Senin bu 
sözlerin, samimi değildır... Bu
rada, bizim vicdanlarımıza hi
tap ediyorsun amma, bizzat sen, 
vıcdanının duyduklıir\nı söylle
mi) orsun. Kim.bilir nasıl bir 
menfaat uğruna, (Muhammed') 
ıle, onun tarafUırlarım müdafaa 
ediyorsun ... Söyle, bu hızmetın 
ıçin, sana ne mukafat vade iler!. 

D'ye, haykırd 
Bu sefer de, Hışanı ile dort ar

kadaşı yerlerinden fırladılar. 
Ebiıcehıle yumruklarını sallı -
yarak· 

- Sen, yalan söyliı.yo~ ~" Zu
heyire iitıra ediyorsun.. O, bu 
sözleri insa 'ık hıss, ile soylü -
yor. Kabılemiz namına yapılan 
zalim~ne ocr haksızlığı ortadan 
kaldırmak ist.yor. 

Diye ba,!!ırdı.:ır. 
Ortalık karıştı .. Vaktıle 1::. a

hidnameyi imzalayanlar bıle, 
şimdi kalblerinde acı bır neda
met duymuşlardL Bazılan da. 

(Arka11 var) 

Beis: - Kiti elendim- Anı ıhyor 

niçin ilmaladıJılan- •. ed D çekin -

dlklerL.. 
Bu.adan 90D.R rel Yusur Ziya Ön

.lıfe tlllıakika ba 83h"ı Rrrt Bayarın 
teklif edip etmM.lf;lnl "'""111 o da: 

- dtefl Ba)'1lr arttıuı..,mdır. Ban
bmıun büüin i'llerlnt bilir/. Bir 
cÜD mü.ır;ahabe arasuıda fılhakika 

bö71e bir ıte.Y :&OyJediL• demi Ur. 
Buna taklb«'n reis ~talik Kf'l'kebo, 

Atılın ltadf'sl karsı,ında ne dJye~e -
iinl ~ormu~r. 

Bundan sonra rt'ls vaktin g, .'<li
fini 6-0ylJyerf'k nıuha.kemryl t:ıllk t'i

mek istemt .. tlr. '!\1rvkuf Y11.~ul Zıya 

Öaiştn avuk:ıtı Sadi Rıza ile dl.ter 
mevkaflan t~kU rdt-n T.;,.blr Krv
kep ve müMndis ~ •f't Karun •I -
11a anık&Uan W.ll;ro laleblnde 
.röruldıitii bildirllmlştlr. 

Kısa bir müzakttrden nra mu -
hakeme bu. hususta da 1ra.rannı te-b
lif etmiştir. Mnkilr karar Ue hor 3 
mevknfun 2: ,t'r bin lira nakdi ltf"fa
let ile hemen tabll.J"elf"rfnin muvafık 
cörilldüiü bildirimi tir. 

13000 Alman 
Esir Edildi 

(Baş tanır. 1 ..:ıcl yfada) 
etmektedir. Bu ta7Tareler So\rJ'et top 
raklamına ~ lı.tsnnlarına .rlrmde ca
lışıyorlar. 

12/9 tarihinde Leh askeri ta,yyarele

ri l'kran,.adaki . 'epet.ovka bôlcesile 

Beyaz Rusyadakl Jilkovlç'de hududu 
,gf'Çftl~erdir, Bir Sovyet avcı taJ'1a
re5l banJan budaU.an t.ardetm.lş .. 
tir. Bun anla beraber bu hid lscl•r 
devam otmek~dlr. 13 Eyhdde Leh 
bombardıma.n tayyareleri ı·kra11,)'a • 
daki Kri,·in ve Pampo1 bölgelerinde 

hududu ı-eçmi. lerdir. İki motül'iü bir 
Leh tayyaresi Sovyet a\·cı tayyarderl 
tarafLndan tevrilmlş ve SoVYet top -
raklanna inmete mf'l'hnr kalm11t.u'. 
Ta.ypre-drkl Leh subayı ile iki nefer 
tevkil edilm~tir. Ayni ,.-ünde üt Lrh 
bombardıman tayyaresi Beyaz B.us
yadaki l\toılr bôtceslnde hududu ~~
mi<ttir. SoVYet tay}'arelerl bunlan da 
Sovyet topraklarına lnmde meebar 
etmlıf Ye lçerL11indekl ıı kişiyi teTklf 

qlemiştir. 

Dün rece verilen Wbllte röre diı.t
manın bir motörlü kola. ve bir piyade 

alayı imha edilmiştir. 

l:na~I 
Lokantacılar 

Kazanmıyormuş 
Geten ciin beledQ>t'de toplanan lo

kautacılar sayın Valimize 9öyle be
yıuıatla bnlonmqlar: 

- Lokantacılar &&len bir "'7 ka
unmıyor ki.. Hatti bazıl&rlDUI bu 
~idişle dıikkiııları bile kapabcaiıd 

Lokantacılar kaza.nmıyo1', kasap
lar k•nn•ııyor, ekmekçllrr zor l'e .. 

cin~or, b&kkallar ,Uyle böyle, bil -
mem neciler ekmek parasını ancs.k 
pkarabili7or! Peki amma, ortada ka
zanan klınT Elbet ku:ınan var kl 
herk.m dQl'IDadaa, d.lıılenmed.en, her 
ırüıı lşlle eürlle meşral! 
B~ bzıuımadan, Tanrmm ~il 

dükkan, tercih atılıp. flsebtlillih. sa
bah Jı.&ranJıtmdan .rett yarılarına 

b.dar ça1qıJu mı! 
Lokantacılar aten bir VY kasan

m.Q'orlarmıt! Pekili 'llll& ne bayu
nılur: 

Bir kilo pln.olal.ık eUen tam on 
dört kalem pinola ~ ve loka.ııta· 
tarın çotnnda Jkl kalem pirzola (25) 
kur,..ıur. Etin kilosu (50) oldulana 
C'Öre on dürt kalem pinola l(!ln müf
teriden alma nt.am (175) kurn11 ne
rJye &"idbor a.ca.ba? Bir kUo plrla(·te-.a 
en aşaiı on bq labak pilav çıksa ta· 
batı onanlan (1501 ı.u.,.. lalar. Bir 
kilo pirinç (!5) •• buna (201 kıırıq 

7a.(. (10) kuru1 ta tt U'.' u. tuz, blbt"J' 
ı..o,·alım. eder (GS. Moşterlden alı· 
n.:uı (85) kuruş ne oluyort 

Ş.u daracık ve kısacık sütunumuzda, 
tabfi but.ün 7lYccek T"e Jreceklrrtn ay• 
n ayrı hesaplanın 7apamaJ'Jz. Fakal 
sukandakl ufat'ık pirzola Ue pil " 
hr.sabına ~ore slz, blitun öteki ye .. 
mcklerl .kf'ndi kantannua vurahillr

ıiniıı:. 

itele kavun, brpuı:, Udim, falia 
gibi şeyler, lokantalarda ad.amakılh 
k.a7.ıkhr. Çünkü dıprıda kal unun 
tanl.'111.i ve iizümtin kilosu ( 10) kuru -
tur, lokantada he bunların dıliml, ta• 
balı (10) koru ... 

Bunların iızcrtne tu:r ~bl dlkllrD 
o, p haJı'11lerl d • bani, cabanın 
cab ! Lokantat'ılar u.ten kazanını ... 
7ormaş. o halde müff,erller kauın .. 
yor, deme-k? 

OSMA •. ('EM.AL KA1"GU.J 
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- DALGA UZUNLUCU Bize fotoğrafınızı gönderiniz / 

kim olduğunuıu söyliyeli"' 
TA.BİR SA.YDA.."'1 (Maçka) 

Enerjik bir 

HASAN Deposu Müdüriyetinden: ı 
& NORDliiYOtaSEYAH

1

AT RACENTASl.NÔA 8 
Bütim dunyada kara, deniz vehava yolcularına aıd biletler satılmakta ve s:ID. 

doğru malumat verılmektedır. eJ 
Mektup adresi: Posta kutusu 1436 Tel: 41178 

T.A..Q. 19,74 m. UlH KC>. Zt Kw. 
T.A..P. 31,71 m. H65 K••. %6 Kw. 

l&H m. JS8 Kr . 1z~ K w. 

tip. Bazusuna 15 Eylül Cuma 
f a. z ı a suve ... 

nJr. Başkasm ... 

dan :rardmı is

temez. K endi e· 
nerjlsl De her 

teYI muvaffak 

tekilde yapma .. 

ita utraşır. Cid

didir. Herk .. ıe 

iyi ·~-ek ıs
.ter K&rarlarm-

Bazı Ticarethanelerde ve Piyasada Ha
san Glüten mamulatının ve Hasan Özlü 

1 
Bremen'de Norddeutscher LLOYD umumi acentalığı 

• u ndan baf ka : TUrklya CUmhurlyetl Devlet hava yolları, Ankara • Hamburg • 
Amerika hattı , Hwmburg - Alma n Lufthansa A. ş. Barlın - Irak Devlet Demir 
yolları, Bajidat - ilk Tuna buharlı gemllerl lfletme •lrketl, Viyana acentalıklzıırı . 

Saat 12.30 Pro&'l'am. Saat 12. 
Türk muzl(I (Pı.ı. Saat 13.00 llleml 
ket saat ayarı ajans Ye meteorolo 
haberleri. Saat 13.15 - H Miıztı. (N 
teli miızlk) Saat 19.00 ProKram. Sa 

19.05 Müztı. (Dans müzlfl) Pi. S 
19.30 Türk müziği (FasJI heyeti). Sa· 

al 20.15 Konuşma. Saat 20.30 !llemle· 
ket saat ayarı, ajans ve meteorolo 
haberleri, Saat 20.50 Tiirk mi.izill. O 

kuyanlar: Semahat Özdenses, Mah 
mut Karındaıı. Çalanlar: Cevdet Ç 
la, Zühlü Bardakoğlu. Eşref Kadr 

Kemal Niyar.1 Seyhun, Saat 21.30 Ko 
nuşma, Saat 21.45 Müzik (Sollsller.) 

Saat 22.00 Müzik (Radyo orkestrası) 
Şef Hasan Ferli AJnar. Saat 23.00 So 
ajan s haberleri, ziraat, esham, bb 

vllit , kambiyo - nukut borsası (llal) 
Saat 23.20 l\lüzlk (Cazband Pi.). Sa
at 23.55 - 24 Yarınki proırram. 

da ka&'tdlr. Maamafl, ehemmiyet Ter

dlll arkadaşlarının SÖ11erlnl dinler. 

J[ararlanm ona söre iaclU eder. 

• 
SA.Dl YA.KANER (lsmlt) 

bı kalpli ... 
herkese b'UUc 
yapmak lotlyen 

bir tip. DlllaUI 
bir sen~tlr. 11.r· 

kad&(lıfı ı:ok i 
yidir ve ı:ok rtt· 
Yenilir. B erll:e9-
le bot seçlnmek 

ister. Kim.Be i
le kav•• J'•P -
malt lotemes. 
Hassashr. Gü • 

Unlarının diğer bir müesseseye satıl
dığını ve bu sebeble badema işbu müs
tahzaratın çıkmıyacağına dair rakible
rimiz tarafından kasdi olarak işae edi
len tezviratın ve yalanların asıl ve esası 
olmadığını, bütün Hasan müstahzaratı
nın cihanşümul olan şöhretile mütena
sib bir surette gayet nefis olarak istih
zar edilmesine devam edileceğini ve 
buhranı hazır sebebile fiatlarında bir 
zam veya değişikliğin yapılmadığını ve 
yapılmıyacağını Hasan müstahzaratını 
seven ve meftun olan sevgili müşterile
rine ilan olunur. 

Cumartesinden maada hergün 8 den 18 e ve Cumartesi günleri 17 ye kadar açıktır. 

YATILI 
YATISIZ 

Nişantaşında Eski 

IŞIK LiSESi 
Memleketimizin en eski hususi lisesidir. Ana, ilk, orta ve Lise kısımları vardır. 
gün mektebe müracaat edilebilir. İsti~nlere mektep tarifnamesi gönderilir. 

TELEFON: 44039 ~ 

KIZ 
ERKEK 

Kayıt için her-

İNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Cinsi Miktarı 

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin 1 aded 
naklinde kullanılacak saç tekne. 

Muh. B. 
Lira Kr. 

16442 64 

7o 7,5 teminatı 
Lira Kr. 

1233 19 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Pazarlık 14 

TAKViM ve HAVA 

15 El'LJL 1939 

CUMA 

•el aau.'aUara 

Yukarda yazılı tekneye konacak 1 adet 
motör. 

17957 50 1346 81 Kapalı zarf 15 
9 uncu ay Gün: 258 Eylül 1 
Hicri: 1358 Rumi: 1355 
Şaban: 1 
Güneş: 540 
Öitle: 12.9 

•ı ...... --.................. ________ • I - Şartname plan ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı maddelerin naklinde kutlanılacak 

1 adet saç tekne 7/VIII/939 tarihinde ihale olunacağından teslim müddeti uzatılarak yeniden pazar
lıkla ve bu tekneye konacak motörde 24/VIII/939 tarihinde ihale olunmadığından yeniden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmuştur. 

İkindi: 15.41 

Hızır: 133 
Ak•am: 18.19 
Yatsı: 19.54 
İmsak: 3.59 

HAVA VAZİYETİ -

Türk Maarif Cemiyeti Okulları 
Gündüz ve yatılı talebe kaydına başlanmıştır. Ücretler aşa

ğıda gösterilmiştir .. Fazla malumat almak .lsteyenlcıin Okul 
Direktörlüklerine baş vurmalan 

Ankara Kız ve Erkek Kollejleri 

Gündüz 
Yatılı 

.. ,1< 

60 
225 

Orta 
100 
260 

Lise 
120 Lira 
285 

" 
Bursa Kız Lisesi 

Gündüz 
Yatılı 

İlk Orta 
40 

185 

Lise 
50 Lira 

185 " 
lzmir Ege Lisesi 

Gündüz 
Yatılı 

ilk 
50 

160 

Orta 
60 

200 

Lise 
75 Lira 

200 
" Asli maaşı 55 liraya kadar olan Memur ve tekaüt çocukla

rından ve kardeşlerden yüzde on tenzilat yapılır. (6495) 

l,_ı ST_A_N e_u_ LB_ EL_E o_ı Y_E s_i N_D E_N __ ı 
İlk Muhammen 

teminat bedeli 

37,73 503,00 

107,27 1430,20 

152,78 2037,00 

Mezarrıırrar l'IIm!llrlüğu ıçnı amracax tabutluk 
kereste 
Mezarlıklar Müdürlüğü için alınacak muhtelif 
teçhiz ve tekfin malzemesi. 
Cerrahpaşa hastahanesi için alınacak Katküt 
vesaire 

59,78 797,00 Cerrahpaşa hastahanesi için alınacak tıbbi 
malzeme. 

228,08 3041,00 Cerrah paşa hası ahanesi için alınacak Rontken 
tilmi. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarlan yukarda yazılı işler 
ayn ayn açık eksiltmeye konulmuştur. İha'.e 2/10/939 Pazartesi gü
mi saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve 
muamelat miıdürlüğü kalemınde görülebih. Taliplerin ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile ihalegünü muayyen saatta daimi encü-
mende bu~ unmaları. (7335) 

- Miralay ölen Rikardo'nun 
ahbabı idi, öyle değil mi? 

- Pek o kadar değil! Sadece 
komşu idiler, oyle ahbapça mü
nasebetleri yoktu. 

-Neden 
- Ne bileyim? Galiba araların 

da eski bir kavga vardı. 
- - O ha'de bu kavganın men

~e.ni öğrenmek- liızım. 
Erumley hayret eder ı;ıibi ol

du. 
- Yanı mıralayın Rikardoyu 

öld ~rmesı ıh timali mi var, de -
mek isltyorsunuz? 

- Öyle bir ıcy akıldan geçebi-
1ır. Onur. için tahkikatı genişlet 
meliyiz. Miralayla Rikardonun 
hangi sebeplerden biribirlenle 
bozuştuklarını anlamalıyız. Bu 
nevi tahkikatta, hatta en akla 

Zabıta Romanı : 32 
uygun gelmiyen faraziyeleri bile 
ihmal etmemelidir. Miralayın bi
zim mütemadiyen arayıp durdu
ğumuz şeriki cürüm olmadığı ne 
malum? 

Brumley düşündü: 
- Bakalım, dedi. 
Fakat o kadar şaşkına dönmüş 

tü ki, kendini zor topladı. İçin -
den: 

• Bu Müfettiş harıkulade mev 
zuda bir zabıta romanı okumuş 
olacak galiba - Dedı. 

-16-
MİRALAYIN İNADI 

Doktor Haddon bir gün, bir ge
ce Plat hastahanesınin karanlık 
bir odasında baygın yattı. İkinci 
gün biraz kımıldandı. ı;ıözlerini 
açtı, hiçbir şey görmiyerek etra
fına bakındı. Kır saclı bir hasta-

askeriye 
II - Muhammen bedelleri, 

miştir. 

muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve saatleri hizalarırı<la gösteril-
Umum mütekaidini 

Cemiyetinden: 

Mütekaidini as~erıye cemiye -
tinin 16 Ey lı11 939 Cumartesi gü 
nü yapacağı vapur tenezzühü ba 
zı esbab dolayısile 23 ey!Ul 939 
Cumartesi gününe tehir edilmiş 
olduğundan vapurun o gün ve 
ayni saatte köprüden hareket e
dece.ili bildirilir. 

III - Eksiltme 18/IX/939 pazartesi günü Kabataşta levazun ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

:ı'. eşilkö)' -rolojl lslaoyonan • 

dan altnan malümaia «Ore hava yur

d un Karadeniz kıyılarile Marmara 

havza.q ve Akdeniz kJYılannda bu • 

lu&tu, Trakyada az bulutlu, dJtcr böl· 

ıelerde a('ık geçmiş, rü.zrirlar bütı.in 

bölgelerde şimali istikametten orta 

knvvette e&m.fttlr. 

IV - Şartname, pliın ve keşiinameler . 52 , ve · 89• kuruş mukabilinde Ankara, İzmi r başmüdür -
lii,klerile İstanbulda levazım ve mubayaa! şubesi veznesinden alınabilir. 

V - Motör eks iltmesine girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı ıarilarını ihale saatinden bir saat 
evveline kadar mezkur komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer eksiltmeye gi
recekler % 7,5 teminat akçelerile birlikte yukarda adı geçen komisyona vermeleri ilan olunur. (6765) Dün İstant.Ulda hava az bu1uUu 

&'eçlllig ve rti.ı,gi.r şimali şarkiden sa

niyede 4 - 6 metre hu.la e mi.şUr. sa .. 

al H le bava tazylkı 1011,1 millbar 

ld.J. Sühunet en yüksek 25,5 ve en 

düşük 13,6 sanü&'l'&t olarak kayde -

dllmlııllr. 

lstanbul limanı Sahil sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundan : 

Deniz nakil vasıtalan için c66• kalem tamir, işletme, müte
ferrika demirbaş vesair malzeme açık eksiltme ile satın alınacak

tır. Tahmin bedeli c3614• lira •70• kuruştur. 
A - Şartnameler Merkezimiz Levazımından parasız alınır. 

B - Eksiltme 19/9/1939 salı günü saat 14 de Galatada Kara 
Mustafa Paşa sokağında mezkur Merkez sa~alma komisyonunıda 
yapılacaktır. 

C - Muvakkat teminat parası •27h lira •10• kuruştur. 

D - Eksiltmeye gireceklerin 1939 senesi ticaret odası vesika-
larını göstermeleri şarttır. (6909) 

ı 
I - Şartnamesi mucibince 250 adet 60 s/m lik zımpara taşı 

açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 
II - Muhammenbe deli •3760• lira muvakkat teminatı 282 lira

dır. 

IIİ - Eksiltme 26/İX/939 Salı günü saat 15 de Kabataşta Leva
zun 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 ~u 7,5 
güvenme parasiyle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (7148) 

MÜSAlllERE TEHİRİ 

Matbaa İtçlleri Birlilinden: 

KIZI LAY I 

Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Teknik O kulu Müdürlüğünden 
1 - Yeni talebe kayıt muamelesine 1 Eylı1lde başlanacak 30 

Ey lulde nihayet verilecektir. 

2 - Orta Mektep mezunları ımtilianla, Olgunluk imtihanını 
vermiş Lise mezunları imtihansız alınır. 

Türk Matbuatının emektar 1'çUe

rl m enfaatine 18 Eylül Cumartesi ak

şamı Suadiye P llj Gazinosunda ter

tip ed llt-n m üsamere 28 Birincile-trln 

Cumartf'col akşamı Tak.'ilmde Datcıhk 

Klübünde verilmek üzere tehir edll..

mi~lr. 

Evvelce bilet ve davetiye alan ze

vatın meıkUr tarihte Daicılık Klü -

büne teşrif etmelerlnl rira edtr ve 

bir ya.nhthka mahal bırakmamak ü

zere keyfiyeti ilin ederiz. 

Cemiyetimiz Harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zu· 
hur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa sefer 
berlik esnasında hastahanelerde Kızılay e>as hemşirelerine yar
dımcı sıfatiyle çalıştırılmak üzere İstanbulda Aksarayda kain 
KIZILAY HASTABAKICI HEMŞİRELER MEKTEBİ 

dahilinde ( Gönüllü Hasta Bakıcı ) yetiştirmek için 

1 Birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccani olan 
bu kursa aşağ:da yazılı şartları haiz olanlar alınır: 

1 - Kadın Türk vatandaşı olmak, 
2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, 
3 - En az İlkmektep tahsilini görmüş olmak, 
Kaydedi'mek ve dersler hakkında malumat almak isteyenler 

yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidirler. Şefik 
ruhlu ve hayır sever he~irelerimizin bu insani işe hevesle koşa
caklanna kaniiz. 

bakıcı yataıtının başucunda otu
ruyordu. 

Hastanın başı üzerine eğildi -
ği zaman. ye~il abajordan süzülen 
soluk bir ışık, yüzüne vurdu. Fa
kat Haddon tekrar gözlerını ka
pamıştı. 

İki saat sonra yeniden gözleri 
ni açtı ve gülümsemiye çalı.ştı. 
Buhranlı devir geçmiRti. 

Ayni gün öğ!eden sonra Merl 
Detmar doktorun sihhatıni sor
mak üzere, bır gün evvelki gibi 
hastahaneye gelmişti. Bu defa 
kendisini has! anın odasına aldı
lar. Kızı görünce, hastabakıcı gü 
lümsiyerek ayağa kalktı. Meri 
yata,!!a baktı. Haddon sapsarı, 
gözkri kapalı, sükunet jç.nde ya 
tıyordu. Meri titreyen dudakla
rını ısırdı. 

Hastabakıcı: 
- Sizi kendisile yalnız bıra

kayım, dedi. 
Ve yavaşça odadan çıktı. 
Meri yatağın yanıbaşına otur 

du ve beklemeğe başladı. Bu in
tizar belki de uzun sürebilirdi. 
Belki de nekahat halinde bulu
nan doktorla konuşmağa imkan 
b ulmadan dönüp gitmek lazım-

gelecekti. Genç kız oturuyordu. 
O sırada doktor gözlerini açtı, n
rılı başını hafifçe çevirdi ve genç 
kızı karşısında gördü: 

- Meri. .. 
Genç kız hiçbir şey söyleme -

den hastanın üzerine eğildi. 
- Buraya geldiğiniz için ... Si 

ze çok minnettarım. 
- Tabii gelecekt\m. 
Haddon'un hafızasını yokla • 

mak için B.şikar bir gayret sar
fettiği görünüyordu. 

- Ben ... Kaç gündenberi bu
radayım? 

- İki gün. 
- İki gün mü? Acaba başka 

~eyler oldu mu? 
Genç kız başını salladı: 
- Şimdi bunları konuşmayı

nız ve düşünmeyiniz, dedi. 
- Fakat polise ifade vermek 

tazım ... 
Haddon'un gülümsemesi dur 

du, yüzü ağırlaştı: 
- Meri, çok müteessirim. Kos

don isminin sizin için neler ifa
de ett~ini artık unutmağa çalı· 
~ıyorum. . 

Genç kız bir iki saniye ter ed· 

3 - 22 Yaşından büyük olanlar Okula kabul edilmezler. 

4 - Kayıt olunmak isteyenlerin: Okul Müdürlüğiine yazacak -
lan istida, Nüfus hüviyet cüzdanı, Mektep diploma veya ta~dikna -
mesi, tam teşekküllü bir hastahaneden sıhhi heyet raporu, aşı ka
ğıdı, iyi hal kiiğıdı ve 12 adet Viktorya eb'adında fotoğraftan iba-

İstanbul Dördüncü İcra Me<
murluğundan: 

Paraya çevrilmesine karar ve
rilen Kassa demir ocak makap 
motörü ve sair buna mümasil em 
valin birinci açık arttırması 29 
Ey lı11 939 cuma günü saat 9,30 da 
Balatta keresteci Şakir sokağın
da ~8 numaralı imalathanede ya 
pılacak ve kıymetlerinin % 75 ni 
bulmadığı surette ikioci açık art 
tırmasının 3 teşrinievvel 939 sa
lı günü ayni saat ve mahalde ya-

ret evrakı kayıt müddetinin sonuncu günü akşamına kadar her gün 
saat 9-12 arasında Yıldızda bulunan Okul Müdürlüğüne vermeleri 
veya işbu günün akşamJna kadar Okul Müdürlüğüne vasıa 

olmak üzere Posta ile iadeli teahhütlü olarak göndermeleri lazım-
' dır. Postada vaki olacak gecikme !er mazeret olarak kabul edilmez. 

5 - Teşrinievvelin ilk günle rinde yapılacak duhul imtihanı 
günleri ayrıca ilan edilecektir. 

6 - Daha fazla bilgi edinmek .isteyenlerin Okul idaresine baş 
vurmaları. (6562) 

Kanun! Mümessili ve Neşriyat Dl .. 

rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son Telgraf Basımev1. 

düt eder gibi oldu. Sonra: 
- Haddon, dedi, size bir şey 

söyliyeyim mi? 
- Elbette söyle! 
- Ben bu sözümü siz taınamı-

le iyileştikten sonra söylemek 
isterdim. Kosdon'dan bahsede
cektim. Bu adam artık beni ala
kadar etmiyor. Bunu söylemek 
istiyecektim. 

Haddon genç kıza baktı. Son
ra, sanki heyecanını belli ebnek 
ten çekiniyormuş gibi gözlerini 
çevirdi. 

- Şimdi çok mes:udum. Çün
kü bu sözlerle tahakkuk etmiye
cek bir hülyayı okşuyorsunuz. 

- Evet, biraz şairane ve biraz 
1 da manasız bir hüJ.ya idi doğru

su... Ben onda başka kimsenin 
şüphe edemiyeceği faziletler var 
zannediyordum. Halbuki neka
dar kör hareket ediyormuşum. 
Belki de Kosdon'u hala eski a
dam telakki ederek, kendimi al
datıp gidiyorqum. Fakat şimdi 
anlıyorum ki, aynt adam değil
dir. Çünkü sizi de az kalsın öl
dürüyordu. 

~kasa var) 

pılacağı ilan olunur. (20432) 

Posta, Telgraf ve Telefon 
Umumi Müdürlüğünden: 

Adet Tartı sıası Muhammen bedeli Muvakkat ternınat 
Lira Lira Kr. 

193 40 Kiloluk 7685 576 38 
255 20 Kiloluk 
484 lO Kiloluk 6808 435 60 
600 2 Kiloluk 6400 405 00 

1 - Taahhüdün ademi ifasından dolayı yukarda miktarlari'e 
tartı sisası muhammen bedel ve muvakkat teminatlan yazılı olan. 
teraziler açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 31/10/939 tarihine müsadii salı günü saat 16 da 
A!Jkarada P . T. T. Umum müdürlüğü binasındaki satın alma komıs
yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 
mektubile kanuni vesikalannı hAmilen mezkOr gün ve saatt<ı, o 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P . T. T. levazun ve İstanbulda P. T. 
T. levazım ayniyat şube müdürlüklerinde parasız verilir. (7228) 

Resmi Dairelerin Nazan Dikkatine 
Türk Maarif Cemiyeti Resmi İlan İşleri 

Bürosundan 
Kağıt ve tabı malzemesinin darlığı dolay ıs ile 15 Ey lulden iti

baren. i!Anlı gazetelerden beher Uiin için ancak Utişer tane ve
rileceği '1azete idarehanelerinıleaı bildir~ olmakla alfıkadar
lara arzolunur. 


