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Saracoğlunun 
Beyanatı Yugoslav Sefirlerile Görilştü 

Dahiliye Vekili-
nin Gazetemize 

Beyanatı Ekser memlekeUerde Hariciye Ve
kiHtrinin resmi beyanah, az çok bey
lik sözlerden ibarettir. Hele şimdiki 
gibi karışık zamanlarda - bir mJJJe
tin harici siyasetini · idare etmek 
nıes'uliyeUni ü:r.erlerine a,Jmış olanlar, 
mümkün olduğu kadar az söyleme
ie. ve şayet beyanatta bulunmaia. 
mecbur olurlarsa, ellerinden geldiği 

kadar da yavan sözler söylemeğe dik

kat ve gayret ederler. 
Fakat, bu kaideden bizim Harici

yemiz ile onu idare edenlerin de va
ziyeti müstesnadır. 

Mesela, Şükrü Saratoğlwıun. bu
cün gazetelerde çıkan sözleri gayet 
sarJh ve açıktır. Çünkü, Türkiyenin 
umwni siyaseti ve takip ettiği yol, 
bütün dünya bilir ki, gayet vazihtir. 
Türkiye senelerdenberi değişmez ve 
sağlam bir politikaya bailı kalnu-ştır. 
Şükrü SaracoğJunun, Rusya seya .. 

hati münase-betile dün gazetecilere 
vukubnlaıı beyanatı bizi memnun ve 
müsterih elti. 

Bi.r kere !iUrasını hiç ıe gizlemeğe 
lüzum yoklur, ki Rusyanın Lehistan 
işlerine ani surette müdahalesinin, 
zaten çok karışık olan umumi vazi
yeti büsbütün bulaşık bir hale ge .. 

tirmesi ihtıma.li karşısuıda, bütün ci
han efkirı bir ha.yJi endişeye düş .. 
müştü. 

Vıikıi.. aradan birkaç gün geçtik .. 
ten sonra, bu müdahalenin aldıiı şe-
k il ve bilhassa. istikamet, vaziyeti az 
t:ok aydınlatır gibi oJdu ve bu da bir 
dereceye kadar zihinleri endişe ve 
vehimden kurtarmaia yardım etti. 
fakat her şeye rağmen yine son gün
lere kadarz bin bir membadan gelen 
bin bir türlü müşevveş haberlerle 
abvaldeki müphemiyet devam edi -
yordu. Dünya efkıirı unıumiyesi bu 
halde iken, bizim SovYetlerle olan 
münasebeUerimiz nasıldı? İşte Bari- ı 
cJye Vekilinin dün, Rusyaya. hare
ket münasebetlle, gazetecilere verdi- \ 
ji beyanatı, bilhassa bu noktayı da 
J:ıale edect k mahiyette gördüğümüz 1 
jçin memnuniyetle telü.kki ettik. 

Bir kere bı.ı sözlerde, ekseriya. Ila
riclye VekHJeri için kullanılması za
ruri olan havai lisan yerine, bilakis 
herkeste derhal emniyet tevlit eden 
bir samimiyet ve kuvvet var, sonra 
bu beyanatın ciddi bir teemmül ve 
anla~ma neticesinde vukubuldu~u da. 
derhal gö:ıe çarpıyor. 

_ Ieselıi şıJ <eSou zamanlarda bey .. 

nclmilel karışık hadh;ell"ri. aramızda
ki emniyet ve menfaat birliği \'aıiye
tini, sarsmak şöyle durswı. bilakis 
takviye etmiştir» sözü hakikaten her 
okuyana te. elli ve huzur verici bir 
kuvvet ve kat'iyettedir. 

Keza "Her şeyden evvel 'I'ürk ef
kirı o:mumlyesine tavıih etmek iste
rim. ki memleketıerimiz arasında 

dostluk ve emniyet hissi arzu edildi
li kadar saflamdır:ır sözünün de e -
saslı bir kanaat mahsulü olduğunu 

insan derhal kabul ediyor. 
Esasen, SovyeUerle ti İstikl:ll har

bindenberi devam eden dostluk, he
men hiçbir vakit, hiçbir arıza ge\lJr
memiş, iki taraf daima yekdiğerini 

iyi anhyarak hareket etmek basiret 
ve dirayetıni göstermiştir. Bunun 
ba.şhca. sebebi de, ikJ ta.raf menfaat
lerinin. Avrupa umumi siyaseti mü
''aeehesinde, daima. 111üşterek olması~ 
.dır. 

Bugün, Avrupannı şimali şarkisin
de zorla ihdas edilmiş o1an kanlı ca
Henin ise. bu iştiraki menafii ihJiil de
ill, bilfıkis takviye etmesi liz~ele-
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İzmir. 22 (ikdam 1\fuhabirinden) .. 
Dün ~ece Z<'lzele Çantlarh, Tepeköy, 
Lrla ve Karaburunda da hissedHmiş 
ise de ufak trfrk ha!o;:ırattan başka 

ka~·de '-ayan tahribat yapmamıstır. 

Euralarlla nüfuı:; zayiatı da yoktur. 
Zelzele en büyiık tahribatını DlkUl 

merkezinde \'e Kabakum liöyünde 
yapmı -ur. Dikilidf."ki nurns za}·iah 
)İtmi bes öJu. on iki ağır elli harif 
yaralıdır. Kabakum köyünde on Üf 

kişi ölmi.ış, ıi~ kiışi hafif dört ki t a 

ğır surette }araıanmıstır. Dikilidc
dUrt. Kaba.kum köyünde de be!1 hay
,·an ôlmü~tür. 

Bt-rg-amada dikili yoJu üzerinde 

Rark-Jye \7~ldli Sov)',.t Stfirlertıe l'Örüşüyor 

bir ölü ve bir saralı. ov:ıcık köyünde 
iki ölü iki yarah. Kaz.ıkbağJarmda. 

bir ölü kaydrdilmi.~tir. 

Hariciye Vekilimiz Saracoğlu Şük
rü dün sabah Ankaradan şehrimize 
gelıniş, saat üçte Kadeş vapurile 
Sovyet Rusyaya gitınek üzere Odesa
ya hareket etmişti.r. 

Saracogıu hususi bir vagonla saat 
sekizde Haydarpaşa istasyonuna gel
diği zaman Vali Llıtfi Kll'darı şehı·i
mizdeki Meb'uslar, Tokyo sefirimiz 
Ferit tarafından karşılanmıstır. İs
tasyonda Sovyet kolonisine mensup 
bir kalabalık vardı. 

Harjciyc Vekilinıiz, kendisine refa
kat eden Sovyet sefiri Terentiyef ile 
birlikte vagondan inmiştir. 

Burada sefir1 ŞükJ·ü Saracoğluna 

büyük bir hara1·etle: 
- Dostum! diye hitap ederek mü

saadesini rjca etıniş ve öğleden son
ra tekrar görüşınek üzere ayrılmış ... 

tır. 
Bunu mµteakjp Romen başkonso

losuyla beş dakika kadar konuşan 

Şükrü Saracoğlu Haydarpaşadan va
purla İstanbula geçmiştir. 

VEKİLİN BEYANATI 
Vekil bir muharririnıizi kabul e

derek ş~ beyanatta bulunınuştur: 
«- Bay Potemkinin ziyaretini iade 

için 1\Ioskovaya gidiyorum. Ora.da iki 

memleketi ali"ıkadar eden meseleleri 
konuşacağım. Her şeyden evvel Türk 
efkiirı umun1iyesiııe tal'zih etmek is
(('rim ki memleketıerimiz arasında. 
dostluk ve eınniyet hissi ar1.11 edile
ceği kadar sağJan1dır. 

(Arkası 4 ün<::ü sayfada) 

SON DAKiKA 

İngiliz. - Fransız 
Yüksek Konseyi 

Faris, 22 (A.A.) İngiliz -
Fran,ız yüksek meclisi bugün 
ingilterede, Fransa namına Da
ladye, General Gamelin ve Ami
ral Darlan İngiltere namına da 
Çemberlavn, Lord Halifax ve 
Lord Chatfieldin iştirakile top -
lanmıştır. Biri sabah ve diğeri 
öğleden sonra olmak üzere iki 
içtima akdedilmiştir. 

Meclis 14 Eylül toplantısın -
danberi hadis olan vekay• ve 
bunların neticelerini tetkik ey
lemiştir. Mütll'İiklerin pliinları
nı tamamile müessir kılmak ü
zere alınacak tedbirler hususun
da tam bir mutabakat hasıl ol
muştur. .. . . 

Meclis silah ve muhımmat ı
malatı ~eselesini de tetkik ey -
lemis ve iki hükumetin gayret -
!erini artırmak ve ahenkleş~ir
mek üzere takip edilecek usuller 
hakkında mutabık kalmıştır. 

Lehistan Topraklarında 
Alman - Sovyet Hududu 
Polonyanın Zengin Petrol
lerini Almanya İşletecek ! 
Varşova 

Garp Cephesinde 
Harp Devam Ediyor 

Moskova, 22 (A.A.) - Bir Alman 
askeri heyeti Rus ve Alman ordula. -
rının Polonyada i~gal etmiş olduk -
laTı ınıntaka1arıu tahdidi meselesini 
Rus erkanı askeriyesile 
hallehnişl("rdir. 

görü~erek 

l5tmdiki halde- yapılan itili.f muvak
kat olup. Polonyanın taksimine mü
teallik kat1j müzakcreJer bi13harc 
yapılatakhr. 

AL111AN - SOVYET HUDl'DU 

Berlinden l'elen habe.rlere na.za.ran 
Alman ve Sovyet Iıükiımetleri iki ta
raf arasındaki hududu tcsbit etmiş -

Ierdir. 
Bu hudut h:ıttı Pisia. Narev, Vis ~ 

tiil ve San nehirlerinin mecrasını ta
kip etmektedir. 

PETROLLERİ ALMANLAR 
İŞLETECEK 

Rusya tarafında kalmakta olan 
garbi Ukranyadaki petrol kaynakla. -
rı. işletme hususunda Al.manyaya a
it olacaktır. 

VİLNO iŞGAL EDİLDİ 

Sovyet kıtaatı tarafından işga] e -
dilen VUno şehrinde sükünet vardır. 

Sovyet makıımları yakacak mad
deleriyle seyrüseferin tanzimine ait 
ba"ıı kararnameler neşretmişlerdir. 

4 SUVARİ ALAYI 

Dört Sovyet suvari atayı Vilno'ya. 
girmJştlr. Şehirde nizam ve süküne& 
yeniden teessüs etmiştir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Mukavemet Ediyor 
--·-· --

Leh peirol kuyularının umumi manzarası 

Kim Öldürtmüş?, 
Matbuatı İngiltereyi 

Alakadar Gösteriyor 
Alman 
Suikastla 

Bu 

( Yazısı 3 üncü Sayfada ) 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak dün Şükrü Saracoilu ile beraber 

DADİLİVE VEKİLİNN BEYANAT! 

Şebl"imizde bulunan Dahiliye Ve
kili İzmir ve ha,·alisindeki zelzele ile 
yakmda.n meı,guJ olmuş. aksam üz.eri 
kendisini l'Ören bir mÜ:Jıarririmir:e 
şunları söylt"miştir: 

- Iı.mir ve mUllW.lliıt.hna: -..-.... ..... 

ve zayiat olduğunu haber aldım. İz
mirle telefonla konuştum. Lizım l'e· 
Jen tertibatı havi emirleri İzmire 
verdim. Ger.rk valinin rerf'' Ber
gama kaymakamının bu husustaki 
çaJışma.ları mucibi memnuniyettir. 
Ankara. ile de telefonla. muhabere e .. 

dilerek muavenet için emirler veril .. 
mişlir. 

Zelzele 2,35 te başlaJDJşhr. Sarsıntı 

INGILIZ TEBLIGI 
Londra, 22 (A.A.) - •İstihbarat 

nezareti bildiriyor:» 

İngiliz amiralliğlııiıı harbin baş -
langıcındanberi 520 vapuru hamule
lerile birlikte müsadere ettiği Po))Olo 
d'İtalia gazetesinin Londra muhabi.ri 
tarafJndan beyan edildiğini, ı-eçe11ı 

Çarşamba günü Alınan radyosu bil -
dirmiştir. Hakikatte hamuleleı1 tet .. 
kik edilmek üz.ere tevkif edilen bita
raf devletlere ait vapurların adedi 
ge('en Çarşamba günü 200 il Keçmek
te idi. Halbuki o g\İndenberi bu va -
purların 80 tanesine hamnleletile bir- ( 
ilkte yollarına devam etmelerine mü- ı 
saade edilmiştir. 

Günün Tenkitleri 
Harbi Kaldıracak 

Tarihin kaydettiği en kanlı muha
rebe. büyük cihan harbi sona erip te 
Versailles muahedesi imza edilince 
milletler geniş nefes aldılar; Bay 
Vilsonun bulduğu kombinezonlar sa
yesinde dünyanın uzun bir sulha. ka· 
vuşacaiına kanaat cetirdiler. Tam on 

sene 1918 den 1928 e kadar müzake
re, münakaşa, konferans ortalıiı sulh 
dalı-alarile çaJkadı. fakat bu çalkan
tılar nihayet harp dalgası şeklini al

dı. 

1928 den sonra sullı ümiUeri her 
gün biraz daha suya düştü; sınırlarda 
harp tehlikesi başı-östermeie başla
dı, hayaller inkisare uiradı. 

SHii.hJarı terketmek icin toplanan 
bin bir konferansın hiçbir işe yara .. 
maması. muahedelerle sulhu temin 

ebnenin imkinsızlıiı, Cemiyeti Ak
vamın, asri bin bir gece masallarının 
serabı halinde efsanelere karışması 

cBayat olan yerde harp vardır• di -
ı1en felsefeye hak kazandırdı. Bülün 

ç~k şhldetli olmuştur. Bcrgamada. 
zayiat yoktur. Yalnız bazı binalar ta
mamen, bazı binalar kısmen yıkıl -
mı~tır. Bergamanm Kazık.bağları 

mevklinde bir ölü ,.e Hacırıza çJftJi

i"inde iki ölü va-rdır. Dikilide 24, Ka• 
,......_a-- LAuian...ı .. A-n ;,.,. iıtü 'hnlnn 
muştur. Dik.Di merkezinde 13 aiır 

yarah, Kayakum köyünde üç ağır ya .. 

rah vardır. Hafif yaralılar iıse DUU
lide elli, Kayak.um köyünde dörttür. 
Ölüler meyanında bir pcJis komiseri 
bir gedikli başçavuş bir muallim 
mevcuttur. Yarahlar arasında a
Jlesile beraber Dikili kaymakamı, 

hükfımet tabibi, belediye ebesi. t.ira-

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Varşova, 22 (A.A.) - Varşovanın 

şimali garbi mmtakasmda corilnen 
Alman zırhlı kıtaat. iki Polonya sü

vari livasinıo hücumiJe ı:-eri püskür
tülmüştür .. 

Alınanların Praga mahallesinde 
Brudno mezarlığJ civarında yaphklan 

taarruzJar da tardedilmişUr. 

Bombardımanların 'korkunc: tahri
batı devam etmektedir. 

2 Numaralı Var!1;ova radyosunun 
bUdirdiğine göre, Zacheta müıesinde 
bireok tablolar harap olmustur. 

Polonya Kralının TE-nton şö,·aJye -
Jerllıi mailiıp ettiği Grünvald muha

(Arkası 3 üncu ti.ıyfada) 

Yeni Bir Ahlak 
bunlar insaniyet namına iyi olmuş

tur. 
Harp sahiden beşerin tabii bir ha

Ji midir? Bütün recaaUerine ra;-meo 
insanlar boğuşmak için nd yaradll

mışlardır? 
Buna cEvet» dJyemiytteiiz. Asır

lar boyunca sürüp ı-elen bofuşmala.ra 
rağmen beşerin harbi tabii ahvalden 
teJikkj etmesine imkin yoktur, çün .. 
kü insaniyet bunu kabul edem~ 

Evvel zamanlarda esaret te ta.bil att 
rülmüştür. Fakat insaniyet hisltrl 
derece derece yükselirken beşeı· 

kendine daha insani bir muhit yara
tıp insan kadrini takdir edince e
sareti ortadan kaldırmıştır. 

Milletlerin biribirlerinin menfaat
lerini ı-özeterek, biribirlerinin istik .. 
lıillerine hürmet besliyerek esareij 
ortadan kaldırdıkları gibi, Jıarbi df 
ortadan kaldıracaklarına şüphemiil 

(Arkası 3 üncü sayfada} 

SELAMİ İZZET SEDEa 
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Hatıratı Yazan M. M. Grupu 
Müfettişi Emek 1 i General 
-. ----~ -

Reisi Eski Topçu 
Kemal Koçer 
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Kırkağaçlı Osman Bey Dil Bilmek Dolayisile 
Yabancı Unsurların Arasında Vazife Ahyor<fu 

Akşam 

Feci Bir 
Cinayet Oldu 

Bir Simitçi Bıçakla 
Şarapçıyı Oldürdü 

Fenerbahçe 
Galatasaray la 
Karşılaşıyor 

Yarın Mühim Güreş 

Müsabakaları Yapılacak 
Süreyya, bahriye evrak mü -

dürlüğünden emeklidir. Nalıncı 
yokuşundaki dergahın şeyhidir. 
Bu zat, rübap üstatlarından bi 
risi.dir. Tekkenin bir köşesinde 
aılesi'e birlikte ikamet ederdi. 
O da, Milli Müdafaa teşkililtının 
def(erli ve faziletli bir üyesi idi. 

Az sonra Süreyya geldi ve ta
limatını aldı: 

- Silah ve cephane tekkeye 
nakledilecektir. 

Nakliye arabaları yüklenmiş
tir, bir müsellah manga bu ara
baların muhafazasına verilmiş
tir. Muhiddin de kafıleyi takip 
etmekteydi. 

Süreyya, kafileye kapıda in -
-ı!zar ediyordu. 

Yükler boşaltıldı ve trübe kıs 
.mı açıldı, dini bir tören yapıl -
dıktan sonra, sandukalar kaldırı
larak silahlar yerleştirilirdi ve 
örtüler eski haline getirildi. Bu 
zat, büyük takdirlere ve hür -
metlere layıktır. 

İ , o vaziyette heJ"kesın cüret 
edemıyeceği bir işti. Burada giz
lenen silahlar, 60 maliher, 15 
sandık cephane, 2:50 el bombası 
idi. Ha1buki bu diyarda.çakı ta
şımakta yasaktı. O anda İstan -
bulun icinc',~ teşkilat yapanların 
'1Örecekleri ceza, b€'ynelmilel ka
nunlara göre, idamdır. Suretleri 
gazetelerde de intişar eden no
talaT, beyannamelerle bu keyfi
yet mükerreren de ihtar edilmiş 
ti. Fakat kahraman bir milletin 
böyle tehditlerden hiç te kovku
su yoktu. Bir Türk kadınına te
cavüz eden bir asker, derhal ye
re serılmişti. Se!am vermediğin
den dolayı muahezeye uğrayan 
birkaçı silahlarile cevap vermiş
lerdi. 

Bir harp gemisinin torpillen -
mesi için alınan tertibat sezi! -
miş, yüzbaşı Şemsettin alaka.dar 
kıyıdaki e\•inden kaçarak Anado
luya gitmişti. Bundan sonra bu 
kıyının tarassudu için bir torpi
do ikame edilmişti. 

Akim kaJan bu t~~ebbüsten 
sonra elli kadar denizci muh-
1ıue oır pa:tar ~t:"Cesı saıdıraraıc 

mullribi ele geç.inlikten sonra 
mütehassı~ denizciler torpito 
kovanın• faıil:iyete getirmeyi 

ve muhafaza ettiği zırhlıyı tor
pillemeyi tasarlarlar, icap eden 
planı Kasın:ıpaşa grupu haber 
vermişti. Bu işlerin idaresini de 
Muhiddin deruhde ediyordu. 
İstanbulda emniyetin bozul -

maması .kat'i bir mecburiyet ol
duğu cihetle bu pliımn tatbik 
mevkiine konulması tasvıp pdil
memiştir. 

Bahriye merkez hastahanesi 
kiifi miktar sargı ve ilaç ta te -
min et'llişti. 

Boil'az ve kulak doktoru Maz 
ha, ve doktor Naci fedakar yar
d:mcılardı. 
Kası mpasada fevkalade vazi -

yet:erde yangınlara karşı grup 
tarafından esaslı tedbirler alın
ınışt:. 

Kasıınpaşada•ki teşki!i'ıt bölük
icre ayrılmış ve bölüklere tari
hi a.dlar verilmışti. Gazi Hasan 
Paşa Büyük Piyale Paşa ... 

5:lahlar, çok muhtelifti. mav
zer. n1art!n, Rus, Japon sililhları, 
riıvelv~r ve iliıh .. bölüklerde ay
nı cıns silahın bulunmasına iti
na Hlilıyordu. 

1,ızeliler sandalcı Kamil ağa -
nın bir bölüğünü teşkil ediyor
lanlı. 

1 Rüştü adlı atak ıbir vatanper
vere de bir bölük verilmişti. 
Erzurumluların vücuda getir

diği kıt'aya ihtiyat mülazımı Na
zif kumanda ediyordu. 

Kırkağaçlı Osman Bey dil bil
mek dolayısile yabancı unsurla
rın aralarında vazife alıyordu. 

Ali Rıza ve Harun bir keşif sı
rasında tevkif edilmişlerdir. Av
cı kıyafetinde harita almak ve 
kuvvetleri tespit etmek vazife -
!erini yaparken tutulan bu ar -
kadaşJ.ar, Alibey köyünde düş
manın yaptırdığı bir tahkikat -
tan sonra serbest bırakılml.'Şlar
dı. Bu arkadaşlar muvakkaten 
bu köyde mukayyed ve buranın 
teşkilatında misafirdiler. Kağıt
hane muhtarı Nazmi burada mü
him rol ifa etmişti. 
Diğer mıntakalarda ayni fera

ğat ve hamaseti göstermişti. Ka
sımpaşanın uzun raporlarını tet
kik ile telhis etmeyi bir vazife 
addettim. Muhiddine ve mesai 
arkadaşlarına bu vesile ile de 
şükranlarımı iblağ etmek isti -
yordum. 

Grup azasına verilen vesika ü
zerindeki bir fotoğrafı, bir Türk 
erini göııteriyor! 

* İSTİHBARAT 

Grup, kuvvetli istihbarat ele
manlarına malikti. Mükemmel 
bir fotoğraf makinesi, bazı vesi
kaların fotoğrafisini almakla, dil 
bilen bir arkadaş tercüme ile uğ
raşıyordu. Istanbul Milli Müda
faa teşkilatı şubeleri ve bazı u
yanık arkadaşlar grupu munta
zaman tenvir ediyorladı. Yazı 
işlerimiz çok zaman yiyardu. Şer
lerinden emin olmak çareleri al
mak için muzir eşhasın faaliyet 
!erin itespitte büyük muv~fia
kiyetler gösterenler eksik değil
di. Defaatla Bursaya, İzmire ka
dar gidip gelenler kıymetli ma
lumat getiriyorlardı. R nin mun
tazam raporları işe yaramakta 
idi. 

FcU.c.o.t bu z.o.~.u1 gı uµun teş -
kilat ve mesaisine dair hakiki 
malumat ta edinememiş olduğu
nu takiıı ettiğim son tefrikaların
dan anlıyorum. 

Muhalif fırkalara intisap ede
rek enteresan raporlar verenle
ri takdirle anarım. Bu fırkala -
rm zavatıı elemanları, toprağı
mızdan ayrıldıkları günlere ka
dar bu faaliyeti sezememek ser
sem'igini göstermi~lerdi. Çok de
fa, bu muzir teşekküllerin firar
ları günü gününe öğrenil:r, mu~ 
kabil tedbirler alınırdı. 

Hain bir zümrenin muhalif 
kuvvltlere kayıt ve kabullerı i
çin vukubulan müracaatlarını, 
istidanamelerini de ele geçir -
mek suretile, tespit edenler var
dı. Bilahara hesaba çekilen bu şa
hısların vaziyetleri çok hazindi. 
Bu zavallılardan bazıları ikişer 
nüsha istidaname takdim etmek 
gafletini gösterirken bu istida -
namelerden. birisinin isticvap sı
rasında en kuvvetli bir vesika o
larak suratlarına çarpılabiJece -
ğini hiç idrak edememişlerdi: ,za 
!imlere bir <>ün dedirir Hazreti 
mevla ... • mısramı bu hainler u
nutmuşlı>rdı. 

Bir zatın ~ocuğu mühim bir 
yerde emniyetle istihdam edili
yirdu. 

(Arkası var) 

EDEBi ROMAN: 23 

arlı Bir Kıs Sabahı 
Selamı İzzet - Mefharet Ersin 

- Evet amma, yüzün sapsan 
kes:Imiş, bak hiddetten ellerin 
titriyor, o Şadi denilen adam bu 
gece burada kalacakınl.'Ş öyle 
mi? 

Galin, öfkelendiği zaman dün
yayı hiİ;e sayan, hatır ~önü! ta
nımıyan a ... am'ardandı. Şu anda 
gözünün bı.-beği gibi sevdiği ka
rısı bile gözüne görünmüyordu. 
Kimseye meı::am anlatacak, dal
kavukluk edecek halde değildi. 
Karısına dündü kısaca: 

- Bir şeyim yok ded;m ya, 
a tık fazla söz istemez. Herif bu
rada kalacak, bir çaresine bakın, 
oaasıııı hazırlayıverın ! DiJ erek 
ke~dı oaasına girip çat diye ka 

lüm püklüm tekrar yatak oclası
na döner.ken merdi,·en başında 
durup zile bastı, gelen hizmetçi
ye hemen Dilbesteyı bulup ken
disine göndermesini emretti. 

Çokge.s;meden ihtiyar kahya 
kadın nefes nefese içeri girdi. 
Pcym "' vaziyeti anlattı. İhti -
yaı kadının kaşları çatıldı, bu
ruşuk alnı büsbütlin buruştu, be
yaz saçlı zeki bakışı iki yana 
sallandı: 

- Bu işin içinde iş var mu -
hakkak dedi. Galip öyle ufak te
fek ~ey !ere kulak asmaz, her 
halde mühıı11 bir şey oldu. Allah 
bilır o uğursuz tefeci kötü bir 
haber verdi. 

Dün Beyoğunda feci bir cina
yet o!muştur. Tepebaşında Mah
mutağa vokuşunda 128 numara
da oturan seyyar simitçi 326 do
ğumlu Ahmet oğlu Mehmet ile; 
Yüksekkaldırımda 143 numarada 
şarapçılık eden Muizin araları a
çık bulunmaktadır. 

Dün saat 14 te Mehmet, Moizi 
bulmağa gitmiş ve onunla kısa 
bir münakaşadan sonra bıçağını 
çekerek karnından ağır surette 
vurmuştur. 

Yaralı şarapçı hemen Senjorj 
hastahanesine ka~dırılmışsa da 
biraz sonra ölmüştür. Katil Meh
met yakalanmıştır. Kendisini he 
men cürmümeşhut vakası olarak 
ağırcezaya verilmiş ve tevkif e
dilmiştir. 

BELEDIY E - -
Muvazene Müdürü Gitti 

Geçenlerde Taksim stadında 
t€'rtip ıedilen :gece maçlarının 
şampiyonunu tayin edecek ve 
ayni zamanda Tan kupasının fi
nali olan Fenerbahçe ve Ga -
latasaray takımlari gelecek haf
ta baş'.ayacak olan lik maçların
dan evvel yarın Fener stadında 
maç yııpacaklardır. 

Lik Maçları Başlıyor 
Gelecek Cumartesi ve Pazar 

gününden itibaren İstanbulun 
yeni sene futbol lik maçları baş
layacaktır. Bu seneki kümeler 
geçen sene olduğu gibi birinci 
küme eski on klüpten ve ikinci 
küme de A ve B grupu olarak 
on sekiz klüpten müteşekkildir .. 

Profesyonel Gureşler 

Belediye müvazene müdlirü bıı 
akşamki ekspresle Ankaraya gi
decek, mülhak bütçeleri gönde -
recektir. Necati Ankarada muha-ı 
sebe müdürüne mülaki olacaktır. 

Yarın Taksim stadında profes
yonel güreşlerin son haftası mü
sabakaları vaoılacaktır. Bu haf
taki müsabakalarda Habeş i:e 
Mülayim - Dinarlı Mehmet ile 
Alman Villi ve Tekirdağlı ile de 
Rus Skorobof karşılaşacak' ardır. 
Müsabakaların geçen haftadan 
daha enteresan olacağı muhak
kaktır. 

--00o--

MAARl F 

Yani Tayinler 
İstanbul inşaat okulu türkçe 

öğretmeni, İstanbul inşaat usta 
okulu direktörlüğüne. İzmir kız 
lisesi tarih öğretmeni Zekiye E
rinç İstanbul ÇamLca kız lisesi 
tarih coğrafya öğretmenliğine 
tayin olunmuştur. 

---000--

TICARE T 

Türk - Rumen Ticareti 
Yakında Romanyadan bir ti

caret heyeti gelerek, hükılmeti
mizle yeni bir ticaret anlaşması 
yapacaktır. 
Anlaşma müzakerelerinde, Türk 

hP.YPti ne. dıs ticaret müdürü ri
yaset edecektir. 

MÜTEFERRiK 

Esnaf Hastahanesi 
Bir sene içinde esnaf hastaha

nesinde 704 hasta yatakta, 12,2:14 
hasta da ayakta tedavi edilmiş-

EKONOMi 

lktısat MüdürUnUn Raporu 
İstanbul mıntakası iktısat mü

dürlüi!ü, sanayi odaları teşkili
ne dair hazırladığı raporu İk'ı
sat Vekaletine göndermiştir. 

Yeni Bir Emir 
Memleketimize seyahat mak

sadile otomobil ve motosiklet gi
bi nakil vasıtalarının tekrar dı
şarıya çıkması menedilmişti. Son 
gelen bir emirde, bu şartlarla 

memleketimize gelen vasıta'.arın 
dışarıya cıkabileceği bilidirilmek 
tedir. 

: ........................ , 
ı , .................. , ı 

i ı SORUYORUZ! ı ı 'i : .................. ; ı 
ı Kasapların Pazar i 
ı Tatili ı 

tir. Hastahanede 328 ameliyat ı ı 
18 doğum .\·akası vard1r. ı Beyaz1tta okuyucumuz (Hüse- ı 

Varştva ~içimiz Gsliyor ·ı Y~~.:.·:~:~:, birçok yerıcrindekı t 
Polonvadan Bükreşe geçen Var ı ka.saplar Pazar günü öğleden son- ı 

sava büyük elçimiz Cemal Hüs- ı ra tatıl yaptıkları halde Gedlkpa- l 
nü şehrimize gelecektir. ı şa, Aksaray, Beşiktaş, Balat gibi ı 

Polonyalı Mülteciler ı semtlerın k•••plar•. müstahdem- ı 

ı ferini sabahtan akşama kadar ça- ı 
Hükfunetimiz, memleketimize • Jıştırıyorlar. Bunların da tatlldctt ı 

iltica etmek istiyen Polonyalıla- • istifade elmesl imkiııı yok mu?» 
rı kabui etmeğe karar vermiştir. ı Bir ay kadar evvel yine bu sü- ı 

Tokyo Sefirimiz Gitti ı tunlarda Gedikpaşa semtindeki ı 
l kasaplarm. dileğini yaı:mlŞ ve sor- ı 
ı muştuk. Fakat müsbet bir şey çık- ı 
t madı. Bu müstahdemler de insan- ı 
ı dır. Bunlar da b&ftada bir gün : 

Yeni Tokyo sefirimiz Ferit dün 
Japonyaya hareket etmiştir. El
çimizin bu seyahati Süveyş ka
nalı kapalı olduğundan uzun sü
recektir. 

Atış Talimleri Yapılıyor 
Bugün saat dokuzdan itibaren 

Zeytinburnu fabrikasından de
nize doğru tapçu atışları yapıla
cağından deniz vesaitinin sahil
den çok acıkta geçmeleri alaka
darlara ·blıCiirilmiştir. 

bu iki kadın mev'ud bir felaketin 
arifesinde imişler gibi, gözgöze 
gelmekten çekinerek düşünce -
ye daldılar. 
Dışarda bir ayak sesi duyuldu: 

Dilbeste hemen yerinden fırla
yıp kapıyı açtı, hizmetçi elinde 
bir tepsi, tepside bir şişe kon -
yak Galibin odasına doğru gidi
yordu. 
Pevmaıı arkasından seslendi: 
- Nereye gidiyorsun! 
- Beyefendinin odasına. 
- Konyak mı götürüyorsun? 
- İstedi efendim. 
Peyman tepsiyi hizmetçinın e

linden aldı: 
- Ben götürıirürm, haydi sen 

aşa~ı in dedi. 
Galip iJe Peymanm yatak o- , 

dası diye kullandıkları geniş o
da ile Galibin hususi dairesi va
zifesini gören üç odalı dairenin 
arasında bir kapı Yardı. Peyman 
elinde konyak tepsisi ile bu ka
pıya doğru yürürken ihtiyar 
kahya kadına döndü: 

Şimdi ben meseleyi anla -
rıın, dedi. şu kapıyı aralık bı

d dinle. 

ı .. ezecek, isUra.bat edecek, yıkana.- ı 

ı cak, temizlenecek velhasıl maddi ı 

ı 
ve manevi bütün ihtiyaçlarını t.aı-
min edeceklerdir. Bu müstahdem~ ı 

ı !erin Pazar tatilinden lsliladelerl ı 
ı imkiinı olup olmadıitnı ı 

J Soruyoruz ! J ........................ 
Galibin dairesine geçti. 

Biraz sonra Dilbeste Galibin 
odasındt!n evvel.it konyağın şi
şeden kadehe boşalışını, sonra 
Peymanın tatlı sesini işitti. 

- Ga.'p, sevgilim, senin bir 
derdin, bir üzüntün var, Olma
sa bu saatte odana çekilip içki 
içmezdin. Ne oldu, niçin bana 
söy.emiyorsun? 

- Seni temin ederim ki, hiç
bir şeyim yok. Bu ak~amki top
lantıda daha neşeli bir çehre ile 
meydana çıkmak için şöyle bir 
iki kadeh içeyim dedim. Şimdi 
sen gel beni bir kere öp, sonra 
git keyfine bak ... 

- Şadi, ne için gelmiş? Son 
defa istediğin para hakkında 
h~çbiı .2'-.,.... söylemedi mi? 

Birkaç saniye sessizlik, sonı a 
boşalan kadehin yen iden doldu
ğunu işaret eden bir şıkırtı, da
ha sonra Galibin gür sesi: 

- Bana öyle geliyor ki, Pey
marıcığım, sen yeryüzünün en 
mütı:.cessis kadınlarından bir:-
• 1 

sın ... 
- Sen de pekala bilirsin ki, 

kat'i · en değilim. Hiçbir işine 

Polis, Halka 
• 

iyi Muamele 
Edecek 

Emniyet Amirlerile Baş 
Komiserler Toplandı 
Emniyet Müdürü Muzaffer A

kalın dün kazaların Emniyet a
mirlerile Başkomiser.erini vila
yette toplayarak kendilerile bir 
hasbehalde bulunmuş ve vazife
leıinde takip edecekleri esaslar 
hakkında direktif_er vermiştir. 
Emniyet Müdürü ezcümle de -
ıniştir ki: 

•- Polisin esas vasfı vakur ve 
disiplinli olmaktır. Polise hiç ya
kısmıyan bir şey varsa o da Jaü
balilik ve intizamsızlıktır. Po.is 
kanunların tatbikine memur bir 
icra vasıtası olmak itibarile halk 
ile temas sahası en geniş olan bir 
devlet teşki .atdır. 

İşlerin yolunda yürümesiyle 
memurların disiplin ve inzibatı
nı temiıı ve muhafaza hususun
da teftişin rolü çok büyüktür. 

Ben mütemadiyen teftişlerde 
bulunacaeım gcbi sizlerin de teş
ki.at üzerinde muntazaman tef
tişlerde bulunmanızı istiyorum. 
Teftiş defterlerini sık sık getir
terek amirlerin teftiş vazifele
rini ne suretle ifa ettiklerini kon
trol edeceğim. Bu kontrol teftiş 
amir !eri hakkında sici:leıine in
tikal edecek kararlar vermeme 
müessir olacaktır. 

Adli zabıta işlerinde hedefimiz 
hiçbir vak'a failinin meçhul kal
maması ve yakalanmadan bir tek 
suç:u bırakılmamasıdır. 

Seyrüsefer ve zabıtai belediye 
işlerinin çok iyi tanzim ve idare 
edilmesini ehemmiyetle gözönü
ne alc\· k. Bu işlerle yalnız bele
diye zabıtasına tefrik edilmek 
değil bütün polis teşkilatı meş
gul olacaktır. 

Kılık kıyafet ve tavrı hare -
ket ve karakolların temizliği hu
susunda !il.üba.iliğe ve müsama
haya kat'iyyen yer verilmiyecek
tir. Evrak üzerindeki muamele
ye gelince: Bunlar günü gününe 
neticelendiril<ecektir. Amirler me
ınurlar;na te\•di ettikleri iJ hak-
1-ında her akşam izahat a!rnalı ve 
memurların elirıde gününde bi
tirilmemiş ve ertesi güne devre
dilmiş isler kalmış ise bunların 
intaç edilmemeleri sebeplerini 
tcı'.kik ederek tedbirlerini temin 
etmelidir. Noksan muamele ve 
tetkik ile evrak gönderilmeme
sine dikkat olunmalıdır. 
Yaşadığımız günlerin harici ve 

dahili emniyet_ bakımından taşı
d•"· fevkalade nezaket ve ehem
miyeti siz bLirsiniz. Büyük fe
rağat. cesaret, dikkat ve vazife 
severlik hisleriel mücehhez bu -
lunan kadromuzun en müşkül 
şartlar içinde kazandığı muvaf
fakıyetleri de tıütün memleket 
bilir. Yurt emniyet ve asayişinin 
bek~isi olan siz'.erin muvaffakı -
yeti heP.imizin yani memleketin 
yüksek menfaatlarının muvaffa
kıyeti olacaktır .. 

00---

DENiZ 

Ecnebi Vapurlara Kumanya 
Dünden itibaren ecnebi vapur 

!arma kumanya verilmektedir. 
Yeni gelen bir emre .ııöre, ka -
rarnamede ihracı menedilen yi
yecek maddeleri dEI, ecnebi va
purlarına satılabilecektir. 

dir. Fakat birdenbire öyle deği
şiverdin ki, merak etmemek. so
rup soruşturmamak elimden 
gelmiyor. Biraz evvel misafirinle 
beraber istasyondan döndüğün 
zaman neşenden kabına sığamı
yordun. Şimdi dünıyaya küs -
müş bir ha:ın var. Onun için Şa
di midir nedir, o adamın canını 
sıkacak bh· şey söylediğine hük
fh.ediyorum. 

Kısa bir sükut daha, sonra Ga
libin sesi: 

- Bu elbise sana nekadar ya
raşıyor bilsen Peyman; bunu giy
diğin zaman seni her zamankin
den daha fazla seviyorum gibi 
geliyor bana ... Hani beni bir ke
re öpecektin• Hah şöyle!. .. Ben 
sana her zaman, sen keyfine bak 
karıcığım .. öyle her şeyi kendi
ne dert etme demiyor muyum. 
Her ikimizin birden düşünüp ü
zülmesin~ ne !lizum var. Birimi
zin üzüntüsü kil.fi değil mi? 

- İyi amma ben seninle ken
dimi ayrı ayrı iki şahıs diye ka
bul etmiyor, ikimizin bir tek kalp 
bir tek varlık olduğumuzu zan
nediyorum, bilhassa böyle sı -

~ ' 
ATATÜRK'ÜN 
=SON GÜNLERi 

Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 3_~_J•• 
Atatürk'ün 
Üzerinde 

Rahatsızlığı Efkarıumumiye 
Derin Bir Teessür Uyandırmıştı 

9 Teşrinievvel, dost Yugoslav
ya Kralı Birinci Aleksandrın 
Marsilvada suikasde uğrayarak 
bir anarşist tarafından katledil
diğinin yıldönümüydü .. 

Suikasde uğramadan evvel 
memleketimize de gelen ve Ata
türkü ziyaret ile iki devlet ara
sındaki dostluğu birleştirmek hu 
susıında mühim hizmetler gör -
müş olan müteveffa Aleksandrın 
hatırasına kadirş nas Türk mil
leti hürmet ııöstermeği o zaman 
ihmal etmemiş, ve bu hareket her 
sene, suikasd hareketinin yıldö
nümü gününde gerek matbuatın 
alakası ve neşriyatı, gerekse de 
halkın dost m-illetin matemine gö 
nülden iştirak edişi ile belırtili
yordu. 

Ayni günde Ankarada bulu -
nan Alman İktisat Nazırı da 
memleketine dönmek üzere An
karadan İstanbula gelmiş, ga -
zete:ere yaptığı beyanatta Ebe
di Şefin yarattığı yeni Türki -
yenin devamlı inkılaplarla me
deniyet ve yenilik yolunda ne 
seri bir tekamüle sahne olduğu
nu yakından görmek fırsatına 
mazhar olduğu ıçin kendisini 
bahtiyaı· addettiğini, 

,Eşsiz bir devlet adamı olan 
dahi Ata ürke Alman devlet re
isi Führer'in selam ve hayranlık
larını iblağ etmekle mesrurum .• 
diyerek belirtm:ş, yaptığı te -
maslar neticesinde iki devlet a
rasındaki ticari ve iktısadi mü
nasebetlerin daha verimli bir is 
!ikbale ana olacak anlaşma ze -
min~erinin ihzar edildiğıni, Al -
manvanın Türkiyeye 150 mil - ı 
yon Rayş Marklık biı· de kredi 
açması esasında da mutabık ka
lındığını ilave etmişti. 

Bu beyanat, kurulduğu günden 
bu ana kadar cihan politika ale
minde siyasetinin muvaffak ne
ticelerile öğünmek mevkiini ka
zanmış olan Türk diplomasisinin 
iktısadi cephede kazandığı bir 
zafer şeklinde telakki ediliyor-
du. , 

150 milyon Rayş Marklık kre
di Alrnanyaya yapacaO;ımız sı

nai siparişlerle, ısn1arlayacağı -
mız deniz vasıtalan ve makine
lerle amortize edilecek, buna 
mukabil de Almanya ihracat 
maddelerimizden mühim mik -
tarda tütün, üzüm, yapağı soğan, 
palamut ve zeytinyağı çekecek
ti. '\'ine 9 Teşrinievvel günü, 
yani Atatürkün ebediyete inti
kalinden tam bir ay evvel ki, 
günü teşkil eden bugünde, de -
mir,·olu siyasetimiz yeni bir he
defe varmakla parlak istikbali
nin tahakkukuna dogru i.eri bir 
adım daha atm•s olu.vor, Türk 
şimendiferciliği Erzincan islas -
yonuna ilk katarını gö,ürmek su
retile Ye Nafıa Vekili Ali Çltin
kayanın himınetile küşat merasi
mi yapılıyordu. 

Atatürk bu güzel vesile ile Na
fıa Vekilıne bir telgraf çekerek 
onu ve muv.affak idaresini teb
rik etti. .. 
;Efkarıumumiye artık öteden

beriden sızan şayialıı.rla Ebedl 
Şefin rahatsızlığına ait anlatı -
!anlara omuz silkiyor. bu kadar 
açı faaliyet karşısında bunların 
kötü temennilerden başka bir şey 
olmadığını kabul ediyordu. 

Ve ... Efkarı umumiyetle bu 
kanaat hakim olurken maalesef 
Ebedi Şef, dahi Atatürk yeni 
ve şimdiye kadar geçirdiği kriz
lerden en mühimmine her saat 

- Pekala, mademki bu kadar 
ısrar ediyorsun, söy liyeyim. Son 
defa istediğim parayı vermekten 
imtina ediyorlar. Daha kötüsü 
evvelce aldığım paranın faizi o
lan parayı da derhal ödememi 
istiyorlar; aksi takdirde köşke, 
çiftlif(e derhal haciz koydump 
vaz'iyet edecekmiş ... Şadi işte 
bu haberi verdi, ben de kendi -
sinden bana husus! bir şekilde 
·biraz borç vermesini rica ettim. 
Bir kere düşüneyim dedi, baka
lım razı olacak mı? Maamafih 
olsa da olmasa da hep bir; enin
de sonunda çiftliğin elden git -
mesi mukadder, onu rehinden 
kurtaracak parayı bulmamız im
kansız bir şey. 

Nihayet mesele anlaşılmıştı. 
KaYga çiftliğin başına kopuyor
du. lhtirar kahya kadın dünya 
başına yıkılıyor zannetti. Galibi 
bu müşkül vazıyelten .kurtar -
mak, çiftliğin yabancı ellere geç 
rr:esine mani olmak için ne yapa
bilirdi Yarabbi! İlk aklına gelen 
şey bankadaki birkaç kuruş pa
rası oldu. Fakat bu devede ku
lak kabilinden bir şeydi. 

biraz daha yaklaşıyordu. 
Hastalığın ziyadeleşişi ile giri 

len 938 ilkteşrini Ebedi Şefin ra
hatsrzlı.ltı her gün biraz fazlala
şarak devam eden ·bir sıhhat gra
fiği üzerinde tespit edilebilirdi. 

Yattan saraya avdetle yani 
temmuzun 25 inci günü gece -
smden itibare.'1 eyllı.lün ilk haf
tal~rınd.~ tamamen düzgünlüğe 
dogru suratli bir inkişafla bütün 
maiyet ve Tlirk halkını sevince 
garkeden bu hal Ey lulün son 
haftasında ying değişmiş, bu se
fer aksine bir seyir takip etıne
ğe başlamıştı. Hekimler bir ta
rattan tedaviye devam ediyorlar 
bir taraftan yeni belirtiler halin~ 
de kendini gösteremediği araz 
asabi ve hazmi arızalar karşısın~ 
da yeni tedbirler almak lüzu -
munu duyuyorlar, diğer taraftan 
da asıl kendilerince günün meş
!!alesini teşkil eden su meselesi 
Atatürkün hastalık sebebile ba~ 
tın nahi:ıı;esinde biriken ve mik
tarı hayret uyandıracak bir tar
tıya ulaşan hiidiseydi. 

(Arkası var) 

' ' .. 

.·;_oiş:. ~iP~liiiica~ 
,., • • it -, 'I.. !-· 

Hariciye Vekilinin 
Moskova Seyahatı 
Türkiye, coğrafi vaziyeti itibarile, 

Akdeniz, Karadeniz. Balkan ve Av
rupa deYlctleri arasındaki nıülıim 

mevkilni, bugüne kadar olduğ"u gi
bi, bundan sonra da mubalaza eyU -
yecek, Kafka.syaya, Irak ve Suriye 
hudutlarına kadar devam eden kil -
çük Asya dahi tesmiye edilen Ana
doludaki arazisinin, şarki Akdeniz, 
Balkanlardaki hudutları da dahil ol
dufu halde, umumi heyetinJ muha -
faza ''e müdafaa tedbirleri alacak ~ 
tır. şüphesiz. 

Bu, Türkiye CümhuriyeU bil.kil 
metinin ve Tiirk mllletlnln, bip bir 
devletin veya siyasi teşekkülün, ga
razını, husumetini, muhalefetini da
vet ctmiyecek derecede açık, kov .. 
vetli, pürüzsüz hakkıdır. 

Türkiyenin, milli misak ile, 20 se
neye yakın bir zaman evvel tayin e
dilmiş milli hudutları, tecavüz ve Js .. 
Ula harekellerino karşı Türk millell 
ve miJJi kuvvetleri tarafından müda
faa edilmiş, ayni milli misak ile ka
rarlaştırdnuş hudutları dahilinde 
Türk milleti, muasır ve müterakki 
milletler sırasındaki mevkilni almak 
için, imar, sanayi, ziraat, ikhsadiyat 
işlerinde, içtimai sabada ilerlemek 
hamleleri yapmış, rayelerile temasa. 
gelmiş, büyük muvafCakJyetlere ka .. 
vuşmuştur. 

Komşularından biç birisinin arazı .. 
sinin ufak bir parçasında, milli in -
klşafı aleyhinde menfi ve rfzJI, açık 
veya müphem hiçbir arzusu, maksad! 
bulunmıyan Türkiye, yalnız memle
ketinin defi, hudutları sahasındaki 
mllleüerin dahi emniyetlerini. sulh 
ipinde yaşamalarını tenıln gayesile 
hareket eylemeli siyasetine esas yap 
mışhr. 

Nazi ve faşist tecavüz, tstfl.8. arzu .. 
larmın, kaydeyledlğlmiz mınta.kalar

da belirmesi üzerine Türkiye Cüm -
huriyett lıükiuneti, .prki Akdenb:de, 
Bofazlarda, Balkanlarda ve Karade .. 
nizdekl emniyetini, mütekabU anlaş .. 
malarla ve karşılıklı olarak temin ey
lemek için, İngiltere ve Fransa ile, 
reçen l\layıs ve Temmuz aylarında, 

ayni mahiyette garanti dekliı;asyou
laruıın neşrini temin eylemişti. 

Balkanlarda, Boğazlarda, Karade .. 
nizdeki emniyet, Türkiyenin mülki 
temamiyeti ve istikli.lile doğrudan 

alakadar Balkan devletlerUe dahi, 
Balkan antantı lmzalanmıştı. 

Türkiye ile SovyeUer arasındaki 

dostluk, mütekabil anlaşma, bahsey • 
lediiimi~ bütün aula.şrnalann hep • 
sinden evveldir ve milli mücadele .. 
miz esııasında.dar. Bu sebeple Başve • 

kil l\'Ieclisteki nutkunda. Türkiye .. 
Sovyetler dostluğunu, ehemm.Jyeti ve 
kıyınetl ile mütenasip &arzda. iz.ah ey
lemiş, Parti Grupundankl beyanatne 
RarJciye VekiUmtz, diinkü beyana ... 
tında oldofu gibi. yine ehemmiye.Ue 
ve lüikile anlatmıştır. 

Hariciye VekUimlzhı Moskova se
yahati, Karadeniz, Balkanlar, Bo .. 
iazlar, Anadolu ve ~arki Akde.nizdeki 
em.niye& ve sulhu muhafaza tedbir -
lel'iıniı:de, Lehistandaki hareketler .. 
den sonra husule relen yeni vaziyet 
üzerine, iki tarafın hayati menfaatle
rinde esasen mevcut samimi Iıtira

ki, yeni hareket \•e tezahüratla daha. 
fa'Zla kuvvetlendirecektir. 

11A:\IİT Nt;Rİ ffiMAK 
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Fotoğraf tahliller! 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oJdıt:öunıı211 söyliyalirn 

MUZAFFER ÖZGÖNENÇ (Urfa) 
İiyl kalbli bir 

~ip. Çalışkan, 

faal, başladılı 

her işte azim .. 
kir ve sonuna 
kadar büyük bir 
ciddlyeUe takip 

edebilir. Herke
se yardım et .. 
mek ister. Dik .. 
katlidir. Sürat 
karar sahibi ... 
dir. 

* RABJllİ ATEŞSAÇAN (Zonaııldak) 

' 
n~ --

Enerjik bir 
tip Yılma • 

dan yorulma
dan mütemadi .. 

yen çaJışır. A • 
2.İmki.rdtr. Ken• 

disine çok gü
venir. Şimdiye 

kadar başladıiı 

her işte mubak ... 
kak muvaffak 

olmuştur. Al'kadaşhğına dostluğuna. 

çok güvenilir. 

l~~SI 
Köpek Sürülerinden 

Bizar 
Okuyucu.larımızdan (R. VW'al) ya .. 

2i')'OF: 

•- KadıköyU..de İkbaJlye ma.ha.J
Jeslnin Acıbadem semti halkı köpek 
&ü:rilltüsünden bizardır. Köpek sürü
lerinin yarın, bir gün halka saldıra .. 
~ağı da muhakkaktır. Bunların men ... 
ini rica ediyorum.» 

Is~~~~ ... 
Kösele Fabrikası 

İHSA..'i SARI {Samatya): 
- İstanbulda. eski kösele lahrika-

Hariciye Vekili 
Dün Moskova. 

ya Gitti 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

Son zamanların beynelmilel karlŞlk. 
hidiselerl aramızdaki emniyet ve 
menfaat birliği vaziyetini sarsmak 

Şükrü 
Saracoğlunun 
Beyanatı 

~Baş tarafı 1 inci sayfada) 

ceii pek tabii idi. Bunun böyle ol -
duğunu iki tarafın mes'ul siyasi ri
cali biribirlerile anlaştaktan sonra, 

şöyle dursun .. bilik.Is takviye etmiştir. tekit ve tekrar eylerlerse tabii orta.· 
Si.ze Sovyet memleketinden iyi ha- lıkta kaç cündür devam eden müz'iç 

vadisler ıetlreceiimi ümit ediyorum. 
Türk milletinden Sovyet milletleri

ne dosUuk hisleri cötüreceiim. Bu 
hareketle memleketin samimi arzula
rına. tercüman olacağıma eminim. 

Sovyet sefiri M. TerentiyefJe bir -
llkt-e burün saat on beşte Rusyaya. 
hareket ediyoruz. SeyahatimiEin ne 
kadar süreceği henüz katıi surette 
belli değildir.• 

Vekil1 Rusyayı müteakip Balkan
ları ve diğer bazı ecnebi memleket
ler merkezlerini ziyaret edip etmi -
yeceği hakkında demiştir ki: 

«- Böyle bir zamanda evvelden 
muayyen bir ziyaret procramı yap -

mak imkinsıı:dır. Variyete cöre ha
reket edeceğiz.» 

Hariclye Vekilimizle beraber dün 
Moskovaya giden SoVYet Rusyanın 

Ankara büyük elçisi Terentiyef te 
gazetecilere demjştir ki: 

•- Türkiye - Sovyet Rusya mü -
nasebetleri çok iyidir. Dost Türkiye 
Hariciye Vekilinin Moskova seyaha
tinin bu münasebetleri bir kat daha 
takviye edeceği muhakkaktı.r. Esasen 
iki memleket arasında. Ihtllillı bir 
mesele yoktur. Münasebetlerlmiz ta
mamen normal ve dostluk çerçevesi 
içindedJr .» 

Moskova'ya hareketinden evvel 
Hariciye Vekili Şükrü Saraeoğlu Tass 
Ajansının muhabirine beyanatta bu- ı 
lunarak demiştir ki: 

K- Moskova'ya hareket edeuğim.. 
Şu sırada Tass ajansı vasıtasile Türk 

müphemiyet te zail .olarak yerine da
ha huzurlu ve emniyetli hisler kaim 
olur. 

Herhalde Hariciye Vekili Şükrü 

Saracoğlunun bu beyanatı, kendisi
nin de dUediği gibi, Türk efkirı umu
miyesinde iyi tesirler bırakacaktır. 

Rusya seyahatinden avdetinde, yine 
kendi ümidi veçhile, memlekete daha 
iyi havadis ıetlr:meğe muvaJfa.k olur
sa, hepimizin huzur ve sükiınumuzun 
daha. ziyade artacağı da. pek tabiidir. 

EBUZZIY AZADE 

Velid 

milletinin SovYet milletlerine sami
mi se11mlarını göndermekle bahtiya
rım. İlli memleket arasında mevcut 
sanıiıni emniyet bağlarını takviye e
derek seyahatimden döneceiimden e
min bulunuyorum.» 

Saracoğlu dün, Rusyaya hareketin
den evvel, Yugoslavya seiiri İlya Şi
menkoviçi iki defa kabul ederek 
görüşmüştür. 

Şehrimizde bulunan Dahiliye Ve
kili Faik Öztrak, Valimiz Lfitfi K1r
dar, Polis Müdürü Muzaffer, vapura 
kadaı· giderek Hariciye Vekilimizi 
teşyi ebniışlerdir. Bu esnada Galata 
rıhtımında kesif bir kalabalık var -
d1. Vapur saat üçü sekiz geçe kal -
karken, halk yüksek sesle: «UgurJar 
olsun, yaşa» diye bağırıyordu. l-Jari
ciye Vekilinin Moskova seyahati on 
gün kadar sürecektir. 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
1 - Bütün sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe 

kaydına devam olunmaktadır. 
2 - istiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 

Adres: Şehzadebaşı Polis Karakolu arkam. Telefon: 22534. 

:~rf ~~:::.~~!~: ı __ ,_s __ T_A_N __ e_u_L __ e_E_L_E_o_ı_Y __ E_s_ı.· .N,_D_EK:N __ ı 
rim? 

- Yabancı tlil öğrenmekte mual
lim, kitap ve metod mühimdir. Yal
nız başınıza yabanrı dil öirenmek i
çin iyi bir lôrat kitabı tedarik ede
rek Metod BerUç veya Metod Alge· 
den istifade edebilirsiniz. 

Tuvaıetı.oiz: yaparkeıı 

Pudra alt.na daima 

KREM 
PERTEV 

~ürünüz. Pudra~n sun sıkı tutar 
ve akmasına mani oh.r. Yağlı 

ve yağsız olan ı;;p ve 
vazoları val'dır. 

.:- Bir cinayet olBa da işitir ta
bu ... 

Haddon hafifçe omuzlarını silk
ti. 
Eğer benim mürebbiyemin ma

ceralarının sizi Kosdon'un ızı 
üzerine koyacağını tahmin edi
yorsanız, biraz miibalaı;ah düı,ü 
nüyorsunuz zannederim. 

Sonra birdenbire durakladı: 
- Acaba benim eve gelen meç

hul adam Kosdon olmasın? 
Polis hafiyesi sükunetle ce -

vap verdi: 
- Neden olmasın?. Bir c; ni

nin budala 'bir kızdan istifade et 
mesı ilk defa vaki olmuyor ki ... 

- Öyle amma ... 
- Evet, neden olıınasın? Biraz 

yaşları ilerlemiş 1<?dın1ar, bir de- I 
fa gönüllerini sevdaya kaptırdı-

İlk Muhammen 
Teminat bedeli 

189,75 2530100 Hastanelerin yıllık ihtiyacı için alınacak 1980 kilo beyaz 
peynir, 630 kilo kaşar peynir, 3400 kilo reçel. 

80,52 1073ı5B Kumkapı tahsil şubesi binasında yapılacak tamirat ve 
tesisat. 

37ı50 · 500.00 Tam.irab mütemadjye amelesi tarafından yapılmakta o':. 
lan yollaI için alınacak 125 metre mikap çakıl. 

Tahmin bedelleri ile ille teminat mikdnrları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 
açık eksiltmeye konuJmuştur. İha1e 9/10/939 Pazartesi günü saat 14 de dai
mi encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü ka
leminde görülebiUr. Kumkapı tahsil şubesi binasında yapılacak işe talip 
olanların fenni eh1iyet vesikası almaları lfızımdır. İsteklilerin ilk teminat 
Makbuz veya mektupları ile ihale günü _muayyen saatte daiml encümende 
bulunmaları. 

İlk Muhammen 
Teminat bedeli 

(76:.\2) 

* 
15,00 200,00 Eminönünde Ahıçelebi maha1Jesinde Peynirci sokağında 

16 kapı numaralı dükk&nın enkaz satışı. 
152,63 2035,00 Atatürk caddesi refüjleri için alınacak kun11 talal ve-

saire. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat mikdarları yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

pazarlığa konulmuştur. İhale 28/9/939 Perşembe günü saat 14 de daimi encü
mende yapılacaktır. Şartnameler encümen kaleminde göriiJebiJiı·. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ile ihale günü muayyen saatte daimi 
encümende bulunmaları. (7629) 

• Cerrahpaşa hastahanesi soğukhava tesisatı ile mutfak ve Çamiş-
liğinin dahili inşaatının ikmali işi kapalı zarf eksiltmesine konul
muştur. İhale 28/9/939 Perşembe günü saat 15 de İstanbul Daimi 
encümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 56,529 lira ve ilk 
teminatı 4076 lira 45 kuruştur. Şartname 283 kuruş mukabilinde 
Fen işleri müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin 939 yılına ait Ti
caret Odası ve ihaleden 8 gün evvel İstanbul Belediyesi Fen işleri 
müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni ehliyet vesikaları ve ilk 
teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre 
hazırhyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar İs
tanbul Belediyesi Daimi encümene vermeleri. (6616) 

Zabıta Romanı : 39 
!ar mı, neler yapmazlar? Mis 
Bagge'nin Kosdon'la bu adam 
mahküm olmadan evvel müna
sebeti var mıydı? 

Haddon şüpheli bir tavırla ba
şını salladı: 

- Plat'ta herkes biribirini ta
nır. Amma Kosdon'la Mis Bag
ge ... 
Durdu~ tereddüt etti. 
- Galiba Kosdon'un yerine 

Mis Meri Detmar'dan bahsede
cektiniz. 

Haddon dudaklarını ısırdı ve 
kinle müfettişe haktı: 

- Eğer mahzur görmeseniz, 
bu muhaveremize Mis Detma
rın ismini karıştırmıyaJ.ım. 

- Peka!Q, nasıl isterseniz? Be
nim düşündüğüm şu: 

Mis Baııge şıklaşmağa başla
dığı ilk zamanlar Kosdon'la ta
nışmış bulunuyordu. Kosdon mu· 
ayyen bir maksat güderek ka
dını idare ediyordu. Hapishane
den kaçtıktan sonra, bu kadı -
nın her zamandan daha ziyade 
kendisine faydalı olabileceğini 

düşündü. Öyle zannediyorum ki, 
Misin ağlamaları ve inlemeleri 
kat'i bir ayrılıktan ileri geliyor. , 
Şimdi Mis Bagg'de kendi şahsi 
emniyetinden endişe etmiye 'baş
lamıştır. Onun için, kendisini 
mümkün mertebe süratle istic
vap etıme!iyiz. Acaba siz ne za
man hastahaneden çıkabileceği
nizi tahmin ediyorsunuz? 

- Bugün çıkacağım, fakat he
nüz muayenehanemde hasta ka
bul ederek halde değilim. Şeri
kim doktor Siret avdet edince
ye kadar, rakiplerimiz olan dok
tor Marabl ile Frosdik vaziyet
ten istifade edecekler. 

Gidlay sordu: 
- Fakat siz baııa geçirdiğiniz 

kazanın nasıl olduğunu hal;l söy
lemediniz. 

.. 
İstanbul Dördüncü İcra Memurlu

iunden: 

Fa.raya çevrilmesine karar verilen, 
tabak, fincan, kanape, koltuk, tablo, 

komodin vesair buna mümasil hane 

eşyasının birinci aç.ık arttırmasının 

25/9/939 Pazartesi günü saat on bu
çukta Taksimde Ayaspaşada Taksim 

kışlası arkasında Mete caddesinde 
Asri apartımanda yapılacak ve kıy
metlerinin yüzde yetmiş beşil}.i bul

mad1ğı surette ikinci açık arttırması

nın 26/9/939 Sah günü ayni mahal ve 
saatte yapılacağı i13n olllnur. 

(20581) 

İstanbul Beşinci İcra Dairesinden: 

Belediyenin mutasarrıf bulunduğu 

Zeyrekte İbadethane sokağında 29 

No. lu Saliha Sultan mektebi bamu

kavele kiracısı Feı·ideden 24 lira be

deli icarın 5/7 / 939 tarihinde icrayı 

tahsili talep edilmiş ve borçluya gön

derilen ödeme Emrindeki 14 Temmuz 

939 tarihli tebliğ memurluğu meşru

hatında kiracı mezkür haneyi terke

derek nereye gittiği meçhu1 olmasına 

binaen İstanbul icra hô.kimliğinin 
25/8/939 tarihli kararile bir ay müd

detle ilinen tebliğata karar verilmiş 

olduğundan bu müddet zarfında bir 

itirazınız varsa 5 inci icranın 939/2839 

sayılı dosyasına müracaat etmeniz 

lazımdır. Bu müddet içinde bu borcu 

ödemeniz, vermenjz borcun tamaını

na veya bir kısmına veyahut alacak

lının takibat icrası hakkında bir iti

razınız varsa yine bu bir ay içh1de 

istida ile veya şifahen icra dairesine 

bildirmeniz ve bildirmediğiniz tak -

dirde bu müddet içinde 74 üncü mad

de mucibince mal beyanında bulun

Üıanız lfızımdır. Beyanda bulunmazsa

nız hapis He tazyik olunacağınız ve 

hakikata muhalif beyanda bulundu

ğunuz takdirde hapisle cczalandır.ıla

cağınız borcu ödemez veya itiraz et

mezseniz cebri jcı·aya devaın edile -

ceği iıan olunur, (29584) 

Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk 113.
kiml iğinden: 

Duriye: Fındıklıda ,~elinıe hatun 
ınahallesinde Vi.sne soki.'k 20 numa
rada Eakin ıkcn .halen ikametgahı 

meçhul. 

O.sn1anın aleyhinıze ikame eyledigi 
bedeli icardan alacak davasının tet -
kiki sırasında: tarafınıza usulen teb
liğ olunan yemin davetiye-sine rağ -
men yemin etınek için m.qhkemeye 
geJmediğiıı.izden yemini edadan imtina 
etmiş ad clundunuz. Ancak bu kara
ra sekiz gün ıarfında itirazla yemin 
edebilmek hakkınızın mahfuz bulun
duğu ve duruşn1anın 13/10/939 günü 
saat 10 talik kılındığı yirmi gün müd
detle ilim olunur. (20586) 

Kanuni Mümessili ve Nesriyat Di

rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son Telgraf Basımevi. 

M YATILI YATISIZ 

1 Şişli Terakki Lisesi 
Nişantaşında Halil Rifat Paşa ve Başmabevincilik konaklan. 

Talebe kaydı için her gün saat 9-18 e kadar müracaat olunabilir. 

(Telefon 42517). Tedrisata 25 eylul 939 pazartesi günü saat 8 de 

başla nacaktır. 

----Kız-- ERKEK----

Gümrüklerde Eşya Satılıyor 
İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Galata 1/3 sayılı ambarda bulunan l K 61. markalı 1955 kilo ağırlığında 

•40 çuval çim tohumu 25/9/939 tarihinde saat 14 te Sirkecide Reşadiye caddesin 
de halı antreposu dahiUndeki Gümrük Satış Müdürlüğünden 1149 sayılı ka
nun mucibince 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde açık arttırma ile sa
tılacaktır. İsteklilerin mezkür günde Ma1iye ünvan tezkereleri ve Ticaret O
dası vesikaların1 ibı·az ederek 7o 7,5 pey akçelerini saat 12 ye kadar vezneye 
yatırmış olmaları lı!ızımdır. (7600) 

Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
Karadeniz Hattı Kış Tarifesi 

İstanbuldan 24 Eylül Pazar günü kalkacak postadan itibaren Karadenjz 
hattında klş tarifesinin tatbikine başlanacaktır. 

Postalar İstanbuldan eskisj gibi Salı ve Perşembe günleri saat 12 de ve 
Pa2ar günleri saat 16 da kalkacaklar ve dönüşte bazı iskeleler tevakkuilarının 
iş hacmine göre temdidi hesabile yaz tal'üesine nazaran İstanbula birer gün 
sonra geleceklerdir. (7586) 

Gayrimenkul Satış İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Direktörlüğünden 
Mehmedin 19131 hesap No. sile Sandığım1zdan aldığı (250) Uraya karşı 

birjnci derecede ipotek edip vadesinde borcwıu vermediğinden hakkında ya
pılan takip üzerine 3202 No. lu kanunun 46 ıncı maddesinin ınatufu 40 ıncı 

maddesine göre satılması icap eden Kadıköyünde Hasanpaşa mahallesinin eski 
.E_:.renköy yeni Ka~rifı.li en yetti Bostan sokagında 5 No. lu kuyu ve .kiığir ahırı 
oJan bostan ve ınüştemi13tmın tamamı biı: buçuk ay rntiddetlc acık arttırma.
ya konmuştur. Satı~ tapu sicil kaydına göre y:;:lpılmaktadır. Artırmaya girmek 
isteyen (125) liı·a pey akçesi verecektir. l\1il1i banaklarımızdan birinin temi
nat mektubu da knbul olunu!'. Birikmiş bi.Hün vergilerle belediye reshnlcri ve 
vakıf icaresi ve taviz bedeli ve tellf1liye rüsumu borçluya aittir. Arttırma 

şartnamesi 2/10/39 tarihinden itfbareıı tetkik ctınek isteyenlere sandık hu
kuk işleri serYi~inclc açık bulundurulacaktır. Tapu sicil kaydı vesair li.izumltı 

izahat ~artnaınede ve takip dosyasında vard1r. Arttırmaya ginniş oJanlar, 
btınları tetkik ederek satıhı{a çıkarılanga;ıı·imenkul hakkında her şeyi öğren

ıni~ ad ve itibar olunur. Birinci arttırma 19/l 1/39 tarihine ınüsadif Cuma 
günü Cagaloglunda kciin Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacaktır. 

Muv:ıkkat ihale yapılabj]mesi icin teklif edilecek bedelin tercihan alınması 

jcap eden gayriınenkul ınükeJlefiyctile Sandık alacağını tan1amen geçmiş ol
ması şarttır. -~si takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 

25/11/39 tarihine müsadiI Cumartesi günü ayni mahalde ve ayni saatte son 
aı·ttırması yapılacaktır. Bu artbrmada gayriınenku1 en çok arttıranın üstün
de bırakılacaktır. Hakları tapu sieillerile sabit olJTııyan a)fıkadarlar ve iı·tifak 

hakkı sahiplerinin bu haklannı ve hu~usile faiz \'e masru-ife dair iddia1arını 
iltın tarihinden itibaren yirnlj gün içinde evrakı nlüsbitelerile beraber daire
inize bildirmeleri lAzımdır. Bıı suretle haklarını bildirmemiş ola1tlarla hakları 
tapu sici1Jerile sabit olm1yanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalır

lar. Daha fazla malU.mat almak isteyenlerin 937/101 dosya numarasiJe San
dığımız llukuk İşleri servisine n1üracaat etmeleri lüzumu il5.n olwıur. 

• •• 
DİKKAT 

Emniyet Sandığı; Sandıktan ahnongayrimenkulü ipotek göstermek iste
yenler muhamıninlerimizin koyn1uş olduğu kıymetin % 40 nı tecavüz etme
mek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç \'ermek suretilc kolaylık gös-
termektedir. (7621) 

·----- Saraçhanehaşıuda • Horhor caddesinde -----·I 
Kız 

Erkek HA YRIYE LİSESİ Yatılı 

Yatısız 
Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başlonmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren 

baş- lar. Kızların yatılı kı~mı tamamiyle ayrı bir binada<i.ır. Yatısız talebeyi nakletmek için 
mektebin hususi otobüs servisi vardır. Tedrisata 25 eylulde başlanacaktır. Talebelerin mektebe gel

meleri. Telefon: 20530 

------iiiiiiiml-:a;;:a:;:la::;t:a:-;Rıhtımı 45 Numarada • 
HANS WAL TER FEUSTEL MÜESSESESİ 

Kara ve 
Tiplerdeki 

Deniz Aşırı Beynelmilel 
Emtianın Memleket içine 

Buyuk Nakliyat ile Ağır Va Hususi 
Nakir ve Aktarmasını Deruhda Eder. 

Posta Kutusu: 1436 • Telefon Merkezi: 44848 • Telgraf adresi: ALSTER. Bütün dünya 
ve Avrupanın Münakale ve hudut Merkezlerindeki en tanınmı~ nakliyat 

müesseseleriyle irtibat ve münasebetleri vardır. 

Limanları 

- Aptallığıma bağışlayınız. 
Mis Bagge meçhul ziyaretçisin -
den ayrıldıktan sonra, ben de 
muayenehaneme girdim. İzini 
takip etmek için pencereden dı
şarıya çıktım. Daha akıllı hare
ket etmi,<; olmak için evvela po
lise telefon etmem lazımdı, Fa
kat izi kaybederim diye kork 
tum. Yine de kaybettim ya! 

- Bu adamı gördünüz ımü? 
- Hayır, uzaktan bile görme-

dim. Ben birinci katı araştırır
ken, o nasıl oldu bilmiyorum, so
kak ka.!'ısına yetişti. Kapıyı açtı
;Tını işittiğim zaman, hemen ar
kasından merdivenlere doğru a
tıldım. İşte o anda merdivenler
den biri çöktü ve ben de yuvar
landım. Kiimbilir arkamdan ne
kadar gülmüştür. 

-19-

BANKERİN ENDİŞELERİ 

Meri Detmar günü geçirmek 
için E>ksfild'de mağazalaıra uğ· 
rayarak öteberi almağa karar 
verdi. İstikbali açık 'bir d.okto • 
run nişanlısı artık kendisine çe-

kidüzen vermeli değil miydi? 
Evvela beş lira kadar bir pa

ra almaJ,ı: için bankaya <rirdi. Di
rektörün yazıhanesini ayıran ca
mekanın arkasından Dusburi'yi 
görünce, başile selam verdi ve 
direktörün yazıhanesinden kal
karak, biraz mütereddit bir ta
vırla yanına doğru geldiğini gö
rünce hayret içinde kaldı. Dus· 
buri: 
•_ Mis Detmjlr, dedi, sizinle 

biraz görüşmek istiyorum. O ka
dar acele işiniz yoktur inşa!Jah! 

Genç kı.z hayretini saklıyarak, 
direktöı:_ü yazıhanesine doğru ta
k.ip etti. Direktör bir sandalye 
gösterdi: 

- Ne var Mösyö Dusburi? Yok 
sa benim 'hesabım kapatıldı mı? 

- Oh, hayır! Mesele bu değili 
Bir banka direktörü birini ça • 

ğırdı mı, zaten onlarda daima 
böyle bir his hasıl olur. Maarna
fih bir banka direktörünün de 
hesabı kapanabilir. Onun iı;in 
ben ipin ild ucunu bir ar~y.a ge
tiremiyenlere acırım. Meselıi 
dostumuz Derek Rikard~! Birka9 

seneden;beri hesabı carisi kapan
mıştır, fakat ben yine birçok de
falar kendisine yardım ~ttiın. 
Şimdi pek zengin olduğunu bi
liyorsunuz. Acaba verdiğim es
ki paraları hatırlıyor mu dersi
niz? 

Direktör durakladı. Mis Merl 
dedi ki: 

- Galiba bir zamanlar Dik 
Kosdon'a da yardım ettiğinizi 
söylemek istiyor.dunuz. Eğer öy
le ise ben bu mevzu üzerinde 
konuşmak iştemem. 

Dusburi sıkıntılı 'bir halde, kol
tuğunda sallandı: 

- Evet, dedi, doğrusu ... Size 
Kosdon'dan bahsedecektim. Be· 
nim bu meselede vazifemi ta -
mamile ifa ettiğime siz de kani
siniz zannederim. 

- Hiç hoşuma gitmiyen l:ıu mü
U:katın ıı.ereye varacağını me
rak ediyorum. 

- Müsaade ederseniz, izah e
dece/ıim. Kosdon isminden bah
sederken, hiçbir zaman bir ban 
ker kafası ile hareket etm:j o -
rum. 

!Arkası var) 

rrtll·: 
Ankara Radyosu 

- DALGA UZUNLUÖU 

'"'-" ....... ~ - --~ 1 T.A.P. U,19 m. t416 lteo. il &w. 
ısat m. na lteo. ııı ıtw. 

23 EylOI Cumartesi 
Saat 13.SO Program ve memleke& 

saat ayarı. Saat 13.35 Türk müziği: 

Halk türküleri • Sadi Yaver Ataman. 
Süt 14.00 Memleket saat ayarı, a
jans ve meteoroloji haberJerl. Saat 
14.10 - 15 Müzik (Dans müziği Pi). 
Saat 15 - 15.30 Müzik (Şan oda mü
ziği) İbrahim Özgür ve Ateşböceklerl. 
Saat 18.30 Prog-ram ve memleket saat 
ayarı. Saat 18.35 Müzik (Küçük or
kestra) Şef Necip Aşkın. Saat 19.10 
Türk müziği: İncesaz faslı .. Safiye 
Tokay'ıu işürakile Celil Tok.ses. Ça

lanlar: Hakkı Derman, Eşref Kadri, 
Hasan Gür, Basri "İ}flert Hamdi Tok· 
ay. Saat 20.00 l\-Iemleket saat ayarı. 
Saat 20.00 1\-lüzik (.J. Strauss·m Yara• 
sa opereti) Saat 20.40 Ajans ve mete
oroloji haberleri. Saat 21.90 Türk mü
ziği, Okuyanlar: Mefharet Saln~, 

Sadi Hoş.ses. Çalanlar: Vecihe Dar -
yal, Reşad Erer, Kemal Niyazi Sey .. 
hun. Saat 21.40 Konuşma. Saat 21.55 
Müz!k (Neş'eli plaklar). Saat 22.00 
Ecnebi dillerle konuşma. Saat 22.30 
Müzik {Dans miizlğl Pi.) Saat 23.00 
Son ajans haberleri, ziraat, esham, 
tabvilit, kambiyo ~ nukut borsası 

(flal). Saat 23.20 Müzik (Cazband 
Pi). Saat 23.55 - 24 Yarınki prog -
ram. 

DUNICÜ BULMACAMIZIN 
HALLİ 

ı 2 ı ' ı ı 1 a • ıo 
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--- BUGONKO .BİLMECEJ\lİZ 

ı 2 3 • " o 1 e 9 ın 

SOLDAN SAGA: 
1 - 04i7eJ hjr memleket kızı 2 _ 

Jlhıafiı ~ 3 - llie ır 'ct:c• 
ahalis4 4 - 1'.ozışu meadullılıt. 5 -
Pis hjr haın·an - Notada bir ses-. 6 -
MıthVıl' klı Fr m- hüktiınııiHtt- "I -
Herkese lıizım. 8 AlüetQJıkilll ıncı 

-ki -~ 9 - Türklerin anayur
dunun garp hududu - 1ll11ı1 ı • ••• 
10 - &ikuden. 

YUKARIDAN AŞAGl: 
1 - Güzeı meibleket J 1111.. 2 -

1'li11aıiı Büyük. 3 - l\•isatjrHğe git1 
_mck. 4 - l\-lin3sız - BJr uzuv. 6 -
Fransada bir şehir. 7 - ~ - :ıı..,yo.. 

'"-ıtr. 8 - 611 müh" •u.av - AptaJ. 
9- llepm 2 k, - öteoeıı köJtnak ıcııı. 

10 _ ııau de plıırsg Cel§ket -~ 

TAKViM ve HAVA 

23 EYLÜL 1939 
CUMARTESİ 

9 uncn ay Gün: 266 Eylül 10 
Hicri: 1358 Rumi: 1355 
Şaban: 9 Hızır: 141 
Güneş: 5.48 Akşam: 18.06 
Öğle 1%.06 Yatsı: 19.39 
İkindi: 15.32 İmsak: 4.09 

HA VA VAZİYETİ 

Yeşilköy meteorooJji istasyonundan 
alınan malümata nazaran, hava yur
dun Ere böl,resile Akdeniz kıyıların· 
da az bulutlu. doiu bölgelerde bu -
Jutıu ve mevzii yafı.şh geçmiştir. 

Rüzgi.rlar umnmJyetıe rarbi istika
metten orta kuvvette esmiştir. Dün 
istanbulda hava bulutlu geçmiş, rüz .. 
gir cenubu ıarbiden saniyede 2 - f 
metre hızla esmiştir. 

Saat 14 te hava tazyiki 1012,2 mili
bar idi. Sühunet en yüksek 24,"I ve 
en düşük 16,5 santigrat kaydedil -
miştir. 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhlllle 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 


