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MAGiNOT -SiEGFRiED HATLARI ARASINDA 

Fransız Ordularının Bugün Bütün Kuvvetleri ile Alman . 

Müdafaa Hatlarına Hücum Etmeleri Bekleniyor 

~l~an Tayya eleri lngiliz Adalarına Hücum Etti 
Garp 
Cephesindeki 
Harp! 

..... 

Bilmeyiz, kariler dlkkal ediyorlar 
mı? Garp eepbes.lndc de h&rJJ başh
Yah dört beş rün oldoio halde, he
nüz kayde şayan, esasJı hlc:bir hare
ket olmamıştır. Datti dünku telcraf
lu hoş bir haber de verdiler: (Majl
no) battmda Fransızlarla Almanlar 
ka'lılıklı siperler k12.1yorlarm.ış .•• 

Riz ve bldmle beraber bütün dUn
~a halkı muharebe, garp cephesine 
~e slra;yet edince, Avropanın başlıca 
iie büyük devleti olan İn&lltere, Fran
sa ve Almanyanm, enelerd<"n~ri 
hazırladıkları müthiş siliblarıa daha 
ilk hamlede memleketlerini ba1;1tan
başa ateşe vereceklerini, milyonlarra 
ln~a.nın kan deryalan içinde boğula
eatını f.abmhı ediyorduk. Fa.kat, mu
hakkak ki umumi bir taarruz tok ya
kındlJ'. 

Bu bal, velev ki muvakkat ta olsa, 
insat!ilZea cıkarılmış olan buKlinkü 
harp karşısında bütün mtlleUerln ah
tall ruhiyest ne oldutuna büyük bir 
delil değil midir?. 

Biz Fransızları, memleketlerinde 
hayli bulunmuş olmak ttıbarl1e, ol
dukca tanırız. Lehistan tein harbe 
sürüklenmenin bir emniyet ve mede
niyet davası oJarak :ıaruret leo;ıklJ et
tifi kendi1ertne söylendlft içln, ald1k
Jarı emre itaatle vazife baııına koş: .. 
muşlardır. 

Diğer tarafta ise, !llösyö Bttler'ln 
bütün heyecanlı nutuklarına, onun 
meııbur arkadaşı !llösyö Göbels'ln 
bütün propa,andalarına rağmen Al
man halkmm harp istemedikleri aşa
fı Yulıarı muhakkak ribidlr. 

Garp eepheslndc ateşin henüz kı
E nıamasmcla fncnu Başvekili l\.Iös
yö (Cemberlayn) ln, harp çıkbktan 
&onl'a da takip cttlii mutedil siyase
tin tesiri 0 '- cert-ktir. Bu itibarla, 
bizim bile İnctıJz BatvekUlnl, «evşek
Jijinden ve r.urnıJJakhkında.n dolayı 
eskisi kadar tenkitten vazıefeeeilmlz 
ceıtyor. 

Mö!'iyö (Musollni) ntıı son cünler
.. de bir t&vas..'m& &eşebbüSti.nde bulun
d11iu hakandaki rivayeUerJn, İtalyan 
aj:uı!u tarafından resmen teyit edil
miş ohnası da «osterJyor, ki 'J\.to-,'Yö 
(Çemberlayn), ilk topların patlamış 

olmasına, ilk tayyare hUcamlarının 
vukubulmasına rağmen bu badirenin 
l('inden sulhen çıkmak ümldiııl be
nlb bü.sbötün ka)·betmemJ,ttr. 
Vikıi bu ümit artık bugün pek u, ... 

yıfhr. Fakat muazzam İncllfz impa .. 
ratorlufunun mukaddera.tını ~·<'tmtş-

111' omuzlarına. yüklrnmlş olan Bat· 
vekil, o lmparatorluiun maruz bulun· 
duıu tehlilte)·i savuşturmak lcin, 
kend.ı; iızctinef~ini (edadan çck'J'ml
Ye1..-ek kadar vatanper\'erllk costerl· 
yor. 

· 10 YÖ Cemberlavn'iu lzıetincfsin
dt>n yaptıfı bu fed~k:irhğa. karşı L~e. 
Obur tarafta da bilakis l\losyô (llit
Jer ı bu harbi, aşalı )"Ukarı sah~i bir 
Jzz<:tinefs mt>5elest addederek JUİlletl
ni c milletile beraber, bütün 1>eŞeri
yet mezbahaya sürüklemekten ('e
kinmemiş bulunu. ·or. 
İ~ bundan dolayıdır, ki Alman 

devlet reisinin ~iya~i ve manevi va. 
~i:yeti ç-011: :ıa7ıftır ve :rinc bundan do

(Arkası 3 tincü tayrada) 

EBUZZIY AZADE 

v 

/ngiliz Harp 
Faaliyetler ·ni 

Geınileri 
Arttırdı 

Londra, 8 (A.A.) - llfa&lnol ve Si· 
eırfrled hatları arasında. çok •lddetll 
bir toJH;u ateşi başlamı~tır. Bu to~u 
ateşi 1'loselle mıniaka.~wd& olmuş ve 
dün bütün geee devam e\mlşllr, 

İNGİLiZ TAYYARELERİ 
ALlIAN\'ADA 

İstihbarat nezaretinden bildirili -
yor: 

İngiliz askerı tayyareleri, dün cece 
d Alıır.1nya ilzcriııde Ji if v.(uşlan 
yapml!f, hiçbir Alman ta7yarc: inin ta
arruzuna. uğramadan kam.ilen hare
ket uslcrine dönmüştür. 
BİR AL.'IIAN VAPURU DAHA 

BATIRILDI 
l\lontevideo'dan D. N. B. ajansına 

•elen bir habere •öre İngUiz kruva-
1.örü AJaks Alman vapuru Olinda'yı 
Brezilyanın Rfo - Grande limanı ö
nuude batırmıştır. 
ALMAN TAYYARELERİ BRİTAN

YAYA HtlCl:M ETrİLER 
İstihbarat nezaretince resmen bll

dlrildfilııc göre, dü';>man tayyareleri 
bu sabah erkenden iurUterenJn şark 
sahlllerind~ görülmüştür. Fakat bu 
tayyarelerin memlekf"t it:lne rlrdikle
rl teshil edJlmeml tir. Hiçbir yerde 
hiçbir hasar olmamıştır. 

Bu sabahki alarm, saat sekizden 
dokuza kadar devam etmiştir. Lon -
dra mıntakasıoa hicbir bomba düş -
memi~lr. 

30 TON ALTIN 
.Daily Berald» .-aut.esinin blldirdl

tıne röre cAtbenia> V&PUJ'U külee 
halinde 5 milyon alim Sterllnı' taşı -
makta idi. Ağırlıfı 30 tondan faxla 
olan bu altın külçelerinin yolculan 

1 

toplayan vapurlar tarafından kurta
rıldığı ıanoedllmektedir. 

Al mangada 
Hitlere 
Hücum I 

Londra, 6 (A.A.) - İ ·tibbaral ne
ıtareti, lktısadi harp ll('zaretinln son 
harpte ilıdas edilmi$ olan abluka ne
zaretine ıekabuJ edeceğlni haber Ter
nu•ktedir. Bu nezaretin «ayesl, düş· 
man iktı.sadiyatının ınuhabamatı iyi 

bir şekilde idare etmesine mini ol
mak tein bu iktısadiyatın teşkllitlDJ 
boı:maktır. 

llİTLERC KARŞI CEPHE 
_Aımau 80· Yal - Demokrat fırkası 

diın ak!ia.m amele fırka ı gaı:e-telerl 
kana.ille Alman ınıUetbıe hitaben bir 
beyanname n rl"dere-k llltl d er cıı ya-
ka ını kurtarmııfa davet etmi tlr. 

Bl KRESTE NÜMAYİŞLElt 
Bükreş ıtinemalarında Fransa '\!e İu

rıltere Iehin<le numaylşler yaınlmış
tır. 

GARP Hl.Dl:Dl'. 'DAKİ AL.\IAN 
ŞEllİRISRİ BO~ALTU,DI 

•· eve Zurcheı· Zeitunga Brrllnden 
istihbar ediyor: 

Garp hududwıdaJtl Alman ~ehirlt>ri 
tahlh·e cdilruL'jtlr. 

AVAM KA.".'\RAlil TQPLA. Dl 

Avam Kamar:c;ı, arasında ithalit 
re~ml ae bulunan bir~ok kanun liyl. 
Jıalarını kabul ettikten sonra toplan. 

tatıl elml•tlr. 

Jnglltere bava mu dafaa kuvvetleri 

, •v • 
HARP TEBLIGLERI 

Parls, 6 (A.A.) - 8 Eylül sabahı verilen reı;mi teblli: / 

Dün akşam ve Iece bazı mahalli ilerlemeler olmuştur. \ 
ALMAN TEBLİGİ 

5 Eylül günü Alman kıtaa.tmm Polonyada'kl hareki.tı mukarrer olan 
tertip dahilinde devam etmiştir. ı 

Cenupta dai' kıtaatile diğer cüzütamlar Be:skldes'ln şimal sathi mail- , 
lerinde Kenlş blr cephe işpline muvaCfak olmu!;'lardır. Bu kıtaat imdi 
Seu - Sandez"e doğru llt-rlemekted irlt"r. Cenuptan ve garptan Karakovi~ 
ye doiru ilerlemekte olan kıta.at. Polonya kıtaatını puskürtmü terdir. Po .. 
lonya kıtaah bu şehirden çekilmlşlerc1ir .. arki yukarı Siltzya sanayi 
muıtakası Almanlar tar&fmdan Ljg-al l'dilm1$Ur. Bu kıtaat. da.ha ı,imalde 

ıC Plerkov .. Lopu:s!>ınO ~ Theciny hattını da i'ırat etmişlerdir. 
C (Arkası 3 ünci.ı ı.ayfada) 

" - .. 
Deniz Harp Okulununı 
Bu Seneki Mezunları[ 

--
Bu yd Deniz Darp Okulunu bitiren ıenclerden bl.r kısmı 

(Yazısı 2 inci sayfadadır) 

Varşova İle Almanlar 
Arasında 50 Km. Kaldı 

Varşuva , 6 !A.A.) - Polonya u -
muwi karargibının harp raporunda 
bUdlrildli ine gOre, Va.rşova.nın yet • 

mi il i elli kilometre şimali garbisin· 
de bulunan Plonsk - Clecha.nov bat
tınJa çok ır;!ddetli muharebeler olmü
ta.dır. 

P olonya kuvv ttleri cenubu ıarbi 

rephe inde de d~anın talk kav -
vetlerine kal'Şl mukavemet göster -

t dir. 

D~ N. B. ntn bildJrdfline ıore: Al· 
ınan Jut'aiarı, JJı:aıora etrkterlnde 
mühim demir yola llUsak nokta ını 

teşkil edru Ktelccyi 1 ,-al eyJ("mi!1tlr. 
Cenup bUlcesinde Almanlar Neu • 
Sandezi ele cttlrmı.tır. 

POLONYA1''IN DÜKLIET MER-

KEZİ DEGİ.'Tİ 

İsveç barlclye nezaret.inin bir teb
lli:ine &'lire, İ&vf'ç'ln Varşova orta el
(i&i, Polonya hökiımet merkf'zlnln 
nakledilrnl olduğu Lablin'e rltmlşUr. 

Varşova, 6 (A.A.) - Polonya Er
kıl.nıbarbiyesl tebllt ediyor: 

Plonsk ve Chl«hanov istikametin
de 9iddetll muharebeler eereyan et .. 
mektedlr. 

HARP SiDDETLEHDi 

Leh bombardıman tanartlerlnden üçü 

Cenubu «arbide Polonyalılar a.de
den faik d~man kuvvt>tlf'rlnf' mu
kavemet etmt"kledlrJer. 

1 
dilşiırmn lor, 6 l•:nare kaybetmif -
l•rdlr. 

Polonyalılar 14 Alman 1 
Dlier dhdtu Par ajansının mat-

layyare•I (Aı·kası 3 üncü sayfada) 

·~~~ııı--.ı Son Dakika: 
Okuyuculara 

llarp vaı.iyetı, maaleset, ctttlk
çe dah& devamJı, kanşık ve u .. 
mumi bir mecraya sün.ikleniyor. 
Bugüne kadar ce~en harp cünle
rlnde (İkdam) mutaddan çok da
ha fazla. ba. kı yapmak mecburi ... 
yetinde kalmı. tır. 

Esa.o;en, mahdut olan kaiıt &:&o

kumuz ('ok azaldı. Okuyueuları

mır.a evvelce de blldlrdlğimlz si
bl, sipan. etUilmlz ki.idlar, is
t:ı"'bula kadar relm~ken, gemi1er 
7ükünü boşaltmadan, Bolrar JI. 
manla.rına. Kitti. Yenidf'n klğıt sl

vari i, '" yakın «ünlerde, yolla
nn kapah olmuı dolaydile, mum

kün Korunmuyor. Elimizde.ki ki.
tıdı, daha. ziyadr tasarrufla idare 
etmek ıztırarmdayn~:. 

Diğer 3 hn11hık rdikleriml• 
•lbt, blz de, hacmlmisl biraz daha. 
JlüeWtmek, dört sayfaya lnınek 

me-eburlyt>ti trf" Jı:aıııılaşhk. Bet 
kuruşluk reflklertmlzbı de, sekb 
uyfaya inmekle be:raber daha da 
jnmek zararellnde kalacaklarun 
duyuyoruı-. 

B.'lskı adedimisi de fok tahdit 
ettik. Bu yüzdt>n bir ('ok talf'plerl 
ka"'ılayamıyonız. 

Ilumlmlzf kü('ı:iltmtkle bforaber, 
ı-aıt>f<'ml:zln kalitesinden kaybtl
mrrn in~ (•ah tık. Bunun lfin J ;ırf 

ll'rfmi7in hir kı ım puntularmı 

f,ntulıtuk, dii"<"r b.171 fl'knik trd

birirre ha 'unluk. Ua ma olr•yu• 
<·olarının tr\ M:rıilıunf' l.i.)"ık olmak 
f'mf"lini sudt"n İkdam. bu 7.arUtİ 
vazi etin Ja.kdir olanarak yine .sa
mlmJvetlf" ka~ılanac:at1nı ve rrta· 

zur ı-öriıltte(ini ümit t"df'r. 

. ' 

Milli Şef Sovyet Sefi
Kabul Buyurdu • 

rını 
• 

Ankara, 6 (A.A.) - Rei'li<ümbur bmtt İnonıi bugün Sovyel bÜ) uk •I· 
cisi Terf'nilef'I kabul etmi~ttr. 

Blr saattt n fazla suren bll kabulde llarieiye Vtklli Şukrti. Saraooilu 

da haıır bnlunmu~tur . 

* İngiliz Donanmasının Batırdığı 
Gemilerin Sayısı 15 i Geçti 
Loadra, 1 - Korsan remisi haline ırtirilen u~ Alna.o vapcru ltitadt'· 

kiler in,.lli:a harp •emllerl tarafındın un.niyet altına alındıktan &0nra Atlan ... 
tikle batırıJmıttır. 

Alman tabtelbablrleri d~ blrtao inclllz licarel cemlslnJ ba1U'Jft1'l•rdır. 
in.-ntz donanmUJnın batırdıiı Alman ,-emilerlnin sayw ıs ı c«mltilr. 

Gelişigüzel 
TUrkh e rııı.dyo~u ve TUrklye An- ı 

kara rady6"'U. kısa '-''" u:ıuu daJ&alar
Ja neşriyat yapmakta olan radyomuz, ı 
htr ı-wı oilf" w hi. iam saat bire, ya. 
nl on uçe bir kat' ~niye kala. bütun 
memlf'kf'te şu sesi duyurur: .Sa.yın 

dinl~yi ·ilerimiı. pliklarla dinledlii· 
nlz mu iki neşrlya.t.Jnu~ •ıittı, imdi 
ılze memleket saat a,•arını vtrıttej:Jı. 
ronk vurduiu ıaman saat tam on iki
dir ... • 

Acaba. biz.im spiker. son neleıııinde 
&'e('en dakikayı durdurmalı. bUyea 

Ahnan pıri Goethe clbl, ııaıh.uım 
eyrlnc Sf'd mi (' m<'k ~tlyor? • 

* btanbulda. yabanC'ı isim ta J)'an 
.::irook mdır:neselt>r flrmalannı de
ihltirdilt>r: bir u.man1ar dilimi&e vf' 
kulafunaıa. hl~ te ho celmiyea ad-

(Arkıısı 3 üncü snyf, da) 

'iELAMİ İZZET ılEDES 
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Hatıratı Yazan · M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Müfettişi Emekli General Kemal Koçer 

• 
iki Gece 
Yükünü 

YAKALANIYORUZ 
Mühim bir parti cephane ve 

malzeme yüklenmiye amade i
dı. Vapur da hazırdı. Programı -
mızın tatbckine ba.şlıyacaktık. 
Sevkiyat şubemiz.n mesaisıni 
yalnız alakadarlar bilirlerdi. Her 
şube talimatını bir gıin önce alıı·· 
dı. İstihbarat temin edenlerden 
aldığımız malı'.ımat, hazırlıkları
mızın öğrenildiğini ve akamete 
uğratılacağını haber veriyor -
du. 
Dostlarıma müracaatla vazıye

ti kendilerine anlattım. Aradaki 
itimat ,.e samimiyet, devam edı
yordu. Bu itimadı takviye ede
cek cemileleri biz de gösteriyor
duk. Zon.guldakta dostumun, a
centasıru himaye etmek icap e -
diyordu. Bu işi yapmış olmamız, 
cok büyük bir memnuniyet uyan
dırmıştı. Hatta acentanın İstan
bula gıdip gelmesıne müsaade 
istıhsali aradaki rabıtayı bir kat 
daha takviye etmışti. 

Bıı defa da verilen teminata 
gü\'enr'@liydi. Baska da ne ya
pabılırdık. İş görmek lazımdı. 
Tehlıke ise daima vardı. Uzun 
zamandanberi denediğimiz bu 
değerli ınsanlar hakkında şüphe 
beslemenin manası yoktu. Aile -
min a.asında ·bulunuşunu bir sa
adet bılen, beni aılesi efradın -
dan S•\·an sevimlı dostumdan bir 
latıza şüphe edemezdim. O dos
tum, ki Türkün tallı sesile istiğ
raka dalar, nimetinin şükranını 
ödemekten zevk duyarci.ı. 

Artık bu vapurun Kızkulesi 
açıklarında yüklenmesini, emni
vet bakımından, tercıh ediyor -
duk. Bu defa korkulu yerin, en 
korkusuz yer olduğuna inanı -
yord k. Belki bu, ·bir teselliydi. 
Casus, Halice de, limana da göz 
al:ıbilirdi. Esasen bizim emniyet 
:ebekemiz haftanın lbir ilci gü -
nünde vaziyeti garanti edebili • 
yordu. 

Yükleme ilci gecede bitirilme
liydi. Bu işlenie arkada.şiar üs -
tad olmuşlardı. 

Mavnanın 
Bekledik 
nındadır, ilk defa ıslatılmıştır! 

Elde edilen haberler, doğru 
çıkmıştı. Muhalif casus şebekesi 
rolünü qynamıştı. Bereket ver
sin vapur savuşup gitmiştı. 

Entellicens servisin iki azılı a
janı, iki ıthbap çavuşlar, bedbaht 
bır ocaltın türettiği iki soysuz 
kard. l<'r, Boşnak Cemal ve Ne
d.. ı ıerıni yağlı bir kemiğe 
sap.amı~«ırdı. Bu kaselısler, o 
gece buralar<ia vazife almış de
ği0llerdi, fakat. kapıyı kesmiş, ~i
ka.r aramakta idıler, o sırada kop 
rü altından geçen iki mavnayı ve 
çeken motörü yakalamışlardı. 

Kayyumun gönderdi_ği bır pus 
lada kısa bir malümat vardı. 

İki mavnada iki jşçi, romörkör 
de kaptan ve sevgilisi bulunuyor 
lardı. Kayyum da ıbu son kafile
nın vapura sevki vazifesini al -
mıştı. 

!kinci gün alınan m.alı'.ımatta 
kayyum isticvap edilmiştir. Ve 
hülasaten söyle söylemist!r: 

- Ben, bir komisyorı.cuyum. 
Balatta bu mavnaları bana, K:z-
kul.esi açıklarında karşılıyacak o
lan Nurıye teslim etmek üzere ver 
di er. Sandıkların muhteviyatı -
nı bilemem. Nuriyi de tanımam. 
Bu iş icin aldığım para da işte 
cebimdeki on liradan ibarettir. 
Ben, ne sorduğunuz teşkilattan, 
ne de teşkLatı idare edenlerden 
haberdar değilim. 

Vazivet, capraşıktı. Uzun za -
mandanblri işlerimiz pürüzsüz 
devam ediyordu. Bu duraklama, 
biraz ağırdı. Kayyumu işkence 
altında inletmek büyük bir azap 
tı. O büyük kalbli va.tanperve -
rin hLçbir Şeyi sızdırmıycağın -
dan emindik.. Teşkilat ıuuvlarını 
çok az kimseler tanırdı. İdare he 
vetindekileri tanıyanlardan biri 
de kayyum Ahmetti. 

Kayyum, m~tin, vakur, vefa -
k.8.rdır, semtinde bütün tanıyan
ların hürmetini celbetmiştir ve 
bize vürekten bağlıdır. Kayyu -
mun yüksek bir tahsili yoktur, 
fak.at yurttaşlarile çok ilgilidir, 
Kayyumun büyüklerine itimadı 
da bundandır. Şerefli hir insan 
sıfatile söz vernıistir. ÖZü ve sö
zü doi'ru bu insan, yalnız emir 
alır ve yapardı. 

(Arl<asl var) 

İsler ilk gece pürüzsüz cere -
van etti. Büyük bir neş'e ile cep
nanelikte ve vapurda çalışıldı. 
Aı·kada.şlar vaziyetten çok emin
diler. Bizim T. de sevgilisi ile be
raberdi. Zaten aşk ve garamın da ı 
burada tesiri olmıyacağını kim --------------
iddia edebJir ki! Mavnaları çe - ı-u H••••---ı 
kcn romorkör kap'.anı da T. yi ı ı .................. ı ı 
kıskanmış olacak. ki o da yiıri ı SORUYORLJZI • 
\'efadarını yanında bulunduru - 1 ı ' ı • 
vordu. Bizim kafile bir alemdir, ı :.. .............. ,.; ı 
bu kadar mütebayin fikirlerin ı C fh 'kA ? ı 
bır ttıhat binası kurabilecelıini ı am tı an mı ı 
dü ünmek ne mümkündü. Hele ı Olaayuculannıısdan Mwrcaqı- ı 
kadınların parmak kıarıştırması ı smda camcı ıı-n Günu yndJtt ı 
mantı~a nasıl uyardı. Fa~a~ bu ı mektupla dl>'or ki: ı 
fodakar adam tarın heves~ı .de _ Blrl<&ıı s:ündenberl cam ıa-
ok.sa~ak ıcap etmez mıydı. ı clrlerl birdenbire ellerindeki mal- ı 

lkıncı gece İhsan ve ben Ka • ı lara yü>de 30, ;yüzde 40 um yap- 1 
r~.aııaçta son. ıkı m~vnanın da ı lllar. Elleriadekl mevcut mallar i 
yüklenmesını bekledik. Sonra, ı _,_ -~· 1 idare •ecel< 
b. k - b ek b al sen~~ &--Y•Y 
ır. 7},ga ' .ner .. .~ .mavn arı ı Udu ~. ıııneriıı.deıd meseli ı 

tak'p~e Galata ko.pr11:su~ çıkhk. • ı Anıavu c&mlai 30 Atusto.ıa 300 ı 
~:rhrı rnevkıı;ı kopr~yute 'İııeçtilc- ı kurup lltea bıosiln YI kuııqa çı- ı 

n sonra, eının ve mus r , ev- braqlar mallannı da s:hle- ı 
!erimize döndük. Artık tatlı bir mlşlerdlr. ~l<adarlann naun 
uykuya hak kazanmıştık. Evde- dW<aUnl lbed b ı 
kiler de o gece atemini bitirip ce or · ı 
döndüğümüzden memnundular, i Bunun dotra olup olmadıtını i 
istirahate daldık. . Soruyoruz ! 

KROKERDEN BiR SES • 
Kayum Ahmet Kroker zinda- ı ................ ••••••..ı 

• 1 EDEBi ROMAN: 7 1 • 

Karlı Bir Kıs Sabahı 
• j Selami izzet - Mefharet Ersin 
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Dilbeste kadın etrafa şöyle bir 

goz attL Eski kahya kadınlann 
e:rafa öyle bir bakışları vardtr 
kı, ı:ozlerindeıı kıl ka~ırmazlar. 
Dılb ste kadın da. salonun iki kö 
şesiri tutan iki büyük çini soba
d~"· ta\'anların çatlaklarına, es
ki dO~ı.elrrin kopuklo:rına, do
lapların hafi! tozlarına kadar, her 
şeyı bir bakışta gördü. 

, 1ısafiri agırlarnak için köşkte 
hazırlık rnrdı. 

Dilbeste kadının gözı.i, araba -
cınm üstünde takılıp kaldı. To
ı:ıuk'ara kadar uzun lacivert ara
bacı ünHormasının gög,sünde sı
ralanan sarı düğmelerden biri
nın boş yeri kaOuk bağla~ış 

bir çiban gibi duruyordu. 
Kahya kadın kaşlarını çattı: 
- Bu ne! 
Usak, hizmetçi, aşçı, bahçıvan, 

arabacı. bu ufaktcfek, porsuk 
yüzlü küçücük kadının önünde, 
sübaydan errur bekliyen erler gi 
bi, dimdik duruyorlardı. Dilbes
te kadının hcc ıakası yoktu: kırk 
beş sendik kahya kadınlık ha -
yatında. hizmetkarlarla bir sani
ye olsun gülmemiş. şaka etme -
mişti. Dört peşli entarisinin mo
dasını hiçbir modaya decişti.rme 
miş olan Dilbeste, eteğinin ucu
nu belindeki kemere 'ili~tirip, 
bir deste anahtarı .-.kırdata şu
kurdata öyle bir dolaşırdı ki, a
yak sesini duyanların yürekleri 

!KDAM 

,=============-=================================~-~~~~~ 

DAHİLİ HABERLER 
~ . ~ 

Deniz Har P'Halkın Telaşı Ve Bazı İnşaat Malzeme-
Okulunun 1939 •• • • A si Fiatlarında 

Mezunları T uccann Ihtıkarı İhtikar Yapılıyor 
Genç Subayların Diplo· 

maları Merasimle Verildi 
Heybelıdeki deniz harp okulun 

dan mezun olan ta:.e.belere dün 
meraı;ımle diplomaları verilmiş
tir. 

Merasime saat 15 te İstiklal 
marşııe başlanmış, müteakiben 
mektep komutam Albay Ruhi bir 
nutuk söyliyerek mezunları teb
rik etmiş ve hepsinin di.rılomala
rını birer birer vermiştir. 

Mektepten mezun olan talebe
ler şunlardır: 

GÜVERTE KISMİ: 
(Birincilikle) Adnan Tezcan, 

(İkincilikle) Orhan Dalay, (Üçün 
cülükle) Kadri As, Şükran. A
kengin, Muzaffer Koral, Muzaf
fer Tayfun, Orhan Karaman, Mu 
zaffer Ezman, Necati Tün.er, Sü 
leyman Yaşar, Remzi Ertan, Ya 
kup Enol, Cavit Teksoy. 

MAKİNE KISMI: 
Birincilikle) Turgut Kiray, (İ

kincilikle) Saim Akağı, (Üçüncü 
lükle) Refii Turanlı, Kenan Er
uttuç, Sedat İna1, Hurşit Ön -
gün, Vedat Anğın, Ekrem Taşan, 
İhan Okan, Nesimi Ülkü, Meh -
met Özengin, Ali Okan, Sinan 
Erdoğan. 

---oco.---
BELEDIY E 
~ 

Yeni Alınacak Ooueş 
Arazöz 

<Belediye yeniden on beş ara
zoz almağa karar vermiştir. Lüt
fi Kırdar bu hususun derhal te
mini için harekete geçilmesini şu 
be müdürlerinden istemiştir. 

Takdiri Kıymet komis
yünları işe Başladı 

Belediye takdiri kıymet komis 
yonları çalışmağa başlamıştır. Ko 
misyonlardan biri Beyazıtla, Kos 
ka arasındaki tramvay yolunda 
yapılacak istimlaklerle, iki ve 
üç numara ' komisyonlar Bebek 
le İstinye arasındaki yolda istim 
laklerle meı;gul olmak'adır. Dör
düncü ve sonuncu komisyon E
minönünde meşgul olmağa baş
layacaktır. 

EKONOMi 

Vergilerinin Tecilini 
isteyen Fabrikatörler 
Dışarıdan ham madde alan fab 

rikaların müşkül mevkide kal -
ması doJayıs:le e'.inde ham mad
de bulunm.yan kauçuk, trilm -
tai fabrikaları işlerini tatil elmiş 
!erdir. 

Bu şı:raite tabi olan fabrika -
lar, muamele vergisini vermiye 
imkan bulamıyacaklarından bah 
sederek, İk' ısat müdürlüğüne .mü 
racaatta bulunmuşlardır. Fabri
katürler, muarfele vergisin.in te
cilini istemektedirler. 

ooa 

DENiZ 

Daniz Yolları Komple 
Biletleri 

Önümüııdeki yaz mevsiminde 
Denizyo 'Jları vapurlarile Kadı
köy tramvayları arasında komple 
biletler yapılacaktır. 

<>ynardı. 
Arabacı: 
- Kayboldu? Dedi. 
- Nerede kaybettin? 
- Ne bileyim ben. 
Bu s;ın düğmelerin üstünde, 

eski harflerle .C. Ç.• yazılıydı: 
cCevizlik ciftli,lti. nin ilk harf
!eri. Yırmi sene:ik bir hat•rayı 
·böyle kayı:sız ellere terke mek 
ne büyük hala idi!. .. 

Kaı;ları bütün bütlin ça•ı:dı: 
- Sen -bu caket; giyrniye la

yık değilsin dedı. Senden ewel
ki bu ca.keti tam yirmi sene giy
di de, bir ucuna toz bile kondur 
m.adı; sen ise iki senede bak ne 
hale soktun: Yazık, çok yazık! ... 
Beyaz eldivenlerin temiz mi? 

- Ter-• . z 
- Mi.-:,afırı kar~ılarkcn eldiven 

lerıni giy 
Bunları söylerken öteki düğ

meleri teker teker muayeneden 
.ıeçiriyordu. Bu iş bitince hiz -
metçi Mariye baktı: 

- Düz koyu mbvi fistanını 
!(ı.y, başına bonenı takınağı unut 
ma; <!olaptan dantelli brostclanı 
al 

Vali Ve Belediye Reisi Gazete
mize Beyanatta Bulundu 

Son siyasi hadiselıer mknase -
be~ yix_ecek ve içecek dükkan
larile bankalara fazla tehacüm 
yapıldıi(ı yolundaki iddialar hak 
kında Vali ve Belediye Reisi Lı'.ıt
fi Kırdar bir muharriı:ımize be
yanatta bulunarak demiştir kı: 

c- Avrupa vaziyeti karşısın
da halkımız Milli Şefimize son
suz itimadına ve kuvveıimize da 
yanan sükı'.ıneti disip.ruıle muha 
faza etmektedir. 

Son .ııünlerde •bazı sivri akıllı
ların bulanık suda avlanmak he
vesine düşen birkaç menfi ruhun 
ve belki de memleket düşmanı 
bir kaç unsurun ve bilhassa hare 
ketlerinin neticelerini ölçmiyen 
bazı gafillerjn kulaktan kulağa 
fısıloadıkları gı'.ıya ihtiyatkar 1k 
tavsiyeleri halkın bir kısmını te
laşa sevketmiş, bazı maddelerden 
bir miktar evlerinde saklamak 
hevesine sürüklemiştir. 

Halbuki bugünkü Türkiye ik
tısadi ve bilhassa gıda! bakım -
dan 1914 Türkiyesi değildir. 
Buğ8ay. Eski Türkiye, Milleti

nin en esaslı gıda maddesi olan 
ekmeğin iptidai maddesi unun 
mühim bir kısmını hariçten ge
tirirdi. Limanlarımızdaki vapur 
hareketini kısmen un nakliyatı 
temini etmekte idi. Bugünkü Tür 
kiye ihtiyacından çok faz);ı buğ
day istihsal etmektedir. Ve buğ 
day ihracatçısı olmuştur. Bina
enaleyh ekmek ve un ile yaµ. lan 
diğer maudeler için her hal ve 
şartta Türkiye bolluk memleke
ti olacaktır. Stoklarımız daima 
hatta gerJ.ş ihracatı mümkün kı
lacak miktardadır. 

Zeytinyağı: Eskidenberi mem
leketimizin yıllık zeytinyağı va-

Akdenizde Se
fer Başladı 

sati istihsali :ın,ooo tondu. istan
buln istihliikiltı 3500 - 4000 ton
dur. 

Pirinç: Eskiden pirincımizın 
en mühim kısmını hariç! en te -
min ederdik. Şimdi memleket ih 
tiyacından fazla pirinr istihsal 
etmektedir. Fasulye, nohut, mer 
cimek, peynir her zaman ihtiya
cımızı fazlası. 'tl.e karşılıyacak 
miktarlarda istihsal edilmekte -
dir. 

Şeker: Bir zaman tamamen ha 
riçten ~elen şeker ıçın yüzde 70 
nisbetinde ihtiyacımızı yerli fab 
rikalar temin etmektedir. 
Şahsi menfaatlerin ancak umu 

mi menfaat çerçevesi dahilinde 
temin edilecejiini bi~en bizim gi
bi mütekamil muhitlerde tüccar 
bazı ani vaziyet !erden müte -
vellid talep artmalarından is -
tifadeye kalk:şarak fiatlarına 
zam~ar yapmamalı ve halkı en
dişeye, fiatların yükseleceği ze
habına sevketmemelidir. İngiltere 
ve Fransa hükümetl-eri bu nok -
ta üzerine tüccarlarının dikkat 
nazarını celbetmiş "er ve alaka -
darların disiplin hissine muvaf
fakıyetle hitap etmişlerdir. 

Milli disiplini çok yüksek olan 
memleketlerimizde, ticari terbi
yesi pek ileri olan şehrimizdf!, 
tücıcarımıza yapmak istediğim hi 
tab.n derhal ve devamlı muka -

1 
be e bulacal7ına kaniim. Müsteh 
lik disiplini, tüccar disiplini Av-

ı 
ruoanın şimdiki vaziyetinde en 
lüzumlu kuvvet clm.illeridir. Tüc 
car aras·nda bu disipline riayet 

/ 

etmiyenlere kal'liı harekete ııeç
mek için kanuni mevzuatımız bi 
ze kuvvetli silahlar vermekte -
d!r.• 

Atılay Denizaltı
mızın Tecrübesi l 

İzmir Seferininde Yapıl- Dün Marmarada Yapıldı 
ması Muhtemel Yakında Teslim Edilecek 

Limanlar;mızla Akdeniz li -
manian arasında vapur seferleri 
tamamen açılmıştır. Alman ban 
dıral.ı vapurlardan başka bülün 
ecnebi vapuı;: ve şilepleri munta
zam sefirler yapmaktadırlar. 

Cumartesi günü İsta.nhuldan 
İzmire ilk vapurun ka'.kması muh 
temeldir. Bu volda vekalet\en e
mir beklenmektedir. 

- --000>---

LI AN 

lskenderun Liman Teşkilatı 
Lıman işletmesi umum müdür 

muavini Hamit Saraçoğlu dün 1s 
kenderuna hareket elmiştır. U
mum müdür nıuavini İskenderun 
limanının teşki:At ve kadrolarını 
hazırlıyacak ve şehrimize dön -
dükten sonra bunları bir proje 
halinde Münakale Vekaletine 
gönderecektir. 

--oo.---

Mem!~~i~!~ç~~efa ya -1 
pılacak olan gece futbol maç -
!arı bu cumartesi akşamından i- 1 
tibaren Taksim stadında başlaya 
cak ve üç gün devam edecektir. 

Küçük beslemenin kulağını 
çekti: 

- Seni yalınayak gezerken 
görmiyeyim kulaklarını koparı
rını. 

Sıra veni tuttukları hizmetçi
ye geldi. Bu tıknaz. kırmızı ya
nakl.. marıikür"ü tırnaklı dilber
di. 

- Ay~e idı değil mi senin a-
dın?... z 

- Evet, amma benı Ayten di
ye çağırırlar. 

Dilbeste kızı söyle bir süzdü: 
- Ben öyle böyle isim bil -

mem, Ayşe pekaladır. Burada 
öğreneceğin hayli şey var. Bir 
kere bu köşkte temizliğe riayet 
etmek ilk şarttır. 

Ayse nam diğer Ayten küstah 
bir tavırla irkildi: 

- Yani ne demek istiyorsu -
nuz? 

Haliçte Alman mühendisleri 
ve Türk işçileri tarafından inşa 
edilmiş olan Atılay denizaltı ge
mimizin tecrübelerine dün baslan 
mıştır. Gemi bugünlerde hüJcl -
metimize tes'.irn edilecektir. ----

NOTLAR 
HAllr VAZİYETİ 

VE HABEltLER 

EYvel.1, •uha.rebe me7'aamd• 
,.inde TÜS hakilü haber almaam. 
zor! ııi"a lakıllr edilir, Sonra, biııla 
ajansın ve Türk cazetelerlnin mu· 
harebe 7erinde hususi muh.abtrlrri 
yoktur. Anadol• alamı, havadiOle
rlnl diler ajanlanlan alır. 

Şimdi, br,ıhltb lııarp vasb'etıa

de bulunan ıt1Uınan7a ve hleay&, 
her P,., birkaç tebllt Dqttdiyor
lar. 

Okuyucular dikkat etmıı,terdir 

ki ba teblltlu elaıeriJ'a, aiüenakm 
n miiteu.ı cılmlderl malo.teridlr. 
Ba Yad:ret brtwnda m.ıtarebe 
vuiJ'eU luıkkUUla en sarlla fikri 
aa&ı..l elde edelim!'. 

itte. koi&J' kelaır ~ çıtıb
....- ..... bir mesele •. 

amelelere alışık değilim, otur -
marn gideriırL Manikiirün ne de 
mek olduğunu bilmiyorsan git ôı'\" 
ren! ... Diye haykırıyordu. 

Dilbeste A,yŞe nam diğer Ay -
ten gibi nice'erini yola getir -
mişti. Bunu da adam ~eceğine 
emindi; şöyle biraz geriledi. Eli
ni kaldırdı ve k;zın kırmızı ya
nağına .var kuvvetile -bir tokat 
aşketı •. 

Neye ı:ğradığını şaşalayan Ay
$e ağlaınağa .başlarken, Dilbes - 1 
te sanki bir ~y olmamış 1ıibi, 
soğuk.kanlılıkla sordu: 

- Demin ne diyordun Ayşe!. 
Ha evet, ben eski kafalı bir ka
dınım. 'Herha:ldıe bunu Ay~e 
anlamıştır. Eski zamanda had
lerini bilmiyenlere tokatla had 
bildirilirdı. Vakt"le büyükleri -
me cevap veıince. ben de tokat 
yerdim. Simdi beni dinle kızım. 
Burası Cevizlik Çiftliğidir. Bu
rada hanımLrla hizmetçilerin a-

Di.'.bestc porsuk nasırlı avuç -
larıııın içine kızın uzun kızıl tır
naklı parmaklarını aldı: 

- Bu da ned;r? Dedi. 
Ayse elini kurtarmağa çalısır 

ken: 
- Bırakın beni. ben böyle mu-

' rasında büyük fark gözetilir. Bu 
çatının altında çalı~anlar saçla
rını kıvırmazlar, yüzlerini boya
mazlar. tımaklarını sivriltip kı
zartmazlar. 

Elbise, Kumaş Fiatlan da 

Hiç Yoktan Pahalılaştı 

Son vaziyetler dolayısile bir • 
çok maudeıerle beraber ınşaat 

r malzemesi müthiş bir surette pa 
halılaşmıstır. Bir cok müteatı • 
hıtkr ıbasladıkları inşaatın de -
vam edememek mecburiyetinde 
kalmaktadırlar. 
D.ıRer taraftan giyecek madde

lerinde yüzde 25-30 nisbetindeki 
pahalılık devam etmektedir. 3u 
işin ön.ine geçmek üzere beledi
ye ile lst~nbul mıntakası iktısat 
müdürlüğü elele çahşmağa baş -
lamışlaro.r. Mıifettislerin yap -
makta oldukları tahkikat sonun
da Üzerlerinde ihtikar yapilan 
maddeler tesbit edilecek ve der
hal sıkı tedbirlerin alınmasına 
girişil~ktir. 

--00--·--

MÜTEFERRIK 

ihtikara Meydan 
Verilmiyecek 

Dün öğleden -evvel vilayetle, 
Vali Lu•fi Kırdarın riyasetinde, 
beynelmilel vaziyetin piyasa ü
~ı.ı.no.tt1..ı eslrJ.erini tetkik et -
mek maksadile bir toplantı ol -
muştur. Bu toplantıya Tıcaret o
dası umumi katibi, ticaret mm -
taka müdürü iktısat mıntaka mü 
dürü bulunmuşlardır. 

Dünkü müzakereler neticesin
de, piyasada günün meselelerini 
fırsat ittihaz ederek fiatları ar -
tırmağa teşebbüs edenler hakkın 
da kanuni takibat yapılmasına 
karar verilmiş' ir. Meni ihtikar 
komisy~u tekrar faaliycle Re -
çecektir. 

--~oo.---

Vazifeye Davet 
İstanbul Müddeiumumiliğin -

den; 
İstanbulda bulunduğu anlaşı

lan Artvin sorgu hakimi Ce
mil Kösenin hemen memuri -
yetimize müracaatı. 

----00----
leylei Miraç 

Eylı'.ılün onun<:u Pazar güni.i 
Recep ayının yirmi altısına mü
sadif olduğundan mezkür pazar 
günü akşam ı (Pazartesi ~i) 
Ley'ei Mirac olduğu iian olunur. 

İstanbul Müf' üsü 
F. ÜLGENER 

HARBİN GAZE1"ELEBf; 

TESiRLFRi 

Harbin ilk tesiri, Kitlerin atıJdı
tı maceranın ilk zarara, pu
lelere dokundu. Kitıtsız kaldJk. 
Gazeteler, asmarlachkları kifıllan 
lesllm a1mJıia vakit bulamadıJu. 

Limana kadar &'elen Alman c-eml
lerl yüklerini bofallmadan başka 

limanlara l'lttUer. Binaeu.ale7b eli
mizdek.J kiiulı tasarrnfia idare,.e 
mecburuz. Bu arada beş kuruşluk 

.-ar.eteler sekh sayfaya, 3 kuruşluk 
pı;eteler de altı. nib.ay.et dört .sa7-
f.aya lıımei'e mecbur bldılar. Bu 

arada mü.uderecalımızdan btnar.
re, fedaki.rhk ,.apmak icap eUi. 

Oku.yucul.a.rın, bu mücbir tart
lar alhada, blderl masv ~
lerinden emin bulunuyorus. 

şt)Kaü AIDIET 

Ayşe nam diğer Ayten burnunu 
çekip. gözlerini silerken Dilbeste 
devam elti: 

- $imdi Ayşe gidecek, -elini 
yüzünü yıkayaca~ tırnaklarını 
temizliye<:ek, gıil ;ıibi meydana 
çıkacak. Eiier bunu yapmıya -
cak olursa, ben elime bir tah
ta fırçası alıp yüzünü gözünü te
rnizliyeceğim; anlaşıldı mı? 

Ay.şe isin şakaya tahammülü 
olmadığını anladı, başım önü -
ne eğdi: 

- Başüstune! Dedi. 
- Haydi oyle ise, çabuk g>t, 

temizlen. 
Kız süklüm püklüm yürüdü, u

zaklaştı. 
Dilbeste kendini l>ir koltuğa 

attı, derin bir nefes aldı. Saba
fıın besinde ka 1 kmı~. aksam beşe 
kadar zengııı mısafiri ağırlamak 
için lazUIJ#!elen tertibatı almıştı. 
Artık dinlenebilirdi. Hlrı;eyi yer 
li yerine koymuş, gönlünce dü -
zeltmişti, herkes vazifesini har -
ıfi harfine bellemiş, Dilbesteye 
ılalıat etmekten başka yapacak iıı 
kalına mıştı. 

{Arkası war) 
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il# 1?~] 
Devam Eden Harp 
Karşısında Balkanlar 

Nui Almaııuauı Lehlstana b.., 
yapbiJ tecavüa ve !stili harbine 
müttefiki olan fqiAI İtalya hüküme-
11 iflUalı: etmedi. Esasen orta ve ce• 
nvbi Awapa meselelerinde nut ye 
fatlst lıılilı:imeUula tdlert. erkim a
rasında, ı-örünüştekt blrllte raimen. 
hak.iki mana.sile siyaset ve fikir ittf .. 

hada r•kla. 
Elılvelce A vusturyaya sahabet eden 

İtalra, aut Alılwıl'anın yaptıil 11-
Ukt, bir omrlvald olarak taıuıb, ita· 
ı..ı n tu..ı11 meeburlretlııde bldJ 
ona Avrupada Maearlslan, İtalya 1 
pin llJ'aııi n lltbsadl bir IAtlaal&'illl· 
dl. Sbayor Mnsollnl, Çeke Slonlıya
rua Alman ord ... tarafından harpıh 
lşpll zamanlannda, Karpatlar Ulı: 
raynasının !\lacar .:Stana YerllmeslnJ 
Lehlslanla bu hlilı:&met arasında doi· 
radan mavuale ve budat tellllnlal 
lslelllifll Hlller, bu lateldere muhale
fette bulunda. Macar hiikmetlnl, 
Nazi Alman.raya tibl bir bale l't:tlre .. 
rek. Lehlstanı cenuptan d'lhl çember 
içine almak l'•Yeslle hart:kette bu• 
tundu. Arzularına muhalefet cheerlr 
wası,..,ı alan Macar hiik&mellnl vo 
ım senesi lllart aruıdanberl Kral 
naibi olan Amiral Rortl':r1 devirerek, 
Macar nazllf'rl ldare,.lnde bir bükô
•el kannata tıal14lı. Buna muvaffak 
-ıh. 

Almaa7anm İnıUtere ve Fransa ile 
ctrilecett harpte mlh'ftr devletlerine 
utihak elmesl için senelerce dahlll 
harbine yardımda bulunulan General 
Franco İspanyası dahi, bltarafhiını 
remaen llia etmlt balunu7or. 

•em•nT&, Y11C91lavYa, BuJ.carlstaD. 
Ya••nhtaa slbl Balkan anta.abaa 
dahil olan ve olml.J'&D devletler, hi.i.· 
lı:tmetier, yeni harll ı.ar.ma.ıa bıta
raflıklarını ilin ettller. Bununla be

raber. Balkan bükilmetJeri. her fh· 
tlmale karşı, milli müd.alaalarma, 
mülki tamamiyeUerlne ve lstlk1ille· 
rine ileride celebllecek &ehlllr:eler kar

i mda hazırlıksu bir halde kalma-
m.k için iktiza eden ihtb'ati &.edbir .. 
lerJ atmış bulunmaktadırlar. 

Bucün Jçtn ve yarın, Balkanlı dev
letlerin bitarafiıkluını bozmalarına, 

b~hyan harbe müsellehan ve birlikte 
rırmelerlne şu iki cihet imli olabilir: 

1 - Lehlslaııın lşcaıını tamamh-
7acak nazı Almanya ordusunun ce .. 
nabu şarkl ve ctnubi Avrupaya dof
ru işpl ve yaydmak, tecavüz hare -
keUerlne başlaması. 

! - Faşist itat.Yaııın, na.ı Alınan
:ra ile ıe..,rlkJ mesai ederek, Balka.n .. 
1&rda leQvil• ve lstui hareketlerine 
teşebbüs rtmesl. 

iıaı..awn ilan e7ledlfl bllarallıia 
ve oria, cenuba prkl ve cena.bi Av· 
rapa işlerinde nul Almaıı.Ya Ue lana 
Te hakDd miiiıtabakatte bula.ıımama .. 

8Ula cöre. bö7Je bJr tehlilr:ttthı ztlh•
n da şimdilik kuvveW bir ihllmal 
lle dlişünülem... Balkanlarda iıaı1a 
tecavüzünün, Akdenb, Afrika, İtalya 

"" Fransa hududunda dahi büyük bir 
harp ve Cellkel doturac:atuu bilen 
fatisı iıaı,.a bükilmetlnln, bltaraflı
fnu muhafazada devam kararında tte
bat e1lemC!llni dü.fünebilirlz. 

HAMiT NURİ IllMAll: 

--- - -----

Valimizin Beyanab 
btanbvl Vail •• Belediye Kelsi 

SaJ'lll Doklor Lütfi Kll'dar, dünra 
lıidlselerlnln mem.leketlmlsdekl, bU

lıassa İslanbaldal<I akblerl haklunda 
beranatta bulanda. 

Bıı surelle lıallun "°" rinleniekl 
_......,. ve bau laclrlerlıı de h

&ilmb'eıı hallerine eenp vermiş ol--lla arada Vallmb dedi ki: 
- Müstehlik disiplini, tüccar ıll

oipllnl A>nQ>&IWl fbndlltl vazl;yeüa
tle en Uin.lllla. kaYYet imlllerid.lr. 

Tilccarlar anıııuula ba didpllne rt
a7et.. etmiyenlere brfl harekete cee-

- lein baaa - blH 
k ....... ıu .Ullllar ftnlllı:eledlr .. 

Valimlsln ba beraaatuu okartea 

- "' lııidlse seldi: 
Blrk14 ;yd enel bir Avnıpa telırla-

... bir mata- .W.•erit edlronlam. 
Almak tslecllJlm taahıı liı:ertade bir 
fi&t nrdı. Bea b1ras ü ••••nhk le· 
alrlle derhal _.tala ırlrt.,aek bte
dlnı. 

hbl tacir benim ııöderlml dlnle
-l bile. &lillomad17en malıııın lrl
Jlftnd<!n, s:iiselllttnden b&hsedlyonlu; 
NDıayet daranamadım: 

- A•blm, dedim. Benim lstedltlm 
tiata ftrinenh: ahnm. vermeı::senlz. 

aı..a... 

Tacir~ ~nim yabancı oldu.i"Rm• 
anlamtth: 

- AffedersinJc.. dedi. Ba malın 
hakiki (iatı badur. Bundan ucuu sa
tamam. Fakat ,unu ela ili.ve etmekll
lime mü:saadenbi rica ederim.. Bu 
malı eier sizin dedltlnb flala oatar
a.m. evveli devlt>t ceza verir. Çünkü 
ben sahleltirhk yapmq bir adam 
mevkline dU,erlm. Mademki ba fla~ 
ta sattlıyor, niye Ca-ıla para istedin 
derltt.• 

Ttca.rell• dl•lplln hu hidlııerl ıra-

de e4Jyer. 
ZEKİ C'EMAL 
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ATATÜRK'ÜN 
§SON GÜNLERi 

l=s=o=N==H=A=B=E=R=L=E=R--=-] +IACC~c;NDi~r,n 
• 

"-f Yazan : Rahmi Yağız Tefrika: 25 
lngiltere Deniz An-
laşmalarını Liğvetti 

1 Par is Dün Bir 
Hava Tehli
kesi Geçirdi Atatürk Karnındaki 

Sudan Müştekiydi 
Londra, 6 (A.A.) - İstihbarat 

Nezareti bu akşam tebliğ etmiş
tir: 

Almanya ile harp hali mewut 
olmasına ve 1936 Londra deniz 
muahedesinin 24 üncü ve Sovyet 

müddetsiz olarak i~a ettiğini a
lakadar hükümetlere bildirmiş
tir. 
iNGILiz KUVVETLUİ TAKVİYE 

miı.Dt 
İsUbbarat nea.reU allibh kunel

ler h•kk•N!l•ki kaa-an kabulü ime
rlne, lnsuk orclu•nuı miiteeanls Wr 
kül ietkU etüflni Ye buaıan da ...... 
tasam onla De Terl&erTal ord--· 
milisin ve bü&ia maaYla k•vveUerla 
taumman e1ledliiıal bUdlrmeldedlr. 

Paris, 6 (A.A.) - Saat 11 
den biraz evvel Parisliler uzak
tan ge!En top sesleri işitmiş~r
dir. Derhal bütün b~lar hava
ya kalkmıştır. Ayni zamanda 
canavar düdüklerı çalmağa b&i
lamıştır. Halk sükünetle ve bü
yük bir intizamla s~naklara gir 
miştir. 

Bir taraftan İstanbulda bu 
bayramın hazırlıldan devam e -
der. yol a~ızlarma mükellef za -
fer takları kurulurken diğer ta -
raftan B~vekilin bu merasimde 
.bulunması için n anevralar biter 
bitmez İstanbula önmesi saray
dan kendisine teblı ediliyordu. 

25 Ağustosta 1 mır "fuarında 
bulunan iktısat Vekıli kır Ke
sebirle Adliye Vekilı ~ulm.ı Sa
raço~lu vapurla İzmird.en gel -
:m~ler, İktısat Vekili henüz te -
şekkül halinde bulunan Deniz
bankta tetkikler yapmak, Ebedi 
Ş;ften aldığı direktiflerin tatbi
~ıle meşgul oluyor, Adliye Veki
li de, bir yıl evvel ihdas edilen 
ve cürüm!erin azalması hususun
da çok büyük faydaları görülen 
meşhut suçlar kanununun ağır 
cez_a suçlarına da teşmili mese -
lesı etrafında tetkikler yapıyor
du. 

28 Ağustosta, Elazizde bulu -
nan Genelkurmay Başkapı Mare 
şal Fevzi Çakrn x. 
rın bitmes· .. a,..ın manevrala-

ı munaşe.betile Ebed. 
$efe çektiği taziın telgraf Dol ı 
mab~hçcde bulunan ve Rü~lerd. -
sıhhı vaziyeti iyi giden Atat·· ı~ 
'- ed'l · t' T 1 ur \ r..:; arz ı nuş ı. e.graf aynen 
şoyle yazılmıştı: 

Cüm.hurreisi" Kemal Atatürk r 
Dolmabançe - İstanb~l 

•24/8/938 de başlayan ve Baş
bakan s.:.yın Celal Bayarm işti
rak buyurdukları ordu :manev -
rası çok istifadcl.i ve değerli saf
halarla 3 gün devam ettirilmiş, 
ve 26/8/938 günü on altı yıl ev
vel yaşattığınız 26/8/9'!:2 büyük 
zafeı arifesini emirleri altında 
idrak .edenlerle birlikte ve yük -
sek ilıtisaslarla hatırlıyarak saat 
18 de bitirildi. Bu mesut günün 
Y•~.dönümü ve yapı'an manevra 
rnu11~ebetile Cümhuriyet ordusu 
nıensuolan başta ben olmak üf r~ Yüksek Başbuğlarına kalb
erınden cosan sonsuz heyecan 
~e saygıtıarla m~u· sarsılmaz 
'Uağl~ıklanrw arzetımelfle n.iha
Yetsiz şeref duyar.• 

Genelkurmay Başkanı Mareş81 
Fevzi Çakmak 

Mare,ııalın bu telgrafı Ebedi 
Şe!i matızuz etmtş,, o günlerde 
krızlerden uzak bulunan sıhhi va 
ziyetile kendisini el.evlet işlerine 
vakfeden Atatürkün bizzat cevap 
Yazmasını intaç eylemişti. 

Manevra he'm ordunun yıllık 
talim ve terhıvesini tebarüz et
tirmek hem de.bir yıl evvel Der
sim kıtasmda yapılan harekatla 
buradaki topl• .-ekavetin ortadan 
kaldırılmasından sonra köşe bu
cakta mevzii şekavette devam e
den sergerdelerin de tamamen 
tenkil ve bu kıtanın memleketin 
dii!:er bölgeLeri gibi ba.ştanbaşa 
iş ve asayişle idaresini temin 
maksadile yapılmrştı. Mareşalın 
bu telgrafile her iki maksadın da 
::ırzu edildi~i şeki:<ie istihsalioo 
muvaff~kıyet elverdi~ini öğre -
nen Ebedi Şef Mareşa '.a bizzat 
çcktıg· şu telgrafla hem Mareşa
lı ve orduyu tebrik hem de Cüm
hur y.ct orduauna iltifatta bulu
nuyordu. 

Ebedi Şefin te)«rafı aynen şöy 
le idi: 

Maresal Fevzi Çakmak 
Genelkunnay Baş.kanı 

·Ordumuzun yüksek ve her va 
kit oldu~ ,ıtibi milletin emniye-

tine cidden liyik kıymet ve kud
r.etle dolu manevrasının çok i.s
tüadeli safhalar ~tererek bit 
tiğini bildiren telgrafınızı aldım. 
Türk ordusunun yarattığı zafe
rin bu yıldönümü günlerinde 
kalbim orduya karşı takdir ve 
şükran hislerile doludur. Sizin 

lerle aktohınan 1937 ve Polonya
lılarla aktedilen ııı8 anla.şması
nın 20 inci maddesi ahkimına tev 
fikan Büyük Britanya hükumeti 
mezkur muahede ve anlaşmalar 
la girişmiş 01duğu taahhütleri 

ve tercümani oldu~unuz aziz si- •• •~••:+-+++++-++• +- • • • +++++-++! 
Iah arkadaşlarımın hakkımda + ır. • • 
gösterdikleri samimi ve asil duy + HARP TEBL uLERI +• 
canlandırdı, heyecanlarımı ar - + gular, o gun.lerdeki hatıralarımı i 
tırdı. Başta sız olduğunuz halde ,Baş t.ara!t ı inci sayfada) 
cümlenize candan sevgi ve saygı llotörlii kı&aat &oaa ,,akiahule kiln Narev'e \'&Sil ollnllflanlır. Şi- + 
larımı sunar, şimdiye kadar ol - + m.alclekl lıı&aa& .flmdl7e kadar H.OOO e.slr abmt ve it &op lttbıam etaüıt&!r. + 
duğu gibi bundan sonra da dai - + Alman tanarelerinln taarradan diin d9'manıa irtibat n müabent + 
ma artan kutlu başarılar dile - + 11a&1an1u ..... luı8anta atrahmfbr. + 
rim.• + + K. ATATÜRK Mabunklka. Yolda, 8kal'Q'Bko. Tarnov Ye Verehen lstasyonlannda + 

t 7aquılar ~lmıt ye blroek hatlar kesllmı.tlr. 
Ayni tarihte de saraya gelen i- Alman donanmaııa, Bal&dt delliabıde Polon:rahlann tifiincü bir lab&el- +• 

kinci bir telgrafta Başvekille Mil 
li Müdafaa Vekilinin man~vra sa. t bahrini tahrip etmiştir. + 
hasından hareket ettikleri , An- Berlln, 6 (A.A.) - Ordu Başkumanclaıılıtmm tebllii: + 
kara yoluyla İstanbula gelmekte 1 + Alman kıt'aları, buıün saat ıı ,-re miicadelesk Krakovi1e rlrm'41et"- + 
oldukları bildirilmişti. 29 Ağus- + dir. Genf'ral, fırka kumandanları ve o __ en·e·l Kunna1la·n· . M .. areşal Pilsudff- + 
tosta Başvekil yanında Hariciye, ı .... fil '-d-.. i .. ...... ı -"'"" kinin mesan öniinde eillmlşlerdlr.V"'' mer- ca ......... er talar P .,....- t 
Dahiliye ve Milli Müdafaa Vekil 
leri de bulunduğu halde saat 11 ı meaütUr. ! 
de Ankara trenile Haydarpaşa - FRANSANIN GECE TEBLİGt .. 
ya gelmiş, kendisini karşılayan- + ris 1 (A.A.> _ umumi kararırihm 6 Eylul saat zı harp rapen: + 
lara iltifatlar göstererek doğruca Pa • 
iskeleye inmış, orada .rüküplerine + e.cıw1- ötelinde, cephenin muhtelli 7erlerbıe 6Öre ilerl(J'en ilk t 
tahsis edilen Acar motörüne bi- + miilraelerimla her tarafta o&omaUk sil&hlarla ve lsUhkim ve ııahn mev- + 
nerek Dolınabah~ sarayına, E- + zllerb"le karşıl-.m&ktadır. + 
bedi Şefin huzuruna çıkmağa + Hava kuvvetlerimizin faall1eU kara harekitımızla irtibat halindedir. + 
gitmişlerdi. + Seferberlik ve bütİID blrliklerln nakil ve 7erle:şme hareketi normal + 

Atatürk Başvekili huzuruna + + 
kabul etti. El>edi Şef 0 gün ya - bir tarzda devam ediyor. 
taklarında istirahat ediyor, artık + Bütün teşkllat, an'anPlerlmlze tevfikan kıtaatımııı:ın maddi yaşayışını + 
ıztırabı fevkalılde artan karnın- + elden ıelditf kadar kolaylaşhrmaka çalışmaktadır. Kıtaatımıııın manevi- + 

Parlamentoda azadan bazıları 
ve ıbilhassa bu sabah Lyon'dan 
gelmiş olan B. Herriot hazır bu
lunuyordu. Hepsi de verilen em
re itaat ederek sığnak .ara gir -
mişlerdir. 

Güpegündüz yapılan bu bi11m 
ci alert 4-0 dakika onra bıtmiş 
ve Parislıfer normal iş erile meş 
gul olmağa ba.şlamışlardır. 

Sanayi Merkezleri 
Bombardıman Edildi 

Brüksel, 6 (A.A.) - cİndepcn 
dance Be1.ge .. gazetesinın Eupen 
muharbıri Aix - la - Chapclle mın 
takasına bir hava ak nı yapı <lı
ğını ve bilhassa EscJıve'Jer ve 
Stolberg sanayi merkezleııi.nin 
bombardımandan mütccssır ol
duklarını vazmak1adır. 

BELÇİKA ÜZERiNDE 
UÇAN TAYYARELER 

Brüksel, 6 (A.A.) - Mudafaa 
Nezareti bildıri.} or: 

Louvain mıntakasmın müda
faa batarvaları dün gece meçhul 
bir tavvareye karşı ateş açm ş
iardır. Tavyare derhal uzaklaş -
mıştır. 

Garp 
Cephesindeki 
Harp! 

daki sudan devamlı şikayette bu + 7atı mükemmeldir. + 
lunuyordu. + Orduda la.'Jfl işleri muntaıamdır. + (Baş tarafı ı incı sayfada 

Krizlerin hırpaladığı kuvvetli ••••++++++-++++..-+++++++++++il lafıdır, ki cihan efkarı umumlfesl, 
bünye, su meselesi bertaraf edi- 1 hemen hiç isli nasız, demokrat de,·-
lirse salaha yüz tutmuş sayıla - il Al 1 letlerle beraberdir Mu Yİ> Çf'mber-
cak şekilde ıbir sıhhat inkişafı Varşova e -· ı GÜNÜN TENKITLERll layn'in hali besledlil sulh umltlerl-
gösteriyordu _ nin dah:ı kU\'Vctlenmesi ve Mosyö 

Fakat gün günden miktarı ve A da HitlPrin yola gelmesi için, Lehistan 
akzrlı~ı artan suyun verdiği ız - manya rasın Gelişigu·· zel cephesinde harp Y&zlyetlnln şimdiki 
tırap Ebedi Şefi, kriz sıra!ann - 50 Km. Kaldı Kihi muphem kalması ve Leh nıuka-
daki kadar üzüyor, rahatsız edi - Temettnln de teauıdlsl l&zunclır. Fa-
yordu. (Baş taralı 1 inci sayfada) kat Leh mukavemetinin temadisi de, 

(Arkası var) 

Jimnastik Mu' [imi 
Olmak için 

MEHMET (KocamusıalaPAf&) 

- Fo&ocraflllll tahlll için c6nder
dla. Benim cue&ede rir'emedbll. 

- Ok11T11Culanmwn fototraf tab
Wlerl pze&emize vürut sırasUe yapıl
maktaclır. 

ANTALYADA H. RAHMİ 

- Meteoroloji ne demek?! 
- Hava işleri demek. 

SELİMİYEDE NAMİ 
- Bilmeceler için kaç kuruş 

luk pul ister? 
- Açık zarf olmak ve başka 

yazı .bulunmamak şarti1-e 30 pa 
ralık pul kafidir. 

(Baş tarafı l incı sayfada) t lana yerial. slbel firltoe klmler iiserlerbıdekl ytildbt haflftenmeslne 
but& aU• blldinUiiae rin EMii • ta&&L Bleeeli K.•&laaa&al •teli Al• baib 1t.ı•nma1ttadar. 8" da ancak 
&ocbova'daD relen baıu kimseler Jas
aa - Gora manastumdalll ller:rem 
resminin papaalar tarafından kurta
nlmıt ye tıalrlan•" olilaituı• blldlr
JD.ltlenh'. Ayal lı.bmelerin ifadesine 
cöre, Almanlar manasf,ın ve klllse1i 
bombardunan etmişler ve ~tlarını kı· 
U.C1e 90k.arak mıhnbın önane kadar 
riRiım8'leniir. 

Bu sabah saat 5 te Alman tanare
leri, Varşon'J'a taarras etmlşlenlir. 

~ bomb&Duı pa&ladıtı ltliUmif
tlr. Taamla, kuıa •lirmti.ttıir. 

Bir Polonya savar! fırkası Alman 
cephesini yararak Pras1a1a girmiş -
Ur. 

Resmen bücllrUdiilne cöre Alman 
tayyareleri Varşova tizerine bir akın 
7apmqlardır. Akına '11 bombardıman 

tanarest ı,Urak etmiştir. Şehrin ü
zerine tahrip n ,.&DllD bombalan a
tılnuftu'. 

o&eU, Petrocrad pu&ahaneal Ankara indim Ye Fransıızlann vark•vveUe· 
pastalıanem .Wu. Allcıall btl :reni rlle Alman cephesine yiiklP.Dmesfne 
labaJer altında bir ceııkl» llÖSi ft btl -beste olduiuna core, MaJino hat-
eski söıı:ünün aU.ında da müessesenin tanda vllkaa ıelcUtt bildirilen ilk te- 1 
eUI bml dlll'lllaldadır. Sanki eski mas1ann sabaha altfama eıı honrlza-
flrmaya baih yüz binler~ müşteri- ne boi111tmJ'a mlbıkallp olmaauaı bek-

leri VU'llllf cibl, IDtİel9elle sahipleri lemekte maatteesdf sararet vardır. 
bir törli eekl iinnnlaruıı atanu1or- GörÜllİJ"or, ili afllk&a b&li hafif ti-
lar, sanki Tirlı:097e diitmanlannıt et- mit ""'1an drlihneslne raimen va-
bl 7enl adlaruu benbme1eml1orlar dyd tamamen bir çıkmaadadır. Be-

ve ba 7ibden insanın asabına clo'ku- teriyeU 7ok 1ere ba çıkmaza sokanın 
nan firmalar ıöze P.1"JN1or. Meseli 
,a: .Anlcan eski Petrocra«b. 

* lladyomau bakalım Turkee konut
masını bilen bir spiker ne uman ba
lunacak? dl1e sabırsWanıyordak. 

Şbndl arhk yalnız cAlman ta) yarele
ri Leh şehlrlertnl bombardıman eyle
diler> dl'miyen, cBombardıman etti
ler» demenin daha selis olduiıma bi
len spikeri deiU, ayni zamanda da 

cezasını ise tarih bir sim hiç fUPhesiz 
verecektir. 
Dünyanın en b11yük cUı&ncirleri 

addedilenler bile tarihe ibret veren 1 
blr akibete ulnmışlardır. Fakat ııe 
kadar yaıı:ık, ki o ceu. cununun vü
ruduna kadar mil,ronlarea insan, bir 
hesapsız ı;iyasetin minasız kurbanı o
larak, kan ırintaplan içinde boiulap 
rideceklerdlr. 

EBUZZiY AZADE 

Velld 
ANKARADA KAzlM 

TanarecUer bilhassa fakir halkla 
meskiın olan mahallere taarraz et -
mitlerdir. H kadar ili n biıwk J&

ralı vardır. MennUenlen biri bir ço
cuk ırupana isabet etmiştir. 

sününü, saaUnl şqırmıyan bir splke- '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

- Beden terbiyesi muallim 
yetiştirmek üzere RCnçler almış 
tı. Ve bir kurs açmıştı. Bu kurs 
nerededir? 

- istanbulda Çe~lköyünde 
Kuleli lisesi yarunda hususi bir 
dairedir. 

Tanare elifi &oplan '1 Alman tay
,.aresı dtişiirmüşlenllr. Bunlard&D 
bafka bir d.._.. ıa,.,areai de bir 
M111an& diifmiif\ir. Ba tanare aran
maktadır. 

Resulü Ekrem. amcasmın bu 
düşüncelerine hak verdi. 

rln vürudunu beklly~flıı:. Ancak 
.ı\nkan11 hali eslll Petrocnd dl1.e 
takdim edenlerin akılları b .. lanna 
reisin db"e beklememelb"h: btı rtM· 
lerta akıllamu batlanna ıetlnnek re
rekUr. 

SELAMl tzzET SEDES 

verdiler. 

Dünkü Toplan il 
Dün sabah müddeiumumi Hik 

met Onatın reisliğinde bütün mah 
keme reisleri ve adliye erkanı u
mumi içtima aktederek yeni va
ziyeti J:?Örüşmüşlerdir. 

hak dinidir. Bunu gizlemek mü .. 
nasip değildir. J..IAZRETI 

MUHAMMET * Bu sırada Mekkede başlıca üç 
nüfuzlu şahsiyet bulunuyordu. 
Bunun biri, Kureyş kabilesinin 
(Beni Haşim) Kolu'nun reisi 
(Ebu Tal.p) ti. Diğeri, (Beni A
di) kabilesinin reisi (Hattab oğ
lu Ömer) di. Üçuncüsü de, (Be
ni Mahzum) kabilesine riyaset 
eden, (Ebü Cehil) dı. 

Ebucehil, bu haberoen son 
derece hiddetlendi. Çarşıda ve 
pazarda dolaşarak, eba ve «:da
dının dininden ayrılıp yeni dine 
salik olanları ölümle tehdit et -
ti. Hatta, 

Dedi. Ve önüne gelene de, 
Müslüman oldu~unu söylemek -
t.e tereddüt etmedi. 

Bu sıralarda: 

Yazan: Ziya Şakir 
Ebu Talip, artık (Ali) ye bir 

sev söylemiye lüzum görmedi. 
DerJl ... l, kalkıp resulü Ekrem:n 
nezdı e 2itti. Şimdi de onu istic
vaba g ı işti. 

(Hazreti Muhammed), büyük 
bir sükünetle izahat vermiye 
basıadı. Cenabıhak tarafından, 
kend ne tevdi olunan mukad -
de~ \"azıfeyi anlattı. 

Ebü Talip, ıtevl{ıli yeğeninin 
scizlerıı ı büyük bir dikkatle din
ledı. Hıç tereddüt etmeden, şu 
cevabı ' rdi: 

- Ya. Muhammed!... Senin 
bu dünyaya RClişinde, :gizli ve 
manevi bir hikmet olduğuna, 

ben senelerdenberi inanıyor -
dum. Ve bunun ink~f etmesini 
bekliyordum. Çok şükür ki, o 

Tefrika: 23 
rim. 

. ~i. Ve sonra, derin derin i
çın~ çekerek, şu sözleri de ilave 
ettt: 

- Sözlerinin doğrulueuna ta
mamile eminim. Fakat ne ~are 
ki, davetıne icabet edemiyece
ğim. Kalben ve hissen. seninle 
beraberim. Fakat, halka karşı va
ziyetimi değiştirmek için de bü
yük bir mecburiyet hissetmek _ 
tevim. Zira. sana iltihak edeck 
olursam, bugün malik olduğum 
nüfuz ve kudreti, tamamı le kay
bederim. Ve şayet, yarın sen bir 
tecavüz karşısında kalırsa, seni 
siyanet etmek hususunda, müş -
külit çekerim ... Sen, vazifeni i
faya çatlş. Ben de, sana karsı 
manevi vazifemi if~ edeyun. 

Fakat .. fakir olmasına ragmen, 
asalet ve şerafet itibarile (Ebu 
Talib) bunların ikisinden de da
ha yüksek bir mevkie malikti. 
Bundan dolayı da araya bir aile 
rekabetı .l(irmişti. 

Artık Müslümanların adedi ı 
biraz çojtalmıştı. Ve ıkırka yak -
laşmıya başlamıştı. Böyle olmak
la beraber gerek resulü ekrem ve 
~erek diger Müslümanlar, yeni 
din hakkındaki ketümiyetı şid
detle muhafazaya gayret ediyor
lardı. 

Lakin, aile reka.betı güdenler, 
.Müslümanların şurada burada 
.gizlice içtunalanndan şüphelen -

- Ejter, (Muhammed) in He
bel (1) den başka bir mabuda 
ibadet ettiğini görsem, taşla ka
fasını ezerdim. 

Divecek kadar curet gösterdi. 
Fakat bu tehditler, yeni dinin 

salikler~ üzerinde hiQbır tesir hu 
sule getiremedi. Yalnız, Müslü
manların daima top!u bir halde 
bulunması ... Ve, Resülü Ekremin 
muhitinden ayrılmaması takar
rür etti. 

Halbuki (Hazreti .Muhammed) 
in amcalarından (Hazreti Ham
za) nın islamiyeti kabul etmesi, 
Müslümanların vaziyetini biraz 
4:!kiştirdi. (Hamza) cesareti, 
kahramanlığı ve kuvveti ile iş
tihar etmişti. 

Bu cesur ve ~rvasız zat, yeni 
dini kabul eder etmez? 

Kendimizi sa1'lamal a ne 
ar. Madeıhki dinimiz, 

(İnneküm ve mi ta'budune ... ) 
ayeti nüzul etmişti. 

Bu ayetin manası: 
(Si.z ve - Allah tan başka - tap

ttklannız, cehennem odunlansı· 
nız. Herhalde, oraya J{ldeceksı -
niz) 

Demekti. 
İslamiyetin aleyhtarlan bak -

kında nazil olan bu ayet, her na
sı.sa çarçaıbuk intişar etti. Ebu
oeehil bunu haber alır almaz o 
kadar öfkelendi ki, kendi fikrin 
de olanları bir araya toplıyarak: 

- Muhammed, artık çok ileri 
ıgidiyor. Taptığımız mlıbutlan 
tahkir edecek- .Qerecede cüret 
gösteriyor. Onu öldürmekten 
ibaşka çare kalmadı ... Ben, onu 
oldürene, yüz baş kızıl deve ile 
yirmi bin dirhem güm'Üj verece
ğim. Fakat buna, kim cesaret e-
der 

Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 24 

Kuteybe Sonradan 
Nadim Olmuştu 

Dehalet eden Türk hakanlart 
arasında meşhur Neyzek Han da 
vardı. 
Cen~aver \'e gözü pek olan 

Neyzek han. Kuteybe'nin Hora
san ve Buhara seferlerınde Arap 
Jann tçinde yaştyordu. 

Kuteybe'nin amanı altına gı
renlere bu zalim herifin ne su -
retle amel ettiğini ~ren Neyzek 
Han kenC!i hayatına da kastedi
lece~inden korktu. 

Kuteybeden Taharıstana çeki -
lip ~itmek ve orada hır muddet 
istınhat .etmek için ızin istedi. 

Kutevbe izın verdi. 
Neyzek Han, çoluk ve çocuğu-

nu alarak yola ~ıktı. 
Fakat Ku eybe ilk önce verdi

ği ızine sonradan nadim olmuş
tu. 

Neyzek'in tekrar baş kaldıra -
cağından, ısyan çıkaracağından 
endişelendi ve hemen Türk ha -
kanının yolda tevkıf edilmesini 
emretti. 
HaLbuk~ Neyzek Taiıaristana 

~eçmiş kendi peşinden adam gön 
dcrildiğini ö~rcnmiş ve daha içe
rileı'C çekilmişti. 

Burada. Araplardan memnun 
olmıyan halk kitlesini etraf .na 
top'adı. 
Akı ılım Ti.ırk kanlarının in -

tıkarnın almak için Kuteybe'ye 
şiddetlı bir darbe ınd rmiye ha
zırlandı Kut-eJ be'nin Ne, zek'ten 
şuphelcnm ye hakkı olduğu kadar. 
Ne) zekin de Ku•eybe'den endi
şe etmekte hakkı vardı. 
Tıpkı Abdurıcıhman U kendi 

ile Hace~ arasında oldugu gibi 
bu iki ınsan arasında da üna
fere' mevcutlu. 

Kuteybe, hususi meclislerinde 
kendisıne dehalet etmiş olan Türk 
hakanı için. 

- Hele şu c.\ ğerlerini bir te -
miz'iyevim, ondan sonra Ney -
zek'in işini bitirmek çok kolay ... 

Divordu. 
Bu söz'er ise pek tabii Neyze-

J 

ı 

kin kulağına kadar gidiyordu. J 
Türk hakanı da buna karşı. 
- Bizde yapacağımızı biliriz. 
Mukabelesinde bulunm~tu. 
Yine tabıi Kuteybe de kendi 

aleyhine sarfedilen bu sözlerden 
mahimattardı. 
Arabın iç yüzünü Arabistan 

da iki sene yaşamak sur.etile bilen 
Neyzek elbette Kuteybe içı.n teh
likeli bir duşmandı. 

Bunu böy.e düşünen kurnaz 
Kuteybe'ye hadisatta hak verdir 
di. 

Ve Türk tarihi sayfalaıında ve 
hatta ve kanlı bir sima olarak 
sırıtan bu herif bu Türk hakanı 
karşısında aciz kaldı. 

Nihayet, ~öreceğimiz veÇhile 
Kuteybe kahbecesinc bir .hare -
ket yaptı. 

Bu hareketi, Arap serdarını 
sade tarih sayfalarında degil, din, 
ahlıik ve insanlık karşısında da 
ebediyen lekeledi. 

Kul.eyhe bütün lursı ile Ncy
zekin üzerine saldırdı. 

Neyzek ise ne kadar kabilse o 
kadar irerlere çekiliyor, bura hal 
kını kendine tabi kılarak kuvve 
tini artırıyordu. Çünkü herkes 
Ar.aplann zulmundan son dere
ce bizar kalmıştı. 

Arap olmasın da kLm ve ne o
lursa olsun derhal bayrağı altı
na .girmiye can atıyorlardı. 

Dedi. 
O mecliste bulunan (Hattap 

oğlu Ömer~. demal yerinden fır 
ladı. 

- Ben ••. Bunu. benden b_uka 
kımse yapamaz. 

Diye ba~ırdı. 
Orada .bulunanlar, Ömenn bu 

sözlerinden hoşlandılar. 

- Evet.. Bunu, senden başka 
kimse yapamaz. 

Diye, onun gurur ve cüretıni 
artırdılar. 

Ömer. Ebucehile hitaR ~tti: 
- Ya, Ebucehil! ... Bu iş, teh

likelidir. Onun iç.in, bu işe giriş
meden evvel, senin bana teminat 
vermen lizımgelir. 

Dedi. 
Ebucehil. Ömer ile orada bulu 

nanlann bazıları yanına alar:ak 
Hebel :miıbudunun önüne gitti. 

- Ya Hebel!... 'tite, sen <le şa 
'hit ol Eğer Ömer., (Muham -
med) i öldürürse lrendisine yüz 
kızıl deve ile, yirmi bin dirhem 
gümüş vereceğim. 

Diye, ;umin etti. 
'~nr) 

Türkler, sarp yerlerde, yalçın 
kayalar üstünde ok, kıhç, mızrak 
işktmiye alıskındılar. -
Araplaırın ise kum çöllerinde 

taban uıpratmak, teslım olan şe
hirleri vakıp yıkmak, yağmala
mak, silahsız insanları kılıçtan 
~eçirmekten başka bildikleri 
yoktu . 

.. Arap t1rihleriniıı yazdıklarına 
gore, Kuteyıbe ordusu karınca mi 
s~U. kesiri sepaih ile, N eyzek üze
rıne atılmıştı. 

Neyzek ilk önce Talkan şehri
ni kendisine merkez yaptı. 

Ve bu şehir Türk beğinı de it
tifakına aldı. 

Fakat Arap ordusu Talkan önü 
ne gelince şehrin beyi, herhanf{i 
bir düşünce ile Ncyzeki yalnız 
hıra-kıp kaçtı. 

Bu vazi~et karşısında Neyzek 
han da bi.lmeoburiye şehri ter -
kedip daha geri:ıere çekildi. 

Kuteybe askerinin Talkana gi 
rişi tarihte Beykend faciasından 
daha :müthiş ibir fa.ela faslı açmış
tır. 

lBu serdar, daha şehre girer -
ken bütün askerlerine şu emri 
vermişti: 

- Sağa sola bakmadan, kı.ıni 
bulursanız, kime rasıgcıneni.z 
kılıçtan geçiriniz. Ne kadınlara 
aman veriniz ve ne de çocuk -
lara a<:ımayınız! 

Bu emir kimin için verilıyor
du? 

Kapılarını açıp silahsız teslim 
olan Türk şehri halkına karşı ... 

Ve eli palalı çöl serserileri Ku 
teyıbe'nın verd~i bu emri Tal -
kanda harfiyen tatbik ettiler. 

Bütün halkı, çoluk çocuk kıhç 
tan geçirdiler. O kadar ki, dôrt 
fersahlık yolun iki tarafına sıra
lanan ceviz ağaçlarında bütün 
Tiırk ha kının kadın erkek, genç 
ihtiyar bütün oir şehır halkının 
cesetleri günlerce asılı kaldı (1) 

Talkan faci.ası, y~dığımız veç 
h Le Beykend faciasının üs.üne 
tüy dikti. 

Türkler, artık Araplann ne 
vahşi ruhlu insanlar oldukları-
11ı adam akıllı öğrenmişler, anla
miş1ardı. 
İslam dünyası vakıa hudutları

nı ~enişletiyordu. Fakat bu ge -
nişleme hiçbir suretle adi ve nıs 
fet değU zulüm ve şiddetli olu
yordu. 

(Ark08ı var) 

( 1) TalNırl &arlltl: CU& J - Sayfa J8I 

Muharrirlere Gün 
Doğmuş! 

1 

Hani bizde paete olı:117aa aab. 
Hani biz mllharrlrler bo1ana. bla
dekl okayaca kıUıfmdan flki1et e
dip duranlak. 8We olı:llJ"llCO U IDl. 
bizde oku1aca kıUıiı mı var! Onu 
sh affedenılnb!. 

Dün baktım da, lkla4IJ'e doiru, ye
ni dafllmakta olan bir aqam ruete
.... kapı.smda, irili ufaklı, belki üo 
7ibclen fazla müvenl ıazete alaca
in .U,e WrtWrlerlni yl.Jorlanb. Bir 
aat aonra. 7lne baktım, Sirkecide, 
Emlnöniade, ltöprii üstünde laalk, 
ba mhealleria ellerlıulekl suetete
rl ideti kapqıJ'orlanb. Sonra M hal. 
7alnız .aa Wtl. lıaf ..-..1r be.il 
b61le denm etmekWlr. Ve ~ 
ki lltlılite halk olnuaayor, pae&e •tal

au'OI' Md. biz ..ı.arrtrlerbı, pze
&ecHerbı karanttllannd&D başka bir 
teF tlelllmit! 
Şaka11 blt"altalı• umaa -za&ell ta

kaaın .. .,. SU'UI wu ,.. bizde 
,1maı,e ~ paetelere lıal1I ea 
Pli (lisealer ı.ae lll'tlk •• ae de
mek eld .... iln•#*. 

ŞhndJJe U4lar itede beride: 
- Gazete falin okmnR idetlm de-

llldlr! 
Olye blrtak.. tüalbk, yala•t ca-

ka ,.....,... ..... ,..- •tiaevver 
ye ,.,... uallda• tll&a da doDdar
mact:ra. ııerbetf(J'e, •lm8relye, yik 
ara.....,..a, h'.-le llaltkçı1a, ka
Y*llP ve lıa&&l k ....... boJ&cllll

Te Jaatti paete De lalin hiç alqven.-
left ... .,. .. btanbaldakl kıa, otlan 
a.u ... t derrişlerlae kadar herkes, 
bakıyorum, kae riadür bani bani 
ruete ok117or. Dl1eeeblnlz ki: 

- İyi ya işte, siz muharrirlere sb 
doid•! 

- Evet, • cJotR umu utıt 
biUI. BlkiJe, ......_ ~ ftll&ire 
paUlb, yaba& AaNr*eD besime ,.._ 

alemu ••! ..... ,. ........ artık ... 
&oda, ......... havada onlan kba ·-

·-· 1ıı. &ler! 0811AN CDIAL llAYGILI 
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Fotooraf tahlilleri I 
Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldugunuLU söyliyelim 

NAZiP SİPAHİ (Aksanıy) 
Çolı: iyi lı:alp

lldlr. 1JyS&I -

dır. Kararlarm
da lı:at'idlr. Fa
lı:at -ıe lı:ara

nnı .erir. Bır.. 
... aeeleeldlr. 
Her iti oa•aıı: 
blllrmdı ister. 
Dllı:lı:al halsan 
~k ııaneüldlr. 

Acelecl olup 

kendlline fula lllmallan ileri ceı -
-tedlr. 

H. BAllTİ (Caialofla) 
EnerJllı bir 

tlpllr. Bilhassa 
iyi iş adamıdır. 

Berke.•le iyi ce
elnmenlıı mrn
nı bilir. Kendl
alnl oabalt ıev
llrlr. Zekidir. 
Göriitii kuv -
•etlidlr. Karar
larmı blbiik bir 
dlklıalle Yerlr. 

Gayrimenkul Satış İlanı 
Emin Beyin olup saWmasına karar verilen Boiazlcinde İstJnkede YenJköy 

Osmanreis mahallesinde Köy başı soka lmda tapon un eôl 36t, 364, mü.. 388, 
368, 360, 380, 360 mü. ve 6, 8, 14, 350 ve Kürkçübaşı mahallesinde ı numa
ralı gayrimenkullerin birleşerek dall kısmında kllıık iki kat.ıı olup zemin ka
tı kArgirdir. Zemin kabnda iki oda nısıf masura mai lezizi havidir, 

Blrlncl kat 
İki taraftan mermer merdiven ve sabanbklarla çıkıhr bir büyük salon 

k.illr bir hela ayrıca mermer zeminli bir antresi vardır. Kapı pencereler 
yağlı boyalı tavan ve divarlar yağlı boya Jstamp:ıh pencereler pancur
dur. Elektrik ve su vardır. 'fflesabası 132 metre mürabbaıdır. İşbu köşkün 
deniz cephesinde büyük mermer bir havuz vardır. Bu köJkün bulunduğu kı
sınıdaki bahçede çam ve emsali ziynet ağaçları Ue beraber muhteJjf cins ve 
neviden meyva ağaçlan mevcut olup köşkten sokağa kadar sed1er musul mun
iuam lı:lrıtı' merdivenler varcltr. Bahçede demir kanariye köşkü deniz cep
hesinde mermer sahanlık ve korkuluğu mermerdir, djğer sedlerin ayrı korku
lukları vardır. BahC'enin etrafı duvarla mahduttur. Arka tarat'ta demir ca
mekAıı üzerine kArgir bir limonluk vardır. Tavuk kümesi bir çoban odası 

bir hela samanlığı havi ahır mevcuttur. Ahırın zemini çimento yemhklerı 

ve bölmeleri havidir. Üzeri aydınlık mahallini havidir. Sekiz müstakil 
bölmesi vardıı·. Mesahası: 12 metre JT\Urabba1 kümestir. 122 metre murab
baı limonluktur. 39 metre murabbaı iki katlı çoban odası 140 metre murabbaı 

inek ahırı 122 metre murabbaı arabalık samanlık ve kümestir. Ve ancak 
müdayene senedinde yukarıda numarası gösteri1en 350 numaralı mahallin 
borçlu hissesi yarıya inhisar etmesinden yukarıda beyan edildiği veçhjle 
mezk\ır 350 numaralı mahat1in yarısı ve diğer numaralı mahallerin sekizde 
bir hisseleri. 

Yine aynı mahalde ve mevkide. Sahdhane kısmı namile manı.f 301, 303 
mü. 303 mükerrer yer yeni 353 ve 355 numaralı parçaları sahllhane ve müşte
milıitını teşkil ebnekte olup kapıdan girilince sol cihetinde bahçede k:lrgir 
mutfak olup mutlak karşısında köprüJO bir ka:'fkat vardır. Etrafı renkli camlı 
ve alt kısımları mermer camekAn bir limonluk mahallidir. Bahçe muntazam 

iKDAM 

- - -. 
Hikôyemiz 

Dön ceee faıla ve lıablll tehir ol
mıyan ilin seıcııtı loln hllıbemlal 

maalesef lı:oyamadılı: okuyutulanmız· •an ö~ür dileriz. 
-

- - - --
İstanbul Asliye İkınci Hukuk 

mahkemesinden: 

inhisarlar Umum MüdürlUOllnden 1 
I - Değiştirilen şartnamesi mucibince 160 ton ağır dizel yağı 

yeniden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen bedeli 11200 lira muvakkat teminatı (840) lira 

dır. 

IIİ - Pazarlık 8/X/939 cuma günü saat 10 da Kahataşta leva 
zım ve mubayaa\ şuıbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnam~J.er her gün sözü geçen şubeden parasız alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezk cır komisyona gelmeleri ilan olu-

~-· ~(6986)~~-~~~~~~~~~~~~--~~~ 

1 Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden 
Muhammen kıymeti 

Lira Kr. 

1000 . 00 Hasköy'de Keçecip iri mahallesinin Çöplük sokawnda 
12 - 14 No. lu haneler. 

500 . 00 Boyacıköy Raşit paşa mahallesinin Mektep sokağın
da 84, 84/\ No: lu hane 

2010 . 00 Galata 3ultan Be yazıt mahallesinin Mandıra soka
ğında 22 No. lu hane. 

Yukarıda yaz:lı gayri menkullerin mülkiyetleri peşin pan ile 
5/9/939 tarihinden itibaren 31 gün müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

İhalesi 5/lU/939 günü saat 15 de komisvonda yapılacağından ta-
liplilerinin Akarat - Mahlu at kalemine müracaatlan. (7023) 

7 - EYL1lL 1931 

~·nn· .; 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLU~U ~ · 
T.A..Q.. lt,7' m. 11111 ll:ea. ıt il:•· 
T.A.P. 11,79 m. H85 ll:a. it«•· 

ıuı -. ısa 11:<JJL u~ il:•· -7 EylOI Perşembe 
Saal 12.3t: Procram. 
Saat 12.35: rtlrlı: mhltı: Oku:ra.ı 

Necmi Rua Ahuılıan. ÇalaDJar; Ce\t• 

del Kosan, R- Kam. 
Saat 13:.00: Memle•et aaat ayan, a

jana ve meteoroloji haberleri. 
Saat 13.15 • 14.00: Müsllı: (karışılı 

proınun). 

Saat 19.00; Program. 
Saal 19.05: Müzik (Oda mıislfl PL) 
Saat 19.30: riirlı müzl,tl (Fas.ıl he-

yeti.) 
Saat 20.15: Konuşma (Ziraat saall). 
Saat Z0.30: Memleket saal ayan, 

ajans ve meteoroloJI haberleri. 
Saat 20.50 Tlirlı mü&ltı: OkU:Jan: 

lladlfe Neydik. Çalanlar: Ruşen Kam 
Cevdet Kosu, Zühlü Bardakofla. 

Saal 21.30: KonOf""'. 
Saal 21.45: N .. 'ell pliklar - R. 
Saat Zl.60: Müzik (Bir operet ae• 

leblyonu.) 

(<2\e:~l 

l 
sek.ilde tarh edilmiş olup muhtelit çicekler ve ziynet ağaçları ihtiva eder. 

S..'lhanlık kısmı: Bu kısmın alb kayıkhanedir .. Bir aotre bfr sa1on sağ ve Rolun
da birer oda ve bir mutfak mahalli vardır. içi ve dışı yağlı boyalıdır. Bah
çe Uti kısma ayrılmıştır. Bu kısımların mesahası 144 murabbaı mutfak 90 
metre murabbaı limonluk 150 metre murabbaı samanlıktır. Büyük yalı kısmı. 

Zemin kat 

Üç oda iki mermer taşlık iki hela iki kilıir bir çamaşırlık bir banyo ve 
taalıklarda mermer musluk olup bahçeye çıkan dört kapısı var. 

İbrahim Ethem ve Sabiha ta
raflarından Karagümrükte Der
vi§ali mahallesinde Kurtdağı so
kağında 22 numarada mukim Os
man ile tapu müdürlüğü aleyh
lerine ikame olunan fekki haciz 
davas:ndan dolayı m:.1aileyh 
Osmanm ikametgfilıının meçhu
liye!i hasebi:.e dava arzuhalinin 
ilanen _tebliğine rağmen müddeti 
kanunıyesi içınde cevap ıta et
mediğinden tahkikat günü tayi
nile davetiyenin ilanen tebliği 
hakkında davacı vekilinin muva 
fıkl kanun görülen talebi veçhile 
tahkikat günü olarak 28/9/939 
perşembe günü saat 10 tayinine 
ve yevmi mezkür gün ve saat i
çin mi.ıddeialeyhe davetiyenin 
ilıin1'n tı;bliğine karar veri m~ 
ve bu hu.;ıustaki da'Vetn;:me dahi 
mahkeme d:vanhanesıne talik 
kılınmış oldut:undan yevmi mez 
kUr ve saa;te tahkikat hakimli
ği huzurunda bizzat ha7.lr bulun 
ması veya tarafından basenedi 
musaddak vekil göndermesi ve 
aksi takdirde hakkında muame
lei kanuniyenin icı a kılınacağı 
maHimu olmak ve tebliğ maka -
mma kaim bulunmak üzere key-

Saat 23.00: Son aJana haberleri, zl
raal ,esham •e tahvlli.t, kambcyo • 
nulıul borsası (flat). 

1 i S TAN 8 U L 8ELEO1 YE Si N O EN 1 ::! ~!-.~~, ~::.:.<~:-.::: ;;·~ 
11---------------------------..... ~.ram~.~~~~~~ 

• 

Hastahane:len Şikayet 
Beyofhmcla okuyaculanımzdu H. 

B. YUJJ'Or: 

- Belediye haslaneslııe muayene 
olmaia ır!lllm. Belediye 21 lıunış mu
a7ene paruı alıyor. Muvafık. BlleU 
alıbm. Jlekleme ..... .,... lntbara 
başlachm. Fakat mra bir llirlıi bana 
celmlyonla. Çi.nlı:ü arada bir bir ka
m 'Ve7& bir erlı:elı: numarasıs olaralı: 
bir ahbabma alıp muayene odasına 

sokuyor Te muayene ettirip ç.ılu.)'or

du. Bu vadyel evveli belediyeye sl-
7an verdltlnden, saniyen nizama ri
ayet etmedllı:Julnden herkesi müte
esU.r ediyor. lhmun önüne •eçlJemez 
illi? Eter dolılor ahbap ise bu numa
rası Ue leeriye cirince pekiJi "yll
yebUlr. Defli mi?. 

SAGLl8' 
Kuduz 

Kuclus 11D1umlyetle 18U'an, bnnab
)'an, c&l'&lıyan, 7abyan hayvanlardan, 
Jani kedi, köpek, kıu1, domuz, at., ö
lıüz, eıı<lı: clbl h&l""anlardan bul-
bUlr. 

Kuduz olan ha1van, insanı mrm -
ta der.bal doktora ve oradan tla has· 
taneye müracaat etmek liz.ımd:ır. 

Dolılora müracaat elmlym hasta
lar 30 - ti gün itinde kudurur. 

Kudas en eolı: köpekltrden l'ee· 
ııtı için töpetlere dikkat etmelı ıa

u.mdır. Basta köpelı tembeUeşlr, ba
kışlan bqlı&lqır ve lıuyrufunu baca
fi anama alır. 

Kudas lıöpek ısırınca Uk q derhal 
kôpeit Jakalatmalı: ve hastaneye tes ... 
Hm ettlrmekllr. Köpefln OD &'ÖD zar
fında lnıduz olup olmacbfı anlqılır. 

Ona söre tedavi 7apı1ll'. 

B" R .§ A 

1 
ıto 

100 
ıee 

100 

ANKARA 

5 ·9 .939 
Açılıf •e KapaDJf 

Steri in 5.35 
Dolar dlierlerl 
Frank hep•i 
Liret teacll 
İsviçre Fr. edllınemlıtlr. 

100 Florin 
ESHAl\I VE TAHVİLAT 

% • 1938 lkramlyell 
Er• nl 19.-

Sen benimle beraber gelse
ı ::lir başkasını bo.ğazından ke
• .erken manken ıı;ibi oraya ne 
kakılıp kalı or,ur•" 

Memur sallanmağa başladı. 
- Pekı amma. dcd . ıı r<'YC gi

decegiz? 
- Hay Allah mlistahhakkını 

vermesin? Banker Dusburi kara 
listeye yazılı degil mi? 

- Evet. yazılı .. Amma benı 
mazur gorünuz. 

Ne ll°c)'e mazur göreyim .. 
Yanı. .. Benim aldıl!ım tali

ma• mucibince sizin de i miniz 
bu listede yazılı' Onun içın ben 
emı yetinize nezaret etmek mec
bu ıvetindeyim. 

- Canım, sen benimle meşgul 
olma! Kara listede daha başka 
isimler var mıvmıs? 

Birinci lı:al 

Dört oda bir büyük so!a bir salon iki killir iki hela bir yemek odası ve 
bir dış merdiveni. 

hı.inci lıat 

Bir banyo bir sandık odası olup banyo odası zemini fayans ve civan 
renkli fa7ans ve hususi teQinaUı fa7ans güvekidir. Banyo için hususi kaloriler 
vardır. Altı oda iki l8lldık odası bir ki lir iki hela bir lıalı t...,U eder. 

tlçiincü lı:at 

fb•et ilan olunur. (20297) 

Numaradan numaraya 
1 490 6/9/939 Çarşamba 

• 491 800 7/9/939 Perşembe 
801 1053 8/9/939 Cuma 
Be:ecliye emekli ve öksüzlerin in eylul !i39 üçer aylıkları yukarda 

gösterilen günlerde cüzdar. sıra sayılarına göre veri'eceğinden ay
lık sa.hiplerinin cii:ı:danlariyle belediye merkez veznesine müraca-
atları. (7005) 

ANKETiM iz 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? 

İki oda bir camlı so!a iki hela deniz cihetinde bir balkon vanlır. Köşkün 
tekmil ahşap kısımları dahilen ve harlcen yağlı boya bir.inci ve ikinci 

kat döteıneleri parkediı·. Tavanları yağlı boya ve müzenoendir. Terkos ve 
elektrik vanlır. Tekmil pencereler paucur ve tezylnat.ııdır. Birinci lı:al mo
zaylkll merdivenleri ve mou.yik korkulukları ve zemlnl renkli mozaik çini ve 

Emniyet Sandığı Müdürlüğün
den: Davutpaı;a Alı Pa~a mahal
lesi No. G8 de Bayan Emine $an
dığımıza bırakt. ğı para için veri
len 40128 numaralı Bonoyu kay
bet,iğ.ni söylemiştir. Yenisi ve
rılecei(inden c.skisinın hükmü 
olmadığı ilan olunur. TUZLA içmelGri ··=== 

üzeri kapalı sahanlıkları ihtiva eder. 
Üst kısmında tatıdan yukarı kuleleri havidir. Köşkün mesahası: 360 met

re murabbaıdır. Deniz sahili: 320 metre murabbaıdır. Ve muntazam nhtımdır. 
SahiJhancnin sokak kapısı sağ cihetinde döşemeleri gayri mevcut harap iki 
odn olup elektrik saati ve cereyan santrali vardır. Mesahası: 27 metre mu
rabbaıdır. Umumi mesahası: Sahllhane kısmın umumi mesahası 3536 metre 
murabbaıdır .. Bundan 144 metresi mutlak 60 metresi limonluk 150 m tresi se-

1Am1ı.ktır. Sahilhane köşkün mesahası 369 metredir: Bunun t.'lmamın-ı 42066 
kırk iki bin altmış altı lira kıymet takdir edilmlştir. 

Dağlık mahaJ]jn umumi me:-ahası: 31974 metre murabbaı olup 132 metre 
murabbaı köşk 12 metre murabbaı kümes 122 metre murabbaı limonluk 39 
metre murabbaı iki katlı çoban odası 140 metre murabbaı inek ahırı 132 met
re murabbaı arabalıktan ibarettir. Bu kı!itm1ann heyeti umumiyesine de 
15613 on beş bin altı yüz on üç lira kıymet takdir edilmiştir. 

Her iki rayrimenkuller taş duvarla oriılmüş kül halinde muayyen metre 
dahilindedir. 

1 - İ$ bu gayrimenkuh.in arttırma şartnamesi 15/9/1939 tarihinden iti
baren 937/4266 numara ile İstanbul dördüncü icra dairesinin muayyen numa
rasında herke<in görebilmesi için açtktır. İ14nda yazılı olanlardan fazla malü
mat almak isteyenler. fşbu ı:ıartnameye ve 937/4266 dosya nuınarasile memu
riyetim.ize müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7 ,5 nisbetinde 
pey veya miıtt bir banknnın teminat mektubu tevdi edılccektir. Madde 124. 

3 - İpotek sahibi a1acakhlarla diğer alakadarların ve lrti!ak }t lı:kı sa
hiplerinin gayrimenkul tiz.erindeki haklarını hususile faiz ve masrafa dair 

olan iddialarını işbu nan tarihinden itibaren yirmi gün içinde evrakı müs
bitelerile birlikte memuriyetimize bildirmelel'i icap eder. Aksi halde hakları 1 
tapo sici1He sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya i~tlrak edenler artbrma şartnamesini o
kumuş ve lüzumlu malUmat almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve iti
bar olunurlar. 

Tütün Gümruk No. 8/1 !sak Fintzi 

istanbul 4 cü İcra Mcmur·u -
ğundan: 

Koçova borcundan dolayı mah 
cuz o.up paraya çevrihres.ne ka 
rar verikn~1ariye a\t v qyası 
satı.acaktır. Birinci açık arttır -
ması 9/9/939 tarhı. n e rastlayan 
Cumıırtcsi günü saat 12 den iti
baren ş:şli Ka~ıthane caddesi 
153 No. u apariımanm 5 inci ka 
tında yapılacaktır, taktir edilen 
kıymetin '!o 75 ini bulmadığ lak 
dirde ikinci artırması 14/9/939 
peı>ernbe günü ayni, ver ve sa
a' te yapıiaca.ktır, taliplcrn dai
remizin 939/780 No. lu dosyasile 
mahal"inde hazır bulunacak me
mura müracaatları nanı o~unur. 

(20290) 

AHENK-.! 
l iı ~an'at Harikasıdır. 1 

Aldığımız takdirnamelerde 
böy e yazılıyor, siparişler ve 
ka' aloğumuz derhal gönderilir 
Eskişehir Ahenk Mucidi S. 

.Suad 

KIZILAY 
Cemiye:i Umumi Merkezinden: 

CemiyetilJ!İZ Harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde ~u

hırr eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa sefer 

berlik e•nasıooa hostalıanekrde Kızılay e;as hemşirelerine yar

dımcı sıfntiylc çalıştırılmak üzere İstanbulda Aksarayda kain 

KIZILAY HASTABAKICİ HEMŞİRELER MEKTEBİ 

dahilinde ( Gönüllü Hasta Bakıcı ) yetiştirmek içın 
1 Birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccani 0'0an 

bu kursa aşa{: da yazılı şartları haiz olanlar alınır; 

1 - Kadın Türk Vatandaş olmak, 

2 - 20 ila 45 yaş arasında bulunmak, 

3 - En az İlkmektep tahsilini görmüş olmak, 

Kaydedi",rnek ve dersler hakkında malumat almak isteyenler 

yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidirler. Şefik 

ruhlu ve hayır sever hemşirelerim izin bu insani işe hevesle ko~a

cak!arına kaniiz. 

ZAYİ MAKBUZ 

5 - Gayrimenkul 12/10/1939 tarihinde Perşembe günü saat l4 ten 16 ya 
kadar İstanbul dördüncü icra memurluğunda Uç defa bağırıldıktan sonra en 
çok arttırana ihale edilir. Arttırma bedeli muhammen kıymetin yüzde 75 ini 
bulmaz veya sahş istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar buJunup 
ta bedel bunların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuun-ı 

dan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma• l!•mmmmmmmııııımmmmmll 
15 ilin daha temdit edilerek 27/10/939 tarihinde Cuma g\ınü saat 14 ten 16 ya· 

İstanbul İthalat Gümrüğünün 
19496 sayı ve 19/10/938 tarihli 
beyannameye aid 275652 No. lu 
mahsup makbuzunu zayi ettiğim 
den ve yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Mantarlı Muşambalar, Stor
lar, perdeler ve sair her türlü 

TEFRIŞAT 
kadar İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında arttırma bedelinin satış 
istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklıların bu gayrimenkul ile temin 
edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya c;ıkmak şartile en çok arttırana ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz. Ve satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet 
içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yük

sek teklifte bulunan kimse arzetmiş oldı.ıl{u bedene almağa razı olursa ona 
rıızı olmazsa veya bulunmaz.<;a hemen on beş gün müddetle artllnnaya çı

karılıp en çok arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen gün
ler için yüzde beşten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar aynca hukme 
hacet kalmak ızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. Madde 133. 

7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapo ferağ harcını yirmi 

Zabıta Romanı: 25 
:Memur biraz düşlindü, sonra 

birdenbire dcr~rularak: 
- Evet, evet, bu konakta otu

ran Rkardo isminde bir delikan
lı da var. Onun için bu gece su
retı mahsusada bir memur ayır
madılar. O da mutlaka ayak ses
ler~1i işitmiştir. 

- Sen şimdi bunları akıl et -
meğe başlıyorsun. Gel benimle! 

Mıralav, konağın kemerli ko -
rıdorlarından içeriye girdi. Bir 
kooek havlama11a başladı. 
Karanlıkta durarak sordu: 
- Sende bir elektnk lambası 

yok mu? 
Memur cep lambasının ışığı -

nı avlunun etrafına dolaştırdı. 
Sıra ile ahır kapısı. eski kasalar 
göründü. Bu sefer ışığı lokanta
nın duvarlarına cevirdiği zaman, 

ağzından bir hayret say hası kop- 1 
tu. Birinci kattaki yarı açık pen
cerelerden birine doğru bir mer
diven uzatılmıştı. 

Güçlükle nefes al.an mira -
lay: 

- Ben sana demedim mi? di
ey kekeledi, Amma simdi mu -
hakkak iş işten geçmiştir. 

Memur hemen koştu, merdive
ni çıkmağa başladı. Pencerenin 
h;zasına ~eldiği z3man, içeriden 
keskin bir ses duydu: 

- Defol git oradan, yoksa ateş 
ederim. 

Memur. ne yapa~ağını saşıra -
rak, durakladı. 

Miralay aşağıdaıı bağırdı: 
-Yürüsene. çıksana ... 

- Aman Bayım. herifin eF.ı -
de silah var. Yine affedersiniz. 

- O halde in aşağı. ben Çıka
yım! 

Öteki süratle merdivenlerden 
aşağıya merek: 

- Rica ederım, tabancanızı ba 
na veriniz. Yukarıki adam hid
det içinde ... Belki de takviye is
temek mecburiyetinde kalaca -
ğım. 

Kaııunl Mümessili ve Ne~rjyat Di
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son Telgraf Basımevi. 

senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pu1larını venniye mecbul'dUT. 

levazımatı, Beyoğlunda BA
KE:f3. mağazalarında her yer
den müsait şartlar ve ucuz fi
atlarla satılmaktadır. Beyaz 
şya dairemizde haseler, ya-

Mütcrak.im vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellftliye ı·esminden mütevellit tak çarşafları ve yünlü yatak 
belediye nısumu ve müterakim vakıf icaresi ahc:ıya ait olmayıp artbrma 1 iirtülerinin fiatları kıyas ka-
bcdelinden ten7jJ olunur. İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihte is- bU\. etmez derecede ucuzdur-
tanbul dördüncü icra memurluğu odasında işbu il3n ve gô~terilen arttırma ı lar ve rekabetten 3.ridirlcr. 1 
şartnaınesi dairesinde satılacağı ilfı.n olunur. - _ 

- B<rak beni, ben çıkayım di
yorum sana! 

- O'maz, olmaz. Ben sizi hiç 
bir tehlikenin yanına sa!amam. 
Şır tabancanızı lutfetmez misi -
niz? Yine beni mazur görünüz. 

Acem'.ce tabancayı elinden al
dı ve istem.ive istemiye merdi -
venleri çıkmağa baş!adı. Pence
renin hizasına ııelince, yine du
rakladı. 

Miralay aşağıdan bağırdı: 
- Haydi içeriye girsene! 
- Simdi efendim şimdi, biraz 

soluk alayım. 
Polis bir merdiven daha çık -

tı. Sonra kolunu pencereden u
zatarak, tabancasını karanlığa 
çevirdi. Fakat başını kaldırmağı 
hiç te münasip gö.rmüvordu. 

Ayni ses cevap verdi: 
- Çekil oradan diyorum sana. 

yoksa ate~ ederim. 
Polis memuru pek hakim ola

madığı bir sesle cevap verdi: 
- Kosdon, en nihayet yakalan 

dın. Biraz sükunet bul ve elle
rini yukarıya kaldır. Sizin için 
yapılacak başka şey yoktur. 

Yine ihtiyatl;ı. başını hiç yuka· 

rıya kaldırmıyordu. Birkaç sani 
ye acayip bir sükUn hasıl oldu. 
Sonra bir ses hayretle sordu: 

- Kosdon mu? Kosdon mu de 
diniz? 

Miralay tekrar aşağıdan bağır
dı: 

- Canım, hala ne duruyorsun? 
Girsene içeriye! 

Memur bir merdiven daha çık
tı ve ayni ses sordu: 

- Kimsiniz siz? 
- Ben polisim. Beni başka 

kim zannediyordunuz? 
Yukarıdan bir kahkaha duyul 

du: 
- Polis mi? Hah, hah, hah! 

Ben de seni Kosdon zannediyor
dum. 
Şimdi artık merdivenin. tam 

ıbaşına gelmiş olan polis memuru, 
bu sefer pencereden içeriye gir
di. 

- Elektrik düğmesini açınız. 
İyi ki, taliiıtlz varmış. Biz tamam 
zamanında yetiı;tik. Siz Rikardo 
değil misiniz? 
Aşağıda avluda miralay kı • 

yametler koparmakta devam edi 
yordu: 

- Hay Allah bel8.sını versın. 
Öyle ise Kosdon nereye kaçtı? 
Yukarıda geni~ bir nefes almış 

olan memur Rivet: 
- Bilmem, dedi, herhalde he

rlii elimizden kaçırdık. 
P ijamasile ayakta duran Ri -

kardoya bakıyor, tepesinden tır
nağına kadar titriyordu. 

- Hani tabancanız vardı, ne 
oldu? 

Delikanlı sinirli sinirli güldü: 
- Tabanca mı. Bin tabanca 

taşımam. Fakat Kosdon JiU mer 
divenleri tırmandı, durtlu, avlu
yu gözden geçirdi. Kosdon'un ha 
kikaten gittiğiıı.e kani misiniz? 

Bu sefer polis memuru sordu: 
- Hakikaten siz Ko don'u gör 

dünüz mü? 
Rikardo menfi suret•e ba§mı 

salladı. 

- Görmedim, dedi, yalnız ışit 
tim. 

- Peki, bu adamın Kosdon 
olduğunu nereden biliyorsunuz? 

Rikardo korkudaı sesini alçal
tarak: 

fArk 

SABAllA1TİN ( lİlkıiclar) 

- Benoe en cıisel lı:adın 35 yqm· 
dadır. Ondan daha rene olan veya ... 
but ihtiyar olanın mini.sa yoktur. 

YUSUF (YeşUköy) 
- Bence 25 yaşmı reçmlş olan bir 

.lı:adın solmuş bir concaya beıu:er. 

lltlSEYİN (hmll) 

- Gilıel kadın 25 yqındadır. Bun· 
dan evvelki yqtaldler liizel değildir. 
Yqlandıkça claba eüxelleşlr. 

EVVELKİ GÜNKÜ 
BULMACAl\llZIN HALLİ 

1 2 s ' 6 & 7 1' y 10 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Bir büyük yük. 2 - Bir nota • 

Cabuk. 3 - Notada bir .,.._ t - U
zuv. 5 - Bjr lslm. 6 - Bir nebat, Ka
radeniz mıntaka.Ynda "-ardır. 7 -
1\-li.nıl.sız - Gürültü. 8 - Sf's vf'rme. 
9 - Rakam. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
ı - Beyaz - Zaman. 2 - Kuzula· 

rın :vaphfJ. 3 - GenhtJlll: - Evet. 4 -
Meşhur bir Turk. 5 - K.ıl'alardan 
birJ. 8 - Blr uzvum. '1 - BüyUkler. 
!1- Sevslll • Blndlstaııda bir şehir. 

ıo - Baştaki büyük servet. 

TAKViM ve HAV' 

7 EYLÜL 1939 
PER EMBE 

9 Ull('U ay Grin: 30 Alus!u!'ıı: ?5 

Arabı: 1358 tlızır: 1'!51 

R<"ep: ıs Rumi: 1355 

Günf' : a30 Akşam: 18.33 
Ö(le: 12.l'? Yal!ı: ~0.07 

İkindi: 15.49 İm ak: 3.49 

IIAVA VAZİYETİ _t 

Dun İstaııbuld.ı lı•lo·a iti. buluUll 
l'f'C'mbtlr. RU7aar imali ljarkidtn cw
niyede 6 .. B metre hızla f" mi ·tir. :i.a,
at 14 te hava tazyikı ıoı'.?.1 rnUibat 
tdi. Sühuneı en yiJkıo;ell U.'1 .,,. eıa 
dquk 13,4 anllsral olarak ka1 ~tdil-


