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ATATÜRK'ÜN 
==SON GÜNLERi 

Yazan : Rahmi Yağız Tefrika: 26 

Atatürk Başvekilin Maruzat Ve fzahabnı 
Hazla Takip Etti, Bazı Direktifler Verdi 
Bu miinascbetle Ebedi Şef, Baş 

vekil ile dieer '{ek.iller saraya gel 
dikleri 29 Ağustosta yatakta bu
lunuyor, Baivekili böylece isti
rahat halinde huzuruna kabul 
ediyordu. Müteaddit defalar tek 
rarladığ'ımız veçhile Ebedi $ef 
hayat~nın son günlerine, e
becıiycte intikal ettiği günden 
bir 2ün evvel komanın başlıya
cağı dakikaya kadar kendini 
kaYbelrnedıkçe devlet işleri ile 
me~•ul olmaktan bir an geri kal 
nuyordu. 

Atatürk, büyük bir feragat nü
munesi teşkil eden bu meşguli
yeti de doktorların ısrar halin
deki istirhamlarına rağmen bir 
türlü terl;.etıniyor, bırakmak is
temiyordu. 

Bawekil iki saat kadar Atatür 
kür: "'~'urunda kaldı, Ebedi Şe
fin mane\Taya ait beklediği iza
hatı, Tunçelli vilayetindeki üm
ran ve medeni inkişafı birer bi
rer arzetti. 

Havc.iarpaşadan Acar motörile 
saraya gelh'ken Başvekil kendi
~ını karşıJıyanlar arasında bulu
nan gazetecileri de motöre al -
nr ııs, D"lınabahçeye kadar sü -
en Yol ' k bey · ctu u sırasında onlara 

. an~tta bulu 
nın bilha. nm~ heyanalı-
~~kaı•Ninssta artık şarkta toplu 

amamen menedildi"i
nı, ordunun bu son maııevr gl 
de kıyı bucakta şaki ve ser":~r~ 
d0:erın .tamamen ele geçirildik
leı mı bıldır mi~. ertesi günü bu 
;nesut. r:etke İstanbul rriatbuatı
ıın bırıncı sayfalarında büyük 

llarf1er ·· l «: gosterilen başlıklar al-
ında halka müjdelenmişti. 

A!atürk, Başvekilin maruzat 
, . ., ·zahatmı hazla takip ediyor
du Memleketi devamlı inkılap
larla (·n kötü vaziyetten en iyi 
rlururna cıkaran Ebedi Şef, Der
•1m meselesini en sonraya bırak 
nı ~. fakat nihayet ocayı da ver
rıi(ı dır;kıiHe~. aldığı tedbirler 
" mem eketin diğer medeni kı-

ltalanıı.n seviyesine doln->• biri-
eı·t · · ,,. -

en e kavu:;turrnuştu. 
. Ba.ı ekil manevraları ve Şark 

\ '."'Y(» lerinden Tuncelide gör -
duğu faaliyeti ve Ebedi Sefin di 
tektifJeıii~ hareket C'derek bu fa 

a :yelın artırılması i~in verdiği 1 
e.rnırlerı tie arzettıkten sonra Ata 
turk(ı, o glinlerde derin bir ala
ka ile takip ettiği Ha ay mese -
lesı etrafında da kendisine dü
şen ızahatı arzetti. Bu mevzu
dakı hadiselerin sivasi inkişafı 
hakkında izahatı Hariciye Veki
lıne b:raktı. Halayın Millet Mec
lisi 2 Eyliılde ilk içtimaını yapa
caktı. Bu içtimada devlet reisi 
il<ı bu yeni ve Türk memleketin 
üç vekilin in ve Meclis Reisin in 
seçim'eri de yapılacaktı. Ebedi 
Şefin direktiflerile ve Cümhuri
yet Türkiyesinin siyasi teşebbüs 
!erile Hatay intihabatının doğru 
cereyan edişi buradaki mebusla
rın ekseriyeti.n.i Türk olarak te
z~hür ve tebarüz ettirmiş, şim
dı devlet reisi seçiminde de Tür 
~iye hükılmetinin tasvip edece
ıı;ı zevatın seçilmesi işi kalmış
tı. 

Eb"di Şef Hariciye VekiUn -
den bu mevzu etrafında izahat al 
d~·ktan sonra arzız41!dilen netice
nın de l<;cellisi için icap eden ye 
ııı sıyası dırektiflerle Hariciye 
Vekilinin bu husustaki mesai ve 
cephesini tayin. ve ~bit etmiş 
olurnr, faallyetm dığer safha • 

!arını ayni <;erçeve içerisinde Ha 
ricive Vekilinin başarış kudre
tine b1rakıyordu. Dahiliye ve 
Milli Müdafaa Vekilleri de kendi 
mesuliyet uhdelerine düşen iza 
ha ı arzettiklen sonra huzurdan 
çıktılar. Ebed! Şefi istjrahate 
terkederek saraydan ayrıldılar. 
Başvekilin 30 Ağustos zafer 

bayramında İııtanbulda bulunıı
şu ve bu yıllı kutlama merasimi
nin fevkalade oluşu kendisinin 
bu merasime iştirakini hazırlı
yan sebeplerden birisiydi. Bina
enaleyh, saraydan ayrıldıktan 
sonra kendi köı;künde istirahat 
ederek yol v;orgunluğynu gide
ren Başvekil ertesi günkü ya -
pılacak merasime hazırlanıyor -
du. 

30 Ağuslos 1938, zafer bayra
mının 15 inci yıldönümü olduğu 
ve Başvekilin de iştirak ettiği, 
bilhassa bu zaferin mebdei Ata
türkün de İstanbulda bulundıı
ğu cihetle hakikaten o zamana 
kadar yapılanlardan çok fevtka
lade oldu. 

!Bayazıtta yapılan merasim ge 
cisine tam bir piyade fırkası, 
bir topçu alayı, bir motörlü t<op 
çu taburu. ta'"'are dafi taburun 
dan bir batarya, motörlü kıta -
!ar, merasime iştirak eden tay
yare filolarile çok )<alabalık ve 
muntazam bir kuvvetle başlandı. 

Bayazıttaki tribünde merasim 
amiri İstarubul Komutanı ile bir
likti! Başvekil, Dahiliye, Harici
ye, Milli Müdafaa, Adliy;e ve İk
tıs11t Vekilleri de yer almışlıır, 
yine İstanbulda bulunan mebus
ların hemen hepsi silindir şapka 
ve jaket atay ile kendilerine se
çilen mahalle yerleşmişlerdi. 

(Arkası var) 

ikinci Bir Radyo 
İstasyonu 

CELAL GENCAY (Falih) 

1 - Baıjka memleketlerde olduiu 
gibi bizde de ikinci bir radyo istas
yonu kurulamaz mı! 

1 - P. T. T. idaresi bu husus
ta etüd yapmaktadır. 

2 - Fatih ile EdJrnekapı arasında
kJ bulvarin asfaltı ne ı:aman blt.ecek
Ur?. 

2 - Yeni :rollarm hepsini bele

diye bir milyon 50 bin liraya. müte

ahhide ihale ediyordu. Talip zuhur 
etmedi. Müddet. on beş ı-üu uzadı. 

Herhalde yakında 1.anıamlanacakbr. 

Tarsus İş Bankası kar!Jıstnda dava 
vekili izzet Güneroilu Tu.rr11da: 

- Gönderdiilniz blhnece1ere te -
şekkür ederiz. 

ESKİŞEHİRDE nı. KESKİNTAŞ: 
- Fotoğraf tahWine resJm gönder-

dim. Henüz cazetede bir şey l"Öl'me
dlm?. 

- Kıymetli okuyucumuzun gelen 
fotofrafları cünü gününe sıraya kon
duiuna ve ona göre tahlil yapıldıtı 

na emin olmasını dileriz. 

ESKİŞEHİR MERKEZ 5 İNCİ BÖL-
GE KATİBİ REŞAT GtlLER: 

1 - Köy kitlpleri kalkacak nıı? 
l - Henüz bu hususta verilmiş bi.r 

karar olmadlhnı öfrendlk. 

MUSTAFA NİHAT (Edirne) 
- Bence kadın 15 yaşında ~iiul

dlr. Ondan sonra.sı artık ibtiyarlııml,!J 

-ılır. 

/.IAZRETJ 

MUHAMMET 
Yazan: Ziya Şakir 
Burun üzerine, Ömer derhal 

kı ''""H ku andı. Resulü Ekre -
nıü bulundugu yeri öğrenmek 
ıç:n okaklarda dolaşmaya baş
ladı 

B ı &ırada, (Beni Zülııe) kabi
lesıoıd n (Abdullah oğlu Naimle 
rast. :;eldi. N&im~ Ömerin çebre
sıncı~K mütehcvvirane ifadeden 
şüpl.elendi. 

-:- Ya ... Ömer'. .. Seni, pek öf
k.,lı goruyorum. BöYl<ı nereye 
gidi:torsun?. · ı 

Dedi. 
Ömer, pervasızea; 

. - Halkı, eba ve ecdadının di 
~lll~en döndüren (Muhammed)! 
oldtırmıye gidiyorum. 

Diye. cevap verdi. 
. B~ cevap, Naimi,n üzerinde 

Tefrika: 24 
Bü.ylik bir feliiketin önünü al -
ınak için. yumuşak bir tavır ta
kınarak: 

- Ya Ömer! ... Öyle zannedi _ 
yorum kı, bu işte muvaffak ola
mazsın. Cünkü, Müslümanlar 

(Mubammed)in etrafında öyl~ 
sıkı bır halka çevirmişler ki, <>
nu yarıp geçmek, k"lay değil... 
Farzedelim ki. buna muvaffak ol 
dun ... Ve (Muhammed) i öldüre 
bildin .. Beni Haşim.in ve, Abdül
muttalip oğuilarının elinden na 
sıl kurtulabileceksin. 

.pedi. 
Ömer, hu sözler karşısında, bir 

an duraladı, Dik dik, Nainıin 
yüzüne baktı. Soraa, birdenbire 
onun yakasından tutarak: 

- Söyle .. Yoksa, sen de (Mu-

İKDAM 
- ---

[=s=o=N==H=A=e=E=R=L=E=R~I AACC~c;NDi~rın 
Almanyaya Karşı Açılan İktısat IAlmanyada 

Harbi İnkişaf Ediyor Tevkif Edilenler 

Alman Sahillerinin Ablukası Ve Alman Ticaret Ge· 
milerinin İmhası Bütün Münakalatı Kesmeye Kafi 
Paris 7 (A.~) - İyi maliımat 

almakta olan ınahafil, halihazır 
da muhasema~ın yalnız karada, 
denizde ve havada değil, ayni za 
manda iktısadi sahada da başla
ıruş olduğunu yazmakta ve Lon
dra'da Almanla'ya karşı iktisa
iii harbi idari edecek bir teşki -
lat vücuda getirilmiş olması hak 
kında mutalealar serdetmektedir
ler. Fransa ile İngi'ltere'nin bu 
sahada alacağı ted·birleri birlik
te tanzim edebilmeleri için bu 
teşkilat ile Fransız makamatı a
rasında irtibat tesis edilmiştir. 
Herşeyden evvel Almanya'nın 

harbi idare için zaruri olan ipti
dai maddeler tedariki işini felce 
uğratmak ıı:ıevzuubahistir. 
Diğer taraftan Almanya'nın 

iktısadi vaziyeti, çok naziktir. 

Son aylar zarfında mahrukatın 
sanayi işllrini temine kafi olma
dığı görülmüştür. Harp, bu kifa
yetsizliği arttı.rnıaktan hali !<al
mıyacaktır. Demiryolları malze
mesi de. resmi Alınan raporları
na nazaran noksandır. 

İngiliz - Fransıı donanma"' -
nın ezici faikiyeti, sahillerin ha
kiki surette ahluka edilmesin<! 
medar olacaktır. Birçok Alman 
gemileri batırill.mıştır. 
Almanya'nın iktısadi istikl.Hi

ni mümkün mertebe temin et -
mek için otarşik bir sivaset taki
bi derpiş edilın4 idi. Fı:!.at da
ha harbin ilk günlerinden itiba
ren halkın birtakım ciddi tekay
yüdata tabi tutulmasına lüzum 
görülmüştür. 

Hükumetin Resmi Tebliği 
(Baş tarafı l inci sayfada) 

U olmut ve depolara. alınmaya. bat· 
lanmıııbr. Tiirk kö7lösiinün Sonba
har plışma devri &'elınlşt!r. Her ta
rafta y&tınurlar yafmaktadll'. Derhal 
nadasa baıılanma.k ve klf ekimini lıu 
seneden eok daha dyade mikdara çı .. 
karacak şekilde oevttıi eklm yapmak, 
vatalWJlU:m en yüksek ''e en mühlm 
menfaatlerinden biri oldufunu hal
kımıı:m bilmesi Jizmıdır. Bütün dev
let dalrelerlnJn ve bilhassa köye ka· 
dar teşkilih uzanan resmi müessese
lerin, her nevi mahsulün gelecek se
ne daha çok olmasında köylü vatan
daşın ue kadar müessir olacağını ken
dllet'ine köy köy, mahalle mahalle 

dolaşarak anlatması için emir ·veril
miştir. Her münevver Türkün de bu 
mühim fikri yaymakta ve anlatmakta 
bükümete yardım etmesini rica. ede
rim. 

Uükllmet, bu senl' mahsulünün ih

racının men'ine rağmen, ne fiyatıarl 
düşürmek l'e ne de her sene oldu
ğundan dalla az a.lma.k kararmdadLr. 

Dünya vaziyetinin daha ne şekiller a
lacağını bUmlyonız. Bunun için mah
süllerimlı;ln gelecek sene bu senekin
den daha çok olmasını memleketimi
zin yüksek menfaatı iktizaswdan gö
rüyoruz. Alil.kadar devlet daireleri ve 
teşekkülleri mümkün ve c1inde ola.o 
bütün yardımları ve kolaylıkları gös
termek mec:buriyrtbıde ve kararın

dadır. 

Bir mesele daha var: 
Balkın hayati ve sıhhi ih liyaııları 

icln li'l.nn olan lliçlard& da bası ib

tlkiirlara teşebbüs edilmek isteulldi
tlnt duyuyoruz. Bu hareket, bi1'u
mum ec<ıa dePOlll.rına ve eC2abanele
re el konularak bu işin devletle.ştiril
nıeslnJ teshil edecek bir başlangıç o
labilir. atikadarlara bunu ha.tırda 

tutarak normal 7oldan ve kirdan ay
rılmamalarını tavsiye ederim. Mub· 

terem balkunızdan da kendi lhtiy.acı 

olan lıir ilaçtan elli şişeyi blr defada 
istemek ribi teşebbüslerde bulunma
ınatannı rica ederim. 

Bütün bu hahah hulisa edecek o
lursak: 

Baı:ı ithal mallarından, elimizde ol
mıJ'a.n sebeplerle. vukua gelecek ma
kul fiat tere!füünü hilküıneı daima 

CÖ1.:ÖDÜnde \utmakladıT ve tutacaktır. 

Vatandaşın, bunu bilerek yerli malı 
kullanması veya behemehal Jiz1ınsa 

aldanmamak için Uıtiyath olması i
cap eder. YerJi mallarımızda nedret 
ve1a fiyat lettffijü diişünm•k hala
bdtt. Her şeyim:D \'&rdır. Vul1et ge
çen harbi umumide oldutu g-lbi de -
ilidir. Bb: ı-ecen umumi harpten ev .. 

.. ? 
mısın .. 

Diye, bağırdı. 
Naim, hiç tela~ etmedi. Dudak 

larında manalı bir tebessümle: 
- Ya Ömer' ... Beni bırak ... 

Eğer (Muhammed) in dinine 
girenleri arıyorsan. sana, benden 
daha yakın olanları haber vere
yim. 

Dedı. 
Ömer. büyük bir teheı,vürle 

sordu: 
- Onlar, kim? ... 
- Kız kardeşin ile en~ten. 
Ömerin bütün vücudü sarsıl

dı. Na.imin yakasını bıraktı. Kız 
kardeşinin ev>ne doğru koşmıya 
başladı. 

Fakat tesadüf, bu sefer de Ö
merin karşısına (Saad oğlu Vak
kas) ı çıkardı. Saad ile Ömerln 
arasında eskidenberi oldukça 
kuvvetli bir ahbaplık vardı. .. 

Tıpkı Naim gibi, Saad de O
m erin pek sinirli olduğunu an
ladı. Derhal onun önüne geçti: 

- Ya Ömer! ... Bu ne hal? ... 
Böyle nereve gidiyorsun? . 

Dedi. 

vel daima ve o harp&eı, sonra birkaç 
sene büyük şehirlerimizde ccnebJ u
nu yerdik. Halbuki, son senelerde 
buiday dahil olarak her nevi l'tda 

maddeleri ibra-: memleketlerinden ol
aak. Gerek tstlhsal, «erek jma.li.t. ve 
gerelcse müııakalıit balnmından her 
sa.hada thtlyaçbı.rllUl%nt hemen bü
tün hayati olanlarını temin etmek 
tmki.n alhna. alınmıştır. Hiçbir ihti

mal kar!!ısuıda halk.ımuın iaşesi için 
endişeye ınahal yoktur. Bundan ma:

ada bütün bu işleri iyi t~kilJi.Ua.n -
dırmak ve iyi kontrol etmek için llü
kii:met tedblrJer almışhr ve almakta 
devam edecektir. Bu•lll•, hephnize 
döşen vazife büküm.etle ve istikbal
den eınin olarak çahıtmakbr. 

---000---

Alman Orduları 
Polonyada ilerliyor ı 

(Baş taralı 1 inci s•ylada) 
üzerinde buluna.o Orany şehrine yan
gın bombaları atmışlar ve yalnız Po
lonya ara.-ılsinde deiU~ Lltvanyad.a 
da baın hasara sebep olmu.şlardır, 

SLOVAK ORDUSUNUN JIARP 
RAPORU 

Slovak ordusu kumandanhtlnut 
ha.rp raPOruua göre Slovak kıtaatı 

Tatra'nın şimali şarki mıntaka.suıda 

Polonya ordusunun cenahlarına ınu -
varfakiyetU blr taarruzda bulunmuş· 

tnr. Düşman çe.kilmeie mecbur ol • 
muş ve bu suretle Alman kıtaahuın 
ilt;rlemesi kol:ıylaştırllmışhr. Hare -
kA.t devam clmektedtr. 

Polonya tayyareleri Presof ve Slo
vak.yanın ŞILrkındakl diğer şehirler Ü· 

zerinde uçmağa teşebbüs e\mişlf'rse: 

de Slovakya topraklarm.1 bombardı -

man etn1efe vakit bulamadan hava 
bataryaları ve avcı tayyarelerimiz 
tarafından geri at.Llınışlardır. 

AL!IIA..'11 KARARGAHININ 1.'EBLİGİ 

Berllıı, 7 (A.A.) - Ordu Başka -

mandanlıfı, Koridorda imha edile11 
kıtaat arasında bir de süvari Livası 

bulunduğunu bildirmektedir. Lehli
leriıı fevkalade bir kahr:uıuı.nhkta 
dövüştükleri ve AJman askerlerinin 
bunların cesaretini hayranlıkla takdir 
etmiş olduklarJ iJive edilmektedir. 

Umumi karargatun ııeşI"ettiii ra· 
ilamlara ı-öre şhndiye kadar poloo7a 
harbinde 25 bin esir, 126 top ve bir 
çok tank ve zırbh otomobtt e1e re
oirilm lştfr. 

kısaca cevap verdi: 
- (Muhammtldl i öldürmi.ve 

gidiyorum. 
Saad, derhal Ömerin öniine 

kollarını gerdi: 
- Hayır, Ömer ... Sen, bu fena 

lığı yapacak bir adam değilsin. 
Öfkene mağlüp olma. Ger; dün. 

Diye, Ömeri fikrinden vazge
çirmek is.tedi. 
Fakaı Ömerin gözleri o kadar 

kararmıştı ki, Saadın bu sözlerin 
den büsb , ün öfkdendi. 

- Meğcı siz, nekadar çoğal
mışsınız. Bar.i .evvela birer birer 
sizi öldüre.vim de, s~ra sonra 
(Muhammed) e gelsiıı. 

Dedi. Ve kılıcını çekerek Saa
dın üzerine hücum etmek istedi. 

Saad, derhal Ömerin bilegine 
sarıldı: 

- Müslüman olmuş diye, önü
ne gel~nı öldürmiye ne hakkın 
var. Eğer bütün müslümanları 
öldürmek istiyorsan, git, evve
ıa kız kardeş.ind.,n basla. 

Dive bağırdı. 
Ömer. duraladı. Doğru bir iş 

yapmadıgını anladı. Kılıcını kı-
s k sormaya başladı: 

Çoğaldı 
Amslerdam, 7 (A.A.) - Alman1&• 

da yabancı radyo haberlerJ dinledik ... 
teri için tevkif edilenJerin adedi art ... 
maktadır. 

Dertmund'da çıkan Rote Erde İS· 
mlndeki na•l puteoi Bönde'de bir
kaç kişinin bir Y&hudl nlnde :yaban,, 
cı bir ;postayı dinlerke.n tevkif edil· 
diklerini Y&ZQ'Ol'. 

Bunun üzerine polis l!'ahudi evle
rindeki bü1ün makineleri musadere 
etmiştir. 

---<>·oo---

A 1 m an Tayyareleri 
Londraya Hücum Etti 

{Bas tarafı 1 inci sayfada) 
Londra, 7 (A .. A.) - İngili-ı istilı

barat nezaretfuin bildirdiğine göre, 
Yugoslavya hukümeti umumi sefer -
berllk :rapmata kanr vermiş ve bu 
kararı merhalelerle tatbik etmek için 

Harbiy~ Na-zırıoa icap eden salihl-

7eUeri karar aliına almıştır. 
Yugoslavya ordusunun mevcudu 

bucün yarun nıibona yakla.ş.nmk.ta.

dır. Hatırlarda oldutu Ü'lt>re Yugos -
lavya da bitarfhtını beyan etmiştir. 

Londra, 7 ( . .\.A.) - İng-illz aske
ri tayyarelerinin Almanyauııı Vil -
helnıshavcn v~ Kiel kanalı dt>nfı: üs .. 
lerine k.ırşı yaphklıırı ve muvaffııki
yeUe neticelenru taarruz hakkında 

ştnıd6 oldukça tafsili.Uı malıimat ver· 
mek inıkiını h;i.~ıl olmuştur. 

Hal'anın musait olmam•sına rıı.i -
men, taarruz en büyük bir ... iddt"t \'t" 

cilr'eUe apılmı,h.r. 

Tayyareler deniz ll<tlt>riue yakla • 
şırken hedeflerine muh:ıkl\ak suret -
te \•ara bilmek icin alçaktan ut nıuslar.ı 

dır. İlk hücum ak-;amleyin ınrndire· 
iin birkaç mil dıııt"u<ilunda dt"mirlemk 
olan bir Cep t.ırhhsına yapılmıştır. 

Boınbardım:ın tayyarell'ri 1ırhlının 

üstüne inmi.11ler ve atır boınha.larla 

doğrudan doA:ruya 7ırhhya i.sabt>tler 

vuku bulmu. tur.. ı 
, Genıiler \·e. kara bataryaları ~iddl·ı.

h ateşe devam etınbjle.r ve lng-Hiı 

bombardıman tayyarelerine a:rın za
manda diisman muharebe tayyareltri 
de hücunı eylt•mi!ll(."rd.ir. 

Bomba İ"labct eden genıi Alnııııı fi

losunun en 1nühim C"t"milerindt"n biri 
idi. 

Çemberlayn 
Harp Vaziyetini 
Anlattı 

(Baş tarafı 1 inci sayf•da) 
Cep kruva-ıöründen birine en az iki 
isabet vaki olmw;tur. Bu hücumların 
hedefi olan lrilhelmshaven'de ve Kiel 

k&naluun methallndeki Almaft. filo

su üsJerlnin AJmaııyad.a en iyi mü

dafaa edilen noktalar olduiu anla -
şılıyor. Baskm eıınasmda .ı-özle et
rafın g-örülmesine şidde.Ue mi.ni olan 
bir fırtına ve yağmur vardı. 

KONT CİANO - PERSİ LORES 
MÜLAKATI 

Roma, '1 (A.A.) - Kout Ciano, dün 
İnciliz büyük elçisl Sir Persi Lorcn't 
k.abuJ etmişlir. Mahte.lif mahfellerde 

b11 ı-örüşnıe hat.kında tam bir ketu
miyet muhafau edilmektedir. 

JAPONYı\.NIN BİTARAFLIGI 
Londra 'nm cliplomasi mehafllinde 

öi;renildtğlue ı-öre, japon hü.kümetl, 
şimdik..i ilıtilifta bJta.raf' olduiunu in
rfllere hükômetlne bildirmiştir. 

- Kız kardeşimin Müslüman 
olduğunu iyi biliyor musun. 

- Evet. 
- B~n. onun Müslüman "ldu-

ğunu neden anlıyabilirim?. 
- Kolay ... Onun evine git. Bir 

tavuk kes. O kestiğin tavuğu, 
gözünün önünde pisirip yemesi
ni emret. Göreceksin ki, ne kız 
karde~in \'e ne de enişten, bu 
emri dınlemıyecekler .. Sana is
yan edeceklerdir. 

Ömer, artık daha fazla dinle
mek istemedi. Öfkeden çıldıra -
cak bir hale geldı. Adeta koşar
casına bir sliratle. Hemşiresi 
Fatmanın evine gitti. Hiqbir şey 
sormadan ve solutmadan, hem 
F<1tmayı ve hem eniştesi' (Said)i 
birer kılıG darbesile yere SPre -

cekti. 
Fakat... Tam kapıyı çalaiağı za 

man, içeriden mührjk bir ses işit 
ti. Büvük bir imanın vecit ve he 
yecanİarile tıtriyen bu ses: 

- (Taha, maem:elna, aleykel 
kurane liteşkii...) 

Diye, perde perde yükseliyor_ 
Evin derin süküneti içinde, ulvi 
akısler husule ll"tirjyordu. 

Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 25 

Müslüman Dini Bunların Elinde Ve 
Di~inde Sadece Bir Vasıtadan ibaretti 

Maksat ta •Neşri dıni mübini 
is'./i.m. değil, yağma, çapul, ta-
18ill .. idi. 

Dinin ismi gibi cismi de artık 
çoktan unutulmuştu. Esasen ku
ran ahkamını adamakıllı hazme
demiyen cahfüyet devri ahfat ve 
evladı bu devirde olduğu gibi 
bundan sonraki devirlerde de 
hep !(endi ihtiraslaırına din ka -
nunlarını alet ettiler. 
Eğer Hazreti Muhammed ebe

di uykw;undan başını kaldırıp 
ta btr din ve bir kitap verdıği 
Arap dünyasına bakını;; olsay -
dı bu dünyanın sefil serserileri 
elinde Allah kitabının ne iğrenç 
ve tü.vJer urpertici vah-;etleıe a
let edıldiğinı görur. cahil·,:et 
devrinin bile çerçevesi içine gır
memiş ahliıksızlıklar kar:;ıoıı,da 
muhakkak bu ~-öl oeı-.erilerme 
böyle vü~sek ahlaklı bır din e
sasını ıe\'Ji ettığine hin deı(il, 
bin kere bin defa nadim olurdu. 

Din, nıüslümaıı dint bunların 
ellerinde ve dillerinde sadece 
hayvancasına olan hırslarını ko 
laylaştıracak ,·asıladan baska bır 
şe\' değildi. · 

Nitekim onlar, Türk malları
nı yağma'amak hırsı il€ namaz
larının vakitlerini ti c unuttu -
lar. Çlinkü çapul, onlar için en 
büyük ibadetti. 

Talkan halkinı tamamen kı -
lıçtan t?<'çirdikten sonra o c11•ar 
da Farvap - Bellı ve ha\'alisini 
de dehşete boğdıriar. 

Ne~·zek, Talkar:dan kaçmış, a
razisi .:;arp, ~·alları gcçn \·ermı
~·eıı tehlike'ı b:r ,·ere çekılmi:;tı. 
Bu yerın ismi Buğlandı. 

Kutevbe'nın bütün ~ayreti 
boşa çıkL Sevkettıifı ordular 
sarp geçitlerde pw;u kurmuş az 
miktardaki Nevzek askerlerı e
linde birer birer telef ediliyor -
lardı. 

Eri\ ~n Arap askerleri yeriııe 
sevk-ed ı len •a:·ıe wı K.u\·\'etleri 
tse avni iı.kibne uğruı·orlar, hat 
ta bazılarının ne olduk.acına da
ır haber bile aiwamıyordu. 

Vahsi zaıerin'n otagını her ta
rafta ı·e her yerde kurmuş olan 
bu. Arap serd"n ~te burada. e
lmdeki muazzam ordu ile beraber 
bu yede bir avuc Türk kahra -
1nanı kıtr~.:.sında ;iciz kaln11.şt1. .. 
Ku•eı be hıddetteıı kuduru -

yordu. 
Vaksı kurtlar gibi etrafa sal -

dırıyordu. 

Ne oıur!ja olsu ... ne pahasına 
olursa o;sun Ne.\·zck'i ele geçır 
ınelerini em.redi\·ordu. 

Hattıi kırı'an gururunun acı
sını çıkarmak 'çin Türk hakanı
nı yakala» p satı salim getirene 
bütün servetini bile bağ"ışlıyaca
gını \•adediyordu. 

Fakat bunların hıcbirı fayda 
\'ermedi. . · 

N-eyzek, uzun zaınandar:beri 
Ma\'erayinnehirde akıtılan Ti.ırk 
kanının intikamını almak istı -
yen bir azim ı·e kahramanlıkla 
Arap serdarına kara günler ya
şatmakta deı-am ediyordu. 

Harp ile bu Türk kahramanı
nı mağlup edemiyeceğir.i anlı -
yan Kuteybe işi hileye vurdu. 

Harpte hile. her devirde ve da 
ima meşru ve makbul olabilir. 
Fakat Kuleybe'nin başyurduğu 
hile meşru ve makbul olan bir 
harp hilesi değil, bir ahlaksızlık, 
bir namussuzluktu. 

Kuteybenin maiyetinde, kur -
nazlığı ile meshur ,Mehmet bin 
Sellin Nasihi. isminde bıri var
dı. Onu yanına çağırdı. 

- Nevzek'e git, haber ver, de
di, e~r sağ salim leslim olursa 

Ömer. işittiği kelimelerin be
Iağati ve o kelim.elerin ihtiı•a et
tiği mananın azameti karşısında 
biran kendini keybetti. Omuzu
nu kapı_va dayıyarak, yenı nazı! 
olan bu ayeti, sonuna kadar din
ledi. Ve dinledikçe hiddetı, ateşe 
atılmış bir kar gibi eridi. 

Ses kesildikten sonra; Ömer 
kendisini toparladı. Kapıyı çal
dı. 

Fatma. din kardesler.inden bi
rinin geldiğini zannederek be:;a
şetle kapıyı açtı. Fakat karşısın 
da kardeşi Ömeri görür görmez 
şaşaladı. Onı,ı. kapıda bırakarak 
süratle ~ri daldı. Zevci Saide: 

- Ömer geldi. Sen onu biraz 
oyala. 

Dive, mırıldandı. Ve. yeni na
zil olan bu ayeti. kendileri_ne 
öITT-etmek için gelmiş olan (Irs 
oülu Habbab) ile, onun okuduii;u 
llyet suretini bir perdenin arka
sına sakladı . 

Fakat o, bu işi görüncıye ka
dar Ömer ioeri girmişti. Daha 
h!ıffi bir tehevvür bakiyesi gö -
rülen gömerini etrafta gezdire-

kendisini affederız. Kılına hata 
gelmez. 

- Peki amma ... Sözlerime a
caba inanır mı? 

- İna~ır ... Türkler, Arapların 
din namına verdikleri sözde dur 
duklarını zannederler. Onlar bi
zi Kurandan. Kurandaki ahkam
dan dışarı çıkmaz zannederler. 
Bunun içindir ki, Neyzek inanır 
ve bu •~vede onun h<ım kendisı
ni hem de çoluğunu çocuğunu ve 
maıyetini beraber belki alıp bu
raya getirebilirsın ... 

- Sonra? 
- 3onrast .. Hepsi buraya gel 

dileten sonra bellı olur, · 
. Mehm<ıt bın Selim, Kuteybe

nın aman verdiğini ve teslım ol 
duğu_ takdirde hiçbir şey yapılmı 
yıı.cagını elçi sıfatile giderek 
Ne.vzek'e haber \'erd . 

Nevzek'in bu esnada \."azi\·eti 
oozulmağa başlamıştı. Bulunduk 
!arı rer sarp, daglık ve kayalık 
olduğu i<;iıı Arap askerleri vakıa 
burasını hücum ile zapledemez
lerdi. Fakat kendileri de iki ay
danberi burada adeta mahsur kat 
mışlardı. 

Bıraz ~aman daha geçerse aç
lilc ba;;gosterecektı. Bu düşünce 
ve Kuteybe'nin din, Kuran ııii -
mına verdiğ'i amana ıtimat, Ney
zek'i teslım olmağa cazı kıldı. 

Ailesi efradı ile beylerini ya
nına aldı. 

. Ve elçi olarak gelen Mehmet 
bın Selim ıle becaber Kutevbe
nin karar.galı 7 n yolunu tuttu. 

.. Kute~be ~in ncimına verdiği 
soze Turk hakanının itimat ede
cegıni ve derhal tes"ım olacağı
nı çok kun•etle bilivordu 

Kurnaz herıf, uzun ~üddet 
Türklerle çarpışma ne• icesı has
?:.ının ~üzel huylarinın hepsini 
ogrennıi~ti. 

Bu itıbarla Mehmet bin Se -
lun ı ı·olladıktan sonra karar -
gahında Nerzek'i kabul için ha
zırlıklaı·a ba:;.'ladı. 

Bu kabul lıazır'ığı e idi tah
min edersiniz? 

Derhal, karargıihın en bü.rnk 
çadırlarından birini geni~ bir 
meydana kurdurdu. 

Bu çadırın etrafına hendekler 
açtırdı. Bu hend.,klere yalın kı
lıçlı Arapları doldurdu. ,.e belli 
olmasın dive de hendek!lerin üst
'eı;ni kur~ ot1arla örttürdü. 

Tertibat tamamdı .. 
G<irülüvor ki, herif, din namı

na aman \•erdiği halde Türklere 
ne yaman bir pusu kuruyordu. 

Mehmet bin Selimın sözlerine 
itimat ederek çoluğu, cocuğu \'e 
maıyet halkı ili! teslim olmağa 
gelen Türk hakanı Neyzek is'e 
mürai bir :nerasim1e b~ tuzağa 
et~afı ölür,. çemberi ile Ç'~\'ril ~ 
ml{! olan bu çadıra götürüldü .. 

Neyzekin geldiği Arao serda-
rına haber verildi, · 

(.:\rkası var) 

l !ô«ğ«?L«4 I 
Muhtekirler 
Hapishanesi 

Kaç ;-uudür ,fazete.ler, da.ha şimdi
den baı:ı ştylerdt ufak tefek ihli -
ki.r1ar başladıi·nıdan. mobteklrteriu 

şiddetle cezabndırıJnıalanndan bah· 

scd.iyorlar. Ben, harple olsun. sulh· 

ta olsun, mu.hlekir denilen mahhi

k11 zaten ı-ünahını kadar sevmem.. 

Elimden celse, dtiil böyle buhraııh, 

1"erıin vaziyetlerde, halta ortalık !.Üt 

linu.nkrn bi.le ihtiJU.ı· ;rapanlaı·il, es~ 

ki L.tanbulllft meşhur, rahmetli ihti

sap a&·11sı Hüseyin Beyin ı-ö-ıüyle ba
kartm ve meseli iSterim ki ayakka
bıcı, ufak. bir ihtikar mı yaph? lle
men bu herifin ayağ"uıa ~on dertte 
dar bir kundura glydirm .. li, kenrii-.iııi 
bu daplaracık kundura ih· Tenıınuı 

sı('aiındı, tıi. Rıimellkavaiıodan Ku
çükçekmeceye ve oradan tekrar Ka
vaia kadar biç durmadan yöruln1eli, 
hatr bıı ytırüyu.şiı ertesi gun bir t:Ll

ba tekrarlatrnalı ki haddi ,·arsa yi
ne ihtikıira. S&lblD!.. J'\luhtekirler İ<"İll 

şlaıdi aklıma bir tel' dalıa geldi. İ!S· 
tanbulda sa.Ut bıınhra mahsu.., <1sn 
bir .. :1pi<i1ha.oe ... Şayet, bunlarl\1 ic-in
ilen. 3·apitklan cürmün de.re<:e-.iııe 

r•re üç sene, beş se.ne. belki d<· on 
beş sene hapis ~ezası yi;,·culer olursa 
bunları gOli.ıri.ip ıeten harbi uınu -
minin İslanbula en belllbaşh yadt
ıi.rlartndan oliil.n {Bulg-ur pal:ıo;;) a 
lıktnah, ee'Zalarını krnriilrrine orada 
çektirmeli! 

Yeniden burada birer (Pirin<' pa· 
las), (Bakla şato>. (l'terclmek vflli) 
kurmayı şimdldf'n bhayyi.11 edf"nler 
vat" :ıeaba ben..im bu fikrime nf' bu· 

yururlrrı:" 

nsll..>\N C!;Mı\.L K>\YGır,ı 



SAYFA-t 

Fotoğraf tahlilleri 1 

[ize foloğrafınızı gönderiniz 
krm oldugunul.u söyliyelim 

FRESK.O (Tarlabaşı) 

İyi kalpli bir 
cen~. Herkese 
iyilik yapma
sından çok bot· 
!anır. Boş IOb
beltlr. Şalı:adan 

çok hoşlanır. 

Dlklı:al lıusuı 

kavvetlldlr. Ze· 
kidir. Görütii 
lı:uvvetııdlr. Ka
rarlannda IÜ • 
raUidJr. 

M. (İstanbal) 

hı lı:alııli bir 
tip. Herkese 1 -
yfllk yapmak 

ister. Arlı:adaş -

lıi• çok iyidir. 
Hassastır. Gü -

Eel san'atlara is
tidadı vardır. 

Diklral hassası 

kovvellldlr. Ze
lı:idlr. Çalqlı:an

dır. Aslmlı:i.rtlır. 

[ (2t·9:~~\ ı 
Noter Katipleri 

Hakkında 
Okuyucularımudan S. G. yazıyor: 
- Devle! dalrelerloln hepsinde 

terli, tekaüt kanunlan lalblk edil -
dlil balde ~les..r noter lı:illplerl 1-
cın böyle hlr IC7 yoktur. 

Yeni çıkan barem kanununda da
hi bnna lesacltif edemedik. Acaba 
Nnter kıt.tiplerinin lnllı:ball için Ad
liye Veltiloll bir ICl' yapamaz mı? 
Bunu Adliye Vekilinden rica edlyo -
rus. 

S AG L l8' 
Pireler 

Pire, ufalı: bir ha:rnndır. Fakat 
çolı: rahatsa •ıtlll lı:adar lı.astalılı: 

için de telıllkelldlr. Hele veba lı:ıM&
lıiını farelerden insanlara r:eçlreıı pl
relerdlr. Bu mikroplar pirelerin ai
aından •ilcude &11la.nır. 

Pireyi imha etmek için elden relen 
'her teJl yapmak liumd.Jr. Bunun en 
ı:rı eared pirelerin topla olaralı 

bulandutu b&Jı, lı:lllm, pöstelı:I r:lbl 
yerleri naftalin veya aabUDlu su De 
sllmelı:tlr. 

B" rR s A 
ANKARA 

7 .9 . 9 3 9 
Açılq n kap ..... 

t Sterlin 
100 Dolar 

5.3l75 5.35 

100 Frank 3.0. 3.0575 
100 Llrel 
100 lsvıore Fr. 29.84 
100 Florlu 

:lll.9375 

100 Raylşmarlı: 

100 Belz:ı 

ıoo Drüıml 

100 ı.e,·a 

100 Çrk Kronu 
100 Pezeb 
100 Zloti 
100 Penırü 

100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İsveç Fratı111 
100 Ruzle 

ESHAM VE TEHViLAT 
% 5 İkramiyeli 19~ 

- Ondan başkası oTamazdı, de 
di. Ben ilk önce biriısinin avluda 
d- ·...,,tığını işittim. Bu ııeee bura
cıJ n<ibet beklemesi lazım gelen 
J.JI;; oldujiunu zannetmiştim. F a 
kat çok g0<;mt!deıı pencereye bir 
merdiven dayandı. Birisi çıkma
j!a başladı. O esnada ayak sesle
ri i•ittim. Daha sonra ... Hiç ses, 
sada yok. Adeta bayılacak gibi 
o'.muştum. Tam o sırada birisi 
daha merdivenleri çıkmağa baş
ladı. Ben siz oldugunuzu nere -
den bileyim? Doğrusu çok kork
muştum. Beni bu ııece neden hi
mayes:z ve muhafazasız bıraktık 
}arım bir türlü anlıyamıyorum. 
Yarın polis komiserine şikayet
te bulun;:ıcağım. 

- Bilaki>ı miralaya ve bana 

iKDAM 8 - t:YLÜL 1939 

Saltaııahmet 5 inci S. B. llilılıııll -

ilndeu: 

Bülıüm Bııliası: 

Nişantaşında Eski Feyziye Adalar Sulh Hukuk Mablı:emesi j ~' ~ı 
Satıcı; I\femurJufondan: • • 

938128 ı ~ . 
Naile tuafmdıın Göztepede Çakıl 

sokaluıcla iZ No. da l\lulı:lm ofla 

Ba:rra aleyhine açmıf olduilı nafalı:a 

davasında: Dava larlhlnden itibaren 

ayda 6 allı lira nafakanın karar al -

tına alındılı ve bu hülunünde ilin 

tarlhlndeu itibaren bir hafta sarfında 

lem:rlill kabil oldutu halı:kmcla hü -
lı:üm hulisaaıdır. (2030I) 

• • Londra ve Parlsln en meşhur 
fabrllı:alarmdan relen Jla:rıuıla

ra mahsu!ı man\olull:, rop ve 
lıosttim tanörlük :rülı:ııelı fıuı

tazl rodter, moreau, harrl~ 

tveecl ve saire YtlNLt} Kll

MAŞLARIN emsalsb eetJ&~ ebıa 

ve renkleri Beyoğlnncla BAICEB 

YAT ILI 
YATISIZ I ŞIK LiSESi KIZ 

ERKEK 
Memleketimizin en eski husmi lisesidir. Ana, ilk, orta ve Lise kısımla ı vardır. 
gün mektebe müracaat edilebilir. İstiJloenlere mektep tarifnamesi gönderilir. 

Kayıt iç"n her-

TELEFON: 44039 4 ~ 

Şişli Terakki Lisesi ~ 
1 • AHA • iLK • ORTA ve LiSE KiSi VILARIN~ 

Talebe kaydına başlanmıştır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar müdiirlüğe müracaat edHcbilir. 
(Telefon: 425l'i) 

2 - Eski talebenin 10 EylUle kadar kayıdlarını yenilemeleri gerektir; aksi takdirde, yerleri
ni" muhafaza edilememesinden okul idaresi mes'uliyet kabul ctmiyecektir. 
3 - Bütünleme ve engel sınavlanna 1 Eyliil Cuma günti, c;gunlnk sınavlarına da 
martesi gün başlıyacaktır. 
4 - Okula kayıd ve kabul şartlarını gösterir , pro,cpektüs, istiyenlere bedelsiz olarak gönde
rilir. 

Erkekl NİŞANT AŞI Halil Rıfatpaşa 
Başmabeyincilik 

Konağı 
Konağı 

K ı , 

1 I! Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma Kıımisyoıundan 
1 S TAN 8 U L 8ELEO1 YE Sİ N O EN 1 Eksiltmey~ Miktarı Muhammen Pey ak- Eksilmenin 

konulan eşyanın bedeli çesi Tarihi saati şekli 
........................................................ cinsi 

İllı Malıaımııen 
temlnal bedeli 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Pamuk 1570 K. 49,50 

70,09 934.50 Haselıl hastanesine alınacak malılellf clruı Devai Amııül. 
Patak kılıfı 95 A. 2,15,00 
Yı.stık kılıfı 95 A. 45,00 

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

15,00 Açık 

15,15 Aç'k 

71,08 M? ,83 Haselı:l haslan esine almacalı: bir adel Mikroskop Foloilafik 
t}nJvenal AlelL 

193,13 1575.00 Karaata9 mil..._u paçahaııeol için alınacak 200 ton Lave 
maden kömürü. 

'4,28 157,07 K.araaiaç möesoesalı aoiuJtbava mıı.lızeDlerl için alınacak 63 ı 
kalem qya. 

1 
92,97 1Z39,52 Xaraaiaç müessaalı m6baha lıısmı için almacalı f4 lı:alem 

1 
demir malzeme. 

97,99 1Sff,5t Babeder aiidilrlüitt için alaıtaalı: malatellf cins demir mal-
seme. 

Yastık yüzıi 95 A. 2,35,00 17 L". 15/9/939 15,30 Açık 
1 - Mektebin 939 mali yılı zarfında yukarda yazilı ihliyaç

ları açık eksi'tmeye konulmuştur. 
2 - Bu ihtiyaçlar:n cins ve miktarları ile muhammen be

delleri ve ilk teminatları, ek.silim enin tari:.1-ı ve şekilleri hizaJam:da 
gösterilnuştir. 

3 - İstekliler 939 mali senesi ne ait ticaret od'ası vesikası gos
tereceklerdir. 

Büyükadada Güceller soka.tında I 
22 No. da sakin iken tkamelgahları j 
me('bul Hrlstina ve Anastasyaya: 

İstefo kızı Katlna, Had.ne, FoUoJ, } 

Aspasya ve Paraşkova varisleri Ka

tlna ve Anastasya ile taylan ve müş

tereken muta.urrıf bulunduğunuz Bü· 

yükada Cami mab:ıllesl Çarkıfelek 

sokağında Akln 22-1 22-Z No. lu r:ay

rimenkulün izalei ;uyu surctlle sa -

tılmasına karar vertımı. oldainndan 

a<:ık arttırmaya konulm.nttur. Birinci 

arttırma 5 Teşrinievvel 939 tarihine 

müsadlf Perşembe günü saat 14 ten 

16 ya kadar m:ı.bkeme korldomnda 

icra olunacaktır. Birinci arı.hrmada 

kıymeti muhammlnentn yüı:de yet -

mlş bPflnl bulursa. müşteriye ihale e

dilir. Kıymeti muham.minenJn yüz -

de yebnlş beşini bulmaz.sa en ("Ok art

tıranın taahhüdü baki kalmak üzere 
ikinci arttırma 20 Teşrinievvel Cuma 

«ilnil ayni sa:\tte icra ve en eok art
tırana iha1ei kat'iyyesl yapılacatı 

tebliğ makamına kaim olmak iiı:ere 

ilan olunur. (20310) 

Sariyer Tapo Sicil Mohafızlıim

dan: 

Buğaılolnde Bü'.Vlikderede Piyasa 

caddesi K.frlko ve Sevimli sokakta 

e!lki 88 yeni 23 ve yeni tahrirde 23,4 

No. Ue mörakkam dilkkinlı evin ta

poda. kaydı mevcut. olma.Jıtından ye

n.iden tapoya tcscU edilecektir. Bu 

g"ayrlınenkul hakkında l'e"l·ek ~3ası 

hakiklyeden ve •erek~ eşbaııu bük -

mlye-dcn tasa.JTUI iddia eden varsa 

ellerlndc tasarruf veslka.Jariyle bir

likte Suıtanahmette tarıo dairesinde 

Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLU(;U~ 

A.Q. 19,7f a Ult5 Ka. %1 it•• 
.A.P. 31,79 m. H85 g.._ Z• lf.•· 

1631 m. ıaı g.._ 121> K•· 

8 EylOI Cuma 
Saaı 12.30 Pror:ram. Saal 12.35 rürl 

müzlfl (PL). Saat 13.00 Memlekııl 
saat ayan, &Jans ve meteoroloJJ br 
berlert. Saal 13.15 - 14.00 llliWk (W 
nşık prorram ~ modern müzik, pi.)• 

Saat 19.JO Pror:ram. aat 19.05 Mil• 
ıtik (kabare mıixltl vs., pi.), s..ı 

19.30 Türk miblll (Fasıl beyeli). sa• 
al Z0.15 Konuşma (Spor servisi). s a• 

at Z0.30 Memleket ııaal ayan, ..;aıd 
ve meteoroloji haberleri. Saat: zo.5f 
Türk mmltı: (Yeni prkılar). OJtU• 

yan: Safiye Tokay. Çalanlar: Haklll 
Derman, Eşref Kadri, Hasan Güt, 
Hamdi Toka.y. 1 - Peşrev. 2 - ~ .. 

lihaddln Pınar - mcaz prkı <e...ıa 
lı:alblm). 3 - Kemaal Baydu - JJI· 
caz prln (Hicran). 4 - Kauun tak" 
ılnıl - Hasan Gür. 5 - s. Pınar - JJI· 
caz şarkı (Anladım &evmlyeeeJtsln). 

6 - S. Pınar - KardJar ,arın (S.,.. 
r:önhl verdim). 121.15 - 21.30: Mab• 
mal Kanııdq ve Sadi Yaver Ata • 
man taı afıntlan hı..lk havaları). sa.ai 
Zl.30 Konuşma (Ancılıiıt ve baJcıJık.) 

Saat 21.45 Neş'ell plaklar - R. g,..1 
Zl.50 Müzik (Opera aryalan). Saal 
ZZ.00 !Uiızlk (Radyo Orkestrası): 1 -
Baeh - Silll (si minör). Z - Berllo,.. 

Periler dansı. 3 - Llszl - cLes Pre· 
lades• senfonllı: parça. Saal 23.00 soıı 
aJans haberleri, ziraat, esham ve tali" 

vllit, kambiyo - aulı:.ıl bonaaı (flatl• 
Saat 23.ZO Müzlk (Cazbant - Pi.) Sil' 
at 23.55 - 24.00 Yıınulı:I pror:ra.m. 

71,36 

lll.88 

151,fıl İtfaiye te.ln atın••k 48 k&lem malsem.e. 

1625,00 Şehir dahilinde ı.ıeır en olobiisler için bastırılacak 59 bin 
cilt blleL 

4 - Şartnamelerini görmek istiyenlerin her gün ve eks'l -
meye gireceklerin belli gün ve saatte Gümüşsuyunda Yüksek 
Mühendis mektebi binası dahilindeki satınalma komisyonuna mü-

Sanyer Tarıo SicU ~luhafızlılına ta- ;.~~~~~~~~~~~~~; 
ribl il:lndıın 15 IÜD içinde müracaal-

lrrt Ll:ln olnnur. (ıG313) 
134,21 Bakırlı:öy Türk mu arlıi'I ihata dnvarmın lnlj&SL 

racaatları ilan olunur. (€7641 

Tahmin bedelleri ile tık teminat mi kdarları ya.kanda yazılı işler ayn ayn 

açık ekslllmeye lı:onalmuştur. İhale %5 /9/939 Pazartesi r:tlnil SHI 14 de D~lmi 

Encümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıl ve Muamelill MüdürillJU kalemin

de r:örtilebUlr. Otobüs biletlerini tabetmek lsl<-yenlerln matbaa sahibi oldulı:

lanna dair vesllı:a ibraz etmeleri li.zmıdır. Taloplerln ilk temlnal makbuıı veya 

melılllplan ile ihale r:ttnli m aanen u aite Daimi Enetimeade b11hın""'tan. 

Yüksek Mühendis Mektebi Satınalma 1 omisyonun~an , 
Mektebin 939 mali seenst iaşe ihtiyacından olan 11500 kilo toz şeker pa. 

urhfa konulmuştur. Her kilo toz tekerin muhammen bedeli (26,50) kurJ.ş o
lup ilk teminatı (229) liradır. 

Pazarlık 15/9/939 tarihine rastlayan Cuma giind saat 15.45 te mekteu bi
nası dahilinde toplanan satınalma komisyonunda yapılacağı aJtı.kadarJ-,rca 

7.A Yİ - İstanbul ilhalil Gümrü

ğünün 7850 sayılı 13/7/939 ırünlü 

beyannameye aft 455 liralık 65603 nu

maralı makbuzu kaybolmuştur. Ye

nlslni çtkara.caiımdan eskisinin hiik

nıü yoktur. 

17085) 

Beyoğlunda B A K E tt 
mağazaları, en birinci İngiliz 

ve Fransız kumaşlarından 

mamul TRENC - KOTLAR, 
GABARDİNLER, PALTO -
LAR, TL 'VETLER, SPOR ve 
Fantazi KOSTÜMLER her 
yerden müsait şartlar ve u
cuz fiatlarla sat:lmaktadır. 

Çeşitler •bozu1madan evvel 
ihtiyacınızı BAKER ma
ğazalarından temin ediniz, 

TAKViM ve HAVA 

il EYL'ÔL 1939 
CUMA 

9 uncu ay Gün: 215 Atustos: 26 

Arabi: 1353 Hmr: 126 
Rrccp: 
Gıinq: 

Öğle: 
İkindi: 

Z4 
5.31 
lZ.ız 

15.48 

Rumi 1355 
Akşam: 18.3Z 
Yatsı: Z0.05 
İmsak: 

HA VA VAZİYETİ 
3·:.ı 

Dün fstan bul da bava açılı: reçmlş, 

rüzgar tim.ali ıp.rkiden saniyede en 

çolı: 7 - 9 metre hızla ~tir. Saal 

U te bava tazylln ıozz,1 mllıbar idi. 

Sıihunet en yiılr.sek 25,1 ve en dili;ük 

14,0 sanUcrat olarak kaydcdllmlşUr. 

Zabıta Romanı: 26 
kaı]ı w ettar olmanız Iazımge -
lir. Biz ıkimiz vaktinde yetiştik. 
Katili kaçırttık. Biz ~imdi ıw:uyu 
ararken, siz yine rahat rahat ya
tağ;nıza girerseniz,. iyi edersiniz. 

Tekrar merdivenden indi ve-av 
!uyu araştırmağa koyuldu. İlk 
önce eskisi gibi yine eski kasa -
lardan, artık kullanılmaz hale 
gelmiş eski bir arabadan başka 
bir şey görmedi. Ahırın kapısını 
açmak istedi, fakat kapı kilitli 
idi. 

Birdenbire ayağı bir şeye do
kundu, lambasını ~virdiği za -
man geniş yüzlü bir bıçak bul
du. Hem de ustura gibi keskin 
bir bıçak! 

Memur Rivet bu heyeeanlı ge 
cenin hadiseleri hakkında ra-po-

malllm olmalı: üzere ilin oluuur. (6994) Simon Kolman 

Türkkuşu İspekterliğinden : 
Ştmdt:re kadar, C. ve Tarlzm brövesi alanlardan bıanbuJda l.ulunan eski 

Ye :reni bü'ün ü1elerln en kısa bir aa.mand.a blu.at veya bilvasıta posta ile 

adreslerinin bildirilmesi rlQa oluaar. c766b 

KI ZI L y 
HASTABAKICI 
HEMŞİRE L ER 
Okulu Direktörl üğünden ; 
Yeni ders yılına hazırlanılmakta<lır. Okul geceli w. para

sızdır. Okul, .;enç Bay~nların ha. abak1cı ve ziyaretçi hemşıre 
yetiştirmek, ha.tanelerde ve umumi sıhh:ıtle alakadar olan mü
~sseselerd' çalışmalarına mah ... s· ur. 

Tahsil müddeti üç yıldcr Teorık ve Pratiktir Dersler bı...

susi doktor profesörler ve mu;llimler tarafından verilir. İs

tek! !erin iyi ahlaklı ve sıhhatli ve en az orta tahsili bitirmış 
olmaları şarttır. Diğer şartlarımızla fazla izahat için 

yazı ile veya bizzat İstanbulda Aksarayda Haseki caddesin -
de okul direktörlüğüne müracaat edilmesi 

a..----------lllE!!=----------· 
runu yazmağa gi'meden, miralayı 
evine götürdü. Övle ya, onun em 
niyetini temine memur değil miy 
di.? 

-13-

MAHZENDE AYAK SESLERİ 

Meri Detmar gecemn ortasın
da titriyerek uyandı. Kabuslu bir 
uvku uyumuştu. Uykusunda bi
le kendisini takip eden ayak ses 
!erini hala işitiyordu. Zaten bu
nun üzerine korkudan soluk so
luğa kaçmış değil miydi? Şakak 
ları terlemişti. Z.ihnini toplamak 
için biraz durdu. Tam o sırada 
yeniden acele acele ayak sesleri 
işitti. kalbi çarparak, yatağında 
yarı beline kadar doğruldu. Hal
buki ne ayak sesi vardı, ne bir 
.Şey! Hep o kabus! Uyanıkken bi
le ... 
Yatağından. kalkarak pencere

ye gitti, perdeyi yarı araladı. Ta 
mamile kapkaranlık sokakta kim 
secikler voktu. Yalnız bir fener 
sokağı ölgün bir ışıkla aydınla
tıyordu. 

Bir rob dö şambre sarınarak, 
kapıyı açtı ve arka avluya bakan 
b.r pencereye gitti. Aşağıda, av
luda iki kişi konuşuyordu. Ken
dis.ne kadar "elen seslerden bun
lardan birısinin babası olduğunu 
an.adı. Miralay Detmar hiddelli 
hiddetli konuşuyor, karşısındaki 
adam gayet hürmetkarane bir ta 
vırla dinliyor ve pes perdeden 
cevaplar verivordu. 

Bir cep lambasının ışığı avlu
yu dolaı,tı. Bımdan sonra Mira
lay avlunun dar sokağın kapısı
nı açtı, dışarıya çıktı, yanındaki 
adam da beraber ... 

Meri her ikisinin de büyük cad 
deye doi'ru koştuklarını işitti. 

Kalbi burkularak odasına dön
dti. Bu ııece koşusunun ancak bir 
manası olabilirpi: Demek bir de
fa daha Dik'inin peşinden koşu
yorlardı. 

Düşündü, bu vaziyette odasın
da hareketsiz kalabilir miydi? 

Hemen merdivenleri indi, mut 
fağa gecti, biraz süt ısıtmak için 
havagazı ocağını yaktı. Babası 
döndüğü zaman, bu suretle ne o
lup biteni öi(renecekti 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Dejiişiirilen şartnamesi mucibince 160 ton ağır dizel yağı 

yeniden pazar:ıkla eksiltmeye kc nmuştur. 

il - Muhammen bedeli 11200 lira muvakkat teminatı (84-0) lira
dır. 

IIİ - Pazarl·k 8/X/939 cuma günü saat 10 da Kahataşta leva 
zım ve rnubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnam~Jer hff gün sözü geçen şubeden parasız alına
bilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme para arile birlikte mezkılr komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (6986) 

* I - 4450 trın Paşabahçeye ve 750 tcnu Tekirdağına ait olmak 
üzere 5200 ton manen kömürü ı:akli münakasaya konmuştur. Ton 
baş;na r:akı'. ücreti Paşabahçe için 230 ve Tekirdağ için 255 kuru~ 
olar.ık ;aluwn ~dibı;ştir. 

II - Her iki iş;n muhar.ımen bedeli 12147.50 lira muvakkat temi
natı 911.~6 lira-lır. 

III - Eksiltme ll/IX/939 Pazartesi günü ~aat 16 da Kabataşta 
Lev:ızım ve .M..!b~yea\ şubesındeki alım komisyonunda yapılacak
tır. 

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

V - Mündl<-asaya iştirak edecekler mühürlü tekli! mektupları
nı kanuni vesaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka temi
nat mektubunu ihtiva edecek kapalı zarflarını ihale günü eksilt
me s:ıatir.dLn evvel mezkılr komisyon başkanlığına makbuz muka-
bilinde vermeleri lazımdır. (6679) 

Art:k o dakikadan sonra gö -
züne nasıl uyku girerdi? 
Oıurup sütünü ictiği sırada, 

avluda bir ayak sesi daha işitti. 
Bu ses, bir polis memurunun çiz 

me sesine benzemiyordu. Sanki 
bir adam, bir diğerinden kaçı -
yormuş gibi bir şeydi. 

O zaman Meri babasının çıkar 
ken kapı.Yı a~ık bırakını.ş oldu
j!unu anlamıştı. 

Hiç korkmadı, bilakis iciJJde 
bir rahatlık hissetti. Dik'inin a
çık ka-pıdan avluya girdiğine hiç 
şüphe etmiyordu. Herhalde düş -
manlarını dar sodk,ıfa çektikten 
sonra, hemen gerisin geriye av
luya dönmüştij. Anlaşılıyordu ki, 
Dik'i mutlaka kendisini gfü:mek 
istiyordu. 

Gene kız sevincinden yerinden 
hopladı. Hemen koridora fırla -
dı. Koridorun nihayetindeki ka 
pı avluya açılıyordu. 

Meri, mut!aktruı. )!elen ışığın 
ancak avdınlattığı koridorun ya 
rısına gelmişti ki, avlumın ka -
pısı açıldı ve eşikte bir adamın 
hayaleti .ıörüııdü. 

Biran boğazı kurudu, hatta Di 
iti sen misin?• diyecek kadar 
gırtlağında ses bulamadı. Gelen 
adam k~pıyı kapadı, şimdi el 
yordamıle sol taraftaki mahze 
nin kapısını yokluyordu. Meri 
daha hiçbir şey söylemiye mu -
ve.ifak olamadan, gelen adam .ka
pıyı açmış ve içeriye girmişti. 

Bu hareketin sürati karşısın
da şa.•ırıp kalan genç kız, ne yap 
mak lazım gedliğine birdPnbi;re 
karar verememişti. Tabii Diki 
bu yarı iı:aranlıkta Merl'i herhal 
de görmemişti. Gelen adam mah 
zene saklanmıştı. Bu bir delılik 
değil miydi? Fakat yeise kapılan 
bir adamdan her şey_ beklenebilir 
di. Hemen koşup elektrik 18.m -
basını aldı ve mahzene geldi. Sü 
ratle merdivenleri indi. Işığı her 
tarafa çevirerek, yavaş sesle ça
ğırdı; 

- Diki, Diki! 
Mahzenin, kasalarla dolu bir

çok geniş bölmeleri vardı. Elek
trik ışığı rütubetli du• arlarda 
oynuyordu. Fakat Diki Kosdon 
o:rtalard~ değildi, 

(Arkuı var} 

ANKET i M iZ 

Kadı n Hangi Yaşta 
Güze ldir? 

AnkeUm.bı, olı.1Qaealarrrnız ıu·asıJI "' 

da pek eok alli.ka ile talı:lp edllmlf 
ve •elen cevaplar sıraslle derecdilmif" 

tlr-

Aaketlmlu r:öre en ziyade kadmlll 
triiul oklut11 Y/04 cenç kız ık çağıdır. 

F akat bu arada bitim olan fikirci«' 
kadıum iyi ana oldutu zaman en &'Ü" 

sel O)UfUdllJ'. 

Bu ıuıJ<etlmlzl bltlrlrlı:en pek :r•· 
kında olı:11yucalanmızm bliylilı bir • 

illa ile talı:lp edeeelı:lerl dlter bir an• 
kete baflıYaeaiımızı anedcrh. 

EVVELKİ GÜNKÜ 
BULMACAMIZIN HALLİ 

t ll • • 6 il 7 il il t i) 
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A M-E T-A·ic Aeee 
KEN E,Vlt ReL 
-••• R Me P AT 

A •v•u •ıı•HA N. A. Pliiee _u Ç_ 
••••A•ıHeRe 

===='- """ 
BUGÜNKÜ BİL,ılECE.MiZ 

l-.....;...-:....o.oo"""''°""""~-~-""'-- """"""' ~ 
ı 2 3 4 5 6 1 e o ıo 

--'.I•:= =i•I= =;=' 
-~=ı·.~,•ı•.• 
-. --ı--.-,--
·- .-. -,--

---=1- -ı·:- -~ 1

• --. . . ... 
BOLDAN SAGA VE TIJKARIDAJ'I 
ŞAGIYA: 

1 - İdare tekli. Z - Bir çaltı - Sif 
mllleL 3 - Çok ırüzel - Çolı: temı. 

t - Şimdiki u.maıı ıramerde - Dil• 

lfÜDUrken hatıra gelince söyJenedo 

ö - BaJk:ınlarda bir kavim - Onun1-

111 içilir. 6 - Bir harfin okunuşıı • 

Dedemizin büyülü - Baş tarafına t 
!-onursa .ı,ıelı:- olnr. 1 - Telmih • 

Slcllyada bir yaoardaf. 8 - Keder • 

Başkasına parayla vermek. 8 - Bit 

erkek ilmi - Bb:I dofuran. 10 -
Diklı:at. 

Kanuni Mümessili ve Neşriyat pi• 

ıoktörü: A. Nacı, Baınldıtı yer: 
Son Te)Sraf Basım•vl. 

1 

j 


