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VARŞOVA DUŞTU 
Fakat Şehrimizdeki Polonya Konsolosu Bu Haberi Tekzip Ediyor 

,.,,,, 
,,, .. 

Akıllı Susamayı 
Beklemeden 
Kuyu Kazar 
Geçenıerde bir yazımızda yukarı

daki meseı elrafında bım mülaleal 
:riıriıtmüttük. Haklkalen herhan.cl bir 
itle aa çok muvaffak olmanın ııırn 
•aklinde ledblr alnıaklan lbarelllr. 

Büııflmeıı Cümhurlye de bu es&&• 

h kaideyi bUdlil ipin daha muhare
benin haflaaı olmadan lbllkirla mü
O&deleye bqladı. Böyle vakUııde ve 
1iİralle ledblr lıllbazında, harbi wno
llllden aldıiınwı derslerin büylik ıe
llri oldoiuna fÖpbe edilemez. 

Barbı 11111-ldeld lbllkir iti, vala
IU, harld dtipaanların savJeUnden al· 
Jade dahilen kemirip pilrillen bir t.
fel olmllflo. Onun batlıca aebebl bir 
ker e o :aamaıııı:ı erllaru billdlıııelln 
tok tecrübesi• olmaları , harbi umu-
111 clbl mülhit bir maceraya kant
eamıun b izim •fbl her cihetten u
rır bir memleketi sürükllyebllecell 
&vikıbı idrak etmemeleri ve d lier ta
raftan da ma'buata askeri sansürden 
b&fka blr de idari sansür konularak 
d.ahJlde yapılan sullstimaliUan •ue
telerln bahsetmesine lmkiin blJ'akıl· 
mamış oımasıydJ. 

Esasen şnrası şayanı dlkkaıtır, ki 
harbi nmuml başladıklan çok sonra 
lbllkir yolu açılmıştı. İlk zamanlar
da tüccar da, halk clbi lhllkirdan bi
haber olduio lçln memleketlmlzde 
her teY hi.li tablide cereyan etU. Fa
kat sonra kurnaz, daha doirusu kurt 
tıynf'ttnde olan tüccar, harbin uza
m. k lhtimalJerlnJ se:rlnce birdenbire 
piya.ı:ada.n ucuz malı tovJayrp, sakla
dıktan rronra cayet pahalı satmak yo
lwıu buldu. Bu Yolu keşfettikten son
ra arbk yapılan suiistimali.tın, ekse
riyetle bükümı-' kuvvetine de daya
narak kmln edilen büyijk, fakat ti
rene servetlerin tarif ve tadadına tm
ki.n yoktur. Mesela biz Vlyanada '1 
kuru-;a alınan 9ekerln İstanbulda '100 
1ı...._ kadar satılması ıılbi kon.unç 
lhllkirlara şahit olmuşluk. 

Bunun başlıca sebC'bl, yukarıd• da 
lııp.rei ettlflmJ• üıere, matbuata aske
ri sansürden ba.şka bir de tok kötü 
idari btr sansür konulmut olnıasıydL 
Darp zamanlarında ıazetelt-re &!'!:ke
ti "'-&n~ür konuJmak hukümeUn bq:
hca haklarından biridir. Fakat bu 
aske-ri sansürü bahane ederek mf'm
Jeketin dahili i'ilerlnde, gazett>lerin en 
ba..;;ta relen tenkfd vaıifclerlni de bof
nıak yine mem1ekr-te karşı işlenmiş 
bir cinayet idi. Çünkü gazetelere bll· 
ha lhtık.i.rdan boıh!ıedilmek meno
lunmu,tu. Bundan ne neıire elde e
dil<U! Nthayt·t beş on ldşlnın be-sap
sız \ sayısız para kazanın~ ına mu
kabil Dutün bir mlllt>tin yan aç, yarı 
lok kalma<ı clbl elim aklbetlerc ~ahit 
olduk. 

BurUnkü erkıi.nı hukümetin ekse
risi, o devrin bu eraytinJ eok yakın
dan ıormüş, onun a<"ısını eekmi!f bir 

(Arka!ı 3 üncü sayfada) 

EBUZZ!Y AZADE 

Velid 

PnDaanm Şark hudud unda Almanyaya k&111 
alaylarından bir Ilı''• 

CEPHELERDE 

VAZIYET 
• 

l ngiliz Ve Fransız Kuvvetlerı 
iFaaligetlerini Arttırıgorl ar 

Parls (Saba- ı 
Garp Cephesi ha karşı> ========- Mozel nehri Is· 

tlkametinde ilerlemektt> olan Fransız 
plştarları toplu Atman kuvvetleri ile 
karşılaşmışlardır. Fransız tayyareleri 
,., aiır topçuları mdth.lş blr ateş 

yağmuru ile Alman siperlerinf döv
meğe ba Jamıslardır. Fransız tankları 
harek:ita devam etmiş ve motörize 
kıtaat t.opçu ateşi yardımı ile Trevas 
üzerine hücuma reçmişlerdfr. 

İngiliz isiih -
Ha va H a r bi barat nezareti-

nin bildirdiğine 

göre İngiliz tayyareleri AJmanyanın 
askeri mıntakalarını, deniz üslerini 
boınbardınıan etmi;.;lerdir. 

Almatı milletine hitaben bir nota
yı tevzi etmek maksadile Almanya ü
~erine yapılan dOrdünl.:ü uçuş serisi 
lngiliz tayyareleri tarafından bu sa
ba~ muva!fakiyetle ba~anlmıştır. 

Uç buçuk milyon nu ha olarak ba
sılan bu nota, ıı;imali Almanyunm bir 
kı mı üzerine atılmıştır. Bundan ev
velkl uçuşlarda oldugu aibi İngıhz 
tayyarelerj salimrn avdet etrnişlerdir. 

H b
• J.c.ındra, (Sa

D en i z ar ı baha ııa,.,,ı> _ ======== İn•illz donan .. 
ması faaliyt>tini arttırmı.,.tır. Bu 
erce ve gündüz 3 Alman şilrbi batı

rılmı~hr. 

ALMANLARIN FAALİYETİ 

.. \mf'r~an bandıralı «Farmer• va -
purile İngiliz ... Pukkaston» vapura ve 
Fransız cTanıara.• vapuru Atlantik
te bir tahte-lbalıirln taarruzuna uira-
mı~Jardır. ; 

V ·i.Jı&"ton lsmindt'ki Am«>rikan va

purWlun haber verdiğine cöre Glas
rov limanma bajlı «Ollver Grove» 1-

ılmll İncili> şilebi İspanya. sabUle • 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Looırlra, 8 (A.A.) - Röyter A
jansı b !diriyor: 

Alma,n ısdhbarat ajlUSJ umu
mi "kararl{ahın bir tebliğe ıstina
den 1\lman motörlü kıtaatınııı 
bugün saat 17,15 de Varşova·ya 
girdiğini bildirmekte ise de bu 
haberi teyit eden başka hiçbir 
haber alınmamıştır 

Not: D. N. B. Ajansının ver
diği bu haberi şehrimizdeki Po
lonya Konsolosu tekzip ederek 
ş<iy le demiştır: 

- Varşova radyosu bu saatte 
(dün gece 24.10 da) !aaıiyett üı 
Bu haber yalandır. 

VARŞOVAYA YAPILAN 
TAARRUZ 

Varşova, 8 (A.A.) - Bugün hü 
kümet merkez nin sivil müdafa
ası kumandanhğ:na tayin edilen 
Varşova belediye reisi S:arzinski 
saat 17,30 da Varşova radyosun
da yaptığı beyanatta Varşova'nm 
bugün yeni bir bombardımaoıa 
hedef° olduğunu bildirmiş, fakat 
bu yeni taarruz hakkında hiçbir 
tafsilat vermemiştir. 

Polonya radyosu bugün öğle
den sonra çok ehemmiyetli ve u
zun iki hava baskınına uğramış
tır. 

Lodz'un cenubundan ilerliyen 
Alman kıtaları Rava-Mazovcecki 
nin önüne gelmiş'erdir. Polonya
lılar tarafından tahliye edilen 
Posen'in işgaline devam edilmek 
tedir. 

j'osen'in şimalinde kiıin Von -
govicz ve Obernik şehirlerile 
Koschmou işgal cd"lmiştir. 

Yedinci Leh fırkasına kuman
da eden General Gosiorovski esir 
edilmiştir. General 1936 senesine 
kadar Mareşal Pilsudski'nin er
kanıharbiye reisliğini ifa et -
rnişti. 

Umumi karargahtan verilen 
malumata göre 6 Eylıile kadar 
Polonya'adan 126 top, birçok tank, 
zırhlı otomobıl, mitralyöz, tüfek 
ve tank topu iğtinam edilmiş, 
25,000 esir alınmıştır. 

Alman tayyarelı?ri dün Var -
şova'nın cenubunda Vistül'ün ü

(Arkası 3 üncü sayfada) 

İngiliz yolcu gemilerine taarruz e
den Alman tahtelbabirlerlnden biri 
batırılmış bir diğeri mühim surette 
hasara uira.hlmıştır. 

istanbu1 Emniyet Direktörü ile Direktör l\luavlnintn deflştlğlnJ yar:mıJitılt. 
Yukarıdaki resimde yeni Eınniyet Direktörü ?\Jur.affer ve Emniyet Direktörü 
nıuavJnl Daui& &örülmektedir~ 

Bunlar 
Mutat 

58 inci Maddesine Kanunun 
Talim Ve Terbiye 

Göre 
Görecekler 

Ankara, 8 (A.A.) - BaJ>Vt'kileU.en teblii' edilmiştir: 

l\.lemJi'ketin bazı mıntakal3nııdakl ihtiyat erlf·rl blr 
bocuk ay talim ve terbiye ifin a"kf'rlik mükf'llctiyetl 
kanununun 58 inci maddef>inc uyarak sll!lh altına ç-a.lı
rılmaktadırlar. 

1 
eaiırıhrım dö ünceslle çalutbkları işleri bırakıp m mıe .. 
ketle.rine dönmek lsledlklcrl cOrülmrktedir. Yurt mu
dafaa..,·ına ko,,mak bakımmdan bu hareket takdirle karşı .. 
laru da islerini bır.ıkanlarıo şahsen zarar wormelert

nl mucip olablleceil cibl imar ve ticari faallyetlmlzin 

az f'Ok donna..l\ma da Mbep olabilir. 
Bu celp memleketin her tarafına mahsus olmayıp 

mahdut mıutakalarda yapılmakt dır, ve hernerrlerde 
kimlf'rin a kere çajırıldıiına rfair muttakatarınd.akl as
kerlik şubt'lf'ri ta.ratmd;ın halkmn:ıa Han edilmi tir. 

CeJp yaınJan mınta arda bulunup şlmdll'e kadar ça

iırılmıyanların veya celp mmtakasında bulunmıyan

Jann sükünetıe iş ve ciıçlt-rlle m~guJ olmalarını tavsi-Buna. rağmen U:in y:ıpılmıyan vr~·a. Uıin mıntakasmda 
buJunup ta aı;;:kere caiu'llmıyan bazı klm eterin askere ye ed rim. 

SON DAKİKA 
....... • .......... "' .. . ....... ,,.., ~ 

Almanlar Ren Mıntakasını 
Tahliyeye Devam Ediyor lar 

J Bern, 8 (A.A.) - Berlluden Basler Na.thrirhten'e bUdJrillyor: 

-ı-..iôiiii-..-.-.-.-;;;;;;-.. ... -. ...... ._. Garp ceph.,.lnde barekabo başladıfl bili. halka blldlrilmemlşllr. Ren 

1HARP
TEBLIGLERI 

P A R İ S 8 Eyltil akşam 1 
10 Numaralı 

------ tebliği: Mevıli 
ilerlrmeltrlmlz devam ediyor. 
Duıtman ('tktldll:i noktalarda de
miryolu, köprü vesaireyi tahrip 

etmektedir ve buralarda dinamit 
şebekelerine tesadi.if ediyoruz. Ba
va istikşaf faaliyetimiz devam et
mektedir. 

1
- .-ı Başkuman-
BER LIN danlığın tebli-

ği: Polonyada
ki harckiıt, 7 Eylülde biı ('ok nok
tada takip mahiyeti almı tır. Yal
nız bazı noktalarda ciddi çarpış
malar olmuştur. Garliçyanın ce
nubu fatk.C inde ve Th:ırnovıın 

şarkında Alman kıt oları Vısloka 

ırmağına doğnı ilerlemektedir 
Harp byayrelerimiz ric'at et

mekte olan Polonya ordusuna ta
arruz etmektedir Yürtiy'hş halin-

deki kıt'alar dağılml.1l1ır. Düşma

nın geri yollan Jaıpatılmış, kopril

ler tahrip olunmuş ve mukabil ta-

arruz teşebbüslerinin önüne ge
çilmiştir. Varşovanın cenubunda-

1 
ki bütün köprüler tayyarelerimiz 

tarafından tahrip edilmiştir. Var

şovada sokaklar kafilelerle dolup 

taşmaktadır. Varşova süratle tah

liye ediliyor. İki Alman tayyaresi 

Polonya toprakları üzcrınde duşı..i- ~: 
ri.Hn1üştur. Bir tayyarcmiz de ge-
ri dönmuştur. 

~ 1 
Polouya Ge- 1 

ARŞQVA nel Kurmayının 
------ 8 numarah teb
Hğ-t: Jlava. failli) t'tl: Dusman t.a.y
yarelf'rl. oı·dnJarımızı mtinakale 
hallarımı:r.ı \:e '\. lstul uıcrindf'ki 

koprülerl bombalama&'& d vam et
mrktcdir. 

Kara orduJan; Kıtaatıınu, du -
manuı dolörJü kuvvellf"rfnin taz

ylkı altında Lodz. P otr Kov, Ra
u.ny ve Pul:stusk mıntakasında 

r Jc'a' ebnekledlr. -

mmtaJı;asmda llfvU ahalinin tahJlyeaJ devam etmektedir. 

BerJ.lner Börsen ~ltun• pzetesJ, AJmanyanıo cenubu tarki Avrupasmda

kl b itaraf devletlerle o lan mi:İn&.84"~,lerJ Ue lştlpJ ediyor. B u. l'&Zet.e, AJ

manyanın dolu cenubunda.ki menli cer•lnlii-in vahamet kespetmesinde ve 
siJibla hallinde hiçbir menfaatJ olmadıf1DJ bUdirme-k tedlr. 

FRANSA HARP KABİNESİ 
Parls, 8 (A.A.) - Buı-un blrkae defa Reisicümhurla, meb'o.san ve iyan 

reisJeriJe, nazırlarla ve ba.1'ht'a siyasi partnerin •eflerne cörüşmuş olan Da.· 
ladye'nln harp kablntslnln teşekkül tarr.ını Uincla ıectkmiyeceil bUdlrll· 
yor. 

Dal:ı.dye, ya kabinenin muhtelif partilerin en nafiz şahsiyetlerine müra

caat ederek ren işletilmesi veyahut teknll\l enlerle ha.~ten faal ve salahiyet

tar zevattan müteşekkil bir kabine teşkili fonnıillerlnden birini . t-çmek mev

klinde bulunuyordu. Başvekilin bo ikinci formülu kabul etliği blldlrilmekle· 

dlr. Bu suretle en mühim neı.are,ler arasında. teı;Jihat \'f'Yahnt harp imalatı 

ve iaşe nezaretleri bY.lunacaktır. 

Sovyet Rusya Tedbir Alıyor 
nıo kova, 8 (A.A.) - «llava.&» Moskovada ihtiyatlardan bir kl5Dll mahal

lelerdeki askerlik büroların<\ caiınlmışlardır. ~lese-lenin mahiyeti belli deill· 

dlr DJier taraftan sokaklarda bir takım kimselerin toplu bir halde askerler 

tarafından sevk.edilmekte oldnfu rörülmü tiır. 

Bu vikıaJar ve U-rhlsf lizım .celen f'lnttan Batı Rm-yasmdakJ askerlik cb

lrelerlne mensup oJanlann ilah altında muhafazası Sov) etler Blrllifnln her 

ihtimale karşı hazır bolonduionu c' lerm kt...ıtr. 

• 1 
Kervan Geçmez, Kuş Uçm :ı z ... 

Radyo neorlya.tma bakılırsa. 

Fransız ordusu Zı.trid hattını yardı, 
İıııillz donanması Jlamburc limanı
m 'opa tuttu. Polonya ku"etıerl Al· 
manları hudutlardan pil. kürttıi. Ha

kikati fse ancak reıuni tehllflerde o
kuyoruz: cLondra: Ehemmiyetli hlo 
bfr deni:& hareketi olmamıştır.;,, .Fa
ris: C phede hf'r fkl tarafın faaliyeti 

&'örülmtiıtur.» 

Yddırun harbi ile doldurulan ı.1-

hlalrrde, ısıt ün hatıraları canlan
dı: Bir baltada. yok olan Belçika, üç 
cü»de doksan bin ettir veren Ru 1a; 
bugün de Almanların kartı ında bq 
cün lclnde boşaltılan, Varşova •.• 

Bo IO&lt cloirudan doinıYa cevap 

vtrtttk olan herhalde blz d~ğlliz. 
İngiltere ve Fran. a AJmanyaJa lk

UsadJ harp açmışlardır. 

Aç ile f1't'lll konuşmq derler; baş .. 
Jıyan ikhsadi harp Almanyayı ecel 
fle ba b a. bıra.karağa benziyor; 
flinkli iki buyU:k devletin askt·ri ha-
1.ırlıklarla beraber tasarladıkları çok 
vasi 'e rok uzun ikt.ısadi harp~n kur· 
tulmanın <.'aresl yok rfbidir. 

İncllt re ciıvercin ihracını bile 
menetti. .\lmanyadan kr-r,·an &eçir .. 
ınek oylf" dursun, k ucurmıyacak

ları ani ıbyor. Cephr"lt'rdekf ıdrül
tünıin dellJ. S"ümrüJllt>.rdt'ki ukiınun 

ehemmiyf'tl olacak. 

SELAMİ İZZET SEDE8 



Hatıratı Yazan M. M. Grupu 
Müfettişi Emekli General 

Reisi Eski Topçu 
Kemal Koçer 

Milli Mücadele Senelerinde Anadoluya Mühim 
Miktarda Her Türlü Mühimmat Gönderilnıişti 

- Evet, öyle! Çalıştığınızdan 
~mınim ~ o itimatla buraya gel 
dim. 

ordumuzu ve zabitı.eri· 
ni everim. Fakat şu İttihatçı za
bitlerden neıCret ederim. 

- Inanııı:ız, bızım mesahniz 
fırkacılıkla alakadar değildir. Bi 
liyorsunuz ki, yardımlar Milli 
ocd urı muzaffer olmasında bi 
nı ;.esir ·· erdi. Sizin de sevi-

gınız n eminim. 
Bu mıdide bir saat kacia.r ko

nuşutk ve anlaştık. Cemal, az talı 
.si.l gönni.ış, basit bir admndır. 
Gurur ıoJtşamayı uıuı.tmuyor 

dum ve ara sıra t~kili.l.tın fırka
larla münasebeti olmadığını, ba 
na weliııce ~bir fırkayla temas 
elmediğimi, bir askerin yalnız 
resmi vazifesini düşünmesi en 
doğru bir hareket olduğunu tek
rarlıyordum. Her cahil kadar a
zametli idi O, daima ve bu me
muriyetinde de memlekete hiz
met ettiğini anlatıyordu. Ben, 
tasdik edivordum. 

- Türk ordusunun, senin gi
bi, bir zabitine itimat ederim. 
Sana, ben de yardıma amade -
yim. 

- Teşekkürler ederim. Fakat 
ne }"a"<leaksıruz. Arkadaşları 
kurtannak kabil mi? 

- Tabii! 
Beraberce bir rapor hazırla -

dık. Kayyum, kendi branşı he
sııılıına, kaçakçı teşkilat esasları
na nüiuz etmiye, elebaşl!!arım 
vaka'.amıya memur bir ajan ol
muştu! 

Raporu imzaladı ve derhal ma 
fevkine takdim edeceğini., mu -
vaffak olac~ını da temin eıt· 

Filhakika, ertesi gün K ayyum 
ve bütün arkadaşlar salıverilmiş 
ler<ii. 
Vakıa kadın daha evvel bıra

kılmıştı. F akat, bu işte btr 'ka -
dm oannağı olmadığına kana -
atimiz v.aidı. 

Kayyum, ç_ok hırpa1anmıştL 
Fakat bu darbe o yüksek vatan
perverin gayı;etini ve gayzını art 
tırmıştı. Diyordu : 

- Biz, kurtulduk, fakat iki 
mavna cephane geri alınmazsa, 
tarihi mesaimizde bir kara leke 
olarak k&lacaktır. 

ceph8.Ilfl A nadol11 için büyük bir 
kıynM>ti haizdir. 

- Öyle ya! Ne yapaiım, dersi
niz ? 

- Bize verirsiniz. 
Gidip alınız' 

obetçileri kaldırınız, ko-
!ay! 

- Hsvır, hayrr, biz yeli.ne ia
de ederiz, siz o dan usulünüz 
veı;:lıile •şırırsımz! 

-Güzel, o darını yaparız. 

Bir ~ün sonra, muhteviyatı 
cephaneliğe boşaltılm~ ve mav
nalar sahiplerine verilmişti. O 
gece de bu cephane aşmlmıştı. 

Cemal ve Nedim, kirli siyaset 
alan;arında da birleşmiş olan bu 
iki kardeı; İstanbulda canlar yak 
nııı;lardı. Ben, onlann iyilikle -
rini gördüm. İstanbulda, vaziyet 
aleyhlerine dönünce, duramadı
lar, yabancı illere kaçtılar. 

Kayyum, aramızdan ebediyyen 
ayrılm:c;tır. İstanbul Halk Parti 
sinin !kadirşinas mensupların
dan ora son saygı törenini nı -
panlar, belki ka.hramanlığının bu 
derecesini de bilemiyorlardı. O
nun kalbimde yeri var, ruhu <,'a
dolsun. 

A'l'LATlLAN BİR KAZA 

Papazy&n, La Fransez vapur 
şirketinin faal ve temkinli bir ü
vesidir. O, en çapraşık durum • 
larda uzlaştırıcı bir siyıı.set ta
kip ederdi. Güzel tahsil görmüş 
tür, birkaç dil bilir, munistir ve 
samimidir. Artık sevki.vat prog
ramlannın projelerini hazırlar, 
tetkike arzederdL Papazyarı, va
purlarda ve cephanelikl.ecdeki 
işlere kanşm'121Clı. Direlı:tiir ya -
nındıı sözü geçenlerdendi. İstan 
bulda doğmuş. büyün:ıü.stiir ve 
piyasayı iyi tanı r, birço.k dost -
farı vardır. Grupa da bazı ele -
mantar kazandırmıştır. Onunla 
ve Terziyanla da sık sık temas
ta bulunuyorduk. 

·-===============-==...;__--'\ (l# <JJ~] 
.._I DAHiLİ HABERLER lı Harp Türkiyden 
• Uzak Bulunuyor 

Bılıp. Balkaala.rdan uzak -.. ,. •• 

Memlekette 1 Vekiller Heyeti Kararı İle İhracı Adalar ~~4::::-:.::~ 
"" ~ brp1apeak nayır!-

K l k Menedilen Maddeler rr ~.ç, • de - -- - .-....-. a a c a ı arı J esın han~! vaziyete maruz kalablfuler ve· 
:ra kaJıu:olrJarıbr? 

Hububat İhracı Bugün den İtibaren Menedilen Liste Değişiklik ı1a: =er~e ::=\~1;:~~:.;, 
fiyatların Düşmesine 

Meydan Verilmiyecek 
Harice ınenEdli.1.melıeri .karaıl

laşan madde rden her sene ec
nebi mem~ketlere gönderilen 
10 milyon kilo fasulye, 2,5 mil
yon kilo il.il, altı. milyon kı..o fa
sulye, 26 m:lroıı kıo çavdar, 
10 mlfyon kilo mısır,l ımlyon ki 
lo ilta arpa, 1%3 milyon kilo ar 
pa, 3,5 milyon kilo susam, 15,5 
milyon kilo nohut, memleketi -
miz dahilinde kalacaktır. Hüku
met bu madde'eri istihsal eden 
köylünün zarara uğramaması ve 
bilhassa fiatça zarar etmemesi 
için laZttn e<eıı dhirleti ala • 
caktır. 

BELEDiYE 
~ -
Asfa ta Çevrilecek Yollar 

Yeni yol ~aatında yokuşlaı· mo
zayık paı:kr olacaktı. l\'!armar:a hav -
zııstuda şel>irdeki yollann ihtiyacuu 
karşuJ;yaoak mlkdarda mozayik par
ke bulunm11dıtı için şartnamede mo
zlU'ik parke olarak gösterilen yollar 
asfalta çevrilecektir. -MAARiF 

ilk Tedrisat Kadrosu 
İlk ted:risat kadros.u tasdik e

dilmek üzere dün Maarif Veka-
1e'tine gönderılmiştir. 

Kadroda "300 kadar nakil yapıl
mı~tır. 

--<>O<>--

EK ON OMI 

Mebusların Tetkikleri 
İstanbııl .Meb'ı:tslar.ı Mtntak:a İJctı

.-:ı.at Müdil.rlügünde $ehrlınizin .1'.abri
ka ve nıüesseselerinin çalışmaları ve 
bu~dak:i işçile!l·.kı \"a~yeUeri üzerin
~ tetkıls:ler yapmışlardır. 

Sov) etlere Gidecak Yapağı 
Rixçok ınaddelerin harice gönde

r.ilmesirti. ı~n kararnaın.e ınuci
bince So\·yet Rusyaya satılan fakat 
henüz gönderilmiyen 1 milyon kilo 
kadar titttiin "\'e ya;pa&mın .ihracına 

imki.D. kabnamı.ştır. Bu :mall.a:rın be
delleri geriye verilecektir. 

Alakadarlara Tebl iğ Edildi keyf"ıyoıti-. ro>mh•..., ı.ı;ıu llll' 
Adalar Arası Seterler ı1e anla1m&ll lılüyorus. 

Vekiller ~eyeti kararile bu
güntlen itibaren şu maddelerin 
ihracı mened imiştir : 
Buğday. çavdar, nohut, kapıl· 

ca, arpa, yulaf, mısır, darı, pirinç, 
bulgaı, bezelye, fasulye, merci
mek, böğrülce. süt, sarmısak, ke
pek, ot, saman, sadeyağ, hayvani 
ve nebali yağlar. 

Keçi kılı, çuval, halat, kendir, 
mamuıatı, keten tohumu ham ve 
ya yan mamul bilümum sığır 

manda ''e dana derileri .. işlen -
miş deri ve ınamulfttı, sabun1 so
da, çay, kahve, kakao, canlı hay· 
vanlar,etlcr, canh, cansız kümes 
hayvanları, her nevi konserve, 
peynir, kiığıt ve mukavva, boya
lar, saç ve çinko levha, dikenli 
tel, her nevi kereste, yapağı yün 

ViLA Y ET 

Kazalar Teftiş Ediliyor 
Mülkiye ınüfettişleri İstanbul ka

zalarını teftiş etmektedir. Müfettişler 
hfiliı Adalarln teftişi ile yakit geçir

mektedir. 
-oOo--

Li M AN 

Kömür Amelelerinin Parası 
Liman tahmil ve tahliye ameleleri 

dün teıninat paralarını tanıamen al -
ıruşlardtr. Şimdi de köınür işlerinde 

çalışan ameleler aynı şekilde bi.::i -
ken paralarını istcmektedırler. Bun
lar bir müddettenberi limana va
pur uğr::unadığından işsizdirler. Bun
larııı paraları da Pazarıesi günü \·e

rilecektir. 

DENiZ 

300 Yat udi Yataya Gitti 
Dün Runia isimli bi Bulgar vapu

rile 200 den fazla Müsevi linıanmuz

dan transit geçmİ:j ve Yalaya gitmiş

lerdir. 

Kiimür Alacak Vapuriar j 
Verilen bir kaı·arla Zon.guldaktan \ 

yakınak icın krirrıür alacak ecnebı va- / 
purlarııun sıhhiye resimlerinden ınu
af tutuln1ası ve sahilden alacaklal'ı 

kumanyalarındlln bu n1uafiyeti boz -
manıam karnrlaşmıştır. 

Butd:a. Be!lgmlen s1:pnı.t1:a.e. aasl ipliği ve mensucatı ve mamulatı 
keten ip:iği ve mensucat ve ma
mulil.:ı, kıtık, üstüpü, kok, irmik 
ve mamulatı, kalay, nişadır, her 
nevi kablo, tel, halat, ve zincir, 
kaucuk ve mamulatı, her nevi 
salmastra, motörlü ve motörsüz 
deniz. kara nakil vasıtaları tran
sit yerlerinde bulunanların da 
mem'eket d~ına çıkarıillıası ya
saktır. 

Pazartesi Kalkıyor Almanya ordularının L•histanı le • 

~"""'· ~mJ> cep---

Şu mahsulat ve m.amuliııın ya 
banct memleketlere sevkleri de 
bugünden itibaren lisans usulü
ne ab olacaktır: 

Tiftik, barsak, balmumu, kü -
çük baş hayvan derileri, yumur 
ta, zeytin tanesi, susam, pamuk, 
pamuk iı;ıli.f(i mensuca•ı ve ma
mu'.iitı. bakla, fasulye 

POLiS 

Poı;s ıe Değişi i<lik 
Burdur Valiliğine tayin edilen İs

tanbul Polis l\ılüdürü Sadri Aka di.ln 
şehrtınizden ayrılmı~tır. 

Birinci Şube Müdürü Ekreın Di .. 
yarbakır, İkinci Şube Müdürü Nev
zat Erzurum, Üçüniü Şube Müdürü 
Mehmet Sinop, Polis Müdür Muavini 
Mehınot Ali Kayseri Enın.iyet Mü -
di1.rlüğüne tayin edilmişlcrilir. 

Deruzyolları idares; havaların 
bozması üzerine Adalar arasında 
ve pl8.j iske'elerinde isil -en va
purun seferlerini pazartesi gü • 
nünden itibaren lağvetmiştir. 
Ayni zam.anda adi günler B" ü
k:adadan 1.3,15 te kalkan vapur 
13,35 e alınmış ve Hey beli 'Bos
tancıya uğrayarak Mal!epeye ka 
dar gitmesi kararıaşmıştır. Saat 
17,20 de Bostancıdan hareket e
den vapur pazartesi gü.nünden 
itibaren 20 dakika sonra hare -
ket edecektir. Pazar günleri Bü
yük.adadan 13,30 da hareket e -
den postanm da yine ayni gün -
den sonra 25 dakika geç hareket 
etmesi kararlaşınıştır. 

----00----

ADLiYE 

Maoam Attnanın Davası 
RandeVUCU: uk ve genç kızları 

fuhşa teşvik suçile tevkif olunan 
Madam Atina ile suç orlakları 
Madam Katina, Matmazel Zizi, 
Eleninin muhakemeler'ne dün 
asliye l inci cezada devam olun
muştur. 

Muhakeme müdafaa ve kara
ra kalmıştır. 

Yeni Atili\ e T eski!atı 
, ' 

Birinci Şube Müdürlüğüne Erzu -
rum Emniyet Müdliı·ü Hamdi Nazım, 
İkinci Şube .Müdürlüğüne Nevşehir 
Kayınakamı Edip, Üçüncü Şube Mü
dürlüğüne DiyarbakU' Emniyet MU -
dürü Bürhan tayin edilmiştır. 

--o O o--

İs' an bul adliyesinde yeni teı;
kilatın tatbikine dünden itibaren 

1 başıanmıştır. 

S POR 

Futt.ol evsi mi Açıldı 
Futbol federasyonu [utbol meı"Si -

mini acnt!.ş:tır. Bu münasebc.ıt.le Fener 
- Galatasaray - Beyoğluspor - ~ \ 
arasında .bir gece maçları arganizas - l 
yonu yap:ılınıştır. Bu tw-nuvanın ilk ı 
karşı!oşması bu .akşam saat 9 da Tak
Si.m stadında Fenerbahçe - Beyoğlu
spor arasında yapılacak ve bu suret
le müsabakalara başlanrru§ o1acaktır. 

---oOo---

l uğday fiyatları 

Llğvedi.ip •miider;t hakim
likler• haline ka.lbolunan ve a
detleri iki misline ç.kar'1an as
liye ceza, asliyl hukuk mahke
meleri dün ilk defa olarak tek 
hakimle vazife l(iirmüşlerdir. 

Diil;er tarai:an Su'.tanahmet -
teki Tapu <iairesind-e faaliyete ge 
çecek olan yeni hukuk mahlreme 
leri ile münferit ha.kimlikler de 
d.ün işe baslamışlardır. -Hatay ! raç alları 

- h1l nnı.lar bı ; f • tefevri--
-.. e~ ke-.ı..-ek, ta.ıa k a.T· 
vetler ini, cenubu şarki ve cenubi A<t .. 
r upaya yaym ak pl3.nını tatbika baş .. 
laRIUI seMtt olMd'llr, bir. 

VartDv an ıo - 50 ldl-tre pi<· 
1aflml. ve o ı da 
n pteyRmlf nad -.a • dus-. 
garp cephesinde İngiltere ve Fransa .. 
nm ~nsuz asker kütlesine ve teknt .. 
jtıne dayanan kan. ve hava kuvvet -
l er i ka.rşcruıda , bütün kuvvetlerr.l 
yığarak k en&i mcwmdJJ'ellıııli k Ol'U .. 
.mak ve Uı'iu'.aak :meebsiydiaıle .. 
d lr. İngiltere ve Fransa Jılarbl, nazi 
ltiaıaDJ'anm kuvvetine ve sllilluıa 

rivenmeslne raimen, aonuna kaiılır 

ilaJ'anıılma-. km:tl k_,,.. bile -
._. bir .h~ ark :s ' + de m tl
vaffakiyetıer kazanacak Alman ordu · 
su , garp cephesinde şiddetini arttıra
cak İuıı'illere ve Fransa kuvvetlerinin 

~ ta"5'ildsl kar-- lriitin lwv· 
v ellerinl müdafaaya scvkey1emek 
m ecburiyetinde k alacakhr. 

Bu kuvvetli d eli.ile dayanarak, Le .. 
hh;t•Me şöyle, ltöyle m uvaffak oJa .. 
cak Almıuıya enhuunu sevk ;ve idare 
Mm. ani A.Jıaaıtya ErkiaıharbiyesJw 

ain. İile.re:SİDdekl lruvvetlerl, garp 
cephesi dururken, cenubu şarki ve 
cenubi Avrupaya, yeni istila harbine 
sevkedebileceiinJ dü§ünemlyoruz. Bu 
R~ P eD=;m Jarcia tem.vi:z ve is· 
tlrad.:ın dotamk müdafaa harbini , 
)>ugiinde.ıt bile ufukla &'Öl'emiyoruz. 

Cenubi Avrupada ve Balkanlarda, 
faşist ib.ı:r-. !f&rk cepllesinde ma• 
vaffak olacak Almanyanm şöyle, böy· 
le yardımiJe tecavüz ve istlli harbi .. 
ne haj)anaııq diişiiniil • t 

Bu takdirde, ayni faşlst İtalyantn, 
büyült kuvveücrilll, F.r.a.D.i& hu.ı..ıu · 

na, Aktleniııe --. .. n ırmıJt alı trine, 
Afr ika.da.ki Trablusı:ar.P ve Blne"a.zi, 
Babeş.istan h uiluUanna yıjınası lcaJI 
eyler. Bu kuvveUerln, miidalaa de 
i'll. ıecavm harbine başl.ı7acal<lıırı
na &"Öre, çok fazla olması lizım zeıır. 
ArnavuUuktan Balkanlara yayılmafa 
teşebbüs ec1ecelı. taşıst itaı11 onlu!ru-
111111 karşısında, Ballamlı mllleftetoln 
l!ril.nsıı. ba;smım herlmete utntacak 
derecede k~U ve miicehlumllr. 
Biz, bu ilrtncl ciheti, bir ihtimal ha· 

linde m......ubllbl• ve tetkllı: """"1fk, - Cephane dolu iki mavna Sa 
llpazarında, oradan aşırmak k a
bil değiJ mi? 

- Değil, muhafaza altında, ka 
çırmak fena tesir yapar. 

Bir gün, istical istiyeıı bir iş i
çin bir otomobille Köprüden Ga
lat.aya doğru ilerliyorduk. Önü
müze ansızın sersem bir otomo
b il çıktı. Şoför, kazadan kurtul
mak için, sağa sarktı ve tram -
vayla da karşılaşınca, .kırdJ ve 
dire,i(e şiddetle Çlll'ptı ve kaldJ. 
Otomobilin ön tarafı parçalan -
mıştı, o k adar. 

( Arıcası. var J 1 Fiyatlar Normal Hale Ge'. di 
Beynelmilel vaziyet dolayısile, I M Ü T E F E R 1 IC 

Bugday iwtletn du~n1ektedi.r. DlZn 
borsada ~ kuruş 1 O paradan buğday 

satılmıştır. Şehrimize muhtelif _yer
lerden bll' günde 26 vaııon buğday 

gelmiştir. 

'İhrılçları r uhsatname al.nıağa 
bağlıı olan Hatav .m..allarını.n 1 
Kfu:ıunusani 940 tarihine kadar 
ruhsatname aranma.dan muıı -
meleye tiıbi tutul=ı bildiril
miştir. • Halbuki, a.skeri llttla1<a rağmen 

faşist İtalya, n az! Almımyw. ile bir 
llkle h arbe !l'irmemlştlr. lloma ......ı

J'O."U neşrlyalmda evvelki ...,.,,,, İtal
ya vaırurlarmm Adrl:nılllde Tnna .,.., 
Mıırsilya, Bal'Selon, lUn. ve Akıleniz 
lbnanlan, h atta. Amerika. ansmila l!lf!'f• 
riisefcre bqladıkları bft.nrnı,.....ı. . 

.Bu haber ve hare~ bile, basiret .,r.: 
kl:rasetı. ııliln!ndlı<llit ne lamnmış Sin· 
70r Mus.ollnrntn, memleketint, meıo .. 
blll akibeftere sii~ b a rp ..,.. 
cerasma. scvıtetmek n lydind:e 1:tııel1m~ 

m,adığmı hbata yarar. 

- O halde? 
- O halde, Cemal Beyefendi 

bu hizmeti de bize yaparlar. 

ELİJJ.SANI BÜ'TAMAM 

İki ma v.n.a cephane bizce b ü
y iık bir kıymetti. Hem, kayyu
mun dediği gibi, bu tarih., pürüz
süz olmalı ıdi. Cephaneyi bize de 
ğil, cephaneJiite iade edecekler
di. 

CemalQ.ıın tekrar ziyaretime 
müsaade etmelerini bilvasıta ri
ca ettim. Memnuniyetle kab ul, 
selam ve iltifatl anm iblağ etti
ler. 

Bir gün sonra La Frıınsez kum 
panyasının bir odasında kendi
lerine mülfilti oldum. Söze şöyle 
başlımuşhm: 

- Beyim, büyük lü tfunuza 
çok teşekkürler ederim, fakat: 
cE!ihsanı bi tta.mJ1J1t! • 

- Ne emrediyorsunuz.! 
Estağfirullah, iki mavna 

:······ .................. : 
1 i~öRü~·ÖRÜii.! il 
ı : ................ _: ı 

i Ziraat Bankasının f 
ı Nazarı Dikkatine ı 
ı ı 
ı Sllltaaıılımel HiiAla e Nli U. ı 
ı Samih Çalışal yazıyor : ı 

ı ZlruJ Bankası ta.sarcllf aaiiş- : 

ı terllerine ikramiye olarak bir : 

ı kura çekiyor. Bu dört keşide de • 
• oldu!ımo. bUlyomz. 1 Eylülde • 
• gdı.11......ı !bun relen lrnn.nm ı 
ı iiudadmı JI rh ıecrlt1 er .5 l'iia ı 
ı evvel pel<llen ltvram taıilile- ı 
ı rin efkirı aunumlyeye arzı .icin ı 
ı her caaeiede Ub ~Uuest ti:zım : 

ı deill mi? Maalesef n:ıiamdo bu- ı 
n•.rir'ra ed1m? 

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

halkın ihtiyaçtan tazla zahire teda - 1 

rik ettif:inden bah.setmişt•k. Baş<"eka- Türk Yolculara Gaz Markesi 
let taı·aru1dan dün gnzetelerıl~. neş -
ı•crlilı:..-n lig p.iy.as:ı.y1 sı..i.kü.nete da

vet etııuş't:r Dü:nd ıübaren zahire 
tiallarJ nurınal bir ~viyeye intniştir. 

Banka ~uam,Jeleri 
İstanbul Ticaret A udiirh.i.gü ve İle- ı 

tısad 1.1üdi.ır1uğU, alakadar oldukları 
Vekiıletlere yazdıkları 

bankaların bonu üzerine 
raporlarda, 
muam~le 

yapmalarını izah etn1iş1erdir. 

Yalnız mal i.i.zerine, yi.ızde yjrıni -
den otuza kadaı.· avans ın u.a melesi 
yapmaktadıt'lar. 

-oOo--

Q;r Ci yet DavaSJ 
Çatalcada kln yüzünden İzzet 

isminde bir korucuyu pusu k u -
rup b1dü.r.nıek suçi:'.e yakalanan 
korucu Rüstemin muhakemesi -
ne dün ağır cezada bakılmıştır. 

Muhakeme; şahit celbine kal
mıştır. 

A.ı •i>cı L·K.- ~· . tı-eu. bu .sabahtan 
itiburt.>rı nHHlUlZ.am seferlere b~ -

yao...: \'e r t.r.· ..en de yolcu getirecek
tir. 

Dünkü Avrupa trcnlerile bırçok 

Türk aileleri dönnıüştüt·. Bunlar 
Fraru:;a hududundan geçerken Fran
sızların kendilerine gaz maskesi da
ğıttıklarını söylemişlerdir. 

Sullanahmet hafriyatı 
İngiliz Arkeoloğlarından Bakter ta

ralından Sultanahınette Arasta soka

ğında yapılan h afriyata son verilmiş 

tir. Bu civardaki a rsalardan ikisinin 

istimUk: bedeli saltlplerine verilmiş -

tir. 

Y2lova Hayvan Serg:si 
Yalova kaza!:J.Ddaki hayvan !:iergisi 

dün açılnuştır. Sergide beledjyeyi 
mektupçu Necati temsil etıtı4tir. 

ÜNİVERSİ'l'E 

KAURO~U 

t:'niversih.~ kt1ı·ulduğu güııdrııbe

rl talim kadro!'.U umamlıllnıağa 

çahş ıh r. Fakat. bir türlü ikmal e
dild~ği görWme~t.ir. Her sene ye 
niden birçok profesör, do<:ent alı

nır. Bunlardan bir kısm ı o yıl so
nunda ayrılır. Kadrolar yıne bo
plmıştır. Haydi, tekrar adam ara
nır.. sank i, tTniversite kadrosu , 
sebze hi.li.ndeki ka.bzımal kadrosu 
dur. Biri olmazsa öteki .. 

BöyJe şey , dü..D.ya.nın hiçbir ye
rinde görülmemiştir. Biziın bHdt 
ğimlz. bir &'eDÇ Üniversiteye bı-
yıklal'ı terle rken asistan girtt. 
Saçtan aia.rll', oradadır. Son n efe
s ini verir , oradadır. 

İlim adamı böyle yetiştlrillr, i

ltm muhiti böyle vücnd e ı-ettrlltr . 

İlim yapacak Üniversite böyle ku
rulur. 

MAHKEME S&ITS( 

Ç()GAL1RKEN 

4.\.diiye V ek.1li Fe&.W 0.ky a.r. İ.i
taııbula en bü~ ük h...zmeti yap mts 

bnla.nuyor. İsta.nbuJda meve11t 

mallft.111elerill sayw arttıntm1'b.r. 

Yeni mahkemf:>ler yakuıda faaliye

te geçiyor. İstanJııı.ı ltürilc b1r few 

h lrdir. Adliye 1 çoklu. Ha!IMlkl, 
teşkllli.tı çolt dardır. 

Scn e lerdenbe.ri, mahkeme ulıb 

yüzünden, hallun çektiği sıkıntı 

""'ydandaoiır. Adll:re maldllesbün 

ağır işlediği bir darbı ınesel ·kaline 

relmiıılir. 

Artık, bu mahzurlar tamam.en 
bertaraf ediliyor. Ve İstanbul ıre· 
niş bir a efes alı.yor. .Bwcüae b
d&r, fiındi ahnan tedbirin. -
hatıra relmed.iğl sorulsa, yerinde 
bir s ual olınaz mı! 

ŞÜKRÜ AHMET 

====================================================================~-==~-=====-'--"============================= 

m:==ıı EDEBi ROMAN: 9 1--llJ 

ar ı Bir Kıs Sabahı 
•===ı Selami İzzet - Mefharet Ersin 1-----1111• 

Bu dbise genç kadının incecik 
beliri, narin endamını bütün za 
raf tıle meydana çıkardığı, ayni 
zamanda onu güzel bir demet çi
ç< k kadar sen ve taze gösterdiği 
için D:lbestenin pek hoşuna gi
derdi. 

Merdiven .eri inip antreye ayak 
bas eıı Ga !ip kansına: 

- Demek benimle beraber is
tasyona gelmek istemiyorsun? 
Dedi. 

- İstemiyorum. 
- Amma Pakize hanınıefen-

di herhalde seni istasyonda bul
mak isterdi. 

Peyman başını salladı: 
- Yer yüzünde herke.sın ist.e

diai olsavdı ver vütii cennet olur 

du. Sen git, ben burada karşıla-
rım. , 

- Öyleyse gideyim. 
- Acele de etme, daha tren za 

manına bir saat var. 
- Biliyorum anıma, geçer.kal 

Hacı Ali oğluna ugrayacağım_ 
- Gene ne var? 
- Bu seneki ı:u.a.f mabu U-

nü is iyordu_ Bir bakayım ne fi. 
at verecek? 

iBu aralık gözüne Dilbest-e iliş
ti: 

- Nasılsın dadı ded;, ne var 
ne yok?. İşler ne aı.emde?. 

- Her ~ '-olunda ğlunı. 
- Yaşaya.sın da~L .. 
Kansının koluna ~Mi. kapı

va doi(rı.ı yürüdü . .Mermer erdi 

ver.leri geo;ip çakıl döselı 
çeye indiler. 

- Hani otomC>bil? ... 

bah-

Oruarı arkalarından takip eden 
Dı beste · s rdr 

- Ne 1>Lomobili ~? 
- Misafoi ncvle kars•layaca· 

f; ' ?. 

Cevız,ık ç.f lığmın Nulıu nebi 
den .karıı~ Ko ... aınan, kü-L...sıı.ir 
lıir oto;rıob 1 vardı. Son zaman
larda parsız!,k ba~gös'erinc-e, e
s= amelden S1!ki olan otomo
bili kullannın> olmw;laniı, Ga
.ıp!e kar . 1 da tek atlı uzun ara
ba ilç geziyorlardı. Fayton da 
ikamete memur edilmiı;, ancak 
arabacıva ltenüz yol \'eriime -

•. lt'k a .ı d<t kulland•ğı 
içi.n I.azımdı. 

Dadı itiraz etti: 
- O otomobil ile gidilmez. 
- Neden gidilmesin' .. Misafi-

rin bavu.lart vaı·dır, nereye ko
yacağız! 

-Araba a. 
- Olmaz ö~·.le şe ., otomobili 

iıuırı.sınJa.r. 
Arabacı ile ~~ıs ~aı-aja illi -

ler. Galip uzun bir müddet bek 
ledckten sonra sabırsızlandı: 

- Ne o'uyor1 .. Neden otomo· 
bil gelmiyor? 

Seslendi: 
- Hey, ne duruyorsunuz'? 
Arabacı cevap verdi; 
- Mo or ı,lemivor. 
- BJzul\ mu? 
- Görür.ürde bozukluğu yok 

amma, jslcmiyor iste ... 
- Tam bozu'.acak zamanı bul 

du. 
Karı koca garaja gittiler. Bu 

külüstür o1omobili silmişler, yı 
kamıslar, yağlamışlardı. Gel ge 
lelim motör sahiden işlemiyor· 
du. 

Yalnız Dilbeste garaja yaklaş 
m mı;. ·zak an 1:ımuz silkm't 
dudak bükmüştü. 
Şahane atlı araba dururken kü 

lüstür otomobili çıkarma~a kalk
mak onun için, ıniınasızlıktı. .. 

Otomobilin etrafı kalabalık -
tı, bahçivan, asrı, çiftlikte elin -
den her iş geldiği için, her işe ba 
kan bir delikanlı, irgatlardan iki 
kişi, hePSi otomobilin başınday
dı!.tr. 

Galip direksiyona oturmuş, düğ 
melere basıyor, Peyman elbise
sinin lekelenebi'.eceil;ine ehemmi 
yet venniyerek, motörün ötesini 
berisini karıştmyordu. 

Bu arahk, garajın karşı tara -
fındaki bahçe kapısı açıldı, za -
if, uzun ]?oylu bir zat girdi, bas
tonuna dayana dayana garaja 
doğru yü rümiye başladı. 

Bu zat. Galibin babasının mek 
tep arkadaşı, emekli general Yu 
suftu. Yusuf Paşa tekaüt olduk
tan sonra Cevizlik çiftliğinin kü
çük, iki odalı bir köşküne yer
lesmişti. Ona herkes Yusuf am
c; der ve hürmet ederdi. 

İhtiyar asker otomobilin yanı
na sokulunca yer açtılar; basto
nile makin-C'nin ötesine berisine 
dokunmağa, tişe yarıyacak fikir 
!er v.ennive başladı. Her kafa -
dan bir ses ~ıkıvor, herkes her 
aıd:ına gelerui söylüyordu.. Her 
çareye başvuran, hiçbirinden n~ 
tice alamıyan Galip öfkeleniyor , 
fakat külüstür motör hiç oralar
da olmuyor, bana mı.sın demiyor 
<iu. 

Nihayet Peyman en miıkul tek 
lifi ,.,~tı: 

- Boşw1a uğraşıyorsunuz Ga
lip; arabayı koştur, Pakize Ha
nımefendiyi arabayla karşıla. 

- Hayvaıılardan birinin hasta 
olduğunu biliyorsun. 

- Tek arabayla git. 
- Olmaz öyle şey. 
- Öy1eyse senin kısrağı •Hay-

dut.u da koşsunlar. 
- O arabaya koşulmağa alış

kan değil. 
- Ziyanı yok; bir iki kere tec

rübe etmiıştik, hcrn sen onu ruısil 
olsa i<lare edersin. Hem Pakize 
hanımefendi belki seneler var ki 
arabaya binmem~tir. Herhalde 
araba çok hoşu~a gidecektir. 

- Haklisin Neriman .. . Hay
dut biraz huysuzlanae•k amma 
zarar vok. 
Arabacıya döndü: 
- Ben ahıra kısrağa bakma -

ğa gidiyorum, sen arabayı çıkar. 
Otomobilin başından ayrıldı -

lar, ihtiyar amca, hala mermer 
merdivenlenin önünde dw·an Dil
bestenin yaruna gitti: 

(Arkası var ) 

Bu m eselenin slyasi taraftarını ve 
sebeplerini de evvelce ve d efalaTca 
,onlaUıl<. 

Tekrar.hyabillrlz Jd harp, Balkan 
Jı:uduUarıpclan v e ufuklarından ço""k 

HAMİT NURİ :ııtMAJC 

~ .. - ' 

9 Eylül 
Şeflerimizin 'Tiirk tarihboe ltedi:re 

ettiği en biiyiı'l< zafer gbiiıırii, t E,.. 
liilö Jaıtlularl<en bqımı ı;ıevlrip 11 71-

la bııla:yorum . 

Aradaki zaman blr millet h a.yatma 
göre n e kaila r kısa .. fakat yapbğmnz 
inkıliplar ne k adar çok ve saytS12. 

Bugün, ı '1 yıl sonra, yurdummun 
her kö~sinde sulh ve sükiın, her k ö .. 
&esinde r efah ve saadet kaynıyor. 

D iin ile bu.ırün arasında mukayese 
)'&pabilmek im.ki.nsızdır. Dünkü met
riık. iepraklarımızda bugüıı insan ho
yu ckiDler dalgaJ.aı:u.yor. Bir zamanlar 
kervanların_, katırc ılarm konakladıiı 

yerde yaptıhmız tren yolu ve istas
yonlennm saylSl için tar ifeye bak
Jll&k li:wn. Çor.ak d al eteklerinde 
yükselen. fa.hrika bacalan Türk işçi
~ Tlirk zekis.ııun eserlle iftihar 
ediyer. Dün sayısı her &-ün azalan 
köy evler J yerine bugün )ter köşede 

J'en1 bir köy e\'İ a('ılıyor. Kıraçlar 

tarla olu yer. sltepJerde meyva aiaçw 
ları doluyor. 

Dilııkü .9 Eylftl blr zat.er 11ahikns1, 
bvzjinkli 9 Eyliil İnöniiııün bayrağı 
altmda topla.nan Tü.rk ınllleUnin o 
zeferi üzerinde kurduğu ebedi 1ibide• 

staır. 
ZEKi CEMAL 
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SON HABERLER ATATÜRK'ÜN 
§SON GÜNLERi Hattında Askerler 

Memnuniyetsizlik 
Sigfrid 
Arasında 

iki Vapur Dada 
Babnldı 

Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 26 

Yazan: Rahmi Yağlı Tefrika: 27 
Loodra, 8 (AA.) - lstilıbarat 

Nezareti tarafından bu sabah 
neşredilmiş olan tebliğde Sigfrid 
haıtıada laarp eden Alman kıta
atının memnunfyetaizlilderindeın 
btıbaedilmektedir. 

müddet "9Ç!Dediii halde bava. 
teneffüs edilem.iıecek bir hale 
gelmifilr. 

Arap Ordusu Y a1mz Türk Hakanlanıu Delil 
Türk Şehirlerini de Kana Bo1uııflanh 

Atatürkün Sıhhi Vaziyetleri Gün Geçtikçe 
Menfi Bir Hal Almıya Başlamııb s - SıjDaJdaıdan eben.uıilı 

intaatı ikmal edilmemiştir ve bi
naenaleyh ku.Uamlamı.Tacak bir 

iki Balat Esnasında 36 
Kııt Oldü 

• t .,. • (A.A.) - ..... il• .......... .-a .... .._s-'
.a ,.., ıtı'"•ı plı"hh1*1 ........ 
....,.. ..,.... rwa ı ıt r. bala __ .... __...11 .............. -

Kuteyt1e, :vapacalı 111 enelden 
tasarlamış insanların bt"fy.,.etl 
ile ve sözde milllflılne heflıı!ld!n 
demek ister gibi ımtmt ve -
um çadJra ıt tl Geçit resmı harikullde oldu. 

önde fırka klµnandam General 
Osman TMa.n. yaftl'i, erkim har 
bi~ onu ta~ben tüm komuta 
nı ve maiyeti daha arkadan pi
yade alayı muntazam bir geçişle 
merasım tmfrini sel8ınladı1ar, 
Bayazıda ~ıyan, caddelere ta 
şan, önlerindeki kordonları taz-
yik eden dehşetli bir kalabalık 
bu mtizam ve Türk ordusun.un 
güeünü, beceriklilığini ortaJ'a ko 
yan ihtişama avuçlanm patla -
tırcasına el vurarak a?kışlar, v.. 
rol YWt ordu ... seslerile iftihar
dan kabaran gö~slerinin en sa
mimt tebriklerini, takdirlerin! 
sunuyorlar, merasim tribünde 
bulunan Başvekil ne vekiller 
Türk ordusunun eşsız kuttret ft 
intizamına hayran oluyorlardı. 

Geçit resmi fasılasız % saat siir 
du. Merasim bıtince BaşTetfl 
otomobille d~ Dolmabahçe 
sarayına gitti. l!IJedt Şefi gıörmet 
arzusunu arzettirdı. 

Atatürk Basvekilm ~hnesme 
iııüzar ediyor; büyük zafer günü 
İstanbulda ve memleketin her 
tarafında muazzam tezahüratla 
tes'it edilirken bir narça daha 
artan rahatsızlığile muztarip bu 
lunuvordu. 

Temmuzun yirmi beşinden ya
~ •araya naldedildıği günden i
~~ ağustosun 22 sine kadar 
ır aya Yakın zaman zarlmda 

tedrici bir wahla inkişaf eden 
Atatürkün mhhi durumu. 22 A
gtıstostan sonra cüz'i bir bozu -
luşla tekrar zafiyetin artmasına 
d~ bir seyre .girmişti. 

. Teciavı heyetini teşkil eden he
kımler, ilk ~erde dahi kolay
ca kestirilen iKi cieğişişi yeni bir 
ihtilata .hamıedeıU Atatiirkii. 
devamlı k'onsültasyonlarla mu -
ayen~n Reçiriyorlar, fakat ihti 
lata de Met eder hiçbir bıe, .e
re tesadüf etmiyorlardı. 

Hastalık, ıirozun biraz durak 
~yan seyrinde yeniden tıerle7i 
Şlllden ibaretti. BiUıane Ebedi 
Sef ı krizlerden daha fazla üten. 
~uztarip eden su Jireselesi, bir 
tiirlu bünye tarafından eritile -
llliyen ve l:aer gün ıeçtikçe ek
sıJecek Vt\."Cle bim dalla art., 
ar tıA"ı ela heaninden kolayca 
~~an bu bJfi~ ~ 
ciddi bir -encfileye seYkediyor
du. 

ARustosua son güalerincle he
kımler vapblclan bir toplantıda 
Ebedi Şefin de arzusu ile tekrar 
Fiss'ntteni celp eGip etmr rek 
şıklarını mün•bıa tttmiller• te
davinin bu bfr ayhk ırafikiDi 
Rtizdea ~miş!er, fakat l'badn 
geni çagİrmağa tarar vermemlt
lenli. 

Bu hareketlerinde bakiı olduk 
ları noktalardan blıill de e,yIG
lün haftasında fstpnbtıJda, Yıl
dız sarayında t.oplanmMJ takar-
rur edeD a.lbnlar t?p haftası 
dolayısilf: buraya iftirak edecek 
yabancı profesör ve mütehusıe
lar arasında FisİJllfenin de bulu
nacaiına dair ltamıatlerinin mn 
~oluşu idi. 

P.aa.sen enelee• de yudJlmm 
veçhüe Atatürk h..tal\imın ef
karı umuıntyeye abetmslnl. mil 
lelin i:gftlmeawl nokt ..... bir 
arzu etmiyordu. HaUl. yatmdaıı 
l8l'llft llllkledDdilt Wt deftmlı 
krizin s&rdl8 günlerden sonra, 
temmuz n~lerinde Tan ga
zertesinde ...-,ıannıaı 

Yazan: Ziya Şakir 
rıde okunan şey. ne idı?. 

ku an kimdi? .. 

rı sinirlen -

ldı Sız, hakikaten Mu 
Bmllned.iindinine girlnqsiDİL Bv 

n saklıyorsunuz. 
• Sa uzenn.e hucum et 

u bir koyun g bi boğazla
cın yere devirdi. 
at Fatma, büyük bir ~ 
k rde ile koeasmm arası

Ulciı Her şeyı göze almıi ol-
u t ren bır tavırla di 
k: 

YA ömer1 ••• Bize, niçin ha"° rıvorsun? ..• Hazreti 

dolayı Ahmet Emin Yalman ta
rafından yazııian: 

Atatürk 
c- Büyük Şef AtatürHn ra

laatsızlığı bugün efün unnnni
Jede ve her ~ do•ııan bir 
pyia halinde aüriap .gitmekte -
~· Jlilletin endifesi hakh ve 
fer.indedır. Atatürk eğer hata 
ile, milletin çok sevdiği Büyük 
Onderin sıhhi vaziyeti hakkında 
lfkirı umumiye tenvir edilıne
Jk9r.• 

Alman askerlerinin 4 sebepten 
dolayı şikiyet etmekte olduklan 
m,-Jenmektedir: 

1 - &inatlar, ıllUlllard.an zi
yade miibimm1q korumak için 

kullanılmaktadır. 1 
2 - :lstihklm dehlizlerinde ha 

va tertibatı bozuktur. Askerle
rm bu debhzJere girmeleri üze
rinden daha o kadar fazla bir 

.haldedir. 
4 - Yiyecek. ıçecek tefler, 

gayri kAfi ve cinslfenacbr. 
Diler taraftan iYi bir menba 

dan öKfeni1diğine göre vataııdal 
!arından hiriniD memnuniyetaiz
Jilini sifa}ıen söylemit oldulu
mı ihbar eden her Almana 5 mark 
hediye edilmektedir. 

"Polonya Kaybolmamıştır,, Mealindeki bir makaleden do
layı Tan gazet.esl bir müddet 
kapatılmış. 3 ay ıürea bu tatil 
cezasma .,m fıkr1111 ııüMaaten Varşova Müdafaa Kumandam Nutuk Söyledi 
iktibas eden lhlber gazetesile 
diler iki rumca ııazete de ujra- Varwowa. ı (A.A.) - l'olaıD7& n4-
DJ.lŞ, Haber ırazetesi bu fikri Tan ,. ........ il .............. n r - Akıllı Susamayı Bek-
gazetesinden aldığı için 15 l{Ün- ~ GeDenl enma._.,. ) d K Ka 
lük kapatmadan sonra intişarı- ........ ......... .. )• : eme en uyu .&ar 
na müsaade edilmişti. Pı' ı• ...... ..__ '*"' .._ (Bqtaraf.& ı ınct IQfada) 
n~---'-·h, 'li'i-n.-.. ,;,.. •>-"\.. -• ~ ..,. .. V.,....... mMa• 1 ld .UU-,7 6'~ ~OMA .._ ...... m .-r, Oadlla ....,. .... 

cü daveüDi t.eşkll edecek olan bu r ..... Wse indi .,...,.., Manpl. lrm1Pertzle • vı Wblrlerl. nlribl-
seferki çağıcnaya Atatürk razı ı· ı " .......__. tt7 ' 1 aı.a de •e labetle alacıUllınP1aa _.. 
olmamış. şimdilik tedaviye de - teı9kB dlll' ' t •• •ıt ....__ ...,..997--. Ye w ı1e. Ulkl .. 
vam edilmesini emretmiş, meş- da~ ....,.... .._._ aıt..uı .... .,...... 
guliyetleri arasına karnındaki D8'm&D& ._.. llllaW.- ..-.= IMls tanıtaa ,.- b• mena _._ 
suyu aldırmak için tedbirler bu- cArtak ,..a... Bir .,_ u.I ..._.... llWbe&lle ., .. ....,.. amn ...__ 
lunun butunmadıtını hekimler- m Eter ...... ......-. • IOD 11a1 lseıtlle ..._.. late1lllmls bir 
den sormağı da ilave eylemişti. Leh ulrerlnba Alman taDklan tara • elbet daha vardır, iri o da aı1llr •-

Doktorlar her defasında Fmin- bndan esDmeııl De mlmldba elMM- dDden ltlbarea ....ı dalrelerla n-
genin ihtarını hatırlıyorlar, su - tır. Vataaperverllltel '* brre.... ,.. Jllkime&le •lnuehll .... .a-
yun mutlak bünye tarafından im Pstermek vadfeal ...,.. lllr ...._ e- ...ıertn 11er tllrlll ••" •ı --
hail zaruri oldujunu kabul et- ... " ._ala mtlıftelllr balaul nllan lllnlrank blb'llr bir tuamlf 
tikleri cihetle Ebedi Şefe bunu Vaqova-,.a ._......,etmektedir.. ıd7uett tatbik etmeleridir. llaUl w 
almak imkinsızlığım arzetmek- aabo aplbrl 8hlerlnl ıa nreUe .._.... bllkhlet. balkın bir hlıııll 
ten başka çare göremivorlardı. bltlrmlttlr: tabii De ıtUlll ,..:. bndlee d-

..................... ..._ ........... _...., ... ......, 

..... ı...-. ıııtatılrbt. ...... 
NWıa· 1 5 JI•• 1 
.. , • , .. , • (AA.) - ......... 

-",.....,. ..... Ar >rlan-
,.._~ _ ....... 7 

............ 2 , ......... ....,__ 
de ........... it ldcl.,.. _ ..... tanin,..._, ..... ~.,,.... 

---oOo--

Varşova Dün 
İşgal Edildi 

<B1I tlınfl ı jad .,.fada) 

zerindeki köprüleri tahrip et r 

miş:erdir. Bu suretle Polon.} a 
OMUIU müfraelen. Vistül'ü bü
yük güç ilklerle geçebılecekler

clir. 
Saat 9,30 da Polonya garn zo

nu beyaz bayrak çekmistir. ~ 
lonya'l kumandan. bır zabit gnı 
bu ve bir miktar askerle bır saat 
sonra Alınan hatlannın önüne 
gelmiştır. 

FRANSAYA GELEN iNGtLtz 
ıtrrALARI 

İo&iliz kıt'alaruun Fran&aya ıekii-

11 ve bunlann Framaz kıt-'alarile bir

likte çarpqacaldan. reanm bildirU -Başvekil Ebedi Sefiıl_müsaa - •Sile, ........ darbelerin.in her an mane IUlbu edeı.utr. Cbki lldml 
desile huzuruna cıktığı zaman A- lwabet edebDeoellnl Polon,.. nd7o • ı ~etle ......... ..... te. si· ı miftir. Gelen kuvwtıenn mdtdarile 
tatürkü y;ne y I kta buhnuş, ....._ .tFlb•wm. Antenlmls m- ~ IDW ........... Nl&elmD da- nerelerde bulundukları gızlı tutul -

şark manevralanna gitmeden, ..,. ......_ ...... ti ...,. edil- dQı llalk. IMQı balttln .._. l maktadır 
:bmirden döndülü zaman kol - mlıt 1 '*· .. ......,.. ....., ............ Balk ile prflt -- İstih~t komiseri bu hususta IU 
tutıa istirahat eder vaziyette bul -.a Mr bmHan ...,_ eıleoek - nr.ı ..._... .. .,.. • .., tı nill• 
duiu Alatürkü aon i1ti seferki tir.- arttırnuttar. malılmatı vermektedir: 
huzura çıkışta yatakta görmek Ba .... auaa mnra ~· mil- ......., _.. .....,11 --- dn&iltere bız.e .. 914 ten çok daha 
ten mütevellit bir teessür duyu- n lllU'fl ,.._,.... ld bil 9al'flll n de e1aa p İ.l&allblll......U daba ban- len.iş mikyasta 7ardun edebllecekür. 
yordu. - fllllar. • .....,.. .. ,........ üa Od, tlt .,. evvel. barp lbUmallerl Alman filosu o zaman o kadar kuv-

)(aamafih Ebedi Şef bütün ız- Kllfllr.. 7okken • ._., • ..,. .... lttn. ......__ vetU idi ki, inıllterenin derua blki -

tırabına raım~n Basvekili müte- oOo ıta .._ faalb'ell (llaJ' v.....,. si- nüyetini temin edememesiDdea kor-

M~ ve K"'"be ltwşa br 
Ş!)'a~ 

Türk Mbnı. 
- Beti. dedi, .......... .. 

nıanda fu1a .......... . 
hem ele -- ıt.... ,,.. ..... -
man dini ibeanw wm• .._ 
itillladen çolak ,,. çoc.. '• 
.w .. Teslİlll oXmn. Anbıa -
taam llerhangi bir ta.._. t. 
tersen oturm&Aa a..ınm. lıllla -
mafih elts Tirk ...--nda 
ikameüme miilwle eGıeetk oı.. 
SUl .sana i8Di om. dİjM Tir& 
lrMNle ve cievletleri "* bea dıe 
tabi olur, laiebir ile kaneaaa. 

K.uieyM bu. tekili kaqlslıDda. 
,püdi. 
Vahşi sn kanlığı altıllıda gol -
~ bir cluşnncen.uı kara ~ 
Tısı belli ıdı 

- Doiru. dedi, aıze Müsli.Unan 
dini. hlimların kitabl olan Kı.ı
ran nimına aman verdim ve aız 
de buna inanarak ve euvenerek 
geldinız.. BLLDda hakkımı var. Ne 
rede ikamet edeceiiniz mesele
sine e ınce. bu zaten ve daha ev
velden bizce malOmdur Sizm ve 
çoluğunuz. çocuğunuzun ik.amet
gihın z ne Arabist anda ve ne de 
Türkistandadır. 

Nevzek hayret ve endışe e düı 
tü. 
Kut~'nın bu sozu soyler -

ken aldı~ı korku114; vazıyet onu 
oldukca urkütmuştu 

- O hald nE-resı! 
Dhe cordu: 
Kuteybe, saı kı çok ehemmı -

yets:z bir eevdPr. bahsıfıdıvormuş 
~l>i nvet sa'tır: 

- ,, eres o d:ı~.ı ıu bıraz s n
ra siz d~ 1ıilk•. b:at!caları ~ 
reeeklPrdir. 

EvveJl ŞU mühim noktayı Us 
bit etmek lizım. Ben sıze Ka -
ran ve lıliislüman ahkAmı iiııe-

rine hayatınıza dokUDml)'aca -
jtıma dair söz Yerdim ve bu IÖ
zümde .de duruyorum. Yama 
başka ve daha millim 'bir keyfi-

be111im bir çehre ile ve iltifat gös c h d v cenmlJ'eeelbıl ......_ ....., mb'uetl kulmakta idL Buliln ile -le bir 

tererek kabul etti. ep e e aziyet =)=.:: :::.: bl=~ mesele mevzubahıs değildır. inıu- 1 

Başvekil 30 Aluatos merasimi (Beltlinfı l jnıı:i aqfada) bir tünn ttıer var ki dardanlamaa. tıere denizlere blklnMtiu 

yet var. s:ze din umtn1 bu.
vermezden evvel başka bir ahid 
de de bulunmuştum. Hepimizin 
Tanrısı olan Cenabı Hakka kue-

etrafında Atatürke me16mat ver ııabt ,._ ... eli•-. ..... 1ıa tNotıJs ft nANllZ IED"ALAlll-
df, bilh- oıclunan feıftaJlc:le ....... z:u • 1 ne ....... '* o .... n.-

metm · ım kı. ne zaman Neyaek
ıe karşı kaqıya aelecek oJunem 
derhal onun bapnı bseyim. İt
te timdi ::aıı ~a bulunuyo 
tm. BfzimnnlJinJt yemin her 
seyden muhdcı.ttr. Sua JCuru 
nlmına aman v~ l'akat 
daha evvel Allaha olu ahcfıa 
aenbı ~ bfzzal kesqıetti Bil 
nun ıçfn 'bu aJıcilml tbM.l aaaa.. 
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Tefrika: 25 
Muhammede nıçin düşman ke
silfyonnın. O, bizi fena bir yola 
mı aevketf:i. zannediyorsun ... 
lfe yazıt ki, onun açtılı hiqa -
vet volundan uzak bulunuyor -
sun • Cenabıhakk.a bamd. ve fii
k6r er olsun ti. onun varhğıııa 
ve b e inamyorus. Hazreti 
Muhammectfn de risaJet ve nü
büvvetine unu ediyoruz. İster
sen döv. İstenen. 6ldGı'. Ne ben 
ve ne de kocam, imin ve ikfarı.. 
mızdan kat'iyyen dö miJece ,, 
ğiz. 

Diye, bağırdı, 
ömer, kız .kardefİllİD göst.erdi.. 

li bu celidet karllJIDda ıııala
dı. O anda vicdanmda, süraW. 
bir muhakeme baş~dı. 

Görüyordu ki, Fatma, korkmu 
yordu. Hatıl, ölümü gözıme ala-

~rler. ı * ~ aıbiller, Snlial7 -~ ...._ lranl IMJlwnQoru. 

1aa MVi harpte bO,Ok bir tecrübe -- EBUZZIY AZADE viLAYETLDDad -~ 
bibi oldujwıu ve 1920 de Bo}fevikle- Velld i 11'11endeıtlen ....._... ...,..._, r' bn ıuete ....._ Pws?'I' h • 

re brp koJdulu aman fııblanm henüz harbe liriflnemif ve Leh or- talrdlnle '* vlllJ"etlenl*l ........... "Wmi" Wı*I• .._ ..._. • 
~= ::. ~ dusunun malik oldulu binJen:e kil- + olablllrler. Aı..e prtlarmlS f'Lllu: A7lllı 1• Öt .,. .... 1. Alla .wa 1. + 
m111 buhındujunu hatırllıbJOl'lar. çGk tanktan henüz baMedildlii du- • Bir ..utl 11 

llradlr. + 
Leh ordusunun lmYft7I ldllli7eld 1 J"'bnamıptr. ••• • • • + • • •• • •+++•••• ... • • • e • 

rak, Müslüman oldu~u itiraf f 
ediyordu. Bu kadar büyük bir i
man, sebepsiz olamazdı. HJıÇ şüp 
hesiz ki. bir kadının kılıç kar
şısında bu derecede pervasız bir 
hal alabilmesı ıçin, onun kalbine 
ruhuna ve hıssıyatına hikım o
lan buyük bir kuvvet vardı. 

Ömer, esasen son derecede 
hakkanıyetı severd '. Yanlış bir 
iş yapmış olmamak için, tekrar 
hidde ını yendi. Sükılnetle geri 
çekikti.. 

- Pekili ... Gösteriniz bana. O 
okudutunuz şey ne idi! ... 

Dedi 
Fa ma, ömenn tavımın dei~ 

tığinı gorur görmez, onu büsbü
tün yumuşat.cajmı wnit etti. 
Okuduk!ıuı iyetin yazılı olduiu 
sahifeyi getirdL öıiıere Rô&ter -
eli. 

Ömer, okuma bilirdi Bu sahi-
feyi ahp okumak iltedi. Fakat 
Fatma; 

- Hayır, yl Ömer .. Bu sayr 
faya, tabir olmıyanlann elleri 
ciokunamu. Sen, bl.zim dinimiz
ce tahir delilsın. Eıer mutlaka 
bunu eline alıp okumak tıyor
san evveli. yıkan. 

Dedi. 
ömerin kalbinde, bır merak ve 

tecessüs uyanıruştL Büyük bir e
hemmiyetle telikki ettiji bu me
selenin tamamile iç yüzüne vi
kıf o mak için. sükfuıeüe dav • 
randı. Fatma ile Saidin taıüleri 
mucibine aodest aldı. Ve sonra 
kendi ine verilen sayfayı ala4ak, 
(Tihi . ) türesini okumaya bat
ladı. 

Sur şerifin fesahat v beli -
ğati, bır anda ömenn kalbınt eez 
bettıi. Kelimelerdeki yükaek mi 
na ve maksadı, ayn ayn muba
kemed ~mil. Yavaş yavq 
kalbine büyük bir intirah ve mü 
llyemet geldi 

suıeiferifln (lehtl m& fiaemln 
vitı ...... ) Ayetine gelince, ömer 
durdu. Fatma ile Sakle aordu · 

- Yerde ve ~e •.• Ve bun
ların arumda olan ne varsa, hep 
(Muhammed) in Tamısmm mı
dır. 

On ar, cevap nrdiler. 
- Evet .. O, mevcuda n hlli

ktidır. N~ vana. onundur 
- E, bizim mabıa amı bir "1r 

len yok mudur? .. 

- Hayattan. histen. flklrdeıı, 
kudret w kuvvft'.en m.ahr'*1 
olan bir taş ve yahut ilaç par
çası, neye sahip olabilir?... ~ 
h111111 onlar, inluı elile yapıılmtt 
olan şeylerdir. 

ömer, elindeki aureı terifeyi 
okudukça ... Ve bunmı üzerinde 
miınabfJada bulund~ san.lalı 
gö&leriıım önünden yavq yavq 
perdeler kalkıyor • Nurlar IÇlD
de kaynaşan yepyeni bır Alem 
açılıyorcw. 

(Allhil Wllıhe illlıll•hu,....,) 
f.yetini okurken, Omer derin bir 
hayranlık ile bqlDl Ud tarafa 
salladı· 

- Yemın edenm ki, şımdiye 
kadar bu kadar yüksek, bu d~ 
ce fuih ve belli söz duymadım, 

Diye, mırıldandı ••• Ve ııihqet; 
(inne b4zenbbü, •••• ) 

Ayetine ~lince; bu ve yuJranld 
&yetin rnenuı olu: 

(Tapacak, ancak odur. Ondaa 
halk• tapacak yoldur. • gtuel 
ilimler, • 11Mnr.) 

Hitabe• karpuıda arbk o.. 
~ BNam.....,a dal-
na bJdlnnt: 

- Eı;hedü en il ili.he m.ıııh 
ft eşlıedü enne Muhammede11 
resillülleh ... 

cluy__, dllfh'IWkM"' 
dılu: 

- Yirabl. .. Sana hamdolsun.. 
Ömeria blbme. bidayet ihwı 
eWn. 

Diye, sevinçlerinden allaman 
bqladılar. 

O anda llabbab da •• ...,.., 
yerden çıkıp pldl. ÔIDlriD 6niiD 
dedmank: • 

- Yl Ömer! •• Belill .a-, 
dün gece dua etnüf... Ya. seni 
ve yahut Da c.tıflfn b1blne 
nuru hidqet thlD etmlll illa 
Cenabı Hakka ~u ~.,. 
••- l>u IUClat mııtıllı ...-._ sen :din. Tebrik --. 

DiTenk ornm kalbine büsbü
tGD İIİtfnh wrdl. 
0--. clerbal yeridnen. fırla -

clL Kılıcım kupndr 
f Arfma tHlf') 

d~; .. L.1-

llllı!f'iıelUD ~ çolulu -
nwı, ~oc:uinnun ve ~e in1D 
feryaUan axısıadı caDIA aov -
desi ile beraber yere duşerken. 
ça«ırm e(tafuıı Ç8VINa llnde• 
lenletf Arap as 
lacfilar. 

Ye Tiirt ıwı:an1• 
yetini ltı~ g 

Bu tm!.ı tada 
ıe,-benut dini ale 
1 De İs!lın. ft 
rilmaa lıi~ 
brallir~e 
oldu .. 

A...,... m sav etlennden bır ta 

ima -- 'ftr& ~ ... 
DH•et ıt ~-----
dilıeriae ae.iim oWH!enm -
harp verpı muküilinde ean-
larııu lulrtanlık:aruı evvelce 7u 
mıştıt. Bunlar arasında .::iemer
kant bakam Turhaa laaD ela Tal
kan facıası akabmde Ar-.> serda
nna dehalet ebDlf&l Kuteyberun 
Neymk iw1De açblı --le -
ruı ilk~ Araplann bel& 
gun verdiğini gören Semerkant
lılar Turhan Hanın bu dehaleti
ne kızdılar. 

- ERer, bizde lcendıınizi mü
dafaa etmiıı olsaydık mem eketı
mizi Araplara testim etınezdilt. 
Dıyerek hanlanna hucum et

tiler. 
Turban Han vakıa lhüyarch. 

Fakat gün R')rmuş, tecrubelı bir 
adamdı. Kendi kuvvellerinin A
rap larnetlerine mukavemet e
demi.Jeceiiai biliyordu, Bilh·
Neyzelt gün Semerkandı bara -
kıp sarp dallarda harp edecek 
vaziyette de değildı. O sırf Türk 
ülkelerini istill fe:ltetinden kur 
tarmak için teslim olmuttu 

Ancak, Semerbnthlar buma 
biyle~. 

- Sen Türkler aleyhinde lla
relı:ıtt eltİIL ...... ..,.. ....... 
hAyıwnz. 41eiilsia 

Diyerek Turhan haaı b •kınlık 
tan çıkardılar ve yerine bir gen
ci han yaptılar. 

(Arlca& ,_, 

1~·'1 
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Fotoğraf tahlilleri 
Bize f otografınızı gönderiniz 
kim olduğunuıu söyliyelim 

MUSTAFA YALÇIN (Taksİlll) 
Hassas bir 

tip. Gliııel ...,,_ 

allan Jıarp ııelt 
fasla loUdadı 

•ardır. Bllffe
:rlDI ır. latl4adJ 
teıımı:re ılmeH
<llr. J)l!ıbUl<llr. 

İhaU- fle"fer. 
f:rı bJDINlr. 

Be- J:rJllk 
:ra_.u oe
•n. ArllMlaflliı ela ııek l:rl<llr. 

TUBAN Jdı.Gic (Toblııt) 
Zeki bir tip

tir. Ancak he
nüs kiiçiildilr. 
Dıua&, lnUum, 

l:rlllk :r•ımıal< 
aibl -.uerı 

lbıerlnılı •ben
:rını l;rlee afn
praa ldlkbalde 
mükememl bir 
adam olar. 

EaerJlkllr. 
Kendi ı.aııuıa 111 ırapablleeek Upledlr. 

[~) 
Tramvaylarda 

Bozukluk 
BeyoJlunda Hayri lmzaslle aldı -

iunız mektupla denillyor ki: 

- Tramvaylarda ulaklık paradan 
çok sıkıntı oekiliyor. Acaba ı:amvay 

idaresi tünel (ibl bana da bir ko 
layJık bulamaz mı?. 

Burun Eti ve Bademcik 
Birçok küçüklerde ve balta büyük

lerde burun eti vardır. Aynca ba
demcllı olanlar da çoktur. 

Bunlar bir !.IOOutun büyümesine 
m5.ni olur. Çünkü çocuk tyl nefes a

lamaz. Ciierler S"eniş işllyemea. Fa

kan hangi !,lOOukla ve ban(! insanda 
et var!. 

Bunu ımlamall coll kolaydır. Ge

eeleyln eoouiunu uyurken bakınız, 

efer aizı açık olarak nefes alıyorsa 
eocukta burun eti ve bademcik var

dır. Derlıal doklora müraeaat ediniz. 

Bü:rök adamlann da horlaması hep 
bundan ileri ıellr. 

13" R S A 
ANKARA 

9 ·9 .939 

1 Sterlin 
100 Dolar 
100 Frank 

Açıllf ve kapanıı 
5.35 5.35 

132.8125 1S2.6125 
3.03 3.03 

100 Llrel 6.9425 6.94Z5 
100 iavlçrı Jl'r. Z9.765 29.165 
100 Florin 70.3Z25 70.3Z25 
100 Raylşmark 

100 Beı.-a. ız.6575 12.8575 
100 Drahmi 
100 Leva 

100 Cek Kroa.w 

100 Pezela 

100 Zloti 
100 Penril 

100 Ley 

100 Dinar 
100 "\'en 
100 i.-v09 Fr. 29.99 3U7'5 

ESHAM VE TEHVİLAT 
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M ··! her köşeye baktı. Diki
ınL. .ırgunl-uk\a'n hl-r tara,f~a dil 
şüp ayılmış olması ihtimalini 
düşünüvo,·du. Yav·aş sesle müte
madiyen çaj'tırıyordıı. Fakat hiç-· 
bir cevap alamad1. Genç kız ümi
dini kaybedince, ğeriye döndü, 
merdivenleri çıktı-. avluya açı
lan kapıdan dışuıya baktı. Bu
rada da kimseler voktı.ı. 

Diki'nin böyle .blrdeı]bire or
tadan kay\ıoluşunu. anciık bir 
5eyle izah.etmekmüınkün"dü. Her 
halde Meri elektrik liimoasını a.: 
ramağa gittiği ·~aman, tekrar 
mahzenden al.e!ace!e çıkıp git
mis oıacaklı. Demek ki, yeniden 
sokaklara dalmıştı. Bu düşünce 
ile kalbi yeniden burkuldu. E
j;er öyle ise er.geç yakayı ele ve
ı ecek demekti. 

HİKAYE 

Kadın Tuhaftır 
Yazan: Zshir Güvemli 

Wcblr eksikleri yoklu ki?.. Ziya, 
ciddi, çalışkan, dürüst bir a.damdJ. 
Bu itibarla., kazancı da yolunda. sayı• 
labUircU. Amirleri daima. kendisin .. 
den me111D11D. kaldıklanru söylerlerd.L 
Yakışıklıydı da... Bu teraU kadını 

mes'ut etıaıeslne yetme• mbdi? NIW:
kim ktlayet ediyordu. 

Ancak, Mediha, aiDel, balib1 la• 

kJn bir ev kadını, ~I bir uvce ol
makla beraber, ııankl her sttaelln bir 
kuaru olar meseline aymak !cin, t&
bammül edilmez bir kıskanollkla -ti
bir maaur röriilsün- ma161du. Cid
den, buna haotallk demeli yeniz 1&

J'J.la.ma.z. Bak Teali, o •özel kadına,, 
.. nı.ı bölün sözeUllı:lerlnl örlailıı di
ye, emsalsiz bir llısk&nclıll dehiaı ver
miş... Biçare Zl7ay1 kahrelmek loln 
manasız ıoebeplerle ne reel işkenceler 
kat eder bir bllseniz... 

En dıemml:relslderlnden bir iki 
misal vereylm -ki bunlar, Ziyanın ba
J'&lmda olann hicllselerdendlr.- il&• 
n koca arıısuıda rlzll kapalllı .. ,.ıer 
olaınııraeaima prensip itibarile inan
makla beraber. Ziya, ceplerlnln )la .. 

nştırıımasını_, ahliksızlık sayaca• ka
dar, lstemcs_ 

istemes 7a.. l.tle karın tela bir tu
tamak noktası: 

- Vay!. Demek göstermlyeceksln 
ciizdanmı... Demek ceplerini bop.lt
ilnnıyacaksın... Tabii... Mullall ben
den bir ııey (izliyorsun .•• 

Tecessüsle yanan l'ÖZlerJ bu mu
kaddJmeden sonra. yaşlarla dolar: 

- Sen beni aldatıyorsun, sevmiyor
sun!. hJtapla.nnı «Ah, ne bedbaht ka
dmlDl, anam beni doğuracağma. keşke 
taş doğursaydı!..a Nidalarile ah ve 
figanlar takip eder. Sahnenin üst ta .. 
rafını kolayca tahinin edersiniz. 

Yahut ceketin. yakasında blr sarı 
saç teU ... Zaten Medihanm saçları da 

sarıdır. Gel ı-ör ki şu sacın san oldu
ğunu kabul ettirmek imkiosız .. 

Bir kere: 
- Siyah?-

Diye tutturdu mu, maazallah, dert 
anlahncıya kadar Ziyanın göbeği cat
lar ... 

İşte bu kabil m3.niislZhklar1a ha. -
Yatı zehir olan zavallı adam, bl:r gün 
başmı elleri arasına aldı. Düşündü, 
taşındı. Bu şekilde uzun müddet ya
şamağa lınkin yoktu. Medihayı seV
miyor deiildi amma, nihaye& bütün 
ha.yatı mevzuubahJsken, ihtimal za
yıflamağa yüz tutmuş bir sevgi için 
karısının itkenceJerine katıanmağa 

dalla fazla tahammülü yoktu. 

ŞlmdJye kadar yeminden, imzasız. 

mektuba kadar başvurmadığı çare 
kalmamıştı. Evet, imzaslZ mektup 
yazmış ,karısma, gii.ya, kendisini al
dattığını haber vermiş, müli.kat yeri 
tayin etmiş, uzaktan karısı tarafın

dan laklp olunduiunu görmüş, onun, 
Ziyayı 7alnız başına muayyen yer
de bir kere bulmakla kanmıyacajına 
inandığından, ba,,ka başka ııeklllerde 
bu oyunu tekrarlamış, i~ine emnJyet 
ırelsln diye nalUe yere dldlnmişll. 

Bütün banlar, netJcede Medihayı a
levlendirmekten başka bir şeye ya
ramadı. Zlyaclk, tstemlye lstemJye, 
bu defa, o saflam abli.kını bozmafa 
karar verdi: Sonunda müthiş bir kav
ga olacak; fakal nihayet bu işkenceli 
oaresWlkten kurtuJacakh. 

Gitti. Tuzağına llk düşen kadınla 
mükemmel bir a.ıem yaptı. Üstüne ba
fIDa. onun kokularını sindirdi. Yan
bşlıkla yapıyormuş gibi, ceplerine o 
güzel Esmerin ötesini berisini 

0 

dol
durdu. 

Geç vakit evine dönünce, MedlJıa, 
pürhiddet karşıladı. Ziya, kararını 

çoktan verm.Jştl. Derhal ceplerini ma· 
sanın üzerine boşalttL Ceketinin ya· 
kasından siyah saç teııerlnl topladı, 

kokuJu mendilini Medibanın bumu ... 
na uzattı. Sonra.: 

- Nerelerdeydin bu saate kadar .. 
Sualini beklemeden: 
- Seni aldatmaktan geliyorum ka

rıcığım! 

Zabıta Romanı: 27 
Tam avlunun kapısını kapa_~

yaca/il sn'<ıda, birisi kapıyı şid~ 
detle itti ve babasi!e karsı kar
şıya ı;eldi. Miralay sert sert kı
zına baktı: 

- Meri, sen burada.,. 
Genç kız birden babasının sö

zünü kesti: 
· :__ Kaçırdınız mı? 

- Ne söylüyorsun? Sen de o
nu _gördün mü? 
· Genç kız •Evet. dedi. . 
· - Siz kapıyı açık bırakmıştı-· 
nız. O da buraya geldi. 
~Nasıl olur? 
Miralay kapıyı şiddetle arka -

sından kapadıktan sonra, kori
dorda bir kaç adım yürüdü. 

- Kosdon buraya geldi mi? 
Sana bir şey söyledi mi? 

MEMLEKET 
Sivasta 4 -Eylül 

Bayramı 
Sivas, (İkdam Mubablrlndeu) 
Ebedi Şefin Sivas kongresini açtı

ğı günün 20 inci yddönümü büyijk 
bir bayram havası içinde kutıulandı .. 
Şehir bqtanbaşa. bayrak ve eleklrllı:
lerle süslenmiş bulunuyordu. Mubte
IU yerlere la.ldarda llurulmuşlu. 

Saal H te Cümbarlyel m•ydanın
da büyük bir loplantı yapıldı. htık
lil martından aonra Dlvrlk Kayma
kamı İbrablm llli41ü Altıoll, Tıp Fa
kiilteslndeu Milhat, diş dokloru Nüa
heı Cubuk911 heyeeanlı söylevler ver
dller. İnkılibın hu tarlbsal ırününil 
ve Ebedi leli SA.1'1• Ue andılar. Kah
raman ve 7lflt askerlerimiz iftihar 
v. sörekll ~la. karşılanan bir 
resmi se<ılt yaptılar. Konırrenln top
landıi:ı larlbi llsemlzdeki Alalörll 
yatak odan, koDl're salonu, lnkılip 

müzesi, Ebedi Şefin 7üksek ve aata 
batara.lan aölüalerde ayrı, ayn 7er 
:rapa.rak 10 binlerce kadın ve erkek 
ırençllk tarafından ıılyaret edildi. 
Meydımlarda milli oyunlar, türlü ei
lenceler rece yanlarına kadar devam 
ederek balkm samJmi heyecan tea
hürallanna karışlL Milli Şef inönöye 
sarsılmaz baJWılllannı bir kere daha 
blıar eden Sivaslılar bu ünlü ıtınü 
l'()k heyecanlı olarak yaşattılar. 

İzmir Fuarında 
Hatay Pavyonu 

İzmir, (İkdam Muhabirinden) -
İzmir fuarı muvaffakiyetle devam et
mektedir. Fuarda Ha.tay mahsul ve 
emtiası, bol ve güzel şekilde teşhir 

olunmaktadır. Bunun için büyük ser
p sarayının ön kısmında 8 vitrin ay
rılmış, Hataym meşhur halı ve kilim
leri, dokuma bezleri, şalları, san'at
kirların sedef kakmalı mobilyeleri 
bu vUrlnlere yerleştirilmiştir. Ha.tay 
için sergi sarayının iç salonunda bir 
de (Şükran köşesi) tanzim edilmiş
tir. (Bataym şükranı) adını taşıyan 

bu köşede Atatürk'ün büyük bir pro
fili vardır. 

Bu profilin i~inde Hatayı temsil e

den bir kız, Cümhurreisimiz, Milli 

Şefimiz İnönüne blr şükran çelenğl 
vermektedir. Çok minıilı şekilde ha
zırlanmış olan .Hata.yın şükranu kö

ıesi, fuar ziyaretçilerinin önünde 

durduğu bir eser halindedir. Profilin 

iki tarafında. defne ve zeytin dallan 
vardll'. 

Fuarda 9 Eylul &'ecesi için müblm 

hazırlıklar yapılmıştır. İzmlrln kur

tuluş bayramına iesadüt eden bu 

gece, fuar sahasında. binlerce ha.va fi

tei'i ve çarkıfelekler yakılacak, bir 

ııehrliyln vücude ••llrllecekllr. 

Fuar sabası, bu endişeli ve üzün -

tülü zamanda hallnn neş'estnl &a:zell
yen ve arttıran lhtlşamdadır. Der &'e

ce on binlerce halk fuar sahasında 
muhtelli tekilde eilenmekte ve ora -

da gördüğü eserlerden müstefi& ol .. 
maktadır. Birçok tüccar, yani l.t -
ler için ımlaşmalar yapmışlardır. 

lsvi {rede Saıısar 
Berne, 8 (A.A.) - İsviçre hü

kumeti memleket dahilinde ve 
memleket haricinde yapılacak 
neşriyatı kontrol altına almağa 
karar vermiştir. 

Dedi, takat Medlbanın cevabı daha 
müthişti. Kadın önce bir kahkaJıa ko
pardı, sonra: 

,__ Hay miskin hay!. dedJ. Sen mJ 
beni aldatacaksın? .. Nafile zahmet et
me inanmam.. 

Ve kocasına yaklaştı, bir g-özünü 
kırparak: 

- Doğru söyle, dedi, neredeydin?. 

SiNEMA 

Dan i e 11 e Darrieux 
Hayatını Anlatıyor 
Daniel Daryo şunları anlatıyor: 
- Benim hatıralarım pek karı

şıktır. Öylio zannediyorum kj..._Eun 
lan toplayıp sıraya koyabilmek 
için birka,ç sene gerişe doğru 
gitmekliğim icab ediyor. 

Ben hiç.bir vakit aynamın kar 
şısında makyaj tecrübeleri yap
madım ve kendime yakışan poz 
lan intihaba kalkışmadım. Bir 
Greta Garbo, veya bir Madene 
Dietrich ve yahut ta bir Anna
be:Ja olmağı hiçbir zaman tahay
yül etmedim. 

İlk defa olarak bir objektif 
karşısın<J.a bulunduğum zaman 
da rolümü hiç.bir heyecana kapıl 
madan oynadım. Bu sırada Ba
lo - Bal adındaki film için bir 
tecrübe şahnesi çevriliyordu. O 
zamanlar operatörlerin kralı o'.an 

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz Harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zu

hur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa sefer 

bertik esnasında hastahanelerde Kızılay esas hemşirelerine yar

dımcı sıfatiyle çahştınlmak üzere İstanbul.da Aksarayda kain 

KIZILAY HASTABAKICİ HEMŞİRELER MEKTEBİ 

dahilıinde (Gönüllü Hasta Bakıcı) yetiştirmek için 

1 Birinciteşrin 19J9 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccani olan 

bu kursa aşağıda yazılı şartları haiz olanlar 

1 - Kadın TiWk vatandaşı olmak, 

2 - 20 11'1 45 yaş arasında bulunmak, 

alınır; 

3 - En az İlkmektep tahsilini görmüş olmak, 

- Kaydedi!ınıek ve dersler hakkında malfunat almak isteyenler 

yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmeliduler. Şefik 

ruhlu ve bayır sever hemşirelerim izin bu insani işe hevesle koşa
caklarına kaniiz. 

Nicolas Farkas ta film çekiyor- !iiiı•••••••••••••••••••••••••I 
du. Bu adam son derece mükem-
mel film çekmişti. Zira Qpun mu 
vaıffakıyeti sayesinde ben de bu 
filmde Dennoz, Mar!(Uerite Pi
erry ve Andre Lefa:ır ile birlik
te oynamak üzere intihab edil -
miştim. 

Bu filin şimdi benden çok, çok 
uzaktır. Fakat ben bu filini çok 
severim. Çünkü fi.!mde oynayan 
ve bana rehberlik eden arkadaş
larımın yarattıkları sımıimi ha
va dolayısile ben sinemayı sev
meğe başladım. 

'B~nim hatıralarım karışıktır, 
dağınıktır ... Fakat hoştur: Zira 
oldukça uzun süren meslek ha
yatımda aocak bana karşı çok 
nazik davranan insanlara rast
geldim. 
Sinemacılık hayatının içinde 

yaşayanlar hakkında çok dediko
du' ar olur. Fakat bunlar tama -
mile yanlıştır. Çünkü makinist
lerinden, elektrikç;lerinden ve 
makvajcı.larından tutunuz da 
r.:jisörlerine ve artistlerine ka
dar, büvük sinemacılık ailesinin 
bütün efradı cana yakın, k's -
kanclık nedir bilmiyen ve içle -
rinden muvaffak o' an her ferdi 
samimiyetle alkışlıyan insanlar-
,1 ' .. 

KİRALIK DÜKKAN 

Sirkecide Yalıköşkü caddesinde 

Liman Hanı altındaki eski Hasan de

posu dUkk:Aru kiralıktır. 

Bahçekapı Hasan Deposuna müra

caat. 

!Beyoğlunda B A K E R ma
ğazalarından .başka hiçbir mü
.essese, halihazırda kız ve er
kek mektep talebesine, genç 
bay ve bayanlara mahsus her 
boyda ve her zevke uygun 
kostümler, empermeabilize 
pardesülior, paltolar ve Spor 
elbiseleri gıbi zengin ve şık 
giyilecek eşya koleksiyonunu 
takdim edeme'ı. Şartlar ve fi
at'.ar her yerden müsaid ve u
cuzdur. Daima BAK E R eti

GUmrUk Muhafaza Genel Komutanlığı lstanhul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Satın alınacak 500 adet ekmek torbasının 12/9/939 Salı gü
nü saat 11 de P.lÜteahhidi nam ve hesabına aı;ık eksiltmesi yapıla

caktır. 

2 - Talım'.n edilen bedeli 650 lira ve ilk teminatı 49 liradır. 
Nümune ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 

3 - İstekilı>rin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve ka
nuni vesikalarile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci 

ı kattaki komisyona gelmeleri. .6634> 

1 iSTANBUL BELE D i YE Si N DEN 1 *' *? 
İlk 

Teminatı 

l\luhammen 
Bedeli 

137, 71 

70,42 

272,07 

2502,75 

938,85 

3627,49 

Anadoluhisanndn Göksü caddesinin bir kısmının şose in
şaatı. 

Büyükdere Meyva ıslah istasyonunda yaptırılacak. sa
manlık. 

Bostancıda Çatalçeşmedc Dereli sokağındaki derenin 

üzerinin kapantl' ası. 

Keşif bedelleri ile ilk teminat mikdar1arı yukarıda yazılı işler ayrı ayrı 

açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 14/9/939 Perşembe günü saat 14 de Dairni 

Enci,imende yapılacaktır. Şattnaıneler Zabıt ve Muameltı.t Müdürlüğü Kale

nı.inde görülebilir. Taliplerden Büyükdere mcyva ıslah istasyonundaki sa

manhğın inşasına işU.rak etrrtek isteyenlerin ihaleden 8 gün evvel Nafıa Mü
dürlüğünden ve diğer işler için keza ihaleden 8 gün evvel Fen İşleri Müdürlü-

' ğünden alacakları :fenni ehliyet vesik:alaı·ı ve ilk teminat makbuz veya mek-

tupları ile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (6635) 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 1 
ı - Şartııamesi mucibince 1333 kilo bergamut esansı yeniden pazarlıkla 

eksiltmeye konulmu§tur. 

il - Eksiltme 19/9/939 Salı günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Müba-
yaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

ili - Şartname her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

rv - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralariyle birlikte meıkı1r komisyona gelmeleri nan olunur. (7135) 

Askeri Müze Direktörlüğünden: 
Askeri Müze, Pazartesi günlerinden baı;:ka heı· gün saat 9 dan 17 ye kadar 

ziyaretçilere açıktır. (393) (7128) ----
ketini tereih ediniz. 

Kanuni Mümessili ve Neşriyat Di- '-=,.. TUZLA içmeleri 
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: Trenlerinin vapurları : 6,25- 7,30·9-11· 11,50 

Son Telgraf Basımevi. 12,30-13,15-15,45·19,10 dadır. 

·---·-- Saraçbanebaşında - Horhor caddesinde •·-------.... 

Kız 

Erkek HA YRIYE LİSESİ Yatılı 

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

ba~ lar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi nakletmek için 

mektebin hususi otohüs servisi vardır. İstiyenlere tarifname gönderil'r. Teiefon: 20530 

- Siz kapıyı açık 'bırakmıştı
nız. Ben iıçeriye giı:eiğini g6r -
düm. Fakat bir şey söylem.iye 
vakit kalmadan, mahzene indi, 
Beni gördüğünü zannetmiyorum. 
Ben elektrik lambasını araına -
ğa gittiğım zaman, herhalde ka
çıp gitmiş olacak. 

l laca şeyler söyleme! Eğer mah
zene giren ... Hakikaten Kosdon 

' ise... Fakat mahzene indiğine 
kat'iyyen emin misin? Ver şu lfım 
bayı bana! 

dan yürüdü ve sanki hiçbir şey 
yokmu'i gibi viski ve soda hazır
lamai;!a başladı. 

le evin içinde serbest kalmak is
tivordu. Su dakikada hayatta ol
duğuna şükret kızım-

- Mahzene indi ha! Sen bu 
gelen adamın Kosdon olduğunu 
nereden biliyorsun ?

0

• 

- Peki amma, başka hangi a
dam buraya gelebilir'?· Babacı -
ğım, seni pek sinirli g6rüyorurn. 

Miralay sapsarı k~si!ınişti, güç 
lükle nefes alıyordu. Güçlükle ce 
vap verdi: 
· - .Sen bana-bu evin. eirafında 
kızgın bir deliriin do~aşıiıakta of 
dnğunu söylüyordun. Şimdi de 
buray·a bir r;ı.lıibin ziyaretini ka 
bul ediyormuş gibi mi vaziyet a
layım? 

Meri hiddetle ayağını yere vur 
du: 

- Hayır canım, bu adam kız
gın bir deli değildi, sadece Kos
don'du. 

- Kosdon'un delirmediğini 
nereden biliyorsun? Böyle buda 

Birdenbire mahzenin kapısı -
DJ açtı. Kızı hayretle arkasın
dan bakakaldı. Miralay elinde 
lamba sürat!e merdivenleri indi. 
Öt~ki elinde de bir tabanca var 
dı. 

Genç kız babasının aşağıda 
Diki'vi .bulacağını İahmin etmi
yordu. Çünkü biraz evvel kendisi 
aşağıya inmiş, mahzenin her ta
rai.nı aramıı;tı.. __ 

Kosdon'un artık tehlikeyi at
latınış olduğılna emin olmakla 
beraber, genç kız babası odasına 
çıkmadan uyumak niyetinde de
ğildi. Babasının mesai odasına 
girdi ve bir sigara yaktı. 

On dal';ika geçti, babası görün 
meyince, tekrar koridora döndü 
ve kulak verdi. Nihayet babası
nın yavaş yavaş yukarıya çık -
makta olduğunu isitti. Miralay 
kızının yanına ıgeldikten sonra 
sürat1e yürüdü, geçti. Y8'!iha -
nesine girdi. Genç kız arkasın -

Miralayın suratı geııilmişti. 
Gözleri ateş püskürüyordu. Genç 
kız sordu: 

- Babacığım, ne var, ne olu -
yor? Diki'yi buldunuz mu? 

Miralay başuu salladı ve kızı
pın önüne getirdiği ;viski kade
hini bir yudumda boşalttı. 

- Meri, dedi, haydi sen git, 
yat! Eve gelen giden kimse ol
madığını anladım. Ne ddye ka
pıyı açık bıraktın, işle ona şa
şıyorum. Sonra sen de bu saatte 
evin içinde ne diye dolaşıp du
ruyorsun? 

Genç kız ısrar etti; 
- Baibacığun, siz mahzende 

ne diye o kadar uzun müddet 
kaldınız? 

- Elbette kaldım, her tarafı 
iyiden iyiye tetkik etmek lazım
dı. Kosdon Pastör pasajında dik
kati celbederek, arka taraftan 
eve girmek istemiyordu mu zan 
nedersin? Budala polıisi aldattık 
tan sonra, beni evden dışarıya 
çıkarmağa mecbur etti. Bu suret 

Genç kızın dikkatli bakışla.rı
na rağlJlen, miralay kadehini tek 
rar doldurdu: 

-Niçin bana böyle dik dik ba 
kıyorsın, dedi, gi~p yatağına 
yatsana! 

Merl ba$Inı ı;allaçlı: 
- Ne olup \ıittijiini bana söy 

lemezseniz, dünyada gözüme uy 
ku nirmez. Babacığım, siz benden bir şeyler saklıyorsunuz. Ne 
OfUyor? Söyleyiniz, ben de bile-
yiın. -

Miralay bir hamlede yuvarla
dığı kadehi şiddetli> masanın ü
zerine bıraktı. Sert bir sesle: 

- Hiçbir şey olduğu yok! Yal 
nız sen manasız hareketlerde bu
lunuyorsun. Haydi git yat diyo
rum sana! 

Baba ve kız bir iki saniye kar
şı karşıya balill;tıla.r. Babanın 
bakışı derin bir gayz ve Hiddet 
ifade edt-ordu. Halbuki genç kız 
derin bir teessür içinde ıtiirünü
yordıı. 

lArkası. t.WTİ 

rrt~ 
Ankara Radyosu 

- DALGA UZUNLU!iU -

T.A.Q. 19,74 m. 15191 Kea. zt Kw. 
T.A.P. !l.79 m. '465 lleo. ti Kw. 

16!9 m. ua Kes. U• Kw. 

9 EylOI Cumartesi 
Saal 13.30 Program. Saat 13.35 

Türk miizlii: (Eski ve :reni prkılar). 
Okuyan: Müzeyyen Senar. Calaııları 
Fahire Fersan, Jlefllı: Fenan, Cevdel 
Çatla. Saat H.00 memlellel 
saat ayarı, aJans ve me&eoroJoJj ha· 
berlerL Saat H.10 - Müalk (Müalkil 
&'ezinti). Saat H.80 Müalll (Dans mö• 
slil). Saal 15.00 - 15.30 Müalll (Şen 
oda müılil - İbrablnı ö..ilr ve A
letböceklerl). Saal 18.30 hoı:ra.m. 

Saat ııı.ss Müalll (il~ orkes • 
tra - Şef Necip AljlilN) 

Saal 19.10 Türk Müzlil (Fa • 
ad Heyell). Saat 20.00 Memleket 
aaat ayarı. Saat 20.00 Temsil. Saat 
20.40 AJans ve meteoroloji haberleri. 
Saat 21.00 Tilriı müzlfl (Saa eaerterl). 
Çalanlar: Fablre Forsan, ıteşat Erer. 
Refllı: Fersan. (%1.15 - U.ct) Muhtelli 
prlnlar. Ok117an: Mefhuel oafııall. 
Zl.40 KonUşma Duı poliUka l&adlııelerl 
Saat 21.55 Neıı'ell pli.klar - R. Saal 
Z2.80 Haftalık posla kntusn (Ecnebi 
dlrlerde). Saal 22.30 Müzik ( Opereı 
oelekslyonlan). Saal 23.00 Son ajans 

haberleri, .r.lraat, esham ve &a.bvflii.i, 
kambiyo - nukul borsası (flat). Saat 
23.20 Müzik (Cazband - Pi.) Saal 
23.55 - 24.00 Yarınlll program. 
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SOLDAN SAGA: 

1 - Denizaltı l'emlmiz. 2 - Şart, 
kuvvetli istihkam. 3 - Dünyaya e
henılyet vernılyeıı. 4 - Batında B 
olsaydı bir ova olacaktı. 6 - Tüfek -
Cevlk. 7 - Ye kadar - Cenıl beşinci 
pbıs. 8 - Zorla almall - Edat - Be
;raz. 9 - Oraya kadar - Coll iyi, 10 -
Sinir - Yallar. 

YUKARIDAN AŞAGil'A: 

1 - Boyun .. Selim mukabili. 2 -
Blsse!llrmek - Sual. 3 - Güzel bir 
oiçek - Dil. « - Hayal noktası. 5 -
Kandırmak - Evel - Edat. 6 - Gü
rüllüsünden bıktık - Edat. 7 - İşa
ret - Sopa. 8 - Toprağın altı - Bey
&1r. 9 - Ortadan kaldırmak. 10 
Sahip değil - Göz üstünde var. 

TAKViM ve HAVA 

9 EYL(;L 1939 
CUMARTESİ 

9 uncu ay Gün: 252 Ağustos: 27 
Arabi: 1353 Hızır: 
tecep: 
Güneş: 

Öğle: 
ikindi: 

25 
5.32 
13.11 
15.47 

Rumi: 
Akşam: 

Yatsı: 

imsaı.: 

HA VA VAZİYETİ 

12'7 
1355 
18.30 
20.03 

3.52 

Dün İst,anbulda bava açık ceçm\ş, . ... ı - , ... 
ruzgar timali prkıden saniyede en 
çok 1 - 9 metre hızla esml. tir. Saat 
H le bava tazylkı 1022.I mlllbar idi. 
Sühunel en yüksek 25,1 ve en düşük 
14,0 santigrat olarak kaydedilmiştir~ 

Sultanabmel 5 inti Sulh Hukuk 
Bikİmllğinden: 

' suıtanahmet Üçler mahallesinde 

10 nuınaralı apartımanda mukim i· 

ken ölen avukat Sadullah"m vasiyet

namesi n1nhkememize tevdi edilmi3 

ve bir kısım mirasçı huzurunda açı

larak okunmuş olduğundan bu vasi

yetnameye kar~ı itirazı olanlnrın il5n 

taı·ihinden itibaren bir ay zarfında 

mahk.emenıize müracaatla dermeyan 

etmeleri lüzumu bermuccbi kanun 

ilan olunur. i.20340) 


