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DON SAAT 14,30 DA POLONYADA UMUMİ 
SEFERBERLİK İLAN EDİLDİGİ BİLDİRİLİYOR 
İngilterenin Cevabi Notası Dün 
Öğleden Sonra Berline Gönderildi 
Sovyetler _ Garp Ordularını Takviye Ediyo~lar 

Alman Milletininde 
Harp istemediği 
Muhakkaktır! 

Büyük manalar ekseriyetle 
k.. ilk haberlerden çıkar, bunun 

uç b""yük" e kuv 
maküsü olarak u v . -

tr haberlerin de çok defa hıç 
ve ı dilıl . 
bir hakikat ifade etnıe en 

söylenebilir. 
:Mösyö Bitlerin !Utuf ve biın-

metile(~) geçirdiğimiz bu çok 
heyecanlı günlerde, biz de her· 
kes gibi bütün telgraf haberle· 
rini, büyüğile küçüğile göıden 
geçirerek dünyanıı:ı ikıbeti hak
kında bir fikir edirune&'e çalı-

şıyoruz. Bu sa.tırl~n. yaz~r;=~ 
·•.r•.ruUJiz ka~P.tlil 'fi1,Jol'Gi 
cevabını t;°tkik faaliyeti içinde 
bulunduğu anlar zarbnda bu 

ı · bulunan 
cümleden olarak ge ınış dirir-

f) a göz gez 
ajans telgra arın J<uduk: 
ken şöyle bir telgraf °. b ·nıere 

. b llundan yuz ı .. 
Bertin a k .. tlesi :Mos 

b" 'nsan u ' 
baliğ olan rr ı cevabın• bi -

Yö Çenıberlaynın f" '-'" .... ösyö •- -r se ır~ '" ·ı olan .,,gı ız ·· ünü 
Dil . i aret ederken yuz 
Hitlerı z Y d n harp veya sulh 
ı:örerek bun a • -ı..a,....ak i· 

k)unda bir ınana .. ~.:- .. 
b.a a vekalet dairesi onıınde 
çın, b ş tl 1 bekleşiyorlar

) psaaerc 
top anı . ··z binlerce halk, 

keza yıne yu . . 
rnış, . ·ye neıareünın et-
Berlin harıcı b"naya girip çı-

Jınışlar, ı d 
rafını 8 al". . veçhiyesin en 

aıını 
kanların . fena ını ol-

tin iyı veya . 
vaziye ınai'a çalışıyorlar -
duğunu anla 

nıışl ·ıah 1a1ı:ırtıları-Ber tarafla"._ sı a geldiği ve 
• kıılagınııı 

nın jidela h dutların kapan -
tdgraf)arın . 

11 
r ınünakalıitının 

dlg-, şiınendıfc ecanlı havadis 
' "b" heY • ke>ildiği gı ı d bu haber, belki 

verdikleri sıra. a nazarı dikka • 
Jc"lll'enın 

birçok 1 t r 

"'
ıs•· d) 

t . den kaÇ ' '-Ci sayf• 8 

ın 1<as• 7 -
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Başlıg'!_!'az 

Karh Bir l{ış 
Sabahı -

Harp Tehlikesi Tekrar 1 

Başgöstermiye Başladı 
Londra, 30 (A.A.) - Kabine saat 11.30 da Başvekalet dairesin 

de toplanarak Hitlerin İngilterenin tebliğatına verdiği cevabı tet
kik etmiştir. Bu cevap bu sabah saat 11 de İnsklp'i ziyaı·et eden 

dominyonların yüksek komiserlerine bildirilmiştir. 
Kabinenin içtimaından evvel (:Emberlayn ile Lord Halifaks bir 

müddet görüşmüşlerdir. 
Başvekalet dairesinin önünde toplanan halk Kingsley Wood'u 

geldiği vakit alkışlamıştır. 
İngiliz kabinesinin bu sabahki içtimaııu müteakip resmi mahfel

lerde kabinenin bugün ikinci içtlınaını akdetıniyeceği söylen-
rnektedir. 

Parlamentonun Salı gün;;~ -

ı 1 
. . .ıugün 

den evve top anması dilm e e -
hiçbir hazırlık itti~ 

yrjnjJr d 
0 

30 (A.A.) - Reuter 
Lon r' 

bildiriyor: .. . 
B Hitlerin dun akşarnkı nota-

. verilecek cevap projesi, ka 
sına .. .. . d b 
binede görüşülmuş, uzerın e a-
zı tashihata maruz kalmış ve 
kat"i metin, öğleden .~onra Ber
line gönderilmiştir. Oğrenildi -
ğine göre, cevap, yeni müzake -
reler için açık kapı bırakmakta-

dır. 
Gönderilen cevap üzerinde 

gerek Fransa ve ge:ek Polonya 
hükUme~erinin fıkırlerı sorul

muştur. 
(Arkası 7 inci saylad~)-., _, 

SOVYET 
RUSYA 

Garp Hududundaki 
Garnizonların Takvi
yesine Karar Verildi 

Polonya cümhurreisi Moscicki 

VAZİYET 
Siyasi vaziyette hiçbir 

değişiklik yoktur. Harp 
buhranı devam etmektedir. 
Sovyet Rusya garp hu -
dutlan garnizonlarını tak-
viyeye karar vermiştir. 

Londrada hummalı fa
aliyet devam etmektedir. 
İngiliz diplomatları (He • 
nüı metni neşredilmiyenJ 

Bitlerin cevabını tetkik et
mektedirler. Londradan 
verilen haberlere göre Bit
lerin mesajına eevap veri
lecektir, 

IJıfer taraftan liomada 
Ciano ile Alman sefiri ara· 
sında uzun görüşnıeler ya
pılmaktadır. 

llitJer, İngiltcreye gön
derdiği mesajın bir sureti
ni de Musoliniye gönder -
miştir. 

Her tarafla alınan harp 
tedbirleri daha fazla arttı

rılmaktadır. 

İngilterenin Alınan ce

vabına karşı alacağı vazi -

yet bugün belli olacaktır. 

Diğer memleketlerde 

sulha ait lıaıı formüller 

1ıazırlanınaktadır. Ame
rikanın da bugünlerde bi
taraflık kanununu tadil 
edeceği bildirilmektedir. 

ı 
\ 

""!!' ... ___ ""!!!!!I_~ " Polonyada 
Umumi 
Seferberlik 

Varşova, 30 (A.A.) _ Alınan 
ajansı bildiriyor: 

Bugün saat 14.30 da Polonya
da umumi seferberlik ilan olun
muştur. 

Seferberlik Şayıa
sı Doğru Değil ! 

Yalnız Bir Sınıf Er Birbuçuk Ay 
için Talim T ecriibesine Çağırıldı 

İNÖNO 
Orduyu 
TEBRİK 
Ettiler 

Ankara, 30 (A.A.) - Zafer 
bayramı mıinascbetile Genel 
Kurmay ,Başkanı Mareşal Fevzi 
Çakmak bugün öğle üzeri Reisi
cümhur İsmet İnönüyü ziyaret
le ordunun tebrik v<ı tazimlerini 
arzetmiş ve Milli Şef teşekkür 
ve bilmukabele orduyu tebrik 
eylemişlerdir. 

Başvekil Dr. Refik Saydam 
bugün öğleden evvel Genel Kur
may binasında Mareşal Fevzi 
Çakmağı ziyaretle Cumhuriyet 
hükumeti namına zafer bayraı:nı
nı tebrık etm ;;tir. 

icra vekillerı hcyetı azaları da 
ayn ayn Mareşali zıyaretle teb
rikte bulunmuşlardır. 

Varnaya Giden 
Türk Malları 

Bunları İsfanbula Geri 
Getirmek Mümkündür 
İstanbul lınıanı adetli. boşaldı. 

Buradaki Alman ve İtalyan ti· 
caret gemıleri ald.kları emır ü
zerine muhtelif isfikamet;erde 
derhal hareket eltiler Bu arada, 

Son günlerde, şurada burada, 1 yan'n son bu hı anlı sıyasi vazı- İstanbula mal boşaltmak üzere 
Türkiyenin guya seferberlik yap yelleri ve birçok memleketlerde gelen bir kısım Alman gemiler. 
tığı yolunda bazı şayialar dolaş- kısmi seferberllk yapılmış ol _ de Varnaya gittıler. 
m ktadır. Tabiat le, bir kısım masıdır Vat-ndaşlanmız arasın Bu~arlar bizımle olan dost-

y A
-Z ANLAR: vatandaşla,, bu şayıa.ar n sıh - da bu kabil he) c n uyand, ·ıcı Jukla ınd n tahsed yer ar. Al-

hatı hakkında bır fıkır sah:bi şayı.ıların a 0•aştıgın. c.uvdugu _ m n ' p rl r bo' le günlcrc:e, 
t 5ed•6 olmadrklarııırlan bu nvayetlerc muz v.ıkit, bu iş. m ıyetı 11 sa- BulgAr • aunı rc..ı Türk 

SelAml lz:ıe ~rıııill inanl"akta ve bu suretle k•ılak- liıhıye tar makam! rd tahkık lm:a daha emniyetlı 
Ve Mefharet Voroşilof tan kulağa bır tak m heyecanlı etmek istedik telakki e m rdır• Bu ['Okta -

- - bt.Yecsn· Moskova, 30 (A.A.) _Tas a- haberler dolaşmaKtaciır. Bıze ven len ma.umata r,ore da c.ı) i u ald.r. Ne ı c .. 

t 

Dün İstanbul En 
Günlerinden 

Heyecanlı 
Birini Yaşadı 

Dünkü resmi geçitte 

30 Ağustos tayyare ve zafer 
bayramı dün şehrimizde büyuk 
merasimle kutlanmıştır . 

Sabahın erken saat nden ıti -
baren halk sokaklara dokülmüş
tür. Bayram dolayısJe kapalı 

bulunan resmi daıreler, evler ve 

ka~raman askerlerimiz 

dükkanlar bayraklarla don&tıl • 
mıştır. Her sene olduğu gibı, be
yazıt meydanında saat ıo da 
büyük bir merasim ve geçıt res
mi yapı mıştır Merasıme İstan
bul Valisi, İstanbul Kumandan 

(Arl<:ısı 7 ınci .. yfad•) 
~ --

TEKZiP 
Muharrir akşam matbaaya 

keyifsiz gelir ve bu Hn sıkıntı· 
sının sebebini anlatır: «Bugün 
şu saatte, şu yerde, §U ki~iler a
rasında, şu meseleye dair yürek ... 
)er acısı bir vak'aya şahit ol • 
duın ..• Gördüğüm öyle haksız bir 
muamele idi ki. duhal aliıkodar 
menıura haber \.'erdiın, beni ba .. 
~ından .. nvdı.» 
Yazı ı,,Jeri müdürü ha mı kal-

dırır; Bunu anlatacağına otu .. 
rup )DZ.» 

Ertesi gün muharririn §Bhit 
olduğu yürekler acısı vak'a ga· 
ıetcde iıılİ§&r rder. 

• •• 
Ytir ı1 r DC'lSl vak'anın ecre-

kadar memurun arkad~ı memu 
ra gazeteyi J:'Österir: 

- Beğendin mi? Sana luoç ke
re söyledim, i i ba ından savı .. 
yorsun. ba.,ına birgiin hem rele
tek dedim. 

- Ne olmuş sanki?. 
- Ne olacak, dünkll iıji yaz • 

mışla-. 

- Aldırına. 

• •• 
Bir iki saat sonra o memurun 

im.iri telefontı a ar, memuru ça .. 
ğınr: 

- Ne olmuıı dün?" 
- Ne olmu efendim. 
- Gazeteyı okumadın mı! • 

CAr :\I< vsimin bu en J0"'8pıP1 Bovle va an yanlı şayıaların v ziyet.n hak,kı ceph t>u Alman va-
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SAYFA-! 

Hatıratı Yazan : M. M. Grupu 
Emekli General Müfettişi Koçer 

Reisi Eski Topçu 
Fransa, İngiltere Kemal 

V --~ y··k-I --k ile Yaptığımız 
apura U enece Ticari Anlaşma 

maddeler Gizlenmişti, 
• Bu va.ı.iyet Boğaza kadar sür

müş, tamam iki gün devam et • 
~ti- Altı düz eski Tuna vapu. 
ru. nazıl< ve merd kaptanırun ce-

ııaretile Boğaza girerken, arka -
daşlar da muhakkak bir ölümden 
kurtulmuşlardır. 15 günlük çok 
sıkıntılı, fakat mes'ut yolculuk 

da burada hitama ermiş bulunu
yordu. Süvari batmak tehlikesi • 
nin yüzde doksan dokuz olduğu. 
nu söylerken: Geçm4 olsun! di
yordu. 

Vapurda, belki siniri zayıf, bi
risi can vermişti. Kaptan, frenk

lerin, bunu bahane ederek, yoL 
euları uzun müddet lcarantineye 
tllbi tutacaklarından korkuyor • 
du. Muayeneye gelen doktor Mu

sevidir, bir paket Samsun cıga -
rası, yolcuların serbestisini te
mine kafi gelmi.ştir. Arkadaş • 

1ann dönüşünü kutlularken, Ü -

çüncü vapur hazırlıklannın dere. 
ceslni kendilerine anlattık ve 
yeni vazifelerine bir gün sonra 
başlıyacaklarmı ihtar ettik. 

• •• 
BİR İNFİLAK, ŞEHİT VE 

YARALILAR 

Yıne cLldih İneboluya gön
derilmek üzere yüklenecekti. 
(Kayitlerin tetkikinden içinde 
infı iık vaki olan \ 0 apurun Ladil 

Qlduğu anlaşılmıştır.) Merhum 
Albay Salihı.n genç ve değerli 
yavrusu bu vapurdaki mühim
mat ve malzemenin teslimine 
memur edilmışti. Bilfıl, Abdül-

vahap cephaneliğe, Hakkı ve 
Kayyum Ahmet vapurdaki işle

re ve cephanelikle vapur arasın

daki sevkiyata memur edilmiş
lerd •. Salih Reis vapurda, kar
deşi Osman Reis cephanelikteki 

ışçilerinin başında bulunacaktı. 

Yüklenecek bazı maddeler muh· 
telif yerlerde biriktirilmiş ve 
gizlenmişti. 

Çobançeşmede'ki mevadı na· 
riyenin satıldığını öğrenince ali 
satış komisyonu ·RelSl Ferik A
buk Ahmet Paşaya müracaat et
tim bu nesnenin milli orduya 

lizım olduğunu söyledim. Bu ko
mısyon zengindir. Enternas
yonm bu heyette, ıneşrutıyetin 

ilk demlerinde Erzurumda be -
rabcr çalıştığım Nazım Bey de 
vardı. Abuk ve Nazım her ikisi 

de mı!li gayeye merbut ve hiz -
mete iımadedirler. Komisyonun, 
ambarlarda mevcut maddeleri 
satmakla ikı ayda bir defa İstan· 
bul hükumetinin verebildiği ma
aşa yardım ettiği de malümdu. 

lnfilfık maddelerinin, meşgul 

ce kacanlığında yapılıyordu. Bo
zuk yollarda kamyonlar munta
zaman .şliyemiyordu. Arabalar
la sevkiyat ta dikkatı çok celbe
debilirdi. Vapur, cephane yükli
yecekti. Vapurun hareket günü
ne kadar bu maddelerin hazır -

lanması lazımdı. Vaziyet çok is
tical emrediyordu. Elli ton, e -
peyce bir zaman isterdi. Bura
da arkadaşların gösterdiği gay -
ret, takdirlere layıktı. Güçlükle
ri ynmek, yurdseverlerin şıa -
rıdır. Arkadaşlar, her zaman ol
duğu gibi, burada da güçlükleri 
yenmesini bilmişlerdı. 

Çızilen programı, her engeli 
atlatarak, tatbik etmek mıimkün 
olmuştu. Artık vapur, yine Fe
ner örüne yaklaşmalı ve yük -
lenmcliydı. 

İlk gece. alışkın arkadaşlar sa· 
baha kadar çalışarak 200 tona 
yakın cephane yüklediler. !<inci 
gece, sabaha doğru, arkadaşlar
la Karaağaçta hazır !anan kavur
malı pilavı iştiha ile yedik. Son 
iki mavna da Fener yolunu tut

muştu. Hakkı ile bir kayığa bi
nerek mavnaların arkasından 

gidiyorduk. (İhsanın değil, Hak
kının kayıkta bulunduğu kay -

den anlaşılıyor.) Gemiye yak -
!aşmak üzere idik, büyük bir 
larraka kulakları yırtm~tı' 

Hakkı, vapurdakı mevadın in· 
filiik ettiğine hükmetmişti. Alev 
gözükmemesi, infilakın kısmi 
olduğuna ~etti. Telaşa mahal 
yoktu. 

- Heyecana mahal yok, !nfi
!Ak, vapurda be, mevziidir!. 

Diyordum, bununla beraber 
mevzii bir iniialk ta tehlik..er 
dDğurabilirdi. Vapurda 50 ton 
barut ve trotil vardı. Vapur ber
hava olsaydı, Fener ve Kasımpa· 

şa dünyanın da görmediği bir 

felakete maruz kalacaktı. Va -
pura çıkıp vaziyeti öğreninciye 
kadar, itıraf ederi-ı, bl!yük kor
kular geçirmişt.k. 

Vak'anın mahiyet, ş-.dur: 

Kırık bir cephane sandığından 
düşen bir mermi, isttllerle uğra
şan işçiler araı;ında patlamıştır. 

Petürkeli Hüseyin şehit olmuş -

tur. 5 işçi yaralıdır. İşçiler artık 
işlerini bırakmışlar, kaçışıyor -
lar. Panik harel.. tlerinın deva -
mı, teşebbüsü akamete uğrata • 
caktı. 

Heyet Londrada Müza 
kerelere Başladı 

Fransa ile yeni yaptığımız ti
caret anıaşmasının müzakerele -
rini yapan heyetimizin bır kı -
sım azası dün sabah şehrimize 

dönmüşlerdir. Heyetin reisi ve 
diğer iızalan Paristen Londra
ya geçmişler ve İngiltere ile ya
pacağımız yeni ticaret muahe -
desinın müzakerelerine başla -
mışlardır. İngiltere ile yapaca
ğımız bu anlaşma her tarafta 
merakla beklenmektedir. 

Çünkü geçenlerde Ticaret Ve
kili Cezmi Erçinin de söylediği 

gibi İng ' lizler muhtelif sebepler
le Avrupaya satamıyacağımız 

bır çok ıhracat maddelerimizi al
mağı teahhüt edeceklerdir. 

DENiZ 

Karadeniz de Fırtına 
Karadenizde müthiş b·r fırtı

na vardır. Büyük vapurlar güç -
lükle yollarına devam etmekte
dirler. Küçük vesaıtten bir çoğu 
limanlara kaçmşılardır. B:r çok 
vesait le Boğazda birikmiş, Ka -
radenize çıkamamışlardır. 

EKONOMi 

Pirinç Mahsulü eol 
Yeni sene pirinç mahsulü ge

çen seneden çok fazla tahmın e • 
dilmektedir. 15 güne kadar bü -
tün mıntakalarda yeni mahsul 

idrak edilecektir. 
Şimdiden Tosya pirincleri i -

çin 26 ve Mersin pirinçleri için 
de 22 kuruştan siparişler veril -
mektedir. 

LI !.llAN 

l.lman Vapurları Varnada 
Karadenizde bulunan bir çok 

İtalyan ve Alman vapurlarının 
Bulgar limanlarında toplandık
ları haber verilmektedir. 

Söylendiğiıe göre, bu vapur
lar bir harp iht.maline karşı 

Bulgar lımanlarını kendilerine 
emin bır melca bulmuşlardır. 

Bacağı Kı rıld 
Dün akşam Emınönundc feci 

bir tramvay kazası olmuştur. Ne 
sim Reh ısminde bir çocuk E -
mınönünde tramvaydan atlamak 
isterken ayağı kayıp yere düş
mu~tür Bu sırada arakadan sü
ratle gelen bir araba kendisine 
çarparak ağır surette yaralan • 

mıştır 

Çocuğun sağ ayağı kırılmış ve 
muhtelif yerleri yaralanmıştır. 

İKDAM 

• 
ihracatçılar Müşkül 
Vaziyette Kaldılar 
Malları Harice Sevkedecek Va. 

pur Bulmak Kabil Değil 
Alman ve İtalyan vapurların

dan sonra diğer ecnebi bandiralı 
vapurlarm da limanımıza uğra • 
mamağa başlaması ihracatımızı 

tamamen durdurmuştur. 
Evvelce ecnebi memleketler -

den alınmı~ olan sipar: şler gön
derileme01ektedir. Bu yüzden 
sipariş mukavelelerinin feshe -
dilmesi mecburıycti hasıl olmak 
tadır. 

Piyasa çok buhranlı hır vazi -
yet geçirmekted.r . 
İtalya hükümcti par:.sı peşın 

ve nakden ödenmek üwre metn
lekctimızden çorap eskisi ve deri 
istemişLr. Fakat Merkez Bankası 
nın İngiliz lirası. dolar ve liret 
üzerinde kat'i bir kıymet tesbit 
edemeyi~i ve bu paraların her 
gün kıymetlerıni değiştirmsi yü 
zünden bütün harici siparişler 

kabul edı!ememektedir. 
Tüccarlar harice göndermek 

üzere mavnalara yükliyerek va-

Katil Emin 
Tevkif Edildi 

Katilin 
Birincı 

İlk Sorgusu Dün 
Ce ada Yapıldı 

Evve kı akşam Tophanede Ne
cati Bey caddesinde Dayının kah
vesinde birinin ölümü, Abbas ve 
Kemal namında iki kişinin de 
yaralanması ile neticelenen ci • 
nayetin sorgusu dün Sultanah -
met birinci sulh ceza mahke -
sinde yapılmıştır. 
Emın mahkemede hadiseyi şu 

suretle anlatmıştır: 
c - Dün Ziraat Bankasından 

birikmiş param olan 260 !:rayı 

almıştım. Doğruca Tophanedeki 
Dayının kahvesine gittim. Arka
daşlarla iskambil oynarken bir 

purlara vermeğe hazırlandıkları 
ihracat mallarını ecnebi vapur -
!arın uğramaması yüzünden 
mavnalardan çıkararak tekrar 
depolarına almı§lardır. 

Şileplerden başka Avrupa li
manlarile limanlarımız arasın -
da yolcu taşıyan vapurlar da se- ! 
ferlerini yapmamaktadırlar. Ev
velki gece Avrupa l imanların -
dan limanımıza gelmesi bekle • 

nen İtalyan bandıralı Rody va
puru gelmemiştir. Bu V3pur şim 
diye kadar her hafta muntazam 
ekspres seferleri yapmakta idi. 

Ecnebi memleketlerle deniz -
den münakalemiz kesildiği gibi 
karadan da ayni arıza başgöster
mişt ir. Almanya hudutlarını ka
padığından bugünden itibaren 
Avrupa trenleri yalnız Peşteye 

kadar işLyebileceklerdir. 

bugün içın §ehrımizden 

Yani 

Par ise 

gitmek ımkanı kalmamıştır. 

Bira Buhranı 

Dev.:m Ediyor 
Bazı Semtlerde Bira 
Bulmak l abil D _ğildir 
Bıra, ın ucuzladığı gün ba§ -

lıyan lstanbuldaki bir~ buhranı 
hala devam etmekted'r. Hele ba
zı semt.ierde, ilaç için olsun. bir 
şişe bira bulmak mümkün değil
dir. Şehrımizdeki perakende hı
ra satıcılarına arabalarla bira 
dağıtmakta olan arabacılar, an
cak büyük caddelere raslıyan satı 
cılara birer. ikişer kasa bırakıp 
geçmekte ve arka sokaklardaki 
diikkfuılara ise hiç uğramamak -
ta ve bu yüzden birçok semtler 
hali birasız kalmaktadırlar. 

OOC>--

araıık Mehmet geldi ve masanın Bırakla Yaraladı 
üzer < 2 lira atarak: \ 

_ Sende bugün para var ... bi- Tophanede yaralama vak'ası 
liyorum. Haydi kumar oynıy:ı _ olmuş ve Paşo ism,nJe bır adam 

kendisinden ayrılıp babasının ya hm. dedL 
mna kaçan genç karısını bıçak • 

Ben tabiatile reddettim. Bu -
la ağır surette yaralamıştır. 

nun uzcrıne Mehmet üzerime a-
tıldı. Kavgaya başladık. Derken Bilahare Paşo firar etmişse 
içeriye Kemal de girdi. O da kav· ~d;e~d~ü~n~g~e!!ce!!!!!y!!ak!!!!a!!l!!anm!!!!!!~!!'!tı!!r!!. !!!!!!!! 
gaya karışınca iMehmedin arka
d~ Abbas imdada koştu. Bir a
ralık Abbas kapıya doğru kaçı
yordu. O vakit ona yet'şerek ar
kadan bıçağı sapladım. Kemal de 
bu aralık Mebmedin bıçağile ha
fif yaralanmış .. şuurumu kay -

betıniştim. Mebmede vurup vur
madığımı bilmiyorum. 

iHakim bu sorgudan sonra E -
rnin hakında tevkii kararı ver
miş ve kendisini tavkifhaneye 

göndermiştir. 

topraklarımızda sınai işlerde 

kullanıldığı temin ediliyordu. Ha
k• ka ıta bu nıaddelerden düşman 

ordusu pekala istifade edebilir-. 
dı. Bu yüzden zarar iki katlı o
lur-:!u. Bu mal, Ankaranın gön
derdiği talep listesme dahil de
gtldı Talep !.;>\esine göre mal 
tcrttbı, az sonra bütün bu meva

dır lden çıkması intaç ederdı. 
BirJz da İstanbuldakı çetin va
zı c tı uikk .. t g()züncte bulundur
m ... tiaım gelirke 'l. bu hakika
te nufuz eden yok gibıydi, mut
lak ı ten" . şev .d gönderil -
melıyd . 

İşçıler, rei3leri Salihe yürek
ten bağlıdırlar. Yurd sevgisi bu 
sınıf arasında da her şeyin üs -
tündedir. Salih, bu vaziyette bü
yük bir enerji gösterdı. Yangı -

nın saçağa sarınama.ı da heye -
canın teskinine medar olmuştu. 
On dakika içinde disiplin iade 
edilmışti ve işe germi verildi. 

NOTLAR: 

Boyle yapı.amaynca tevbih 
e tmekten geri kilmıyanlar da 
\ ı . ' i e ır densin bu k•y
mc " .. maJ.l a -.ı.nJun, dUşrr~an 

elmden kurtarmak ıcap ediyor

du. Kış.n şıddetle hukum surdü
ı;~ I; r za.~ "!da i fı 1k maddesi
nı Karaa.-aç ve Eyıibün muhte
lif noktalarına taşıyıp hazırla -
m K, dıls:nana belli etmemek 

e ·olay sa}ı mıyan bir ,-;ti. j 
... .rt..~..n··~.. ' ., 

DEFİN VE TEDAVİ 

Hakkı ve Kayyum Ahmede, ö
lüyu ve yacalılar Kası~pa~aya 

çıkarmaları, defi... \ "e tedavi .şı

nın ~ crkez mem rlugu taraf\n· 
dan yapılması içın dcrral mü • , 
racaat edilmesi soy. r d Şeh ' t 

ve y a ılar K&~ımpa aya götıi

rtlldüler. 

Fakat Kasımpaşada ne yapı! a

bı.ird. ?. Ölünür. \'Ukuatını ver
memek mümkıindu l\lermı par
çalar• e yara.a.)nJar ecneb is

tıhl:- rata çok şeyler verebil rdi, 
bu suretle vapuru~ u n -
den yürıinebilirdı. 

Müessif vak'amn le ri ıı.ltın • 
da bır karar venlmı, i fakat, 
bu kararda" isabet yok u. Beyoğ

lu yakasında belkı hır Tü•k has
t• DS uygunc:· . A .cak, ora1aki 
hastaneler sıkı b.r i< trol altın-

- Sen biJmıyorsuıı, • ou•,,. - 1 ' kapıya doğru yuruau. 

E<iER HARP 

ÇIKMAZSA. 

f:t;°r b .. .:;-;..kmazQ maraza çı
ttarılan.k bir İJ} var. Nf'dir.. üıye 
meraka duşmeyin. Hemen c;öyleyl
vett<"etim: Almanlar cBatıraY• 
denlulh. ını ve İrujaatı biten cDo
iutt rihl n:ıkliye K"emtlerimis:I ver
mirorla.ı·. Bundan başka da Türk 
vat.a1ut;l,!flarının ve ta.clrlerhdn t~
marladaiı mall:Arı ıetirmedlklerl 
ı-tbi KeUrınlş olduklarını da. ya ıe
riye roturduler' yahut ta ''ama ve 
Bur(a7.a ka('ırdılar. 

Itarp olacağrnı pek sannetmi70-
ruz. Eirr, bu ümldlmb: tahakkuk 
edtf'1'e tabii tok ~eemeden Alman 
firmalara bu malları: 

- Aman alır mısınt'I?. 

Diyr. tf'krar kapımın kadar S"eti
recrklerfllr. O vakit itte bu mara
z:ıyı rıkarahm ve: 

- Yilzde elli ek!iiilne bırakırsa
nız alırız .. 

Diyellm, bilmem beni hakh bu
lur musunuz!. 

, IUSOLİNİDEN 

ÖNCE Mİ, SONRA MI! 

""' '""' !'l ı, ft lvan 

ienllmiş, halk hemencecllı. umumi 
rey izhar eder glbl sulh hllvasını 

benimsemiş. Fakat, halkın bu şe· 
kilde izharı hlssl7at etmesi f,..ıst 
erkilıunın hoşuna cltnıemlş. 

- Harbe karar •ermek veT& 
ulh yoluna l"ilmek Dı.i.cenln hak

kıdır. 

Denmı,,. !kiki, bu bir haki· 
Fa.kat, lıarp çıkınca Duçe arkao. 

haJk ta önde kalacaiına cöre asıl 
hak muhakkak ki İtalyan mllletl
nin. BuyUk harpteki: 

- Bravo Kollenello!. 
llikay~o;lnl elbette hattrlarsınız. 

HALİÇ SAHİLLERİ • 

NİN GÜZELLi(ii 

Haliç sahilleri imar edUeceır, 

Fakat bu imar faaliyetl başlayınca 
Haliç a.hillerinin eüzclllilnln mu .. 
bafa•a.'lUla lhlimam olımaeaiı bU· 
hassa temin ediliyor. Bu temine 
teşekkür ederiz .. amma, haql cü
zellilı:, diye düşündüm ve cözil
mün önünden Yem.Lt, Kasımpqa .. 
ıım dere afxı, AJakkapı, Balık· 
pazarı, Ayvansaray &ibl sahlller, 
Kalafat 7erJ &lbi &"ÖrünW,ler l'ÖzÜ• 
mün oniinden &'•eti. Acaba Bali· 
tin ımdıaf:aa edilecelı: &'fizeUlklerl 

MEKTEPLERDE 

-PASİF KORUNMA 

Mekteplerde talebe7e pasif ko
runma hem ameU, hem de nazari 
olarak öiretilecekm.lş.. Sevindim, 
doirusu. Bundan daha i7i tedbir 

olamaz doğ"rusu. Cünkü, her evde 
bu şekilde pasif korunmayı teal
lüm etm~ ve icabında tallm ede

bilecek bir ifleyen bq buluna
cak, demektir. 

KAMYON SATACAK - ---- -KİMSE ÇIKMAl\UŞ-

Belediye, İstanbulu.a temizlik 
iflerl için on ı..,. yirmi kadar çöp 
kamyonu Ue arozözü eksU,meye 

koymuf, fakat satıcı ~ıkınam•!I· 
Bu kamyonlann Avrupadan l'tl

mesl ve harp ('ıkması lhtlmall yü
siinden değil, muhakkak ki İstan
bulun talilndendlr. B11 •ebrin ıö· 
belini kesen adam her kim ise ıa· 

llba pilllk ve OÖP ile yıldıu pek 
banşıkm1'1 Kih kamyon &tınacak 

olur, kamyon bulanmaz, kih (ÖP 
bulunur, kamyon bulunmaz. Fa· 
kat, neUcede İstanbul tebrl d:ıima 

ieınlzllkte yaya yürür! 

j;İ'KRt~ AH IED 

Pancar Fiatları 
Bu Sene On 
Para Yükseldi 

Şeker Fabrikalan Pancar 
Almıya Başladılar 

Geçen yıl şeker pancarlarını 

köylüden 30 paraya alan şeker 
fabrikaları bu sene fiatlan yük
seltmişler ve 40 paradan müba
yaaya başlamışlardır. Bu fiat ar
tışı köylüyü sevindirmiştir. E -
sasen pancar istıhsalatı şimdiye 

kadar görülmemiş derecede çok 
olduğundan köyliınün bu sene 
fazla para alacağı anlaşılmakta
dır. Uşşak fabrikası Karahisar 
civanndan mübayeaya başlamış
tır. Alpullu da Trakyadan pan -
car toplamaktadır 

Bu vaziyet köylüyü pancar zi· 
raatine ehemmiyet <·ermeğe sev
ketmektedir_ Gelecek yıl ekimin 
daha fazla olacağı ümit dilmek· 
tedir. 

----oo---
ADLiYE 

Beraat Etti 
Sirkec;de İstanbul oteline müş

teri sıfatıle gelerek Salih ismin
de bir genç; aynı otel müşterile
r inden v» Yugos:avya tebasından 
Mes'udun 2~ !ıra ını çalmağa te
şebbüs e tmek suçıle dün cürmü 
meşhur mahkemesine verilmiş
tir. 

Maznun genç. hadi.'le gecesi 
sofada yattığını; odada cam kı

rıldığına dair şangırtı işitmesi ü
zerine içeriye gırdiğini söylemı~ 
~ırsızlık teşebbüsünü reddet -
miştir. 

Biliihare şahıtler dınlenrniş 

ve neticede Salihin beraetine ka
rar verilmiştir. 

-00---

Terbiyesiz Çocuk 
Melahat isminci.ı ~enç bir ka· 

dın, dün Köprünün Ada iskele -
sinde vapura binmek üzere bek
lerken Mehmet namında 18 yaş
larında bir genç, umumun hissi· 
yatını rencide edecek çirkin bir 
harekete teşebbüs etmiştir. 

Genç kadının poLse şikiıyetı ü
zerine Mehmet cürmü meşhud 
halındc yakalanmış ve Sultanah-
met birinci ceza 
verilmiştır. 

mahkemesine 

Henüz lisenin 2 inci sınıfında 

bulıı.nduğu anlaşılan bu talebe 
hakkında hakim tevkif kararı 

vermiş ·ve kendisinı tevkifhane
ye göndermiştir. 

12 Sabıkası Olan Bir Hırsız 
Tevkif Edildi 

12 .sabıkası bulunan Halil is -
minde bir hırsız dün gece bir 
dükkan soymak isterken bekçi 
Abdullah ve Kamı! tarafından 

cürmü meşhut halinde yakalan -
mıştır. 

;İki bekçi bu kurnaz hırsızt ka
rakola götürürlerken bir aralık 
Halil firar etmiş, fakat uzun bir 
kovalamadan sonra yakalanarak 
nübetçi mahkemesi olan asliye 
birinci cezaya verilmiştir. 

Mahkeme, hırsızı tevkif etmiş
tir. 

OUnku Dövme Yakaları 
Dün polise iki cdövülme. id

diası yapılmıştır. 

Kumkapı Nişancasında 15 nu· 
marada oturan Anzipe isminde 
bir kız dün polise müracaat ede
rek çalıştıgı fabrikanın üstabaşt
sı Niyazi tarafırdan dövüldüğü
nü iddia etm,ştir. 

Küçukpazarda Atlama cadde
sinde 25 numarada mukim Gül
süm isminde genç bir kadın da 
ayni evin kiracısı Ferhat tara -
fından dövüldüğıl.."!den bahis'e 
polise b~şvunr.uştur. İki suçlu 
da~akl ı'rd-

telefon ah!zeslni ele a!ar•k ıu· 
heykeller de deli! Ben kaç defa açuan 

b dan ıt:a•:nıd • ..,.- Mister Le vıp e<ıer. 
•i,•·e\tcn ura • 1 Bundan sonra 

da olalıdanberi iltı dera A!V""I!" 1 

~ •-~ -~~-· ,,, hin olursa er. Mister r ehemmi- mi? 

31 - ~USTOS 1!39 

il# 1J~cıı 
Uzlaşma İhtimalini 
Çoğaltan Sebepler 

Harp veya uzlaşmanın an-
laşılmasına yarıyacak olan Hit • 
!erin cevabı İngiltere hükiımeti
ne verildi. Bu cevabın mahiyeti 
nedir7 Nazi Almanya şefi, uz
laşmayı temine yarıyabilecck 

mantıki, makul, kabul edilebilir 

isteklerde mi bulundu, yoksa, 

evvelki müfritane taleplerinde 
ısrar mı etti? 

l\fünih şehrinde sabık asker· 
lik şubesi reisi o zamanki yüz • 
başıyı her nasılsa ikna .,. 
derek, birkaç manga as
kerle general Ludendorf'un da
hi bulunduğu meclisin binasını 
kuşatarak içeri giren Her Bit
ler, Almanyadaki nasyonal •OS
yalizoıi kurmasile sonraki mu
vaffakiyetlerini daha ziyade bu 
cesaretine, ini kararlarını tat 
bik hususundaki azmine med • 
yundur, diyebiliriz. 

Avushayanın ilhakında, Çe· 
koslovakyanın işgalinde Bitlerin 

bu azmi ve cesareti, İngiltere ve 
Fransada derece ile husule ge
tirdiği ini paniklerle büyük iş

ler görülmesini, başarılmasını 

temin etti. 

Kararlarını evvelden veren 
Bitlerin, çizdiği yol üzerinde baş 
kalarına danışmadan yürümek, 
adetidir. Hesaplamadığı bir vazi
yet husule gelince, etrafındakiler 
le istişare eyler. 

Telgraf haberleri, Bitlerin, 
İngiltere hükumetinin sefir Hen 
derson va>ılasile gönderdiği tek 
life, umulduğu gibi hemen ce
vap vermediğini bildirmekte • 
dir. Bitler, son gönderdiği ceva

bı vermeden evvel, çok düşün
müş, müşavirlerini toplıyarak 

konuşmuş, onların mütalealllTı -
nı almı , İngiltere hükumetine 
gönderdiği cevabı, bu i,tişare • 
!erden sonra yine Loodraya bil· 

dirmemiş, başvekil Mister Çenı· 
berlaynın avam kamarasında 

söylemiş oldut;u kafi ka· 
rarları ve sözleri ifade eden 11ut 
kunu da radyo ile dinledikten 
sonra cevabını hazalamış ve 
Londraya yollamıştır. 

!Ui:ıtel" Çemberlayn, Avam Kn:. 
marasındaki nutkunda, Bitler'in 
İngiltere notasına vereceği ce
vabın beklendiğini, çizilen yolun 
takibi için sarfolunan kuvvetin 
zi.fa uğramaı;uıa müsaade edi
lemiyeceğini anlatmıştır. Fnn
sa başvekili Daladiye dahi daha 
evvel Bitlerle yaptığı müracaat
la kat'i niyet ve kararı liıyıkile 
anlatmıştı. 

İn~tereye verdiği cevaptan 
evvel, yanında topladığı müşa -
virlerinin bu hakikati Her Bitle
re, ne kadar acı da olsa, anlat
tıklarına şüphe edilemez. 

Rarpmı? Uzlaşma mı? 

Hadiselerin iç yüzü, etraflı ve 
geni~ tetkiki, tahlili, önümüzde
ki günlerde uzlaşma yollarında 
yü-~üneceğini göstermektedir. 

HAMİT NURİ ffil\IAK 

ı ........................ ı 
ı ~ ................ ı ı 

ı f SORUYORUZ! f ı ! .................. i 
t ilaçlar Pahalı mı ? ı 
ı Beyoğlunda Ruhi iruzasile ı 

f aldığımız mektupta deniliyor ıı 
ki: 

ı - Bilhassa müstahzarat ilaç ı 

i !ar alırken hayret içinde k,alı- i 
yorum. Çünkü bunlar içinde • 

ı en ucuzu 125 kurı•~. 150 kuru·. ı 
ı Halbuki u[ak bir ~işe "° i- ı 
ı çinde biraz ilıiç var. Acaba bu i 
: i!iıcın hakiki değeri 150 kuruş ; 
• mu? Bunu bilmem? ; f Filvaki insana ~ifa veren ilit- ı 
• cın kıymetine paha biçilmez ı 
l amma, ticaret ~ekline giren i.. ı 

f lacın biraz da insaflı fiyatla ; 
satılması lazım gelmez mi? i 

; Her halde Sıhhiye Vekaleti 
; bu ilaçları kontrol ederken fi- ı f yatlarını da takdir edi~·or zan· ı 
ı nederim. Bunu Sıhhiye Yeka· 
ı !etinden öğrenmek imkiını var 

ı mıdır? 

ı Soruyoruz 1 :. .................... .. 
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Romen, Macaristan Yu
goslavya Arasında Pakt 
Üç Devlet Arasında Yakında Bir Ademi Tecavüz 
Paktı Yapılması Mutasavver Olduğu Bildiriliyor 

Bükreş, 30 (A.A.) - Havas 
ajansından: Macar elçisi B. La
di.slaB de Bardossy, B. Gafenco 
ile görüşmüştür. İyi maillmat 
aımakta olan mahafilde, elçi
nin Gafencoya Romanya tarafın 
dan evvelce teklif edilip te Ma
car hükCımetince nazarı itibara 
aıınmaktan imtina edilmiş olan 
ademi tecavüz misakı imzası 

meıelesini şimdi nazarı dikkate 

almağa karar vermiş olduğunu 
bildirmiştir. 

İyi ma!Urruıt almakta olan 

mahafilde, Romanya, Macaris -

tan ve Yugoslavya arasında üç 

taraflı bir ademi tecavüz misa

kı akdinin mutasavver olduğu 
tebarüz ettirilmektedir. 

lngiltere-Almanya 
Müzakerelerinin 
Matbuat Tefsirleri 
"Hitler İçin Y aptlacak Şey Polonya İle Ara
sındaki İhtilafı Uzlaşma Metodlarına Tevdi 

Etmekten İbarettir ,, 
Londra, 30 (A.A.) - Gaze· 

teler b~makalelerini Alman • 
:lngiliZ münasebetlerine tahsilı 
etmektedirler. 

Tirnes, yazıyor: 
.Bu münasebetlerin akıbeti 

Almanyanın yalnız bize karşı de 
ğil diğer bütün milletlere karşı 
da kuvvet ve tehdit usullerinden 
tamamile vazı;:eçmesine bağh • 
dır, Bu vazgeçme keyfiyeti mev 
zuubahis olan meselelerin halli 
için konulacak ~umi ka:ıunun 

sl 
kil t.mesı lazım -

bir fa ıru teş telif kompar-
dır. Avrupayı mıı1il1 __ ..... hv~•· 

. 'Jt!J."-- ... ...U.J-~ 

••manlara taksıın e basım ta,-
rın bn. JU.>.ııına karşı 
rafın işine gelen şekilde u;.ı~~ 
ma metodlan kullanmak, :~
b. kısmına kar§! da kuvve :a· 
ır _ iınkiin yoktur. ı 

tiınal etmege polon • 
naenaleyh AJmanyanıngı· metod. 

,..~, .ı.:ulJanaca 
yaya ...... ..- . dünY4l ıneınle • 
bil memleketın tıerine itimat 

ünasebe 
ıretlerile ın Jıııilel itilaflan ınüın 
veren be~ . cereyan verip ver 
kün kı.lacak ~~erecek olan bir 
mediğin• gos besinde oıaeak
mibenk taşı Illesa 

tır.• JRDA.Kİ y;,zi.YF!f 
JiAL1llAZ h yazıyor: 

DailY Teıeg~P :. külatın de
cHalihazırdakl ın~_n; )l.içbir 

]<ilde ,,....,. 
vaınlı bir Ş!. _,,, '·•dar beye-

. jJtered.,... ,... F 
yerde ıng acaktır. a -
canla seıaınıanınıY arzusunu 
kat Jiitler po!onYa.Yy~tte bulun-

;recek vazı 
kabul ett b··yıe sureti ıes 
dug·u müddetçe o. ]<anı yok

aşınak iJJl 
viyeye yan ğer .Alln•nyayı 
tur. Fiihrer e 1 sulh istiyor-

k -·""Ye .. 
büyütme . ;- -aralar)!lda ınusa-
sa bu vazıyetil<ı . taraftan birine 

ve 1 •· 
.,,81 olan . milletlerden mu 
rıı•·yil et':'ı~e;1ııferansa bildirme
rekkeP bıT Fil·hrer için yapıla-

! - ıınd1r. ında]( sı az Polonya ile arkas ı 
cal< şeY !••ına metodlarına tev-
·11tiJalı uz ..,. ' 
ı ·-ekten ;,barettı·r. 
dı euu ' 

.AI..M°AN _ LEH tıı:TiLAFI 
DailY Herald, yazıyor: 
.Almanya ile ınütalebatı ve 

na• e mek istediği meseleler hak 
k.nda müzakereye ve dünya zen 
gınlıklerini bütün milletlerin er 
kek ve kadınlarına açacak olan 
bu itılaf akdine gayret etıneğe 
haz•rız. Fakat bunu ancak Al
ınan - Leh ibtilli!ı iki tarafın hay 
siyetluini gözeterek kabul ede
bilecekleri şartlarla halk<iildik· 
ten sonra yapabiliriz.> 

Nevs hrpnıcle, yazıyor: 

HİTLERİN YAPACA<'.';I tş 
• H tlerin Polonyaya taarruz 

\ etmek veya İngiliz imparatorlu
ğu ile •Ulh 'çinde yaşamak şık-

tiği gibi imparatorlukla ıyı ge
çinmek arzu ediyorsa, İn:giliz im 
paratorluğunun riayet etmeği 

bir şeref addettiği bütün şey !e
re onun da riayet etmesi şart
tır .• 

FRANSIZ MATBUATININ 
iMÜTALEALARI 

Paris, 30 (A.A.) - Şansöliye 

Hitlerin İngiltere hükfunetine 
vereceği cevabın ne olacağına in
tizaren gazeteler, Fransı2 efkarı 
um-uı:njycsinüı azim ve sükı.ine
tine tfıı ...... "1WJ\' -ıtrn~kta ..._, .
V'" "-l "\\<'Ô. ,,. -~ 
akı. r 
Le J o'.i• - Echo de Paris diyor 

iki: 
Paris ile Lcmdranın çizmiş ol-

dukları hattı hareket, deği§nıe -
ıniştir. Bu hattı hareket şudur: 
Polonya, sil.iiha müracaat etmek 
suretile kendisini müdafaaya 
mecbur kalması halinde müsel
lah müdahale fakat hiçbir sulh 
ihtimali bertaraf edilmemekte -
dir. Ve uzanan hiçbir el reddo
ıunmıyacaktır. Biz, Ahnanyayı 
tezli! etmek niyetinde değiliz, 

fakat Almanya, bizim Polonya -
nın ulvi kararını bozmamızı ve 
hayranlığa şayan şecaatini kes
retmemizi beklememelidir. 

FRAN.SADA VAZİYET 

Petit Journal, yazıyor: 
Fransanın vaziyeti, müsaittir. 

Diplomasi ve askerlik bakımın
dan fena tertip edilmiş olan bir 
hegemonya harbinde, uzun süre
cek bir harpte Führer için ziyan
dan başka bir şey yoktur. Müt
tahit ve mukadderatından emin 
olan Fransanın sükuneti hiçbir 
zaman bugünkü kadar muhik ve 
yerinde olmamıştır. 

HİTLERİN CEVABI 

Le Journal'd~ Qkunmuştur: 
Hillerin dün akşam Hender

son'a tevdi edilmiş olan tahri:ri 
cevabı Daladye'nin ahnış olduğu 
cevaptan daha az mı hayal inki
sarına bais olacaktır? Mukare -
net sahasında sarfolunan gayret 
]ere devam imkanını bahşede -
cek mıdiı·? Bu takdirde dahi bir 
müzakere usulü tesbit etmek i
çin katedileceık ~ıayli yol vardır. 
Telif edilmeleri gayri mümkün 
görülen tezlerin yckdiğerine tak
ribi mevzuubahis olur olmaz or
taya çıkan mühim müşkülatı 

bir tarafa bırakalım. 
İngiliz notasının pek o kadar 

müsait olmıyan karşılanması ile 
bu notaya verilen cevabın tevdii 
arasında cereyan eden müddet-

Japon 
Kabinesi 

Yeni Kabineyi Gene
ral Ma boyu ki Kurdu 

Tokyo, 30 (AA.) - Yeni Ja 
;pon kabinesi şu suretle teşek
kül etmiştir: 

Başvekil ve hariciye nazırı: 

General Noboyuki Abe, dahili
ye, iktısaıdi ve içtimai işler na
zın, Noashi Ohara, maliye na -
Zırı Kazuo Dok; hanbiye nazın: 
General Şunroku Hata, Bahriye 
nazırı: Visamiral Zengo Yoohi
da, adliye nazırı: Şogoro Miy a.gi, 
maarif nazırı: Katişi Kavarada, 
ticaret, endüstri, ziraat ve or
manlar nazırı visamiral Kakuo, 
münakaliit ve demiryollan na
zırı: Rytaro Naıgai, deniz aşırı 

işler nazırı Tsuneo Kanemitısu. 
Tokyo, 30 (A.A.) - İmpara -

tor, yeni kabinenin teşekkül 

tanını tasvip etmiştir. 
------00--. 

Brem en 
Vapuru 
~ 

1man Sefiri Vapu~ 
run T ev kifinı Pro

testo Etti 
Va~ington, 30 (AA.) _ Bre

men vapurunun tevkifini protes 
to eden Almanya sefiri gemfain 
12 saatten.beri hareketine mani 
olunması keyfiyetinin dostluğa 
mııgayir bir hareket te§1kil et
tiğim bildirıu4tir. 

Diğer cihetten Amerikan li
manlarındaki Ahnan vapurların 
da yapılan araştırmalar hakkın
da Ruzvelt, bu hareketin meşru 
olduğunu ve bütün ecnebi va
purlara tatbik edilebil<>eeğini 

söylemiştir. 

Bugün yapılan araştırmadan 
maksat, bu gibi gemi!er teslih 
edilmiş olduğu takdirde Ameri
ka hükumetini her türlü mesu
liyetten kurtarmaktan ibarettir. 
Harbe girmeleri muhtemel olan 
milletlere ait vapurlarda da bu 
şekilde araştırmalar yapılacak -
tır. 

ceğiz. Umumi harbin tehlikeleri 
ve harbin feci neticelerı hakkın
da çok açık ve salim muhakeme
leri olan zatın, harbin önüne geç
mek için kendisine birçc;k yol 
gösterdiği halde harbi ika etmek 
gibi müthiş mes'uliyeti üzerine 
alıp almıyacağını öğreneceğiz. 

HARP İHTİMALİ 

Populaire gazetesi yazıyor: 
Tazyik, şiddet ve kuvvete ra

metmek gibi hal suretleri artik 
imkan sahası haricine çıkmıştır. 
Cihanın vicdanı, bu gibi hal su

retlerini reddetmektedrr. Büyük 
demokrasilerin azim ve iradele
ri sonuna kadar bu gibi hal su -

retlerine müracaat edilmesine 
muhale/et edecektir. Fakat Al -
manya, bu hal suretlerinin tat -

bikinden ve kuvvete müracaat 
tehdidinden vazgeçecek olursa 
bütün meselelerin umumi suret
te halli imkan dairesine girmiş 

olur. Çemberlayn'in bu fikri ka
bul etmiş olduğunu yüksek bir 
lisanla ifade etmiş olmasından 

dola kendimizi bahtiyar adde-

iKDAM 

V ııktile, ~arki Anadolunun 
köy kiliselerinden birinde pa
pasın biri, cenıaatin karşısına 

geçip onlara şöylece vaza başla
mış: 

- Ey cemaat, şayet güniin 
birinde hava kararmıya, şiın -
şekler ç.,kınıya, gökler gürleme
ğc balşıyacak olursa, bilmiş olun 
ki bunların arkasından yağacak 
olan ya yağmurdur, ya dolu!.. 

Pek çoğunu, köylü hatun ki
şiler teşkil eden cemaatin ara
sından derhal şu sesler yiikscl
ıniş: 

- Heygidi mübarek papas 
efendi hey, bakın hele, neler de 
biliyor, neler de .... 

Papas tekrar söze girişmiş: 
- Ey cemaat, şayet günün 

birinde, bir dağın tepesinden ko 
ca bir kütük veya bir taş yuvar
lanacak olursa, bilmiş olun ki 
bu yuvarlanan şey, ya bir dere
ye düşer, ya düze! .. 

Çoğunun gözü yaşlı olarak, 
kadınlar yıne ayni nakaratı tek 
rarlamışlar: 

- Heygidi mübarek adam 
hey, bakın hele, neler de bili -
yor, neler de ... 

Papa' bu sefer daha mağrur 
bir eda ile: 

- Ey cemaat, şayet günün 
birinde, bir hatun kişi hamile ka 
lacak olursa, bilmiş olun ki bu 
hamile hatun dokuz ay, on gün 
sonra ya bir kız doğuru.r, ~-a 

oğlan! 

Kadınlardaki göz yaşlan bi
raz daha artarak yine ayni na
karat: 

- Heygidi Allahın mübarek 
kulu, hey, bakın hele, neler de 
biliyor, neler de ... 

Hani, meddahın dediği gibi 
isim isme, semt semte, fıkra fık
raya, hikôye hikayeye benzer. 
Zannedersem, buradaki papasla 
cemaat hikayesi de bugünkü dün 
ya gazetelerinin ya harp ola -
cak, ya sulh diye savurdukları 

kehanetJeril(' bu kehanetleri ga
zete :sütunlarında oku:rarak: 

- Heygidi siyas:i nıuhurri.r _ 
Jcr hey, bakınız. tniibareklcr ne
ler de biliyorlrır, neler de, ne
ler de keşfediyorlar, neler de!. 

Diye onlara parmak ısıran 

dünya okuyucularının şaşkın 

hallerine benziyor. 

OSl\fAN CEl\fAL KAYGILI 

Fransadaki 
Komünistler 

"Es G · · pana ,, azetısı-

nin Bir Makalesi 
Madrit, 30 (A.A.) _ Tuncada 

çıkan ve fakat Burgosun sansü
rüne tabi olan Espana gazetesi 
Fransada ahiren komünist ne; 
rıyata karşı ittihaz edilmiş olan 
şebeke tahrip edilecek olursa 
Fransızların arasındaki vahdeti
ne engel olan manialardan biri 
ortadan kalkmış olacaktır Ay . . nı 

zamanda beynelmilel uzlaşma 
sahasındaki başlıca mani de or
tadan kalkacaktrr. Bizler, İspan
yada dıplomatik hadiselerin bu 
aksi karşısında ltıkayıt kalama -
yız. Evvela Fransa namına, son
ra da Fransanın komşusu olan 
milletler namına memnuniyet 
hıssetmekteyiz . 

----no-

V ey g an d' ı n Berut 
Seyahatı 

Berut. 30 (A.A.) _ Fransa 
hükfunetincc hususi bir memu
riyetle gönderilen general Vey
g.and tayyare ile Beruta gelrniş
tır. General kısa bir müddet bu
rada kalacaktır. 

000---

Litvauyanın Bitaraflığı 
Kaunaı,, 30 (A.A.) _ Elta a

jansının bildirdiğine göre Al • 
manya sefiri dün Alman hükiı
meti namına Litvanya hariciye 
nazırına Almanyanın Litvanya • 
nın bitaraflığına riayet edeceği-

...,_ 
Günün Mevzuları : -~.. . . 

i 

Dünyada Kuvvet 
Müvazenesi 
Bütün Kavga Ve Gürültü Zengin 

Taksim inden Çıkıyor Toprakların 
Beşeriyetin, bu gün içinde kıv

randığı keşmekeş Büyük Harbin 
yarattığı müvazenesizlikten ileri 
geliyor. Umumi Harpten önce, 
devletlerin kuvvetleri, birbirine, 
az çok, denk geliyordu. Alman
ya, Avusturya • Macaristan ve 
İtalya asker kuvveti bakımından 
İngiliz - Fransız - Rus grupuna, 
aşağı yukarı, muadildi. Avustur
yadaki Ahnanlılr· Çek İslav ve 

' ' Macar unsurlarının hayat sahası 
na hulUI etmişlerdi. Almanya ıse 
üç • milyon murabba kilometre
lik müstemlekelerile geniş inki
şaf sahaları kazanmıştı. 

Büyük Harp: Elli bir milyon 
nüfuslu ve altı yüz yirmi beş bin 
murabba kiloınetreli Avusturya. 

Macaristan imparntorluğunu par. 
çaladı. Avusturyayı 83838 mu
rabba kilomelreli ve altı bucuk 
milyonlu minimini ikinci s;n-f 
bir devlet derecesine ind'.rd'. 

Almanya bütiin müstemlekele
rini bıraktı. İlelebcd canlanamı
yacak tazminat zincirlerine vu
ruldu. Böylece, Avrupa ve dünya 
müvaz€nesinin doksan milyon1uk 
başlıca unsurlarından biri, orta
dan kaldırıldı. 

Umumi Harbin en büyük hak 
sızlığı: Türk imparatorluğuna ya 
pıldı. Türk imparatorluğu ha,.!ci 
eczasından ayrıldı, Şarki Akde
niz ve Avrupanın bellibaşh mü
vazene unsurları olan Türk dev
leti küçültüldü, tarihi vazifesini 
yapmaktan alkonulmak istenildi. 

Ancak, Türklin damarlarında 

meknuz ate~, o ~önmez varl•k, 
saha kalktı da yapılan hak,ıılık
ları tamir etti. 

Yine bu müvaz .. nesizlikten do
ğan harp sonu iktıc:ndi buhran 
ve jhtil;lclnrı. issizlik. Pnff~"lc:von 

ve deflasyon'lnr. nvarel'k. ıı:e~lve 
ve ahllik dilşkünllir,.li. hf:'p a;ni 
derdin, zahirf cmmareleridir. 

• •• 

2 - Rusya: 21 milyon kilomet 
re, 

3 - Amerika: 9 Milyon kilo
metre, 

4 - Fransa: 7 Milyon kilomet. 
re, 

5 - Japonya: takriben 3 mil
yon kilometre. 

Malumdur ki, yeryüzünün beş 
lkıt'asmdaki karalar 137 milyon 
murabba kil-0metredir. Bunun 
74 milyonu, yani yarısından faz
lası. yukarıda saydığımız beş bü
yük devletin elindedir. 

Bunlara mukabil ayni endüstri 
ve san'at kudretine malik iki 
devlet daha vardır: Almanya ve 
İtalya .. 

İtalya 312 bin kilometre mu
rabbaından ibarettir. Trablus, 
Habeşistan, Arnavutluk ve sai

re.. Müstemlekeleri bir milyon 
kilometreden çok fazladır. 

Umumi Harp Almanyayı 472 
bin kilometreye indirmiş ve elin
den bütün müstemlekelerini al
mıştı. Almanlar: Avusturya ve 
Çeko-Elovakyayı ilhak ederek 
690 bin kilometre murabbaı sa

haya malik oldular. 
Yakın harp tehlikelerini izale 

için, dünya müvazenesizliği.nl or
tadan kald rmak yeter mı? Bun-

\ 

dan ba~ka fesat, nifak, kıskanç • \ 
!ık, hırs tohumları yok mu? Hak 
ve adolet mefhumları, beSt'ri ve 

beynelmilel münasebetlerde e • 

sas olabilir mi? 
B:ze öyle geliyor ki, milletler 

arasına emniyet ve vifak sokmak 
için her şeyden önce hak ve ada
lete müstenit hakiki ve samimi 
bir sulh yapmak gerektir. Bunu 
yaparken: 

Büyük, küçıik her milletin hak
kına, menfaatine ve hele şerefine 
hürmet etmek başlıca şarttır. 

K3inat o kadar geniş, o dere
ce sonsuz zenginlik kaynakları i
le bezeıımiş bir hazinedir ki, bu-

. . 

Havacılık Haftasında 

Yapacağımız 

Fedakarlık 

Türk Hava korumu, gazete
lerde intişar eden beyannanıe -

sile, Türk milletinin kalbine hu 
znr ve emniyet aşılıyan şu müj
deyi veriyor: 

- Türk milletinin en çok 
emek verdiği bir eser olan :\!il
li havacılığımız bir varlık ola • 
rak belirmeğe başladı. 

Ve sonra bütün Türk milleti
ni vazife başına davet ediyor. 

- Hava ordumuzun 
de kanatlı bir gençlik 
Jizım. 

gerisin
küllcsi 

Bava kurumunun teşkil etti
ği .'l'ürkkuşu• nu ve bu mües
sesede çalışan Türk gençlerinin 
faaliyetini geçen yıl İnönündc 

ki kampta birkaç gazeteci arka
daşla beraber görmüştük. 

İnönü tarihinde •İkinci za -
fer, olarak kaydedilen o gün, 
göklerd~ dolaşan Türk çocukla
n analarının evlatları olduğunu 

isbat etmiş ''e karada, denizde 
olduğu gibi, Türk göklerinde de 
Türkkuşlaruıın hakimiyetini bil 
fiil göstermişlerdi, 

İsitiyoruz .ki Türk göklerinde 
uçmak için sabırsızlanan Türk 

delikanhsının; paraşüt atlama -

sını heyecanla bekliyen Türk kı 
zının adedi daha fazla olmalı -
dır, Milletin fedakarlığı ile kuv

vet bularak memlekete yüzler

ce tayyare hediye eden ve yüz. 
lerce !uz ve erkek gen~ ta;·ya

reci yetiştiren Bava kurumu 
bizden daha yardım istemekte 
haklıdır. 

Herkesin bu yardıma elinden 
geldiği kadar koşması bir vatan 

borcudur. l\fillet aza olarak, 
gen~ler de hava ordusuna, ilti

hak ederek Türk göklerinin em 

niyetini daima teınin etmis olu· 
rnz. 

ZEKİ CEMAL 

Bugünkü vaziyeti anlamak i
çin, gözlerim.izi biraz geriye, ta~ 
riliin ibret verici sahifelerine çe
verelim ve sonra, bugünkü dünya 
hartas:nı ve be1libaşlı devletlerin 
vaziyetini inceliyelim: 

nu paylaşamamak yüzünden 1 
adem oğlunun elli as rdanber~ 
boğuşması bir çılgınlıktır. Beşer 

medeniyetin şu yüksek mertebe
sine ç1ktıktan, ~an'at ve ilim sa.. 1 
halarında bu derece inceldikten 
sonra; kardeşliğin, insanlığın, ak-
1.·n, insafın telkinine uymıyarak, 
güzelim mamureleri mezbahaya 
çevirirse, artık medeniyetin a
tisinden ümidi kesmek lfızım· 
gelir. 

Polon yada 
Bir İnfilak 

17 Kişi ÖJdü, 38 Kişi 
Yaralı Var 

Varşova, 30 (AA.) _ Ternov 

istasyonunda vukubulan infi.ak 

netic-esinde 17 kişi ölmüş, 38 kişi 
yaralanmıştır. 

On dokuzuncu asırda, bütün 
dünyaya İngiltere hakimdi; Bri
tanya adalarının kömür maden
lerine dayanmış, bütün dünya 
yollarına 1 ekonomi ve maliyesine 
amirdi. Kiiinatın büyük bankası, 
altın deposu hep İngiltere idi. 
Akıllara hayret veren bu satvet 
1880 yılına kadar, rakipsiz devam 
etti. 

On dokuzuncu asırda, İngiliz 
imparatorluğu karşısında dört 
imparatorluğun yüksekliğini gö
rürüz: 

1 - Birleşik Amerika devlet-
leri, 

2 - Alman imparatorluğu, 

3 - Japon imparatorluğu, 

4 - Rus imparatorluğu. 

Birleşik Amerikıı ve Rus im-
paratorluğunun sonsuz sahaları 
o kadar zengjndi ki, bunlar, çar
çabuk, her bakımdan muazzam 
iki devlet oldular. Almanyanın 

kendi topraklaı ında; maden kö • 
mürü ve öbür madenler o kadar 
mebzuldü ki, o da, az zamanda 
endüstrileşerek İng\lizlerin başı
na be15lı bir rakip kesildi; Avru
pada ve deniz1e'l'de İngilizlere 
meydan okuyan bir heybet sahibi 
oldu. Japonya, BUyUk Okyanu
sun bir ucunda, yetmiş yalda, en 
satvetli imparatorluklardan biri
ni kurdu. 

İşte, bu devletlerin blrbirile 
münasebet1eri, devamlı ve istik· 
rarlı bir müvazeneye dayam• 
yordu. 

• •• 
Bugün dünyaya hAkiın dev1' t _ 

ler ve kapladıklan mesaha şuniar 
dır: 

1 - İngiltere: 36 milyon kilo-

Fakat, biz henüz ümidimizi 
kesmedik. Geçen makalelerimiz· 
de de söylediğimiz gibi, er geç, 
hak ve mantığın galebesine inan

dınız bakidir. Yeter iki şu Türk 
darbirneseli hatırdan çıkarılına-

sın: 

Biri yer, biri bakar 
Kıyamet ondan kopar. 

YUSUF OSMAN BÖKOLMEZ 

r--L- .. ı-.. .... _ 

---000-

ltalya Mısıra yeniden 
Teminat Verdi 

K~hire, 30 (A.A.) _Kahire
deki Italyan orta elçisi Kont Maz 
zolini, Mısır başvekilini ziyaret 
etmiştir. 

İyi malıimat almakta olan 
malıafil,_ Mazzolininin Mısır hü
küıneti reisine İtalyanın Mısır 
hakkındaki hüsnü niyetine dair 
yeniden teminat vermiş oldu • 
ğunu beyan etmektedir-

A,.,.,."' ..,.., ?. 
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ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 

-
,-----------~! 

Yazan : Rahmi Yağız Tefr ika : 18 

!<omanın Geçmesine 
intizar Etmek Lazımdı 

M c> ulW"ı yararak harekete 
gcı,t , Ebcı.lı Şcfı Dolmabahçe 
nh mıra dogru göturdü. 

Kır; ç.~armıyor. karan -
lıkt.ı b mboş denızin yakamoz- • 
1 'an s.ıthına göz.erini daldıra -
rak 1 osur yaşları döküyor -
de 

D n .;ı .,.,, sukutu benek;eyen 
rL 'n {'U' .ıltiısll muntazam sa 
ım • fasıl· !ar le Ebedi Şriin çı

;;ı · ıztn p seslerıle aralana
t a' ıhtıma varı1 d~. 

Bu . da d.1 k·:::ı:.;en:n bulunma
m , I· rr n rı.lil:lıiş, gerek rıhtım 
uzc. ınde nobet~e lıulunan muha
f:' K t'alar, subay ve eratı, gz -
n:k sarayın bahçesınde, mua
) <-de salnnu merdivenlerinde 
beK' yen po1ıs m ·murları bura
dan uzaklaştırılmıştı. 

Yıııc bu ekibe refakat eden E
b<'d• Sehn hususi hızmetlerinde 
bu.- '1aı bcrberı Me.lımet, önden 
y(p·u rek takip edilecek güzer
gah. •ozden 'eçırc geçire saraya 
gıııla:. 

Muayede salonundan iç üst 
kat mcrdıvcn.ne geçildi. Bura -
dan çıkılarak Atatürkün saray
dc. <'<1<: ~llnkiir daıresi kısmında 
hazır bulunan mesat odasına ·bi
tisık ıstirnhat ve yatak salonuna 
varı:dı. 

Bu nakJ işi dahi Ebedi Şefi 
fc' «a"1dc yormuş, menhus has
talıgın meydana getirdiği bu 
·yornunluk yüzünden Atatürk bi
tap diışmüştiı. 

zere aralarında ycnı tedavi mev
zuu ıizerınde konuşmakla mcş -
gul oldular. 

Koma, ertesı gunı.ı öğleye ka
dar devam etti. ... 

Yatta bulunan kor halkile ma
iyyet erkanının gece yapılan na
kil işinden sabaha kadar haber

leri olmamıştı. Sabahleyin er -
kenden uyanan yattakiler, mu

tad istıcai ve alaka ile Riyasetı
cümhur dairesı onüne yaklaştık
ları sı:ada, dairesinm kapısını 

aralık, kapı önüı:de kimse bu

lunmadığını hayret ve teliı.şla ' 
gördüler, bir anda bu havadis 
yatın içine yayıldı. Kamaraların 

kapLlarından çıkanlar güverte -
de, Riyaset•cumhur dairesi ko
ridorlarında, nihayet kapının ö
nünde grup halinde toplanarak 
biribirlerinden endişeli tavırlar

la ve yalnız bak ışiarıle Ata -
türkün nereye ve niçin ayrıldı

ğını soran hareketlerde bulun
dula •. 

Bu hal çoı· devam etmedi.. 
Yatın gereden .!ibaren Dolma -
bahçe rıhtımında kalan motörü
nün erkenden yata do!:ru geldi
ği görüldü. H rk€s giıvertede 

toplandı. Motör merdivene ya -
naşınca içinden Riyaseticümhur 
Umumi Kiıtibı Hasan Rızanın 
çıktıgı görüld;ı. Umumi K:Libin 
yüıünde bariz btr hüznün izleri 
belirmı.t, Fakat u. sur! bir neş·e 
tavri iktisap etrııeğe çalışarak 

güvertede birıkeruere yaklaştL 

hepsine toptan bır .~ahla vazi -
yeti şöylece anlattı: 

s~ 
Hayatı Kazan

mak İçin? 
MUHLİS ÇİNKİ 

İlkmektep mezunuyum. Fu 
la okuyamadım. Elimde beş yüz 
liram var. Hayatımı kazanmak 
için ne yapayım?. 

- Para ticaret için kafi değli
dir. Bir meslek sahibi olmak la 
zundır. En çok hoşunuza giden 
bir san'ata giriniz. O işde usta 
olduktan sonra ellnzdeki para 
size çok şey temin edebilir. 

TOKAT ZİHNİ SEÇKİN 

1 - Ali Baba Hindıstanda fil. 
ıninde tılsımlı halı nasıl uçuyor? 

- Bu bir fotoğraf hiles.dir. Bu 
bir film üzerıne iki veya daha 

fazla fotoğrafların çekilmesi ile 
yapılır. 

2 - Dünyan,n en me~hur er
kek artisti kı mdir. Kadın kimdir? 

- Erkeklerden Robert Taylor 
ve Tiryon Power, kadınlardan 

Greta Garbo ve Norma Şerer. 
3 - Holivutda Türk artisti 

var mıdır? 

- Henüz yoktur. 

F. S. Ö 

- Hikaye göndersem gazete • 
nize dercecfer n1ic:iniz? 

- Çok güzel, pekala .. 

TAKSİMDE NACİ: 

Ecnebi memleketlerde çı

kan gazetelerin m.lyonlarca nüs
ha sattıkları dogru mudur? 

Evot. Bu bilhassa nüfusu çok 
milletlerde olmaktadır. Me•ela 
İngilterede, Fra,ısada .. 

Fransada haftalık bir mecmua 
bir milyon nüsh..ı satmaktadır. 

Netekinı bu mecmua yalnız İs -
tanbulda :ı _ 4 bin nüsha satmak
tadır. 

AKSARA YDA SÜRÜRİ: 

- Dü.n~-a res.s..·unl~rı arasında 

en meshuru hangic.;idlr? 

Eskileri mi, yoksa 

ıni soruyorsunuz? 

yenileri 

BEY()(;LUNDA :\lüH İTTİN 
ÖZ CAN 

- o.manlı padişı.hlarına 

(Sultan) ad ı r.. k:m taktı? 

Y ;dırım Bcyaz.t Nikbolu 

F.brdı Şcfı derhal yatağına ya
tırdılar .. müdavata artık esaslı 

ve- kat'i bır şekılde girışild~ Bü

tün doktorlar sıvanarak büyük 
hastanın ıztırabını dindirmek i
çın e:le. inden gelen bütün gay
retle miınlm bır çalışmıya koyul 
dular. 

Ç .k geçmedi.. gerek hastalı -
ğın se}, inin icabı. gerekse yat
tan saraya nakıl işınde yorulan 
Ataturk yavaş yavaş kendinden 
geç,, Haf.f btr koma çine dal
dı, ~l) rımuntazam nabız ve te
ne fi us hareketlerile kabuslu bir 
U} kLy 1 za} ıf ve hasta vücudü
nü teıketti. 

- Atatürk gece saat 23 te sa
raya avdet arzusunu izhar bu -
yurdular. İradd·•ri derhal yerı

ne getirıldi. Gece aynı saatte da
irlermden çıkarak zınde bir yü
rüyüşle motöre bındiler, saraya 

avdet buyurdular. Ş:mdi, Dol -
mabahçedekı hususi da ırelcrin -
de ıstiral atte bu:.ınuvorıar. Rı

yaseticumhur rnai} yeti ve da!fe
lerı ile kora m n u.p zevatın da 

sara} a, sara} da kcndılenne tah
sis ed:lmh bulunan en-elce iş -

gal ~Uıklerı daırelcre nakilleri 

ı ztiferınden onra .. Tüslüman dev 

!etler taralıraan tebrikler aldı. 

O zaman Mısırda buluna<l Kö
ierr.enler Beyazıua yazdıkları 

mektupta (Sultani İklimi Rum) 

ıLve htap ett:. O t.ırıhten sonra 

Osma.ıılı padişahlarına (.Sultan) 
denııdi. 

Hck•m:cr, bu komanın geçme
~ın rıt ardan ba~a yapılacak 
bir .şk:r, olmadığını anlamışlar
dı. Bu salona mücavir bulunan 
huousi hizmet ve yaver dairesi-

. ne geçtıler, ikinci bir motörle 
yattan saraya gelen hastabakı

cılarla hususi servise memur 
Mehmet Ebedi Şefin yanında 
kaldı!:ıı. Hekimler yan odada ko
ma geçincıye kadar beklemek ü-
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H31buki, onları bu yola sev -
keden erkeklerdir. Onları teş ı;!ı: 
eden, bu hayatı parlak, fart&ralı, 
göz kamaştırıcı gösteren erkek

lcrdır. Düşmeğe, ruban en mü -
saıt olan kadınların, belki, bu 
sukutta yüzde elli hisseleri var

dır. Bu cinayetlerin yüzde elli 
hıssesi de senin gıbi, zevk düs -
kiınti. hovarda geçinen, cemiyet 
iç'nde, monden hayatta kadın 

avcısı, zampara, muvaffak!yet 

kazanan, gıbi isimler alan ve ha
kıkattc birer ahlak madrabazı, 

bırer cani olan erkeklerdec. r. 
Ek. cm, ı~te, sen de onlardan 

bırısin! .. Sl'.'n de blr canısin'!.. 

de A.atıırkLln ır1uelen iktizasın
dandır. Bugün yatta bulunanlar, 
nakil ışı ile meşgul olacaklar -
dır! ... 

Umumi Katibin bu kısa iza 
hı, yattakilerde Atatürkün ani 
müfarakatile husule gelen tesi
ri kısmen tadile hizmet etmişti. 

Güvertede toplanan kalaba -

ceğim? .. Girdiğim bu uçurum -
dan, bu bataklıktan kurtulamı -
yacak mıyım? .. 

Hayır, zannettiğin gibi değil, 

Beyefendi.. bütün yaptıklarını 

senin yanına kar bırakmazlar. 

Duydum, her şeyi biliyorum .. 
bu sefer de Süheylayı ağına dü
şürmüşsün .. zavallı Süheylii .. da
ha doğrusu aptal Süheyla! .. Fa
kat, rıvayete bakılırsa, artık a -

kıllanmışsın, onunla evlenmek. 
mes'ut yuva kurmak ve rahat, a
sude ya~amak ıstiyormuşsun .. gü
zel, çok güzel.. fakat, bütün hül

yalarına kahkahalarla gülüyo • 
rum. Fakat, bil ki bu gülüş çok 

Scn.n yuzünd n bu hayata düş - acı bir gülüştür. 
tüm .. sorarım sana: Ben, ömrü- Ekrem, nasıl evleniyorsun?. 
mun sonuna kadar bir lokma ek- Beni unutuyor musun?. Zannedi-

.... _ ~ oı ·...,; 1c rhn)ı ımı. se- yor mu un ki, sen, Süheyla ile 
- Sen bıJmıyor.uu, • u~··'· 1 1 kapıya doğru yuruau. 

heykeller de deli! Ben kaç defa açı an 

!ık, kendi kamara ve dairelerine 

koştular. Suratle eşyalarını top
ladılar. Yatın motiırleri 26 Tem

muz Salı güııll kor halkıle maiy

yet erkaııını saraya taşımakla 

meşgul oldu. 

Atatiırkün sıhhatli ve neş'eli 

zamanlarında bir baba şefkatile 
sevdıği küçük Ülkü ile meşgul 
olmak itiyadında idi. 

(Arkası var) 

caksın?. 

Hayır, Beyefendi. Bu böy -
le değil 1 •• Asla böyle oimıyacak! 
Ortada ben varın\. Benim hak -
kını var, benim genç kızlığım, 

benim şerefim, benim namusum 
var. Benim, bütün bir hayatım 
var!. Bunlar benim hakkımdır. 

Yaşamak istiyorum. Tekrar ce -
miyete dönmek, bütün insanla -

nn arasında, dığer bütün in -
sanlar gibi muamele görerek ya
şamak istiyorum. Benim bu hak
larımı sen çaldın .. fakat, bunla

rı senden alacağım .. sen, bir hır
sızsın .. sen bir namus hırsızısın .. 

Ekrem, sana gayet ciddiyetle 
ifade edeyim ki, Süheyla ile ev

lenmene, asla müsaade etmiyo -
rum. Böyle bir şey olamaz ve ol
mıyacak ta .• bütün kudretimle, 
bütün kuwetımle mani olaca • 

ğım .. nihayet, manevi kıymet ve 
faz:ietlcrını kaybetmiş bir kadı
nım .. ne düşünebılirim? Benim 
gözümü ne k-0rkutabilir?. En bü
yük rezaletleri, skandalleri, ke-

o 
1 uun.•• • 
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Bugünkü Filmcilikte AA C Ci\ C f l~Ll11 
ideal Genç Kız Tipi Si~::;ddS:i~ana~hT~-
Sinamanın Güzellik Çerçevesi J 

İçinde yetiştirdiği Yıldızlar me inden Sarsılmışh 
Çöl hudutlarını aşarak Bizans nun öte tarafında devlet kur -

mu~ Tiırklerle neden harbetmek 
istemedi? 

Robcrt Taylor ve Heddy Lamarr son filmleri nde ... 

Kabul etmek lazımdır ki, sine
ma, bir san'at olmak hüviyetin
den daha kuvvetle yayıcı karak
ter taşır. Onun bu hassası bile 
korkunç kuvvetini ifadeye yeti· 
şir. 

Nitekim son bes senelık devir, 
filmciliğinin insan zevkleri üzerin 

dekı tahakkümünü barız bir su
rette göstermiştir. 

Son neslin sporcu· gencine ba
kın: Rober Tayolr'un herhangi 

bir filminden çıkarılm:ş kıyafeti· 
le size sineınanın bir esıri gibi 

görünecektir. Saçlarını Simone 
Simon veya Danıelle Dari•ux gi
bi tarıyan genç kız bıraz bu yeni 
san1atin oloritesi altına ginne
mi~ midir?. 

Hakk,nda zevk tipinin nazımı 
denilebilecek olan fılın sanayiinin 
lanse ettiği g~ nç kız tıpi üzerin

de biraz duralım. 
Malumdur ki, Garbo ve Mar

lenc veya onları taklit edenler 
az çok olgun ve isterik güzelliğe 
sahip kadınlar kategorisini teşkil 
ederler. Buna mukabil ikinci ve 
mühiın grup, biraz evvel söyleni

lenlerin saltanatına az oçk niha
yet vermek gayretinde olan neş. 
enin sembolü tiplerden teşekkül 
etmiş bulunuyor. 

Deanna, Simone, Danielle bu 
sınıfta ilk hatıra gelenlerdendir. 
Hiçbiri mevzuubahs tipi tam ma
nasile kendinde toplamaımş, bu
na mukabil her biri o tipten muh 
telıi mümeyyiz vas:flara sahip o 
lan bu artistleri tetkik edince va 

rum. Çıkaracağım hadiseler, sa
na düğün -hayır, düğÜn deği\
nişan hediyesi olaca'k .. 

Gözüme her şeyi aldığımı iyi 
bil .. ve ona göre hareket et! 

Son sözüm şudur: Süheyla ile 
evlenmiyeceksin ve zaten evle -
nemezs:n! Sen mes'ut yaşarken, 
ben cKahbe kadın• damgasile 

cemiyet içinde dolaşacağım?. 

Öyle mi?. Sebep?. Ayni rezalet
leri beraber yaptıksa, benim 
senden ne eksiğim var?. Sen, 

neden tereyağmdan kıl çeker 
gibi, cemiyet içinde yine terte
miz kalacaksın da, ben çamurlar 
içinde yuvarlanacağım?. Se -
bep? .. 

Ben günah işledimse, suç or -
lağım sen değil misin?. Ayni gü
nahı müştereken işlemiş değil 

miyiz?. Of! .. İsyan hi.slerim ka
bardı.. 

Sen bir alçaksın, Ekrem!. Son 
söziım s3na şudur: Süheylaya 
vaziyeti olduğu gibi anlatacak -
sın. vazgeçtiğıni söyliyeceksin" 
•n• • nAlin hPnf bulacaksın. be-

k ı· 

sıl olunacak netice tarif sahasın
da şu: 

Yuvarlağa yakın yüz, birbırin· 
den biraz uzak ve büyük göz
ler. ekseriyetle uzun saçlarla bi
raz daha beliren yüksek bir bo-
yon 
boy. 

ve sportif mutavassıt bir 

Filnı sanayiinin lanse ettiği bu 

genç kız tipinin gördüf:ü rağbet 
hiç de manasız ve bo; değildir. 

Bu rağbetin delaleti haı'p sonu 
dünyasında uzun müddet yor..ı • 

lan sinirlerin ne:j'eye ve yuvar• 

lak çizgilerin temsil etmekte ol

duğu sıhhatli gençliğe hararetini 

taşır. 

Nitekim vodvil mahiyetnide

ki kar:şık entrihsı komedi film

lerirun santimantal veya facia 

filmlerinden çok aranması da ay

ni sebebe bağlanabilir. 

Sadelik içinde güzellik, yazısına 

mevzu olan genç kızın en esaslı 

vasfıdır. Ve istinat ettiği kuvvet 

de sempatiden ibarettir. 

O halde, denebilir ki, günler 

veya seneler bu tipin kıyafetini, 

sair tali hususiyetlerini değişti· 

rebilir. Fakat bu siyasi şerait al 

tında, insan psikolojisi değişme
dikçe, güzellik ölçüsünde başlıca 

kıymet olarak gençlik ve neş'e 

gibi bugünkü beşeriyetin hasret 

çektiği iki unsuru kendinde top

lam!§ olan yuvarlak yüzlü genç 
kız, perdeye hakim kalacaktır. 

ni cemiyetin temiz saflarına çı -
karacaksın .. tekrar benimle be
raber ol, beraber yaşa, demiyo -
rum .. belki, bu senin için ağırdır. 
Tenezzül etmezsin! 

Fakat, senin boynunun borcu 
olan şey şudur: Beni kurtara -
caksın. Bana bir ev tutacaksın, 
bana bakacaksın .. of! .. Biraz ol

sun kendime geleyim .. dinlene -
yim .. sinirlerim, kalbim, ruhum 
sükun içinde dinlensin! .. 

Belki, senelerden sonra, haya
ta tekrar başka bir insan olarak 
çıkabilirim. 

Ekrem, bütün bunlan yapa -
ca;ksın. Bunlar, senin bana kar -
şı vazifen, borcundur. Ve bunla
rı istemek te benim hakkımdır. 

Seni yarın öğle üzeri, saat ikide, 
vaktile beni kandırıp, önüme 
zengin, muhteşem içki sofraları 
kurdurduğun. kulağıma iği!e -
rek, tatlı bir masal gibi, hayat • 
tan, saadetten ve müstakbel yu -
vnmızdan bahsettiğin o .......... . 
otelinin arka taraftaki geniş res
toranında bekliyorwn,o 

ve Iran topraklarına akınlara baş
lamışlardı-

Arap ahlakının dizginini metin 
iradesile elinde tutan Hazreti Ö. 
mer, kendi zamanında kimseye 
ha~ kaldırtmak istemiyordu. 

Dolu dizgin ı;aldıran Arap or
du r ka·şısında Rum ve İran 
şehirler> birer tahta perde gibi 
dt\'l' ıyur, ytkılıyordu. 

İranda Sasani devleti vardı. 
Bu devletin hükümdarı, mem 

leket ve saltanatını Arap hü • 
cumları karşısında müdafaa için 
Kadisiyede Müslüman ordularile 
bir harbi kabule mecbur oldu. 

Bu l>arp. İranlılar için hezi
metle neticelendı. 

İkinci bir Celula harbı ise bu 
hezimetin Sasani saltanatını te
mel,nden sarsacak bir şekil al
masını intaç etti. 

Bütün bunlar Hicretin 14 ve 
16 nci seneleri içinde oluyordu. 

Sasani devletinin talisiz hü
kümdarı, can çekişen saltanatı 

için son bir teşebbüs daha yap
mak istedi. 

Elinde kalan Şark vilayetleri
ni birer birer dolaştı. BC§ sene 
süren hazırlıktan sonra Nihavent 
civarında son bir tali tecrübesi 
yaptı. 

Zafer peris1 yine Hazreti Ö
merin serdarı (Ahnef bin Kls) a 
teveccüh etti. 

Araplar, üçüncü karşılaşma
da da İranlıları bozmuşlar, İran 
ordusunu •eyh un• nehrinin ö
te tarafındaki .Maveraünnehir)e 
atmışlardı. 

Burada ise o zaman Türkler 
hakimdi. 

Sasani hükümdarı, arkasın -
dan takıp eden Arap ordusondan 
kurtulmak için Maveraünnehir 
Türk hfılnını -.Dolo Han• a: 

- Aman .. ;,..~ 11enç' ""'hafa-.... uı.ı ........ 
za ve himaye et... 

Türk bakanı da: 

- Merak etme, dedi, Türk
ler kendilerine iltica edenleri 
ölürler yine düşmanlanna tes -
!im etmezler .. 

Sasanilerin peşleri sıra gelen 
Arap ordusu serdarı Ahnef va
ziyeti Hazreti Ömere bildirdi. 

- Düşman Ceyhun nehrini 
geçti, Türklere iltica etti. Bura
sını da istila edeyim m? Kuvve
tim, Türkleri de mağlup etmeğe 
kafidir. 

Dedi. Hazreti Ömer, çok yük 
sek ve siyasi bir adamdı. 

İslam dinine girmemiş olmak 
la beraber Türklerin metin ah
laklarına uzaktan meftundur. 

Abnefin mektubuna: 
- Sakın Ceyhun nehrini geç

me ve Türklerle harbetme ... 
Cevabını verdi. Ömer, Ceyhu-

Eıtesi gün, sabah erkenden, 
Ekrem, Süheyl8yı buldu. Ona 
hiçbir şey anlatmadı. Yalnız, 

mensup olduğu şirl<etten acele 
bir telgraf aldığını, bir hafta i
çin Parise ıgitmeğe mecbur oldu
ğunu söyledi. Hatta, genç kızı 

ikna için: 
- İstersen beraber gidelim, 

dedi.. 

Süheyla, boynunu büktü: 
- Çok isterdim, Ekrem, fakat, 

nasıl olur? .. Hem, evden müsa • 
ade etmezler ki.. 

- Vah .. vah .. ne güzel bir se • 
yahat yapardık .. 

Ekrem, Süheylayı ikna etti. 
Genç kızın gözlerinin içi doldu: 

- Çabuk gel, Ekremciğim, di
ye yalvarıyordu .. 

- Sen merak etme şekerim .• 
on gün sonra. buradayım .. O za
mana kadar sen hazırlan .. lıe • 
men nişanlanırız .. 

Süheyla, kendini zaptedeme • 
di. Ağlamağa başladı. Ekremin 
boynuna atıldı. sarıldı. Omuz
lan sarsıla sarsıla ağlıyordu ve 
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Korktu mu? 
Kuvveti mi yoktu? 
Hayır ... Bunların ikisi de de

ğil.. 

Ancak, daha o zamanlar İs
liimiyet bir takım r\yakiirlar e
linde tamamen ihtiras aleti ol-
mamıştı. 

Ömer, Arab'stanla hemhudut 
olan Türkler ve Türk devleti 
hakkında kiifi malumat almıştı. 

Vakıa Türkler, Hazreti Mu
hammedin dinine girmemişler -
di. Fakat içtimai yaşayış tarz
ları, ahlak kanunları hemen he-
men aynen Kur'anda mevcut a
yetlere uygundu. -

Bu itibarJadır ki İsiaın Halife 
si, bu mert ve kahraman milleti 
silah kuvvetile değil, siyasetle 
elde etmek isti,yordu. , 

İşte Hazreti Ömerin bu çok 
iyi düşünüşüdür ki Ah~ef'i Cey 
hundan öte tarafa geçmekten 
menetmi.şU. 

Tali, mukadderat, Türklerle 
Müslümanları işte ilk defa bu 
zamanda ve bu suretle karşı kar 
şıya getirmiş oldu. 

Araplar vakıa Hazreti Öme
rin emrine itaat ederek Türk 
topraklarına geçmediler. Fakat 
Türkler Arapların üzerine hü
cum eıtiler. 

Bu hücum, öyle memleket 
zaptetmek, kan dökmek hırsile 
olmadı. Tamamen insani bir ha 
reket içindi. 

İran Sasani hükümdarının 
Türklere olan ilticasını yukarı
da yazmıştık. O zaman, bu ha
vali Türklerınin hılkanı olan 
cDolo Han., kendine sığınan 

mağlup hükümdara hürmet gös
terdi. Mı.ı.:ıabbet bağladı. ona 
acıdı. 

Ve onu tekrar memleketine 
kavuşturmak, elinden kılıç zortl 
ile alman vatanını iade etmek 
iStedi. 

Esasen taçsız ve tahtsız kal
mış olan hükümdar da Dolo han 
dan bunu yalvarmıştı. Bu rica 
iledir ki Dolo Han bır miktar 
asker topladı. Hükümdarı da ya 
nına alarak Ceyhunu geçti. Ho
rasana girdi. Belh'i zapt.ederek 
ileri harekatına devam etti. 

Arap askerleri mukavemet e
demeden kaçıyorlar, müdafaaları 

kendilerine bırakılmış kaleleri 
birer birer Türklere teslim edi
yorlardı. Bu şiddetli hücum der 
hal Arap orduları serdarı Ah -
nei'e h:ıber verildi. 

Serdar bir müddet düşündü ... 
Halife Ömer ona: 

(Arkası var) 

kesik kesik söylüyordu: 
- Bir hafta, nasıl, senden ayrı 

yaşıyacağım, Ekrem? .. Seni çok 
seviyorum .. 
Öpüştüler .. a}Tıldılar .. 
Ekrem, o gece pansiyona uğ • 

ramadı. Bir hamal yol!ıyarak eş
yalarını aldırdı. Gizlice, Beyoğ
lunda bir otelde saklandı. Üç 
gün içinde pasaportlarını, diğer 
hazırlıklarını bitirdi. 

Bir sabah erkenden, Tophane 
rıhtımından hareket eden yolcu 
vapuru, Ekremi de İstanbuldan 
uzaklaştırıyordu. 

Ekrem, güvertenin demir par 
maklığına dayanmış, İstanbula 
bakıyordu. 

Kimbilir, İstanbulu, bir daba 
ne zaman görecekti? .. 

Neriye gidiyordu, niçin gidi • 
yordu?. Daha kendisi de bilmi • 
yordu .. 

Yeni bir maceraya .. Sevda Ge
celeri İıtanbulda bitmişti.. Ek -
rem, yeni Sevda Geceleri mace
rasına gidiyordu. 

-SON -
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Furuzanin 
Hediyesi 
Ertesi gün ann~in, n ıs im gü

nü ıdi. Acaba Furuzan böyle gü 
zel bir gün için annesme ne he
diye verec.ekti! 

Bunun için haftalardanberi e
lıne b'r çok işler almış, kend, e
lile hediye hazırlamak istemişti. 
Fakat tuttuğu her işi yarıda bı
rakmak Furuzanın çok fena a
detlerinden birisiydi. Gayretle 
çalışmasına rağmen elinden bır 
iş tam olarak çıkmamıştı. 

Mesela şu küçük masa örtüsü 
çok güzeldi. Amma etrafını süs
lemek için danteJayı nereden 
bulacaktı?. Bu terlik te göz alı

cıydı, amma bir teki yoktu. Ke
disi Karaboncuk diğer tekini ye
mişti. Tabii ya!.. Bir gün Furu
zan, terliğinin üzerindeki işi bi

tirmek ıçin bunları bahçeye alıp 
çım ş ve bir sıranın üstüne otu
rarak çalışmağa başlamıştı. İşi
ni bitirdikten sonra eve döner -

ken ~r nasılsa terliğin tekini o
rada unutmuş, ertesi günü de a
ramak için bahçeye çıktığı za -

man bunu köpeğinin ağzında 

görmüştü. Kabahat yine kendi
sınde değil miydi? 

Ya bu işlemeli boyun atkısı?. 
Evet, üzerinde durmadan çalış\
rak bunu akşama kadar bitire -
bilirdi 

Küçük kız verdiği karar üze

rine hemen çalışmağa koyuldu. 
Tam busırada da bahçeden neş'e
li insan sesleri gelmeğe başlamış
tı. Acaba Sij'.anda neler oluyor
du?. Fur\ızan bunu öğrenmek i
çin ~ ·le ile yerinden kalktı. O 

~r hızlı çıktı ki.. oda kapısını 

pamağı unutmuştu. Ne yazık 
ki pencere de açıktı. Şıddet lı rüz
\rın te~irile masanın üstünde 

uran çiçek vazosu düşerken mü 
rekkep hokkasını da alaşagı et -

ti. Vazonun suyu ile karışan mü
rekkep ayni yerde duran boyun 
atkısını tamamlıyacak pembe 
yünü kendi rengine boyadı. 

Merakla bahçeye çıkan Furu
zan odasına döndüğü zaman gör
düğü manzara karşısında ağla -
mağa başladı. Artık annesine bir 

şey hediye edemiyecekti. Çün
kü pembe yün mavi bir renk al
mıştı. Tamamlanacak boyun at
kısı ise pembe renkte idi. 

Ertesi günü, annes:, Furuzanın 
yana yakıla anlattığı hikayeyi 
dinledikten sonra kızını dizleri 
üstüne oturttu ve ona şu nasihat
te bulundu: 

c- Bundan sonra intizamı se
ven bir kız olacaksın.. Odanda 
her şey yerliyerinde durmalıdır. 
El işlerini mürekkebin yanına, 

mürekkebi de el işlerinin yanına 
korsan bu derbederlikten kurtu
lamazsın. Artık sen, söylediğim 
gibi görmek isterim. Bu benim 
için en büyük hediyen olacak -
tır.• dedi. 

50 Sene Yaşıyan Adam 
Bir bilgin, 50 sene yaşıyan 

bir adamın hayatını şöyle ta -
sim etmiş: 17 senesi uykuya, 15 
senesi çalışmağa, 8 senesi hasta
lık, davalar ve seyahate, 4 sene
sı yemeğe, 3 senesi iş hususun
da projeler hazırlam:ı.ğa, 2 se
nesi traş olmağa ve 1 senesı de 
g zip tozmağa ... 

İKDAM 

YAZA ELVEDA 

Ee, çoeuklar, artık Ağustosu da gerilerde 9ıraktık. Sonbahar« 
girmiş bulunuyoruz. O güzel deniz, p!Aj, kır, açık hava ve en ni
hayet tatili artık geleeek seneye kadar göreıniyeceğiz. Hoş önü
müzde daha bir iki haftalık zaman var. Amma, ne de olsa kısın koku 
su gelmeğe başladı. Çoeuk kamplarından birinde alınan bu resmi 
yukarıya basarken cYaza elveda!. demekten kendimizi alamıyoruz. 

AGLAMASININ SEBEBİ 

- Kızım, nıçin boyle ağlıyor
sun?. 

- Ağabeğim paı·mağını çekiç-
le ezdi de! .. 

- Peki amma senin ağlamana 
lüzum yok ki.. 

flkOncc çek1ci parmaguna 
ben indirdim, onun acısını çeki
yorum .. 

SUAL. CEVAP 

- Hangi böcek şekilden ·ekle 
girer? 

- Sivrisinekler!. 
- Neden?. 
- Gündüz külahlı, gece silah-

lıdır da ondan .. 

NE ÖGRENMİŞ? 

- E, söyle bakalım Ahmet, 
hesapta biraz olsun ilerliyebil -
din mi? 

- O, tabii, amcacığım, sıfır -

1 Bilmiyorsanız Oğrenin 1 
Çinliler yeni seneıerini ayak

larına uzun tahtalar (Eşaslar) 

takarak kutlularlar. Üstelik te 
bütün erkekler kadın elbisesi 
giyerler. Onların senebaşısı bi -
zimkilerdcn bir ay sonradır. 

* Eskıden köpeklerın başına u-
cu çok s \'fi kamalar takarlar, 
muharebeye sokarlarmış. Ka
manın si\Ti ucu suvari atlannın 
ayaklarına battığından hayvan
lar huylan•;, muharebeyi de kö
peğin oldugu taraf kazanırmış. 

* Çok eskiden Cenubi Amerika-
da ilk nakliye işlerinde Lama de
nen hayvanlar kullanılmıştıı·. 

Sonraları da nakliye vasıtaları 

bugünkü medern şekli almıştır. 

!arı cemetmege başladım. Ya -
vaş yavaş ta öteki sayıları öğre
niyorum. 

1 BDIL.MIE<CIEMü~ ----
Bu bilmeceyi çözdükten sonra aşagıdaki kuponu hal kağıtlarını

za ilave ederek (İstanbul İkdam gazetesi 3 üncü çoeuk bilmecesi 
memuru) adresine 20 gün içinde gönderiniz. 

Birden dokuza kadar olan sa
yılan bu dokuz tane dört köşe
nin içıne öyle yerleştiriniz ki 
soldan sağa, sağdan sola, yuka
rıdan aşağıya ve bir köşeden ö
teki köşeye çaprazlama toplan
dığı zaman yekun hepsi 15 ol -
malıdır, 

HEDiYELER 
BİRİNCİYE: Bir büyük kutu 

şekerleme. 

İKİNCİYE: Güzel bir albüm. 
ÜÇÜNCÜYE: Güzel bir ka -

lem. 
60 ıncıya kadar: Para çantası, 

hikaye kitabı. cep defteri, kart 
gibi muhtelif hed'yeler dağıtı -
lacaktır. 

r ·------------· t İKDAMIN ÇOCUKLARI + 
t BİLMECE KUPONU t 
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Sayfa_ 

Almanyanın Siyasi 
Ve Askeri Hedefi 
Almanya İçin 

Denizlerin 
Hayat Sahası 

Ü zerindedir 
YAZAN: 

Enıekli General Kemal Koçer 

1 

DanimarkaILn sevkulceyşi ı: 
hemıyetı vardır. BuyuK J:ıarp o 

Almanya, bir dlizüne ufak hil
kiımct. r.c çevrilm~tır, Alman 
sıliıhı ıçin teveccüh ettiği ıstika
mette dcrinLklere doğru genış 
hedefli bir yarma, es:ısen mu -
kaddcrd.!". Bu kanaatle yaşıyan 
Alman zimamdarları, Avustur
yadan başlamak iıze;e şimdil.k 

iki müstakil 1'ükümetin kitabı 

hayatına son kara sahifeyi de 
yazmış bulunuyor. Dünya kay -
naklarından geçinmek imkanla
rı elde edemeyen Almanya, başı 
sıkıldıkça, yem fetJıler peşinde
dır. Dantzig, mutlak bir ekseri -
yetile Alman olabilir. Korida -
run Almanya ıçin anormal vazi
yeti de vardır, denebilir. Fakat 
bura.ara tevcıh edilmek iste -
nen darbelerin gayesi, yalnız o
ralarda yaşıyan ırkı kurtarmak 
değıl, 150 yıl inledıkten sonra ts
tiklıiline kavuşan 34 milyonluk 
yabancı bir mılleti, teneffüs hak
kından da mahrum etmektir. Po
lonya, esasen bu dolaşık yoldan 
yürürken de, geniş bir hayat im
kanı kazanamamış olan, yük -
sek harslı, çalışkan \'e -.:atan -
perver bu millet, Koridordan 
mahrum kalınca, Macaristan va
ziyetıne düşecek, şark ve garp 
komşuları tarafından paylaşıl -
masa bile. oıharın elinde bir ba-

l na da pay çıkarmıştır. 
Büyük harbin doğurdugu 

fak şark devletlerinın. ycnı pa 
tin çızd.ği esa5"ar dairesınde 

ziçe olacaktır. 
Cermen vahdeti, Polonyarun 

Almanlarla meskun garp kısmı -
nı ele geçiımeyı de unutmıya -
caktır ve bu, ilk da\·ava dahil bir 
tertiptir. 

On milyonluk bir !>facar küt
lesi, Avrupanın göbeğinde, ö~ 
denberi t:-mamiyetini muhafaza 
etmek şartile, istiklaline •ahlp 
olamamıştır, memleketin, Ro -
manya ve Yugoslavyada kalan 
parçaları üzerinde iddialar 6er
detmekte ,.e bu iddialar hamil-
!erce okşanmaktadır. 

Almanya, Ingiliz Jıakimiyeti 

altındaki bir denize açılan ka -
pısından nefes a'.maktadır. A -
vusturya - Macaristanın hakiki 
varisi olduğunu sanan merkezın 
bu büyük ve cioymaz devleti, 
cengaver Tirolü. mümkün de&il, 
unutamaz. Tirolden dönen kış 

sporcularını dinliyenlcr. butün 
Alman efkarının bu Nibelungeni 
terennüm eden bölgeyi hiç u
nutmadıklarını anlarlar. 

Sonra, İsviçrede, orada yaşı
yanlara hars ıtibarile de faik, 
mühim bir Alman ekseriyeti var
dır. Komşu bu kütlede, fakat bir 
tar:ıflı olmak üzere, bu ılhak 

programına dahildir, 
Yüz mılyonluk bir millet, nıe

dcniyetın yüksek seviyesine irti
ka eden bu camia, kendi kanaati 
ne göre, denizlerde yer almalı
dır. Akdeniz ve Karadenizin se
rinlikleri; sıkışan ve sızlıyan bu 
camiaya hayat temin edebılir. 

Karadenize bir ~y demese bi
le, vaktile yine kağıt üzerinde o
tuz yıliık bir ittifakla kendisine 
bağlanmış, bugün de bütün ta -
Ieplerinde ondan kuvvet alan İ
talyanın, bıçak kemıge dayanın-

mevcudıyetlerıne hürmet edi 
!ecek veya yem ,·azıyetlen 

nza göst~ruecektır. 
Fakat Almanya, faraza galı 

çıktığı bir harpte bundan fa 
!asını da Avrupa kıt'asında 

min etse, yine aradığı refaılıı b 
lamıyacaktır. Büyük başın de 
di de büyüktür. Bir san'at diy 
rı olan Çekyanın işgali, Slova 
yanın ışgaLnin bunu takıp et 
mesi de doymıyan ihtirası din 
direbildi mi? 

Hala lddıa edıyoruz, Alman 
yanın şarka doğru ink<Şafı yer 
paktın bozulmasını intaç ede 
İtalya ile hudut Brenner'den 
teye geçerse, bu çok giıvenıle 

ittifak ta derhal bozulur. 
Almanya ıçin hayat sahası d 

nizlerin ötelerindedır. Osen 
ların ötesinde barınmanın 

buraları edinmenin çaresi de 
niz hakimiyetidir. Denizlere h 
kimiyet davası, kayıtsız Vt 

sız, Almanyayı harbe sürükle 
miştı ve da..ma sürükleyeb :_. 

Asıl dava. bakim olmak da' 
sıdır. Bu badirede ufak millet 
rin yalnız kendilerine yarama! 
ri en doğru bir siyasettir. O m 
Jetler, ki asırlardanberı bu si 
yasetlerile varlıklarını korum 
!ardır. Şimdi bitmek bilmiy 
ihtiraslara kurban gitmemeler· 
~in hangı cephede yer alma 
icap ettiğını iyi tetkik etmeli 
dirler. Bir •Te~n· için düşk" 
gününde Çeko - Slovakyayı 
kasından vurmak istiyen Pol 
yanın, kazılan tuzağa düşürül 

düğünü görmek, istikl~lleri i 
çin titriyen ufak milletlere b 
ders teşkil edemediyse, bunda 
sonra yeni ve çok daha elem v 
rici dersler alabilirler. 

İrlanda Bitara 
Kararını Verd" 

Dublin, 30 (A.A.) _ Dünk .. 
haftalık toplantısı esnasında it 
bine meclisi Irlandanın vaziy 
tine nazaran beynelmilel vazi • 
yet hakkında tetkiklerde bulun
muştur. 

Siyasi mahfelleı'<ie de Vale -
ranın son zamanlarda İrlanda • 
sın harp zuhur ettiği takdırde 
bıtaraf kalrnağa gavret edeceği
ni ve kendi toprakİarının tngil· 
tereye hücum için taarruz üsSil 
ittihaz edilmesine müsaade et • 
miyeceğini beyan ettiği hatırla
tılmaktadır. 

---o,o---

Askeri lise Müdürlüğü 
Bursa (Hususi) - Askeri lise 

Müdürü Kurınay Albay İbrahim 
staj için mektepten ayrılmış, ye
rine Kurmay Yarbay Ekrem ta• 
yin edilmiştir. 

ca, Akdenibe göz dikt'll mütte - ı ...................... , 
Iikiııc ne dıyeceğini, belki yakın ı H t" 
bir tarih gösterecektir. ı azre 1 

Alzaz - Loren, ku\·vetll bir ı M h ~ 
komşunun çelik ve ateş .;edleri ı u amme 1 
arkasında kalan bu ta!'ıhi harp ı Zafer ve Tay~·nre bayra
sahnes; bugıln için miihmeMir. ı mı dolaytsile yazı •e r~ im -
Belçıkada takrıben 16 köyü ih ı !erimiz bugıin ı; ç vnkıt ve f 

tlva eden bir mıntakada Cer - ı fazlnca geldiğinden, •Ilazreti 
men emeli vardır. ı Muhammed• tefrlkamızı ko

Hollandn, 7.engınıi,ği ıle zengin f yamadı~: Sayın o~uyucuları f 

gct rı -

kolonılerlle i.şt<:'hayı celb tmek- li ınızdan ozlir dılttız. • ! 
rtınai 'I gı o.u.ı ... ı 1 a.L..; .. mn ·-- - .,.. 
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•&1.~~ ~ ~·f'..~·ll·~ 
lll,..;leGf,~ Ankara Radyosu 

Amma da Kuvvetli · ı :~~;::"~~·!::: 1 

Deııekanlı ·' ıen m. UI Keo. llt~ 
31 Ağustos Perşembe 

Gülizar, ağtla doğru koşarak 

gitti; ineği sağmakla meşgul olan 
babasına yak:l.a§arak heyecanlı 

bir sesle bağırdı: 
- Baba, baba, gel bak ne var!. 
Babası zahmetle yerinden doğ

rulp süt dolu bakracı kenara 
koyduktan sonra ııordu: 

- Ne var, neye bakacağım? 
- Samanhkta olup bitenlere .. 

Çabuk davran! 

gözlerini İbrahime dikti. B~
larında hiddet mi, takdir mi 
vardı, burası pek kestirilemezdi. 
Bir anda ihtiyar, İbrahinıhı kar
nına kuvvetli bır tek~e savurdu. 
ırgat: 

- Ah, diye inledi, şimdi sana 
gösteririm. 

Saat U.30: Pro.rram. 
Saal ll.35: Türk miizlil: Okuyan: 

Semahat Özdense&. Çalanlar Bu.şen 

Kam, Cevdel Kozan, Zühtü Bardak
oflıL 1 - Emlıı Aia. suz.ınaı. Peş
revi. 2 - lluslafa Nafbı, Surlnik 
ıarb (Sensbı bu sabah). 3 - Musta
fa Nafiz, Suslnak -Ilı (Ümitsiz blr 
lleT!4le) 4 - • • • • • Kemençe t&lı:
limL 5 - Refik Fersıı.n, Hl<:u prkı 
<Göfsönıden kaoıp stuln). 6 - Hacı 

Arif Bey, Karcaiıır ,arkı (Bir son
ca ya bir hare). 

Saat 13.00: Memleket saat ayan, 
aJans ve meteoroloji haberlui. 

iKDAM 

[cıt;~:4\ 1 
Kanalizasyon 
Hakkında 

Tophanede Musftfa Şerif ya· 
zıyor: 

- İki sene evvel kanalizasyon 
yapıldı . Sokaklar altüst oldu. 
Herşey tamamlandı dedik. Niha
yet bugün geldi. 

Geçenlerde bir yağmur yağdı. 
Yağmur sellerinin kenalimsyo
na gibnesi için kapaklar var. Bun 
lar açıldı. Seller buraya gibnedi. 
Tophane göl manzrasuu aldı. 

Acaba kanalizasyon mu iyi ya
pılmadı? Kapaklar mı az? Bun· 
lan bilmem. Fakat hakikat şu. 
Bir yağmurda kanalizasyondan 
istifade edilmiyor.> 

İhtiyar çift9i çanıa~ar oraya 
doğru seğirtti; acaba ne vanl., iti .. 
Samanlığa .gekli.kleri zaman ihti· 
yar bir hışıltı duydu; eğilip ba
kınca hayretinden hafif bir sada 
~dı. Yani ırgatlan İbrahim, 
evin emektar hizmetçisi hatice 
bile sarmaş dolaş obnııştu. Bu 
manzara ihtiyımn asabını deh -
§etli bozdu. Hatice kırk yaşların
da, saçı kederden, çileden dökül· 
miiş bir kadındı. Halbuki İbra• 
hlm, güçlü, kuvvetli, iri yarı ya. 
kışıklı bilr gençti. İhtiya:r şll§lrıp 
kaldı, bu nasıl i§ti böy!e? 

Hemen ke.ıdini topladı ve bu 
sefer demir gibi bir tekme ihtlya
nn karnına indi. Lakin ihtiyar 
tekmenin şiddetine dayanamıya
ralı: yere yuvarlandı ve neden 
soma doğrulabildi. Doğrulunca 

vakit lı:aybetmeksizin İbralıim.in 
l:ıoş bulunduğu bir dakikayı fır
sat bilerek oruı bir çelme taktı. 
Fakat İbrahiıni yuvarlıyacağı 
yerde kendisi yere d~ü. O za
man ... gat ihtiyarın başını tutup 
toprağa sokarak: 

Saat 13.15 - 14.00: Jlü:sik (11'..a,... 'ı•••••••••••-
prosram - Pi.) il 

Saat 19.to: PrOCTam. 
Saa& 19.05: Jliizlll (Hafif Orkes· 

lr& müzlil - Pi.) 

Saat 19.38: Türk miizlil (İnusu llı••••••••••••ıl 
Fotoğraf tahlil lerl 

Ukiıı, ne çanki, aşkın gözü 
kördü. Sonra şu küı;öcük çift
likte Haticeden başka da kadın 
y<lktu. Ne, dem.ek ırgad İbrahlın 
kırk yıJlık Haticeyi nihayet b~ 
tan çıka:muşb. 

Halbuki, Hatice ne kadar iyi 
bir hizmetçi idi. Yirmi yıldır yan
larında idi. Çahşkan, ııamushı ve 
itaatkhdı. Bütün gün, şafaktan 
akşama kadar 'hem evin işlerini 
görür ve hem de hayvanlara ba· 
kardı. Ah, bu aşşağıhk İbralıim, 
ne vardı bu haltı edecek? 

İhtiyar köylü hiddetten zangır 
zangır titriyerek, ırgadın üzeri
ne doğru yürüdü ve: 

- Hey bana bak, sersem he
rif orada ne yapıyorsun? diy.ırek 
suratına bir tokat aşketti. 

İbarhlm tokatı yiyince tepesi 
attı: 

- Vay canına be, ne vuruyor
~un? 

Bu karşılığa büsbütün canı 

ııılulan ihtiyar bu sefer sol elile 
onun yalı:aoına yapışıp serbest 
kalan sağ elini kaldırıp ikinci bir 
tokat indirdi. O vakit İhrahiın 
kudurmuş gibi haylordı: 

- De gidi moruk, de.. iki to
kat ha .• 

- Al üçüncüsünü de-•• 

- Ya, öyle mi? Şimdi öderim 
bunları sana ben. 

İbrahim .sözünü bitirmeden e.. 
fendisiııin suratına ard arda dört 
1ok.at aşketti. Surabna inen to
Jı:atlarm tesiriie ihtiyar evvela 
~yle bir sendeledi. lrgadm eli 

Aı d<>ğilmişsin be moruk!. 
dedi. Hemen karşımda diz çök 
ve benden ai dile! yoksa karış -
mam sonra .. 

İhtiyar etrafına bakındı, sıkkın 

sıkkın düşündü, sonra ai istemek 
ten başf<a çare olmadığını anladı. 
İbrahim anunada kuvvetfi bir 

delikanlı id;, diye de düşürunek.. 
ten kendini alaıruyorou. Elemi 
falan tanımıyordu. Yerden kal
kınca delikanlıya: 

- Epey kuvvetli imişsin ibra
hiın, dedi. Baban etlerini balyoz
la sertle§tirnıi• galiba. Sonra se
sini yumuşatarak ilıive etti: 

- Şu kağnıyı m.rtınla kaldıra

bilir misin? 

İbrahim hiç tereddüt etmeksi
zin kağnının altına girip sırtiyle 
kaldırdı. O vakit efendi heyecan 
ve hayretle: 

- Bravo, aferin derıkanlı! diye 
haykırdı. Şu sapanı da omuzla· 
yıp yürütebilir misin 

İbrahim e.fendisiJıjn bu deılt

ğıni d" yapınca ihtiyar: 
- Nazar değmesin be dedi, de

sene öküze ihtiyaç kalmadan çift 
sürebileceksin! 

Sonra biraz uzakta onları sey
retmekte olan krz:ına seskndi: 

- Görüyor musun Gülizaı-? 
Ne kadar kuvvetli delikanlı! Hiç 
böylesine rastla.dın mı? 

Bunun üzerine İbrahlm söze 
karıştı: 

- E, babalık bana müsaade. 
- Neden nereye gidiyorsun? 

fulı). 

Saat ıo.15: Kon.....,a. 
Saal 20.30: Jlemlekel ııaa& ayan, 

ajans .. -e meteoroloji haberle.:rL 
Saat ıt.5t: Türk mözlli: Okuyan

lar: Jleflla.rd Sajııak, Necmi B
Ahıskanı. eaıanıar Ruşen Kam, Cev· 
det Kosan, Zühtü Banla.koilo. 1 -
Gülizar Peşrevi. Z - • • • • Göll
u.r .,.rıu (Gijzlerlmden l'llmiyor). 

3 - Dede Şehnaz pusellk (Küefil<su
da). 4- Hacı Arif Bey, Suzinak ..-r
lu (Bir dll lıi eslrl sam olur). 5 -
Artald, Kiirdillhlcazllr (Cismin ırt

bl). 1 - Kiirdillhleukir su semaisi. 
7 - • • • • Hüseyni -ki (Cel<
llm eilml 1'•7ri Da dünya 1ıevesin -
den). B - Hacı Arif Bey Hi...Uir 
şarkı (Açıl ey concai sadberk}. 9 -
Lii.trii Bey Blea:&kir f&rkı (Sana. ne 
oldu gönül). 10 - İbralıill> Mabor 
tarkı (Sall•h olsun). 11 - Halk tür
ll:üsii (Yürü dJJber yürü imriim.ön 
"Tan). 

Saal 21.30: Konııııma. 
Saat %US: Neş'ell plaklar - R. 
Saat ZZ.00: Müıllk (Küçök Ol"k""-

ln. Şef: Necip Aşkın). 1 - Emme -
rich Kalman. Çardaş Prenses opere
tinden potpuri. 2 - Tııcb· •kovsky. 

Vo.ls No. 5. 3 - Delnz Munkel. Ka
ra Orman Polkası. 4 - Zlehrer. A
tık (Romans). 5 - Mlcheli. İkinci 
kiiçilk ıırüit. 6 - j. Strauss. Bahar 
sesleri. 7 - Villy Koester, Hind Nin
nisi. 

Saat 23.00: Soa a,Ja.ns haberleri, U
ra.at. esham ve tahvUit, kam bfyo -
nukut borsası. 

Saat 23.ZO: Müzik (Cazlland - Pi.) 
Saat ı3.55 - :ı.t.00: Ya.rıııJı:I pro~-

Edirne Belediyesinin 
Kontrolu 

Edirne (Hususi) - Zabıtai be
lediye memurları, hafta arasında 
meY'ff' ve sebze sat :ş yerluini 
kontrol ederek, yemeğe elverişli 
olmıyanları toplıyarak imha et

miştir. 
Seni lı:<ıvan mı var 

- Siz kovacaksınız! Kavga et- f I!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
tik; artık.. bu kadar kuvvetli bir delikanlı 

- Bundan ne çrkar. Sıma bir l'teler yapmaz, nelerin hakkından 
kadın Jawn amma, bu, ııamce celmez. Oğlnm bundan sonra bü-
olma.sa gerek. tün çiftliğin işlerini sana devre-

- Ya kim? diyorum. Haydi çocuklarım, ele- , 

ammada ağırdı ha.. l 
Gülizar ile Hatice bU kenara 

~lıilmiş:ler, ihtiyarla >rgadııı 

:kavga edişlerini ııeyrediyorlarcb. 
Her ikisi de işe karışma:ktan kor
lr:uyorlardı. 

_ Gi:ilizar. le tutuşun bakayım! Allah sizi 
mes'ut etsin!. - K.ı2Jlll7. mı? 

- Eveı .• Neye şaşıyfüsı.ın Kı-
21Il'l güzel değil mi? Hey Gülizar, 
beri gel! söyle bakayım, İbrahi
mi ııasl lnıluyOl"sun kız.mı? Eh, 
yavrularun tam da birbirinizin 
.dengisjnjzt Düşün bir kere- kızım; 

İhtiyar köylü her ikisine dua 
ederek eve girdi; ve memnun, 
mes'ut bir çehreyle berelenmiş 

olan yerlerini tedavi etmeğe lıo• 
yuldu. İhtiyar çiftçi hiç bir ım söyle

meden yanaklarını tutup lnr.ıla 

Çeviren: N. DANTON Zabıta Romanı: 18 
Sesini yübelterek ihliJar 1 

metrdotel'e bağırdı: 

ralay de:rbal açık 1'asaya doğru 
yürüdü. Yerde dağılmış ka@t -
lara lıalltı. Ölünün yilıünü gör
mek dahı ıstemiymdu. 

- Bu sefer de hiç bir §el' işit

mediniı mi? 
- Ben mi? Vallahi hiçbir le)> 

işıtmedirn. Ben yukarıda idim. 
On sene evvel olsaydı, bel1ti ;p
tirdim. Fakat §imdi sağırım. E
ğer sağır ohnasaydını, belki de 
burada benim ölümü bulurdu -

DU2. 

Bu sö2ü söylerken, kunDIUlf 
parmağile ölüyü gösterdi. Kira
Iay Detmar bir adını geriledi. Po 
:US., dönerek: 

- LiZJJn gelen muameleyi 
yapmak için ne beiliycmunıız? 

dedi. 

Xasaııın ıçi.ndeki möhiirlü 
zarfların alelacele sökülüp a~ıl
dığı anlaşılıyordu. 

- Ne kcrlı:uııç şey! d>ye dii
§ündü, §U zavallı Löpttns benim 
ahbabımdı. Bir sineğe bile fe -

1 
nahğı dokıınacalı: adam değildi. 

itte şimdi de bu adama bÖJ!le 
muamele etiller. 

Hadden sükünetle dedi ki: 
- Dilıiat ediniz, llomiser gel 

meden hiçbir §l'Ye d'olı:unmak 

doğru değikLr. 

Ve iliive etti: 
Polis memuru, telefonun bu - - Pantalonunuzun iızeriDole-

FAİK BERÇMEN 

, Miralay tıtredi ve hakikat<>n 
pantalonunmı solunda ufak bir 
k1rmm leke gözüne ilişti. 

- Galiba .. . dedi, galiba ba -
cağım ölüye değdi. Ne fena, ne 

fena! 
O sırada polis memuru içeri

yr girdı : 

- Komiser Brumley şimdi 
geleeek, dedi, Jı.ıçbir şeye dokun
mayınız. Yalnız pencereleri mu

ayene edebiliriz 
Metrdotel'in kulağına bağır

dı: 

- Pencereleri sıkı sıkı kapa
lı tutuyorsun, değil mi? 

- Pencereleri mi? Evet, hep
si sıkı sıkı kapaliydi. Fa\rat ser
vis kapısı açıktı. Bu kapıdan da 
kim girse, doğrusu ben hiçbir 
şey iptmem. 

Polis memuru kaşlarını çattı: 
- O halde neden bu kapıyı 

' açık bırakıyorsun? 
Heterington doktora dönerek: 
- Neden ~ık bırakmıyayım? 

dedı, ekmekçi o kapıdan geliyor, 
muıbağa ekmeğimi bırakıyor. 
- •u:ı l l. 

Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldugunuıu söyliyelim 

NECLA ŞEDİL (İstanbul) 

- Çok zeki 

,.....---===-ı ve kavırayışlı -
dır. Çalışkan -
dır. Dikkat has 
sası kuvvetli o
lup hafızasına 

da çok güve -
nir. Pratik iş -
lerle uğraşma -
sını da Se'Ver. 
Çok tatlı dil " 

lidir. Arkadaşları arasında hiş 

sohbet olarak tanınmıştır. Fakat 

kolay kolay da arkadaş olmaz. 

Arkadaş olunca da çok vefaltlr

dır. 

* SEMUHİ UR (Ankara) 
Dikkatli 

ve intizamlı bir 
tip. B ilhassa 
intizama fev -
kaliıd<> riayet 
eder. Çok tit iz 
ve dikkatlidir. 
Yaptığı iş l er -
de in tizaını da 
ima birinci de-
recede tutar. 

Kavrayışı fazladır. Olduğu gibi 

görüne;, bir tiptir. Ebeveyni bu 

şekilde bü·yümesine ehemmiyet 

verirse çok büyük eserler bek

lenir. 

* SALABATTİN ÖZGER 

(İstanbul) 

- Kendi ha
linde bir tip. 
Hassastır. En 
ulak bir hadi
se kendisini 

,; pek çok müte
essir eder. Ar
kadaşlığına çok 
güvenfür. İnti
zamı seover. Ka 
rarlarında sür

a.tlidir ve kat'idir. Azimlidir. Baş 

ladığı her iş!E ayni ciddiyetle 
sonuna kadar çalışır . 
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ANKETiMiZ 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? Anadolunun Zahire 

1 llıl.:=== 

· Köşesi : Kangal 
Ekonomi Bakımından İleri Olan 
Kangal'ın Mektebe İhtiyacı Var 

Sivas (Hususi) - Orta Ana. 
dolunun büyük bir zahire köşesi 
olan Kangal Sivasa bağlı bir ka
za merkezidir. 130 - 140 yıl ev
vel bir köy olarak teessüs etmiş, 
bundan 36 yıl evvel de kaza mer
kezi olmuştur. 
Yapılan araştırmaya göre ka -

sabanın ilk sakinleri olarak AlL 
yaz ailesi gösterilmektedir. Bun
lar da Ankaranın Keskin kasa • 
basının Beyoba Türklerindendir. j 
lki kardeş gelmiş, hirisi Şarkış
lanın Tunus köyünü, diğeri de 
burayı kurmuştµr. Kasabaya bu 
ismin verilmesi de bu havalide 
fazla miktarda kangal denilen bir 
otun bulunmasından ileri geldiği 
de söylenebilir. 

Kasaba etrafı evvelce orman -
lık iken şimdi tamamen çıplak

tır. Kangal ovası gözün alacağı 

bir şekilde uzayıp giden bir ova_ 

dır. 
Kangal 6 nahiye ve 175 köy ve 

nuzra ile 135 muhtarlıktan iba -
rettir. 

Killik, Akpınar nahiyeleri Bü
yük Harpten sonra, diğerlerinin 

kuruluşları ise çok eskidir. 

Deliktaş nahiyesine bağlı Kert
köyü hududunda tren hattına da 

yakın bir mevkide bir kilomet -
relik aygır gölü içinde küçük 
gölden başka kaza çevresinde göl 
ımevcu t değildir. 

Ov,aların en genişi Kangal mer. 
kez kazası ve Akpınar nahiyesi o
valarıdır. Kaza çenesinde Ya -
ma dağı eteklerinde ufak, ufak 
yaylalar mevcut olup :ı;.:!lomları 
1700 - 1800 arasındadır. 'O••, 

Kangal 1480 ralumındadU". Su
lan meuba sularıdır. Kazanın 

sahası 3950 kilometre murabbaı 
olup nüfus kesafeti 11 dir. 

Kültür 
Merkez kazası Kangalda beş 

sınıf ve beş muallimli 20 ilk 
okul ile Alaçam, Kavak, Yellice 
nahiye merkezleri ile Höbek ve 
Killik nahiyesine bağlı Şahin 
köylerinde üç sınıflı ve birer mu
aJ.!iınli beş köy okulu mevcut • 

tur. 
Kasabanın nüfusu 48 bin ara -

sında olmasına rağmen okul ade
di dar bir çerçeve dahilinde bu -
lunması bugünkü halde Kangalın 
en büyük ihtiyaçları arasında 
mektep meselesi yer almaktadır. 

Ziraa~ ve ekonomi 

Kaza çevresinde 300,000 dekar 
ziraate elverişli arazi olup bu
nun 225 000 dekarı zerolunmak _ 

• 
tadır. Başlıca ziraat buğday, ar. 
pa olup 50 milyon kilo buğday ve 
30 milyon kilo arpa yılda istill.
sal olunur. Ayrıca yılda vasati o-

beri öldü? 
Haddon: 
_ Yirmi dakikadanberi, de

di, bilemediniz, yarım saat.. 
Komiser cesedin üzerine e

ğildi: 

- Son derece haşin bir şe
kilde vurulduğu anlaşılıyor. Söy 
le bakalım, Heterington, bu ci
nayet hakkında neler biliyor -
sun? 

Bu sual karşısında ihtiyar 
metrdotel sarsıldı: 

- Ben mi? dedi, ben ne bile
yim? Bi'n yukarıda idim, hiçbir 
şey işitmedim. 

- Pekala, bu mes<"leyi soma 
konuşuruz. Herhalde bu adamı 
sizin vurmadığınız aşikar! Kos
don gibi bir adam lazım iti, böy
le müthiş darbe indirsin. Lakin 
cürüm ortağı denilen bazı insan
lar da vardır ki, onlardan da he 

sap sorulur. 
Komiser odadan çıktı: 
- Şimdi katilin nereden gir

diğini anlamağa çalışalım. Yal
nız elektrik düğmelerine dokun
rnamağa dikkat ediniz. 

larak 20,000 koyun, 1500 keçi, 300 
at ve kısrak, 120,000 kilo pata -

tes, 4000 hayvan derisi lstlhsalfıt 
yapılır. Malatyadan sebze alın • 
maktadır. 

Kangal kasabası içinden Sivas -

Malatya şosesi geçmekte, yaz ve 

kış otomobil, araba gibi vesait 

işleyebilmekte ise de, Sivas • 

Kangal a..-:;ı yolları çok bozuk 

bir haldedir. Kasabanın sıhhi ve 

asayiş durulan da çO"k iyidir. 
Dwnanhoğlu 

--O>o----

lzmitte Bir duvar 
Yıkıldı 

İzmit (Hususi) - Kozluk ma. 

hallesinde feci bir duvar yıkıl· 

ma hadisesi olmuştur. 

Askeri hastahane tarafından 

bir duvar yıkmakla meşgul olan 

ame'.eler birdenbire çöken duvar 

altında kalarak içlerinden biri 

çok feci bir şekilde ezilerek öl-
müş, diğer iklsi de ağır 
yaralanmıştır. 

----oaıo---

surette 

Tekirdağ na İki lngi
liz Vapuru Geldi 
Tekirdağ, 30 (A.A.) - Dün 

limanımıza iki İngiliz vapuru 
gelmiştir. Biri kerestE yüklü di
ğeri de yolcu dolu olan bu iki 
İngiliz vapuru iş'arı ahire kadar 
Tekirdağ:nda kalmak için emir 
almıştır. 

Pençereden Düştü 
tlalmatomruk.ta Kas:ımgönaırl 

' ' mahallesinde oturan Kııd:-jv~- is-• 
nıinde 15 yaşında bir kız dün e -

'Vinin camlarını silerken pence

reden sO"kağa düşmüştür. 

Bu kaza neticesinde ağır su -

rette yaralanan genç kız Cerrah 

;paşa hastanesine kaldırılmıştır. 

Sarh!lşluğun Cezası 
Büyü.kadada oturan Murtaza, 

Hasip ve Ömer isimlerinde üç 
kafadar evvelki gece rıhtım civa 
rında Karlanun meyhanesinde 
sarhoş olduktan sonra rezalet çı
karmağa teşebbüs ettiklerinden 
yakalanarak mahkemeye v.eril -

mişlerdi:r. 
Sultanahrnet birinci sulh ceza 

mahkemesi üç suçlu · hakkında 
dün para cezası vererek kendi -
lerini mahkfun etmiştir. 

Haddon ile miralay komise -
rin arkasından mutbağa doğru 

giden uzun koridoru yürüdüler. 
Mutbağın arkasında yüksek 

duvarlarla çevrilmiş avlum
su bir yer vardı. Komi
ser burada durdu, etrafı tet.
'!rik etti. Duvarın dibinde duran 
siyah bir şey gözüne ilişti. Bu 
bir ağaçtan yapılmış haçtı. Fa
kat üzerinde çle kan lekeleri gö
rülüyordu. 

Komiser kendi kendine: 

- Bir cinayet işlemek lçin 
haç kullanıldığına ilk defa rast
lıyorum, dedi, Kosdon'un- deli -
liğine yeni biT misal daha! İçi
nizden biriniz bu haçı tanıyor 

musunuz? 
Miralay Detınar tereddüt eder 

gibi oldu, sonra müsbet surette 
başım salladı: 

- Bunu heykeller dehlwnde 
görmüştüm. Blr katil için ne 
müthiş silAh! dedi. 

Komiser Brumley haçı yavaş
ça duvarın dibine bırakb: 

- Parmak izlerini muayene et
tireceğiz, dedi, fakat Kosdon eli 

İBRABİM İRAKTAN (İstanbulJ 

- Kadın hangi yaşta gü -
zelıdir? Sualinize verilecek en 
kısa cevap şudur: Kendilerini 
dalına güzel göstermek hevesin
de bulunan kadınlarımız 3-0 yaşı
na kadar güzeldirler. Fakat sa
de olan kadın1ar ise 25 yaşında 
güzel olabilirler kanaatindeyim .. 

ETEM AK (İstanbu\ ) 

- Kadının güzelliği yoktur. 
Fakat... gönül kadını hangi çağ
da severse kadın o çağda güzel
ôir. 

SALAHADDİN PENDAZ 
(Kadıköy) 

- Eşine sadık kalbi temiz bir 
kadın 60 yaşında da güzeldir. 
Aksi halde 20 yaşında da çir -
kindir. 

ABDÜLHAMİT ÖGÜT 

- Haya ve iffet sahibi olan 
her kadın: Her zaman, her yaş
ta değişmez. Hakiki müstesna bir 
güzelliğe maliktir. 

HASAN GÜNEL (Afyon) 

- Kadının tab:i güzelliği 15 
ile 25 yaş arasındadır. Fakat yu
vasına ve kocasına iyi hislerle 
bağlı bir kadın hayatının sonu
na~ kadar güzeldir. 

EYÜPTE KEMAL 

20 yaşındaki kadın hele 
uzun boylu ırlursa en güzeldir. 

Barsak Kurtları 
Barsak1arda bulunan bu ufak 

kurdlar vücude Jarıyac.ak maddeleri 
emerek zayıf düşürürlt"r. Kansız bı
rakırlar. Kurdlar faaliyette bulunur
ken müthiş sancılar yaparlar. 

Bunlar muhtelit şekUlere aynlar: 

1 - Kırk kulaç .. rıt. 

Z - Abde&s boa.an. 
3 - Solıı<an. 

4 - İlik kurdu. 
Bonlarm hepsi ayrı ayrı oldvğu 

.J:iu öiığt..Uı yalnız kırk kulaç şeritten 
bebsedecetız. 

Bunlar beyaz botum boğum kıırd
lartbr. Çok uzundurlar. Uzadıkca ko
par. Koptntu yerden itibaren yine 
bürir. 

Yani koptukça uzar büyür. 
Bu.n.JJLrm ,l"ıdası vücude «lren kıy· 

melli maddelerdir. Bu ha.stalıia tulu 
lanlann llam.mda müthiş sancılar -· Yarm: Nami •eçerler, nasıl tedavi 
edlllrler1 

Bursada Harp 
Malulleri Bayramı 
Bursa (Hususi) - Harp ve 

ordu ma!Ulleri 26 Ağustoste Bur· 
sada büyük bir bayram yaptılar. 

Bu törende vali ve belediye re
isi ile diğer zevat da bulundu. 
Atatüı~ abidesine bir çelenk 

konduktan sonra maltı! iki ke>l· 
suz Faik bir nutuk irad ederek 
büyük günden bahsetti. 

listilt eldivenlerini kullanmamış 
ise, doğrusu hayret ederim. 

Başını salladı ve kapıya git
mek için avluyu geçti ve kapının 
kilitli olmadığını gördü. Demek 
ki ihtiyar Heterington doğruyu 
söylemişti. 

Avludan sonra, arkasında dok
tor Haddon olduğu halde Pastör 
pasajını geçti. Ayni zamanda ağır 
çizme sesleri işitildi, pasajın kö

şesinden başka bir polis memuru 
peyda olmuştu. Memur Brumley'I 
ve yanındııkilerini görünce der • 
hal yavaşladı. Komiser sordu: 

- Ne var, ne yok? 

Polis memuru sükfuıetle: 
- Daha bir şey görmedim, de. 

di. 
- Hiç kimseyi görmedin mi? 

(Arkası var) 
- Yalmz fırıncıyı gördüm. 
- Ya!! demek fırıncıyı gördü-

nüz .• 
Polis memuru şaşırmıştı: 
- Ne oldu komiserim? 
- Bu kapıdan girenin fırıncı 

olduğuna emin misiniz? 
(Arkası var) - seiı 'iıfıirıyuf!.9,M,-" ~e i- r ki bu Jıan lekesi nereden geli -

·keller de deli! Ben kaç d<>fa açılan kapıya doğru yuruuu. 
________ ,,.ıı,!i.l.;~~-=.::...::.::.:;.;._::.;.;;_;;;_::...; __ ~------------------------~--~--------------------~------------..... ~.._...-.....,,_,,.,_.,,.....__...~...;,ı"-...;:;,........,;;;;;;;;.:;.;;;;_ ... --':;,_-L ...... ~ ~-- ~ ~ ·~; M TR U ~~a 
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aris Büyük Elçimiz 
timatnamesini Verdi 

Von Papen 
Nutuk Söyledi 

İstanbul, 30 (A.A.) - Ankara 
ya hareketinden evvel yaz bay
ramı münas·ebetile Alman kolo
nisini kabul eden Almanya bü
yük elçisi Von Papen, bk nu -
tuk söylemiş ve bu nutkunda 
ezcümle demiştir ki: 

Alman Milletininde Harp 
istemediği Muhakkaktır? 

Fransız Reisicümhuru ve 
Behiç Erkin'in 'nutukları 

(Ba§ tarafı 1 inci sayfada) 
Halbuki bizce bunun bilylik 

bir manası var, ki o da, bugün 
yann dünyanın en hunriz har
bine atılmak üzere olan Alınan 
milletinin de, biltiln diğer mil
letler gibi kat'a harp istemedi
ğidir. 

Parıs, 30 (A.A.) - Bugün saat 
1,30 da Türkiyenin yeni büyük 
elçisi Behiç Erkin Fransız Rei.si
.cüınhuruna merasimle itimat -
namesini ve~iştir. 

Türkiye büyük elçisi söyledi
ği nutukta demiştir ki: 

Buradaki vazifemin başlangı
cı Fransız - Türk münasebetle -
rinde yeni bir devreye tesadüf 
ediyor. Mensup olmakla iftihar 
ettiğim;z şanlt mtlletlerimiz, kar
şılıklı münasebetlerinin bida -
yetindenberi biribirlerini tanı -
maea ve takdir etmeğe zaman 
bulmuştur .. En yüksek vatan -
perverlikle mukadderatını ida -
re ettiğiniz büyük milletin baha 
biçilmez vasıf ve meziyetlerini 
yadederek vazifeme başlamak 

benim için hususi bir zevk teş -
kil etmektedir, Gayretlerim 
Tüı·k - Fransız dostluğunun tar
sini ve iki memleket arasında-

ki dostluk bağlarının bütün sa -
halarda sıktlaştırıftmasını istih
daf eyliyecektir. 

Verdiği cevapta Rei.sicümhur 
Lebrun, bilhassa demiştir ki: 

Medeniyetin ve beşeriyetin 
terakkisinin korunmasını isti -
yen ve milletleriıi istiklal pren -
sipine bağlı bulunan Fransa ve 
Türkiyenin sulbü münhasıran 
adalet ve hürı·iyete müstenit bir 
mefhumla anladıklarını ve bu -
nun idamesini temin için de şe
reflerinin emrettiği her şeyi yap 
mağa hazır bulunduklarını ha -
tırlattınız. İşte bu kaygıd;r ki, iki 
milletimizi son aylar içinde biri
birine yaklaştırdı ve onları fikir 
ve ekonomi sahalarında arala -
rında mewut an'anevi bağlara 
Fransız - Türk tarihinde yeni 
bir fasıl açacak kuvvete başka 
rabıtaların da ilavesi !azım gel -
diğini teslime sevketti. 

Almanya için bahis mevzuu 
olan şey, bir şehrin veyahut bir 
mıntakanın mukadderatını hal 
!etmek <ieğil, fakat, sulh ve re 
fah için de tarihi garpli vazife
sini görmek üzere Avrupa kA
sının ortasında, kendini müdrik 
kuvvetli bir Almanyanın, Bri -
tanya dünya imparatorluğunun 
yanibaşında, yaşam.ak hakkını 

haiz olup olınadJğıdır. Ortaya 
konan bu mesele, medeni dünyar 
yı, en ücra köşelerine kadar, sars 
maktadır. 

Harp Tehlikesi 
Tekrar Başgös
termiye Başlacı 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

Geçen sene mahut (Sildet)
ler meselesi çıktığı ve İngiltere
nin ihtiyar başvekili, tayyare 
ile Mösyö Bitlerin ayağına gidip 
geldiği sırada da, hele son içti
mada, Bedin ahalisi, İngiliz ve 
Fransız başvekilinin güzergahı . 
na toplanmışlar ve bu iki ecne
bi hükıimet reisini candan ge
len medit alkışlarla selamlamış
lardı. O vakit, bu selamlayışla
rı gösteren gazete resimleri Jıi-
18 kadın ve erkek yüzlerinde o 
kadar sevinç eseri vardı, ki ta· 
pındıkları iddia olunan Mösyö 
Bitleri bile her vakit böyle se· 
liimladıklarma pek ihtimal ve
rileme>:. 

Yugoslavya Ve Norveç İngiliz 
Lirasını Esas O 1 arak Kullan. 

mamağa Karar Verdiler 

Paris, 30 (A.A.) - Fransız 

radyo istasyonları .bugünden >ti
baren ciheti askeriyenin kont -
rolüne geçmiştir. 

Roma, 30 (A.A.) - 3 Eylfıl. 
pazar gününden itibaren bütün 
umumi mah'aller saat 11 de ka
pan.ıruş olacaktır. 

Bu geceden itibaren de ma -
ğazalar vitrinlerindeki lambalar 
ve hayali ilanlar söndürülecek -
tir. Bu suretle şehrin karartıl
ması tedb:rleri bitmiş olmakta -
dır . • 

Geçen sene (Südel\l mesele
sinin müthiş bir kanlı boğuşmı· 
ya müncer olmasını istemiyen 
Alınan milletinin, bu sene de bir 
Danzig meselesi için daha kan· 
lı, daha korkunç bir harbe atıl· 
mak istemediğine, hiç şüphe ca
iz değildir .. 

Bu kat'i manayı dn, dediği -
miz gibi, işte yukarıda nakletti
ğimiz basit telgraf haberinden 
çıkarıyoruz. 

oskovada Bulunan İngiliz Seyyahları Mem
leketlerine Dönecek Vesait Bulamıyorlar 

Hatta Alman milletinin bu 
sene. geçen seneye nisbetle bfö· 
bütiln harp aleyhtarı olduğuna 
da hükmedebiliriz. 

1 
seyrüsefain tatil edilmiş oldu -
ğundan bu seyyahların vaziyeti 
müşküldür. Birçok seyyahlar, İn 
giltere.)'e gidecek vapurun So
und boğazından geçmemesinden 
ve Kiel kanalına uğramamasın
dan kot·kmal<tadırlar. Diğer bir 
takım seyyahlar da Bergen yo
lu ile dönmek tasavvurundadır -
lar. Burada yüz kadar da Ame
rikalı seyyah vardır. 

Londra, 30 (A.A.) - Lord Ha 
lifaks, B. Butler ve B. Caddo -
gan, dünkü Alman ootasına İn
gilterenin cevabını hs.zıırlam.ak -
la meşguldür. Salahiyettar mah
filler, İrgiliz cevabının hemen 
bugün Ber !ine gönderileceği fik 
rindedir. 

HİTLERİN MESAJININ 

UZUNLU(}U 

Resmi ~ahfellerde öğrenildi
ğine gör~ Hitler tarafından yapı-

l 

Çünkü geçen sene (Südet) 
davası esnasında Alntanyanıu 

şimdiki gibi çok hazırlıklı ol · 
masına nıukabil, İngilizlerle 
Fransızlar da teslibat hususun
da bilikis zayıftılar. Zaten (Çe
koslovakya) yı kurbanlık ko -
yun gibi kendi ellerile feda et· 
meleri de, bu zWtan ileri gel· 
mişti. 

Diğer taraftan Moskovada ya 
şaınakta olan Fransızlar, ihtiliil
den evvel muallim olarak Rus, , 

llll!:f"'-/ .. raya gelmiş olan yaşlı • .:,; ~ 

1
. le'l'dlı:....Bunlar, Rusya.ı·· 

lan !eflıgata İngiltere hükı1meti 
· bi ihtimal tekrar bir cevap 
erecektir. 

Halbuki bugün İngilizler de, 
Fnnsızlar da bilhassa kendi he
saplarına, tayyare imalinde ve 
sair teslihat hususunda Alman
lara ya müsavi dereceye çıkmış· 
lardır, yahut daha faik bir hale 
gelmişlerdir. 

ğı tercih e~fedirler. 

30 Ağustos 
Hitleri:n mesajı •esericedit. 

.kağıtları eb'adında daktilo ile 
yazılmış üç buçuk sahife tut -
maktadır. 

HARİCİYE NEZARETİNDEKİ 

FAALİYET 

Bu~ çıkacak biı harp ise, 
en başta lııgiltere için bir hayat 
ve memat harbi olacaktır. Çün
kü bundan sonra Mösyö Bitle
rin başlıca hedefi İngiliz satvet 

'(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
Vekili, şehrimzideki Meb'uslar, 
Parti ve Vil8yet idare meclisi ll
zaları, yüksek rütbeli zabitan ve 
sıvil memurin. büyük meydanı 
dolduran on binlerce kişi iştirak 

etmiştir. 

İstanbul Kumandan Vekili 
Tümgeneral Osman Tufan, kıta
atı ve mektepleri teftiş ettik -
ten sonra bh boru sesini müte -
akip askeri bando tarafından 
çalınan İstiklal marşı ile merasi
me başlanmıştır. 

Bundan <anra en genç ve kı ~ 
demsiz bir subay, onu takiben de 
Tümgeneral Osman Tufan bi -
rer nutuk söy"emişlerdir. 

Nutuklardan sonra muntazam 
ve parlak bir geçit resmi yapıl -
mtştır Geçit resmine iştirak e -
denler, anacaddeleri takiben Be 
yazıl, .Sultanahmet, Sirkeci, Köp 
r:.i, Şişhane Yokuşu, İstrklal cad
desi yolu ile Taksime gelınişler
d.ir. Taksımde merasimle abide

ye çelerkler konmuştur. 

Sabah'e~·in ordu namına İ;tan
bul Kumandm ıgında hır kabul 
resmi yapılm.ş ır. Gece fener a

~vl<ırı , e H.H.evlerınde lop -
lantılar yapıl , ıc Gece bır zı
~ aftt \Cr.lmi t.,. 

Al'kora, :ııı (ikdam l\fohabi -
rındeı ı - 30 A •ustos zafer bay
ramının on yed nci yıldönümü 

bug<1n uütiin ın nıleketle büyük 
zaferi yaratan Ebedi Şef Ata -

lurke ve M ıli S r İnönü'ye ve 
kalna.ııan orduva kar~ı en .çten 
rn,nneı ve say 5. \ e heyecan ıçin
de ·~ ras mle k•, lanmıştır. 
Koyk.~ va:ınc• a kadar bü -

t . 
u elıir er, k3s alar, bayrak-

Büyük zaferin yıld6nümü An
karada her yıl olduğu gibi bil • 
yük törenle kutlanmıştır. Saat 
sekizde Genel Kurmay Başkanı 
Mareşal Fevzi Çakmak makam
larında biribirini müteakip as -
keri ve mülki erkanın tebrikatı
nı kabul etmiş ve saat dokuz o
tuzda ipodromda bütün Ankara 
halkının önünde de askeri mera
sim yapılmıştır. 

1 GONON TENKiTLERi 1 

TEKZİP 
(Bar; tarafı 1 inci ~ayfada) 

- Ha ... Okudum efendim, ya. 
lan, aslı faslı yok. 

• •• 
Bir çeyrek sonra menıurun 

amiri kendi amirine: 
- Tahkikini enıir buyurduğu· 

nuz meseleyi tahkik ettim, asb 
faslı yok elendim, uydurma. Ga

zetecilik bu. 
• •• 

Bq~ dakika sonra. ıuen1urun 
3.ıniriuin iuniri, kendi aıuirine: 

- O vak'ayı inceledik efen
dim. gazeteci uydunnası ... Onlar 
öyledir, oturdukları yerde icat 

ederler. 

Hariciye Nezaretinde büyük ve kudretini kırmak, İngiliz im-
bir faaliyet göze çarpmaktadır. paral-Orluğıınu parçalamaktır. 
Öğleden evvel Fransa sefiri Cor- Bunu pekala gören, bilen ve hat 
bin nezarette kırk dakika kadar ta gazetelerine de yazan İngi • 

lizler, canlarını dişlerine taka • 
kalmış ve bu müddet zarfında 
Hi!lerin cevabı kendisine bildi- rak Alman devlet reisile çarpı-
rilmiştir. şacaklardır. Şu halde yarın çı-

Hollanda, Romanya orta elçile kacak bir harpte, İngiltere ne 
kadar yanıp yıkılacaksa, Alınan

ri ile Brezilya sefiri de Hariciye 
Nezaretı.ne g 1m· 1 d' yanın da en aşağı o kadar yanıp 

e ış er ır. yıkılacağından emin olabiliriz. 
Londra, 30 (A.A.) - Hususi 

Bundan biz emin olduğıımuz ka
surette kiralanan bir Alman tay 
yaresi bu sabah Berlinden Hes- dar şüphesiz Almanlar da emin-
ton hava meydanına gelmiştir. dider. Bundan nihayet üç gün 

sonra Londrada annesinin kuca
Tayyaredeki yolcuların hüviye-

ğmda meme emen bir yavrucak 
ti henüz tesbit edilmemiştir. 

İTALYADAKİ İNTİBA bir anda gökten inen bir Metle 
nasıl parçalanacaksa, muhakkak 

Roma, 30 (A.A.) - Havas: ayni saatte Beriinde de bir ve-

Romanın siyasi mahfellerinde ya birçok yavrular ayni akıbe-
hasıl olan intibaa göre vdiyet le uğrıyacaklardır. 
vahim fakat ümidsiz değildir. Bu hakikati bilmiyen hiçbir il 
Londra ve Bcrlin kabineleri a - Al".;ıan tasavvur edllemez, ki 
rasında temas kesilmedikçe hiç • eger aklını kaçırmadise • bir 
bir şeyin tamamıle ınahvolamı- Danzig veya bir Koridor içiİı \ 
yacağı 'kanaati umumidir. Tabi- değil, daha çok büyük fütuhat • 
atile vaziyet hakkında malumat- için de memleketini ve vatan ev· 
tar olan Musolini ile mesaı arka- !adını ateşler içine atınağa razı 
daşları hariç olmak üzere siya- olsun. Bahusus, ki bugün Al . 
si mahfellerde kimse Hitlerin ce- manyanın hukukuna taarruz e-
vabi notasıııın metni hakkında den, Almanyaya tecavüz eden 
bir şey bilmemektedir. Bununla de yok. Bir millet, bir memle-

:. beraber Hitlerin köprüleri yık- ket böyle müthiş felaketlere ken 
İki gün sonra gazetede şu ha- dini, ancak vatanı taarruza ug· _ 

madığı ve Dantzig meselesinin 
her intişar eder: radığı, istiklali ve mevcudiyeti 

fa silaha müracaattan gayri bir .şe- hl 
•Gazetenizin falan sayısının - te ikeye düştüğü vakit atabi _ 

kilde halli imkansızlığı tezahür 1 lan sayfasında «Yürekler acısı> ir. 

1 h ·ı · ti ed h berın' etmeden müzaker<'lerin bir veya 1, k'ki . ser ev ası e ın şar en a >3 ı vazıyelin Almanya için 
aslı yoktur, tekzip ederiz:• iki gün daha devam edebileceği de böyle olmasına rağmen, İn· 

:. tahm·n edilmektedir. giliz hükumetinin tetkik ctmck-
O gün yürekler acıst \•ak'anın R<>ma, 3o (A.A.) - Kont Ci- te bulunduğu cevabın mahiyeti 

cereyan ettiği yerde o vak'a ile ano, bu sabah Alman büyük el- bu ana kadar mektum tutul~ak-
alıikadar memur, arkadaşına ga· çisini kabul ederek uzun bk' la beraber, bu ~l 
zeteyi uzatır: mülakat.a buL. muştur. ruz bir Lchistıı.:.~"n'.iı'.;~~ 

_ Al da oku, ben sana aldır- Nevyork 30 - Eıldr.flık ka· dün) :ıya, büliln h< ;,erivete iliını 

Bu da, sırf bir Mösyö (Hit
ler) in yüzünden olmaktadnr. 
Filhakika bizzat Almanlar ve İ
talyanlar da dahil olmak üzere 
bütün milletler şiddetle barbin 
aleyhinde bulunuyor. Yalnız tek 
bir adam çıkmış, bütün dünya -
nm karşısına dilrilıniş, ırünler • 
den, baftalardanberi bütün kü
rei zemin sükkılnı, bayat veya 
mematlannın kararını bu ada
mın dudaklarından çıkacak iki 
kelimeye, yani (Ateş açın!\) em
rinin verilmesine bağlı görüyor. 

Zannetıneyiz, ki dünya ku • 
ruldu, kurulalı insaniyet böyle 
bir barikanuı, böyle bir hailenin 
daha şahidi olmuş bulunsun. 

Mösyö Bitler şüphesiz çok 
kuvvetli, çok iradeli ve çok şa· 
yanı hayret bir adamdır. Fakat 
şunu da unutmasın, ki o da ni· 
hayct bir insandır, ve hilkat hiç 
bir vakit bir faniye böyle fev
kalbeşer bir kudreti vermemiş
tir ve vcrnıez, Halıkı3..zaın, böy
le kendi ahkamı ezeliycsinin ha
ricine çıkmak istiyenlcri mutlak 
kıskanır ve intikamını da mut
lak alır. 

EBUZZIY AZADE 

Velid 

Sovyet Rusya 
(Baş tarafı 1 inci sayiada) 

Avrupanın şarkında vaziyet 
vahamet kesbetmiş olmasına bi
naen Sovyet Rusya hükumeti, 
garp hududundaki garnizonları -
'!:.lakvoyeye karar vermiştir. 

Tas ajansı, Nene Züricher Ze
itung tarafından verilen ve Sov
yet kumandanlığının Uzak Şark 
taki orduyu takviye için garp 
garnizonlarından 200 veya 300 
bin kil;iyi çekmiş olduğuna dair 
olan haberi kat'i surette tekzip 
etmektedir. 

Vaziyet hakkında tefsirlerde 
bulunan Pravda gazetesi şöyle 
diyor: 

Sovyet Rusya harp tehdi
dinin vahametini müdrik bulun 
makta ve Kızılorduyu kuvvetlen 
dirmeğe durmaksızın çalışmakta 
dır. 

POLONYANIN PRO'I'.EJSTO.SU 
Varşova, 30 (A.A.) - Polon

ya hüki'ımeti, Slovak arazisinin 
Alınan ordusu tarafından işga

lini Slovak hükUrrıeti nezdinde 
şiddetle protesto etmiştir. 

Po!onya hükfuneti mahafilin
de bu işgalin vaziyetteki vaha -
meti büsbütün arttırmakta ol
duğu ve Polonyaya karşı doğru
dan doğruya yapılmış bir tehdit 
teşkil etmekte bulunduğu beyan 
olunmaktadır. 

Polonya arazisinin Almanlaı· 
tarafından yalnız Alman hudu -
duoda değil, Slovak hududunda 
da işgal edilmiş olduğu beyan 
edilmektedir. 

Alman kıtalarının seferberli
ği ile tahşidatının halıhazırda ik 
mal edilmiş olduğu söylenmekte 
dir. 

Varşova, 30 (A.A.) - Beck, 
Fransız sefirı Leon Noel'i ka -
bul etmiş ve saat 15 te reisicüm 
hur ile mareşal Sm>gly Rydz'in 
huzuru ile aktedilen konferans· 
ta ittihaz edilmiş olan mühim 
kararlar hakkında kendisine ma 
lı1mat vermiştir. Konferansla baş 
vekil Slavoj Sk.ladkovski ile 
Beck de hazır bulunmuşlardır. 

BİR DAVETNAME 
Leh sosyalist partisi ile umu 

mi Polonya iş konferansı işçıle
rile köylüleri Almanyanın em
peryalist planına mukavemet et 
meğ., davet etmişlerdir. Da -
vetnamede bilhassa şöyle denil
mektedir: 

cDavamız hürriyet, bütün be 
şeriyetin hürriyeti davasıdır . 
ÜÇ ALMAN TEDHİŞÇİ TEŞKİ
LATI MEYDANA ÇIKARILDI 

Biri Kato\•içte olmak iızre üç Al 
man tedhişçi teşkilalı meydana 
çıkarılmıştır. Katoviçteki teşki

latın başında bulunan Leh le -
baasından Bischen tevkif edilmiş 
tir. Diğer iki teşkilattan biri Poz 
nanda, <iiğeri Lodzda meydana 
çıkar'lm;ş•ır. Bunların .şgal et
'k eri bıra1 ırda makint'li tü -

röv,,lverler 'e P.krazit 
larla uı:.r,~t.ılrmş ,n ~ zon kıt'a
brı geçtt resım 1 y1p1T.;şlar -
dır. 

ma demedim miydi!... d ·adil edi- harp ctınek va.ı)eline getiril • 

~~-SELAMİ 'Z.Z.ET SEDES_j......!,~fil...~Ll.::2:!!!2~~d:!;r·_..~ ... ...J~m~e~k~ü~z~er~e~bo:l~u~n:u~o;rı... ....... .ı.ıllıll~ 

Varnaya Giden 
Vapurlar 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

purlarında İstart!ıul tüccarlarına 
ait ve derhal çıkarılması Iazım 
gelen bir takım zaruri eşya ve 
maddeler vardı. Bu eşyaların, 

yapılmış mukaV'Clenameler ve 
taahhütlerle derhal İstanbulda 
muayyen müesseselere teslimi 
icap ediyordu. Halbuki, vapur· 
lar, hamuleleri ile birlikte, Var 
nanın yolunu tutmuş ve hatta, 
bu emin Bulgar limanında de
mirlemiş bile bulunuyorlar. 
~ ve ticaret ha.yatı duramaz. 

Bizimle dost olduklarını söyL -
yen Bulgar resmi makamları, 

Varnada bekliyen ve Türk tüc
carlarına ait olan eşyayı, İstan
bula naklettirmek hususunda da 
dostluk ve hüsnüniyetlerini gös 
termelidirler. Bunun için de, ak 
lımıza gelen ilk çare, İstanbul -
dan V arnaya gönderilecek hır 

Türk vapuruna, bu eşyaların nak 
ledilmesi şeklidir. 

Çok makul ve mantıki, ayni 
zamanda çok hayati bir zaruret 
olarak gördüğümüz bu tedbir 
hakkında, bilmiyoruz, alakadar
lar ne düşünüyorlar? 

Seferberlik Şayı 
ası Doğru Değil 

(Baş tarafı l jnc:i sayfada) 
Türkiyede umumi veya kısmi 

bir seferberlik yapılmış değil -
dir. Heyecan uyandıracak hiç 
bir yeni vaziyet yoktur. Memle
kette umumi hayat normal şe

kilde devam etmektedır. 
Ancak. hukumet, memleketin 

ufak bir mıntakasında, bir bu -
çuk aylık bir talim tecrübesı i
çin, yalnız bir sınıf erin silah al
tına çağırılmasını, ordunun ta -
lim ve terbiyesı bakmından lü
zumlu görmüştür. 

Yapılan hareket, ancak bun
dan ibarettir. Ve bunun haricin
de çıkartılmış olan bütün şay.
alar asılsızdır. 

Vatandaşlar, emniyetle, i;şle

ri1e, güçlerile meşgul olmalıdır. 
Ve sağdan, soldan gelen dediko
dulara kulak asmamalıdır. 

Güvertede bir 
muhavere 

- Günaydın Bay Kaptan; 
neredeyiz? 

- Günaydın Bayım; herşey 

yolunda, yarın Logosa varaca -
ğız ... Yani Afrika sahilinin ilk 
limanına... Somaki hedefimız 

Kap olacaktır. 
- Doğrusu, Afrikanın garp 

sahilınde, bu kabil te\'akkufların 
icabettiği mesarifi karşılıyabile
cek mühim limanlar bulundu -
ğunu tasavvur etmiyordum. 

- Bayım, biz sade büyük li
manlara değil, küçük limanlara 
da uğrarız. 

- Fakat bu, tehlikeli bir te
şebbüs <ieğil mi? Ezcümle köti,i. 
bir hastalık yakalamaga maruz 
değil misiniz? 

- Hastalığa tutulmk, evet 
bu da başımıza gelebilir; fakat 
ne yapmalı, san'at icabı. Şu ka
dar var ki, hasta olmamak için 
her türlü tedabiri ihtiyatiyeye 
müracaat ediyoruz. Mesela, ge
mideki klorlu sudan başka bir 
su içmeyiz. Kezalik lazım gel
diği veçbile temizlenmemiş mey 
vaları yemeyiz. 

Yolcu başını sallıyarak cevap 
verdi: 

- Pekala, fakat malaryaya 
karşı ne yapabilirsiniz• Nehir 
sınisineklerin sokuşlarına kar -
~ı h:ç'ıır çareyı tahaffuzumuz 
olmasa )'erek; 

B:Lı~i; malaryaya kar§ı 

dığer hastalıklardan daha ko -
!ay !ıkla kendimiz. koruyabılirız. 
Sıcak iklimlerde şirketimizin ta
limatına te\·fikan her gün k.nin 
alıyoruz. Bittabi sizce meçhul 
değildir ki, sıtma nöbetlerinin 
önüne geçmek için en mür.)sir 
ilaç kininclir. Zaten bu ilaç Ce
miyeti Akvam malarya komis -
yonu taralindan tavsiye edılmek 
ted;.r .. SLLma mevsimi esnas:n -
da tahaffuz için giınde 400 
ligram, hasta:ığa tutund· iğli tak
dırde, tedavi için de 5 - 7 gun 
zarfında l - l,:JO gram itınin ı.'ın 
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SOLDAN SAGA: 

l - Harp lsleml7e.ıı. 
ı - Sıı - Merasim. 
3 - Söa • Ya,,a. 

,-
ı· 

• 
4 - Son harfi yok.sa ciirilltii! 
5 - Yumuşak deiil - Sual - Hece. 
6 - İtikat - Hece. 
1 - Söz söyJJyen. 
1 - Mekin - Zam.an - Hllil. 
9 - Meyva - Zam.an - Yanardal 

aimıdan çıkan. 

10 - Mb:ael.arda.n birine mensup o-
lan. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Sulh lstıyen. 

2 - Su - Aplal. 
3 - SÖZ" - Notada bir se~ 
4 - Son harfi yok kavga.. 
5 - Ka.lı - Sual - Af. 
6 - İtikat - Öküzün kücütü. 
1 - Söz söy Uyen.. 
8 - Nida - Ge.n~llk - Hece. 
9 - Yll&'oslavYada bir şehir - Slda. 

18 - Mıetlıur adam. 
... ...... ..,, 

TAKVİM • 

1358 HİCRİ 1 Recep 

16 
8 inci AY 

SENE: 

Vaıati 

1355 RUMİ 

Ağus•os 

18 
HIZlt{ lı7 

1 9 3 9 

Ezani 

GOae, Ağustos (~ÜIH'Ş 

5 2l 10 34 
Ôflc Ôgl,• 

12 15 

31 
5 'l7 

İkindi lklodl 
15 57 9 09 
Akş•m Akşam 
18 46 12 00 
Yatsı Yatsı 
20 22 Perşembe 1 36 
im.sak lmsak 
3 39 8 50 

Dünkü Hava Vaziyeti-
Yıetilköy, meteoroloji hıta!lyonun -

dan verilen malümata. röre. dün ba
va. )'Urtta. Ea"e bölgesinin cenup kı
amılarHe cenap doiusunda aclk. E
renin şimal kı&ımlarlle Trakya ve 
Kocaeli bölgelerinde ve orta Ana.to
lu lle Karadeniıln ıarp taraflarında 
ook bulutlu ve menfi yaiıışlı, dltcr 
:rerlerde bnluUu ~eç~ rüxgirlar, 
oenup doğusu bölgelerite Akdeniz kı
ytlarmda carbi, diler mıntakahırda 

şimali istikam.et.ten orta kuvvette, E
ı-ede kuvveWce emılşür. 

Dun İsta.nbulda hava cok bulutlu 
ve yafışh geçmlt. rüu3r şimali tar
kiden saniyede J - 5 metre hıda rs
aılfl.lr. Saat 14 le hava taıı:t·lkı 

1014-,00 mJUbar idi. Sühaaet en yük
aek !4.4, ve en ıdii:şıük 18,4 sanUrrat 

olıralı: kaydedllmi4llr. 

r ...................... ı Askerlik İşleri ı 
ı-.......... - .. ....ı 

Şubeye Davet 
Fatıh Kaymakamlığından: 

Askerlik şubesinııı 11/264 ,;ı

rasında kayıtlı 8 sınıf muam i.e 
memuru 1296 doğumlu Hasan 
Tahsin oğlu Eyübji..,~heye mü
racaatı ilan ol~u. r 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
cııı ve zührevi hastalıklar 

Müteha ı ı 

Adres : Babıiill Ankara 

caddesi No. 43 

Muayene: Hergün abahtan 

akşama kadar. Telefon: 23899 
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Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan Veni Kalkanlar için Gıda : ~ 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KAN Z U K U N LA R 1, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay 

hazmolunur. Çocuklarda ishal gibi Barsak rahatsızlıklannı mucip olmaz 

KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZEL VE UNU - KANZUK iRMiK UNU 

. K~NZUK ·NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çetıtlen tanınmıı Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır. 

Dls Doktoru diyor 
•iyi bir dit macununda, dit • 
rine muzır teairleri olmıy 
antiseptik bir madde bulunm 
uıl elitleri temizleyici mad 
aineleri 11yırmıyacak tek•I 
huırlumıt olmalı, içinde hi 
olmadıktan baıka ağızdaki 
mızlan da temizlemek üzere 
)evi maddeler ihtiva etmeli 
nihayet koku ve lezzeti ne 
olmalıdır.,. 

K. E L C 1 U 
Eşsizdir, Mükemmeldir, Sıhlii olarak hazırlanır, Kat'iyen Bozu maz ve urtlanmaz 

Umumt Depo: 1NG1L1 Z - KAN z U K Eczanesi, Beyoğlu - lstaırıılbul 
latanbul Perakende S•bt Yeri: Bahçekapt Zaman ıtriyat Deposu 

lzmlr AcentaSI : TORK ECZA DEPOSU 
ştel: 

BUGÔN 
KUM&AQASINA 
PAll~ATAN 
KOCOK El 

iKDAM 
Alı• Şartlan 

DAHILl BAR!cl 
lrn ft 
• qlık 
1 Qblı 
1 • 

... Jlr. l30I ili'. 
... Kr. 11141 Kr. 
.. IEr ... &r. 
UI &r. 

· YA{UN 
CE t( D EFTEQ.INE 

IMZAATAH 
e,OYOK EL 

OLACAK Ti~ 

TOR,K(Y 
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r>ANKASI 

1 

Devlet Deniz yollan U. MUdUrlüOUnden 
Umum Müdürlüğümüz münhatatına doktor alınacağından talip 

olanların aşağıda yazılı vesaikle Zat lıleri Müdürlüğümüze müra
catlan ilin olunur. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdanı • 
2 - Ahvali sıhhiyeııi iyi bqlunma.k. 

3 - Mütekaitler i<;in (sin tahdıdini aşmamış · ulıı,,mak). 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanhul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Satın alınacak ı>OO adet ekmek torbasının 12/9/939 Salı gü
nü saat 11 de müteahhidi nam ve hesabına ~ık eksiltmesi yapıla
caktır. 

2 - Tahm!n edilen bedeli 650 lira ve ilk teminatı 49 liradır. 

Nümune ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
3 - istekilE'rin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve ka

nuni vesikalarile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci 
kattaki komisyona gelmeleri. c6634• 

R A OV OL 1 N budur! 

Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra gUnda 3 de 

o 

Çelik, kinin, kola, kuka gibi tababetin esasını teşkil eden kuvvet ve 
iştah verici devaların gayet itinalı bir surette birleştirilmesinden 

yapılmış bir müstahzardır . 
BıOGENINE: Uzun ve kısa, ateşli ve ateşsiz süren hastalıklardan sonra görülen zafıyet, 
halsizlik, kansızlık hallerini pek kısa bir zamanda izale eder. Kanın başlıca unsuru olan kır
mızı yuvarlacıkları tazeler ve çoğaltır, iştahı açar, dermansızlığı giderir ve vücudu sağlam
laştırarak hariçten gelecek bütün mikroplara galebe çaldırır. • 
BİOGE~İNE: Sinirlerin kıymetli ve sadık bir arkadaşıdır. Sinirlere kuvvet verir, hastayı ve muhitini U88Ddı• 
ran bir çok asabi buhranları en çabuk bir zamanda ıifalandırır. (BİOGENİNE) gençlerde ve ihti ... arlarda 
görülen iktidarsızlık ve helgevşekliğinde de pek oml:V~ rol oynar. aı~re5 ~awu~. 

BİOGENİNE: Sıtmaya karşı fevkalade ve şafi koru;ıı silerkeıi•j.olduğo gibi sıtmıt .ıeılabetlerir~o- "' 
müessirdir. BİOGE1'ıi.NE: şekerli hap şeklindedir· Büyii.li.' ~~i•tür ..,dkler ~ıiıda alabilirler. v•~· 

Hüviyet cümanımı ve Beşik
taş Mal sandığından almakta ol- ı 
duğu.m. 2369 No. lu maaş cüzda
nımla senedi resmimi ve tatbik 
mühürümü zayi ettim. Yenileri
ni çıkaracağımdan eskilerin hük 
mü yoktur. 

N. 1 

isınail Hakkı İres 

Fenni 
SÜNNETCI 
EMiN FiDAN 

Kabine: Beşiktaş J 

Erip Apartımanı, 

Tel: 44395 Ev Su 
adiye Ak Kurt S . 

ıııiisadesioi Jısizdir. Her eczanede bulunur. 

TÜRK TİCARET BIHKASI 1. S. ____ ...._ _____________ _ 
TESiS TARiHi 1919 

MERKEZi: ANKARA 

iLAN 
4 - Mütekaitlerin senedi resmileri, bonservisleri. (6749) Taşradan sünnete gelenlere 

TElt stJTtı?ı 
-------------------- kolaylık çoktur. Müracaat bir 

hafta evvel Jazımdır. 

= = SA:T::ı ·-------EİİİLİİİEİİİDİİİllııİııİ-ııİıİııİ~~' Osbcl ..... .. ..... -
Dk'S etlülle lMhnf ... _ ............... 
............... •lım:tıl 

G ı We uça.-. 
- Mctlm1e tlearl lllıılar 7Ö 
- .&aWa -.dcleelnde Kalı • 
_ __...,, ~· llined* 
B'rıoeldlf .ırı.e\ !len .ıum. 

ZATI 
936 ıeneıinde Kızıltoprak ilk 

m en aldığım şahadet • 
Jlriıeı'ni zayi ettim. Yenisini ala
cııt>mı ilAn eder· m .. 

Erenkifyde mukim 
Şeyda tireien 

İlk teminat 
189,75 

233,78 

38,25 

145,88 

Tahmin bedeli 

2li30 

3117 

510 

1946 

Hastahanelerin yıllık ihtiyaeı i
çin a1ınacak 1880 kilo beyu pey 
n~, 3IO kilo bp.r peyniri, MOO 
kilo reçel. 
Hastahanelerin yıllık ihtiyacı 

için alınacak kuru üzüm, üryani 
erik, kaysı ve zerdali. 
İstanbul birinci yatı okulu için 
numunesi veçhile yaptınlacak 

60 karyola. 

İlk okullar için bastırılacak 9 
kalem evrııkı matbua. 

Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarlan yukarda yazılı it
ler ayn ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. İhale 11/9/939 pazar
tesi günü saat 14 de dainı1 encümende yapılacaktır. ŞarUıaıneler 
zabıt ve muameliıt müdürlüğil kaleminde görülebilir. Taliplerin 

;ııtuıuıd llümtr"' ve N...V.t l>i- ilk teminat me)1ıuz .-a m*t-'-- ~•- ihale .... ıril mu8'""'" -

~=~~:;A:..ı·J"ioı-~~;~2~;-~~;~~!i~ ~·~ _._.,_ - u-aabip oıunıa · z::x_ · (fK'I) 
:ırrmce ~ 

Eskişehir de 
Ses - ışık 

bmAM pntesilÜll tevzi 
merkesicllr 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
TaksiJD • Talimhıuıe 

palas No. 4 
Telefon: 40127 

Süleyman Gezer ve 
Osman Sezginer 

tE~Mecmu• 
·~ ~· rı: A n 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Telgraf aclJ em ı 

Umum Müdürlük ı TORKBANK • Şubeler ı TiCARET 

Bankamızın lstanbul ıubesinde tesis edilen 

''GECE KASASI,, 
çok mUsait 'arU&rla llJln mUfterlarimlzin emrine amade bulundurulmaktadır 

izahat alınmak O.... glf81ertmlze müracaat olunması 


