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KONT CİANO DÜN ROMA YA DÖNDÜ 
İngiliz Tayyareleri Berfin Ü zerinde Uçmaya Başladılar 

. 

Hitler Çekilse Bile İngiltere Ve 
Fransa Nazıznı'le Harbedecek 

... .... • "' 41-411 

Türk-Sovyet Müzakeresi 
Askeri Heyetimiz Bugün tundrada 

Kabahat Yalnız 
M. Hitlerin mi? 

Şair Mehmei Akif Bey merhumun 
muarızlarından lnt1kam1n1, bir gün 

Mösyö Bttler'in alaca-ğı kimsenin ak
lına &elmezdi. Fakat içinde yaşadığı
mız devrin sıfatı kıişifesi, hep akıl 
ve hayale sıima.z işler yapmak oldu
iu için o meyanda Mehmet / ;kil Bey 
merhumun kanaaUerinde haklı otdu
iunu bugün l.sbat etmek vazifesini 
de, Alman devlet reisinin üstüne al
mış olması gibi bir garip hal karşı
sında daha bulunuyoruz .. 

Ruslar Finlandiya, Letonya Stalin'in de İştirak Etti
ve Litvanyadan Neler istiyor ği Müzakereler 4 Saat-

Merhum şair, İstiklül Marşındaki 
en kuvvetli ve canhıraş bJU.p ve ı ... 
taplarından birini, malôm olduiu ij ... 
zere «Medeniyet deniJen tek dişi kal
mış canavar» mısraında eda. etmjşti, 

Bu mısra. bizzat kendi aramızda 

·fakat bundan evvelki seneler- çok 
acı ve şiddetli tenkitlere maruz kal
dı ve pir, yalnı• bu •ek mısraından 
dolayı mütemadiyen medeniyet düş
manbfı, terakki aleyhtarlığı ne it
ham edildi, durdu. 

Fakat dünyada. müstakar hiçbir 

şey oJmadıiı ve ff'fr ve kanaatler, 
modaya t:ibi elbise gibi seneden se
neye kolaylıkJa değiştirihliği için, bu 
sene bjzim mubıerem erbabı fikir ve 
iz'anımızıu nihayet Mehmet Akif Be
yin bu sözü söylemekte çok haklı ol
duğunu ve medeniyet deniJen cana
varın tek dişli değil hatta. müteaddit 
dişe sahip bulunduğ'unu itiraf ve ilin 
eyJedJkJerini bir hayli hayret ile g'Ör
müş bulunuyoruz. 

Şimdi ccPeki amma, l\'Ir. Bitler ile 
:L'ürk şairi Mehmet Akif arasında ne 
münasebet var?» denilecek. 

Onu izah edelim: Lehistan harbi 
zuhur ettiiindenberi Fransız gazete
leri tabiatile Mösyö Hitler'e şiddetle 
hücum etmekte ve Alman devlet re
isini, Avrupa medeniyeUrıi yıkmak 

istemekle itham etmektedJrler. 
Bizim fikrimizce, Fransız gazetele

ri, Alman devlet; reisini Avrupa me
deniyetini kökünden yıkmak iste

(Arkası "1 inci sayfada) 
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3 KURUŞ 

2 İNCİ Sı-\YFADA: M. 1\1. Grupu 
(Tefrika) ~ Karh Bir Kış 
Sabahı (Edrbi Roman) -
Dış PoHtika: Hamit Nu
ri _ Şehir Haberleri, 

3 ÜNCÜ SAYFADA: Günün Mev
zuları: Jl3mit Nuri -
Dağarcık: Osman Cemal .. 
Notlar: ~iikrü Ahmet -
Görüp Duyduklarım: An
kara ''t' Son Dünya Ila
berleri. 

4 t:scii SA,FADA: A!atürk'iin 
Son Güuh•ri - J\feim 
Ka.mpf (Bitlerin kitabı) .. 
Askerlik: Eınekli Genera.1 
Kf'ınal Koccr - Sual -
Cevap. 

5 İNCİ SAl'1'"'AD.ı\: l:lazreti Mu

hammf'd (Roman) - ııac

cacı Zalim (Tefr ika) -
1 Kahramanların macerası 

6JNCI SAYFADA: Hikaye. Mem-
t ıe.,t Haberleri. - Aşkın 

,, .. "'llartçeri - Hii.1:1 insan Eti 
. Yiy~nler. t 7-!_~<JJ ~A:t~AD.ı-\~: Merakh şeyler. 
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Kont Ciano Hitlerle Görüşmedi 
Berlin, 2 (A.A.) - İtalya Ha

riciye Nazm Kont Ciano öğle

yin Romaya hareket etmiştir. 

İstasyonda Von Ribbentrop ile 
birçok devlet adamı, ordu ve par
ti ileri gelenleri tarafından u· 
ğurlanmıştır. 

RESMİ TEBLİG 

Kont Ciano'nun har.-ketinclen 
sonra neşredilen resmi bir tebliğ
de Nazırın cAlman hükfımcti ta
rafından vukubulan davet üzeri
ne yaptığı ziyareti tamamladiğı> 
kaydedilmekle iktifa olunmakta 

1 

ve mumaileyhi istasyonda uğur
layan zevatın isimleri ııikredil . 
mektedir. 

\ Tebliğde Kont Ciano ile Von 
Ribbenirop'un biribirlerine •Ha· 
raretle veda ettikleri• ilave edil
mektedir. 

Bununla beraber Alman radyo 
ları, bu tebliğden fazla olarak iki 

Sovyetlerin 
---

Letonya, Litvanya ! 
L ~e Fin landi!adan i 

istedikleri 

İşgaı eallen Polonya topraklarındakt 
Kızı1ordu Kumandanı Timoşanko 

l\foskova, 2 (A.A.) - Letonya lla
riciye Nazırı Munters saat 17.10 da 
tayyare ile buraya gelmiştir. Tayyare 

meydanı Letonya ve Sovyet bayrak
lariJe donanmıştır. 

(Arkası '1 inci sayfada) 

Kont Ciano Berllnde Rf'boen1ropla ıörüşüyor 

nazırın öğleden evvel de görüş
tüklerini bildirmektedirler. 

Müwkerelerin mevzuu hakkr n
da resmi beyanatta bulunulma
mıştır. 

cevap üzerine Napoleon'un eski
den tevessül etmiş olduğu kara 
ahlukasını Hitler'in ihya için uğ
raştığı söyleniyor. Bu hususta 
daha şimdiden böyle bir şeye iş
tirak edip ctmiyeceklerini bita • 
raf meın ·,.·:etlerde!' istimzaç ey
lemiştir. Belçika ve Hollanda her 
ihtimale karşı yeni istihkamlar 
yapmak suretiyle Almanyaya ce
vap vermişlerdir. 

KONFERANS TEKLİFİ 
lıondra, 2 (A.A.) - DaiJy Eks

pres, gazetesinde, Delmer'in yaz· 
dığına göre, Hitler ilk sulh hü • 
cumunun daha şimdiden kırıl

dığını hi~setmekte ve bir kon • 
ferans tEklifini yapmadan evvel 
yeni vasıtalar temin eylemeğe 
çalışmaktadır. 

Telkinlerinin uğradığı menfi 

HİTLER ÇEKİLİYOR MU? 
Havas • Bitlerin Rayştagda söy 

liyeceği nutukta, muhtemel ola
(Arkası '1 inci sayfada) 

Belçika l'edhirler 
Brüksll, 2 (AA.) - Enternasyonal hadiseler dolayısile Belçilı.a 

hükumeti Gand limanındaki müdafaa ted•birleriıni kuvvetlendir
miştir. 

Kont Ciano Hitlerle Görüşmedi 
Londra, 2 (Hususi) - Buraya gelen haberlere göre Bitler Kont 

Ciano ile görüşmemiştir. İtalya Hariciye Nazırı yalnız Von Rib· 
bentropla uzun mülakatlar yapmıştır. 

Çemherlayn'in Beyanatı 
Londra, 2 (AA.) - Dünikü 

Kamarasında bugün beyana1\a 
Çemberlayn Avam Kamarasında 

telgraflar Çemberlayn'ııı Avam 
bulunacağını bild.i>rmekte idi. 
yarın beyanatta bulunacaktır. 

Bitaraflık Kanununun Tadili 
Müzakereleri Başladı 

Vaşington, 2 - Senato, bitaraflık kanunu tadiline dair Jayihanın 
müzaıkeresine başlamıştır. 

Moskova, 2 (A.A) - Tass'ın tebliği: 

1 TeFinievvekle, Molotof ile Türkiye Hariciye Vekili Saracoğ-

lu arasında Türk. Sovyet münasebetlerinin bugünkü meselelerine 

tajısis edilen bir görüşme vukua gelmiştir. 

Bu görüşmeye, Sovyetler tara{ından, Stalin, Potemkin, Dekano

zov ve Sovyetler Birliğinin Türkiye Büyük Elçısi Terentief Türki

ye tarafından da Türkiyenin Sovyetler Birliği Büyük Elçisi Akt&y 

iştiraık etmiştir. 

Görüşme, dört saatten fazla sürmüştür. 

Askeri Heyetimiz Bugün Lond~ada 
Londra, 2 (A.A.) - -Royter- General Orbayın riyasetindeki 

Türk askeri hey'eti yarın Londraya muvasalat edecektir. İstihbarat 

NezareN, hey'eti, hararetli bir kabulün beklemekte olduğunu bildi-
riyor. (Arkası 7 inci sayfado) 

Hariciye Vekilimiz seyahat ... 
lerinden birinde M~bul 

Asker 3.bidesi önünde 

Hava Ve Deniz Harbi Şiddetlendi 
Fransızlar Bir Muharebede 5 
Alman Tayyaresi Düşürdüler 

1 ingiltere Yeniden 
Asker Topluyor 

va uçuşları Poıonyadaki Alman kıta.
atındanı bir kısmının garbe getiril -
miş olduğunu Fransız kumandanlı -
iına kat'i olarak öğrenmek imkinını 
vermiştir. 

Filhakika bir taraftan b~ İngiliz 
ıayyaresiyle dokuz Alman tayyarf!'si 
ve diğer taraftan da bir Fransız fo
toğraf tayyaresini muhafaza. eden do
kuz Fransız avcı tayyaresile on beı:ı 

Alman taJyaresi karşılaşmıştır. Fran
sız tayyareleri adetçe daha az olma
larına raimen derhal muharebeye 

(Arkası 7 inci sayfada) 

8. Millet 
Meclisi 

Ankara, 2 (A.A.) - Büyük Millet 
J\.IecJisi bugün Şf'msettin GünaJtay'ın 
Baskanhğında toplanmıştır. 

Celsenin a("rlmasını müteakip Trab
zon l\.leb'usluj-una intihap edilen Şe
rif İldei!'lin intihap mazbatası tasvip 
edilmiş ve mumai1eyh and içıniştir. 

l.'rfa l\leb'usu Ali Saib Ursavaş'ıo 

vefat ettiğini bildiren Başvekilet tes
keresinin okunmasından sonra iki 
dakika ayakta süklıt edilmek suretile 

(Arkası 7 inci sayfada) 

LEii 
Neden Kırk Beş? 

Fransız hava ku.vveUeri kumandant"' 

Londra, 2 (A.A. )- İstihbarat ne· 
zareti, İngiliz askeri tayyarelerinin 
Almanya üzerinde muvaffakiyetli ge
ce ve gündüz uçuşları yaphiını bil
dirmektedir. 

Gece uçuşları esnasında. İngiJz tay
yareleri bilhassa Berlin ve l'otsdam 
üzerinden de uçmuş1ardır • 

BEŞ ALMAN TAYYARESİ 
DtlŞÜRÜLDÜ 

Paris, 2: (A.A,) - Son 3·apdan ha-

Bir öğretınenin talebelerile uğraşa
bilmesi, lıiylkiJe ve hakkile meşgul o
labilmesi için sınıfta. en cok otuz ta
lebe bulunmalıdır. Bo isbat edilmiş 
bir hakikattlr, ancak erişilmesi çok 
güç bir ideaı tedris usu1üdür-. Bilhas
sa istanbulda bunu tatbik imlı:inı 

yoktur. 
Bu imkinsııhiı nazarı dikkate alan 

Maarif Vekılleti sınıflarda. otuzdan 
ra~ı1a talebe bulundrnul:mastna mü -
ıamaha etmeie başladı. Burinkü C'&-

zetelerde her rıl gibi, bu yıl da sınd 
mevcutlarınuı ktrk beşten fazla ol -
mamasınLn incelendiğini yazıyorlar. 

İstanbulda mekteplere tehacüm 
vardır ve bugünkü sınıf mevcutları 

hakiki ihtiyaeı karşıhyacak sayıda. 
değiJdir. Bunun için sınıflara kırk beş 
talebe kabul etmek zarureti baştös
termiştir. Ancak sınıflara kırk be• 
kişi alınması da. sözde kaJnıaktadJr; 

(Arkası 7 inci sayfada) 
SELAJ\Iİ İZZET SEDES 
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Hatıratı Yazan : Eski Topçu Müfettişi Emekli 

KOÇER GENERAL KEMAL 

Haliç Ambarı Topçu 
• 

Mühimmatil eDolu lai 
Lcvazun edevatı harbiye anba

nna mamur yüzbaşı (Albay) Ba
hattm en bi.ıyük yardımlarını 

esırgemıyordu. Müdür binbaşı 

hmail Hakkı, ·bir yandan da iı
:ı satış komisyonunun sömürü
cu teşebbüslerıne karşı durmak 
mecburiY'(!tınde idi. Bu komis -
yon eline geçirdiğini satıyor, 

ıpar,,ya •kavu'ituruyordu. İstan
bulun bir cephesi yalnız kendi -
ni \'C günün ıdaresini düşünü -
yordu. Yiyeılli!r, iş de görmeli 
idi. Akil bir heyet, yalnız mi
desini düşünüyordu. 

Ambarla Sirkeci arasındaki 

sevkiyat, dikkati celbedebilirdi. 
Arabacı lan da iyi seçmek la -
zımgelirdi. İtiraf etmelidir ki, 
bu insanların k&hir bir ekseriye
ti yurtları i~in her fedakarlığa 
katlanabilit'lerdi. Bununla bera
ber lonca'larm tetkikine müra -
caatı faydalı buluyorduk. 

Esnaf teşekkülleri, dolayısile, 

Milli Müdafaa teşkilatına bağlı 
idiler. Hamallar, mavnacılar, ka
yıkçılar, amele birliği, ticaret 
birliği, ekmekçikr birliği ve ilah. 
arkadıışlar tarafından idare edili
yorlardı. 

Yükleme gününü intihap etmek 
te zaruri idi. Bugünün intihabı 
dostlarımıza düşüyordu. 

Tüccar eşyası yüklenirken bi
zim eşya ve malzemeyi de araya 
sokuşturmak, uygun bir tertip o-
1 abilirdi. Fakat bizimkilerin ya
nında bu geminin kıymeti ola -
mazdı. 

Ambarlar, gün geçtikçe boşal
tılıyordu. Bu vaziyetin nazara 
çarpacağı bir gün de gelecekti. 
Üçüncü şube müdürü binbaşı 
(Emekli Albay) Hilmi ile bu ın
ce noktalan tetkik ederdik. Q, 

ondan sonra vapurla savuşmak 
sırası bize gelir, derdi. Filhaki
ka bu am!ıarlarda da bir habbe 
bırakmamak şarti!e her şeyi ka
çırmak mümkün oldu ve işlere 

daima ambara memur bulunan
lar da ııezaret etliler. Bu arka
daşların vatanpen·erlığini takdir
le yadederinı. 

Büyük Harp Anadoluyu ke -
minn~ti. Orada ordunun lüzum 
gösterdiği hemen hiç bir §ey 
yoktu. İstanbul bir ambar vazi
yetinde idi, bu ambarı da bazı 
mahluklar hala yaşamaları için 
boşaltmaık istiyorlardı. Bunlar
la mücadele, güçtü, fakat ayni 
farzdı. Cephede savaşan ordu -
nun taleplerini işitip te aıaka

dar olmamak için ruhsuz olmalı 
idi. Bu ambanla bulunan hami
yetli arkadaşlar, hiçbir tasfiyeye 
de lüzum göstermediler ve so-

nu<.a kad"-<·, her terlike'e de 
gögüs gererek çal~tı r (Emekli 
yarbay İsmail Hakkın n evvelce 
fo'.oğrafısi altında yanlı,lık a A
li Rıza yazılmıştır, tashih ve iti
zar ederim). 

KARAAGAÇ Al\1BARI 
Hırlicin ücra bir yerinde, şim 

diki mezbahanın bulunduğu yer
deki bu ambar, topçu mühimma· 
tile ağıl ağıza dolu idi. Bu am
barla tapa fabrikası bır İngiliz 
müfrezesinin nezaretine veril -
miştir. Vakit vakit devriyeler do
l~ır, mühürleri muayene eder
ler, İstiflerin şeklini ellerindeki 
fotoğrafilerle karşılaştmrlar, ten· 
biha~ta bulunurlar, ayrılırlardı. 

Bu ambarlardaki arkadaş'.ar -
dan vaziyeti şüpheye dil.şenler, 

Anadoluya savuşurlardı. Zanne
derim. Hidayet adlı bir binbaşı
mız da bu mecburiyetle ve r~smi 
elbisesini de çıkarmaya lüzum 
gönıneden vapura atlar. Vapur 
Karadenize açılır, bir düşman 

toıpitosu, ekseriya yapıldığı gi
bi, \•apuru durdurur, yolcuları 

gözden geçirir, bizim tedb:rsiz 
arkadaşı da alır, götürür! Bu ar
kadaş. muahede akdedi! inceye 
kadar esarette kaldı. 
Karaağaç ambarı baraka va • 

ziyetinde gibidir. Kolaylıkla de
linebilir, fakat, kat'i lüzum gö
ründükçe delmek, eski haline ir
ca etmek dikkati celbedebilirdL 
Kapıları mumla mühürlemeyi 
kafi görüyorlardı. Zannediliyor
du ki, karaya çevrilen silahın, 

sokaklarda mevzun ad>mlarla yü· 
rütillen bir kıt'anın ruhlar ve 
kalpler üzerinde tesiri vardır ve 
fikirler sındınlmıştır. 
c'Ne mümkiln zülm ile b1'ad Ue im· 

U1i hurriyeb 
cÇalış, idraki kaldır, muktedirsen i

deml7eten:t 
Tazyik, devam ediyordu. Bu, 

ancak mesaiye kuvvet \'eriyor
du. 

Tapa fabrikasına da memur o
lan fedakar arkadaşımız Bilal ı 
bana gayet tuhaf bir tertıpten 

bahsetti ve bir gün bu tedbiri 
nru;ıl karşıladığını da gô.>tcrdı: 

Bir subay armalı düğmesıni 

mumun üzerine basmıştır ve 
Türklerin bu düğmeyi tedarik 
ve damgayı taklit edemiyeceğini 
düşünmüştür: 
cHte umınadıf1nn kelffeder e!ll'arı de

runun» 
.sen kendini kör. ilemi sersem mi 

.... u ....... 
Gariptir, adam bu cebinden çı

kardığı düğmeyi mührü Süley -
man yerine kullanırken, yanın
dak.i.nin sezeceğini idrak ede -
memiştir. 

(Arka ı var) 

EDEBi P.OMAN: 33 

Belediye 
Sarayının 

• 
lnşaati 

Prost Şehrimizde iken 
azırlıklar Bitirilecek 
s .. 'anahmctte Parkın karşı -

"1r.dnki sal» da yapılması karar
la~an belcdıye sarayının plan
ları belediye imar işleri müdür
lüğü miı:ıar!arından Leman tara
fıı:dan hazırlanmaktadır. 

Belediye s;.rayı için üç ay son
ra b:r konkur açılacaktır. Kon -
kurdan evvel yerin vaziyet make
ti yapılacaktır. 

Belediye sarayı ;.stim' ak para
sı ile beraber bir buçuk milyon 
liraya mal olacakt~. İstanbul be
lediyesi bu paranın yalnız 780 
bin lirasını tedarik etmiştir. İn
şaat masrafının .diğer kısmı hü
kümeUen alınacak paralardan 
temin edilecektir. 

Belediye sarayı yapılmak is -
!enen sahanın ,·aziyeti şehırci -
lik mü•ehassısı Prost tarafından 
tetkik edilmem· ti. Prost şehri
mizde iken inşaat işlerile. sarayın 
yapılacağı saha ile meşgul ola -
cak, icap eden direktifleri vere
cektir. Saha meyilli olduğu için 
bu hususta bazı tedbirlerin alın
ması iktiza etmektedir. 

-----<J<>--

BELEDiYE 

Prost Geliıor 
Şehircilik mütehassısı Prost 

bu sabah şehrimize gelecek, üç 
ay İstanbulda katarak şehrin 

plinl~asına yardım edecek -
tir. Belediye, Kadıköy, Üsküdar 
ve havalisinin nazım planını, Be
yoğlu, İstanbulun tafsilatlı plfın
lar;nı hazırlamıştır. 

Bostancı Caddesi 
Bostancı üc Selamiçeşme ara

sındaki caddenin ikı tarafına 

tretuar yapJacaktır. 

Aynalı Çeşnıe Caddesi 
G. ni~lııtili}Or 

Tepebaşındaki Aynahçeşme 

caddesinin genişlıği on be~ met
reye çıkarılacaktrr. 

ltfai}a Mektebi 
İ>tanbu'. vilayeti ı ' faıye mck

telıı aücden it:baren 2~ talebe 
ile tedrisata başlam ı ştır. Taleilc
lerden beş tanesi harıç v:Iayet 
belediyeleri tarafından gönderil
m~tir. 

Basın Kurunıu 

Kongresi 
İ anbul Basın Kw-umu senelik 
istnabul Basın Kurumu, senelik 

mutad unı.umi heyet toplantısını 5 
Birinciteşrin 1939 Peşrembe &ünü sa
at 1-t de Kurum ınerkezınde yapa -
caktım. Muhterem :lzamızın teşrifle

rini rica ederiz. 

maz Galip gülmeğe başladı: 
- Zavallı Yusuf amca, seni 

gücendırdiğine nekadar p~an 
oldu. Amma muziplılt ihtiyar 
çapkının içine işlemiş. bir türlü Karlı Bir ış aba hı 1 vazgeçemiyor. Sen babamla iki
sini bır arada görmeliydin. Ali
mallah ikisi hır alemdi'. Fakat Pey 
manı yumıışatmanın imkanı yok
tu: ı 

Selamı izzet - Mefharet Ersin 

-10-
İ,ı hal:ettokten sonra Pakize, 1 

Galıp ve amca atlarına binerek 

- Alimallah küçük melek. \ıa
na niçin kızdığınızı bır türlü 
anlıyamıyorum. Şu gorgüsüz he
rifle bıraz şakalaşmak ıstedını. 

1 
Halbukı siz pireyi deve yapıyor
sınız. Hem Herifi gücendirdimse 
ne olur' Daha iyi ya. biran ev\·el 

ç ftl ı;m yolunu tuttular. Köpeği 
öldürene sürükletirler fehvasın
ca Şadınin canını çkaran mıskın 
atı geri götürmek işı Yusuf Am
caya düşmuştü. Şadi Ceviz!Hı:ten 
ot'lrrubilınıı, gönderilml'Sff, bek' 
lerrek uzere orada kalmıştı. 1 

İhtıyar asker. köşl<e döndukle- 1 
rı \"ilki•, yapt fı. mazlpliğın her
kes larafındıır. rclc PPyman ta
rofınd.ı.n fona görıildüğilmi an
lny ıuca hem şaş.rmış, hem mü
teessır olmuştu. Pakıze elbıse de
ğıştırmek ıçın odastna çıkıp ta 
Peyman, Galip ve kendisi yalnız 1 
ka dıkları zaman, kabahatini af- ı 
fcttırmcge çalışan miısum b'r ço-
cuk taHıfo svze baş!ad~· ; 

-f<>'ur gıder' Haddini bı!me

yene haddini öğretmek sa\·aptır. 
Hey gidi günler hey, vaktile or- I 
duda iken elirnıze böyıe adamlar 
geç• ı mı bnları n;;;ıl um eder
dik bir görmeliydiniz! 

Ve söylediği sözlerden hiçbiri
nm Peymana tcsır etmed.ğrnı gö
rünce süklüm püklüm yerınden 
kalktı: 

- Gıdeyim bari ben de elımi 
yüzumu yıkayıp yem~ğe hazırla
nayım! 

İhtiyar asker odadan çıka, çık-

- Sdna da hiç akıl erdıremiyo- i 
rum G::.l"p. dedi. Şadı:len sen de 
daıma fer,a bir lisandan bahse -
der, onu hıçbir zaman adam ye 
rıne koymazsın. Adamcağız ken
dısine olan borcumuzu ödememi
zi istediği için senin nazarında 

cinayet işlemiş kadar kabahatlı. 
Amrr l yeniden borç istlyeceği -
miz zam~n i;in t!'ngi derhal de-
ğış:r. Madem k, bu ad.1mı bu ka
dar hakir görüyorsun, o halde 
nıçin onunla iş yapıyorsun? Ni
çin her başın sıkılınca ödürç pa
ra almak içın ona koşuyorsun 

anlamıyorum? 

Golip sıgarasının dumanırı a
gLr ağır üfliyerek hiç istifini boz
m&..ıaı cevap verdi: 

- Çünkü biz de b'zim seviye-

l K O A M 

TRABZON - IRAN 
TRANSİT YOLU 

Hükumetimiz Bu Yolun Faal Bir 

Hale Gelmesi İçin Teklifte Bulundu 
İran transit eşyas,nın ümit e

dildiği kadar Trabzon yoluyla 
sevkedilmemesi yüzünden Trab
zonda inşa edilecek limanın pro
jeleri ve her şeyi hazır olduğu 
halde yapılması geri kalmıştır. 
İrandan hududumuza kadar 

muntazam nakliyat temin edile
medıği için İran eşyası yine muh- ı 
telif yollarla Avrupaya gönderil 
mektedir. Halbuki Nafıa Vekale
ti İran hududundan Trabzona 
kadar güzel bir yol yapmı~ ve 
kamyon sen•isleri temin etmiş
tir. 

İran şehirlerinden hududumu - 1 
za kadar nak~iyat İran hükume- j 

Selanik Fuarı 
Türk Pavyonu 
Rağbet Görüyor 

Selanik fuarındaki pavyonu
muz büyük bir rağbet görmek
tedir. Türk pavyonunu iki gün
denberi ziyaret edenlerin adedi 
100 bini geçmiştir. 

Ziyaretçi.er, en fazlP. kültür 
hareketlerimizi tebarüz ettıren 

Fo~omontaj karşısında, derı ma 
mulatı, halı ve çini, el işlemelcn 
inhisar maddeleri, kauçuk ve !c 
neke mamulatı standları önüna . 
tevakkuf ederek maddelerinı:z. , 

Cumhuriyet devrindeki terakk 
hareketlerimizi dikkatle tetkik 
ederek malı1ınat a'.maktadırlar. -LI AN ----

Dun Ge:en Mallar 
Dün Bulgaristandan limanım:

za mühım miktarda kömür, de
mir, madeni eşya ve cam gelmiş
tir. 

Hamalların Parası 
Gümrük ,.e liman hamallarının 

teavün sandıgındakı 16 bin lira
larının hndı erıne tenı dılıp e
ciılmeın€s haKl.ıı:da J\lünakale 

Veb e tı!'aer sorguda bul•mul
n:u~lur. Emir gelir gelmez p•ra.ar 
dağıt.lacakıır. -Gll, RUK 

ihracı Serbest Eırakılan 
h.allar 

İhracı serbest bırakdan malla
ra ait Vekiller He~"eti kararna
mesi dün gümrüklere bildirilmiş 
tir. Bugünden it.ibaren kararna
medeki maddelerin harice gönde
rilmesine müsaade edilecektir. 

mizdekı insanlar gibi yaşamak 
ve açlıktan ölmemek mecburiye
tindeyiz de onun için. şimdi an
ladın mı1 

Peyman her zamanki ihtiyat
kurlığını unutarak acı bir sesle: 

- Ba:;kalarından ödünç para 
a!arak mı 1 Diye sordu. 

Galibin gözleri birden.bire so
ğuk, zalim bir ışıkla parladı: 

- E\·e• kısmen, buna bır itira
zınız m. \'ar hanımefendi? 

Peyman bu tehlikelı mevzu 
hakkında kocasıle mffııakaşa et-

1 memcğe ahdetmişti. Fakat bu se
fer butün gayretine rağmen ken
dini tutamadı, birdenbire boşan
dı: 

- Bu ,·aziyeti ilanihaye idame 
etmemize imkan olmadığını dü
şür u; nr musun Galip? Şadi -
deı; yeniden bir alay borç para al
maga çalışacağımıza işimizi yo-
. una koyup kimseye minnet et -
medcn "'endi yağımızla ka\'rul -
manın çaresine baksak daha iyi 
olmaz mı? 

-- Güzel bir fikir amma bu
nun yolunu öğretir misiniz bana? 

Peyman bütün cesaretini top-

ti tarafıııdan yapılmakta ve hu
duttan Trabzona kadar Nafıa Ve
kaleti yapmaktadır. Nakliyatın 

tüccardan alınan masraflarının 

yüzde 60 ı hükiımetimiz yüzde 
40 nı da İran hükümeti almakta
dır. Hükümetımız şimdi İran şe
hirkrinden başlamak üzere bü
tün nakliyatı kendi vesaitile yap j 
mak buna mukabil bütün nakliye ı 

ücretlerini a·mak isteğini maddi 
bir teklif•c bulunmak ve iki hü
kümet arasında müzakereler baş
lamıştır. Bu suretle bütün İran 
transit eşyası Trabzondan geçe
cek ve lımanın inşası da temin 
edilmiş olacaktır. 

Serbest Döviz 
Amerika ile Tica

retimiz Durdu 
Amerika ile serbest dövız esa-

sı üzerinde olan ticaret.imiz dur
muştur. Bwıa sebep, Amerıkalı
ların memleketimize gönderdik
leri malların bedellerini alama
malarıdır. Bu yüzden Amerikan 
müessese eri mal göndernıemeğe 
başlamışlardır. Bu sebepten ta
kas esasına göre yeni bir anlaş
na yapılacaktır. Bunun içın Ti- 1 
caret Vekaleti tetkikler yapmak
tadır. Yak.nda müzakere· ere b~ \ 
!anacaktır. -~AARI F 

kenderu., flaarif T eşkilAtı 
İskenderunda Maarif Vekaleti 

tarafından çok geniş hır •e k!l.ıit 

kurulacakt:r. Köy lüle re anad.li 
öğretm~k ıçin Öğretmen gönde -
rilecektir. 

Mektep [efterleri Pahalı 
Maanr Vekaleti mektep def -

terlerinde ihtikar yapıldığı hak
kında Ticaret Vekıiletine malü
mat vermiış•i. Bu meselenin tah
kik edilm~sır.e memur o!an İstan
bul TJcaret müJürlüğü kağı• pa
halılığı y .. zi.ıı .en, mt'ktep dd- ' 
terlerinde ~uzde 20 nisbetindc bir 
yükseli~ plduğu nr·ticesine var
n1ıştır. 

---<>Oo----

Ü NÜVE R S l T E 

ikmal "1ıtıhanları 
Huk•1k ve İktısat Fakültele 

rinde birinci ve ikinci sınır ik . 
mal imtihanlarına bugün, son 
sınıf imtihanlarına da ayın do
kuz veyahut onunda başlanacak
tır. 

!adı: 

- Mesela çiftliği kiraya vere
mez miyiz? Yani civardaki müş
temilatı ile beraber köşkü de -
mek istiyorum. Biz bağın ele -
ğindeki küçük köşklerden biri
ne geçeriz, aldığı.mız kirayı doğ
ruca biri)cmiş borcun faizine ve
ririz. Mamulden elde ettiğimiz 

parayı da yine evin masrafına 

karşı l ık tutarız. Böylelikle bir 
müddet işi idare eder, hem yeni
den borçlanmaktan kurtulmu'§, 
hem de çiftliğin büsbütün elden 
gitmesine meydan vermemış olu
ruz. Allah büyüktür, kimbilır bu 
zamana kadar belki elimize bir 
yerden toplu bir para geçer, borç 
lanmtzın hepsini birden öder, ma
lımızı rehinden kurtarırız . Bana 
kalsa en miıkul çare bu. Am:ra 
sen ne dersin bilemem. 

Galip hır sigara yaktı. Kibriti 
çakan ellerinin titreyişinden. du
daklar•nın kendine has bir ifade 
ile büzülüşten Peyman kocası -
nın için için köpürdüğünü hisse
diyordu. Genç adam sigarasın -
dan bir iki nefes çektinden son
ra lüzumundan fazla sakin sesle: 

• 
lstanhulun 
Kurtuluş 
Yıl dönümü 

Büyük Bir Merasim 
Programı Hazırlandı 

1.tanb•rlun kurtuluş gününe 
tesaduf eden onumüzdeki cuma 
günu kurtuluş bayramı müna -
sebctile parlak merasını yapıla -
caktıı-. Bugüne ait merasını proğ
ramı İstanbul Komutanlığı ile 
İstanbul Belediyesi tarafından 
müşterd.en hazırlanmıştır. 

Prog.-arna göre şebnmizdeki 

kıt'a:ar, mektepler, esnaf teşek
külleri cuma günü saat dokuz 
buçukta Sultanahmet meydanın
da toplanmı:ş olacaklard;r. 
Merasıme İstanbul Komutanı

nın kıt'aları teftişi ile başlana -
caktır. Tertiş bittikten sonra me
rasim alayı köprü, Şişhane, Ga
latasaı-ay yolu i"e Taksime vara
caktır. Taksimde kıt'alar, mek -
tepler ve esnaf teşekkülleri Valı 
ve İstanbul Komutanının önün -
den geçitresmi yapacak ve mü -
teakit·cr yerlerini alacaktır. Tak
sim iıo'dcsine muhtelif te~ekkül
ler tar~fından getirilen çelenkler 
konduktan sor.ra hatipler İstan -
bulun kurluluşuna ait nutuklar 
söyliyecdc, ayni gece ordu şcre
fıne İotanbul Belediye>i tarafın
dan Perapalasta bir ziyafet ve
rılecektir. 

---00000---

t:. KON OM I 

1 icarat Vekili Bugün 
Geliyor 

Bır iki aydanberi Londra ve 
Paris1e bulunan Ticaret Veka
letı müsteşarı Halit Nazmi Kiş
mir bugün Avrupadan şehrimi
ze gelecektir. 

Halıt Nazmi Kişmır, Loııdra 

d• Ti.ırkiye - lngıltere t~aret an
laşması hakkında müzakerelere 
memur edilmi.)i, bu müzakerele
rin her iki memleket arasındaki 
ticari münasebetlerin artmasına 
taalluk eden kısımları muvaffa
kıyetie ikmal edilmİilir. 

Bugünkü Toplantı 
iktısat müdüri~·eti bugün deri 

fabnkatörlerıni bir toplantıya 

<Uvet e.mi~t.r. Bu top,aııtıda ~y
nc;.m. el vaıiye dolayısiJe nere
lerden ham der getirilecrği me
selesi müzakere edilecektır. 

ihracat 'JaziAeti 
Son günlerin ihracat vaziyeti 

hakkında, elde ettiğimiz mallı -
matı aşağıya yazıyoruz; 

İtalyaya yumurta ıhracatı de
vam etmektedir. Fındık ihraca
tı da, Macaristan, Çekya, İtalya
ya yapılmaktadır. İtalya fındık 
ihraç eden bir memleket olduğu 
halde, yine bizden fındık almak 
tadır. 

- Herhalde, dedi sizin tabiri
nizce prati.k olmak, işini bil.rnek 
buna derler değil mi 1 

- Kuzum Galıp ne olur. he
mencecik öfkelenme. Biraz iti
dal ile düşünsen söylediklerimin 
makul olduğunu sen de teslim 
edeceksin. 

Genç adam bu sefer parladı: 
- Alla için çok makul bir tek

liC. İçinde doğup büyüdüğüm 
yeri kiraya vereceğim, kendim 
bahçemde çalışan adamlarım gi
bi bağın eteğindeki kulübeler -
den birine tıkılıp yan gelip otu
racağım. Hayır Peymao, ben bu 
kadar saçma şey yapamam. Ya 
şere[imle mütenasip bir şekilde 
burada otururum, yahut ta pılı

yı pırtıyı toplar, buradan büsbü
tün çıkar giderim. Bu senin de
diğim yapmak için kendımdc hiç 
bir mecburiyet görmüyorum. 

- Tabil görmüyorsun, çünkü 
görmek istemiyorsun. Fakat ar
tık kend,mizi aldatmaktan vaz
geçip hakikati olduğu gibi kabul 
etmemizin sırası geldi de geçti 
bile. 
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Zıt Cereyanlar, Politi 
kalar, Bitaraflar 

B .. ilnUn ye7a itinde buhlllduiu -
muz yılın bitaraf devletler ve millet
ler ıcln en mühim, bayati m.ese-ıest, 

('arpı,aıı ve mücad<"leye filt•n iştirak 

etmeleri kuvvetle muJıtemel ı:ıd Po

litikalar ve harekeUer kal"!fı!nnda mu
vazeneyi t.emfnf' muvaCak olarak har 
M kar.,mamak hareketini df'nm et
tirmek, idame-ye muvaffak ol1"9akhr. 

Dfonilebllir ki, insanların. fertlerin 
hayatında. olduğu gibi, devlellerin va
ziyetlerinde dahi sakınllması arayri 
kabH safhalar önünde cereyana ka ... 
ınlmaktan kurtulamamak vü:ıi.la. .. 
rlle, hallerile ka~ıla.tılabiUr. Bizce 
bu öz veya lddla, mutlak bir esa!ı 
ihtiva edemez, daha ziyade vr her 
türlü ahvalinde, harr-ki.tında düren
diş, basiretkir insanların, gü_nün bi

rinde bir ihmal. l'tis, curur, l::ttetl 
nefli, boyun eimrmek, muvşzeunl&
Jik ve etrafile dWf;ünememedlk fibi 
hallerinden, defan saiklerle- muk.M
derata. taht olmak clbl i.ni veyanh1 
kararlarında bir kaide teşkil edebi -
lir. 

Bu sahrları 7azmaktan mak~adı

auz. Lehlstandakl harl>ln neticesinde 
husule relen araıl taksimatının, te
celli eden siyasi ve &Skeri vaziyetin 
Ucaatile, cenubu şarki ve cenubi 
Avrupadaki bitaraf devJetlerin kar ... 
şıları..ıa bellttn •orlnlardır. Bu 
kiciik devletler, eaene tekrarb7alım 
ki, dün olduğu l"i1ll bul'iin de ara.1.ı .. 
n:nda mütecanis Ye müttehit kelime
leclnln tam ye 111-at'i minisına ieva • 
fıık ••-k bir birlik buule ır•tln • 
memlşterdlr. Bitaraf bu kücük dev-
1.tlenlen mesela Macarlalaa, Bul&'&· 
ri!taıı hiil<lımetlerl ,ara.ııe ve ırki 

arzulara ti.bl "~ meclôp olarak, <"1-
~tm ve beklenen topJulafun Ye blrll
iln husulüne ba~Une kıdar mlnl ol· 
mt1$1ar, birer enre1 teff:il etmekte .. 
dlrler. 

Cenubu .._rki ve ee.nubi A.vnapa • 
daki devtetlerln hallerU", devı• e .. 
4en bitaraflık vızlyetlerlJe, ayrı Ye 
7_1d istlkamt-tlttdf'lt muharip ra.-. 
aevlellerfnin. demokrasi cereyanı, 

inıriltere Ye FranM.nm menafii, fa ... 
t1unln ve İtaJ:ranın anuları, aızll .. 
min ve panjenn:uıfımin thtlratlırt. 

mifril .. ~ aJiamln cere:ranlarile 
ı.msu 'Yl••llil bU1ii.k siyui kav -
vtol ve 1nevtrudlyet lefekk1i.Jlert, ayrı, 
ayn t:eplıelenlen aliJuutar oluyorlar, 
clt-vam eden hırıt ba ali.karı faıla • 
Iaştırm". me•kir bllaraf klçillt deY• 
letlerl, munu-ne sJya11e-tlerlnde "911: 
ur, haUI m•ttik •e mtlhbn Mf'M• 

leler, vaılreller l~lndo bırakaııtlır. 

N'e olacak. ne 7apda.calll. ne 711t • 

mıh, neler J'&Ptl&bllir ki, bu z.ad ce ... 
reyan1ar içinde ,,.e ıruıDtla bu&ii• 
.. ,.ıe. böyle, yann MlkJ de daha faz
la lan•a kanıl ... lacalı t.hllkolerden, 
ıotınabı ırayrl kabil rlbl prilnebik
eek hall~rden ve h.Wlwlerden aakt11ı· 
lablbln! 

Yukarıda il& k&1ıle1ledltlmh rlbl, 
imklrunılıklar k•"-1Rn4a bulullldu.
Pna SÖJliyenteylL Be.r badlrNea ve 
fıriınaclan 1nnma.k, mahfuı lc.alm&lr: 
lmkiuıları dalına buluıuıblllr. imUıa
ıttlık, hlo bir uman kal'lyell lf&do 
«'demtt. lli.ı;lerin ve hlMl7at& •aya .. 
nan dü..ti_~fertn, kararların IR bu 
bahiste h~blr aretıe 10rl Joklar, 

O ha.ide nf' 7&~mal11 Bu. ba•~e 
Wtanrlar lcln lnuvaıtoneU harellletlo 
ye .. ,..~tin devamı lm.lllin1arı neltr
•ea ibarettir! 

B• suallerin cevaplannt, butiinkii 
,., ve mahbl alllanda dofli, ı.o.ı<a 

bir defada Vf'rmefe eaı..-catıı. 
HA."\IİT NUU UIMAK 

Harbiye Çocuk Bahçesi 
Harbiyede yapılacak çocuk 

bahçesinin kanalizasyon tesisatı 

ile su cereyanlarına karşı alına
cak tedbirler hazırlanmaktadır. 

1 

SORUYORUZ! 

Su İdaresinden 
Soruyoruz 

BeJ'eilunda Firu.ı.aiada oturan 
adresi idare.mi&d.e mevcu.t bir o
ku,.ucıu:uu.ı yaaı)'or: 

•- S• idatts.I her ntden~ bi
zim sok ata ı;u. bonsu •ötle•tror. 
Boru. bl:.ı:lm eYe %0 metre kadar u
nktaa l'"fiY•r. B• ıe ~ '"lrelik 
yol için p~tn olarak bizden yüz 
liradan laıı:la. para istiyorlar. ıraı. t 
bulll a11 bizim aokaia. in.~ safda, ! 
solda birçok evler de terkos ~uyu . 
alacak, Fakat pefin paraya kl.nue 
yanasmadıtı i~in ya kova elimiz
de terkos uyundan su taşıyoruz, 
Yahut ta sakalara mulıtae oluyo-
ruz. 

Su idare inin vazite 1 para ka.· 
zanmak mıdır, yokc;a halka :rardım 
etmek midir'." ı.utff'n :KOru}·oruı. 

SUtununuzda n~retmr-nJıl ri!'a e
llerim.• 

:"le~retU,tlmi:ı bu ~ikayttin dof
ru olup olmadıtını Sular İdarf'~in- ı 
den 

L Soruyoruz ! J -- -----
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Amerıkan Filosunun 
Havai' de Tahaşşüdü 
Heyecan Uyandırdı 

japonga Bütün Kııvvetini 
• 

Çin işine Tahsis Etmiş 
Tollle, ! (A.A.) - Banl'de ıelıb 

ajır Jı:nvulrft:• "Ye etn •est..7er .. 
okn miirelıü11 bir AmeriUn flle&a • 
aan labaftilt etmelıte eldııiu lıaberl 
bunda be7eean a:raadırm.qtır. 

Buicre neaareUnin söaeiilü~ bu 

busu ta yapbiı be7anatta JaHn tlo
•aıunasınıu Amerikan donaamasın -

dan hl(blr kor•usu ohnadıtını siy

ltmişür. 

Maamali siya.si ınuhafll şu mütale
adadır Jı.:I, b• zamanlarda Amerikan 
donanmasınUI bareltUeri llunaJ edil
•emelidir. b..ui.J"le ki ba hanll:ttltr 
Fr&JUM ve inailb dem.anmalarının 
hart>kttlerlııe tesadul eylemekif'dir. 

AJni mellalUde, Amerlkaca aı .. an 
A~th hareket Japonyanln bitaraflık 

IİY&5ttlnf' karşı cayri clostant ltir •a
-e•et teliilı:kl ed1Ji7or. 

Tokle, 1 (A.A. )- Bqnlıil Aiıe 

aJIJerİll bir loplantdmt1a aô7Ie•ifi 
•tokta baliiakii •iitM •iiılkflita 

raime1t Ja-Htı7anın başlııea ı.ecJeflnin 
Çin llıtllifmı tasl17e •-lı n yeni 
•lr tarlı Aayaıa lı......ıı eJd1ıiaaD 

lıaydetmlf ve deınlftlr lıl: 
Bütlin Jtavvetıerlmb bu işe lalılls 

eclllmelidlF. Japon kıtaatmın Ça.nııea 

eivanndakl 7enf mwvalfakQoeUe.rt ve 
tqelılıtil elınelne olan merıı...ı Çin 
ltökümeti, Japonyanın Plinlannı ta
•lllıalı etlireeeilnl iimlt ettlrmelıte -
dlr. 

Başvekil, en CÜ< işin Çu Kay Şelı 
bertaraf edtıdlkten ve J"eni hükiimel 
t«ekküJ eyledikten sonra ba$1ıya -
caiını tebarlb. dllrmit ve bu itin 
JapoQa Maneüo we Çin arumda it 
•irili! il• tmnlyet ve ıalhan temini 
olduiıınu söyl•mlşilr. 

HarlC':i vadyet hakkında da beya -
natta bulunan Başve•U, Japonyaaı:n 
h••Hr.i nlyeUerlnt d8'Jnanıı. llisleri 
a.tapalyJe anlamak ıı.te:mben deY -
Jetlere karşı icap eden tedbirlerin a
luı.acaiıru lılldirmlştlr. 

Amerika Yeni Leh 
Hükumetini Tanıyor 
Amerikanın Varşova Sefiri Pa
riste Vazifesine Devam Edecek 

Vaşinton, 2 (A.A.) - Havas: 
Amerika hükümeti Paris'te teşek
kül eden ;,:eni Polonya hüküme

tinc kanunu esasi bakımından 

Varşova hükU.metinin halefi na
zariyle bakmaktadır. Bu itibarla 

bu hükumeti yeniden tanımağa 

lüzum o)madığı diplomatik mah
fillerde söylenmektedir. 

Amerika'nın Varşova sefiri 
Biddle Paris'tl!lti yeni Polonya 
hükümeti nezdinde Amerika'yı 
temsil etmeğe devam edecektir. 

Diğer ciheUen Hariciye Nazırı 
Hulil dün Pol'Onya'nm Vaşing -
ton sefiri .taufından tevdi edıilen 

notayı aldığını bildirmiştir. Na-
21r bu suretle Polonya hüküme-

F ranko Cezalı 
Bahriyelileri 

Affetti 

tini tanıdığını göstermiştir. 
Faris hükümetince teşkili der

piş edilen yeııi Çek hükümetinin 
kurulması işi bu hüJ<iımetin A
merika tarafından--tanınması gi
bi nazik bir meseleyi ortaya çı
karmaktadır. 

Beneş'in istifasının kanunu e
sasiye uygun olduğu fallı.at Çek
yanın Almanya tarafından yutu
luş tarzının halihazırdaki Prağ 

hükümeünin kanunu esasi bakı
mından meşrutiyeti hakkında 

bazı tefsirlere yol açabileceği 

diplomatik mahlillerde söylen
mektedir. Amerika hükümetinin 
yeni Çek hükümetine karşı tarzı 
hareketine dair henüz hiçbir ka
rar ittihaz edi lmemiştir. 

' 

........................ .. 
l ANKARA HABERLERİ i 
ı ...................... ..ı 
Çocuk Esirgeme 

Bir 
Aylık Yardımı 

Madr.id. 2 <.A.A.) - Ge~eraı ·Kurumunun 
Franko rıun bır kararnamesı, Nas 

Dikilide 
Zelzele 
Oluyor 

NaziJli'de Yağan Dolu 
Büyük Tahribat Yapb 

hmlr, Z (A.A.) - Diin lllı- Dl
kiUde ıiddetlJ ve kasa l>lr zelule claJla 

elmaflur. 
Anadolaann al.,iı maliimata nua

ran enelkl ı-ön NazllU ve JCaracua 
lasaları •utlDda.nda Karapınar, A
alsalMıd ... A1laia clfWit kilylerllıe 

flddetll dola ;,aiımt ve tlllırlben 1 lıbl 
tJiaiim .... ..,. iam•Meft mahYeimlıf 

n dnr lıö7lerln -alı ve ,,_ 
lllalınıl.lerlnde elıemmiJelll Jıuant 

J'&PllU:Şhr. Sel, Nuilll"Dia kenar --
lıallelerlnde •lrlı~ ..ııı evi yılıJıut 

Ye lalr incir depon.na Slllar doJ.arü 
!flndül malısulii lıarap etmiştir. Sel
ler Sara;,ki7, Sanlılıoyaealı, Na.ını, 

üp. ara.onda tren ;yollarını da ltıos -
m...W. Ba 71bden tren "Ye Otora7 
servislerinde tealıhiirler ,,...ahi -
•llfhtr. 

---<lOOOO---

Belçika Kabinesi 
Bugün 3 Kararname 

Kabul Edecek 
llrilısel, Z (A.A. )- İlıldad Nna

relia.ID 7an..a •aaırlar •WhlniD taa
Yibbııe ~ :renJ ll&ramame1l arude
eefl blldirllmektedlıo. B• karırname
ler. 

1 - Hükiımet memurlarına t1Jccar
Jarm kulla.ndıkluı fi.atları ber u llea
trol etmek balı::Ju verilmesine, 

! - H•rkese tlearet etmelı halılıı -
am Yeril.memealne, 

3 - l!eııebilerln llılıııadi faaliyet -
lerlnin tahdkl edilmesine dairdir. 

lliitimeUn ticari miinasebe&terl 
arttırmak ca.:reslle İspan7aya lktı -
ndl bir heyet l'öndueceii teeyyüt et
-ııteclir. 

İmllin r;öriildiıiü talldlrde ablulıa 
ilola7•Ue ihraç edlleıal7en Aı. .. 
endüılrl islihsaliılı 1erine Be\~lka en
diinrisl ikame edilecekttr. 

Feci Bir Tren Kazası 
Buenoı;.,Aires -Arjantin- 2, (A. 

A.) - Cordoba'dan bildirildiği
ne göre, iki trenin çarpışması 

ne1ıicesinde 7 kişi ölmüş, 60 kişi 
yaralanmıştw. 

Adisababa - Danka
vi Yolu 

Addis-abeba, 2 (A.A.) - Addis
abeba ile Şap .denizinin Assabe 
limanı araısında DankaV'i'de ik
mal edil~ olan muntazam irti
bat servisi başhmuştır. , ~ 
Alman - Macar 
!Ticaret Müzakeresi 

Budapeşte, 2 (A.A.) - Al
manya ile Macaristan arasın
da tediye ve tica.ret mübade

leleri hakkımla ü<; gündenberi 

cereyan etmekte olan müza

kereler muvaffakıyetle neti-

yonalio;t..erin zaierindenberi aır 

keri nıall'kemeler tarafından 6 
ayı gt'\nıı> en hapis cezalarına 

mahküm edilmiş olan ve dahili 
harpten evvel mahkemelerde bir 

ili~igi bu1unmr ·an bütün bahri
yelilerin affını natık bulunmak
tadır. 

Ankara, 2 (A.A.) - Bir Eylül celenmiştir. 
939 dan 30 Eylül akşamına kadar Al h • t· · · Olod' . man ey e ı reısı ıns 
Çocuk Esırgeme Kurumu Genel ' .. 

bugun Berlın'e hareket etMerkeı.ıne müracaat eden 624 
k ı ·kı ·kı , miştir. 

tedavi ve 421 yavrunun da dışleri \. • ..,_...,..._.._...,..., ____ ,....,,...~. 

İKDAlll 

ıl~eml 
Bir Patırdı, Bir 

Kütürdü ! 
Ve arkasından da: 

- Bir vaveyladır koptu! 

Diyeceksiniz değil mi? İyi am-
ma biz şimdi burada hokkabaz 
oynatmıyacağız, bir hakikatten 
bahsedeceğiz. Evet, dehşetli bir 
patırtı ve tumturaklı bir kütür
tü ... Arkasından da dört başı 

mamur yataktan sıçrayış! 

Düşünün bir kere, yorgunsu
nuz, bitlıinsiniz. hastasınız, lo
husasınız, akşamdan beri ağrı
lardan, sızılardan dolayı yatağın 
içinde, lihavle çekerek kıvran
maktan, dört dönmekten ananız 
ağlamış ve nihayet türlü ilaçlar· 
dan, ınilliçlardan, pansımanlar

dan sonra, sabaha karşı zoraki 
gözünüzü larpıp biraz uykuya 
dalabilmjşsiniz, dalabilmişsiniz 1 
amma, tam bu aralık o dediğim 
dehşetli patırtı ve tumturaklı kü- 1 
türtü de kopmuş! İşte, seyredin 

1
ı 

siz o zaman o canım vaziveti, o 
tadından yenmez manzaravı: 1 

Paldır da küldür .. küldür de 
paldır .. tangır da tungur .. zangır 
da zungur ... 

- Ne oluyor? 

Diyeceksiniz. Ne olacak. saba
hın beşinde çöp arabaları geçi
yor. 

Ben ki istanbulun en tenha, 
en sessiz bir yerinde oturduğum 
için bundan bir kaç ay öncesine 
kadar böyle şey !er bilmez. bu 
gibi patırtı ve kütürtüleri. ne gc· 
ce yarısı, ne sabaha karşı kulak
Janm duymazdı. Fakat bir kaç 
a'' var ki, bizim o tenha ve ses
siz semtte de, sabaha karşı: 

Bir patırtı, bir kütürtü! 

dür başladı. Biliyorum, soltakla
nn erkenden, yani herkes soka
ğa fır lamadan temizlenmes; ge
rektir ve arabaların bu p~tırtı, 

kütürtülerine hemen bir çare 
bulmak ta güçtür. Yalnız. te

menni ve dua edelim ki, upuzun 
yılların mjrası olan bu demir 
tekerlekli, hantal arabalar, za
manla değişsin ve fstanbulun 
şu. sabaha karşı kopan dehşetli 
patırtı ve tumturaklı kütürtüsü 
ortadan kalksın! 

OSlllAN CEMAL KAYGILI 

Metaksasın 
Beyanatı 

Lüks Eşyaya Niçin 
Resimler Konmuş ? 

Atina, Z (A.A.) - LlllLa °'ya üze
rine resim konulm04 olması hakkıuda 
~yautıa bulunan &~•tllU Metallsas 
e•W:rnasy•n•I bahran sebebiyle .to -
iaa fnkali.df' ihtiya('lan 11.a.rşıJamalr: 

liure )'alnız zencln suıılluı alikacl&r 
ıtdettll ltau tedblrle.r almdaitaJ ye re.
simler kenaldaiunu tebariiz ettirmiş
tir. EnWrnas1onaJ piyasada e:t:ra fl
atlanıu.n fırlam.uı üz.erine feJk&li.de 
llar •~•Jn edenlerden de. husu.si bir 
r~slın allnacaiuu bUdi.rmlşür. Ba.şye.-
11.U, 1'0Jarı11 kuançlarının bir il.ıs -
aıaın hUkömete intikal ebnesinln 

••in bir ıte7 o1duiunu, hullümetln 
falkir "ınıflar hakkında rahim bir su
rtUe llardl:et tttlttni sOylemi4, hu
lkilllettn tYVtli. zırn~Jırrden yardım 

MWmit olmasının doirulujunu ka:r -
detmiş:. ve fırvkalidf" kazançlarla hie 
kimaala isüfadf" eclem.fyttıriinl ta<il
rita eylemiş:Ur. 

General Franko'nun ayni affı 
umıımıyi sivillere de ıe~mil ede

c~gi sö.)enmektedir. 

çocu po ı ını e muayene ve 

1 tedavi edilmıştir. 20 çocuğa 144 ============================= 

--00<>--

So \ı yet Ordularının 
Manevraları 

Mosko,a, 2 (A.A.) - Bu senekı 
sonbahar manevraları, merkezi 
Kabarovska'da bu.unan Uzak 
Şark ikincı ordu harekdt mınta

kasında yapılmıştır. Bıitün sı -
nıflara mensup kıtaat bu manev
ralara iştırak eylemiştir. 

--oOo---

Romanya n ı n Yeni 
Elçilikleri 

Bükreş, 2 (A.A.) - Resmi ga
zetede metni n~redilen bir ka
rarname mucibince Bratislava'da 

bir Romanya elçiliği ve Dublin'
de bir Romanya konsoloshanesi 
ihdas edilecektir. 

lira 70 kuruş nakdi yardımda bu
lunmuş, 2027 çocuk , .• anası ku
rumun çocuk sarayındaki sıcak 
banyosunda ban) o almış çok ço
cuklu bir aileye erzak verilm~
tir. Bunlardan başka her gün 
2522 süt yaVTUSuna kurumun süt 
damlasından 1485 kilo çocuk sü

tü tevz, ed.lmiş ve okulların 
açılmasıla 61 çocuğa mektep ki
tapları, ka em. silgi, cetvel, boya 
ve önlük verilerek okumaları 
hususu temin edilmiş ve okul ki
tapları tevziatına devam edil
mekte bulunularak Çocuk Esir
geme Kurumu bir ayda yardım 

yaptığı çocuk sayısı 5676 ya baliğ 
olmuştur. 

Sinemada Yangın 
Dliıı ctte saat 22.5 ta Slrkttide 

Kemal Bey sinf'masında filmin tutuş. 

1 
mas-ından yanpn çılnıuş:tl1'. Vaklinde 
ır•lltell ilfain alql sii...,_1İfliir. 

YENİ TÜREl'IEN BAZI 

GARİP TEBİKLElt 

Bb.im f'D fok merak 
tibirJer şunlarchr: 

••1aelmilel siyasi 1nehalll», 
«Filan mebafil», «.Bf'ynelmltel as-
keri Juşahitler» •• Filin yerde•t 
Si7a. i mU,ahltler». 

Biitü:n bu ti birler, nihayet hirer 
basma kalıp, mini.sız sözdf'n b~

ka bir şey deiildir. İşln c:' ip ta-
rafı, son zımanJarda butün d1J117a 
ajanlarının sık sık kullanmaj'a a-
lı.şhklart bu tiblrlerde, biz, bti"t'I-

yet ~klamak L&tlyen bir m&üe cô-
ruyoruı. Efer, Utrl1·e doiru bir 
fikir ve kanaat sürülmek 1 te-nlyer-
sa, bu fikrin a ıl sahibi bulona11 

utın veya nıöf' tnln hık.iki hö
viyetlni açık~a söylemek İt'IP ırt
IDH mi! .. 

Biz, bu tolbirlerin ne ifade cttlk-
1erl mefhumlara, ne de onların fl
kirlerlnf' arUk inanmıyoruz. Ciuı

kü, ayat ıBeynelmlleJ askeri m8-

nvirlent harp lJ.a.şJamadan evvel. 
Polonyaıun en. aa bt!ş, altı ay mu

ltavemıtl edttellJf'rbıi !töylememı.

lt'r mh·di! .• 

POl.ONl'Al'I SIEVENLEJl 

N-~~~~ ÇOKJ\fl'Ş!. 

Di.-a.n ,airl Baki'nin beyti. her 
:tama• i('in kıymeU.ni muhafaza. e
diyor; •Kadrini sen.k'I musallıida 
bilip ey Bald:t, •Durup ti bafhya

lar :riran sal saf:t ŞiJndi de, zavallı 
PoJonyanın iyilikleri, l'Üzelltklerl, 
kuvvet, kudreti, insanhtı, nıedenJ .. 
Yf"ti bulun dunyada kitaplar, ı-aze
teler, rad.Yttlar. konferanslar balln
dr. n~an da tanlar l'fbl, söyleniyor. 
yıızıhJor, onu takdir edenler ne 
('OJlmıl.14'!' •• 

Füat. za,·aJh Polenya, acı ....Un
lf'ri•dır tell batına idi .• Der uman, 
dalma ,u hakikat hlldnt oluor: 
İnu.ıun, ailltUerin kadrilli iUdük
ten SOlll'a bllb'erJar. 

Ye.ltsa, sen, öl.mü,J'edur .. 

• ŞtKKÜ AHMET 

Günün Mevzuları: 

Bugünkü Siyasi 
Buhranın Tarihi 

f'Jasyonal Sosyalizm Nasıl Doğdu 
iktidar Mevkiine Nasıl Geçti ? . 

Komünizm ile nasyonal sos· 
yalizm ve bu iki akideyi temsil 
eden siyasi kuvvetler ve teşek
küller, nazizmin iktidar mevkii
ni ve hikimjyeti 1934 te fi;Jen i
daresine geçimıesindenberi ara
larındaki mücadeleyi ve husu
meti fazlalaşan ve şiddetlenen 
bir safhaya sevkeylemiş)er, dün
ya umumi efkarına ve demokra· 
si kütlesine, bu akideyi temsil 
ve müdafaa eden büyük siyasi 
teşekküllere heyecanlı mübare
zelerini dikkat ve aliıka ile takip 
ettirmişler, açık veya gizli ta
raftarlar ka:ıanmı,,ıar. 6istema
tik ve şiddptJj mücadelelerinde, 
sinir harplerinde nakavt olma
mışlardı. 

Nasyonal sosyalizmi Yer -
say muahedesi doğurmu ~tu. 

1914-1918 harbi. sabık Osmanlı 

İmparatorluğunun im?a!adığı 

Sevr muahedesini doğurmuş, 

Türk milli mücadrlesi, Atatürk· 
İsmet İnönü'nün büyük, dahiya
ne v~ maharetle kumandaları, 

Türk askerinin ve Türk milleti
nin kahramanlığı neticesi. za
ferle. muvaffakiyetle bitirilmi!;, 
muzaffer kumandan General İs
met İnönü. Lo:ıan'da. bu sphrin 
ismine izafe edilen, Türki:ve'nln 
milli hudutlarını ve istik 1iUini 
tanıtan. cihan devletlerine ka
bul ve tasdik eltiren muahedeyi 
imzalamıştı. 

Atatürk - İsmet İnönü. milli 
misak ile tayin edilen, Lozan'da 
kabul olunan Türk milli h""ıı~
ları içinde, Türk milletini müte
rakki ve muasır milletler dere<"e
sine getiren inkı18pJarı icra ve 
tatbik ile me5gul oldu '•r. Türk 
milletine, çliğer milletlerin dost
luklarını, sempatilerini tcmın 

eylediler. 

l dikte ettiren İngiltere ve Fran
sa aleyhine idi. 

Ren işgali, harp tazminatının 
ve borçlarının ilgası, askeri ya
sakların, kayıtların ref'i ve red
di, Avusturya'nın ilhakı, Çekos
lovakyanın işgali, Avrupada 
Alman çokluğu ve azlığile mes
kün arazinin istenmesi, Alman 
müstemlekelerinin geri verilme
si talepleri Sovyet Rusya'nın de
ğil, İngiltere ve Fransanın aley
hine hareketlerdi. 

Silahlanan nazi Almanya. bi
riktirdiği silahları, bu istcdikle· 
rıni almıya, icabmda zorla ve 
harple elde etmek için İngiltPre 
ve Fransa aleyhine hazırlanı· 

yordu. Sovyet Rusya'dan istedi
ğı arazi hakikat halde yoktu. 
Ukrayna'ya doğru genişlemek 

pliinı Nazi Almanya'sına daha 
ziyade, kendi~ini ~arkta müca
deleye sevketmek istiyen İngil
tere'den ' e sonra Fransa da tas
ni ediliyor, nazizme genişleme, 
işgal \'e istiJa yollan gösterili
yordu. Halbuki Alman nasyonal 
sosyalizminin. si:va8İ mücadele 
\'e husumet hedefi İngiltere ve 
Fransa idi. 

1932 temmuzunda yapılan Ray
hştag intihabatında ,230 me
busluk kazanan nasyonal sosya
lizm. ayni senenin birinci teşri
nindeki intihabatta gerilemişti, 

mebus sayıları .190, oldu. Son
raki lntihaplarda yine ilerlediler 
ve nihayet müt,.veffa Mareşal 

Hindenburg Cümhurreisi iken, 
Hitler'in ve nas.vonal sosyalizm
in iktidar mevkiini isgal eyleme
sine muvafakat göstermek mec
buri~·etinde kaldı. 

Nasyonal sosyalizm, yirmi beş 
esasta hulasa \•e tesbit eylediği 

' umdelerile, yalnız İngiltere ve 
Fransa'nın değil. diğer ırkların, 

milletlerin, küçük memleketle
rin, demokrasinin infialini, hu· 
sumetini kendisine celbcdiyor, 
siyasi faaliyetinde hayat sahala

rı istediğini ilan suretile, yakın
nında ve uzağında bulunan kü
çük milletlerin. demokrat büvük 
devletler safında toplanmasına 

sebep oluyordu. Bu gibi yanlış 
ve hatalı hareketler, nasyonal 
sosyalist Almanya karşısında, 

irili. ufaklı diğer milletlerin ve 
hükümetlerin. müdafaa gayesi
le mukavemet cephesinde bir-
le:melerine ve anlaşmalarına 

başlıca >aik ve amil olmuştu. 
Nasyonal sosyalist Almanyası, 

İngiltere ve Fransa'dan Umumi 
Harp'ten sonra uğradığını söy
ledi~i haksızlıkların ref'ini iste
mekle kalmıyor. kü~ük devletle
rin arazisinde dahi ihtirasları. iır 
tiliı ve tecavüz arzuları bulun-

.!IAYFA - 3 

Dünkü Söz 
Bugünkü İş 

Alman Df'Ylet Reio;;i. Başvtlllli. 
kinıharbl7eJ l?mamiye Relli va.ıi 
lerini uzunde top[Q'an AdoU Htlt 
lk\ldar mevktine eıkmadan evvtl 
retliit Meln Kampf - Ka,·ram. 
mindekl kitabını iki aUnd1Jr <İkda 
aütunlannda okuyornnn_ 

BIOer ve 7 arkad~r nu:yotuıl 
11llst fırkumı ll:aru-. Alman am 
partisi ile birleşirken kitabını ort 
koymu ve: 

- ~le bur;iuıkti, 7annlıl pror;ra 
mıs. • .ı.ı.ı.u. 

Bitlerin Alman mllletlno nber 
letılil bu kitapta, İncillere 11• iyi 
einmell, Fransa ile dost olmak J" 
l'tld_iftni siyJQır ve ark nauriy 
sini m8dafaa ederek 7ahudllue d 
ınanlıtını resmen gösteriyor ve rtJ 
dütma.nı olarak ta Sonet reJlminl 
Je alıyordu. 

Filvalı;l Bitler ikUda.r mevkiine « 
dili uman 7lnt: Meio Kamp!" 
blF lıolim tbllt feda edemly.cei: 
tekrarladı. Her vev·,, He bunu söy 
lecll. Nihayet .. Baınm ... Mtln Kamp 
satır satır okW"ken poUCJkanın vır 
litlkacılıiın carip ieuUUerlni «ör 
menı~k mümkUn defildir. 

Bu kitaptaki t~sla.rla, yani dön 
'buS"ün arasındaki mo•a1e eyi yapa 
ken yannm ne oluaj1nı sormakt 
insan kendisini alunryor. 1t~"-•m 

poUUkada mentaatlerl &'özonunde t 
tarak ~u ve-ya bu işi yapmayı doğ 

bulanlar vardır, 
Fakat a:rnJ şahsın 11Har4.'a muda 

faa etttfi prrn~ipinden bfrdtnbi 
dônerek sli:rpriz Japması k1i.sik 
UıibcıJann anıamadı,tı Ye lı:avrıya 

machtı bir düriurdur. 'E'..&asen bu s 
bepWn dU.nya U;lt'rilf' ali.kadar ola 
eski ve 1eni JM)litillacllar blribJri 
anla..umıyorlar '!a .. 

ZEKİ C"DIA 

duğunu muhtelif vesilelerle tek 
rarlıyordu. 

Fa izm ve bu akidenın banis 
Sinyor Musolini, 1 eylül 1939 d 
şımdiki harbin ilanına kadar. 
nazizmin ve Hıtlerin yolunda 
nunla birlikte yürüdü. Kücü 
milletlerin endişelerini iazlalaş 
tırdı. 

Lehistanm akibeti, şarki \'e 
cenubu şarki Avrupa hudutları
nın değiştirilmesi. nazızmin \'e· 
ya Hitlerizmin evvelki ihtirasla
rını. lı.ı..i.la yollarını değ. tinnesi 

ne. keyfiyeti açık~a ilan eyl~me 
sine sebep oldu. Bu viikıa. kü
çük milletlerdeki endişeyi hafif
letti, azalttı ve yalnızca tedbir
li, mıiteyakkız bir halde bulun
mıya sevkeyledi. 
Faşizm veya M usolini, nazizm 

ve Hitler gibi, küçük milletlere 
karşı istila arzularını resmen i
lan eylemedi, fakat harbe işti· 

rak etmemekle, küçük milletle
re karşı aldığı siyasi ve askeri 
hareketlerde deği ildik tedbirle
rile, bu milletleri ve devletleri 
imdilik müsterih eylemiş, tat

min etmiş oldu. 

Şu suretle bugünkü dava. si
yasi ve askeri mücadele. doğru
dan doğruya garpteki büyük 
devletlere. demokrasinin siyasi, 
askeri, iktısadi hakimiyeti. nü
fuzu, kuvveti aleyhine mücade
le safhasına intikal etmiş oldu 
ve tehlike, küçük devletlETin sa
fından, başka bir saftıaya geçti. 

HAMİT NURİ IRMAK 

Umumi Harp, yalnız Alman
yada nasyonal sosyalizmi doğur
mamış, 1917 deki Rusya içtimai 
inkıJabının devamı, dünya mil
letlerine ve hükumetlerine içti
mai, iktısadi, siyasi ve hayati bir 
takım meseleler çıkarmış. Umu
mi Harbin galiplerinden olrluğu 
hald~. herbln verdiği tecrübel<>
rin tesirile iktısadi. sınai işlerin
de, gümrük hudutlarında hod
gamlaşan milletlerin tatbik ey
lediği usuller neticesi, İtalvada 1 

sefalet çoğalmış. sosyalizm. kuv- · 
vet ve nüfuzunu arttırmıştı. Bu
nun neticeleri, İtalyada dahi fa
şizmin zuhuruna sebep olmuştu. 
Şu suretle 1914 . 1918 harbinden 
sonra, milli mücadeleyi muvaf -
fakiyetle bitiren , istiklalini le· 
min eden Türkiye, dünya millet
leri ara~ında, mutmain ve müs
terih olarak kendi dahili inkı

lapları, ilerlemek işleri ve ham
lelerile uğraşmış. fikir cereyan
ları. akideleri peşinde ko§mıya
rak, diğer milletleri endişe ve 
huzursuzluk i~inde bırakmamış, 
sulhün ve müsalemetin, huzur 
ve süklınetin devamına ve mu· 
hafazasına pişvahk etmiş. hiz
metlerde bulunmıva çalışmı tır. 

SelArılk F'-1.a.rı 

.. 
Komünizm. nazizm ve faşizm, 

bu akideleri siyasi, içtimai. iktı
sadi siyasetlerine ve te kilatla
rına esas yapan alakadar devlet
ler. ·aymak mücadelesine şid

detle devam eylemişler, demok
rasi. bu üç akide ile ve siyasi 
mümessillerile açık veYa gizli 
tarzda çarpışmıya başlamıştı. 

Ferdi \"e şahsi mülki ·eti. ser
mayeyi devletleştiren ve tanı
mıvan komünizme ka~ı. bu e
saslan tanıtan nazizm \"e faşizm 
ile. demokrasinin birleşme tema
yülleri. hareketleri görüldü. De
mokrat İngiltere ve Fransa. An
tikomintern pakt ile Sovyet Rus
ya \•eya komünizm aleyhine bir
leşen nazi Almanyaya, faşiı; İ
talyaya müzaherette, yardımda 
bulundular. 

Halbuki, nasyonal sosyalizmin 
kuruluşu programı, gayesi. sov
yet Rusya aleyhine değil, Ver
say muahedesi, bu muahedeyi 1 

I . Şehir haberlerimiz ara..,ında tafsilihnı vırrdiiimiz . elinlk Faarınd.ald 

1 

Turk pavyonu büyük bir rafbet (cormektedlr. YukarıdU:i resimde "\'u
nan Prop.ı,ıanda Na-ıın Ye Selintk t:mumi ValisJnl pav1on .. •z enuodr 
••ri,.oruı. 

-----·------ -
•U'. u - P Y uıçtum, Niha,.-et in-

insan, bir hıy,·a~ı naı°ıkhr. 
DUtD8:ralı kolfuJdAr kapışılma.ktad;,., M~'; -..~el\ te loı .! Ve Dl.im.aralı JcoJtukJar Jr lo 

Filme ,,..,,., Ol•r•k : FOK ea p ,-«eler ırın blleU r a ıamıoltır, 
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'' 
in~ume 

KAVGAM '' Ya.zarı: 

HiTLER 1 Alman Devlet Reisi : AD OL F 
Tefrika: 3 

''Ya Benden Olursun 
Ya Kafanı Kırarım,, 

O bicarelere göre millet kapi
ta!.;,tlerın ~cadiydi; vatan burju
v l J" ~ "~.: Jl amelenın istismar 
ed ııi.gı ~erdi, kanunlar Prol~ 
tery.ı~. cımek için yapılmıştı. 

, 1 k tep· er esır ve bu esirlere 
Jıukmedec<:k mahir insanlar y~ 
tı~tırıy<>rdu. Din kırkılmak için 
)·ara t ,m ş olanları hayvarılaştı -
r \ or, ah.dk ınsanları koyun sü
rusiı halıne ı.okuyordu. 

B") kötü fkırler yapanlarla 
her g.oı dürıist bir vatanper-
vc~ n ,uılaimasına imkan yoktu. 

On .ırın sözlerine mukabele et
ır.e ı ıd:m, :momak işime gelmi
yonlu. Bunun üzerine Marksist 
p pagard.ısı yapan kitapları, 

broşürleri, gazeteleri, mecmuala
ı okı.;maga baş adım. 

~·zun sı.ırmedı. mücadeleye gi
r 1t :n. Artık aramızda şiddetli 

munak<!'jalar oluyordu. Noktai 
naz..tr aı·ını çi.iriıtüyordum. Ni -
hayet karşımda aciz kaldılar ve 
bütün acız kuvvetler gibi işi zor
balığa döklU:er. Beni tehdit et
tiler:. 

- Ya işini terkedip gidersin, 
yahut seni yapı iskelesinin üs
tünaen a~ağı atarız. 

Haıl< küt.esinin ruhu bir kadın 
ruhuna benzer. Kadınlar hük -
mettıkleri erkeği değil, hükmü 
altına gırdikleri erkeği ~everler. 

Halk siliıhsız fikirden, hürriyet
teu lıa':'l& ml1saml:ılhti.da.u hO? 

lanmaz. 
Marksistlerin fabrikalarda a-' 

tölye erde, kalabalık yerlerde, 
tezahürat sırasında hüküm sür
diırdükleri zorbalığa ancak zor
balıkla mukabele etmek gerek
tir. 

İhtili'ı.:ci Marksist sendikaları
nın cemiyet için müthış bir i~ 
laket teşkil ettiğini kavramıştım. 
Vıyanada amele sendikalarının 

birinin dövizi vardı: 
Ya benden olursun, ya kafa

nı kırarım» 

Marksizme gelince, ekonomi 
bah,slerinde bile sahtedir. Bir 
takım boş sözlerden, manasız 

cümlelerden, anlaşılmaz nazari
yeleı·den ibarettir. 

Ancak münevverlerin tereddi 
ettığı şüphelerin sefahat alem
lerınde geçer akçe4ir. Bazı cahil 
muhi•lerde de inananlar oluyor, 
çünkü halkın büyük bir kısmı 

antıyamadığı, kavrayamadı~ı 
JCY !erin yüksek ve salim pren 
sıpl<'ı viduguna inanır. 
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Bu zehiri saçmak kimlerin işi

r.c \' .ırar? Bu egoizma ve kin dok
tnııın yaymak insaniyeti öldür -
nwk JcmC'ktir, bunu kim yapabi
lır? 

Gıııu düşündüm ve buldum. 
Bunu yapanlar Yahudilerdi. 

Vıı·anadan gelmeden önce ya
hudı nedir, yahudi düşmanlığı 
nt'dır bilmezdim. Linz de gördü
güm Yahudık>rin Avrupalıdan 

farkları yoktur. Filvaki onların 

samimiyetinden hiçbir zaman 
ho !anmamakla beraber, onları 

dınleri ayrı Alman tasavvur e
derdım. 

Vıyanada iki yiız bin Yahudi 
bulunduğu halde ilk zamanlar 
ırkımın düşmanı olduklarını an
lıyamamıştım. Yahudi dü~manlı
gı yapan gazetelerin kötü \'e baya 
ğı ne~riyatını, medeni bir mille
tın n;4iri efkarı olan matbuata 
yakı~tıramıyordum. 

Ben ancak •Neue Freie hesse• 
' • Viener Tagblat• gibi ağır baş-

lı gazeteler okurdum. onlar, en 
şiddetli münakaşalarda bile ter

biyeli konuşurlardı. Ağız boz -
mazi ardı . 

rator Fransua Jozeften hürmet
kar bir dil ile bahsediyorlar, ha
kiki Alman İmparatoru 2 inci 
Güiyonna'dan ise dudak bükü -
yorlardı. Ben.imse 2 inci Güiyonna 
karşı büyük hürmetim vardı. O
na hayrandım. 

İkinci kusurları daha büyüktü. 
Fransaya, Fransız kültürüne kar
şı sempati beslıyorlardı. Bu aff~ 
dilmez bir zaaftı. Kudretli Al -
man ahlakıyatını, göz kamaştı

ran sathi bir yabancı kültüre de 
ğişmek kadar münasebetsiz ve 
manasız şey olamazdı. Kaç kere 
gazeteyi elinden fırlatıp atmıştı. 

Halk gazetesi Volksblatt ta 
büyük gazetelerin edebi ifadesı 
ve üslubu yoktu; fakat hiç de -
ğilse Fransız taraftarlığı etmi -
yordu. Ancak bu gazetede Ya
hudi düşmanıydı. Bunun için 
bu gazeteyi de sevmiyordum. 

Bir gün şehrin göbeğinde do
laşırken yanımdan garip bir a
dam geçti. Saçları siyah bukleli 
idi, üstünde uzun bir entari var
dı. Şöyle bir baktım, ilk hatırı
ma gelen sual şu oldu: 

Acaba Yahudi mi!.. 
Yahudiler bu kıyarette 
rnazlardı!. .. • 

Linzde 
dolaş -

Adama dikkatli bakmağa baş
ladım. Yüzünün çizgil~jni, göz
lerinin ifadesini inceliyordum ve 
düşünüyordum: 

·Bu Yrthudi, fa-kııt Alrnan .ma.1'l· 

O günden sonra ankete başla
dım ve şu neticeye vardım: 

- Viyanadaki Yahudiler, ay
rı din taşıyan Almanlar değildi. 
Viyana Yahudileri yabancı bir 
millet'\~ gayri Almandı. 

Yahudilerin maddi ve manevi 
temizlikleri, ahlakları hakkında 
söyleneoek çok söz vardı. Onlar 
sadece su için insanlar değildi. 
Bu yüzlerinden belli oluyordu. 
Kaç kere aralarında bulunduğum 
zaman ağızlarının içki kokusun
dan tiksindim. Pejmürde gezen 
bu adamların hiçbirinde kahra
man tavrı yoktu. Pislikleri de 
yalnız vücut pis 1 iğinden ibaret 
değ_ildi. Bu pisliğin yanında ah
lak kötülükleri de tebarüz edi
yordu. 

Edebiyat ve san'at bahsinde 
gayri ahlaki bir neşriyat yapıl· 
dığı zaman buna hiç değilse bir 
Yahudi karışmış olurdu: Cemiye
ti zehirliyen bu abselerden biri 
deşıldiği zaman içinden muhak
kak bir yahudı çıkardı. 

Muzaffer hükmü vermeden ön
ce çok düşündüm. Edebıyat, san
at ve tiyatro aleminin onda do
kuzu yahudi idi ve bu muharrir
lerin. ediplerin her nevi neşriya
tı bence süprüntü ve gayri ahla
ki idi. Buna mukabil Yahudiler 
Viyana nüfıu;unun yı.izde biri bı
le değildı. 

Zaruri hüküm verdim· Yahu
diler halkı zehirliyorlardı. 

Bu hakıkatı kavradıktan sonra 
matbuat gözümde küçü1dli. Bü
tün yazılarda sahte bir üslup 
sezdim. Yürütülen fikir samiml 

degildı. Muharrirlerı yahudi idı. 

Hürriyet taraftarı imiş gibi 

görünen bu gazetller işlerine ge

len meseleler hakkında ne~riyat 

yapıyorlar, işlerine gclmiyenl'er 

hakkında tek kelime yazmıyor -

!ar, ancak Fransız eserlerini met

hediyorlar, 2 inci Güıyonu fıroat 

dı.iştuk~e ığnelıyorlar tcfrikala

tında, hikayelennde karilerin 

yalnız şehvani hıslerin 1 gıdıklı

yorlardı. Bütün bunlar Alman 

ruhunu tezebzübe ugratmak için 

,5-
• 
lstanbulun En Büyük 

Kütüphanesi 
YUSUF KA:ttİL (Ayvalık) 

İKDA!\I 

Askerlik 

3 - 1*İNCİTEŞR.İN 1931 

ATATÜRK'ÜN 
SON GÜNLERi 

- İstanbu1un en büyük kütüpha -

nesi hancisidir'!' 
- lJm,umt kütüphane soruyorsann: 

Beyaı1t kutiiphıınesldlr. Hususi ki
tap satan kitap evlerinden bahsedl -
yo~nız onlar da muhteliftir. 

Rahmi Yağız Bugünkü Harpte Yazan 

Ateş Kudreti Fazla Halk Türk Ordusunu 
Tefrika: 4~_J 

RIDVAN D. D. (İstanbul) 
1 - 1'-Iubendl~ olmak :lein hangi 

tahsili bitirmek li.ztmdll'. 
- Evveli liseyi, sonra mühe-ndis 

mektebini. 
2 - Askeri Ttbbiyeye ne zaman sl

rllir'! 

Fransız Topçusunun Üstünlüğü 
Hangi Sebeplerden ileri Geliyor ? 

Şiddetle Alkışladı 
- Liseyi bitiren herkes müsabaka 

lmtlhanına dahil olmak şartile aske
ri Tıbbiyeye clrebllir. 

3 - Radyo idaresinin posU. kutu ... 
suna bir mektup yazdını. Cevap ve
rilmemesinin sebebi nedir! 

-Bir kere daha mektup yaunantZ 
dofru olur. 

AHMET NURİ (İh. aniye) 
- Gazeteler ne zamana kadar böy .. 

le az yapraklı ~ıkacak~ 
- Kiiıt buhranı halledllinciye ka

dar. ötrendlflmlze göre hmil lr.iitt 
fabrikası gaı:etecilerin k&iıt ihtiya -
cını temin edecekmiş. O takdirde eski 
ruıellikl.e raz:eteterimizi cöreceksl ... 
niz. 

B. YÜKSEL 
- Ücretle 9alı$&n mücadele n•e

murları yeni barem kanunundan is .. 
tifade edecek mi! 

- Yeni barem kanununda. ücretli 
memurlar hakkında. ka1dlar vardır. 
Bu kayıtlara. dahil olanlar i Ufa.de e
decektir. 

N. OKRAN (Laleli) 
1 - Elmas, yakut, ınrlanU, zü.m -

rüt l'ibi madenlerden en kıymetlisi 
ha.nılsidlr? 

ı - Hemen hepsi de ayni kıymet
tedir. Buyüklüğune , iyi işlenmesine, 
cöre kıymetleri artar eksilir. 

2 - Romanları en çok tercüme e
dilen romancımız: hanrisidir? 

2 - Romanları yabancı dillere ter
ciıme edilmioı muharfririmiz pek az -
dır. Bunların da eserleri defil belki 
bir eseri tercüme edilmiştir. 

HOLANTSE BANK
ÜNI N. V. 

Mezkür Bankanın 1938/939 senesi 
hissedarlar umumi heyetinin bu ayın 
18 inde Amsterdam'da toplanacagını 
haber aldık. Senelik rapor, işlerin ye
niden inkişafına m8ıni olan ve bütün 
9Cl"IO G.v•m eden 3"iyll31 gerginlij<e 

rağmen memnuniyet verici neticeler 
elde edildığıni &östermcktedir. 

Biri Veneı:uella'da Maracaibo'da ve 
digeri de Rotterdam'da olmak ti.Zere 
iki Yeni şube açmıştır ki bu da iş ve 
münasebetlerin büyümesine saik ol
muştur. 

Bilançonun yektinunun 78.000.000, 
-Florinden 89.000.000- Florine yük
selmesi, Bankanuı inkişar ettiğini 

göstermektedir. 
Banka Umwn Mudurlüııti -ııeçen 

sene olduğu Cibi- bu sene de tro 8 
temettü tevzi edilmesini teklif ede -
cektir ki bu suretle hissedarlara -Ban
kanın %5 inci yıldönümü münasebe -
tile geçen Mart ayında 'llı 2 nisbetin
de fevkalAde tev:ziat yapılmış olduğu
na göre- cem'an % 8 temettü temin 
edilmiş olacakhr. 
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YAZAN 

~~-E_m_e_k_li_G~e_n_e_ra_l~K_em~a_l_K_o~ç_e_r~---1' 

Fransız ordusunun son sistem toplanndan btrt 

Adetçe tefevvuk, manevra 
kabiliyeti; sevk ve idare kud -
reti, şüphesiz bir muharebenin 
kazanılmasında tesiri haizdir. 
Fakat bugünkü harplerde bu un· 
surlara bir de ateş üstünlüğü i· 
lave etmek lazımgelir. 
Ateş üstünlüğünü temin işi, 

doğrudan doğruya topçuya ve 
makineli silil.hlara terettüp eder. 

Muharebede kat'i neticenin a
lınacağı yerde üstün kuvvetler• 
le üstün ateşler icrası \abiye
nin esasını teşkil eder. Manevra 
kabiliyeti, ihtiyaca göre ve bas
kın vaziyetlerini karşılamak ü
zere kat'! netice yerine kuvvet· 
lerin tavcihini mümkün kı'lar. 
Manevra kabiliyeti gibi a!oes te
fevvuku da kuvvet zaafın; gi
derebilir. 

Silah sayısınca ve evsafınca 
tefevvuk ta ayni maksada götü
rür. Adedi tefevvuk, manevra 
kabiliyeti, talim ve terbiyede ta
kaddüm ve silahın evsafınca üs
tünlük; '""'.ün bunlar; hep ateş 

tefevvükuna yaramalıdır. 

İki muharip orduda, bugünkü 
vaziyete göre, adedi tefevvukun 
mühim rolü yoktur. İki taraf ta 
sığındıkları yuvalardan kuvvet 
almaktadırlar. Bu sığınakların 
metanet derecesi gibi bir tarafın 
ateşindeki üstünlük te alınacak 
neticede müessirdir. Fransız or
dusunda ateş üstünlüğünü kabul 
etmek için bir çok sebepler var· 
dır: 

a) Fransız topçusu Büyük Har-\ 
bin silindirini yaşatan bir kud· 
rettir. Bu ordunun Büyük Harp· 
teki silahı dahi hala kıymetin
den çok şeyler kaybetmiş değil
dir. Harp sonu, topçuya büyük 
menzil temin etmiştir. Top çapı 
ki tahrip ifade eder- değişmemiş 

gibidir. Mermi tesirindeki farkı 
çapla telafi etmek kabildir. Si
per muharebeleri, Büyük Har -
bin hemen bütün ağır silahları
nın kullanılmasına imkan verir. 
Fransada bu silahlar, istikbalin 

(Arkası 1 inci sa7fada) 

Türk vatanını her cihetten geniş 
bir kalkınma zemin ve mevzuile 
muvaffakıyete götürmesi ilk 
sebebi teşkil eder. İkincisi, bu 
şenliklerin Ebedi Şefimizle idrak 
edilen Cümhuriyet bayramları -
nın sonuncusu oluşudur. Üçüncü
sü de bugün Milli Şefimiz bü -
yük İnönünün reisliğinde bulu
nan ve dünyanın en buhranlı za
manları yaşanırken refah ve sa
adetim, emniyet ve istiklalini her 
zaman ve her şeye karşı koruya
cak sağlık ve sağlamlığının inki -
şaf ederek ilerliyen Cümhuriye
tin delikanlı çağına varışı, 15 ni 
dolduruşudur. 

İşte, ikinci sebep, o zaman 
malum olmamakla beraber - Bu 
sebepler 15 inci yıldönümünün 

memleketin her tarafında emsal
siz şenlikler, büyük bayram eğ
lenceleri ve görülmemiş merasim
le kutlulanmasını intaç ediyor
du. 

İstanbul, bir hafta evvelinden 
bu mes'ut yıldönümünü kutlula
mağa hazırlanıyordu... O gece 
şehrin bir nur damlası hafini 
alması için en küçük evden en 
büyük müessese ve dairelere ka
dar hemen her tarafta israf edi
len ışık tesisatı yapılmıştı. Be
lediyenin hazırlattığı zafer tak
ları azametleri ve ışıktan süs -
lerle göz oyalayan birer manza
ra gösteriyorlardı. 29 İlkteşrin 
Pazartesi, mes'ut yıldönümünün, 
en büyük bayramımızın kutlula
ma merasimi başladı. 

Ankarada ordunun yaptığı res
migeçide devlet erkanı, vekiller, 
saylavlar. komutanlar iştirak et
mişler, çok güzel ve çok munta
zam bir geçişle saatlerce alkış
lanan ordu sefirlerle ecnebi at~ 
şelerin takdir ve hayranlıklarını 
celbetmiştl. 

Başvekil, geçit resmi başla -
madan Ebedl Şefin bizzat dikte 
ettirerek kendisine verdiği me
sajı okudu ... Mesaj, on binlerce 
seyircinin etrafını sardığı mera
sim meydanından yükselen: 

- Yaşa Atatürk! 
- Varol büyük koruyucu, kur-

tarıcı! 

Sesleri ile aralana aralana ni
hayet bulduktan sonra kıt'ala -
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SALAHADDiN 
IPINAR 

IMUALLAI 
SADİ 

•• 
BEYOGLUNDA 
( Eski Ambasadör ) 

j 

G BirincUe rin Per embe akşamından itibaren büyiik prorram 
ve görülmemit yeniliklerle ac;acafımıı: salonumuzda ::;ayın halkı

mıza sahne "'e mlli;iki inkilıi.bı &"Östermekle bahtiyar olacaiız Mtm .. 

leketiıı kıyıuetll sa11'atkirı Bayan I\IUALLA hem fantazi, hem ta
rihi sahnrlcr" iştirak edecektir. Kıymetli bestekar SALARATTİN 
Ptl'ıtAR dahi sahnemizi tezyin edecekUr. (ltem alaturka Jıctn aıa

frau"a, hem tarihi sahnclrr: 1 -Tarihi musiki tabto\u, 2 - Fası1 

z he.reli, 3 - Il' ALLA ve KEMANİ ADİ 4 - RO ELL Or· 
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rın geçit resmi başladı. 
Ankara, kurulduğu günden~ 

ri şahit olduğu büyük bir resmi
geçit seyretti. Türk ordusunun 
yiğit erleri, motörlü kıt'alar, 

zırhlı otomobil. tank ve tayyare 
dafi topları birliklerinden mürek
kep modern kıt'alar halle tara -
fından şiddetle alkışlandı. Mera
sim geçişi, teferrüatile beraber 
2,5 saat sürdü .. Ankara gece do
natıldı. Müteaddit fener alayları 
tezahürat])a caddelerde dolaştı

lar. 
İstanbulda da 29 illcteşrin gü

nü fevkaliide merasim yapılmış, 
muazzam bir resmigeçitle resmi 
törene nihayet verilmiş, şehirde
ki bayram umumi eğlence'erle 

tes'ide başlanmıştı. 
25 teşrinievvelden itibaren 

hastalığın normal seyre girmesi
le umuml vaziyeti devam et
mekle beraber yine hususi mcş· 
galelerinden geri kalmıyan Ata
türk'ün sıhhi vaziyeti avni ~e

kilde devam ediyordu. Maama
fih Ebedi Şef bu vaziyette iken 
orduya bir mesaj yazmış, bir de 
1 teşrinisani 938 salı günü i~ti

ma devresine girecek Millet 
Meclisi için de senelik nutku ha
zırlatmıştı. Her iki yazı da Eb~ 
dl Şefin Dikte ettirmesile umu
mi Katip Hasan Rıza tarafından 
meydana getirilmişti. 

29 illcteşrin sabahı saat 9 da 
uyanan Ebedi Şef kendi daire
sinde ve yatağında istirahat edi
yordu. Atatürk'ün mutaii neşeli 
görünmek gayreti de aşikar SU· 

rette belli oluyordu. Ebedi Şef 
hususi berberi Mehmet tarafın
dan tuvaleti yapıldıktan sonra 
müdavi hekimlerin vizite saati 
dolayısile huzura çıkmalarına 

müsaade etti. 
Hekimler mutad sabah vizite· 

sini yaptılar. Atatürk kendileri
ne iltifatta bulundu. Hekimler 
ayni zamanda Ebed! Şefin bay· 
ramını da tebrik ettiler. 

Üstün hassasiyetle mütehassis 
bulunan Ebed! Şef bu tebriklere 
de iltifatla karşılık verdi. Fakat 
bayram şenliklerinde böylece 
yatakta kalmak, istirahat vazi
yetinde bulunmaktan mütevellit 
bir üzüntünün ifadesi de Ebedi 
Şefin açık alnındaki çizgilerde 
manalanmıştı. Atatürk, duyduğu 
üzüntüyü belli ettirmiyecek şe
kilde bu mevzu etrafında he· 
kimlerle görüştü. Muayene neti
cesile alakadar oldu. Vaziyette 
değişiklik yoktu ... Hekimler mu
ayeneden sonra Ata'nın huzu· 
rundan çıktılar. 

Ebedl Şef istirahat ederken 

dairenin geniş camlarından ak· 

seden bir ses nazarı dikkatini 

celbetti. Bu ses; Cümhuriyet 

bayramı merasimine iştirak et

mek üzere Çengellcöyündeıı va

purla İstanbul'a geçen Kuleli 

talebelerinin bandosundan geli

yordu. 
Atatürk bu sese kulak verdiği 

halde sordu: 
- Nedir bu? 
Sarayın önüne gelen vapur, 

düdük çalıyor, bando zafer mar· 
şını vuruyor, Kuleli talebeleri 
Ebedi Şef'in sarayı önünden 
geçtikleri için: 

- Yaşa Atatürk! 
Diye sesleniyorlardı.. 

Ebedi Şef'in soruşuna berber 

Mehmet cevap verdi: 
- Kuleli mektebi talebeleri 

paşam. Vapurla gidiyorlar .. Me· 
rasime iştirak edecekler! 

Ebedi Şef sesini çıkarmıyordu. 
Bu cevaptan sonra ağır ağır ha
reket ederek hususi hizmetkar· 
larının yardımilc yatağından 

bo 
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Avakathğa yeni baş1amışhm. İlk 
ıünlercle olclukça sıkmCı çekiyo.rdam. 
Saiclan soldan müşteri balmak çok 
urdu. Maamafi Jımhanem mikem -
meleli. Bele oturdafum .h&IUD .kapı

nnclakl kristal levham halilraten ıöz
Jeri al)3'orclu. 

Gençlik ve işsbJJk ltlr anya celln
ee ne olar! 

Tabii qlı .. Her ıiin Jeni bir katlına 

randenı nrbor, r~ Taklte kMl&r o
aunla elleniyor erteııi rün de aınm 
baJali ile vakit ceeidyordum. 

Bir ıün yine bÖJ'le tam miılisile 
pinilı:liyorclum. Blrilenblre kapı a~ı
dı. :İhtiyar bir at i<'erlYe rJrdJ. 

- Avukat BaJ tJııalnb defo aJ 
elenelim?. 

- Evet.. 
- Bir lşimis düştü ele .• 
Demen doiraldum. Biçare ibüya -

nn hali harap .. Sarıyerdeki yalmmda 
otaran lı:iracılar ne aylık veriyor, ne 
de çıkıyormuş. Adameağ12 bunu ya
na yalı:da 5Öyliiyor. 

- Şunu evden atın.. ne isterseniz 
vereceğim, diyordu. 

Bir taraftan JJJdyarın lıali, diğer 

taraftan yazıhaneye düşen bir m~
teri ınfaUle derhal faali1ete reçtim. 
l:riesf ıiin kiraeıya •iddetıi bir ınek
hıp yudını. 

- 24 saat ı.arfanda haneyi tahliye 
etmez veya celip benimle görüŞDle:ı
senh. .. ü~t tarafı malüm .. kara kapb 
kitapta ne kadar lipt ursa 10-

clnD. 
hı rün, diri rün mektuptan bir 

•ttiee 'ıkmaymea, ikinei bir mektu1t 
daha yolladım. Bu birindden daha 
•iddetliydi. Yine bir hafta kadar 1'~k.: 
1eclim .. ses yok. 

Nihayet blr &iin bir kadm yazıha· 
neme reldl. Fakat o da ev sabfbbtdeıa 
•iliye& ediyordu. 

- Ayhkları verirken kaç dda ri
u ettik. Vahnın bir çok taranan a -
luyor •• Tamire ınuhtM! taraflar• var •• 
Dedik anlatamadlk. Nihayet biz ta -
mirleri ev sahibinin hesabına Japtır
dık. Şimdi ev sahibi bunu tanımadıiı 
için bizden ayhk istiyor. Biz bak ye
meyiz. Tamir ettirdJiflnlz ~erleri ge
lip ıörünüı. Kaç karuş takdir ederse
niz o lradar parayı ayhia mah!rup e
delim. Bu i• bitsin .. Vallahi her ciin 
dırclırdan blkhll usandık. 

Ertesi rün yalıya rlttim. İhtiyar 
••cim beni karplaclı. Tamir edilen 
yerleri birer birer cöstermeie başla-

••· Alt kattaki yerleri rörüp not et -
ilm. Üst kat sofaya çıkınca aşafldan 
Jainnet(inin sesi yüllselcli: 

- Hammelencli, Fatma Hanım ,rel
dl. Sizi çaflnyor. 

- Peldtl.. 'kızım ıreliyoru:m" sen o
nu icerlye al •• dedi. Sonra bana: 

- İşte, şu ec1acfa, 'u odada tamir 
Tar. Kapılar ~Ildır. Kimse de yok
tur. Siz bakınn. Ben ,1mı11 ıeliyo -
nDll-

Ben bir kapıyı a(hm. Urak bir •
ela.. Tamir edilen yerler ı-özüküyor. 
Not ettim. İkinel oclayı ~r a(mas... 
Az bbm d6'iiP baytlualltun. Bir 
yatak odası •• Gilıel ve cenç iki kadın 
5abahhk ile oturuyorlar .. Ortada bir 
masa- Maııanın üstü meze ile donan
mıo:. A('ık şişeler .. Ndi"ö ve baş dön
diirÜ<'Ü kadın koku<>onu koklar kok
lamaz ıözlerlm karardı .. adeta sen -
dekdlm. 

Gerh e ('t'kilmek is1edbıı. Fakat 
ıeM kadınlar hafif birer ı:ıilık ko
pardıkt.m "C)nra benim llorlrtuğumu 
anlad1klan için olal"ak k~k yanı
ma reldiler. 

- Avukatsınız raliba .. İşte şura
ları !amir ettirdik, diye bir taraftan 
odanm tavanını ı~riyorlar bir ta-

- Çünkü bu kız, miralayın kı
?.1dır da ondan ... Zaten Rikardo 
mıralayla bozuştuktan sonra ye
ğenı Rişar'ı gidip M:s Meri ile 
görüşmekten menetti .. Bütün iş
lerde ondan sonra bozuldu ya! Bu 
uğursuz evde ne olduysa hep on
<.! an sonra oldu. Hatta size söyli
yeyim mi'? Ben bu eve artık te
kinsfa diyeceg.m. Çünkü hey -
keller bile delirdi, heykeller bi
le canlandı. 

- Yahu, bana şu o kadar ismi 
geçen heykelleri hır kere göster
sen! Doğrusu memnun o~urdum. 

İhtıyar metrdotel, sanki kızmış 
gibı başını çevirdi: . . . 

YAZAN: Baki Çelebioğlu 
raftan da claha fazla. kanupyorlardı. 

Bt>n ciddiyeti bozmamak için: 

- Evet.. Evet.. dlyip bir an evvel 
oradan fırlamak istiyordum. Fallat 
kadınlar: 

- Yook olmaz.. dediler. Bir kadeh 
kiDb. 

- Bir kadeh daha ... 
- Bu da benim hatırım için .. 
Derilen artık llenclimden ge('fun. 

Be• ne idim? Kadmlar kbncli? Tamir 
nerede idi? İhtiyar kadın nerede? 
Bep!'lini unutmuşlum. Bu aralık ıü -
sel kadm kollarmı boynııma ath ve: 

- Hasancığım .. dedl.. ,;en beni 
tanıma:r.sm.. ben ü, yıldır snıip için 
çıldmyorum. Sen benim için her şey
sin. Hayatımı, nıbumn senin yolun
da mahvettim. Kocamdan aynldım. 

O söylerken ben büsbütün afalla -
mışhm. Xlhayd ~enin avukat oldo
fana anladım. O ;htiyar adamı cön
derdim. O lyllill yapmak istiyen bir 
zattır. Yoksa bq/ev ~nim .. Babam
dan kaldı .. Kirarı falan değilinp.. 
Kadın nihayet hüngür hiingür al:

lıyarak ayaiıma kapandı: 

- BayaCun, istikbalim .. HeJ' şeyim 
sensinM. Seninle ebediyen 1~1aea.
i1m .. Sen belki beni sevmezsin, fakat 
ben :wnin yanmda bir köle ıfbi, bi:r 
köpek ribl hinnet edeee,flm.. bende~ 
ayrdma .• 

Bira:z da sarho!ilok, müteessir o) -
cl11m. Bunun ~refine bir kadeh .. bir 
:kadeh daha, derken.. Bir arahlr. ka
pı aÇ1ldı~ İçeriye &'İren ihtiyar kadın 
Fatma Hanımı da beraber reıi.rdi. 

Bir ihtiyar ü~ cenç kadm.. Birisi 
sev«ilim .. İ('ılll •. İctlkçe a(!ıldık .. Açıl
dık('a n~elendik. Nihaypt aevgilim 
Jtemanı aldı. Dlier kadınlar şa.rlu 

söyledi. Bir aralık Fatma Ranmı aya
ia kalkarak çiftetelli oynadı.. Arka· 
smdan bir daha .. Bir daha .. 

Kenc1imf' ıeldifim zaman ııerin se
rin bir sabah rüı:cir1 yüzümü okşu
yordu. Şö1le .ıo;raldum. Etrafıma 

bakımı. Sarıyer sırtlarında bir koca
yemiş aiacının alhnda perişan 'Yaııi

yriiı- yatıyordum. Hemen ceplerinıJ 

muayt>ne ettim .. Nr: eanta .. Ne del -
ter- Ne cüzdan •• Ne para ~ntam.. 

Her şey calınm1'h. 
Koşarak lı:arakola cltüm. Vaziyeti 

anlattım. Evi ıartı etb:rken ~.-u.

birdt>nbire köpürdü: 
- YÜ7. defa söylf'dik bu kaıtağ'a.. 

Kaç defa kapattık evini .. Birader ora
sı batakhanedir, batakhane .. Ne ya
palun lı:i vezirler geliyor., K~ı da 
onlara &'Üvenbor. 
Ak~m yauhırneye ridlnee bir 

mektup buldum. 
- Sevıilim. Diiu akısamkl h.-i.dise

den çok müteessirim. Sizi hakikaten 
~•il seviyorum amma.. ne yapayım, 

me11lek mecburiyeti. Evvela iş sonra 
aşk .. Sisin de bu prensipten a.yrıJma
manaı tavsiye ederim .. 

Çöken Binanm Tahkikatı 
Ta'htakalede Rızapaşa yokuşun

da yaptırdığı binada çimentoouz 
harç kullanmasından dolayı mez
kUr binanın çökmesine sebebi
yet verdiği iddiasile hakkında tah 
kikata geçilen Moi.ı. dün müd
deiumumilikçe sorguya çekil -
mi.ştir. Diğer taraftan tahlilha -
neye gönderilen harçların nümu
neye uygun olmadığı da anla~ıl

mıştır. Bu sebeple inşaat sahibi 
muhakemeye verılerek tecziye 
olunacakbr. 

Zabıta Romanı : 49 
- Hakikaten bu heykeller ara 

sıra canlanırlar mı? Diye sordu. 
- Ne bileyim! Ben artık bu ta-

rafa hıç uğl amıyorum. Hele bir 
tanesi var ki, boyuna yer değiş

tirir, durur. Galate adlı bir hey
kel! Kaç defa bu heykeli yerini 
değiştirmiş gördüm. Hatta evin 
içinde kimsecikler yokken bile ... 
Doğruldu ve birdenbire dedi 

ki: 

- Eğer sız de bir müddet bu 
evde oturmuş olsaydınız. bu hey

keller hakkında dediklerimi ya
bana atmazdınız. Eğer görımek is

tiyorsanız, evvela, şu soldakı deh
lizin kapısını açınız. Ondan son-

iKDAM 3-BiRiNO 

• 
Hala insan Eti Yiyen 

Size Bir Koc• 
Giresun Kara.denizin İkram Etmek İst 

SOLDA.ı."I SAGA: 
1 - Haksız. 

2 - Bir kaza merkezi - EdeTal. 
3 - Haylaz. 
4 - Elki bir harf lemi - Deniz, 
5 - İlk harf B ohana bir sem' (so-

nu yok). 
G - İstirahat. 
7 - En iyi kürk. 
8 - Mahkeme kararı - İp, 
9 - Bir lı:asaba - Sert. 
ıe - Teni - Afrillada ~ı.ur bir 

nehir 
Yl.JKARIDAN AŞAGI: 

1 - Baks1:ı. 

2 - Kasa merlletl - Aletler. 
3 - Bayla:z. 
C - Bfr harf - DenJ1. 
5 - İllr harf B olursa bir ııemt (so-

nu olmıyacak). 
6 - İstirahat. 
'1 - En kıymetli kiirlr. 
8 - Mahkeme karan - İp. 
9 - Bir kasaba - Ser1. 

10 - &lall - Afrilı:ada bir nehir. 

§AGLI" 
Çocukla. a Hint Yağı 

Nasıl Verilmeli 
Çocuk bakımından: Süt eocukları

na &'iinde büyücek bir çay kaşığı, ma
ma. Ye oyun çocuklarına bir lıompos
ıo .kaşıiı, mektep çocalı.larına bir çor
ba ka!Şığı verilmelidir. Bintyai'ı yarı
yarıya Srup dö man ile karışhrıhr
sa. alınması daha kolay olur. Ayni 
mıkdar verııır. Hlntyağı çocuklar için 
en tehlikesiz bir imel ilieıclır. Baiır
sakları sedelemes. 

[~] 
Mahalle Pazarları 

Ne Oldu? 
Be:roilunda Firvzaiada Mustafa 

D~mlr yaın1or: 

•- G"çen sene bu zamanlar İstan
bulun muhtelit taraflarında mahalle 
pazarlan için yerler ayrtlmışb. Ak -
lımda kaldıiına göre cazetelerde sü
tun sıitun bu scmtıerin isimleri yazıl
dı. Herkese llin edildi. Birçok para
lar urfedilclJ. ~leydanlar açıldı, Bir 
fek yerlerde pazar kW'Ulmadan dapl
dl. Eğer buna lüzum varsa neden de
vam edilmiyor. Yok~ neye o zaman 
bu kadar para masraf edilmi,U?:t 

runu kapayan büyük perdelerin 
yanına geldi. 

Tavandaki camlardan heykeller 
salona iı.en ışık yavaş yavaş ka
rarmağa başlamıştı. Alçı heykel
ler, sanki etten, kandan, adale -
den mürekkep heykellere benzi
yorlardı. Fakat Gidlay sivil bir 
memurdu. yoksa öyle herkes gi
bi bir insan değildi. Bütün bu 
kusursuz san'at eserlerinde onun 
gözleri daha başka şeyler arıyor
du. 

En Mamur Şehri Oldu 
Fındık Satış Kooperatifinin 
Faaliyeti Memnuniyet Vericidir 

Giresun llmanm «an bir manzara 

Giresun, (İKDAM Muhabil'in
'den) - Giresunda, memleket ik
tısadiyatma mühim hizmetkır 

yapan bir müessese, fındık satış 
kooperatif birliği, bütün varlıği
le çalışmaktadır, memleket gün
den güne artan yenj, modem bi· 1 
nal.arla süslenerek, yepyeni şirin 
bir çehre göstermektedir. 

Fındık fiatının müstahsile ma
liyet fiatından pek dun o.l·arak 
kilosu üç dört kuruş.tan açıhnası, 
müstahsilleri cidden endişeye 
düşürmüş olduğu bir sıralarda, 

az zaman evvel faaliyete' geçen 

ve hududu, sahai faaliyeti fındık 

istihsal mıntakası olan Hopadan 

Samsuna kadar uzanan muayyen 

mıntaka<la faaliyete geçen fın

dık satış kooperatif birliği fiat
larda mühim derecede terakki

ye ve hararetli satışlara başlamış 
ve biiden kabuklu fındığın ki
losunu on beş, iç f.•,dığın kilosu 
30-35 kuruşa kadar almak sure
ti le satıcıların yüzlerini güldür -
müştür. 

Eski bankacıla.rımızdan, Şükrü 
U1ay'm umum müdürü olduğu 

bu teşekkülden çok büıyük isti
fadeler beklenmektedir. 

Müessesedeki müspet faaliyet 
memnuniyet vericidir. adedi bu 
büyük sahada maaşlı ve ücretl'i 
125 memuru geçmiy,en, çok çalış
kan müktedir ve işlerinin tam 
manasile ehli bulunan münev -
ver Türk gençlerinin büyük e
nerji sadetmekte ve vazifeyi be
nimsemek suretile çali.§makta ol
maları, bu müessesenin ileride 

daha büyük işler başaracağına, ' 
nafi hizmetler göreceğin~, besle
nen ümitleri kuvvetlendırmekte- 1 
dir. 

Birkaç sene evveline kadar ih
mal edilmiş olan, Giresun şehri 
sessiz, sükunetle çalışan vali 
Feyyaz gibi tecrübeli bir idare-

cinin. müdekkik gö'Llerindcn t •• ~..,

mıyan memleket noksanları en 
küçüğünden en mühjmmine ka- 1 

dar gözden kaçınlmıyarak im -
kanın müsaa.deı.i dahilinde ve az 
zamanda çok terakki ve inkişaf 
etmiş, mode.trı mek~pler, ihti
yaca gayri kafi gelen memlekl't 
hastahanesi gibi, lüzumlarr gay
ri kabili inkar olan hayırlı mües
seseler vücude getirilmiştir. Sahil 
kısımdaki park, Cümhuriyet 
meydanında yükselen apartı -
manların manzarası, denizden ba
kınca gözleri tatmin edici, tabii 
güzellikler insanın içinde bir ne
şe ve ferah uyandırmaktadır. 

Bu vilayette vaziyeti iktisadi
yeye hakim olan Jı.ndık piyasa
sının hararetlenmesi, satış koo
peratif bkliğinin müşteri olması, 
umumi neşenin yükselmesine, av
detine mühim t sir yapmıştır. 
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ANKARA 
2. 10 - 939 

A~lış 

Sterlin 5.24 
Dola:r l30.t25 
Frank Z.9'8'75 
Liret 
İsviçre Fr. 29.52 
Florin C9.51'75 
Rayişmark 

Belı-a ZZ.ff 
Drahmi 
Leva 
Çek Krona 
Per.eta 
ZloU 
Pengo 
Ley 
Dinaı 

Yen 

isv"ç Krona 31.19 
Ruble 

Kapanış 

5.Zl 
129.ZI 

2.9525 

29.3525 
C9.19 

ıJ.91375 

31.0125 

ESHAl-1 ve TAHVİLAT 
Esham üzerine muamele olmamışf.Jr. 

ze emin olabilirsiniz. Burada da- Miralay yavaş bir sesle mırıl-
ha bir dakika fazla kalmanıza dandı: 

tahammül edemem. Siz polislerin - Vay deli kız vay! 
kızımdan ve yahut benden ne Qjdlay: 
malumat almak istediğinize hay- - Teşekkür ederim Mis Det-
ret ediyorum. maı·, dedi, hangi sebeple böyle 

Müfettiş genç kıza baktı: bir harekette bulunmak lüzu -
- Mis Detmar, dedi, ben Lon- munu hissettiğinizi anlıyorum. 

dra bankası müdürü Dusburi'nin Fakat o akşam Kosdon'u görme-
de ifadesini aldım. Anladığıma ğe muvaffak olabildiniz mi? 
göre, Kosdon'u hapishaneden kaç- Merl başını salladı: 
tıktan sonra gören iki kişi var. _ Ben nehir kenarında met-
Biri siz, biri o! Kosdon'u nasıl rük bir kayıkhaneye gittim. Es-

- 24 _ gördüğünüzü bil mi) orum. Fakat kiden orada birçok defalar bu -
MERL DETMAR'IN HAKKI VAR gecenin o vaktinde, polis tara - luşurduk. Fakat orada kendisini 

fından kimsenin sokağa çıkma - bulamadım. Şimdi de nerede ol-
Mis Detmar büyük bir :;oğuk- m'"'".·ı şı.ddetle ı'htar edı.'dı·g-ı· hal- d - b'l · -r.ı tt" b'l ...., ugunu ı mıyorum. r a a ı -

kanlılıkla müfettiş Gidlay'ı ka -
de sizin niçin uzak sokaklarda sem bile söylemiyeceğime emin 

bul elli. Miralay ise safhane bir 
dolaştığınızı anlayamıyorum. Be- olabilirsiniz. 

tavır takınmıştı. Gidlay hiç bcl-
ni bu hususta tenvir etmenizi ri- Gidlay'm bakışları biraz yu~ 

li etmeden, bu iki vaziyete dik-
ca cdeceg- im. musadı · kat etmişti. Şapkasını bir masa- ~ · 

l\1el·ı teı·eddu·· t etti. Baasının Eg~er ben ekseı·ı·ya sı'zı'n gı· nın üzerine koyarak: - -
_ Maalesef sizin de ifadeleri- gözlerinden bir hayret ışığının bi namuslu insanlarla karşılaş-

nizi almak mecburiyetinde bu- geçtiğini gördü. Fakat Gidlay mış olsaydım, Mis Detmar, işimi 
lundu-umdan rahatsız etmeğe gayet sakin, bnkliyordu. Genç daha çok evvel bitirmiş olur-

~..__~~------~----~----------·-

İnsan eti yiyenLer .. Sakın Avru
pa harbinde açlıktan veya kıt -
lıktan, esarette veya muhasara
da kalmış olanların insan eti ye
diğini zannetmeyiniz. 

Bunlar Afrikada Kalehari çö
lü kenarında yaşayan zenciler -
dir. Avrupalılar harp mi sulh 
mü dedikodusu ile uğraşırken ha
ziran ayında cenubi Afrikaya gi
den bir Fransız seyyahı geçen
lerde bir Fransız gazetesine şu 

mektubu yazmıştır: 

- Bu mektubu size nereden 
yaz.ıyQrum? Merak etmeyiniz. 

Çünkü bulunduğum kasabada 

ne postahane, ne telgrafhane var
dır. Çok samimi bir hizmetçim 

bu mektubumu bulunduğum ye

re yürüyerek 12 saat mesafedeki 

kasabaya götürecek ve postaha

neye atacaktır. 
Bulunduğum yeri harita üs -

tünde bulamıyacağınız için ismi

ni bile söylemiyorum. İki ay ev

vel bu kasa baya geldim. Köyde 

reis olarak karşıma çıkan bir 
Fransız oldu. Cenııbi Afrikadaki 
altın madenlerinde çalışmak ü-

zere gelen bu Fransız sonra kah

ra.manlığı ve kabadayılığı ile 

şöhret sahibi olmuş ve nihayet 

bu köye gelerek köyün reisi ol

muştur. 

Dünyadan haberi olmayan bu 

reis köyi.in kralıdır. Vergi toplar, 

mektep açmıştır. Kendisi çocuk

lan mektepte okutur. Papaslar -

da.1 da bir firer ve bir sör iste

miştir. Onlar da gelirse diru pro

pagandaya da başlıyacakmış. Ko

nuşurken en meraklı şeyi sordum. 

Bir şey söylemedi. 

Ertesi gün beraberce atlara 
bindik ve dört saat kadar çöle doğ 
ru ilerledik. Öğle yemeğini hey
belerimizdeki çantalardan yedik. 
Dört saat daha gittikten sonra 
ufak bir kabileye geldik. 

Reis: Burası çok enteresan bir 
yerdir. Diyordu. 
Enteresanlığı anlamadım: 

- Etrafa iyice bak .. Dedi. 
Bir de ne göreyim. Bizim arı 

kovanları gibi kat kat ra!Jar koy

muşlar üstlerine de, evet üstle

ri.,rıe de insan kafası yığmışlardı. 

Bunları görünce birdenbire dur

dum ve reiı>e sordum: 

- Bunlar ne? 

Reis güldü. 

- İnsan eti yiyenler? 
- Deme .. 

- 1939 da hala insan eti yiyen-
ler var mı? 

- Var .. İşte bunlar. 
O akşam insan eti yiyenlerin 

arasında misafir kaldık. 
Bunlar beyaz insanlardan nef

ret ederlermiş. Kırmızı derili • 
lerden korkarlarmış. Renkleri si-

- Hapishaneden kaçtığını ha
ber aldığım gündenberi, yani Ri
kardo'nun öldürüldüğü geceden
beri kendisine daima vaziyet 
hakkında malumat verirdim. 

Miralay, ağzından çıkmak Ü· 

zere olan bir hayret sayhas1nı 
güç zaptetti: 

Gidlay miralaya döndü: 
· - Galiba siz bunları bilmiyor
dunuz. 

- Nereden bileyim? Ben öm
rümde böyle deli bir kız görme
dim. 

- Pekala, Mis Merl, rica ede
rim, devam ediniz. 

- Ben Dik Kosdon'un Bran~ 
don konağına geleceğini tahmin 
ediyordum. Daha doğrusu gelir 
diye korkuyordum. Radyo ha
pishaneden kaçtığını haber ve
rince, odama çıktım, herkesin u
yumasını bekledim. Rikardonun 
Brandon konağından uzaklarda 
olduğuna emindim. Fakat Kas-

yah olduğu iç' 
mıyanlardan 

reisi ta.aıdıkla 
yapmıyorlar, 

Çok iptidai 
Maamafih 

muz eti vardı 
zat oldukça m 
Avrupalı gibi 
garibi şöyle 
biliyordu. Bu 
lesinden biri 

kır tep;;i vard 
bulunuyordu. 

R~is tattı. S 
ledi. Alıp .göt 

Merak etti 
dum. 

Gülerek~ 

- Hiç .. De 

miş. Eti sert 

ram edemedi 
Qlddğum y 

Maamafih 

yeme hadisesi 

yormuş. Çün 

ğıttığı domuz! 

lere yayılmış. 

artık insan e 
muş. 

Bu mektub 
kumuş olsayd 
ril derdiniz. 
1939 da hala i 

smı istiyecekt 
dikten sonra, 
istiyordum. O 
reisi yapmak 
di. 

Miralay, kızı 
çık ifade veriş' 
sini tutamadı: 

- Merl, ded 
sun? Sen deli 

Müfettş mi 
!undan tuttu: 

- Affede 
di, Mis Merl 
ne yakışacak e 
kilde hareket e 
ediniz Mis, din 

-Beklerim, 

- Müsaade 

- Saat bir 
çok sisli idi. O 

Bir aralık ay 
Sonra Brando 
maklıklı kapıs 
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Göring'in 42 Otomo
bili Var, Yeni Harp 
Ve Avrupa Şehirleri 

İngiliz İst chbarat Nezareti, 
şayanı itimat bir kaynaktan al
dığı uzun bir mesajı neşrediyor. 

Bu mesajda deniliyor ki: . Al
manlar, ihtimal İngiltere gibi 
zengin bir memleket nazırları

nın resmi otomobilleri bulunma
masını hayrcUe karşılar1ar. Bir 
ecnebi diplomatının sbylediğine 
göre Mareşal Göring'in Berlinde 
ve Karinhal'deki malikanesinde 
ki hususi otomobıllerinin sayısı 
42 dir. 

İngiliz nazırları, ziyafetler ve 
kabul resimleri için bir tahsisat 
almazlar. Mare5al Göring. 1931 
deki meşhur av sergisi münase
betile bir milyon mark almıştır. 

Parls Kedi ve 
Köpekleri 

Şehri terkeden, cepheye giden 
Parislilerden çoğu kedilerini, 
köpeklerini emanet edecek kim
se bulamıyorlar, öldürüyorlar. 

Bunlardan biri, sevgili kedisi
nin boynuna, üzerinde: cKimse· 
sizdir. Merhametinize muhtaç
tır Alınız, bakınız ... • yazılı bir 
levha bağlamış, sokaAa salıver· 
miş. Hayvan sever yaşlı bir ka
dın bunu göriince kediyi alınış, 
evine götürmüş. 

Almanyanın Londra Sefareti 

memurları, şehirden ayrılırken 

nası Isa sefirin sevgili köpeğini a

lıp götürmeyi unutmuşlar. Kö

peğin açlıktan pencerelere tır

mandığını görenler zabıtaya ha· 
ber vermişleı·. Bir çilingir vası· 

tasile kapı ac;tınlmış ve köpek 
himayei hayvanat cemiyetine 
gönderilmi§lir 

H•rp Mes'ulü Kim ? 
Sabık imparator İkinci Ki· 

yom, 1914 harbinden bahseder
ken : cHarbi ben istemedim ...• 
der ve aradan yirmi beş sene 
geçtiği halde bu sözünde hali 
ısrar eder. O kadar ki, bu cÜm· 
leyi, geçenlerde tamir ettirdiği 
Koenisberg şatosunun yemek 
salonunun duvarına yazdırmı~· 

tır. 

Hitler ise, bilatereddüt: .Har
bi ben istedim. Çünkü sözlerime 
ehemmiyet vermediler, teklifle
rimi kabul etmediler ... • demek· 
ten çekinmiyor. 

Siy•sl MUllk•tl•r 
Haftası 

Roterdamdan Taymis• gaze
tesine yazılıyor: 

cBerlinden deveran eden şayi· 
alara göre bu hafta. siyasi müla
katlarla geçecektir. 

cBerline avdet eden Alman 
devlet reisi İngiltere ve Fransa

ya sulh tf'klifi niyetindedir. 
. Bundan ir semere hasıl ol· 

mazsa HitlC'r, garp cephesine 
gidecek büyük Alman taarruzu· 
nun kumandasını ele alacaktır. 

Elyevm Lüksemburg hudutları
na ve Ren havzasına külliyetli 
Alman kuvvetleri sevk olun
maktadır. 

cHitler'in Almanların mane
vivntmı vlikseltmek, bitarafla
rınkini de kırmak için böyle bir 
taarruza !uzum gördüğü zanno

lunuyor ... • 

18 llyon Bey•nnam• 
İngiliz 1st hbarat Nezareti, 

Alman arazis ı üzerinde keşif u
çu lan yapan İngiliz tay ·arele
rının •imdıye kadar 18 milyon 
be aırname attıklarını haber ve· 
riyor 

Bır tütün p1keti büyüklüıl:ün· 
de olan bu bC'yannamelcr deste 
halinde atılıyor, dü~erken yayı· 

lı~· ordu. 

Yeni Harp Salibi 
Fransa Cumh ur ba~kanı Bay 

L<ıbrtJn'ün rivu..setinde içtima e· 
d n Vükela meclisi, yeni bir 
harp meclisi, yeni bir harp sa
libi nişanı ihdası hakkındaki 

projeyi kabul ve tasdik etmiştir. 
Bu nişan, 19U-18 harp salibi 

şeklinde olacaktır. Yalnız korde
lasmın rengi değişecektir. 

P•rls Konaervatuarı 
Ve Opera 

Fransa hükiı.meti, Faris Kon
servatuvarı ile Opera artistleri
nin Nant şehrine nakline kar~ 
vermiştir. Opera, temsillerine 
bu şehirde devam edecektir. 
Konservatuvar muallimleri, bu 
karara itiraz ve Paris'ten ayrıl
mıyacaklarını hükumete bildir
mişlerdir. 

J•n Gaben 
Meşhur sinema yıldızı J an 

Gaben bahriye neferi olarak 
Fransız donanmasına iltiha!< et· 
miştir. 

Sovyetlerin 
İstedikleri 

(Baş tarafı l inci sarfada 
Zannedlldlilne cöre Sovyet hük.U

meti Nazırdan Leton:ranm Vin.dau ve 
Hlbau Umanları hakkında v,. eskl 
il.tul tlmendiltrlerlnla Le ... a'lllll 
LatJ'adia eyaletinde k:lin Rosn.en ve 
Diinabıırı'tba ııeçerek Lenlqrad ile 
Varşova aruın•a işlemesine dair ba
zı taleplerde bulanacaktır. 

SOVYETLERUi YLNİ TEBLİGİ 
Londra, 2 IA.A.) - Bu salıah Ro· 

ma rady wıun blldlrdlflne cöre Sov
yet lıükümctlnln yakında FlnlandiY.a 
ve Let.on:ra'ya Sovyet - Eslonya pak
tına. benzer mütekabtl yartl.ım pakt ... 
ları teklif ııedecett Moskova'4an res .. 
men bildirilmektedir. 
LİTVANYA HARiCİYE NAZIRI DA 

MOSKOVAYA GİDİYOR 
Jtavn.., 2 (A.A.) - Lltvanya Ha· 

rlclre Nasın urı.sn, S.YJ'tl hiilr.O • 
metinin davtı:U ilıerlae 7arlft tQ-7a
re ile M koY&J'a hareli.ti t<l-ktir. 
aus TEKNİK eıı:nri TALLİNDE 

Tallin, 2 (A.A.) - Ban kuvvet
lerine mensup 14 su"ba:rdan ve müW
ha.ssıalaM.aa milrek.ep btr teknik Sov
yet Jt.eyelt. Estonya yaRım mvahe -
dulnbı tatbikatını hazırlamak üzere 
buraya gelmiştir. Heyete Gtııeral 

l\lereçkof rlrıset elmelıledlr. 

----o<'----

Büyük Millet 
Meclisi 
{Ba• tar9lfl ı inci sayfada) 

mütevaffarun hatıra! ı taı:ls edllmlt 
ve ruznameye ı-eçllmlşUr. 
Divanı muhaseb&tça üç a7lık ra. ... 

porlar üzerinde ltllhlJ edilmekle o· 
lan kıuvlarm merb"et ve uma.lunüa 
taylnl haklunda Sırrı DIJ" -Trabzon
taraftndan verllmiş olan takrire atı 

Teşktli.tı E Jye EncU.menlnin maz
batası uzerlndekt müıakere esnasın
da söz alan Refik ince -Manlsa- bun
dan dört bt"t sene Once Mecliste a7nl 
mevzu üzerinde uzun m\Uakereler 
ıe~ml• otduj-u.nu b.ah.rlatmı• ve de -
mlştlr ki: 

Dlvanı luh.aebat k.ararbn her 
vakit içi• mablhilttatbik mıdır, ,-ok
sa yalnu alt oldu,tu mesete,-e al 
aalıııurdur, ter lr, •idlr, ••ili mi· 
ı!lrT Yolunda hakikate• btlfıuloll 

mUlalealar Utrl arutm Ulr .. Ve bi· 
tün bu milıakerder sonvnda bu me
sele, bir defa da 1\-tallye Encumenlnde 
tetkik ecıııme 1 muvafık l"Öl'ü.lere.k e 
encümene havai edllmlftl. Ancak 
bir devre ıeçtlilnden dolayı iııla~ e
dllememi olan ve busun yeniden 
tema tdlltn bu mevıuun 7lnt bir 
defa MaU7e Encümeni tarafından 

telkJk edllm i muvafık olur mülale
a.sındayım. 

H•tfD bn makaatfa bir de takrir 
vernıbf o1dutunu işaret ederek sOz
lerlni bltirmio; ve takriri okunarak 
taa\•ip oluuduiundan. maı.bata l\lali
ye Encümenine tevdi tcllJm .. Ur. 

J.teC'lis bunu müteakip, ara;ci ver
gisi kanununun fkinel maddtslne bir 
fıkra 1 VHlnt-, 1'•lnıs blr yıl lfln ha· 
rj('teu Cttfrilttek ana~nların :-ü.m
rük re~rninden ten:r.111.ne, maı:but va
kıalara ılt nkarların taınlr ve ihya
ları tavlıen alınan 150 bin liranın ö
denınc ine ait kanun lı!ythata-;ıaın ı

kincl müzakerelerini yaparak kabul 

etmı.ur. 
• ltcll yine bugilnkü toplantısında 

Müt~h:uaıs tabipler. kimy&&"f'rler ve
uir sıbhiye memurlıırınıu vesika, 
ruhsatname ve ~eJıadetııameler, harç· 
ıanna. alt Jr:anuaun da birinci müza
keresini yapmı't ve ıelecek PaıarteJI 
pnü toplanmak Üzf'rc l.('timaa niha
yet \'trmi Ur. 

Kabahat Yalnız 
M. Hitlerin mi ? 

(~. ,. .raıı ı inci "Yfada) 
mekle itham etmek hak.kını haiz de
ğ"ildirler. Çünkü bir ktre ~L HtUerln 
kendisi de tam minislle bir Avrupa
lıdır ve aslen Alman değU, Avustur
yahdır. Avusturyahlar i!ie, e..ı.kidf.'n

beri Avrupa ıned.eniyetini, Fransızlar 
derecealndı- tc-.m.aU en ~ok müte~ 

nkki ve mıitekiı11il bir sıUl t adde
dilmekte ldJJer. M. Hltler i!ie A yus
turyada doğup büyümüş, Avusturya 
terblyHlle nU.-1;, Avus~7a me
deniyetini tamandfe beninısemlt yanl 
Avrupa medeniye in butü.a ainl
sile (timsali) olnıut bil' adamdır. 
Şu halde Avrupanın cöbeğ"inden 

çıkau1. A ·rapa (ırkına) mensup ba
lunmu.ş ve onun en parlak medeniye
tfle 7Ht-.1t bir inan nasıl olar da 
tek başına, o medeniyetin d.üıpn.aaı o
lur ve o mede:;ıiyetJ ,.-ak.mala kalklfA
b~llr? 

Fn.nsl:!I P.Eeit-ltrl Alman devlet 

reisini, Lehistar•ı karşı ~ok kıyasıya 

harbettiiln;en yani yine ktndllerlnin 
(Guorre tofal•) dedikleri (loptan im
ha )harbbıl tatbik e)'ledlfbıden do· 
layı itham ediyKI>u. 

llıL Bitler 1 .. bu imha harbini bil

hassa t ... , k v& tayyare denilen iki va

sıta ile tatbik eyliyor. Balbuld 

(tu;k) ı llarlıl umumide icat eden İn· 

cillzler, &ayyareyl AYrupada ameli o

larak ilk Jr:ull&JLaJalar Fr&ll&lab.rdır. 

Yani Alman ;.. vlet reisinin Avrupa 

medeniyetini yıkmak için kullandıfı 

iki mü.llılt v-iaı'ı icat elmlf ..ıaa 

J'İ.ne Avrupahlardır. M. Httlerln yap

tıit ise, bu iki nsıta:rı, 1ıra11 ~elin

ce istimal etmekten lbaroıtlr. 

Aeab& h&nl"I kaba•ayı Avrupa 

devlet ve mille.ti yann karşımıza çı

kı» icabında •Bis b• va!lıtalan kat'a 

kullanmıyacafız, ı;-ünkü bunlar mede
•f1'et dlİŞ11tan.ıdJn 41,-eı,,iıeceklerdlı'. 

Yı.rın Almanlar, Lehlslandakl 5000 

iaJ'Yl.relerlnl çekip le İngllz ve 

Fransıı şelılrlerlni tahribe kalluştıiı 
vakit, acaba kendisine mukabelei blt
mlsil olmak üzere Alman şehirleri de 
ayni suretle yakılm17M!ak mıdır? Ve 
orada ela şimdi Lehlslanda olduğu ıl· 
bl binlerce, halti en bllllerce insan 
parçala.nmıyacak mıdır? Şu halde a
ııl itham edilmesi lizun ı-e1en şu ve
ya bu devlet ve hükWnet reisi, şu 

veya bu kumandan ve ceneral defli, 
tlof;rudan dofruya A'tTUpa medenl-
7ettnJn Jr:endi&ldlr. 

Zale.a bu •ii.thlş hakü:at bir iki se
nedir Avrupo mütefekkir n mıılıar

rJrleri tarafından mütemadiyen itl

ral edUip durmakla ve hepsi de be· 

ıerı1etin bôyle feliketlere stiruklen
mek arJle-sfne ~etmesine başb• se
bep olarak, lıllıtlnki mettnlyetla 
manevi TC insani tekim.ülü b1.r&ka -
rak, bütün meaaisini maddi terakki 
ve tekimü.le hasretmlt bulunmaması
nı ıöstermekledir. 

Avrupalılar kendi. hataları yüzün
den .huıl •la• •u k.orkaaı;- ne.Uced.ea 
• kadar muztar(» elmaia başlad.tlar, 
ki b• meseleye dair birçok eserler 
oık.ardı.kları clbl, tark mede.niyetiııe 

dönmek, a\•det etmek l"lbi cereyan
lar bauösterml tir. 

İtte cMelımet Akif BeJ' merhna11n 
fimdf fnlikamı almlJ'•r• demekten 
maksadımıı budar \"e bundan dola
Ti biıim de şahsan na.sıl mane•i bir 
biz duydutumuıu tarife hacet yok
tur. Çünkü biı de vaktıle raaetecili
iimlzde bilhassa Avrupanın maddi 
medeniyeti tel üb etmek uaere 
olduiu"11, yıkılmaz bir akid~ teklin
de tekrarlayıp duraıu.tt ve bundan do
laJ"ı da blnblr türlü ithamlar altında 
kalarak sa7asr.1 si:rui badirelere ui
ramq., bu akidemis.ln he bını vere
ceJiz dl:re çok ııt.ırap ('ekml tik. 
Merhımı ııalr. (aıe<I nly•t denilen 

tek dlfl lıalmıt eananr) fep-adını, 

J'lrmi sene eYVel • lilr.lil Hıvblnde 
bütiln bir clbanı aı..ı~ı el, lılr nuç 
Tü.rlr.iin Wıtrint saldırdttı nklt J'iik· 

•ellmlttf. 

Bir ''akit irlaJf'M ,.e ıebanlara 
ka~ı birabm.ane k.Jlaı:ulmı olan 
(mahsulü medenlr•ll imdi kendi a
ralarında ve blrlbirterloe kal"fı kut

lanılıyor. Nafile kim e ki yl boş 
yere IUıam eil.lp durmasın! (te.nffre 

sırtut kaf'a be. IH' in.ki benden kara) 
modasınca, hl«:' klm.: enln kal'$ı.sı.rulaki

ne merhamf' dik isnadına J'llZU 

yoktur. Katti, ahlakı kuvvettendlr

rn fi tamamen ltırakarak butu flkri 

faaliyeti ('eliğf' ve demire sarfetmiş 

ol .. aktadır. Deaılr "\'~ ttllk •etl.enl

yetiniJı neticesine de i!rtle $imdi hep 

birlikte şahit oluyoru7, Dava ise. 

zorla. t.efes~ühe ufradılmuıı olan Avru

ıta med(\nlyetini, şu İ('htde bulundu

ğumuz fe1ıi.keti atlathktan sonra, ıs

lah ('areleriue elbirliiile ba.'jvurmak

tan ibarettir. Eier bu yapılabilecek

Sf', Fran aların (her felaketten bir 

hayırlı •elice cıkar) misilleri mu -

<'ibince 1tqünkü hailtyJ. bazı ''ahim 

ha!ôJtalıkları tedavi tden zehirli iliç

lar gJbi, :r:arari bir deva gibi tf'likkl 
edeb iL 

EBUZZIY AZADE 

Velld 

İKDAM 

Ha va Ve Deniz 
Harbi Şiddetlendi 

(~ arafı 1 inci sayfada) 
girlşmi~ ler ve dü)manın be.ı; tayya -
resini düşürmü!;ilerdlr. Fransızlar üç 
tayyare kaybetmift.lr, 

FRANSIZ TEBLİGİ 
2 T~rlnievvel aksam tebliii: 
{'~manın Sarlu -Sarrelouls- nin 

cenubunda ve Sarr'ın doiu bö1a-e.,.in
dek1 mavzii hucumlerl ıniskürlülmüş
tür. Sarr'ın doto bölJ'f'. inde düşman 
tol>('usu batlımıun cerblndekl Al -
man rne\·ktleri üzerine ak-$ etmi tir. 

AMIASLARrN TAARRUZU 
Dün gece, orlalıiın çok karanlık 

olmasından düşman mutadı üzere is
tifade ederek baskın hareketlerinde 
bulu.nmu.ıtur. Fakat Alman k<'şil kol
ları bası 11ok.tala.rda pusuya dü.şmü.ş
tür. Almanlardan esirler ahnmııııhr. 
Düşman çekilirken bin türlü tu7ak 

bırakmaktadır. Fransız lstihk;lmcı -
Jarı Varnd ormanmda henüz patl:ı:
mamış üç binden fa~la torpll mey -
dana çıkarını ıardır. Ö:rle bhmin e
clillyor ki, 70 kilometre aııırabbaı o· 
Jan sahaya alta bbı kadar torpil 
konulmaotu. 
İNGİLTERE ASltER TOPLUYOR 

Londra, ı (A.A.) - J[nl, bir be· 

J'aıua&IM aqttduek ı İlk&.,.rin<le ia
ıılterede bul....., 1'e J'Jl4lan H De U 
arMtncla elaalarm ull:ere alına.bile· 

..ı.terial 1>1141rmlfllr. 
Jh. be7an11ıame aucibince uke« 

atanacakların :tll.Me klıti •1'11i• 
tahmin edUmektedlr. Bunlar, Son • 
tefrinden ene! ıll&lı ollma aı ...... · 
yaca.klana •• derbal k(toycled.ll~k 
!erdir. 

Geçea Baslranda 240.000 kloi ltaJ· 
dedllm)fUr. Bunlarm ıoo.ooo 1 •I • 
liilı allma alınmqhr. Dllerlerl Son· 
~den evvel davet edilecek! r • 
dlr. 

Hl:YECANLI Biıl HAVA 
HAllBi 

Lond.ra, 2 (A.A.) - Hava 
neuretl &.ebllf edJ;ror: 

Siecfrietl hattı üzerinde İnı-iliıl.lerin 
5 lsükı;r.f tayyaresi ile Almanlı.rıa 
Mesaenchmlat t.ipindeki 15 avcı laJ'

yaresi arasıocl& bir hava muharf"hfıliİ 
vukua gelmiştir. Bu muharebe, sı ... 
fried hattında bulunan kimseltr içbı 
cok heyecanh bir manı:ara. t~kll et
miştir. 

İncilizle.r u.ylala uira.•n!ilardır. Fa· 
kat yeni harpteki birinci lecrul>Wl•ri 
kendilerinin muharip kaltiliyeU..1 ••
hafa-sa ehnlt otduklannı ispat etm.if· 
t.lr. Ba 5 tayyareye Sar han.....U 
en mtıhlm mild faa talık 

kil eden mıntakalan lıtt 

maları -emri ftl'llınlttl. 
Alınan bata.r;ra1arı. bu tayyarele

re ka.rtı şiddetli bir bal'aJ ateşi a(" -
ıruşlardır. Tayyareler, tam budodUl\ 

üzerinde bulunduktan tt lkt bin ka
dem lrtlfa.a çıkdıtll&n zam n fi\ın ka· 

ma.nda111, d maa la..J".r&re.lerla· c•
r~ "1dutııa• rirmüttur. lK 
sersmidt tipindeki 9 ta:r:rare. bv.l•t
lar arumh ortaya ıcıkıyordu. Bu 

ta1yareler. dört bin kMlem irtitM• -
dan •~ ar tlyle UerliJ'orlanh. 

AJmaa ta7yareleri, bu uretlc İa -
gilla tanarelerlndea 1000 kad- faz
la irtifada bulunuyorlardı. Birdenbl
re İD&iJlslerln ul tarafından al Al· 
man tayyaresi da.ha ı-öru.nmüştur .. 
Bu t&)·J'areler, muharebeye amade 
bir halde batanuyorda. İnciJi'ller . her 
ne paha.sına olursa olsun vazilelerlni 
yani L!tikşaf "\·azife5inl yapmak isti -
yortardı ve ne olursa ol<tun bu ,·a
zifeyi yapmaktan vaııeçmek ls~ıni
yorlardı. inrnız tayyareleri, rrup ııa
Unde u(maia devıım etmişlerdir. BU
nun üzerine. hava muhar~bcsl baıııla

mlStır. Dü.şma.nın tibiye J)li.ıu derhal 
ke.adislni cösterınitlir. 

Alman tayyareleri, u~ma niumla -
rını deilştirerek her İılKillz tayya -
resine karşı sıraslyle kesif bir at.eş 
aı:ınışlarllır. Bu tana bo•lıın dotaı.ı 

usahi cli:rarlar, Tayyarelerden her IM
ri dönen blr bo tan dolabının ko -
valara ı-ibi dü.,-nıan tayyaresi uzerlne 
boıntıuını boşallmakladır. Çok şld -
detli olan bu muharebe, 35 dakika 
devam etm~tlr. Beş tayyareden uoil 
yere düşü.rülm" bir tanesı de yere 
inmeğe mecbur edllmişUr. 

Yalnız hava filosu kunıandaıu. 

ta7yaresl ile havada kalmıştır. ~fu -
maileyh, islik at va%ifesine ifaya de
vam etmiştir. 

Düşmanın kendi üıerine tevcila e~
mekte olduiu alet&... kurtıılmııl< için 
saia sola meyleden, kroı,elerini arth
ran filo kumandanı, vazifesi olan is

tik.-lı kliama enlinai\ıLir. ynı n -
manda ta7yarede bulunan m.itrab•~
cü u!Ulü dairetlfttle- Almanlar ueriae 
at.eli etmekte odl. Bir çok k~. 

Al.,an t;1.y7are.leri telinin tayyaresi

ne isabet etml~tir. Bu ate in tesiri ile 
Alman filo u . fhtin tay&resJ derhal 
ka111a.klall11llf ve bir me,'ale ribi par
layarak yere dusm~tur. İQJ"iliz tay
yareslnclekl mitralyistü, diier bir 
avcı tay:rare inde ele Yatıcln ('ık.ar -
m14tır .. Bu ia)'7are, 'yah hir duman 
sütun• cıkuaak sul'f'Uyle b& f1 
yere dU. il tilr. 

İnciliz ha\"& filosuuun kam.aatlanı 
olan pilot başından yarala.naıa!;ına 

ve tanare tahrip Nil •lma.>ına 

rafmt>11 kararrithına donmw.l.ür. 
Bizıat l:ıyyarr :ıcınarak bir halt 

gelm$ltlr. Ta77attnin aaUunda 81 de
lik a('ılmı buıUDU7ordu, 'l'ayyarenin 
kanatları ve dü.mtnl ha-w.ra uira.mış
tı. Tayyareniıı yukarı kısmında iki 
petrol depo!;u vardı ve tayyar' safa 
ve sola. döndiıkce petrol 1Jıo$&ltıyor

du. Pilot, narndili Ue dtllklerden bi
rini tıka.mata muvaffak olmu,tur. Bu 
sur~tle &ay7a.re, ~ulha~keslne d.ôn
meie ldfa.yet tileeek mdı:t.anla bend· 
ni muhafaza ed.ebilmi.ı tir. 

Yere in.ille iş.l çok &"Ü(' olmu~lur. 

Tayyare, yere iner inmez sar.ıutmı ve 
kanallarından biri Uttrinc yatmqtır. 
Bunun iiafriM \lı;r)'attd derhal blr 

iştifal vukua rrlml..Ur. Tayyareyi i
dare eden pilet ~a.şatı y~ düt -
aıüştiir. Elbf.-;eleri yanıyordu. litral
J'ödl kııllanaa. kendialnl yere alnııf 

ve kendislnln. vaz.lyetinl d-qunm~l
zin pilotun imdadına kotmaş, ouu Yt"
rinden almış \'e pilot ta yanmakta 
elan elbls~crlni e-llt>rlylf' 9İtndUrmU!}
tür. 

Denizi rde 
Londra, ~ (A.A.J - Resmen bil

dirild ığine göre, c lngıliz c .ement. 
vapuru cenubi Atlantıkte batı

rılmı~tır. 

iSVEÇ GEMİLERİ DE 
BATffiILIYOR 

Stokdolm, 2 (A.A.) - Bir Al
man denizaltısı Skajcrek yakinin 
de Gun ismindeki 1200 ton.uk 
İsveç ''apurunu torpillemiştir. 
Vapurun 18 kişiden Jbaret olan 
tayfası tir Danimarka \'apuru ta
rafuıda:ı kurtarılmıştır. 

İsveç Hari<:ıye Nazın, Algeria 
vapurunun Almanlar tarafın

dan yakalanarak Kiel'e goti.ırül
müş olduğunu bildirmiştır. 

. Baltık der.izıne gıtmekte olan 
Imanta ismindeki Le:en gemisi, 
bir A.man gemisı taraf•ndan zap
tedilmiş \'e Alman limanına gô
türülm~tur. 

Kopenhağ, 2 (A.A.) - Şimal 

denizinde hır Alman tahtelbahıri 
Vendia ismındeki bir Danımar
ka şilepini torpillemiştir. 

Şilep, derhal batmıştır. 
Sellüioz nakletmekte ola.n As· 

ten ısmindeki İsveç vapuru Al
man harp gemıleri tarafından 

tevkif ed>lerek Kiel'e göıurül • 
müştür. Diğer bır İsveç vapurun
da Shuvnd'un cenubunda İsveç 
kara sularında bir Alman ay

araştırmalar yaresi tarafından 

yapılmıştır. 

i.sVEÇTE ENDi 'E 
Bcrn, 2 (A.A.) - Nevs Zürcher 

~itungin Stokh~mdan öğrendı

ğir.e göre, hır Alman tayyaresi 
İS\"eÇ karasuları hududunda bir 
İsveç vapurunu tevkif içın mıt
ralyoz ate ı açını\'Sa da iki İsnç 
ta ·yaresı Alman tayyaresini 
maksadına emıekten meneylc -
miştir. 

Bıri t.1r isveç, diğeri de bir 
Fin'indıya \'apuruna aıt olmak 
üzere daha iki te\'kif \'akası ka,· 
deddmekıtedir. · 

İsveç bitaraflığını ihlal eden 
bu vakalar İsv•; deniz mahfille· 
rinde derin bır endi e uyandır -
maktadır. 

ALMAN TEBLICI 
Berlın, 2 (A.A.) - Alman U· 

muıni kı.;argahıııın tebliği: 

Dün 5abah iLk Alman kıtaatı 

Varşovaya hadisesiz girmiştir. 

Praga'nın i*lali dün tamamlan -
mıştır. 

Hela yarımadasındaki •on Po· 
lonya mukavemet noktası da dün 
ordu ve donanma müşterek ha
rekete geçmeden evvel kayıtsız 
ve şart3ız olarak teslim olmlli -
tur. Aralarında Polonya donan
ma kumandanı amiral Vonud -
ruh'un ıia bulunnuğu 52 subay 

ve dört bin askerden mürekkep 
garniwn bu sabah silahlarını 

teslim Ltlll1*lerdir. 

Türk - Sovyet 
Müzakereleri 

(Baı tarafı ı ınci yfada) 
M..ı.ova., ı (A.A.) - -Davas- S~

racejlu buı-ü.n Molotofla ı-ortı.me • 
m· , buna •ukabU İne-iliz büyük el· 

çisi s .. c1s. Fransız maslilıatcüzan 

Payarta mülü.i olauqtur. 
Mo. kon,! (A.A.) - Almaıı ajaa· 

SlDID mlllıablrl, Tiirklye llarklye 
Vekili· :jukrii S..racofhmua bnlb 
SoVJ'et de""'l ad•.J•rilr aiilik&U& 
bu1unma4Jiuıı ve •Mld..ii iaak.en-Ier 
Jaa.kktnda ıiki taralın da 

cöst rdiltltıinl bildlriYt'r. 

SAYFA-7 

Milli ŞEF HİPODRO DA 

Cunıhurreio.,imlı l\lilli Ştr iııonü Pa&lll' cünü. Ankara at. 3ıaruJarnn 
·<'retlendirınişlerdir. l'u'ia.rıdakl rt~imde Milli Şefimiz beraberlerinde Ad· l 

llye ve Dahllfy~ Veklllmmlz oldaklan halde DiJ>Odromda at :ran ıannı 
takip buyururlarken ıörü.lö~or. 

Kont Ciano Dün 
Romaya Döndü 
{Baş t&ı:.ıül 1 inci. uyli.da) 

rak ileri stireccği yeni hileyi, 
Fransa \"e İngiltere Al.manyanın 
sulh tekliflerini kabul edcrleı-:;e, 
Göring lehine de'llet ve hükü -
met reis!iğiııden feragati kııbul 

eyliyeclğini bildirmesi te~kil e
decektir. 

Dail>· Mirror gazete:;min sıya
si muhabirine inanmak lazım 

gehrse Führer, büyük Almanya
yı yaratmış olduğ.unu ilerı süre· 
rek ,.e bundan böyle kendisini sa
nata ve edebiyata ve.receğı~i söy 
liyecektir. 

Daily Mirror bu haberi \'erdik
ten sonra. bu desi.senin şimdiden 
mu\-affakıyetsczlige mahkum ol· 
duğunu da bildirmelı:tedir. 

İTALYADAK! İNTİB.A. 
Roma, 2 (A.A.) - Hava .. Ha

riciye Nazırı Kont Cıano'nun Ber
}ini zıy.ın.ti bittabi Roma mahafı· 
!ini rn gul eımektedır. 

H.ikiın lnti şudur ki., HiUer 
Alınan ordusunun ali altlnda 
bulunan Polonya topı·ak.lıannın 

ı-ejimini tayin ve garbte suih 
:aarruzuna teve .. üI etmeden ev
vel İtalyan zimamdarlarının sa
mimi kanaat ve fikirlenni ögren· 
mek istemiştir. 

Londra. 2 (A.A.) - Daily Mi· 
ror gazetesinin sıy8"İ muhabıri 

yazıyor· 

İngiltere '. Fransa'nın kendi-ı 
si tarafından serdedilen sulh tek· 

lifleri~.i ka~ul elmesi takdirinde l 
Hıtler ın Gorıng .eh inde feragat· ~ 

te bulunması mumkündür Hit
ler'in yapmak isted•ğini söyledi· 
ği vazife - Büyük Almanya'nın 
tesisi - ifa edıımiştir. kendisi bun
dan böyle sanayi ve edebiyat ile 
m~l olacaktır. -

Bu kabil bir ıhtimalin İngilte
rede hatıı ve hayale bile getiril
rniyeceği Çôrçü'in dünkü nutkun
dan mü,teban olmaktadır. Muma· 
ileyh, bu nutkunda şöyle demişti: 

•Ne Hitler, ne de •haletleri. 
sulhün ı.kdi tarihını tesbit edecek 
iktidara m_alik değildirler.?• 

Bu kabil bir teklif, İngiltere 
ve Fransa tarafından liiyik oldu· 
ğu mukabeleyi görecektir. 

ÇÖRÇİLİN NUTKU TASV1P 
EDİLDİ 

Loııdra, 2 (AA.) - Çörçıl'in 

nutku, İngiltere'nin her tarafın· 
da tasvip ile kar~ılanmaktadır. 

Herkeı;, mumai.lıeyhin nulkun
daki süküneti ,.e akliselimden ni
şan yeren edanın Alman hatip· 
!erinin hitabelerıodeki şıddet ile 
tezat tlfjktl etmekle olduğunu 

söyiemekled ı r. 

Cörçil, harpten muzıarip olan 
ve sulh ;;.rzu eden kimseleri teş
vik ve teş'i etmekten hali kal -
mamı~tır. Onlara demokrası.:ı.in 

hımayesı altında yaralar..nın tey-. 
fie ed.ileceğınin anuha.kkak old cı· 1 

ğunu söylemiştir. Çörçil'in düşma 
nın y~mak niyetiode olduğu 
sıılh teklillermi kabul unkiııınıa 
tel.mlhte bile ulunmamış alıntı
sı dikkate §lU"an görülmektedir. 

'!'tlRK ASKERİ HEYETİ 
Paris, 2 (A.A.) - . Ha,·as Ek

sels or, bugün manşet olarak 
•HllJ.er bir aracı Pt:'$İnde• cüıııle-l 
si koymoştur. ·gara n anşe- l 

ti de şudur: •Almanyanın niyet
len dün ak§am Kont Ciano'ya bil
dirilmiştir .. 

Faris gazetelerinin lı..mcn hep
si, ellerinde sarih malümat mev
cut olmadığından, her zaman ol
duğu gibi gayet süratli bir suret
le cereyan edecek olan hadise
leri tahminle meşgul olmaktadır. 

Saınt Brice diyor kı: 
Berlinde Kont Ciano gör~ -

meleri sahnesı için perde açılır
ken, Moskova'da Saracoğ.u go
rüşmelcri sahnesi kapanmak üze· 
re bulunuyor. Öbür tarafta R~
manya Hariciye Nazırı, Mosko
va dönüşüne Türk Hariciye Ve
kilini karşılamağa hazırlanıyor. 
Daha ötede, nazariye itibarile bir 
hava yolu müzakerelerinde bu -
lunmak üzere Moskovaya gıtmış 
olan Bulgar murahhası, hali So\'· 
yet hükUmeti merkezinde bulun

maktadır. Nihayeı, Londra, bir 

Türk asker~ ~onomik \'e tica

ri heyetinin İngılll hiilalmeı mer 

kezine 'ardığını bıldiri or. 

Saint Brice, bütü.n bu had· e

leri saydıktan sonra diyor ki· 

Enternasyonal günlük had;se • 

!er işte bunlardır. Bütün me.se

le, bütün bu hadiselerin, yeni Al

manya . Sovyetler Bırl;gı anlaş

masından doğan enternasyonal 

vaziyet içinde bıribirleri ile na

sıl irtibat halinde bulundukları
dır. 

Eksel.siyor gazetesinde Marcel 

Pays, sözüne daima sadık kal • 

m,~ olan Türkiyeye itımadını bil
diınıektedir. 

GONON TENKiTLERi 

Neden Kırk Beş? 
(Baş tarafı 1 ncı ' aylada) 

elli, elli l>eş ~ilk mdlar pelt .. k. 
tur. Bl&tt l\laarif !daral kırk~ ra
k-da ...,... ... ı. latbll< .......... 
müsamaha &'Ö ler"ceflue b.u a71.11 

elliye cıkarl,P kayıtsız ,.r prt.wz sı -
nınara elli k.Q,iden fa'J:la tat"~ . ok
tannamab .. r. Snuf •eve94.-u kırk 
b..ıe tulma.k - Pni ihtl)'ari 
habu:lıklııJ'IL .. -biyel wr-Jde
dir. ltırk k:.t ra.kuaı üslü.nde duran 
bazı mektıtp idare:lrri ka:rıtlar ka

panmıştır diJ'ip taltpteri r•ri =irl
yortar. llıuı mekt~ıt ld.att.leri d.t", ih
tl7aet l<arttla...ı. kaJ'c,..... kırk beti 
a 1yorlar. Biyle olunca ba%ı emUe 

arıkla çocuk kalmıyor. bazı Mmtl" 
ise yüz~rce (IO('Uk: mf'ittt,,Sls ltahJ•· 

Otn• k.ll'fr. ~ ya..._..• ....,_, 
!tiril "04i elli ,,._.ı.ıa ..... ilk bir 

•ah~ur yek.tur . .Bet iiol.YIWW m.ektt» 
ft ııaıuf ıuledlne ....,,._ ü -la 
bla.ıt ha7U taJf'lteY«' -,·rr bulunanö 

h a.tikirdır. 
Sinul.J l50l'lliujuınm:: 'edra "k .. k 

bet! :o;ualinf' C'f'ftP ,·erelim~ ektep
aidikt.rn. ParliJaizln ocak \'f' nahiye 
k:oncttlt'riadt> b.alb.a dilf'k.lf'ri ara -
_ .. mekt"ll lhü aca b 1 b..,lı y<r 
tatınaktadır. İstanbulda dalla birook 
orl~ mektebe ihtin<' \•ardır. Rtikiı • 

r'ln bu ihliJ'a!'iarı ı.u.tamak irin 
!lı. • C"t-lta ht>r fıf'.J'i TQaca&ma ~ıal
rJr. 1\1.a.arif"an pynl nr Wrim dt••i-

k ılhi r me <"u&lu'ını elltye 
f'tkı.rmak. np ~ u ... kararı rlpi kırlr: 
f"'b tllimak elm.alıdır. Sınıf mr\• -

C'Ut 1a..-ı ...._ llltirındc İ('in ç.ah911-
• 



SAYFA - 1 iKDAM 3 - BİBiNCtnŞRİN 1939 

ASKERLİK 

Bugünkü Harpte 
Ateş Kudreti Fazla 

DENlz 

lstanbul - Mudanya Kış 
Tarifesi Bu Sabah Başladı 

İstanbul - Mudanya arasında
ki kış vapur tarifesi bu sabahtan 
itibaren tatbike başlanacaktır. 

Buna göre ilk posta bu sabah şeh
rimizden Mudanyaya 9.50 de kal
kacaktır. 

.l .E_m_n_i_y_e_t_s_a_n_d_•_ö_• _ı_ı_ı_n_ı a_,_ ... ı ı- - - -
O/ O 8,5 Faizli Ve Sekiz Sene 

Taksitli Emlak Satışı 
1\-l uhammen 

Sem il Cinsi kıymeti 
Baş, Diş, Nezle, Grip, 

- -
Romatizma 

- ----
Fransız Topçusunun Üstünlüğü 
Hangi Sebeplerden ileri Geliyor 

iskeleler Tamir Edilecek 
Denizyolları idaresi vapur is

kelelerini tamir etmeğe ve ihti • 
yaca göre yeni iskeleler inşa et
meğe karar vermiştir. İlk ola • 
rak İzmirde Karşıyaka ve Gö
nen iskeleleri tadil edilecektir. 

Fatih Zincirlikuyu eski Atikalipaşa İki katta dört odah haşp 
yeni Muhtetiip İskender mahallesinde bir evin tamamı 
eski Camiişerif yeni Dersiam sokağın-
da eski 1 yeni 1 No. lı. 

Balatta Karabaş mahallesinde Simitçi Üç katta dört odah kftgir 

800 

800 

Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

Her -
icabında günde 3 kate ahnabillr. 
yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. -----(Ba' tarafı 4 üncil oa1Cada) 

ihtiyacına göre, tadil ve ıslah e· 
dilmıştir. Cephe derinliklerinde 
tabiye, menzile iltikardan nis· 
beten vareste kılar. Dik mermi 
yolu da tabiyede kolaylık bah· 
şeder. Tahrip dik mermi yoluna 
lüzum gösterir. Fransız ordusun· 
da büyük çaplı obüsler nisbeti 
de dikkati caliptir. 

b) Cephane miktarı. Fransız 

ordusu, Büyük Harpten de aldı· 
ğı dersle, cephane ikmaline en 
büyük ehemmiyeti vermiştir. 

918 de bir meydan muharebesini 
başarmıya tahsis edilen beher 
sahra topu başına 12,000 mermi 
veren Fransız ardusunun bugün 
cephane tertip1erinin tasavvu· 
run da çok fevkine çıkamış oldu
ğuna inanıyoruz. Versayda bir 
tatbikatta beher tümene 150 top 
verildiğini görmüştük. Bir tü· 
men 3000 metrelik bir cephe al
dığına göre ufak vaziyetlerde 
her 20 metreye bir top isabet et· 
miş olur. Mevzi harbinde, ehem· 
miyeti haiz mıntakalarda bu 
mıktarın bir ka~ misline çıkarıl
dıgını Büyuk Harpte de gördük. 
Amerika ordusunun Sen Mişel 
muharebesinde bir günde bir 
milyon mermi sorfetmi~ olması 
en iyi bir misaldir. 

c) Manevra kabiliyeti. Bu, ha
reket kabiliyetile de ilgilidir. 
•Yıldırım• fantazisinin, asri 
müstahkem mevkilere karşı ro· 
lü yoktur. Hareket harbinde bü
yük tesir gösteren bu kabiliyeti, 
motörlü ve zırhlı kuvvetlerden 
bekliyebiliriz. Ancak büyük a· 
tes tefevvuku temin etmek kabi
liyetindeki nisbeten zayıf bir 
kuvvete karşı manevra kabiliye
tinin de ehemmiyeti azdır. 

Zırhlı kuvvetlerin faik ateş

ler karşısında iş göremlyecek bir 
vaziyete dü'itükleri de muhare
be tecrübelerile sabittir. 
Fransız ordusu, zırhlı kuvvet 

itıbarile de, dünyanın en çok ha
tırı sayılan bir ordusudur. 

d) Ateş siklet merkezleri teş
kilinde motörlü ve zırhlı kuv
vetlerin rolü tetkik edilirken, ilk 
önce Fransız ordusu hatıra ge
lır. İngiliz ordusu ise zırhlanmı
ya en büyük önemi vermiştir. 

Az kuvvet, fakat büyük ateş 

kudreti! Bu hakikati tamamile 
idrak eden İngiliz ordusudur. 

e) Zırhlı kuvvetler, oynak bir 
ateş kudreti yaratmak bakımın
dan, ateş siklet merkezini her 
hangi bir mihrak noktasına isal 
ed~bilir. Her iki ordu da bu in· 
celiği ötedenberi benimsemiştir. 

Fransız ordusunun kadrosunda 
8 bin tank vardı. Son yılların ha
zırlığı. bu mikyası ne raddeye 
kadar bı.iyüttüğünü bundan son
ra anlıyacağız 

f) Teknik kudret. Fransız ve 
İngılız tekniğinin bu harpte na
'11 bir varlık göstereceğini· öı:t

rcnmek için beklemiyeceğimizi 
zanrediyorum. Poliklinik okulu

r n elemanları ötedenberi bu 
sahada hürmetler celbetmişler· 

d r Bugünkii harbin de teknik 
olduğunu inkara mecal yoktur. 

g) Kaynakların zenginliği . Bu 
sarfiyatı, ancak mali kudret kar
şılıyabilecektir. Bir meydan mu-

harebesi hazırlığını yapanlar, 
cephaneyi artık tonla hesap edi
yorlar. Cephane ki altındır, dö
viz tedarikinde muztar kalan 
memleketlerin bu baş döndürü
cü sarfiyat karşısında bir gün 
bitkin b ir duruma girecekleri 
de şüphesizdir: Harp, hele bu
gün, geçer para demektir! 

AOLIYE 

Yenı Agırceza Faaliyete 
Geçti 

Şehrimizde teşkil olunan 2 in· 
ci ağır ceza mahkemesi dün sa
bahtan itibaren faaliyete geçmiş
tir. 

Bir kız kaçırma vak'ası mez
kur mahkemeye verilmiş ve bu 
suretle İstanbul 2 inci ağır ce
za mahkemesinin gördüğü ilk da
va bu ol:muştur. 

Muzaffer ve Hüsnü isminde 
iki arkadaş; Çemberlitaşta aile 
bahçesinde şaı·kı okuyan Saime 
ve Perihan isminde kıza göz koy
muşlar ve kızları tenha bir so
kağa çekerek tecavüzle kaçırma

ğa teşebbüs etmişlerse de yaka
lanmışlardır. 

Muhakeme şahit celbi içi.n baş
ka bır güne talik olunmuştur. -3 Gün Hl!pis 

Evvelki gece Beyoğlunda sar
hoş olarak rezalet çıkaran Kamil 
dün cürmümeşhut mahkemesine 
verilmiştir. Akşama kadar hala 
ayılamıyan sarhoş muhakl'meye 
uyuklayarak çıkmış ve bu cürmü 
eYvelce de işlemiş olduğundan 

3 gün hapsine karar verilmi§tir. 

Şehir 

Tiyatrosu 
TEPEBAŞI DRAM 

KISMINDA 
3/10/939 Salı günü 
akşamı saat 20,30 da 

RO M EO-JÜLY E T 

---0,0000----

Zehirli Gaz Kursları 
İstanbul belediye hudutları ha

r icindeki ~azalarda zehir 1i gaz 
kurslarına başlanmıştır. 

--<>()~ 

sokagında eski veyin 1 No. lı evin tamamı 
1 - Arttırma 13 Birinciteşrin 939 tarihine düşen Cuma günü saat 14 ten 16 

ya kadar yapdacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kala .. 
caktır. 

2- Arttırmaya girmek için muhammen kiymetin % 10 u nisbetinde pey 
akçesi yatırmak liizımdır. 

3 - Arttırma bedelinin dörtte birj peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
müsavi taksitte ödenir. Taksitler % 8,5 faize tabidir. 

• - Taksitler ödeninciye kadar gayrjmenkul sandığa birinci derecede ipo
tekli kalır. 

5 - Fazla tafsilat almak ve binaların lototrnnarını görmek için Sandllt 
Binalar Servisine müracaat ediJmeiJdir. (7225) 

Orta Okul Riyaziye 

Orta oku~i~:~!~~I kitaplarının 1 1 s TAN Bu L BELE D 1 YE si N DEN I' 
terimleri hazırlanmıştır. 11•••••••••••••••••••••••11••••1 

-OQ~ 

Müfettişler Toplandılar 
Teftişlerini bitiren ilk tedrisat 

müfettişleri dün maarifte toplan 
rnışlardır. 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHiLiYE MÜT AHASSISI 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatler i: Pazar 
hariç ber gün :!.- • 6, Sa lı, 

C umaTtesi 1~ • 25. hk"Tava 

İstanbul Üı:üncü İcra. Memurlu-
f undan: 

Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa
raya çevrilmesine karar verilmiş o
lan altı gözlü bir adet Ke1vinatör 
T. evvel ayının 5 de Perşcn~be günü 
~a~t 13 den 14 de kadar İstanbulda 
Bahçekapıda İ"kele caddesinde 2/5 
No. lu mahallebici dükkiınının önün
de bHrnüzayede satılacağından js -

tekblerin yevmi ve saati mekürede 
mahallinde bulunmaları ilitn olunur. 

(20788) 

1
- Çocuk Hekimi 

Dr. AHMET 
AKKOYUNLU 

Taksim - Talimhane 
Palas No. • 

Telefon: 40127 

Haseki hastahanesi 939 yılı ihtiyacıiçin alınacak 156 kalem tıbbi ecza 
kapah zarf eksiltmesine konuJmuştur. İhale 10/10/939 Salı günü saat 15 de 
Daimi Encümende yapılacaktır. Muh ammen bedeli 9412 lira ve ilk tPminat 
705 lira 95 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muaınel5:t r.1:üdi.irlügü kalf>minde gö
rülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numara-
lı kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de ka-
dar encumene vermeleri. (7703) 

Ticarethanem iz eskisi gibi kürk 
mantolarıru JO sene garanti ve 

ay vade ile kefaletsiz olarak satmak
tadır. Anadoludan ayni şeraitle sipa
riş kabul etmekteyiz. 
l\lahmutpaşa KJ.irkcü Han icer isinde 

BEYKO Telefon 
21685 

ZATİ - 215 No. lu birinci sınır 
muafiyet ruhsatnameyi zayi ettim. 
Yenlsinı çıkaracağımdan eskisjnin 
hükmti yoktur. 

Neptun Şirketl 

iKDAM 
i.LGna Şartları 

Sruelik 
• aylık 

3 aylıl< 
1 • 

, 

• 
DAHİLİ HAR1C1 

1200 JU, 2300 Kr. 
b~O ltT. J ~Su Kr. 
300 Kr. 800 Kr. 
400 Kr. 

fL AN 
TE.'K SÜTl'': 
S ANT i M İ 

Bfrln ci Sahife 400 klUUJ 
İkinci Sahife 250 kurut 
Üçün<li Sahife 260 kurut 
Dördlincii Sahl!e 100 kuruı 
5 . G ıucı sahifeler 50 klllU§ 
7 • 8 bıcı Sahifeler 30 lmruı 

Gazeteml:ııde neşrtUrlle· 

cek lıiJcümle ticari ilanlar yal
nız Ankara caddesinde Kah • 

1 
r amanzade hanında İlancılık 1 
KoUektlf şlrk~tlnden alınır. 

1 

··ı--------------------~----i· 
T. iŞ BANKASI 
1939 Küçük Cari Hesablar İkramiye Plani 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 İkinciteşrin ........ ---........ iKRAMiYELER **** 
1 Adet 

2 " 
8 " 

16 " 
60 " 
95 " 

2000 
1000 
500 
250 
100 
50 
25 

liralık 

" 
" 
" 
" 
" ., 

2.000 
5,000 
4,000 
4,000 
6,000 
4,750 
6,250 

lira 

" 
" ,, 

" ,, 
., 250 " 

435 32,000 " 
T. İş Bankasına para yatirmakla yalnız, 

para biriktirmiş olmaz, ayni zamanda 
talihinizi de denemiş olursunz. 

1 Devlet Deniz yolları U. Müdürlüğünden 
Mudanya Hattı Kış Tarifesi 

İstanbuldan 3 Birinciteşrın 939 Salı :e;abahı ka1kacak po .. tc d,ın itibarc'l 
Mudanya hattında kış tarifesi tatbikine başlanacaktır. Kış tarife.sine nazar211 
postalar İstanbuldan Pazar, Pazartesi ve Sah günleri saat 9.50 de Çarşamb;:, 
Persembe ve Cuma günleri saat 15.00 de ve Cumartesi günlerı saat 13.30 da 
kalkacaklardır. Bu suretle Çarşamba, PeT;iembe ve Cuma &ıinleri öğle üzeri 
Mudanyadan geleceklerin aynı gün saat 15.00 de Mud:ınyaya donmeleri te-
min edilmiştir. (7924) 

TUZLA içmeleri 

iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN T. C. Z RAAT BANKASI 
Cinsi Mlk. % 7,5 leminal 

Lira Kr. 
Ekslltmenin tekl i 

Saati 

Çember kavalyesi 
Rekompoze maden kömürü 

3000 kg. 
200 ton 

104 62 
206 25 

Açık eksiltme 14 
15 > > 

I - İdraeınizin liköT fabrika!ı için 200 ton maden kömürile mikdarı yukarıda yaz.ılı çember kavalyesi nümu
nesi mucibince hizalarında gösterilen usullerle eksil tmeye konmuştur. 

i l - l\.luhammen bedelleri. muvakkat teminaUarı eksiltme saatleri hizalarında yazılıdır. 
111 - Eksiltme 5/X/939 PerŞembc gUnu Kabataşta Levazım ve l\.1.übayaat Şubesinde-ki alım komisyonunda ya ... 

pılacaktır. 

IV - Şartname ve nümuneler her gün sözü gec;en şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve ~aatte % 7,5 güvenme parasilc birlikte mcz.k(ır komisyona eel-
roelerı ilan olunur. (7483) 

Cinst 

Şarap galon mantarı 26X4.5 eb'adında 
Şarap §İşesi mantarı 24X4S 
Likör mantarı 23X35 
Rak ınantarı 20X25 eb·adında 

* Mik. l\tuham en B. 
Lira Kur. 

125.000 A. sif 1250 
600.000 • > 5724 
200.000 > • 1879 50 

10.000.000 > > 35000 

% 7.5 temnalı 
Lira Kru. 

93 75 
429 30 
140 96 

2625 

Eksil tme 
Şek il Saati 

Pu1.arlık 14 
> 15 
> 15.30 
> ı6 

1 - Şartnaıne ve kalite nilmuneleri mucibince yukarıda cins ve ınikdarı yazılı mantarlar pazarhkl:ı ~rıtın alına
caktır. 

11 - Aı!uharmnen bedelleri, mu ... -ak kat temınatlaı-ı, eksiltmC' saatlerı hıza1annda ya:cıhdır. 
111 - Pazarlık 23/X/939 Pazartesi günü K;ıbatiılşta Levazıın ve .l\.Itibayaat Şııbesindekı Alım Komisyonunda 

yapılacaktır. 

iV - Rakı mantarı şartnameleri her gün Levazım Şubesi Veznesinden ve İzmir Ankara Başmüdürlüklerinden 
175 kuruş mukabilinde alınabileceği gibi diğer şartnameler parasız mezk:Ur şubeden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa.ralariyJe birlikte yukarıda adı 
geçen komisyona gelıneleri H3n olunur. t7863> 

Para biriktirenlere 28,800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbBJ'l!uı taaarruf hesablarında en u 50 llrau bulwwılara ııen .. • 

' defa çekilecek kur'a ile aı•iıdaki pllııa ıön ikramiye daiıtılacaktır: 

4 Aded 1,000 Liralık 4,000 LirQ 
4 .,, 500 .,, 2,000 • 
4 » 250 • 1,000 • 
40 1 }QO D 4,000 1 

100 • 50 • 5,000 • 
120 )) 40 • 4,800 • 
160 )) 20 • 3,200 " 

DİKKAT: Benlılarındakl ,....Ju lılr - lçiıade 500 liradan qaiı dllpıl7enlere ikramiye ~· 
takdirde ~ 20 fulasile verilecektir. 
Kur'ıılar senede • defa, .1 EylaJ, 1 BlrindUawı. 1 Mart Ye 1 Haziran tarilılerlıılle çekilecektir. 


