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POLONYA ORDULARI HUDUDU GEÇEN 
SOVVET ORDULARiLE HARBE· BAŞLADI 
Sovyetlerin Hareketi Romanyada Endişe Uyandırdı, 
Ukranyalıların Aylık/anmasından Korkuluyor 

lngiltere Ve Fransa Almanya lıe 
Harbe Devam Etmek Kararında 
Olduklarını Tekrar Ediyorlar 

.. '""•'"'•• . .. , 

Kağıt Fabrika
sının Ke ndini 
Göstermek Sı

G eldi rası ' • 
c:Ayinesi iştir kiıin:in hifa bakılmaz 

Sahsın görünür rütbei aklı eserjnde>. 
ZİYA PAŞA 

iuııt'te bir ha:rli ptarai ile ve 
ltimblllr ltaıı yüz bin liralık bol mas
raflarla •• kurmUf oldoiumaz kifıt 
·ıabrJkaıu, bir bayU taUsiz bir mü ... 

esseM'ye benaiyor. 

A merika Ordusu 
Motörlü Kıtalar la 
Takviye Ediliyor 

Londra, 11 (A.A.) - Moskova'dan 
Re-u&er ajansının bUdJrdljıine (Öre, 
Moskova radyo~u Sovyet kıt'alarının 
Polonya hududunu re~Utlni bildir • 
miı;tir. 

İsveç kaynaklarından blldlrildiil
ne göre, Polonya kıtaatı lıl"r tarafta 
Sovyet .kıtaatı ne muharC"be etmekt~
dlr. 

Parjs, 17 (A.A.) - Polonya sefareti 
Sovyel kıtaatının bu sabah lllolod .. • 
na yakinlnde hududu , .. çmlş oıauıı:· 

tarını ve derhal Polonyalı lntaatın 
mukavemetine maruz kaJdıklannı ııa
ber vC"rmektedJr. 

Pa.t aJansmın bir tflbllğinc sore 

meUerine ''enlii'i notanın metni tU -
dur: 

Polonya - Almanra harbi, Polonya 
devletinin tulunabllmesi ihtlmall•rlnln 
ra3·rimevcut olduiunu söstermiştir. 

On gün sürtn ııarekit esnasında, Po
lonya bütün endüstri mıntakalarını 

ve kültür merJıeblerfnJ kaybe~tfr. 

Varşova, arhk Polonya hükôme -
tinin merkezi defUdlr. Dükü.met 
ink1raz halindedir ve hiç bir hayat 
eseri ı-östermemektedJr. Bunun mi -
nisı, Polonya devletlnin ve hüll:ôme-

,. tfnin, IUiyatta, mevcut olmaktan 
Jıalktıjıdır, Polonya Jle Sovyetler Blr
IJli aramıcla mevcut muahedeler, bu 

Dün Polonya Üzerine Yürüyen Kızılordunun Piyadeleri Bir Geçit Resminde 

Almanya Ve Rusyaya Yakın Olan 
Devletler Seferberlik Yapıyorlar 
Polonya Hariciye 

Pabrllıa iflemele ba~layıp ta ilk 
ltitıUan çlkarttıJı.tan bir müddei 
IOnra evveli }ıafılçılar, llifıtlaruı 

Dahalı olduiuııdan, vaktinde yetl~e
ıne.ııtlnden ııJkiYete başladılar. Bir 
tnüddet sonra matbaacılar da, İzmit 
fabrikasının kitıUarı tabı lılerlne 

Yara11117or diye lliiıtçılann ılk:iyel· 
lerine iştirak etiller. BJraz daha ı(eç
tiktcn sonra da hem kii'JtçıJar, hem 
matbaacılar, hem de sair mü.stehllk
ler birıe.,erek hepsi birden bu kiiıt 
fabrikası yüzünden hariçten relen ki
ğıtlara da fazla (ü:mruk resmi kona
rak fiatlarm tahammül edilmez drre
Cede yü.Jı:seldlj'Jnden dolayı feryadı 
ideti. ayyuka ıııkarır oldular. 

'Romanyaya 
Nezaretinin Dün 

Taşındığı Bildiriliyor 
ideti. ayda çıkarır oldular. 

FiUıakJka o sıralarda İstanbulda 
klloı:.u zs kuru.!ia kolay kolay müşte
ri bulamıyan ikinci hamur kiiıt, bir
deublre 36 kuruşa kadar yükseldi. 
hundan şikayet edilince, İzmit ki -
iıt fabrikası, (SellUIOz) denilen. ki
tu. hamurunun Avrupada mevadı in
filii.kiye imalinde kuUanıldıtından 

dolayı yüll.ıeldifi, ondan dolayı ken
dislbln de .kıilıt ti tıarını yükselt • 
llleğe mecbur olduiu cevabını ,·er • 
nı~ e idi. 

İyi anıma, biz koiiıt fabrikasını, 
bithas&a Avrupadan· müsfaini olmak, 
llliuttakbel bir k1i.iıt sanayilne malik 
bulunmak ve bllba'l .. a A\•ruııanın fiat 
düzenbaz.Jıkları b.qladıiı vakit, TUr
kiye piyasasını bu madrabazhklara 
karşı korumak için tesis edildi zanne
diyorduk. Yoksa Avrupada herhan. 
~i bir r,ebcptcn dolaya k3ğıt. tlatı yük· 
8ellnce bizim liitt fabrikası da, 
lllenılekette kiiıt ltlcrile •eçinenleri, 
Yanı •a.zetecUerJ, kit&p muelUfJerJni, 
nıec:mua saJıtıplerlnl, kitapçıları, mat
baacııarı, velba!ilıl memleketin irfan 
haratınm bütWl me!lnetlerini ve er -
babmı ·koruyamıyaeak ise, o halde, 
ne İfin tesis edildıiini ~orınak ve 
~CndJsinden hesap istemek hepimiz 

•tin bir boyun borcu olur. 
l\faamatih fabrikadan \iikoi.yet yal· 

nıı. bununla da kalmadı, bu fabrika· 
tıın memlekete fayda yerine zararı 
dokunduğu iddiası ti. .\Ieclis n ·• hiti;t kadar intikal etti .• leı,hur (Scr\·etl 
llrıun) sahibi Ahmet Ihsan Bey, ev
~el' at a Neşriyat Kongres;nde, sonra da 

.. eeJls kursfkiunde, birtakım drllller 
Costererek fabrikadan acı acı fikayet 
•ltı. 

... Eie.r hatıramız bizi J anıltmıyorsa 
~bnı t . 
1 e Ihsan Beyin bu şikiyetlerlne 
•brika. :müdürü, fabrikanın lşlerlnfn 

.. 
' 1 

(Arkası 4 llı:cü sayfada) 

EBuzzty AZADE 

Velid 

Sovyet Rusya ordusunun zırhlı otomobilleri 

Potemkiu, Polonya !'>efiri Grzybovs
ki'yi çafırmış ve kendisine Molotof 
tarafından imza edJlmlıt olan notayı 
okumuş ve So\·1et kıtaatına :Polonya 
hududunu Ie('meJerJ emrinin veril -
miş oldui"unu söylemiştir. 

l\IOLOTOF'I:N BEYANNAl\lESİ 

l\lo1otof tarafmdan Sovye' mUJeti
ne hitaben neşredllen bir beyanna -
mede ı1hiren mot-Or1ü ihtiyat kuvvet
leri He takvJye edilmiş olan Kızıl Or
dunun muharebe meydanlarından 

,eref ve şan ibraz edecek dereeede 
kuvvetli olduğu beyan olunmaktadır. 
Molotof, bütün vatandaşlardan erz<f.k 
biriktirmek te~ebbü~Unde bulunma -
malarını istemektedir. Sovyet Rusya, 
zaruri ol:.i.Jl her 11eye mebzul surette 
maliktir. l\folotof iaşe islerinde b<tZI 
tahdidat yapılaeaj"ı şayialarını te-kzip 

ttmektedir. 
Duvarlara tali!' edilmiş bir çok a

fişler, balkı hükümete ve fırkaya mü
ıaharette bulunmaia, vazifesini yap
mata ve bu suretle Kızıl Ord~ya 
yardun. etmeie davet eylemektedır. 

SOVYETLERİN NOTASI 

Sovye' hükümetlnin, Sovyet kıt'a
Jaruıın prkl Polon1aya duhulü hail· 
kında 7abancı memleketler bük.il .. 

sebepten Juymetlerlni kaybetmiş bu
lllflmaktadır. 

Baş ıboş ve idarHlz bırakıhmş olan 
Polonya, Sovyetıer BirUi'i için bir 
tebdil ı.,.ı.ıı edeblkcek her tllrlu hi· 
dlselere ve sürprizler için kolay bir 
saba olmuştur. Şimdiye kadar bita
raf kalmlJ olan Sovyet bükiınu:ti, bu
na binaen, bu hldiseler kartısında 
bUaraf kalamaz, ayn i umanda, Sov
yet htikü.metl, :Polonya ara.a.lslnde ya.
şıyan ve bu..-ün keyfi muameleye ta
bi kalmış olan kendisine kan rabıta
ları ile ballı bulunan t'kranyahların 

ve Beyaz Rusyalıların himayesiz bir 
halde bulunnıaları karşısında kayıt -
su da kalamaz. 

Bu vazlyt>t karşısında Sovyet hü -
kümeti. hududu &'ererek garbi Uk .. 
ranya ve Beyaz Ru..<;J·a hatkınuı c.an 
ve mallarını himayeleri altına al -
matarını kıtaata. teblfğlni Kız.ıJ Ordu 
Jıumandanlıiına emretmiştir. 

Aynı zamanda ısovyet bükiımeti, 

Bedbaht Polonya milletini şuursuz i -
darecilerinln suril]<ledii! bedbaht 
harpten kurtaracak ve ona sük~et 
içlnde tekrar yaşamak imkıinmı ve
recek her türlü tedbirleri de almak 
fikrindedir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

~~~~~~~~~~~~~~ 

Polonyalılar Alman Sovyetlerin Harekete 
HücumlarınaŞiddetle1Geçmesi Her Yerde 
Mukavemet Ediyorlar Heyecan Uyandırdı 

Cernauti, 17 (A.A.) - Bugün 
Polonyad?n gelen yabancıların 
verdikleri malümata göre Leh 
kıtaatı Alman kıtaatına karşı 
mukavemete devam etmekte . 
dir. Mukavemet cephesi Lublin
Brest-Litovsk ve Var~ova - Lvov 
dur. 

Bilhassa Lvov mıntakasında 
Leh hücumları ve ona karşı bir 

de muharebeyi kabulde tered· 
düt etmıyen Leh tayyarecilerinin 
kahramanca faaliyeti kaydedil· 
mektedir. 
Varşova şiddetle müdafaada 

berdevamdır. 

Varşova, 17 (A.A.) - Alman 
başkumandanlığı, Varşovaya ver 
diği ultimatum müddeti munka

(Arkası 4 üncü sayfada) 

Beşiktaş G. Sarayı 
2 -O Mağlôp Etti 

Dünkü maç&an ve •üreşlf"rde-n fk.I Jutlba 
'Dün yapılan spor harekeUerinin yaz.ısı 2 jnci sayfamııdttdıı· 

Paris, 17 (A.A.) - Bu sabah 
s.ıliıhiyettar mahfillerde ısrarla 

biildirıldiğiıve göre, So·;yetlerin 
Polonvadaki müdahaleleri Fran 
sa ile İngilterenin sonuna kadar 
şiddetle muharebe hakkındaki 

kararlarını değiştirmemektedir, 
Almanların bu Sovyet müdaha
lesini de, Alman • Sovyet nde • 
mi tecavüz paktında yaptıkları 
gibi, Fransa ile İngiltereyi bu an 
laşmazlıkta aldıkları vaziyetten 
vazgeçme~e ikna için kullana • 

1 
cakları zannedilmektedir. Bu hu 
sustaki Alman tabiyesi harbın 
bidayetindenberi deği memiştir 

ve bu itibarla Almanyanın, Pcr 
lonya vaziyetini ;cendi istediği 
şekilde tasfiye ed;!diğı takdirde, 
barış mukaddimeleri yapması 
haliı muhtemel bulunmaktadır. 

Muntazar olan bu teltlıflerc 
Daladicr ve Çemberlayn hiçbır 
tereddüde mahal bırakmıyacak 
cevaplarını daha evvel vermiş • 

(Arkası 4 ıinciı •ayfado) 

TEBLldLER . 
lı_._;.F..;.;.;RA..;.;.;N..;;.;.S I Z...---TE_BL_l~_I _f !.-' _A~L;;....MA;,.;_N_TE_B L_ll1_1 _ / 

Parls, 17/9 tarihli toblltl: 
Dun akırama dofru ('f'pbrmiz uze

rindC" iki noktada dai!fman hucumu 
oJmU!ftur. BlrJsi .)loı:el vadisinin pr· 
kında, diierl Sarre llr '\"OS:-f"S ara
liimda cephenin mrrket.inde ,·ukua 
ce.l.mt tir. Bu iki hUcom da tiılrdtdil

ml'1tir. 
So• alınan maluma&, Polon ·adan 

<'ephemiıe, hava kuvvetleri ve büyük 
birlJkler halinde, Alman kuvv('tlerl
nfn nakledildiii hakkında birka(; cün 
evv•I v•rll•n haberleri toyil ctnıckt•· 
dlr. 

t·mumi .-\iman k.11arJahının trbU· 

il: 
Ct>nubu arkı i!'!Okametinde Pol1Jn

ya kıtaatının Tic'ati Lemberr He 
Pr1>mfzl ara!oiında ke~dlmlı; bulunuyor. 

San nehrinin mansabı imalinde, 
Alman kıtaatı Lubtin lstlkauı<'tinde 

ileri yurU)'üşüne d'vam etmrkte-dir. 
Deblln mıntaka ı j ı-al rdilmt., ve 
yep7eni 100 tayyare f'limi.zf" gr( n11ıt'

tlr. 
Kutno'non 2apl1 için );ıLJ»dm.ı..t.a 

olan muh:1rı:be normal bir tan:cLl dtı· 

(Aı·kaın 3 üncü sa7fad&) 
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Müfettişi Emekli General Kemal Koçer 
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fstanbulda Türklerin Herhangi Bir Tecavüze 
Karşı Koı unması mukaddes Bir Gaye İdi 

r 

DAHİLİ HABERLER 
" Trakgada Me- Şehir Tiyatrosu Artistlerinden 
riç Sahili Tan- Şevkiyenin 1000 Lirası Çalın1ı 

zim Ediliyor Bnyan Şevkiye Çantadaki 2500 Lirayı Çalma

• 
lzmir Fuarı 
Salı Günü 
Kapanıyor 

l#1?~ 
Siyasi, Askeri Hadi 

sat Önünde 
193' yılı Nlsaııuıcla ba,lıyan, N 

A1maa7aıım tecaviialeri aleyhine k 
ru.l.An mukavemet ve müdafaa cep 

h e Rıısy m ırtrm 1 le- e 
d olan pakt, ;rvım eneye ya 

Ben bu Ayınde hiç te bulwımuıı de
ğildım. buna ,,.gmen lıalbya dahil 
oldum. Beccrf~Jtbn &öze çarpı -
yordu. Bı.raı sonra Portneşin ij.ümü, 
mürütlerıru b.llvete davet etti. Zıya
ret sebebııu anlamış glbı.ydi. Mü -
lilztm Şevketi eve kadar gönderdi ve 

vaziyeti (i&..c: eli: O zaman oturdu
ğumuz ev btraz buyUktü. Adamlar 
evden istifade edılıp edilmediğini • 
tetkik etmek ıçin ge!mışler ve çocuk
lar üzerinde de epeyce korku ika et
mışler. Birkaç ailcnın bır arada o
turduğunu anlayını ı ve ev de işleri
ne elvermeyınce savu~up gitmişler. 

Bu sahada İstanbulda cansiperane 
~ fakat Ferit hukllmetinin 
şıddetll taklbine maruz kalarak An
karaya çekilmiş olan arkadaşımız su
vari kaymakam Hüsamettin Milli 
Müdafaanın esaslandırılmast için en 
büyük yardımlarını esirgememiştir. 
Grup ta bu değerli zatın her an bü
yük müzaheretlerine mazhar olmuş
tu. Hüsamettin, genç yaşi.arındanberi 
memleket işlerine vak!ı haya eden
lerdendir. ~1eşrutiyetten evvel Erzu
rumda Avrupadak.i menfileı-lc temas
ta bulunan ve o muhiti tenvir eden
lerdendi. Büyük harpte ve Balkan 
harbinde de teşki!At sabasında biıyuk 
yararlık.lan görülmüştü. Yetişkin bu 

elem_•_ nın kıymetli irşatıarı. ndan hiç 1 
bir zaman mWtağni kalınmamıştı. 

Bu İş İçin Ayrılan Para 

Edirneye Gönderildi 
Edirne (İKDAM Muhabirin 

denı · · Geçen yıl Naf.a Vekiı.le
ti tarafından Meriç nehri sağ sa
hıllerinde ve Bosna köyünde yap 
tırılan 1800 metre uzunh.ğunda
ki sedde ve mahmuzlar Uzunköp 
runün Esenköyünde ve Ergene 
nehrinin Meri.çe karıştığı yeıde 
vücude getirilecek olan topr•k 
tahkimatından sonra bu sene i
çinde de Yusufköyü cadde ve 
mahmuz!arının takviyesine baş
ladığı gibı Edirnenin Tatarköy 
c. vannda Meriç nehri sol sahi
linin çit ve demetler:<: tahkimı 
takarrür etmiştir. Bu iş için ay
nlan tahsisat havalesi vilayete 
gelmiştir. 

dığı İçin Hırsızın Acemi Olduğunu Söylüyor Mi 11 i Şefin Heykelini 

Binlerce Kişi Ziyaret Etti 
Şehir tiyatrosu artistlerinde.ı;. 

Bayan Şevkiyenin, esrarengiz 
bir şekilde bin lirası çalınmış -
tır. Hadise şöyle olmuştur. Ba
yan Şevkiye, Avrupa harbi pat
layınca, şimdiye kadar birikti -
rip bankaya koyduğu 2500 lira
sını geri almıs ve bu parayı çan 
tasına koyarak yanında taşıma -
ğa başlamıştır. 

Bavan Şekiye bu hadiseden 
cok müteessirdir. Diyor ki: 

kın 'laman içinde denm e&tltf bal • 
de, imzalanamamış, Lond.ra hilkU 
meltnln hareltetlerialn sebep oldutu 
iddia olunan bu sürünceme, geçen 
Aluslos a.J11Wl Z6 "11lda Almany:. -
Sovyetler ademi tecavüz mukavele
sinin imzasına yol a~:;. fırsat ver
mit, nazı Almanya orduları Lcbls -
tana hücum eyJemltlenU. 

NAKDİ l\IÜKAFAT 

DördU.ncü vapurla 100.000 den 
fazı mermi sevkcdllm.ı.ş oluyordu. Bir 
teşekkür telgrafından sonra &önderi
lecek mevat nisbetıf'de nakdi müka
fat verileceği lş'ar buyuruluyordu. 

Herkes le bilir: 

Marifet Uııtata tabidir 
Mü lerlsiz meı.i. u;lcllr. 

Mükatat, teşvık eder, mesainin 
mikyasını büyutür. Evet. para, her 
ismin husulu için en kuvvetli bir va
sıtadır. Para ile yardımların en son 
hadde kadar çıkarmak kabildir, dl -
yenler bulunabuir! Bura.ia yuz bin
ler bahis mevzuudur! 
Mükifat~ Ne içın ve kime veril -

mek isteniyordu. l.ğer mük.tlat ka
bul edilecekse bunJa ber çalışının da 
ilisesl vardı. Her fert le tehlikeyi 

ıöze almqtı. Bır kere memleket, mü
tA!at verecek vaziyette dcgıidi.. Hiz
:netbıi para ile sat:ınıara bu yurdun 
;ocuğu denemezdi.. Bu kuvvet. bu a
tıenk ve bunca muva.ttakıyeUer pa
ra Ue temin edilmemişti ve edile -
mezdL Billıkis, u!ak menfaatler ara
ya girince o samlmiyeUerden, o fe
dakirhklardan eser kalmazdı. Mü -
kcilat vermek ve almak aQıuncesi sa
kattı. VlıkıA bu mükifat, bir çok ls
tikbalperesti mes'ut edebilecek bir 
yekün tutabilirdi. Bir mermi için 125 
kuruş asgari bir hcsapdı. Bu yolu bir 
geçim vasıtası sayan dürendişler de 
ekırik değildi~ İhtiras kapıları aç -
mak, memleke!Q ihanetten başka bir 
mana ifade edemezdi. İdare heyeti bu 
teblig üzerinde çok durmadı, verdi-

l\.1ustevlililerin tazyıklerı ~ın

da uzuvlarından birçoklarını Anııdo
luya göndermek mecburiyetinde ka
lan perakende teşekkülleri bir araya 
ve bir kumanda altına alarak kuv -
vetli bir birlik vucude aetirmek ka t'i 
bir zaruretti. -

Film !erdeki teşevvüş, bu sahada 
sarfedilecek mesaiyi de ümtisizliğe 

düşürebilirdi. Fakat Türk ruhunu bi
lenler, çetin mücadelelere girişmek 

te IAzım ıeıse, burada sarledilecek e
meklerin heder olmıyacağından emin
diler. 

İstanbulda silAh ve bu silAhı kul -
!anacak tedakA.r insanlar çoktu. Her 
gün alınan derslerde, kat'l lüzum 
karşısında, bu ailiha sarılmayı mec
buri kılıyordu. 

Bazıların bütün hatalarına rağmen, 
İttihat ve terakki mensuplarından bir 
çoğu vukubulacak davete canla başla 
icabet edeceklerdi. Bu teşekkulün 

haricinde kalan hamiyetli. vatandaş
lar da bu cepheyi kuvveUendirebılir
lerdL 
Tajkasabın yangın yerlerindeki bir 

evde, dikkati hiç çekmiyen bu im.i
vag~ta. fikirlerinden ve vücuUerin
den istftade edilmek memul olan kırk 

kadar vatandaşın, münevver zatların 
bir içtimaa daveti düşünülmüştü . 

(Arkası var) .......................... 
ı ı:------ı ı 

1 İ s.~.~~Y.C:.~.;!J f 
ğı karar, mukiıfatı sarahatle reddet- ı Barlar Kontrol ı 
mektır, Cewbcn yazılan şifre şudur: : ı 

;::,~':.., .W::;L>~ı~:ın~a::'i7~ı;; ı Edifmeı: mi ı 
bulamıyoruz!>. 

Buna cevaben gelen tahriratta ay
nen bu kelimelerle mukabele edilmiş 
\'e Grup takdir edilmLştir. Bu tahri
ratın bır kil 1 339 da, ve bıllhare 
l\fehmedin ölumile gazetelerirnızde 

intişar ( tmişt.l ve ınUnasıp zamanda 
lkdaında da ıntiprına çalışılacaktır. 
Topkapılmın OliunUnden sonra a

ilesı'ni Buyük Millet Meclisi bir ka
nunla mükfıfatlandırdı. 

* 

ı Şişlide Mustafa Nuri yasıyor: ı 
ı - Dün ırece bir bara ıriltlm. U- ı 
: cuzluk ucuzluk diye mtıtemadlyen ı 

1 ı dinledtflm, okuduium şeyler me- ı 

ı ier hep l'•zete aüton1anndan Ut>- ı 
rfye c«emJyormuş. En ucuzu 115 

ı ı ve yüzdesi ile btraber 200 kuru . ı 
t Avtupah kadmlar var. Bunlarla ı 
ı bir aralık kon111ıtum. En çok para ı 
ı alan 5 lira yevmiye imiş. ı 

ı Eski zamanda ba artistler 50 li- ı 

ı radan aşafı relmedlft rUnlerde ı 

ı 
h.aydl en ucaz içki 200 kuruş ol-

M. M. Grupu mesaisine yine de- sun fakat buırün % - 5 lira araom- ı 
vam etmek W:ere İstanbul milli mü- ı da kadınJara yevmiye verildlif ı 
dafaa teşkil:itına dair de bazı ınalü- ı halde hıili fia.Uar üzerinde bir ı 
mat vermek iJ;tiyorum: ı tenzilat yapmaması hayret deiil ı 

İstnnbulda T\uk uc •urunun her- ı ml? ı 
hangi bir tecavüze karşı korunması, ı &,ka memlekeUerde bar bir ı 
mukades bir gaye idi. Teessüf olunur 

1 eilenceı yeridir. Bizde ise bir te-
ki bu unsur ecnebi emellere kaptlan ı liket._ Acaba bunu belediye kon- ı 
bazı ırkdaşlarından da ihanetler ıö- ı trol etmn mi!> ı 
rüyordu. h1:. -P..t. Grupu elemanlan, ı Alakadar makamların ru.zan ı 
lşgaldenberi yer yer m. ücahedeye 

1 
ı dikkatine koydufwnıu bu iddia- ı 

koyulan hamiyeUi zatlarla ı, or- ı nm dofnı olup olmadıfınt ı 

taklılı etmek suret ile müdafaa lef- \ ı S f ı 
ki!atında bir vahdet temin etmeyi bir ı oruyoruz ı 

borç buluyordu. .. ••••••""""""""" 
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Karlı Bir Kıs Sabahı 
1 Selami izzet - Mefharet Ersin 1 • · 

bunları düşünürken bır yandan ! 
da küstah mürabahacı.va hıçbır 1 
<ey belli etmemek liızımgeld 

Pevman başile tasdik eder et- ı 
r:ıez o derhal yine söze başladı: 

- Bendenız Galibin çok eski 
dostlarından bı.riyım. Bilmem sı
ze benden hic bahset iler mi? is
ır .:m Şadi Cardır 

Peytr. ll' n boğazına birdenbi
re b.r vumruk tıkanır gibi oldu. 
Sadı Ca'l çıfiligin son derece agır 

Jr ,ımc a merhun bu ı.; du 
ğ ı b ker Musr \"İnın ortağı ıdı. 
Gal, ".l kcndısıne ı:ırtlağma ka
c:. r bo , 'u olduğu bu mürabaha
cı şu aralık pn !ardan ne istıyor-

? e dıyc kalkmış buralara 
kadar gel~ti?. Bir de üstelık 
.. la} eder gıbı; ·Bendeniz Galı -
b_' pek eskı bir dostuyum, be 1-
kı sıze de benden bahsctmişler
d• ?· diye de ağız yapıyordu. 
Ge ç kadın bir ya dan bütun 

;;iıu hatıı:lıyarak ht'men koııa; 
nı topladı. Mümkün oldugu ka
dar tatlılaştırmaga alıştıkı bır 
sesle: 

-GaLp sizden her z man tak 
1 dire babseder Şimdi kendısi ev- · 

de g , fakat erecieY. g le
cekt. Bıraz ~erıye gırip ısura
hal bulunmaz mıs nız? Dedi. 
Sonra alelacele ılavc ettı: 

-Eiier beklemege ,·aktıniz 
ll"ıisaıt degilse o ba k.ı 

Bu sozleri söylerk n ı~ •. aen 
durmadan cAman Yarabbı, in -
şallah bekliyemem der de cıefo
lur gider dıye dua edip duru -
yordu. Zira baya11ılıj!ı, küstah
lığı, oooradan görmelıği üstün-

BELEDiYE 

Süt Fabrikası 
İstanbulda süt fabrikası aç -

mak ~in bütün hazırlıklar bit
miştir. Fabrikayı belediye kura
caktır. Ziraat işletmeleri kuru -
mu da belediyeye orıak olacak
tır. 

POLiS 

Dayak Yemiş 
Kocamustafapaşada oturan Sa 

liın oğlu Fevzi dün gece saat 22 
de odas,nda yatmakta iken ev sa 
hibi Kirkor ve arkada>;ı Salim oğ 
lu Faik taraflarından dövüldüğü 
nü iddia etmiş suçlular yakalan 
mıştı.r. 

Otomobil Çarptı 
Pangaltıda oturan 7 yaşlarında 

Onnik oğlu Papazyan çocuk dün 
misafir bulunduğu Bomonti is
tasyonunda Adempaşa aparlı -
man karşısındaki ,sebzeci dükka 
nmdan maydanoz almak üzere 
caddenin dij!er cihetine geçmek 
istediği sırada 6391 sicil sayıli 
Hasan oğlu Fuat idaresindeki 
9:>3 numaralı hususi arabanın 

sademesine maruz kalarak ko 
!undan yaralanmıştır. 

Yüzünden Yaralandı 
Pangaltıda Fuat Paşa aparlı -

manında Gazi kızı 18 yaşında 
emile E~en dün akşam saat 
20 de yolculuk etmekte olduğu 
Eminönü - Bebek arabasının Dol 
mabahçe camii önünn,!' ge'.di.,i!i 
sıradu tram,·ayın sarsıntısından 

ön sahanlıktan yere düserek yü 
zünden yaralanmı~tır. 

Otomobil Çarptı 
Dün saat 18,30 da İslambey ma 

hallesinde oturan Mehmed kızı 

5 yaşında H;anife Eyüp caddesin 
den geçmekte iken şoför Tahirin 
idare etuği 1778 numaralı taksı 
otomobilinin çarpmasile yaralan
mıştır. 

Başından Yaralandı 
Cihangir Aslanyatağı sokak 20 

No. Ju evde oturan Erğe müracaat 
la Meşe caddesinde oynamakta 
iken Panaroma bahçesinde bek 
çi Sabri tarafından atılan taşla 

başından hafif surette yaralan -
dı_gını iddia etti suçlu yakalandı. 

den akan bu mürabahacıyı Pa
kizenin şerefine bu akşam köşk
te toplanacak olan kibar ve seç
kin misafirler arasmıı sokmak 
hiç _vakısık almayan bir şey ola
caktı. Fakat zavallı Peymanın bü 
tün ümıdi maa:esef boşa çıkmış
tı. Şadı o yayvan tebessümile 
tekrar yerlere kadar eğile ek 

- H c iızü;meyin z hanıme -
fend, ded . Vaktim son dereı:e 
müsaıl. Galibı oturur beklerım. 
Doğrusunu isterseniz zaten ben 
de bu geceyi kö~ktc geçirmeme 
müsaadenizi rica edecektım .. Ve 
manidar bakıı;larla köşkü göz -
d gec rerek. 

- Herhalde şatoda beni ya -
tıracak boş bir odanız olmaması 
ıh m~lı ok•ur degıl mi? Diye 
so.dı.. Peymaı vu.kundu \ "C ç-1-

resizlık içincıe gayriihtiyari e.le
rıni uguştunnağa başladı. Bu 
yapı.şkan adamın bu vakits z zi
yaret\ herhalde Galibin son za
manlarda ııene onlara b;ışvura
rak yeniden yapmak istediği mü
himce bir istikrazla mönasebet
tardı. Onun için Yahudi banke
rin ortağına iltifat etmemek, o
nu geri çev'rmeve kalkışmak 

Bundan bir iki gün evvel, Ba
yan ŞPvklye, Ağahamamında bir 
ahbabının evine gece yatı•• mi
safirliğine gitmiştir. Fakat, er -
lesi gün Bayan Şevkiye çanla -
sındaki 2500 liradan 1000 lirası
nın yerinde olmadığını büyük 
bir heyecan ve telaşla görmüş 
tür. . 
Zabıta hırsızı aramaktadır. 

MAARiF 

Yeni Ders Saatleri 
Mekteplerin ders saatleri tes

bit edicmiştir. Orta mektep ve 
liselerde dersler sabah 8 de baş
lanacak. 13 de bitirilecektir. Cu
martesi günü ise ders bitimi saat 
12 dir. 

Çifte tedrisat yapacak mektep 
!erde ö~leden evvelki grup sa -
hah 7,40 da, öğleden sonraki 12,30 
da başlayacaktır. Sabah tedrisa
tı yapılan mekteplerde talebe -
ler öğleden sonra da mektebe gel 
me,i!e mecburdurlar. 
Yalnız dışarıda çalıştıkları ıs

bat edilenlere öğleden sonra mü 
saatle veri:ecektir. 
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SPOR 

Profesyonel Serbest 
Güreşler 

Dün Taksim stadında '"apılan 
serbest güreşler büyük bir kala
balık tarafından takip edilmiş ve 
şu neticeler alınmıştır. 
Bursalı Selim - Bursalı Kazı

mı 5 dakikada. Malkara.ı Musta 
fa - Arabacı Mehmetli 6 dakika
da venmiştir. 
Somalı Fethi - Dinarlı İsmail 

ile, Yamalı Hüseyin - Süleyman 
ile on beşer dakikalik güreşte 
berabere kalmışlardır. 

Mol'a Mehmet - Karadağlı Sko 
viçi 20 dakikada yenmiş, Müla -
yim - Habeş Tafari güreş i bera
berlikle bitıni~!ir. 
Dharlı Mehmet - Rus Skoro

bofu 36 dakikada tuşla tenmi~
tir. 
Tekirdağlı Hüseyin - Alman 

Villi güreşi çok çetin olmuş ve 
neticede güreşin 46 ıncı dakika
sında Tekirdağlı tuşla galip gel
miştir 

Galatasaray • Beşiktaş 
Şerd stadında oynanan ve hu

susi mahiyette olan Beşiktaş - Ga 
latasaray futbol maçı tahminin 
hilafına olarak 0-2 Be~iktaş ka
zanmıştır. 

Fenerbahçe Stadında 
Fenerbahçe stadında dün ya

pılan müsabakalarda Fenerbah
çeli'.er Kurtuluşu 3-11 }'i!nmişler 
ve İstanbulspora karşı oynayan 
takımları 3-2 mağlup olmustur. 

doğru olamazdı. Halbuki Galip 
te bu sonradan görme bayağı he 
rıfi o akşamki toplantıya iştirak 
ettirmeğe dünyada razı olma -
yacak, kıyametleri koparacak -
tı. İşin en fena tarafı bu müna
sebetsiz adamı baştan savmak 
için makul bir bahane bulmanın 
imk3.nsızl•ğ, idi. Kendis ' nın de 
ima ettiğı gibi elli tane gece ya
tısı misafirıni ferah ferah ağır
Jamağa müsait bulunan koca 
köşkte Şadiye geceyi geçirecek 
b'r yer bulunmaması kabil değil 
di. Zavallı Peyman ne diyece -
ğini, ne yapacağını şaşırmış kal 
mıştı. Başka söyliyecek bir söz 
bulamad,ğından sadece: 

- Lütfen içerı büyurun. Ga
l,p nerede ise gelir. Bir misafiri
m ı Pakıze 1ek hanım ıe .. ~ , 
karşılamak için bir iki saat ev
\'el istasyona gitmişti. Neden bu 
kadar geç kaldılar bilmiyorum?. 
Diyebildi. Pakize ismini işitir i
şitmez gözleri parlamağa başla
yan Şadi derhal atıldı. 

- Ne dediniz Pakize Tek ımi? 
Son 'Zamanlarda buralarda bir 
köşk satın almak istiyen zengin 
bayan deihl mi? 

- İki bin beıı yüz lirayı tam al 
tı buçuk senede, tasarrufa son 
derece ria}'i!t roerek biriktirdim. 
Bu, benim için büyük bir servet
ti. Parayı bankadan a~dığıma çok 
pişman oldum- Hırsızın, aeemi ol ı 
duğunu zannediyorum. Çünkü, 
yalnız bin lirayı almış, diğeı-le
rini bırakmı~ .. Aldığı paıa, bin
lik tek bir kağıttı. Hadiseden 
sonra, geri kalan 1500 lirayı der 
hal götürüp bankaya verdim. Bin 
liram gittikten sonra, gözüm çok 
korktu. Geri ka'.~n paramı da ar 
tık ·'veceğim. Biriktirmiyece -
ğim. 

İzmir, (İKDAM Muhabirin -
den\ - İzmir fuarı 20 Eylülde 
saat ikide kapanacak ve fuar ko
mietsi, 1940 senesi fuarı haz•r -
lıklarına başlayacaktu:. Bu sene 
fuar, iç memleketlere geniş bir 
turizm hareketi yaratmış, fuarı 
görmek için hariçten memleke
timize gelenler de mühimce bir 
yekuna yüks~:miştir. Bu seneki 
fuar, her bakımdan mükemmel 
ve çok güzel bir eser olmuştur. 
İktısadivatı:mm bütün cihana ta 
nıtmak maksadile kurulan lznıır 
fuarı, bu sene geçen yıllard~n 
daha üs:ün faydalar temin et -
miş, tekamüle yükselmıştir. On 
bir ecnebi devletin iştirak ey'.e -
diği fuar, gelecek yıl, daha mü
kemmel ve üstün b!r eser halin
de açılacaktır. 

Zabıta, bin liranın hırsızını 
şiddetle aramaktadır. 

NAFIA 

Edirne Yolları Yapılıyor 
Edime, (İKDAM Muhabirin -

den l - Son ıki ay içınde Edir
ne yolları tamirat ve inşaatına 
büyük bir hız verilmiştır. Bu 
cümleden olarak Uzunköprü -
Keşan yolunun esaslı bir şekilde 
tamiri kararlaştırılarak iş müte
ahhidine ihale edilmış ve der -
hal faaliyete geçilmistır. Bundan 
sonra Uzunköprü - Kulelibur -
gaz arasındaki yol inşaatına baş 
lanmak üzeredir. 

---oOo--

M ll TEFE R R l K 

Müzeler Tekrar Açılıyor 
Müze ve kütüphanelerımızde

ki kıymetli eserler için alınmak 
ta olan ihtiyati tedbirler tamam
landığından buraları yakında tek 
rar halka aç:lacaktır. 

On:ki lranlı Tacir Geldi 
. Dllnkü Konvansiyonelle de 12 
lranlı tacir Berlinden ge'.mış!ir. 
Buradan İrana döneceklerdir . 

Bir Mısırlı Prenses Geldi J 

Mısır Kralı Majeste Farukun 1 
akrabasından Prenses Nimet 
Kem.-. et tin bugünkü ekspresle 
Parısten gelmiştir. 

INl<OiiLAR 
SÜRATLE İNKİŞAF 

EDEN HADİSELER 

Yirmin<'i asrın surat asri oldu
iunu kırk senedenberl tekrar eder. 
dururuz. Fak:al, diplonıa.s.J, beyneJ- • 

milel d~vletler munasebetlerinde-
kl sörlqmelerln bu k.adar suraUe 

yapılabileeeiini l'Österen mlsaller, 
buıüne kadar. bu derece müşah
has bir surette ort.&7a t:ıkm.amqtı. 
Yirminci sürat asrı, muhakkak ki, 

en son haddini buırünk!I diploma-
tik hidJselerde bulmuştur. Ne beş 
)"Üz kilometre &"iden tayyare, ne 
havadaki elektrik mevcelerJ, son 
sürprWer &)"U'ında bir silrate ma-
Uk delildir. Her sabah uyandıiınız 
vakit. dünyanın çehresinde ve bün

yesinde yepyeni manzaralar, hidl
seler &"örüyorsunuz.. İstikbal llak

luncla hiçbir labmln, hiçbir miila-
lea yürütmek lmtinı ka.lm.am.JJtll' 
Çünkü, esaslar ve fartlar her da 
klka ba. ında delişlyor. 

Peyman başını salladı: cEvet, 
ta kendisi • 
Şadi son derece heyecanlan -

nuştı, boncuk mavisi gözlerini 
fincan kadar açarak ı 

- Ne diyorsunuz? diye bağır
dı, Pakize Tek ile tanı.ştıi{ınızı hiç 
bilmiyordum. Kendisi!e tanış -
mağı ben de çok isterdim.! 

Peym.,, mümkün mertebe sa 
kin görimmeğe gayret ederek: 
Demek siz Pakizeyi gıyaben ta
nıvordunuz? 
:_Tanımaz olur muyum? 
Ummadığı bir zamanda bir -

denbire büyük ikramiyeyi ka 
zandığını haber almış bir adam 
tavrile ilcive ettı: 

- Meğer bugün buraya gel
mem de büyük bir hayır Yar
mıs• 

Peyman kendi keııdıııe ıçiıı<len 
eyvahı bastırdı. Pakize adının 
geçmesi işi büsbütün berbat et
mişti. Artık bundan sonra bulu
nacak herhangi bir mazeretin 
gösterilecek herhangi istikame
tin para canlısı adama vız gele
ceği ve onu yerinden bir adım 
oynatmıyacağı yüzde yüz mu
hakkaktı. Beraberce köske doğ-

Fuar sahasında inkılap mey
danında dikilmiş olan Cümhur
reisimiz, MıU Şefımiz ismet İ
nönünün hlykeli, fuaı, ziyarete 
gelen yüzbinlerce halk tarafın
dan ziyaret olunmuştur. Bu hey 
keli, Tıirk san'atkar arı çok gü
zel inşa etmişlerdir 

EKONO 1 

Kepei< Fiatları Düştü 
Kepek fıatlen çok dıişmüştür. 

Bunun sebebi ihracatın menedil 
mesidir. Ağustos ayı sonlarında 
180 - 210 kuruş olan bir çuval 
kepek bugün 90 - 120 kuruştur. 
Bu vaziyet un fiatlarının paha -
lılaşmasını intaç etmiştir. Bu pa 
hahlaşma bir çuval una 45 kuruş 
tesir etmektedir. Buna göre ek
mek fıatlarına da 20 para zam -
medilmesi lazımgeldiı1i iddia edil 
ınektedir. 

Otomobil Çarptı 
Elınadağmda oturan (85) yaşın 

da Serk>s Camciyan müracaatla 
evine gıtmekte iken ayni sokak 
ta •oför Süleyman idaresindeki 
(2012) sayılı otomobilin sademe
sine maruz kalarak yaralaıunış 
suçlu yakalanmıştır. 

SİYASİ !llUHARRİR 

ACAİP OLDU 

İki defa siyasi muharrirler, hıidi
seleri mutalea ebnek imki.nrnı kay
betm bulunuyorlar. Siya.si mu. 
harrir, !(inde bulundutuınıu yir
mi dort saatin vakayiinJ tetkik e
diyor. Bir tasnif yap11or1 netice çı .. 
bn7or ve hükmü.nü veriyor. Fa
kat, u.valh siyasi muharrir daha 
yaZ1S1n1 yaııp bitirmeden, dlia7a
nın öbür ucunda, o kadar çok ve 
çeş!Ul ye.ol surprWer olm.u,tu.r ki, 
bunların hiçbirinden haberdar de
lildir. Ancak yirmi dort oaat son
ra, yeni hidic;elertn muamması çe; .. 
züliiyor. Binaen.aleyh, siyasi mu
harir, tamamen meçhul bir ilem 
Jçlnde, buz üstQ.ne yuı J'&UD p
rlp bir tip haline ırelınlştır. Hadi
selerin peşinden cllmek, irtibatı 

kaybetmeden koşmak, onlara ye
lı.ntek, veya atbqı beraber yiirü
mek ç0k 'lorlaştı. 

ŞÜKRÜ AHMET 

ru yürürlerken Pevman hiçbir 
şey belli etmemeğe çalışarak, 
göz ucile merak ve tecessüsten 
ziyade korku ve nefretten do -
ğan bir hisle yanındaki adamı 
tetkike koyuldu; ihtimamla ta
ranmııı ıolmasına ra,ğmen fırça 
gibi ayakta duran kısa kesilmiş 
ısarı ~açtan şakaklanna doğru 
ağarmalia başlamıştı, tertemiz 
traşlı vüzü bir ~ocuk yüzü gibi 
şişman, pembe ve geıgindi. Kü
tük gibi kalın parmaklarının 

kısa tırnakları manikürlü iri el
leri iyi bakımlı idi. Çok mahir 
bir terzi elindep. çıktığı belli o
lan elbisesinin kumaşı muhak -
kak ki, en mükemmel İngiliz 
malları arasından seçilmişti. İri 
dudaklarının ve geniş alnının ü
zerinde beliren ter damlalarını 
si~mek için arada sırada cebin -
den çekip çıkardığı ipek mendt
linden etrafa keskin bir koku ya 
yılıyordiı. Velhasıl halinden ve 
ta\rrından, kılığından, kıyafetin 
den, hatta intihap ettiği otomo
bilden son derece zengin, zengin 
olduğu kadar da zevksiz ve gös
teris meraklısı bir adam olduğu ı 
göze çarpıyordu. (Arkası var) 

Almanya LelıhJtana laarr112 etti, 
İnrilterc ve l'ran.<i.& dahil mf'nfaaUe
rbı.l müdafaa Ue beraber, Varşova 

hükünıetine, Polon.va mUlPtlne yar -
dım için Almanyaya harp Ui.a eyle -
diler ve garp hu.duduna asker 7ıidı~ 
tar, bilcliiimlz deniz, kara. bava ted
birleri ve ha.rbl başladı. 

Lehl"ilandakt Alman:ra a!okeri hare
kih, müsb'"t hedeflerine do{ru su
raUe inkişaf ederken, :arp cephe~in
de Shrfrid h:ıth llerıslnde Sarbruck 

mmta.ka5ında Fransa ordusunu mcv
ali ıllyeblltceflmlz harekrUerlnln de
vamından ba ita dinamik ve iddrtll 
ta.aruzlar henüz kayıt ve tesbit olu
namamıştır. 

Tam bu devrede, lıponva Uc Sev· 
J'el Sosnllsl CumJıurl;ret!eri İlllha
dı hüküm.eti arasında, bUdiğimb: mü
tareke imr.ala.n.mış. ademi tecavtia 
paktının da bu Uti hük.i.met ara • 
smda lnıaası. kısa bir zaman meselesi 
haline celmlştlr. 

Garp cephesindeki menli hareket
lerin ını<1.-r edememe>!, Lehlstanın 
mukavemetbıl.ı lnrtlmış l'lbi blr ha
le &"etlrllmesJ, yalnız İnxllterenin de
ğil, Fransanın da . Jya'ietf ve m~ • 
tem.Iekelerl aleyhine. yeni, bü1ük ve 
kuvvetlJ bir Komplo veya sb'a.si, u
keri teşekkülün husulüne yol aÇlllllj
tır. 

Alm.an.J'a Hariciye Nazın Rlbben· 
Uop, 26 Aiustosta paktı imzall)'arak, 
Mosltovadan Berllne dönuncc, yap
tık• beyanatı tahlil ederken, Alman -
Sovyet mukavelesine JaPonya da il
tihak ederse, İncUtere ve FrallS&lllll 

müstemlekeleri ale7hhae kavveUi ve 
şlddelll bir mücadeleye dahi şahit o
lacatuıııu lıaydeylemlştlk. 

Japonyanm Bertin ve Roma selfr
lerinln lsllşare için Tokyo'ya çafırıl
nıaları, Çin mlUt müdafaa kuvvetleri 
şefi ve Başlıomanclanı Canı: Itay Şeldn 
dahi Berlln sefirini konwımağa dave
ti, Uzalı Asyada, Blndlslan ve lllndl
çlni müstemlekeleri aleyhine hazırlık 
teıilıkl eılllebUir. 

Japon)anın V&f(ncton sefiri Bo • 

rinupl Amerika harfe.iye Nasın Mis
ter Hull ile miıhlm konupna 1&DDUf. 
Almanya - SoVJ'etler ve .Japonya bir .. 
!eşmesine, SovyeUer delilellie ııslaş
tırılablleeek, Tokyo hiikıimellie ba
rl>jtınlaeak Çin hiildlmeU de iltihak 

e711.Yecek mi! Bu takdirde, bili bl • 
taraflık kanunu meseleslle ıığraşaıı, 

harbe müdahaleden sakınan Blrl .. lk 
Amerika hükümetl ne yapacak 

Fransız Hariciye Nnm. Batvekl!I 
ve Milli Müdafaa Nazırı olan M. Da· 
ladier'nln, İtalyanm Parls sefiri M. 
Guarlclia'yı ve İspanya seflrt M. Le

kuerla'yı lıabal Ue söriiı;rülü bUdirl
Uyor. İtalya pazarlıkta mı! Acaba 
Roına hiıkilmetl de Berlln - Roma -
'I'okyo - Çin - ~foskova mutasavver 
blokuna &"lrecek mi! 

Böyle bir vaziyette, Blrl .. lk Ame
rika bltaranıfında ısn.r eylerse. AJ .. 

manya - Japonya - ital7a - Sonet .. 
lerln mü -terek den.b lr:uYV"eileri kar· 
,ısında, İn&"iltere ve Frana donan • 
nıasınm DO yapabUeeefi .. 7anı teem-
müldür. 

HAMİT NURİ IllMAJt 

Ecnebi San'atkarlar 
«.İkdam• m dünkü .Soruyorub 

sütununda bir okuyoeumm ktlmal 
, .. lkhsadi bakımdan möhlm bir ha
diseye işaret ediyor. 

Ecnebi artistlere c!I .. » alt olan ba 
okuyucu mektubunu okurken, İst&n· 
bulun ve büyük şehlrlerln eflence 
yerlerini doldoran yabancı kadın

lar cözümün önünde canlandı. Bir 
zamanlar . an·at kabiliyetleri meçhul 
olan ecnebi artlstıerln memlekete 
sokulması menedilmlştl, Sonljl bü -
yük, tanınmış ve enternasyonal töh
retı haiz an'atk.irlarm memlekete 
l'elebilmesinl temin i('in ttnebi san'at• 
kıirların memlekete ,.ırmelerlne mü
saade edildi. 

Fakat biz bu mü.saadeden istifade 
ederek f'P meşhur bir kemancının ve
ya. en tanınmış bir san'atkinn, meş
hur bir eserini rOrmek ve1a dJnle .. 
mek için yıllarca beklf'dik, Banlar 
ırelmt"dller. 

Faka~ yerlerini: "~lence- mahalleri
nin vitrinlerinde resbnlerlle ~üsleyen 
c;an'at kablll~·etl m«hnl bir ırok ar .. 
Ustler doldurdu. 

Acaba musaadenin verllmesınde 

esas olan san'atkirJardan birini ol
!IUn "'ahnemlıde cörerek alkı lamak 
nasip olma:vacak ım! 

ZEKİ CE~IAL 
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ATATÜRK'ÜN 

ı: :?~m;~ğ? ~ı~.~~~~ 
Gece, Fener Alayları Yapılıyor, Halk Sarayın 
Önünde "Yaşa Atatürk,, Diye BBğırıyordu 

Atatürk Avrupada cereyan e- 1 
den ve siyasi mahiyeti hayli muğ ı 
lak bulunan hfıdiseler ; rahatsız
lığına, her türlü bedeni ve fikri 
ıne&galelerden tıbbi mahzurlar
la menedilmiş bulunmasına rağ
men bir an içın olsun gözden 
uzak tutmuyor; yüksek görüş ve 
eşsiz tahlili ile Türk siyase.inin 
üstün:U~ü muhafazaya muvaf 
fak oluyordu. 

f'ekoslovakyanın il'ıakı gün -
!erinin ar:fesi Avrupada bir si -
yasi skandal meydana getirmişti. 

Bir taraf' an Alman yanın Sü -
det isi dolayısile Çeky anın eski 
Alman topraklarından .sayması 
d'.ğer taraf.an Alman metal.batı
nı kuvvet e istirda t etmek tasav 
vur !arından bahseden Alman 
devıet reısinin t;,yanat ve nu -
tukları siyasi havayı karart~ -
yor, her tarafta umumi efkarı 
harp tehlikesin 'n tehdidi kap.ı
yor, İngıı erenın tava.sulu, Al
man metalibatın:n ağ;.rlığı kar
c<;ısında hi~ iniyor, fakat siyasi 
mahafil harp tehlikesinin henüz 
korkulacak derecede vahim ol
madığını ileri sürerek buna en 
kuvvetli sebep diye de İngilte
ren n daha harp hazırlık 1.rıru 
tamamlamadığını söylüyordu. 

Son günlerde gergınlik çok hiid 
bir Şekil alm•Ş, nihayet Alman 
devlet reis:nın Çekyayı Alman 
ordusunun istilfiDile iltihaka kal 
~ması üzerine İngiltere Çekos
lovakyaya Südet mıntakasının 
Alınanvava iadesini tavs.ye ede 
rek, tayyare ile Münihe giden 
j,.,~liz Başvekili Çemberlayn da 
Führer ile yaptığı müzakerele -
ı·ın ,::,v ... tu.ı.u.a "en.yan.in Almanya
ya Lhakını kabul ve tasdik edi
yordu. 

İşte bu il.haklar, paktlar, kabul 
ve tasdikler karşısında Türkıye 
ile Balkan AntantJUO siyaseti 
bütün dürüstlüğü ile parlarken 
öbür taraflan herhangi bir ihti
laf karşısında Avrupanın alaca
ğı şekıl ve vaziyete göre alına
cak siyasi veche Ebedi Şefin 
yüksek görüş ve tasavvurile tes
bit edilin~ bu:unuyordu. 

Türkiye ile Almanya arasın· 
daki iktısadi münasebet !eri tan 
zim eden bir ticaret anlaşması
nın yapılması, mevcut ticaret 
anlaşmasının daha genişletile -
rek Türk iktısat prensıplerine uy
gun ve ki devlet arasındaki ti
cari, iktısadi münasebetleri bir 
haı şE'N.ıne bağlamak gayesile 
yapılacak bu anlaşmanın o gün
lerde Balkanlarda bulunan Al -
mo.n ıktısat nazırı doktor Funkun 
Türkiyeyi ziyaretinden sonraya 
bırakılması muhtemeldi. 

Hariciye Vekili Ebedi Şefe iza
hatını arzettikten sonra 2,5 sa
atl'k bir huzur şerefinden ayrı
larak saraydan çıktı. 

Afatürke mutat tedaviler tat
bik ediliyor, Ebedi Şefin anor
mal sıhhat vaziyeti iyileşmeğe 
bir türlü yüz çevirmiyordu. 
Doktorları endişeye düşüren 

karındaki su şimdi yeni bir en
dişeye daha yol açarak ikileş -
miş, devamlı konsültasyonlarla 
bu iki endişeyi yok etmek çare
sini aramağa koyulmuşlardı. 

İkinci end_şenln sebebi Ata -
türkün siroz hastalığında yeni 
bir safhanın belirmesi, hazmı ve 
asabi arazla müteraiik yeni kriz 
lerin ufak denemeler halinde 
kendini göstermes:ydi. 

Eylül nihayetindeki zafiyetin 

geri dönüşündenberi Atatürke 
yalnız süt ve meyva usaresi ve
riliyor, nadiren çorbaya iştiha 
gös.ermes. ile bir parçacık çorba 
takdim ediliyorcJu. Ve ... Büyük 
Atatürk yine eskisi gibi devamlı 
takibe uğraştığı sıy asi ve idari 
meselelerle meydana gelen dimağ 
ve beden yorguniuğu ancak bu 
kifayetsiz ve çok az gıda mad
desile g dermeğe ça . ıı;arak insan 
tahammülünün en lJüyük bir te
zahürünü belirtiyordu. 

Hekimler bu hazım ve sinir 
arazını daha çok gcniş.emeden 
önlemek içın tıp tedbirl.erı araş
tırmakla meşgul oluyorlar, b.r ta 
raftan da hasıalığm bu yeni inki
şafı karşısında profesör Fıssın -
gen'in bır defa daha çağırılma
sı lüzumu etrafında ııörüşmeler 
yapıyor.ardı. 

Maamafih Ebedi Şefin sıhhat 
vaziye.i günü gününe uymayan 
bir sey .rle başka başka şekıller 
gösteriyor, şıddetli bır kriz gü -
nünü müteakip normal hararet
li bir salah günü, onu da asabi 
ve hazmi ihtilatiarla kriz başan
gcçlarını andıran sirozun çok iJc
ri Şeklini bcl).rten bir rahatsız • 
lık günü takıp edyiordu. 

2 Teşrinievvel günü Haric'ye 
Vekilini kabul ve onun'.a 2,5 saat 
siyasi mevzular üzer..nde görüş 
me yapan Atatürk iki saat iSti
rahatien sonra Berlinden bir 
gü.n evvel izinli olarak gelm'ş bu 
lunan Berlin sefiri Hamdi Ar
pağ'ı da öğleden sonra huzuru
na kabul etmiş, ondan da bir sa 
at kadar izahat almak tahammül 
ve. enedjisinl gös ermişti. 

Işte, Ebedi Şefin Avrupa siya
set.le ço!< yakından alakadar bu
lunuşu, hastalık ve mutlak isti
rahat zamanlarını dahi böyle sa
lahiyettar ve alfilcadar zevatı hu
zuruna kabul ederek onlarla ay
ni mevzu üzerinde konuşması ve 
izahat alarak direktif vermesi 
le de tezahür ve tebarüz etmek-
tedir. . 

Ebedi Şef bir taraftan da Is
tanbulun imar isini, dört senelik 
iktisadi ve sınai programın ila
nından sonra Başvekile bizzat ta 
kip etmesini emrederek bırak -
mış. 

(Arlı:Mı var) 

Çamur Banyosu 
Bursada l\IUSLİB 

- Camu.r b&DJ'osu. neclir! 
- Airıya stz1.Ya kartı yapdan bir 

tedavidir. En mef]ıv •u şehirlerinde 

Vtsbaden, Karlsbad, Vltl'de ve Ro -
manyada Köstence yakınında Kar

men Silva'da böyle çamur t/..nyolan 
vardır. Bunlardan başka Türkiy,..1in 
birçok yerlerlnde böyle çamur ban .. 

yosu \•ardJr. 
Bursada MUSTAFA BİUJt 

_ Gece tütbol oynamak nasli o 

la7or! 
- istanbulda Cwnartesi ıecesi ilk 

tecrübesi 7apıldı. Slacfyomun dörl 
bir k...,lne elelı:lrlkler konur. 1'tk
lar altında sanki biraz a:rdınlık olu

yor. Topu da be1aza boyamışlar. Top 
tabii be:ru oldııfw için cöriiniiyOI'. 

Fakat İslanblılcl&ki tecrübe çok iyi 
neUce vermedi. Zira ışık çok azdı. Ne 

07uncular &anmıyor, batta ne de o-
7uncuJar topu lJ'i rörebUi.:rorlardı. 

MUM'AMMEf 
Yazan: Ziya Şakir 

kabul etmemiı; olan Kureyşli -
ler~e .. Haşimiler de birer ikişer 
da.i!ıldı... _ 

Dakikalar ııeçtikçe Ebutalıp 
fenalaşıyor, artık ölümün kor -
kunç aLametleri bariz bir sekılde 
görünüyordu. 

Hazreti Muhammed, onun ba
şucuna oturmu tu. Şu anda, kal
bi derin bir ıztırap içinde sız
lıy_or, meliıl gözlerin.i, sevg•li 
amcasından biran bile ayıramı 
yarak hazin hazın göz.rasları dö 
küyordu. 

Ebü Talip; artık nezi' haline 
gelmiş o!makla beraber, daha 
hala fikir ve şuurunu muhafaza 
ediyor... Keşik kesik bir ifade 
ile: 

- Ve da'veteni ve ilemtü inne
ke nasıhi 

Tefrika: 34 
Ve leked sadakte ve künte fihi 

emin en 
BeyitlerUe başlayan bir şiir 

söylüyordu. 
Bu şiir, şu mealde ıdi: (Sen 

beni hak dinine davet ettin. Bil
dım ki, sen benim iyiliğimi istı
yorsun ... Şüphesiz ki, sen, söz
lerinde sadıksın. Neşrettiğıo dı
nin yeryüzünde mevcut olan din 
]eri~ en hayırlısı olduğuna emi
nim. Eğer halkın. dedikoduları~
dan çekinmcseydım .. ve sem. hı
ma ye ve muhafaz~yı k~ndımE 
vazife edinmeseydım, secın tek
lüini alenen ve herkesten en•el 
ben kabul ederdim.) 

Resulü Ekrem, sevgili amcası
nın b~fasih ve bel!ğ şiirini, k~l 
bi ıztıraplarla malama! oıaraıt 
dinledi. Ve sonra, ağlaya .:ıillaya: 

IKD.&• SAYFA - 1 
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Japon Gazeteleri Sovyetler le 
Anlaşamıyacaklarını Yazıyorlar 

Tokio, 17 (AA.)-Rö.vter-Ja( 
pon gazetelert Mançuko hudu -
dundaki müt rekenin mutlaka 
Ru.s - Japon müna.sebetlerinın is
lahına müessir olacağına itimad 
etmemektedirler. 
Okuminşimbun gazetesi. Sov

ye!ler Bırlıginin halen Çan-Kat
Şek'in rejimi idaresinde kalan 
Çının bütün bölgelerini Bolşe -
vikleştirmege alışmasından ve 
buna binaen Sovyet - Japon mü 
nasebet1€rinin daha gergin bir 

hal almasından endişe etmekte -
dir. 

Omiurşimbun gazetesi de 
diyor ki: 
Geçeıı sene Çanglufeng hadise 

sinden sonra yapılan mütareke
ye rağmen hudutların tahdidi 
henüz başlamamıştır ve bu hal 
Japonya ile Sovyetler Birliği a
rasında normal münasebetler ıçin 
zamanın henüz müsaıt olmadığı 
fikrini vermektedir. 

Polonya Ordulara Hududu Geçen 
Sovyet Ordularile Harbe Başladı 

(Başlara!ı ı inci sayfada) 
l'ARİSTEKİ POLONYA SEFARETİ

NİN Tl;BLİGİ 
Paris, Polonya sefarethanesinin bir 

teblltinde Moskovadaki PoloQJ"a se -
tiri GrzJ'bonkl'nln Mololof'lllı Sov
J'etlerln Polon7a'7a harelı:etlnin mü
hik cöstermelı için kenclblne tevdi 
ettirmek lslediii nola7ı l<abal elmelı· 

ten imtina erıeıalş oldutu beran e
dllmelıledir. 

Polon7alıların bu sabah n.,..etmlf 
oldukları diler bir leblltde dün ak

- Mololol larafıııd&n dün cece 
rad.70 ile neşredilen ve PoloD.J'a hü
kfımetlnin Polonya arazlslnl terk.et -
m1f olduilına dair olan iddialar tek· 
alp edilmektedir. Ba leblltde Mosclc
ld'nln ve biltWı Leh hüküm.eti erki
nının Polonya.da vazifeleri başında 

oldukları Jüve oJurunaktadır. 
AL!llAN AJANSININ VERDİGİ 

HABERLER 
Alman ajansı bildiriyor: 
Cumartesi - Pazar C"ecesi SoTYet ~ 

bul<ıimell Polonya bll71lk elçisine bir 
nota tevdi eUlrerek Ku.syanın menla
at.lerini korwnak ve şarki Polonyada 
yaşıyan Ulr.ranyalı ekalliyeUeri mu -
b&fau etmek için &u:ıl Orduya Pa -
zar saba.hı MO$kova saaU ile saat & 
da Polonya - Sovyei Rusya budu -
dunu tecavüz etmek emrini verdiflnl 
teblii etmiştir. 

SovYet ordusunun ileri hattkitı 

ılmalde Polozk He cenupta Ksmenez 
- l'odole&' arasındaki butün hudut 
lmUdadınca ayni zamanda vaki ol -

mııtlar. 

Sovyet bllkümetinin bu tedbiri bu
&'ünkll bal'plekl Sov7et bllaraflıiına 
hiçbir suretle halel lras edemez. Sov-
7et hükimetlnln noktai nazarına cö
re e.,.,eıce aktedJlmlf olan muahede
ler bu.rün ortada yoktur. Cüntü ar -
ttk Polon7a hü.kU.meti mevcut d.etU
dlr. 

ROMAN'YADA ENDİŞE 

Biıkreş, 17 (A.A.) - Sovyetlerln 
Polonya1a müdahalesi henüz resmen 
ııan edilıııenılıjtlr. 

Siyasi mehafU, Sovyet ilerleyişin

den derin endişeler duymakta lse d.e 
Sovyetlerin bitaraf kalacaklarına da

ir temlnatlarıw teyid etmiş olduk -
ları kaydedilmektedir. l\.laamt.fl Ro
manyıdaki Ukrauyalı eka1liyeUerin 
harekete ceçmeJerinden korkulmak
tadır. 

AMERİKA ORDUSU TENSİK 
!!DİLİYOR 

Lendra, 17 (A.A. )- Vaşing-lon 

dan blldlrlldlflne röre R.uzvelttn bir 
ablukanın hukuki bir esası buluna -
bilmesi için hakiki bir abluka olma:§ı 
zaruri oldutu suretindeki beyanatı, 

Alman tahtelbahlrlerinln Amerika 
tarafından fili bir abluka telikki edil
ml7ecell minisma alınmaktadır. 

Amerika ordusu, Polonyadaki harp-

ten alınm1' olan dttSle.re l"Öre ııb.otör
lli bir çok Cırk&ları ihtiva edeuk su
rette yeıılden tensik edilecektir. 
KONT CSAKY GİZLİ MÜŞAVİR 
Budapeşte, 17 (A.A.) - Gazeteler. 

- Ya, ammi! ... Ban~ kur~ı 
deruhde ettiğin vaz'.fenin ecir ve 
mükafatını, hiç şüphesiz ki, Ce
nabıhak sana ihsan edecektir .. 
Bana olan yardımlarını unı .. tmı 
yaeagım.. Bana, öksüzlü/!Ü"I \'e 
yelımliğin acılarını çektırm€ -
din. Öz evlatlarından daha bü
yük şefkat ve sıyanet gösterdin. 
Elinden gelen hiçbir iyiliği e:;ir
gemedin. Ri>.alet müddetim zar
fında da, hayalını bana vakfet
tin- Üzerime kaııat gerdin ... Ya
nn, Allahın huzurunda s3na şe
faat edeceğim. 

Diye, mukabele ettı. 
Ebiı Talıp. gözleri kapalı ve du 

daklannda tatlı bir tebessüm ol 
du~u halde, sevgili yeğeninin bu 
son sözlerini büyük bir memnu
niyetle dinledı. 

Resulü Ekrem, sözlerim bi
tirdikten sonra, hazin ve vakur 
hır sesle, şehadet gettrmeğe baş 
!adı. Ebu Talibin de dudakları 
ktpırdadı. 

O, bir şeyloc söylemek istiyor
du. Fakat, artık sckerat hali baş 
ladığı için, sesı işitilmiyordu. 
Yatağın ayak ucunda oturan 

Kont Csak.f'ttin giW mıipTir tayin 
edllmesinl büyük bir memnuniyetle 
karşllamakta ve ırariclye Na:annın 

dürüst ve akilıi.ne siya.setinin Maca
ristaıun be3·nelm.Uel ya.ziyetlni tl:l'

alne fevkalide vardım etmit oldu.tu
nu yaı:maktadırlar. 
JAPON AMİRALİ Al.MANYAYA 

GİDİYOR 
Roma, 17 (A.A.) - Alman am•rall 

Foerster, hususi bir vazlle ile Ro
maya celmiştir. Amlralio Uzak Şark 
işlerinde mütehassıs oldufu ve ken
disinin Romaya muvasalellnln Ami
ral Tevanshl'nJo rJyasetindekl JaPott 
askeri heyetlnln Roma.da bulunması 
ile alakalı bulunduiu be7aa edllmelt
tedir. Japon aınlraU Ue Japon heyeU, 
AiDwı Erkinılıarblyesl laraCmdan 
Alman - Leh cepheslnJ zbarete davet 
edllıniftlr. 

BELCİKADA 
Brllklel, 17 (A.A.) - Sovyct kıla

atınw Polon.vaya l"lrfti hak.Junda si
yasi mehafildekl tik. lntlba pek mub
terhdlr. 

Öyle anlaşılıyor ki. Bel('ika, bu 
hareketin pek yakın itide tevlid e
debUecdl slya.'i inklıjaClar hakkın

da bir vaziyet almak için Polonya. ve 
Rom&.DJ"a ile muahede veya mukave
leleri olan devletlerin ballı hareke -
tini öfrenmek istemektedir. 
Po1onyanın Loııdra bil.yük eleili -

tinden bildlrUmişllr: 
Bugün saa' 4 de Sovyet Kıt'a1arı 

Polonya hududunu muhtelif nokta -
lantan ceçmiş ve derhal Polonya mil
li ordularının çok tiddeUt mudafaa • 

sile ka~ılaşmaşlardır. 

Polonya bükômetl, bu harekeli için 
tasni ederek cösterdiff sebepleri mii
nak~,-a yanaşamazdı. Polonya bü -

kümeti Cümhurrt-lsl ile müte-.anlddlr 
ve kanuni ıekfJde müntahap milll 
parlimentosu Polonya topraim\a. 
faaliyettedir. Bu hükümet ve par
limento, bütün vasıtala.rlle Alman 
mutearrulara karşı harbi idare et -

melıtedlr. 

Sovyet hiikiimeU, bu sabahki doi
rudan dotruya. vakl ta.a.rruz hareke
tlle ZS.7.932 tarihinde Moskovad.a ak
dedilen Polonya - SovyeUer Birliil 

ademi tecavüz paktını nakseylemiş -
tir, Bu pakt Moskovada inıu edilmiş 
olan 5.5.~3.t tarihli bir prot.okolla 
21.12.1945 tarihine kadar maWm11 
bulunmakta idi. 

Büyük el~Uik keza taa.rru.nn tarifi 
hakkında l.7.933 tarihinde akdedılen 
muk.a\·eleyi de zikretmektedir. Polon
ya l'e SovyeUer Blrlil"i bu mukavele 
ile nf' sl1asi, ne de askeri veya eko

nomik veyahut d.iitr mölihaza ve 
vesilelerin berhanci bir t.aarTıu ha -
reketlnden buJnnmpmai"ı taahbut et
mlş bulunuyorlardı. 

Buna bbıaen Sov1et hükiuneti bu 
açık taamn harelıelile bernelmllel 

tuhhütlerini nakzetmiş ve mllleUer 
cemiyetine kabul e<IUdltt larlbden -

beri harici slruetlnl lsllnat ettlnll
ifnf fddia e1Jedlft bütün maneri 

(Abbas) _kalktı. Kulağını, Ebü 
Talbin dudaklarına yanaştırdı. 
Sonra, Resu:ü Ekremin yüzüne 
bakarak: 

- Senin söylediklerini tekrar 
ediyor. 

Dıye, mırıldandı. (1) 
Birkaç dakika, böylece geçti ... 

Kureyş kabilesinin asil reisi ve 
Abdülmuttalip evlatlarının en 
faziletkar ve necibi, Resulü Ek
rcm.i.n sevgili amcası ve sadık 

(1) Ehil Talib (Mümin) olarak 
mı. yok~a (Müşrik) olarak mı ve
fat t•lmi~ttr?. Bu mesele hakkında 

muhtelif rivayetler vardır._ Fakat bu 
rJ\·&yf'tlerin sanıJmi, bu necjp ve la
z.iletkir zahn, tam bir mllmln olarak 
vefatına şüphe bırakmamaktadır. E
biı Talib'in alenen İslimiyeU tasdik 
etmeme!ll, ancak, Resulu t:kremi da
ha kuvvetle müdafaa edebilmek i
çindi ... Ebiı T•lib, (Hazreti Muham
med daha. henüz ~ocak yaşında iken 
onun buyüklüiün~ kanaat l"etlnniş .. 
(Risalet) devrinde de, sevırlll yete • 
nluln ~özlerinde zerre kadar şUphe 
etmiyerek, İslimiyete karşı otan ima
nının satlbetinl böylecto cöstennlşU. 

Çinlilerin 
Bir Zaferi 

Bo··ckong, 17 (A.A.) - Chekial 
aJaıwndan: Cin kuvvetleri, Şanc -
hay'm cenubu rvbisinde Talhu •öl
hil< DllDlıkasıncl& bhassan elmq olaa 
Japonhruı menilerlne karşı •ldd•W 
bir makabil taarruzda bulunmllflar -
dır. Düşman, 500 m..ü:tül bu'akarak 
prl< lslikametlne dofnı ric'at elmq
tir. 

S.haruii eyaleUnJn cenubu prkisin
de kilo Tchang- - Tche, Li - Tehe ve 
Hu - Kvaa.ı- feh,lrlrrtnde cereyan et
mekte olan muharebeler, Çinlilerin 
lehine olarak ink{fa.f etmektt'dlr. 

Yunanistan Anıea
ra Elçiliği Büyük 

Elçilik Oldu 
Ankara, 17 (A.A) - Yunanis 

tanm Ankara elçiliği büyük el
çiliiie kalbedi mt<; ve haber aldı
ğım:za 1ıÖre şimdiye kadar orta 
elçi sıfatı ıle Yunanistanı temsil 
etmekte olan B. Raiael'in büyük 
elçiliğe tayinine Türkiye hüku
meti tarafından muvafakat ce
vabı verilmiştir. 

Sarhoşluk 
Şişlide oturan Orhan Gökgöz 

sarhoş olup Taksim Talimhane 
meydanında geçmekte iken isti
rahati sel bet: iginden yaka' ana -
rak tahkikata başlanmıştır. 

Halı ihracatı 
Türk ve şark halılarının ihra

cına müsaade edildiği gümrük -
!ere bildirilmiştir. 

(Ba.ş tarafı 1 inci sayfada) 
vam etmektedir. Kıt•aıarımız ~hre 

cam tararuıdan C'lrmtşttr. 
Bzura nehri şimal istikamtUnde 

ceçilm~ ve Varwva stkı sıkı ihata o
lurunUJiotur. Polonya hukümet merke
zi halkını muharebenin müstakbel a
cılaru1dan kurtulmak için Alman or
dusu Var,ova askeri kumandanını 

mukavtmetinin taydasızhiına iknaa 
çahşmı1tır. Fakat Varşova askeri ku
mandanı Alman subayını kabul et -
mekten lnıtina. e7JemişUr. 

Polonya mufrezelerinln Siedlcf' yo
lu He cenubu şarki lsttkamf'llnde kur
tulmak te-şebbüslerJ akim bırakdınl
mı.ş ve mühim canlmet ele c«irilmlş
tlr. Bunların ara.Stnda 10 t.oo, 6 hü
cum arabası, 11 tay;rare vardır. B'1D.
dan ba,ka Alman kıtaatı 12000 esir 
ahnlfb_r. 

VUna ve Baranovicıe rad7o poda

Jan hava hücwn.larile tahrip edil -
mlşllr. 

Garp cephesinde, dütman Zvelb
rucktn civarında mtnil bazı hare -
ketlcre t~bbÜS etm1': ve afır zayia
ta uiranuııltr. Düşmanın bir sabit ba

lonu düı-rürülmü.ştür. 

prensiplere muhalif hareket eylemif 
bulunmaktadır. 

İSVİCREDE Tt:ESSÜR 
Benı, 17 (A.A.) - -Havas- Polon

yanın Sovyetler Blrlitl tarafından h
Ulı\sı şlmdlki harbin başJanı-ıcmdan
berl İM-tere erkin umumly~inl en 
ziyade müteessir eden hi.di-cıe olmuş

tur. 
Halkın scmpatbi müttehit bir su -

rette maı:lum Polonyaya müteveeelh
dir, z"ira İsvi("l'e siyasi mahfilleri Rus
yayı dalma ştiphell lelik.ki eU.U.ler -
lerdlr. Etkin umumiyerıin nefret ve 
inllallnl tasavvur etmek kolaydır. 

Resmi aksulimeiler hakluacl& ise be
nli• hicbir malü:nıat mevcat d.eitldtr. 

hamisi Ebü Talip, büvük bır sü
kun içinde, bu fani dhana veda 
ederek ruhunu. layemut olan 
(Allah) a teslim ettı. 

Ebu Talibin ölümü, Resulu 
Ekremin üzerinde son derecede 
büyük bir teessür husule getir
dL Onun mübarek naşını, göz
yaşlarıle kabrine kadar te~yi et
ti. Ve sonra evine dönerek oda
sına kapandı. Kendisine o dere
cede iyilik ve S1yanet göst~rmiş 
olan sevgili aID<'asının, Allahın 
rahmet ve mağfiretine mazhar 
olması ıçin duaya başladı . 

(HAZRETİ HADİÇE) NİN 
ÖLÜM'Ü 

Ebu Talıbin ölümile dılhıin o
lan Resulü Ekreınin kalbindeki 
ateş henüz sönmeden, ikinci bir 
musibet 'e felaket erip yet~ti. 

Hazreti Hadiçe, zattn son za
manlarda sıhhatını kaybetm~ti 
Ebü Talibin vefatından da son 
derecede büyük bir teessür his
seylemişti. Çünkü Ebıi Talip, 
sevgili yeğeninin bu sadık, feda
kar ve bilhassa vefakar zevce -

Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 33 
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Haccac'da Zulüm Yapmak Arzusu Daha 
Küçük Yaşta İken Uyanmıştı 

Haccacın Arap tarihinde oy -
nadığı rol çok mühimdir. Haya
tı hakkında birçok tarihlerde bi
ribirini ıutmayan ve akla eşleri 
gelen efsane.er uydurulmuştur. 
Maamafih hemen bütün tarihle -
rin kaydına nazaran Fariıga is
minde bir hatunmuş. Bu hatun 
evvelce Haris ismınde bir ada -
mın nikahlısı im.ş. Haris bır sa
bah erkenden karısının d 'şıni üır 
çople karıştırdığını görmiış 

- Ne yapıyorsun? 
Diye sormw;. Kadın: 
- Ak,'jam yediğim et dişleri -

min arasında kaldı da onu çıkar
mağa uğraşıyorum 

Ce,·nbını vermiş. Haris kızmış: 
- Akşam yemekten sonra ağ

zını temiz.cyecek ve bu işi saba
ha bırakacak kadar tembel karı 
benim i.şime gelmez. 

lJem.ş ve Kadını boşa:r:ıış. Fari 
f(a bunu•_ sonra Yu.suf isminde 
bırine varmış ve Ilaccacı doğur
muş. 

Haccac doğduğu zaman, ta -
rihın tabıri iıc (Mahreç es!e i) 
kapalı imiş .. Bir miskap ıle ma
kaı mahrecıni açmağa mecbur ol 
muşlar~ 

Dogduktan sonra anasının me
nıc •• ni almamış. Kahınlerin tav
sıye.ı ile dört gün vücudünü hay 
\'an kanı ite yıkamışlar, banyo 
elmiş.i.er, ondan sonra anas.nın 
memcsıni ,a mış .. 

Zulüıri -mağa daha küçük 
yaş.a ıı<en hah şger ımış .. 
Konuşmaga başladığı çağda e

lınde bıçak, kım olursa olsun ba
tırmaktan, kan çıkarmaktan zev. 
duyarmış. 

lslamda ılk defa yüz sofralık 
zıv,f t \eren odur. 

ilk defa bir kişiye bin kere bi' 
dm,cm ç"~ .z veren odur. 

Muharebe esnasında taht üs
tüne oturan ve taht ile harbe gi
den ilk defa Haccactır. 

Onun zamanına kadar kadın~a
ra işkence edilmez ve kadınlar 
hapse konulmazdı. 

İlk defadır ki, Haccac b:nlercc 
kadına demır vurmuş ve zinda
na attırmıştır. 

Yine tarihin kaydına göre bu 
herifin emri ile resen idam edi
len boynu vurulan, iskence al -
tında can veren bedbaht:arın a
ded, vüz yirmi bine er şmi~tir. 

Bu mikdan sakın harp esna
sında, mukatele arasında ölen
ler zannetmeyiniz. Dediğimiz gi
bi resen verilen emirle öldürü -
!enler bu kadardır. Harp, muka
tele esnasında can vercnierin ise 
haddi ve hesabını ancak Hakta
a~a Hazretleri bilir. 

VeLdin saltanatı dokuz buçuk 
sene sürdü. 

Ve mahut Mervanın torunu, 
Abdülmelikin oğlu 49 yaşında 
iken ecel döşe~ine düştü. 

Etrafını müteaddit hatunların 
dan hfısıl olan on dokuz evladı 
sarmıştı. Hepsi de gözlerini can 
çekişen babalarına dikmiş!er, se
keratı mevt arasında boş kalan 
tahta kendilerinden birini işaret 
etmesini ümitle bekleşiyorlardı. 

Halbuki Velidin daha evvel ih 
tıras tahtına kardeşi Süleyman 
namzetti. Kendi bizzat pek fazla 
zulüm yapmamış olmakla bera
ber zamanında yetişen meşhur 
zalimlere fırsat '°"rdiği, hattiı on 
!arı zulüm vadisinde kışkırttığı 
için halk ondan dilgirdi. Maama
fih kurnaz Veli! Şam halkını 
memnun etmesini bilm~, fakir
lere sadaka dağıtmak, şehri imar 
etmek, camiler, mescitler inşa 
ettirmek suretile göz boyamıı;tı. 

Velit, loendisinden sonra kar-

sine daima ihtiram göstermış .. 
En ehemmiyetsiz hır şekilde bi
le kendısini kırıp incitmemişti. 

Buna binaen, Hadiçe de ona çok, 
derin bir hürmet ve muhabbet 
beslerdi. 

Resulü Ekrem, amcasının ve
fatır.ı kendıs;ne- biJdırdiği za -
man~ 

-- Eyvah! ... Böyle hır musibet 
haberini almamak için, keşki ha 
yatta bulunmasaydım. Şu anda, 
kalbimde öyle bir inhidam ha
sıl oldu ki, yerlerin ve göklerin 
sarsıldığını hissediyordum ... Ya, 
Muhammed!. .. 'Bak. Ben, sen -
den daha zivade tesellıye muh • 
tacım. 

Dive mukabele ettı. 
Bu hassas ve filicımap kadın, 

o kadar aı:ıladı ve feryat etti ki, 
derhal yatağa döşendi. Ve, üç 
gün 6iiren bir hastalıktan sonra 
da, sevgili zevci Resulü Ekremin 
kolları arasında pek hazin bir su 
rette can verdi. 

(Arkası ı·ar) 

deşınin tahta çıkmasını ist yor, 
bu makamı oğullarından birıne, 
bilhassa büyük oğiu Abdlliaz,ze 
bırakmak dıleyordu. 
Baba;ı Abdü!ınelike: 
- Benden sonra yerime kar • 

deşim Süleymani geçıreceğım. 
Suretinde verdi{:. sözü, d.d i 

unuttu. Ve ölmezden evve kar 
deşinın elinden vel!abtlıkten fe 
rağa: vesikası almak ıstedı. 

Fakat .:>ülcyman razı o=ııdı. 
Na.sıl ıazı olurdu? O kadQr za 

man bcklediğı emeline, saı.anat 
ve dunva arzus;ına tam kavuşa
cağı sırada bundan vazg--çmek 
de.ilik ol.ırdu. 

Bunun i~.ndi'.r ki, Velıt ı:;uzu
nü kapar icapamaı Sukıman 
derhal kardcşınin daha ~enuz 01 
caklığı zail olmamış hilıifc, pos
tuna kurulmakıa l!i~ caJ. c r. ... 

Süleyman daha ve ıahcl .ken 
gerek Haccac ve gereit~~ Ku ey
be onu bu hakkından mı:hrum 
bırakmak içın Velit e beraber çok 
çalışmuılardı. 

Süleyman tahta çıkınca ılk 
hıncını Kuteybcden alo. ''e onu 
derhal Hor..san va!, :ı: nden az
lederek yerine '.remun:ı kabue -
sinden (Vekıg bın Lsc\'ed) ı ta
yin etti. 

Haccac ölmuş o.cııığundan Ha 
lifenin bu adama karş, besıeu_gi 
hınca Haccacın e\·.a ve al ..ı be 
def oldu. Irak vııliligıne cıc m.ı
hut Mühelleb'ın oğlu Ycz ı. ta
yin ettı. 

Kutcybe gibi zalim bır her f, 
tahta yeni çıkmış hır Haden n 
hodbehot emrı ile, )' <J.ka..,.Jıgı 
yaö!ı kuyrugu bırakaca_t..aruan 
değildi. 

Binaenaleyh Vek.ğ' n kend ye 
r!ne tayin haberine aıd nş b:k> 
etmed. Yalnız bu ka ar_a a 
kalmadı, Siıleymana Karş, ıs
yan hazır l.f(ı goruu. 

Ayni zamanda da ke_1c.. yer ne 
gönderilen yenı valın.u kafJsır:ı 
k-cstırmek üzere de erubaı. a .... ı. 

Fakat halk artık zu.u ""' _ c.
zar kalmış, zalimden <:.aman ue
mişti. Bu berfiten kurtu..m"" ., ıı 
zuhur eden bu fırsa.ı kaçırır.a 
istemiyenler derhal Veı<.g ı e 
birlik oldular. Kuteybcnın bu 
gizli ittifakları haberi y...ıktu. 

Bir sabah, kendi eıJc s. n. 
dığı cellatlarım huzuruna ç.ı -
~ırdı: 

- Haydi, decli. sizi görey .ın ... 
Doğru Vekığ nezdine gıcı niz ve 
onu. çoluğu. çocuğu, maiye.. le 
kılıçtan geçinniz. Kesık kafala
rını da bana getiriniz .. 

Emrini verdi. Bu emri a an 
cellatlar Kuteybenin yanından 
çıktılar ve doğruca Vekiğ in ya 
nına gittiler. Fakat onu öldür -
mek için değil, ona teslım olmak 
için .•. 

Ayni gün ... 
(Arkası var) 

( :Dağcuı«A 1 
Dünya Rahata 
Kavuşacak mı? 

Dünkü Son TelırraC'ın ilk sayfa 
smda: «Dünya rahata kavuşacak 

mı?• diye bir yau vardi. İ.ı;te size bu
nun cevabı: 
Kavuşmaz olur mu'! Tabii k.avu.şa

cak! 
Hani, para ne deiil bu, sıra llf'! 

dedikleri rlbl, dünya da, zahmet tf', 
raha.t ta sıra ııe.ı1r. 

Gtteyl nasıl ıriındiiz. k"1 nasıl ru 
ve salebi nuıl dondurma takip eder
se aahmleli paleri ele raut clinler 
takip e<ler! 
ıı;~aaberi darmadan di

nen yalaas d11..ayamn.m kendi deill .. 
dlr. Onun lclnde hazırlanan plşJrilr11, 
kotarılan taUı, acı. aoiuk. neak bü
tün vak'alar ve bid.iRJer de o koca 
yuvarlakla birlikte durmadan dOnf'r. 
- dolabmm kovalan cıbl, boya
na mevkJ ve cihet detı.t.1rtrler. YP:
sa dünyada rahatsıı.lılı.: daimi ve ra
hatlık hiç otmasa idi bütan las&Dlar, 
en huıı:arsu.z ve ea uhıaetli. m.lhneUi 
zanuuı)aruNla bil•. hili. o .. dörl •i
le sarılmı1• kalkarlar DUJdt. 
Ge-~I arapeantn mefbV darbt m.e-

seU: 
Li rabate fiddönya! 

DIJ'or. Dt7or ....... sis bakmayın •
na! 811 sk, faıla bir yeis, bir u:tırap, 
bir bedbinlik zamanında. hidd~tlt ve 
acele Ue aiudan fırlayıvermlştir. 

Hem adma (rahat), (busur) deni
len Şf'Y kömur. bemla. petrol. ba
kır, fln.ko. kUl'fUD, alamlnyUm l"ibl 

bir madtnmidir ki. bu. kullanıla kal
lantla artık tükenmi$ ol un da bia 
şiındi blrlbirimiae soralım: 

Dünya tekrar rahata ka\·UŞacak 

mı? 

EJMtte kavu.pcak. biraz aabırh ol 
rahu! OSMAN CEMAL KAl:GILl 
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Kağıt Fabrika
sının Kendini 
Göstermek Sı. 
rası Geldi! 

(Baş tarafı l inci sayfada) 
bil.lkis ıayei iJ'l olduiu ve iı.mtt ki.
iıt fabrJkasının dünyanın en mü -
lıı:emme1 kifıt fabrikan olduju yolun
da bir cevap verını.tt. 

Eh .•• Fabrika müdürünün hakkı da 
var. Ba zat hakikaten mUtehassıs ve 
dderll bir fabrlka<ı imiş. Fakat bi9 

kimse •Yofurdum karadır» demez. 

O maauam ve rivayete nazaran kız 

gibi ciizel fabrikanın baıuna bol ma
aşla •e~mfş bulunan Bay Müdür. el
bet fabrikayı methedecek köklere çı

karacalı:tır. Kenıli dile olurdufu dalı 

kesmek kabUinden fabrJkadan mem
leketin bekledli:t islifadelerln temin 
edllemediilni söyUyecek deftJdir, a! 

Fabrika cier denlldiil clbl dön1a
aın tn ıüsel fabrilla.sı ise, onun tein 
mlJJd b11%Urunda bir b ü7iik lmllban 
ıeçlnnek ve tam aumara alaak .... 
ruı ,imdi ı:elmlftır. 

Alman - Leh harbi çılı:bfındanberi 
Avnıpadan Türk!Je1e kiiıt ilbalill 

tamamlle kesilill. Buılin BabJillnln 
irfan .ba7ab, 7üm bir zamanda felce 

uin1acak kadar m1i9külil !~inde çır
pınmafa başlamıştır. Daha harbin ilk 
baflaoında bütlln meemaalar sa
blle adellerlnl ll1salbmflar, bir 
takım mecmualar kapanm.,, kifıt .. 

· fılar fırsa&taıı bUistitade derhal fl

atlan 7ükse-işler, kitap bastını he
men hemen "Yıçakla kesJUr ıtbi dur
mut ve Jıepelnden daha aiır olmak 
üz.ere de J'evmi ıazetelerden bir lıs
aı •a=·mlle kllıtaı.z kalmak teldi ... 
ir-e manu Jıalnuflarclır. Halli bu 
pse&eler ayfa adetlerini bucun ya ... 
D _. -.ııtJeri, bir milddel 
llOllra PQ>beojz daJıa aaallatıalı:Jan 

halde •llmndekl lbtlyat kif1tları nl
bayel bir, bir bu~nk ay kllayel ede
cek mlkdarı seçmemektedir. Şu hal
de ne olacak? A vrupadan hiç kifıt 
ıelmedliine nazaran bu ıazeteıer i
çin nlhaye& illi ay sonra kapılarmı 

kapamak mı lizım ıelecektir? Buna 
tabii n..e memJeket, ne de bükfıme& 
razJClır. 

İşte İamJt fabrikası i~in imtihan 

ıu-a.~ ıe.Jmlftir, demekten malı:sadJ .. 
mu budur. Fabrika mUduru. fabri
kamız dünyanın en mukemmel fab
rJkasıdır, iddiasında bulunuyor. Böy
Je söz ile Jsbat müddea edilemez. 

Zl1a Plf&Dm meşhur cŞahsın fÖ
rünür rötbei aklı eserinde» beytinde 
dedlil clbl fabrika kudretini eserle 
lıô1le cilnlerde ishal etmelidir. Çün
kü memleket bütün bu fabrlkalann, 
ancak fevkal3.de zamanlarda ve za
ruret hallerinde, memleketi baricin 
1ardımından kurtarın.at. için tesis e
dlldiflne kanidir. 
Şimdi İzmll fabrikasının ilk yapa

eaiı itlerden biri, evvelii. yevmi •a -
seklerin lbtlşaçlarmı tnbll edorek 
enlan kapanmak tehlikesinden kur • 
tarmalı.:, ikinci derecede de mecmua
cılık, kltal)fılık Jçln ıa.um olan ki· 
iıttarı mümkün mertebe yetiştirerek 
irfan erbabını Babıiti kiiı~ılarının 

ilıtikinndan kurtarmaktır. 

Fakat lşllllklerlmlz rivayet d•iilse 
fabrika maatteessüf Kaz.ete lr.~tıdı 

yapamıyacaiını SÖYiüyormuş. Eier 
bu doğruysa, bizce fabrikanın lrlk
meti vücudü kalmıyor, demektir. Bir 
me-mleket balkı için harp zamanın
daki kadar baber almaia ihU7a<: du
yulan uman 7ok «ibtdtr. Böyle cun
lerde bir cazeteoln. halk nezdinde ek
mek kadar k.ıymt"ti Virdır. 

Bu me~le halllllaien çok mühimdir. 
O cihetle memleketin irfan ha:rahoa 
ait bu dava:rı. muhterem İktısat ve .. 
kili Düsnll Çakır'ın nazarı dikkat -

lerine vas'ediyoruz. Bay llüsnu Çakır 
ph5an tanıdıtmuz bir zat değildir. 

l-'alnız İkt18&t Vek.Aletine celdiiin
denberi, bühin memleket halkını mü

~kklr hatti minnettar eden birta
kım faydalı. temiz vt durust icraatı

nın şahidi oJuyoruı.. Ezcümle bu kıy
mrtli u.t, ba:ıı mıies<.;e."jelerdeki isra
fata Uinı barp e4erek, evvel& orta • 
dan şu Denizbank denilen karışık ma
<'rrayı kaldırnuş, ondan sonra bir çok 
müe"seselerde tasarrufu tesl.s etmiş, 

vtlha ıl milletin malını kendi ôz ma
lı &ibi cöuterek bir çok hayırh işler 
gürınıiştür. Ondan dolayıdır, ki ken
di hesabımın. ken.d.islne kaqı minnet · 
hisleri besHyoraz. 

:'\lemlek.etin bu kıymetli ö:ı evlidı, 

~imdi bu kafıi fabrikası işine de 
va:.ı'ıyecl ederse ondan bjç ljüphesiz 
y<lkmda fa)ldah neticeler elde edi -
lt>eek ve matbuat geniş nefes ala.tak
tır. Fabrika hakikaten işe yarıyacak 

bJ' mti~se e ise bu tı:lkt!ilk umanda 
t~ydaıonı C!'ierilc Jsbat eylemelfdir, 
y )ksa o da ne yapılıp yapılıp faydah 
b · r vaziyete cetlrilmelidir. 

Sözu bitirmeden ~unu da iloivt e
d··lim. ki kafıt ~lerile bizim buıün 
ta Jısan hic bir alakamız yoktur. Ga -
ut.eciHk etmiyoruz, kitap ta neşret
mi7oruz, }'ani bu meselede phsınn:r. 
itibarile tamamen bUa.rafız. Endişe • 
mh, cı rdimiz immenln menfaatin-. 
ilen. irfan bayahmızın vikayeslnden 
ibarettir. 

EBUZZ1Y AZADE 

Velld 

iKDAM 

Sovyetlerin Harekete Polonyalılar Alman 
Geçmesi Her Yerde Hücumlarına Şiddetle 
Heyecan Uyandırdı Mukavemet Ediyorlar 

(Baştarafı 1 jnc.i sayfada) 

!erdir. Fakat Rusyanın bitaraf
lıktan ayrılması ve bu suretle 
kuvvetler arasında müvazenede 
değisiklik husule getirmesi, Al
manyayı Fransa ile İngi.Jterenin 
hatt• harekel.erjni deıtiştirec~'
ği zehabına sevkedebilir. 
Almanyanın bu ümidi çab.uk 

suya düşecektir. Fransa ve In
giltere, Polonyanın tahrik edil
meden bir taarruza maruz kaldı 
ğı zaman müdahaleyi lüzuınılu 
gördüklerine göre, tahrik edilme 
den vaki ikinci bir taarruzun bu 
memlekete karşı yapılmış olınası 
Fransız - İngiliz kararını ancak 
takviye edebilir. Nazilerle Bolşe
vikler arasındaki temas şimdi fi 
len bir taarruz t ttifakJ haline 
gelmekte ve Fransız - İngiliz. ic
raatına daha ehemmiyetli bir 
mahiyet vermektedir. 

Sovyet müdahalesinin Polon
yanın vaziyetW daha ziyad e 
muğlak bir hale koyduğu teslim 

' edilmekle beraber Polonya hü
kumetinin ve bilhassa Sovyet 
notasını kat'i surette reddeden 
Polonyanın Mookovadaki büyük 
elçisinin hattı hareketi hayran -
!ıkla takdir edilmektedir. 

Deniliyor ki, Polonya henüz 
kendisini mağ'1ı'.ıp olmuş addet
mekten uzaktır ve hukukan, düş 
manın icraatı nazarı itibare alın
maksızın, kendi arazisinde bütün 
hukulrulnu muhafaza eylemek-1 
tedir. 
BELÇİKA ASKER TOPLUYOR 

Brüksel, 17 (A.A.) - Milli 
Müdafaa .-:_ezareti bi.ldiriyor: 

ki tefsir tarı1arı arasındaki fark, bu 
mahfillere l'ÖJ'e, pek dikkate deler. 
SovyeUer Birliii bedeflerinln mah -
dul oldutunu ve şimdiki lhlllatda bi
taraf kalmak h:tediklerinl teyit eyle
mektedirlcr. 

YUGOSLAVYADA 
BeJgrad, 17 (Havas ajansı bildiri

yor - Rusyanın Polonyaya karşı ta
arruzu Yugoslav efkirı umumJyeslni 
büyük bir hayret ve tutura düşür -
müş ve tıpkı 22 Ağustosta Sovyet. -
Alman paktının ani JJinından oldu
iu rlbi Şaşll'tmışhr. 

Millet ve bilhassa Nikola Rusyası 
ne burünkü Stalln Rusyuı arasında 
fark cö:ıetmiyen Sırp köylüsü, ifr&t 

duec .. lndekl K us dostlufu hlssl1t.h 
ile H iUe.riune lartı duyd uiu ve ba
na yardım edenlere de sıçraması pek 
tabii olan derin dehşel blsslyalı ara
sında kalmıştır. 

Masun kalan bir teY var ki o da 
davası bütün küoük devleUerln da -
yası olan dtmokrasJJere m erbuUyet
tlr. 

Uzun müddetten beri tam bir ke
tüml,J"et cari olan resmi mahfillerde 
ise tefslrattan artık büsbütün kaçı -
nılmakiadır. 

ALMAN MAHFİLLERİNDE 
Berlinden Bele& ajansına bildlri1i-

7or: 
Polonyanın Sovyet kıtaatı tarafın

dan işg-all baki pda Alman mahlll
lerlnde hiçbir tefsJratta bulunulma .. 
makta, Almaıa.larla Ru&laruı da.imi ve 
sılu bir lemas halinde bnlundııklan 
ve ademi tecavüz paktmın Atmanya-
71' 6ınat wırildliinl Jıifi wurelte 
tııııat eJledliini bil-kle iktifa 
..W.ekledir. 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 

zi olduktan sonra, Varşovanın 
askeri rr,evki addedilerek bom -
bardıman edileceğini bildirmiş, 
sivil ahali ile ecnebilerin Siedlice 
ve Garvolin yolları üzerinden ı 
tahliyesine muvafakat edeceği -
ni ilave ey !emiştir. 
LEH HARİCİYE NEZARETİ 

RQMANYADA 
Cernauti, 17 (A.A.) - Henüz 

teyidi mümkün olmıyan bazı ha 
berlere ı;öre, bütün Polonya Ha
riciye Nezareti Romanya topra
j!ına iltica etmiştir. 
Buırün öğleye doğru burada 

55 askeri .Leh tayyaresi karaya 
inmiştir. İçlerinde hiçbir siyasi 
şahsiyet yoktu. Bu tayyareler 
derhal tecrid edilmiştir. Bun -
!ardan bazılarının Romanya a
razisinin 10 kilometre içerisinde 
bulunan Lujeni köyüne kadar 
Alınan avcı tayyareleri tarafın
dan takıp edildiğ"i haber veril
mektedir. 
SEFARETLERDE ROMANYA

YA GİTTİLER 
Sovyet kıtaatının hududu geç 

mesi ve Romanya hududu bo -
yunca Leh topraklarının ve ez
cümle Zaleczekinin bombardı -
man edilmesi üzerine, henüz Po
lon'(ada bulunan yabancı sefaret 
!er Romanyaya iltica etmişler -
dir. İngi}tere büyük elçisi bura
ya gelmiştir. Fransız büyük elçi
si de beklenmektedir. 
POLONYALILARIN MUKA VE:llETİ 
Ldı k11aab bu tarafta şiddetle mü- ' 

ta.dele etmekte ve diipnannt adet(e 
faiılı.b'etine rajınen mevzilerini mu ... 
bafaza eJlemekled.lr. Ldı k11aatı Al
manlara ook mühim :zayiat verdir -

mektedir. 

SkJernievjce bölcesindeki Polonya ı 
kıtaatı l'rupu çetin muharebelere de
vam etmekte ve Almanları bu bölge
de mllharebe eden kuvvetlerini ar&
hmıaia mecbur eJ"lemektedir. 

Alman aırhh kıt'aları Vlodzlmien 
civarında Bu&' nehrine varmışlardır. 

12000 ALMAN ESİR DÜŞTtl 
Varşovadan gelen habere röre, 

LeblJJer düşmanın akınlarını mu 

vaffaklyetle defetmektedir. 
Poman Polonyalıların elnidedir. 
Grodek - Jas-iellon bölgesindeki ta

arruz muvaffakiyetle neticelenmşi ve 

12 bin esirle 100 tank alınmıştır. 
Bazı motörlü Alman kıtaatı Bresi 

- Lltovsk'a doiru ilerlemişlerse de 
Alman piyadesi henüz Buv - Vb&ül -

San hattı üaerine rtrmemiştir. 

VİLNOYA 400 BOMBA ATTILAR 

Pat ajansının bildlrdij'Jne Köre, 
Vllno üzerine yapılan üç hava hü -
eumu esnasında •ebr in m erkezine 400 

bomba atıimı,tlJ'. Siviller arasında 2 
i lü ve 100 .,-anlı vardır. Radyo is -
tasyono hasara uiram11hr. 

Berlln, 17 (A.A.) - D. N. B. A
jansı, Bresi - Lltovsk kalesinin Al
man kıtaah tarafından :ıaptedlldli:lnl 

bUdJrmektedJr. Polonyalılardan altı 

yüı. esir alınmıştır. 

Berllnin sal:ihlyettar mebafUinde 
beyan olunduiuna g'öre, Alman hü
kfimetl artık Polonya bük.Umetini ta

nımamaktadır. Bunun lcin de sebep 
olarak Polonya hükflıneUnin Polon -
.,,; topraklarmdan çıktığı ve bina. -
enaleyh memleketi t.ftn&il etmek hak
kuıı kaybettiği iddia edlli)'or. Polon
Ja hiaftmeti azası bundan böyle bir 
muhacir olarak teliJılı.t <411mekledir. 

O. Denizyollan U. Müdürlüğü llanıan 
18 Eylulden 25 Eyllıle kadar 

Muhtellf hatlara kalkacak vapurların lalmlerl, 
kalkıt gUn ve aaatlerl ve kalkacakları rıhtımlar 

l•r•tl•111hı h•ttı11a - Sah 12 de (Tarı), Ptrşembe 12 de (Karade

niz), ve Paı:ar 16 da (Ece). Galata nhtı

mından. 

lartuıı tıattın• 

laıatt hattın• 

- Salı 18 de (Çanakkale), Cumartesi 11 de 

(Aruıfarta). Sirkeci rıhtımından. 

- Salı, P.,...embe ve P azar 9.30 da (Ui:ur). Top

hane nhtımından. 

- P azartesi 13 de ve diler ıünler 8.45 te (Ma

raku). Cumartesi ayrıca 13.30 da ve Pazar 

20 de (Sus). Tekmil postalar Galata rıblı

mmdan. 

l•ft •trrwe ttattn•• - Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Cuma. 8.15 de 

\eıu.s). Galata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 

20 de ve Cumartesi 20 de (Konya). Tophane 

Rıhtımından. (Salı p0stası İı.ınl:r Fuarı mü

nasebetlle iJiveten yapıJmakiadır.) 

tcar a ltlt• ltett•" • - Salı ve Cuma 19 da (Seyyar). Tophane nıa

tımından. 

imre11 hettın• 

Ay valık h et u na 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

- Çarşamba 15 de (Barlın), Cumartesi 15 de 

(Saadet). Sirkeci rıhtımından. 

la111lr IOrat lıattı,.. - Puar 11 de (Tırhan). Galata rıhtımından. 
- i11arı ahire kadar iaUJ olunmuştur. 

Not: Vapur seferleri hakkında her türlü malumat aşağıda tele
fon numaraları vazılı Acente !erden öğrenilir. 

Galata baş Acenteliği - Gala ta rıhtımı, Limanlar Umum Mü-
dürlüğü binası altında 42362 

Galata şube Acenteliği - Galata rıhtımı, Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında. 40133 

Sirkeci şube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 
(7489) 

* • 
Adalar Tarifesi 

Adalar - Anadolu - Yalova hattında 20 E,ylüi ll39 Çarş;lmba l'IİDllD
den itibaren yeni ~.rlfenin tatbikine bıaştauacaktll'. Ba tarihten itibaren 
de Köprüden Ha7darpaşa7a saat 8.00 de hlka11 -ta ı.ıo da lıalkaca.k-
tır. (7410) 

Bazı mş,aat ameliyelerinin ifası 
maksadile münhasıran istihkam 
kıtaatile muavin kıtaatına men
sup bazı efradın silah altına cel- ' 
bi kararlaştırılmıştır. 
LİTVANYA ASKER TOPLUYOR 
Litvanya bükômetl lhUyati mahl· 

yette olarak bazı bölielerdc birkaç 

ihtiyat sınıfını sllah aUuıa ça,fır
mak suretile ordunun takviyesini 

emrey lem it Ur. 

Sa1ihiyettar mahfiller, Litvanya ve 
Almanya hükfunetleri arasında mev
cut temaslar hakkındaki usullere ce
vap vermemiflerdJr. 

iTALYADA 
Roma, 17 (A.A.) SoV)'etlerin 

Polonyaya. tecavüzü, hic deiiJse hü
kômrt mehafili haricinde, ancak öi
leden sonra resmtn malüm olmuş -
tur. 

Dofu şimalinde Kutno - Louvie:ı -

klSDlında sulbü tesis etmiş olmasıdır. 
i:kincisJ de bu itila.tın Japonya ile 

Sovyet Rusya araııında daha. geniş ve 
daha. sıkı anla!'.!malara mukaddime 

teşkil edebilmesidir. 

Fenni 
S ÜNNETÇi 

Nuri Eşsiz 
Aksaray: Polıs 
Merkezı Korş sı 

1·2 Tel: 20937 

1 
Kaunas, 17 (A.A.) - Sovyol kıtaa

tının Polonyaya «irişi Lltvanyada bü-
7ük bir heyecan uyandll'IDJ1jtır. 

BarJclye neıaretinde müstacelen 
bir &oplanh yapılmıştır. 

HARBİN İSTİKBALİ 
Londra, 17 (AA) - Röyter 

Ajansının diplomatik muhabiri 
bildiriyor: 

Sovyeller tarafından Polonya
nın işgali ile tahaddüs eden vazi
yetin, istikbal üzerine olan tesir 
ve neticele~i derpiş edilebi'.mek 
için. bu vaziyetin çok ciddi bir 
surette tetkik edilmesi icap ede
ceği Londra r5mi mahfillerinde 
bildirilmektedir. 

Bununla beraber, esasen ka -
bir kuvvetlere karşı kahraman
ca miıcadcle eden L<'h kıtaatının 
omuzlarına yeni bır yük atı:dı
ğı şüphesizdir. 

Sovvetlerın bir darbe hazırla
makta olduğu birkaç gündenbe
rı oldukça aşikar bir surette gö
rülmekte idi. 

ROlUANYA TELEFON Ml.'IIAVF.

RELERİ.'Iİ KESTİ 
Bükreş, 17 (A.A.) - Bu akşam

dan itibaren Romanya ile hususi bey
nelmilel telefon &örüşmeleri tatil e
dilmi~tir. Yalnız re~mi ve müsaade
li matbuat cOriı meleri y;1.p1l:ıbile -

cektir. 
İ1'GİLTERE ELÇİLERİN RAPORU

NU BEKLİYOR 
Londra, 17 (A.A.) - Press As.!sovl

aUonun parlimento muharriri oile -
den sonra şu malümatı veriyor: 

Hariciye Nezareti yeni Polonya hi
dlselerl hakkındaki raporları itina l
Je tetkik etmektedir. Moskovada ve 
diler hiikiımet merkezlerindeki İn -
l'iliz el~llerinin verecekleri tam ve 
sarih malUmat bekleniyor. 

Muharrir. Sovyet muahedesinin biç 
bir suretle İnl'lliz ve Fransız hükU
metıerlni cafil bir vaziyette yakala
mış olmadıtını ilıi.\'e etmek~ir. 

İNG:İLTERE TAAHHÜTLERİNİ 
YERİNE GETIRECEK 

Londra, 17 (Köyler) - İı;çl parti
sinin lider muavini Greenvood şu be· 
yanatta bulunmuttur. 

Dünya, SovyeUerln Polonyayı iş

cal ettiklerini öğrenmekle derin bl.r 
sadmeye uğrayacakbr. Bunun akls 
ve tefsiri ne olacağı derpiş edilemez 
ve tahminler de faydasızdır. l\Iuhak
kak olan bir şey "·arsa o da İnl'Utere
nln Polonyaya kanı:ı taahhutlerlni 
ne zuhur eder"le etsin ifa. edece-ildir. 

FRANSA EHE~lİYET 
VERMİYOR 

Paris, 17 (Röyter) - Sovyet llıt'a
larının Polonyaya l'irmesl ~lyasi mah
flUerde hakiki hl~bir . ürpriz teşkil 

etmemiştJr. 

Alman propaganda~ının ıayretleri· 
ne rağmen, bu Sovyet Jcraatının Al
manya Ue mutabık olarak yapıldı

imı ve Sovyetıer Blrlliinin Alman .. 
yanın yarubaşmda harbe ıi.rdlitnl 

cösteren hiçbir emare mevcut delil
dir. 

HidlHlerln Moskova ve llerllnde-

Bu haber. pe_k bariz olarak efkirı 
:;umiyede şlddelll bir tesir yapmış- , 

Yarı resmi meha,fil şimdiye kadar 
kai'i bir ketumiyet muhafaza etmek
te ise de Sovyet hareketinin hle der
pif edllemfyecek neUceler dofurabi
ıecellni ihsas eylemektedir. 

İNG:İLTEREDEKİ TESİR 
Sovyet kuvvetlerinin Polonya'ya 

&'irmiş oldukları haberi, İngilterede 
heyecan tevlit elmiş ise de, böyle bir 

harekete l'ÜnJerdenberi intizar edlt 
mekte olduiu tebarüz ettirilmekte 
dir. 

Siyasi mehafilde Sovyetlerin Po -
lonya'da mes'ul Leh makamat ve 
memurini bulunmadıfı suretindeki 
iddialarının tetkike bile deieri olma
dığı ve lşga.Jin gayesinin daha :ıiyade 
Cunon hattı denilen hat ile tahdit e
ditmbj olan mıntakada nizamı muha

faza etmek olduğu beyan edilmekte
dir. 

Polonya, herhalde :ıa)lıf da olsa 
Sovyet'lerin ileri hareketlerine kar
şı .Sembo1lk• bir mukavemet gös -
terecektlr. 

Bunun da sebebi, Polonyanın Sov
yet Rusya tarafından ilhak edilmesi 
muhtemel mıntakaları bilahare mu
talebe etmek hakk1111 kaybetmek is
tememesidir, 

İTALYA MATBUATININ 
NEŞRİYATI 

İtalyan gazeteleri, Japon - Sovyet 
itiJıifı hakkında kısa mutalealar ser
dctmekte ve bu ttUiifın iki esa~h ba

riz vasfına işaret eylemektedir. Bun
lardan birincisi, dıinyanın Çin - Ja
pon harbinin haricinde daha bir ta
kını siyasi ihtUiLtıara ve askeri lbU
laflara sahne olması beklenilen bir 

- Tabii hiçbir şeyden haberi 
olmadığına yemin etti. Fakat bu 
zehiri kullanmakta başka kim
senin menfaati olmadığı a~ikfır 
dı. 

- Anlıyorum. Yani demek is 
tiyorsunuz ki, ihtiyarın ölümün
den Kosdon'dan başka istifade 
edecek kimse yoktur. 
Müfettiş cevap verdi: 
- Tabıi bu kadar müsbet söy

lenemez. Ötekı yeğ'eni Derck Ri 
kardo şimdi maktulün yegane 
mirascısıdır. Fakat cinayH ya
pıldtğı zaman, kendisi Plat ma
hallesinde değildi. Tabiidir ki, 
onu itham edemezdik. 

- Kosdon tevkif edilirken, 
tevkifine şiddetle itiraz etti drğil 
mi? Bir suçlunun bu kadar şid-

Garp Ceph· si ıde 
Paris, 17 (AA) - Charles_ Mo 

rice Petit Parisien gazetesınde 
Fra~ız cephesindeki askeri ha
rekatı mevzuubahsedcrek bu sa 
hada elde edilen muvaffakıye-t -
)eri kaydederek 1939 Fransız as
kerinin 1914/1918 Fransız aske
ri kadar kıymetli olduğunu ya
zıyor. 

Makale sahibi, mukabil Al -
man taarruzlarının akametini ve 
düşmanın ricalini tebarüz ettir
dikten sonra, Cuma günündcn
beri Alman: arın ald:ğı yeni va
ziyetin Sarre ve Palatinat cep
hesinde pek yakında şiddellene
ccğini e-österdiğini iliıve ediyor. 

Amstcrdam, 17 (A.A.) - Te
legraph gazetesinin K~penhag
dan istihbarına göre dün akşam 
saat 20 de Berlinın merkezinde , 
çok şiddetli bir infilak vukua 
gelmiştir. 

Politiken gazetesinin muhabı
rine göre hava isleri nezaretinin 
metha'.lerinden birisi harap ol
muştur. 

Nezaret binasının bütün cam
ları ile Leipzigcr Strasse'deki 
büyük mağazaların camları kı
rılarak pa.l'\'aları havada uçmuş
tur. Yoldan ge.;mekte olan birisi 
yaralanmıştır. 

DALADYE CEPHEDE 

Paris, 17 (A.A.) - Daladye dün 
saat 13.30 da Sar önündeki ordu
lar cephesini :ziyaret etmek üzere mJ1-
li müdafaa nezaretinden hareket et
miş ve bu akşam saat 20 de mez -
kür neurete dönmilşttır. 

Zabıta Romanı : 35 
detle itirazda bulunması da ,.ıa
rip şey! 

Brumley sordu: 
- Garip şey mi? 
Polis hafiyesi başını komisere 

çevirdi: 
- Bana sorarsanız, onun bu 

şiddetli tavrı hatta şayanı hay
rettir. Bır cani, üstelik insanı ze 
hirliyerek öldürürse ... Bu gibi a
damlar polis kendilerini yakalar 
ve tevkif ederse, o kadar muka
vemet göstermezler. İki şeyden 
biri: Ya o sırada sakin ve kendi
sine hakim kalır, yahut namus 
kıirane bir tavır takınarak hak
~ında yapılan muameleye karşı 
nefret izhar eder. Fakat hiddet 
eseri göstermez, ı:blislere sağ
dan, soldan yumruk indirmez. 

Brumley; 

Birkaç gün evvel müracaat 

Beyoğlunda B A K E H 
mağazaları, en birinci İngiliz 

ve Fransız kumıt§larından 

mamül TRENC - KOTLAR, 
GABARDİNLER, PALTO -
LAR, TÜVETLER, SPOR ve 
Fantazi KOSTÜMLER her 
yerden müsait şartlar ve u
cuz fiatlarla satılmaktadır. 

Çeşitler bozu'madan evvel 
ihtiyacınızı BAKER ma
ğazalarından temin ediniz, 

ZAYİ - Beşiktaş Askeı·lik şube
~inden 25.4.931 tarihinde aldığım as
kerlik teskererni ıayi etliğimden ye
nisini çık~ıracağımdan eskisinin hük
mü yoktur 

24 Doiumlu Basan Bozkurt 

Kanuni Alümessili ve Nesriyat Di
rektörü: A. Nacl, Basıldığı Yer: 

Son Telgraf Basımevi. 

-

1 - Şartnamesi mucibince 1333 kilo bergamut esansı yenjden pazarlıkla 

eksiltmeye konuln1uştur. 

il - Eksiltme 19/9/939 Salı günü saat 10 da Kabataşta Levazım v~ Milba
yaat Şubesindeki Alım Komisyonun~a yapılacaktır. 

111 - Şartname her gün sözü geçen Şubeden parasız alınabilir. 

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

paralariyle birlikte mezkOr kornisyona gelmeleri ilfuı olunur. (7135) 

* 1 - Paşabahçe ve Tekirdağına nakledilecek kömürün kapalı zarfla eksilt-

meye konmuş olan nakhye5i Jl/lX/939 tarihinde ihale edilmediğinden yeni· 

den pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

il - Paşabahçeyc naklonulacak kömürün mikdarı (4150) ton ve Tekirda-
ğına nak1onulacak kömürün mikdarı (350) tondur. 

JII - Poz.arlık 20/IX/939 Çarşamba günü saat 14 te Kabataşta levazım 

ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen subeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte 
paralarile birlikte mczkUr komisyona gelmeleri. 

% 7 ,5 güvenme 
(7362) 

1 i, st~~.!~ ! .. ~~.~,~ ~~.,,~~ ~~.~.tö!. ı.~~~.~~~~: 
l

kaydına devam olunmaktadır. 
İstiyenlere kayıd şartlarını bildiren tarifname gönderilir. 
Adres: Şchzadcbaşı Polis Karakolu arka•ı. Telefon: 22534. 

• - Galata Rıhtımı 45 Numarada 

HANS WAL TER FEUSTEL MÜESSESESİ 
Kara ve 
Tiplerdeki 

Deniz Aşırı Beynelmilel Buyuk Nakliyat ile Ağır Ve Hususi 
Emtianın Memleket içine Nakil ve Aktarmasını Deruhde Eder. 

Posta Kutusu: 1436 - Telefon Merkezi: 44848 • Telgnl adresi: ALSTER. Bütün dünya Limanları 
ve Avrupanın Münakale ve hudut Merkezlerindeki en tanınmı1 nakliyat 

müesıcaclcriylc irtibat ve münaacbetleri vardır. 

- Fakat beni bir haylı sarsa -
!adı, dedi. 

- Olabilir, belki siz yerine gö 
re hareket etmediniz. 

- Anlamadım. Yani siz Kos
don'un mücrim olmadığını mı 
söylemek istiyorsunuz? 

Polis hafiyesi hafifçe başını 
salladı: 

- -Hayır, hayır, benim söyle
mek istedi<rim bu değil! Ben yal 
nız Kosdon'un tevkif edilirken 
gösterdiği tavrı garip bulduğu
mu söyledim. Aleyhindeki şahit
lere yaptığı tehditlerde de ayni 
garabeti 2örüyorum. Bütün bun
lar Kosdon'un kendi aleyhinde 
bir suikast tertip edildiğini bil
diğine alamettir. 

- Halbuki hiç te öyle değil
di. Kosdon tam bir bitaraflıkla 
muhakeme edildi ve mahkum ol
du. Bana kalırsa bize karşı sert 
davranması da suçunun bir deli
lidir. 

Polis hafiyesi bru;ını salladı; 
- •Belki de hakkınız vardır, 

dedi, ben sadece mütaleamı an
latmak istedim. Bir şey daha so-

racaktım. Kosdon size karşı yum 
ruk salladığından dolayı bilaha
ra özür diledi mi? 

- Bana böyle bir sual sorma
nıza hayret ediyorum. Evet, özür 
diledi. ÇünkQ o gün benim vazi
fede olduğumu biliyordu. 

Gidlay gülümsedi: 
- Oh, oh, oh, bu da çok ente

resan! 
Komiser yavaş yavaş hiddet -

lenmeğe başlamıştı, ters bir şey 
söylememek için kendisini zor 
tutuyordu. Fakat Gidlay oralı 

değilmiş gibi görünüyordu. Se
sının tonunu deği.ştirmiyerek, 
konuşmasına devam etti: 

- Zannederim ki, Kosdon teh 
dit ettii(i şahitlerden hicbirinden 
özür dilemedi. 

- Onlardan ne wye özür di
lesin? Hatta onlarla bir gün he
saplaşacağına yemin etti. Galiba 
şimdi de yeminini yerine getiri
yor. 

- Fakat yemini yerine gct'o
mek demek, öldürmek demek 
olmasa gerek! 

Komiser, Londradan gelen bu 
polis hafiyesinin mahalli zabıta 
erkanından çok daha aşağı oldu
.ğtrr4a artık iyıce kanaat hasıl 
etmişti. 

Gidlay ayni inatla ve ayni ses
le devam etti: 

- Zannederim ki, Löprens 
mahkemede Kosdon hakkında 

amcasının mirasına layik bir a
dam olmadığını söyledi. Acaba 
bu işte Dusburi'nin rolü nedir? 

- Dusburi Londra bankasının 
mahalli şubesinin direktörüdür. 
Kosdon'un bu bankada hesabı 

vardı. Fakat Kosdon'un banka -
dan aldığı paraların, mevduatın
dan fazla olduğu da anlaşıldı. 

Polis hafiyesi düşünceli bir ta
Vlrla: 

- Demek ki, Dusburi de bu su 
retle kara listeye ge.;miş oldu. 
Sonra da Detmann ismi listeye 
geçmiş, Acaba miralay Detmarın 
ne maksatla şehadetine müra -
caat edildi. 

(Arkası var) 
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