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VRUPAD ARP BA LADI 
Alman Orduları Harbi Bırakıp Polonya' yı T erketmezlerse 
ngiltere Ve Fransa Orduları Derhal Harbe Girecekler 

iman - Leh Harbi Şiddetle Devam Ediyor! 
• 
ngiltere Ve Fransa Bugün Umumi Seferberlik Yapıyorlar. 18 den 41 e Kadar 

• •• • • 
ütün lngilizler Asker. Fransa Bazı Mıntakalarda Orfi idare ilan Ediyor 

r Çemberlagn Dünkü Beyanatında Alman Devlet Reisinin Şahsi İhtirası "t Türkiye tıe İngilter; 
Yüzünden Dünyanın Felakete Sür_üklendiğini, Bütün Harp Mesuliye- Arasındaki Dostluk 
tinin Hitlere Ait Olduğunu ve lngilterenin Seferber Vaziyette Olan 

Bütün Ku vvetile Polon gaga Yardım Edeceğini Söyledi I \Majeste Kral Jorj Reisicümhu-

ILO N 11 ))~C~A TAHILöVE !EH ~öl.il ~n ~,;;:;!,~~~~~s~:~~~~~ı~~~; 
yük Elçısi Sir Hughe Knatcbull Sll5i mesajını tevdi etmiştir. 
Huıgessen'i kabul etmişler ve Mesajın meali şudur: 

ün Geceden İtibaren eu··ıu··n Polonyada o··rfi İdare ı·ıaAn Edı.ldı· ~s:~~'.;;~:.~~:n:::~~!:~ı~ ~~~::~~~~~~~~:e~~ 
Kabul esnasında İngiltere Bü- (Arkası 7 inci sayfada) 

.Harp Nihayet 
Başladı mı? 

Bütün ümit ve temenniler hi· 
)' f a •na olarak harp nihayet batla· 
lllış bulunuyor. 

k Dantzig ve Koridor davasının 
anlı bir boğuşmaya müncer ol· 
~adan halledilebileceği ümidini 
lı; erkes gibi biz de son dakikaya 
b adar kaybetmemiştik. Bilhassa 
u haftanın başındanberi İngilt&

teıı · il ın araya girmiş olması ve 
erlin ile Londra arasında tay· 

:Var ·ı l e ı e diplomat seyahatleri baş· 
ı.aınış bulunması bu ümidi bir 

at daha takvive ediyordu. 
k Fa at İngili,' • Alman müza· 
. •rafının İngıiltere tarafından 
ıfşa edilmemesine mukabil, Al· 
ltıanyanıu bilakis bu müzakerat 
llıctnini dün Berlinde neşretmiş 
01nıası vaziyetin arhk kat'i su
rette vahamete doğm gittiğini 
{{' osı.Tıniş oldu. 

Çünkü siyasi mükaleme ve mü 
;aı.erelerin metnini, ya muvaf
ak1l'ette intaç edildiği ve yahut 
lııçbir netice elde edilemediği 
Vakit neşııetmek siyasi teamül 
:~ktezasıdır. M. Hitler'in bu 
uzakcratı böyle vakitsiz neş· 

•etıniy k . ı da ~ t: arar \·erınış o ması 
:•tık müzakerelerden bir bayır 
eklemediğine ve binaenaleyh 

hareket . ·ş e geçmıye karar vermı 
0~duğuna delôle~ etmek iktiza e· 
dıyordu. Nitekim is bu yola da 
gfrerek nihayet Lel;istan huılut
Iarında toplar patlamış kanlı 
h " . ' 
oguşmalar başlamış bulımuyor. 
Diğer taraftan •!eşin Lehis • t J . .... 

aıı, böyle sarmış bulunma•ına, 
~h şehirlerinin Alma!{ bomba· 
ta~ nllırıda yanıp yıkılmast;.a 
hagınen •acaba harp hakikaten 
aşladı mı?• sualini de insan yi· 

(Arkası 7 inci sayfada) 

EBUZZİY AZADE 

Velid 

Hitler, Musoliniye 
Yardım istemedi
ğini Bildirdi 

İngiltere Kralı Jorj 

Londra, 1 (Radyo) - İngllterenin 1 
Bertin sefiri Almanya i>olonyaya kar· 
ljl tembtat vermediği takdirdf' pasa

portlarını istiyeceğini bildlrmistir. 
~RADA TAYYARELERDEN 

LONu . • 
.. GİLTERE t;MUMI SEFERBERLIK 
JN YAPIYOR 

d 1 ( • A) _Kral, bugiin Lon ra, ,,... · 
b .. tün bava kuvvetleri· 

ordunun ve u t 
ıl •ı emrini imzalamış ır. 

Din seferber A 
b ··t"n donanmayı 

)lüşariinlleyb, u u 
aererber balbıe vazeden bir beyan • 

ıYazısı 2 inci sayfada) 

Alman Tayyareleri Varşovayı 
Üc Defa Bombardıman Ettiler 

' 
Polonyalılar 16 Alman Tayya. 
resi Düşürdüklerini Bildiriyorlar 

Polonya Ordusu Her Cephede Alman 
Hücumlarına Mukavemet Ediyor 

Dün sabah şafakla beraber Alman 
h:ıva ve kara kuvvetlerinin I,olonya
nın muhtelif merkezlerine hücumları 
ve Polonya kuvvetlerinin nnıkave -
metlerile Almanya ile Polonya ara
suıda harp fllen ba:flaınıt bulun -
maktadır. Gerek Dantz.ig'in Alnıan

yaya ilhakına ve gerek bundan iti
baren Polonyada v.1kı olan çarpış

maya ait bütün haberlerle Polonya 
ve Almanya Başkun1andanlıklarının 

neşrettikleri tebli teri sırasile bu 
sütunlarda bulacak. ınız. 

DANTZİG'İN İLHAKI 
Danlzif, 1 (A.A.) - Förster llil -

.... ıerc bir k:lgraf çekerek, Dantztg•tn 
Alman devletine ilhakına dair esas 
kanunu meriyete va.zettitlnl bildir .. 
mlştlr. 

FÖRSTER'İN HİTLER'E 
TELGRAFI 

Dantzlg-, 1 (A.A.) - Förster tara
fından Bitlere cônderilen telcrafta 
bilhassa şöyle denilmektedir: 

.Daotzig'in Alman devletlle birleş
mesi hakkında esas kanunu imza. e
derek tatbik mcvkiine koydum. 

1 - Serbest şehrin teı;.kilitı esa -
Eılye kanunu derhal muteber olmak 
üzere lıi.ivedilmi.ttir. 

2 - De\·let ku'\-·vet:!c ll'ra kuvveti 
devlet reisinin eJlndr toplanmışhr. 

3 - Serbest şehir bUthn arazisi ve 
ahali.sile Almanyanın rc:ı.ayı ınüt~m· 

mlmeslndendir. Bu hüküm de derhal 
m,.r'Jdir. .. 

4 - Alman hu\.ukunun Führer ta· 
4 - Alman hukukunun Fübrer ta-

rafından Jdhali.ue kadar halihazırda
ki tefkllilı .... ıye kanununa bai; • 
)1 kanunlar mer'lyette llalacallta.• 

• 
Diier cihetten teJgrarta, Dantzlı: ve 

Gdynla. Umanlarının abluka altına a
lındığı bildlrilmckt<:dir. 

IIİTLERİN ALMAN ORDUSUNA 
E:\ffiİ Y&VMİSi 

Bertin, 1 (A.A.) - «llava.s.: Bit
ler bu sabah orduya hitaben bir em
riye\'mı neşretmiştir. Bunda şöyle 

denilmektedir: 
«Polonya. devleti, Führerin an.u 

ettlfi musllhane sureti tesviyeyi red
deder~k sili.ha müracaat etnıiştl.• 

Emri yevmide şunlar ilolve edil .. 
mektedir: 

«Bu delice tahrikita nihayet ver• 
mek üzere şimdiden kuvvete kuvvet
le mukabele etmekten başka benlm 
Jçln yapılacak blr ff'Y ka1mamı1tu-. 

Alman ordusu Alman mllletfnln ıte• 
refi ve hayati hakları irin btiyilk bir 
a.ıimle çarpqacaktır. 

Her askerden bilyi.ık an'aneden ve 
ebetli Alman askerHk ı:ihniyeündcn 

ilham alarak sonuna kadar vazJlesfnJ 
yapmasını beklerim.> 

oiTLER'İN FÖRSTERE 
TELGRAFI 

Bt>rlln, 1 (A.4ı\.) llltlrr, Förster'e 
aşa!ıJakJ telgrarı cündt"rmi!;itir: 

Dontıi,c:'in AJm;ınyaya rticuuna alt 
olan belo·annamf'yi k:ıbul edl~·orum. 

Ahnanyaya kaf11 olan sar ılma7: sa
dakathıi7den doJayı ize ve hıi:hın 

nant'ziC' kadın ,.e erkeklerine teşek· 
kür f.'derim .. Doıntxlg in .Almanya)~& 

rücuu hakkındaki kauun derhal tat
bik ,.e icrp. l'd11ecektfr. 

B<-rllıı, 1 (A.A.) - Rayhşlat, hü
kiımetln bJr tebllitne uuıa ke!'fbet .. 
mek üure saat 10 da. lçllmaa davet 
edDmloUr. Baybıtalın bu celoesln -

Fransa Rei,icümhum Lebrün 

deki mtiı:akrreler1 radyo ilf' neşredr
lf'<'tkUr. 

AL,IA. 'YA~IN TAARRlTZU 
Pari., 1 CA.A.) - A.hn.a.nya•nın bü

tli:ı Alman - IA"h hududu boyunda 
taarruza ba ladJ.iı emin bir memba· 
dan t("yld ed.Jlmckt"dir. 

Alman layarelcrl bu sabah alh Po .. 
lonya tchrinl bombardıman etmiş -
lerdlr. BunJar: Krakova. Putsk, Blala· 
povla.ıı;ka, Zukv, Grodno ce \'Uuo te· 
bJrleridlr. 

(Arkası 7 inci sayfada) 

Son Dakika: ..... • 

Harbin İstikbali Bu 
Gün Belli Oluyor 
Londra, 1 (Hususi) - Avam 

Kamarası yarın saat 11 de top • 
!anacaktır. 

Bu fevkalade toplantıda İn • 

gilterenin kat'i vaziyeti tesbit e
dilecektir. 

İngiltere hiikfuoetinin Hender 
son vasıtasilc Alıiianyaya bildir
diği notanın revabı yarın sabah 
Londraya gelmiş olacaktır. 

Çemberlayn'in bugünkü Beya
natında da işaret edildiği veçhile 

Alman~·a harbi kesip Polonya 
topraklarını terketmez'e İngil· 
tere ve Fransa derhal bütün kuv 

Hayırh 
Evvel zaman içinde adamın bi· 

ri boş bulduğu bir evi tutmak İS· 
tenıis: 

- Sakın ha! D!'mişler. 
- Neden? Diye sormuş. 
- Bu ev tekin değildir, sağ 

giren ölü ~ıkar. 
Hortlağa, cadıya inanmayan 

o zat evi tutmuş, yerlesmiş, ya
tağını serip yatınış ... Tuın gece 
yarısına doğru. tatlı uykusunda, 
kulağına boğuk bir •es gclmi : 
•Çıkayım mı? •.• 
Adanı doğrulmuş, etrafına ba

kınmış, kimseler yok. Riiya ı:ör
düğüne kail olarak gene yat • 
mış; fakat tam dalacağı sırada 
ses tekrar gürlemiş: • Çık.a~·ım 

1 
mı? .... Adam tekrar kalkıp se
sin ı:eldlii tarafa bakmıs: Du-

vetleriyle Almanyaya karşı cep 
he alacaklardır. 

Bu gece Henderson Ribbentrop 
tarafından kabul edilmiş ve mü· 
lakat uzun müddet devam etmiş· 

tir. 

POLONYA - ALMANYA 

HARBİNDE VAZİYET 

Varşo\'a, 1 (Radyo) - Bu sabah 

4 koldan Leh topraklarına riren Al· 

man ordulan Ue Leh orduları ara

tında cenyan edm hal'P büıti:n id· 

detile devam etmektedir. Folonyah

Jar her cephede muka\.'f'mtt etmek -

tedirler. 

LEii 
Olsun! 
var. Sesin duvardan geldiğıni 
anlamış amma ortada kimseleri 
görememiş; bir •lfilıa\·lc .... • çe
kerek gene yatmış, gene g(;zle· 
l'İni kapamı~ tanı uyuyacağı sı .. 
rada ses gene du:rulnıu : •Çıka .. 
yım nu?. 

Bir kere, be~ kere, on bcs kere 
ayni hal de\•anı t'dincc adam ye 
rinden kalkın~: •Qıkaraksan 
çık!• diye haykırıp duvara id • 
detli bir yumruk. vurnıus: De
linen duvardan oluk gihi altın 
akmaiYa başlamış. 

Ertesi sabah bütün mahalleli 
adanıın etrafını sarmışlar, ne- ol
duğunu sormuşlar. Adam: 

(Arkası '7 ıııc.. s.J,)'lddB) 

SELAM:i iZZET SED~ 



Hatıratı Yazan M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Müfettişi Emek 1 i General Kem a 1 Koçer 
"' 

Boş Ambarlara Hep 
Baskın Yapılmıştı 
(Dunku ltfrikamıun bat tarafın

da bir musveddl" kitıd1nın eksik dl
zHm 1 yuzilnden yanlıoı.hk olmuştur. 
Bnnun irin okuyuculardan ö.zür dlle
ri~. Tcfrikamızın bu parça~mı tashih 
edıyoruz.) 

Hastalar, kapalı otomobillerle 
getirildiler ve hazırlanan oda -
larda yatırıldılar. Odalara yaban
c• r tem , ettinlmıyordu. Dok
tor, vadettikleri gibi, yaralılara 

btiytik lhtimam gösteriyordu. En 
son yaralı üç ay içinde tedavi e
dı;nyti. Hüseylnln ailesine ma. 
aş tahsis buyurulmuştu.. 

Hızır adlı bir işçi de Karaa • 
ğaçta cephane tahmili sırasında, 
arkasında cephane .sandığı, mav
naya dtişerek derhal şehit olmuş
tu. Her iki şehidi hürmetle a -
narıın~ 

Vapur yolcularını da aldı, ay
rılmak üzereydi. Bir ık! arka • 
daş, çok defa yaptığınuz gibi, u. 
ğurlamaya gelen~r arasında, rıh

tımda seyre dalmıştık. T de, her
kesçe korkunç mevcudiyetile, se
yirciler arasında imiş! Onu bana 
uzaktan tan;ttılar. Bunca hlz -
n1etlerıne ve teminatına rağmen, 
kendısinden ürker gibiydim. 
Yüzbaşı Hakkı, bir aralık bana 
yanaştı ve, çaktırmaksızın, T ye, 
o akşam alemi için yirmi beş pa
pel takdim ettigini fısıldadı. Ha. 
kikati halde. iğrenç tanınan a -
dama, uzun zamandanberi devam 
eden hizmetlerinden ötüri.i, he -
pimizde gönül vermiştik. O, düş· 
manlar çckilincıye kadar, yurdu
na sadakatle çalıştı. Hataları, kıy. 
metli yardımlarını gizlemek için 
bir kamuflajdı. Esasen böyle ha
talara çok savablar da kurban ol
sun! T hayattadır, İstanbulda ha
yatını kazanmakla meşguldür. 

• •• 
Yüzbaşı Ziya vapur memurla-

rı arru;ında yer almış, kaydı va • 
pur kütüğüne geçirilmişti. Onun 
ne vazife aldığını hatırlıyamıyo
rum, ancak, genç subayın aldığı 

• rolü maharetle ifa ettiğinde şüp
he yoktu. 

Vapur, hiç bir irızaya ugrama
dan, Ineboluya ynna•mış ve yü -
künü çıkarmıştı. Vapurda, vazi
yetimi gizlemek için dlger bazı 
limanlara da çıkarılmak üz.ere, 
yolcular da vardı. İneboludan 
aynlan vapur, bu yolcularını 

Sanısuna kadar giderek çıkardı, 
dönüşte kütügtinde kayıtlı me -
murunu da aldı. Ziya, badefter 
cephane ve malzemeyi teslim et. 
mış, makbuzunu getirmi§ti. Va -
pururı lneboluya muvasalctı tam 
zamanında bize bildirilınişti. 

s 

• •• 
l\IUHABEREMİZ 

Anadolu ile telgraf muhabere
·1A sJ<ı b;r kontrola tabi 

idi. Büyük postahanede ikame e
dilen bir müfreze, muhtelif ba
hanelerle, her telgra[n:ımeyi 

gözden geçiriyorlardı. Tel -
gra!hane, muhaı·ebenin bütün 
şiddetıle devam ettiğini heı mü. 
dPkk e gö erebilirdi. Bu en 
kc,rkunç yerde gizli muhabere -
nln tem'"1 edilebileceğini düşün
mek, mantıga uyamazdı. Hayır, 

p en ip itıbarilc korkulan yerın 
korkusuz otdugunu kabul etmiş
tik. 

Burun hanenın arkaya ınüte -
veccllı ulak hır kapısı gözünüze 
ilışır. l.lurad.ın gıdice dar hır 

korıdurdan geçilir, solda ufak bir 
höcreye varılır. İşte buraya bir 
makıne konulmuştur, dört tel
grafçı, dört hamiyetli zat, müna. 
vebc ile bu rıı kıne başında, ınun- ı 

tazaman ınuhabercyi temin eder
ler. •Hatib namı müstearını ta
pyıın arkadaş grupla daimi te • 
mastadır. Mühim ve müstacel 
telgrafları geceleyin de getirirdi. 

Telgraf başında kıymetli arka. 
daşımız İhsan bulunurdu ve çok 
defa tehlikeli dakikalar ya'l'!rdı. 

Geceleyin, kontrol altındaki 

dairelere muracaat ka bıldi. Tel • 
grafhane etrafında ancak l:ıc°kçi
ler dolaş bilirdi. Makireye gır
mek metl'ülU ıdi. 

Bir gece, İhsanla birlikte, tel
graf ba ında bulunmak lazım 

gelmişti . .Muhnbcremiz pürüzsüz 
devam ediyordu. 

Dan! Dan! 

Kapı hızla vuruluyordu. Sö • 
nük ışığı hemen söndürdük. Ka
pıyı açmak için, derin bir te\·ek
kül ve teslimiyetle, telgrafçı yü. 
rüdü. Biz, bir şeyler yapmaya 
hazırdık. Acaba vazife burada ım 
hitama eriyordu? 

Bize intisabı olnuyan birisi, e
linde bir şifre, içeridekileri he -
yecana düşürmek istemiş ve ga
liba neşesini bu sayede tamamla
mış: Geçmiş olsun! 

Hök makinelerinde çalı*an tel
grafçı Cemal, çok sakin, metin, 
gayretli bir arkadaşımızdır. Bu 
komşumuz yazı işlerimizde de bi. 
ze muntazaman yardımlar etmiş
tir. 

Mahzenden uzun müddet isti
fade ettik. Bizimle çalı.~an ajan
lardan bir6i, bir gün geldi. bir 
müfrezenin muhabere ycrunızı 

basarak, makine başında, suç 
üstü yakalamak emrini aldıgını 
haber verdi. Makine derhal kal
dırıldı. Ertesi gün boş mahzene 
baskın yapılmıştı. 

NAL VE ARABA DL"iGİLİ 

Alman müteaddit şifrelerde 
Milli ordunun araba dingiline ve 
nala ihtiyacı olduğu ihtar edili
yordu. 

İstiklal Harbi, bütün bir yok • 
luk içinde yapılmıştı. Yıllarca 
devam eden harp, memlekette 
varlık namına bir şey bırakma -
Illl§tı. Daha Büyük Harbin ilk 
yılında İstanbulda topladıgınuz, 
ele geçirebildiğimiz demir par • 
çalarından istifade ederek nal 
yaptırmak mecburiyetine düş -
müştük. Büyük Harbe Seddül -
bahirde iştirak eden benim ala
yıın, nakliye arabalarından bir 
kısmını cepheye enkaz halinde 
götürmek ıztırarında kalmıştı. 

Büyük bir zayiata uğradıktan 

sonra bir sıra alay geriye alındı, 
İttihad ve Terakki mümessille • 
rinden bir dostumun yardımile 

bu arabaları biraz tamire imkan 
bulunabilmişti. İkmal cdilemlyen 
bir kıt'a daima bakımsız, hatta 
kötürümdür. Biz, bu elemleri u
zun yıllar çekmiştik. l\Wli ordu
nun, noksanları ikmal edilmedik
çe, iş göremiyeceğinde de şüp -
he yoktu. Ordunun ihtiyaçlarını 
gıdermek en birinci vazife olma • 
lıydı. Anadolunun kaynakları 

zengin değildi. Orada demir de ı 

bulmak kolay değildi. İstanbulda 
ise, anbarlarda ağız ağıza dolu 
idi. 

Ali Satış Komisyonu denilen 
muzır teşekkül, nerede neler bu. 
!ursa, derhal paraya kavuşturu
yordu. Nal da, dingil de satıh -
yordu. Yalnız yiyen ve uyuyan 
bir züınre, yarını dü§ünınüyordu. 
Anadoludan gelen her emir, biz
ce mutadır, neye mal olursa ol -
sun, bu emir de yerine getiril -
meliydi. 

Yalnız düşmanları kafese koy. 
mak kafi değildi. Anbar memur. 1 

larını, ınüdürleri, hatta reisleri 
de iltizam etmek icap ederdi. 
Levazım Reisliğinde bulunan 

zat, Milli ordu erkanının da te -
veccüh ve itimadını kazarunış i
di. Ancak, vakit vakit takiplere 
ugradı.ğı söyleniyordu, çeking~n
di. Bazı kimseler de kendilerini 
de her şeyi yapmak için fırsat 

kolladıklarını söylüyorlardı. Va
ziyetin intizara t.. • ımülü oL 
madığını çokları bilmek istemi -
yordu. Merhum Albay Salibin fe
rağatini herkeste bulmak kabil 
değildi. 

(Arkası nr) 

Mebuslarımız 
Dün Partide 
Toplandılar 

lstanbul Halkının Bele
diyeden 142 Dileği Var 

Ka7.alard"1<i tet '<ikleri esnasın
da halkın dilekler i teesbit e -
den mebuslar dun bu dilekleri 
Valiye anlatnuşlardır. Saat 16 da 
Partide yapılan toplantıda İstan

bul mebusları •le Validen başka, 
Belediye, Vilayet ve Parti erka. 
nı da bulunmuştur. 
Mebusların tesbıt ettikleri di

lekler üç yüzü müte.;avizdir. Bun
lardan 136 sı İstanbul Viıayetine 
ve 142 si Belediyeye ait1ir. 
Halkın 142 dileğini İstanbul 

mebusu Ziya Karamürsel oku -
muştur . 

Ziya - Beşiktaşlılar, Ama -
vutköyünde bir ilk mektep isti.. 
yorlar. 

Maarif Müdurti - Bu sene vi. 
!ayet dahilinde on bir mektep 
açıyoruz. Robert Kolleje ait bi • 
nayı tamir ederek mektep yapa
cağız. Bu civarın ihtiyacı yerine 
getirilecektir. 

BEYOGLUNUN DİLEKLERİ 
Ziya - Karaköy civarında se

fil çocuklar dola~ınaktadır. Bun
ları belediye bir yerde toplaya -
maz mı? 

Vali - Parasız yatılı mektep. 
ler kaldınldı. Bizim Çocukları 

Kurtarma Yurdumuz vardı. Da
rülaceze ile birleştirdik. Bu ço • 
cuklar için bir fonnül bulınağa 

çalışalım. 

Bu esnada Belediye Reis Mu
avini Rifat söz almış ve: 

- Sok•klarda dolaşan tahsil 
çağındaki çocukları köy yatı mek
teplerıne nakledebiliriz.. demiş-

tir. 1 
Ziya - Bir kısım semtlerdeki 

halkı, bıçak kama, tabanca bu. 
lunmakta, bunlar cinayetlerin sa .. 
iki olarak gösterilmektedir. 

Poli6 Müdürü - Yeniden si -
15.lı vesi.ka..ı vermiyoruz. Galata, 
Küçükpazar, Fener gibi semtler
de kat'i araştırmalar yapıyor, 

kama, çakı, bıçakları müsadere 
ediyoruz. 

Ziya - Mecidiyeköyü mektep
sizlıkten şikayetçidir. 

l\faarif Müdurü - Burada bü
yük mektep bulamadık. 4 ve 5 
inci sınıfları Zincirlikuyuya gön. 
deriyoruz. İlk plilnda Mecidiye -
köyünde yeni mektep açacağız. 

Ziya - Mecidiyeköyü karan • 
lıktır. 

Vali - Yeni bin lambodan bir 
kısmını buraya takalım. 

Ziya - Belediye tahsil şube
lerlnden ·ikayetlcr var. Vergisini 
veren mükelleflere yine sarı ka • 
ğıt veriliyormuş. 

Muhasebeci - Önü alınmıştır. 
Zı; a - Tramvay amelesi İş 

kanunundan istifade edemiyor • 
• 

Bazı EşyaFiatlerıDün 
Yükselmiye Başladı 
Tacirler Stok Yapıyorlar 

Alrnan}anın Dantzıge hucu - ı 
mw pi) " ada, borsa actn elen - · 
ll:.!l opJu olaraK bı.clunduğ~ dur· 
diıncü Vakıf h·:unda, T.caret 
Borsası muhit ı nde buyük bır a
laka uyandırmıştır 

ları.n ızın f at arında bır d"'ikim
lük baş gbsterrni§t ir. Bu düşkün
luğe rağmen, bu mallar iızerir.e 
alışver.ş yoktu, umumıyet •tıba 
rile piyasa durgundu. 

Giyecek e§yasına gelince, bir 
kaç gundenberi giyecek eşyası · 
nın fiatları yukselmekteyd '. bil
hassa Anadı:ludan pamuklu bez, 
basma üzerine talepler ar'.mıştır. 
Bazı m.anıfatura tacirleri malı

mız yoktur• d iye bu taleplere 
cevap bile ,·ermemişlerdir 

Dunkü telgraf;Jr üzerıne. her 
şeyden evvel İngiliz hasında b;r 
sukut goriı.müştür. Dün akşam 
geç vakite kadar, bı.r lngılız li
rası 555 kuru*tu. D :ğer taraitan 
liret fiatında bir yuksel.ş h-,se· , 
dilmekteydi. Bu da, İtalyanın 
bitaraf kalacağını ifade eden bir 
hareket dıye telakki edilmekte -
dir. 

Para piyasası haric.nde, har -
bin en büyük tesı.rlerini ihraç 
sahasında aramak Jazırndır. Dün 
ihracat maddelerimizden olan 
kuru meyva, deri, tiftik gibi mal· 

Piyasada Bir 
Durgunluk Var 
Bazı Müesseseler Faa
lf yetlerıni Tatil Ettiler 

Piyasada esasen durgun olan 
alış veri~ler daha zıyade azal -
mıştır .. Şehir halkı yiyecege ait 
zahirelerden başka hiç b.r şev 
mübayaa etmemektedir. Bir çok 
büyük müesseseler faalıyetlerini 
kısmen tatil etmiştır. Şehrimiz
deki trikotaj, ayakkabı, elbise ve· 
saire üzer;ne alış ve~ yapaıı mü 
esseselerin yüz.de 50 si faaliyetle
rini tamamen tatil etm.İ§lerdir. 

Maı;ifotura tacırleri ~imdiden 

mallarını s tok yapmaktadırlar. 

Yiyecek maddeleri fiatlarında 

da bu yükseliş göze çarpmakta

dır .. Kuru sebzeler, makarna, yağ 

flatları. hatta hububat 
bile yükselmiştir. 

fiatları 

İtalyanlar 
Gidiyorlar 

7000 İtalyant n Yarısı 
lstanbuldan Ayrıldı 

Şehrimizde bulunan talyan a
ileleri mütemadiyen İtalyaya 
gitmekte devam etmektedirler. 
Şehrimizdeki mvcut olan 7.000 
İtalyanın yarı,ından fazlası ı-1ern
leketlerine dönmüş bulunmak -
tadır. 

Dün akşam Avrupaya hareket 
eden tren gayet kalabalık olmuş
tur. Ekspresler Macaristana ka • 
dar normal şekilde işlemektedir· 
ler. Şehrimizden bulunan Polon
yalılar da harbin başlaması üze
rine vatanlarını müdafaa etmek 
üzere dün deniz yolile acele ola
rak Romanyaya git:mişlerdir. 

Şehrimızdeki ecnebi ve milli 
bankalarımızın hepsi kredi anu · 
amelelerini kesmişlerdir. Esasen 
Merkez Bankası hiçhir pa.ranın 

fiatını Fikse etmediğinden ha -
riçle yapılmakta olan temaslar 
tamamen durmuştur. Eskiden 
yapılan ticari teahhüdlere ait 
mallar da kılmilen mavnalardan 
antrepolara nakledilmektedir. 

DENiZ 

muş. 

Tramvar İşletmesi Müdürü 
Hulki buna şu cevabı vermiş • 
tir: 
~ İş kanunu haricinde çalış -

tırdığımız «ilerimizi İş Dairesi
ne bildiriyoruz. 

Ziya - :Mahalle Mümessille • 

Bir Motör Yandı 
Fenerde Sadiye kızağında ta 

mirde bulunan Gelibolu limanına 
ait 102 tonluk Tuna isimli ınotör 
dün yanım.k belılikesi geçir • 
mi.ştir. 

Etraftan yetişenler tarafından 

motör kısmen yandıktan sonra 
ateşi söndürebilmişlerdır. 

Pencereden Düşlü 

İstanbul - Ak
deniz Seferleri 

Tehir Edildi 
Bütün Alman Vapurları 
Bulgar Limanına Sığındı 

Alman - Polonya arasında 

harb başlad ıg.na dair gelen ha
berler üzerine her tarafta ihti
yati tedbırler alı asına başlan

mıştır. Bu arada Akdenızde se
ferde bulunan bütün vapurlara 
biran evvel İstanbula dönmeleri 
ve hiç bi rli nana uğramamaları 
bildirilmiştir Bunlardan İstan
bula uzak olanlar en yakın bir 
limana sıgınacaklardır. 

Yine bu arada bugünden iti
baren !imanımızla bütün Akde
niz liınanları arasındak1 deniz 
nakliyatı tatil edilınıştir. Dün 
sabah saat onda limanımızdan 

Mersine hareket eden Kadeş va
puru saat 15.30 da çekilen bir 
telsizle geri çağırılmıştır. Telsizi 
Çanakkale boğazını geçmeden. 
alan vapur dün gece liınanımıza 
dönmüştür. 

Diğer taraftan Marmarada ve 
Karadenizde bulunan İngiliz, 
Fransız ·ve diğer f"cnebi bandıralı 
vapurlar lın1anunıza ve diğer li
manlarımıza sığınm1şlardır. Yal -
nz Alınan vapurları Bulgar li
manlarına gitmisJerdir. 

Kara sularımızda bir tek Al -
ınan vapuru kalnıaını.stır. 

Fransız bandıralı Teofil Cot • 
ye vapuru dün limanımıza gel • 
ıniş, Fakat vaziyetten dolayı Ak
denize hareket edemem~tir 

BELEDiYE - -
Nakliye Vasıtalarının 
Senelik Muayeneleri 

Kara nakil vasıtalarının sene. 
lik muayenleri bitmiştir. Bunlar 
arasınd.ı 25 nakil \'ası tasının tek
rar çalışmasına izin verilmemiştr. 

Dökmeciler Yer Arıyor 
Şehrmizdekı dökmeciler için 

Haliçte bir yer aranmaktadır. 

Süleymaniye civarındaki dök -
meci dükkanlarını evkaf istimlak 
etmektedir. Süleymaniyede bir 
Sinan stesi vücude getirilecektir. 

Değirmenciler Toplandı 
Değirmenciler dün belediyede 

toplanmıştır. İktisat Müdürü 
Saffet, tek un kullanınağı teklıf 

etmiş, değirınencller teklifin tet• 
kikini istemişlerdır Değirmen

ciler tetkiklerini bitirdikten son
ra belediyeye cevaplarını bildire
ceklerdir. 

---<000---rinden şikayet ediliyor. 

1 
Vali - Şikayet haklıdır. Ka -

nun tadil edilmelidir. Biz de bu 
hususta bir teklif hazırladık. Bu 

1 
işle mebuslarımız da meşgul o
lurlarsa iyi olur. 

Yeşıldirekte Türkocağı cadde
sindeoturan Tuğanın oğlu 5 ya
şında Doğan dün 3,5 metre yük
sekliğindeki pencereden düşerek 
h~ından ağır surette yaralan -
mıştır. 

EKONOMI 

Yağ Fiyatları Yükseliyor 

Hitlerin Dün Tatbikııı• 
Başladığı Dram ve Piaı 

İnıfüere - Almanya arasındaki ..,ı
ul<erdere dair noşredllen hülii.solıt. 
uzlaşmanın bir ~ıkmau slrdliinl ıilt 
lerlyonlu. 

Almanyanm tekllflerl, Lebl•lal 
hüköm~-ıne dotrudan müzakereye r 
rişerek, Sovyet arazisini lşp.1 ~· 
de oJduiu l"ibl, Dantzl• ve Koriıt 
ha,·za-lliının terkjnJ harp.sis kabul 
tasdikini temin raye ine maluflu. jı 
C"iltere hilkümetinin ısrarının t 
dahi inzimam ederek tekliflerini 
diren Almanya hu~üm.eti, VarfO 
hüküm.etinin umumi seferberlik tıf 

rini vermesUe mukabele gördü 
Polonyalıların. müzakere mac;a.ı ı b• 
şına .-eıerek Dantzil' ve Koridoru tP 
Jlme muvafakaUe buJunmıyaca.ıdJI' 
nı, sllihJa i"tC"al ve tecavüze, aıf 
tarzda mukabele edeceklerini Be 
hükiımeU anlam11 oldu. 

İngiltere ve ı\.lmanla. hükümcil 
ara.'l1nda yapıJan ~on müzakereıetl 
hf'defioi, bütwı ilıtllilh meseleleri 
~Yn<'lmilcl bir konferan.llilta mü~~ 
resi ve halli teşkil etmı.ş, Berlin tı 

kumcti, evvela Dantzf.r l'e Korld' 
havallsine alt ihtllafın, Almanya j 

Lehistan murahhasları arasında hl' 

hususunda ı. rar eylemf.:;Ur. Çeınbl" 
layn kabinesi, kararında mubaY 
bırakarak, Hitlerln tekliflerini Vııt 

ıova büJ<umetlne bildlrmlştlr. 

Lehistan hükümetlnln, evveldeJI 
beri lekrarladıtı arazi lerketmeııı' 
la.amıu sUahla ka~ı koymak k.., 
rma cöre hareket eylemek P.1 
umumi seferberllie başladığı :ıııJ 
fılm1$hr. 

N . ·redUmif olan notalar ve ınii 

zakerelere aft hulB.salar, anlaşma Jf 
pılarının, Londra ve Berlln arasııil 
kapandıimı, uzlaşmanın blr cılı.1111' 

... clrdlilnl &'Ösf.ermekf.e !dl 
Bunorda beraber, yapılan df 

tavac;suUara ve Amerika Cumbuıt' 

ı.ı Rnzvell'ln teşebÜllerlne, Pot-' 

Cümhurrelı;;lnin verdifl cevap, df 
blr anlaşma kapı~ınm açılmasını. 

Iaım• işinin yeni bir yola sevkinl 
mln edebilirdi. 

Her Bitler, vaziyetin vahameU -
şı mda hesaplı hareket eylemek 

beklemek yerine, Danhil" şıebr" 
ilhakı ve l'l&'all emrini vernıı:;tU 

Hltler"ln, bu emirle de iktifa eti 

yerek, Alman ordwuna, LehlataJI 

razisine muhtelif cihetlerden ıect 

emrini de vermiş olduiu alman Jı/ 

berlerden anlaşılıyor. 

Dün bu stıtanlarcla 7azdı.imıı' I 
el, Wtler bu hareketi ve taarruı 1 
rln1 tasavvur eyledlfl bir plin "; 

vernıff olabilir. Bununla beraber• 

man - Leh hudutlannda pathyaJI 

lii.hın, Almanya ile mülteflltleı* 
bıitün ltudatlarmda ııatlaması. •• : 
yllk bir harbin başlaması da fu~ 
dür. 

HAMİT NURİ JJOl-1 

Şehrimize Gelmiyen Malı 
Birkaç gün evvel bazı ecD 

vapurları eşyalarını boşaltııı1 

dan, Jımanımızı terketmişle1 
Diğer taraftan ithalat tacitl 
bu malların bedellerini cuıııl' 
riyet Merkez Bankasına ödetl! 
!erdir. Dünden itiabren Met 
Bankası tacirlerden aldığı 

malların bedellerinı geri ve 
tedir. 

Hangisi Doğru Söyluyor 

NOTLAR: 

Yağ fiyatlarında birkaç gün • 
denberi görülmekte olan yüksel· 
me devam etmektedir, Spekü!A
törler mütemadiyen mal müba -
yaa etmektedirler. Ardahan mal
ları 87, 88, Diyarbakır yağları da 
88, 89 ve Urfalarda 105, 108 ku
ruş arasında satılmaktadır. Fi • 
yatlar mütemadiyen yükselmek
tedir. 

Rami fırıncılarından AiıtC 
imzasile aldığımız bir mektvf' 

bu civar fınnlarının halkın ı) 
mek ihthlyacını tamamen kııı1' 
Iadığı bildirilmektedir. Biz, jV 

mide oturan bir okuyucumııı' 
mektubunu neşretmiştik. Bu 
ziyet karşısında hangi taraf ııJ 
ru söylüyor, kestiremedik?. 

Harbin ba,ıaması için cun me
seleSi diyenler, h:ık kazandılar. 
Bazı-.1 da, harp olacak mı, ol.mı -
7acak mı. diye munaka,.a ediyor
lardı. Bunlar, partiyi kaybettiler. 
Kazananlar. harbin mutlaka ç1-
k&caitnı, fakat eünü, ayı uzerin
de lhtil;i.fta bulunanlardır. 

Simdi n~ olarak!. Bizim temrn .. 
nlmiı: sudur: 

İn,.;aı~lık uzerlne yeni blr feli
ket ('0kmesln ! Çunkü. büyuk har
bin felaket dolu yıllarını. heniis 
klmse unutmamı..ıı:ıhr. 

İnpUah, akıl, muhakeme ve 
hak ratlp çıkar da, kı. a sürer. 

YOLLAR KAPALI, 

KACJT GELMİYOR 

Birçok gemiler, İstanbuldan 
tran it olarak ı-elip ceçtllcr. bir 
kısmı da, burada. demirledikleri 
halde. yüklerini boşaltmadan cU
tller. Bu yüzden birçok Türk mat .. 
ıarı, TüC'k tacirlerlnln eline cep ... 
medl. 

Bu arada, l'&zete k.iiıtıan vır· 

clı. Türklyede, blg bir ırazetenln 

haftalarca, ayJarca harc17acafı 

stok. kiiiıdı yoktur. Bfnaenale7b, 
7arm, öbür cün 1 yolun kapılı ita• 

bşı devam eder, kiğıt ceıme~, 

bütun .-azeteler, maafeser hacimle· 
rlnden fedak.arhk yapmata mec
bur kalacaklardır. Bu arada. ik .. 
d:ım da, zaruri olarak sahife ade .. 
dini azaltırsa, herhalde, mazur 
cörur, bu makul zaruret karşısm· 
da vaziyeti takdir ederslnlz. 

BİZ KUVVETLİYİZ, 

BİZ İMANLJYIZ. 

Biz kuvvetliyiı, 'iOfuk .<:anh, 
metin ,.e c-~aretli:viz. Butun dun
ya hadiselerini itidalle ,.e akil 
selimle takiıı f'diyoruı. Dunvanm 
blrtok şPhirlerinde, ruemftketlc ... 
rinde cörülen karcaşaltk, Turkl· 
yede yoktur. Vatandaşlar, büyU.k 
bir sükünrt içindedirler. Batımıı
da !\lilli Şef Ye devlet &damlan ... 
nnz, hepimiz, onların etrafında 

7ek\•i.a<•ut ve cepeçevreylı. Endişe 
etmiyoruz, 

İ111anlıy11: 1 kuv,·etliyiz, bazırn:. 
Devlet ve vatandaşlar, yaptığını, 

yapa<'afnu müdriktir. 
Asil Türk mllletl, her zaman ol· 

duğu cibi, buıün de sapasağlamı 
ayakta ve tam şuurludor. 

RADYONU~ KEŞFİNDEN 

BUGÜNE KADAR 

Herkes radyo başında!.. Yent 
babtr, 7eul hi.vadls bekli7or. Bel· 

ki, radyo icat edlldl edileli, ilk de
fa, bugünler kadar çok ratbet e
dlleu bjr meli' olmamıthr. Ne, 
bilmem hangi piyano konseri, ne 
filin orkestranın cüriiltüsü. ne de 
fJlin konferans, lnsanJara, bu· 
güııkü b:lvadls1er kadar sempati 
yapmafa muvaffak olamamıştır. 

Şimdi, radyonun düfmeslnl, filin 
güzel sesli san'atkin dinlemek itin 
çevlrmJyoruı. 

Radyo, radyo olalı, ilk defa, in
sanlar tarafından bu kadar çok ra
hat ·ız ediliyor~ Zavallı radyo, dün 
ne.ş'e saçarken, bucün kara haber .. 
ler ,·eriyor. )lakinenln ne kabaha
ti ''ar? Onu da, verdifl hivadbJe
rl de in"lanlar yaratmıyor mu?. 

TE~JENNİMİZ ŞU, 

HAYIRLI OLSUN 

Akıl var, yakın var, derler. Fa
kat, harpte ne akıl ne de yakın 

lı:iklm oluyor. Ciınkü, bu iki f.4-. 

slrin mevcudiyetini kabul etsek, 

harbin cıkmaması Uıımdı. Harbin, 

ne büyült leli.kel olduiu meçhul 

bir şey? •• Ona rafmen, itle patlak 

verdi. Blzim için yapılacak temen· 

nl, yine, hayırlı olsun, demekten. 
ibaret katıyor! 

eüKRÜ AHMET 

Sovyetlere Gönderdiğimiz 
Mallar 

Sovyet Rusya hesabına mem· 
leketimizden mal mübayaa eden 
firmalar son günlerde talepleri· 
ni arttırmışlardır. Dün ve bu • 
gün Sovyet bandıralı vapurlara 
külliyetli miktarda yapağı yük
lenmiştir. Bundan başka oğlak 

derisi üzerine de yine Rusyaya 
ehemmiyetli satışlar yapılmakat
dır. Dün 30 bin oğlak derisi Sov
yet Rusyaya sevkedilmek üzere 
vapurfara yüklenmiştir. 

---oooı----

Yaraladı 
Beyoğlunda Ankara kahveha

nesinde oturmakta olan Musta· 
fa oğlu Abdi isminde bir adam, 
kahveye sarhoş gelen ve İsmail 
Hakkı namında bulunan biri ü
zerine hücum ederek Yaralamış
tır. 

: .................... ~ 
iı :~öRü;öRüiif 
ı .................. . i Emlak BankasınıJI 
ı Nazarı Dikkatine i 
ı Rumelihisarı Mezarlık so ' l 
ı kak No. 28 de Hikmet imz• ' l 
t sile aldığımız mektupta şuJI' 1 
ı lar bildiriliyor: 1 
ı «Ben Emlıik Bankasına ]>of' 1 
ı cumu ödedikten sonra tam iJıl 1 
ı aydır bunun kı'lğıdıw alın.ıı 
ı için bankaya gidip reliyoruJll• 
ı Liltfen bunun daha sür'atlt 
t yapılması imkiinı yok mudııt" 
ı Okuyucumuzun mektubUJI' i dald şikı'lyetinin doğru olııP 
ı olmadığını, 

iL Soruyoruz 1 , 
.................... 
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İşte Size Heyecanın 

En Büyüğü! 

Günün Mevzuları : 

- ~ - ·--

!IAYJl'A - S 

Harp Patladı 

Polonya Almanya Harbi 
Şiddetle De.vaın Ediyor 

Son zamanlarda bütün dünya, 
baştanbaşa bir heyecan iptilasına 
tutulmuş, yedi ya~ından yetnıi~, 
hatta doksan, yüz yaşına kadar 
herkes bir he)·ecan tir~ \ıkisi ke
silmişti. 

Hevecan, heyecan, heyecan .. 
Sinemada heyecan, tiyatroda he 
yec:an. romanda heyecan, gaze
te tefrikalarında heyecan, seya
hatte heyecan, bütün sporlarda, 

Demokrasi. e 
Asri Te amül 
Bütün Diğer Fikir Cereyanları 
Demokrasinin Yanında Zayıftır 
Milliyet prensibi, 19 uncu asır 

içinde inkişaf eylcıxuş, Karl 
Marks ve Fredrik Engels gibi en 
müfrit sosyaJ;st nazarıyecilerinin 
prensıpleri, dünyadaki insan küt· 
lesinin bir kısmı arasına yayıl -
mış olmasına rağmen, 20 inci a· 
sırda gcrllememfştir. 

sözıle, iıısan oğu!Jannm kal'-

Patlayacak_. Patlı or •. derken 
nihayet harp patladı. Top ' ·lcri 
ufuklarda dalga dalga etrafa ya
yılıyor. 

Ne Aıneı:ikanın •ulh te cbbil· 
sü .. ne Çemberlain 'in mcsajt-11 ne 
de B.,Jçika Holanda hükünıdar
Jannm araya girmesi bir netire 
vermedi. Polonya ile Ahnanya • 
dan gelen barut dumanları ara
smda her millet soru)or. 

Polonya Reisicümhuru Dün Bir 
Beyanname Neşretti 

Vartova, 1 (A.A.) - Polonya Re
lalcümhuru l\.Io ·cickl millet hlta.ben 
aşağıdaki beyannamtyl neşreylemiş -
tir: 

Bu reee, asırlık d~manımu, Po -
lonya devletine karşı taarruz hare
ketine bqlamıştır. Bunu Tarının ve 
Jn.unıann önünde muşahede ederim. 
Bu tarihi anda, hiırriyetlnl, iatikUU
lll ve terellnl m.udata eden Polonn 
milletinin Başkuclandanın etra.fında 

toplanarak Polonya - Almanya mli
nas<:batı tarihinde blrÇ-Ok kereler em
aaU &'Örö.ldüiü üure maıaarrua liyık 
oldui'u cevaba vereceiine kani ola -
rak bütün vatanda.şbra bitap ediyo
rum. Bütün Polonya mUleU mukad .. 
des ve doiru davactında.ki mucade -
lesinde, ordusu Ue birlikte kat'i u. -
fere dofru aa.v .. ta yanyana yürüye
cektir. 

Vutova, 1 (A.A.) - R.clc;.fcümhur, 
l EyJÜldeu Ulbarım mebusan Te iyan 
mccllslt"rinf ft:vkalide toplantıya s:a
tımu tir. 

\
7qinctou, 1 (A.A .• ) - Barlc.be 

Nazın Hull raıetecller t6p1anhmıda 
yapııjı beyanatta. Ruxve1t'in !JUlb d:l
vet.ine Almanya tarafından verilen 
cevabı reldfiiıı.1 ve terci.ime edilmek· 
te olduiunu SÖJ1emiştir. Bu cevabın 
metnl Rci icümhur taralmdan mü -
iall"a tdildikten sonra neşrotunacak
tn. 
POLONYA REisict!MHURUNUN 

BEYA.'IATI 

Puts, 1 (A.A.) - Parll'lekl Po • 
Jonya, sefareti Rebiicümhur :n.ıoscJcki 
laratmdan Polonya mlJJetiDe hlla • 

1 
ben neşredilen beyannamenin metni
ni lebllt etmtkledir. TebU&d• f(iyle 
denilmektedir: 

«Dün l't<'e, uırhk diişmanımız, Po
lonya devletine kartı taarru.z hare -
keUerlne batlam~t.ır. Bu tarihi anda. 
bütün milletin başkumandanın ve si

lihlı kuvvetlerfnln etrafında topla -

narak hurrlyeU, lstlklill ve terdi 1-
cln carp.ışacatmdaıı ve .Leb. - Alman 

münaaebeUert iarihJnde birkaç kere 
oldufu libl mütecaviu terefli bir 
cevap vereceiinden kat'iyyen emin 
o1arak bütün ntandaş1ara. bitap edi
yorum. 

lla.kaddeı ve haklı davUı için AJ
Jahın lUt.tu ile bütün millet birleşe -
rek sıkı saflar hallnde harbe ve tam 
bfr zafere doiru yürüyecektir. 

POLONYA SEFİRİ BERLTh"DE 

Berlln, 1 (A.A.) - Berllndekl Po
lonya ~lirJ uat ı 1.31 da ldir IJptk.I 
ile mesai arkad14Iarmın heaü.z Beı'· 
linde bulunduklarını bildlrmlştlr. 

POLONYADA ALMAN SEFARETİ-
NİN GİZLİ EVRAKI 

Roma, 1 (Radyo) - Alınanyanın 
Vart0v• aefaretl bİlıa6Uım bacasm

daıı bıqiin aqama luıda< dwnan eık
mıştır. Bundan, mühim ve mahrem 
evrakın imha edUm1' olduiu ani.ışıt ... 
maktadır. 

Kaonas, 1 (A.A.) - Ella aja1151 
teblft ediyor: 

Po1onya hükiımetl, Litvanya. bü .. 
kfimetine Polooyanın LJtvanyanm 
bilara!lıima rlayel edeceilne dair 
resmi teminat verml"Ş"tir. 

Harp Nihayet Başladı Mı ? 
CBnş tarafı 1 inci sayfada) 

ııe kendi kendine sormaktan Jıali 
kaJmıyoı·. 

, Çünkü bugünkü garp medeni
yetinin. ve Avrupa milletlerinin 
mahvı denıek olan böyle feci bil' 
harbin ınes'uliyetini herhangi 
bir devlet reisinin bile bile üze
rine alnıak istiyeceğine hükmet
mek &(içtür. 

Bundan başka bugünkü vazi
yette İngiltere son sözü söyle -
m•'Clikçe hiçbir ümidin kalmadı
ğını zannetmek te doğru olnıaz. 
Vakıa ·u utırlart yazdığımlz 

anda ger;k inı:ilterenin, ı:erek 
Fran.sanın umumi ~eferberlikle
rini ilıin ettikleri haberlerini al
mı~ bulunuyoruz. 

Fakat umumi seferberlik be
hemehal harp demek değildil', 
hazan harbin durma ını tenıin e
den bir tedbir yerine de geçebi
liı-. 

Bahusus ki, Dantziı nıaeerası 
haşladığındanheri harbe mani 
olınak h. l • ıç o ınazsa bu sonbaharı 

arp•iz atla!Jnak için en çok uğ
raşan devletin İngiltere olduğu
nu da biliyoruz. 

Çünkii İngiltere, ı:iri~ilecek bu 
müthiş hailenin, İngiliz İmpara
torluğu için de. bütün milletlu 
için de büyük felılketlue •ebep 

0
_ 

labileceğini berk~ten· iyi takdir 
rtmekteydi ve onun içindir, ki 

--

mtitemadiyen teenni ile hnrı:ket 
ediyor, nıütemadiycn vakit ka
UIWllağa çalışıyordu. 

Şu halde harbin hakikaten baş 
!ayıp başlamadığını ve başlarsa 
umumi bir mahiyet alıp alnuya
cağını, İngilterenin bugün ve ni· 
hayet yarın vereceği son kararla 
anlamı olacağız. 

Dünyanın böyle bir hercümer
ce girnıek üzere bulund11ğu sıra
da Türkiyemizin \.'azjyetinc ı:-e
lince memleketimi:< her vak.itki 
&ibi metin ve kendinden emin si
nirlerine hakim ve sakit olarak 
ahvalin inkişafını takip etmekte
dir. 

Biz dünyanın en sulhperver 
milletiyiz, onun için Avrupa miJ
Jetlerinin bu kanlı maceradan 
vazgeçmeleri için eliıllizden gel
diği kadar sulh yolanda çalışına
ğı da kendimize bir §erel adde
deriz. 

En başta birçok harplerin mu
zaffer kumandanı olan muhte -
rem Rei,icümhurumuz bulundu
ğu halde, hükfunetin her türlü 

tedbirleri aldığından emin bulu
nan Türk milleti ahvali bugün 
için de, yarın için de huzur ve iti 
madı nefisle karşılamağ11. hazır: 
lannu,, beklemektedir. 

Memleketimizin. vaziyeti hak
kında bugün için fazla bil' şey 

Alman) adıı tahsilde bnlnnan Şarkpı talebe de, memlek.,tlerine dön
mektedirlrr. Yukandaki resimde, memleketlerine ı:Hmek üzere dün 
Almanyadan, ş<>hrimize gelen Irak)ı yüksrk tah il talt>besi J(Örfü -

mektedir. 

.. . ' 
Hitlerin Nutku '! 

Berlin 1 (A.A.) - Hitler, 
Reichstag'da şunları söyle -
JDiştir: 

•Aylardanberi Versailles-da 
icad edilen ve bizim için ta -
hammill edilmez bir şekil a
lan bir meselenin kabusu al
tında hepimiz ıztırap çekiyo • 
ruz. Dantzig ve Koridor bun
dan evvel olduğu gibi şimdi 

de AJmanyaya aittir. Dantzigi
bizden Versailles ayırdı. Ve 
Koridor da Polonya tarafın -
dan ilhak edildi. Fakat bilhas
sa Alman ekalliyeti en ıztırap 
verid bir şekilde fena mua -
melelere maruz kaldı. Her za
man olduğu gibi bu işde de 
muslihane bir değişiklik ya -
pılmaaı için tekliflerde bulun
dum. Benim tekliflerim kadar 
açık ve mütevazi bir şey ola -
maz. Bu tekliflerim reddedil
di ve bunlara >eferberlik ve 
tetbiş ile mukabele edildi. Po
lonya hükumeti, Alman teklif

ı 

maçlarda, yarışlarda heyecan .. . 
Hulasa heyecan oelu heyecan .. . 

Yaniı dünyadaki bütün insan
lar, yemeksiz, usuz, hava.."iıZ, ışık 
sız yaşamaya razı, fakat heye • 
unsız yaşamaya razı değil bir 
hale ,ırelmişlerdi. 

Ey bütün dünyanın son zaman 
!ardaki müthiş heyecan til'yaki
lcri, siz boyuna çeşit çeşit ve bol 
bol heyecan mı istiyor, heyecan 
denilen bu halete bir türlü do -
yaıruyor muydunuz? Öyle ise. 
şimdi alın, i te ize, muaızam bir 
he"ecan ki_ sizin imdiye kııdar 
sinema1aTda, tiyatrolarda, roman 
!arda, tefrikalarda, seyahatlerde, 
ma~larda ve daha biln1em neıcrdc 
gördiiğiinüz ve bir türlü zevkle
rine doyamadıi(ınız o bol bol, çe
şit çesit heyecanlar bu ı-.onun<·u 
nıın yanında solda sıfır kalırlar. 
Meşhur ııü~ür: 
İnsan ne ekerse onu biçer! 
Dünyadaki heyecan tiryaki . -

leri de nice zaınandır muhtclıf 
sahalarda hep heyt!"an. sade he
yecan, bir düziye he)"ft'an to -
humlan ektiler, ~imdi de bütün 
bu heye<::anların görülmemi d«:, 
reccd,.. muazzam mahsulü ile 
kar-:ıla ıyorlar. 

O<; IAN CF.'1Af, KAYGILI 

lerini tetkik etmek imkıinları-
1

, · ============::...;... 
1 Elek~:~ i!:~:i:~~~im b r 

nı milta\ea ettiğini dün akşam 
bildirdi. Sulha karşı aşkımın 
ve goösterdiğim sabrın alçak -
lık manasına alınmaması lfı -
z1mdır. Alman devleti ile şef
leri bu hale tahammül edecek 

1 
sahtckür1 ık ve ihtilas hadiseSJ 
meydana çıkarıl'mıştır. 

] Bunun üzerine m~Ür' ıdue 
nin yüksek memurlarından B. 
Adil Pamır tevkif olunm...,tur. 
Ken~'-i ıle beraber sahtekarlık, 

olurlarııa ben •iya•i sahadan 
çekilirim. Tavassut teşebbüs -
\eri suya dü müştür. Ben garp 
de hiçbir şey istemiyorum. İ
ta\yaya teşekkür ederim. Ec -
nebilerin yardımına müracaat 
etmek istemiyorum. Me«eleyi 
kendim halledeceğim. Bitaraf
lara riayet edeceğiz. Evvela 
Dantzig n1f5elesini muslihane 
bir şekilde hallctmeğe karar i 

verdim. Polonya, şartlarımızı 

kabul edinciye kadar mücade-

ıl ~ 
/ı 

ihmal ve lhtilas suçundan maz -
nun ı>ulunan B. Cemal Lutfi de 

le etmeğe azmettim. Almanya-· 
da bizzat benim de tahammül 
edemiyeceğim bir nıahrumi 
yet yoktur.• 

Yeni Mebiıs 
Namzetleri 

1 
ı 

Ankara. 1 (A.A.) - Trabzon me-
1 

busu Süleyman Sırrı Gf'dik. EcUroe 
meb'mu Şeref Aykut ve İsparta 
mebusu İbrahim Demlralay"m Oliım
leriyle boııtalan Trabzon meb'oslufu
na Edirne C. O. P. idare heyeti ve 
bel•dl:re reisi Şerit BU .. en. İ.!tıarta 
mebuslutuna lsı>arla C. H. P. ve 
Halke-vl relsl Remıl tinlü, Edirne 
mel>usluiuna. Trabzon bt-ledJye reisi 
Temel Gök~eı Parti Genel Ba,.,.kanhk 
divanınca parti namzedi olarak ka ... 
rarlaftırılmışlardır. 

Sa1m ikinci mönteıılplere bildirir 
ve ilin ederim. 

C. H. P. Genel Başkan VtkOl 
BafvUU 

Dr REFİK SAYDAM 

söylemeğe hacet olınıyacağı da 
tabiidir, 

EBUZZlY AZADE 

Velid 

adlıyeye verılmlştır. 

İki maznunun muhakcmes..::e 
düıı sa-hah ağır cezaya veldiletcn 
asliye ik!nci cezada başlanmış 

mutıakeme kayıtların sorulma ı 

içln b~ka hır güne tatik .ılun -
muştur. 

Bir Kamyon Kazası Oldu 
Dun Okmeydan.ında Osmaniye 

telsiz istasyonu cıvarında bir ka'll 
yon kazası olınuştur: 
Şoför Mubsin Sönmezın idarc

sindekı 3753 plaka numaralı kanı 
yon telsiz ı.stasyonu yakınına-eki 
viraıı dönerken bırdenbıre dev
rı!miştir. 

Net •• 'de kamyonun ıçinde bu
lunan ameleden 45 yaşlarında 

Dursun arabanın altında ezile -
rek ölmüştür. 

Tahkikata müddeiumumi mu
avinlennden B. İhsan elkoymu~ 
tur. 

Kazadan yarasız ve 
kurtulan şoför Mübsin 
tevkü olunmuştur., 

---<>O-

bereru 
Sönmez 

Motosıklet Çarptı 
Şı~lide Bomonti istasyonunda 

tramvay beklemekte olan Ali oğ
lu Hasan Doğana dün Boğus oğ
lu Arnıanağın idare ettiği moto
siklet çarparak yaraladığından 

yaralı Şişli çocuk hastanes~ 

kaldırılmıştır. 

Nazizm ve Iı,aşiım prensiplerı, 
milliyet hfalcrinin müfrit tarzda 
yayılınasını teı:Jt gay~lerini ı .... 

tihdaf eylemektedir. 

Demokrasi usuller> -n 17~9 
Fransa büyl\k ıbtiUI. ı, İngıll re

deki faaLvet ve ıslahatlarla 150 
sene kadar evvel Avrupadalt• 

milictlc ·ve hwmmetlcrı.:e ta'bi
kat sahasını genışkt m leni.e

re ve canualJ.r b:ı' ve tt m n 
eylcdıği serl:~tid n ileri gclıni~t. 

Dcmokra:s mi'; vet hıslerin r. 
yalnız ink:•ruını değil, kuvvetlen

mesinı de temın eylemıştir. Fer

dın "'' a le n hukuku :a, ser -
bcstisiı,e, başka ınillctlcrİn ve 
mılJ.yctleıln y~ma'\ınna, ılcr

lemelerine. riayette bulunan dc
mokr.ısj bııgii.nkti medenıyclt 

tekruği, teş1f!eri1 ll'atları kuran 

v; yapan insanlara kendi saha
larında serbest • =ık ımlli
Jarını venn:.şt.r. 

Nazizm ve Faşizm, ferd1erin, 
aılenln, kütlenin serbestisı · tah

dit eylemış, s rbesl çalışmalara 

ve düşüncderc kılit vurmui, müf
ret null yetpervcrlik sıs uı'leri· 

nin tatbikatı ile mevcut zekfı!arı, 
istıdat'arı baltalamış, inkişıf un

kfın!annı bırakmamış, yem keşif
ler, katlar yapacak, ınsa. lı,ğa h :z 

metlerde bulunacak şahsiyetleri 

birer vesile, taşkın hisler ve ha
reketlerle ımhaya l.ıaşlanuştır. 

* * * 
İnsan kullderini akıdeler n.,, 

prensipleruıe ~ekınek, kaı.dnınak, 

taraftarlarım fazlal:ıştım1ak ga
yesile demokrnsı, sosyalizm, na

zizm ve faşizm gibi başlca üç 
mefkure kutbu, cmiisav:ıt> md

humunu ele alnuş, mC'Vcut Ün
kan dereceler'nc giirc ta1bikatı
na girişilın.~r. 

Hayal ile ba.ıt kat, his erle mu
hakeme arasında biiyük farklar 

vardır. İnsan tabıab, ha~aün, his
lerin mec!übudur esaret pençe

si altında kalmış mahkumudur. 
Kari Marks ve Fredr:k En

gels'in olduğu gitl Fa.jist ,.e 
Nazi nazariyecilerınin müsavat 

preMiplcnnP de yüzlere milyor 
insanın bugüne kadar tabı ve 
mahkuM hır halde bulwıdıığunıı 
görmekteyiz. 

Orta ve müfrit sıı.syalızm ile, 
dem<Jkrasi. 1789 da Fransa bü -
yük ihtil.3!cilerinin ilan eyledik
leri insanların karde liği esasını 

derecelerle, farklarla yaymı~ ve 
tatb'.k eylemlktedır. 

İran'ın olduğu kadar şarkın 
dahi büyük bir şaıri ve filozofu: 
.Beni adem uayi yek diğeend• 

deşliğıni, yekdiğeriııın mtltıem

num unsurları bulunduğu keyfi
yetını asırlarca evvel beyan ve 
ilfın etıniŞü. 

Demokrasi, bır buçuk ası.rlık 

zaman içinde fordlere, ailelere, 

milletlere serbesti ile birlikte, or
ta n:ı.illiyct hislerı ıçınde kardeş

lik rabıtalarını ve esaslarını da 
yaymış ve te m eylemışt.ir. Örf 

ve adetlerden alınan esas ar ve 
il: amlar.a yaptlan, hazırlanan 

demokrasi adalet ve arlıJye ka -
nunları, yine deınolan ı usulün

de ve idaresınde bu ıııst .. mın t.1t
bı.kindc mı.~.k..ın olduğu derttc

de ::.uvaffaluye temınin yanı. 
mı tı. 

İnsan ruhunun hayalinde ya
şatt.ğı mü.<avat, den>0krası run, 

sos.}'alizm"ın, nazi1Jn ve faşiz.n1'in 1 
her.uz yet emedığı, ulaşamadığı 

bır zirve halindedır. 

••• 
Insan tabı:ıt.nın benlik h.ssı ve 

dü~ünces., sosya ızm, komunızm, 

nazızm ve 'aşı.Zm prensıplerine, 
ak deler.ne ragmen demokrası

nın inkısaf etl muş olduğu «mil

i yet. mefr..ımunu ve hıslerini 

ortadan kadırama:nı tır. Bunun 
en miihim bili dahı. demokr:ı • 

nın orta m Lıyet hislcri'e bırl Kte 
insanlık, dlumanit~• fıkırle, r. 

insaniye• mefhumunu yaymak, 
insan kütlelcr'nın dimaglarına 

}erleştırmeıt 1: unıl;ı g y
retlcri "l' usuller, o uştur. 

Demc.krast den farklı 'c daha 
müfrit bır tarı: ;ı ı , an:.yet m f. 
humunu yay , sosyalız.m ve ko· 
mıinizm, bu hissin ve esaslann 

mevcut bu1Jn<!cığ de:nokrat 
ktitlelerı umdL"ıı gibı, çabukça 

ve kolaylıkla kemi. etrııfmda, 

safları arasında toplamağa nıu .. 
vaHak o1anı3mıştır 

Nazizm ve faşwn, müfrıt mil
liyetperverlik, ırk nazariyeleri 

ve tatbıkatı ıle ınsanlık v~yıı in
sa:: yet mefhumuna, hislerıne, 

düşünc'e!erıne ba.Jt..ılar vurmuş, 

kilitler tııkmış, fıri Irkın tefev
vuk 'e haltimıyetini ıleıi siıre

rerek, demokrat insan kiıtlel rue, 
sınıfları, tcşekkü eri, siyasi nıev 
cudiyetle·i d vletleri, 'lıükfımet

len nazilıg<' ve faşıstliğe, na -
zizın"e ve faşczın'e biaman bır h .. -
sım haline getırn:ı.iştır. 

Nazizm, faş=, kendi mem
leketlennde, kend. ırklarına 
yal müsavat tem · il ..ığraşır • 
kcn, bu suretle sayılı taraitarlar 
kazanırken, bru;ka meml etıer

deki yüzlerce milyon u,,;nn k.ıt

lelerini, •hayat sahaları~ •Es -
passe VıtaJ. nazarıycsıne daya
nan fütuhat, ı.a bıt, ılhak V< ıs

tismar hareketlerıl" he psız a
leyhtarlar meyclı.na gelm<>sine 
sebep olmuştur. 

Nazizm ve faşıznı'in, ırklar ve 
milletler arasına saçmak ı.tedip 

- Bu işin ıonu n olacak? 
Başka milletleri bilmem! 
Fakat Türk milleti, , filli ~fl-

nin bayrafrı altında tam bir ruh 
bil'liği halinde ıullı koruyurusu 
olarak bekliyor. 

Hudutlardalı.i kahraınau '.l'ürk 
a<kerleri gözleri ufukta, dikkat 
içinde bekliyor. 

Onların parla~·an •Ünı:\ilerini 
güriiyozum. Kalbımde tam bir 
emn..iyet ve itimat vnr. 

30 Ağustosu daha dün kutla • 
dık. Geçmiş ~ler için bu .uof r 

ibıdesi \·e yarın için her zanun 
yaratabileceiimiz bir zafer h~m
lhı oldugundnn diiııün hcyr~anı 
ile bugünkü bütün dünya hiıdL•e
lerine bakıyoruın. 

İnönü kahranıanı hw,ııııızda"4 
Tarihe kahramanlığın ne olduı:u• 
nu g<nteren J\lehını•tçik onun ar
kasında .. 

Bütıin kalblerde iman, bütün 
ruhlarda itimat hakim_ 

ZEKİ CK'lAL 

ADLiYE -----
Üç Hırsızın Ff.uhakemesi 

Marko, .K..ryako ve Yorgı n 
dek uç hırsızın muhakemes. e 
dun as....ye ik.ınc;. cezada baluilnış 
tır. Bunlar Be.'~ og unda .ır.;:ı.!ıte

lıf ~ ve <lükkinları soymuş!.ır ve 
cürümlerini k men inkar etm..ş
!erdır. MuhJkeme ş hıt c • e 
kalmıştır 

Kız Kaçıranlar Yakalandı 
Kuledib e oturan Sara s..: n 

de genç ve güze.o bır k!z l' mo 
bil ile kaçır rak k•Llt nı kir, -
ıe, 5 k~dc..: J;; r kısmııc • .. a
landıgını yaunıştık. 

Po ıs suçlu rm " g • r de 
elde etmış V<' c n heps nı a~ı ye
ye vcrmiştir 

Biri muslım dığerlen gayr 
lim oola" mutecavızler sorg.ıl rı

nı nıuteakip tev _f olunmuşlar -
<b-. 1uhakemelenne cürmumeş 
hut vabsı olarak hemen ağır ce
zada başlaruıcaktrr 

2 Kişi OldürOp 3 Kişiyi 
Yaralı yanlar 

Çatalcada bır arazi meselesın
den dolayı 2 kışıyi ii1d .. rup 3 ki
şiyi yaralıyan Ali ltfilıya L~ oğ
lu Hasan kahya ve Hasan Tahsı
nın muhakemelenne dün ağır ce 
zada bakıl:mıştır. 

Dun dinlenen Ahmet ı.smındc 
hır şah.: A'ı kiıhvayı had c ma
hallınde gord~..ı ve ya a 
Hasan Xiıhyanın da bu ımauı; -
nu soylenıiştır. 

Muhakeme ş:ıhıt celi:~ kal

mıştır. 

tef..,,-vulı: ve tefrika tohumlan, 
bu nazariyelere göre fütuhat ve 

istOalara girişen totaliter devlct
leı: karşısında, dcmeıkrat, sosya

list, komünist butün teşekkülle• 
rin, sayıları duzinelerle olan hü

kfunetlerin, nüfashın he>apsız 
miktarda mill U<rin birleşmcl ri, 

uzlaşmaları, müttehlt muka,·e
met cephesi ahnaları, müdafaa 

hazırlığında bulunmalan gibi ha· 

dise'er, vakıalar guruım..ı • ;ı:ıcy
dan:ı gelmi§lir. 
Şu veya bu tarzd t ebbıcler, 

hareketler, nazizm ve fıışızm ile, 

d mokr.ısi, wsy:ı.lizın, komtmıı.m 

r 

muttehit cephesi arasındak, zıd
diyet ve husumeti izale edemı
yet'ektır. 

Vilayetin muhtelif yerlerinde tetkl.kler yapan j,tanb l m~bu•ları' Son sı)·asi karı ıklıklar ve harp vuiyeti dola. ııile, ~n pan 

d .. p ·d •-pl ak v r ·ı halkın dilekleri ü.ıcrinde temasları ınuhtelif tehirlcrindekJ, bilhassa Ahnanyadakl talehemız memle 
un arl.i e "' anar a 

1 1 
e · ı · d h · • d.. r·· k t 1 b 1 

d R imd b t J· t aörülmelı.tedir kellerine dilnmektedır er. Resını e, şe nmıze onen ıa a e yapmı.tl:ır zr. es e u op an ı • · _ .. 
1 

.ıj.~· 
trıöru mcan:-uır. 

Nazıznı 'e faşız:ın, k di: dar v~ 
uzaf:ı gi:ı ·:.en ih iraslan, fiıt • 

hat tah kltrn tef<.'VWk a u rı, 

hareketlcrı 1<;'· de e arn ında, 

yın ve bızzat kendısının, kcnt'ı • 

ni yoklı.klar ara. ımı k.!' "re ğı• 
m gvrecektır. 

HA!lıiT .\URI IRMAK 
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Istanbulda Yardıma 
ATATÜRK'ÜN 

SON GÜNLERi 
rı:::j Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 20 I• 

Bursanın 

Kurtuluşu 
EDREMİTTE MUSTAFA 

HULKİ 

Muhta 73 Bin Çocuk Yazan Kemaleddin Şükrü .~efrika :19 

. ç Haccacın Abdulrah-
Mareşal Çakmak 
Atanın Huzurunda 

- Bursa Milli mücadelede han
gi tarihte düşman istilAsınd.an 

kurtuldu? 
/lk Mekteplerdeki Teşkilat s· M kt b 
Her Yıl Daha Genişletiliyor mana ır e U U 

Başvekil de Atatürkün bizzat j 
meşgul bulunduğu imar işi ile 
diğer hususlar hakkında izahati
n i arzetti. Ayni günün sabahı 

iMısır Kralının hususi yatı olan 
Elmahrusa yatı, Kral Majeste 
Faruğun deniz yaveri ~iral 

Mahmud Hamza Paşanın idare
sında İstanbula gelmişti. Bu key
fiyül te Ebedi Şefe arzolundu. 

Mareşal, saraydan ayrıldıktan 
sonra o akşam hareket eden An
kara ekspresine takılan hususi 
b ir vagonla Ankaraya avdet et
ti. 

Mısır Kralının yaverlerinden 
uhınan Mahmud Hamza Paşa, 

dost devlet misafiri sıfatile me
rasimle istikbal edilmişti. 

Elmahrusa yatı İstanlıula hu
susi bir hizmetle gönderilmiş de
ğildi. Yalnız Karlsbad'da tedavi· 
de bulunan Mısır valde kraliçe
si Altes Nazlı'nın İstanbul yoli -
le Kahireye dönmek ihtimaline 
karş ı emrine hazır bulunmak va
zifesile muvazzaf bulunuyor -
du. 

Mahmud Hamza Paşaya mü • 
keılef bir misafirperverlik gös
terilmşitir. Yat İstanbula gelince 
Tophane önünde demirlemiş, yol
cu salonu rıhtımında Vali, şehir 
erkanı, polis müdürü, İstanbul 
Merkez kumandanı Albay Malı.. 

mut ve diğer zevat tarafından 

karşılanan Mısır Amirali vila -
yeti ziyaret etmiş, öğleden son• 
ra da Elmahrusada Valinin zi -
yaret merasimi yapılmıştı. 

Mahmut Hamza Paşa stanbul 
da üç gün kaldı.. 28 Temmuz 
Persembe günü Amiral Dolma
bahçe sarayına gitti.. Ebedi Şef 
rahatsızlığı hafiflemiş olmasına 

rağmen yabancı bir devlet ami

ralini hususi vaziyette kabul et
meği muvafık bulmadığı ıçın 

Malımud Hamza Paşa tazimleri
ni umumi katip vasıtasile arzet
mek, defteri de imzalarnak su • 
retile saraydaki ziyardini ta -
mamladı, ayni gün Taksimdeki 
Cümhuriyet abidesine bir de çe· 
lenk koyduktan sonra 29 Tem -
muz Cuma günü akşamı Pren -
ses Altes N azlı'mn Avrupa yoli· 
le İskenderiyeye avdetini haber 
alarak İstanbuldan ayrıldı. 

Bu sırada dahiliye vekili idari 
hususatta geniş değişikliklere gi· 
rişmiş bulunuyor, Ankarada bu 
hususta hazırladığı projeyi Ata
türke arzetmek üzere hazırlanı
yordu. Bu arada 29 Temmuz Cu· 
ma günü Ankarada Dahiliye Ve· 
kaletinde bütün şifre müdürleri-

nin de iştirfiltlle bir toplantı ya
pılmış, toplantıya da bizzat Da
hiliye Vekili riyaset etmişti. 

Burada birçok mühim kararlar 
verilmişti.. Bunlar, sırasile ve 
müteakıp günlerde Ebedi Şefe 
Dahiliye Vekili tarafından arze
diliyor, tasviplerinin de temini 
cihetine gidiliyordu. 

30 Temmuz günleri Dahiliye 
ve Hariciye Vekilleri ayni za -

manda İstanbula geldiler. Dahi
liye Vekili Ankaradan geliyor, 
Hariciye Vekili Doktor Aras ta 

Bükreşte iştirak ettiği valde kra
liçenin cenaze merasiminden de~ 
niz yolile avdet ediyordu. 

Hariciye Vekili şehre çıkar çık
maz doğru saraya gitmiş, Ata• 
türk tarafından · kabul edilerek 
izahatı arzetmiş, Ebedi Şeften ye· 
ni siyasi direktifler alnuştı ... Ay· 
ni gün sabah trenile İstanbula 

gelen Dahiliye Vekili de öğleden 
sonra saraya giderek Atatürkle 
görüştü. Faaliyeti hakkında iza· 
hatta bulundu. 

Atatürk, Cümhuriyetin 15 inci 
yıldönümünü tam bir saadetle 

idrak eden Türk milletine çok 
canlı tezahürat çerçevesinde kut

lulanması için hazırlıklar yapıl

masını emretmişti.. Dahiliye Ve

kJli bu husustakii zahatını arzet
tikten sonra bu mes'ut yıldönü

mün hatırası şeklinde teliıkki e
dilmek üzere bir madalya yapıl
ması için Ebedi Şefin müsaade

sini istihsal etti. Madalyanın bir 
tarafında Atatürkün başı bulu

nacak, bu resim kabartma ola
cak, madalyanın diğer tarafında 

da Partinin sembolü olan altı ok 
resmi olacaktı. 

Bunun Türk san'atkiirları ta
rafından yapılmasını muvafık 

bulan Atatürk d.irektifierine ila
veten Türk ressamlan arasında 

bu iş için bir müsabaka açılma
sını emir, Dahiliye Vekilinin mil
li cemiyetleri partiye bağlanma

ları, belediye Se<(iınlerinde inti
hap usulünün tek dereceli ve ka
dınların da iştirak edecekleri sis·· 
teme çevrilmesi hakkındaki. ta- 1 

sarlayışlarını da tasvip etti. 

Dahiliye Vekilinden sonra E
bedi Şef Başvekille Hariciye Ve· 
kilini kabul ederek bir iki saat de 
onlarla görüştü. 

Komşu Bulgaristan o günlerde 
ordusunu ve siliıhlarını talı

dit eden Nöyi muahedesi hü -

kümlerinin mefsuh olduğunu ilan 
etmiş, ordusunu teşkil ile Sofya

da Kral Borisin huzurile yapı· 

- 11 Eylülde. 

HASAN İZZETTİN (Haseki) 

- Öğleden sonra saat dört ile 
altı arasında matbaa:mıza gelerek 
müdürümüzü görmeniz mercu -
dur. 

KADIKÖYÜNDE NURİ ALAN 

- Üsküdar tramvayı ve vapur 
tarifeleri bir elden mi yapılıyor? 

- Üsküdar tramvayı ayrı bir 
idaredir. Aİıcak müşterileri va • 
purla gelip gittiklerine göre tari· 
fesini ona göre uydurmak mec -
buriyetıindedir. Bu sebepten da • 
ima ~niz İşletmesi ile alaka 
dardır. 

ÜSKüDARDA KISIKLIDA 
HÜSEYİN 

- İstanbul Boğazının en dar 
yeri neresidir ve ne kadar met
redir? 

- İstanbul Boğazının en dar 
yeri Rurnelihisarındaki mezarlık 
burnu ile Anadoluhisarındaki 
Küçüksu köşkünün olduğu yer· 
dir. 550 metredir. 

BEYOGLU CEMAL 

Gazetelerde bazan yanlış 

harfl"r oluyor. Bunun sebebi ne
dir? 

- Gazetelere girecek yazıları 
muharrirler yazar. Mürettipler 
dizer. Şimdi bu makine ile dizi· 
lir. Sonra doğru olup olmadrğı 
kontrol edilir. Fakat bütün dik
kate rağmen yine bazı yanlış 

kaçar. 

BEYKOZDAD FERİT 

- Evlenme için ne gibi mua• 
mele yapılır! 

- Beykoz evlenme dairesinde 
evlenme ınemuruna müracaat e-
dniiz? 

İSTİNYEDED ALİ RIZA 

_ Bir şikayetim var. Gazeteye 

yazar mısınız? 

- Makul bir şikayet ise tabii 
yazarız. 

lan bir geçitresmi vasıtasi.le bu

nu Avrupaya bildirmişti. Harici

ye Vekili Ebedi Şefe bu hususta 

izahat verdi. Ata'nm derin bir 
kavrayışla ayni mevzu üzerinde 

sorduğu suallere münasip cevap .. 
!arla mukabele etti. Yeni direk

tifler verdi. Akşama doğru hu

zurdan çıkan Başvekille Harici
ye Vekili saraydan ayrıldılar. 

Atatürkün sıhhi vaziyetindeki 
salah, tedavinin müsbet bir neti· 

ce verecek şekildeki inkişai!ile 

gün günden iyileşmeğe devam e
diyor, bu hal gerek İstanbula ge
len vekiller gerekse saraydaki 

maiyt erkanı arasında büyük bir 

memnuniyet havası estiriyordu. 
(Arkası var) 

Muhtaç çocuklara !verilen ziyafetlerden biri 

İlk okullarda okuyan yardıma 
muhtaç yavrulara her sene yar
dım ediliyordu. Bu sene de bir -
çok tale~ye yiyecek verilecek -
tir. 

Bu sene diğer senelere naza
ran yardım gör.ecek talebelerin 
adedi fazla olacaktır. Yardım ce· 
miyetleri bu meselenin halli i
çin teçlbir !er almaktadırlar. 

1937 • 1938 Senesinde 700 kü-

sür. 

1937 - 1938 senesinde 7000 ta
lebeye yardım edilmiştir. 

1939 - 1940 da ise bu mikdarın 
artacağı tahmin edilmektedir. 

Şehrimizde yardıma muhtaç 
73.200 çocuk vardır. 

Mel'kez ve kazalar ancak 10 
bin çocuğa yemek veriyor. 

Geçen sene ilk aylarda 7.000 i
ı.a 8,000 çocuğa yemek verilir -

ken son aylarda 2000 çocuğa da-
• ha verilmek sure tile yekun 

(10.000) e çıkartılmıştır. 

Bu iş senelerdenberi normal 
şeklini takip etmektedir. Bu se· 
ne ne kadar çocuğa yardım edi
leceği tahakkuk etanemiştir. 

Merkezden geelcek talimata 
göre; İstanbul yoksul çocuklal.'a 
yardım cemiyetinin esaslarına 

göre tayin edilecektir. 

KIZILA YIN YARDIMI 

Senelerdenberi yoksul!ara, ka
zazedelere, bütün yardıma muh· 

taçlara elinden gelen yardımı 

yapan Kızılay cemiyeti geçen se

ne 3000 çocuk için 23.000 lira yar· 
dım yapmıştır. Bu sene ne kadar 

yardım edeceği henüz bilinıni -
yor. 

Bir hayli eski mazisi olan Kı
zılay Yardım Cemiyeti yurdun 
her yerinde şubelerile kazazede· 
!erin yardımına koşmuştur. 

Harbi umumide mutena hasta
neler açarak yaralılara büyük 
iyilikler yapmıştır. Felaket se -
nelerinde açbiilaç yurddaşlara 

sıcak yemek vermek için, eski 
imaretler daha mükemmelleşti
rilmiş, aşhaneler açmak suretile . 
yardımda bulunulmuştur. 

Geçen sene zelzele felaketinde, 
Kırş~hirliler drhal evler inşa 

ettirmiş ve yiyecek vermiştir. 

Kızılay cemiyetinin bu sene i· 
çinde muhtelif felaketzedelere 
yardımını aşağıdaki ctvelde gö
receğiz. 

YAPILAN YARDIM 

Lira K 
Darende seylapzedelerine 446 
Deve le • 1,000 
Samsun • 2,400 
Samsun • 500 

Umumi Merkezin muhte-
lif yardunları 2058,56, 
.Kırşehir Zelzelesine 607 ,868,56 
Kütahya Çukurova yan-
gınına 300 
Beypazarı Kavaşer na-
hiyesi yangınına 13982,22 

Lapseki seylfıpzedelerine 
Bünyan kazası Koyun· 
aplal sey!azedelerine 
Tokat seylapzedelenine 

30 

80 
420 

Ürküp Ovalık köyünde 
doludan zarar görenlere 500 
Yekun 631,883 34 

r- Bugün SAKARYA Sinemasında-. 
DOROTHY LAMOUR'un 1 ilaveten Şayanı Hayret 

;;M~~~e~ ~~lru~I H:~k~:Sv~~~~~etl~:i~l!:m 
\\ı- VE TRAKYA MANEVRALARI -

nimsediği selamını verdi: Vücu kek görmemişti. Bunu çok tabii dalıa dikkatli baktı. Galip gülüm 
dunu biraz aha mızraklaştırdı, buluyordu. Güzeldi, zengindi. süyordu: 
topuklarını biribirine çarptı, s<:>n Bu iki meziyet bir arada topla • - Karımı ben de güzel bulu-
ra siviUeşti, belini büktü, uzatı- nınca elbette erkekler peşinde runı. Fakat bir ka\lının başka bir 
lan eli parmaklarının ucundan koşacaktı, elbette etrafında per- kadını güzel bulması, hele koca-
tutar gibi ollclu, dudaklarına yak vane kesilecek~erdi. sına karınız güzel demesi ... 
!aştırdı, nefesi!e öptü: Ya Galip? Duraladı. Pakize gözleıile is-

- Nihayet Bayan Tekle ta - Galip Unur söz söylerken onu tifilıam işareti çizmiş bekliyor -
nışmak bana da mutlu a ldu! De-- tepesinden tırnağına kadar sü- du: 
di. ziiyordu, Bu süzüş bugüne ka • - Evet? ... 

- Artık buraya yerleşmeğe koltukçular, barutçular, neyzen- Pakize gülümsüyordu: dar görmediği, aşina olmadığı - Tehlikeli bir mevzua giri-
karar verdim Paşam... 1 1 - Demek size benden bahse-o- bir süzüştü. Galip ona ç.ok zengin yoruz ... 

er, topçu ar var. Büyük babası- mişler. bir kadına değil, çok güzel bir Pakize ısrar etmedi, sözü çevir 
Bayan Gülizar ellerini c;ırptı: nın babasını Abdülhamit sürdü, _Hacet yok ki. kadına, ancak sevilip okşanmak di: 
- Doğrusu buna sevindim! büyük babasını Vahideddin öl- Pakize ınilüyordu: ;~in yaratılmış bir kadına bakar - Ben karınızı tanıyorum ga 
Emekli General Tayfur bu a- dürttü; babası Anadolu Kurtu _ - Öyleyse beni rüyanızda ta- gibi bakıyordu. liba; yüzü bana hiç yabancı de-

ralık ta uzakta, holün öbür u- nıdınız. Pakize, Galibin QU bakışlarını ğil. Sakın mek>tep arkadaşı olmı-luş Savaşında şehit düştü. Ken· ı ? 
cundaki merdiven başında du • - Hayır, sizi Londrada sefa - biraz küstah buldu, için için kız ya ım .... 

disi o zaman, gönüllü yazıl!llJştı. ki b b n'k" b - ·ı G r b ı b. k hk h tt 
ran iki kişiye elile işaret verdi. retimizin verdiği bir suarede ma a era er • sa ı egem - a ıp 0 ır a a a a ı: 

Çok necip bir çocuktur. Ne yazık gördüm, takdim edı"lmek ı"çın' fır- meO-e hiç alışkan değilmiş gibi - Zannetmem dedi, Peyman 
Gülizar Pakizeye eğildi: 1 nl dı" · ı· ed. ·· • ·b· d ed ··k ı ki Cevizli çiftliği bugün varidat sat gözledim. Sefaret .katipleri- - a ·ayama gı, ınce ıyem ı - ruzgar gı ı ans er, mu emme 
- Cevizlik çiftliğinni sahibı Ga- temin etmiyor, Peyman da çok mizden biri tanl§tırmak üzere i,. ği 17arip bir tahassüsle titriyor - ata biner, tüfeği omuzlayıp ava 

lib Unurla karısı Peyman, dedi. fakir bir kızdı... ken siz gittiniz; 0 zaman küsen du. Hekcamru belli etmemiye, çıkar; fakat iş kitaba dayanınca 
Sevişerek evlendiler; sevişmele- taliim bu gece nihayet güldü. hissiyatını her zamanki gibi tunç yaya kalır. 
ri de bütün dillerde destan oldu. Tavfur paşa pişkin bir kocay- Pakize, karşısında konuşan a- bı'tırmağa gayret ederek: Söz burada k~ildi. Paşa ile 
Galip Umır bu memlekete altı d1. Kırk yıllık karısının geveze- damın gözlerine ba~yordu. Bu - Sizi Londrada tanııı;~madı - karısı misafirleri tanıştırdıktan· 

!iğini bili~ kendine söz getirme- gözlerin ifadesi elektrik cereyanı ğıma müteessifim dedi; karınıı:ı sonra yemek salonuna geçtiler. 
yüz sene hiç lekelenmeden biz- mek için sözünü kesmek istemez gibi vücudünü sarsıyor, hakış - da cok beğendim, güre! kadın! Herkes evveı.a salonun bir köşe-
met eden eski bir ailenin çocuğu·! di. Ba ·· an Gülizarın izahatı bi • !arı hararetlı bir avuc içi gibi ·Kansının güzell,iği takdir etli- sine hazırlanmış olan yuvarlak 
dur. Ceddi Sultan Osmanın \inceye kadar Galibi lilfa tuttu, tenini okşuyordu. lir edilmez, Galibin gözlerinde ordövür masasının ba.şmda top -
sancakçısıymış, büyük babaları- Peyma .. a iltilatl·c· y.ağdırdı, ka- Pakize beğeni!meğe, hayran başka bir ışık yandı. Pakize bu- !.andı. Ellerine birer tabak alınış 

rısı susar susmaz da onları Pa- kalmmağa, tapınılmağa alıııkan- nu .gözünden kaçırmadı: cÇok se !ar, biribir!ıerinin omuzlarından 
.__...:;n:.::ın::..ı:ı' çi;;in:.::d:::e~b:::0:::r:,:a:,:z;:;a,::n:::b:::at.şı:;.:l:ar:.;ı~, _;k~a:;l::;e..ı..,ıık;::iz'.:!e~il;::e~t!:!a~n!!ıişt::ı:_:rd:!ı~------L.!ld,ı.ı ~O~n!aJtt::•;EP!:;In!!_m~a!!k~is~te~m~iy~en~,:..h~ayt_L~vı~·y~o~r;::•~di~·;y~e~d~U,,~ü~nd~ü~v~e:_!P~aşa~;_il~· e:_L~u~z:an~ar~a~k ;::eze seçiy?rlar, yanla-

İşte Haccacı Zalimin baldırı mümin ınin küffra karşı galebe-
çıplak çöl süıiisüne istikamet o- si.! ... Suretinde kaydediyorlar ... 
!arak gösterdiği çapul hedefi bu Hele bir Türk paşası tarafından 

r 
medeniyet merkezi Beykend'di. yazıl=ş bir Osmanlı ve İslam 

Maamafih, Türkler Haccac teh tarihinde Haccac ordusunun Türk 
likesi karşısında vatanlarını son !eri nasıl (tepelediğine) dair ve 
çareye başvuruncuya kadar mü- sözde müslümanlık ve din rabı· 
dafaaya azınetmişlerdi. tası ile yazdığı şekil insanı çok 
Maveııaünnehirdeki kuvetli müteessir edecek mahiyetıtedir. 

Türk hükıiınetinden başka İran- Herkes, dinini sever ve hürmet 
la Efgani:stan arasında bir Tüıık eder. 
devleti daha vardı. Fakat vahşi, zalım, haris in • 
Şu halde, Türkler üzerine sal- sanlar elinde ve hasta, hırsa, zul-

dıran Arap sürülerinin uğraşa · me alet edilen bir d.:n karşısın-
cakları saha yalnız Ceyhun sa • d<!> bunları yapan adam müslü-
hilleri değil, ayni zamanda İran mandı ... Diye fena hareketlerini 
ve Efgan toprakları idi de.. takbih edemez mi? 

Haccac, Arap sürülerinin başı (PerUıan etbi), (tepeledi) ta-
na Ubeydullah bin Ebubek.re is· !birleri ile tavsifen (küffar) de -
minde birini serdar tayin etmişti. dikleri Türklerdi. 

Türk şehirlerini yağmalama - Ve bu tarihlerin metfettikleri, 
ğa giden Arapların sevincine hu- din namına hareket ettiklerilhi 
dut yoktu. kazdıkları kimsler de Haccacı 
Übeydullahın ordusu Türk top zalim ve aveneleriydi. 

raklarına girdi. Ve burada Türk Bitaraf olarak düşünelim: 
ı ordusundan adamakıllı bir da -

yak yiyerek geri püskürtüldü .. 

• •• 
Haccac, Ceyhun işini Ubeydul-

laha verirken Horasan Türkleri 
üzerine saldıracağı sürüler için 
bir de Başkumandan aramağa 

başladı. 

a:!unu luıber alan Malılep is
minde haris b ir hedf derhal 
Haccac'ın yaranından c.A:bdur
rahman• a koştu. 

- Aman ya Abdurahman .. De
di. Ne olursa senden olur. Hac
caca söyle. Beni Horasana gön -
dresin. Türkler zengin adamlar. 
Yağma ile biraz dünyalık saMbi 
olayım. Tabii sana da hisse çıka
rının. 

Abdura'hman işi Haccaca açtı. 
Haccac: 
- Kabul. Dedi .. Fakat bir şart 

la. Mahlep bana peşinen bin ke
re bin dirhem versin. 

Abdurrahman, bu haberi Mah
- lehe müjdelediği zaman haris A
rabın gözleri faltaşı gibi açıldı. 

- Bu kadar parayı ben nere -
den bulurum, 

Diye haykırdı. 

- Nereden bulursan bul. Hac
cac başka türlü kabul etmiyor. 
Bin kere bin dirhem vermezsen 
Horasan valisi ve başkumandanı 
olamazsın ve Türklern servetn
den istifade edemezsin. 

Su son cümle Mahl~i yumu
şatmağa kiıfi geldi. 
Yıkacakları Türk medeniyeti • 

nin enkazını paylaşmak istiyen 
Arap serdarlannın şu hırslarına 
bakınız! Herifler, babalarının öz 
malı imiş gibi, hem de peşinen, 
yağma, çapul komisyonu alıyor
lar. Sonra da İslam tarihleri bu 
adamların harp zaferini .Cüyüşü 

konusuyorlardı. 
'Bir aralık Pakize ile Peyman 

yanyana geldiler. Pakize: 
- Tµhaf değil mi dedi, yüzü

nüz bana hiç yabancı değil. 
Peyman yarı dinliyor, yarı din 

!emiyormuş tavrı takınarak: 

- Ya!. .. Diye mırıldandı. 
Bu sırada yanlarına Galip so

kuldu: 
- Nasıl hanımefendi Adadan 

memnun musunuz?. 
- Ben adayı ötedenberi sev -

mem; fakat hayli zamandır has 
ret kalmış olacağım ki, çok ho
şuma gittL Fakat karşı taraf çok 
d'<!llıa güzel. Maltepede, Bostancı 
da bir köşk almak istiyorum. Ne 
dersiniz hanımefendi?. 

Peyman gene yarı dinliyor, 
yarı dinlemiyormuş tavrı takı -
narak cevap verdi: 

- Siz bilirsiniz! Dedi ve biraz 
uzaklaştı. 

Pakize Peymanın bu haline ma 
na veremedi. Görünüşte pek sa
de bir kadına benziyen Peyman 
ne kadar azamefü idi; azameti de 
kendisine yaraştıramıyor, gurur 
fultünden kaçı,yordu. Hayır bu 
kadın azametli olamazdı... Pa

bir dü üne e vardı; 

- Bana şu kadar bin dirhem 
rüşvet ver, seni Türkler üzerine 
memur edeyim. Yak, yık, kes, 
doğra .. Aldığın mal, 3ervet senin 
olsun. 

Diyen bir adamda nasıl bir din 
ve ahlak rabıtası görlbiliriz? 
Eğer bu hırs hareketlerine din 

dam.gası vurursak müslüman di· 
nini karalamış olmaz mıyız? 

Mahlep ile Haccac arasında yu 
karıda zikrettiğimiz pazarlık ' 
hadisesi bu kadarla da kalma -
!llJŞ... cRavzatül.lhbap. tarihinin 
ikinci cilt, 148 inci sayfasında 
gördüğümüz ve okuduğumuz veç 
hile Mahlep bu •kadar parayı 

veremiyeceğini söyleyince 
Haccac: 
- Az bile, demiş. 
Bunun üzerine Mahlep karısı

nın eşyalarını, mücevherlerW 
satmak suretile pa;:a bulmuş. Fa; 
kat bu para matluptan beş bin 
dirhem eksikmiş ... Haccac bu ek
siği de kabul etmemiş.. 

- Türklerde mal, para çok.. 
Acısını çıkarır matlubumuzu ta
mamlasın .. 

Diye ha!ber göndermiş. 
Arap ordusunun Türk toprak

larındaki boııgunu işte bu sırada 
duyulmuştu. 

Haccac, hemen Basradan ve 

KU:feden yirmişer bin kişilik bir 

kuvvet toplattı. 

Bunların başına, askerlikte ma 

bir serdarlarından Abdurrahman 
Eekendi'yi tayin etti. 

IBu Abdurrahman. Araplar a-

rasında cesaret ve tedbiri ile şöh

ret bulmuştu. 

Babası, Hazreti Ebubekirin kız 
kardeşinin kicasıydı. 

(Arkası var) 

Tuhaf kadın, bu halini an!ıyama 
dım!• 

Bu düşüncesi k<mdi gururuna 
dokundu. Ona ne oluyordu! ... Ne 
diye bu kadınla meşguldü? .. . O· 
muz silkti; başını çevirdi. Artık 
düşünmüyordu. 

Peyman da başkalarile konuş • 
~ağa daldı. 

Pakize kararını vermişti. Ne 
Galip ne de Peyman ona göre 
insanlar del:tild.i. Kadını hiçe say 
dı.ğı kadar kocasını da kale almı
yacaktı .. 

Sofraya oturdular; Paşa ile Ga,. 
Hbin arasına düşmüştü. Bunu 
farkedince, Peymana dudak bük 
tüğü gibi Galill>e omuz silkemiye 
ceğini derhal kavradı, kalbi ku
laklarını oğuldatacak bir hızla 
çarpmağa başla!lllijtı. Peçetesini 
açtı. Dizlerine koydu, eilerini 
masaya hafifçe dayadı, emekli 
General Tayfura döndü: 

- Paşam diye başladı, adanız 
güzel, güzel amma çok yekna
sak ... 
P~ gülümsedi: 
- Aman kızım, yeryüzünün 

en ~üze! yerlerinden biri ... 
Pakize münakaşaya girişti: 

(Arkası var) 



• 

2 - EYL"ÜL 1939 
tKDAl\l Sayfa - 5 

M1:M1
AMMEf ASK~RILöK 1~11 ~ . Bisikletçiler Roman-

z· ş k" Tefrika:19 B ı H D . Yazan~.:::. ~.::m-:••:· ";\"'" . u garlar angi üşünce- yaya Gidemiyorlar 
ilk v ahının lnışı ile Hı- . E . . B ı ı ? Gen~I Direktörlük Bu Sporculara 
da et Yolu A ılmı tının sırı u unu yor ar ... Bölgelerine Dönmelerini Bildirdi Y ç ş Bükr~te yapılacak olan Balkan 1 Kırmızı takım: Mehh, Muzaf· 

(Musevillk) ile (Hıristiyan • 
!ık) şimalden cenuba doğru akın 
ederek (Hicaz) kıt'asına da gir
m~ be de, o kıt'ada sakin olan 
kabilelerin ahlak ve mişvarına 
uyguu gelmediği için bu iki din, 
layıkile intişar edememişti. O • 
nun i~ın halkın büyük bir ekse
riyeti (putperest) di. 

Cahil halk, insan veyahut hay
van şeklinde _ ve kaba bir tarz• 
da - yontulmuş olan (put) lara 
ve hatta hiç yontulmamış büyük 
taslara tapıyorlardı. 

Bu putların, her mıntakada 

büruk birer mabedi de vardı ... 
Yemen de, (Tebale).. Necid'de, 
(Ravza ı .. Irak'da, (Zülkat) .. Ta
if' de. (Lat) .. Mekke ile Medine 
ara ı r.rla, (Meni\t) .. Nahle'de, 
(Uz.ıi) n. • bodlerini dolduran taş 
parçaforı. halkın bütün din! his
lerini kendilerine bağlıyorlardı. 

Biitiin bu cahil halk kütlesi l
e.:. ndc~. nnt'ak pek az bir zümre 
vard. ki, yalnız bunlar, vaktile 
(H. a eti İbrahim) in neşrettiği 
dinin n1ab• 1duna. yerleri ve gök .. 
!eri halkeceıı .. insanlara, hayvan. 
!ara. nebatata, ağaçlara hayat ve 
kuvvet veren o büyük ve niha • 
ni mabude inanıyorlardı. Fakat 
bcı mabudun ilham ettiği din ve 
şeriat namına hemen hiç bir şey 
bilmiyorlardı. 

Görülüyor ki, din te!Akkileri, 
pek müşevveş bir halde idi. Ve 
hlı tC"şcvviiş arasında, umumi ah
lak bozukluğunu ıslah ve tasfi
ye l'debilmek de mümkün değil
di. 

(HARRA) DAGINDA ... 
H •reli Muhammed, içinde ya

şadığı içtimai heyetin ahlaJd se
faletinden son .derecede mütees. 
'ir oluyordu. Muhtelif yerlere 
i~ra etti3'i seyahatlerde, temas et
\ıği insan kütleleri üzerinde in
ceden inceye tetkik ve tahlillere 
girisiyor .. Hurafatın, batıl iti • 
ka d\arın,, ahlaki faciaların orta
dan kalkması ve insanların hu -
zur ve sükun içinde yaşaması i
çin, ahlak faziletinin artmasından 
ve kuvvetlenmesinden başka bir 
caro olma d,ğına kanaat getiri -
yordu. 

Faknt bu ahlak tasfiyesi, ne 
suretle husule getirilebilirdi? .. 

Hiç şüphesiz ki bunun için, 
evve!iı muhitte hüküm süren di
ni itikad teşevvüşüne.. ve taş 

parçalarına tapmaktan mütevel
lid (mabudlar) anarşisine niha • 
yet vermek elzemdi. Bu da an -
cak insanların, o büyük ve tek 
mabudu tanımasile mümkün o
labilirdi. 

Hazreti Muhammed bütün 
varlıkla ' 

rın yaratıcısı ve yaşatıcı ... 
sı olan o büyük mabudu tanıt • 
mak vazlfosini k d .. d b 1 enısıne uu-
yor .. Bu vazife hissi, ilahl il • 
hamların her gün biraz d h f 
ı llis. il a a az-.a tece ı e, onun .. b k . . . nıu are 
kalbınde ınkışaf ediyordu, 

Artık Hazrdi Muhamıned'd 
ı.·' "k bir <ükılnet ve inziva ih~ 
tiyacı başgö>teriyoı du. Ekseriy _ 
ya, l\Iekkc civarındaki (Harra) 
dağına çıkıyor Orada bulunan 

•ğaraya çekiliyor. Orada gün. 
let·ce kalarak, varlığına iman et
tiğ i o büyük mabuda ibadetle va
kit geçiriyordu. 

Milad tarihinin 610 uncO sc
"<>•irıe tesadüf eden Ramazan a
y nda, (Hazreti Muhammed), 
k k yasına gırnıişti. Ve mutadı 
veçhile yine H.rra dağındaki ma
gaı·aya çekilmişti. 

Raıuazan ayının 17 inci Pazar
te i günü, uzun süren bir ibadet .. 
ten sonra, maşlahlanna bürüne. 
ı·ck tı\.·kuya v d ki ar ı arı zanıan, 
kendilerine ilk d f e a olarak 
(vahy) nazı! olmuş .. Cenabı Hak 
tar. fından, halkı (hak ve hida • 
Y <) voluna davete memur bu
yurıılmuştu. 

H, zreti Muhammed, bu ilahi 
vahpn heybetinden titreye tit • 

reye dağdan indi. Evine geldi. 
Kendisini karşılayan Hazreti Ha
ticeye: 

- Yatacağım.. örtün beni ... 
Dedi. Ve bir müddet istirahat 

ederek, üzerindeki dehşet zail 
olduktan sonra, (rilY"'yı sadıka) 

suretile nazil olan vahyi İlllhiyi 
aziz zevcesi Haticeye nakletti. 

Son derecede zeki ve görüşleri 
kuvvetli olan Hatice, mübarek 
zevcinin fevkalbeşer bir merte • 
beye malik bulunduğuna zaten 
kanidi. Onun için Hazreti Mu. 
hammed'in söylediklerini büyük 
bir emniyet ve hürmetle dinle • 
dikten sonra: 

- Ya, Muhammed! .. 
Hak tarafından, insanları 

Cenahı 

hak 

ve hidayet yoluna davete memur 
olduğuna, hiç şüphe etmiyorum .. 
Sana kalbimin bütün kuvveti i
le inanıyorum ve iman ecliyo • 
ruın. 

Dedi. 
Böylece, (Hıızreti Muham • 

med) in, (Peygam her) !iğini, ilk 
defa olarak, Hazreti Hatice tas -
dik etti. 

• •• 
Hatice, (Hazreti Muhamıned)-

in risaletini tasdik ettikten son
ra. doğruca amcazadesi Varaka' -
ya gitti. Vukua gelen bu büyük 
hadiseyi, ona da bildirdi. 

İhtiyar alim, derin derin dü -
şündükten sonra, Haticeden iza
hat ve tafsilat istedi. Hatice, bil
diklerini şöylece nakletti: 

- Muhammed, uyurken bir 
melek gelmiş: 

- Ikra' bismi Rabbüke .... ,, 
Diye hitaba başlıyarak vahyi 

İlahiyi tebliğ buyurduktan son • 
ra, taharet etmek, abdest almak 
ve iki rek'at namaz kılmak usu
lünü öğretmiş. 

Dedi. 
Varaka, Haticenin bu sözleri • 

ni büyük bir dikkatle dinledi: 
- Ya Hatice! .. Muhammed'in 

gözüne görünen melek, (Cibril) 
dir. Va1<tile, Musa Peygambere 
de o görünmüş .. Allahın emirle
rini, o tebliğ etmiştir ... Seni teb
rik ederim. Çünkü, ayni melek, 
şimdi de zevcine Peygamberlik 
getirmiştir. Hiç şüphesiz ki, eski 
İbrani kitaplarında ve İncil'lerde 
bahsedilen (ahır zaman Peygam
beri), zevcin (Muhammed) dir. 

Diye cevap verdi. 
(Arkası var)_ 

Asfalt Yollar çocuk .. 
lara Oyun ve Kaza 

Yeri Oldu 
Şehrin muhtelif semtlerindeki 

asfalt yollar bir takım yaramaz 
çocuklara yeni bir oyun vesilesi 

olmuştur: 

Muhtelü gruplar halinde top. 
laşan küçük yaramazlar tahta a
rabalar yapmakta ve sonra bun • 
!ara binip birbirini iterek yeni 
yollar üzerinde kaymaktadırlar. 
Emniyet Müdürlüğü bu oyunun 
herhalde men'ini bütün şubelere 
dun bir emirle tamim etmiştir. 

Bu yiizden bir kaza oldu. 
Diğer taraftan dün Nuruosına

niyede, Halk Partısi merkez bi • 
nası önünde bu yUzden feci bir 
kaza da olmuştur~ 

Alemdarda Piyerloti caddesin
de 22 numarada oturan Esad is -
ıninde bir çocuk dün arabasile 
kayarken kaldırımdan aşağı in _ 
miş, bu sırada da arkadan gelen 
Şükrü oğlu Ahmed idaresindeki 
bısikletle carpı5arak yaralanmış· 
tır. 

----c..c-o-

Otobüs Çarptı 
Divanyolundan geçen 3450 nu

maralı Kurtuluş - Beyazıt oto • 
büsü dün 61 yaşında Rıza is -
minde birine çarparak başın -
dan yaralamıştır. 

Dobruca Ve Makedonya da Arazi Ta 1ep1 eri' =~l~~=;~~~:~s~ı; ~~ir::;~ feih:;:::ı~i·Nc::ıen(!1 ·>ş) Ce. 
dettenberi şehrimizde amp yap- mil( İzm.). 

istilacı Emellere Alet Olmayı icap Edemez ~:~:~k:::·ı~~ı~~~~!fı:~;~~~ 
gelen bir emirle bisikletçilerin 

1 
Y A Z A N : 1 şimdilik Roınanyaya gi~ıneleri te-

EmekJi General Kemal Koçer hir edilerek hemen Bolgelerı -
ne dönmeleri eınredilnıiştir. Bu 
vaziyete göre Roınanyadaki bi • 

-
Bulga ristanın komşularından istediği yerler. 

Gazeteler, Romanya - Maca -
ristan - Yugoslavya arasında bir 
ademi tecavüz misakı düşünül • 
düğünü yazdılar. 

Versay diktatinin, milliyet 
prensiplerine göre sınırlar çiz • 
mediğinden müşteki olan Alman. 
Ya ve İtalya, kendi hesaplarına 
vı: gfiya mağdur milletlerin hak. 
!arını korumak kaygısile, bu 
memleketlerde faal bir siyaset 
takibine girişmişlerdi. 

Harpten sonra V ersay askeri 
talimgahını ziyaret edenler, Fran
sız siyasetinden kuvvet alan bir 
düzine ufak devletlerin ordu 
mensuplarıruıı orada yetiştlrll • 
diklerini görmekle de kararlan
ru verebilirlerdi. 

Polonya ordusunun 928 ma
nevralarında kardeş memleket • 
!erin, Versayda olduğu gibi, üni
formaları göze çarpıyor, sulh ve 
huzur ümitlerini arttırıyordu. O
rada, Romanya • Çekoslovakya • 
Polonya ittüakının samimi te • 
zahürlerine şahit olmak müm • 
kündü. Çekoslovakyanın sevimli 
ve bilgili generali Holi, muhte • 
lif sebeplerle birbirine bağlı u • 
fak memleketlerin toplanan mü
messillerine riyaset ediyorlardı. 

Gtlya bir a!le efradı, ayni gaye 
uğrunda çalışıyordu. Burada or
dunun belki hiç bir gizli işi yok
tu, yürekler bu kadar açık, is.. 
!ikbal o ni'sbette emindi. 

Polonyada bir devrimin, o ma
nevrada da tebarüz etmiş olan
lardan bir kısmı.nı, vaktile Alınan 
ordusundan yetişenleri kenarda 
bıraktığını sonradan işitti idik. 

Fransızların kendilerine çok 
sıkışık günlerde can ve mal pa • 

hasına yaptıkları yardımları u

nutan, istihfaf eden nankör bir 

hizip, elde silahların da demo
de olduğundan bahsediyordu. 

Her millet istiklali için yaşar 

ve ölür. Bu asırda infirad politL 
kası inhidama sürükler. Fransız. 

lar Polonyada belki iktisadi men
faatler aramışlardı. Fakat henüz 
teessüs eden bir hlikUınet ancak 

Fransız sermayesile kuvvet bu -
labilirdi ve yeni devletin teka

mülü Fransız siyasetinin umdesi 
idi. Fransız yardımından istiğna, 

Polonya diplomasisi iç;,; affedi -
lemez bir hata idi. Göring Polon-

ya siyasetçilerile Polonyanın 

vaktile Alman ordularını barın
dıran, güzel ormanlarında avla • 

nırken, Polonya - Fransa ittifa -
kı da bombalanmak isteniyordu. 

Polonya, siyasetinin aldığı ye
ni cereyana kapılarak, ufak arazi 
ihti!Afları yüzünden, Çekoslo • 
vakyaya da yüz çevirmişti, iki 
komşu millet şimdi birbirine düş
man kesilmişlerdi. 

Nihayet, Polonyalılar Çeko • 
slovakyanın çökmesini, bu mem· 

leketi arkasından vurmak sure • 
tile, filen alkışladılar, dram da 
burada bitti. Bu, bir dönüm nok. 
tası idi. 

Çekoslovakya işgalinin mana. 

sını, taarruzun mahdut hedefli ol
madığını Polonyı;lılar, yazık ki, 
son taleplerden sonra ancak an • 
lıyabildiler. 

İtalyan siyaseti, cenuba doğru 
istilll emellerini işmizazla karşı

lamakta idi. Dolfus, !: • lı rolle
rinde talimatını Romadan alıyor-

du Çekoslovakya i-galinin İtalya 

tarafından ~anması bir kamuf

lajdır. İtalyada, Macaristanın Po
lonya istikametinde ve oraya ka

dar arazi kazanması arzularının 
deoteklenmesi de 1imalden tevcih 

edilecek darbelere bir ' ed çek • 
mek içindi. 

Hatta yaratan ve yaşatan bü • 
yük dostların elile Çekya mev • 

clıdiyetine hatime veren ilk isti. 
!Aya, Çekoslovakya kalelerini 

deviren teşebbüslere Romanya 
ancak seyirci kalabilirdi. Küçük 

İttüak korkunç akıbete intizar 
etıniye mecbur bırakılmıştı. 

Mutasavver Romanya • Maca
ristan - Yugoslavya misakı, sonu 

gelmeyen istilll ve ihtiraslara sed 

çekmek gayesine matuf olmak iti.. 

barile, bütün cihanı ve hakkın
dan başka bir şey istemlyen ufak 
milletleri sevindirecektir. 

Macar,stanın, Romanya ve Yu
goslavyadan arazi dllvaları var • 

sa, bu, her iki millet aileleri a
rasında görülebilir. Bu ihtilaf • 

!ar, yabancı ihtirasları besleme. 
melidir. 

Bulgarlar da ayni düşüncele • 
rin esiridirler. Dobrıcada ve Ma

kedonyada arazi talepleri, istl!A
cı emellere illet olmayı icap e • 
demez. 

Balkan ittifakı bir küldür; he. 
defi, nereden gelirse gelsin, düş. 

man savletlerini kırmaktır, Ro • 
manya ve Yugoslavyayı içine a

lan ittifak manzumesi, saflarında, 
Bulgarlar da dahli olduğu halde, 

Balkan İttifakının diğer üyele -
rini bulursa, 80 milyonluk bu it

tihad kütlesi, miıhlb ordularile, 
haklarını müdafaa edebilecekler 

ve ancak bu sayede vakit vakit 
çarpmak i:stid at1arı gösteren is .. 

tila dalgaları bu metı:n scd önün. 
de !w-ılacaktır. Tuna boylarının 

ve Balkanların emn 'yeti bura • 

dadır. Ve cihan sulhü de bu itti
hodlara bağlıdır. 

iki Kişi Yaralandı 
Büyükdercde kibrit fabrikasın

da çalışan Hüseyin ism:nde bir 

amele clındeki keskin balta ile 

kazaen dizine vurmak suretile, 

1 
Emirganda Baltalimanında Gli-

ıtazırrad'dan bir manzara 1 

koz fabrikasında amele Ahmet te ı· 
merdivenden düşmek suretile 

yaralandıklarından bastaneye 
kaldırılmışlardır. 

siklet ş~:npiynı ası da son va -
z.iyet hasebile su; a düşmüştür. 

Bisikletçiler bugünden itiba • 
ren Bölgelerine döneceklerdir. 

-oo---

Yüzme Birincilikleri 
Beden Terbiyesi İstanbul Böl· 

si Başkanlığından: 
1 - Türkiye yüzme bırıncilık· 

le.·i 2 ve 3 Ey !(il Cumartesi ve 
pazar gün1"ri yapılacaktır. 

2 - Yüı.me ve su topu müsaba 
kaları Beşikıa.ş havuzunda, atla
ma mü.sabakları Bebekteki Gala
tasaray denizcılik lokali önünde 
icra edilecektir. 

3 - Mü<ba'<alaı·a Cumartesi 
günü .;aat 14 de başlanacaktır. 

Pa..ar günkü atlac1a Ye yüzme 
müsabakal~r-run saatleri Cu • 
martesi g~in.ti müsabakuları mü
teakıp tesbıt adilerek ili\n edile
cektir. 

4 - Biitün bölge takımlarının 

Cumartesi günü saat 13 de Be • 
şiktaş yüzme havuzunda lisans
larile birlikte bulunmaları lüzu· 

mu tebliğ olunur. 
5 - MW;abakalara iŞtirak ede

cek bölgeler şunlardır: 
Ankara, Balikesir, Hatay, İçel, 

İzmir, Kocaeli, Ordu, Seyhan, 
Trabzon. 

6 - Bu müsabakalara su spor
ları Federasyonu tarafından ha· 
kem olarak intihap odilen arka
daşların isimleri aşağıya çıkarıl
mıştır. Cumartesi günü saat 13 de 
Beşiktaş yüzme havuzuna teşrif·. 
]eri rica olunur. 
Başhakem: Ahmet Fetgeri Aşe

ni. 
Hakem: Celiil Gören, Rıza Su

eri, Sıtkı Eryar, Hüsamettin Gü
reli, Behzat Baydar, Ali Rıza Sö· 
zeralp. 

TÜRKİYE YÜZME 
BiRİNCİLİKLERİ 

10 Bölge arasında tertip edil • 
miş bulunan Türkiye Yüzme Bi
rincilikleri için beklenen Sey • 
han ve Hatay Bölgeleri yüzücü • 
!eri de dün şehrimize gelmişler. 
dir. Her Bölgenin sekiz eleman
dan müteşekk!l yüzme ekipleri 
bugün Beşiktaş havuzunda Tür
kiye birinciliklerine başlıyacak• 

lardır. Bugünkü yüzmelere on 
Bölgeye mensup seksen yüzücü 
girecektir. 

Atlatizm 
Beden Terbiyesi İstanbul Böl

gesi Atletizm Federasyonundan: 

2 ve 3 Eyltll günlerinde saat 
15.30 da Fener stadında yapıla -
cak Türkiye Atletizm birinciliği 

proğramı bcrveçhi etidir: 

Cumartesi saat 15,15 müsaba
kaların açııma töreni, 15,30, 100 
metre seç"Ilc, 15,45, 800 metre 
seçme, 15.50 Yunan diski, 16.10, 
110 M. mania; 16.20, 100 metre 
finali, 16.30, ı.zun atlama, -6.40 
cir.t atma. 17.00. 5000 metre, 
1720, 4X400 milli td'1m seç

ınesi. 

Kırmı1.1 takım Galip. Şevket, 

Gören (İ. S. T.) Nuri (Ank.). 
Bevaz takıın: Zare, Fürüzan, 

Rece~. Melih (İst.) 
Pazar saat 15.30, 200 metre, 

15.30 yüksek atlama, 15.45 gül. 
le at a, 15.45, 1500 metre, 16.00 
sırıkla atlama, 16.10, 400 met
re, 16,30 disk atma, 16.30 400 
mama, 16.30, 3 adım atlama, 
16.40, 10000 metre, 17.!0 4X100 
milll takım seçmesi. 

Beyaz takun: Halı1k, NerL'11an, 
Cihad, İrfan (İst.). -

İhtiyat: Atineos (Lt.) Zıya 
(Bursa). 

17 .30 Mükilfal tevzii. 
2 ve 3 Ey !ili günleri yapılacak 

Türkiye atletizm birinciliğine a
şağıda isimleri yazılı hakemler 
?avet olunur. 

Sudi, Y. Skindris, Hikmet, Fe
ridun, Taha, Nahit, Hılmi, Gar· 
his, Ç. Başaran, Adil Giray; Dr. 
Adnan Hün; Naili Moren; Bür
hanettin Felek, Semih Türkdo _ 
ğan, Sezai, İ. Şahinbaş, Cemal 
Yenç, Raus, Mehmet Ali, Suad. 
Ali Rıza, İhsan Balar, Turgu: 
Üstufan, İbrahim Sevin, Yusuf 
Bozoğlu, Mufahham Elmen, Mit. 
hat Gültekin, Cevdet Kerman 
Necdet Akkan, Rebü Taras, va'. 
mık Gezen, Bahaeddin Avar, Re
şat Erte, Hakkı Erte, f,kender 
Songur, Mufahham Alkupan, Ha 
ltlk Hekimoğlu, R. Semerciyan. 
R. Mamburi, Fethi. 

----00-

TENIS 
BEDEN TERBİYESİ İSTAN • 

BUL BÖLGESİ TENİS AJAN • 
LIGINDAN: 

26 ve 27 Ağustos günleri Dağ
cılık kulübünde seçmeleri yapı
lan turnuvaya iştirllkleri mukar
rer ecnebi oyuncular son dakika• 
da bir te~afhı bazı mazeretler 
ileri sürerek memleketlerinde 

ayrılamıyacaklarını bildirmişler. 
dir. 

Ankarah ve İstanbullu oyuncu 
!ar arasında devam edilen tur 
nuvanın dömifinali 2 Eyltil Cu 
martesi günü ve finalı da 3 Eyi 
Pazar günü yapılacaktır. 

Dömifinal<! kalan oyuncuları 
Dağcılık kulübündeki saha ko 
miserine müracaatla maç saatle 
rini öğrenmeler! rlca olunur. 

Petürgeliler Doktor 
İstiyorlar 

Petürge: (Husust) - Malatya 
vilayetine doksanbeş kilometr<! 
uzak olan, kazamız, iki seneden
beri doktorsuzdur. İki sene ev • 
ve!, Doktor Şadan Tor'un büyük 
gayretiyle beş yatak ve bir hayli 
ilaç getirtilmiş ufak bir dispan
ser teşekkül ettirilmişti. Hastala
rımz bu doktorumuzdan ve iJ.aç
lardan çok fayda görüyorlardı, 

Fakat iki senedenberi doktorsuz 
kalan kazamız bu ilaçlardan hiç
bir istifade görememekte, ve kı
şa girdikçe dokto.rsuzluk sıkıntı 
sı, dS?ha ziyade başgöstermekte -
dir. Çünkü senenin ancak beş a
yında, otomobiller işliyebilmek
tedir. Hastalarını, vi~ayete gö -
türmeğe iktidarı olmayanlar ha& 
talarını bakt!rmak için ancak se 
nede b!f defa gelen askeri dok -
torlarını bekler'er. 

İzmitte Usta Bahçivan 
lar Kursu Açıldı 

İzmit (Hususi) - Vilayeti 
mizde geçen sene başlıyan Usta 
Bahçıvancılar kursu bu sene de 
vi!Ayet nümune fidanlığınd .. açı
larak tedrisata başlanmıştır 

Kursta ameli ve nazari olarak 
meyvecilik, sebzecilik, haşaratla 

müccdele ve nebatat hastalıkları 
üzerinde dersler verilecek, bilhas
sa, büyük bir meyve mıntaka.sı 

olan vlll\yetimiz ınüstahsiline, 

meyW! yeti tim1ek usulleri daha 
geniş bir ehemmiyetle öğret!le. 
cektir. 

Usta Bahçıvanlar kursu, yok • 
luğu daima hissedilen büyük boş
luğu doldurmak emeliyle açıl -
maktadır. Kursa şimdilik, 30 ka
dar talebe kaydedilmi tir. Tale
belerin iaşe ve yatacak yerlerin! 
Ziraat Müdürlüğü temin etmek· 
tedir. 



SAYPA - 1 

Dün bir arkad-.ım anlattı: 
- G~en yıl bu aylarda idi. Bu -

riınkü C"lbl harp tehlikesi olmadıfı 1-
eiıı cebinde biraz parası olan herkes 
J'&z U.Ullni seçirmek üzere blr lan .. 
ta. dafdmışh. 

Ben de elimde ufacılı valblm Ko -
aıanya. vapa.nınun Pverteain.de J[ös .. 

tence;re dotru bakıyor. Sabahın ilk 
ııp.klart arasında körfezin arka!ilma sı
kııfmış olan kasabayı ırörmd;e ealqı-
7ordOIL 

Benim clbl tadm erkek epeyce 
meraklı erkenden uyanmış riverte
ye çık.mı.ştardı. Bu aralık ltllmem na
sd oldu! Kam.aradan blr kadm çılr. .. 

1ı.. Gözlerime inanamadım. Acaba. 
rüya nu sörüyorda.m. 

Bir kadın.. eveL ona bem.IJ'or. 
Belki de o .• Bayır IA kendisi.. 

- luallıl •• 
Kendimi kaybetmişim. Onuıı ull 

oldalun11 bile uotlum. Hemen ils • 
tU.ne aWdım. 

- Ay •• MulLi .• cicim. Sen vapur
da mıydın?. 

Mualla birdenbire doğnıldu: 
- Yoo •• Nıırl.. cledl. Öyle fazla ab· 

"lıaplık yok. 
- Ne var? - ... 
- Söylesene •• 
- ·- Şey ben artık bir dal kadı • 

n.ım. Her erk.efe fu.la yö:.z veremem. 
ua.ııa bunu söyledikten soDl'a öy

le bir kahkaha atb ki.. etraftakiler de 
bize baktılar. 

- Söylesene MuaJli. .. nere1e'." 
- Denh ban10Iaruıa •• K.östeneeye .. 
- Yalıus mısın!. 

- Öyle ya.. kocam öleli 6 a7 olu-
yor. Anadoluda idik. Adameafız bir
denbire bir hmnmaya yakalandı Ye: 

- Eh öyle-
- .... İfte senin anlıyacağm beni 

dul bıraktı. Biraz fazlaca slnlrlendlm. 
Bütün lwı ıdn.lr tedavisi yaphrdını. 

Şimdi hem ıemıdı, hem de menıle • 
lı:el dek!ştlrmek için Xösleneeye l'I • 
diyorum. 

- Demek yalnt:JMD?'. 

- Ee öyle .. 
- Ya... sen .. 
- İşle elimdeki valhlm.. 

luallinm böyle Köstence'ye 
C"ide.rken vapurda yanıma düşe

ceilnl hiç tahayyül etmezdim. Mu
alli ile ayni 90kakta otU11rduk. Öy• 
le eüzel bir kadındı ki.. hayalimde 
yaşalbğım lı:adın. Fakat kO<aSI oldu
iu için ne yalan aöyliyeylm. ona ba
lı:amıyordıun. Ilerkesle bir tabiat 
var - bu kadar ~eı kızlar varken bir 
evli lladıııh. llfrqma1ı: bana l':uiP re· 
liyordo. 

Likin llluallinm ciuelllil karşı -
nnda bir iki defa prenslpi bozdum. 
Ononla bir kere slneıtı.\7a clttik. Bir 
akpm da ledansaııda 7edllı lçtllı: 

dansetılk. 

Fakat ondan sonra onlar Anado • 
luya ırlltller ve ben. haıi eslı:I mln • 
nı i:h:.ere bekir yaşadım. 

Mu•lli o bclar aıizeUeşınlştl ki; 
benim cevabımı_ aldıktan aonra lfil
du· 

- Demelı:_ dedL On tıq &1İD ııo • 
JDanyada buabe.rb. 

- Nasıl emreder.sen.. 
Fi IYakl daha. o rün hayatın en 

ıevl it anlarını yaşa.dıfmu &nladıın. 

Valblerlm.i Kistencede belediye meJ'
danı k"f11Sllldalı:I otele hınlı:ır bırak
maz otobiıse atladık. Doinaca Ha.ma
ya pl:ijına C'lttlk. 

Orada vapur J'OITUnJufuna çtkar
dık. Kumların üstünde mandık. Ye· 
dilı:, l~lik, etlendllı:. Gee vakii Köa
&enceye döndüiüm.üs zaman hu ta
raf elektrikler lçibde pınl pınJ 7a • 
nıyordu.. 

Bir hafla orada kaldık. Bir cWı 
al<lonua Bölı:reşe ctlmek cehli. 

Onu işte burada görmüş de • ı 
ğıl m:ydi?. Sonra birdenbire kay- 1 
bolmuştu. Halbuki dehlizin sa -
hından başka çıkılacak yeri yok
tu 

Mıs Bagge, öyle fevkalade ha
aıseıere ınanmıyacaık kadar pra· 
tık bir kadındı . 

Ka;dcyı muayene ettı. Üç ka
dem ırtıfa.nda. altı kiışelı bir 
kaıde 1 İkı kolu ile kaıdeyı yerin

den OJnatmağa çalıştı iakat mu
' af fak Ola'1!adı. 

Lu.mbasını Ş• kaıdenın" 

z ın taraf ~-' gezdırerek, dik
kat e m ıavere e başladı. Bır -
d bıre şayuıı hayret bir keşif
k bulundu. Orada madeni bir 

ş y parlıyordu. O zaman kaide -
nın iki taraflarına da baktı. Ba· 
kırdan başka bır d ğme daha 

Bükreı.. yanın ParJs dedikleri fe
hlrde dolaşırken hayret etmedik. 
Yalnıs IkJ işıfı kucafına aıam mes'ut 
yuvalar clbl parklar bıı1lıuk. Ciı>dı
ler arasındaki kahvelerde oturduk. 
Parktaki l'Öller üstünde pzinolarda 
mü:z:lk d.bıledik. 

Mııalli. her dakika: 
- Nurı_ diyordu. Hakikaten mes

udum. Sen.in yanında rcten daklka
larum llelebel anulamıyaeatım. 

O umana lı:MLlr beyle 15 ırün a:r
ni kadınla beraber yqamam.ıştım. 

Bu hayat bana öyle tallı, öyle neş'ell 
l'eldl kl. evll erkeklere artık rıpta 

etmeğe başlamıştım. Hatta tim.diye 
kadar neden evlenmedliime de kız
dım bile. 

On bet ırün aonra idi. Arlılı: İstan
bula dönüyorduk. 

Romanya vapurunun Pvertesln ... 
de geceleyin bir aşağı bir yutan do
laşıyor ve l}tlndan bunda.o konUfQ -
yonlUDL .Karadenlzin koyg karanlık 
dalıralan üstüne düşen ceınlnln ışık
ları dale-al.9.r üzerinde parça parça a .. 
lev clbl yanıyor, sonra gözlerlmlzl 
kendine d.oj'ru fe.klyorda 

Bir aralık iklmJz de güvertenin par
makhfma dayanmı, bu dalcalara ba· 
lı:ıyordıık. 

nuaııa birdenbire: 
- Nuri .. dedi. 15 ıünlük hayattan 

memnun musun? 
- Ah .• dedim. l\lualla .. oen oldulı:· 

tan sonra yalnız memnwı deill mes-
11& olmamak lm.k.inı var mı? Ben asıl 

1arını dü üniiJ"oruın. On beş &iindiir 
alaıtıiım bu hayattan nasıl ayrıJa -
cağım. Yarw.1, senin benden aynla
caiın dakikaları hatırıma retlrdJkçe 
tlmdiden ~dırap !~inde kınaıuyo • 
rum.. 

- ·-
- Bir teklifim var Jlolualla .. bo on 

beş ıünJü.k bayah hayatımı21n so -
Duna kadar uzatalım mı? 

:MnaJJinm başı birdenbire röisü
me düştü. Onun yumuşak ta("lanm 
ellerimle okşadım. 

İstanbula l't-ldllfml:ı zaman rıhtım~ 
dakl karşılıyanlara Mua.lli: 

- Kocam Narı.. diye beni takdim 
ediyor ve on be' gün sonra nlkih da
tre~ine arkadaşlarını da.vei ediyordu. 

BAKİ ~ELEBBİOÔLU 

Bitlis Halkevinde 
Faaliyet 

Bitlis (Hususi) - Şehrimiz 

Halkevi b~kanı ve vali Bay Ri
fat Şahinbaş Halkevımizin gösteri 

kohı başkan ve deleğeliğine Ma

arif Müdürü Halit Berki namzet 

göstermiş olmasından Ağustosun 

26 ıncı günü azalar tarafından 

yapılan seçimde mumaileyh müt
tefi.kan tayin edilmiş ve kolun re
jisörlüğü yine Talu da kalmış bu 
suretle temsillere önemle genç
lerimizin çalışmaları devam et>. 
mekt• bulunmuştur. Şark vila
yetlerimizde büyük başarı göste
ren bu kültür evimizi ve mensu
bu gençle.rimizj tebriki bir borç 
biliriz. 

Bitlis yakında elek
trige Kavuşuyor 

Bitlis (Hususi) - Şehrim.iı.in 

elektriğe kavu~ması pek yakın 
~mıştır. cüınhuriyet hayra • 
mına kadar şehrin elekrtik tesi
sau ikmal edilecektir 

Zab ıta Romanı: 20 
gözüne ılişt.ı. Bu düğmeyi çevir
di. Bir de ne görsün, kaide ken
di etrafında dönmeğe başladı ve 
yerini değ~tirdi. 
Kaidenın altından bir delik 

açılmı~tı. Aşağıdan mahzenin 
rütubetlı koku.su geliyordu. Diz 
çökerek. elındekı lambayı aşa

ğıya çevırdL 1erdıven yoktu. 
Fakat mahzende bu deliğe ka -
dar yuksf'len e ki ,andıklarııı. 

ve kasalarm bmbırı uzcrine yı -

ğılm.ş olduklarım gördu . Bu ka
salardan bı.r merd ivenden iner 
gıbı aşağ.) a ... 'ın!ek mümkiındu. 

Mis Bagge, tereddut etmeden, 

deııkten ıçeriye girdi ve kasala
rın uzerine çıktıği zaman. bakır 
düğmeyi tekrar çevırerek, hey • 
kel .i.aidesinı eııki yerine getir • 
di. O zaman, bu kaıdımin dışarı-

iKDAM 

Yardımcı Öğretmenler Ankara Radyosu 
DALGA UZUNLUÖU§J 

.A.Q. 19,7' m. 15US ıtcıı. to ıtw. 

.A.P. &1,79 m. HS5 ite& ıe ıı:w. 

lUI m. ıaa ıı:ea. Ut &w. 

Yardımcı öfrebnen B. Il. im· 
zasltc a.ldıiunız btr uıektupta. de

niliyor kl: 

- llq senedir orta mektep ,.ar
dımcı ötretmeniyim. 150 yardımcı 
öfretmentn yeni kadroya. asale
ten ahndti"ınt büyük bir sevinçle 
okudum. Fakat bunun dotru ol -
macbtııu da teessürle yine •u:e
&eıude okudum. Yeni barem. ka
nununa. ı-öre bütün Vekiletlerln 

ücretlileri kadrolarma alırken Ma.~ 
arif Vekiletlnln bizim hakkımız
da bir karar vermemesi dotru 
mudur! 

Kara Denizin Kıymet-
• 

2 Eylül Cumartesi li incisi Olan Ereğli 
Saai 13.30: Program. 

Saat 13.35: Türk Müzlli: (Oku 
yan: :Mefharet Sainak, Çalanlar: Ve
cihe Daryal. Reşat Erer, Ruşen Kam). 
1 - Hüzzam Peşrevi, 2 - l\'lusa. Sü
rene - Bü:1zam tarla (Sen sanki 
bahuuı ıriiliisiin). 3 - Yesari Asım -
Hüzzam prlı:ı (Yine kalbim taşar af
lar}. 4 - K.annn taksimi - Vecihe 
Darya1. 5 - Dede - Karca.gir prkı 

(Girdi rönül &4k 7oluna). S - Şev

lı:I Bey - UfŞak tarln (Esiri JIÜlfünüm 
ey yüzü mahım). '1 - Uşşak saz se
mal~i. 

Konyada 30 Ağustos 
Şenliği 

Saat 14..00: 1-lemleke& saat ayarı, 

ajans ve meteoroloji hah.erleri. 

Saat 14.10: Müzik (Dans müzltl). 

Saal 15.00 - 15.30: Müzik (Şen oda 
müziği - İbrablm Özgür ve Aleşbö
ceklerl). 

Saal 18.30: Proır.ım. 

Konya, (Hususi) - Konyada 

30 Ağustos bayramı büyük me -

rasimle lrutlulanm;ştır. Sabahle

yin askeri kıtalar teftiş edildik -

ten sonra 10 da istikıa.J marşı ile 

törene başlanmıştır. Cümhuri • 

yet meydanında en gen<; bir za
bit tarafından 30 Ağustosun bü
yüklüğli tebarüz ettirilmiş sonra 
resmigeçit yapılmıştır. 

Saat 18.35: lllii2ik (Küçük Orkes
tra, Şef: Necip Afkıo), 1 - ;I. Slra-
11SS - Hayal Size Nq'e Venin - Valıı. 

2 - ,J. Breuer - İtalyan prkuıı. S -
Vllfred K.jaer - Serenad, 4 - Franz 
Doelle ... Parlsin Madlen BOkaiında. 
Ş - Llndemann - Vals Boston. 

Saat 19.18: Tilrlı: müzlil (İncesu 
faslı). 

Saal 20.00: Memleket u.al bin. 
Saat. 20.00: Temsil. 

1 Fotoo raf ''hl il le rı 
Saal 20.,0: Ajans ve meteoroloji 

haberleri. 

Saal 21.00: Türk Müziği: Olı:uyan
lar: M.ü.ı:e77en Senar, Sadi Hoşsea. 
Çalanlar Vecihe Da.ryal, Reşat Erer. 
Kuşen itam. 1 - Hüseyni Petrevl 
(Andon). 2 - Keflk Fersaıı - Hiıaey

ni tarkı (Khnln. meebunı hüsnü a.nı
sm). 3ır- Relik Fersan - Hüseyni 
prlu (Sabah ırünq doi'arken). 4 -
Suphi Ziya • Muhayyer prkı (Titrer 
yüreiim her ne zaman :radıma ıel
sen}. 5 - Sadettin Kaynak - l\lu ... 
bayyer p.rkı (Sürmeyi göz öldürür). 
6 - Zeki Arif - Suzinftk şarkı (Sev
dim seveli}. "l - Kanuni Necmi -
Suzlnik şarkı (Sana candan sözlerim 
var). 8 - Udi Ahmet - XürdiJlhica:ı.

lı:ir ııarkı (Ey nazlı ırüzel). 9 - Refik 
Fersan Kürdlllhicazl<ar prkı (Göz -
Jerin mavi mine). 

Bize f otografınızı gönderiniz 
kim oldugunuı.u söyliyelim 

Saat 21.40: Konu~ma (Dış polltl
lı:a hidlselcri). 

Saat 21.55: Neş'eJi pliılr.Jar ... R. 
Saat 22.00: Haftalık Pogta Kutusu 

(Ecnebi dlllcrde). 
Saal 22.30: lllü:rik (Dans müziği). 
Saat 23.00: llon a.laM haberleri, ıi

raat, esham ve lahvilit, kambiyo • 
nukut borsası (flat). 

Saat 23.20: Müzik (Cazband - Pi.) 
Saat 23.55 - %4.00: Yarınki proır-

n.m. 

Isparta Yeni Sıhhiye 
Müdürü 

BitlU; (Hususi) - Vilayetimiz 

sıhhat ve içtimai muavenet mü • 

dürü ikPn Isparta sıhhiye mü

dürlüğüne atanan doktor Remzi 

Tınaz da terfian 70 lira ma~la 

tayin edildiği yeni memuriyeti. 
ne gitmiştir. 

Erbaada T eft:şler 
Erbaa (Hususi) - Valimiz Bay 

Salfılıattin Üner buraya gelmiş 
Kırkharman köyüne giderek göç
menler ıçin yapılmakta olan in
şaatı mahallinde tetkik ederek 
kasabaya dönmüş ve yarını saat 
tevakkuftan sonra Tokad~ müte
veccihen hareket eylemiştir. 

dan olduğu gibi içeriden de ma
nevra edilebileceğini anladı. 
Yavaş yavaş aşağıya indi. Işı

ğı etrafına çevirdi. Görünüşte 

alelade bir mahzende bulunuyor
du. 
Yalnız şu vazıyet öteki mabre· 

cin de gizli olduğunu göstermeğe 
kafi idi. Mis Bagge bundan hlç 
şüphe etmiyordu. 

Fakat dehlizdeki esrarelJ€iz a
damın, geçen akşam bu gizli yer
den kaçıp gittiğine de şüphe yok
tu. Yalnız bu görünüş meselenin 
ancak bir kısmını aydınlatıyor - , 
du. 

Mis Bagge düşünmege başladı. 
Kireçle badanalanmış duvarlara 

baktı ve birdenbire aklına bir 
şey geldi. Acaba esrarı çözecek 
ana!ltarı bulabilecek miydi? Ni

hayet başka bir k sa yığ;'lının 

arkasında, y 'ne kıreçle badana -
lanmı , küçük bir kapı gözüne 

ilişti. Bu kapıdan hiç şüphesiz 
Miralav Detmar'ın mahzenine 
geçiliyordu. Mis Bagge düşün -
dü: 

NEZİR BALKAN (Keşan) 
Çok atılgan 

dır. Karar la -
rın.da kat'idir. 
Arka<l~lığına 

güvenilir. Bil 
hassa arkadaş 
!arı arasın -
da iyi kalpli
liği ile tanın -
mıştır. Her • ı 

kese yardım 

etmekten ıtevk alır. 

* 
BAL"ÜK ÖZGÖR (Keşan) 

İyi kalpli -
dir. Kendi 

kuvvetine, ze
kasına fazla 
itimadı vartlır. 

kavraylŞ'l faz
ladır. İyi kal'p
lidir. Azinı • 
kardır. Kav • 
rayışı fazla -
dır. Takdiri 
çok ~ever. 

* NUMAN TANDOOMUŞ (Gürün) 

Zeki ve €~ 

nerjik bir tip. 
Karar:a,m -
da süratli ve 
çok k.at'ldir. 
Kolay kolay 
verdiği söz -
den goıiye 

dönmez. İntıi· 
zamı çok se
ver. Dikkat 

hassası ıia kuvvetlidir. B~kası
nın tesiri altın.da kalmayı sev • 
mez. 

- Acaba Rikardonun ekseriya 
komşu evde oturan genç kadını 
görmek için istifade ettiği kapı 
burası mıydı? 

Mis Bagge, mahzende etrat'lı· 

ca tetkikata girişti. Miralayın 

büyük mahzenine girdiği za • 
man, Brandon konağındakine 

benzer birdelik görmedi. Şu hal
de, oraya girmek için şimdi kr .... 
şısında bulunan merdivenden 
istifade edildiğini düşündü. Ko
nağın büyük merdiveninin tam 
mahzenin üzerinde bulunduğu 

anlaşılıyordu. 

Mis Bagge durakladı, tekrar 
düşünceye vardı. Kendisinin gij:, 
rünme>.ni istemediği için, Mira
lay Detmar'ın evine girmeğe hiç 

te n yeti yoktu. Mis Bagge Mi
ra:.ıym evir.ı kanş karış bilıyor

du Miralayın çalışma odasının 

da merdivenin tam keı1.ınna iso.. 

bet ettiğ.ni diışundü. 

Büyiık bir dikkatle önündeki 

taş merdiveni çıktı Başı yukarıda 
tahta bir tablaya değdi. birden
bir<> durdu. Hey~andan kalbini 

Halkı Düşündüren Orta Okulun 
Kapatılması Tehlikesidir 

Ereğli (Hususi) - Memleketin 
ticareti ve iktidas1 bakımdan re
fah ve yükselmesinin Deniz Yol
ları vasıtasile olduğu gözönünde 
tutulursa limanların önemi an
laşılır. 

Karadeniz boğazından Sinoba 
kadar olan kıyılarımızda Ereğli 

gibi tam manasile liman yapma
ğa müsait hiçbir sahilimiz yok
tur. 

Tam manasile bir liman de -
mek, her türlü ağır havalarda ge
milerin emniyet ve selametle 
barınabileceği ve girebileceği yer 
olduğundan bu civarda liman 
yapmak için fenni ve tabii imkan
ları veren bundan başka yer 
yoktur. 

Ereğlide yapılacak liman yal
nız kömür ihtiyacımızı tatmin e
decek bir depo ve tevzi mahalli 
değil, İtalya - Yunanistan • Mı
sır ve Suriye ııibi sark memle -
ketlerine kömür ihraç edecek va
ziyette olabilecrğini unutmama
lıyız. 

Toprak altında yatan kara al
tın dediğ:miz kömür madeni şark 
memleketlerinin bugünkü ve i
lerdeki ihtiyaçlarının ferah fe
rah temın edebileceğinden bura: 
dan gelecek servet iktisadiyah
mız1n yükselmesi ve halkın zen ... 

ginleşmes i ve refaha ulaşma.ım 
temin edecektir. 

Ercğlide Ortaokul derdi: 
İki yıl önce halkın yardımı ile 

ve büyük fedakJlrlıklarla açılan 

ve belediye tarafından hususi şe· 
kilde idare edilen ortaakul bu yıl 
belediyenin maddi darlığı yüzün. 
den kapatılmak tehlikesi karşısın
dadır. 

Her yıl ılkokuldan çıkan ço
cukların orta okulsuz kalına.<ı 

balkı end4eye sev.ketmektedir. 
Her şeyi her yerinde her gün 

birçok mektep açılırken çalışkan 
ve tam kültürcü olan sayın kül
tür bakanımız önmli bir kaza o
lan Ereğlideki bu mektebın ka
patılmasına müsaade etıniyece

ğine eminiz. 
Karadeniz.in incisi Ereğli te· 

rniz, çalışkan, elektriği, suyu ta
manılarunış iyi idare edilen şirin 
bir kazadır. 

N. Erkan 
----oo>----

Bitlis Emniyet Amiri 
Değişti 

Bitlis (Hususi) - Vilayetimiz 
emniyet funiri iken Mardinin Nu

saybin kazası emniyet amirliğine 
naklen tayin edilen Bay Atıf 
Afşin EylCıl iptida=da yeni me
muriyetine gitmek üzere şehri -

mi2den ayrılmıştır. Mumaileyh 
vilayetimizde bulunduğu müd • 
det içinde herkese kendisini sev
dirmiş olmasından Cenup hudu
dumuzun kapısı bulunan yeni 
memuriyet mahallinde de büyük 
muvaffakıyetler elde edeceğini 

umar kendisine uğurlar dileriz. 

Bitliste yeni 
Kaymakamlar 

Bitlis (Husuı;i) - Vilayetimi
zın Hizan kaymakamlığına ata -
nan eski Ceyhan ilçebayı Nuret· 
tin Özbeğe ile Vilayetimiz Mutki 
kaymakamlığına tayin edilen E
zine kaymakamı sabıkı Tevfik 
Aktun vazifelerine Ağustosun 

25 incı günün baslamışlardır. Çok 
enerji sarfına ve büyük çalışma
lara ve yeni yeni imar edilmeğe 
başlıyan bu kazalarda kendileri
ne başarı dileriz. 

Zonguldakta 26 Ağustos Bayram• 1 

Ebedi ~ef'in Zonguldağa şeref veNtikleri gunun hatırası bü) . 
merasimle kutlul.anmıştı. Resmimiz o güne ait intıbaı gösteriyor. 

tuttu. Çün.kü yukarı taraftan ko
nuşulduğunu ve miralay Detma
rın sesini işitmişti. 

Miralaya cevap veren sesi de 
tanıyordu. Fakat acaba kimin se
siydi? O kadar heyecan içinde 
idi ki, bulunduğu yerden düş - . 
memek için tutundu. Sonra he -
yecanına bakim olınağa çalıştı. 

Yukarıda konuşmalar devanı 

ediyordu. Mis Bagge dinlemeğe 
çalıştı. İki kişi şimdi vesikalar -
dan. konturatlardan bahsediyor
lardı . Bir aralık Löprens'in ismi 
de geçti. Miralay biraz heyecan
lı, fakat öteki de gayet sükunet
le konuşuyordu. 

M;s Bagge sesini tanıdığı bu a
damın kim olduğunu düşünme
ğe çalışıyordu. 

Kadın arada bir ikı 13.f, yahut 

bir cümle kapıyor, fakat muha • 

verenın asıl me-vzuunu bir türlü 

kavrıyamıyordu. Nihayet bu ~ 

rüşme biraz daha anlaşılır hale 
geldi ve Mis Bagge hakikaten ne
ler konuşulduğunu o zaman an
ladı. Öyle mühim bir sır öğren -

mişti ki, bir adamın hayatı ve • 
yahut mematı ınevzubabis idi. 

Şimdi Mis B agge kendil;i!H! 
çok hiiki:ıııdi. Yavaş yavaş mer • 
diveni indi. Miralay Detmar'ın 
ve Rikardonun mahzenini geçti. 
Tekrar üstüste yığılmış kasala -
rın üstüne çıktı. Heykel kaide • 
sinin düğmesini çevirmeden ev
vel, dehlizde kimse olup olma • 
dığını anlamak için di.kkatJe ku
lak verdi. Hiç bir ses duymayın -
ca, kaideyi oynattı ve delikten 
dehlize çıktı, kaideyi yerine ge
.tirdi. Salona geçt, oradan da av
luya çıktı. 

Polis memuru, kadının tekrar 
meydana çıkt•ğını görünce, ken
disini manalı bir tarzda selamla
dı. O za.man içeriye girmek ıçin 
kadına müsaade ettiğine hiç te 
iyi etmediğinı anlamıştı. Onun 

için bu hadiseyi kimseye haber 

vermemek daha muva!ık ol~a
ğını düşündu. 
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BU KİMDİR? 

Mis Bagge büyük caddeye çık-

Z - EYL'ÔL 1939 

A N KETiMiZ 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? 

Sabahaddin (Suadiye): 

- Kadının en güzel yaşı 20 • 
25 tir. Bu yaştaki kadın en Jiitil 
çağlarını yaşamaktadır. 

Nııriye (Edirne): 
- Kadının güzellik yaşı var 

mıdır? Gönül koc:.ına.dıkça ka
dın güzeldir. 

Ruhi (İst>.'lbut : 

- 30 - 35 yaşındaki kadın te
'.kAmüJ noktasındadır. Sokakta 
gezerken kadınlara bakınız. 
Gençler serçe gibi koşarlar. Or
ta yaşlılar yani 2~0 yaşındakı
ler garip garip bakarlar. Fakat 
30-..35 yaşındaki kadın her şeyde 
hakim oldll,itunıı isbaıt ediyorı
mıış gibi hfıkım nazarlar saçar. 
lar. 

Siz de ,bakarsanız aynlni görür 
sün üz. 

Solucan 
Karın ağrısını yapanlardan birisi 

de soıa.candır. Bilha!IB& hazı11191zlık 

la yaparlar. 
B11111ar daha fazla. ubzelerden ce

çu. Tozlu topraklı yerlerde oynıyan, 
topraklarla alnın bula~tıranJarda o
lur. 

Solucan çabuk ürer. 

Çiğ ve ylkan:mamı.ş yemek yeme
melicllr. 

Tedavisi için dok.tora ınuncaat ~
dip I~ almalıdır. 

Bilh.as:sa aizı sulanan. salyası a
kan, karııı airıyan, burnu fazla kaşı .. 
na.ularda bu ha talık varc:lır. 

Edirnede 30 Ağustos 
Bayramı 

Edirne, (Hususi) - Memleketi 
mızin her yerınde olduğu gibi 
Eclirneınizde de Zafer bayramı 

neşe ~e sürur içınde tes'ıt edil 
di. 
Sabahleyın dokuz buçukuı bü

tün okullar talebesı, sporcular, 
esnaf cemiyetleri ve kesif bit 
halk taba.kası Yanık kışa meyda 
nında toplandı . 

Törene istikla: marşı ile bll§ -
landı ve bir subay tarafından 30 
Ağustos Başkumandanlık muha
rebesi ve bunun ardı >ıra günün 
ululuğu hakında bir söylev veril 
di. Bundan sonra sarayiçi şehit
liği ile ATATÜRK anıdına ordu 
umumi müfettişlik, Vılayet, Halk 
Partisi, Halkevi, Belediye, okut" 
!ar ve diğer teşekküller namına 
çelenkler kondu. Gece asker ve 
halk tarafından fener alayları ve 
şenliklerı yapılmıştır 

Muratlıda 30 Ağustos 
Bayramı 

Muratlı (Hususi) Asker, 

mektepliler, ııpor'teşkılatı ve ka
l.abalık Jıat'kın huzurıle zafer ve 
tayyare bayramı parlak bir şe -
kilde tesit edildi. Zaferin büyük
lüğiıne dair hatip'.erin sözleri 
halkı heyttana ge irdi Gece bü 

yuk bir fener alayı tertip edildi. 

mak için Pastör pasajının kii§e • 
sini dönerken, Derek Rikardo o
tomobilini konagırun garajına 

sokuyordu. 
Rikardo bundan sonra bara 

gırdi. İçerisi her zamankinden 
daha kalabalıktı. Yeni mü~teri • 
nin gelişi masalarda oturanlar 
üzerinde bır hareket husule ge-
tirdi. I 

İstırahat halınde bulunan po
lıs memuru Duke kemali ihtiram 
la beri çekildi, bar sahibi de Ri
kardo'nun emrettiğı içkiyi mü

saraatle kadehine doldurdu. 

Orlalıgı bır sukıinet kapladı. 

Çünkü Rıkardo'nun vaziyetin • 

den, ıkincı c nayetten haberdar 

olmadığı anlaşılıyordu. Herkes 
şimdi bu haberi alınca, Rikardo
nun üzer de ne tesir bAs 1 ede
ceğ ni meTak ed yortlu. 

Derck şaı:' ıı ını arkaya egdi, 

viskı.- kadehrnı yarıya kadar yıır 

varladı. Sollia ;ıyaga kalktı. 

Hayran gözlerle etrafına bakın.. 
clı: 

(Arkası ı·ar) 



Avrupada Harp Başladı Alman Tayyareleri Varşovayı 
Üç Dela Bombardıman Etti Hitler Musoliniye Yardım istemediğini Bildirdi 

(Bq tarafı 1 ınci sayfada) 
aameyl a •nh ......... llikimdar, 
'ftllqete müteallik dlier bir takuD 
'Myannameler ülaa a.uı==...-. Ba 
'Myannameler, ba akpm resmi eerl· ' 
dede lnUtar edeoek ve ~ 
her tarafında davarlara t.llk olana
eaktır. 

Bu rece kralm mealla1 lla•unn ye. 
al bir içtima akdetmesi beklenilmek
tedir. 
ÇEMBERLAİN'İN BEYANATI 

Londra 1 (A.A.) - Avam Ka
marası, bugun fevkalade bir top
lan ı yapmış ve Başvekıl B. Çem 
ber aın kı6a bir nutuk .söyleınif
tır. 

İngıl.iz Başvekıli, sö:tl.erine şu 
cumle ıle başlamıştır: 
Başlamakta olan harbın mesu 

lıyetı, bir tek adama, ihtira çin 
dünyayı sefalete boğan Alınan 

şansölie'sine ıracidir. 

Başvekıl, bundan sonra, 18 den 
41 e kadar bütün erkekler·n se
f erber edıleceğini ibildirmi§ ve 
bıl..ahare demiştir ki: 

Dünktl görüşme esnasında, B. 
Von Ribbentrop, Alman teklif
lerıni Polonya Btlyük Elçisıne bil 
c:Unnekten ve B. Henderson'a bıı 
tekliflerin kopyesmi vermekten 
imtına etmittir. İngiliz hükfunetıi, 
bu teklıflere aneak radyo ile ıt
t."Jıi. ki!Sbetmiştir. B. Henderson 
o zaman, eğer her türlü tecavüz 
hareketinin nihayete ermesini 
ve Polonyadaki Alman lr.ıtaları
nm aeri çeJulmesini earanti eden 
tatmin efleyici teminat veriln\ez 
se, lngıb hnklımetinın tereddiltı
süz taahhütlerini yenne getire -
ceginden, Berlin'i haberdar ey
lemişt r. 

B. Çemberlain, sözlerini şöyle 
bitinnıştır: 

Şurasını temin eder. m ki, İn -
gilrere, vıcdani müsterih olarak, 
dominyonların yardımı ve bütün 
diınya ekserıyetinin minevi mü
zaheretı ile, sonuna kadar mü
cadeleye devam edecektir. 

FRANSADA UMUMİ 
SEFERBERLİK 

Paria, 1 (AA.) - Nuırlar mee
Usl Daladye tarafından tevdi edil -
niı. olan qaiıdakl kararnameleri 
..... -...ur: 

1 - Biitibı Franaaa arulal ile Ce -
U7lnle, Franaaı müstemlekelerln -
den..,........._ ..... .._..._ 
Jlk y ...... _ - ... ........._, 

Selerberlltln ilk rtbıü, Z Eylildür. 
z - 89 Fraum depar1manmda, 

Belferd analalnde w Cea.yll'la ti9 
depertmaamda örft lüreyl tesis .. 
den kararname, 

3 - A7UI ve ..... -.& meel'd ı?WI 
JVuı ~la lotlmaa dave& eden karar· 
Deme. Mee'lılhr ..U 11 ııle .._... -
oaktır. 

iNGİLTEREDE BtiYOK 
ŞEHiRLER BOŞALIYOR 

Londra, 1 (AA.) - Ba •INlll aal 
toknman itibaren oocaldann Lorulra 
•ar1c1ne aevldae 'batlanmıştır. Mek -
te ler beıpltıllllaldadır. Çocuklar 7•t-
811t maMellf nraHa ls&asyonUJMlaa 
trenlere blndlrflmektectlr. Trenlerdea 
ba ka tramvaylari omnlbıisler de oo
euklan ta.'}ımaktadır. Bil nakil va
atalarını mutad se1 riseferden takar· 
•ıık zarureti hasıl olmuştur. Esasen 
oocıukların tahliyesi işi bittikten son
ra saat aekb ile on yedi arasında 

trenlerin mutad lle1TÜ9eleri M rün 
bdar son dereceıle mıtılacallur. 
K YI re lfleyen otobüs servisleri de 
•>'l"ekl"'tlrUeeektlr. Lonclra eyale -
llrıln Z.000 mektebinde okuyan tak· 
lbten ılirt 7U. bin çoeufan fe)ıir ha-

::---~ tekaırir etlalPlr. 
rlle ~ 111 llilll ebneJlale
nr cihet.!: tebri terkedecektlr. Dl -
lerin 90CDk.::.lr tehlrlerdekl :meklep
avnderllet!fCA .: emnınuı yerlere 
oln boş k...... • ... ilk ...__ 
•tr. Slhhlı-e nesa=-:,:1--- • 
ae blndırllmeaı için ııoe ..:::U- tre
tlhap etmiştir. Yon in· 

Ü~ n;ıll7on kiti İD&illereıala kala 
italik DllllmDertm terlreı.e~ • 

Bir ~ hastalar ea b11tand • 
~tanelerdea batka Jlellere .:lan 
.ııeceklerü' . ..._ ..... ~·a1ar 1:.: 
rt~ olmak uzere sıhhlJ'e eltll'lert ... 
aua hlulete .tırıımawut&ır. ı... . 
Jada .......... .aaklı.e ...... 
... lanmqtır. 

FRANSIZ NAZWA& MBCIJ8I 
TOPLANDI 

Parla, 1 (A.A.) - Nasırlar meclisi 
lıu •balı su& 10,45 Mı müakerer• ............ 

BUZVELT'İN NOTASI 
Vatlnnoa, 1 (AA.) - Buvelt. 

•at Ut da Praaaa, fncu&ere, jta17a. 
A.lınaQa - ..._,Qa Wr iellrllf 
tekerek 9lyQ alaaltnla bombardunaa edil._...... tanl7e e&mJtUr. Bm. 
ftlt. derlaal Wr --. 't'Ullmemal ... 
• ne. 

llerllD, ı (A.4.) - ...... Ol • 
rlaı'lalaan...._.._ •=+• • 

.. bir ............. bqtiadem itlba- ' na Alman olau eca;aebl olsun bütün 
tanarelerln Alman hakimiyeti altm· 
tald erad tiserlade acmalan miiaa-( 
acleslnl Ura etmekledlr. Yalnu or -
•unun ve bükimetln tayyareleri 
mıistesnadır. Ba memnul7et llU&fuaa 
bareke& eden tayyareler düıtuüleeek
Ur. 

İSVİÇRE SEFERBERLİK 
İLAN ET'l't 

Beria, ı (AA.) - Federal meclisi, 
z Eyliilden itibaren amumi seferber
lik yapelmaanı karar al~ alımt&Jr. 

BELÇİKA SEFERBER 
llrlbel, 1 (AA.) - D1111 ak..

ak4ec1Dea kabine lçtlmaından son -
ra netredllen blr leblltde bUhassa fÖY· 
..... Qmekledlr: 

Selerberlliba cC» •tbuuıa reçil -
IMldne karar verllmlftlr. 

ROMA.DA HAZIRLIK 

llema, ı (&Mbo) - Bu&iiD aaa& 11 
da RemMla Muollal oniinde top -
laııan Jlalyanlar büyük te:zaburai 
yapmışlar, il.arp .,...kılan aoylemlş -
lercllr. 
M...ılal Od koleNU- derhal 

seferber bale reUrllmeslnl emret -
-'f&lr. 

BOMAIN TEMASLAIU 

Parla, 1 (AA.) - Bonnet. itaıya 
9eflrl GaartrUa"J'ı kabul etmlftlr. 
Mamallqb, 8eftre fta ltaıya 116"· 
metl tarafınclaa yapalan tevasııiü tek· 
Uflae Fnma llikilaeUDJa cevabını 

tevdi ebnlfür. 
l'BANSIZ PAB.LAIDNTOSU 

...... 1 (AA.) - Parıa-te ,.. 
na ...a :u • tepla•IM9ktlr. 

DALADYE GAMELİN :iLI!: 
oöatiıTti 

Pula. 1 (A.A.) - ·-- _._ 
9lalD ........... ......... J>alabe, ....._e N .......... Oeaenl Game-
111111 .............. . 

BONE POLONYA SEriaiNt 
KABUL B'lTi 

....... 1 (AA.) - ......... aaıan 
Boaaet, ba 8Üall hlOll7a .ıtri La
kaslevlc Ue ban ve mebasıuı meclis
lerinin haricl7e encilmenlerlnln reis
leri HeD17 Berenrer ve MlsUer'I, i
talya sefiri Guaraglla, Amerika se
firi Ballll.t ve İnrUlere sefiri Phlpps'I 
kabul etmlttlr. 

Lonclra, 1 (1lac170) - Londra ba 
ıreee kapkaranlıktır. Liinmsaz hi(ı 

bir itik )'IUllDUDaktacl. Yaln)•uı 

unıri olan lflklar da siyahla örtiil -
müştür. Şehir ini ldr tayyare hucu -
muna k&l'fl bütün tedbirleri almıttır. 

BOLANDADA UMUMİ 
SDE•mı.ts 

Londra, 1 (Jta4bo) Dolanda bqiba 
....... aeferberllk ilin eClalplr. 

......... 1 (A.A.) Anm ._,._ 
m, miUteftqa, .fnctıterenln müda • 

fauı, nizam ve aaayltln ldamesl ve 

... llaacl bir llarbln -·-- ....... 
ppelwuıa 1oJa9 500 miqen iastUa U
nllk Wr knıdl7' kabul etmtplr. 

......... 1 (A.A.) - ............ le
h komlleal bürün 6fledea sonra bir 

----- .... enll ilet pa'l'ttıdlm 
blik6mele tam müuberetlnl &emin 
eylemlt&lr. 

İTALYAN MECLISiNIN · 
KARARI 

Roma 1 (A.A) 
lanan n zırlar m nın çtı -
maı nihayetinde neşredılen bir 
teb ığıde şoyle d nm edır: 

Konsey, şımdiy k dar alınan 
ve tamam.ıle iht ·~atı mahiyeti 
haız bu unup bundan 
aynı m hıyeti muh e<:ek 
olan askerı ted:bırlerı tan aınıy
le tasv.b ctmışür. 

Konsey, m Rete şu cıhe bil -
dırir-kı, ita ya, herhang bır as
keri hareket teşebbüsünde bu -
lunmıyacaktır. 

RADYO DİMLBllBK l'ASAI[ 
EDiLDi 

Berlln, 1 (A.A.) - Mllh Mudafaa ı 

Komlleal, ecnebi radyo netrlyailDID 
.watyeUarlarün rantaialn dlale -
_.. )'UÜ e&mlıUr. llilihnda ... -
reket edenler aiır hapla onasına mah
küm olaeaklardır. 

Ecnebi radyo poııtalarındaa aldak
lul lıııaMrlerl lşae edenls aill' bapla 

cı • -· ....._ •• ftlllm allvalıle 
idam olanacaklardır. 
AV A.11 llAMABASI 'IOPLANIYO& 

ı..tra, l (A,4'.) - A ..... "-
na, 7anD aü&Jı aaa& 11 de yeni bir 
toPlull ..... ,.l'IHk .... 

FD DIDl.ILTB BD'BamllLÖt 
... , t ••• l (A.6.} - Buda iki _., .... .._~.T

da Ut ....., Nınlaeübr. 
avzva.n: CEVAP 

v .......... , (A.A.) - l'ranus fa-..... _ ... ' ........ ..... , ............ 
otimbar &11ff91t'ba ......._ meuJI· 
na eevabea, &lllk teldrlerl ve lhtl bal 
ID bom.....__ ....... 'rl-&al MI· ........... ,..., ....... 
Jaaklanıu ....,.. ............... 

Parla, 1 (AA.) - KoatbaW JU1717 
...... ......,ar..., ...... .. ... , . ........... r7" 
mllll JstlldUI, ·- 'rlUI .............. . ., ........................ ... 

lercl fatisln teeariaibae ımakavemet 
loln ön saf&a yer almakla unıalmu 
aıdmlerlnl bUdfnDlttir. 

KANADA.DA SEFUBEllLİlt 
Ottan, 1 (A.A.) - Buctin burada 

laarp tedbirleri kaaana merlyet mev
llilne sokalm1111har. 

Dlier &aral&an Mackende Kinr bir 
teblil ~rederek, bu sabah &oplanaa 
kabinenin parlamen&oyu toplamaya 
ve İn&il&ere bir harbe rlrdiil takdir
de Kanadanm inclltere yanuıda yer 
almasa için parlamen&odan müsaade 
istemeie ittifakla karar vermiş olda
iana bUdlrmlt&lr 
BİBBEN:l'ROP JIENDEllSONLA 

GÖlltiŞTÖ 
Londra, 1 (A.A.) - Prem Afıloela

tlon'un blldlrcllilne rore, İnJlltere 
büyük eloisl ba ak.fam Von Ribben • 
\rop tarafındaa kabul eclllmlştlr. 

PORTEK.İZDE SEP'EllBERLİI 
Llsbon, 1 (AA.) - 1915 ve 1931 

sınıflarının JbH,yatlan aflih al&ına a
luıautbr. 

~------------------------------1 

1 GONON TENKiTLERi l j 
Hayırlı Olsun ! l 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

- Bayırlı olda! Cevabını ver-
JDİf. 

Avlardanberi kork~ bir s-. 
le: ~yım mı?.> diy~ homur
danan harp işte nihayet çıktL Bi 
sim de aklımıza anlatbğımn ev· 
vel uman fıkr•ı aeldl: Hayırlı 
olsun! DiyOl'UL Bu sözümüze biç 
pşmayın cböyle feyin hayırluı 
olm mu?• demeyin: 

Bau mmi .. tla • alurmat 
ha:rırbsı! .. 

sELAMt izZET sma 

fRANCf 

Polenya 

(Bat tarafı ı Jnci 587fada) 
ALMANLAN BAVA FİLOSU 

BOMBABDDIANI 
Parla. ı (AA.) - mr Pol..,.a 

meaabamclaD firealldlilne rire. Al • 
man ban tıı.lan ba •balt saat 9.st 
daVU'f9.aFI .............. e&ail· 
lerdlr. 

ALMANLAR 4 KOLDAN 

Türkiye - lngil- p.:~ı:z-'!::- ma-

D 1 lmeata lire. Alama ID&'alan 11111 sa-tere ost ug"' U balı dirt m•tıem la&tıuuneUen Pe • 
lmyaya &aarrau bqlallllflardır. 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) Polam7aam tlm&Unde fU'ki Priiaya 

leket.ıerımizın bu endışeli anlar- laadadaadakl taarrm Malava Dzial-
dovno ve Cbealoe istikametinde ya

da dostluk r.abıtalar..ıle biribirle-
pdmak&adır. 

r ne kavi) en bağlı olduklarını Polonyanm cenubunda Alman ta-

gonnekten derın mahzuzıJ et his- arnuuın111 beclell SDeııya badlldu -
dakl kemir havsua n bllbaaa Ose-

settigimı temın ıle bahtiyarım.-. tonda havusulır. 

Reisıcumhur Ioonü, Kral Haz- Gclynia limanı abu sabah Alman 
tayyareleri tarafından bombardıman 

retll€rinin dostane mesajlanndan 
edllmlşılr. 

çok mutehassıs olduklarını ve bil İLK ÇARPIŞMALAR 

ınukabele harareili selıimlarının Vaqova. ı (AA.) - Leh - AlmaD 
.... Wlt - 8IDnk lladatlannda ,.ea1 

Kral Hazretlerıne ibliğuu ~ bü bUbeler eereyan e&mlttlr. 
tün dunya içın iztıraplı olan f'l LeJa • ttlevü b .. udunda kollana-

zamanlarda Türkıye ve İJıei tere da ramab llaoh ı..abeniler ...._ 
lN lıilUlk •lr srap llaea'da I* Pe-

nm biribirlenne dostluk rabıta· lon7• v.ıae taam. ve w.ıo11 .... 
larıyla kuvvetle ballı olmal:ar111° tuu tahrip etmJtUr. 

Leb - Alman blldudanda evveDd 
dan kendilermıa ele ç.ok memnun l'ece mt 11 le bir Alman det1b• 
olduklannın iliveten arzını Bü- Poloaya ... ut maluılnlarllla taarru 

yuk Elçıden rıca etmişlerdır. ederek ••tneU ** Uetl ..-. • 
&ar. llabalnlarm ımakabele etmesi ti-

----OO serine Almanlar ren ~kUmltlercllr. 
Don Oç Yangın oldu eu•udan dller mıntakalannda Po-

lonya arublDe el .._balan ve fl
Dün şehrımızın muhtelıf semt- tekler ~. 

ler nde 4 yangın olmu tur: Da•tal&"ılen blldlrUdlibıe rore ka-
dınlar ve ı:ocuklar tebrl tabliye ede-

1 - l~tinyede Fuat Paşa ) o - rek şarki Prusyaya rHmektecllrler. 

kuşunda be.kçı Ali kızı Safiyeniıı FÖRSTER'İN DANTZIG \ 
yattığı odanın yanında bırakılan AHALİSİNE BEYANNAMESi 
bir mangaldan sı.çrı) an kıvılcım- Dan&zl«. ı (AA.) - Förııter, Dan&-

dr ahalisine hitaben ataiıdakl be -
lann tesırıle mezkur köşk e yan- pnnameı-I neşTetmltür: 
gın çıkmış ve oda kamilen yan- Dantatrln erkekleri, kacl•lan, H 

dıktan sonra ateş söndürülmüş- ııenedenberl ana etmekle oldlllimıua 
· ' saat reldl. Bqibulea Wbarea Dua& -tur. 

sis. biyiik Almaaıanm h1Mlatlan 1-
2 - Fenerde İzzet kaptana a- tılDe ..,......... .............. ltld ar • 

ıt Ton motoru de, oksijen tüpü tarauıt&ır. iık •fa olarak ramala haç-

yuz.. ünden mazotun ateş almasile h bayrak AlmaD bayraiı Duablcln 
umumi blaalan tbertn4e dalplan -

tutuşmuşsa da itfaiye tarafından mata -......-. Bllsindell ııu.ra 
söndürülmuştür. eski Polonya blnalan iberlnde ve ber 

3 - Ayvansaray caddesinde tarafta dalplaaaoDtu'. 
Eski beledl7e lalnamua ve IBllkacl-

oks "Jen asıd fabrikasının banyo deıı Sain&e Marle kDlaealnln llalele-

odasındaki elektrı kkablolannm rlndeltl ~••r balla aaUat cabJ'er. 
Bize, Versar dlkta&mdan kartalmak 

kontak yapması yüzünden yan - lm"nett ve .._ ... .., ._....,._.. .... 

gın çıkmışsa da söndürülmüştür. J'tUarere teı · Hr Melim. 

Almanyadaki Talebele- :...:=.-::.::::::: .;:: 
fİ:ftİZ Geldi Uyana. DantslsWer, ba fevkalide u

._ ......_... ......_ elele veımmn 

Almanyada bulu.naıı talebelerı- w.,.a A'm ~·- 6- elhttm 
mizden mühim bir kısmı dün sa- pleDI nr•ir=- l'lbrerbalu n-
bahki Avrupa konvansiyonel tre- de&lllek la&b"ons. 

::.ı-...ı:. Tren Yaşaam llalU olla .. Dultslc. 
nile pbrımize dönm~ • ..;.. YafUID bbtik vataauaıs ~-
şehrimize 5 saatlik bır rötarla ,.. y ......... ,........ Afelt .._ 

gelmiftir. Bıı talebeler hükumeti- ...,....._ 

mizinin gönderditi paranın ta1e- ECNEld GAZBT.Ch .at'N 
beye dövız olarak verilememesı TOPLANTISI 
yüzünden malt müzayaka içinde -..... ı (A.A.) - Bllh la .....,_ 

kalmı§lardır. lll&u .._ ~ .... ..._. -
Son günler zarfında Almanya al •....ı ta1Mlarlle ...........-. 

ile her türlü münakalAt kesilmif a.eM • 11117• •°ER mfllerl. J11'0 • ............. .....,.....aaaa ... 
oJdulunda talebelerimiz Tuna da 1 111 »• ..... ,. 'ıll • 
7olile llacaristana kadar gehnJt.. BEBLINDB MBKTEPLD 
ler ve oradan Seliniie inmişi• KAPA'ftLDJ 
tlir ...... ~ yama Y-.. ...-.. 1 <A.A.> _ Petr.s.r. _. -ndan Od talebe bfi1emiz ......... .....,. ......... ..... 
c1l1ha plecekür ...... .......... .......... .... .... 

ve Almanya hudutlarını ıösterea harita 

if'an a111re kadar ..nıep1er1a ka.-- ı 
tllmuını emretmlt olıluiunu ilin e&-
meldeıllrter. 

POLONYA BAŞKUMANDANLIGl- ı 
N1N TEllLIGi 

Val'lfeY&, 1 (AA.) - Onla Bq -
t--ataalıtı GeDel ltarmayUUD bir 
namaralı tebllil: 

1 Eylül 1939 sabahı ıtafakla bera -
1tel' belr ... metik bava ve kara kuv
veilerl hucuma Ue, Almanlar. eVYel
ce ilim harp yapmadan, arar.lmlze 
airmltlerdlr. 

Sabala erken 1apılan Alman hava 
faaliyeti şudur: Alman tayyare kuY
vetıerl. Pnlonya arulalnln mahtellf 

noktalarına muhlellf böeumlar yap
mıştır. Alman tayyarecileri, Aarus -
&ov, Novydvok, Ostrov - Mano. Tne

binia, Gdynla. jablo, Tomasaov - Ma
•vieekl ve Katoviee mevkilerini 
bombardmaan etmltlerdlr. Alınan ba· 

va ka\'Vetlerinbı bombardıman et -
t.li 1Cblrlerde, .avU halk arasında o

lenler ,.e yarahlar vardır. Kutııa cl
vannda aiYil balkı tabliye eden itil' 

ere., ~- a&ettne ta.._.. ve 
.......................... GftNIM"da 

b&ollk kWaam. lllalapedluk'da Or
todella ldlı..t Mıuo lmaftar. De -
ram elen ~ hakkında 
raporlar plmelde berdevamdır. 

D&Dbls mmtalr ... da, GQnla'n 
tlddeUI bir tanare blcam• yapd -
llllfbr. 

Bacüıaki tlftl'llllm&larda 18 Almaa 

tananııl diliriüatiftilr. ~· -
Jilar iki tayyare kaybetmltttr. 

Karadak lbarekit: 
Bava hticamlan ile ayal sam.anda, 

Alman kıt"alarlDID harekatı da bat
lallllf ve ba kıt'alar hudut mınta -
kasının 1* tok n91ltaıımdan Poı..n 
araüslne rlrmlştlr. Hudut mıntaka
sındakl çarpqmalar devam etmek -
tedlr. En şiddetli çarpı malar, SUez-
yadachr. 

Rarekitnaa emaıanda, tfmdlye 
kadar &opça ateşi ile bir cliilmaD sarb
b trenlai tahrip eWk. Bir kaç tank 
lıal'eke& etmes bir bale k•lllclu. Bir 
çok harekat noktasında esirler aldık. 

Daaa.i&''d"" Veaterpla&te'ye yapılaa 
le Alman htieama s-t »lakürtül -....... 

Öileden evnl, Slovak arulsln • 
dell relen Alman tayyareler, le de -
fa Lvev şehrW .._..,._.. et -
mittir. Buar y.._. 

ALMAN KABARGAlllNIN 
TEBı.tei 

Berlm, 1 (A.A.) - Umumi ka
rargahın ki numaralı teblıjı: 

S:tlezya, Pomeranya ve prkl 
Prusyada yapılan askeri harekit 
es da, ilk gunün bütün he -
defler ne varılıruftır. 
Dağ ardan ılerJ.i1'en cenup kı -

talan, Neunıarltt.&ıdıa hattına 

vannı r. Macılırisah -0.Vau'un 
cenubunda Ot.o pçilmiftir. 

Endüs mıntakasımn ce • 
nu:bunda kuvvet1'eriıniz, müfre -
zeler halinde Katovıce hizasına 

aelmiftir. 3ılezyacla hareket edm 
kıtalarınuz, TscheMoc:hau 11tibr 
met11Mle ve bu ,ehrin ,.,...,n • 
de ilerlemektedir. lCarridıar'da ll:a 
talarımız, Brahe'ye yaJrJıepak • 
tadır ve Nalrel cLvannda Nelze';r• 
gelmiftir. Qraudem'bı yamntla 
ÇU1JlfllUl devam etmektedir. far' 
1d Prusyada bareW tıdm IDtala
nmız, Polo1Jı1'& arazi•tıw.n oJdulııga 
il nk • de .., eflBettıedir. 
Alınan ı.ınarellri, lllCilmle 

Babnel, Putzıg, Graudenz, Po -
zen, Plock, Lodz, Tomaszon, Ra
dom, Buda, Kaitovıtz, Krakau, 
Lemberg, Brest ve Terespol'da 
tan are meydan ve karargahla -
nnı bombardıman e m ve as -
kerı mües en tahrup eyle -
mış ır. 

Ha pgemı 
mesı e ma u b r tarzda yar ım 
etm tır. 

Bır ok tan are kuvvetlerının 
merkezi ve garbı Almanyada bu-
1 unmasına rağmen, Alman tay) a 
relerı, Polonya havzasına bakım 
dır. 

Ahnan denız kuvvet erı >1r 
kısmı. Ba tık denızını emnı) et 
altı a almak çın Dantzıg korfe
zı onunde vazıvet almışt r 

.Neufahrvasser'de demırli bu
lunan 3chlesvıg - Hol'steın mek
tep gemıaı Polonyalıların ifgali 
altında bplunan V esierp tte'yi 
bombardıman etllllftır . 
Gdynıa imanı da tayyareJ.er 

tarafından bombardıman edillllİf 

ür. 
ALllANLA&IN TAAallUztJ 

v ........ 1 (AA.) - ....... 
•adada da 4lallll elmak iaen, M -
tiiD AlllllUI - .............. ---
eemai batl•m..W. 

Saat l,41 .. taJyareler, v--. -
la&lıe ile Paek'ı ltemla&rdamaa et • 
mltlenllr. 

Radyo, Almanlann Cbuıov, Lemo 
Te Estocbova lattkameUnde taaml
a retmlt oldukhruu ıelt&d etmekte
dir. 

Alman tayyareleri, GdJ'ala iiled· 
ne uç bomba atmıılardır. 

BOMBARDIMAN 

Varşon, 1 (A.A.) - Alman tay
yarelerinin va~'n itehri defa 
PPDUll elduklan bombardıman saat 
9.40 da sena ermlttlr. IDolılr hid.lıle 
olmamıfbr. DirdÜDci llo .......... 

aaa& 11 - ,... ........... 
DA VA llt)cUMUl'ftJN TESilll 

Vaqon, l (AA.) - V .... va I· 
serine yapalan ban aklDIDm, hava 
müdafaa &etkilik ve ava tenan
lerlıadell milrekk$ lılr m. tenıfal· 
...~nd)'e ......... 

-*Wlr. 
'!'anan dili ioplan V ..... VQa il 

ku.metreJ9l • mf"eııle ...._ Yoak 
de bir~ ............ ...,.,. ..... .... ............... . 

Dllw ...... lilıl11t1*t v.....-
vaclan~ ................ .... 
lerl ..... ,,....... 

Baft .... ..- bqa alarm an • 
ha 'rt .......... lllkime& 
-"eslDla N'r•khn wmal vasi -
,. .............. , .. ehMkhılfrler. 

Mukell petlelwle .. ,. ....... 

•rvtsıerlala • rSan ...,.,_ .a-
k ...................... ....... 
IBllıPr .... •Ad 7 .. • ........ .,._ ... 

' ıhıtm. l (119ıir9) - Al ... 
- _... a.arı .-......... 
ftllellltırmı ••••· _...,.._ ... nn1 
.. ..... 

9 

.. atı I 1&17 
~ .......... 
..... ı (...,., - • hn-S.- .... 

, ... tDPdllM ........... 
- ıtrr P' .., ,...._ Yaqoya ....... .._.. .................... . 
...... .... tteıllder. 

camdA . . . .. A8UJKA 
mtı.Dt 

-. 1 ( ..... ) - A-.. .__ 
- JA):Wenm CNraTa Meeemı alt-
brb ........ , 

IWVELKt GOD:O 
Jdı.llW »dN •u.ı.t ... , .. , .. 

1 2 3 4 5 

BOLDAN S&OA: 

1-idare-sa. ...... 
Z - Clienlllkte Qn bir tUe • ........ 
1 - AlıWbk - ııııa... ,_ .. _ <•> ..... ...,. 

- (1) rellne ~ -
oe. 

ı - ilan - Blrlncıl ...... 
1 - Cemae& IDlaaU bal. 
'l - Blriacl • YaJllll& 
1 - ~ - G4bel ,. ... 

·-~ tatnt.. 
it - Dtlnn - 'V~ ..... -

TUKAalDAN Af.&GI: 

ı-ianme+beL 
1-BlrmllV-Jllrlleft 
1-Ap&albk-Ua&. 
t - ......... (O) Seline blo'rl 

A*el' - Aayada bir 
1 - ilave etmek - Eni. 
8 - Glbel bir o1oek • ~ 
'l - Bir w - Mtnkw -

ı - Nida - Voball ..- -
• - lllaaeWrme - )[andırma. 

11 - Vieat SQa • Zaman • 
UdaCi- ,_ .... .. • 

1358 HtCRl 
Recep .... 

S E Z: 

Vaatl 

Gtlnet aaustos 5 25 
Otıe 
J2 14 

2 Wacl 
15 54 
A .... 
18 41 
Yatsı 

20 17 Cumlfllsi lmaak 
3 3D 

Dünkü Hava 



MYl'A-1 

Yalnız bir tüp kullan
dıktan sonra ayna

ya bakınız 

RADYOLiN 
in 

Mükemmeliyeti hakkında en 
son ve doğru sözü size 

o söyliyecektir. 
Bembeyaz pırıl pırıl parlıyan diş
ler, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli 
diş etleri, temiz bir dil, mik -

ropsuz bir a!~ız... İşte 

Radyolin 
in eseri 1 

Bugünden İtibaren sabah, 
öğle ve akşam her yemekten 

sonra 

günde 3 def~ 

ADYOLi 
Kullanmıga Başlayınız I 

, . . 
- .. ~ ':,. .... : ~ 

Yüksek Mühendis Me&tebi Satınalma 
Komisyonundan 

939 mali yılı zarfında mektep pansiyonu i~in yaptırılacak olan 
(125) dolap memhur nümune ve şartnamesi mucibinde açık eksiltme-
ye konulmuştur. 

Beher dolabın muhammen bedeli (20) lira olup ilk teminatı 

(187,50) liradır. Eksiltmesi 4/9/939 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat 15 de Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi b inası içinde 
toplanan satınalma komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin şartna
mesini görmek için her gün ve eksiltmeye girmek için de belli gün 
ve saatte satınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. (635)3 

İstanbul Defterdarhcundan : 
Muhammen bedeli 

Lira Kş. 

Jstanbul Kız Sanat Okulu arka bahçesinde iki metre 
rnurabbaındaki taşlar. 1 80 
Boğaziçinde Arnavutköy Polis karakolu arka bahçesi 
kmdeki han~ enkazı. · 64 00 

Yukarıda mevkileri yazılı ankaz hizasında yazılı muhammen 
bedelleri üzerinden açık artırma suretile satılacaktır. İhale 11/9/939 
:tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 tedir. Satış bedeli nakden 
ve peşindir. Taliplerin % 7.fi pey akçeleri.ni vakti muayyeninden ev
el yatırıp mezkfu gün ve saatte Milli Emlak Müdürlüğünde müte
şekkil komisyona müracaatları. (6906) 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda : ~ 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir. KAN Z U K UNLAR 1, besler ve kuvvetlendirir~ çok ko:ay hazmolunur. Çocuklarda 
ishal gibi Barsak rahatsızhklarım mucip olmaz, eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi ola_rak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz 

KANZUK PiRiNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZELYE UNU - KANZUK iRMiK UNU 

KANZUK NiŞASTA UNU- KANZUK· ÇAVDAR UNU. 
Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır. 

UmlYlml [Q)<eLQ)@ : 1NG 1L 1 Z - KAN Z U K IE:<e~aın@sD 0 ~ey©>~UlYI - l $'ltal lii1~lYI D 
· l stanbul Perakende Satlt Yeri: Bahçekapı Zaman ltriya t Deposu 

lzmir Acentası : TÜRK ECZA DEPOSU 

lstanbul Limanı Sahil sıhhiye Merkezi , 
Satmalma Komisvonundan : 

Deniz nakil vas1talan için c66> kalem tamir, işletme, müte
ferrika demirbaş vıesair malııeme açık eksiltme jle satın alınacak

tır. Tahmin bedeli c3<H4> l~ra c70• kuruştur. 
A - Şartnameler Merkezimiz Levazımın.dan parasız alınır. 
B - Eksiltme 19/9/1939 salı günü saat 14 de Galatada Kara 

Mustafa Pa.şa sokağında mezkUr Merkez r>atıınalıma. komisyonunıda 

yapılacaktır. 

C - Muvakkat teminat parası •27h lira clO• kuruştur. 

D - Eksiltmeye gireceklerin 1939 senesi ticaret odası vesika-
larını göstermeleri şarttır. (6909) 

Şirketi Hayriyeden: 
Bebek iskelesile Küçük.su Plajı iskelesi arasında diğer vapur

larımızla tarüede yazılı seferlt~re kemale.an devam edilmek üze

re yalnız mezkiir iki iskele arasında işleyen küçük araba vapuru 

servisine Eylülün 4 ncü Pazartesi sabahından itibaren nihayet 

verileceği ilin olunur. 

,_ TUZLA içmeleri 
lil Tren ler lnln vapurlar. : 6;25 · 7,30· 9 ·11·11,50 
~ 12,30 · 13,15-15,45 -19,10 dadtr. 

------

1 İSTİKLAL LİSESİ DiREKTÖRLÜGÜNDEN:. 
1 - İlk; orta ve lise kısımlanna yatılı veya yatısız kız ve erkek t alebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel müracaat 

etmelidirler. 
3 - Eski talebe Eylul'ün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak 

kaydını yenilemelidir. Eski talebenin Eylül'ün onundan sonra yapacakları müracaat kabul edilmi
yecektir. 

4- Bütünleme ve engel sınavları Eylulün birinde başlıyacaktır. 
5 - İsteyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir. 
Adres: Şebzadebaşı Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

------------- ------- - ----------·- ---- -
Çocuk Hekim 
Dr. A HMET 

A K KOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. 4 
Telefon: 40127 

-
istanbul Beşinci İcra Memur

luğundan: Mahcuz olup satılma-
.sına karar verilen büfe, masa, 
dolap, karyola ve sandık 4 Ey
lfil 939 pazartesi saat dokuzdan 
ona kadar Lalelide Laleli apar
tırnanlarında 1/23 numarada sa
tılacaktır. 

lstanhul Üniversitesi Pazarhk Komisyonundan 
Üniversitede yaptırılacak olan .bedelleri beşyüz liradan aşağı 

bazı tamirler pazarhkla yuptırılacaktır. İsteklilerin 5/9/939 salı gü
nü saat 11 de Üniversite idari ve mali işleri müdürlüğüne gelmeleri 
fazla malfunat almak isteyenlerin daha evvel müracaatlan (6879) 

Alınacak Miktarı Tahmin Teminat Teslim yeri 
mevad kıl o tuıarı miktarı 

Lira Kş. Lira Kş. 

Mazot motorin 6000 450 33 75 Halkalı Ziraat Mektebi 

Benzin 100 21 1 50 
" JJ " Makineyağ B.B 500 176 11 25 
" " " Valvalin (C) 200 70 5 25 
" Gres yağı 80 16 1 30 ,, " 

153 50 

Teklif edilen bedel malhcuza 
takdir edilen kıymetin 0/075 şini 

1 V k f 1 M 11 d11 ı ·· .. 11 d ı ·buhnazsa satış 11/9/939 pazar-
Beyoğ u a 1 ar u ur uuun en 1 tesi ayni saatte yapılacaktır. Ta-

·------------------------- l1iplerin mezkur gün ve saatte 

Yukarda mikdarı ve teslim mahalli yazılı malzeme on beş gün 
müddetle açık eksiltmeye konmuştur. İhale 14/9/939 Cuma gü
nü saat 15 de Halka!r Ziraat Mekteibinde yapılacaktır. isteyenler 
şartnameyi İstanbul Ziraat müdürlüğünde ve Mektepte sabit ser
maye muhasip mes'ullüğünde görürler eksiltmeye iştirak ede
ceklerin teminat paralarile birlik t.e ihale günü saatinde mektep
teki komisyona müracaatları. 

Semti 

Bey oğla 

Beyoğlu 

Galata 
Galata 

Kiralık Emlak 
Mahallesi 

.Katip Mustafa 
Çelebi. 

Sokak 

Ahududu eski 
Bursa 
Anaçeşm.e 

Şahkapısı 

No. 

29/1 

6/1 
22/1 
58 

Cinsi 

Dükkan 

Ev 
Dükkan 

· Oda 

mahallinde hazır bulunacak sa-
tış memuruna müracaatları ilan 
olunur. (20167) 

••••••••••••••••••••••••- Galata 

1 S TA N 8 U L 8 E LE O 1 Y ES i N O EN 11 g:~:~ 

Şehit Muhtar 
Şah kulu 
Yenicami 
Yenicami 
Yenkami. 
Yenicami 
Sultan Bayazit 

M. Ali Pş. Han 
M. Ali Pş. Han 
M. Ali Pş. Han 
M. Ali Pş. Han 
Mumhane is -
kelesi 

44 Oda 
43 Oda İÜRK TİCARET BAHKASI A. S. 
33 Od;t 

.. ••••••••••••••••••••••_._!Galata 
98, 163, Hüdavendi -

159 g~r han 
Y~k>va - Karamürsel yolu tamiratında kullanılmak üzere 

taş ihzarı 2490 numaralı kanunun 46 ıncı maddesinin B fılcrasına 

göre pazarlığa konulmuştur. İhale 11/9/939 Pazartesi günü saat 14 
de daimi encümende yapılacaktır. Muhammen bedeli 698 lira 44 
kuruş ve ilk teminatı 52 lira 39 kuruştur. Şartname zabıt ve mua
meüıt müdürlüğü kalem.inde görülebilir. Taliplerin 939 yılına ait 
rt.ıcaret od,.ası vesikası :ve ilk teminat makbuz veya mektupları ile 
.ihale günü muayyen saatta daimi encümende bulunmaları. (6912) 

Eskişehir de 

İKDAM gazetesinin tevzi 

merkezidir 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

AHILıYE MÜT AHASSISJ 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç her gün 2.5 • 6, Sah, 
Cumartesi 12 • 25. f1karaya 

Diinyanın En 
meşhur 

HOHNER 
Akordeonları İz
n lr Fuarında 

Almanya 
paviyonunda 

Türkiye ganel 
ajanı JORJ 

O. Papajorjiu 
Galatu Yükse.lı:kaldırım QO • 02 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cllt ve zührevi hastalıklaı 

Mütehassısı 

Adres : Babıall Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

Galata 
Feriköy 

Arap camii 

1.512.800 

11822 

Makaracı1ar 16/12 
Fransız mezar- 115 
lığı karşısı 

hisse 
Arsa 1/2pay 
İki oda 

Yukanda yazılı emlakin 31/5/ 940 günü sonuna kadar kiraya 
verilme:>i açık arttırmaya konmuştur. isteklilerin 11/9/939 günü 
saat 14 <"'°' müracaatları. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Şartnamesi mucibince sürmeli paket yapan 1 adet sigara 

paket makinesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulnıuştuı;. 
II - Muhammen bedeli sii «10000> lira muvakkat teminatı 

750 liradır. 
III - Eksiltme 17/X/939 salı günü saat 14 de Kabataşta levazım 

ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alma~ 

bilir. 
V - Münakasaya iştirak edecek firmalar fiatsız fenni teklifle

rini münakasadan en az on beş gün evvel tetkik edilmek üzere 
tütün fabrikalar şubesine verec~kler ve teklifleri kabul olan firma- • 

lar münakasaya iştirak ettirilecek tir. 
VI - Münakasaya girecekler mühürlü teklif me'ktuplarını ka

nuni ve.saikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya Banka teminat 
mektufbunu ihtiva edecek kapalı zarflarını eksiltme günü ihale saa
tinden bir saat evvel mezkur komisyon başkanlığına makbuz mu-
kabilinde vermeleri lazımdır. (6870) 

- Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde •ms-•B"mıE••mı•• Kanuni :Mümessili ve Neşriyat Di
rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Kız 

Erkek AY IY LIS i Yatılı 

Yatısız 
a ilk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başl:mmıştır . .Ecnebi liSanı ilk s'ınıflaı dan itibaren baş

ar Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayrı bir binadawr. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin hususi 
o :. seı-Visi vardır. İstiyenlere tarifname gönderil·r. Teiefon: 20530 

• ~ Orta okulu bütünleme ve engel imtihanlarına 1 ey lUl cuma günü ve olgunluk imtihanlarına da 
e) ül cumartesi günü başlanacaktır. 

Son Telgraf Basımevi. 

Süleyman Gezer ve 
Osman Sezginer 
Ga zete Mecmua 

Kit ap 
Aydm 

T ES IS TARiHi 1919 

Tamamen Y ahrılmış Sermayesi . 

T. L. 2.200.000 
MERKEZİ: ANKARA 

HERNEVI BANKA MUAMELELERİ 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Faizleri her a.lJ ödenen KUPONLU V ADELI 
MEVDUAT usulünün temin ettiği Menfaat 
ve kolaylıklar, mevduat sahiplerinin 

istif ad el erine tahsis edilmiştir. 

Telgraf adresi: 

Umum Müdürlük r TÜRKBANK • Şubeler : TiCARET 


