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Hitler Ultimatomlara Henüz Cevap Vermedi 
İngiliz Kabinesinde Değişiklik Yapılıyor, Eden, Çörçil, 
Grenvod Ve Sinklenn Kabineye Girecekleri Bildiriliyor 

ingiltere ve Fransa Hitler'in Cevabından Sonra Harp veya Müzakere Karan Verecekler 
Polonya 

iddetle 
- Almanya 
Devam 

Harbi E~:: ~:;·~::~ 
diyor ! N~~r .. ~.ıu~::ı=r 

SON DAKİKA 
........ • - • -

Tirana Radyosunun Bir Haberi: 

Mısırda 
. ,, ........... .. "' ....... ,,, 

Bugünkü Umumi 
Harpte Türkiyenin 
Vaziyeti Ne Olacak 

• 

Lehistan cephesinde çok in
safsızca bahanelerLe başlamış o
lan harp, dündenben umumileş
mck istidadını biraz daha arttır
mıştır. Dün bu sütunlarda: •İn
giltere henüz son sözünü söyle
memiştir. O vakitc kadar bekle
mek muvafıktır. demiştik. Ga
zetelerde okunmuş olacağı üzere 
Ingiliz ve Fransız hükfunetleri 
dün sefirleri va.sıtasile Alınan 
hükıimetine ültimatom mahiye
tinde bir tebliğ tevdi ettirmijler 
ve Almanlar da buna, red cevabı 
vermişlerdir. 

Bu red cevabı üzerine her i'ki 
:lemokrat devletin, Almanyaya 
ilanı harp etmeleri beklenmek
t.edir. Maamafi şu satırları yaz
Jığımız ana kadar böyle bir ha
ber gelınediğinden, kendi kendi
mize: •Bizim meşhur şemsiyeli 
Başvekilin elbette bu teenni
sinde de bir hikmet, bir hesap 
vardı.r .• diyoruz. 

Maamafih bu gece, nihayet ya• 
r n. (bugün) bu ilanı harp habe
r nın de vasıl olacağına şüphe et
rr.emek lazımdır. Çünkü başta 
İng ı lteıe ve b ona te aan Fransa 
L .hıstanı himaye edeceklfri hak
kıııda pek çok ve mükerrer temi
n t vrdıkleri cıhetle, bu t.?mina
tııı hükmüne ü;ter ısteınez riayet 
edeceklerdir. 

ingilı,.,re ve Fransanın ilanı 
harplerinden acaba fili ne gibi 
netice hasıl olacaktır; haritaya 
şöyle bir imalei nazar edildiği 
va~it, bu bapta az çok makul bir 
1ikir cdınmeğe çare buluna.mı
- or. Almanların meşhur (Sig
fııd) hatt>nın aşılmaz olduğu bir 
mutearife halini almıştır. Bu hat 
\.!zerinde bir harp yapılamadığ.. 
tJkdirde .se; İngiltere ile Fransa 
içı:-ı Almanya ile karade temas 
imkanları kalmıyor. Şu halde 
İııg !iz ve Fransızların, Lehista
na ımdilik yalnız hava filolarile 
yardım edeceklerine hükmetmek 
icap ediyor, ki bunun da ne şe
k. de olacağını ancak bize vuku
at g sterecektir. 

Daha başlar başlamaz gözönü
(Arkası 7 inci sayfada) 
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SLAVA YA 

Polonya - Almanya hududu ve mühasamatm devam ettiği saha 

ita ya, Arnavutluk Ye Libyadaki 
Askeri Hazırllklarını Tanıanıllyor 

Bile, 2 (A.A.) - Nallonal Be -
Dün ge<:e Trana Radyosu şu haberi vermiştir: 

ıtung ıazete~inin a1dıiı haberlere na-
1 uran Strasburg h:ılkı, <lü.n Şf'hri tah-

1 

liyeye davet olunmu~tur. Ren nehri 
kenarındaki Fransız ka abaları ve 
köyleri haıkı da içeriye doiru t:ekU -

Lordlar Kamarasında harici vaziyete dair izahat istemi Ier 
Halifaks şimdilik bir şey söyliyemiyeceğini beyan etmiştir. Diğrr ta
raitan bütiin nazırlar yeni bir harp kabinesi teşkil edilmesi i~in 
istifa etmişlerdir. (Arkası 3 iiD4ü sayfada) 
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Molotof, ovyet: Alman 
Paktının Esasını izah Etti 
• 

lngillere - Fransa - Sovgel Rusya Müza-
kereleri Niçin Netice Vermemiş ? 

Tas Ajansı Molotofun 
Beyanatını Tebliğ Etti 

Moskova 2 (AA.) - Tass AjansıMolotof'un yü.kr 
sek Sovyet meclisinde, Sovyet - Alman ademi teca
vüz paktı hakkında vaki aşağıdaki beyanatını teb
liğ etmektedir: 

Yüksek Sovyetin üçüncü içtimamda.nberi bey -
nelmi:e1 vaziyet düzelmemiştir. Bi liıkis daha ,ger
ginleşmiştir. Bc""I hükumetler tarafından bu ger
ginliğin ızalesi zımmında yapılan teşebbüs\er kiıfi 

ge!memiş, neticesiz kalınıştır. Bu Avrupayı alaka • 
dar eden safhadır. Şarki Asyada dahi salaha doğ

ru bir değişiklik husu le gelmemiştir. Esk.isi gibi 
Japonya, Çin'in baş~ ıca şehirlerinı ve arazisının 

mühim bir kısmını kıtaatının işga li altında bulun -
durmakta, Sovyet Rusya hakkında hasmane hare
ketlere devam etmektedir. Orada dahi vaziyet mü 
temadi b;r gerginliğe doğru inkişaf etıniştir. 

Bu şerait dahilinde Almanya ile Sovyet ittiha
da arasında harp telı.didini bcrtard eden SoV)4et 
Rusya - Almanya ademi tecavüz paktını akdedilme 
si büyük ve müsbet bir ehemmiyc t almaktadır. Bu MOLOTOF 

hareketin şümulünü daha tam bir-------------------------

Dün Almanlar Polonya Şehirle
rini Bombardımana Devam Ettiler 

Fransa Reisicümhuru 
Beyanname Neşretti 

surette izah etmek için evvela 
İngilterenin ve Fransanın mü -
ıııessilleri ile son aylar zarfında 
Moskovada yapılan müzakere -
!er üzerinde durmaklığım icap 
eder. 

LEii 
Bize Düşen Vazife 

Bizim kalbimizde ne korku, 
ne de endişe '\'ar. Tarihten önee 

Parls, 2 (A.A.) - Hıtlı r henüa 

başvekilette ise de bugwı henüz ma

liım olmıyan bir tsUkamete hareket 
edeC'ektlr. 

Ordu her cün askeri harekat hak

kında bir bülten neşredecektlr. 

müş, fakat Berlin biıhuı seceyJ ka -

ranlıkla reçlrmlştır. 

MISIRDA ÖRFİ İDARE 

Kahıre, (A.A.) - Mısırda ör
fi idare iian edilm ş ve Başvekil 
Ali Mahir Paşaya gen salahi -
yet vcrilıniştır. 

Faris, 2 (A.A.) - Mebusan 
meclisi bugün toplanmış ve Baş
vekil Daladilr Reisicümhurun bir 
mesaıını okumuştur; 

·Almanya ve Polosya müza -
kere etmek üzere idiler. Fakat 
Almanya Polonyaya hücum et -
mıştir. İngd:rre ve Fransa bey -
hude yere anlaşn-ıaı.lıg n önüne 
geçmiye çalı~mışlardır. Fr_nsa 
teahhütlcrine sadık olarak her 
şeye azmetmiş bulunmaktadır,. 

Malumunuz olduğu iızere Av
rupada bir tecavüze karşı müte
kabil bir yardım misakı akdedil
mesi hakındaki İngiliz - Fran -
sız - Sovyet müzakereleri daha 
Nisan ayındanberi başlamıştı. 

Doğrusunu söylemek icap eder 
se i. gilız hukıim.t.rin ilk !t'klif
lcr ma (ı olaugu n~hıle kabu 
lü tamamen klınsız ıeklıflcr -
di. Bu tek .fler bu gib müzake -
releri başlıca evveliyatından ve 
mütekabiliyet esaslarından mü -
savat esasına müstenit taahhüt -
!erden teııafül ediyordu. Bunun-

Belki yarın Avrupa bir ceben- , 
nem manzarası. arzed~~~~tir; be) 
ki yarın koca hır kıta olum çem
beri ilo kuşatılacaktır: Çünkü pi
re uğuruna yorgan yakınok isti-

yorlar. 

ki devirlerde hilkatin her güçii· 
ne karş• koyup varlığını muha • 
faza etme>ini bilen, akınlar dur
durup hayatiyetini koruyan; tP ''" 

Dün Berlinde v,ıkların söndUrüt .. 

mest emredllatlştir. Bu emir saat 19 
ela verilmiştir. Bütün canavar dildü.k
Jerl alarm işareti vermlştlr. Bütün 
nakil vasıtaları durmuş, sokakta bu
lunanlar sıjınaldara koşm.WJlardır. 1 
Nium•ameye riayet etmiyenler tev- J 
kil edllınişlerdlr. Top aesl•rl de Jııl

tllmifllr. Teerübe bir çeyrek saat lllir 

Vaqova. z (A.A.) - Polunyada 

örfi idare ilin rdilml11llr. Rrlsieüm

hur Moselt'kl l\tare:tal Sml&"IY - Rydzi 

Polonya ordusu başkumandanhiuıa 

ve :&elsicUmhurlukt.a inhUil vuku • 

(Arkası 7 inci sayfada) 

Bt'rlin. 2 (A.A.) - HIUer. Ruz -
vel&'in mesajına cevaben Alman ha -
va kuvveUerlne sivil hallı:ı MıE'.klp e& .. 

(Arkası 7 inci aay1ada) (Arkası 7 inci sayfada) 

Yarın Avrupa kıtasının göste
receği elim manzaraya gönül sız 

!atmadan bakmak imkônsızdır. 

Temenni ederiz ki, doymaz bir 

ihtirasla gözlerini kan biirüyen
lerin gözlerine mil çabuk çekil-
ıin. 

rih boyunca her kasırgayı a. 
eden Türkün yiireğine ne kor 
girer ne de endişe. 

Bugün bize düşen ..azife bas.
reli elden bırakmamak, kendi -

IAı·kaso 3 üncü aylada) 
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Hatıratı Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 
Müfettişi Emekli General Kemal Koçer Karadeniz Ve 

İ<. Marmara Vapur 
1- Postaları 
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Minareyi Çalanlar 
lıf ını da Hazırlamışlar 

Muhterem Reisi, yüksek ma • 
kamlannda ziyaretle 100,000 gi
yim nal vermesini rica ettim. Bu.. 
yurdular ki: 

- Sen, bu kadar nalı bir ara
da gördün mü? 

- Evet, Levazım anbarlarında 
400,000 giyim var! 

- Sana, ancak 2000 giyim ve
rebilirim. Hele sevkedin!z de an
lıyalım!. 

Sayın Reis, neler yapıldığının 
farkında değildi. Masasının üze 
rinden bir kağıt parçası aldı ve 
üzeı-ine 2000 giyim nal verilme
sini karaladı. Ordunun vaziyeti • 
nl ve yapıhnasına muvaffak olu
nan işlerin mikyasını düşündüm. 
Fakat, yapmak kudretinde oldu
ğumuza dair kanaat vermek te 
beyhude idi. Büyük makamın sa· 
hibi salahiyet ve mesuliyetini i
leri sürebilirdi. Esasen müraca
atimin iyi karşılanmadığını da 
hissetmiştim. Kaçırılan şeylm-i 

mafevk makamın muvalakatile 
de alınış değildik ya! 

Muhterem Reisi, hayretle kan.
§ık bir hürmetle setamladım ve 
huzurlarından ayrılırken, pusu -
layı da aLnayı unutmadım. Zan
nediyorlardı, ki bu miktar ihti • 
yacı karşılar ve biz bu kadarını 
aşırmaya muktediriz. Kendi ken
dime: 

< Bir §CY demem, ey tüken. 
mez amal..> 

Diyordum. VIWycti idare et • 
mek gerektL Şu mesai devresin
de adeta çetin bir harp tecribe
si gorınüştük. Daha doğrusu, 

buradakı müşkilAlı ve heyecanı 
hiçbir muharebede de görmedik. 

BİNBAŞI HİLMİNİ..."I' 
NEZDİNDE 

Üçüncü Şube Müdürü Hilmiyi 
bana tanıtmışlardı. Ruhuna nü
fuz edemiyenkr, onu, ilk görüş
te, beceriksiz, hatta korkak sa • 
nırlar. Hakikatte Hilmi, metane
tini ifade eden sekinetile muha • 
tabında çok derin tesirler, itimad 
hisleri yaratan birisidir. Eski i . 
dare adamlarından bir zate ka • 
rabeti vardır, fakat idarenın ol -
duğu gibi Milli ordunun da en 
ateşin taraftarıdır. 

Pusulayı kendisine uzatarak: 
- Reis bize, Anadoluya gön • 

dermek için, bakınız neler Jüt • 

i'""".&.U:.I • 
- 20.000 olacak! Ben, bunu 

Anbar Mudiı.rune uç defa söyle
rim, 60,000 eder. Dün de size 
15,000 vermişllın. Üst tarafını da 
siz Mürlürle uyuşarak alırsınız!. 

Saraçhane anbarlarının biri • 
cik yolu vardır, medhalinde kuv. 
vetlı bir müfreze, renkli nöbetçi
lerile daimi bir inzibat temin et
mektedir. Renkleri bukalemu -
nidir. 

Kah yıkılan bır arabaya yar
dım ederler, kfilı geçen bir i§çi

nin üzerini ararlar. Fakat, ruhla.. 
rına nüfuz edilince, fena adamlar 
da değillerdir. Bu yol, işler bir 
vaziyete getirilmeliydi. İlerıde 

tafsilatile arzedeceğim veçhile, 
bunun gibi daha birkaç memnu 
rnıntakaya emniyetle girildi, hat. 
tA muhafızlarile beraber çalışıl
dı. Ancak emin bulunduğumuz 

bir anda da kurşunla karşılanan 
arkadaşlar da olmuştu. 

100 bin giyim nalın, hem bir 
iki gün içinde Sirk - 0 lden vapura 
verilmesi, sükCı.n ve huzur dev • 
relerinde de, ınutad gidip gelme
leri sekteye uğratmadan mümkün 
değildi. İşi salim bir kafa ile tet
kik edenlerin neticeyi tehlikeli 
görmemeleri kabil olamazdı. Bel
ki muhterem Reis de bu mantı. 
ğuı esiri idi. Minareyi çalanlar, 
kıLfuu da hazırlamışlardı. Taşı
maya tahsis edilen arabalar, bü • 
tün gün çalıştırılmalı, vapur, mu
ayyen zamanda yükü almalıydı. 
Az hamule ile vapuru yola çı· 
karmak işimize gelmezdi. O za • 
man astan yüzünden pahalı o • 
lurdu. Grup, bu çok buhranlı dev. 
rede gönderdiği malı, tüccar eş . 
yasınınkinden daha uc;.zl mal et
mekle de müftehirdir. Grup, bir 
yandan da avantüryelerle müca. 
dele etmişti. Sırası gelince bir 
iki misal arzedeceğim. 

Sevkiyat kafilesi, hıç fasıla 

vermeden işledi. Yardım eden 
dostwna bir madalya almayı va -
detmiştik, olmadı. Şimdi sağsa, 
ınütesellidir, o zamanki saınimt 

ittifakımız, iki millet arasında da 
imzalandı. 

Sirkecideki yükleme, diğer bir 
çok tücar eşyası arasına sıkıştı • 
rılıyordu. Bununla beraber bu 
devaın edip g:den ~ tik!P111e ışı 

dikkatı de cclbcdebıl.r ' . Do tu-
muza bu gidışl hır • 1' k v üş-
memiz ihtirnal!ni hatırlatlıın, de
diler ki: 

- İsterseniz, şu korktugunuz 
vapura yanaşırsınız, hcnun ga-
rantimin kuvvetini d~neyiniz! 

İki Hat Üzerinde Seferler 
İntizamla Devam Ediyor 

Dün sabahtan itıbaren Akdeniz 
limanlarile limanımız arasında 

yolcu ve ylik nakliyatı tamamen 
durmuştur. Seferlerin lağvı kat'i 
olarak kararlaşmıştır. Yalnız Ak 
denızdeki yolcu vapurları seri su 
rette limanımıza gelecek, fakat 
buradan Akdenize gerek yoku 
ve gerek yük nakliyatı yapılmı
yacaktır. 

Çanakkaieye kadar olan Mar
mara limanları ile lımanımız a
rasında eskisi gibi muntazam se
ferle~e devam edilmektedir. 

Yine !imanımızla Karadeniz 
limanları arasında da seferler ay 
ni intizamdadır. Bu hatlarda, hiç 
bir inkıta yoktur. Karadenizde 
bulunan bazı İnıgıliz ve Fransız 
gemileri limanımıza sığınmış -
!ardır. Bir kısmı da Boğazdan gi
rerek Büyükdere ön!erinde de -
mir lem iştir. 

Evvelki gün P.re ve İskeode • 
riyeye hareket eden Romanya 
vapuru telsızlc gerı çevrilmiş ve 
limanımıza gelerek burada kal -
mış'ır. 

Her ihtimale karşı Marmara li 
manları arasında eferler yapa -
cak olan vpurlara gece!erı ışık 

yakmamaları ve salon ve kama
ra pencerelerinı iyice maskele -
meleri bildirilmiştir. 

BELEDIY E 
~ -

istimlak Kcmi~yonları 
Faaliyete Geçiyor 

Beledıye ı limlak komisyonla
rı sa'ı gUnuPden itibarC':- faaliye 
te geçecek, istımlak miı.bayaala
rına başiayacaktır. fatimltık mua ,. 
melelerine Eminönünün ıstimliıki 

ile başlanacaktır. f 
Ff.üstaktel Mecidiyekö; u 

Prosl şehir planında Meci -

diyeköyü cıvnrını sayf.ye yen 

olarak ayırın ,tır ffahbuki bele

d ., l c ı,· köv ı.'1 Juıslaha-

ne k ı e.-- ."e<·r. 

D \' .ı. • ! a \\!k::ıj ı ın.i.r 

müdürü Muamn ve İ<lanbı..l 

ımar mudurü H~ nu ras al 1ne 
yerıl' gezınış, ıma" planında ·a

pılacak tad•!<lt tc lııl cciilm:ştır. 1 
Ha; ta har" planını haz.rlayan 

\ Fransız mimc.rı Valter İslanbula 

çağın mıştır. 

Zahire Fiatlarındaki 
Yükseliş Dün Durdu 
Almanya İle Memleketimiz Ara. 
sındaki Ticari Münasehat Kesildi 

Piyasadaki vazıyet evvelki gi
bi değilciir, dün daha ziyade sü
kun ve itidal hissedilmekteydi. 

Dün, zahire fiatlarındaki yük
sellş durmuştur. Yalnız. yağ, ma 
karna, pirinç gibi yiyecek mad
delerinin fiatları artmaktadır. 

Bir yağ taciri diyor ki: 
- Esasen bu sene yağ fiatları 

geçen seneden fazladır. Bunun da 
en büyük sebebi, Karstan piya
samıza hiç yağ gelmemesidir. Hal 
buki Kars yağ arı, piyasa yağ (i
atlarının dilşmesine sebebıyet 

vermekteydı . 

Makarna fiatlarına gelince, son 
günlerde se'bcpsiz yere mahalle 
bakkallan makarna fabrikaların 
dan ıbol miktarda makam almış
lardır. Bu yüzden makarna (iat
ları artmıştır. Hatta bazı makar 
na fabrikalarında mal kalma -
mıştır. 

ŞOFÖRLERİN ŞİKAYETİ 
Dün şoförlerden mürekkep bir 

grup belediyeye mürcaat ede -
rek, bazı benzin kumpanyaların
dan pahalı benzin aldıkların. söy 
!emişlerdir. Bdediye İktısat Mü 
dürlüğü bu meEele hakkında tet 
kikat yapmaktadır. 

Türkiye - Almanya arasındaki 
klering an!aşmasının müddeti 31 
Ağus'osta dolmuştu. Ticaret Ve
kaletinden, Ticaret Müdürlüğü -
ne gelen bir emirde, Almanya 
ile aramııx!aki klering anlaşma
sının temdit veya tecdit edilemi 
yeceği bildirilmiştir. Bu emre gö 
re, Türkiye - Almanya ticari mü 
nasebetleri de inkıtaa uğramış -
iır. Esasen birkaç gündenberi 
Türkiye - Almanya arasında ti
caret yollan kapandığı için, her 
iki memleket münasebeti filen 
inkıtaa uğramıştı. 

-~~~~~~~~~~~-

İhtikara Meydan İhracatımız Dur. 
Verilmiyecek durulmı yacak 

Alakadarlar Şiddetli 
T ec.bi •ler Alacaklar 
Bazı k.mse~erin dünya buhra

nından ıstı.iadeye kalkışmak is -
temeleri görüldüğünden alaka • 
darlar aerhal tedbirler almağı 

karar laştırm ı~l ardır. 
Sebepsiz olarak ih' :kiır yap • 

mağa kalkanlar, piyasayı darlı

ğa düşürıneğe çalışan'ar ve bir 
mlın kıvme:ini yükseltmekte a

mil olanlar ,iddetle ve seri b:r 

suretle ceza.andırılacaklardır. 

Derhal pıya,ada sıkı kontrol -

!ara ba~lanacaktır. 

Her ~e) ı t~bii \'az yette cereyan 

ettiği takdiıue piva;2da hiçbir 
mal üzerinde dar.ık mevzuuba -
hıs değildir. Bilhassa yiyecek ve 
giyecek eşya. bır sene müddetle 
bü' · ~ · ı karş 'ı.ı acak ka -

r. 
,o---

~, m::r ~ 2)'9 Geliyor 
Şe;'-lr p'iını. n tof,ııatlı planla

rını hazırıa11.al\. üzere Par sten 
Vaye ıı;mırxıe bır mıın . getırıle 
cektır. Vaye şehircil.k mütehas· 
sısı Prostla şehnınıze gelmiş ola
caktır. 

Ticaret Vekaleti Acele 
Tedbirler Alıyor 

Haber aldığımıza göre, son ha
diseler karş.sında ihraca1ımızın 

cephesini değiştirmesi için acil 
tedbirler al.nması üzerinde görü 
şülmektedir. Ticaret Vekaleti bil 
hassa İzmirde sevkedilmek üze
re bek~iyen üzüm ve incirlerimi

zi şark memleketlerine ve bilhas 
sa Mısıra se,·ketmek için temas

lar yapmaktadır. Bu yolda İngıl

tere ta\'ossutta bulunmaktadır. 

Yakın bir zamanda ihracatımı -

zın nor:nal şekilde, yalnız yerini 

değiştirerek yapılacağı ve gerek 

köylünün ve gerekse tüccarın za

rara uğramamasın:n tem:n edi

leceği haber verilmektedir. E

sasen şimdi 1 ik yalnız üzüm ve 

;r.cır ihracatı me\ .-,.midir. 

--c..c·ı---

.r.hktim Oldu 
Asiiye birinci ceza mahkemesi 

dün muhle.if hırsızlıklardan suç 
lu Cahit ve Halit ism:nde iki sa
bıka!. genci mahkum etmiştır. 

Bunlardan Cahit 4 ay, Halit 6 ay 
hapıs yatacaktır. 

Hilmi, neler ypaıldığına vakıf. 
tı. Milli ordunun sıkınlısım da 
biliyordu. Biliyordu, ki iki bin 
giyım hlr iki fırkanın da ihtiya
cına vefa edemezdi ve kalan nal
lar, az zaman sonra, demir fiya
tına, daha doğı"Usu yok pahası • 
na satılacaktır. Hatta köylüye bi
le yardım etmek, yine ordunun 
menfaa•i icabıdır. Dığer taraf • 
tan a: keri eşyayı alanlar, düş 
man ordusu hesabına da çalışa • 
bilirlerdi. Kendi elimizle düş -
nıan ordusunu takviye etınemiz, 
cinayetten başka ne idi? 

Hakikaten bu temınat biı.yük 

ehemmiyeti haizdi. Dostumun a
damları da işin cereyanındaki in
tizamı kontrol ediyorlardı. Fa -
kat kendilerini tanıyanlar üze _ 
rinde de korku i!ka etıniyorlar -
dı, diyemem. 

NOTILAR~ 

Sa achane Anbar Müdürü bin
b;ş (yarbay) İsmoil Hakkıdır. 
O a da kola)·ca anlaşıLnıştı. 

EmrL'1d ki suba) !ar, yalnız mal
ianru 'ermek değil, daimi olarak 
, :C J ırla birlikte çalışmak su. 
r ttl nukaddes gayeye baglılık. 
ları:::ıı L' ıat ctıni terdir. 

Nal12 .. .ıçıkça ) iiklemek, dik
kati cc'bcderd'. 

Bır toı·baya koyup malın ına • 
hı~ et• c 'zlemek icnp edivordu. 
Büyi.ık Ilarbın bu zengın anbar
larında her şe}• vardı. Kum tor
baları maksada elverişli idi. A • 
yasofy ndaki taburun erlerinden 
bir iki takım ambalajda dalına is
tihdam edilmişti. Tabur kuman
danı bınbaşı Harputlu Hüseyin 
Hüsnü (emekli albay) sınıf arka
daşımdır. Bıze bu yardımı daima 
yapmışlı. 

Bazan yırtık torbadan nallar 
fırlıyor, anbara düşiiyordu. Ha
miyetli komiser Arıf, zarar yok, 
bu ses, yine o se:;tır. beyim, Türk 
zaferini terennüm ediyor, kork

mayınız, vapurda yab· ncı yoktur, 
diyordu. Arif, b;zc necat yolunu l 
açan vatanperver adam. ruhun 
şad olc;un, S<'ni unutınadın1, bu ' 
vesile ile de aruyoruın. 

Mürettep e~ya ve nal taın ... n1en 
yüklendı. 

Muhtelif kafilekı le Grup, 
400,000 giyim nal göndenni>,ti. 

İYİ GÜN DOSTLARIMIZ 

Dingiller içın Alı Satış Kom s.
yonu Reisı Ferik Abuk Ahmet 
Pa•aya milracaat ettını. Muhte • 
rem Fadılı gcnçliğımdenberı ta. 
rurdını. O, bana kana tevecclih ve 
itim"d da beslcrdı. ve İstikliil or
dusuna hizmeti cana ınınnet hi
lird .. Fakat "'!ahivetı el z bir 
hey'etın ba,aıdadır. Zehırdeıı şi· 

fa bekliyemezdi. Bir aliıkadarı 

çağırdı, sordu, bütün dingillerin 

satıldığını öğrenince, bana: 
- Kemal, teessüf ederim ki, 

ben de bir şey yapaıruyacağım, 

görüyorsunuz, bu komisyon da 
kimler var. Siz, başka bir çare
sini arayınız.. 

{ .. .\rkası var) 

--- --------------
SliLH CEPHESİ 
KUVVETLİ VE AZİMLiDİR 

Nihayet harbin paUak vermet.I, 
zor doiuran bir kadının vaz'ı ham
line benzedi. Aylar, hatt.i seneler 
''ar ki, dunya buhran içinde idi. 
Yeryuzunde huzur yoktu. Ki.h ik
tısa.dl harp. ki\h beygir ha.rbt, ki.h 
tı..sadi harp, kah sinir harbi, ki.h 

beya:r. ha.rp L,mJ verilen bir sürü 
mucadelelcrden sonra, söz silaha 
bınkıldı. ~imdi, silıi.hla.r, ordular 
çarınşıyor. 

Çok şükür ki, Türk milleti her 
zam:nklnr1 n dahil kuvvrtli, 
urln 1nu .. l hlt ve ınuıecaui1 
lı:ı,dt-UJr. Ua ımı1d:ı ;t..ı.ferler 

'IU

b r 

J • .a-

'l.J.1 nu , Lt.ır;ı'cr ıOrn1il hir ku

nıandan \'C cf var: İnonu! ... lJuku
meı hidL'if'l<'rlnl di k:ıtıe takiıı 

ediyor. Telall('JtZ, vakur ve ~tkln 
bir haldl"viz. Ku\·vetllyiz. 

Sulh taraftarı) 12. Bunun için

dir ki, sulh ceph inde yer almı~ 
bulunuyoruz. ı:·urdan her karı-l 

topra&ını mudafaa cdt'tck kabili
yf't, kudrt.•t ve hazırlıtınuı var. 

Jliçbir ı.;el'dt'n endişemiz yok. 

YENİ DOSTLUIC 

TEZAllÜRLEltİ 

İngiliz Kralı !\laJeste Altıncı Jor
Jun Rel!-ticümhur İnönü.ne ,-önder
dlfi me:ıta.j ıenl.t ve samimi bir 
dostıutun ('Ok kıymeUi tezahürle
ridir. Sulh t'ephesinin iki büyük. 
de\·let şefi. aralarındaki dostluk. 

munasebet ve hislerini bir kere 
daha takviye etmif oluyorlar. 

Sulh cephesi sulh taraftarıdır. 

TiJ.rkl)e de dtin1ada sulh ve sü
kün istiyenlerin b3şında gelir. Hiç 
bir maceraya atılmak niyet ve ta
savvurunda detillı. Fakat, teah
hüUerimlze tamamen sad1k bulu

nuyoruz. Harbe sürüklenmek asla 
istemiyoruz. Fak&t, topraklarımı· 

u bır tt-cavüz te1ebbüsü karşasın
da, derhal ve ~lddetle mukabele 
etmekte, bir an tercddU.t etmeyiz. 

MEBUSLARlMIZ 

11, LKI DlNLIYOR 

llu »<" İslanbul :\lf'b'usıifl't 
sehn~ı Jırı tarafını t;E":ıdiler. lh.I· 

J;., tlinledi.l "r. \'at:\ndJ.1lar ::ırzula.

rını, Hıtlyaçlaruıı. millet YekUJeri
ne açıkca '-OYlt'dller. :\leb'u ları
mıı notıar aldılar. :\lflltt vekilleri
nin halkla doirudan doğru'.'-·a yap
tıkları bu tema lar, umarız ki çok 
mın,brt neticeler ,·erecektir. Önıi
mu:td<'ki f:ıaltyet yıllarında, 

meb'uslarıo bu notlarından, dev

'"'· e1hı:Ltt• l"-tifadf' ede•·f'k, yC'ni 
kararlar h•in llh:un aJa.~aktır. 

llalk hükiımeti olan g-rne Cüm
buriyet Türklyesinin bütün mu
vaffaklyet sırrı, ilhamını daima. 
halktan almarundadır. 

l\IİLLETİN NEŞESİ 

DAİMA YERİNDEDİf\. 

Dün ak~ bir a1fl1e köyün
de, bir sahil culno!wıda, bal-kuı 

neş'esinl, coşkunıutonu yakından 

ı-ordüm. Birçok Avrupa şehirle

rinde adeti panik ma11zarası va.r. 
llalbukl, bir de, kendi hallmi&e 
baktım. Ne metin, ne kadar sofu.k 
kanlı milletiz. Bu hal, Türk mille
tinin çok qün• cörmüş olmasın
dan ileri g-eliyor. Hiçbir millet, 
harp likırdtlan ve b&d.lselerl kar
şısında bizim kadar vaku.r ve asil 
defUdir. 

Tarihin en büyük zaferlerini 
yapmış ve kazanmış bir milletin 
çocukları elbettr böyle olacaklar
dır. 

MOTÖRLÜ KUVVET 

DAl'.\JA İŞ GÖREMEZ 

Dunku ı:-azetel,rin ittifakla b::ıb
settlklrri nokta şu idi: Sulh cep
hesinin eşc-.;iz kuv\.'f'ti.. Bt•l'linkü 
ı-azeteıniıin beşin('i yfasında. sa
yın askeri muharririmiz, Emt>kli 

General Kemal KO('erin nıakaJe

sinde de görec<"ğhılz veçhile, harp 
iptidai madde bollu{u lle kazanılır 
blrdava dır. Yıtdırın1 harbi ile da
ima, büyük zaferler kazanmak 
mümki.ın <lC'ğildiı·. \f,ı1ürlü ku\.'\·et. 
tere lüzumundan fazla ehrmmlyet 
vermek raiz defildir. Nihayet mo
törlü vasıta, muayyen ıartlar i
çinde iş görür. Sonra da, motörJü 
vasıtalarında ihtiyaçları, diğer as
keri blrllklprln lhtlyaclarından ('"Ok 
daha fuladır. 

Sulh cephesi her bakımdan ii ·
tün ve zengindir. 

SÜKRÜ Aff)IET 

Otobüsçüler 
Benzinsizlikten 

Şikayetçi 

Belediye Nakil Vasıtaları
nı Benzinsiz Bırakmıyacak 

Beynelmilel siyasi vaziyetin 
gerginliği İstanbul piyasasına te . 
sir etmiştir. Yiyecek ve içecek 
fıatların da bir hayli yükselme gö 
ze çarpmaktadır, 

Dün otobüsçüler belediyeye 
müracaat etmiş, benzin bulama
dıklarından şikayet etmiş, ben -
zin kumpanyalarının stoklarını 

sakladıklarını anlatmışlardır. 

Belediye, benzin kumpanyala
rile temas edecek, motörlü na
kil vasıtalarını benzinsiz bırak
mıyacaktu-. 

Beleiye iktısat ~leri müdürlü
ğü dünden itibaren yiyecek ve 
içecek fiatlarını kontrol etmiye 
başlamışttr. Satışlarda ihtikar ya 
panlar tesbit edilecek ve cezalan
dırılacaktır. 

iNHiSARLAR 

En Ucuz Sigara 
İn.hisarlar idaresi halka en u

cuz s~garayı hazırlamıştır. 

Beş kuruşa •aLlacaktır ,Do
ı ğu• ismıni taşıyacak olan sıgara 

bütün \'ilayet!erdeki inhısarlar 

depo· arına tevzie başlanmıştır. 

GÜMRÜK 

Gümrük Pi u::ı.meleleri 
Azaldı 

Gümrük muameleleri tama -

men durmuş vaziyettedir. Hariç 

ten mal gelmemesi ve eskiden -

beri giirnrüklerde biriken mal • 

!arın da bir iki gün içindekap~ı

larak memlekete sokulmaması 

gümrük anbar ve antrepolarını 

tamamt>n boşaltmıştır. 

---<oo----
DENiZ 

Sonbahar Tarifeleri 
Vesaiti nakliye idareleri son

bahar tarifelerini hazırlamağa 

b< slamışlardır. Bu arada Şirketi 

H. 1ye ıdaresi .' .ır .ndan itiba

ren Bebek ıle Küçiıksu arasında 

işliyen ve yo'cu da ta~ıyan araba 

vapuru scferlerni 11\ğvcde~k -

tir. Denizyolları ıdaresi Adalar, 

Yalova ve Anadolu yakası iske

leleri arasında sonbahar tarife

lerini bu ay sonunda tatbike baş 

Jıyacaktır. 

Mektepler'n erken açılması do 

layısile de Adalardan ve Boğaz

dan sabahları köprüye olan va -

purlar mektep saatlerine göre 

tebdil edilecektir. 

12~ 'lJ~] 
Halli Lazım Gelen Mu
adele ve Muammalar 

Garbi Prusya ve Sileeyadan, 
Poznan ve Lodzç'e doğru, Şarki 
Prusya dan V arşova - Tom isti • 
kametine doğru yaptıklan taar. 
nızla:'lla ilerledikleri 1"1dirilen 
Alman ordusu karşısında Polon. 
ya ordusu şiddetle mukavemet 
etmektedir. 

Alman ve Lehistan erkim har. 
biyelerinin tebliğleri ile, diğer 
kay112klardan verilen haberler , 
bu hususta daha açık malUınat e
dinmemize yaramıyor. 

Asri tecavüz ve müdafaa har
binin bütün silahlan kullarularak 
başlıyan mücadele devam eder • 
ken, İntfiltere, Fransa ve İta! • 
ya hüküınetler.inin siyasi ve as
keri çalışmalan, kararları, hare
ketleri geceli, gündiizlü devam • 
dadır. 

Ne olacak? Almanya • Le his • 
tan arasında başlayan harp de • 
vam edecek mi? Muharebe umu· 
mileşecek mi? 

Bu satırlan yazdığmuz saate 
kadar gelen haberler, bu husus
ta kat'i ve müsbet bir hüküm ve
rilmesini temin edemez. Büyük, 
küçiik her devlet, alacaklan va
ziyeti, husule gelecek neticelere 
göre tetkik ile meşguldür. 

Milletler, Alıİıan • Leh harbile 
doğrudan doğruya ve yakından 
alakadar hükümetler, şüphe et. 
meyiz ki bugün için en fazla bu 
muamma karşısında duraklıyor
lar \'e düşünüyorlar. 

Gaye nedir? Faşist İtalya Hü
kumeti dahi Nazi Almany:ı'dan 
aynlıyor mu? Eğer böyle ıise, bu 
tarzda olacaksa, Alman • Leh haı. 
binin ya önüne geçilir, yahut u. 

ınuuıileşmesi tehlikesi bertaraf 
edilmiş olur. Böyle değil de Hit • 
ler ve Mussolini evvelden muta
bık kalarak, tasarladıkları gibi 
az zaman içinde Lehistan ordu -

sunu harp yapanuyacnk hale ge
tirdikten, Alman ordusunun Sov
yetlerle ademi tecavüz muahede. 
si hasebile şarkta serbest kalma
sından sonra, İtalya ordusile, Al
manya ordusunun müştettken 

hareketleri plim esa!ll üzeı>inde
ıni yürünmektedir! Yahut, yine 

evvelce verdikleri kararla, Dan
zig ve Koridor havzasında Al _ 
man ordusunun .,, cünlerde iş • 
gal hareketini tamamlaınasile, bi· 
taraflığı ilin olunan Faşist İta! • 
ya Hükümeti Reisi Mussolini'nin 
tavassut ve kıkemliği karşısında 
mı bulunulacak! 

Bugünün üzerinde çok düşü • 
nülerek durulması lıizım gelen en 
mühim işi bizee budur. 

Afrikada, Akdenizde ve daha 
evvel Balkonlarda Faşist İtalya 

Hüküıneti, beklenen rollerini oy. 
namağa Jıa,.<dıyacak mı? 

Hükümle~mizi hemen vere • 

meyiz ki, Almanya • Lehistan 

harbi devam edecek veya umu • 

ınileşeeek. Y-me müsbet ve kat'! 

kararlar veremeyiz ki, devam et. 

miyecek ve umumileşıniyecek ... 

önümüzdeki günJ-rin hadise. 

!eri, bütün bu cihetleri aydınla • 

uıcaktır. 

llAMiT NURİ ml'tlAK 

Üsküdar Tramvayları ı .......... _ .......... ı 
üsküdar tramvay biletıerinın 1 ıı i .. 

5
•
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pahalılığından şikayet edilmek • ı 
tedir. Bu hususta tetkikler yapan ı .. _ ............ ı 
Dahiliye Vekale:i şirketin 1ş Ban ıı Elektrik İdaresinin ı 
kasına ve evkafa 750 bin lira 
borcu olduğunLI !etöbit etmiştir. ıı Bozduğu yollar ı 
Tramvay Şirketinin İstanbul Firuzağada Nuri imzasile ıS 
tramvay işletmesile birleştiril • ıı aldığımız hir mektupta deni- S 
mesi düşünülmektedir. liyor ki: ı 

o--- f - Elektrik idaresi son za · 

Nusret Şahinbaşa Geçmiş ı manlarda eski giinırraeıd ha- ı 
Olsun Deriz ı vai ııataırı deği~tiri~·or. çok ı 

ı memnunuz. Direkleri de sağ· S 
: lamla~tırı ·or. Buna da müte· S 
ı sckkiriz. Ancak bu işleri ya- S 
ı parken sokakları kazmakta, S 
ı kaldırımla~ı çıkarmakta, so· S 
ı kak ortasını toprak ile doldur· S 
: maktadır. Diin bizim kapının S 
ı önüne de bir ~·ığın toprak dol S 
ı durdular. Kaldırmadılar. Bir S 

Hanciye memurlarından sabık 
konsoloslaı'ımızdan Nusret Şa

hinbaş tedavi için İslanbula gel 
mişti. Yolda giderken ani ola -
rak üzerine bir fenalık gelmiş 

PangallıdaKı k" . gahıırn nak
ledilmiştir. Evde müthiş btr kr.z 
gelerek kendini kaybeden Nus
ret Şahinbaş davet edilen dok -
torların tavsiyeı;ile hemen en ya
kın olan Teşvikıye sağlık evine 
kaldırılmıştır. Haber aldığımıza 
göre tehlike zail olmuş ahvali sıh
hiyesi .salaha yüı tutır.uştur. 

i 
taraftan iyilik, diğer taraftan S 
da bir yığın toprak. Bunu kint S 

ı kaldıracak?. S 
f Soruyoruz ! J 
........................ ~ 
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Amerika Reisicümhuru 
Bir Nutuk Söyliyecek 
Amerikalılar Demokrasilere 
Büyük Yardımda Bulunacak 

Vqlnıton, Z (AA.) - RuzveH, 
maibua& mümessillerine beyanatta 
bulunarak Avrupa vaziyetinin kat'i 
bir Jstikamet alacalı, önümüzdeki 
a-iinler l~inde Amerikanm battı ha· 
rekdhıi turih etmesine yardım ede
cek olan Amerikan etkin umumlye
Binin akh selimine &amam.ile itimat 
etmekte olc1utunu ııöyleml§tir. 

Muprünlleyb, efkirı umumiyenin, 
bot yere telif& diifmemeııi için ıa
setelerin ıuuaetlcumhur dairesi, Ha· 
riclye Neaaretl veııalr nezaretler aibi 
JDembalarca tevsik edilen hidiseler
den bqkaıwıa ehemmiyet vermeme
leri JiizumUDda ısrar etmlftir. Ruz -
Yelt, medenl7eU tehdit eden buhran 
müvaceheainde berkealn bllhaua l'a
aetelerin tqrlkl meşalıle bulunmala
nnı istemekte ve bu tqrikl mesainin 
efkarı umumlyenln terbiyesine hidlm 
olacafını IÔ;rlemektedlr. M•hUler, 
Ru:t.vcH in BalllU"in VIU'fOva ile l'Ö· 
rittbten IODl'a kendlahıe Alman -
Leb hada& laWJııelerl bakkmda ma
limat vermesi üeriDe J.uıu tibl
rinl kullanllllf oldaiunu beyan e& • 
mektedlrler. Dlier taranan lluzveH, 
kong-reyl içtima& davet etmeden ve 
'bitaraflık kanununu yeniden rozden 
ıeçtrmeden evvel Avrupa vaziyetinin 
tavauulı etmesine ehemmiyetle işa

ret etmiştir. Rur.velt, Amerikanın ha
lihazırda far.la bir feY söylemem~i • 
ilin menfaati iktluııından olduğu mu
talea ında bulunmaktadır. Amerika
nın herhanıi blr ihtilafa sürüklenip 
•ilriildenmlyecefi suretinde gazeteci
ler tarafından sorulan bir suale ce -
vap veren Ruzvelt, demiştir ki: 

Yalnız, bö7le olmasını temenni et
mekle kalmıyorum. Buna mu\·affak 
olacaiıma da kailim. Hükümet bu sa
hada elinden ıelenl ;yapacaktır. NI· 
hayet RuzveU, Almanyadakl Ameri
ka sefirinin dön istifa etmiş ve bu ls
tlfaıımm kabul edilmiş oldufunu bll
dlnnittır. Müata.11 sefire Hariciye Ne
:,re~e ......_bir vadfe verilecek-

• mveıt VU.On•un yerine hallha
aırda batlıa birisinin tayini busuııa
nnn derplf edilmekte olup olmadıiı 
lıakkmda bir feY söyJeyeınlyeeeğini 
beyan etmlttlr. 

MÜf&riinlle7h, bundan aonra Hal
lin bü&iin Amerika semUerine Ame
rllıaya dönmeleri hakkında talimat 
Vermlf oldafa teklindekl baberi tek· 
alp etmlf ve netice olarak Amerikan 
aa&baatmıa btlkimeUe meu1 birli -
ibade ............... iste•lıfilr· 
SiYASi MAHriı.LDİN llANAATİ 

Vqlqion, 1 (A.A.) - Sl:rıui malt· 
fellerde beml .ıu bnaate pft blta
ralbk u. ..... tadW pl1larJ l'e -
lllf 111.1k:ruıa toiabmttlr· ıu.nun ta
dU edlldli1 taluUnk Amerika demok
rullere wr~ aalseme se\•kede
'blleeekilr. Rmvelt'ln •Amerikayı 

laarp haricinde tutmaia memun bir 
komlt.eye riyaset etmffi ihtimali ba
ludatu aöylenmektedlr. 

BHarafhk kanununun &adil edile -
ceflnl iddia etmek zamanmın l'elme
dfi1 malim oa.allla beraber ta4ll ıe
au.ı.e bir cereyan bqladliı mubak
k&ktar• Her yerde demokrasilere kar
•• deteru kan en sempati erıeç Amert -
eaktaın at:raııetl iberlnde miiesıdr ola -

r. AYr11pa •-askerlert ya -krar Amerikan 
beniiz ae.!!"4erUmemeııi kararında 

edilmekte ise d h k Amerikanın iti e er es 
ber demokru1 tarar kalmakla bera -
•a bulunab.ıee':;: bibiİll yardımlar-

Doktaamda m tte 
rlktir. Rur.velt hükiaıneıt b u -
&emin leln konl'renln 111 ° yardJDıı 
.&imala karar vennltUr. avafakaUni 

:&UZVELT BUGÜN Bİll NU , 
SÖYLİYECi:K 'nK 

Vqinı&on, 2 (A.A.) _ Riyaseti • 
cumhur dairesi ~blli ediyor: 

Keislcümhur Razvelt'ln PaHr · 
- ıu -

nu ııaaı 21 de IOJ'liYtteil naıuk ii • ç 
buyuk radyo istasyonu tarafından 

Jlt'fl'edllecektlr. Bu nutukta şimdiki 
endişe ve ıerılnlikleri ortadan llatdı
racak ıtekllde Amerika biikfunetinln 
vaziyetini ıöskrecektlr. RelSlcumhar 
IDemleketlıı di&'l'r memleketler rica
llnln bir çok nutuklarını dinledikten 
aonra kendi devlet rel!ıılnln aozunu 
!_ nll'rneslnc JbtiJ"M'I oldujundan do· 
layı bu nutku &oyllyecektlr 

v-.ın..ıon, Z (A.A.) - Bitler, Ruz
' ~itin sulh lf'hindekl mesajına ' 'er • 
mıt oldufu cevapta Almanya ile Po· 
lonya arasında 111usllhane bir suret
te halledenılyeceil hiçbir mesele 

mevcut olmadajm1 blldlrml• ve bü
lü t mes'uJh dl Polonyaya tahmil et-
1nlşilr. 

llUlerin cevabı mllf&rönlleyb na • 
.nma Alman maalabat6iizarJ Dans 
tho~ tarafından Hull'e tevdJ e
lllmlşllr• 

1 
•Hükümetlmln vermiş olduiu e -

mirlere tevfikan, sizin vasıtamz1a 

Amerika ReUılcümhuruna ıunu be • 
yan ederim ki kendisinin 25 ve 26 
Afustos tarihli mesajlara Führer ta -
rafından lblklle takdir edilmiştir. 

Fiilırer, Almanya ile her çareye baş 
vurmaktan hlUI kalmamıştır. 

Fübrer, son dakikada inrlltere hü
kümetlnln tavassut tekllflerinl de 
kabul etmlftlr. Maamafl, Polonya hiı
kümeUnln ittihaz etmlf olduğu battı 
hareket dolayısile bütün bu gayretler 
semeresiz kalmıştır.• 

HlUerin Ruzveltin mesajına veımlt 
olduju cevabın tekli hükfunet meha
fillnde ve elkıirı umumiyede hiddet 
ve intlal tevlld etmlttlr. Bilhassa 
Führerin Amerika Relslcümhuruna 
cevap verecefl yerde Alman masla • 
ba&l'iızarı vaaıtaallc Amerika Harı • 
clye Naunna cevap vermif olduiu e
bemmlyeUe kaydedilmektedir. 

Bundan başka Hltler'in lluzvelt'in 
tcldlflnl reddetmek için vaziyetin ta
miri l'ayrl llabll bir bale l'elmeııinl 
beldemlt olduia 9i;rlenmek&edlr. 

JtUZVELT GECELERi la'UMUYOR 

v-.lna1on, z (A.A.) - B.lyaeetl -
cumhur dairesi müstqan EarlJ', Rel-
11lcumhurun evvelki rece hiç uyuma
dajını ancak vaziyetteki 7enl inkişaf
lara intizar etmeksizin dairesine r.e -
kilmlt yalnız anı.ısın bir hidlse 1.u • 
horu halinde kendlstni pfırmalannı 
harlci>e erkanına emretmiş oldufu
nu be) an etmiftlr. 

MIERiKA KABİ.ı'lESİ TOPLANDI 

Vaşington, Z (A.A.) - Kabine dün 
bir içtima akdetmiş \·e bu içtima 2 
saat denm etmiştir. İçtimada Av • 
rupanm \'llı.lyetl mevzuubahis ol -
muıtur. Dahlllye Nazın İcker., mat -
buat mume illerine beyanatta bulu
narak Almanyaya Hellum ihracına 

muııaade etmekten imtina eyledliin
den dola> ı kat'lyyen mu~ir ol -
:machiıru ııöylem.iftlr. 

POLONYA 8DiıLiNİN NUTKU 

V&fina1on, Z (A.A.) - Amerika -
lalara hitaben raclfo ile nctredllen be
yanatında Potokl er.elimle fÖyJe de
meldedlr: 

.Polonya yalıwı hürriyeti ve Is • 
ükWI için deill a7nı zamanda Av -
rupa;rı kavvet be7alumdan ve teb -
dUlerinıleD ll.narmak loin miieade
le ediyor.• 

Dok&or ve tanareel aıfatlyle Po •

1 

loa7a ordanaa l'iniiuti J'aınl•ak la
teyea Amerlkablanlaa IMıllHılea ba· 
Up Halara lefekktb' eWilal faka& ar
salannı :rerble seUrUemlyeeeibıJ aö:r-
emiplr. 

Po&okl ulea Polonyah olan Ame
rlkaWara lal&ap e41erek bunlara her 
te1du enel kendilerine bir oeak n 
it temin edea memlekeilD vat.aıulqs 
olduklarını ba&ırlatm.qtır. Netlee 0 _ 

Jarall Polonya leflrl Amerikanın ma
aevi mlİuheretinl lstemlttlr. 

KAN.ADADA HAB.P TEDBlllİ 
Ottava, Z CAA.) - Kabine, hliki

mete icabında parlimen&odan miiııa
ade almak11zın derhal hareke&e ıeç
mek için fevk.alide salihlyetler bab
teden •Harp tedbirleri kanunu. au 
merbe& mevkllne koymafa karar ver-, 
mifUr, 

llüluimet derhal milis kıtaah ile 
hav:ı , • ., denb kuvvetlerini seferber 
etmlttlr. Ba kanan, hiikfıme~ mat
buata sanliUJ' koymak Ye milli men
faat namına her tıirlu tedbirler itti
hazı mbsaadesini bahşetmektedir. 

!farp zuhuru takdirinde Fransa ,.e 
lnılıtere:) e iptidai maddeler ve mü
himmat yetittlrmek için Kanada sana
yllnln mlllllettlrllmesi duşünülmek
tedlr. Bundan başka Bqvekll, önü • 
müsdeki Perteıabe ıUnü parlamento
nun tlmdlki buhran emLruıda en mü
eııslr aurette İqlltere ile teşriki me
saly i tahtı karara alacaiım btyan 
etmiştir. 

M~lı:e-nsle Kına', aşaiıdalıt kbHii 
:nqretmlttır: 

•Sulhu mahal 
fedllınif ı ua e&mek leln sar • 

o an meııalnin akamete ui -
r&mıf olduta tebe 
•-ı YJ'UD etmittir. Bu 

7e ratmen Alman 
ya aru .a- ya ile Polon-

ın- •ahuaınat bq 
Ve bu muhasamat cihan • laauşilr. 
dit etmektedir.• ulhunu teıa-

Kablne, '1 Eylülde ..... 1 
1 

_. amentonun 
top anmasını karar altına al 
duiu g-ibl incllterenin bir =~ · 
marur. kalarak harbe alnne~ e ae •~bar 
kaldıiı takdirde Kanadanın in&'llte • 
renin yanıbqında yer almasına itti
fakla karar vermltUr. Bu esnada Ka
naclanın mudafaan için leap eden bü
tün tedbirler alınac.aktır. Hıikfımet 
parlamento Utlhazını talep edecek • 
tir. 

Umumi 
Seferberlik 

Hollanda Bütün Hazır
lıklarını Tamamlıyor 

Stokholm, Z (AA.) - Kabine mü
dafaa tedbirlerini takviyeye karar 
vermiştir. Bar.a ihtiyat suıırıarı ya • 
kında faiırılacakhr. Parlimen&o ai
lebl lhUmal ırelecek hana fevltalide 
lçtlmaa davet edJlecekUr. 

Lahaye, Z (A.A.) - Botun Hol -
landada hallharp ilin edilmiştir. As
keri makamlara alelade samanlarda, 

ıılvll makamlara alt olan bau salibi
yetler verilmlttlr. Bicbir hususi tay
yarenin Hollanda &oprakları üzerin
den uçmasına mbsaade edilmemek -
tedlr. 

Kaunas, Z (A.A.) - Yüksek mü -
dafaa komitesi &oplanmışhr. 

Solya, 2 (A.A.) - Gar.ete müdür
leri dün akpm kendilerine talima& 
verilmek üz.ere matbuat mıidıirlye • 
tine davet edilmişlerdir. 
Gıuete miiclürJerlne Ba)l'arlstanm 

bitaraf kalmak haaaswulaki anusu
na UY&'Un taın bir bll.U"afbk dalresin
de hareket elnıelerl bakkmda tahmat 
verllmfttlr. 

Lahaya, 2 (A.A.) - Alman blİ -
kümetinin talebi üzerine Hollanda 
hukümetl Polonyadaki Almanların 

diplomatik ve konsolosluk menfaat -
lerlnl himaye etmeci kabul etmiştir. 

Lir.bon, 2 (A.A.) - Portckir.'ln İn
giltere ile ittifakı baki kalmak üzere 
bitaraf kalacaiı resmen blldirılmek -
tedir. 

S&okholm, Z (AA.) - Dun akşam 
radyoda bir hitabe iradeden Başve -
idi, insamlğm maruz kaldığı müthiş 

felaketten doğan teessurünü Hade e
derek demifti rkl: 

dlükfımetin memleketi harpten u
zak bulundurmak hu usundaki gay • 
reüerine bütün İsveçlllcrln iftlrak et
mesi lizımdır.• 

ParJamea&o Cuma l'linil fevkalade 
olarak lçtimaa davet edilecektir. 

danada mllleU, bu vahim Tul • 
yet.e rik•net Ye emnlye& Ue bllhaaa 
memlekeilD vabcle&lnl n biirrbetl -
Din mahafuuuu &emine medar ola
cak bir ıdbnlyeUe ka"fl koyacaktır. 

FllANSIZ MATBUATININ 
NEŞKiYAn 

Paris, Z (A.A.) - Alman ieeayüd 
balılı1nda cJean l'ueieal, dl7or ili: 

- nıen meveu& elm17an ltlr inl'l
Hs - Lell - Alman müukeresl feklla
de Alman llı.I JiisJüliiiünlin llOn ta -
arnm buırlıklaruu naaıl llerlettiil -
nl anlamak için aoa le ıüniin tarihi 
Yesikalaruu ltlr daba okamü lium. 
dır. 

•Flsaro• Juıyor: 
- Fraaaa tarihte blrııok imtihan

lar l'eçlnnlfUr. Şimdiki imtihan şüp
hesb eskiden ıeelrdl.il imtihanların 
en korkUDeudur. BUDanla beraber 
memleketlmb bua da kal'fl koya • 
cak ve mukadderatı menuubahUı ol
cluia uman kendiıılnde hleblr za -
man ek.ilk olmayan cesaret, sofuk 
kanlılık ve eillmes aı.ml He bu sefer \ 
de muvaffak olacaktır. 

•PeUt Joarnab yauyor: 

- Fibrerin anusa felüeti tahrik 
etıl. Bitler tarihte e1D11&lslz bir mes 'a
llyet taşıyac.aktar. 

~ournab yazıyor: 

- Mea'ullyetler davası hakkında 

tlmdlden hüküm verllmlttir. 25 sene 
evvel ikinci Vllhtlm ne oldafu ılbl 
bul'iin de HIUer ile Almanya •Bu 
bale. sebebiyet vennltilr. 

tıMatin• yauyor: 

- Fransa Ue İnl'iltere için Ben'ln 
obur taralmda hazırlanmış olan bu 
ödenmH elnayetin neileelerinden ker
kaeak bir teY 1oktar. Cihan .-Jalt ve 
hiklm mnkllndedlr. 

•Ekselaion J'UIJ'Or: 
- Kralm haberi olmadan Blamark 

tarafından ıönclerllmlf olan meıJıar 
Ems te)l'rafınclanberl anilerde bir 
deiftikıtk olmadıil l'irülmekudlr. o 
uman Blsmark harbe sebebl;ret ver
mek için ııeflrlmlsin tahkir edildlJi
ne dair aaalıız bir iddia serdetmişti. 

•Oeuvru yazıyor: 
- Nihayet Ftibrer biitıin dünyaya 

meydan okudu ve buna en hafif ta
bir ile manevi, maddi ve belki de u 
ken vasiyeti tehllltell oldafu bir an-
da yapb. 

.Populaire• yauyor: 
- Harbi bir tek adam istedi. Har-

be bir tek adam batladı. Harbin Av
rupaya ve dünyaya yayllmasına h I 
nüz bir &ek a•am mini olabilir. 

1 
Yaz, Allahaşkına Yaz! 

- Şu biz.im semtin halini yaz? 
- Tramvaylardan çektikleri-

mizi yaz! 
- Bizim bakkal eksik veriyor, 

yaz! 
- Karşıki aşçı fena yağ kul

lanıyor, yaz! 
- Filan yerdeki işim altı ay

dır çıkamadı, yaz! 
- Kom unun radyosundan u

yuyamıyoruz, yaz? 
- Pehlivan güreşleri danışık· 

lı döğüşüklü oluyormuş, yaz! 
- Mektep kitapları pahalı i -

miş, yaz! 
- Ekmekler hamur, sokaklar 

çamur .. yaz? 
- İstanbulda bira, evlerde ki

ra, üzüm vakti şira sıkıntısı çe
kiyoruz, yaz? 

- Yağ fiatlan fırlamış, filin 
falana hırlamış, yaz! 

- Kaptan uykuya dalmış, sa
bah postası geç kalmış, ~az! 

- Filan sokağa ışık, pilava ka
şık lazım , )az! 

Hülasa yaz oğlu, yaz, Allahaş· 
kına, lillah aşkına yaz! 

Muharrir değil misin, işin ne, 
gücün ne yaz! 

Aman Allahım, bu İstanbul 
halkının ne de bitmez tükenmez 
derdi, şikayeti varmış, Artık in
san yollardan geçemez, ve hatta 
bu yiizden geçtiği yerleri bile se
çemez oldu. 

lUuharrir demek, muhakkak 
Marko paşa demek değildir. Mu
harririn de kendine göre işi, gü
cü, düşüncesi, kaygısı \'ardır. Fa
kat, bunu ki.mc anlahrsın? insa

nı 3 olda, tram\'ayda, vapurda, 
kah\'ede, hatta evde yakahyor ve 
ille bir scyler yazdımıak istiyor
lar. 

Böylelerine burada gayet sa
mimiyet ve saygı ile söyliiyorum 
ki gazetelerin halka ait birer iki
şer şikayet ve dilek sütunları 

ve sonra her gazete-de o sütun . 
larla uğraşan birer muvazzaf 
muharrir \ardır. Böyle şikayeti, 
derdi, dileği olanlar, bunları is
tedikleri gibi kendileri yazar, o 
muva7.Zaf memura gönderir, ya
hut kendileri gelip bizzat şika • 
yctlerini, dertlerini, dileklerini, 
ona anlahrlarsa çok daha iyi e
derler. Yoksa benim ne aklım def 
ter, ne de bütün işim, gücüm 
Marko Paşalıkhr. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Behiç Erkin Meçhul 
Asker Abidesine Çe-: 

lenk Koydu 
Paris, 2 (A.A.) - Türkiye se

f.iri B. Behiç Erkin bu saıbah meç 
hul asker abidesine bir çelenk 
koymU§tur. 

---000---
Pariste Sefer-
berlik Vaziyeti 

Parls, 2 CA.A.) - Payıtah&, biiyiik 
bir sükü ve vakar ınanuraaı anet
:mektedlr. VuiyeilD feei olmasına 

raimen Parls tehrinln manzarası de
llfm•m1'tlr. Parislller, tam bir ıiiki
net mubafua etmektedirler. Sefer • 
berllfin Ufuıına dair olan beyaz a -
fitler önunde &oplanan halk, suküneti 
muhafau etmektedir. Şehirde mü
nakailt, eski faaliyetini ka1betmif
tlr. Ye Parisliler elde kalmlf olan bir 
kaç taksi o&omobUI kallaomaktadır
lar. Sokaklarda üniforma ıtymif olan 
qhasm ıeçtlli görülmekte ve bıitiin 
kahvelerde ve lolı:antalarda bu ıribl 
kim!lf'lere tesadüf edilmektedir. Kah
ve ve lokantalar miistabdlmhıl, an • 
call ııervlll ifa etm•ie J"eiecek mik • 
dara lncllrmlttlr. 
Şimendifer lıiaQ'oalanncla halk 

kitleleri birikmektedir. Ancalı, pek 

aarlla elan Uinlar, J'Olcaları ban,.I 
trenlere binettklerinl l'Ölltermek&e ve 
bu trenlere dofru ırevke4lllmekiedlr. 
Yolealann peronlara ve aitelere ait
melerlnl temin ltla lnziba& tedbiri a
lmmlftU". MWlaka.lita nesare& me
muru olan alanlar, ltepi'lerlnl muha
faza etmektedirler. Ancak, kolların
da kendilerine verllınlt olan ınlifer
Jer bulumak &adır. 

Nezaretlerln kapılannclakl mııba • 
fızlar. daha tlındlden barp elbbıesini 
l'iYmltlerdlr. Yalnız buı sathi tadl
Jit yapılmıştır. Normal hayat de -
vam eder ıroriinmek&edir ve hiçbir 
7erde endlfe ve umltaWJ.k i1a7lml 
ıonılmemektedlr. Heyecan aliylml 
7alaız seferber edllenlerln karılanııa 
ana ve babalanna ve ~aklarına ve
da ederken ipiifmeJerl emMDl4a &'O· 
rulmektedir. 

Günün Mevzuları: 

Alman - Polonya 
Harbinin Sebebi 
1914 Büyük Harbinin Sebebi de 
Buğünkü Sebeblere Benziyor 

1914 - 1918 harbi, eski A - 1 hş düşüncelerine, kararlanna e-
vusturya - Macaristan İmpara- sir olduklarını gösterir. 
torluğu Veliahdı Arşidük Fran· On sene harp Mahsur bir hal-
sois Jeseph'in Prençip adlı bir de bulunacak Almanya'run han i 
s~ vırafından öldürülmesi yü - iptidai maddeler kaynağı, ~ 
zunden başlamıştı. Umwni Har- mıllzemesi ve iaşe vasdalarile? 
bin başlamasına hakiki sebep bir DüşünmelilÜ ki, 1934 de Hit _ 
Sırplının, bir veliahdı öldürme- ler veya Nasyonal Sosyalizm ik-
si miydi? Hayır... ticbır mevkiini i gal etmeden ev. 

Siyasi suikasd ve katil hadise- vel, bugünkü Almanya'da De -
si, 1914 senesinden cl:>ha evvel ve mokrat Sosyalistler iktidar mev
son yirmi yıl .içinde defalarca vu- kiinde bUJunuyorlardı. 
kubulmuştur. Yugoslavya Krah Demokrat Sosyalizmin ve hü-
Aleksandr'ın ve müteveffa Fran- kfunetinin demokrasi esaslanna 
sız Hariciye Nazın meşhur ve prensiplerine ıöre yapıl:ın in-
Brian'm suikasdle katilleri bu tihabatta 15,000,000 dan fazla de-
hadiseler arasındadır. mokrat sosyalist ve 6,000,000 ka. 

1914 harb"nin başlamasına ha- dar komünist Alman reylerini 
kiki sebep, bugüne kadar Fele • venniş1erdi. 

menk,de Dorn şatosunda rahat Hitler'in en büyük yanlış dü-
ve refah içinde zinde bir halde a şünceJerinden birisi de, Nasyo _ 
şayan Kar;er Vilhelm'in ihtiras- ı nal So5yalizmi Almany::ı'da ha • 
lan idi. Sabtk Kayser, kendi ih- .kim bir hale getirmiş oldugunu 
tiraslarına Alman sanayi ve ikfi- zannetmesidir. Çok değil, az u-
sat erbabını medfıp e)lemi , ya. zayacak harbin, Alman)a'da do-
hut Almanya•run büyük senn~ye ğuracağı içtimai, iktisadi ve si _ 
ve iş teşekkülleri sahiplerinin ih. ~si isyanı, ihtilali bugünden in. 
tiraslan, sabık Kayseri fütuhat, giltere, Fransa ve diger demokrat 
istila anulanna, üstünlük esas - hükiimetlcr, Nazi Almanya'sın _ 
lanna göre hazırlam n plan üze- dan korktuklanndan veya çekin-
rinde yünitmü tü. diklerinden değil, harbin husule 

Alnıı.nya'da neşrolunan ga:ze- getireceği teM"kcleri hcsapladık-
teler, kitaplar vasltasite. konfc - lanndan daima u~ ~ ı görünü) or-
ranslarla, nutuklarb fikirleri, iis- 1 lnr pek. ~ok fedakal'lıklar ~apa • 
tünlük davasını hakikat haline rak, yeni ve bib ük bir harbin 
getirmek, hazırlanan halk kütle. önüne g~mek istiyorlardı. 
si. Umumi Harpte dört sene çar- Umumi Harbin sonunda Alman 
pışmı tı. bahriyesini, iktisadi ve sın"İ re-
. Umumi Harbin hakiki sebebi, kabe•ini, ü tiiııliik megnloidea • 
hıgiltcre - Almanya ~rasında de- sını kımuş ve parçalamıs olan Jn_ 
vam ederek bahri rekabet ola - giltere ve Fransa, sosyal felaket
rak da gösterilir. Bu rekabet, ik- ler hu ule getirecek tehlikeleri 
tisadi ve sınai tefevvuk, siyasi ve neticeleri diişi.merek, bilmi • 
teferrüt ve askeri fiihthat ile yerek vel a istemi) erek, ıztırari 

beraber yiirümiiştür. bir halde ayni Almany:?'nın kal -
• knuna ına ve km:vetlenmesine 
•• yardım eylediler. Antikomintc.m 

paı(t ve hareket uğrunda Bitler 
veya Nazi Almanyasının açtıgı 

mücadelenin Amimi olduguna 
uzun müddet in; ndılar. Nasyo • 

. -~ 

Biramız Yoktur 
Dün İstanbWda dolaşı.)orum. 

Birdenbire bir levha gözume iliş
ti. 

- Biramır. yoktur. 

Hayret. Dünyada ilk defa ola
rak yokluğun reklamını görü _ 
yo1'Cium. Gazetec:.il& me.rakile 
ilan sınıfına dair birçok kitaplar 
okudum. Az çok bütün Avrupa
yı dolaştım. Fakat böyle yoklu
ğun reklim edildiğine şahit ol
madım. ilancılık sanatını icat e
denler bu levhayı gorseler ona 
derhal bir madalya ~erirlerdi. 

Çünkü bir insan bu le\ ha~ ı 
görünce gayriihtil ari duru.) or. 
Ağzı kuruyor. Biraya iştihası ge 
liyor. 

Ben bile içki müptelası olma
dığım halde bu levha kar ısında 
bir doğruldum. Ne yalan SÖJ le

yeyim bira içmek için içimde 
müthiş bir hırs başladı. Fakat 
yok .. Ağzım sulandı. O esnada 
dükkancı: 

- Bira şişesi 16 kuruşa amma .. 
Ben 26 ya satıyorum. Dese idi. 

Derhal bir şişe bira alıp içecek
tim. 

Akşam matbaada konuşu~ or -
duk. Birkaç arkadaş ta bu le\ ha
yı görmüş. Onlar da benim gibi 
bu le~bayı okur okumaz birala 
işık olmamışlar mı? 

Kendi üzerinmde 3 aphgım bu 
tecrübenin diğer insanlar ıizerin
deki tesirini de duyduktan sonra 
bu modern reklamı icat eden a
damın Amerikada olınadıgına 

esef ettim. O :ı.aman bu z.at ufa
cık bir 50kak1a tozlu dükkanda 
boş bira şişeleri arasında otur • 
maz, büyük altın kasalan ara ın
da çuval çuval altınlar ara ma 
gômülürdü. ismi de diin) anın a
l ılı mil~ arderlcri ara ına gfrer
di. 

ZEKİ CEMAL 

Sovyet Meclisınin 
Toplanhsı 

Moskova 2 (A.A) Yuksek 
Tarih, tekerrürden ibarettir, 

diye yüzlerce defa tekrarlanmış 
bir söz vardır. Bu söz, bazı fark
larla pek ~ok harplerd~ ve hadi.. 
selerde bir hakikati tasvir eyler. 

Kayser Vilhelm'in halefi Bit
ler, 1914 - 1918 harbinde bulun
duğu halde, maalesef harbin Jıu. 
sule ıetireceii faciı!clan, tahrip -
ten, blrakacaiı boşluktan, ızt. -
raptan ve feliketten ders alama. 
nııştır. 

Sovyet ml'Clısının f evka ade 
tnr.a devresı dun m ı b t r 
~tır. Meclıs, zıraat \erg ı ka
nunu ıle askeri hızrnet hakkında 
Jo kanunu ıt.tıfakla kabul tm -
tir 

nal Sosyalistler, ingiltere ve 
Fransaya kal'ŞI çevirdikleri si -
lihlan, yine onlardan ıördükleri _ 

Sulhan veya mlaşma ile hal _ 
!edilecek çareler, esasl:ar, yollar 
varken, pek çokken, eski Kay -
ser Villıelm'in bugünkü halefi -
nin silihla ve harple Lehistan a
razisi üzerindeki arzulannı ha • 
kikat haline ıetirmek istemesi 
bu iddiamm tevsik eyler. 

1914 - 1918 harbi, düny.-daki, 
bilhassa Avrupa kıt'asındaki mil 
Jetlerin, insan kitlelerinin geçen 
yirmi sene ~indeki yeni, çeşitli 
fikir cereyanlan ve kasugalan i
qinde bulunmadıldan bir zaman
da bqlamqtı. 

Dünya milletlerinin maneviya
tına nüfuz etmiş, yerleşmiş olan 
fikir kasırgalannı, Ummni Har
bin ıztıraplan, husule ıetirdiği 

boşluk ve yoksulh& doğurmuş
tu. 

Abnan devlet adamlan umu
mi bir harbe sebep olacak Lehis. 
tan'a taarruz macerasına atıbna
ğa karar vermiş, Alınan milletini 
hangi uçurumlara fırlatacaiı bel
li olmıyan harbe sev'keylemiştir. 

• •• 
1914 - 1918 harbinde dalına ha-

sun memleketler aruisbıde har
beden Alman ordusu, harp vesa. 
itinin, ia§esinin u olmasa hase _ 
'bile dayanamıyacak bir hale ıeJ
miş, cephelerinde boqun)uk, 
mailôbiyet en fazla bu cihetler
den başlamıştı. 

Telgraf haberleri arasanda, Al
manya siyaset veya askerlik er -
kinmdan birisinin, on ııene har
bedeceklerinden, üy.-akle • 
nndan bahsettiiini ıönlük. ~ 
söz, yalnız Her Hitler'in degıl, 
müşavirlerinin, etrafındakileri 
dahi, aralarmda yetipniş, Olcun 
fikirli insa,.ar bulunmasına rai
men, şeflerinin haapsa ve yan-

yardun "e müzaheretJe huula • 
dılar, diyebiliriz. 

Yeni, büyük ve lumh bir harp, 
Bitler ve tar.ıftarlannm düşün _ 
dükleri, tasarladıkları, tahayyül 
eyledikleri, ukeri zaferi, küçük 
milletteım istismannı, Cermen 
ırlwun üstünlüğünü temin ede -
miyecelrtir. 
Düşünülecek cihet, büyük ve 

kanh bir harbin, husule ıetire -
ceği sosyal ve ekonomik değişik
likler, feıaketlerdir. Daima harp
ten sakımın demokrat büyük ve 
küçük devletlerin endişelerini, 
Abnanya'mn askeri kuvvetini, 
tahakkümünü, tecavüzünü kıra -
mamak değil, meikur cihetler ve 
meseleler teşkil etmiştir. 

r GONON TENKiTLERi 

Bize Düşen 
Vazife 
(Baş ıarab l incı &ayfada) 

mise lııia Olu ,,akanmızı. so • 

ğullanhlığunıu bir kere daha 

cihana göstermek, Milli Şefimi-

zia ve Jıiikimetinin etrduacla 

tek bir ytie11t olmak. 

Asn-lar ltoyaaca kahramanlı-

iı )'etmit iki milletin diline cles· 

tan olan Türkü niba) et çıkıl -

maz samı .. laiı ~uruma ) uvarla 

dıkları zam•• ~ephede .Milletin 

makÜI taliiai yeaip• Lezanda 

Temenni edelim ki, karşılaşı • 
lan büyük \'C kanlı, umumi harp, 
son bir gayretle önlensin, Alman-
ya - Polonya hudutlannda ],aşla- cihaa •aritama Türkiyenin sı-
yıp, dünyaya sirayet etmesi teh- nırlaruu ~isen biiytik kahraman 
likesi önünde bulunulan harp bapmmiadır. Ona inanı) or ona 
yaqıJUJU söatlünneie imkin bu- pvemyoruz. 

hmsuıl. HAMiT Nuıd mMAK SELAID izzn SEDES 

V"'"- - - - - - - - ,_...-:r-l"NTAF' ..-rv SoNDAKfKA-- --
.................................................................... ~----

(Baş tarafı ı ind sayfada) 

ÇEMBERLAYN'JN BEYANAT! 

Lonclra ra.ıyOIU bildiriyor: 
Bugün çem'berlayn A·um KamarumU ~ "' .... ~Oı bulun• 

du ital bükUınetinin sulhü temin yolmııdakı teklıflerine teşek· 
lir ett~.8;e Polonya topraklaruMla Alman _..erleri IJ~lundukç.a hıç 
1rir üukereye yanatmak imkinı olıaadıim• s4tyledı. 

ı:ntıar Kamarasıada Halifaks ayni mealde lteyanatta bulundu. 
HARP DEVAM EDİYOR 

Londra, 2 (Ratl)'o) - Polon~a • Almanya harbi bütün şiddetile 
devam etmektedir. Polonya ehırıerinin bom•ardımanına de11am 
edilmekte, JWyler ateşe verilmektedir. 

Vaqova üstünde dola an Alman tayyarelerinin sayı~n her aa 
pgalmaktadır. Şehirden kadın ve çocuklar S'ıkarıhnaktaabr. 

Bu sırada çocuk ve kadın dolu bir ttene Ahnaa ta yarelerınden 

bombalar ahlmış, birçok kadua \e çocu• öhnifftir. 
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Türklerin En ATATÜRK'ÜN 

SON GÜNLERi 
•I Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 21 I• 

Taymis Fevkalade Bir 
usha Neşiretmişti 

Gorünüş epey açıktı. Namağ- j 
10.p Atatürk nihayet krizlerden 
ve devamlı zafiyetten sonra da 
görülmemiş bir hamle ile Siruzı 
da yere vuracağa benziyor, onu 
da kat'l yenişile bünyesinden sil
kip atacağım vadeden bir sıhhat 
vaziyeti alıyordu. 

Bu sıhhat düzelişi Atatürke 
birkaç günlük mutlak istirahat 
devresinden sonra bünye enerji 
sarfettiren bir mesaiye yol aç
mıştı. 

Yattan saraya nakledildikten 
sonra maiyet erkaru a1BSında bu· 
lunanlardan Ülkü ile annesinin 
ve diğer bazı zevatın Ankaraya 
dönü~leri ve o sırada Atatürkün 
rahatsızlığı artarak yattan sara
ya nakil mecburiyetinin hAs.ıl O• 

luşu etrafındaki şayialar da Ebe
di Şefin bu meşguliyetleri ile ta• 
mamen ve filen yalanlanmış olu
yordu. 

1 Ağusto, Pazartesi günü İs

tanbul 40 günlük Festival şenlik
lerinin son hazırlıklarını tamam
lıyorclu. 

Turistik faideler temin edece
ı;i zannile büyük masraflar sar
fedilel'ek yapılan İstanbul Festi
valinin ikincisi bu oluyordu. 

938 Festivaline İstanbul valisi 
bizzat h..zırlıkları gözden geçir
mek suretile ehemmiyet verdi -
ğini tebarüz ettiriyor, bu arada 
Bükreşin en büyük revüsü olan 
Tanasa revüsü de İstanbula da
vet edilmiş bulunuyordu. 

diği direktiflerden imar işlerile 
meşgul bulunuyor, İzınirde açı

lacak: enternasyonal fuarın resmi 
küşadını yapmağı da kabul ve 
vadediyordu. 

3 Ağustosta İstanbula gelen İz
mir Belediye Reisi Dr. Behçet 
Uz Bll§vekili ziyaret ederek ser
gi hakkında izahat verdi, ve kü
şat resmi için vait aldı. 

Ertesi 4 Ağustos günü saraya 
uğrıyarak Ebedi Şefle görüşen 

Hariciye ve Nafıa Vekilleri de 
Ankaraya avdet ettiler. Vekiller 
artık Ankaraya müsterih bır 

kalple dönüyorlar, yatta saraya 
dönüş badisesile meyus bir hal
de Ebedi Şefin artan hastalığı 
şayialarile Ankaradan gelmele
rine karşılık bütün şayiaları ya
lanlayan kendi görüşlerinin te
siri altında bulunuyorl;ırdı. 

İki Vekil de Başvekil Celal 
Bayar Haydarpaşa istasyonunda 
bizzat uğurlamış yüzünde'ki bol 
tebessüm ve neş'e, etrafa müte
vatir, Atatürkün rahatsızlığı şa
yialarını tekzibe delalet eden bir 
ifade sayılmıştı. 

5 Ağustos Cumartesi gunü A
tatürkle Bulgar Kralı Boris ara
sında Nöyyi muahedesinin Bul -
garistanca yırtılması ve Sela -

nikte Elen hükumetile yapılan 
bir anlaşma ve Balkan antantı -

nın bu vaziyeti tasdik edişi mü
nasebetile telgraflar teati edildi. 

Kral Boris telgrafında antan-

ca bu keyfiyetin tasdıkinin E -
bedi Şefin cacil karaı-. ından si
tayi§le bahsediyordu. 

Festival 2 Ağustos Salı günü 
başladı .. Muhtelif semtlerde muh
telif temsil kolları sokak ortala
ru~a kurulan panayır sahnele
rinde oyun veriyor, İstanbul mu
tat allikasızlığı ile buna baş çe
virip bakmıyordu bile ... 

Atatürk'ün verdiği cevapta ise 

Majesteye iltifat gösterilmış, Se

liinik anlaşmasile Nöyyinin 
feshi işinin tamamen Kral Bo -
risın şahsi mesaisi neticesi oldu
ğu ilave edilm:şti. 

Eski Yazısı 
İSTANBULDA l\1USTAFA A

SIM: 

l - Türklerin en eski yazısı 

ne idi? 

- Çıvi yazısı. 

ÜSKÜDARDA CEMAL SAB
Rİ: 

- Jul Vern kimdir? 

- Jul Vern eski bir muharrir-

dir. Kendisi bundan çok yıllar 

evvel bugün birer hakikat olan 

denizaltı gemilerini,. tayy areLe -

ri düşünmüş ve bunu romanları

na mevzu yapmıştır. 

SULTANAHMTTE KAZIM: 

- Atatürk (Ordular hedefiniz 

Akdenizdir!) emrini han,gi tarih

te vermiştir. 

- 1 Eylul 1922 de. 

İZMİRDE NEDRET: 

- Gazete tefrikaları ılıakkın -

da öğrenmek istediğim bir şey 

var. Bu tefrikaları gazete sahip

leri muharrirlere mi yazınız deı? 

- Bu mühim bir meseledir. Ba 

zı gazete sahipleri mevzuu mu

hanire verir. Bazı muharrir de 

herhangı enteresan bulrluğu mev 

zuu yazar. Gazete sahibine veya 

direktörüne getirir. Beğenirse 

gazeteye koyarlar. 

EDİRNEDE CLHİ: 

- Gazetelerdekı hikayelerin 

mevzuları hayattan mı aiınır? 

- Bu muharririn bileceği iştir. 

ANKARADA EYÜP: 

- Umumi harpte şimendifer

ler Anadoluda nereye kadar gi
derdi; 

- Eskişehirden ayrılan bir kol 

Ankaraya kadar cenuba ayrı:an 

kol da Eskişehirden Uluk:.şlaya 

kadar, oradan Halebe kadar. İz

mirdeki hat'ıarda vardır. 
A, KARA FAZILA: 

- Kadınların memuriyette bo 

yanmadığı ve boyanmıyacağı doğ 

ru mu? 

- İstanbul vililyetinde buna 

dair bir emir verildi. Hiçbir ka

dın boyanmıyacaktır. 

-----

Atatürk bugünlerde Dolma
bahçedeki dairesinde istirahat ve 
tedavi ile meşgul olmakla bera -
ber Hatay istiklalinin tam müey-

1 
yidesi olan Millet Meclisi teşki
latını teferrüatile tetkik ve takip 
ediyor, 22 Türk Meb'usunun bu 
meclıste bulunması için intihap 
işlerinde cereyan eden vak'aları 

hassaiyetle gözönünde bulun -

Atatürk devrinin feyizli ne -
ticelerinden birisi de Türkiye si

yasetinin Orta Avrupa devletle- jr1•m••••lllİ••••' 
ri arasında adeta nazım bir rol 

duruyordu. 

3 Agustos Çarşamba akşamı 

Dahilıye Vekili saraya uğrayıp 
tekrar huzura çıktıktan sonra 
doğru Haydarpaşaya geçmiş Mil
li Müdafaa Vekili General Ka -
zım Özalp ve Maliye Vekili ile 
birlikte eksprese takılan bi.r va -

gonla Ankaraya dönüyordu. 

oynıyarak dereceye çıkması -

nın ilk tezahürleri görünmesin

dendir. 

6 Ağustos Cumartesi günü Lon-

dradaki Taymis gazetesi bir fev-

kalade nüsha nesretmiş, bunu 

Atatürk Türkiyesinc hasreyle -

mışti.. Taymisin birinci cephe -

sinde Atatürk'ün resmi ile mo -

dem Türkiye devletinin her sa -

hadaki ileriliği ve başarış kabi -

liyeti birer birer sayılmak sure

Her hafta bir şaheser 
haztrlıyan 

LALE 
Bugüne kadar yapılan 

TÜRKÇE 
filiınlerin en güzeli olan 

KEŞİF ALAYI 
Türkçe şaheserini gösteriyor. 
İlaveten: 
1) Trakya Manevraları 
2) Metro Jurnal 

Başvekil, Ebedi Şefin sıhhi va

ziyet: düzeldiği için apaçık bir 
hoşnutlukla yine Atatürkün ver-

tile belirtiliyordu. 

Bugün saat 11 ve 1 de 
halk matineleri 

(Arkası var) '------------

• 1 EDEBi RO MA N: 3 

Karii Bir Kış Sabuin 
---ı Selami İzzet - Mefharet Ersin 

1 

uzaklaştırmak için söze nihayet 
verıniyordu. 

Emekli General Tayfurun kar
şısında oturan Bayan Pakize ko
casına seslendi: 

- Yarın İstanbula inecek mi
yiz?. Bayan Şehimenin bir emri 
vardı da .. 

--~ 

iKDAM 
3 - EYL'OL 1939 

I Hayatın En Mühim Kanunu: 1 ifL:4fV1 7ARll./INDG TYIFAft VG 

Kendi~izden Küçük- +IACC~~j. Z'ALIH 
lere lylik y aplDIZ Yazan Kemaleddın Şukru Tefrika: 20 

Abdurrahmanla Za-
Servetinizin Çokluğu Yardımla
rın Büyüklüğüne Yakın Olmalı lim Haccac Rakiptiler 

Kendinizden küçüklere iyilik 
yapmak, cebinizdeki paradan bir 
kısmını başkalarına dağıtmaktır .. 
diyenler vardır. Evet bu böyle • 
dir. Eğer bir şilin kazanırsanız 

bunun 2 pensini bir çocuğa ver
mek Jazımdır. Bir at yarışında 
kazanmış olduğunuz 60 şilinin 

muhakkak 20 sini o esnada yanı
nızda bulunan kız kardeşinize 

mez. Belki de bu mes'uliyetten i
leriye geliyor. Zira mes'uliyet in
sanları çok zaman seut yapar .. 
Kimseye merhamet ettirmez. 

Abdur.rahman, kırk bin kişilik 
taze kuvvetle Türk topraklarına 
girdi. Fakat derhal hücum etme
di. 

İşi tedbirli görmek istiyordu. 
Her giridiği yerde kuvvetinden 

birazını bırakıyor, ilerlemeden 
evvel d~ keşif kolları çıkarıyordu. 
Tabii bu suretle harekette uzun 
bir zaman sarfına ihtiyaç g<>ste
tiyordu. 

sında daha çok eskiden rekabe
te müstenit bir kin vardı. 

Her ikisi de, kendi hususi mec
lislerinde biribirler nin kafaları
nı ilk fırsatta kesecek' erini söy
lerlerdi (1). 

veriniz. 
Bunu ne için yapacaksınız? Bu 

bir adak veyahut bir rüşvet de
ğildir. Bu hayattaki zevkin en 
büyüğüdür. Muvaffakiyete çıkan 
yolun mühim bir basamağıdır, 

Almak vı- vermek, 
Öğrenmek, sonra öğretmek, 
Bu hayatın en mühim bir ka • 

nunudur. İyilik yapmak nedir? · 
Bu zor bir iş değildir. Herkes 
kendi kesesine, kendi malına gö
re bir başkasına yardım edebilir. 
Herkes karneci değildir ki def. 
aten 60 milyon birden yardım et
sin. 

Fakat herkes günde birkaç da
kikasını bir iyilik için ayırabilir. 

Esasen iyilik yapmak için mil
yon sahibi olmağa lüzum yoktur. 
Cebinizde 100 pens varken bu -
nun 2 penslni vermesini bilmi -
yen ve yardım roemiyen 100 
sterlini olduğu zaman da hiç bir 
şekilde yardım edemez. Yapılan 

araştırmalarda fakirlerin zengin
lerden daha çok yardım ettikleri 
anlaşılmıştır. 

Hakil.rnten kazan, kazandır ... 
Al. ver .. bu dah1 fakirler arasın
da revaç bulımuştur. 

Siz de ne vaziyette olursanız o• 
lunuz .. Haliniz ve mevcudunuz 
derecesinde yardıın ediniz. Bu 
takdirde sizin servetiniz Rokfel
lerden daha fazla olur. 

Fakat.. bunların para kazan • 
mak için hayatlarım vererek el
de ettikleri nedir? Sermaye .. 

Sermayeden bir diğerine yar
dun edemiyecek olduktan sonra 
neye yarar? Sermayedar merha
metli ve iyilik seven olmadık-
ları için her taraftan nefret top
lamışlardıdır ya .. 

Zira bunlar servet toplarken 
herkesin hürmet ve muhabbetini 
kaybederler. Bıtnu en giizel ifa· 
de eden Karneci olmuştur. 

Bu zat der ki: 
Milyonlar içinde gülen adama 

tesadüf etmek güçtür. 
Ne kadar doğru bir söz. 
Maarnafih milyoner olmağı. 

muvaffak ohnuş da telakki etme
yiniz. Zira dünyada binlerce mu
vaffak olmuş adam vardır. Bun
lar mes'uttur. Fakat sadedir. Mil- , 
tevazıdırlar. 

Paranız artarken merhametsiz 
olmamak, eski dostlarınızdan ay~ 
rılmamak lazımdır. Bu sizin eli
nizdedir. Servetiniz artıkça her 
gün zayıfladığınızı unutmayınız. 

Buna göre kendinizi kurtarınız. 
Zengin oldukça servet sahibi 

oldukça halkın arasından çıkma
yınız. Atlarla, arabalarla, süs 
köpeklerile deı:!il insanlarla te
mas ediniz. İyilik yapınız. Fakat 
bunun için bir hastahaneye mü
him miktarda bir çek göndermek 
tam manasile istenilen vazifeyi 
yapmaz. Eski tatııdığı hastahane
de ziyaret etmek ve ona bir he
diye götürmek yüz bin defa da
ha iyidir. 

İyilik yaparken daima hayır 
yaptığınızı dü~ününüz. Zira çok 
zaman, zenginlik çok tehlikeli bir 
oyuncaktır. 

İsterseniz bir akşanı bir zen
gin klühüne gidiniz. Buradaki 
insaniarı birer birer tetkik edi
niz. Renksiz yüzler .. soluk du -
daklar .. taş gibi manasız gözler .. 

Birçok adamlar vardır ki bun
lar kendi sistemlerine esir ol -
muşlarchr. Büyük iş yaparlar. 
İçine girerler, çıkamazlar. Mu • 

ı 
vaffakıyet bir zevktir. Muvaffak 
olmuş adamlar mes'uttur .. 

Muvaffak <>!mayan insanlaılı 

ben beş kısma ayırırım: 

Burada toplanan adamların e
vine gidiniz. Bunlar aile hayatın
dan mahrum olan insanlardır. 

Annenin dü1üncesi modadır. 

Çocuğun gayesi spordur. Baba -
nın sözü, n1evzuu hep paradır. 

Bunlardan hiç birisi bir diğe - ' 
rini kalpten gelen bir sevgi ile 
düşünmez. Çocuklarla meşgul o
lan yoktur. Bunlar vazifesinin 
kudsiyetini bilmezler. Tabii aile
dr en ufak bir sarsmtıda yıkılıp 
mahvolur. 

Bunlar bir başkasına yardun 
etmeği düşünmez. Alışamamış ol
dukları için akıllarına bile gel -

- Affedersiniz, sizinle meşgul 
olmam diyecektim; her halde 
paşadan çok daha enteresan mev
zular bulabilirim. 

- Neye dair? 
- Çok kimsenin konuşamıya-

cağı mevzua dair, mesela size 
dair ... 

Pakize Tek derhal kendine gel
di, ustalıkla at koşturduğu mey
danı bulmuştu, dudak bükerek 
sordu: 

- Bana dair ne söyliyebilirsi-

1 - Makine insanlar. Makine 
gibi çalışırlar. Kabiliyetlerini de 
kaybetınislerdir. 

2 - Mürailer: Kendinden aşa
ğılara hor bakan ve yukarıdaki
lere kavuk sallayanlar. 

3 - Zalimler: Kendinden aşa
ğılara zülmeden insanlardır. Ek
seriyetle muvaffak olurlar ama 
herkesin nefretini celbederler. 

4 - Hasisler: Parayı seven ve 
hırsla saklayanlardır. 

5 - Hususi zevk sahipleri: 
Bunlar kendi zevkleri için kol
leksiyon, kütüphane, pul birikti
rirler. Fakat iyilik yapmasını is
temezler. Bunlardan hiç birisine 

(Arkası 5 inci sayfada) 

Pakize kendine kızıyordu, 

Yabancı bir adama bu sözleri 
söylemek cesaretini verdiği için 
kendini yiyocdu; yabancı bir a
damın bu sözleri söylemesi ka
dar da münasebetsizlik olamazdı; 
bu küstahlığa da kızıyordu. Müm 
kün olduğu kadar soğuk bir sesle: 

- Harcıalem, bayağı sözler de
di, her erkeğin ağzında gevele -
diklerini geveliyorsunuz. 

Halhuki Haccac biran evvel 
Türklerin topraklarının işgalini 
istiyordu. 

Abdürrahmana haber gönder
dL 

- Ne duruyorsun? Taze kuv
vetle Türk diyarına akın edeli 
bunca zaman oldu. Neden zafer 
haberin gecikti? Tez haber yolla .. 

Abdurrahman da Haccaca şu 
cevabı ve...Ui: 

- Burası Arabistana benze -
mez. Yollar tehlikeli ve dağlar
daki boğazlar korkunçtur. Öyle 
uluorta gidilmeı. Bahusus ki, 
karşımızdakiler Türklerdir. Son 
ra Ubeydullahın akibetine uğra
mak muhakkak ... 

Bu makul cevap, Haccacı tes
kin edecek yerde büsbütün ku
durttu. 

Etrafına toplanmış birçok ha
risler, kendileri dururken zengin 
topraklara Abdürrahmanın ta -
yinini çekemiyen açıkgözlüler 

Haccaca: 
- Abdurrahman aciz gösteri

yor. Tehlike ne kadar çok olur
sa olsun, bir harp adamı asla yıl
maz .. 

Dediler. Bunun üzerine Hac
cac Abdurrahmana şiddetli bir 
mektup yazdı: 

•Senin, dedi, tuttuğun meslek 
harp adamının çetin mesleği de
ğil, istirahat adamının yoludur. 
Derhal Türklerin Üzerlerine s,ı.. 

dır. Yoksa yerine başkasını tayin 
edip göndereceğim. 

Bu emri alan Abdurrahman, 
derhal maiyetnideki rüesayı top
ladı. 

Onlara meseleyi anlattı. Hac
cacın senelerdenberi devam eden 
zulmü ve bilhassa evvelce bir 
hiç ... iken birdenbire parlamış, 
kendini beğenmiş_ Arap kabile
leri ve Arap deisleri üzerinde 1ok 
fena tesirler yapmıştı. • 

- Ya Abdurrahman!. dediler, 
Biz senden memnunuz ve sana 
tabiiz. Sen ne dersen onu işleriz. 
Hiç çekinme ... Türklerle harp 
edeceğimize şu zalim Haccac be
lılısını Arabın üstünden kaldır 

• sak daha iyi ederiz. 
İşte bu fikir ve düşüncenin te

siri iledir ki, Haocacın Türkler 
üzerine saldırdığı ordu bizzat 
Haccaca karşı isyan etti. 

Abdurrahman ile Haccac ara-

- Şerefimize! dedi. 
Dışarda müzik Mozart'ın mö -

nüelerinden birini çalıyor, Paki
ze gözlerini, koyu kumral saçla
rın çerçevelediği kudretli yüz -
den ayıramıyordu. 

Çalınan mönüe hava kadar ha-

Şimdi bunu fırsat bilen Abdur
rahman, maiyetindeki kuvve~le 

Haccacın üzerine yürüme kara
rını vermişti. 

Abdurrahman Elkendi Haccac 
üzerine yürümek kararını verdik 
ten sonra Türk hakanı ile de an
laştı. Türklere: 

- Biz, dedi, sizin Ü?.erinize 
Haccac tarafından kerhan gönde
rildik. Sizler çok namuslu ve te
miz insanlarsınız. Şimdi, biz ge
ri dönüp Haccacla harp edece -
ğiz. Ancak harp cilvesi, şayet 
mağlup olursam size iltica ede
ceğim. Beni kabul eder misiniz? 

Türk hakanı, bu müracaat ve 
talebi hüsnükabul etti ve şu ce
vabı verdi: 

- Biz, bize iltica edenleri dai
ma koruruz. Ve hakımızda iy ı 
düşünenlere hürmet gösteririz. 

Abdurrahman Elkendi, kuvvet 
!erini arkadan tehdit edecek bir 
tehlikenin bulunmadığına emm 
ve mağlp olduğu takdirde iltica 
edecek bir bucak bulacağına mut 
main gerisin geniye döndü. 

Ve Haccacla çarpışmak için 
Türk topraklarım terkederek A
rll!bistana dahil oldu. 

Keyfiyeti haber alan Haccac, 
derhal Şamdan topladığı bir kuv 
veti idaresi altına alarak Abdur
rahmanı karşılamak ve onunla 
harbetmek üzere Basraya koştu. 

eTüster• denilen mevkide or
du.sunu kurdu. 

İlk çarpışma iki tarafın süvari
leri arasında ve •Düceyl. mev
kiinde oldu. 

Abdurrahmarun galip gelen as
kerleri Haccacı ve ordusunu püs
kürttükten sonra muzafferen 
Basraya girdiler. 

İş büyümüştü. 

Maksat, sadece Haccacı zalim a
leyhine değil, Halife Abdülmelik 
bin Mervan aleyhine de dön -
müştü. 

- Halife de zulüm ediyor .. Al
lahın kendisinin ahkamına ria -
yet kahnadı ... 

Dediler. Her iki taraf, orduları 

run bulunduğu yenin elTafına 

hendekler kazmışlardı. 

Hücum hazırlıkları yapılıyor

du. 

Abdurrahman ElkendJ, Hora

san valisi olan ve bu makamı 

rüşvetle elde eden şu mahut 

Mahlebe bir mektup ya:ıxiı. 

(Arkası var) 

(1) Ravzatülahbap: ilt Z S. 149 

ğinize eminint. Ckleceksiniz de -
ğil mi? 

Elini uzattı, Pakizenin elini bir 
an tuttu, sıktı ve bıraktı. 

Pakize sanki kuvvetli bir cere
yana kapılmıştı; Galibin kudreti, 
helecanı, cazibesi onu tutmuş sü
riiklüyordu. Biraz kekeledi: 

- Bakalım Peyman Hanıme -
fendi beni davet ediyor mu?. 

Galip bir kahkaha attı: 

- Hatta en güzel yeri. paşam, 
fakat bu yeknasaklık insaı;ı_ın gön 
!üne açılmak, ilerilere atılmak, 
bu dar, bu mahdut sınırlardan 
kurtulmak hissini veriyor; bir 
gün, iki gün fevkalade, fakat İs
tanbu!un daha ne fevkalade yer 
!eri var ... 

o kadar çok şey yazılmıştı ki, bü 
tün bu söylenip yazılanları şöy
lece sıraya koyup veya koyma -
yıp anlatmak mümkündü. Paki
ze bu imkan dahilinde konuşur
ken, yanıbaşında Galibin dinle
diiiini anlıyor ve mümkün oldu
ğu kadar fikirlerine insicam ver 
miye çalışıyordu; buna çalışırken 
de paşanın da •Galip sen ne der
sin?• demesini dört gözle bekl'i.
yordu. Paşa bunu sorsa veya mü 
nakaşayı bırakıp başka birine 
hitap otse mm'ut olacakıtı ... 

Galip bir çeyrektenberi önün
deki şarap kadehini elile tutu -
yor, kaldıracakmış gibi yapıyor, 
dudaklarına götürmüyor, bekli -
yordu. Onu beklediği pek aşikar· 
dı! Bunu herkes te farkedecekti. 
Pakize kadehini kaldırdı ve yan 
gözle Galibe bakıp bir yudum iç
ti. Galip de bir yudum içtikten 
sonra hafif Pakizeye doğru mey
letti: 

. ? 
nız ... 

Galip kadehini kaldırdı, içtiği 

gibi Türk şarabırun lezzetni 
methediyormuş gibi: 

' fif bir parça idi, nağmeler bir a
kar suyun sesini andırıyordu; on
lar da bir müddet daha havadan 
sudan ikcmuştular. Pakize Pen
dJkten Erenköyüne kadar uza. 
nan sahilde bir köşk almak iste
diğini söyledi. 

- Peyman bunu şeref telAkki 
eder. 

Bir seyahat acentasının propa 
gandasına pek benziyen bu mü
nakaşayı lüzumundan fazla u
zattı. Böylelikle öbür tarafınd~ 
oturan Galibe lakayıt olduğunu 
göstermek istiyor, onunla hiç te 
mc~gul olmadığım hissettiriyor
du. Ancak omuz başında onun 
varlığını duyuyordu. Bu varlık 
ta öyle kuvvetti ve kudretli idi 
ki, ağz:ndan çıkanı kulak rı duy 

muyor, kurulmuş bir insan gibi 
konu~uyordu. İstanbul, İstanbu
Jun Dilzellikleri, çirkinlikleri hak 
kında o kadar ~ok şey söylenmiş, 

- Paşam Adaya karşı boğazı, 
Boil:aza karı;ı Yeşilköyü öne sü 
recekler çoktur. Bana sorarsanız 
ben size Pendiği, Kartalı, Malte
pe, Bostancı, Erenköyü methede 
ce~im. 

Mukadder saadetin yaklaştığı-

ru anladıkça bu saadete sed çeki
yor, Galiple konuşmak fırsatım 

- Nihayet sırası geldi. .. 

Pakize, uzun zamandanberi 
gönlünde duyduğu bir sevinç, bir 
helecan hissetti ve Galibin iması
ru anlamamış gibi sordu: 

- Neyin! 

- Benimle biraz meşgul olma-
nızın. 

Pakize gayriihtiyari irkilince 
sözünü düzeltti: 

Galip Unur sadece erkekti, 
hem de güzel erkekti; pot kırma
yacağından emin olup sözünü sa
kınmadan söyliyen erkeklerden
di: 

- Bal rengi saçlara siyahın ha. 
rikulAde yakıştığını söylerim; bal 
rengi saçın binde bir kadında az 
bulunduğunu söylerim, bal rengi 
saçlı kadınların yer yüzünün en 
güzel kadınları olduğunu söyle
rim, her halde bunlar İstanbulun 
en güzel yeri ada olduğunu iddia 
eden paşanın sözlerinden daha 
enteresan değil midir?" 

- Sahta olmaya çalışmayınız, 
dedi. Katı yüreklilik yaratılışınız,. 
da yok, hem hiç yakışmıyor size .. 
Başını hafifçe öne eğerek şa

rap kadehini kaldırmış kıvılcım
lı gözlerle şirin şirin bakıyor, bu 
tavrı ile, her dediğini yaptırma
ğa alışkın yaramaz bir çocuğa 
benziyordu. 

- Yalvarırun size soğuk dur • 
mayınız; şerefinize içebilirim de
ğil mi? 

Pakizenin koyu mavi gözleri 
sıcak bir ışıkla pırıldadı, elini 
kadehine ııötürdii, kaldırdıı 

Galibin heyecanı her an artı -
yor, güzel kadını can kulağile din 
liyordu. Köşk lafı açılınca, jene 
ele avuca sığmaz afacan tavrı ile 
atıldı: 

- Tam size göre bir yer biliyo. 
rum, dedi. Çamlığı, meyvelikleri, 
havuzlarile harlkuUde bir köşk; 
kırk dönüm de arazisi var. 
Artık Pakizeye tamamile hi

klmdi; il:ıer dediğini artık orada 
yaptırabileceğine kani olmuştu: 

- Bu hafta bize misafir gelir
siniz, bizde kalısınız, size köş

kü gösteririrm. Gezer, beğenece-

Sofrada uyur vaziyette oturan 
karısına seslendi: 

- Peyman, bu hafta Pakize 
Hanımefendi bize misafir gele· • 
ceğlnl vadediyor. 

Peyman ile aralarında büyük 
bir çiçek demeti vardı, genç ka
dının yüzU görünmüyordu, sade
ce tatlı sesi duyuldu: 

- Bizim için ne şeef! 

Galibin neş'esl arttı, çocuk gi
bi sevindi: 

- İşte karımın da\·~isiniz, 
artık bir dlyeceğinlz yok ya? .. 

(Arkası .... , 
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e ASKE~LöK fi IJ!POR. C(?tl 
Dün Türkiye Yüzme 

Motörlü Kuvvetler Daima Birincilikleri Başladı 
Hadice F evkalidelik Ve Her yerde İş Göremez MUsabakalar Karışıklık içinde Cereyan Etıi 
Olduğunu Hissetti ı 

Yazan: Ziya Şakir Tefrika: 20 

Hazreti Muhammed'ln Doğutu 

'RESALTDEvRt Muhamme.ıı.Anyeaçıkcac•vap Yıldırım Harbi Usulü Bir Haya/-
vermekten çekinmedi: 

Hazretı Hatıcc, Varaka'nın e
'ınd n kendı konağına avdet et
tiği zaman, zevci Hazreti Mu -
hı.ınmedı buyuk bir heyecan için
de buldu. Artık (Cenabı Hallikın 
Resulü) olduğuna şek ve ıüphe 
olmıysn Hazreti Muhammed, a
deta meçhul bir kuvvet karşı -
sında sersemlemiş gibi, kararsız
lıkla odada dolaşıyordu. 

Hatice, yine bir fevkaladelik 
vukua geldigine hükmederek: 

- Ya, Muhammed! .. .Niçin yat
madın? .. Böyle, niçin geziniyor -
sun?. 

Diye sordu. 

Hazret 1 Muhammed heyecan
dan titriyen bir sesle: 

- Ytt, Hatice!.. Uyuyacak za
manda ıdegilim .. yine Cebrail gel
di. Ve yine bana bir ayet getireli. 

D ~ e söze başlıyarak: 

Ya eyyuhel mud<iesıru *Kum 
fe't zır * Ve Rabbeke fekeb
bir * Ve siyabeke fetahhir .• 

Ayeti herıme ınin nazil oldu • 
gunu naklettı. 

Hatice, mübarek zevcinın :;Öz
lerim büytik bir dıkkatle dinle -
di. Sonra aralarında şöyle bir ko
nusma gec,;ti ve bu konuşma es
nasındadır ki, ona ilk defa ola
rak (nübüvvet) sıfalile hitap 
edildi: 

Halice: 

- Ya, Rcsulüllah! .. Mademki 
sana, Cenabıhak tarafından bir 
vazıfc ferman buyuruldu. Bu va
zifeye başla. Halkı, hidayet yo
luna <lavet et. 

- K mı davet edeyim? .. Bana 
kım inanır? .. 

- Herkesten evvel, ben inanı
yorum. Evvela beni davet et. Ve 
s?nra, o buyük Tanrıya, ibade
tın şeklıni ögret. 

Ha:ı:re;tı Muhammed Hatice -, 
nin kalbinden dogan bu iman 
nuru karşısında, son derecede 
sevın .. i. Ayeti ker me mucibınce 
tahaıet cJıp abdets almayı, sev
gilı zevcesine ogrtti. Ve onu, be
raberce namaz kılmıya davet et
ti. 

Hazreti Muhammed, (İmamet) 
me\ kııne geçtı. Tam namaz kı
larlaı ken odadan içeri, henüz on 
yaşlarında bulunan gürbüz, çe
vik, zeki ve cevval bakışlı. son 
derecede yakışıklı b·r çocuk gir
di. İlk bakışta, çehresinde büyük 
bir asalet ve mertlık görünen bu 
?~uk, Ebu Talib'ın oğlu, (Ali) 
h.ıı 

O sırada Mekked~ büyük bir 
.kıt ık hükü- su"rd" ~ .. . H ... ugu ıçın, az-
retı Muhammed, amcazadesi (A-

lı) yi yanına almış, bu suretle E
bu Talib.ir. sıkıntısını biraz ha _ 
f ifletmek istemişti. 

(Alı) odaya girdiği 

-Ya,Ali! .. Bizöylebirma- d B k B• ş D ğ •td• 
~~d;ö~:: e~~~~:ıi~ı;..~~~::i: en aş a ır ey e ı ır 
Tanrının resulüyüm. Ve halkı, y AZ A N : 
o Tanrıya ibadete memur edil - ı 1 
dim. Eğer sen de, ona ib~t e - Emekli General Kemal Koçer 
dersen, taştan ve ağaçtan putla- . 
ra tapmaktan kurtulursun. Kü
für içinde yqamaktan, necat 
bulu.rsun. 

Diye, cevap verdi. 

Ali, sükut etti, Kendisitıe fev
kalade büyük bir emniyet ve iti
mat beslediği (Hazreti Muham -
med) in bu sözlerini, derhal zih
ninde süratli bir muhakemeden 
geçirdi. 

- Ya, Muhammed!.. Sana, i -
nanırım. Senin inandığın her şe
ye de inanırım... Fakat, mese -
leyi bir kere de babama danışa
yun. 

Dedi. 

Hazreti Muhammed, Alinin 
sözlerine sevindı: 

- Gıt danı4, yl Ali .. fakat, sa
kın babandan başkasına bir ,ey 
söyleme .. diye, tenbih ettı. 

Ali, babasile konuşmak ıçın, 

süratle odadan çıktığı halde, te~
rar i~eri girdi. Dudaklarında tat
lı ve manalı bir tebe6SÜm oldu
ğu halde: 

- Ya, Muhammed! .. Yerleri, 
gökleri yaradan o Tanrı, beni ya
radırken. babam Ebu Talibe sor
dumu ki şimdi ben ona tapmayı 
gidip babamdan sorayım? .. Sana 
inandıktan sonra, artık hiç k&nı
seye bir .şey daruşmıya lüzum gör
miyorum .... Bana öğret, O büyiık 
Tanrıya nasıl ibadet edilir?. dedi. 

Hazreti Muhammedin kalbi, 
bir anda büyük bir sürur ile dol
du. Aliyi önüne oturtttu. Hazre
ti Haticeye yaptığı gibi, ona da 
(Rabbülalemin) hakkında telkin
de bulundu. 

Ali. en küçük bir şek ve şüp -
heye kapılmadan, (Hazreti Mu
hammed) ın telkinlerini büyük 
hır iman ile kabul etti. 

- Ben de sizin gıbi, büyük 
Tanrıya ibadet etmek isterim. 

Dedi. 

Hazreti Muhammed, su getırt
ti' Sevgili amcazadesi Aliye ab
dets almasını öğretti. Ve yine 1 

kendisi imamet mevkiine geçti. 
Ali ile beraber iki reık'ılt namaz 

eda e-ttı. 
Hazreti Muhammed, artık 

(Resalet) vazifesine başladı -
ğından dolayı kalbinde büyük 
bir memnuniyet hissediyordu. 
Haticenin ve Alinin izhar ettik
leri bu kuvvetli imandan duy -
duğu derin bir haz ve meserret -
le, daha kimleri hidayet yoluna 
davet edecegini düşünüyordu. 

(Arkası var) 

Beşer ihtil"ası harp afetini do -
ğurduğu gündenberi, hasmın bas
kına uğratılması da ·baş vurulan 
bir muharebe tarzuiır. Cengizin 
tabiatin güçlüklerini de yenen 
dev asa tesebbüşlerinde tam bh
baskın rolü vardı. Uzak Şark.tan 
geçilmez üç yolu tutarak Uren
burg'a ilerleyen Cengiz orduları, 
burada ayni günde harekete geç
mek imkanları elde etmişlerdi. 

Topal Timurun dahiyane teşeb
büslerini, atlı ordularının yük -
sek hareket ~abiliyetleri okşa..

mıştı. Avrupayı yıllarca sila -
hına ve emeline münkad eden 
Napolyon, ordusunun haiz oldu
ğu intizam ve sürate dayanıyor
du. O, yığınağı ve tevcih ettiği 

hedefi gizliyebilir, dev adı.mlari
le amacına saldırabilirken, ha -
sımları dağınık ve perişandı. Na-

polyon da zaferlerini, tarihin öğ
rettiği harp düsturlarına riayete 
borçluydu. 

Büyük harpte Alınanlar, yı -
ğmaktaki üstünlüklerine güve -
niyorlardı, Belçikanın bitarafi -
sine de hürmet etmeyince, 42 lik

lerile devireceklrindn emin bu -
lundukları kaleleri çiğniye -
bilirler. Sehliefen'in planını 

tad.ilen tatbik ederek, yıldırun 

Bugünkü 

dığı -Alınan gazetelerine göre-
1,5 milyonluk siWılı ve kürekli 
kuvvete bir geçi§ töreni yaptır
makla yıldırım süratinin med- -
lolunu öğretmek sevdasında idi. 

Nihayet, flliyat sahasına atı -
lan kuvvetlerin motörlü kısmı, 

Bavyeradan kalkarak Viyanayı 

geç.tiler. Ve mütehayyir İtalyan 
hudut .muhafızlarının Brenneste 
ellerini sıktılar. Bu yüksek hare
ket kabiliyetini haiz kuvvetler -
den de belki bir nısfı Brennere 
erişmişti. Beis mi var, gaye. ha
rekete geçildiği günün akşamı 

geçide yetişmekti. Bununla ger
çekten cihana bir sürpriz de ya
pılmıştı. Harp san'atının ince • 
ilklerine nufuz edemiyenler, bu 
yıldırım ordularının, bir kere ha
rekete koyulduktan sonra, Av
rupa yarnnaciasının bir başın -
dan diger ucuna bir iki günde 
yetişebileceklerinden korku -
yorlardı. Evet, yıl.dırım, tabiatin 
bu yenilmez kuvveti karşısında 

bütün mevcudnt zebun değil 

miydi? 

Çeko Slovakya, mahiyeti meç
ıhul bir kuvvete ve ondan ilham 
alan siyasete kurban gtti. Sis -
tem, muayyendir. Milyonların 

yıldırım süratile harekete geçi-
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mötörlü kuvvetlerin en mühimmi 

rilmesi, notalar, ültimatomlarl l 
Son:-a, 20 yıl, büyük bir himmetle 
vücut bwlan orduların, bütün 
silahlarile teslimi ve koca bir 
memleketin siyasi istikl8.linin 
sönmesi! 

* Bir ordunun ancak ufak bir cüzü 

mişti. Ceneral Kluk'un yanıge
:risine atılan Galeni kuvvetlerini 
Parisin motörlü vasıtaları taşı -
mıştı. Dünya kaynaklarını elle -
rinde bulunduran milletlerle al
rinde bulunduran milletlerle bu
rada da yarıp çılrımanın imka
nını Alınanlar nereden buluyor
lar? Altı yıl ve belki altı yıldan 
da fazla devam edecek olan bir 
cihan harbini doyuracak madde
lerin teminine yalnız criyazeh 
kiti midir? 

Fransız sınırları, kuş uçurmı • 
yacak surette müstahkemdir. İh
timamla vücude getırilen sahra 
tahkimatı bile motörlü vuıtaya 
istihdam yeri ıbırakmıyacaktır. 

Motörlü kıt'anın, süratıni arttı

rılan bir süvari ıkıt'asından far
kı çok yoktur. Yıpratma harbi 
başlayınca, süvarı hayvanı zü
gürt ordular için bir gıda mad -
desi olmuştu. 

Zırhlı vasıta, belki elinde ay
ni vasıtası bulurunıyan ve bu -
nun mahiyetini kestiremiyen or
ta çağ kavimleri aleyhinde bü
yük darbeler tevcih edebilir. 
Almanlar alışıncıya kadar tank
lar sürpriz yapabilmişlerdi. Tank 
kütleleri hemen daima ateş sed
leri karşısında serilmişlerdi. Fran 

l 

-Tanklardır. 

sız fırkalarındaki topçu sili.hı -
nın kuvvetini Ahnanlar istihfaf 
edemezler. Hususile bu silah 
teknik ellerde bulundukça zırhlı 
ve motörlü vasıtanın siklet mer
kezinde saça<:ağı dehşetten 

Fransız hamasetinin ürkeceğini 

düşünmek fazla hodbinlik olur, 
sanıyorum. 

zaman, ' 
Ha .:reti Muhammed ile Ha tice ml!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

' 

süratile• Paris istikametini tut
muşlardı. Bu sayede cephedeki 
kalelere çarpmaktan kurtulmuş
lardı Büyük kısmile Belçika ü -
zerinden hareket eden Alman or
dusu, Manş yolile gelecek İngi
liz ordusunu müttefik ordu ile iş
birliği etmekten menedebileoek
ti. Moltke bu teşebbüsünde yığı
nakta. hareket kabiliyetinde gös
terdiği sürate güveniyordu. Ge
neral Kluk Paris d~varlarına ye
tiştiği sırada, İngilizlerin ancak 
iki kolordusu Fransız cephesin
de vazife almak için geride ha
zırlık vaziyetinde bulunuyordu. 

motörize edilir, bir ordunun mo
tör yığınağında, ne ikmalinde, 
ne de büyük mikyasta siklet mer
kezi tesisinde büyük tesiri haiz 
değildir. 

Zırhlı birlikler, çok pahalıdır. 
Eğer lazımsa, zırhlı ordular vü
cude getirmek zügürt memle • 
ketler için çok yıkıcıdır. Bu biı'
liklere hareket kabiliyeti temini 
için, hatta harp başlamadan ve en 
ufak vaziyetlerde, bütün mem
leket hayatını durdurmanın, ne 
gıbi elim neticeler doğurabilece
ginı anlamak içın, ,Hınterlantta 
inen darbeleri ve bunun akibet
lerini derpış etmek lazım gelmez 
mi? 

(secde) vaziyctindelerdi... Bu 

zekı çocuk, bunların ibadetle 

meşgul olduklarını idrak ettL 

Fakat önlerınde ıbadet edilecek 

hıçbir şey göremeyınce büyük 

bır hayrete kapılarak, durup bek

ledı. 

N nmaz bittıkten sonra. (Ali) 
biıyı.ik bır merak ile sordu: 

- Ya Muhammed!.. Gördüm 

ki ibadet ediyorsunuz. Fakat, 

önünüzde tapacak hiç bir mabut 

yok. Mabut olmayınca kime sec

de edilir? .. dedi. 

Hazreti Muhammed. (Ali) yi 
kalbinin bütün kuvvetile severdi. 
Onun zeka ve idrakini daima tak
dir c er .. bu .küçük çocukla, a -
det· üyük bır insan gibi konuş
mak an, derin bir zevk ve lezzet 

bissevlcrdi. Onun için (Hazreti 

iki Çarpışma 
Dün Kızıltoprakta iki f ed çaı

pışma olmuştur:. 

1 - Kadıköyünden Bostancı

ya giden 103 numaralı vatman 

İsmailin idaresindeki tramvay a
rabası Kızıltoprakta mukabil ta 
raftan gelen ve Vahan isminde 
birinin kullandığı 868 numaralı 
çift atlı faytonla çarpışmıştır. 

Neticede tramvayın ön lamba
sile ön camlanndan ikisi kırıl _ 
miştır. Hıidise esnasında vatman 
İsmail agzından, arabacı Vahan 
da başının iki yerinden yaralan
mışlardır. 

2 - Bostancıdan hareket eden 
vatman Rızanın idaresindeki 
tramvay ar8bası, Kızıltoprakta 

elektrik deposu önünde Bohora 

ait bir hususi otomobil ile çarpış 

mıştır. 

Bugünün hareket kabiliyeti 
artık hayvan adrmı ile ölçülme
mektedir. Ordular, kısmen zırh
lanmış ve malcineleştirilmiştir. 
c: Yıldırım" kelimesi cazip mana

sını, motör kuvvetinden alıyor 
ve cihangirlik seferine çıkan 
ıFührer de, Roma imparatorlu -

ğunu yeniden kurmak hülyala
rına düşen Düçe de motorün ke
rametinden güç aımak istiyor -
1ar. 

Hitler fetih sahalarına atıl -, .. 
mazdan önce, mukaddes emelmı 
ilkönce canlandıran güzel şehir
de, Nür<!nberg'de azami imkan 
dahilinde az bir zamanda. topla-

Motörlü ve zırhlı vasıtalar, 

araziye bağlıdırlar. Tabiatin çe
tinlikleri ve engeller:ı karşısında 
mahkômdurlar. Bugün 20 mıli -
metrelik bir silih, dakikada yüz
lerce mermi atıyor ve zırhlı 'a
sıtaların çoğunu deliyor. 

Muharibi zırhlıyan İngılizler
di. Buna en büyük ehemmiyeti 
veren de İngilteredir. Alman 
san'atı bu harbin zadesini tak -

lide kadirdi, fakat Alman mem
baı bu ihtiyaca vefa edememiş -
ti. 
Fransızların 8000 tanka sahıp 

olduklarını bilmiyen yoktur. 6 
gün jçinde bir milyonluk bir A
merikan ordusunu. Fransadaki 
vasıtalar cephenin mihrak nok -
tasında yılmak kudretini göster-

Eğer harp, san'at sahasındaki 

kudretile mes'ut neticeye götü
rülüyorsa, yine Alman aSkerl 
mecmualarındaki istatistiklere is
tinaden diyebiliriz ki mukabil 
cephenin zenginliği dikkati çok 
calip tir. 

1937 ye kadar Britanya ada
sında açılan asbri san'at mü -
esseselerinin sayısı 3000 e yakın
dır. Amerika sanayıinin de as -

MtiılaNbya iftirak eden yiisiiciiler 

Su sporlan federasyonu tara• 
fından tertip olunan Türkiye 
yüzme birinciliklerine dün Be -
şiktaş stadı havuzunda başlan -
JIU§tır. 

Yapılan müsabakaları sırasi

le yazıyoruz: 
100 SERBESr: 

1 - Saffan (İstanbul) 1.T 
2 - Ali (Ankara) 1.13.1 

200 KURBALAMA: 
1 - Yusuf (Kocaeli) 3.1.'1 ye

ni Türkiye rekoru 
2 - İsmail (İstanbul) 3.10.4 

400 SERBEST: 

Türkiye Atla
tizm Şampiyo
nası Başla..Jı 

Türkiye atletizm birinciliğine 

dün Fenerbahçe stadına başlan • 

dı. Statta bu şampiyona ile kıyas 
kabul etmiyecek kadar az bir ka

labalık vardı. 

Müsabakaların cereyanına ve 

alınan neticelere göre bir.inci gün 
muvaffakıyetli geçmij denile -

mez. 
Dünkü müsabakalarda alınan 

teknik dereceler şunlardır: 
1 - Melip (İst) 10 9/10 

2 - Atineos (İst) 11 3/10 

Melih finalde bu senenin en i-
yi koşusunu yaptı. 

110 MANİALI 

Bu müsabakaya 6 atlet girdl 

Rekortmen Faik ~elınemişti. Ye 

rine Kamil alındı. Netice: 

1 - Vasfi (İst) 16 5/10 

2 - Yavru (İst) 16 7/10 

4 X 400 BAYRAK: 

1 - Beyaz takım (Zare, F.iru-

zan, Recep, Melih) 

3,31 1/10 dakika. 

Derece: 

2 - Kırmızı takım (Galip, Nu 

ri, Şevket, Gören) 3,39 3/10. 

800 METRE: 
ı - Recep (ist) 2.2 111q 
2 - Nuri (An) 2.f 1/10 

CİRİT: 

1 - Melih (İst) 52 
2 - Ali (lst) 48. 

YUNAN DİSKİ: 
1 - Arat (İat) 36.M 
2 - Hayri (İst) 31.49 

UZUN ATLAMA: 
1 - Muzaffer (İst) 6.6t 

2 - Ömer (An) 6.58 
5000 METRE: 

1 - Rıza Maksut (Ist) 16,9, 3/10 
2 - Mustafa (An) 16.24 

gari bir hesapla altın memleket
leri için çalışmıyacağını kim te
min edebilir? 
cYıldmm harbi:•, bir fanta • 

zidir. Sürat, vasıta ve memba 
kuvvetli olmadıkça, mühbn bir 
rol ifa edemez. Harp, gücünil bir 

memleketin varlığından alır ve 
yoksulluk, iddia edilen irade 

kudretini de baltalamıştır ve 

baUalar: 

cHalep orda ise1 öurda bulu

pur endaze!• 

1 - Mahmut (İstanbul) 5.26.5 
2 - Sadettia (Trabzon) 8.16.8 

T0RK BAYRAK YARIŞI: 
1 - İstanbul (Saffan, İsmail. 

Mahmut) 5.'3.5 yeni 'rorkiye re
koru. 

2 - Kocaeli (Fehmi, Yı.uf, 
Mehmet) 

SUTOPU: 

Son olarak ,..pılan su topu mü
sabakalarında İstaıi>ul - !çel€ 
7-0, Ankara - Kocaeliye 4-1 galip 
gelmiştir. Müsabakalara buaün 
devam edilecektir. 

Hayatın En Mü
him Kanunu 

<Bat &anrı fı tiacti •~fau) 
benzemeyiniz. Hayat büyUk bir 
mekteptir. Bunun iyi tarafını a. 
lınız. İyilik yapı.ım. Hem de 
teşekkür belklemedeıı. 

Artık bir anane halinde oldıp 
ğundan, herkesin blldlii bir ha
kikat vardır. 

İnsanlara yapılan iyilikler ça• 
buk unutulur. Fakat bunun ne 
ehemmiyeti var? Siz iyilik ya. 
parken mukabele görmek için 
iyilik yapmadım ki .. 

O sW unutur. Veyahut unutur 
görünür amma.. Kalbinde yine 
size karşı muhakkak iyi bir ha
reket vardır. İşte bu büy(j.k bir 
muvaffakiyettir. 

HattA iyilik yaptıkça fenalık 
beklemek de ldet lıUkmündedir. 

Eğer ben her aldandığım zaman 
saçımdaki telden bir tanesini ko· 
partırsam başımda çoktan tek bir 
tel kalmıyacaktı. 

Dünyada böyle nankörler ol • 
dukça biz neden zevkimizi yap
mıyalım. insanlık vazifesini yeri
ne getirmiyelim. 

Bunu bilen pek çok insan var• 
dır. Hele iyilik yapmakla meşhur 
olan bir insan vardır. Bu insan 
iyilik yaptıkça inkisara uğrar ve 
inkisara uğradıkça iyilik yapardı. 
Hatıl biltiln servetini bile kay • 
betti. Fakat sonra ne oldu biliyor 
musunuz? 
Öldüğü gün yUz binlerce in • 

san arkasından ağladı. Matem 
tuttu. 

Burada yalnız dikkat edilecek 
1 bir şey vardır. Acaba sizi alda· 

tan ve sizin iyillğinizderı istifade 
etmek istlyen bunu kendisine ili
yad yapmış bir insan mıdır? 
Yoksa insani bir sevkle mi bu· 
nu yapmıştır. 

Bazan bir dakikalık buhran 
en aziz bUdiğiniz dostunuzu siz· 
den ayırabilir. Burada bizim va
zifemiz bu arkadaşımızın tasav • 
vurunu ıslah etmektir. Yoksa 
terkedip kaçmak çok kolaydır. 
İşte o zaman en felaketli bir if 
yapmış oluruz. 

Hulisa servet isteyiniz. Fakat 
yardım için.. Kimseye yardım e· 
demezseniz servetin ne kıymeti 
ve ehemmiyeti var? 

İnsanlar birbirine kaynaşmıJ 
bir haldedir. İnsaniyetin bir do. 
kuma kumaşa benzediginl unut• 
mayınız. Bu kumaştaki liflerden 
birisi de sizsiniz. Kumaşın sailam 
olmasını istiyorsanız yillk ya • 
pınız. Eğer bunu yapmazsanıs 

sizi koparıp atabilirler. 
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Arkadaşım Cevat Sa<Llk anlattı: 
- Bu yaz, Suadiyede, !halamın 

sahild .. ki büyük köşkünde idim. 
Benden b~a iki halazade • en 
küçüğü yirmi beş yaşında • iki 
yeğen, amcamızın oğru ve bir de 
otuz beş yaşlarında, harikulllde 
güzel genç hlr dul olan Müjgan 
misafirdi. 

Zaten her yaz halamın köşkü 
kala balık oulrdu. .Aı bir zaman 
zarfında Müjgiinı sevdiğimi anla
dım. Sevilmiyecek gibi değildi 
lıL. Kocası öleli epey olmuştu. 
Çocuğu yoktu. Hayatla bUtUn 
alakası canı istediği gibi yaşaya. 
bilmek şeklinde tecelli ediyordu. 
İki yazdır halama geliyor ve o· 
Dun gelişi ne kadar genç akrabası 
varsa hepsini bu köşke topluyor· 
du. 

Halam, farkında olmadan, bu 
rağbeti kendine ait zannetmekte 
serbestti. 
~ gözü kör derler, kat'iy. 

yen yalan . .. Bir ilti hafta zarfın· 
da amcamızın oğlu Bülendln de 
Müjgana karşı lı\kayd olmadığuu 
gördüm. Genç dulun etli ve kır· 
mızı dudakları, kvır kıvır kirpik. 
leri, mevzun endamı herkesten 
çok onu mest etmişe benziyordu. 

Bülend Yüksek tahsilini yap -
ınış, yakışıklı bir gençti ve asıl 
bunun için onu dehşetli kıskanı. 
yordum. Çünkü Müjg8n, bu zeki 
çocuğu takdir ettiğini saklamaz
dı. Onda hoşuna giden şey, zan
nedersem, biraz da kendisinde 
bol miktarda mevcut titizlikli. 
Bülendin de, Müjgan gibi, kimse
nin, bir şeyi kullandığı görülme

mişti. 

Her sabah kafile halinde denize 
girerdik. Köşk çılgın kahkahala
nmızla inim inim inlerdi. 

Sahilde, birbirinden beşer onar 
metre fasıla ile yapılmış, beş ta
ne kapalı soyunma kabinesi var
dı. Müjgan en sağdakinde, Bil • 
1end de en soldakinde soyunur -
]ar, geri kalan dört genç de,. on
ların titizliklerine hürmeten di
ğer üç kabineye Uksiın olurduk. 

Deniz faslı ayrı bir alemdi. He
pimiz onun biçimli vücudünü, 
bilhassa cömert bir itina ile teş
hirine kapılarak, yakından sey
retmek için en küçük bir vesileyi 
bile kaçmnamağa çalışırdık. 

Halbuki MüjgSn, bu haris atıl
maların hepsini münasip blr §<• 

kilde atlatır, bir deni>. kızı gibi 
sulara dalarak gözden kaybohır
du. İ§te o zaman heyecanlı bir ta. 

kib başlardı. 
Birkaç kere, onun Biilende ilti

casına şahit oldum ve bu beni 
dehşetli üzdü. İntikam almak, sa
kin ve vakur sevgi.sile genç dulun 
tözüne girdiği artık muhakkak 
•lan Bülendi onun gözünden dü

> ürmek için dehşetli bir oyun ta
s. .rladım. Bu fikir, iki gece uyku
s\. zluğuma mal oldu, fakat netice 

- Ne var, ne oluyorsunuz ya
hu? Dedi, böyle hepiniz durmU§, 
bana bakıyorsunuz. 

Patron sesini açmak için öksür 
dü: 

- Galiba siz Plat'ı görmiye 
geliyorsunuz. 

Derek hayretle kaşlarını kal -

dırdı: 

- Bu sualı neden sorduğunu

zu anlıyamadım, dedi. 

- Görüyorum ki, sizin son ha

berlerden malümatınız yok. 

Delikanlı birdenbire elindeki 

kadehi bıraktı: 

- Açık konuşunuz, dedi, yok

sa ıkinci bir cinayet mi? 

Patron evet der gibi başını sal 
!adı: 

- Löı>rens' i öld ürdüleı', dedi, 

Yazan: Zahir Guvemll 
o kadar gü:ııel olacaktı k.1 •• , 

Muhakkak, MUjgAn, kendi glbl 
titiz bildiği Bülendin bir daha a
dını anmak istemezdi. 

Bir sabah, yine kafile halinde 
sabile indik. Çocuklar benden 
hususi talimat alm:ıflardı. Evvel§. 
MüjgSn soyundu ve denize girdi, 
girerken de, alay eder gibi bana 
baktı. Ben, sanki bir yürek çar. 
pıntısına tutulmuş gibi bu bakış
la yerime mıhlanmıştım. Genç 
kadının her tarafı dipdiri idi. 

Hepsi suya atıldılar. Çocuklar, 
plı\n mucibince derhal Müjgiinın 
etrafım aldılar .. Onu kovalamaya 
sahilden uzaklaştırmaya başladı· 

!ar. Bir kişi de Bülendl işgal edi
yordu. Ben, fırsatı kaçırınıyarak, 
Bülendln eşyalarını Müjganın, 
Müjgil.runkiJeri Bülendin kabine
sine taşıdım. Amma, en küçük te 
sikinin ahengine kaptırımştL 
bütün vücudünü, hatta yalnız vü
ferruatına varıncıya kadar. 

Sudan çıktıktan sonraki şaşkın
lık ve hiddetlerini düşünerek 
şimdi de zevkle gülüyordum. 

Nihayet hep beraber yüzme 
bahsine bir nihayet verdik; fa
kat Müjgô.nla Bülendden gayri. 
ıniz kabinelıeremr gikied- üE? 
miz kabinelere girmedik. 

Onlar, her şeyden gafil, alış • 
mış adımlarla küçük kulübelerin 
yolunu tuttular. Biz, artık yeri
mi2.de duramaz hale gelmiı;tik. 

Yüksek sesi" gülmemek için 
kendimizi zor tutuyorduk. 

Beş dakika sonra Müjgan, Bü
lendin elbiselerini giyinmiş oldu
ğu balde çıktı. Hayretten dona. 
kaldık. Maamafih, bu, ona ya 
kışmıştı. Müstehzi bir bakışla bi
zi süzdü. Sanki içten içe de -
vam eden mücadelenin farkında 
imiş gibi doğru Bülendin kabine
sine gitti. 

Tam bir saat, hiddetten kudu. 
rarak bekledik. Çıktıkları zaman, 
ikisi de kendilerinin elbiselerini 
giyinmiştiler. Bülend biraz kızar 
ınıştı . Müjgan ise kahkahalarla 
gülüyordu. 

ZAHİR GÜVEMLİ 

Rüşvet Alan Memurun 
Mahkemesi 

Tophanede bir arabacıdan 3 li 
ra rüşvet almak ve bilıahara ya
kalanacağım anlayınca bu parayı 
yutmak suçile yakalanıp tevkil 
olunan polis memurlarından Fun 
adin asliye 1 inci cezada dün mu 
hakeınesine devam olunmuştur. 

Dünkü celsede müıddeiumuml 

iddianamesini okumuş ve yutu
lan para emarelerinin midede bu 
lunmamasına rağmen suçu sabit 
görerek mumaileyhin ceza kanu
nunun 209 uncu maddesine göre 
tecziyesini istemiştir. Karar 
ayın 11 inci gününe kalmıştır. 

Zabıta Romanı: 21 
bugün, öğleden sonra ... Hem de 
bir haçla ... 

Bütün gözler Derek'e çevrildi. 
Fakat delikanlı oralarda değil

di. Sadece şaşkın bir halde mu -
hatabına bakıyordu. Yavaşça: 

- Ne diyorsun yahu? Dedi. 
Löprens'i öldürdüler ha? 
- Evet, hem de bir haçla ... Bu 

gün müteveffa amcanızın evin
de cesedini buldular. Kafasını 

paramparça etmişler. Herkes bu 
işi Kosdon'un yaptığını siiylli • 

yor. Polis yeni kuvvetler getirt

ti. Bu gece bütün ~hir sıkı bir 

tarassut altında bulundurulacak. 

Derek Rikardo geniş geniş ne
fes aldı . Sonra kadehini yakala
dığı gibi, bir yudumda devirdi. 

- Öyle ise gideyim, dedi, geç 
kalmadan birisini görmek la -

r·~t:ı:ı·~ 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 

.A4u ...... KK~ "'"· I 

.A.P. 11,79 m. H65 Kco. H ıı:w. 
1831 m. 1!8 Kes. lH Kw. 

3 EylOI Pazar 
Saal 12.30: Program. 
Saal IZ.85: Türk müzlil: (Ankara 

Radyo küme sazt ve karışık koro). 
Saat 13.00; Memleket saat ayarı, a

jans ve meteoroloji Jıaberlcri. 

l&DAM 

(C'l~\ 1 
Hır kaişerifte 

Musluklar 
Hırkaişerifte Hüseyin iınzasi

le aldığımız mektupta denili -
yor ki: 

- Hırkaişerif camii yanında 
helalar vardır, Bu heHUar çok fe
na olduğundan girilir vaziyette 
değildir. 

Ayrıca camiin şadırvanındaki 
sekiz musluktan ancak ikhi kal
mıştır. Onlar da kırık d&küktür. 
Hırkaişerife pek çok ecnebi 

seyyahlar l?lelir. Bunlara karşı 

ve ayrıca halkın sıhhati bakımın· 
dan bunun temizlenmesi ve dü
zeltilmesini dilerim.• 

Sivas Kongresinin 
20 inci Yıl Dönümü 

!Sivas Bu Tarihi Günü Yarın Bü
yük Merasimle Kutlulayacaktır 

Saal 13.15: l\1üı:lk (Küçük Orkes
tra, Şef: Neelp Aşkm). : 1 - Drlı:o -
Esmeralda Balet silltJ No. 1. 2 - Doh
nanyi - Rapsodi Do majör. 3 - Dri
go - Arlökenin mtlyonla.rı - Balet sü
iti No. 3. 4 - Frans Lehar - •Şen 

Dulıt operetinden POtpurt 5 - Va.1 -
ter Noa.ck - Köy hikıi.yeleri. 6 - Dri
go - Esmeralda Balet süUi No. 2. 

Sivas 2 (İKDAM Muhabirin- 1 
den) - Sıvas yarın Cümhuriyet 

Türkiyesinin kuruluşta çizilen 1 
==============::; ı ana hatların ve tarihi büyük bil 

di.senin başladığı köşeden Sıvas 

!ünün 2 inci günü Sıvasa gelmiş 
ve Sıvas halkı kendilerini 3ıvas 
Erzincan yolu üzerinde daha u
zaklara gitmek suret~ hararet
le istikbal etmiştir. Sıvas kongre 
sinin lise binasında top'. andığı 

salon bugün olduğu kadar yarın 
da ayni gönül vuruşları ili; Cüm 
huriye! gençliğinin en kutsal bir 
kaynağı olacakt:r. Burada Ata 
kalbi çarpıyor. Burada Türk 
ben}İğine kavuşuyor. Bununla 

beraber milletin bütün kuvve tle 
san'. acağı ve ayni zamanda siya 
sal ve sosyal haklarını kendine 
tanıtan Cüınhuriyet Halk Parti
sinin de ilk temel taş :dır. 

Saal H.15 - H.30: l\lüzik (l\lelo
dller.) 

Saat 18.30: Pro~ram. 
Saat 18.35: Müzik (Pazar çayı -

PJ.) 
Saal 19.05: Çocuk saall. 
Saat 19.35: Türk müziği; (Fasıl he· 

yeti). Sa.at 20.10 Neş'eli pl3.klu - R. 
Sa.at 20.15: Müzik (sollsller). 
Sa.at 20.30: Memleket saaı ayan, a

Jans ve meteorloji haberleri. 
Sa.at 20.45: Türk müziii: Okuyan

lar Semahat Özdensesı Muzaffer İl-
kar. Çalanlar: Vecihe DaryaJ. Reşat 

Erer~ Ruşen Kam. 1 - Udi Eşrel • 
Btnzam peşrevi. 2 - Mahmut Celi
lettln Paşa - Hüzzam prkı (Kerem 
eyle mestane ktl bir nlgiib). 3 - Sa
lih attın Pınar - Hüzzam şarkı (Se
viyordum onu). 4 - Lemi - KiirdUi
hicazkô.r şarkı (Nazlandı bülbül). 
5 - Arif Bey • Kürdllihlcazkô.r şar
ıu (Düşer mi şanına?). 6 - Faik Bey 
• Suzlnik şarkı (Kuzucai;mı ne ka-

iki Çocuk Yaralandı 
Beyoğlunda Tabakhane meyda 

nında oturan Muzaffer ve Mit.hat 
isimlerindeki çocuklar dün kar
pitle oynarlarken ansızın patla
yan karpit bunlardan Muza!fe -
rin başına isabet ederek yarala
mıştır. 

Fotoğraf tahlilleri 
1 Bize fotoğrafınızı gönderiniz 

kim olduğunuıu söyliyelim 
S. R. PENDAZ (Kavak) 

Dikkatli ve 
~ırıım benden. 7 - Blmen Şen - Se- uysal bir tip. 
ıraıı farkı (Bensiz ey güli gülşen a- Çok kavrayış - r 
lemde mey DUŞ eyleme). 8 - Sedat lıd r r· t' -
"-to .. (C ı 1 . n ıza uz prak - Ruzzam .prkı e ayı 
bicrlnle gönlüm yıkı1sın). 9 - Ha.ık ıı:ı _seve~: K~.n 
Türküsü • Bülbül taııla ne gHer). dısı henuz ku-
10 - Halk türküsü • (Karam). çüktür. Ebe -

Saal 21.30: l\lüzik (Rlyasetlcümhur 
Bandosu - Şef: İhsan Künçer); 1 -
Domenieo - Marcia Mllitare (Marş). 
2 - Valdteufel - Çiçekler (Vals). 
3 - C. M. Veber - tı:Oberorut uvertü
rü. 4 - Massenet - Scenes Dramati. 
a) Prelude et Dlvertlssement, b) Me
Jodrame. c) Scene finale. 

Hırsızlık Yapmak için 
lstanbula Gelen Sabıkalı 
Meşhur saıbıkalılardan cMus

tafa Çetiooen. dün İzmirden hır
sızlık yapmak üzere şehrimize 
gelmiş fakat sebze halinin önün
den geçen bir arabada ilk mari
fetini icra ederken suç üstü ya
kalanmıştır. 

Cürmümeşhut muhakemesi va
züesini gören Sultanahmet bi
rinci sulh ceıoa mahkemesine ve
rilen suçlu 4,5 ay hapise rnaıh -
kum olunmuştur. 

Yangın Başlangıcı 
Kuruçeşmede liman şirketine 

ait •liınan amele yurdu• nun 
bacası dün ateş alllllŞSa da yan • 
gın çabuk siindürülmüştür. 

Jt. 
Beşiktaş tramvay caddesinde 

16 numaralı çivi fabrikası sahibi 
Hulusi, evinin tamiri için aldığı 
sönmemiş kireci evin alt katına 
koymuştur. 

Fakat kreçler, birden bire ateş 
aldığından yaıı.gın zuhura gel -
mişse de söndürülmüştür. 

zım. Yarın Londraya dönece -
ğim. 

Bardan çıktı. Bütıün müşteriler 
arkasından bakıyorlardı. Bu deli 
kanlı, barda iç'kilerine bakan di 
ğer müşterilerin hoşuna gitmi -
yen külhanbeylerden birisiy -
di. 

Rikardo süratle miralayın evi
ne koştu. Hizmetçi kadın kapıyı 
açar açmaz hemen içeriye girdi 
ve arkasından kapıyı kapadı. 

Mis Detmar'la konuşmak iste
diğini söyledi. 

- Mutlaka kendisile konuş • 
malıyım. Çünkü çok mühim bir 
mesele var. 

Bekliyordu. O sırada sa!onun 
kapısı açıldı Meri :çeriye gireli. 

Genç kızın yüzü sapsarıydı. 

çok yorgun olduğu belliydi. Fa
kat gözleri madeni bir ışıkla par 
lıyordu. 

- Ne istiyorsun Derek? Diye 

sordu. 

Delikanlı hemen yanına geldi 
ve kızı kolundan tutarak içerikl 

odaya soktu. 
- Meri, seninle konuşmak is-

veyni çocu -
ğun hassas o~ 
duğunu ve gü 
zel sanatla -
ra ist: d adı olduğunu bilerek ka
rakterindeki iyilikleri adeta a
det haline koyarsa çok iyi yetiş
ırJş olur. 

Jt. 
HALİS PARLAK (Akşehir) 

Hassas bir 
t·ip. Çok ıyı 

j kalpli ve her
kese iyilik yap 
masını ister. 
Arkadaşlığına 

fevkalade gü
venilir Temiz 
!iğe pek fazla 
ehemmiyet ve 
irir. Dikkat has 

sası kuvvetlidir. 

... 
İSMAİL GÖZLEVELİ' 

(Karagümrük 

Çok dikkat· 
U bir tip. Hru; 

1 sastır. En u • 
1ak bir şey -
den müteessir 
oluv. Güzel 
sanatlara kar
şı istidadı var 
dn. '!le miz 1-, 
lik hususun -
da titizclir. İ
yi kalplidir. ArkadR§ları arasın
da takdiri sever. 

tiyorum. Şu müthiş ha.beri bili
yorsun. Lö Prensi öldürmüşler, 
sizin daha bir saat bu uğursuz 
şehirde kalmanız doğru değil

dir. 

O kadar heyeca<nlı idi ki, kızın 
bileklerini sıkı sıkı yakaladı. 

Meri bileklerini kurtarmak için 
uğraşmak mecburiyetinde kal -
dı: 

- Derek, bırak beni! Sen deli 
mi oldun? 

- Ben mi deliyim Ben deli 
değilim. Fakat kime rast geldim 
se hepsinin aklında bozukluk ol
duğunu görüyorum. Merl, cicim, 
biliyorsun ki, ben seni nekadar 
severim. 

Genıç kız itimatsızlıkla başını 

kaldırdı: 

- Derek, arbk bu kadarı yeti
şir, dedi. 

- Meri, bana karşı o kadar za
lim olma! Benim için, ne büyük 

bir hazine olduğunuzu bilseniz, 

hakikaten bana a.cırdınız. Hatta 

bana yardım ederdiniz. 
- Senin kaçmak için hiç kim-

kongresinin 20 inci yıldönümünü 1 

coşkun şenlik ve tezahüratlar a
rasında kutlulayacaktır. 

Milliyet prensipleri içjnde hal 
kın hakimiyete müstenit bir dev 
Jet kurmak çin açtığı milli da -
vanın başına geçmek üzere 1919 
mayısında Anadoluya geçmiş ve 
Samsuna çıkmıştı. Türk inkıla·bı-
nın esaslannı hazırlamak üzere 
temmüz 1919 da Erzurumda şark ) 
vilayetleri murahhru;' arından mü 
rekkep bir koıı,gre açılmıştı. Bil- 1 

yük davanın tahakkuku ıçin Ru
meli ve Anadoludaki viliiyetler 
murah!lıaslarından mürekkep di
ğer bir kongrenin açılmasını dii
şünen Atatürk bugün 20 inci yıl
dönümünü kutladığımız 4 Eylt'.ıl 

1919 da Sıvasta açmıştır. 

Ebeill Şef Atatürk 4 Eylı'.ıl 1919 
da mil'etin tarihi mukadderat 
kat'l .bir surette Sıvasta buıgün 
miUetin hakimiyete dıayaııarak 

kongreyi kurmuştur. Atatürk & 
zurum kongresinden sonra ya
nındaki heyetle 1919 yılı Eylt'.ı -

Çünkü Rumeli ve Anadolu mü 
dafaai hukuk cemiyetinin ilk top 
!andığı yer olması itibarile de Sı
vas kendine bunu da büyük bir 
lft:ihar ve kıymet bilmektedir. 

Bugünün tarihi kıymete uy -

gun tören yapmak üzere Halke
vi taraf:n.dan zengin bir program 

hazır'.anmıştır Şenlikler türlü 

eğlenceler yapılacak temsil ko

lu bir müsamere verecektir. Ve 
tarihi kongre salonu huzurla ta 
vai edilecektir. 

DUMANCIOÔLU 

Gebzede Uzüm Bayramı Ngşeli Oldu 

Gebze, (İIKDAM Muhabirin -

den) - Ge.bze kazasının Esltil'ıi

sar köyünde üzü:ın bayrann ya

pıldığını telgrafla ılıildinniştim. 

Çok neşeli geçen bayrama ait 

resimleride giiııdeıriıyorom. 

Gebzenin sahilde blıı köyü olan 

Eskihisar imali edilerek İslanıbu

lııın ve Kocaeli vilayetinin bir 

mesiresi .haline getirilecektir. Bu 

nun çin gebze Bele<:tiye Reis> E 

sad, Eskihisarı Belediye hudut

ları içine almak için lazım gelen 

sellin yardımına ;Miyacın yok -
tur. 

Derek'in vazıyeti değişti, san
ki birden biYe vurulımışa dönmüş 
tü. 

- Merl, dedi, seni ne kadar 
çok sevdiğimi anlamıyor musun? 
Dünyada her şeyden evvel ben 
senin emniyette bulunmanı ıste
rim. 

- Peki, kendi emniyetmi" 
hiç düşünmüyor musunuz? Ba
na öyle geliyor iti, sizin ilk ön
ce düşündüğünüz şey kendi eın
niyeti.ınizdir. 

Bu son sözler Drek'i adeta çi
leden çıkardı: 

- Merl, dedi, sen niçin bana 
karşı bu kadar haksız düşünce
de bulunuyorsun? Beni sevını -
yebilirsin, fakat benim seni sev
diğimi hatırla! Bu karlar teselli 
baıı.a kafidir. Sonra ben sana bir 
çok genç kızalrın gıpta edecek
leri bir hayat yaşatabilirim. Ben 
zenginim. Hem çok zeıı,gin ... An· 
lıyor musun? Seni bu muhitten 

kurtaracağım.. Buradan ikimiz 
gidelim, uzaklara, çok uzaklara 

kanuni muameleye tevessül et-· 
miştir. 

Bir Çocuk Boğuldu 
İzmitte rıhtımda Gündoğd.u kö 

yünden 15 yaşında Fehmi ismin 
de bir çocuk yıkanırken boğula
Yak ölmüştür. 

İzmitte Tayyare 
Bayramı 

Za!<ır ve Tayyare bayramı İz. 
mitte fevkalade güzel hararetli 
bir şeklide kutlanmıştır. 

gidelim. 
Meri kapıya doğru yürüdü ve 

şiddetle açtı: 

- Haydi buradan çıkıp gidi • 
ni~; dedi. -

- Hayır, ben buradan bir l·e
re gidemem. Sizden beni tatmin 
edecek bir cevap elınadıl«;a bu
radan bir adım dışarıya atamam. 
Ne olur, bana ş.u kadarcık olsun 
bir ijmit veriniz. Siz beni seve
ceksiniz, mutlaka seveceksiniz. 

Biraz da tehditkar vaziyette 
genç kıza doğru yürüdü: 

- Meri, sen hala Kosdon de
nilen 'bir katili .ı'evdiğini zanne
cliyorsun öyle mi? 

Genç kız bu söz üzerine dahı>. 
ziyade sarardı: 

- Bana böyle sözler söyleme' 
Dedi. 

Fakat bunu da o kadar yav:.ş 
söylemişti ki. .. 

Derek genç kıza cesaret ver • 

mek için gülümsedi: 
- Koodon mahkum almadan 

evvel, siz beni hiç tanımıyor gi · 
biydimiz. Yanınıza geldiğim hal
de görmemezlikten geldiniz. Şim 

s ETI."OL 11139 

ANKETiMiZ 

Kadın Hangi Yaşta 
Güzeldir? 

ÜSKÜDARDA HAŞMET: 
- Kadın bana göre 18 yaşında 

ilk güzelliğini gösterir. Bu yaş

taki kadın güzelliği başka hiçbir 

zaman görülemez. Eski Grekler

de güzellik ilahesi olarak göste

rilen bütün heykellerde kadın

ların güzelliği hepBi bu yaştadır. 

HİSARDA KEMAL: 

- Kadının yaşı sorulur mu? 

güzel kadın on sekizinde de 38 in 

de de 48 inde de güzeldir. 

Güzel olmayan kadın erkek ile 

konuşmasını bilmiyen ve onu tat 

lı dil ile avutamıyandır. 

ŞİŞLİ NUSRET: 

- Kadın genç iken gonca gül 

gibi güzeldir. Orta yaş'. ı iken a

-çılml§ ·bir gül gibi hoştur. Biraz 

geçince hayatın son turfandası 
gibi latiıftir. 

İplik Kurdu 
Barsaklarda olalJı iplik kurtları da 

bizi ~k müteessir eder. Bunlar ma

katla şlddelll kaşmb yaparlar. BU· 

hassa çocuklar çok kaşınırlar. 

Bu da, iyi temizlenmemiş, )'ıkan

mamış meyvelerden, sebzelerden ._.o .. 

falır. 

Tedavi ettirmeği ihmal etmek doğ

ru olamat:. Bu kurUar çok inatçıdır. 

Kolay kola.y vücadü ve barsakları 

bırakamailar. Bo sebepten devamlJ 

ve sık tedavi 18.z.ımdır. 

ANKARA 
2 .9 .939 

KAPAN!} 

1 STERLİN 5.55 

100 DOLAR 129.80 

100 FRANK 3.1675 

100 LİRET 

100 İSVİÇRE Fr. 30.41 

100 FLORİN 69.375 

100 RAYBSMARK 52.8575 

100 BELGA 22.8875 

\00 DRAHMİ 
100 LEVA 
100 ÇEKKr. 4.08 
100 PF.SETA 
100 ZLOTİ 
100 PENGO 
100 LEY 0.84 
100 DİNAR 
1oe YEN 
100 İSVEÇKr. 
100 RUBLE 
1938· yüzde beş ikramiyeli 19.-
Ergani 19.-
Sıvas - Erzurum ll. 19.60 
Sıvas - Erzurum m. 19.60 

Sıvas • Erzul'Olll iV. 19.60 

di hu adam ;kinci bir cinayet işle 
d.i. Hatta sevseniz bile, asılmaga 
layik olan bu adamla nasıl evie· 
nebilirsiı:ı.1z? 

Sesini alçalttı: 
- Merl, biraz dii§ün. Ben şi nt· 

di gideceğim. Biliyorum ki, bu· 
raya gelmekle seni çok üzdüm. 
Eğer bir daıha gelirsem, daha zi
yade sakin olmağa çalışacağım. 
Fakat bu yeni cinayet benim üze 
rimde derin bir tesir yaptı . Doğ

rusu bize bir felaket gelmesin 
diye korkuyorum. 

Genç kız heykel gibi duruyor· 
du. Delikanlıya karşı itimatsız 

vaziyeti hala üzerindeydi. 
- Benim başıma ne diye bir 

feliıket gelsin?. Diye sordu. 
- Çünkü bu Kosdon delinin 

biridir. Bunu anlamadınız mı? 

- Amma heııhalde öy le böy· 

le adam değil! 

Bu söz Rikardo'nun üzerinde 
şimşek gibi bir tesir yaptı: 

- Yaa! Dedi, demek ki, ben 
öyle böyle bir adamım. Çünkü 
ben sizi kurtarmak istiyorurrı· 

(Arkası var> 
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Slovaklar Polonya İle Molotof Sovyet-Alman 
Almanlara Karşı p k ' E · İ h E . 

Harb Etmek İstiyorlar ,:,.. ~-~~!~l"•bH"~~"'~,~~~ ~~".ı; ,..,.,,!~ .. 
Var~ova, 2 (A.A.) - Pat ajansı bil

diriyor: 
Sluvakyanın Var!".!Ov& sefiri. Uarl

ciye Nazırı Be<:k'c bir mektup cön-
dererek, Alman tazyiki altında sus
maia mahküm olan Slovak milleti -
ntn m~tcvliye kaf"lı yapılan sili'ıbh 

mukavcnıete Polonyanm ve müttefik 
medeni milletlerin yanında yer ala
rak i-.; tiralte haı-ır olduiunu bildir -
mlitlr. 

Zürih. '? (A.A. ) - Neue Zürlcher 
Zaltun~"un Berltn muhabirinin öf -

rendiğloe göre Polonyanuı Berlln se
firi Lipskl mesai arlı:adaşlarlle bir -
ilkte sefarette nezaret altına alın -
mıttır. Difer Alman ,ehirlerindelr.l 
Polonya konsolosları da. evlerlude 
neurel alhna alınmışlardır. 

Polonya hükiımetl Alman diplomat 
Ye konsoloslannın Alman;ra7a ay .. 
detine müsaade etttfl zaman Alınan 
maJu.mlıp.rmm da Leh diplomat ve 
konsoloslaruıın polon.raya dönmele
rine mini olma7acah Uive edllmek
ledlr. 

Dün Almanlar Polonya Şehir-

lerin~s~~ru~~~!~~ım~:~ .. ~~~~~ ~~~.İl) 
unda kendisine halef ta;rin etmişUr. enzisine &'irmlşlerdlr. 
Va~ova, 2 (A.A.) - Alman lay- Alman t&77arelerl, Polonya eraal-

:rareleri diiıı Pultuslr:'ı bombardıman ıhade kiiıı bir çok noktalara taarrus 
etmişler ve Modlinln üstünden uç - etmtşlerd!r. Alma.u. tanareleri Au.ıus-
muşlardır. Bir kaç tayyare düşürül
müştür. 

Varşova, Z (A.A.) - Parlamento, 
fevkal&de olaralt lctlmaa davel edll
tniştfr. 

Varşova., 2 (A.A.) - Beck, bu sa
bah p~panm vekili Monsenör Cor -
tesi'yi Fransa sefiri lloet'J İngiliz se
firi Kounıızel'i, Amrrika sefiri Bldd
le"yü ve JaPOn ttflrl Saco'yu kabul 
elmişllr. 

Varwova, 2 (A .. .\..) - Vartova'd& 
kadınların ve ('OCukların şehri tah
liyesi h:in tedbirler ııhnmıştır. 
Diğer ciheiten sivillerde bulunan 

bütün slliiJılar mWladere edilmiştir. 
Varşova civarından avdet edt>n ca-
zeteciler bombardıman esnasında ö • 
len kadın ve çocuk cesetlerinin fo -
toğrafını çekmişlerdir. 

Ba h id!se bund.ı.n evvel bahsı l'C-

çen trene tayy&reler tar&fmdan 11 -
patan taarruza. \•e bir hastahanenin 
bombardımanına ilave edilecek olur-
aa AJman tayyarelerinin ne derece 
taarruz a:ımJyle hareket etü.kleri an
laşılır. Bu taarruzlar tay7arelerln, 
llitlcrln söylediği l'lbi , yalnız a!Skeri 
hedeflere hi.ıeum etınedJklerlni de 
l'Östermektedir. 

Van;ova, Z (A.A.) - MiışahlUerln 

ifadesine l'Öre dün Vart0varun prk 
tnahaUeJcrine taarruz eden muhtelif 
filolardakl tayyarelerin adedi 41 idi. 

Alınan tanarelerlne kartı harekete 
•~en hava bataryalarının ate'jl o ka
dar müeessir olm.Uftur ld, tana.reler 
Pek >·ükseltten uçmak mecburiyetin· 
de kalmı:)lardır. Alman tayyarelerJn
den biri birdenbire alçalarak .pek ya- ı 
kuııtan. lnfUil kuvvetleri buyiık o
lan altı bomba ile bir kaç yanım bom .. 
buı atm~tır. Bombaların arsalar& 
dii,.tüğti anlaşılmıştır. 
Bwda.rın düştiij:U yerlerden büyiik 

li)'ab duman sütunları yükselmitUr. 
Ta)-yareterin hücumu o kadar iıni ol
lntıştur ki, bir çok kimseler tehlikeyl 
unutarak saklanmaiı düşünmeden 

~anu.rıty l seyretmeie baıtlaınışlar -
dır. Alman tayyarelerinin Bitlerin 
eıulrll'riue tevfJkan ~ivil ahaliyi bom
bardm1an etmedikleri göriılmw;tür. 
Yanılan stri tahkikat neticesinde Var
'°ovanın boınbard.Jmandan müteessir 
olma.dıi• :ınlaşılmıtbr. 

~ehırdc her şey normaldir. Dört 
Alman tayyarecisi mucize kabilin -
den kurtulmu1tur. Bunların tayyare
leri at.eş alarak 

0

yere düşmilştur. Tay· 
l'arecUrrdtn ikisi paraşütle atllya ... 
~ak (;anlartnı kurta.rnu lardır. Di -
cerlt·ri d~ Olmemlı;tir. 

11 _\'arşova, '? (A.A.) - Resmen teb
c edıllyor: 
~31 ,\ 4 . 
r· . KU!-itosla Polonyanın Berlin 

•.. ırı l.ip~k i, Polonyanuı in•Uterenin 
...., a!i8ut ı ..... 
bul ltlf.l:lh;dekl te ebbi.Jsü.niı ka. -
tlirmhj fak on kibbentropp'a bil -

· al J\lnaau hük · ti 
)'O ile ueşrcttıtı be ume rad -
ı i:- ı . ı drrhaı Al Yanatında Dant -

manyaya ilh k 
ı•oııı ı:r.ın .·,. a ·nın k a ını, 

ayıl,q Ve f&rilıs 1 
lar k .\lma.n7aya iadea1ııı 0 -
r-.:1 .ır · ıarının Berline aeııı:n1;:!1 ınu
ı.ı. J tnn;.1.tom şeklindf' taleıt esini 
t r t ı h:ı..,.m:\t bq,lamak i(iııı b~
s ~ ı tr.ktı <'ltiğinr fÜPhe oJ1D.ır r ve .. 

il h . b' h . ... .... c toJ o.;ar a rı :ç ır ükumet k b 1 /. . ••e-
d n:r :ıd ı. :\lmanya bir kaç sa.at son .. 
r f ı lfiil muhasamala başlamıştır. Po-
1-.: n ..ı Da . ıt.-ir mf''.tt"le\l~Je Alınan _ 

l.e iı nıuıı3~f'bt"'t!rri ınf'selestoı &avas
but ollle halletmeie hazır bulundu .. 
iunu dainıa sQylemltUr. Bu •rraıt tah .. 
tıı d.:t h,,di,rlt"rin mts'uUyeti mün _ 
ha ır·u1 ı\lmanyaya aittir.» 

T<'bliğdr, Polonyanın Alman top -
raktarııq t.f>c.ı.viız eltiti kat'iyrtle Wk-
1:i1> f'dflnıt·ktf'dlr. 

\"ar'1o\'a, 2 (A.A. )- Mulıa~ma -
t~ı blrfnrı ırünunün akşamında va .. 
l:IYt>t •OYll" İdi· 

Hudutlar · . 
uı kafft>. inde muharebe-

lcı dtvam el k . 
tne tedır. l\ılaamaft Al-

manlaı ın fazla bir • k .. . .,ey uandıkJarı 
l"Orulm ·mı~tlr. Giıniin en btirük hi. _ 

dbe. i, açık şehirlerin bo b d • m ar ıman 
edilmt l vr bır çok kişinin telef oı • 
Dlasına 'ebeblvet vrrflmesf olm 1 Yuk k E . u, ur. 

ı; ~ rkaıııharbiyenin ilk teblftl 
ıudur~ 

Bu sahah Alman kıtaah, tayyarele
rin bekh·nlladyea bir taarru.ıunu mü-

tov, Novy, Davor. Ostrov. Marovlee
.kl, Tecev, Kuek, Zaubrov. Radovskl, 
Torun, Kv.tno mevkUerlnl ve Krakov 
tünelini bombardıman etmişlerdir. 

Alman ta77arelerJ, aynı zamanda 
Psodno, Tn:ebinia, Gdlnya, Tomaszov 
ve Kattovlee•ı de bombardıman et -
mişlerdir. AdP"odno Trsin'de tehrl 
tabliye etmekte olan sivil ahali, bom
barduııana maruz kabıııftır. Bir !'Ok 
ölü ve yaralı vardır. Podlaska, Blala 
da kiliseler hasara uiramıştır. 

Paris, 2 (A.A.) - Polonya sefa -
retl, Polonya - Almanya eepbesln -
deki askeri hareki.tın durmuş oldu -
iuna dair olan pylaları tekslp et • 
mektedlr. 
Polonya sefareti Ui.ve ecliyor: Mu .. 
barebe, cephenin muhteıtt noktala
rında inklval etmektedir. Alman tay
yarelerinin Polonya •ehlrlerint" kar
tı 7&1>makta oldultları taarruz t{dde
tıni arilırmak.tad.tr. 

Berl!n, 2 (A.A.) - Polonya sefiri 
Lipski bu sabah Berlinde.n ayrılmqı 

ise de sefarethane erkinı kalmııılar -
dır. 

İTALYA KRALI MUSABİNİ 
iı.E GÖRÜŞTÜ 

Tiran, Z (Radyo) - İtalya Kralı 

Burün lllusablnlyi kabul ederek u -
zun müddet l'iriişmü,tür. 

Liıboo, 2 (A.A.) - Saiazar, İnrllb 
büyük eiçı.t ile Alman orta elçisini 
kabul elmiftlt. 
.Oslo, Z (A.A.) - Şimal hükiımet -
lert müşterek bir beyanname Def -

rederek harpie bitaraf kalacaklarını 
~Jan etmltlerdtr. Ftnlandlya, Nor -

veo. İsveç ve İslanda arasında Imsa 

edilen !7 Mayıs 1938 taribU miıka -
vele ile vazedilen bitarafhk kanunlan 

bu suretle meriyete rlrınlt oluyor. 

Nev - York, Z: (A.A.) - Bütün sa

bah r•zeteler, Alman taarruzunu tak

bih etmekte müttefiktirler. Nev _ 

York HeraJd Tribüne caıetesl, HiUer 

tarafından kuvvete müracaat sure • 
lfyle indJrilm" olan darbelerin lls -
teslnt tanzim elmlşUr. 

Nev - York Times razetesl de, Bit
lere kanı• sert bir lisan kullanmakta 
ve kuv\•ete muraeaatın yalntz nui 
repimine has bir imtiyaa olmadıftDJ, 
lkUdar mevkiindekl hükümet JJe o _ 
tursa olsun Berlinde bu usullerin kul
lanılmış olduğunu yazmaktadır. 

Eyalet ı-azeteleri, bilhıa sempati -
lerlni Fransa ve İn.-iltereye muleveo
elh oldul'unu l'izlemcmelı:te ve İn -
ılltere ile Fransanm imdadına koşa
bUmek için bltarafllk kanununun ta
dllJni istemekiedirler. 

Londra, 2 (A.A.) - I\tLSır orta el
çisi, Hariciye Neı.aretlne l'ltmlştlr. 

Londra, 2 (A.A.) - BUtü.n parUle
re men,up ca.ı.eteler, makalelerinde 
baş:hyan mücadeleye milletin müt -
tahiden iştirak etmek hustl.'>unda ver
dlif karart tebarilz ettirmektedir -
ler. 

Tlmes, diyor ki: 
İçtinabı lı:abll olmıyan bir harbe 

l'lrerken millet hiçbir zaman buı-ün
kü kadar kuvvetli bir ittifakla .. rıe
rinln kararlarını taavlp etmemiş:Ur. 
Hiçbir ıataai menfeatlmlz olmadan 

P0Jon7anın yardımına koşuyoruz. 

Parts, 2 (A.A.) - Luka.,.cieviez, Da

ladyeyJ görmek içlıl Başvekiilet dai
resine kltml tir. 

Diter taraftan Bonnel, Sir Phippsl 
kabul rtmı1ur. 

Parl~ 2 (AA ) . ' · · - Berlindeki Fran-
~~ !ieflri C'ovıandre dün !&at. 22 de 

on Rlbt>entrop t f 
dUıuı"u . .. ara ından kabul e-

r. St-flr hü.k.ünırU naauna mu. 
base..._atın derhal tatıı edilmesini -
Polonyadakl Alman k t.a • ve 

kıl ı a,ının ren 
tt meslni l"iteıni•Ur 

' • I 
Von lllbbentrop. verrnt• ld ~ 

·r O U5U ce
vapta, Almanyanın hl('blr le .. cavuz ha-
reketinde bulunmadı,fını söylemiştir. 

Von Rlbbentrop, bu teşebbüs hak _ 

kında Bitlere malümat vereceilni ve 
blllhare lcabeden cevabı ita edece _ 
(ini söylemiştir. 
M•liım oldufu veohlle Berllndeki 

İn6111z sefiri de aynı ıekllde bir te _ 
şebbüste bulunmuştur. 

İkt serlr ayrı ayrı kabul edllmJt _ 
terdir. 

la beraber Sovyet hükıimeti mü- :·;. askeri heyetleri, muayyen sa- Sovyet ittihadının gazabını Al -
zakerata girmekten imtina etme- lahiyetleri ve herha~i bir as- manyaya karşı tahrik etıınek, ha-
miş ve bilmukabele tekliflerini keri anlaşmayı imza hak.kını ha- vayı ifsad ve sebepsiz yere Al-
dermeyan eylemişti. İııgıltere ve iz olmayarak Moskovaya gelınİıj- manya ile bir ihtilafa meydan 
Fransa hükümetlerinin Sovyet !erdi. vermek olması ihtimali vardır. 
Birliğine karşı olan gayri dosta - Sovyet - Alman ademi tecavüz Stalin Yoldaş, görüyorsunuz 
ne siyasetlerinın mecrasını Sov- paktına geçiyorum. ki Almanya ile Sovyet Rusyayı 
yet Rusya ile müsavat esasına Sovyet Ru•ya ile Almanya a- birıbirine düşürmek istiycn gar-
müstenıt taahhütler şeraiti dalhi- rasındaki ademi tecavüz paktı bi Avrupa politikacılarının en -
!inde ciddi müzakerelere doğru a- kanrı Fransa ve İngiltere ile ya trikalarını açığa vurarak hedefe 
ni surette değ.ştirmelerirıin mü.ş- pılan askeri müzakerelerin, aşıl- varmıştır. 

kül olduğunu nazarı ltibare al - ma• noktainazar ihtilafları neli- Sovyet Alman ademi tecavüz 
makta idik. Bununla beraber İn cesine bir çıkar çıkmazsa gir -
giliz - Frall<iız - Sovyet müzake- mesini müteakip ittihaz cdilmiş-
releri dört ay devam etti ve mü- tir. Bu müzakereler mütekabil 
teaddid meselelerin tavazzuhuna yardım paktının imzasını ümit 
imkan verdi. Keza bu müııakerat etmeye mahal olmadığını gös -
İngiliz ve Fransız mümessilleri- !erdiğinden sulbü temin ve Al -
ne beynelmilel işlerde Sovyet manya ile Sovyet Rusya ara -
Rusyanın ciddi surette hesaba ka sında bir harp tehdidini berta -
tılması lüzumunu anlatmış oldu. raf etmek için başka imkanlar 
Fakat bu .müzakereler, aşılmaz bulunup bulunmadığı meselL'Si-
manialarla karşılaşmıştır. Tak - ni düşünmemezlik edemezdik. 
dir edersiniz ki, asıl mühim olan ğer İngiltere ile Fransa bunu na 
nokta hak projesinin fi:an ve zarı itibare almak istemiyorlar 
falan hükümleri veyahut madde- idifüe bu onların bileceği bir iş-
si değildi. Mevzuubahis o' an şey t. bizim vazifemiz Sovyet mile-
ler çok daha mühimdi. tnin menfaatlerini Sovyet sos -

Tecavüze karşı mütekabil yar- yalist ümhuriyetleri ittihadının 

dım paktının akdi ancak İııgilte- menfaatlerini düşünmekti. Kal-
renin, Fransanın ve Sovyet itti- dı ki, biz Sovyet Rw;ya menia-
hadınında mutaarnzın tecavüzü- atlernin diğer memleketlerdeki 

ne karşı askeri bazı tedbirler itti milletlerin hayali ınenfaatlerile 
bazında mutabık kalmaları takdi Calilkadar olduğuna katiycn ka-
rinde bir manayı haiz olabilir. ni bulunuyoruz. Fakat bu mcse-

Binaenaleyh bir müddet Mos- lenin yalnız bir cephesinden iba-
kovada yalnız siyasi değil ayni rettir. 
zaman.da İrıgiliz ve ~'ransız or- Sovyet • Alman ademi tecavüz 
duları mümessillerile askeri mü- paktının mevcud olabilmesi için 
zakerelerde cereyan ctm ış tır. La diğer bir halin daha tahaddüs 
kin bu askeri mÜzakerler, hiç - etmesi lazım g•eliyordu. Alını,o-
bir netictye ı ktiran etmemiş, 

İngiltere, Fransa ve Sovyet Rus
yanın, Sovyet Rus.>'.a tarafından 
yapılacak askeri yardımı kabul
den imtina eden Lehistana h ep 
birlikte garanti vermeleri lüzu -
muna gelip dayanmıştı. Lelıista

nın bu mümanaatlerini yenme
ğe muvaffakıyet hasıl olmamı~

tır. hatta müzakereler İngi1tere
nin Lehistan tarafuıdan gooteri
len .bu mümanaatleri yenmek ar
zusunda bulunmadıkLan başka 

belki bu mümanaatlara müzahe
ret ettiğini gôstermiştır. Lehis
tan hükumetinin ve başlıca müt
tefikinin, bir taarruz vukuun.da, 
Sovyet ittihadı tarafından aske
ri yardımda bulunulmasına kar
şı aldıkları bu vaziyetten dolayı 
İnıgiliz, Franscz, Sovyet müzake
releri iyi neticelere ulaşamazdı. 

Bundan sonra İngiliz, Fransız 
ve Sovyet müzakerelerinin aka
mete mahkıim olduğu bizce bedi
hi bir hale gelmiştir. 

İngiltere ve Fransa ile yapılan 
müzakereler neyi göstermiştir? 

İıı,giliz - Fransız, Sovyet müza
kereleri şunu göstermiştir ki. İn
gilterenin ve Fransanın durumla 
rı, çok bariz tezadlar!a doludur. 

Keyfiyeti sizin muhakemeni.
ze bırakıyorum: 

Bir taraftan İngiltere ve Fran
sa, Sovyet Rusyadan Lehistan i
çin tecavüze karşı askeri yardım 
istediler. Sovyet Rusya, malüm 
olduğu üzere İngiltere ve Fran -
sanın buna muadil bir yardımda 
bulunması şartile bu isteği ka -
bu le amade idi. Diğer taraf! an 
ayni İngiltere ve Fransa Sovyet 
Rusya tarafından yapılacak as
keri yardımı kabulden kat'iyyen 
imtina eden Lehistanı ileri sürü
yorlardı. 

Bu vaziyet karşısında yardımın 
Sovyet Rusya tarafından Jüzu -
mu olmadığı halde ve zorla kabul 
ettirilerek peşinen teklif edilme
si şar.tile mütekabil.yardım esası 
üzerinde anlaşmak imkanı bulu
nabilir mi? 

Fazla olarak b:r taraf! an in -
gillere ve Fransa, ınütek:tbil 

yardım paktı hakkındaki müza
kerelerın ehenımiyetinı tebarüz 
eltırerek Sovyet Rusyadan bu i 
için en ciddi ihtimamı ve pakt 
müzakerelerini en çabuk bir ne 
ticeye bağlanmasını istediler. Di
ğer taraftan yine kendileri bu mü 
zakereleri icap eden salahiyetle
ri haiz olmayan ikincı derecede 
şahıslara tevdi ederek azami ya
vaşlık ve tamamen lakayıd bir 
vaziyet aJ.ciılar. Bu kadarını söy 

yanın harici si) asetindc Sovyet 
ittihadı ile iyi komşuluk müna
sebetleri t"'1isine doğru bir tema 
yül husule gelme;i lazımdı. Bu 
ikinci şart karşısında ve Alman 
hükfımetinni harici siyasetini 
Sovyet Rusya ile olan münasebet 
!erinin ıslahına doğru değiştir -
mek yolunda bir arzu gösteroi
ğini açıkça gördüğümüz zaman
dır ki, bir Sovyet - Alman ademi 
tecaviız misakının akdi için bir 
es'!'s bulunabilmiştir. 

Herkes bilir ki, son allı sene 
zarfınd .. Nasyonal So,yaliııtle -
rin iklıdar mevkiine geldikleri 
tarihtenberi Almanya ile Sovyet 
Rusya arasındaki siyasi mün~e
bat gergin olarak devam etmiş
tir. Yine malü.mdur ki, siy..si 
içtihatlar ve sistemler arasında 
ki farka rağmen Sov)·et lıüku -
oıeti Almanya ile nornıal i~ ve 
siyaset münasebetleri idi'ıın ·sınc 

uğraşmaktadır. 

Bu nıüna\ehetlerin son .. ene -
ler zarfındaki muhtelif safhala
rını şimdi hatırlatmak liizunı>uz 

dur, kaldı ki, bu safhalar hatır -
(atılmasa da sizierce ınalümdur. 

1\-laanıafih, harcii siyasetin~:zin 
bundan birkaç ay evvel partinin 
an sekizinci kongresinde varlığı 
ve vazifelerimizi tasrih eden iza
hatını hatırlatmak lazımdır. 

Stalın Yoldaş, harici siyaset sa
hasında diğer memleketlerle o
lan münasebetlerımizi şöyle ta
rif ediyordu. 

Evvelii butün meınleket.erle 

ol.an sulh siyasetimize ve iş mü
nasebetlerimizin tarsinine de -
vam etmek. 

Saniyen, ih.tiyatlı bulunmak ve 
başkalarını kendi narına yakma
ğa alı ·ık olan harp müsehbiple
rinin memleketimizin ihtiliıflara 
sürükleme~erıne meydan verme
mek. 

G-Oriıyorsunuz ki, Stalın Yol
daş, SO\}'Ct ittihad·nın diger bü
tün memllketlerle iş münasebet 
]erini tarsine taraftar olduğunu 
si>ylüyordu. Fakat, ayni zaman
da Stalin Yoldaş memleketimizi 
başka memleketlerle kendi men
faat!eri uğurunda ihtilaflara sü
rüklemek istiyen harp müscbbıp 
teri karşısında teyakküz tavsi
yesinde bulunuyordu. 

Stalin Yoldaş, Sovyet Ukran
yasını zaptetmeğe matuf olan Al
ban planları hakkında İngiliz, 

Frall61Z ve şimali Amerika mat

buatı tarafından koparılan gü
rültünün iç yüzünü ortaya vu -
rarak o zaman şöyle diyordu: 

paktmın imzası Stalın Yoldaşın 

tarihi tahmininm parlak bır şe
kilde tahakkukuna delildir. 

Daha bu senenin ılk baharın -
da Alman hükün,c!ı tic~ı-et ve 
kredi mtizakerelcrinin tekrar 
başlaması teklifinde bulunmuş
tu. Bu münasebetlı.-r az sonra 
başladı. Mtitekabıl müsaadekiır -
Jıklarla bir 3nJaşmaya varıldı. 

Maim olduğu üzere bu anlaşma 
19 Ağustosta imzalanumıştır. 

Mezkür anlaşma Almanyanın 

halihaıırdakı hiıkı'.ımetile yapı· 

lan ı!k t.caret ve krcdı anlaş -
ması dcgıldir. r'akat bunun 
1935 anlaşması ile hatta ondan 
evvelki butün anlaşmalar!a ba , 
riz bir fark• vardır. İngilte~, 
Fransa \eya dı er herhangi bir 
meml ket le bu derece faydall 
hıçbir e konomik anlaşma yap -
ını.ş değiliz. Anlaşmanın bız'm i
çin fay dalı olan ciheti yedi sene- , 
lik kredi şartlarıdır. Ve bu an -
!aşma bize ıhtiy.ıcımız olan kul
liyetl• nı ıkdarda mun_aın malze

me t.par i ' ' rmck ımkftnını 
bah edı ·or 

Bugünkü Umu
mi Harpte 

( Baş taıru ı 1 ,ne• sayfada) 
ne bir hayli garıp muammalar 

çıkaran bu harp ışinde, giınün 

en mühim meselelerinden de bi
ri İtalyanın, alacağı vaziyettir 

İtalya malum oldugu uzcrl', 
dün faşıst meclisinde harekatı 

askeriyeye ıştirak etmemegc ka
rar vcruniş ve bunu da İtulyan 
halkına bir tebliğ ile ilan ey !e
miştir. 

Bundan maksat nedir? Acaba 
İtalya k.endisine hiçbır aliıkası 

olmıyan Lehistan işınde hakika
ten bitaraf kalmak mı istıyor, 

yoksa Aimanyamn muazzam 
ık.uvvetlerıle Lehistanı beheme
hal ortadan kaldıracağından e
roin olduğu cıhetle o net ıce alı, 

nıncıya kadar bekleyip ondan 
sonra muzaffer Alman ordusile 
birleşerek dıger sahalarda, me
sela Balkanlarda elbırliği.le da
ha büyük bır herekete geçmeği 
mi terc ıh eyliyor? Bu iki ihtima
lin ikısi de varıddir ve ikincisi 
tabii çok tehlikeli ve çok haya
ti bır .meseled•r. Bu tehlikeli ih
tuna lleri de İngiliz ve Fransız 
Erkiınıhaı bıyelerinin nazarı tet
kikinden uzak bulundurmadık

lanna ın.rnmak isteriz. 
.Maamal.h İtalya esas itıbarile 

kendisinin hayal yolu yalnız de
nizden ibaret olduğunu, ve yev
mi hayatını idame için kara yol
larından hiç bir şeyi bekliyemi
yeceğini takdir eylediği cihetle, 
İngıltcrc ile bir hayat ,.e me"'.at 
mücadelesine gırmekten çekın
mektc olması ihtimali de yok 
<kğıldir. HerhaJ.cie bazı balapcr
vazane ıddialarına rağmen çok 
zeki ve dürendiş bir adam oldu
ğu defaatle isbat etrnış olan Mös
yö (Musol:ni) nın bu biıyük haı
leden ıslifade ile en doğru yolu 
tutması beklenır ve istenir. Mös
yö .Musolini bu suretle İtalyanın 
hayalını kurtarmış olacağı gibi, 

muhakkak ki. garp medenıyeti
ne vP Lfıtin rrkına tarihin tak
dirlerle kaydedeceğı büyiık bir 
hizmet etmiş olacaktır. Esas iti
barile bu Latin milletin, istila 
hırs ve iştıhaları dünyaca malüm 
olan Cermenleri, k.endi elile er
geç Akdenize indirmek istemsi, 
o kadar akıl ve mantıkla kabili 
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Fransa Reisicümhuru 
Beyanname eşretti 

(Baş tarafı ı inci ~aylada) 
momek emri verildlflnl, rakal Al -
man kuvvetlerinin mukabele bilmisil 
hakkını ma.hafaa. eylemekte oldutw
nu bildlnnitttr. 

Londra, Z (AA.) - Bacz:rıWı.I, 
Lord Hallfak.s'ı tarafından kabul e
dildikten onra Harlcl7e Nezatttln -
drn mutarekat etmltUr. Mum.aileybln 
Polonyada.ki muhasaınllta ait son ha
berleri verm.if olduP, tahmin edil -
mektedlr. 

Paris, 2 (A.A.) - Re:-.men bildlrll
dlttne l"Öl"e diler hü.k\lme:Uere. oldu
tu g-ibi Fransa hükiımetlne de Per
ıembe cü.nü İtalya hukıimetinin bir 
tekilli tevdi edilmiştir. İlalya A""Tu _ 
pa ihtilaflarının halli tein tavusutta 
bulunmatı teklif etmekt.-dlr. Fraııaa 

bukiımeU İtalyan teklifini tetkik et -
tlkten sonra bu İ.f"kltfi kabul etmiş -
tir. 

Londra, 2 (A.A.) - A•am Kama
ra ı, dun ak~m saat ?3,53 te mUu." 
terelerlııl tatil etaılştir. 

kamara J'M"LDki Pazar cu.nU. iop • 
lanacakbr. 
V~ıng1on, %( A.A.) - Sivil a.lıaU

nfn boınbard.Jm&nı hakkıadaki kus -
veltin notasına italra &diri til&hi bir 
cevap vcrert'k, İtal7a hükümeti ihtl
ıar ha.rtclndr kalmış oldnlu i<"ln Kaw:
V<"ltin talebi İtalyayı ali.kadar etme- -
d.ltlnl bildirmiştir. 

Londra. 2 (.\.A.) - PaTlamt'nto 
mt-halllinde SOJlrndiilne l"Öre Av.am 
kamara...-nnda Çembrrlayn ta.rafından 

mr\·xuubahls edilen a.!'kt'ri mti:kelle .. 
flyet kanuna yarınki Pa%ar &"ünü par 
lam~ntoya tevdi edilecettır. AynJ ı-Un 
her iki meeliste kabul olunaeak ve 
yine ayni gun Krahn ta dıktne ikti
ran t"dettktlr. 

Lond.ra, ! ( ..\. .. .\.) - Hukimt"t bir 
beya7 kitap neşretml Ur. Bu kitap 
flllha a Alman hükUmrU ne te:ıli «'

dllrn notaların me1nl iJe on h.adi -
S('lf'rl iekrarhyan bir l'lah 11otasın1 ih
tiva etmektedir. Nota. ('embrrb.yntn 
Al·ım Kamarasındaki beyanatına 

mu l.bihtir. l 
Londn. '.? (A.ı\..) - Hari('İYf' . e -

ureti t.cblit tdi)·or: Fon Riblwntropp 
saat ?J,40 da Jl('nde . nu kabul et -
mi ve sefir Çemberlayn'in nulkunu 
te dl t'YlemU tir. Fon Ribbentropp bu 

nutku Fiıhrere iblii etmesi tazım ol
dutu t'evabını vrnnlştlr, 

Paris, % (A.A.) - Ba vekil Dalad
ye, Ha.rlciye Nazırı Bonnet ile B.ey
naud'yu kabul f'tmiştir. 

Loudra, 2 (!LA.) - Lord Hallfaks 
ile Hariciye Nezareti dalnıi musteşan 

Cadocan bu ~bah fil.at 11 de Çem -
berlayn't ziyaret etmi\lerdlr. 

Paris, 2 (."LA..) - Resmi rautede 
('tkan bir kararnamrdl"' lD ve 20 frank 

telif değildir, ki İtalyan Ba~ve
kilınin nllıa)'el bu ha'kikatı go
receği ilınıd.rı hıç bır ,•akit k y
bet.ınemek lazımdır. Aksi tak
dirde Mosyo Musolıni'nin İtalya
J ı bile bile ıntihara vket.mek 
hevcsıne düşlugiıne ınaıımak ı

cap edeeektlr. 

Avrupanın bır ucunda başla -
mış bu yakıcı ve yıkıcı ateşın 

bütün garbc sırayet eyleclıgi tak
dirde Türkiyemizın vazıyetı ne 
olacagına gelince şurasını it ıraf 

etmeııyiz, ki Türk .milletı itıdal 

ve sükünundcn zerre kadar kay
betmemekıe beraoer, bızım gıbı 
harbi umumi afetini günıi günü
ne geçirmiş olan ınsanların, bır 
cihan harbı ihtimali karşısında 

teesstir duymaması mumkün de
ğildir. Yirmi beş sene içinde ı

kinci defa tekerrür eden bu mec
nunane ve canıyane afet karşı
sında, Türkiyenin harbi umumi
ye nasıl gırdıgı, harbin mcmle
ketimız hesabına nasıl ıdare edıl

diği, aramıza kendi elımitle ka
.-ıştırdığımız yabancılardan neler 
çektiğimiz, sonra mutareke de
nilen facia esnasında Türk mil
letinin maruz bırakıldığı na -
mertlikler ve zcbunkeşlikler çok 
acı bırer hatıra olarak gôzönun
den geçmemek kabil olmıyor. 
Şu kadar \"ar, ki o zamanlar 

artık tamamile maziye karışmış
tır. Bugün ortada yepyeni. dip
diri, canlı ve şanlı hır Türkiye 
vardır. O kadar canlı \"e şanlı 
bir Türkiye, ki en bıiyük devlet
ler, böyle en sıkı gunlerde o
nun dostluğu ile iftihar ettikleri
ni müsareatla arzu itaban olu
yorlar, bihakkın cNe mutlu Tür
kilın diyene>,. 

O şanlı ve canlı Türkiycnın 

mukadderatı ise bugün Türk 
milletinin öz evlatları arasında 

yetiştirdiği en tecrübeli, en kıy
metli, en faziletli ve en basirı.-tli 

bir harp kahramanının yeddi e
manetine tevdi edilmiştir. 

1 
hk l"İlmii.ş paralarla nikel ~ frank
lıkJard.an ha.nl'Utrinin tedal·tildt-n 
ka1dırJlacaiı bildlrHmrkte ve s. ıo ve 
21 franklık kifıt paralar çıkarmau. 
içln Fransu bankaıınna mnuniyet ve
rllmek~lr. 

Paris, Z (A.A.) - Saat ı0.45 de 
Haritb'e Neuretindekl burosuna av
det eden Bonnet sıra ile .i.yan mec -
UsJ maliye encümeni reisi Catı1aub 
•e mebasan mecli&l harklre eneü .. 
meni reisi :\listltri kabul etmiştir. 
DOMİNYONLAll isG!ı. TEREYE 

BAGLJ 
Londra, % (Radyo) - Yeni ~lud 

İrlanda. Kanada ve Blndist&n tell 
K.raı. tek bayrak ve tek millet tanı
dıkları tn.ııı..reye baihhklanıu Lil
dlnnifJerdlr. 

Londra, Z (AA.) - Time l'axete
slnln Koma muhabirinin bUdirdliine 
cört İtalyanın bltarat kala<'ai1na da
ir verdlfl, karar Ue HiUeriıı bu hu
sustaki telcrafı muhtl"li( rkillerde 
tefsir t'dtlınektedlr. 

MUleasirler~ büyiık bir k.ı.&mı İL&l-
7aıun bu be7anatı ile ha da.l.re~.ln

de bitaraflıim• ilin - oldaia YO 

bunun Fr-an.sa Ue İııclltermln Alman-
7a7a 11.af'fl muhuemata başlamalan -
na m:i.ni olmadıfı kanaatint Wıar et
mektedirler. Bôyle olması l~•D eder 
~ti. İtaı.,..a, İn6tlte-re ve FramanU: 
noktal ııuarııu bUdlil halde ve İnp
liz parlamentosunun içtimaından rv
vel kararını vermlf bu1u.nm.aktadır. 
Şu halde İtaJ,anın demokrasilerin ta
arruzuna utradıfamız takdlrde Al -
manyanın J'&nıba,.ınd.a harbe ı-irJşe

mlyocerl tahmin edUebilir. Kaldı ki, 
diplom~i mthafllinde df'mokrasUerln 
ita.ıraya tec&vi.ıı: etmeleri hesap ha _ 
ricinde hıhılmaktadır. 

Dlier mu.şahitler. İtabranm daha 
şimdidrn mihver lya..~Unl heni.iz tC't• 
ketmiş oldutuna kail bulunmam:ıkta 
ve İtalyanın 7&Pmtt oldufu beyanat 
ile biracık kapı bırakmı oldutu.nu ı .. 
live t'Lmekledlrler. 

Diğer taraftan Bitlerin İtalyanın 
istlkbate mut.af olan muzahereli hak
kındaki fırka!iı m;i.nisız add dilme _ 
mcktedir. 

İta.tranın Arnavutluk ,.e Libya -
dald skeri bazırlıklanıu lir.mal el -
mek arzusunda. olduiu ,., bu eh<-p

ten dolayı mlısterih bulunduiu mu -
tal ' serd~Umrktedlr. Bu mtita
lealann hl.ll&"lı;i doi'rudur. Ba bapta 
bir :,e1· SO)' Jenemez:. Fakat İtalyanın 
itllha'Z f"tmlş olduta karar in lrab ve 
mrmnanlJ'etle ka.r1ılanır. 

Londra. 2 (A.A..) - .~mele par -
tisi kabul ettltt bir karar "'1rttinde 
hükmetin teca,·ü.ze mukavrm t et -
mell bususu.ndalli kararına partinin 
de iştirak ettıtı bildirilmektedir. 

Bu kara ve kanlı günlerde İs
met İnönünün başunızda bulun
ması büyük bir tali eserıdır. İs
met İnönü. MCFUtıyetten sonra 
Türkiyenin başına gelmiş olan 
bütun gaileleri, en yakından gor
m~ olan, bi7e karşı ılan edılen 
nakisane harplerin hepsinde, 
başın<lan sonuna kadar bulunan, 

Yemen gaılesinde, Balkanlar 

harbinde, onu takip eden cıhnn 

harbinde her cephede her ,·akıt 

hazır bulunan, harbin sebebıyet 

verdigi bütiın elemleri s.nes.ııe 

çeke çeke hısseden, o harbın ı

daresizliklerıni, hatalarını ya -

kından takip etmiş olan, bir gun 

de Anadoluya geçerek rnemkke

tın her tarafı en naınıuar il.iş-

, manlarla .muhat iken hıç ~ oı<tan 

(amma hakıkaten hıç yoktan) 

ortaya bir ordu çıkaran, lnönun

de bır avuç Türk ile • mJ!etın 

maklıs talıinı yenen~, İzmıre on 

diırt gunde piyadeyı sU\·ari ıle 

kağnıyı otomobil ile bir anda so
kan, Mudanyada gal p dtlşman

ları serfürü ettıren ve (Lozan) 

da yedı (diıvel) i yenerek Türk 

mılletınin mukadderatı s 'ası -

yesını uçurumdan ~ahıkalara çı
karan bir insaMtlır. 

İşte bu korkulu gunlerde bü· 
tun ,·arlığımızı, bütün varımızı, 
diınün cihanı lıercümerc etmiş 
şanlı ve tarihini, yarının arşa 

yükselmeğe namzet nurlu ikba
lini basiretli ve fazilctlı ellerin
de tutan böyle bir zattır. 

Tiırk milleti, fazilet ve ısme
tine meftun olduğu bu kahrama
nın etrafına toplanarak feleğın 

gösterebileceği her türlü ilıtı -

maileri. hiç gözünü kırpmadan, 
başı yüksek, göğsü iftihar ve iti
matla dolu olduğu halde, emin 
ve müstarih bekliyebilir. 

EBUZZ1Y 1.ZAIJE 

Velid 



KIZI LAV 
HASTABAKICI 
HEMŞiRELER 
Okulu Direktörlüğünden ı 
Yeni ders yılına hazırlanılmaktadır. Okul geceli v~ pıra-

11zdır. Okul, genç Bayımların haatabakıcı ve ziyaretçi hempre 
yetfftirmek, haı,tanelerde ve umumi sıhhatle alakadar olan mü
esseselerde çalışmalarına mahsustur. 

Tahsil müddeti üç yıld~r Teorik ve Pratiktir. Dersler hu· 
nal clottor profesörler ve 'llU&llimler tarafından verilir. t.
teklilerin iyi ahliklı ve aıbhaUi ve en az orta taıWli bitirmlt 

olma'lan prttır. Diğer p.rtlarmuzla fazla izahat için 
yuı ile veya bizzat l.tanbulda Aksareyda Haseki caddesin • 
de okul clirektörlülüne müracaat edilmeei. 

Booazı,ı Lisesi MUdUrlUOUndan ı 
LiH ve •rta okul 'btlttbıleme imtihanlarına 1 Eyltll Cama 

cihatl ve olpnluk imtihanlarına 1 Eylil Cumartesi stlnti bq
laueaiı ilsili talebeye bildirilir. 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Ol& ve dlarewl •·ı•el••l•p 

lltltehassıu 

Adres : Babılll Ankara 
c•t1es1 No. a 

Muayene: Berpa ..ı..htan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

Yatak, yemek ve çalışma o

dalarile salon takımları vel -

hasıl her nevi mobilyalar; BA

KER (E.SKİ HA YDEN) ma -
ğazalarmda teşhir edılmek~ 

ve ~ yerden ucuz fiat ve mü

sait şartlarla satılmaktadır. 

Eskişehir de 
----

Ses· lşak 
İKDAM gazetesinin tevzi 

merkezidir 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHILıYE MÜT AHASSISJ 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri ı Pazar 
hariç her giln 2.5 • 6, Salı, 

Cumartesi 12 • 25. fılııaraya 

TUZLA içmelBri 

Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Sişmanlıktan Şikôyet Edenlere: 
•• 

kuıı!:.~rı:::ğiniz KAN z u K G L u T EN p~::::~=a~!~~: 
Bütün tanınmıt eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 

Kanzuk Glüten Ekmeği • Kanzuk Glüten Gevreği ( Biscotteş ) • Kanzuk Glüten 
Makarnası • Kanzuk Glüten Şehriyesi • Kanzuk Glüten Princi • Kanzuk Glüten 

Fiyongosu • Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
,.Kanzuk ~Glüten mustahzarlar1, fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel Jrejim müstahzarlar1dır 

Vücudu besler fakat şişmanlık yapmaz. 
Umumi Depo: lngiliz Kanzuk Eczanesi - Beyoğlu - lstanbul 

lstanbul perakende sat19 yeri : •• Bahçekapı Zaman ltrlyat Deposu 

IZMIR ACENTEMiZ TURK ECZA DEPOSUDUR 

Yüksek Mühendis Mektebi Sabnalmı Komisyonunda 

• Eksiltmeye Miktarı Muhammen Pey ak- EksHmeni 
konulan eşyanın bedeli çesi Tarihi saati şek! 

1 KDAM 
Memleketin en eski gazetesi 
olduğu kadar, en çok sevilen, 

aranan 'Ve okunan gazetesi 

1 Pam:nsi 1670 K. 49,50 59 L 16/9~ 15,00 N; 
Patak .kılıfı 95 A. 2,15,00 19 Li. 15/9/939 15,15 Açtl 
Yastık kılıfı 95 A. 46,00 

1 Yastık yüzü 95 A. 2,35,00 17 L?. 15/9/939 15,30 Aç~ 
1 - Mektebin 939 mali yılı zarfında yukarda yazılı ihtiyaç 

ları açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 
2 - Bu ihtiyaçların cins ve miktarları ile muharnmen be 

haline de geliyor d~lle~ v~ H_k teminatları, eksiltmenin tarih ve şekilleri hizalarında 
gooterilmıştır. 

............ . 3 - İsteklüer 939 mali senesine ait ilca~ odası vesikası g&; 

ilanını I.KDAMA? Veren Çok Kazanır 1 ıterec:kl~r:rlna~eleri~i ~örmek istiyenler!n .~r gün ve ~ilt. _.,M meye gıreceklerın bellı gun ve saatte Gumuşswyunda Yukselı 

......... mıınııuınnım•ı-11111m111nıwm1U11nınınıııımııuUJ1111ınuuuuıuıııııııJ1llıliiıl uıuıııını• ~~=~:~ jı:k:~~~:r~ası dahilin deki satınalma komisyon~~64~Ü· 

Şirketi Hayriyeden: 
Bebek iskelesile Küçüksu Plajı iskelesi arasında diğer vapur-

larınuzla tarifede yazılı sclerlere kemakfın devam edilmek tize-

re yalnız mezkfır iki iskele arasında işleyen küçük araba vapuru 

servisine Eylülün 4 ncü Pazartesi sabahından itibaren nihayet 

verileeeği ilan olunur. 

!Halkalı Ziraat Mektebinden: 
Ziraat .Mektebi Hayvanlan için 

alınacak olan (12000) kilo susam 
küsbesıle (22000) .kilo teksıfır in 
ce kepek açık eksiltmeye konul
muştur. Halkalıya teslim sure
tile muhammen bedeli (1445) li
radır. İhale 17 /9 /939 pa?Jartesi 
saat 15 de Halkalı Ziraat Mekte 
binde yapılacaktır. İstekliler şart 

lstanbul Amerikan Koleji 

KIZ KISMI 
Kız kısmmda Leyli yer kalmamışfır. Lise ihzari 

smıfı için de kayıd kapanmıştır. 
Müdüriyet 

nameyi İstanbul Ziraat Müdür- . 
lüğünde .görebilirler. İstekJile -

1 
-----

rin % 7,5 teminatlarile birlikte 
• ihale günü, şaatinde mektepteki 

Şık Bayanların Nazarı Dikkatine I· komisyona ~üracaatları. 

oğlak ve S. ve S. Avrupanın 1940 kürk modelleri gelmiştir. le• Galliciame• L.-
MANTOLAR hazır ve ısmarlama uzun vade ve kefaletsiz ola- Plua Uauela 

rak mağazamızda satılmaktadır. Her mekteplınin, müter -

--L E Y L 1 ve N E H A R I 
Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 

İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

İhzari Fransızca kurlan vardır. 
OLGUNLUK iMTİHANLARINA HAZIRLAR. 

Her renkte Anyoraze, Anyo dezcn, Emroz, Taypulen, Kuzu, [ M. Özevren'ln 

Adrese dikkat: A R j A N T E T 1 l K ı• ~1;:!~rin en lüzumlu el kiia- Kayıd muamelesi pazar gtlnünden maada her gün saat 
9 dan 12 ye kadar yepılır. 

35 Kr. İnkılap Kitapevi. ·--• Mabmutpaşa İr!aniye çarşısı No. 5 Tel: 22554 --• __________ .. Okul 18 eylul pazartesi günü aıçılacaktır. --

İÜRK TİCARET BANKASI A. S. iKDAM 
Abone Şartlan 

DAH1Ll HARİCİ 

BUGÔN 
KUM6AOASINA 
PAQ4ATAN 

T E S 1 S T A R 1 H 1 1919 

Tamamen Y ahnlmış Sermayesi : 
T. L. 2.200.000 
MERKE~İ: ANKARA 

HERNEVI BANKA MUAMELELERi 

Dahilde ve Hariçte muhabirleri vardır 

Faizleri her a_q ödenen KUPONLU VADELi 
;MEVDUAT usulünün temin ettiği. Menfaat 

kolaylıklar, mevduat sahiplerinin 
istifadelerine tahsis edilmiştir. 

Telgraf adresi : 

Umum Müdürlük : T0RKBANK • Şubeler : TiCARET 

Seaelik 

• aylık 
1 aylık 
1 • 

1200 Kr· Z300 Kr. 
100 Er. ıa.. Kr. 
aoe Kr. aoo Kr. 
Hl Kr. 

ILA N 
T!.'K sun~~ 
SANTtMl 

Birinci Sahife '80 bnıt 
ikinci Sahife 259 kurut 
'Üçüncü Sahife 260 kunq 
Dördüncü Sahife 100 kuruı 
5 - 6 wcı sahifeler 50 kurUf 
'f - 8 inci Sahifeler 10 lrunq 

Gazeteml1'cle neşrttt;rtle

cek blJcümle ticari IJinlar yal
nız Ankara caddesinde Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alıoır. 

Süleyman Gezer ve 
Osman Sezginer 
Gazete Mecmua 

Kitap 
Aydın 

Ktlnunl Mumessıli ve Neşriyat Di
rektöru: A. Naci, Basıldığı Yer: 

Son Telaraf Basımevi. 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No.' 
Telefon: 40127 

KOCOK El 

TORK(Y 
f s 

~ANKASI 


