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SAYFA-2 

M. M. Grupu Reisi Eski Topçu Hatıratı Yazan 
Müfettişi Emek 1 i !Tramvay Hatları 

Yeni Projeden 
Sonra Değişecek 

General Kemal Koçer 

Kraldan Ziyade 
Krallar Da Vardı Beyoğlundan Tramvayın 

Kaldırılacağı Belli Deği - O halde alan bize satsın, bu 
na ta'Vassut buyurunuz. 

- O cihete, komisyon reisi sı
fatıle karışamam. 

Resmi bir kana '.dan yapılacak 
yardımla iş görmek istiyenler, 
tehlikeyi göze alarnıyanıar çok 
can sıkıyordu. İstanbu'. cc:plıesini 
itham edenler haksız değıJ.di. Ke
narda gezmek, iş görür gibi gö -
rünmek istiyenler de az zararlı 
değillerdi. 

İnebolu - Kastamonu - Anka
ra arasındaki telefon hattı için 
malzemeye kat'i lüzum göründü 
ğü emredilmişti. Artık nezaret
te, en büyük milli makam namı
na talep etmek ve imzamla al
mak salahiyetini haiz bulundu -
ğum da alakadarlara bildirmiş
ti. Şııbenin şefi olan İ, red ceva
bı vermiş, kendisinin bu işi yapa 
bileceğini ihtar etmeyi de unut
mamıştı. Onun yaptığını bilmi
yorum. Fakat arkadaş'. ar, malum 
yoldan yürümek şartile, bu mal
zemeden de br miktar almışlar
dı. 

Dingilleri mutlak almalı idi. 
Satın alan Errneniye anJ ,yacağı 

lisanda ve şekilde muamele et -
mek zaruri idi. Biial, Hakkı ve 
Abdülvahap bu işin tesviyesine 
memur idiler. Vazife, dingillerin 
behemehal alınmasıdır. 

Kra:dan ziyade krallar da ,.ar 
dı. Ambarlara memur olan K. 
adlı birisi bağlı bulunduğu daire 
nin emrini almadan veremiyece
ğini söy:üyordu. Komisy-0n da bu 
malı satmış bulunuyordu. Bu a
dam, epeyce de büyük rütbeli -
d:r. Hakikati halde iki ayda bir 
alman maaştan mahrum edil -
mek, açığa ç~arılmak tehlikesi 
de yok değildi! Kendisinden bir 
son ricada daha bulundulk. 

- Vallahilazim olamaz! 
Cevabını vermişti. Yemin edi

yordu, artık kırk yıllık ibadeti 
de heba mı olacaktı! Üç amba -
rın şefi olan bu iş adamının sa
!Mıiyetine tecavüz edilebilir 
mi idi? Milli ordunun tekerleği 
dönmiyebilirdi, onun günahkar 
olma:>ı reva mıydı! 

Ermeni ilk tatlı müracaatı ka
bul etmemişti. Parasile de din -
gilleri bize satınaıya yanaşmıyor 
du. Zecri tedbirlere başvurmak 

zaruri idi. Dinsizlerin değil, din
dar görünenlerin hakkından ge
len imansız:ar vardı. 
Arkadaşlar,pazar günü olmak

beraber, vaziyeti anlayan Erme
Arkadaşlai, pazar gUİıü olmakla 

rünce, kendisini okşarlar, Erme
ni parasız bunları devretmiye rı
za göster~r. Komisyonla veya ne
zaretle bilfilıare hesap görmek 
kolaydı. 

nna kabul buyruldum. Önce pa
şamızın büyüklüğü, valanperver 
!iği h~kkında okuyucular.ma bir 
iki vaka arzedeyim: 

Ziya Paşa, kurtu~ uş savaşları

mızda, İstanbulda mücadele eden 
!eri yüksek himayeleri!e daima 
teşvik eden, cel.adetlerile ve ki
yasetlerile maruf bir devlet re
cülümüzdür. Gönderilen malların 
makbuzları geldikçe kendisine 
götürür ve: 

- Bu makbuzun muhteviyatı
nı da grup İneb-Oluya. (Samsuna, 
Mersine) teslim etmiştir, arze -
diyorum. 

- Tanrı yardımcınız olsun! 
Der ve sevinç yözyaşları dö -

kerlerdi. 
Bu defa doldurulmuşlardı. Hid 

detle gözlerini çevirdi: 
- Kemal Bey, siz artık çapul

culuğa başladınız. 

- Evet, fakat mukaddes! 
0

Bi raz tekdirler dinledim. Bu 
te"bihler, itiraf ederim, bana hiç 
acı gelmiyordu. Ma•kamının ne
zaketini müdriktim. Medeni ce
saretinin hayranı idim. Vaziyet
leri kurtarmak mecburiyetinde 
idi. Bu işte y~ane mes'ul o idi. 

Ziya Paşa, bazı çetin günleri
mizde, İstarııbul Milli Müdafaa 
teşkiloatı heyeti merkeziyesinin, 
yanı başındaki odada toplanma -
sını tercih buyııruyorlardt. Dışa
rıda, h~hangi emin sanılan ?ir 
yerde de heyet üyelerinin \·esa
ikile bastırılıp tutu2acağından 

korkan na-zır: (Arkası var) 

SPOR 

Türkiye Atlatizm Şam
piyonası Nihayetlendi 

Türkiye atletizm birinciliğine, 
dün Fener stadında devam edil
di ve neticelendirildi. Alınan de 
receler şıınlardır: 

(İs!.) 

Şirket zamanında uzun sene -
lerdenberi tamir görmiyen tram
vay raylarının değiştirilmesi, 

her türlü tesisatın yenilenmesi i
çin tramvay işlctmeo;i mütehas
sıs ' arı bir proje hazırlam,şlar

dı. 

Vali ve Belediye Reisi Lutfi 
Kırdar Beyoğlundan tramvayı 

kaldırmak istediği için projenin 
tatbiki geri bırakılmıştır. 

Tramva.y, elektrik, Tünel iş -
!etmesi umum müdürü valinin 
bıı yoldaki teklifini tetkik etmi
ye haşlamıştır. Tetkikat netice
sinde tramvayın Beyoğlunda lü
zumsuzluğu neticesine varılırsa 
tramvayın kaldırılmrua ve yerine 
Treleybos i.kame edilmesi için 
Nafıa Vekaleti>ıe hir teklif yapı
lacaktır. 

Bu hususta kat'i karar veri
linceye kadar Belediye şehir da
hilinıdeki tramvay hattını tem -
dit etmiyece>ktir. Yalnız, Dolma
bahçe :;tadının inşas• münasebe
tile maç günlerinde o civardaki 
izdihamı önlemek için Maçka 
tramvayının Dolmabalhçeye ka
dar temdit edileceği imar planın
da gösterilmektedir. Tramvayın 
Beyoğlundan kaldınlması geci
kir ve şehircilik mütehassısı 

Prost MaÇka tramvayının Dol -
ma.bahçeye kadar temdidine ıs

rar ederse belediye hattın bu 
kısmını zaruri olarak bir miktar 
uzatacaktır. 

----00>----

MAARiF 

Yeni Yatı Okulu 
Bu yıl mevcut yatı okullarına 

ilaveten Üsküdarda Alemdar kö
yünde yeni bir cAlemdar yatı o
kulu• açılmasına karar verilmiş
tir. Yatı okulu teşkilatı tamam -
lanmıştır. 

Maarif Müfettişlerinin 
Toplantısı 200 metre: 1 - Melih 

22 7/10. 2 - Nazmi (İst) 
400 metre: 1 _ Gören (İst) Şehrimizin ilk tedrisat müfet-

51 4/10. 2 _ zare (İtil.) rışleri Maarif Müdürü Tevfik 
400 . manialı: ı _ Mel ıh (İs\) Kutun başkanlığı altında bir top-

57 9/10. 2 _ Neriman (İst) lantı yapmışlardır. 
YENI TÜRKİYE REKORU Bu toplantıda ilk okullara ye -

1500 metre: ı _ Rıza Maksut ni talebe kayıt işleri, okulların sı-
(İst) 4.07. 2 _Recep (İsl) nıf, bina ve öğretmen vaziyetleri 

10,000 metre: 1 - Mustafa (An) etrafında görii§müşlerdir. 

35.25~-Edip (An). !EKONOMi 
Gülle atma: 1. - ı:-rat . (İst) Yaş Meyvalar Kuru1uluyor 

14:<14. 2 - Ateş Ibrahim (Ist). 
IDlıskatma: ı _Arat (İst) 39.62 Birçok mıntakalardan gelen 

2 ~ At · tılrahfın (İst) haberlere göre köylü ve tücca-
Yüks~ aUama: ı Jerfi (An) rın harice sevkedemiyeceği yaş 

1.71!. 2 _ Süreyya (İst) meyvaları kur.utmağa başladık -
üç adım atlama: ı - Aıbdur- ları bildirilmektedir. 

rahman (İst) 13,90. 2 _ Fethi Üzi\m ve incir bu aradadır. 
(İst) Böylelikle bu maddeler uzun 

4Xl00 bayrak: ı - (Fıkret, müddet bek.letilebilecek, zarara 
Muzaffer, Nazmi, Gören) 45. 2 - uğramıyacaklardır. 

İKDAM 

Dün De Avrupadan 
Birçok Talebe Geldi 
Hereke Fabrikası Mütehassısı 
Yanına Gaz Maskesi Almış 

Dündu trenle, Almanyarlan .,e 
diğer Avrupa şehirlerinden bir
çok talebe ve tetkik seyahat.ııde 

bulu:ıan eczacılar şehrimize gel
mişlerdir. 

' 
edeceğiz. Herhangi bir devlete 
mütemayil davranmamız varid 
olamaz.• 

Ayni tren y-0lcuları arasında 

bulunan İsviçrenin İstanbul kon
solosu M. Mar.ting gazetecilere 
vaıziyetin karışması üzerine mem
leketinin umumi sefeı!berlik i -
lan ettiği hakkındaki haberleri 
teyid ederek demiştir ki: 

- İs,,içreye ımezunen gitmiş

tim. Sefirin daveti üzer ine gel -

dim. 
İsviçre ordu.sıındaki usule gö

re tehlikeli bir vaziyet olunca 
derhal hcıdutlara 100.000 asker 
gönderilir. Bu defa da böyle ol
du. Hudutlara bu kadar asker 
yığıldı ve umum! seferberlik i -
lan edildi. Bu tahşidat ihtiyati 
bir teıfüirdir. Dönüşte son okıı -
duğum İtalyan gazeteleri. İta! -

yanın bitaraflığa doğru meyletti
ğini yazıyorlardı. Bundan başka 
malumatım ycAktur. 

Konsolosu karşılayan İsviçre -
nin Ankara elçisi M. Raldi gaze
tecilere şunları söylemişt ir: 

- İsviçrenin umumi sefer -
berJ.ik yapmakla devletlere kar -
şı vaziyeti değişecek değildir. 

\Her zaman olduğu gibi bitaraflı -
ğımızı sonuna kadar muhafaza 

Rumelihisarınınl 
Yeni Şekli 

Yakında İstimlake 
Başlanıyor 

Rumelihisarının avlusundaki 

evlerin kaldırılacağı maltırndur. 

Belediye fen heyeti mühendisle

rinin yapmış oldukları keşfe gö

re bu ev:er in istimlaki otuz bin li 

raya .kabil olacaktır . 

Bebekle İstinye arasındaki yo
lun inşaat masrafını deruhte e
den Nafıa Ve1kfiletinin belediyeye 
gönderdiği bir tezkerede Rumeli
hisarı avlusundaki evlerin istim
lakine ne zaman başlanacağı so
rulmuş~ur. Belediye, Nafıa Ve
kaletine verilecek cevabı !hazır -
lamaktadır. Verilecek cevapta 
istimlak muamelelerine İstinye 
ile Bebek arasındaki asfalt yo -
lun inşasından sonra başlanaca

ğı yazılacaktır. 

Diğer tara.ftan müzeler ida -
resindeki eski eserleri koruma 

cemiyeti belediyeye bil' müraca-

Sefir, Fransız ordularının ica
bında İsviçreden geçmesine mü
saade edilip edilmiycceği ~i öğ -
renmek istiyenlere şöyle cevap 
vermiştir: 

•-Bitaraf lığımız kat'idir. Her 
hangi . bir ecnebi ordusunun 
memleketimizden geçmesine mü
saade olıınması mevzuu bahse> -

· Iamaz.ı> 

Almanya ve cliğer Merkezi Av
rupa memleketlerinden kaçan 
sekiz yahudi transit olarak eks -
presle gelmişlerdir. 

Buradan Filistine gidecekler -
dir. Birkaç gün evvel gelen Bul
gar ; stanlı yahudiler henüz eşya
larını getiremediklerinden bu -
radarı gidememişlerdir. 

Sümerbanıkın Hereke mensu -
cat fabrikası için davet ettiği İn
giliz mütehassıs Vayt da dün sa
bah ekspres le gelmiştir. 

Vaziyete rağmen soğuk kan -
!ılığını mulıafaza eden İııg • liz, 
bu aralık nasıl . yola çıktıtını so
ranlara gülerek bavulundaki gaz 
maskesini göstermekle iktifa et
miştir, 

İrıgiltereden ayrılan bütün yol
culara birer gaz maskesi ''eril -
mektedir. 

Yeni İtfaiye 
Garajları 

Beyoğlu İtfaiyesi Garajı 
Taksimde Yapılacak 
Şehrimiz itfaiyesi için yeni ga 

rajlar ve merkez binaları yapıl
masının kararlaştırı ldığını yaz
mıştık. 

Belediye reisliği bu garaj ve 

binalardan ilk olarak Beyoğlu it

faiyesi için münasip bir mahal 

inşa edecektir. 

Yapılan tetjkikler neticesinde 

de yeni Beyoğlu itfaiye garaj \'e 

merkezinin Taksimde yapılması 

münasJp görülmektedir. 

================--'-
at yaprruş, Rumelihisarındaki is
timlak bedelleri otuz bin lira tu
tarındaki bıı evler yıkılıp kal -
dırıldıktan sonra avlunun tarihi 

vaziyeti ile mütenasip bir halde 
tanzim edılrnesini istemiştir. 

Müzeler, Rı.lmelihisarının eski 
halini gösteren lbir kroki hazır -

lamış, belediyeye vermiştir. Bütün malı o gün kaldırmalı i· 
dL Ermeninin doldurduğu mavna 
lar vardı. Arkadaşlar, yeni mav
nalar gelinciye kadar eski mav
naları doldurrruya devam eder
di. Bir mavna battı, güçlükle çı
karıldı. Demirbaş, ve ezeldeıl 

yurduna hizmetkar işçilerimiz 

yetişti ve d-Olan mavnalar yola 
çıkarıldı, Sirkecide hazır bulu -
nan vapura verildi. 

(Haluk, Neriman, Cihat, İrfan) ===================================== 

O sırada Harbiye Nazırı Ziya 
Paşanın beni i<ıtediğini hruber. ver 
diler. Pazartesi rnakalillnda ken
dıoini ziyaret ettım. Yük te tama 
me• vapura verilmiş bulunuyor
du. 

Zahidi fasit K. vakayı tellemiş, 
pu11arnış, ali satış komisyonuna, 
orası da Nazıra bu rızayı meya
m:n irlız.ıy 1 ş~i1inşahiye uyma
yan zorbalığı arzelmişti. Za<val
lı, farkında değildi, dingil değil, 
ruhsuz zil'uhlar da Anadolu -
ya aşırılabilirdi ve aşınlmıştı. 

' Kendisinin maJ.la birlikte oraya 
gönderilmesi istenmemişse, kusu 
ru ınaneviya tına vermeli idi. 

Büyük yardımcılarımız 
Paşanın makamında huzurla -

Türkiye Yüzme Birincilik
leri Bitti 

Türkiye yüzme birincilikierine 
dün sabahtan itiba~n ı;leşiktaş 
yüzme havuzunda devam edil -
miş sabahleyin yapılan seçme -
!erden sonra öğleden sonra da 
final müsabakaları yapılarak bi 
rincilikler nihayete erdirilmiş -

tir. 
200 metre serbest: Vedat (İs

tanbul) 2.39.2 
100 metre sırtüstü: Saffan (İs

tanbul) 1,25. 
1500 metre: İsmail (İstanbul) 

24.20.4. 
4x 200 bayrak: SaHan, Vedat, 

İsmail, Mahmut (İstanbul) 10.40. 
Sutopu: Su topu müS'abakala

rında İstanbul biriıııei, Ankara 
ikinci, Kocaeli üçüncü ve İçel de 
dördüncü olmuştıır. 

Umum! tasnifte 125 puvanla 
İstanbul ltirinci, 65 puvanla Ko
caeli ikinci, 48 puvanla Ankara 
üçüncü olmıışlardır. 

NOTIL.AR: 
DÜNYA NEREYE 

DOCRU GİDİYOR? 

Nihayet inclltere ve Fransa da 
Almanyaya karşı llinı harp ettiler. 
Alman - Leh harbi ,u dakikada. 

büyük bir Avrupa. harbi mahiyeti
ni taşımaktadır. BU. sef~r~i umu· 
mi harp, nasıl bir netice verecek, 
ne kadar dallanıp budaklanacak? 

Bütün dünya bu suall soruyor. 
Yapılacak en samimi temenni ba· 
yırhsı olsun, demektir. l{erhalde, 
şu muhakkak ki, dünya, glltlkçe 
sarpa saran muğlik meseleler içine 

doğru koşuyor .. 

İNSANDA BİRAZ DA 
-----

YÜZ LAZIMDIR. 

Bertin siyasi mehafU.i fi;yle dl .. 
yormuş: 

- Almanya Polon.yaya karşı 
harıı illin etmemiştir. Binaenaleyh 
harp vaziyeti yoktur. 

BerlJnln bu nokta! na.zarını kim 
ve nasıl söylüyor? Şayanı hayret
tir. Bu Sözlerde samimi ''e dürüst 
hareke.t ettiklerini bJI zannediyor-

tar? Ve herkesin bu sözlere inan
d1klar0ını ml kabul ediyorlar? 

Ajans telgraflarının da büyük 
bir ciddiyetle nak\etıikterJ bu söz
ler, bir rivayete göre de, Berlinde, 
bir Alman Nazırı tarafından bir 
yabancı devlet büyük elçisine söy .. 
lenmiştir. 

İnsanda, biraz da. yüz l&zımdır, 
derler ya.. i.şte, o mesele., 

BUNA DA, HAYDİ 

HAYIRLISI, DİYELİM 

Mekteplerde sabahları saa& 8 d-. 
derse başlanması tekarrü.r etmiş .. 
tir. Dünkü gazetelerde okuduğu

muza göre, oturduiu yer uzak olan 
talebe, derslere saat 8,30 da ce· 
lebileceklerdir. 1\-luallim ders ya .. 
parken, çat kapı talebe gelecek, 
demektir. Bu hal, mektep disiplini 
Ue ne dereceye kadar kabili telif 
olur, bilmiyoruz. 

Herhalde, VekiUel, bu işi, daha 
pratik bir hale koyaca-khr. Ylne 
ayni lıavadls meyanmda, 9itt 
tedrisat yapacak mekteplerin sa
bahleyin ~,45 le derslere b:ıtlıY&• 

cağı kaydı var. Bele buna hic akil 
erdiremedik! '1.45 te ders! Neyse •• 
haydı, hayırbsı! 

BELEDİYELER BU İŞİ 

BECEREMİYOR 

Bazı eczacıların, müşterUerin 

her istedikleri nacı vermedikleri, 
9ir kısım eşya tiatlarının da arttıih 
bavadfslert dolaşıyor. 

Ne oluyor?. Esnaf, -şimdi.den ib
tiki.ra ını başlıyor? •. Bu mevzu çok 
nazik ve hassastır. Türkiye sulh 
haltııdedir. Kimse ile harp halin .. 
de değildir. 

Bizim hükiunetten bir ricamız 

var: Bu ibtikir meselesinin kon· 
trolünü, Allah a.şkuıa. belediyeye 

bırakmasın.. çünkü, belediye ve 
l]ubeleri bu. işi kıvıranuyorlar. 

Tecrübesini, misalini yıllardaQ.beri 
r.örüyoruz. Nerede kaldı ki, Av .. 
rupada top »atlarken, harp Jikır· 
dalan dönerken, thttkirla mücade .. 
leyi belediyeler becerebilirse, bi
lekJerlml keserJm?. 

ŞÜKRÜ AHMET 

Belediyenin 
Yeni Alacağı 
Otobüsler 

Şehri Harici Otobüs Se
ferleri de Tanzim Edilecek 

Belediye, Avrupadan satın a
lacağı otobüslerin satın alma mu
amelelerini henüz tekemmül et
tirememiştir. Her ı ürlü hazırlrk
lar tamamlandıktan sonra ilk 
partide külliyetli miktarda oto
büs satın alınmasına çalışılacak
tır. 

Belediye şehir dahilindeki oto 
büs sefer!erile beraber şehir ha
ricindeki otobüs seferlerini de tan 
zim edecektir. 

Otobüslerin fazla yolcu taşı -
maları, dolayısile belediyeye faz 
la varidat temin edilmesi için şe 
hir haricinde'ki eğlence yerleri
nin adedi çoğaltı!acaktır. Bu hu
susta bir fıkir edinilmek üzere 
Bükreşin otobüs seyrüsefer ni -
zamnamesi getirtilmiş ve tetkik 
edilmiştir. 

Avrupadan getir:tilecek bir 
mütehassıstan şel;ıir haricind~ki 

eğlence yerlerini tesbit etmek ve 
çoğaltmak için istifade edilecek
tir. 

----<>·O---

Yeni Mebuslar 
B-Oş olan Edirne, İsparta ve 

Tra.bzon mebusluklarına 3 Eyli'ıl 
pazar günü yapılan intihapta Par 
ti namzetleri Trabzon Belediye 
Reisi Temel Göksel, İsparta C. 
H. P. ve Halkevi Reisi Remzi Ün
lü ve Ed:rne C. H. P . ve Beledi
ye ~eisi Şerif Bilgen ittifakla se
çilmişlerdir. 

1 
Asıls~;Haber 

• Ankara, 3 (A.A.) - Ba-zı gaze 
teler., Türkiyed~ki İtalyan ban
·kaları memurlannın memleket-
lerine 'dönmeğe hazırlunc!ıkları 

ve be:ki de bu bankaların kapa, 
nacağı hakkında bir hı>ber neş
retmişli!rdir. 

Anadolu Ajansının yaptığı tah 
kikata nazaran bu haberlerin asıl 
ve esası yoktur. 

Bir Leh Vapuru 
lzm:rde Kaldı 

İzmir. 3 (A.A.) - Limanımız

da bulunmakta olan biı· İngiliz 
vapuru dün mühim mikdarda in
cir ve üzüm alarak İngiliz liman
larına hareket etmiştir. Bugıin de 
diğer bir İngiliz vapuru ayni şe
kilde hareket edecektir .. bu va
purda Fransız limanları için 
de bazı partiler vardır. 

Limarııımızc~a bul un makta <l" 

lan Levent adlı Polonya vapuru
nun kaptanı ile mürettebatı Po
lonyaya çağırılrnışlar ve gitm~
lerdir. Vapur, kumpanyanın bu
radaki acentasına btrakılmıştır. 

Vapur, vaziyetin inkişafına ka
dar limanımızda kalacaktır. 

-
-00-

Sıtma rtucadelesi 
İstanbul sıtma mücadele teş

ld.JA$. kacl'os11 ıgfillJişletilıniŞtir. 
Kadroya yeni kontrol ve sıh

hat memurları ilave olunmuş -
tıır. Ayrıca Beykozıın Rivadere
si civarındaki köylerde de sıtma 
oldı.tğu görülreek buralarda da 
sıtma mücadele teşkilatı vücude 
getirilmiştir. 

Memlekette yeniden sıtma mü
cadelesi altına alınacak yerlerle 
t€Şkilatı talkviye edilecek mın
takalar için sıtma mücadele teş
kilatı kadrosuna bu sene ilave 
olunacak sıhhat memurları -
nın sayısı 51 dir. Bunlardan ma
ada ayrıca müteaddid doktorlar 
da kadroya alınacaktır. 

--oo---

Sovyetlerin Almanya 
Ataşemiliteri 

Mosk-0va, 3 (A.A.) - Sovyet 
k-0miserler heyeti Sovyet Birli
ğinin Almanya ateşeıniliterliği

ne Korgeneral Muı,gaefi tayin et
miştir, 
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Çıkan Harbin Muh
Ve temel Akisleri, 

Sirayet Dairesi 
Bitaraflığını ilan etmiş olan 

Faşist İtalya hlikiıınetinin yap -
tığı tavassutun, Nazi AlmanJ a 
Şefi Hitler'ce kabulü umulabilir
di. Fakat, İngiltere hliki'ımeti, Mu 
solini'oin tavassutunu, Alman;) a 
hükumetine yaptığı teklif, der
meyan eylediği şarta göre kabul 
edeceğini bil<lirmiştir. Bu şart, 

herhangi bir müzakereye başla
madan evvel, Lehistana ait ara
zide işgal eylediği mmtakarun, 
Almanya ordusu tarafından tah· 
liyesidir. 

Her Bitlerin veya Nazi hiikô· 
ınetinin,İngiltcre hüki'ımetinin bu 
teklifine, şartına, notasına veya 
ültimatomuna cevap vermemesi, 
Londra ve Pariste sabırsızlığı, 

asabiyeti, hiddeti arttırmış, bek 
!enen cevap için müddet tayin o
lıınmuştur. Berlin hükumetinin, 
tayin olunan müddet zarfinda 
cevap vcrınemcsi, red cevabı o
larak kabııl edilmiş, verdiği ga
ranti ncHccsi, Lehistan nıiiiki 

tamamiyeti, istiklali tehlikede 
kalmış, Polonya hükumeti dahi, 
bütün kuvvetlerini seferber ede
rek müdafaaya ve mütaarrıza 

mııkaveınete başatmış olduğun -
dan, İngiltere hükumeti Lehista
na yardım ınecburiyetile karşılaş 
mıştır. 

İngiltere hükiımed Başvekili 
Mister Çenı.lıerlayn'in, dün A
vam Kamarasında söylediği nu· 
tukla, harp iliinını bildiren beya
~' tı, bu hiidiselerin neticesi vu~ 
kubulmuş, İngiltere - Almanya 
harbi, sakınılması ga:ı-Tikabil bir 
hadise haline gelmiştir. 

Fransa hükumetinin dahi, İn
giltere hüki'ımeti gibi lıareket ey 
!ediği görülmektedir. 

Bu vaziyete göre, başlamış sa
yılacak İnğiltere, Fransa, Lehis
tan harbi, sirayet dairesini gıe -
nişletecek mi? Bugün için !etki· 
ki Jazımgelen me,ele budur. 

General ldaksim Pakaçcf riya 
setinde bir r.skeri heyetin, tay ... 
yare ıle Bcrlin'de müzakereler 
yapıııağa :;elmesine göre, Al -
manya ile Sovyetler dıasında ev 
ve!ce imzalllllmış olan kredi mu
ahedesi ve ademi tecaviiz muka· 
velesinden başka gizli bir anlaş
ma dahi var mı? Varsa, ne . gibi 
hükümleri ve taahhüdatı ihtiva 
ediyorı? 

Diğıır taraftan, Faşist İtalya 
hükumetinin ilari eylediği bita
raflığın samimi niyetlere dayan
ntası, Cerınen akınından ve teh..ı 
like,inden son aylarda esasen faz 
laca çekinmiye başlayan Jatin İ
talya milletinin Fransaya lehtar 
olan halk sınıfları arasında bazı 
hareketlerin ve temayüllerin zu
lıufile, tezahür eylemişti. Faşist 

. ' . 
İtalya'nın bitaraf kalmıısı, in • 
giltere, Fransa, Lehistan ile Al
manya arasında yapılacak har • 
bin1 AJ<deniz ve Balkanlar mıtı
takasına sirayet etmemesine C• 

saslı bir sebep, bir amil teşkil 
eyler. 

Hadiseleri, vakayü büyük dik
kat ve alaka, ehemmiyetle takip 
lüzumunu, iktiza eden kararlara 
vaktinde almak için kaydeyler
ken, huzur, süki'ın ve emniyet i
çinde bulunduğumuzu da ilaveyi 
lüzumlu ve faydalı buluruz. 

HAMİT NURİ mMAK 

--------~--........................ , 
t ı .................. ı ı 
t ı SORUYORUZ! ı ı 
ı ı.. ................ ı ı 
İ Bir Deniz Gezintisi f 
t Hakkında ı 
ı Şişli Necati Bey eıı~desi ı i Seyhan apartımanı, Avnı U- ı 
t lusoy yazıyor: ı 
t .çocuk Esirgeme Kurwnu- ı 

nun şehremini Kamunu t~-
: rafından tertip edilen denız ıı 
;.. . t' · · · b'ır b'tlet aldım. gczın ısı ıçın ı 

; Bilette saat 20,30 da köp<ü ı 
'+ den kalkacağı bildirilen vapu ı 
" ra gittim. Vapur ortada yok· ı 

i tu. Nihayet sordum. Va~ıır ı 
20,10 da kalkrnı§, Bu dogru ı 
mu?> ı i Soruyoruz ! ı 

ı.. . ..................... : 



Harp Kararı ltalyayı 
Heyecana Düşürdü 

Halk Sokaklarda Harp Tehli
kesinin Şümulünü Soruyor 

Paris, 3 (A.A.) - Havas Ajan· 
sının Rorna'dan istihbanna na:ııa
ran İngiltere ile Almanya arasın 
da harp halinin tahaddüsü İtal -
Ya,'d~ büyük bir: heyecan tevlid et
mıştır. Her tarafta bir takım kim 
selerin grup halinde t-0planaı-ak 
beyne.lanilel vaziyet hakkında 
münakB.§alar yapmakta ve İtal
yan mill~tinin hayır ve selame-

ti için İtalya hükumetinin ica
beden tedbirleri ittihaz edeceii
ni söylemekte oldukları görül _ 
mektedir. 

MATBUAT l;EFSİRLERİ 
Roma, 3 (A.A.) _ «Havas. _ 

Gazeteler, Fransız ve İngiliz " 
Polonya menbalarından verilen 
haberlerle Berlin'den aldıkları 
haberleri pek afatki bfr şekilde 
neşretmektedir. Daladier'nin par 
lamentoda söylediği nutulk ve 
bilhassa Başvekilin İtalyanın 
sulh lehinde teşebbüsü hakkın -
daki sitayişk~ane sözleri faşist 
gazeteleri tarafından tebarüz 
ettirilımektedir. 

Diğer cihetten gazeteler, Fran
sız milletinin sükfınetinden ve 

1 
gösterdiği disiplinden bahsetmek 
tedirler. 

Fakat, yevmi hadiseler hak:kın 
daki yazılar hari<:inde yalnız 

«Gi-0rnale d'İtaliaı. gazetesi bu -
gün vaziyet haırkın<ia tefsirlerde 
bulunmaktadır. 

Bu gazetede Gayda, bilhassa 
şöyle demektedir: 

·Muhtelif yerlerde yeni müla
katlardan ve endirekt müzakere 
!erden baıhsedilmekte ve zayıf da 
olsa uzlaşma i~ları mevcud 
olduğu ileri sürÜlmektedir. Dün 
akşam Daladier, Çemberlayn ve 

Lord Halifaks tarafından söyle
nen nutuklar bunun delUidir. Fa 
kat bu hldiseler va!Qtsiz bir nik
binlik tevlit etmemelidir. Bazı 

kapıların açık veya yarı açık ol 
duğu da söylenmektedir» 

Gaydıa, Düçe'nin sarfettiği gay 
retlerden bahsederek diyor ki: 

citalyan teşebbüsünün henüz 
sona ermediğini dün aık.şam söy
lemiştik. Fakat bu te§etbbüsü ge
niş ve açık bir anlayış zihniyeti
nin takibetmesi şarttır.,. 

Macar Başvekili Okuyucular Za. 
Bir Beyanname ruri Bir İzah 

Neşretti 
Budapeşte. 3 (A.A) - Resmi 

l
gatzetede Başvekil Telekinin mil-
e e h"t · t' ı aben pir beyannaımesi in-
ışar etn\iMir 
B ."· . 

d a_§Vekil, birçok memleketler-
e bıtaraflar da dahil olmak üze 

re asayişin, istihsal temadisinin, 
normal haJ9,tın temini için hu

~usi tedbirler alınmış ~lduğuna 
lŞar~t ettikten sonra diyor ki: 

Bitta.bi Macar hükilmeti de i

cap eden tedbirleıi almaktadır. 
~.acar milletinin haftalardan beri 
gosterdiği sük:Unet ve soğukkan-

(Ba~ tarafı 1 inci sayfada) 
rörüyorlar ve bu rünılen iilbaren S&J'· 
falarını, tenzil ve tahdld ederek son 
..-ünlerde bütün Avrupa mat.buatmm 
da alıllay& mecbur olclutu karan &a
lı:ip ve tatblka r~i_yorlar. 

Blll'ÜDden iUbaren sayın okuyucu
larımız casetelerlnin sayfalarını bir 
JDllı:dar eksik bulacak, fakat tertip 
yollarında ihtiyar edeceğimiz feda -
lı:irlıldarla eski mündericatmuzdan 
ebemmiyeW bir şey lı:aybetmiyccek
tir. 

Dileriz ki bu buhran günleri kısa 
ıürsün. .. 
lkdamm Okuyuculara 

Şükrana 
lılığı muh f . . h"k" a azası ııçın u umet, Yukarıdaki, sahrlarda işaret edil • 
no,:maı hayatı bozabilecek her şe dlil veçhlle bayati zaruretlerden do-

)'i menetmiye karar vermiştir. • tu cüm~eden olarak toplantı hak 
.. t~dıt edildiği gibi asayişi 

tnuhıl hareketlerde bulunanla 

lrın deı·haı hapsedilmesi .ııazete-
ere s ·· ' ansur konulması, bazı leva 
2ımın ·· ınusad~resi ve gerek en -
düstri gerek tk:aret ve maden -
lerde mes · . 
k ld 

aı saatlerı tahdidatının 
a ırılması t k .. e arrur etmiştir. 
Ayrıca, il~ride başka tedbirler 

alınacaktır. --

layı, İkdam, builnden itibaren altı 
sayfa olarak aıetriyatma devam ede
cektir. Bu suretle ki.iıt sarfiyatımızı 
iahdll etmele çahşaeafız. 

Sayın okuyuculara buc-ünden itiba
ren altı sayfa olarak çıkmafa de
vam edecelimlzl ha.ber ''erirken bU
bassa. fUllll tebarüı ettirmek istlyo· 
ru: 
İkdam, mündericatmdan ve kalite

sinden hiçbir şey kaybetmi)'ecektir. 
Daha küçük pontu harflerle ve alclı
iunız direr yeni tedbirlerle okuyu • 
culann bütün yuı ve fikir ihtiyacı-

ı----11 EDEBi ROMAN: 4 ı---

Karlı Bir Kıs Sabahı 
•====ı Sefami izzet - Mefharet Ersin 

Pakize için Galibin istediğini 

yapmaktan ba~ka çare kalma -
ıruştı: 

- Hayır, 
yok! dedi. 

hiç bil' diyeceğim 

Sofradan kalklıkları zaınan 

holde dans baslamıştı. Pakize, 
Galibin kolları .arasında dancı e
derken, ôınriindc daıı::-. etmemiş 
bir kadının haleti ruhiyesini tası• 
yordu, h, ~ ı · bugüne kadar, öu1-

riindc dan ın bu derece ifadekar 
olduğunu anlaınanu~tı. P<ıkize 

Vücudlinü değil, bütün benlıgini 
:ınusiıkinin enengıne kapta·mı§tı. 
Ruhunun ta <lerinliklerinde, bugü 
ne kada1 me\'cudiyetinden haber 
dar olınadıgı belki de uyuşmuş 
ka lıııış bir ıssin uyandığını, ya· 
va~ yavaş uyuşukluktan kurtula
rak hayati~·et peyda ettiğini, 

1 b nı·-· _ e ıgıne hakim olmağa başladı· 
gını duyuyordu. Bu his sahsiye. 
tinin ·· 1 b" ' · oy e ır parçasıydı ki, uya· 
nırken h · ' ayatıyet peyda eder -

' ken genç kadını bir yandan ürkii-

tüyol', bir yandan da d . b" .. • erın ır 
sukun, tatlı bir ı·ehav ti 

d 
e e san _ 

yor u. 

Bu yeni duygu, genç adaınm 0 _ 

r.u sadC're kolları arasında sıkma

sından, onunla göğüs göf,tüse, 

ba>ıbaşa, vücut vücude dans et· 

mesindcn doğma değildi. Hayır, 
bu duyguya hayat veren, Galibin 

yliksck şahsiyeti idi; Pakize ya. 
şadığı muhitlerde Galip kadar 

mümtaz bir sima görememişti; 

Galip bugüne kadar bildiği, gör
düğü erkeklere hiç benzemiyor· 
du. 

lngilfere Kömür 
Satış mı 

Kontrol Ediyor 
İsviçre Ve Litvanya Bita

raft.klarmı İlan Ettiler 
Londra, 3 (A.A.) - Maadin neza· 

reH diln akşam kömür UcareU ve ki
milr istlhllld ltlDi bir nizama rap -
tetmek l91n fevkalide salihiyeHor 
kanununa ittbıaden dört emirname 
tall'Zim etmlttlr. 

Bu emirnameler, bilhassa ihraç e
dilecek kömürlerin ancak müsaade 
edilen fiyat üzerinden satılacatını 

natık bulunmaktadır. 

'1 Eylfil4en Ulbaren kömürüıı, ca
zın ve elektrliin eşhası hususiye ve 
küçük sanayi erbabı tara.fmdan isUb
lik.I 30 Huiraıı 1939 da bi&en üç ay 
zarfmdalı:I mıkdarın yüzde yetmi.t 
beşim· incllrUecektlr. Bu emirname -
ı , .. t tatbiki mahalli ajan ve komiser
ler tarafından kontrol edilecektir. 

Derhal mer'lyete ırirmekte olan dl
ier bir emirname Coptan kömür tev
zi edenlerin elde edecekleri temettü 
mıkdannın reçcn seneki mık.darı te
cavüz etmiyeceiini natık bulunmak
tadır. Perakende sah!J fiyatları kon
trole tabi tutulacaktır. 

LİTVANYA BİTARAF 
Kaunas, 3 (A.A.) - Litvanya, Le

tonya ve Estonyamn bitaraflık be -
yannameleri yapılan bir isllşareyi 
müteakip neşreclllmiştir. Bu beyan -
na.meler Baltık devletleri arasındaki 
tesanüdü ıöstermektedir. 

Alakadar mahfellerde hudutlarda 
muayyen bir plan dairesinde emniyet 
tedbirleri almmafa devaın edildiği 

beyan edilmektedir. 

İSVİCRE BİTARAl<'LIGDJI İLAN 
•:TTİ 

Cenevre, 3 (A.A.) - İsviçre tam 
bitaraflıiuu ilan etmiştir. Ilükümet 
sllih ve cephane ihracını menettiği 

gibJ muharipler lehinde propaganda 
yapılmasını da menetmiştir. 

Hükumet gazetelere ihtiyatlı dav
ranmalarını tavsiye eylemekledlr. 
Bununla beraber gazetelerin bas ma
kaleleri lıt>ml'n ekseriyetle İnciltere
nin, Fransanın ve Polonyanın lehin -
de bulunmakta ve «Almanyanın son 
tecavüzünü» takbih etmektedir. 

BEYNELMİf,El, KJZILIIAÇ KOMİ-
TESİNİN 'l'EKLİFİ 

Cenevr~. :ı (A.A.) - Beynelmilel 
Cenevre Kızılbaç komitesi harp ha
linde bulunan hükimıeUerc ve Kı -
zılbaç cemiyetlerine yardım teklifin· 
de buhınmuştur. 

nı tamamen karşıhyacaju;. Okuyu -
cular tararmdan cenlş bir alaka ve 
raibete mazhar olan İk~am burıclaıı 
sonra da bu teveccühe daima liyı.k 

olclutunu lsbat edecektir. 

Arzu edilir ki, bu buhranla günler 
çabuk geçsin, Bütlin temennimiz bun
dan ibarettir. 

Çocukluğundanberi hür, sera
zad yaşıy;:ın, kendini heı kesin 
üstünde gören Pakize için bir er
keğin üstünlüğünü itiraf edip 
hakimiyetini kabul etmek ve 
bundan zevk duymak yepyeni 
bir tahassüstü. Bu tahassüsle kal
bi gıcıklanırken kendi kendine 
düşündi.i: q Eğer isterse bana zul
medebilir.» Bu düşünce fikrin

de bir hüküm gibi kat'ileşti ve 
bu kat'ileşen hükümden korka ~ 
cak yerde sevindi. Galip yüzün· 
den çekeceği mevhum ıztıraplar 
bile kalbini sevincle titretiyor 
ve bwlUn sebebini bir türlü ince
liyemiyordu. 

Dans bitince: 

- Biraz taraçaya çıkalıın mı? 
dedi. 

Kolkola yürüdüler. Rüzgarsız, 
sessiz, nefessiz, duru bir geceydi. 
Marmara, ınenevi~li siyah bir çift 
gözün durp/ın 'bakısları gibi uza· 

nıyor. yanıp sönen fenerlerin kır. 

mızı ışıkları arada bir, kıpırdı:.ız 
bir yelkenliye aksediyor, karşı 

sahillerin seyrek ışıkları yıldız· 
lanıyordu. 

iKDAM 

1 
Günün Mevzuları : 

Temenni Edelim ki 
Harb Kısa Sürsün 1 

Har in Mes'uliyeti 
Kimin O zerindedir Zaman mısın, yoksa yel ınisin 

be mübarek? Ne vakit geçtin, 
ne vakii gittin? Yirmi beş yıl 

bu. Fakat bu, dile kolay! Yirmi 
beş yıl içinde bu dünyada neıer Aradan 
oldu, neler ... Ne değişiklikler, ne 
yenilikler, ne fevkaladelikler. ne M es, u I ü 
harikalar, ne akla, fikre gıelmi- 1 

2~ Yıl Geçti, 1914 Harbi ı 
Bugüne Kadar Bulunmadı 

yen, gelemiyen şevler, ne acaip - 1. lt h"k. 1. . F an 1 • ngr ere u urne ının. r -
likler!.. h k' ·ı b' l"kt . Al sa u umetı e ır ı e nazt -

Yirmi beş yıl dile kolay diyo- manya ordusunun Lehistana yap-
ruz; Jakin bu, yalnız dile değH, tığı taarruzdanberi günler geç -
hatıra ve hafıza~·a da kolay! tikten sonra harp ilanma karar 

Sizin ) irıni be~ yıl dediğiniz ne vermesi, harbin mes'ulü olma -
dir ki? Umumi Harp. bu harbi · mak endişel~rinden ileri gelmış-
gören ve bilenler için daha diin-
kü bir vaka değil m~dir? ti. 

Daha durun bakalım, tarihle Lıktatörler dahı, yalnız kendı 
yinni beş yıl demek, dün bir, bu milletlerinin değil, dünya uınu-
gün iki demektir. mi efkarının .karşısında, harbin 

mes'ulü ve müttehemi olmamak 
Yeni bir Umumi Harp için ise 

bu ne acele, bu ne sabırsızlıktır? hususuna dik'kat ve itina göster-
Düniin Quıumi Harbinden son- mek mecburiyetindedirler. 

Mister Çemberlayn'in Avam 
Kamarasında, dün öğle zamanı, 
Almanyaya harp ılfınmı bildi.rir
ken söylemiş olduğu nutuk, ln -
giltere ve dünya umumi efkii -

nnda nazi Almanya hiikıimetini 
harbin mes'ulü \'e mi.ittehemi o
larak gösterecek mahiyettedir. 

ra herkes sanıyordu ki, artık, 

hiç değilse, dünya. bir asır başı· 
nı dinlendirecektir! Bir asardan 
geçtik, yarıma bile bir adım ata
madan ayni harbin ikincisi baş
ladı. 

Hey gidi zaman. he~-. ne de ra

buk geçiyor, gözümüzü açıp ka
payıncaya kadar bir de bakıyo
ruz ki. bundan çeyrek asır önce 
doyasıya ve kıyasıya döğiişmliş 
olan sarı saçlı. ına\ i gözlii. pem
be yüzlü amca oğulları. bugün 
yine ayni \'aziyette kapı~ı) orlar. 

Durun bakaJını yahu. aceleniz 
ne idi, ~e:vrck asli' öncesi ile hu· 
giiniin en doğru ifadt'si diin bir, 
bugiiıı iki demektir. 

Temenni edelim ki, dün biiiı> 
bugün yeniden başlayan amca o

'>"ltlları harbi, her iki harp arasın
daki pek kısa zamanın ellide bi
rinden daha kısa bir zamanda ve 

nıfünkün olduğu kadar az tah . 
ribatla bitsin! 

OS:UAS CEMAL KAYGILI 

Kızıl Haç Servislerinin 
Faaliyeti 

Toront 3 (AA.) - Kanada Kı
zılhaç teşkil al reisi N orman 
Sommerville, bu te:jkilatın muh 
letif servislerinin Kanada Ba~ve 
kilinin C'mrme amade bulundur
mak üzere seferber hale getiril
diğini beyan etıni~tir. 
Mumaıleyh, diğer cil~etll'n bin 

lerce gönüllü yazıldığını söyle -
mi~tir. 

Berlin, ;~ (A.A.) - İş servisi -
nin şefi, Alman kadın ''e kızları
na hitaıben bir beyannaffe neş -
rederek, bunhm milli cemaat hiz 
metine girmeğe da,•et etmiştir. 

ooo--

Sovyet Elçisi HitJere 
1 tima tnamesini V eı di 

Paris, 3 (A.A.f - Fransız sefi
ri Coulondı·e saat 12,30 da Al -
manya Haridye Nezaretinde bu
lunmaıkta idi. Hitler, bundan ev
vel saat 11,30 da Sovyetlerin ye
ni Bedin sefirini kabul etmi.ş \'e 
sefir kendisine itimatnanıcsini 

vermiştir. 

Pakize gecenin esrarlı ihtişa

mım ciğerlerine sindiren geniş 
bir nefes aldı: 

- Garip değil mi! dedi, kendi
mi vahşt bir diyarın ıssız bir gölü 
kenarında sanıyorum .. 

Galip güldü: 

- Bu sözün dokunaklı ... Emin 
olunuz hanımefendi, ben de sizin 
kadar medeni bir insanım. Ancak 
bizi vahşi diye telakki ediyor da, 
medenileştirmek vazifesini ka
bul ediyorsanız, ben kendi hesa· 
bıma bundan daha büyük bir sa
adet tasavvur edemem. 

Pakize gülümsedi: 
_ Maksadımı anlamamazlık • 

tan geliyorsunuz. Buraların ha
vasında, denizinde, toprağında, 

güneşinin doğuşile batışında, gü-

nünde ve gecesinde, medeniyet a

dı verdiğimiz acayip mefhumun 
tesirinden kendini korumuş hissi• 
ni veren bakir bir güzelliği var. 
İnsan eli dokunmamış, perger vu
rulmamış bir güzellik. 

Pakizenin hakkı vardı! Galip bi· 
raz daha genç kadına sokuldu, 
taraçanın parmaklıihna dayandı, 

Diktatörlerin, har bin mes'ulü 
olmamak hususunda milletlerine 
ve dünya efkarına karşı hesapla 

\"e makul. ikna .suretile hareket-
ten ayrılmamak mecburiyetleri 
vardır. Demokrat ı<lal'elerdc bu 
esas ve \'azıfe. daha büyük dik-
kat \'e itina ile ha•eketi zartı"ı 

kılmaktadır. Kuvvetli olmakla 

beraber akı Ilı b;r ınuteca\·iz, 

kar.şısındaki ha:sma tekmeleri ye 

tokatları indırirken, kendisıni 

haklı gi)~terınek, etraftakilerin 
gazabına uğraınamak kin: 

- Neden vuruyorsun. beni öl
dürecek misin? Bana kasdin ne
dir? . gibi söz.len teıkrarlamağı 

ihmal eylemez. 

Birleşik Amerıka hüklımeti 
Cümhurreisınin tevassutuın bil
vasıta \'C Waşington'daki mü -
messili Thomson deliiletıle. Ha
riciye Na;mı Mr: Hull'a tevdi 

olunan yazılarla cevap verilmes;, 
bu sahada Efüemmiyetle karşıla
nacak bir hadisedir. 

Amerika Cümhurreı.sinın. Al

manya - Lehistan harbine mani 
olma·k için, gcr.,:t•n ayın 25 ve 26 
ıncı günlerinde Hıtlcr'e gönder-

nı~ oldugu mesaja göre hareket
le, İngiltt-renin t~vassut teklifi -

nin dahi kabul edildiği bu cevap
la bildirilmekte, Pdlonyanın hal- 1 

tı hareketi, yani tecavüzü yüzün~ 
den bu gayretlerin semeresiz kal
dıgı anlatılmaktadır. 

O halde ve bu cevaba göre 
mütearrız kim? Taarruzu ilk de
fa Polonyalı'lar mı, yoksa Alman
lar mı y.aptılar? 

Nazi A~manya hükfuneti, dün
ya milletlerine ve kendi memle
keti halkına, mütearrızın Polon
yalılar olduğu 1kanaatini veriyor. 

Lehistan hükumetınin, bugü
ne kada1-, taarruzun Almanlar 

mu·~.,5em geceye gözlerini saldı: 
- Buranın toprağında bir fü

sun vardır hanımefendi, havası 

gönülleri büyüler. 

Toprağın füsunu, havanın bü
yüsü!.. Evet, artık şüphesi ka~ 
ma~ıştı, Pakizeıtin dam'1darın• 

daki kaıu tutuşturan, coşturan, 

benliğinin gizli köşelerini kamçı
layan, ayaklandıran kudret topra 
ğın sihri, havanın büyüsü idi. Bu 
hava ile bu toprak, bu kudreti ya. 
ratıldığı gibi kalan bakir tabiat• 
tan alıyordu. Bu kudretin, yara· 
tıldığı gibi görünmekten kaçın • 
mayan ihtiraslı bir erkeğin ya. 
nında tezahür etmesi de kadını 
sarsıyordu. 

Su::.tular. Aı·kalarında otelin 
lıayihuyuna karışan keman ve 

piyano sesi, önlerinde denizin 
kumlu sahilleri okşayan ahengi 
duyuluyordu. 

Derin bir hulyaya daldılar. 
Bu tatlı rüyalarından onları 

Peyınanın sesi uyandırdı: 
- Galip, Albay Recaiye uğrı• 

yacaksan artık gidelim. dedi. Söz 
vermiştin unutma. 

tarafından başladığını bildiren 
bır delilini öğrenemedik. 

• •• 
Bitaraflığını resmen ilan et -

miş olduğu haber verilen faşist 
İtalya hılkumetinin, yaptığı te
vassut, mütecavızın, ilk taarruz 

yapanın Polon) alılar olduğu ka
naati \'erilmış oldugu halde ifa 
olunmuştur. 

İtiraf etmelıyiz ki, Almanya 
ve İtalya diplomasisi, ustalıklı 
ve muvaffakiyetli usulla· tatbik 

ediyorlar. Yalnız Lehistanın de
ğil. İngiltere \"e Fransa gibi de -
mokrat büyük devletlerin pro
paganda ve neşriyatla müdafaa 
vasıtaları, hasımlarınınki karşı

sında daha az muvaffakiyetle iş

letiliyor, beklendiği ve umuldu
gu derecede ı-andıman vermiyor. 

1914 - 1918 harbinın mes'ulleri 
kiınlercli'? 20 senedenberi sayı • 

sız gazeta rnaıkalelel'i, mikdarını 
kolaylıkla teshil ederniyeceğimiz 

kitaplaı nesrolundu. Bu kötü 
1 

feci. rne.s'ullerıni dünya umumi 
efkarı önünde kiıcülten, ezen, 

te~·zil \'~ mahkum eyley1.:n umu
rnı harbin .nes'ulü olmağı büyük 

devletlerden lık birisi kabul et_ 
mek istemiyor. 

Bununla beraber, milletlerin 
umumi efkarı, umumi harp faci
a.,ını ve felaketini, büyük mu -
ka deyi yarınki nesıllere anlata-

cak tarih, hükümlerini vermiş -
tiı, diyebiliriz. 

* ** 
Muhıtlerinde sempati hisleri 

husule getiremeyen i sanlar, ha
yatlarını muvaffakiyetle ve 
neş'e ile geçiremezler. Milletler 
de böyledir. 

Demokrat bir hükumetin erka
nı veya reisi kadar, diktatörler 

d~hı, yalnız kendilerinin değil, 
mılletlerinin de manen mes'ul 

ve mahkum bir vaziyete düşme
sini istemezler, azru edemezler. 
Şarki ve garbi Prusya havali -

sinde, Polonya toprakları içeri -

sine dogru ilerletilen tecavüz ve 
işgalin, bugi.i.nkü mes'ulünü mil
letlerin umumi efkarı karşısında 

ta~ in \'C ksbit eylemek, yalnız 
hükumetlerin değil. münevver 

\'eya entelektüel züıru-elerin da
hi en müstacel ve mühim vazife
leri arasındadır. 

Bizi.m düşün(:elerimize ve gö
rüşlerimize göre dava, Alman 
milleti ile değildir. Bizden evvel, 

alakadar ve sa'lahiyettar demok· 
rat büyük devletlerin ricali de 
bu hakikati beyan etmişler ve 
tekrarlamışlardır. 

Demdkrasinin ve demokrat hü· 

Galip evvela irkildi, sonra hen· 
dini topladı: 

- İyi ki hatırlattın Peyman 
dedi, ben tamamile unutmuştum. 

Pakizeye döndü: 

- Affımı rica ederim harume· 
fendi, izninizi istiyeceğim, eski 
silah arkad~larımın bu gece top
lantıları var. Size veda edelim, 
biz yarın Erenköyüne gidiyoruz. 
Şu halde bekliyoruz. Allaha ıs • 
marladık hanımefendi. .. 

Peyman bir hayal gibı tara • 
çanm kapısı önün.de duruyor, bu 
hayalin gölgesi, arkadan vuran 
ışıklarla, bir tayf gibi Maı·mara
ya aksediyordu. 
Kocası genç kadının elini hıra• 

kınca, Peyman, samimi olmaktan 
çok uzak bir eda ile elini uzattı, 
yamn ağızla: 

_ Geceniz bayırlı olsun! dedi. 
Birdenbire Pakizenın zıhninde 

bir simşek çaktı; Pe.} manı nere
den tanıdığını hatırladı; Peyma· 
nı kolejden tanıyordu ... Peyman 
Ahmet, hırsız töhmeti.le mektep 
ten koğulan Peyman ... 

Ş<.lyle bir sendeledi, sonra bir 

Misafirlere Biraz 
Saygılı Olunuz 

Alınanyada tahsilde bulunan 
tanıdığım birkaç genç \'ardır. İs
tanbula dönınüsler. Diin aksam . . 
da bana geldiler. 

Şundan bJJndan konuşuyor -
duk. Ankara radyosunun ajans 
haberlerini verdiği saat olduğu 
için radyonun düğmesini çevir. 
dim. 

Gençlerden biri: 

- Ooh .. dedi. lhmdolsun tam 
hürriyete kavu~tuk. Son günler-

de Almanyada sanki elimiz ko· 
luınuz bağlı idi. Hele radyolar 

hakkında emir çıktığı için hiç 
kimse başka yeri dinliyemiyor -

du. Fakat bana ne?. Ben Tür - , 
küm. Her akşam olduğu gibi yi 

ne bir akşam Ankara radyosun· 
dan haberleri dinliyordum. Rad

yo hakkındaki emri bildiğim için 
ses odamı bile doldurmıyacak 

kadar azdı. Birdenbire kapı vu
nıldu. Benim pansiyon sahibi 
Madamın sesi yükseldi. 

- Halo ... Diyordu. Derhal rad
yoyu kapatınız. Aksi takdi:rıde po 
lise haber veririm. 

Delikanlı bu sözü henüz ta • 
mamlamı~tı ki, birdenbire karşı
ki apartımanlardan: Alman marş 
ları yükseldi ve: 

Alman şarlalan biribirini ta
kip etti. 

Bir dakika, beş dakika, on da· 
kika ... 

Delikanlılarla bakıştık. Söyle. 
mek istediğimiz aşikardı. Fakat 
delikanh söylemekten kendini 
ıuenedemcdi: 

- Onların misafirJere yaptığı 
hareket ve bizim misafirlerimize 
gösterdiğimiz nezaket... Yalnız 

biraz saygılı olmak lazım .. 

ZEKİ CEMAL 

kumetlerın gayelerinin, ırklar 
ve milletler arasına, mukatele
ye hazırlık vazifesi gören kin ''e 

intikam tohumları saçmak ol • 

madığına şüphe edilebilir mi? 

Bir misal teşkil etmesi itibarile 

hurada zikredebiliriız ki, nazi Al

mtınya şeflerinin, Yahudilere 

kar~ı tatbik eylediği sakat ırk 

ınazariyelerine göre icraat bile, 

milletler umumi efkarının mü

him bir kısmında, kin ve intikam 

lıi.::.leri, cereyanlan husulüne se
bep olmuştur. 

Almanya, umumi harbin 
mes'ulü o1mak ithamından dahi 

ıkendisini henüz kw·tarmış bir 
vaziyette değildi. 

Yalnız milletin değil, diger 
milletlerin dahi Pshychologie'le· 

:rini yani ruhi ahvalini, vaziyet

lerini gözönünde bulundurarak 

har~ket mecburiyetinde olan hü

kumetleri, entelektüel zümrele

rin bu sahada hazırlaması, sırası 

geıldikçe ikazı lüzumlu ve fayd .. 

lı olduğu kanaatindeyiz. 

HAl\IİT NURİ IRMAK 

gülümsedi: 
- Sizin de, dedi. 
Vestiyerden şapkasını aldı, 

Peyman pardesüsünü giydi. Her· 
kese veda ettiler, 8§8ğı indiler, 
Galip bahçe kapısından döndü, 
hala balkonda duran Pakizeye 
seslendi: 

- Allaha ısmarladık hanıme-
fendi? 

Pakize el salladı: 
- Güle güle! 
Peyman kocasının koluna gir • 

mişti; ya\•aş yavaş yürüyerek: 
gözden kayboldulaı·. 

Pakize düşündii: Acaba Pey
man beni tamdı mı!.. Senelerce 
bir mektepte okuyan bu iki arka· 
daşın birbirlerini tanımamaları • 
na imkan yoktu. Filvaki uzun se-

neler bfrbirleriııi görmeınlslerdi. 

Fakat nasıl kendisi bir ıni..ıddet 
sonra onu tanıdı~·sa, o da kendi
sini tanımı..c: olacat...-tı. Esasen Pa· 
kizeyi kollejde tanımayan ~oktu 
Meldcl>in en glizel :Cızt) dı ek
tebin her müsameresinde. her 
töreninde basta gelirdi. 

<Arka ı var> 
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• .. 
ATATÜRK'ÜN 

SON GÜNLERi 
Rahmi Yağız Tefrika: 22 Yazan: !

Batında Biriken Su 
Bir Türlü Erimiyordu 

Türloiye ile İngiltere arasın -
daki siyasi münasebetlerin mo -
dern Türkiye devletinin karak -
ter ve kuvveti sebebile en iyi 
safhaya girdiği bu zamanda İn
giliz matbuatı pekala takdir et
tiği bu kıymeti tebarüze gayret 
etmişti. 

liibının faydalarını tebarüz etti -
ren levhalar vatandaşların göz -
lerine çarptırılıyordu. 

s-
Tapu Harcını Neden 

Veriyoruz? 
ANKARADA MUSTAFA 

RMllMİ: 
- Tapu harcı neden verilir? 
- 16 Mayıs 929 tarilili tapu 

harçla:r kanumµıa göre hesap e
dilerek veTilir. 

iZMtR KAMiL 
- Devlet yaptığı masrafları 

yalnız ev ve kazanç vergilerile 
mi temin ediyor? 

- Devletin va:ridat membalan 
ŞUlllardır: Bina, erazi, havyan, 
kazanç, veraset, orman, nakli ... 
yat, maden, el&trikten vasıta
sız, hususi istihlak, gümrük, mu
amele, oyun kağıdı, müskirat, 
feneı<ler, tuz, harçlar, pul, hay -
van sağlık, tütün, bahriye, ki!lı

rit, oyun illeti, avlardan alınan 

vergilerdir. Ayni nüshadaki yazılar Türk 
matbuatı tarafından tercüme e -
dilerek efkarı umumiyeye veril
di. 

Gece, Üniversite konferans sa 
lonunda bi.r toplantı daha yapıl
dı. Burada Rektör ve profesör

ler bugünün Türk içtinıaiyatının 
ve kültür aleminde yaptığı bü -
yük değişiklikleri etrafile anlat
tılar. Şehirde yapılan fener a - [j.ij:::=:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:::;:=:~ 

Atatürk Dolmabahçe sarayın
daki tedavinin müsbet neticele
rini gün geçtikçe sağlaşan sıh -
hırt durumunda farkediyor. A -
ğustosun haftasında artık yataık

ta oturmak. hatta arada sırada 

oda içinde koltuğa kadar yürü -
mek suretile etrafında ve biz -
metinde bulunanlaa-a da gösteri
yordu. 

25 Temmuz günü yattaki kriz
d~n sonra Ağustosun 7 inci gü
nüne kadar her gün artan bir sa
lah vaziyeti ortaya çıkmış, artık 
kriz görülmemişti. Yalnız batın
daki suyw1 mikdan hayli arttı
ğı için Atatürk bilhassa bundan 
muztarip bulUlluyor, hekimle>re 
sabah ve akşam vizitelerinde su
dan şikayet ediyor, bunun için 
tıbbi tedbirlerin nelerden !baret 
olduğunu soruyordu. 

Yine bugünlerde Ebedi Şef 

ecnebi .tıp muhi!tlerinde bilhassa 
Fransızca yazılmış Siroza dair e
serlerin getirtilmesini emretmiş, 
bunları akumağa hazırlanmıştı. 

Bu kitaplar bilahare getirtildi. 
Fakat Ebedi Şef bunları okumak 
rahatsızlığına imkan bulmadan 
ebediyete intikal etti. 

Atatürk; sıhhatindeki dürüst
lük alametleri sebebile artık her 
türlü işlerle meşgul olmak va -
ziyetinde bulunuyor sayı!ı.?'dı. 

BunUll bir misali de 9 Ağustosta 
harf inkıl&bının 10 uncu dönüm 
yılı kutlulanmasında gürülür. 

Ebedi Şef güzel ve büyük e -
serlerinden biri olan harf inkı
labının 10 uncu yıldönümünün 
fevkalade merasimle kut.lanma
sını arzu ediyordu. Esasen sa -
yılı yıldönü.mlerinden biri olan 
bu hadisenin halk tarafından e -
hemmiyeti idrak ediliyor, büyük 
hazırlıklar yapılıyordu. 

Yıldönümü AtatürkJe Başve -
kilin de İstanbulda bulunuşları 

sebebile fevkalade şekilde kut -
landı. Sarayburnunda halk bir 
toplantı yaptı. Şehir donanmış, 

her tarafta biır bayraım havası J 
meydana ge1ntlşti. Her tarafta \ 
nutuklar söyli!niyor, harf inkı-

- Evet, sen yalnız kaçmak -
tan başka bir şey clüşünmiyen 

bır adam>ın. Ben de seni tutmu
yorum. 

O zaman Rikardo sağ elini çe
ıwsıne götnrdü, )ere baktı, dü
şündü. 

O halde, dc-di, ben de kala
cıı[p11, ben de buradan bir yere 
go,miyeceğim. Kosdon'u yakalat 
mak için polise yardım edece -
g m. Anladmız değıl mi? 

Bu gece bütün şehirde her ta- ı 

raf tarassut altına almacak. Ben 
sızin Kosdon"la nerede buluştu
gunuzıı bilmiyor muyum zanne
diyorsunuz? Eğer polis memurla 
rı bu randevülerın;._ öğrenirse, 
doğrusu enfes bir şey olur. 

Merl'iıı dik bakışları karşısın
da durakladı. 
-. Affrdersıniz, dedi, ben sa-

layları coşkunlukla caddeleri kap 
ladı. Dolmabahçeye gelen alay -
lar sarayın önünde: 

- Yaşa Atatürk, büyük Ata -
türk! 

Seslerıile etrafı çın çın öttür -
diller .. Ebedi Şef halkın bu teza
hüratından çok mütehassis ol -
muştu. Saray balkonuna çıkarak 
balkın tazim tezahüratına 
iltifatla karşılık vermek arzu et
ti. Ebedi Şef saraya geldiği gün
denberi geçen 10 gün içinde te
davinin müsınix neticesHe baki • 
kalen biraz mukavemet göstere
cek vaziyette buflumıyordu. Fa -
kat bu arzusunu yerine getirmek 
tıbbi mahzurlara yol açtığı için 
keyfiyeti kendisine arzedenler 
Atatürkü bu hareketten vazge
çirdiler. 

ANKETiMiZ 

Kadın Hangi Yasta 
Güzeldir? 
ESKiŞEHİR YUSUF 

• 

- Bana göre en güzel kadın 
25 yaşındadır. Bu yaştaki kadı
nı düşününüz. Yeni açılmış gon 
celere bemer. Latiftir. Hoştur. 

Hayatı anlamıştır. 

RNKARARAMİ 
- En güzel kadın 18-20 arasın

dadır. Bu yaşta.ki kadın ilk gon
<!<'lere benzer. O kadar güzeldir. 
Fa!k.at büyüdükçe güzelliğini kay
beder. 

Doktorlar da artık bol ıbir ü- F f 
mit içinde hastalığın önlenmesi, otoğra tahlil:er" 
tedavinin müsbet neticesi hak - l •••m•••ı••••ımı•ıl 
kında kanaat değşiıiriyorlardı. 

Yalnız bütün tedavi ekipinin 
endişesi bir noktaya tevcih ediil -
mişti. 

Bırtında biriken suya!. 

Su, bir türlü erimiyor, gün 
geçtikçe hacminin arttığı mey -
dana getirdiği şişkinlıkten belli 
oluyordu. 

Harf inkılilbınm 10 uncu yıldö
nümünü takip eden günlerde E
bedi Şef sağlığa doğru inkişaf 

gii6teren tedaviden memmın olu
şuna rağmen !bu su etrafında he
kimlere sualler soruyor. hacmi 
arttığı için artık bu ıztıraba ni -
hayet verıınek lüzumunu ileri sü
ruyordu. 

11 Ağustos Perşembe günü A -
tatürk kendi dairesi11de ve kol -
tukta istirahatle vakit geçirdi. 

Bu-lgaristanın Temmuz niha -
yetinde Nöyyi muahedesini fi
len feshedişi karşısında Lozan 
muahedesi mucibince gayrı as
keri mıntaka olarak kabul etti
ğimiz Traıkya ve bilhassa Edir -

nenin askeri mıntakalarınıız a
rasına i11hali bir zaruret haline 
gelmiş, Ebedi Şef bununla meş -
gul olmağa başlamıştı. 

(Arkası var) 

Zabıta Romanı: 22 
hı budala bir adamım, .söylediğim 
budalaca sözlere hiç ehemmiyet 
vermeyiniz. Fakat Merl nasıl dü 
şünürseniz, düşününüz. }?en sizi 
ç~l~a .seviy.c>rum. Yalnız bu 
adamın size 18.yik olmadığım bir 
kere daha tekrar edeceğim. Bu 
adam sizin başınv.a felaket aça
caktır. Sefalet getirecektir. Hal
buki ben size canımı vermiye 
hazırım. 

Merl sükfuıetle devam etti: 
- Haydi git diyorum sana! 
- Pekala, şimdi gideceğim. Fa 

kat bir gün olan bitenleri başka 
türlü düşüneceğini zannederim. 

Muztarip bir halde omuzları
nı silkti, odadan, sonra evden çık 
tı. Giderken g_enç k12.ın yüzüne 
bakmadı bile ... 

-11-
KAÇIŞ 

Biztt f otografınızı gönderiniz 
kim olduğunuı.u söyliyelim 

LUTFULLAH (İhsaniye) 

Zeki bir tip. 
Kendisi henüz 
çok kiiçuı< -
tÜ'r. Dikkat, 
intizam has 
salaruıa iti -
yat halinde 
sa:hip olabi -
lir. Bu husus.
ta ebeveyni -
ni.1' çok dik -
kat etmesi lazımdır. Zekidir. 
Hassastır. Gürel san'atlara is 
tidadı olan bir tiptir. 

* ADİL ÖZGÖR (İstanbul) 

ladır. 

Enerjik bır 

tip. Çok iyi 
kaiblidir. Bil 
hassa arka -
daşlarına ve 
hasSası çook 
iy>lık yapmak 
ister. Dikkat 
hassasr çok 
.kuvvetlidir. 
Kavrayışı faz-

Genç kız, bu kadar iğrendiği 
adam gittij;>i. halde, yine çatık 

kaşlarını indirmemişti. Çok dur 
madı, dışarıya çıkmak için gi -
yindi. MerdU..nlerden indiği za
man sofada babasına rastladı. 

- Merl, nereye gidiyorsun? 
- Eczacıya gidiyorum. Biraz 

aspirin alacağım. 
Öyle de bir yalan söylüyordu 

ki ... 
- Ben doğru söy lecliğine inan

mıyorum. Sen herhalde başka bir 
yere gıdiyorsUll. Bu saatte dışa
nya ç>kılU' mı? 

Gerw; kız dUTdu ve dik dik ba
basının yüzüne baktı. Sonra sa
kin bir ta vırla: 

- Yani Dik Kosdon bana taar
ruz eder diye mi korkuyorsu -
nuz? 

- Kızım, niçin böyle budala
ca şeyler söylüyorsun? Kosdon 
denHen adamdan korkmak Jiızrm 
dır. 

Miralay da sükunetle cevap 
vermişti ve sordu: 

- Artık şimdi Dik Ko.-:Ion'rlan 
va~geçtin değil mi? 

Nermın yavaşça: 

- Nasıl, gidiyor muyuz? 
Diye sordu. İhsan: 
- Evet şekerim, heır şey ha -

zır .. 
Genç kadın, bütün hülyalarını 

gömdüğü bu yatak odasına mah
mur ve biraz da mahzun gczlerle 
bir kere daha baktı. Soma yor -
gun adımlarla ıkapıdan çık~ •. 

Hiç istemiyordu. İstanbula, 
kocasına, eski hayatına, her gün
kü işkencesine dönmeği h)ç iste
miyordu. Nermin iç.in, hayatın 

manası İhsana karşı hissettiği 
şiddetli ve yıkıcı aşkta toplan -
mış demekti. 

Ya İhsan? .. O da Nermini deli 
gibi seviyordu; fakat İhsan avu
kattı. Şüphesiz, hayatı çok daha 
başka anlıyacaktı. 

NeTininle İhsan bir kaç hafta 
evvel, bir ahbap çayında tanış -
mı~tılar. Birçok aşk macerasının 
başlangıcı gibi. 

Nermin gençti. İ!hsan da genç .. 
Her ikisi de evliydiler. Bununla 

beraber İhsan karısını aldatmak
tan çekinmedi. Çünkü Nerminin 

yaşlı ve çekilmez bı.r adamla ev
li olduğunu biliyordu. Ziyan o

lan güzell:ğe karşı merhamet 
şeklinde başlıyan temayül ko -
layea aşka döndü. 

Bu, bir fırtına gibi geldi, her 
ikisini de sardı. Nermi.nin uhre
vi güzelliği bkaz da -hayati ica
bı- fazlaca kitaplara düşkün ol -
masından geliyordu. 

Bu sebepledir ki, Çekirgede 
Çelik palasta bir gece geçirmek 
teklifini müthiş bir macera şek
linde tasarhyarak zevkle kabul 
etmişti. Ne imkansızlıkları yen -
mediler .. ne entrikalar çevirme
diler .. 

Neticede, tasavvur, hakikat 

oldu; fakat, ertesi sabah, ayrılık 
tahakkuk edince vaziyet birden
bire değişti. 

Genç kadın, bir masal kadar es
rarlı ve lezzetli macerasının ça -

bucak hakikatin soğukluğu kar
şısında erimesine tahammül ede
miyordu. 

Beraber küçük spor otomobile 
bi-ndiler. İhsan volanı çevirdi. 
Döndüler ve Y aıl.ovaya doğru, yo
la koyuldular. 

Vakit erkendi. Ağ>r ağla' gidi
yorlard. Sükutu evvela erkek 
bozdu. 

- Üzülme Nermin ... Mademki 
evliviz, yapılacak başka bir şey 
yok ... 

Nermin cevap vermedi. Düşü
nüyor, bu tatlı sevginin kısalığı
nı bitişini bir türlü hazrnedemi -
yordu. O, böyle mi tahayyül et
mişti? -Ah bu tahayyül- ... 
DE-meık bir kaç saat sonra İh-

Genç kız başını çevirdi. De -
mek ki, vaz geçmemişti: 

-Baba, benim ondan korka -
cak hiçbir şeyim yok. 

- Fakat bu katil derift!'n çe -
kınmek lazım Merl. neden ken
dıni sakınmıyorsun? 

Genç kız başını salladı: 
- Biliyorum baba, ben hepsi

ni biliyorum. Fakat şu Plat deni
len semtte kendisini en emni -
yette bilen bir insan \'\arsa, o da 
şüphesiz benim. Bırakınız gide
yhn. 

Miralay ayağa kalkınış, kızı -
nın yolunu kesmişti. 

- Eğer mubJ.aka sana şu aspi
rin lauım;a, ben gider alının. 

Geıı.ç kız gülümsedi: 
- Aman babacığım, dem, şu 

ma!l:ıut listede isminizin yazılı ol
duğUllu UllUttunuz mu? 

Az sonra evden dışarıya kay
mağa muvaffak oldu. Sokağa çık 
tığı zaman, karşısına çıkan bek
çi dedi ki: 

- Ben sizin yerinizde olbt.m, 
kat'iyyen sokağa çıkmam. Sizden 
cok rica ederim, demal eve gi-

Yazan : Zahir Güvemli 
sanı bir daha bulaımaımak üzere 
kaybedecekti?. 

- İhsan ... 
- Ne var canım? .. 
Erkek, Nerminin marazi tema

yüllerini pek iyi bildiği için as -
la kaba davıraırmamağa, azaıııi 

müşfik harekete dikkat etmişti. 
Ovayı geçince, yükselmeğe 

başladılar. 

Genç kadın, ümitsizliğin ver -
diği asabi •bir buhrana kapıl -
mış, titriyordu. 

- Üşüdün mü Nermin? .. 
Ses yok. Sabah, filhakika biraz 

serin oluyor. 

- İhsan! ... 

Erkek eğiliyor .. 
Yol, gittiıkçe yükselmekte .. bir 

taraf muhtelü derinliıklerde dik 
bir uçurum, diğer cihet yumuşak 
topraklı bir tepe... İhsan direk
siyonu daha d.kkatle kullanıyor. 
Viraj1ar sık .. sürat azalmalı .. 

- İhsan! .. 

- İhsan, yemin et beni unut
mıyacağına .. 

- ... 
- İhsan beni öp ... Ne olursun? 

Son bir defa öp ... Vallahi seni 
rahatsız etmem artık ... 

İhsan Nerminin dolu gözlerine 
bakıyor. Üzüntü ve merhametle 
karışık 'bir his kendisini sarmış ... 
Volanı b;r ~lile tutarken bir ko
!Ullu genç .kadının omuzuna u
zatıyor ... 

Nermin, bütün kanı dudakları
na toplanmış, uzanıyor, İhsan e
ğiliyor ... 

Dudaıkl.arı biribirini bulduğu 

sırada, b~rdenbire Nerminin bir 

kolu asabi bir şiddetle volanı çe
vir' yor. Küçiiık spor otomobili, 
uf ~- bir sarsıntıda.n sonra, hiç 

bir mukavemet görmediği için, 

J°"'" u~a>< .oprakılarda kayarak u
çuruma doğru kıvrılıyor ... 

Ne bir çığlık, ne başka bir ses .. 

Sadece, yuvarlanan b'r kaç kü
çük taş parçası ve hafif bir toz 
bulutu .. 

r~~\J 
Beyoğlu Postahanesi 
Beyoğlunda okuyucunuz Nuri 

imzasile aldığımız bir mektupta 
deniliyor ki: 

•- Beyoğlu postahanesine he
men her iki günde bir uğrar mek 
tup atarım. Fakat öyle müthiş 

kalabalık var ki.. Bir mektup i
çin en az 10 dakika kaybederim. 
Hele te)graf gişesi önü hıncahınç 
doludur. Acaba buraya birkaç 
memur daha ilave etmek sureti
le bu kalabalığın önüne geçmek 
im'kiını ~ok mudur?, 

riniz. 
Meri inatla başını salladı: 
- Seıı ne karışıyorsun? Dedi, 

Ben eczaneye gidiyorum, kimse
den de korkum yoktur. 

- Olmaz, olmaz Mis, eczaha
neye gitmek istiyebiHrs.iniz. Fa
kat ben kimsenin soloağa çıkarıl
maması için emir aldım. Çünkü 
polis araştırma yapıyor. 

- Yeni bir şey mi var? 

- Evet, Kosdon buralarda i-
miş. Görmüşler. 

Genç kız sakin görünmek i.çin 
cebrinefs ederek: 

- Kim görmüş?. Diye sordu. 
-Ne bileyim? BeMı:i bir şayia-

dan ibarettir. Fakat bütün rıh
tımlar sıkı ,bir nezaret altına a
lındı. Nehir boyu da öyle ... Son 
ra şehirde herifi nerde bulmak 
mümkünse, orasını arıyacaklar, 

Onun için, halkın bu gece evle -
rinden dışarıya çıkması yasak e
dildi. 

- İyi ki ı;iiyl...a.yıiz. Fakat ben 
hemen eczaneye gidip bir iki da
kikaya kadar döneceğim. 

BE'kçi daha fazla bir şey söyli-
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+1ACC~Cj l~LrM 
Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika : 21 

• 
Arap Serdarı ile 
Mukavele Yapıldı 

- Ben, zalim Haccacın üzeri
ne yürüyorum, bana yardım yol 
la .. 'I. 

Dedi. Mehlep, bu mektubu doğ 
ruca Haccaca gönderdi ve şu 

tavsiyede bulundu. 

- Abdurrahmanın askeri hep 
Irak askeridir. Onlar şimdi yük 
sekten akan bir sel glbirurler. 
Yuntlanna gelmeyince sakin ol
mazlar. Sakın Üzerlerine yürü
me, geri dön ... Varsın onlar gel
sinler. Köyıler.ine kadar ilerle -
sinler. Buralarda karılarını, ço -
luk ve çocuklarını görsünler, o 
zaman gevşerler ve zafer senin 
için çok kolay olur. 

Haccac, bu tavsiyeye göre hıı
reket edeceğine bilakis Mehlebe 
kızdı. Abdurrahman, Mehle:.:'.n 
amcazadesiyd.i. 

- Vay hain vay .. Mehlep te 
bize jhanet ediyor.. diye dü -
şündü ve hem.en Abdurrahman 
üzerine hücum etti. Bu kanlı 

hücumda Abdurr'ahmanın asker 
leri yine galip geldiler ve, ordu 
su bozulan Haccac da kurtuhış 
çaresini firarda buldu. 

Artık, İslamın en Heri gelen -
!eri, Fakihler, alimler hep Ah -
durrahmanla beraber olmuşlal"
dı. 

Aylarca dökül~m kanıar bu su
retle adeta bir din harbi şeklini 
almış1 ı. 

Kaç defa çarpışıldı. 
Haftalarca, hatta bir defasın

da yüz günden fazla süren bu 
çarpışmalar neticesi müslüma11r 
lar binlerce müslümanı öldürdü
ler, kıLçtan geçirdiler. 

Neticede .ise zaJer maalesef za 
!imin oldu. Abdurrahmanın as
keri bozuklu. 

~vvelce Abdurra.lınıana biat 
eden, tii!bi olan Basra ve Kfıfe şe 
birleri tekrar Haccacın el<ne düş 
t.U. 

Şimdi siz tasavvur ediniz .. 
Haccac gibi kana susamış bir a
dam bu şehirlerde kendine muha 
lefet etmiş insanlara neler yap
maz!. .. 

Kazığa vurulan, diri dir.j yakı
lan. her azası ayrı ayrı kınlan, 
çıplak vücutlarına kamışla ya -
raılar açılan, adamJ>ırın haddi ve 
hesabı yoktu. 

Bu adamların ekserisi seksen, 
doksan, yüz yaşlarında ve İsli -
mın en fakih, en alim adamları 
idi. Bunlara işkence eden de E
mirülmüminin Abdülmelikin va 
lisi Haccactı .. 

Abdurrahman, ilk ö~e kendi
sine gülmüş olan taliin böyle bir 
denbire dönmesi üzerine Arabis 
tan topralolarında diki'§ tuttura -
madı. 

Haccaccın, peşinden kovalama 

yemedi. Genç kız aydınhk mağa
zaların buluntluğu istikamete 
doğru bir kuş gibi uçup gitmişti. 
Halbuki biraz ilerledikten sonra 
istikametini değiştirdi. Karanlık 
sokaklara saptı. Bu sokaklarda he 
men tek kimse yoktu. Demek ki, 
polisin ihtarı üzerine haltllkaten 
kimse dışarıya çıkmıyordu. Fa -
ikat bu tenhalık ne de olsa i.çiıııe 
korku verdi ve adımlarım sıklaş
tırdı. 

Sokağın köşesini döndü. Neh
re müvazi bir caddeye saptı. Rıh 
tınıdan geçmek istemiyordu. Çün 
kü o gece polis memurlar,nın o
ralarda herkesin üstünü başını a
ramakta alduklannı biliyordu. 
Zaten Dile Kosdon'un oralarda 
'bulunmasına da ihtimal vermi -
yordu. Kosdon'un ta'kip edildiği 

takdirde nereye iltica edeceğini 
pek iyi biliyordu. Burası nehir
den kırk, e ili metr,. geride bir 
hangardı. Evvelce burada ka'Ç 
defa buluşmuşlardı. Fakat o za
man biribirlerlle nişanlı idiler. 
Yoksa şimdiki gi15i Kosdon :.>efil 
bir firari değildi. Fakat derin bir 

sı üzerine hemen Türk toprak -
!arına koştu ve Türk hakanına 
sığındı. Yanında da otuz kadar 
maiyeti vardı. 

Türk Hakanı, Abdurrahman& 
riayet gösterdi. 

Haccac, düşmanının Türklere 
ilticasından korktu. Ya tekrar ve 
bu sefer Türk kuvveUeri He Ara 
bistana hücum ederlerse? ... 

Bu endişe içindedir ki, Türk 
Hakanından Abdurrahmanm tes 
lim edibnesini istedi. 

Hakan: 
- Bana ioltica etmiş olan bir 

kimseyi ben teslim edemem ... Ce 
vabını verdi. 

Bu sefer Haccac kurnazca ha
reket etti. 

Abdurrahmana aman verdiği -
ni, kılına hiçbir hata gelmiyece
ğini, hususi adırmlan v.asltasile 
yine Abdurrahmana bildirdi. 

Abdurrahman, bu vaitlere ve 
sözlere inandı. Tüıık toprakların 
da:n Arap topraklarına geçti. 

Ve geçer geçmez de H.ıccac'ın 
adamları Üzerlerine hücum ede
rek yakaladılar. 

Abdurrahman, tuzağa düştü -
ğünü görünce düşmanının .karşı
sına çıkmaktansa ölümü tercih 
etti. 

Nasıl olsa öldürülecek değı1 

miydi? 

Kendisıni yüksek bir lvayalık
tan aşağı atarnk parça parça ol
du. 

Arabistan, yine zalim Haccacın 
eline kalmıştı ... ve Haccac ta, 
Abdurrahmana yardım eden Türl.ı 
!erden intikam almak içffi Üzer
lerine ·Kuteybe. isminde tir A
rap sevketti. 

Türk topraklarının istilası, 

Türk mamtırelerinin yakılması 

işte bu herifin yüzünden olması 
mukaddermiş ... 

(Ark""1. var) 

Yılan Sokması, 
Ydan sokması hakkında malümal 

isUyen bir okuyucumuzdan mek&u-P 
alcbnl. Yılan, zararlı- bir hayvandır. 
Soktuğu yerde muhakkak bir zarar 
J"apar. Soktuiu yer şişer, uyuşnr, e· 
ier ,:dan 1.ehtrH ise u,-vşu1l.1Dk, der· 
mansızlıJr. başlar. 

Küçük, bijyük 71lan sokmasında 

yapılacak tedbir derhal ' sehirin da· 
marlara dağılmasına mani olmaktır. 

O mınlakayı derhal bir iple bat • 
lamalı Slkınalııbr. 

Ayrıca aiızda yara olmamak şar .. 
tile bu ,..eri kan çıkmcıya kadar em· 
melidir. Pek çaresiz kalınırsa. ıeb.liketl 
sokmalarda sokulan yıerl derhal ll:ız .. 
ım bir demir çubukla daj"lamaJıdır. 

aşk birçok müşküllerle çarpışır
sa ne olur? 

Genç kız şimdi dar bir soka.ga 
girmişti, ondan sonra bir keı;i yo · 
luna çıktı. İnce bir yağmur baş
ladı. Merl adımlarını sıklaştır
dı. Nehrin kenarına geldiği za
man koşnoağa başladı. MelrüK 
hangardan evvelki harap iskele
ye vardı. Orada ·biraz nefes aldı, 
biraz da kendisini toplamağ.ı ça
lıştı. Karanlıkta iskelenin m~n
zarası hakikaten korku.nç bir şty 

di. 
A1't.ık ondan sonra yavaş yavaş 

ve etrafına bakma bakma yürü
miye başladı. Hangarın önüne gel 
diği zaman, yavaş sesle \'.llğırdı: 

-Dik! 
Ağzı kurumuş gibiydi, kalbi 

şiddetle çarpıyordu. Acaba giriş 
tiği bu çılgınca teşebbüs netice
siz mi kalacaktı? 

!Birden bir se.; işitti. Fakat 
hangardan d•·ğil, ci ~ardaki tar
lalardan... Çak geçmeden kula· 
ğının dibinde bir ses peyda oldu. 
Başını çevirdi, bakılı: Polis! 

IArkaoı varl 
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Son Dakika: 
~u w·ıu:''ltw: u J' rıı •% ..-. u *-" Jtu: _., -...weı.~ u u ....._,... 

Almanya Polonya'ya 
Zehirli Gaz Abyor 1. 
Lehler 42 Alman Bombardı
man Taggaresi Düşürdüler 

Paris, 3 (Radv'.f) - Bugüne kadar Almanlann lehine cereyan 
etmekte olan harp bUfÜJı Polony ahların lehine intikal etti. Btitüa 
Polonya tayyare sahalarına hikim olan Alman tayyarelerlnden 
42 si düşürüldü. Polonyalılar Almanlann !Bal ettiii ild tebri iltir
dat ettiler. 

Varşova, 3 (Radyo) - Almaa tayyareleri tarlada çalışmakta .., 
lan kadın ve çocuklara bomba atıyorlar. Şelalr'-e atılan ve P
culdarm oyuncak sanıp tuttuklan Hloalarm lçl iperit ınile dol· 
durulmuı olduğu anlaşılmqtır. Bu balonlar birçok çocQju .ehirli
yerek boğmuştur. 

Vaziyet Nihayet Vüzuh Ve 
Katiyet Kesbetti 

(Bq tarafı ı inci sayfada) 

ruz. diye kuvvetli bir itirafta 
bulunmuştu. 

Nitekim 1914 Umumi Bar),>inin 
hakiki sebebi de yine İnpliz - Al
man rekabeti idi, o harbi de, e-
jer İnaflizler iatenıi§ ols(liaftb 
-..~ 

Fakat ba defa iacJHder itin 
harbi d~ ....... J'okta. 
Çünkü karşdaruı4a sahJk Alniaa 
ya İmparatoru gibi bir haneda • 
nı temsil eden ve arkasında bir 
sülalenin namını idame edecek 
olan ve ahfat bırakan bir hüküm
dar değil, fakat mazi ile de, İa· 
tikbal ile de şahsi hiçbir alakası 
bulunnuyan (Bitler) isminde bir 
fert vardı. 

· M. Bitlerin bici8ytlte (VersayJ 
muahedesinin haksızbklanm dil-

- zeltmek .süsünü iftre~ek girilf
tiği işin hakiki bedeli bilhassa 
Çekoslovakyanın İfgalinden son
ra az çok anlaşılmağa başladL 
Belli idi ki. Alman devlet reisi 
Orta Avrupada yolu üzerinde 
bwulllln küçük minialan binr 
birer aşarak, Akdenize inmek, 
Karadeniz kapdamu elbıe 8eç1r
ınek ve bu suretı* ............ 
Asya Yollarını kesmek cfbi MI • 
Y1ik nıaksatıar veya hülyalar p~ 
li.ne dilpntişttt. Bu maksatlar te· 
baıiiz etmiye başlar başlamaz ve 
hele araya bir de Arnavutluk 

İşgali sDri çok vallh deWler de 
Çıktıktan IODl'I, daha stiiatll, 
d "" • aziinli ve daha fedakara· 
n. avranılmıı olsaydı, ihtimal 
kı. bugünkü facianm inli alına
bilirdi. 

Fakat §imdi artık elan obn'Df"" 
tur. Bundan IOlll'8 dütfilliilecek 
yegane şey, beşeriyeti senelerle 
kan de.ryaları içinde bırakacak 
olan bu müthiş haileyi mümkün 
nıertebe olduğu yerde boğmak, 
sahasını genişletmesine, siraye • 
tini nttırmasına mini olmaktır. 
İnciltere de itte bu maksatla ni· 
ha~et son kararını vermiş ve a
tefuı .. e atılmıştır. 

Tarllkhı vercUIJ misalleri tet
kik edeeeJt .ı-.. ı.. •--!ite • 

• bö" le ---, Allll" re 
nın Y .._., öz yurdunu 
kurtarmak ~ *iftiii ltarpler. 
de. ne kadar._ ve ldUfetli o
lu.rsa olsun, dainıa ..... Seldifi. 
ni görürüz. Bunun telt lll9f)ıar 
olan ve Napolyonla on "bet ._. 
süren boiutma misalini ~ • 
miye bile hacet yok. Son Uın1111at 
Harpte de lngiltere, ne yapıp ya. 

pıp bütün dfln7ayı AlmaDyanm 
baflDa iifürmek mretile nihai 
zaferi temin eylemifti. 

Bu defa ne olacajuıa selince, 
vikıi buıün)dl dilnya şeraiti, 

1914 senelerine nisbetle çok de
iifmittir. Yerytlztlnde yeni biJı. 
takım devletler ttlnmif, yeni bir 

takım kuvvetler peyda olmllf, 
eski mevzuatı altilst eden yeni 
tlavalar zuhur etmİ§tir. Acabm, 
İncills İınparatorluiu da, ba a· 
zim ve aarip deiifildikler karp
•mda eski ve an'anevi salibet ve 
l'Manetinl bir denceye kadar 
kaybetnüt nıidi:r?. 

Fakat buna mubhll, ba defa· 
ki harpte İnciltere hakikaten me
deniyet ve ~ tlavMIDlll 
başlıca müdafU vaziyetinde .._ 

lunınaJdadır. Bu itibarla il. (Bit
ler) zaten dava11, Lehlatana htl
cum ettiği sttn, minen kayt,et • 

miş sayılabilir. Çünkü bütün mil 
letler, Almanların istill emelle
rinin, hemen bllttin dünya için, 
erııeç bir tehlike teşkil edece -

iini f7iden iyiye anlamışlardır. 
itte tD,pltenaiJa daha ilk adım-
da bul ......... fnft .... t 
hür. Ba mlalaeret tfiphesfs 

yavaş y&v8f daha maddi bir te
kil alacak, mllelA Busyanm de

mokratlar cıeır•Nini .)'Ul >'91da 
lnnkmaama uq.UWJ Anıeıfb, 
lıarl»e iftink 81D'etile defibe bl· 
le, mad4t 1.-....ı.n.ı kanıl H
receye var4mn.ak suretile, İnci· 
.. eepheılint tahiJıe .... 1 •ir.. 

Binaen.,.., ı..ute,.m, t.. 
jeilen tırnap kadar mtiseDih 
ve çok kuvvetli ve atılgan bil' ba-

P.D idaresi altındaki seksen mil
yon AlmHUl kaqı giriştiği ma· 

cera, çok ~' çek tehlikeli ve 
müşkül olmakla beraber, bu yü

kün altından ergeç kalkaeajım 
ümit etmek fazla nikbinlik el -
maz. 

Yalnız bu hu.usta, timdiye b 
dar takip edilen teenni ve tered
düt siyasetini terketmek, çok 

süratli, çok uimli, çok fedaki· 
rane, battl açıkça söyliyelim, 
çok kıyasıya hareket prttır. 

ilk aclımlanla aekadar isabetli 
ve ne kadar fiüetli hareket eii
lirse, muvaffakıyet ve zafere de 
o bclar pbak erifilir. 

EBUZZIY AZAD• 

Velld 

l
1 

__ G_o_N-:-O-N~T_E_N..._K~1_T_L _E R_I __ , 

Volan da Olsa inanırım 1 
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 

eektir, müttefikim sıfatile Avru
payı koruyacak olan melek ka-

aatlarlDl tak, altına sJjıaayım? 
Yapılan ia8aaca tekliOere, bet 
bulunup, red cevabı verdim, ka· 

bul ediyorum o teklifleri, benim 
yüzümden Avrupa kana •utan • 
masm_. 

Bunları anlatan nikbin do& • 
tam rahat rahat ıiPl'Uını tel .. 
leıı4irhken: 

-8iyle Tatantası d~ ya
._ .. .._..,.. PliY•· 
ı....ı,. •bıma 'bitiln •• J'•· 

....... h ........... mıilter-

' 
tlill; laeaı bıqı(ln Yalan olan bCI -
f.liabumfilA1eualllrd.aha41iaWr 
hakikat delil ...,.I? Hakikatle 
beraber hakkı .. Piaedlı., .._ 
yayı ateşe verdiler. Hakkı ve ha· 
Jdkati çiiniyenleria ............. 
7erleri olmaması avektir. 

SELAMİ İZZET SEDF.S 

* Dünkü fıkramın 'birinci aayfa. 
da çakan bmımla, ildMf ıHltu-
DU yediacl •tiri ... u ...... 

... kelimell tlltlt Hhvl .. ..................... 
Tlıllllla •• itlur ....... 

a.ta. 

IKDAll .,,,. - ı 
r ı . 

ingiltere -Fransa Diin Resmen 
Almanyaya Harp ilin Ettiler 

lngiltere A L M A N V A 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

Fransa 
kendisine yapdall teklifleri dbılemek 
lıı&eaaeınllür. llWer Polm7.a bü.6 • 
metine teldlllerlnl blldinplbıl lllJ'lti
J'•· llhlerba ... bepaa&a hakikate 
mapJ'lrdir. Bitler, la&'alanna Polo•· 
J"&71 WUl etmek ....mı vermek lola 
J'Olladlimı blldtrdlli teir.llfterla Po • 
...,... .laiilr.iae&baoe tetldlr. edllmelbal 
beklememfıt*lr. Artdr bblm loln lh· 

tiliflaD a.·-·· lmllbl blmaaut -
&lr. indtere ile l'r ......... •irlt -
tlir.1erl tealdatilert J'erllle •eUrmek -
tedlrler. Vledanen mtbterlhls. Sallaa j 
idame etmek lfba eltmkdea ae sellr· 
ae yaptık. Heplalsba YUlfealsl ceıı&• 
re& ve sütaetle J'apacaluusdan eml· 
D1m. Her taraftlla al.,_ naeal • 
lal' blse bblll bir eeanı& vermek -
tedlr. Herkellla mda& lflae ....._ et
mesi ...,..... '* ehe1Ud7eö Jaal&dlr. 
Cenaba laak blsl talr. ... ft hakkı .... 

Hitler Dün 2 Beyanname Neşretti 
(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

J'&IUD Ir.eadl tiııtibıe aldllı .-'ali • 
J'eU bir bre dalla ..... def lıatlr • 
Ja#ıılrtea ......_ Frm Iıllıblelhıln, 

•uda a •* .... 1' ._ Ml'9rello 
.......... brtm .... ft Alman ili -

dafaaetılbu 
cJIİTLEBfZldN 'l'llOLı>IGDfA 

fAllİT OLACAGDl.ıt 
Lemin, 1 (A.A.) - çemı.erı.a, 

Avam Kamarumda bepllatla baba· 
narak ıtöyle dem'1&tr: 

BDSÜD, hepbnlı lçla bir feliket si· 
nüdür. Utnmda oallfllllt elduima 
ber .. ,.., bunımlf olduium her .. ,.. 
J'ıJulnut, malıvolmut&ur. Gbb bl· 
rinde BltlerlmtlD ylkaldllma f&blt O• 

lacıaiım· (Şiddetli allutlu') Ve teee4· 
dilde bVUllll.. ve baIAlı olmat bir 
Anapa rireeeilml tball ediJ'onm. 
(IJldde&ll allaflar). 

Londra, 1 (A.A.) - Lonl llal1 • 
fab, Lordlar kamanımıda J"&Ptliı 
.,......... AlmaD mulallatcüunD& 
pasaportlarıma verllcllllnl bDdlrmlt· 
Ur. 

Londra, 1 (BadJ'O) - Avus&ralJ"&, 
Kanada ve Yeni Zelanda A1maa7aya 
.1aarp lliD etWer. 

LoDdra, 3 (A.A.) - ina-llterede 
bltiln efleDoe yerleri bpamnq, bo· 
pltalaD mekteplerden bir \!Otu BIİ'l • 
nak lUlbas edllmlşUr. 

Balk toplu bir halde bulundaral • 
mamaldadır. Ban.Ir.alar ve borsa b · 
pahdır. Spor faaliJetleri tatil edil • 
mlştlr. Hükümet, montoryom illa 
e&miyecektlr. 

Londra, S (Radyo) - Amerllr.a İn· 
dl&ere De Fransaııın Almanya7a 
harp lliD eWitDI haber alır abnu bl· tualllk ._ ___ tadlllD8 karar .......... 

INGİLTEBE KRALININ 
NUTKU 

Loadra, 3 (A.A.) - İnsll&ere Kra
lı • akPID ncl7o ile blqıarator..,.. 

- Jdtabell lll7ledlll D11&1dda, -

lll'ffaa7amn her ~· ......... 
ederek ... Daane bir tenlJ'e ....... 
......... ,..... ......... de. 

.-..ı: 
..... -...ı ........ lldlllta 

dnnit bulUD11J'Ol'U. Zira ... J"ada 
medab'e& Dlsuıu lolD feWletll ola • 
blleeek bir premlbe miat olmak ıs
&ırarmdQJL ...... obDair. .... -
l:lmk preulp mvalııedelerln ve res -
men J'apdan valdlerlD elinenmesl ve 
cllier mWetlerlD AaükW ve lllklml -
J'etlae brp Rl'bıabkta balmnlhua
dır. 

Kral, aaavataadald ve denis &fll'l 
topraldardald mllletlne müracaat e • 
*ırek bu lmtlhmlda aalmkir ve mti.t
teııld bahmmalarmı istemekte ve 
sözlerine tö1le nJha7et vermek&ecllr: 

Tanrmm nrdum De mmaffer tı • 

kaoaiu. 
JAPONYA Bi'ı'AaAF 

Loadra. I (aadJ'o) - lapenp M· 
taral kalacaiuaa dair ina-utereye te
mlaa& vennJt&lr. ' 
Bia ALMAN TBANSATLANTiGt 

n:VKil' mtı.ot 
Parla. 3 (A.A.) - lnsotere bra 

salarmdan pteD 'blJ'8k bir AJmaa 
tram&Uudltlal (llremea) teftlf ede

'* llmımlaruulaa birine ritürmllt • 
Ulr. 

AMEllÔLU>A CEMBEltLAYNiN 
NUTKU TASVİP EDiLDt 

Vqlnıtoa, 1 (A.A.) - Çember -
laJD'ID ...... "-rlra ndnlaa 
tarafmdan •etredllmed aatbıdea, 
bura aaU,.le seee ,...._.... itiba
ren, BeJas Sara,.., Baricin Ye btlttbl 
ıaaa. blrMrt ardma J'altllMt ncl7• 
....... ile devamla Mr ~ate ı..a.
dra, Parla, Vaqova ve Berlla'deld ft• 

sb"eU biJ'ik alib ile takip Qle • ........... 
OemberlaJıl'ia Bitler 11atır1ada, x..,.... . ...,. ..... nJlml ....... 

da ve AlmaDJ'ama ltUai Db'etlerl 
.............. tllaJ'aFI ......... ·
• Almaa lliktme&lnla •• ....,.. .. 
~ .. t..ufeawe Ul'll .... . 
............. h .............. b. ............................... .............. 

Vaqova, l (A.A.) - ...._.ve fa. 
llllx.a.~•allalltlf ........ _ ............... ~ .... ................. .....,.. 
.. Alrla 'Mil .... ~ .... 
l'MI 'ri •ılıan elMn --b'.a 
..... lılr a;' Jll lrllrl*" flırw 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) 

ı - Almaa lalktmeU ve A111uıa 
mllletl, incnb bikimetlDID tlltlma -
tomlr.iıt &aleplerbd au, bbal ve 18'111 
Qlemefl reddeder. 

Z - Blrir.ao aydanberl, prk had•· 
dunuuıda bilftil JAarp vuQ-eU htiktim 
siirmektedlr. V...W• muahedeılDID 
Abllan7ayı 7ıpratmasmdaabert, ll1lllı 

;rolu De her Ubtil llal nre&t, bü&Öll J 
Alman .latlk ........ lne bl'fı redde -

mı bii7tik Ye en bnetll lld devleUnl 1 
bir daha blrlblrlerlne kup lıarp e&-1 
memek umb'le ........ Fııllat ia -
dlterenba oember Ye lm1ıa sb"uet 
ıdnelrlabı ea mihba lıalkup• tef -
idi ....... ...,....... lalh ,.. .. ~ 

meebar ed8-I --· fark ordUla ulr•lerl, 

Sbler, Ud lula ailnde btiUID AI • 
IUllJ'IUWl ....... duJ'duiu bapniar 
elde eUlals. Sise verllea nslfenla 
Hrildlitbali ................ .... 
nvea .. ....,...._. ..... de-
vtnnek .... _. PJ'fe&ler 8aıfet -

melde ............. 1tlllJ'm. ..................... ,.. ............. 
blesl ba elll&da Alm&QaJ'ı l"rama 
ve tncotere1e kup konlJ"acakbr. 

Bina& kendim, lriiJ"ik harbin eski 

1tlr ulEel'I Ye tlmtllkl batlnımandam
ms llfatlJ'le hemen badD eeplaede 
.... iltihak edlJ'orum. 

Berlln, 1 (A.A.) - llltler. Alma 
mllle&lae hltabell aepe&Uii beyanaa
mede 417• ld: 

AsırJmodanberl İqlltere, kendi ol
han ftltuhat liJ'uetbıe k&JI' Anapa 
41nkıtlerbd .... ........ ..,....... 

takip etmek~ ...... ,. ....... itin l 
de, o anda en t,ehHlrell •ösü1p1 Av • 
rapa lleTletbıl ..._ balınelerle ta
U'l'llS ve lmlla .._.. ...,._ ._.._ 

taı'a Meelı*MI•. 
itte ba nreUedlr ki, YakU,..le fa. 

puıyaya, sonra hollanda1a. mti.tea
lrAm l'ransaya ve ını denberl .. 
Alm&llJ'.,.. kaqa ~. 

..... , ldsler, iasutere &areluııılu ·
IDlllDİ lıarplen enel elaa tek bir ~ 
vardır: AlmallJ'UUll saferi ddecetl· 
mb J"ol .939 sa kadar dutlmls Ver· 
•llles ,. ............. oella W&Nlr. 
Ka.J'bedecelt hloblr teJ'lmla J'elllar. 
l'alra& ~ feJ" kUM&calıs. 

----------------------

k6- ....,,, ... Mlp tt1e bibi• 
... tealı.lati&lednl ,....._ ......... 
llleeb~ ......... Wlr • 
IDlfUr. 
~ (A.A.) - Saa& 11.H te 

DalaQe ~ur Lebnm ile BU-
• ......,...... dl?t ittir. 

J>aladı'e, saat it.il .. Al7lral Baro 
... ile ........... 

Parla, 3 (AA.) - l'nn•n• Ber-
llD btQrök .... _.. ıı.n dav. 
IUbbeakop ...... 1aıttılı tefebbiis-
tea llOlll'a lfarlob'e Neal'ellae elol • 
ut 'ltalai lfn•ereret ............... .. ... _,..._ 

....... "'- birik eltllltl :me
_..... da Pramıa a.ıielJ'e N-. • ............................ 
.... 1 (A.A.) - ........... . 

Hmette IWllaa .... brara ...... . 

ifha ...... 190 dllerl de NUJonal • 
8oqalla htikilııaetl de, bu muahete· 
deki laalıuıdıklan .,.. eelllr Ye ti' -
det vulJ'etlerlml .-taaD bldu'm&ia 
oa•..,..•ttv. Her tirli tadili lmkia • 
ms blrüan, eneli, aldJtı anad ha&Cl 
.laareke&I Ue incn&ere'dlr. Ba1h ldl • 
lltımeU ve Almaa mllleU 11111dan e -
mlDdlr ki, iquı. biik6me&bıln mi -
da.h•'ell olmua idi, AlmanJ'• lle Pe -
lonya aramada makul '" muhik bir 
hal sureti balaablllnll. Çtbılr.tl Al • 
manya, Polo117a;rı ortadan kaldırmak 
ııiyeünde deilldL 

AJma11Ja, J'abm VenaUles dlk&a • 
tuua bu :maddelerbıln tadilini &alep 
e;Jlemek&edlr. O maddeler ki, dalla o 
.... ~ ~ memleke&· 
leriD Jll1lte4ll dnW adaıplan &ara -
lmdau birik bir mUlet ve fal"ki Av· 
ınıpanua elı:ODClllllk ve polt&lk menfa
atleri ilin haki- telülr.1 olnnm ... 
ta. İDdlhı devle& &damlan da Al • 
m&nJ"•J& sorla bbal eülrllen fal"k 
lluduUarmın 7eDl bir harbin nüveal
ııi taşıdıiuu llÖJ'lemlflerdJ. Bü&iin Al
man hiikimetlert bu teblikey l ber -
&arar ebnek lstemlı, ve bu keyfıyet, 
bilhassa yeni Nasyonal - Sosyalist 
hiik6m.etlaln endlteslnl teşkil eyle • 
mittir. İndlb kabinesinin siyaseti, 
bu sulh yollu tadile mini olmakla 
suçludur. 

Harp Polonyanın 
Lehine Döndü 

bil l'ranqnm Berlbı seftrI itle i
serl Al.mu llaricl7e Nesaretlae si • 
_.... BJ'ltHbı Mrbıef a1ial aa& n 
te tevG edUm. .....,.. AlauıQa tata
llbdn oevap~ ............ 
Sefir Alnum7a ıı•tmeu eenp ver
mek IBtemedlit YQ& ıneafl bir cevap 
Yenllfl &alr.dlrde l'ran•ıwı Jpllria 
la&t betten WINırea PelGllJ'aJ'a Ir.aqa 
ClrltUit Alman lllkimeitnee maiba 
tealılıütled J'erine PUrecetlni bU -
dlnllttlr. ~ ve iaıtıtere ...,_ 
lert C- rid &qaaa Fen IUltbea
kop •esdlade J'•P&lklan ve ba •bala 
eevabmı lltedllrlert tefebbiisler esna
amda l1llllan ~: 

3 - İn&illz htlir.ümeU, &arihte mis
li görölmemif bir tarzda, Polonya 
hti.Ir.metine, Almanya.ya kartı 1apmalr. 
niJ'etinde oldutu büWD harekata kar· 
fi umumi açlk bono vermiştir. 

Yine bu eiimı-.. olaıair. Bri&alıJ"a 
hlkimeU Avrupa nlhaaa lnuiara -
mat J"eıde, &aJ'lı .laliHmeU mlilake-_,. ............................. . 
w raimeo. Muollal'nla tMUftnl 
rıMşt ı \Ur. 

....... devletlerin ditar olduklan 
ft 911 ı ''"" btl&ln felike&lerln n 
atlrapluUa _....,.eti, lbndl tn.u-
tere h ........... alUlr. 

' - 8a1b )'ela ile bir IUl'eU teni· 
J'9 bulmak lcbı J'&pılan bitiİD &ec • 
dbeıer, ina1ıtendea ldaJmoet d· 
ren ~ laik._....,_ 4lkluıfalı-
lliı risüadea aldm kald.lk&an ...,., 
aJ'lardaııberl Almanyanm prk hu -
.... unda. İnclHerenln hitblr protes
tenna 701 ............ ıdTll brbl ... 
...... ve J'Aftf J&Qf .. J'h toJl"&k • 
larma bqı barili llioumlar şekllade 
bıkltaf eden vaal7e& bqwnda Al • 
man hitimeU elinde lalaıi vasıta
larla memlekeUn ıikbe&bıl, emnl:ııe
tlnl ve şerefini miidafaa1a karar ver
mlt&lr. 

5 - Alman htlk6meU, memleketi 
müdafaa eden onlalaruu rerl tek • 
mete mecbur yfması ltla iilUma -
toıa vermek IAll'eUJ"le yapüa bii&Öll 
tecriibelerl reddeder, ld ordalaruu 
prl oekmest brsalabk ve ııdaleW.
Uie J'eııiden hqlanmuına sebep ola
cıakbr. Aksi takdirde AlmaQa ile 
harp J'olu De mleadele eclDeceil hu
IUIUbdald tehdH. aenelerdenberl bir 
\!Ok İııailh Polltlbcılan &aralmdan 
UiD ohınan ab"etlerdea ibarettir. 

Alman mllletlııl Venallles dikta -
tuulan daha atır bir tekilde Jok et • 
:mek J'olunü olup KlnlhaD taralm -
dan BrltallJ'• llllltıaett ......... bil· 
dlrllea emeller, tantımısdaa Ir.a1de· 
dlbnJt&lr ................ lıanlre-
- .,.. ...... " 8ı7lll ..... 
cevap vereeellu 

BiTLD.bJ BBYANNAMBSi 
Bltler, ....... ulı:erlerlae .. 

........ emri ,........,.. lietrelmlltk: 
fark eni- ......... 
AJ-lardanMrf ........... .. ... 

....,.. ft"ftll ....... l'lbl Alma1İ -
pua ....................... . 
m takip etmı'r.,.... A't'l'lllNUUD bl • 
.............. lıMtibl.aJetlerbll 
bu mabat airimda bllu•ata oa • 
...... ....,. .... lllrlltlnlll lıeıadl .... 
laıatlerbll ta.m. menfaatlerine feda 
etmekten ............ llwerlDe ... 

tember eepbeıdnde ea •llaba 191 1 
PolODJ'aJ'• verlldL 

Poloa:radUf AJmanJara ller YWta 
De :raJll)aa atlı-dl...._ weDat-
• ..-tteladM lıaqııı ...... ...,._ 
........... A .. m:rtm ......... ..... 
......... nnl&tuk ..... .. 
tıBMS ...... ••lı• lllM. ... • 
,.... ........... > ..... 
a..wlılwe ........ _.,AHJ • 

(Ba.ş tarafı 1 inci sayfada) 
Berlin, 3 (A.A.) -Alman rad-

' yosu, Alman hükumetinın İngil
tere ve Fransa tarafından tev
di edilen notaları nazarı itibara 
almadığını ve bu memleketlerin 
tleblerini reddeylediğini bildir • 
ınektedir. 

POLONYANIN HARP RAPOILU 
Varşova. 3 (A.A.) - 3 Eylil &arlhll 

Polonya harp raporu: 
Bava harekatı: 
Bava kavevtlerlmls barin itle -

den 80Dl'a Csesloelıova mmbılı:umda 

.._anya a.rlala lat"alaruıa lalcum e
a.elt • ....,.. iki met6ıtli Ir..._u 

-~ .. ~ ..... 
- ., •ıftı •• W..-• -- ... 
.•aı m ~da ilin' PQW ver-.._.. 
......... hneelerllıfll ..,.. -

• 
Cumar&ell ıiinti a1'GI tan"arelerl • 

mk Tonuı olvannda bir llava muba
rebealııde dÖfll"um delru t&7nre· 
sini diqürmiit&iir. Din dMpwndan 
)'inal J'edl tanan dlflrdllı. ki ria 
lofnde .. .,... al .... dili tanare 
Ir.a1betm1tUr. 

Bi&lm u1latmua on bir &anare • 
den lbaret&lr • 

Karada: 
larda çok tldaetu &aarrun devamdırl 
Diişmıuun SllGJ"& ve •arbl Kar • 

paUarda fok ıldde&D ~ devam 
etmektedir. 

Ola ınnatı boJ"llDO&, Gradalacb'ıa 
tlmaii taıtisbıde dlfmaa PIJ'adell 
hücum arabalarına dayanarak tld • 
Mtle taarru. e*ıaeldeitr. 

Şarki Priilu mmWrumda Orlod
vo ve Kac&'ı bir mukabil &aarnısıa il· 
&lrclat ettik. Vesterpla&te aarıılson• 
lıili kendini müdafaa etmektedir. 

Vaqova, 3 (A.A.) - lladJ'o. Po • 
loa7a lataatınuı huda tberlndekl 
Zabsz7n'I tekrar ltPI elmlt .Walı
laraı ~. 

Poleanl'IMb-. .......... lleAl-
IDUIJ'& ........ ..... .laallllla mey • 

- oldllian llia ...... ---
ilserlne Jıalk. "'--- ........... --
faretlaaaeleri etratmda ........... we 
böJik ...... Tlı ............... ·-
mittir. Her tanftu cAHaJaa ilam • 
....... llti&tin JDllletler ı..utenrt 
Dimaae lWiau ederek -. laifll .. 
deoeklenllr.» ........................... .., 
................ Mrbnr ..... ... 

-- ... .ıı-ı- ........ . ....... -----Pat ........ ~ 
............. J&llllaa ....... 

........ AlllıM tQ:ranlerl l ... 
dd~llldrveb••h· 
rma il ........... llulnnsıln •· 
•feldrve~ ....... 
.... 11 ............... Tfrmlıl .. 
at.aklım ........ . 

,,_. la ..... Ut ........ 
lann u il ••lnrillr-
......, ..... '* - lslrle ... 

......,.......... .. , •• 1 ..... 
,....,.....,...,....._,, at• 
Alı!ııall ~wd tıM .,..,_ ..,,_.. 
... .-..1ı1rı hl ...... al........... ·=•· --,... .. ...._ tan"nlnr ... • .... ...,....... ...... .... •' ...... _ .... Eh-

Alman &aarruJlanma •etleeıd. Po
lonyi\ l\a.lkmm imlbabıu ve &a1ak -
kuzunu takviye ehnekten başka bir 
netice vermemlt&lr. Sükiuıet haleldar 
olnıamq&ır. VaqoVUUD ve diler 'Leh 
tebirlerlnln ahalisi bu imtihanı ma
vaffaldyeUe atlatmqtır. 

BİR ŞEllİll YANIYOR 
Polonya, 3 (A.A.) - Polonya sefa· 

reUıanesi teblit edb'or: 
llad7o Cses&ocıbova telırlııiD alevler 

hakiki miir.dar sabahleyla lliD edl • 
lecektlr. 

AJmau:ra PolOll1&DDl lstiklillal 
teltdU eden iecavözür mahl1eUe bir 
harekete tetebbia etmlıt&fr. 

ikı hilıtmet .. laarekeU ......... 
AlmanJa hiiir.bae&IDe, AllunJ'aam 
PoloQQ& tee&Tikkirane hareketlııl 

Varşon, 3 (AA.) - .Pat aJaaa ' 

darclurdutaııa clalr ild hiktmete 
memnmafJ'ete ..,... temin&& venne
tlil Ye luane&lerial ............ -
Jadan rert almala ham hhaldQa
•u bilıDnletllil tllkdlrde l'ransa ve 
lnsntere büi=epırlıda .. ..,..,... 

tebllt edb'or:. 
Gueteler, Abaullana llalkla k•Y· 

vel •ea.Vabll arzm lı .. 1111:. da , 
lıdDde ,......... ........ bildir • ...... 
..... h ...... 111111 .......... 

....... 8lpJa ...,.._ "-1 ................. ~--·· 

........ bir Ye lld ....... llrfsaf kere •· 
lıw.Mıii' 5 .... ...... ' 

tebJrde hltblr lllbri hedef J'elt • 
&ur. 

POLONYALILAUN KAllBAMAN
LIGI 

Vaıwna, 1 (A.A.) - Duıtıds'de 

llalk, VesterplaUe ıanüson•• bla
ramanca miidalaumı böJtlir. b1.r P· 
rarla takip etmektedir. Burada bir 
Lell piJ'ade atiifreseıd kendisine a • 
detoe faik olan dipnanıa hiıımmlan
m bir kaç kere pÜllr.ir1mil&ir. 
Düşman cSchlesvls • Holatelu Al· 
Harp - z 

lll&D sırlılUll toplanma • ....,. ........ 
hücum etmelr.&Mtr. 

bqı teabhiölerllll ............... . 

~ 11••11""'- ........ "Ti 'a ........... 
WAftA umiJd t i1 il'"' 

YAPILDJ 
........ (A.A.) - ... w.9ta •• 

_ ..... ..,.IMtlt ............. ... 
labable;rbı .--e bdar ._ .. da-
••• .................... lut-
~ Dtllmlı: t1 \1 tdlr. ....... -· ............ .....,... 
...~ Pt'eh'* lıtltlel• ......_ 
.... lil"8 [ • .$. • .... ............ 

Biqek .. ei'llH --- Pi ' k 
tmere mlneaata -.. eCllJıkte .. 
dlrler. 

Btl t IJK BAaP 
llrlbel, 1 (A.A.) - ........... 

mm Berlllldeld altbll 1llr IJll1leloe li
re AJmanpıua ._. _.,.'Mnlr ... 
d bir -- ....... ~ ..... 
rekh•.ı ............................ 
........ .ı.-trr ............ . 

ALMAN TAYYABEU:BiıdN ler. 
atlCOlllJ 1 ~~ 3 ~) - ~ ... 

Val'fOva, 3 (AA)- Saat 1 de Al· ~ ~~~ ~ 
mea &anarelert. Lublln'e .. bet Ja:ete ~n Nam rejimi a-
bomba ..............,. Allllu tanarele- leyhinde neşriyat yapmakta, har 
rı. ba tehrl J'enidelı bembardımaa e&- be $!bep olan hlllttmeti tel'in t-
-.ı enllr. 1S1r takla nler, J'JIDI • mktdir. 

.... dld lıltl ....... ntll 11111 :rara - ---------...... ..... 
1 1ı1m1. U ALllAK 'l'AU.t.aal 

v ...... 1 (A.A.) - Öl'-'- --
ftl v.,.......,.. ,........ .... ... 
......._...... ............ ... 
llmm........_•U~lflll~:o 
......... .,.. ......... ı .. 
arr ••••llhJ'• wıa'a 'allr. .................. , .... 
ilet' ............. ~ ........,. ........ , , .......... ... 
..... ..... .... ............ ..,. . ......................... __ 
ftffalı ...... da ... &a7:ran1e • ...................... : ......... .. 
-~ ...... ima ..... 
..._. r .... h a .txımn nl • ..... , .. ,._. ........ __ 
ft(lü ıh :ıw. 

Pe'ııp ··- .. ..... lıılr .........,......... . --
~ •• ıs .... • Alısaıll lıa • 
... ............... ,3 dl• 
..,... Mr 11111 ct!f' szı1ı. •• ıs 

··--~· 1 ... I' ..... .... ....... .... 
........... l''na= ......... 

.._.. .............. Mil .. . ... ...... ·-·••dıd ...... lılır 
lıd ı '+h ifa eh ıMeilr. 

.......... (A.A.) - ...... -
• llldıılr v....,. ..._ nı ' 
.... ....... Mrll8& ..... 
+ 1:111.Almaa~ ....... 
Mnmft ...... .......,...._ 

_ .. ,, ..... aetlenlr .._.. ... ...... 
41•~•ur BM:fıaıl 

_..., 1 (AA.) - Ol'itı ...... -
• • ·ı • ....-.ı 

................. 1 _... 
...... AlraD lmralltl, ... , ....... 

..... ...... ~ ........ ...... 

............ erisıı-......-. ..... 
...... 1 (A.A.) - ~ ....... 



BAYFA-1 iKDAM 

ZAYİ - Ankarada yeniden I 
kurduğumuz makarna fabrika -
mızın Avrupadan celbeylediği • 
miz kalorifer tesisatına ait rad
yatörlerinin Haydarpaşa güm -
rüğüne ödediğimiz 4/1/939 tarih 
ve 416265 numaralı makbuzunu 
zayi ettik. Gümrükten bir sure • 
tini alacağımızdan eskisinin hük
mü olmadığını bildiririz. 

Çocuklar, ihtiyarlar ve Hastalıktan Veni Kalkanlar İçin Gıda : 

KANZUK BESLEYiCi UNLARI 
" Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir KAN Z U K UNLAR 1, besler ve kuvvetlendirir. (Ok kolay hazmolunur. Çocııklarda 

ishal gibi Barsak rahatsızlıklarını mucip olmaz, eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurtlanmaz 

KANZUK PiRİNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCiMEK UNU - KANZUK BEZELYE UNU - KANZUK iRMİK UNU 

KANZUK NiŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 

Ankara, Yayla makarna 
fabrikası sahipleri: Nuri 
Sevil ve Şemsi Demiı'kan 

iKDAM 
Abone Şartlan 

DA.H:tıJ HAR!ct 
&na'• uoo ııtr. Z300 &r. 
1 ayl&k IOO Kr. la.I &r. 
1 aılık IOO Kr. l80 llt. 
ı • ıe• Kr. 

iLAN 
( mc sOTır.: 

SANTiMi 

Blrfııd 8ülla 400 ...,,.. 
tıdad llalalfe 151 lmnt 
Öçüııdl Sahife HO lnınq 
Dördllııcll Sahife 100 lnınq 
5 • 1 mcı u.hlfeler 50 lnınq 
7 • 1 IDd Sahifeler 18 Jnınq 

Guetemltıde ae,rmrte
eek bilcümle tlearl IJ&nlar yal
ıuz Ankııra caddesinde Kah • 
:ram•nzade hanında llincılık 
Kollektlf flrketlnden alınır. 

Çeşitleri tanınmış Eczane ve Ecza depolariyle büyük bakkaliyelerde vardır. 
Umumi D<e112>©: I N G ILI Z - KAN Z U K IE~~aınesl0 ~ey©@Dlbll - ~sta!Fll~lYll 

lstanbul Perakende Satıf Yeri : Bahçekapı Zaman ıtriyat Deposu 
lzmlr A.centası : T0RK ECZA DEPOSU 

lstanbul C. Müddeiumumiliğinden: 
İstanbul ceza ve tevkif evi için 112500 kilo muhtelifülci.ns odun 

ile 30.000 bin kilo meşe odunundan yapılmış mangırl kömürü ve ad
liye dairesi için 175 ton mare.nlave maden kömürü ile İstanbu:l sulh 
mahkemeleri için 20750 kilo odun ve 90 ton yerli kok kömürü ayn 

ayrı eksiltmeye konulmuştur. Cezaevi için alınacak odun ve kömürün 
muhammen 'bedeli 2620 lira olup muvakkat teminatı 196 lira 50 lru· 
ruştur. Marenleva kömürü.nün muhammenı bedeli 2275 lira olup mu
vakkat teminatı 170 lira 65 kuruştur. Sullı mahkemeleri için alına
cak odun ve kömürün muhammen bedeli 1831 lira 60 kuruş olup 
muvakkat teminatı 137 lira 37 kuruştur. 

İstekliler şartnamelerini tatil gününden maada ilıer gün mesai 
saatleri dahilinde adliye levazım dairesinde görebilirler. Sulh mah· 
kemeleri için alınacak odun ve kömürün ekslitmesi 13/9/939 Çar
şamba günü saat 10 da cezaevi için alınacak odun ve kömürün ek· 
siltmesi aynı gün saat 11 de, marenlave kömürünün eksiltmesi de 
yine aynı günde saat 16 da Sirkecide Aşır efendi sokak No. 13 de 
Adliye levazım dairesinde yapılacağı ilan olunur. .6768. 

BUGÔN 
KUMBAOASINA 
PAll~ATAN 
KOCUK EL 

· YAUIN 
CEt( DEFTEQ.(NE 

IMZAATAH 
r>OYOK EL 

OLACAKT'.Jl 

[::·~j~i:-:: ı .. _ı_sT_A_N_B u_L_B E_L_E o_i_Y E_S_i N_D_EN_.I 
cımlerin en lüzumlu el kita- ilik Muhammen 
hıdır. Teminat Bedeli 

~~~~~~~~~~~ 

35 Kr. İnk.ılilp Kitapevi. 917,10 12228,00 Hastaneler yıllık ihtiyacı için alınacak 11500 

kilo sadeyağı ve 1878 kilo. tereyağı. 

Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim • Talimhıuıe 

Pa1aa No. f. 
Telefon: 40127 

Süleyman Gezer ve 
Osman Sezginer 
Gazete Mecmua 

Kitap 
Aydın 

Kanuni Müm...W ve N.,rlyat Dl
rel<lörü: A. Naci, Buıld.ılı Yer: 

Son Telıırat Basımevl. 

421,50 5620,00 Darülaceze yıllık ihtiyacı için alınacak 9000 

kilo sabun ve 4000 kilo zeytinyağı. 

Talunin bedelleri ile ilk temlııat mikdar !arı yukarıda yazılı iş

ler ayrı ayrı kapalı zarf ebiltmesine konulmuştur. İhale 11/9/939 

Pazartesi günü saat 15 de daimi encümende yapılacaktır. Şartna
meler Zabıt ve Mınımelat Müdürlüğü kalemimle görülebilir. Talip
lerin ilk teminat maJdruz veya mektupları ile 2490 numaralı kanıına 

göre hazırlıyacakları kapalı zarfıarmı ihale günü saat 14 de kadar 

daimi enciiınene vermeleri. (6703) 

lstanbul Vakıflar Müdürlüğünden 
Kıymeti 

Lira Kr. 

850 00 

(Pey parası 

Lira Kr. 

63 75 

1 
Ayvansaray Atik Mustafa Pa§a manallesi Hama:rn sokağında 12 

No. hı evin tamamı satılmak üzere 15 gün müddetle açık arttırma· 

ya çıkarılmıştır. 

TOR,K(YE 
ıs 

~ANKASI 

Lisesi Müdürlüğünden : 
Doktor Feyzi 

Ahmet Onaran 
1 

İhalesi 7 /Q/939 Perşi!mbe günü saat on beşte icra edileeeğinden 
taliplerin Çemberlitaşta Vakıflar Başmüdürlüğü mahlıllat kalemi· 
ne müracaatları. (6595) 

Dr. Hafız Cemal 
( Lokman Hekim) 

DAHILıYE MÜT AHASSISı 
Divanyolu 104 

Lise \"e orta okul bütünlemf! imtihanlarına ı Eylul Cuma 
günü ve olgunluk imtihanlarına 9 EylUI Cumartesi günü baş
lanacağı ilgili talebeye bildirilir. 

Cilt ve zührevi hastalıklar 
Mütehassısı 

Adres : Babıill Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

Eskişehir de 

İKDAM gazetesinin tevzi 

merkezidir 

Eli çabuk &Unnetçl 

Rifat Köprülü 
Kabine: Çarşıkapı Tramvay 
durağı No. 99, Ev: Erenköy, 

Telefon: 52. 73 

"JIPB\'{1lu.qt\BS eııeıı.ıe§ i]1?S 

-ııw a.ı. \B!J :m:m uap.ıaA .ıaq 3A 

a ı'!•lll"(!ı>a .rıq§aı epuuepızeJ! 

· eın <max VH prsa> 1!3:)1 

-va :.reıeKnqow \Ai!U ıaq rıs~lJ 

- l•A ııeıun:ııeı uoıes aıı.reıep 

-o ew§qe5 aA :ııawaıl: '-ı\•ıex 

iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 

Cinsi Mikdarı 

Boş bobin sandığı 1500 A. • 

Muhamen bedeli 
Beheri Tutarı 

Krurş Li. Krş. 

65 975 -

% 15 teminat 
Lira Krş. 

146 25 

Eksiltmenin 
Şekli Saati 

Açık A. 16 

·d · · Cı'bali fabrikasında birikecek ı _ 31/VIII/939 tarihinden 1 Mart 940 tarihine kadar ı aremız~n 

1500 adet boş bobin sandıkları yukarıda yazılı şekilde satılacaktır. 
Il - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı hizasında yazılmıştır. 
III _ Arttırma 5/IX/939 Salı günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayeat Şubesindeki Alım 

Satım Komisyonunda yapılacaktır. 
ıv ·_ Nümuneler her gün Cibali fabrikasında görülebilir. . .. . 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Satın alınacak 500 adet ekmek torbasının 12/9/939 Salı gü
nü saat ll de müteahhidi nam ve hesabına açık e.k.siltmesi ~'apıla
cak tır. 

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

Nümune ve evsafı komisyondadır. Görülebilir. 
3 - İstekil<'rin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları wı ka· 

nuni ves;kalarile Galata Rıhtım caddesi Veli Alemdar han ikinci 
kattaki komisyona gelmeleri. c6634• 

TUZLA içmeleri ~ 
v _ İsteklilerin eksıltme için tayin edilen gün ve saatte % 15 ınıkdarındakı guvenme paralarıyla. 

birlikte mezklır komisyona gelmeleri ilim olunur. c6482• 12,30-13,15-15,45 -19,10 __ d_a_d_ır_. ____ _ 

... ~ ,,:::_ ':.::~':: :~"w~::.:.::'::::.~~~";~ l r-ı•ı:--ı-uı•ıınıuıunımıımıııımıııınnmıı 
başına naki! ucreti Paşabahçe için 230 ve Tekirdağ için 255 kuruş ı: 1 K D A M m 
olar~k talı.m;n edibıiştir. la == !!3 

II - Her iki işin muhammen bedeli 12147.50 lira muvakkat temi· = M em/ ek etin en eski gazetesi 1 
natı 911.06 liradır. = 

: IU _Eksiltme 11/IX/939 Pazartesi günü saat 16 da Kabata~ta = olduğu kadar, en çok Sevil en, 5 
Levazım ve Mubayeat şubesindeki alım komisyonunda yapılacak- == k f • 53 
ıır. aranan 'Qe o unan gaze esı : 

ıv - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına- ha/ine de geliyor ~ 
hl!~ = ~ 

V - MünaJcasaya iştirak edecekler mühürlü teklif mektupları- : ····-- ! 

:;:::~~:::~:~:::~::~:::~:::0:::::~~!~~~=~;:~ : ilanını İKDAMA Veren Çok Kazanır : 
(6679) '1ıınnıuıııu11oıllllllllJUllllllllUKllUlllllllfıillllllllDllllIDillHllllllllUUllllllllUnlUllDDllllllllllllllillUllllll•01ınnııuınııuııınllllll1111UUllllllllllllllllIDlllnııııııUU~ bilinde vermeleri lazımdır. 

4 -- E\:LÜL 1939 

ANKARA 
2 ·9 .939 

KAPANlf 

1 STEllLİN 5.55 

100 DOLAR 129.80 

100 FRANK 3.1675 

100 LİRET 

100 İSVİÇRE Fr. 30.41 

100 FLO.l!.İN 69.375 

100 RAYHSMAJıK 52.8575 

100 BELGA 22.8875 

lJO DRAHll-Iİ 

100 LEVA 
100 ÇEKKr. 4.08 

100 PESETA 

100 ZLOTİ 

100 PENGO 

100 LEY 0.84 

100 DİNAR 

100 YEN 
100 İSVEÇ Kr. 
100 RUBLE 

1938 yüzde beş ikramiyeli 19.-

Ergani 19.-

Sıvas - Erzurum n 19.60 

Sıvas • Erzurum fil. 19.60 

Sıvas - Erzurum iV. 19.60 

EVVELKİ GtİNKÜ 

BULMACAMIZIN HALLİ 

• 2 a ' 6 ı 1 s e ıı> 
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BUGtİNKÜ BİLMECEMİZ 
~ 

1 2 3 4 s 6 1 e ~ ıı 

BULDAN SAGA: 

l - Berkesin ahmdakl sııaı. 

2 - Mukaddes sopa • K.ısmel çek· 
melı:. 

S - Mısırlılarda mukaddes iı>.ııe • 
Tapa~ 

t - lllinisız - Romen. 
5 - M.eklep - Yuı1. 
8 - İyilik eden. 
'7 - Büyük - GerJye vermek lizun. 
8 - Rlndislanda hükümdar • is-

tirham. 
9 - Bir filıu • Bir Fransız kız is· 

mi. 
10 - Bir çalgı - Beraber - Uzuv. 

YUJrARIDAN AŞAGI: 

ı - Berkesin endlşes~ 
2 - Sopa • Blr kaza ismi. 
3 - iı>.ııe • Bir san'alkir. 
4: - Undan yapllan - Fiyaka. 
1 - Ok - Bir hece - Kırmızı. 
8 - İy1 kalpll. 
7 - Asyada bir dağ silsilesi • Hak 

yemiyen. 
8 - Son harfi (i) olsaydı içki - i

pinde olduğumuz ay. 
9 - Eski zamanda blr birlik - Çi

çek. 
10 - Kırmızı. 

• *' .... . • 

I;) TAKVİM • 
1358 HİCRİ 1355 RUMİ 

Reeep Ağustos 

20 22 
8 lncl AY HlZIH 120 

SENE: 1 8 3 9 

Vasati Eıani 

Güneş AQustos Güneş 

5 25 ıo 43 
Otıe Ôğl-. 
12 14 

4 
5 31 

ikindi lkı.uı 

15 54 9 ll 
Aktam Akşam 

18 41 12 00 
y. t&t '.!ataı 

20 17 Pazartesi 1 36 
imsak lmsak 
3 39 9 00 


