
• 

Sabah Pas tası· 
Siyasi Muharriri: EBUZZIYAZADE VELiD 

Ylb 1 No. D -zu SALI S l!YLOL • .... 

ÜNGöLBZ TAYYARELERi DÜN ALMAN 
ŞEHBRIL.ERDNE BEYANNAME ATTDI 

• 
nn • 

Bu Badirede 
Bize Düşen 

Vazifeler 

nn 

u..ıc.. .. pkıpden uı.n ... 
teUrinıla •h ..... laiçlılr aWıa 
----............. tıV• 
~ ...... -ri ltJr • ııilıl 
_..... ...... )'eai ....... 
" .. ıı.. •aifeler tentttlp 
Mb-• • 
.. "W•'' 1 

.,, 1 ....... illa ...... a tanlı • ....................... .... _ 
-;:::::-~ ....... .... t-.k~ ............ y ...... . 

mız devır, dllnpıua • ·=-a 
insa.ıılıınn in nüea oldaja ..; 
devirdir, saten oynaklıktan -.e 
düzenbazlıktan bqka kitif aıfa. 
tı olnuyan politika bu devirde, 
devlet adamlanııın elinde bila
btitün bir iifal VMIWI olmıq, 
eskisi ıtibl hiç olmusa ırevıılılri 
malıafasa etmek aaretile tatbik 
olwımak marifetini de biiabti • 
ttin hybeylemiştir. Sabah ftl'i. 
len sözler aJqııııı olmadan unu • 
talnyor, ırecen balta imzalanan 
muahedeler bu baltanın sonu 
ırelmeden )'lrblıyor, bir tarafla 
J'a~!"'•k i~ yola ~ıyor, bi· 

dlltman He ayup1duğu 
hanet ve debfetle ırörülüyor. 
... !.~ht Türkün ahde vefası ec· 
- Jııılma eıı btiytik basletı, 
.............. ~a ıhır • 

~117or ü, 7Uım Ttlrlı: YeNlil 
~ '41mneıı. Dllnya ~ .• 

an ~. utea clelltiYer 
da! Yalnız Tllrk değişmez, ~
kil Namık Kemal Bey merlıu • 
•un dedJli clbi: 

l'l&rat tleilllr -. - l'iM • 
~. 

o cihetle lılr. firJıler ....... 
lllizi de tutaeıılu, d•tlanm
da vefaklrbk aöBtereeeiiz. 
Czenmtıre terettflp eclen diler 

bir •ulfe de, blııe tlıHillk eok 
uzak olan bu Jıarıı a~n ıiıiim 
ktin mertebe memleketimin si· 
rayetlne meyda vermemektir. 
Biz her 19Ydeıı e'\'Yel ııallıperver 
bir mllletls. Ve nlha çok muhta 
flZ. O eilıetle ınıllı yolanda elimis 
den plen pyretl, yedi iktidarımız 
da olan her türlü fedakirlıiı 
yapmağa bazmz. Bu fedakirlık· 
!ardan biri de meseli, lüzumsus 
ııilzhırle ba••tannı. ırtıcendir • 
IDemek, dalma ihtiyatlı ve basi· 
hQI clavrıuıınütır. Bana mi • 
::_ Yat&puıuz, lııtiklilimiz, ~re 
kit ~e düşerse her n . 
sapsa -.Urıibl, tarihimizde be
ri atılınap ..::_alundup ~i ile 
yayı hayra~ ve bunıa dün· 
rette mflkt.wtt.iL bırakacak m • 

Bu iki - '*1ieee teıılı 
diklen sonra onlarnııl ~~ 
derhal yapmama 1ktiq eden d e 
bili başka mlHıiırı 1t11a11ıı1a d; 
•ardır. 

Bu 1'lerin bafmda 1111111111 • 
dafaamıs pUr. Cimbmlyet idi • 
küıııetlnin bu vulftye kaml de 
recede ehemmiyet •ercUiiıulea 
•• bunun ieaplanıu tanıamıı. 

KARA, DENiZ VE HA VA FRANSA 
KUVVETLERi HAREKETE GEÇTi 

Fransa Ve Almanya OrdularrPolonya Orduları Alman 
1-rasında Muharebe Başladı. Hücumlannı Durduruyor 
Ingiliz Tayyareleri Almany~Çekoslovaklar Da 
Topraklar~~' Bombardıman Ettı Harbe Giriyorlar 
lnglllz Donanması BUiun De
nizlerde Faaliyette Bulunuyor 

iBerlin, 4 (D. N. B.) - Alman 
kıtaatı Vistüi nehrini Plessin do 
ğusundan geçmiş ve Nıkolun ce 
nuıbundaki lstihklmları zaptet • 
m· !erdir. 

V ARŞOVA t)ZEBiNDE 
V · e bir bava mu 

Paris 4. (A.A.) - 4 EylOI Sabahı 
Verilen 1 Numaralı tebliğ : 
Kara. deniz ve hava lcunetleılininiMıı 
yeti umumlyesi h.rekete geçmiıtir. 
bıab.tz 'l'AYY.un.i:abdN ALllANYA'l'A A'l'· 
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•t ..ıotedlr. BHler, ... ._ El'Ullde de, (AY11111&'ıla Ja1t Godesberırde Blderle beraber" 
bir arul laleblade ba!aDID!l'ııeain-) ----------------------
ılemlttl-

llltblr bü6met tebaasmı 1111 bılar 
valıl lıPanelerle llllme lle't'I<-• • 
mı.tir. 1la ,...., __.,. llswa
dar. Çllıılıl Alman:t"anm ne enuılsl, 

H de luılıları teıadlt edlltnltUr. B~blr 
ııtırı6met. atıla -tüumm tekrar 
1Mallne, ......,_.. "" Slldetler -ta· 
...... .. Dh•k•• miat ....... . 
:Ne inctrtere ........... bir tevıet 
Abnu:t"&:t"& Abnu obmJ"U mllleUe· 
rla IRllıWlal UaW etmedllt mtlddet
oe mi ·••t · etr'Cftt". AllD&a7• -
DID lıitb talepleri. Jıakh eldüJan 
mllddetle,...,~ 
...... , ... w1er ......... 

hDdı •• AJmu ••• ıuli lılr tahat
tld Jıam- ba-'llmlt dlıl WI· 
mala lellar ecllldL Alman milletine 
ıaı... llltblr •-llmls ,. .... 

ıııuı " 11141 - bir - ılQa.. 
Wall: wct·'er'M aabnaD baJa ... 

hianna -- IÜhdL trra.m arJ. 
(Ariıuı 1 inci ııayfadıi) 

ALMANLAR 
292 si Amerikalı O 1 an 1400 
Yolculu Bir lngiliz Gemisini 

BATIRDILAR 
._, ' (A.A.1 - EbffbeU Ka· 1 

ııaılab .... Amerlblı cıleD "" ,..,... 
.. ile cAllıenlu -deki inctrb 
..,. ........ .., Belırlde aıla1-m !Ol 
mll prbmıla torplllenerel< ııilratle lıat

tıiı IRDılıarat _., taratmılaa -
lıalıa "- - S de blJdlrllını.tlr. 

G'-ov limanında müened ini· 
1- cAt11°••a, cDen•I« Atlan-

tle Llneıt ,, __ -·- idi. 
• ... -. 01-o•'ılan •:t"""'*lan 

_... ı.ıv._re alramıt ve ....... 
dan camarteoı sllnl uat 11 ıra 1ıap. 
tan lama lleld'ln l<ııııwıılaamıla 
lloıllreal'a llaftlı;et etııılttlr. 

Atlıenla'ıuıı taıılllbe -ilan. 
ıuo kiti alalıllmeıı.te idiler. v-. 

(Arkalı 1 inci 88J"fada) 

Almaıılar sııylat 
dk. (A.A.) 

ALMANLABDf BAVA 
'rAARSUZU 

Varşova, 4 (A.A.) - Pat Aje
BıDm bildlrdiltlne pe saat ıa e 
doğru 27 tqyareden mürekkep 
üç Alman filosu Bydjplıcz üze. 
rinden w:m111 ve tarlalarda on • 
hşan köylülere mitralyözle aMI 
açmlftır. 

Neticıede 2 tı.; ölmüş, 3 ldfi a
ıtır. 12 kişi halif ıurtte yaralan • 
ıııış, 8 bey~ ökniiştü.r. 

Piotrkov civarında iki yolcu 
treni bombardıman edilmiştir. 

Havas Aj&11.t1ınm muhabiri, bu 
gün Otvac:lt'da çoc:uk hast&bane
ıini :ı:iyaret etmiştir. 

Tayyarelerden atılan bemba • 
!ardan biri haıtatıanenih 2 met
re ilerisine düşmüş ve binayı he
men kıimilen tahrip etmiftlr. En 
kaz arasında kalan 12 çocuktan 
yalnız 10 tanesinin kömür ballne 
gelen cesedi bulunabilmiştir. 

(Arl<aııı 1 inci ~ada) 

BEK BIRf $9n D_aJti.~a~ 
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NUTUK Harp Şiddetleniyor 
SÖYLEDi v- ' - &hw ·- - -. - .... ırn.. .... iasıftere •· 

dııhn ..... _.,.... ...... l 1 .................. ırn.. ·-· 
..... 'ılı• _ .......... 11 ........ .._.._ ...... 

)'antıtuıdp -lnlıı r•t hllkt 1 ·-------1111'!!!'!11 _____ 1!1! _____ .. __ ll!!ll _________ ._. 
metin resmi vulfeleri ile hm • ı ı 

=~=·=~ DÜNKÜ VAZIYET 
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' Hadiseleri Namuska· 

rene Mütal• Edenler 
Kimin Müteamz Oldu
ğunu inkar Etmezler ,. 

... ~ ....... , b.. .., ., ,.,.~ . ,..,...,..._ 
7 2 it. 

v .......... (.AA.) - • - MWlırlWllılM ....... ld 7 .. 

baren hepimizin maddi, mberi 

•attın nnııım, bltiilı dtifilreı 
•izi yalnız vatan midah .... a 
·~ ber ifbnbi, yalım va 
tan mtidafuıına tıöre tanzim et· 
nıek, u.ııa •uifemizdlr. Fert· 
lerin nhıa kendi pluslarını, kea 
di meafaatJulnj düfilndtılderi 
ırtınler ıırtalı arkada kalmıştır. 
Bundan l4IJU'a Jaer fonlln şalısl 19 
limeti, ancak umumun ııelimetl 
ile kabili temindir. Gelecek teh· 
ilke mtitterektir, --.mı, faldr
tlen, ikUI tnblk--.... bah· 
tiyan, ldbar çubnmda 
bedbahttan, bdmı ene:::-; 
seli ~en ayıracak defildlr, 

(Arkan 1 inci 1187fada) 

EBUZZIY AZADB 

Velld 

,, ne • • • 
ftlAMSA •lhm•""anhimm •epettlil 

'bir • Hah wr:ıı. MlıdlrlYitlıae &'ilre Pran· 
18 •• ~ ...._ Ye lıa•a bnederi harekete pç 
mııpennr. 

Alınan Ye Prauıa bnetreri anauıdıı ...... 
yan muharebe lıa,»ında teWlt epedUm • 
miştir. e 

tNG1Llz tayyareleri Almanya tızerinde uç• 
nık Alman phirlerine 1 milyon ntlaha •llıtar 
beyaname• teri atmışludır. Bu ııe,.anname· 
tenle A1nıaıılann fefibte niramadan ııtılllu b 
bal etmeleri ta'VSiye edilmektedir. a..w& u.. 
nanması bazı ticaret pmilerinde yapılan ta· 
dilit ile takviye edilmiftir. (Atheniıı,I edb lqi
lis yolcu ıremislnin torpiUenmeııi Mı& he • 
yeean uyandırmıştır. Yolcularmdan zn ııi A· 
merUWı olan bu ıremlnia yolcu ve ııatıntte • 

•tı (bıflJAi __ ...., .......... ırld ..... Jaır 
tanhqtu. 

Bu toqılll- hMı.-ı.ı- ... im •e lcll -
tıceı.r aevlit etmesi mallteıl*l•ır. 
VARŞOVADA llarieiye N-. Bek bir na-

tuk aöylenıittir. Polonya &.tbmandanlıp n..
rettiii Harp teltllttnde ordunun muvaffakı • 
yetle çarpıştıiım blldlnnektedlr. Polonyada es 
ki Çek pnerallnln kumandaaın da lıılr Çek • 
sı-k Lejyenu tefellül etmitt ir. 
a.tıadee gela Jıabrelere &6re Alman or

duları Polonyayı bombardınıann a devam et • 
nıelıtedirler. 

BIQer ltalyan elçisi ile siirfipnlltttir. V..m.· 
tendan lılhlirihliiine tıöre Jtune it lnıgtın A· 
meriJııuwı Wtanfhiını iliıı eMeektir. 

•ıı oa.Ba:Mı•Jlllm ... ta· . ...................... ,.. 
--·ııı....-.....,._. 

Oldı• •• ..,.,, elde deYlellıı .... -...... ........ -. .,..... ..---- ..... •-•:re·- deilJdlr. - la-
-- - lıldheler llllttlll Wer• 1 
rllatlle telıffırlbı -•· _, 118 

.... ...... - ııe:r• - WBlır• 
brta ı ..... a J' ......._ .. 

... '"' ........... 1 b• 
·--· ,_htt? \ı.ı. 
• JıWlr mm e 1 15 -..._ .............. 
_.,....w•lılhlleldell· 
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(Aılıam 1 lad ..,ıada) 

8 welt yum Amerlbııaa lıltııraflıimı Ula adu ıl u • 

Dur Bakaltm Ne Olacak? 
Girtlüat ........... - • 

danı da lmlaklııw ı. H"'ft!I • 
._, Deris. firiye ıluiıaıa .ay 
.....,.... .. :ıll.ıt ..... tasa,.. 
rı.ıle nDnmııta bqlft.k. Kn· 
nıU, deniaıle, bavacle harp olu-

-pr .. 1ıili lnanamqonıs, ·
..... i lemiyorm. 
tıöderimid Q71qtmwtofts: Aea· 
.. yanllJ mı atırtltbn? DIİ76)'• • 
rm, hlııtlaıw _,_ 

yerııa: Acaba duyduklaıım dol
ru mu? 

Malıarrir arbd8flanmıw• 
biri bu lıale .-.ı10r, bil1 • 
ıHlt Meaıler elayor ..._ 
h luırp am•ınrlrııoısk ml Olan 
elayor hali pe~ ~- Dt.r ba
bhm ee elııe:ıl! Dl orlar. 
Artık olan oldu diyip tenıd ... 

... ııaüal blmadıiını .. 17Hı,_ 
IAraa 1 111111 111Jhta) 
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Hatıratı Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Genera1 Kemal Koçer Müfettişi Emek 1 i .. -
Düşman Çatalcada 
Yığınak Yapmıştı 

- Artık benim harimim de ta 
arruza hedef olursa, bizim için 
her şey hitama ermiştir. 

Derlerdi. 
Arada bir, kaçakçılar aleyhin

de müteliflerin tahriri ihtarları
nı usulen havale buyururlardı, 
okurduk. Fakat savrulan bu teh
dıtıer, yeni işler için taze bir kuv 
vet, bır teşvik mahiyetinde idi. 

İstanbul Milli Müdafaa teŞkila 
tı, sevktyat işile hiç alakadar de
ğildi. Onun vazifesi, her kuvve
te karşı İstanbulun emniyetini 
temin etmekten ibaretti. 

Ziya Paşam4'1 celadetine bir di
ğer misal: 

Hiırriyet ve İtilaf, Felahı va
tan, Nigehban, Kürt tea\·ün ve da 
ha birçok herzevekiller Ferit 
hükumetinin sükutundan çok 
muğberdirler. Bir koaUsyon düşü 
nüyorlardı! Gizli ve kirli umu
runa uygun yeni bir hükumetin 
iş rbaşına gelmesine çalışıyorlar
dı. Hürriyet ve İtilafın hemen 
her güdkü kararlarının birer fo
toğrafisini almak hususunda iç 
!-erindeki kıymetli memurlan -
mız güçlük çekmiyorlardı. 

Bir gün, Hürriyet ve İtilaf 
merkez azalarının imzasını iht'.va 
eden bir kararnamenın aslını is
tiıhbarat elemanlarımızdan yet -
miş Saffet getirdi. Usulen fotoğ
rafisı aldirıldı: Hükumeti devi
recekler, 39 kişiyi idam edecek
ler! Tabii bir cDarbei hükumet> 
yapacaklar ve muzir' şahıslan te
peliyecekler! Muzir şahısları te
peletmek doğru bir siyaset ve o 
günkü vaziyette müsait olsaydı, 

Anadolunun İstanbulda müsel
lah 60,000 kişilik fedakar kuvve
t:nden ufak •bir birlik, o ayıkla
mayı çok daıha kolay yapabilir -
di. Bu teşekkülde hiçbir f erd, si
yasi bir emel takip edemezdi. 
Teşkilatın heyeti merkeziyesin -
de daimıı yüksek vazifeler almış, 
temkinli ve ferağat sahibi, hissi
yat ve ihtirasattan azade kimse
ler \•ardı. Gizli bir kuvvetin kan 
lı icraatile bu beyinsizlere ce -
vap vermeok, sükun istiyen dare 
makamlarının arzularına da uya 
mazdı. İnzibat ve emniyette me
su. olanlar da o maıkamlardı. 
İdama mahkum edılenler ara

sında bulunanlar. İzzet ve Ziya 
Paşalar, Eyüp ve Ekrem Beyler 
(Halen general) ve M. M. den 
Mehmet ve ben! 

Bu vesika üzerine hüklımet bu 
şırzime'nin sila~orları.nı tlktı. 

Tevkif edilenler arasında hiya • 
net ve belahatin canlı bir timsa
h olan Şamlı kaymakam Fettah 

da VE!rdı. Bu vatansızlar bir müd 
det Bekıra.ğada yattılar. Nihayet, 
Fettah, bir plıin tertip eder, ya
bancılara teslim olmak suretile 
kurtulmak çarelerini arar. Mu • 
hafız, bu sefili, genç bir sübayın 
vedaatinde, nazır makamına gön 
deı r. Nezaret binusınm Mercan 
yokuşuna açılan kapısından girer 
ler. Fettah, tecrübesiz gencin e
linden kurtulur, ecnebi mümes
silin odasına dalar. 

Vaka Nazıra arzedilir. Fetta
hın derhal getirilmesi emri alınır. 

Bu sırada Milli Müdafaa teş

kıliıtı heyeti merkeziyesi azasın
dan i:>ır kaçımız makam odası it
tisa ındek. salonda idik. Gürültü 
üzerine Ferhat (emeklı general) 
la dışarıya fırladık. 

Fı>'tah. mümessilin odasında 

kimseyi bulamamış, oradaki e -
mir subayları da karar vereme -
mışlı. Gidenler .} akalanarak ge
tıriliyo!·lardı, bağıran da o idi. 
Bizi de v,örünce, yarandan zan -
nederek: 

- Bakınız yapılan adaletsiz -
li~e! Haksız yere yattığım yetiş
miyormuş gibi bir de bu muame
leye maruz kalıyorum! 

şanlar bu komedinin, bu had:se
nin eşhasından olacaklardı. Dur
madan bağırıvordu. Daıreden bir 
çokları sevirci vaziyetini almış -
lardı, yabancılar da bunların a -
rasında idi. 

Kı~la kumandanı merhum bin
başı İzzet, uzun boyu ile erler a-
rasında dikkati cefüediyordu. 1 
Gürübtünün kesilmesi için bu 
taslak siyasetçiyi uzaklaştırmak 1 
icap edertli. İ:a:zet kararını iyi ver
misti. Erler sürüyerek cümle 
-kapısına kadar _götürdüler ve de
liğine ulaştırdılar. Hissiyatta.ki 
.galeyanı gösteren bu muamele, 
Fettaha olduğu kadar ar.kad~ - ı 

Jarına da bir i!bret teşkil edebi -
lirdi. Fakat emesi ,gün hepsi de 
salıverilmişler ve bermutad so • 
kak siyasetine dalmışlardı! 

* Yüklenen vapur Adanadır. E-
mekli teymen Ahmet 1''uat vapu
ra memur C'iilmişti. İneboluya 
kadar arızasız ~itti, eşyasını tes· 
lim ederek makıbuzunu r.etirdi. 

Teslim makbuzunu bermutad, 
nazıra götürdüın., her .şeyi unut -
muşlardı, yine sevinçle: 

- Tanrı yardım<:ınız olsun. 
Diyorlardı. 

* HAZİNEDAR ÇİFTLİGİNDE 
BİR GECE 

Catalca cephesinde yığınak ya
pan düşman kuvvatlerinin is -
tanbula taarruz edece'kleri öğre
nilmişti. İstittbarat, hatta cep -
heden geri alınan birliklerle bu 
vığınağın takviye edildiğini te -
yit ediliyordu. 
İstanbulda asayiş için bırakı -

lan Mahmut Nedimin alayı ile 
itfaiye taburlarından başka kuv
vet te yoktu. İstanbula teveccüh 
eden kuvvetin şüphesiz dostane 
karşılanması da düşünülemezdi. 
Bu Türk cephesi de uhdesine dü
şen vazifeyi yapmalıydı. İstan -
bulun milli müdafaa teşkilatı 

oldukça kuvvetliydi. Kasımpaşa 
mıntakasında 3000, Eminönü 
mınt:ıkasında 5000 kişilik müsel
lah ve toplu bir kU\'\'et vardı. 54 
şubede de hamiyetli zenttan 
mürekkep mühim kuvvetler em-
re amade idi. 

(Arkası var) 

P Ot.IS 

Kanh Bir Hadise 
Unkapanında bir evde kanlı 

bir vak'a olmuş. Hadisede yara -
}ananlar bilahare ikinci bir 
vak'a ile karşıl~ışlardır~ 
Unkapanında Zeyrek cadde -

sinde kapalı fırın üzerindeki e
vin alt katında Vehbi isminde 
bir sebzeci ile Tütün gümrüğün
de hamal Şükrü ve üst katında 
da sucu Kazım oturmaktadırlar. 

Gece vakti bu eve bir misafir 
gelm~ kapıyı çalınca da Vehbi, 
Sükrü ve Kazım birilbirlerine: 

c- Kapıyı senin açman lazım
dır!• diyerek kavgaya tutuşmuş
lardır. 

Neticede sucu Kazım Vehbi i
le Şükrüyü bıçakla muhtelif yer~ 
!erinden tehlikeli surette ya
ralamıştır. 

Bu kanlı vak'a hemen polise 
haber verilmiş ve y.aralılar im -
dadı sıhhi otomobili ile Cerrah
paşa hastanesine götürülmek ü· • 
zere yola çıkarılmı !ardır. 

Fakat cankurtaran otomobili 
tam Aksarayda Horhor cadde -
sine -geld ğı vakit karşıd:ın _gelen 
ve canavar di.ıdüğunü ı~ittıgi hal
de durmıvan Receo isminde bir 
şoföri.in otomobili ile çarpışmıŞ? 
tır. 
Netıcede cankurlar.ın otomo

bili zedelenmiş ve içinde bulu • 
annlardan sıhhat memuru A -
sım Turan 4ta.burga kemi~erin -
den ve elinden yaralanmı.ştır. 

Otomobilin içinde bulunan ya
ralılar da müsademeden mütees
sir olmuşlardır. 

Bilahare yaralılar diğer bir o-

Alman yadan 
Dün de Bir Çok 
Talebe Geldi 

Avrupada Bulunan Türk
ler Vatana Dönüyorlar 

Almanyadan hareketle Yuna -
nistan ve Yugoslavyada kalan ta
lebelerimizden 100 kişilik bir 
grupta dün şehrımize gelmişler 
dir. Bir müddet Yunanistan ve 
Yu2'oslavvada kalan talebe;eri -
mize bu iki memlekette büyük 
misafirperverlik gösterilmiştir. 

Avrupada ıbulunan Mısır ve I
rak talebelerinden bir grupta yi
ne dünkü trenle şehrimize gel -
mişlerdir. 

Dünkü semplon e~presi 10 sa 
at teehhürle akşam geç vakit 
şehrimize gelebilmiştir. 

İtalya bitaraf durduğundan 
trenler açık olan cenup hattın -
dan işlemektedir. 

Dünkü trenle Mısır Kralının 
teyzesi Prenses İffetin kızı Pren 
ses Melek te şehrimize gelmiştir. 

Burada bekliyen valdesile be
raher Mısıra döneclklerdir. 

Üç senedenberi Berlin konser
vatuarında Belediye namına tah
silde bulunan ~ehir tiy:ıtrosu ar
tistlerinden Semiha da dün sa -
balı şehrimize gelmiştir. 

---OCO>----

BELEDiYE 
...__ -

Eminönü Ve Koskadaki 
istim laklar 

Belediye takdiri kıymet ko -
misyonları bugünden itibaren ça
lışmağa .başhyacak, Eminönü, 
Koska 'daki istimlak muamelele
rine devam edecektir. 

Eski KöprUnUn [ ubalcıra 
Eski Unkapanı köprüsü duba· 

lan yerlerinden çıkarılmaktadır. 
Belediye bu dubalardan istifade 
edecektir. ı.. 

T epebaşı Bahçes:n:n 
~rojesi 

Tepebaşı bahçes•nin tanzimi -
ne ait proje Fransız mimarı 
Gotye tarafından hazırlanmış, be
lediyeye verilmiştir. 

İKDAM 

Akdenizde Vapur 
Seferleri Başlıyor 

İtalyan Vapurları 
Başlıyacaklarını 

Seferlerine 
Bildirdiler 

Sehrimizdeki İtalyan acentası 
alakadarlara müracaatla İtalyan 
yük ve yolcu vapurlarının tek
rar eskisi gibi Akdeniz limanla -
rHe lımanlarımız arasında se -
ferler yapacaklarını bildirmiş • 
tjr. Diğer taraftan diğer ecnebi 
vapurlar da Ak.denizden gf!lme
ğe başlamışlardır. Bu vaziyet pi-
yasada ve iktısadi mehlfilde 
memnuniyetle karşılanmıştır. 

Şişli Belediye 
Hastanesi 

Arsa Sahipleri Belediye
ye Müracaata Başladılar 

\ Nafıa Vekaleti yapı ve yollar l 
[ 

müdürü Muammer, Şişlide bele
diye tarafından yaptırılacak has
tanenin yer ndeki tetkiklerini 
bitirmiş, Ankaraya dönmüştür. 
Muammer, intfüap edilen yeri 
hastane olmağa elverişli bulmuş-

1 tur. 
Beledij'e, keyfiyetten hasta • 

hanenin Pariste projesini hazır
lamaMa olan V nlteri haberdar 
etmiştir. Projenin bir an evvel 
İstanbula gönderilmesi Valter -
den istenmiştir. 

Hastahane mıntakasında bu · 
lunan arsaların sahipleri ş"mdi
den belediyeye müracaat etme - ı 
ğe başlamıs.lardır. Bclediye1 ar
sa fiatlarında ihtikara meydan 
vermiyecek ir. 

---00-----
EKONOMI 

Buğday Fiatleri Duştu 
Buğday fiatlar1 son günlerde 

Trakya ve Anadoludan fazla 
-buğday _g'elişi yüzünden 15 para 
düsmüştür. 

BulRaristan sahillerinde bulu
nan İtalyan vapurlarının da li -
manımıza hareket ettikleri bil
dirilmiştir. 

Denizyolları idaresi de İzmir· 
de kalan Anafarta ve Tırhan va
purlarına dün telsiz çekerek ha
reket etr_nelerin i bildirm işlır. 

Mersin yolundan geri çevrılen 
Konya vapunı da dün gece lima
nımıza gelmistir. 

Küfe lle Dinamit 
Taşıyan Adam 
Gümrük Memurları 
Tarafından Yakalandı 
Gümrük muhafaza memurları 

iki gün evevl Haliçte Tekirdağ 

iskelesi cıvarında iki adamdan 
şünhe1enerek taıkip etmi.şler ve 
bunları birkac· .küfeyi taşırken 

yakalamak istemişlerdir. Adam
ladan biri kaçmış ve Dursun is -
mindeki diğeri küfelerle yaka -
lanmıştır. Küfelerde 700 kadar 
dinamit bulunmustur. 

Bu patlayıcı maddelerle bera
·ber yakalanan Dursun bunların 

kaçan arkadaşına ait olduğunu 

sövlemiştir, Dursun bu tehlikeli 
maddelerle beraber adliyeye tes 
lim edilmiştir. H adise hakkın -
da tahkikat yapılmaMadır. 

----ıon.----

M ÜTE FER R l K 

Bu Yıl Gelecek Göçmenler 
Nazım vapuru bugün 2000 göç

m~nle Bulgaristanın Varna l ima-

Belediye, Tepebaşı bahçesinin 
bir kısmında inşa edilecek tiyat
ro binasının projsini hazırlamak- 1 
tadır. 

Ekmek fiatının da ucuzlıyaca
ğı ümit olunuyor. 

Türk - Alman Ticaret 
Anlaşması 

nından memleketimize doğru ha
reket ederektir. Vapur içinde 
bulunan yurttaşlarımızı Tuzla
ya çıkaracaktır. 

Bulgaristanda bu vıl nakledil
mek üt-ere hazırlanan 8000 göç
men daha vardır. Belediye Sarayı 

Sultanahmette Arşiv dairesile 
Yerebatan arasındaki sahada ya· 
pılma:::.1 kararlaşan belediye sa-
rayı için beş yÜ7. bin liralık is -
timlake lüzum vardu-. 

Belediye binasının inşasına bir 
bucuk milyon lira harcanaca -
_ğına göre istimlak parası ile be
ra'ber İstanbul belediye binası 
iki milyon liraya malolacaktır. 

Gazi Köprüsünün Mesnetleri 
Gazi köprüsünün iki b~ında

ki avaklara ait dört mesnet Al -
rrıanyadan vapura bindirilmis, fa 
kat siyasi vaı;:iyet dglayısile tek- · 
rar Almanyaya çıkarılını.ştır. Ma 
kinelerın Almanyadan getirile
ntemesi .köprüni.;;ı inşaatını uza
tacağından Belediye şimdiden ted 
bir almağa baş1amıştır. 

Türkiye - Almanya arasında -
ki ticaret anlaşmasının müddeti 
31 Ağustosta dolmuştu. Ticaret 
Vekaletinden alakadar dairelere 
yapılan bir tebli~de anlaşmanın 
tecdit edilmiyece.ğ'ini bildirr:ıiş· 
tir. 

Dün piyasada çıkan bir şayia· 
ya göre, Almanya ile yeniden ti
caret anl~ınası müzakerelerine 
başlanacağından bahsedilmiştir. 

,Resmi makamlar, • 'Qu haber 
hakkında malıimat sahibi d.e -
ğildir. 

--oo---'--

Sergi Sarayı . 
ı.. 

Taksim kışlalarının yerinde 
yapılacak sergi binasının avam 
projesi hazırlanmaktadır. Sergi 
binası dahilinde bir de konie -
rans salonu bulunacaktır. 

NOTLAR: 
HEYETİ UMUMİYE 
IIAREKETE GEÇtl ----
Dün sabahtan ltlbaren, Fransa· 

mn kara .deniz ve hava kuvvetle
rinin heyeti umumlydıl, Almanya. 
ya karşı harekete g'cçmlş bulunu
yor. Büyük bir taarruzun arifesin
de olduğumuz muhakkaktır. Fakat, 
bi:ı. bu satırları yazdığ-1mı:ı: daki· 
ka:va kad:ı.r. Frano;ız askeri kuv
vetlrrinin lıe~·eti umumh•esile ha
rekete g'eçmeslnin neticesi malüm 

deiildl. 
Gece geç vakit gelen telgraftan 

şiıphe51Z, hesaba katmıyoruz. 
Harp, büyük bir Avrupa harbi 

•eklini almıştır. Bakalım, netice 
ne olacak? .. 

İtimadı nefisle bekliyelim! 

BATAN GEMİDEKİ 
MASUM İNSANLAR 
Batan İngiliz gemisinin hazin 

tafsilatını buıün gazetelerde oku
yorsunuz. 1400 yolcu, Amerikaya 
rltmek üzere yola çıkmıştı. Fakat, 
ne acıdır ki, Amerikaya gldecelı: 

olan bu masum insanlar, Okyanu-

lar, çocuklar ela var. 
1914 harbinde de, yine böyle, 

büyük bir transatlantik batırıınw,
tı. ve bu transatlantik BlrJeşlk A
merika devletinin harbe girmesine 
sebep olmu~tu. 

Yeni harbin ilk büyük kurbanı, 
1400 yolcusu ile batan bu transat
lantik oluyor. 

PROPAGANDAYft ÇOK 

DİKKAT ETMEK LAZIM 
Boyle harp zamanlarında duya

cağınız, okuyacafınız havadislere 
iyi dikkat etmelisiniz. Çünkü, ha· 
berlerin çoğu, propaganda eseri o
labilir. Mesl'la, bunun en basit mi
sali: Alman ve Polonya Erkam
harbiyelcrlnln verdikleri gijnlük 
tebliğler arasındaki tezaddır. Mu
hakkak ki, Almanların iddiaları 

müballğalıdır. 

Binaenaleyh, böyle, yabancı 

membalarm verdikleri bütün ha· 
berlt>re, hakikat gözüyle bakma
malıdır. 

PAHALILIK DEGİL 

UCUZLUK LAZIM 

---<>o---

İDEN iZ 

Denizcilerin Terfi 
İmtihanları 

Kaptan, makinist ve çarkçıla -
rın bu devre terfi imtihanlarına 
dün başlanmıştır. 

50 denbx:imizin ~irdiği imti -
:han ~it hafta sürecektir. 

Yunan Vapuru Kurtarıldı · 
.Köstenceden limanımıza ge -' . 

lirken evvelki gün Boğaziçinde 
serviburnunda karaya oturan 
200 tonluk Yuanis isimli Yunan 
vapuru dün sabah kurtarılmış -
tır. 

yor? Sebep? Blıcl. Sadece ve dÜ.· 
' pec1üs ihtikar .. Eğer, bu ihtikar, 
üç dört günde böyle. bir seyir &a· 

kip ediyorsa, demek ki, bir ay son-
ı ra flatfar, kimblllr, nasıl bir şekU 
alacak?. 

Halbuki, lıakikat şudur: Türkl-

yedc yiyecek maddesi çok, hem de 

çok fazladır. Flat yüksekllfine hiç 

bir sebep yoktur. Bilhassa, gıda 

maddelerinin, yollar k.apandıfı ı. 

çin Pahalanması defU, belki de 
çok daha ucuılaması lazım.. çün

kü, yolların kapanması ile lhraca
tırnu: eksilir, istlhsalatunı.z, yal

nız, içeride istJhlik edilir. Yani, 

müşteri muayyen ve mal çoktur. 
Alikada.rtarın na.zarı dikkatlnl 

celbederlz. 

Bu mühim mevzu üzerinde, hü

kfimeıtn lcap eden büfün tedbir

leri, acilen almakta bu1unaca.iını 

jimlt ediyoruz. 

Bir iki südü bozuk adamın hal
kın sırtından zengin olmasına as
la meydan verilmemelidir. 

Ham Madde 
Sıkıntısı Çeken 

Fabrikalar 

Tirkotaj Ve Kauçuk Sa
naiyiindeGüçlük Çekiliyor 

Ticaret yollarının kaQamnası 
en büyük tesirini sanayi sahasın 
da göstermiştir. Ham maddesini 
dışardan tedarik eden fabrika -
lar, müşkül vaziyette kalmışlar
dır. Bunların başında kauçuk sa
nayii gelmektedri. Kauçuk mamu 
latı sanayii, ham kauçuğu cenubi 
Amerikadan almaktaydı, ellerin
de kiifi derecede stok bulunma -
d:eı için işlerini şimdilik yarı ya 
rıya azaltmışlardır. 

Dün sa~ah bazı kaucuk fabri • 
kalarında fabrika direktörleri, 
bir kısım amelenin ~alışmasına 
lüzum görmemiştir. Amelenin, 
faıbrika direktörüne itiraz etme
si bir fayda temin etmemiştir. 
Diğer taraftan, trikotai sanayii 

de ham madde müşküiahna ma
ruz kalmıc;tır. Trikotaj fabrika -
!arımız, ekseri:ı.·etle Almanya, İ
talya Amerikadan iplik almak -
tavdı. Ticaret yolları kapandığı 
icin, ellerindeki stokları biten tri
kota i fabrikaları da bir kısım a
melesine yol vermek mcoburive
tinde kalmıştır. 

ADLiYE 

Karısmm Evine Taarruz 
Et mis 

t 

Büyukadada oturan ALber is -
minde bir adamın kendi~inden ay 
rı yaşıyan karısı Edit'in evine ge
ce vakti taarruz etmek suçile adli 
yeye verildiğim vazmıştık. 

Bu hadisenin muhakemesine 
dün asliye 1 ind cezada bakılmış 
tır. Muhakeme karar için ayın 
15 inci ~ününe ta lik olunmu~tur. 

21 Sahilli lir Oava 
' 

Hüsnti, Celal, F'azlı, Cemal is
minde 4 arkada~ dün gece Dimit 
ri isminde ibir çocyğu 3üleyrna -
niye civarındaki metrük lbir mah 
zene götürüp bıçak ve tabanca ile 
ölümle tehdit ederek 30 lirasını 
almak suçile yakalanmışlardır. 
Suçlular dün altjam üçüncü sulh 
cezada muhakeme olunmuşlar -
dır. Bu iş icin muhakemeye tam 
24 kio:ilik ıbir .şahit listesi veril • 
miştir. Dünkü celsede de bunlar 
dan 21 şahit minlenıniştir. 

Neticede mu·hakeme diğr şahit 
lerin celbi için •başka bir ~ne bı 
rakılmıştır. 

Sebepsiz Yere Dövmüşler 
Edirnekapıda Acıçeşme kara • 

kolu 3 üncü komiseri Salim Ah • 
met bir vatandaşı se-bepsız yere 
kulağını sağır edinciye kadar 
dövmek ve ayni gün de Hakkı is 
minde diğer bir vatandaşı da ka 
rakola celbedip bayıltacak dere -
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ı~~1?~] 
Alman Erkinıharbi
yesinin iki Cephesi 

Harp, Almanya • Lehistan hu
dutlarında ve Lehistanda devam 
ederken, Fransa - Almanya hu· 
dutlannda dahi tayyare, top, 
tank gibi silahlarla mukabil hü· 
ctııınlar.:ı başlandı mı? Gdecek 
haberler, bu hususlarda malu • 
mat verecektir. 

Bununla beraber, İtalya gaze
telerinden bazılarının verdiği ha 
berlere, faşizmin meşhur nazari
yecisi Sinyör Gaydıı'nm yazda· 
rma göre, Musolini, muharip ta• 
rallan uzl~tırmak faalivetindeo 
vazgeçmemi' tir. Harbe, istemi
yerek girdiklerini beyanatların· 
da sövliyen İngiltere ve Fransa 
Başvekillerinin, Lehistan tonrak
larında- Almanya ordusunun iş
gal eylediği kısunlar boşaltılma
dıkça herhangi bir uzlasma mü
zakeresine, harbi terekederek gi· 
rişilemiyeceğini ka~·detmek la
zımdır. 

1914 te başlayan Bi.ivük Harp· 
te görülmüştür ki, muvaffakıyet, 
harbi kazanmak hususunda en 
büyük amillerden biri .i de, la· 
raftar ve müttefik devletler ka -
zanmaktır. Umumi Harpte tak
dir olunacak muvaffakıyetle har 
bi idare eden Alman Erkanıhar
biyesi., siyasette yanlış hareket et 
m~ ve İngiltere ve Fransa lehi
ne harbe müdahalesi hususunda 
Birleşik Amerikayı tahrik eyle
mişti. İngilt~re ve Fransanın Al· 
manyaya harp ilan eyledikleri 
saatin yelkovanında bir günlük 
devir bitmeden, Almanya tahtel
bahirlerinden birisinin, içinde 
292 Amerikalı seyyah olan 1500 
,kadar yolcunun bulunduğu bir 
\'apuru batırdığı anln~ılmıştır. 
Yalnız bu hareket, önümüzdeki 

haftalarda tekerriiı: etmesi ihti
malinin fazla olduğunu zikret -
ınesek bile, Birleşik Amerikada 
bitaraflığa meyletmiş umumi 
efkarı, Almanya aleyhine harbe 
iştirake taraftar kılınnkta amil 
teşkil eder. 
Faşht İtalya hükumetinin iliin 

eylediği bitaraflıkta sebat ede -
ceğine dair delail az değil, fazla
cadır. Sov~et.lerle ademi tecavüz 
muahcd~si imzalamadan evvel, 
Almanyaya sıkı dost, bir nevi 
müttefik olan Japonya hükume· 
ti, bitaraflığını ilin etmektedir. 

İngiltere ve Fraosa'nın üstün 
ve kuvvetli deniz harp gemileri 
karşısında, dünyanın diğer ı kıta
larile müvnsalesi kesilecek Al -
maliya'nın, şefi ve hük\ımet rei-
si Her Hitler'in, mukavemet ve 
zafer planının neticesi malum de
ğildir. Yarının doğuracağı hadi
seler bugünden kat'i olarak tes
bit edilenıez-;e de, Almanya or· 
dularını.n, yalnız kendi kuvvet -
lerine dayanarak '\ıe giivenerek, 
şark ve garp cephelerinde mali, 
askeri bahri, iktısadi membala -
rı çok' fazla, kuvvetli hasımlarla 
yalnızca mücadele mecburiye • 
tinde bulunduğu kaydedilebilir. 

Hitler ve Nazi Alman~·a hüku-
meti, Alınan milletini scvkeyle -
diği bu harp f adasından ne tnl'Z· 
da kurtulacak? Bu ciheti bize za· 
man gösterecektir. 

HAMİT NURİ IRMAK 

c_ede tokat~a~a~ cürümleri!& ad • L 1 M AN 
liyeve v~r;lmıştır. 

Asliye ikinci ceza mahkemesin Umanlar Müdürü An. 
de dün bu işe bakıluıış ve dava • • 
Hakkının evrakı olup olmadığı- karaya Gıttl 
nın resme'n sorulması için b~ka 
bir güne ıb~rakılmıştır. 

oo---

TiCARET 

Takas MUdUrU Ankarayı 
Gitti 

Takas limited şirketi müdürü 
Salih Vekaletle temaslar yap -
mı* üzere Ankaraya gitmiştir. 

---oo----

GÜMRÜK 

Mahmud Nedim Ankarayı 
Döndü 

Sehrin1'zde bulunan ~ümrük -
ler umum müdürü Mahmut Ne
dim Ankaraya dönmüc;tür. 

-oo--

iki Çocuk Yaralandı 
Sala.hattin isminde 14 yaşın -

da bir çocuk Enünönünde tram
vaydan atlamak isterken düşüp 
yaralanmıştır. 

Hidayet isminde bir çocuk 
ta Kuzguncukta bir faytonun ar· 
kasına takılmıssa da sarsıntı i
le düşüp yaralanmıştır. 

---Ov?ı----

Motosiklet Çarpll 
Beyoğlunda oturan İsak ismin

de bir 2enç. bisi.kler çaı·pmasile 
telif verlerinden yaralan -

' Devlet limanlar işletmesi u • 
mum müdürü Ankaraya gıtmiş
tir. Umum müdür İn,ı!iliz kre -
disinden istifadesi ıkararlaşan li
manlar işletmesinin bu iş hak· 
kında alakadarlara bildirilen 
listede iısmi olmadığı hakkmda 
temaslar yapacaktır. 

1----------:------------~-

ı···· .. ·········· .. ······ı ı [ ................ ı ı 
ı SORUYORUZ! ı ı 
ı · .................. :: 
i Bir Okuyucumuzun i 
ı Şikayeti f 
ıı Bakırköyde Saktzağacmda ı 

okuyucumuz H. M. yazıyor: ı 
ı Gec:en gün komşumuzun ba 
ı şına garip bir hal geldi. Yara- ı 
ı maz iki çocuk ölmüş bir piliç ı 
ı bulmuşlar. Yahut çalıp öl · ı 
ı dürmüşler. Yakayı ele vere- ı 

ı cekleri zaman bu pilici koın • ı 
şunun evine atmışlar. Fakat ı 

ı kadın da gebe imiş. Korkmuş 
ı müthiş kan gelmiye başlamış. ı 
ı Hemen polise şikayete gitmiş. ı t Fakat belediye doktoru kadı- ı 

ı na . istirahat et. diyip gö~_de~- ı 
miş. Halbuki kadın muthış ı 

ı hastadır. Acaba doktor bunu ı 
ı evine gönderip <.is!i~ahat et) : 
ı diyeceğine tedavı ıçın haı-ta
ı haneye gönderemez miydi? ı 

ı Soruyoruz ! J 
ı ı --



Polonyada Çekoslovak 
• 

Lejyonu ihdas Edildi 
Eski Çek Generali Prachals 
Bu Teşekkülün Kumandanı Oldu lrlanda Bitaraf 

Kalıyor Varşova, 4 (A.A.) - Polonya 
Ya iltica etmiş olan Çek generali 
Prachala, bir Çek elçiliği ihdası
na teşebbüs etmiştir. 
:ı.. .V~ova, 4 (A.A.) -Pat ajansı 
<>ildınyor: 

Çek ve Slovak lejyonları ibda.
sına dair Reisicümhur tarafın -
~an ~a~ edilen ]pırarname, aşa 
gıdaki hukümleri ihtiva etınelo
tedir; 

1 - Polonya Cümhuriyetinin 
~ruz kaldığı tecavüz ve Alman 
ışgalli altında bulunan Çek ve 
Slovak milletlerinin ıbüyük faci
ası karşısında bu milletlere si 
lAlıla harekete geçerek kendile
~ını kurtarmak imkanını vermek 
uzere Polonya topraklarında Çek 
'Ve Slovak lejyonları ihdas 
karar verilmiştir. ına 

2 - Bu leı'yo ı h • . il k ak n ar, ususı mıl-
ar terlerini muhafaza et 

mek şartile, Polonya ordusuna v~ 
bu ordunun başkuınandanlıJ!ına 
bai!lı bulunacaklardır. 

3 - Çek ve Slovak lejyonları
na Polonya vatandaşları ile Po -
lony a tebaasından olmayıp da aa 
ıen Çek ve Slovak olanlar, gönül 
lü yazılabileceklerdir. 

Bu l:jyonlarda hizmet etmek 
keyfiyetı mezk(lr gönüllülerin va 
tandaşlıı'!ı noktasından hiQbir hu 
kuki netice tevlit etmiyecektir. 

4 - Askeri işler l)ezareti, bu 
kararnamenin ahkamını tatbike 
memurdur. 

BASKUMANDANIN TEBLİÖİ 
Varşova, 4 (A.A.) - Polonya 

Ordusu başkumandanı, Çek'ler -
1~. Slovak'lara aşağıdaki tebliği 
golldermiştir: 

d"•Slav milletlerinin asırdide 
uşınanı, haklarımıza, hürriyeti 

mize ve istıkliilimize karşı bar
barcasına taarruza geçmiştir. Bü 
tün itiliiflar ve muslihane teah
hüdler ihlal edilmiş, ayak altına 
alınmıştır. 

Düşman, milletlerinin ırade ve 
arzularına muhalif olarak bir 
takım tezvirat ile Çekistanı ve 
Slovakyayı işgal etmiş ve elinde 
silahı bizim ve sizin hürriyetiniz 
için son nefesine kadar harp et
miş olan Polonya milletine kar. 
şı gaddarane bir hanbe girişm~ 
tir. 

Cümhuriyet parlamentosunun 
kararnamesi, Çek ve Slovak lej
yonlarını teşkil ediyor. Bu ka
rarname. istiklil hanbindeki rn~ 
terek askerce gayretimizin diğer 
bir vesikası olacaktır. Bu vesika, 
istikbalde yekdiğerinin kardeşi 
olan milletl<trimiz arasındaki ih
yakarane teşriki mesainin esası
nı teşkil edecektir. 

Cek askeri, Slovak askeri, ibi.r 
dakika bile tereddüt etmene ma 
hal yoktur. Sen ya Cermanizmin 
esiri olarak k..U.Caksın, yahut, 
hatta hayatın pahasına da olsa 
halihazırdaki milletinin boynu -
na takılmış olan menlur boyundu 
ruğa tahammül edeceksin. 

Cek ve Slovak lejyonları, mu
harebe meydanlarında tecrübe 
görmüş bir asker olan .general 
Prachala'nın kumandası ,altında 
ve Polonya topraklarında teşkili 
tını vücude getirmiştir. 

Askeri bazı müla.hazalara bi -
naen ,bu lejyonlar, şimdiki halde 
tek bir teşekkül halinde kala -
caklar ve hürriyetimizin zaferi 
için Polonya kıtaatı ile nihai za
fere kadu harp edeceklerdir .• 

Beneş, Çemberlayn' e 
Bir Telgraf Gönderdi 
Çek ve Slovaklar Almanya 

Mücadeleye Başlıyorlar 
ile 

Londra, 4 (A.A.) - Eski Çekos 
lovak Reisicümhuru B. Beneş, 
Cemberlayn'a aşağıdaki telgraf
nameyi göndermistir; 

Nazi Almanya tarafından Po -
lonya·y~ Büyük Britanya'ya ve 
Fransa'ya zorla kabul ettirilm~ 
~.la~ harbe iştirake İngiliz mLlle
ının mecbur kalmış olduğu şu 
dakıkada ekselansınıza derin ve 
it::'~~ı:;ı~. seı:npati hisleri ile ıbir
tiyyen t lerın .. ve Slovakların ka 

A ereddude kapılmaksızın 
vrupanın hü . . .. 

bu müc-~ l rrıyetı ı<;ın yapılan 
· ""'e ede mill ti · ili' ·hak arzusund e nıze ı -

d a bulunduğunu ar-
ze erım. 
sunda bulunduğunu arzed . 

M 1 k t . . erım. em e e ımız, Nazizm. .. 
11• h k ti . ın mu -se a uv\·e erı tarafından isti-

la ve işgal edilmiştir. ve bütün 
millet bu gayri insani harbin ve 
tazyikin iztırabını çekmektedir. 
Maamafih, manevi ve maddi kuv 
vetleri masun kalmıştır. Biz Çe
koslovak vatandaşları, kendimi
zi Almanların asker! kuvvetleri
ne mukavemet edecek kabiliyet
te görüyoruz, ve nihai zafece ve a
na vatanımızın halasına kadar 
milletimizle birlikte yürüyece -
ğiz. 

--O•<>OO,.__ __ 

Bone Behiç Erkini 
Kabul Etti 

Paris, 4 (A.A.) - B. Bonnet ile 
B. Albert Sarraut, ıbu sabah Tür 
kiye sefirini kabul etmişlerdir, 
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Karii Bir Kış Sabahı 
•::=:=ı Selami İzzet - Mefharet Ersin ı---

Pakize Pcymanın bir türhi ma
na ver ' rncdi i1i azametinin sebe
bın ı ş:-,.d i anlıyordu. Tanıdığ ı i
çın ve a llık tan ım ak istemediği 
icın Ö} le soğuk davranmıştı . 

Ya dav t? ... Ercnköyıinc giaip 
orJara m >afır olması yakışık al
mazdı. Kad ını Uzmekte, y ürek 
çarp~ t sına uğratmakt a mana 
yoktu . Kl'~ki giderlerken özür 
dilese. ,;elemiyeceğini haber ,·er
seydi; amma ne.ı se, bunu mek -
tupla da • apabilirdi. 

Pak 'z<' t krar denizi scrretmi
:ve. başladı. Hisleri yava~ yavaş 
I>lıkame• d eiıi~tiriyordu . Bu hır
sızlık had esinin ii_stünden on beş 
s~.nc. geçın. ti. O zaman Peyman 
kuçuk bir çocuktu. Pakize de bu 

~j~i b~ sır~ıldortaya koyacak de
. er a e Galip karısının 

ç~ukken hırsızlık eıt· · · . b'l 
mıvordu G . ıgını ı -

. " . ene de b.lmıy.,,,ekti. 
~erke_sın, unuttuğu eski biı· ha
aıse y~zunden, da, et edildiği bir 
~·~re gıtmemek hiç te doğru de
gıldı. Neyse, daha dü. ünecek za
man vardı. 

Fakat Pakize, hiç te dli.<ünmi _ 
yeceğinı ve günü gel ;nce, atlıya 
atlıya Galiplere g'.deceğini pek 
iyi his>ediyordu. Ruhunun de -
rinliklerinde yeni uyanmağa baş 
!ayan o meçhul fakat azimkar 
duygu ona : Gallplere gideceksin! 
Diyordu. 

Otelden çıkıp biraz yürüyün -
ce Galip köşedeki arabaya işaret 

Başvekil Valera Be
yanatta Bulundu 
Dublin, 4 (A.A.) - De Valera, 

radyoda lbeyanatta bulunarak de 
miştir ki; 

•Siyasetimizin hedefi, harbin 
dmnda kalmaktır. Tarihimiz, ge 
çen harpteki tecrübelerimiz ve 
memleketimizin bir kısmının haJı: 
sız yere bizden ayrı durması key 
fiyeti, bizim için başka türlü bir 
karar vermek ve başka bir seya
set takip etmek imkanını mev
cut olmadığını gösteriyor. 

Milletimiz ta]tip etti~miz siya
'Seti ittifakla tasvip etmektedir. 
Irlanda !lıükı1meti namına bütün 
milletlerin erkek ve kadınlarına, 
geçirdikleri bu imtihan ve iztı -
rap devreı;inden dolayı derin sem 
patimi ifade etmek isterim .• 

Dublin, 4 (A.A.) - Irlanda hü 
kı1meti. bütün Irlanda vapurları 
nın üç renkli Jrlanda bayrağı ta 
şımalarına karar vermiştir. 

Irlanda'ya girenler ve çıkanla
rın pasaport almaları lazım gel -
mektedir. Mıl'haberat, sansüre ta 
b!dir. 

Gandı Polonyaya 
Mesaj Göndertfi 

Varşova_, 4 (A.A.) -Mahatma 
Gandhi, Polonya'ya gönderm~ 
olduPıı lbir mesajda şöyle demek 
tedir; 

cPolonya'da beşeriyet için da
ha iyi bir istikıbalin esası olarak 

, aşka ve hürriyete iman edenle
rin ve hayatlarını feda edecek 
derecede ileri giderek bu ideale 
hizmette bulunanların kMfe..i -
ne en samimi temennilerimi bil
dirir ve kendilerini takdis ede 
rim.• 

ispanyanın Vaziyeti 
BuDgos. 4 (A.A.) - Ha,·a.s A -

jansından: 
General Franco, AvruQa'da zu 

hur eden niza karı;ısında dün öğ
leye kadar sarih bir vaziyet al
mış değil idi, iyi malumat almak
ta olan mahafilde generalin bu 
baota bir karar vermek için va
ziyetin inkisafına intizar edeceği 
söylenmektedir. 

Halihazırda İspanyol gazete -
!erinin neşriyatı pek afakidir. Ga 
zeteler, sulh lehindeki mesaisin 
den dolavı Musolini'yi tekrim et
mektedirler. 

---oo>---

Kıbrıslılar f zmir 
Fuarında 

Antakya, 4 (A.A.) - İzmir fua 
rını gezmek üzere Tırhan vapu
ru ile limanımızdan g~cn elliyi 
mütecaviz Kıbrıslı Türk vapurun 
buradaki tavakkufundan bilisti
fade karaya çıkarak Antalya Par 
ti ve Halkevini gezmişleı'<iir. 

etti. Peyman; 
- Gideceğimiz yer ıki adımlık 

yer dedi. Yaya yürüyelim. 
Fakat Galip işitmemezlikten 

geldi, arabava bindiler. Arabacı
ya: 

-Dile dedi. 
Peyman somurtmuştu: 
- Çok müsrifsin Galip. 
Galip arabaya iyice y;ıslandı; 
- Ben ya gezersem iyi geze-

rim, yahut ta evime otururuLll 
diye mukabele etti. Bugüne ka
dar beraber çıktığım 'bir kadını 
ne yürüttüm, ne de tramvaya bin 
dirdim. Bu derece muktesit de
ğilim. Herhalde tasarrufa karım
dan da başlıyamam. 

Peyman başını salladı: 
- E\·et, bir yerden iktisada 

başlamak mecburiyetindeyiz. Bi
liyorsw1 ki otelin hesabıııi görüp 
e\·e dönecek kadar paramız ya 
var ya yok. 

Galiı.> bir sigara lellendirdi, bir 
iki nefes çekti ''e zoraki bir la
kaydi ile 

- Sen merak etme dedi. 
Sonra yan gözle kansına bak

tı: 

ı~edı 
Tekaüt Aylıklarını 

Alırken ... 
Dünkü sıcak ınalum .. Hani, a

şağı yukarı temmuz sıcaklarının 
en hatırı sayılanlarından birini 
de, biraz rnevsi1115iz olarak, dün 
geçirdik. Dünkü bu mevsimsiz 
ve tadından yenmez &ıcaklarda 
tam iki saatim nerede geçti bili
yor musunuz? 
Emirı3nüşüo en kuytu, en hava 

sız yerindeki Emlak ve Eytam 
Bankasının bodrum Qhnda .. 
Aman yarabbim, orası dün ne 
yanıyordu, ne yanıyordu. Diye· 
bilirim ki, dün orada birkaç saa
tini geçirmek zorluğunda kalmış 
olan bir alay kadın ve erkekte 
arlık ne kökleşmiş soğukkanlılı
ğı, ve kıdemli bronşit. hatta ne 
de sıtma kalmıştır. Asıl ve ger -
çek terlemek diye hıma derler. 
işte! Lak.in o hararet, ter, sıkıntı 
berzahından kurtulanlann dışa
rıda hafif bir rüzg:ira karşı ma
ruz kaldıkları vaziyeti de dllşü -
nün artık ... 

Acaba, bu neden böyle oldu, 
dün oradaki o dehşetli kalabalık 
ne idi? Ne olaca~ mütekaitler, 
dullar, yetimler banJı:adan maaş 
alıyorlardı. Kar aydır, bankanın 
yanındaki depomsu yerde böyle 
kalabalıksız, eziyetsiz, sıkıntısız 
ve ferah ferah aylıklarını alını
ya alışanların bu sefer böyle bir 
hale uğrauıaları. gayet muntazam 
olan eski para dağıtma isinin de· 
ğiştirilerek onun yerine J;ıu kar
makarışık v_e çapraşık mulün 
konmasındandır. Ulll!lnz ki, ban
ka, ırelttek aylıkta yine o eski 
muntazam usule döner. 

OSMAN CEMAL KAYGILI 

Harp Mesuliyeti 
Hitlerin 

Bile, 4 (A.A.) - Nallonal Zeilwı6 
7&Z17or: 

Alman haih barekeU, cihan ef.lr.i
rı umumlyeslnde öyle blr jitifak tev
lit etmiştir kl, bunun netlct:,l, carp 
devletlerinin ve onların müttefiki o • 
lacak dlter memleketlerin renlıj mık
:rasla askeri falki:ret elde elmelerl o
lacakhr. 

İnrUtere ile Fransa, çok buyük fe
dakirl•klarda bulunmuşlardır. A vus
turya ile Çekoslovakya, boş :rere !e
da edllmlıjllr. Alman billtUınell, Polon 
yaya karşı yapacatı tecavüzü çok ev
velden baıırlamış ldL 

Harp mes'uliyeil, HlUere ve \ "on 
Rlbbentrop'a racidir. Alınan mllletl, 
bııPn en muılim endlıjelerlnln la -
bakkuk ettlfhtıe şahU olacaktır. 

o---

Amerikanın Vaziyeti 
Santa Barbara -KalUomia- ( (A. 

A.) - Eski iyin azasından ~·e eski 
Maliye Nazın VUllam Macadoo, Av
rupa thtUifının uzaması takdlrlnde 
Amerlkanın .harbe sürü.kleneceflnl 1 

beyan etmiştir. Mumaileyh, lliveteD 
demlıjtlr lıl: 

cNlıam.ı ve esash haklarınuaı mu
hafaza etmek irin kuvvet istimal et
mek mi, yoksa harp dola1ıslle dents
lerdekl cihan tlcaretimi'lin felce uf· 
ramasına ,röz yummak mı lisım e-ele
coilnl tayin etmek mecburlyellnde 
kalac&faz. Flkrlmce. Amerika, ne 
denizlerden çekUeblllr, ne de dün • 
yada münferlcl ve münzevi blr va'll
yelte kalabilir.• 

---000---

An tr o polo ji ve Preis
torik Arkeoloji 

Kongresi Tehir Edildi 
İstanbul, 4 (A.A.) - 18 Eylıll 

1939 da İstanbulda toplanacak o
lan 18 inci beynelmilel antrepo
loji ve preistorik arkeoloji kon -
gresinin görükn lüzum üzerine 
tehir edildiği kongre genel sek -
reterliğinden lbildiriltnektedir. 

- Doğrusunu istersen, benim 
eski dosttan daha birkaç lira 
ödünç almazsam şuradan :ıuraya 
kımıldaıwımayız diye .ilave etti; 

Peyman ŞB.ialadı: 
- Ne oldu paralar? 
- Dün gece klüpte bezig oy· 

nadım, ka)rlbettim, ılstelik tıe bi
raz borçlandım. 

-Çok mu? 
- Hayı.r az bir şey ... 
Sesinde, ancak erkek arasında 

halledilmesi lazım gelen bu gibc 
işlere kadınların nıüdahalesini is 
temiyen bir ahenk vardı. Peyman 
bunu sezdi, kendini birdenbire 
çok -yalnız, kimsesiz hissetti ve 
sustu. 

Günün Mevzuları: 

ltalya Bitaraf Kal
mayı Tercih Etti 
Musolini Bir Çok Defa Harp 
Etmemenin Faydasını Gördü 

Umumi tarihin kaydetlediği 
Kurunuula ve Kuronuvüsta de -
virlerinde harp, kabile reisinin, 
hükümdarın veya derebeyinin 
bir emrile yapılabilirdi. O zama
mn insanları ve milletleri gibi, 
harp silahları da iptidai idi: Ok, 
kalkan. kılıç, mızrak vesaire ... 

20 inci asrın tekemmül devre
sine getirdiği nakil vasıtaları, 
karada ve denizde bu.ııünkü gibi 
olmadığından, ordulardaki har
bin tahribatı, nihayet ve mahdut 
bir mesafeye kadar alınan, zap
tedilen ve ilerlenen şehirlerde, 
kasabalarda ve köylerde olur -
du. 

Yine o devirlerde, geçen 19 un
cu asrın diplomasi usulleri, u -
zak memleketlerdeki milletlerın 
ittifak turetile muharip taraf -
!ardan !birisine yardımı görüle -
mezdi. Çünkü buna maddeten 
imkan yoktu. 

Nazi Almanya şefi Her Hit -
ler,in Lehistana açtığı harp, İn
giltere ve Fransa hükumetleri -
nin müdahalelerine sebebıyet 
vermekten çekınmemesi ve sakın 
maması, husule gelebilecek baş
kaca ihtilatları hesaplamaması, 
Kurunuulii veya Kurunuviısta -
daki hükumet reislerinin, dere -
beylerinin kararlarına. ve haıe -
kellerine bir nazire teskil edecek 
mahiyettedir. 

Musolini'nin damadı olan Ha
riciye Nazırı Kont Ciyano'nun 
g,ilzetesı •Telgrafo , Hitleri'in 
nazi Almanya ordusuna Lehista
na tecavüz en1rini vermesinden 
evelki ve sonraki gün ve saatler
de bih-asıta ve telfonla Roma -
Brlin arasında yapılan mükaıe -
melerden bahseden haberler ve
riyordu. 

Hesaplı ve dürendişane hare -
ketlerile, İtalya'nın, dığer büyük 
devletlerle muhasama haline gir
mesinin defalarca önüne geçen 
Sinyor Musolini, daha olgun , di
rayt ve kiyaset, basireti. esas t
tihaz eylediğini Habeşistanla 
yaptığı istila harbinde göstennia 
ve isbat eylemişti. 

İtalya gazetelerinin yaptıkları 
neşriyata bakılırsa. Musolini, 
Her Hi tler'e teenni, basiret, iti
dal tavsiye cylemis, harbe gir
me~ten sakınmasını söylem!Ştir. 
. Öyle anlaşılııror kı, Hitler'in / 
Italyanın bitaraflı)l;ına dair 
Rayhştağ'ta yaptığı beyanat, har
be girmek hususunda Musulini -
den aldığı menfi cevaplardan 
.husule gelmi infialin bir netice
sidir. 

* · 1856 senelerinde lnııiltere ve 
Fransa ile birlikte Kırım muha
rebesine iştirak eden o zamanki 
küçük ve birleşmemiş İtalya 
krallığı, bilahare ve 20 inci asır
da daima basiretkarane hareket
lerde bulunmuş, diplomasi iı;le -
rinde teenni ve ihtiyatla hare -
ket eylemiştir. 

Fırsatlardan zamanında isti -
fadeyi bilen İtalya diplomasisi, 
en taŞkın hareketleri, son 10 - 12 
sene içinde, bilhassa geçen yıl -
!arda yapmış, peşinde yürüyerek 
daima istifade eylediği İngiltere 
siyasetinden ayrılmakla kalma -
mış, bu siyasete karşı menfi ve 
husumetkfırane bir cephe dahi 
almış ve kurmuştu. 

1914 te umumi harbin ilanın -
dan evvel Almanya - Avustrya 

rısına döndü: 
- Bu gece yi eğlendik deltil 
'? mı. 

Pey manın hiç neşeı;i yoktu. Kı 
saca: 

- Evet, dedi. 
- Nen var Peyman!. Yoksa 

canını sıkacak bir şey mi oldu? 
Peyman gözlerini kocasının 

gözlerine diktlı; 
- Pakize ile çok dansettin! 
- Kıskandın mı? 
- Kıskandım tabu. 
Galip, karısının cıınısız gibi 

duran elini eline aldı, her zaman 
ki gibi parmaklarını ayn ayn 
okşadı, sonra küçük parmağını 
öptü: 

ve Macaristan imparatorluğu ile 
İtalyadan mürekkep ittifakı mü
sellese dahil bulunan İtalya, 
Fransa, İn,ııil ıere ve Rusyadan 
ibaret itilafı miısellese iltihak ey
lemiş, eski müttefiki Almanya, 
Avusturya aleyhine harbe gir -
miş, mağlup olan sabık müttefik
lerine Versay'da imzalatılan, 
dikte edilen sulh muahedesini 
hazırlıyan galip devletler ara -
sında bulunmuştu. 

1919 dan sonrakı senelerde, u
mumi harbin galipleri arasında 
'bulunmakla bera:ber, dört sene -
lik muharebenin, yenen ve yeni
len milletlere saçtığı yoksulluk, 
ıztırap, sefalet neticesi çıkan ik-
1ısadi buhran, İtalyada dahi ak
sülıl.meller husule getirmiş, sos
yalizm ve komünizm, İtalya da
h linde, devam eden meşruti i -
darey~ teşkilatı, kapitalizm esa
sını ve sis·emini sarsmış, tehdit 
eylemişti. 

Bu senelerde ve sıralarda Ro -
ma üzerine yürüven Sinyor Mu -
solini, İtalyada faşizm'ı kurmuş, 
fas:st idareyi hiıkirn bir mevkie 
getirmiş: i. 

* Habeşistanı istila harbıne İn -
gilterenin muhalefeti, Fransanın 
itirazı, Musolini'nın. faşist İta! -
vasını, nazı Almanya ile ittifaka 
sevketmiş, muahedelerin tadili -
ni ve ilgasını istiyen (Revisio -
niste• hükumetlerle birleşme -
s ·ne sebep olmuş•u. 

* Bitaraf kalacak İtalya, 1914 
harbinin sonunda old$ gibi, 
bu harbin sonunda dahi çok şey 
kazanamasa bile, elindekileri 
muhafaza eyler. Basiret, düren
dişane hareket, İtalya diploma
s .sine, yeni harpte bitaraf kal
mağı emrev !emekte, zaruri kıl -
maktadır. 

HA"\1İT URİ IRMAK 

Dün İki Kaza 
Oldu 

Dün şehrimizde iki vesaiti nak 
!iye carpı.şması olmuştur: 

1 - Saat 15 de İstikliil cadde
sinden ueçmekte olan bir tram
vay ile Taksimdeki şoför mekte 
binin ıecri.ibe otomobillerinden 
bb!'i müsademe etmişlerdir. 

Neticede tramvayın ön kısmı 
zedelenmiştir. 

2 - İkinci çarpışma gece sa
at 21 de Şişhane yokuşunda vu
kua gelmiştir; 

Şoför Yusufun idaresindeki 
3tsO numaralı Fatih - Sisli otobü 
sü $i6ha-ne virajını dönerken bir 
taksi otomobiline çarparak onu 
kısmen hasara uğratmıştır. 

Bu kazadan sonra Ş_Q.för Yu -
suf otobüsü hızla sürerek firar 
etmek istemişse de. arkasından bir 
otomobile atlayan nokta polis 
memuru kendisini takip etmiş ve 
Galatada yakalamıştır. 

Fransa-ltalyaHududu 
Nis, 4 (A.A.) - Birkaç günden 

!beri Fransa'ya gitmek istiyen İ
talyanlar için hudut, kapalı idi. 
Bu memnuiyet, kaldırılmış ve 
dündenberi münakalat normal 
şeklini almıştır. 

olsaydı neler, neler yapmazdık; 
sana neler, neler almazdım. 

Peyman kocasına sokuldu. ko
lunun altına büzüldü: 

- Yeryüzünde benim senden 
başka hiçbir oeye ıhtıyacım yok 
dedi. Sahip olmak lstediAim her 
şeyi sen .bana veriyorsun. 

Ve Galibin kolunu usulca &ı
karak, titrek 'bir sesle, hazin ha
zin sordu: 

- Ne diye sanki o kadını da -
vet ettin? 

Galip ibiraz du.şlindü: 
- Bilmem dedi, ettim !.}le .•• 

Sence bir mahzur var mı? 

• - Eğer Pakize hanımefendiyi 
senin bu k\iı:_ük parmağına de • 
jtişeceğlmi sanırsan kıskanmak
ta haJclısın! Dedi. 

- Yok. yok amma o hanıme
fendiyi ağırlamak çok güç ola • 
cak. 

- Neden? 
- Pakize hanımefend• mukel-

Ief bir hayat sürml.Ye alı mış ..• 
Galip omuz silkti: 

ihtikar Yapılamaz ı 
Dün eve ait bazı gıda maddela 

rini. almak üzere her zaman alıı 
verış ettiğim büyük bir bakkali
ye dükkanına girdim. 

Fiatlar maktu olduğu için şun
dan ,·er, bundan ver derken gö
züme ili en rakamlar kar~ısmda 
ürlr,tüm. ÇünJı:ü her zaman aldı
ğun bu maddelerin fiatları yük 
selmiş ti. 

Bakkala .ardum: 
- Bunlar neden pahalılaştı'?' 
- Malum ya efendim harp, yol 

lar kapalı .• 
- Harp mi? .. 
- Evet .. Dedi ve sonra kır&aç 

larını parmaklarile tara~arak 
güldü. , 

Bakkalın ne demek istediğini 
anlamış tun. 

- Galiba cihan harbini hatır
ladın .. 

- Evet .. Dedi. 
Fakat alt tarafını getiremedi. 

Oradan. çıktını. Bir başka dükklıa 
da aynı şey. Hepsi de memleket 
malı. 

~iraz maltlmatlı gördüğüm bir 
tacıre:. 

- Bunlar yerli mahsulü .. Av
rupadan gelse idi.. Haydi yollar 
kapandı. Fakat soğan da, kuru 
fasulye nihayet patates le Avru
padan gelmiyor ya! İyi düşünür 
~e.n bu '!'allar harice gitmediği 
ıçın hatta ucuz olması !azını. 
Artık Türk.iye üıııChuriyetin -

deyiz .. 3S ııün!ü.k Erzincan }·olu
na şimendiferle 3 giinde gidilen 
İnönü devrindeyiz. Akdııi,zi Ka
radenize, ~arkı, garbe çoktan baj 
ladık. Her tarafta fabrika baca
lrı yükseliyor. Her \'ilrinde Türk 
malı yıizümllze gülü, or. 

Bunlar hep ÇünılıurİJet devri
nin vatandaşlara verdijıi bıiyük 
hakların meydana geldi. :\lemle -
kette kıtlık seneleri değil. bolluk 
seneleri beklenebılir .. Eski zihni
yetin tek tük arta kalan tipleri \'8r 
sa, bunlar, yeni hakikatleri eör
mek için gözlerini dilrt at;nlalı -
dırlar. 

ZEKİ CEMAL 

Müreftede Anason
culuk İlerliyor 

Mürefte (İkdam Muhabırın -
den) - Burada yeniden ihya e
dilmesıne çalışılan aııason zeri -
yatının müsbet seme\'eler ver -
mekte olduğu görülmektedir. 

Anason yetiştirmek icin mü -
sait bir iklim ve toprağı olan 
Mürefte ve havalisinde ewelce 
külliyetli mikdarda anason eki
lir. Ve köylünün gelir kaynak -
lıtrından mühim birini de bu 
mahsul teŞkil ederdi. 

Fakat ·bazı sebeplerle bu ekım 
ihmal edilmiş, çiftci daha miıhim 
gördüğü ışleı·e çalısmalarını h os
rettiğinden bu nıah.ulün ekı' -
mesi bura_!ja evvelce adeta unu
tulmuş bir vaziyete gelm iştı 

Son yıllarda ınhı arlar idare
si köylüyü teşvik ve kendilerıne 
getırdiği bir mikdar tohumu tev
zi suretile anasonculuğu, burada 
yeniden canlandırmakta baslıca 
amil olmuştur. 

Çiftçiye tohum verildiği gibi 
avans gibi bazı yardımlar da 
'bundan böyle yapılacak olursa 
anason istihso;.:itı burada çok 
va.kın bir zamanda mühim bir 
yekiına balilt olacaktır. 

Mürefte anasonları rakıcılıkıta 
evsafı ve rayiha itibarile çok 
matluba muvafıktır. 

Bu münasebetle idare bu yıl 
burada anason mübayealanna 
başlamıştır. Fiatlar: 38 - 40 
kuruş arasındadır. 

karısının inmesine yardun etti. 
Odalarına çıktılar. Galıp kapıda 
biran tereddüt g(ısterdi, yüzünü 
buruşturdu, kaşlarını l:A1tı: 

- Canım da o toplantıya git
mek istemiyor dedi .. Saat te cok 
geç oldu artık. Adam sen de git
mem ... 

İçeri ~irdi, kapıyı kanadı, ka
nsının iboynuna sarıldı, bağrı -
na ıbastii-dı, candan candan öp
tü. 

Peyman, bıraz evvel Pakizenln 
huzurile kaybettiği saadetine ka 
vu ·tu. Bu sevinçle o da kolları
nı kocasının boynuna doladı. 
İki üç dakika sarhoş oldular. 

Nihayet Peyman Gabbe: 
- Eski arkadaşlarının top -

Jantısına gitmemek doj!ru olmaz 
dedi. Orı.ar sabaha kadar eğle -
necekler. Hiç değilse yarım saat 
ugraman lazımdır. 

Galip Pcvmanın gözlerinin içi
ne baktı: 

Cevizlik çiftligi hem Emnıyet 
Sandığına, hem de Galibin , Eski 
dost. dediği Levi Leymana mer
hundu. Gal;p ancak ~niyet San 
dığına faiz ödüyor, Leviye ise her 
sene biraz daha borçlanıyordu. 
Peyman bunu düşündükçe kal • 
binin sızladığını duyardı. 

Ga!Lp Unur bu bıı)lSi uzatmak 
istemediğini ima eder bir tavir 
takınmıştı. Sigarasından son bir 
nefes daha cekti, fırlatıp attı, ka 

Bunları öyle heyecanlı söyle -
mi;;ti ki, karısına )<oarııı gpsterdl
ği bu heyecandan utanmış gibi 
se9ini alçalttı: 

- Amma itiraf et ki, ~Uzel kır 
dın. Üstelik te birkaç yüz bin li
ralık kadın. Düşün lbu serveti. 
Peyman! ... Elter bu servet bizim 

- Düşündiığün şeye bak ... Ce 
vizlik çiit!J.ıtinin köşkü kendini 
beıtendirmek zorunda değildir. 
Misafirimızi olduğumuz gibi ka· 
bul ederiz... İşte otelimize gel
dik. 

- Sakın ben, bırakıp kaç -
ma! .• 

Arabadan atladı. elini uzatıp 

Permanın kadife kadar ~·umu 
~ak gözler nden iki damla Yaş 
süzüldü: (Arkası var) 



SAYF 

ATATÜRK'ÜN 
ON GÜNLERi 

Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 23 1-

Seferberlik Ne 
Demektir? 

NURUOSMANİYEDE KAZThI 

- Merhamet nedir? 

- Cemiyet halinde y~ıyan in-

Raha tsızJık Şayiaları 
Dolaşmıya Başlamıştı 

sanların yekdiğerine yardım et
mek hissidir. Bu hıs bazı insan

larda çok kuvvetlidir. Kendin -
den zayıflara yardım eder. Bazı 
insanlarda ise pek azdır. 

Bunlar da yardım etmezler. 
Hatta zayıf gördükleri insana 

'bir tıik.me daha atmak isterler. 
Halbuki insanlığın ~artlarından 

birisi muhakkak surette kendin
den zayıflara yardımdır. 

Hariciye Vekilinın Romanya 
dönüşü Atatü.rkün huzuruna ka
bulünden sonra Ankaraya gidi§i, 
iti gün sonra tekrar İstanbula dö
nüşü ve Ebedi ~ten direktif a
lışı bu mesele ile alakadardı. Ha
riciye Vekiiıleti Lozan muahede
sini &ki<l devletlere icap eden 
tebliğatı yapmış, bütün hazırlık
ları tamamlatmıştı .. 

Yine Atatürkün verdiği karar 
ile Ağustosun 20 sinde Edirneye 
ordumuzun giTişi büyi1k tezahü
ratla yapılacaktı. 

Atat ürk bu meseleyi Türk or -
dusunun yüksek şerefini teba -
rüz ettirecek bir şekflde taotbik i
çin her tiirlü hazırlıkları tamam
latmıştı. 

İstanbulda bulunan Başvekil 
her gün saraya uğruyor, Ata
türkün direktiflerini telakki e
diyor, Ebedi Şefin 5ıhhatinde 

gün günden artan düzgünlükle 
de çok memnun ve müsterih bu
lunuyordu. 

12 AğustOB Cuma günü gecesi 
Yükseok TicM"et ve İktısat mek
tEtıi mezunları .tarafından ter -
tip edilen Suadiye plAjındaki eğ
lencede Başvekil de bulunmuş 

burada bir nutuk söyliyerek 
Türk ekonomisinin inkişafından 
çıkan faideleri anlatmıştı. 

14 Ağustos Pazar giınü de Mo
dada deniz klübüııün tertip etti
ği büyük deniz yanşlarına riya
set eden Başvekil galiplerin he -
diyelerini kendi elile dağıtmış, 
denizciliğin iı*işafı için Ata -
türkün verdiği direktifler dahi -
lindeki hareketlerin müsbet ne
ticelerini bir nutukla tebarüz et
tirmişti. 

15 Ağustas Pazartesi Günıi Harici 
ye Vekili Dr. Aras sabah trenile 
Ankaradan İstanbula gelerek 
doğruca saraya, Atatürkün hu -
zuruna çıktı. Ebedi Şef meşgul 
bulunduloları Edirneni.n ordu ta
rafından işgali ve aslreri mınta
kalanmız arasına ıthali meselesi 
etrafında Vekilden izahat aldı. 

Yapılan fonnaliteyi, ordun un 
gırış tarihini tesl:ıit etti ... 
Artık krizlerin uğramaması, 

tedavinin zafiyet üzeri1'l€ az da 
olsa müessır bulunuşu, Ebedi Şe 
fin vekillerle ve dahili, harici 
meselelerle yakından aHikadar 

oluşu efkiirı umumiyedeki ra -
hatsızlık şayialarını tamamen 
kürletmiş, lıele 18 Ağuı;tos per -
şembe gtinıi Başvekilin İzmir fu 
arının küşat mera.simini yapmak 
uzere İzmir vapurile hareketi 
bunu teyit eden bir hareket ol -
muştu. 

Trakyada kuvvetlerımizden E 
dırneye sevki ve Edirneyi ışgali 
kararla_ştırılan tüm ve kıtaları 

hazırlıklarını ikmal etmiş, 20 

Meri heykel kesilmişti. Poli
"n kendisini orada bulmasını hiç 
arzu e miyordu. Çunkıi gecenin 
o 'aktinde neden oraya geldiği
n nasıl zah edecekti? 

Yeniden bozuk iskeleve doğ
ru 'urudü \'e takipten kurtul -
n ak ıc;ln kaçmağa başladı. Fakat 
o sıı ada karsı s:ıohi:den bir işa -
ret 'euldı. Genç kız o zaman 
kend inı ı:ordukle.rinı anlamı -
tı. De al sahıl boyunu terkede -
n k kırlı.ı:a daldı. İ!erıde bir 
ç ft, k bıl. ordu. Kımsc arkasın
dan eı mcden evvel, karanlı -
ııın iç ı de bu çiftlığe yetişmek 
istıyoı du. Bu çıftliğin ötesinde 
bır yo vardı. 

Kar ı sahilden bır ıı;aret daha 
verıldıJtını ış •tı. Bu ışarete ıııt-

Ağustosta parlak istikbal meras.i 
mile Edirneye girmek üzere yü
rüyüşe geçm.i§ti. 

19 Ağustos cuma gıinü Ata -
türk mezunen burada bulunan 
elçilerimizi huzuruna kabul etti. 
Moskova Büyük Elçisi Zekai A
paydın, Varşova Büyük Elçisi 
Ferit Tek, Tahran Büyük E'.çisi, 
Enis Akaygen, Erlik.sel Sefiri Ce 
mal Hüsnü, Sofya sefiri Şevki i
le Bağdat elçisi Tahir Lütfiden 
mürekkep elçiler Ebedi Şef tara
fından kabul olundular. Atatürk 
koltukta istirahat halinde elçi -
!eri kaimi etti. Onlarla bir bu -
çuk saat kadar muhteli.f mesele
ler üzerinde görüştü. İzahat al -
dı, direktifler verdi, elçiler, E
bedi Şefi bütün şayialara rağmen 
kendilerini kabul ile bir buçuk 
saat hiç yorulmadan görüşecek 
vaziyette buldukları için mem -
nun ve müsteri1ı huzurdan çık
tılar, saraydan ayrıldılar, memu 
riyet yerlerine hareket ettiler. 

20 Ağustos memleketin her ta 
rafında Edirnenin askerlerimiz ta 
rafından işgali şerefine yapılan 

şenliklerle geçirildi. 
Ebedi Şefe memleketin her ta

rafından çekilen tazim ve şükran 
telı>rafları yaf:dırılıyordu. 

İstanbul bayraklarla donatıl
dı .. Ordunun Edirneye girişi sı
r&f;ında cereyan eden tezahürat 
ve göğüs kabartacak hadiseler 
teferrüatı ve resiınlerile gazete 
sayfalarında efkarı umumiyeye 
aksettirildi. 21 Haziran pazar ... 
Atatürk, 19 Haziranda baıılayan 
krizler ve onun devamı müdde 
tince fasılalarla kendini gciste -
ren hastalık artık tam bir sala
ha doğru inkişafıa ilerliyordu. 

Atatürk çok iyi sayılacak bir 
vaziyetteydi. Kendi dairesınde 
yataj:pndan kalkarak ~eziyor, 
koltukta istirahat ediyor, mafüu
ata göz .ııezdiriyor, hususi meşga
lelerine de zaman ayırıyordu, 

EDİRNE RAHMİ: 

- Seferberlik ne demek? 
- Harp hali demektir. Kısmi 

veya umumi olmak üzere iki kı
sımdır. 

SULTANAHMET EYÜP 

- Bulgaristanla hududumuzun 
uzunluğu kaç kilometredir? 

- İğneadadan Karaağaca ka -
dar 219 kilometredir. 

FATMA FUAT (İstanbul) 

Mektubunuzu aldık. Badema 
arzunuzu yerine getireceğimizi 

vadederiz. 

ANKETiMiZ 

Kadın Hangi Yasta 
Güzeldir? 

• 
EDREMİT CEMAL 

- En güzel kadın yoktur. En 
iyi kadın varclır. Bu da en iyi ana 

olandır. Bir kadın tasavvur edi

niz. Resim kadar güzel, bir hey
kel kadar latiftir. Fakat iyi kalp 

1i olmazsa, iyi ev kadını olmaısa 
bana göre bunun ne ehemmiyeti 
vardır, 

Fakat iyi bir ana, üç, dört ço
cuğuna bakan, kocasına sadık, 

mükemmel bir aile yuvası yap
mış kadın .. İşte hakiki insan, 

en güzel kadın odur. Yoksa otu

zunda olduğu halde yüzüne bo
yayı sürmüş, gözlerine rımeli 

çekıvi§ bir kadın iyi ka:bli olmaz 

sa çoluğuna çocuğuna bakmazsa 
bir hiçtir. 

Balkanlarda bir t"rneye çık -
mış olan Sabiha Gökçen o gün 
tayyaresile Bükreşten İstanbula 
gelmiş, Yeşilköyde karaya inmiş, 
bu muvaffakıyetli uçuşundan 
dolayı merasimle karşı:anmıştı. 

Yıne ayni gtinde sergiyi açmak 
tizere İzmire giden Başvekil, re
fakatinde bulunan Harıciye Ve
kili ile ve kara yoluvla Bandır
maya hareket ettığini bir telgraf 
la saraya bildirmış, Ebedi Şefin 
emrile, Bandırmadan Başvekil 
,.e maiyetini almak üzere 3ava
rona yatına hareket lüzıunu te-lı 
lığ edilmişti. 

1 Foloğraf tahlilleri 1 

Savarona gece Bandırmaya git 
ti, erte'i giın, 22 Ağustos pazar
tesi sabahı Savarona Basvekille 
maiyetin: limana getirdi. Dolma 
bahçe önlinde demrledı. Baııve
kil Haricıye Vekilı ıle bırlikte 

doğru saraya gitti, Atatürkıin 
huzuruna çıktı. Ebedi Şef tam 
bir sıhhat vazyetı ile Başvekile 
ltifatta bulundu. Fuar hakkında 
etraflıca ızaha: aldı. 

(Arka ı var). 

Zabıta Romanı : 2 3 
tıkçe yakınlaşan bazı sesler ce -
vap wrdiler. Ondan sonra ses 
kesildi. Fakat bu sükutun mana
sını anlamıvor deitild:. 

Soluk soluğa geldiği halde, a
rızalı arazi<le mütemadiyen ko -
suyordu. Az sonra. ileride bir 
ambarın karanlık ıı;ölkesini gör
du. Fakat o sıra.da bır köpek haY
lamağa başladı. Bu havlamayı 
digerler· takip ettı. Bütün o mu
hıtte ne kadar köpek varsa. hep
si de durmadan havlıyorlardı. 
Fakat Meri epeyce mesafe ka
zallm.- olduğuna kanidi. Çiftli
ğın yanından ge~n yoldan beş, 
altı vıiz metre daha koşabıl5e, 
Plat mahallesıne vetışecektı. 

Arkadan takip edildiğim ve 
beTiti de vakalanaeagını ıyı bil -
dıiti için mıitemadıyen ko uyor-

Bize fotoğrafınızı gönderiniz 
kim oldugunu;c.u söyliyelim 

EYÜP (Y. K,ı (Üsküdar) 
Zeki bir tip. 

Çok Azımıüır
dır. Başladı -
ğı her şeyde 

muvaffak 
olmak içııı so
nuna kadar 
uğraşır. Yıl -
maz ve yo -
rulmaz. İnli -
zarnı sever. 
Hassastır. Güzel sanatlara karşı 
ıstidadı da vardır. 

du. Boğazı kurumu:tu. Ci.iterleri 
pathyacak gibiydi. 
Karsıda Plat mahallesinin ışık

ları görünmıiştii. Fak:rt acaba 
mahallenin bütun sokakları da 
tarassut altına alınmış değil miy
di? Yalnız arkasından koşan a -
damların hakikaıtte Kosdon'u a
radıklarını da pek ıvi biliyordu. 
Eğer görıinmeden şehre girer ve 
yorgunlugunu belli etmemeğe 
çalışırsa, be1ki de kendisine do
kunmazlarclı. Fakat Plat mahal
lesine kadar yetişemedi. 

Yüz elli metre kadar ileride 
ilk sokak lıim bası solgun bir vıl
dız nibi yanıyordu. İleride sıra 
sıra beyaz vıllalar ... Biraz daha 
kendisine gayret \'erdi. İlk so -
kak fenerinin yanına geldi. Fa
kat maglup oldui;unu da anla -
mı$1ı. Faka+ bir ı:taYlet daha ı:ös
terere'k, iki grup evin arasındaki 
kemerli bir pasaja _gırdi. Orada 
durdu. Sık sık nefes almaktan 
go/isıi şiddetle ınıp kalkıyordu. 

Ayakta duramadı, olduğu ye
re çöktü. Tam o sırada bir gölge 
üzerine doğru fğildi~ 

- ).1ıs Meri! 

iKDAM 

'lli1t ii lı ~......_~"--<! 
Robert Tay lor! 

Nıhat, apartunandaki bütun 
kızların gıpta ile baktığı güzel 
bir delikanlı ıdi. 

Uzun boylu, t~1lı esmer renkli, 
karakaşlı ve koyu iri siyah göz- • 
lü bir genç erkek ... Baktığı za
man karşısındil!ki kızları teshir 
ediyordu. Yeni evli idi amma .. 
ne zararı var? Sa.hahları apartı
mandan aşağı inerken her katta 
birtlell'lıire kapılar açılıyor ve Ni 
hada sağdan soldan sözler atılı -
yordu. 

Alt katta çektiği yorgunluğu 

güzel kadının tatlı sozlerile gi

derirken birdenbire kapı önünde 
bir ayak sesi duyuldu. Genç ka
dın: 

- Eyvah ... Dedi ... Muhakkak 
babamdır. 

Nihat korku içinde sordu: 

- Nereye kaçayım? 

Birdenbire sersemleşen genç 
kadın: 

- ÇabuJ<. Dedi. Geldiğin gibi 
üst kata çık ... Üst kattaki Mu -
alla çok iyi avkadaşımdır. Ken
disi duldur. Seni de tanır. Görün 
ce kabul eder. 

Nihat kendisine yapılan ilti -
!atlara bigane bir evli erkek de
ğildi. Apartımana ta'Şındığı ilk 

günlerde bütün katlardaki ve da 
irelerdeki kızları süzmüş nihayet 

bir numaradaki Süheyliiya gön
lü akıvermşiti. Süheyla da öyle 

güzel bir kızdı ki ... Burada onu 
nE<kadar methetsem, nekadar bal 

lanclıra ballandıra tavsif etsem 
yine ıbitiremem. O gözler .. boy, 
bos, endam. Esasen lisede iken o
na:- Güzellik kraliçesi...- Der
lerdi. 

Mektepten diplomasını alıp çı
kalı iki yıl olmuştu. Şimdi evde 

yiyip lç:yor ve sinema ilanlarını 
takip ederek gündüzleri film -
den fi!me dolaşıyordu. 

O da her genç kız ııibi bir sine
ma artistine ii~ık olmu.ş, modası 
olduirn i1;in Robert Taylor'a gö
nül vermiştı. Esasen arkadaşları-

nın hepsi de ona tutkun idiler 
ya ... İşte bugünlerde apartımana 
taşınan genç erkeğe aşık olan ka 
dınlar hemen (Robert Taylor) is
mi.nı de takıvertliler. 

Robert Tay lor ilk günlerde 
hiç kimseye ehemmiyet vermiyor 

görünüyordu. Nlhayet Süheyla 
i.e ahbaplığa başlay:nca arka -

daşları arasında da tabii bütün 
kıskanç gözleri üzerine dikti. 

O gün apartımanda Süheyla -
dan başka kimse yoktu. Robert 
Tay lor kapıdan içeriye girip mer 
divenlere tırmanırken Süheyıa: 

- Çabuk ... Dedi. .. Gel. .. 

Genç erkek birdenbire şaşır -
dı. Etrafta kimse yoktu. Hemen 
urk k adımla.r.a içeriye girdi. 
Süheyla güzel misafirine içkiler 
ikram etti. Onunla konu~tular ve 
nihayet öpüşürken kapının zili 
ac~ acı ça!dı. 

Sıiheyla heyecanla seslendi: 
- Aman Nihat. .. Çabuk kaç ... 

Annem geldi galiba ... Sonra mah 
voluruz. 

- Nereye kaçayım? 
Genç kız şaşkın şaşkın etrafı-

na bakındıktan sonra mutfak pen 
ceresini göstererek cevap verdi. 

- Çabuk şuradan yu.karı çık. 

Üst ka.ta . üncvver şimdi ye -
mek pişiriyor. Halden anlar ... 
Senı k3bul eder. 

. "ihat sıiratle mıdak penc<re 
sııı<len fırladı. Kalın born~·a tu
tunarak üst kata çıktı. 

2 numara çok iyi bir kad.ndı. 
Rdbert Tavloru görıir gönnez he 
men kolundan tuttu. İçeriye al
dı . Öv'.e nezaketle muamele etti 
ki... Hem ne yalan söylemeli? ... 
O geldiği bir numaradan daha 
zıyade burada memnun oldu. 

Bu ses öde te'hdit edici, kor -
kunç bir ses değildi. Genç kız 
biraz nefeslerine ha'kim olduk -
tan 'onra. güçlükle gözlerini yu
karıya kaldırdı. O zaman karşı
sında melon şapkalı, perişan kı
yafetli bir adamın lıE'klediğini 
gCJ1"dÜ. Adam başını ~-evirdiği za
man, fenerin ışığı ylizüne vurdu. 
Altın gözlüklü bir adal)'l: 

- Mister Dwlburi! 
::vJelon ı;.apkalı adam başını sal

ladı: 
- Evet ..• Evet ... Onu tanıyo

rum. Fakat keşke tanımaz olsay
dım .!11is Meri' 

Genç kız dizlerinin üzerine 
·doğruldu Ve banka direktörü 
genç kıza ayağa kalkm&f;ına yar
dım için elini uzattı. Meri kendi
s:nı topladı ve sordu: 

- Siz .. burava ne diye ııcldi
n.z? 

- Ben de size a nı suali S()ra
CdÜ{tım .. 

M rl o sırada ayak sasleri duy
du \ e zihnen seri ·bir hesap yap
tı'. 

- Korktum, kaçn ordum, de
cı, oclki m· r.asız b' şey amn:a, 

Nihat tereddüt etmeden mut
fak pencerooine tırmandı. Ora
dan üç r.umaranın mutfak pen -
cercsine başını uzatırken mut -
fo.k kapısında şimdiye kadar 
görmediği güzel fakat geçkince 
bir kadın ile karşılaştı. Geçkince 

kadın onu çoktan tanıyonnuş gi
bi laubali bir eda ile: 

- Aman ... Dedi. Robert Tay-
lorcuğum ... Bu ne hal?. 

Çok konuşmağa meydan ver
meden hemen içeriye aldı. Geç

kince kadın eski güzelliğini bü
tün heyecanile muhafaza ediyor

du. Robert Tay' örü kolları ara
sında mutfak penceresinden a
lırken heyecandan az kalsın dü
şüp bayılacaktı. 

Fakat ne dul kadının heyecanı 
ve ne de Robert Tay !örün ne,; e
si bir dakika bile sürmedi. 

Kapının birderıbire çalınması 

ile dul J..adınm çığlığı bir olduı 
- Aman ... Geldi. 

-Kim?. 

- Oğlum ... 

- Kaçayım mı? 

Nihat kadının sözünıi bitirme
sine meydan bırakmadan soluğu 
mutfakta ve oradan da üst ka
tın mutfak penceresinde aldı. 

Fakat bu kat diğer.eri gibi de
ğildi. Ser( yüzlü bir erkek mut
faktan içeri adımını atarken va
kitsiz gelen misafiri ensesinden 
yakaladı. Güzelce dövdü. Nihat 
sersemleşmiş mırıldan.yordu: 

- Müsaade edin gideyim ... 
- Yağma yok ... Burası senin 

apartıman ... Bir yere gidemez -
sin .. 

Nihat bitkın bir halde başını 

kaldırdı. Kaympederini başu -

cunda görünce koridora upuzun 

yatı verdi. 
BAKİ ÇELEBİOOLU 

(&E·~~ 1 
Suadiyedeki Asfalt 

Sokak 
Suadil·ede H. A. bmaslle aldığı -

mıa bir mektupta deniliyor lı:i: 

SoadJyeden Prens Halbnln kÖf
küne ıiclen bir yol •ardır. Bunun bir 
lumu asfall dit .. kJSmı detlldir. 

A("aba bunun sebebi nedir? Asfalt 
yapıldıj"ı zamanlar orada mühim ~lr 
şahsiyet oturuyormuş. Tabii bu blti 

altı.kadar etmr-&. Fakat yolan dtler 
kısmı hili asfalt yapılmadı. 

birisinin beni takip ettıjıini zan
nettim. 

Dusburi ·başını salladı, sonra 
koluna girerek: 

- Herhalde bir hayalet değil
di Mis Detmar! Birisinin mutla
ka sizi takip ettiğine ben de e -
minim. 

Gen çkız titredi: 
- Yani. .. Acaba kımdi der6i-

niz? 
- Kim olacak? Kosdon!. 
- Onu gördünüz mü? 
- Evet, o da beni ııördü. Fe -

na tarafı bu! Allahım, kimdir bu 
adamlar? 

Ayak sesleri daha yaklaşınca, 
kemerli pasajdan dışarıya dokru 
bir ıı;öz attı ve o zaman geniş bir 
nefes aldı. 

- Hay Allah razı olsun, po
lis geliyor. dedi. Mis Detmar, ıı;e
liniz. artık, hic bir korkumuz 
kalmadı, ik>mizin ·burada böyle 
saklanması acaj,p görıinür. u 
caduede hakıkaten buradan baş
ka saklanacak yer )'ok! Ah, i.$te 
komıser Brumley! 

Komiser her ikisıni orada gö -
rıince durmuştu. O da ııefes ne-
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+1A c c~ c' ı~L1n 
Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 22 

Beykend'in Anahtarı 
Arap Valiye Verildi 

•Kuteybe. nin Horasan valilı
ğinden sonradır ki, bu herifin 
çok zalim ve vahşi icraatı saye -
sinde Arap ordusu bir parça 
kendisini düze1tebilmişti. Bu a
rada Türk camiası da bazı zaaf 
ve teşettüt emareleri göstermişti. 

vvelden yekvücut bir kütle 
halinde olan birçok Türk aşiret
leri, burada tafsili uzun sürecek 
sebep ve hadiselerden dolayı bi
ribırlerinden ayrılmışlar ve ha
kiki kuvvetlerini zaafa diişünnüş 
!erdi. 

Maamafih, ara sıra bunlar biri
birleri ile uğra~ırlarken yurtla
rı üzerine çöken .. Çin• ve .. Arap• 
tehlikesi karşısında yine birleşir
lerdi. 

Buhara Türklerin en zengin a
razisi, Beykend'de bu ze1'gin top 
rağm en mamur bir medeniyet 
merkezi idi. 

Kuteybe, gözü aç Arap sürü
lerine Ceyhun ile Buhara a
rasında ticaret ve serveti ile meş 
hur bu ·Beykend• şehrini ça
pul ve yağma hedefi olarak gös
terdi. 

Kendinden evvel, bu şehrin 

zaptı etrafında birçok Arap ser
darların:n uğradıkları bozgun ve 
akib<.·tlerini gözönünde tutan Ku 
teybe çok tedbir:i hareket ediyor 
du. 

Turkler arasında başgösteren 
vahdetsizlik onun bu haris emeli
ne çok yardım ediyordu. 

Kuteybe, kuvvetli bir ordu ıle 
eyhun nehrini geçti ve Beykend 

üzerine yürüdü. 
Bcykcnd'liler, kendi ku\'vet -

!erinin kifayetsizliği karşısında 

komşuları bulunan diğer ufak 
Türk devletlerinden yardım iste 
diler. 

Bu yardım talebine daha cevap 
gelmeden Arap ordusu Beyken -
din önüne geldi. 

Fakat tam şehre hücum ede -
cekleri sırada, ordularının arka
dan Türklerle şevri:miş olduğu
nu gördüler. 

Irakla alakası ve arkası bu su 
retle kesilmiş olan Kuteybe Türk 
kuvvetlerinin ortasında mahsur 
1'J n.ştı. 

Yaziyeti Haccaca bildirmek ve 
ondon yardim istemek le im -
kansızdı. Çünkü Türkler, mah
sur Arap ordusundan değil in -
san çıkannak, kuş bile uçurtmu
yorlardı. 

Bu muşklil muhasara vaziyeti 
iki ay sıirdü. Nihayet Araplar 
meyusane ve son bir hücuma ka 
rar \'erdiler. Şafakla başlayan 

harp akşama kadar sürdü. 
Ve guı uba doğru da Arapların 

zaferi ile neticelendi. Türk ordu
su harp meydanını terkederek 
Beykend şehrine çekildi. 

Araplar, bu sefer şehir surla
rına hücum ettiler. 

Kuteybe, Beykend surları et
rafına hendekler kazdırdı. Lağım 

fese idı. Ar kasından da üç polis 
memuru geliyordu. 

K()mi•er şasırdı: 
- Ne arıyorsunuz burada? de

di. 
Sonra biraz daha nazik dav -

ranarak: 
- Affedersiniz Dusburi, dedi. 

Niçın bu kemerin altına saklan
dığınw sorabilir miyim? 

Dusburi ııülümsedi: 
- Size taarruzda bulundu 

lazım ııelirse ... Biz, Kosdon'dan 
korktuk. Bu ııenç lkızın h~kı 
vardır. ~ağı yukarı benim de 
öyle ... 

- Kosdon mu? Bu herifı ııör
dıınuz mü? 

Dusburi cGördük> der gibi ba- 1 
şını salladı. 

- Size taaarruzda bulundu 
mu? 

- Hayır, kendisine böyle biı· 
fırsat vermedim. Ben haya;tım -
da bu kadar çok koştu.ı:umuzu 
hiç hatırlamı\:9rum. Bu kızın 
kırkmakta hakkı vari L;ık:n ben 
hemen polisi haberdar etmeliy - J 

dim. 

Jar açtırdı. 
Muhasara epey b!r müddet 

sürdü. 
Türkler, dü~ünduler: Bir müd 

det sonra Araplar, güzel şehirle 
rine zorla gireceıkler ve o zaman 
ise taş üstünde taş bırakmıya • 
caklardı. En doğru hareket, şeh
ri teslim etmekti. Bu suretle se
nelerdenberi kurulmuş mamure 
Jeri hiç değilse vahşi sürülerin 
tahribinden kurtulmuş olurdu. 
Ecdadımız, şecaat ve kahra -

manlık duygularını, kabiliyetle
rini •medeniyet. uğuruna ikin
ci dereceye bıraktılar .. Açıkçası 
feda ettiler. 

Ve sulh müzakeresine girişti
ler. 

Beykend'in Türk valisi Arap 
ordusu serdarı Kuteybe ile bir 
muıkavele yaptı. 

Zulüm ve yağma yapı'mamak 
şart.jle şehrin anahtarlarını A
rap valisine teslim etti. 
Arapların gözlerini kamaştıran 

Asyanın incisi Beykend iş'(e bu 
su:e!le Arap ordusunun eline düş 
tü. 

• •• 
Kuteybe ordusu, mamur Bey-

J<end şehrine girdiği zaman, baş 
la Arap valisi olmak üzere bli
tün baldırı çıplak sürünün göz
leri kamaştı. 

Gördükleri zengin medeniyet 
eserlerine onlar hayır.ilerinde bi
le bu derece yüksek me'Vki ve 
kıymet vermemişlerdi. 

............................................... 
Kuteybe, yağma etmiyeceğine 

dair verdiği söze nadim oldu. 
(Arllam var) 

SAGLI" 
Ev EczahanesindeHan
gi ilaçlar Bulunmalı? 

Geçenlerde bq sutunlarda ev ttza.
hantslntlen balıselmlııtık. Bir oka -
yU('umaa. bW rnabaneft hancı ilit'
lar buhuuna.c;ı lhım celdiilni soru -
yor. Lls&fflni yaı:IJ'Orum: 

ı" rram ~mı. ispirto, 100 rram 
oksljen, 50 sram tenturdlyot. 5e S"ram 
lolmaam ...... 111 ırnm iaırUh tuzu, 
108 gram Hlntyafı, 10 l'r&m. aane ru
ha, 18 ı•aa afyon rahu, 100 p-a.m 
keWa tobumu, 50 cram llaNal tozu, 

s• ınm amonyak, se rram t.onyak. 
51 cram Talk tosu, 58 ırram Dcrma
lel, ıH rram a7alı Piıılil le••· 100 
rram karbonat, l" pano c'Wllalo. bir 
,ı~ u11b'bl,, 5U ırram add lalıUk, 25 
ıram .11.lorat dö Pf>W. 38 •ram asld
borik. 100 ıı;m okshl dö ...... 25 
ıram devebapı, 

A:ınca • ampiiller de olmahdır. 
5 tane eler, 6 taDe Efl'otin, 5 tane 

kınm. 5 tane morfin. 5 laıte zt"yt ka

tart. 1 ta.ne tau Tetanos •••· Z ta :ıe 
difteri -.ısı. 

Bualar lltlr ev.te lwr uman lizım 
olan iliçlardır. Bele bir kasabada .,.e .. 

a tt••ba•••tn aull elıılwi'D yerde 
ba ilielan ı..ıa.ollarmü ıa- <kili 
elıemdir. 

!{omııser başını ;\ferl'e (e\ir • 
di: 

- Demek siz de Kosdon'u gör
diınüz? Nerede giırdunüz? 

Mer 1 biraz tereddüt ettı. Son
ra volun öbür ucuna ııösterdi. 

- Köşede dedı •. İlerıde ... Fe
nerın yanında ... 

Komiser ha.vretle mırıldandı 
ve ııözlerini döndürdiı: 

- Demek ki herif hiıla şeb -
rin içinde ... Nasıl oluyOI' da eli -
mizden kaçıyor, anlıyamıyorum. 
Peki, fenerin yanındıı ne yapı • 
yordu? 

Dusburi ııülıimseme~e çalı:,a -
rak: 

- Galıba birisini bekliyordu, 
dedi. Acaba beni mi tıekliyor, di
,.e tereddıit bile geçirdim. Bun -
dan sonra polisin tavslyelerıne 
J(Öre hareket edecel(im. Ak am 
olur olmaz evime doneceğim, bir 
ye1e çıi<m.yacagını. Herh&.!de 
Mi6 Dı>tmar'ın da öyle harE'ket 
edeceğine şüphe etmlyo,.um. 

(Anuı varı 



Yazan: Ziya Şakir 
Huretl •n Dol•tu 

Risaletin k Feyizli 
Beşareti Göriindü 

ize Düşen 
Vazifeler 

.......... 
' t 'lf' -.......... , . . , ......... 



llAYYA- 1 

EVVELKİ GÜNKÜ 
BULMACAMIZIN HALLİ 

1 2 • ' 1 • 1 1 ' 10 

BUG0NK1l' BİLMECEMİZ 

ı 2 3 • ' 6 1 e 9 10 

SOLDAN 8AOA: 

ı - Tehlllıe - Ban olaq 
Z-Nüdna:ıtası. 

3 - llalıc - Bir millet. 
4 - Mininıı - Mekleıı. 
5 - Abmak. 

·- J'q-. 
1 - Bir memleket • lllrlacl plus 

llarell. 
8 - :U..hur hlr roman. 
9 - Ona dair - Namus. 

\8 - 11'.inisu • J'apmak. 

YUKARIDAN AŞAGIJ 

1 - Mücadele - Bava. 
2 - Naltll vasıta.. - Sonuna (e) 

..-eııne heı'kes rJa.yet eder. 

3 - Bak - Günün mevmu. 
4 - Mininıı - İsim - İkinci lıarf 

(•) olsa hlr madde. 

5 - fyı sene. 

6 - Bir mllleL 
7 - Ok - Arablslancla bir felılr, 

8 - Son harfi :rolt mükedder. 
9 - Emri hazır - Emri hazır - M. 

10 - Bir harf ismi - Vapurda var. 

TAKVİM • 

1358 HİCRİ 1 
Recep 

21 

1355 RUMİ 
Ağustos 

23 
9 DCU AY HJZIR 123 

SENE: 1 9 3 9 

v ... u 

EYLUL 
Ezani 

Gnneş Gllneş 

5 28 10 50 
O~ıe Otl• 
12 13 

5 
5 35 

ikindi ikindi 
15 51 9 13 
Akpm Aqam 
18 37 12 00 
Yatsı Ya t•ı 
20 it Salı ı 34 
lmaak imsak 
3 47 9 09 

""""" .................. ... .. ...... "" ""' "' ... 

13() R S A 
ANKARA 

4 ·9 -939 
KAPANIJ 

1 STERLİN 5.55 

100 DOLAR J.29.80 

100 FRANK 3.1675 

100 LİRET 

100 İSVİÇRE Fr. 30.41 

100 FLORİN 69.375 

100 RAYHSMARK 52.8575 

100 BELGA 22.8875 

100 DRABl\Iİ 

100 LEVA 

100 ÇEKIU. ,,08 

100 PESETA 

100 ZLOTİ 

100 PENGO 
1()0 LEY 0.84 

1rıo DİNAR 

100 YEN 

100 İSVEÇ Kr. 
100 RUBLE 

1938 yüzde beş ikramiyeli 19.-

Ergani 19.-
Sıvas - Erzurum ıı'. l9.60 

ı 

Sıvas - Erzurüm IIL 19.60 

Sn· as - ı:rzurum iV. l9.GO 
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Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Sişmanlıktan Şikayet Edenlere: Süleyman 
Osman 

Gezer ve 
Sezginer •• 

kuu!:a~r.:::ğiniz K A u K G L u T E N ::::::~:a~!:~ Gazete Mecmua 
Kitap 

Aydın 
Bütün tanınmış eczane, ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 

Glüten 
Glüten 

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

Fiyongosu • Kanzuk Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. 
Kanzuk Glüten müstahzarları, fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. 

ZAYİ - Niı;antaşı Erkek Orta 
Okulunun 2 A sırufıru:lan aldı -
ğim 27 /2/939 tarih ve L5 sayılı 
tasdiknamemi kaybettim. Yeni
sini çıkara.cağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Vücudu besler fakat şişmanlık yapmaz. 
Umumi Depo: İngiliz Kanzuk Eczanesi - Beyoğlu - İstanbul 

lstanbul perakende satış yeri = •• Bahçekapı Zaman ıtriyat Deposu 

Nişanta,şı Hacı Emin sokak No. 5te 

Orhan Ateş 

Kanuni Mümessili ve Neşriyat Di

rektörü: A. Naci, Basıldığı Yer: 

iZMiR ACENTEMiZ TURK ECZA DEPOSUDUR Son Telgraf Basımevi. 

Şık Bayanların Nazarı Dikkatine ,
1 

Her renkte Anyoraze, Anyo dezen, Enıroz, Taypulen, Kuzu, 
oğlak ve S. ve S. Avrupanın 1940 kürk modelleri gelmiştir. 

_in h_is_arl_ar _um_u_m _Mu_· du_· rlu_· öü_nd_en _1,/l..__ı s_T A_N_B u_L _B_E _L E_D l _Y E_S i_N D_EN_.I 
MANTOLAR hazır ve ısmarlama uzun vade ve kefaletsiz ola

rak D!Bğazamızda satılmaktadır. 

Adn:se dikkat; ARJANTE T 1LK1 
Mahmutpaşa İrfaniye çarşısı No. 5 Tel: 22554 

Boğaziçi Lisesi Müdürlüğünden : 
Lise ve orta okul bütünleme imtihanlarına 1 Eylfil Cuma 

günü ve olgunluk imtihanlarına 9 Eylfil Cumartesi günü baş· 
lanacağı ilgili talebeye bildirilir. 

lstanbul Amerikan Koleji 

KIZ KISMI 
Kız kısmında leyli yer kalmamıştır. Lise ihzari 

sınıfı için de kayıd kapanmıştır. 
Müdüriyet 

I - Değiştirilen şartnamesi mucibince 160 ton ağır dizel yağı 

yeıriden pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 
II - Muhammen .bedeli 11200 lira. mu<vakkat teminatı ('84<>) lira

dır. 

IIİ - Pazarlık 8/X/939 cuma günü saat 10 da Kalbataşta leva 
zım ve mubaya;at şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnam~ler her gün sözü geçen şubeden parasız alına
bilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezk lir komisyona gelmeleri ilan olu

(6986) 

TUZLA içmelsri 
Trenlerinin vapurları : 6,25 · 7 ,30 · 9 · 11- 11.50 

12,30-13,15-15,45 19.10 dadır. 

lstanbul Telefon Müdürlüğünden: 
Muhtelif nakilli 600 metro kurşun kaplı santral kablosu açık ek

siltme su;retile mubayaa edilecek tir. 

Muhammen ijıedeli (1480) muvakkat teminatı (111) lira olup ek
siltmesi 11/9/939 Pazartesi günü saat 15 de Müdürlük binasındaki 

satınalma komisyonunda yapılacağından, isteklilerin muvakkat te
minat makbuz ve kanuni vesika! arile muayyen gün ve saatte Ko
misyona müracaatları. 

Şartnameler her gün levazım amirli~imizde görülebilir. (5617) 

............... mıc ....................... ııım .......... sım ... 

İ ·KDAM İSTİKLAL LİSESİ DİREKTÖRLÜGÜNDEN: 
1 - İlk; orta ve lise kısımlarına yatılı veya yatısız kız ve erkek talebe kaydına başlanmıştır. 
2 - Bu yıl yeniden az talebe alınacağından mektebe girmek isteyenler biran evvel müracaat 

etmelidir !er. 
3 - Eski talebe Ey!Cıl'ün onuncu gününe kadar gerek mektupla, gerek mektebe başvurarak 

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

4- Bütünleme ve engel sınav !arı Eyllilün birin.de b~lıyacaktır. 
5 - İsteyenlere mektebin kayıd şartlarını bildiren tarifname parasız gönderilir 
Ac!Tes: Şehzadebaş1 Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 

BUGÔN 
KUMBAOAS,NA 
PAll~ ATAN 
KOCUK EL 

YADJN 
CEK DEFTEllİNE 

,MZA ı\TAH 
r>OY6K EL 

OLACAKTHl 

TÔQK(Y 
f Ş 

f>ANKASI 

l-bone Şartları 

DAHİLİ HAR1Cl 

Seııelik 1200 Kr· 2300 Kr. 
1 aylık 600 Kr. l~!ill Kr. 

3 •Yhk aoo lü. 800 Kı. 

1 • illO Kr. 

ILA N 
TEK SÜTl": 
'>ANTlMl 

Birinci Sahife 400 ku.ruf 
İkinci Sahife ZiiO kuruş 
Oçüncü Sahife 260 kuruş 
Dördüncü Sahife 100 kıırııı 
5 - G ıncı sahifeler 50 k.UJ"Uf 
7 - 8 inci Sahifeler 30 ir.unq 

Gazeteml>Jıle neşrtttrlle

cek bilcümle ticari lli.nlar yal
nız Ankara caddcslnd e Kah -
ramanzade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıklar 

Mütehassısı 

Adres : Babıali Ankara 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergiin sabahtan 
akşama kadar. Telefon: 23899 

Eskişehir de 

Ses· Dşık 
İKDAM gazetesinin tevzi 

merkezidir 

r Çocuk Hekimi 
Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Taksim - Talimhane 

Palas No. <& 

Telefon: 40127 

Üsk:;\darda Hacel:ıesna'hatun mahallesiııin Cami sokağı karşısın
da Sabiha ve Samime Muazzez ve Edib ile Hamdi Baş aralarında 
şayian tasarruf olunan arsa içindeki ağızları açık kuyuların pek teh 
likeli bir vaziyette oldukları cihetle ilan tarfhinden itibaren bir haf· 
ta zarfında sahip ve alakadarları tarahndan sağlam bir surette ka
patılmaşı, aksi takdirde umuru Belediyeye müteallik ahkamı ce -
zaiJle kanununun 4 CÜ maddesi hükmünün tatbik oluna.cağını, ad
resleri bulunmayan mezkur kuyu sahiplerine tebliğat yerine kalın 
olmak üzere ilan olunın. (6978) 

11--

( 11 ) İlk Mekteb Binası Yapılıyor 
1stanbulda muhtelif semtlerde yeniden inşa edilecek 11 ilk okul 

binasının inşaatı kapalı zari m;ulile eksil~ye konulm~tur. İhale 
14/9/939 perşembe günü saat 15 te İstanbul Belediy~i Daiıni En
cümeninde yapılacaktır. Muhammen bedeli 521,190 lira 73 kuruş ve 
ilk teminatı 24.597 lira 63 kuruştur. Şartname 26 lira 6 kuruş muka
bilinde Tutanibu! Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. Taliplerin 939 yı
lına aid Ticaret Odası, bu işe ben zer en az 160,000 liralık iş yaptık
larına dair ihaleden 8 gün evvel İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 
alacakları ehliyet vesikaları ve ilk teminat makıbuz veya mektupla
rile 2490 numaralı kanuna göre hazır!ıya~akları kapalı zarflarını 

ihale günü saat 14 e kadar İstanbul Daimi Encümenine vermeleri. 
(6081) 

Türk Maarif Cemiyeti Okulları 
Gündüz ve yatılı talebe kaydına :başlanmıştır. Ücretler aşa

ğıda gösterilmiştir .}'azla malumat almak .isteyenleıi.n Okul 
Direktörlüklerine baş vurmaları. 

Ankara Kız ve Erkek Kollejlari 

Gündüz 
Yatılı 

Gündfü 
Yatılı 

Gündil2 
Yatılı 

İlk Ortıı 

60 100 
225 260 

Bursa Kız Lisesi 
İlk Orta 

40 
185 

lzmir Ege Lisesi 
ilk Orta 
50 60 

160 200 

Lise 
120 
~85 

Lıse 

50 
185 

Lise 

Lira 

" 

Lira 

" 

75 Lira 

200 " 
Asli maaşı 55 liraya kadar olan Memur ve tekaüt çocukla

rından ve kardeşlerden yüzde on tenzilllt yapılır. (6495) 

lstanbul Belediyesinden : 
Belediye tamir atölyesinde istihdam edilmek üzere Türkiye Cüm

huriyeti tabiiyetinde bulunan Motıör tamircisi, karuseıi ve saç işçisi 
olmak üzere 10 işçiye ihtiyaç vardır. Tebeyyün edeeek kalbiliyet ve 
ehliyetlerine göre •beş liraya kadar yevmiye verilecektir. Taliplerin 
çalıştıkları yerlerden alacakları bonservisleıile Belediye Reisliğine 
istida ile müracaatları. (6980) 

50 liralık 

1 
DlKKA T: "Sudorono Pertev,, teri, kc9mez. , 
sadece mecruını Değiştirir. Bundan dolayı 
vucuda hiç biı fenalığı yoktur. -


