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ILEH TAVVARE~ü DUN SAAT 
BERILöNö BOMBAILADDILAR 

Fransız 
Şiddetleniyor . 

- iman ududunda Muharebeler 
ayyare Hücumları Başladı 

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

rneo~ll~~er~r~\~~~t: İngiliz Harp Gemileri Dün İki Polonyalılar Birçok Al
Teennisi Nümune Alman Vapurunu Batırdılar man Tankı Ele Geçirdiler 

Olmak Gerek ! 
Hüseyin Cahlt Bey, yalnız ba

şına Almanlara ilanı harp etmiş 
&ibi &örünüyor. Gün geçmiyor ki, 
ya M. Bitlerin ıah>ına veya Al
manların takip ettiği siyasete 
ıiddetle hücum etmesin! Vakıa 
Taninin sabık başmuharııi:rinin 
böyle Alman aleyhtarlığı etme
si büsbütün haksız da değil. Za
ten Almanlar Lehistana o kadar 
insafsızca s;ldITdıklarındanberi 
bütün cihan matbuatının şiddet 
li hücum ve tenkidlerine maruz 
bulunuyorlar. Nitekim biz de sı
rası geldikçe, Alman devlet rei
sinın, bir taraftan şayanı hayret 
muvaUakıyatını takdir ederken, 
diğer taraftan da yaptığı hatala
!• birer birer sayarak keadısıni 
ıcabında şiddetle muvahazeden 
halı kaldığımız yok. 

Belçika 
Bombardıman 
Ediliyor ''';~~ 

~ ~;~~~~~~~~~~~~~ Londra, 5 (A.A.) - Londralı ~· , 
!ar, hükumet merkezı ıçin tayya 

1 

re.ere karşı mües ır b:r müdafaa 
zı. ı teşkil eden balon baraj arı
nı her sabah emniyetle seyret -
mektedirler. 

E 3 en m:.:f' afaa noktas.n<lan 
Londrı. nın Jıavası k müsa o -
dir. Bulutlar ve ruvet şartları -
nırı fena olması, tecavüz eden 
tayYarelerin işini güçleştinnek -
tedir. Bunların muvaffak olması ı_~_._ .. .:,;.__.,,;.;;;::.;ı':.;:~.:.'li;,,,. .• _;,,w .. :;. • ._:·s;.;w,.,;;...:.; 
müşkül, hatta imkansızdır. 
İNGİLİZ KRALININ HAVA • 

'tngilterenln son sistem uzun nıenzilJi topları 

Yalnız biz kendi hesabımıza, 
haklı addettiğimiz tenkidleri ser
dederken, Türkiyenin Almanlar 
la hali muhasan\Zde bulunma -
dığını ve Alman devletile hükfi
nıetinıiz arasında resmen müna
sebatı dostanenin cari bulundu
kunu da daiıni surette nazan dik 
katte tutmak istiyoruz. 

KUVVETLERİNE MESAJI 
Hava kuvvetlerine ;::önderdiği 

bir mesajda, Kral şöyle demek
tedir: 

ita/ya Arnavutluğun Draç ve 
Hakikati halde de vaziyeti baş

ka türlü mütaleaya imkin olma 
ıa gerek. Bizim sırf sulha hizmet 
etmek ve beşeriyeti yeni bir ci
han harbi afetinden kurtarmak 
l~in bir tarafla anlaşmamız, mut
lak ıurette karşı tarafa ilam mu
hasame etmemizi icap ettirmez. 
Her kiminle anlaşırsak anlaşa -
hm, Türki)'enin dün de, bugün de 
cayesi kat'i surette sulhe yardım 
dır, yarın da yine sulhe yardım 
olacaktır. 

Türk millet. ve hükfimetinin 
takip ettijti siyasetin bu ana hat 
l·ruu içimizde bilmiyen olmasa 
&erek. Bugün Türkiye kadar her 
hangi bir maceradan müçtenip 
ve sulhe candan bağlı başka Av
r.upa meml~keti az göstcrilebi -
lir. Bu ~akik~ti hepımiz kadar 
ve h~tt.ıı hepı~izdcn iyi Tanin 
sahıbı~.ın ~e bı.ldiğine şüphe yok 
tur. Çunku Hus.eyin Cahit Bey 
bir kere mevcut gazetecilerin en 
eokilerinden biridir. Sencllerl 
Tanin gazetesinin başında bulu~ 
narak devlet siyasetinin hemen 
hemen nazunlıği e rehberliği 
vazifesini ifa etmiştir. Sonra yi
ne senelerle mebuslukta, hatta 
meclisi mebusan reisliği gibi, hü 
künıet reisliğinden de yüksek 
me.kilerde bulunarak milletin 
dahili ve harici siyasetine ait me 
selelerde büyük tecrübe sahibi 
olmuştur. Bundan başka İtalyan 

(Arkası 5 inci say1'.ıda) 

EBUZZiY AZADE 

Velid 

Vekiller 
Heyeti 
Toplandı 

oRoyal Air Forces'un daha es
ki servislerden geri kalmayan 
bir ananesi vardır. Girmeğe mec 
bur kaldığımız mücadelede bıın
dan evvelki harpten daha bil -
yük mesuliyetler altına girmiş 
bulunuyorsunuz. Bunlardan en 
mühimmi İngiliz adalarının mu
hafazası işidir. Bilginize ve ce
sarı:tiniu- itimat ettiğimden emin 
ol~bilirsiniz. İcap ed~n U;leri 'ba
şaracağınızı biliyorum.• 

Hava kuvvetleri namına Kings
Iey Wood, şu cevabı vermU;tir: 

-Kraliyet hava kuvvetleri, 
Kral tarafından gösterilen şahsi 
'akadan dolayı bahtiyardırlar. 
Bu kuvvetler, .ellerinden geleni 
yapmağa karar vermişlerdir. 
KRALIN HOARE BELlSHAYA 

TELGRAFI 
İngiltere Kralı, dün akşam 

(Arkası 5 inci sayfada) 
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HARP 
Vaziyeti 

ilk harp raporları pek kısa 
ve kat'i muharebelere ait ma
lumatı ihtiva etmiyOTsa buna 
hayret etmemek lizundır. 

. 1914 Ağustosunun ilk gilnle
rınde de büyük muharebe ol -
mamıstır. Bunılan ba~ka 1914 
harbi ile bugünkii muharebe 
arası?da esaslı bir fark gözet~ 
nıek ıeabeder. 

1914 Agu,tosundaki harp 
karşılıklı seri taarru?.larla bir 
lıareket harbi olmu~tur. Bu _ 
gün karşı karşıya bulunan 
kuvvetler çok •ağlam iki nıü 
dafaa sistemine dayanmak _ 
tadır: Maginot ve Siegfried 
hatları. 

Ankara. 5 (A.A.) - İcra Ve- Binaenaleyh bu geçen iki \ 
kı!J rı heyeti bugün saat 16 da ı:üoün vaziyet alma ve tema-
Başvekaleıte toplanmış ve ruz- sa gelme hareketleriyle geç -

eylen ;tir 

Avlonya Limanlarını Kapattı 
Musolininin Sulhu Kurtarmak 
İçin Yaptığı Teşebbüs Ne İdi? 
Roma, 5 (A.A.) - Stefani A

jansı bildiriyor: 
Sulhun vahim surette tehlike

ye düştüğü sırada kurtarılması 
maks~dile yapılan son teşebbüse 
ait resmi ma!Umat aşağıdadır: 

ile meşrut olduğunu bildirmiş -
tir. 

İtalyan hükfimetinin müraca
atlarınıı rağınen, Londra ve Pa
ris ccvapll\fı~ı Roma'ya 1 eylül
clıen evvel gönde:ıınıemişlerdir. 

Bu arada, 31 Ağustos - 1 Eylfil 
gecesi Polonya - Almanya hu -
dudunda hi• ,,eler vuku bulmuş 
ve bu hadiseler Filhreri Polonya
va karşı askeri harekatı başlat
mağa ~evkeylemiştir. 

Romanya As
ker Topluyor 

Roma, 5 (A.A.) - Drae ve Avluo-

ıa limanlarının hususi müsaadeyi ba-

b olanlar müstesna olmak üzere bil .. 

tün vapurlara lıapaWdıiı, resmi bir 
ıebllide bildirilmektedir. 

ROMANYA ASKER 
TOPLUYOR 

Bükr .. , 5 (A.A.) - (Havas): Bun-

dan evvel ılınan tedbirleri takviye 

etmek ü:ıere Romanya, bir ç0k suuf .. 

lan sUilı altına davel etm(ftlr. 

31 Ağustosta Duçe İngiliz ve 
Fran\ız bükfimetlerine müraca
at ederek, Avrupa hayatındaki 
bugünkü ka~ıklığın sebebi o
lan Versay muahedesi hükôm
lerinin tadili maksadiyle 5 Ey -
lülde b~ynelmilel bir konferansı 
içtimaa davet edebileceğini, an -
cak bunun Du~enin Fıansız - İn
giliz muvafakatinden ve Polon -
yanın iştirakinden emin olması 

Gerek Fransa ve gerek İngil
terenin İtalyan hükumetine ge
len cevaplan esas itibarile müsa-
it oldı!,_"ıı ve teşebbüsün inkişa- ,!!!l!!l!!!!!'!!!!!'!!!!!! ___ O!!!!!""'!'•"!!!!!!!!_,, .. 

(Arkası 5 ine! sayla, 

' 
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HARP 
Tebliğleri 

Paris, 5 (A.A.) - 5 Eylôl sa
bahı verilen üçüncü tebliğ: 

Kara, deniz ve hava kuv
vetleri normal şekilde hare
kata devam etmektedirler. 

ALIUAN TEBLİGİ 
Berfin, 5 (A.A.) - 4 Eylfil 

tarihli tebliğ: 
Şarktaki Alman ordusu, düş 

manın, muka\'emetini kırmış 
olup biitün cephelerde ilerle
mektedir. Diişman, peri~an 
'\'C kısınen ciddi zaliata uğra-

ı n11~ bir halde ricat t.•tınekte
/ dir. l{ıt:ıotr_nıı7 bir<:ok l"Sir al· 
} nu~ ,.<" ıno.1hiın nı}ktnrda ga
. nai'm elde etn1 h.Ierdir. 

Cenupta Alınan ordusu, düş 
runnı Cracovie istikan1etinde 
takibe de\-'aın etn1iştir. Alman 
kıtaatı. Vdo•·ice'de kıiin Skava 
mıntakasını geçmişlerdir. 

(Arkası 5 inci sayfada) 
nam ine dahil meseleleri tetkik miş olması pek tabiidir ki, bu- J 

(Arka'1 5 inci sayfada) 

.. " • "•-•öiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii._ Londrayı)ına hücumlarına karaı koruyan kuvvetlerin projektörle:rf 

Almanlar Askerlerine, Leh 
Askeri Elbisesi Giydirmişler 

Var;ova, 5 (Pat ajansı blldlrlyor:) 
Bu sabah6.ıman bombardıman t.ay-
7arelerl Szydloviec lsta.~yoounda bir 
Kızılhac trenine taanuz etmişlerdir. 
Tren, kısmen tahrip edUmlştlr. 

Trenin bütün vagonlanoda Kınl .. 
hac L'jareti bulunmakta idl 

ıt ALMA.. PİLOT ESİR 
Havas ajansının muhabiri duo Var

fova ci~arındakl Alman f·sera karar
dJunı dyartl •lm!Jtlr. Muhabir bu
rada evvelki ıeeckl !3arruz asın-

da yere inmek met·burlyetlnde kalan 
ve tslr edilen %4 Alman pllotu cur -
milştür. Pilotlar Y&rahdll. lluhtf>ltf 
uzuvları sarılıdır. Esirlerin kendi ku
lübeleri dahilinde cezlnmelerlne mü
uade edllmlı;Ur. L<h askerleri bun
lara J:vt muamele etmeoktedtr. 
ZEHİRLİ ŞEKER VE SİGARA
Alm.an tayyarecllerlnln .ıı·hlrli 4e -

kerter ve &.lprala.r a.ttıtına dalr ve
rilen haberlerin Alman ajansı tara 

(Arka ı 5 inci yfada) 

1 

j Şon P.~~-i~a: 
ıLeh Tayyareleri Ber

line Hücum Ettiler 
Varşova 5 [ A.A.] 30 Polonya Tayyaresi Bu

gün Berlin'e Bir Hücumda Bulunmuş Ve Hepsi 
Ossülhareke!erine Dönmüştür. .. 

Leh Tayyareleri Berlin Ve Civarını Bomba· 
lam1şlardır. 

' Sovyetler Asker T opluyorror 
Moüova, 5 (A.A.) - Gazeteler, Mareşal Voroşllofım 1919 sınıflı ile 1918 

llD.ıfının ikinci J'a.nsının normal tanda sili.il allına raflrıldıfmı bildiren teb

Uitnl neşretmektedir . .Bundan başk~ emirde tutulan daha yaşlı &mıfiar uau 

ile bn sene rükstlı: mektebi bitiren 1920 ve ını sııııflan da •lliın altuıa cla-

veı ohuımakladır. (Arkası 5 inci sayfada) 

LEii 
Asrımız Hız Asrıdır! 

Karada, denizde, havada yüz 
kilometre süratin sözü bile ol
muyor; hız üç haneli rakamlar
la ifade edilmektedir. Her iı; yıl
dırım süratile görülüyor. 
~ giin evvele gözümüzü -:e· 

viriroek. Jıarhin de yıldırım hı
zile patlak verdiğini anlarız. Hü
Ii;a edelim: 

25 temmuz cuma günii Bitler 
İogilterenin Berfin sefiri Hcn
dersonla ı:örüştü - 26 cumarte
si günü Hendcrson tayyare ile 
Londraya gitti - 27 pazar İngi
liz Nazırları toplandı - 28 pa
zartesi Henderson tayyare ile 
Berline döndü - 29 Salı Hitlerin 
yeni bir mesajı ceç vakit Çem-

berlayn ile Halifaksa verildi -
30 çarsamba İngiltere kabinesi 
Bitlere cevap verdi - 31 perşem 
be Bitlerden cevap çıkmadı -
1 Eylül cuma Almanya Polon
yaya hücum etti. 
Eğer bu müzakereler yirmi se

ne evvel olsaydı bir aydan aşa;ll 
bitmez ve me..ajların gidip gel
mesi hiç değilse iki ay siirerdi. 

Altını güne mukabil altı gün
de her şey olup bitti. Temenni 
edelin1 ki, bu sürat a rında şim 
şek gibi ~akan harp, ayni sürat. 
le ~ona en.in: Yağmurdan sonra 
bava a(ar. 

SELAMİ İZZET SEDES 



Hatıratı Yazan : M. M. Grupu 

Müfettişi Emek 1 i General 

Reisi Eski Topçu 

Kemal Koçer 
--- - '=-=============== 

M. M. Grupu Mızrağı 
Çuvala Sığdırmıştı 

Bütün bu kuvvet, bu fazilet 
ve cesaret merkezini silahile mü
dafaa etmek üzere hazır lıklannı 
yapmıştı. Bir kısım gençler de 
kıt'alarda, gizlice, talim ve ter -
bive de görüyorlardı. 

Çatalcaya kadar köylerin de 
teslihini oranın hususi teşkilatı 
istilzam ediyordu. M. M. Grupu 
bu köylere kadar da silah ve 
bomba gönderiyordu. Bir kaç 
defa buralardan geri çevrilen si
lah ve cephanenin muhafazası i
çin Şeyh Enver efendin.in tekke· 
sinden ve evlerimizden istifade 
mecburiyeti görülmüştü. 

Bir gün, vaziyet, fevkaladelik
ler arzediyordu. İstanbul içinde 
bir toplantı da dikkati çekebilir
di. Tra:kya ve Paşaeli teşkilatın
dan Şakir ve Rifat, heyeti mer -
keziye üyelerinden Mehmet, A
tina sefirimiz Enis, polis mü -
dür muavini Sadi, avukat Vehbi 
ile orada bir içtima yapılmıştı. 
Verilen karar şudur: Teşkilat, 
herhangi bir tecavüzü silahile 
karşılıyacaktır. 

Hazinedar çiftliği sahibinin 
mihmannuvazlıi\'ını unutmıyo -
rum. O geceden sonra bu muh
tec·em zatın çiftliP.ini ziyaret e
demed'm. Kendisine hürmetleri
mi beyan ederim. 

* MIZRAK ÇUVALDA 

HaıJbiye Nezareti civarındaki 
ambarda 3000 kadar mızrak var
dı. Çakı aranan bir muhitte mız
rak taşımak, kaçırmak ta kolay 
değildi. Bu semte büyük ehem -
mi:vet veriliyordu. Ambalajın 

muhteviyatını iyi gizlemeliydi Ya 
pılan tertip uygundu: Demir çu
bukları ihtiva eden sand.ı:k:lara 
mızrakları yerleştirmek, san -
dı.ktan bazı çubuklar görünüyor 
ve malın hüviyetini gizliyordu. 

Kuriye vazifesile merhum 
Mehmet, <ık sık Ankara.va gider, 
talimat alır, dönerdi. Bu sev
kiyattan mütehassis olan büyük 
Mareşal: 

- Mehmet Bey, nihayet Grup, 
mızrağı da çuvala koydu! de -
mekle arkadaşları takdir buyur
muşlardı. 

* 
TÜRKUVAZ 

Bir manevrada, sofrada, mer· 
hum Orgeneral Cevat. Türkuvaz 
denizaltı bolunu ele geçirmiş -
kcn kaptırdıQımızdan mlıtcessir 
olduğunu söylüyordu. General 
haklıvdı. kendisi de o muvaffa -
kiyclte hissedardı. Eski Çanak -
kale boğazı kum~danına, Mare
şal: 

- Bize bn Denizaltı botunun 
lüzumu yoktu. İsteseydik, M. M. 
Grupu onu Izmite değil, Anka
raya gönderirdi. 

Buyurdular ve naçiz hizmeti 
takdir ettiler. 

BİR SAHTEKAR 

Ambarlardan alınacak eşya -
nın bir defteri tanzim edilirdi, 
bu defterin bir kulağı imza edi
lir, ambar memurlujiuruı verilir, 
eşya kaldırılır, sonra Anadolu is
kelesinden gelen malclıuz götü -
rülerek hususi makbuz geri alı
nırdı. İşi pek basit olarak ka
bul, esasen sade olan imzayı da 
taklid eden bir zavallı Sultanah
met ambarına, esmaru mes'ut bir 
yaşayış temin edecek olan mü -
hi-nı i:ıir defter tevdi eder. Bu a
dam bilıniyordu ki bütürt bu def· 
terleri grupun mutemedi am -
barlara isal ederdi ve ihtiyaten 
defterin diğer ucunda ve ar>ka
sında da bir kaç kelimelik bir i
şaret te vardır. Ambar memur
ları bu usulü bilirlerdi. Bu, bir 
parola idi. 

Ambar memuru sahtekardan 
defteri alınca, ertesi gün uğra -
masını kendisine söyler, Abdul
va habı çağırarak böv le bir ta -
lepte bulunup 'bulunmadığımızı 
sorar, menfi cevap alır. Deiter
dek; imzayı tetkik ettim. taklit 
eden µek te san'atkar değildir. 
Esas imzayı iyi de becerememiş
tir. 

Er lesi gün herif uğrar, grup 
için hazırlanma.kta olan eşya a -
rasında kaldınlacaipnın bildiril
diği kendisine söylenir. 

Bu adamla münasebetimizi hl~ 
kesmedik. onun da bize muhab
bet gösterirken yüzü kızarmadl, 
Bu tıynetteki bir insandan kö -
tülük ııelebilirdL Buhranlı va -

ziyetlerde biraz da siyasetten an
lamak lazımdı. Bu adam ölm~ 
tür, Tanrı taksiratını affetsin, 
kendisine yardım etmiştik, yok
sa azap çekecekti!. 

* Mesaimizde ü li cemiyetlerin 
sefil elemanları engeller çıkar -
nuya çalışıyorlardL Çok becerik
li ve cesur bir arkadaşımıza, S. 
ye Hürriyet ve İtilaf merkezinin 
günlük evraıkını üzerinde taşı -
yan adamdan bu evrakı aşırması 
vazifesi verilmişti. Bir gün S. a
damı takıp eder, Aksaraya inen 
tramvayda sıkışan yolcular ara
sında onunla kavgaya tutuşur, 
evrakı alırsa da çarpışma sıra -
sında arkadaş yüzünden yarala
nır ve tramvaydan atlar, fakat 
inzibatlar tarafından tutularak 
Bekirağaya ı1ötürü1erek hapse
dilir. Haber verdiler, gittim. Di
vanıharbe verilmişti. Divanıharp 
reisi, vaktile Erzurumda tanıdı
ğım topçu Yarbay Erzurumlu A
dil Beydi. Adil Bey milli ordu -
nun hararetli taraftarıdırlar, 
meseleyi kendisine açtım. S. i
ki gün sonra salıverildi. Fakat 
uzun müddet bu yaraların iziııi 
taşıdı ve farık alameti ile vazi
fesine teenni ile devam etti. 

(Arkası var) 

ViLAYET 
~·----

Arazoz ihtiyacı 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi 

K,ırdar dün İstanbul tramvay, 
tünel ve elektrik işletmesi u -
mum Müdürü Mustafa Hulkiyi 
beledi ve fen ve makine şubesi 
müdürlerini çağırmış uzun müd
det konuşmuştur. Bu konuşma
da İstanbuldaki otobüs, kamyon 
ve arabaların ihtiyacı karşılayıp 
karşılarnıya.caıtı konuşulmuştur. 

-----0•0.----

Polis Müdürü Isparta Va
liliğine Tayin Edildi 

Ankara Emniyet Direktörlü -
ğünde o!duğu gibi İstanbuldaki 
ayni vazifede de muvaffakıyet 
,gösteren Emniyet müdürümüz 
terfian İsparta valiliğine tayin o
lunmuştur. 

Sadri Aka dün kend isile görü
şen bir rnu·harririmize : 

- Tayin emrimi ald•m. Bu -
günlerde vazifemi yeni müdüre 
devredeceğim. 1-2 haf•a sonra 
da Ankaraya gidip oradan İspar 
taya hareket edeceğim. demiş ve 
burad"~i meslek aı<J.}ad,# larınıi 
da takdirle yadetmiştir. 

Filhakika B. 3adri Aka zama
nında şehrimizde cinayetler baş 
ta olmak üzere hırsızlık, yanke
sicilik vesair zabıta vukuatı 
şayanı dikkat bir derecede azal 
mıştır. 

Her gün yeni vasıtalarla teç
hiz olunan Türk ve Istanbul po 
!isi dünya zabıtasında en müm -
taz bir ver almıştır. 

B. Sadri Akanın yerine dün 
Ankaradan ış!len vali muavini -
miz MuızaMer IA~alın İstanbul 
Em.niyet müdürlüğüne tayin o
lunmu,tur. 

Yin., öğrendiğimize göre İs -
tanbul Emniyet müdür muavini 
Mehmet Ali de Kayseri Emniyet 
müdürlüğüne tayin olunmuş -
tur. 

Kendisinin yerine de vekale -
ten Çankaya kaymakamı. Eski 
Beyoğlu kaymakamı Daniş şeh
rimiz emniyet müdür muavinli
ğine getirilmiştir. 
Ayrıca şehrimiz emniyet 1 in 

ci, 2 inci ve 3 üncü şiiıbe müdür
leri de başka vazifelere tavin olu 
nacak !ardır. · 

0---

25 şer Lira Para Ceza
sına Mahküm OWular 
Polis; şehrimize gelip le ika

met beyannamesi vermiyen ec
nebileri sıkı bir surette takip 
etmektedir. 

Dün de, Şeri.!, Celal. Raif, Ce,·
det, Kudinof, Cevdet ve Osman 
isimlerinde 7 kişi bu suretle ya
kalanarak Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesine verilmiş
lerdir. 

Mahkeme bunların her biri.ıı.i. 
25 er lira paI'a cezası ve 15 er 
gün hapse mahkfuri etmiştir. 

Fakat Sa'bıkaları olmadığın -
dan bap;. \lezası tecil olunmuş -
tur. 

Harp Vaziyeti 
Ve İstanbul 

Piyasası 

Vali Dün lktısat Mü
dürü ve Bankacılarla 

Görüştü 
Vali Lutfi Kırdar, dün İstan

'lml mıntakası İktısat Müdürü 
Halılku k&bul etmiştir. Bu gör~ 
me esnasında Halılk, beynelmi -
Jel vaziyet dolayısile fabrikatör
lerin maruz kaldığı müşkülat 
hakkında Valiyt izahat vermiş -
tir. 

Fabrikatörlerimizin şikayet -
leri şu meseleler etrafında top -
]anmaktadır. 

1 - Ham madde müşkülatı; 
ham maddesini dışarıdan teda -
rik eden kauçuk , vejetalik, tri
kotaj, kumaş fabrikaları, ellerin
de ham madde stoku bulunma -
dığı için müşkül mevkide kalmış
lardır. 

2 - İkinci mesele de şudur: 
Birkaç gündenberi bankalar, is
konto muamelesi yapmıyorlar. 
Bu yüzden fabrikalarla tacirler 
arc,cında ticari münasebetler de 
durımn bir devreye girmiştir. 

BANKA DİREKTÖRLERİ 
TOPLANDI 

İktısat müdürü HalUk, Vali 
Lutfi Kırdara bu mevzular üze
rinde izahat verdikten sonra 
banka direktörlerini bk top -
lantıya davet etmiştir. İktısat 
müdürü Halukun riyasetindeki 
bu toplantı dün geç vakite ka -
dar devam etmiştir. Yarın da bu 
mevzu üzerinde bir toplantı da
ha yapılacaktır. 

----00----

BELEDiYE 

Belediye Kooperaıifi He
saplarında Yo'.suzluk 

Belediye <kooperatifi hesapla -
nnda yolsuzluk olduğu iddia e -
dilmişti. Bir müddettenberi bu 
hususu inceliyen !belediye mü -
fettişleri yolsuzluk şeklindeki id
diaların doğru olduinı neticesine 
varmışlardır. 

lht:kara Meydan 
Verilmiyecek 

Bazı gıda maddelerinde ihti -
kar yapıldığının ileri sürülmesi 
üzerine belediye piyasada tetki
kat yaptırmaktadır. İhtikara se
bebivet verenler hakkında meni 
ihtikar kanunu tatbik edilecek -
tir. 

Yeni Tayinler 
Belediyede yeniden bazı ta -

yinler yapılmıştır. Dün topla -
nr,;' komisyon bu tayinleri tesbit 
etmiştir. 

Yersiz ŞikAyet 
Bazı benzin kumpanyalarının 

motörlü nakil vasıtalarına ben
zin vermedikleri şikayet edilmiş
ti. Şehrimizdeki benzin kumpan- ı 
yalarile ayrı ayn temas edilmiş, 
verdikleri ifadelerden şi.kiyetin \ 
yersiz olduğu anlaşılroıstır. 

1 Akdenizde Biılunan 
Vapurlarımız Geldi 
Alman Vapurlarından Başka 
Seferlerini Kesen Devlet Yok 
Siyasi vaziyetin karışması üze f 

rine Izmirde kalan Denizyolla -
nnm Tırhan ve Anafarta vapur
ları evvelki akşam limanımıza 
hareket etmişlerdir. 
Tırhan dün gece saat 21,30 da 

gelmiştir. Anafarta da bu sabah 
gelecektir. Bu vapurların gelme 
sinden sonra Akdenizde hiçbir 
va'Purumuz kalmamış olmakta -
dır. 

Ecnebi yolcu ve yük vapurla
rıda limanıınııza gelip gitmiyle 
başlamış' ardır. 

Dün Akdenizden Holanda ban 

Harice Çıkını
! yacak Maddeler 

Bir Liste Hazırlandt ğı 

Söyleniyor 
Haber aldığımıza göre hükı'.'ı -

met, iki gündenberi birçok mad 
delerin harice ihraç edilmesini 
menedecek bir kararnamenin ıha 
zırlıklarile meşgul olmaktadır. 

Dahilde iazla lüzumuna bina -
en ihracı menedilmesi kararla -
şan .bu maddelere ait karama -
menin bugün a1il.kadarlara teb
liğ edilmesi muhtemeldir. 

Maddelerin cinsi henüz malfım 
değildir. Yalmz_bunların buğday 
gibi zaruri ihtiyaçları yerine ge ı 
tirecek gıdai, ve kömür, pamuk 
ve saire g1bi sanayi maddelerin
den mürekkep olacağı tahmin e
dilmekte,ı:lir. 

dıralı E_rmes şilebi ile Yugoslav 
bandıralı Lovçen vapurları li -
manımıza gelmişlerdir. Holanda 
şilebi yük boşalttıktan sonra Bur 
gaza "itmiştir. Yugoslav vapuru 
da Karadenlze çıkmıştır. 

İtalyan şilebi ve yoleu vapurla 
rının limanlarımıza gelmek üze
re Italyadan hareket ettikleri 
bildirilmiştir. 

Limanımıza uğraıruyan yalnız 
Alman bandıralı vapurlardır. 
Şimdilik Akdeniz nakliyatı ta
mamen normr~ vaziyete girmiş 
gibidr., 

Zeytinyağı Ve 
Sabun Fiatı 

Siyasi Buhranın Tesirile 

Biraz Yükseldi 
Dış memleketlere ihraç edilen 

hububat fiatlarında .bir tahavvül. 
yoktur. 
zatım: fiatları da, normal sevi

yeye gelmektedir. Yalnız zeytin 
yağ, sabun, tereyağ, makarna fi
atlannda yüzde 20..'30 derecesin
de bir yükseliş hissedilmekte -
dir. 

Ühalat eşyasına gelince, Al -
manvadan mal gelmediği için, bu 
mem'.eketten ithal edilen kim -
yevi maddeler, eczayi tııbbiye bo 
yalar, foto/;faf malzmesi gibi 
malların fiatları yüzde 30-4-0 nis 
betinde yükselmistir. 

Ham maddesi dışardan gelen 
vejetalin vağı ihtiyaca kil.fi de -
ğildir. Vejetalin fa.lırikalarırun e
linde on günlük mal vardır. MÜTEFERRiK 

2000 r<ıuhacir Geliyor Ll'WAN 
Varnadan aldığı 2000 müha -

cirle dün limanımıza hareket et
mesi mukarrer olan Nazım va -
purunun hareketi bugüne kal -
mıştır. Buna sebep Bulgar hü -
kumetinin mühacirlerin berabe
rmdeki beygir gibi hayvanları 
dışarı bırakmamak istemesidir. 

Eminönüııde Yapılacak 

inşaat 
Bir milyon elli bin liralık yol 

inşaatı projesine ithal edilen E
minönü meydamnın tanzimi ay
n olarak ihale edilecektir. 

Bu 'Projeye göre EminönUnde 
şimdilik yüz bin liralık 'bir inşa
at yapılacaktır. 

Balık Kodeksi 
Şehrim izdeki balık"ıların tabi 

olacağı şartlar henüz esaslı bir 
şekilde tesbit edilememiştir. Sıh
hiye Vekaleti belediye zabıtası 
ta!iınatnamesinm lıenÜZ şehir mec 
!isinden çıkıırılama."lllŞ olduğu -
nu nazarı itibare alarak halık 
kodeksi hazırlamıştır. 

Havuzlardan 200 işçi 
Çıkarıldı 

Denizyo!ları idaresi Kasımpa
şa ve İstin.ve havuzlarından 200 
kadar ameleye yol vermiştir. 

Ameleler yüksek makamlar" 
başvurmağa karar vermişlerdir. 

Hamil Saraçoğlu Gitti 
Liman işletmeleri umum mü

dür muavini Hamit Saracoğlu 
bugün Toros ekspresile İsken -
derona gidecektir. İskenderon 
liman işletmesi müdürlüğüne ta
yin edilen Sezai de beraber va -
zifesi başına gidecektir. 

--on---

Alman Mutehassisleri 
G"diyorlar 

Denizyolları idaresinde müte -
hassıs olarak çalışan Alınan Kip 
son vaziy>et üzerine bugün mem
leketine hareket edecektir. Al -
manyadan gelen emir üzerine 
diğer deniz müesseselerinde ça
lışan mütehassıslar da memle -
kellerine döneceklerdir. 

NOTIL.AR: 
KIZlLHAÇ 

TRENLEBİ 
Aluıan tayyarelerinin bir Kızıl

ha.ç trenini bombardıın&• ettikleri 
haberi veriliyor. Hastahane, Kı
zılıhaç treni, manastır,. kadın, ço

cuk ne görürlerse bombalıyorlar. 

Ne kadar hazin! İnsanlık bu kadar 

düş-ecek miydi!. Zayıfa el kaldırıl~ 
nu:vacaiı bizim ata sözlerimiz ara· 
sındadtr. 

Hastahanenin, Kızılhaç treninin 
bombalanması, sadece acı uyandı .. 
rtr. Yoksa. muharebenin netioesl 
üzerind<" btr tesir yapmaz ki... O 
halde, masumlar1, ,rüoahsı:ıları. 

hastaları bombalamakta ne mini 
var!. Çok yazık! 

ÜNİVERSİTENİ."' 

YENİ KADROSU 

Eski Darülfünun müderrislerin
den İsmail Hakkı Baltacıoilu'nun 
Üniversiteye tekrar alınacağı şa-

7laS1 dolaşıyor. Bu, doira ise, çok 
sevinmemi~ lbını. Batta, böyle blr 
karar Maarif Vokileli için, geç bi
le kaiınııt. addedilebilir. 

Terbiyeci İsmail Hakkı, bu. 

memleketle hizmet etmiş blr şah-
- slyettir. Bucün, terbi.Jeci olarak 

bu me:mlekette kim geçiniyorsa, 
mutlaka, onun ta.lebeSi veya oa
d.an istifade elmiş kimselerdir. is. 
mail Hakkı bir şahslyeıtlr. Val<
tlle, Darülfünun ill'a. edilip tinl
verslte kurularken, yapılan büyük 
hatalardan biri de İsmail Hakkı
nın kadro harici bırakılması icli.. 

Meseli, şimdi edebiyat fakülleııl 
dekanı olan Himlt te, o zaman, 
kadrodan çıkartlmıştL Bwılar, işe 

yaramıyorlar .nuydıT. Dört bet se
ne içinde illm olup, tekrar mı işe 
çafırılıyor?. 

Ne HimU, ne İsmail Hakkı son
rad&n ilim olmwı değillerdir. Valı:
tUe yapılan hala böyle rölünç ve 
hazin hii.dtsclerln meydana gebne
sine sebep olmuştur. 

BİR HAVADİS VE 

HAZİN TARAFI 
- -

İstanbul Emniyet Müdiirü. Sııd· 
rettin Aka, terfian Vailllie tayin 
edildi. Kendlslnl tebrllı: ederi&. Fa
kat, diinkll l'•telelerden, Saılrettlıı 
Aka'ıım lıand vlli:rete tayin edll
dlğlnl anlamak bir türlfi kabil ola
madı. Çünkü bir kısım gazeteler 

İsparla Vallsl olduiunu, bir kısmı 
da, Burdur Valisi oldufunu YU· 
dılar. 

Vlliyeiimlzln Polis Müdürünün 
nereye Vali tayin edlldlilnJ dahi 
dotru yasauıamak, bla ca.zetecller 
için ne kadar hazin, deill mi!. 

KÖPRÜ İNŞAATI 

NEDEN DURUYOR?. 

Blz, herkesle dostuz. Sulh la
rattarıyu:. Şu anda, hlo bir devlet
le hiill harpte deifils. Kimse hak
kında hususi sııfnlyetlerlmbı yok
tur. :İiı böyle llı:en, ban hava· 
disler, bizim rarlblml&e &'icllyor. 
Meseli, Hayclarpaııada ~ edil
mekte olan beton köprüde faall:ret 
tatll edilmiş. Çüııtü, bu inşaatı 
yapan bir Alman firması imft. 
Arlık çalı.şmıyormQf. Halbuki, 
bütün Alman müessese1eri fa· 
aliyetlerine devam ediyorlar. 
Köprünüu ne ta baba il varT,, Bw. 
köprü inşaatuun PoloD)"a harbUe 
ne alikası varT Ba it bqb, öte
ki it bllljkadır. Bu havadis bblm 
tuhafımıza glıtl. Herhalde, köprl
ııün tekrar inşasına bqlaıur, cliff 
ümli edlyoruıı. 

ŞÜKRÜ AHMET 

! Liman Amelesi 
Bu Sefer De 
İş Bulamıyor ' 
Liman İdaresinden 
Sigorta Paralarını 

Geri İstediler 
Limanda çalışan kömür ve talı 

mil tahliye ameleleri dün liman 
iar işletmesi umum müdürü Ra
ufi Manyasa müracaat etmişler 
ve son •günlerde limandaki iş -
sizlikten baılısederek bundan üç 
dört ay evvel kendilerinden 10 
hafta müddetle her hafta 125 
kuruş üzerinden kesilen si,gor -
ta bedellerinin iadesini istemiş -
!erdir. Bu paralar amelelerin tah 
mil ve tahliye esnasında sebep o
lacakları zararlara karşılık ola
rak kesilmiştir. 

Her amele başına 12,5 lira isa 
bet etmektedir. Son günJ.erde 
limana t'Cnebi vapurlar uğrama
ması yüzünden amelelerin işleri 
tamamen durmuştur. Fakat bu
na rağmen liman işletm-esi umum 
müdürlüğü amelelere, maliyeye 
kazanç vergisi borçları olduğunu 
söyliyerek bu paraları iade et -
menıiş1ir. 

---ooıo---

DEN iZ 

Adalar Arası Seferleri 
Kalkıyor 

Denizyolları idaresi adalar ara
sında küçük vapurla yapılan se
ferlerini önümüzdeki haftadan i
tibaren lağvetmiye karar vermiş 
tir. 

ltalya Vapurları Sefere 
başladı 

Şehrimizdeki İtalyan vapur a
centelerine gelen malumata göre, 
İtalyan. şirketleri İtalya ile Ame 
rika arasında muntazam va'Pur 
seferlerine başlamışlardır. 

8. Rautr Dün Geldi 
Linıan işletmleleri umum mü

dürü Raufi Manyası dün Anka
radan şehrimize dönmüştür. 

ADLiYE 

Adliyenin Yaz Tatili Bitti 
İstanbul a~yesinin yaz ta

tili dün akşam bitmiştir. Kapalı 
bulunan mahkemeler bu s!l!ıah -
tan fübaren yine faaliyetlerine 
!başlamış bulunacaık:lardır. 

Dün Müddeiumumi Hikmet 
Onat'ın .vanında adliye erkanı 

torılanarak bu hususta görüş -
müşler ve ayrıca yeni teşkil olu
nan münferit hakimlikler kadro
larına alınacak memur ve mü -
başirleri intihap etmişlerdir. 

Müddeiumumi Hikmet Onatın 
dün bir muhıırririmize söyledi -
ğine göre münferit hakimlikler 
ve yeni teşkilat hakkındaki e -
mir dün akşam saat 18,.30 a ka
dar henüz Adliye Vekfiletinden 
Müddeiumumiliğe tebliğ olun -
mamıştır. Emrin ve <kadroların 
anbean tebl;ği beklenmektedir. 
Çünkü bu kadrolar yüksek tas
dI!ca iktiran etmiş bulunmaıkta
dır. 

Saat Çalmış 
Halide isminde 16 yaşında bir 

kız, misafirliğe gittiği arkadaşı 
Haşimenin evinde konsolun ü
zerinde duran bir kol saatini çal
mak suçile yakalanmış ve Sul -
tanahmet birinci sulh ceza mah
kemesine verilmiştir. 

Mahkeme genç kızı serıbest 
bıraık:mış ve celseyi şahit celbi 
için •başka bir güne talik etmiş
'tir. 

Tevkif Edildi 
Bilfil isminde bir ı;ıenç; baba

lığı Bekirin uyut'ken cebinden 
20-0 lirasını çalmalı: suçile yaka -
lanmış ve dün Sultanahmet hi -
za mahkemesine verilerek tevkif 
olunmuştur. 

Bir Sabtkah Tevkif Edildi 
Niyazi isminde bir sabıkalı; 

arkadaşı Suadin ceketinden 35 
lirasını çaldığından dolayı yaka~ 
lanmış ve dün Sultan Ahmet b>
rinci sulh ceza mahkemesine ve
dlerek tevkif olwınıuştur. 

5 Lira Pa ra Cezasına 
MahkOm Oldu 

Lioıı fabrikası sahibi İran te
haasından Kostantin ikamet 
beyannamesi vermediğinden 5 
lira para cezasına mahltltm ol -
muştur. 

12# </?o-~~ 
Başlıyan Harbin 

Vereceği Neticeler 
İngiltere ve Fransanın, Alman 

yaya harp ilan etmelerinden son 
ra geçen güniln saatleriııde İn -
giltere tayyarelerin.in Alınan 
halkına attıkları milyonlarca be
yanna.-.ıe, sulhün kurtarılması, 
başlayan harbin önüne geçilme 
si .için son ve samimi bir gayre· 
ti teşkil etmiştir. 

Sulhün kurtarılması, Lehistan 
topraklarına tecavüz eden Al • 
man ordusunun, girdiği araziyi 
boşaltmasından sonı:a müzake -
re masasına murahhaslarını gön 
dermesile mümkün olabilirdi. 
Na-.i Almanya hükfuneti bu hu
sustaki son fırsatı da kaçırmış, 
~deyleWş vaziyette sayıldı -
gından, Ingiltere ve }',,ansa'nın 
hava kuvvetleri, deniz harp g&
mileri faaliyete geçmişlerdir, 
Şüphesiz ki, Fransa - Almanya 
hududunda bulunan İngiltere ve 
Fransarun müşterek kara kuv -
vetleri ve ordulan dahi ... 

Nazi Almanya Şefi Her Bitler 
ve arkadaşları, Alınanyanın bu
gün ve yarın ~in selametini, Al
man milletin.in huzur ve sükil.n 
tçinde yaşamasını temine yara -
yacak son fırsatları da kaçınruş 
oldular. Şimdi Nazi Almanya • 
nın ve şeflerinin hareketlerine 
mutavaatla bulunan Alman mil
letinin mukadderatının, harbin 
neticesine bağlı olduğu söylene
bilir. 
Başlayan harbin neticesi na -

sıl olacak? Nazi Almanya şefle
ri, senelerdenbcri devanı ettik
leri tehdidi, tecavüz, Mili hare
ketlerini tekrarlaıı_ıaları, küçük 
milletleriıı axazisini istismar ve 
istiklfillerini ilga için bayat sa • 
haları uanıakta çok ileri gitm..iş 
olmalarile anlaşılmıştıı: ki, selef 
leri Kayser Vilhelm'in hatasından 
ders almamışlardır. 

Bir milletin nüfusu, bugünkü 
Nazi Almanyası gibi 80-90 mil -
yon ileri gitmiş bir milletin var
lığına, cengaverliğine, fazlaca 
harp hazırlığına dayanmış ol -
makla, harbi kazanamaz. Bir dt>
fa Almanya karşısında dünyanın 
askerlik, nıliye, iktısat, teknik i
tibarile en k;ııvvetli, nüfu. itiba
rile de en fazla milletleri etra -
fında yardımcı halinde toplamış 
İngiltere ve Fransa vardır. 

Almanya ile yalnız Lehliler 
harp etseydi, istiklilinj müda • 
faa için çupışan 35 milyon nü
fusa malik ileo-i gitmiş bir millet, 
Nazi Almanyayı harben yeneme 
se bile, çok mukavemet eder, )ur 
pa)ardı. _ 

lngiltre ve Frım..<anın LeJılil,ı,ı
re yardımı, Nazi Almanya ile 
harbe girmeleri, başlayan muha 
rebenin nelicesini.ıı, Alınan mil
leti ioçin dahi tarihte misli görül
memiş bir feıaketle bitmesinin 
mukadder ve kat'i olduğuna şüp 
he bırakıı: mı? 

Vaziyeti liyikile muhakeme ve 
ihata ~ylemiş, Bitlere nisbetle 
çok durendiş, basiret, dirayet ve 
kiyaset sahibi Slııyor Musolini, 
!>u seb<'.!'le ve ittüakına rağmen, 
Italya milletini, Almanya yanın 
da harbe sürüklemekten sakın -
ınıştır. 

Bugünkü vaziyete göre, Sov· 
yellerle berabeo-, Belçika, Ro -
manya, Yugofavya, Macaris -
tan, Yunanistan, şimal devletle
ri, ve Baltık bükUnıetleri gibi 
küçük devletlerin ve İspanyanın 
dahi bitaraflıklarmı muhafaza 
edecekleri anlaşılmaktadır. 

Bununla beraber, bütün küçük 
devletlerin ve milletlerin, sem -
pati ve müzaheo-etlerlııin, İngil
tere, Fransa, Polonya lehine ve 
AJmıuıya aleyhine olduğunu da 
hesaplamalıdır. Bu keyfiyet da
hi, Nazi Almanyanm harpten 
feliketle ve mağlUbiye!le çıka • 
cağına hüküm verilmesine kuv 
vetU bir amil teşkil eyler. 

HAMİT NURİ mMAK 

ı ........ -••,••••: ! 
................. . 
ı t:~!!~~.~~:!J 
i Vapurlar 
ı Kalabalık mı ? 

ı 

i Bir okuyucumuz yazıyor: 
- ırun Denizyollarının Ak· 

su vapuruna yolcu götürmek 
için gittim. Gördilklerimi si
ze anlatamam. Öyle müthiş ı 
i7.diham var ki.. Bunlann ö- ı 
nüne geçmek imkil.nı yok mu· ı 
dur? 

Halk vapurda müthiş sı· 
kın tı çekeceğine rahat rahat i gitse olmaz mı? Ben bütün i hayatımı ecnebi gemilerde ı 

ı geçirdim. Böyle bir _şey gör - ı 

1 
medim. Acaba bizde de hal- ı 
km rahatı temin edilemez mi? ı 

Okuyucumuzun mektubu 
nu yazarken bunun doğru o- ı 

ı lup olmadığını ı 

l ........ ::~~:~.z.! .. J 
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ı ] ZuıığovıM I 

S. M. Jorj ile Lebrun'ün 
Dünkü Telgrafları 

Çemberlayn'le Daladye Ara
Ed ildi sında Telgraflar 

Londra, 5 (A.A. )- Kral Al -
tıncı George Lebrun'e ru;altıdaki 
telgrafı gön~rmiştır: 

u ıemleke\lerimizin bir kere 
daha kolkola vererek menfur bir 
taarruza uğramış bir milletin 
imdadına koşmakta oldukları bu 
saati.; sizi ve sızin şahsınızda bü
tun Fransız millerini seliimlarım. 
Her ikimiz de davamızın haklı 
olduguna itimat edebilir ve müş
terek mesaimizin ve fedakarlık
larımızın bir çeyrek asır evvel 
olduğu gibi yine muvalfakiyetle 
ne•;ccıeneceğine emin olabiliriz.• 

LEBRUN'UN CEVABI 
Lebrun, şu cevabı vermiştir: 

. •Ş~r<!flerinin ve hürriyetleri
nın mudafaası için memleketle
r!Jllızin yeniden birleşttkleri bu 
fevkalade anda, göndermiş ol _ 
dugunuz mesaıdan dolay . t · ı maıea-
2~nıze teı;ekkür ederim. Bundan 

. seahned evvel namdar ?ederini _ 
zın ısaltanatında olduğu glb' 
Ingıliz mil:eti, Fransız milletin~ 
yanıbaşında gayet necip bir ga
,.e için çarpışmağa başlamakta -
dır. Tarihin kaydetmemi~ olduğu 
en menfur bir tecavüze mukave
met ederken Fransa namına İn
gifa milletini heyecanla selAm
lanm. Fransa ile İngilterenin i
dealleri, davalarının haklı oldu
ıl;un<lan ttihadlarından doğan 
kuvvete olan itimadları kendile
rini yenilmez bir hale getirecek
tir .• 

l 
Teati 

olduğu bu vahim anda bütün Po
lonya milletinin büvük İngiliz 
milletine olan dostluk ve ihlas 
hislerini majestenize arzetmeme 
müsaadenizi rica ederim.• 

KRALIN CEVABI 
Kral, şu cevabı vermiştir: 
·Ekselıinslannızın bütün Po -

Ionya milletinin İngiliz milleti -
ne olan dostluk ve ihlas hislerini 
ifade eden mesajına aynı sami -
miyetle mukabele ederim. Ben 
ve milletim, menfur taarruza kar 
şı göstermekte olduğunuz haklı 
ve kahramanca mukavemette si
zin yanıbaşınızda bulunmakla, 
müftehiriz. Hakkın galebe çala
cai\'ına, sarsrlmaz ltimadınuz var
dır.• 
ÇEMBERLAYN İLE DALADYE 

ARASINDA 
Paris, 5 (A.A.) - Çemberlayn, 

Başvekil Daladye'ye bir te!ııraf 
göndermiştir. Bunda Başvekil 
sulhün idamesi uğrunda İn.gi.lte
re ve Fransa tarafından sarfedi -
len gayretlere işaret ettikten son
ra milletlerin hiçbir zaman şim
diki kadar haklı bir dava için 
harbe girmemiş olduklarını., iki 
millet tarafından ihtiyar edilen 
fedakarlığın boşa gitmiyeceğini 
ve hakkın galebe çalacağını kay
detmektedir. 

Daladye, bu telgrafa verdiği 
cevapta, bilhassa Polonyanın ma
ruz kaldığı bu hoyratça ve hak -
sız tecavüzden sonra İngiltere ile 
Fransarun zafer istihsal edilincl
ye kadar kardeşçe gayretlerini 
birleştirmeğe karar verdiklerini 
tebarüz ettirmiştir. 

MOSCİCKİ'NİN TELGRAFI 
.. Paris, 5 (A.A.) - Fransa Re -
ısıcümhuru Lebrun, dün akşam 
P~lonya Reisicümhuru Moscic -
kt ı den aşağıdaki telgrafı almış
ır: 

•Bu agır ve tarihi imtihan a -
n:nda, Fransanın ittihaz etmiş 
0 . duğu kararla memleketlerimi
zın adalet ve hürriyetin mukad
de.s Prqışjpleri için be_,,~berce 
~ucadele etmek an'anesini ye -
nıcı_en canlandırdığı bugünde ek
selansınıza Polonya milletini şe
refli müttefikine bağlıyan derin 
dostluk hissiyatını arzetmek icin 
Nk kuvvetli bir arzu hissetmek
teyim .• 

Macar Başvekili Elçi-' 

LEBRUN'üN CEVABI 
Lebrun, aşağıdaki cevabı ver

nıistir: 

•Biribirine sıkı suretle bağlı 
olan, ayni hissiyata, ayni ideal -
!ere, aY.ni azm~ sahiP bulunan 
F. ansız ve Polon va milletleri 
ka,di bir taarruz karşısında hür
rive: !erini müdafaa etmek icin 
s'la ıa sarılmak mecburiyetinde 
kalmışlardır. Vermiş oldu~u sö
z.e adık olan Fransa, kalbi me -
tın olarak, şerefli müttefikinin 
van1başında hak için mücadele
ye atılmıştır.• 
!'.lAS<:iCKi•NtN KRAL JORJA 

L 
TELGRAFI 

ondra 5 (AA ) 
R .. .. • .. - Polonya 

l ısıcumhur d . İ · 
leıe Kral u, un sabah ngil

ıııa a5a6ıd k" t ı f cekmi ·tir: ~ a ı e gra ı 

İnırltere'nin adalet v h" . 
vetin mukaddes Pre e. urn~ 
mudafaa t!lmek .. nsıplerını 

uzere Polonya-
va ıltıhak etmeğe karat· VA . 

~rmış 

mizi Kabul Etti 
Budapeııte, 5 (AA.) - Macar 

telgraf ajansı, salahiyettar Ma -
car makamlarının Macaristanın 
örfi idare ilan ettiğine dair veri
len haberleri tekzip ettiklerini 
bildirmektedir. 

Teleki, bugün Türkiye orta el
çisini kabul etmiş ve Csaky ile 
de uzun uzadıya görüşnıüştür. 

00---

Japonyanın Vaziyeti 
Tokyo, 5 (A.A.) - Kaoıne, Av

rupa harbi yüzünden tahaddüs 
etmi olan \'aziyete karşı koy -
rnağa ve bir Araştırma komıte
Si• ihdas etmeğe matuf pro
jeyi tasvip etmiştir. 

Bu ıkomit.e, ticaret, kambiyo 
ve bahri ticaret sahalarında la -
kip edilecek siyasete müteallik 
mühim direktifler tanzimine me
mur edilecektir. 

--o.>><>---

Meksika Bitaraf 
Mensika, 5 (A.A.) - Reisi

cumhur Cardenas, Mek.sikanın 
bitaraflığını ilan etmiştir. Mek -
dikağ harbi insanileştirmeğe ma
tuf bir teşebbüse iştirak edecek
tir. 

--1 EDEBi ROMAN: 6 1 • 

arlı Bir Kıs Sabahı 
---ı Selami İzzet - Mefharet Ersin 

- D k <aları, halta saniyeleri 
'"·' aı·.k s ni bekliyeceğım! .. 

-2-
F'c) ma bir ıniıddet gozlerıııı 

kucas.nın çıktığı kapıdan ayıra
madı. 

K 3 lab kta ze,, hır kurtar -
ma,a çal: rnak. kÖcasile yalnız 
kamıca ndan his~yutıııı gizle
""~ c ugı a mak, Pakize ile kar:ıı
laştığı aııd n itibaren duyduğu a
zabı ı;iııd rınek iciıı nefsini zorla
ma~ ve duydui{u korkunun pen
çcsıııdc bcıt in bütün esir olma _ 
nak için çırpınmak kolay değ!l
Jı ... 

İ"te şimdi, lbiı otelin kiıçük bir 
~dasında yapayalnız kalınca kor 

k~~~ini .!'"ınirmiye başlamıştı .. 
b

. 'bak ustu tıtriyordu, cencleri 
trı. ırıne ,~uruyordu. 

Bırdenbire, mihaniki hır hare
ketle soyundu, ı ığı 6öndürdü 
yattı. ' 

Yattı. Fakat yatması neye Y&
rardı., Bnsınt vastığa kovnıanın 
.göz kap ınanın. uvumanın irrıki 
ııı yoktu. 

Kalktı, yatağının içiııde olur
du, dizlerini kaldırıp kollar'!e 
kuşattı, so'kak feneıinin cama 
yuran acaip akısleriııe gözleri -
ni dikti, düşüıımiye başladı. 

Düşünceleri çok üzüntülü idi. 
Geceki ziyafetin kabusu hala i 
çinde yru;ıyordu. Pakiz@ onu tanı 
mamı.fi olmalıydı, tanımamalıy-

ispanya 
Bitaraf 
Kalıyor 

Burgos, 5 (A.A.) - Franco, 
İspanyanın bitaraf kalacağına 
dair tanzim edilen kararnameyi 
imza etmiştir. 

* Valansiya, 5 (A.A.) - Zabıta 
•Beynelmilel hissi kızıl imdat. 
teşkilatının başlıca erkanını, bil
hassa eski cümhuriyetçi Zıraat 
Nazırının kız kardeşi Mme. Uri
be'i tevkif etmiştir. Zabıtanın Va
Iansiya mıntakasında komünist 
fırkasının teşkilatını yeniden vü
cude getirmeğe çalışmıs olan 
mezkı1r fırkanın d~er erkanının 
pesine düşmüş olduğu haber ve
rilmektedir. 

---00---

Gafenkonun Beyanatı 
Bükreş, 5 (A.A.) - Rador a -

jansı bildiriyor: 
Nazırlar ıneclis'nde Gafenco, 

Romanyada hüküm süren süku
nete işaret etmiş ve milletin vah
detinden emin bulunduğunu kay
dettikten sonra demiştir ki: 

- Haricii siyaset sahasında 
muslihane tarzı hareketimizde 
ve bütün komşulanmızla iyi ge
çinmek prensiplınizde ısrar et -
meğe karar verdik. Bu itibarla 
hükumet ademi tecavüz pakt -
!arı a·kdi tekliflerini yenilemeğe 
hazırdır. -C>---
Fransız Sefiri Japon 

Hariciye Nazırıle 
Konuştu 

Tokyo, 5 (A.A.) - Fransız se
firi, dün aksam Hariciye Nazır 
muavini ile görüşmüş ve muma
ileyhe Avrupadaki vaziyetin son 
inkişafları hakkında malumat 
vermiştir. 

1 Avrupadan 

lün Almanyada tahsilde bulunan 
~ebrimize gelmişlerdir. Yukardaki 
görülmektedir. 

dı: ·İn~allah tanımamıştır!. Diye 
daa ediyordu. Çocuklukta işle -
nen bir suç, uzun senelerden 
sonra insanın karşısına çıkar 
nuydı? Bu kötü hadisenin, sene
lerden sonra engin denizler ru;ıp 
buradaki saadetine engel teşkil 
etmesi hiç te re,•a değildi. 

Peyman, giizlerini camdan a
yırmadan düşünürken, senelerce 
evvel geçen bu vaka bütün te -
ferrüatı ile sokak fenerinin ca -
ma vuran acaip ışığında belirdi: 

Ko!lejin büyiık bir salonu. Hay 
siyet divanı toplanmış, karşıla
nnda ·edi sekiz yaşında bir kız 
çeneleri titriyeıek ağlıyor, hıçkı
rıyor. Bu kız kendisidir. Yanın -
da da Pakize duruyor. Parasmın 
çalındığını haber verdiğine piş
man olmuş, o da ağlıyor. 

Neocn sanki haber verdi? Ne 
diye parasının çalındı!ıını söyle
di? Bu hareketinin mezur görü
l('Cek hiçbir tarafı yok. Küçük 
yaştanberı ~üze! ,;eylere has
ret "°ken, yarı mahrumiyet için 
de büyüyen ve zengin arkadaş
lar arasında bu mahrumiyetin a
Clbını daha candan hisoeden bir 

Sen Ne Biçim 
Muharrirsin Be? 
Şimdi yolda. tramvayda, oto -

büste, kahvede, ve ~urada, bu -
rada rast gelen bana soruyor: 

- Ya İtalya ne yapacak? 
Boynumu (arpıtıp dudakları -

mı bükerek cevap veriyorum: 
- Bir şey diyemem! 
- Ya Japonya ne yapacak? 
- Kestircnıen1! 

- Ya Amerika? 
- Onu da pek bilemem! 
- Ya İsviçre, Belçika, Fele -

menk, Danimarka filıln gıbi aıe. 
şe yakın olan küçükler? 

- Hiç yukarıda adları geçmiş 
olan kocamanların bundan ~on.ra 
ne yapacaklarını bilemiyen, hiç 
bu ağucuk bebeklerin ne yapa -
caklarıru bile bilir mi? 

Dün yine, bir yerde, Jıcuıeu 

hen1en ayni sorgulara ben ayni 
cevapları verdikten sonra bana 
bunları soranlardan biri, tutup 
demesin mi ki: 

- Öyleyse sen ne biçim mu -
harrirsin be? 

İyi aıuına, a beninı iki gôzüın 
bayım, bundan taın bir ay ~onra, 
yani birinci teşrınin altınt:ı gü 
nü hava lodos ınu olacak, poy
raz ını? Yahut bu sene Kasım 
yağınurla ını gisecek, güneşle 
mi? Yahutta bu kış kaç kilo )ağ 
mur yağacak, kaç kilo kar? Di)·e 
kendisine sorulan suallere kat'i 
cevaplar veremediği için raı.,at
hane müdürU mu!ıterem llay ft a· 
tine: 

- Öyleyse, sen ne biçim rasat
hane müdürüsün be? 

Diyebilir miyiz? 
Muharrir diyince, bazıları ha· 

la onu. her şeyi bilen, her ta -
şın ahından kalkması l:izunge -
len bir mahluk sanı~·or . .\lcsela 
bu harpten önce muharrir di~·e 
bana öyle şeyler, öyle müşkül
ler sorarlardı ki, bunları derme 
avW.atllar, hiikiınleı· <'oktorlnr, 
tabiire ilimleri bile zor bilirler
di. Şimdi de tulup rahmetli 
Sal,borin'in bile kola~ kolay 
kestiremiyeceği şeyleri bann so
ruyorlar. 

OSMAN CEMAL KA Y(;ILI 

Şili Bitaraflığını 
han Etti 

Santiago - Şili, 5 (A.A.) - Re
isicümhur Arguirre Cerda, Şili
nin tam bir bitaraflık muhafaza 
edecegin; resmen bıldırmıstir. 

Yugoslavya Bitaraf 
Belgrad. 5 (A.A.) - Yugo,;lav

yanın bitaraf ka:aca~ı resmen 
bildirilmektedir. 

Gelenler -, 

talebelerimizden bir kısmı daha 
resimde dün gelen talebemiz 

çocuk, günün birinde, aldığı bol 
parayı avuç dolusu saçan çok 
zengin bir arkadaşının açık du
ran bavuluna elin.i uzatmış, bir
kaç para almış ... Inkiır da etmi
yor, boynunu bükmüş, hıçkıra -
rak: aldım! Diyor. 

Düoedüz bir hırsızlık vakası! 
Hayalinde bu sahneleri tekrar 

yaşarken Peyman gene titriyor, 
gene çeneleri biribirine vuru
yor, gene ağlıyordu. Bugün artık 
Galibin kansı idi. Vücudünü, kal 
bini, ruhunu, bütün varlığını ko
casına vakfetmişti ... Senelerce ev 
ve! o s· .. u işliyen Pey mania bu
günkü Peyman arasında hiçbir 
münasebet kalmamıştı. Ancak 
sosyeteye bu iki hüviveti, biri -
birlerile artık alakadar olmıyan 
bu iki hayatı biribirinden ayırt
mak imkansızdı. 

Pevman yatağında biraz daha 
büzüldü, ellerini dizle.rinde ·biraz 
daha sıkı kenetledi ,.e düşünce
sine devam etti: 

Bu \'akadan sonra babası gel -
miş, onu mektepten almıştı. İşte 
ba' asının acıklı yüzü, hazin tav
rı gözlerinin önüM gel!yordu. Le 

Günün Mevzuları: 

Bu Har 
Devam 

e 
d 

d r 
·ı· ? ır . 

Bunun 

Bitinciye 

"Sinir 

Kadar,, Dan 
YAZAN: 

Cevabı Kuvveti 

İbarettir 

Enıekli General Kemal Koçer 

Cihan içın hır afet olan narbi, 
hiç değ.ise, uzaklu t.rınaJ.: ;çın 
yapılan alice!'.ıp teşebbüskr sc
meresız kaldı Koca bır mil!c•ın 
istikl51 şem'as•ııın sönın~1 de, 
doymak bilmiyen !htir.lSa bir son 
veremedi. Bır vakiltenbcn saldı
ran \'e ç:~neyen kuvvei1 zayii i· 
çın hak ta'1ımak ıstemiyordu. 
Alınan ordu:arı E).iıl birden beri 
Polor.ya toproklarındadır. Bu ta 
arruzun ma ıdJt he<ieflı oıaca -
ğmı dusünenler aldanırlar Ha
yat sahas. (Lebensraurr) na bır 
had tayin etrr,ek kabı! degıldı. 
Hdkkın da ku\'vdi \'ardır \eza
ferden cmindır Evelkı giı• zeval 
denberı İngıl ere ve Fraıı>a Al
manyaya karşı - milletler aras ka ı 
nu11ların bütün incelıklerıııı ~oz 
de buluııdurınak artılc - harp • 
ilan ettiler. 

Bu nairenin şümt.l dairesini 
kestirecek \'aZiyette dl•giliz; bır 
kı\·ılcımın bir cehı:nnem yarattı 
ğıra ~ahit olanial'danız. Yannın 
ufuktan ,·üks,Jen günqi, kimbi
lir, kaç medeni chre semadan 
ate~!eı .\ agdıg1n. görecek' 1-ler 
talepten örn:e sefo ler edileı Al
ma!". ordusunun yıgnagtn yap -

1 

mı~ olduğu kabul edilebil;r Daı 
rr.a bagıraıı, tadz eden kom u ı -
na güyerıemiyen Fransız oı u - 1 

sunun dn mc\·cudunu daha bır 
av önce L<Ç mih·ona çı' ardıg ~ı 
B3.{\'ekilı.nin ihtanndaıı öven -
mi~tik. Mükel.c flyetı kabı ı e -
den İrgiliz ordusu da dana m
diden bir buçuk milvon • ıc bir 
kuvveti haizdi \'e dtırmak,ızır. 
Fransa toprak!anna lasını) or -
du. 

ma nisbeten buyı.k hareket ser -
bestisı. ı haızdır. Akden zu bu 
do r:ar.,...,a karşu;ır~a çıkacak bir 
kuvvet .dhva mahkumdur ve 
burada \'aziyet1.1 şiırd llt-n de -
mvkrası 1 h '1t• dOnınt!s nın en 
muhinı amilkrn1acn bin de bu 
iıakımivtltir, den. b.Jır. 

İıı,gılte:c Londrayı tah.iye et
ır.t.:k gıb., a.ltı::z k-endı.sıne has 
bir J..udrc ,ıöstcrcn ,.Jcmşumul 
<fe\let h€rbirı medeni ctın bırer 
abıcıesı olan h rleıının maruz 
kalaca felöotetl rC' katlarması

nı da bil•, ı.ti•. Fransa da ayni 
kudr<tted.r İng tl'r<'. Alman.va
ya nısbctıe çol· dahn az havadan 
tehdid" maruzdur. Fr ı sacla, bel 
ki rliuer komsu memleketlerde us 
!er bulacak olan İngıllcre hava 
ku\·vet'eri dor .rnar.ınki.ı.erle ve 
Fransız filo1ar ·-e elı'lt·. _yarından 
it :haren Ruhr ~chirıeruı \"C sa • 
o.at müesseselcrinı rıkrr:~ya \'C 

yakmaya başlıyücak.ard r. •Heil!• 
bir kuı !arma ~ar olsaydı, aı
tık ne gali'' Adalet kanunu, ceza 
yı amele gore tert'p eder. Ytizler 
cec t~· · renin düşıirüldii~üıııi her 
gtir ısıt v hazır annınlıd.r 

I-Iarbı ~ı.,ır ku\·vetı k zana -
cak' ır, dc'<ii. . Buı" sanat \'C ser 
Yel ka,·nak~a •n da . \'C e me
liyılT B r ta afta lıut. dünya-
ı ın 'D"ır'nl.rır e ler'ııde bulun 
d uraı bLy ..ık mı •d r; otede ken 
dı ~ agile ka\TU an b iki hiin .yeti 
de mukayyet bır memleketin yir 
mı yıl cince b. keı daha elemli 
de sle al•,.. o an ) ık,ck harslı 
halkı!. 

Hildi,....:eıT ·e) tın• takip et -
mekle nıütalea serd kabildir, 
bek.ı)·elim: 

<:A\'FA - 3 

Talebelik Hayatı 
Meselesi! 

llcr )-ıl mektep ~aıuanı olunca 
dosllardan birçok nıckluplar alı
rnn. BLınların henıen l cp i hır 
nokta üzerinde loplanır. 

- Çocuğumu İslaııbula okuı
nıaf:a göndereceğim. Kaç lira ile 
g~inebilir? Orada talebelere yol 
gösterecek müesse>eler ,·ar mı? 
Çocuk bası boş kalmasın? 
Çocuğunun !ah.ilini ikmal t

lirmek her ebe\'ey·nin en büyük 
vazifesi olduğuna gorl' bıı hu us
laki endiseler çok ) l'rı nledır. 

Istanbul gibi bü~ ük bıı· 'chir
de talebelik hayalı bir bakım -
dan çok kola)dır. Gıda. lıbas ve 
nihayet tedris levazımını kolavlık 
la tedarik eden çalıııkan bir g~n
ci süraıle muvaffakıyete ulastı
rır. Fakat ikinci bakımdan 'da 
çok mi~küldür. Bilhassa Anado
lunun ıııuh!eli[ şehir ve kasaba
larında \'e gece hayalı olmayan 
yerlerde _büyüyenler için fstan
bul belki mahzurludur. 

. ~sasen talebelik hayalı; yalnız 
bızım memlekette değil, Avrupa
da \'e Anıerikanın her yerinde 
ayni ehemmiyette bir meseledir. 
Ancak oralarda taazzu etmiş bir 
ıalebe hayatı vardır. Talebe lo
kantaları, talebe pafüiyonları, 
talebe knhveleri içine karı an bir 
talebe kendisjni sanki leyli bir 
mektepte bulur, en ucuz şekilde 
ha\'atmı temin eder. 

Hat.& Avrupada ve Amerika
da zengin, fakiT gibi bir de (ta
lebe) sınıfı vardır. Talebe temiz
dir, iyi giyinir. Fakat nakil vası
tasında üçüncüden ve eğlence 
yerinde en ucuzundan ayrılma2. 
Buna o kadar alı ılm1'tır ki, tale 
beyi zenginler arasında gören
ler havrct ederler. 

Fakat hi•de •Talebelik hayatı. 
henüz li.~, halindedir. İstanbu
Iun yerlisi olmayan talebeler şeh 
rin normal hayat arasında bir 
bekar gibi yaşaınağa mecburdur
lar. Bu da pek pahalıya malolur. 
Bu sebepten İstanbuldaki tale -
belik halatı hakikaten yL1<1cı ma 
hiyettcdi,r? Tahsil hevesinin her 
gün artan vaziyeti karşısında bil 
tün ,·üksek tahsil ırekteplerinin 
leyli olması ve yahut resmi pan
siyonların artınlması rok yerin
de biT hareket olur. 

ZEKİ CEMAL 
Harbin, daha do~ı ı..;u dun~ a

ndı mukadderatı, en rız \ irm.ı 
milyon irsanır çarpı~mala·ından 
sonra taay' i.ın edecek. Bu ha:bin 
nekadar de\'am ede('eğmı sora.ı· 
!ara defaten verilecek c vap: 
·Sinır kunet bıt.nce d b -
rettir. Bu orduların. muha.,;ım 
donallJl.alanr ıı ıele d savasa
cakJarını imdiden kc·stıı rr.l"'k 
n1üınkii 1 : deg"ıldır. 

Bulga ristanın Siyaseti ~OL 1 S 

Fı an ar..n şark 1ıurlutları, ı:ecı-
en1Lyccck surctıı ... rnüstah~l'm·· 

dir. Buna mukabil, Alnıantar 
da kı \l,daı beri garp hudut la -
ı 11\l tabkiın etınektcdir!Pı. Si la 
hın, veri belli ohnı) an a~ri sı~
ten1!cre .galebe~inı teır..ıı rr.t -

dik,-e de bu m2 .mmcleı gcç.i<crn• 
yecc:ktir Yıprat •cı cvzi harple
rinın dört ' 1 "' mal oldllg -
ııu unutmuş degıı Drmo e tah 
kimatiıe Verdönün en z varım 
mi.von rtss.r,.n K:urba_, gıi.mf'si
ni ıni.aç ettıgtnı de bilıyoruz 

Ufak m.lletlerı. bıİarafisne 
hürmet etmek bu ak .. umul 
harbin mes'ut tı es111 i cıiışıı -
nen ku\'ntlılercc ne •adceye ka 
dar mümkündur, onu be ki hır
ka~ giin içinde anlıyacagız. Ba~
ta BelçTka bulunmak sarlile Ho
landa ve İs\'i~re arazisir n' bu 
kanlı cidale sahne te~kil edıp et
miyeceğini de henüz bilır.iı oruz 

lngiliz ve Fransız donanmaları 
denizlerin hakimidirler. Bu do -
nanmalar; Baltık, Şmaldeııizi 
ve Akdeniz kıvılarında veya bu 
kıyılara karşı. harekat ic~asına 
giriı;ebHirler ve harp sahasını ge 
nişletebılirler. Akdenizde bugün 
için hedef bulamıyan bu donan-

kesiz hayatının bu.en şiddetli dar 
besini mütevekkil karşılamıştı. 
Onu azarlamamıs~ ona fena mua
mele el memiş, agır bir söz söyle
memişti: bilakis milişfik davran
mıştı. Peyman çok küçük yaşta 
anasız kaldığı için, her derdini, 

·her müskü:ünü babasına anlatma 
ga alışkandı. Babası hisli, yumu
şak ka'.bli. rakik duygulu, hayal 
i~inde yru;ıyan bir ressamdı, Ce
ıbiııde günün ihtiyacını karşıla -
yan paradan fazla para bulundu
gu da vaki değildi. Hatta hazan 
günün zaruri olan parası da bu 
Iunmazdı. 

'Kızının başına gelen bu hadi
se karşısında büyük bir kahra -
manlık gös•erdi, her türlü dedi 
kodulara, ardı arası kesilmiyen i
malara \'e merhamet hislerine kar 

ı kızını korudu, müdafaa etti. 
Fakat iki sene süren .bu mücade
le h~ bir fayda vermedi. Pey -
mandan bahsedenler dudak bükü 
yor, Peymanı görenler yüzleri
ni ekşitiyor: cMektepten kovul
muş, hırsızlık etmiş te ... Yazık, 
güzel kız da .... diyorlardı. 

Nilıa ·et Peyman semt değişlir 

Sof a, !:i (A~<\ ) - Bulı~ar tel
gnıf aıansı bildır'yur: 

Bulgar raı.I su, nıenıelketın 
had.salı heıecan ız ve kinsiz ola
rak. fak..ıt sar:,ılrr.az IJU" sulh az
nııle t.ıkıp etııuını bıldırmekte -
d:. 

--<>on---

Bone Sefirlerle 
Görüştü 

Par , 5 (A.A.) - Bcnnet, bu 
~ah İ.;:ıil z Belç ka \'c Polon

\'a seLrlerını kabul etm.şlir. 
--oo-

Tunus İtalya Hava 
Seferleri 

Tu us, 5 (A A.) .-Tunus ile 
ita!Ya arasındakı den.z \'e hava 
munakaliıtı normal şekilde de -
\'"nı etmektedir. 

Milletler Cemiyetine 
Gönderilen Telgraf 

Cenevre, 5 (A.A.) - Milletler 
cemiyeti umumi katipliği, İngil
tere hükfunetcnden gelecek Pa -
zartesi günü başlaması rnukar -
rer bulunan heyeti umumiye iç
timalarının tehirini teklif eden 
bir telgraf almı.ştır. 

dL Erenköyüne, ha.basının dost
larından birinin yanına yerleş -
ti. Sokağa çıkmıyor, kimse ile gö 
rüşmüyor, gezmiyor, konuşmu
yordu. Hadise unutuluyordu. İş
te bu sıralarda babası ö!dü, Arka 
sında hay_at sigortasından birkaç 
lira kaldı. Peyman bu para ile~ 
çinirken Galibe rastladı. Se\'iş
tiler, evlendiler, bir de çocukla-

[>u saadete kaVU;;an Pey 
man bile maziyi ıınutmuştu. De
rin bir sükun ve huzur içinde 
yaşıyordu. 

Peyman baı;uıı dizlerine daya
dı, iki büklüm olmuş yalvanyor
du: 

•Sen bana acı yara.bbi, bana o 
eski günlerin acısını yeniden tat 
tırma. O büyük kabahati işliyen 
kafasız, cahil çocuk degilim ar -
tık bugün kocasına tapan sadık 
bir' kadın, evladının üzerine tit
riyen müşfik bır anneyim. Beni 
koru. bu hadiseyi Galibe duyur
ma. Eğer Galip benim bir hırsız 
olduğumu haber alırsa affetmez. 
O askı uğuruna parasız bir kızla 
evlendi. Eğer duyarsa benim yü
zume bak{naz .... 

Bir Çocuğu Köpek ısırdı 
Büyükadada Nizam caddesin

den geçmekte olan Tahsin ıs -
minde bir komisyoncunun kurd 
köpeği ayni semtte oturan A -
poslol oğlu İspiroyu kalçasından 
siddetle ısırmı.ştır. 
Yaralı çocuk ve azgın köpek 

kuduz hastanes'ne gönderilmiş
lerdir. 

Dij!er taraftan yine Büyüka
dada çarşıdan geçmekte olan Mu
kadder isminde bir kadını da Ka
ra Mustafa isminde bir araba -
cının bevgiri kolundan ısırmış -
tır. 
Yaralı kadın ve beygir de mu

sahede altına alınmışlardır. 

OIUmle Tehdit 
Kasın1paşada oturan meşhur 

sabıkalılardan Raşit. Ali, Nivazi 
ve Sadiyi 25 santim uzunluğunda 
bir bıçakla ölümle tehdit etmek 
suçile yakalanmıştır. 

Suçlu hemen cürmü meşhut 
mahkemesine verilmiş ve tev -
kif olunmuştur. 

Dolandırıcılık 
Şeref ve Mazlum isimlerinde 

iki kişi İstanbula yeni ge~ bit 
köylüyü dolandırarak 15 lira -
sını aldıklarından yakalanmış -
lar ve adliyeye verilmislerdir. 

Utanç, korku, endişe, üzüntü, 
geçmiş ııünleri.ıo acı hatırası, bu 
hatıraların uyandırdığı heyecan 
genç kadını harap etmiş, bitap 
düşürmüştü. Soğuk ter döküyor
du. Kollarını gevşetti, ellerini 
çözdü, ayaklarını uzattı, yattı. 
Üstünü çenesine kadar örttü. 
Gözlerini ta\'ana dikip hareketsiz 
kaldı. 

Böyle ııe kadar zaman geçmif
ti? Bunu bilmiyordu. 

Koridorda Galibin ayak sesle
rini duyı;_nca irkildi, biraz sonra 
kapı açıldı, kocası girdi. Hafif 
sendelivordu, keyifli idi. Karyo
lanın ayak ucuna dayandı: 

- :::>evı!lli Peymanım dedi, bıı 
.,;:ece şerefine fazlaca ıçtim. Bil-
1ün arkadaşları da 5enin şerefine 
kadeh kaldırmağa davet ettim ... 
Darılma, memleketin en genç, 
en güzel, en cesur, en scviınll, en 
akıllı, en zeki. en ~en kadını şere
fine içtim, senin ••efıne ... 

Şapkasını çapkın bır eda ile 
yana eğmişti, tutuna tutuna ya
tağa yaklaş!~ kansınır boynuna 
san'dı. 

(Ark.., var) 
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Şarkta Yapılan 
Büyük Manevralar 

Ebedi Şefi son iki günde me§
aııl eden mesele Şark vilAyetle
rinden Tuncelinde bir yıl evvel 
yapılan ~lııiya 'Ve mütegallibe te 
mizliii harelıa1ınm bu sene de 
mevzii şekavet valı:'alarile de -
vam da obnası idi. 

Karar ve cliğer dahili mesele
ler etrafında Başveki}in izahatını 
dinliyen Atatürk Başvekile di • 
rektif verdi. 

Bu direktl1, Tunceli V'ilayetin 
deki hadiseleri Başvekilin bizzat 
maıhallinde tetlcik etmesi, şaka
vetin kökünden kazınması için 
alınan tedbirleri tetkik ve tet -
kiklerinin neticesini Atatürke 
arzetmesi, bu yeni vilayetin mo
dern ihtiyaçlanrun da yerinde 
ııözden geririlerek tesbiti nok -
talannı ihtiva ediyordu. 

Başvekille Hariciye Vekili A
tatürkün yanında ~ saat kadar 
kalmışlardı. İkindi, üzeri saray 
dan aynlan Ba<vekil yol hazırlık 
larile meşgul oldu. Ertesi 23 ağus 
\<ıs salı ~;;nü sabah tren.ile Ha
>iciye Vekili ile birlikle Anka
aya hareket etli, 24 Ağustos 

;a~amba günü de Ankaradan 
mazize doğru yola çıktı. .. 
Atatıürkün sıhhi xaziyetindeki 

saJA!ı devam ecliyor, yalruz git
tikçe hacmi büyüyen ve bariz 
bir ş~kinlikle göbek altında u
zaktan farkedilen bir şelril ah -
vordu. Ebedi Şef gün günden ar
tan suyun verdi/tl. ıztıraba çare 
olup olmadığını müdavi hekim -
]erden sorunca Profesör Fissin
kenin: 

- .su almak tedbirine sakın 
kalkışmayın .. Suyu dahili ilii~lar 
la bünyeye imha ~tirmek siste
minden başka bir sistem hasta
lığı vahamete sevkeder. Netice 
maalesef hepinizi gözyaşlarına 
garkedecek bir şekle müncer o
lur. 

Sözlerin! hatulıyan doktorlar 
Atatürke suyun ancak kebed 
tarafından imhası tıbbi bir zaru
ret halinde bulundujtunu arze -
diyor !ar, bunun için de her şey
den evvel uzun ve mutlak bir Js.. 
tirahate lüzum oldugunu ileri 
sürüyorlardı. 

Atatürk, zahiren dairesinde, 
yatakla hususi koltuğu arasın -
da ve istirahatte bulunuyor. fa
kat devamlı şekil ve surette idari 
ve siyasi iı;lerle işti,ııal ediyor. 
Yukarıda gördüiıümüz gibi Baş
vekille Vekilleri huzuruna çıkar
tarak onlardan malUmal alıyor, 
direktifler veriyordu. 

Halbuki bu rneşgulıyet, bede
ni meşguliyetten ziyade Ebedi 
Şefi yoran, istirahatini selbeden 
bir meşgale icli. Hele Ağustos a
yının bilhassa siyasi faaliyetleri

,ni yakından ve sıcağı sıcaj(ına 

takip etmek vaziyetinde bulu -
nan, bunu da fütur getirmeksi -
zin ifa ve ikmal eden Atatürk 
bü•ün bunlara göre hiç te istı -
rahat ediyor sayılmazdı. 

ışte, Ağustosun son günlerin -
de knrac ğerin ılt!.habından hasıl 
olan suyun verdiğj ıztırap Ata -
türkü çok rahatsız etmekle bera
ber Ebedi Şef ufak tefek ıztırap
lara ehemiyet vermeyen bir ha
va ve ıestle bunu yalnız doktor
larca i?.ale kabil olup olmadığını 
araştınvordu. 

24 Ağustos günü, &udan başka 
şikayeti olmıyan ve rnutad zafi
yete alışan Atatürk tekrar yata 
gidip orada tedaviye de-varn et
menin imkinı olup olmadığını 
dolrıarlardan ıorrnuştu. 

Müdavi lıeklınlerce, 56 günlük 
yat devresinde hastahıtın sey -
rillde görülen fevkalade ilerle -
yiş, yatın deniz üzerinde bulu -
nuşuııdan ve havanın durmadan 
değişişlerinden ileri geliyordu. 
Doktorlar ıbu kanaate varmıştı
lar. Atatürk te kendisine etraf
lıca izah edildikten sonra bunu 
kabul etmişti. Faıkat Ebedi Şefin 
Savaronadan çok hazzedişi, 56 
günlük yatta kalışında ise doya
sıya ve tam bir sıhhatle bir defa 
olsun seyahat edemeyişi yattan 
M!vesini alamayışı sık sık yatı 
düşündürmekten alakoyarnıyor
du. 

Doktorların yirmi dört Ajtus -
tos günü yine Atatürkün bu tıb
bi istizahı.na menfi cevap vermek 
mecburiyetinde kalışlan da gö -
nüllerini üzüyordu. 

Ebedi Şef, saraydaki istirahat 
.ııünlerinde sık sık Salih Bowk'u 
huzurlanna kab~ ederek onun
la görüşüyorlar, Atatürkün sıh
hatinc!E-ki bu değişiklik, yattaki 
son krizden sonra farkedilen sağ
lığa doğru ilerleyiş Bozok Meb'u
sunun gönlünü ferahlatıyor, ya
nan, kavrulan kalbine buz gibi 
soğuk sular serpiyordu. 

Atatürk Ankaraya gönderilen 
kijçült Ülküyü artık aramıyor -
du. 

Gerek sıhhi vazıyeti gerekse 
bu aradaki meşguliyetleri Ülkü 
ile me~l olmasına rnevdan bı
rakmıyacak şekilde buiunuyor
du. 
Şarkta büyük bir manevra ya

pılıyordu. Başvekil Celal Bayar 
bu manevralarda bulunmak ü -
zere bizzat Atatürk tarafından 
Eliızığa gönderilmiş, yine bu a
rada bir sen evvel çetin bir te
mizleyişle medeniyete !kavuş -
turulan eski asi Dersirn·n yerine 
kurulan modern TunÇ(>li vilaye
tinin hususi ve umumi ihtiyaçla
rını tetkik ve mevzii şekavet vak
alarının manevra sırasında ten -
kilini de kendisine verdigi di -
rektifler ara~ında bildirm ·şti. 

Man .. vra sahasından ve Baş -
vekilden günü gününe verilen tel
grafları Ebedi Sei te1'kik ediyor, 
bunlar üzerınde meşııul oluvor, 
lüzumlu dırcktiflerı de avnı va
sıta ile onya, manevra nııntaka
sına tebliğ ettiriyordu. 

26 Agw;tos Başkumandanlık 
muharebesınin baslaııgıcı ve 30 
A,l!ustosta bu başlanıııca ıstinad 
egen ve Ebedi Şefle onun dira
yetli ve ıleri ızörüslü kıvmetli ar
kadaşı İnönünün yüksek sevk ve 
igarelerile başarılan Türk İstik-
1111 Savaşının kat'i ne'.iceye var -
dıj\'ı meydan muharebcsınin za -
fer günuydü. 

Atatürkün istdnbulda bulu -
nusu dolayı ·ıe 15 ıncı yıldönü -
rnünıi idrak eden 938 yılı 30 A -
kustos ba,'iram., büyuk ve fe, -
kaliide tezahüratla kutlanacaktı. 

(Arka ı \'ar) 

Zabıta Romanı : 24 
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BEYHUDE TELA.$ 

O ııece Miralay Dctmar'ın ka
pısında nöbet bekleyen poliıı, 
_ııenç ve gayreUi bir memurdu. 
Meınur Rıvet bir katilin intik~m 
hırsile et•afta dolaştııhnı bili -
vor ve hayatın bu acaip cilvef'>ri
ni düşünii.vordu. 

1 

rudü. Adımlar ısfkametm. de -
i(ıs!!rdi. küçük bır so.,;a,l!ın kö>e
sın ·döndü. Memur Rıvet mahal
lesınin topoğrafyasını ıVl bili -
vordu 

O· kkat' ı kulakları. birdenbire 
sokaktan ızelcn bir gurultü işitti. 

O gece dışanya cıkmak tehlı
kP in ııözc nlmış nadır vatan -
dnrların hep~i de, n~in sokağa 
1;ıktıklarını söylemlşlt-r ve polisi 
tatm!m ed.ci ddil er ııôster -
m[şlerdı. 

Polıs memuru, bu en son so -
kaktan ııec n ad ma doi;ru YU -

Ac2ba gecelevin bu adam Pas
tör sokaiiına ne diye sapmıştı?. 
Yalnız şu hadis , po.ıs memuru -
na muhtemel fecı hadbelerın bir 
alameti gibı ızoründü. 

Miralay Detmarın kapIB nı aç
tı, gizlice arka avlu} a geçti \•e 

kulak verdı. Yüksek duvarın ö
te tarafından ayak seslerı daha 
z;yade yaklaşıyordu. O zaman, 
sokağa çıkan kapın açmak iste
dı. Fakat kilitli oldujtunu gördü. 
Bu da pe-k tabii idi: Genç polis 
memuru meslek hayatında par
lak bir muvaf!a:lıiyet e de etmek 
ıra ret e, kapı ı • dde le sar ı. 

- Arzunuzun is'a:fına maale
sef teknik zaruretten imkan yok 
tur. İmkan olsa icli bunu yapmak 
ta tereddüt etmezdik. 

FETHİYEDE TUNALI 
- Sualiniz pelı: mutlak_ Maa

rnafih kendi kendinize <IE buna 
karar verebilirsiniz. 

EMiNÖNÖNDE DİLAVER 
- Atatfukün. valdelerinin a

dı ne idi? Ne~e metfundur?! 
- Zübeyde ha:nıın. İzmirde 

medfundur. 

ANKETiMiZ 

1 Kadın Hangi Yaşta 
· Güzeldir? 

==· 
KEMAL DÖNMEZBAŞ 

(İstanbul) 

Kadının güzelliği yaşlıt değildir 
.ııönül kimi severse güzel odur. 
MUSTAFA CENGİZ (Ceyhan) 
Kadının en güzel oldujtu yaş 18 

23 ve 30-35 tir. Çünkü kadın 17-23 
arasında yeni olgunlaşan taze bir 
gonce, 30-36 te tama-mile olgu~ 
!aşan soruıuz bir kaynaktır. 

Birincisi: İnsanı taze bir gonce 
gibi Bakir kokusuyla bayıltır. 

İkincisi: Kadmlı_ğın en kuvvet 
li sihriyle erkeğj kendine bağlar. 

AKlTAK (Süleymaaiy<ı) 

Kadın hangi yaşta olursa ol -
sun gönlün sevdiği güzeldir. 

MEHl\IET SEYHAN (Ağrı) 
·Bence sevilen kadın her yaşta 

güzeldir. Fakat umumiyet itiba
rile kadınlarda güzellik ararsak 
yirmi ile otuz beı; arasında bula
biliriz. 

Fotoğraf tahlilleri 
Bizd fotoğrafınızı gönderiniz 
kim olduijunULU söyliyelim 

ALİ HASAN (Fatih ı 
Ciddi bir tip. 

A_ğır baş 'ıdır. 

Kendi i~ile me~ 
gul olmasını 
cok sever. Baş 
~alanna ka.rşı 

çok lütü!kar -
dır. Arkadaş -
lığına güveni
lir. İyi kal'l:ıli
d.r. Kavravı -
şı fazladır. Ze 

kidir. Verilen her ~i muvaffakı
yetle yapabilir. 

* 
RÜŞTÜ ARKAN (Jslanbul) 

Zekı bir tip. 
(blışkan ve 

uysal tabiat
lid:r. Arka -
daslarile iyi 
geçinmeı;ini se 
ver. Hoş soh 
bettir. Şakayı 
çok sE:wr. Ar
kadaşlıgına da 
güvenılir. 

Zekı o:!.ılugu ~· kavrayışı da 
yerindedir. 

A ·ni zamanda ıkı niidise vu -
ku geldı: Bir taraftan ayak ses
krı durdu ve süratle u1aklaşrna
ğa b" !adı. Diğer taraftan evin 
bırıncı katından birdenbıre bir 
pencere a~ıldı ve Miralay Det -
ma göründü. füalay • rt bır 
sesle sordu; 

K!m var orada'! 
Memur Rivet: 
- Benim, dedi, kapınızda nö

bet beklıvordum. 
- Öyleyse arka avluda ne ı -

şin var? 
Miralay, polıs memurunun faz

la ızahatini beklemege lüzum 
görmeden, hemen pi)amasının 

üstüne pantalonunu çekti. Beş 
dakika sonra, elinde kapının a -
nahtan arka avluya geldı. 

Şiddetle kapıyı açarak: 
- Gal;ba sız rüya ~ördünüz, 

dedı. 
Polis memuru özur dıledı: 
- Affedersiniz, gelıp geçenle

rı ıstıcvap etmek vazifem ica -
bıdır Halbuki lbu adam her tür
lü istıcvap\an kaı;ıyor gibı gel -
di bana' Affedersinız. 

Polis memuru dar solıa -a çıt-

iKDAM 

Azizim Fuat, 
Müthiş bir inkisu ~ ümitsiz

lik içindeyim. Kafam allak bul
lak. Iztıraptan hürdelıaş bir ha
le düştüm. Artık her şey karan
lık görünüyor ıbana. 

Bugün, her cuma gibi karımın 
kabul günü ... Yani, yine çay, briç, 
sandviç vesaire ... Böyle şeyle-
ri hiç sevmediğimi ve daima bun 
!ardan twık kaldığunı bilirsin! 
Kanm eğleniyor, vakit geçiriyor 
diye bu foplantılara tahammüle
diyorum. 

Hakikatte, kanının bu misafir 
!eri, aralannda olmıyanları çe
kiştirmekle vakit geçirirler. Ye
gine mevzuları filanın çayı, tu
valeti kocası veya geygilisidir. 
Zannediyorum ki, hazan de ede
biyattan, musikiden, yeni çıkan 
romanlardan bahsediyorlar. Ben 
ne edebiyattan ve ne de musi -
kiden anlarım, Bu ikisi de mana
sız ve lüzumsuz <eylerdir ıbenim 
için. 

Onlar böyle çene yanştırır -
ken, ben, küçücük odamda otu
rup hudutsuz serbestliğimi bu 
gibi ahbaplıklara ve dedikodu -
!ara tercih ederek keyif çatarım. 
Bana sorarsan bu gibi merasim -
!erin, topl antıların tehlikeli oldu 
ğu kanaatindeyim. 

İşte bugün odamın kapısını ka 
parken antreden kulağ.ma doğ
ru kanmın sesi aksetti. Bir er -
kekle konuşuyordu. Erkek kan
ma hitaben: 

- Allahısmarladık, diyordu, 
gelecek Pazartesi, unutmayın! 
Kalbımdeki yerinizi bilseniz! ... 
Karımın sesi şöyle cevap ver

di: 
- Siz de geç kalmayın sakın! 

B~ buçukta mutlaka gdmiş ol
malısmızc 

Kendimi tutamad.m. ve kapı
vı ara'ık ederek karımla konuşan 
erkeğe baktım. Bu genç, temiz 
giyinmi5 ve yakışıklı bir adam
dı. Ne hale geldiğimi tahmin e
dersin! Birden her taraiırn titre
meye başladı, ve kapıyı kapı.varak 
kendimi divana attım. 
Şimdi sen benim yerimde olsay 

dın ne yapardın? Orada, o anda 
bu sahneye mhayet verip perde
yi ındirmek lıizırr.dı değil mı? 

Fakat ben bu ccsnroti göster
medim; sabırlı davrandım. Ve 
dü. Undüm ki, meselevi daha zi
yade tevsik e'mek, etraflıca an
lamak gerek. Böyle daha iyi o
lur. Fakat bunu na.ıl tevsik ede
ce~im? Ya, karımı takip etmeli
yim, ve yahut ettirmeli ... 

İşte aziz kardeşim, şimdi yakı
cı ve kavurucu bir şüphe ve azap 
içinde k,vranıyorum. Bu müşkül 
vaziyetten beni ancak sen kurta
r• bı ırsin! Srn kadınların ruhun 
dan, hallerinden çok iyi anlarsın! 
Bu 'hususla bana bir akıl öğret, 
uy"un bir çare göster! Pek nev
midim; ve adeta perişanım. 
Karımın kendısinden şüphelen 

diğimi kat'iyyen anlamaması la
zım. Bu işi sana havale ediyorum, 
Fuat ... Cevabını büyük bir sa -
bırsızhkla beklemekteyim. Sa -
kın telefon edeyim deme' Yarın 
klüpte görüşelim. 

Dostun: Samih 

* Cuma: a.cşam saat 9 
Azızım Samih, 
Mektubunu uzun uzun ve dik 

katle okudum. Seni merakta bı
rakmamak ıçin hemen cevap ya
zı.'Jorum. Esrarengiz randevü gü 
nü on'arı takip etm k vazifesini 
üzerime alıyorum. Sen sakin ol 
ve kendini üzüntüye kaptırma! 

tı ve yüksek duvarlar arasına e
lektrik lambasının ışığını tuta -
rak koşmağa başladı. Fakat ar
tık hiçbir ayak sesi duyulmı -
yordu. Durdu arkeya döndüğü 
zaman, beylik tabancayı elinde 
tutan Mıralayla karşı karşıya 
geldi: 

- Benim de sızın aJ'kanızdan 
ırelrnem iyi olur, diye düşiindüm. 
Çünkü bu adam tehlikelidir. E
ğer o adamsa ... Sizin tabancanız 
yok mu? 

- Tbanca mı? Hayır, yok! İş
te şu gördüğünüz poliı; baş\onu 
var. 

Mualay homurdandı: 
- Kosdon gibi bir haydudun 

kar~ısında bu bastonla ış ııörülür 
? mu .• 

Rop döşembrinı sallıya sallıya 
ilerlemeğe koyuldu. Fakat rne -
rnur kendisını tuttu: 

- Yine affedersiniz, dedi, ben 
siz;n emniyetinizden mes 0ulüm. 
Geçen adamları so guya çekmek 
benım vazıferndır. Bu herif, kim 
olursa olsun, sorguya çekilmek 
istemi yenlerden blıi ... Sızden e
vıniz dönmenizi r c ederim. 

Salıya kadar soğukkanlıbğını mu 
haf aza etmeli ve neticeyi bekle -
melisin! Haydi gecen hayırlı ol
sun. 

Fuat 

* 
Cumvtesi sabahı 

Azizim Fuat, 
Yalnız sana güveni1orum_ Bu 

işi ancak sen başarabilirsin! Bu
nu kuvv~tle ümit ediyorum. Te-
5"l!i ve nasihatine rağmen dün 
gece sabaha kadar u;ıuyamadım. 
Bir kabusuıı pençesinde kıvran
dım kaldım. 
Karıma ııelince, dikkat ediyo

rum, gayet sakin bir halde ... 
Sanki hiçbir şey olmamış gibi, 
hayra .. Onun bu sükunu ve t~ 
!aş etmeyişi beni büsbütün şaşır 
tıyor. Bu işten bir şey anlamıyo 
rurn doiırusu. 

Arkadaşın: Samih 

* Salı: Akşam 
Kardeşim Samih, 
Pek çirkin ve haksız şiitıheye 

düşmüşsün! Darılma amma epey 
budala ve cahilmişsin! Bu ka
dar basit oldujtunu bilmiyordum; 
beni de bu çirkin şüphene ortak 
yaptın! Neyse .. 

Pazartesi günü, ben detektif 
gibi hazırlandım ve onları taki
be başladım. Hani onlan gözüm 
den bir saniye ayırmıyordum. 

Saat altıda evden çıktılar ve 
doğru konsere gittiler. Orkestra 
yı ... idare ediyordu. Yani karın
la konuşan genç adam. Senin dün 
yadan haberin yok. Meğuse ka
rının ne harikulade bir sesi var
mış; .kalbimdeki yerinizi bilse
niz .. • parçasını o kadar ve o ka
dar san'atkfırane söyledi, ki ... 

Zavallı dostum; musikiyi sev; 
karının kabiliyetlerile. jstidatla
rile alakadar ol. İnan bana, seni 
böyle yabani ve şüpheci .'Japan 
şey, güzel san'atleri sevmemen 
ve her şeye karşı alakasız dav-
ranmandır. " 

Güzel san'atlerindcn birini se
venler herhalde diğerlerinden da 
tıa ziyade m.fınalı bir haya-! gcçi
rulcr. Haydi hoşça kal dostum! 

Arkadaşın: Fuat 

FAİK BERCMEN 

Edirne Belediyesin
de Bir Toplantı 

Edirne (İkdam Muhabirin -
den) - Belediye Daimi Eneli -
meni Reis Şerif Bilgenin başkan
lı/tında son bır toplantı yaparak 
şehri ilg lendircn bazı işler hak
kında yeni kararlar vermiştir. 

Belediye elektrik kilovat üc -
retini tenzil etmek için tetkika -
ta da başlaclı. 

l~~~ı 
Kei' ilerden Köpek

lerden Şikayet 
KEDİLERDEN KÖPEKLERDEN 

ŞİKAYET 
·Kadı.ı<.öyünde okuvucunuz Ha

mit imzasile aldı_ğırnız bir mek
tupta deniliyor ki: 
Kadıköyde Acıbadcmde kedi

lerden, köpeklerden geçilmiyor. 
Çamlıcaya giden güzel yol üze
rindekı bu manzara herkesi kor 
kutuyor. Acaba kedi, kopek sa
hipleri buna mani olamaz mı? 

Yine af!ederslııiz. 
- Canım, ben şimdı ne ~-apı -

yorum ki? Eğer Ko>do1> bana da 
salcbrrnaita kalkarsa. herifi bir 
köpe kgibi geberteceğım. Ya be
nimle beraber gel, ya nerye ıs -
tersen, oraya Rit! 

Miralay Detrnar ka;;mai(a ba~
ladı, polıs memuru da arkasın -
dan koşmağa mecbur oldu. Fa -
kat ~inde de bir enclişe gittikce 
bü_yüvordu. Şu inatçı ihtiyar a- , 
damın başına bir felaket gelirse, 
PoLs Rivet tahayyül ettiği mu -
vaffakiyetli iş hülyasına veda e
decekti. 
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Beykenddeki Yağına 
Aylarca Devam Etti 

Şimdi, bu sözü bozmak ve boz 
mak için de bir sebep arayıp bul 
malt: lbınıdı. 

Evet .. ne olıırsa olsun bu gü
zel ve :zengin şehri yağıııa!ıy.a -
caıktı. 

Yağına için de şehirde daha 
henüa elleri silah tutan Türk -
leri ortadan kaldınnal: Iazımdı. 
Ahi takdirde Beyltend'in içinde 
jtopacaJt blı fırtına biitün Arap 
ordusunu perişan edebilirdi. 

Mel'un ve- kurnaz. Kuteybe, is 
!ediği ve aradığı ba:Jıueyi de bul 
du_ 

Bet on Arap serserısini Türk 
kıyafetine sok!tu. Bu serserilere 
laz.rngelen talimab verdi. Hep -
sine de milli Türlı: libaslan giy
dirdi. Herüler Beykent halkın -
dan farksız. olrnuş'ardı. 

................................................ 
Bir sabah, bu serseriler Bey -

kend sokaklannda, sanki kendi
leri Türk imişler gibi isyan çı -
kardılar ve ras•gele etraflarına 

hücuma başladılar. 

Kuteybe, aradığı bahaneyi ar
tık bulmuştu. 

Daha evvelden hazırladığı vah- / 
şi sürüleri hakiki Türk halkının 
üzerine saldırdı. Eli silah tutan 
nekadar Türk varsa hepsinı kı
lıçtan geçireli_ 

Hatta, bu umumi katliamdan 
Türk valisi bile kurtulamadı. 

Tarihin Beykend faciası cliye 
kaydettiği bu vaka, Mııaciın 'ıu6 
ve hicretin 88 inci senesinde ol -
muştu. 

Beykend faciasının, insanlığın 
yüzünü kızartacak tafsilatını A
rap tarihleri yaza yaza bitire -
memişlerdir. 

Burada, Türklere yapılan zu
lüm ile beraber tahrip edilen 
Türk rnc ı niyet ""erlerini yine 
bu muv rnh.erin kalemlerinden 
ibretle okuyoruz. 

Kuteybenin ömründe görme
diği mali bulan, ummadığı ser
vet e konan bu çöl serserisinin 
günlerce yağmalanan mamurele 
den sonra bakiye kalan altın, gü
müş, inci serveti deitere kayıd için 
bütün eli kalem tutanlar memur 
edildiği halde bu işin aylarca sür 
düğünü Arap tarihlerinde oku -
yoruz. 

S3dece B<.>ykend şehrinden alı 
nan mal ve ganimet bütün Hora 
san yağmas;ndan fazla Araplan ' 
zeııgin eimışt ir. 

Bundan sonra Arapların Türk 
topraklanna olan akınları ge -
silmedi. 

Herifler, çapulun tadını tat -
rnışlardı. 

leıiııde hazan Kuteyl>eyi bile ge
çıyordu. 

Bu aeniş istila hareketlııde bir 
.aiyuet arama.lı. hatadır. 
. İki kardeş, sadece ya.i!ma hırsı 
ile hareket ettikleri. i(in zaptet -
tilleri yerlerin ha!iına. Jıu.iut -
suz zulüm yapıyorlar, buralarda 
y.aşıyan.larm milli hlsleııiee biç 
ellemıni.JCet v.ermi:yGPJar.8i. 

İşte bu sebepledir lü; kaplar 
Türk ülkelerinde aadecıe 1oprak 
kazandılar. Fakat Tüııli:Iam kalb 
Ieııiııi asla kazanamadılar. 
llımu. ltend>leri dehiJi:ııorlardı. 
Ve bildiıt:eri için Tiirkle• ,,ş 

kaldınnağa mey.dan \'eıı:oıcn.ek 
gayesini takip ediyorlaııdı. 

Beykendden sonra Axap oFdu -
suna verilen ikinci k.aıah istika -
met Buhara oldu. 

Fakat Buhara az kalsın hem Ku 
teybeye hem de Arap erdusuna 
bir mezar oluyordu. 

Araplar, Buhara şe'hriııi. muha
s~a altına almışlardı. Fakat şe
hır, kendisini o kadv brv:vetli 
müdafaa em ki, Ar"'P ordusu boz 
gun halinde kaçmağa Jıa.ş:!adı. 
Türkler, tam kat'i daııl>eyi indi
recek!eri sırada Arap kac;lmlan
nın feryatları kaçanlar üzeı:ınde 
müessir oldu. Firar eden, ordu 
durdu. Sürdüğü sürünun Jıaleti 
ruhiyesi;ni pek iyi bilen Ku.teybe 
bu va,ziyetten istifade etti. 

- Bana her kim bir 'Piirk kel
lesi getirirse ona yüz dirhem al
tın vereceğ<m_ 

Diye ilan ettirdi. 
Para.. Altın hırsı Araplaııı ye

niden canlandırdı. Düşman~ mağ 
lılp ettik zannı ile ihtiyatsız ge
ri çeki-len Türkler üzerine sal
dırdılar. 

Ve Buharaya girdiler. (Hicri 
80 ve Miliıdi 708 sen.,si) 
Bu:haranın zaptı, Semerkand 

Türk hakanı •Turhan han• ı ken 
di memleketinin endi~"">ne düşür 
dü. 

Dehalet eden djğer Türk kabi
lelri gibi o da Buhara hududuna 
gelerek sulhetti. 

Kuteybe Buharayı yaı(rnala -
makla mc~I askerlenni va!ut 
bırakmak için Scrnerkand haka
nının bu talebini kabu' etti 

Ve burasını çok ağır vergiye 
.bağladı. Evvelce de yazdığımız 
gibi Araplar, ıı;tila ett>kleri ye• -
lerde halkın hissiyata ve memmf 
!erde halkın hissiyatına ve m~h 
viyeline hiç aldırıs etmiyorlardı. 
Bundan başka fırsat dtiştükçe do 
kendileri ile sulh yapm15, aman 
dilemiş, vell{İ. vermekte olanla
ra karşı da zulüm siyasetlerinı tat 
bikten geri durmuyorlardı. 

(Arkuı var) 

Taze, et kokusu duymuş sırt -
!anlar gibi ·burunlannı havaya 
dikmişler. soyacak, yağrnalıya -
cak ye>ıi Türk şehirleri anyor -
!ardı. · 

Ev Eczahanesinde 
Daha Neler Bulunmalı 

Zulüm ve şiddet karşısında ka 
lan ufak Türk devlet'.eri çarüna
çar ai!ır vergiler vermek muka
bi'li Kuteybe'ye dehalet ediyor -
!ardı. 

Bu herif, ya~a ve gart prog -
ramıru çala kılmç ve dolu di>ı{in 
tatbik ederken diğer taraftan kar 
deşı olan Abdullah da ayni yo!da 
yürüyor, insafsız ve zalim hareket 

adamın Kosdon olduğu nereden 
maliirn a canım? 

- Budalaca lakırdılı söyleme
sene! Gecenin bu vaktinde Kos
dondan başka ikim sokaklarda 
dolaşabilir? Polisin kenclisini iğ
fale ltaptırması da çok ayıp bir 
şeydir. Eğer bu iş benim elimde 
olsaydı, her sokaitın köşesine ya
rım düzüne polis ;koyardım. 

Polis memuru ba. ile tasdik i
şareti verdi: 

Budan enel bir ey tt:Zalıa.nesin
de neler bulunacaiını yamu.,bll. Ban· 
)ar arasında daha neler olllca,hnı 

yazmakta flevam Niyonua: 
Pam.ulı, pz ldrofU1 damlalü:, şı

rlll&'• &inesi, 'Van&us, 11&1"1'1 besi, bus 
kesesi, san yalriı, tenkqe ........,,, 

Bu maddeler bulunacak olurq. ta,. 

bli bir dolllor s-dbıciye - ııı. wd
bir 7apılır. Dok&or da l't"11nıe derbal 
işe başlar. 

vaffak olamadımsa, herifin arka
sını bırakacaf(ımı mı Zal!nedivor
sunuz? Sonra biz takıbe başlar 

başlamaz ayak sesleri neden ke
sildi. söylesene? 

Memur menfi bır tarzda başı
nı salladı: 

- Beki de papuçlarını çıkar • 
rnı<rtır, eledi. Hem muhakkak çı
karıp kaçmıştır. Sonra kendi 
kendime duşünüyorum da, bu a
dam neden lastik papup ııiymi
yor diye düştlııüyorum . Doğru· 

su bu garıbime gitti. Çivili a -
yakkaplarile, sanki geldij(ini her 
kese işittirmek istiyor .ır>bi ... Bu 
ne biçim şey? 

Pas!ör pasajının öbür ucuna 
vardılar, Laroz ve Lakoron ote
linin k<i.:;esinde durarak, büyük 
caddeyi sağa sola gözlediler. Fa
kat gecenin bu zamanında sokak 
lambalarının yarısı, lbelediyenin 
bir kararile söndürülmüştü. Mi
ralay Detmar, belediyeye de bir 
küfür savurdu. 

- Evet, bu ııece burada fazla 
memur yok. Tehdit edilenler i -
çin bir memur verdiler, ötekiler 
de devriye geziyor. Bu doğru 
değil! Yoksa bu gece herifi va -
kalardık. Ben düdük çalabilir -
dim amma, il:k ayak seslerini işit-

' tiğirn zaman, gelen adamın şüp
heli birisi oldu_{(unu nereden lbi
levirn? 

::'<füalay titredi: 
- Doğrusu. dedi, senın af(zın

dan il Jı.dcfa mantıki bir lakırdı 
ışitiyorum. Yani dü•rnanın naza
rı dıkkatını bir noktaya celbet -
:ım'k. sonra başka bir yerde ye
ni bir cinayet işlemek ıstiyor. 

Polis memuru: 
- Ne yapalım, kaçırdık ada -

mı! decli, onun için siz eve dönse
niz ve ben de raporumu hazır -
laııarn, ,daha iyi olur. Sonra bu 

Polis memuru, bôyle bir lisan 
kullanarak . Miralayı eviııe gön -
dermeğe çalışıyordu_ Fakat öte
ki kavgacı tabiatte olduiıu için, 
öyle kolay kolay sükfınet bulmı
yordu. 

- Bi.zi.nı burada durmamız o
lamaz. Eğer şimdi burada mu • 

- Ne diyors muz? Ne diyor -
sunu21 

1 4 rk.ıu\ ııar) 
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Yazan: Ziya Şakir Tefrika: 22 
Hazreti M11hammed'in Doğuşu 

Ebubekirin Sözünden 
Melllnuniyet Uyandı 

Hazreti Muhammedin, emsal
siz bir fesahat ve ·belağatle söy
lediği bu sözler n azamet ve 
m"ha.beti ka.r,ısında Ebu Bekir 
o de.recede şaşırdı ki, vücudü ti
ril tiril titremeye başladı. Yere 
düşmemek için, elindeki asaya, 
kuvvtle dayanmıya mecbur .kal -
dı. 

Ebu Bekirin bu hali birkaç 
saniye devam ebti. Soma, kendi 
ni toparlıyarak, metin lbir sesle 
su cevabı verdi: 

- Ya, Mııılıammed!.. Senin, ha
yatırıda bir kere bile yalan söy
lemediğini •bilirim ... Sonra, o ika
dar yüksdk bi.r zeka ve muhake
m e sahibisin ki, en küçük bir ha
yale bile kapılmıyacağından e -
minim ... Sözlerini en büyük bir 
hakikat telfı.kki ediyorum. Ba -
~a bildirdiğin o büyük mabuda 
ınanıvorum. Ve senin de, o ma -
budun resulü olduğuna iman ge
t~~ıyorum ... Sövle, öğret, o bü .. 
) u.k mabuda, nasıl ibadet ede -
yın1. 

Dedi. 

. Hazreti ,1'1Iuha.mmed, Ebu Be -
kırın bu sozlerind "n son d d . .... er-ece-

e _mem~unıvet hi~setti. Çün1r·· 
E bu Bekır gibi mühim bir za ~ 
tın, hiç bir tereddüt gösterme -
d~n Hak dinini kabul etmesi, hiç 
şuphesız ki büyük bir falihayır 
addedilebilirdi. 

Resulü ekrem, Ebu Bekiri alıp 
evıne götürdü. Ona A:bdets alıp 
namaz kılmayı öğretti. Sonra, 
Cenabıhakkın emri mücibince 
halka yapılacak davetin ne su -
retle Yapılacağını müzakereye gi
rıştı. Uzun müzakereden sonra, 
•imdilik bu davetin gizlice yapıl
masına _karar verildi. 

ISLAMiYoETiN İNTİŞARI 
d 'Hazreti Muhammed risaletin -
(~ 'iman edenlerin dördüncüsü, 
Ze arıse oğl~ Zeyd) olmuştur. 
li Yd, resulu ekremin kölesi idi. 
. atı~e onu satın almış, mübarek 
Mvcıne hediye etmişti. Hazreti 

. uhammed ise, bu sevimli köle
yı derhal esirlikten azad ederek, 
manevi evlatlığına kabul eyle
mişti. Bundan dolayı Zeyd, efen
dıs, ne ka,.ı büyük bir muhab
bet bes!iyordıı. Ve da.ha. resalet 
meselesi mevzuubahs olmadan 
evvel bile, Hazreti Muhammedin 
kudsiyet ve mebrükiyetine iman 
~iyordu. 

Beşinci olarak İslamiyeti ka
bul eden zat, (Hassan) isminde 
bır şairdi ... Çok dikkate şayan o
lan bir hadisedir iki, bu tarihten 
tam kırk sene evvel MedineJe i
kamet eden bu şair, henüz yirmi 
Yaşlarında iken, bir gece kendi
sine manevi bir ilham vukubul
muş .. bu ilham ile Hassan, en 
yüksek şiirini söylemiye muvaf
fak olmuştu. 

Bu şiir: 

(Tala'a Elleyletü Necmi A1ııned) 

Yani: 

lu (~Ü~edin yıldızı, bu gece tu-

Diye blaşlıyordu. Hassan'ın bu 
şnrı soy ediği gün ise . 
Muhammed) · - ' (Hazretı 

ın dogdu· .. 
tesadliJ ediyordu. gu gune 

işte. ıam kırk sene evv 1 • b 'lh . e. ma-nev1 ı r ı arn ıle Hazret. M 
haınrr.tdin doğduğunu ilii.~ .,: -
Hassan, o tarihten tam kırk se~~ 
sonra,_ Alııruş yaşında oldugu 
halde Islaıniyeti kabul etmiş .. ve 
artık blitün hayatını, (Resulü ek
rem) Le (1s!am) dininin ülviyet 
ve kudc;iyetine dair şiirler söy _ 
lemek ie geçırmışlı ... Yüz yirmi 
Yaşında vefat eden bu zat, Pey
gamberin şair ve meddahı ünva
nını almıştı. Resulü ekrem, mes
cidi nebevide, onun için bir min
ber YJptırmışlı. 

* . İslüm y<ıt, böy !ek gizli gitli 
ıntişa <diyordu. Ve mukaddes 
b '..,seyir hal inde, şahıstan şahısa 
1nLlı>i:al l Yli:vordu. 

Ebü Bekirin delaleti ile, (E -
rnev:l hınedanının en nüfuzlu 
şahsıyeUe;·in_den (Affan oğlu Os
man). lslamıyeti kabul etmişti. 
Onu da, (Avf oğlu Aıbdurrah _ 
man), (Aıbdullah oğlu Talha) 
(V_akas o,i!lu Sact) vesaire gibi 
muhım .. evat takip eylemişti. 

ı;'ek. kısa bir zaman zarfında 
Muslumanların adedi kırka yak
l":"mıştı. Bunlar, büyük bir k<! _ 
tumıyet gösteriyorlar ve gizlice 
namaz ~'.'lıp ibadet ediyorlardı. 

Resulu ekremin sevgili yeğe _ 

ni (Ali) bir gün babası Elbu Ta
libin evine gitti. Orada bir köşe
ye Qekilerek namazını kılarken, 
babası Ebu Talib, görüverdi. H<!
men, iküçük Aliyi omuzlarından 
yakaladı. K~larını çatarak şöy
lece isticvaba başladı: 

- Ne yapıyorsun, ya Ali? .. 
- İbadet ediyoru.m. 
- Önünde, hiçbir sanem (1) 

yok. Neye ilbadet ediyorsun? 
- Yerleri, gökleri... seni ve 

beni y;ıı:_atan Allaha. 
Alinin pervasız bir tavırla 

verdiği bu cevaplar, Ebu Talibin 
bir kat daha nazarı dikkatini cel
betti. Suallerini derinleştirmek 
istedL 

- Sana bunları, kim öğretti? 
- Allahın il"esulil ekreıni •• 

Muhammro ... 
Ebu Talib, bu cevap karşısın

da duraladı. Bir laJıza, düşünm<!
ye mecbur kaldı. 

Bu zeki ve muhakemeli zat, 
çok iyi biliyordu ki; çocuk ya -
şındanberi elinde büyüttüğü sev
gili yeğeni, bütün hayatında, 
manasız ve maksatsız hiçbir ~ 
yapmamıştı. Bütün sözleri, ha -
reketleri, düşünceleri ve tasav -
vurları, en küçi.Vk bir tenkide uj!
ramarnıştı. Su halde, bu işte de 
mutlaka ciddi lbir esas vardı. 

(Arkası var) 

(1) Put. 

Musolininin 
Sulh T eşebbiisii 

(Baıı tarafı 1 inci sayfada) 

fı imkanına Fransa tarafından 

hususi bir alôka gösterildiği ci
hetle, İtalyan hükfııneti, Alman
ya ·-, Polonya arasında ilk si • 
lal •• ı ihtilafın vukuuna rağmen, 
2 Eylfil saat 10 da Şansölye Bit
lere bir ıuütarekeyi müteakip Al 
maıı - Leh ihtil.llfıru muslihane 
bir surette halledecek bir konfe
ransın içtimaa davet edilmesi .. 
nio halen mümkün olduğunu bil
dirmiştir. 

B. Bitler Berlindeki İtalya bü 
yük elçisi vasıtasile Duçeye ver
diği cevapta bir konferans im -
kıı.nını esas itibarile reddetmedi 
ğlııi, fakat evveleınirde Fransız 
ve İngiliz hükfunetlerinin Berli
ne verdikleri notanın bir ülti -
matom mahiyetini haiz olup ol
madığını bilmek istediğini, zira 
bıı takdirde her türlü müzakere
nin faydasız olacağını bildirmiş 
ve bu hıısusto bir karar verebil 
mek için kendisine 24 saatlik bir 
mühlet verilip verilmiyeccğini 
sormuştur. 

İtalyan hükfuneti 2 eylfil saat 
14 de tekrar Londra ve Paris hü 
kfınıetlerile temasa geçerek ken 
dilerine Fülırerin istediğini bildir 
miştir. Londra ve Pari• akşam ün 
ri geç vakit yııkardaki iki mese
le hakkında müspet cevap ver -
mişler, fakat 31 Ağustosla 2 ey
lul arasında Alman kuvvetleri
nin Leh topraklarını işgQle baş
laması iizerine hadis olan yeni 
vaziyet dolaynile İngiltere ile 
Fransaııın beynelmilel bir kon • 
feransa iştirak için işgal edilen 
toprakların tahnyesi gibi esaslı 
bir şart ileri sürdüklerini bildir-
mişlerdir. . 

Bu vaziyet dahilinde, Italya bü 
kfuneti bu şartları Führere bil
dirmekle iktifa etmiş ve Alınan 
hükfnnetinin aksine bir iş'arı vi 
ki olm-;dığı takdirde teşebbüse 
devam cdemiyeceği kanaatinde 
bulunduğunu ilave eylemiştir. 

HARP 
Vaziyeti 
(Baş tarafı 1 inci E"ayfada) 

na da ancak tebliğlerdeki bir 
iki satır tahsis edjlcbilir. 

Denizlerde Alman ve İngi
liz donanmaları faaliyette bu
lıınmaktadır. Şimdiye kadar 
İngilizler üç Alman gemisi ba 
tırmışlar ve Bremeni esir al

mışlardır. 

İngiliz tayyareleri Alman
ya.va müteaddid akınlar yap
maktadırlar. Polonya - AI -
manya hııdudnnda harp bütün 
şiddetile devam etmektedir. 

Tehlike Karşısında lngiliz Harp Gemileri Dün iki (·DTI ·~ 
Tlneoeilniznleı·sri,.nNltu.!dmaluVnee Alman Vapurunu Batırdılar ~=:au!:~~~su 

............ ~·--- .... , 
Olmak Gerek ! 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) İNGİLİZ TAYYARELERİ BEYAN- r lecUerl Avrupadan .retlren vapurlan T.A.P.11.Um. H&IKOL HKw. 
Hoar~ Bel.isha'ya aııağıdaki tel- NAMELER ATIYOR muhafaza etmeje mat ut tedbirleri 1631 m. 118 Koa. 12• Kw. 
grafı göndermiştir: Londra, 5 (A.A.) - İstilıbaral ne- lelklk elllilnl SÖJ'lemlşllr. -

(Baıi 1.arafı 1 inci sayfada) 
!arın, malfun surette Trablusgar 
be tecavüz etikleri vakit, yine 
Taninin sermuharriri olduğu gi
bi, keza Harbi Umuminin zuhu
rnnda da hem mebus, hem ga
zeteci olduğu için bu iki hırrbin 
zuhurunda da, sevk ve idaresin
de yapılan hataları, bizim gibi 
uzaktan seyirci olarak değil, fa
kat doğru11an doğruya içerden ve 
vukuata şahsen karışmak sure -
tile takip eyleınişlir. Görülüyor, 
ki, Tanin başmuharriri, pek muh 
tasaran saydığımız mazisine ve 
tecrübelerine nazaran, dünyanın 
yeni bir harp macerasına atıldığı 
ve bu tehlikenin bir gün Türkiye
ye de sirayet etmek ihtimali bulnn 
duğu bu vahametti günlerde he
pimizden ziyade teenni ve ihti • 
yat ile, hepimizin çok fevkinde 
ağırbaşlılık ve işbilirlik (ne ya
palım ki\razimudelik, diyemiyo· 
ruz) ile idarei kelam etme'i Ia
.:mıgelirdi. Öyle olduğu halde, 
Taninin eski sahibi, tabir biraz 
mazur görülsün, adeta yangına 
körükle gider gibi yazılar yazı
yor. 

•İngiliz ordwıu, uzun ve şeref zardlnce blldlrUdltfne gött, 4/5 EY- Söylendltfne .röre. Bahriye neza - 6 Eylül Çarşamba 
li tarihinde, hiçbir zaman bugün 161 gecesi İngiUs tanarelerl Ruhr ttll, Amerika vapnrl.arının himayesi 

Biz bu sözlerle Almanların bu 
gün yaptıkları müthiş hatadan, 
bütün beşeriyeti, ta temelinden 
sarsacak surette alemin başına 
açtıkları beladan bahsedilmesin 
gibi manasız bir iddiada bulun -
muyoruz. Yalnız, henüz kendile
rile dostane münasebatı muha
faza ettiğimiz devletleri, siyaset 
Ierıni tenkid bahanesile talırik 
ve halt.il tahkir edecek yoldaki 
ncŞTiyata aklıınız ermediğini an· 
latmak htiyoruz. 
İçinde bıılunduğuınuz zamanın 

yazılaTımızı, sırf gazeteciJ.ik nok 
tai nazarından yazmağa iaham· 
mülü olmadığını tasdikte eski Ta 
nin sermuharririnin de tereddüt 
elmiyeceğine şüphe yoktur. 

Bu hususta, bilhassa İngiliz 
Başvekili M. Çemberlayrun şiın· 
diye kadar takip ettiji ve halen 
de takip etmekte bulunduğu iti
dalkiirane siyaset nümune göste 
rilebilir. Vakıa biz, İn~iz Baş
vekilini de fazla yumuşak, fazla 
ağır olduğundan dolayı büsbü -
tün tahtia etmiyor, değiliz. 
Fakat bizim yaptığımız, müsta 
kil düşünen ve yazan bir gaze -
tecinin c!Jıan siya-;eti hakkında 
her gün serdetmek mecburiyetin 
de bulunduğu mütaleaların çer
çevesinden harice çıkmamakta
dır veyahut biz elimizden gel -
diği kadar bu çerçeve haricine 
çıkmamağa çalışıyoruz. Bizim 
tenkidatımız, meseJa şimdi, Çem 
berlayn kabinesine Bahriye Na-
21n olarak girmiş bulunan M. 
(Çörçil) in, daha on beş gün ev
vel gazetelerde İngiliz Başveki
line tevcih <ıttiği tımkidat kadar 
bile sert değildir. 

Bizim bu satırları, durup du -
rurken eski bir başmuharrirle 
münakatşa çıkarmak maksadilo 
yazmadığımızı da temine hacet 
yok, zannCderiz. Biz harp ara
yan, harp istiyen bir millet de
ğiliz. Bugiin Avrupanın bir köşe 
sini tutuşturmuş olan kOTkunç 1 
yangının memleketimize siraye
tine mani olmak için, hükfunet
le beraber elimizden geleni ya - ı 
pıyoruz ve yapmakta devam da 
edeceğiz. Bu miUldet zarhnda en 
birinci vazifelerimizden biri_ de, 
hiçbir devleti, hiçbir milleti bey 
hude yere rencide etmemek ve 
bilhassa Trablmgırrp harbinde
ki ve Harbi Umumi başlangıcın
daki hataları tekrarlamaktan el
den geldiği kadaf tevakki et -
mektir. 

EBUZZİY AZADE 

Velid 

Bir Kız Yanıyordu 
Dün .(ece Fatihte gençı blr kı<ıın 

yanmasUe neticelenen blr yangın 

başlangıcı olmuştur: 

Fatihte Basanballfe mahallesinde 
Tulumba sokaimda 31 numarada o
turan 16 yaşında Azize isminde bir 
luz, kömür doldurduğu tnanl'alın ça
buk yanması için kömürün üzerine 
benzin dökınüştür. 

Bittabi benzinler henıen parlamış 
ve çıkan alevler tedbirsiz kızın elbi
stlerlni tutuşturmuştur!.. Elbiseden 
süraUe vücudüne sirayet eden ateş 

Azizenin el, boğaz ve &'öhünü de yak
m~ hemen kurianJarak tedavi altına 
ahnıruşhr. 

----o,o-----

Edirnede Gazoz 
Fabrikası 

kü kadar haklı bir davayı müda- W:ertnden uçarak Alınan mlUellne hl- l9!n harp .remUerlnl Allantlk yolları 
faa için harp meydanına çağınl- taben 3 milyondan fazla beyanname üzerinde sıralamatı derpiş eylemek-
mı.ş değildir. Hiçbir zaman Ingi- atmıştır. Düşman tayyarelerlyle kar- ledlr. B11 sayede Amerikalı müllecl-
liz ordusu, gayeleri bu kadar mü şılaşmamışlardır. Tanarelerln hepsi Jerl laşlyan ecnebi vapurlar da hlma-
him ve memleketimizin ve ha - ilslerlne dönmüştllr. ye edllınll olacaktır. 
kikatta bütün medeniyetin istik- MİLLETLER CEMİYETİNİU Mumaileyh, yam. bu husosta bir 
bali için hayati ehemmiyeti haiz İSTİKBALİ karar Utllıaz eıllleceflnJ ilive eı _ 
olan bir cidale atılmış değildir. mlştlr. 
Vukua gelecek müsad..eme ve Cenevre, 5 (AA.) - MiUetler ce - Bahriye nezareti. Amerikan vapur-
muharebelerde ordumun her ne- miyell ıımumi kitlbl Avenal, Millet- ıanna ztkuk yollar takip etmeme _ 
ferinin vaiifesini tehalükle ya - ler Cemiyeti erkinına hitap ederek terlnJ. yanlarına ve röverte.Jerine A-
pacağını takdir etmekte olduğu- cemiyet eserinin son hadiseler dola- merikan bayraiı resmelmelertni ve 
nuzu bilirim. Cen<•bıhaktan sizi - x. bnnl••ı •eee pro•-~-=rıerle •aılınlıı' yısile inkıtaa. ugradı5ını söylemiş ve - • .,ıça.v .J ... 

muhafaza ve silılhlannıza mu - f k 1 ıu 11 ,_ mıı'·rını •-vslye .~•~ır. 
vaffakıyet ihsan etmesini niyaz 
roerim. 

Hoare Belisha, ordu namına 
Krala teşekkür etmiştir. 

MAVERA Yİ ERDüN 
İNGİLTEREW: SADIK 

Maverayi Erdün emiri, hüku~ 
mele, İngil tere'ye tamam ile sa -
dık kalaca,iiını bildirmiştir. 

8,000 NEPAL ASKERİ 
Nepal 'hükumeti Hindistandaki ı 

İngiliz kıtalarını takviye etmek 
üzere 8,000 askeri İngiltere hü
kı'.ımetinin emrine vermeği teklif 
etınistir. Teklif, k"bul edilrniş•ir. 

CAP İLE ALMAN 
MÜNASEBETLERİ KESİLDİ 
Le Cap Federal teşrii meclisi, 

Smuts tarafından tadil cdi'miş 
olan ve cenubi Afrika ile Alman 
ya arasındaki münasebetlerin ke 
silmesine müteallik bulunan tak 
riri, 67 reye karşı 80 rey ile ka
bul etmistir. 

ATHENİA VAPURU 
cAthenia• vapurunun yolcula

rından kadın: ar ve çocuklar da 
dahil olmak üzere birkaç yüz ki
şiyi hamil olan iki vapur Clyde'e 
gelmiştir. 

İNGİLİZ KABİNESİ 
'J'AMAMLANDI 

Londra, 5 (A.A.) - Yeni İngiliz 
kabinesi, dün akşam tayin edilen na

zırlarla tamamlanm1$ttr. 
Mac Donald l\lüstemlekeler Nazır-

1.ıiını muhafaza etmektedir. l\lorri
son, La.ncaster Kontluğu Şansöliyesi 

kalmakla beraber ayni zamanda İaşe 
Nanrlığıııı da deruhte eylemektedir. 
Allver Stanley Ticaret Na.7,ırlıirnda, 

De La Vear Maa.rlf Nazırlığında, Val .. 
ter Elliot Sıhhiye Nazırhğında, Brovn 

İt Nazırlığı ile Milli Servis Nazırlı
iında, Leslie Borrin Münakalat Na
zırlıfında, Norman Smith Ziraat Na
zırlığında :ipka. edllmişlerdtr. LoTd 
Mac Miltan. yeni ihdas edilen Haber 
Verme Nezaretine, Ronald Cross da 
Harp Ekonomisi Nezaretine getirU
mlştir. 

MECBURİ ASKERLİK KANUNU 
Londra, 5 (A.A.) - 18 den 45 e 

kadar mecburi askerlik kanununu, 
Avam Kamarasından sonra Lordlar 
kamarası da kabul etmJştir. 

Kanunun merlJ'ete girmesi içln 

Krahn imzası kalmıştır. 
YENİDEN İKİ ALMAN, BİR İN

GİLİZ GElllİSİ BATIRILDI 
Londra, 5 (A.A.) - Haber alındı

fına göre Alman Ollnda ve Fritzen 
vapurları batırılmış ve mürettebatı 
kurtarılmıştı~. 

Diğer taraftan İngiliz Bosniu va -
puru Almanlar ta.rafından bahrıl .. 
mıştır. Mürettebatı biri müstesnll ol
mak üzere Nonıeçlt Eidanger petrol 
gemisi tarafından kuı1anlmışbr. 

Parls, 5 (A.A.) - Düşman lsllkşaf 

tayyarelerinin yapmış oldukları bir 
cevelii.n üzerine t.ehUke işareti veril
miştir. Düşman ta77arelerinin Fran
sa hatlarını her geçişinde tehlike i
şareti verilecektir, 

Saal 3.39 da canavar düdükleri 
tehlike işareti vermişlerdir. Alarm 
saat '1,05 e kadar devam etmJştir. 

Parlslller pasU müdafaa teşkilatı -
nın talimatını sükônetle yerine g'e .. 

tlrmlşlerdlr. 

Bouen'de saal 6,15 len 7 ,15 e ka
dar ha.va tehlike işareti verilmiştir. 
SURiYE FRANSAYLA BERABER 

Suriye meydan meclisi reisi, yük
sek komisere Snrb'e hükômeti, Fran
sanın yanında yer almakla mürteııtr 
oldufunu ve Fransa'nın aslli.ne ha -
rekellnl bilikaJ'll laıivlp eWtlnl bU
dlmılşllr. 

100 MEB'US CEPHEYE GİDİYOR 
Parts, 5 (A.A.) - Kırk yaşından 

fazla olan J)&rlimento azasmın me
busluktan ısıua etmeksizin asker o
la bilecekleri hakkındakl emlrname
nin bu sabah resmi gazetede intişan 
üz.erine 100 meb'as askere ırltmlşttr. 

Dtfer taraftan BafvekU DaJadye -
nln münasip bir umanda kabinede 
baZI tadllit yaparak bir harp Jıükii.

mett teşkil edecefl haber ahnmış&ır. 
Kabineye &'irecek 7enl aza arasında 
bilhassa Blum, Fland.Jn, Marln ve 
Boulsson'un 'isimleri geçımektedlr. 

İKİ ALMAN ZIRBLISI BOM
BALANDI 

Londra, 5 ( A.A.) - VUhelmsha -
ven'in İıırllhı ta7ayrelerl tarafmda.n 
bombardımanmd• Uı:I Alman ztrhhsı
na müteaddit bomba lsobetleri olnı111-

a a m e er cem."'eti ve onun me- u. .. ~· 

deni.yetin muhafazasında nasıl bir 
mevcudiyet olduğu fikrinin harpten 

daha ziyade !;Lka.cafı hususundaki 
sarsılmu imanını ifade eylemiştir. 

Amer:ka Donanması 
Harekete Goçti 

Vaşington, 5 (A.A.) - Kabin~ IQ
ümaını müteakip, EdJson matbuata 
beyanatta bulunarak Amerikalı mili-

HARP 
Tebliğleri 

(Baş taralı 1 inci sayfada) 

Şimalde Ja,•orzno işgal edil 
miştir. 
Düşman, şarki yukarı Silez 

ya sanayi mınlakasını süratle 
lahH,re etmiştir. 

Sieradz"da küaatımız, La 
Vartha nehrini geçmeğe mu
vaffak olmuşlardır. 

Şimalde l{oridorda çenber l 
icine alınmıs olan Polonya or 
dusu, ncvmidane savletlerle 
deınir çemberi kll'mağa uğ . 

1 
raşmaktadır. I 
Düs1nanın vaziyetinin ümit t 

siz olduğunu gösteren alamet 

1 

ler, dündenberi artmaktadır. 

1 te~::i~:~~:.is::l~:ı:::n;ı:;~ 
ve cenubunda Vistiil nehrini 
geçmişler ''e nehrin şark sa- ~ j 
hilindc süratle ilcrlcmeğc baş 

~ lamışlardır. Şarki Prusya kı
taatı, şiddetli bir muharebe· 
den sonra Mlava şehrini ve is
tihkaınlarını zaptetmişlerdir. 
Mağlup edilmiş olan düşman, 
yavaş vav~ş cenuba doğru çe 
kilmektedir. 

Donan111.a, salt:ilin emu-i:v-eti 
için icap eden tedbirleri, u11u
lü dairesinde ittihaz eınu.:K· 
tcdir. Hava kuvvetlerimiz, 
Polonya semasına hB.kimdir. 
Polonyahlann 40 tayyaresi dü 
şiiTillmüştür. Bunlardan on 
beşi, havada yapılan muhare
belerde düşmüştür. Düşmanın 
rnuntazan1 ricati, ha\'B taarruz 
larımızla izaç edilmektedir. 

Şimal denizi sahilinde İn -
gilizlerin modem harp tayya
releri Vilhelmslıaien'e, Cux· 
haven ve nehir munsablannda 
bulunan gemilere taarruz et
nıişlerdir. Avcı tayyareleri ile 
tayyare dafi topları süratle 
ve müessir surette mukabil ta 
aTruzlarda bulunmuşlardır. 
Neticede Cuxhaven'e karşı 

yapılan taarruzun önüne ge
çilmiş, ve Vilhelmshafen üze. 
rine atılan bombaların ha,ar 
ika etmelerine meydan veril
memJştir. Düşman tayyarele -
rinin yarısı düşürülmüşfür. 

FRANSANIN SON 'J'EBLit.i 
Paris, 5 (A.A.) - 5 Eylıll 4 

numaralı akşam harb raporu: 
Kıtaatımız Rhin ile Moselle 

arasında, hudııdun ller tara -
fında düşmanla temas halinde 
dir. 
Şunu hatırlatmak lılıundır 

ki, Rhin üzerinde iki sahil bo
yunca imti<!;ıüı istihkamlar 
vardır. 

Hıırfclye nezaret! son derecede 
mübrem bfr ihtiyaç kanıuunda. kal .. 
mıyan Amerikalılann Avrupaya se
yahatlerine müsaade edJJmJyece -
tını bildirmiştir. 

lskenderiye Limanı Kapatıldı 
Roma. 5 (Radyo) - Kahre -

den verilen bir habere göre İs
kenderiye 'imanı yarın şafakla 
kapanacaktır. 

Irak Seferberlik Yaptı 
Roma, 5 IRadyo) - Irak umu

mi seferberlik ilan etmiştir. 

Polonyalılar Bir 
çok Alman l'an
kı Ele Geçirdiler 

(Baş tara!.ı 1 inci sayfada 

fından tekı:ip edilmesi ve bir Kızıl -
haç arabasına ateş edildiğine dair 
ver,ıcn habc·r h:ıkkmda burada At
man tayya.recilerinin .sivil haUca kar
şı kullandıkları usullere Polonyada. 
birçok kimselerin şahit oldui'u beyan 
edilmektedir. 

Dl'NKÜ BO~IDARDIJllAN 
Dü.n birçok Polonya kasabaları 

bombardıman edilmiş ve birçok kişi
ler ölmüş ve yaralanmışhr. 
Lodı civarında Zdunska.vola kili

sesinin üstüne bir bomba düşmüştür. 
Bir papasla dua etmekte bulunan ba .. 
zı kimseler yaralanmıştır. 

Baby - Szamo!iln mıotakasmda bir 
yolcu treni bombardıman edilmiştir. 
15 k.adar ölti vardır. 

Plotrkov'da 30 kişi ölıniiştıır. Kut
no'da 100 kişi ölmüş, 100 kişiden faz
la yaralanmıştır. (A.A.) 

Varşova, 5 (Pat) - Polonya arad
sJnde hareketi kolaylaştırmak üzere 
A1manlar yeni yeni para!iütlerle in -
me teşebbüsleri.nde bulunmaktadır. 

Fakat Polonya makamlarının ve hal· 
k1n bunları kolayca yakalamaya mu .. 
vaffak olmaları üzerine, Almanlar 
şimdi yeni bir u .. u.ı takJp etmektm.ir. 
4 EylWde bircok Alman askeri, Po _ 
lonya askeri üniformasını bimil ola

rak paraşütle inmiştir. Esasen bu, 
harp kaidelerinin Almanlar tarafın .. 
dan ilk ihlali detudlr. 

POLONYALILARIN ALDIGI 
ESİRLER 

Cenubi Polonyada ve Poloııyada 
mücadele devam etmektedir. Alman 
hududunda ktt'alanmııın süratli ha
reketi, müdar:ıa. halindeki Alınan 

kıt'ala.rını boımuştur. Tak.ip esnasın
da kıt'alarımız, bir çok Alman esiri 
almışttr. 

Stcradza doğru cenubi Polonyaya ı 

rirmiş olan Alman motörlü kıt'al& .. 
nna lca'll müessir bir mukabil taar
ruz yapıldığı kaydedilmektedir. Düş
man, çolı:: mühim mlkdarda tank ve 
zırhlı otomobil lerkelmlş ve bu tank 
ve olomoblllerdeld Alınan askerleri 
esir alınmı$t1.r. l'.ldrlerln mn.umi ye -
kilnu çok yültsekllr. - (A.A.) -

ALMANLA.KIN VERDİGİ HABER-
LJ!Jt 

Berltıl, 5 (D. N. B.) - Slleeyadan 
.. elerek cenubi Polonyad& süratle t -

terlemekte olan Alman lat'aları, Jibn
dl;re kadar on bet bin esir almlfl.ar
dır. Polonyalılar. Krakovlden ve bu 
9ehrln pallndekl mıntakadan seri 
~kUmektedlr. AlmaD lut'alan ise, 
banlan ııok ;ralwıdaD takip etmelde
dlr. - (A.A.) 

-
SON DAKİKA: 

(Ba~ larab. l inci $ayfada) 

İkJ senelik hbmtet için 1937 de ve öcı sene hizmet i(:ln ıne: 4a slllh altına 
ahııml! olan efrat, 1 ili 30 KinuDlle"t''Velcle lerlılıı edlleoeldlr. 

Bu terJılsten, ırırp hududu boyundaki ukerl mmtakalanla yani Lenln
ırrad. Beyaz Rus7a. KleT. MM.kova, Barkov ve ltalenltt mmtakalarmdakl fa.al 
asker müstesnadır. Bu mıntakalaı·da ierhll daha sonra ,.apı1acaktır. 

İTALYAN GAZETELBllİ DÖRT SAYFA 
Roma, 5 (A.A.) - Kitti tasarnıta ltllı İtalyan sase- Cıamarlealdea 

itibaren dört sa,.-fa olaralıı: çıluıcaktır. 

Amerika Bitaraf 
Edirne (İkdam Muhabirin -

den) - Şehrimizde imal edilen 
gazozların Sin"kli ve daha iyi 
sularla yapılması karar altına a
I'ınması üzerine gazoz fabrikala
rı bugünden iti·baren iyi su ile i
malata başladılar. l 

lar. 
Tayyarelerin blr kısmı 

dönmemiıtir. 

üslerlne 

Vqlnrloıı, s '(A.A.) - Belslctiııılıttr .RID"relt Am-anm blt&raflıfı lıalt
kındakl. be;r-erl hurin - H,11 da lmzel•mlfl<r, 

-- -

Saat 12.30: Pro.-ram. 
Saal 12.35: Türk miWi'I - PL 

Saal 13.00: Mcmlellel saal ayan 
aJans ve meteoroloji haberleri 

Saat U.15 - U.00: Müzik: (Blya
sellciımbttr Bandosu - Şcl: İlısan 

Künoer,) 1 - F1ırı;eol - Marş. 2 -
G. Pares - «Fia.metta:. mazurka. 3 -

Keler - Bela. - Romantik uvertürü. 
4 - Leo Dellbes - Coppelia - se
lek.11;l7onu.. 5 - Gustave ~Iichlels -
Canlq No. ı. 

Saal 19.00: Pro.rrıım. 

Saal 19.05: llIW<lk (bir konserto). 
Saat 19.30: Türk muzip (İnoesaa 

fasıl). 

Saal 20.15: Konuşma. 

Saat Z0.30: !\.lemle.kel. saa.t ayan, 
ajans ve meteoroloji haberlerL 

Saat 20.50: Türk müziğ'i: (Miişle

rek ve solo tara.nal). Okuyanlar: 
Melek Tok.-öı:, Mustafa Çatlar. Ca -

lanlar: Ruşen Kam, Cevde1. Kozan, 
Zilhlü Bardakoilu • 1 - Beslenlgir 
peşrevi. % - Bimen Şen .. Bestenigıir 
şarkı (Derdimf um.mana. döktüm). 

3 - Btmen Şen - Eviç türkü (Atla
dun bahçene glrdlm.). 4 - 'Udi Fab -
ri - llicaz şarkı (Bahar olsa çemen .. 

ur olsa). 5 - Santur taksimi - Züh
tü Bardakoflu. 6 - Udi Ahmet - Se

&"illı şarlı.ı (Bakıp ahvali perişanına 

ar eyle ı-önül). '1 - Ethem efendi .. 

Büz~am ~arkı (Eşld CCimhn hasre
tinle ağlayor). 8 - Befilı. Fersan -
1\-lahur türkü (Tepeler tepeler). 9 -

Faize - Nihavent f&l'kı (Ku: sen gel
din oırkışdın). 10 - Refik Fersan -
Mahur şarkı (Klrıtiilne sürme çcö). 

Saal 21.30: Haftalık posla kutusu. 
Saal 21.45: Neş'ell pl.iklar - R. 
Saal 21.50: l\ttWk (l\lelodller). 
Saat 22.00: Müzik (Küçıik. orkestra 

Şef: Necip Aşkın. l - Rudolt Nütz
l&der - Haydi bana bir hava daha 
çal. 2 - Franz Lelıar - Çocuk l'rena 
operetinden vals. 3 - Mozarl - Re 
Majör diverUmentodan Menuet dan-

SL 4 - Em.merich Kalman - Bollan
dah kadın operetinden potpuri. Ş -

Pepl Müller - La P~omz. ~kısı ü
zerine Potpuri. 6 - Zlehrer - Vly&
nah KütJü.k Kız. 

Saal Z3.00: Son ajans haberler!, 
ıdraal, esham ve lahvUit, kambiyo -
nukut borsası (fta'~ 

Saat 23.10: Miisik (Cazband 
Saat 23.53 - U.00: Yarınki 

- PL) 

ram. 

Yugoslav Kralın:n Doğum 
YıldönUmU 

Beıwrad, S (A.A.) - Kral İkinci 
PJy~r. yarın doğumunun on altıncı 

yddönümünü kutlayacaktır. Fakat 
Avrupa.ela cereyan etmekte olan hi.
diseler do1ayısUe, hiçbir şenJJk ve7a 
umumi merastnı yapılmıyacaktır. 

-----00----

Dün Akşamki Hadise 
Dün akşam Sirkecide kanh bir 

kavp olmuştur: 
Sirkecide Yalıköşkü caddesinde 

%51 numarada çaycı İbrahim oil• 
Büseylne; Slrkeet lsta$7ono>nıla ı:a

lışan Süleyman oflu Muslatanın bor-

.. vardır. Dün *-Hüseyin, Mu
t&faılaıı bo<cnnıı lıılemlt ve: 

- İçllfln ça:rlar!r. kahvelerin ııa
rasmt ver. Jolda it fena olacak, de
miştir. 

Öbürü buna yanqmayınea Hüse

yin bir dola .ruo• şişesini kapttlı 

.rlbl Mastaf&l\ID bqma J'&pqlırıp 

lı.ınıuf !ır. 

Ba. esnada Mu.atala U llOftlman blr 
.. .,.. yakalıyaralı:: Hüse7bıfn bfa!lllll 
yannqtır. 

Neticede iki kavca.eı tedavi altına 
almmışl.ar ve halı:lannda takibat& 
ıı.şl.anmlfhr. 

Dun Gece Yakalanan 
Kaçakçı far 

Dün akşam Yenllehlrde •üph.U 
vasiyette dolqırken yakalanan VuU 
ofla Nlko isminde bir seneln üze -
rlnde eroin bulunarak tevkif olun -

mllflur. 
Dlfer taraftan öfrendlilmle ı-ö,.. 

bçalı:çılık şubesi memurları yine dİİll 
aqam. saaı 19 da Beyoflunda bir ••
ele eroin yapmak fltb'en iki kişiyi ya
kal.amlflardır. Ba .rh:ll tmalithanedo 
balanan levazım da EmnJyet Müclür· 
!ütüne .retlrUmlftlr. 

İstatistik Umum 
Müdürü 

Edirne, (İkdam Muhabirin -
den) - An.karadan şehrimize ge
len İstatistik Umum Müdürü 
Celil Aybar buradaki tetkikatı
m bitirerek Edlrneden ayrılmıe
tır. 
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SOLDAN SAGA: 

1-AnJ....,.. 
1 - Memur deill • Bir kr.rlkatürbt. 
1 - Tarihle meşhur • Meşhur fare. 

' - Benlb paranın ladını lalma· 
1111' • Gam. 

1 - Bir nehir. 

1 - Colt b'I • Colt fona. 

/ - Ad • Memleket. 

) - Güzel bir caıııı • Sual. 

ı - 8-uı - llleşhar 1eyyab. 

ft - Son bari! 1ok terbiye - Bakam. 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1 - Meşbar bir 7ımıııada. 

I - BÜIÜD • Kir. 

1 - Bir caın - Memleket. 
' - Durmak Fransızca • KGpek. 
1 - Yenilik u.mallL 
1 - Asker • Avrupada bir tehir. 

7 - Eokl bir harf ismi • Bir çal1:1. 

1 - Başına (K) 1:ellne herkeste 

1 
var - Edat. 

t - Cifi dotan • Okiizün dişisi. 

10 - Müsaade • Aflkiir. 
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ANKARA 
6 .9 .939 

ltAPANlt 

STERLİN 

DOLAR 

FRANK 

LİRET 

İSVİÇRE Fr. 

FLORiN 

RAYHSl\IARK 

BELGA 

DRAHl\11 

LEVA 

ÇEK Kr. 

PESETA 

ZLOTİ 

PENGO 

LEY 

DİNAR 

YEN 

İSVEÇ Kr. 

RUBLE 

5.55 

129.80 
3.1675 

80.4l 

69.375 

52.8575 

1!2.8875 

4.08 

0.84 

1938 yüzde beş ikramiyell 19.-

Er~ani 19.-
Sıvas - Erzurum il. 19.60 
Sıvas • Erzurum ID. 19.60 
.Sıvas - I:rzurıun ıv.1 19.60 

İKDAM 

iNHiSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Cinsi Mild.orı Muh. B. % 7,5 teminatı Eksiltme 

Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

Parlayıcı ve patlayıcı maddelerin 1 aded 16442 64 1233 19 Pazarlık 14 
naklinde kullanılacak saç tekne. 
Yukarda yazılı tekn€ye konacak 1 adet 17957 50 1346 81 Kapalı zarf 15 
motör. 

1 - Şartname p!An ve keşfi mucibince parlayıcı ve patlayıcı maddelerin naklinde kullanılacak 
1 adet saç tekne 7/Vlli/939 tarihinde ihale olunacağmdan teslim müddeti uzatılarak yeniden pazar
lıkla ve bu tekneye konacak motörde 24/Vlll/939 tarihinde ihale olunmadığından yeniden kapalı zarf 
usulile eksiltmeye konmwıtur. 

ll - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme şekil ve aaatleri hizalarında gösteril-
miştir. . 

m - Eksiltme 18/IX/~9 pazartesi günü Kabataşta levazlilll ve mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname, p!&n ve keşif nameler .82. ve •89• kuruş mukabilinde Ankara, İzmir başmüdür -
!~erile İstanbulda levazım ve mubayaat şubesi veznesinden alınabilir. 

V - Motör eksiltmesine girecekler mühürlü tekili mektuplarını kanuni vesaikle % 7,5 güvenme 
parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek kapalı urflarıru ihale saatinden bir saat 
evveline kadar mezklır komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ve diğer eksiltmeye gi
recekler % 7,5 teminat akçelerile birlikte yukarda adı geçen komisyona vermeleri i!An olunur. (6765) 

* 
Dr. Hafız Cemal 

j AHENK-.1 

f;r San'at Harikasıdır. l ı 

Aldıkunız takdirnamelerde 
böy!e yazılıyor, siparişler ve 
kataloğumuz derhal gönderilir 
Eskişehir Ahenk Mucidi S. 

Suad 

·r Çocuk Hekimi 
ı Dr. AHMET 

AKKOYUNLU 
Takaim - Talimhane 

Palas No. f 
Telefon: 40127 

YENİ PLAKLA 
HAMİYET 
A X 2191 lzmir Fuarı 

Hatay Ti!rlr.lall 

SEYYAN 
A X 2190 Zehra - Tango 

Cemile· Tango 

«Palais gli 

B O 5~25 Yeni dans p 
ıl «Palais gli 

Rorsey, H 

SAHİBİNİN SES 
ve acentalar1nda 

1 - l)pıtiştirilen şartnamesi mucibince 160 ton ağır dizel yağı 
yeniden pazar!ıkla eksiltmeye konmuştur. 

ll - Muhammen bedeli 11200 lira muvakkat teminatı (84-0) lira
dır. 

IIİ - Pazarl:k 8/X/939 cuma günü saat 10 da Ka'bataşta leva 
zım ve mubayaat şllıbesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnam~)er her gün sözü geçen §ubeden parasız alına
bilir. 

11•0•1-~.'~.~-~.a:.~.~.f.~.~4.~•5•~1•5•1 ı••E•K•rk•1;·k--··H-·A• YRi'Y E"iiSE·S-·İ--v•Y•aa·t:ll§ 
V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralarile birlikte mezklır komisyona gelmeleri ilAn olu-

ZAYİ - Galatasaray Lisesi ta 
Jebesinden 351 numaralı Selim ilk 
mektep diplomasını zayi etmiş -
tir. Yenisini çıkartacağından es
kisinin hükmü yoktur. 

Ana, 1Ik, Orta ve Lise sınıflanna talebe kaydına başlonmıştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibar 
!ar. Kızların yatılı kısmı taınamiyle ayn bir binada=. Yatısız talebeyi nakletmek için mektebin 
otohü~ servisi vardır. İstiyenlere tarifname gönderil;r_ Teiefon: 20530 

nur. (6986) 

TUZLA içmelGri 

İstanbul İcra Hakimliğinden: 1 
Beyoğlunda Telgraf sokak 28 

No. da iken halen ikametgahı ı 

meçhul Sarandi İstefan Papado
pulos'a. 
İstem end Oversis Prodakts 

Ltd. Şirketine olan borcunuz -
dan dolayı İstanbul İkinci İcra 
dairesinin 37/3754 sayılı dosya
sile vapılan takibe karşı vaki iti
razınıza binaen makamunızca ya
pılan müraiaa neticesinde vaki 
itirazınızın ref'ine ve harç tari -

fesi kanununun 75 inci madde· 
si mucibince yüz kuruş harcın 
tarafınıza tahmiline _ı:iyaben tem
y:zi kabil olmak üzere 21/7 /939 
tarihinde karar verilmiştir. 
İkametgabınızın mec;huliyeti -

ne binaen kararın yirmi gün 
müd<letle ilanen teblif(i karar -
_ı:ir olduğundan işbu ilıi.n tari • 
hinden itibaren yirmi gün zar -
fında kararı temyiz edebileceği
niz mezklır kararın tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilanen 
teıbliğ olunur. (20280) 

Boğazici Lisesi Müdürlüğünden : 
' . Lise ve orta okul bütünlemıı imtihanlarına 1 Eylıil Cuma 

günü ve olgunluk imtihanlarına 9 Eylıil Cumartesi günü baş· 
!anacağı ilgili talebeye bildirilir. 

BUGÔN 
KUM&AOAS\NA 
PAll~ATAN 

EskiŞehirde - M. Özevren'in 
Le• Gallicismea L•• Süleyman Gezer ve 

Plu• U•uel• Osman Sezginer 
Her mektepl·nin, müter Gazete Mecmua 

Kitap 
hıdır. Aydın 

Ses· Bşo~ 
İKDAM gazetesinin tevzi 

merkezidir 
35 Kr. İnkılap Kitapevi,;.. ~~~~~~~~~~~~~~ 

------------ -------- ~ --------
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~ iK AM ! == c:::: 

; Memleketin en eski gazetesi ~ 
olduğu kadar, en çok sevilen, 1 

~~ aranan ve okunan gazete si ; 
!; haline de geliyor : 
E3 = ;: . ...... ... ! 
~ ilanını iKDAMA Veren Çok Kazanır li 
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--· L E Y L l ve N E HA Rl 
Sen Benua Fransız Erkek Lisesi 

İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 

ihzari Fransızca kurlan vardJr. 
OLGUNLUK İMTİHANLARINA HAZIRLA&. 

KOCUK El 
1 YA~N 

CEK DEFTElllNE 
tMZAATAH 

BOYOK EL 
OLACAKTIJl 

Kıeyıd muamelesi pazar g'.inünden maada her gün saat 

9 dan 12 ye kadar yapılır. 

--- Okul 18 eyliıl pazartesi günü açılacaktır. 

lstanbul Amerikan Koleji 

KIZ KISMI 

! 

T0RK(Y 
f Ş 

r>ANKASI 

Kız kısmında Leyli yer kalmamıştır. ~ise ihzari 
sınıfı için de kayıd kapanmıştır. 

Müdüriyet 

lstanbul Limanı Sahil sıhhiye Merkezi 
Satınalma Komisyonundaı : 

Demz nakil vasıtaları için .66. kalem tamir, lflet:ıne, müte
ferrika demir~ wsair malzıeme açık eksiitme i1e satın almacak
ıtır. Tahmin bedeli .3614. Mra •70• kur~tur. 

A - Şartnameler Merkezimiz Levazımından paraııız alınır. 

B - Eksiltme 19/9/1939 salı gii.nü saat H de Galatada Kara 
Mustafa P~a sokağında mezldlr Merkez ııa'1nalıma lr.omisyonuıida 

yapıl~aktır. 

C - Muvakkat teminat parası •27h lira .ıo. ku~. 

D - Eksiltmeye gireceklerin 1939 senesi t.ü:aret odası vesilı:• 

lannı göstermeleri şarttır. (6909) 

Şık Bayanların Nazara Dikkatine 
Her renkte Anyoraze, Anyo dezen, Eınroz, TaYPulen, Kuzu, 

oğlak ve S. ve S. A vrupanın 1940 kürk modelleri gelmiştir. 
MANTOLAR hazır ve ısmarlama uzun vade ve kefaletsiz ola

rak mağazamızda satılmaktadır. 

A~edikkat: ARJANTE TiLKi 
Mahmutpqa hfaniy41 çarpı No. A reı: ~ 

Doktor Feyzi 
Ahmet Onaran 
Cilt ve zührevi hastalıkl~ 

Mütehassısı 

Adres : Babıill Ank 
caddesi No. 43 

Muayene: Hergün sabahta 
akşama kadar. Telefon: 2389 

Kanuni Mümessili ve Neşı·iyat 

rektörü: A. Naci, Basıldığı Y 

Son Telgraf Basımevi. 

WOLANTSbRAN 
UNi N.M 


