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FRANSIZLAR SİEGFRİED HATTINI TAZYİKE 
BAŞLADILAR, ALMANLAR ÇEKİLİYORLAR 

• 

Bulgaristan Bitaraf Kalmıya Karar Verdi 
Fransız Matbuatına Göre Sovyetlerin Silahlı Bir Müdahalesi Taktirinde Romanya, Bal
kanlar Ve Şark Üzerine Siklet Kabul Etmiyecek Olan Türkler Mücadeleye Gireceklerdir 

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

Zavalh Lehistan 
da Nihayet Kur
ban Gidecek mi ? 

İki aiindeoberl Lehistan hakkında 
alman haberler çok fenalaştı. Zaten 
evvelki eünkü ıa.zetelerde, Uh bü
kfımeilnln Romanya buöuduna yakın 
bir köye iltica eylediği hakındaki ha
vadisi okuyunca, Lehistan lflerinln 
birdenbire hayli bozuldutunu anla
mıştık. l\luharebe halinde bulunan 
bir memlekette hükUmetln daha mu
harebenin ikinci hatta~mda seyyar 
bir vaziyete dilşme&i, o memleke& 
müdalaamıın tehlikede buloodutu
na batlıbqma bir alimellir. 

Dünkü haberler ise vaziyetin büs
büi11n köiülettlilnl ıU!'lterlyor • Me
ael& dünkü akfam ıazetelerioln bll
dirdlihıe cöre Vorşovadak:J .ecnebi se- ı 
laretlerinln bepei de Romanya hu
duduna ıeldiklert .Jlbi, Ttır'klye se
faret. beyeU otomobillerle f,.:J.ıstaın j 
busblitün terkederek Roma.»yaya l'eç .. 
mel< mecburb'ellnde lı;almışhr. 

H&lbukl harp halinde bulunan bir 
memlekette ecnebi sefarethanelerln• 
ve sefaret mensuplarma çokluk ıa -
rar ıetmez. İkl muharip tarafın va
ziyeti ne olursa olsun, setareüer işin 
10nuna kadar hemen dalma mevkJ
lerinJ muhafaza ederler. Nitekim son 
İspanya dahili harbinde ekseri se
faretler, ve o meyanda Tevfik Kimli 
Bey arkaclafunwo büyük bir oesa. • 
retle temsil etilli Türkiye sefareti, 
Madrld'ln her aiin bombardıman e
dilmesine rağtnen, İspanya payıtah
tın.ı callba harbin sonuna kadar bı

rakıp uzaklafmamıth. 

Oı1ada daha düne alt böyle baris 
bir misal varken timdi Türki7e sela
retlnlo, Lehistan harbi bllflıyalı lo
pu on bet cün olmuşken Roınanyaya 
ilticaya lüzum ıörmü!f bulunması, 

Lehlııtanda vazlyelin hakikaten bip 
te emniyet edllmlyecek kadar fena
laştıiuu Jsbata kifayet eder zanne:v
lerlz. 

Telcnf haberlerine nazaran Le .. 
hlstanda hakiki vaziyetin böyle bo
zuk olmasına rafnıeo bili Alman -
yayı )'erinde: ayJYOf sibl CÖStererek 
bir taraftan da ıulha talip oldutunu 
söylemek, memleketimiz efki.rı umu
mlyeslnl pek ıe tenvi.re hldim mari
fetlerden olmasa l'erektir. Bizce va· 
:dyet ne oluna olsun, ahvali hfç &'iz
lemeden oldufu clbl gö'itermek, ha
kikatleri açıkça söylemek, memleket 
etkıirı umumiyeslne karşı bir büyük 
vazilecUr. Türk milleti rli.şdüne sahJp 
erkek blr mlletilr. O, her hakl.lı:atla 
cüzünü kırpmadan karşılaşabilir, 

Lehistandan &"elen dlter bir haber
de de, AJmanların Lehlstanda mühim 
mikdarda tütün, ispirto ve bakır ele 
Ceçlrdlklerl de blldlrllmekledlr. • Tü
tünün o kadar ehemmiyeti olmıya .. 
bilir. Nihayet ihtJyacatı ı:arurlyeden 
bir madde d•illdlr. Fakat lsplrlo ile 
bakır barut ve mühimmat sanaylinln 
en mühl.m mevadı iptidalyeslndendlr 
ve Almanyada demir ve kömür ma
df'nlerlnln çokluğuna mu.kabil bilikis 
bakır madeni ~k azdır. O cibetle 
harp uza<hfı takdirde Almanların ba .. 
kır azlıfından dolayı muhlmmat ima
linde müşkülita uğrıyacakları mu -
hakkak idi, nlte-klm harbi umuminin 
son senelerinde df' Abnan1ar bilhassa 
bakır fıkdanından sıkınh çekmşller
dl. Şimdi' Lehlstanı istila ile böyle 
bakır «-lbi ıfıadenlerl de bol bol te
darik lmkıin.tnı bulurlarsa. bu da ta
bii İn&illzlerln ı.blukadan ümit ettik
leri faydaları bh· hayli azaltmış olur. 

Bele ~a~etelerln Alman lstllisı 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

EBUZZ1Y AZADE 

Velld 

Fransız - Alman Harbi 
Şiddetlenmiye Başladı 
Parıs, 16 - (Uayas bUdlriyor) 

Salahiyettar aıkeri mahfillerde bu 
sabah tebarüz ettirlldlilne côre, bü • 
tlln rarp cephesi bo~·unra, Alman a
razisinde carpışmal:ır vukua relmek
tedlr. CarP•!?malar, artık iki ordunun 
birlbirine rlriştlil muharebeler ha -
Jlni almıştır. 

Dün ve bu l'e<'e. Fransız kıt'aJan 
ile Sierfrled müdafilerinin karşı kar

şıya. çarpıfhklart Ren'den Moıel'e 
kadar uzanan cephenin birçok nok .. 
talarında faallyetH Ce(mlştlr. 

Almanlar, mütf'addlt mukabil ta
arruzlar yapmaktadır. Bu mukabil 
taarruzlardan en mUhinı1erlnden bi
risi Sarrebruck1a hiklnı bulunan a .. 
nulı ya,.ı.ı& üzeruıdc, diler biri de 
Fran llların Nled ırmaiınm cenu -
bunda ltral e(t klerı meVd.len: ku ... 
' ' yaptlmıştır. Bu makabli taarnıxlar, 
Framıı kıt'alan tara.tından da.ha. 
başlan&'ıcta tevkil edilmiştir. 

Ele ceçirlten Nled'den to~u kuv .. 
veUerl, yalnız Sarrclouis fehrlnl değil 
fakat bütün Sarre vadlcılnl ve ırma
iın öbür tarafında esas Slel'frled hat .. 
tının kazematlarını tiiblyelerini ihti
va eden tepeleri dövebilir. 

Almanlar muazzam vasıtaları ha • 
rekete ceçlrınlşler fakat buna rat -
men mukabtl taarruzlaJ"ında. muvaf .. 
fak o1amamış1ard.Jr, 

ALMANLARIN l'tlUKABİL 
TAARRC:ZU 

Almanlar tarafından tatbik edilen 
mukabil taarruz usulü, Fransızlann 
Sle(frled hattında yaplıklan tas -
ylklo &"ittlk~e tebllkell bir tekli aldı
fını (ÖStermekWdlr. ııavas ajansı ıa .. 
rafından neşredilen yarı resmi bir 
notada AJmanlann Fransız ileri ha
reketini durdurmak h;-ln Fransız or
dusunun ,.erileriol top ateşi altına al
makla. iktifa. etmediklerini ve Fran .. 
sıiları ifıal ettlkJeri ınevdlerden tar
detmek makSadUe mütemadiyen mu .. 
kabU taarruaiarda bulundukları kay-

dedllmeiltedlr· 

1 ALMAN TEELIGI 1 
Alman Başkumandıınlıimın teblfiJ: 
Lvov ka11ılarıoda, Tanevo üzerin

de BUJor yaklnJerJnde Jkl taraf ara
sında. muharebe devam etmektedir. 

Alman kıtaatı Przemysl'I l.Kal et • 

mlşllr. 
Şarkta, motörlü AJman kuvveUerl 

Vlodzimle'ye varmıştır. 
Kutno etvarındıkl Polonya kov -

vetlcrlnJ ihata eden Alman kdaah 
takviye olunmu, ve çember daraltıl
mıştır. 

Varşovanın cenubu tarklslnde düş
manın bir cıkıt banketi akiaı bırak
tırıldıktan sonra Alman kıtaatı düş -
mandan blrcok esir ve 26 top al .. 
mıshr. 

Garp cephesinde. Sarrebruck ci
varmd:ı düşmanın topçu faaliyeti kay 
dedilmi~Ur. Düşmanın öncüleri aiır 
ıaylatla tardedllmlşllr. 

Alman topraklarına bava bürum -

Jarı olmamL,tır. 

FRANSIZ TEBLIGI 1 
Erkiiıııbarblyeoln tcbllil: 
Gece, cephenin muhtelli noktala .. 

rında faallyel cörülnnişhir. Düşman, 
en llıiyade Saarbrucken'ln cenubun -

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Şark cephesindeki harp vaziyetini l'ÖS'terir harita 

AJ."!ANYANIN DAHİLİ vAZiYETİ 

AJmaDJ'&nın dahili vaziyeti ile ••· 
setf'Ier met11Jl olmaktadır. Hariçten 
besleyici maddeler alamıyacalı: olan 
ve içten de Çeklerin ve Avusturyalı
ların muhalefetine ufrıyan Alınan ... 
yanın vaziyeti tebarüz ettirilmekte 
ve Fransa ile İncllterenin aı:lmlerinl 
ve tesanüdünü bozmak yolunda Al ... 
ma.nyanm hazan cüJünc: bir hat alan 
propagandası ile alay etmektedir. 

Sarre'da Fransız ordusunun mut1a
rll Uerl yürüyüşü Almanya Icln tevili 
edecell neticeler ltlbarUe mül&lea ve 
zenl'in Rhln endüstri mıntakasmı Al-

Vaf1ova müdafii General Czuma 

manyanın kaybedecriinl ve Polonya
da SUezya. havzasının ele reçlrllme:;J
nln bu kaybı telıifl edemlyecetl kay
dolunmaktadır. 

1 Sovyetlerln Vaziyeti 1 

FRANSIZ MATBUATINA GÖRE 
UMUMİ HARP NASIL 

BAŞLAYABİLİR? 
PaMs, 16 (A.A.) - Havas Ajan 

sı bildiriyor: 
Fransız matbuatı. Sovyetler 

Birliğinin hattı harekc!ıni.n •IBü
yük Meçhul. teşkıl ettiğini te -
barüz ettirmekte ve bu hattı ha 
reket gazetelerin mühim surette 
endi_<esini mucip o:nıaktadır. 

Sovyetlerin niye' lcri, henüz 
karanlıktır. Daha doğrudan doğ
ruya bir müdaheledcn korkma
makla beraber, İzvestıa'nın be
yanatını tartalım. Bu gazete di
yor ki: 

Sovyetler B'rliği muhtemel 
olarak çarpışmaya gireeektir, fa
kat teyakkuz i 'e harekatın neti
cesini takip eylemektedir. 

(Arkası 3 üncli sayfadaj 

j _G_A_RP_CEPHESIN_f!~ _ _I 
Havas, şlındiye kadar vukua &'elen 

muhasamatın aşağıdaki vaziyeti mu
hafaza etmekte olduğunu bildiriyor: 

On ciındenberi Fransız ordubU, 
Sarre ve Palatlnat cephesinde yavaş 
fakat emniyetle ilerlemektedir. 

Sicrfrled ballı ile lltarinol hatlı a
rasında zapt.edilen mevzileri, 15 Ey .. 
ıuı rününün elde edllt-n araz.iyi dü
zeltmeie tahsis olunmasını mecbur 
kılacak derecede mühumdllr. Yeni 
cephenin kuvvetini, blrlblri ardına 

ilk hatlara yaptıkları mukabil taar ... 
ruzlarda, topçu at lerinde ve hatta 
hava hlicumlarında hİ('bir neUce aJ .. 

mamakla, bizzat Almanlar ispat et ... 
mlş bulunmaktadır. 

Fran!ilız asktrlerlnin zaptettiklerf 
mev:ı.iJerln ve tiblyelerin hususi ma
b1yeti nazarı dikkate ahnırsa muvaf
fakfyetln ehemnıtyeti bir kat daha 
tebarüz eder. 

Fransız ordusu, esas Sil"rfrled hat .. 
tına her Pn daha ziyade kuvvetli ve 
daha ziyade tehllkf"ll bir 1.azyik icra 
etmekte, l\laginot hattı ~e her .-ün 
daha 2lyad.e cenl1jl1yen bir aaba ile 
muhafaza edilmtktedir. 

Bir çok İn&'llb; askerleri Manıı 
ceçmif ve Fransada ka.rarci.h kur -
muştur. Halbuki Genel Kurmayların 

(Arkası 3 üncU ıayfada) 

Saracoğlu Moskovada 
Görüşmeler Yapacak 
Vekiller Heyeti Toplandı 

Müta.re.i<e' 
Sovyetler 
Japonlarla 

Anlaştılar 
Müzakereler D Ün 
İtilafta Neticelendi 
Mo. kova, 16 (A.A.) - Tııss aJa°osı 

yazıyor: 

Toco ve Molotof ar uıda son g:ün
ltr artında a.u en mUr.ake
nJer. ikJ taraf yani Japon .. lançu 
ve So\ryet - J\toıol tarafları ara -
ınnda aşaiıdakJ itilafa mıinC'er ol -
muştur: 

1 - Japon - l\laofu ve Sovret 
Mocol kıt'a1arı sabaha karşı saat 2 
de- -Moskova saati- muhastmata. ni
hayet vertteklerdlr. 

2. - Japon - ~'lan(u ve Sovyet -
Moroı kıt'aları 15 Eyhdde saat 13 te 
ltcal etmekte oldukları haUarda ka- ı 

lacalı:Jardır. 

3 - iki taraf lut'alarının mume sll

leri mahallinde derhal iş.bu itUilm 
birinci ve ikinci maddelerini tatbik 
edeceklerdir. 

İki taraf arasında ~lrler mübadele 
edilecektir. İki taraf kıt'alarının ma
halli miime. ·tııerl bu hu.susta derhal 
mutabık kalarak tatbikata &"t<"ecek -

lerdir. 
(Arkası 3 üncü sayfada) 
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Roman yada 
Seferberlik 
Hazırlığı 

Londra, 16 (A.A.) - Royter'in 
Bükreş muhabiri bild•riyor: 

Çok iyı membadan ö{trenildı
ğ'.ne göre, Romanya'da müte -
hassıslar sıliıh a tına çağınlmış
tır. 

Bütün nezaretler ve müessese
ler, kendilerine elzem memur -
!arın !istesini tanzim etmek em
rini almışlardır. 

Şiddetli Zelzele 
Şehrimizde, İnegölde 
Ve Uşakta Zelzeleler 

İstanbul, 16 (A.A.) - Kandilli 
rasathanesinden bildin.miştir: 

Bu geee saat 1 i 16 dakika 56 
saniye geçe şiddetli bir zelzele 
kaydedilmiştir. Bu zelzelenin te
kerrürü olmak üzere 2.14 de, 3,34 
te ve 4,21 de üç tane daha zelze
le kaydedilmiştir. Bunlar, nisbe
ten hafif geçmiştir. 

İNEGÖLDE 
İne~ol, 16 (AA.) - Bu sırbah 

biri yarım geçe birbinni takiben 
cok siddetli üç zelzele olmuştur. 
Hasar yoktur. 

. USAKTA 
Uşak, 16 (A.A.) - Bu sabah 

saat birı yirmi geçe birisi şiddet
li dijieM hafif iki hareketiarz ol
mu.ştur. Zayiat yoktur. 

Ankara, 16 (A.A.) -
İcra Vekilleri Heye
ti bugün saat 11 de 
Başvekalette bir top
lantı yapmıştır. 

• • 
Ankara, 16 (A. A.) 

Hariciye Vekili Şükrü 

Saracoğlu Ankaraya ya
pılan ziyaretleri iade 
için vukubulan davet ü
zerine Moskovaya ha
reket edecek ve bu ve
sile ile iki devleti ala-
kadar eden meseleler 
konuşulacaktır. Şiikrıi Saracotıo 

1 Garp Cephesindeki Harp 1 

Fransızlar Ziegfried 
Hattını Y arabilirmi? 

YAZAN 

1 
Emekli General Kemal Koçer ___ _____. 

Büyük harpte, yıiınakta lf'kaddüm 
eden Almanlar taarruz bartketlerin
de muvaffak olamayınca J'JPratıcı 

bir mevzi harbi baflamıştı. Fa.kat bir 

tahkim mmtakasına clrmek, bura.cıı

nı delmek veya yarmak imkinları 

blmamuıh. 

Tarihi iki komşu du:pn.an, esasen 
dar olan cephede bir cSrddl Çin• vü
cude cetirmekle ceride kalan 'Yurt .. 
Jarını korumak ('arelerinl, biri diie
rinden sonra, aramı lardır. 

Fransanm şark tephesi takriben 
300 kilometredir. Fran ız san'atı ve 
ıerveli, bu eephtyl boydan b_pya ve 

Günün Tenkitleri 

arada aieşsiz en ufak bo~luk ta bırak .. 
mamak şartUc, tahkim ve takviye i
le, müttellksh: de katsa.. tarihi düş

manının tahatUsJndf'D kurtuhn<Lk is
temiştir. 

Eski daimi tahkimat, sevkülceyşi 

noktalarda tesis edllen miınfe.rlt müs
tahkem bölgelerdl Buraları leerll 
edlllr ve nihayet düşürulebUlrdi. Bu
yük orduların hareki.tına k.a ı kat'i 
eoreller teşkil edemtzlerdl. Blrlbirl• 

ne dayanmıyan, biribirlne doiru • 
dan dojTuya ateş yardımı da yapa -
mıyan Fransız hudut kaleleri Alının 

(Arkası 3 ün i ı;ay!ada) 

SOT FABRIKASI 
Atina belediyeş.lnin miıı&aliri oldu- ı 

tumuz ,.unJerde tehrl cezerken bize 
refakat tden AUna Nazırı Bay JtO(.. f 
y~ bi.ıJUk, mutıte'tjem bir binayı cös- , 
terdi; 

Sizin. dedi, m bur bir sOa.Wnis 
vardır, yaolıf he,ap Baidaltan dô
ner dersiniz~ halbuki biz fU yanhf 
hesabı AUnanın ortaıtıncLan ıeri ('e

viremedik. 
Atina Devlet .Saurının yanlış he

sap dlyip cöıtterdlfl muhtrşem, bü
yük bina süt fabrikasıydı. ııesabın 
neden yanlış oldulunu tOvJe lrah et .. 

il: 
_Süt ı,ı, JD.tr"adan başlar. "·ası ot-

laklar, temis atıllar, bôyük bir ıeh
rln ihtiyacını desllltreslne kadar kar· 
ııhyarak mlkdarda süt \'eren has • 
talıksız lnelder, kovanlar, baytar 
teşkiJih, klmyahane, han-an ba.~ta· 

nesi, bütün bunlar kurulduktan ~ıı
ra inek ve koyun neslini ıslah ede
ceksiniz, ıırf ıüt iıııtihsall lçlıı J'etlt-

fullmbi inek ve koyun sü:rüleriodrn 
cerahat.ili, -1 süt saiacak ve bu 
aüileri fabrikaya &"önderlp pastörlıe 
edettk51Dlz. 

Balbuld öt itinin temehnt. HaSı
nı teşkil ~en te1lerin blxdr blıJ bi
le mrvcut deiUken milyon drahmi 
sarfedlp stit fabrikası yapıldı. Tabii 
sene kaymakaltı, kreması, yatı alın
mııt 5utlf"ri fabrika~-a &"önd~rip pas
törize rdiyorlar. Ancak bu fabrika• 
nın bir tek faydasını cördük. Eski ... 
den şehrin süt ihtlyat:ı karşılanmı .. 
yordu, şlındl ise ka1'ılanıyor. 

Bay Koçyas ktndtne has bo1 n«'f"e .. 
ıne- kalın bir kahkaha savurdu: 

- Su tıarliyahmtz rok futalaşb!. 
dedi. 

Devlet ziraat kurumwtun lştlraktle 
şehrimizde bir üt fabrika.Sanın t.tsı .. 
Aine başlanacaiını ukuduiumuz '!A• 

man. Atına . ·azırının SÖzlerinl hatır

ladık. 

SELAID İZZET SEDFS 
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Garp Cephesindeki Harp 
(Baştaratı l inci sayfada) 

tevirınesinı durduramamış, bunclaıı 
ııkha evvel. sua.ıun ateş rolünü. de 
dU<kal ıtöıilnde bulundurıruyan Bel _ 
t:Jka kalelerinin su.kutüne Alman ağır 
toı>ç..ısunun darbeleri kili gelmişti. 

Tahkimat; kuvveti tasarrul ettirir, 
ka.nı korur, büyük kuvve,lerln, lü .. 
zuın görıinen cephelerde, harekat ic
ra etmelerine fmkin verir. Alman 
ord?J~uuun bugün garp seddine, 
(VestvaJ) e dayanarak polonyada. 
fütuhata girişmesi bwıun bir misali
dir. Politfkasının. ana. hatları şarka 
'1"e cenubu şarkiye sarkmaktan iba -
ret olan büyük merke!: devleti, te -
Şebbüse giri,ıneden, tehlikeli sınırına 
bir Seddi Çin mahiyetini vermeyi u .. 
nutm:uıı. 

Alman propagandasma göre bir 
nıilyonluk bir işçi knvvf'tJ daha Vi -
Yanaya tevcih sıralarında garp 
hudutlarında tahkim faaliyetine ko
Yulda ve bugünkü, bir rivayete gö -
re bazı yerlerinde 50 kilometre de .. 
rinlikteki, müstahkem mıntakalan 

meydana getirdJ. 
BU CEPHE YARILABİLİR !llİ? 
Asri bir tahkim mıntakasuıın ya

nlamıyacağına dair olan kanaatler 
her tarafoa h3.klmdir. Ancak, Alman 
tahkimatının aşağıdaki sebeplerden 
dolayı, henüz natamam olduğunda da 

şüphe yoktur. 

a) Alman tekniği, Majinoya bir na
zire yapabilir. Fakat, bu memleke~ 
o zamanı bulamamıştır. YeraUındaki 
mesai müddetini insan çokluiile a -
2altmak kabil değildir. Yeraltuıda i.e
liyen makinenin Jıası13.b, icra. kud -
retioden öteye t'eı;emez. 

b) Tahkimat baddlıalnıda sil:ibla 
müdafaa edilebilir. Yeni bir ordu ku
ran, bir eUıan harbine de girişmeyi 

göze alan bir memleketin, 50 metre 
derinliği ihtiva eden, 400 klolmetre
lik bir tahkim mıntakasında icap e
den ağll' sllihları hazırlamış olması 

düşünülemez. 

,ı_,.; lahkimal, blrlblrini aleşlerlle 

destekleyen, biri diğeri ardınca sıra
lanan tahkim manzumelerinden 
(ouvrage) ibarettir. Buralardaki si -
lilılar, hemen daima oakılı vaziyet -
tedirler. Bir tahkim mıntakasmdan 

geridekine muharebenin intikalini, 
yeraltt tesislerinin temin edebilme -
siue, bir iki yıllık mesalnhı imkan 
vermediği, hatti her idare ınbesinde 
de .azami masraf ve emek sa.rfeden 
bir memlekette, mümkün olamadığı
na. kanaat edileblllr. 

c) Asri tahkim.atta, çelik. ve beton 
mühim rol oynar. Fransızlar, bunun 
icin vakit ve nakJd bulabllmişJerdJ. 
Yarınki harbin baş döndürücü sar ... 
fiyatını düşünen Alman a.rdlllUDUll, 
her şeyi yeniden hazırladığı b1r dev
rede, bu ç0k mühim Uıtlyacı da. kar ... 
şılamış olduğuna inanılamaz. 

d) Tahkimat mıntakalarına labsis 
edilen siliLh, cephane ve malzeme he ... 
men daima burada kullanılacaktır. 

Almanlar gibi, ordularına dünyanın 

dört bucaiında vazüe vermey l dü -
ş.ünenlerln, bu müstahkem mıuta -
katara La..zım olam temin ederken, or
dunun da dört başını maınur etmele
rine imlcin bulunamazdı. Fransız or ... 
dusu büyük harpten çıktıiı anda da 
tamamen müsella.b ve müeehhezdL 
Yirmi yıllık ikdam.at, bu orduyu l -
lemde bir eşi daha bulunmıyan sili.b 
ve techizata sahip kıldığında şüphe 
Yoktur. Bütün dünyanın membaları
nı ellerinde bulunduran demokraSI, 
doymak bUmtyen obura, topçu sili· 
hına daima cephane yetlştirebilece.k.· 
tir. 
Diğer taraftan, Alınan ordusu mü

dafaa<la şimdi büyük kolaylıklara 

mazhardır: 

a) Natamam da olsa, biribirl ar .. 

dınca bir çok müdafaa maımınıeleri 
tesis edebUmittlr ve ordu bu m.ınta .. 

kalarda oynak bir müdafaaya imki.n 
bulacaktır. TEBLIGLER 

b) Ordunun hareket kabiliyeti yük· 

sektir. Tehlike:rl karşılayabUir. (Baştarafı 1 inci sayfada) 
da lopç11 faaliyeti cöstennJııllr. Mo
seUe'in şarkınd& kıtaatımız, bir çok 

nolrlalarda Derlemlşlerdlr. Vadlnlıı 

cenup m.mLaka.sında Sied'd!e diişma -
mn kuvvetli mukabil taarruzlart mu
vaffakiyeUe püskürttilmüştür. 

o) Tahklkal mınlaka5', bllaral 
Belçika hudutlarına kadar temdit e
dlbnişllr. 

d) Hollanda hududÔ. yıJlarca va
zifeten bulunarak Iördüifunüze l'Öre. 
kış mevsiminde tabla.teo barekitm in
kişafına müsait olmadıfından bu şed 
bütün garp hudutlarına da şamlldlr. 

Diğer bJr ınakaJemJ ,-lrme, delme 
ve yarmıya tahsis edeceğim. 

Zavallı Lehistan 
01 Nihayet Kurban 

Gidecek Mi ? 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

bir taraftan ilerlerken diğer taraftan 
Rusyamn da harekete Ieçerek Lehis~ 
tanın yeniden taksim edileceği hak .. 
kındaki haber büsbütün tatsızdır. Bu 
haber, doğruysa, bir kere Rus - Al
man ademi tecavüz misakının, bi -
da.yette zannedildiğinden daha çok 
şümullü olduğun11 •österir, diğer ta
raftan da Lehistarun arhk k.a.t'i ola
rak son demleriuiu yaklaşmakla ol
duğu kal'i bir delil olarak lel&kkl 
edilebilir. 

Bu surette zı,vallı Lebislanm da 
nihayet, hem de beklenlldlğiuden çok 
ça.buk, kurban ırldeceiine hükmet -
mek zaruretinde kalmış bulunuyo -
ruz. Eğer bu elim akibet te, bu su
retle tahakkuk ederse, son üç döri 
sene artında dünya haritasından 
ınevcudiyetıeri silinen devletlerin a.
dedi beşe balll obnut bulnnacaklD. 
Yirminci asır Avrupa medeniyeti i
çin badiJ iftihar olmıyan böyle müs
takil millet ve devletleri bir hamle
de yok etmek siyaseU Habeşistan se
feri ile başlamıştı. Arkasından A ... 

vusturyanın i.stilisı, Çeko Slovakya
nın koyun boğazlar gibi parçalanma
sı, daha sonra. da Arnavutluğun 48 
saat içinde İtalyanın bir viliyeti ha
line geçivermesi takip etti. Şimdl 

Lehlstamn da, biraz daha geç ve bi
raz daha rüo olmak.la beraber nlha
yet, dört evvelki milletin akibetine 
uğramak ihtimali karşısında, bu· 
gün Avrupada orta halli veya. köpük 
devletlerin hepsi (acaba şimdi sıra 

han$imlzin?) suallni büyük blr en
dişe Ue sorup durmak&a olsalar C'e ... 

rek. 
Bi<lisalın bu kadar süralll cereya

m ve araya. Rusyanın Japonya Ue u
yuşmıısı C'ibi büsbütün hesapta olmı
yan nevıuhur vak'a.ların da hulüliJe 
müşevveıııeşmesl karşısında hiç bir 
ıa.ıelec~ balti hiç bir siyaset adamı 
için istikbale alt az çok isabetli bir 
muhakeme yürütmefe imkio kalma ... 

mışhr. 
Yalnız mesele, bizim her vakit 

lel<rarladığımu &'lbl dönüp dolaşıp 
garp cephesine dayanıyor. Gittikçe 
girift bir şekil alan bugünkü uıuam
manın anahtan ırarı> cephesindedir. 
Bu muammayı az çok açarak ortalı· 
ğm biraz teneVTiir etmesJ, ancak 
garp cephesindeki hidisatın takip e
deceği cereyana tibi bulunmaktadır. 

Lehistana gelince, o bedbaht millet 
için, insa-un gayri ihtiyari olarak, 
keşke kendisine mahut (kefalet) ve
rilmemiş olsaydı, diyeceği geliyor. 
Eğer bu memleketin mevcudiyeti, 
.aıüteaddJt defalar r!smi ve kat'i su
rette tekeflill altına alınmamış oJsay
dı, Uıtımal ki Leh ricall Almanya ile 
uyuşarak bu badireden daha çok az 

{Baştırafı 1 inci sayfada) de hareket elmelrledlr. Bütün aske.ri 
Sovyetler silahlı bir müdaha- merk.,.ler de Başkumaudanlıkla lr -

!es: takd.rinde, muahede muci- tlbatıanru muhafaza eylem•kledlr. 
b.nce, Romanya müdahale ede- , -- -, 
cek ve o za'Dan büıun Ba,kan - 1 De n i z 1 erde 
lar ve ezcumıe, şark Uzcrıne bôy 1 - -- - --

le bır sıkleti kabul e.mq-ecek oıan ALMAN TAHTELBAHİRLERİ 
Tütkler mücadeleye surükıene - İ...'lGİLlZ GEMlLERlNI 
cekıerdir. BATIRIYOR 

!fos.arın Almanyanın yanıba - Londra, 16 (A.A.) - cFanad -
şır:da mü.dahalcsi üzerine, bü - Head. ismindeki İng liz ş.i ebi, 
tıin an.ıkoır.ünıst devıeı1er, hat· bh· Alınan tahtelbab:ri tarafın 
ta A manyanın mültciı~J.cri bi- uan bam.ı.ını~tT. 5.;ıOO ton hac-
le arılasmazlığa sLJrükieneccktır mınde o.an bll şilep Ulster Ste-
ve ezcümıe İca.yanın inl.zar hat- amship kU1'1panyru.ına aıt i<li. 
tı hareke:i çabukça inkıı;af ede- Dıger cıhetten harbin ba;;lan-
b.lir. gıc.naanberi ılk defa olaral< bir 

AKŞAM TEBLİGİ 

16 Eylı11 akşam tarihli Fransız 
tebliği: 

Cephenin heyeti umumiyesin
de iki taraf topçusu şiddetli fa

aliyette bulunmuştur. Düşman, 

kar:şımızda kitalarını durmadan 
takviye etmektedir. Birçok nok
talarda düşman, gerilerken, bazı 
köy.erini terk ve tahrip eylemiş 
tir. 

Bazı bitarafların ve. ezcümle lngi ız ba!ık,çı gemısı ba.ırıımış- 1 
İngiliz ab ukasma engel olma - tır. •Davara. ısminde Wl ton L E H T E B l 1 G 1 
mak istiyen Isvıçrenin hattı ha- hacrrunde olan bu gemi Fleetvood ._ ______ ;;;;..:;..;;;;;..;_:,~-
reketi Leeyyüd etmektedır. Bı - lillianına kayı.lı bulUıınıakta idı. 
taraflar, isler is' emez, A.unanya Geminın paıronu ile mürctteba-
n.n iaşesinde işbirı ği yapmamak tını teşı<il eden 11 k şi den.ze b.r 
mecburiyeıinde k_a,ıacaklardır. sandal ındirerek yarım s<.<at ka-

l 
dar •op ate,;ı altJıda ka,dık..arı 

-
Leh • Alman Harbi halde uzakıaşmağa muvaffak ol-

muşlardır. Kurtulanlar arkala
rından 35 kere topla a•eş edilALMAN TAYYARELERİ 200 

BOMBA ATTI 
Varşova, 16 (A.A.) - Polonya rad

yosu, şu haberi vermektedir: Dün 
saat 16 da 18 layare Vllno'yu bom -
bardıman etmiştir. Tayyareler şeb -
rin merkezine takriben 201} bomba at-
m.ışlardtr. Has.arat mühimdir. Sivil 

halk, kadınlar ve çocuklar arasında. 
bir çok ölü ve yaralı vard:r. Facia 
kurbanlarının mikdarı o ka.dar çok-
tur ki henüz kat'i bir rakam tesbit 
etmek imkinı hisıl olamamıştır. 

1 

ASIL MUHAREBELER İLKBAHAR
DA BAŞLIYACAK 

Kopeııhag'da çıkan «Politikena ga-
1 zetesinin Berlin muhabiri Vartes, ya-

km bir sulh ümidinin pek azaldığı-
ru bildirmektedir. Almanlar, kuv -
vetlerini carp cephesine yığabilmek 
için Polonya işini bir an evvel hallet
mek istemekte ve asıl muharebelerin 
İlkbaharda ba.şlı!<ıcağım iliraf el -
mektedlrler. 

POLONYADAKİ VAZİYET 
Zalesczyki, 16 - Polonya - Roman

ya hududu: (Havas muhabiri bildiri-
yor) 

Buraya celen haberlere göre, ti .. 
maideki Polonya orduları grupu, Poz
na.ıı rrupu ile lam bir lrllbal haliu-

zararla çıkmak imki.nını bulmuş o
lurlardı. 

Bütün bu mütevveş ve müşevveş 
olduğu kadar da fecJ ahval karşısın
da ister istemez g-öze çarpan blr ha
kı"kat daha var, ld o da Mösyö Bit -
ler'iu &'lrlşlitl şu pileU harp i<lnde 
de yiue bir lakım siyasi muvaffak! -
yetler ka-ı:anmağa kalkışmış olması, 

belki de kazanmış bu1unmasıdır. Böy

le her cephede, durmadan dinlenme
den faaliyet gösterenler karşısında, 

sulh cephesi de nihayet iyi kölü bir 
iş görmek müsmir ve müsbet neticeler 
elde etmek istiyorsa herhalde daha 
gözü açık davranmak, daha canlı ha
reket etmek mecburiyetindedir. Ak
si takdirde üzerine o kadar düşülen 
sulh büsbütün u.ı.aklaşacak ve insa
niyet 3.lemi de ocağı bucağı buJun .. 
maz denhler ortasında kasırgaya tn
tulınuş dümensiz gemiler gibi çalka-
nıp duracaktır. · 

EBUZZİY AZADE 

Velid 

diğini beyan etm.•ıerdir. 
BİR BI;LÇ1KA VAPURU 

BATIRILDI 
Dığer bir Alman tahteibahiri 

de bır Belç.ka vapurunu torplli
yerek batırmışıır. Yunan bandı· 
ralı bir vapur sağ kalanlardan 
49 kişiyi kurtararak en yakın li
mana götürmüştür. 

BlR LEH TAHTELBAHJ:R.i 
cOrzeı. ısmindeki Leh tah,el

bahirınin ansızın Tallin limanı
na girmes , Talimde büyük bir 
heyecan tevlid etmiştir. Son za
manlarda Ingılız tezgiı.h arında 
inşa edilm!§ olan bu gemi iki haı 
tadanberi açık denızcıe bulun 
mak' a idi. cOrzeı. ın müretle -
batı 60 kişidir. 

Tahteibahirin kumandanı ge
mide mahrukat ve yiyecek kal
madığını ve mürettebattan bir 
kismımn hastalandığını beyan 
etmişti. 

LETONYA SULARINDA 
İçinde beş zabit ve dört bahriye 
n-eferı bulunan Po'.onya donan
masına mensup bir kano otomo
bil Letonya kara sularında tev
kif edilmiştir. 
BULGARİSTAN BİTARAF 

3ofya, 16 (A.A.) - Nazırlar 
meclisi, dün akşamki toplantı -
sında, aşağıdaki bitaraf.ık dek
larasyonunu yapma~a karar ver
mişıir. 

cHudus bulan enternasyonal 
vaziyet ve hadiselerin inkişafı 
karşısında, Bulgaristan, sulh si
yasetini takip .ederek, bitaraf 
kalacaktır .. 

Mütareke 
(Baştaraf.ı l inci sayfada) 

Bundan başka Togo ve !llolotof 
Sovyet .. l\logol tarafından iki ve 
Japon - l\lanou tarafından iki mü -
messllin iştlraklle derhal bir komis
yon teşkil edilmesine karar vermiş -
lerdir. Bu komisyon, son ihtilatın 

,;erçevesi içinde 1\-Ioırotistan halk 
cumhuriyetinin ve Mançukonun hu ... 
duüannı tesblt edecektir. 

Komisyon teşekkül eder etmez. işe 

ba.şlıyacaktır. 

Varşova müdafaa kumandan
Lğının tebliği: 

Garp mm.akasında, düşman 
topçusu oldukça uzun menzıl ı 
a~eş ac.mış ve a.eşi ayni zaman
da şelırın merkez kısmına da 
tevc.h eylem:şlir. Vola'da düş
man kı: aları geri püskürcülmiış
tür. Alqıanlar, bir tank kaybet
miş ve aiiır zayiata uğratılmış
tır. 

Şark mıntakas:nda, Alman ha 
va kuvvetleri, faai keşif uçu.şla
rı yapmıştır. Polonya kitaları bir 
hücum yapmış ve biri yarbay 
olmak üzere düşmandan yüz e
sir almıştır. 

1 __ INCILIZ TEBLIGI j 1 

lsühbarat nezareU, halihaı:ırda İn-
Kiliz kıta.atının Fransa.da bulunmak -
ta olduğu herkesçe malüm. olduiun -
dan balkın asri bir ordunun sefer -

ber hale getirilmesinin ne kadar ı;.. r 
'bir iş olduğunu tasavvur etmesi la. -
zım gelmekte olduğunu bUdirmeltte
dlr. 

Nezaretin tebliğinde şöyle denili-
yor: 

aİmparatorlukb. herkH memleke -
tin bütün kuvvetini muharebe saha
sına dökmesini istemektedir. İngiliz 

makamatının sarsılmaz olan kararı 
da budur. İ.ngilt.ere'niu bu harbe so-
nuna kadar devam etmek kararında 

olduğu ancak bunu müttefikleri vası-

tasile yapacağı suretinde Almanlar 

laralından uydurulmut olan masalla-

rın yalan olduğu sabit olmw tu:r. 
1914 - 1918 harbini miitlefllderl -

m.lıı: vasıtasile 7apmadık, bogiın de 
harbi müttefiklerimiz vasıtasUe ya 
pacak deiiliu 

MEŞHUR 
FERNANDEL'in 

Beş Kuruşla 

Devri31em 
Filmini g-örmek içln 

1 ~ 

1 ILAILılE 
Sinemasına 

BUGÜN 
MElb~K 
Slnem•sınd:...I 

AŞKA VEDA Baş 

rollerde 
Joa ıı Cravford 1 

Margaret Sullavan 
LMelvyn Doufilasli 

gelecek olanlar mutlaka 
maskeleri almahdll'lar. Çünkü: 
Fazla ı:ülmeklen rahatsız ol
mamak içln maske lizund.ır. 

Bagiiıı saat 11 ve 1 de Balk 

Yazan: Ziya Şakir 
Oaun için bunları şimdiden u

zaklaş•ıronız. Kuvvetli bır muha 
faza altında, Mekkeye yollayı -
nız. Biz, burulan sonra anları 
zapta müktedir olabiliriz. 

~iye, ısrar gösterdiler. . 
Ne""•i, bu ekli! ve ısrarı şıd 

det!e reddetti. Hatta, onların ge 
tird;k_ı ri hedi c eri de geri ver
di: 

- Asıl tedip ve ıslah~ muhtaç 
olan sizsiniz. Zira, bunca Pey -
gam hf'rlcr, manevi kudret ve 
kuvvete malik l n (Rab) be ita
at ve ibadeti la\·, iye ederlerken, 
S:zler daha hfılu taşlara, ağaç -
lara, hi~bir kıymet ve ehemmi -
Yetı olmayan cansız mabutlara 
tapıyorsunuz. 

Diye fikrini açıkça söyledi. 
Mekke murahhasları, Necaşiy! 

Bugün saat 11 ve 1 de tenzilatlı halk matineleri 
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iknaa muvaffak olamıyacakları 
nı anladılar. Büyük bir mahcu
biyetle geri dönmeğe mecbur 
kaldılar. 
Habeş hükümdarı, o günden i

tibaren, müslümanlara bir kat da 
ha kolaylıklar gösterdi. Onların, 
serbest serbest ibadet etmeleri
ne iz:n verdi. Hatta Arap tarih
lerinin rivayetlerine nazaran, 
kendisi de İslam dinini kabul et-

ti. 
BİRİBIBİNİ TAKIP EDEN, İKİ 

BÜYÜK FELAKET 
•Bütün bu hadisat arasında, 

(Hazreti Muhammed) in (risa
le!) şerefini ihraz etmesi üze -
rinden on yıl geçmişti. 

Artık epevce yaşlanml!J olan 
Ebı'.i Talip birdenbire hastalan -

dı. Ve bu hastalıktan kurtulamı
yacağını anladı. Kureyş kabile -
sinin bütün reislerile beni Ha . . ' 
~= erkanını evine davet etti. 
Ihtiyarlığına ve hastalığına rağ 
men onlara, gayet fasih ve beliğ 
bir lisan ile, son arzularını bil
dırdı. Ve, dedi ki: 

- Ey Kureyş kabilesinin müm 
taz şahsiyetleri! ... Hiç şüphesiz 
ki, sız, Allahın sevgilileı; ve yük 
sek fazılet sahiplerisiniz ... Ar _ 
tık bep, bu fani hayata veda e
diyorum. Ve, sevgili yeğenim 
(Muhammed) i de, size emanet 
eyliyorum ... Muhammed, doğdu 
gu günden bugune kadar, asla 
~lalan söylememiştir. Doğrulu
ğu, sadakati ve hiç kimseyi al
datmaması yüzunden de, (Emin) 
namını ihraz eylemiştir ... Size, 
vasiyet ediyorum. (Muhammed)i, 
seviniz. Onun sözlerini dinleyi
niz. Eğer onun sözlerini tutar . 
sanız, emin olunuz ki, maddi ve 
manevi saadet bulacaksınız. o 
hiçbir zaman, aklın ve vicdanın 
kabul edcmiyeceği bir şey söy
lemiyor. Bilakis, bütün insanla
rı, -hakikat ve fazilet yoluna sev 

ketmek istiyor ... Onunla aranız
daki nifak ve adaveti kaldırınız. 
Akrabalığa yakışan bir muhab
bet ve samimiyetle yaşayınız ... 
Ben öyle görüyorum ki, bir gün 
ge'.ip bütün. millet onun etrafın 
da toplanacak.. herkes ona ina
nacak .. Onun sevgisi, bütün in
sanların kalbinde kök salacak .. 
Ey Haşim oğulları! ... Hele siz ..• 
Benim bugüne kadar yaptığım 
vazıfede devam ediniz. Sakın 
(Muhammed) ı terketmeyiniz. 
Ondan hiçbir .vardnnmızı esir -
geme~·iniz ... O, Tanrının hida
yetine erişmiştir. İnsanların en 
yük.sek mertebesini ihı•az et -
miştir. Eğer ona müzaheret ve 
nusratte devam ederseniz, sizi 
de seliimet ve necat merhalesi
ne isal edecektir. 

Ebı'.i Talip, bu sözleri söyler
ken, heyecanından sesi titriyor .• 
Hastalığın tesirile büyük yor -
gunluk ve zaaf eserleri göstri
yordu. 

Onun bu sözlerini dinliyenler 
.kalblerinde derin bir teessür hu; 
setmişlerdi. Akıl ve muhakemesi 
kuvvetli olanlar; 

- Allah, şahit... Ebı'.i Talip, 
doğru söylüyor. Artık, aradaki 
nifakı ka'dırnıalı... (Muham -
med) ile barışmalıyız. Hayatının 
son demlerini yaşıyan Ebı1 Tali
bi memnun etmiye çalı.şmalı -
yız. 

Diye, düşünüyorlar.,. Ebı1 Ta
libin vasiyetine kiymet ve ehem-
miyet veriyorlardı. · 

Bunlardan bazıları, derhal E
bu Talibin etrafını çevirdiler. 

- Müsterih ol. Senin arzula
rını tamamile yerine getirece
ğiz ... İstersen, derhal (Muham
med) e haber •gönder. Buraya ge 
tirt. Kendisile senin huzurunda 
barışalım. 

Dediler. 
Ebı'.i Talip, son derecede sevın

di. (Hazreti Muhammed) e ha -
ber gönderip getirtti. Onlarla ba 
rı.ştırmak istedi. 

Aradaki nifakı kaldırma}'a ta 
raf! ar olanlar; 

- Muhammed, bizim mabut
larımıza tariz etmiyecek olursa, 
kendisine hisbir fenalıkta bulun 

Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 32 

Diğer Taraftan da Iraktan Kaçanların 
Alınmasını Makul Buluyordu Medine ye 

Bu idare usulü o zamana ka -
dar Arapların alışmadıkları ve 
hasret çektikleri bir usuldü. 

Artılr herkes rahat ve huzura 
kavuşmuştu. 

Sanki Mekke ve Medine ahali
si Arabistanın içinde bambaşka 
ve müstakil bir millet imiş gibi 
yaşıyorlardı. 

Ömerin bu güzel idaresi az za
man içinde her tarafta duyu'.du. 
Her taraftan akın akın halk ki!
leleri diğer şehirlerdckt evlerini, 
bar klannı bırakip biraz adalet 
ve huzur havası almak için Me -
dineve akın etmiye b~ladılar. 
Diğer taraftan Irakta Haccacı 
Zalimin kana susamış zulmün -
den bizar kalan aha'.i de kurtu -
Iu.ş çaresini Medineye gelmekte, 
Omer bin AbdüLazize ilticada bu 
!uyarlardı. 

Haccac, vahşi hırsı önünden 
kacanların Med.ıneye iltica ettik 
!erini haber alınca Ömere düş
man oldu ve Halife Ve'.ide Ö
mer aleyhinde mEktup yazdı. 

- Medine valisi, dedi. Iraktan 
firar edenleri himaye ed.yor. I
rak ehıi, nifak ve şişka k ehli -
dir. Onları himaye ve siyanet 
doğru değildir. Omere emredi -
niz, Medine kapısını bu adam -
!ara açmasın ve nekadar muha
cir gelmiş ise şeh:rden dışarı çı
karsın ... 

Ömer bin Abdülaziz ise Halüe 
Velide Haccacı şıkiı.yet etmişti. 

- Haccac. diyordu, Irakta pek 
zalimane hareket ediyor. Tuttu
ğu yol ne din ne de insanlık yer 
ıucıur. Sebeps z kan dökülüyor. 
Bahane i e işkence yapıyor. O
nun zulmü altında ezilenler hep 
Müslüman kimselerdir ve ka -
bahatsiz insanlar<Lr. Haccacın 
bu zulmü halki İslamiyetten so 
iiutuyor. Tabii bu vaziyet Hali
fe:ik makamını tehlikcve düşü
rüyor. Irak valisine yazınız. Şim 
diye kadar ettiği zulüm kafi. Ar
tık halkı bizar etmekten fariğ 
olsun. 

Halife Veli!, her iki tarafın yaz 
dığı mektupları aldı. Ve hiçbiri
sine cevap vermedi. 
Haccacın yaptığı zulmü bili -

yordu. 
Diğer taraftan da Iraktan ka

çanların Medineye alınmasını 
makul buluyordu. Çünkü bu fi
rariler Ömer bin Abdüliızizin a
dil idaresi altında rahat durur
lardı. Eğer 1:1cdine yerine başka 
bir yere gitmiş olsaLardı hiç şüp 
hesiz o gittikleri yerde Şam a
leyhine, hilafet aleyhine i.syan 
çıkarırlardı. 

Mekkeye vali tayin etti. 
Ömerin (Haremeyn) den infi

kakı çok hazin oldu. Halk, çoluk 
çocuk gözyaşları dökerek çok 
sevdikleri valilerini teşyi ettiler. 
Halit ve Osman, bu iki herif tam 
mfuıasile Velid devrine layik, 
Haccac ve Kuteybe kadar değil
se bile _onlara benzemeg~ çalı -
şan zalını ve me;'un adamlardı 

Medine ve Mekkeye gelirgel : 
mez buralarda Iraktan gelın.iş ne 
k_adar muhacir varsa hep.sin. ge
rısın geriye Iraka sevkettiler. 

B'7 zavallılar kurtulduk zan _ 
nettikleri Haccacın &:ıtırına tes-
1~ edildiler. Artık Haccacın zul 
munden firar edenlere iltica ka
pısı kalmamıştı. 

Mehmet bin Abdülaziz gibi za 
manının en yüksek ahlakını nef
sınde toplamış bir adamın nasıl 
olup la bu zalimler elinde bıra
kı:dığına hayret edıyoruz. 

* Ömer, Haremeynden uzaklaş-
tırıl?ıktan sonra b:r köşeye çe
kıldı. Muhammed ümmetinin çe~ 
!iği ız!ıraplara uzaktan acıyarak 
ve zalimlere lanet ederek kendi 
halinde )•3şadı. 

Omerin lanet ve beddualannın 
kabul edLmesi mukadderdi.. 

Çünkü bir sene içınde Arabis
tanın üç baş beliısı, VeLd, Hac -
cac ve Kuteybe cehennemi boy
ladılar. 

Haccac, döktüğü kanlardan 
sonra aklını oynatmıştı. Herif 
zırdeli vaziyette bile zulüm çe~ 
şitl-eri icadından, adam.an kazı -
ğa vurmaktan, kadınlara işken
ce etmekten ve bilhassa kerıdı is
mine izafeten yaptırdığı zinda
na her gün yüzlerce mazlı'.im dol 
durmaktan fariğ olmuyordu. 

Kana bulacLğı cihana gözler'ni 
kapadığı zaman zindanında olan 
mevkufların adedi e:Ji bindi. Bu 
elli binin yirmi binini kadın teş
kil ediyordu. 
Haccacın zindanı dört tarafı 

duvarla örülmüş gemş bir çöl 
arsası üzerine yapılmıştı. Üstü 
açık olduğu için buraya düşmek 
felfil<etine uğrayanların baş:arı
na gökyüzünün afetleri de Hac
cacın zulmüne ilave olunurdu. 

(Arkası var) 

VAZİYET 
(Baştııratı ı inci saylada) 

fıD möhlm endişelerinden birisini, bu 

ba.,langıg devresinin düşman hava 
kuvveUerlııhı dnrmadan yapacakl.a:rı 

hüco.mlarla işkil edlbnesl korkua 
leşkll elmelr.te idi. 

Alman hava kuvvetltrl Polonya ıe
hi.rleri üzerine hücumlar yapar ve 
motörlii. lat'alann ta.arruunu hasır ... 
lar veya itmam ederlı::en Fransız as
keri şebekesi de yerine yerleştfrU -
miştır. 

İşte bu düşünceler Velidi Hac
cacın sözünü dinlemekten uzak 
tuttu. Fakat kurnaz Haccac, mek
tubunun Halife Velid üzerinde 
tesir etmediğini görünce ve Ö
merin kendi aleyhinde Vel'de 
mektup yazdıi)ını haber alınca 
her ne olursa olsun onu Medine-

~~':.ı:~aklaştırmak çarelerine baş 1 ŞARK CEPHESiNDE 1 
Velide şu mealde ikinci bir mek '-...:.-----------' 

tup yazdı: Almıuılarııı Polonya'dakl aslı.eri a:a-
•Ömer, Medinede başına top- ferleri, pyrt sabll ve mavaltkal bir 

!ad.ığı f~kihler ve Iraktan yanı- mahiyet arzelmekledlr. An"anevi lak-
na iltica eden firariler le seni H ~ lliine sadık kalan Alman Genel Kur-
lifelikten azletmek ve kendi Ha- ma:rı, lkl cenahtan kayaral< Polony& 
life olmak maksat ve gayesini gü- ordusunu llıalaya çalışmaktadır. Bu-
düyor.» nun tçln süratll hareketi lii.zımdır. 

Desise ve vesile güzel bulun- Zırhlı fırkalar, arkalanncla kamyon-
muştu. !arla relen plyack kııvveUerl oldutu 

Bu mektubu Velid alır almaz 
derhal etekleri tutuştu. 

Hiç vakit geçirmeden hemen 
Ömer bin Abdülaziz! Medine ve 
Mekke valiliğinden azletti. Ye -
rine de Osman bin Heyaniyi Me
dineye, Halit bin Abdullahı da 

nııyacağımıza söz veriyoruz. 
Dedile1:= 
Hazreti Muhammed, bu temi

natı sükU.net!e dinledi: 
- Benim de, sizden tek bir di 

leğim var ... Allahın birliğine ina 
nınız. 

Dedi. 
Ebucehil, derha-1 yerinden sıç

radı: 

- Görüyorsunuz .. ışitiyorsu -
nuz ya? ... Muhammed, daha h:l.
ıa bizi kendi Allahına taptırmak 
isliyor. Binlerce mabutlıarımızı 
bırakarak, göze görünmiyen bir 
(Allah) a ibadet etmek için, mut 
laka ahmak ve budala olmak la
zım. İçinizde, böyle bir adanı 
var mı? .. Ey Kureyşliler!. .. (Mu 
hammed) ile anlaşmaya imkan 
yoktur. Burada durup onu din
lemek ise, mecnunane bir ha· 
reket olur. 

Diye, bağırdL Ve derhal ka -
pıdan dışarı fırladı, 

Onun bu sözleri, çok fena bir 
tesir yaptı. Henüz İslamiyeti 

(Arkası var) 

halde, yollar üerinde bütün süratile 
llerlemek.ie ve n.sUadıkları mısurla
n dalılmakladırlar. Fakal Alman 
kıt'alan, araziyi işgal etmJyor, ara
zinin her taratma serpilmiş mukave
met nüveleri bırakJyor. 

1 DENiZLERDE 1 
Polonya. ordusu, bir çok parçalara 

aynlıruş fak.al imha edilmembıllr, 

Polonya arazisi derinllğlne Işı.al al -
tına alınmış fakat. ramolunmamı.ş -
tır. Cephe harbinin yerine, büyük bir 
karışıklık kaim obnuşlur. 

Polonya Alınan kuvayı külliyesini 
işgal ederken, Fransa ve İngiltere, de
nizler hakimiyetinin kendUerine ,·er
dlfi muazzam avantajdan azamj isti
fade etınefe çalışmaktadır. İ.lr.:I filo
nun deni:ıaltı korsanlıiına. kar.;ı mü
cadelcsl, ticaret l'emilerinfn torpil -
Jenmesini durdurmuş veyahut mühim 
surette aı:aJtmış ırlbJdir. Parıs•te bir 
abluka ne%areti ihdas, ekonomik har
bin bütün mfinisile orpnb:e edil -
rnekte olduğunu ishal eylemektedir. 
Gamalı Haçlı bayrak, Baltık denizi 
harlo hiobir denizde artık ıözükme -
mektedir. 

Dün geceki futbol maçı 
Dört klilp arasında tertip edilen 

gece maçlarının sonuncusu dün gece 
Taksim stadyomunda Pera De Şişli 

arasında :rapıJdL Ve mao 2 .. 2 be
raberlikle bllll. 
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Şeker Hastalığı Olanlarla Fazla Şişmanlıktan Şikôyet Edenlere: 

1 

ANKARA 
16. 9 • 939 

En aşalı En 
SterJin 5.24 

yukan 
5.24 

Emniyetle 
kullanabileceğin~~ KANZUK GLÜTEN Müstahzar lan 

piyasaya çıktı. 

Bütün tanınmış Eczane, Ecza depoları ve büyük bakkaliyelerden : 100 Dolar 128.70Z5 130.3475 
100 Frank 2,96 2.9775 
100 Liret 
100 İsviçre Fr. 
100 Florin 
100 Rayım ark 
100 Bel&'• 

68.7675 

22.%025 

85.405 

22.49 

Kanzuk Glüten Ekmeği • Kanzuk Glüten Gevreği (Biscottes) Kanzuk Glüten Makarnası -
Kanzuk Glüten Şehriyesi· Kanzuk Glüten Pirinci· Kanzuk Glüten Flyongosu ':" Kanzuk 

Glüten Kuskusu çeşitlerini isteyiniz. Kanzuk Glüten müstahzarları, 
Fazla şişmanlığa istidadı olanlar için en mükemmel rejim müstahzarlarıdır. Vücudu. besler fakat şişmanlık yapmaz. 

Umumi depo : 1 N G 1 L 1 Z K A N Z U K ECZA N ES 1- Beyoğlu, lstanbul 
100 Drahmi 
ıuo Leva 
100 Çek Kroıuı 
100 Peseta 
100 Zloti 
100 PenP 
100 Ley 
100 Dinar 
100 Yen 
100 İne• Fr. 
100 llRblO 

ESHAM ve Tı\BVİLAT 
Climhııri:rel Merkez Bankası 91.50 92.-

Tevkif Edildi 
Henüz 18 yaşında bulunma

sına rağmen 10 dükkan soyan ve 
9 muhtelif hırsızlıktan suçlu bu
lunan Osman isminde bir çocuk 
Aksarayda bir tütüncü dükkA
nında hısızlık yanmak isterken 
tutularak Sultanahmet birinci 
sulh ceza mahkemesi tarafın -
dan tevkif olunmuştur. 

--<1()0--

MahkOm Oldu 
Köprü üstünde Sıdıka ismin

de bir mektepli kıza lilkırdı a
tan ve bu hareketini tecavüz de 
recesine götüren Niyazi isminde 
biri dün asliye birinci ceza mah 
kemesi tarafından 2 ay hapse mah 
ktlnı olunmuştur. -Almanya ile Ticaretimiz 

Almanya ile aramızdaki kli 
ring anlaşması feshedilmiş ol -
masına rağmen Türk - Alman 
ticaret aıı1 ı ma:.\ muteı;f,rdir. 
Bu anla.şmada Alman mallarına 

tiıılı:üdar Hukuk Wklmllilnden: 

Rupen Eskinazi vekili avukat Ural 

Dil~k tara!ından Kuzguncukta Tah
talı Bostan sokağında 18 No. lu ha

nede sakin iken filhal ikametgAhı 

meçhul Alu! ve oğlu kumpanyasına 

izafetle .Elyazar Aluf aleyhine açılan 

fekki haciz davası üzerine mahkeme

ce dava arzıhali ile davetiyenin mtid

dealeyhe ilAnen tebliğine karar veri

lerek tahkikat için 2/10/939 Pazarte
si Saat 10 gün tayin edil.mit ve dava 

arzıhaline karsı yirmi gün zarfında 

cevap vermesi ve muayyen olan (Ün 

ve saatte mahkemeye gelmesine dair 

yazılan ilAn varakası ve dava arzı -

hali sureti ve davetiye varakası mah

keme divanhanesine asıldığı gibi key

fiyet teblii yerine geçmek için ayrıca 
gazete ile de ilan olunur, (20478) 

İstanbul Beyazıt Nüfus ~emurlu
iundan: 

Üsktidar Kazasker Ahmet Efendi 
mahallesi Nuhkuyusu hane 33 cilt 40 
sahile 83 de kayıtlı Mehmet oğlu 

Mehmet Sabri Iözer soyadını İstan
bul asliye beşinci hukuk hakimliğin
ce 15/3/939 tarihinde •Dağyolu> ola-

gümrüklerimizde Azami tenzilB.t rak tashihinin karar altına alınmış 

(20479) hakkı verilrrllştir. olduğu lldn olunur. 
~~~~~~~~~~~~ 

Yatı mekteblerine gelecek Çocuklannızın 
Yatak, yorgan, battaniye çarşaf ve 

Sipahio~lu 
çamaşırlarını 

Hasan Hüsnü BURSA PAZARI: 
BURSA HASAN HÜSNÜ 
Pazarı MA GAZALARINDAN ARAYINIZ 

İstanbul suıtanhamam oaddeıl 4, Tel: 2C625 
Beyoğlu İsllklil o•dd•Si 316, Tol : 40001 

KIZILAY 
Cemiyeti Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz Harp, kıtlık, muhaceret ve emsali ahvalde zu
hur eden hastalıklarla yapılacak mücadelede ve bilhassa sefer 
berlik esnasında hastahanelerde Kızılay esas hemşirelerine yar
dımcı sıfatiyle çalıştırılmak üzere İstanbulda Aksarayda kain 
KIZILAY BASTABAKICI BEMŞlRELER MEKTEBİ 

dahilin.de ( Gönüllü Hasta Bakıcı ) yetişt.irmel< için 

1 Birinciteşrin 1939 dan itibaren kurs açılacaktır. Meccani olan 
bu kursa ru;ağıda yazılı şartlan haiz olanlar alınır: 

1 - Kadın Türk vatandaşı olmak, 
2 - 20 ;ıa 45 yru; arasında bulunmak, 
3 - En az İlkmektep tahsilini gönnfuı olmak, 
Kaydedilımek ve dersler hakkında malıi.mat almak isteyenler 

yukarıda adresi yazılı mektebimize müracaat etmelidirler. Şefik 
ruhlu ve hayır sever hemşirelerimizin bu insani işe hevesle koşa
caklarına kaniiz. 

- Evet. Amma ne kıyasıya fa 
izle ... Bir taksiti geri bırakma
sını rica ettiğim zaman, hemen 
fa;zi yükseltti. Sonra para sıkın 
tısı içinde olduğumu bütün şe
hir içinde ilan edeceğini söylı -
yerek, beni tehdit ediyordu. 
Başını salladı, dişlerini sıktı, 

Cazla bır şey söylrmeden oda -
Jan çıktı. 

Meri dlışünceye vardı- Sonra 
ak ı doktor Hadson'a gitti. 

-17-
SKOTLAND YARDDAN BlR 

POLİS HAFİYESİ 

Üç ı:ün daha geçmişti. Bu müd 
d . ,~rfında polis, faaliyetini iyi
c" arttınnış olmakla beraber, hiç 
b .r netice elde edememişti. 

O zaman komiser Brumley'ın 

Zabıta Romanı : 34 
yazihanesınde bir toplantı yapıl 
dı. Mıntaka polis komiserinden 
maada, Eksfild müfettişi ve bun ' 
!ardan başka Skotland Yarda 
mensup Gilday isminde bir po
lis hafiyesi ıçtimada hazır bulu
nuyorlardı. 

Gildayın içtimada bulunması, 
dığerleri üzerinde tuhaf bir te
sır hasıl ediyordu. İki saat, dik
katle toplanılmış olan bütün ha
berlerı ve vesikaları dinledi. HU; 
bir ses söylemiyor, sadece ho -
murdanıyordu. 

Son raporu da dinledikten son 
ra, piposunu yakmak için müsa 
ade istedi. Sonra şöyle bir silkin
di. 

- Pekala pekala! Bu çok en
teresan! 

Eksfild müfettişi alaylı bir söz 

İstanbul perakende satış yeri : Bahçekapı Zaman Itriyat deposu 

~ İZMIR Acentamız Türk Ecza Deposudur <C 

İstanbul 3 Üncü icra Memurluğundan : 
Hirisostomos Hirisostomo. 
Galatada Kemankeş mahallesinde eski Gümrük sokagında 36-38 

numarada iken halen ikametgahı meçhul: 
Bodos, namı diğer Peodromos Anas.tasy.adisin 14/10/935 tarihli 

emre muharrer senetle alacağı bulunan (3000) liranın temini tah
sili için İstanbul Asliye birinci hukuk mahkemesinden aldığı 
39/104 numaralı haczi ihtiyati kararına nazaran, ölü babanız Kos 
tantinden intikali lazım gelen Galatada Kemankeş mahallesinde es
ki Gümrük sokağında 36 numarada, ve yine Beyoğlunda Taksimde 
Cihangir civarında Sıraserviler mahallesinde eski Somuncu oğlu so
kağında yeni Arslan yatağı sokağında 35/1 ve 35 numaralı gayri 
menkuJ:lerin 4/1 hissesinden ve yine hemşireniz Despina pamya
nosoğluya ölü babası Hiristo oğlu Kostantin Hirisostomostan inli -
kali lazım gelen ve sözü geçen gayrimenkullerin 1/4 hisselerinden 
1/4 hissesiyle yine hemşireniz Despina Damyanosoğ'lunun muta
sarrıf olduğu Beyoğlunda Tünel başında eski Karanfil sokak yeni 
İlk belediye caddesi Şakuli mahallesinde Hirisostomos ismiyle ma
ruf eski 53 veni 45 numaralı nısıf apart.>manın irsen isabet .edecek 
1/4 hissesinden ipotek fazlasının ve bundan başka İstanbul lima
nına mensup (İstanbul) isimli dubanın ihtiyaten haczi hakkında 
ki hüküm dairemizin 939/2038 numaralı dosyası ile infaz edi'.miş ve 
icra ve illas kanununun (264) üncü maddesine tevfikan karar sure
ti alacaklıya tebliğ edildikten sonra alacaklı tarafından yapılan ic
rai takip üzerine yukarıda yazılı karar sureti berayi teb'iğ adresi
nize gönderilmi~ ise de mübaşirin verdiği meşruhata nazaran mez
kur adresi terk etİiğiniz ve yenisini de hilen olmadığı anlru;ılmı~ 
ve icra tetkik hakimliğinden ihtiyati haciz kararının bir ay müd
detle iliinen tebliğine 7/9/939 tarihinde karar verilmiştir. 

Yukarda yazılı hususata göre: Haczin sebep'erine ka'1! ı bir iti
razınız varsa işbu iliin tarihinden itibaren bir ay içinde icra ve iflas 
kanununun (265) inci maddesine tevfikan ait olduğu mahkemeye 
müracaat etmeniz lazımdır. Haczin sebeplerine karşı it iraz etmedi
ğiniz takdirde yine icra ve iilfıs kanununun (264) üncü maddesine 
tevfikan icrai takip ;çin muameleye devam olunacağı ihtiyati haciz 
kararının tebliği makamına kaim olmak üzre bir ay müddetle i'.iin 
olunur. (20481) 

İstanbul Defterdarlığından : 
Muhammen seneliği 

İcar Müddeti 
Lira Kş. 

Erenköyünde Kozyatağmda Hilmipaşa sokağında 6 
sayılı maa bahçe köşk (senelik icarı -eşinen) 180 00 1 •ene 
Beyoğ'u Hüseyinağa mahallesi Bilezikci sokağın-
da Kirkor Börckçiyandan metnlk 41 savılı altı o-
dalı hane. 120 00 1 sene 
Beyoğlunda Hüseyinağa mahallesinde Bilezikçi 
sokağında 37 Dıvarcı sokağından 73 numara aJan 
üç oda 72 00 1 sene 
Beyoğlu eski Tatavla yeni Kurtuluş mahallesinin 
eski Sakızlı yeni Kasımpaşa sokağında yeni 239 
sayılı evin senelik icarı. 60 00 1 sene 

Yukarıda mevkileri yazılı gayrimenkuller hizalarındaki muham
men senelik icar bedelleri üzerinden kiraya veri'ecektir. İhale 
18/9/939 tarihine müsadif pazartesi günü saat 14 dedir. Senelik ki
ra bedeli dört taksitte ve her taksit peşinendir. Taliplerin % 7,5 
pey akcylerini vakti muayyeninden evvel yatırıp mezkur gün ve 
saatte Milli Emlak müdürlüğünde toplanan !komisyona müracaat-
ları. (6905) 

inhisarlar Umu~ Müdürlüğünden 
J - Paşabahçe ve Tek.irdağına nakledilecek kömürün kapalı zarfla eksilt

meye konmuş olan nakliyesi Il/IX/939 tarihinde ihale edilmediğinden yeni

den pazarlık1a eksiltmeye konmuştur. 

lI - Paşabahçeye naklonulacak kömürun mikdarı ( 4150) ton ve Tekirda
ğına naklonulacak kömürün mikdan (350) tondur. 

III - Pazarlık 20/IX/939 Çarşamba günü saat 14 te Kabataşta levazım 

ve rnübayaat şubeısindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

JV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralariJe bir1ikte mezkUr komisyona &elmcleri. (7362) 

* I - İdaremiz.in Pa§abahte milsk.irat fabrikası için muhtelit eb'atta (240) 
M 3 sandıklık tahta pazarllkla satın alınacaktır. 

il - Muhammen bedeli 9600 lira muvakat teminatı 720 liradır. 

III - Pazarlık 21/IX/939 Perşembe günü saat 11 de Ka.bataşta levazım 

ve mübayaat şubesindeki ahm komisyonunda yapılacaktıı-. 

lV - Şartname ve eb'at listesi her gün sözU ge~·en şubeden parasız alına
bilir 

V - İısteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve .saatte o/o 7,5 güvenme 
paralarile birlikte mezklır komisyona gelmeleri tlcin olunur. (7359) 

Şirketi Hayriyeden: 
Mevsim sonu münasebet ;yle 18 Eyllıl 1939 Pazartesi sabahın
dan ıtibaren; 
1 - Vapurlar Altınkum ve Sültüce i.skcl:elerine uğramıya -
caktır. 
2 - Sa'acak hattına ait 308, 310, 312, 314, 318, 320. 330, 307, 

' 

309, 3ll, 313, 317, 319 ve 329 numaralı seferler yapılmıyacak
tır. 

3 - Her aksam 23,35 de Üsküdardan Köprüye yapılmakta bu
lunan seferden Salacak hazfedilmiştir. 

il il 

ıl_i_ST_A N_B u_L _B_E L_E D~İ Y_ES_i N __ o E_N .. , 
V.iltıyet dahilindeki köprülerden bazılarına konulacak işaret levhalarının 

imal ve taliki işi 999 lira tahmin edilen bedel üzerinden 2490 nuınaralı ka

nunun 46 ıncı maddesinin B fıkrasına göre pazarlığa konulmuştur. İhale 

22/9/939 Cuma günü saat 14 de Daimi encümende yapılacaktır. Kat'! te
minat mikdarı 150 liradır. Şartname her gün zabıt ve muamelat müdürlüğü 

kaleminde görülebilir. 

Taliplerin buna beiızer en az 500 liralık jş yaptıklarına dair Nafıa Mü

dürlüğünden alacakları fenni ehliyet vesikası ve ilk teminat makbuz veya 

mektuplarile ihale günü muayyen saatte daimi encünıende bulunmaları. 

(7414) 

TASHİH İLANI 

Halkalı Ziraat 
Mektebinden: 

HANS WALTER FEUSTEL • 

Ziraat mektebi hayvanları 
için alınacak olan 12000 kilo 
susam küsbe§ile 22000 kilo 

• teksıfır ince kepek açık eksilt 
me ilanında 18/9 /939 pazar
tesi günü yazılması lazımge
lirken 17/9/939 pazartesi ya
zıldığ:ndan keyfiyet tashihen ) 
ilan olunur. • 

söy iyecekti, vazgeçti. Brumley 
kaşlarını çattı. Dedi ki: 

- Bu husustaki mütaleanızı 
öğrenmekle çok memnunuz. Fa
kat biz vaziyetin hem de pek çok 
errteresan olmağa başladığını 
zannediyoruz. 

Gid!ay başını salladı: 
- Beni daha evvel çağırmadı

ğınıza yazık etmişsiniz. Maama
fih böyle olduğu da benim için 
daha iyi! Vaziyetin bugünkü şek 
!ine göre, her şey halledilmeğe 
muhtaç demektir. Bu da benim 
hoşuma gider. Meseleleri kıs1m 
kısım halletmektense, topyektln 
halledivermek daha iyidir. 

Gidlay bir iki nefes çekmek 
için sustu ve devam etti: 

- Bu cinayetlerde başlıca ga 
rip olan cihet, her birinde de ay 
rı ayrı metotlar kullanılmış ol -
masıdır. Bir tek adam birçok ci
nayetler yaptığı zaman, arala -
rında bu kadar fark olması çok 
nadirdir. 

Rikardoyu boğmuşlar, halbuki 
Löprens'i bir haçla öldünnfuıler. 
Galiba genç Derek Rikardoyu da 
oz kalsın han.;~rliy.:.:eklerd •. Dok 

Firmasının : lstanbul, Galata Rıhtımı 45 No. daki 

NORDLOYD SEYAHAT ACENTASINDA 
Bütün dünyada kara, deniz ve hava yolculuklarına aid biletler satıl makta ve 

en doğru malumat verilmektedir. 
Mektup adreı;i: P. K. 1436 

Bremen'de Norddeutscher LLOYD 
Tel: 41178 

umumi acentalığı 

llundan bafka : TUrklye Cumhuriyeti Devlet hava yolları, Ankara - Hamburg
Amerlka hattı, Hı.mburg - Alman Afrika hatları, Hamburg "MER,, Orla Avrupa 
Seyahat acentalıj)ı, Berlln ,. iman Lutthansa A. Ş. Berlln - Irak Devlet Demir 
yolları, BaOdat ·ilk Tuna buharlı gemileri lfletme firkati, Viyana acentalıklıorı. 

Cumartesinden maada hergün 8 den 18 e ve Cumartesı günleri 17 ye kadar açıkLr. 

tor Haddon'un ifadelerı, istifade 
edilecek kadar vazih değildir. 
Belki de onu boş evde, merdi -
vcnlerin yukarısından aşağıya 

ittiler. Doktor kafi miktarda iyi
leşince b.r kere daha ifadesini a
lırız. Fakat bu zatın bize yeni 
şev !er söy liyeceğini zannetmi -
yorum. Vay caı:ıına! Hakikaten 
bu işler çok enteresan! 

Komiser y.eniden kaşlarını çat 
tı ve sordu: 

- Kullanılan metotların fark
)ı oluşundan ne mana çıkarıyor
sunuz? 

Gidlay piposunu bir kere da
ha çekti: 

- Eğer başka türlü düşünsey
dım, bir haydutlar çetesinin iş

başında olduğunu kabul eder 
dim. Şimdilik bir tek adanıJn 
belki de Kosdon'un her defasın 
da bru;ka bir metot kullanarak 
cinayetler işlediğine hükmet -
mek liizımgeliyor. Mesela Rikar 
do uyuyordu. Binaenaleyh onu 
boğmak en kolay metottu. Löp
rens bağırmasına vakit kalına -
dan, öldürüldü. Bu da o dak.ika 
herha1'gi bir taarruz beklemedir 

ğini gösterir. Belki de mütaarrı
zı görmemiştir. Bu nokta çok 
mühimdir. Cinayette haçın kul
lanılm1-5 olması, ortada taammüt 
ten başka sebepler olduğunu gös 
terir. Vay canına! Bu noktayı za 
manı gelince tekrar kurcalaya -
cağız. 

Gidlay dfuıünmeğe başladı. Mü 
feltiş memnundu. Çünkü Polis 
hafiyesi kendi noktai naıtırını 
kabul etmiş görünüyordu. 

Biraz sonra Gidlay tekrar can 
landı: 

- Düşünüyorum, Kosdon'un 
mahkfımiyeti sebepleri hakkın
da hafızamı canlandırınız. Biz 
Skotland Yard memurları, Eks
fild ağır ceza mahkemesi davayı 
çok iyi idare ettiği için, pek ka
rışmamıştık. Benim hatırıma gel 
miyen şey, Kosdon'un niçin am
cası Rikardovu zehirlemeğe kalk 
mış olmasıdır. 

Komiser ve müfett~ bakıştı
lar. her ikis de gözlerile polis 
hafiyesinin ortaya sürdüğü bu 
mülahazaların ne kıymeti olabi 
leceğini soruşturuyor !ardı. 

Komıser dedi ki: 
- Gidlay, hu davanın esbap 

ve şeraıti gayet basit ve sarihtir. 
Kosdon miralay Detmar'ın kızı 
ile evlenmek istiyordu. Fakat 
miralayla Rikardonun arası bo
zuktu. Rikardo, eğer bu kızla 
evlenmeğe kalkarsa, yeğenini 
mirastan mahrum bırakacağını 

söyliyerek tehdit etmişti. O da
kikadan itibaren Kosdon müş
kül vaziyete düştü. Çünkü gırt
lağına kadar borçlanmıştı. Gö
rüyorsunuz ki, sebepler çok ... 
Bu eski mesele için şimdi aradı
ğımız Kosdon arasında nasıl bir 
münasebet görüyorsunuz? 

Polis hafiyesi: 
- Affedersiniz, dedi, belki bi

raz mevzudan uzaklaşıyorum. 
Fakat bilmek iyi şeydir. Kosdon 
Strikinin k11llanmıştı değil mi? 

Müfettiş evet der gibi başını 
salladı .. 

- Hatta striknin şişesini Kos
don'un odasında buldular, değil 
mi? Vay canına! Peki, bu hadi
seyi o zaman nasıl izah etmi•'' / 

<Arkası var) 
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Ankara Radyosu 
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.A.Q. ıt.74 m; 151H 11.ca. ıt gw. 
A.P. 11.7' m. H85 11.oo. it Jtw. 

UU m. ısa 11.cıa. tzt ıı.w. -
17 Eylül Pazar 

Saat 12.30 Pro&"ram ve memleket. 
saat ayarı. Saat 12.35 Türk mUzili 
(Halk musikisi). Saat 13.00 Memlekel 
saat ayarı, ajans ve meteoroloji ha -
berleri. Saat 13.15 Müzik (Küçük or
kestra) şef Necip Aşkın. Saat 14.15 -
H.30 l\lüzik (Dans mıizii'i). Saat 18.30 
Prol'11Ull ve memJeket saat ayarı. Sa
at 18.35 Müzik (Paı:ar çayı Pl.). Saat 
19.05 Çocuk saaU. Saat 19.35 Türk 
müılğl (Fasıl heyeti). Sa.al 20.10 !llü-
zik (Dan5 mü:ıiii Pi.) Saat 20.30 l\lem 
lek~t saat ayarı, ajans ve meteoroıo
jl haberleri. Saal 20.45 Türk muzlil 
Okuyanlar: ?t-lelek Tokgöı:, Mustafa 
Çağlar. Çalanlar: Refik Fersan, Ke .. 
mal NJyı:.zf SeybuJL Cevdc& Çağla 

Bardakoğlu. Saat 21.30 Müzik (Rl-
7asetıcümhıır bandosu) Şef İhsan 
Kiın•er. Sut 22.20 Muzlk (Cazbıuıd 

PL) Saat 22.45 - 23 Son ajans haber
leri ve yarınki procram. 

DÜNKÜ BULMACAMIZIN 
ı 2 1 ' li • 7 s t 10 

P'Ol_L\O ~- Y A'_L.' t • 
OKUM Ae S AIK A 
LUBLİYANA. 

~ ~Jl-/I1~ ~ ·~. ~ • 
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--- .• -1- - -·--- • I. _, ___ 
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--· ··-'.:.:.._,. -'--

•. •ı-·-- ·ı··. 
SOLDAN SAGA: 
1 - Bir nevi ııeker. 2: - Bundan 

oıkarsa yolunu pşırdı derler. 3 -
Terbiye - 'I'erazl payı • Ateı siyahı: 
C - Hepimizde var - Notada bir ~es 
- Sopa. 5 - 1Cı4m lazım - Zan. 6 -
Bludlstanda bir şehir - Ona batlı. 
7 - Yapmak - Su - Flldr. 8 - Ni
da - İki kelime oalış yap - Hece. 9 -
Sıbbat. 10 - Gıizel san'al 9ube.'I. 

YUKARIDAN AŞAGI: 
1 - Büyük bir devlet adamı. 2 -

Fıkaraya. verilen. 3 - Yemek - Ku .. 
maş .. İsim. C - Afrlkada blr yer .. 
hece - İzmlrde çok vardı. 5 - Bilen -
Binen. 6 - Hastalık - Satıcı. '1 -
Eziyet - Bir cıda madde.si - Romanya 
parası. 8 - Eda! - İkinci ııahıs - E
dat. 9 - tizerlne durmwı. 10 - Hid
det. 

TAKViM ve HAVA 

17 EYL1JL 1939 

PAZAR 

9 uncu a:r Gün: 258 Eylül 4 
Hicri: 1358 Rumi: 1355 
Şaban: 3 Bu:ır: 135 
Güneş: 5,'2 A.l<şam: 18.16 
ötıe: 12.8 Yatsı: 19.50 
İkindi: 15.31 İmsak: 4.17 

HAVA VAZİYETİ 

Yt"fllköy mekoroloJI istasyonundan 
alınan malümata röre, yurtta bava, 
Trakya böl&"e.lnde QOk bulullu ve 
mevzii yai'ışlJ. Marmara havzası, E
renin ,imal, Ak.deniz kıyılarınm tark 
kısımlarUe Dotu Anadoluda buluUu, 
dlier böl&elerde açık ve yer yer bu
lutlu &"eçmlş, r11%drlar bütün böl -
«derde yer yer cenup ve prki Jstf .. 
kametten orta kuvvette esmh,tir. 

Dl.in İstanbuJda. hava bu.hıUu l'eı:ı .. 
miş, nizcir cenubu rarblden sanı -
yede 1 - 3 metre hızla esmiştir. Saat 
H de hava tazylkı 1011.3 milibar ldL 
Sühunet en yükW:k 25.9 ve en dü ük 
lı&.4 anttırat olarak kaydedilmiştir. 

DAVET 

İstanbul Cümhuriyet Müddci
umumillğinden: 

İstanbulda bulunduğu anlru;ı
lan Erzincan Sulh H. Hasan Feh 
mi Eğemenin hemen memuriye
timize müracaatı. 

Kanuni Mümessili ve Neşriyat Di
rektörü: A. N.aci, Basıldığı Yer: 

Son Telgraf Basımevl. 


