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iNGiL TERE- FRANSA, NAZiZMi ORTADAN 
KALDIRMAK iÇiN BAŞLAN N 
HARBE DEVAM EDECEKLER Romonyonın Resmi Tebliği 

Biikr~, 18 (A.A.) - Başvet.ıetten tebUi edil.mi tir· 

Romanyaya Çevrildi 
1'1 EyJüt rünü Polonya hidlselerinln hususi te-ralt d

0

ahlltnde• cereyan et• 
mf'sf ve Polonya hukümetinln devle& rebii ve nazırları i~Jn Roman1a hU.kü ... 
metinden melce istemesi ve bunların Romanya topralılarma iltica eylemekte 
bulunma.-;ıı, Romanyaya şimdiki muhariplere karşı ayni muUak bitaratıık hattı 
harrkeUnin takJbl lüzumunu ıö termlştfr. Hükumet bôtün vatanperverlfille 
mf'mleket hodutJarının müdafaasına ne:ıar t etmekte devam eyliyecektir. 

•• • 

CEMBERLAYN YARIN MUHIM BEYANATTA BULUNACAK 
BütÜ~-G~~~m·i~- Sovyet Rusya Ordusu! Sigf rid Hattının Bir 
Bu Cılk İşlere 
Bulaşmaktan Dün Vilnoya Girdiler Kısmı Tahrip Edildi 
Sakınmaktır 

Vu.lyeün fevk&üde karışıklıiı. 

hidlsatm yaldırım siiratUe yekdlie
rine zıd safhalar arzetmesi karşısın
da beplmizhı Uk hatırımıza .-elen şey, 
mUmkun oldufu kadar bu cıJk ifJere 
bulaşmaktan kendimizi kurtarmak
hr. 

Zal•n llafvekll llcflk Saydam da 
son nutka:acta bllb a bu nokta üze
rinde dunnu$ ve «Hariçte cereyan e
den V11kuatm memlekeUmb:e bulaş
muır..a mini olmak başlıca emelimiz• 
din demifti. • 
Başvekilin ba sözleri, Türk mille

tinin anularma ve hislerine tama .. 
':ilen tercüman olarak söyledliioe 
ıüpbe yoktur. 

Biz, AvrUJJa buhranı denUen ve 
bul'ünkü sar'alı ve kanlı hadisatı ve 
siyaseU dofu.ran karışıklıklar zu
hur ettlflndenberi, sulhün muhafaza 
ve idamesi J~ln elimizden l'tlen her 
şeyi yaptık, hatta bu yolda suJhü 

anu eder &ibl cörunen zümrelere U· 
Uhak etmek fedakir1ıfından blle sıe
klnmedik. Bu•ün de el'an o yolda 
~hş.ayor ve hiç bir mecburiyetimiz 
olmadıtı halde blr-:ok bazırhklar ya
pıyoruz. 

Fakat bitlm de bu l'ayretıerimize 
ve fedakirlıkJarımıza raiınen suJh 
muhafaza edilemedikten başka harp 
te, iki l'ündör ıördüfümüz Üzere 
b\lsbDtün çıinndau çıkmış, nerele
re kadar g-ideceii ve dünyanın başı
na daha ne .-Jbj hem fecl, hem de 
mülevves i$1er çtkaracaiı anlaştla .. 
mıyan bir eere7an almıttır. 

ııarbln birdenbire böyle büsbütün 1 
istikametini deflştirir ı-ibi olması ev- . 
velii Lehi tanın artık pek yakın bir 

1 
zamanda ortadan kalkma1nna sebebi
yet verecek l'ibl 1'0rıinüyor. Zaten 
ev,·elkl cim. yani hidisatm birden -
blrt" aldıJı ~kil henüz bilinmeden 
evvel 11Lehl&tan da kurban olmak ü
uredir:t unvanlle yazdığımız yazıda 

bu bedbaht mt"ınlcketiu son günlerini 
yaşamakta olduğunu ı;ıQyleml~tik, 

JTablukl l.ebistan o g-un henüz bir 
cephe ile uğraşıyor, yalnız bir tara
fın aU.Şine mukabele etmeie çabalı
yordu, şimdi ise artık iki ateş arasına 
d~üş bulunduiuna «Öre mev<"u -
diyet ve i~Oklillnin son demlerine 
.celdifinde fÜpbe etmemek lizmıdır. 

Diier taraftan, ayni y••ımıwda; 

«Kendlslne kefalet verilmiş olan Le
histan bu kadar çabuk kurban l'lder
se diğer orta ve küçük dev~etlerin 

sıra hanılmlı.e ıeJecek diye endişeler 
i('inde çırpınmakta oldukları muhak
kakhr» da demiştik. 

Lt-hi. tanın uiradığı ;'i.kibt f' bakı
lırsa şimdi sıranın Roınanyaya geldi
iine hiıkmflmek icap ediyor. Filha
kika dUnkü akşam gazetelerinde A -
n'4dolu ajansından naklen okuduiu
muı.a &"Öre Romanyanın da parçalan
ması ve Basatabya'ıun bir tarafa. 
Romanya ~trollerinin diğer tarafa 

- verilmesi mcvzuubahs olduğ-u, Lon -
dradan blJdiriJmekte imi!". 

Bu habere hlç şa.-:ımamah ,.e bun
dı' mübal;ifa bulundutuna hükümde 

(Aı knsı 4 üncü sayfada) 

EBUZZİY AZADE 

Velld 

Yeni Almanya - Sovyet Rusya Harpten Haberi Olmıyan 
Askerleri 

Esir 
Var! Hududu Bugün T esbit Edilecek Birçok 

Londra, 18 (.ı\..A.) - Riıa'dan Jle .. 
uter'e bUdirJlditine «Öre Sov:ret kıta
a(ı Vllna'ya varııtıı?hr. 

Loııdra 18 (Röyter) - Bugün 
Alman v~ Sovyet askerleri şef
leri, Polonvanm nasıl taksım e
dileceğini kararlaştırm;ık ve ye 
nı &ıv, - AlmAR-lıududuou 1 
bit etmek için Brestlıtvoska mu
him bir ıçtima yapacaklardır. 

Moskova, 18 (A.A.) - Bava a -
jansından: 

SeferberUtin burada ievlfd elmjf 
oJdufu heyecan, gıda maddelerine a
lan.,.ııücuma ve Almanyanın niyetle
ri hak.kında ahalinin ekseriye(tnin 
hissetmekte oldutu endişeye şahit ol· 
muş olanlar, düşmanın yorulmuş 'Ve 
kuvvel maneviyesi kırılmış dahi ol
sa ona karşı kazandan muvaffak.iye ... 
tın icra etmiş olduğu tesiri daha iyi 
anlarlar. 

'BAL Tt K 

Alman 
Parıs, !8 (A.A.) - Sig:frid hat

tı bombardımanının netıceıen 
tayyareler tarafından alınan fo
toğraflarla tesbıt edilmıştir. Bu 
fotoğraflarla bombardımandan 
ev\'('1 çekilen fotoğraflar aradaki 
farkı bariz bir şekilde göster -
mektedır. Bu suretle istıhkam -
arılı lllt::lu c 1m.ı.ş o.an 
kısımlarının mukavemctı az mal
zeme ıle yapılmış olduğu tcey -
yüd etmektedir. 

ALMANLARIN HARPTEN 
HABERİ YOKMUŞ 

Emin hir membadan ögrenil
dığine göre Fransızlar tarafın· 
dan yakGlanan ilk iki sivil esir, 
Almanya ile Fransa arasında 
harp patladığını bilmediklerini 
bevan etmişlerdir. 
DALADYE'NİN ZİYARET 

ETTiOi CEPHELER 
1\Jaamafl burada bu endi,eJerin, 

Sovyetlerin bir nebze kalkınmalarına 
mı medar olacafı, yoku SovYet hü
kfametini tamamile AJmanJarın koJla
rı arasına mı atacağı .suali sorulmak
ladır. 

• 

Başvekil Daladve'nin Sarre 
cephesinde ziyaret ettiğı kısım
lar. kıtaatımızın dü man toprak 
gında son günlerde işgal ettıği 
yerlerdir. Daladye, bütün sınıf· 
!ardan kıtaatımızın az.mmc ve 
cesaretine şahit olarak ve onla -
rın kahramanlıgının delilinı el
de ederek dönmüştür. 

Diier taraftan Almanların tediye 
etmiş oldukları bedelin oldukça 71ik
sek oldufu zanııolunmaktadır. Şüp • 
hesiz, Almanların Gallç1a'nın zenıin 
peırol nuntakalar,11 muhafaza ederek 
ıarbi Ckranyanm mütebaki kısmını 
ve Beyoz Rusya'yı Ru.sya.'ya bıraka
cakları zannolunmaktadır. Fakat AJ .. 

manların Estonya. ve Letonya işinde 
Rusları tamamile serbest bırakmış ol
duklarını zannettirecek bir takım es
bab mevcuttur. 

Bu mıntakaların zirai bakımdan 
ihtinıal biraz ehemmiyeti vardır, sı

nai noktaı nazarından i e elıemm1 -
yetleri cüz'idir, fakat Rusya i('iıı e
hemlyetlerl fevkalidedir. Zira Fin· 
Jendiya körfezinin hiç ulmaz~a cenup 
sahilinde serbest olmasına yardım e
decektir. 

Bu sebeplerden dolayı Almanyanın 
inl'lliz ve Fran!llız &"arantisini kabul
den Jmtina etmiş ve Almanyayı ken
dilerine gücendirmemek için · Sovyet 
Rusya Jle müzakereye l'irişm.ekte te
reddüde kapılmış olan bu devletleri 
Sovyet Rusyaya teslim etmekte te 
reddüt etmemiş oldufu soylenmek -
tedlr. 

Bu hal, ayni zamanda Alman ileri 
hareketinin istikametini deilştir -
"l'.leslni de izah etmektedir. Filhakika 
Almanlar, şimdi balhk sahlllrrini mu-

1 
'·akkaten bırakarak Roman:\·aya do,t

ru yürümf'ktedirler. 

Ri.ca. 18 (A.A.) - ~ovyet kıtaatı, 

bu abah Letonya. Polon~·a ''" Rusya 
ııudutıarınm yekdlil'rine müliki ol -
duiu noktada. Polonya hududunu te
cavüz etmişlerdir. 

Birkaç l'Ündenberi Letonya - Po
lonya hududunun muhafazası tedbir
leri mühim mıktarda arttırılmıştır. 
Askeri memurlar, bu mıntakanın 
kontrolü işini deruhte etmişlerdir. 
Polon1aıı mülteciler reldlfine dair 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

Alman ve Sov:ret ordularının PoJon~a daki hareki.tını l'ÖSterir harita 

SOVYET TEBLlai 
!\oloskova, 18 (A.A.) - Kızılordu 

Genel Kurmayı 17 ~ylôl harekih 
hakkında aşaiıdakl teblfli neşret • 
mlşllr: 

17 Eylül sabahı işçi ve köylü or -
do.su kıtaatı hududu bütün l'&r.P hat
tı boyunca, Lf'Jonya ile SovYeUer 
Blrliii hududunu te.şklJ eden rarbi 
Dvlna'dan SovyeUer Birliil ile Ro
manya hududu olan Dinyester nehri 
arasında l'eçmlşUr. 

Polonya. ordusunun hafif lleri ka
rakolları ile lhtiyatlarnu cerl atarak 
~ov)'et kıtaatı J'1' Eyliıl ak4amı l'arbi 
Bfelorusyada Kuluboke "ehrile Para
fianovo ista~yonuna '·armL'f ve Volo
jin sehrlle Nolodeczno demlryolu il
ti'iak ista!;yonunu ele geçlrmi tir, 

Cenupta garbi l.Tkranyada Sovyet 
kıtaatı Rovno, Dubno, ZbaraJ, Tar ... 
nopol ve Kolo'hia'yı işgal eylemiştir. 

Sovyet hava kuvvetleri yedi Polon .. 
ya avcı tayyaresini düşürmÜ\ ve üc 
Polonya. bombardıman tayyaresini de 
yere inmeie mecbur ederek müreUe· 
batını tevkil eylemiştir. 

Her tarafta halk Kmlordu kıtaa
tını sevinflt" kal'!ılamaktadır. 

Paris, 18 (A.A.) - 18/9 sabah leb· 

lifi: 
Gece butün cephede sa.kin ceçmh;, 

yalnız ıemas kıt'aları arasında mev .. 
ıli bir !aally<I kayd•dllmişllr. 

ALMAN TEBLlm 1 
Berlln. 18 (A.A.) - Resmi leblli: 
Polonya harbi sona ermek üze -

redir, Lemberg'in tamamen muJıasa· 
rasında ve LubUn'in zaptından "-onra 
Alman ordu.1;unu11 şarktaki kısmı 

Lember&" - Vlodzfmierz - Brcst - Bi· 
aly<.:tok hattı üzerlndf' bulunmakta 
ve bu suretle polonyanın en buyük 
kısmını iş&"al eylemektt"dir. 

Cephenin arkasında. eski Polonya 
ordusunun dağınık mtilrt"zeltri ka! -
maktadır. Bunlar baz.ı nıı hallerı•e 

imha ve e&ir edilml~lert.I ı·. JJu grı..ı>
larm en bilyüfü ·ki u"·twı Polonya 
ordusunun dürttf? b ı hllr- Bı:ura. nr 
Vistül araııınd& 'Vyszorrod'un batı 

cenubunda. m.ıbasara. edilmiştir. Ve 
dündenb\J.""1 inhllil etmektedir. 

\rkası 4 üncü say.fada) 

Sarre topraklarında kıtaatımı
zın ·1erleytşi tahribat, maynler 
ve her türlü tuzaklar yüzünden 
yavaş olmaktadır. 

Basvckil birçok askc~lcrle gö
rüşmüş ve ileri hareketinin tev
lit etti'"i müşküliıta rağmen iaşe 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

J . 

B. M. Meclisi 
Diın Toplandı 

Ankara, 18 (A.A.) - Bü -
yuk Millet Meclisi bugün Re
fet anıtez'in başkanlığında top 
lanmı•tır. 

Celse. açıldıktan sonra Kas
tamonu mebusu Hüsnü Açık
söz'ün ve Trabzon mebusu 
Süleyman Sırrı'nın vefat et · 
tiklerini bildiren Başvekalet 
tezkereleri okunmuş ve birer 
dakika sükut etmek suretiy -
le bu arkadaşların hatırası ta
ziz edilmiştir. 

( İntihap mazbataları okuna 
rak kabul edilen Edır:ııe me
busu Temel Göksel ve İspr
ta mebusu Remzı Tınel tahlif 
edilmişlerdir. 

Mecl .. s. bazı azanın mezun.
yetlerıne ait riyaı;.,t divanı tek 
!ifinı de kabul eylemış ve biıt 
çe enci.ımenınin talebi üzerı
ne ruznamesinde bulunan ve 
Millet Meclisi 1939 yılı bütçe 
sinde 350,000 liralık mlİnaka· 
le vapılmasına ait kanunun 
müzakeresini müteakip içtj .. 

1 
maa bırakmıştır. 

' 

Proğda 10,000 Kişi Tevkif Edildi 
Harbın il8nındanberi Slovakyada ve hımaye Jdar inde Alman tedhışı hu ... 

ktım sürnıektedir 

Prag'da 10.000 kışı tevki1 edılmiştır Bunlar arasında Munib anlaşmasın
dan sonra Slovak Başvekili olan Beran, Çek katolik partlslnin eski reisi 
Momcnyor Stak bulunmaktadır. Çek matbuat servisınin butün Hihiyetdar 
şahsiyetleri de tevkıf edilmiştir. 

Slovakyada eski Hodza ı;lttçi part1sının birçok erk ı 'e otonomı tıerin 
şefi Sjdo~un Uuaftarlar1 tevkif cdilmi tir. 

Slovakya Ordusunda isyan Çıktı 
Belır.ul, 18 (A.A.) - Havas: Bratlslava'dan bildiriliyor: 
Alman BaşkumandanJıfı, Slovak ordumnun t.erhl~JnJ istemlştJr. Filhakika 

reçt>n Perşembe bü.nü BraUslava'da yeni bir asker isyanı vukubulmu Ye 
Alman !iobaylartna itaat etmek istemiyen %.008 asker ~nahları almara.k hap
sedtlmi.Ur. 

Zllna'da da buna benzer bir hidlse ~ukubulmuttar, 

En d ade serkeşlik edenler en eski s.mdlar oldui11 ieln, Slovak milli mri· 
dala& n•ıareti 3~ ili 40 yaşmdaki ihllyallarm derhal lerhı.Jcrtnl emreyl•· 
mi-.tir. 

Amerika Kararını 
Perşembeye Veriyor 

• 

Romanyanın Petrolü 
Ve Toprakları Hakkında lngilterenin Kanaatine Göre 

Ne Olacak Mış? 
Londra, 18 (A.A.) - Hariciye Ne .. 

zareti. ~lmdJye kadar J\.fosk:ova'dakl 
;İnıill:t seflrlnden yalnız. kısa. bir ra
por a1mı~tır. Setir, raporunda SoV)'et 
büküm tinin kendisine Sovyet R..us
yanın büytik Britanyaya ka~ı bir bi
taraflık siya....,li takip •d•«iiııl bll
dirmi olduğunu beyan etmt'ktedir. 

Salihiyettar mahaf'llde beyan o -
lunduflına ıöre İngiltere hukfımeti, 
Sovyetlerin hareketleri hak:Junda a
leni beyanatta bulunmak i('in sefir 
Sted.s'in tatsilitlı raporunu belde • 
ınektf'dlr • 

Bu münasebetle bu hareketin ev • 
velden tahmin edllml!-f buJundufu ve 
Avrupa hukümetlerlnin Sovyet - Cer
men ademi tttavtiz misakının imr.a
sındanberi bu ihtimale karın koy 
mak mecburiyehnde kalmı1 olduk .. 
ları bf"~ an olunmaktadır. 
Şu haldt İngiltf're hukiımetinin 11tim

dlkl siyasetini tadil etme. inin muh -

(Arkası 4 Uncü yfeda) 

Günün Tenkitleri 
MOLOTOF 

Nokta Olan Mesafe 
iuarun en büyu.k &&feri al'lır, di

yen Fransız mıiitefekkJri menrmdan 
batını kaldınp tayyareyi «örecek ol
sa: «Doiruyu sUyledltlme üphem. 
kalmadı, insana hız zevkini veren at 
olmuştur• der. 

Atı kendine bf'ndedlp sırtına ath
yan insan otlu. en kısa yol iki nok
ta arasnıdaki dotru tizS'i deiildir 
diyip dörtnala kavisler ('izf' ('ize en 
uzak noktaları birJbirfnr :•,.akl.aştırdı J 
ve bu hızın verdlj'J coşkunlukla lop- 1 
raia dtmirJolu dotedi. bu yetmedi o
tomobH yaph. buna kanmadı tayya
reJi icat etU. teıa:rat uzun sıirdü te
lefonu buldu, telt" dudak buktü tel
tı:izle konu tu ve nihayet radyo kn· 
tupları birlbirine bağladı. Buıün me
safe bir noktadır. 

Burün mesafeyi bir nokta ha1ine 
l'etlren insan karihasına, uman ve 
mekin melhumunu kalkan ıtbl kul
lanan insan dlbhı ıriilüTor. M...ıe 

zaman ve mekinJa tev'emdlr; birinin 
:rolr olduj"u l'ÜD, ötelrtlerden e:Rr kal· 
maz ve yeryıi:ıUnde hercümerç baş
lar. Bunun en ıuzeı ntimunesini bi
&f' son riinlerin radyo nrtırfyalı ıos
terdl. Bir an olsun mesafeleri yok 
eden bu alet zaman V«' mekıi.n met -
humlarrnı yan fizdi ve ortalıiı allak 
bullak etti. 

Efııki Rus - JaPon harbinde nıf'<.:a

fel i hrnuz nokt.alaştıran 41JeU r 1 ı 
edUmrdJi:i ifiıı habt-rlt"ri reç .ılıyo 
duk, Fakat aldığımız haberler doir 
çıkıyordu. Uzak Şark'ta ne olup bit~ 
tliini anhyorduk. Bugünse harp ha• 
ndl lerlni radyoda . aati saatine alı
kat P(' alıyoruz ve aldıtımız haMr• 
yoruz ve aldıtımız habttln.ln hiçbiri 
doiru t"ıkmıyor. Yakın l.omşolarunıı
da ne olup bltUflnt anlıyamıyoruz. 

Nokta olan mesafe yalanlara lruJ"• 

ruk takmat&an ba$ka işe yaramadt. 
SELA..'\Iİ İZZET SEDEI 
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DAHİLi HABERLER 
--=- ~ı==================================================~ 

Reisi Eski Topçu Hatıratı Yazan : M. M. Grupu 

Müfettişi Emekli General Kemal Koçer 

Haydarpaşa Kızılay Cemiyeti Gönüllü Has- Bo.şkalarına 

İstanbul Üç Büyük Mıntakaya Ayrıldı. 
Sirkeci F ri- ta bakıcılar İçin Kurs Açıyor S '! ç Atan 

Beyoğlu Kumandanı Bendim bot Sefer/eri Teşrinievvelde Açılacak Olan bu Kursa H3rp /ki Genç 
Bir gün öl(leden sonra j.;tima 

edildi. 
Içtımada maksat ve vazıfe ıi

ıer ne münaka .a' ar yapıldı. 
Serbe:it bır zamanda ger~ sa

liıh:yetle ve mebzul mali yar -
dımlarla ı görmiış ola-ı bir ek
serıvet. parasız b r şey yapıla -
mıyacağı ve esasen meşgul bir 
toprakta te kıliıt muvafık ta o
lam.yacağı kanaatini izhar edi
yordu. Evet, bu ıyi gün adamla
rının arzularına göre muhitı mlı 
sait bir vaz11•ele getirrııeli, efen 
dilere şan ve şereflerıle mütena
sıp mevkiler ı·ermeli idı. Ondan 
sonra ı:; edebıyaıa kalırdı. O ha 
vaya uvmak Jazımgelirse, istı
rahathaneye çekilmek, meş'um 
akibeti beklemekten başka bir 
çare de yoktu. Belki bu hatip -
!erden birçof:u düşülen feliıke -
tın de mes'ulleri idı, şahsen de 
muztarip def:ıllerdi. Müzakere
ler can sıkıyordu ve uzadıkça u
zayordu. Bir arkadaş· 

- Burada para değil, irade 
kuvvetinın rotu vardır. Vazı -
yet tavazzuh etmıştir, yapılacak 
işler hakkında herke:; tenevvür 
fl'~tıı!ıne kaniiz. 

- Arkadaslar, b;zimle teşri
ki mesai etmiyenler serbesttir
!er, fakat onlardan yalnız şunu 
TiCa ederız, bu müzakereler bu
rada kaL;.n, başka bir şey iste
mı\ oruz! Demek icap etti ve mü
zakere burada bitti. 

İttiham cok ağırdı ve bu dar
beve, teklifi açıktan açığa red -
dedenlt>r seza idi. 

A' rılanlar, ayrıldılar. Heyeti 
merkezıye aşağıdaki zatlardan 
murekkep olmak üzere teşekkül 
etfr 

Fahri reis: 93 meclisi mebusan 
Azasından Hamdı baba 

Reis: Polıs müdürü merhum 
Esat Bey (Pa:ıa) 

Aza: Enis Bey (Halen Atina 
•efıri) 

Aza: Pol:s müdür muavini Sa
di Bey. 

Aza: Topkaoılı Mehm,!'t Bey 
merhum. 

Aza: Muallim Hafız Kemal Bey 
Aza: İhsan Bey (Üniversite mu-

Emekli Yarbay Mllhlltin 

ve bütün müzahr1eri bu teşkilat 
ta da vazife almışlardı. 

Beyojtlu semti üç büyıik mın
takaya, mıntakalar da grupla
ra ayrılmıştı:. 

1 - Kavaklardan İstınyeye ka 
dar kumandanı: Bınbaşı (Emek
li albay) merhum Saffet. 

2 - İstinyeden Tophaneye 
kadar kumandanı: Kaymakam 
(Emekli albay) Hüsnü. 

3 - Tophaneden Alibey köyü
ne kadar kumandani: Deniz kay 
makamı (Emekli yarbay) Mu
hiddin. 

!çtıma ve idare merkezleri: 
Sarıyer, Fındıklı, Kasımpaşa. 

Teşkilat heyetleri 60 bin ka-
dardı ve müselliıhtı. 

Toplu kuvve~ler, Eminönün
de, Galatada ve Kasımpa.şada -
dır. Siliıh ve cephane. yer yer 
ithar edilmisti ve fevkalade va-
ziyette faaliyete geçilmek üzere 
tertibat alınmı:;tı. Bomba talım
leri de yapılıyordu. 
Kasımpaı;a büyük ve uyanık 

bir mıntakadır. Buradaki faali
yete birkaç savfa tahsis etmek 
isterim. Bahriye Nezareti. ter -
sane ve havuzlar, ve bütün de
niz müesseseleri buradadır. Ke
sif bir halk ve i.şçi tabakası da 
teşkilata müzahirdir. 

(Arkası var) 

Projeler Yakında Son 

Şeklini alacak 

Sırkt>ei ile Haydarpaşa arasın 
da fribot iş'. etmesi vücude geti
rileceği yazılmıştı. Nafıa Veka
letı .Sirkeci ve Haytlarpaşada 
vücuda getirilecek tes·sata ait 
projeleri vüc de getirilm~tir. Pro 
jeler yakında son şek! ni alacak 
ve mütehass .sları son bir defa 
kritik vaptırılacaktır. 

Projelere gorc Haydarpaşada
ki fribot iskelesi H .. ydarpa.-;a ile 
Kadıköv arasındaki ]\:oyda inşa 
edilecek fribottan karaya alına 
cak vagonlar bir tünelden geçı
rilerek tren yoluna çıkarıla -
caktır. 

Şimdiki Haydarpaşa - Kadıköy 
asfalt yolunun Haydarpaşa rıh
t11nındaki kısmı kaldırılacak, Ka 
dıköyünden gelenkr, Haydarpa
şada yapılan geçitten yüzde on 
meyıl!i bir köprü vasıtasile Hay 
darpaşaya geçebilecektir. 

BELEDiYE - -
Temizlik Amelesi Kadrosu 

Belediye temizlik amelel.ğine 
talip olan kadınların sayısı ço
ğalmaktadır. Temizlik işleri mü 
dürlüğü kadın amele.ve tulum 
yaptırmaktadır. 

Durak Yerlerinde Yeşillik 
Beledıye, tramvay durak yer

lerınde birer yeı;nllk yaptırma
ğa karar vermiştir, Buna ait nü 
muneler gözden geçirilmekte 
dir . 

Sular MUdUrU Geldi 

Sular idaresınin barem cetve
lini Ankaraya götüren İstanbul 
sular idaresi umum müdürü Zi
ya İstanbula dönmüştür. 

işaret Memurlarına Siperlik 

Belediye, Avrupadaki şehir -
!erde olduğu l(ibi şehrimizdeki 
işaret memurlarına polis siperlik 
!eri yapacaktır. Siperlerin zemin 
katı çinkodan olacak, üstleri ya 
zın tente ve kışın muşamba ile 
kapatılacaktır, 

lktısat işleri Müdürü Geldi hasibi) ı ........................ 
1 Aza. Hamdi Bey (Limancı) j ı r;----.-ı 

Avukat Vehbi Bey Belediye İktısat işleri müdü -
Kaymakam Hafız Besim (E- 1 ı SORUYORUZ! ı ı rü SaffLt Ankaradaki tetkik ve 

ı ı ı ı temasalrını bitirIT'• 1sanbula dön 

ı : müştüı·. Saffet A • ada men'i 
meklı albay), .................. 1 

Kaymakam Kemal Bev (Emek Otobüs Servisi ihtikar hakkında ;apılan etüt -
lı ııeneral) ı ı lerdc hazır bulunmuş, süt fab-
Binbaşı Ferhat Bey (Emekli ı Okuncularınuxdan (Raşııı ya- ı rikasına ait şartnamenin hazır -

genemi) _ . ı aıyor: ti lanma.sına yardım etmbtir 
Yuzbaşı Lutfı Bey (Yarbay) ı Per,embe ı-imıi li&al 11.5 tan ı M T 1 N ki d'I· 
İstanbul, iıç buyük mıntaka - ı 11 ye çeyrek kalaya kadar Kara- ı azar aş arı a e 1 ıyor 

)·a aynldı. Beyol:lu kumandan!~- ı Uyde, istanbula ••emek uzore o- ı Belediye Üsküdarda Karara -
f:ı benım, İstan?ul o<umand~nlıg~ ı tobus bekledim. Gelmedi. Cünkü ı ahmet camiinin karşısındaki kö
Ferhadın, Ü&kudar da Turkçu belediye bili otobüs urvıaıerlnin şede yığılı duran mezar taşları
~ nbaşı Zı:113 ıt n kumandasına ı uatlerlnl I01bll edem•mlfllr. Ya- ı 

01 
ba>;ka tarafa naklederektir. 

teydı edildı. . ı hul ta teıbll etmiş ~ e sö-ıünü bir ı Mezar taşlarının bulunduğu sa 
lstanbulda az zaman içınde 54 ı tUrlil dlnlelememektedlr. Otobüs- ı ha tanzim edilecek bir kısmı bi

şubc t~şkıl esfıldı. Her ~ube aza- ı cUler Hferlerlnl kendi menfaat- ı na yapacaklara satılacak, bir kıs 
sı 5 ~ı~lde.n ıbaret bır . ıı:ıerkez i !erine Ye kendi keyiflerine söre ı mından yol geçecektir. 
heyetının ıdaresıne ı:.erıldı. ayarlıyorlar. Beledly• acaba ne • 
Heyetı merkezıye ~ala~ından ıaman bu kadar basit . i olsun .. ----000---

bazılarının ayrılması uzerıne re ı h 1 mı r 1? - ı Oenı"ze Düştüler 
· ı·k I'h p ( b ) ı ıc r n umu men aa ıne ıore ıs ı . san . aş~ me U.S. nın hallodebUecektlr. ı 
uhdesıne verılmış ve hevetı mer ı Denizyolları idaresinin Hey -
kezıyeye Tasvir sahibi Velid, Okuyucumuzun bu '~ayetinin beliada vapuru Kadıköy açıkla-
tüccardan Kavalalı Hüseyin clofru olup olmadıfıru aliltadar - ı rından geçerken, güvertede bi-
merhum doktor Kavalalı Rifat ı tardın ı rib'rlerile şaka eden Hakkı ve 

S f . (D. h b t ı • La-zari isminde ik_i genç denize ve ey ı ıvanı mu ase a re- Soruyoruz ! 4 
isi) alınmıştı. ı ı d~müsler, kurtarılarak polise 

M. M. grupunun faal üyeleri .......................... teslim edilmü;Jerdir. 

• 1 EDEBi ROMAN: 19 1 • 

Karlı Bir Kıs Sabahı 
---ıl Selami izzet - Mefharet Ersin t-1--.... •• ı 
Bmanın muh~~şem antresine 

gırd :kleri zaman Peyman $adi
ye: 

Burada k mse yoktur, böyle 
bw) ..... run 1 

Diyerek kütiıphane odasının 
kapısını açtı, fakat odaya ayak 
basar basmaz orasının zannetti
gı gıbı bo~ o.madığını gördu. 
Amca Yusuf, geniş maroken kol 
tuklardan birıne gömülmüş, bi
raz vvelki kılıç vakasının he
yecanını ve onu tekrar yerine 
asmak yorgunluğunu gidermek 
ı n bır vandan yav yavaş pü
rosunu tutturuyor, b.r yandan 
'cta onundekı kiıçuk sıı:ıara is
kemli!sının ıiıerınde duran vıs
kı ve soda şışelerınden barda
gını ci.o.durup doldurup kemali 

afiyetle çekiştıriyordu. Peyma
nın böyle ansızın, hem de yanın
da bır yabancı ile odaya giriver
mes · adamcağızı kabahat vapar
ken vakalamış bir çocuk gibi ~a
şalatmıstı. Fakat bu şa kınlığı 
çok surmedı. Hemen kendini top 
!ayarak ayajia kalktı. Peyman 
ıkı erkcgi bıribırierıne takdını e
derken ayni zamanda ihtiyar as
kere, daha bırkaç gün evvel ar
tık fa:i.la icki içmiyeceğine da • 
ir verdiği sözü tutmadığını ima 
eden dargın ve manalı bir bakış 
la bakıyordu. Bu bakış zavallı 
ıhtiyarın içine ışlemiş, genç ka
dının s<iylediklerı kulağma bile 
gi.rmemisti. Bir iki kere öksiırüp 
yutkunduktan sonra Pcymana dö 
.ı:erek mazeret beyan ctmeğe 

başladı: . . ... 
- Yemin ederim kı, kuçuk me-

lek, günlerdenberi ağzıma ~ir 
katre içki koymamıştım. Bugun 
fazlaca yoruldum da şöyle biraz 
kendimı toplamak için birkac yu 
dum içeyim dedim? 

Sonra Peymanın, m.safire hıç 
kulak· ıısnı ınasına da ayrıca öf
kelenecegin. hatırlı} arak $adiye 
döndü ckımınle teşerrüf ediyo -
rum acaba·ı . diye sordu ve he
men alelacele ilave ettı: .Tanıs
tıgıma çok memnun oldum!• 

Peyman kendı kendıne ,Ah ıh 
tiyar çapkın ah• diye içııı için 
gülerek takd m m<'rasiminı tek
rarladı. Bu sefer ihtı>·ar askerin 
,·üzıı degi t T<k gfülüğiinü iti-
na ile tekrar gözune ı er.e tire
rek muhatabını baştan aşağı süz 
dü. öıedenberi, daha •üzünü bile 
görüp bilmeden sevmediği ve 
hoşlanmadığı bu adamın mağ -
rur ve müstehzi hali, zeı·ksız 
kıyafetı şimdi onda büsbütün 
derin bir nefret uyandırmıştı. 
Fakat Pcvmanın korkusundan 
bu duygusunu belli etmeğe ce
saret edemiyerek soğuk bir ta-

Zamanında Çalışacak Gönüllüler Alınacak 

Kr !ay Cenı.yetı, harp ve sa
ir buhranlı zamanlarda hastaha
nelerde 11önü.lü sıfntile çalışmak 
istiyenlere mahsus bir hastaba
kıcı kursu açmağa karar vermiş
tir. Tedris 1 Teşrinievvelde Ak -
saraydaki Kızılay hastabakıcı 
hemşireler mektebinde açılacak
tır. 20-45 yaş arasında her iste
yen kadın kur a devam edecek -
tir Yalnız en az, ilkmektcp tah
sili bulunmak lazımdır. 

MAARiF 

Avrupadan Dönan Talebeler 

Üniversitede; Avrupaya tahsi
le e;önderiien ve Avrupa harbi 
dolayı,;ile memlekete dönen ta
lebelerin, vaziyetlerini tesbit e
decek ol.ıın büro fa"liyete baş ' a

mu;tır. Avrupadan gelen talebe
ler bu bürov.a müracaatla vazi -
yellerini tespit ettirmektedirler. 

~Oo--

PO L l S 

iki Bacağı Kırıldı 
Küçükpazardan geçmekte o

lan Hakkıya arkadan gelen bir 
kamyon çarpmış ve iki bacağını 
birden kırmıştır. 

Ağır Yaralı 
Florya civarında Kalikratya kö

vünde cıft sürmekte olan Kemal 
isminde bir gencin elindeki s«pan 
kaza neti ·esınde kasıklarına ba
tarak kendisini tehlikeli surette 
yaralamıştır. 

Ağaçtan Duştu 
Fatihte Nevbahar mahallesin

de oturan Zeki incir ağacından 
düşerek yaralanmıştır. 

Kolu Kırıldı 
Mustafa isminde biri de Meci

di,·ekö ,ü cıvarındaki dutlukta 
ovnarken ağaçtan düşerek kolu 
kmlmıştır. 

Balat Yangını Tahkikatı 
Balatta Tahtaminarede evvel

ki gün vukua gelen sinema yan 
gını tahkikatına dün müddeiu -
mumilik ve belediye mühendis -
!eri tarafından devam olunmuş 
tur. 
Yangında tahta sıralarla ahşap 

sinema çatısı daha ziyade müta
zarrır olduk'arından badema si
nemalarda ahşap çatıya ve böl
melere de kat'iyyen müsaade o
lunmaması kararlaştırtlmıştır. 

--o()O--

M ll TEFE R R l K 

Men'i lhtikAr Kanunu 

Buraya gelen malumata göre 
yeni men'i ihtikar kanunu Mec
lise sevkeçl.ilmiştir. Kanunda 
şiddetli cezai hükümler mevcut
tur. 

Parti Kongreleri 

Cümhuriyet Halk Partisi yıl
lik konıırelerine ayın 23 ünden 
itibaren başlanacaktır. Kongre
ler Kanunuevvel ayı içinde so
na erecektir. 

vırla elini uzattı, Şadinin uza.t -
tığı eli isteks:z isteksiz sıktı. Ih
tiyar askerin kendisinden pek 
hoşlanmadığını an'ayan $adi o
nun üzerinde daha iyi bir inti
ba bırakmak maksadile •Sizinle 
ben s·ıah arkad~ı sayılırız.• De
di, ben de bir ~amanlar orduda 
h· •fi ;edek sübaylık yaptım. 
- Rütbeniz ne idi? 

- Asteğmen! 

- Piyade miyidıniz, suvari mi, 
topçu mu? 

- Süvari idim. 
İhtivar kumandanın dudakla

rı istihfafla büküldü: 
- Adam siıde, dedı bugün bü

yük banka muameleleri yapan 
bir adamın eski yedek sübaylık
la ift har etmesine ne lüzum var? 

Bu aralık Peyman söze karış
tı: 

- Müsaadenizle slzlerı birkaç 
dak;ka valnız bırakacağım. Mi
safirimiz hemen hemen gelmek 
üzere, ben gidip bir dolaşayım 
siz buyurun rahatınıza bakın! 
Diye özür diliyerek kapıya doğ 
ru yürüdü. Amcanın bu zerre ka 
dar hoşlanmadıgı kendini beğen-

Dünkü Ekspresle şehrimize ge 
len ecnebi'eı;in yanında bulunan 
gaz maskeleri gümfiik memurla
rı tarafından müsadere edilerek 
maske satışını inhisarı altında 
bulunduran Kızılaya teslim edil
miştir. Kızılay maskeleri inhisa
rını dahi almadan sahiplerine i
ade etmiştir. Yalnız yanında bir 
den fazla maskesi o:an yolcula 
rın fazla maskeleri müsadere o
lunacaktır. 

ADLiYE 
~--- . 

1000 Uranın Davası 
Gümrük ve deniz işlerinde ça 

lışan hamallardan. kazanç ver
gilerini ındırmek baha~esile 1000 
liraya yakın bir para top'aJıkla
rından haklarır.da takıba'.a ge 
ç:len bir hamalbaşı ıle muavini 
ve katibinin dün müstantiklikte 
ifadeleri alınmıştır. 

Bu hadisenin muhakemesine ö
nümüzdeki günlerde başlanacak 
tır. 

Yeni Mahkemeler Binası 
Sultanahmette Tapu dairesin

deki hukuk mahkemelerınin ad
liye binasına uzaklığı sebebi e 
vilayette defterdarl.k kısmı ya
nındaki eski $lırayi Devlet daı
resine taşınm~ları daha muvafık 
görülmüstür. 

Mahkılm Oldular 

Sava ve Halit ismınde iki hır
sız dün mulı ·elif hırsıziıkların -
dan dolayı asliye birinci ceza 
mahke:nes nde 6 şar ay hapse 
mahkum o unmuşlardır. 

Üç hırsızın ~ uhakemasi 

Altın diş Cem!le, Saime ve Ha
tiçe ıs mi ndekı üç h;rsız kadının 
muhakemelerine Sultanahmet i
kinci sulh cezada bakılmıştır. 

Muhakeme karar iı;in başka bir 
giıne bırakılmıştır. 

~Oo-

Şişlideki He:a Yıkıldı 
Şişlideki hala yıkılmıştır. Ha

liinın yerinde bir yeşillik vücude 
getiriiecekjr. 

NOTLAR 
SONBAHARA 

MAHSUS DERTLER 

İstaııbuJun baharı kısa, 1az.1 kı
sa, sonbaharı uzundur. Güz mevsi
minin bu cuzel şehirde emsalı;iz 

oldutunu kabul etmemek zevksiz· 
llk. olur .. Fakat, şehlrlinln, sonba
hardan bir tek şlkiyeti vardır: Ev
den taşınmak ve k~lık yakacak at~ 
mak! .. 

Evlerimiule yerleşmiş eskJ bir 
an'ane ile, ekseriya, oturdufumuz 
çatıallını detlşllreeeksek bu işi 

sonbaharda yaparız. Odunumuzu, 
kömürümüzü de, yine, sonbaharda. 
alırıı. Bu iki hadise, bir evin da
hili işlerini tedvir eden zal için, 
mütblş bir üzüntüdür. 

Ev aramak ve bulmak .• münasip 
olacak, kesenize elverişli olacak .• 
Kolay bir iş defli.. Mesela, istan
bulda, bot evleri ve apartımanları 
sathk veren bir merkez yoktur. 
Kurulacak böyle bir büro, pekili, 

her şehirliye faydalı 

kendi kazanır. 
olur, hem 

miş bankere dalkavukluk etme
ğe hiç niyeti yoktu. O da yerin
den fırladı: 

- Efendim ben de müsaadenizi 
rica edeceğim. Galip gelmeden 
evvel vapılacak bir iki iş var. 
Onlara bakmam lazım. Siz ya -
hancı değil•iniz. kusura bakma
sınız, sözlerile Peymanla bera
ber <>dadan dışarı fırladı. Kapı
nın dışında alçak sesle bir konuş 
malar oldu. Genç kadın herhal
de ihtıyar askere çıkışmış ola
caktı ki. Şadi onun: ·Biliyorum 
haklısınız, küçük melek, amma 
Allah müstahakını versin. ne 
yapayım kendimi tutamadım .... 
Diye söylenerek uzaklaştığını 

i'iitti. 
Şadi odada yalnız başına ka

lınca ken~ı kendine manal ı rr.iı

nalı gülümsedi; sonra uzun bir 
otomobil yolculuğunun verdiği 
uyuşukluğu gidermek için tatlı 
tatlı bir iki gerindi, daha sonra 
caketinin cebinden çıkardığı 

en pahalı cinsinden nefis bir si
garı yakarak bır aşai!ı bU: yıı -
karı dolaşmağa başladı. Içinde 
bulunduğu bu oda eski tarz üs-

Eroin Kaçakçılığı Ya

pıldığı Asılsız Mış 
Hayri ve Osman i.sm.nde iki ki 

şi gümrük muhafaza ba:;müdür
Jü;;üne müracaat ederek eroin 
kaçakçılığı ·aparı ikl ki:;i hakkın 
da ihbar yıı.onıı.;lar ve bir mik -
tar eroin gösttrerek bunları o 
ka.çakç;lardan aldık'nrını söyle -
mislerdir. 

Fakat memurlar yaptıkları tah 
kikatta bu idd:anııl bir iftira ol
duğunu anlayarak iki müfteriyi 
yakalamışlar ve haklarında tah
kikata ba:ı.amışlardır. 
Başkalarına diişman'ık yapar 

ken işin aleyhıne dö.ıdüğünü gö
ren gençlerden Hayri muhafaza 
başmüdürlüğünün haliısından kaç. 
mak istemış, fakat düşerek göğ
sünden ağır surette yaralanmıs. 
hastahaneye kaldırılmıştır Os
man da adliyeye teslim edi:miş -
tir. İki gencin üzerlerinde bulu
nan eroin:eri nereden aldıkları 
araştırılmaktadır. 

EKONOMi 

lzmit Kağıt Fabrikası 
Umun11 si) a.-· \'azıyct yüzün

den Avrupadan mem.~ketimize 
kağıt ı:ıelmemesi üzerıne, İzmit 
kai!ıt fabr kası bazı tedbirler al
mak lüzumur.u hissetmiştır. Fab 
rika memleket ihtiyacını uzun 
müddet temin edebılmek için ha
zırlanm•ştır. • 

--oOo--

DENiZ 

Sonbahar Tarifeleri 
Denizvolları umum müdürlü -

l'ü Adalar, Yalova ve Anadolu 
Sonbahar tarifcler:ııi varından ı
tibaren tatbik edecektir. 

Şirketi Hayriye ise Sonbahar 
tar.felerini ay sonuna doğru tat 
bik etme"e karar verm· ştir. 

LAğvedilen Seferler 

Sirkeli Hayriye, havaların boz 
ması üzerine dünden itibaren köp 
rüden Sütlüce ve Altınkuma o
lan postalarla, sa:acak postala
rını lağvetmiştir. 

ŞEHİRLİDE BAŞLIYAN 

CİCEK ZEVKİ 

Şehirde küçük "lçek tarhları ya
pıldı yapılalı, tehlrlinln çiçek 
merakı ve zevki arth. İstanbulun 
bir ıki yerinde vücude gctirl1en çi
çekli yollar, yalnız manzara olarak 

rilıel deilldir. Ayni zamanda bir 
terbJye müessesesi olarak rüıeldir. 
Çiçek, insan rulıunu, insan zevki
ni, insan &Ör«ü,.-unti de terbiye edi

yor. Bilhassa calibi dikkat bir nok
b. var: Esir.iden bu nevi rüzelllk
lere hasar ika edenler daha çok o
lurdu. Şimdi, şeytan kulafına 

kurşun, ç,lçekler, fidanlar dikllil
niı yerde pekita duruyor ve biı

J'Uyor. Sok.akla, caddede, parkta 
rüzel tanxlm edilmiş elçek cören. 
vatandaş, ba işi, kendi bahçesin
de de yapuıak hevesine kaptlacak 
bu su.retle tehir çlceJc.lenecektir. 
Çiçek yetlşliren insan, çlçei'e kar
" şefkati bilir ve bqkalarına da 
telkin eder. 

ŞÜKRÜ AHMET 

lı'.ıpla döşeRmİ.ı; zarif ve mutena. 
bir oda idi. 

.Şadi bu odayı karısının hesa
bına. ve onun gözile dikkatli dik
katli inceleme,ğe koyuldu. Ken
dine kalsa böyle eski tarz evlere, 

eşyalara metelik bile vermiye -
cekti. O ötedenberi ev olsun, eş
ya olsun, giyim kuşam olsun her 
şeyin en modernini, en lüksünü, 
en göz kamaştırıcısını tercih e
derdi. Fakat karısı nedense son 
zamanlarda antikaya merak sar 
mıştı. Dükkandan dükkana, mü
zayededen müzayedeye dolaşı -
yor, eski ve nadide eşyalar, kıy
metli antika parçalar buluyor, a
vuç dolusu para yererek sevine 
sevine alıp eve getiriyor, fakat 
sonradar. o canım antikalarının 
yeni yaptırdıkl~r. ale.iıcayıp kü· 
bik eve hiç yakısmadığını göre
rek üzüm üzüm üzülüyordu. O
nun için bu aralık Galibin çiftli
ği bu kadar ağır şartlar altında 
terhin etmi.:; olması kendileri i
çin umulmadık bir nimet olmuş
tu. 

t Arkası varl 

J.t~1J~ 
Siyasette Ve Harpte 

Yeni İstikametler 
Siyasi vazlyoltekl 7eni detltlkllk

ler, prp cehheslndeld karşılıklı mıili· 
tahkcm hatlardaki topçu duelloları· 

nı, tayyare hücumlarını, pl7admln 
sünı"ülcrle taarruzlarını nerelere ka· 
dar l'Cnt,ıeteceğini kat'i olarak tah
mine müsait buluumıyor. 

Fakat, milletler arası siyaset ufuk· 
ları, lıı::orkwıç kasırgaların zuhurun
dan evvelki siyah ve branhk buJut

. tarla örtülüdür. Yarın ne olacak? 
BergUn bir 7enlsl ile karşılaşılan 

sürprizlt'r içlndt bunu tayine lmka.a 
kalmıyor. Mlbvercllerin hakiki mak
satları ve teşkll etlikleri zunıreler 

kat'lyetle belli olmadıtı S"lbl demok
ratlar, ReJslcomburu ve hüküm.el 
erkflnı Romanyaya iltica eylemiş, or
du.su son mukavemete devam edea 
Lehistan hükiametini meveut tan: • 
deeekler mi, bu da belll defil., 

Son. sürprixlf'r- kaf"f•~ında İnS"iltere 
ve Fransa hııkümetlerlnin resmi ka· 
rarları henüz belli olmamakla bera -
ber, Röyter V<' llava.s'ın Londra ve 
Paris'ten verdikleri haberler, bu dev
letlerin siyasetlerinde dejiflkllk hu· 
suhı:nü derpi · etmedikleri mt>rkezlo
dedır ve ortaya konan tezi kabul ile, 
yeni vaziyet yiı.ıünden harp llinına 

dahi lüzum görmirecekleri tarnııda
dır. 

Romada bulu'lan Alman Amirali 
Foec,ter, ayni şehirdeki Amiral Osu
mi riyasetindeki Japonya askeri he -
yetini, Alman Erki.nıharbi_ı esl namı

na Berline ve .!t&tk cephesine davet 
eylem~U. Japc>nya ıL"lkeri beyeUnln 
BerJlne vardıtı bildirilmektedir. İle
risi için, ayni ı:amanda denizlerde, 
İnS"iltere ve Franga lefrvvükuna kar
şı, mukabil bir blok teşekkül etmesi 
ve bu ara.da İspanyanın vaziyeti de 
düşünülebilir. 

21 Eylülde toplana<'ak Amerika 
meclislerinin, \'aşing-too hiikiımeıine 

müsait imkinlar bah$edecek karar
lar vermf'Si ihllmallntn az bulundu -
i"unu, 1940 yılında, CUmhuriyet par
ti!lli Cumhurreist namzedi l\.tr. Van
denberg-'111 son nutku ile, demokrat 
parli.sinde bu tebeddiile muhalif a
zanın mevcudiyetile i"tidl;ll oluna -
bilir. 

Londra ve Paris'ten, diier ışehlr 

lerden, Dava ve ROytf'r ajansları 

nın, Romanyaya doj"ru Alman teea -
vilzleri hakkında verdıklerl bazı he
ytcanh haberleri, ihtiyatla ve muha
keme ile tetkik lilzımdır. Bilhassa, 
Sovyetlerlo Romanyaya verdikleri 
teminatla beraber, cenubu ~rki ve 
cenubi Avrupa memleketlerinden, 
Almanyanın Jkhndi btlfadeye ve ti
caretine devamı tmlıin1arı mevcut • 
ken, Lrhistandan sonra cenubu tar
P.~i ve cenubi Avrupaya teca•ltz ha -
relr.etlerine l'«mesl, kuvvetli lhU
maUer dahilinde rörı.ilemcı. dU1iın

cesindeyiz. Sovyetlerlıı dahi, Ballr.an
lar, şarki Akdeniz ve KaradenUde, 
Statukuo'nun defiş:tirllmesinl istihdaf 
edecek hareketlere muvafakati kuv .. 
veUI delille dayanan tahminlerle da
hi isbat olunamaz. 

SovYetlerıe karadan muvasalanın 

temini, cenubu şarki ve cenobi Av .. 
rupa memleketterlnden tkUsaden isti
fadeler. İn6iltere ve Fransanın eko
nomik ablukasının ~lrlnl fazlaca a
zaltacak mahiyettedir. 

Kuvvelli muhakemeler, tahminler, 
Lehistanda ~ kalacak kuvvetleri, 
Alınan Erkıinıharblyesinin, rr<:llme -
si uzun ve zor llaJino hattı yerine, 
bir başka mıntaka üzerinde, Fransaya 
hücuma ~öndereceilni hesaplamaia 
müsalltlr, dlyeblUrlı. 

HAMİT NURİ mMAK 

Ll'AAN 
Ecnebi Vapurlarında 
Çalışan Ameleler 

Limandaki ecnebi vapurların
da tahmil ve tahliye işleri yapan 
ameleler birçok müşküliıtla kar
şıl~makta,dırlar. Amelelerin şi
kiıyeti üzerine liman işletmesi u
mum müdürlüğü şehrimizdeki 
ecnebi acentelere müracaat et
miştir. Bugün bütün acentelerin 
iştirakile liman reisliğinde bir 
toplantı yapılacaktır. 

~Qo.-

lstanbu IAgaçlandırılıyor 
İstanbul bütün tabii güzellik· 

!erine rağmen en çıplak ve ağaç
sız şehirlerden sanlabi!ir. Bele
diye önümüzd_eki mevsimden baş
lıyarak hiç olmazsa şehriı; en çok 
ihtiyacı olan semtlenn agaçl~n
dırılması icin icap eden bulun 
tedbirleri almak üzere çalışmak
tadır. 

~Oo--

Bitliste Maarif 

Bitlis (İKDAM Muhabirın -
den) - Memnuniyetle haber al
dıgıma göre \'ilayetimiz maari
fini ilerletmekle meŞ;!Ul bulu -
nan Vali Rifat Şahinbaş bir ema 
net komisyonu teşkil e~tirerek 
birinci ı·e ıkinci !kokul bınaları
nı tedris dc\'resine kadar esaslı 
bir surette tamirlerini emretm~
tir. 
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+1AC c~c' l~L111 
Sovyet Rusya Romanİngiltere Hükumeti 

Sovyetlerin Hareke- yaya T emina t Verdi 
tini Doğru Bulmıyor Pol on_y_a_H-ük_u_A meti A N KARAYA 
İngiltere Bütün Enerjisi İle Harbe Devam Edecek HAVA HÜCUMU 

Harbe Devam Edecek 
Londra, 18 (A.A.) - İsllbbarat ne· 

zarett aşafıdakl dekli.rasyonu netret
llllştır: 

«İnclltere hükiımeti Sov;ret hii .. 
kim.etinin emrile Polonyaya karşı ya

pılan hücum neticesinde, vücude ge- l 
len vaıtyeU tetkik e7lem1'tir. Al -
manyanın kendisine ka111 ıöndtrdffl 
kahir kuvvetler altında, ezJlir bir hal
de iken, inrtıterenio müttefikine kar

tı 7apılan bu hücum, İn&lltere hü .. 
kilmettntn fikrince, Sovyet luikü -
metinin Deriye sürdüfü sebeplerle 

muhik l'österUemez. Ba hidiHJerln 
tam mini.sa henüz meydana çıkma
Dl.ıştır. Fakat incUte.re hükümtU şu .. 
rasuu beyan eder ki, vuku.ı. gelen hiç 

bir şey, bütün memleketitı hislerlle 
birlikte harekel eden İD«lltere hü • 
kümelinin, Polonyaya kartı olan ta
ahhütlerini yerine reU.rmek ve neti
celer eldl dilinclye kadar harbe bil .. 
tün enerJlslle devam etmek husu.son
daki kararını detb;tlremeı:. 

Fransanın Akşam Tebliği 
Pari•, 18 (A.A.) - ıs Eylül alı

- laribll Fransu tebllfl: 
Cephenin muhtelif noktalarında, 

bilhassa Sarbru.ken'u.n cenup mınla
kasında lo"a laall7ell olmuşlur. 

Denis lr.uvvetlerlmlz bir deniaalta 
cemis.ine ınuvaflakbetll bir hücum 
yapmıştır. 

·Leh Reisicumhuru 
Beyanname Neşretti 

Londra, 18 (AA.) - Bük.reş
ten Röyter Ajansına bildirili -
yor: 

Resıru bir membadan öğrenil 
diğine göre Moskova'daki Ru -
men sefirine Romanya'nın bita· 
raflığına riayet edileceği hak • 
kında teminat verilmiştir. Ro -
manya'nın kendi hudutlarını her 
türlü tecavüze karı;ı müdafaa et 
meğe kat'i surette azmetme, ol· 
duğu ve icap edenıhtiyati tedbir
leri daha şimdiden alınış bulun· 
duğu beyan edilmektedir. 

Polonya, Leh - Rumen muahe
desi mucibince Romanya'nın mu 
avenetini istemek üzere Bükreş 
hükümetine kat'iyyen müraca -
atta bulunmamıştır. 

OOLONYA HARBE DEVAM 
EDEJCEK 

İtimada şayan bir membadan 
bildirildiaine göre, Polonya hü· 
kümeli, Polonya arazisinde kain 
Kuty'dedir. Polonya hükümet~ 
neşretmiş olduğu bir beyanna -
mede Polonya ordusunun harp 
etmekte olduğunu ve Alman kuv 

vetlerinin adet itibarile ezici fa
ikiyetine rağmen muharebeye 
devam edece)tini bildirmektedır. 

POLONYA REİSİCUMHURU 
KYTY'YE GİTTİ 

Polonya ;Reisicumhuru Mos
cicki, refakatinde hükumet er • 
kAnı bulunduğu halde Romanya 
hududunda kain Kuty'ye gitmiş· 
tir. 

POLONYA HÜKÜMETİ 
VAZİFESİNE DEVAM 

EDİYOR 

Londra, 18 (A.A.) - Polonya 
hükümeti muvakkaten yerleş • 
tiği Kuty'de vazrn'sine devam 
etmektedir. 

Bu haber, Polonya Ajansı ta
rafından Röyter'e verilmiştir. 

Ajans, Polonya ordusunun, 
Alman mütearrıza karşı, bu mü
tearrızın 70 fırka fazlası ve b'.re 
karşı on tayyaresi bulunması ve 
motörlü kıtaatının kah'r faiki· 
yetine rağmen, mücadeleye de • 
vam ettiğini bEdiriyor ve: 

,Lehlller mukavemete devam 
edeceklerdir.• 

Diyor. 
Kossov, 18 (AA.) - Polonya 

Romanya hududu civarında bir 
Polonya şehri - Polonya Reisi
cumhuru Moscicki, Polonya mil 
!etine hitaben aşağıdaki hitabeyi 
neşretmiştir: 

iKi FIRKA 
imha Edildi' 

Sovyetler Dün Vilnoya Girdiler 
Ordumuz misiller görülmemiş 

bir cesaretle düşmanla mücade
le ediyor ve Alman kuvvetleri -
nın hemen heyeti mecmuasının 
büyük faikiyetine karşı, harbin 
başlangıcından bugüne kadar 
dayanıyorken, şark komşumuz, 
meriyette bulunan muahedeleri 
ve biitün ahlak prensiplerini çiğ 
neyerek Polonya arazisini istila 
etmiştir. Memleketimizin ayni 
zaınanda hem garptan hem şark 
tan istilası tarihimizde ilk defa 
vaki ·lan bir hadise değildir. 

İn,ırilterenin ve Fransanın müt 
tefiki bulunan Polonya haksız'lı· 
ğa karı;ı hak için, barbarlığa kar
şı iman ve medeniyet için dün
yada zulüm ve size karşı, -~bir 
için mücadele etmektedir. Po •.• ı.
ya bu mücadelede muzaffer çı
kacaktır. Buna karşı sarsılmaz 
bir imanım vardır. 

Vatanda.şl:ar, 
Bu geçici felaketten Cumhu

riyeti temsil eden ve meşru kuv 
veli temsil eyliyen müesseseleri 
mizi kurtarmak icabediyor. Bu
nun için kalbim kederle dolu ola 
rak Reisicumhurun ve devlet 
yüksek makamlar;nın merkezi -
ni, tam hükümranlığın serbest 
surette icrasını mümkün kıla -
cak şeraiti ve Cumhuriyetin men 
faatlerini siyanet imkanlarını 
fail bulunan bir yere nakletme· 
iie karar verdim. 

Vatandaşlar, 
En çetin. imtihanlara rağmen 

bütün dünyanın hayranlığını 
celbeden kalb yüksekliğini ruh 
sağl·aınlığını, şeref ve haysiye
tinizi şimdiye kada.i olduğu gi
bi, bundan böyle de muhafaza 
edeceğinizden eminim. ıB ugün 
herbirimıze en güç şartlar için
de mil1etın &ere!ine müteyakkız 
olmak vazifesi düşmektedir. Kud 
reti ilahiye hakkımızda adalleti 
yerine getir«ektir. 

Lvov, 18 (A.A.) - Lvov civarın
da. Grodek etrafında vukuJ. relen 
muharebelerde lklncl Vl7ana motörlü. 
fırkası ve 45 inci Lfnı piyade fırkası 
tamamile imha edilmtştlr. 

lH üncü piyade ala71 kwnaııdaıu 

Albay Goerilz esir edllmlfltr. General 
Prlzvltı ile General Garrron maktul ... 
Jer meyanındadır. 

Budapeşte, 18 (A.A.) - Sovyd 
kıt'aları Macar hududuna C"elmişler
dlr. 

Bülcr.,., 18 (A.A.) - D. N. B. - Po
lonya hükiime& erkinı, bur-ün Polon .. 
ya - Romanya hududunu l"eomlttlr. 
Polonya Relsleümhıını Mosclckl ile 
hük6metl ausı öileden sonra hususi 
trenle Czernovltz'den hareket et -
mlslerdir. 1\Iosclckl, ile ailesi ve Po
lonya hükilmeti azası şarki Karpat
larda btr sa ıtehrf olan ve Kral a
ilesinin yazhk bir lkametcihı bulu -
nan Blkoz'.:ı Maraşal Smil'IY Rldz ise 
Kralova l'idecektir. 

(Ba;ıtarafı ı inci •aylada) 

hiçbir haber yoktur. Maamafl hayatı 

dotrudan dotru;ra. ve ciddi surette 

tehdide maruz kalan Polouyahlarm 

hududu ceçmeleri halinde Letonya, 

tamam.ile riayet edecetl bitarafhfuım 

Jıendlslne ıahmU elmlt oldufu leah -
hüUerin Hasından vazce<ımekle bera
ber, bütün clba.nca malôm ola.n bu -
ku.ku düvel kaidelerine tevft.kl h& -

reket edecektir. 
Polonyada Zaleszcxykı şehri bu sa

bah saat 8 buçu.k.&a Sovret kıtaatı ta
rafından Jşraı olunmuştur. 

7 LEH TAYYA.RESİ DtlŞtlRtiLDtl 
SovYet radyosu Polonya ordusu .. 

nun zayıf bir mukavemetıle kartıJa
şau Kııılordunun Baranovlea.'da şi
mendifer hatbnın Uüsak nok&alını Ye 
Rovono, Dubno, Zbaraz ~lrlerlni 
lşıal t"ttii"lnl bUdirml.şUr. Sovyt-t tay
yareleri 7 Leh tayraresi düşilrmuş

lerdlr. 
SiZE YARDll\IA GELİYORUZ 

Emin bir Polonya membaından bu
raya celen bir baber, SovyeUerln Po-

Yalnız Şaheserler Gösteren 

iL A iL E: =-=--
Bu Pertembeden itibaren dünyanın en 

kudretli artisti 

BETTE DA Vi S' iN 
Yarattıfı, giinabkir kadınların acı hayatlarını ve dinmez iztırap

lannı yaşattıfı bByilk bayat faciası ..•. 

DAMGALI KADINLAR 
Num•r•lı Koltukl•r ve Loo.l•r bugOnd•n eldırıl•blllr. Tel: 43595 

J.IAZRETJ 

MUHAMMET 
hamınedin kalbi hıin oluyordu. 
Veda ve firak acısı ile kalbi sız· 
!ayan se.,gili Hadiçesini teskin 
ve teselli etmek için, (Cenneti 
ala) da tekrar birlcı;eceklerin -
den bahsediyordu. 

Yazan: Ziya Şakir 
Gerek Ha:m-eti Hadıçe \'e ge

rek Resulü Ekrem, biribirlerinl 
son derece sevD).İşlerdt Hiç şüp
hesiz ki, onlann bu saf ve ilıihi 
a..,kı, beseri sevgilerden pek çok 
yüksekti. 

Hadiçe; zekası, diı-ayeti, has· 
sasiyet ve anlayış kabiliyeti ile 
Hazreti Muhammedin kalbim ta
mam.le teshir etmişti. 

O tarihte, bütün Arabistanda, 
hiçbir erkek, üç be'i kadınla bile 
iktifa etmiyerek, servetinin de· 
recesıne göre birçok cariyeler 
istıfraş !ettikleri halde, Resulü 
Ekrem, Had.çıenin sağlığında, on 
da,, b ka, hiç·bir kadına iltı -
f.t elm~ ..• Kalbinin bütün 
hıı.rareti ile yalnız onu sevmiş, 
) a'nız onunla ömür geçirmişti. 

Bu büyük sevgi, ölüm halinde 

Tefrika: 35 

1 

bile devam etti. Ölüme takad -
düm eden saatlerde HadiQe bir 
kaç kere şiddetli r~ler, geçir
di. Iztırap eserleri gösterdi. 

Resulü Ekrem, ecel terleri dö-
ken sevgi!ı zevcesinin alnını ok 
şayarak sordu: 

- Ya Hadiçe! ... Çok mu, muz 
taripsin ? ... 

Dedi. 
Hadiçe, dudaklarında belıren 

mahzun ve gamnak tebessüm • 
lerle acı acı gülümsiyer~k: 

_ Ya Muhammed!... Senin 
gözlerine baktıkça, ölümün acı
larını duymuyorum... Ancak, 
senden ayrılacağımı düşündükçe 
muztarip oluyorum. 

Diye, mukabele etti. 
Onun yüzüne baktıkça ve bu 

sözleri du.vdukça, Hazreti Mu-

Hadiçe. büyük bir iman ile, 
bu tcsel!i'erden ümitvar olarak; 

- Muhammed! ... Ya, Muham
med' ... Kalbim. senin nurunla 
dolu olduğu halde .~idivorum. El
veda ... 

Diye, tek ve eşsiz sevgilisıne 
veda edip gitmişti. Onun böyle
ce ufüli karşısında, Hazreti Mu
hammed o derece ıztırap hisset
miı;ti ki, adeta kendinden geç
mişti. 

Üç gün cv\·el, muhterem am
casının tabutunu gözyaşlarile ı.a 
kip eden Resulü Ekrem. şim~ı 
de, bu aziz ve kıymet lar sevgil:· 
nin blı:uh naşı arkasından, bay
gınlıklaı geçirerek kabristana ka 
dar gitti. Kolları arasında can 
veren bu büyük sevgiliyi Mek
kenin kızgın topraklarına tevdi 
ederek dönerken - onun, daima 
dik ve yüksek duran - başı göğ
sünün üstüne düşmüş .. Geniş o-

lonyadaki ileri hareketlnin şayanı 

dikkat blr safhasma işaret etm"kte

dlr: 
Cephenin muhteliC nokt.a.Iarwda 

Sovyet zabitltrl Polonya kıt'alarına: 
_ Siae yardım etmeie ı-eJiyoruz. 

Ateş etmeylni'I. Birlikte Lvov'a yü -
rüyellm, diye bai.;.mışlardır. 

Diier cihetten Polonya umumi ka .. 
ra.rılbm& ,-elen haberlere. Sovre~ 

lut'aJarınm Pol~n7a ahallslne karşı 
hasmane hareketlerde bulunmadık 
!arını !eyli etmektedirler. 

ALMAN • LEH HARBİ 

Paris. 18 (A.A.) - Duşmanın a
det ve malzeme :ttbartle olan fa .. 
lklyetlne rafmen Polonya cephe tnfn 
her noktasında şiddetli muharebeler 

devam etmekte oldutu Lublin'de Ha· 
vaa ajansına cönderllen bir tel -
&'rafla blldlrllmekledir. 

Bu telırafname ili.ve ediyor: 

• Polon7a hük.Ometlnln 1:e Polonya 
milletinin kuvvet ma.neviyesi clbi 
Polonya ordusunun kuvvei manevi
yesi de fevkalide mükemmeldir ve 
Polonya, sonuna kadar cidale dtvam 
etmete a:unelmltllr. 

ALl\IAN TAYYARELERİ ROlllAN
YADA 

Polonya tayyarelerini takip ~en 

Alman tayyareleri Romall1"a toprak
larına 8 kilometre derbılikte clnnlf
tir. İyi Ma.liımat alan muh1.filde be· 

yan olnndutwıa l'Ö<e blrlblrl ardın 
dan üç defa Romen hudutları bu su
retle ihlil edllm!ııllr. 

ALMANLARA GÖRE VAZİYET 

BerUnden bildlrUdlilne ıöre Ric'at 
halinde bulunan Polon1a ordusu slt
rld• lnllsab elmektedir. Alman kıta· 
atı Drobobyc'I ve l\l&l'ittov'a doiru 
ilerlemektedir. Lublin önünde barbe
dUi.yor. PoloDJ• kıtaatııun Lublin'in 
prkwda ric'at J'Olu kesllmlştlr. 

muzları, bu felaket yükünün a
ğırlığı .altında ezilmiş gibi idi. 

Bihakkin (Haticetul-kübra) 
nam ve Unvanını kazanan bu 
cidden büyük kadın, Resulü Ek 
rem ile tam yirmi beş sene zev
ci.vet hayatı geçirdi. Ve, Hazre· 
ti Muhammedin zevceleri arasın 
da, (Alı Muhammed) in idamc
si şerefini, yalnız kendisi ikti
san etti. 

Evvela bir er1'ek çocuk do -
i(urdu. Bunun adı. (Kasım) ko
nuldu. Bundan do:ayı, Hazreti 
Muhammed (El'Ü \kasım) kün -
ycsile de yadolur uyoı-c•u. 

Resulü Ekrem, otuz ya..,ına 
vastl oldıığu zaman. ikinci ev
ladı (Zeynep) dün.vaya geldi ... 
Zeynep. Mekkeııin mühim 5ah
siyetlerinden (Ebül'as) ile izdi· 
V~Ç etti. 

Üç sene sonra, (Rükive) doğ
du. Bu da_ evveıa. (Ebülehebin oğ 
lu Utbe) YI' nikah edildi. Fakat 
sonra ondan ayrılarak, Resulü 
Ekremin üçüncü Halifesi olan 
(Osman) ile izdivaç etti, 

Hadicenin dördüncü olarak 
dünyaya getirdiği evladı (Üm-

İlk Tecrübe Muvaf
fakıyetle Neticelendi 

Ankara, 18 (İKDAM Muhabi
rinden) - Bugün burada hava 
hücumlarına karşı ilk pasıf ko· 
runma tecrübesi yapılmıştır. 

Tecrübeye saat ona çeyrek ka 
la ,·erilen alarm işaretiyle baş
lanmış \'e ilk düdüklrri müte -
akip halk büyük b:r sogukkan.ı
lık'a kendisine düşen vaziflle
ri yapını.:;. sokaklarda bulunan
lar derhal en }akın oığınaklara, 
hükümct dairderinde. hanka -
larda ve d;ğer hususi mües>eı>e· 
!erde memurlar bulundukları bi 
naların alt kat.ar:na ilt:ca et • 
misler hastanelerde bütün hasta· 
!arda aynı suretle alt katlara in· 
dirilmislerd:r. 

On dört tayyareden murekkcp 
iki filodan biri istasyon üzerin
den Çankaya istikametinde, di· 
ğeri de Ulus mevdanı ve Saman 
pazarı üzerinden geçerek şehri 
bombardıman etmeğe başlamış

lardır. Tayyare er, uçuşlarııı de
vamı müdde. nce muhtelıi yer -
!ere tahrip. yangın ve gaz bom -
baları atmışlardır. 

Tayyare hücumları şchrın, bıl 

hassa üç muhteLf nokta. üze
rinde tekasüf e) lemıştir. 

Çankaya üzerinden geçen tay
yareler dafi topıar tarafından u
zaklaştırılmış ise de bu tayyare
ler Sıhhi\'e Veka eti üzerınde ve 
civarında 'abetlı atışlar yapmış
lardır. 

Bu ilk tecrübe muvaffakıyetle 
neticelenmiştir. · 

Sigfirit Hattı 
Tahrip Edildi 

işlerinin 

etmiştir. 

(Baştara!ı l inci sayfada) 

yerinde gitti~ ni tesbit 

ON BEŞ GÜNLÜK VAZİYET 

Havas Ajansı garp cephesinde 
harbin başlamasını takip eden 
ilk onbeş günlük vaziyeti gözden 
geçirmektedir. 

'3eferiıerliğ;ni ikmal etmiş bu 
lunan Frans:z ordusu Maginot 
hattı cephesinde Meselle ile Ren 
arasındaki bütün cephede 20 
kilometre i!erliyerek her taraf
tan Alman topraklarına girmiş 
ve bu suretle Fransız toprakla
rının tamamiyetini muhafaza et 
miştir. 

Diğer cihetten düşman, Sig
frid hattı cephesirule bir takım 

mevzilere yer'.eşerek arazıyi ka
rış karış müdafaa etmektedir. 
Düşman, şark cephesindeki va 

ziyetten istifade etmejie ve bazı 
mühim cüzütaınlar ve hava kuv 
vetlerinin bir kısmı da dahiıl ol
mak üzere kıtalarını şarktan 
garbe 3evketıneğe başlamıştır. 

mü Gülsüm) dür. Gariptir ki, 
bu da, Ebıilehebın diğer oğlu 
Utibe ile izdivaç etmiş.. Sonra 
vukubulan bir talak hadi ·esi ne
ticesinde - tıpkı hemşiresi gibi -
(Osman) ın zevciyetini kabul e.v 
lem iştir. 

Hazreti Hadiçenin ve Resulü 
Ekremin son evlatları, (Hazreti 
Fatma) dır ... Fatma, risaletin ilk 
senesinde dünyaya geldi. Gerek 1 

anası ,.e gerek babası tarafından, 
hiçbir evlada nasip ve müyesser 
olmayan bir muhabbetle s vlldi. 
Şunu da ilave etmek lazımdır 

ki, harikulade bir zeka ve dira
yetle, görenleri kendisine hay
ran edecek derecede hüsün ve 
cazibeye malik olan bahtiyar 
(Fatma) yı herkes sevmiş .. Mu 
hitindekilcr ona Fatma-tiızzehriı) 
ünvanını vermışlerdi. Resulü 
Ekrem ise, bu vüksek kıymetli 
kızına <okserıva, (Seyvidetunni
siı) d!ve, hitap ederdi. 

Hazreti Fatma, daha pek kü
çükken yaradılı'1ndaki emsalsiz 
cevherı gosterdi. Vaktını boş g~ 
çirrniyerek ılim ve hıkmet ile .ug 
raştı. Parlak şiirler soylemıye 

Yazan Kemaleddin Şükrü Tefrika: 34 

Cellatlar Kanlı Gözlerini Kuteybe'ye Diıemiş' 
Kan Tutmuş Gibi Sabit Bekliyorlardı 

Vakit, ö)!leden sonra ... 
Güneş, Arabistan çölünün kız

gın kumlarını kavuruyor ... 
Kuteybe ise sarayında bıran 

evvel Vekiğ ve ona tabi olanla· 
rm kesik kellelerinin huzuru.\a 
getırilmesiııi bekliyor ... 

Tam bu sırada haber \•erdiler. 
- Cellatlar ,;;::.ldı. .. 
- Tez huzuruma getiriniz .. 
Ve Kuteybe cellatların getir -

di!h,rıne emin olduğu rakibi
nin bütün sülalesinin kesik ka
falar.nı kend, ma.yetine göster
mek için onları da divanhane ·e 
topladı. 

Ce liıtlar, kcskın ve yalın kılıç 
tarını ellerinde tutarak Divan· 
hane !<apısının eşiğinde gözük
tıilcr. 

Kuteybe, kapının om.inde ve 
eUerinde yal n kılıç hır hında 
duran ırQL!erı kanlı cellat "ra 
baktı 

Herifler hıç ses çıkarmadan 
Dh-anhanen n çifte kanatlı ka
nısı onunde dimdık duruyorlar
dı. 

Hiç!;.r şeyden şüphe ,·e endı
şc etmiven Kuteybe cellatların 
i~!er•~ı gönip geldik.erine emin 
oldui!u icin onlara karşı sert hır 
sesle; 

- Ne duruvorsunuz?.. D ye 
bağırdı. Nihayet istedığim kel -
leleri getırdınız mi? Kazık gibi 
karş mda duroca.~ın,za kopardı
ğınız başları huzuruma ne d.ye 
getlrmıvorsunuz? Yoksa kendı 
elımıe topunuıun gırtlak~arınızı 
koparmamı mı bek! yorsunuz·ı 

Ceila.lar haliı oldukları yer c 
duruvor ve kanlı gozlerini Ku -
teybeve d.knilıj er, kan tutmw,; 
gibi hem oakıt hem sabit beklı
yorlardı. 

Neyi? 
Kuteybe, oturduğu sırmalı se

dırden hışımla fırıadı. El:ni, be-
1.ndeki murassa kabzalı hançere 
gölurdu. 

Ve, dımd k bir halde, metın a· 
dım..arla cel atlarına doğru yü
rüdü. 

- Ne var?... Ne oluyor? ... 
Yoksa o mel"un, o habis herifin, 
yerime gelen ve nüfuzumu elim 
den almağa cüret eden o men -
deburun isini bitirecek cesare
tiniz kalmadı mı? Ş:mdiye ka
dar verdiğ m bütün em rlerime 
boyun eğdıniz. Bir günde her bi
rınlz beşer yüzden fazla adam 
öldürdünüz. Ko.unuz yorulmadı. 
Şimdi neden. neden beş on ki
şiyi öldürmek'en aciz kalıyor
sunuz .. Ben, bizzat kendim gid p 
o herifin g.rtlağını koparacağım 
ve sonra da onun pis kanını siz
lerin hain kanlarınızla karıştıra
cağım . 

Tam bu sırada cellıitların ar . 
kasından yükselen bir ses Di,•an 
hanenin kapı;;ını çınlattı: 

- Uzak.ara kadar gitmeğe zah 
met etme Kuteybe ... İ~le ben bu 
radayım ... 

Top gibi patlayan bu oes, Ku
teybenin yerıne Horasana vali 
tayin edilen Vekiğ bin Esved'in 
sesi id •. 

VekiJt, idamına hükmedilen bü 
tün tevabii ile beraber Di\•an • 
haneye g rdi. 

Elleri yalın kılıçlı cellatlar iki 
safa ayrıldılar ve ortalarına al
dıkları Vekiğ için adeta bir mah 
faza ~-emberi çizdiler. 

Ne o'.duğunu, neye uğradığı -
nı anlamıyan Kuteybe kapana 
kıstırılmış yaban domuzları gi
bi uludu: 

- İhanet! ... Demek bu herif
ler bana ihanet ettiler. 

Vekiğ'in sesi yine yükseldi: 

bruıladı. Ve bu şiirler, o devrın 
en namdar erkek şairlerim bile, 
derin hayretler içinde bıraklı. 

Resulü Ek.rem, çok yüksek bir 
düşünüşle, bu sevgıli kızı (Fat
ma) yı, onun kadar sevdıgi a
ziz yeğeni (Ali) ile evlendirdi. 
Hiç şüphesiz ki, bunda, çok bü
yük bir isabet mündemiçti. Çün 
kü (Fatma) yı, (Ali) den başka 
hiç kımse tatmin edemezdi. 

(Alil.,, öyle mtimtaz bir şahst
yet idi ki~ kendi varlığını anı.ı
dığı günden itibaren, harikulade 
feyz ve kemal eserleri göster· 
mi.ş .. Resulü Ekremin muhitin
de, onun rebbani cevherinden 
nür alarak, fazıletın en sotl şa
hikasına kadar yükseld ı. Onun 
içindir ki, (Ali) ye, pek haklı 
olarak (Hazreti Resulü Ekremın 
varisi) <lenıldi. 

(Ali) yi herkesten dah~ kuv 
vetle gören, bızzat Resulu Ek
remdi. Onun ilim ve kemalmden 
büyük bir takdir ıle bahseder: 

_ Eğer ben, ilmin bir beldesi 
isem, Ali de o belde-nin kapısı
dır. 

(Arkası var) 

- Harır ... İhanet değil. Sada
kat ... Fakat sana değil... hakka 
ve mazlümlara sadakat.. Şimdi
ye kadar zulüm elinde şer ale -
lı olan bu adamlar bundan son
ra adalet elinde hayır vasıtası 
olacaklardır. Ve en büyük hay
rı da şimdi burada, her tarafı 
kana bulayan bir zalmin yani 
senin \"Ücudünü ortadan kaldır· 
makla ışnyecek:erdir. Bu hare -
ket on !arın şimdiye kadar kana 
bulanan ellerinin ve boyunları
r.]" g~cn günah ha:kasının kefa
ı . oıacaktır 

Kutevbe, rakihinın hôkım va· 
ziyetı ile söylediği bu sözlerltl 
~anasını an.ayamıyor, baı;ı iis
tunde ese'l ölüm tehlikesinden 
zırnde gururunu diı0iınüyordu. 

Daha kendine .ı;ıelmeğe vakıt 
bulmadan, cellatların o ana ka
dar hareketsiz kalmış palaları 
harekete geçti 

Ve senelerce emri altında işle· 
miş olan bu keskin ve mazlüm 
kanı dökmü palalar Alahın a
daletini temsil eder g.bi hır şid 
det ve savletle hem Kuteybenln 
hem de on bır kişiye baliğ o
lan maivetinın kelleleri ıizerine 
indiler. 
Türkistanı kana bulayan bu 

zaıım herif ve maiyeti nihayet 
kendi kanları arasında boğul -
muşlardı. 
Kuteybe"nın ölümü ınazliım -

Jarı nekadar sevindirdı, mem • 
nun ettıvse Arap idarecılerint ve 
bilhassa Şam sarayını da o de
rece mütee..sıretti. Çunkti bu za 
lım herif, Tiırkıst.an fatıhi diye 
anılıyor, Ha.ife hazıneler!ni, 
Şam depolarını Türk parası, 
Turk malı ile doldu uyordu. 

Maamafih gördük kı Arap ta 
rıhi daima zalim bdmak husu
sunda müşktilat çekmemıştir. 
Nıtekim Kuteybeden sonra ısmi 
kuvve'le tarih sayfalarına ıge
çen Yezit bin Mühelleb de ta 
Ömeı· b;n Abdülaziz zamanına 
kadar nice canlar yakmakta de
vam etmiştir. 

Halıfe Sü'.eyman saltanat pos
tuna kurulduktan sonra hemen 
zı>vke ve safaya daldı. Herif, 
:zevk.ine meclup ve midesine çok 
düskündü. 

Tarih diyor ki. 
, VeLdin eyyam hükıimetı 

ebniye ve tarhı binaya mak
sur idi. Süleymanın zamanın· 
da ise halkın müsahabet ve 
mükAlemeleri taam ve ni· 
kah zikrine münhasır kaldı. 
Zira Süleymanın bu iki nes
neye tam rağbeti vardı.• 
HiJMeti zamanında pek çok 

çeşit yemekleri bizzat ıcat et· 
miştir. Bir oturuşta otuz kuzu • 
nun işkembesınl kızarttırıp ·er 
di, sonra da: (Arkan var) 

l :Dağ«?ıed 1 
Ayvaya, Nara, 
Hunnaba, Dair .. 

:'.\L Turhan, Tan, dwıku ya:ıı:,nu 

(AJ'\•a) ile tutturmuş (KOmur) le bi
tirmişti. Bari oldu olacak yazının or
ta yerinde biraz da tekerden bahcı;et
aeydi o yazı, okuyucular l<·in kom
po!lto 7erine l'eeerdl. t:~tad ayvadan 
bahsederken onun aiacını ayrı, 1ap ... 
rai•\U ayrı, çieetlnl ayrı, meyvasını 

a1n methediyor ve ayvayı bir mey
va.lar yıldızı olarak cösteriyord11. 

Halbuki ayva., bıence bu mevsimin 
mervaları iclnde rerek bicim. serek 
renk, cerek lezzet IUbarUe üçüncü 
sınıf bir me)"Vad.ır. Hele bu mübare
iln tiY çiy ve hat.ar hatır yen.mHI, 
savatlı rlyene i.deti bir 1 kencedlr. 
Hele onu yiyen blzter rlbl biraz :ra -
tıca ve dl$1t>rden. cen~en blraz 1'•7· 

ri mü.st:llih ise! Ayvanın başta ~r
beU. sonra macunu olmak ütrre ho· 
4afı, recell fena delildir. Fakat ~ekll~ 
ce de, renk('e de, ceşnlce de, hatt.i. 
dalca. budakca, yaprak('a ondan bin 
kat dilber olan htınnabın &"f'rek çiyl!lll 
ıerek rtf"tll yanında adına (A.y\·a) 
denllen bu hamhalat meTV• azmanı
nın. yahut balkabatı :ravra,unun la
fı mı olur acaba!. 

Sonra o suzelim, o eanım nar du
rarken o abullabut ayva tein de tam 
bir sütun yazı ruıhr mı yaT Bura
da tnırirden. ur.umden bahsedecek dr· 
iüinı. Onların, her cihetle ayvadan 
rok uı.ıtünhılunu Ustad biıden daha 
1,.1 bilir. •ak.at ben, bunıda Bay Tur
han Tan'ın kulatına bir minicik ,., 
yabani meyva V mt daha veret:eiim 
ki ay,·anm a..--\an1rak medenileştiril
miş ve belki de asrile,tlrilmlt "n 
makbul "inal bile o minicik ,.e yaba
ni meyvanın ,irioliii. ıcakhiı. 

-zeti ''anında . otda ıtır kalır: 

- Çitlenbik? 

ı"z-
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• 
Almanlar lngilterenin 
Bir Tayyare Gemisi

ni Batırdılar 
Londra, 18 (A.A.) - Amiral -

lik makamı •Courageous. tay -
yare gemisinin. battığını teessüf 
le bildirmektedir. Gemi, bir Al
man tahtt>lbahiri tarafından tor
pillenerek batırılmıştır. 

İstihbarat nezareti, bu gemi
nin geçen Ağustosta ihtiyat filo
ya alındığını ilave etmektedir. 
Bu sebeple mürettebatının ade
di azaltılmıştı. 

·Courageous. ün sağ kalan mü
rettebatı limana dönmekte olan 
torpido mulıpbleri ve ticaret ge
mileri tarafından kurtarılmıştır. 

1 

BİR İNGİLİZ GEMİSİ DAHA 
BATIRILDI 

Farmer adındaki Amerikan ge
misi, Atlas Okyanosunda tor
pillenme\< suretiyle \:jatırı1mış 
olan Kafiristan ismindeki İngi
liz gemisi mürettebatından kir
mi dokuz kişiy_i kurtarmıştır. 

Stokholm. 18 (A.A.) - Hasa
ra uğ'ramış olan bir Polonya tah 
telbahirı, Landsort yakininde İs
veç karasuılarına gelmi;;tir. Ge
rek Uıhtelbahire gerek mürette
batı tevkif edilmiştir. 

Amerika Kararını 
Perşembeye Veriyor 

~Baş tarafı 1 inci sayfada) ı 
temel olmadıiı ve bilhassa Sovyet 
Rusya ile Almanyanın beraberce ha
rekei etmemeleri Vt Sovyet ıtusyanm 
Polonyada müdahalede bulunmasının 
•ayesi, Alman luWtınm So-vyet Rus· 
ya hududuna varmalarına :mini ol
mak olması mümkün bulunmasına 

binaen incııtereniıı siyasetiııde bir 
değişiklik yapmasına lüzum olmadı
iı ili.ve edilmektedir. 

Rusya, Almanya.'nın Ukranyalıları 

ve Beyaz Rusları himaye etmesine 
lı:ıı.ll bulunmamaktadır. 

Siyasi melıalllde şöyle .ı .. ıımekte
dlr: 

1 - Al:man ve Sovyei .menaf'iiııin, 
doirudan dofı"uya ka~ları =• 
man, aralarında bJr müsademe vu.ku
a gelmesi ve bundan Almanya ile 
Sovyet Rusya arasındaki -müna.sebat
ta daha büyük müşküller :ı.uhur et .. 
mesi de mümkündür. 

2 - Almanya ile SoV)'el Rusyanın 
evvelden aralarında mutabık kalmış 
olmaları ve •lmdlki bidi.seleriıı, pel
rolüne Almanyanın ve Basarabyası
na llu.syarun göz dilemiş oldukları 

Jlomanyaya karşı daha vahim bir teh· 
dit teşkil etmesi de ihtimal dahiUn· 
dedir. 

Bütün :mehafUde> bu suallere veri
lecek cevabın ancak Sovyet Rusya ile 
Almanyanın Ukranyanın akibeti hak ... 
kında bir karar verdikleri ve ayni 
zamanda mü.tterek bir hududa mı 
malik oJaeaklan, yoksa Almanya ne 
Sovyet BUSJ"a'yı :rekdJierinden ayır
mak leln minyatür halinde bir Po -
lonya•yı ipka DlJ etmeleri husussla
nnı tayin etlikleri zaman verllebile· 
ceii beyan edilmektedir. 

ESTONYA VE LETONYA 
ENDİŞEDE 

Polonya radyosu, Sovyet kıtaaiının 
Polonyaya cirmesl üzerine Estonya 
ve Letonyada büyük bir endjşe Ws
sedllmeğe başlanılmış olduğunu bil • 
dlrmektedlr. Parlsten bildirildliiııe 

&öre Sovyet kıtaatı, Estonya ve Le .. 

t.onya hududlarında tahaşşüd etmek
tedir. Moskova .. Rif treni, Biga'ya 

celmemlştir. 

ÇEl\mERLAY'İN BEYANATI 
Londra 18 (Radyo) - BaşvekU 

M. Çemberlayn Çarfamba günü umu
mi vaziyet hakkında beyanatta bu .. 
lunacaldır. 

AMERİKADAKİ VAZİYET 

Rusların nazilerin yanında Polon
yaya gjrişi Amerika efkirı umun:dye .. 
sinde komünistlik aleyhindeki cere ... 
J'anı kuvvetlendirmiş ve demokrasi 
müdafilerine karşı daha büyük bir 
muhabbet cereyanı uyandırmıştır. 

Vaşington diplomatik mehali1i Sov
yeUer Birliğinin jbtilifa iştirakinin 

Balkan memleketlerini de harbe sü
rtikliyerek Avrupa.dakl harbi daha. 
ziyade g"eni"?leteceği mütaleasındadır. 

Balkan memleketlerinin İn«lltere 
ve Fransa tarafından silih ve mü .. 
himmatça besJeUtmesi diplomatik 
müşahitlerin ekserisi tarafından za
nri ve birinci derecede mühim bir 
mesele olarak telikki edilmektedir. 

Bu ayni müşahitler Avrupa buh -
r.uu:nda Amerl.kaya. mühim vazifeler 
terettüp ettiği ve sUih ambargosu -
nun llaldırdmasmın zaruri bir mahi
ye! aldıfı kanaatindedir. 

AMERİKANIN VAZİYETİ 

Panamerikan günü münasebeiile 
Hariciye Naıırı CordeU HuU, gelecek 
Perşembe rünü bir nutuk söyliyecek
tir. 

Bu nutuk Amerikanın beynelmilel 
me~e1e1er karşısında aldığı vaziyeti 
tasrih edecektir. Bu su:reUe Avrupa 
harbinde Amerikanın vaziyeti taay .. 
yün etmiş bulunacaktır. 

Po1onyanın Ruslar tarafından is
tiJ:ıisı, Amerika gazetelerinde infial 
tevlid etmiştir. 

Nev - York Her:ıld Tribune gaze .. 
tesi, bu va'l!iyet karşısında. biç bir 
Amerikalının omuz silkmekle ikUfa. 
ederniyecefi mütaleasında. bu]~ 

lnlktadır. 

HARP DEVAM EDECEK 

Londra, 18 (A.A.) - Lonclra •• • 
ı,teıerinln büyüt l..r "1smı, Kızıl • 

ordunun Polonya'ya girmesini tak • 

bih etmekle beraber bu bidisenin 
manismı derinleştirmekte ileri git -

memektedJrJer. 
Daily Teleg-raph gazetesjne g-öre 

Sovyetler Bi.rliğl harekete geçmekle 
Alm.anyaya karşı kendisini müdafaa 
etmek istemiştir. Alman kıt'alarının 

seri ileri harekeU ve Sovyetlerin garp 
hududu iciıı bu ilerlemenin teşldl et-
tiii tehlike, Sovyetler Birliğini en
dişeye düşürmüştür. 

SovyetJerte Almanlar arasında a
demi tecavüz paktı, Wtlerln A VllS .. 

tu:rya, Çekoslovakya. ve :rolonya De 
imzaladıfı pa.ktJ.ardan daha kıymetli 

obmyahlllr. Staıın, .ma.ğ'lüp :Polonya • 
nın üzerinden geçen Alman silindiri .. 
ne endişe ile bakmaktadır. Çünkü bu 
sUindlri kullanan adam, bir dal -
gmhk eseri olarak ileri de g«ebilir. 

İstikbalde vaziyet ne şekil alırsa 
alsın değişmiyecek iki nokta vardır: 

1 - Sovyetler Birliğinin garıı hu-
dodunda kuvveti! bir Kızılordunun 
mevcudiyeti, Bitlerin kuvveüerinden 
mühim bir kısmını, Slegfried cephe
sinde kuvvete üat.iyaç olduğu bir za-
manda, itU bir vaziyette bırakacak
tır. 

2 - MailUp Polonya dirilecektir. 
Times diyor ki: 
tcSovyetler Birliğine sadece sulh 

teklif etmenin büyük bir şey ifade 
etmedliini ve bir tek kurşun atma
dan Sovyetlere iki polonya eyaleti 
hediye etmenin daha cazip bir şey 

olacaiını Almanlar pek iyi biliyorlar
dı. 

Dost ile düşmanı ayırabilmek. ce
saret verici bir şeydir ve bunun için
dir ki, İngiltere ile Fransa bu har .. 
be S"irmişlerdir. Bozgunlar, bb.i dor

duramıyacaktır. AnlaşmaJarı kabu] 
etmil' eeeğiz ve harp, Bltleriz:m orta
dan ~lkıncıya kadar devam edecek
tir.» 

FRANSIZ MATBUATININ 
NEŞRİYATI 

Parls, 18 (A.A.) - Sovyet kıtaat. -
nm Polony aya g"i.rişi harbin üçüncü 
haftası başında Fransız matbuatının 

yazı mevzuunu teşkil etmektedir. 
Bizzat askeri harekit haricinde ga

zeteler yazdıkları yazılarda Stalin'in 
hareketini &en.kit ediyorlar. 

l'et.ii Parisien diyor ki: 
Şalak atmadan biraz evvel idam 

mahki"imlarınm öldürüldüğü saatte, 
Sovyet Hariciye komsier muavini Po
iemkin Polonyanın l\loskova bü-yük 
eJçjsini davet ediyor ve Rus kıtaatı
nın Polonya hududunu geçeceklerini 
bildiriyordu ve fJJhakl:ka. bu kıtaat 

Sovyet - Polonya hududunu ıeçmişa 
tir. Bitlerin cinayetine şimdi bir de 
Sialin'in cinayeti inzimam etmiştir. 

Alman - Sovyet pakhndaoberi bun
dan korkuluyor ve birkaç gündenberi 
de l'Ölgesinin yürüdüğü görülüyordu. 

Journal gazetesi de şu izahatı ve
riyor: 

Vaziyeti anlamak için Rusya ile 
Polonya arasında münakJt şu iki mu
ahedeyi hatırlamak lizundır: 1921 ta
rihli RJga muahedeslle 1924 tarUıli a
demi tecavüz pakh. 

Riga muahedesi, Kızılorduları Var
şova kapılarına. kadar götüren ve fa
kat Pllsudski'nln parlak moka.bele -
sile nihayetlenen harp netlcıesinde 
Sovyetler Birliği ile Polonya arasın
daki hududu tespit ediyordu. 

İdamı İstendi 
Çalıştıl(ı fabrikanın bekçisini 

sabun kazanına atarak kaynatıp 
öldürdüğünden dolayı ai(ır ce -
zaya verılen Mansurun dünkü 
muhakemesinde müddeiumumi 
iddianamesini okumuş ve mu -
maileyhin idaım.ını istemi;;tir. 

Ancak katilin yaşı küçük ol • 
duğundan bu cezanın 24 sene 
hapse tahvili zaruri görülmüş -
tür. 

, ..... _ ........... iiiiiililiiil.--

1 
iTiZAR Mündericatımızm 

çokluğundan AŞKIN HANÇERİ 

t~frjkamızı koyamadık, özür dile-
rız. 

Çocuklar, İhtiyarlar ve Hastalıktan Yeni Kalkanlar İçin Gıda : 

KANZUK BESLEYİCİ UNLARI 
Vitamin ve Kalöri cihetile çok zengindir KAN Z U K UN l A RI, besler ve kuvvetlendirir, çok kolay hazmolunur. Çocuklarda 
ishal gibi Barsak rahatsızlıklarım mucip olmaz, eşsizdir, mükemmeldir, sıhhi olarak hazırlanır, kat'iyen bozulmaz ve kurllanmaz 

KANZUK PİRİNÇ UNU - KANZUK PATATES UNU - KANZUK YULAF UNU -
KANZUK MERCiMEK UNU KANZUK BEZELYE UNU - KANZUK İRMİK UNU 

KANZUK NİŞASTA UNU - KANZUK ÇAVDAR UNU. 
Çe,itıeri tanınmı9 Eczane ve Ecza depolariyle büyilk bakkallyelerde vardır. 

UmlYlmô IO<ejp>©: I N G İL I Z - KAN Z U K ~e;g@llfil®®D 0 IB<®y©~DIYI g ~-~t<aıli"il~IYID 
lstanbul Perakende Satış Yeri: Bahçekapı Zaman ıtriyat 

• lzmir Acentası : Türk Ecza Deposu ~ 

Bütün. Gayemiz Bu 1 

Cılk islere Bulas
maktan Sakınmaktır 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
acele etmemelidir. Basarabya. kıt'a
sı. zaten Versay muahedesindenberi 
Romanyanın en zayıf tarafı idi ve 
Romanyanın senelerdenberi şark 

komşularlle bir türlü tamamile an -

laşıp uyuşamamasmın başhca engel
lerbtden birini teşkil ediyordu. l;latü. 

bu en«elin, son defa İngUterenin 

Moskovada aylarla yaptıiı müzake -
relerin akim kalması sebeplerinden 
birini teşkil ettiği bile söylenmişti. 

Şu halde senelerdenberl Romanyanın 
bir cenah1nda bir çıban gibi duran bu 

lnt'anın, şimdi Lehistanıo iki kısa~ 

arasında kalarak ortadan kalkması 

üzerine. derhal mevza.ubahs olması
nı tabJi g-örmek icap eder. 

Maamatt I.ehis*an har.p saJıııelerin
de birden bire hidJs olan iki cepheli 
vaziyetin, daha çok kan.şık sebepler
den ve tesirlerden ileri gelmiş olmak 
ihtimali de vardır. 

Meselii. Almanya ile vukubulan an
laşma üzerine. Almanlar vakit geçir

meksizin Lelıl~tana sa1d1rmışlardı. 

Şimdi Lehistana karşı vukubulan ye
ni hareketin de, Japonya üe aksayi 

şarkta yapılan anlaşmanın akabinde 
vukubulmuş olması çok calibi djkkat 
değil midir? 

Buna nazaran artık siyasi her anlaş
manın ve uyuşmanın üzerinden yir
mi saat geçmeden, derhal bir mem -
lekete tecavüzün &det hükmüne :-ir
mek üıere olduğu anlaşılıyor. 

Yalnız bu kadar çabuk yapılan an
laşmalara istinaden yirmi dört saat 
içinde ılrişllen hareki.tın ne derece

ye kadar akıl ve mantıkta. yeri bu
lunabileceğini ve ne kadar pa.yidar 
olacağını daima nazarı tetkik önün

de bulundurmak ta iktiza eder. 
Bazı işler vardır, ki bidayette çok 

parlak, çok mahirane ve çok muvaf

fak.iyetli görünebilir, fakat bu işler 

eğer saj'Jam esaslara istinat etmiyor
larsa bidayetteki göz kamaştırıcı par

lakhklarına raimen, az zaman içinde 
hiç te hatıra «elmlyen yeni hadiselere 
ve kötü akibeUere de müncer olabi
lirler. 

Avrupa siyaset sahnesinde (işin 

18.tifeye tahammülü olsaydı orta o
yunu sahnesinde diyecektik) heye
canh sinema şeridi süratile cereyan 
etmekte ve deflşmekte olan bu hidi
sat karşısında blze düşen vazifeye 
gelince o, yukarıda da dediğimiz gjbJ, 

memlekeUmlzln bu mülevves hatta 
murdar işlere bulaşmasına elden gel
diği kadar mini olmağa ~ahşmaktan 
ibarettir. 

Türk hükiımeti ise, Türk milletinin 
kat'i emel ve arzularuıa ittibaen, bu 
yolda mesai sarfına zaten çoktan ka
rar vermiş bulunuyol'. Bu mesainin 
başlıca şekil ve hedefi de, sulbü kat'i 
surette muhafaza etn1ek, fakat yarın 
harbe girecekmiş gibi de müteyakkız 
ve hazır bulunmakhr. Ancak bu düs
tu .. a hepimizin harfiyyen riayet sa -
yesindedir, ki anbean yaklaşıyor gibi 
görünen badirenin Türkiyeye de si
rayetinin önünü almak çaresi bulu
nabilir. 

EBUZZlY AZADE 

Velid 

(Baş tarafı 1 inci sayfada 
Çevrilmiş olan Varşova. dün radyo 

ile Alman Başkumandanhğındao bir 
delegesinin kabulünü istemiş ve Baş
kumandanlık ta bu talebi kabul et
mişti. Fakat gece yarısına kadar hiç 

bir dele.re gelmedi. 
Alman tayyarelerJ Vyszocrad'da 

çevrilmiş olan Polonya kuvetlerine 
muvaffakiyeıte ta.arruz etmiştir. Cep
hede arlık Leh tayyaresi görülme ~ 

mlştir. Alman hava ordusu bu suret
le doğ1,1daki vazifesinin esash kısmı
nı ifa etmiş, müteaddit bava birilik
leriyle hava müdafaa topları tahşid 

edUmiştir. Bunlar başka bir vazife
nin ifasına :imide bulunmaktadu. 

Batı cephesinde, ehemmlyeC.U hiç
bir faaliyet olmamıştır. 

Sarbrok yaklnJnde bir Alman av
cı tayyaresi bir Fransız tayyaresi dü
fÜUHÜŞtÜr. .&Jman arazisi iiz:erine hi~ 
bir ha.va büeu:mu va.kJ olmamışbr. 

Enternasyonal Bir Sa. 
bıkalı Tevkif Edildi 

Polis dün akşam beynelmilel 
bir •tırnakçı• yı yaka:1amağa mu 
vaffak olmuştur .. 

Bingazili Ali isminde olan bu 
azılı sabıkalı y'rmi gün evvel 
Bingaziden şehrimize gelmiş ve 
para bozdurmak bahanesile bir 
çe>k mai!azalarn girerek •tırnak
çı!ık> suretile bir haylı para çal 
mıştır. 

Dolandırıcı bugün adliyeye tes
lim olunacaktır. 

Mevliit Cemiyeti 
Geçenlerde vefat eden Süley

maniye camii başmüezzini ala
turka musiki üstatlarından Yeni
bahçeli Hafız Kemalin ruhu için 
önümüzdeki perşembe akşamı 
yatsı ezanından sonra SüJA;,yma
niye camiinde mevlüt okuna -
caktır. Bu mevliıda Istanbuldaki 
bütün okuyucular iştirak ede<:ek 
!erdir. 

Beşiktaş Birinci Sulh Hukuk Hi.
kimUğinden: 

Zoiçe, Varmaro, Eleni: Arnavut.köy 
SuC\• Bahçe sokak 4 numarada sak.in 
iken hfılen ikametg3.hları meçhul. 

Mümtaz tarafından aleyhine ika
me olunan tamire müsaade davasının 
tetkiki neticesinde: Davacının 117/480 
hissesinin sahibi bulunduğu Arna

vutköyünde Sucu Bahçe sokağında 

eski, yeni 4 kapı sayılı gayrimenku
lün esaslı tamire muhtaç bulunduğu 
mahkemenin 939/49 numaralı dos -
yasile yapılan tesbiti del3il raporu He 
anlaşılmış olmasına ve usulen tara -

f1nıza yapılan tebliğatlara rağmen 

mahkemeye gelmediğiniz gibi itiraz 
da etmediğinizden kanunu medeninin 
624 üncü maddesinin son fıkrası hük

müne tevfikan ehli vukuf raporunda 
münderiç olduğu veçhile gayrimen
kulde tamirat icrası için hissedar sı
fatile davacıya mezuniyet itasına ve 
harç ve masarifi muhakemenin tara
fınız..1. tahmiline kabili temyiz olmak 
üzere 1/9/939 tarihinde karar veril
miş olduğundan işbu hüküm hulasa
sının tarafınıza tarihi tebliğinden i
tibaren sekiz gün zarfında itlı·azla 

temyizi davn etmediğiniz takdirde 
hükmün kesbi kat'jyet edeceği on beş 
gün müddetle ilfın olunur. (20195) 

lstanbul C. MUddeiumumiliğinden: 
İstanbul Adliye hizmet otomobilile ceza evi kamyoneti için lü

zumu olan 11,00-0 on bir bin litre benzin ile 180 kutu mobilin yağı 
ve 45 kiıJo valvalin yağı ve 10 kutu hidrolik yağı açık eksiltmeye 
konulmuştur. Hepsinin muhammen bedeli 1804 lica olup muvakkat 
teminatı 135 lira 30 kuruştur. Şartnameyi görr.ıek istiyenler her 
gün mesai saatleri içinde Adliye levazım dairesinde görebilirler. 
Eksiltme 27/9/939 çarşamba günü saat 14 de yapıılacağı ilan olu-
nur. (7213) 

Ovacık Seyyar J. T.Satınalma Komisyonundan: 
Taburun senelik ihtiyacı için 140,000 kilo ekmek kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Muhammen bedeli 19600 muvakkat ti!mi
nat 1470 lira. İhale 30/9/939 Cumartesi günü saat 10 da Ovacıkta 
tabur karargahında yapılacaktır.Şartnamesi her gün TB da göıiile
bilir. Teklif mektuplarının en geç ihale saatinden 15 dakika evvel 
komisyona verilmiş olması lazımdır. İstel.<lilerin bildirilen gün ve 
saatte TB da satınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

(1100) 

vatı1ıj Şişli Terakki Lisesi I~ 
1 • ANA • iLK • ORTA ve LiSE KISIMLARINA 

kaydına başlanmıştır. Her gün saat 10 dan 17 ye kadar müdürlüğe mür.'\caat edilebilir. 
(Telefon: 42517) 

2 - Okula kayıd ve kabul şartlarını gösterir 
riJir. 

pro•epektüs, istiyenlere bedelsiz olarak gönde-

Halil Rıfatpa,a 
Başmabeyincilik 

Konalı 
Konağı Kız 

._iN_H_is_A_R_LA_R_u_M_u_M_M_u_ .. o_u_· R_L_OG_O_N_DE_N_ıl 
Cinsi Mikdan 

YangJo söndürıne levazımı 

Yangın söndürme aleti 

Hortum 

Hortum 

18 k:alen1 

86' adet. 

2.50 tmetre 

250 metre 

Muh. B. 
Lira Kr. 

926 90 
920 20 
197 50 
197 50 

%_ '1.S Teminatı 
IAra Kr. 

69 52 

69 

14 81 

14 81 

Eksiltme 
Şekli Saati 

Pazarlık 14 

> 14,30 

> 15 

> 15 

J - Şartname ve mö:fredat listesi mucibince yukarıda rnik.darı y.cwlı yangın· ..söndiirlne lev.aznm pazaı.bkla satın 

alınacaktır. 

11 - Muhammen bedelleri, nıuvakkat teminatları, eksiltme saatleri, hizalarında yazılıdır. 

111 - Pazarlık 4/X/939 Çarşamba günü Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya

pılacaktır. 

IV - Şartname ve listeler her gün ~özü geçen şubeden parasız alınabilir 

V - İsteklilerjn pazarlık ic;in tayin olunan gün ve saatlerde % 7,5 güvenme paralarile birlikte mezkô.r komis-

yona geJmeleri ilfuı olunı.ıl'. •7459> 

* 1 - 13/lX/939 tarihinde kapalı :zarf usulile eksiltmesi yapılacağı· ilfuı 

edildiği halde İzmir gazetelerindeki ililnın 31/IX/939 tarihinde yapılacağı 
şeklinde çıkması yüzünden intaç edileıniyen Çamaltı tuzlasını Çığlaya bağlı
yan şosenin tan'liri işi on gün müddetle temdit edilmiştir. 

2 - Eksiltme 25/IX/939 Pazartesi günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. c3745> 

I - Şartnamesi mucibince 250 adet 60 s/m lik zımpara taşı 

açık eksiltme usuliyle satın alinacaktır. 
II - Muhammenbe deli ·3760• lira muvakkat teminatı 282 lira

dır. 

IIİ - Eksiltme 26/İX/939 Salı günü saat 15 de Kabalaşta Leva
zım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alına 
bilir. 

V - ~steklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 
güvenme parasiyle birlikte mezkur Komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (7148) 

* 
I - Paşabahçe ve Te.kirdağına nakledilecek kömürün kapalı zarfla eksilt

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

den pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

11 - Paşabahçeye naklonulacak kömürün mikdarı (4150) ton ve Tek:irda~ 

ğına naklonu1acak kömürün mikdan (350) tondur. 

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

ve n1übayaat şubesindeki alım komisyonunda yap1lacakhr. 

iV - Şartnameler her gün sözü geçen ;şubeden parasız alınabilir. 

v - İsteklilerin pazarlık: için tayin olunan gün ve saatte % 7 ,5 güvenme 
paralar.ile birlikle mezkClr komisyona gelmeleri. (7362) 

* I - İdaremizin Paşabahçe müskirat fabrikası için muhtelif eb'atta (240) 
M 3 sandıklık tahta pazarhkla satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli 9600 lira muvakat teminatı 720 liradır. 

JlI - Pazarlık 21/IX/939 Perşembe günü saat 11 de Kabataşta levazım 

ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname ve eb'at listesi her gün sözü geçen ~ubeden parasız alına
bilir. 

V - İstekHJerjn pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birHkte mezkCır komisyona gelmelerj ilan olunur. (7359) 

Devlet Deniz yollan U. Müdürlüğünden 
Adalar Tarifesi 

Adalar - Anadolu - Yalova. hattında ZO Eylfil 939 Çarşamba. cünün
den itibaren yeni tarifenin tatbikine başlanacaktır. Bu tarihten itibaren 
ele Köprüden Haydarpaşa.ya sa.at 8.00 de kalkan posta 8.10 da. kalkacak-
tır. (7410) 

OUne,cll· 
dl y•kar 
ve kırı,ıı

rır. SoGuk 
ve rUzgAr 
deriyi eert

le•tırlr. Y Uzu. 
mUzl• temas e-
den havanın toz. 

1 • r ı mesamatını 
kapatarak lfl"'azalr· 
na mani olur. 

Clldln bUttın bu arıza 
ve kusurlarına mani 
olmak için elzd• cıtdl· 
nlzl hergUn ak,amları 

KREM PERTEV 
ile masajJayarak gıdalandırınız. 

KREM PERTEV, açık mesamalı 

kapatır. Clld adalelerini besler, 
yorgun deriyi canlandırarak taze
Uk ve gençllk bahşeder. 

Z AY 1 
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakülte

sinden alınış olduğum hüviyet cüz -
danımı zayi eyledigimden ve yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Tıp Fakültesi talebesinden 2039 

numarah Ahmet Nami Özdemir. 

Beyoğlunda B A K E R ma
ğazalarından başka hlçbir mü
essese, halihazırda kız ve er
kek mektep talebesine, genç 
bay ve bayanlara mahsus her 
boyda ve her zevke uygun 
kostümler, eınpermeabilize 
pardeııüler, paltolar ve Spor 
elbiseleri gibi zengin ve şık 
giyilecek eşya koleksiyonunu 
takdim edemez. Şartlar ve fi
atlar her yerden müsaid ve u
cuzdur. Daima B A K E R eti
ketini tercih ediniz. 

ZAYİ - 938 - 939 da 61 inci ilk 

:~~;:~n~~~~·~~::E~r~~~:~~;:~ ,1_1 _ı s_T_A N_B_U L_B E_L E_o_ı Y_E s_ı N_D E._N _.ı 
Raşit oğlu Hasan Erler. ı - · 

Za.yi - T. C. Ziraat Bankası İstan
bul Şubesine tevdi ettiğim para h~ • 
saplarında kullandıiım tatbik müh· 
rümü kaybettim. Yenisini k6"dıraca
ğımdan zayi mi.ihrün hükmü kalma • 
mııtı.P. 

Recep otlu iialijı 

Silivri<lc yaptırılmakta olan dispanser binasının ilivej in§aatı 2490 nunıa· 
ralı kanunun 46 ıncı maddesinin B fık rasına göre pazarlığa konulmuştur 

İhale 21/9/939 Pazartesi günü saat 14 de Dailni encümende yapı1acaktır .. 

Muhammen bedeli 593 lira 48 kuruı ve kat'i teminat 89 lira 3 kuruştur. 
Şartname zabıt ve muamel~t müdürlüğü kaleminde görülebilir. 

':ı'aliplilerin buna benzer en .:.-.. bt.ıi.i yüz liralık iş yaptıklarına 

müdürlüğünden alacakları vesika ve kat'i teminat makbuz veya 
ile ihale &ünü muayyen saatte Daimi Encümende bulurunalan. 

dair Nafıa 
mektupları 

(7U4) 


