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SOVVETLERiN BASARABVAVA GiRDiKLERi 
' ROMANYADA TEKZiP EDiLiVOR Havas Ajansının 

IP"-iği 1 • Haber Sovyetlerin Tuna Ve Balkanlar Yakınında 
Yerleşmeğe Başlamaları ita/yanları Endişeye Düşürdü 

... ...... .. • 

İngiliz - Rus 
Konuşmaları 

vvuıvı 

Guetelerimiz.in radyolardan alıp 

neşrettikleri haberlere inanmak ıazım 
celine Londrada İngiliz BaricJye 
Nazın M. Balilaks ile SovYei sefiri 
M. Malııkl arasında bir saat süren bir 
konuşma vukubulmuştur. Ayni gaze
teler bu konuşmaya büyük bir ebem· 
ndyel atfoiuuduğunu ve bunun yeni 
bir anlaşma.ya ilk adım teşkU edebi .. 
lecefinl ııave eyJemeJdedlr. 

Leblstanda riu geçtikçe büsbütün 
ka.rışmak&a olan vaziyeti, eter harp 
sahasında kahir bir •afer kazan -
mak surelHe dözeltmeie imkan yok
sa bu işin içinden müzakere Ue ve 
anlaşma tarlkUe çlkmaia çalışmalı: 

labli en makul -edlr. 

Yalnız Londrada Rus seflrlle baf· 
!adılı söylenen her yeni mii>.akeraUan 
oerl ve mtisbet nellee çılnnamıu bek· 
lemek doiro. olur mı. olmaz. mı, onu 
llendJ hesabmına ııoltJuk lleırtlreml-
7orus. 

Bundan evvel •örmuş aJdUtammı 
misale bakılına, yeni lı:onuşmalann 

netieesl hakkında veı1Jeeek höllüm 
tablatlle bedblnanedlr. 

Malfam oldufu üzere, Almanlar 
Lehlller üaerlne blldiğlmlz feci te· 
kilde saldırmadan evvel, inırtıızıer 
SovyeUerle aylarla müzakerelerd~ 

bulunmuşlar, bu müzakereleri hüsnü. 

idare ve in~ için bir •- Hariciye 
memurunu, slJ'asi müşavirleri, aske
ri heyetleri Moskovaya •önderlp dur· 

muşlarcb. Bütün bu gidip ceımeıerlD, 
görilfüp konuşmaların nasıl ini su
relle lfJis etllğlnl, bir sabah Rus -
Alman misakının akclJ haberi yddl • 
rım gibi ortalıia yayılınca~ Moskova .. 
dakt İngiliz ve Fransız beyeUerinln 
nasıl parmakları ağızlarmda kalarak 
ba.şlan önlerinde memleketlerine av
dete mecbur olduklarını da hep bili· 
7oruı. 

Yalnız benöz bllmedljimlz bir şey 
varsa o da Moskova müzakera.tmın 

böyle ini suretle inkıtaa uğrıyarak 

büsbütün makiis neticeler vermesin
den hali~\ tarafın mes'ul oldutudur • 

İngiliz ve Fransızlara. bakıJırsa ka
bahat Ruslardadır. Fakat Ruslan din
liyecek olursan1Z onlu da bütün 
mes'uliyett İngill.zlere yükletmekte, 
İngilizlerin bitınek, tükenmek bilmez 

pazarlıklarından ve hesaplı teklifle
rinden bıkarak nllıayet. Almanlarla 
uyuşmağa. mecbur olduklarını iddia 
eylemekC...dirler. 

İşte ortada daha. düne ait olarak 
demokratıar cephesi için !'Ok acı ge
len OOyle bir misal va.r. Difer taraf
tan İnırllb Bqy<klll Çemberlayn'ln 
de bütiın kararlarmda, müzakerele .. 
rinde ve hesaplarında ince eleyip 
sik dokumalı merakına müptela ol
ması ırlbl diğer bir haklkal le mev

cuttur. 
Londrada yenl bir müzakere baş

lamak üzere olduiu şayiası orta.ya 
çtkınca, hadisr.ttan ders atmış bulun
ması Jinm g'elenler, blr hüküm ve
rebilmek için bu iki amili tablatlle 
derpiş elmeğe mecburdurlar. Başka. 
türlü hareket edilecek, yani körükö
rüne ümide düşüp nikbla!lk etmefe 
kalkışılacak olursa, pek çabuk inki
sarı hayale uğramak tehlikesi vardır. 

A-taamafJ düne ait mlsallerin tev
lit ettiği bütün bedblnJiğe rağmen, 

gönül şu karanlık \"e karışık vaziyet
tt: .. biraz aydmhia kavuşabilmek için, 
demokrat devletıerln yeni şeraitin 

~aplarma göre herlıangi bir anlaş .. 
maya oalL'flll3ilarını da şiddetle arzu 
etmekledlr. 

Yalnız Eski Leh-Rumen 
1 

Hududu Yerine Kaiın 
Olan Hudut Kapatılacak 

~ 

Vekiller Rumenler Ruslarla 
Arasında Hudud Heyeti Dün 

H-d. . Ol Toplandı a ıse Si mamıştır· Ankara, 26 (A.A.) -Vekil-
---------------------------- ;.;: H~y-~ti, b~gün saa_t _ ış_ .i~ 

l~~ y•uw.wıı.a..w -...~ o')u\t.Yt!• - ~•.. Refik Saydamın riyasetinde ı· I DllM.[~, J.0 \~..-..J - ......., ........ .,, 

Bükreş hükfıınel mahfilleri, SovYel 
kıl'alarının Barasabya'ya ilerlemekte 
olduğu hakkında Amerikan memba
larmdan verilen haberleri kafi su -

men hududuuuo hiçbir taraftan hiç- bir toplantı yapmıştır. 
biı' Sovyel hareketi vukua g-elmedJ .. 
ğlnl sarih suretle bUclJrmektedlr. Es· 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
Parti Grupunun 
Dünkü Toplantısı 

Ankara, 26 (A.A.) - C. H. Par
tisi Büytik Millet Meclisi Grupu 
Umumi Heyeti bugün 26/9/939 sa
al 15 le Reis Vekili Hasan Salla· 
om riyasetinde topJanaı. 

B.uznamede yalnız 

Meb'usu Refik: İnce'nin Büyük 
Millet MeeUslnin eski zabıtlarının 
yeniden tab'ı ve tevzllne dair olan 

A t.. M 

••• 
Garp cepheslruJe Fransız - Alman harbinin ha.re kl1 sanası 

(Noktalı yerler Fransızlann işgal et tikleri Alman topraklarıdır.) 

GARP CEPHESiNDE VAZiYEr 
... .. . ... • . , ... .., ... •""'"'.., ,, ... .. , . .., .., .... ... . 

• 
Fransız Ve lngiliz Tayyareleri 
Almanyayı Bombardıman _ Etti 

takriri vardı. 1 

:;"".:[~~=: ıNazi ş~ı le~i Hariciye Vekilimiz 
~~~ ı Arasında lhtilôf ... Temasa Başlad 
ır~~ıı.J~IL.~R İsveç Almanyaya 

Miiılafaaya ılevaın eden Varşon caddelerinden lll'rinin hail •• 

• Fransız 

Tebliği 

Şiddetll Bir Nota Ş. Soracog" lu Dün Kremlinde 
Gönderdi 

Molotof Ve Kaleninle Görüştü 
Parls, 26 (A.A.) - 26 Eylül sabah ltalyanın Balkanlar ve 

d k M f ı 
e lebllii: 

Tuna a i en aat erı mev~:':':"do:':::::a:~:::ı~ 

.-anı, t6 (Havas) - Son üç gijn
deki harekattan, kuvveW mütreze 
baskınlarından ve topçu faaliyetin .. 
den sonra, «İki köprü• nün şarkında 
garp hududunun heyeti umumiyesln ... 
de yeniden nlsbi bir sükftn hüküm 
sürmeğe başlamıştır. Yalnız cİld 
köprÜ> de faaliyet mevcuttur. 

yeti devam etmişllr. 

T e h ı 1• k e y e G •. r mı· ş 25 Eylôl rüudüz avcı tayyareleri -
miz Alm.a.n avcı ta.yyareleriyle blrkag 
defa mubarebeye girişmiştir. 

(Arkası 3 üncü sayfada) (Arkası 3 üncü sayfada~ 

Düşman topçusa. dağlık Ha.ardt 

Musolini, Veliahdi kabul Ederek Kuman· 
dasındaki Ordu Hakkında izahat Aldı 
Roma. · ıs (A.A.) - «Havan Git· 

llkçe daha ıolyade muhakkak bir ına· 
hlyet arzeden. bir cihet v~rsa, o da 
SovYeilerin Polonya Gatlçyası ile 

1 Ukranyasını istllisının İtalyan mah-

flllerlni Jİkayd bıra-acbtıdır. Sov
yet rejiminin, bü;rük İtalyan menfa
atleri olan Tuna ve Balkanlar ya .. 
kininde 1erleşmeslnl g-örmek, Roma-

(Arkası 3 üncü oayfada) 
' 

Çemberlayn Dün 
AVAM KAMARASINDA MUHAREBE VE 
UMUMi VAZİYET HAKKINDA MUHİM 

Beyanatta Bulundu 

ı------
YUGOSLAV SEFiRi 

Moskova, 2.6 (A.A) - Türkiye Hariciye Vekili Şiıkrü 3araçoğ
lu bu sabah Kremlin sarayında Molotof ve Kalenin ile görüşmüş· 
tür. Vekil, öğle yemeğini Kremlin 'de bu zevat ile birlikte yemiştir. 

Akşam Saraçoğlu Operada cR uslan ve Ludmilla• nın temsicinde 
hazır bulunmw;tur. 

Yar;n Türkiye sefiri Sovyet hükümet erkam şerefine bir öğle 
yemeği verecektir. Saraçoğlu siyasi konuşmalarına yarın da devam 
edecektir. Moskovada üç gün kalacaktır. 

Günün Tenkitleri 
lstanbulun Göze Batan Çirkinlikleri 

yatro binasının temelini atıp o balı• 
peyi de mesbelellklen çlkardliı &'ÖD 
kendisi ioln muuu. istanbuJ tçin kut
lu bir &ün olacaktır. 

Küçük eser dedifim de, Fındıklı .. 
daki araba vapur süzergahınm tan .. 
.ım edilmiş olmasıdır. 

istanbuldakl bu ima.r hareketleri 
bakımından Belediye Reisimize te .. 
şekkür etmekten başka. söyliyecek 
sözümüz yoktur. Sayın Doktor istan
bulun göze batan çirkinliklerini her 
gün ortadan kaldırmağa. ulra..,ıyot. 

Nasıl ki, Ayasofyadaaı müzeye gider
ken cadde Güzergihtnda bulunan ba
zı barakaların da yıkılmasına karar 
vermiştir. 

, _ . ...,,,_ -·- -~"'" ... _, ;;._ -.......... (Arkası 4 üncü sayfada) 

EBUZZ1Y AZADE 

Çemberlayn : "Milletimiz Bugünkü Kadar Hiçbir 
Zaman Müttehit, Azimkar Bulunmamıştır,, Dedi 

(Y 1ızısı 3 üncü sayfada) 

istanbul Valisi ve Belediye Reisi 
Saym Doktor Lütfi Kı:rdar'm iki 
büyük ve bir küçük eserinde ·!lQTba· 
da bulunan tuz kabilinden- bizim de 
dehlimiz vardır. Taksim bahçeslnln 
bn.zimini, Tepebaşındakl salaş Gar
denbann yıkıb:nasuıt ve araba vapu
ra iskelesi karşısındaki mezarlığın 
teınizlenıneslnl kendisine ilkönce biz 
rica etmiştik. Belediye reisimiz bu 
iflerf derhal başardı. Taksim b&h('eeJ 
cidden harikulide blr sörü aldı, ya
rın mütehassıs bir elln itJeteoeil .ra
zJDo ve bar da açalınca Taksim bah
eesı istanbulun yaı; ve kış eflence 
ihttyacuu karşıhyacaktır. Sayın dok
tor bu ~el eserile blbakltm öliine· 
bilir; istanbul halkı da Taksinı bah
ç08l önllnden ıewerkea kendisini ba
yır De yadedecektlr. 

İkinci büyük eseri, Tepeb~ı balı • 
çeslnin salattan kartanlmasıtır. Ti· 

Bu iş yapılırken Aya.sofy& camUnin 
lı:artısına, parlı:ın etrafına. sıralanan 
ıunnızımlırak abşap ışık direklerini 

(Arkası 4 üncü sayfada) 
SELAMİ İZZET SEDES 

. . - ·. 

. . -' Velid ,. 



Taksimde ki Hatıratı Yazan : M. M. Grupu Reisi Eski Topçu 

Müfettışi Emekli General Kemal Koçer Garajlar 
Bandırmada Hazırlıklar Yapmak Üzere Yü::- Kaldırılıyor 
başı Hakkı Ve Arkadaşları Memur Edilmiştı 

BOY CILIKTA Alınan emre cevaben İzmirde Belediye Burada Modern 
MUVAFFAKIYET alalrniı yüksek m~k3.'."a. bu v~i- Bir Gara. Yapacak 

Bır motörumüzün haber alın- fenin de Hakkın lutfile ıfa edıle- J 
d.ığmı cğrrnrnıştık Kaptan çok ceği arzedildi. • Beledıye reıs muavini Rifat 
gWıe1 bu: .ertip di4ümnüş'tü: Te'.grıü başında emir almak yene! ~hrin ımarı rnürrasebeti-
)4o:iirün 'I"engmı ve aciım değiş- üzere ~a(!rıldım ve -derhal gizli dün Taksim ve civarını göz-
tirmek. E;r.J.kapı tc lit.tının yar- mu1:ıabe.re :yerine giUim. Sevki- den g~çinniştir. 
dımile mo.ör geceleyın boyandı, yat. bizzat ve yakından idare et- Taksimle Ayazpaşa arasında-
yoila çıktı, -arkadaş! ·, kamuflaj- mem, İs anbıL-.taki vazifeme bir ki caddenin genişliği seksen met-
dl! mııvııfink olmuŞlıırdı. Deniz- miınasibitıi tevkil etmem irade re -0iacağmdan her iki taraftaki 
ciler, ok müteşebbis insaıw.r - buyruldu. binaların yık!ıması lizımgele -
dn:. ı::ı iiruı:hır, abia~. döver ve Tahmil, Bandırm:ıda yapıla - cektir. Yolun Taksim cihetin -
yetiştirir. Bu cessur adamlara cak ve Rume.i iskeleıerinden Te- deki sıras ııda müteaddit otomo-
hayran olmamak iı:~bi: değildır. kirdagına (tercihan) bütün ha- bil garaiları m 0 vcuttur. Beledi-
Lırnanla munasobetı olmayan u- muıel~r ~ıkarı.ucaktı. ye, bu civarda garaja lüzum ha-
zak i..kele.erdrn k~çırı'.3-c':t m~- Lw1i ıntihap etmek muva _ sıl olduğunu nazarı dikkate ala-
:le~ b . !ara verı.irdi, . . fıktı. Bandırmanın o zamanki is- rak Taksimde modern bir kira 
denizlerı ar..r, bu suretle :ıstıra '--! · · b.l. dim. v · ... le- garaı·ı yaptınıo«a karar vermiş -h t1 · . ·· . 1 _, esu:u ı ır apur ıs .. e ...,, 

a . erıru a_rayan gozcu va~ur a- ye yanaşmalı. yükünü az zaman- tir. Modern ttaraj ikmal edilin-
rın.n takıoındcn kurtulurıard.ı. d · 1 ·d· ceye kadar Taksim"e Ayazpaşa 
Denizyo uy la kaçırmaı.- imkanla- a a.ma 1 ı L 
rını ~- omardan bidavetler e Ban_d_ .rrr.ada .. hazırlıklar yap_ - arasındaki )?arajlarda bulunan 

... ' k b H-ı..ı... tn1' otomobfficr Taksim kışlaları da-
öğrendiğımızi söylersem hata ol- ma uzere uz aşı - ...._ ....,.- hiline alınacaktır. Yalcnda cad-
maz. 

Bu cür'etli arkadaşları sevgi 
ile anar ..rn. 

'ft&KYAYA SEVKİYAT 
Mudanya mukavde.si.e Trak

yaya 8000 tüfekli kuvvet geçire
bilmiştik. Bu kuvvetın topçu ile, 
silah ve cephane ile takviyes~ 
zaruri olmakla beraber, muka
ve'.eye uygun düşemezdi 

Gelen bır şı...redc bu mühim i
şin başarıımaı;ı grupça mümkün 
olup olmad.f:ı sorulmuştu. 

Mü~kül.:it şuradadır: Fransız 
bandıralı vapur.ar ..a sevklyat ta 
i..mkinsızdır. 

0

Türk vapurları ile 
"*'vklyata, ancaı< müs.esna za
manlarda muvaffak olwıabil -
miştir. Yolcu vapurunun bazı 
yer :erinde ı.aklanan bir iki ton
luk bir ma denin haddizatında 
l:ı.ıç te bir kıymeti yoktu. Vıqıur
lanmız şiddetli kontrole ve dai
mi takibe de maruzdu. 

İhtar, tekrarlandı. İstical de 
emrediliyordu. 

SiYASETİN ROLÜ 
Fransız bandırasını t~yan 

La Fransez vapur şirketin.in 
Fransız muhadenetindcn kuvvet 
~~->-, ..;.;.., ··---.:'-••"'""il, Un t~ 
dığını isba'a kafi geı_biilrdi 

men merhum Abdülvahap ve 
kayyum Ahmet memur edildi _ denin 11ç . ması ıçin faaliyete gc-
ler ve motörle çok fena bir ha- çilecektir. 
varla yola çıktılar. ----<:ıo--~-

Ben de vapur:a Jıareket ettim. 
Vapurda hüviyeti.mi gizlenıem i
cap ediyordu. 

Vapur, ÇanaJck.alede bermu -
tat yoklamaya tabi tutuluyordu. 
İzmirde dışarı çıkmamak ca za
ruri idi. Hayatta nadiren gör -
düğüm bir fırtına, ufak vapuru 
dövuyir. sürıiklüyordu. Merhum 
koJllİSer .nf, hayatın bu cilve
lerine d"ur.a güler, daima limit 
ve t se:ıı verirdi. Onunla arka
daşlık. tatlı bir zevk.ti. 

Marmaran·n bu haşin daiııa -
ları bile, o günlerde hakikaten 
ruhları okşuyordu. O kıyılar, ki 
yı.lardanberi yabancılara ceve
liingfilıtı, artık gülüyordu. Artık 
o karanlık sayfalar kapanmıştı. 
Fakat deniz hili yiid ellerde, bel
ki şu da.galar o yüzden isyan et
mışti. 

Arille başbaşa geçen yılların 
tatlı h.ikiiyelerıni aı;mıştrk, o he
yecan er şeyi unutturuycrdu. 
Esasen Arif, başlı başına bir te
selli medarı idi, bu yo da da mu= .tru vvetti ıct.ı. 

BE'LEDI YE 

Yeni Tayinler 
İs'anbul belediyesi tahakkuk 

müdürü Abidin Trakya umumi 
müfettişliği baş müşavirliğine, 
muhasebe müdürnıuadni Or.htın 
tahakkuk müdürlüğiine, müiet
tiş Osman belediye muhasebe 
müdür muavin!iğine tayin edil -
miştir. 

Atatürk Köprü~ü 
Atatürk köprüsünün meyli yüz 

de beş, Karaköy k~rüsünün 
meyli vüzde dörttür. Bunun icin 
iki taraflardaki meydanlar köp
rülerin mevline uydurulmak üze
re yükseltilecektir. 

Eğlence Yerleri 
Eğlence yerlerinin farife'.erin

de bundan sonra yapılacak kon
trollere esas olmak üzere muh -
te:if memleketlerden eetirilen 
tarife.er tetkik edilmektedir. -

Tahmil ve Tahliye Amelesi 
Limanlar Umum Müdürlüğü 

limandaki kömür tahmil ve tah
liye anre: esi buhranının önüne 
geçmiş ve işlerinden çıkan ame
leler.in yerine hari(;ten 150 ame-

İhtikar la 
Mücadele 
Hazırlıkları 

Başvekalete Bağlı Bir 

Teşkilat Kurulacak 
Dün Tıcareı müdür:üğü salo -

nunda Ticaret Vekaleti müşavi
ri Feridin riyase'inde bir top
lantı olmuştur. Bu toplantıya ti
caret müdürü Mehmet Ali, Tica
ret odası umumi katibi Cevat Ni
zami, bc'ediye ikt.sat müdürü 
Saffet, maliye müfettiş 1erinden 
Abdülkadir ışt.rak etmişlerdir. 

Bu toplantıda, yeni çıkacak o
lan ihtikar kanunu hakkında ha
zırlıklar yapı' ır .ı.-jtır. Yeni ihti
kar işlerile uğraşmak için Baş
vekalr.te bağlı bir teşkilat kuru
lacaktır. Bu teşkilat ihtikiir ya
pılan ticaret şubelerine filen 
müdahale edecek icabında piya
saya mal satacaktır. 

Dünkü topl~ntıda ihtikiir ka
nununun bu gibi hiikümlerini 
tatbik etmek için ne eibi hazır
lıklara ihtiyaç .olduğu görüşü! -
müştür. 

MAARiF 

Unhanllere Tayinler 
Yapıldı 

İstanbul ortamekt-eplernideki 
muallim münhalerine tayinler 
yapıldığı Vekale'ten Maarif Mü
düılüğüne bildirilmiştir. 

--o()o.-

Mü TEFE R R l K 

Dün Gelen Talebeler 
Dünkü tren:e Pariste tahsilde 

bulunan talebelerimizden dört 
kişi daha gelmiştir. 

Türk Tabası ahudiler 
İtalya hiikiımeti Türk tabii

yetinde olan Yahudilerin seya
hatine müsaade etmiştir. Bu su
retle AvrUJ)ada bU:UOan Türk 
tebaası IYaluıdiler buraya dönebi
'lecek.lerdlr. 

T~prak Ofisteki Toplantı 
ae'1İiiiu!f!'füliu~$, P}!Eti
tinde bir top"antı olmu~tur. Bu 
toplantıda beynelmilel vaziyet 
dolayısile buğday ve diöer hu -
bubat maddeleri hakkında ne gi
bi tedbirler ittihaz edi'eceği gö
rü~ü 1ınüstür. 

Dostlarına müracaatla vazi -
yetin D€zake4m, ve. neye mal 
olursa o swı, sonuna kadar ça
lışmak hakkında1<i viiclim..i ve ka
rarlar ızı iıatırlatt:m. Ordunun 
muvaffa~ oluşundan ve vaziyetin 
lehimize ,ipk1şe' etmmnden son
ra muva~akıvet.izLğe uğramak 
rı>k acı olacağını da uzun uzadı
ya miiııakaşa e"ttk. Ka:t'i bir em
niyete işe baş.am:ık. y ut bu 
i~in muhal olduğunu cevaben 
arzetme.k .az_ . , g 1 ~~di. Böv 1c bir 
ceovapla mıı'kıımı k anı.ak gru
pun prens.b.ne ve şerefine uy -
gun düşır.ezdı. 

Yola ç.ı.lunazc!an önce Pıuıdilr.
yanla da ,görüşmüş, ona arzı ve
da etmiştim. Zon)?uldak.la 'İğne
ada arııs.nda sevkiyat yapacağı
mıza dair bir .şayia llflaya atıl -
ması, tak~ tdeceğimiz yolun ern
nıyet.i nokt••ından uygun görül
düğünü anla'tılar ve seliimet di
ledill?r. 

le bulm~ştur. . ..... ~ .................. .. 
Ecmebı Vapurlar Gelıyor !: ı---.... ~ ı 

Dostuır. dcdikr ki: 
- Bcve!endi, bu güze, ıbir f.r-

sa.t olmıız mı! Vakit akit ban-
dırıı.dıı:n. o. en uvvet a
lındıj\ını söyledi, durdular. Bu 
güç 'U' lan i görmekle .isba:t 
etmel -ız. ki. bır !kuvveti yalnız 
kendi kanaatintizden a·.ınz! 
Programır-ız: ter ibe basladık: 

Bir vapu.r, ls'anbuldan yolcu a
lııra:k, 'İzmirc giilecci:, aradan en 
az 100 ton zı.hire yükleyecek, dö
nece.k. Nla.rnuırada eiaS va.zif.e -
sıni başarac:a:k. 

Hayvan ve top ta yükliyecek 
olan vırpurım müvazene temin e
debThnesi ve sevkiyııtmın mahi
yetini ıtız ·emesi ıçin bu rel!birin 
Jttibıızrn11 lö:zımı vardı. 

EDE BI 

Vapur kaplanı, uzun müddet 
Kalci ı:e birli le hapis hay3 ı, 
yaşadıktan sonra Rusyadan fi
rar eden bırısidir. Tayfa; Türk 
ve RusturJar. Vapura memur e
dilenler ısim ve resimlerde va
pur müstahdemleri ara,;ın8 gi
rerler. 

İzmirde vaı.;m-a 100 ton -zahire 
veri di. Büyük Bigaya, miimkün 
olmadığı .halde, İzmite çıkan _ 
lacaktı. 

Çana'kkaleden geçl§te ı·ine bir 
muayene v apıld.ı. Vapur Marrn3-
raya ııilnciüzün girmişti. Fakat 
Band•rmava akşam karanlığile 
yana ıl1iülı zarw-i idi. 
. Bandır'"I!adaki kumandanlık key 

fıyett!!n haberdar edLmi$ti. Sev
kivırt işinde o da yardmıla :ncE
kellefti. Grup arkadaşları işlı; _ 
tinde serbestiyi haizduer, Ku -
mımrbrnhğa a = talimat veriL 
DJ41i. 

(~ur) 
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Karlı Bir Kış 
-=====I Selami izzet - Mefharet Ersin 

Bir ııralı.k Pakize koruluğun j 
tfı nihayetindeki tek :katlı küçiik., 
beyaz bir binayı · arct etti: 

- Ne güzd, güvercin ·uvası 
gıbı! ... 

Galiıı: 
- 3ultanJ<ö~kü dedi, Ikdemin 

dedesı sultanlardan birinin göz
d cs.. - . Sullan arada sırada 
dedeme misafır gelirmış; ge.di
lii zamanlarda da muhakkak bu 
köşkün önündeki mermer havu
zun ı\ıaşında otururlar, yemek 
yerlerınış. Kö kun emektarları, 
gecelen hav.ızurı başında bu iki 
se\·gilinin beyaz hayalıni gördük
lerini söyler er ... Haydi size köş
kü gezdtreyım. 

l\liınffırlrrin çogu: 
- Oran kadar gidemeyiz, u-

zak. dediler. 
Galip Pakizeye döndü: 
- Öv leyse beraber ,gidelim. 
Kolkola girdiler, yürüdü'.er. 

Binan:n etrafında dolaşıp içeri 
gmfüer. Ay l,';ığından başka ay
dınlık voktu. Galip arada sırada 
kibrit çakıp köşkün karton pi
yerleriaı, du,·arların usta rıak -
kaş ~lınden çıkma tezyinatını 
aydın:a~ıyordu. 

Sonra güller, yaseminlerle ya
rı yarıya örtü.lü balkona çıkıp a
yın ~açlar arasından süzülerek 
geniş mermer havuzda titreşen 
ışrıımı s€yre daldılar. Bir ara:ık 
Pakize Galibin gözlerini bütün 
kudret ve dikkatile yüzüne çe
virmiş oldugunu hissetti; bu lrud
retlı 'iıa ın cazibesinden kurtul-

. Y.aradenı~d.e bulunan birçok :: ı SORUYORUZ! ı :: 
ınailiz ve Iıa'yan vapurları li- ı :; 
man mıza dönmege ve bir çokla- ı .. ..,., .. -......... ı 
n da Akdenize gitme~e başlamış- : Bir ektepten ı 
lardır. ı ı 

Fazla Para Alan ı Şikayet : 
Ha allar : İstanbul Caialoğlunda bir ııocuk : 

., m : velısl yaxıyor: : 
yolculardan bahşiş istedikleri gö- ı •- Bıından blrkac ırmı eYVel, • 
rülmü.<tür. A akadar daireler bu ı İnırtlh ıo. orta mektebine kızımı •: 
gihi hamalları işinıkn çıkarmış- yazcıum,.tuıı. Mektebin t&lima~ 
tir. ı na.mesfne l'ire elbise yaptırdık, ı 

Ga'ata yolcu salonundaki ha - ı bir takını masraflıı.ra ırlrdlk. Dün; 
malların tarife haricinde para al- ı mektep idaresi, birinci sınıfın a- ı 
dıkalrı, hatta baz;larının ecnebi ı cılamıyacatmı ııijylemllf. MadelU.t ı 

---oOo-- ı birinci sınıf açılamıyaeakh, neden ı 

E K O N OM 1 ı: daha evvel bl .. haber ver.ınedi.ler. ı 

ı Yaptığımız masrafları kimden a- ~ • 

Viyola Yağı ' ıaeatız?o i 
Bazı maddelerin ihracını me- ı -df Ma....ı in• ...ı pJed 

neden kararnameye dahil bulu _ ı mürakabe etmiyor mn! J 
ı : nan vi)?ola yağının ıhracı serbest ı Soruyoruz ! • 

bırakı'.mış ve dün bu husustaki • 
karar gümrüklere bildirilmiştir. : ........... •• ı ı 1 ı ı ı ı ı ı ı 1% 

mak imkiinmı bulamıyarak. o da 
başcııı çevirdi, bir saniye gözgö
ze geldfer. O anda her ikisi de 
damarlarında bir elektrik seyale
si dolaşır gibi örperdiler. Pakize 
Galibin kendisini tıemen oracık
ta kolları arasına alacağını an
ladı. umrukrarmı sıkıp tınıak
lar.nı avuçfarına geçirerek par
mak.lığc davandı. Fakat .arzudan, 
ih1irastan vüzü bembeyaz kesıl
miş. gözleri vah i bir -panltı ile 
yanmağa başlnmı!LJ>lmasına rağ
men ;genç adam iradesine lıiikim 
oldu, umuinıyacak kadar sakin 
bir sesle: 

- Ne dersinız, artık gide:mı 
mi? Dıyerek genç kadını elincien 
tutup köşkten çıkardı. 

Şiınrl i dü ünüyordu da bu lıa
disenın o şekilde ııl.b:ayetlenn.e
sini her ikisi için de hayırlı gö
rüyordu. Eğer Galip onu kolları 
arasına alsaydı ne olacaktı? Ona 
mukavemet edebilecek, onun kol
ları arasından dudakları dudak
larına dokunmadan sıyrılıp çı-

bilecek miydi? Hırvu·, buna 
imkiinı yok muvaffak olamıya -
caktı. Lakin o 'Zaman araların
da her şey değişmiş olacak, bir-

birlerine kar:;ı duyduk'.arı arzu 
ve incizap derhal aleliide, basit 
ve iıdi bir ıhtiras sekline dökü
lüverecekti. İşte bunun için Ga
lip fevkalade bir gayret sarfile 
nefsine söz eçirmiş i. Genç ada
mın bu hareketi Pakizenin kal-

inde arzudan da, ihtirastan da 
çok C:ahıı uvvetJ yepyeni bir 
tahassüsiın .lı.ii.ün \0arlığına hük
meden derin .bır aşkın ı:ıyanması
na •ebeo olm ştu. G nç kadm 
simdi ne va:ıacak.tı? Bu civarda 
köşk almaktan, Galibe yalcn bu- J 

lunınak an vazgeçecek, veni el
de ettiği bu saadete arkasını çe
virip eski havatına nıı dönecek
ti? Buna inıkrın voktu. O şimdi
ye kadar her zaman her istediği
ni yapll)1ş, her arzu ettığini elde 
etmiye alışmıştı. Şimd hayatının 
bu dönüm noktasında ne yapacak, 
nasıl d.ıt;>ru bir karar verecekti? 
Maanıafih vaziyeti izam etmek
te -de mana yoktu. Galibin ken
disine karşı zafı o'duğu muhak
kak olmakla beraber bu ziifm 
derin ve hudutsuz bir ask oldu
ğuna veva olacağına inanmak bu
dalalık olurdu. Genç adamın ka
nsını cidden sevdiği su götür -

nı l\'-'«CTI""""'"""-~~---ı sun uz! '-lım? l laı. Pek taoıı o1d10.a .. u ......... -

IMek plerin 

ATATÜRK'Ü 
SONGÜ L 

Kitap İ/ıligacı '-1 Yazan: Rahmi Yağız Tefrika: 41 

Ne Olacak? Hekimlerin Raporları, Sakin Duran Efkarı 
Unıumiyede Büyük Bir Yeis Uyandırdı 

D ev 1 et Matbaasının 

Faaliyetine Hizverildi 
Mekteplere vaktinde kitap ye

ti•tirmek için devlet matbaasının 
faaliyetine hız verilmi•tir. Bu -
nunla beraber kitap;arın vaktin
de mekteplerde bu.unabileceği -
ne ihtimal verilmemektedir. Mek 
tenler açılmış olduğu halde mem
leketin uzak kıs.m 'arına henüz 
kil•- sevkiya~ı bruşlamaıruı;tır. 

Orta mekteplerle ilk mektep
ler bu sene her senekinden erken 1 

açılmıştır. Şehrimız bir sayfiye 1 
şehri olduğu için ha"k henüz 
sayfiyelerde bulunmakta, ço -
cuklar sayfiyelerden mekt.eple -
rine gelip gitmektedir. Sayfiye
de bu.unanlar ayın sonundan iti
baren şrlıre döneceğinden ancak 
sınıflarm hak.iki kadroları o za
man belli 11lacaktır. 

IMüNAKAlE 

Ekspres Geç Geldi 
AvruPa vaziyetinin kar:ştığın

danberi dün sabah ilk defa oıa
rak konvansiyonel treni zama -
nında ı:elmiştir. Buna mukabil 
Fransa dahrinde asker nakliya
tı fazla olduğundan eks;:res tre
ni yine · · saat geç gelmiştir. 

--o()o.-

Oün Gelenler 
Varsovadaki İngiliz sefereti 

başkiitibi, aile.s~ 6 Fransız ka
dını dün şehrimize gelmiş!erdir. 

---0()o.-

B 11& da y Fiatleri 
Buğday f.tatlarında hafif bir 

sure'te düşkünlük ba~ııöstermiş
tir. Dün de yumuşa;• buğdaylar.n 
fiatı bes para daha d~müştür. 

----O<>----

ADLI VE 

ahkılm Olrlu 
Genç karısın: sarhoşlukla dö

ven kolunun sakatlanmasına se-
• -•-- A .. ;f : ........ ;.,.A,., h; .. o--o.~• .... 
satıcı dün asliye birinci cezada 
muhakeme olunmuştur. Neticede 
hiık.im ı;uçu sabit görmüş ve suç
luvu 3 "'Y hapse mahkum etmiş
tir. 

Yeni Tevkifh:m9 
İstan!:ıul tevk.ıfhanesinin gayri 

sıhhi ve dar bir vaziyette bulun
duğunu gören Adliye Vekiıle'i 
şehrimizde yeni bir tevkifhane 
binası insa etmeyi kararlaştırmış
tır. 

Yeni Ad,i iTeskilat 
' 

Ayın 7 sinden itibaren -şehri -
mızde f atbik.in• bıı:;lanan yeni 
adli teşki alın çok faydalı oldu
W:u 15 günlük tecrübeden anla J
mı_ştır. 

Öğrendiğimize göre bunun ü
zerine vekiilet diğer davası kala
balık bazı şehirlerde de •mün
ferit hakim:ik.ler• teşkil etmeyi 
kararlaştırmıştır. 

Tevkif Edild:lar 
Evvelki .i(Ün Taksimde yakala

nan eroin imaliitbancsi sahiple
rinden :V asil Dimi triyef ile Kas
tan tin ve Yani dün asliye 5 inci 
ceza mahkemesine tes:.im olun-
nuışlardır. 

Mahkeme suçlular hak.kında 
evk.if kararı vermiştir. 

mez bir hakikatti. Böyle olduk
tan sonra biribirini seven bu ka
rı kocanın arasına girmek, genç 
adamın kendisine olan zfıfından 
istifade ederek on:ar.n saadetini 
yıkmak büyük bir ı:ünah olacak
tı. Ancak onlara yakın bir köşk 
a.mak. an vaz geçmiyc de lüzum 
yoktu. Esk, v .; ük bir köşk ile 
uğraşmak, on.ı imar edip güzel
leştirmek kendisi çin iyi bir 
meşgale teşkil edecekti. Hem 
böyle:ikle Galibin yak.ininde bu
lunmak, onu her zaman, her fır
satta korkusuzca görebilmek im
kanmı eWe etmiş olacaktı. Hadi
satın ne şekil alacağı, zamanın 
ne "östereceği şimdiden görüle
mezdi. 

Kimbilir. zamanla be'ki genç 
adamın hissiyatı da değişecek, 
onun sevgisınc tam -rrJınasile mu
kabele edecekti. Bütün bunlar 
mukadderata kalmış şe_ylerdi. 0-

. niın için şimdiden boşu boşuna 
üzülmekte, ıbüyük büyUk feda
karLklara ka'.kışmakta ınftna yok
tu. 

Genç kadın bu kararı verdik -
ten soııra yerinden kalktı. So -
yunmağa bruşladi. Tam yatağa 

İstik'.fıl savaşı ve Türk in
kılabı her hamlesinde ve her 
safhasmda milletimizin yük
sek siyasi ve medeni karak. -
terile memleket işlerınde şu
urlu biriigıne dayanarak mu
vaffak olmuştur.• 

fC. H. Par isinin ideo.. ı ve 
programı Cümhuriyet hük~
metıııin icraatı da ancak mıl
letimizin bu yüksek alaka ve 
hasletinde mcsned bularak 
her gün iey izli bir eı;erıni 
gösterebilmektedir. Dün ve 
bugün oıduğu gibi yarın da
hi memleket ve mil.et ır;ın ye
gane kucirı!l., .ikbal ve refah 
kaynağı olan ınkı.lıp pren -
siplerinin ve Cümhuriyet re
Jİmin:n tatbikatı üzerinde 
fikir ve el birıiğının bu yeni 
tezahüründen dolayı az.z va
tanda;,;larımıza ve b _ta sız 
o.duğunuz hal<ie Par:tı ve hü
kfımet teşkılatına tebrut ve 
teşekkür ve muhabbetleri -
mi11 ibliığını r:ca ederim_..-

K- ATATURK 
Gazetelerin bırınci sayfala -

rında ı;ım;eve içınae ınıişar et: 
miş, bütün bu hiıu.sele; Ebedı 
Şefın rahals zlığını efkarı umu
ıniyeden gizli ,utarken, Panst~ 
çıkan (Par G Sair) adıı Fransız
ca bir ;;zetenin ilk sa:Yfasında 
Atatürkün resmi i e rahatsızlı
gının had derecede oldui:ıuna .da
ir bir havacıis ın,ışar euruııtı. 

Bu, d.erha. ağızdan ağıza y..
yılcL. Artık efıwrı umumıye ten· 
vire muhtaç ve çok '.&CV'1l~i Ön
derın.·n sıhhatı hakkuı.:l:ı malü· 
mat aımak mevk~ ve vaziyettn
de bu.unuyordu. 
He:Umlerın verdiği rapor, 18 

Birinhec-ı:in 938 sau günü Bu -
gün - ;..ı.bah gaze~cl~rınde ir.t.i· 
şar eden Anaaolu Aıansı!lt.'l bır 
teb.:.ği ile efkarı uınun·.ıyey~ ve
riiiyordu. 

uı B.rınciteşr.n salı ~;inil neş
redilen ve bir gece ?vvelki sın
hat vaziyeti bi.diren rapor mü
davi ve müşavır h,;ldı:Jer tar& -
fından imzalanm!:J ve .qJ. mea1-
de b r ~bhğd.: 

ts.t.anbul 17 CA.A.l - Ri -
yası;.;-.ı L.u.mnur , .uıui ka-
t;p iginatn: 
1 - Reisicumhur Atatür -
kün sıhm vazıye.ıeri hak -
kında miıdavi ve müşavir 
bi"1leri tarafından bugün ve
rilen rapor ikınci madde -
dedir. 

2 - Reisicümhur Atatür
kün düç;ır oldukları karaci
ğer has .alığı normal seyrini 
takip ederken 16 Birinciteş
rın 1938 tarihıne müsadif Pa
zar gunü birdenbırc ağıda
kl iır.ızı göstermiştir. 

A - S· at 14,30 dan 22 ye 
kadar gittikçe artarak devam 
eder. umumi zaaf ile birlikte 
hazmi ve asabi ı raz bu sa:ıte 
kadar nabız dakikada 116, 
teneffüs 22 ve hararet dere
cesı 36,5 idi. 

B - aaat 22 den bu sabah 
saat (10) a kadar yukarıda 
ismi geçen araz kısmen ha
fiflemiş ve nabız dakikada 
104 tene.ilüs 20, hararet 37 ol
muştur. 

C - Yapılan muayene ve 
'IlliisaveDe neticesinde tesbit 
ve tatbik edilen mililavattan 
sonra .umumi ahva'de hafif 
bir salfıh görülmekle beraber 
vaziyet ciddiye.tini muhafaza 
etmektedir. 

gireceği sırada bir mendil ahnak 
için çantasını açtı. Açar açmaz 
çantanın içinde bir gayri! abiilik 
hissederek şaşal~d.ı- Mendili her 
zamankl yerine~ değildi, aynası 
hafifçe çarpı'm:ştı, banknot des
tesini yerleştirdiği arka göz ise 
eski şişkinliğini kaybetmiş gibi 
duruyorciu. Pakizenin evvela bir 
kere yüreği ağzına geldi. Genç 
kadın daima parasını iyi muha
fazaya j(ayret eder, gittiği hiç
bir yerde hoşa gitmiyecek bir 
vak'a ile karşılaşmağa meydan 
verme-,di. Halbuki çiftliğe gelir
ken yolda geçirdiği tehlike ve 
sonradan kapıldığı garip )lir be-

ecan ona ihtiyatı unutturmuş, 
parasını kilitsiz bir el çantası 
içinde bırakıp a,ağıya inmişti. 
Para da az para değildi. Alacağı 
köşke pey vermek için birkaç ııün 
evvel bankadan çektigi beş bin 
liranın hepsi çantanın gözünde 
idi. Genç kadm tuhaf bir çekin
genlikle e:ini çantanın para du
ran gözüne götüremiyordu. Ni
hayet bir gayretle gözü araladı. 
Hayret! Banknot desteı' yerinde 
duruyordu, 

(Adıuz .... , 

3 - Müt.,.okip sıhhi vaZ!yet 
raporları neşr dilecektır. 
Bu raporla b:r ik e ıeb,ıfı<le 

bir gece evvelııı. n.. 17 Tcı;rı
nıevvııI sa ı ak>~ır. saat 10 da 
verılen ikinci ve en yakın rapor 
da bu,unuyordu. O da.s~ııen şoy
le y~zılmı~t!. 

Istanbul, 17 (A.A) füyase
tıcü.mhur Urnunıl K5! .p.ıg.n
den: 

1 - Rmsicıımhur !a ür
kün sihhi ı·azıy leri bakkı:ı
da müdavı ve müşavir tao.p
leri tarafından bu akşam saat 
20 de v~rilen rapor ikıı•ci 
mn<iciededir. 

2 - Ilugün, (Sa ı günu) 
dün akşamkı.nc nisbet!e da
ha iyi geçmış r. Asabi araz
larda bir değ.ışik.ik yoktur. 
Nabız mun azam 116, tenef
füs 20, haı-aret &7 cU.r. 

Müdavi hck.mler: 
Profesör Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Profesör Dr. M. Krmal Öke 
Profesör Dr. Nlhat Reşat Belger 
Müşavir hekimler: 
Dr. Profes.r Akıl Muh ar Öwen 
Dr. Profesör Hayru !ah Diker 
Dr. Profesör S. Hidayet Serter 
Dr. Mehmet KıimL Berk 
Dr. Abravaya Marmara!. 

Bu raporlar o zamana kadar 
sak.in duran efkarı umumıyede 
büyük bir ye:s ve t~z:iliür gös -
terdi .. Bilhassa rapor !ardaki .ıfa
denın mahiye.inı tf: • .;ır eden haik 
Atatürkle ebediye' a:asmdaki yo 
!un birıbirıerine çok yak ştığı
ını kestiriyor, gönu.ocn kopan 
bir yeis ve hüziın her dudakta 
ve her yüzde bır keder izi mey -
nana getiriyordu. 

Paris-Soir gaze Es.nin bu mev
simsiz neşriyatı yüzünden mem
lekete ı?irmesi muvakkaten ta
til edildi. Cümhurreısinın sıhhi 
vaziye,indak.i bu vahamet yüzün
den vekiller İsranbula ge meğe 
başladılar. 

..,~ .- .. 
' 

· Dıs Politika~ 
. . 

&ikan Devletle · 
Yalııu Avrııııııda dejil, 1938 -

evv.el ve .sonra MweviUk. İaeviLılı: 

dlnkrlnln, 1365 y1llannda .isı.unlye
tln suhuru ve lnU..ı, din ııtruna 
.muJıa.rebeJerin yapılma.sına dahi .... 
be» olm.a.ş, faka& milliyet b.ı.slerJ bU.
iün bu devitlerJe, halla loabUeler, ..,_ 
mtalar arasında .Dlevcut bulunmq.. 
iu. 

19 uncu asnn orl.alarma dotru. 
1855 senelerindeıı sonra buhar kuv .. 
vetlnin sa.nayie tatbiki, makinelerin 
icadı, fabrikaların çoplıwı..ı userı

ne, milli.Yet oereyanları Avruıaada ıı .. 
mi şekiller almağa hukw:ndarların si
yasi ibUraslarına. ilhak, btlb siya-

etlerine ilet b.allne dahi ı-etlrilmiştL 
1850 den sonra raztaıa,an sanal· Un 

ileri hamleleri, mlllellerl fütulıat ve 
lsUJ;t.ya, m.llliyet prensipleriıu ve na
zariyelerini ller siırmek suretfle sev
keden lıükümdarların karşısına, mJJ .. 
teUeti milletlerle kardeş yapmak ls
tl.yen sosyalizm flklrleriııin, nauri
;relerlnin. ....kküllerintn eılmıamıa 

........ otnnıştu. 

Fransa c-azetelerlnln bllha 
.Journ.al ve Ekselslor'un SovyeUertn 
'LehlstandakJ ~n hareketlerini, Al -
mannnın Lehistandaki harbin ve Jş
cıllnl veslle ederek panJennanlzmin 
1914. umumi harbinden evvelki tt"hll
kelerinJ bqünkü vaziyete &öre tek
rar1adıklan göriil:m.ekteclir. Bolp -

ristan Dobriceyl alacak, Sliv oltın 
Yar"91avya ırk kantetlerlle birlikte 
Akdenlse inecek, föluhal ve ısıu;; 

harbine başlıyaoaklannış. 
Fransız cazetelerfttin bu C'ibf Delf'" 

riyatı, bUaraf kalmak kaT'an vtten 
Balkan milletlerinin tttlhat 'Ve teea
nüUerl, hareketleri aleyhine bir tah

ril< halinde M*lk olu.ııablllr. 
~rmamim, LehletandMI .,_ 

hM'ekeüet11ea IMll'a .. r';a ve Bal .. 
kaa)ara :d.ainı '!Sen leme hare.ket e 
-llıulen vazreetlilnt Uin nle -

ndftir. 

Jlloskovadakl Sovyet bii.kmetl, Bal
kan BlllleUerini, bqü.Dıkiinden kuv • 

veıu t-niitle blrl"'tinaeie ,alııı -
maktadır. 

Sofya ve Beliratta ı.e, mevcut ve 
eb~mlyf'tlerl olm1yan bazı müfrit 

unsurları lstl"1la ederst-k, Paruıtıa .. 
vhm hayalini eanJandımıaiı düşü. .. 
necek hükümet buluodui"anu tahmin 
edemeyiz. Menfi propapndalar, Bal
kan milletlerinin tesanütlerinl ve 
bltaraf'hklarmı bozamıyacaktır, kana
atmdeyh. 



Varşova Alman Hü- l Ruslarla Rumenler 
1 D ı Arasında Hudut Ha-

cum arına a yanıyor disesi Olmamıştır 
Hela Yarım Adasında Ve Mo~
linde de Müdafaa Devam Ediyor 

Jlrilkal. u (A.A.) - İndeponıla- 1 Karpallara çok -darda kar J'al -
Be1c9 paefylgln Biit.reş basad ma- maktadır. l'ün Uerlemelerl belr:lenen 

hülrl J'UQt>r: Sovyet kıt'alannın hareketi tehlr e· 
iı.ı ı.afladanberl Almanlar, Polell- dilmiştir. Alman kıt'alan budlldun 

7aldan Leck, Mc,dlln ve va~va Poıon,.aya alt olan kmrum talıUJ'e 

mukaftlllel hatlannd& sökememişler- etmişlerdir. Bu mııılaka -..ı,.ıe 

dlr. ""'°"ablan, borada ...,.,.k aç- ı billdlr. 
blı: """ edebilecektir. Eıer Sovyel Emin bir m,mbadan ötren!ldlğlne 
t.ee.Yüsti Yakua~Plmemiş olnydı, bil 'ı cöre Sovyet kıt'Aları hılduda 23 k.Uo
ana kadar sefcrberUklerini itmam e- lometre mel&f'ede bulanan Turka &ı-
decek olan Polonyalılar, Alman kıt

alanna herhadle çok cüçlük verecek
lerdi. tedlr. lı ~ear;:~::::~ !=~=:~=!~~ 

V&rfOVUWI mııkavemet etmekle ol- Mac rlatan ahalisi vh mülleelle -
dutunu bildirirken dlier taraftan 
llda 7anm1dasınm da hili dayan

malı;!& olduJımu kaydetmek icap ey
ı ... 

POLONYA - MACAB HUDUDU 

U-, il (AA.) - PolOllJ'& - Ma
car badadandalll.l Havas ajansının 

hwıui mahal>lrinln blldlrdiflae söre 

rlne yardım eımelı: için ol.iııdeD sele
ni :rapmalı:ladır. 

TİSONUN NUTKU 

lkallolava, :u; (A.11..) cD. ııı. il.» 
Daşvekll Tlso, dün akşam bütün Slo
vak radyolan Ue _.Uea bir ••· 

tulı: söyliyerek oon üo lıal'lanm h&dl
selerlnl anlatm11ı.r. 

Ribbentrop Moskovaya Gidiyor 
Bedin, 26 (A.A.) - Alman Hariciye Nazırı Von Ribbentrop, 

Sovyet hükumetinin vaki daveti üzerine, Polonya hadiselerinden 
çıkan meseleleri R1'S hükümetile tetkik eylemek üzere 27 Eylfilde 
Moskc>Vaya gelecektir. 

Estonya - S. Rusya Münasebatı 
Kaunaa, 26 (A.A.) - Estonya Hariciye Nazırı Selter'in ansızın 

Moskovaya gidişi ve yine birdenbire döııüşü ve nihayet Esfonya 
Başvekilinin Mos.kovaya gideceği haberi Litvanya siyasi mahafilini 
derin bir surette alakadar etmiştir. 

F ansa Kominist Partisi Feshedildi 
Parla, H (A.A.) - Bııa"iiakü kabine lçtlmaında verilen kararlann 

en mtlhlmml bmllnlst partlMUe bu parllye batlı leşeklı:üllerbı feolıldlr. 

Gerp Cephesinde Vaziyet 
~BQŞ tarafı 1 inci sayf~\la) 

orınan•• prblnde blrlblrlnl takip 

- ledblrluden "" ....ıUerdeD ...ıı
relı:kep mmtalı:ada Pra- lı:d'alan -
nıa meTSllerlml ve arkaJannı döv • 
meldecllr. Bir baftadullerl Prıı e.,.. 

h-de - harelı:Mua lllbollk .... 
aerlyelinln lora edlldltl :rer buramdır. 
Fakal bu, karşı ka"'1'• bulunan llı:I 
taraf kıt'atarınm vaılyettnde bir de
ilşlklllı: nralıiıamqlır. 

BAVA RAıtllf 
Fransız ve Alman b.yyaretert an

anda bir muharebe vukubuJmuştur. 
İki Fran- tayya .... ı dfı.llrlilmllş -
liir. Bıınlardan birisinin photu para
tütle atıamata ve Jl'ransn hatlaruıa 

lnmd;e muvalfalı: olmuştnr. 
Fr:uwa hatlanna dllşen iki Alman 

tayyaresinin photlan esir abnmıııbr. 
L"GİLİZ TAYYARELElliNIN 

FAALiYrri 
İnpfü 1. tlhbarat n .. area tarafın

dan n....-edllon iki tobllfde in&ill• 
hava kuvvrUe-rfnln faalfyettnden bah· 
cedllmektedlr. Almanya üzerinde bir 
keşif uçuşu yapan in~tılz tayyareleri 
oroı,aıranda varakaları atmaşta.r ve 
aalimano avdet ebnlşterdlr. 

Garp cephesi ve Almanyanın ti -
mail p.rbi mıntakası üzerinde bir 
keşif a- ,..,,......,,.,... 
ÖLF.N bı<•iLfz TAYYABECiLEıtl 

İn~lllz hava nouretl llılncl bava 
kurbantan Jhleslnl neşretmiştir. Bu 

liste yedisi •lıll - - 24 tay
yarecinln blm' W .-.a etmekte .. 
dlr. 

NAZİIJBl"LEltf A&ASINDA 
Daily El<s- rase-tıı ..__ 

ha&''d&lı:I ·-iri. aa.ı teflon --

Yazan: Ziya Şakir 
Fakat, bayatın pek ııa:ip bir 

cilvesi eserM .- ki, Siıdenın ha -
} at.. uzun 1:aman devam etti. 
Hazreti Resulü Ekrem vefat et
tiğı zaman hala berhayat olan 
Sude, insan acılarm.ın en kahre
dici ztmıpl rıru çekmiş .. (Ömer) 
in hı.afet devrine kadar yaşaya
rak, muhter m zevcinin vefatına 
senelerce ıııizyaşı döktükten son
ra, Medinede irtihal et.mişti. 

.MİRAÇ 
Haaeti Peygamberin (Risa -

Jet) şerefine nail olmasmın on 
birin<:ı seneshıde, Ramazan ayı
nın ortalarında (Mıraç) hactiııesi 
vukua ııekl.i. 

O ~ Resulü Elı:rem, Cenabı 
hakkın ıradesile, ( MescicJ.i. ha -
rim) dan (Mescidi aksa) ya ka
dar gitti. Ve orııda, aemqa yük
seldi. 

sındakl lbtllifiar aubur etlltlnl lı:ay
dedlyor. 
Bunlardaıı biri Görlnc'le Amiral 

ll-r arU1J1ıla, Am~ lıayıtaaı 

ve şarWa denlz&Jtı harbi .111.ararmdaa 
d ... fttt"''iit-

ikt r 
1 t•n •• MI' '"-o ....... 

battıktan sonra isveo hük6mett AJ

DıaDnl'• Mleün tlwlr lWz '"r al
hayet verileceği lebdldlııl ihtiva e -

deıı '1dılelll bir - ~-
İSVECiN V AZİYETi 

- Wr --- -llıllilne ....... t...eo lıilk- ıı:._ıı: llarp -
yag ........ Wr leldtt ..... aleoell-

tır. 811 lellllide ın... -·· .-ııe
rlaht Almaa dmb!t ' - ............ 
torpili- ilaerlne İsv~ln lttlhu 
edecell lanı hareket balı edllecelı: -
tir. 

BÖl VAPUlt DADA BATIJllLDl 
Nors Telerrambyra ajansı, İsveçln 

Silesia Karıosunu bir A1man denizat .. 
tısmın bahrdıfını bildiriyor. 

MAYİN TAltLALAltl 
Baıılff Nacltrieltten c...-ı. 

Stokholm'den aldığı lııalJetiere rtre, 

Alman har1t s-11er1, Öırsüad oha -
nnda *""" IUlannda ~la tarbD
rını müthiş suretle renlşletmtştlr. Bu 
Mayin tarlalan hilen eslı:lsbuWı llı:I 

.WI olm"'tur. 
isviÇRENİN ALDIGJ TEDBİKLElt 
isvlcre Erkiluı.artılye beye61 bll

•tyor: 
Memlekelln talı:vlJ'esl ı,ıa -ta

IWI plin süralle tatbik edllmlşllr. Ye 
.. istlhümlar bıunelm.Uel hM't ' r 

•tayısllo detll, fwtçreabı mjldafaa _.....,......,.. __ 
ıllla karar muclbnoe ._ e«" ' 'h-, 

Tefrika: 42 · 
Bu büyük hıidise. daha evvel 

iki Pev tf<lmbere de şeref venniş
~ı .•. IHa:uet.i Musa), (Tur) da
gında Cenabıhak ile mükiıleme
de bulunarak (Kelimullah) pa -
ye.sini .Jıraz elmi$ti. Ondan son
ra (Hazreti İsa) da, çarmıha ge
rildiği zaman, Cenabıhak tara
fından semaya refedilıniş .. o da 
(Ruhullah) sıfatını iktisap ey
lemişti. 

Hazreti Peygamberın miracı 
haklı:ında: 

ISübhanellezi esra biabdihl 
!eylen min mescidilharam, ile! 
mescıdi! aksa ... ) 

AyeÜ kerimesi nüzul etti. .• Ma
nayi şerifi: 

(Al!ahü azimüşşana hemdiise
na olsun ki, abdini {yani, Hazre
ti .Bea.lü Ekremi), geceleyin, 

(Baştarafı ı ıtncı sayfada) 
ki Polonn - Romann hududu 7eriae 
kaim olmak Sov1et. .. 11.omanya ha
dudunda kat'i bir kontrol tesis edil
miştir ve bu budui Orta Avrupada. 
askeri harekitw devamı mtiddettnce 
kapalı kala<:aktır. Bu bahlAe Molo
t.ı>f, Romanyanın Moskova elçisine 
kat'i deklirasyon ;r&p.mlılf ve karşıbk
b olarak şurası t.sbll edilmiştir ki iki 
memleket bundan böyJe tam blr bi
taraflıia lıaflı mlinaııehelle< ldune 
eyltyecelll.Ur. 

Bükrq, H (A.A.) - cStefanb 
Roınanya hükômrti, Amerikan pze

telerl vr İnKllh: radyosv tarafından 
on Sovyet fırlı.a<.ının Romanyaya gir

diği hakluDd' verllırn hakrle-rf, res
men ve ener Jlk bir surettf' tek.Dp ırt
mektedlr. Jlomanya - ıPoJonya hu -
dudu boyunca münakalit bittabi ka
p>Mır, fakat Sovreller Birliği ile 
llom:.nyanm Besarabra bltdttd111'1da 
normaldir. Demlryolo münakalatı da 
normal vaziyettedir. Biç bir hudut 
llWlsee' 11llkuacelmeaıifür. C.om.en 
ve Sovyet kıt'aları ar:ı.~nda temas, 
tı0k ıqtmlml olmuştur. İki memleket 
arasındaki müna.•ebctler, Molotof ta
rafııadan yapılmış hllarafblı: beyana
tı mu<'lblnce inkişaf eylemektedir. 

ıtADOlt A.JANSJNIN TEBLİGİ 
Bükr .. , !8 (A.A.) - llador ajan

sı lebllt ed~r 
Romanya Me ltmya arasmda ~er -

&'hıllk oldujwaa datr çıkan haberleri 
resmi mabfllılıe kat1 olarak teksip ... 
dllmekledlr. 

Askeri hi.ıl' 1 
r oKai• ~ Sone& 

hududunun kapatıldıfı haberleri de 
tamamlle ay~uraıadır. İki men.ıe
lı:et _,.dalı! ki hndnt nernıal 

münakalit acıktır. Rus • Romen mü
naoebalı kal'i bitaraflık ması Wıerine 
deYam olmelı:le<llr. 

Resmi mebatU, Molotof tarafından 
Bomanyanın Moskova eltisine ge -
çenJerde verilen bitaraflık dekli.ras-
7onunu hatırlatmaktadır. Esasen Po
lon:radakl Sovyet kumandanları lto· 
men lıudut ltumanılanlarına lr.arıjı 

tam bir bitaraflık arausu bhar et • 

mlşlerdlr. 

---00000--

it af yanın Balkanları 
Ve Tunadaki Menafii 

(Baş larafı 1 inci sayiacla 

-~ ..... -....... 
itabaa .- mııM1ıtr1ert *· ,.... 

ıl*lan ,.....-. l(.ml-.uı ı.aı 

tıMlil ''"' .... - laılblrle.ı te
- .,.,, He - -!re --
,.... ......... - Jıualı:ıla.ıı ballı:m 
- t 15 ... ~lemek.Wir. 

Mll80LİNİ VELİAllTI IABVL 
ETrİ 

11Iusoilnl Veliahlı kabul etmiştir. 

Velialat, 111.en••Pa•n kuman= ettJii 
ordalar Sl1llNI llalılı:mda hiiki.mel re
isine malümM venaltür. 

İTALYAN MATBllATININ 
1''EŞ&İY ATI 

.dlielanl a,lan11 blldirlyor:• 
MlllGlio.inbı aatkuoa cevaben har

be devam etmek kararını &eyJd eden 
yarı resmi İngiliz ve Fransız nota.
lan, İtalyan pzetelerl tarafından 

J fttrvtWir. 

Glomalo d11alla, müdürünün im -

a:aolle -nı&tlft bir malıalede &inan 
-ı.ı Bl&lor aleyhlaıile llO'aiı:lu -

•1=1iı ........., -- .....,,. .. li
yd pı ıan .. .-dmna bi:r tarafa 
-ı.-ı. .....,.ıe ı...nıu. 11e Fraa
ıııuım harbe devam etmek ipin elle -

- ip_.,' ı • Jm ,.-. .... 
mescidi haramdan mescidi iıkııa
Y" csra etti.) 

Demektir. 
Miracı şerifin nerede ve han

"İ zamanda vukubuld.uğu husu
sunda. muhtelif rivayetler var -
dır. Fakat bütün bu rivayet:erin 
sahihleri, şu nokta etrafında top
lanmaktadır. 

'Mirac, Resulü Ekremin, Mek -
keden Medineye (hicret) !erin -
den sekiz ay evvel. Ramazan a
yının on yedinei cuma (veya cu
martesi ve yahut pazartesi) gü
nünün vecesi vukua gelmiştir. 
Mekan meselesine g~lince: 
(Ebu Hüreyre) nin rivayetine 

göre, Hazretı Resu!ü Ekrem, 
Mekke civarında, (Safa) ile 
(Mervoe) tepelerinin arasında;j 
at;Rk bır mevlı.ide yatarken, (Ceb
rail) geJ.n4. Miraca delfilet et
mistir. 

Bazıları ise, bu büyük hadise
nin (Ümu hani) nın evinde vu
kubulduğınıu rıvayet eylemışCer
dir. 

Miracın şekli ve adedi haklı:ın
da da nva;ıoetler mııhteliftir ... 
Bazı riıviler. :biri ll)'lmdıı. di~ 
de ~aıWt cılaıU - iki mi-

t KD A M 

Dün Çember/ayn 
Beyanatta Bulundu 
Londra, H (A.A.) - Avam Ka • 1 

marasıada bll&'ıinlı:lt toplaaluuıd& 

Cemberla7n bal&uua umuai nd • 
T•linl sözden .-eçlrerek :tı EJlilıle 

loplaaan Fransa - iasw. :rülıaM 
harp meelllıiDde - blr mlilalıalıa& 
müşabade edlldlilnl aöylemlşllr. 

Baa......,....bAell<avaılfeolAI • 
muı:raıwı llı:llDdl bİİllJ'eslnl harbe 

deTUD ·- lmkiauu b.ralımua • 
calı: lllU"dte -l&r. Efel' İnsiltel'e 
~ ....... harp ---la ..... 
....ıne - ela.il ı...wu -ddele
rl rettnnelllne IDiDI elablline, Al -

SovYeUerln Polonyadaki askeri 
ha.rekeUerlne temas eden Cembertaıu 
demiştir lı:I: 

Jlloskovada neşred.llen tebllide 
rösterlldl.il üzere Alman ve SoYJ'et 
orduları ara~ında çlz:Uen hudut Sov· 
yel lutaalmı V""°"uım mülhalı:a -
tına kadar ,-ettrmelll.te Ye Galltyada1d 
Polonya petrol ır..,.aıannı büyük bir 
kısmm1 Sovye&lerln idaresinde bı -
ralımaktadır. M&anuıfl K121lordunnn 
11on teblitlerf yubnda slkredUen an
lqma ile 8oV7e&lere btrall:ı1an bütün 
&opı ~kların -ki Polonya Cimharbe
tlnln yarısınclan fazlasıdır- SoVJ"et 
kıtaatı larafmdan Jıeniı. tam.mile 
l'?g-al l.dllmemiş olduiunu &'Öslerlyor. 

Sovyetl~rin 1N harekltı netleesin
de önden ve arkadan Vllrtl.la.n. Polon
ya orduları blltabl lepraklannı mu -
hafau edememltlerdir. ilanım.la be
raber Polonya milleti mücadeleden 
VUA'e<'miş detDdlr. Va'"'°va ve Bella 
yar:madası müdaflJerlnln kendilerini 
muhasara eden Alman kuvvetlerine 
k.arşl ve devamh ve Blet"bametılim 
bombardımanlara rafmen bili. yer
lerini tutmak SllreUle Psterdfklerl 
p lak kahramanhk öntl.nde bütün 
tlünya mii&ehusular. 

G'\rp cephesinde, Fransuılar bazı 

,..erlerde terakkller elde ettfler ve 
kazançlaruu mnh•tuaya mmvalfa.111. 
eldular. 

Cemberlayn - ....,. -
• temas ederek ,anlan ııöylemı.tir: 

TEBLIGLER 
(Baş taAfı 1 inci samda) 

Parlo. H (A.11..) - H E:rlüı oı1ı: • 
şam tebliği: 

.Diiımuı iellc.u .ilı:ı lı:·- _.,_ 
kilnia oeaap mmtak· t· ve Pir -
masens'ln oea... nM IMll;retie k
Junmuştlll'. 

Şafaklar beraber dftlJftl:anın Sauter 
cepb.- -.- elllil bir lıuluD 
Jıarekell lardolunm11ttur. 

S. Rusya 
Tebliği 

ll°*ova, u (AA.) - •='erda 
Km.l'Jlllll lelollilade. ....ı- 16 
E:,-Iİllde de hwlal h&üına dııiru Der-
Jemeııslne devam ederek Suvalkl, Go-
nleada, Opalbı, »ubealı:a. J[o......t, 
La.vrllıof, l'emdacMçlkl, Poacaltllı:al, 

lWMıllı. ııe .. JıaUı ... x .. ıı .... ..ııırıerı-
Dl ltPI U&IJ!al bUıllru..etttedlr. 

• 
A~man 

Jebliği 
Berlln, 26 (A.A.) - Teblif: 
Doiuda hudut hattına dofnı Derle-

me normal bir surette devam etmek· 
Wlr. Yalnıs San'ın dolusunda dafl .. 
nlk d..,_n .. -teri De m--

- YWkU ... ballŞlv. AbmJa Leh e-

" 

Dlı&DJ'aD1a ....__. wnt.ek U

bilb'etlal ille• felee atraı.oll ela • 

...ın.r. -- beralır oek faala alk· 
blrllte "- n-rı dllı:kall oel-

-· Pllhııltllıa, ~ya llballae 

-· cılıl•tn iptidai --.. 
malltellf mllıılarlarda -- -
balaau:rar. 

Çemberla:rıı -ı.cır lı:I: 

Millellmlw bUl"ÜDkii lı:&ılar b~lr 

uman möüehtt ve ulmkir ""'1m -

maımştır. Mlll~tlmb -bu ~- ne ka
dar tekrar edi1Sf' yerindedir- Polon· 
yanm ancak sonWIH'1I mlsallnt tfıtktl 

eyledlğl daimi Alman taamın endl
ş .. mtı.n kal"l7ym kariahnata u -
ımelnılştlr. 

Ç'emb ... rla.yn. Romanya Ba.tftkUI 
Kallnesko'nun katli Jıid~ine de te
mas edt'rtk, Ro~•""V!\nın c.tradlfl e
lim zlyaı kaydetmt., ve demiştir k'· 

Po1onya lutaalının Rcmany;.&ya rte· 
('işinin Roman'~ hflkiımMfnin ini
ne çık.ardılı me8e1r>ltte !O FJtftlde 
temas etmlıstfm. Jt.omanya btl:ktme -
tlnbı bn mesel teri ııanetmet l•ln 

sarfeUlil g-ayrr.tlert büytik Brttanya 1 
htik6meU mWıabbetlf' takip ederken 1 

Kallaesko'a.un uiradıiı al('.akça katıl 

hidlsealnl öirenmlş ve 21 Ey liUde 
Bü.kr .. Brltanya elçisi İng1U2 bükü-

- •• mlllellala d•Yılııi:u n~rell 
ve bu süikasttf>n dolayı derin tası -
yetlerlni Romanya hükme-tine ve mD
letbıe bildirmek emrini •••ıulııtll. 

~ ........................ ı 
f Vekiller Heyeti l 
ı <Ba tarı.fı 1 ınci oaytada) l J 

f Büyük Mllı..t - -- ı a..ı..ı AbdilDııoHk a.ada sabıl mo- ı 1 
ı selelerine •tl*ealllk rlyaset ma· • 
% ilamının nokta! nazarını izah bu· "' 

ı Yurdular. Bir kac hatip aynı ı 
• mevzu üzerinde fikir ve mütalea i beyan ellikten sonra takrir Dlıl- % 
• bl Kefllı inne'nln ba ,.,.elenin rl-
• ya-.:e-t divanm~a etranıt- tetkik e· f 
ı dlldlkten sonra bir teklif •apılma· ı 
ı pını miihfoyytn oJsn.k Vf'nffti ~- ! 
t Uf takriri reye kondu ve ittifakla • 

ı bbıd o- ı 
ı Rıısnamede b""'1a -ı. mev- • 

ı - .-.ı-ı ... - 11 ........ 
ı.. ~ ·""'~ .....ıhlL ~ ...................... ı 

- - - - -- -

llrlerlnla - llı:I lıhıe lıalll --
tadır. Şehre brşJ lıarelı:it hııola.,..... 

tir. Alman kd'alan M t t c*1 b-
ı .. ını lşpl etmişlerdir. 

Batı cephesinde, mahdut topçu fa-
aliytti ve ileri müfrezelerin bazı ha· 
reketlttl lı:ariedllntlştlr. Beş l'Tomn 
tayyaresi ve lkl tane ucu yere bafh 
balon d8'11riiı.rıı.tiir .. Direr bir Pnm-
sız tayyareı;i d~ hava dafi toplarmus 
taraf ındaa d öııtirllhn iişttlr. 

---

1 

Hicbir ln•an Gözünün Şimdiye Kadar Görmediii •.• ı • 
HİNT A"'GO~ İbadetgiıhı Esrarı Ar••ırtda Geçen Bir Aşk 

Ve S 9rgüaeşt Ro:nanı .•. SeYe'l Va Öldı.lre'l Hıntllle1r ..• 

IHTİRASLI VE MERAKLI BiR F 1 L M ... 

Mr. MOTO'n·un SON KOZU 
• . 

Biıyülı Japon Poliı Hafiyeai Peter Lorre 11e Roclıelle 

Hud•on'un Fran•ızca Sözlü E• Son Ve Ea Bıi;yiJc Filmi 

Yarın A~m SARAV Sinemasında 

raç vukubulduğundan bahseder
ler. Bazıları ise, Resulü Ekrem, 
Yakaza) halinde iken dört defa 
miraç vaki olduğunu rivayet ey
erler. 

(Tasavvuf) ü'emasından bir 
kısmı Mırac'i, biri (cısmanl) ve 
diğeri Ruhani) olmak üzere o1uz 
dörde çıkarırlar. Ülemanın bil -
yük bir ekseriyeti ise, Mirac'ın 
ancak bir defa viıki olduğunu ıs
rarda bulunurlar. 

Yine ulemadan bazıları, o!bap
taki aveti kerimenin zahirine iti
bar ederek, Mescidi Aksaya ka
dar vukua gelmiş olduğuna ka
nıdirler. Dığer bir kısım ulema ise 
Resulü Ekremin, Miraçta çok 
yüksek merha'eler kat'ederek, 
arşa, fevkiarşa, cenneti aliıya ka
dar gittiğini ve, etrafı filemi sey
rettii(ini söv !erler. 

Bu muhtelif rivayet ve müna
ka<;alar, Hazreti .!sanın miracı 
meselesinde de ayni ekr.dedır. 
Hıristiyan uleması da, (İsımın u
rucu) hadisesırun (Ruhen) mi, 
yolua (Cismen) mi 'Vllkua geldi
ğine dair olan ihtı!Mı. tek bir 
ncıkt.Ja itta edemenıişlenlir. 

• mil. Wim uıen>MIP!T! 

ekseriyeti, uzun tetkiklerden son- ı 
ra, (Resulü Ek.remin, Yakaza ha
linde iken hem ruhan ve cis - 1 
men esra ol~ll"Ş. olduğu) reyi
ni kabul etmış eı:cJır. 

Bu hadise dolayısile, ortaya ı 
bir sual atılmışt:r: 

- Resulü El<rem, Miraç esna
sında, (Cenabıhak)kı müşahede 
etmiş midir? .. 

Bn husustaki rivayetler tle fÖY· 
ledir: 

1 - (İmam Buhari) nhı riva
yetine nazaran; sahabelerden 
(Mesruk), Resulü Ekremin zev
cesi Ayşeye şöyle bir sual sor -
muş: 

- Ya Ayşe!. .. Resulü Ekn!m, 
Allahütaaliiyı gördü mü!.. 

Ayse bu -suale, hiç tereddüt et
mederl şu cevabı vennil: 

- Sana, Muhammed, Tanrısı
nı giırdü diyen, mutlak. Y~ 
söyler. Zira, Kur'anı kerimdeki, 
(la tüdrlkü.I ebffır ... ) ayeti, ga
yet sarihtir. 

Bu iıyeti kerimenin miınaaı: 
(Cenabıhakkı, gözler ihata et• 

mez. .. O, &iizleri ihata eder. Liı
tif ve Hablr'dir. 
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Yazan: Kemaleddin Şükrü Tefrika: 41 

Ômeribni Abdülaziz, Camilerde Dua Ye-
rine Yükselen Linet Seslerini Susturmuştu 

Tarihin (Vak'a) diye kaydetti
.iti bu hakikate inanmayalun mı? 
Bu (Vak'a) yı müteakıp Muavi
ye kızmış ve hatıb; az.etml; .. 

Tarih fazla bır şey soylemıx_or . 
Belki de Muav-ıye bu tek ve doğ-ı 
ru söz u adamın (Nasıps!z kelle
sin.) bedeninden ay.rmıştır. 

Haaıselerin esbap ve a,·amilini 
fazla te kik e'meden ve bunlarn 
tezkir \<PVa tel tn!nİ yıne ız'an 
sahiplerine bırakarak müdbet 
haKJ><a. r ıızer ooe yurumege 
devam l<lelim. 

Cam.lerden dua yerine lanet 
ses erı, Ömer"bni Abdülaziz dev
rinde d~ devam edilıyordu. 

Bu. artık Arabın yemek yemek 
ve su ıçmek g b ır gundelık a
deti arasın ııırn:uşU. 

Alahtan korkan ve dın ahkiı
mını saya.-ı. 'ÖmerJı Abduıaziz 
gibı b.r Halife elbette bu fena 
ve Anıııları dinsizhğe. ahllli z-
, ığa sev eden bır usule keııdı i
darcs' z.ı.rnanında ccvvaz veremez 
eli. 

Arap büyiıklcn ;;e göru.şlü. 
- Ben, dedi, cam~lerde ) apı

lan bu lanetıerı kald.ı:acag.m. 
S.zler ııe dersıniz? 

Arap erkanı derhal itirazı bas
tırdılar. 

- Y oook ... Dedi" er. Zinhar bu
nu yapmayınız. Her giın (A.iı ye 
küfur edıle edıleıJ.r ki, Arapıarı 
~vladı Al.ye izhar muhabbe ten 
menedebiliyoruz. Eğer bu usu
lü kaldıraca"!< olursak o zaman 
mem ekette taraf araf ve g.z.i 
~· ·· türeyen Alı taraftarlarına 
hem kuvvet hem de cesaret ver
m.ş oluruz. 
Omerıbni Abdtiliıziz hiç sesini 

çıkarmad .. Fakat kendı 1tendıne 
ve i<;inden hem Arap fiıema ve 
ukalasına b:r ders vermeğı, hem 
de dın ahkamı hiıafına oıan bu 
frruı hareketten Arap:an kur -
tarmağı tası.r adı. 

Ömer, daha evvel birçok hare
ketlerinde gördtiğü.müz g.bi, ga
yet kurnazca davranır, Arahı ual.
dığı. ba.ak...k.an çıkarmak içın 
zordan ziyade hileye müracaır: e
derdi. 

Bu mesele için de bö;le oldu. 
Ve ... ômeribiıı Abdülaziz, gö

receğim.iz veçhile senelerce de
vam eden (Auye _anet ... ) adeti
ni hiç değilse kendi idaresi za -
manında ortadan -kııldırmağa mu
vaffak oldu. 

ömeribni Abdü!Aı.iz, yukar -
danberi neden ve nasıl olduğunu 
teşrih ettiğimiz bu çırkin ve çir
kin olduğu kadar da gayri ah i
ki, gayri dini ve gayri insani (lıi
netle.ıneı işine mani olmak içhı 
çok mahirane bir pliın kurdu._ 

Bu pliın, ayni zamanda (Mwr 
lümanım ... ) dediği halde kendı 
dininın a eyhınde yine kendi ha
reket eden Araplara (dinsiz) de
dikleri bir Yahudı tarafından ve
rilmiş, daha d~rusu verdırilmiş 
bir ders mahiyetindedir. 
Şamda, hırıstiyan ve musevi

lere yüksek n evkiler verilirdi. 
Bunlardan Müsevı o anlar da ek
seriyetle doktorlardı. 

Ömer, bu ~wıevi dok1orlardan 
birini elde etti. Huzuruna ça
ğırttı. 

- Sen, dedi, yarın ben Şam 
ayanı ile meclis kurduğum bir 
sırada yanıma ~e:ecek ve .berke
sin önünde yüksek sesle benden 
kızımı istiyeceksin. 

- Yiı Ömer! ... Ben senin kı
zını ne diye isliyecegim? 

- Ne diye olur mu? Evleruııek 
için ... 

Y ahudinin gözleri fal taşı gibi 
açıldı. 

Bu bapta, başka ayetlerde var
dır. Meseliı: 

(Cenabıhakkın insanla tekel
lümü, ancak vahiy tarikile ve ya· 
hut verayı hlcAb'dan olur.) 

Fakat, Ayşeden naltledılen bir 
rivayete nazaran. Resulü Ekrem 
(Cebrail) i iki defa kendi suretin
de görmüştür .. 

Bunu, Resulü Ekrem de teyit 
etmiş1ir. 

Bir gün Miraçtan bahsolunur
ken, eshaptan bazıları: 

- Yıi Resula'lah!. .. Cenabı
hakkı gördün mü? ... 
Demişler ... Resulü Ekrem, der

hal e<;:vap verıniı;: 
- Havır .. (Rab) bimi, görme

dim. Yalnız, Cebrail Hubut eder
ken gördüm. 
Demiş. 

(MiRAÇ), NASR.. 
VUKVBVLDU! 

Sahabeden Enes bhı Malik, 
ııöyle rivayet ediyor: 

- Resulü Ekrem buyurmuş -
tur ki ... Bir gece (Kiı.be) de (Ha
tim) deni:en yerde, yan üstü ya
tıyordum .•• • ....... _, 

-Aman va Ömer .. Hiç bu ka
bil mi? Benimle el( enıyorsunuz .. 

- Hayır ... Eğlenmi ·orum. Fa· 
kat k zımı da elbet sana verecek 
değilim. Ancak b~ka bir planım 
var. Onu senin vasıtanla tatb.k et
mek is•iyorum. Buna mukabil 
sana epey para da verecegun. 

Para söziı yahııdlde hoşafın 
yağ:nı kesmeV,e kilfı gedli. 

- Peki ... Dedi. Fııkat ben kı
zın,zı is:ediğilll zaman sız ne ce
vap vereceksıniz? 

- 'fabli hayır diyec~m. Fa
kat sen o zaman, Hazret Muham
med kızını A iye nas 1 verdı dıye 
bana bir sual sor. 

Kurnaz yahucli işı derhal çak
tı. 

-Anladım yfı Emır_ Ded' ben 
artık ne söy 1.iyeceğimı bi ıyo -
ruın. Ust taraf nı bana b•rak .. 
Ömerıbni Abdülaz z yahudive 

daha bazı talima veni k en son
ra ertesi gi.ın dival'a muhak~ak 
giemesini söyledi ve izın verdı. 

Ertesi ırün ... 
Bermu'at Halıfenın saray di

vanında bütün .Arap a ıını, A
rap erkanı toplarım ·!ar. günlük 
mese e~eri müzakere eaivorlardı. 
Görüşmenin en .hararetli bir 

zamanında Ömere .haber verdi
ler: 

- Bir Musevf doktor muhim 
bir is icin huzura kabuıünü rica 
ediyor. 

- Ne istiyormuş?. 
- Sövliyecek1erinı bızzat Emir 

ıHazretlerıne arzedecekıruş. 
- Pekala .. Getırıniz .• 
İki dakika sonra Musevi dok

oru meclise gc erek Ömerıbni 
Abdülii.zizin huzurunda eğildi. 

Ömeribni Abdüıaziz sordu: 
- Ne istiyorsun? 
- Y iı Emir .. Kendi nefsim ıçin 

J.azuw:a talibim. 
Ömer ve Ömı>rle beraber mec

liste bulunan Arap ayanı kaş a
rını cat'ılar. Hatta bazılar yer
leri den fırlayıp bu küstah Ya
hudiyi kapı d•şarı elmiye bile ha
zırlandı ar. 

Fakat Ömer onlara elile sıikii
net işareti vererek Y ah udiye 
döndü. 

- Biz, dedi, Müs.üman z, sen 
biz:m dinimize biııiınesin. Bu ae 
bepten talep ettfön musaharet 
hiçbir veçhile mümkün değildir. 

Yahudi ısrar etti: 
- Peki amma.. Peygamberiniz 

kızını A.:iye nasıl vereli? 
- Ali, dinimizin en büyük ve 

en savanı hürme bir adamıd•r. 
Onunla aranda ııeıı nasıl bir mü
nasebet ııörüyoraun? 

(Arbunrl 

'l !l'ağ«?ı«l I 
işte Size Tam 

Musa vat! 
Kadınlar, 11111111111 bayatm 1ıemeB 

bel' alhaw sirelJ. laer m ·ate •· 
kalalıberi erkelll.Je il.adın arasında. da 

~H &'iae -- bir müoo...t ve 
•11vvet Mth="*' Son cünlerde ı .. 
ae .. _..._ Y•real bir ite, tılr 

meslete daha aablp olmalan llıl cins 
U ,.H ... ....... ft llltln'ftlU 

.... t hl. w ......... tınr 

.... -. TabU. ıraaelelerde aörmöt-
!! !! nu.• n '=· ..._,......, 

i.t.rbpW. oiiNilJQe de baflemı,lır0 
ŞbadlJ'e kadar kadından lıemen h•
mm her ııe1 vardı. Yalnu ÇÖl»()Ü J'Ok· 

hı pllba! İtle, --da . da -
ve W,lelllı:le de erkekle kadın sa • 

- ......... hlr kal daha lı:Uftl
lmdl. g·=hnn ...._ .-.ıan. 

hani bir başka bakımd•u da çok IJ'~ 

oldu. Çünkü erkete nlsbelle kadın 

daha derli topla, daha muntaum. da

ha 1emb llraadaıı ve lıele -11lı: 
ıılipllrmekle ılalıa marifetli, ılalıa ma

hareW oldaia tcbl. :real ba:raıı e6P· 
eüJer, 1ıa itte Mkl e6ııııülerl kat kat 
prlde~· 
y.ıaa-taıına,buymlba

:rıın f6P(ılllere, eslı:lden, bir lı:ere de 
-' harpte oldntu &lbl, yine öylo 
_,., lı:apblm ve hantal çab ili· 
.,;irırelerUe, rlne a:rnl kıraıta h,.... 
halat fa1'&4lar değil, nlaellı: hıwr llil
pürcelerle, kütük teneke faraf)ar 
vermeli ki zavallılar, lflerlnde bir 
kat daha tevlı: ve pyrele ıreı.taler 
lı:,I hasır ıriiplirseler oot ve lıliellk le-, 

neke ,_.... ..ı eıı.mı1e laıtltJ ken. 
dl evlerlala ıoofalanaı, odalarının SÜ• 
pürür &'ihl b&aabııl aok&lı:laruu •Of'• 
lclml• aiiJıllnllaler! 

OSMAN CEMAL KAYGJLI 
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Fotoğraf tahlilleri 
Bize f otografınızı gönderiniz 
kim olduğunuıu söyliyelim 

MEHMET ODABAŞI 

Dikkatli ve a
lır batlı bir tip. 
Çek b'I kalpll
oıır. Bark..., 

7ardım 

ister. 

hassası 

etmek 
Dllllıal 

lnlv -
veUldlr. Dü -
şüıımedu hl§ 
bir it yapmak 
istemez. Arl<a -
claşlıima rive

nlllr. Kanrlanncla sabllllr. 

ZEKİ TtlRKEL 
dstanbul) 

(;ok ..ı.ı ba

lutlıclU'. Dll<l<al, 
lnllzam-
lanaa tenmb'e 
ebeve:rabı vad

fesldir. Cok ııli

raı intikal oa • 
blbdilr. 

* 

leıt~-S l 
Kadıköy ünde.ad 

Kumluk 
Okuyacuıanm.ızdan Avni 'J'UJ.10r: 
- Kadılıö1ündeld mqhar l<nmlulı:

ta afu açılı liiımlar vardır. Aeaba 
bunlarm kırn=en imkim olamaz 
mı! 

SAGLIH 
Ev Eczahanesi 

Geçenlerde, bu sütunda OknJ'UCU • 

Jannına bir evde bulDlllD&SI limn •
lan Uaçlardan bahselm!ııllk. Bıı Uiç
lann tedariJd hemen her ev için mee .. 
buridir. Ciinl<ü bir damla obljenln 
70ptıiı ve mabvettlli bir hastalık 

bu Wo olmaması yüzünden vabim ne- j 
lieeler elde edebUlr, 

Bir okayueamuz da kÖJ' ecu.hane-
111 bakkuıda malfımal lslemdr.ledir. 

İngiliz - Rus 
Konuşmaları 

tBaştaıııfı 1 inci sayfada) 

Zaiıen bu anunun, İn•llterede ol
duiu l<aclar Franııada da kendisini 
cöstermeie batl:ıdıima clair l<al'i e
mareler var. Meseli Franso ıazete
Jerinln &OD relen nüsbalannda, Rus-
yaya karşı kullanılan llsancla bay
ii defltlkllk oldufu cöze çarpmakta
dır. B.us - Alman an1aşmasmın ilk 
haberleri aluıelllfl rinler hü:riik bir 
1"ale7an ve feverana tutulmuş ve l'ÜD
lerce Ruslara kartı pyet &eeavtiz -
kira.ne bir lisan knllamnuı olan 
Fransu matbuatının iki üç cündü:r 
şlddellerlnl bir bayii azalttıkları ve 
eski •lddette devam eden cazeteler
den de sansürün bir bayll satll'lar ve 
cümleler lay eylemiş olduiu ıörül

.,.kledir. 
Bu llaan lebeddülünden ise, Fraıı

""' bükümetlnln de, Ruslarla kar.ıı

lıklı küfür teallslnden ise bir anlat
ma için söz leallslnl tercih eyled.lll 
manası tabii olarak fıkmaklaclU'. 

Dlfer taraftan bWm Harlelye Ve
kUI Şill<ri Saraeoilunun Moskovaya 
oeyalıatl de, demokrat devletlerle 
Rusya arasında bir konuşma semfıılnl 
hazırlamafa vesile olaeatı da ııöylen
mektecılr. 

Halllkat halde de, Türkiye, eoira• 
fi mevkJJ, siyasi ehemmiyet ve nü
f1l%U ve bilhassa sulhperverlJii ve bu 
lflerdekl bilaraflıfı ilibarUe, iki bü-
7ük zümre veya kuvvet arasında harp 

çıkmadan evvel oldufu &ibl, b...W. 
de tavassutla bulunabilir ve bu ta
vassuttan müsbet faydalar da bek
lenebilir. 

Çünkü bWm anladığımıza göre 
bqün mevcut olan çok müşevvq, 

halli ııol< mülevves vazlyelln büsbü
tün kar•pnppndan, bulanık suda av

lamnak kabilinden, istifade elmek is
teyenler vardır. llatli bazılarmm ba 
lslUadeyl temin için belki seneler • 
denberi bekledikleri ve hazırladık -

!arı vazb'el le, lam bnrinkü harp 

vaziyetldir. Fakat, l'«en harbin ne
llcelerl de ıöstermiştir, ki siyasi de
siseler ortaııtı ne kadar karıştına 
karışlının, ıalebe nlbayel i.lemln nl-
1.am ve lntbammı iltizam edenlerde 
kalıJor. 

Şu baldo, ahvalin bütün maküs le-

f GÜNÜN TENKiTLERi j 
İstanbulun göze batan 

çırkinlinlikleri 
(Ba.t tarafı ı inci say!ada) 

de kaldına. Bu direklerin üslfıbu, 

Fransn prk müstemlekeleri üsltibu
dW'. Parlste açılan müstemleke ser
rlslndeo kopya edilen o alelacalp 
sütunlar, Ayasotyanm önünde, ka.dinı 
hamun binasının tarihi mlmarJsj ya
mda çok çirkin darmaklaclU'. 

Bir aiizel havadis ie eflence yerle
rinln belediye talimatına nycanlaşlı
rılacaiı haberidir. Aneak bu arada 
beledJyemh sıvaya da ehemmJyei 
vermelidir. Sayın Doktor Lütfi .K..tr
dar, ana caddelerdeki binaların cep
helerini boyatıp sokaklarımıza mak
yaj yapılması karannı verdlii ıibl. 

eflence yerlerinin içlerini de her se
ne boyatmafa mecbur tu&malıdıl'. 

Kahvelerimiz.in, razlnolarımızm, lo
kantalarımızın hemen hepsi sıva düş
künüdür. 

İslanbulda bir de çöp derdi vardır. 
Hayır bnrada İstanbulun omnmi çöp 
derdinden babaedeeek delili&. llde
diyemlıden daha basil bir şey riea 
edeceliz: İstanbulnn yan sokafı ol
duiu halde Jıılek sokaklan vardır. 

Sandal bedesteninin önünden geçen 
sokak &ilıl O sol<aktan öğleden son
ra .ref'ell)er tiksinmeden c~m.lyorlar. 
Süprülen bedestenin çöpleri kaplDID 
önüne bırakıhyor, iki lokanta süpriin
tülerinl kaldırımın kenanna bırakı
yorlar. Ufak kahve ve .raznlnolarcla 
da ba buy var: Orlalıi;ı süpiiriip süp
rüntüleri kapmm arkasma toplayıp 

bırakıJ'orlar. Bu gibi yerler sıkı göz

den l'~lrUlp müessese sahiplerinin 
kulaklan sıkıca oekllecek olursa. bu 
çirkin pislikler de ortadan kalkar. 

SELAMI İZZET SEDES 

======~== 
zahüratma ratınen, aklı sellmln, man
lığuı, hakiki menfaati lakdir l<ablli -
yelinin ertadan bll&'ÜD de büsbüliia 
kalktıfuıa lhllmal vermek lslemlyo
ruz. İşte bu ümide binaendir, ki Sa
racoi;lu Şülıriinün, her iki tarar ara
sında bir telif noktası bulmak için 
sarfe7H1eceli mesaiden az çok müs
bet neticeler bekllyorm. 

EBUZZlY AZADE 

Velid 

istiklal Lisesi Direktörlüğünden: 
Kö7de bilyük bir ev 91clufana ıö- 1 - Bütün sınıflar için yatılı ve yatısız, kız ve erkek talebe 

re ı.. lliçlarm lıepsl lıö7de birer kaydına devam olunmak! adır. 
.ı.ıı rıuıa.ı Uo bal--ı..m.. ı 2 - 1stiyenlere k.ayıd şartlan nı bildiren tarifname gönderilir. 
Bnnlarıa tedarlııl için de müraea- Adres: Şehzadebaşı Polis Karakolu arka,., Telefon: 22534. 

al edileeelı ee•abaneden n~ ı••••••ıııiıı•••llliı••••••••••••••BI••• 
hancl haalalıklara fa7dası olaeaiı da 
öirenınelldlr. Sütunumu: müsaJt o· 

_:_:_.::~_; ~-:a:_i,ç
1

:._danec111_-:: :ı_ı s_T A_N_B U_L_B_E_L E_D l_Y E_S_i N __ o E ... N _ 
llqiltlaf İcra Memurluiandan: 
Bir alacağın temin istifası için tah· 

µ bacze alırup para,.. çevrilmesine 
lcarar verilen saya makinesinin 
~-10-39 Pervembe günll saat 14 ten 
caat 16 1a kadar İstanbul belediye 
mOzayede bedestanında saWacaktır. 

Vllzde yetmiş beşini bulmadığı tak
clinle lkinci arttırması 12-10-939 Per
iembe gün aynı mahalde ve aynı sa
"ıte saWacakbr. SalJJJ peşindir, tel
li,liye ve sair mşsraflo.r alıcıya ait
'ij.r. Taliplerin yevmi mezkUr ve sa
atte mahallinde hazır buhmdunıla -
,..ak memuruna müracaat eylemeleri 
\lfuı olunur. (20666) 

İlk 
lemin al 

72,60 

108,27 

20,70 

150,00 

Muhammen 
bede il 

960,00 

1443,50 

278,00 

2000,00 

Haseki hastahanesine 939 mall yılı ihtiyacı için alınacak. 
750 kilo İcirofil pamuk. 
Hastahaneler iç.in alınacak yatak yüzü, sargılık: bez ve 
patiska, 
Konservatuar yatı kısmı için alınacak beyaz peynir ve 
kasar peyniri, 
Muhasebe teşkilAtına bağlı şubelere almcaka soba ve soba 
kurulması. 

Tahmin bedelleri ile ilk lemlnal mikdarları yukarıda yazılı işler ayrı ay
rı açık eksilbneye konulmuştur. İhale 12/10/ 939 Perşembe günü saat 14 te 
Dairnl Encümende yapılacaktır. Şartnameleri Zabıt ve Muamelfit Müdürlüğü 
kaleminde görülebilir. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan .ile 
ihale günll muayyen saatta Daiıni Encümende bulunrnalarL (7753) 

İKDAM 

BeYlılat Sulh İcra Memurluiıuı
dan: 

Bir alacagın kurtarılabilmesi için 
Fatihte İtfaiye caddesinde Baha apar
tımanırun 1 No. lu dajresinde hacız 

altına alman .koltuk, karyo1a vesair 
ev eşyasının 5-10-939 Perşembe gü

nü saat 9 dan saat 11 e kadar açık 
arttırma ıuretile satılacaktır. Yüzde 
yetmiş beşini bulmadığı takdirde i -
kinci artırması 12-10-939 Perşembe 
gün eyııı saat ve ayni yerde satıla -
caJ<tır. Sabş peşindir, tellfiliye vesalr 
masraflar alıcıya aittir. Taliplerin ay

nı gün ve ayni yerde mahallinde ha
:ıır bu]undurulacak memuruna mü -
racaat eylemeleri ilAn olunur. (20667) 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal keser 

icabında günde 3 kate alınabillr. 
Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz ------

HANS WALTER FEUSTEL ~ 
Firmasının : lstanbul, Galata Rıhtamı 45 No. dakl 

NOROLOYO SEYAHAT ACENTASINOA 
Bütün dünyada kara, deniz ve hava yolculuklarına aid biletler satılmak ta ve 

Mektup adreti: P. K. 1436 Tel: 41178 
en doğru malumat verilmektedir. 1 

Bremen'de Norddeutscher LLOYD umumi acentalığı 0 

•undan bafk• ı TUrklye Cumhuriyeti Devlet hava yolları, Ankal'a. Hamburg
Amerlka hattı, Hı.mburg • Alman Afrika hatları, Hamburg "NIER,, Orla Avrupa 
Seyahat acentalıOı, Berlln lılman Lutthansa A. ş. Berlln • Irak Davlet Demi!' 
yolları, B•Odat ·ilk Tuna buhal'lı gem il eri lfletme flrketl, Viyana •centalıklal'ı 

Cumartesinden maada hergün 8 den 18 e ve Cumartesi günleri 17 ye kadar açıktı r. 

iNHİSARLAR UMUM MÜDÜRLÜGÜNDEN 
Cinsi Mlkdarı Muh. B. % 7,5 Teminatı Eksiltme 

Lira Kr. Lira Ki'. Şekil Saati 
~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~~~__: 

Yangın söndürme levazımı 
Yangın söndürme Aleti 
Hortum 

18 kalem 926 90 69 52 Pazarlık 14 
86 adet 920 20 69 > 14,30 

250 metre 197 50 14 81 > 15 
Hortum 250 metre 197 50 14 81 > 15 

1 - Şartname ve müfredat listesi mucibince yukarıda ınikdarı .Yazılı yangın sOnJ.ürme levazımı pazaılıkJa satın 
alınacaktır. 

Il - Muhammen bedellerj, muvakkat teminatları, ekgjlbne saaUeri, hizalarında yazılıdır. 

lII - Pazarlık 4/X/939 Çarşamba günü Kaba~1şta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda ya
pılacaktır. 

IV - Şartname ve lis te1er her gün sözü geçen şubeden parc:ısız alınabiUr 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin olun~n gün ve saatlerde % 7 .5 güvenme paralar He birlikte mezkUr komis .. 
yona gelmeleri ildn olunur. c74-59> 

* Kadıköy İcra Memurlutundan: I 
J 

Muhammen bedeli % 7,5 muvakakl teminatı Eksiltme 
Avukat Hayri tıırafından Kadıkö- Lira Kr. Lira Kr. Şekli Saati 

bin nev'i 

yünde Ye1değirmeninde Karakol so- \ __________________ _, _ _, ____ =-..:::.c.:...:. 
kağında 117 No. lu evde mukiman Düzce Bakımevi in

Nuriye ve J:Iikmet Tuksal hak.kında 

l 939 /521 No. lu do>-yasile 58 lira 16 
1 lru. tahsili haltında yapılan icra ta-

kibi üzerine borçlulara gönderilen 

ödeme emrine mübaşir taralından 

verilen meşruhııta göre borçluların 

mahalli mezkürda bulunamadıkları 

anla~ılmış ve bit talep borçlulara yirmi 1 
gün müddetle ilfuıen tebliğat icrası- 1 
na karar verilmiş olduğundan müd

deti mezk.Cı.re zarfında borçluların u
sulü dairesinde kanun! yollara mü -
racaat etmedikleri takdirde icraya 
devam olunacağı tebliğ makamına 

kalın olmak üzere ilft.nı keyfiyet o-
lunur. (20672) 

ZAYİ - 1932 numaralı arabacılık 
ehliyetnamemi zayi ettim. 
çıkaracağımdan eskisinin 
yoktur. 

Yenisini 
bükmll 

Hüseyin oğlu Tahir 

Kanuni Milmessili ve Neşriyat Di
rektörü: A. Naci, Basıldıiı Yer: 

Son Telıırat Basmıevl. 

ııaalı 258,147 58 14157 37 Pazarlık 14 
Kabataş baş müdür
lük binası tamiratı 20.027 15 1502 02 > 1~ 

I - K~lf şartname ve plAnları mucibince 5, II/IX/939 tarihlerinde ihale 
olunmıyan yukarıda yaz.ılı her iki inşaat yeniden pazarlıkla eksiltmeye kon .. 
muştur. 

Il - Keşif bedelleri muvakktıt teminatlan, eksiltme saat1eri hiznlarında 
yazılıdır. 

ili - Pazarlık 27/IX/939 Çarpmba günü Kabataşta levazım ve mübaya
at ıubesindeki a1ım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Düzce Bakımevi. şartnamesi 1291 ve baş müdilrltiğü binası tamiratı
na ait şartname 100 kuruş mukabilinde her gün levazım şubesi veznesinden 
ve İzmir Ankara başmildürlük1erinden ve Düzce memurluğundan alınabilir. 

V - Münakasaya iştirak edecekler oartnamenin F fıkrasındaki vesaik ve 
% 7,5 güvenme parasile birlikte eksiltme için tayin olunan gün ve saatlerde 
mezldlr komisyona gelme_!cri ilAn olunur. (3787) 

I - Nümunesi mucibince '150 adet EJcse1siyor bıçağına teklif Olunan be
deller haddi !Ayik görülemediğinden eksilbnesi şeraiti sabıka dairesinde 10 
gün müddelle temdit edilmi§lir. 

ll - Muhammen bedeli şif 302,40 lira muvakkat teminatı 22,88 lil'adır. 

lII - Eksiltme 7 /X/939 Cınnartesi günü saat il de Kabataşta levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım kcımisyonunda yapılacaktır. 

iV - isteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte mezkür komisyona gelmeleri ilfin olunur. (7742) 

Saraçhanebaşında - Horhor caddesinde -----··ı Yatılı 1 

Eski Feyzlall 

Kız 

Erkek HA YRIYE LİSESİ Yatısız 

Ana, İlk, Orta ve Lise sınıflarına talebe kaydına başionnuştır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan it ibaren 
baıt lar. Kızların yatılı kısmı tamamiyle ayn bir binadaciır. Yatısız t a lebeyi nakletmek için 

Yatılı BOGAZİÇİ LİSELERİ 
Kız ve erkek kısımlan ayrı dairelerde olmak üzere 
Ana sınıfı, ilk kısım, orta oıkul ve lise 

Yatısız 

navudköyünde Tra r vay Caddesinde Çifte Saraylarda 
için hergün saat ondan on yediye kadar Çille Saraylarda Okui Dırektörlüğiıne müracaat mektebin hususi otobüs servisi vardır. Telefon · 20530 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!il edehılirler. İstiyenlere mektep tıırifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210. • 

-Disburi'nin vaziyeti başka • 
dır. Onun bana itimadı vardı. 
Çünkü ık imiz de Rikardodan nef
ret ediyorduk. Rikardo bana cid
di bir zarar verebi:irdi. Fakat 
Du;buri'yi m ahvetmek elinde idi. 
Meseleyi kısaca şöyle hülfısa ede
bilıriz. Rikardo, bilmiyorum na
srl, Disburi'nin karısı ölmeden 
evvel, bir başka kadınla müna
sebette bulunduğunu haber al -
mış. Adamcağız bu münasebet 
dolayısile borca girmiş. Fakat 
doktor Haddon bunlan anlatma
:ııın bilmem ne lüzumu var? 

- Bana kalırsa, galiba Dus -
buri bu borçları ödiyemey ı r.ce, 

banka:laki paralara el koyd.ı. 
Miralay: 

• 

Zabıta Romanı : 43 
- Siz hakikaten zeki bir adam

sımz, dedi. 
- Yani söylediğim sözü haki

kat olarak kabul ediyorsunuz. 
Fakat başka bir hakikat daha 
var: Siz ve Dusburi ikiniz Löp
rens'in. ziy aretinden evvel Ri -
kardonun kasasındaki bazı evra
kı almak istiyordunuz. 
Miralayın hj!r zamanki san 

çehresi birdenbire kızardJ. 
- Doktor Haddon, dedi, siz 

ber(im ifadelerimden şimdi de 
ittihamlar çıkarmağa kalkıyorsu
nuz. 

- Benim bildiğim sizin buldu
ğunuz vesikalar, aradığınız ve
sikalar değildi. Löprens'in cese
dile karşılaştınız. Onu sizin öl-

dürdüğünüz hiçbir zaman aklım· 
dan geçmez. 

Miralay kendisini zor tutuyor· 
du. 

- Siz müsaade ediniz de ben 
sözlerimi bitireyim, dedi, Dus • 
buri ile ben Rikardo denilen he
rifin şantajına maruz kaldık. O
nu da öldürdüler. Herhalde be
ni bu cinayetle de ittiham et -
mezsiniz zannederim. Onu da öl
dürdükleri zaman, Rikardonun 
e!inde bulunan ves ikaların orta
ya çıkacağını ve haysiyetimizin 
payimal olacağını düşündük. Bi
ze ait dosyanın Rikardonun ka • 
sasında bulwıması ihtimalini dü
şünmüştük . O sırada Dusburi 
bana telefon etti. Eve yemeğe 
gelmesini söyledim. 

- Suikasti de o zaman tertip 
ettiniz. 

- Canım, bizim de bir hare -
kete geçmemiz icap etmez miy
di? Evvela Löprens'in sempati
sini kazanmak, bu suretle men
hus kAğıtları ondan alarak yak
mak çaresini düşündük. Fakat 

Löprens'in buna pek o kadar rı
za göstereceğine emin değildik. 

- Peki, sonra neye karar ver
diniz? 

- Nihayet Dusburi'nin o ge
ce Brandon konağına gitmesine 
karar wrdik. Gidip konuşacak 
ve bir yol hazırlıyacaktı. Kütüp
hanenin anahtarını alacaktı. Ma
Ifım ya, telefon buradadır. Er • 
tesi gün öj!leden sonra Löprens 
vesikaları kasadan çıkararak o
kumağa başlayacağı sırada, Dus
buri kendisini telefona çağıra • 
caktı. Heterington sağır olduğu 
için, bu sefer Löprens telefona 
cevap vermeğe mecbur kalacak 
ve kütüphaneye geçecekti. Be
nim de bütün vazifem tam o sı -
rada orada bulunmak ve Löp
rensi kütüphaneye kilitlemekten 
ibare ili. 

- Bu suretle de size ait vesi
kaları alıp götürecektiniz. Plan 
çok iyi! Fakat düşündüğünüz gi
bi tat l:ıik edemediniz. 

- Evet, öyle oldu. Ben tam sa
atinde Brandan konağına geldim. 

Fakat Löprensi kasasının önün
de ö ' dürülmüş buldum. 

Doktor Haddon dik dik mira
laya baktı: 

- Demek Bran<lon konağına 
gittiniz. Halbuki polis kimsenin 
geçtiğini görmemiş. 

- Eğer polis vazifesini ihmal 
e~ ise, ben ondan mes'ul de
ğilim. 

- Fakat çok garip! 
- Ne demilk istiyorsunuz? 
- Bu gidiş gelişleri polis nasıl 

olur da görmez, onu düşünüyo
rum. 

- Bilmem. Hülasa Löprens'in 
ölümündeki esrar halledileme • 
di, gitti. 

- Acaba polis sizin bu ifadeni
zi olduğu gibi kabul eder mi der
siniz? 

- Polis mi? Ben burada po
lis memurlarını a!Alı:adar ede • 
cek bir vaziyet görmüyorum. 
. Haddon devam etti: 

- Ö~le söylüyorsunuz amma, 
ben şimdi düşünüyorsam, polis 

• de öyle düşiineeektir, Yani &iz.in 

Brandon konağına kendinize mah 
sus bir wıulle girdiğinizi düşü -
necektir. Artık bu kasabada olup 
bitenlerden hiçbiri beni hayrete 
düşürmüyor. Fakat polis bu giz
li usulünüzü öğrenirse, herhalde 
hayrete düşer. 

Miralay, durakladı: 
- Evet, dedi, ha.şuna can sıkı

cı bir iakıın işler çıkabilir. Fakat 
bu son sırrı da polisten sakla -
makta bir mahzur görmüyorum. 

- Sonra bu cinayetlerden hiç
biri sizin elinizden çıkmadı de
ğil mi? 

- Ona ne şüphe var. Gayet 
gülünç şeyler söylüyorsunuz. 

Haddon müstehzi blr nazarla 
miralaya baktı: 

- Bu gizli kapıyı nasıl keş
fetmiştiniz? Diye sordu. 

- Bana Rikardo gösterdi. O 
zaman pek do.stça geçiniyorduk. 
Bir akşam beraber yemek yedik. 
Rikardo lüzumundan fazla içmis
ti. Birkaç sene evvel bu eve :·:~
le~tirdjA! metresinden bahsetti. 

(Arkuı var) 
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~:n· 
Ankara Radyosu 

DALGA UZUNLUCU 

TA~••"•"m- H•I 
T.A.P. 11,19 m. HH ıt ... it Jtw. 

lllJt-. ua ltN. ıaı. llw. 

27 Eyini Çarşamba 
Saat 12.38 Procram, ve mem.lekel 

saa& ayan, Saat 12.35 Tü.rlr: mü.J:lfl 
IPI.) Saat 13.to Memlekel saat aya
rı, aJans ve meteoroloji ba~rler.L 

Saal 13.15 - H.00 Müzik (Rlyasetl
comhur bandosu) Şef: ihsan Klinçer. 
Saat 19.00 Proıram, ve memlellet sa
at ayan. Saat 19.05 Müı.ik (Bir kon

serlo - Pi.) Saal 19.30 Turk m11%1i;I 
(Fasıl heyeti). Saat 20.15 Kenuıpna 
(Dış pollllka hadiseleri). Saat 20.31 
Memleket saat ayan, ajarus ve mete
oroloji bal>erlerl. Saat 20.50 Türlı: mli
zlil. Olnıyanlar: N•cml Rıza Abıs -
kan, Safiye Tokay. Çalanlar: Vecihe 
Daryal, Ruşen Kam, Cevdet Kozan. 
Saat 1.30 Haftalık posla k1111Mıa. Sa
at HS Miiıllt (Melodiler - Pi.). Saat 
ıı.oo (Küfü!< orkeslra) Şef:: Neci• 
Aşkın. Saat ı3.to Son ajans baber
lerl, ziraat, eolwn - lahvllil, lıam -
biyo - nulı:al bo....., (!lal). Saat 
23.21 Müzlk ICazbanl - Pi.). Saat 
23.55 - H.tt l'annkl PrG&TlUIL 

DÜNKt) BULMACAMIZIN 
HALLİ 

ı 2 • ' 6 • 7 .. !I 111 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Meşhur komlflmlz - Kalın de

lil. 2 - Esil! zaman kumaşı - Notada 
bir ses. 3 - Meşhur mui'aunl. 4 -
Askerce adım. 5 - Karı koca ara -
smda ölthnatom. 6 - Llmonlunun 
arkadaşı. '1 - Hödüiün biri - Prynir 
nevi. 8 - Anpça yol< • Arablslanda 
bir şehir. 9 - Plşmlf kelle ılbl - E· 
dat. 10 - İrad - (Ney) in afabryl, 

YUKARIDAN AŞAGI: 

1- Clnsineee yok - Bir f&rl •11-
i;ası. 2 - Orlası. 3 - Meşhur een•bl 
lıomlk - Bbde olnuyan. f - Ba.,ına 

B Keline baiışlama - Uzan. 5 - Ta
dına baksana. 1 - Şimdi ismi çok 
seçen denil. ' - Siki - Mqbur bir 
muharririn ilk ismi. 8 - Baharhnın 

arkadaşı. 9 - MIUıllsız - Bir şehir. 
10 - Nlnnlnln aranoi'mesl - Rakam 
- Bir uzuv. 

TAKViM ve HAVA 

27 EYLOL 1939 
ÇARŞAMBA 

9 uncu ay 
Hicri: 

Şaban: 

Gün aş: 
Öi'le: 
İkindi: 

Gün: 270 Eylül: 14 
1358 Rumi: 1155 

13 Hızır: 145 
5.53 Akşam: 17.59 
12.05 Yalsı: 19.32 
15.26 İmsak: 4.13 

HAVA VAZİYETİ 

Yeşllköy meleoroloJI lslaa7onundan 
alınan malfımata l"Öre hava, yurdun 
Trakye bölıt1l Ue, Erenin ıabU n 
Akdeniz IUyJlannm carbl kısımların
da u buluUu, d.lfer böll'elerde umu
miyetle baJaUu ve ;rer yer :ratuılı 

ıeçmlşllr. Rtbıirlar, bülün bölıeler
de fimall istikametten ıarp Hlıeler
de kuvvetlice. dlitr bölcelerde orta 
kuvvette, Ere denldnde kuvvetli t.s
mişllr. 

Diin İslanbulda hava bulutlu ıef
mlş, Rilııir ,ımalden saniyede 4 - 1 
nıelre hula e!<mlflir. Saal H te bava 
tazyiki 1022,6 mlllbordı. Sühunet en 
yüksek 11,2, en dütük 11 ııanli1tTat 

kaydedllmlşUr. 

----·oır>----

Bir Rendevucu Y&kalandı 
Zabıta randevücülere kar~ı sı

kı bir mücadele açmıştır 
Dün Madam Öjeni isminde bt:r 

kadın suç üstünde tutulmu ve 
hemen tevkil olunınu.ştur. 

Evinde bulunan Nesrin ve Mu
alla ismindeki iki geru; luz da 
muayeneye gönderilmiljlerdiT. 


