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HARİCİYE VEKİLİMİZİN B. MOLOTOF'LA 
YAPTIGI MÜZAKERELER İNKİŞAF EDİYOR 

• 

lar. 
Maanıafl umumi harpten sonra ye

ıll mllyonlak dördüncü derecıede bir 
devle& dereeeslne düşen Avustu:rya, 
yine Avrupa muvazenesinde colı: mü· 
hlm bir mevkle malik idi. Hatlll bu 
mevki o b.clar milhlm idi, ki bugün 
bütün Avrupanın büyük küçük mil
let ve devleUerlnln cliiştülr.lerl tehli
keli vu.lyet, hep o ki:ioük Avustur
yanın ortadan kallı:tıiı &"ünden illba
ren bqlamıştrr. 

Fllllaldlı:a, M. Bitler 71ld.rnım bile 
imrencllreeelı: bir Sliralle (yüchrım ni
hayet düştöfü yerde bir ev yakar, 
bir afaç devirir veya birkaıı adam 
ölclörebUlr, fakat telmıU bir mülkü 
imha edemez) Avusturyayı bir Alman 
vilayeti haline koymakla evveli ital
ya fle hemhudut olarak İtalya üze .. 
rinde müessir olacak, saniyen de Yu
g-o,;;;J:ıvya Ue komşu olarak o devletin 
Balkanlar mansmnoslıMkki salibelll 
mevkllnJ sarsacak bJr nüfus ve kud
ret ihra:ı etmJ, oldu. 

Avusturyanm Luallne Fransa. da, 
İn(iltere de ses ('ıkaramamışluılı, 
ber iki devlet te Avusturyadan hay
li uzakta bulnnmak UlbarUe belki 
böyle sakit ve sakin kalmakta ma
xor id.ller. 

Fakat o uman da, timdi de kim~e
Dln alnı enllremedltl ll<'Y, Almann
nm bu tecavüzü ka.rtjJSJnda İC.alyanm 
da ~eylrcl kalması, hatta tasvl,pkir 
bir vaziyet tllmasıydJ, o İtalya 11:1, da~ 
ha lki sene evvel Avustoeya Ba ve -
kili M. Dollos Vlyanacla hUedUc!ltl 
vakii, (B.rener) l'eçlcllne clerhaı bir 
kolordu sevllederek Alm&ll,J'anın en 
ufak bir harekette buJumnaauıa bile 

mtisaacle ebnemlflL 
Bu kısa ho.lisa71, B.usYanın bu de

fa KarpaUar tarafmı ela lşple baıı
lamaamm İtall'acla nihayet encllŞ<O u-
7a.nd1rdıfı hakkmda ajans Bava.s1m 
dıin oeşretUti haber üzerine yap -
mafa lüzum Kôrdöl:. 

Bir baluma, Rusyanın Le.histaud:ı 

bu&'iin IŞ&"al etllil yerler, zaten 1914 
ten evvel tahtı idaresinde olan yer .. 
lerin ancak bir kısmı oldufuna göl'e 
bunu tabii cönnek ve hiç tc entli!o)eye 
düşmemek iktn:a eder. 

Yalnız Rusyanm 1914 ten evvel 
şimdiki Lehlst.ana tamamen sahip ol
masma mukabil, onun carbtnde ve 
cenubunda da kOtikoca bir Avust11r-
7a imp:uatorlufu vardı ve Avustur
ya imparatorlutu da, Almanyadan 

• (Arkası ~ üncü sayfada) 

EBU~Z!Y fl~DE 
'\' 4 \ VeH~ 

1 

Moskova, 27 (A.A.) - Tass Ajansı bildiriyor: 
26 Eylülde Sovyetler Birliği Komiserleri Kon

seyi Reisi ve Hariciye komiseri Molotof, Türkiye 
Hariciye Vekili Şükrü Saraç<>!!lunu Kremlin sa
rayında kabul etıni.ştir. Saracoğluna Türkiyenin 
Moskova Büyük E~isi Ali Atay refakat etmek
te idi. Kabulde Hariciye komiseri muavini Potem
kin ve Deanozof ve Savyetler Birliğinin Ankara 
Büyük Elçisi Terentief de hazır bulunmlllitur. 

Sovyet Meclisi divanının başkanı Kalinin tara
fından kabul edilmiş ve kabulde yük.sek Sovyet 
meclisi sekreteri Korltin ile Terentie! hazır bulun 
muslardır, 

Ayni gün Molotif, Şükrü Saraçoğlu şerefine bir 
öğle ziyafeti vermiştir. Ziyafette Türkiye Hari -
ci)l"sinin vekile refakat eden erkanı ile Mareşal 
Voroşilof, Nioyan, Potemkin, Dekanozof, Lezovski, 
Gorin, Terentief ve diğer bazı zevat hazır bulun

Barbaros ıı~t:ıraıı clil:rı yapıldı 

Bliyö.k Türk Amirah Barbaros ilttllali dün yapılmıştır. Re1'imde Bar barOI türbesine eelenk koyan der ~el
ler ve resmi l'eçllten bir intiba leş kil edilmelı:lecllr. İhtifale alt yanmn 2 inci sayfaııı.ızdaclır. -· 

Keza Saracoğlu yanında Büyük Elçi Haydar 
Aktay olduğu halde Sovyetler Birliği Yüksek 

muşlardır. 

Garp Cephesinde 
Tahkimatı Devam Ediyor 

AI~;~ ~~_BE~~ROf._~~ M~SKO!A ~~-!~H~~i 
Almanya Hariciye Nazırı 
M oskovada Temaslara Başladı 

Fransız ve Alman Tayyareleri 
Arasında Hava Muharebeleri 
Parla, 27 (A.A.) - Havas bildlri- ı 

7or: 
Parlsin satiblyetter askeri mahfU

Jerlnde bu sabah blldlriJdltlne cöre, 
cephenin heyeU wnumiyesl itibarile 
vaz.lyetlnde dlin ve cece hiçbir mah

süs deflşikUk olmamıştır. 

Cephenin heyeti umumJyesi üze
rinde faaliyet mahiyetini mnbafaza 
etmektedir: Topçu ateşi, müsademe, 
devriyeleri küçük bomba atr;ları. 

Büyük faaliyet emareleri görülen 
yegiine nokta. bölıenln Hombach ile 
Deuks .. Potnt! arasındaki şark çı ... 
k.ınhsıdır. Bu çıkıntı küt::ük Bom -
bacb ırmaiına ha.kim bulunan olduk ... 
(la dik sırtlara Alman erazisine doi
ru ilerlemiş bulunmaktadır. Bir k&Ç 
.ıündenberl bu ~ıkıntı, cephtnin di
fer birçok noktalan ile birlikte düş -
man topçusunun hedefini teşkil edi
yor. 

Bll hususta verilen m.aJümata cöre, 
timdlye kadar Fran. ız hatlarının he
men gerisine taciz atu;lar1 yapmakla 
lkilia eden dü~man topçusu, atışını 

uzatmıı ve bu suretle daha serileri 
b<'def tuUrıuştur. 

Dlier taraftan düşman hatları il • 
zerinde cereyan etmf'kte olan hava 
dlielloları Fransız dü:pnan hatıan ü
zerinde cereyan e1mekt.e olan hava 
dilelloları Fransız kuvvetlerinin lehi
ne neticelenmiştir. 

(ArkaSl 3 uncu sayfada) 

----00000---

Polonya Hazinesi 
Bükreşe Gitti 
Bükr_e~ 27 (A.A.) - Polonya 

hazinesini hamil olup bir hafta
danberi Çernoviç'de bulunan 14 
kamyon dün akşam Bükreş'e gel
mıştir. Hazinenin Bükreş'tcki 
Romanya milli bankası kasaları
na konulduğu tasr h edilmekte
dir. 

BİR TAYYARE KAÇTI 

Polonyalı bir tayyareci içinde 
iki Polonyalı bulunan bir hafif 
bombardıman tayyaresine bine -
rek kendisini tevkif etmeğe te
şebbüs Eden bir Rumen askerinin 
muhalefetine rağ_men Bi,ikreş ha
va meydanından kaçmağa mu -
vaffak olmuştur. 

Modlinde Almanlara kartı bili mukavemet eden Polonyalıların top
larmd an biri 

Sovyet Orduları 
Polonyada İlerliyor 

Lehler Almanlara 24 Saatlik 
Bir Mütareke Teklif Ettiler 

Budapqte, 27 (A.A.) - Sovyet 
Jrıt'alan muvakkat hudut battı ola -
rak kabul edilen San nehrine dofru 
Herlemefe devam etmektedirler. Bu
dapeJteye ı-elen malfimata röre Sov • 
yetıer, tarki Gallçyanın bütün petrol 
havzasuıı iıJl'al etm1!1$1e-rdlr. Gazete -
lerı birkaç ırüu evvel bu mıntakanm 
Alman kıt'aları tarafından lffallni 
haber vermekte idiler. 
Buda~teye iltica eden Polonyalı 

teknlkcilerin soyledlkJulne cöre pet
rol kuyuları daha bir aene kullanıla.
m.ıyacak bir halde bulunmaktadırlar. 

KJZll.ORDUNUN İŞGAL ETTİGİ 
ŞEIJiRLER 

Kızılordu Genel Kurınayıoın Tas 
ajansı tarafından ntJJredUen daha 
labllitıı bir teblliinde evvelce isim-

teri neşreclllen ,.birlerden bqka 26/9 
tarihinde ..,..Jıdakl ,.birlerin de 14-
ıraı edUdlfl blldlrilmektedlr: Bielos -
tok'un 35 kilometre batı cenubunda 
Raygordok ve Sokoly, Blelsk'ln 25 kl
Jometre batı cenubunda 1\-lelei('inskl, 
BeloksoJm, Zemostle, Yaverov, Sam
bor ve Turka. 

SEF'ERBER EDİLEN KÖYLÜLER 
Havas bildiriyor: itımacl edilir kay

naklardan verUen haberlere l"Öre. 
söre. Sovyet askeri makaml:uı hu
cluıta bulunan stratejik köylerin bü
tün er11:elı:lerinJ seferber etmişlerdir. 

KJZILORDUNUN HAREKATI VE 
BALKANLAR 

Parls, 21 - Bal.kan hükümeUeri 
merkezlerinden C"tlen haberler, Kı -

(Arka~ı 3 üncü sayfada) 

Ribentrop'un Moskova 
Seyahatinın Londra ve 
P a r is t ek i Akisleri 

Zelzele devam ediyor 
• 

lzmirde 6 Kişi · Seller Moskova, 27 (A.A.) - Alman 
Hariciye Nazırı Von Ribhentrop 
merkez hpva meydanı..a saat 
17,4-0 da Hitlerin şahsi tayyaresi- A d 
le gelmiştir. . r as l n a 

Hava meydanında Hariciye Ko
miser muavini Potınkin, Mosko-

Boğuldu 
va "arnizonu kumandanı Gene
ral Şijuvo.fo, Alman büyük el
çisi ve erkanı ve İtalya büyük el
çisi tarafından karşılanmıştır. 

Hava meydanı Rus ve Alınan 
bayraklarile donaıılmıştı. 
Başında muzika olduğu halde 

bir askeri müfreze selam resmi
ni yanmıştır. Von Ribbentrop 
mü!re1,, yi teftiş etmiş ve sonra 
müfreze Alman Hariciye Nazırı
nın önunden geçmiştir. 

Alman heyeti 38 kişiden mü
rekkeptir ve Danzig umumi va

(Arkası 3 üncü sayfada . 
---00000---

ır~eıı.J@i !LE R 

Fransız 

Tebliği 
Paris, 27 (A.A.) - Sabahleyin aa

at 9 da verilen c3'1» numaralı t.eblii: 
Gece, sükinetıe a:eçmlftir. 
Baila.rUDJzıo l'Uislnde Vbe.mburr 

1DUntaluısında dü man topcuları ta ... 
aliyette bulunmuttur. 

Alman 
Tebliği 

Bedin, 27 (A.A.) Teblli: 
ŞM"k cephesinde: Alman kıtaatı 

SoVJet hükfimeWe llararla.ttınlJD.UJ 

olan hudut hathns yakl~maktadır. 

Muhasematın baş.Janı:ıcında a('ılt 

bir tehir olarak teli.Ut edilmiş ve 
buna göre muameleye tibl tutulmuş 
olan Varşova, kumandanın aldıtı es

ki kalelerin ihyası ve bir kısım si -
vll halkın tesllbl ırlbl tedbirler llze -
rlne müstahkem mevki halhıe konul
muştur .. Bu müstahkem mevki üzeri
ne yapılan taarruz netlceslndt> dün 

tbnaldeki ilk hatıa cenuptaki lklDci 
hat elimize cerı:ni!JUr. Bu muvaffaki
yetlerln intibaı altında kalan Leh 
ku.mandanhiı bu sabah ııtehrin ve 
•arnizonun teslimi teklifi !e bulun
muştur. Ordu Bukumandanı teslbn 
müzakerelerlnl yapmaJa General 
Bla ovltz'i memur eylemiştir. 

(Arkası 3 üncü .!aylada) 

Karadenizde Fırtına 
'İzmir, 27 (İkdam Muhabirinden) -

Zelzele hakkında l'tlen haberlere 

ı-öre Dik.ili kau. merkezinde öile ile 
akşam arası 18 ı.elz.elP. olmuttar. 

18,30 ela olan zelzele çok şiddetliydi. 
On saniye devam eden bu zeleUede 
halk hlr korku da.ha. ceçlrmbtlr. 

Dün Ankaradan Soma btasyonuna 
ırelen 500 çadır bul"ÜD derhal Dikili-
:re l"Önderllmlştir. Şimdiye kadar 130 

çadır kurulma tur. Berıramaya el;< 
ayrıca 150 çadır .-önderilmlştır. 

Bernmacla da ııok yaimu..· yajdı
landan Baei Hatim, Kulaksız cami -
Jeri, Poyraeık. Yenlkoy, Yenlcaml, 

K9u.k, nahlyeslndekl m«"ktepler ve 
~amJlcrd.en mühim bir kcsmı zarar 
sürmüştür. 

Dikili ile Ber&"ama arasındaki clfl

(Arknsı 3 üneil sayfada) 

Çemberlayn İstifa mı Edecek? 
lloıııa, 27 (A.A.) - cGlornale ıl'İtallu ırueteaınııı Loııdra muhabil'bıe 

söre Cemberlayn'ln tilhhı vasiyeti dolayıslle BaJVell.iletten ve Muhafazakir 
PuU RelsHflnden ~ll:Uecefjne dair dolaşan şayJalar imdi Avam Kamara ı 

korldorlanna da tntıkaJ elmt,tir. 

Bir Sovyet Vapuru Batırıldı 
Moskova, Z7 (A.A,) - Tau ajnnsmm bir tebllflne &"Öre, t.000 tonUatoluk 

So•yet «Metalllst• vapuru hurin saat 18 e doiru Marva 1l:o7u civarında bir 
den1Hllı51 tarafından batırıiııı1'tır. Vapurun ııt lı;lşi elaıı mörettebatındu 

ııt o, SovYet devriye ... mııuı taratmclan karlanlınıPJr. 

Günün Tenkitleri 
Harbin İşe Yarar Tarafı 

Meb'usan l\leclisinde isUkraa.ı mU
dafaa. eden bir Maliye Naz1rı: «Bor
cun fazileti terblyetkirisl• vardır. df'
m.işti. O uman bu özü kaJt"mJerJ ... 
ne dolayan ıollbartrlerc Maliye Na
zınnm tf'zf bayii nUkteltr ilham et

mftll. 
Borc wunlara fazilet terbi)leısi ve .. 

tir mı vermez mt'! Bunu bllml1oruı: 
anıma, uvaşw öiret.im b;ılum.ınd.ı.ıı 

çok :yararlıfı dokuncluiunu mulıak
kak sayıyoruz.. Harp insanlara hem 
ders veriyor, hem de i.tıl müftkll:lrlerl 
dütünmete teşvik ecllvor. 

Sulh zamanlarında: •İnr;lltere h
blnffl k.lmle.rde.n müt.eşekkildlr?r, 
dlayş'in kaç azası vardu?a, cFran~ 
kac mcclis1e idare edilir?• dl7e b 
anket atılacak. oba l'elen cevaplan 
bilmem yüıde biri dotnı çıkar mı! 
Li e talebebi dahil, Avrupa baritau.· 
nı ezbere çlıece:k pek &E kişi bufarwL 
Estonyanın yerini +ıtvln <'m. .. k ~ ... 
le dursun, admı Olt.., 
Jar çokluktur. 

.. -
hem"n hemen isli nlliil.S 
(Arkası 3 üncü snyfadK) 
SELAMİ İZZET SED 



Hatıratı Yazan : M. M. Grupu 
Müfettişi Emek 1 i General 

Reisi Eski Topçu 
Kemal Koçer 

Alınan Tertibat, Yüklemenin Purüzsüz ve 
Sükun İçinde Yapılmasını Temin Etmişti 
Vapur, akşam ;caranlığile is · 

·keleye ya:ı aş.ı. Yan kapaklarır:ı 
ı;,çınca h<:rva.niar kolay..1k...a yü..:
. ıenebilırJi. Ran'l"·larda tertıp 
edilmistı. '.J.'esıs eC.:ıtcn bir kor<!on 
i1attı, va·Ja:ıı.:~ct J .n iske. eye y l~ 
na~masın. nımedıyordu. Yal.1'z 
alakadarlor kordon ha L. ı içind~ 
çuLş.ı.yordu. 

Tahmil içi iki saat kadar de. 
"am et.i. Vapur, yük vapuru de
P;ildir. Kam aralar etrafına, gü -
verteye de hayvan yük endi. Uç 
batarya hayvanı vapura sıkıştın
labiıdi. 'lopıar, parçaıara aynl
mışlard.., çok yer ıu.muyorıarciı. 
hakkı, vapurun scvkır.e me -

mur e<Lldi. \ apur, gece,eyin Te
kirdag.na yaı:~şacaı<, y lı.ii.unu bo
şaltacak, ,.,r .a..ık ayd!J1!anmadan 
limanı ten:edecek.i. D~nız hiç -
bir güçlük çıkarmıyordu. 

Vapuru yo a vurcıuk . Abdül -
vahap ve kayyum Ahmetıe dön
dük. Bize şeııre hakım tepe üze 
rindek.i bir evi tahsıs e:ınış.ıerdi. 
Motörciııerden Mus .afa ve arka
daşlarının hazırıaaığı yeineğı be
raberce yedJ<.. 

Ertesi günkü sevkiyat üzerine 
görüştiiı<. 'J.ertip e<lilen ha.arya- ı 
!arın ana kalanı i.e sı...ah ve cep
hanenin yüklenmesi için bir prog 
ram haz..rıaaJJL Sevke hazırla -
nan mevat yük.enebiıırse, benım 
vapurla beraoer 'l ek.irdağına gi
deceğuni arıı:aaaş ara anıa.tım. 

Sabah karanlığınna Tekiraağı
nı terkeaen vapur, yoluna devam 
edemiyecek bır vazıy<!t aıarak 
maksadı gızlemeli iaı. HaJ<.1Uya 1 

• o hususta tıWma' verillllışti. 
Teki.raağınaan vapurun vüru- 1 

duna daır oır telgrar a mak mum
kün olamaaı, o gı.ınü b.raz ena.ışe 
!( gerirurK. Za. <n yıuarcıanberi 
end~sız geç-en kaç gunwnuz 
vardı? Dert ve keaerle iHısiyet 
etmiş gıbı idik. ~a.arya.ar.n 
genç sübay .arından son zaferin 
par:ak safhalarını dınlemek.ıe 
reessür1erın1ızı difldirrnek isLıyor 
duk. Grup, yine büyük bir me -
suliyet üzerıne almıştı. Burada
ki muvatlakıyetsad.k ruhumda 
büyük. &cı.ar yaratacak.ı. Bu işi 
doğrudan doğruya ia.are etmek 
te mesuliyetı bana yüıdüyordu. 
Teminat wren ae btnd.m. JJerın ı 
düşüncelere auşmıye .iızum yok
tu. Mukadderaı.a ınana.n bizıer, 
o ana kao.ar yapılan ışıerde gü.
ya mantıka mı aayanmışL..k! 

Öglen geçmişti. o zamana ka -
dar isk:e1eye b.rçok defalar uğ
radık. Nazarlar d<!nızde, vapuru 
bek.iyordu1<. ufukta bır noktada 
görmek mümkün değildi. 

Marmarada dolaşan karakol 
vapurları.nın arzı a.dar e .me.ıeri 
de muhtemelai. Vapur yiıkünü 
bo alttıkıan sonra artık korku
ya-mahal yok. u. Fakat buna dair 
bir emare de e.de ed,k!memişti. 
Tek.irdağı bu üzli.n.ülerı bıunı -
yordu, ııitfen bir şifre ile malü
mat ta vermemişı.-erdL! 
Akşama doğru iskelede ram -

palan ıanzun i1e uğraşıyordum. 
Mevki kumandanı sabahleyin 

bana iki yarbayın Tekirdağ.na 
vapurla geçiri IIIESi mümkün o
lup olmadığını sormuş, muvafa
katimi almış,L Rıhtunda iken bu 
iki zatın da dolaştığını gördüm. 
Ben uğraş..rken bu iki arkadaş ta 
yanaştılar. Bu zatlardan birsii 
Demir Ali Beydir, bıribirimizi ta
nıınıvorduk. Demir A. i Bey beni 
iskelede bir işçi veya memur 
zannetmiş olacak ki: 

- Bu rampalar hayvan yüklı:, 
mek için ise, imkan=dır! 

Dedıl~r. 
Bir l(Ün önce de birçok hay -

van.arın yükıendiğinı belki b'.i 
miyordu. Elindekı kamçı ile de 
işaret ederek ve biraz daha sert
çe ihtar ettiler: 

- Kadana-ar yüklenemez! 
- Um.ıt ediyoruz! 
r.;:uhavereye lüzum yoktu. Be

nim biraz ihtisasım olduğunu ve 
salahiyettar da bulunduğumu bil
seydi er, belki bu ih,ara hedef j 
olınayacakt.m. Sözü uzatmadım, 
işime devam ettim. · 

Vapur, karan!ıkları yırtarak 
ilerliyordu. Bü' ün yüzlerde se -
vinç belırmişti. Bataryalar kar
şı yakaya alamışlardı. 

Vapur. yanaştı, Tertibat alın
mıştı. Yük.eme pürüzsüz ve bü
yük bir sükıin içinde _yapıldı. 
Hayvanlar s.kışık bir vaziyette 
bindirilınekle beraber, 20 kadar 
hayvanın açıkta kaldığını haber 
verdiler. Arkadaş ara bu hayvan 
!arı mavnalara doldurmalarını 
ve mavnaları vapura bağlama
larını sii,y edim. Demir Ali böyle 
kafile ı.e yürümenin tehlik<!Siz 
olmadığ.nı ihtar e ' (,.er. Bu işlı.
rin yıl ardanberi böy ıe eğlenceli 
devam etliğini anlattım. 

Kaiile hazırlanmıştı. Bütün ar
kadaş.ar~ telgrafla vereceğ..m em
re - öre hareket etmek üzere, o
rada bırakarak vapur.a ayrıl -
dım. 

Bu sefer, seddılbahir muvaffa
kıyetinnen sonra alayımla Tekir
dai(ndan Bandırmaya gelirken 
yaptığım seferi hat ırıatıyordu. O 
zaman Tekırdağında bir hayva
nım kazaya uğramıştL Şimdi Ban 
dırmadan yü1<ıerken hiç zayia -
tımız yoktur. Yol, aynı yoldur, 
arada fark ta yok.ur, h<ır iki se
fer de zaf~ri takip ediyordu. 

Maksada doğru ilerliyorduk. 
Arif, tatlı ta . Jı anlatıyordu. Va
purun ıki yeni misafiri, Demir 
Ali ve arkadaşı da salonda, kar
şımmia oturuX.orlaroı. Biıı: İs
tanbuldan ayrılırken nazarı dık 
ka,ın Kara~enize çevrildiğine 
dari teminat alm1ştık. O ümniye 
ile seyahatimizi rahat geçirec<!
ğimizi sanıyorduk. 

Vaourun üst güvertesinde de 
hayvanlar gelişi güz<!l yerleşli
rılınişti. Ambarlarda yük bulun
maka beraber bir fırtına vapu
ru allak bullak edebilirdi. Mar
maranıa da şakası olmadığını da 
ha birkaç gün önce denemiştim. 
Esastn kaçakçılıkta fırtınalı ha
valar tercih ediliyordu. Fakat va
purun vaziyeti tehlikeler doğura
bilirdi. Hafif bir sallantı vardı, 
böyle ıken de hayvanların rahat
sızlık ettikleri göıiilüyordu. Fır
t.na çıkmadan yanaşmak, yük
leri çıkarmak için vapura son sü
rati vermeyi birçok maceralar 
geçirmiş olan kaptana ihtar et
tim. 
Kaptanın başından geçenleri 

anlatıyorlardı: Onu son inkılap
ta Kalçi ile birlikte büyük bir 
binanın bodrum katına üç ay tık
mışlar, vakit vakit te okşamış
lar. Arada bir mevkuflardan ba
zılarını ı:tötürürlermiş, Gidenler
<Lı döruniyenler de olurmuş. 
Bir gün müfettişliğe kadar yük
selmiş olan bir izbandut bodru
ma gelir. Kalçiye aşina nazarlar 
atar. 

(Arl<ası var) 
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Karii Bir Kış Sabahı 
1 Selami İzzet - Mefharet Ersin ;t===:li 

Parayı destesile çıkardı, ma
sanın üzerine yayarak say -
dı ve o zaman korktuğuna 
uğradığını anladı. Para eksil -
mışti. Acaba yanılıyor muyum 
diye bir daha, bir daha savdı, ha
yır yaıclmıyordu, para nokııandı. 

Bir dakika ne düşüneceğini, 
bunu neye hamlcuecevini bLmez 
bir halde .şaşkın şaşkın bakakal
dı. Sonra zihninde küçük bir şüp 
he uyandı. Ve biraz daha derin 
dü~ününre bu şüpheye kat'iyet 
~eklini verdL Evet bu muamma
nın sureı.ı. halli bu olacak!L Ni
nayet ne de olsa bugün Cevizlik 
Çiftliğinin sahibi o.an hanıme
fendi, vak.tile hırsızlık töhmetile 
mektepten kovulan Peymandan 
baııka birisi değildi. Ve bu kana-

at o anda genç kadına garip bir 
sevinç »e huzur verdi. Cidalda 
tam bir zafer <!ide etmiş bir ku
mandan duygusile, hafifçe gülüm
siyerek yatağ.na girdi. Sakin ve 
müsterih, derin bir uykuya dal
dı. 

-8-

Yusuf amcanın hiç deği~miyen 
huyları. hiç değiştirmediği iti -
yatları vardı. 

Her sabah şafakla beraber kal
kar, kahvesini iQer, gazeteleri o
kur, saat . tam dokuzda kahvaltı 
sofrasına oturur, saat on birde 
kar demez, yağmur demez, gözü
nün bebeği gibi sevdiği atı Kı
rana biner, ı;:ezmeğe giderdi. 

Ziyafetin ertesi günü gene her 

• 
lhtikô.rla 
Mücadele 
Başladı 

Dün Müddeiumumıilikte 
Bir Toplantı Yapıldı 
Mıntaka ticaret müdüıii Meh

met Ali, belediye iktısat iş1eri 
müdurü Şaffet, ticaret odası u
mumi katibi Cevat Düzenliden 
mürekkep ihtikarla mücadele 
komisyonu te•kikatını ikmal et
mış, ihtikiir yapan esnafa iaşe 
nizamnamesinin dokuzuncu mad
desinin tatbik.ine karar vermiş-
tfr. . 

Komisyon azaları dün öğleden 
sonra İs.anbul Vali ve Belediye 
Reisı Lutfi Kırdara tetkikatın 
neticesini anlatmışlardır. Vali, 
komisvonun faaliyeti programı -
nı kabul etmış, tatbikatına ge -
çilmesini bildirmiştir. İaşe nızam 
namesinın dokuzuncu maddesi
ne göre vilayet ve belediye, ti -
carethaneleri muvakkat-en set 
edebileceklerdir. 

MüDDEİUMUMİLİICTEKİ 
TOPLANTI 

İhtikar kanununun tatbiki et
rafındaki hazırlıklara devam e
dilmekt•edir. Ticaret Odasında 
.toplandığını yazdığımız, komis -
yon, dün de is,anbul müddeiu
mumisi Hikmet Onatın riyase -
tinde bir topıantı yapmıştır. 

Bu toplantıda yeni çıkacak o
lan ihtikii.r kanununun taıbik:i 
şekilleri göri!şülmüştür. 

MÜDDEİUMUMİLİGE 
VERİLEN MUHTEKİRLER 
Öğrendiğimize göre ihtikar ya

pan bazı firmaların isim w ad
resleri müddeiumumiliğe veril
miştir. 

Bun!ar hakkında ehemmiyet -
le takibata geçilm !;tir. Diğer ta
ranan Büyük Millet Meclisinden 
bir an evvel çıkarılması kararlaş
tırılan yeni kanun ile muhtekir
lı!r hemen hususi cürmümeşhut 
mahkemelerine verilecektir. 

Muhtekirlerin isimleri gibi re
simleri de gazetelerle ilan ve teş
hir olunacak ve dükkanları kapa
tılıp em va! ve emlaki müsadere 
olunacaktır. 

BELEDiYE 

Prost Gelemiyor 
Şehirciik mütehassısı Prost İs

tanbul belediyesine gönderdiği 
mektupta şimdilik Fransadan çı
kamıyacağını, imkan bulursa der
hal hareket edeceğini bildirmiş
tir. 

Muh-:sabe ff.üdürü 
İstanbul belediyesi muhase -

be müdürü Muhtar Ankaradaki 
re.kiklerini ikmal etmiş olduğun
dan yarın şehrimize dönecektir. 

l:.elediyeye Alınacak 
Memurlar 

Zahire Ve 
Hububat 
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ATATÜRK'ÜN 

SON GÜNLE 1 
Yazan : Rahmi Yağız Tefrika : 42).~ 

Barbaros 
ihtifali 

Dün Yapıldı FialıDüşügor 20 lık Teşrinde Neşredilen Rapor Efkarı
umumiyeyi Biraz Teselli Edecek Mahiyette İdi 

Bu Münasebetle Beşik
taşta Merasim Yapıldı 

Akdenizde 15 inci asırda Türk 
ha.IC.miyetini eii\.ıde tıJ aaı Bü
yük denizci Barbarosun Beşik -
taştaki tür.besinin önünde büyük 
merasim yapılmıştır. 

Yedek 3ubay Okulu, Deniz 
Harp Okulu, deniz lisesi ve de -
nız gedikli ile deniz ticaret oku
lu talebesinin iştirak ettiği me
rasimde evvela İstiklal marşı ça
lınnuş bunu müteakip bir deniz 
kıt'ası tarafından havaya üç defa 
atış yapılmıştır. 

Bu esnada limanda gemiler 
düdüklerini çalmak suretile bu 
büyük günü kutlulamışlardır. 

Vali Lütfi Kırdar büyük Ami
ralin hatırasını taziz etmiş ve Bar 
barosun zaferlerini anlatmıştır. 
Bundan sonra bir resmigeçit ya
pılarak merasime nihayet veril
miştir. 

-----0,1>----
M ü NA K Al E - --

Avrupa Ekspresi Kaza 
Geçirdi 

Dün sabah Avrupadan gelen 
eksnres treni Bulgaristanda bir 
kaza geçirmiş, bir val!onun te
kerleği yerinden oynamıştır. İ
şin farkına vaktinde varıla -
rak vagon değiş'irilmiştir. Bu 
yüzden ekspres bir saat geç kal
mıştır. 

---00000---

A DL l YE 

Karar Verilemedi j 
Karısı Şükriyeyi öldürmekten 

suçlu sucu Halilin muhakem<!sine 
dün ağır cezada devam olunmuş
tur. 

Bu oelsede karar verilecekti. 

BazrMaddetere ihracat 
Serbesti si Verildi 

Zahire ve hububat fiatlannda
k.i Iiat düşüklüğü devam etmek
redir. Düsüklük nisbeti kiloda 
5-8 kuruş- arasındadır. Sert buğ
day !ar dün de beş para düşmüş
tür. 
PETROL KUMPANYALARI 

MÜDÜRLERİ 
Petrol kumpanyalarının direk

törleri, dün Ankaraya gitmişlel'
dir. Pe! rol heved Ankarada iktı
sat ve ticaret Vekaletlerile temas 
ederek, beynelmil<!I petrol ve ben 
zin vazivetindeki tahavvül hak 
kında hükumetten bazı temen -
nilerde bulunacaklardır. 
İHRACI SERBEST MADDELER 

İhracı lisansa tabi olan mad 
delerden susam ve tiftik hakkın
da dün gümrüklere müsaade gel
miştir. İ!alyaya 100 ton ve Ro -
manyaya 30 ton susam gönderi
lebilecektir. Bundan başka 45 
bin kilo tiftik ihracına da müsa
ade edilmiştir. 

---00----

MAARiF 

Taksim Orta Okulunda 
Taksim Ortaokuluna lise birin

ci sınıfı ililve edilmiş ve namzet 
talebe kaydına başlanmı~tır. 

Eyüp ve Beyoğlu Ortaokulları 
da kız ve erkek olmak üzere iki 
kısma ayrılmıştır. 

1 .k;lap 1 ar.hı Kııronol c jisi 
Türk İnkılabı Enstitüsü, inkı

labımızın 1918-1923 tarihine ka
dar olan bütün vakayiini tespit 
eden bir kronoloji bastırmıştır. 
1923 ten 1928 e kadar olan vaka
yii ihtiva eder ikinci cilt yakın
da neşredilecek.tir. 

Yeni t\akifler Fakat maktülenin arınesinin hu
kuku şahsiye iddiasile bir istida 
verdiği ve Fatih sulh hakimi Ek- Eyüp orta mektebi sabık mü -
remin de vak'a hakkında malı1- dürü Celiıl Mahir ve Eyüp orta 
matı bulunduğu anlaşıldığından türkçe muallimi E' hem Nişantaş 
muhakeme; bunların ikisinin de erkek orta okuluna riyaziye öğ-
dinlenmesi için başka güne bıra- retmeni Makbule Urgan da Sü-

l<!ymaniye kız orta okuluna nak-

18 Birinciteşrin salı gü-
nü İstanbulda bulunan Başve -
kil, Dahiliye ve Hariciye Vek.il
lerile birlikte öğleden sonra İs
tanbul Parti merkezinde topla
narak devlet işleri etrafında gö
rüşmeler yapt!,!ar.: Bu görüşm<;, 
idari, siyasi ve bılhassa ~Dedi 
Şefin sıhhi vaziyetleıini alaka -
dar eden mevzuıar üzerinde re
reyan elli- . 

Halk sabırsız~ıkla gazetelerı 
bekliyor, n<!şredilen tebliğleri t<l
halükıe okuyordu. 

19 Birinciteşrin Çarşamba sa -
bahı şu telııiğ neşredildi: 

İı; ,anb~. 18 (A.A.J - Riya
setıcumhur Umumi Kii.tipli
ğinden: 

1 - Reisicumhur Atatür
k:ün sıhhi vaziye '. i hakkında 
müdavi ve müşavir tab ıpleri 
tarafından bu sabah saat 10 
da verilen rapor ıkıncı mad
deded:r: 

1 

2 - Atatürkün umumi va
ziyetinde değişiklik yoktur. 
Geceyi ilaha ıyi geçirdiler. 
Nabız 90-100 arasında tenef
iüs 18, hararet cıere~esi 36,4 
tür. 
Ve yine bu rapora zeyil ola -

rak sunulan s:ıat 20 raporu da 
şu meaıde idi: 

2 - Reisicumhur Atatür
kün rahats ız ığı ayni vazi -
ye.te d<!vam .; ,mLk.edir. Na
bız 120, teneffüs 22. hararet 
derecesi 38 dir. 
Bu raporlar hall: .n, efkii.rı u

mumiyenin endiş€sıni art"ıyor
du. 

Halbuki Ebedi Şef 16 Birinci
t<!şrin Pazar gecesinden itibaren 
tutuldugu krız.e ~z teşrinıevvel 
Cumaretesi gününe kadar şid -
detıi bir mücadele geçirmiş, 15 
inci ııece başıayan zafiyetin an
ması 16 Birincileşrrn Pazar gü
nü 14,30 da be.iren ve tık şeklin-
den c 1kacak mevzii hare - 1 
ketlere doğru bir inkişaf göste
ren asabi arazla ve devamlı kay-

1 !arla krıze girmiş, akşam saat ı 
18 de kriz başlamıştı. 

Hekiınlerin konsültasyonu, tat-

riş!eri yeisi son haddine çıkarı
yordu. Asabi arazla birlikte ken
dini gösteren griz tam 48 saat 
sürdü .. 

Her 24 saatte iki raoor neşr<!
dilmek sure!ile efkiirı umuınıye 
ye Büyük Önderin sıhhati etra
fında malümat vermek şek..i de 
bu müddet zarfında devam etti. 

Ebedi Şefin saati saatine uymı
yan sı.hlıat vaziyetindeki de~i -
~iklik, 16 Teşrinievvel pazar g<!
cesinden baş ayarak hil.d şekl.ni 
savdıktan sonra 20 İlkteşrin per
şembe ı;ünü kriz atlatılmış, nor
ma!e doğru bir dönüşıe tenef -
füs ve nabızlardaki intizamsrz -
!ık önlenmiş, sa..filı emareleri be
lir . ti. 
~lkteşrin Perşembe ~ünü vı>

rilen raoor da aynen şu mea.de 
bulunuyordu: 

İstanbul, 19 (A.A.) - Ri
yaseticumhur Umumi Katip
liğinden: 

1 - Reisicumhur Ala ür
kün sıhhi vaziyeti hakkında 
müdavi ve müşavir tabipleri 
taraLndan veriien rapor ikin
ci maddededir. 

2 - Umumi vaziyette de
ğişik.lilı; yoktur, geceyi rahıı '
ça geçirmişlerdir. Nabız mun
tazam 88, teneffüs 18, hara -
ret 36,4 tür. 
Bu teb.iğ efkarı umumiyeyi 

biraz !~elli edecek mahiye .tey
di, maamafih, iki gün zarfında, 
krizi haberini müteakip Anka
radan İstanbula ge en VekiLer 
Heyeti ayni günde, (20 İlkleşrin 
Peqembeı Doimabahçe sarayın
da Ba~vekilin ,·ivas!'ti al ında 
bir içtima yaptılar. Oğ1<!den ev
vel sarayda top anan vekil1er, 
Ebedi Sefin dairelerine mücavlr 
salonda içtima etti.er. Burada 
devlet isleri ve mutat içtimalar
daki mese eler görüşüldükten 
sonra Ebedi Şefin sıhht vaziyeti 
de m<!vzu bahso:du. Bu iç' :maa 
Meclis Reisi Abdülhalik Renda 
da iştirak etmiş bulunuvordu. 

(Arkası var) 

k.ılmıştır. 1 ta · d.lm. t· en yın e ı ı.ş ır. 
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ı ı SORUYORUZ!: : - -
ı ı .................. ı ı Y t'Jıdan Duştu 

bik ve tesbit edilen tedavi siste-

! 
minde devamı ve rapor neşr.n<! 
baş anmasile nihayet bulmuş, 
gözleri yaşararak Ebedi Şdin 
hizmetinde bulunan hekim.erle 
hususi hizmetkar arı ve daireye 

Harp ve 5.iyase Ct p
hesinde haz rHk f BeşiJCtaş - Taksim f 

ı Otobüsü 1i 
: Beşlklaf okuyoculanmudan İb- ı 
ı Tabinı Etem yazıvor: ı 

N '- ıı laşında bir inşaatta çalı 
şan Kirkor isminde bir amele 
12 metre yükseklikten yere düş
müş ve muhtelü yerlerinden ağır 
surette y;ı.ralanmıştır. 

----<,,<'----
: •- B~lkla ~ile Taksim arasın- l L I . A N 
: da işllyen tramvay idaresi oto- % 
ı büsleri mektep talebelerinden df: ı ı k d l" T k'I 1 tam bilet almaktadır. Sabahları 8 ı S 8fi arUO iman eş 1 afi 
ı de derse başlıyan ııocuklar ioio t İskenderunda yeni liman iş-

Beşiktaştan Taksime ve bu arada ]etmesi teşkilatı yapmak üzere 
ı Nişantaşı. Maçkaya otobüse bin- ı Hataya giden liman işletmeleri 
ı mek mecburiyeti vardır. ı umum müdür muavini bugün -
ı Tramva7 idaresi çocuklara do- ı !erde şehrimize dönecektir. 

muhasses hastabakıcılar krizle 
mücadele eden yenilrr ez Ata ür· 
kün krizi ko ayca yenmesini Tan 
rıdan yalvararak işleri.e meşgul 
oluyorlardı.. 

Her saat geçtikçe krizin ilerle
yişi mahsüs bir ~ekilde tebarüz 
ediyor, Ebedi Şefin kapalı giızlı.
ri sık sık nefes a:ışı, gayrı mun
tazam ve çok yüksek derecedek: 
nabzı ve saatten saate değişen, 
kah bir derece eksilen ve kah ar
tan harare' i ile kendisini kriz.e 
kantırmı_!; bu'unuyordu. 

Harp J'&pan ve yapm:ıyan milletle .. 
rlıı lU.if.akJ.a. takdir ey1cdıkleri Va.r
IJGVadaki LehJJ asker!erllı ve halkın 
kl.\bralnanca mukave.meuerinin kLrıl
masa da bek.Jenebillr. 

Şimdi ne olacak-.' Lelıistanı taksim 
eden iki devlet ara.smd.lki ıhULUlar
dan bahsederek, Londra. ve Paris 
kaynaklarından gelen h.ıber!e.re dot
ru mHu;iıs•nı veremeyiz. 

Belediyeye alınacak yeni me -
murlar için B'rinci teşrinin on
beşinde müsabaka olacaktır. 

larbaros Türbesi 
Tanzim Edi:ecek 

. ı layıslle velilere bir kolaylık olma- ı Yeni teşkilat 1 Teşrinisanide 
ı sı için paso usulünü ihdas edem .. ı tatbik edilecektir. 
: mi?• ------00000---

Arada bir, sık s k nefes alıııı 
aralıyarak Ebedi Şefin dudakla
rından cökülen bir kelime veya 
cümle her şeye raf,men tannan
lığını kaybe<miyen Büyük Ata· 
türkün '"sini odada aksettiriyor, 
bu aksedis kah hararetten şikn· 
yet ve kii.h herhaı:ı;ıi bir hiid'.•c 
hak.kında bir cümle sarfediş~e şe· 
kil deı.;çtiriyordu. 

Nazi Almanya Hariciye Naurının 

Moskovaya daveti ile bugün veya 
yarın yapıla.ca.k .konuşmalarda har
bin durdurulmasına ait mf'..seleler mi 
bahis meva:uu olacak? Sovyetlerln in ... 
gıJiere ve Fransadaki sefirleri ile bu 
memleketler Hariciye Nazırla.rwın 

mühim görülen müzakereleri blJdirll
miştL Ayni konuşmalarda, harpten 
evvel S"&ranti lstemiyeo, Lehistan he
sabına bazı yardımları söyle .. 
nen Baltık hükô.m.eUerine a
li işler mi halledllecek? Yoksa, 
daha fazla muhtemel olarak, Alman
J'& ile sonuna kadar harbedecek.Je.ri .. 
ni terkrarlıyan İnciltere ve Fransa .. 
nm bu hareketleri ve vazlyeUerl, Al· 
lll&D7&nın alacaiı yeni tedbirler mi 
münakaşa edllecekf 

Vali ve Belediye Reisi daimi 
encümen azaları ile beraber dün 
Barbaros türbesi etrafında is -
timliık edilecek olan yerleri gez
miştir. Bu hafta içinde türbeyi 
kapatan binalar istimlak edilı.
cek. on beş gün içinde yıktırıla
cak ve türbenin etrafını tarızim 
olunacaktır. 

zamanki gezintiye çıkmak üze
re at:nı ha.zu·larken, karşıdan 
doğru koca göbeğ,ni çıkara çı
kara Şadinin geldığini gördü. 

Şadi ihtiyar askere yaklaşın
ca otuz iki dişini gösteren yay
van gülümseyiıııle ellerini uğuş-
tura uğuştura: 1 

- Günaydın amca. Dedı . Ne o, 
bir yere mi gidiyorsunuz? ~ 

İhtiyar asker ağzından püı a
sını çıkarmağıı lüzum görmeden 
cevap verdi: 

- Atla gezeceğim. 
- Ev halkı henüz kalkmadılar 

mı? .. 
Yusuf anıca Şadiyi alay eder 

gibi süzdü: 
- Çok•an kalktılar. Küçük me

lek çocuğilc me,gul, Galıp le Pa
·kize vle beraber ata binip gitti 
ler. Zannederim biraz a,,ağımız
daki büyük köşkü gezecekler. 

Bu haber Şadinin biç hoşuna 
gitmedi. Onun niyeti gitmeden 
önce Pakize ile görüşmek, ken
disine birkaç işten ·bahsedip ser
maye koparmaktı. Aksi gibi ka
dın da sabah karanlığı gezme
ğe gitmişti, öğleden sonra da bel-

ı Otobüs ücreti Beşlktaijlan Nl- ıı G O M R O K 
şanlaşma 10.5, Takshne 14 kuruş 

~ olduğunu blllyoruz. Mektep lale- : yeni Bir Gümrük Baı: 
: heleri bu para,.ı veremlyecekleri- ı M 1 v T 
ı ne .-öre 1ramva7 idaresinin talebe- t Emur UJU 
ı Ye paso ihdası ııot yerinde bir hı ı Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
ı olur. Bunun lmllm olup olmadı- : Trakya hududunda Kulelibur -
ı tını ı gaz mevkiinde yeni bi.r gümrük 

ı S 1 • başmemurluğu kurmağa karar 
oruyoruz • vermi<'ir. Buna ait kadrolar dün 

ı ........................ ı gümrüklere bildirilmiştir. 

ki oturmazlardı. Halbuki kendi
si için bir gece daha köşkte kal
mak imkansızdı. 

Pakize ile görüşemeden git -
mek te işine gelmiyordu. 

Şadinin yüzünde birdenbire 
beliren sukutu hayal ve hoşnut
suzluk aliiimi ihtiyar ask<!rin 
gözünden kaçmamıştı. Kendi 
kend ıne: •Kafir mürabahacı, kim 
bilir ne dalaveresi var, geceyi 
ne yaptı yaptı burada geçirdi · 
Galibin canını sıkıp duruyor; ak
lı sıra da köşkte bir müddet da
ha vakit geçirmeği mi tasarlıyor 
acaııa? Eğer öyle ise herifi ne 
yapıp yapıp atlatmalı. Yoksa çe
kilir dert değtl! • diye düşündü. 
Sonra birdenbire aklına bir mu
zipııK geld;. Şadinin caıı sıkııı
tısını farkelmemiş gibi gayet sa· 
kin o;r tavırla sordu. 

- Demin ev halkrnın nerede 
olduklarını soruyordunuz. Galip
le görü.Jimek mi istiyordunuz? 
Şadi Galiple görüşeceği kadu 

görüşmüştü, fakat zengin kadı -
•nın peşinden koştuğunu belli et
memek için: 

- ~vet, dedi. °'1liple görü"."" 

ceğim bazı mühim şeyler vardı, 
öğ.eden sonra da belki başka bir 
yere gider. Acaba arkalarından 
gidip kendisini orada görsem na
sıl olur. Hembu vesile ile satılık 
büyük köşkü de görmüş olurdum. 

İhtiyar asker teşvik et ti: 
- Hay hay, ben zawn dolaş

mağa çıkıyordum. İsterseniz bı>
nimle beraber gelin, sizi oraya 
götüreyim. 
Şadi sevindi: 
- Çok teşekkür ederim, hemen 

şoföre söyliyeyim, otomobili ha
zırlasın. 

Amca başını olmaz der gibi sal
ladı: 

- Yok, işte bu olmaz. Evvel! 
köşke g;den yollar hem taşlı, 

hem bozuk, bazı yerlerde de iyi
ce darlaşır, Böyl~ yolla· da otomo-

1 bil sürmek pek güçtür. Sonra ka 
palı otomobille giderseniz ne yol
da, ne de köıkün arazisinde bir 
şey görmenize imkan yoktur. Yi
ne siz bilirsiniz amma bana kal
sa benim gibi atla gitseniz çok 
daha iyi olur. Ben seyise söyle
rim, bir at hazırlar, size ben pan-

Doktorların sarfettikleri gay -
rete rağmen krizi önlcmeğe mu
vaffak olamayışları, bu vaziye· 
tin vahamete doğru seyreden bir 
şekilde tebarüzüne kanaat geti-

talon ile getrler de bulurum ve 
yola çıkarız, zaten yol o kadar u
zak değil, birkaç kilometrelik bir 
yer. 

Şadi bir müddet tereddüt etti. 
Bir gün evvel, harpte süvari idim 
diye öğünmüştü amma o zaman
dan.beri bir daha ata binmemiş
ti. Maamafih Pakizenin bulundu 
ğu yere de ne pahasına olursa ol
sun gitmek istiyordu. İhtiyar as
kerin fikri doğru idi. Bu berbat 
t~lı, topraklı yollarda otomobi
le gitmek hiç doğru değildi, İhti
yar askerin beraberce ata binme
lerini teklif e\m<!si gösteriş m<!
raklısı mürabahacın;n gururu -
nu okşamıştı. Daha fazla düşün
medi: 

- Pekalil, atla gi-lelim, dedi. 
Yalnız r.!1..:a ederi:n bano nıüın
kün oldu~u kadar uslu bir hay
van buhın. Malum ya scnelerden
beri ata bindiğimız yok. Ne de 
olsa acemileşmh;izdir. 

- Hiç merak etmeyin. Size en 
uslu hay,·anunızı bazırlataca -
ğmı. 

(Arlı••• var) 

Havas ajansı, verdiği haberlerde, 
J&PoDY& ile Fransa arasrndakl müna~ 
sebellerln dihelmefe doğru yol al -
dığını, Tokyo hükümeünJn, Savyet
ler - Almanya - İtalyadan müleşek
kU ınutasavver blr bloka rlrmiye<'eğ-1 
lh&tmallerini llerJ sürü7ordu. Hava• 
sın tahminleri gibi Japonya hakika
ten Alınanyadan }'"ÜS çevirmiş mi .. 
dir? Fransanın ıd3 asi mahfilleri d~ 

kat'i hükilmlerf ihtiva eden malümat 
verf'mlyorla'!'. 

iıaJyan siyasi mahflllrrinin ve ga~ 
ı:etclerinin sözleri, Avrupanın bti.Yuk 
bir kısmının Bolşevlklcştlrllmrslnin 

dahi önünü almak için, İuglllere ve 
Fransa.ya harbi bitirmek tavsiyt"lerl
nin tekrarlandığı merkezindedir. Bn
nunla beraber, Diller gibi l\fusolinl 
d.ııhi. cenubu şarki Avrupada ve Bal
kanlarda ilhak ve istila plinlarını 

şimdilik terkcyleınişUr. 

Birleşik Amerika, İnırlltere ve 
Fraıısadaki bir kısım altınları daha 
çekmek için sllih ambargosunu mub
lemelılli ki kaldıracak, fakat 1914 te
ki gibi filen harbe l'lrmlyecekllr. de· 
rnektc aJdarunıyacağımızı tahmin e ... 
diyoruz. 

HAMİT NURİ IRMAK 
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ıgizli rnanerva yapacak1 +IA C C'A C f Z'AL i11 
Sovyetlerin Baltıkta Garp cephesinde • • 1 ":_azan: K~m~!eddin Şükrü Tefrika: 42 

(Baştarafı 1 inci say{ada) 1o1 . Harp Gem l s l ve 4 o o y .d p ti K d f . G • • 

istediği Deniz Üssü 
ALMANLARIN TAKsiMAn ezı , a ayıncaya a ar çmış, enç ve 

Kopenhac'da çıkan Politika pze
teslnin Alman cephesindeki muhabiri 
Polonya harbinde kullanıJan Almao 

Tay yare Manevra Yapacak Çıplak Kadınlarla Cümbüş Yapıyordu 
Moskon. 27 (A.A.) - EılonJ'a Ha· J 

ricl7e Nasın Selter tay1are ile sa
a& 11.H da bvra7a celmlşUr. Kendi· 
thıe Estonyanın Moskova ve Mos -
kovıuıııı Talllo elçLlerl ile EllonJ'a 
meb'ua.n reisi hulnıllçu Ulvaasts re
takal elmekledlr. 

Polollken cauteslnln Slokholm'de
kl muhabiri bu kararın E•lo07a l<.a • 
blnealnln dunkü lçtlmaından sonra 
verlldlfınl blldlrlJ'or. 

Muhabire C"öre, Sovyet hül..ümetl, 
Estonyadan kcndislne deniz Ussü o· 
Jara1ı: kullaılmak üzere B .. Jtık denl ... 
zinde bir limanı kullanmak hakkını 
veren 7enl bir ticaret. anlaşması ak ... 
dini lslemiştlr. Bu husu•la ö..ı ve 
Pldlsl llmanlın &'ÖSlerilmekledlr. 

B.l&'a. U (A.A.) - Stdanl: 
SoV7eller Birlltlnlo bir deniz üssü 

tesis ve bar1ci ticaretin kontrol altı

na ahnması hususunda Estonya'ya 
müracaa& etmesi Estonya mahfelle
rlnde b;;nik bir tesir husule &'<lir • 
mittir. 

Eıııton7a kıt'alannın Estonya budu .. 
duoda ıaıı,ıt edlldlil blldlrllmekledlr. 

Estonya Reislcümhuru Paetsn, Ha
rlclJ'e NaW"ı Selter't ve Harbiye Na
ZU'l Laldoner'l kabul etmltllr. 

TAS AJANSINlN TEBLİGİ 
Moskova, 27 (A.A.) - Tas ajansı, 

Eston7a Ue 7a1ulan müzakereler hak

kında qııiıdakl lebllil n .. retmek • 
tedlr: 
«T&Uhı llm&nwda mevkut bulunan 

Polon:ra talıtelbahlrinln meçhul bir 

istikamette ne clhl ııerall dairesinde 
kaybolduiuna dair Eslonya hükümetl 
tarafından verilen izahata memnuni-
7ete şa7an olmadıtı ioln Sone& su .. 
larınuı Balt&k sularında l'lzlenen ec
nebi lahtelbahlrlerinln faaıı,.ettne 

karşı masun bulundurulması lcln a
lınacak tedbirleri kararlaştırmak ibe
re Estonya He SOYJ'ttler BlrllfJ ara
sında müzakerelere başlam.qhr. 

Eston7a hilkümetlnce verilen iza .. 
hata nazaran EstoQa sulanna l'lren 
Polonya tahlelbahlrl, cl\lakloelerl 
hasara ntradıtı lçlno cüçllil<le hare· 
ket edecek bir vaziyette bulunmakta 
idi. 

Bu şerait altında hasara afrayaa 
tahte1bahirln muhafaza albnda iken 
kaçmasına tmkin olmtJaeafl aşl • 
kirdır. Tabtelbahlrln Tallln'de tamir 
edilmiş olması ve fazla olarak ta ce .. 
ml7e benrlıı ve kaçmak imkanı da 
verlJmft olması ihtimal dahlllndedlr. 

Lujsk:afn körfeı:inltt iki noktasında 
bucün meçhul lablelbahlrlere ali Pe
rlskoplar l'Örüldüiüne dair Lenin .. 
cra.ddan verilen haberde na.zan ıu .. 
hare alınılıtı lakdlrde EllonJ'a sa • 
bilinde pek uzak olm.ıyan bir mabaJ .. 
de cWJ bir lablelhablr üssö mevoul 

oldutu l<.anaallne varmak mümkün • 
dür. 

Bu ahval naaarı IUbare alınacak l 
olursa, cbll lahlelbahlrlerln taallye
tlne karşı SOVJ'et sularmm emniyeti
ni temin meselesloln bil.Tük blr ehem
mlyel kesbelllil cörülür ·• 

VARŞOVA DÜŞTÜ MÜ 
va..., .... n (A.A.) - va....,va bu 

olmqtur. 
cün Alman kıımandanhiuıa ıe.ıım 

ordusunun büyük blr kısmının şlmcll 
prp cephesinde bunlu.ndutw1u bil -
dfrmektedlr. Ahen ve Sle&'fried battı 
civarında bulunan dlier şehirler ta
mamlyle lahll,.e edilmlşllr. Vlssen -
bura" da lstlhllmlar lnf& edllmek • 
tedlr. 

Alınan tayyare bataryaları BeJçl -
ka - Alman hududu üzerlnde uçan 
düşman tayyaresi üzerine ateş etti -
flnden Vervler clvannda Belçika a
ra~lstne düşen mermilerden bazı ha
fif hasarlar vukua celmlştlr • 

TEBLIGLER 
(Baş tarafı 1 inci <aylada) 

Hava kovvetlerlml:ı Modltn müs -
&abkem mevkilnln mühim askeri he
deflerlnl bombalamıştır. 

Garp cephesinde: 

1 GÜNÜN TENKiTLERi j 
Harbin İşe Yarar Tarafı 

(Baştara!ı 1 inci sayfada) 

C>OtratJ'adan her valanda.şı imtihan 
edeblllrls. sı,. .. ı ve lklısadi balam -
dan devletlerin blrlblrlerile olan mü
ııasebeUerlol ötyenmiyen kalmadı. 

Bu.rün sadece HIUer, Musollnl, Cem.
berıa,.n, DaladJ'e adlarını ezberle
mekle kalnu.Jorus; yabus MusollnJ
nln Lord HaUfabla ne cörüş&üiünU 
merak etmiyoruz, Romanyanın Mos
kova sefiri Bertin elolsl ile neler ko
nuştu? dl1'e anlamak fsf.:b'orUL El -
tonya H&riclye Naunnın tekrar l\tos
kovaya cltmeslle alikaclar oluyoruz. 

Jlarbin ite 7arar yecine ıarafı 

budur. 

Ha-iciye Vekilimizin B. Molotof'la 
Yaptığı Müzakereler İnkişaf Ediyor 

(Baş taralı 1 inci sayfada) 

Yemekte Molotof ve Şükrü Saraçoğlu sıımimt 
nutuklar söylemişlerdir. 

Moskova, 27 (A.A.) - (Havas)- Sovyetler Bir
liği komiserleri konseyi reisi ve Haricıve Komis.,_ 
r iMolotof bu.ııün (;ğle yemeğini Türkiye Büyük 
Elçiliğinde Türkiye Hariciye Vekili Saraçoğlu ile 
beraber yemiştir. Yemekte Milll Müdafaa Komi
seri Mareşal Voroşi!of ile Hariciye Komiserliği er
kanı hazır bulunmuştur .. Molotof ile Şükrü Sara
coğlu arasındaki konuşmalar çok dostane bir ha
va icinde ve memnuniyet verici bir tarzda devam 
etmistir. Bu akşam da tekrar görüşülecektir. 

Öyle zannediliyor ki, Saraçoğlunus varın gece 
nihayet bulması icap eden Moskovadaki ikameti 
Sovyetler tarafından •Polonvadaki vaziyetten çı -
kan meselekri halletmek üzere• müstacelen Mos -
kovaya davet olunan Alman Hariciye Nazın Von 

Ribbentrop'un muvasalatı sebebile bir müddet 
uzaması muhtemeldir. Ve yine b_u sebeple Sara
çoğlu ile Molotof arasında yarın için tekarrür eden 
görüşmeler de teahhür edebilecektir. 

BAllİCTEKİ TEFSİRLER 
Kopenhaır Tldende raıeleslnln Berlln muhabiri ,.a. 

DJ'Or: Von Rlbbentrop~un Moskova ziyareti u.nnedlldl
dlflnden llyade sılu sıluu Saracotlunun slyaretlle &• 

likadardır. 

Almanlar Türkl7e7I İnclltere ile olan anı......,..mdan 
vaı1"eçmefe Te en kat1 bltaratııtı muhafaza etmefe t.11: .. 
na edebildikleri ümidini besliyorlar. 

Dit• rlaraflan, Berllnde hummalı bir sı,.ası faalı,.eı 

.-öze ,arpmaktadır ve Altnan7anm Yunanistan ne:ı;

d.lnde ieşebbÜSlerde bulunduğu açık~ SÖJ'lenUJyor. 
Bu mesele,.e hasrettlil ilk sahifesindeki bir sütun 

,.aıııda. Atfna He Berlln arasmda bir yakınJıfa 701 açtı

fmı ehemmfJ'elle kaydedl7or. 

San Pedro, Z7 (A.A.) - lülltomla. 

Aemerlll:an donanmasına mensup 

101 parça l'eml ile 400 tanare 4 cün 

den.m edecek olan l'lzli manevralar

da bulunmak üzere San Pedro üssün
den lıarekel elmltllr. 

Manevr&J'& ifttralt eden S"emller a

rasında 10 aırblı, 'J tanare rem.W, 

ıe afır kruvazör, il hafif kravar.ör, 

43 muharip, il lahtelbahlr ve hlrl<.a9 

muavin cemi ve mayo tarak cemlsi 

vardır, 

ı Ribentropun Moskova Seyahati 
(Baş tara!ı ı inci sayfada) 1 

lisi Fösrter de Von Ribbentrop'a 
refakat eylemektedir. 
Bükreş, 27 (A.A.} - •Havas. 

Von Ribbentrop'un ikinci Mos
kova ziyaretini siyasi ınahafil bü 
} ük bir aliı.ka ile takibetmekte -
dir. Von Ribbentropp'un Berlin 
ile Moskova arasındaki faal teş
riki mesaiyi idame için ne gibi 
yeni tavizlerde bulunacağı merak 
ediliyor. ı 
İNGILTERE RİBBENTROP'UN 

SEYAHATİNİ NASIL 
KARŞILIYOR 

Alınan Hariciye Nazın Von 
Ribbentrop'un Moskovaya yap -
tığı ikinci ziyaret İngiliz m.ıtbu
atını derin bir hayrete düşür -
müş ve muhtelif tefsirlere yol 
aomıştır. İr~iliz matbuatının dip
lomatik muharrirlerinin ve mu
habirlerinin şu iki tefsir üzerin -
de durdukları görülüyor: 

1. - Ruslann Balkanlara doğ· 
ru ilerleyişlerinden endişeye dü
şen ve Moskovanın mürakabesi 
altında bulunacak devletler gru
punun ekonomik nüfuzuna tabi 
olınaktan korkan Almanya der -
hal Moskova hükfunetile anlaş -
mak istiyor. 

2 - Almanya, Garp Devletle
rine heYPCanlı yeni sulh teklif
lernide bu!unmak için !'eni bir 
manevra ha_zırlıyor. 

Gazeteler, ilk noktai nazarı 
muhik göstermek ifin Türkiye 
Haricive Vekili .3ara..:oğlu ile Al
man Hariciye Nazırı Von R ib -
bentrop'un Moskova ziyaretleri
nin ayni zamana tesadüf ettiril
miş olınasını ileri sürüvorlar. 

İkinci nokta nazarı takviye i· 
çin de Alınanların garp cephesin 
de kaydedilen mühim asker tah
şidatı tebarüz ettiriliyor. 

Daily Mail şöyle yazıyor: 
Bazı mahafilde öyle zannedi

liyor ki, Von Ribbentrop'un Mos
kovava yap•ığı ziyaretin hakiki 
yı tatmin edecek hem de Hitler 
hedefi hem İngiltere ve Fransa 
için zevahiri kurtaracak bir sulh 
planı tanzim etmektir. Bütün 
Balkan r.ıemleketlerinin mukad
deratı Moskovanın bu yeni komp
lolarına mütevakkıf olabilir. 

Times gazetesi, Von Ribbentro 

pun Moskovaya hareketini Lıt -
vanya hududundaki muhabiri -
nin bir telgraf ile bildirmek.cdir. 
Bu telgrafta cyeni mihver• si
vaseti baııgösterilelidenberi Ber
linde uakım olan sukutu hayal 
uzun zadıya anlatılınak!adır. 

Daily Ekspres gazetesinde, Del
mer vaziyeti ŞÖjıe gös.eriyor: 

Hille(in sulh barajının anbean 
Moskovaya yap'ığı ziyaret.ir. Bu 
ziyaret Türkiye Hariciye Vekili 
Saraçoğlunun Mos:rnva,·a yaptı
ğı ziyaretle ayni zamana tesa -
düf ettiri!mek için itina ile ha
zırlatılm•ştır. Rusya, Almanya ve 
Türkiyenin Balkan devletlerinin 
ve yakın şarkın .aksimi için giz
li bir muahede akdetmek fikrin
de oldukları zehabı bizlerde u
yandırılmak isteniliyor. 

Zelzele Devam 
Ediyor 
(Boştara!ı 1 inci sayfada) 

llk binaları da evveli. zelzeleden 11 -
lulmııı, yatnıurdan da kimlleo harap 
olmuştur. 

ZELZELE DEVAM EDİYOR 
hmlr, 27 (A.A.) - Dlkllıde mvh

teJU fasıl&la.rla sarsıntılar devam et
mektedir. Uaf'll sarsıntılar yı.kllma -
mış son duvarları da indlrmektedtr. 
Zeb:ele Candarlı. Berpma ve hava
llsinde de devam etmekte ve halk.m 
kısmı aumı cecert açık )'erlerde ce
çlrmekledlrler. 

ALTI KİŞİ BOGULDU 
Ete mmtaka.smı kaphya.n 7atmur 

ve dolu, üsüm ve incir mahsullerini 
hayli arara ufrattıtı rlbi bir cok 
ze7tln aiaçlarını da ~tır. Bu 
7'1imurlardan hisLI olan aeller Öde
mlş'ln Adaa-lde nahiyesine baflı A • 
dacüme kö1ünün Meurhktepe mev,,.. 
kllnde çadırda oturan altı kişilik bir 
aJJeyl ahp cötürmüştür. Bunlar su -
larla beiuµralt kendllerln lnırlar • 
mata çal""1lŞ!ana da muvaffak ola· 
mamıtlardır. Sel kurbanlarından be
tinin cesetleri bulunmuştur. Blr ce -
ıet henüz bulunamam,.tır • 

KARA DENİZDE ZELZELE 
Karadenlzde fırtınt. devam ediyor. 

Vaporlar barınmak için lima.nlara l'lt 
mişlerdlr. 

-~~~~~--------------------------------Sovyet Orduları B ll. Ak: ş B m " 

<Rrı 1 tarafı 1 inri sayfada) 
•ılordunun ileri J'örlıyüşünün Bil • 
kanlarda derin endişeler uyandırdı • 
ğını bildiriyor. 

bir leblljfde deniliyor ki: LALE SiNEMAS/NOA 
Senenin ilk Büyük Galası ideal Çift 

GİNGER ROGERS - FRED AST AİRS'in 
E~lni hiç bir zaman yaratamıy!lcak.lan en mnkemmel Filmlerİ 

BRODVAY SERENAOI 
Herkesin kalbine akan berrak bir süje . . . . • . • . • . . . •. 
Dünyalan dolaşan ateşli şarkılar ..•.•• , , .••.•..•• 
iklimleri aşan Eksantrik Danılar ................ . 

SovYetlerln 84Jmanya • hududwıda 
asker tahşU etmekte olduklarına da
ir cıkan ha~rlrr Romanya hükômetl 
tat'afından ka&'lnen ıeksip edilme -

sine rafmfn llUSJ'&nın Polonyaya ci
ri!şine tdeoloJJk blr fetih mabtyeU ver
mesi cenubu prki Avrupasında ve 
bilhassa Slav el<.alllyellerl ihtiva eden 
ve içtimai bÜJı7esl az çok zayıf olan 
meınlekeUerde hlsseclllen endişeleri 

tam.amile muhik cüsierlr. 

Bu sa.atte Varşova bir harabe ba
llndrdlr. Su mahzenleri ve filtreler 
birkaç l'ÜDdenberi harabe olmuştur. 
Hasta ile dolu dokuz hastane bomba 
ve obüslerle yıkılmışlar. Bütün tarihi 
binalar ve kllseler enkaz haline ıeJ
ml~tlr. Duman ve toı: nefes almak im
kilnını bırakmı,.or. Dün 13 Alman 
layyare ka7betmlşlerdlr. Fakat sivil 
halkın ilmldsb va•lyelt, adın hasaral 
ıusuıluk ve salpn bastaJdı: tehllkeal 
karşısında Polo07a kumandanlıtı u 
saatlik bir mülareke akdini teklif el
mlşllr ve halkı :reni uylallan kurta
racak kararı derplf eylemektedir. 

Nihayet insanları 
şaheser yapmışbr. 

çıldırtan: YAM DANS! bu Fılmi Müzik ve danııtan Şiir ve zevkten örülmüş bir 

Varşova, Z7 (A.A.) - Neşrolunan 

J.IAZAETI 

MUHAMMET 
Yazan: Ziya Şak:r 
O arula Cebrail geldi Göğsü -

mü, şuradan şuraya kadar yar· 
dı. Kalbımi çıkardı. Yıkadı. Ve 
iman ile doldurup, bıraktı ... Ba
na, katırdan küçük, merkepten 
büyük bir (Burak) getirdıler. 
Beni ona b.ndirdiler. Cebrail be
ni bununla semaya kadar çıkar
dı. .. Bir kaı;ıının önünde tavak
kuf etti. •Kap;yı açın.• dedi. İ
çeriden sordular: •Kimdir? ...• 
dedi" tr. Cebrail cevap verdi. 
cMuhammed Mustafa, geldi.• de
di. Kapı açıldı. Orada (Hazreti 
Adem) i gördüm. Cebrail, •Bu 
senin babaııaır. Selam ver .• De
di. Selam wrdim. O da, selamı
mı aldı ... Bildehıl, beni ikinci se
maya çıkardı . Orada (Yahya) ve 
(İsa) peygamberlere tesadüf et
tim. Cetmıll, bunlara da selam 
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vermemi söyledi. Verdim. On -
!ar da selamımı aldılar... Bade
hü, .üsüncü semaya vardım. Ora
da d.a (Yusuf} peyga,mbere rast 
geldım, .. Beşinci semada (Ha
run), altıncı semada (Musa) pey
gamberl~re tesadüf ettim. Onlar
la da selamlaştık ... Hazreti Musa, 
ağlıyordu. cBenden sonra bir 
çocuk Peygamber oldu. Onun 
ümmetinden cennete girenler, be
nimkinden. çok olacaktı.r.• diyor
du ... Yedinci semada (Ibrahim) 
aleyhisselamı gördüm ... Ondan 
sonra, (Sidrei müntehii} ya va
sıl oldum. Badehu, Beyti ma' -
m\ır bana gösterildi. Önüme bir 
kase şarap, bir kase süt, bir ka
se bal getirildi. Ben, sütü tercih 
et~im ... Cebrail, •Ümmetinin ma· 
tuf olduğu fitreti ihtiyar ettin.• 
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DedL Bundan sonra bana, her 
gün geceli gündüzlü elli vakit 
namaz (farz) oldu. (1) Avde
timde, Musanın yanına geldim. 
•Ne ile memur oldun? .. • diye 
sordu .• Günde, e~li vakit namaz 
il1! memur oldum .• diye cevap 
verdim. Musa, •senin ümmetin, 
ona tahammül edemez. Ben, sen
den evvel insanlan tecrübe et -
tim. Beni İsrail ile çok uğraş -
tım. Onları bi!irim. Git, Cenabı
hak•an rica et. Bu elli vaktin a
za"tılınasını iste.• dedi. .. Gitıim, 
Cenabıhaktan niyaz ettim. Cena
bıhak niyazımı kabul etti. Elli 
vakit namazı, tedricen beş vakte 
indirdi. Ve ku~ağıma da, ckulla
rım hakkındaki farzımı tahfif et
tim_. diye, bir nida geldi. 

Biz, yalnız bu rivayeti nak -
!etmekle iktifa eyledik. 

(Mi.ıtıç) kelimesinin lugati 
manası, (yükseliş) demektir. Mi· 
rac'ın Kur'anı kerimdeki tasvir 
~ek!i, gayet beliğ ve sarihtir. Hiç 
şüphesiz ki, Resulü Ekremln Mi
racı tasvir buyurmaları da, an
cak o merkezdedir. 

Miraç gecesinin ertesi günü, 

Resulü Ekrem, bu vak'ayı (Ümü 
Hani) (2) ye nakil buyurdular: 

Ümü Hani, büyük bir dlkkat
le dinledi. 

- Ya Resulallah ... Ben, söyle
diklerinin ta.ffiamile hakikat ol
duğuna kaniim. Fakat bunu, müş
riklere anlatma. Belki inanmaz -
!ar. · 

Dedi . 
Resulü Ekrem, büyük bir me

tanetle: 
- Allaha kasem ederim ki, 

kimseden saklamıyacağım. 
Diye, cevap verdi. Ve, o gece, 

(Mescidilharam) dan, {1) (Mes
cidilaksa} ya (2) nasıl gittiğini, 
bazı kimselere nakletti. 

Aradan az bir zaman geçti. Re
sulü Ekrem, Kabe civarında o
tururken, yanına Ebucehil geldL 
Mirac· menkibesini ima ederek: 

- "ya., Muhammed!... Gece, 
hocandan aldığın dersi iyice ez
berledin mi? .. 

Dedi. 
Resulü Ekrem, jhiç tea'e<idül 

etmeden, cevap verdi: 
- Evet. 
- Öyle ise, bu sergüzeıti, aha-

liye de nakleder misin? .. 
- Evet. 
Bunun üzerine Ebucehil, ora· 

dan l{elip geçenlere: 
- Ey halk .. Ey Kureyşliler! ..• 

Buraya ge:iniz. 
Diye, seslendi. Ve oraya top

lanan halka: 
- Dinleyiniz .. Muhammed, si

ze bir şey anlatacak. 
Dedi. 
Resulü Ekrem, Miraç hadisesi

ni, Kur'anı kerimde zikrolunan 
şekilde nak'.elti. Ve vak'ayı o 
kadar saf ve selis bir ifade ile 
naklcyledi ki, dinleyenlerden bir 
çoklarına. derhal kanaat gledi. 

Fakat, her meselede Ebücehi
lin sözlerine ve fikirlerine uyan
lar, inanntadılar. Ellerini biri
birlerine vurarak, köşe köşe da
~ıldılar. 

Ebucehil, bu hadiseyi bir de
dikodu ve istihza mevzuu yap -
mak istedi. Oradan doı"truca (E

. bı'.ibekir) in ~vine gitti. 

/

. - (Muhammed); hic şüphesiz 
ki, bu geceyi, bizimle beraber 
yeryüzünde geçirmiştir. Fakat o, 
Mescidılharam'dan, Meıcidilak • 

- Mademki Ali dininizin en 
büyük adaml&rından birisi imiş, 
ona ne diye camilerde lanet oku
yorsunuz? 

Bunun üzerine Ömer, meclisi 
te.şkL. eden Arap ayanma dön
dü: 

- Bu adamın sözlerine cevap 
verin ... 

Dedi. 
Herkesin ba~ı önüne düştü. 
Kimse, ağzını açıp a bır ke· 

lime bile soylemedi. -. 
Bunun üzerinedır ki, Omer, 

(Aliı hakkında ıayik olmayan 
sözlerin söylenmesini her taraf
ta menetti. 

Cuma hutbelerinde •lanet> ye
rine cİnnellahe ye'müru bil adıL. 
v.s._. .• ayeti konuldu. 
Onıerıbni Abduıazızden sonra 

• Yez.t bin Suleyman. ın Halife 
olaca~ı kıeyiiyeti Arapları dil
hün ediyordu. 

Suf bu yüzden bı;zı kabile'.er 
isyan çıkard.lar. He.e Ömemı 
genç ya]!ında iken hasta döşeği
ne düşmesi birçok halkı teliı.şa 
verdi. 

Asiler, Yezidin Öır.erc!en son
ra hilafete geçmesinden haklı ola
rak en~ . ediyorlardL Çi;nkü y.,_ 
zit çok a,im. çok haris ve bü
tün bun.arın üstüne tüy dikecek 
derecede ahlıl.l<.>ızdı. 

SaJ.anat tahtına çıkacağı gü • 
ne ın.izaren bütün vaktini ev.n
de, kadınlı, k zlı, şaraplı cün
büş alemleri içilld~ geçıriyordu. 

Onu veliaht yapr.n Ömer dtğil· 
eli. 

Halife .3üleyman ö'.mezden ev
vel ':;.siyet etmiş: 

- Yerime evvela Ömer sonra 
da oğlum Yezit geçsin ... Demiş
ti. 

Ömer, asilerin yolladıkları mu
rahhaslarla yaptığı mübahase
de düşünmek iı;in üç gün müh
let istemiştir. 

Bu düşünce, tabii Yezidin ve
liahtlik.ten iskatı ıçin olacaktı. 
(Harici) !erin hakları vardı. 

Ömer e!'.'er kendi yerine {Ye
zid) i bıraırrp giı.crse adale<le 
idare ettiiii ve rahat nefes al· 
dırdığı Aiap ını .. .letinin hali yi
ne harap olacıktL 

Amma .. Evvelce Süleyman va
siyet etmiş ... 

Bundan ne çıkardı!. .. 
Bir ölünün ;on emrini yerine 

getireceğim diye koskoca bir 
meınleke:i mahv~demezdi. 

İş:e Ömer, istediği üç gün 
müddet içinde tunları düşündü. 
Emin bulunduğu Arap erkanı ile 
görüştü. 

Pek haklı olarak (Yezid} i ve
liahtlıkten azledecek, yerıne on
dan bir .ııömli!k ii,;tün olan Yezi
din karde,~i Hüşşam bin Abdülıne 
lik) i veliaht ilan edecekti. 

Yezit, bu gece ner günkü zevk 
alemlerınden birini daha yaııı
yordu. 

Patlayıncaya kadar içmiş, genç, 
güzel ve çıplak kadınlar arasın
da kendinden geçmek üzere iken 
ciinbüş meclisinin kurulduğu so
fan;n kapısı açıldı. 

İçeriye Yezidin dalkavukların
dan biri girdi. 
Yarı sızmış bir halde olan Ye

zid giren adama, keskin şarap 
kokan ağzını çevirerek sordu: 

- Ne haber? 
Yardakçı herif telB.şla cevap 

verdi: 
..- Ya Yezit! ... Şimdi Halife 

Ömerin sarayında mühim bir iç
tima var!. .. 

Yezit suratını buruşturdu: 
- İçtima varsa var .. Bana ne!. 

ya uruç ettiğini söylüyor. Buna, 
ya uruç eiğini söylüyor. Buna, 
sen inanır mısın? .. 

Dedi. 
Ebubekir, hiç tereddüt etme

di: 
- Evet.. inanının... Resulü 

Ekrem, her ne söy !erse inanırım. 
Çünkü o, vaki olmayan bir şeyi 
kat'iyyen söylemez. 

Diye, cevap verdi. 
Ebubekir, bu kısa \"e kat'i ce

vap ile Ebucehili baııından defet
tikten sonra, doğruca Resulü Ek
remin nezdine gitti. Ve araların
da, şu muhavere geçti: 

- Ya Resulallah! ... Halk, bu 
gece senin Mescidilaksa'ya git -
tiğini söylüyor. Doğru mu? .. 

(Arka ı ~·ar) 

(1) O vak.ite kadar. bir rlln doi
madan, dljerf batıktan . onra iki va
kit namaz kılınıyordu. 

(Z) (Umii Hini) niıı aul ismi 
(Fatma) dır. Hauett Alinin hemşire
si "'e Resulü Ekremln amca.u.desldir. 

(1) Mescldllharam) Kabedir. 
(Z) Meseldllaksi), (Kudüs) itki 

(lle:rtülmıal<addes ıır. 

Diye bağırdı .. Ve sonra ilave 
etti: 

- İçtima ... Mühım mese.eler ..• 
Benim kadın kahkahalar. ve şa
rap ne.ş'esi ile çalkanan evime gi· 
remez. Sen bana Haıiienın içtı
maından, müzakerelerinden de
ğil, güzel kadınlardan bahse,! .. 

- Fakat.. Benim bahı;et ig:m 
içtima ve arzedeoeğ:m müzao.c
re sizJı için kadından ve şarap • 
tan daha ehemmiyetlidir .. 

Yezit, mecnunane bir kahkaha 
fırlattı: 

- Aptal!. Dünyada benim iç:ıt 
kadın ve şaraptan daha mılhim 
ne o,abilir? Ha! ... Anladım .. B.r 
de sal'anat var .. Ben., Halıfe sa
rayında olan müzakerelerden yal
nız biri. alakadar edE bılir. Söy .e. 
Yoksa Omer istifa mı ediyor?. 
Orada toplanan kimseler baııa bir 
an evvel biat için mı op.andı •r .. 

- Mcselevi biraz anıad·n z .. 
Bu saatte, Halifenin saravmda 
görüşülen mesele sizin mese1e
nizdir. Fanı maksat size b:at 
değil. sizi veliahtlik'e'!! iskat, az! 
maksadıdır. 

Yezidin .ııöz'eri faltaşı gibi a
çıldı: 

- Neler söylüyorsun? Diye 
bağırdı-. Bu, olamaz ... S ilevı:ra
nın vasiye.i var. Om"Er, b.r o.u
nun son arzusunu, vas.y ın,, ç .• i
nemez, ciğniyeınez ... 

- Evet amma . .. Maaie,cf soy
lediklerim hak!kat.ır. Uç gı.ı_ _e 
kadar azlin.zin kararı mu, a.: 
verilmis olacnk. 

Yezidin bütün metar.e · sar -
sıldı. 

O, kanamad fıı sd.h zevk ve 
cünbüş haya mm tekmi, acılar:
nı sal anat sedirine kuru duk.an 
so,ıra çık.armağı .asaruycr u. 

Demek bu emele, bu yeıa:zlı 
hulyaya Vt'da ic•p edecekt ~ 

- Eyvah ... diye inled 
(Arkası var) 

Arabın Tuı 
Hikayesi! 

m 

İıı&"llhler (Vacner) ı boyl<otıamış
ıar. Yani meşhur Alman ~tek&rı 

Vacner'ln bütün eserlerine, İnırlltere
de boykot yapmışlar! Paparlar a ... 

Fabl. timdi bter mblnb. buna 
kaqı da Almanlar, tutsunlar, (Şek;:;

plr) e karşı ayni ıeyl yap ınlar: in
,-Ulzler nasıl ki İn.ıilterede Vacner 1n 
p.hnmasını J'asak etttlerse, Alınan -
!ar da bütün A!m&07ada Şeksplr"lo 

oynanmasını meneLslnler! bt amma, 
bunun arkası, arbk ç0rap sökütü 
&'lbl &'llmeı mi? Nasıl a-ltmez, öyle bir 
&ider kt .. l\leseli., Almanlar Şeksplrl 
meneder etmez, İncUU:ler (Betho .. 
ven) ı turtaya çıkanrlar ve İncllb
tu Bethovene turfa edince, bu sefer 
de Almanlar ( Şarl DlkenS) 1 afaroz
larlar. Tabli, bunun arkasıncLLn İn -
cilbler (Göle) 71 dehlerler, Alman -
tar da (Beroarşov) u hudut harici 
J'&parlar şimdi slıı dlJ'ecek>uıb ki: 

- Peki amma bundan ne etkar 
Anki! 

Ne çıkacak. kavra dedljlnlı:, zaten 
böyle şeylerden çıkar!! 

Hem, bu neye benzer, bilir misi -

ıılııT Araban m°'hur cTulu.ım hılr.i-

7eslne: 
Val<tlle Bltdallan Basra>• inmek 

için iki arap, Dicle kenarında tulum• 
!arını ı'91rlp kelek denllen l<.ayık • 
laruıı hazırlarlar, Use.rine kurulurlar, 
;relkenlerlol açarlar ve lalli bir ma
val tuıturaralt hafif bir ruzdrla, a· 
beste aheste yola düzülürler. 

Uzatmı7a.lı:m, bir muddet böylece 
byfii ke1fll rltUkten sonra, nehrin 

en rüu"irlı, en akmhlı btr yerlndı. 
bir de bal<.arlar ki altlanııdakl kele -
fin tulumu birdenbire delinmiş, içe· 
rbe su doluyor. O zama.n, fena hal • 
de 1<e7ner1 kaçan hacı babaların ı

klııl birden hlddeUe aiularını açıp 

cör.1erini yumarlar: 
- Vay kiflr feytan, va:v! 
- Vay hain şeytan, vay! 
- \l'ay yezit şe,.tan, vay! 
- ,.ray hınzır teytan, vay! 
Tam o sırada şeytan da kırtılanna 

dikilip der ki: 
_ Be mübarek adamlar, şu tulu

mu. bundan bfru önce, elblrUtl ile 
kendinil ünedinls, kendinb. şl'ioirdf· 
nJa., kendiniz bailadınız. Bunda be
nim ne kabahatim, ne günahım vat' 
ki şimdi, boyuna bana SÖvüp sayt .. 
yorsunuz! Tıpkı onun ribl, bu paih
yan harp tulumun11 da btr müddet 
önce üfleyip şltlre şlşlre patlatanlar 
bugiiııkü muhariplerin kondll•rl ol
dutu halde, bu işle Vacn•r'ln ne 1<.a
bahatl. Şeksplrln ne l"ilnahı, Bet -
hoven•ın ne kusuru, Bernuşov'1lll 

nr dahil var .san.kit 
OSMAN CEMAL KAYGILI 

\Arkası var) 

t 
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FofoQraf tahlilleri 
Bize f otoğrıfınazı gönderiniz 
kim olduğunuıu söyliyelim 

İtalyada Da Mı İngilteredeki Ti
Endişe Baş!amış caret Heyetimiz 

(Baştarafı ı ıncı sayfada) 
aonra Avrapanm ea kuvvetli askeri 
devle&I idi. 

t KD A M 

i \ 
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Yardımcı Öğretmen-
lerde Aranan Şartlar 

NURİ EllKMEN (Maltepe) 

!8 'fı"t LOL t!m 

1 ~·::!:fil:..~ 
Ankara Radyosu 

DALGA VZUNLUCU 

ŞADMAN (iatanbaJ) 
Zeklcllr. Dik -

bt, tntlum, -
bar, ubll lauBa -

Şimdi bu kuvvelll lmparatorluia 
mukabil, B.usyanın k&11asmda kendi
sini tatırmıt lı:üçük bir Macaristan i
le, vaıd7dln stiçltifü her ıün blras 
daha anan ve dahili abvalbıdelı:I ae
ulı.eı •~en sünkü sulllud Ue de an
latılan bir &oman7a vardır. 

Lond_rada İngiliz - Türk tica
ret anlaşması müzakerelerini ya
pan Ticaret Vekaleti rnüste,şarı 
Halit Nazmi ile arkada~Jarmın 
bugün şehrimize dönmeleri bek
lenmektedir. 

- Yardımcı öiretmen olmak i()ln 

ne clbl tartlar aranıyor? 

- Talip olan uım en az ilse me

:ınuıu olmau ..,.ııır. Bundan bafka 

muallim olmalı: lııln Jismı olan sıhhi 

daram, ablü vad7e&I vesaire de prl-

ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 

T.A.Q. lt,1' - lllN lloo. IU.w. I 
T.A.P. Jl,71 m. 1415 Kee. it Aw. 

Hlt m. 111 IN. ıa. Kw. 

1-o----------------~~ 28 EylOJ PerşE mbe 
laruu temm;re 
etmelıJrjaebe

ve;Jllbl ~ -... -..~. 
Ba RreCle .. -
nlı:lle:U..

lan ..... -
lbule abr. Ce -

Fiatı Yükselen Maddeler Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalayınıs Saat IZ.30 Prosram ve memleke& 

CÜ - sekldlr. 
bTn711b ..... .un ...... 

* ~--(~) 
Colı: 171 ..... 

u bir ..... Her -

-- l7Ullı: ;rap
... Wer. Bil-._ ...... -...... ___ 
...... ~. 
falla& .. bu -
..... En wfall 
......... lı: ... 

ödni ooll mil • ......... 
[~) 

Çöp Arabalan 
~ Da......... ..Q'K111DU 1 

c. c. ıau;ror: 
- Beled.17e fip arabalan •er Ca -

rafta ldıbden MDra setUlı:leri bal· 

Bö7le lı:~ devletlerin ise, tu l- 1 
~ bllhmclalamas devirde, Alman
Ja ve a..,.a slbl bii7ük devletler 
llaı1wDda lı:ae silalülı: ömre malllı: 
olabUeeelı:lerlni her ıün sirip da -
rQOl'n. 

itte. iCa11ada ayancblı ajans &ara
, ..... haber verilea endJtenhı aebe
bi Hdar ve iıaı1an hükimeıtnba 
•e llllaayet bu nre&le ilrllmele 'batla
muuu tabU sirmell lllUııa eder. 

Yalnıs alı:ı1 erdirilmesi dç ol&D 
teJ, ;J9lı:anD .. lirledlilmls iisere, 
M. 11..U.IDID ba tebWıeleri Uba 
evvel drip aal••a• .. olmuı .... 
telalllle b1n7a relclllı:&en 10ma • -
7 ...... IM!fJa•" baJan nclrv • 

llalbül M. Mmolbıl, iıaııaa ..U
Je&lae laaa ol&D IDce da.tinif, nü 
l'iril. JleJe vul;ıeıe lı:elaJbllla la&l

bü slbi lt~lı: al1aai bule&lere ... 
lllı:&lr ... IQededir, lı:i o ela tlmcUJ• 
lı:aıiar slrittill ab'asi itlerde hemen 
clallDe •avaffalı: olnnq, maell lloea 

Piyasada demir, bakır, sarı, çi
mento ve kereste azdır. Bu mad
deleri ihtiyaç nis};etinde bulmak 
kabil olmadığı gibi fiatları da 
çok yükselmiştir. 

lskınderundan Limon Geldi 
İskenderundan şehrimize li -

mon gelmeğe başlamıştır. Ha -
riçten mal gelmemesi yüzünden 
yükselen limon fiatları normal 
surette düşm~ktedir. Bugünler
de İtalyadan da mal beklenmek
tedir. 

-----00000--

D EN l Z 

Kaptan ve Makinist Cemiyeti 
Kaptan ve makinmler cemi -

yeti idare heyeti iJtifa etmiştir. 
Bu istifa hareketinden sonra ce
miyetin birkaç gün sonra fevka
lade bir toplantı yapacaktır. 

DenizY.ollanna mensup kaptan 
ve makinistler bu cemiyete aza 
olamıyacağından, cemiyetin faa
liyetine devam etmiyeceği anla -
sılmaktadır. 

Romanyayı Yapllaçak 
ihracat 

(Yalcnra Koeatlerelı:öJ) 

- Dtlfabıusa lfl9ellllür ederis. Ar

sulannıu yerbae seUrmeie afrqaea
fls, 

AKTAY AKBOL 

- 8aJfaJanmaua meebari tekUde 

7an7a inmesini proçammıwn ı.ıolı: 

deilşmeslne aebeblJet verdi. Gueıe 
D7falannua normal tekle sfrmeR lm
lı:illl laa8ll olar obnu ba bbll . .aA -
Jetler varit obm7acaldll'. 

E() R s A 
ANKARA 
~6. 9. 939 

1 Sterlin 

100 Dolar 

100 Fran 

100 Liret 

ıoe isv~re Fr. 

100 Jl1orln 

100 Raypnarll 

En atalı En Jll)lan 

5.H Uf 

1!9. 7025 131,3475 

2.?6 2.9775 

29.4375 

IU2 

29.7725 

71.1'75 

YATILI-----• YATISIZ 

Şişli Terakki Lisesi 
Nişantaşmda Halil Rifat Paşa ve Başmabevincilik konaklan. 

Talebe-kaydı için her gün saat .9-18 e kadar müracaat olunabilir. 

(Telefon 42517). Tedrisat 25 Eyliılde başlamıştır. 

---•Kız-- ERKEK---• 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 
Satma!ma Komisyonundan: 

1 - Merkezimiz müstahdemini için nümunesi veçhile (150) takım maa 
kasket kışlık elbise yaptınlacaktır. Beher takımının bedeli (15) lira (SS) ku
ruştan tutan (2504) liradır. 

2 - Eksiltme açık olacaktır. 
3 - Bu işe alt şartname merkezimiz levazım memurluğundan parasız ah· 

nır. 

4 - Eksiltme 3 Birinciteşrin 1939 S !lh günü saat 15 te Galatada Kara Mwı
tafa Paşa sokağında mezkür merkez s:ıtın alma komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat parası (187) lira (80) kuruştur. 
8 - Bu eksiltmegc gireceklerin bu gibi işler yaptığına dair 1939 senesi 

Ticaret Odası vesikalarını göstermeleri şarttır. (7363) 

saa& •>TL Saat 12.35 Törlı: miislfl, 
Okuyan: Mefharet Safnall. Çalanlar: 
Cevdet Knan, Cevdet Çatla, Kdlk 
Fenan. Saat 11.M Memleket saat a• 
7an, ajans ve meıeeroloJI haberleri. 
Saat 13.15 - H.H Müslk (Kant .. -

JIOl'Sr&m - Pi.) Saat 19.H Pnsram ve 
memleket saa& aıan. Saat 19.05 Mi
sllı: (Hafif lleDfonlk pliklar). Saat 
19.30 Törlı: miblii (FUll he~e&I). Sa• 
at 21.H Koa-...ma (Ziraat). Saat 20.31 
Memlelı:eı saa& a)'U'I, ajans vtı, ıaete• 

oroloJI haberleri. Saat 20.H Ttirk 
mülil. Oka7an.lar: Semaha& ÖSden· 
aea, Sadi lloıpea. Çalanlar: Fahire 
renaa, llelllı l'erall, Cevdet Koaaa. 

Saat ıı.ıt .Koa..-.. Saat zuı 
Jlisllı: (Operet 8elÜQ'OD'lan • Pi.) 
Saat U.M llibllı: (Ktiçük orllestra) 
!jel: Nem. AP111. Saat U.M S.. .,. ' 
jam halterleri, ıdraat, es11 ... Tali· 
vlll&. U.b17o - Nalla& bol"M.SI (lla&). 
8aa& U.2t llkllı: (CubaDd - Pi.) 
Saat !3.JS • M.M Yarınlll P1'0P'UI· 

.., ...... _...pld 2 .. ....... 

Babeflstaııı, İDsilterenJn bir UJıf 
pmanmı 7&1lalı7arak IMal e7lemlıt, 

kesa ArnavuUala da Jlne •JDI in • 
sil~ tereddilUö ve plleW bir 
1UU11a tesadüf ettirerek 'bir iki siba
ıie 711&nermlt, velbanl Avnapa 1i7a-

11et 111e7daDmela 1erbuane ltlr baJll 
at 071l&Cnuf ve bÜJük küçük her dev-
Jetl .. it' ... .,.... .. .,_2 _.. ... Sehrimizde bulunan dı~ tica -

ret umum müdürü Bürhan Zih-
100 Beis• 

ı .. .DnJmal 

lM Lna 

22.8625 

22.2975 ,ı·------------------------·· ala Q&üplar 7 ........... _, 

ilin ...................... ... 
.... llln ....... •12 P'leilr ... 
a•Ml'll _.. c t w.ı 

.... lrhn ....... .,-irel ...... 

... ıırl' Wüa& tlmılbe JrUar llQ· 
Je . llluılılwnlhektp._....,_ 

dır. Belecll7enln .... n d11dıatbal cel· J 
betmealsl llllerls. 

feıkıllie tnlt eliaılwwww ~ 
ela, nlba7et keneli haıaslle bidia o
l&D, ba sibalı:ü llanşıll vsd7e& muva
eebeslDde diitinee;re vardıiuu ii · 
reıunlt olaıorm. 

SAGLIH 
Çocuk Bakımı 

AJlelerlD eD 'btb1lJı MTkl toeÜ -
tar. Çoaatan nhbatl biran lelntle aDe 
•11hbbd lle;Jecaaa fitilrilr, Çoeak
Jarm alıllatl itin 7apaeak bir çolı: 

itler nrthr. Anealı: toeulı:laruı vasi -
7e&tni tesblt etmek lümadır. Çoeak· 

lar - ton111. 7edl ;J&fllt& kadar 
ooealı:lar 9bDü il8ere llı:I ._ a;rn
br. 

..... tonlı:lan leba Japdacıalı: it· 
lerde dolı:tenn tani)'e91Ddea tbtan 
eılırwaınalı: lhnnd•r. Blraa Uba bö· 
Jilk teaklar 1fln uaba, •711D&. 111' -
lı:111a tlllı:lı:a& etmek lhpndu, Ba 
Calı:dlrde toeak btbilk 1tlr aq'e Jeha· 
de rinJerlnl setlrlr. 

Eter toealı: llef'esk M, alloona, 
Jl~ora bana fllı:QeU var
dır. Bmaa :ra'V&ff& teeaktan itrea -
mek ve ou sire doktora müracaa& 
Jimndlr. 

(:oealı:lar leba lı:entli bafmısa 

lı:at'tnea it 7apma)'UID. Doktor ıav
slyeslndea l&flll&JIDD. 

Berlin Elçimiz ltimat
D3.tmesini Verdi 

Berli.."l, 27 (AA) - Türkiyenin 
yem büyük elçisi Hüsrev Gere
de bugün Hitler tarafından ka
bul edilerek itimatnamesini ver-
mıştir. · 

-000---

Yavuz Tekirdağında 
Tekirdağ, 27 (A.A.) - Yavuz, 

Zaf.er, Kocatepe ve Tınaztepe
d en mürekkep filomuz bugün sa-
at 12,50 de Amiral Şükür Okan
la birlikte Tekirdağına gelmiş
tir. FıJomuz Tekirdağında iki 
gün kala<:aktır. 

Bütün mahalle bu kadını namus-1 
1u biliyordu. Çünkü kimse Rikar
donun evine girip çıktığını l(Ör
memisti. O zaman bana Heykel
ler galerisinde bir heykel kaide 
si gösterdi. Bu kaidenin altın -
dan açılan yoldan mahzene ini
yordu. Hizmetçiler de farkına 
v. ı mıyordu. Oradan bu evin ma ı
zenine geçiyordu. Bu gizli yol ı 
Hetcrinkton hizmete alınmaoan 
evvel yapılmıştı. Görüyorsunı >: 
ki, bunlar eski meseleler ... Fak~ 
bütün bu tedbirlere rağmen ıer
ke ikisinin arasındaki gızlı mu
nasebf>ti a:r.hd•. 

lla\._Jn: 
- Fakat amma dedikodusu 

hali bitmedi, dedi, Löprens'in 
öldürü!müş oJduğunu ıörilnce 
- - -----· _ _ _ Q 

Geçenlerde bu sü&aalanla Jtaı1a 
ne 7apacalı: T• ünvanlle Juclıiınm 

•lr 1uıda, Jıaı1anm da arlık kea -

t11 vasl7eüne pek hiklm obnadılım, 
0111111 ela Jaacliaatm her sin bir bqka 
IV&bet riMeren tesabtiratma 11711P 
lltlrtilllenmell meeburi7eUnde kala -
eaimı 811Jem1ttii:. 

ÖJle UDDecllJonu, ki &abmlni o -
1ara1ı: ileri ıriiriilmiit olan bu lhUma
W her libı blru daha balı:llı:at teJı:-

lbal al11or. Avas&ar;ranm IKalbae 
müsaade etmelı: btbük bir hata JcU. 
O hatanm mil&emadlyen doianlaiu 
•e budaD sonra da her rin yeni 'bir 
tekilde tloluracaiı netieelere ve a -
lı:lbe&lere bU&nmak ieap ecll7or. 

Maamall M. Musollnlnln lı:avveUe
rtndea ve haaalanndan birini de, 11-

lı:)fmea dinilvermek ve cephe de -

llıl&lrmelı: marifeti teşkil eJlecllit 
cılheUe, mah&erem iıaı1an aa.veklll
Dba ;reni tehllkelerba icap eıtlrdlfl 

yeni lıltlbmeıleri tutmalı: ılfırendişll
tlnl l'laermelı: ihUmall de dalma 
mevcat oldatunu uatmıyalun! 

"J:ıUZZiY AZADE 

Velld 

Ali Saip Öldü 
Adana. 27 (A.A.) - Urfa me

busu Ali Saip Ur avaş1 dün gece 
vefat etmiş ve ccnazcsı bugün 
öğleden evvel merasimle kaldı
rılmıştır. 

Fenerbahçe - Şişli 
Gece Maçı 

!'Ener - Şişli takımlan bu ge
ce Taksım s adında saat 9 da bir 
futbol maçı yapacaktır. Bu maç
tan evvel Matbuat ta Şişli ile re
vanş maçını oynayacaktır. 

Zabıta Romanı : 44 
- tık iŞ olarak hemen cinaye

ti haber vermeği düşündüm. Fa
kat o sırada kasanın içinde Dus
buri ile benim imzaladığımız ka
ğıtları gördum. Kağıtları aldım 
ve derhal eve döndüm. Bana ait 
olanlarını kızımın menfaatini dü
şünerek imha ettim. 

Haddon biraz müstehziyane: 
- Yaaa! Dedi, kızınızın menfa

atini düşünerek Öj le mi? Halbu
ki bu hareketinizle kanun naza
rında doğrudan doğruya bir hır
sızlık yapmış olduğunuzu tabil 
takdir ediyorsunuz. 

Miralay kaştannı çattı: 
- Yok canım, dedi, siz hiçbir 

zaman kabul edemiyereğim ke-
limleri kullanıyorsunuz. 

- Bu vesika, ölen Rikardonun 

ni, dün Romanyayla i§ yapan ih
racat :tacirlerini, Tophanedeki 
Tophane köşküne davet ederek 
Aendilerinden izahat almı,ıır. 

Şi~ li Karako~unu" Yerinde 
ilk Mektep Yapllacak 
Şişlideki süvari polis merke -

zinden bütün halk haklı olarak 
şikiı~etçidir. Bu ahırlar ve hela
lar büyük bir mahallenin rahat 
ve huzurunu kaçırmakta, koku 
ve sine~ yapmaktadır. 

Şişli halkının şikayetlerini na
zar dikkat; alan Belediye kara
kolu oradan kaldırma.ğa karar 
vermiştir. Bu hafta karakol bi
nasının yıkılmasına başlanacak 
ve binanın yerine güzel bir bah-
çe içinde ,JJeyoğlu 43 üncü ilko
kul binası yapıacaktır. 

iKDAM 
ı.Lona ~artları 

DAHİLl HAE1Ct 

Senelik 
1 aylık 
S aylık 
1 • 

1200 Kr· zaoo ~ı. 
C:>O Kr. l'!~ Kr. 
IOO l<".r. IOG K.r. 
;...e Kr. 

ILA N 
'l'.l!:K S0Tl"7 
SA.NT1M1 

Birinci Sahife 
ikinci Sahile 
Üçüncü Sahife 

Dördüncü Sahife 

5 - G ıucı sahlf elu 

.fUO kwuı 
Z50 kuruı 
260 kuruş 
100 kurv1 

50 kuruı 
1 • g incı Salıifeler 3U ~UrUf 

Gazetemizde n~rttlrlle
cek blJcümle tlcRri ilanlar yal. 
nız. Ankara caddesinde Kah -
ramamade hanında İlancılık 
Kollektlf şirketinden alınır. 

bir paranın vesikasıdır. Bu sene
di imha etmekle, siz Derek Ri
kardo'yu mırasının bir k:smın -
dan mahrum etmiş oluyorsunuz. 
Bana gelınce, eğer ben de bu me
selede sükütu ihtiyar edersem, 
şeriki cürmünüz sayılırım. 

Miralay kızdı: 
- O halde. dedi, sizin ür.erin.i

ze bir vazife püşüyorsa, yapı -
nız. 

- Hayır miralay, ben vazife
mi yapmıyacağım. Bilakıs polisi 
şa~ırtmak ~ın. elimden ne gelir
se onu yapacağım. 

- Herhalde sizın bu hareketi
niz de kızımın menfaati için ola
cak. 

- Evet. kızınızın menfaati i· 
çin! Fakat şu can sıkıcı mülaka
ta nihayet vermeden evvel, sız
den bir sual daha sormak iste -
rim. Löprens'in nasıl ö düriıl -
düğü hakkında hıç malCırnatınız 
olmadıj~ma dair bana teminat ve
rebilir misiniz? 

- Tabii veririm. Hakıkaten hiç 
malumatım yok. 

- Ya Dusburi? 
- Dusburi'nin de bir ~' den 

' 1 

lM Çek .,_. 

1M Peseta 

IH Zloti 

100 Pensii 

100 Le1 

100 Dbaar 
IH Yea 

lOO ı.v~ Kronu aı.eos aı.3775 

Iot llable 

ESHAM ve TAHVİLAT 
Maamele ohna.m19tır. 

Dr. Hafız Cema1 
( Lokman Hekim) 

.JAhlLıYf. MÜT AHASSISl 
Divanyolu 104 

Muayenehane saatleri: Pazar 
hariç her gihı 2.5 • 6, Sah, 
Cumartesi 12 • 25. fılraraya 

ZAYİ MAKBUZ - 47500 kilo 
Bulgar odun kömürüne ait İstanbul 
jthalfıt gümrüğünce yapılan muame
lesini müteakip memuriyeti ınezk6-

inhisarlar Umum MüdürlüDUJden 
l - Şartnamesi '!l'ft.lclbtnce 12flX/931 tarihiııde.Jaqllllı .zarfla ihale ohma

mıyan 3 adet kamyonun muhammen bedeli değiştirllerek yeniden pazarlıkla 

eksiltmeye konmtıştur. 

ll - Muhammen bedeli (9450) lira muvakkat teminatı (708,75) liradır. 

III - Pazarlık 7/X/939 Cumartesi günü saat 10 da Kabataşta levazım ve 

mubayaat ııubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıv - Şartnameler her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 

V - İsteklilerin paiarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme 

paralarile birlikte mezk(lr komisyona gelmeleri ilin olunur. (7681) 

Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğünden 
Hfiseyinap mahallesinin Valdeçe,mesi sokağında eski l~ yeni 137 No. lu 

hanenin enkazı halınen satılacatından taliplilerinin 30/9/989 günü saat 14 te 
mahallinde bulunmaları HAn olunur. (7763) 

İstanbul Belediyesi Elektrik, Tramvay ve 
Tünel işletmeleri Unıum Müdürlüğünden: 

28 Eylül 1939 tarihinden itibaren iı'arı ahire kadar, bazı hallarda araba· 
ların ilk hareket saatleri aşağıda gösterilen cetvel mucibince icra edilecektir. 

•7739t 
reye yatırmış olduğum depozito ak- Hat 10.- Şişliden Saat 5,50 Tünelden 

Beyazıttan 

Harbiyeden 

Fatihten 

Saat 6.10 

çesi mukabili aldığım 16.8.939 tarih Hat ı 1.- Şişliden 
va 75736 numaralı makbuzu zayi et-
miş ve yenisini alacağımdan zayiln Hat 12.- Fatihten 

hükmü olmadığını illin ederim. Hat 18.- Taks'mden 
Nuri Ali Hamamcaoflu, Tütün -
Gümrük No. 10 b&anbuJ Hat 32.- Topkapıdan 

Kahunl Milmessıll ve Neşriyat Dl
rektöril: A. Naci, Basıldıtı Yer: 

Son Teı.nt Basımevi. 

Hat 33.- Yedikuleden 

Hat 37 .- Edimekapıdan 

> 

> 

> 

> 

t,15 

6.-

8.21 

6.-

8.-

8.-

Sirkeciden 

> 

MÜDÜ&iYET 

> 

> 

> 

> 

> 

> 

6.571 
8.44 

6.59 

8.32 

8.32 

8.32 

1234~ tı7e9u 
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SOLDAN SAGA: 
1 - Ar&dl bııandı. 2 • İJUlk -

Ylllaelı: 7er. 3 - ~al .. • Bey
str. ' - iddlacabll. 6 - Saal - Mi
Disa. • - ctbü - Dön ıaratı su. 7 -
Ber ff11 •tan - Ahmak. 8 - hl defıa. 
olana lı:uu baimnası - ~·apmak • 
J'alı:aı. 9 - KiHhanbeJI. H - t sat
malı: - Bir nelaat. 

YUKARIDAN ASAGI: 
ı - Ya1:111 ııafaa IJldlr. ı - lluı

sinn harelı:eU - Yibell Belll&. 3 -
Plpnanhk - Be7slr. C - Aksine yap· 
mail. 5 - Sual - Son harfi olmaza 
11rı. 8 - Genltllk • Su ortasmda ka· 
ra. 7 - Her ~7 satan - Su. 8 -
lılenfl ipreU - Kacba. 9 - Külhani • 

..... ----- Galata Rıhbmı 4S Numarada 

Ber binada var. 10 - Uıı:uuluk - Va
purlarda J'&ıacak J'er. 

-----· !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

HANS W AL TER FEUSTEL MÜESSESESi 
Kara ve Deniz Aşırı Eeynelmilel 
Tiplerdeki Emtianın Memleket içine 

l uyuk Nakliyat ile Ağır Ve Hususi 
Nakil ve Aktarmasım Deruhde Eder. 

Posta Kutusu: 1436 · ·Telefon Merkezi: 44848 • Telgraf adresı: ALSTER. Biitüa dünya Limanları 
ve Avrupanın Münakale ve hudut Merkczlerındek.i en tanıamı'i nakliyat 

nın~saeseleriyle irtibat ve müoaıebetleri vardır. 

- Fakat o Brandon konağında 
gizli bir yol olduğunu biliyor. E
ğer ağzını açar da bir §ey söyler
se, bu ıkiniz için de pek pahalı
ya mal olur. 

- Dusburi kimseye bir şey 
söylemez. O, tavşandan daha kor
kaktır. Eğer nen de sizin bir şey 
soy:emiyereğinize kanaat hasıl 
edersem, bu işlerin herkesin ağ
zına düşmesinden korkum yok
tur. 

Doktor pekala der aibi başını 
salladı ve şapkasını aldı: 

- BaQa emnıyet edebilirsiniz, 
dedi, çünkQ ortada Meri var. 

Doktor Haddon tekrar otomo -
biline bindiği zaman, ortalık kıv 
rarmı.ştı. Yüzünün ifadesinden 
zihnen çok meşgul olduğu anla
şılıyordu. Evine döndüğü zaman, 
hizmetçi kız Mis Bagge'nin da
ha odasından çıkmadığını ha
ber verdi. 

- 21 -
MİS BAGGE NEREYE GİTTİ? 

Ertesi gün Pazardı. Pazar gün
leri Mis Bagge ile yapılacak bir 
çok şeyler vardı. Bunları hiçbir 
hafta kaçırmazdı. 

valtı için aşağıya indiğini görün
ce eeniş bir nefes aldı. Mıs bi
raz kendis1ni t'opl~a benzi
yordu. Hizmetçinin meraklı ve 
mütecessis bakışları önünde fin
canına say doldurdu. Hafif bir 
kahvaltıdan sonra da kiliseye 
gitmek üzere, giyinmek -maksa· 
dile odasına çıktı. Misin bu tu
vıleti de hayli uzun sürdü. 

Bütün İngiliz kasabaları gibi 
• Plat şehrinin sokakları da o gün 

son derece sakındi. Mis Bagge ki
liseye J{iderken, .komiser Brum
ley ileJi.ivil müfettiş Gidlay yo
lunu kestiler. 

Komiser nezaketle selamladı: l 
- Biz de doktorun ziyaretine 

gidivorduk, ~i, eğer bir iki da- 1 
kika idn siz de 1eşrif ederseniz, 1 
çok mernnun olurduk. 

Mis Bagge bu tekliften hiç 
memnun olmamış gibi, kaşları
m cattı : 

- Görüyorsunuz ki, beıı şu da
kika kiliseye gidiyorum. dedi. 

- Evet, doğru! Fakat sizin ael
meniz zaruri ..• 

Mis Bagge dudaklarıııı ısırdı. 

vil müfetfüe baktı. Müfettiş de
di ki: 

- Hakikaten bugün mukaddes 
bir gün! Müsaade ederseniz, Misi 
bırakalım. 

Komiser homurdandı: 
- Olmaz, dedi, dini merasim 

dolayısile tahkikatımızı ıeri bı
rakamayız. Biliyorsunuz ki, dok· 
torla cok mühim ,eyler konup
cağız. 

Mis .zavet soğuk kanlılıkla ce
vap verdi: 

- Ben Allaha karşı vazifemi 
ifadan bir saniye geri kalamam, 
dedi, beni bırakınız, gideceğim. 

Komiser mütemadiyen yolunu 
kapatıyordu. Hatta biraz da asa· 
bileşmeğe başlamıştı. Fakat si
vil müfettiş komisere bu teşeb
büsünde hiç te yardımda bulun
muyordu. 

Mis Bagge'nin gözlerinden a
teş f!şkırıyordu. 

-- Yoksa beni zol'la mı tuta -
caksınız? Dedi, bir vatandaşı 
zorla tutmanız için elınizde tev
kif mi.izekkerepiz olmak lazım· 
dır. Yoksa gider, sizi amir;,.,·_ .. 
ika et ederim. 

TAKY1M ve HAVA 

28 EYL'OL 1939 
PERŞEMBE 

9 uca ay Gtin: %71 E7lial 15 
llleri: 1S58 llumi: 1355 

ljaban: 
Günq: 
Öile: 
hindi: 

H 
5.54 

U.05 
15.25 

Hwr: 

AJLtam: 
Tabi: 
imsak: 

HA VA VAZİYETİ 

HG 
17 J7 

19.30 I 
5.15 f 
-. 

Yqlllı:ö7 meteoroloji lataııJonun • 
dan alınan malimala söre yurtta 
dünkü hava vuıbe&I: Dtin Karade• 
•Is lı:IJl)an ile Wa Alladolada ba • 
va i'Qll balatla ve menli 1ailılhı 

Tralı:7a ve orta Aaaalu -talı:ala • 
.................. -tallalanla a......... ........................... 
...-11.ribıslr ....... ~ .. 1-

~---·-·~ ...... es........ 
-...uc &e Jaava ~ırlll 
Diln ... , it ıe bft taullli teli • 

dmlsde 1119 mUllaar 1ı1L Bil 7ilUM 
Mlbuet dereeeııi ise ıt.ı, en du.ttll 
1,9 olaralı: .lta1dohua11u•kır. 

TEPEBAŞI 

DRAM KISMINDA 

30/9/939 c_uınartes ' 

akşamından itiba
ren temsillere 

başlıyor. . 
ROMEO-JÜLYET 

istiklal Caddesi Komedi Kısmında 
30/9j939 cumartesi akşamından 

itibaren temsillere başlıyor 


