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Almanganın denizaltı lıarbinde 
ıngiJiz ticaret 

kararı: 

geı11 i ı eri 
hiçbir ihtarsız batırılacak 

iyano bugün ~isetecin - --~ -
~i 
rfrta ... Avrupanın 
arışık işlerinden 
ızaK duruyoruz 
Bunda göke kadar 
!ıakkımız vardır 

.Berlinde Riben
tropla görüşecek 

azan: HASAN KUMÇAYl 
Alman hariciye nazın fon Rlb· 
ntropua son anla.'}mayı yapmak 
a Mosko\ aya gittiği sırada 
lrklye hariciye , ekili saracoi-
fjükrönlin orada bulunuşa ber 
rafta &lika uyandırmıştır. Bu 

Mlltlften bir takan man•lal' ~·· 
nıalar olmuştur. Bu tesadtttten 
• talum manalar ~ıkannlar ol• 
11tur. O günlerde yine bb bu 
:anlarda bu amaml allk•cJaa 
lısederken Almanya De Sovyet 
ısya arasmda cereyan eden 
tzekerelerln ,.e almaeak ka
•larm mahiyeti ne olursa olsan 
~ ., yenliı ıallı siyaseti. 
ula halel gelmlyecejlnl te .. • 
ettlrdlk. 

lieteldm hidlscler bizim .l>a 
astlmlzl te) ld etmekte gecik· 
imiştir. Bay Saracoğlunun Mo&
radald ikameti fon Rlbboll
pan Mosko\-aya gellşlle bir az 
'hhur etmişse de Türkiye Ue 
yet Rufl3 a arasındaki konuş• 

lana şekli \"e istikameti deilt
inlştlr. Diler taraftan fon Rlb
ıtropun Mosko,·a harlclyetll• 
•hiı müzakerelere TtirldJe 
icl) e ' eklUnln şu , <') a ba 
zda alakadar <'dlldlğl görül. 
ınlstir. 

ürld3 e A' rupada bir barbla 1 
ınaınaAma Çok (alıfdl. BallG 

'Un dün\ a bilir. Pathyan bar-
(0evamı 4 üncüde) 

Ingiliz tayyareleri 
ZIGFRID HATTINDA 
Topların bulunduğu Bqkaman-~·~~---

gerleri fagin R_o_m_a_n_y_a-ha-r-ic-iy-e-=---"-an-.c-iy-e -ve-ki-lim-i-zin-M-=--o...:....sk-o-va-da-ki-.t--em_aa_ı-.n-

Fransız 

e
.l.mz• le• nazırı Moskovaya Şükrü Saraçoğlu 
ı~ı , gitmiyor lngiliz ve Fransız 

Fransada Başvekil 
askeri erkanla 

vaziyeti görüştü 
1 

_ ttaJya hariciye İngiliz ajansma göre Çianonun 

rine Berline hareketi haberi, 
Londrada alaka ile karşılanmak -
tadır. Birçok mahfillerde bu zl • 
yaretin dUnkU Moskova tebliğin
de, iki akit tarafın harbi durdur-

Londra. iaJlO bug\ln öğleden Alman hUkümetinln daveti Uze -
nazırı kont ç 

}inde b~ıtlenmektedir. 
sonra Ber 

dün akş&m saat on 
Kont Çiano i trenle Romadan 
sekizde husus . 

h reket etmlltır. 
Berline a 

hariciye nazırını Al -
ltalyan . 

nıan bükQıneti davet etmlıtır. 
mak için icabında "diğer dost 
devletler,, le mutabık olarak bir
likte yapabilecekleri müşterek 

gayretlerle alakadar olduğu zan
nedilmektedir. 

Almanların tatıtel'Jabir 
bar .in~e yeni kararları 
Londra, 1 - İngiliz ticaret ge-

milerine top konduğundan bun
ların harb gemisi addedileceği ve 

CDC\'&mı 4 üncüde) 

lngiliz menbaları Besa-
rabya ve Rusya meselesi- 01Çİ10rİ19 g Ö rÜ ŞtÜ 

ni ortaya atıyorlar 
Moskova, 30 <A. A.> - Röy- Türk - Sovyet görücmelerı·nift 

ter ajansı bildiriyor: '11 M ı 
Moskovadaki Romanya mahfil. f k b 1 v 

lerl Romanya hariciye nazın Ga- e fa r a Ş 1YaCag1 bildiriliyor 
fenconun yakında Moskovaya mu
vasalatına intizar edildiği hak
kında yabancı memieketlerden 
verilen haberleri yalanla .mak. 
tadırlar. 

Romaya göre 
Roma, 30 (A. A.) - Röyter 

bildiriyor: 
Rus - Alman münasebetleri ve 

bunun doğu Avrupasındaki tesir
leri burada sıkı bir alaka ile ve 
kararsızlık havası içinde takip e
dilmektedir. 

Gazeteler ve rad)olar Sov,et
ler birliğinden bahsederken artık 
"Sovyet" tabirini kullanmamakta 
ve bu memleketi sadece totaliter 
bir devlet olarak telakki etmek
tedirler. 

(Devamı 4 üncüde) 

Moskova, 30 (A.A.) - Ha\as 
bildiriyor: 

Şükrü Saracoğlunun von RL 
bentrop ile Selterin ikametleri do· 

layısile inkıtaa uğrıyan görüşme

lerinin bu akşam tekrar başhya

cağı bildirilmektedir. 

Diğer taraftan Sofya - Moskova 
hava hattı hakkında müzakereler· 

de bulunmak üzere buraya gelmi~ 
olan Bulgar ha\a kumandanı al· 

bay Loidef henüz hiçbir resmi sah
siyetle temas etmemiştir. 

Moskova, 30 (A.A.) - Röyt.er 
bildiriyor: 
Saracoğlu bu akŞ8II). lngiliz bn· 

yük elçisi ve Fransız maslahatıü
zan ile görüpnüştür. 
Şimdi}'e kadar alman malOmat 

Turkiye hariciye vekilinin çarpın· 
ha günündenberi MolotoOa ıörüa 
mediği merkezindedir. 

Ti rk - Sovyet mQzakereieri _.. 
zi}eti hakkında bAll hiçbir ma 
lumat }oktur. 

Burada mevcut maltlmata gö 
Saracoğlu bugun Molotofu ı rme 
mic:tir. 

Bir Türk beye 
Orgeneral Kazım Orbayı.-ı riyasetinde 

Leh Cumlıurreisi 
istila etti 

Londraya gidiyor 
İngiliz ajansına göre 

Askeri, ikhsa di ve mali mese,!eler 
müzakere edilecek Ayan reisi Cumhurreisi oldu, 

yeni bir kabine kuruldu 
Paris, 30 (A. A.) - Polonya 1 

bUytik elçiliğinden resmen blldL 
rilmiıtir: 

bulunan eski sem.to reisi Vladis
lav Raczievicz Polonya riyaseti _ 
cumhur vazüesini deruhte eyle
miştir. 

Kanunu esasinin 19 uncu mad
desi mucibince Vladislav Raczie
viez, Paristeki Polonya bilyük el. 
çisi Lukasiyevi<;le Fransadaki Po 
lonya ordusu kumandanı Sikorski 
Albay Kok, general Burhardt 
Lucackive diğer gahslyetler ha
zır bulunduğu halde 30 eylül 1939 
tarihinde yemin etmiştir. 

Londra, 30 (A.A.) - Röyter 
ajansının diplomatik muhabiri, Or 
general Kazım Orbayın riyaseti 
altında bulunan Türk heyetinin 
büyük Britanya ile Türkiye ara.. 
sında askeri, iktisadi ve mali an
lac:.malan müzakere etmek üzere 
Londra} a hareket ettiğini bildir
mektedir. 

1 leyet. önümüzdeki haf tamn or 

ta ına doğru Londraya muvasalat 
edecektir. 

Orgeneral Orbay, Turkiyeye vee 
rilecek sılah 'e muhımınat mesa
ılini \ e Turkiye ile İngiltere arasın 
da bilflbare aktolunan mali anlar 
malan müzakere etmek uzere bir 
kaç haf ta e\'\ el Londra~ a ge!Dll 
ti. Bu sefer, tahmin olunduğuna 

(Devamı 4 üncüde) 

!Uf TOia iizerfDde ıaltebrrik ve 
büytik toplaftlldaa wn. .. 

"Polonya reisicilmhuru profe -
ıör lgnace Moscıcki 30-9.939 ta
rihinde Lstifasmı blldirmlıtir. Bu
na binaen ve 23-4.935 tarihli ka
nunu esasiye tevfikan reisicum
hur tarafmdan Kuty (Polonya) 
de tanzim edilip Pariate çıkan 

"Polski" resmi ceridesinin 214 i
ll 217 numaralan altında uauın. 
ne uygun olarak inti&ar eden ka
rarname ile reillicUmhurun muh
temel halefi olarak irae ec:ll1mi3 

Polonya sefaretinin diğer bir 
(De,·anu 4 üncüde) 
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Başlayan harp ebedidir! 
Yazan : M. DALKILIÇ 

1914 
ba.rbbadea llOart. çbJlen duaya statükosunu beğcnml. 
yenler banan mutlaka ta..cıhlh edllmeAt dan111nı ele aldı

la.r. 

1 
ı~ 

o gün bu gün dünya haritasından 5 de,·let orta.dan süprUldü. 
llalM>şistan, Arna\'lltluk, A\'llsturya, Çekoslo\·akya, Polon-

1 

Tam sonuncu de,; Jet dunya harttasmdan &lllneceği zaman. 
1914 barb HtatUkosunu kuranlar harbe glnlller. 

1 

Bu sefer onlar, bu~iınkU emrin.ki halinde ~17.ilmis olan dun
ya tatiikosaaun mutlaka tashih edllmesı ll&\ asrnı ele almıs bu. 

lunuyorlar. 
Şimdi matlaka ba taraf muzaffer olacaksa, demek ki, bu

günkü dünya statükosu, dünya harita.<11 tekrar , .e dl~rt>r tara-

fm rağmına behemehal tashih olunacak. ! 
Baadu eouuau ıörmek içinse uzan dUrl>ünlü olmaya IU

sum yoktur. ÇtlDkU elbette ld o vakit de kartı taraf kendi dilek.. 
lerl rağmma yapılacak yeni dünya nhammm mutlaka tashihini 
dDlyeceklerdtr. 

Velhasıl bu dllck, yani düayanm mutlaka kendi dileğine gö
re dönmesi .anuu, bir futbol topa gibi karşılıklı fırlatılıp dura
cak 'e bu nuıç tarihi çizecektir. 

B1I hal g&ttertyor ki, ilci tarafm da\ alan bu ı;ekllde ele alm
dıkça harb hiçbir nman ortadan kalknnyacaktır. 

Yani, deneblUr ki. baglln ba lanı1an harb hakikatte ebedidir. --·-·-.. -· ... ------·--··-·-·-· _ .. , .................... ·-··-····· .. ········· .. .. 

CUMHURl\EI 

Yunus Nadı "Kuvvet ıuuvaı.encsı,, 
ba,lıkh makalesinde Sov)et Rusya. 
nın Lebistanın şark kı mrnı işgal 
etmek suretile bo memlekelin taksi 
mine ı,urak ettikten sonra da bi· 
tarafiılını muhafaza etmesini dık
kate !Ayık bulduAunu, Rusl rla Al· 
manlıır nrasındn askeri hlr ittifak 
mevcut olmadılını kaydedb or. 

Son Sovyet - Alman mfizakcrcle. 
rınden bahseden başmuharrir, Sov· 
setlerin ıtlmdiki harbe girmekten 
ekindlklerlnl, b~ylece ihtiynth vn
ıs etlerini muhafaza elliklerini, 
ir taahhilde ılrllfllledlklerinl, Mos· 
ovada yapılan ı,ın sadece Lehls· 
n işg l nde bir Rus - Alman har· 
ıne sebeb olacak ihtılUfın onlen· 
e inden ibaret bulunduğunu, Rus 
udahnlesinln merkeıt, şarki Te 

nubt Anupada, bir movaıerw: 

husule getlrdillni, bu mıntakalann 
taarruz ve lstilAlara karşı emniyet 
altına lındığmı tebarilz ettiriyor. 
Yunus Nadirin bu kuvvet muvaze· 
nesi hakkındaki fikirlerinin hnJl
sa ı şudur: 

"Ruslar, Almanlarla anlaşmasay

d ıl r bu muvazeneyi temin için 
cezrl bir şekilde müdnhale edecek
lerdı. 

SO\") etler bundan sonra mevcut 
mu' n n n muhafazasına dah:ı 
çok ehemmiyet Hreceklerdlr. 

it Iy:ının Balkanlarda huzur ve 
fikl" o istemesnin sebebı de belki 

budur. Şimdi muhasım veya muha
rıp zümrelerin hepslle dost veya 
nor 1 miln sebetler idame eden 
meınl l.."'l?tımız sulh lehinde bir mu· 
" z ne unsuru olacağı kanoaUnde
d r. Dlln)anın büyük ke,mekeşi a. 
r:ı ında ,; :ızh et ve vnzife de budur.,, 
TAN 

l\J. ZckerJ)a, buguoku malı:nle-

sındl', Hı ilerin harp bn~ln> nh şu 

bır a) ıcindc üç defa sulh teşebbü
sunde bulunmasını lş:ıret ederek o
nıın, çok akışık bir \nzıyette bulun 
du unu, fakat bu defa da, St:ıllnin 
Hıllcrin hatırı lcin ateşteki kesta
nes ı çıkarmak için ı>armııklannı 

}ak cıı ını s nmamaktndır. 
VAKiT 

A ım Us, Moskova ıınlaşmosındı111 
Alnı n)n ne gibi istifadeler temin 
edebil r? b:ışlıkh ynzı ıncln hü!Cısıı-

t o)lc d rneklcdir: 
' ı\lman) n So\ >et Htı'>l n tararın

d n b zı muzahcretlcr temin etmek
le h a'!l ve askeri lıir mm·nffnJ,I 
> ı k z:ındıııı ıne)dnnd dır: Ancak 

~lo l.;o,ıının nıuıalıcrclini kıaıın
mak içın y:ıptıAı redaklirlıklar ılc 
kendi başına lngiltere ve Frnnsaya 
karşı uzun sürecrk bir hnrpte da
) :ınamıs :ıea(tını da gö ıermlştlr. 
Derlinln Mokova ile on anlaşması 
Almanyanın ınrp cephesinde mu
zaffer olmaktan ziyade lıarbi uzntıı
bılccdlne dair Jrıf!İltere ve Fransa· 
l n kanaat \·erı ·ek için nıiirac:ı:ıt 

cılılıniş J 0

" leş •hbiı ınr. l'akat Sov
l et nu .. yıın· 1 Jngiltcre ile ticari 
nıünaschetini temin teşchhii lcrlne 
menfi ce,·ap ,·ermeyişi Almanyanın 
kredi ile temi-ı edebileceğini dlişün 
düAü kemli :ne lüzumlu moddek?ri 
lngilterenin peşin pnrası lngillere. 
ye çekecekılr.,, 

Çifte ile küçük 
bir çocuk öldü 
Kaza etrafında zabıta
ca tahkikat yapılıyor 

Dün sabah Yeniköyde feci bir 
kaza olmuıtur. 

Kamil admda birinin oğlu 7 
y3§1annda Metin evde kimse yok
ken babasınm duvardaki çifte tü
feğini alarak oyna.mağa ba§lamış, 
fakat tllfek birdenbire ate§ alarak 
çıkan kufJunlar ayni odada bu
lunan iki yaşlarındaki Hüsnüye 
isabet ederek yaralamıştır. Şiş· 

ll hastahanesine kaldırılan yavru 
bir müddet sonra ölmüıtür. 

Tahkikatta kazanın baıkası ta· 
rafından yapıldığı ve sonra Meti
nin yaıı küçük olması dolayısile 
çocuğa telkinat yapıldığı ıüphele
ri uyanmııtır. Tahkikata devam 
edilmektddir. 

İstanbul - Mudanya 
seferleri 

İstanbul - Mudanya hattında 

kı§ tarüeai salı gününden itibaren 
tatbika ba1lanacaktır. 

----<>---

81 R'OMJANI 

Memurlar yartn 
maaş alacaklar 
Bütün daire ve resmi mües 

snselerde çalışal) memurlar yarın 
ma.aşlannı yeni b&reme göre ala. 
caklardır. Ücretli memurlara da 
dün bcynnnamcler tevt.l edilmi§ 
ve bunlar memurlar tarafından 
doldurulduktan sonra alınarak \i 
liyet tarafından tasdik edilmiş -
tir. 

---~-

Kaptan ve makinistler 
cemiyeti merkezi 

kapatıldı 
Kaptan ve makinistler cemiyeti 

idare heyetinden dcnizyolları ida
resinde kaptan ve makinıst olan
ların istifa etmesinden sonra ce. 
miyctin 2ı;o nzası daha istifa -
Ptmi.ştir. Bunlar da memurdur. 
Şimdi cemiyette 70 kadar hususi 
vapur şlrketlninde çnh§an deniz 
el kalmıstır. Bunlar cemiyeti ken 
di aralarında yaşatmağn karar 
vermi!ılcrdir, diğer tarnftnn bu 
hususta dUn yapılacak fevkalade 
toplantıya polis müsaade etme -
mi3tir. Buna sebeb cemiyetin i -
dare heyeti bulunmamasıdır. Ce -
miyetin eski gümrük binasındaki 
odası milhürlcnmiştir. Kanuni 
muameleler ikmal edilmeden top 
lantıya mUsaade edilmiycceklir. 

-o-

Ankara radyosunda 
farsça ve arapça 

neşriyat 
Ankara radyoeı• bu gUnlerde 

fari.si ve arab lisanları üzerinde 
havadis neşriyatı yapmağa başlı. 
yacaktır. 

-o

Darphanede damgala
ma ücret tarifesi 

Darphane idaresi gördüğü lU -
zum üzerine kıymeW madenleri 
damgalama tarifesini değiştlnn.i§-

tlr. Altmlarm ayarlanmasında 

gram batma alınmakta olan bir 
kuruş bee kuruşa çıkanlmıştır. 

İzabe, tahlil ve diğer i§ler tlzeıin
de de bu §ekilde tadlllt vardır. 

Bu hususta bir de kanun lAyiba.. 
sı hazırlamnJ§trr. Buna göre iler
de gram başına 10 kun13 alma
cakttr. 

-0--

Ata Atabek 
ticarethanesi yangını 
Bahçekapıda At& Atabek mües

seleSi yangını tahkikat.mı yapan 

sorgu hakimliği evvelce mUddelu. 
muınllilt t&rafmdan hidiaenin 

suçlusu iddia edilen binanın üst 
katında.ki trikotaj fabrikalı sahi-

binin men'i muhakemesine karar 
vermiştir. 

Bu karar Uzerino mü~C8e 

sahlbleri slgorta eirket.lerinden pa 
ralarmı almışlardır. 

-o-

Belediye memurlannm 
yardım sandığı 

toplantısı 
Dün tehir meclisi salonunda 

t o p l a n a c a k olan belediye 
yardım sandığı umumi heyeti, 
toplantı davetinin kanunsuz ya -
pılması yUzUnden toplanamamış
tır. 

nin küçük camına çarparak yağı- 1 dim .. Beni 
yordu. da içtik .. 

Yazan CAHiT UÇUK 

- 32 -
Zeymp, o u dakı nı"'ter çizgılc· 

rine lxı .arak, "A} re aııa.,nın sor-
u unu, onun üze! ) uzu ıü. bu 

} uk in an gıl:ıi hald n anlar oluc;u
nu du fini.ı)ordu. ilk ya-mur dam
la. kolum düşünoe yerinden kalk· 
tı. A w ır a>Jtr ) ünl} er k. <:azdan ) a 
p mı evine girdi. Kapı) ı orttu. 
Dı roa ) ağmur artmı . pencere· 

). ağmurla ı !anan ı ıklar, yavac: Ze)'Jlebin, b· "denbire kalbi don-
}a\aş sönü)or, odanın camına ka muş gibi. goğru lları tı. K ı ık bir 
ranlık bir perde gerili;ordu. esle, bağırarak sordu: 
Kapı açılara içeri Ahm.t gırdı Işin nc)d: orada? 

O tü bac;ı u ıçinderdi. Gozlerin· Ahm t, ~ utkunuyordu. Birden 
de tuhaf bir parıltı \ardı. Oca.ı\ co~tu: 
ba.ında oturan Ze}nebe do··ru Kahp nin p'çı! 
} uruyerek mttı: Ze} nep uyu uk. kendi halindck; 

B baı m e\ ı g bı otunnu \hmedın ba • ırma ile şa~ırdı: 
:;ıın .• 

Zeynep .. onun budalaca ö !eri 
ıe alıı;ık oldıığundan a1dmnadı: 

.:'\ere 1 yelin ı laı r'I m? 
Ahmet. hep ırıtı~ordu: 

Çakır Hu e\·inin e inr! ' -

- Ne dedin? bi .. ro' daha sö; le' 
Kahpe dedim .. Kahpenin piçi 

iedim duvdun m:ı? Or05pu çocu-

1u ... 
Ze; nebin gozlerin >nunde at" 

l<.n çarkıfclcl,1 er dönü)or. go~ ti 

Veki!ler 

mevkii ne 
meriyet 

girdi 
Ankara, l (Hususi) - Ser

bestçe ihrai edilebilecek eşya 

hakkrnda Vekiller Heyetinin ka
bul ettiği kararname dün mer'i· 
yet mevkiine kondu. 

Kararname şudur: 
Madde l - Aşağıda zikredilen 

eşya ~eraitinc tevafuk ettiği tak
dirde serbestçe ihraç edilir. 

2 - Gümrük tarife kanununun 
5 inci m;ıddesinin 6, 8, 10, 14, 15 

16 ve·ıs inci bendlerindc yazılı 

§artlar altında muvakkaten ithal 
cdilmis ve edilecek eşya nakil va
sıtaları zarf ve ambalaj maddeleri. 

S - Gümrük kanununun 51 
inci maddesine göre muvakkaten 
yurda sokulan her türlü nakil va
sıtaları ve hayvanlar, 

4 - Gümrük tarife kanununun 
14 üncü maddesine göre tanzim 
edilen 1939 mali senesi bütçe ka
nununa bağlı ( 1) cetvelinin 7, 
25, 27, 28 ve 32 inci numaraların
da yazılı bulunan ve kabulü mu
vakkat suretiyle ithal edilen mad
delerden milli mahsulat ve mua -
melat ile dolu olarak tekrar ihraç 
edilecekler. 

5 - Deniz ve kara nakil vası • 
talarına verilecek kumanyalar (an 
trepolardan çıkarılacak qlanlar da 
dahil.) 

6 - Ecnebi ülkelere gidecek 
Türk ve ecnebilerin kendi isti
rnallerine mahsus zati eşyasiyle 

kulamlmış eşyası, 

7 - Ecnebiden gelen yolcula
rın zat ve ev eşyası arasında ge· 
tirilip gümrük resmine tabi tu
tulmasından dolayı geri gönderil
mesi istenilecek eıya. 

8 - Manifesto ve beyanname· 
ye kaydedilmeksizin yanlı§bkla 

Türkiyeye getirilmit olup mahal
lerine iadesine gümrükçe müsaa
de edilecek eşya.. 

9 - Her hangi bir sebeple mür' 
selünileyhlcrince teselHim edilmi
ycn ve muayyen müddetten fazla 
kalmasından dolayı posta idarele
rince usulen mahreçlerine iade 
ve ihraçları lazım gelen posta pa· 
ketleri. 

10 - Geldiği ve gideceği yer
ler ve.ikalarına nazaran ecnebi 
bir iılke olup aktarmalı veya ak
tarmasız ve hir ambar veya antre· 
poya konarak veya konmaksızın 

Türkiycden transit suretiyle geçi 
rilen eşya. 

1 l - Hududa mlİcavir yerleri· 
mizd" kurulan nazarl:ırda muba
yaa edilecek ve b' m"tİ 1 ir liravı 
geçcmiyen hububat ve "air gıda 

maddeleri, kıymeti 1 o r .. avr P"ec
miyen sair eşya ve kıvmeti 5 
lirayı gccmiyen kücük baş hay -
vanla kıymeti 16 lirayı geçmiyen 
büyük baş hayvanlar. 

Sanayi müesseseler=nde 
açılmau mecburi 

kuralar 
İşçi ndedleri 100 den fazla o

lan sanayi müessı>seleıinde çalı -
§anlar için kunılar açılmasını 

mccburl tutan ta}imatname ya • 
rın mcriyett girmektedir. Fakat 
kursların açılıp açılmıyacağı bel -
ll değildir. 

Çünkü, müessese sahlbleri ıon 
vaziyetleri ileri sürerek bu işin 

geri bırakılınaısmt istemlşlerae de 
henüz bu -teklifleriJle cevab gel .. 
memiştlr. 

--o-

Silivri hayvan sergisi 
Bugün Sllivrlde hayvan ıergl -

sinin açılifı yapılacaktır. Vali 
Liı.tfi Kırdar ve Trakya umum! 
müfettişi general Klzmı Dirik 
hazır bulunacaklardır. 

~ 

lzmirde bir kamyon 
kazası 

Talebelerin kitapsız 
kalmamaları temin 

ediliyor bmir, ı - Gazi bulvarında u-
Maarif vekaleti talebelerin zilm yüklü (O numaralı kamyon 

ders kita.blarmı vaktinde tedarik 50 yaşmda İbrahim isminde biri-

edebilıneleri için maarü matbaa- ni çiğnemiş, öldllnnllftiir. Şoför 
sma lAzmıgelen tedbirlerin alın - 1 Huan Şenol yaka}anml§tır. 
nwnnı bildirmiştir. :Matbaaya, ye- --<>-
ni makineler konmu§, hariçteki Kuriyelerin eşyasının 
matbaalardan da istifade edile • giimrük muamelesi 
rek ldtab basılışı arttınlınıştır. 

Bu sene hiçbir tarafta kitab 
buhranı olmryacağı sanılmakta -
dır. Memleketin her tarafına 

geçen senelerden çok fazla kltab 
gönderihnlştlr. 

-0--

Mecidiyeköyü 
hastanesinin planlan 
Mecidiyeköyünde inşa edilecek 

hutanesinin planlan nafia, sıhhi
ye ve dahlllye vcklletleri tara -
fından tetkik edilmektedir. Be -
yoğlu hastanesi başhekimi dok
tor Fikret bu l§ için dün Ankanı
ya gitmiştir. 

Ecnebi ve Tilrk Jnuiyeleri yan
lannda bulunan C§yarun adedini 
huduttan geçerken gilmrük me· 
murlanna bildirmeğe meçbur tu
tulmuılardır. 

-0-

y ol intaabna talip 
çıkb 

Belediye tarafmdan ihale edil
mek istenen 1.050.000 lirahk yol 
inşaatına nihayet but talipler çık
mıştır. Fakat bunlar bazı mukabil 
tekliflerde bulunmakta ve lbilhu· 
sa inpat malzemesinin fiyat artıt 
tarı üzerinde durmaktadırlar. 

IJ)·jHcıbed 
AK.AM POSTA•ı 
Solti~ oe Ne1ri9« MU"I 

Hasan Rasim us 
İDARE EVİ: 1staıı1ı11 w.t ._ 
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Y ilZI ıJleri teleforM, • 2J8'72 
ldaıe . ı 24370 
ili" - • 20335 
T ........ .._.. aıttı ıcı. -- ..... 
li\lllr ,_ liı1+m .,,.,,.. ,..... .... ,.......,,.,..,.....,, 

! ·;.aöNE:. şA·R·i-İ .. ARİ ı • 1....,. (- • 
1 lk ... 1111 e.llO kr. 11.M Kr. 1 

• •J'hlı 4..11 • ı.ı• • 1 
I 1 oıı~ :t.66 • •.U • 1 
1 1 .,.... 15 - ı:ı.s • ·---------------· 
:JlalJClla dait: 

SuLı tehdidi 

-, 

A UIAN):A, dUıt)tı)I lıeş aıtston) 
scnedır h:ırııle tehdıt ellıkclıs r 

len onra şıındı de sulh ılc tehdi\adan 
cıli:\or. Komşusu olan \e~ıı kcndıdki le 
den uzak bulumın nıillellcrc bunhorJc 
d. ıı oııı :ı lostlıık içinde, r:ıh:ıt rıı 
lı ıl l• ııı •l ı le lif ctın :\or, onl 

1 1 • i )U< 
rııı 1.ıuııd:ın o ıra Alnı ı hı.:gcmor b 

ırı 
~ ı.;ını k.ılıııl clıııclcı ını, Alıııan)a 1 o nı 
d 11 ı.;dccck her tuı lu kunct haıı d 1 e 1 111 
kc llı·r.nc lıoyıııı e •ınl•lerıni l'>ll) o d. J 
"! 1 k a ı ı .c ıı ı. ıı lo, ı j 1 ıı andan ı.;ckılcer lH 
~ ım, orada el eh olduğum ft:l81.e 

1 tın ~ 
lı·rı ı hı~· olııı ı.ı;~ m 11ldi ınl l.ı.ı:ın. k 

1 1 
, 

1 
arş 

e l:iltn, mı 1 lııı n mııstok 

ol.ırtık ' ı~.lntU!>llll k·ıbııl edcyın:YCÇIC 

dcıııı:. ur, •Bcıı Lclııst:ın'ı malı~ t5~ a) a 
lrııı , ıııı lllıJ.. biri lcdıı;lm kıılmıık nı 

ılı, -.ıı ılc buna r ıı olun,, dı) ocmışl 
Bu suı elle ullı tcklıhnde tahaı mc' 
mııl edılmt) ccek lıir ıc;tıhza, b mışlı 
h knret ~ar . 

Şımlli lcklıf cltiı:;ı sulh kııbul m 10 

dılıııc.ı; c elıııtlen bir kaza çıkmaaııu~ 
k.ıhılmlş. Bu ihtlm:ılı ınkiır edecldakı 
degılız: Almanya nııı bu harpı;sıştı 
duşın:ınl:ırını buluk sıkıntılara d.kaııu 
şUrnıcsi, hatta nihnl et muuıffer Jıulu 
nıası büsbillun irıık:ııı ız dcjiJdjŞ 'c 
"lnsıltcrc ıle Frnn :ı, harp ilan alını 
dcı kc:ı ne H•ııtıklıırını clbcllc bl llctlc 
l orlardı; kcndılcriııın kazanacak' fe\ 
rınd:ın emin olmasa lor bu sergüıc Cen 
le atılmazl:ırdı,, di:> onız: bu muhuiştı 
keme doğrudur ama hu sözler Arafın 
manya için de söylenebilir; elbetdılmı 
onun da bir bildiği nrd1 ki I.ehf:Jrıı l 
tana saldırdı, lngillere ve Fransa 
ıe harbe gir.meJU göze aldı. HicbYl cı 
fimidi olmasaydı o da bu iıte glri clçı 
mezdJ. ·]arı, 

Almanya muhakkak mağlıip ol si S 
caktır, onun it'in bugünkü sulh le t eti 
lifleri kabul edilmemelidir denJı içı 
yonız; fakat Almanya'nın galip gc 
mesi ihtimalini kabul etsek bile ~man 

. crın 
ne o lekliflcrı reddetmelL Çiln ll 
Almanya'nın istedili sulh, düa·

1
111 

1 
için harp halinden de mfilhifll er ' 
llarbde bir fimit vardır; halbuki /ıen 
man:ra'nın istediği sulh, büyük kmaıı 
çük bütiln milletlere ümit kapısııu; 
da kapayacaktır. Almanya Inıilteı c c 
ile Fransa'ya sulh teklif etmıy(·1 r ş 
bütün dilnyaya kendisine teslim ~ğ.nz. 
malı teklif ediyor. • ·cz.ıl 

Bu harp hürriyet harbi deiildPnın 
demokrasilerin, totalilcr bir deTI ü r 
te karşı açtıktan harp deAildir; ımıı 
harbin manası çok daha genişt!haf 
Bo harp Avrupa'nın istlklAI bart'lığı 
dir; bilhassa kncilk milletlerin ı Iıılt 
tiklAl harbidir. Almanya'nın sul•1 nı 1 

teklifleri kabul edilirse veya }.lllOSI 
manya bu harpde muznrrer olur 193 
az bir zaman içinde bütün koçlara 
mllletleri ortadan kaldıracakt mıt 
Bugün Almanya'nın dostluJuna pgo 
ğınan, onun teminatına gijYenıah 
devletler de bu akibetten Jı:urtutıclııı 
mıyacaktır. Almanya ile fyi geçi 
mek istemenin, onunla dost oı#nli 
himayesine sıtınmak istemenin rhıı 
hayet neye vardıltnı Lehistan bıtncl 
ricfye nazın Albay Beck'e sorun cır 
Kendisinin dünyaya hAkim ohıu·an 
ilzere yaratıldı1,ına kani, kendisi me 
den baıka hiçbir mllletin yaşanarsi 
hakkına hürmet etmlyen bir devi ça 
tin acıkça d O ş m a n llılnı 
fıı, do5tlufundan hayırlıdır. DCnd 
mana ka~ı hiç olmazsa m6dafa•1 1ı , 
girişmek Te şerefle f\lrııek kablldt)e. 

Nurullah ATAiarı 

~ 
köruk gıbi inip kalkıyordu. Yerin
den f ırlıyarak. Ahmed in iızcrine 

R·ı EDEBi 1 e 
ks 

Gidip elin heriflerile birlik ola~ııe 

rürüdu: 
Kalıpeyiın! Bunu yeni mi öğ 

endim~ Kahpeyim ama, kahpe 
nin piçi, oro pu ç0<..-uğu değilim 

anladın mı? 
Ahmet, uzerine atılmak için bir 

tek söz daha bekliren Ze} nebin 
-rôzlcrindeki. çılgın bakışlardan ür 
ccrck geriledi. Sırtını dl\'ara \e
-crek. ya,•aı;lamıc: bir e le bağır· 
riı: 

Oro pu karı i ... temcm! .. 
Ze} nebin elleri, \ahsi birer hav· 

an pen;" i gibi gerilmi~. kanı ba· 
,,1nda zonkluyordu. Onun ) akası 

na yapışarak. salladı: 
- B'u dilleri kim belletti sana? 

Kımden öğrendin hu sozleri? 
Vücudunun butün km \'etilr ko

ca mı sarsıyor, he}'ecandan kısı· 

lan sesile bağınyordu: 
- Söyle diyorum sana!.. Kim 

~iletti sana bu dilleri? Bunlar 
:;enin söyliyeceğin laflar değil!.. 

Ahmet, onun ıayıf, kuvvetli 
parmaklarından kurtulmak için 
;abalıyordu. 

- Söyle diyorum sana ... 
- Çakır H~ hepsini !Öyle-

li bana .. ';en oroc;puyrnu~un ... ? 
~arıa karılık etmedim mi? 

\ç mı kaldın? <.:t!'lak mı kaldın? 

ne ~ttim sana? ıl~ 
Gözleri yu-. alarmdan fır_...,___, 

sesi de gözleri gibi, bol~s 
f rrlıyordu. Ahmet, dıvardan sı 

rı arak yere çöktü. Zeynebin eJJlÇ 
ri ) akasından aynlmaım§tJ. k 

- Herif içirdi beni.. 'Elfmd4ve 
senet aldı. Yuvamı ba!JteYf oıli 
sattım .. Karın kahpe ....ı at& 
bana borçlu olursan, o ..,_ br a 
şeyler yapamaz dedi. n,g 

Zeynebin elleri ge\ıedi. Parmalöı 
ları çözüldü. Kocasmııe kaqlln'n 
çokih·erdi. Bird~nbire deltşmhm 
biraz önceki sertliği erımtşti. 

(Devamı var) ·de 
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t e k 1 I• f 1 e r .1 n e Anlatan: Dr. NlHAT REŞAT BELGER, 

; U 1 h t f d Okyanu~~çıldığı~;;~:::~Lb~~-
/ .1. Eransız gazeteleri ara ın an b k b' 
ngı ız ve aş a ır haleti ruhiye içindeydim ... ,· ı en cevap 1 ar O zamanlar, Fobur Sent Onore ve 1 ', ~: :~;.,:ı~·r:ı~:,r~:~~~ \~~''. 

muhit öyle sıcak bir alem ile ör
tülüydü ki ben bu kabil düşünce_ 
leri tamame n lüzumsuz görüyor 
dum. 

WA: 

· · ~ n:ızırı Scılt-r 
•tstoııya h;ırır ı ~ t: . 1 il • t • 1 c 

ı . . . cıuoıs ~n~ nrc 
ı.c ıs rcısı .. . . Sctlt·r 
,·ııdan dönıııuşlcı J ır. 

h I c· ._,kı' teY:ıkkııru esn:ısım' .' 
ıır ' .. ... ııus· 

h · · ıı · ız ı nlc gonı~ı ·• 
11 arıcıyc • · 
3 

1 ı . . ı•ıl"1· 
ttlyaıl:ı nıızırlar met· ısı , · .. 

' ' • . k Z'lll'' U· r bin cınliıl.. ılıı.;crı u ' • . . ·n;ı 
3 olıııak üzen.: iki ~l'nı ~~ .• 
rıcdilıni~tir. Bıı Ycrgikr ıııı· lal 

• - k·ıJ)'llllll \ 0 adi lıüıı;c n ı; ıs ıııı · ' . . 1 
1 . ı ., ııclıııık cer tııraH:lll ıla ıc.. . , 

. - . kt•rı ııı.ı::.-e tın istilz.am cllı~ı ııs 
111 h:ırşılanıak ic;iııJir. 
k .. . \tıııaıı
n:Yec;lc gazctckre goı c •. 1•k 1 .. . · ılc\ Iıını t: ·e.yaya koınuııızın ' • · · · jp(ılJClJllL')I 
niik miit:adelc::.ıııı . ti. lıin 

· dıc c ocmistir. Bu ıııuıı<ı~ .ı .• l 
• · l ::.et uC' 

11 lllC\"ktıf konııııll~ . 
b mışlu-. 

·ı kalıi ııc'ı 
in lop lamın Le ton)' ·ti 

cınııı' c 
·ıııunu ile Jc\ lctuı • 1 ıa' . J il: e· ıJaki k•ıııunuıı lınzı ıııu l .. 

c..- . ı· · ıı s ·ı lııt.ı-·s·islirınıslır. ,ı 10 ::. . 
tr • , ı · r Jwrekcl-
d.1..aııununu ıııulı.ı 1 ... 1 

l Cl.··J·ırı lc~.,ı 
hulunaıı arın c " ' . 

er - k· 1 , eııı teu-
djŞ ye cusu::.ıusa uı ~ J 

alınnııstır. . 
· ıllelkr 'ccıuiyetiniıı J);ııızıgkllc· 
1 · •fi Btıl'C • l· 

kı feYkuHiJc kuıuıse ..• 
a J lı"l' ' a !rnıc Cenc\ rcJcn ,olll 'J • 

ıc ·ıııı·rccıııı-. t' Ural.la ıııı e c 
huı~ ır. . 1 •riııc ıııc-
&rtıJmdaıı .Uanzıı:; ı~ c . . . 
n .. 1 .ı..omıtcsınııı 
Cl·'ilınis olan u~· er . .. c "' • gorus -
hi3rü Loru Halifuk:>la · 

~'"rcHcr "irligiııdcki l'uloııy:ı 
it 1 ~Iı-ı' ·ısi 'c I;:ousoloslukloın 
r • ~ 1 ol·ıı"ık 
•hırı pek ııııılılcıııc .' .' 

ol~'i ~uııii Fiııliındı~n ıarı~~lc 
le t cdcl'cklcrdir. Bu~ıl~r:ı, I· ııı-

. . ı· zc vcrilıııı~ıır. 
enr.ı H' ın \' · 

gı . ticnrcl ıııü-
111an "U • Hoıııaıı: '1 

J • • ll'5-

~ . 1910 ı ·ı:-.Leh:rıııın 
crınııı · ~ n .... 111 eden go-in Uııkrcstc ccıc)• 

n· • · fstclcr es· 
}e[' lıilıııislir. \ enı 1 

i t.: .• . 
ş en pek uz farklıdll · 
Jı . . .• \lın;ınya-
maıı UJ:tıısınu goı c • 

· k · ı · len ı::.-ıun ı.alısınııı l:ıhılıt 1111 

ısı • ıtır·ın ıı:ızı 
cılcn·k fi:nıtlnn :ır ' 

tel • J' l is \'C hr siddetlc lt•ı·zivc eı 1 111 
·• . 

iye' " · · cllı c'ğ;ırn lı n kkı~1da. ~tıcııınıı) 
·cı:ıları kesılıııı)tır. .. 
ıninıurka 1'.T.1'. uın111n ııııı· 

ldı .. . · 1 ir:>:ıl ü radyo uııı:ıtorlcnıııı 
evı · . . . .. 1.- ı i) e L-

Jı r ııı ı ltı!JI clııııo.;lll' . .S.ı •11 
• ' ı ·kel 
·'ct•hafil lııı kararın ıııcrıı c .

1 ı., ı: . ı. vcrı · 
t lıf(ııll Lcıııın ıııaks;ıılı c " 

ar k' , .. , r .J.ıtl 
1 bildidyorlar. llu •1 ' •• 

·· - ( "k ( t111cklC!lil' suı:ınıntoru a a ·:il nr c ,_ 
1. ı· hn"-.ı.ıgo~Javnıd:ı ıııcıntır ·1 

rr • • ı ·ıl:ıkn· 

1 rn:18 tıınuıııi .seÇİllll\ c ' • 
ur . . · ·cztılar üdnrak ,·crılcıı ııızılı:ıtı c 

l ınişl i r. .. J.l'ı-
a ııı;oslarnııl:ı llırnıl ıopı.ı ' 

. . . k .. ı·c ııııılıtnr 
enıah~ıs cdılıııc · uıc . . 

1 • ı . ıı1111, ,_ 
rtulHlarnıa :ıla) ı Leş" el · 

eçl k' oğ-
oı~ııli mareşal {.nnk:ı) ~c ·ın k 

'f '( ~ \'\'Ol' 
1 hususi Jıir vazı c ı c · c. · , 

n . 1 • , ı ·ı dc-hun duğıııın daır ıır ~:ı. • 

run ctmck!cılir. . 
k l ·ı ı'nc oiblcrı-ımrans:ıda cnı ı er ., . 

i51 nıerkiiz kamplarına gitıııı~·c· 
carı·ırsilyaıla saklanmı~ oJnıı .ı~
.,, ' • - " ıı it•\ -
evi çağında 2J0 .\iman dıı 

n llilnıişlir. 
rı 1 ı· le , ·ığ.ııı 

Dıı 111Jc Yıııııınn ry:ı c ını ·' . 
. ! · ·el \'Cl -roııı11 'ıığrnıırların sclıc ti) . 

·1d • . . 1 • HJl'('>llZ 
ı tH•zaııJıır nclıcc'ııH ~ . . . 
T •ı. 'J()Ü bin k:ııt.ıı 

" ıı rın ıııık tarı, -
edilnn·ktcıli r. . 

. ·L dl\";ıııı üksek So\ yl'l n)·a~t . 
la<:\ı ıie\'İ Soyycllcr lıirli~iııın Sof 

.1. _. 1 .,,·iıı t'\ Jcıııişıır. 
1 ~ınc •. . am;_------

md\ sut bir evlenme 
sı dan merhum 
eJPÇ subaylarımız Salih 

kumandanı general 
kl' tümgeneral Nev-

~ve eme l • . ve-

i 
.ı· A Hakkı Sütettının yeg 

o .. ı . 1 ·ı Ba· 
• ı·hsan Anado ı e 

at&mcn Na 
br alay kumandanı alb~y 'lk-
ı:n.gurun kızı Paşabahçe ı ~

. S t Sungur nı· 
öğretmenı ua 

mışlardır. 
'k" asker 

c:. mleketin tanınmış 1 1 
• 

·" ' • bu bır· 
. nin genç evlatlarına . , 

enni ederız. 

İngilizler Hitlerin uzun sürecek bir ~~;~::.::~~~:,~:.::::::n. :i
1

, 
h ar tıl ten ç e ki n d i g" i n i i d d ,· a e d ,· y o r 1 ar za;~~iz~n~a~~~~J~n~i~;~~~d~~~~ım r da sevgili hocam general Besim 

B n 3o (A.A.) - Alman si- leketlcrde ve hatta muhasımlan- ki halde muhakkak olan bir <:e\' Ömer Akal ını bulmryayım mı?! 
• c:~hafiferi, cuma akşamı fon mızda ne kadar namuslu . kims~- yarsa o da, yeni Rusyamn tar:ı,;. Bu umulmadık lelftkiclen o kadar 

Y~~ı t op urafından Hitlere ve· varsa hepsi Fransanın yanı başın mile hi:>siz bir surette kendi kom- memnun olmuştum ki büyük bir 
~1 en rpordın sonra beynelmilel dadır. ~ulan olan Sla\'ları, yani Çekleri neşe ile, adeta bir çocuk gibi se\'i· 

rıle~ rta·n in~şafı hakkında hara- İngiliz gazetelerinin Slo\'akları \'e Polonyalı!arı Alman nerek general Bcc;im Omer Aka\ı-
vazıye 1 nın ellerine sarıldım: 
retl

i rnünalfi!Şa ve tefsirlerde bu neşriyatı esareti altına atı\'ermi~ olması 
i: ı ı k r· t'd· "- Hocam, seni !Juralara hangi 

1 nmakta ve Rus • Alman an aş - Londra, 30 (A.A.) - !no'iliz ·ey ıye ı ır.,, 
u l • 1 . b" "k h ,, S t t 1 · · rüzgar attı?., 

Olempik lransaUaıı1iği 6 kat 
kamaraları, 6 tane asansörü, bi • 
rinci mevkide Launc denilen 1500 

er ki§i!ik palmiyelerle süslü ye -
mck \'C istirahat salonlan bulu. 
nan bir vapurdu ki o zamanın 

Normandisi, Küinmnrisi demekti. 
Geminin ayrıca mcknnotrap~ sa -
lonu, yüzme havuzu ve 12 tano 
lt0nt!\jrna salonu ile müteaddid 
barlar Yardı. O zamanlar için o_ 
rijinalitc sayılabilecek olan bir 
me5clc de şuydu: Telsiz telgraf-

,.,.,a1arının ~ıs en.ne uyu e em- gazeteleri, son l\1osko,·a ha,·adı''le- ovye gaze e erının n~,., 1·m . ,.. • L"U la havadis tılmak, böylece gemide 
ıniyet atfc111ektcdırler. . ri hakkmda mütalealar neşretmek- neşriyatı General BesimOmer Akalın. o her gün gazele neşretmek ve 3 

Baslcr J{achrichten gazetesı- tedirlcr. Gazeteler, bu haberleri Moskova, 30 (A.A.) - D. N. her zamanki sevimli hali ile gül. dl"fa dıı konser dinlemek. Halta, 
· verdiği rnaliımata göre, Bcr- şiddet 'c nefretle kar~ılamakta \'e B.: Gazeteler, baş makalelerini dü: 

nm l. 1 1 · · ·ık f -
lincle batı <J-v et ennın 1 

.. men 1 Fran::.a ile lngilterenin yapılan Alman • Sovyet anlaşmasına talı- "- Anlatırım, otur hele ~öyle 

U··ıa:melirıJll son ve katı cevab ::.ulh tekliflerini hatta isitmeli-e bı· - sis etmektedir. k 1 'tt' k. h t aks _ "' arn.rma... şı ım ı :ıs a'.mlf'-
ı •acağı ümit edilmekte ve fa- le tenezzül etmiyeceklcrini kaydet. Pravda gazetesi, iki memleket "' olarn } .

1
. f 

muhascınatın tatı ıne muva a mektedirler. arasında dostane komşuluk mü • 
kat ~· kd' d Al dilmcdigı ta ır e man Deyli Ekspres gazetesi, şu mü- naselıetlerinin teessüs etmesinin 
kat e d" • . . .. 
milletinin 11e~~u ı_ye~ı. ıçın m~- Lalaatı ileri sürmektedir: iki memleket menfaatine uygun 
caclcle ed~egı. bıldırılmektedır. Almanya \'C So,1·et Rusya garp olduğunu ve bunun ayni zamanda 

{taı.1 da Italyanın tavassu- demokrasilerini ya derhal sulh bütün ldi!1er Avrupa milletleri ir'in Bir tara . ~ :ı: 
·· en~J1lektedır. hakkındaki tekliflerini kabul et- de menfaatli bulundugvunu teba-tuna guv 1 • • 

Fransız gazete erının mek \'eyahut harbi yalnız Alman- rüz ettirmekte ve yalnız harbi tah 

.sın, geçmiş olsun, nasII, bari ta_ 
mamen iadei sıhhat ettin mi?,, 

Sözlerini söyledi. 
- Hocam, dedim, tüoya tutul· 

dum, haftalarca ölümlo pençe • 
leştim. Doktor olduğum için, has-
talığımın vahametini 
anlıyor, ecelin soğuk 

ensemde hissediyordum. 

tamamen 
terlerini 

Fakat, 

'Piskilrot adı verilen dans henüz 
çıkmış tı ve fevkrılade rağbcttc~-
di. Bir nevi hindi yürüyüşünün 
taklidi demek olan Töskitrotu O-
lempikte hemen öğrendim ve ge. 
mideki mislerle, matmazellerle 
oynamağa başladım. Deniz yol -
culuklarının insanları biribirleri _ 
ne çok yaklastıran samimi hava
sı içinde neşeli bir hayat gcçiri" 
yorduk. 

Hatta, kokteyl ile aşinalığım neşriyatı yaya değil ayni zamanda Rusya- rik etmek isteyenler alarm vazi-
. 30 (A.A.) - Alman • ya kar~ı da idame ettirmek şıkla· yetinin ve karşılıklı emniyetsizlik artık nakahat devresine girmiş da oradan başlar ... 

parıs ••. Jh•• taarruzu, şimdiye rmdan birini intihaba mecbur et- vaziyetinin devamını arzu eyle- bulunuyorum. Velhasıl dört giin tam mana -
Sovyet ~ ,ye nezaretleri yolu ile mek suretile matetmek husu:>unda mektedir, demektedir. General Do;tor Besim Ömer sile cümbüş!U bir hayat ya.~adık. 
kadar harıc tesebbüsü intaç et· müttefiktirler. Açık söyliyelim, İzvestia gazetesine göre, akte- Akalın: tan sonra Nevyorka vardık. 
hi!Sbi: res: :fr;nsız efkarı bu ta- bizden istedikleri doğrudan doğru_ dilen anlaşma uzun bir sulh dev- "- O halde mesele yok. Hele Bizi, Nevyorkta oturan aslen 
memışse a)iyetine ittila kesbey- ya teslimi silah etmemizdir. Bun- resinin sağlam esasını teşkil et .. bir müddet de hava tebdili için Türkiyeli bir ermeni doktor kar-
arruzun m dan sonra bizlere müteamz ismini mektedir. Almanya ve Sovyetler AmerikAj'a. gidersen tamamen i- şıladr. Hilaliahmer o muhift0 ya.. 

ıerni.~t~:· aeeteler, bu "Sulh,, ta- takacaklar ve Sovyet Rusya ile Birliği Avrupada nizam ve emri'i- yi!C'şirsin!,, hancılık çekmemekliğimizi düşü -
Butun g rıda ayni kafi lisanı Almanyanın sevimli ~eflerinin bü- yetin idamesine bakmayı kendile- Dedi. nerek murnailcyhin de u~uncii 

arnızu bakY tün dünya üzerine sulh kanatları rine vazife bilmektedirler. Muhterem hocamın ha)Tetlc murahhas adıyla refakatimizd<:> 
kullanmaktf.: gazeteıoinde, E- germek teşebbüsünde bulundukla- İzvestia yazısını şöyle bitiri- yiizünc baktım. Amerika seya- bulunmasını muvafık görnıü§ ! 

P etit J>ad k". rına inananlar olacak ... Biz ale,·- Jıati sözU de neden icab ediyordu 
. . of ı. J yor : 1 

ıı·e Borıs dıf go··ru··smelerı'nden hiınizde yapılacak böv_·le ittihamt acaba? yi olmak için Amerika._ ''Eğer iki memleketin yaptığı 

( Dcı•amı t•ar) 

''Mvoskor~:ıanberi ~ beklenen lftkaydi ile karşıhyacağız. Silahla- sulh hitabı cevabsız kalırsa, har- ya gitmoyc ne lüzum vardı. Ne· 
çıkacagı Çil"' dün Almanya ve rımızımı teslim etmek?bundan bah bin devamından doğacak bütün den böyle bir şeyi aklından ge -

sulh taarru~1' 1·g"ini~ müşterek be- setmek için yakit biraz erkendir. mes'uliyeti ingı"ltere ve Fransa çirmişti! 
ı'.ıı. - n·· 1 d"kt 'kl · t Sayın muhatabım, düşündlikle-

Sovyetler ·pe !Jaşlamrştır. Stalin uşman arımız ı e ettı . en ~ar taşıyacaktır . ., 

~&f\A•••••+•••••••••••A 

J Küçük hikayeler 
yannamesı Fibbentrop, cidden lan kabul etmeğe bizi daYet edi. Alman gazetelerinin 
Molotof, vLdır. Çünkü, bu taar- yorlar \'C ondan sonra dünyada . 

aYr· her şeyin yolunda gidecel!i iddia- neşrıyatı 
tebrike § u~terek beyanname d b l I 8 . l . d h Berlin, 30 (A.A.) - D. N. B.: 
ruz ve btı ı1' 'eserdir. ingilizle • sın a tı unuyor ar. ız en a a 
cidden bir ~arın ve bitaraflann ordumuz harekete geçmeden, da-

:ır ha kılıcımız kınından çıkarılma-
rin. Frans ... anasını anlamaları 

Alman gazeteleri, başmakalelerini 

Alman - Rus anlaşmasına tahsis 
etmektedir. ıı ... dan hatta bu kılıç daha bilenme-

b u vesikanı bı"r karar vermeleri B 1. B" z 't d' dl den e,·,·el tekliflerini kabul etme- er ıner orsen eı ung ıyor 
ve hakkın atır ir.inde Uizrmge- kı· .. 

,_ s :ı: ğe davet ediyorlar. Vakia mütte-
idn. bir ka, e"cut bulunmakta -::. ııı • fiklerin harp makine..;ini, fabrika-
len herşey 1 . 

arın istıh<:alatr o makineye daya-
dır. al gazetesinde, Picr- nılmaz bir kudret bah;;;,ctmei'Tc bas 

. Jo\lrrı d" k" ,... . 
Petıt r tıir tisanla ıyor ~i la<lığ~ şu sırada, atıl bırakabilirse, 

rat şiddet 1 urettc mevzuu ıs 1 Iitler süphesiz çok kazanmı~ ola-
ill 5 h" ·1 ~ -Çok sar iifl• bütün ur mı • c.aktır. 

olan şey, btlg ..,eya memat mese- Acaba tamamile bizim lehimize 

Jetlerin ha::derıiyet ve barbarlık eğilmekte olan terazi bize yalan 
lesidir. t11iicadcle yapılıyor. mı, söyliyecek? Hayır .. Eğer biz· 
arasında soıt ıto"anın oynadıkları !er metin durur Ye bu mancHala
J3crlin ve r-.fo

5 
ya verilecek ce· 

kerih komed>'~elimedir ve bu ke
vap ta bir tek t11uharebesi sonun

}ime, Vatctl
0
af'l)brone'un kullan -

da general ~tarihi bir kelime ol
dığrndanbet1 
ınuştur. etesinde, d'Ormes-

Pigaro gs> 
son diyor ~: eraitte sulhtan balı· 

"Bugünl<ıl ?
5

f11e .. in hudutlarını 
setınek, "Cy11

1 arıya, i§lediği harp 
AJıt'I • • 

aşmaktır. ,. acağı netayıçten res 
fiilinin doğ0~.t defa haberdar e
men müteıı0 1 rıva, bunları dinle-

• • AJJ1l3 • • b h bi 
dilmıstır, r 

1
. işlemıs, u ar 

.~ fii ı ~ 
memış, bu 
istemiştir. 1111 çekecektir. Ge-

Şimdi cet~~ sahada gerek ide
rek diplowatı da Jıer şeye hiyanet 

olojik sahas.1.
11 

sözlerini nakzeden 

rın, bu tehditlerin en açık suret
le anlattıkları gibi Hillerin çık

maz bir yola girdiğini ye uzun sü. 

recck bir harpten müthiş surette 
korktuğunu düşünerek kendimize 
çizdiğimiz hedeften inhiraf ctmez
~ck, bu terazinin bizim lehimize 
eğilmekle yalan söylcmemis oldu
ğ'unun bir deliline kavu~mu5 olu
ruz. Şimdi mi c;ulh yapacaihz? Da 
ha harbe ba~lamadan rczilane bir 
sulh mu aktedeccğiz? Düşmammı
zın nefes aldığı bir sırada seri bir 
sulhun altına imza mı koyacağız? 
I !ayır, hayır .. <,..:ünkü böyle bir 
sulh ne Londrayı ne Moskornyı 

ne de Berlini teskin kudretini ha-
iz olamaz ... 

İrı giltere i] e Sovyetler 
arasındaki münasebet 

b:auf1 · b' lh · eden ve " ııarıgı ır su ım· İngiltere ile So\'yetler arasında· 
1 ııer 

adamlara. Ii yoktur. Bu adam ki müna~ebatı me\'zuubahs eden 
zasırun intıfllll 11 tıerhangi bir sah 

. 1ıırı111 1 b' k ların ımza 0an faz a ır ıy-
• . asın 

tekarın ı111.ı 
mcti yoktıır· da, Faul Claudct 

Gene Figaro 

diyor ki: .. t11edeniyet mücade
Bugün1'ıı.. f11Cdeni milletler 

"tUf1 . . 
lesinde, bil ıorıYa, Amerıka Bır-
ingiltcre, 'f'C i ve bitaraf mem

etief 

Times gazete i "Bu münascbatm 
ne olacağını ancak hadisat karar 
allına alacaktır .. , demekte Ye 
"Stalinin maksatları açık olmak. 
tan hrnüz çok uzaktır. Biz SO\·· 
retlerle kav~a çıkrırmak btemcdik 
yalnız Sovyetlerin bizimle kav.ga 
çıkarmak isteyip btemedikleri he
nüz tahakkuk etmemiştir. Şimdi· 

28 eylül tarihli anlaşmalarla, 

Almanya ve Rusya, menfaat mın· 
takalarını tahdit etmişlerdir. Mos 
kova anlaşmaları, bundan başka, 

kat'i bir kuvvet unsuru daha gc· 

tirmiş ve İngiltere ve Fransaya 
''harp mı, sulh mu?,, sualini sor· 
muştur. 

Karar, Londraya aittir, İngilte
re bu harbin mesulüdür. V c bu-
gün, Fransa ile beraberdir. Bun
ıdan sonraki mesuliyeti de üzerle-
rine almaktadır. Polonya, artık 

mevcut değildir. Harbin mevzuu 
ortadan kalkmıştır. Bir ay zarfın· 
da dünya, siyasi vaziyeti, demok-
J'asilerin aleyhine müthiş surette 
değişmiştir. 

Bu vaziyettenr makul neticeler 
çıkarmak, Fransa ve ingiltereye 
ait bulunmaktadır. Eğer !ngilte 

re ve Fransa. buna rağmen, harbi 
tercih ederlerse, Almanya ile Rlls 

ya arasında müşterek konsültas
yonlar yapılacaktır ve Londra 
ve Paris şüphe etmesinler ki hu 

harbi karşılamak için bütün müş
küller ve imkanlar ıda mevcuttur. 
Biz, Londra ve Parisin .. Sulh mu, 

harp mı? .. sualine verdikleri ce
vabı süktınetle bekleyebiliriz. 

Tehlikeler, İngiltere ve Fransa 
tarafındadır. 

Bir İngiliz talim 
gemisinde yangın 

Londra, 30 (ı\.ı\.) - "Calcdo
nia .. talim gemisinde bir yangın 
çıkmıştır. 1tfaiye efradı hirkaç sa. 
at u~ra~tıktan sonra yangını sön· 
dürmü~tür. Gemi ağır hasara uğ-

rimi anlamış gibi ncseli bir jest 
yaptı: 

"- Seni Amerilı:aya götüreee
ğim, haberin olsun!,. 
-! ... 
"- Va.c;ingtona kadar bir seya

hat yapacağız! Orada 9 uncu bey 
nelmilel salibiahmer kongresi 
toplanacak. Ben, hilaliahmer na
mına birinci murahhas olarak gi
diyorum. İkinci murahhas olarak 
da seni yanıma Rlmağn düşün • 
düm. Arkadaşlar fikrimi tas\'ib 
etliler. Onun için buraya gelelim. 
Haydi bakalım, hazır ol!,. 

Hocamın sözlerini dinledikten 
ı:ıonra hava tl"hdili için Arnerika
ya gitmenin neden liızımgeldiğini 
anlamıştım. General doktor Be • 
sim Ömer Akalına teşekkür et -
tim ve biiyük bir neşe içinde ça
bucak yol hazrrlığına başladım. 

Paric;ten Şerburga geldik. O _ 

lcmpik aransatlantiğine bindik. 

~ müsabakası 
i Haber, c.ddıiyata meraklı ,.e 

lıilha...,s:L c.>dl'lıiyatnı ''lıikayc'' 

• kısmi!<• mt'':oı:;ul olan oku) ucu
l ıı.rı ara.sıııcla bir miisahaka 

h•rtib ı•tmi":otir. 

lUibabalrnrıııza 

cck lıikityr<"il<•rin giintkrn<·ek-
ini lıika~·C"lrr arru;ınılan B<•çilc· 

<.'<'k !)0 Iıikill'<l gaırt<>mi.zdc nc:;

rcılilcr<'k, h<'r otu7. hikayede 

i 
birt•r t'lenw lir, rn giiıell bu_ 
lıınan iiç hilia~·c Sf'çile<"ek; !lO 

hikayenin n.-.. rini nıiiteaklı, el
de t'<lil<'<'l'I< !l hikaye ııra.sm

~ dan da birinci, ikinci \'C üçüncıi 

hil•a) <•ler ayrılaraktır. 

Gaz<'tm1iz, bu ~ckilılf' aynla· 
<'ak 9 hikayrıkn birin<"iyc 15, 

' lkinri~·c 10, üçünrii~·e 7, ·I tin. 

lira wr<'<"rl<fir. 

1çirndc sonsuz bir sevinç ve 
sabırsızlık vardı. Genç muhayye • ~ 
lemde yPni dünyayı muazzam bi- ıC 

nal:ın. orljinal varlığı ile düşüııii. ~ 
yor, yankilerin hayatını tet- l 
kik fırsatını bulacağım diye ne -
~nl0niyordum. 

Okyanusa açıldrğınıız zamnn 

Mevzu ve şartlar 
llikiiyc ıııfombaloıııııza i~ti

rak için kııt 'i ı;urettc amatör 
olıııak ~:ırit ır. Gönılcrilccc.k 

hil,fıyrlcrin mcuularmı inti
hapta müsabakaya ı.:-irccı•k o

lanlar SC'l'hrstıirlrr. llikfı~ ı•h'. 

rin hiçbir ;\ ı•rıh' inti'jar t"tıni':.' 

olmam:ı .. ı, nnrak, mc-,·ıularm 

~·C'rli, harek('(Ji olnıa .. ı, hlkfı.)·e 

baınbai;ka bir haleti ruhiye için_ ı 2 
deydim. ~ 

Olcmpik transatlantiği ·17.000 

tonluk bir gemiydi. Adeta ~·üzen 
bir sehir. Biz, ~krburgdan hare· 
ket ettiğimiz sırada, Titanik inci-
ası henüz vukua gelmisti. He • 
mf'n hPmen aradan hcniiz 15 giin 
gC'r.mi~tl ! 

Ru ~·üzdPn, vapurdaki yolcu -
farın ar:ısında endi::ıeye düsenl<'r 
bile vardı. Fakat. bulunctuı;unıı-z 

ramı~tır. 

Caledonia (eski Bismark) 1913 
seııe:,inde Ilamburgda inşa e<lil· 
rniş ve cihan harbinden sonra 1 n
giltereye teslim olunrnu5tur. 

tC'kniğfoe il) gun ynı:ılnın- 'c 

., st'yrek sa.tırl:ı daktilo <.>ttirilıni~ 

hulunına."ı. kiığıtların .) alnız 
birf'r tarafını\ ~·azılmıto hrr hi· 

kf,~·t•nin 1000 kroliml'd<'n fazla 

" olmaması sarttır. 

~ ~ i ~~:1:ıı::i1l~~~·:~is:ı:::1::.ı.C'~~:~mi~ 

l \'(' sır:ı nıııııur:ısı takip rılile
rı-1< nr~r<'ılilmcyc haşlannı·ak. 

tır. llildy<"lı•r, t ... t:~nbal ı\nlia-

ra c:ulılt•siıulc 11a';er ~a.rntcsi 

l 
l'azı l\liicliiıföf;iiııc "'llikiı,yc 

mii .. aha!tası,. lrnydllc ;,;~:nd~ril

mf'liılir. 
J+YYYY#YYtt+UWWV+++VVW+YY+• 
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Romanya Hariciye Nazın Almanyanın denizaltı . 
harbinde kararı 

(Baş tarafı 1 incide) 
İtalya, "Balkan barış grupunu., 

daima bir vilayeti olarak telô..k.ki 
etmiştir ve Sovyetler birliği 

"Panslav blokunun,, başına geç
meyi istihdaf ettiği takdirde !tal 
rnn nüfuzu büyük bir akamet 
kaydedecektir. 

Besarabya 
Şimdilik alaka Rus - Türk mü_ 

zakereleri ilzerinde toplanıyor. 

Bcsarabyanm çok geçmeden Sov 
yetler birliği tarafından yutula -
cağr kanati geisterilmekte ve fa
kat Macaristanm tehlikeye gire _ 
ceği zannedilmernektcdir. Fakat 
her ne olursa olsun, Balkanlarda 
Rus nüfuzunun artması şüphe ve 
cndişefcr uyandırıyor. 

İtalyan milleti bjtarafhk 
istiyor 
Ayni zamanda, İtalya gibi ka

lolik olan bir memleket Rusya 
bahsinde çok hassastır ve Leh 
yurdunun Sovyetleştirilmek Uzere 
olduğu hakkındaki haberler bura
da derin bir intiba hasıl etmiştir. 

Hulasa harb, İtalyanın Afrika
daki emellerinin tahakkuku uğ _ 
runda kolay bir vasıta olmadığı 

için arzu edilmeme1dedir. Bunun -
la beraber bu emellerin mwıliha
ne usullerle tatmin edilememesi 
için de bir .sebeb görülemiyor. 
Her nekadar birkaç müfrit Al -
manyanın yanıbaşmda harbi çok 
arzu etmekteyse de, en mes'ul 
raşist liderleri ve umumiyet iti. 
barile efkarı umumiye ademi mü
dahale siyasetine taraftar bulun
maktadır. 

Geoe Besarabya 
Londra, 30 (A. A.) - Röyter 

:ıjansı bildiriyor: 
Sovyet hükfımetinin derhal as

keri hareketlere geçmek eureti. 
le Almanyaya yardım etmesi vaa
di ihtimalini tetkik eden Röyter 
aj:ınsmm askeri mütehassısı bu 
takdirde böyle bir hareketin Be 
sarabya istikametinde olabilece
ğini kaydediyor. 

Kızılordunun her hangi diğer 

bir hareketine halen imkan bu -
Iuııamaz. Askeri mahfiller Hin • 
dist:rnın ııimal - batr hududundan 

askeri bir taarrruza uğramasını 

ve garb cephesinde bir Rus yar
dnnı imkanmı imkansız görmek
tedirler. 

lngiltereye karşı "kıta 

ablukası mı,, 
Liubliana, 30 (A. A.) Havas: 
Slovence gazetesinin yazdığına 

göre, Almanya, Sovyetler birliği_ 

nin ve bitaraf Tuna ve Balkan 
devletlerinin i~tirakile. İngiltere. 

ye karşı, vaktiyle Napolyonun 
yaptığı gibi, bir nevi "kıta ablo
kası" organize etmeği araştırmak 
tadır. 

Gazete, bu haberi verdikten 
sonra, bir nevi mütalea kıymo. 
tini haiz olan aşağıdaki tarihi 
tafsilatı vermektedir: 

''Napolyon küa ablokasını ilan 
ettikten sonra, orduları ile bü -
tün Avrupada bir taraftan öblir 
tarafa dolaşmış ve İngiltere ile 
ticaret yapmakta deYam eyliyen
lere karşr ceza seferleri tcrtib 
eylemiştir. 

lsviçreden bir tefsir 
Bern, 30 (A. A.) - Baslrr 

Nachrichten gazetesinin Budape!]_ 
te muhabirine göre, Rus - Al
man anlaşmalarının akdi doğu _ 
cenub Avrupasmm merkezlerin -
de heyecan uyandırmış, bu anlaıı
malarda doğu _ ccnub memleket
lerinden hiç bahsedilmemiş ol -
ması ise az çok endişe ile karşı
lanmıştır. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Ba~ ta.rafı 1 incide) 
bin bir glin ew<'I Anupada. de
vamlı bir nizam kurulacak Bekil
de Dllıayct bulması da yalnız in_ 
sani hislerimizin değil, ayni za
manda milli menfaatlerimizin ica
bıdır. Ancak bu samimi arzulan· 
mı7.a rağmen Orta Anupanm 
kan11ık lıılerinden uzak dumıak_ 
ta yerden göke kadar lıakkmıız 
vardır. 

HASAN KUMÇA YI 

(Ba.~ tarafı 1 incide) 
haber verilmeden tahtelbahirler 
tarafından batırılacağı Berlin 
radyosu tarafından neşredilmiş _ 
tir. !ngiliz ticaret gemilerine top 
konduğu doğru değildir. Maaına

fih İngiltere bahriye nezareti bu 
tebliğden vapurları haberdar e
derek tedbirli bulunmalarını bil -
dirmiştir. 

Alnnn gazetelerine göre 
Berlin, 30 (A. A.) - Almana_ 

jansı bildiriyor: 
Essener National Zeilung ve 

Berliner Börsen Zeilung gazete
leri İngiliz bahriye nazırı Çurçil 
tarnfından bildirilen ve ticaret 
gemilerinin teslihine dair olan 
tedbirden bahsederek bu suret -
le teslih edilecek geminin huku
kan bir harb gemisi telakki edi_ 
leceğini ve bunlara gelecek za -
r:irdan geminin mcn.sub olduğu 

hükümetin mes'ul olacağım ve 
Alman gemilerinin hor darbeye 
bir darbeyle mukabele edecekle -
rini yazıyorlar. 

İki Danimarka vapuru 
Kopenhag, 30 (A. A.) - Zira

at mahsullel'i yüklü olarak lngil_ 
tereye gitmekte olan iki Dani -
marka vapuru diin akşam bir 
Alman harb gemisi tarafından 

tevkif edilerek muayene için bir 
Alman linınnma sevkedilmiştir. 

İs"eçin protestosu 
Stokholm, 30 (A. A.) - lsve

çin Berlin elçisi "Nyland" ismin
deki İsveç vapurunun Norveçin 
garb sahili açıklarında torpillen
mesindcn dolayı Alman hükumeti 
nezdinde protestoda bulunmuş -
tur. lsv~ç elçisi, bu vapurdaki 
hanıulcnin tamamınuı bitaraf bir 
memleket olan Bclçikaya ait ol
duğunu ve bu sebcbden harb ka_ 
çağı addedilemiyeceğini tebarüz 
ettirmiş tir. 

Şimal memleketleri liman· 
lannda casus şebekesi 
Kopenhag, 30 (A. A.) - İsveç 

armatörlerinin söylediklerine gö
re A vrupanm şimal limanlarında 
geniş bir Alman casus şebekesi 
faaliyette bulunmaktadır. Bu 1i -

manlardan hareket eden bütün 
İsveç ve Norveç ticaret gemilel'i 
Berline bildirilmekte ve Berlin _ 
elen haber alnn tahtelbahirler de , 
Pek ynlunda 
~ıırkm bütün 

sinemasında 

harika lan 

GÜLNAZ 
SULTAN 

bu suretle birçok gemileri torpil
lemeğe muvaffak olmaktadırlar. 

Armatörler, Skar.dinav devletle -
rinin ticaret filosu için netice.si 
vahim olabilecek olan casusların 

bu faaliyetine karşı tedbir alın -
masrnr istemektedirler. 

Garp cephesinde harekat 
Paris, 1 - Başvekil Daladye, 

dün general Gamelin, Georges 
Yuillemin \'e amiral Darlan ile 
görüşmüştür. 

Reisicumhur da üç çeyrek saat 
kadar Daladye ile görüşmüştür. 

Daladyenin nezdinde toplanan 
konferansa müstemleke kıtaatı er
kam harbiye r~· = ile Daladyenin 
hu:;usi kalem direktörü de iştirak 
etmişlerdir. Konferans bir saatten 
fazla sürrrıY.~tür. 

Garp c~phesi harekatı hakkında 
Fransız menbalarmdan şu haber
ler veriliyor: 
"Fransız ac;kerleri cephenin 1·e

yeti um1,1miyesi üzerinde kazam. 
lan mevzileri tahkim, Almanlar i
se, bütün diğer cephelerde olduğu 
gibi, hatların ilerisine mutattan 
biraz fazla ve fakat büyük bir ih· 
tiyatla keşif deYri,yelcri gönder
mekle iktifa eylemişlerdir. 

Alman faaliyeti bilhassa Visem
bourg mınta.kasmda ~örülmüştür. 
Bu bölgede devriye faaliyeti açık 
bir surette hedef tayini teşcbbü~i 
mahiyetini alını~ ve bunu topçu 
ateşi takip cylemi~tir . ., 

Charles Morice, Petit Parisien 
gazetesinde, askeri harekat hak
kındaki yazısında diyor ki: 

"Almanya için, Sarbrükü ken
di cephesi dahilinde daha fazla 

tutmak çok güç _ol~~.~ktır:ı..Çü~~ü 
ou büyük endüstri şehri, bizim cep 
hemizin içerisine doğra bii:<! 'ÇrUın
tl teşkil etmekte ve bu sebepten 
cenuptan, şarktan ve garptan 
Fransız ateşi altında bulunmak. 
taıdır. Fakat Sarbrük gibi büyük 
ve ehemmiyetli bir şehrin tam o
larak zaptr, azami ihtiyatlı hare 
ket istemektedir. Her yerde oldu 
ğu gibi burada da, Fransız baş ku 
mandanhğr, fazla zayiat verme
meği esas tutmaktadır. ,, 

İngiliz tayyareJerinin 
faahyeti 
İngiliz hava nezaretinin bildir

diğine göre "İngiliz hava kuvvet 
leri, Almanya üstünde yeni istik
şaf uçuşları yapmış ve bu uçuşlar 
muvaffakıyetle tetevvüç eylemiş
tir. 

Garp cephesinde, düşman top 
rakları üzerinıde çok yükseklerde 
hava muharebeleri vukubulmuş

tur . ., 

Fransız resmi tebliği 
Tiirkçe sözlii ve ~arkıh a Paris, 1 (A.A.) - Resmi teb-

' 

mı~·iik ı:;:ırl;: filminde 
l •••••••••• ••• liğ: Düşman topçu kuvvetinin 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---•••••••~~ ~oselle mıntakasındaki harekatı, 1/1 .. bataryalarımızın mukabil faaliyet-

i M EluE K Büyük ve ilahi bir aşkın nefis romanı ~:{i~i;!!:~1~:,~!ti;~y~::.'~~:,~: 
Sinemasında Kalpleri heyecanla saracak muazzam b:r film İngiliz tayyarelerinin 

• attııdarı risaleler 

G ;~ n a lı k a.A r M e l e k Amsterdam, 30 (A.A.) - Ber-w !inden bildiriliyor: 
Fransızca sözlü 
Baş rollerde: 

... ~~ . · ...... ,~, w . .... '. ·. . • 

TA K S i M Sineınas:nda 
On ~ündl.'nberi bü~ UI-. murnffalcıyr.t '<' nıuzaff<'l·i~·r.tle ıle\ ıw.ı 

e<kn Ye bilabfo,na heı kes t:ırafmdaıı ta!.dirlc bt•ğenikn 

Clnıit Şarkısı 
(NesiMi ı:mel) 

Tiiı·k~e s\;1.111 • Arııpçn ':ôarlulı 

2\liistesna me\'zulu u~I; 'e lıı·_rcrnıı filmlntlr lıiilbii!l<'r büllıiilii 

O~MO G O LS OM 'ün 
Ah<'nl.far ,.<' ı:ıl111fi srshıl tliııh·~inlz 

Rn~üıı: 1l • l • !?.:ıo ılı\ 11•111.ilfttlı haJk matinelı·rt 

- :?.30 • 1.30 - (i.:\O •• \~n.nı (9) tla 

"Deut .... chcr Dicu!>t,, Razete!>inin 
bildirdiğine göre lngiliz tayyarele· 
ri, Almanyanın şimali garbisine 
nazi liderlerinin ecnebi memleket 
terine yatırdıkları paralara dair 
.\merika gazetecilerinden Knickcr 
bockerin if ~aatım muhtevi risale
ler -atmışlardır. 

Alman radyoları Knickerloc~~er
in iddialarını ccrhetmeğe uğraş

maktadır. Alman propaganda teş. 
kilatmın bu hususta sarfettiği gay
retlere bakılacak olursa İngilizler 

tarafından atılan rü,alelerin Al· 
man efkarı urnumive.;i üzerinde 

! kuwetli bir tesir h~~uıc getirdiği-

! 
ne hükmetmek !Aıımgelir ... 
İn ',?'iliz tayyar~lerinin 
muvaffakıye~i 
Lon<lrn, 1 ( \. ı\.) Höytcr bil-

SON DAKiKA 
Bir Danimarka vapu

ru daha yakalandı 
Kopenhag, 1 (A.A.) - Üçüncü bir Danimarka vapuru, Al

man harp gemileri tarafından tevkif edilerek bir Alman limanına 
sev kedilmiştir. 

Zi•·al mahsulat yüklü dördüncü bir geminin de tevkif ddi1miş 
olduğu çok kuvvetle muhtemeldir. 

Leh Cumhurreisi 
rs:ita etti 

(Bas tar:ı.fı J indıle) 

resmi tebliğinde de, Leh hüku
metinin istifasr ve general Si -
korsk.inin reisliğinde yeni kabine_ 
nin teşekkülü bildirilmektedir. 
Başvekil ayni zamanda askeri iş
ler nezaretini de deruhte etmek
tedir. Hariciye nezaretine Zales
ki, maliyeye Adanı Koc gelmiş _ 
tir. Diğer üç nnırın daha tsıyi

ni bildirilmektedir ki, bunların 

birisi sosyalist, ikincisi çiftçi köy_ 
lü ve üçüncüsü de milli iş parti
si azasındandır. Bu suretle yeni 
hükumet bir birlik ve milli mü_ 
dafaa hükumetidir. 

Urf ada İnönü 
.. 

gunu 
Urfa, 30 (A.A.) - Milli Şefi

mizin Urfayr teşriflerinin yıldö

nümü olan dünkü günü bütün Ur
falılar bir milli bayram günü se· 
vinci içinde kutlamışlardır. Bu 
münas,cbetle bil y ü ~ tezahürat 

rapılmış, haşta val!, askeri komu-
ıı. :;.sı'f, t .. .. . u A 

tan, askeri ve mı.ilKi erkan olduk-
ları halde bütün memurlar, okul
lar, esnaf cemiyetleri ve kesif bir 
halk kütlesinin iştirakiyle beledi
ye parkında yapılan toplantıda vi 
!ayet, belediye, Halkevi, okullar 
ve teşekküller adına Atatürk büs 
tüne çelenkler konulmuştur. 

Dün bütün okullaı.1da da millt 
şefin hayatı ve yüksek eserleri 
hakında öğretmenler tarafından 

talebeye gerekli bilgiler verilmiş 
tir. 

Şehir baştan başa bayraklarla 
süslenmiş ve gece her taraf tenvri 
edilmiştir. Belediye tarafından 

tertip edilen büyük bir fener a

layı şehri dolaşmış ve Halkevinde 
bir toplantı yapılmrştır. 

diriyor: 
Krallık hava kuv\'etleri pilotla

rı, Ingiliz umumi karargfıhı ile 
Fransız umumi karargahına Zig-
frid hattının son derece müstah-

Bir Türk heyeti 
(Baş tarafı 1 incide) 

göre, orgeneral Orbay, bu mesele
lerin müzakeresini daha ileri gö
türmek üzere Londraya gelmekte
dir. 

General Orbay hareket etti 
General Kazım Orbay evvelkı 

akşamki Semplon ekspresile bura
dan Londraya hareket etmiştir. 

Londra Ticaret 
ataşemiz geldi 

Ticaret anlaşmasının 

müzakereleri bitti 
Londra ticaret ataşemiz Celal 

vekaletin daveti üzerine bugünkü 
Semplon ekspresile şehrimize gel
miştir. Bu akşam Ankaraya gide
cektir. 

Filistine gitmekte olan 12 kişi. 
lik bir yahudi muhacir kafilesi ay
ni trenle gelmiştir. Yahudilerin 
ileri gelenlerinin bir kısmı bu ka
fileye dahıl bulunuyorlar. 
Yolcuların Londradan Fransa.

ya, gitmek için bindikleri vapur 
l\fanş denizini geçerken heran tor· 
pillenmek tehlikesi mevcut oldu
ğundan kendilerine tahlisiye veril· 
miş ve bu seyahat çok heyecanlı 
geçmiştir. 

lngilizlerle ticaret anlaşması mü 
zakeresi bitmiş, yalnız bazı tefer
rüatrıı görüşülmesi için heyetimiz 
azasından Suphi Ziya Londrada 
kalmıştır. Pariste bulunan ticaret 
müsteşarımız Halit Nazmi yann 
buraya dönecektir. 

Fransada tahsillerini yarrda hı· 
rakmağa mecbur olan talebemiz
iclen beş kişilik bir grup bugünkü 
konvansiyonelle memleketimize 
dönmüştür. Bugünkü semplon 
ekspresi de Avrupanrn muhtelif 
yerlerinde ve bilhassa Fransada 
yolculara karşı tatbik edilen sıkı 

kontrol tedbirleri yüzünden an -
cak dört saat gecikme ile gelebil
miştir . 

kem oıan mıntıkalarının ckscri ::ı i· Tekit dağında bulunan 
ne ait bir çok malfunat \'e dikkate 
şayan fotoğraflar getirmi;;ilerdir. filomuz 
600 kadem irtifadan uçan pilotlar Tekirdağı, 30 (A.A.) - 'Uç 
garpta Alm~nların müstahkem gündenberi Tekirdağmda bulu
hattı boyunca birçok mil katet- nan filomuz halk tarafından her 
mişler \'e topların bulunduğu nok- gün ziyaret eı:lilmektc ve filoınuı: 
taları layin eylen1İ<~lerdir. zabitan ve efradr da şehri gez • 

Pilotlar tankların gizlenmekte mektedir. Dün de sahil kıtlasrn-
oldukları tuzakları ve en mühim daki saraı:Ia donanma takımı ile 
münakatat hatlarının iltic:ık nok- , Tekirdağ muhteliti arasında bah 
talarmda birer ağ \'azifesi gören riyelilerimin galibiyetiyle netice· 
tuzakları da meydana çıkarmı~lar Ienen bir maç yaprlrru§tır. 
dır. Filomuz bugün Silivriye hare-

Ek~eriyetle biribirile karşılaşan ket edecektir. 
istikşaf uçma lan, hududu müker-
reren geçmişler w nihayet pilotlar 
binlerce kilometre!ik arazinin 
fotoğrafım almaya muvaffak ol
muşlardır. 

Tayyarelerden hiçbiri, dü~ma

nim ne topları ne de tayyareleri ta 
rafından taarruza uğramış değil

dir. Çünkü tay~·arelerimiz çok al
çaktan uçtuklarından .ı\l.man top
çuları bu taryareleri Alman tay. 
yarcleri zannetmi~lerdır. Bir Al
man bataryac;rnın efradı tayyare
ler.imizin çıkardıl!:r gürültüyü du
,·unca bunlc:rı Alman tan areleri 
imi~ gibi selamlamı~tır. 

Vilayet pasif korunma 

komisyonunun içtimaı 

Vilayet pasif hava korunma 
komisyonu ldün toplannıııu 

Halk tarafından yapılacak havı: 

tehlike3in;lerı korunma siperler 
haii'kını:la korunma kumandan!• 
ğıııdan goıı 1 eril~n r.la:-\far tetk. 
edilmiştir. 11:< clarak muhtelif yer 
lere nümune siperleri kaııl.lc·ı~< 
ve halka siper yapılması öğreti -
lecektir. 
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Lik maçları dün başladı 
Hindisıonda dfinyanın en eski insanlan arasında 

- 1 O - l'o:an: L. Busch 
35 yılını nhşiler arn'"'ındn g'çirmiş bir Alman seyyahı 

- bi ama., dedi, bende impara· 
tor karşısına çıkacak kılık yok ki.. 
Bu halde gidemem. 

k.r merhamet ve kin oluyor. 
o:enlere merhamet ediyorum. 

Boha - Ruti 
biflyetlerını n 
pek üstün 

Buhalilerin ırki ka
müthiş bır inkişatiJe 

bir zeka sahibiydi 

Beylerbeyi Ortal<ö~ü 3 - O yendi. Karagüm
rüı< ıle Gaıatagençler O- O berabere kaldılar 

Stenhavser sabırsızlanarak: 
Böyle olmasını istiyene de kin bes· 
liyorum. 

- Evet, dedi, bu kılıkta gid~ Stenhavser atıldı: 
mezsiniz. Fakat size eşya vermedi· ' Boha - Rutiyi na ıl derin bir Bu kadar cehtimize rağmen ta· 
l ' ? B · - Sizce böyle olmasını istiyen 
er mı ana verdiklerini söylemış ha'-·retle dinlediğim tasavvur edı· ;ıat! anlam:ınm dimaTrımız irin kimdir? J b :ır-

lerdi. lebilir. ırnkansıı olduğunu kabul etmeye 
Ce)mıs Nobodi güldü: - Ne bileyim? Siz biliyor musu· Bu adam kainatı bizim bildiği. mecbur olmamış mıyızdır? 
- imparatorun karşısına ba- nuz? lngiliz hükfunet adanılan miıden tarnamile baı,~a türlü bili· Müthiş Hintli bunu şu basit su· 

§Itnda sarıkla Hintli prens kıh· mesul olarak Kayzeri gösteriyor- yordu. Tabiati tamamile başka ;ette izah etmekteydi: 
ğmda çıkmamı istemezsiniz sanı- tar. türlü tanıyordu. Hareket, zaman, 
ruıı. Alman hükUınet adamları ise me5afe, mckfm, siklet, cazibe, böy Çünkü arz kfünatm bir girdabı 

Ke.iıdisine verilen bavulu açıp i- harbe itilaf devletlerinin sebeb ol· !e şeylerin varlığından katiyen ha· .çıne düşmü5tü. Burası asıl büyük 
rW gostcrerck il~ve etti: duğunu iddia ediyorlar. oen yoktu. Cazibe kanunlarını .:fıinatın cere!·anlan dışındadır. 

Bak On: ;1 iı;in ~nadan hakiki kainatı - ınız. katiyen işitmemişti. Laplas naza· 
Bavulda filhakika elbise dol.uy- KimP. inanmalı? .·iyesini bilmiyordu. anlamak imkansız otuyor. Ve o· 

d b nl B İsin ir yuzun·· - ü bı·ımi)•oruz ki! nun ı·çı·nc1ı·r a-.ıı tabı'atte cere'-...,.n u ama u ar prens arahl Sin· - ~ Fakat onun tanıdığı kainat, bı· - ~ ..... 
gin Hintli elbiseleriydi. Mihrace· İnsaniyetin başına gelen fel~ket ıım için bir rarika, bir cennet ve- eden hadiseler arzın üzerinde ga· 
nin eşyası arasında Nobodlye his- lerin en büyüğü olan bu harbir. ya hır imkansızlık olacak şeylerin yet yava5 ··e rr.ütereddi bir halde 
se çıkartan Alman askerleri )'an· nasıl hazırlandığını öğrenemedik cereyan edebildiği bir kainattı. Ba· :ereyan etmektedir. 

h~ıkla bu bavulu alıp getmnişler· mi? Jim sersem olmuştu. Mesela ruh dediğimiz bir ihtizaz 
di. Bu vaziyete muhariplerden bi:. İhtimal ki bu adamın söylediği maddeye gayet yavaş, gayet ağır 

Alman söylendi: tarafını iltizam etmek hüsnü ni· \'e e·rarına nüfuz ettiği a~l geniş inkılıp ediyor, bu küçük zerre ga· 
- Ne yapmalı şimdi? yet sahibi kimselerin kan değ:~. tabiat hakikaten onun dediği şey· yet atrır bir şekilde canlı hüceyre 
Nobodi tekl if ettı: Ben de böyle yapıyor ve hiçbir ta !erin cereyan ettiği bir tabiatti. :ıaline g~el:iliyor, sonra uzun za· 
- Yolda ilk sehirde durur ve lü· rafı iltizam etmiyorum. Fakat h· Filhakika, eğer bizde dimağımı- manda insana tahavvül edebiliyor. 

.ıwnlu eşya}·ı alırız . .Ne dersiniz? tizam ettığim bir nokta var: Bu zın bizi aldatan hazır fikirlerinden 
- Paranız var mı? müthiş felaketle mücadele etmek bazı zeki insanların dimağtmıza Halbiıki :iintlinin söyledi~i asıl 
- Uzerimde yok. Fakat benden ve devam müdcetini kısaltınağa uygun olarak icat ettikleri naza· kainatta bütün bu değişiklikler 

alınan cüzdanunda ikı yuz sterlin çalışmak. Gaye uğrunda elimdcr. rirelerden kurtulmuş ol~ydık, ih· biranda olmaktadır. Onun için bir 
Olacak. sanırım k ' k"f'd' insan iradesinin arzu ettı'~ı· mesafe • ·ı ·a 1 ır. gelen her şeyi yapmak isterim. timalki ta.mamile başka tür- ıs 

- IQfidir tabii.. Haydi öylese lü, bu Hintli sihirbazın gördü· !eri biranda katedebiliyor!! lnsan 
gidelim. StenhavStlr, hayretle. ?'\obodi:·:- ~ anladığı gibi tamamile farklı, kainatın büyük ihtizaz dalgaları-

Ce N bod. 1 d bakarak sordu: bu • d·~· b" d ek yms o ı eşyasını top a ı \·e onun dediği şekilde aSil geni~ na gır ıt;ı zaman ıran a t ·rar 
\'C bir paket yapıp kolt$nun al· _ Ciddi mi söylüyorsunuz? ve hakikl kainatı görüp antayabi- ihtiıazlara kalbolabiliyor ve gene 
tına alarak Stenhavserin peşinden Nobodi cevabı yerl~tirdi: lecektik. biranda cisme inkılap edebiliyor! 

merdivenleri indi. Alman casusu, - Bende lat:fe eden bir adam Boha. Ruti asla bir deli d~i1di. Onun için Hintli sihirbaz, tıpkı 
ona parasını ve evrakını iade et· hali var mı? a1·1:. 1 -ı·s Buhalı'lerı·n 1rk01 kabilivet- hak·kt · · · 

Mevsim.in ilk resmi karşılaşma.. 
sını dün Şeref sa.hasında Beyler
beyi ile Ortaköy takımlan yaptı
lar. 

Merhum Fethi Başaran için ih
tiram sükutundan sonra karşı 

karvıya gelen ilti takımın §u o. 
yunculardan müteşekkil olduğu 

görUIUyordu : 

Beylerbeyi: Hlısameddin - Mu- I 
ammer, . Garbis - İbrahim, Ah • 
med, Mazhar - Lefler, Bedri, Ce
t.nal, Naci, Boris. 

Ortaköy: Niyazi • Hikmet, Fet 
hi - Hakkı, İbrahim, Muhlis -
Mehmet, Hüseyin, Sadeddin, Ha
san, İbrahim, Yusuf. 

Oyuna tam saat 15 de hakem 
Necdet Gezen idaresinde ve Bey. 
lerboylllerin hücumile başlandı. 

Nisbeten hfıkim oynıynn Beyler
bcyliler, 20 inci dakikada soldan 
inkişaf eden bir hücumda Maz -
har vasrtn.sile ilk sayılarını ka -
zandılnr ve devreyi 0.1 lehlerine 
bitirdiler. 

lkinci devrede daha ziyade hfı
kim oynamasa başlıyan Beyler -
beyliler 35 inci dakikada Nnci 
vasıtasile ikinci, 8 dakika sonra 
de penaltıdan iiçüncü gollerini 
yaparak enerjik fakat henüz bi
ribirlcrilc anlaşmamış bir takım 

Hakem ~eri davet tirdi. ~ J bGyilk ve ı tabıat gıbı, ci· 
Ve gittikçe hararetlenerek de· :erinin müthiş bir inkişafile son sim, madde, kuvvet, mesafe, za· Beden Terbiyesi j tanbul Böl 

Kapı önünde sara'-·a ait olduğu tti' 
J vam e : derece inkişaf bulmuş, tabii, çok ek. 'b' fhwnl t ı Hak K mlt i B kanlı 

!~e~~~t!~:~~an :~~)~~~~ (Dtoamı um) normal ve bize nazaran pek üstün :';;~r~u. an gı ı rne an anı. :dan: em o es aş -

Şoförün yanında sivil bir polis . oir zeki sahibiydi. • Değil kendisi, her insan için, k~: Bu~ene lik maçlarında vazife 
rnrdı. Arka taraftaki Straponten· Ölüm O kfünatın içinde, yanı sema inatın arzımıza kadar çarpan dal· alan hakem arkadaşların 3-10-39 
de de gene bir sivil polis oturmuş. boşluğunda bazı girdaplar oldduğub- ga za.manlanm bilirse ve bu il)ti· dan itibaren Salı ve Peıııembe 
t Mısırlı Ferit Nilin kııı,Rumelihı nu iddia ediyordu. Arıımız a u • gu"nlerl saat 19 dan ... ı_....t bire u zazları alabilmek için lfuııımgelen J.,.._ 

Nobodi ile Stenhavscr araba":a sar idman birliği umumf kfltibi girdaplardan birine dil~üş bir kadar maçlara' hazırlanmak ve 
J. Salt N·ı· k d · Kend' k t ld .. ~· · · b' yük' M · riyazetleri yapıp kendisini arz üzc-henüı girmişlerdi ki otomobil hare 1 ın ·ar eşı, ır ·e- a~ parçası 0 utr.\A ıçın u jimna.silk yapmak üzere Galata. 

. ten sanayii memurlarından Os· inahn büyük mekanizması dışın· rinde edindiğimiz itiyatlardan kur saray klUbllnlln Beyoğlunda.kl 

olan Ortaköyli 0.3 yenmeğo mu· 
vaffnk oldular. 

Karagılmrıik: O Galatagenfler: O 

Taksim stadyomunda kaııııla

uan ikinci kümenin KnragUmrU.k 
ve Galata Gençler takmılan ara
sındaki maç iki tarafın da netice
yi lehlerine çeY.irmck için sarfet. 
tiği. bliyUk gayrete rağmen 0-0 
berabere neticelenmiş mevsim ba 
ı:ı olmasına rağmen kombine o
yunları seyirciler tarafından tak
dirle k!U'§ılarunl§tır. 

PHILf PS'ın Kongresi 
:ııe~hur Pllll.IPS müessesesi ba

yılcrıniıı kongresi evvelki gun To
kalli) .:ın otelındc nktedllmiŞf,ir. 

Tl HK - J>Hll..IPS müdürü umu
misi B:ıy STEIGEn bu kongreye rl
) ııscl edi) ordu. Mıımnile) hin irat 
cllıği kuşnt ııutkund:ı; J>lllLIPS'in 
di.ın) n rodl o sıııınyilııdc işsal etlitli 
ınulıim 'c ıııüstcsıı:ı me,·kii zikret
miştir. 

PHJLlPS'ın Türki) e leşkilülı de
'nirinin şefleri söz nlmışl:ır ,.e ida
relerinin ftı:ıliyelJer.i Jıııkkındu be
yun:ıttn Lulunmuşlıırdır. 

Bu rnün:ıscbctlc otelin s:ılonl:ırın· 
dn nçıl:ın ()'eni tip nıdyolar, nmpl.i
Ciknsyonlıır, nınpullcr ve saire) meş 
heri ziyaret edilmiş ve nıfilc:ıkiben 
izhnr edilen ınnh:ıldc h:ızirunn bir 
) emek ziyafeti verilmiştir • 

Oğleden sonr sinema projeksi· 
yon m:ıkinelerinin tecrübeleri ya
pılmış \'c PHILIPS'iıı teknisyenleri 
ınrnfrndnn bu makineler üzerindeki 
en son tekemmülô.l hakkında b:ahııl 
tn bulunmuşlardır. 

PHILIPS'in biilün müdjran w 
şeClerlnln nkşnm yemeğinden sonr:ı 

da Doy STEIGER meslek bnkkııı

d:ı :reni den beyanatın bulun mu~ 'c 
Bay Dr. AI\ION PHILIPS ~rerilll· 
lcalli cıtah cdilmişlir. 

ket cttı ve geçtiği yolda, ateş hat· man Kurtsovun kuzeni ve emni· da kalıyor, bunun üzerindeki in· tannış ise, büyük kdinata kanşa· 
Jarına giden veya at- haUanndan J merkez binasında hazır bulunma-

-~ yet memurlarından ~iyazi Şatı- ~nlar tabiati bir türlü anlayamı- bilir \'e bütün kainatın içinde ge· lan tebliğ olunur. Y:em Neşriyat 
dönen kıtalar taraf mdan hürmetle zebllir, yıldızlara gidebilir! 
selamlanarak süratle ilerledi. bın nişanlı<·r Feride Ferit Nil üç yorlardı. * * * Ç k kımı 

f.enedir müptela olduğu hastalık· Filhakika bu. Hintli bu iddiasın İnsanlara Adeta basJ<a alemler- B~den Terbiyesi htanbul Böl- OCU Ba 
Nobodi ?ikkat ~tti: Uı>he~e.n tan kurtulamıyarak dtı'n Allahın da pek haksız da dtğildi. Zira ha· den, başka hakik-atlerden haber gesl Hakem Komitesi Ila.5kanh- Çocuk sahtalıklan miltchassı-

gelenler, bırkaç gun olsun, lngılız h t' k t ,,..__ · kı'katen k'"inatm ne olduğunu, ne· veren bir pe'-·gamber gibi görmeye x.mdan: sı Doktor Ali §ükrü Şavlı tara-to .. h' bo ra me ıne ·avuşmuş ur. '-A:lıazesı cı ,, ,, 

pçusunun mut ış n:~ardıman 2.10.939 pazartesi günü öğle na. :-eden geldiğimizi. nereye gittiği· başladığım Hintli sihirbazın son Bu sene lik maçlarında hakem. fından yazılan bu kitap bugün· 
lanndan kurtulduklan ıçın mern· 1 mazında Rumelihisarındaki evin· mizi, maddenin ne olduğunu, kuv- derece sakin, huzur içinde, müte· lerln elbiseli olarak çıkmalan Ui- den itibaren satışa çıkmıştır. 
~undu1.ar. Ateş hattına gidenler d n kaldırılarak Şehitlikte aile vetin ne olduğunu, velhasıl kaina· bessim yüzüne hayatımda nadir znndır. Hakemlik yapacaklann Bir günlükten on dört yaşma 
ısc kcc 'rli ve meyus görünüyor- e . . . • !ardı 

1
• b' . . · kabrıstamna defnedılecektır. Ke· tm mahiyetine ait hiçbir şeyi asır- his...c;ettiğim derin bir hayretle ha· elbise yaptırmak üzere bölge fut- kadar çacukların sıhhi büyütül-

. .ar ın ılk zamanlarındakı derdide ailesine tazintlerlmiıi bil· lardanberi hiçl;ıir insan dimağı kav ·kryordum. bol ajanlığına mliracaat etmeleri mc ve bakılmasına ait olan bu 
0 heyecan nered<>,ycli? diririz. · 'rarabilmiş midir? ı nnıanu ııar) tebliğ olunur. eseri tavsiye ederiz. 

Stenhavsere lönerek: ~------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------~--
- Ne dersiniz? dedi. :-.ıecbur 

edildikleri "gezinti,,yi pek hoş bul 
mamı~ görünüyorlar. 

Bunu söylerken, yoldan geçen 
askerleri işaret ediyordu. 

Alman kızdı ve hiddetle söylen· 
dt! 

- Onlann yerinde . iz olsaydı· 
ruı görürdU:d 

Nobodi nC{;e ile m\Mabcle etti: 
- lki gün ewel onların vaziye· 

tindeydim ve inanın ki on'.ar gibi 
bitkin bir halde değildim. Siperde 
bulunmağa başka bir yerde 
bulur.mağr tercih ederim tabii.. 
Mesela çalı~ma odamaa, bizi bu 
harbe sürükliyen İngilizlerin a:er
hinde makaleler yazmakla vakıt 
g~irmeği siperde tüfek atmaktan 
daha güz! l bulurum. Ancak ne 
rapmalı? Mecbur o:duktan sonra 
harbe gülerek gitmek daha iyi de· 
git mi? Kurşunlar ftüleni de ağ'a· 
yam da öldürüyor. lnc;an hiç ol· 
mazsa neşeli ölür. 

Yeniden Alman a l:erlerinc ha 
karak devam etti: 

- 'Bir cenaze mera<:imine gidi · 
yorl:ır gibi ... 

Bu cilmlc, Almanın tahammü; ü· 
nü ta5rrdı haykırdı: 

- Konuşacak ba5J<a 15f bula-
- .ıyor musunuz? 

Nobodi. mahzun bir taYırla ba· 
.ını salladı: 

- Bu \•aziyctte başka mevzu 
ısıl bulabilirim? Şu gördüğüm 

ııepo:i ıhhatte ve yaşamaktan 

ba~ka arzuları olmıyan za,·alhla· 
rın yarın birı-r <'" "t haline gelcc01

,. 

l.'.'rini dü5uııclukçe duyduğum his· 
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ha ti yaptınız? . . Mumunuz oda bit· 
miı':. 

- Geç vakte kadar oturdum? 
- Niçin oturdun?. 
- Okudum ... 

Jak gencin ne okııduğunu an· 
l~k üzere etrafına bakındı .. 
Ji~ber dedi ki: , 

- Tesadüfen gözüme ilişen 

bu kağıt merakımı çekti de hep· 
sini okumak iatedim. Fakat her 
§eyi bilen aiz bunların hangi lci· 
taptan oUuğunu bittai:i bilini • 
niz. 

Jak alakasız ve kayıtsız: bir hal 
d: kese kağıtlarına bakarak: 

- Bilmiyorum, dedi. 
- Şüphesiz bu bir roman par-

çaları olmalı. Faku güzel bir ro. 
rr.an .. 

- Bir roman mı? Öyle mi 
za'1ncdiyorsun '!. 

- Öyle zannederim, çünkü o· 
ra ·1a romanlar.da olduğu gibi a~k
tan bahsediliyor. Ancak bundaki 
bahi ı daha mükemmel.. 

- Halbuki bu kağıdın alt ta
rafııtla ''itirafım .. kelimesini gör 
düğümden zannediyorum ki .. 

- Ne zannediyorsunuz?. 
- Zannediyorum ki bu hakiki 

bir vak'adır. 
- O 1 hayır, hayır, ,böyle söy

lenen adam mümkün değil, ken
dinden bahsetmiyor. 1tirafatta 

o kadar serbestlik, muhakemede 
o kadar bitaraflık var ki .. 

- Yanılıyorsunuz dostum ... 
Çünkü mUellif dünyaya bu mi· 
sali vermek, inaan oğluna kendi
sini olduğu gibi göstermek iste
miştir. 

- Müellifi biliyor musunuıı;? 
- Bunun milcllifi Jan Jak 

Ruscl:iur. 
- Ruso mu? .. 
- Evet, burada onun en son 

yazdığı kitaptan bazı sayfalar 
vardır. 

- Demek ki bu genç adam, 
fakir, meçhul, yurdumuzun geç· 
tiği yollarda ekseriya dilenen. 
genç Ru&o. yani bir gUn (Emil) i 
(Kontrasosyal) ı yazacak olan 
adam imiş?. 

- Evet o idi, daha doğru o dc
ği~:ii.. Hayır o değildi. Çünkü 
( Kontrasosyal) ı (Emil) i yazan 
dünyadan bıkmış, hayattan, şan 
ve ~hretinden, belki her §eyden 
ikrah etmiı bir adamdı. Diğer 

Ruso ise Ma~ Varn'm aşıkı '1" 

lan Ruso yani şefkatin dünyaya 
girdiği kapıdan dünyaya giren 
bir çocuk: sevinçleri. ümitleri ile 
meşgul olan bu gençti. iki Ruso 
arasmda öyle derin bir ur.urum 
vardır ki biribiriylc mümkün de 
ğil birleşemezler; otuz senelik 
felaket girdabı! .. 

thtiyar başmı sallayıp mağ -

JOZEF 

z~rin:f: y2tarak pek güzel rahat 
eder ve uyurum. Buna em::l o!u. 
nu.7. 

- r:,, t, Fakat orada dı:vriye 

i<olu siıı bir serseri gibi clcrhal 
tevkif tder. 

Sofrayı toplamakla meşgul o
ıa., Tercz kendi kendine söylen
di: 

- Zaten bir serseri!.. 
Jak devam etti : 
- Gel evllid gel, yukanda ha· 

tırrma geldiğine göre bir ot min. 
der vardır, bu daima bir tahta 
kanapeden iyidir. Mademki tah
ta üzerinde yatmağa razı ohıy..,r
sunuz, bu minderde daha ziyade 
rahat edersiniz. 

- O 1 Mösyö, ben daima ot 
minder üzerinde yattım .. 

Jilber, bunu çok tabii olarak 
cbğnı söylemişti. Soma gene de
devam etti: 

- Çünkü yün yatak beni çok 
ısıtıyor da rahatsız ediyor. 

Ja'< gülerek: 
- Hakikaten saman ve kuru ot 

serinlik verir. Masanın üzerindeki 
~-:ı.md :mı al da arkam sıra gel, 
do:li. 

Tcrez artık kocasına bakmadı. 
Mağll'.ip olduğu için kederli ke
derli işiyle meşgul oldu. Jilber, 
ihtiyarın peşisıra giderken sofada 
bir musluk gö~jü. Sordu: 

- Mösyö Paristc su pahalı 

BALSAM O 369 

mıdır?. 

- Hayır ldostum, fakat pahalı 
olsa da su ile ekmek öyle iki şey
dir ki onuisteyen kimselere ver
mekten çckinmeğe insanın hakkı 
yoktur. 

- Taverneydo suyun hiç kıy
meti yoktu. Mailim ya fıkara

nm silsü temizliktir. 
İhtiyar parmağiyle iri bir ibri

ği göstererek: 

- Al dostum, işte size istedi· 
ğiniz kadar su, dedi. 

Jak, bu yaşta bir çocukta fıka
r,lıkla beraber kibarlık aleminin 
hissiyatını birleşmiş görmekten 
hayrette kalmıştı. . . . • 

-45-
Solcak kapısından girdikleri 

zaman Jilberin karanlıkta aya -
ğının ili~t :;. v-. :·.'r !.ile dar \"C 

dik olan merdiven üçüncü kattan 
sonra gittikçe daha dik ve dar 
oluyordu. Binaenaleyh Jak ile 
Jilber bir takım müşkülat ile ta· 
van arasına çıktılar. 

Burası hakkında Terezin sözll 
pek doğru idi. Çünkü bulunduk
ları yer dört kısma taksim ed.il· 
miş bir tavan arasrrilan ba§ka 
bir şey olmayıp hakikaten otur 
mağa elverişli değildi. 

<;atı, orta yerden itibaren çok 
dik olarak kenarlar doğru 

iniyordu ve bunun nihayetinde 



HABER - Akşam Postası 

• • ····ı:::.... ············ :::::ı:::ı:: ::::::e: :::::::!!:: :::::1::::: 
...... ...... ...... ...... 

j ıs. _Komutanlığı Satınalma Komisyonu ııan:arı 1 
(,;atalc:ıda lHr lop ııaıı.;.ırı ııc ıHr tavla ynptırıl:ıt·nğııu.l .. ı; ııı:ıtl"•• ı-..ı. 

p::ılı zarfla 11 bırincıteşrın 939 çarşamba günü s:ıal 10 d:ı y:ıpılacnklır 

~:ırtnarnesi ve keşif bedeli ve p.i'tııl:ırı lıcrgiiıı koını-.yonıl:ı ~üı·üklıilır 

\luhammen keşif bedeli 2028:> lira!} kuruşlur. ilk tcıniıı:ılı l:i:!l lirn :ı11 

.uruştur. Jstcklilcrln ilk tcmin:ıt mnkhuzu \'cy:ı mektupları ,.c k1n1111i ''" 
,!kalarilc lıeraber ihale gününden 8 gün e\·vel vıliıyct nııfı:ı frn müdurliik 
ıcrindcn nl::lc:ıkl:ırı vcsik:ıl:ırile hcrahcr hrlli giiıı ,.,. c;1:ıı'"'' lıir !;O ı• <'''· 
,·eline kadar teklif mckluplorını Fındıklıd:ı korııııt:ııılık s:ıtııı.ılıııa kuııı" 
yonun:ı \'ermeleri. (i·1G2) 

1 
Mektep Kitaolarınızı 

Her sene ola uğu gıbi . bu ytl da 
1 NEVROZiN 

Vakıt /( itabevin- Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
eten alınız Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derbl 

*** ------------------ı Piy::ıde atış okulunun yaptırıl:ıc:ık ol:ın -;u k'iis:ıtı için 5 kalem mul 
leme satın :ılınac:ıklır. Açık ek.,ıltrne ilr ih:ılec;i !l lıırirıri• ~ rın !l:l!I •11" 
lesi s:ı:ıl 11 de ynpılncaktır.Ş:ırlııuııı csı lıcrgiin kunıi'iyoııd~ı gül'iilclııliı. 

\luhamıncn keşir bedeli 9!HJ!l lira 11 kuruştur. ilk teıııiıınlı ;;;·ı lır.ıllır. I<;· 
teklilerin ilk tcmin:ıl makbuzu \'ey:ı rnektupl:ır• ve k:ınıınt n•c:ik:ıl:ırile be· 
raber belli sün ,.e s:ı:ıtıe Fınclıklıd:ı kornııtnnlık c;:ıtın:ılrn1 koıııi<;yonun1 

gelmeleri. (741i:l) 

1 Oenız Levazım rn ;ına.ma KOm.syonu • An iarı 1 ı il . • • . • • '• . 1 

Selimıye kışl:ısının şer:ıit \'e keşif bedeli ıııucıhiııce l:ııııiri yopılıı · 

:aktır. ihalesi k:ıpaJı znrr U<;UIİle 11 leşriniC\'\'el 9:\9 çorŞ'l 'll 1):t glııtı s:ı.ıl 

ta de ):ıpılacaktır . .\luh:ıııııncn keşıf bedeli 40 hın lır:ıdır. ilk ıcıııin:ıtı 

3000 liradır. Şartname \'e keşif Cı.!h'elı ııış:ı:ıt şubc~ince brdelı ıııukol.ıiliıı 

ıle verilelıılir. isteklilerinin ılk teıııınaı ııı:ıkhuzu \·eya ıııeklupl:ırılc ''(' 
kıınunl \'esniklrrıle ihale gıinliııdcıı 8 giiıı enci nlıi\'CI :'\.ıfiıı frn rıı~diir 
!ilklerinden al:ıcakl:ırı vcsaikle uer:ılıcr hcllı giiıı \'C sn:ıtırn lılr s;ı,1 

evveline kud:ır teklif mektuplarını Fııl'lıklıd:ı komutanlık c,ııtın:ılııı:ı l;o 
ııısyonun:ı \'Crnıclcri. (7ıtCiı) 

* * * 

ı - 'ıalııııııı l'llılcıı ııeddı (:ll.5ı.>) Jir:ı ulan (/J.000) l,ılu Z(',)'lııı~u

ğı 1 i birıncıteşrin 939 l:ırihinc rustlı~·nn salı günii sa:ıt 11,30 da 
kı:ıp:ılı zarrt:ı :ılınma!. ıız.cre eksiltmeye kıımılmuşlıır. 

2 - ilk ll:ıııinnt ı:!öll\J lirn (l:lJ kuruş olup ş:ırlıtJıın•:;ı hergiiıı ko· 
ıııhyuııılan ( 188) kıırıış lıcılcl ııııık.ılıiliııılc alıııuhılir. 

3 - blcklılcrin 2EJIJ s::ı) ılı I.aııuııun tarif.ılı dahılıııclc taıı:ı:iın cıll'· 

. ccklcri k.ıpnlı teklif ıııcktupl.ırını c·n sc~· lıdlı giin ve saatten 
lıir :;:ıal C\ \eline J.ad:ır Kn511111rn5:ı<la lııılıınan komisyon h:ı5kıın. 
lığımı vcrml'lcri. (i7211J 

• * • 
1 - Tıdııniıı cdi!cıı bedeli ( lıi.27:i) lira ulan ( ı:; l.OJJ) kılJ ııoııul, 

ti lıirincitcşrın !l39 tarihine r:ıstlıyan salı giinii saat 1 l de kapalı zıırll.ı 

ulın:ıcaktır. 

2 - ilk teminatı ( 1220) Jirn (63} kuruş uluıı ş:ırtn:ımcsi hcrgiin ko· 
mis) undan p:ır:ı~ı:ı: ııl:ır:ık alınalı ılır. 

lhale ;;ünü talihi r;ıkmıyun komııl:ınlığ:ı b:ığlı birlikler için şerıııl 

"e evsafı d:ılıilin<le altlı U'\tlü çift cr:ıl karyol::ısı c;utın alın:ıcuktır. Açık 

eksiltme ile ihalesi 9 hirincitcşrin 939 p:ızıırtesi günü ::ınl 11 de yapıla· 
caktır. Muhammen kıymeti 5000 lir:ı, ilk temtn:ılı 3i5 llr:ı<lır. Ş:ırtıı:ırnı•. 
si hergün kumisyonıla gürülchilir. hleklilcrinin ilk teminat nı:ıkl.ıuı \'C 

ya mektuııı:ırilc ,.e kanuni vesaikle lıirliklc belli giiıı \'C s:ııılte Fınılıklı 

da konıut:ınlık s:ıtıııalma koııııs)onunıı gelmeleri. (li8i) 

:i - lslcklilcriıı 2 l!lO .~:ı) ılı kanunun tuı·if:ıtı clalıilinıle l:ıııziııı eılccek 
lcri kııp:ılı teklif ıııcktupl:ırını en geç lıclli ı.ıiiıı ve s:ı:ılleıı bir s:ıal en·cUnc 
kndar K:ısını paşad:ı hulu nnn komı c;yon lı:ışkanlığıııu vt•rnıelcri. ( ii 19) Ankarapalas- İzmir 

f ELEFON : (343 8) 

..... 
Iba.e ı;ünü talibi cıkmıyan 32 kilo sarı salmnlu L;ösele ile bir kilo 

keten )araç makarası satm :ılın:ıc:ıktır. Acık eksiltme ile ihalesi 10 bi
rinclte~rin 930 s:ılı günü :mat 11 lle y:ıpılacaktır. !\luhaııııııen kı) ııırlı 

101 liradır. Ilk teminatı S liradır. Ş:ırtn:ııncsi hergiin kombyond:ı gi.iriı· 
lebilir. ı .. tcklılerin belli gün ve sa:ıtte ilk teminat m:ıkbuL veya mektup· 
l:ırHe berulıer Fındıklıda komutanlık satınalma koı~ıisronuna gelme. 
lerl. (i49~ı} ı 

~fulıaınmc;ı bcdellcrile ıııiktıır ve vasıfları aşağıda ~azılı ıkı grup 
ııı:ılzcıne ve eşya her grup nyrı nyrı ih:ıle edilmek üzere 10.10.930 s:ılı 

günii s:ı:ıt (10,:rnı oıı lıııçııkıa lfnyıl:ırr>:ı)aıhı Gar binası ılnhiliııdcki ko 
misyonda açık eksiltme usulile sntın nlııı:ıcaktır. 

ızmirın eo modern, en tcmı2 ve eo muntazam aıle 
yuvasıdır. Konfor, temızlık. ucuzluk noktasından Anka· 
ra Palasın fcvkınde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddıt firışt.rlı old:..ğ,• gı. 

)ı nefis yemekler veren lokantayı. pastahanevı ve kı. 
·aatt:aneyı havıdır. 

* * * 
lb:ıle- ı.:ünü talibi çıkııııyan 33. Tüm birlikleri ihtiyacı için i99 ton 

odun satın nlın:ıcağındnn acık eksiltme ile ihalesi 9 birinciteşrin 939 pa
ıarıesi günü sarıl 10 d:ı yapılacaktır. Muhammen kıymeti 8789 lira ve ilk 
ıcınlnalı liCU liradır. ;>arlnamesi hergün komisyonda göri.ilebilir. istek· 

Uu işe girmek i-;tiyenleriıı her grup lıiz:ısınd:ı .rnzılı ınt1\0:ıkkat temi
nat \'e kanunun ta) in ettiği ves:ıiklc birlıkte eksiltme günü sa:ıline katlar 
komisyona mür:ıcnatlnrı liizımdır. 

Bu işe :ıil şartıı:ıınelcr koınisyond:ııı p:ır:ısız olnr:ık ıl:ığıtılınnklndır. 
1 - (10000) on hin adet kiiı;ük hasır .süpürge ile (20000) yirmi bin 

adet biiyiik lı:ısır süpürge muhammen lıedeli 4100 lira \'e mu· 
vakkat teminatı 307 Jir:ı 50 kuruştur. 

2 - (l iOOJ bin yecliliiz metre muhtelif cb:ıtta çekme ılemir gaz bo· 
rusu muh:ıııımeıı bedeli 2!i9:-i lir::ı ve mll\'akkat teminatı 1!l ı lira 
Ci3 kıını5lıır. <7G15) 

Devlet 
Umum 

Denizyolları 
Müdürlüğü 

işletme 
i lanları 

leriıı belli gün ve saatte Hk teminat makbuz veya mekluplıırile kanuni 
' ·sJikle lı r:ıber ihale günü ihale saatinde ı~ındıklı<la komutanlık satın
a. n::ı komisyonuna gelmeleri. ,(7496) 

1 
Londrıı ve Parisın en meşhur 

fabrikalarından gelen Dr. iRFAN KAYRA 
MUDANYA HATTI KIŞ T ARIFESi 

* * * 
~la.Hepe Piyade Alış okulunda yaptırılacak olan dershane l:eşi r ,.e 

ı ılarına göre ynptırılacağından kapalı zarfla ihalesi 19 bir,incHcşrlıı 939 
r :şeınbe günü saat U le yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli i ıu,ıo lira 
c;J kuruştur. Jlk teminatı 5328 lira 7 kuruştur. Keşif cetveli ,.e plUnl:ırı 
'~deli nıul,alıilinde şubesinden verilebilır. Taliplerinin ih:ıle giiııünden 

l'ıt rız sekiz giiıı C\' \'el vilüycl naCia fen müdürlüklerinden alacakları vesi· 
ı-.ıl.1rilc b .: ı·<ıber lıelli gün ve sa:ııten bir saat enclinc kadar teklif mek. 
luplarmı Fıııdıklıcl:ı konıutnnlık satınnlma komisyonuna ,·ermeleri.(i93 l ) 

BAYANLAR 
için son moıln ve yüksek fnntazı 
.\IUŞAMDA'J.AR ve l\IAZ..'TOLAR, 
Bcyoğluncla n.uom mağazaların. 
dıı teşhir edi!mck- ve g:ıyet nırı. 

sait şernit ve ucuz fiy:ıllarla s:ı. 

RöNTGEN MOTEHASSISJ 

' 

Türbe, Bozkurd Kır~athane. 
si karşısında eski Klod Farer 
sokak No. 8 • 10. Öğleden son 
ra 3 ten 7 ye kadar. 

lsınnlıuld:ın 3 Birincitcşrin 939 Salı sabahı kalkacak postadan 
fJarcn .\hıılaııya lıallıncl:ı kış tndfl•si tatbikine Lı:ışlnnncaktır. Kış tar 
~ıne n:ızurtın poslol:ır 1stoıılıuldun Paznr, Paz:ırlc J ,.e Sıılı süııleri 
!.l.:-iO de Çorşnmba, Perşembe \'e Cuma günleri saat 1:>.00 de \'e Cumnrl 
günleri saat l 3.30 d:ı kalkncakl:ırdır. Du suretle Çarş:ımb:ı, Perşembe 
Cunı:ı günleri öi;lc üzeri Mııdanyadan E:elcceklerin aynı sün s:ıat 15.00 
i\luduııyayn clönnıclcri lemin Nlilıni5tir. fi920 

ııırnakt:ıcıır. ccşiıırr ınkenme<len ••••••••••••••• Eski F eyziati 

• • • 
Foo Tatbikat okulunda şerait ve keşif cetveli mucibince tndilcn l:ı· 

rııiral yaplırıl:ıcağından cıçık eksiltme ile ih:ılesi 19 ilkteşri ıı 939 perşem
be günü s:ı:ıl 13 le y:ıpılacaklır. Muhammen keşir beıleli 6687 lira :H ku
ru5tur.llk teminat~ 501 lira 5.i kuruş tur. Şartnamesi lıergün komis~on<la 
gurülebllir. lsleklilerin ihale gününden en az sekiz gün eHel X:ıfia fen 
müdürlüklerinden alacakl:ırın vesikalarile beraber belli giin ve sa:ıltc 
Fındıklıda komutanlık s:ılııı:ılın:ı komisyonuna gelmeleri . (i932) 

enci ih!lyacını1.1 şiıııdidcn temin 4 

:=:==:;:..:ıııı::ız. :iii-iii::=: ı l Yatılı B O 53.1:k~•~mf,a~n d:k~e~m~ü'~ ER J Yatısız 
Dr. Necaettm Atasagun ANA sıNIFı , • LK KISIM, ORTA o Ku L v E LtsE 
Sabahları 8.30 a kadar; akşart'· 1 · 
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camı olmıyan bir pencere vardr. 

Jakm, Jilbere haber verdiği ot 
minder orta yer1de duruyor ve 

buranın en mükemmel süsünü 

t~şkil ediyordu. 
ötede beride kirli kağıt par 

çaları, farelerin kemirmiş olduk
ları !:itap yığınları aramda ade· 

ta tepecikler teşkil ediyordu. 
Boydan boya gerilmiş olan 

h:'r ipin üzerine asılmış kese ka
ğıt\:.rı esen rüzgarın tesiriyle 
s<ıllanıp bir nevi çıtırdı çıkarıyor 
larclt. 

Bu a ·ılı kese kağıtlarının ara· 
brın Ja bir takım çamaşırlarda 

sallanıyordu. 

Jak dedi ki: 
- Burası güzel bir yer değil, 

f<K<at uy~u ve karanlık en fakir 
kult."Jeleri en mükemmel ve 
muhteşem salonlarla bir tutar. 

Dostum, sizin yaşınızda olanla
rın uyudukları gibi uyu.. Yarın 

sabah Lüvr sarayının bir salonun 
ıda yattığınızı zannedersiniz. 
Fakat yangın çıkarmaktan sakr 
nmız. 

Jilber gördüğü manzaradan ve 
işittiği sözlerden biraz şaşırmış 
gibi;'di: 

- - Peki mösyö, diyelildi. 

~ ~::.~~: 
- V 1rrn sab:;ıh l:o::"~~·r ız, zan 

-·~ 1d ~tan b:kmu -
scws. cktfl rai !. 

ıarı 11 den ~onra uııcıı Tar.rnn Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
\ p. Unire 2; No. 17 ele hastnlorını Kayıt için her gün saat ot.dan en yedıyc kadar Çifte Saraylarda okul direktörfüğline mil· 
kaimi eder. (Ttltfon: 2:l953l 

- - ..--• racaat edcbilirlo. isti yenlere mektep tarifnamr.sı ~önderi lir. Telefon: 36.210 _ _. ... 
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- Bilirsiniz ki çalışmak, be 
nim en büyük zevkimdir. 

- Tabii, değerli ve namuska· 

rane olmak şartiyle .. 
- Ben zaten başka türlü hiz· 

met bilmem .. Yarın görüşürüz .• 

- Teşekkür ederim, Allah ra. 

hatlık versin, mösyö .. 
J ak çıkarak kapıyı kapadı, Jil· 

ber tavan arasınıda yalnız kaldı. 

Pariste bulunduğundan dolayı 

evvela memnun ve sonra da bir 

derece müteessif olarak acaba 
hakikaten Pariste mi bulunduğu· 
nu düşündü. 

Böyle odaları bulunan şehir, 

methüsenasını işiderek görmeği 

özlediği Paris midir? Düşünme· 

ğe başladı. 

Biraz düşündükten sonra şam
danı eline alıp Jakın tavsiye etti
ği gibi dikkat ve ihtiyatla tavan 

arasının her tarafını dola~tr. 
Nihayet son derece mera· 

kını çekmiş olan kağıt yığınları
na yakliiştı. Bu kağıtlar sicimler· 
le bağlanmış, paket halinde bu
lunduklarından onlara dokunma
dı. içinde kuru fasulye dolu cl::ın 

ke5e kağıtlarına ba!tmağa ba§al· 

dı. 

Bu ke~e kağıthrı gavet beyaz 
Ye üzeri yazılı ka~ıtlardan iP,ne
lerle iliştirilrrek suretiyle yapıl

mı~tr. 

Jilber bunların üzertnldeki ya· 
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zıları okumak ilzere başını uzat
tığı sırada ipe dokundu ve bu 
kese kağıtlarından biri yere düş· 

tü .. 
Delikanlı büyük bir kabahat 

işlemiş gibi rengi solmuş ve he

yecanlı bir halde, elleri titriycrek 
yere dökülmüş olan fasulyeleri 

toplayarak kese kağıdına doldur· 
<luğu sırada gözüne ilişen bir kaç 
kelimeyi okumağa başlaıdı. 

Çünkü bu yazılar kendi fikir
lerine son derece uygundu. 

Jilber bu kağıdı tekmil oku· 

duktan sonra alt tarafını bulmak 
maksadiyle bütün kese kağıtla
rını yere indirdi, fasulyeleri bo· 
şalttı, ve iğneleri çıkararak ka

ğıtları açtı. Sıraya koyarak bu 
suretle epeyce okunacak bir şev 
hazırladıktan sonra mumu ya· 
nın:ı koydu. ot minderin üzerine 
uzanarak okumağa başladı. 

Bu yazılar, bir fakir gencin, 

kib::ır muhitten olan bir ka:lınla 

j!eçen aşk ma-:eralarmdln bahse
diyor. o kadar tafs'Jat ve izah;:t 
o kadar filosofca mütalealar yii
rütiiyor<lu ki Tilber bunları ta

mamiyle kendi hal ve fikirlerine 
uyrrun bul:ırak, bütün ge:eyi oku 
m:ıkla geçireceğine seviniyordu. 

Fak;:t o sırada uhk lıir çıtırdı· 

d1n s?nra mun söndü. Zaten pek 
az elan mum yanıp bitmişti. 

'\lliitaleasının en tatlı yerinde, 

bu beklenmiyen vak'a ile karşı

laşan delikanlı hiddet ve yesin· 
cien ağlamak derecelerine gelmiş 

ti. 
Artık yapılacak bir şey kalma

dığından elindeki kağıtları bir 

tarafa attı, düşünmeğe başladı, 

ve biraz sonra da derin bir uyku· 

ya daldı. 

Jilber on sekiz yaşında bulu· 
nanların uyuıdukları gibi derin 

bir uykuya dalmıştı. 

Ancak Jak odanın kapısını aç· 
tığı zaman uyanmıştı. Gözlerini 
açar açmaz, yere dökülmüş olan 
fasulyeleri yere atılmış olan ka· 

ğıtları gördii. Jak ta kapıdan 

girer girmez bunları görmüştü. 

Jilber utancından yüzü kızarmış 
olduğu halde ne yapacağını bil· 

miyerek: 
- Bonjur mösyö, dc•:Ii. 
- Bonjur dostum. rahat uyu· 

dunuz mu?. 
- Evet mösyö .. 
- Yoksa uyku sersemi halin· 

de misiniz?. 
Jilb::r. ihtiyarın bu sözlerin· 

den büs~ütün şaşırdı: 
- 1\fösyö. bana bu suali niçin 

sorduğunuzu anlıyorum.. Evet 
bir k.,lıahat yaptım. Bundiin do 
layı affımı dilerim. Bunun kab:li 

ta:nir olduğunu sanıyorum. 
- Şüphesiz .. Fakat ne kaba· 

Yatak, yemek ve calışıtı' 
Jllalarile salon takımJnr1 
:elhasıl her nevi mobilyalar: 
dzeler \'C kristal takımlat1 
lAKER (ESKİ HA YDE?') 

ıı nğazalarmda teşhl r edil 
•• ıclac ve her yerden ucuz fi· 

1 
at ve mUsald şartlarla sa· 
tılmaktadır. 

hıikliıl Caddesi komedi kısınıoıl 
1/10/ 939 Paz:ır giinılüz 2,30 d 

Akş:ım: 20.30 da 
11'1 KEHE IKt 

-o---

Ankara cadde~i rıd8 

Kirahk odalar 


