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~lmanya, Holandaya taarru 
etnıeğe mi hazırlanıyor? 
~ 
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('~~ Amerika .. n vapuru 
1, ~ 

I Buıgarisf anda A m e r i k 8 ı ı ı a r a 
&Yeni seçim • } • 
~~fi,~ ~ül~met~nin v e r ı m ı y o r 
~lt't\ ~ •r sıyası vazıyet 

, h,,~ kararından s t R Al 1 --·-' }::~~~a~u.ıu tef•İ• OVY8 USya · VapUr~n man ara Kars ve Ardahan 

~bııı~-~ t ASA~ ~UMÇAYı tesıı·mı·nı· kararlaştırdı hav alisinde 
~~~ll ; /llda. hukumrt lıulıra. ASKER TAHŞ'T' 1 ha 1 ll'ıd l bir intihabat buh. 1 

%~:ıc~~·c"a:;·:k:ııcu~~ Vaşington ·. hükumeti , meseleyi • 

~gede bir Yunan büyük bir ?ikkaf ETMEDiK 
. Ve hassasıyefle Bazı ecnebi gazetelerin 

Y0ı. vapuru : battı tak ip ediyor verd!:\:r~d~aber 
ftU ve mu·· ı·ettebattan altısı kayıp ... 1 Vnı;inglon, 2i - Gir Alman Faris. 2fı (A. A,) "Hnvas": 

• h:ırp gemisi tarafından zaptedilc. htanbuldnn Daily Mail'" c;cki. 
(" ııck Murrnansk ]imanına götürül- lcrck Malin gazctr.si tarafından 
~ iQ varon a lJll t l müş olan Amerikan bandıralı CL : istinsah <'dilrn bir tcl~rnfa ı:örr, 

(DeYamı 4 iincütle) 1 (De, amı 4 ünr iidt') 

Dün geceki fırtınada 
~ · tehlike atlattı - - -

Amerika zehirli gaz ve 
b om b a r d ı m a n t a·y ya re s i 

ihraç edebilecek 
Bitaraflık kanununun tadili müzakereleri 

hükumet projesi lehinde olarak devam ediyor 
Vaşington, 27 ( A.A.) - A· Amerikan sularına ve limanlarına 

yan meclisi ecnebi vapurlarını girmeleri menedilecektir. 

Amerikan bandırasr çekmekten ( De,·amı ı iinr iid(') .. 

ve kendilerine Amerikan vapuru ,, B t ld 7 
süsü vrmektcn meneden Tobeyin a ıray I• ne o u. 
tl<lil t eklifini el kaldırma suretile 
kabul etmiştir. 

Bu nizama muhalif hareket c

1
4 

'-, .. 
pcn vaP.urların üç ay_; ~tl 

Battığı sayiasından 
ala kada rla r malumat.: 

tar değil 
fiamı ~ ~>. 

Holanda - Almanya arasınd·a 

Telefon 
muhavereleri 

kesildi 
Berlin gazeteleri 

Belçikayı da bitarafhğa uygun har 
lteite bulunmamakla ittiham ediyorl 

·Belçika Kralı 
«Tecavüze uğrarsa 
kat-şı · koyacağız» de 

Majlno hattının llersindc Alnt:ın arazt.,tndc Franc;ıı c;tperierf ... 
(Yazısı 4 üncüd 

SON DAKiKA 
Sovyet Meclisi · içtimaa çağırıldı 

l\loskova, 27 (A.A.) - Yüksel~ Sovyct Meclisi, Sovyetler Bi 
ği yüksek meclisini 31 ilkteşrinde l\!oskovada ~inci fevkalade i 
manu akdetmeğe davet etmi~tir. 

Almanyanın Amerikaya muhtırası 
Vaşington. 27 (A.A. )- Berlindeki Amerikan maslahatg· 

nJ Almanya hükumeti tarafından City of Flint vapurunun kaçak 
y:ı taşıdığından dolayı zaptedilerek Murmanska götürüldüğüne 
bir n1uhtıra tevdi edilc.iiği hariciye nezaretince bildirilmektedir. 

Vapurun mürettebatının sıhhatta olduğu Atman muhtıras 
ilave edilmektedir. 

Bir Alman tahtelbahirinin 
enkazı bulundu 

Londra. '27 (:\ .. \.) - C'.oodvin ci\·arında ağır hasara uğramı 
.\!m3n t:ıhtelbahirinin enkazı bulunduğu Amirallik m:ıkammdan 
diıilıhektedir. 

İngilizlerin düşürdüğü tayyareler 
Londr:ı, 27 (:\.A.) - l la\·a nezaretinin bildirdiğine göre, 

~um::ırtesi c:iinü şimal denizine yapılan akın esnasında İngiliz taı 
recileri ifört ı\lnıan t:ıyy:ırt'.'sinin dü5tüğünü gürmü5lerdir. Tayy 
ter.üç ,\ !man tayyaı c~inin a~ır ha,hra uğradı~ını zannetmekted 
Bu üç ta)')'arenin denize inme~e mecbur oldukları, hunların mü 
.batınôan hazılarr taraf mdan teyid edilmektedir. 

Bunlardan biri bir balıkçı gemisi tarafından, bir diğeri bir 
rip t:nahndan, hir iiçiincü~ü de bir D:ınimarka vapuru taraf 
kurtmılm ı ~t ır. 

Iliçbir lngiliz tayyaresine~~):a_gemi:ı!ne)sabet .. vaki ~4n~-~ 
t.ıd.*btMt.,,.,. . "' . 
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Türk kadmını vazifeye davet .. 
i Yazan : H. OALKILIÇ 

Y EN1 b&l'b t~kniif shil ahalinin de te kllatla.ııtlırılmaM lü
ı;umuıuı ortaya c:ıkarmı,tır. Çünkü motöriıe harblcrde ıık. 

tif harb kollarından liyade pasif harb .im\\ etleri eı.ilmc.)·e nıiisaiL : 

tir. \ 'aal tt'llecle ı.arbedea askerden zlyadtt, <-eplle ardında ~e- i . 

1 

alt ta luiW 7apdıyor. Oaao için bap. her memlekett' henır.n : 
i. da.ima nüfusun yanır.mı ~kil eden kadm ku\\etinin de pa. .. ir cep. • 

hede kullaluı.uı mecburiyeti doğmuştur. : 
1 \'akıi lııa~in, yl• iter ...,..le.kette, kadınlar aktif a!ikerlik İ 
1 \uifelcr lne de haımlanm•!lardır. la~iltende re5mi kadın tayyare 

i
l knnıatleri. l talya. Ru~) a 'e ~alr~ ı?;itıl memlf'ketlerd~ ılr .. nahlı 

kadm alayla.n teşkil edildi. 
1 Bizde de raeldeblerde lmlaranıza ukerllk dt>nl mttburiılir. 

1 

t'akat kadm kun-etuun aı;ıl pasif cephede. yani <'«' l•h~ ardı u .. 
zlrelerlndf' .ilk 'e en muhJm rolti ~Ört'<'eji ı\.o;lkirdır. 

Bu da hütWı f("hlrlerde hastabakıeılık, fabrikalarda, zlra.atte 
u umumi hllmetlerde erkf'ğln yerini tatmak l{ibl tf'knlk 'ıuirt-. 
lerdlr. 

: 
i 

Blnaenalt>yh baı.ta.bakıcılığm ihtiyari bırakılnıayıp bü~ iik 

mckk'ıplerde n her alle .,.,,._a mecbari tutalma.. .. ı. her ~ehrin bt-le· J 
di, snıai ve umami hlzmetlerlne ıı;imdlclen kadın gruplarınm hazır- f 
lanmur elzemdir. =:.: 

Tiirk 1'adını tehlike zaınu1Dda dünya kıt.d ınlarmın f'n 1-nhra. 
manı olduiunu l'4pat etmı,, ,·atanın !!.lne&i•de yiiksclP.n ilk tebdl i 
itbidelf'rinde yer almJt'tır. İ 

'l'iirk kıt.danının hn 'azifeleri !i(l\'C se,·e w~ em"'aM7. bir ha'}&n ! 
: ile M..<ıa.nw-aiıadan ula üphe etmlyoru7.. ı 

! --------------------·-----·-········ ........... -. 

Yakıt 
A ım ı.;~, hugunkıı ıııııkale.siııılı• 

Bulgaristan buhranım tetkık el • 
mekledır. 

Orta Anupa harhının me;) dana 
çıkması BuJıarisıanı ~aşırllıAı 'e 
bu şaşkınlık arasında mahir hir 
ıliploıııat olan Başvekil Ko!ien ano· 
[un l:ıile milli Bulgar talepleri na
mına birtakım lıesap~ız soz]er Ü)· 

lcdıği göriılduğunıı kaydeden nııı

lı ırnr, Kızılordıınuıı harekele gc
;;crek Roman~anın şimal hududu
nu kapamaıu ve Romen, Macarı~lıın 
ıııınasebetJerlnin dilzelmeai üzeri • 
ne Rulgııri tanı.la rlcat başlııılığını, 

u1) lece bugün Dulgaristanın dört 
)Ol a#zına gelditlni Ye muayyen 
lıır i tıkameti tercih etmesi lazım 
ol<Jutunu yazıyor ve kabine iııtira • 
ının Ye yeniden intihabata karar 

verilmeııluln, fe•kallde ahnl kar~ı
sı nıla memleketin hakiki arzuları • 
ııın anıa,ılmaııına !uzum ıörülme -
inden ileri "eldilini tebarüz et -

tiri~ or. · 

ıTan 
M. Zekeriya Sertel, buıünkü ma

kalesinde, ııon Ankara anıa,muın
'1an ltalyanın niçin memnun olma
dıAını tetkik ediyor. 

Curnhu riv et 
Yunus Nadi, lıuguıı hır Balkan 

bloku le ı i hn kkındn g('len lııılıer

lcri l :ıhlil etmekte \ e Ball,nnl::ırd.ı 

lıir blokun <'il doHru şekilde c':ı -
~en D:ılkanlıl.ır t:ır:ıfındnn 'e ken
dı aralıırınd.ı husule Jıctırılrcck bir 
kutıc lıalinflc I<' ekkiıl r.dclııl<'cı•ğı

ni ka) de) lemeklcdır. 

Yeni Sabah 
Hü~eyin Cııhit "ı'.ılçın, lıugiinkü 

makalesinde Lord Eıll"n'ııı r:ııho • 
da 5Ö)0ledıih nııtku tııhlıl ederek 
ln•IHz n1ttrfının 'J:Drklyen e 
harbin~e ıa~jJ> cl~ı~i 'h;. eti ı·'ı?k 
i)i anlayıp anlallığıııı Jrnydeılı)or. 

Muharrir, l.ord ı:ıtedenin sulh he
deflerini izah eden cumlelerini lah 
]il ederek ezcümle d ı) or k ı: 

'•Türki)e sulh ıııraflarıdır. Fakal 
bulun milletlere mü avi hır ha)al 
hakkı tanı) arıık, lrnn el ve ıııiddete 
müracaattan nıııeçf'rek ihıitilflıın. I 
umum tarafından kabul edılmi~ 

hak ve adalet prensiplerinf', kaide
lerine, kanunlarına göre hakem u
ııullle halledecek lıir ııulh," 

Fakir üniversiteliler 

için yurdlar 

Üniversite idaresi, liseleri pek 
iyi dereceyle bitiren fakiı· ünivcr 
site talebesine verdiği l5 lira ile 
geçinmenin güçlüğünU takdir et • 
mi§, bu maksatla bazı eski bina 
ve medreaeleri yurd haline getir
meğe karar vermi§tir. 

ihracat 
ticaretimize 

suikast ! 
Düşük fiyatla mal teklif 

edenle r hakkında 
t a 1::bata ba\landı 
Bır nıuddcttcnberı mallarımı 

zın kıymetini diJşürmemck ınak -

ı:ıcliyle lmıir ıhracatçılar bırliti 

tarafından tesbıt roılcn rıatlar ü. 

zerınrlcn ihracat yapan bazı lzmir 
tııccarları, lsıaııbulda bıı şekilde 

ycnı kararlara ıtaat cdılmesı la -
zımgelen bir bırlılı: bulunmadığmı 

gozönUne alarak eehrımiz tücar. 
!arı vaıntasiyle Avrupa lthalatc;ı
Jarma daha diJııı.ik fıatla teklif. 
ler yapmışlardır. 

Bazı ihbarlarla meydana çıkan 
bu mesele üzerınc, böyle hareket 
eden firmalar haltkında takiba · 
ta girişilmiştir. 

Çapa ile Atikalipa.
araaında tramvay 

Tramvay idaresi hepal ikinci 
mevki arabalardan ibaret olmak 
üzere Çapa ile Atikalipata sem -
ti arasında yeni bir hat açmıştır. _,_ 

Mısıra yat ıebze 
ihracab 

Yaş mey\•a ve sebze koope 
ratüleri birliği, Mısıra YILI mey. 
,.ıl ve aebzelerimlzin lhracmı te -
rnin maksadiyle bir milmeasil 
~öndermeğe karar verrniltir. Ko. 
operatifler umum müdür mua • 
vini bu aqam tskr'nderiyeye ha
reket edecektir. 

--<>--
Almanya ile kliring 

hesaplannın taıfiyeai 
Türkiye • Almanya arumrlaki 

eski kliring hesablarını taafi)\e i
ı;in dUn bir Alman heyeti gelmiş. 

sa geçeceklerdir. ------
Mua llimle rin Sonteşrin 

maa~ları 
Vila) et, muallim bordrolarının 

ne şekilde hR.zırlanacağına dair 
bir iıı'ar vaki olmadığından mual
limlerin son tcgrin maııtlan da 
eski bareme göre ,·erileccktir. 

Atatürk köprüs ünün 

tecrübeleri 
İnşaatı hemen bitmi3 gibi bulu. 

nan AtatUrk köprüsünün açılış -
kapanış tecrübelerine baBlanml.§ • 
tır. Tccrilbelcr iyi netice \'ermı;:

tir, 

tnhiaarların eks p e r 

kurıu 
inhisarlar idaresi tütün eksper 

lı11l)anın, lıu11ün harbe girerek 
emellerinin tatmini mümkün olma· 
c..lıi!ını bildiii için iki lnrara dıı 

hoş ıörünmeAi tercih elliğini .kay
ı1crlen muharrir, Türk - İngiliz \•e 
}·ransız anlaşma ı lı:ıkkındn ltnl • 
yan muharriri G:ı~d:ının son ına -
kalesine isnreı edi~or. lt:ıl)anın 
Balkanlardn nuruz te isi için çalış

tığını n Türkiye\ i Jngillerc ve 
ı:ran!la ile anıa,ııAı için Balkanlar
dan ayrılmış addelli~ini y:ızıın ~I. 

Zekeriya, hakikatin böyle olmadı· 
itını ve Türkiyenin ötedenberi Bal· 
kanlarda r.n kuvvetli ulh iiınili ol· 
ıfuğun11 ,.c Balkıınları ;) ine Balk:rn
hlarııı kurtarabileceAi n i tehariiz 
elliriyor. 

Bund~n bal)l<a Ankara hukuk 
faklllteslne her sene sekiz bin li. ri ve harmancısı yetiştirmek mak 
ra yardımda bulunan adliye ve • sadiylc bir kurs açmıştır. Kursa 
ki.Jeti İstanbul hukuk fakültesi • ı lise meT.Unlarından on genç :ılına. 
ne de ayni yardımda bulunacak. caktır. 

tır. Bu parayla konforlu çahşma ------------
imkanlarını havi bir yurd açıla - j Dağılan çöker· Dai· 

calı:tır. ma bir, daima toplu 
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lhhkarla 
zabıta 

karşılaşan her vatandaş ' 
memurlarına müracaatla 

zabıt tutturabilecek 
lhlikıirla mucadele komisyonu 

dun de ticaret nıiırlıırlüğündc bir 
toplantı ~armış. muhim karar -
lar almı.ştır. 

Komisyon tetkikleri sonunda 
fayan3' vP. kalay ticaretile met • 
ıo;ul ıkı firmanın mallarını sakla • 
dığını. komisyona yanlış malümat 

• verdiği ve fiatları yuklelltiiini 
birçok delillerle ~bit gönnüı, bu 
ıkı tıcarr.thanenin muvakkat bir 
mliddet için kapatılmaama. karar 
vt'rmiştir. Kapanma karan bugiln 
,;ıayet tarafından tudik edile • 
cektir. 

1 
Karabük 

ilk istihsal 

fabirkaaınm 
madde11leri 

Kıamen faaliyete ıeçen Kara
bük demir ve çelik fabrikalan. 
nm iltihaal maddelerinden ilk 
parti tat.anbul piyaumı• ıelmlt

tir. 
Fabrika taahhüde ıtriltfii de • 

mir ve çelikleri vermekte, latih • 
aal ettiği pik demiri, kok, bam 

katran, yol katranı, sitt. kroomt, 
"benzol, naftalin ve kok tonnu 
da satıp. çıkarmaktadır. 

Talim ve terbiye azalığı 
llaarü veklleti mektebler mi. 

zesi mUdUrU tımıall Hakkı .Tonı~. 
taliın ve terbiye uabğına ta3'in 
olunmuştur. 

Ankara. - Umumi murakR.be 
he~ eti muhasebe ve hcsabat mü

tPhassrnı olmak Üzl'rc Polonyalı 

Karo! N?stcnhousen adında biri • 
sini 625 lira Ucretlc ve iki ııene 

mU ldetlc nngaJe etmiştir. 

- ... ~---
Darphane müdürü 

deii4ti 
Darphane müdürn Fuadin ma

liye vekaleti muhasebe umum 
mUdür!Uğünc, nakit i•leri umum 
müdür muavini RUııdünün darp • 
hane ve damga matbaaıu müdür
IUklcrine tayinleri yUlıaek t~sdik. 
ten çıkmt.ftır. 

Bele diye kanununda 

tadilat yapılacak 
Dahiliye vekaleti belediyeler 

kanununu değiştirmeğe karar 
vermif. muhtelit vilayetlerin mü
talcasmı sormuştur. Yeni yapıla
eak belediyeler kanununda latan. 
bulun bazı hususi vaziyetleri için 
de kayıtlar konulacaktır. 

Bundan b~ka vekalet vilayet -
lcr teıkilatını da değiştirmek ka.. 
rarındadır. 

İhtikamı kal'i bir ıekitde önU. 
ne jfe<;mek maluıaı;lile alrhan ted
birlere göre herhangi bır vatan. 
da~. ıhtikar vaziyetı karşı!ında ka 

iır kalmaz hemen bir zabıta me
muruna bqvuraeak ve ubıt tut. 
turacaktır. 

Ticaret odaıt~ın ~iyatıa cetve -
!indeki fiatlan. esas tuttuklarını 

iddia eden bazı müesseselere kar 
ıı komisyon lıu "etvelha hiçbir 
suretle esu olamıyacağını, fiat • 
larm 31 ağmto.tan evvelki ıibi 

buJundufUnu bir daha illn etmiş
tir. 

Galatada yarah 
bir genç bulundu 

Bir deniz ~eleai 
olduiu anlatılan y,_,alı 

biraz aonra öldü 
Evvelki sece aut Dd sırala -

rmda Galatada ~~e ıeıen pq. 
u.ler, Necatibey cacldMbıiıı kal • 
dmmlan berinde kanlar ~çinde 

bayım bir halele can çekilen blr 
yaralı bulauJllar, h._en bir oto
mobile bindirerek Beyoilu Sen • 
jorj hutaneane kaldınnJilanhr. 

Kaaıtmm ilserinde derin bir 
bıçak yaruı bulUD&D ve ancak 19 
20 yqlannda bir ~nç olan )"a -
rah biraz eonra yolda hi~bir alSı 

söyliyemeden ölm1i4tUr. 
Yapılan t~bkikat sonunda bu • 

'9UD O..latfda ot~ · ıfw 
lesindc:n Ali adjnd::i hirısi olduı!u 

.. A nt.,f'tl f"V't qr\M•1A"'J':1 9tı\'fi: 
anluılmıştır. 

Zabıta ve müddeiumumilik bu 
e.sr:ırlı vaka etrafında ehemmi
yetle tahkikata başlamı3lardır. Ce 
set morga kaldırtlmrştır. 

---...., .. - -
Doiu ve Eiemen 

vapurlan 
Denizyollarınm Doğu \.'e F;ge

men itıimli vapurlarını inşa eden 
Alman ~um und Fos firması, d('. 
nizyollarına müracaat ~tmj~, gc • 

mllerin tesellüm edilrne!ini iste • 
miııtir. 

F~lrat teslim alma i'i bir müd. 
det için tehir edilecektir. 

---
M e ktep kita.,l11ır1 ncc!cn 

yeti,tirilernedi? 

Mekteblerin bir 'lydarıbcri açık 
bulunmuına rağmen, tadUlt do • 
layısiyle bazı kitablarm ıeç kal
dığı görülmüştür. Maarif matbaa. 
sı geceli gündiisltl çabgma.sma 
rağmen müsveddelerin geç veril· 
mesi. yüzünden yetiştirmemekte • 
dir. Vckilct tahkikata bqlamıa, -
tır: 

.• / 
"", . __,,,. . . --. . ..._ 
AKŞAM POS'f 

s.Ai6i " N•ınqtd M 
Hasan Rasim 

İDARE EVİ : .... ...... - ....... '" ,...., ,,,,.. 
Y Ht "fert .. lefottu ' 
idare • • • 2 
nJn - -
T ................... ... -._.,,._..,..... ....,.. . .....,._ ._ ........... 
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1 •• ,.... 4.71 w ... 
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Notlar 
RmlAXI~. hika)enın 

l.;ak gcr\'CM°İ laS\ ir 
i~li~·oruıı:. ~iirın. halla ti 
bir hül) a iılenıi )arnıma!öı 

<'eli) oruz da bu lıakkı rotı1 
türlü 'ereıııi) •>ruz. O kad 
nlıst olınıyan bir romanı 
lunca: "Evel, lıclkı harı:. 
eser aına roman cJeğıl; 

şe)'! ... ,, dı) oruz. 
Honıanın realist kalmaJ 

künı olması belki de tarıhı 
r~liılır. Edebi) atın o ne' ı 
son asırlıuılıı, )ADİ ınsı1n 

ği tasvirin de güzel ol• 
anladıktan sonra inkiş. f 
XVIll inci Hırdan eneJ1' 
Jar, Don QuiJole istisna 
ö~·le pek kıymetli şeyler 
Zaten Cenantes'in kitabı 
kalen bir roman defi.1, bi 
yedi r. Hülya Aleminden 
romanları, ıetmişte milk 
nelderi olmadıtı içın sevt 
Onlar, alışık oldujumuz 
dairesinin dışında kalı)Of• 

Fakat romana, hülya ıil• 
vir hakkını vermeyı,unız, 
onu a$alı bir nı:' ı ;1) ı 

ııelı)or. loı.an lıulyılar k 
ımıı içınde bulunduğu ~ 

bıt~kalarını du~~ınüp unlar 
t" çalışan, gerçelın 1:.rure 
J.urlulmak htiyen bır nı 

En çok sc'";P ıtıbar eıtıiı 
de ona bu hı•l.):.s ı nıla ~ 

dtnlerclir. Şıirdt'n, ı n:ılr 
huımell bektt:r. F~'l<ni JJf 
ıı J)t kıılkı~ına-.,ını ii!IC't3 
kıi,ı:ıhlık 'ııyı\ol", l'(•nl·•ıııı 

nı lıilıp lorır:ı~;ı h:ı~lı J;ııl111 
lı~or. l>ık " al ıd"ıı. rns, ı ı ı 

lıcnırn hepsı <ıııire. romıınc 
lıııı hır iw ı ,.t" b:ıl;:ı 

rn.111, J:r.nışlemi._, rc,·kaliıd 
\ernıı' ıılnıe~ııı:• rn":meıı tı 
irın. clr'll .ının Yerıni ıuı 

brll;ı de hı~ hır zainan 1 
caklır. ........ 

T ·\Bll ınanıarııların 
g;ııılcıı lıu~tıııııır1tlı hl 

dıa cılenlcre pek iııannı.n 1 

zaman z:ııııun lalı:aıiıı ~üı 

\ al'ağıııı sö~ ll'rinı; r.ıl;,ıl ~ 

'u krn:ırınd:ı, y:ıhul ı;uııc 

ııı:ıs ı ıı ı , halın.1'5111 1 se;\ rrıl ·r 
s:ılsiz lıir lııı.ı: dıı~nı ını. 

Tııtıiallc ,.:ıilcllik 01111.ırl• 
lcnıt·k lıir hakikatiıı ıfoıit' 
sııılece bir temennidır. sa 

li biatten a) rılrr.ası, onu 
ıtıcklc kalmanın rloğru otıı 
111 an!ama~ı arzusudur. Tıı 
zı•I oldıılhınıı itiraf l'lınc~ 
hemen daima ~ııntış \l' ı.ol 
r11 AÖIÜrınüstür. EıınR ın•11 

içın l(Üıcllik ındhunıunıı 1 

ıt) ı rmak, ... :ıııalin gt17<·11 i°'1 

hi:ıtiıı ı.ıiizclliiZ ::ıra,ındıı 1 

Aözetınl!k laıınırlır. 

x il rıı /lif /ı ..... A O E R . 1 'N · E D E B 1 R O M A ;N 1 

bir aşk esiyodru. Ze) nep gözlerini yoklu! .• Darılmışlı belki .. Ünıidınl sında yaıatına uzanarak ıeceyi bu harabe cinlerin, perilerin ·-· ~ ..~ Sabiha Gök 
1 H A B R l ,N E O E 8 1 1 ROM:ANI 
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- Ne)e mahzun duruyorsun l(Ü· 
1el horozum ... '\oksa sarı tnıık ııa
n ı \'Cfo~ızlık ını :raptı? 

'i cııl çiçek :ıçmış badem fidanı· 

na cınlda,a cıvıldaşa iki şakra:.. 

bahar kU\tı • • •. Ku~·rruk gagala-
rlle şakıııa,arak daldan dala sıçra· 
yorlır, hiribırinı ko··alı)or tekrar 
he)az bahar çıçtklerınin ara"iı ııı 

,okularak en ılda~n orl:ırdı. 7.e) · 
nep: 

- Ne taıh ııevı~h orl::ır! • diye 
ieini çekli. 

• M ..._ •ı herrak ma'"i 
161dht eltınclı Mt!ln <'tınh mııhhllc 
!!lr 'vl?fJıerlndı. 

!feır ~ .,cık .~e 1-ineö': tallı 

yumarak: L:cıımiş olacaktı. Halbukı bilse>di bekledi. vuklarına bensi)"ordu. 
- Ben de, ben de sevi~onım ! bu gece onun h:ın ne mesuı ~aaller .... Gece mı.ithış karanlıktı. Rür- Korku)·la durdu, belki ıeri dö • 

dedi. hazıri:ınnııştıl Acaua ha~lalanroış cun arka ınd• doAıı111 ay heniiı 80 • necek, arkuından biri kovalıyor • 
Sonra kalbinde du)duiu bu sc ı nıı)dı! Kınılııli ? Dun ııece ne u • nlı1menıi~ıi. Zc)nrp ancak erken nıuş gilıi koşarak evine kaçacaktı. 

içine sindirmek i ter 11ibi eliyle zun ı;aaller t..cldemı lı! Ooof ... Kal· )al:ın baba~ının uyumasını bekliye· Birdenbire irkildi: Arkasından bir 
)avaşça ıöisünU hııstırdı. biııı k.ırnıakıırı~ık eden bu tasn • bildi. Ses ~eıla ke~ılınce ):anşça ses: 
Nıhayet o kadar snhırııızlıkla b<•k rnrları, bu lece<; uslerı nasıl ılinılı- inılııii sokak kapısını aralık hıra • - Oh, ı.:diniı mi'l Nihayet lt'I· 

led.l~i aı.:,am, ra~aş )a,·:ış ma,·i recekıi? Eğer hır daha hiç ıelnıez· ı.:ıırıılL dışarı çıktı. Yüreii şiddetle diniz mi? di)e mırildandı. 
nisan 11ünllnli ince tilrek tiıllerile se çok üzlılt>ccjıııl, ha(IA brdhahl 1 1:ıtrpı~ordu; fakat korkudan dejil, Zeynep dönünce kar,ılaı,tıhır. 
sa rmağa başladı. Orloılık lıu:.biiliiıı ol:ıeağını şımılıden hı'i edı~orılu. onu bulamamak enıli~4'inden ge • Genç adam: 
kararınca .)R .ıhının krıııırınıla Birk ;ıç ılcraı ır ılışıırı çıkıp onu a. ırn hir heyecandı bu ... E,·11.'rınin ij· - iki ıecedir sizi bekliyorum, 

d ti · S k büsbütün gene penbe kü~·uk t..ir mektup bu • rıyııcak kaıhır ıll'lıce hır arzıı)·ıı im· niinıleki aiacın allına ~aklıı~lığı c ı. onra ıenç · ı za 
iacağın:ı, }nhııl nıc~·hul aşıkının pılılı. Nereye Rulccek .. Onu na.,ıl uman kalbinden biitlin k:ını ~·ekil· )akia'8rak: 
ırölgrsini ihli.)ıtr ~·ıııarın nllıııda ııö ara}acal,11? rak..•I ze, nehın nınnlık eli. •• ı;orenıemişli! Rir dakika ı;ı . - - Tilriyor~unuz, korkmayın, di
recejine o kııdıır emindi ki" l:ı hiç lıır :ılük .. sı 'oJ..ııı .• Hu ı:el·e narın gıhde~ıne ~ 3,ıanarak hrkle . yerek onun elini tuttu. Ben yanı • 

Sanlcı nıuanen hir aatin \Uru- için kf'ııdlni pek lltı\:lıtkle tııttıı. di. Bir ıın tekrar C\"P. dönmeli dii • nızıta iken hie .bir ~ydfa korlt&a· 
şunu ılmırıuş Ribi )erind('n rırla • 1-:!ler ~arın gacr rle fÖUınmeı C Ö· ~ı.indiı. l·akııl onu buhnııdan. ıör • )ın! 
) ıırıık od.ı-;ırıa çıktı. I~ıl!ı lııf )ak tüıııf~ri bılc gön• al. rıtU clı arı ~ık· nırden c\'c dönmrk tahammitl ede· Hu ~ Ze)'nehi lesk.in elınişt.i. 
madan ııt·ık pcncere)e ~akl:ı ı1 • Fa• majla, a~ııcın altına, hatti i.:orkllnf mi~tce~i bir mahnımi)elü .• MollA· Bir an a.tıı:r duyduiu korkp )irden· 
kal salo;ının kenarında unırhıJu ur harabcU.rin~ kadar 5ıl11Jt'll ka- kıı !IUrJarın onune kadar ıitmeJ- is bire enııti}•t Ye siıkı'lo içuade u • 
mektup l oJ..tu. Yurt'j!i rarpı~·orilu. r.ır vardi. Bu tecessüs Te (C arrlı Iİ\ orrlıı. Onun hilR orada bekletti • ıakl•ı-~ aeraber l ürQ'orludı. 
Kork:ık bakı l ırıle bu serer aAacHJ uralan ~mı~ fantezi ,.e aarabet.lr t jiııi ılii-ıün~<"ek kadıır nhama b • 1·.~n~r ytrfinn ıent adiımın Yii· 
allına balLlı .. llıç kını e: .. o J-aqar dolq lf#İfn.'Hz rııhll\·dıı . .Ru karar pılmı,lı. 1-:.trafa -i)iee kulıık ettrek tu liit ~uk Ml~et Ye saadtıtiJle 
ak 'e e'da ııc (' ılt dolu!' tnş.ını t~••nf~n~a ~eni hir hız nrnıh· J co ıarara ıloitru )Üriimele ba,ladı. Jiilümsjifor. uıuıt bo)lu, ıenit o· 
bu ıruul ırun ·n grce'li ne !ICor> ı:ı: i~ .~rtık :) ı:tı'rtt cee\e kıuiıtr brldı · Sinıılı karanlık o karlar kt'sif ele · ı fllll7.\e!llt CJCTilt Jta~eketler.fle * .nç 
ne kim'e~lı. "" nınttmlı\ıltı' Setli• ~ııllttu. ğilıti. Ylkık hıırcun 1.:enarl ı hatır kırı.\ jlı:~ .. kalbıne ithn•t Terı • 
rin kcnarınıı iliş('ıck bt-kl~meğc bat I:~ i al...lşema kadar v~diAi ka hır ı~•ldA helirmi"ti. Sıırlııra , .• ~I~· 3ur~ 
ladı. Yok .• lok ... Artık onda"' c~i' İ1f'rf~liji,Jtime~i. Botun ıün oda · Jıııc~ dıırİfu. h..~ıt karanlıla çobn (0.,.....ı T9r ) 

nişanland 
TUrkkuşu baş öğretdlc 

den Atatilrlı: kızı BaYS0 

Gökçen, hava yUabaşıJarll' 
Kemalle nipıilanmıiU"• 

Nlf&Jl meruimi dilD 
kan.da yapılmqtn'. Genç 

hlara aaadetler teaıeınni 
cv-

lktıaat Vekil" 

t e tkikleri 
Şehrimizde bulUllall .. ~ 

kili Hllanll Çakır. diln s~· 
• tOI 

ıubeeincle meısul oıınu 
Vekil burada. ttcaret ~ 

dJt ticaret daire.t ~ili lU 
TUrk • Romen ttcaret 10 

leri .e Almanya ile u-ıf 
aebetlerimil e.t.rafmda ı6 
ttır. ~ 

Medeni hayat ı..r 
1 

J e n evvel aıhhi h• >' 
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,ngil tere ile mali ve 
•ktısadi müzakereler 
neticelenmek •• uzere eeo 

qt 
. ls1ı1ı 1 ~ 111 ınr;ıt nazırı ı.ord 

Ava ııı Çemberlayn 
kamarasında mühim 

beyanatta bulundu 
tıı,~111111111nviııi 1.onl Canı -

t L· 1 en · r "'rrı ıstı a rckrcğinı 
. aras 1 ıııc :ı he) oıı eyle -

lada . 
!Qtıı ıJ nıılli rııiicl:ıfa:ı ser -
'•ııa Ol:ıl ısılc dl·mirl ol -

r.,ülil r . 
~. 2:i . e ı ıııızıırı clık -

mademki sonuna 
verilecek tek 

vereceğiz ,, dedi 

lngiliz Başvekili "Almanya 
ıa11 ııııJyon dnlrır kıy -

011 ı·e lokonıatif satın kadar harbi tercih etti, 
yakında 

ona 

Londra, 27 - İngiliz başvekili 

(a t 
tzı1 ıırafından Amerika 
tlc 111~ iktısncli nıe~eıc -

ile Uzcrc mcıııuriycli 
l1<ınc1 · ı · ç b ı dil k ıs 
1 

crı en cskı haşn•- em er ayn n avam amara -
~ ici · taı 1 1 ıcıırııhur Huz,·ellc 

b le •Coıııılıtu11 lıusust hir 
i 'eli et · · r ark rnıştır. 

'~uhı J ad:ıki .\l man grııııla-
ıı, " llllaııcld:ı nı ııılnn hir 
it uaıı· · 

, tıniıı tıııarkrırlaki ,\J nııın 
Uhal A l nı.111\ aya nakline 

trııı 1 lli crcı ctıueğc itıifnkl:ı 
~ r, 

r So1• 

sında beyanatta bulunarak son 
vaziyetleri anlatmıştır. Çember. 
layn 'evvela barb vaziyeti etrafın 
da malilmat vermlıı. Fransaya 
mütemadıyen sevkiyat yapıldığı -
nr, 1ngiltere üzerine Almnn hava 
bruıkmlarının akamete uğratıldı _ 
ğını anlattıktan sonra denizaltı 

harbine geçerek Almanların gay-~''le lct nıecli~i ri):ısl'ti 
lı~ 111 t Husyanın ~laca -

~t sı c lnyin ctmi!ltir rimeşru şekilde ,.e insafsızca ge. 
ı aıııa · ' · · b t ak · 'il · "ı·· .. 'llaııı Soı·yct Hıı~ya :ı • mı a ırar sıvı enn o umunc 
ballıl tııüz:ıkcrclerin pek sebeb olduklarını söylemiş, mü -

, 'r111i acatı Ye ~lııcnr he - teakiben sözü siyaııi vaziyete ge. 
~ tk0 sanı ayının ilk ~iin· tirerek şöyle devam rtmiştir: 

l'lıe'-ıı 8) •' gidcl'c1•i Peste· 
~ tdi e • "- Bundan evvelki beyanatım 

'a r. 
~l tıı~ Rel~n lı:ılırrlcrr RÜ· danberi harici siyaset sahasında 

le 'l'ıııııı c,kı J.ontlra biiyiik en §ayanı dikkat hadlse. Türkiye 
lıırı ~ erkek "e ku: knr- ile muahedenin imzalanmış olma-

lr)b ''it 'DJl'IJD ~fo locloııu şato - .sıdır (şiddetli alkışlar). Muahc _ 

~1 ~ ~ ,~~r. r . . ;=- ı .._ he J3üyiik .B;it~alSJ0 ·/et Vtari'-1 

a 1 Oları .. 1 c 1 ycrlcrındc sanın licr tarafında çok derfn bir 
t e, orrı irlarenin kal-

'la · memnuniyetle karşılanmıştır. Bu 
sı nıevkııfların bü-

tırtj,1111111 tahlb·rsi vnh·cı- muahedenin dünyanın diğer pek 
., ıtin J -

' ne kadar h:ırtr ~k yerlerinde de ayni derecede 
ite ~ Riistcrir. memnuniyetle kar§ılanmış oldu _ 
t ı 

1 
ankıısı, i~konto had- ğunu öğrenmek bize bilyük bir 

İf j~ h indirmiştir. ;:~:re:e:ee:~~~~r. e~~lı:s~::~~~; 
ıid a b 1ukas1 ~~h:.~ :::.~:'::~ ,.:~n:·:::;:, 

detlendi 
çl,lld 
tik zırhlısı 

te faaliyete 
~~e;ti 
~ - Atlan tikte Doyç. 

1% 
~-ll.tı~~ zırhlısının fan.li-
• ~ 4\.r anl~ılıyor. Os _ 

ııe,. lenp~ten gazetesi, 
.. ate v "' ıı e ·~orveç Lo -

ı. "'ı>urunu Almanva 
~tik • -
~ ruvazörünUn ba -

tıu y 
~ azr.ıaktadır. 

~ tıııda r A.tıanUkte Ternö _ 

~· \'e cenubunda do -

~ 
llhı0ı. 

t%cır·•a::ıı bütün şiddctilc 
tarr111~ liarbin ilk altı 
~ aasa Almanyaya git. 

~ , .. ooo ton eııya mü
·~rı.. ışur B vvo t • u eşya ara • 

ır, 
38 

onu Petrol, G5.000 
'-~rıc ·5too tonu manga
a a ın·· 

ltıi Uhlm miktarda 
~ ll~·o 

~d .. r ın, hematit, kop. 
il• " e 1 ~ A. 0 unmustur 
ta'!ıı~ lınanya bUtün. deni 

Çılaıı 
~ ndan tccrid c -

d 
il ~ı)( 

t lıı .. iı· an Lastııtc Niyl.!z 
l.'ı ... ~le· 
~~~b rın Baudouina 

~ eth . ~ • 

tecn\'Uze karşı mukavemet gös • 
lermcklen ibaret bulunan bir mu 
dafaa vasıtası olCluğunu bütün 
dünya anlamıştır. Bu muahede i. 
le. lngiliz milletinin ve Türk 
millcti:ıin, adaletin mes'uliyctlnl 
mliştı!reken taşımakta bulunmala
rı biz.i ütihara scvketmektcdir . 
O Tilrk minE!ti :ıc1 yurtseverliği 

ve doğruluğu blirmete layıktır. 

Bunlar, bizim daima taziz etti • 
ğimiz ha'!letlerdir. (Sürcldl alkış
lar). 

Bu vesileden istifade ederek, 
meclise şunu da arzedeyim ki, 
Majeste İngiliz kralının hüküme. 
tiyle Türk ve Fransız hükümel -
leri bir müddettenberi Türkiyeye 
mali ve iktrsadi yardım meselesi. 
ni müzakere etmektedir. Bu yar
dım bilhası:a hnrb malzemeııılne 

mütealliktir._ Bu hususta, Lon _ 
drada, bir Türk aı1keri heyeti ile 
konuşmalar yap:lmaktadır. Gene-

rine müteveccih olacaktır. 
Bundan başka usulü dairesin -

de ışıklarını söndürmilş ve ya yak 
'mamış olan bütün ticaret gemi. 
leri düı<man genisi olarak telak
ki edilecek ve binnetice kendile. 
rine taarruzda bulunulacaktır. 

ral Orbayı lngilteredc aramızda 

görmekle büyük bir zevk duy _ 
duk. Görüşmeler açık ve samimi 
bir hava içinde cereyan etmekte 
ve neticelenmek üzere bulunmak 
tadır. Ümit ederim ki, faydalı ve 
müessir bir netice elde edilecek
tir. 

Fon Ribentropa cevap 
Çemberlayn bundan sonra Fon 

Ribbcntropun nutkuna cevab ver. 
mi§, bu nutkun hakikati tahrif 
etmek gaye.sini güttüğünü izah ve 
ispat etmiştir. Çembcrlayn sözle
rini !iÖyle bitirmiştir: 

''- Öyle anlaşılıyor ki, von 
Ribbentropun nutkundan, Alman • 
hükümetinin, benim 12 tcı,riniev. 

veldeki teklifim üzerine. bir ter
cih yaptığı neticesini çıkarmaya 
mıvet ediliyoruz. Alman hükumeti 
bu ercihin aonunıı: lı: :ıiar ibnca • 

•-io;;lf. , fi m -
dele etmeıc ve bu mücadeleyi bü-
tün ku\·vctile ve bütün enerjisilc 
yapmak olduğunu bildiriyor. 

Eğer kararı hakikaten böylcy. 

sc ona verecek bir tek cevabımız 
vardır ve bu cevabı vereceğiz. 

Fakat Almanyaya meydan o -
kumuş olan, İngiltere değildir. 

Mütcaddid ihtarlarımıza kul:ı.k 

asmayıp, taarruz üstüne taarruz. 
da bulunarak, bizi f:il:iha sarıl -
maya nihayet mecbur eden. Al _ 
man hükumetinin knndisiclir. Sö
zünden dönen, öteki milletlerin 
hukukunu ve hürriyetini ihlal e. 
den, Alman hlikfımetidir. Bu har 
bin mes'uliyeti \'!' akıbPtlcrini 

yüklenmek mecburiyeti. söı.ünd"n 
dönen, öteki milletlerin hu!rnku -
nu ve hürriyetini ihlal eden Al 
man hükumetine meldir ... 

LorJ Ha 'ifaksın beyanatı 
Diğer taraftan İngiliz hariciye 

nazırı lord Halifaks, Lordl:lr k:ı.

marasıntla son Türk _ nus mii -
zakerclerindcn bahsederek de. 
miştir ki: 

"- Müzakerat göriinüşte, miis 
bet hiçbir netice vcrmcrriş ol
makla beraber, her iki hiikfımet, 
an'ancvi tlostluklarını iliın etmiş

ler ve umumi surette miinasc • 
betlerine halel g-rlmediğini bildir 
mişlerdir. Bu iki biiyük komşu a. 
raıııınd:ıki iyi münaı;cbctlcrin de -
\'anı etti~ini görmek arzusunda 
buhın&n Jngiliz hükümcti için bu, 
büyük bir memnuniyet \'esilcsi -
dir. Kaldı ki, şimdi, bizi Türk 
hiikiımctilc hususi surette mü _ 
naı;ebcte götüren Türk _ Fransız -

İngiliz anlaşmasını akdetmiş bu -
Junuyoruz.,, 

1n~iliz hariciye nazırı Ankara 
muahedesinin hiçbir devlet aley _ 
hine müteveccih olmadığını teba
rüz ettirdikten sonra mali anlaş. 
ma müzakereleri hakkında Ç~m
berlaynın a\'am kamarasında vnr. 
dif,i izahata benzer beyanatta bu
lımmuştur. 

Inguiz Sabriye Nazırının 
' beyanatı 

İngiliz bahriye nazırı da avam 
kamarasında beyanatta buluna _ 
rak harb mcs'uliyetinin tamamilc 
Almanyaya raci bulunduğunu de
lillerle isııat etmiştir. 

Alman Kruvazörü 

Greisenau 

batınldı mı? 
Lont a. 27 - Osloda çıkan 

''Arbei Der Blated., gazetesi bir 
şahidin ifadesine istinaden, lngL 
liz tayyareleri tarafından harbin 
bidayetinde \'ilhdmshafeno yapı
lan tnarruz esnasında bir lıomba. 

nın Alman Grelscnau kruvazörü
ne düştü~ünü ve geminin ikiye 
nynldrğını ya,-maktadır. 

Fnk:ı.t lngiliz lı:ı.v:ı nezareti, 
Vilhelmshafen üzerine yapılan 

hnrn baskını esnasında Almanya
nın Greisenau kruvazörünün ikiye 
bölündüğü hal kınc1a Oslodsn ve. 
rilen bu habeı i teyid eder malfı
mat almamıştır. 

izm · rd e p~yasa 
h:ıreketli 

İzmir, 26 (,\..\ .) - !ngillerc-

den vaki sba:-i~lerin dc\'amı \e 
zip'le'~,m"':-i p ' yac:adaki in~irahr 

arttırn'"ıkta deYam etmekle-lir. 
Dünkü lizlım .;atı~ıarı on bin !St'k

Sf11 çm·ala baiiğ olmu~tur. 

Yozg-atta buğdcy 
anb~rı yapıldı 

Yozgat, 26 (ı\.ı\.) - Toprak 
ofisi için vilftyetçc Bo~azlıyanda 

yaptırı'makta olan üç bin tonluk 

iki bu~day amb:mndan birinin 
inşaatı bitirilerek buğday konul -
masm:ı. b:ı.~lanılclığı gibi diğ~rinin 
Cumhuriyet bayramı günü açılış 

rc~mi yapılacakt ı r. 

'ltıı i<lQ ~ıllc vapurların-
it oıduıc kılo altını müsa. x un s o iNi MA<ClERAIL/ARD: 

tı. larını yazmakta-
lcıı. 
t oıa A.ı 

~t~t1ir ınanı.m çok sinir 
teıı · banırnr.rka hari 

' A.ı -
\ hu1t. ınan sefaretinin 
~ U Uınetin~ bundan 
~ ~erind k' 

fııeler· <' l Jngi)iz VC 

1 ı:cetınt~. kıyasıya ta -
it, l!loyJectiırinl bil 

l.> -

t "ıq~ 
tfu .. ~:ı.Inı?'. 1. 

"lat ed . ıcarc-t gemi-
en lıarb Jemile. J 

.... 
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Dünyaya karşı yüzünde 
sanki şeytani b ir sıntma 

donmuştu 

işte ı;üvertcde a~ağı yukarı ) 
gezinen bu adamın üzerimde bı

raktığı kuvvet intibaı böyle idi. 
Bacaklarının üzerinde gayet 
muhkem duruyordu, ayakları gü
verteye büyilk bir emniyetle ba
sıyordu. Omuzlarının sağa sola 
yatışından tutun da dudaklarının 
yaprak ci:;ar:ısının C!rafında sap 
)anışına kadar her adalcı;inin ha. 
rekcti kat'i idi. Ve sanki benli. 
ğind~n taşan, lüzumundan fazla 
bir kuvvetten neşet ediyor gibiy
di. Onun bu zahiri kuvveti. için
de uyuyan ve ancak zaman za
man harekete gelen, fakat her 
an için uyanabilecek olan, asla -
ııın tehevvürü, fırtınanın §İddeti 

gibi müthiş, daha büyük bir kuv_ 
vetin mevcudiyetini ilan ediyor 
gıbiydi. 

Aşçı mutfağın kapısından başı • 
nı çıksranık cesaret verir bir tarz 
da bana sırıttı ve baş parmağilc 
lıımbarağzında dolaşmakta olan 
nd:ımı işaret etti. Kaptanın o a • 
dam olduğunu anlatmak istiyor -
du. Gürültülü, fırtınalı olacağını 

tahmin cttiii;im mülakat için tam 
·ileri doğru yürümeğe başlamış -

Eski Kapurtala 
Mihracesi 

Bu sabah şehrimize 
c:::ip T orosla gitti 

M . Cinglı 

1 lindistanm en 
zengin adamı o
larak tanmmı~ 

olan eski Kapur 
tala mihracesi 
1\1. Cin~h bu ~a

bahki semplon 

~!~~presile Lon -

dradan ~.hri • 
mize gelmi~tir. 

Kendi.;ine ka
tibi refakat et
mektedir. 

~I. Cin~h. burada bir ~aat ka
dar kaldıktan sonra memleketine 
gitmek üzere To:-os ek•p:.-e::;ile ha
rek~t etmiştir. 

Sabık mihrace. Ok,fordda tah -
~ilini yapım~ IIind münewerle -
rindendir. l\1emleketinde ve tn -
gilte:ede büyük bir nüfuzu \'ar
dır. Ze\'Ce:>İ, Hind kadınlarının 

ba .ında bulunmaktadır. 
i\I. Cingh, bir rnuharririmize 

~unları sö:;lemiştir: 

- Türkiyeden ikinci defa ola
rak ~eçiyorum. Bundan en·elki 
c:eyahatimde bir müddet lstan -
bulda kala:-ak dünyanın en güzel 
yeri ola·1 bu ~ehri gezmi~tim. O 
zaman Kapurtala mihrace.;iydim. 

So:ıra i--tirahate çekilmeğe karar 
Yererek mihrace makamını yeğe -
nim Cimaraya bırakt ım. 

Hindi tanda Türklere karşı 

büyiik bir sempati ve se,·gi \'ar -

dır. 

Harbi sükunetle takip ediyo -
ruz. Sulh cephesinin kazanma-.ı 

içfo hütiin ku\'\'etimizlc yardım e
diyoruz.'' 

1 ngiliz kumandanlarından l!;e -

neral l\fakdonald da Iraka ~ilmek 
iizere scınplonla l!elmi'.'i \'C Toro;; 
ekspm;ilc yoluna de,·am etmi~tir. 

tım ki sırlilslli yatan adamın kuv 
\"etli bir boğulma nöbetine tutul. 
duğunu gördüm. Şimdi ihtilaçlar 
içinde kıvranmağa başlamıljtı. Ar
ka adaleleri gerilip göğsü, sevki _ 

tabii ile ciğerlerine daha fazla ne
fes doldurmak için kabardıksa çe
nesi ve onu çerçeveleyen ıslak, 

.siyah sakalı havaya doğru dikili. 
yordu. Bu sakalın altındaki cildin 
morarıp mavilcştiğini tahmin edi
yordum. 

Kaptan dolaşmaktan vazgeçmiş 
durup can çekişen bu znvallı ada_ 
ma bakmağn başlamıştı. Adamın 
son mlicadelcsi o kadar §iddet -
lenmişti ki gemici tam ona su ser
peceği sırada durmuş, elinde eğik 
duran bez kovadan göverteye su. 
lar dökülürken ona baka kalmış .. 
tı. Adam can havliyle göverteyi 
topuklarile birkaç defa dövmüş, 

bacaklarını germiş. son bir gay • 
ı·cllc dimdik kesilmiş, başı bir 
yandan öbür yana dönmüştü. Son
ra adaleler gevşemiş, başının sa
ğa sola çevrilmesi durmu~ ve san. 
ki büyük bir ferahlamanın tcsirilo 
içinden kopup geliyormuş gibi 
dudaklarından son bir ah sesi fır
lamıştı. Çenesi düşmüş, üst du _ 
dağı kalkmış, tütünle sararmış 

iki sıra di§ meydana çıkmıştı. 

Sanki henüz terketliği dünyaya 
karşı yüzünde şe,yt.ani bir sırıtma 
donup kalmıştı. 

Bu anda pek şayanı hayret bir 
lıfıdısc cereyan etti. Kaptan, bir 
gök g"ilrültüsü şiddetiyle ölüye 
bağırmağa, sonu g-clmiycn bir sil

sile halinde küfür yağdırmağa ba~ 
lamıştı. Kııllnndığı kilfürlcr şöyle 
böyle kelimeler değildi. Her kil _ 

för ~öğü sarsacak kadar kuvvetli 
idi. Bunlar kaplanın ağzından öy· 
le şiddetle çıkıyordu ki, adeta C"_ 

lcktrik şerareleri gibi havada şak 
lıyorlardı. Ömrümde bu kadar 
koyu küfür işitmemiştim; böyle 
bir şeyin olabfü~ce~inc de imkii.n 
vermezdim. Edebiyata merakım 

dolayısile kuvvetli ifadelere \'e ta
birlere kar§ı şiddetli bir temayü
lüm vardır. Onun için diyebilirim 
ki onun te!ibihlerindeki garip can. 
lılığı ve pek şiddetli galizliği ora· 
da benim kadar takdir eden olma. 
mıştır. 

!stidlill edebildiğime göre, bil -
tün bu ı::iddetc sebep yerde yatan 
ve ikinci knptan olduğu anlaşılan 
za\'nllının, gemi San l<'ransiskodan 
ayrılmcdan evvel içkiyi fazla ka
çmnası ve yolculuğun daha baş. 
langıcında ölmek zevksizliğini 

göstererek Kurd Larsen'i yar • 
drmcısız bırakmış olması idi. 

(Devamı var) 

Ankarada yeni Meclis 
binasının temeli atıldı 

Ankara, 27 - Büyük !\Iillet 
.Meclisi yeni binasının temelatma 

mera imi dün yapılnu~tır. 
Temeli atılan bina sadece Bil -

yük Millet Mccli"i binasıdır. Fe\· 

kalfıde all\al ve \'aziyet mani ol
madığı takdirde bu bina in::aatı
nın clört senede hitme:;i mukar -
rerdir. Yeni ~lillet ~1ecli:::i bina::ı

nın ön cephl•sinde \'e hu b:n:ı.mn 

. a~ \-e sol taraflarında yapıiJ ı:c.k 
olan Baş\'rkalct ile· hariciyt~ 're -
kal eti binaları bilahar:ı ya~~t :rrl .t 

ca!ıfır. 
--ö--

Y ozgatta halka axa.:i 
dağıtılıyor 

Yozgat, 26 {A.A.) - Şehrimiz 
etrafında ,.e beledıye sının d2ht -
!indeki boş arazinin halka meo;.;ı. 

nen tevziine başlanmıştn. 
Halk, bu topı ak üzennde bağ 

ve bahçe Ylicude getirmekte ve her 
taraf ağaçlaritna tertibatı almak 
tadır. 



Dün geceki f ır~ına 
l 1iın gece saat ondan itibaren 

oa~ıayan ve on ikiden wnra çok 
)ddctlenen fırtına yüzünden li -
manrmızda bazr kazalar olmuş, 

~hrin alçak semtlerini de sel ba::.
ımı:.tır. 

müsademe neticesinde teknesinden 
yaralanmış Ye bir dalga ile de Ka
dıköy iskelesi yanına çarptıktan 
sonra orada hatmı~tır. lçindcki 
iki tayfa yeti~cn k<lyıkçılar tara -
fından kurtarılmı~tır. 

Almanya Holandaya 
taarruz mu edecek? 

Bebek önünde jc:kele yanında 

demirli bulunan Savarona yatı 

kuvvetli rüzgtir 'e büyük dalgala
ra-muknv~met edememi-ş, demir-ini 
t.lm)·arak karaya oturmu~tur. 

·Yat birkaç romörkörle iki saat 
ı.-adar uğra.rldıktan sonra· güç 
halle kurtarılmıştır. Gemi, teknc

inin ·hafifçe boyalan zedelenme -
sinden başka bir hasara uğrama -
ınıştır. 

Fırtına e:;na.,ında ltalyan Vcs
la Yapuruna balık yük-leyen Su 
i..,kele-;ine ba~lı 3GH numaralı 

Ilamidin ma\ n<ı~ı da bir müddet 
c;,ularda çalkandıktan sonra bat -
mı~, dcı · c dü5en Hamit kurla -
nlmıştır. 

'Bundan ba'ika Ahırkapı açık -
lanna ilerleyen İzmir limamna 
!<ayıtlı Rizeli Mustafanrn "İhsan 
Hüda" isimli yelkenlisi de, bir
denbire kopan fırtına yüzünden 
üzerine bindiren bir yelkenli ile 
blrHkte demirini tarayarak sahile 
doğru d·ü_şmeğe başlamıştır. İki 
yelkenli bir müddet etraflarındaki 
Yapur, kayık ve romörkörlere çar
parak ilerledikten sonra yetişen 

j ... timbotlar tarafından bir tanesi 
kurtarılmr5, "İhsan Hüda" ise 
karaya çarparak parçalanmış, bat 
mı~tır. içindekiler kurtarılmıştır. 

"Hüdaverdi'' adında 35 tonluk 
büyük bir yelkenli de Fındıklıda 
demirli iken, fırtına yüzünden de
mirini taramağa başlamı5, köprü
~ c kadar sürüklendikten sonra 
( ;atata rıhtunına bağlı vapurlar -
.darı .hirine çarpmıstır. Yclkcııli 

' 

Hadiselerin . 
tefsiri 

(Ha~ tarafı 1 incide) 
Uulgar partizanlarma. kar"'1 harb 
ilan cdtn Kö.,ch'anof, ._iındi lıir 

ta.nı.ft.an hnnlarla miitnrckc ak
detmrğc, diğer taraftan memle_ 
ketin efkarı umıımiye!->imlr. mel kL 

inl l•unetıendirnwğe çalışıyor. 

Uulgar ba~\Ckiliniıı l>u btika· 
mettc-&.i ~eni fanli~·ctıcri ni!;in '? 

llunu ı.ayiıı etmek için llul~a_ 

rl'.'>tanın hitl•aç senelik hayatını 

hahrlaınak latımdır: Ilul~ar hü_ 

kumcti imdiye kadar Ilcrlin • 
n-0ma mih\ erinin cazibe ... ilc har('_ 
l>et ctli~ordu. lladisrlcr ,·aziyeti 
<lcğistirdl. UerJln _ Roma. mJhn
ri bugün fftfr.an JllC''H'Ufsa da fil .. 

lr.n yok olnıu~tur. Sonra IlaJkan
Jar iir.et1ntle he8aba kahlacak bir 
~f~J.ova nür111.11 haslımnstır. Da. 
1ı:ı sonra Tiirk _ in~ill:r. - l~ransız 

:ınfa,nTasınm Akdf'nizıkn başka 

Balkanlara. miitc\ et•<·ilı llir vazi
yeti 'ardır. Halka nlarda bitaraf 
hir hlrllk tc,..ı.m lınrı>lu~tlcri belir_ 

.. nıcktefür. 

J..,tc Kii..;.irnnof hu muhtelif .,i 
J asi Jnrtuplar l 'C hareketler ara,. 

t 
~n !la ne 'aziyct a.lacai:mı 5a~rr-
mr!> fllr haldoıfir. Alacağı yeni 
yaziyetln memlekette nasıl bir 

tesir vo telakki husule ~etirecc-

Batan Yunan vapurJ 
Dün Ege denizinde Sclfmik ile 

Pire arasında ·i:;leyen bir :Yunan 
\'apuru batmı~tır. 

Berlin rady<hU hadi"eyi şu su · 
retle bildirmi~tir: 

Berlin, 27 (Radyo) - Dün ak
~1m Ege denizindeki Senir.o ada -
sının ci,·arında "Trakya·· i:-min -
deki bir Yunan vapuru b1Lmı,tır. 
\'apurun ne ~urctle battığı henüz 
iiğrenilmemi~lir. Gemideki yolcu 
,·e 33 kişilik mürettebat kurları -
lamamı:. ho):iulmu':lur. 
Atinanın tavzıhi 
Atiııa. '.!.7 - Yunan bahriye ne

zareti dün g<'ceki kaıanın esrarcn
ı;;iı bir mahiyette olmadı~ını iş.1 -
ret ederek -:u t~·wzihi rapmı'iitır: 

··- ı\mlmıkia adlı Yunan yolcu 
vapuru Eg;c dcnizin<le Ediya adası 
ci\'artnda kayaya çarparak bat · 
mı~tır. Gemi yolcularından 43, 
mürettebattan 23 ki~i kurtarılmış
tır. 

Ortadan kaybolan 6 ki~inin a
kıbeti henüz belli değildir. Bunla
rın üçü yolcudur. 

ı\ra~tırmalara de\'am edilmek -
tedir." · 

Kurt•Jlanların j-;İmleri neşredi

lecektir. 

Ajansın verdığı haber 
.\tina, '27 (.\ .. \,) - 15 yolcu~u 

ile Volosdan Pireye gitmekte olan 
Yunan bandıralı ''ı\mbrakia" ,.a 
purunun Koloid riYarında bir ka
yaya çarparak battı\!:1 teyid edil
mektedir. Kaza nclice..;inde 15 ki-

Sovyet - Fin 
müzakereleri 

Finlandiya, Rus 
tekliflerini tetkik ediyor 

Paris. 27 - Finlandiya heyc- ı 
ti Moskovadan dönmüstür. He _ 
yet. yakmd:ı. Finlandiyn hükiımc
tinin yeni tnlimn tını haiz olduğu 
halde sureti hususiyetle Mosko • 
vnya gideeeklir. 

Gazete haberlerine göro Sov _ 
yeller Finlancliyaclan yeni istek
lerde bulunmuş olmakla beraber 
Finlancliya tekliflerini de esas o. 
larak kabul ctmcmiıılerdir. 

Fin hariciye nazırı B. Erkko, 
§U beyanatta bulunmuştur: 
"- Sovyctlcr birliği ile sulh

perver bir hal sureti bulunması 
hakkında heni.!z büyük ümitlerim 
vardır. Fakat bunun ic:in her iki 
tarafın da hüsnüniyet göstermesi 
lazımdır.,, 

Erkko, ayrıca şu cümleyi de L 
Jave eylemiştir: 
"- Rülün şimal devletleri, a_ 

ralarında sıkr bir temas muhafa
za etmektedir.,, 

~ini :ııılam:ık ~nyrf'fine diismii5. 

tiir. Yrni bir hiikiımct k'<kilin_ 
d~n sonrn ) c-ni bir Sohrnnya mf'e
Jisiııin intihabı ancak bu suretle 
tcf-.ir olunabilir. 

11\S.\N KUMÇAH 

P- ~~gün matinelerden A s R ·• 
ıtıbaren: Tepebaşr 

1 ~imdiye ka<lıtr .~<irül<'n Şark filmlt"rinin en fe, kaJadl'!'ıi 

z EY N E ·B 

Londra, 27 - Almanyanın bu 
günlerde Hollanda, Belçika veya 
lsviçreye taarruz ederek Majino 
hattına arkadan hücum etmek 
tecrübesinde bulunacağı rivayet _ 
leri gene meydan almıştır. 

Röyter ajansının bildirdiğine 

göre, Almanya ile Holanlda ara _ 
sında telefon muhavereleri dün 
saat 12,30 danberi kesilmiştir. Al 
manya ile Belçika arasında da te. 
lefon muhavcrelerinin kesildiği 

söylenmektedir. 
Gene dün saat 13 denheri Al

man zabitleri lsviçre ile yapılıL 

cak telefon muhaverelerini tet _ 
kikten ge<,;irdikten sonra müsaa _ 
<le etmektedirler. 

Hollandanın merkezi Amster -
damda çıkan Telcgraf gazetesi _ 
nio Ncvyork muhabirinin yarı 

resmi bir Amerika kaynağmdan 

öğrenerek bildirdiğine göre. HoL 
landanın Almanlar taı afından iş _ 

gali cndi!}esi Amerika efkarı u-
mumiyesini pek 
etmektedir. 

Gazete, bu 

ziyade rahatsız 

telgrafın altında 

nefirettiği bir oot ta Hollandanın 
işgalini zannettirecek hiçbir c _ 
mare mevcut olmadığını bildir _ 
mcktedir. 

Amsterdamda iyi bir kaynak _ 
tan haber verildiğine göre, Şimal 
denizindeki Alman sahillerinde 
Bremenden ve hinterlandından 

~eçerek Emdenden Elbc munsa -
btna kadar Alman kıtaları. tay _ 
yarc!Pr tahşidatı yapıldığı ve mü_ 
temadi surette malzeme naklediL 
diği görülmüştür. 

Henüz hiçbiı· müdafaa hare -
keti bclirmemcklc beraber AL 
h\[nyh ifo bitaraf memlekellt!r 

a·rasmdtıki . telefon muhaverele _ 
rinin 1nkltaı ve kontrol altına a_ 
1mmnsı Almanya dahilinde nak -
liyatın k:ırıştığmı göstermekte _ 
dir. 

Bıtaraf memleketleri tehdit 
Amsterdam, 26 (A. A.) _AL 

man gazeteleri, Almanyaya kom_ 
şu olan bitaraf memleketlere 
karşı tehdilleri tekrar ediyorlar. 
Eıcümle Berliner Börsen Zci

tung gazetesi c:Uyor ki: 

"lngiltercnin yanında yer alan 
herkes, milletine knrşı deruhte 
etliği mes'uliyetin genişliği hak _ 
kında hiçbir ~üphe taşıyamaz.,, 

Algcmein Hendelsblad gazele _ 
sinin Berlin muhabiri, bitarafla _ 
ra yapılan bu ihtarı kaydeder .. 
kcn, bunun açık bir tehdid oldu_ 
ğunu ve Almanyanm "bitaraf,, 
kelimesine 1914 dP.kinden başka 
türlü bir mana verdiğini anlat • 
mağa matuf bulunduğunu bilhas. 
sa tebarüz ettirmektec:Ur. 

Belçikayı ittıham 

Londra, 27 (A.A.) - Berlinde 
çıkan "Nachl•. ·~· '-e" gazetesi, 
Almanyanın Belçika tarafından 
ittihaz edilen hattı hareketin bi -
taraflığa uygun olup olmadığım 

tetkik etmesi lazımgeldiğini yaz -
maktadır. 

Alman radyosunun bildirdiğine 
göre, Belçika gazetelerinin Alman 
ya aleyhinde propaganda y~pma -
lan bu ihtara sebebiyet vermiş -
tir. 
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Paris, 27 - Belçika kralr Leo

pold ve Amerika reisicumhuru 

l Ruzvelt, aralarında kararla~tır -
dıkları veçhile dün gece radyoda 
iki hitabe irad etmişlerdir. Kral 
Leopold, İngilizce hitabesinde de
miştir ki: 

- Ruzveltin da\•eti üzerine A
merika milletine hitap etmekliğim 
benim için büyük bir şereftir, garp 
medeniyetini müdafaada mühim 
bir rol oynamışlar ve oynıyacak
lardır. Amerikanın, mücşterek o -
lan gayelerimizde ve sulh dava:ıile 
medeniyet da\'asında bize yardım 
edeceğini ümid ederim. 

Bitaraflık Belçika için hayati 
bır garedir. Eğer 25 sene ene! 
olduğu gibi bugün de tekrar bir 
i~tilaya uğrarsak on misli daha 
fazla bir iman ve azimle bu teca
yüze karşı koyacağız." 

Ruzvelt diyor ki 
l\ltlteakibeı Ruz\'elt radyoda 

söylediği hitabede demiştir ki: 
•·Hakikat ile yalanı, biribirin -

den ayırd ec!lroruz. Yalan ne ka
dar tekrar edilirse edibin hiç bir 
zaman hakikat olamaz. Amerika 
bitaraftır ve harbe girmek niye -
tinde değildir." 

Garp cephesinde harekat 
P A R 1 S, 27 - Havanm 

y a ğ m u r l u ve soğuk ol
masına rağmen cephere Ren 
ile Mozel arasındaki mmtaka da 
hilinde faaliyet artmaktadır. Ke_ 
şif kollarının ve müfrezelerin 

mevzii faaliyetine topç u ateşisi 

de inzimam etmiştir. 
Almanlar faaliyetlerinin en 

şiddetlisini Mozclin şarkına nak_ 
lctmi§lettdir. Almanlar ');pach 

hudut köyünün tam ilerisinde 

nehri, boydan boya garptan şar
ka doğru kesen derin uçurum -
tar başında bulunan Fransız mev 
ziine karşı bir müfreze gönder -
ınişlerdir. Müfreze Fransızların 

şiddetli otomatik ateşi karşısında 
kolaylıkla püskürtülmüştür . 

Hududun diğer kısmında faa_ 
liyet eskisi gibi muhasımların bi
ribirini mütemadi keşif hare • 

. ketleriyle yoklamalarına inhisar 

etmektedir. 
Almanlar Fransrzlann muhte

lif mıntakalardaki kuvvet ve mev 
zileri hakkında azami malUmat 
elde ctmeğc çalışıyorlar. Fran. 
sızlar da düşman hatlarında vu
kubulacak değişiklikleri ve bil
hassa yeni kıtaatın gelip gelme
diğini anlamak için kabil olduğu 
kadar sıkr teması muhafaza edL 
yorlar. 

Cephede kar başlamıştır. Ha
vanm muhalefetine rağmen, 

Fransız devriyeleri, Alman hat_ 

larında olup biten şeyleri sıkı bir 
surette murakabe için faaliyetle, 
rine devam etmektedirler. 

Alman kumandanlrğının bir 
şeyler hazırladığı görülüyor. Sa. 
lahiyettar Fransız mahafilleri 

16 ve 17 teşrinievvelde yapılan 

taarruzlar esnasında düşmanın 

verdiği zayiat hakkında bazı ma 
li'ımat vermektedirler. Ölen ve 

yaralanan Alman askerinin ade
di 2.000 ila 3.000 olarak tahmin 
ediliyor . 

Ren üzerinde dün, hoparlörler 
ile yapılmak istenen Alman pro. 
pagandası teşebbüsü Fransız mit 
ralyözleriyle karşılaşmış olması
na rağmen, ayni teşebbüs tekrar 
edilmiştir • 

Hitler ordu erkanile 
görüştü 

Londra, 26 (A .. A.) - Dani
marka menbalarmdan alınan ve 
Berline gelen hıı.berler, Hitlerin 
dün Alman ordusu rüesası ila gö_ 

rüşmüş olduğunu teyid etmekte. 
dir. Alman kıtaatı mütı.!madiyen 

garb ·cephesine doğru sc\'kcdil_ ~' Sureti rnatmu....ada bu film ic:in 
m.ektediı:. 

:t.'lkerl' FranSiı münekkidlcri 

tı('qt<'l<'n<'n nefis ga7.cller, ~arktlir. Bilf•tleriıı.lzl en·rtdrn tNlarik f'dinb.. 
. . . .. Tclclon: 493ff9 -J 

Ameri~a 
tayyare 

zehirli gaz ~1 

satabilecek 
u-' (Baş tarafı 1 incide) 1 ir Davis tarafından ysP 1) 

Ayan meclisi, Amerikadan ze_ lifi de ayan meclisince \ 
hirli gaz ihracınm menedilmesi mak suretiyle reddedi~J1ll~ 

ne dair Danaher ve Vandenberg Ayan meclisi, AınerılcS ef 
tarafından yapılan teklifi 36 reye yan bir devlete karşı Jllp.~ 
karşı 45 reyle reddetmiştir. müdafaa harbi yapan ~ 

Meclis, bundan sonra bombar· memleketler haric ol 
clıman tayyareleri ihrac edilmesi. gerek sulh gerekse bll~rt 
ne dair Danher tarafından yapı - runda ecnebi mernleketıııt' 
lan teklifi de reddetmiştir. ve cephane gönderilıne r 

Reisicumhur tarafından harp kında demokratlardan ıi!i 
hali ilanına veya harp halinin kal tarafından yapılan telt 
dmldığına, yahut da Pitman la - ye karşı 55 reyle redde·~·!' 
yihası mucibince ittihazına me. Siyasi mahafiUerde 5~}~ 
zun bulunduğu herhangi bir ka- ne göre yukarıdaki tcl<

11 ~ 
rar verilmeden evvel 4 ayan aza· ayan meclisince aıırıart .~ 

·ı . h b' b h . h . • . •tı'bltı} sı e ticaret, ar ıye, a nye ve eyeti umu.mıyesı ı ~ 

maliye nezaretlerinin dört mü _ lara konan ambargorııııt f 
messilin-den mürekkep bir milli masr meselesine ka~şı ·r;(. 
bitaraflık komisyoniyle Reisicum hislerini ifade e<len }Jtr J 
burun istişarede bulunmasına da- yetindedir • 

Almanların batırdıkları geınil-
Brüksel. 27 (.\.A.) - Belge ajansının Berlin muhabirir.ill 

diğine göre, harbin bidayetindenberi Almanlar tarafından . 
düşman ve bitaraf gemilerin mecmu tonilatosunun 500.00o ~ 
mreti umumiıtede iyi haber alan mahfellerde söylenmektedi!· 

"Batı ray,, 
ne oldu,, 
Bugün çıkan bir gazete, Al. 

ınanyada inşa edilen Batıray de
nizaltı gemimizin harbin ilanı ü_ 
zerine Alman donanına.sxna alın. 
drğını ve Şimal deni.zinde bir 
mayna çarparak. battığını yazmış 
tır. 

Bunum doğru olup olmadığını 
-öğ.re.ıım.ek i · elti 

mi.z .şehrimİ.7.in-...ı;al8.kiyo1Ji maha_ 
fili. bu hususla hiçbir maliimat 
mevcut olmadığını bildirmişler -
dir. 

Vali bugün Ankaradan 
döndü 

Bir müddettenberi Ankarada 
bulunan vali Ye belediye reisi 
Liitfi Kffdar bu sabahki ekspres_ 
le şehrimize gelmiştir. 

Ankarada, şehrimize ait başlı. 
ca işler hakkm~a temaslarda· bu
lunmuş olan. vali, Haydarpaşa is. 
tasyonundan doğnıca vilayete git 
miş ve kısa bir mtiddel sonra İs
tanbul parti merkezine giderek 
lstanbul parti müfettişi Fikret 
Sılayla görüşmüştilr. 

Amerikan va~ 
Amerikahl

verilmiyof 
(Baş tazt.11 ı 

ty of Flint vapurı.ııııl~ 
Sovyet makamatının tıl ~ 
delmeleri ve Alınan ti 
iade etmeğe karar ver~~ 
şingtonda büyük bir ı.ıeY 
yan dırmış tır. 

Bu vapur meseleııiııJ'I! 
mirel ak.iSleri oıwaıctır!ı 
:meri.ka hUkfı.ıneti, btı 1" 

·zami hassasiyetle t.altjlıt 
vermi.-ıtir. 

Vaşington siyasi JJl.s}I 
.:ı;tl· 

merika tarafmdan g~- ~' 
bır ve tahammülün bit' ti 
lunduğunu beyan eıfü'(I 

·et Murmanskdaki SoV~ 
1 

matı, Amerikan bandJ~ııt 
Flint vapurunu Alınaıl 
tını hamilen ve Alfll~ 
altında hareket etrnele ırJ. 
saade elmeğe karar ..;et {ı 
Almanların vapw·la be~ 1 
nıanska göndermiş oJdılfl, 
kalı mürettebatın rncııı1~ 
avdet etmelerine rnü.~9 

-İr_a_n_k_a_b_i_n_e_s_i _d_e_ğı_. ş_t ..... i - K A d8~ 

Faris, 27 - İran.dan gelen ha_ a r 5 Ve r 
berlere göre İran kabinesi istif!l fi j ~ 

I cektir. 

(Baştare. 
11
,# 

etmiş, yeni kabine sabık adliye ~.ııı Türkiye Kars ve Ar" ]il 
naz1nnm riyasetinde teşekkül et. lisinde 300_000 mevcut 
miştir. Eski ba..cıvckil saray na -

lahşit eylemiştir. iÔ 
zırhğma tayin edilmiştir. Bu havali Mosko\·ıırt1 "'' 

t Jll' ... 

son harb esnasında yapılmış olan 
topçu ateşinin şimdi kısa bir a
teşle idam~ edileceğini, fakat bu 
ateşin şiddetli olacağını ve taar
ruzun bütün kuvvctile ortaya a. 
Wmasından evvel olanca şiddeti_ 
le kenc:Usini göstereceğini tahmin 
etmektedirler. 

Takviye kıtaatmın gerisini hır. 
palamak maksadile dümdarların 
faaliyetini bozacak tertibat alın -
maktadır. Bu tabiye Polonyada 
büyük bir muvaffakıyet kazan -
mıştır. Yalnız şu var ki, Polonya 
cephesile garb cephesi arasında 

fark vardır. 

Taarruz ne zaman? 
Londra, 26 (A. A.) - York. 

şay.r Post gazel.esinin askeri mu. 
habiri, garb cephesi üzerinde bek 
!enen Alman taarruzunun gecik
mesini şu iki sebebe atfetmekte
dir: Havanın fenalığı ve Majino 
hattına karşı bir taarruzun en az 
dört hafta çok şiddetli mücade_ 
leyi illtil%am edeceğinin muhak .. 
kak bulunması. Bununla beraber, 
teşrinisani başına kadar taarru -
zun müstebat olamıyacağ'ı zanne
diliyor. 

Ermenistan Sovyet cıı 
nin istediği mmtakad~;ırc' 

Bununla beraber ~ı 
.~·ıı iı'l 

Sovyet büyük clçilıgı ııııı111 
muru şu beyanatta ı;ıı Jt 
"Bu ihtilaf müzakere ,ı 

l'\'cv 
lebilir, zira Rus aka! 1• ııiW 
da çok iyi muamele c ftP 

t 1 grı& ..<\ dir.,. Mevzubahs e ol'' 
kiyenin her ne oıur.ııı ~el' 

·\·e~ 
yakkuzunu gevşetıııı. 

edilmektedir. 

* * * ııı· ııo 
Anadolu ajansının ~ ııt 

f·ııe• Salahiyettar mah 1 . 1$il' 
·sll1 l 

yaptığı tahkikata ı ıı O 
qfl!l 1 

haberin tamamen a.: J-.1 ııS 
ıı' nu beyana Anadolu 

murdur. 

biİ)'i.İ~ 
Bergamada ıfl' 

~ ıı" orman ; · -Btı 
İzmir, 26 (A.,\.) _....." ell

e\ 
nın Ü\'a deresirıde 1rııı.l" 
bir orman \'angını 0 

"'10: 
- t31" 

hektarlık bir ~ahaôa bİ tit 
·cbt' 1 

mı~tır. Yangının ~, 11 ıı. 
b. d'l . t' '\ nrı!; ı l e ı mcmış ır. . ç:lıtı 

ı o;;.ürmü!> Ye bir hnY\t ' 
~ . 

ı;ebebiyct verrniştır'· 
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. mi bek· 
o,ı.ılt nıı Yoksa? 

ltru ~nid~n bir ııült<ıt oldu. 
ltrcıı r9ı1ıı.1ı blribiı Jcri.ıi ıu_ 
~ h !Uz.b&fı muhıttapıan

ıtıı ~aYt&nhkla baktı; ku\'
arıa nıücadele etmek.. 

~~ b•ııa · 
lan gene yiizbaııı ol· 

• " 'tlbli 8 •. ~ d ~~1 tnnnaı1ız yere alı_ 
, ' ıtı,\ tliııın. Böyle bir hara-

' ~gı;: ve. 1 1 . 
ti ~Uı la •sız olur. Sız 
· ar .... l'kt 'h bııı ' ...... ,er ı en ı raç 

" t\>et u~~Ycrsunuz değil mi? 
..... il ~Utb:ışını 
'!k,, ek&ı& ~ • •• 
"llllr • ... erbcııt~ınız. 

~ f~ 1~'rdı. Hare.ket edeme -

• '-lkııı~~ınıt gibi kala kaldı. 
~ 1$1111

1gı onu ithnm etmek _ 

!ıı .... ~ farkına vardı. Bii -ta.._ --<J~,l\.İ 
t:"' ~ltııı topJ~yaraJc yarı ıı.a. 
\ı.~~ ll YOrdı. KApıya döndü. 

~ ~ç;"· .s~nrn birden hız.in
'~ '4r glbı ~ lir'j•fü. J\npıyı 

....., lttı~ıı:' dııarda idi ki, yüz

. l«11a~·ıs • 
~~eıı 8o Bili ar. A klJT.'la gel _ 

~ ıt~aYrın, 1911 de evlt>n • 
°'?:j d~ an ltaı; \'Hfndıı.,•dmJz., l't lllld" • -J " • 

•dı. So. u. Heyecan.fan Eap _ 
\'t ~lendi: 

~ t l'ıııı :'iCdL 
• l\ııeıt 

ı. ·it,,,, ınuz"ff"'"Brl" h'lk:•-
~· "'1\1[ 
~ı~ı '~~eden Bill:ır ıoğuk-

ıte "ı; buııbUtün kavbetti. • ~ .. ta . • 
d~.t lan nskeı'in bazan "e 

!>L 61'tı d - .. -
~fi tlbı ct;tı de ileıi.) e doğru 

~it~~ 0 da kendisinden hiç 
~~ .ı .. l'nl'dtklan halde aw;a· 
~ •<Qt • 
id~tı Ce]t Yerde odaya dön. 
" e eö \!a ('lllııl Yl~ndi: 

) ~t .;,_r ne demek? Benimle 
ba l'orııunuz? 
\.:ıı 

~'~·.~1 tı ·• ~ 'lfaı:ı. ve reı, dedi. 
'd~kı b ~onuşaınn. 

'tıı. alını ve ıtlim adıun 
' lltııil~~iştl . Df'\'am 

're~ i'l tı.~1ılt etmek faydMız ! 
~tı Of tı ınr. Almın mr ol -

bit 'ııı. ;enıneır lııtiyordum; 
t ti!ı l'l\lla u bence daha i) i, ha.

"-lıı-~~e~ hak.iki bir Almanı 
,, il 'l)d ;t.._ 

· ~Ut uE>unu naıııl mı an • 
~: 1 

ifine yarar, 1'5yli -
~ ~ hı 
~·t t 
\ ~llttl.k tneaf'leei... Sen 

~~l'I h.2&!'1\an bulunmuı:sun 
' . lıftıl·o lrı;;ok Fransır;lıırdan 

d, blüraun, klilhanbeyi lı>h.. 
\ l:'~ll blt·eırırnel beceriyor -' 'iıc Ut.~~ bunlara rağ • 
1 ~t~ t Yınni yedi" der ~ 

~ ~il geniıcen konuıuyor -
c ~. fi b,lirsh: gibi ama ben 
-lıb alis b' 
~k a hiı.Ja . ır Almansm. 
~ ~tiJ l 1Urar etmek nive 
l;Jt ti\.. • -

' t llıu]( · 
\' li,h abt-le etti: 
,!~lııı r. 
~l<j ~i 1 

t.ı.. · t, 1"ak ca.p eden cevap bu 
ı:I\ L lt ltı•h' b' . t' \ '''lıı ... _ ırane ır ıs ıc-

(q oıı.a t~lcagı sualleri kf'.ş -
~ il hı·ore ee\'aplar hazırla _ 

' ırıeri bo •, lıar it zulmuş. hece· 
'. a,%ı t et ~tmeğe b~lıl -
\ı,"'rtıan oı~uğu artık apaçıktı. 
\t. ' blllı 0 rnanız tefen üa ttan 
't' u ink.t 
lt .\Jll\ 11r etmek neye 

ı l~i a.n d:ı F' 
Jı, llıt d • ran"ız da ol _ 
""~ ~ ku~una dizılecrk • 

"lrt 
ı ~· atıldı: 

'tden 
"' 1 'lllt acaba? Bunu bize 
~ r. ıııra!ı ııanınm ki .. el 
~ e • 

llo•11 b _ 
\ ~"ıı aı:ırdı: 

Ilı~ •us• S 
~t 1tı.ıı 01 • • eninle da.ha .eon-

oı acal!Y 
• llııı .. ız. 

ara ıı· 
ıtaben devam 

~gerı· tn ,. 
ottı J erinde 1 ben 

!gb u~1 o sam 
\ .. llb1 mu ttiraf ederdim. 
. r • tııuhıı.r··r 
h. a·ar '1 ~den uyıhr. c, ~ tan , . . h 

~"" • d ~l hl .ı ududu ge<;er 

~· h~~I ç bir '""' ''apma-• 1~ ar.ın1 • ,, 
ı~ • :-ıı 11 • • § bulunu\'orııun 

"~ .. ;ır~a:ı . . • . 
11 ı . • • ı~ n fena r.ok • 

1' .. ... f'k. • l..i! ı ·ı.dc!.in 
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Pıialdt>den: Fethi KARDEŞ 
Hindi,t:ında dilnyınıo en eski in~anluı aruındı 

- 34 - J'a:an: 1 •• Buıch 
Billar inadmda ıarar etti: 
- Hayır! 

- Anlıyorum. Sen kendi kcn -

35 )'ılını ,·alışiler ara<11nJ1 ittirmiş bir Alman seyyahı 

··Himalaya dağlörı parçalanan Körün aşkı 
dine 35ytc tiyonun : "Bu adam • clalıa ilk kelimelerde 
!ar bir ~ey bilmiyorlılr. Bana bir ayın enkaz ı d ır 1 ,. ikinci 80zürnU kc:s:r~!:;: 

şey yapamazl:ır. Eğer Alman ol- Buha-Ruti benim hayretiıride.n 

d-.ı~'Umu ıöylencm hapı yuttum." ı şa,km bir hale dör.müş olduğu -
B:.ı fena bir muhak~me değil; fa- mu görünce gülümsemiye ba~la • 
kat aenin hesabına fellket ıura • 
da ki, ben her ~eyi biliyorum. 

Yilzbafı. maııasmm çekmuin -
den bir dosya çıkarıp içindeki ka_ 
ğrtları muanm üı:eıine yayar:ık 

devam etti: 
- Hatan birkaç kelimede hu

l~a edilebilir: Çok işler görmüs· 

ııün. Kendini unutturmak durur • 
ken bunlara yenilı•rini ilave et -
mt-k istedin. İkinizin de neler eL 
tığmm biliyoruz: Friburgda, Ka

rinyandn, hatti daha öncelere bi· 
de biliriz. 

Yilzba~ı Labarta dönerek de • 
\'am etti· 

- Sen Korentendc... Evet ta 
Sen Korentenden itibaren sizden 
bahsedlldlği mallımumuz ! 

Labart bir çın rek evv~ı. 

atıp dolu tutmak gayrclile hare· 

ket etti~ini derhal anlamıııtı. 

Labart bir c;e)Tek e\n:el. La _ 
sen KorentPnd ~ yalcall\ndı _ 
ğtnı r;öyl~mişti. !atic•:abr yapan
lar bu sözlerin yalan olduğuna 

kanidiler. Maderr.ki L:ı.bart yala_ 
m uydururken aklına gelen ilk 
şehir ismi Sen Rorenten olmuı:tu, 
o halde bu ePhri onun iyi tanr -
dığına hükmetme~< lı\znng,..lirdi. 

Aradan on he~ daki:Ca geçtik _ 

ten sonra zabit fen Korentcndcn 
bahsetmekle bir b}ör yapıyor, 

böylece bir §eyler öğrenmek mak 
~admı takip ediyordu. Bununla 
beraber elindekı do~yanm hom
boe olmadığı muhakkaktı. Labart 
buna emindi. Fakat zabit bu dos_ 
l' · deli !eri d n12 binır 
birer ortaya atma'k, 11il!hlarmr 
birden c;ıkar:rna.mak anusunday -
dı. 

Deliller ne kadar kuvvetli o _ 

lunsa olsun timdi ifşa edi)inııe 

hunlar mamunlara, i,tievaplann
dll bir iııtina.t no'ıctaıı olur, \'Ui

yeti vazih görmelerini temin e • 
d .. r. onlar da yalanlarmr daha uıı· 
tahkir haztrla rlardr. 

l.abart gülümııemekle b~raber 
derhal cevap verdi: 

- Sen Korentende mi? Orada 
hic bir maceram yok ki! 

( Dev.nı var) 

mı~tt. 

- tkinci ay arzın en eski kıta
~t olan Hindi~tan kıta-.ına dü~ -
mü~tür.dedi. Bi.ıim Himalaya 

dağları dediğimiz i~te ayın anka • 

zıdır. 
Buha-Rutiye hakikaten h2k 'er 

memck kabil de~ildi. Ztra hemen 
o anda aklıma geldi ki IIimalaya 
dağlan arz da~l:ın nevinden ol • 
mamakla me~hurdur. Hatta ln;ı;i
liz jeoloji alimlerinden bir profc
.-Or I Iimalaya dağlarının büyuk 
bir (gök ta~ı) old~"Yunu, iddia et-
mi;ti. 

f nı::iliı prof erorünün hayret U· 

yandıran bu iddiası hata aklım -
daydı .. 

Fakat gökten bu kadat büyük 
tas kütlelerinin düşmüş olma~ını 
ne kendisi, ne hiç kim~ izah ede -
mi yordu. 

Halbuki şimdi iş tamamiyle ay
dınlanıyor. a~ikar bir surette hal· 
!dilmiş oluyordu. Zira semadan 

dı:~mü~ olan ve d'ünramn en bü -
yü!.- ve en büyük da~ları olan Hi
m::ı1::ıyanın a:ıcak arza açrpmış 

olan ayJan ba~ka bir şey o1amı -

yacağı da ::ı~ikardır. 
Buha-Ruti şimdi adeta müsteh

zi bir mana almış olan gülüşilc 

dc\·am ederek dedi ki: 
Yıldızlardan gördüklerini 

söyledikleri fckil ise şudur: Uzak
tan arzın etrafında ve arza çok 
yakın bir halde iki ay olduğunu 
görüp dururlamn~! 

Fakat bir gün büyük bir kuy -
~ lu )"l dıır:: beiirmi .. Arzın pek 
yakmırıdan geçerken bu iki ayla 

arz ara4'mdaki muvazeneyi birden 

bire boıuvermiş! O vakıt iki ay 

dan biri müthiş bir süratle arım 
üzerine düşmüs.. Semaya ateşler 
,.e denizlerin 'bütün sulan ftskır • 
mı~! .. Arzdaki insanlann zaptet -
tikleri rivayet ise, bu. felaket dün 

yanın hiçbir zaınan unutulamıya -
cak en muazzam f ela.keti olduğu 

için bütün inqanJar tarafından mu 
hafaza edilmiş olması tabii olan 
bir rivayettir .. MalQm a, birdenbi
re ortalığın k?.rardığı, yerlerin sar

ı-ıldığr, kıtalann batıp diğer kı -

taların ve dağların fY?ktrdt~T. gök
lerden altı gun altı gece korkunç 
-:ular boşandığı. dcni.ılerin kara -
tara hücum ettiği ıaptolU..illlUI -
tur. 

Tabiidir ki bir taş rr~ınından 

ay, ana "aplamnca 
arı m:li.hiş zelze'.e!ere ~ramış, 

çarp1ş1ı1anm va!;.i olduğu krsmrn 
tam aksi tara!rn:fa yeniden kıta

lar Ye <.lağlar ft~kmnr~tır! Ana 
saplanan ayın, ~ani Himalaya dağ 
!arının ~ikleti arzm muvazenesini 
de bozmu~tur. Dizim ihtiyar Brah 
ma derdi ki. dünya o \'akittenberi 

biıkaç derece eJri dururo:-rnu'.ı! .. 
Arz birkaç derece b:ı}ışağı dbn -
müş!.. 

l~te bunun üzerinedir ki. arzın 
üzerinde yaz. kı~. mevsimler \C 

gece gündü· h.2~lamr~tır. Yokc;,a 
evvelce arz her tarafı sıcak. gect
si gündüıü, yazı , kı~t olmıyan cen 
net gibi bir yerdi! .. 
Ayın biri düşüoce öteki ay hay

li geriye gıtmiş. onun için ·gecele· 
ri iyi aydrnlatamaz olmu5tur!. 

Yoksa en·eke iki ay a:-ıa çok 
yakın oldukları için geceleri gayet 
büyük görünürler \'e arzı ~imdiki 

mehtaplarm iki misli. yani a~ağı 
yukan gündüz gibi aydınlatırlar
dı! .. 

Hatta arza o kadar yakmdılar 

ki, ~eceleri de arzı t<:.1t1rorlard1!. 
Ilimalaya dağının arza dü~n 

bu ay oldu~unu Hintlilerin ona 
verdikleri i~im de isbat ~er. Zira. 
görüyorsun ki, bu dağa o vakıt -
tanberi verilen isimde de (him) 
kelimesi, yani (ham) sözü \"ardır!. 

Himalaya (gök ejderi) ve (dü

~n ay) manalarına gelmekt~ir!. 

- Ba:lıı :ıcım:ı. dedi. Acına

cak tara.frr.l yok. Harb malülU 
lrörlc:e :n:?rhliınet tatlı c!"a bile 
her r..ıoo.'t için yerinde değildir. 

Ar'l<adq!::rd•n c;oğu bizdt1\ dana 
talihıııi% Çll:mrwbrdır. Bnn~ ~lin

ce: bir obUs parçJ.smm yUzümde 
bıraktığı büyük yara i:dne, cb~. 

diyy~n tapa.nan gözlerime rağ. 
men, un~ hUtün r;cmirniyetimle 
temin odeıim kı , acın;ıca'.• tara • 
f'ım yok; hayatmıda hiç;bir za

rouı ıimdilrl kadar mts'ut olma
dım. Biltiln aaadıotlcr h"P ni!!bt. 
dır diyecekııin. benim saadetim 
tam Hl mutlak; bundan emin ol. 
Ş~mtı gorünüyorsun. Mekteb 

arltada,ıyız. Aradan bu kadar se. 
ne geçti. Harbe gitti~. Döndük. 
Blribirimizi ı1eferbcrliğin ilk giln_ 
!erinden beri kaybetmi~ bulunu • 
yoruz. Hatta mektublaşmadık bl· 
le ... Sonra !len tekrar buraya 
~eldin ve benı buldun. Fakat na_ 
aıl ~ Cfa!erimi kaybctmı~. buna 

rağmen eudalllanmuan tebessümü 
kaybetmemiş olarak ... Sana iıa • 
ha borı:luyum. Bugi.ın eve kimııe 

gelmiyecelç, rahat rahat konuşa -
biliriz. lııkemleni yaklıı§tır d::l 
hu:lr sörlemeğe mecbur kalmıya. 
yrm. 

Evet, inııanm ışıjı kaybetmetıi, 

tıeolriJlerin güzelli~ni. renklerin a. 
hen;:-ini, hareketlerin ve jcstlf' -
r!n ritmini görtrniyeeek hale gir
mt3İ foci bir ~ey! Ulcin yer yü. 
zilndc bunlardan ba,kR bir şey ol 
mıuiığını mı ıanryorsun '! 

Evvelce ben de böyle dUeUnilr. 
dum. Gözlerim oldüğil vakit. n1 • 
hayetsıT. ve gi%li kalm11 znklerle 

dolu yP.ni bir llern lt~ettim. Kı-

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten ıonra güncleo 3 defa muntazaman 

ditlerinizi fırçalayınız. 
... " ;;.., ..... - • - • • & • • ' ~ • • • 
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ir:unların giydikleri elbi. 

senin nısıl icat edilmi§ cld:ı. 

ğunu tetkik edenler, en eski 
büyük annelerimizin, soğuk • 

tan veya sıcaktan korumak 
için değil, ıüılenmek, ıdalıa 

gürel görünm~k ıçın elbise 

giymeğe baıladıklarını riva. 
yet ederler. Bu rivayetin er· 
kekler için ne kadar do~ru ol. 
duğu bilinemezse de. kadın· 

lar için dogru olduğunu ka
dm elbisesinin her Yakit ve 

hila ihtiyaçtan ziyade modaya tabi olmur gösterir. Vakt:! 

morla zamanla çok dc~işmİJ!e de, kadın elbisesi daima soğuk
tan veya sıcaktan koruyacak bir vasıta' olmaktan ıiyade, gii
zel bir tabloyu bir kat daha güı:el göstere~ek kıdro gibi ol
muıtur. 

Buna hıkıız, yanlıt demek kimsenin hatırına gelmeı. 
Her kadının .. gençliğinde daha güzel ıörünmek, sonra dı1 

kendiıoindrn nefret edilmemek için., süslenmeği istemek hak
kıdır .. Kadını !Üsleyecek en iyi vasıta da şüphesit elbisesidir. 
Modaya uymrya gelince, o da her ka:iınm hakkı sayılır. Çün
kii zamcınının mod3sına uymıyan kim!le acayi~ ı:örünür, gü

l.inç olur. Böyle acayip ve ıültinç olmayı da, ıüphesiz, hiç bir 
kadın istemez. 

Bununla beraber, kadın elbiıesi, nasıl bulamış olursa ol. 
sun, zaman gectikçc • erkek elbise,i gibi • soğuktan ve sıcak. 

tan koruyan bir vasıta olmu~tur. Başlangıçta bütün ka:lmlar. 

Havva an11e:ni:in asma yaprağını süı olsun diye takmasından 
önceki k1yaf~tinde gezerlerken b~lki ken!:füerini soğuğa ve sı
cağ• karsı kendi ktndilerine korurlardı, Şimdi de Adem ve 

ELB 
Yazan: D r. G . A . 

Havva kıyafetinde cezmenin uttıia daha uygun olduğunu 
ijdia eden ve natüriıt denilen kimseler varsa da onlar da öyle 

büsbütün çıplak geı;miye alıtmadan önce, epeyce uzun vaki~ 

geçirirler: nazariyelerini de çok defa ormanlar içinde bulu. 
nan çıplaklar diyarm:ia tatbik ederler. 

Şehirler içinde ve lcalabahk arasmda o nazariyeyi tatbik 
etmeye zaten hiç bir memleketin kanunları müsaid olmadıfı 

cibi, müsait olsa bile, çıplak gezmek isteycı:ıler pek ~abuk n. 
rarını görürl:r: Yaztn güneş vurmasından, kıtın da sofulc 

çarpmasından .... 

Kadın elbiıeıi soğuktan ve sıcaktan koruyaca\t bir vasıta 
olunca, her vakit modara uygun olmakli bera ber, onun mev· 
•İme göre olması da lazımdır. Yuın mevsime uygun olnuyan 

t-lbisenitt zararlarını anlat mak timdi mevsimsiz dii§cr. Fakat 
önümüz kış olduğundan, soğuktan koruyamayan elbisenin 
zararını ilim aleminde pek mc~hur olan ıu hik2ye ile hatırlat. 

mak isterim: 

Mikrop ilmini kuran büyük P.ıstör ilkin tavukların ~r
bon hastalığına tutulmıyacaklırını ilin ve iddia ettiği halde, 
sonradan tavukları soğuk suya batırarak onla:ın da bu hastalı. 

ğa tutulduklarını ketfetmişti. 

Pastörün ta.vuklariyle kadınlar au.ırndı, 9üp!'ıcsiı. pek 
büyük farklar vana da mikroplara kar•ı inun!:.rla hayvnlar 
ara~tnd!l bir çok· ıeyleJ1de müsavat vardır. Uy.·:.ın bir ıı:akhk 
derecesinde tesir ctmcmit mikroplar, inaan kendisini üt ütünce 

hemtn tesir e<Urck fenalıklarını meydana çıkarırlar. Bunu is. 
b.t edecek delilleri elbette t;)rmaıııınrz. Nezle mikropları, ıa· 

tiirı·ce mikcopları her vakit et:-afı:nızı.::la yaşadıkl~n h~ldc ya. 
7.ın müstesna olarak t:sır ederler. Kı~ gel•nce, soğuk ve riitu
bet tesiriyle derhal z.ararla.-ını meydı:nl çrk:mrlu. 

Kadın elbisesinin her r.ıev~irr.cic cwch;·a uygwı obıaa: 
raruridir. Faicat kıt m evsiminde içif\'d!ki narik vüe~Au aoğuk 
la11 koruması ıarttır. 

lem~ aaadeiliti ce:ı !lncak o 
man tan:dmı. 

Harbden evvel~i hayatımı bilir
;ln tabıi. Çap:tın \'e henai ldiın. 
5erveti'!:l, revkime ıör• y~ma· 
ın& Unkb \'er~c~k dencadt,Jdl; 
ben de bundan lstitade Miyar • 

dum. Brr metresim · vardr. S. 
gıttiba onu hiç görmedin. O za • 
manki hayat malüm; ikimiz. be • 
raber herkeain içine pe.k çıka. .. 
mazdık. Esasen Jale se!siı, evden 
dqan çıkmak i&temeı bir kıldı. 

Bana tam mana!ile aadık ve ta. 
ınamiyle bağlıydı. Fakat ben on& 

llyılt olduğu derecede ehemmi -
yet vermiyor, bana olan allka.tt• 

nın daha 1.iyade maddi sebebler
den doğduğunu sanryordum. Harb 
den biraı evvel, ondan aynlank, 
ni3anlandım. 

Zengin bir a.ile krzryla tanlp'JI. 
tım. Ana ve babaımm biricik la. 
zı, güzel \'C zarifti. Hoşuma ıit
tl. E\·lenmek istedim. Taliinı yar
dım etti. ben de onun hO§Uft& &it. 
tim. Bir müddet sonra, arad& rM 

mi bir b:ığ olmamakla Mraber, 
biriblrimize nlıanlı nuaril• bak. 1 
mağa başladık. 

Bu sırada ben ukere almdım. 
Bildiğin ve ıöılerimi kör birakan 
hıidiııe oldu. Ha.!tane hutane do 
laıtım. !ıtanbuldı ıon bir amell .. 
yat daha reçirdim, fakat o d& e:;.. 
teki ameliyatlar pbi müspet MÜ 

ce vermedi. 
Tabii ukerlikten ihrao lıdildlm.. 1 

Artık bir mal<ıldüm, ı&rünce 

·•,·ah zavallı delikanlı,, denilen L 
malarda.n biri ..• Evveli. çok me .. 
yustum. tlk defa olarak, etra!t
mı kaplryan ebedt ıeeeden dah& 
beter olan mane\'t yabusbkla bq 
ba§a kaldmı. 

Annem ve ba,bamm dah& Ç.O• 

~en öbnllf bulundut lamu lııL 
Uyoraun. Evimde ihtiyar bir hk~ 
me~en başka ~ter yoktu. 
Onunla ııe konUf&bilir, kendimi 
nuıl avutabillrdim? Falcat bu ev 

de yürümeme yardmı tdu. ,;ı • 
neeli havalarda. beni ge.zdlren ıe
ne o ihtiyar hismetçi oldu. 

Yav1.1 ya.vq körlük hay&tıma. 

al11ıyor, etra!ımm ııwledııdtn 

mana çıkarmak aırrını eriyor. 
dum. Göı:lerl açık olan aenJn rf.. 
biler yalnız; ıörUnUı• bakar, bir 
kadının iyilifi hakkında h\lldiDı 

vermek için güıelllğini ve bir .U
IUmseyişini kafi görürlerken lın( 
olan ben, hakiki phlfyeti mal· 

kesinin altn>dan vazthan :me,Ca • 
na çıkarıyordum. 

Yaralarım tamanılyle ililtPı .. 
ce bir gUn, elln nl,llnlım oldulu• 
nu ıandığnn kısm evine gitt!m. 
Beni iyi k~rştladı. Konuıtuk. O 
söyledikçe ben bütün dikkati.mi 
kulaklarıma toplamıf!, dJııliyor -
dıım. ı:zeııi h!!p eıskl ııesti. Bu. 
nunlR ber&bf'r _ nıunl an"-~ 
bilmP.m, sir gözU ·~ıklar a.nhya
musınız ki - banıı kAT$l tanm • 
mıyacllk ksdıtr dt.ğlı:miıtı. 

Şu hakikati farlcediyordum: 
Çehre yatan söyler. hattA. r!Szlt r 
bile yalan söyler, yalnız ses ya • 
lan ı8yliyemez! NonnaJ hir adam 
olduğum za.manlarda. dikkatim 
muhtelif UZU\'larıma daflh:ı:ı11tı: 

fakat timdi ıüphe edebiliyordum. 
Göılerim çehre oyunlarına, te -
beııaümlere hissiz kalmca. bu ıeı. 
teki hileyi ıanlamağa bqlamıı -
tım. 

Nifanlnn ce.!aret verici ı3z. 

!erle beni adetA lcapr d11an etU. 
Aldanmama imkln yoktu, o lrlSr 
bir koca iatemiyordu. Fakat bu· 
nu açıkça söylemem.it. ben his • 
utmiıt.im. 

ümıtsiz ve meyus orada.n &)'• 

"!dun. Yeaimirı tesiriyle, körlü. 
fUmün neticesi olan bu ytıı.l h.1.1· 
ılml, hakiki ile yalanı ayırd et. 
mek ha~ı1asını kuandığnna UzU. 
lUyordum. Fakat birdenblrt Jale . 
yt hatırladnn. Oıı.u ıUratle R! . 
malıydım. Bakılım onun be .... 
k:ır§t muıunelesi ?tP olııeaktı~ l' 

(Lfıtren nyfayı !:f'\irfr·1ı 
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Şiddetli L AŞ ve DiŞ ağrılarını keser. ROMA TiZMA, SiNİ 
ADALE, BEL ağrılarına karşı b ~ lhassa nıüsssirdir. Kırıl 
lığı, Nezleyi, Soğukalgınlıklarından rnütevellid bütün a~ 
sızı ve sancıtarı 9eçirir. ;cabında günde 3 Ka~e alınabil 

Mektep Kitao'arınızı 
.Her sene olouğu gibi. bu yll da 

V akıt/( itabeviıı
den atınız 

..................... ...:: .............. 1 

Ankara caddesinin en işlek. en muteber yerinde 

Kiralık diikklln . 
V AKIT matbaası 

:ı.:::aa.:::::=:>:::t:::::1:::::=::--~:::::: 

g NEÇATı P AKŞI f: 
H üiş doktoru ii 
'ıi r:ııardan manda bergiln saat U 
H 9 d:ın akşam 18,30 za kadar has· ft 
;: !alarmı kabul ve tedavi eder. :: 
~i Mres: Glala Tünel meydanı g 
:~ rers:ıne caddesi bn-ıınıln 1 !'.!. :i 
:: .. ::ıs::: !\o. Jı mu~yenehane r.:::::a !: 

midim olduğundan değil, öğren

mek ihtiya~ından ... 

Ayrılalı seneler olmuı;tu. Be_ 

ni unutması hatta tabiiydi. Lakin 

öyle olmadı. Jale beni beklermiş, 

geleceğimden eminmiş gibi. ayni 

mü fik ve tatlı .sözlerle kar§ıla -

dı. Sesi, hele sesi! O yalan söy. 

!emiyordu! 

Ben Jaleyi daha evvel, gözle -

rjm açikken tanımamıştım. Onu 

§imdi, gözlerim kör olduktan son 

~a an.lryordum. Ondan ayrılmakla 

ne büyük bir budalalık ctmiı;tim. 

Acaba yeniden birleşmemiz kabil 

miydi? 

O endi§emi sezdi. 

boynuma dohyarak: 

Kollannı 

- Siz, dedi, mademki hayatta 

yalnı1.sm, beni yanında rehber, is 

tinatgah, hizmetçi olarak ister 

misin? 

Saadcte. hakiki aşka kavmımuş 

tum. Jale evime geldi, yerleşti. 

O zamandanberi be>.raber yaşıyo_ 

ruz. 
Onunla evlenmek istedim ta

bii. .. Fakat o kat'iyyen kabul et. 

miyor. Böyle y:ıparsa hareketin

de bir menfaat endişesi SC'~cce -

ğimdcn korkuyor. Bann. her şeyi 

"ermek ,.e mukabilinde bir ı;cy 

almamak istiyor. 

Göılerimi kaybettiğime ı,imdi 

üzülmek değil, bilakis SC\'İniyo

rum. Onun sc.sini, hatta robunun 

hışırtısmr işitmeğ'i dünyanın en 

g-üzcl manzarasını :<1Cyrctmrğc ter 

cih C'\lerim. Hu ı<aaıi"~i gözleri _ 

min kör olmasına Lorçluyum. 

Bak di:ı.JP: Kondom .c:-lrdi. Halı 

üzerinde yav:ı.şr,a yiirüyor. Hıır:ı-

ya girmeğ• tereddUcl t'diyo!", ı:im. 

idaresine müracaat 

Yeni Neşrıyat 

Yeni aaam 

Yeni Adamın 252 nci sayısı 

olgun münderecatla sıktı. Gaze

tenin bu sayısında muhtelif ilmi 

tefrikalar, sanat ve kültür haber- ! 
leri yer almış bulunmaktadır . 

Bu güzel mecmuayı bütün okur

larımıza tavsiye ederiz • 

Hukuk gazetesi 

Türkçe ve Fransızca olarak 

beş senedeneberi Cevat Hakkı 

Özbey tarafından ne§redilmekte 

olan Hukuk gazetesinin üçüncü 

cildinin 39 • 40 numaralr nüs -

haları daha mükemmel ve dol

gun bir şekilde intişar etmiştir. 

Bu ilim gazetesini alakalılara 

tavsiye eyleriz. 

Tt ~ar\& ıro Oaı ır 
'Vl~ snnemaua1r 

~1~':~1111\~ ~Eıtl~l Tl'ı~;\'l.'IWS~ 
!~: J ~ 1 l\ıı nl.şnııı _o .. ıo d:ı. 
, ~ !~L l'cpclıa51 Dr:ım kısmı: 

ıı ıilın 1 ,ı::rcıil 1'ıılil l'apıyor 
Komedi k11;ııı1: lliııılislflıı Cevizi 

11.\LK OPEHETI 
l\ıı nk~;ım !) dn 

(J.-:ıdınl:ırın Be· 
,en ı1 İHi) Operet :ı 

Perde. Y:ızan: 
:\l:ılımut Yc,nri 

-0--

n \SIT Hl7..\ 

ı: . S.\DI TE1
' 

TIY.\T!IOSU 
UU CEC:E 

r:~kisehir Yc•ııi Si
ııt·ııı~ıl:ı ikinci 

('\'ı:\' H.\ll.\'\I 

lli ltapr ö:ınnde... Srn hir ı::cy 

dnyıTııt)"Ot muı1un ~ R"n rl.:ıkikalar 

<lanberl onun ıfolıtı,tığmı rlııyııyo_ 1 
nım. ~imdi k1tflı~-t ıı..ç~C'ıı.'k; i~tl' 

ı;eid1! 

~akl~~~n: )l'l"tlıl Jtıı.nı.-, 

Glühzn czkmczqİ.GavrcıqimwMakarnası. Sczhrİyczsİ. Pirinci. Fİyonqosu. Kuskı 

iNGILiZ KANZUK ECZAHANESL Beyoğlu· İstanbul 

'.\luh:ıııınıen lıcdcli 4000 lira olan 1 ıooo I~·~. ıııuhll'lir t'lıall:ı oıoblic; 

,.c knıııyon nıııka,fan l:ııııiralına :ıit su,t:ı ı;cli~i 2 l-1 Hı:ıg ırnzarlt'si F:Ü
nii sarıl l:i (onlıcşlc) H:ıyıl:ırp:ış:ııl:ı ~:ır lıin:ısı d:ıhilindcki koıııhyoıı la 
rnfınıl:ııı k:ıp:ılı zoırf usulile salın rı Jın:ıt•:ıktır. 

Bu işe ~irınek i~liyenlerin 3li7 lira 511 kııruşhık ıııu,·akkat teminat, 
l.:ıııunııa t:ıyin ettiği vc,ik::ılrırla lckliflt'riııi muhtevi z:ırrt:ınııı :ıyni ıüin 
s:ı:ıt ( 1-1) on ıliirıle k:ıtl:ır komisyon rcislifıinc vcrınch.•ri ı:ıl1111clır. 

B11 l,c nlt ş:ırın:ımclı:r komi yoncl:ın p:ır;ı ız Ol:ır:ıı, ıı:ıgııılma~,ın· 

<lır. (Sj58) 

* * • 
'.\luhanırnen bedeli (HlG100) lira ol:ın 87 kıılcnı h:ıkır lokomolir ocak

ları ve ıercrrii:ılı 11·12-!l:l!I pazartesi Riinii s:ı:ıl 15 le kapalı z:ırf usulii ile 
.\nk:ıı·:ıda id:ıre lıinasıııdıı salın :ılın:ıc:ıklır. 

.\ktcılilccek ıııııka,·clc) c rııt•nu teşkil !'den ınnlzcıııcnin imali h·iıı i
rap elliği l:ıkdirdc İıl:ırc ıııiitc:ıhhiıl e kcnıli lııırd:ılıkl:ırıııda ınnrnl takri 
ben 120 tonu teıııiı: lal:ı5 ve 150 !onu parc:u h:ıliıııle lokornolir oca!.ları ve 
:ıirc ı.ıihi rlcminlcıı nri hıırıla hnkır verl'ccklir. 

Bu i~e F(irıııl'k i'iliycnlcrin (235!11) linılık muYak~al leminnt ill' k:ıırn· 
nun l:ıyiıı Plli.~i \'t"o;ik:ıl:ırı ve tekliflerini aynı ı.?iin s:ıal U e kad:ır komi,
yon rcisliı1iııe ~ erıııl'lni lf11.1ml!ır. 

Snr:11:111ıcl<'r (2180) kıınış:ı Ankara ,·c ll:ıy\larp:ı';'a Yeznclerinıle "a· 
lılııınkl:ıılır. <Si7!1) 

Oenız Levazım Satmalma Komisyonu i lanl arı 

1 - Tahmin olunan bc<lcli (33!)3) olan (till ton Yl·ı·ti kok kümürii 
2/lkincİleşrin/!l:l!J tarihine r:ısl:ıyan per)eııılıe 1.'.İıllİİ saııt l:J,30 da pa· 
z:ırlıkla :ılın:ıc:ıklıl', 

2 - Seraiti öğrcnıııck i~teyrn tııliı>krin her ı.ıüa Ye p:ılarlıi'ia iştirak 
cıleccklı•riıı ılc lıe11i giin ve s:ınllc K:ısıınp:ışaıl:ı huluıı:ııı komisyon b:ış

k:ınlığııı:ı mlir:ıcn:ıllnrı. (8866) 

Jm---------11111! 1 
1 _ _, _______ "!"! 

il Ağaran Lontlra ve Part!>lll en ıne~hur 

fobrik:ıhırınd:ın gelen bay:ınlar:ı 

nınlıo;ııı; mantoluk, rop ve kostüm 
lnyyörliik _yüksek fııntaıi rodier. 
)lore:ıu, harr;s, tweeci , .e 'inire 

\'C~LO KL'\f \ŞLARI:-: emsalsiz 
~eşit, cins ve renkleri Beyoğlun-

1 Saçlara 

Şirketi Hayriyeden : 
Cumhuriyet Bayramı Münasebetile Pazar G 

Adi günlere mahsus tarife tatbik edilecek ve gecesi iG 
köprüden Boğar..a ve Boğazdan Köprüye fazla seferler Y 
c&ktrr. Tafailat vapurla:fa iskelelere asdan ilan vara}(: 
da yazılıdl!'. 

'. . ' . . . . '. •.. \ . \ .. ~ 

=fn Ui 

l ıs . Komutanlı g ı Satı nal ma Komisyon_u _ı ;-a~-; 
Jlı:ıle güııii talibi \'ıkınıyan '.\Ialtepc Piyade ,\tı~ okulunda ): 

cak olan ı..ler,lHlnt', kt•şir ve ~:ırln:ıınelcrilc ııhiıı;na göre ırn7.:ıı ııı.:1: 
edilecek!ir. P;ız·ırlığı :ı ikiııdteşriıı o:rn cuııı:ı !{iinii sa:ıl 1 ı le y:ıJ~'.~ 
Mulı.ıınıııeıı kl•sir lıcdeli ilUIO lira li:J kuru,ıur. ilk leıııinalı fı3~ 
kunı,lur. l\C''ir' <·clvC'li ,.c pl:inı lıcılcli muk:ı

0

lıiliııclc niı olılıığıı ~ıılı 
,·erillr. 1,ki.;İ h•riıı ilk leıııin:ıl 111:ı!dılll. \C~.ı nll'l,tııııl:ırile 2Hltl '' 
11un1111 2-:ı. 111:11ldf'lrriııılc \azılı \'C-.ık:ıl:ırilc ih:ılc giiııliııılcn sc!dt 
nl ,·il:'hel ırnri:ı ilıti<>:ıs k~nıi,)onmı elan ala('akhın ,·c~iknl.ıriJC 1 

lıelli ,.:i"ı;ı \'C snallc Fıııılıklıda koınıılanlık ..,,ııııı:ılnı:ı l,oıııi,yoııııtı• 

ll'ri. ı sı:rnı 

• • • 
J\oın hyonunıu7.ıla meye ut şartnamesi mucibi net• '.! 1 k:ılrın ~ ıı 

zcnıcsi pazarlıkla salın :ılınacaklır. P:ıt.arlı~ı :ıt/1. T<·şriıı/!l:l!l '" 
saat ı ı.:ıo d;ı ~:ıı>ılaeııktır. lstcklilcriıı belli 1-({iıı \'C saallc 1"111 

Koınıılaıılık salınalına konıi~yonuna ı.ıl'lnıclcri. (89'.!Gl 
ıı: ~.: * 

ihale güııii l:ılihi ('J!.:nıaynn pi)'adc ;tış okulunuıı y;ıptırıl:ı<',· 
~u tl•sis:ı.lı itin 5 kıılem nuılzcıne pazarlıkla salın :ılıııncnktır . . 1

1 
3/ II. Tc}rin/ 930 cuma günü s:ı:ıl 1:> ele yapılacnktır. ~artn:unC' 1 

1 komisyonel::ı görülebillr. :\luhamemn keşif bedeli !)!)!)!) lira 11 t;ı 
lık 1cıninatı 7:>0 liradır. ı~teklilcrin ilk leıııiıı:ıl ın:ıklııız vcy.ı 111

' 

rilc ve kanuni ,·csik1.1larilc beraber belli g(in ve s:ı;ıllc Fındıl.:llll;J 
tanlık Salınalnıa komisyonuna gelmeleri. (8927) 

:ıı: .::• * 

1 
ihale günü taliplerinin \ermi5 olduğu rial l;omisyoııuınuır:\ 

g-iiriilcn Kornulnnlık hirliklcri ihti~·:ıcı kin :ıo.orıo kilo sndcY·1 ~ 
1 !ıkla ~alın :ılına(':ıktır. Paz:ırlı~ı 31/T. Tc5ri11/!l:l!1· s:ılı ~iinii ~:ı~ t ~aıııl:ıc:ıklır. lstcldileriıı beli gün Ye saatte Fındıklıda Komut:ıf1 

ıl:ı B.\KEB nırığ:ınılarınd:ı her j 
yerden müs:ıi~ ~:ınrt:nr ''e uruz 1 

r •• ı • ' c-"' ı,.,,,ı •rııı 1 1 1 r -t ••••••.••••.••••••••••• 
! Dr. :::~:K~:~i ı 

! 
nalına komisyonuna gelmeleri. (8!)28) 

•• * 
lh:ıle giiııli lalibiniıı YCrıııi~ olılııHıı fi:ıt yiiksek ~üriilcJ\ ~·; .

1
, serli ve ~ıılı:ıııt·ı :ı'krrlik şııhrlrri lıinıı". ıl:ıir<'ınizıle mc\'C'll\;c:.ı 

li Ye ~:ırtııaıııe~i mıı<'ihiıırc tckntı· p.11.:11'1 11'.!ı :uı J. T~riıı/!I. · . t 

l 
':ı:ıl lli ıl:ı ':ıpıl:u·:ıklır. ı.- cşir helleli ;ıo'.! lirn 2) kııru~lııı-. ili.: J'ı 
:l7 lira 73 kttnı"ıur. İsteklilerin helli Riin \'e "naile Fııı !ıkJıJ:t 
!ık Salııı:ılma l\omi,yonun:ı gt'lmckri. (8!1'.!!ll 

1 :;: :;: ::: 

1 Aydın 
! 

1 
Beyoğlu • Parm .. l<kapı, İmam 
sokağı No. 2 :'el. 41553 
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,,,iiiiiiiiiiii1iii11i,lil~·- iİ1 ~l ,i, l;iııiiıt __ , 

l l~~·:.11~-h ~~~.!.ıı~ı~ ~)~r.~~~~u ·I 
P.ıuırd:ın mn:ııln hPr '!tın 

'1,11 l ."l tl1•11 <nnrıı. l 1•lt•lı1ı• ""'' 
Sa~ boyal:m 

reııklrrini İ" ·' ~ 

tabii 

ecler. T!'r ,·e 
~ık:ı.nmnkl:ı ~ılm~:-z. daima 

1 K · ı ı r • · ·ı · cc rı~ oını~yonuıııuzı a me\'('11 Clllll ş:ırlıı:ııııcsı 111lll'I )lll ·fi 
sınılaki lı :un:ıııı p:ız:ırlık ~ıırelilc l:ıınir rllil'lkı·(':.tir. p,'.z ,ı ; c 

Te5riıı/ !l:l!I ı:ar~:ıınh:l ı.ıiiııii s:ı:ıt 10 d:t ~apıl:w:ıktır. ı.-r51f .11 ~ 
lira ;,rı k11r11~ıur. llk lrıııin:ılı ."ı7 lir:ıclır. hıcklileriıı 1 ı. 
11:11 ııırkl11p \'C'~ a nnklı11zl:ırilc IH'lli giiıı ,·c ':ı:ılte Fınılı!.lıd·• 
11k S:ılın:ılıııa J\oıııhyoıııııı:t s:clıııckri. <S!l:l')) ____.....-: 

wtllllll..-..:ı--C-.----~--ICICICS::S::~CCll.---""' 
Devle~ 

Umurrı 
Denizyollar 1 

'1üdürlü:lü 
lştetfl' 

i l~nla 1 

~ -. l'•''( 
En·<'lce \liııı:ık:ıl:it \'ckiıklınec y:ıırıl:ın ıı:·ıııl•ı. '·' 1 -ıı 

!J:l!I tarihine k:ııl:ır k:ılı11l cd l"('l•i!ı lıilıliril;.'n. lıı;:ıllı•rr~ r 1 ~11 ,ı ı 
ı.ıcıııilt•r h:ıkkııııl:ıki ll·klifkr :H. Tc~rinıl'''''C'f !l:l!) 1:ırilı111l' ıst 
cılilccrklir. ___...--.abit kalır. f\umral H" si~ ah 1 

renkli <ııhhi sat" .,o·rntarıclır. 
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