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Bitler yarın Varşovaya gidiyor 
Şerefine .ııapılacak geçit ~ . ~ 

resminde bulunacak 
Rayıştagdaki nutkunu Cumartesi 

il il 

gunu söyliyec.ek 

· NataJ[ söylerken Çcm1'erJaynm tesl>lt ec111m1, Clört pozu-

Hitlerin Sulh Bitlerin Varşovada da 
Projesi 

Bitaraf devletlere 
bildirildi 

Patis, 4 (Radyo) - Birçok bi
~ devlet hükiimet merkezle
~n haber verildiğine göre 
~tlor, hazırladığı sulh projesini 

bir natuk söylemesi l.ıMlııAlm,...an~yan .... ms,...uth..,...lste....,ifne,...=:.a..~ass...,utecl,...ece~ko....,Yan,...ltaJ~yan....,Ba1V,...eldU........,.. 

m u b t e m e 1 Heyetlerimiz 
ttarar memleketlere bildirmiştir 

ve Yalanda da resmen İngiliz vo 

l'ranınzk hükfunetıerine tevdi ede. 
CC? lir. 

Hariciye Vekilimiz Çemberlaynın nutku Amerikada 
tasviple karşılandı .~Uer bu projeıılııde sözde 

~uataını küçlik bir Leh hükiime
ti kUruhnasııu kabul etmektedir. 

1 
l>rojenin şimdiden bitaraf dev-

Dün Moskovada muhtelif yerleri öezdi 

eUere bildirilmiş olması, Al. 

~Yannı Avnıpada sulh lehine 
ınllnıkUn olduğu kadar büyUk bir 
c.ereyan uyandırmak istediği aek 

~tefsir edilmektedir. 

'it I ı • 1 •• k J Moskova, 3 (A.A.). - Tas ajan-

JV.l USO lRi UT igenin ue ":!~~;~~ciye vekm şükru • • b l l k Saracoğlu, refakatinde Türkiye-

gırec e• İi ı ı•r a tı ar on- nin Moskova büyük elçisi Ali O Haydar Aktay ve protokol şefi mu 

.f.eransı to1nlamıga çalışıyor ~:~:~n~~:~~~:~.~~~~k~~; 
/ j y ki'' ve "Dinamo stadı,, istasyonla-

~!';,~ F k b b b h 1 rını gezmiştir. 
--:; --~ ..... ~,! ranSIZ a inesi U Sa a fOp andı Bundan sonra hariciye vekili, 
~i refakatinde Ali Haydar Aktay, 

..... A - 300 Bin Sovyet kuvvetinin Hint ~~.=,.~·~:.ııenC:: 
lmanyamn hudutlarında olduğu söyleniyOr ~:r.~~~;~:r-~J:~~ 

SUih teklifi Atlas denı·zı·ndekı· korsan~ ~~'~:n;z~<fe0:ı=~1;t;"n~e 
1 n · ı . .., . Metroyu ve kanalı buyük bır 

QI terenın Verecegı alika ile te .. ·1;: eden Türkiye ha-

'(~;.~~~:~~(~~~~1 YI gemi Almanların cep 
'.l'otauıer devletlerin solh tur- k •• • • •• ? 

:ı:darnıa kar§ı a\~ kamarasm- r u vazo ru mu • 
cere)an eden müzakere A'·· 

rupa 'aziyctlnl oldukça aydınlat. Amsterdam, 4 (A.A.) - Ber-ı "Hitler bu gece Varşovaya gide l Hitlerin cumartesi günü Rayiş-
ını tır. J Iinden Algemeen Handelsb)ad ga- cck ve şerefine bu şehirde bir geçit t~ğda bir nutuk söyliyeceği zanr.e-
--. (Devamı 4 üncüde) zet-ıine bildiriliyor: resmi yapılacaktır. ~ dılmektedir. ~ 

Çemberlaynın nutku ve 
F rans::.z S?azeteleri 
Londra, 4 (Hususi) - Çem

berlaynin nutku Alman radyola
rında ancak yüz kelimelik kadar 
bir hulasa halinde verilirken, 
Fransız gazeteleri bu nutka sü -

3 

\ llas cı 1 ..• en 41 cenubunda korsanlık yaptığı sandan Almanlarm ceb knı\'lzörü adını nrdikleri Admlral 
Şcel' 

. 
tunlar tahsis etmiştir. Bilhassa 
Pöti Parizyen şunu yazıyor: : 

.. Hitler korkuyor. Stalinle mu. I 
ahedeyi yaptığı zamandanberi 
korkuyordu. Fakat harbi durdu • ı 

ramıyor, yaptıklarının önüne ge- ı 
çemiyor." 
.(Dijer telgraflar -i tinci sayfada) 

riciye vekili, bu muazzam ve mü
kemmel eserler karşısında hayran
lığını izhar etmiştir. 

Türkiye hariciye vekili, akşam 

büyük tiyatroda "Karmen,, opera-

Kurtuluş 

Bayramı 
Cuma günü büyük me
rasimle kutlulanacak 

lstanbulun kurtuluı: bayramı 

cuma günü büyilk merasimle kut
lulanacaktır. Gündüz Sultanah-
met meydanında başlamak üzere 
büyük bir geçit resmi yapılacak. 
gece de vali tarafından ordu te
reflne btr 'rlyaf~t ftrllece1ı:ttT. 

Aynca bUtün halkevlerinde de 

(Devamı 4 üncüde) 

sının temsilinde hazır bulunmuş
tur. 

Hariciye vekilimiz 
Moskovada ne kadar 

kalacak? 
Londra 4 (Hususi) - Türkiye 

hariciye vekilinin Moskovada 3-4 
~ün daha kalacağı zannedilmek
tedir .• 

Kazım Orbay 
Londrada mera
simle karşllandı 
Londra, 3 (A.A.) - Türk aske

ri heyeti, saat 12,45 te Vaterlo is.. 
tasyonuna gelmiştir. 

(Devamı 4 ttneUde) 

Bu sabah şehrimize 
Bir Hind ilim 
heyefı geldi 

Profesör Z~ ., 

(Y~ı 3 jincüdc > 
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' 1 1 Sulh halli kabil olmıyan bir ı' 

Yazan: M. DALKILIÇ 1 
1 

muadele oldu ! 

S ULH fikriyle ln!lanl&r bir hayli &\landılar, ~l.mdl, biribi- 1 
1 . ri p~lııe geçen fa.elalardan !c!Ol1r&, gayet ga.rib bir \&tl · i 
j )'et ıı~ıJ old11: Hiç kim~ ka.fasıntla bUlh mcecle. .. inl halledemi· ı •' 

1 yor! 
'. A.lmanyanm sulh teşebbllllcrinde -.ıuuiml olduğunu rarıNlc. i 
! Um. • ! 
. i 
İ Lehbtaoda i)gal alhodıtld 3·erlerden çekilse dahi ~ulh hal. 1 
İ lohmaouyor. Zira Almıuıya, Poluoyada, nilıayet, Almanların bu- i 

.
i lunduğu yerleri tekrar iade edemez ) a. t;t.<;c bile Poloo~anın t 
• diğer yan ı SO\) et Ru yanın l11gall altında. ı 

Delkl de llit.ıer, C!;kJ Polonya fikrine dönülememesi ~in bu ! 
cmrl\'aldi yapını tır. Hatta Rusyanm da Polony&yı talıllye et· i 
ttğlnl fanedelim. 1 

hıgtltere \e 1-'ran a girdikleri lW"bdc cihana UJ bedel ilan 1 
etmıı;lerdlr: 

Eski Polonyaıım lbyu1. 
Nazi rejimin.in llgaeı. 
tngiltere ,·e t~raıısa mağlftb olmadılar ki llln ettikl(lrl rren

siplerden döoebllslnler. 

. Kaldı ki A\'rupayı kal'ln·en Alman tehılldindco kurtarmı~ 1 
bir ~olh istenilmektedir. ı 

Belki, hakiki manasında. bir ı\nupa sulh11 de ba olablUr. • 

Binaenaleyh A\napa 'IUlhü için dalma bir tchdid olan bu. 1 
günl.ü bUyUk Almr.nya. Mld ktiçük Almanya olmadıkça ~ulh ola- ı 
mu., demek oluyor. 

O halde, salh, bugün için halli imkansız bir moadeledlr. J 
Mutfak bir hakikat beliriyor: ! 

Sulbü ancak harh halledebilir. i . --------.............. --...................... -....................... . 

VAKiT 
Asım Cs, Almnnynnın sulh Irk· 

liflerinden bahsederek "sulh,, keli
mesinin iki tarafta bıışkıı başka. 

manalar nld•Jını, Bitler: "adnlcl 
ve sulh istiyoruz!,, dedikçe k:ırşı
'iındn Çemberlnynio : "Biz de sulh 
ı~tlyorLrZ, fakot Hillerfo dediği gibi 
nllı ny sonra ) en iden hu.rp şekline 
girecek bir ımlh değil. Biz de nda· 
let isti.> orıız, fııkat kocaman bir Leh 
milletini, kocaman bir Çekoslo· 
\'okyayı Almıınyayn esir eden bir 
ndıılel değil,, cevabım verdiğini 

kayClcdeo muharrir, bu d~ra Ber
lin ve Romııtla hazırlanan sıılh tek· 
lıfinin de aşağı yukarı böl le bir hi· 
lnptan soııra ö~ le bir cevap ile ne
ticeleneceğini yazıyor. Muharrir, 
Hillerln ağzından Almanyanın ta· 
lcplerini müdnfaıı ettikten sunı a 
bu müd:ıhındnn ne lngillere ve 
ne de dilnyn efkarı umumiycsinin 
bir şey nnlamadığını lebıırüz cttlri· 
yor. 

YEXl SABAH 
Hüse)•iaı <.:ahit Ynlçın, ••nnlknn 

bloku,, başlıklı nınkalesinde, Al
man hnriciye nazırıııın :\loskova 
dönüşünde türlü türlü nıaksatlııra 
IUet oldukları şüphesiz bulunan hıı 
vadisler nrnsında bir de güya Bal
kan devletleri lınricire nazırları· 
nın Bt<rlinde toplanarak bir Balkon 
ittihadı esaslarını m{izakerc edecek 
leri haberinin çıktı{;ını mevzuu
bnhs ~derek lılr tecriibe balonu ol· 
mns1 çok muhtemel lııılunnn lıu ha· 
berin sarlp hallii gulünç göründü· 
ğünü söyliiyor. 

Bu haberin, Mosko,·ıı anlaşmaları 
arasında ortaya aıılmıısının Bal· 
knnlann ''nzi:reti hakkında demok
rasilerde lereıhHil n~ şüııhe ııynn· 
dırmak mnksaılına maıur olnc:ığı 
akla geldiğini kn)deden rııulı.ırrir, 
Dalknnl:ınn milliycl \'C ıstikliıl ıış
kile girışilıniş çelin lıir mııcadclc
nin evlAllan oldıığunıı, hiçhirisinln 
nmim, \'c hnr:ırelli -.ullı ınrnrtnrlı· 

Yazan : CAHiT UÇUK 
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ZeYJ*p, d'ıkili pazen hırkac;mı 
kavu turm~ş. cntarijnin uzun e· 
tekleri dalgalanarak cna do ;ru 
yakla5ıyordu. Beyaz başortü ilmin 
ardığı küçük yüzü vorgun. ı;oz-

lerinde se siz yanan bir ateşin 
pırıltıları vardı. 

Çakır Hü eyinin yanına gelince 
durdu. Omm yft?One baktı. Er
kek, korkusuz ve kü~tahtı. Ceketı 

-.ol omuzunda ac:ıhydı. Kıvırcık 

ğını millelerinin şerer ve haysiye 
tinden \'e istiklAlınclen fetlnkiırlık 

yapmak derecesine nırdırmamış ol· 
tlulı:Jarmı ve bu itibarla .Herlinde 
toplnnn~ak Alman nuruz Ye haki-
mlycll allına girmelerinin asla 
me\'zuubahs olamıyacağının tahii 
bulunduğunu tebarüz ettirerek di-
yor ki: .. , 

"Herhangi bir A\"rupa nühızu 

Balkanlara sın.'Tse im lll rı ayrı her 
llnlk:ın devleti için lıir felaket ola· 
cağı gibi heyeti unıuııııycsi itibrıri

le de bütün Balkanlılar içın bir e
saret \•llcud:ı getirecektir. Çuııkü 

ecnebi nüfuz \'e tesirinden istifade 
ederek llalkanhırda korıı~ıılnrıııın 
zararına mcurııaı lemin <'ılccl·k de 
lct hunu istikl!ıl \'C haysiyetinden 
~ .ı,,tı!lı fedakitrhklarla ödiyeccktir. 
Uu fcı.lakıirlı8ı kalıul ellirehilcn:k 
lıiçlur menf:ı:ıt tnsa\·\"ur ohınaıııaı.,, 

~hıharrir bundan sonra, Balkan· 
lılnruı ılnr güriişlü da\ rıınıp tefcr· 
rıiat içindt• boğııldııklnrını, Turki· 
~e • Yuııanislnıı snAlaırı doslluiiu 
misalinde güriilcluğii kadar küçük 
ka \'g:ılurm üstüne fırlıyacak derece 
de siyasette olgunluk gösteremeılik 
lcriıii kaytlediyor \'e arlık Balkan 
devlcllrtaniıı "iizlerini nı;m:ıları lit
zını~ldiğini soylü)or. 

cmmuRrYF.T 
Yunıı-; :\ndi, "Sulh taarruzu,, baş· 

lıklı makalesinde, sulh tanrnızunun 
sırasında en şiddetli harp tonrruz· 
l:ırı kadar ku\'vetli bir ~ilfıh oldu· 
~unu, rakııt hunun şekilleri aliıka· 

d:ır efkarı 11nıumlyelerin ehemmi· 
)~ili lıir kı~mın~ mül~yinı gelmek 
ş.ırtile rnuknyyet hulıınıiıığıınu k:ı) 

dcılerek Alrıı:-n hareket tarzının 

h:ıt:ılı ınrafı hliliı tehdit fikrine s:ı· 

rılmakt:ın lıir liirlu :ıyrıhumım:ısı 

ohlıığunu ıelııırüz ettiriyor. 

T\S 
M. Zekeriy:ı Sertel, lınJ:ünkii ma· 

kalesinde, ltııly:ının lııtarıır kııl· 
nıukla Balkonları.la \'C Akıienizde 1 

perçemi alnına dlişmüştü. Kalın 

se·ıle sordu: 
- Ne istiyorsun kız? 

7..eynep. kıpırdısızdı. Yalnız du· 
claklarr oynadı. l)ıı~lcrinin :.ıra ... ın · 

dan pa Jı bir ses çıktı: 
- Acık seninle konuşacam .. 

Çakır 1 lüscyın, ığılerek onun 
ruzüne baktı: 

- Bu ne urat t>~? Babcım. ana. 
nı mı ke-.tik? Kocaııı mı b ığnzla
iık? 

Zeynep cluyma~ıc; r!i'Ji da\ ra?'l· 
::lı. ranında du~ ık kulal-'arı. ı-.· 

lak c:aç'a:ı. kork-ık gö ~l"r!c duran 
ltoca ını gö=terdı: 

- Buna içirmi~. elinden ri~ "C· 

net almıc: .. ın. Onu ~o:m:-: ı :;~d-.:n 
?'\e senedi bu? 

H A B E R - i\ltpm Postası 

~Mi 
Ekmek Gönüllü 
Fırıncılar mayalarını 

ileride Erenköy fabri
kasından tedarik 

edecekler 
Dün belediye iktısat müdürlü. 

ğünde iktrsat ve belediye kimya· 
hanesi müdürlerile hıfzıssıhha 

müşaviri ve sıhhat müdürünün 

iştirakile bir toplantı yapılmış. 

yeni ekmek nümuneleri tetkik e. 

dilmiştir. Uç nümuneden bir ta -
nesi beğenilerek tahlile gönde • 

rilmiştir. Bundan sonra bütün 

istanbul halkı aynı tip ekmeği 

yiyecektir. Yeni çeşni her cihet. 

çe bugün 'atılmakta olan ek • 

mekten daha iyidir. 
Erenköyünde inşa edilmekte 

olan maya fabrikası süratle ta • 

mamlanacaktır. Bütün fırmcıla • 

rın unları ek1itmek suretile ma. 

ya yaptıkları anlaşılmıştır. Hal • 
buki Avrupa.dan nünıı:ne olarak 

~c:tirilen :nayatarla yt.p?l ın ek • 
mek ç~k beyaz olmt ~tur. qiltün 

fırınlar mayalarını Et en köyün -

deki fabrikadan tedarik edecek • 

ler1:Hr. Aynı zamanda fırınlarda 

sıhhi noktalara CjOk dikkat edile. 

cek, bilhassa amelelerin yatıp 

kalktığı yerlerle ekmek yapılan 

kısımlar ayınlacaktır. 

Yeni mahkemeler 
Yeni ihdas edilen altmcr, ye. 

dinci ve sekizinci asliye ceza 

mahkemeleri de faaliyete ba§la • 

mışlardır. 

Istanbul - İskenderun 
postası 

İstanbul - İskenderun arasın· 

d~ ilk .. po~tayı,.çı,ım~ günü §~h • 

rimizden kalkacak Konya vapu • 

• ru yapacaktır. 

---.ııı~,_-

ihtikara karşı tedbirler 
ihtikarla mücadele hakkında 

yeni kararlar verilmi§tİr. 31 a • 

ğustosa kadar memleketimize 

gclmi olan malların eski fiyat • 
lanndan satılması, 31 ağustostan 
sonra gelenler için ide, maliyetle· 

ri tetkik edilerek normal bir za:n 

kabul edilmesi kararlaşmıştır. 

hemşireler 
Dün sabah derslerini 

gördüler 
Kızılayın gonüllü hemşire kur

su dün sabah açılmıştır. Kursa 
müracaat e<lenler çok olmuş. fa· 
kat ilk tahsil mecbunycti yü • 

zunden hepsınin muraeaaU kabul 
edilemcmıştir. Kabul ooilenler 
110 kişidir. Kursa gırenler dun 
ilk olarak profesör Muz· ffer E. 
sat tarafından verilen mikroblyo. 
Joji dersını dinlemışlerdir. Kursa 
girenler arasında y\ı.kS(.'k tah;ili· 
ni A vrupada yapmış ikı bayanla 
avukatlık eden bir diğer bayan 
ve üniversite mezunları vardır. 

CönUllU hastaba.kıcıları yetiş • 
tlrmek iizerc haftada Uç gün pro. 
fesör doktor Muzaffer Esat, dok
tor Şinasi Hakkı ve Zeki zerren. 
baş hem§ire Fatma ve Esma ta· 
raflarından muhtelif dersler ve • 
rilecektlr, Her ders iki ııaat ııU. 

reecktir. Tedrisat hem nazari ve 
hem de amelidir. KuI1l 10 hafta 
devam edecektir. Kursta muvaf. 
fak olanlara Kızılay tarafından 

bir sertifika verilecektir. LUzum 
hasıl olduğu zaman gönüllU has
tabakıcılar hastanelere davet e •• 
dileceklerdir. 

Toprak ofisleri İdare 
Meclisi Reisi 

Ankara, 4 - Belediyeler ban
kası idare meclisi azasından Ha • 
san Fehmi, toprak mahsulleri o. 

fisi idare mecliai. re.isliğıne tayin 
olunmuştur. 

Adalarelan göç scf erleri 
Dcnizyclları 1d,aresi Adalar • 

ıclan şehre 'dönecek göçler için 

pazartesi, çarşamba, cuma ve 

cumartesi günleri hususi sefer • 

lcr tertibine karar vermiştir. Se. 

ferler bugünden itibaren başlı • 

yacak, Kınalıdan saat 1 O da ve 

Büyükadadan saat 15 de günde 

iki defa vapur hareket edecektir. 

~ 

Belediye 28 kamyon 
alıyor 

Belediye beheri 1900 lira olan 

28 kamyon almaktadır. Bunların 

Petrol 
Adanada yapııan araştır· 

ma,ar müsbete gidiyor 
!\.ııka.ra, 4 - Adana.da son ya· 

pılan petrol araştırma.lan rnUe • 

pot netice venniş ve 4 000 metre 
aııağı inildiği takdirde petrol bu. 
lunacağı ümidi kuvvct!Pnmi§tır. 

llk bUyUk sondaj tesisatı bu
rada kullanılacak ve bu günlerde 
ameliyeye başlanacaktır. Son • 
daj Adanaya 1 O kilometre meı:ıa

f('df' Hocaall mcvkiinde ya11ıla • 
caktır. 

Izmirde zelz~le 

lzmir, 4 - Evvelki gUn şehri
mizde bir zelzele olmuştur. Zayi· 
at yoktur. Dikilide de iki zelzelo 
olmuş ve eskiden yıkılmak tizere 
kalan dört du\"ar daha çökmüş· 
tür. 

Kntaaiye fiyatları 
yükseldi? 

neden 

Kırtasiye ve defter yapıp sa • 
tanlar dUn ticaret odanında top
lanmışlardır. Oda kendilerinden 
fiatlarm yüks~lme sebcbicri hak 
kında malumat Uıtemi~tir. 

Piyaaada azalan maddeler 
bollaııyor 

DUn muhtelif vapurlarla lima. 
ntmıza tıbbi ecza, çimento, ma
deni eşya, kimyevi madde, cam ve 
Cjap gelm~tir. Piyasada azalan 
maddeler gittikçe bollaşmakta • 
dır. Fiatlarrn da dU~mesi beklen· 
mektedfr. Son bir ay içinde de 

Bulganstandan 4,5 milyon kilo 
mangal kömtirü gelmiştir. 

---0--

lngiltere ile ticari 
• · anlaşmamız 

İngiltere ile yaptığımız ti cart 
anlaşmada ihracatın yüzde altmı 
şı takas ve yüzde kırkı da ser • 

best döviz csasına göre yapıla • 
caktır. İngiliz resmi mUessesele

rlnin hUkümct hesabına mcmle • 
ketimizden mühim miktarda ma,l 

nlmaga hazırlandıktan ha.ber ve
rilmiştir. Bilhassa harbden sonra 
Almanya tarafından çekilmiyen 
ihracat maddelerimizin İngiltere 

tarafından alınacağı haberleri pi. 
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Düşünceler 

1 u.urnı.ı:nı~ı kuv\'ete ıstın•1 

ettiren devlet :ıd:ıınıorı. 

fertleriıı hürriyetinden istihrıııııı 
bıılı~ediyorl.ır. llııl liı hunlardan bl· 
ri,iktıd:ır ıncvkııne ;)eni geçtiği sı 
ralnrda,eı ra fo mcyılnıı okuyan bir 
tanrın :"Biz halka hürriyet değU,elı: 
nıek \'C kuııtlurıi H:reccğı:ı:,, <li)Of" 
du So) lcnd 1!;1111: t{iiı·c hürriyeti e.ı· 

nıcğc ınuvııtr .. k otı;ıu~sı.ı da cknıelı: 
ile kundurııyı tenıiıı edememiş .... 
Hulun bır rnilleli bir surette düşiill" 
nıt·8c ıııcl'l.ıur eı!ıp rrnkid \'e mürt' 
knheyi bo~unca i~lerın ı) i giuece· 
ı1ını ı.ıını)orlar. 

Asıl ren.ısı, ..:ıunan ıınız fikir adai11 
ltırınııı bır kısmı da onlarla btr:ıblr 
Olll)Or. 

Hürriyete arlık modası geçmiş J>ır 
nıatah diye bakıyor. Halbuki filı:lr 
wdamıııııı iıürrı,> ellen feragat etı:tle"' 
~ı, kcndı kenJıni uıJürıneı;l dfl' 
nıcktır. ı\la<.Jı'ınki yalıııt hareketleri· 
nl dcRil, düşüncesini de emirler' 
ba~t13ur, demek kı artık kendi~ 
duşüıınıüyor. 1-'ıkir uıJaınınıo d• 
n;;aııc lıiknıclı • \ ücudıJ, Jüş!W 
ıııcktır. Uıı~ıııııniı.) or-.a, l>aşkel:ırı· 
nııı ı.lıı~uııuuklcrıııı nıürakal>esiıct 
k:ıl.ıul l'rlbuı sn J.ı·ııdı:.ı, bir fikir 
ııt.larnı olııııık ha)siyctilc, )'Oktııt·· 
Rıltııhi ıııc:ıelc lııı k:ıc.J,ır ln:sil dt" 
~ıl: o fıkir ııdıııııları d:ı hürrb·ell 
iı.lıyor, f:ıkat ancak kendılcrı ıeı11 • 
ıtl:ırclcrinı kunetc i:ıtinal eııırcıı 
devlet auanılarının yuptıklatı, oıPI" 
rı p ılüşüncelerıne uygun scli)'O" 
F:ıknl onlnra :,unu ı;öyliyelıllirll· 
hnkiki fıkır odamı, kendisinin isli' 
rade ettiği ~arllardan huımlnrınıll 
da islifodc etmesini istiyen adaıtl' 
dır. Yalnız kendi$lnin hür oımısı· 
nı hteyip h:ısmının zorla susıut11I' 
masına ru:ı olan fikir rıdamı, h•f 
siyetini feda etmiş demektir. 

*** 
BELKi mil)onlarca inS21'111 

ölümüne selıeb ollcak ıııl 
harbin, bazı d:ıvalanıı zaferine Jıf~ 
mel edece"ini memnıınl\"etle sBYI e . 11 

31 ağustostan evvel gelen mal. 

ların eylül başından sonra paha. 
lılandırılması ihtikar sayılacak • 
tır. Bu yolda hareket eden tica • 

rethaneler scddedilccektir. 

yasada lıüyük bir memnuniyet u- ~·enler \"ar. Demek ki u da .. ·aıar1 

10 tanesi arazöz ve 10 tanesi de yandınnL,tır. asıl sııyesi ins:ın oğlunun saRdtll 

c;öp kamyonu yapılacaktır. ıleğilmış; doemek ki o da alar i~S'ı: 

--o--

Pa3İf müdafaada kum 
Pasif müdafaa i~lerinde kulla

nılacak kumların halk tarafmdaı1 

sahillerden meccanen tedariki ka 

rarla~mı§, alakadarlara bildiri! • 

mi~tir. 

--~-

Ayasofyadaki ahşap 
barakalar 

Ayasofya camii avlusu içinde 

manzarayı bozan ahşap bina ve· 
ya barakaların istimlaki tekarriir 

etmiştir. 

Kaçak bjr hedef gemısı 
Karadenizde Karaburun açık • 

larmda dört direkli bir hedef ge. 
misi görUlmUı;tUr. Top atışların-

da kullanılan geminin Karadeniz 
devletlerinden birine ait olduğu 

ve demirini kopararak denize a.. 
çıldığı tnhmin edilmektedir. 

oğluna kıymet 'ermiyormuş. Do> 
Köy mektepleri olmasaydı o davnıarı müdara• " 

Üç ıımı:ftan be§ smı!a çıkan- ılenler, milyonlarca insan için f~ 
lıikct dernek olan bir hAdiseye ınt 

lan köy mckteblerinin dördüncü nııııh etle lı:ıkamnzlardı. tl 
sınıfları bu sene tedrisata başla - "Büyük, güzel bir fikrin gaJebt~· 
ml§lardır. Beşinci sınıflar da ge- uğnındıı birkaç milyon insanın s t 
lecek sene açılacaktır. Köy mek- zü mü olur?,,Anarşist şair Lsur~, 
tebleri tedrisat programlan da Tııillıaflc: "Qu'iınporıe la ,·ie ıJ 
beş sınıf Uzerlne tanzim edil • quelques vngue~ huınnnil~s? • Btll' 

lıelirsiz birknç ins:ınca~ızın hıtY'1 
A miştlr. " 

na ılıı bakılır mı?,, dermiş. ııcP 
1

, 
Köy melıı:teblerinin ilk üç sınıL 

larında bu yıldan itibaren kilab 
listesinde yazılı kitablar okulu -
lacak, dördüncü ve beşinci smıf
larda da şehir mcktebleri kitab
larmdan istifade edilecektir. 180 

nıelCın zihniyet .•• Röyle düşünen 
1 

dıımlnr gün:ıhların en hii~ iığiill~ 
surur günahını i,leıniş olu)orl~1: 
Znlen çoğu d:ı, ölecek dört beş 111 ıf 
' on kişinin icindc kcnılilcrlniıt '\,ı 
lıınmımnn r:ızı drllillerdir. ı.ııurf 

11
• 

Tnilhıııle ~özlinii feda etmişti; 0 
.111 

eJde edeceğini umduğu menfaatleri 
simıliılcn elinden kn~·ıtınııı hulun· 
;luğunu, Alnıanynnııı dıı . müşkill 
vııziyeli karşısınıla ltnlya için bıı 

günkll vaziyetin dc,·:ımırıdu fayda 
kıılını11lıilıııı, onun kin ,.uJh tekli· 
frndc Almnn.r:ı.ra yardım ederek i· 
'iln içinden nıilmkiiıı oldui;'1.ı kaıl:ır 
,,;ı: 7.11rıırla ç ıkmul!n ç::lışnl'nğını ve· 
~·ıı sulh iiınitleri '"nlm:ızs:ı \"tıziyelini 
lu) ine mel'bıır olııcaRını k:ıydcl· 

mektedlr. 

hin köy çocuğuna dördüncü \'e J.ır ık giiııliik rnhnllarını hile fccı· 
Gemi aranacak ve limana ge- bc§inci ııınıf tahsili temin edil. etmezler. 

tirilecektir. nıi~tir. 1 Sıırııllalı ,..\ r.ıtC 

- : ... 1 ... ' - ' - ' ' "'·~ ••lllllWlmllCll1J;1ınlJ~.DOO•UE~mıJ--
Çakır Hüseyin, Zeynebin kuru - Ona ne çatıyorsun, diyeceğin 

fakat c:.ert ahenkli se ile, afallar \'arsa bana söyle ... 
gibi oldu. Yumuşak söylemek is· Ç.akır Hüseyin, alay ediyordu. 
ter gıbı duraladı. Sonra bir kah· Zeynep, yüreğinde büyük bir öf· 
kaha attı: kenin, sel gelmiş bir dere gibi ta~ 

- Meraklan<lın ha? Zorlu bir iş tığını hisc,ediyor. kanı beynine 
değıl ! .. Bugün Ahmetle şehre git. yükseliyordu. Kısık bir se le bağır 
tık .. Scnın bahçenin ikrarını be· dı: 
nım u::ıtümc \·crcJı. Ba11çc artık be· - Yarın gider bu işi duzeltır. 
nım.. ::-ın. Yoksa. ben adamın evinı başı· 

Zcrn"p. birdenbıre hatırladı. 1 na geçirırım. Budalayı kandınp 
Bahç~yi .\hmettcn satın a dığı ıa· 1 bahçemi almanın n<.> demek oldu· 
man, ikrar m•ıameıe.. .. inı 'aptır- ğunu gôrürsünüz .. 
m:-.nırış. kı R bır mü:IJ~t c:Qnra o· Kapıl)ın ı~ığmda. ince bir kadın 
nunla C\ lenınce. unutulmu~ rr•t· 'ucudu belirdı. Hü~C) inin omuzu· 
miştı nu düıterek: 

- \nl~dın mı? - Ne duruyorsun? dedi. Ka. 
7.e) nPn. dii"c:<'x knca·ı""'a 1·a1

\. 

tı. O, om:.:~laıını kı mı:;-. Litri;or· 
dn. 

pında itler uluyor ela, su--uyorsun? 
Kanı kurumuş herif.. 
Z"yııcp, cevap \'erecekti. Ilü·e-

yin, e:i5·1e kansını iterek bağırdı: 
- Gir içeri!.. &>nin kahpelerle 

yüzyüze gelmeni istemem!.. 
Kadın, ~ende!iyerek çcl~ildi. Ça

kır Ilfücyin, i'..eynebc doğru yüni
cJü: 

- Evimin ön{ine gelip de eşiği· 
mi kirlet diye kim sana izin ver· 
di? 

Zeynep, düşmemek. yere yıkıl· 

'ilamak için hütün ku\'vetini top. 
'uyo". ~ülm~ğe çalışıyordu: 

- E\'inin temiz sandığın eşiğini, 
·en bende iken, atlayanlar kirleti
vor. her koyun kendi bacağından 
'lcı!ır. Ba~ınr geriye çevir de ken· 
1i karına bak!.. 
Çakır 1 Iü~eyin. sıçrıyc:ırak. Zey· 

neb\n ü tiine atıldı. Yak;mnı tu· 
tarak. c:cki~tin:i: 

- Ne dedin? Bir yol daha fiıf' 
le! Ne dedin? 

Zeynep, kendini tart~Iıyan er: 
keği umurlamıvor korkmuyordll· 

~ , w 11ıl 

- Karının da kahpe olduğU O 
söyledim. Ben açık yapıyoruo:t· 
gizli... ,,•• ·ıı 
Çakır Ilüseyinin eli ,c;.:yne~ · 

JS' gtbl 
ya~as~ndan aynlara~nıı , ay .:A}ı 
genldı. Onun yana{1r.a çar~r 

şakladı. 

Zeynep, rüzg~rla iğilen bir ~ 
gibi sallandı. Sonra. dimdik, tO~ı 
dı yememiş gibi durdu, Sol ya1'1 
ateş rengi a"rn15tı. GüldO: 111 

- Bana tokat atacağına karı r 
döv! Bak sesi çıkmadı. Su .. ur.0 

Kusuru olanlar susarlar besbeli1" 

(Devamı ı·or) 
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l>IŞARllA: 
• Bulgar '· ı . ~ a de c.rn ı Poznnhk - Knrlo-

nutuk:~r~:olun.u acıırkcn sö~ lcd iiiı 
3arJar ' .:\.fozıdc bir çok acı inki· 
'bı.ı ı Gccırnıış oJan Bulgar milleti 
z'ırn or • dakikaarda bnrıs 'olunu n.-

iT~@i~@®JŞ!ir@@L~@rlMdim 
Musolini sulh teklifi 

\'c • J 

l'llılltf bınctancllc ~cııiiştir. Bulg:ır 
rinı· l .u surcUc lınyali mcnf:ı :ı tlc-

•n ıy· · d kınid ' 1 mu aran cdclıilcccsiııe 
nılıi :r· Mcmlel.:cıtc lı:ırış ı:; il ascti· 
l\\.iUct·crr.1 1 r.ılen sukünct, Bulgar 

tavassutunu 
ınin k- lt " l ha:vat u urc \'c ekonomik 

h ınrn hu tec ıı · · · · · · urad c ıs ıoc ışlı rak ı~·ııı 
nıekt ~·toplanmamıza imkan ,·er
• e ır.,, de.miş~ir. 

Polonya nı . . )'eUe cscle ının ınm·n ff:ı kı 
Alma nctıcelcnınc ~ i mliıın sclıcti lc 

">ada me 1 k . donatıı ın c ctın lı:ı~ rnklnral 

kabul etti 
Şahsi niij.uzunu da kulla-
narak hir altılar kon/ eransı ına 4 t ın~sı. cnırolıınmuştur. Donun 

le k~d cşrınıcneldcn 10 tcşrinicv\'l' 
• ar sfircccklir 

ls"içrc h · · • Bern . nrıcırc nazırı Mott:ı 
Cl\'n l • ' hat d nn( ıı Jıir miicldct htırn

e e<:ekt ' bun• h' ır. Alman m::ıtlıunımın 
" ır · 'Usund . ı:;ıyasl mıı na \'ermek lıu-

lız Olda~ hfitun lll'Şri) nlınııı asıl· 
• 3• ub.unu hildirıııektcd\r. 
· ., ııı. lonl k · Perıs u l cnı ltnlyan Iın 

zırhlısı h . 
da deniz 1 . ~ ny ıdndc Ceno' ,1 

• y c ndırılcccktır . 

toplamıya çalışacak 
'Çemberlaynın nutku sulh ümitlerini 
tamamen k~pamış bir mahiyette değil 

l. arın B ı· 
ın • l\o ' er ın - Stoklıolnı, Bcr-

\"enedil.; ~cnhnı;, llcrlın - llliinih -
liudııı:ıcşı ltoına, Bcrlin - Yil :ıno -
acrerlerınc • llclsrnd - Sof) a, ham 

• .,,. c ha,ıan:ıcnktır 
nısadakı .• . 

3U berab . cskı Polonya J..:onsolo-
rneı.: istc;rındc bin s terling gotiir
lı konsol ı~ındcn Lcton) u ııı :ıkanı:ı· 
ın osun St ki 1 . aııı 01 o ıo m :ı hnrckctınc 

• • ınuştur, 
\ arşo,·nd k' l'art }\.. a ı lııglli:r. ıı cfiri llo-

ın . "ntıard ı •Şiir M ' ·Onclra,·:ı a\'<lcl el 
ıı · Uınaııc, ı - · . . 
c1arethıc . J '• dogruca harıcıyc 

• ı.· 8•tmişlir. 
1 "'raı Ho . 
ncı l'ıld - rı:, tahta çıkışının !!1 

gı Si)·a\t onumu ınunnsclıclile 1 iG 
tnahpu uı~alıkunı olmak iizcrc :uıs 
~l~lideL.i H cezalarını :ı rrctmiştir. 
tuhnrıı bi ı~lgar kilise inde de dun 
1C.:f;JIDJ.'> r lllın l:ıpılınıştır. 

h • "fak;s ı · . 
lr •ub ·lrnıtcl "'İrkclı' 1 . d ~ . ., c atını v zınır e 

Londra, 3 (A.A.) ~ Çember- mutat izahatına başlamıştır. 
Jayn A\am kamara_ında beyanat- Burada I....oyd Corç söz alarak 
ta bulunarak 28 cylUl tarihli Hus· barış tekliflerinin tetkik edilmeden 
Alman müşterek deklam~ronunun CeYap wrilmcmesini i temi~ Ç.em. 
ana hatlarım hatJrlatım; ve de· bcrlarn de: "Bir teklif aldığımız 
mi tir ki: takdirde buna alelacele cevap ve-

~ 

"-· Hus - Alman anla~ması Po· rilmcmesi hakkında Loyd Corc la-
lonyaciaki \aziycti dcğiştirmi~tir, rafından serdedilen fikre tamamen 
fakat bundan bu anla,manın ı\1. iştirak ederim. Gerçekten ciddi su
manyanın nihai avantajına olarak rette mütaleaya lfıyık görünecek 
devam edeceği manası a la çıkını· bir teklife niçin alelacele cevap 
yacağı gibi bu rnziyct 1 ngiliz hü- Yerelim. l\ leci isin ıtlılaına \'C tet
kumctinın hedeflerini de asla mü· kikine arıcdilmeden \'erilecek hiç 
tccssir edemez. Bu anlaşma, bize bir cc\'ap yoktur .. , dcmi~tir. 
şimdi yaptığımızdan başka hcrhan Fakat tekrar ediyorum. Bu ma· 
gi bir §CY yaptıracak hi!;bir ~yi hiyettc hiçbir teklif gelmemiştir 
ihtiva etmemektedir. Şimdi yap· ve şimdiki safhada böyle bir tek
tığımız ~ey ise şudur: Harbe mü- lifin verileceğine herhangi bir Ü

essir bir surette devam için lngi· mit bağlanmasının da mevsimjz 
Iiz imparatorluğunun bütün kay. olacai!ını zıınnediyorwn. 
naklannı ve bütün kudretini sc- Müteakiben denizaltı gemileri-

yapılacak büyük geçit rC$minde 
hazır bulunacaktır. Bu yU:r.den 
Rayştag mccli.<1i de cuma veya 
cumartesi günü toplanacaktır. 

Hitler nutkunu rayştağın toplan
dığı gün söyliyccektir. 

Sulh teklıfinin tesirleri 
İngiltere' de: 
Sulh teklifinin lngilterede 

müsbet bir §ekilde neticelenemi.. 
yeceği kanaati haki~ir. Deyli 
Meyi gazetesi sulh şartlarının 

ancak şunlar olabileceğini yaz • 
maktadır: 

"1. Hitlcrizmin ortadan kalk _ 

masr, 
2. Polonya istiklalinin iadesi, 
3. Çekistan istiklalinin iadesi. 
İngiltere ve Fransanın bu üç 

noktada mutlak surette tatmini 
j~ne ncılncakı ştır; . . Mcrı;indc d~ bir. 
tucrara dcrh ~r ... 1 nkas primlerinin 
ıırJer nlınrn n °deıııııc si için t<:>d· 

• E ası k 
1 

ltUsk v urarlnşınıştır. 
ferber etmek. ne karşı yapılan harekattan bah- müttefiklerin Almanya ile müza· 

ıoı:utınu. aııurunun lıir kazanı 
l:i ~· '°RJ>ur . ' ' ' 

RUnc kutlar 1 lıırnıı-c nlınınışlır. 

Müteakiben Ç<-mberlayn lngil- scden Çcmbcrlayn demiştir ki: kereye girişmelerinin lazım ~ar. 
terenin harbe girme'ii scbebleriııi Denizaltı tehlike~i güratle azal· tıdır." 

• ,, ıa"1 d 
il~· ·ı:ıer:>in lii .. •7. :111 çıkııcaklır. 

•nrıe tunı l <: arJ:ıı: ı \'llliııiıı rcis
)'~tleJ . ,. H narak . 1 
ı erıııe :t.c 7.elc fclı)kel-
crdir arı.Jınıa kıırnr . • • crmış-

• Man· 
'alı • •ıac1a mczl ı 

~aik ·ı·rı · ıa ıonın Ieıncli 
hr l ırcı ta r · n)aaı 'rıı ınıtnn ·ılılınış 

• ınarıın t • . Mııarir aın:ıınl:ın ·ıc:.ıktır rtnu 'ckaJ ı · . . 
la ' ınliddcti 1/ ı 7 lıirincitcş-

~ını alın 1• ıten engel imtihan· 
lıl h IJuııün sıı:t ~c katlar uzatmıştır. 
rRk ' lilün rtıekıe 4 l~ ·:·Iİrk ."c ecnc· 

ve harbin ba51ıca sebebini hatır- makta ,.e İn!?_iliz limanlarının tica· ' 

1 tm • - " ' l 1 
... t ı'· " :: . d' t k a ıştır: re \'O umu mutema ıyen ar ma --

Polonya 1ltıffltf\~"'..ı:f.t\cfan doğru tadır. 11 eyhil ile 20 e)•lu~ arasın
va sebebi olmuşsa da, başlıca sc- da 1485 ticaret gemisi limanlara 
bebi olmamıştır. Harbin başlıca girmiş Ye)'a limanlardan ayrılmış 
sebebinin A uupa milletlerinin tır. Denizaltı gemileri karasuları· 
"hürriyetlerini tehlikeye koymak,, mızdan tard ,.e çok açıklarda seya-
la "Hürriyetlerini müdafaa için hale icbar cdilmi~tir. 
kuvvetlerini scf crbcr etmek,, şık· Sulh teklifinin mahiyeti 
tarından birini tercih zaruretinde Çcmbcrlayn, avam kamnrasm· 
kaldıkları müsamaha kabul et- daki nutkunu söylerken, Almnn 

Diğer taraftan Avam Kamara_ 
sında Loid Corcun sulh şartları. 
nın tetkik edilmesinden sonra 
cevap verilmesi hakkında söyle • 
diği sözler Loid Corcun sult ta -
raftan olduğu kanaatini uyandı
rarak bir infialin doğmasına se • 
lıep olmuştur. Fakat Loid Corç 
fikirlerinin hiç de sanıldığı gibi 
olmadığını, müttefiklerin izzeti • 
nefsini rencide edecek hiçbir tek 

mez vaziyetin lngiltere ve Fransa. ricaliyle konuşan ltalyAn Harici- lifin kabul edilmemesi icap ede • 1 ''" hır 1 1 J> nıudurlcrıniıı işli-
trıı op anı 
d r Crclc kuru) 1 Yapılarak rnck· 
a aa ınaJ.:t 1 . 1 tcşkiı~ıı n o an p:ısır mü-
er!:'ktir a arı lınkkıntl:ı "ÖrÜsi'ı 

da artık bütün km"\ ctile hissedil- ye nazırı kont Çinno Almanya. ceğini söylemiştir. 

mcsi olmuştur. nm sulh tekliflerini hô.mil olarak Fransa' da: 
Rus ~ Alman deklam yonu har. Romnyn dönmüş bulunuyordu. Fran$adaki te:-ir de İngilterf.'de-

.. • er- ~ 

1 llir .. 
ıııJ lllUddrtı . 

bin tac:fiyesinc mütedair olan kıs- Kont Çiano döner dönmez fa- kine benzemektedir: 
mr karanlık olmakla beraber, bazı şist meclisi bunları gözden geçir· 

1-ı llnnıı ılış l' rnhcrı şclıriıııizclc 

\ Urhan Zıtı 1 ıcnrC't ılain· ~ i rcisı· 

barış tekliflerile bu tekliflerin rcd· miştir. 
J di haline ait olmak üzere bazı tch- Salahiyettar mahafildc bu hu-

Anr aponya ditıcri birlikte ihtha ettiği görü- susta aşağıdaki iki ihtimalden 
1 

kornintern kb ı·· bahscdilm~ktedir: 
tatbikınd pa nın uyor. .., an vazgeçtı Bu teklifin mahiyeti ne olacağı. 1 - Fa.5ist hükumeti, Alman. 

. .ı.oıtyo, 3 (A m kesdiremcm, fakat derhal söyli· ynnın .sulh mesajını devletlere 
Jaıısı bild' . • A.) - Alman n- )·ebilirim ki, hiçbir zaman hiçbir tebliğini kabul etmiştir. 
lli ırıyor· 'LT • • • O?ııura J · c.ıancıye nazırı tehdit lngiltere , e Fransayı harbe 2 - .Musolini, şahsı nüfuzunu 
li1c ' apon htikf'· · 1 d k .. k d Otııintern umetinin an- ginnekle guttüğümüz gaycden vaz- da ıstima e ere mutnrc e cv-
v11.ıgtçliğim Paktının tatbikinden geçiremiyeccktir. Alman p,ropagan resinde bir bc!jler konferansının 

bildirmiştir. cla ... ııun yaptığı gibi, mezkur ga· akdini teklif cdccPktir. 

lehr"st ) eyi i tih ·alden C\'\ el mücaclclcyi Siyasi nıahafild<\ hidayette hir 

P anJn t k · • d ı ) v d dola iillinrntom malıiye\tini hniz bulu-
rot-.ato .. • a. Sim 1 terke ama e o mnc ıgıınız an • " huk )'J harbin dc\'<lmından mülc\dlit nacağı zannedilen sulh kkliflcri-

urnctımize de ·ki nin. kabul edilccc>k mahiyetle o. 
hildirildı' mesuliyeti hiıim sırtımıza yu e· 

~ mek teşebbüsü ancak Alman takti· lncağı kannnti vardır. 
ald~ara., 3 (A. A.) _ H b ı ğinin yeni bir ni.imunesi olabilir. Berlindcn alınan haberler~ gü-

-.,«llıza. • ö a er h ··k~· · · re. sulh teklifleri diplomatik ka· 
ilimi ha g re, Lcıhlııtnnm tak- Bugünkü Alman u ·umctını 
~-kkınd · · h ı ··k- let nnllarln yapılacaktır. 
~b--- a Protesto... ·hu kabul cdemcyız, zıra u lu un en v ·v ,,'U 1 va. . · · · ı K t ç· M r . ktııııeu e .dıger nıeınlckellcr hii _ taahhütlerinın kendı ışın.e gc mc. on ıyano uso ımye 
laıı b crınc de tevdi edil . di~ri zaman hiçbir kıymetı olma~ı- izahat \erdi 
clçja· e~·annanıe Leh· t m~~ ~- ğını pek çok defalar i bat etmi~tır. Kont Çiano Homaya ;;elir g(ll-

' •ık • il s arnya <ili ·~aııııo; cliin nkşnm 
nnıuştür. 

Fransız gazeteleri, 1 tal yanın ta· 
va ~utta bulunacağı kabul edilse 
dahi, ı\lmanyanın teklifinin ne o· 
labilccc~ini de soruşturmaktadır. 

Leon Blum, Populairc gazete· 
sinde şöyle diyor: 

"l\'a"ll olur a ol~un, ne ~kilde 
\'e ne gibi garanti altmda tecelli 
ederse etsin, Bitlerin teklifinin 
csa~ şartını, Polonyackıki emri\'a· 
kiin, yani Polonya milletinin imha 
sının kabul edilme~i te~kil ede. 
ccktir. Halbuki biz şu ciheti kati 
sıır<'ltc biliyoruz ki, böyle bir fülh 
hakiki "Ulh değildir ... 

Fran ız ba~,·ekili dün iı"lcdrn 
~;onra te-.lihat nazırı, Dantry ile 
gfüüştükl<'n !'<>nra ak~1 üzeri de 
Türkiye büyük clçi.,ini kabul et
miştir. Fran:'ız kabine i bugün 
rei ıcumhurun riyaseti altında top 
!anarak umumi ,·aziyeti konu~a
caklardır .• 

Hitlere 
suikast 

' 

Himler geniş bir komplo 

teşkilatı meydana çıkardı 
sui!<ast Polonya cephesini 

teftiş sırasında yapıla~aktı 

Londra, 3 lA. A.) - Daily 
Expressin Kopenhag muhabiri, 
itimada §ayan bir menbadan al
mış olduğu bir habere atfen 
Himlerin Hitlere karşı tertib e· 
dilmi.5 bir komplo meydana çıkar
mış olduğunu bildirmektedir. 

Suiknst, g~en hafta Hitlcrln 
Polonya cepheı:ıini teftişi esnasın. 
da yapılacaktı. Bu mesele hak _ 
kında fevkalade olmakla beraber 
Hitlerin şahsi muhafızlarından 

birçok siyah gömlekliler ithl\rn 
edilmektedir. Bu da Hitler için 
yeni bir muhafız heyetinin aci
len teşkil edilmiş olması sebebi
ni izaha yaramaktadır. Bu yeni 
heyet Dietrichin kumandası altı. 
na vazedilmiştir. 

Dietrichin ismi 1934 hnzira -
nında tasfiye günJerinin tarihine 
karı§mıştır. 

Japonlar 
Çinde müşkıl bir vaziyette 

Çunking, 3 (A. A.) - Çin n· 
jansı bildiriyor: 

Çinliler tarafından iki gUnden
beri Hup€'b, Hunan ve Kiangsi 
vilayetleri hudullannda yani 

• Çanghau'nıın doğu §İmalinde ya. 
pılan mukabil hücumlar Japonln
rın vaziyetini fevkalade · vahim 
bir §ekle sokmu§tur. .Mevcudu 
100 hin kadar tahmin edilen Ja
pon kuvvetleri son on beş gün 
zarfında 18 bin subay ve cfrad 

zayiBt vermiı:lerdir. Çinliler 328 
esir, 231 at, 638 tüfek, 90 mit -
ralyöz, 5 top ve 18766 ku111un al. 
mış. 87 tank tahrib ederek S va
pur batırmışlardır. 

çekmez. l Iitler, her zaman olduğu 
gibi bugün de sulh b.tiyor. Mu· 
solini ltalya ı i~. sulhü muhafa
za için elinden geleni yapmıştır. 

\'e sulhu yeniden te~is iı;in cic bu· 
gün de her ~eyi yapacaktır. Sulh, 
lngilizler ye Polonyalılar tarafın· 
dan ihlal cdilmi~tir. Londra. fa. 
~izmin sulh ::;iyasctini suitcf ir e
der \'e ltalyan dünya imparator
luğunun uzun rnücade1elcr sonun· 
da l\tusolini tarafından kazandırı
lan me\kiindcn kendi kendisine çe 
kikceğini :;anırsa, \'ahirn urctlc 
hata cimi~ olur. J Iabcş ~mla~maz. 
lı~mda, ltalya, yapayalnızken her 
şeyi göze almıştır. Bugün, yanın
da ate~le yoğulmuş büyük Alman 
ra ,.e Sovyet!er birliğinin muaz· 
zam c:ulh kuneti varken, bu o· 
nurlu memleketin müte\'ekkil bir 
,·aziyettc kalacai!ını ~anmak, cid
den çocukça bir delilik olur.,, 

İspanya' da: 
ti- . 1 tararından hariıs' an buyUk Buna bınaen bize tekliflerde bulu- mez yanmdn İtalyanın yeni Lon. 
"Ull~ d cıye vckıilc- ' ' . .. · b d l · · b lu · g~u h Jd " e Vcrilnüııtir. 1 nulduğu takdirde hıç ~uphcsız un rn e çısı u nau a c .... u- Komüni't parti i yerine te.,kil l\ladrit, 3 (A.A.) - General 

ları tetkik edeceğiz ve kaydeyle· soliniyi ziyaret etmiştir. ~1usolini 
Polon diğim hu u:;atın ışığı~da .. hadde: Çiyanoyla görüştükten !1-0nra ka-
~ . Y.a nazırlar den geçireceğiz. ı.ıarbın ıuz. umuı·1· bine içtimaına riyaset ctmi~tir. 
'ı ıecl 1 d t 1tnlynnın sulh teklifini lngiL 
ı:ı . ısı topland dan bir gün <lahı faz :ı c'a?1 c: hU ~tıs, 3 (A.. l me-;ini kımsc cırzu etmez. }akat, tert·~·e ltalyanın yeni 1ngiltero 
~le elçiliği .~·~ ~ - . Polonya lngiltercde , .c eminim ki Fran;;a. elçisi \'asıtasile bildireceği sanıl-
l>oı <.eblıg edı'-'or· . · k hır maktadır. Musolinl Çianoyla gö-

o~ ı onya naz 1 " · da da efkfırı umumıyenın ·a 
g eci ır ar nıccr · d' d · · · riişmezden önce Berllndcki ltal-

lf en sonra ısı, un bir ek eri\'eti c:iddet kai esının nı· 

olunan ''Fran~ız i~i ,.e köylü par· Franko, Madrit matbuat şefi 

tbi,, mecli<:. reisi llcryoya bir mek l\ lanuC'lanerc gazetelerde intişar 
tup göndererek sulh meselesini gii- eden mühim· bey::uıaUa bulunmuş 
ıii~mek istemi~tir. Bu mektupta tur. 
melhuz sulh tekliflerinin C\'\'eldcn Franco doğu ,\,7rupn ·ını çc\•i
rcddedilmemc::.i icap ettiği ele kay- ren tehlıkeden dolayı hissettiği m-
dcciilmcktedir. 1 dişeyi açıkça izhar etmiş ,.e 

Almanya' da: "Daha Ru ya Almanya ile paktı 
Vülki~r Bcobahter gazele i, imza etliği gün, mukadder olan 

kont Cianonunu Berlini ziyaretine ~ri anladım,, demi~tir. 

3 
J 

ı:-~ P D ı:s ·-~ı 
Gece. maçlan 

Taksim stadyomunda iki 
mühim müsabaka yapılacak 

Havaların bozması üzerine te· 
hir edilen gece maçlanndan Ga. 
latruıarayla Beyo~luspor arasın _ 
dnki oyun bu akııam saat dokuz
da TaKıı.lnı ı;t 2 dında yapılacaktır. 

Lik :maçları dolayısiyle kafi 
de.recede idmanlı olan her iki ta
kımın tam kadrolarlP. yapacakla
rı bu oyun, çok enteresan ola _ 
caktır. 

Diğer taraftan Şişli Çocuk E
sirgeme kurumu menfaatine ya -
pılacak olan F~nerbahçe - Şişli 

maçı dn perşembe günü akşamı 

Taksim stadında yapılacaktır. 
Bu maçtan evvel İstanbul mat. 

buat takımıyla ~işli tekaütlcri 
de karşılaaacaktır. TekaUtlcr ma 
çı saat sekizde ve diğer maç dn 
saat dokuzdadır. 

Bu sabah şeh rimize 

Bir Hind ilim 
heyetı geldi 

Hindistanın tanınmış Müslü -
man filozoflarından profesör Za· 
ferülhasan ile doktor M. ihsan 
Han ve Mahmud Ahmedden mü. 
rekkep Ü!; ki§ilik bir ilim heyeti 
bugünkü Semplon ekspresile 
Londradan gelmiştir. Heyetin 
başında olan Hindli profesör, bir 
muharririmize şunları söylemiş • 
tir: 

- Bir mü:Jdet evvel tetkikat 
maksadile Almanyaya gitmiştik. 

Harp vaziyeti dolayısilc Parasız 

kaldığımı:r.dan bu mefleketi ter • 
ketmiye mecbur olduk. Londra. 
da kısa bir müddet kaldıktan 

sonra Jiindistana dönmek üzere 
yola çıktık. Vize hususunda Fran 
:;alda çok güçlüğe uğradık, Bu 
hareket yalnız bize değil, bütün 
ecnebilere karşı yapılıyor. Yol -
da başka hiçbir müşkülata rast. 
gelmeodik. Hind müı;Jümanları 

Türkiyeye çok samimi surette 
bağlıdırlar. Bütün müslümanlık 

füemi gibi bizim de en çok sevdi. 
ğimiz ve terakki yolundaki hızlı 
ilerleyişini hayranlıkla takip et. 
tiğimiz memleket Türkiyedir. 

Türkiycye ilk gelişimdir. Fa • 
kat kendimi hiç de yabancı yere 
gelmiş telakki etmiyorum. Bila· 
kis, Türkiyeye gir:l.iğim andan 
itibaren memleketime ayak bas. 
mış gibi sevinç içindeyim. 

Burada iki gün kalacağız. 

Türklerin Milli Şefi İsmet İnö • 
nünü Hind müslümanları daima 
çok büyük bir saygı ile yad ve 
tebcil ediyorlar. 

Atatürkün hatırası hiç unutul. 
mıyacaktır. 

İki memleket biribirlerine u • 
zak olmakla beraber, müslüman· 
lık kültürü dolayısilc aramızda 

iştirak ve yakınlık vardır. 

Türkün kültür münasebetleri • 
ni ı;cnişlctmckle çok memnun 
olacağız." 

Türkiye tabiiyetinde iki Ya • 
hudi taciri de bugünkü trenin 
yolcuları arasındadır. Bunlar L 
talyadan geldiklerini, orada Ya . 
hudilerc karşı eski tazyikın kal· 
dırılmış olduğunu, Türklere çok 
sempati ve dostluk gösterildiğini 
İtalyanların iki memleket aratın. 
da büyük ticaret işleri yapmağa 
taraftar olduklarını, fabrikaların 
yeni siparişlere müsait bir vazi • 
yet aldıklarını söylemişlerdir. 

İki İtalyan maden mühendisi 
de memleketimizle iş ycıpmak ü • 
zere ı;clmişlerdir. 

tı~evıct'hı riyase~at 18 de Racz· ı hayet buİmaS.:nı \C hükumetlerin yan ha,·a ataş<>sini kabul etmiş_ 
tıı ·bl>oıonya d' .~~e topnlnmış - yerdiği sözlerin bundan böyle tu- tir. 

e Us J 1~ "<.üıdc sos"· ·ıist · b 1 H tl tk C dırn an Sta . ,,a tutmasını temine azmetmış u un· ı er nu ·unu uma ve 
tı~rlığına ~~~k, so~yn.ı ~·ar_ maktadır. Harbin mesulircti müte Cumartesi günü söyliyecek 

Eski p ~hı cdılmıı:ıtır. rnli taarruz politika ... ını tasawur Bcrlinrlcn gelen habcrle>rc gö-

~~~;c ~~~~1~j de~:~:~;;ıesinde ez· ~~c~~:~:~:~~au:mumi ka. Maceradan 

~rıı. 
3 
olonya Curnhurreisi ve tatbik edenlere aittir ve bu m:· re Hitler Çcmbcrlnynın nutkuna 

ltfuıtGU (A. A.) _ İsviçre hü sulıvctten ne kaçınmak, ne de ıtı· ce\'ab olarak ve sulh tcklüled-
l.{ l'8kl p ı - - . . h d c:lecick} il o onya cumhurreisi zar imkanı yoktur. nı ıza c en nutkunu bugiln söy-
iltalllcUnc ~~.evccsı /t lsviçrcde I Baş\'ekil bunda~ ı;onra ~~ra, rl~~ lc>miycct'ktir. Bitler yarın Var • 

uııaadc cyJcmi§tir. niz \'C ha\'a harekatı hakkmdakı f:ovaya hareket edecek vo orada 

l Iitlerin, --iya:,i hcclefierini bilen naatine !!öre, kont Ciano, Alman
\'e son l\aftalar içinde Romanm Ru anla~mac:ının Balkanlardaki 
hattı hareketini dikkatle takip ey. İtalyan menafiini muhil olmadığı 

meceraya 
lemi~ olan bir kim::,e, Ciano - Hit- 1 kk d t · ld "--A- · la m a '1'1'\ın~t ~ tsıı"'nn su\h remanrmm koyanıa<lık. ôziir .-C. 
!er miılakatları c nasında neler lehindeki gayretlerini arttırracak-ı ri1~ 
göriışdüğünü anlatmakta güçlük tır Mllıılfllııllll~IM-111!1'111._IM_I 
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Harp vaziyeti 

Fransız kıtal arı 
Sarbrük istikametinde 

' 

ilerliyorlar 
Almanların mukabil bir taarruza 

hazırlandıklan sanılıyor 
Dün garp cephesindeki harp 

vaziyeti şöyle idi: 
~Imanların Mosel istikametin

de yaptığı bir taarruz püskürtül
müştür. İki taraf topçusunun bu 
topraklardaki ldüellosu devam et. 
mektedir. İki taraf da büyük ke· 
şif kolları faaliyet yapmışlardır. 

Fransız kıtalan Sarbrülc isti • 
kametinde tedricen yürümekte -
dir. İngiliz gazetelerine göre, 
Almanlar mukabil bir taarruza 
hazırlanmaktadırlar. 

!ngiliz tayyarelerinin ~ Berlin 
ve Potsdam üzerinde yaptıkları 

ke§if uçuşu, Alman devlet mer -
kezinin düşman tayyarelerinin 
taarruzundan masun kalamıyaca. 
ğını isbat ettiği için l}üyük bir 
alaka uyandırmıştır. 

Bu ay yapılan hava 
muharebelerinin plAnçosu 

dir. Birçok esir ve malzeme ele 
gcçmiıtir. 

Eski Amerika Reisicum
huruna ıöre 
Eski Amerika Reisicumhuru 

Hover gazetelere verdiği bcya _ 

natta İngiltere ve Fransanın mağ 
Iap olmasına imkan göremediğini 
söylemi§ tir. 

Almanyaya karşı harbet
mek istiyen Almanlar 
İngiliz istihbarat nezaretinin 

bildirdiğine göre, cenubi Afrika
da bulunan birçok mülteci Al _ 

mantar, Almanyaya karşı harbe. 
decek cenubi Afrika ordusunda 

gönüllü olarak çah!}mak üzere 
müracaat etmişlerdir. 

Denizlerde harp 
Bitaraf memleketler 
tedbirler alıyorlar 

Pariste neşredilen resmi bir Alman denizaltlarının bitaraf 
tebliğe göre, eylül ayı içindeki gemilere yaptığı taarruzlar Da _ 

hava muharebelerinde 8 fransız nimarka, İsveç, ve Norveçte bü. 
24 Alman tayaresi düşmüştür. yük bir heyecan uyandırmıştır. 
Varşovanın işgali Gazeteler Almanyaya şiddetle 
tamamlanıyor hücum etmektedirler. 
Berlinden bildirildiğine 1:örc, Bir İsveç tayyaresi kara sula _ 

Varşovamn işgali tamamlanmak nnda bir İsveç vapurunu kova -
üzeredir. Alman krtaları şehrin lıyan silahlı bir Alman romör _ 
müstahkem mevkiine girmişler • körüne ateş açmış ve romörkör 

.. Bugün s A K A R Y A sinema~mda *~. 
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ANNA BELLA -TYRONE POWER 

2 • vAH5~r·"öAMA~Ô:ARcA 

Mevsimin ilk hıftuı rnünaıebetile büyük GALA 

Milli ve ALEMDAR 
sinemalarında 

Burün matinelerden itibaren 

LOREL ve HARDY KODESTE 
1rürkçe Sözlü ve 

Kazım Orbay 
merasimle 
karşılandı 
(BaıJ tarafı l incide) 

General Orbayın rei liğindeki 
askeıi heyet Londraya muvasala
tında son harp esnasında Gclibo
ludaki lngiliz kıtaatma kumanda 
etmiş olan Feldmareşal Lord 
Birdvood ile hariciye mümessil
leri, Türkiye büyilk elçi i, Türk 
ko!oni i, Fransız kara \'e deniz as
keri ata~eleri ye diğer zevat tara· 
fından seHlmlanmı!;tır. 

Heyet şerefine Londranın büyük 
otellerinden birinde hük(ımet tara. 
fmdan bir dine \'e bir suave \'e· 
rilmiştir. Ziyafete millt müdafaa 
kordinasyonu nazırı lord Chat
field riyaset etmiştir. 

kaçmıştır. 

İsveç gemileri şimdiden sonra 
gruplar halinde seyahat edecek • 
ler ve bunlara harp gemileri re • 
fakat edecektir. 

Danimarka, Almanyanın bita -
raf gemilere karşı ne surette ha· 
reket edeceğini kati surette bil -
ıclirmesine kadar İngiltereye çift. 
Uk mahsulatı ve et yollarnamağa 
karar vermiştir. 

• • Bütün htanbul hallu ve sine. 
mamızın muhterem müdavim. 
leri hazırlanınız. Mevsimin 

en büyük filmi 

Rio Grand Gülü 

Baş rollerde: 

Gen~ Kızlar 

JOHN CARROLL MOVITA 
''ZORO KAı'1ÇILI ADAM'' 
Meksikanın emsalsiz güzelliği 
içinde çevrilen heyecan, deh. 

şet, sergüzeşt ve macera dolu 
filmi şerefine buyük GALA 
MOSAMERESI olarak bugün 

ı 
matinelerden itibaren 

ROBERT YOUNG tarafından oynanmrı rençliğin, •!k, he.. A (b KAZ, AR 
••••• yecan ve macera dolu ıera-üzetlleri ,.._r·tlll!l!lll9'.'ll'fll - Sinemasında başlıyor. -

, BU 

AKŞAM Melek ve ipek 
DÜNYA SİNE!\IACILICININ ŞAHESERİ 

' Sinemalarında 

ve Bugüne kadar gördüğünüz bütiln büyük filmlerinin şöhretini gölgede bırakan 

MARIE ANTOINETTE 
2 Devre, 17 l{ısmı, hepsi Lirden. Filmi varntan: 

NORMA SHEARER-TYRONE POVER 
M.tfrnm ilin: ,Fiatlarda zam yoktur.- Bu gece için Melekte loca ve numaralı koltuklar kalma· 
nuırtır. ı:ınK tc numaralı k?ltu k.l~r kapıfjılmaktadır. Müteakip ceceler iGin biletlerinizi ev-

'\ elden aldırınız. Fılme ılave olarak: FOKS JURNAL, en son dünya h" ''" "·~ • 
Telefon: MELEK : 40868 - İPEK : 44289 ____ _ 

~~--~~----------------------~~--~~~~~------------~· --~---~-

1·'')(;~~Yar1n akşam SARAY Sinemasında 

Lorel ve Hardy 
Harbe gidiyor 

Türkçe sözlü büyük filmlerinde 
kahkaha tufanı ve bir neşe dal _ 

gasını yaratacaklardır. Bu em. 
salsiz ve kahkaha kralının en 
son ve en güzel ve en fazla eğ· 

Jcndirici temsilleridir. 

ft!veten: FOKS JURNAL en son dünya havadisleri 

Bitler Varşovaya gidiy.ot 
Türkiyenin İştirakile ni tanımaması yalnız Almanya ile 

altılar konferansı harb halinde bulunan devletlerin 
Londraı 4 - Romadakl Röyter 

muhabiri bildiriyor: iyi malümat 
alan mahafile göre Musolini sulh 
konferansı için bir plan tanzim 
etmektedir. Bu pllna eöre aulh 
konferansına lngiıterc, Fransa, 
İtalya, Ruşya, Amerika ve Tür
kiye iştirake davet edilecekler -
dir, 
Konferanıta blitUn dlinya vazi

yeti görUıillecek ve muallAktaki 
meselelerin halli çareleri arana
caktır. 

B. Ruzvclt gazeteciler tarafın
dan bu hususta sorulan suale: 

- Böyle bir davetten haberim 
yoktur, cevabını vermiştir. 

Sovyet Rusya Hint 
hududuna asker 

"' yıgıyormuş 

Londra, 3 (Röyter) - ''Nev •• 
york Taymiıı, 1 gazetcıinin lstih -
baratrna göre, Sovyetler Japon _ 
ya ile akdettikleri mütarekeden 
sonra, Sin - Kiang eyaletine ye
ni askeri kuvvetler göndermi;,ler
dir. 

Sin ~ Kiang eyaleti, Sovyetlerln 
Hindistan hududundadır. Burada 
tahaııııüd eden Ruı kuvvetlerinin 
mikdaıı, 300 bin tahmin edilmek
tedir. 

Fransız kabinesi bu 
sabah toplandı 

Londra, * (Husuı[) - Bu sa. 
bah Frans~ klbineıi Paladiyenln 
riya.setinde toplanmış, aakeri ve 
diplomatik vaı.lyeti görüşmü3tUr. 

Bu meyanda lngııtere hUkümetl
le devamlı surette yapılan ko • 
nugmalar gözden geı;irilmi§tir. 

Son defa bu konu3malar, Sov -
yet Rusyanın hareketine dair ce-
reyan etmekteydi: r 

Almanların gatp cep
hesindeki ı:ayiatı 

Londra, ~ (Hususi) - Harbin 
ilk ayında garb cephesindeki Al· 
man zayiatının be§ altı yüz ölü, 
2500 yaralı, ilci yüz kadar 
esir olduğu öfrenilmf3tlr. 

Korsan aenıi 
Admiral Şeer mi? 

Bahia (Bresilya) 4 (A.A.) 
"Clernent,, ismindeki lngiliz \'a· 
purunun Atlantik denizinin ccnu· 
bunda müsefüth bir \'apur taraf m 
dan de~il. bir Alman harp gemisi, 
tarafından batırıldığı tahakkuk 
etmiştir . 
"Clement,,nın mürettebatı tah

li iye sandallarına binmeden ev
\"el kendilerine taarruz eden ge· 
minin fotofraf ım çekmişlerdir. 
Mürettebat 30 saat sandallarda 
kaldıktan sonra "ltatinga,, '\'apu· 
ru tarafından kurtarıldıklarını be. 
yan etmişlerdir. 

Londra, 4 (Hu usi) - Clement 
adındaki İngiliz vapurunu batı
ran Ye yolcular tarafından resmi 
çekildiği söylenen Alman gemisi· 
nin "Admiral Şcer,. olduğu söy
lenmektedir. 

Muharip tahtelbahir
lere yardım 

edilmiyecek 
Vaşington, 4 (A.A.) - Ruz. 

velt, Amerikan vapurlarına mu. 
harip memleketlere ait tahtel -
bahirlere yardım etmemelerini 
emretmiştir. 

Reisicumhur gazete mümessil. 
lerini kabul ettiği esnada bu em
rini tebliğ etmİ§tir. Ruzvelt, da· 
ha evvel bazı kaçakçıların Ame. 
rika sahilleri açıklarında Alman 
tahtclbahirlerine erzak ve mühim 
mat tedarik ettiklerine dair mat. 
buat tarafından verilen haberleri 
okumuş bulunuyordu. 

Çemberlaynın nutku 
tasdik ediliyor 

Nevyork, 4 (A.A.) - Vaşing. 

ton Post yazıyor: 
Çemberlayn, nazi vaidlerine 

karşı itimatsızlık göstermekte ta 
mamiyle haklıdır. Hulün Polon. 
yanın Almanlar tarafından fethi· 

değil, bütün diğer memleketlerin 
de bu yeni "emrivaki" i kabul 
etmiyeceklerini göstermektedir. 

Bir bc.~çika vapuru 
kayboldu 

Brüksel, 4 (A.A.) - 1544 to. 
nilAtoluk Belçika bandıralı Suzon 
vapuru Gasgohya köfezindc kay. 
bolmuıtur. • Kazanın sebebi meç. 
huldür. 

Fransız harp tebliği 
Paris, 4 (A.A.) - Umumi ka· 

rargah tebliğ ediyor: 
Gece sakin geçmiştir. Zveibril

ckc'in cenup mıntakasında her iki 
tarafta topçu faaliyetinde bulun
mu§tur .. 

Litvanya hariciye nazırı 
Moıkovada 

Moskova, .( (A.A.) - Litvanya 
hariciye nazın Urb~is ve maiyeti, 
hava yoluyla saat 17,30 da bura
ya gelmi~ler, Lozov iki ve daha bir 
çok So\·yet ricali tarafından kar
şılanmı~larchr. 

Letonya hariciye nazırı dün Mo 
lotof ile ikinci defa olarak görüş. 
müştür. 

1 O bin Çinli öldü 
Roma, 4 (Hususi) - Tokyo· 

dan bildirildiğine göre cenubt Ja· 
pon _ Çin kuvvetleri arasında çar
pı~malar. şiddetle devam etmekte· 
dir. Japon askeri tebliğinde Çin
lilerin 10 bin ölü \'erdikleri bildi
riliyor. 

Bu ıabahki Alman 
tebliği 

Berlin, 4 {Husu i) - Bu sa
bahki Alman tebliğine nazaran 
dün gece garp cephesinde bilhassa 
topçu ateşi kaydedilmiş ve tayya
..relerr harekatta bul.unı;nuştur. 

Meksika Lehistanı 
tanımakta devam 

ediyor 
Parls, 4 (Hususi) - Mek ika 

hükumeti Lehistan vaziyetini ka. 
bul etmediğini ve Paristeki mu· 
vakkat Leh hükOmetini tanıdığı· 
m bildirmiştir. 
Var§ovada da bir nutuk 
söylemesi muhtemel 

Berlin, (Hususi) - Hitlerin 
Varşova ziyaretinde krsa bile ol • 
aa kendisini karşılayanlara karşı 
bir nutuk söylemesi muhtemel -
dir. 

tik seferini yapan 
transatlantik 

Buenos·Aires, 4 (A.A.) 
Agoustes adındaki İtalyan tran. 
satlantiği, 1.000 yolcuyu hamil 
olduğu halde dün Buenos.Airese 
gelmiştir. Bu seyahat, vapurun 
deniz servislerinin tekrar baş • 
lamasını müteakip yaptığı ilk se
yahattir. 

Kurtuluş bayramı 
( Raıtafı 1 incide) 

merasimler tertib cdilm~lir. 

Beyoğlu Halkevinde 
lstanbulun kurtuluşu müna.so. 

betiyle 6·10-939 Cumıı gUnU sa. 
at 18 de Evimizin Te~b~ındaki 
merkez binasında bir toplantı 
yaprlacaktır. 

1 - İstiklal marşı: (Ev korosu 
tarafmdan). 

2 - Söylev: (Ev reisi Ekrem 
Tur tarafından) 

3 - Konser: (Ev triyosu tara
fından) 

Arzu edenlerin teşrülcrini rL 
ca ederiz. 

Mütehassıs telefoncu geld! 
Şişlide kurulan yeni telefon 

santralının şebekeye rabtı için 
!sveçten davet edilen mütehas -
l!ıs Nclson dün şehrimize gelmiş· 
tir. 

Tüf ekçi ustası isteniyor 
Kartal askerllk şuhc<;lnden: 
189 uncu alaycia münhal bulu_ 

nnn 60 ile 70 lira ücretle hir tU

fekçi ustasına ihtiyaç vardır. Tn. 
liplerin şeraiti öğr<'nmck tizcrc 
ı:;~ıhr>,·p müracaatı ilan olunur. 

Baltık devletleri 
ve Rusya 

Letonya Hariciye Nazıtl 
ilk temasını yaptı 

Moskova, 3 1(A.A.)J - lJ!' 
Moskovaya gelen Lctonya ha# 
ye nazın Munters ile SovretJ! 
birliği halk komiserleri ınedi' 
reisi ve hariciye halk komiseri ~ 
lotof arasında dün akşam ilk »" 
rü§ffie yapılmı~tır. Bu görii 
de Stalin, Poterrikin, Sovretld 
birliğinin Lctonya elçisi Zoto" '
Letonyamn Moskova elçisi J{ 

de bulunmu~tur. Görii~c iki si' 
sünnü tür. 

Deniz üsleri tesisindell 
vazgeçmiş 
Kaunas, 3 (A.A.). - Havas ' 

jansınm Kaunastan aldığı it~ 
da şayan haberlere ı;öre SovY'e 
birliği Litvanya ve !.etonyaya ~ 
şt daha ağır davranacak ve Es! 
yaya karşı göşterdiği isticali bil 
ki meml<'kct l::ıkkmda gösternıl 
cektir. 
Söylendiğine göre Sovyetle! tıı 

liği Letonyada askeri ve deni•. 
lerl tesis etmekten vazgcçrni;ti! 

Ecnebi mahfillercje AirnaJl 
mn Baltık denizi hakkındaki ~ 
tün planlanndan vazgeçmek 
buriyetinde kaldığı ve artı1' ~ 
manyanın bu denizde nüfuz t 
etmesine imkan olmadığı f/JY 
mektedir. Ballıkta ··almz So'1 
ler birliği hakimdir. 

Munters, Moskovada üç 
kal~caktır. l\Iumaileyh, bu 
Molotof ile görüşecektir. 

Litvanya hariciye nezaretint l 
kın mahfillerde Cırbsiysin 1' 
kova se\·ahatinin neticesi h · 
da nikbinlik izhar cdilmektedif· 

Estonya Cumhurreisİ 
tasdik etti 
Tallin, 3 (A.A.), - Reislcııı' 

hur Paes, Estonya - Sovyetıer ıı: 
liği muahedesini tasdik etmişti~ 

Litvanya da imzahyacl 
Kaunas, 3 (A.A.) - lyi !1'1 

mat almakta olan bir Sovyet ıtıt 
bamdan öğrenildiğine göre, 
vanya yakında Sovyet Rus>11 

karc;ılıklt vardım misakı imzalı) 
~ - ~ 

caktır. Utvanya murahhası 
kovadan hareket etmi5tir. 

HadiseleriE, 
tefsiri 

(Uaıı tarafı l lıırJdo) 
l'ahlil edilirse, llitlcr tngfl 

yo :rapmak lstedJfi sulh teJJI 
de &ö~ le <llyeccktir: 

"Almanl·a \C Rusya J1cJJI 
JJRylastık . . Eğer İngiltere bO 
histanı eski hudutlarilo ye 
ihya etmek istil orsa, RU5 

da harb ilan ehnclldlr. YolL 
Ru~vaya harb ilin etmtyect 
AtO:an.yaya kar~ı harbe de 
etme..,i mana ız kalır. .ı\ll'll 

nın milli emelleri artık taJı 
ettiğine göre biz sulh ya 
haıırıı.,, 

in~li1. baş\'eklli 

lıu teklife şu yolda 
edeceği anla~ ılı ;yor: 

''İngiltere Ruc;ya~·a 

ctnıiyccektir. Fakat 
rejimi nltınıla kaldıkc;a 
ile sulh de yapmıyaca.kbr· 
inı;iltcrenin harbe girnıcsıııt1 
hcb J.chbtnnı eski hudutıari1~ 
~·a etmekten ziyade .ı\ ,.~ 
JUtlcri:ı:nı tehdidinden c~ 
rette kurtarmaktı. Jngııte~ 
maksada 'arıncaya kadar 
ıle\'am edecektir.,, 

};ğcr .Almanyanın sulh gJl 

ri haldkntcn elde cdilnıl~' 
gilforcnin istediği bribl ıııt~ 
rejimine de nihal et ,·erfll iJ 
zırndır. llitlrr bunu yapab 
mitlir? 

A' ruııanııı yarınki muk 
tını hu sahıula BC'rlindcn ' 
cck l'I'' aWtayin e<leccktir. 

JrAS ~N Kr~Ç) 
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~abrika önüne gelmişlerdi. Oto· 
f l durdu. Etrafında üç muha-

:a:d~ h~ldc lngiliz detektifı 
dan ındı ve kapı önünde, ağ· 

~ bir cıgara bulunan mütebcs. 
SiQı aiınaıı b' k d .. d"' ır ·a m gor u. 

XII 
ru, ~ Nobodi, matmazel dokto

?laia ~~~eksiıin, tepeden tır. 
~ ~. 

l'll" 
1lınazeı doktor uzun boylu, 

d Ulenasip VÜcutlu ve henüz ol 1:: I~ bir kadındı. Daha ada· 
ha r \'ücutta onun başından da· 
sı~IÜzıtl bi! baş bulunması imkAn 
s rr, denılebilirdi. Onda her şey 
t~ fazla düşkün olduğunu gös· 
,.,,..._Yor, fakat kadın cazibesini a
"""l.ll\ıYordu. 

h!~Y~h ve ipek gibi saçlann 
tun ~ığ.ı ~ehresi çok güzeldi. U· 
~ kırpıklı mavi gözlerinde iradt-
e~a ~kunmakta idi. 

Pol' 1sa ~ır etek, sırtına da e .. -ıniyet 
ısenne h .. ·r . ll'ti§f ma sus unı orMa gıy· 
~ Y~asmda bir nişan \.e göğ. 
v:ı.... ınuteaddit nişan işaretleri 
-~ı. 

te~~dar güzel ve b!J kadar mü 
erkef·ım olan bu kadın değme 
l'ni~ti ın Yapamıyacağı i~ler becer· 
dı. Orıvc azami derecede insafsız· 
~n harici görünüısüne aldan· 
bi!iy lazımdı ve Nobodi bunu 
tor bordu. Hatta, matmazel dok· 
ltlat ~ı~a Nobocli kadar malQ· 

M sahıbı pek az kimse vardı. 
faha at~el doktor, eğlence ve se
bebl~ .~Uşkündü. Kendisine bu sc. 
lllr•t MesaJin,, lakabı da takıl 

ll ı. 

Nakleden: Fethı KARDEŞ 

doktor geldıği zaman onu orada 
buldu. Bir i~em~e alaıak kar~ı
sma geçip oturdu. Yüzü gülüyor
du. 

- Sadık Stenhavserden, sizin lr 
landa meselesi üzerinde bizimle an 
laşmağa hazır olduğunuzu ö~rcn· 

dım, dedi. 
Ceyms Nobodi tasdik \'e ta.rıh 

etti: 
- Sadece anlaşmak nı.»etinde 

değilım. Size her hususta ~iınıden 
gelen yardımı yapmağa ha:mım 

Bu hususta hiçbir şey esirgtme:n. 
Ancak M.Stenhavserin vaat:erinin 
tutulması -şart .. 

Casus kadın irkildi. Kaşlarını 
çatarak: 

- Nasıl? dedi, sııi getiren Jr. 
kadaş ısmini söyledı mi size? 

Nobodi büyük bir hata ış'.edi~ı 
ni derhal anladı. Filhakika Sten· 
havser ona kendisini ismile tanıt· 
mamıştı, bu vaziyette Nol:odinin 
bu ısmi bildiğini belli etmemesi 
lazımdı. 

Şaşırmadı ve hatasını çabuk ta
mir etti: 

- M. Stenhavser bana ismim 
söylemedi. 

- O halde ııereden biliyorsu· 
nuz; onu evvelden tanıyor muy· 
dunuz? 

- Hayır. Beraber otomobile hi. 
ncrken askerlerden biri ona i~ile 
hitap etmişti. o zaman öğrendim. 
Sonra bu ismi biraz eV\'el siz de 
söyliyerek bana hatırlattmıı. 

Casus kadın müsterih olarak mı· 
rıldandı: 

H A B E R - Akpm Postası 

lfindisıando dünyanın en eski ınsanları arasında 
- 12 - l'a:au: 1 .. Bıııclı 

aşk ! 
35 ~·ıtını vahşıler ara,ında getirınış bır ı\lman seyyahı 

Hakiki Sihirbaza V1erihte insanlar olup 
sor o um Kayık, dalgö.ar arasıncla çal Delikanlı şimji küreklere asıl. 

kalanıp .:iuruyordu; denizden u. mış, pek uzakta olmıyan gahile 
Sihirbaz, elinde demin yerden rette kanı olmuştum. zanan bir el onun kenarına ya. doğru kürek çekiyordu. Onwı 

kopardığı gayet uzun ve incecik Bu adam için bizım ilimlcrimı· p:§tı, şiddetle yana yatırdı. Biı karşısında oturmuş olan Malike: 
utu tetkik etmekteydı. İncecik o· Jın met.a<.iısı dedıgimiz ve tabıa· erkek sandala tuturımuştu. öteki - E, dedi, şimdi anlat baka • 
tu tırnaklarile kazıdı \'e dikkatle tin kanunları olarak ıarzettığımiz eliyle de, baygın bir kadını tu . hm. 
bakrnağa ba~ladı. Ben kendi he. ..>ütün pren:ııpler rneçhUldü. Bu a. tuyordu. - Neyi anlatayım? 
sabnna, ağaçların arka::.ında kal- jam bizim Oklidesin hendesesinı. Sen bir gayret daha; karı~ da - Neler olduğunu... Denize 
mış olan ayın kararttığı gölgeliktt- Uivaziyenin kımyasım, Arşimedin devrilecek gibi oldu. Adam kayr atladıktan sonra ne Q]duğunu 
oııun elindeki otu bile güçlükle ıiıiğıni, Laplasın Minat nazariye- ğa atlayabilmiş ve kadını d~ i . ben hatırlamıyorum. 
1örüyordum. Halbuki o onu adeta ve mütearife'"'nni kati}en tanımı· çeri almrştı. Fahir anlattı. Malike, onun en 

gözlerinde mikroskop varmış gibı yordu. Kadını yatırdı. Sonra eğlle • kiıçiık teferrüata kadar izahat 
dikkatle tetkık ediyordu. Emindim Acaba bu adam tahayyül ettik· rck kalbini dinledi. Çarpıyordı..ı. vermesi için ısrar etti: Ne kadar 
kı bu adam tırnağile kazdığı bu !erini aynen tabiat mi zannedi· Yüzü güldü: ne zaman yüzmüştü? Kunetten 
incecik otun pertav.ız gibi nesic· yordu? _ Hele şükür 1 diye söylen. kesilip yüzemiycceğinl anlayınca 
!erini bile görmekteydi. Vakia onun (büyük tabiat), di ve genç kadının kollarını tu. can havliyle ona sarılmış, serbest 

Hintli sihirbaz benım hayretle- (büyük kaınat) dedığı ve hakiki tarak öne arkaya müteaddit de yüzmesine mani olmuş mu, kcn. 
rim aracında bır taraftan da la· alım olduğunu iddia ettiği alem· fılar hareket ettirdi. Kadın ni - disini bırakm.:ması i~in yewar -
kayt bir tavırla konuşuyordu: de bize mucıze ve hay:J gibi gelen hayet gözlerim açtı, yavaş yavaş mrş. imdat istemiş miydi? 

_ Evet.. üç defa gittim .. dedi. bu hadiselerı izah ~ekli gayet ba· doğruldu. 'Delikanlı onu göğs~ Fahir ona izahat verdi: Şaşı. 
Buraya üç dela gidişimın sebebi sitti: ne bastı. Cenç kadın mır.ldan lacak derecede cesur davranmıı--
i>uraya Bombaydan gelen müslü· İnsan, arı üzerinde tek bir hU. dı: tı . Dişlerini sıkmış, korku tesi • 
man bir Hintlidir! ceyreden yavaJ yavaş teşekkül e- - Sevgilim 1 riyle kati yen bağırmşmıştı. Yar 

- l\IüJümag bir Hinfü mi? diyor ve sonra gene yavaş rava; Güneş epey yükselmiş, har:ı dım istemek şöyle dursun bu 
_ Evet.. Bu zat bana Bombay hüceyrelerc dağılıyor, tekrar top ret artmıştı. Kazazedelerin üs vardımı red bile etmişti. Kuvvet 

da baıı ecnebilerle konuctu,~"nu rak ve maden oluyor. Onlar da tek tündeki beyaz elb~selerden bu . 
._ 5u ten kesildiğini anladığı zaman \'e onların bu yrldm pek merak rar maddeden kuvvete tahavvü: harlar çıktığı gö" .. ""·ordu. 

ise, adeta ona ·yük olmaktan kor ettıklerini, daima ondan bahsettik· etmiyorlar mı? Boha • Ruti ise a· Kaza çok Sni olmu!l:tu. Maı:!te 
~ ~uyormuşcasına bir an evvel bat !erini söyledi .. Bu adamlar orada.. sıl k~inatta bu hi.disenin heran a· ile Fahirin bir arkadac orup:te 

1 
:r t-: mak için birdenbire adalelerini ki hayatı merak ediyorlarmış! Va- nt ve saniye süratile \"ukua gele· beraber bulundukları büyük kot. 

germiş. sulara kendisini bırak • kia pek haklar: da yok değil! Çün· bildiğini iddia etmekteydi. ra, ihtimal dümendeki a-lımın 
mıştr. Vücudunda kuvvet olduğu 

kü Merih de, tıpkı bizim arzımız Kainat büyilk ihtizaz cereyan. akgamdan içkiyi biraz fazla ka • müddetçe Fahirin kendisine yar. 
gibi bir girdap içindedir. Onun i· lann çarptığı zaman insan birden· çırmış olması yüzünden, bir ka · dımda bulunmaması için müca • 
çin bizim dünyamıza en çok ben· bire olduğu gibi bir Ylğm ihtiza yahğa çarpmıştı. Fahir. Malike. dele etmişti. 
ziyen yıldız odur! Fakat, diyebili· ıa tahavvül ediyor ve bu ihtizaz yi hemen elinden tutarak. kama 
rim ki, Merih yıldızının girdabı lar da tıpkı biıim radyolardak radan gövcrteye çıkarmıştı. Malike öne doğru eğitmiş, göz 
bizimkinden daha küçüktür. Ade· elektrik dalgaları gibi saniyedt Kotranın filikaları, sademenin Jeri Fahirde, onun anlattıklarını 
ta yanm' k ikide birde : ... bütün ka.inatı dolaşıyordu! şiddetiyle mataforaları:ıdan op. 

Hintlinin bu sözleri beni büs. - Sah! mi? 
B 1 cak b. ..:ı~·ıı H' muş, denize açılmıştı. tki kata. 

( Dıvamı var) bütiln meraka düşürmüştü. 1 u o mıyailmkü ırb~y ~ı ıç { zede şimdi, iıte bu fillkalada:ı - Doğru mu? 
,,_ Bizim dünyamızdan, bizim k~i. o maısa m n ır §eY. esa~n . 

1 
d Jliye keserek dikkatle 0clinle • "'4SUslu:ı; 19 • · . .ba · ·ro d k' b' . _ ... _ d h' birıne çıkmrş bulunuyor ar ı. İstihı...-- ır.a 12 de, Alman gıılı TiYATRO' AR natımuıdan, bızim taı tımı en ma em ı ızım arıımıı.u<1 a ı . k. h mişti. Fahir susunca genç kadın: 

§efi ;;jat SC:Visinin o zamanki • tamamile başka türlü bir dünya. ayni hadice olmakta, fakat bu hl· Fahirle ~a~ıkde, kotrad~ 1 er ._ Ah, sevgilim 
1 

dedi. 
-.._. bay Nıkalayi ile bir eğlence ŞEllIB 1 

'\ .\'ı HOSL" bir kainat, bir tabiat tanıyan bir ~ aMak yüilerce senede, yan· kesin tel~ı ıçın e ~raya uraya Bunu öyle bı"r sevlnrle ve nwle <ll-•ıtnd Du akşam 20,30 da Tepeba~ı k t v s rada yegane kurtulu§ " -J ba~ı e tanı!:'masını müteakip . rr '"'El adam .karı:.ısında muhakememi ta- 2aır sıaır V''ı.Wl 0elmektedir. 0 O§ ugu 1 a • dr.ımı lmvnuıda RO.~f!.0. l"td. • - -,., ~ ~-- ~ • h tl ·· J • t" ki Fahir 
dile ~!~· birkaç sene içinde şim· Komedi ımmı: Gect: mamile kaybetmemeye çalışıyor· halde esasen bu tabiatte olan bi çaresinin denize atlayıp sahile ka arare e soy emıı 1 • 

ltl ı §öhretine ve mcvkiine ulaş· 2 KERE 2 dum. Buna muva{(ak da olmıyor hadise! dar yüzmek olduğunu anlamış - kUrek çekmeği bırakarak sordu . 
~l. Gündüz 14 te Çocuk Tiyatro~u değildim • Aradaki fark birinin gayet ya· tardı. - Ne var Malike? Birdenbi -

:ı-. • 'Obocıi rohret" · pek ·y· bildi KELOGI.AN L·vet. bu Hintli adam tamamile vacı., birinin süratli olması değil re tuhaflaştın? Rahatsız mıım? ısi bu k ' ı. mı · 
1 1 

• ~ )/ Fahir, fevkalidc bir yüzücüy- _ Hayır. rahatsız delilim. 
da b' adının ramna, dudakların --<>- 1 . başka tilrlü t~ill etmiş bir di· mi? dü. Malike de ivi yüzxlil. Fakat 
'- ır tebe~ U ld ğu h ld -· n.\ŞJT RTZ \ • F.. ')AD TEK • b' 1Dt .. 01'1t tun J " - Sonra söylerim. llCın•tı ~ m o u a e, su- Tt\·.•Tr" <:tJ mağa sahiptı. Buna tam ır su· " heyecı' ndın veya atladığı ıamarı ,_

1 '" e Yakl So k " Sahile birkaç metre - mııtı. 
Çtkard aştı. nra şap asım Rolmköv Miltl,·aıtlı!ıo l'\'EY R.\ . 1 b 1 T 1 f o k 1 ..., d nefesi kesilmi• olduı;..,..dın rabu\ı F b' ·ı ·· ı d" 

1 \'e gözleri onda bekledi. nA ,·oıMI :\ Jlerıle stan u e e on ı"re to··r UgUn en :s fi-• ;ıı a ır neıe l c soy en ı: 
"'• kuvvetten düJmUştü. DeJikanl• - Kurtulduk MıtHkC' .. MefL 

~~~r!~k~~~· fi;i~~~~~~ • H•·A~=•ı•eii-•mi••dn-.•a•r·•siiii"iiiiiii~ii•ieimiii•a•siiiil sa'"~!~!.~0• ·~::.~~~~;.·~~:·.:~~~·:,ı:~:.~:·~:~:ı.::~';:::~";~ .. ~;.~~~ ~~~ :~~~ .::':! •• ·;:.~~":;;:;:·' :,:; ;;ı:::,:a~: .. ~:.":::: ;.~ 
<IU. ~ıle uzun uzadıya onu süz· ı= l rının numaraları Şlifli santralına göre (80000) den boşlamak üzere tadil de kalmıştı. 0 da kuvvetten l:e, 1'i:ıtisine çıkmağı ısrar]a reddet.. 
": 

0
bocii gav t sak. d. g · lerı' 1 H! o 5uretle ' 'eni rehbere yazılmış bulunduğu için faaliyeti gfinü gazl'le· 

•&1 hi • ~.e 10 1
• oz · 1 • CASUS AVCISI oT siliyordu ki, filikayı görmüıı, son miştin. Ne kuvvetli bir hissikab· ç Çevırr.......ı C k d b !erle Al rıca edilecek olan Şişli sant r:ılının nçılı~ gününe kadar bu IC\'• :ıı ııa s· · ... .,_.ıı. asus ·:ı m u. ! bı'r aayretle ona kadar yu'"zeb·ıı . CDe,amr 6 ıncı s•yfanm son ın·rı 1 1 nıK HA v A T ıi olunan rehberlerin kullanılmamasını rica erlerim. (8032) ,.. ., e~.

1 

eneli, fakat bir §CY belli ' K """ " . Müdüriyet mitti. siitunonon alhnda) bilen 1
•• O, hislerini saklamasını mı:;:~==·:::ın!!!!m!!a&!!!!!nı&!!!!!llı~1~am!!!!1U!!:!U1!!W1:!!!!a!!!11!!11!!'!!:m!-____________________________ ....:.. ________________________ _ 

So kıınsc~crdendi. 
ze baı::ladı· -.... ~ . . 

oluy
0 

J 
1r. O'Flanagenle mü~errcl 

n ruın. değil mi? 
Ve urıu tatı. bir sesle söylemişti 

gene tnüt be · · 
tnıi!' e sımdı. 

\·e: ız detektifi nezaketle iğildi 

Q:~rn~n, dedi, Rejinald O'F1ana 

\-0~ ~ halde lutfen içeri buyurun. 
de 01 aha~ hır rer değildir ama ne 

a bır dam ı Ct}·rn atı .. 
ı ''akt 1 No~j içeri girdi. Bura· 

~r olsa 
1 
e fabrıka müdürüniln oda· 

lar1 l gerekti. Fakat Şimdi du,·a; 
leri .... ~ngından kararmış. dö~erne· 
,.,.. ·•lltraıy.. k 
··~İ§ti. 1'a . oz :ır~unlarile delin-
tokyiiıü \ a"?akı deliklerden de 
lllürtıku~~~kı bulutları görmek 

<I Sörninedu. . 
uğuna .. e. labnkanm enkazı ol· 

Ça'ar1 • §Uphe olmıyan tahta par· 
tl\Qbily~ anıyordu. Odanın bütün 
\·e iı·· ~ı hır ma.;a ıie üç iskemle' 

l\I lr ' 
u~tundc :.dan ibaretti. l\la.;amr 
eıtktr 1• ır telefon \'e bir portatif 

ıl\ lam 
:\tatrn oa ı varaı. 

tr, );'ak azcı doktor geride kal'l1ı .. 
'tın <ı ~t kapının önlinc Stcn1rn, 

bocti b ... amıarı dikilmi!:.lerdi. Ne 
"'a u fır >att - . . f ·•ı ~, . a. ı tı ac!e cderel 
ı. in USt .. 
"'alla~ . Unde duran do~Yamr: o· gındakı · · • 

Ptanag 1 mı okudu: Rejinalr' 
Bu en ... 

tıı.... <los~·a,. k 
-ıı göru ~ ı ·an. tırmak , c lü 

ler ve~ rse tetkik ctm~k irin ne 
· '••ıtzdj:ı :r 

l.0ktu. lh . · Fakat buna ımkaı 
11

Ydi. Sö~'.Yatsız hareket etmem~ 
0~aclaki b' ı~ennı Yanına ~idercl 

Uir'· ır ıc:k,.mlcvt- ot\lrdn r..a ... , .... , ., 
• "-- ..... :: cn:-J matmazel 

AV 1 Planş 70 

IFı anınerı l ı ••m•ı Aı WUd 

l DtŞt G~YlK Cıeyijta dl- ıı b the nec1t 
~·~ı. genç ,·eya anaç, bir. I 1. A: daı Edcltler <der 
kaç dltl geyik bir .süril 1 wcibliche Hirsch, du 
t.e~kil eder; yan·wnı, ge· • Rottier, Tier, die Ulrsch-
ylk ya,nuıa) kuh; ein Schmaltler oder 
a dil ein Alttier, Gelttier 
b boyun [ Mutterwild] ; mehrerc: 

l. }": la biche (le cerf fe· Kahlwlld; da.a Junge: 
melle, so!t unc biche Wildkalb) 
jeune ou vierge, soit une 
biche adulte ou merc; 
plusieurs blches forment 
un troupeau de biches: 
le pelit: le facon) 
a la langue 

" it ı::ou (le col) 
J t · thP, hind < female of 

the ııtag or hart. the red 
dcer. the fallowdeer: a 
young hind, a dam 
[ mother] ; several to-
get her: female deer; the 
male \'oung one: a buck, 
female young one: a doe; 
a rawn: young dcer of 
ı>j•hrr "PX) 

a thc tongue 

a die Zunge (der Le. 
eker) 

b der Hals (Trliger) 

2. GEYİK 

noılannm 

(erketi, boy· 
budaklarma 

göre hılm alır; erkek Y•'" 
nı~·a Franouzlar en·el& 
L here J. iki yatmda [da
ıtUtt l, w üt ya,mda da 
[ une ..e"onde tete] der
ler> 
& boYl!U~ 

b &ft& dal 
c ilk bo~'11Q7 <ilk ılt,, ~Öl 

boynuzu) 

'' ikhri hn~-nuı (budak) 
e orta boyn~ 

Pl,A:SŞ 6P 

da m<ıoınu) 

8. F: le pıege lı. poteau (le 
piege a oisf"au ':le rrolo; 
prohibe en A llcwagnc) 

8. t: the "tô<'l 11nare fA trnp 
for blrds of prcv: 
now forbidden) 

8. A: daıı Pfahlcisım (f'irır 

Faile rnr Raub\'Ögc>I : 
jetzt verboten) 

9. ,-\\'i N \:01.U~U l\t,:-. 
~IY.K (çmirnıek) t<, il'\ 
:J'Ü\'Ltl KORKUl .l'li 

a tüylü ipin ıı:ınlclığr mn 
kara •ka.nak) 

b tily1er 
c 1p 

9. F: les ~pouvantaHs m. en 
plumes sPrvant l rne"r
cler le ~bf Pr 

a le ~mbour r.enant a 
enrouler la corde avec 
!es plumes 

b !es plumes f. 
c la corde 

9. t: strings with feııthers 
(for enclosl.ııg game afteı 
thcir baving bcen drlven 

v 

in to be shot. This form 
;,f sport Uı no longcr pra.c· 
lised) 

n the reci (for ro11fng ur 
the feaUters or rags) 

.> thc feathcnı 
c lhe string or 'ine (Uıc 

cord) 

O. A: der Fed<'rlappen < ztır 

Lappjasd, zum Einlaprt-r 
\ ' On W!ld) 

a dlc Haspcl (zum Auf
wickeln der Fedcrltıp
pcn 

b die Fcdcrn 
e dlc Le!ne 

''•· A \'I ÇE\'İRMt:K IÇlN 
BEZLl KORKULUK 

a bez 

b ip 

10. F: !es r.andernllee f. <Jee 
to!les f .) (!es epouvan
tails en toile pour encer
cler le gibier) 

a la banderolle (la toilc) 
b la corde 

10. t: blt.a of cloth (raga; 
used in the rag-battu., 
cf. t) 
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Burha.n.i,)'e ~ulh lıul,;ub. nıahke

ııı e:.iıı deo : 

Burhani) e11ın Ta:. ııeli köylinıl<:n 

!alil oğlu l~mail Akılcııız ı.ıralın· 

l.ın yırrııı ~cneılcn fazJ:ı hır zanı:ın· 

Janl.ıcrı hıl.ılllW \C fa~ıla,.ız tııllla· 

~arrıfı IJuluıı<lu;;u llurlıaııiycııın 

Karaağaç küyü huduuuııı.hı Lıla)cı 

,eri Ye namı diğer harnwıı )er. 
nevkiindl' ~:ırkarı memur Eıııın ,.e 
resesı \C llalil k:ıı·ı,ı Fıılrna ,.e lıt'ı 

lıer Ahınel. ~arlıen Lfız Ahın('! vere· 
,e:;i ve Zi)a ve şıımılcıı Jla~::ın oğ 

ıu Ziya, ceııubeıı dere ile ııı:ılıduı 

lıa•-.ın naıııın.ı ı:ıpuYa lc:-.eilı trılt·p 

\C tl:ıYa edılnıı~ ohlıığuıııl.111 ıııczl..iıı 

't'rrle lıak ıtldı."ııııla huluıııınlanıı 
;,-ı0-939 ıLııı enci Burlıanı~e sulh 
lıfıkiııılığinr nıiır:ıea:ıı elnıcleri ilfın 

ıluııur. t l!l!l'IJ 

- ~· 

üenız Levazım t>atınalma Komrsyonu ilanları 

-----------------------------------
M.M . V. Deniz Merkez Satınalma Komisyonun da n 

Cın,,ı ilk lemıııal ıııünak:ıs;. L:.ırılıı .S;ı:ıtı 

IJa,,a~ lorııa tı.:z;,ıfıhı tıu}ül, 

,, kiı~uk 

l nı\ t.:1",'olll 1 l"IZ(; tcZl{iılıı 

Pulaıı' a ıcıgi"ıiıı 

H;ıd~al dı 'ık le711:ıtıı 

\"iık,ek ılc' iı lı tll'lıli lcz,.:fılıı 

f_,.ııt 'H'lı z11uµ;..1 ü ıcı.,,t-ıJu 

Durl ıııcıı;:ıı.:nclı le~\ ı)~cı tez
gahı 

ı·a~'as rasp.ılı lewiy<'ci Tc:l-

Lını 

J lii 
p-_, 
:ı; :. 
1:ıj 

37j 
:ı:~ 

(jO 

37 

Kr. 
~ıu 

;.o 
ou 
uu 
uu 
•..> 

uu 

50 

-. 

5·10-939 ıo Perşembe 

" .. J 1 
" 

" 1 :ı 
" 

" " H 

.. .. 1.:i 
" 

" " 
1(; 

" (i. ıu.!J:l9 ıu Cuım. 

,, 
" 11 .. 

!alım 111 ll. 
Lira 
2500 
1700 
auoo 
1800 
5000 
450 
800 

600 

:·e ı i. 112 fıO 1500 ,. .. 13 " ı:ll'k'riL· k:ıynak rilı:ı~.ı 9.ı 73 ,, ,, ı ı ıı;:ıo 

Tahmin bedc11eri hizalarında gösterilen on kalem malzemenin hizaıarında gösterilen tarihlerde pazar
lıkla münakasası vekalet binasındanıüteşekkil komtsyonumuzda içra edilecektir. 

Parasız şartnam"Sini alma!. istcvrnlerin hergün ve münakasaya girmek isteyenlerin de mczkür gün 
ve saatlerde b~lli teminat mektubu ve kanuni vesikalar ile komisyoncu olmadıkları hakkındaki evrakla 
birlikte komisyonumuza müracaat! a"rı. (4887) (7770) 

tHHI 

j ıs . Komuıan : ığı Satına . ma Komısyonu ı. ii. iı arı 1 Mersin hattı postaları 
fı/10/!l:l!l l:ırihiııılcıı itih:ırcıı Mt•rsiıı hallında c~kisi f(İbi lı:ıfl:ıda iki 

po,ı:.ı ~ :ıpılıııağ:ı lı:ı~lanacakl ır. l'oı.lalar Salı 'e Cuııı:ı ıüıııkrı Sirkeci 
rılıtınıııııhııı <,aat 10 ıla k:ılkac:ıklar ,.e Rot.los h:ırıç olmak iilere gidiş Ye 

llaı·ı) .\hi.ltkııı ı~ıııtlc ~urlnaıııc \'C 1'e)il cel \'elı ııe güre taııııı·aı ) .qııl:ı
,·a~ınd:ın a~·ık c· sıllıııc ılc ihalesi 11 I 1. Te;-rin/9;1H ı;ar~: ııılı:.ı gunii saat 
ı:i,:ıo t!a y:ıpıl:ıcııkıır. :\lııhomıncn ke~ir cetveli 9!J!J lira 1!l kuru~tur. ilk 
l'lllln:ıtı / I lır:ı !J:l kuru'51ur. hlcklJlcriııin ılk trrııınat ımıklıuz \'C)a ıııck

urlarile ,.e :!4\Jll ~a~ ılı ı-.•ınuııun ~ .:J 111adclekrııııte y:.ııılı vc~ıı.alıırııe 

•Cl'alıcr ılı:ıle ~iıııuııd1;11 en :.ıı ~ekıı gıın ev\'el \ ılfı~el ııufıa feıı ınüdür-

,ııklcrindeıı ul.ıeakları \'Csik:ılarill' her;ılıl'r ıhale guııü \'e ılıulc sJaliııdı· 
.:ındıldıda Koıııuluıılık s;ıtın nlmu korııısy ununıl:ı huluııııı.ıl:ırı. {/711) 

* ,,. * 

ı.Jüıııı)le muıad iı.kclt'lerc uğnıyacakl.ınlır. {SO;jU} 

* :;c * 
Karadeniz hattı dördüncü postası 

f,ı;ınlrnld:ın ti/101939 Cuın:ı giinii kalkacak po-.;t:ııluıı ilılı:ıren Kara
ılenız hallııııhı ıııc,·.,imlik ılördiiııcü po~lanın tatbikine IJ:.ışlaııııcaktır. 
Bu po,l:ıl:ıı· lıl'r Cu111:1 giiııiı ~a:ıt 1U <l:ı tiaJal:.ı rılılıııııııtl;ııı kal .. ;ırak doğ_ 
runı TnılJzuııa gidecek ve tlüııü)tc ) alnız lııelJolu) a uğrayarak lstaıılıula 
ı.:c:Jcccklerılir. (8031) 

4 BiRiNCİTEŞRiN - 1939 

Baş; Diş, Nezle, Grip, Romatizma, 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı derhal 

keser. İcabında günde 3 kase alınabilir 
H er yerde pullu kutulan ısrarla isteyiniz. 

Miimlib 

Kayseri iskan Drfll'rdarıloki l ~o. hı ılıkııııevıniıı ~arlıı:ııııc ve ke~if cel\•elint.' 
,üre l:ııııiri 11/llirincile)rİn/9.l~ ~·:ır'):ıııılı:ı ,.:üııu sa.ıl oııda pıızarlıkl:ı ı

ııale edıll'eektir. ;\[ulı:ıınıııcn lıc<kli ~rn;:ı !ıra fil ku,·w~ıur. Llk kııııııııtı 

lilu lira 12 kunışltır. ş:ırtııuıııe-.i ,.c keşif cclYelı her ;;uıı ko111.~y0111la 

ı,;ıirülclJilıL blcl.lılcriıı ilk lt'ıııinııt makbuz vc,>a mcktuıılal'ilc 2HHJ sayılı 
ı;anunuıı :! \'C 3 ıııaddelcl'ind" y:ızılı ve \'İl:1~·cı ııafı:ı fen 111iiıliiı·lülderiıı. 

ıleıı :ıl:.ıcaklun \esikalarilc 1.ıcr:.ılJer lıelli guıı ,·e saallc Fındıklıda Koıııu
tıııılık satın alına koıııisyonuııa gtlmeleri. {171:.1) 

.~----------------------------------- 1 1 As ı< er. Falınka ar umum itıüdür.ü~u ılanları 1 · 
Müdürlüğü· 

Develi ve Pınarbaşı kazalarındaki göçmenler için muhammen 
bedeli beher çift i seksen lira olmak üzere pazarlıkla on bin liralık 

çift hayvanı satın alınacaktır. Hayvanların boyları bir ondan aşa· 
ğı olmıyacak, asgari üç, azami beş yaşında olacaktır. Pazarlığa 

gireceklerin satmak istedikleri hayvanlarının çifte elverişli ol· 
duğuna dair baytar raporu alması şarttır. Talip olanların yüzde 
yedi buçuk teminat tutan olan 7 50 liralık teminat mektup veya 
makbuzlarım hamilen ihale günü olan 6. 10. 939 cuma günü saat 

"' :ı: * 
Yıldızda Ertuğrul kışl:ı~ının ke5if Cel\'eli ,.e şarlnıırııesine .ıciirc ta-

miri y:ıpılacugıııdaıı :ı~·ık eksillıııe 11 Biriıwite;;riıı n;19 ~·ar~:ınıba !!'i'ıııü saat 
1:1 de )apıJ;ıeuktır. ~lulı:ıınıııen keşif lıetleli 19SSt lirıı !il kuru5tur. ilk 
lcıııiııatı 1191 lira 38 kuru<;>lur. Şartname \'C keşif cel\·eli her gün komiı;. 
'oııda ,ı.:\lrülebilir. blcklilcri ıı in ı lk lt'nıiıı:ıl ınul,;huzu ,.c ıııck ıuplurilr 

:2 lflO sa) ılı kanunun 2 ve 3 matldelcriııde yaıılı veı.ikal;ırilc ıhale Hiiıılin
dcıı en :ı7. sekiz ı;ün ('V\'Cline kaıfar vilayet nafıa fen ıııüdiirlükl.?rindcn 

:ılac:ık!.arı \'e'.>ikal:ırile lıeraber belli sün ve sualle Fındıklıda Komulan
Jık s:ılın :ıl..-ı:ı kcıınhyonuna E(elmelcri. (7712) 

l ıst. ~omu1an : ığı Satınalma Komısyonu ılAnları J 
hlaıılJul koıııuhııılığı birlikleri için 382UUU kilo otlun satın alınacak· 

lı'ı'. l).ızarlığı rı~·ık ekslilme ile 23 birincilcşrin 939 pazartesi günü saat 
'ı ıh )Opılac:ıktır. :\luhaınmen tııları 3820 liı·:ıdır. ilk teminatı ~87 Jira

ır. Şarlıı:ıınesi her,ıwn komisyon ela görülebilir. hleklilerinin ilk 'ıenıinnt 
., :ı ıııektıırılarilc 2l00 sayılı kanıınd:ı yazılı v('sik:ılar:ılie beraber belli 
ııı \'C sualle Fıııtlıklıda komutanlık satınulma komisyonuna verııırleı:i. 

{7983) 

:\Iulıaııııııen bct!l'ii 7300 lirn olan 5 kalcnı <lcmirci ocakları 20-1 t ·!l3!l 
pazarlc:si siiııii ":ıııt 15 le k:ıpalı zarf usulü ile .\ııkara<la idare biıw~ıııda 
~:ılın :ılınacaktır. 

Bu işe girml'k hliyenlerin (5G2,!"ı0) liralık ınll\akkal teıııin:ıl ile ka
nunıın l:ı) iıı etliği vcsiknlıırı Ye tekliflerini aynı giin saat 14 tle kad:ıı· ko
ıııis~ on reislı::'ıiııc Yermekri J:izııııılır. 

S.ırlıı:ıııwlcr para"z ol.ırıık .\ııkar:ıda ııı:ılzrme <l:ıiresinclen, lln) llıır· 
p.ış.ııla Tc:wllıi111 ve se\ k ~dliğiıııkn ıluğılıl:ıcaklır. (1!131) 

PJ,.\:\"Ş 6!> 

a the rag 
b thc !ine (the cord) 

ıo . . \ : Tuchlappcn (zur Lapp_ 
jagd) 

a der Lappen 
b die Lf'ine 

11. .\\' BORUSU 

11. F: lıı trompe de chasse (le 
cor de ehas~e) 

11. t : thc rnnting - horn 

1 J. ,\ : da;; .Jagdhorn 

12. c:r:··t!\ ULU:\1 \ Si G1Bt 
ses vrm•;x Au ;T (çı

ğırtkan düclü~ü) 

12. F: l'appeau m. avec le. 
quel on imite le brame
ment du cerr 

l %. t : the 3tag's cal. 

12. A: der Hırschruf 

13. TAVŞ.\N DÜDÜGtl 
13. f': l'appeau m. pour lcs 

lievres 

13. 1: the hare's squeak 

13. A: die Hasenquake 

H. KARACA DÜDVGü 
12-14 AV ÇA(HRIU.\ (i.\ 

YARll'AN DVDÜK. 
LE R (çığırtkan düdük) 

1·1. F: l'app<'au m. pour les 
chevreuils 

12-11 appeaux m. (ser-

i! \'ant a appeler le gibicr) 

H . t : the roe's cry 

12_ 14 instruments 
(whistlcs imitating 
1 he ;arious ealls) uı;ed 

in "ce lling''. t. e. lurin~ 

;he 11rıimals 

14. ,\ : die Rehfiept 
12-1~ Gerate zur Lock-

3-10 Ton h nç h a m de m iri alınacak : 

Tahmin edilen bcdı.:li C:)l.UUtl) lil'll ol:ın :Ho loıı lwcç ham tleıniri 

a'keri fabrik:ılar umum ıııüdiirltii\ü ıııcrkez satınalıııa koıııiı.yuııuııca 2-l
lU·!l:!!l salı ı,;üııü saat 14 tlc ııarnrltlda ih:ılc edilecektir. ~aı·tnaıııc ('.!) lıra 
(;ı3) kuru-;; ıııukulJilintle koınisyoııd:ın ,·erilir. Taliplerin muvakkat lemi· 

nal ol:ııı (31!00) lira ve 219U nuııınralı k:ınıınun 2 ve :ı. ına•ldl'lerind-cki 

ve~aiklc koınbyuııcu olın:ıılıklurın:ı ,. e l.nı ışlc :ıl:1kad:ır tiiccarıl:ııı olduk
l:trıııa dair tic:ırel odası \csik:ısile mc:r.kür gü.-, ve s:wllc koıııisyon ıuüra
caalları. (8029) 

* * * 
Jlidrolik p r es döküm tesisatı alınacak 

Tahmin edilen bedelı C.!:ı.UUU) lira olan ili üolı k Pres döküm tesisatı 
Askeri f::ıbrik:ılar umum müdürlüğü mcl'keı s:ılın:.ılma komisyonunca 
20-10-!!3!! cuma güııii sa:ıt 15 <.le pazarlıkla ıhale edilecektir. ~arlnanıe pa
rası7. olar:ık komis)ond:ın \'crilir,Ta !iplerin mu\'akkrıt teminat olan 
{ 1873) lira ve 2 HIO numaralı knnuıııııı 2 ve 3 iiııci'ı ıııuJdclcrindeki vc~a

iklc kom is) oncu olııı:ıdıkl:ıl'ına Ye bu İ!;de :ılakadar tüccardan ol<lukl:.ırına 
dıtir ıicarcl odası vcsikasilc mezkur gün \'e saalle komisyona ıııiiraC':ıat· 

Jar~ (7943} 
1 •• 

* * 30 Ton aleminyum alınacak 

T:ıhrııin edilen bcckli (30.000) lir:ı olan 30 ton .'ılüminyum Askeri fab
rikalar umum nıiiJiirliiğii merkez satıııalnı:ı koınhyonuııca 2.t-10-939 salı 
giinü sa:ıt 11,30 ıl:ı rıaıal'lıkl:ı ihale cdıleccldır. !juı·tııume (1) !ıra {5U) 

kuruş ınukalıiliııde komis~oııdan \'crilır. Talıplcrııı lllU\'ııkk:.ıl lcminat o
lan {22;;0) lira ,.e 2.t!lO numaralı k:ınıınun 2 \C 3. ııı:ıcldelı?rintleki \'('Stlİk· 
le komisyoncu olnı:ıclıkltınıı:ı Ye bu i~lc :ıliık;ırlar lüce:ırdan olılııkl:ırınn 

dair tit:ıret odası \'Csil..asilc mezkür 1ıu11 'c saatle komisyona ıııürncaat

ları. (7!1H) 

* * * 
35 Kalem kasnak kayışı alınacak 

T:ılııniıı e<Jill'n lıc:ılcli (Hl.UOO) lir:ı olan :ı;; kalımı ka.,ırnk k:ıyışı :ıske

ri fohril..:ılnr uınuın miidürlüğii ınrrkez s:ıtın:ılm:ı koıııisyoııuııc:ı 24-lO·!l:l!l 
salı ~tinii srı:ıl 15 le p:ız:ırlıkl:ı ihale edilecektir. Şnrlıı:ııııc 2 lira nıukulıi· 
lin<lc koıııisyoııdan verilir. Taliplerin ıııunıkk:ıl teminat olan (3000) lira 

'"" 2.&90 numaralı kanunun 2 ve 3. ın:ıtll!l'll'rindrki vcs:ıikle komisyoncu 
olııı:ıılı'd:ıı·ııı:ı \'C hı:ı i~lc :ıl:1!rncl:ır tücc:ırdnıı olduklnnn:ı dair tie:ırel oda· 
sı esik:ı-.ile ıııezklır gün ,.e s:ı:ılle komisyona ıniir:w:ıall::ırı. (7!lifl) 

15 de iskan Müai.irlüğünde teşekkül edecek komisyona ve şartna 
meyi görmek isteyenlerin her gün iskan Müdürlüğüne müracaat· 
lan ilan olunur. (7935) 

Burhaniye Sulh Hukuk Mahkemesinden 
Burhaniyenin Bahadınlı köyünden muhacar Hasan mirasçıları karısı 

Halime ve diğer karısı Hatice ve oğ hı :.\lusıara Çıtnlrnı murisleri Basanın 
vcfatınd:ın sonra bil:1niza ve f:ısıla tapusuz olarak tasarruf ellikleri Ba
lıadııılının Heis Alilııı51 mcvkiincle şrırk:ııı fun<.lalık ve llacı Ahmet vere· 
sesi g:ırhan Ali Zeybek k"rı sı Hatice, şim:ılen fundalık, cenubcn çoban 
oğlu Hasan ile mahdut t:ıı·Ja ile keza b:ıyıııı t:ırla ınevkiindc şarkan Hacı 
Ahmet vcresesı, !(:.ırhçn Ç:ıy, ~imalen C:olrnııoğlu Hasan, ccnuben Köse Siı
lc~·ıııan ile rıı:ılıdut 23 :ığ:ı~·lı zeyliııliğiıı le cili l:ılep \'c llava cılilm1ş ol· 
duğunıl:ııı Lıı iki )erde lı:ık iılıli:ı~ıııdn hııJuıı:ınl:ırın 1111tlwkt'nıc giinü olaıı 
5-10·!l3!l d:ın ev\'el nıürac:ı:ıtları zıııııııncl:ı il~inclır. (7!l!ll) 

Kayseri iskan Müdürlüğü· 
Şarkışla istasyonunda bulunan 164.630 metre mik'abı kereste

den 70.155 metre mik'abı Pm::ırbaşı kazasının Beserek, 37,790 met· 
re mik'abı Tersakan ve 56.685 metre mik'abı Panlı köylerine ve 
Sarımsaklı ista<>yonunda bulunan keresteden 45.348 metre mik'abı 
Viranşehir nahiyesinin Pöhrcnk köyüne nakilleri ve her metre 
mik'abı kilometre başına 8 kuruş üzerinden pazarlıkla eksiltmeye ko 
nulmuştur. Talip olanların yüzde yedi buçuk teminatı olan 103 il· 

raya mukabil teminat mektubu veya makbuzlarım hamilen ihale 
günü olan 6. 10. 939 cuma günü saat 16 da iskan Müdürlüğünde 
müte~eldril komisyona ve izahat almak isteyenlerin de her gürı 

iskan Müdürlüğüne müracaatları ilan oluur. "7934,, 

'Planş 70 

Hıkaye 
lllltlllllllfllllltlllh 

Hakiki 
(Baştarafı 5 iııcide) 

le1vukuun varmış mc!;_;eı 1 Kaıa 

,, ·.cağını SC7r:1i§.:; I' gibi... 

Malike, gözlerini ona kaldır • 
mağa cesaret edemeksizin, ce • 
vap verdi: 

- Bu, bir hissikablelvuku de• 
ğildi Fahir, korkuydu. Hatırlar• 
sın, beni sık sık sebepsiz yere 
endişeli ve sinirli görürdün. se· 
bep vardı halbuki ... Seni haldl<a· 
ten layık olduğun derecede seV'• 

mediğim endişesile azaptaydu11• 

Güleceksin belki, fakat gülnıe: 
beni cok kırarsın. Bu endişe}'' 
ne za~an duymağa başladım bi· 
:iyor musun? Deniz kazasına da• 
ir bir hikaye okuduktan sonra·· 
Acaba kendimi kurtarmak kaY • 

"'!rsile serbest yüzmene mani 0 • 

lı,') serıi de ölüme sürüklc:IT'i • 
yi~? diye düşünüyordum. Nef:i 
-; uhafaza sevkitabiisi acal.Ja a~J;· 

" tan daha mı kuvvetli çr~acakt•: 
!-f odbin bir hisle senin de ötrrıeııı 
~· o lnızca ölmeğe terci!ı :-r.i edcce1' 
t:m? 

işte, deniz gezinti~:.,, bu sc • 
heple istemiyordum. O anda. sc· 

ni kafi derecede sevmediğimi 311 

lamaktan korkuyordum. Müste ' 
rihim ! Haya tını hayatıma terci!: 
e-Ltiğimi biliyorum. Aşk ismine JJ 
vrk olan hakiki ask da zaten Ot! . ~ 


