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F='ransa ve lngiltere yakında 

Q.e ç ece k ı e ·r . harekete 
r Zigfrit hattını acele 

tahkim ediyorlar 
Sulh teşebbüsleri akim kalınca 

· büyük bir taarruza geçeceklermiş 
.. Tavassutta bulunnıası için 

lıı .. ı:ı 
t> 7. kıt'nları müt~matll~·en lngiltcrNfon Fransaya s~' 1'etllliyor. R<'Simllc bir Fran ız limanında 

~ karaya çıkan İn"'ili1. askerleri ~iirülnıektc<llr ••• 

~~ise~r:!~ 
~!!! 

81zde harici i~tıh 
bar vasıtalarında!<ı 

F'inlandiya .ihtiyat 
askerleri Silô.h 

altına ,;ağırdı 
\' no~<san . 
~~t~:: HA~AN KUMÇAYl 

l"aııtıı. rin Uayştaı; nutku Uc 

S9vyet Rusyanın Lit~anyadan neler 
talep. ettiği anlaşdıyor 

l'ilr!( ı sulh taarruzu üzt'rlne Bern, 8 (A. AJ - Helsinki. dan ihtiyatlar fevkalade bir ta _ 
lıılitaı S:ı.zctclcrinln yürüttükleri den Alman istihbarat bürosuna !im devresine çağınlmışlardır. Kış 
tilırn eaıar lılı: bir mc clede gö_ bildiriliyor: lalarda kalabalığa mani olmak i-
h ernış d -(jaııı creccdc dagınıktır. Harbiye nezareti §U tebliği çin ihtiyatların bir kısmı köyler-

arı Al •• lıııtı.q ' man de' let rcısınln neı:ırct.miştir: de tnhkim~t işleriı:de kullanıla -
l'ıtıı nda brynclmilcl bir konfc_ Bitaraflığın müdafaasını tnkvi- caktır. 

~ ın·· 
tıoı,taıar "1:kere esnsı olabilecek ye etmek lüzumu hasıl olduğun- Litvanyadan talepler 
lıaııı ulunıluğunu ~azıyor. 1 Kaunas, 8 (A. A.) - Tasrih 
le ı.:tı suth ~ollarının tanınml- Ödeınis - İzmir yolunda 
le,.. PaLıdığını sih IU,·or · dli"cr . 

.• de b • ,, • .. - B. 
~ala u iki müııtehıı. ıırasınıta 1 r t r e n 

A llp duru"or 
''Cab " • 

'ebeb· a. bu fikir dağmıl;.lığının 

buıu.n~c:edir diye merak edenler kaz as 1 o 1 d u 
lıtr ,. ktır. Bunlara IH!o>aca ha- YAZAN: 
~lnı her~nın ld, bu hal sadct'e bi_ Nezihe MUHiDDiN 
~rıı nonı·"ıci İstihbar Yasıtalarınn_ Vagonlar parçalandı, ı •sa Aş'c ve macera roma:ıı 

nındandır. Zira birtakım ölü ve yaralı var , 
l'ARIN BAŞLIYORUZ 

( Dc ,·anu 4 üncfülr) 

·""'"',..rv' 

Ruzvelte resmi 
teklif' yapıl7ıadı 

Böyle bir teklif ya f;ulsa da Ruzvelt İngiltere ve Fra. 
sa muvafakat etmedikçe tavasutta bulunmıyaca 

Paris, 8 (A. A.) - Diln gene
ral Gamelin ve Vuillemin ile İn
giliz askeri §efleri arnsmda vu_ 
kubulan toplnntıya iştirak etmiş 

bulunan lngiliz l'.avn mareşnlı Sir 
Cyril Nevan, milttefiklcrin ara -
larındn iş birliği yaparak yakın-

da 3000 tayyare kullanabilecek. 
lerini söylemiş ve keşif, avcı ve 
bombardımcın tayyarelerinden mü 
rckkcp İngiliz filolannm Fmn -
sayn geçmiş olduğunu ve bunları 
takiben diğer filoların da gönde
rileceğini ve mUttefiklerin ha'a 

ilstünlüğünU elde edeceklerini ı 
lave ctmi§tir. 

Sulh taarruzu akim kalırsı 
Londra, 7 - liitlerln sulh ta

arruzu n.khn kaldıktan Lronra ee_ 
nebi askeri mUtehn.ssıslar, .Al

(Dc,·anu 4 üncilde) 

İtalya, lngiltere ve Fransanır 
almalıdır yanında yer 

Eski ltalyan 
Başvekili 

böyle söyl ıyo r 
Paris 8 - ltalyada ta.izm!L 

tccS!iilsündenberi Parbte ya~ma\ 
ta olan eski ltalyan ba~vei<ili Nit· 
ti, son \'akayi ı.akkında beyanattı: 

bulunmuştu ... : 
- ltalya bugün istediği polı t 

ka)'I tutmakta tamamen erbe::.ttır 

Alman - Sovyet paktı ve SO\·ye: 1 

Ru:,yanm Almanyanm yanırdn 

harbe girmesi Bertin _ H.oma pak 
tını yıkmıştır. İtalyanın Almanyr 
taraf mı tutmakta hiçbir menfaat 
roktur. Almanyanm yanında har
be girmek Italyayı anrlarca kal 

kınamıyacak kadar harap e:lc:-. ı' 
liitlcrin Alman • İtalyan hu".lu 

(Devamı 4 üncüde) 

ın•;ilterc bütiin fil'srcf gemilerine toıı ko~'mtıŞfU1'. lltırcfanya tran
ı;atlantır,'1ne 15 nntimctrcli~. Lılı· top konulmu kr 

bir ecnebi denizaltr 
d a h a o 1 d u gemisı görüldü 

Gece propaganda Neza'!'~etine i a.atırııacağı.evveıden bildı-
• 

1 
rılen Amerıkan vapuru da 

bzr bomba afı/Jı 1 Amerika sularına yaklaştı 
(Yazısı ·1 üncüde) - (Yazısı 4 tineüde) 
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Hakiki bir sulhun şartlan.. 1 

ı 

Y azan~ M. OALKI LI ~ 
! • B AY Kitler yine Avrupa.da hiçbir talebi k&lmadığuu, mec,'ıı* : 

~.Mi 
Harp kaçağı 

sayılacak maddeler 
• bir Alm.&ııya. 'örmesi için ancak müstenılekelerin gt>ri ' e. 1 rllmesi Ş&rtlyle sulh yapılabil eceğini, aksi takdir de milyonlarca 
ı insanın öleceğini" söyledi. 

'· Bualann it:lııde mabalıkak doğru o laru ~udlll': 

Hariciye Vekaleti alakadarlara 
lngiliz kaçak listesine 

5 Mily onlar"• i nıwun öleceği. 

İ Yolu;& Abnanya , bu mJn,·al üzere, d&ha meıı'ut Almanya da 1 
= olmak latiycbilir. Xa.'lıl ki diğer devlet n mil letler de daima 

dair malumat verdi 

=ı· daha mM'ut olm.a.k 18Uyeblleceklerdir. O ha.ide sulh , da.ima sa.ade- • 
te kur ha.n oollip gitmiş o lm1yacak mı ! İ 

·ı Evet, medeniyet \ e dünya, sulh denilen ılhirli ma ntosunu 
üstünden attı. Onu tekrar giymeye muhtaçbr. 

; 

Fakat dünyan.m muhakkak ki muht~ olduğu bu sulh. bir 

manto yerine dünya. üstüne ahlınrecck 'e harbin dalma yırta-

i 
biJ~ii bir kefen olamu:. Dünya bi r sulhe muht~. bugünkü 

medeniyete yara..<ıır ha.kiki istikn.rll. Bıhhatte nı ra.<ıyonel bir - • ' . ı i sulhe muhtaçtır. Ha.kiki bir sulhUn ,artla.nnı ise, bugün, bır i 
S.· A vu.stralya. dahi biliyor: İ 

ln<ıaoca. bir de\ lctler emniyet nizamı. ! 
j Bütün milletler, daha mes'u t olmak için ~unu bunu de.ili, an· İ 
i cak bu nizamı istedikle ri zaman h akiki !lolh olabilecektir. i 
:.. -..----····---.......................................... ... 

\'AKIT 

Asım Uı:., meınlekcbiz lıir ıııcşı·u 

hükllmet adını verdiği ha)ma!.:ale· 
::.inde .Fransıııla teşekkül. erleıı 

Leh hukumelinin te.;.ekkül tarzını 

beynelmilel hukuk ilmi t.loğru gur
rnez!>e de hunun ciddi olduğunu, 

Leh esas teşkilat kanununda günün 
l.ıirinde Lehistanın gen.: taksime 
uğrar korkusile konulan lıir mat.i
deye i~tinadeıı e.ski cumlıurrehiniıı 
Leh toprakları içinde bulunduğu 

hir sırada bir başkasını cumhurre· 
isi intihap ettiğini ve bu cwnlmrre 
ı~ıııin müttefik bir toprak olıı.n 

l"rı.ınsada i~e girişip bir hül.:iıınel 
kurduğunu yazmakla ve ~unları 
söylemektedir: 

"O halde lıir memleket tamamen 
ec ıebi istilasına uğradıktan sonra 
ı.ıı·'.'ru bir hükumeti olabilir mi, 
ti.) c sorulacal.: bir suale hiçbir kim 
~c ıırtıl.: öyle gözu kapalı olarak 
;(hayır), cenbını vermekte istical 
gö~tcrmemelidir. Zira beynelmilel 
hukuk ilmi şimdiye kadar bu suale 
karşı {hayır) demiş oha hile bun
dan sonra (olabilir), diye ce\·ap ve
recektir. Ibtimal lı:.i bugün Fransa
da bir mülteci yaz..iyetinde olan 
Leh cumburreisi ve Leh lıiikümeLi, 
Lehistan toprnlı:Janna dönecelJeı, 
orada resmi vazifelerini ifa edecek
lerrlir ... 

Hüseyin Cahil HiUerin S-On nut
ku hakkında şunları söyleıncklc<.lır: 

.11.ığıııa da i5leıni5 ki ~imıli keıııli'i 

lop tüfek se~lerindcn u.rnk hir ~ulh 
masası isliyor! Fakat Lehistnnı ~uı 
Luktan ,.e hu işe kiımeııin 1..arıyıı;ı· 

ma~ını peşin olnrak şart koştuktan 
sonra! Böyle lıfr teklife ~ulh nıa

~ası demezler, galip bir kumandan 
huzunında siliıh teslim <'lıne ve o
nun emir ve tatıii~·eti altına gırıne 

merasimi derler. Fülırer bu şerait 

altında M. Daladye ile Mr. Çembcr
layn'i çok bekler. lngiliz ve Fran· 
sız hiikfımetlrrinin hiçhir zaman 
harp istem<'cliklerini ve her za-
man sulh ıııüzakerc.siııc hazır ol-
duklarını biliyoruz. Fak:ıt sulh na· 
mı altında tekliC edilecel.: bir fera
gat kabul etmelerine kirn~e intizar 
edemez. Nasıl ki Hillerin nutku, 
radyoda du}•ulur duyulmaz Londra
dan da, Fran~adan da derhal red
cevapları ınik~s etmi,lir. Bu pek 
tabii idi ve pek makuldür,., 

CUMHURiYET 
N!'dir Nadi, bugünkü makale-

sinde sulh yollarının tamamen ka
panmış olduğunu izaha çalıştıktan 

sonra şöyle SÖ)'lüyor: 
"Daha acık söyliyelim: 
- Dağdan yuvarlanan bir çığ 

haJinde lıüyüyen Alm;mya, Avrupa
nın bünyesi için daimi bir lehlikc 
tleğil midir? 

lngiltere ile Fransa ,harbe başla· 
ınak ı:.uı-etile bu suale "evet!,. ceva
bını vermiş bulunuyorlar. Sulh ya· 
pılruıık i ı;iıı, ya Alına rı) anın A nu
pa çerçevesi iı;inde tnbıi lı:ıcıııııu 

almaı;ı, yahut da demokrasilerin 
"hüJ·ük devlet,, iinvanmdnn ehcrli· 
yen vazgeçmeleri h\zımgelccektir. 

Du ise, harbsiz başarılabilecek ka
dar basit bir iş değildir . ., 

TAN 

M. Zel..erıya Hitlcrin cenulıu ş;ır-

lnailtere hi.ikiımetinın bütün 
bitaraf devletlere ve bu arada 
memleket.i.mize de a.bloka ilin et 
tiği ına.lilmdur. 

Alnıanyaya bilhassa iptidai 

madde gönderilmemesı ıçın yapt.. 
lan bu &bloka bakkmda hariciye 
vekaletimize yeni mali.ı.mat gel. 
m~tir. İngiliz hükümetinin harb 

kaçağı olarak kabul ettiği ve Al
manya.ya gönderilmemelerini is -
te<liği maddeler de dün alaka

darlara bildirilmiştir. Bu madde. 
ler şunlardır: 

a - Her nevi silah. mlihim.. 
mat, patlayıcr maddeler, k.imye -
vi müstahzarlar, kimya harbinde 
kulalnılabilecek maddeleri imale 
yarıyan bütün maddeler ve maki
neler, bunlarm aksamı. 

b - Her nevi mahrukat, kara, 
hava, deniz veya nehir yolu ile 
ıakliyata yanyan bütün tesisat 
ve vasıtalarla bunların imal ve 
tamirinde kullanılan makineler, 
akşamları ve yine bunların isti

mallerinde kullanılacak alat, 
c - Muhıuıama trn idamesi için 

lüzumlu veya idaınesine yarıya. 

cak bilumum muharebe vasıtaları. 
te<jhizat. haritalar, kroldler, ka • 

ğıtlar ve diğer bu gibi lüzumlu 

veya elverişli maddeler. 

d - Meskükat, külçe halinde 
altın ve gümüş, tedavülde bulu
nan paralar, poliçeler ile bunla
rın imali için lüzumlu veya. ima
line yanyacak maden ve malze. 
meler. 

Her nevi gıda maddeleri, er • 

Zavallı bir kadın 
çddırdı 

Dört yaşındaki çocu
ğunu pencereden attı 

Mahmut a.ğa yokuşunda Çat
ma.ıneaeit ııokağmda oturıuı Deniz 
banlt muhasebe memurlarından 

Cemalin kamı Müyeesel' birden.. 
bire çıldırmış ve dört yaşlarında 
Altan ismindeki çocuğunu evin 
penceresinden bahçeye fırlatmış. 
tır. Zavallı yavru ölüm derece -
sinde yaralanarak hastaneye kal

dırılmıştır. Akli muvazenesi bo -
zulan kadıncağız tıbbı adlide mü.. 
şahede altına alınmıştır. 

"Ke gariptir ki harbin bnşlangı
cına kadar '.\Ir. Çemberlayn "Top 
gürültüleri ve tehdit allındıı konuş
rnaı.: Jcabil değildir. Bunlara niha
yet verilsin. toplanıp konuşalım, 
sulh yoluyla lıalledilmiyecek bir 
mesele yoklur, ,deyip durduğu hal
de Alman ve ltalyan ricali lı:endisi· 
ne hakaret ve tecavüz elliler. Da· 
ha evvel Birle,ik devletler cumhur· 
reiııi bütün memleketleri bir sulh 
konferansına davet etti. Bütün in· 
leplerin sulh yoluyla tetl.:ilı: ve hal
li teklirinde bulundu. Hitler bunu 
da bir yahudi entrikaı;ı diye muhki 
rane reddetti. Fakat galiba yalıudi 
dolabı ve dünya veba,ı dediği 
Marxcılı.k ile sannaş dolaş olduk· 
tan sonn mikroplar kendisinin di· 

kt Avrupa siyaseti başlıklı yazısın- ınanyanm l:ölesi baliı1e sokmak yol 
da, nulkunun Almanyan ın şarki ve lanııı aradığını anlatmakta ve hat
<·enubl Avrupa hakkındaki pJ;in \'t• ta nutkunun bir yerinde küçiilc de,·
düşüncelerini izaha hizmet ettiği- lell~rin artık hAyat hakkı kalmadı
ni :;öylemekle Sovyet Ru~yıının \1- ğıın ima ettiğini ve hu de\·letlerin 
manyanın şarkla }'anlma imk:\ıı la- siyaset ,.c ihtiyaı:larına ll} maya 
rını bırakm ıyaeak bir !)el.::ildc ha- mecbur olduğunu beyan ettiğini an
rekele geçtiğini görünce ve burala- l:\lmaktadır. :\L Zekeriya Almunyıı
rı Jşgale imkan hulaınıyucağını :ııı - nın bu ııiyasetinde )fosko,·aya ne 
layınca biç olmazsa şarkt n cenuhi ' kııdar gü,•enclıilecrğini de h:idise
Avrupa devletlerini iktı~arten Al· !erin gü,tere('(·ğini k:ı.ycletmcklerlir. 

zak. hayvan beslemeğe yarıya -
cak maddeler, her nevi giyecek 
eşya ve bwılarm istihsalinde kul

lanılacak maddeler. 
Yukarda yazılı maddeler lngi

li.ı donanması tarafından gemi • 
!erde yapıl acak kontrollarda ya • 
kalanır ve bunların gidecekleri 
yer kat'i olarak belli olmazsa 
müsadere edileceklerdir. 

Müsadere edilmemeleri için 

gidecekleri yer ve şahıslar konşi

mrntolarında yazılı olmalıdır. 

Zengin 
yolunu 

olmanırı 

bulmuş! 
Mahmut Saime Anado· 
ludan boyuna havale 

geliyor 
Dolandırıcı Mahmut Sainıin ye

ni bir marifeti üzerine tevkif e
dildiğini ya.zmıştık. 

Maruf dolandıneı bu son vaka. 
sını "Fenerbahçe ·• Galatasaray,. 
neşriyat girketi namında firmalı 

kağıtlar bastırarak yapmıştır. Bu 
kağıtları Anadolunun maruf tüc

car ve mUes.seselerine gönderen 
Mahmut Salın onlara hitab ve 

diğer negriyat levazımı satışı i
çin acenta aradığından bahset -
mlş ve depozito olarak elli lira 
göndermelerini bildlrmiştlr. 

Bu §ek.ilde bir çolı: yer-

lerden 50 şer lira. alan Mah • 
mut Saim ;,imdi tevltifhanededir. 
Fa.kat Ana.dolunun muhtelif yer. 
!erinden eski adresine bala 50 
şer liralık havaleler gelmekte 
devam etmektedir. İki gün için
de bu havalelerin adedleri 50-
60 ı bulmuştur. MUddeiumumJlik 
postahaneye bu havalelerin mah
fuz tutulmasını bildirmiştir. 

İstanbul ikinci 
vali muavinliği 

İstanbul ikinci vali muavinliği 
vazifesini görmekte olan mülkiye 
müfetfo~i Raufun yerine Ankara 
belediye reis muavini HalUkun 
tayin edileceğinden bahsedilmek
tedir. 

-o-

Belediyeye 
devredilecek bina 

Ru.melihisarı po ~a ve telgraf bi
nasının parasız olarak belediyeye 
devri kararlaşmrstır. 

--0--

Prostun tetkikleri 
Şehircilık mütehassısı Prost dün 

Atatürk köprüsünün iki tarafında 
açılacak meydanlarda tetkikler 
yapmıştır. 
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ı rif etmiş ve Sciğütöıünc doğru ı' 
i bir gezinti yapmıştır . 
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Perapatas 

oteli kapandı 
Küçük otellerin de 
sıkıntıda oldukları 

anlaşılıyor 
Harp vazı yeti dolayısile A vru· 

padan ecnebi yo:cular gelmemeğ~ 
başlaması üzerim Perapalas oteh 
·Jün kapanmt~tır. Diğer büyük o· 
tellerin de birer birer kapanacağı 
muhakkak görülmektedir : 

Otelciler cemiyeti reisi Şevket, 
bu husmıta şunları söylemektedir: 
"- Buhran beynelmik!dir. Bü

tün dünyadaid oteller ayni vazi
yettedir. Fakat biroe dahili tu· 
rizm hareketieri de azalmı§tır. Bu 
nun üzerine bir de belediye tara· 
f mdan otellerde bazı tesisat yapıl· 
ması mecburireti konmuştur. E. 
ğer bu mecburiyeti geri almazlar-

.nbul tarafındaki oteller de 
yavaş yavaş kapanacaktır. ,, 

Tokatliyan oteli 16 bin liralık 
vergi borcuyla uğraşmaktadır. O
tel sahibi henüz şimdilik otelini 
kapatmağı düşünmediğini söyle· 
miştir. 

- ---0--

Dolmabahçe atadyomu 
için hazırlıklar 

Dolmabah~e stadyomunun inşa. 
sına yakında başlanacalt için bu· 
radaki kırtasiye deposu ve hay· 
van hastanesi tahliye edilecektir. 
Kırtasiye deposu Dolmabahçe sa· 
ravının Ahrr kısmına ta§macak.. 
tı;. Stadyum planını yapan ltal
yan mimarı keşifname ve şartna· 
melerle beraber bugünlerde şehri
mize gelecektir. 

--o-

ihraç edilmek istenen 
maddeler 

Deri kazıntısı , kemik, boynuz 
ve kırpıntı gibi maddelerin ihraç
ları menedildiği gibi ihracatı ser· 
best bırakılan maddeler arasında 
da isimleri yoktur, bazı tüccarlar 
bunları ihraç etmek için ticaret ve· 
ka.Ietine müracaat etmişlerdir. 

--0--

Şehirde sanayi 
mıntakaları 

Şehirde sanayi mmtakalarmı 

toe.bit etmeğe çall§an komisyon 
çalışmalarına devam etmekte -
dir. Hafif sanayün Halicin dip 
taraflarında. ve ağrr sanayi mü. 

esseselerinin de şehrin dış ma.. 
hallerinde yerle~mesi kararlaş -
mıştır. 

:Jl,atµUa aaıe: 

Tevtık Fikret 
- Bu ya:ımı. dostum \!a·Sıf~ lır. 

ithaf eimeği bir ilıiiyaç o/ara ' y 
du111Lyorurıı. - ~l!Us 

~ta}·ı 

A~l\'AN'ın, ruuze ııalwe .ı,;.un· l;tka 
ıııak ut~rc, ttubeıt t:uııesı: ~•leı;. 

ın .. ~1·~ ı ... , .. ..,,,, •J.1.ılLuuau »ô.luU a.ııı 
11 

tlar 
1 e' l lı.. J' JlffCl /llt:;;ı;lı:.\llll } ı:;JlııJt" t V 

ııiı:• . 
tazeledı. "Meı:.t!h:,. tlı:ı.oruıu. cu 1• ·aıı 
'1 ev tık Fikrel ı~n saucctı lıır ııaıı9t' la 
kar bir ı<aır dıye lıııhııclıııeı., eıı" il h 

• ., tJil• ' 
rını yalnız beuıı balı.Jıııdan ıe 

0 
u~ 

etJUc1'. llenüz l>i.IUJJ OllUU}uf. UO'\ ~~C 
l)OZi.ı cuıııııce neuıeu dıııı, ıçıııua '. • 

nuııs ahlal.:i ıukatları u..:ı:ı 1111..h: ıJı: 1 , k 
ka:,a açılı; or. Hatta IJa..:ı kımsel~~ ~ta 
~ıenıuet ;\kıf ağzı kullanaruk,. 0

01
. !tıı 

•·prolestauıaı·a zengoçluk,. etıuış ııu 

oıaJ;Ja ıtUbaın edıyorlar. ·ıır~liy 
Dogrusu :,u kı bu rucıuleket 01' ~ Uıı 

· . 'lC1 
) azarıaruıııı Luy uk bır .b.ı:.mı ~· e 
fık Fikrcl'i hala düşman sayıU9 1 ı 
tadırlar.Niçin '/ Tarihi-Jüı.dim'i .l'"' ~~· 
dığı için, dindar olmnğı iC111~. t 

Gerçi ruılliyelperver oiınanıasın1 
1 

: 

ne sürüyorlar· o· '"fopra.ı;. \•atııı1 ı•L 
1 '. • . . dl Ce 

nev'i be~er nıılletım,. demıştır 
0 

, 

'.)orlar. lnanıuayın, ııı>ıl ıoebeb tı U 
değıl: "Ueııı Atlcıu aıayı yekdıll' 

· • ı aıı••J ~ rt:ıııJ,. dcıJığı ıı.:ıu :Sııtlı ye a~ , tı 
Aa luılkruıyur. "'Mılletım nev'ı · 1 r 

• ll)I Je ' dır. vatanını ruyı zemın,, ııı . r ~ 
da Fıkret'ın değildir; onun kaıll~. ~ 
de • kim olduğunu şınıdı ııaur.111, ,1 

mıyorum · ı;es cıkarılmıyor. Ji•~ ~ 
Tevfık Fikret'c düşmanlık c ll

11iJ. 
mlJliyetperver olmasınd~n del 

l .:ol• dindar olmamasındım dp u~. 
1 

, 

Çüıı1'ü dJndar olan şairlerin. nııllf 
yetpener olmamaaını afledjyorl• r' 
bııttA onlara kolayhl.;la nıillı~etP'~ 
'\'erlik de izafe edi)or lor; Mel"ı11,1 

Akif gibı ıuılliyetpen·erliği tel 1 

clnıı~ olsa dahi. ııı' 
Tevfik Fıkı-el ruilliyı:lpı:ner . P 

dir'l Evet, Xamık Kemal gibı. 'fıl ~ 
cü değildir, Osmanlıdır; Kaı~~ı 
Kemal de Osmıınlıydı. O iki şaır. 

h .. rı>' nlilli)·etpcrverlik vatan ve ur. ıf 

muhabbeti şeklinde tecelli eırnıŞ\ 
Onların vatan ve hlirriyet dedi);~~ 
ri zaman aııhu.lıkları, uııııu l>ılg 

11 
milliyetçilik ve inkılap kelimeler•~· 
den anladığımız şeydir; arada 9

11 
cak senelerin katlığı larkJı1 r 
nuaııce'lar vardır. . 

1 
Te\·fik Fikrcl'l lıeğ~nınedi!1111 ~ 

hallı\ sinirlendiğimb ı;e)·ler )
0

1
, 

- b oıJ( lur demh orunı. :\lescla en ı;ı 
gururuna, hübürlenmesin.: ço~ el 
zanm;zevksizliji de inkar edilC~1 
Frenklerin iyi ·:hl.erini bır~ 11 
Coppee gibi pek kü~·iiklerini ı;;11 , 
halı ctnıışlir. Nazmı, nı"·İr b& 11ıı getirmese kalkması da bence 

1 
r 

h:ıtu olınu-,tur. Fakat hütii•ı bU 11 
11• • k . •(ili 

onun Tiir!• rdcbiy:ıt ,.e fi ·rı) .( 

il ABER . 1 E o E B 1 R:o M AN r, ~ ... .... ... __ .. llll!lllJ:IJ-· 

dakı hayırlı tc!'>idı · ·.kura bir~ ... 
beb değildir. Bızde hakikaten İ;r· 
r· pai ~iir. Tevfık Fikrct'le ba~ ııf 
O gelmese) ı.li, onuıı lıotaları 01\ıı• 
saydı, Yahya l\cm:ıl, Ahmet ;:ı~~ı ı;ı 
::\aıım da gelmezlerdi. Bi.ım~.1 1.l 1f[1'' 
bugünün edebi yalında 1 e\'ftk 11, 
ret zihniyetinin damgasl . ~·ıırı~ıe~ 
Şina~i'den Fikret doğdu, FıkrC 
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Yüreğinde bir hafiflik duyuyor 
du. Karatosunu arabaya ko~arken: 
ortalık epeyce ağannıştı. Gökte 

bir tek bulut yoktu. Bir dal kı· 
pırdaınıyor, yapraklarını tamami· 
le döken yemiş ağaçlannın önle· 

·inde, kı .a lx>ylu portakal fidan· 
'lrt yeınye~tl, portakalları yan -:.a· 
mnış duruyordu. 

Son yağmurlarla ) eşeren taze 
çimenlerin üzerinde ku:u yaprak· 
lar yatıyordu. Bahçelerden du. 

m~~i!>i horoz :;es.eri yuk::.elıyor· 

cp. .!~:ı. etiyle diktıği fı~tık 

fidanları kısacık boylu bir orman da duran küçük sabunla ellerini sının göğ;ünü düğmeledi. Başörtü

gibi görünüyordu. Bahçenin son- köpürttü. Anğın suyu buz gibiydi. sünü sardı. Artık yapılacak İ§i kal 
larına doğru uıayıp giden ince Elinden akan köpükler suyu biran mamıştı. 

yolda, Zeynep bir daha yürüyemi- buland ırdı. Avuçlannr suyla dol- Son bir kere saz damına, göz ala 
yeceğini düşündü. durarak içti. bildiğine uzayan bahçeye baktı. 

Saz damın tam karşı~ındaki kay Arka tarafta budanmış dallarilc Her yeıde, taşında, toprağında. 

sı ağacında ~rçcler ötü:;üyordu. dutluk \'ardı .. \rık ba~ına diktiği fidanında ağacında, elinin emeğı 

Toprağa iniyorlar, g~ne :ıürüyle muzların bi.ıyük.çatlak yap:·akları vardı. Vücudunun kuvvetinden 
ha\'alanırorlardı. Hurma ağacının yerlere dü5mü'}tü. 1 bir parça bırakmı5tr. 
tepesi, yüksekten esen bclir:.iz ruz- Zeynep .kendini. gideceğini u- ;;afak sökerken, birer birer ko· 
garla, hafif hafif :sallanıyordu. nutmuş1 hergünkü gibi, bahçey<> ı' pan bağlar. şimdi yeniden da~ha 

Zeynep, kara tosunun ağzına yem 1 bakmıyor. kendini ana -ı :-andı~ı "J.\ \ et.e. dah.a ·ıkr olarak bagla · 
torbasını geçırdi. Onu. yo· a aç çı- fidanları gözden geçıri~ or. oradar 1 myorlardı. Bır_ acl.ım atarsa, bu 
karamazdı. Saz damın btr yanma oraya dola:;-ıyordu. bağların, kendısını bırakmıyaca· 
kı..:.hk odunlarını yığmı~tı. Hep .,ı Birden karatosun bi.iC!lı.rc!ı.i. Zey· ğını sanıyordu. 

oc~ıta atılır a: ılm;z \";1ı:aC'a" ka:.ıar nep, bir rüya<lan uyanır :;:bi sil· Horoz .esleri ço~almı~tı. Kara· 
kuruYd • kindi Kar~ı a~aç~ann Ü'tÜ pembe· tosun boyunduruktan -.ıkılm1~ bö. 

Bü.\'ük mermer dibek,:;u\ u kuru 1 ıe~m·şti. Birazdan t!Üne~ doğacak ~ürüyordu, Zeynep. kunetinin. ta 
mu~ bır kuyu a~ıı gibi aç;ktı. Zey köyli.ı ayaklanarak, iş ba~ma do· katınin ü--tünde bir l!ayret1:. bah· 
nep, sc.z damın !-Ol tarafında. h~r- kulec:ak. ~ o11ara düseceklerdi. ;enın çit kapısını açtı. harato· 
~Un ~bzelerin tôprağmı ça::~adıt::ı Ka-atl'\~un·~n ~"nt"a ~c.~ırtti ... unun yularını çekti. Tekerlekler 
a ık ba-.ına çoıne!e•e!,, yırt:~ kula. .\:~ım:~:ı ·orhan alrlı. \rabarıt~ \·umu:ak. nemi toprai!ın üzerinde 
ğmda ku:·u~ an kani,m yı!.adı. har iı-ture h1r ç~:,·al do!u ... u ... aman n ,es \·e:·meden döndü. Araba. kap1· 
~alann çalmama•r için ta~ alım· ;rpa yükledı. Diidşli pazen hırka· d:ın çıkıp küçük tahta köprüden 

gıcırdıyarak geçti. lki yanı böğürt 
len çitli dar köy yolu, dökülmüş 

yapraklarla örtülüydü. Arabanın 

çilt tekerleği yaprakları ezerek iler 
liyor, Zeynep karatosunun yanı sı 
ra yürüyordu. 

Çınarlı köy meydanı, tahta mi· 
nareli mescidi ile, bıraktığı hayatı 
gihi arkada kalmıştı. 

Zeynep, tabiatin gadrine uğn· 

yarak. ya~m kurak. kışın batak
lık olan köyüne, kendini yakın bu 
luyordu. Geride bırakt1~ı her şeye 
yüreğının gözlerim yummuş, her 
e.:;ki -.ese kulaklarını kapamı-;.tT. 

Oraya u asmak için. yorgun, 
bereli. çürüklerle dolu ,·ücudunun 
ağrılarını duymtyarak, kuru yap· 
raklarla örtülü yolda arada bir ka· 
rato~ur.un "ırtmı ok~ıyarak ilerli· 
\"Or. a~ka~ın! döndüğü yaşayı-;tan 

\açıyo:du. 

- B t T T 1-

bugiinkü edebiyat doğtlu. ı't 

(iene bilmeliyiz ki bugün Fikı'~11• 
hücum edenler, onda scrbe)l u· 
süncere lahaınmiil edcmı) orlal"·.1,Ji ., . ·ır ·etçı 
na etlilcn hikuınl::ır mı ı) ~ıl 

1 .. k ··ı"k n·ı de 1 11 ·ım ı ııa ur ·ı·u 11 • namı • · . , . .. . eııı 
<lir· ~lC'hmet Akır ın tcmsıl 

111
t 

ölıı;ii5. fukat bir tiirlü ,:önıul:ıı~P 
nıiş bir ıihni~ct namıııadır. lıı .111r sen~n !er, Fikret'in - bütün rıır~tl,,~ 
rajtmen - kcnılilerinrleıt o!dU 
unutam:ıınahdırlar. •,tÇ 

.\'ıuullcı.h ·~ 

Cumhuriy::t bayraırı• 
hazırlıkları ıııı 

Cumhuriyet bavramı hazır!~ • b 
ri!e meş~ul olacak komisyon rti 
günlerde Cumhuriyet halk pa 
sinde toplanacal<trr. BeleciiYe 
lira tahsi,.at ayırmıştır. 

~ 

Belediye tahsilatı ~il 
Eyhil arında!<i be'c.Hyc tah

tı 50 bin lirayı geçmi~tir. 



1 111 an 1 ar bas k 1 n Anktan: ~·=~TREŞATBEY~~ SABiH ALAÇAM 

k t 1 
. Efkarıumumiye fe:ıyiç edilmiş, 

are e eri yaplyOruGirit bizim canımız feda olsun 

•==m~ı r b h . . 1 - kanımız .. şarkısı göklere çıkmııh 

RDA: 
' 7 eylfil 1939 tarihli anlatma 

lngiltere tarafından Polonyaya 
ıı ve fakat lnıilterede kalan 5 

ton lngiliz liralık kredi Pariste 

• 

en Polonya hilktlmeti tararııı-
barp heddlerinde sarfoluna• 

lır. 

Yeni Polonya hariciye nazırı 
~st Zaleski, ıelecek hafta Lon· 

0
• tı zi) aret edecektir. Mumaileyh 

l'lcaç siln Londrada kalacaktır. 
» &ki, Lord Halifaks 'e diler na· 
e• • rla ıörüşecektir. _ 

\rarfovadan Londraya donmu' 
Sir Honrd Kennard, bir haf· 
kadar Fransaya ıiderek Polon 

hlik6meti nezdinde Jntrilil bü· 
tkilili nzifesine yeniden baş 
Caktır. °" • Amerika a~:an meclisi bftaraf-
kanununun tadili hakkındaki 

kerelerin dördüncü eününde 
okrat Tomas ,bitaraOık kanu· 
un tadili hususunda hüJulmetin 
ten hakkı oldulunu -.e bunun 
asıran dahill bir mesele le~

' tlliitlni söylemiştir . 
Albay Foidart riyasetinde bir 

a askeri heyeti, tayyare ve 
l müdafaa vasıtaları satın al

Ülere Birle,ik Amerikaya ai· 
, klcrdir. 
ltaıyada mareşal de Bono, :Mu· 
· tarafından kabul edilmiş ve 

ile) h askeri mahiyetle bazı 

leler hakkında izahat Termiş
lıtusolini, mareşale denizaştn 
•nn müfettitliline tayin edil· 

, ili bildlmdştir. 
tski Alman diplomatlanadan 

--· -- n Heinrlch •o• Bernıdorff, 
Cenevrede vefııt etmiştir. Bil· 

........... ~ emaınnda Va~ingtonda 

Fikt11 

eıl 

rıar· 
)et 

d 
eti 
o~ 
InkıJJ' 
rırkl'~ 
Jddl' 

Af AÇ 

a gonra tstnımlda Alman se-
ltfatfle !ialua•ottu. .... ....,._ 

seneCJenliert CeneTTede ya,a 
ydı. 

S-...tkir Naıiclin 
kansını 

._! ankeaici çarptı 
~ ıtın evvel sanatkar Na-

karaıı F.mel'in Bah • 
!'\ »ıda yankeaicllik ıure -

" 3$ liruı çaiınnut. polllı 
~ Yapanm aabdtab yankMI -
~n Stlleyman olduğunu an -
~ keııdi9ini yakalamJt ve 
' anın üzerinde bulunan 35 

l't li&fide teslim etmiştir. 

>~ ~kerliğe davet 
ı 8skertik şubesinden: 

ıfJ.l' ~ ~ - Yüksek ehliyetnameyi ha. 
.,.ı- \-' 11lann 1 t0nteşrin 939 da 

on~ ~ ~y okuıuna g">:tcerilme 
. ., a erdir. 
ye ~~ Subemize mensup oian hu 

' ' haiz okurlarm muanen 
' <>kuta gidebilmeleri için he· 

fllc a. ~beye müracaat~ ş1mdidcn 
1ııı:alarını yaptırmaları ilin 

r r an s lZ a r l g es l Romanyada . ··- Yunanistan ile Bulpri9tan sadrazam beni görür ıönntı: 

Almanya a go'"tu .. ru .. lmekte olan Ukraynalı ekalhyet- ::.0::1~ ı:::=~ ı~:;.~°' geldin doktor bey ev. y Je le 1 ld fundan zaptedllen arazinin tabi. Diyerek epeyce lltifatta bulun-90 be t . ~ r an aşı t mi yU.zilnden vuku& gelen bu ihti· du. Bu bqlangıcı fall bayır ad. 

i> ı D on eQy a Bükre§. 1 (A.A.) - Rador a· llt, bilhaua aon günlerde o kadar dederek ziyaretinin manabnUfl. 
~ jann teblil ediyor: ilerlemJttir ki pek yalunda her hini anlattnn. O.manlı lmpara. 

e e d t t e B~ekil Argekoyanu ekalliyet· iki hU.kümet te harp vuiyetine torluğunun bu mefbur Pfrl mya.. 

m Usa ere e l ler nazın hanr olduğu halde Ro. girecektir! Pek iyi takdir edece· ıetl gözlerini kırpmadan beai 
manyadaki Ukraynalı ekalliyet ifnia veçhile, biz Rumlar ve hatta dJnledi. Sonra: 

Paris, 8 - Almanlar, garp cep. 
besinde, ileri Fransız mevzilerine 
karşı dün baskın hareketleri yap· 
mıolardır. Fransızlara göre bu bas 
kınlar tardedilmiştir. Ba9lunlar 
Vissembourgun gar:bında yapılmış 
tır. 

Harekitm başmdanberi Alman 
kumandanlığı bu mıntakada bun· 
dan evvel de birçok teşebbüslerde 
bulunmuştur. ViS9emburgun şimal 
ve garbı ormanlıktır. Bizzat Vis
semburg ~nin birkaç kilometre 
garbında başlıyan küçiık Vosges· 
ler o kadar yükeek olmamakla be· 
raber kamilen ormanlarla örtülü 
bir dağ silsilesidir. Burası Alzas 
cephesi denilebilecek olan ve Ren 
ile Vissemburg arasında imtidat 
eden kısım ile Lorraine cephesi 
denilebilecek olan ve Pirmasensin 
cenubundan Mozele kadar imtidat 
eden kısmın arasında mutavassıt 
bir mmtaka teşkil eder. 

Alman hududu Fransızlara ait 
olan Vissemburg çıkıntısını garp· 
tan çevirmekte ve Mundat ormanı 
nm bir kJsmuu Alman toprakların 
da blrakmaktadır. Fakat bu dağın 
zirvesi Fransız topra~adır. Bir 
çok sahra iStihk!mlarile doludur. 
~ haUlllm. ileri ~vzilerini 
teşkil eden buralarda müteaddit 
büyük kaleler vardır. Bununla be
raber kesif ormanlarla kaplı olan 
bu mıntakada tarassut işi çok güç 
oldulundan Almanlar arazinin de 
çdantılanndan istifade ederek 
ban hareketlere te§ebbus ediyor
lar. 

Franaız tebliği 
Dünkü Fransız resmi tebliği 

şudur: 

Paris, 7 (A.A.) - 7 teşriniev
vel akpm tarihli teblii: 

"Mozel, ile Sar arasında iki ta· 
rafın topçu faaliyeti ohnuttur. 
DeULPontsın cenubundaki mın· 
takada karşılıklı ke,if kollan fa· 
aliyeti kaydedilmiştir.,. 

İngiliz avkiyab 
Diğer taraftan lngtllz kıtalan. 

nm Franaaya nakli cece liindUz 
anzaaız ve hidieeslz devam et-
mektedir. Bu muazzam ifi,n mu -
vaffaluyeti önllmilldeti perpmbe 
günü Çemberl&yn tarafından a -
vam kamarumda tebarb ettirL 
leeektir. 

Alman tebliği 
Dünkü Alman tebliii pdur: 
"Garb cephesinde, dtııpıan ke. 

§if kollarmm mahalli tetebbQale
rl geri püskilrtUlmt!ftllr. Bunun 
haricinde mahalll imha ateşi ol
mt11tur. 

DUn öğleden sonra düşman ke
§if tayyareleri, Don civarında 

Ren aehrl üzerinde uçqlu- yap. 
mağa Uııtebbüa etmiflerdir. Fa • 
kat bu tayyareler, A).ınan hU -

cum tayyareleri ve tayyare dafl 
toplan tarafından geri kaçınl • 
m11tır. Dilpıan tayyarelerinden 
birisi, bi~ hava çarpışmasın® 

God~rg clv&rmda imha ~ -
D'llttir. Diler bir tayyare Euüir. 
ebende yere inmeie mecbur ol _ 

muttur. Bu tayyareain dört ldfi
lik mürettebatı, bu anda bir 
kurmay yarbay emir edilmiftir. 
BWm tarafnnızdan hiçbir kayıp 
yoktur.,, 

Franaız babriyeainin 
faaliyetı 
Teırinievvel aymm ilk haftuı 

içinde Franaız bahriyesi, Alman
~&ya gitmekte olan otuz bin ton 
etYa mllaadere ebniltir. 

Dikili mıntakasında 
yapılan tetkikler 

Zelzelenin, volkanik arazideki 
inhidamdan ileri geldiği anlaşıldı 

İzmir, 8-Buraya gelen yüksek 
ziraat enstitüsü jeoloji doçenti 
Şevket Ahsen Dikilideki zelzele 
mmtakasında tetkikler yapmakta· 
dır. Şimdiki neticeye göre, Dikili 
ve havaliaindeki ıebeleler inhi • 
damdan ileri gelmektedir. lnhi· 
dam en fazla Bakırçay vadisinde 
olmaktadır. Zelzele mıntakasında. 
.ki arazinin tamamen \Olkanik ol· 
duğu anlaşılmıştır. Bu sebebler
den burada kurulacak köy \e ka· 
sabalann sahilden daha içerilere 
yapılması icap etmekte:iir. 

Çatlayan araziden f ı~ıran sular 
dan bir kımunın kükürtlü olduğu 
anlaşıll'l'llştır. 

Ankaradan gelecek mütehassıs. 
lar bekleniyor. 

Gene zelzele oldu 
lzmir, 7 ( A. A.) - Dün Diki. 

Seyriaefer islerini 
tanzim 

Şehirdeki seyrüsefer işlerini tan· 
zim için emniyet müdürü Muzaf · 
ferin reisliğinde bir komi-,yon ku. 
rulmu~tur. Komisyona belediye 
reis muavinlerinden Lutfi Aksoy 

· · k etmektedir. 

li ve Berıamada ikişer aaniye sü
ren hafif zelzeleler kaydedilmit
tir. Huar yoktur. Tatil dolayıai
le burada bulunan İmtlrli üniver. 
site gençleri Dikili fellketzedele. 
rine bir yardım olmak üzere bir 
müsamere vermeğe karar vermif 
lerdir. 

Toroa trenile Mısıra 
gidenler 

Süveyş kanalını idare eden mü· 
essese umumt kAtibi bu sabahki 
Semplon ekspresile Londradan 
gelmiıtir. Buradan Toros ekspre· 
sile Mısıra gidecektir. 
Süveyş kanalında yolcu müna· 

kalltın tamamilc durduğu söy· 
leni yor. 

Semplonla gelen on Mısırlı Ya· 
hudi de Toros yoluyla .')·ahatle· 
rine de~ am edeceklerdir. 

Oaküdar meydanındaki 
binalar 

Üsküdar meydanındaki binala. 
rın menafii umumiye namına is· 
timlak edihne:)i belediyeye tebliğ 
edilmiştir. 

Yunanlılar. Bulgar unauruna, - Çok güzel doktor bey nll-
mümessillerini kabul etmi~ ve on· TUrkleri daima tercilı edeselmi. dmı ... Yann gel de giS~llm!,, 
lada Ukraynalılann milli kalkın· 
ma cephesine girmeleri hususun· tizdir. Şimdi, Olmanlı lmpara • Dedi. 

torluğu ile Ywıaniltan araamda Tabii erteai gUnü yine Klmll 
da bir anlaşma akdetmiıtir. 

gayet gizil ve huıual bir aurette pqanm k&r1ımnda ara endam 
Rumen tabiiyetinde olan Ukray müzakerelere ı....-ıandı,;., takdir ett· H Uz t t w 

nahlar yüksek milli mecliste 4 a.. ._ •· mı. en ° urmuı um -. 
de, her iki hUkfımetin menfeat- IJ&drazam odumı .. u.ııı.er bir ~ ... o 

za tarafından temsil edileceklerdir. ..... .._ • 
lerine daha uygun bir itilif ze. da ile blrlettfren yan kapı açıldı. 

Ukraynalı meslek te§ekkülleri şim mini buluna.bilir! Bu ıebebe meb. l~riye Kimll pqanm oğlu Said 
diki kanunda derpiş edilen teşki· ni betahaiıl aize mUracaat ediyo- pqa cirdL 
lata girecektir. Harsi, iktısadl, ve ruz. Sadrazam K1mil Pqa nez • Said pqa, 31 Mart vakunada 
içtimai hedeflere uyan bir teşki · dinde icabeden teşebbüalerde bu- Pariae flrai' etmlltl ve ben de 
lit vücuda getirebileceklerdir. ıunarak hilkfımetin emniyetini kendialle tamıpyordmn. Bu ttf • 

Rumen hük\\meti, bu anla§ma kazanmış iki zatm, bizim de barla ~ devam ettik. J'akat 
ile, bütün ekalliyetlerin milli kal· kendilerine terfik eyllyeceğimiz Said pqa, babumm ağzından 1UJ 
kınma cephesine alınması hareke. iki arkadqımız ile beraber Ati. aldı, bana: 
tini bitirmiş oluyor. naya gönderilmesini temhı edi· "- Doktor, pedere anlattıkla. 

Yağmurun Tirede 
mahaule zaran 

bmir, 7 (A.A.) - Son yağmur. 
larm Tirede yaptığı zararlar hay
li milhlındir. Tarlalarda henüz 
toplanmamış olan 223 ton pamuk 
kalitesini kaybettiği gibi 83 ton 
kendiri de sular silrilklemigtir. 
Aynca 100 ton incir ıalanarak 

harda Jaallae gelmlftlr, Zeytin, 
bufday ,arpa ve tntnn mabaulle
rinde de cilz'i zarar vardır. Tor
balı kazasında pamuk mahıulU.. 

nün ~n yjhde .ıo. incirin yüz.. 
da 30, saytiaia ~ ~ • 

Menemende kurutulmakta olan 
incirler biraz z4rar görmUıtilr. 

İzmir mmtaltasmda bunlarm aksi
ne olarak yağmanın faydaları 

ıörWmüıtilr. 

Portekiz elçiliğimiz 
Ankara. 8 - Madrit elçimiz 

Hulllsi Fuade, Türkiyeyi Portekiz 
hükfımeti ner.dinde de temsil eL 
mek salahiyeti verilmiştir. 

Franaanın bizden 
alacağı mallar 

Fransa hUkfımeti birçok mad -
delerin memleketimizden milba • 
yaa edileceği hakkında allkadar. 
lara malümat vermiş, aynca tü
tün stoklarını çoğaltmak için de 
Türldyeden kısa bir zamanda 3 
mılyon kilo tütlin alacaklannı 

bildirmiştir. Bu haber dün tOc • 
carlar& bildirilmi§tir. 

Sanayiimizin ihtivaçla
n hakkmda açılan 

ankf!'t 
Ticaret müdürlillü sanayiiml -

ze lazım olan hıun maddelP-rin 
nerelerden ve nı:> suretle ge-tiri· 
lebileceği hakkındıa bir anket aç. 
m14 VP hütıin ithalatçı tiıct'arlu11 

birPr kat:ıt dairtmllttr F11"lAr11 
lizımgelen malünıat yazılarak ti. 
caret müdürlüğiınl\ venlf'!l'l'ıktir 

Vapurda öpü~nler 
hapae mahkum oldular 

Geçenlerde Büyükadadan 111. 
tanbula son akşam seferini ya. 
pan bir vapurda halkın hissiyatı 
na dokunan bir öplltme vakuı 

olmut ve alikalıları ırıahkem~~e 

verilmiştir. 

lbaan ile Necil ve Andon ile 
Vuo adlannı t&4JY&n iki çıft va
punın alt kat salonunda öpUşUr
lerken yakalandıklan sabit gö • 
rülmü,, on be,er gün hapse ve 

on beşer lira da para cezasına 1 
malıkfım edilmişlerdir. 

Bu karar üzerine dört genç 
de tevkif edilmitlerdir. 

Diz, IUtfen ! Böylece M&lyö Ve- rmızdan w.ıamen malümattaıım. 

nlzelos ile temua geçilaln ve bel , Bakiltaten, bu gtizel bir tıraat ve 
iki hllkümetin menfeatlerine da- meselenin halli prensip itibarile 
ha ziyade hadim olan gizli bir de doğru. Fakat bizim mun.hhu.. 
muaaleha aktedilain!" larmııza refakat edecek rumlar 

Prens Sabahattin bey, vasiyeti da tarafımızdan aeçilmelL ll•e-
bu tarzda hiilisa ettikten sonra 11, bunlardan biri OawıJı ban. 
dedi iti: 
"- Doktorcuğum, göreyim ae. 

ni ... Babıiliye git, ladruam Kl· 
mil paşayı bul. Kendil'line meaele
yi anlat. Eğer biz §imdiden, 
böyle huauai müzakereler netice
sinde Yunanistan ile uzlqıru.k, 

Balkanlı miitt.eI.\kler ile yapıla.. 

cak aulh muabedenameande, Yu· 
nanlılar ve Bulgarlar arumda te
haddüa eden zrttlyetten azami 
tekilde istifade eder ve zararla
rımızı mümkün mertebe tellfiye 
belki muvaffak oluruz." 

Prens Sabahattin bey haklı idi. 
Filhakika, bizim bmbmuz harici 
aiyuette de şu tarzda hareket 
etmeğl esasen makul görtıyordu: 

Evvell Yunanistan ile ittifak 
etmek, blllhare Rumenleri de bu 
ittifakın içine alarak böylece hı· 
lav ve Cermen Heğemonyaama 

kartı müttehit bir cephe yarat
mak. 

Fakat Yunaııiatan ile birletıne
miz için, o devirdeki mania fu 
idi· Girit meselesi. İttihat ve Te
rakki ta.rafmdan efkinumumiye 
tehyiç edilmif. "Girit bi&im 
canımız feda olaun k&lll • 
mız" p.rkısı göklere çıkmııb. İt

tihat ve Terakki demagoji ile 
iktidar mevkilnde tutunabilmek 
için Girit davasını körükledikçe 
körüklemişti. Halbuki Yunanlılar, 
Gırit ile aramızdaki rabıtanın za. 
ten pamuk ipliğinden ibaret ol· 
duğunu aöyliyerek meramlarının 

tervıcini iatPyorlardı. Filhakika, 
Giritteki yeganf' hikimiyet aem
bolumüz tPk bir bayraktan iba. 
rettı 

İttihat ve- Terakki, anaaını 

karıı da oiddPtll bir milliyet ıl 
yAM'ti takip ettiği için. Yunanla -
tan hükfımr.ti onlarla uzlqabile. 
ceğinden P-min değildi. Fakat, hız
bonız dlLhlll Aiya..oıette şövenizme 

yer v~rm~diğl ıc;in Yunaclılar 

mesele11inde bir ıtıllf zemini bu. 
l&bilmAk Umidile, mf!vkii iktidar
da olmamalthğonıza rağmt'n, mil. 
7.llkerP kapısını bi7.im kanalımız 

vuıtuıle açmak iat!yorlardı. Zi
ra. programımızın harici .sh aae. 
tınl bir ltıdal veçhesi ile çizmiş • 
tik. Bu yüzden gerek rumlar. ge
rek Yunanlılar bl.7. t~büaü şah. 
sr ve ademi mer'keziyetcilere em
niyet gösteri) orlardı. 

lşte, bu mUlihazalar 1aikuile 
Haralambos ı>fendi ıle gazeteci 
Skalyeri Prens Sabahattin beye 
milracaat etmi4lerdi. 

Klmll pqaya gittim, ihtiyar 

kuı mUdürll Panciri Bey olmalı!. 
Dedi 
Said pqaya şu cevabı verdi:::ı 

"-Pek lll, teklifi, Pnm ~a 
hebaddin beye müracaat edeni 
re aöyliyellm. Eğer, Panciri be• 
Venizeloe hlikiuneti ner.diade ~. 
yanı itimat.. muvafık!,, 

(DttJ,,_. Hf} 

Beş Belediye 
tahsildarı 

Zimmetlerine para 
geçirmekten auçlu •• 

Belediyenin Adalar tahsildan E· 
minle Beyoğlu tahsildarlanndan 
Sabri zimmetlerine para ıeçirdik· 
leri zannhe adliyeye teslim edil· 
mitlerdir. Bundan ba§ka zimmet. 
lerine para geçinniş olan üç bele· 
diye tahsildarı da firar halindedir· 
ler. 

Suçsuz görüle"' 
şoför 

Olen ç,Jcuiun ot~r~ .... 
bilin önüne çıkbiı 

anlatıldı 
DUn öğleden aonra Topkapı dL 

,mda, Maltepe caddeeinde bir 'ka 
:r.:a olmut. Jılaltepe ukeıf liNsi 
müdUrU erklnıharb mirahL)'I Adi. 
lin çocuğu olan bet yqlarmda 
Şener. toför Eminin idarainde
ki otomobil ceçerken birdenbitt 
elinden kaçan topu yakalamak 
için yolun ortuma kopıUf vP 

bu •ırada otomobilin altma düt· 
mUttUr. 

Şener, bir müddet ıUrüklen

mif, hemen ölmllttür. 
Vakaya müddeiumumilik el. 

koymuı. vaka yerinde keşif ya. 
pılmıt, tahkikat sonunda toförür 
hiçbir kabahati olmadığı anlqı

larak hakkmda ademi takip ka· 
ran verilmittir. 

Müddeiumumi 
muavinliği kadroau 
lstanbul adliyesinde yeni mah 

kemeler ihda~ı dolayısile müddeı 
umumi mua,inlifi kadrolarmın 

da genişletilme~ı takarrür etm•". 
tır. 



Müttefikler 3000 tayyare ile 
harekete geçiyorlar 

Berlinde bir 
suikast oldu 

Zürih 8 - Berlinden gelen ha· 
berlere göre cumartesi gecesi 
propaganda nezaretinde lıir bom 
ba patlamı§tır. Tafsilat yoktur. 

(Ba.5 tarafı 1 incide) t 
man ordusunun garb cephesinde 
büyük bir taarruza geçmesini 
bcltliyoı:lar. 

Yokşayır Post go.zotesinin 
yazdığına göre, Alman · erkanı -
harbiyesi Belçika ve Hollandanın 
bitaraflığını ihtal ederek Majino 
hattını çevirmek yolunda tema _ 
yüller göstermektedir. 
Alman tahşidatı 
Paris, 7 - Almanlar, Polon -

ya cephesinden garp cephesine 
büyük scv:kiyat yapıyorlar. Al • 
manlann tahşidatx bilhassa LUk
semburg ve Belçika hududu civa
rında görülmektedir. Fransız baş 
kumandanlığı, Almanların bu lah. 
şıdntınr büyük bir dikkat ve tc
) nkkuzla takip ediyor. 

Fransız mütehassısnlrınn göre, 
Almanlar Vazburg ile Aix • La
C'hapellc arnrLnaa. Sigfrid hattını 
süratlo tahkim etmekte vo hu 
iRlerde binlerce amele çalıştır -
maktadır. Almanlar, buralara u. 
zun menzilli toplar da yerleştiri
yor. 

Pelit Parislcn gazetesinin as -
kC"ri muharriri Almanların Ren 
ile .Mozel arasında Majino hattı. 
na yaklaşmak için büyük gayret 
IC'r sarfcttiklerini. fakat Rimdiyc 
kadar bütün tcşebbiislC"rinin piis
kürtüldüğilnü kaydediyor: 

Almanlar garb cephesinde ta • 
arnıza girişirlcr.se Majino hattı 

önüne varmazdan evvel büyük 
mUşkillat ve manialarla ka?'§ıla -
ı:;acaklardır. 

Tavassut şayiaları 
Paris, 8 - B'erlinde, Hollandn 

kraliçesi ile Belçika kralının sulh 
için tavassutta bulunacaklarına 

dair bazı ümitler vardır. Bu iki 
devlet reisi harbin başlangıcında 
tavassut arzusu göstermi151cr, fa
kat bu akim kalmıştı. Bcrlindeki 
fiayialara göre, Hitlerin son nut. 
ku ilzerine bu yolda yeniden te
ısebbtislcr olacaktır. Musolininin 
büyük bir nutuk söyliycrek sulh 
hakkında sarih sözler .söyliycceği 
de yine bu şayialar arasındadır. 
lngiltcre ve Fransa. mahafili 

ltalya ingilteren~n 
yanında oJmahdır 

( IJaş 1nrufı 1 incide) 
dunu kati saydığı hakkındaki '">C
yar.atına gelince, Hıtler daimJ 
söylediğinin a!,sini yapmaktadır. 

ltalya bütün i-,lilfılara şimalden 

\e şarktan uğramı.tır. Kanaatim· 
cc ltalya, İngiltere ve Fran anın 
yanında yer atmalıdır. Bu en man 
tiki harekettir. Memleketimde 
mantık kalmadığım zannetmiyo· 
rum. 

Alman ihracatçııarı endişede 
Zürih, 8 (A.A.) - l3ıtarafüğı 

sayesinde, İtalyanın bilhassa ce
nubi Amerika piya asında elde et· 
tiği faydalardan dolayı Alman ih· 
racatçılannın endişe etmekte 

bulundukları bildirilmektedir. 
Alman tüccarları, muharebe de· 
vam ettiği takdirde kendilerinin 
bu piyasalardan uzaklaştırılır.a· 

lanndan korkmaktadırlar. /\iman 
ticaret odası. yaziyeti tetkik et. 
mek üzere cenubi Amerikaya mu· 
tehaı; ı lar ı.töndenneğe karar ver· 
miştir. 

Budapeşte, 8 - Yugoslavya
nın tavassutu üzerine Romanya 
ile Macaristan arasında bir an. 
!aşma olduğu bildirilmektedir. 
Bu anlaşma mucibince iki taraf 
hudutlarındaki kuvvetleri sulh 
.,:ımanındaki normal haddine in· 
'ireceklerdir. 

İtalya ile yeni bir pakt 
Londra, 7 - Roma radyosu

'Un neşrettiği bir habere göre 
talya , Macafrrtan, Y ugoslavya 

1rasrnda yeni bir pakt imzala • 
mak üzere müzakerelere başlan. 

ıruştır. 

bunları birer tecrübe mahiyetin " 
de dolablar addetmektedir. 
Ruzvelte resmi tebliğ 
yapılmadı 
llaydpark, 8 (A.A.) - llitle· 

rin Ruzvclt tarafından yapılacak 
bir tavassutu kabul edeceğine da· 
ir Bcrlin<len bir haber verilmesi 
üzerine Ruzveltin bu haberi tefsir 
etmek istediğini bildirmesi için 
Beyaz saraya salahiyet \'erilmiş· 

tir. 
H.uzveltin etrafındakiler ~u be· 

yanalla bulunmaktadırlar: 
''Bunun mana~ı şudur: Huzvcl 

Almanya diplomasi yolu ile re • 
men bır tcklifdc bulunmadıkç:ı 
gazetelerin bildirdiği ,\iman tekH
fini nazarı dikkate almıyacaktır. 

Bu teklif mesele inın RuzYeltin 
muhtemel tasavvurlarını anlamak 
mak::ıadılc Alman propaganda tc;;· 
kilatı tarafından uçurulmu~ bi:
balon olduğu siyasi rilahfillerd:! 
öylenmcktcdir. 
Amerıkadaki muhtehf 
cereyanlar 
Va~ington, 8 (A.ı\.) - (lla\':ı:ıı 
Hariciye nazırı Hu11, matbuata 

beyanatta bulunarak RUZ\'eltir. 
tavassutta bulunması için Alman 
yanın bir teklif yaptığını gazete· 
lerde okuduğunu söylemiş ve bu 
haberi tef ir etmekten içtinab et· 
miştir. 

H.uzveltin Avrupa ihtilafında ta· 
vassutunu teklif etmi;, olan John· 
son, Almanlar tarafından bu hu· 
susta verilen habere kar§ı alfıka 
göstererek reisicumhurun ta\•a:.· 

·sutta bulunmağr kabul etmesi la· 
zımgeldiğini beyan etmi~tir. Hit· 
!erin Ruz,·eltin ta\'assutunu iste
megı düşündüğüne dair verilen 
haber siyasi mahfillerde itimatsız
lıkla karşılanmıştır. 
Süylendiğine gö··e infiratçılar 

bile Hitlerin talebi üzerine rei,,.i· 
cumhurun müdahale etme· ine iti· 
raı etmektedirler. Çünkü bunlar 
evvela Almanya lehinde teşebbüse 
~eçilmiş olmakla ittiham edilme~-: 
ten korkmaktadırlar. Sonra ela 
sulh da\'a ı ıçin dsa bile ~meri· 
kanın A\·rupa işle. ·ne kan~masını 
bir anane olarak tcc,·iı etm~mekte 
<lirler. 

Hariciye nezaretinin etrafında 
bulunanlar, Fransa ve İngiltere 
nin muvafakati alınmadıkça Ruz
veltin ta\'assutu mevzuubahc; ola· 
mıyacağmı sak!amam:ıkta::hrlar. 

Diğer cihetten rdciu:n~ur şim
diden akamete mahkum olan bir 
müzakereye ta\'·aı;sut etır,"!k \'e ha· 
kiki bir sulh te~i i için d~~il de 
sadece bir mütareke temini için 
Hitlcrin tertip ettiği böyle bir ma· 
ne\•raya alet olmak istememekte
dir. 

Amerikan efkarı umumiyesi Hit 
lerın nutkunu şiddetle tenkid et· 
mekte ve bu nutkun nazı nazariye· 
leri ile müttefiklerin nazariyeleri· 
nin te1ifi kabıl, olmadığına bir ôe
lil teşkil ettiğini beyan eylemekte· 
dir. Hitlere göre sulh Alman hak· 
larının \e ihtiraçlarımn her şeye 
takaddüm ettiğinin bütün millet· 
ler tarafından tanınma ını ve Al
man tahakkümü altında herkesin 
gerek kendi arzu~u ile gerekse kuv 
,·etle boyun eğmesi demektir. 

Valter Lıpmann, uzak şarktaki 
vaziyetin Amerikaya donanma_ı· 
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Diğer taraftan Berlindeki Mu
solini meydanı pHikmrn bozuldu
ğu ve meçhul kimseler tarafından 
bunun üzerine Stalin meydanı 

yazıldığı bildiriliyor. 
Almanyada Sovyetlerle 
dostluk istemiyenler 
Amsterdam, 8 (A.A.) - Bcr. 

linden alınan· haberlere göre Al
man - Sovyet dostluğu hakkında 
askeri mahfillerde beslenen iti
mat sivilletide ve bilhassa yaşları 
ilerlemiş olan Almanlarda yok. 
tur. Bunlar bilakis bu dostluğu 

endişe ile . karşilamaktadırlar. 
Uçüncü Reich şeflerinin Sov· 

yet zimamdarlarrnın eline düşme
sinden korkulmaktadır. Alman 
siyasetinde görülen hayrete şa

yan değişiklik şimdi açıkça ten. 
kid edilmekteklir. Yeni tatbik c· 
dilen iaşe sistemi umumi endişe
yi arttırmaktadır. Bugünden iti
baren Almanyada süt satılmamak 
ta ve çikolata imal edilmemekte. 
dir. 

Amerikada bir 
Alman tahtelbahiri 

Vaşington, 8 (A.A.) - Geçen 
cuma günü !\liaminin 15 mil açı· 
ğmda bir ecnebi tahtelbahiri gir 
rüldüğü beyaz samydan bildiril
mektedir. Tahteibahirin hü\•iyeti 
Ye hangi ahval \'C şerait altında 

görüldüğü ifşa edilmemiştir. 

Ruıvelt, geçenlerde Boston açık 
lannda bir ve Alaskamn cenubun 
da bir ikinci tahtelbahir görüldüğü 
nü beyan ctmi,.ti. O zamandanbe-. 
ri ilk defa olarak bir tahtelbahir 
görüldüğü resmen bildirilmekte· 
dir. 

Batırılacağı bildjrilen 
Amerıka vapuru 

Vaşington, 8 (A.ı\.) - Dört A
merikan muhribi atlantikte "lro· 
quais,. gemisine mülaki olmuşlar· 
dır. Bundan evvel, gemi kumanda 
m telsizle Yerdiği ma!Omatta scya· 
halin normal şekilde cereyan etti· 
ğiııi \'e bır taarruz vukuun:ia yoL 
culan kurtarmak için icap eden 
bütun hazırlıkların yapılmış ol
duğunu bildirmiştir. 

"Athenia" hadisesi 
Vaşington, 7 (A.A.) - Harici

ye nazırı Hull. matbuata yaptığı 
beyanatta, Athenia vapurunun 
torpillenmesi hadi esi etrafında 

bütün malumatı toplamak üzere 
tahkikata cle\'am ttjildiğini bildir· 
miştir. 

Diplomatil.: mahafilde söylendi· 
gıne göre Alman deniz ataşe.-i 

Viı:amiral Vitthöft • Emden, At
henianın batırıldığı e nada o cL 
varda hiçbir : ·:nan tahtelbahiri 
bulunmadığına dair aldığı bir ha
beri bahriye nezaretine bildir· 
mi~tir. 

nm büyük bir kıo:.mını büyük Ok
yanusta bulundurmak mecburiye
tini tahmil ettiğini ve Afrika sahil 
lerinde mü temleke istiyen Alman 
yanın bütün Amerika milletleri 
İçin 191 ı dekinden daha büyük 
bir tehlike teşkil ettiğini söylcmis 
tir. 

ile Sabah, Oğle ve Akşam 
Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 

Finlandiyada 
ihtiyatlar çağrıldı 

(Ba~ tarafı ı incide) 
edildığine göre, Sovyet hükume
ti, Litvanya arazisinde biri sahil 
boyunda olmak üzere iki tayyare 
üssü tesis hakkım istiyccektir. 
Sovyctlcr bundan başka bugün 
kullanılmamakta olan Licpajn -
romiski dcmiryolu üzerinde ser • 
bcst transit imkanım ve ayni za
manda Niemen nehri yolu ile 
transit olarak kereste nakliyatı 

hakkını da taleb edecektir. 
Buna mukabil Vilno şehrinin şi

mal mıntakasında bulunan yirmL 
ye yakın köyün Litvanyalı aha -
lisi, anavntana gitmek hususun -
da serbest bırakılacaktır. 

Memelde Alman tahkimatı 
Kaunas, 8 (A. A.) - Alman. 

yanın Memcl limanında yapmak -
ta bulunduğu tahkimat işlerini 

tatil ettiği haber verilmektedir. 

Litvanya - Almanya 
hududunda 
l'aris, 8 - Amstcrdamda çı -

kan Tclcgraf gazetesinin yazdığı_ 
na göre, Sovyet Rusya Litvan -
yanın Almanya hududunda bir 
.Mnjino haltı yapnnk istemiştir. 

Bu hat Mcmcle 20 kilometre me
safede olacak ve Niyemcn sahi. 
lini takip edecektir. 

Sovyctler bundan başka Lit
vnnyada bahri tisler de tesis et
me~ istcmcktcdirlcır. Sovyct hü • 
kümelinin salı günü Litvanyaya 
asker göndcrmcğe b:.ışlıyaca~ 

bildirilmektedir. 

Hadiselerin 

tefsiri 
(U:ı~ ta.rafı l incide) 

ı;:azct~lcr oku) ucularma ıttelil.ce• 

le malüınat ycti)tinnck iı:in rad
yo ile nutkun bir hulfl asını , ·er
diler. llu huliısa. zaruri olarak 
noksan oln<"aktr: Bundan dolayı 
gazct~<'ilcri tahtic etmek doğru 

değildir; Halbuki radyo ne~riynh 
üıerinc mali'ımat 'eren ~n1.cteci. 

Icrden onra nutkun metnini bil. 
diren Anadolu .Ajan"ı <"fkiirı U• 

mumiyeyi daha i~ i teO\ir etmiş 
olnı:ıdı. Ilntta Annılolu Ajansının 
tc•bliği .ra<lyo ile alınan bula a
dan daha muhtasar, tlnha noksan 
~ıkt ı. 

Anadolu ııjamıının bu hidir;;e 

Üz<'rino harekete 
mid edcri:r.. ('ünkü atılan ok se. 
ri gelmediği gibi, ajan ın 'erdiği 
noksan \ e~·a muhta<ıar m:ı llımal 

ü:r.crinc nf'~r('dilen "RJ:Ctc l!'Üta. 
lcal:ırınm <'fkiırı umumi,rcye tc i· 
rini ..,onradan izale ('fmek kolay 
değildir. 

JIA A:\' l\UM(.'A l'I 

SON DAKiKA 
• 

Bir Alman tayyaresı 
FranSada yere indi 
Paris; 8 (A.A.) - Bir Alman tayyaresi görüş şartları~ 

fenalığı yüzünlden yanlıslıkla Fransxz hatlarına inmiştir. 1'•1•01 

rransrz askerlerinin etrafını aldığını göriincc hayret etmiştıf• 
Tayyare ile rakipleri esir cdilmişl,.rdir. 

Musolini nufuk söyledi 
Roma, 8 (A.A. )- Musolini, Sardenya faşist şefleri öniirıôt 

yeni bir nutuk söylemiştir. İtalyan hükumet reisi bu defa yalrı 
ekonomiden bahsetmiş ve beynelmilel vaziyet hakkında lı 
bir telmihte bulunmamıştır. _j 

~-----------------------------------------~ 
Bu Alman gazetesine de ne oluyor ? 

Türk matbuatının yola 
getirilmesi ıazımnıış 1 

Fransız Ajans ı, A ı manyan : n, 

siyasetimizden memnun 

olmadığını bıldir i yor 
y:ıhatini gnyı i müsait bir uırıd Bern. 7 (A. A.) - Havas :ı . 

jan.sı bildiriyor: 
Almanya, Türkiycııin siyase

tinden gayri memnundur. Bcr
linde çıkan siyasi ve ekonomik 
"Sudesleho" gazetesi, bariz su
rette mlilhcm bir makaladc, 
Türk zimamdarlarmı şiddetle 

tcnkid etmektedir. 
"Sudestcho" gazetesinin bu 

yazısında Heri sürülen esaslı şi. 

kayetlcr şunlardxr: 
"Alman siyasetini ve <'zetimlc 

Von Ribbentropun Moskova se. 

Başvekili
ni'fi·~· ·beyanatı 

"Demokrasilerin hec.!~f
lerini benimsemiş 

bulunuyoruz,, 
lskcnderıye, 7 (A. A.) "Röy-

ter,, - Eaş\'ekil Ali Mahir paşa, 
gazetcdlcrlc yaptığı lıir görüş -
me esnasında şu beyanatta bulun 
muştur: 

''- Eğer bir lngiliz • )fısır 
ittifak muahedesi olmamış bulun 
saydı dahi, Mısırın BUyük Bri -
tanya imparatorluğuna karşı hat
tı hareketi bugünün ayni tecelli 
ederdi. Mısır demokrasilerin he. 
deflcrini \'C niyetlerini t:amarnile 
benimsemektedir ... 

Başvekil, bilii.harc .Mı.-;ırın yn -
km ~ark komşularına ve Arab 
devletlerine kat'Şı olan dostluğu
nu da aynca hararetle tebarüz 
ettirmiştir. 

'J·ur~ tefsir etmiş olduğu ic in, 
mat bu:ıtının yola gctiriinıc;ı;ı ı~· 
zımclır. 

1'Urkiycnin siyaseti AJmıın 11 

lcylılarıdır. 

Nihayet Almnnyıı, Ttirkiyc111 

lnı;iltcrc \'e Fran~a ile olan tlll 

Inı:ımnlrırmın maıı:ısını aıılaıt1 11 

maktndır. V<' '1'ürk rcsn'İ mail! 
lcrinın bu hususta verdigı iı' 
hat, sa.mimiyellcn aridir ... ..-/ 

Bır tren kazazı 
1zmır. 7 (ı\.ı\.) - - l >un ı;cı 

Ödcml~tcn lwıire gelmekte 01' 
1:{56 numaralı marı;andız kat~ 
Dcvclı ile Cumaorn~ı ~ıra::.ıııd· 
geçerken katardan on beş ,·:ıı!~ 
koparak yolda kalmış \'C bu 1'81 

rı takiben gelmekte olan 1312 ıı 
rı1ı.ıf maralı yolcu trcnı bu vago 

şiddetle çarpmıştır. Bu çarpı;rd 
netice i yük vagonlarının d0

1 karni len hurdehaş olmuş. diğef t 
de az çok zedelenmiştir. 

11 
Yolcu trenindeki Yolculardal'l 

kişi iilmüştür. Kat~r memurları 
dan Mustafa oY-lu Cemal, at

13 ?\1u:.tafa, yolculardan sabıl~ i' 
maris posta müdürünün kııı 
yaşlarında 1 ftihr da yaralanfll 
!ardır. 

\ 
::\Iücldciumumilik tahkikata ıd· 

ziyet etmi~tir. Yolun enka J3 
temizlenmesine ba'şlaıunı~tır. 

gün saat 13 e kadar seyriscfe 
tekrar başlıyacağı bekleıırrı~ 
clir. 

Dünya Sinemacılığının en güzel 
TYRONE POWER'in en 

filmi NORMA SHEARERE 
büyük muvaffakiyeti 

~ 

1 

MARIE ANT01NE1,TE 
ŞAHESERLER ŞAHESERtNi YALNIZ 3 GUNDE 

i PEK ve M ELE K sinemalannda 
:.wrn;, kişi seyretmiş, alkışlamış Ye bu karlar nefis hir filmi nslft görnıedikleri 01 

söylemiştir. Bu filmin 2 cle\Te ve 17 kısmı lıir<lcıı göstl'rilınclüedir. 

Seans saatlerine dikkat: 11 1,30 - 4 - 6,30 ve tar.ı 9 da 
DiKKAT: )luhtorem nıllşterilcrlmlzin muhakkak sıırettc seans lıaı:laı·ın<la 

ı:;"clınelcri rica olunur. ·•••lll•EI•••••·~~ 

La le Sinemasının 
Size hazırladığı bliyllk fırsatı kaçırmn),llTZ, 

Buglln Şaheserler serisinin .2 bUyUk Filmi birden 

BETTE DA ViS'in yarattığı ! FRED AST AtRE - GINGf: 
Günahkar kadınların hayatı ROGER6'in en son, en 

mükemmel filmi 

Damgalı Kadınlar Brodvay Serenadi 
Seanslar: 1 - 4 - 8 !\l•aıı~l:ır: 11· :!.30 - li· 9.:ıo 

ilaveten: En son Harp Raporları METRO JURNALDA 
Bugün saat 11 ve 1 de tenzilat" h"lk matineleri 
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Hin()istandtı uünyanın en eskı ınMnları arasında 

- l 6 - l'a:an: ı. Busch 
35 yılını vahşiler ara~ında gecirınış bır Alman seyyahı Bir iddia Yıldızlardaki 1 t i - 29 - . Na~~den: F~~--~EŞ da Ya~ n daha gücü flikanın torpıdo· raberınizdc getırdıgımz O Flana· 

rı }'tna5ması oldu. Nihayet yuka· gen isimli bir Ingiliz esirini iki 
li ;.ıktılar. Bu sırada gelen şiddet- numarah üsera kararg~luna gö icatları 

insanlann 
var mıdır? 

(Dünkü sayıdan devam) ı başkasına yutturun 1 Paramı ve 
- Cüzdan mı? Y'aı.lışuk ola. tin yoksa sizi yolkesicilik ıu~ 

da ır dalga flıkayı torpidonun bor- tünnektr. Ben (sabah çmğırağı) dediği • 
va~~~a çarparak parçaladı Tam Casus kadın kıroı. Ayağını ye- miz yıldız burcunda insanlar gör-
e tnde gemiye geçmişlerdi. re wrarak bağırdı: dilin ki. gayet büyük çiçekler ha • 

ııl niıı asus kadını alelacele süvari-· - Gidip tarafımdan generale !inde, onlar o kaadr nefis ve güzel 
ıot Satır ka'.11ar~sına götürdüler. Biraz ~yleyin, üstüne ~ife ol~an mahlfildardırt Bu yıldızda nebat -
i!· h: .

1 
a kendıne geldi. Hafif bir nez· ışlere karışmasın. Sız de haydı çe· tan ba)ka hiç bir hayat tekami.ilü 

~e kurt~lmuştu. . kin ~r~banız.~ ~ayı_m. Bir daha yoktur! Onun için orada insanlar 
gibi ~s .N~bocliye gelince, demır da gozume gorunmeyınl büyük ve rengArenk çiçekleri andı-
lazı ~} esı bu zoraki banyodan Herhalde Matmazel Dokto~ nyorlar! .. 

d1 ti~~ ~uteessir olmamı§tI. Elbise j büyük kudret ve salahiyetini bıli· 0 kadar güzel! 0 kadar lahuti.. 
rıı$ ça>"?tı~ikten Ye bir bardak sıcak yor olmalı ~i, za~it, söyleni~en la- Biıhassa kadınlar harikulade neliı. 
tıi ~,. ~ bır kadeh konyak içince bir ı fı tekrar ettınnedı. Adamlarıle be· ve katmer katmer çiçekler halinde. 

~1at almadı. Bir cıgara yakarak raber çekilip gitti. dir! Insan ~u muhte~ çiçekleri 
ll'la~ ına~el Doktorun hatmnı sor- Karşılamava gelenlerden kimse yalnız bin ~ne ~yre doyamaz!.. 

C&a &ıtti. ses çıkarmadı. Hepsi şaşırmıştı. 
eıanas~s kadın yatıyordu. Yüzü Fakat zabit böyle muamele edil· Hindli sihirbazı alık alık dinli .. 8 iornı bır~z .:ıolgundu. Onu görür mesinin sebebini soran olmadı. yordum. Demek hükümlerimiz bu. 
takta eı Ustunden yorgam attı. Ya· Matm~77l Doktor karşılayıcıla· dalaca ve hakikaten Avusturya 
~il .0 turctu ,.e elini uzatarak ne· nn ellennı sıktıktan sonra Nobo· vahşileri kadar hodgamca idi! Biz 

e. diyi takdim etti: kainatın en güzel mahlUk1arı ol -
di~ Size teşekkür etmiyorum, de- - Mr. Recinald O'Flanagen en mak şöyle dursun, en çirkin mah. 
hpa~ les:~kür \'azifesini benim iyi dostlarımdan birisidir. Bunun l lUklan arasındaydık!.. 
ka~1 ılecegımden daha iyi bir baş herkesçe böyle bilinmesini isterim. Inandığımız en basit ve en tabii 
ta a }~Pacak. Fakat bundan son- Gene ses çıka:an olmadı. Karşı- şeyleri asla kabul etmemiş, en be.. 
ÖlU"" Zızim O'Flanagen bizi ancak layıcıların hepsı Matmazel Dok· d'l. ·rkatlarımızı baştan aşavgı 

"' ay b' k"pek dak ·ı 'ta t 
1 
u 

1 1 
• So ırabilir! to~a ırer 0 s:a atı e 1 a altüst eden bu garip Hindliye bü. 

c[ b'ınra:_dudaklarmda tahrik edi- edıyorlardı. Nobodı buna şaştı. yük b' akla '""'rdum· r g 1, h . .1 1 . d ır mer .,.,, • 

l
.,.d davet u Uınseyiş, erkeği açıkça Fakat ayret etmesı vesı e en a-

etti: ha bitmemişti. Matmazel Dokto· - Bana ömrümün en büyük 
urJ ...... s·ı· . Bo ı~· tan 1 ın kı ben borçlu kalmak· run önünde hünnetkArane iğilen hayretlerini veriyorsun, ha-Ru. 

ayrı~nefret ederim ve borçlarımı prens Hanri dö Prus ti... Sana çok merak ettiğim bir 

11 
g hoı~~ ve P:?şin:?n öderim. Zaten - Otomobiliniz tersane kapı· şey daha soracağım.. Peki, diğer 

rıı11 a Ridiyordun, sana borcu· smda bekliyor Froglayn. Oraya yıldızlarda gördüğünü söylediğin 
c!lı~ llıeğeıevkıe ödiycceğim. Seni sev- kadar size kolumu vermeme müsa- bu insanların bizim zekamıza na -

~ baslıyorum ade eder misiniz? zaran elbette daha üstün olmaları 
8

: telll/~~s Nobodi. a~ğı kalmak is. Kadın, onu şöyle bir süzdü. So. tabiidir. 
aııfıl· ğuk bir tavırla bu nazik davete Boha..Ruti başını saladı: 

ıtı 't, Bense sizi görür görmez sev- mukabele etti: Elbett ı rn• - e ... c · · - Prens, beni kim sanıyor? Ba· - Pekala, o halde, onların bire 
nazaran daha büyük icatlarda 
bulunmuş olmalan lazımgelir. Böy 
le icatları var m1? 

i:.S;,ı• ı .. . • ed'l . t~.r·· .:ı Kadın, bu söz uzerınc, de· na kadın muamelesı ı emıyece· 
~~~'.ın başını iki eliyle tuttu ve ğini unuttu mu? 
~a'l 111~ dol;.'l'U çekerek dudakların· ( Dtvamı va1) 

,... ~ıtırnsıa öptü .,'), . . 
l1a. c .. ı~1 ne yapabilirdi? Ayağı~ 

~.,n hr~atı tep~cck cleğ'!di ya! 

'J.'ı~t XIV 
l'.ak ~ •n:'i bütün gece sürdü ve an· 
" ~J.faJ·'a be .. k~ b 1 
'4(l, l'! '' raber su ·unet u • 

Şehir Tiyalro!>u 
Tepebaşı Dram kısmı 

Gündüı 15.30, gece 20.30 
da: ROMEO _ JÜLYET 

Boh~.,RutU1ay~ctle yüzüme bak 
tı: 

- Ne gibi icatlar? 
- Aletler,. mükemmel cihazlar, 

mükenunel kitaplar, bir takım bi -
zim bilmediğimiz kuvvetler, fa .. 

Hindli bu sözlerime güldü: 
- Hayır, dedi. Onlar biıim gibi 

böyle bir ihtiyaç duymamışlardır! 
- Fakat nasıl duymaziar? 
Boha.Ruti, parmakiarile simsi • 

yah top sakalını kan~tırarak: 
- Çok garip, dedi. Böyle bir ih 

tiyaç duymayışları gayet basit ı 
değıl mi? Bizler öyle aletler icat 
etmişsek bunun sebebi uzuvlanmı
ıın gayet eksik ve kus.urlu olmala.. 
rıdır. Bu aletlerle onları mükem • 
mell~tirmeye çalışıyoruz!. Halbu .. 
ki bu insanların uzuvları o kadar 
mukemmel ki, böyle sun'i fileler 
icadına asla lüzum görmemişler -
dir ki, icada kalkışsınlar! .. 

Gayriihtiyari bağırdım: 
- Hakikaten çok doğru! 
- Elbet ! 

- Demek bu insanlar bizim an· 
cak 3.letler sayesinde görebildiği· 
miz, işitebildiğimiz, yapabildiği. 
miz şeyleri esa~n kendi uzuvlarile 
yapabiliyorlar! 

- Daha mükemmel bir şekilde! 
-Hayret! 

Buha-Ruti tekrar o esrarengiz 
ve ağır tebessümile gülüyordu. 

- Hayret edilecek bir şey yok, 
oğlum! dedi. Ka.inatta insan ismi 
altında bizim yaşayışımızdır ki 
asıl hayret edilecek şeydir! dedi. 

Sonra .uzun kuru parmaklarile 
simsiyah kıvırcık sakallannı karış· 
tırarak etrafımızda uzayıp giden 
zifiri ormana dalgın dalgın baktı. 

Adeta kendi kendine konu5uyor 
gibiydi • 

- Maamafih, dedi, ben bizim 
arzunrzm üzerinde de böyle mü· 
kemrneliyette insan yetiştfrilebile. 
ceğini umuyorum! 

- Arzın üzerinde mi? Böyle 
garip mahlfıklar yetiştirilebilir mi? 

cak bayım?. ıle tevkif ettiririm!. 
- Haydi! Fazla uzatma, cüz- Siz benim yerimde olsaydını 

danı ver, yoksa karışmam, elim- ne yapardınız?. Bu mesele · 
de seni tevkif ettirmeğe kafi de- başka türlü halledilmesi namu 
!iller var!. ve şerefi kıracağınmadn Ba 

Sıtkı Canlı bunu söylerken ~e. ..Sıtkı Canlı,, ya beş lira cüz' 
bibden yakamla kıravatımı çıkar bedeliyle beraber kırk lira ve 
dı: meğe mecbur oldum .. 

- Bunları dün akşam habcr
siz~e cebinden al'dım 1 Haydi ver 
cüzdanı! 

Ben afallamıştı:n: 
- Hangi cüzdar.ı ?. 
- Canımı sıkmağa başladın .. 

Siyah Rusya meşinin den t Üze • 
sinde ismimin ilk harfleri olan 
( S. C.) harfleri var; ve içinde de 
otuz beş lira para ... 

- Fakat yanrlıyorsunuz ba· 
yım bu cüzdan sizin değil 1 Salih 
Cingözündür, kendisine bu sabah 
iade ettim: 

Salih Cingöz a:dını işidince Si
vahlar giyinmiş adamın rengi at· 
tı: 

- Salih Cingöz mü dediniı? 

Cüzdanı ona verdiniz ha?. Ah!.. 
- Aman efendim üzülmeyin, 

mademki cüzdan sizin, şimdi gi. 
der geri alırım! . 

- Salih Cingöz sizi bekler mi 
sanıyorsunuz? O benim tamdı· 

ğım dolandırrcıların en ustası -
dır. Daha geçenlerde hapisten 
çıktı ve ben bir banka hesabına 
onu takip etmekle meşgulüm ... 

- Peki ama! Ya cüzdanın ara
sından çıkan kartvizit? 

- Kartvizit mi? Cebimde o. 
nun kartvizitlerinden bir deste 

* * * 
Ak?.m ikbal kıraatlwıeioc!e 

limde kalan on beş lirayr ay 
şına kadar nasıl idare edeeeğ 
düşünürken Mahir kat'§Jm& di 
kildi! .. 

- Eh! Söyle bak_alım bizim 
yafet ne zamana?. 

- Ne ziyafeti?. 
- Canım anlamamazh 

gelme, bahsi kaybettin ya!. 
- Kim demiş sana onu 1 H 
- Haydi canım boşuna yıl 

söyleme, suç ortakların her 
anlattılar !. 

- Suç ortaklarım mi?. 
- Evet suç ortaklann 1 

Salih ile Sıtk! .. Amatör bir 
landırıcı için elli lira hiç te f 
değil! Ne dersiın?. 

Şimdi meseleyi anlamı§tnn 
Münakaşa akşamı benim p . 

jemi sezen Mahir, daha c 
davranmış ve bu O)PUnu tertip 
mişti. 

Bu sırada kahveden içeri 
ren iki kişiyi görünce Mahir 
r~fından mükemmel surette 
landırıldığıma hiç §Üphcnı b 
dı. 

Bunlar sahte po1i~ hafiyesi 
kı ile sahte dolandmer Salih 

var, bir tanesi cüzdanın arasına göz idiler. 
sıkışmış olacak. , Mahir, cüzdanından Çlkar 

- Öyle ise yaman bir şekilde !I bir elli liralığı bana uzatırk 
dolandırıldık. - Eh artık, dedi, dol 

- 'Affedersiniz, •'dolandmldr- tara inanmıyorsun değil mi? 

nız,, deyin.. Çünkü ben paramı ı' yordu. 
kaybetmek niyetinde değilim! .. Cevap veremedim. ~ 

Hem siz o "iddia.. hikayesini ( SON ) Nakleden KARD "' U e'n d Komed 1 kısmı 
• 1 tıı a ::ı tor"lido Friz adala· 

\:ı~e:~~r~nanııg·~arş.~dt~- Heligo· (ıUndüz \~i°K~~~rı~~·30 da. ı& T'ornacı ile 6 Tesviyeci aranıyo 
·ır ~ ormu~ u. P. T. T. Umum Müdürlüğünden ~ 

'ilfe at ~onra torpido, Vilhel- RAŞIT RiıA, E. SADİ TEK 1 -Talibi çıkmıyan 500.000 metre tifl nakilli lıistikli bront tel pa- ı Bakırko"y Bez Fabrı'kasından 

(Da.ha var) lan!.. 

'~11 .. 
1
n harp lı'manıııda rıhtıma 3 Birincit~rin pazar akşamı Us. 1 .,.. ->r zarlıkla :ıltnaca •tır. 

v11h 1· küdar Halede "Üvey Babam,, 2 - Muhammen bedel (50.000) muvakkat teminat (!~750) lira olup 

tı\aı d "l~','hafen, .\lmanranın şi. HALK OPERET! paznlık 27 lıirlncilcşrin 9:J9 cumn ~ünü saat 16 da An karada P.T.T. u· L Ereğli Be·: fabrikası otiil) esinde cnlışlırılnıak üzere 6 torna 
~~"' lızınct mum müdürltit: binasındnki satınalına komisyonunda y;ıpılncnkhr. ·ı 6 · · ·ı 1 T · h "Ur, lı e en m ".'1;'11 d~ni.z u.·s- Bugün 16 da matine, gece: 9 ı c tcwıyceın ı ıtiya ~· varı ır. alıplcrin biliıntihan e UyeU 
~-- m .. "' 3 - Taliplerin şıırtlnrı öl(renmck fü:cre her~ün ve pazarlığa iştirak · · · · • ı k " n k k" B f b 'k ""at t ..... anda buvük bahrı ın- da, (Bu he"""pta ""Oktu.) Fı'"·atlar·. rını ıspot ctııı ~eraıt nn ıım:ı ıızcrc :ı · ır ·oy ez a rı ası 

,, J .... J ./ elmek icin 27 birinclteşrin 93!1 tarihintle mezkur giin ve ~aalte o koınb- . 

~t R~lan \'e mu"teaddı't d~ 1 -~~-~~~~~~?~S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~m~ü~r~dr~a~n~ll~a~rı~.~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~ L -ana . - , ..,, .. yona nıiiracaatları (~123) C815fil 
lltıa11 Yıı muesseseleri vardır. 

trıu~ta~Yni zamanda son derece 
lİn1 emdir. . 

'~tıı· ı.ana Yaklasılması çok kuv· 
l "alet " ' iltclan b ~rle menedilmi;tir. Bun· l 
~e;ı~tiı;;~a tepelere ağır topla~ 
~rı.atıQ •lllış Olduğu gibi ta Heli· 
\'{jClıdaa rka.::ı~r mayn tarlaları d .. 
. ~o~etırılrniştir. 

11'tio ta ~ ~e~·ahati esnaı:.ında tor· 
~~l'tı1ak Y alarına mahirane sualler 
vılhas~ suretUe bu tahkimat ve 

~lilı·rıı a:a~·n tarlalarına dair çok 
h tı ll1aJtı alu.rnat elde etti. Sadece 
ati ır lllat bile onun bu seya· 
~ ~oze 1 

ı.a· latnıaz a ınasına değerdi. 
k ~'·'Ya 1eı Doktoru rıhtımda 
arı:ı~,· n ar ara:ıında Kavzerin 

~ , am· -
ı;. lııtıllıtıi _ıra! Ye bahriye müfetti· 
k ~ berabe:ı ?rens Hanri dö Pru~ 
0 

l :-.;0~?ırçok zabit vardı. Fa 

~Un dikk 
1 ~~lara bakmadı bile. 

kı~r . .atını rıhtımda birisini 
Qharrna "kazt 1Yette duran bir jan-
aırı. 1 a-ı . . 

lc1- "'1! kencti . ~-e~m15tı. Bunlar he; 
~ı:~ı. ~latrnsı ıçın gelmiş olacak· 

'ni k azeı Doktor daha ken· 
~I arş1ıe v 

llıa a~llıadan rn;gı..~_,~elenlerle sc· 
d arı &IS • oUIJ(JI ona jandar 
l:t· . )terip .. ı.. . 
· gu.um~ıyerek sor 

'~ lar1 unlar d 
,._ t'tı llıt" a benim kar5ılay1cı. 
'-a . 

Jcı :.ı.ı-, kaa
1 h tıqal'ltlaı 11 anladı ,.e kızardı . 

lt~ rL ara k 
~ğru .. umanda eden za· 

k' Si Yurüyerek: 
~ ze, ded· 

l!ll1rctp 1
• buraya gelmeniz' 

~~Zabit\ 
itaz h azırol vaziyeti ak! 

rl\. ;\lerk ayretle cenp verdi: 
'•ıtıı t'Z kurn d e ~eı <ın nnı genernlir· 

lıım. \ 
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cğlenecnin, ahalinin ancak ekmek 
tedarik edecek kadar ellerinde 
kalmış olan servetinin bir parça • 
sını onlardan çekip mahveylediği
ni bildiğimden öyle eğlencelerde 
bulunmamak suretiyle itiraz et· 
mi§ olurum .. 

- Mösyö sizin sözlerinizdeki 
bilyüklüğü ve yüksekliği tamami
le anlayıp tak!dir ettiğime emin 
olunuz. 

- Şüphesiz anlarsınız, lakin 
bunları tatbik etmediğiniz dhet
le müsaadenizle derim ki.. .... 

- Mösyö ben filozof değilim .. 
- Hiç olmazsa SenDenizde ne 

yapacğınt haber ver .. 
- Mösyö bunu söyleyemem. 
Bu saz Rusonun dikkatini çek. 

ti. Delikanlının bu israrı altında 
gizli bir maksadı olduğunu anla· 
dığında ndolayı hayretle yüzüne 
baktı ... 

- Anlaşıldı, ora.ya gitmek için 
bir sebep var. Bu §ayanı kabul.. 

-Evet mösyö. bir sebep vesi
lesiyle gitmek istiyorum. Bu da 
sizin zannettiğiniz gibi alayı sey
retmek merakından pek uzak. De. 
mek ki bana müsaade ediyorsu· 
nuz?. 

- Evet dostum .. 
- Te~ekkür ederim mösyö .. 
- Siz orada, önünden geçe -

cek parlak manzaraları seyrcdcr
ebatat kollcksi. 
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yonunu açarak tabiatin ihti~mınr 
seyredeceğim . 

- Mösyö, ona bir demet çiçek 
attıktan sonra tekrar görmek için 
matmaıel Gallinin buluıduğu 

mahallle gittiğiniz gün bütün dün 
yanın nebatat kolleksiyonlanru 
terk ve feda etmez miydiniz?. • 

- Evet evlad, bu sual pek gü· 
zel l Siz gençsin izi yarın Sen De
nize git, gençlik hükmünü icra et. 

Jilber kapıyı kapayarak se
vinçle dışarı çıktı. 

Odada yalnız kalan Ruso söy~ 
lendi: 

- Bu çocukta gördüğümü zan. 
ncttiğim yükselme hırsı değil, 

belki aşkın şiddetli imiş. 

-47-
Jilber, gününü, büyük bir 

gayretle çalışarak geçirdikter con 
ra odasında oturup ekmeğini ta· 
ze ve soğuk suya batırarak ye
mekte ve civar bahçelerin çiçek 
kokulu havasrnı teneffüs etmekte 
olduğu sırada, kıyafeti biraz ga. 
tip, yüzünde uzun bir tül örtülü 
bir kadın gayet güzel bir arap a. 
tının üstünde olduğu halde tenha 
bulunan Sendeniz yolunu takip e
derek, Karmelitler manastırının 

önünde durdu. 
Dizginleri, kadının kollarında 

olan at ,ayaklariyle kumları ka
rıştırmakta iken kadın da nazik 
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sabah kahavlatı edecek miktarda 
kalmıştır. Nazlanma, bu yemek 
son yemektir. Eğer dost olarak 
kalırsak hususi davetimin hari
cinde benim soframda yiyeceği • 
niz yemeğin en sonu bu olaca'<. 
tır. Şurada, Plastriyer sokağında 
ameleye mahsus bir lokanta var· 
dır, sizi oraya tavsiye edeceğim· 
den ucuz bir ücretle yemek yer
siniz. Haydi şimdi gidip kahaval. 
tı edlim. 

Jilber, cevap vermiycrek Jakı 

takip etti. Hayatında ilk .defa o· 
Jarak birinin 
oluyordu. 

hükümlerine tfılıi 

Fakat bu adam diğer adamlara 
benzemediğinden delikanlı bu 
mağlCıbiyetinden müteessir değil 
di. Beraber sofraya oturdular. 

Jilber biraz yemekten sonra 
kalkıp çalışmağa gitti. 

Çünkü sabahtanberi cereyan e· 
den hadiseler midesini sıkıştır • 
mış olduğundan aJeta karnı tok 
gibiydi. 

Bütün gün başım işinin üı:e 

rinden kaldırmadı. Akşamın sa. 
at sekizinde o vakte kadar Uç 
kağıt yırtıp attıktan sonra dört 
sayfalık bir notayı okunacak su
re~te kopyava n"_l\·af~~k olmu14 u 

Rus(I: 
- Size miitl;ıh v'!e etmek 1~tc. 

ınem, dedi.. Bu iş iyi olmadı. Jla· 
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kat okunur. Binaenaleyh aneak 
on su değer. İşte ücreti. 

jilber, Rusonun verdiği parı· 

yı aldx. 
. Terez, Jilberin sakinliği, gay. 

ret ve çalışkanlığı cihetiyle mem.. 
nun olduğundan: 

- Mösyö Jilber dolapta ek· 
mek var, diye gencin karnını do
yunnasını teklif etti. 

Jilber: 
- Teşekkür ederim madam. 

tı'.'ıtfunuzu unutmam. diye cevap 
verdi. 

Terez, dolaptan çıkardığı ek
meği Jilberin önüne uzattı. 

- Al! dedi. 
Jilber, reddedecekti. Fakat Jan 

Jak Rusonun yüzüne bakıp ka~. 
}arının çatılmasından onu müte· 
essir edeceğini anlayarak kabul 
etti. 

Bir elinde verilen ekmek, di
ğerinde paralar olduğu halde o
dasına çıktı. 

Kendi kendine seviniyordu: 
- Nihayet kendi ekmeğime 

kenrlim sahip oldum. Fakat bu 
sanki bir sadakaymış gibi bana 
verildi. 

Jilberin karnı her ne kadar aç.. 
na da ekmeği yemeyerek pen
c~rC'1İn önüne koydu. Ve uyku 
h·Jivlc aclığınr t\r.ıı~a•a~ını dU 
şüı·::rek mll:l!u ~C:ıır;:~rdü, ot miıı 
d«!Tin \!.,.Prlnc uıa11dt. 



oyunları 
Muza/ fer 200 metrede 

Balkan şampzgonu oldu 
1 - İstarırsku (Rumen) 6.S3. 
2 - Eleftiriyac,s ( Yunaıı) 
3 - Yugosla\'. 
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sız DE SEYAHAT TENZiLATINDAN• iSTiFADE EDEREJ( 
GERi KALMAYINIZ. 

Bütün esbabl istirahat, en mutena ve nefis yemekler 

retçilerinin emirlerine tahsis 

Atina, 7 - Bir haftadanberi 
yapılmakta olan onuncu balkan 
oyunlarına dün de Atinanın bü. 
yük stadında devam edildi. 

Günün en heyecanlı geçen ve 
büyük alaka ile takip edilen 2CO 
metre yarşında geçen hafta 100 
metreyi kazanan Muzaffer birin. 
ci gelerek yüzilmüzü güldürdü. 

4 - Yunnn. 

P:ıwrılıın m:ınıla twr 14ün ' ı 
,;ı;tl Jj ft·ıı ·•Hllu. l t:kluıı ıııl" 

- zıo sı•w 
1 

en temiz oteller. Sayın sergi ziY 
·e çıkış vizeleri parasızdır. _....... 

.................................................. ::::::; 
Balkan ba~·rak yarı-,ı: 

1 - Yunan takımı 3.27.ö 
2 - Yugoslav takımı. 

Oenız Levazım Satmalma Komisyonu ilanları 

400 metre maniada Sikiadas 
10 senedenberi Balknn manin bi 
rinciliğini muhafaza eden Man. 
dilwıı geride bırakarak birinci 
geleli. 

3 - Türk tnkımı. 
4 - Rumen takımı. 

--ı--·-ra_h_ı_n_ır_1 -e-d-il_e_ıı_IJ_e_d_e_l ı_(_:!_2_A_O_O_)_l_ı r-ıı-ol_a_ıı_( l-li-U-.0-11-ll_)_ k_· i-lo-ı, ... ıırtl .... 1 

.sulye 10 bırınl'ılc~rin 939 t:ırilıiııe rııstlıyan s:ılı giinü sa:ıt H,30 da 1;ııı* 
zarfla alınncaktır. { 

2 - ilk 'tenıinntı (lli80) lira olup şartnamesi hergün komisyondıı 
Umumi ta..,nlf netirr."i: rüliip \'C alınııbilır. rl 

3 - hleklilcrin 2t90 s:ıyılı kununuıı t:ıriftıtı dahilinde t:ınziın ( 
cekleri k:ıpalı teklif mektuplarını '" geç belli ı;ün ve s:ıııttcn lıir sııııt 
vclıne kadar Kasımpaşııdıı bulunan komisyon başkanlığına ıııakhllZ ı;ı: 
kalJilinde vermeleri. (740~) 

Dünkü müsabakalarda alınan 

teknik neticeler §Unlardır: 

1 - Yunanistan 62 puvan. 
2 - Yugoslavya 40 puvan. 
3 - Romanya 26 puvan. 
4 - Türkiye 22 puvan. 
Müsabakalara bugün de devam 

400 metre mania: 
1 - Sikiadas (Yunan) 54,9 

2 - Mandikas (Yunan) 

edilecek ve 1 O t.:ncu Balkan o. 
yunlan bu müsabakalardan son • 
ra bitmiş olacaktır. 

Askere · Fabrıka .ar umum Müdürlüğü ılanl~ 

3 - Maiku (Rumen) 10,00v metre mikabı ceviz tomruğu alınacaktır. 
4 - Giş (Rumen) 

200 metre: 
1 - Muzaffer (Türk) 23, 
2 - Kling (Yugoslav) 23,3 
3 - Gören (Tilrk) 

1 Dr. iRFAN KAYRA 
,{öNTGEN MOTEHASSISI 

1'ürbe, Bozırnrcı Kıraatnanı:. t ıst. KomU\an ! ığı Satınalma Komısyonu ılanları f 

Tahmin edilen bedeli 3i.UOO lir:ı olan 10.000 metre ıııiklıbı ce,·iı t 
rıığu Askeri fabrikalar merkez sıılınalnın korııisyonunc:ı Hi·l0·939 pııı 
te:-.ı günü s:ınt 13,30 da pa1.nrlıkln ih:ıle edilecektir. Snrın:ıınesi ıs:; ı;ıı 
rııııkauiliııdc koınhyonıl:ın vcrilir. Jstcklilcrin :l775 • liru ilk teıııinıı11 
~rno sayılı knnurıuıı 2 ,·e :J neü rııaıl clckriııdeki ve-;ııil.le ve korııisYcr 
olııı:ıllık.lanna ve bu isle ııliıkuılar tü Cl'ard:ın oltlukl:ırınn dair tic:ırtl 

~-c:_:.,nikf ile mezkur ~iiıı ve saatte komis~·ona müraeantları. (~ 4 - Lambrakis (Yunan) 

5000 metre mania: 
1 - Marapostalos (Yunan) 

15.34.6. 
2 - Kristea (Rumen) 
3 - Kaklık (Rumen) 
4 - Vestapolos (Yunan). 

U:-uıı atlama: 

sokak N'J, 8 . 10. öğleden son 
ra 3 ten 7 ve kadar. 

.................. 
Dr. Necaettin Atasagun 
Sabahları 8.30 11 kadar; ak-;am. 

ları 17 den sonra t.aleli Tanun 
Ap. Ualre 2; No. 17 de hastalarını 
ı.:abuJ eder. (1 ele/on : ı:{9~ı:ı ı .................. 

-~Devlet -·· Demiryoiları ve Limanları ~: 
'·~ i ·· ıeıme: Umum idaresi ilanları · 

llı:ıle günü lulilıi çıkınıy:ııı 111 kıııııyon k ıı ro~cı·isi l:ıdilcn p:.ırnrlıklıı 
yuplırıl:ıcnktır. 'l'uliplcri .prtnıırııc~iııi Isı n ıılıııl koıuutnnlıj:iı s:ıtınalnı:ı ko· 
ıııisyonunıla ı;öre-hilirlcr. lh,ılesi 11 birincilcşrin 93() çarşamba günü stı· 
at lfı da ynpılac:ığınd:111 isteklilerin belli ~iin ve sn:ıtıe Fıııılıklııln komu· 
tnnlık satınalıııa koınisyoııııncl:ı bıılunnıtıl:ırı. (8 rnrıı 

:ı 
...... . . ..... ... .. 

Ay:ıznğ:ıdn Süvari binicilik okuhınd:ı şerait ve keşif cet,·ellcrinc göre 
kııp:ılı manej yeri y:ıptırılncnğınd:ın kupalı z:ırrıa ihalesi 21 lıiriııciteşrin 
939 cuınıırtesi giinii su:ıt ııı ıln yııpıl:ıcuktır. :\lıılımıııııcn keşif bedeli 30283 
liı·a !)0 kuruştur. ilk ıcıııiııulı 22i 1 lira :!l.I kuruştur. Şerait ve keşif cetvel· 
Icri bedeli mıık:ılıilindc ait olduğu şu heden verilebilir.isteklilerinin ilı:ılr 
sünfinden en az sekiz gün e\·vel ,·il ıiyct Xafia fen miirlürliikk•riııılen ala. 
cakları vrsikalnrile lıerıılJer belli giin ve s:ı:ıtlcıı hır s:ı:ıt evn·liııc kadar 
teklif mektııpl:ırını Fındıklıda koıuul:ınlık s:ııııı:ılnıa komisyonuna verme· 
!eri. ( 7!130) ..... 

v • 1 .... 

.. , • $"' lo • ' • ,. • • • • 

~ 4 • .. 

Muh:ımmcn bcdl'li ı.ooo lira olan 20.000 adl'J s:ıpm: çalı ~üpürgesf 
ili. 10. 1939 pazartesi günü saat (10,30) on buçukla Hnyd:ırp:ı5:ıdn ı;:ır 

tıınası dahilindeki komisyon t:ırafından açık ek~illme usulile s-ahn "llh· 
n ı caktır. 

flu işe girmek isleyenlerin 75 liralı\: ffiU\"Bkkat teminat Ye kanunun 
tayin cllitli Yesııikle birlikte ek!iillme günü saatine kadar komisyona mü
racaatları li\zıını'lır. 

Şerait \"C e\·ı;nfı d:ılıilindc 33,333 kilo g:ıh·nnizli ~ııç ill' 15000 kilo 
muhlelif rhıılla çivi s:ıtın ıılııını•nğıııd.ııı ihalesi ııçık eksillıne ile 23 birin
cile,şrin 939 pazarlcsi ı.ıünii sa:ıt 11 le raı>ılacuktır. IIcr ikisinin de birden 
mııh:ırnınen bedeli 1:.!!l!1!l lirrı 90kuruştur. ilk tcnıin:ıtı !li:> lirndır. l-;tek. 
lileriııin ilk teminat ın:ıklrnz veya mr.kluplıırilc :.!HlU sayılı knnund:ı yazı. 
h n-sil.::ılarile beraber ihale günü ihale sautinılc Fııulıklıd:ı lstanbul ko. 
nıutanlıiiı ı;:ıtı n:ılıııa koııı i syo111ııı:ı gelmeleri. ( i982 l 

Ankarapalas- lzmir 
TELEFON : (3438) 

Bu işe ait ş:ırtnameler komisyondan parasız olarak d:ığıtılıııaktadır. 
(iUP .... 

,\skeri birlikler ihtiyacı için :ırp:ıezıııc ııı:ıkine:-.ile bir adet Fiiller 
ııı:ırka moWr alıııııcnklır. Pnz:ırlığı 13·l0·93!l rnına sfınü s:ınt 13 ıle yuııı· 
lacaklır. Isteklileriıı !Jelli ı;üıı \ ' C ~aatıc Fındıklıda koıııulıııılık sntınulıııu 
komisyonuna gelmeleri. (81.S 1) 

lzmirın en modern, en temiz ve en muntazam aile 
yuvas!dır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Ankn· 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Dedct Dcmiryollan O ncu i-:;letmc miidürlüğün<len: 
lstnnbul B:ınli~ö~ ii trenlerinden : 18, :!2, 26, 32, 3i, 44, 46, 52, 54 ve 

23.2i, 31, :ı;, 39, 40, 51, 55, fıi Xo. lı lrenlerin Yeşilköy - K. Çekmece :ı

rnsındnki seyirleri 9.10.93!1 p:ızartesi E:iinünrlcn ilih:ıren liiğ,·edilnıiştir. 
(R12il 

* * * 
Banyolu, kaloriferli, müteaddit firıŞtrli oldı.öğ'u gi

bi .nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kı. 

Ordu müfetıışliği ilıliyal'ı için gc ınici feneri ııımırlıklu salın :ılına· 

rnktır. llı:ılesi 13 lıirincitcşrin 9:Hl cnııın ı;ü11ü sanı 10 d:ı yapılocaktır. 
lslcklih·rin iıdli ı.ıiin ve .saallc Fıııdıklııla koıııutunlık s:ııııı:ılına kombyo· 

ıııın:ı ~elrııelcri. (ll182) 

.. ;;i ba~dir. i 
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Jilber bu gece pekaz uyudu -
ğun~an ertesi günü daha sabah 
olmadan kalkmıştı. 

Rusonun, pencereden görün. 

düğünü haber verdiği bahçeye 
doğru baktı. Filhakika büyük a· 

ğaçlarla süslü bir bahçe ve ağaç

ların öte tarafından güzel bir 
bı .. a gorünüyordu. 

Bahçenin bir tarafında taze ve 
ki1çük ağaçlar ve Hitif çiçekler a
rnsında pencereleri kapalı güzel 
bir kö~k vardı. 

]ilb: r bu köşkün pencereleri. 
ni kapalı olm<>sını evvela vaktin 
erl·en olmasına ve içinde oturan· 
ların henüz uyanmamış olmasına 
atfetti. 

Fakat ağaçların dal ve yaprak
l::rı pencerelerin kapaklarım I ka
p:ıt!Dış olduğuna di'.;kat edere'< 
hiç olmazsa geçen kıştanberi bu. 
ran·n boş bulunduğuna kana:ıt 

getirdi. 
Sonra bu büyük bahçeyi çevi· 

~n ıhlamur ağaçlarını seyre bas
ladı. Bu sırada açlık delikanlıyı 

iki üç defa pencerenin kenarınd:ı 
Kendi nefsine hakim olduğundan 
elini sürmedi. 

O sırada saat beşi vurdu. Jilber 
r:v kapısının artık açılmış olduğu
na hükmederek, ekmeği alarak 
merdivenlerden aşağıya indi. 

Merdi l'enkrdcıı inerken ayağı
nm ~dıgı ses ile haherdar o. 

lan Ruso delikanlının arkasında:ı 

nereye gittiğini gözledi. ]ilber 
elinde ekmek olduğu halde soka· 
ğa çıktr. Ora:la gördüğü bir fa
kire ekmeği verdikten sonra fırı· 
na girerek bir parça ekmek satın 

al~ı. 

Ruso, kendi kendine: 
- Şimdi lokantaya gidecek, 

biçare on su <la orada mahvola. 
cak, dedi. 

Ruso yanılıyordu, Jilber yü -
rüyerek ekmeği yedi, sokağın kö

şesin:le bulunan çeşmeden su iç
tikten sonra ağzını çalkalayarak, 
ellerini yıkadı, gene eve döndü. 

Ruso, hndi kendine: 
- za.,nederim ki ben Diyojen. 

den daha bahtiyarım, çünkü bir a
dam buldum ,diye mırıldandı. 

Gün, :levam eden hizmetle geç
ti. Jilber kopya etmek gibi hiç 
cie~işmiyen bu hizmete bütün 
meharet ve zekasını sarfediyordu. 

Demir gibi bir iradenin esiri o
lan e-lleri harfleri, işaretleri tere.1. 
dütsüz ve yanlışsız çiziyordu. 

öyle ki akşam üzeri pek güzel 
değilse de hiç bir kusursuz yec:i 
sayfa kopya etmişti. 

Ruso delikanlır. ın bu çalışması· 
na hem hakim ve hem filezof gö· 
züyle bakı-·· rdu. 

Notalı:rı.1 ~eklini, çizgilerin İn· 
celiğini, noktaların uza~!!;tn: teo 
k:t ~tmck!c beraher ı:Jüni.ü kopya. 

JOZE"l' BALSAMO 

ya nazaran büyük bir ilerleme 
oltiuğunu itiraf ve tasdik ederek 

Jilbere yirmi beş su veriyordu. 
Ruso filozof gözüyle, Jilberin 

insani iradesindeki kuvvete hay
ran oluyor, bu kuvvetin on sekiz 
yaşında bir genci on iki saat iş 

aJtırl:la eğmeğe. aşık bir delikan
lıyı sabahtan akşama kadar ye
rinde oturtarak çalıştırmağa kafi 
cldul!unu görerek bu hayreti art. 
tıyorju. 

Jilber aldığı parayı avucunda 
tarttı, bu para iki franklık bir 
gümüş para ile bir suluk bakırdı. · 
Bakır parayı dünden arta kalan 
bakı<Iuın yanına olmak üzere 
ceketinin yan cebine koyarak gü 
miiş parayı elinde tuttuğu hl'llde 
dedi ki: 

- Mösyö siz benim •Jstamsı

nız. Çünkü sizin yanınızda is bul· 
cium. Hatta ikametgahınızda bana 
parasız yer gösteren sizsiniz •. 
Binaenaleyh size sorup reyinizi 
almadıkça bir iş görürsem beni 
fena göreceğinizi ve bunda C:a 
h~'dı olaca "! ını7.t bili• i:ıı . 

Ruso merakla sorarak: 

- Ne var? Ne yapmak istiyor. 
sunu;:? Yarın çalışIT'aktan bnşka 

bir !i'·riniz mi var?. 

- Ev' t ırnsyö. "nrın rPii aa· 
denizi" hiir clır"'< icıterim. 

- Ne vapır,k için? Boşta do
laşmak için mi?. 

- Yarın Sen Denize gitmek 
i;;terim. 

- Sen Denize mi?. 

- Evet,yarm orada prensesi 
ka;-~ılama şenlikleri olacak .. 

- Dostum, ben evvel emirde 
sizi daha az gösteri;?e meyilli zan
netmiştim. Sizi bundan evvel hü. 

kiımet ve mutlak kuvvetin ihti· 
şamlarmı tahkir eder görmüştüm. 

- Mösyö .... 
- Bana bak, beni bazı kere 

model gibi kabul ediyor1:lun. Dün 
bir kral zade gelerek beni saraya 
götürmeği teklif etti, hem de si
zin gideceğiniz gibi değiJ, çünkü 
s~n gidip orada ayak üzerinde, 
bir askerin omuzları arasından 

bakarak kralın araba ile geçtiğini 
görmeğe çah§acaksın. Ben ise 
prenslerin uz uruna girmek, 

prenseslerle sohbet etmek üzere 
davet olundum. işte fakir ve zu
lüm görmüş bir hemşehri olodu. 
ğum için bu daveti kabul etme -
dim .. 

Jilber başıyla işaret ederek: 

- Evet, dedi.. 
Ruso sözüne devamla: 

- Bunu ne için reddettim d~ 

kabul etmedim?. Çünkü insan iki 
yüzlü olamaz. çünkü kralivetin 
bir suiistimalden ibaret olduğunu 

yazmış olan el, gjdip bir kralın e
lini tutarak ondan teveccüh ve 
iltifat dilenmez. Çünkü her bir 
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