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Hitlerin yarın yeni tekliflerd·e 
u ı u n 111 a s ı b e k ı e n i v o r 

Nı lUlt lUI k ~©yD e nır;ı e~ ö nır;ı lUI hte nır;ı e o 
Nazi erkô.nı 

ümitsizliğe düşmüş 
~ibentrop, _ Belçika ve Holanda 

üzerinden Fransaya taarruz 
edilmesi fikrini müdafaa etmiş 

Belçika hududunda 
tahşidat arttı Fransız - Alman budaduncla muharebe sahasını gösterir harita (hodod boyunca noktalı yerler Franm I~ 

gali altında bulunan Alman arazisini göst.erl;Jor.) 

Fransız ~pçusu -D~~~k~~.-l~~J~~~~ 

bataryaları ileri emo rası er aponya 
mevzilere sürdü ı·ıe anlaşmak u·· zere mi ? 

~igfrid istihkamlarının ağır toplarla • 
~n~~~~~~ıineBir!!~h~~t!.~"'~~o~~~w~ı~1 ~t~r.- Dikilide dün de 1Fı•ansa - Japonya 

nberi Fransızlar cephede nisbi lan ileri sürmü~lerdir. Fransız kı- • • b t 
~!et göster~şlerdir. Dün (Dennu4ün<lide) 8 zelzele oldu munase a 1 

arıcige Vekilimiz Yenidenonevvefelaketzedelere ekmek düzeliyor 
~ oskovada siyasi te~~~}Çiny.!!~~kt~u~~~~ ~~ .!'~!~I Almanya,~~~y;~pı~==~kb:!':r:=ı::::-itti 
emaslara ba l dl hiladevametmektedir.Dünge- §iddeuıyağmur1aryağmışvehe- lngı·ıı·zler Şanghayda ş a co muhtelif fMılalarla sekiz zeL nüz çadır bile bulamıyan birçok 

So zele olmuş, sağlamca kalan on felaketzedeler açıkla sırsıklam ol 
h ~et Rusya, Londra hükumetine Almanya- evle felaketzedelere ekmek temi- muşlardır. b • k • • 
~ k.aradenizden uzaklaştırmak İstediğine dair ni için inşa edilmekte olan fınn Yağmur !zmirde tahribat yap. 1 r 1s1 m araz 1y1 
ltıinat vermİ§ yıkılmıştır. mış, yukarı taraflardan sularla 

IA'hlstamla yollar, faik kun·etltre 
, J:arşı kahramanca döğüıwn IA"h 

j # • " , 'I ordusunun bıraktığı malzeme ile 
-~ J--.....-.: doludur ••• 

1 ~:~~::::;~!~;~a~ca~~:~!: Japon 1 ara ve rd ·ı ı er 
sebeb olmuşlardır. 

Yağmurdan evvel çıkan §iddet- Paris, 26 (A. A.) _ Siyasi 
li bir bora ağaçları kırmış ve ba. 
zr evlerin damlarını uçurmuştur. 

Kızılay tarafından yola çıka -
rılan 500 çadır dün Somaya ge
tirilmiştir. Oradan kamyonlarla 
Dikiliye nakledilecektir. 

Kızılay felaketzedelere sıcak 

yemek dağıtmağa devam etmek.. 
(Dc\'&mJ 4 üncüde) 

Milli Müdafaa 
ihtiyaçları için 

20 "'lilyon 
lirahk tahsisat 

mahfellerdc Fransa ile Japonya 
arasındaki münasebetlerin anti
kornintern paktın Almanya tara.. 
fından ihlalini müteakip hissolu -
nur derecede iyileştiği ve o va _ 
kittenberi devamlı surette daha 

iyi bir şekil almakla olduğu be -
yan edilmelctedir. 

Amiral Nomuranm Japonya 
hariciye nezaretine tayini Fran -
sız mahfcllcrinde büyUk bir mem 
nuniyetle kar§ılanmıştır. Amiral 

(Devamı 4 üncüde) 

Lehistanla iş yapan 
tüccarlarımız 

• 

müşkül vaziyette ... 
layıhası ,Taahhüde girişen tüccar:ar mu-

Dün Mecliste ittifakla ı k 1 1 · b 1 · f · 1 
kabul edildi ave e ennın 02 u masınt ıs ıyor ar 

Ankara, 26 - Meclisin dünkü 
toplantısında. Milli mUdafaaya 
yeniden 20 milyon liralık tahsL 
sat verilmesi hakkmdakl 18.yiha 
müstaceliyetle görUşUlmilş ve it
tüakla kabul edilmiştir. Bu tah
sisat bir müddet evvel milli mü. 

(Dc\'&mı 4 üncüde). 

Harpten evvel Polonyadan mü
him siparişlerde bulunan bazı ta· 
cirlerimiz. son vaziyet üzerine çok 
mU§kül vaziyete dUşmUşlerdir. Bil 

hassa memleketimizde muhtelif 
müesse,;elerc mal vermek için bu 
siparişlere dayanarak taahhütlere 
girişenler binlerce liralık zararlara 

uğramışlardır. Bunlar araı;ında 

hiıkfımetl ~ muka,•elesi olan mütc-
ahhitler de \'ardır. 

Alakalılar. fc, k::tlade ah,·al d 
layısile Polonyadan mal getirt, 
mediklcrinden dolayı \'aktinde ta 
ahhütlerini yapamadıklarını ileı ı 

(De\'amı 4 ünCude) 
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1 Türkiye, Avrupanın son muvazene- ! 
1 sini ayakta tutacaktır 1 1 

~~ 

i . 
i 

Yazan: M. OALKILIÇ 

i H ARP bugün Almo.ııya. Jngilterc, ı·ransa gibi ilç büyük de\'* i 
İ let arasmdadır. Polonya, bu Ut büyük devlet an.sm~ : 
3 ki lıaı'bin ilk lnkl~af kadrosu lçiode kaldığı lçlo ezllml' bulunu· i 
: yor. Şüphcslr., ilk 1Je5eri mu\·affakıyct. harbi bugünkii kadrosu ! 

'

• içinde tutnbllmck ve bu kadro tçlnclc mümkUn ,.e beı;eri bir sulha ~ 
tahlil edebilmek olacaktır. : 

l Fn.kat dünya için ikinci felaket, hlç §Üphll8lz, harbin bUtun b~ 
yük de' lctlcr anısına intikalidir. tnglltcre ve Fransa bu fe1aJ,e· 

tin öoUne ~cçmcğc çalışıyorlar. 
İnsanlık \'e blllıassa A\·.rupa için en büyük fellketse, ancak 

bUyUk de\'letlerin harbi olabilecek olan bugünkü harbe küçiik • 
de\·lctıcrln ;)'ll\Vlanma..cıı ,.e bu suretle cihan harbinin parlaması 
olur. 

Türldyc blr ucu tutu§mus olan A\TUpanm yan belinin lıenüz 
da~ :ı.nııııı.kta oldnb"ll cenubi A\'rupa 'e kdenlı. ~ulh mu\'azcnesi
nln bel l.cml':j bulunuyor. Iln b~I kemiği mef::llt'tllı.lir \'~ ŞiİJ ltC!.17. 

A\'nıpanm Jıu son mulv.enesfnl sonuna lmd:ı.r a ·nkta tutacaktır. 
-. ............................................................. -. .......................... .. 

TAN 
So\")Cl Hus) anın Polooyanın hır 

kısmını lşg li bulun di:.nya si:rnsc· 
tinde bir donum noktnı.1 oldubunu 
kaydeden M. Zekeıiya Sertel, bu iş· 
galdcıı ı;un rn Alıııanyanın isliliı plli·. 
nı deHiştısınl ve hıırbin mukııddc

ratı başka bir istikamet aldığını, 
nıhayet Sovyet Rusynnın infirat si
~ asctınl lııruknrak dünya siyaseti-
ne fiilen knrışmıığa haşlamış ve 
hılh:ıssa ll:ıJkanlarda ve cenubu 
şarki Avrupacla :;ulhun daha milern
men bir hal nlruış olduğunu söyl!· 
mektedir. 

Muharrir, So,·yct harekeli neti· 
cesinde tahaddüs eden yeni vauye
ti anlattıktan sonra diyor ki: 

•'Sovyet ltus)ıı Alman ordularına 
Tunn ve :Ualkan yolunu kapadıktan 
ı;onrıı llıılkaıılarrn ~·e Kuı·adenlzin 

emnıyetiııi gnranıi allınıa almak. i
\'•D bu mcmlekellerle derlınl siyası 
cıuuslarıa geçmiş, .Uomanynya lıiç 

ııır istılü emeli bcslcrucdığiıie dair 
c;urantl, vcrruış, Dulgaristnnı ikti
,,aden Alman)nnuı tazyikinden kur-
1.ırmuk için bu memleketin Almıan 
)aya ihrııç ellıgi eşyayı satın al
maya kıırar Yermiş ve Uoman)a, 
llulgarıstau Ye Turkiyenln iştiraki· 
le bir ll:ılk:ın \'e Karadeniz paktı 

\"UCUda t;ctirmcğe teşebbüs elmiş· 
tir. 
So\.)el Hus).ının kurmak üzere ol
duğu Rarodcniz pııktı, demokrasi· 
leruı 'l urki)'C \ 'e diğer Balkan mem 
lekcUerılc yoptı[lı ıınlaşmalar:ı mu
halif değıldir. llıliikis Türkiye, Bul 
gııristnn, Roıuanyıı ve Sovyet devlet 
Jcrl orasında akteclilecek bir Korn· 
deniz paktı hem Balkon antnlının 

kuvvetlenmcsınc lıenı ı.le Türk -
lngiliz \'i ı-·runsız anlnşmasının 
tnm:ıml:.ınrnn ııııı hizmet edecektir.,, 

Mulı:ırrJr, lıuyJecc Tuna \'e Bal
kan nıerulckcllerinin harp tehlikc
ı.ınden masun kıalmıık imkanını el
de etmiş ol:ıcnkl:ırını söyliyerek 
m:ık lcsıni bitirmektedir. 
'\ENl SABAH 
Huseyın Cahil Yalçın, "\':ıkın 

Muhorrır, hundnn sonra, ll.ılkan-
1.ırın yeni \'OZİycli karşısı ı. •.ı Jt.ıl

yanın Yunonıstnnl:ı Arııuvutluk hu
dudundaki askerlerini 1:ckmck hu· 
susunda yaptığı anlaşma ile Onild 
adadaki ıazb uskeri geri nlmnk su
rclilc soslerclii!i fyi komşuluk hlslc
ı·ıni mcıununlyetlc k:ırşılnın:ık ll'ı· 

zım gcldı!}ini işaret edctt·k yazısıııı 
şöyle biti rll or: 

"ltnlynıı sl)aset ncl:ımlnrı yakın 

şarkta hakiki hir mntekııbll ltiınnı 
esası üzcrino devamlı \'O dostane 
münııscbcıler temelini nımnk fsti· 
yorlıırsa, cınlnfz ki hu kndnrln ikli
m ctmiy(•ceklcr, meseleyi ınnntıl:I 

neticesine knd:ır inkişar ettirecek
lerdir.,, 

VAKiT 
Bnşmnkale sütununda, Hakkı Sü

ha Gezgin, bıısuııkii dil lınyrıımm
ılan balı~ctmektc ve hu lınyrnmııı 

tahimlcrinıi~de 3 er ıılışınııı selıcb 
ve mnnıısını, knr.ancuııızı İ7.ah et
mektedir. 
CUMllUHIYET 

Nadir Nodi "\'urşovn ııı~·m mu
kn\'cmet celil or?,, Jıaşlıklı yazı-;ın
da hiç bir kurtuluş ümidi olmadan 
Ynrşovanın çelik \'e nıeş yaf;muru· 
na hülll güğsiinii siııcr clme .ini fo;r· 
dnsız YC beyhude ı:a) rl't teliıkki e
denlerin ,·atnn kelimesinin manası· 
nı bilmircn zııvnllılar olıluğuııu 

kn)'dederek: 
"\'atan dcııllen merhum insanlar 

arasında bir mnnn ifııdc elliHı ıııi11l· 
detçe Polonynlılnr Ynrşovncta rn- ı 

rnıtıklnn knhrnmanlık ılcstanıııııı 

hııtırasile beslenccekh·r vı· lıir J(Üıı 
ı;clecek, özlcıliklcri hiirriyete ıı·k
rnr knnışacnklnrdır.,. diyor. 

Pendikte tren bir 
arabayı parçaladı 

Evvelki gün Tuzladan Pendiğe 
gelmekte olan makinist Nevzadm 
idaresindeki katar Pendik istas
yonuna 600 metre yaklaştıf,'l sıra
da, Kartal kazasının Vanhca kö
yünden 13 raşlanndaki Mehmc
din idaresindeki öküı araba~ma 
çarpmış. araba parçalanmış ve 
öküz ezilerek ölmü~tür. .Mehmet 
bir tesadüf neticesi kurtulmu~tur. 

--0-

Asf alt yolların 

Bir eroin 
fabrikası 

üç zehir tüccarı 
yakalandı 

Polis ikinci vube kaçakçılık bil-
rosu memurları Taksimde Kura.. 
biye sokağında Vasll Dlmltriyef 
ile kardeşi Kostantin ve Yani i
simlerinde Uç kişi tarnfmdan iş. 

letilmekte olan bir eroin fabrika
sı ba.smışlır. üç kaçakçı da diln 
mUddcjumumiliğc teslim cdilmi~. 

!erdir. 

Rumelikavağındaki 

Memnu 
mıntakada 

Bir Alman 
yakalandı 

Dün Rumeli k<lvağmdaki mem
nu mmtakada ı;üpheli bir halde 
gezen Adolf adında bir Alman jan 
darmalar tarafından yakalanmış
tır. 

Adolt adliyeye getirilerek dör
düncü sorgu hfıkimliğine \erilmi~ 
tir. ,\dolf bir hafta kadar evvel 
Nürenbergten şehrimize gelmiştir. 
~Iüddeiumumilik \'3ka etrahnda 
Chemmlyctle tahkikata 
tır. 

başlamış· 

Beyazıt maliye şubesi 
binasının temeli atıldı 
Şehrimizde yapılmakta olan 

maliye şubelerinden beşinci bina. 
nın temel atma merasimi dlln ya
pılmı§trr. İki sencdenberi devam 
eden bu faaliyet csnasmda Sa.. 
malya, Hocap~a. vo Kaclık5y §U 

bo ve malmlldUr!Uf;-ii binaları ik -
mal olunmuştur. Fntlh Mal mü -
dUrıuı;11 \'c maliye şubesi binası 

da ikmal olunmak üzeredir. Cum.. 
burlyet bayramında resmi küşadı 
yapılacaktır. Dlin başlanan be -
şinci bina Beynzıd malJyc eubcsL 
dir. Bir bodrum ve iki kattan iba-
ret oltLJ1 bu yeni gube 
bitirilecek Ur. 

sUralio 

İn.'.iQatı geri bırakılan Şişhane 

kam.kolunda Kulekapı eubesinln 
de karşaıındaki arsa üzerine ye
niden yapılmağa başlanacağı ha. 
ber almmı§tır. Proje ve ke§iflOrl 
ha7.ırlanıp münaknsaya konulan 

Mercan gubesi de ihale tdiUrse, 
şehrimizdeki yeni maliye ~ubeleri 
binalannm adedi yediye baliğ o
lacaktır. 

-0-

Sultanahmetteki 
barakalar 

Ayasof yadan müzeye giden cad 
de üzerindeki barakalar rıkıla-

caktır. 

Garsonluk ve otelcilik 
mektepleri 

şarkta ltaly:ı,. lmşlıklı makalesin· 
tle, lt:ıl.) anın harbin başladığı da
kikaya kadar ilılilUCın sulh yoluyla 
halime çalıştığını kaydellikten son
ra llnly:ının Almanya ile olomutik 
bir hareket birliği yııpmaklaıı ccki
nişiııi \'C llnlknnlDrda :reni v:ıı;iyeti 
anlatmakta YC alınan haberlere sö· 
re, llus)·anın Almanya ile akdettiği 
ademi ıccnvilz paktının devamı i
çin B:ılkanlar üzerinden Alman:ra
nın Turkiycyi ,.c Boğazları tehdit 
etmemesinin ş:ırt oldu~unu ''e Tür· 
kiyeyc bir tecn\'ÜZ YUku bulursa 
misakın hOkilmden düşeccliini süy· 
ıemcktedlr. 

Belediye lstanbulda bir garson
luk ve bir de otelcilik mektebi aç· 

bozulmaması için... mak tasavvuruncladır. Belediye 
Demir tekerlekli arabaların as- iktic:at müdürü S:ıffct, evvelce bu 

falt yollan bozduklan anlaşılmış- mevzular üzerinde Avrupada tet
tır. Bu arabaların asfalt yollardan kiklerde bulunmu~ olan limanlar 
gcçme..'llclcri içln tetkikler yapıl- ! umum müdürü Haufi Manyas ile 
maktadır. ı temaslar yapmaktadır. 

"Doğu,, vapurunun 
getirilebilmesi için ... 
Bir kaç yüzbin lira sigorta 
parası verilmesi lazımgeliyor 
Almanyada inşa edilen fakat zc getirilmesi tnkdiri."1dc 2-3 yllz 

son vaziyet üzerine memleketi - bin lira arasında slgol'ta parası 

mize getirilmiyen vapurlarımız • vermek lazımdır. Şimal denizinde 
dan 5300 tonluk Doğu vapunı - sigorta primleri bu kadar yUk • 
nun süvarisi Aziz kaptan vcldi _ selmlştir. Doğu vapuru 17,30 mil 
!etin daveti üzerine düo Alman - yapmakta ve bu kadar silratic gi-
yadan şehrimlr.c gelmiştir. Da,·c- derken bile hiçbir sarsrntı hiMe • 
tJn sebebi Almanyadıı muhabc _ dilmomektcdir. Gc-miyi inşa eden 
nı.tm sansUre ü~bi olmosı ve bu ı tezgah şimdiye kadar yaptığı gl'. 
yUzden iki tarnf arasında tabii rollerin en iyisi olarak Doğuyu ka 

temn.qJarm kesilmesidir. A:ıiz 1-buı __ e_:.m_c_k_t_ed_ı_·r_. ------

kaptan burada al:lkadarlara la - , Gümrük varidatı bu 
zımgclen izahatı verdikten sonra 
tekrnr Almanynya d;)necektir. ay azaldı 

Her şeyi tnma.'lllanan Doğu Bu ayın 25 günlük gUınrUk va-
vapurundan sonra gene 5300 ton ridatt çok czdır. İstatistiklere gö-

re varidat miktarı ancak 1 mil _ luk vapurlardan Egemenin inşan. 
tı da b~tirilmişUr. yon 800 bin liradır. Halbuki bun

dan c\'vel normal muameleler ol. 5300 tonluk üçUncU vapur olan 
Savaş ne 3500 tonluk Şatom va- doğu ııylann vasati gUmrUk vr.-
purları da tamamlanmak tzeredir. rldatı 5,5 - G nıJlyon lira tutmak. 
Alman Blomund Foss fabrikaları taj·clı. &ın günlerde limannnıza 

bilhassa Hollanda, İsveç ve Nor -bu gemilerin inşalarına dovam 
etmekt..."'<iirlcr. Doğu vapuru şim- vcç vapurları gclnıeifo başlamış. 
dilik Hnmburgdadır. Hnrb vazı * tır. lki gün içinde bu memlektt-
yeti dolaytsilc hUtün vapurları • !erden gf'len 6 vapurla muhtelif 

manifatura e.cıyaııı llc mtihlm mlk 
mızm tizrırine. yan tarnflarıncı ve 

tarda inşaat mal1,cmcsi gelmiştir. htitün ı;üvcrtclcr!ne kımıızı boya 
ile ve tayyarelerden glSrülebile • -o-
cek şekilde TUrk bayraklan yapıl Serseri köpeklerin 
ml§tır. öldGrülmesi 
Doğu vapurunun memleketimi- ~crscri köpeklerin çoğaldığın-

dan şikayet edilmektedir. Beledi
ye derhal imha işine başlaruna ı 
için alakadarlara bildirmiştir. 

-0--

Bugün dil 
bayramı 

Halkevlerinde büyük 
merasim yapılacak 

İstanbul limam 
hakkında malumat 

:\merikada bulunan C~ Maga
zen isimli bir mii('-SS<'SC dünyanın 
bütün limanları hakkında resimlı 

26 Eylfıl dil bayramı münasc- bir eser hazırladığından. İstanbul 
betiyle bugUn yurdun her tara. limanı için de belediyeden mahi-
fmdakl halkcvlcıinde büyUk mrı- · ı · t · t" 

1 
mat ve resım er ıs cmış ır. 

ra.sim yapılacaktır. -<>--

Dil kurultayı ilk toplantısını Üniversitede 
26 eylül giinü yapmış ve bugUn 
dil bayramı olarak knbul edilmiş. İmtihanlar 
tir. Ebedi Şef AtatUrk tarafın- Üniversitede dünden itibaren 
dan Tilrk dilinin hakiki mahiyeti- imtihanlara başlanmıştır. Orta ted 
ni meydana çtkıı.rmıı.k için kuru.. risat müeı;sesesine lisan muallimi 
lan dil kurumu, bu güne kadar yetiştirmek için açılacak kurs!ann 
bu yolda durmadan çalışmış ve 

1 

imtihanl~ı:n~ d~ ~ün başlanmış-
birçok deliller toplamıgtır. tır. 90 kışı gınnıştır. 

Bu akşam .saat 21 do EminönU 1 -<>-
Halkcvinde de bir mera.sim yapı- Lokanta ve 
lacak. evin dil, tarih kurumu birahaneleri kontrol 
başkanı' Halid Bayn tara.fmdan Belediye lokanta \"e birahane-
"Dll hareketlerinin son manzara. !erde pahalı bira satışının önune 
sı., mevzulu bir konferans veri- geçecektir. Yakında sıkı kontrol· 
lecek. temsil kolu tarafından da lere başlanacaktır. 
"7.or niki.h'' isimli piyes temsil -o-

cdilecektlr. Birinci aınıf caddelerde 
--o-- bulunan binalar Bir terfi 

Beyoğlu erkek hastanesi serta· 
bibi operatör Fikretin maaşı sek
sen liraya çıkarılmıştır. 

--0--

0 sküdar adliye binası 
· tamamlanıyor 

Osküdarda yanan adliye binası· 
mn yerine yapılmakta olan yeni 
bina bitmek üzeredir. Binanın ge
lecek ay adliyeye teslim edileceği 
ve ay sonunda da faaliyete geçe
cc~i tahmin edilmektedir. 

Birinci sınıf caddeler üzerinde 
bulunan binalar belediye tarafın· 
dan sahiplerine boyattmlıyordu. 

Belediye bu binaların üzerinde 
tabelalann da boyarunasmı bildir' 
miştir. 

-0-

K.onıervatuvarda 
imtihanlar 

Konservatuvar imtihanları dün 
başlamıştır. imtihanlara 40 tale
be girmiştir. Derslere ay başında 
başlanacaktır. 

26 EYLUL- 1939 

dıa11aıa, cıaıe: 

Gazete 
S ABAHAITIN ALl'7i 

riru: benı brf bir sana 
hem <le iyi bir dosltur. Yazık 

kcııulııi yaln1.& hikaye ile roınıı 

\'crıp tiirl büsbütün bıraktı.· Hal 
ki Dağlar ve Ri.i.ı:gJr'da ne 
mnnzuıııcler ,·ardıl ... 

F:ıknt bugün Sabahattin Ali' 
mctlıctınek •ıiyetinde delilim; biJJ° 
kis onunla kavsam var. 'fuai 
dam'ın edebiyat ankeııne verd 
.. ~,·nbın hir kısrııı icin. Suali cl'ı 
ce,•abın o kı<;mını da aynen alı,.. 
nıın: 

"S.- Gıiocklik ııaıetenln _, 
!ıl~at kültüründe mOhlm bir 
\'ar ntıdır·l ,.e sazetelerimiz kcdcd' 
!erine dü~en bu vazifeyi yapıyorl" 
mı? 

"C. - •.• gündelik gazele, biıU' 
gibi kıtap okumak itiuadı benOf 
do!ıınaıııış olan memleketlerde, 
bil) ük l>lr ehemmiyet iktisap ~~~ 
)!e,·cut olnıı:rııo itiyad vo zev~~ 
doğurup terbiye edeblllr. Fakat ~, 
zim gazetelerjmfz bu vazifenin ,,.. 
ıerresınl lıile yapmamakla ft yd 
mnk d:ı istememektedirler.,, 

Sabnh:ıllin Ali filpheıiı hakJI" 
llizde gündelik. gazetelerin edebi~ 
ta hizmetleri olmuştur.En iyi ro 
cılarımızın, hlUyecilerimfain eset' 
lcri, mecmualardan ziyade, ga~ 
lerde çıkmıştır. )~le Yakup J(adrı 
nin, Falih Rıfkı'nın1 onlardan flf' 
vl'J Hüseyin Rahmi'nin, Halil Zi~ 
mn romanları, hlkı\yeleri, sey•_.,., 
kilaplurı. Sabahattin Ali'nin yaJP"' 
rını zannederim c•vell mecmuaJtl' 
da okuduk (:_anncdcrtm diyorudt 
c;ilııkü pek emin dejillm), fakat! 
nun roınanları da eVwll ıünd..,.. 
gazetelerde, birincisi J'an'da, ık!! 
elsi Ulu&'ta çıktı. Sabahattin "' 
Avrupa snzetelerl arasında. lı .. ı 
cinsinden muharrirlerin roma~ 
rını tefrika eden bir pzete s&sısw· 
rını tefrika eden bir "
zctc gösterebilir mi! Onlann ilJ 
rika ettikleri romanlann Jı' 
zıları Kuyucaklı Yaııı/'tan o.tt' 
olnblllr; bu, Avrupa ile bilim ati' 
mızdaki irfan farkının neUcesl~ 
Fakat bütün niıbttler tnııha/ad I': 
dilme~ şarlilc dlltilnOlilnce ~ 
sıızelelerin sayfalarını. Anupa'I#' 
kilerden daha iyi tefrikalara 
!arını tasdik etmemek kabil _...M 
dlr. Gerçi Louls H..._on'a lllr' 
Chapdelulne'i evveli 1A Tetilpl 
tefrika edilmfı; Remarcıae'ID 
bur Garp cep/tula4• dida'aall 
evveli bir gazete btsmıt; fakat_. 
kitaplar o saıetelerde pek olnaalll"' 
ınıf, şöhret bulmamıfo H.ıbül -..Jı 
de gazetelerde tefrika edilen ~ 
larm büyük bir kısmı dikkaU ~ 
muharrirleri ~6bret bsanır. O ~, 
de bizde gQndeUJı ,.nteltrtn, 
biyat klillüründt kendllerlae 
\•azlfenln "zerrealal bllt r• 
dıklarını ve yapmak btemedl 
ni,. iddia etmek babıztık 

mı? "* 
Belki bizde edeblrabn dnd...,.. 

gazeteden kurtulman Jlllm..,... 
Bunun ,·akli selmit mldlrt _ ~ 
yorum; o gün gelmemltM ~ 
yalnız gazetelerde Te ,. .... brdf: 
rinde deAil, bllba .. •debl11 
d:ıdır. 

' , 1 .H.AB .ED'EB 1 

Yazan: CAHiT UÇUK 

- 27-

şarl:ının ahengi tükenmeden söy· ı mişim gibi korkarım... j - Sana yardım ederim Zeynep j bir saat kadar uzak olduğu halde, 
ledi: Delikanlı, Zeynebi dinledikten dedi. Zeynebe geliyorlar, onu bahçesin-
-- Bu Alinin bana yaptığı bir sonra ona. eski gözle !bnkamryor, V de rahat bmık..'nıyorlardr. 

türküydü. Onun sesi güzeldi. O- onun \iicudunu dc~il. kırık gönlü· Zeynebin. sazdan evinin yüzü, 
Aradan yıllar geçti. Zeynep, u-kurkcn gözlerimiz yasanrdı. Bera· nü e;örürorciu. gün doğusuna kar§ıydı. Güneşin 

zun didişmelerden, yorgunluklar-
ber benim kötü bahtıma ağlardık. Caddcnı·n elektriklerı· t d k d' d tl ilk ışıkları ağaçların üstünden a· 

yanmı~ ı. an sonra, en ı parası, os arın-Zeyncp, ağladığı gOnleri söyler- şıp, küçük pencerelerden içeri sı-
Zeyncp, şehre ilk geldiği akşamı dan birinin yardımile aldığı bah-

ken, hıçkırık tutmu~ gibi kesik ke- ı.·atırladı. 0 zamandanben" ne ka· . ,kü ~k _ft_..1 1 zınca, Zeynep. döşeğinden fırh-
sik gülüyordu. Birden ayaklarını '" çenın çu ' l><.UUan yapı mış e- yordu. Geceleri, ihtiyar ve budala 

Ortalığa. ı lak bir sıcaklı~a bürü· sudan ÇPkti. Süzülmesi için taşın dar deği~miş olduğunun farkına vinc yerleşti. kocasının yanında olduğu için ô.-
nen bir hava çöküyordu. Zeyne- kenarına dayadr. Su:ua çoraptan- vardı. Şehirden, şehirdeki yaşayı- Bahreyi ona satan ihti}·ar \'e şıkları gelemiyorlar, Zeynep, bü-
b. . 1 a·-· . .ı k şından iğreniyor. oraya döıune-ın sesı, söy e ıgı c;evua tür ·u~u. nı, pabuçlarını giydi: yan budala Ahmet paralarını eşi- tün gOn bahçeyi çabalayıp, ayrık 

- b" mek istiyordu: 
nun utün ateşini tasıyarak, deli- - Gidelim artık! Gün ka,·uştu. ne dostuna kaptırmış, yersiz yurt· bulmaktan. ve arada dostlarile uğ· 
kanlının gönlüne dökülüyordu. Bu Ak§am çöktü. Ben çocukken, ba- - Ah bir bahçe alabilsem! di· suz ka!arak, Zernebe gelmişti. raşmaktan yorulan vücudunu, sr-
se9te bn,tlk lmsıd!e:hı, kederle- zan eve geç dönerdim. Ninem ba- ye mırıldandı. Zeynep, onu da kendi kadar baht- zıntısız bir uykuyla dinlendirebi-
rfn. güzel g0n1erin; izleri, hatıra· ı na danlırdı. Şimdi ben çocuk de- Bu söz delikanlının, karanlık- sız bularak, Ahmetle evlendi. Ho· liyordu. 
lan yaşı}•crd:ı. ~ilim, ninem de yok. Gene geç kal- tarda bulmak için aradığı fikri ay- vardalar, 7.-eynebin C\•lend!ğine al- Bahçeye elli fidan limon, elli 

Zeynep, şarkıyı !bitirdi. Sesinde maktan, ninemin azarını yiyecek· dm?attı: dırmadılar bile. Bahçe. _şehirden de portakal dikmişti. K~ılarda 

ma~ırlanm, sabun boyaal1e 
ye bo}·amıstı. O çamaprlar, -~
her gün yıkanır, su damm _ ...... ,. 
sındaki ağaçlann araama 
ipte sallanarak ~ - a .~ 

Ze}·nep, fidanlanna. fldlMIP"'.' ~ 
çocuk gibi, özenerek ~ ~ 
onun fidanları llbn ,_.. .J/I 
riror. fideleri turfanda eeble r 
tiştiriyordu. 

/DlfHlflK Nt), 



26 EYLUL - 1939 RAB ER - Abam Postası 3 

E«aE@trij@U14FBf4- an~llr#trlftl 
1 I • f b • Anlatan· Dr. NIHA T REŞAT BELCER. 

A 111an zep ın a rı-Pren~Sabahaffina;;; kA~I~~~~: 
k a S 1 b O m b a 1 a n d 1 için Çanakkaleye gittik 

Halk, bayram günleri yaşıyor., 'evvel lstanbula geldik. 

Denizaltı harbi 

Oç ticaret gemisi 
daha bat.rıldı 

İngilizler bir Alman 
tahtelbahiri babrdılar 

Londra, 26 - Bir İngiliz torpL 
tosu dün bir Alman denizaltı ge
misini batırmıştır. Alman tebliği 

de bir Alman denizaltı gemi~inin 
bir Fransız torpitosunu batrrdı -
ğmı iddia ediyor. 

Alman denizaltı gemileri bita.. 
raf memleketlere ait ticaret ge
milerini bat.ırmağa devam ediyor. 
lar. Dün de 1sveçe ait 2850 ton
luk Silezya ve 1500 tonluk Gert
rUd Berat gemileri batırılmı~trr. 
Gene bir Alman tahtelbahiri şi • 
mal denizinde hiçbir ihtarda bu
lunmaksızın 2660 tonluk bir 

S ı 
larmış gibi taşkın bir sevinç için- Prenı Sabahaddin beyin me 

Fran S 1 Z to Pç USU 1. g Reı·s·ıcumhur de çalkanıyordu. Bu canlı teza· lekete avdeti, ahali tarafında 
- hürler, hadiseyi bize de bü. emsalsiz bir tezahüratla karşıla 

f 
• d • • h k " 

1 
i n ön Ü tün kalbimiz ve ruhumuz ile al- dı. Halk fevç fevç sokaklara d" 

rl e 1 Stl am a rl n 1 kışlamak hevesini veriyordu. küldü. Gemimiz ta Yeşilköy açı 
Dün Yugoslav elçisini Senelerce vatana hasret kaldık. larında motorlar, çatanalar, sa 

Ş .1 
d d eti e d 

0
. • g""' u• •yor kabul etti tan, meşrutiyet davasının tahak · dallar ile çevrildi. Herkes, me 

kulru için dilimizin ve kalemimi. dillerini sallıyor, "yap!.,. sesi 
Ankara, 25 (A.A.) - Reisicuna zin döndüğü kadar çalıştıktan rini uzun• uzun alkışlar takip ed 

hur İsmet Inönü bugün saat 16,30 
sonra elbette ki payansız bir yordu. 

1 · ı t a eler. Ga rb"ı Alman da Yugoslavya elçisi olup bu sefer neş'e duyacak, geniş bir ruhi haz· Bu suretle bir zafer mevki ng 1 iZ a YY r 1 .. büyük elçiliğe tayin edilmiş bulu-
zm bütün rahathğınr gönlümüz. halinde limana girdik. Rıhtım b 

b 1 tf 1 nan Sumenkoviçi mutat merasim· a a gene e Ya n name er a 1 a r de hissedecektik . yu, adam almıyordu. Deniz Y Y le kabul etmiştir. Sumenko,·iç. 
istanbula gelince, senelerce 6aşlıyan heyecan, karada en yü 

Paris, 26 - Fransız - Alman mışlardır. reisicumhura büyük elçi sıfatile k d Ş 
hasret kaldığım anama, babama, se erecesine varmıştı. ehrin 

harbinde dünkü faaliyet bilhassa İki tarafın da zayiatı vardır . itimatnamesini takdim eylemiştir. günku"' manzarasını anlatabı"lı:ne kardeşim ve diğer bütün akrabala 
hava cephesinde olmuştur. Fran· Havas a1"ansı Alman zayiatının Kabul esnasında Başvekil ve hari · 'ırı"n •unu so··yıı·yeceg~ı·m •• 

rıma da kavuşmuştum. Bilhaıu;a ::r x 
sız tayyareleri İsvirre hududun- en a=g~ ı Fransız zayiatı kadar ol· ciye vekaleti vekili doktor Refik Pren• Sabahaddı"n be", 

0 
ka ~ :r- sevgili annemle babamın sevinç - .. " 

daki Konstans gölü kenarında ka- duğunu bildiriy()r. Almanlar se- Saydam hazır bulunmuştur. !eri pek büyüktü. büyük merasimle kb.r§ılaftdr ki 
in Friedrichashafcn lirnamndalti kiz Fransız tayyaresi düşürdük • ---<>-- Beyruta hareket ettikten sonra ancak bir hukiimdara yapılabilir 
Alman Zeplin fabrikalarmı bom· !erini iddia etmektedirler. Maarif vekilinin başıma gelenleri, sanki bilmiyor. di ! . 
balarnışlardır. Tayyareler fahri- ı Topçu faaliyel:i f • l • larmış gibi. tekra; tekrar soru • 
kada yangın çıktığını görmüşler· te tış erı 

Diğer taraftan Kara cephe· yorlar: Anlattıklarımı sevinç ve 
Fttnstz ticaret gemisini batırmış. dir. Alman defi topları mukal::cle· sinde Fransız ağır topçusu, Al- Ankara, 26 - Maarif vekili Ha· göı yaşları ile dinliyorlardı. 
trr. de bulunmuşlardır. Fransız tay· man arazisi dahilinde yeni zapte- san Ali Yücel dün Ankara mektep Avdetimizden 15, 20 gün sohra 

Prens Sabahaddin beyin fsta: 
bula gelmesi halk üıerlnde b: 
hadise teıkil ettiği gibi müntvve 
zümre üzerinde de tesirini gös 
terdi. Prens Sahahad<iin beyi 
vakia fikirlerini, siyası ve içti 
ideolojisini herkn bilmiyor'a. 

Bitaraf memleketlere ait gemi- ;areleri salimen üslerine .C.önme- . 
1 

Al !erini teftiş etmiş ve tedrisatın ilk da prens Sabahaddin bey, yanın. 
lenn· batırılması bilhassa ı>imal ff k 1 1 d dilen yerlerde mevzı a mış ve • . . . be ' 1 . b"k 

,, ğe muva a o muş ... r ır. k gılniı mtinase tı e yenı tat ı · e· da Fazlı bey bulunduğu halde, 
memleketlerinde bUyük bir asa - Alman · İsviçre hududunda hu man Zigfrid istih amlannı döv· dilen ders saatleri üıerinde tetkik· 

susi meribalardan alınan mah1· meğe başlamıştır. Dün Ren neh· ler yapmıştır. vatana döndü. btyet uyandırmıştır. Almanya pro 
teırto edilmektedir. 

Bir deniz muharebesi 
Bergcn, 25 (A. A.) - Bcrgc. 

nin garbindeki adalardan gelen 
ha.berlore nazaran, Norveç sahil 
leri açtklarrnda: bu sabah erken
den çok şiddetli topçu ateşleri du 
yulmuştur. Bu topçu ateşi Nor. 
veçin kara sularmdan çok uzak
ta oluyordu. Fakat ateş o kadar 
§iddetliydi ki, sahillerdeki evler 
sarsılıyordu. Birçok harb gemile
ri m~ahedc cd.iliniştir. Tafsilat 
alınamamıştır. 

General 
Fon Fnç 

Cephede bir nefer 
gibi harbetmiş 

Londra, 26 - Varşova cephe· 
sinde öldüğü bildırilen Alman 
ordusunun eski baŞcumandam ıı;c· 

neraı fon Friçin cenazesi Berline 
1 

getirilmiştir. Cenaze merasimi bu
&ün ~ apılacaktır. 

Alman başkumandanı iken göz
den düşen ve hatta bir aralık i
dam edilece~i bile !;riylenen fon 
l"riçin ölümü her tarafta hayret 
Uya.ndmnrştır. Bu işte bir e~rar 

<>lduğu sanılıyor. 
Is,;~re gazetelerinden Cazetta 

de Zürichin yazdığına göre, Gene
ral, mecburi ataletten kurtulmak 
İçin Po!onya harbine 12 inci topçu 
illayrnda bir nefer gibi iştirak et· 
llliş ve kıtanm basında kumandan 
<>larak değil, fakat basft nefer ola
l'ak harbeylemiş 'VC böylece ölmüş 
tür. 

Moakova - Sofya 
ha va seferleri 

Sofya, 25 (A.A.) - Bulgar ha· 
Va kuvvetleri kumandam general 

jof yanında hava kuvvetlerine 
~sup dört subay olduğu halde 
Ugün tayyare ile Moskovaya ha· 

et etmiştir. General, Bulgaris
ile Sovyetler birliği arasında 

·r hava yolu açılışı hususunda 
üıakerelerde buJunacaktır. Ta· 
arıanan hava yolu Moskova • 

f • Odesa - Varna - Sofya· 

lıb:'--------1 
alineskonun zevcesine 

50 bin ley maaş 
bağlandı 

Btikret, 26 (A. A.) - Diln 
~ tarafmdan neşredilen bir 
~ ile bqvekil Kalineeı. 
~un zevcesine yaşadığı mild -
detçe devam etmek üzere 50.000 
ler maaş ve Kalineskuyu kur • 
"'-at fstıy·en potts memunınun 
ıe\'cesine 7000 ley maaş bağlan. 
llıır,tır. 

matta Friedrichshafendcki Zeplin ri boyunca bir çok noktalarda da 
uzun ve şiddetli topçu ateşi açıl· ~ 

Fakat Prens Sabahaddin be· 
yin gelişi, () devirde büyük bir 
hadise teşkil etmişti. TegebbüsU 
şahsi ve ademi merkeziyetçilerin 
lideri, beraberinde bir tabut taşı. 
yordu. Bu Abdülhamit ~amanrn
da A vrupaya firar ve uzun se_ 

fabrikalarına karşı üç defa hava 
taarruzu vuku bulduğu teyit edil· 
mektedir. 

mıştrr. Alman topçusu da Zvay
brükün cenubu şarkisinde ve Sa-
rın şarkında faaliyettedir. 

Bir idam mahkU.munun 
evrakı Meclisten geri 

verildi Birinci taarruz dün akşam sa-
at 20.30 da, ikincisi de ve üçün· Varşova mukavemeti 

devam ediyorr 
Ankara, 26 - Reşadiyenin So· 

ğukpınar mahallc:;inde oturan \"e 
adam öldürmekten idama mah· 
kum olan ahçı Ali Çağlar hal.kın· 
daki idam te7.keresi :\fcclisten hü· 

cüsü de 23 de olmuştur. 
Friedrichashafenin karşısında 

göl sahilin.de bulunan küçük 
Arbon şehrinden bombaların in
filakı, Alman dafi toplarının mu· 
kabelesi işidilmiş ve halk hava 
hücumlarının cereyanını mükem
mel surette takip edebilmi,tir. 

lngiliz tayyareler• 
İngiliz tayyareleri de geceleyin 

garbi ve şimali Almanya üzerinde 
muvaffakıyetli keşif uçuşları yap 
mışlar ve beyannameler atmışlar· 
dır. 

Bir hava munareoesi 
Havas ajansını~ bildirdiğine 

göre garp cephesinde de Fransız 
tayyareıc·ri Alman hatları üze • 
rinde Alman tayyareleriyle mu • 
vaffakıyetli b:r muharebe yapmış 
tardır. 

Bu muharebelerde avcı tayya· 
relerinin himayesinde bombardr 
man tayyareleri de bulunmuı, 

bunlar Alman hatlarını bombala-

Paris, 26 - Lehistanda bazı 

mıntakalarda harp elan devam e
diyor. Bilhassa Yarşova, insafsız

. ca bombardımanlara rağmen nev· 
midane mukavemet ediyor. Varşo
Ya hergün bom~rdnnan çpilmelc.
te ve binlerce kişi ölmektedir. Bu· 
na rağmen mukavemet azmi kırıl
mamıştır. 

lsviçrede çıkan "Basler Nach
richten,, gazetesi, aldığı haberlere 
atfen Polonya mukavemetinin kı
rılmaktan uzak olduğunu bildir
mektedir. 

Bu gazetenin yazdığına göre Po 
lonya makamları işgal altında bu· 
lunan mıntakalarda bile mücadele 
re devam etmek üzere gizli teşek· 
küller vücuda getirmişlerdir. Bü· 
yük harpte mareşal Pilsudski ta· 
rafından vücuda getirilen teşek· 

küllerin ayni olan bu teşekküller 

daha şimdiden Almanlara ve Sov· 
yetlere karşı harekete geçmiş bu
lunmaktadır. 

klimete geri iade edilmi~tir. Bunun 
sebebi mahkumun yaşının ta ... hihi 
için Kırklareli huku~-mahkeme:>İ· 
ne mOracaat etmiş olmasıdır. 

Devlet tahsilatında 

neler istibdat ile mücadele eden 
babası damat Mahmut Paıanm 

cenazesi idi 1 
Prens Sabahaddin beyi kaqı • 

ten dönerken babasının na§ınt 

yad illerde bırakmağı doğru bul. 
mamış, beraberine alarak Marail
yadan Mesajerl vaputlarından bi. 
ri ile yola çıkmı§tt. 

Prens Sabahaddin bey karşı • 
gece kasaları lamak için arkada~lar ile görü§. 

Maliye veklleti evveıa büyük tüm. Kendisini, diğer dostları ve 
ıwhirlerimizden b~lıyarak dev - takdirkarları ile birlikte istikbal 
Iet ta.hsiIA.tmr muntazam ve gü • etmek için Çanakkaleye gitmeğe 
nil gilnüne kaydetmek için hUkü- karar verdik. 
met dairelerine gece kasaları Romanya vapurlarından Prin· 
koydurmak tasavvurundadır. Tah sipetse Maryayı kiraladık ve ls. 
sildarlar vezne muamelelerinin tanbuldan hareket ettik. Çanakka 
kapanışından sonra da bunlara leye Mesajeri gemisinden önce 
hesap numaralarile çantalarını vardık. Nihayet Boğazın dışmda 
atabileceklerdir. prens Sabahaddin beyi getirmek-

---<>- te olan gemi göründü. 

Y olculann beraberle· 
rinde getirecekleri 

Almanyada infilaklar 
birbirini takip ediyor 

eşyanın gümrüğü 

Ecnebi memleketlerden Türki· 
yeye avdet eden Türklerle, yer
leşmek üzere memleketimize gelen 
ecnebilerin teraberlerinde getire
~kleri şahsi otomobil, motosiklet 
ve bisikletlerle bütün yolcuların 
beraberindeki radyoların gümrük 
tenzilatından istifade etmeleri için 
şimdiye .kadar menşe şahadetna
meleri ararurordu. Dün bildirilen 
bir tamimle bu gibi eşyanın men
şe şahadetnamesi aranmadan ten
zilattan istifadesi bildirilm1~tir. 

TelAki anını büyük bir sa.hırsız 
lıkla bekledikten sonra prens Sa. 
bahaddin beyi karşıladık ve bizim 
vapura aldık. 

Böylece Mesajeri gemisinden 

Spor idarecilerinden 
Mecdi Hüsamettin öldü 

Üç senedenberi rahatsız bulu
nan eski su sporları idarecilerin
den Mecdi Hüsamettin dün vefat 
etmiştir. Galataasray klübünün 
denizcilik şubesinde senelerce r;a
lı~.mış olan llüsamettinin ölümü 
her tarafta tee's"ürlc karşılanmı~· 
tır. 

Son günlerde dört infilak 
oldu. yüzlerce ölü var 

Londra, 25 - Almanyada in- ı askeri kurşuna dizilmiştir. Bu gi
filaklar, orduda ayaklanma hare- bi firar hadiseleri, hakiki bir is· 
ketleri biribirini takip etmektedir. 

Tempelhofta bir çikolata fab
rikasında infilak vuku bulmuş ve 
arkasından yangın çıkmıştır. Bu 1 

hadise birkaç gün içinde vpku bu
lan "kaza., ların dördüncüsüdür. 

Alman hükumet makamları bu 
suikastlerin bir teşkilat tarafın • 
.dar:. tertip edildiğini zannetmek· 
tedirler. 

Hanverde vuku bulan infilak 
neticesinde 15 ki§İ ölmüş, 1 7 ki
şi yaralanmıştır. 

Boclun madenlerinde vuku bu 
Jan infilakta da yüzlerce adam öl 
müştür. 

fofitakların gizli bir teşkilatın 
eseri olduğu haber veriliyor. 
Kurşuna dizilen 
Avusturyahlar 
Mensup oldukları alay, Polon. 

ya cephesine hareket ettifi za. 
man mahalli garnizonların.dan fi
rar etmiş olan birkaç Avusturya 

-~-

yan mahiyetini almıştır. Kısmı a
zamı katolik olan firarilerin başın 
da Anton Dölling isminde bir a. 
dam bulunmakta idi. Kamyon bir adamı 

Alman - Leh harbi esn...ında ağır yaraladı 
Galiçyaöa ölen Avusturyalı asker Dün Dolmabahçeden Kabataşa 
lerin ailelerinin matem elbiıesi doğru giden şoför Celalin idare
giymeleri yasak edilmiştir. Lvov 1 $İndeki 3175 numaralı kamyon 
ile Karpatlar arasındaki mıntaka- Lüleburgaıh Mehmet . oğlu lbra
da askeri harekata iştirak eden iıim Topçuya çarpmış. ai!rr suret 
'Gratz alayı söylendiğine göre ta- te yaralamıştır. İbrahim bay~ın 
mamiyle imha edilmiştir. bir halde Gümuşc;uyu h:ıstane ıne 

Bu alay, Şu§nig hükumetinin kaldmlmı§tır 
en şiddetli düşmanları olan A-
vusturyalı naziler.den teşkil edil- atasemiliteri Albay Drgac, Prag. 
mişti. da Gaıtapo tarafından öldürül • 

Yahu::'i lerin radyoları 
Yahudilerde bulunan radyolar 

Almanyanın her tarafında ve Al. 
ma.n işgali altında bulunan mın
takalarda hükumet makamları 

tarafından musadere edilmiştir. 

Öldürülen bir Çek zabiti 
Çekoslovakyanrn sabık Paris 

müştür. 

Albay Drgac, casuslukla müca· 
dele servisinin şefi i.di ve bu su
retle bir eok Alman ajanlannı 

meydana çıkarmıştı. 1938 eylül 
buhranı esnasında da i•tihbarat 
nezaretinde servis şefliği yapmı§ 
tr. 

---0--

F ethi Başaranın . . 
cenaze meraaımı 

Hukuk müşavirlerinden ve be
den terbiyesi lstanbul rnmtakası 
asbaşkanı Fethi Tahsin Başara-

nın cenaze mera~imı diin ) apıl· 
mı,.tır. Cenazf', merhumun Kadr· 
köyündeki C\İndPn kaldınlmı~ Ye 

Kadıkoy l~ l)<lnk ı şubesi önünde 
bir mi.ıdd .!t tevakkuftan c;onra Ka 
racaahmede ~ötürülerek ebedi 
metfenine bırakılmıştır. 

C{'naze merasiminde I tanbul 
vali<:i Lfttfi Kırdar i!C' " ki vali 
Muhiddın ll . tündağ. lş banl,a"'ı 
erkanı, avukath,. spor idarec"leri 
ve belediye erk"' ı hazır bulun
muştur. Merhumun kabrine eski 
Başvekil Cel~I Bayann, vil~yetin . 

bedf'Tt terbiy~si umum müdi\rlü
ğünün ve klüplerin gönderdiği 35 
k?~1r relcnk konmuştur. 

r Dtvamı tıi'JT) 

Dört bölge güreş 
birinciliğini 

Kocaeli kazand 
İzmir, 25 (A. A.) - Dört bölg 

güreşçileri arasında ldırimizd 

yapılan Türkiye serbest güre!l 
grup birinciliği müsabakaları şu 

surede neticelenmiştir. 
56 kiloda Kocaelidcn İbfuhi 

birinci, Bursadan Halit ikinci. 
61 kilo&. Koeaeliden N'iyui 

linci, Bureadan Hü&ıü iklııci. 

66 kiloda: Koeaelideıı Ylldınn 
birinci, Eskişehfrden Halit lldnc" 

72 kiloda Kocaeliden kmall bi-
rlnci, Boludan Eeat ikinc.1. 

79 kiloda: Rocaeliden 1sın 
birinci, Boludan Esat ikinci. 

79 kiloda: Kocaeliden Eııve 
birinci, Bursadan Receb ikinci. 

81 kiloda: Kocaellden Ahm 
birinci, Boludan Hasan ikinci. 
Ağırda: Kocaeliden Osnuuı l:>i.. 

rinci, Boludan Haşim ikincL 
Bu musa.bakalar bilyilk bir ali· 

ka ile takip edilmiş ve gelen ta: 
krm.lar içinde muntazam kıyafet 
!erile Bursaıı güreşçiler ııatart 

dlkk&ti celbe~tir. 
Takımlar arasında Kocaeil bi 

rinci, Bolu ikinci, Bursa üçüne 
ve Eskişehir dördüncü olmU§lar 
dır. 

Serbest güreş Kocaeli grub bi 
rineiliğini kazanan Kocaelili gü 
reşçiler Ankarada yapılacak ola 
müsabakalara iştirak etmek u.e. 
re 28 eyliılde Ankaraya harek 
edeceklerdir. 

1zmırdeki maç 
bmir, 2ff - Dün Üçok - Alta 

takrmlart arasında y&pdan hu.tı;t 

si bir m~ta ild takım da Y&I' 
tıklan beter golle berabere b.1 
mışlardır. 

lzmirdeki güreşler 
izmir, 25 - Garbi Anadolu Sil 

res b:rınciliklcri dün Denhli, )( 
nisa ve lzmir bölgeleri g;ı~ 
rinin i tirakiyle yap:ıldı. BUytik 
bir alaka ile takip edilen gil~ 
lcrde kuvvetli elemanlara ınaJikl 

olan Denizli bölgesi dört, İzmir 
bölgesi iki ve Manisa bölgesi d 
bir birincilik aldılar. 

Atletleri davet 
Beden terbiyesi İstanbul 

gesi A tletlzm ajanlığından: 
İstanbul bölgesinde bulunan 

milli takan atletlerlnla bugu 
saat 16,30 da Fenerbalı~ !'it.ad 
dn. idmanda hazır bulunmal:l 
C9. olunur. 
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Çinliler Şanghayda Japonlara 
taarruz ettiler 

Bü~un cephelerden Çinlilerin 
muvaffakıyet 

gelmeğe 

haberleri 
başlad ı 

Londıa, 26 - Çin ajansının 1 siddetli bır bombardıman neticc
bildirdiğine göre, Bunanın şimal sinde zaptedilmiştir. 
cephesinde fiutün gün muharebe Şansi eyaletinin cenubu garbi-
bütün şiddetile dcrn.m etmiştir. sinde kain Chang - Che

0

de Çın kı-
Japonlar Tuntıgn gölünün garp talan 10.000 Japon a kerini mu· 

sahiline on defa asker çıkarmağa hasara etmişlerdir. Çinliler Japon
tcşcbbüs etmişlerse de mU\affak hıra dort muht~lif istikametten ta

arruz ctmcktcdırlcı. olamamı~lardır. lki günlük mu
harebede Japon kıtaatı 5000 kişi 
kaybetmi~tir. 

Kiangai cephesinde Kaoandan 
garba doğru ilcrliycn Japon kuv
' eti Jchşeng mıntakasında Çin 
kU\"\ etlerile harbe tutu,.mu5tur. 

Bur-ası hareket merkezi olmu5tur. 
Çin kıtalan Şanghaym dış ma

hallelerinde Japon mevzilerine ta
arruz etmiş)erdir. 

Tung - Hva, şehri Çinliler tara
fından muhasara edilmiş ve Ja
ponların muka\•cmetine rağmen 

Çin kuwetleri Şanghay - .Nan
kin şimendifer hattm:\la bir askeri 
Japon trenine taarruz etmişlerdir. 
Tren tahrip edilmiş ve içindekiler 
öldürülmüştür. 

Çin ajan mm Tokyodan öğren
diğine göre Japonya halkının ha
yatı pek güçle.miştir. Çünkü bir 
netice vermeden çok uzun süren 
bu harp memlekette para bırak-
mamıştır. İçtimai karışıklıklar 

gittikçe vahim bir şekil almakta
dır. Tem.muzda 37 ve ağusto:.ta 

28 grev olmu~tur. 

Avrupadaki Türk tebaası Yahu
diler mem 1lekete dönebilecekler 
İtalya hükumeti, T ürk vatandaşı yahudilere 
istisnai muamele yapm ağı kararlaştırdı 

Harbin başladığı zamandanberi j 
intizamıru kaybeden Avrupa kon· 

vansiyonel treni bugün ilk defa 
olarak tam vaktinde gelmiştir. 

tngilterenin Varşova sefareti 
b., katibi ve ailesi bugünkü trenin 
:?'':irdiği yolcular arasındadır. 

Bundan başka Avrupada bu· 
ıunan talebemizden GÖrt ki~ilik 
t ·r grup ta gelmiştir. Yolcular 
Fransada halkın sakin, fakat 
mahzun bir halde olduğunu söy

luyorıar. 

Bugün gelen yolculardan birisi 
dikkate şayandır. 

Bu, Türkiye tabiiyetinde 'Ne· 
sim adlı bir yahudi tacirdir. Ya-

hudilerin seyahati yasak edildiği 
zamandanberi Pariste kalmış ve 
nihayet Türklüğünü ileri sürerek 

ltalyadan geçmek için müsaade 
alabilmiştir. 

İtalya hükmeti, Türkiye tebaa 
sı olan yahudilerin transit sureti· 
le İtalyadan geçmelerine izin ver
meği kararJaştırmıştır. Bu itibar
la ecnebi memleketlerde kalmış o 
lan Türkiye yahudilerinin bu -
günlerde gelmeleri muhtemeldir. 

Bugünkü semplon ekspresile 
altı genç Fransız kadını gelmiş

tir. 
B'\nlar, askerlik vazifelerini Su

riyedc yapmakta olan zevclerinin 
yanına gitmek üzere bugün Toros 
ekspresiyle yollarına devam ede· 
ceklcrdir. 

Fransada trenlerin intizamsız· 
lığı devam ettiğinden bugün eks 
pres iki saat kadar gecikmi
tir. 

Demokrasiler Japon
ya ıie anlaşmak üzere 

(Bastarafı 1 ine.ide) 
demokriiSilcrin kat'i bir dilşmanı 
Değildir. Almanya, İtalya • Ja -
ponya ittifakını fena gönncsl L 
talya - Japonya - Rusya ve Al
manyA arasında bir anlaşma hu. 
sulil ihtimali kuvvetli olduğuna 
dair Almanlar tarafından ortaya 
atılan ha.berin eoğ'ru olmadığını 

ispata kafidir. 
Diğer taraftan Pnrise bir J a • 

pon elçlslnin tayini çok manidar -
dır. Eski elçi Sugimuranın Paris
tcn mtifarckatindcn beri yerine 
kimse tayin edilmemişti. Bundan 
b~ka Fransız hükumeti de Ja -
ponyanm Parise göndermek ni _ 
yetinde olduğu diplomat için Tok 
yo tara!mdan talcb edilen agre. 
manı reddetmek mecburiyetinde 
kalmıştı. ÇUnkü tayini istenilen 
diplomat Fransanın vaziyeti hak
kında dostluktan ari beyanatta 
bulunmu3tu. Bundan sonra Japon 
ya yeni bir sefir tayininden çe -
kinmiş. fakat nihayet M. Savada
yr ttıj1n suretile uzlaşma eseri 
göstermiştir. Bu da Pariste bil _ 
~ilk bir memnuniyeti mucib ol • 
muştur. 

Fransa hilkfımeti de bu uzlaş
ma eserine mukabele ederek 

Şa1'gWJlia ,. -• tmttyırz mın -
takasma afd olmryan par<"ayt Ja
pon ır.!\k-ı=-!.t-:na t eslim ctmi~~ir. 
B ı gtınc kadar bu arazi Japon • 

lann muvafakalile mülteci Çinli
lerin iskanına tahsis edilmişti. 

Diğer taraftan İngilizler de yi
ne mtillec.i Çinlileri kabul için 
İngiliz imtiyaz mıntaka.sı yanın
da tahkim ettikleri birçok ara -
ziyi Japonlara teslim etmiıslcr _ 
dir. 

Milli Müdafaa 
ihtiyaçlan 

(Ra.5tarafı 1 lnddc) 
dafaaya verilmiş olan 59.197.000 
liraya ilavedir. 

Görüşülen dığer mesele 
Ankara, 26 - Millet Meclisi 

dün saat 15 de Ma.zh'r Germenin 
reiııllğinde toplandı. Dahilde ye -
ti.<ıen anason ma.hsulii ihtiyacı 

karşılıyamadığmdan hariçten ge. 
tirilcc:ck mallar için tenzilatlı 

gümrük tarifesi tatbiki hakkın -
daki lii~iha görüşüldü. Bazı mü
nakaşalardan sonra layiha kabul 
edildi. Meclis pazartesi gUnU top. 
lanmak üzere dağıldı. • 

ZAYİ 

936 • 937 ders yılı 54 üncü ilk 
okulun 5 A. şubesinden aldığım 

diplomayı zayi ettim. Yenisini a
lncajjımdan eskisinin hilkmü yok 
tur. 

No: 39.) Abdülgafur Akan;lan 
(K. !. 262) 

Hariciye Vekili

Moskovada 
. 

mız 

Pa.ris, 26 - İngiliz hariciye 
nazrrı Lord Halifaks ile Sovyet
lerin Londra büyük elçisi Maiski, 
görüşmeleri esnıuıında, vaziyetin 
son inkişaflarını uzun U7.adıya tet 
kik etm~lerdir. 

Daily Mail gazetesinin diploma 
tik muharririne göre, Sovyet bü
yük elçisi derhal hilkümeti ile 
temasa geçerek Sovyetlerin müs 
takbel hattı hareketleri hakkın -
da lord Halifaksa mümkün oldu. 
ğu kadar çabuk cevab vermeyi 
vaadeylemi'jtir. 

Pariste, l"ran!iız hariciye müs. 
teşarı Champetier de Ribes dün 
öğleden evvel Sovyet büyük elçi
sini kabul etmiştir. 

Romadan ~elen haberlere gö -
re Sovyet elçisi, Sovyet siyaseti 
hakkında lord Halüaksa etraflr 
izahat vererek, Sovyet hareketi
nin Almanyaya yardım mnhiyetL 
ni haiz olmadığını, Sovyetlerin 
Almanyayı Karadenizdcn uzak _ 
laştırmak istediklerini temin et -
miş ve bu hareketin tam bir bita
raflık kararma uygun olduğunu 
~·an etmiştir. 

, Sovyet elçisinin teminatı Lon -
drada bilyilk bir memnuniyet u _ 
yandırmı"lır. Türkiye hariciye ve 
kili Şü~rü Saracoğlu ile Sovyet 
başvekili Molotof ara.emda cere _ 
yan etmekte olan görilşmeler ne
tice!iinde vaziyetin müspet !JCkil
de inkişaf edeceği ümid ediliyor. 

Hariciye Vekilimiz 
Mosko~ada 
Moskova, 25 (A. A.) - Türki

ye hariciye vekili Şükril Sara. 
coğlu saat 21.30 da buraya gel. 
miş ve istasyonda hariciye komi
seri başmuavini Potemkin, harl -
ciye komiserliği erkanı, Türkiye, 
Afganistan ve Balkan memle
ketleri elçileri tarafından karşı • 
lanmıştır. 

Lehistanla iş yapan 
tüccarlanmız 

( lJaştara/ı 1 ıncide) 
·ürerek mukavelelerinin bozulma
sını istemişlerdir. 

Bunun üzerine i~ İstanbul ti· 
caret odası el koymu5 ve alakadar 
tacirlerin itirazlarını gözönünde 
tutarak meseleyi tetkik etmiştir. 

Oda idare heyeti, basirctkar bir 
tüccann böyle bir vaziyete dü~i
yeceğini daima fevkalade vaziyeti 
nazarı dikkate alarak taahhütle
re giri~mesi lazımgcldiğini ileri sür 
mektedir. Maamafih henüz bir ka· 
rar verilmiş değildir. 

Tüccarlar ise Odanın bu mütale 
a;;mı doğru bulmamakta ve büyük 
dc,·letlerin bile fena bir sürpriz 
addettikleri bugünkü vaziyeti bir 
tacirin eweldcn kcstirmt'sinc im
kan olmadığını iddia etmektedir
ler. Mesele yakında bir neticeye 
bağlanacaktır. 

Belediyeler bankasının 
bir teşebbüsü 

Belediyeler bankası, bilhassa 
kaza belediyeleri için kömUrle 
işliyen ucuT. ve ekonomik çöp 
kamyonlarından getirtecektir. 

Üzerleri kapalı olan ve kolay _ 
hkla dolan bu kamyonlar sokak
ları kirletmemektcdir. 

Dikilideki zelzele 
(Ba.5taralı 1 incidt) 

tfflir. Evvelki gece saat 20.50 de 
ve dün akşam saat 17,30 da. 1z -
mirde de iki şiddetli zelzele ol • 
muştur, hasarat yoktur. 

Dikili ile Kabakum arasrndnki 
arazide yeni yer çatlakları gö-

• rUlmüş, eski çatlaklar da geniş -
!emiştir. 

Son gelen haber.ere göre, Ber. 
gamanın 'fekedere köyilnde de 
25 ev yıkılmış. insanca zayiat ol
mamıştır. 1zmirde nçılan felaket. 
zedelere yardım listesi yekunu 
16 bin lirayı bulmu§lur. 

İzmir vilayetinin dün verdiği 
resmi bir rapora göre, Dikilide? 
400 ev tamamen yıkılmış, 150 ev 
de tamiri kabil olmıyacak bir 
halde harab olmuştur. Yalnız 50 
evin tamir edilebilecek bir va?.i -
yette oldukları anlaşılmaktadır. 

Yıkılan dükkan, mağaza ve de
poların \'aziycU de 129 dur. Bu 
listeye son olarak yıkılan 10 ev 
dahil değildir. 

Ecnebi hükumetlerin 
taziyelt;ri 
Ankara, 26 - Dikili zelzelesi 

dolayısile birçok ecnebi hilkümeL 
!er, hükümetimizi taziye etmiş -
!erdir. Bu arada Bulgar kralı da 
taziyede bulunmuştur. 

Kasırga Ayvalıkta da 
zarar yaptı 
Ayvalık, 25 (A. A.) - Diln 

gece yarısından sonra kuvvetli 
bir kasırga binlerce zeytin ağaç
larını krrarak büyük hasarat yap 
mıştır. Ani ve çok kuvvetli bir 
dolu ile gelen sağanak, kemale 
gelmek ilzere olan mahsul üze -
rinde büyük bir tahribat yaparak 
mühim zararları mucib olmu3 -
tur. 

Arteziyen kuyuları i~in 

Birçok mıntakalarda açılmaya 

başlamış olan arteziyen kuyula
rına lüzumlu malzemenin Alman. 
yadnki son vaziyet dolayısile ge -
tirilmesi güçleşmiş olduğundan 

Amerikadan getirilecektir. 
--0--

Ha va hücumlarına 
karşı demir kapılar 
Passü müdafaada resmi dai -

relerin kapılarına konulmak Ü _ 

zere John Tann tipi demir kapı
ların getirtilmesi kararlaştırıl _ 
mıştır. Bunlann zehirli ı;azlcre 

kaıııı büyük bir mukavemeti var
dır. 

Samatyada 
bulunan ceset 

Samatyada ce ... edi bulunan l Iay
darpaşa lise ·i talelx'leri nden Ak
hisarlı Raşidin na ıl öldüğü henüz 
meydana c;ıkarılamamışt ır. Ce,et 
otopı:.i için morga kaldmlmrştır. 

--()--

Sinemalarda yapılan 
tenzilat ka fi 
görülmüyor 

Belediye iktisat müdürlüğü sine 
malarm kafi miktarda tenzilat 
yapmadıkları neticesine vararak. 
bu hu:;usta te~bbü~lere giri~mi~
tir. .. -..... ~~~~-----~------1'.\r.IN .\KŞ,Uf 

MELEK 
St!'\E~f,\Sl!\'DA 

Yüksek bir AŞK'ın fırtınalı 
bir ihtirasın Romanı 

MARGARET SULL~ VAN 
ve JAMES STEWART 

gibi 2 bUyUk sam•.tkar tarafından yaratılan 

Günahkar Melek 
Herkesin bcğen ::c~ği. V:? hiç kimsenin unutmıyacağı bir filr 

DİKKAT : Numualı koltuklan ~V\·eldcn 11.ldırmız. Tel: 4086f 

Hitlerid yeni teklifleri 
beklenıyor 

(Ba5tarafı 1 incide) 
taları bütün cephe hattı uzunlu
ğunca me\'z:ıerini tak\'İye etmeğe 

teşebbü:; etmi~lerdir. Bu harekat 
ufak mikya~ta yapılm15 olma ına 
rağmen askeri mahfillerde büyük 
bir alaka ile takip edilmi)ir. Çün
kü bu sayede Fransızlar bilha~sa 
Blie;:; mmtaka:-mda Ye Hardt da-
ğında· mükemmel tara "ut mevki
leri elde ctmi~lerdir. 

Almanlar son iki ~ün zarlmda
ki mukabil taarruzları Fran.ızlar 

tarafından geri pü~kürtülmüş ol· 
duğu için ümitsizli~e düşmü~ler 

Ye yeni teşebbüslere ~irişmemişler 
dır. Şimdiki halde Zveibrüken mm 
taka ında topçu ate~ine devamla 
iktifa eylemcktcdirler. 
Şimdiye kadar müsademeler na· 

diren vuku bulmakta) dı. Fakat 
bugün Ren nehrinin üstünde şid· 
detli bir topçu düello"u rnkubul
maktadır. 

Alman hatlarının üzerinde ecre· 
yan eden hava muharebeleri Fran-
ız tayyarelerinin mükemmel ol

du.fonu (!Östermiştir. Ila\ alar pek 
iyi ~ittiği için Fran,.,ız tayyareleri 
keşif uçuşları yaparak topların hu 
lundukları noktaları te·bit etmiş
ler, fotoğraflar almı~lar \'e topçu· 
lara yardım etmişlerdir. 

İngilız hava kurbanları 
Londra, 26 (A.A.) - Hava ne

zareti ikinci hava kurbanları Hs-
te:.ini ne)retmiştir. Bu ti te yedisi 
zabit olmak ~zere 24 tayyarecinir. 
i imlerini ihti\·a etmektedir. Hu 

yirmi dört ki~iden üçü ölmüş, yir
misi kaybolmuştur. Birinin de öl· 
düğü zannedilmektedir. Birinci fü 
te hcp..;i de "kaybolmak., üzere 17 
tnyyarecinin i..;mini ihlİ\'a etmek-
teydi. . 

lngi 'iz beyannamelerı 
Paris, 26 - İngiliz tayyareleri 

tarafından dün gece Almanyada 
atılan beyannamelerde şunlar yn. 
zılıdır: 

"Dikkat, dikkat, Alman mille-
ti! 

1 - Polonyada akıtılan kanla
ra rağmen çabuk muvaffakıyet 

elde ederek harbi bitirmek emeU 
tahakkuk etmemi§tir. İngiltere 

ve Fransa en az ilç sene harb ·i
çin hazırlanmışlardır. 

2 - Fransız ordusu 6 eylfılde 
Alman toprağına girdi. O zaman.. 
danberi Alman toprağında harbe
diyor. İngiliz ve Fransız ukerle• 
rl yan ynna harbcdiyorlar. 

3 - lngiliz ve Fransız donan· 
maları denizleri Alman vapurla .. 
rından temizlemi5tir. Artık hiÇbir 
iptidai maddeyi alamıyacaksınıı. 

Diğer harblerde olduğu gibi bita.. 

rnflardan da bir şey alamıyacak· 
sınız. tngiliz tayyareleri Almatı :.. 
toprakları üzerinde müteaddid u· 
çu§lar yaparak faikiyetini göster 
di. Alman milleti dikkat el!,, 

Hitlerin yarın nutuk 
söylemesı muhtemel 
Roma, 26 - Hitler diın Mare• 

§al Göringle hariciye nazırı voıı 

Ribbcntropun iştirakile bir içti • 
ma akdetmiş ve bu içtimada nı il

him müzakerelerde bulunulmuş • 
tur. Mü7.akerelerin garb cephesin 
deki harekat hakkında cereyıtıı 

ettiği ve von Rilıbenlropun Bı+ 
çika ile Hollanda hudutlarındtıtı 
I< .. ranMya hücum etmek noktaİ 
nazannı müdafa$1. eylediği hab<'r 
veriliyor. 

Siyasi mahafilde önilmüzdeki 
hafta zarfında Hitler tara.fındall 
ileri sürülecek yeni teklifler bek
lenilmektedir. 

Berlin gazeteleri Hltlerin ya ' 
nn bir nutuk söylemesi ihtiınatl 
olduğunu yazıyorlar. Hitlerin ye
ni teklifü~rini bu nutukla izah ~ 
deceği saıırlıyor. 

Belçika hududunda tahşid•t 
Londra, 26 - 1ngiliz ga?.ete• 

leri, Alman ordusunun Belçik• 
hududunda Eks Laşapel (Afıen> 
mıntakasmda büyük tahşiclat yttP 
tıklannı yazmaktadırlar. Bu ının· 
takada büttin köyler askerle dO• 
ludur ve yollar askeri nakliytlt 
yilzlinden g~ilemez hale gelnıİf" 
tir. 

(Kara, ha\'& , .e clcniı: harbletl
nr. dair diğer t afsilat 3 \inc\i 8'1' 
famı:tdadır ) 

----·--------------··----------

Mac~r milli futbol takımı 
Almanları 5 • 1 maglüp etti 
Alman - Macar futbol maçı .1 

Budapetedc büyük bir Alaka 
ile beklenen Almanya _ Macaris
tan futbol k a r ş ı 1 a § m a s ı 

pazar günü 30 bine yakın bir se. 1 
yirci klitlesi önünde yapılmış ve 
~!acarların 5-1 galibiyctilc nrti
cclenmiı,ıtir. 

Almanlar büyük bir ehemmi -
yet vererek uzun zamandanbcri 
hazırlandıkları bu maça milli ta. 
kımlarını, tam kadro ili' çıkar. 

mışlardır. 

Diğer taraftan Macar milli ta
kımı da · çok kU\'\0etli olan rakip
leriyle boy ölçüşebilecek bir for
mu elde etmek için hiçbir fırsatı 
kaçırmamııılardır. 

Alman milli takımı şu tertiplE' 
sahaya çıkmıştır: 

J akob _ Janl'~ . ı;:;ma\s • Kup
pt!r, Goldbrunn <-r, Kilıin~er • 
Pesscr, Srhön, Gellcsrh, Rr.epnn, 
Lr hner. 

Macar milli takımı d:ı. şöyle teş 

kil edilmi~tir: 

Toth • nl ro, Pakozdi • .S7.alay, 
Saroşi, S7.alay • Gnto.y, Dudas. 
Sıen~E'ller, Dr. Saro~i, Kin<'les. 

Aralanna dört genç oyuncu aL 
mış olan Macarlar daha ilk an -
dan itibaren sürekli hücumlarla 
Almanları sıkıştırmağa başlamış

lar, ve birinci haftayım 2-0 galip 
vaziyette bitirmişlerdir. Bu haf. 
tayının neticesinde Macar milli 
takımı, uzun zamandanberi bir a.. 
radıı. oynıyan ve biribirile mil • 
kemmel surette anlaşan bir takım 
intibamı bırakmıştır. Buna mu -

kabil, Alman milli takımı müte ' 
madiycn aksanu~tır. Netek:im nıU 
dafaat hattının hatalı hareket ' 
lcri mağlubiyete yardım ettılif
tir. 

Almanlar muhacim hattınd• 
Szapen. Schön ve Gclle&ch, te"
nik güzel bir oyun göstermi§ ol ' 
malarına rağmen sayı çıkarıırtı8 ' 
mışlardır. 

~tac:nrlar arasında bilhassa, ııe 
nüz 17 yaşında bir genç olan Jc~ 
leci Toth, müdafi Biro, Sar<ıf1 

kardeşler ve Szengeller çok ınıJ-o 
vaffak olmuşlardır. Gollerin UçU• 
nil Szengeller, birini Duda..~ . olri' 
ni de Kingzes almı;,tır. "_./ 

Gül kokusunda" 
saat aurabilirnııŞ 

Alimlerin Yeni bir ke~fine go~e, 
gül kokusundan saat durabilirııtı~ 
l Ialbuki leylak kokusu hiçbir 11'1

8 

kine üzerine tesir etmiyor. 
Gül kokusunun saate tesiri :fJ)" 

le oluyor: • 

i\tah1mdur ki koku, bir ına~~ 
nin ha\•aya karışan küçük }(ÜÇ"' 

zcrrcleridir. Gül kokusunun. ı;;;. 
releri de saatin içindeki makın ~ıJ 
rin yağının terkibini bozuyo~-

11
• 

suretle saatin işlemesine manı ol 
yor. 

... f t• . 1 -esi~ Dıger tara tan, saa m ı§ e ... · (1 

mani olan gül kokusunun mit.-t• 11 . sarıı 
o kadar azdır ki hazan ın ti 
~iil kokusunu duymadan 
durduğu olurmu~ •• • 

sııll 
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- 17 -
Bir gün evvel İngiliz kıtalan 
~tikada mühim bir muvaffaki· 
~t kazanmışlardı. lprin şarkın· 
.ıa. Lilbeke üç kilometre mesafede 
ıevkuJceyş ehcmmiyetı büyük bir 
l!ıevkii iki gün süren şiddetli çar
~Stnalardan sonra zaptetmişlerdi. 
.aarruz topçu ateşı \'C mayn infi· 
~arile iyi hazırlanmış oldubru 
·~ 1 ngilizlcre pek az zayiata mal 
~lnıuş. buna mukabil Almanlar 
~r zayiat vermişlerdi. 
nu mevkii tekrar almak için Al· 

nıantann bütün mukabil taarruz
~ geri püskürtülmckle kalma· 
Qır~. dört bin Alman harp sahası· 
~serilmişti. 
İngilizler bu mu,·affakiyetten 

~fadeyi bilmişler ve Basse isti
'4llletinde ilerliyerek hatlarını o
~l'a kadar götürmüşlerdi. 
,,Ceyms Nobodi bu muvaffakiye· 
~. giriştiği iş için bir falıhayır 
~tti ve refakatindeki iki zabit· 
t beraber derhal cephedeki lngi· 
il ordusu u.'llumi karargahının 
~unduğu Laventi şatosuna hare 
tet etti. 

1 
flnyijk detektifin geleceğinden 
llgiliz hariciye nezareti vasıtasi
ıe haberdar edilmiş olan Sir Dug· 
~ liaig onu sabırsızlıkla bekliyQr 
~kendisine vereceği çok mü· 
'llll bir havadisi de vardı. 
Bir giln ewel, yukarıda bahse

:Uen muharebeler esnasında bir 
~m esir edilmişti. üzerinde
~. esirin imha etmeğe vakit bula· 

dığı ve çoğu "İrlanda komplo
'lı., na dair bazı evrak çıkmıştı. 
t!unıardan bilhassa birisi, :En· 
~icens servis şefi general sir Bo· 
" n Lavı endişeye dü~ürmüştü 
ıtııeral bunun üzerine ismi niüla· 
~ Amold fon Holvaht olan esi· 
~ lllfıtemmim malfunat almak ü· 
~e beyhude yere sıkı bir isticva
. tabi tutmuş, fakat müsbet hiç 
~r netice alamamıştı. 
~yıerin umumi karargfilımm 
tetini taşıyan bu kağıtta §unlar 
aıthy<lı: 
''ltıgiliz generali sir Milton 
"14artın kımıandası altmda bulıı· 
~ .. /rltJnda taburlarının ayın on 

dünde heghme ile Paschendael 
~~nda taarruza geçecekleri ol· 
f:ııilnıi§tir. Bıı taburların taarru· 
~ t>ıünasebetile şH tcdbirlcritı a· 
~ emrolunıır : 
11/~ - Bu taarruz esnasında esir 
ilecek Jrlandalı bülün zabitler 

' ff.lratli vasıtalarla Vilhelmsha
"ıdeki dört numaralı üsera karar 
~na sevk ve yüzbO§ı fon Salz
""'ın emrine terkolunmalıdır. 
~.- Küçük zabitler ve mferlere 
~tice. bunlar gayet sıkı bir 

trole tabi tutulmalı. /r'/IJnda 
ü.. f1eti scferiyesinin teşkili hazır
·~& yapılan, Vilhelmslıafendc!U 

tıumaralı üsera karargahına 
fardan Siun Fein'c gizli veya 
taraf larlık'/IJrından şüphe e

. ttıiyecek oltJnlar gönderilmc
ır 

~niierleri, yani lnıiltereye sada· 
1kri şüphe götürmiyecek olan
luneburı üsera kararg8hına 
kedilmelidir. 
a - imparator hazrctleritıin 
~r,,,. istihbarat şubesine men
~ bıülazim Arnold fon Holvahta 
~ıki maddelerin hüsnü tatbi· 
~ .tıezarct etmesi vazifesi veril
~ır. icabına göre hareket et· 

ernrolunur. 
Doktor 

,.ı\rıtet ve imzadan ba~a kağıtta· 
\ ~lar hep daktilo ile yazılmış 
~akat imzadan sonra haşiye 
~ İ?<f e olan rakamlar hep el ya-
q idi· l . 
~ 61, 12·46, 2·3, 6·14, 9·15, 3·35, 
\.}!2, 18·24, 16·3, 3·35, X-3·170, 
~{4· 1-60, 1-24, 100·180, D. N., 
{ • 6-25, 1·3, 2-3, 63·33, 2·3, J. 
rı" 7-9, 1·14, 6·25, 1·3, 6-1. 9-3. 
~ l'. l ·3, 3-7, 19-33, 5·2. 62-3, 
~. 1·7, 18-6, 102·4, 3-35, 1-9, 
~'G, 3-35, 1·12. 101·4 +48·,6, ı
~a ısı-12. -ı. s.s. 110 4, 1·33. 
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Nakleden: fethi KARDEŞ 35 yılını vahşiler orosındn secirmiş bir Alman scyyııhı 

Sir Bonington Lav, bilhassa bu 
rak.amlann manasını anlayabil· 
mek için esiri isticvap etmişti. Fa· 
kat Alman zabiti: 

Ölüm ormanında sihirba2'n 
yanına gıtmek istiyorduk 

- Bilmiyorum! dan başka bir 
cevap vermemişti. 

Bu kağıda, esirlere sorulacak 
suallere dair bir talimatname lef· 
fedilmişti. Bunda Almanlar hiç 
bir şeyi ihmal etmemişler, en e· 
henuniyetsiz bahislere dair bile su 
aller hazırlıyarak hiçbir şeyi tesa 
düfc bırakmamışlardı. 

Nobodi bunlan okuyunca söy
lendi: 

- Almanlar metodla ç.alrşması· 

ru bilen insanlardır vesselam!. 
Harbi biz istemedik diyorlar ama 
insan harbi istemese harbe bu ka· 
dar ince bir dikkatle hazırlanır 

mı? Dikkat ettiniz mi general, 
bu sual talimatnameleri harpten 
biraz evvel kullandıkları talimat· 
namelerden pek az farklı .. 

Sonra Doktor imzalı mektubu 
alarak tekrar tetkik etti. Elinde 
evirip çevirdi. Düşündü ve söylen 
di: 

- Ç,Ok kurnaz insanlarmış! 
Fakat biraz sonra ilave elti: 
- Fakat beni kandıracak kadar 

kurnaz değil! Müla.zim Arnold 
fon Holvahtın esir düştüğü zaman 
üzerinde bulunan kitabın nerede 
olduğunu biliyor musunuz gene
ral? 

Yaşına rağmen son derece dinç 
görünen ve ismine (Boho - Ruti) 
rani (Sem:ı adamı) dediklerim 
öğrendiğim bu Hintli dağlı sihir· 
bazın gözlerinin böyle insanın 

ruhuna bakar gibi ve sanki baykuş 
gözleri gibi garip parlayışı, onun 
mukaddes ormanın kenarında da
ima geceleri ya~amasıydı. 

Boha • Ruti gündüzü kabul et· 
miyordu! Gündüz, onun için haki · 
kat değildi. Asıl hakikat geceydi. 
Boha • Ruti onun için yalnız ge
celeri ya~ıyor. Bütün ömründe gü 
neş yüzü görmediği için gözleri 
müthiş surette karanlığa alışmış 

bulunuyordu. Bu scbeble de iri 
kirpikli ve çok güzel, ~deta sehhar 
olan gözleri böyle tıpkr baykuş 
gözleri gibi garip hir parlayış al· 
mıştı. 

Bu me~hu:- ·ihirbazı mukaddes 
ormanda ancak gece görmek kabil 
olduğunu öğrendikten sonra Hint· 
ti bir dev olan yerli U)ağlm Ca 
\'adi ile beraber mehtaptan istifa· 

. de ederek h€T.len bu ormana git· 
meye karar vermiştim. Buhaliler
den bir Hintli kendisine bizi sihir

bazın bulunduğu m~addes orma· 
na götürmesini teklif ettiğimiz za. 
man ellerini cin görmü§ gibi ha· 

Sir .Bonington Lav hayretle mu- vaya kaldmp deh5Ctle: 
hat.ahına baktı: _ Oh!.. Sahip! .• Oraya mı git· 

- Bunu nereden keşfettiniz? meld Oh! Oh! deli, deli olmak, bu 
Ceyms Nobodi gülümsiyerek ce· deli olmaktır! 

vap verdi: Diye bağırdı ve kaçmak istedi. 
- Keşfetmedim general, tet· Uşağım Cavadi kuvvetli kollarile 

kiklerim neticesinde anladım. herifi tekrar yakalayıp zorla dur-
- Yani efilrin yanında bir kitap duttu. Dehşet içine dü~üş olan 

olduğunu bu mektuptan mı anla· biçare Hintliye: 

dmız' - Neden gitmek istemiyorsun? 
• l ' ~ , f t 

- Evet. Hatta sade onu değil, 
daha mühim şeyleri de .. 

- Söyleyin lutfen ... 
- Mesela şimdiye kadar faali· 

yet merkezi Kielde olan bizim eski 
dost fon Salzmanm Baltık sahille· 
rinden ayn?arak şimal denizi sa
hiline geldiğini, yani lrlandaya 
daha yaklaştığını anladım. 

Bundan ba~ka lrlanda kuvvei 
seferiyesinin evvelce tahmin etti· 

Bu kadar neye korkuyorsun? 
Diye sordum. Adamcağız elleri 

ayaklan ttiriyerek: 
- Oh! Sahip!.. Oh! Sahip! 
Deyip duruyor, bizim kendisini 

cebren götüreceğimizi zannederek 
tiril tiril titriyordu. 

- Peki, buradan bu kadar kor· 
kacak ne var? dedim. Siz bu bil· 
yük sihirbazıruzı gidip orada gör
muyor musunuz? 

ğim gibi Almanlardan mOrekkep kil edil~ini de gene bu mektup· 
olmryacağmı, Alman üsera karar· tan öğrendim. 
dhlanndaki İrlandalılardan teş· • (Devamı var} 
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Duhali Hintli korkudan irileş· 
~niş gözlerile: 

- Asla! diye bağırdı. Boha • 
Ruti hiç kimseyle görüşmez! Olüm 
ormanına hiçbiı'imiz gıdcmeyiz! 

Adamın gerek bu ormandan H ' 

gerek sihirbaz Boha • Rutiden bah 
sederken duyduğu korku hakika
ten merhamete şayandı. Bu cılız 
ve uzun saçlı Hintlinin kuru yüzü 
kül gibi kesilmiş, siyah dudaklan 
adeta bembeyaz olmu~tu. Kendisı 

ni kuvvetli kollan arasında bir ta· 
vuk gibi sıkıştırmış olan Cavadi· 
nin elinden kurtulmara çalışıyor. 
hem de ağzından tükürükler saçr 
larak ve kekeliyerek: 

- Oh! orada .• Ormanda .• Boha· 
fRuti insanı yakaladı mı, ~ytarı 

ağaçlarına yedirir l 

- Şeytan ağaçlarına mı? 

'J- Evet! 
- Şeytan ağaçlan dediğin ne-

dir? 

- Canlı ağaçlar! Boha • Ruti· 
nin böyle ağaçlan var! Ağaçların 
dev gibi gözleri varl Dikenli ge
niş yaprakları, böyle kocaman a· 
ğızlan var! Boha - Ruti ormanda 
insan yakaladı mı işte bu ağaçla· 
ra onları yedirir! Kanlarını em· 
dirir! · 

- Peki sen ormana girme! yal· 
ruz bize yol göster! 
Zavallı Hintlinin dili tutulmuş 

gibiydi. 

- Olmaz! olmaz! diye Cavadi· 
nin kollarında çırpınıp duruyor
du. Kendisini birçok hediyeler \'3· 

dederek ikn.aa -çab~tik. Fakat hep· 
si beyhude idi. O, sihirbaıln''"' l)u' 
büyülü ormanına girecek insanla· 
nn mutlaka ya sihirbazın korkunç 
cınli ağaçlarına yem olacağına, ya 
hut deli olacağına tamamile, inan· 
nuş biçare bir adamdı. 

Esasen daha fazla ısrar etsek 
adamın· şimdiden aklını kaybede· 
ceğini anlamıştım. Onun için yer
lilerden bir ümit olmıyacağını an· 
!ayarak Cavadiye herifi serbest 
bırakmasını söyledim. 

(Devamı t•ar) 
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Gilzin, Behzadın eldivenlerini Annesinin yanına gittiğine ısevini
giydirdi p<frdesüsünü çekip dil· yor, bununla beraber ~blasından 
zeltti. ayrıldığına üzülüyordu . 

On bir yaşlarında, iri gözlü, Güzin mırıldandı: 
zaif bir kızcağızdı. Kardeşine - Hep beraber ne iyi idi değil 
t..akarak içini çekti: m:' 

- Gelio serıi alab•lirler artık, Evet, eskiden anne ve babalan 
hazırsın... 1 biribirlcrini severlerken çocuk -
Küçüğün hıçkırıklarla ağlama· tar çok mesuttular. Ne yazık ki, 

ğa başlaması için bu söz kafi gel- 1 artık onlar biribirlcrini sevmiyor 
di. Ablası onu teselliye çalıştı: 1 tar. Çocukların şimdi de anne ve 

- Ağlama kardeşim. Çok u· babalan var. Fakat ayn ayrı ve 
zağa gitmiyorsun ki; her per - hiçbir zaman ikisi bir amda olına
§embe biribirimizi göreceğiz ge· 1 mak şartiyle .• 
ne... ı Aşçı kadın söylendi: 

Yalan değildi. Mahkeme, ço- - Ne olduysa çocuklara oldu. 
cuklann anne, babasını biribirin· : Şu Sedat denilen adam eve nere· 
den ayrmrken böyle karar ver- · den de dadandı?. 
mişti. Çocuklar haftada bir defa Güzin de bunun farkına var
bir kaç saat için gene bir araya mıştı. Sedadı tanıdıklan günden• 
gelecekler, bir hafta anneleri, bir beri evde vaziyet değişm~~ti. Na• 
hafta babaları onlan yemek ma • zar mı değmişti. nedir?? Aşçı ka• 
sası başında göreceklerdi. dın bazı kimselerin böyle nazarı 

Behzadı, daha pek küçük oldu· değdiğini söyler. Fakat Sedadm 
ğu için annesine bırakmışlardı •. bakışları tatlıydı. 

Büyüyünce onu da babası yanına Kızcağız bu adamdan hiç hoı
alacaktt. Annesi buna itiraz ede· ]anmamıştı. O evlerinde oldu mu 
mezdi. Hizmetçi kız izah ediyor- annesinin gözü başkasını görmez 
du: gülüşleri değişirdi .. 

- Tabii itiraz edemez, boşan- Babası günden güne sinirli ve 
ma kararı onun aleyhinde veril • kederli bir tavır almağa başlamı§
di. tı. Hastahaneden döner dönmez 

Güzin odayı dolaştı, etrafa bak 
tı ve kardeşinin oyuncak sandı· 

ğının kapağını açtı. 

- Bit' şeyi unutmadın ya?. 

Hayır, Behzad bir şey unutma· 
mıştı. Bilyalan cebindeydi. Hok· 
kabazı, kadifeden ayısı, mimar o· 
yuncağı bir paket yapılarak ha· 
zrrlanmııtı. öteki oyuncaklanm 
"geldiği zamanlar oynamak üze· 
re,, bırakmıştı. 

- Annemin yanma gittiğin 

için talihin varmı§ senin ..• 
Güzjn bunu, kardeşini teselli 

için söylüy.ordu. F.akat kendisi 

babaımın yanında kalmağı iste· 
miyor değildi. Eğer kendisinde 
tercih hakkı tanısaydılar annesile 
babasından hangisinin yanında 

kalmak lbımgeleceğini tayinde 
şüphesiz tereddüt ederdi. Amma 
Behzad çok küçüktil, henilz altı 

yaşında bile yoktu. Onu neye iste 
nilse inandırmak mümkündü. Bu 
sebeple kilçük, talihli olduğuna 

inandırmakla teselli cdtlebilirdi. 
Bchzada gelince o, talili olup 

olmadığının pek farkında değildi. 

sorardı: 

- Annen evde mi?. 
Anneleri çok zaman evde ol• 

mazdı. Geç kalışları tia gitgide sık 
taşmıştı. Geldiği vakit isticvap 
başlardı: 

- Nereden geliyorsun? Ki • 
minle beraberdin?. 

Çocuklardan çekinmeğe ~ 

lilzum göremezlerdi. Behzat bir 
şey anlamıyordu tabii; fakat GO· 
zin hatta annesinin yalan söyle
diğini bile anlıyordu. 

Nihayet doktor lafı tasa ke. 
mek için: 

- Peki, derdi, sonra kon'üF 
ruz. 

Filhakika, biraz sonra, odalan
na çekilince ayni bahse dönerler
di. Kavgalarının gürültUsü ç~ 
cuklann odasından da duyulur • 
du. 

Bu vaziyet doktor Eşrefin, ka· 
nsını aşıkıyla olan münasebetini 
inkar kabul etmiyecek bir §ekil• 
de öğrenip evinden kovduğu 

güne kadar devam etti. O ak§am 
(J.ıilferı sayfayı rcvirlnl::J; 
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lirim ki Allah bende bir laymct 
halketmiıtir, bu kıymet her ne • 
kadar ufaksa da, ben diğerlerinin 
değer ve kıymetlerini tak
.dir ettiğimden, diğerlerinin 

de benim değerimi takdir ctmele· 
rini talebe hakkım vatldır, maa • 
mafih bunda ifrata kaçmam. 
Haksız ve namusa aykırı bir §ey 
yapmadıkça hiç olmazsa insan 
olduğumdan dolayı bir dereceye
kadar riayet talebine haklıyım ... 

- A 1 A 1 Tahsiliniz var mı? 
- Hayır mösyö maattessüf, 

Yalm~ (hayatın ademi müsava -
tına dair nutuk) ile (kontrasos -
yal) kitabını oku.dum. Bütün bil 
kliğim şeyleri bu iki kitaptan öğ· 
rendim, belki hayalatım da bu 
kitaplardan tahsil etmiıtir. 

- Görünüyor ki anlamıyorau• 
nu:r:. Çünkü şimdi sizden sordu· 
ğum §ey şairane talaff uz edilmi§ 
değil, açık va sadedi~. Sorduğum 

şey şu idi ki: Sizin felsefeye da
ir istihsal ettiğiniz malômat onun 
ittihaz eylediği mesleki iktısa • 
dın esasını anlayacak bir noktaya 
sizi götürdü mü? 

- Rusonun değil mi? Oma.
yö, ben bir mektepte felsefe oku 
madım. fakat hissiyatTın bana öy
le anlatıyor ki bütün okuduğum 
kitaplar içinde "kontrasocyal,, en 
mühim ve. en faydalıldır. 

-Mösyö bunlar bir genç i. 
çin iyi §eyler değil yirmi ya§ında 
bir adamın dü§Uncesi için kuru 
ve güzel olmıyan düşünceler ••• 
Yeni bir bahar isin acı ve koku • 
suz çiçekler! 

- Bazıları umuma ait olan 
§eyleri zorla ellerin~e tutarlar. 
O halde onların halkla taksim et
meğe mecbu~ bulunduğu bu şey. 
leri ellerinden koparıp almak la • 
zımdır. Kardeıim ki kendine l! • 
zım olduğundan ziya.de ekmeğe 

maliktir, benim muhtas olduğum 
mikdan bana vermezse ben onu 
zorla alınm. Bunda pek tabii olan 
hayvani kanunu tatbik etmek Hi· 
zımdır. Ancak kardeşim bu se -
nin iıtediğin parça z:vcemin, ço. 
cuklarmun hissesidir, derse, ya· 
hut ben daha kaviyim, binaena· 
leyh sana rağmen bunu ben yi· 
yeceğim derse o vakıt iş başka -
laşır. 

ol:ırak duran yeşil boyalı bir te
neke kutu ağzına kadar henüz 
toplanmış otlarla dolu}"du. Ba -
caklan arasında tuttuğu iri bas -
tonunun ucunda ufak bir kazma 
bulunuyordu. 

Jilber yeknazarda bunlan gör. 
dü. Fakat en evvel nazarı dikka· 
tine çarpan şey ihtiyann yanıba
şmda olan iri bir ekmek idi, ihti· 
yar ekmeği elleriyle kopanp yi -
yor ve ara sıra uzakta beklemek. 
te olan kuşlara birer parçasını a· 
tıyordu. Kuşlann yere düşen ek
mek parçasını süratle alıp kaç -
tıklarına dikkatle bakan ihtiy:ır 

arada sırada elini koyu renkli ve 
satrançlı bir mendile sokup ora -
dan· kiraz çıkararak ekmekle be • 
raber lezzetle yiyordu. 

Jilberin bu sözleri üzerine ihti 
yarın gözlerinde mütaşa bir nur 
parladı. Oturduğu yerde yaptı · 
ğı bir hareketle az kaldı kutuyu 
devirecekti. 

- Demek ki kabul eylediğin 

meslek bl.Jdur? 
- Belki bunlar aizb mesleği· 

niz dc~ildir, fak:ıt ''Jan Jak Ru. 
ao,. nun mesleğidir. 

- Yalnız si:r:e sorarım ki onun 
sözlerini, mesleğini ta.mamiyle 
anlıyabildin mi?. 

- Z..nned~rim ki fransızcayr 
anlarım, hususile aade ve pirane 
olursa... 

- Felaket insanı vaktinden 
evvel kemale getirir, mösyö, te
fekklirat ve tahayyilllt kendi ken 
dine terkolunursa ekseriya fena· 
lığa götürür. 

- Bundan maksaıd.ınız kime 
taarruzdur? 

-Kimseye değil 
- Evet bunda tariz var. 
- Sizi temin ederim ki yok • 

tur. 
- Siz Ceneveli filozofun ba • 

yatını tetkik etmiş görünüyorsu· 
nuz, onun hayatına tariz ediyor· 
sunuz değil mi? 

Jilber bu düşüncelerle meşgul 
olduğu halde yoluna devam ede. 
rek nihayet bir tarafta suları yo· 
sunlu bir gölcük olan meydanım· 
sı bir mahalle geldi. Bu çomur· 
luğun orada bulunması etraftaki · 
çimenlerin daha terütaze olması
nı, temin ediyordu. Bir çok çi. 
çek ve otların bulunduğu yer ol· 
duğundan oraları ormanın en gü· 
zel mahalli i:ii. 

Jilbcr bu tlclireye P,irip cöz geı 
dirdiği sırada devrilmi§ bir ağaç 
gövdesi üzerine otur:nuş kır saç· 

• lı, latif ve sevimli simalı, koyu 
renkli kaba abadan yaprlmıı bir 
elbiseyi giymiş olan bir ihtiyarı 
gördü. Bu ihtiyarın yanın.da a~k 

Jilber elleriyle dallan açıp ih -
tiyann yanma gelerek kendi ken 
dine: 

- işte şimdi işim yoluna gir· 
ci. dedi. 

Delikanlı ihtiyara koşarak ye· 
fi.şmek Uzereyken ihtiyarın se -
vimli ve hürmete §ayan yüzüne 
dikkat ederek durdu ve §3pkası. 
nı çıkardı. ihtiyar da ker.disinin 
orada yalnız olmadığını ı::;örüncc 
başını bir dereceye kakiar düzelt
ti.. 

-43-
Jilber ihtiyara yaklaştı, söz 

söylemek için ağzını a!;tığı halde 
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kadın, çocukların odasına ağlaya 

ağlaya girdi, onları kucaklayıp 

öptü. Bir yandan da mırıldanıyor

du: 
1 

Demz Levazım Satrnalma Komisyonu il4nları ______ IS_ARAÇHANEBAŞINDA - HORHOR CADDESiNDE --- --· 

Kız 

Erkek 

• • • ----a 
Marmara Ouübahri K. Satnı alma Komisyonundan 

- Bütün bunlar bir kapris uğ-
Kömür ılam 

HA. YRIYE LiSESi Yatıll 

Yatısız 
runda ... 

Birdenbire uyanmış gibi idi. 
Fakat yaptığından ziyade onun 
tabii neticelerini tahmin edeme -
diğine müteessirdi. Bir kapris bu 

kadar fenalığa sebep olabilirdi de
mek? Güzin bunu doğrusu hiç 

bilmiyordu. Sordu: 

Cinsi 
Rekornpoze 
Sömikok 

Tonu 
500 
205 

Tahmini fiyatı 

Lira Krs. 
tık teminatı 

Lira Krs. 
256 25 
376 69 

1 :Ana, ilk orta ve lise sınıflarına talebe kaydına baılarunrıtır. Ecnebi lisanı ilk sınıflardan itibaren ba• 
lcır. Kızlann yatılı kı!mı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi r.akletmek için mektebin buıuı 

otobüs servisi vardır. Tedrisata 25 Eylülde başlanacaktır. Talebe nin mektebe gelmeleri. 

17 25 
24 50 

~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~T~eJ~:~2~05~30~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
~--•••••••••• Nişantaşında eski Feyziye 

- Gidiyor musun anne?. 
Genç kadın cevap verdi: 

- Evet, öyle lazım .. 

ı - Komutanlık ihtiyacı için yukarda cins ve miktarı yazılı ikı 
cins kömür kapalı zart usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 27 eyhil 939 çarşamba günü saat 16 da İzmitte 
Tersane kapısındaki komisyon binasında yapılac.aktır. 

3 - Bu işe ait şartname, lstanbulda Kasımpaşada Dz. levazım 
satınalma kornısyonunda ve komisyonumuzda görülebilir ve bedelsiz 
olarak alınabilir. 

Yafllı 

Yat.sız Işık Lisesi Kız 

Erkek 
Ve kızını düşünmiyerck hıç

lanklar arasında kendi kendisine 

hitap eder gibi konuştu: 4 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun ta· 
rifatı veçhile bu işle alakadar olduklarını gösterir ticaret vesikalarım 

ve cinsleri hizasında gösterilen ilk teminatlarile birlikte teklif mektup· 
tarını muayyen gün ve saatten tam bir saat evveline kadar komisyon 
ba~kanlığına vermeleri. (7180) 

Memleketimızın eD eski husuın ıısesıdır. Ana, ılk, orta ve ıısc ıusımıan \'arciır. Kayd.ıçm be~ 

gün mektebe milracaat edilebilir. Istiyenlere mektep tarif namesi gönderilir. Telefon: 44039 
···-•J •L 

- Mademki beni affetmek is

temiyor. 
Babası neden affetmek isteme

mişti?. Halbuki o ne iyi, ne yu
muşak tabiatli adamdı. Yaptığı

na nadim olanc affetmek lazım 

gelmez miydi?. Annesinin kaba
hati nedir pek bilmiyordu. Amma 
kadıncağızın pişman olduğu ve 
af dilediği muhakkaktı. Bundan 
emin olmak için yüzüne bakmak 
kafiydi. Kadın iki bavul alarak, 
kavulan bir hizmetçi gibi, çıkıp 

gitmişti. 

Güzin, kardeşinin yanında o
turmuş bunları düşünüyordu. 

Behzada sanldı, elini avucunda 
tuttu. Vakit geçiyordu. Onları 
unutmuşlar mıydı?. 

Koridordan ayak sesleri, ve ko 
nuşmalar duyuldu: 

-Burası olacak. 
Kapı çalındı ve açıldı. Biraz 

sonra çocukların bulundukları o
daya girdiler. Doktor Eşrefin 

sabık kansı tarafından gönderi -
len adam cali bir neş'eyle: 

zı nasihatlar vermek istedi. Fa
kat muvaffak olamadı, yabancı • 
lar yanında ağlamağı kendisine 

yakıştıramadı .. 

Yarın, Behzat gene annesinin 

yatağına tırmanacak ve onunla 
her zamanki gibi oynayacaktı. O, 

daha küçüktü. Güzin ise, büyük
tü. Yarın o, yemekte babasının 

karşısına oturacak ve şimdi ara· 
larında bulunmıyan annesini dok 
torun tamamiyle unutmaması için 
tıpkı annesi gibi konuşmağa ça
lışacaktı. Annesini o kadar güzel 
taklid ederdi ki. .. Babası peçete

sini açarken, Güzin, eski.den an· 
nesinin yaptığı gibi ve tıpkı onun 
sesindeki neş'eli ahenkle sora -

caktı: 

- Bugün ne var, ne yok?. 
Babası bu sual üzerine mu

hakkak annesini düşünecekti. 

Eyüp sulh hukuk mahkemesin· 
den: 

Eyüpte Abdülvedüt mahallesin
de değirmen sokağında 13 No. da 
oturmakta iken Bakırköy hastane-

t ıst. Komutanlığı Satmalma Komısyonu ılAn la!ı 1 
Harp Ak:ulcmi,inlle yeniuen yaptırılacak elektrik tesisatı i~·in koıııis· 

yonıla mexcut şerait ll:ıhilinde yeni bir keşfin yapılm<ısı için yüksek bir 
cleklrik mühendisine lüzum vardır. Tııliplcrinin ellerinde me,·cut Yesi· 
knlurilc beraber 'J.7 eylül 939 çnrşamlın günü saat 14 le Fındıklıda koııııı· 
tanlık satınnlmn komisyonuna müracaatları. . .... . 

ihale günü talibi çılmııy:ın l.:oınulanlığa bağlı hirliklcr için şeraıl 

ve evsafı dahilinılc altlı üstlü çift erat karyol:ısı salın nlınncaktır. Açık 

cbillme ile ihıılcsi 9 birincileşrin 939 pnzarlesi günü saat 14 <le y:ıpılıı· 
eaklır . .Muhammen kıymeti 5000 lira, ilk teminatı 375 liradır. !j:ırtııunıt'
si hcrgiin komisyonda ı;:öriilelıilir. lsleklilerinin ilk teminat ınakhıız \'e· 
ya mekluplarile ve kııııuni vesaikle birlikte belli gün ve s:ı:ıllc Fıııılıklı· 
da komutanlık snlınalrııa komisyonuna gelmeleri. (ü8i) 

... .y. • 

lh:ı.e siinü talibi çıkınıyan 32 kilo sarı salıuıılu kösele ile bir J,ilo 
kelen saraç makarası salın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 10 bi
rinciteşrin 939 salı giinii saat 1l de yupıhıcaklır. Muhammen kıymeti 

101 liradır. llk teminatı 8 liradır. ~:ırlnamesi hergün komisyondu görii· 
lebilir. fatl'klılerin bl'lli ı;ün ve saaııe ilk teıninnl m:ıkbıı1. ,·eya mektup· 
l:ırile beraber Fındıklııla komutanlık salınulma komis)·onuna gelm<.'. 
leri, (it95) 

••• 

sinde tahtı teda\'İde bulunan Ah· 
met Cema1ettin Göksala 
Emine Göksalın yapılan tahkikat 
neticesi vasiliğe ehil ve hüsnü is
timal edeceği anlaşılmış olduğun· 

yon una Ycrm<.'leri. (7 lü:!J 

dan vasi tayinine 22-9·939 tarihill 
de kabili itiraz ve itizar olmak ü• 
zere karar verilmiş olduğundaO 

keyfiyet 8 gün müddetle ilan olU" 
nur. 

- Ne kadar da uslu çocuklar 

maşşallah r dedi. 
Hizmetçi kız ikazda bulundu: 

- Siz onların böyle duruşları
na bakmayın .. Bilseniz ne yara

mazdırlar. 

Güzin, annesinden ayrı ya,a· 
mağa katlanabilirdi, fakat baba· 
sının onu unutmasına tahammül 

edemezdi. • 

ihale günü talibi çıkmıyan 33. Tüm birlikleri ihtiyacı için 799 toıı 
oılun salın alınacağından açık eksiltme ile ihalesi 9 birinciteşrin 939 pa· 
zarıesi günü saat 10 da y:ıpılac:ıl.:tır. )fuhammen kıymeti 8789 lira ve ilk 
teminatı 660 liradır. ~artna.mesi hergün komisyonda görülebilir. istek· 
lilerin belli gün ,.e snalle ilk teminat makbuz ,·eya mektuplarile knnuni 
,·e~aikle bt-raber ihale günü ihale ~aatindc Frntlıklıda komutanlık ~nlın

:ılma komisyonuna gelmeleri. (7496) 

* * * 

Güzin kaı.Oeşine baktı. Ona ba· Nakleden: Fethı KARDEŞ .... 
Piyade :ılış okulunun yaptırılacak olan su tesisatı için 5 kalem roal

zeme satın :ılınncaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 9 hirinciteşrin 939 padr• 
lesi sa:ıl 11 de yapıl:ıc:ıkl ır.Ş:ırtnnm esi hrrgüıı komisyonda görülebili"' 
:'ıhıhaınıııcn krşif lı<.'tleli !19!19lira11 kurıışl11r. ilk lem i nalı 750 liradır. Jr 
teklilrriıı ilk lrıııiıınl ııı:ıkbuw veyu ııwklupl:ırı ve k:ıııunt vesikalarilc bl" 
raber brlli Riin ve s:ı:.ılle Fınılıklıd:ı koınııt:ınlık satınalma komis)•onun• 
gelınelrri. (741i:l) 

Istanbul Belediyesi ·ilanları 

Sclimıyc lışlımnın şerait ve kcşiC bedeli mucibince larııid yapıla

cnt.-:tır. Ihulcsl t:tpıılt 'liri usullle 11 tcşrinicYVCI 939 çarşamba günü :ıat 

15 do l:tı.PdacDL-Lır. ~luhrunıııen kr.5Jr b.Cıleli~'O lU!'..llradır. llk tcmlııaıı 
3000 liradır. !jarlnnmc: ve "cşH ceh·eli inş:ınl şube~ince bedeli rnukııbilin· 
ılc ,·erılch:lir. lslcklilerlniıı ilk lctninal makbuzu veya me.ktuplnrile ve 
kanuni ,·esaiklerile ihale ıSÜniinden 8 ı;rın evvel viliıvel Xa!la fen müdür· 
lülderinrlen alncakları 'nsaiklc beraber belli gün ve saatten bir saat 
en-eline kadar teldi! mektuplarını Fın'1ıklıda komutnnlık sntınalına ko
nıbyonuna •ermeleri. (i.tliO 

.. . ııı: * * 
hı:ınhul koınıılaıılı~ı Lirliklcri için 40.000 kilo bulgur şerait ye ev5'fS 

ılahilinde paz:ırlıkla satın alınac:ıklır. Pnz:ırlığı 28 cyli'ıl 939 perşeı0ll' 
günü saat 11 de :rnıııJııc:ıktır. Isleklilcrinin belli gün ve saatte Fındıklıcl'
komutanlık s:ılınıılrn:ı komisyonuna gelmeleri. (i708) 

Ilk 

Kumkapı tahsil şubesinin tamiri ... ... J.. .. .... .... . ,. 
teminat 

80.52 
50t,i5 

Muhammen 
bedeli 

1073,58 
6720,92 Caddebostan - Çiftehnvuzlar - Santral yolu esas

lı tamiratı 
Keşif bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı işler nyrı ayrı 

açık eksHtmeye konulmuştur. ihale 28-9-039 perşembe ı;ünü sual 1 l le 
I>aimt encümende yapılacaktır. Şartnameler zabıt ve nıu:ımeliıt ıniidiirHi
ğü kaleminde görülebilir. Taliplerin Kuınk:ıpı tahsil şuhesi lıinasının tn
mirl icin Fen işleri müdiirlüğünden ve C:ıddeboslnnı yolu tarııiralı için 
de en nz 5000 liralık buna benzer iş yaptıklarına dair N:tfiu ıııiidürliiğiin· 
den ''ec;ikn almaları ve ilk teminat mııklııı:ı; Yeya mektııpl:ırı ile ihale ııünii 
muayyen saatle daimi encümende bulıınmnları. (721G) 

••• 
C:.alalcada bir lop hangarı ile bir lıı\"la yaptırıl:ıc:ığıntl:ır. ihalesi ka. 

palı :ı:arfla 11 biriııcite.şrin 939 ~·ar,ıı.mba günü ~nal 10 da y:ıpıl:ıcaklır. 
~artn:ııııesi YC ke~if beıll'li ve p.rınl:ırı hergün 1.:oıni~yoncla gijrülehilir. 
:\hıhammen ke~ir bedeli 20285 lira 9 kuruştur. ilk teminatı 15'.!1 lira 38 
ı.:uru5tur. htrklilerin ilk teminat makbuzu Yeya mektııı>ları ve kanunt ve· 
'\İkalarile lıer:ıbcr ihale JıÜniindrn 8 Riin eHel vi!iiyct nafıa fen müdürliik· 
!erinden :ıl:ıc:ıkl:ırı ve~ikalarile beraber belli giin ve sa:ılten bir s:ıııl C\". 

,·rJine J.:atlıır teklif mektuplarını Fındıldıdıı koınul:ınlık s:ıtınıılına koınis 

lh:ıle günH l:ılıbinin vermiş olduğu fiyat komisyonca pahalı görOl" 
i500 kilo sahıın tekr:ır pazarlıkla satın nlın:ıcnğındnn 28 eyli'ıl 939 P"". 
şeınbc giinii «ıal 14 de p:ız:ırlığı yupılacaktır. Isteklilerioiıı belli gll~ 1' 
saatte Fındıklıda koın11lanlık s:ıtın:ılına komisyonuna gelmeleri. (7709) 

350 JOZEF 

bir kelime te11iffuz etmeksizin 
tekrar kapaQiı. Kararında mütc -
redditti. Bir hak talebcttiğini u -
nutarak bir sadaka istiyorum zan 
nedi yordu. 

ihtiyar bu delikanlının hal ve 
tavrındaki tereddüde dikkat ede
rek onu biraz cesaretlendirmek . 
maksadile: 

- Dostum bana bir şey mi 
söyliyeceksin? diye sordu. 

- Evet mösyö .. 
- Ne arzu ediyorsun? 
-Mösyö dikkat ettim ki siz 

ekmeğin parçalarını kuşlara atı • 
yorsunuz, halbuki cenabı liak 
onları besliyor. 

- Şüphesiz onları o besl::r 
oğlum, fakat Cenabıhak onları 

beslemek için insanın elini vasıta 
olarak kullanır. Eğer ekmek par· 
çalannı kuşlara attığımdan dola -

yı israf eylediğimi zannedivor · 
sanız yanılıyorsunuz, çünkü bir 
ormanın köşesinıde, yahut bir yo
lun kenarın.da atılan ekmek kati. 
yen zayi olmaz. Ormanda o par· 
çalan kuşlar alır, yol kenarınaa 

fakirler toplar. 
İhtiyarın tatlı ve müessir sa· 

dasından son derece müteessir l · 

larak Jilber kekeledi: 

- Evet öyledir. Burada orman 

r~tnde attığınız ekmek parçalan
... iru§1ann ağzından kapmağa i
ma.de bir adam biliyorum. 
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- Sakın siz olmıyasınız? Yek 

sa karnınız .aç mı? 
- Yemin ederim ki pek acım. 

Eğer müsaade ederseniz ... 
İhtiyar merhametli bir tavır -

la derhal ekmeği alıp vermek ii
zereyken hatırına bir şey gelmiş 

gibi durarak Jilbere dikkatle bak 
tı. Filhakika Jilber aç kalacak 
bir adama benzemiyordu, elbisesi 
temiz ve çamaşırı iyiytJi. Ancak 
üzerinde asarı görülen haller.den 

onun geceyi ormanda geçirmiş 

olduğu anlaşılıyordu. Bahusus 
elleri beyaz ve nazik oldu~undan 
bir iş adamı olmadığı görülüyor· 
du. 

Jilber ihtiyarın kendisine karşı 
terc:Jdüdü ve itimatsızlığının se
bebini hissederek bunları izale 
için dedi ki: 

- Mösyö insan on iki saat ye 
mezse acıkır, halbuki ben yirmi 

dört saattir ağzıma bir şey koy -
madım. 

Delikanlının sözlerindeki •do~ 

ruluk, ·renginin solukluğu, sesi -

nin titrekliği ile sabit oluyordu, 

binaenaleyh ihtiyar artık tered -
düdü veya kc.>rkuyı• terkederek 
hem ekmeği ve hem de isinde 
kiraz bulunan mendili uzattı. 

Jilber mendili reddederek: 

- Teşekkür ederim mösyö, ha 
na yalnız ekmek kUidir dedi. 

Delikanlı ekmeği ikiye bölere~ 
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bir parçasını .alıp diğer parçasını 
_ihtiyara uzattı. Sonra üç adım 

kadar mesafede otların üzerine 
oturarak yemeğe başladı. ihti • 
yar gittikçe artan bir hayretle o· 

na bakıyordu. 

Yemek uzun sürmedi, ekmek 

az ve Jilber: ise çok açtı. İhtiyar 
bu sırada sükut etti. Zahirde ku

tunun içindeki otlara, fi.danlara 
bakıyor gibi görünerek göz ucile 
Jilberi tetkikte devam etti. Jilbe· 
rin ekmeği bitirdikten sonra su 
içmek için göle doğru gittiğini 

görünce: 
Delikanlı bu sudan 

içme. Çünkü geçen seneden içine 
düşmül olan otların sürümesi ile, 
\.:zerinde yüzen kurbağa yumur
talarile fena bjr haldedir. Bir kaç 
tane kiraz al susuzluğunuzu iza_ 

le ederler. Haydi a1 evladım c;i

ze ben teklif ediyorum, zira se -
nin can sıkıcı bir misafir olmadı· 
ğını anladım. , • 

- Pek doğru mösyö ,can sık· 
mak tabi ~tim'in t'\mamiyle aksi. 

dir, ben müzi~ olmaktan ziyade 
hiç bir şeyden korkmam. Şimdi 
bı.. halimi V ersayda isbat ettim. 

- Al Versaydan mı geliyor. 
ıdun? 

-Evet mö&yö .. 
• - Orasc zengin bir memleket 
.. :. f'~,,rıa achktan ölmek için in 

*:,::;: 
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san ya pe:.: fakir veya pek mağ -

rur olmalıdır. 
- Ben hem fakir, hem mağ -

n:rum müsyö. 
- Efendin ile kavga mi ettin? 
- Benim efendim yoktur. 

- Dostum bu cevap pek ma~-
n.rane bir sözdür. 

- Maamafih ben doğrusunu 
söyledim. 

- Hayır delikanlı. Dünyada 
herkesin bir efendisi var.dır. YaL 
mz benim yoktur ıdiye mağrurane 
söz doğru değildir. 

- Neden? 

- Evet evladım, insan genç 
vr; ihtiyar hayatta oldukça ha -
kim bir kuvvetin emri altındadır. 
Bir takımları insanlarla, bir ta -
·<ımları ellerih.de bulunan meslek 

i!e de ~:fare olunurlar. Çok za -
mznlar sert olan efendiler imıan 

sadası ile emir edenler ve insan 

:liyle vuranlar değildir. 

- Öyle olsun! Ben itiraf ede
rim ki meslek ile idare olunan 
takımdanım, düşünen bir aklı l 

utanmadan itiraf ve ikrar edece. 

ği efendi ancak meslektir. 
- Senin mesleğin nedir? Mu· 

!<annen bir meslek sahibi olacak 

kadar sizi yaşlı göremiyorum. 

- Mösyö, ben bilirim ki insan 
]ar kardeştirler. Herkes dünya • 
ya geldiğinde kardeşlerine karşı 

bazı taahhüdat deruhte eder. Bi-

· \l:ınlnrlı ıuuşac:ıbalar; storl.,. 
perdeler ve sair her tQrlD 
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