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Ribentrobun konuşmaları S a y 1 1 1 y O r 
Moskova Hariciye vekılimizi 

Vekiller Heyeti 
Dun Toplandı 

Ankara: 26 (A.A.) -
Vekiller heyeti, bu
gün saat 18 de Bat· 

temaslarına 
s e y a h a t i başladı 

Yazan: HASAN KUMÇA YI • 
Kızıl ordunun Besarabya tara

fından Romanya hududuna teca
\ üz ettiği hakkındaki haber tek. 
zlb edildi. So\')'et Rusya bugün
kü A vru;ıa J•arbi karsısında bita
rarıı,'lllı ilan ctti,bri gibi Roman_ 
l'anm mülki tamamiyetinl garan
ti ctmıs olduj;'llndan bu haberin 
doğnı olmıyneağı kolayca anlaşı
labilir bir ficyse de, diğer taraf. 
lan lUoskona. lıükfimetınin ~lındi
)•c kadar Bcsarabya ilhakını tas
dik etmemiş olclu~'llnu ılü~üncnlcr 
bir tereddüd içinde J,almı5lardı. 
lek7Jb hiidiscsi bu üphe ve te. 
l'eddüclleri bertaraf etti. 

Ancak, beynelmilel siya i \'a
Ziyct henüz a~·dınla.nmış deı,rildir. 
flilhassa Alman hariclvc nazın 
fo.n fübbentroııun harici;·c ,·eklli
llıiz Şükrü Saracoğhı henü:r. l\los_ 
l<o\'adan ayrılmadan So\. ·etler 
ll'ıcrke:r.ine ~itmek ü:r.l.'re bulun. 
ll'ıası her tarafla <ll'rlıı IJlr dil.kat 

Moskova, 26 (A.A.) 
- Türkiye hariciye ve-
kili Şükrü Saracoğlu bu 
sabah Kremlin sarayın
da Molotof ve Kalenin 
ile görüşmüştür. Vekil, 
öğle yemeğini Kremlin
de bu zevat ile birlikte 
yiyecektir. 
Saracoğlu siyasi ko

nuşmalarına yarın da 
devam edecektir. Mos
kovad~ cç gün kalacak
tır. 

Ak4:am Saracoğlu o
perada "Ruslan ve Lud
milla,,nın temsilinde 
hazır bulunacaktır. 
Yarın Türkiye sefiri 

Sovyet hükumet erkanı 
\'e alii.ka uyanılırncaktır. ~erefine bir öğle yeme-

(Dc,nmı 4 üncüde) ği verecektir . 
.____-~--------------------~~----------~ 

• • 

~lze]c sabasmtla feliketzedelerdcn bir kısmı !:aihrlarmda .•• 

o·azısı 3 üncüde). 

' 

Baltık denizinde gizli. bir 
tahtelbahir üssü mü var? 

vekalette Başvekil 

Refik Saydamın ri~--'- ~ 
setinde bir toplan. 
ynpmıştır. 

•••••••••••••••••••••••• 

Hitler yeni Leh Cumhurreisliği
ne Paderevskiyi getirmek istiyo 

Paderevski kabul etmezse bir başkası düşünülecek · 
Varşovada taş taş üstünde kalmadı; şehrin müdafileri 

bombardımanda ölen beygir etlerile geçiniyorlar 
Londra 27 (Hususi) : 

Dün garp cephesinde şiddetli çarpışmalar 
olmuştur. Fransız kuvvetleri bir Alman mukabil 
hücumunu tardetmişlerdir. Fransız topçusu Zig
frid istihkamlarının Fransız hududuna en yakın 
kısmındaki mitralyöz yuvalarını şiddetle döv
mektedir. 

Ribentrop Moskovaya gidiyor 
&erlin, 27 (Hususi) - Alman hariciye naZTn fon Ribbcntroı• 

So\'yet hükfımctinin 'ald da,·ctı ÜLcrine bugün tayyareyle Mo ko. 
\ 'aya hareket ctlcecktlr. Nazır, So,·yct hükfunctile Lchistanın Is_ 
tikbalini konuşal.'aktır. Siyasi mahafilde, bu seyahate büyük \'C hu
su i bir elıcmmlyct ntfedllnıcktc<llr. 

Hitler ~ anındıL Rlbbcntrop \'C Göring olduğu halde bugün 
Bcrllne dönmü5tür, 

Nazi tıcflcri gece llitıerln riyasetinde toplanarak müzakereler
de bulunmuşlardır. Bu miizakerclere bugün de devam cdllmcsl 
muhtemeldir. 

Hareket etti 
Ut>rlin, (R::ulyo) - Jlnriciyc nazın fon Ribbentrop lUosko\'aya 

müfe,·el.'dhl.'n husiin tayyareyle hareket etmiştir. 

Jeplin fabrikasını Fransızlar 
bombalamamışlar 

Paris 27 Hususi) - Fransız başkumandanlığı
Fransız hava kuvvetlerinin dün Fridrihshafen
deki Alman tayyare fabrikalarını bombardı
man ettiği hakkındaki haberleri tekzip etmekte
dir. Başkumandanlık, Alman fabrikasında infi
laklar vukubulduğunu fakat bunların neden ileri 
geldiği hakkında hiçbir malumat bulunma.dığını 

.(Devamı 4 üncüde) 

'
1all Ltıffl Kmlnr nutkunu söylcr'kcn ... 

BARBAROS GUNU 
Bu sabah Türk Amirali Barbarosun 
Beşiktaştaki türbesinde büyük 

bir merasım yapıldı 
Bugün on beşinci asırda t.k -

denizde Türk hakimiyetini en 
yüksek derecesine çıkaran bü -
yük Türk amirali Barbarosu:1 
Preveze deniz harbini kazandığı 
gtınUn yıld8nOmndtr. . 

27 Eylül günü Tiirk amirali 
Barbarosun ihtifali olarak da ka· 
bul edildikten sonra her. sene ya-

pılan merasim bu sabah da tek • 
rarlanarak Barbarosun kahra -
man ruhu taziz edilmiştir. 

Merasim Barbarosun Beşikta§
taki türbesinin bahçesinde ya 
pılmıfttt'. Deniz Harp olaah&, Ye
dek Subay okulu, Deniz GedLlcli 
ve Deniz Ticaret okulunun işfr 

~ciid4.') 
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Esrarengiz siyas1 mahf eller 
AKŞAM POSTA81 

D • ı b Romanya ile ticaret an- A t 1 • Salti61 " N.,,n,.t MUW 

1 ayraml VI Up r ren erı Hasan Rasim Us 
laşması için hazırlık (J f!'!!_E .!!!: .• ~ ~..!!·~ 

Yazan: M. DALKILIÇ Dün memleketin her 
yerinde kutlulandı 

Romanya ile yeni bir ticaret k Yazı itlen telelorıu. 23872 
ve kliring anlaşması yapılması i- Art.k ve tinde ld.t9 • • .. 24310 
çin ay başında şehrimi:zde müzake lliıt _ • : :xms 

1
• , ...................... _ .... 

G ı\.ZETE okuyuculan gazetelerde ikide birde (siyasi mahfel
Jorlıı kan:ı.at.lne güre) veya (iyi haber alan bir menbadaıı 

ülrenlldiğlne göre) gibi Mrarengb tabirleri görüp dururlar. 

Dil bayramı dün memleketin 
her tarafında merasimle kutluları· 
mıştır. Bütün halkevlerinde mü
samereler verilmıştir. 

relere başlanacaktır. Dış ticaret g e 1 YO r ...., ,_ .... ....,.. ,.... ..-
dairesi reisi Burhan Zihni Sa- ,.. ......... ......, 
nus bu iş için Ankaradan şehrimi- Paris vagonunun tekerleğı r1aö.Nİ:. 'Ş1i:ifİ.AAİ 1 

1 , .. ..,. 1.-ı 

Dünyada mliWm bir hidbf! oldu mu, hu si)&8İ mahfcllerde 
hemen ajanslarla dünyaya bu h&diseyi izah ederler, \·eya, ol~:ı.

ir tahmin ederler. 

ze gelmi~tir. Romanya heyeti ar Ekspresin bir saat gecik- 1 ı ._..,.. , ... kr. ıa.ee.,., 1
1 1 •Qt• .. ,, • a.10 • 

bac::mda şehrimize gelmiş olacak- mcsİale sebep oldu 1 ı • •rı.ıı .._.. • 4.H • 1 Eminönü lıalkc\ indeki merasi· 
me saat 21 de i. tiklal marşile bas· 
lanrruş, miıteakiben halkevi dil ve 

tarih kolu başkam Halit Bayrı 

taraf mdan "dil hareketlerinin son 
manzarası .. mevzulu bir konfe· 
rans verilmıştir. Bundan sonra 
gene ev azasından diğer birisi de 
eı:;ki ve yeni dilden eserler oku· 
mu~. temsil kolur.un oynadı~'l 

"Zor nıkah .. piyesilc merasime ni· 
hayet verilmiştir. 

tır. ' =-~~~--=---~:..;...I A' rupa tıenlerı, harp rnziyctine j 
Bugün müzakerelere tahsi · edi· 

Bu Mrarcnglz alyasi Dıahefller nedir, kimlerdir? 
ŞiipbfJ&lz ki bu siyasi malıfeller, ba iyi haber alan menbalar 

her memlckefln hariciye neza etlerinin propa~anda \'e neşrty"t 

bürolarmdan ba!Jka bir l~Y de1-.'ildlr. 

Bu bürolar ajaaa ve gazetelere, gayri resmi surette, lıidise. 
Jer hakkında blllnmesl veya blldlrUmesl limııgolen tefsirleri 
-.ermekte, bu suretle erkin umumlyeye naznnhk, lula\-U7Juk et

mektedirler. 
Fakat, son zamaalarda bu siyasi mahfellerln kılavuduğu ka· 

dar biçare, acınacak bir kıla\'11Zluk dlkl<atc çarpmıyor mo ! Hi. 
dhıelerln izahları tamamlyle yaahR çıkmakta, hele ileri sürülen 
tahminler hadiseler tarafından adeta tokat yemekten bir hal ol. 
makta.dır. 

O \"akit &iJaai mablcller: 
- Yine bir sürpriz! ... 
Diye kekeleylp, apışıp kabnaktadırlar. 

Bu siyasi mahfellcrln en fa)ıeser iUrafı g~enlcrde bildirilen 
lılr mUtaıea olduğuna şUphe yoktur: Bu mahfe! nihayet dlyorda 

M: 
- Son 5iyui bAdl.efer o kadar sürprlzU olmaktadır ki dUn

:pam ea seki cllplomatl&n bllc l&fUIP kalmaktadır! •• 

Doğrusu, eerarengb &iyul mahfellcr flmdlye kadar bu ka

m lsabeW bir tefsirde ula balunmam'llardır. 
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"Merkezi Avrupa ve Hlllkanlar,, 
mı taşıyan bugünkü makale· 

de, Yunus Nadi, Sovyet kuvveı
n bülun şarkt ve cenubi Le· 
ı işgal ederek Romanya hu· 

nu Almanlara kapatmış olma
doğan yeni nzıyeti tetkik 

ktedır. 
Jlilıver dcvJeUerioio Hlifııkile 

Avrupada çok bozuk bir man· 
arzeden kuvvetler muvazene· 
Ru» mudahalesile yeni bir in· 
ve istikrar bulduğunu, buna 

lenazır ve biraz da bunun neli· 
olarak ltalyanın Balkanlı kom-

Yugoslnvy:ı Te Yunanlılnra 

nat vermiş olduğunu, Itnlynnın 
Balkanlarda Ye bizzat Hol· 
anıı tcs:müdile muslakar bır 

yet lıaJalıııın teessüsüne tar.ıf· 
ethğıni ve Sovyet Rusyanın 

ayol gayenin tahakkukuna ha· 
göründilğunll knydedeıı mu
·r, bo) lece Balkanların harp· 
masun kalmış ve Sovyellcrııı 
panın gobeğine Balkan millet· 
e huzur ve itminan veren bir 
zene unsuru olarak dikilmi~ 

dulunu tebarüz ettiriyor. 

Us, "ltal)an siyaseti blr 
Um noktasında,. başlıklı maka
nde, Italyan radyo ve ıazetele
D sallı lehindeki nefriyahnı ve 
lıususı:ık1 samimiyetlerini ıôs· 
ek için Arnavutluk ve Onikl 
an fa:ıla askerlerin seri çekıl 

kaydederek Italyanın sulh 
Uen hakkında gösterilen bu 
dellilerın ıebeblcrini arııtırı· 
Muharrir, ltalyanın, tehdit 

Ukasının sökmedillnl ıörllnce 
tebllkeli sllıih O)ununu artık 

tarafa bırakmaja karar verml~ 
llecellnl bir ihtimal olarak l· 

etUkten sonra asıl sebebi Sov 
D Romanya hududunu kapa
AJmanyanın şarka dolru ıe· 
esine set çekmiş olmasında 

10r Te diyor ki: 
an) n, Jınlyan askeri itti fa· 

kend"sine kilfi bir l~tin:ıt nok· 
d ye telakki else) di Sovyet Rus 

anlaşmayı yapmıyac:ık· 

lı; lıuııu Iıııl):ı mıl:ımışlır \'C .Kızıl· 

ordunun I.clıistnn hudutlannı geçe
rek, )lomnny:ı lıudull:ıı mı ,.c Kn· 
r:ıdcnız ) olunu AJmanyay:ı k:ıpatıı· 
~ını ~örünce bir gün cenuptan de 
nizc çıkmak ihli) :ıcmda ohm Al· 
ıuanyanm Tril este lızcriııc donccc· 
ilini düşiınmüştilr.,, 
TAN 

.M. Zekeri~ n Sertel "Jliller çık 
mazın içindedir,, başlıklı· ma.kale 
sındc Sov) et müdnhnl~si üzerine 
lııhadduıı eden v:ızi.) eti Ahııaıı)a 

cephcsındeıı tctkık etmektedir. l\lu· 
harrir Almaıı):ının gıda \e hanı 
ın:ıdde nlab:ıccelll )cgiıne kapı) ı 
knpı.ıtnınmak mecburiyclilc Sovycl· 
lerle h'I geçinmcle ç:ılış:ıcağını YC 

Polonyunııı işgalini t:ım:ırnlayıııcn 

şark ccphı::.iıale harbe nill.ll et \'C• 

receğini ka) delmekte \'e lıütün 
kuv,·ellcrini l\lajino hallı karşısırın 
yığacak Almanyıının mlldnrnad:ı 

k:ıhp uzun nıuıldet bekliycrniyece· 
iti için hucuma mecbur ohlıığunıı 

hnlbuki Alm:ın crkünı Jınrhiyesi

nin de bu haltın yarJlamıyacnğına 
kani bulundusunu söylü) or ve ne· 
tice ol:ır:ık Hillerin t:ım bir çıkmaz 
ieine girmiş bulundulu için mcz· 
buhıınc bir tnkım hareketlerde bu
lunması beklenebileceğini tebarllz 
ettiriyor. 
YENlSABAH 

"Nnzlliğn iflftsı,. başlıklı makale· 
sinde Hiheyin Cahil Yalçın da Hit· 
lerin "Kngam,, eserinden Bolşe

vlkl!Ac dair partal:ır nakletmekle 
ve şoyle demektedir: 

"Bol,evlklili yıkmak ve bu 
"dünya vebasından,, beşeriyeU kur 
t:ırmak istlyen naziler BolıevlkUAin 
karş•S1nda kendi eserlerini yıktı

lar. lllazllerinl, hallerini ve istik
ballerini çiğnediler.,, 

Sığınaklar yapılacak 
Belediye 100 bin lira sarfile şe

hirde sığınaklar vücuda getirecek· 
tir. Bu işe limn gelen paranın 
bQtçeden münakalec:i için lüzum 
görülen muamele ikmal edilmi~ 
ve vekalet tarafından tasdik edil
miştir. 

rağmen alınan sıkı tedbirlerle ya-
len Tophane köşkünde ihra.:at ve 1 h 1 el kte 

\'aş yavaş nornl4l a c g mc -
ithalat tacirlerinin i~tirakile bir 

dir. Buı;ıünkü K m'<lnsiyoncl tre
top!antı yapllarak hazırlıklarla 

ni ıam \~ktmdc ge:miştir. Fakat 
meşgul olunacaUır. 

Memleketimize 
dönecek talebeler 
Ankara, 27 - Maarif vekile. 

ti devlet hesabına A vrupada oku
yan talebelerimizin dönmeleri i -
ç1n herblrlne 150 şer lira yol mas. 
rafı kabul etmiştir. Vekllet. vila
yet ve belediyeler hesabına oku
yan talebelerin de geri ça.ğnlma
amı dahlllye vekaletinden iste _ 
miıltlr. Bu talebelerin yol mas _ 

raflan ait olduklan vil&yetlerden 
verilecektir. 

-0--

Sigala yağı ihracı 
serbest 

Bazı maddelerin harice gönde· 
rilmesini yasak eden kararname
ye dahil bulunan Sigala yağının 
ihracı serbest bırakılmıştır. Bu 
yağı bilhassa İtalya çok çekmek. 
tedlr. 

-0-

y eni bir kanun projesi 
Ankara, 27 - Sıhhat veklleti, 

merkez hJfzmsıhba mUcsseselerl 
hakkmdaki kanunun ilgası ve 
cumhuriyet merkez hıfzıssıhha 

enstitUaU ve hıfzı:saıhha mektebi 

tefkili hakkmda b1r kanun pro • 
jesi huırlamıvtır. VekAlet mem
leketin muhtelif mmtakalarmda 
enstitüler açacaktır. 

Merkez hıfzıuıha enstitU.U 
her nevi hastalıklarla mllcadele

ye yanyacak fenni araştırmalar 
yapacak, hıfzıaalhha mektebi de 

cezacı, kimyager ve sıhhat me _ 

murlarına sıhhi ce fenni vazife • 
lerlne alt nazari tekamut tedri -

satı yapacak, konferanslar tertib 
edecektir. Memur ve müstahdem
ler veklletin lflzum g&stereceğl 

zamanlarda tedriaatta hazır bu _ 
luoma.ğa mecburdurlar, Kunta 
bulunduktan müddetçe her tur. 
111 iaşe ve diğer maaraflan veka
letçe temin edilecektir. 

Ölüme ıebeb olmut 

-0--

Seferberlik müdürü 
şehrimizde 

Dahiliye vekaleti ~f erberlik mü
dürü Hüsamcttin şehrimize gel· 
miştir. 

-o-
Taksimde modem bir 

garaj yapılacak 
Belediye reis muavini Rıfat dün 

taksime giderek Ayaspaşa caddesi 
nin genişletilmesi için yıkılmaları 
icap eden binaları gözden geçirmiş 
tir. Yolun Taksimdeki başlangı· 
cında bulunan garajlar yıkılacak 

ve ileride bu civarda belediye ta
rafından büyük bir garaj inşa o· 
lunacaktır. 

~ 

Toprak mahsulleri ofisi 
müdürü Ankaradan 

geldi 
Toprak mahsulleri ofisi umum 

müdürü Raşit Ankaradan şehri
mize gelmiştir. Dün meclis idare 
azalarının iştirakile bir toplantı 
yapılmış ve muhtelif işlerle, bil· 
hassa lll(VCUt zahire stoklanmn 
tesbiti üzerinde görüşülmüştür. 

-0--

Buğday fiyatlan düttü 
Buğday fiyatları geçen aunar· 

test gününe göre 15 para düşmilş· 
tür. Düşme mütemadiyen <levam 
etmektedir. 

-o-

Atatürk köprüsü 
Atatürk köprüsünün iki tarafı· 

na konacak çelik mesnetlerin Al· 
manyadan getirilmesine imkan 
görülemediğinden ~hrimizde dök· 
mecilere yerlileri yaptırılmıştır. 
Diğer taraftan belediye çelik mes
netlerin gönderilmesi için teşeb

büsler yapmaktadır. Köprü Cum
huriyet bayramında açılacaktır. 

-o-

Sümer ve Etibanklar 
Sümerbankla Etibankın birleş

tirilerek yeni bir teşkillt kurulma· 
ması hakkındaki kanun proJesı 

tamamlanmıştır. lki bankarun i· 
daresindeki bütün müesseseler ye
ni kurulac:ık "devlet sanayi ve ma
adin işletmeleri umum müdürlü· 
ğü., tarafından bir elden idare o-

Şlşllde oturan Muazzez ismln- lunacaktır. Yeni teşekkül yerli 
de evli bir kadm AbdUlkadlr 1L sanayie de kredi temin edecektir. 
minde birialle temasta bulunarak 

gebe kalmış ve kocasmm .işJ an. ı . -o--uh . l 
lamaması için de dostunun getir- lstıyen m acır er 
eliği bir ıife ilacı içmlştir. Fakat serbestçe gelebilecekler 
birdenbire fenalapn kadm kal - Ankara, 27 - Yabancı mem. 
dınldığı Fransız hastanesinde öL lekeUerden memleketimize hicret 
milştUr. Bunun üzerine yakala • etmek iatlyen muhacirlere kon-
nan Abdülkadir ölUme zebebiyet eoloıluklanmız tarafmdan resen 
suçuyla dUn dördUncU asliye ce- muhacir vlzeıl verilmesi kabul e-
zada sorguya çekilmiştir. Gizil dilmiftir. 
yapılan muhakemede doğum has Serbest iaü.n sureWe gelecek 
talıklan mUtehaaamı profeear muhacirler bu sureUe uzun za -
Tevfik Kenan da dinlenmiştir. man bekletllmiyecektlr. 

getirdiği yolcu mıktan beş kişi-
Jen ibarettir. 

Gelenler iki Amerikah profesör
le talebeieı ımizden uç kişılik bir 
gruptur. 

Semplon ek presi de tam vaktin 
de gelecekti. Fakat trenin Bulga
ristandan geçerken uğradığı bir a· 
nza buna engel olmuştur. 

Tren Filibe istasyonuna girdiği 
sırada Paris vagonunun bir teker 
leği yerinden oynamıştır. Yolcula 
n epeyce telaşa düşüren anzanın 

vaktinde farkına vanldığmdan 

büyük bir kaza önlemniş ve vagon 
değiştirilerek trenin yoluna deva
mı temin olunmuştur. Bu vaziyet 
trenin bir saatten fazla gecikmesi
ne sebeb olmuştur. 
Yolcuların izahatına göre, lngil 

tere ve Fransada hayat, sanki 
harp yokmuş gibi sakin bir halde 
geçmektedir. Yalnız geceleri büyük 
şehirlerin ışıksız bırakılması, mü· 
temadiyen asker nakliyatı, beş ya· 
şındaki çocuklara varıncaya kadar 
herkesin omuzunda bir gaz mas
kesi bulundurulması, sokaklarda 
erkeklerin azalması ve diğer fev
kalade tedbirler harbi hatırlat

maktadır. Maamafih yolcular, bu 
iki memleket halkında hiçbir en
dİ§e ve heyecan görmediklerini, 
herkesin zaferi tam bir emniyetle 
beklediğini temin ediyorlar. 

Bu sabahki ekspreste muharri
rimizin dikkatine ilişen bir nokta 
da üç ltalyan misyonerinden mü
rekkep bir propaganda heyetinin 
gelmesidir. Bu misyonerler, mem
leketimizden tran~it olarak geçe
rek şark memleketlerinde geni§ bir 
propaganda seyahati yapmak ni
yetindedirler. Burada hiçbir kim· 
se ile temas etmek istememişlerdir. 

Paristeki müzakerelerin tamam
landıkt<tn sonra Londraya geçen 
ticaret müsteşarı Halit Nazmi ve 
arkadaşlannm yarın memleketimi 
ze dönmeleri bekleniyor. 

lngilizlerle de, Fransa ile olduğu 
gibi bir anlaşma yapılmasında mu 
tabık kalındı~ bildiriliyor. 

thtikar komitesi 
lhtik~r komitesi dün ticaret mü

dürlüğünde toplanarak çalışma

larına devam etmiştir. Jhtikarla 
mücadele kanunu meclisten çık
tıktan sonra Ankarada bir komite 
teşekkül edecek, bütün vil~:retler
de de buna bağlı tali komiteler 
kurulacaktır. 

Amele buhranının 
önüne geçildi 

Limanlar işletmesi umum mü
dürlüğü limandaki kömür amelesi 
buhranının önüne geçmi~ ve İ61e
rini bırakan eski amelelerin yerine 
hariçten ücretle 150 amele bulmuş 
tur. 

dıuv-aıu a.au:: 
Şeyh 

R CV A YE1 E göre Hitler Mefı:ı 

Kampr1, yani akıdelerinl, 

da\.ı:..nı anlatmak için yazıp va• 
tandaşlnrına sı:uelerce okutturdulU 
kilabı toplattırıyormuş; Almanlar 
radyolarında yabancı memleketler 
ne~rıyatını dinliyemedikleri gibi 
bundıın sonra f'ührer'lerinin kita· 
buıı da oku)•amıyacaklarmı.ş. Kinı 

bilir? belki Mein Kamp{'ıo, herball 
gi bir Yahudi mubarririnhı eseri 
gibi, meydanJarda yakılması Jçill 
de emir çıkar 1-

Bir adamın bueün, dllnkil dilfOD• 
düklerinden vazgeçmesi elbette bak 
kıdır. Hadiseler ona yaruldıillll is
hal etmiştir. Hatıl dünkll iddialan· 
muı lerkedeblJmekte, takdire JA
yık tavazu vardır; düşilndiiklerinl• 
yanlışhğ1nı anladıktan sonra da OD 
larda urar eden küme, hakibUd 
ziyade kendi phsına ebemmlyet, 
kıymet veriyor demekUr. Yanıldı• 
ğmı anladığı gün bunu bafkalanna 
da blldirmiyecek adamm sözlerıne 
inanmak caiz değildir; çünku aar 
sıJmış imanında ısrar edecek ada• 
mm lıugüıı söylediklerine certek• 
len inandığı da şüphelidir. 

Fakat Hıtler için mesele blyle 
değildir. Onun dejişmesi yanıldı• 

Aını nnl:ıdı(tı için değil, birtaklld 
siya l sebehlerdir. KomUnisUer ve 
Sovyet Rusya için diln söyledik.le· 
rinl unutturmak istiyor. Buna ma· 
v:ıffak da olacaktır; işte asıl priP 
ve insanı sinirlendiren tarafı d• 
budur. 
Zamanımız insanlarının çotu dü

şünmek istemiyorlar; kendilerl lçlJI 
duşünmeAi, reislerine bırakıyorlar. 
Artık o reisin her söyledilJ bak, 
hakıkat diye karşılanıyor. HattA bi· 
riblrlerini lamahıile nakzeden aöı• 
leri dahi... Kendimizden üstün bir 
insan tanıyıp da onun söyledikleri
ni, kararlarını kabul etmekte bir 
nevi feragat, kahramanlık Yardır. 

Fakat bunun bizi düşünmekten bili 
bütün vazgeçirmemesi IAzımdır· 
Kcndınden büyük bildilim bir in• 
sanın fikirlerini: "Ben bayle dn,oo 
müyordum amn o elbette bendell 
daha iyi gürnıllştür,, diye kabul r 
den adam tenkid hakkını büsbiltüO 
bırakmış değildir; onun nihayet 
kabul etmediği şeyler de olur. Hal• 
buki zamanımızın totaJiter devıet
lorlndeki hal böyle delil: onları• 
insanlın tenkid hakkmdaa tam•• 
mile vazgeçiyor ve kendilerine 161• 
lenecek her ,eyi, TerJlecek her e111· 
rl kabulü önceden nadediyorlal'• 
Onlarınki feragat delil, en çirklll 
esaret. 

Hiller ve onun gibi adamlar keti"' 
dilerinc "Reis,. manasında flnvall• 
lar verdiriyorlar. ••Reis", bir dtlflll 
ce etrafında toplanmış adamı.na 

mümessili demektir. Halbuki onlat 
bu m:ınada reislik etmiyor; klmsr 
ye düşünmek hakkı vermiyorlar. 
Onlnra "Şeyh,, demek daha dotnl 
olur: kendilerine büliin lrndelerinl 
teslim edecek müritler dervişler 
arıyorlar. Asıl fena11, bulmakta 
zorluk çekmiyorlar. 

NarııllaJı ATAC 

Fazla para alan 
han1allar 

Limandaki hamalların halktaıs 
tarife harici para aldıktan anlaŞI" 
larak bunlardan bir kısmı i§ten Çl'" 
kanhmştır. 
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p.adığı ılk sebzeyı arıkta ~ ı

••ıaraık., tek atlı arabaya .yill.lü
kocası Ahmet, onları pazara 

ll&lyordu. 1.eynebin, pa· 
· esnaf arasında, mert bir 
kadar itiban vardı. Sözün· 

, tue dedlli yumurta ba
az, en dar zamanlarda bi· 

le siparişi kabul eder, müşkülü o· su yürüten, herkesi bıribirine ka· 
lah c·nafa yardım ederdi. tan, sinsi bir adamdr. Zeynebe, 

ZeYJl<!p, elıyle yetiştirdiği bah- kızdı~ı zamanlar, hiçbir gün öcü· 
çe ID3hsu!lerini. yemişlerini paza· nü kendi alamaz, başkasının eli 
ra çıkarr)·or, fa1•::ıt, artık cskirn°ğP \e diliyle Ze/nebi başlatırdı. Zey 
yüz tutan vücudunu satmıyor, ca- nep, onun Tanndan korkmaz bir 
nınm istedığine veriyordu. 

1 
adam olduğunu bildiğinden, kor· 

Saz evinin inceci~ kapısı, yüzti· kardı. 

ne kapanan aşıklar için, demirden Çakır Hüseyin, henüz yirmi se· 
daııa sağlam, çelikten daha sertti. kiz } aşında bir delikanlıydı. Taze 
Yalnız birkaç belalısı vardı ki. bir ceviz af:ıcı gibi kuvvetli. yanık 
onlara söz geçiremiyordu. Birisi. \"Ücutlu, uzun boyluydu. Sırtına 

bahçede çalışan topal Durmuş. giydiği aba ceketini, geni~ omuz
öbllrO. yakm bahçe sahiplerinden lanna atarak yürürdü. Açık al· 
Çakır HOseyfndi. nında, bük1Qm1Q siyah ipek hir 

Topal Durmuş, saman altından perçan eksile olmaz, yumuşak 

kara bıyıklarının altındaki renkli 
kalın dudakları, her zaman alaylı 
alaylı güler, çakır gözleri gün~li 
bir gök gibi parlardı. 

Zeynebe k zdığı zamanlar, onun 
ince viıcudunu, hir dal gibi hava· 
ya kaldırarak, öfkeyle yere ç.al· 
mak, ister, fakat bunu yapamaz. 
onu yere bırakarak, uzun saçları· 

m bütün kuvvetile çekerdi. 
Zeynebi; kocaı:;ma varıncaya 

kadar herkesten kıskanıyordu. Ka 
dınm dik kafalı oluşu hiç kimseyi 
umurlamayışı, onu çıldırtıyoniu 

Elinden gelse. bahçcsinl yok ede
cek, evini yakacak, apçlannı kök· 

liyecekti.Zeynepten her zaman yüz 
bulamıyan Durmuş, ona taze ha
yadisler taşıyor, böylelikle kendi 
şehirde, tarlada iken Zeynebin ha 
yatını görmüş gibı biliyordu. 
Çakır Htiseyin evliydi. Genç gü

zelce bir kansı, beş yaşında bir 
oğlu VElfdı. Kadm, kocasını kıska· 
myor, Zeynebi kötülemek, kocası
nın gözünden düşürmek için. şur-
1an hurdan duyduğu dedikodula· 
n, kendi de eldiyerek. Çakır Hü
seyine anlatıyor, adamı Zeynepten 
so::tutacağına. bilmiyerek, aı.e,t kö 
rüklüyordu. 
Kansını dinlediii gecelerin sa-

bahı, Çakır Hüseyin, kudurmut 
bir boğa gibi evden fırlıyor, 'ü"r 
nelıin bahçesine koşuyor, bir tt:Y 
sonnadan söylemeden, kadının U
zerine atilarak onu dövüyordu. 

Zeynep, artık hiç ağlayamıyot• 
ve kimseye dert yanmıyoniu. za. 
ten, komşu bahçelerin kadmlatr. 
onu "kahpe!,, diye hor görüyorlat 
dı. Sebebsiz yere yedili dayak 
için şikAyet etmiyor, ant bafld8 
koşarak, kanayan alnmı, yırtıtaıı 
dudağını yıkıyor, sonra oracıl' 
çökerek, yfueijndeki derdi uyut· 
mak ister gibi iki yana sananı· 
yordu. (Dnarnı ""'), 



Sovyet kuvvetleri 
acar hududuna vardılar 

llıanya harbe devam 
b tniyecek s ur c t t e 
1 u k a edilmiştir .. " 

berlayn: 
ani bahislerde 
}'a bizi tenkit ede
vaziyette değildir" 

Orlar 

, 27 (Hususi) - Bahri 
1 Çörçil dün Avam Ka -
~ beyanatta bulunarak, 
ir harbine karşı alman 

· arasmda ticaret gemi -
P gemileri terfik edildi-

~at ticaret gemilerinin 
~;, 

""di~ini bildirdikten son· 
ticaret gemilerinin pek 
1t~len teslih cdilmi' 
iınr ilave etmiş ve 2000 

tcrnisinin teslihinin za • 
taç olduğunu tebarüz 

tir, 

tahtelbahirlerine kar 
Uçüncü tedbir muhrip -

a· 
1 

1 edilen vazife teşkil e-
:_14 harbinde bir tahtel -
~§ı 20 ye ya.kın mub -
lıyordu. Bugün ise bir 
i İlki muhrip, bir tah -
nıücadeleyc ka!i gel • 

· Alınan bu tedbirler aa
diiŞtnan tahtelbahirleri 

avlanmaktadır. 

• 'r avlıyan kuvvetleri -
ievvelde harbin baş -
de mevtut kuvvetin 
baliğ olmuş olacaktır.,. 

hundan sonra Courage -
t gemisinin muhafJzlan 
dört muhripten ikisinin 
ttcawze uğrayan bir ti
'sinin yardımına gittik

batınldığını, böyle 
~Ctin tekerrür etmemesi 
.' lerin alındığını, !ngiJiz 

in.Jotasız devam etti -
tıakliyatm muntazaman 

. • buna mukabil düş -
ticaretinin tamamen 

dığını söyliyerek söz -
~elimelerle bitirmiıtir: 
)'a harbe devam ede -
~c gelecek surette ab -

0

§tir." 
~BERLA YN'IN 
ltAMARASINDAKl 

~ ~EYANATI 
l t:emberlayn da, Avam 

~ •
1n dünkü celsesinde 

diac ve muharebe vazi
a a§ağıdaki bcyanat

~U§tur: 
ıı._-~akçthk mesel~i hak -
,-~af devletlerle dostane 

tt'dc bulunuyoruz. Hal
Ya açıktan açığa bita· 
't ediyor ve yekdiğe -
'p bitaraf memleket -

~~leri batırıyor. Al -
"'illtcre tarafından tat. 
•hlukanın gayriinsani 

l..-: Olduğunu iddia edi
t~tıki denizde tatbik e· 
~. karada yapılan mu
~n far1csızdır. 

. Üıaani bahislerde Al -
tenkit edecek vaziyet-

t, 

Ctde 'k' • • • k ı ıncı ıçtımaım a 
tfikin yüksek harb 

ti ·u~ - Fransız erkanı -
tarafından tespit cdi

~ 1 harekat plinlarını 
~tir. Gerek bu husus -

\Cephane hususunda in
l?ransa :trasında bir 

Kızılordu Polonyada 
ilerlemesine 

devam ediyor 

Sovyetler 
Estonyaya 

Bır ültimatom ml. 
verdrler ?! 

Estooya hariciye nazırı Setler 
birdenbire bir tayyareyle l\fosko~ 
vaya gitmitı ve orada Molotofla 
gl5rllşerek yine tayyareyle mem _ 
Ieketlno dl:inmfiştilr. 

Polonya _ Macaristan hudu_ 
dundaki Uz.sokda.n dün, Rus ktta
lannm sabaha karşı oraya gele. 
eeği bildlrllmckteydl. Rus kıta -
lan bunutila Polonya _ Macar hu 
dudunu ve Slovak hududunu 25 
ltilometre tutmu§ olacaklardı. 

Bu havalidcki Havas ajansı 

muhabiri, Karpatlara mllhlm mlk 
tarda kar yağmakta olduğunu bil
dirmiştir. Bu yUmen dün Sov _ 
yet kıtalarmm ilerleyişi tehir o· 
dllmiştl. Alman kıtalnn hududun 
Polonyaya ait olan kısmını tahlL 
ye etınişlerdlr. Şimdi bu kısım 
tamamiyle boş bir haldedir. 

Sovyet kıtalannm hududa 23 
kilometrede bulunan Turkn 8nle
rine geldikleri söylenmektedir. 

Macar halkı Leh ınmtecilerine 
ellerinden gelen ynrdımt göster. 
mcktcdirler. 

Rus kuvvetlerinin Roman· 
yaya yürüdüğü haberi yalan 
Dlln Londra radyosu, Sovyet 

kuvvetlerinin Besara.byadan Ro
manya üzerine harekete geçtiği_ 
ne dair bir haber vermiş ve bu 
haber, şehrlmlzde de dolaşml§tı. 
Geç vakit gelen bir Bilkreş tel • 
grafı bunun tamamen uydurma 
olduğunu bildirmektedir ki tek _ 
zib telgra.f'ı aynP.n ııudur: 

Bükreş, 26 (A. A.~ - "Ste· 
fani": Romanya hllkflmeti, Ame. 
rlkan gazeteleri ve İngiliz radyo
su tarafından on Sovyct fırkuı. 
nm Romanyaya girdiği hakkında 
verilen haberleri. :resmen. ve e -
nerjik bir surette tekzib etmek. 
tedir. Romanya - Polonya hudu_ 
du boyunca münakalit bittabi ka 
palıdır. Fakat Sovyetler birliğile 
Romanyanm Besarabya budu· 
dunda. bittabi normaldir. Demir. 
yolu milnakalitı da normal vazi. 
yettedir. Hiçbir hudud hadisesi 
vukua gelmemiştir. Romen ve 
Sovyet krtalan arasında tc.ma.s, 
çok samimi olmuştur. İki memle
ket arasındaki milnaaebetler, Mo 
lotof tarafından ynptlmış bita -
raflık beyanatı mucibince inld _ 
p.f eylemektedir. 

İtalya endişede 
Sovyetlerin Tuna han.asını 

tutmasının, Romada endişe uyan. 
dtrdığını şu telgraftBll anlıyo -
ruz: 

Roma, 26 (A. A.) - "Hava.ıı'' 

Gittikçe daha ziyade muha.kkak 
bir mahiyet arzeden bir cihet 
varsa, o da SoYyetlerin Polonya 
Galiçyası ile Ukra~·nasmı .istila-

kere daha tam anla§ma mil§ahe
de edilm!ıtir. 

LEHISTANIN TAKStMi 
Lehistanın taksimi haklunda 

Rusya ile Almanya arasında kati 
bir anlaıma olmadığı halde, Sov 
yetler Lehistanm yanamı işgal 

etmitlerdir. Galiçyadaki petrol 
sahaları da dahil olmak üzere 
Ldıistarun yarısı bugün Sovye~ 
işgali altında bulunuyor.'' 

Çemberlayn. bilarure, Polon -
yahlarm gösterdiği kahramanlı • 
ğın her türlü takdirin fevkinde 
olduğunu tebarüz ettirmiş ve 
Romanya başvekilinin katlinden 
mütevellit teessürlerini tekrar -
lıyarak, bütün imparatorluğun 

tngiltereye azami ıteldlde yardım 
etmekte olduğunu beyan etmiş -
tir. 

Başvekil Çemberlayn, Avam 
Kamarasından doğruca saraya 
gitmiş ve Kral Jorj tarafından 

huzura 'kabul olunmuıtur. 

sının İtalyan ma.hfillerlni Jüayt 
bırnkmadığıdrr. Sovyet rejiminin 
büyük İtalyan menfaatleri olan 

Tuna ve Balkanlar ya.kininde yer 
leşmesini görmek, Romada endL 
ı:oler doğurmaktadır. 

Bu sebeble burada vaziyet bU.. 
yük bir dikkatle takip edilmek
tedir. 

İtalyan gazete muhabirleri de, 
yazdıkları yazılarda, KIZii ordu _ 
nun işgal ettiği şehirlerdo alman 
tedbirleri tebarüz ettirmekte ve 
birdenbire Sovyet rejimine tabi 
bırakılan ha.lkm mukadderatını 

kaydeylemektcdir. 

Sovyet tebliği 
Kızılordu kunnay:r, Polonyada.. 

ki Sovyet hareketi hakkında dün 
f;!U tebliği neşretmiştir: 

Moskova, 26 (A. A.) - Kızı. 
lordu kurmaymm tebliğinde, or
dunun 25 eylQlde hudud hattına 

doğru ilerlemesine devam ederek 
Suvalki, Goniondz, Opalin, Du _ 
bcnka, Komarof, Lavrikof, Pem _ 

dagaiçild, Poagaiçik!'-i, Ribeik, 

Revbnik ve Kozilov şehirlerini 
i§gal ettiğini bildirmektedir. 

Irak Başvekili bir 
nutuk söyledı 

Bağdat 26 - lrak başvekili 
Nuri paşa radyo ile bir nutuk söy· 

lemiş ve Avrupa harbine temas 

ederek, !rakın İngiltere ile olan 

ittifakım ve Saadabat paktını te· 
barüz ettirdikten sonra lrak nas-

ronallistelireni lrak sirasetinin 

mm·affakiyetine çalı~mağa daYcl 
etmiştir. 

Havas ajansı, Molotofun Set • 
lere Estonyanm bitaraflığı hak
kmdaki Sovyet isteklerini tebliğ 
eyle~ olduğunu zannetmekte -
dir. 

Bu seyahatten sonra Estonya 
kabinesi mühim bir içtima yap _ 
mıştır. Ba husustaki haber şöyle.. 
dir: 

Londra, 26 - Estonyıı. kabine
si, bugiln cumhurreisinfn riyaseti 
altında bir toplantı akdetınl§ ve 
tayyareyle Moskovadan dönen 
hariciye namı Doktor Setlerin i
zahatmı dinlemiştir. Toplantıya, 

Estonya ordu.su ba§kumandanr 
da i§Uralc etmiştir. 

Sovyet mUtalebatınm bir UltL 
matom mahiyetinde olduğu ha • 
ber veriliyor. 

Bu hususta alman mUtcmmlın 
malumata nazaran, Sovyctler E.e 
tonya sahillerinde bir üssü bahri 
kunnnk ve Sovyet ticari emtia -
sının Estonya arazi.sinden ser _ 
bestçc naklini taleb etmişlerdir. 

Estonya ajansı, SovyeUerin E.cı. 
tonya hududunda tahşidat yap -
makta olduğunu tekzib etmiştir. 

Estonya h~rieiye nazın Dr. 
Selter. kflblne içtlmamdan sonra, 
yeni talimatı h8.mllen tekrar 
Moskovaya hareket ctmi~tir. 

Lltvanyadan gelen haberlere 
göre, So\-yet _ Estonya ticaret 
muahedesi yamı Moskovada im. 
zalrnacaktır. Ayni haberler. Sov 
yet mütalebatının bUtün Baltık 

dcvlcUerini' alakadar etliğini bil· 
dirmcktedir. 
dlrmcktedir. EstC'nya hariciye na 
zırmm tekrar Mnskovaya gitmesi 
kararlaştırılmıvtır. 

lsveçle Almanyanın arası 
adamakıUı açıllyor 

Bir lsveç vapuru da~a batırıldı. lsveç 
Almanyaya demir vermiyecek 

Bu yüzden nazi şefleri arasında 
ihtılat çıktı 

Oslo, 26 (Hususi) - Buraya Beme, 2'i (A. A.) - Baslcr 
gelen haberlere göre lsveçin Si. Nahıibten gaze ·t- ;.ın Stokbolm· 
le§YO isimli vapunıda bir Alman dE.n aldığı hah<> ··~e· ~ göre, Al -
tahtelbahiri tarafından batmlmı!I_ men harb gemiıl!rt. Orsünd clva. 
tir. rında f sveç ~:ıl.u .:.'1t.a mayin tar. 

Bu hadise isveçdeki heyecanı falarını n lıthiş ~ur< •tt geniılet-
son haddine çıkarmıştır. mi§:.ır. Bu mu.l>';n taılalan, halen 

lsveç, Almanyaya demir eslı:i11:nıten ık: m:ısıı olmuttur. 

~enniyecek mi ? Fransada 
Londra, 26 (A.A.) - Daily 

Ekspres gazetesinin Kopenhag'-
1 Daladye Papanın sefirıni 

daki muhabiri. nazi şefleri a.~ : kabul ettı 
amda ihtilaflar zuhur ettıguu 

kaydediyor 
Bu:ıuırdan biri ~"röringle .Arni • 

ral Re1cr aıasında, amrallığm 

kayıt:;ız vr, şartsız denizaltı har. 
bi kaıamıd:ın doğan ihtilifür. 
Bu haı h, ü:>t üste ikl Finlandiya 
ve bir lıwec vapuru batuktan 
sonra ~ı:arnr §inu .. l memleketle -
rlnd"ıı A n•nı ~f\"2 doğru olan 
:hrlcntı esaslı bir .. L"rettc tehli -
keye dii~üı m.:>!t:.~·tıır. İsveç vapu_ 
runun baurılıt:r..c;: tsveçte bU~1ik 
bir lıiddet u~·ı.rdıımI§ ve İsveç 
hükumeti A ·~ :ınyaya bütün de_ 
mir ihracatına ni~,.,~ et verileceği 
tehdidini ihlirn c ! "tı. 8iddetli bir 
nota g6ndctmi~f ir. 

Pariıı, 26 (Hususi) - Başvekil 

Da.Jadiye bugiln Papanrn Paris • 
teki mümessilini kabul etmiş ve 
uzun bir mülakatta bulunmugtur. 

Fransız koT1ünist fır~<ası 
feshe:fildi 

Paris, 26 - Fransız kabınesl 

bugünkü toplantısında Fransız 

komünist fırkasının feshine ka· 
rar vermiştir. 

Maceradan 
Maceraya 

romanımızı koyamadık. Özür di
Jerh. 

3 

Dikiliden sonra 

Çandarlı 
da bir harabeye döndü 

Zelzele felaketine sel 
felaketi de karıştı 

1zmir, 27 - Yer sarsıntıları Kemalpaşa ve Çeşme kazaların -
devam etmektedir. Evvelki gece da da §iddetli yer sarsıntıları ol
ve dün Dikili ve civarında üç ve muştur. Hasarat hakkında haber 
beş saniye müddetle devam et - alınamamıştır. 

mek üzere 17 zelzele olmuş ve Ödemişin Adaküme köyünün 
bunlardan ba~ka da 10 saniye Kaz mevkiinde şiddetli yağmur

süren diğer bir sarsıntı yeniden !ardan husule gelen seller Yöriık 
mühim hasarat ve zayiata sebe - çadırlarını sürüklemiş, Snlih, Re. 
biyet vermiştir. cep, İsmail ve Süleyman isimle -

10 saniye süren tiddetli zel - rinde dört çocuk ile Mehmcdin 
zele bilhassa evvelce çok hasara· karısı Ayşe ve Recebin kızı 3 ya
tı olmıyan Çandarlı nahiyesini de şındaki Ayşe buğulmuştur. Beşi

bir harabeye çevirmiştir. Halk nin cesedi bulunmuştur. Yağmur 
geceyarısı sarsıntıyı duyar duy - ve fırtına yüzünden birçok zcy -
maz sokaklara fırlamışlardır. Di- tin ve incir ağaçları devrilmiş. 

kili kaymakamı ve hükCimet tabi- ı bağlar çok zarar görmüştür. Bor: 
bi Çandarlıya gitmişlerdir. nuva ziraat enstitüsünün bütün. 

Çandarhda içinde oturulacak camları kırılmıştır. Nazilli ova -
bir tek ev kalmamıştır. Halk a - sının bir kısmı sular altında kal • 
çıktadır. 

Çandarlı ile Demirtaş ve Dikili 
ta§ köyleri için yeniden 200 ça -
öır istenmiştir. 

Çandarlı zelzelesinin nüfusça 
zayiata sebep olup olmadığı ve ka 
ti tahribat miktarı hakkında bir 
haber alınamamıştır. Zayiatın 
fazla olmasından korkulmakta • 
dır. Kızılaym Ankaradan yola 
çıkardığı 500 çadırın yalnız Diki
lide açıkta kalan dört bine yakm 
felaketzedeye bile yetişmiyece -
ği anlaşılmaktadır. Yağmurların 

ve soğukların başlaması halkı 
açıkta ve çamurlar içinde bırak
mıştır. Hükumetten acil tedbirler 
beklenmektedir. Kızılayın ilk par 
ti çadırları Dikiliye gelmi~ ve 
kuı:ulmağa başlanmıştır. 

Son alınan haberler, zelzele ile 
beraber yağan yağmurların Ber -
gamada büyük tahribat yaptığrnı 
bildirmektedir. 

Bergamada şimdiye kadar beş 
yüze yakın binanın yanlarak o -
turulamıyacak ha1e geldiği ve 
bütiin binaların da çatladığı tes· 
bit olunmuştur. Zarar çok büyi.ik 
tahmin olunmaktadır. Hacıhekim 

camiinin çatısı ~ökmüş, iki du -
varı yıkılmış, ve minareleri ?t -
lamıştır. Kulaksız camiinin alemi 
devrilmiş. iki duvarı arasında 

büyük bir yarık açılmıştır. 
500 evin gayrikabili tamir bir 

halBe olduğu anlaşılarak bunla -
rın yıktırılması kararlaştırılmış

tır. 

Poyracık köylinde Yıldırım ca. 
miinin minaresi batıya doğru yat 
mı§, Yeniköydeki Yenicamiin 
duvarı çökmüş. mektep binası da 
çatlamışur. Kozak köyündeki ca 
miin duvarları yıkılmış ve çatısı 
çökmiiştür. Bergama ovasında 

Cennetayağındaki bağ kuleleri 
tamamen yıkılmıştır. Bağlar.daki 

tulumbalardan siyah sular fışkır 
mış, Demirci bağındaki büyük 
kaynağın sulan çekilmiştir. 

Bergama - Dikili arasındaki 

Hacı Rızaya ait büyük çiftlik bi
nası da yıkılnuş, çiftlik sahibi Rı
zanın oğlu Mehmetle Ovacık kö
yünün eğitmeni Ahmet ölmüş • 
tür. Bir yol amelesinin cesedi de 
ankaz altından çıkarılmıştır. Ya · 
ralılar da vardır. 

Bergama köylerinden Tekede
re de büyük zararlar görmüştür. 
Sağlam kalan ev yoktur. Arma • 
ğanlar köyünde de 45 ev içinde 
oturulamıyacak şekilde hasa::-a 
uğramıştır. Bergamanm Yukarı
bey köyünde muallim Eminenin 
evine yıldırım düşmüş, yangın 

çıkarmış, . Emine yaralannuştır. 

Bergamada evleri sağlam olan 
halk bile zelzele korkusunda'l 
yağmurlara rağmen geceleri so • 
kaklarda bekle!mektedir. 

Vilayete gelen telgraflara gö -
re, Ödemişin Adagün nahiycsilc 

nuştır. 

lsfanbul .. rsken
derun 

Deniz postaları munta
azman işlemeğe 

başlıyor 
lstanbul - İskenderun Yapur 

seferlerinin tekrar i§lcmeğc baı.~ 
laması dün Ankaradnn denız~oL 
Janna blldfrilmiştir. Böylelikle 
Akdeniz lımo.nlnn arasındaki yol 
eu nakliyatı tamamen normnl va
ziyete girmlş olmaktadır. 

lstanbuldan lskenderunn ilk 
vapur 6 tef!rinievelde hareket ('_ 
decektir. O günden sonra hafta. 
da birer posta kaldınlacak , bu 
vapurlar gidiş ve dönüste bütün 
iskelelere uğrıyacalardır. 

Ankarada kıymetli 
evrak matbaası 
tesis edılecek 

Hilkümct. kfığıt paralaı la di _ 
ser kıymetli evrakın memleketi_ 
mizde basılma.smı temin etmek 
üzere Anknrada bilyilk bir mat
baa tesis etmeği kararlaştı~ 
t.ır. Bu maksatla Almanyadan ça 
ğınlan Rayhşbank kıymetli ev • 
rak matbaası müdUrlinUn verdi
ği rapor gdzbnünde tutularak ya.. 
kında faaliyete geçilecektir • 
Şimdiye kadar ecnebi memle • 

ketlerde yaptırılacak pullarımız 

da bu matbaada basılacak, böyle 
ce yerli bir mUessese kazanılmış 
olacak, hem de bu işlere tahsis O· 

lunan masrnflnr azalacaktır. 
.Matbaaya harcanacak paranın 

bir milyon liradan fazla olması 
muhtemeldir. 

Kıymetli evrak matbaası, cum 
huriyct merkez bankasına bağlı 
olarak idare edilecektir. Avru _ 
padaki harb hali dolayısile mat. 
baa makinelerinin ne.reye sipari§ 
cdilcbilc>ceği tetkik olunmakta -
dır. 

DISARDA: 
• Bütün harp ıııüllclctince parlfı· 

menlo azul:ırı anısında vulrnbulo· 
cnk münhJller için yeni intihabat 
yapılınııması ınkarrür clınişlir. Bo· 
şal:ıcnk nıcbuslu!,Jnrı nlfıkad::ır paı • 
tiler ımıh:ıfaza c Jcccklcrdir. 

• Hoınanyn nnzırlıır meclisi, Ro· 
mnn)·ndııkl Leh ınüllccilcrınc tam 
biıanıflık çcrçiwsi d:ıhilindc ;)ar· 
dıın için merkezi hlr scn·is ihdası 
n:ı kurar \ermiştir. 

• Tinıcs sazdcsinin Anı lcrdam. 
mulınbir111111 hıldirdiğinc ~öre Ho· 
landa hüküıncti snrhi Hiııdisl:ındn
ki kuvvcllcrinı takYiyc etmek mak
sadilc iiç gc'lli in5a'iınn knrnr ver
miştir. 

• So,·~·cll<-ri n ) eni TLk yo bih ü ı, 
elçisi Smclıımink, tn1''1"i~ c cdilmi~ 
bir kadro He pek ynkındn Tokrn' • 
hareket edeccklir. 
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A hariciye vekili man 
Moskovaya gitti 

j Alman askerleri arasın 
hoşnutsuzluk başgöster 

(llaştaraJı 1 in<'ldc) 

ayrıca kaydetmektedir. infilakın Fransız tay
yareler inin bombardımanına hamledilmesinin 
dahila suikastlerin Fransızlara hamledilmek is
tenmesinden ileri geldiği sanılmaktadır. 

Londra 26 (Hususi ) - Fransız tay·yarelerinin 
Almanların Fridrihcsha fen sanayi merkezinden 
başka Ludvigshafen'i de bombardıman ettikleri 
anlaşılmaktadır. Bu şehir Almanların Ren sahi
lindeki mühim bir kimya, bilhassa gaz şehridir. 

H aber - Bu da mı bir dahili suikast yoksa ... 

Yeni Leh hükümetı listesi hazır!anmış 
Bükreş 27 (Radyo) - Berlinden öğrenildi

ğine göre yeni Leh hükumetinin lister.i hazırlan
mıştır . Cumhurreisi olarak Padarev!ky gösteril
miştir. Padarevski'den cumhurreisl;ğ~ni k~.bt!l e
dip etmiyeceği hakkında cev~p bcklcnme!<tedir. 
M enfi cevap geldiği takdirde bu mevkie başha 
birisi seçilecektir. Diğer taraftan Lehistan ile İn
gilte re arasında posta sevkiyatı kesilmiş bulun
maktadır. 

Cumhurreisi istifa etmemiş 
Lond ra, 26 (A.A.) - Röyter: 
Polonya ajam;ı, Reisicumhur Moscickinin istifa edeceği ve yerine 

Padercvskinin geçeceği hakkındaki haberleri yalanlamaktadır. 

Bir yolcu tayyaresi hücun1a uğradı 
Amstcrdam 27 (Hususi) - Amsterdam ile Kop~nhag ara~ında 

işliyen bir Holanda yolcu tayyaresi dün hüviyeti meçhul bir avcı tay
yaresinin hücumuna maruz kalmış ve iki yolcu ile tayyarenin tebiz 
memuru yaralanmıştır. 

Polonyalı bir tayyareci tayy~~-.:.;le · 
Bükreşten kaçtı 

Büru-eş, 27 (A. A.) - Polonynlı bir tayyareci, içinde iki Polon. 
yalı bulunan bir hafıf bombnrdmıan tayyaresine binerek kendisini 
tevkif ctmcğe teşebbüs eden bir Romen askerinin muhnlefetine 
rağmen Bükrcş hava meydanından kaçm:ığa muvaffak olmuştur. 

Tayyarenin hangi istikamette uçtuğu mallım değildir. 

Po.Ionyadaki kuvvetler garba gönderiliyor 
Kopcnhag, 27 (A. A.) - Politika gazetcainin Alman CC'phe'3in: 

deki -nuhabiri Polonya harbinde kullanılan Alman or<lusunun bü. 
yük bir kısmınm şimdi garb cephesinde bulunduğunu bildirmekte. 
dir. Ahen YC Sigfrid hattı civarında bulunan diğer şehirler tama· 
miylc tahliye edılmiştir. Vissenburgda istihkamlar inşa edilmekte
dir. Alman kıt'alarma kafi derecede yiyecek vcrilıncktcyso do sivil 
halkr srkı bir vcsikn usulüne tabi tutulmaktadır. 

Varşova yanıyor 
Paris, 27 (Radyo) - 2 numa. 

ralt Varşova radyosu bu cephe· 
deki haTp vaziyeti hakkında dün 
gece birçok malumat vermiştir. 

bir düşman hücumu püskürtül -
müştür. 

Şehirde halkın iaşesi güçleş • 
mişti r. Düşman bombalarile ölen 
yüzlerce lıcygirin eti halka dağı

tılmaktadır. 

Varşova müdafileri Helles 

f 

rai t dairesinde kaybolduğuna dair 
Estonya hüku.n eti tarafından 

verilen izahat memnuniyete şa · 
yan olmadığı için Sovyet suları -
nın Baltrk sularında gizlenen ec
nebi tahteJbahirlerinin faaliyet -
lerine karşı masun bulundurul · 
ması için alınaca!c t edbirleri ka· 
rarlaştırmak üzere Estonya ile 
Sovyetlcr Birliği arasında müza
kerelere ba§lamıştır. 

Estonya hükumetince, verile!'l 
izaha ta nazaran Estonya sularına 
giren P olonya tahtelbahirleri. 
"makineleri h asara uğradığı için" 
güçlükle hareket edecek bir va -

Londra '27 - D ün neşredilen 

\lman tebliği Varşovanm ümitsiz 
nukavemete elan devam etmesi 
izerinc askeri harekata yeniden 
laşlanacağını haber \'ermektedir. 

Filhakika, Alman ha\'a km"\·etlc 
i dün Var~vayr şiddetle bombar· 
lıman etmiş \ 'C müteaddit yangın 
~ombaları atm15lardır. Şehrin bır 
·ok kı,;zmlarında yangınlar çıkmış 
~·e saatlerce devam eden şiddetli 
~mbardrman neticesinde \'arşo

.-anm büyük bir kı mı harabe ha· 

ine gelmiştir. 
Almanlar, Vistül nehri sağ sahi· 

tinde kain Varşovanın ~tokota 

ziyette bulunmaktaydı. ğu kanaatine varmak mümkün • 
Bu şerait altında hasara uğ - dür. 

rayan t ahtelbahirin m uhafaza ai· Bu ahval nazarı it ibara alına -
tında iken kaçmasına imkan ol • cak olursa, gizli tahtelbahirlerin 
mıyacağı aşikardır. Tahtelbahi - faaliyetine karşı Sovyet sulannın 
rin Tallinıde tamir edilmiş olmac:ı emniyetini temin meselesinin bü 
ve fazla olarak da gemiye benzin yük bir ehemmiyet kesbettiği gö
ve kaçmak imkanı da verilmiş ol- rülür." 

ması ihtimal dahilindedir. Fransız hariciyesi Sov-
L ujskain körfezinin iki nok • yet sefirile görüştü 

tasında bugün m eçh ul tahtelba - P aris. 27 (H ususi) - Sovyet-
hirlere ait periskoplar gör üld ü - !er birliğinin P aris sefiri Suriç 
ğöne dair Lening raddan verilen Fransız hariciye müsteşarı tara· 
haber de nazarı dikkate alındığı fmdan kabul cdlimiş ve kendisin· 
takdirde Estonya sahilinden pek den. Ruc;yaom hareketi hakkında 
uzak olmıyan bir mahalde gizli hükumetinden derhal bir ce\·ap 
bir tahtelbahir üssü mevcut oldu- 1 gctirmc:ıi istenmiştir. 

ır .. Bu~ün SAKARYA sinemasında4, 
l'LOHEXCE RiCf~ \e 
RO&CRl' YOUNG 

DE~İZ ZAiliT 11.'Ai\IZETI.ERt 
Fran 11.ca sözlü filminde 

PETER LORRE 
1'lr. M OT T O 

l\ATİLl.ER KLt~BÜXD1'~ 
Frnncıızca sözlü filminıle 

P Hiçbir insan gözünün şimdiye kadar görmediği...-. 
Jlin t. AN<iKOit lbadct ... fılıı csran ara. ... ındıı. ge~ l'll bir ıı.§k YO . ~r. 

ı;Uzt'şt romnnı ... sc,·cn \ 'C öldüren Hintlile r ... 1Iıtirnslı Ye m<'rnk
h bir film ..• 

Mr. MOTO'nun 
SON KOZU 

Bü~ ük ,Japon poli hafiyesi PETER l.ORRE ve UOCHJ·; r.I..l'J llUD· 

~O~'ıın Fransıua özlii en c;on \ ' C <'n biiyiik filmi 

Yarın 
Akşam SARAY Sinemasında 
.................. amı.-•• :mıı ........... ~ 

yaroşunu zaptettiklerini iddia edi
yorlar. 
Almanların iki haftadanberi 

Loek. Modlin ve Varşovada mu· 
ka\'emct hatlarını sökememiş ol· 
malan Polonyalrlarm Sovyet teca
Yüzüyle karşrla5mamış bulunsa· 
lardı, Alman kıtalarına büyük 
güçlük vereceğini anlatmaktadır. 
Hela yarım adası hfı~a dayanmak 
tadır. 

Dün "neşredilen Aman tebliği
nin şarka ait olan kı rnmda aynen 
sövlc denmektedir: 
~ :'Doğuda hudut hattına doğnı 
ilerleme normal bir surette devam 
etmektedir. Yalnız aşağı San'm 
doğusunda dağınık dü5man müf
rezclcrile müsademcler vukubul
muştur. Alman Leh esirlerinin a· 
dedi iki bine baliğ olmaktadır. 
Şehre karşı harekat başlamıştır. 

Alman krtaları M okotovski kale
sini işgal etmişlerdir. ,, 

Alman askerleri arasında 
büyük hoşnutsuzluk 
baş gösterdi 
Paris, 26 (A.A.) - Polonya 

cephesinden gelen tayyarecilcrin 
söylediğine göre, Polonyanm Sov 
yet kıtaatı lehine olarak tahliyesi 
Alman askerleri üzerine çok fena 
bir tesir yapmıştır. O kadar ki, 
bu muharebede ağır zayiata uğra
mış olan bazı kıtalar hoşnutsuzlu
ğu bastırmak için dağıtılmıştır. 

Diğer taraftan ayni tayyarecilc· 
rin anlattıklarına nazaran, Hein· 
kel avcı tayyareleri arasında bo
zukluklar gayritabii bir nisbette· 
dir. Bu hususta dinlenilen müdür
lerden birisinin ~yle dediği söy-
1.eniliyor: 

Hava nezaretinin mecburi kıldı
ğı 'imalat ni:;be{i fcvH:alade mü
kemmel makine imalinin icap et. 
tirdiği itinaya imkan verememek 
t edir. 

liırp cephesınde 
Londra, 7 - Gıırb cephesinde 

Alman Fransız vo İngiliz harbi 
§iddct gösteren bir vaziyet al -
mıştır. DUn neşredilen tebliğler 

§Öyledir: 

Fransız tebli1i: 
Pnris. 26 (A. A.) - 26 Eylül 

sabah tebilği : 
Dilşman topçusunun Deux. 

S ·u·MER ~~m=m:: 1ııı.... B U A K Ş A M S i n e m a s 1 ~.füfüfilE~ ,r................. ~' 

ponts mcvklini d"ğu ce 
ki faaliyeti devam c · 

25 eylUI gündüz a,·cı 
lerimiz Alman avcı ta)ı 

birkaç defa muharebCY6 

miştir. 

Akşam tebliği: 

J>aris; 26 (A. A .) 
akşam tebliği: 

Düşman topçusu, "1ki 
mevkünin eenub mmW 
Pirmascns'in cenubunda 
to bulunmuştur. 
Şafakla beraber dUşnt 

ter ccphe~inde teşebb 
bir basknı hareketi 
muştur. 

Alman tebliği 
Alman tebliQinin garb 

ne ait olan kısmı da ~ 
Garb cephesinde, ın 

çu faaliyeti n.•e ileri nıU! 
bazı hareketleri kayd · 
Fransız tayyaresi ve Uti 
yere bağlı olan balon dU 
tur. Diğer bir Fransıı: 
de hava defi toplarJIJ1Iı 
dan düşilrUlmUştür. . 
Tayyare faaliyetlefl . "\ 

Pransız ve Alman u>-
nin çarpışmıuılrı ve Altı! 
yar elcrinin muvafakryet 
kmda Almanlar tarafınd 
len haberlerin doğru olıJI 
clirilmckledir. Almanlar S 
tayyaresi düşürdükleriJıİ 
diyorlardı. Hakikatte ~I 
tayyaresi dUşUrülmUş ~ 
dan birinin pioltu pardU 
sız topraklarına inıniŞ. 

hatlarına dilı;:en iki .AlJll 
ynreslnin pilotları esir 

Bu sabahki lngiliz 
. ıti garb cephesinde hare 

1 
nişlemc.sinl ve Fra.nsıı: tlJ 

rinin Fridrishafendeki 
lerine yaptığı ba.skmI . 
ba§lıklar altında neş 

Daily Sketch gazctf.'ISI 
hafeno yaptığı ba.skınd,ıı 
F ·ı·-· i tt ransız tnyyarecı ıgın 

diyor YO diyor ki: lngi)ij 
sız tayyareleri dü§maf11 

uçta vuruyorlar: J{iel Jt 
Constance gölü. Bu Ud t 
ribirindcn uzaktır. Fal'' 
sinin de taarruza musıJt 
görülüyor ve gerek 
gôl!inc, gerekse Kici 
yapılan baskmlar sadece 
Yet tczahlirnll olarak 1' ... 

'cıiJV 
tır. Muvnffnkıyctle crn 

:Uç haftadır devam eden mu • 
hasaranın en müthiş bombardı -
manlan dün gece ve bugün ya -
pılmıştır. Gerek tayyareleri ge • 
rcksc ağır topçusu vasıtasile Al
manlar şclrri korkunç bir gülle 
yağmuruna tutmuşlşrdır. Yangın 

bombalan her tarafta yan~ınlar 

çıkarırken tahrip ımmbaları da 
şehirde tek sağlam bina bırak • 
marruşlardır. 

yarımadasındaki Polonya gar -
nizonu ile telsizle t emas etmek -
t edirlcr. Bu garnizonun da Varşo 

va gibi sonuna kadar mukavemet 
edeceği anlaşılmaktadır. 

HH Aile' i ,.o h1 i bir dram \'e ayni zamanda cğll'nılirici komedi i~ ı 

il~ O O g uı n K ©1 <d1 n fiil ~-&.1. 11 

ııu idi. 1'nyyare fab J 

tahribi suretilo Alman ~ 
vetlerinin artmasına ııı 

lhtiyatla, fakat azİ.IlllO 
dilen bu usul bize ao f 
rış istemekten başka bİ( J 
mıyaeak vaziyete ko)'f11J 

Varşcwa garnizonu her şeye 

rağmen kahramanca müdafaasına 
devam etmektedir. Yangın kadın 
ların da yardım ettiği itfaiye 
gruptan tarafından söndürül • 
mcktedir. Bombardımana gelen 
200 düşman tayyaresinden sekizi 
düsüriilmüştür. 

Sokaklarda cesetlerden ve an· 
kaz yığınlarından geçilemiyor. 
Şehirdeki son ecl'lcbi sefaret he -
yetlcri bugtin Alma 1 kıtaları ara
smd1n gççerek Var~ovayı ter • 
kctmi'il~rdir. 

M•ıhasara altında bulunan 
M odlin k"lcı:i, ~idôetle mukave
met etmektedir. 
Movoton istikametinde yapılan 

Hô.diselerin 
= --.w 

tefsiri 
m • 

(Bn~t:ırarı 1 incide) 
Hu se~ahnt lt' r ı.i) n"i nınhfellc r

dc nf' glbt t<•f lrlrrle kar ıl3nırsa 

karşılan m, biz 1'tirl.iycııin sulh 
!llya~etlnılc ne hu~Un '~ n P. ~ ıı.. 

nn lıl~bfr dt'ği.,iklllc olmı) neni,'lnı 

imuide~ temin fldc biliriz. 
HAS.\N İiU.M Ç'AYI 

Baltık su1arıncln gizli 
bir tahtelbahir 
üssü mü var? 

Moskova. 27 ( A.A.) - Tass 
ajansı, Estonya ile yapılan mü -
zakereler hakkında aşağıdaki t eb 
liği nerretmektedir: 

"Tallin limanında mevkuf bu -
lunan P olonya t ahtelbahirinin 
meçh•ıl bir istikamette ne gibi ~e 

Barbaros günü 
(ll:ı.ştarah l iııdtlc) 

ım 
ur: emsaısiı. nınıınin ıu. büyük inıcsid ır. nu~ rollerde H~ 
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YARIN AKŞAM LALE'deYARIN AKŞAM ? 
"* ---' -

i Biitiin İsfanbulu yerinde n oynata('a k , bütiın İn~anJan nPŞCd<'n costura· 

rak cttigi merasim saat t am 10 

buçukta gedikli bandosunun çal - -
dığı istiklal marşı ile başlamış. 

bunu müte:ıkip bir krta havaya 

cak, hiifün tlcrtlcri unutturacak senenin cn hiiyük filmi 

B RODVAY SERENADI 
FRED AS f AiRE - GiNGER ROGE.RS~ üç atım ateş etmiştir. 

Bu sı rada limandaki vapurlar 
dlidüklcrini çalmışlardır. 

Mcr.:simdc Vali L utfi Kırdar, 

Deniz Harp O kulu müdürü Ru -
hi Develioğlu, askeri, mülki bir 
çok davetli bulunuyordu. 

Merasimde Lfıtfi Kırdar h eye. 
canlı bir sesle Barbarosun şanlı 

zaferlerinden en büyüğü olan 
Prevezenin tarihçesini anlatmış, 

300 gemiye karşı 120 gemının 

eşsi z galibiyetni övmüştür. Bu 
nutka Deniz Harp okulundan bir 
talebe cevap vermiş ve bunu mü

teakip cadd"'d'! yanıbn geçit re~
mi ile merasime nihayet verilmiş 
tir. 

~ 
-~• cliinya)'l ı:ıldırtnn bir afet olmuşlar dır. ~ 

Ilu filmde uçan bir ~ift, ı:e\ k dağı tan bir r iizgn r, ( 1' A!\1) 

. Ycrlcriniıi cnl'ldcn nldınnu. Trlcf on : 43.i!):l . ıı ~ 
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Y A!=lIN •• p E K s • d Uiitiin diin~·ada 2~ milyondan fazla. 
~ AKŞAM 1 nema S t n a basılan bir ronınn 

ı~. ı VJ~ CENl.t:nl ASLA G(>R0Lrı1t;~1iş ntR MEYZU 

Kaçak Korsaıılrır 
TO ·J SAVYER' n MÜTHiŞ MACERA'_ARI (Bütün renkli) 
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nmı vcrl"ceklir. 
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taraf tan fon Salımanın, 

afcne gelmesinden ben, 
ı yapılacak taarruzun 

ğı manasını çıkanyorum. 
. inin izahatım dikkatle 
1 olan mareşal Duglas Ha

ttneraı Bonington Lav endi
hakı~tılar. Mareşal mmldan 

tğer vaziyet hakikat böyle-
nların p!fullarına nasıl 

le edeceğimizi bilmem. 
bir lrlanda ihtilalini bas
İçin lftzımgelecek 200 bin 
tephemden boşalmasına 

razı olamam. Londrayı 
bir tedbirin çok tehlikeli ol· 

ikna etmeliyiz. 
Nobodi mareşala hita· 

lilikfunetin böyle bir tasav
buıunmadığını size temin 
~~~üsaade ediniz efendim. 
-ŞVekil Mr. Loyd Corç 

bu ba.11is, üzerinde uzun 
a konuştum, sizden böyle 

lık istemeği düşünmı.i· 

ın yüzü güldu: 
()}·ıe mi? peki ama ic:.i nasıl , . 
~lt· sualinize, matmazel dok

hndan mülazim Amold 
lvaııt gönderilen mektubun 
ındaki rakamların şifresi

Gğüzn zaman cevap verebi-

~ l şaşırdı: 
asıt, nasıl? Londradan ay. 

zaman bu mektuptan 
~ bile yoktu. Bu vaziyete 

s,, __ rnektup başvekilin karar
.:"rinde müessir olabilir mi? 
~ cevap verdi: 

lli olmaz kil Muhtemeldir 
ltıektup, Mr. Loyd Corçla 

Ve milştereken kararlaştır
tedbirlerde bir değişiklik 
sını icap ettirmez. Fakat 

n bununla baştan ba§a 
· de çok muhtemeldir. 

Bonington Lava hitap· 

~· etti: 
1 1'aı evvel bahsettiğim kita

verilmesini işte bunun 
ediyorum. 
• masanın gözUnden çı· 

ı .. bit kitabı uzatarak: 
.'lı.c. dedi, buyurun. 
\> i kitabı alarak ismine 
~: &ülümsiyerek: 
~l~ngen şiirleri, dedi. E

ışe yaramadığını söyJi· 
lıaıt etmişler, bakın ne işle· 
b Ot! 
1 karıştırdı ve o aralık yap 
ôlrasıridan bir fotoğraf ye· 

ıx 

· • birden fotoğrafı alarak 
~tetkik etti. 

kaşlan çatıldı. 
~t bu fotoğar Dnnkerk li
\te nhtımlanru gösteriyor. 
~ndi. Hem de işaretli bir 

düğüm dört rakamın 
let ettiğini öğrenmeği is· 

l!u yeni esrarı halletme· 
k hiç hoşuma gitmiyor. 

. las Haig teklif etti: 
. 'ti bu mevzu üzerinde ne· 
CVap etmiyoruz? 
ı.: Yarar, onu süphelendir 
"" ka? B3na kalırsa, bu 
~ bu!dusumuzu ona hiı; 

emek ve Entel!icen! ser
~tkadaclardan birini - ~fm· 
ede de~;ı~e • Ted Bamcti -

~ta tah'ı:ırnt yanmağa me
ek bence en doğru hattı 

~l 0Iur. O, bu mese!eyi ça
tder. 

l'l k' • ıtap saresinde mektu· 

H A B ER- Akşam Postast 
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35 yılını nhşiler arasında geçirmiş bir Alman sey:rahı 

Nakleden: fethi KARDEŞ 
ı>unWl şifresini çözdüğümüzü de 
gene bilme.."llesi lazım. Çünkü ..• 

Sir Duglas Haig hayretle detek· 
tife baktı; 

İnsan yiyen 
sihir bazın 

ağaçlar 

ormanına 

besi iyen 
gelmişhk 

ca,·adınin e!inden kurtulan za· 
- Şifreyi ç.Oıdi.ınüz mü? 

\'allı Hintli birdenbire arkasından 
- Evet. Çok basit şeymiş. Ba-

kınız izah edeyım. 
Ce}'IllS Nobodı, matmazel Dok· 

tor tarafından mülazim Arnold 
fon Hoh'ahta gönderilen mektu

kendisini şeytanlar kovalıyormuş 

gibi ağaçların arasından seke seke 
ve müthi~ bir süratle kaçıp kaybol 
du. 

Cahil Buhali yerlilerinin sihir· 
bu masanın üstüne koymuş, onun baz Boha • Rutinin yaşadığı or-
vanma da kitabı aMnı!\tI. . . 
J :ır··· ~ . mandakı esrarı katıyen anlama· 

Bunu yaptıktan sonra ızahat d kl . b" b' kattıklarına 
eğ ba 1 d 1 

ı arma \ e ıre ın 
\'erm e ş a ı: h .. , d' d B ı be be _ \

1 
zel d k _

1 
.. V . I UKme ıyor um. ununa ra r . 

i atma o to, a mu azım bu şeytan ormanına yerlilerden 
lon.l_lol\'ahtın aralarında m~a.be· 1 hiçbir kılavuz bularnıyacağımız.1 
re ıçın kullandıkları usule çıfte ! aklımız ke·tikten sonra u~ağım 
kitap usulü,. denilir. B.u usulü~ Cavadi ile beraber valnız gıtmeye 
faydası so? d~e~ .basıl .ve. a}:nı !rnrar verdim. · 
zamanda şıfresını çözmenın ırnlmn Mehtap zamanını kaçırmak iste· 
sız .olmasıdır. . . miyordum. Onun için hemen o ge· 
Sır Duglas Haıg .söylendı: _ ce Buhalilerin hayvan derisile :ı· 
- lmkansızsa bız nasıl çozece· "a" dallarından kurdukları kulü-

ğ. ') ".,. 
ız. . belerden dağ köylerini terkederek 
Ceyms Nobodı gülümciyerek 1 garp istikametine doğru yola çık-

mukabele etti: tık. 
- Pardon ... Bu usulün bir de Yerliler şeytan ormarumn bu is· 

büyük mahzuru vardır: Kullanı· tikamette olduğunu bize kati sti
lan kitap. tehlike anında imha rette temin etmişlerdi. Filhakika 
edilmezse şifre olmaktan çıkar. Hint' dağlarının m:)r kadife gibi 

"Çifte kitap usulü .. ile muhabe- parlayan, şurup gibi du.rulmuş ve 
re edecek iki kişi lfialettayin bir yaprakların bile kımıldamadığt 
eserin, mesela Nibelungen'in ayni mehtap gecelerinde o kadar esrar 
tabından birer nüsha tedarik eder hissedilir ki insan, buralarda yol 
ler. Bu yapıldıktan sonra şifreli yürüyünce, adeta gizli bir mıkna· 
mektup gönderecek kimse, müsved tısla çekilirm:ş gibi, daha esrarlı. 
desini hamlar ve bu mektuptaki daha \'ahŞi gördüğü yerlere doğru 
kelimeleri veya harfleri birer bireı :Iarriihtiyari gider. 
elinde.ki ~ifre anahtarı kitapta bu· Bil.de Cavadi ile birlikte o gece 
tarak sayfa numarasını ve satır sı· dağ yollarından sanki evveke bi· 
rasıru bir yere yazar. liyormuşuz gibi, sanki hakikaten 

Mesela bu mektuptaki ilk ra- meçhUI bir mıknatısla çekiliyor-
kamlar 1·16 dır. Kitabı açıp ba· muşuz gibi kendimizi doğru sık 
kalım: 16 ıncı sayfanın birinci bir ormanın kenarında buluver-
satmndaki ilk kelime ölrendim ki · t'k mı~ ı ·. 
dir. Cavadi ne kadar olsa hakiki bir 
Şimdi bu şeklide devam edeıek lIİntli olduğu için Hindin es'rarlı' 

mektubun şifresini biraz dikkat L.-...---,.,,-..,...-----,--,.,..,.,...,,.,.....,....., . 
sarfederek, fakat kolayhkla çöze· .~ ...... "Xllll:nr.::.:iianıwıcıılllİllıiııiri .. 

iAlemdar Sinemasıii biliriz. 
(Devamı var) 
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JOZEF BALSAMO 

~ecelerinde duyulan heyecanı de 
·in bir surette hissetmekteydi. 

Önümüze çıkan kesif ve vah~· 
ormanı görür görmez, gayet heye· 
;anlı bir sesle: 

- Sahip! Sahip! Brahmaya ye 
min ederim ki ~yt.an ormanına 

~eldik! diye keke!edi .. 
Birdenbire şid:letli bir heyecan 

:!uyduğumu itiraf ederim. Bayku~ 
gibi yalnız geceleri vahşi bir or· 
manın içinde yaşıyan, insanı ağa
ca tahmil etmeye uğraşan, yıldtz· 
tara gidip geldiği, koca gözlU. dişli 
\'e insan yiyen ağaçlar beslediğı 

söylenen müthiş bir sihirbazın or· 
mamna girerken heyecan duyma· 
.nnk esasen mümkün olabilir miy 
ji? 

Hind semalan kadar geceleri 
bol yıldızları olan gökler pek az· 
jır. Yıldızla!' karanlığı kadife gib: 
·umuşak görünen bu semalara a· 

ieta kalburla serpilmiş gibidir. Ay 
:.anki bu göklerde ışıktan iri bir 
füümcek bürümüş hissini verir. 

Fakat önümüzde birdenbire 
yükselen simsiyah omanı görür
görmez için.ize bir haşyet gelmiş· 
ti. Bir müddet tereddüt eder gibı 
:avadiyle karşı karşıya dururp 
gözgöze bakıştık lri yan hintli u-
5ağın mehtapta yanmış bir odun 
gibi simsiyah görünen yüzünde 
gözleri, adeta, bana yalvanr gi· 
biydi. 

Cavarlinin, sö~ lemeye cesaret 
edememekle beraber, bu ormana 
girmememizi oçk arzu ettiğini his
sediyordum. 

Hintli uşağıma veya biraz da 
kendime cesaret vennek için ko
caman tabancamı çıkarıp ..sağ eli:. 
me aldım ve Cav?,diş~; ..... 

- Haydi bakalun! Ne duruyo
ruz? Orman bizden korksun! 

Ve bunu söyler söylemez tered· 
düt etmeden, gayet uzun, sık ağaç· 
lan olan bu haşyet verici ormana 
:faldım. 

Cavadi ağır adımlarla ve gayet 
ihtiyatlı, f:. •-· ürpenniş bir hal· 
de arkamdan geliyordu. Geceleyin 
Hint ormanları insana bir orman
dan ziyade bir uçurum hissini ve· 

J rirler. O kadar durgun ve derin 
görünürler. (Devamı var) 
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Yaşamak! 
- Usta Ali.... den "bey,.ler gibi ya~mak kimbi· 

tir ne kadar tatlıydı ..• Uzaktan u-
Tak ... tak tak tak... tak tak.. zağa işittiklerile, bu zahm~tsiz ba

tak. Dövülen demırin örste çıkar yatı tahayyül ederdi: 
dığı ses. Dipte, yüzlerce yama ile Atlar, arabalar, otomobiller, hiz
aslını kaybetmiş me~in bir körük metçiler, mükellef yemek sofraları. 
pufluyor. Simsiyah ocakta, büyük Birgün Hızır aleyhisselam kar-
körüğiln soluğıle, yanardağdan :..ısına çıkıverip te: 
f;şkıran kızıl bir lav gıbi ince bir l -Dile benden ne dil~in? de-
alev sütunu yükseliyordu. sc: 

Usta Ali, bir elıyle körüğün ipi· - Hiç çalışmadan, hiç yorul-
ni çekerken, ötekile demir kızdın- madan ya5amak! diyecekti. 
yordu. Esmer, yağız yüzünde oy
na~n kızıl alev akisleri, ocağa 
saplanmış in kara gözlerinde sa
bahtanberi kol sallamanın yorgun 
lu&ru vardı. 

Bir araba tekerleği çenberi dö 
ven kara }iizlü sıska çırak tekrar 
,;es.endi: 

- Usta be. .• Usta Ali... 
lşine o kadar dalmıştı ki, gene 

duymadı. 

Tak ... tak tak tak .. tak. Ve, me
şin körük pufluyor. 
Çırak, çemberin perçimini biti· 

rıncc. ustasının önlüğünden çek· 
ti: 

- Usta ... Yorulmadın mı? 
Ali durdu. Soluyan körük d<

durdu. Ocakta ateş söndü. 
Usta Ali, kararan kaldırımlara 

baktı: 

- Akşam olmu§! dedi. 
Ezan okunuyordu. Elindeki de

mın tavlayıp işini bitirdikten 
sonra derin çizgıli geniş alnında 
biriken teri yumruğile sildi. 

Teneke bir ibrikle kapı önünde 
ellerini, yüzlerini yıkadılar. Dük
kanın bir köşesindeki alçak peyke 
ye karşılıklı bağdaş kurdular. On· 
terine temiz bir sofrabezi yaydılar: 
üzerine esmer ekmeğin kara dilim 
terini sıraladılar. Ve, yüz dirhem 
helvayı katık ederek başlayıverdi· 
ter yeme~e ... 

. . 
Sabah karanlığından akşim eza· 

nına kadar durmadan çalış, didin .. 
Ne için? ... Bir lok-ma ekmek .. E· 
vet, bir lokma kara kuru ekmek i
çin ..• 

Usta Ali: 
- Bu mu yaşamak?! diyordu 
- Yaşamak bu mu? 
Diye kızıyordu. Anası onu do· 

~racağına keşki taş doğuraydı. 

Düşünüyordu: 

Hiç yorulmadan. biç didinme-

Ekmeklerini yedikten sonra 
"Yarabbi şükür., deyip kalktılar. 
Hiç konuşmadan, peykeııin usta 
hir köşesine, çırak bir ki>§esine 
kıvrıldı. Lahzada uyudular. lkisi· 
nin de omuzları, kollan öyle bir 
sızlıyordu ki ..• 
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Usta Ali, korkulu bir rüyadan 
sonra birdenbire uyandı. Buram 
buram ter döküyor, gözkapaklan 
titriyordu. 

- Hayırdır in~llah ! dedi. 
Gözlerini oğuşturarak doğruldu. 

Belinde, bacaklarında hiç eksilmi· 
yen ağrı tatlı bir gerinmek veri· 
yordu. 

Peykenin ucundan başı sarkan 
çırak gürültüyle horluyordu. 

- Hişt, uyan artık! 
Diye dürttü. Güç halle ve uyku

sunu alamamış gibi uyanan çıra· 
ğına, toprak zeminde uzanan çiz
Iileri gösterdi: 

- Geç kaldık! dedi. Kepenk!~ 
rin arasından sızan ışlkta, olgun 
bir gün rengi vardı. 
Bacaklarına eski pantalonunu 

geçirirken bir uğultu duydu, ku-
1ak kabarttı: 

Bu uğultu, bağrışan, çığrışan bir 
sürü insan sesine benziyordu. 

Gözlerini uğuşturarak çıiağma: 
- Duyuyor musun? dedi. 
Çırak da duymuştu: 

- Ne bu? 
- Bağrışıyorlar ... 

Usta Ali çabucak giyindi. Me
rak etmisti: 

- Sen kepenkleri kaldır; ocalı 
yak. Ben şimdi gelirim! 

Diyerek çıktı. Güneş henüz do
~yordu. Serin bir sabah rüzg!n 
vardı. 

Sllheyli Şeftk 
-Sonu yarın-

JOZETP BALSAMO 

zannolunur, fakat esasen öyle 
değildir • 

-Evet, belki saır ınsanıara 

nisbeten biraz daha yüksek bir 
gösterişi vardır, işte bu kadar ... 

- Fikrime göre, Rusonun 
derecesine yükselen pek çok 
insanlar bahtiyar olurlar. 

-Onu tanımam ve hayatını 

tetkik de etmedim. 
- Parise gidiyordum; siz 

Prislisiniz değil mi?. 
- ikmal ediniz .. 
-Belki ot toplamağa merak-

lı bir adamdır. 
- Siz ot toplayan adamlardan 

mısınız? Yoksa nebata alimi 
misiniz?. 

- Allahın nebatat denilen bu 
acayip varlığının karpsında pek 
.zayıf ve pek aciz bir ot toplayı • 
cıyım.. 

- Ruao latince biliyor mu?. 
- Pek fena ve pek az .. 
- Halbuki bir gazetdde onun 

(Tasit) adında eski bir müe.llüin 
eserini teciline ettiğini gördüm. 

- ÇUnkü kendi gururuyla 
her ıeyi yapmak ister. Fakat bi· 
rinci kitabın mukaddemesinde · 
latinceyi pek az bildiğini ve bu 
kitabın tercümeıinde çok zah
met çektiğini kendisi de itiraf 
ediyor. Hayır, bayır .• Ger.ç evli-· 
.dım emin olunuz ki dünyada her 
cihetle mükemmel adam yok. 
tur. Zahiren kaı-anılan hef1ey 
sonradan kaybolur. En kilçük 
bir dere, bUyük bir fırtınadan 
sonra her halde ta~r ve bir g81 
haline gelir.' Fakat onun üzerin· 
de bir kayık yilzıdilrmeğe çahf. 
derhal kuma oturur. 

- Sf ıfn flkrlnfıe gl.Sre Ruso, 
o sathi adamlardan biridir, de
mek?. 

- Benim için mi söylüyorsu
nuz?. 

- Hayır, sizinle konu§mak 
bana o kadar tatlı geliyor ki sizi 
müteessir etmek kat'iyyen hatı
nma bile gelmez. 

-Benimle sohbet neden do
layı size tatlı geliyor?. Zira 
zannetmem ki bir parça ekmek 
ve bir kaç kiraz için bana dal
kavukluk edesiniz?. 

- Hakkınız var 1 Ben kimseye 
dalkavukluk etmem ... Fakat beni 
dinleyin. Siz bana gizli bir mak
sadı bulunmıyarak hayırsever, 

ve bir gence lazım geldiği gibi 
söyleyen ilk adamsınız. Şimdiye 
kaıdar bana herkes bir çocuğa 
hitap eder gibi konuşurdu •. Her 
ne kadar Ruso hakkında ayn dU
şüncede isek te sizin fikirleriniz 
ve mlltaleanu:ın arkasında par
lak bir kuvvet var ki işte bu 
benim fikrimi ve aklımı çekL 
yor. Ben sizinle konuştuğum za
man da kendimi pencereleri ka· 
palı, karanlık, fakat gayet sUslU 
bir salonda gibi zanncı:Hyorum •• 
Karanlığa, görmemeğc rağmen 

salonun pek glizel süslenmi2 ol-

- Onu bilmiyoraunuz: öyle .. ) 
mı. 

EvlAt, o bir bedbaht mahlQk
tur. 

-MUmkün değil, ''Jan Jak 
Ruso., betbaht olsun? O halde 
ne dünyada, ne de semada ada
let kalmamı§ demek? Betbaht? 
İnsaniyetin saadetine, bayatını 
vermiı, bir zat betbaht olsun? 

- Evet, evlat hakikaten görü. 
yorum ki siz onu tanmuyorsu -
nuz. Fakat dostum şimdi sizden 
bahsedelim. 

- Ben kC'tlU§makta olduğu· 

muz mesele üzerine malumat 
almağı daha ziyade arzu eder • 
dim. Çünkü hiç bir şey olmıyan 
§ahsıma dair size ne söyleyebi
lirim. 

- Hususiyle siz beni tanımaz· 
aınız, tanımadığınız bir adama 
karşı itimat göstermekten kor. 
karsınız 1 • 

- O 1 Mösyö, kim olursa ol
sun beni içinde bulunduğum se 
falet ve felakettten :3aha kötü. 
eUne götUrecek bir adam var mı
dır ki on.dan korkayım? Ne için 
kor kayım? Sizin karşmıza nasıl 

çıkmılJ olduğumu biraz düşUnti
nüz .. Yalnız, aç, fakir ... 

- Nere ye gidiyordun? 

- Evet.. yani değil .• 
- A 1 Bunlardan hangisi doğ. 

ru?. 
- Ben yalanı sevmem, söz 

söylemezden evvel düıünmek 

lüzumunu da her an göz önünde 
tutanm. Eğer uzun zamandabe. 
ri Pariste oturup orada Parisli
ler gibi ya§ayan bir adama Pa
risli demek doğnı ise Parisli
yim. Fakat o rada doğmuı de. 
ğilim, bu suali niçin sordunuz?. 

- Konuştuğumuz meseleye 
mUnasebeti olduğu için ... Çünkü 
eğer siz Parisli iseniz mösyö 
Rusoyu görmüt olmanız lanm 
gelir deyecektim .. 

- Filhakika bir kaç defa gör
düm .. 

- Oh, yolda geçerken her • 
kes ona bakıyor değil mi? Onu 
tak.dir ediyorlar, insaniyetin en 
büyük havır isteyeni olmak üze
re parmakla gösteriyorlar değil . ., 
mı .. 

- Hayır evlat. çocuklar ar. 
kasından koıuyorlar, büyükleri. 
nin kışkırtması ytizündcn tq 
atıyorlar .• 

- Yarabbim 1 Bu ne hal !1 -
Hiç olmazsa zengin midir?. 

- Sizin bugtln sabalJtcyfft 
kendi kendinize sorduğunuz gibi 
o lda ekseri zaman: "bugün nere· 

• 
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~ece 

Fener 
Perşembe akşamı Çocuk Esirgeme Kurumu 

menfaatine Taksimde karşılaşıyorlar 

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

keser. İcabın4a günde 3 kaşe alınabilir 
Iler yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz 

=:•:::::::::::: 1 •••••••••••••• 1 
=:ı::··········· s··-. ............... . :==!!!:::::::: : -- -- :::::::::::::::: 

OTU~ıüillL YC .\L\J~f.,ı.i'l' OKULU 
Taksim - Stadyum, Telefon: 42508 
ŞOFORLEHE: Yeni ders devresi 11 
ilktcşrinde acılacaktır • .Mii<ldeli ik 
aydır • .Motör, otomobil ve montaj 
dersleri, cirt idareli otornobillenh 
verilen direksiyon derslerilc 50 lı. 
radır. Kayıt muamelesine lı:ışl:ındı 
Yer lemini için son giinü bekleme· 
mek lfızımdır. Anadoludan gelenle· 
rın l:ıhsillerini hiıirinciye kadar 
yapacakları masraC yckuııııu nıck. 

tep ücrelile beraber 123 lir:ıyı ı:cv 
mez. 

Çocuk Esirgeme Kurumu Tak· 
sim nahiyesi menfaatine olmak 
üzere perşembe günü gece Tak -
sim stadyomunda Fenerbahçe ile 
Şişli birinci futbol takımları ara -
sında lbir müsabaka tertip etlil -
miştir. 

mağlfip olmuşlardı. Bu revanş 

müsabakasına da saat sekizde ba~ 
!anacaktır. Tafsilat içın program isteyiniz. Amatör eıııı~ c .. ıoAuıı.::.ı aı:ıcuJ,:.lnr 

Geçen pazar Galatasaraya karşı 
büyill< sayx farkile yenilen Fener
bahçenfo önümüzdeki hafta baş -
lryacak olan tik müsabakalarının 
ilk maçını da aynı rakibile yapa· 
cağından san lacivertlilerin Şişli 
müsabakası Galatasaray karşılaş
ması için hem çok güzel bir an -
trenman hem de üç gün sonraki 
mühim maç için meraklılara bir 
fikir verdirmiş olacaktır. Saat clo_ 
kuzda başlıyacak olan bu karşı -
taşmadan evvel de meşhur mat -
buat takımı Şişli klübünün müte· 
kaitlerile sarpışacaktır. MalUm 
olduğu gibi Şişli mütekaitleri ge
çen se~ Matbuat takımına 3-1 

Kongre 
Ok Spor Kurumu Umumi ki.. 

tipliğimleıı: 

Kurumumuzun senelik kongre.'. 
si 1-10·939 pnzar gtinü saat 10 
da Beyc~lunda lstiklal caddesin. 
de Nuruziya sokağındaki merke. 
zinde aşağıdaki ruzname • muci
bince ycı.pılr.ca~mdan bütün aza
nın ge'.nıeJeri rica olunur. 

1 - Umurr.i kti.tiplikçc hazırla_ 
nan rapor. 

2 - Aza •!'lrlifleri. 
3 - Kurumun yeni idnre, mü. 

rakabe, divanı haysiyet S(.'Çimi. 
4 - Kurumun mali, idari du -

rumu hakkında karar itası. 
5 - Yeni cemiyetler kanunu

na göre nizamnamede yapılması 

lfı.zrmgclcn tadilat hakkındaki u. 
mumi katipliğin teklifi. 

:'ıhıh:ımınt'n heılcllerilc miktar Ye vasıfları aşağıd:ı yazılı iki s;ırup 
malıcıııc ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 10.10.939 salı 

günü saat (10,30) on bııçukt:ı Ilayılarpaşada Gar binası d:ıhilindcki ko· 
misyon ela açık eksiltme usulilc sıılın alınacaktır. 

llu işe girmek ic;tiyenlerin her grup hizasında yazılı muvakkat temi
nat ,.e kanunun t:ıyin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine katlar 
komisyona rııüracaatlurı liizıındır. 

llu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak <lağılılmaktadır. 
1 - (10000) on bin adet kiiçük hasır süpürge ile (20000) yirmi bin 

arlet büyük hasır süpiirge muhammen bedeli 4100 lira ve mu
Y:tkkat teıııin:ılı 307 lira 50 kuruştur. 

2 - ( 1700) hin ycdiyiiz metre muhtelif eballa çekme demir gaz bo· 
rusu muhaııııııcıı lıcılcli 2:i!l:i lira ve murnkk:ıt teminatı l!H lir:ı 
!i3 kurıı)IU r. ( 7!i 15) 

1 
Oenız Levazım Saunaıma Komisyonu ııantarı 1 ____ , 

SllSİ ders ve tıılimlcrlc Oclcdiye imtılı:ınl:ırına hazırlanır. 

1 Askeri Fabrıka ar umum 
5 Ton Difenilüretan alınacak. 

Türk 
Tecim 

Hali Tasfiyede bulunan •••••••I 
Endüstri ve 
Anonim Şirketi 

TASFİYE HEYETİNDEN 

1 - :!:l-9-939 tarihinde ynpılıın açık eksiltmesinde 1 J:iUU kilo Jıcy:ıı 

peynire teklif olunun fiyatlar yliksek görülmrış olıluğundan 3 birincitcş· 
rin 969 tarihine rastlıyan snlı giinii sııat 15,30 d::ı yeniden açık eksiltmesi 
yapılnııık iizerc 10 glin uzatılmıştır. 

2 - 'J'''uııin lıedcli(4GUO) lir;ı ve ilk kıııinatı(345) lira olııp şartna 
nıesi hcrgiin komisyonıl:ı görülebilir. 

3 - lsteklilerin 2190 sarılı kanunda yazılı yesikaJ:ırla birlikte belli 
gün ,.e saalle Knsımpaşada bulunan komisyona mürac:ıall:ırı. (7722) 

• • • 
Mannara Ussübahri K. sabn alma komisyonundan: 

l':ıhının eJılen tıc<lcli t'.!:i.i51l) !ıra olan 5 ton Uıfenıiüret:l11 

kert f:ıhrikalıır umum ınliılllrlliğii merkez sııtııı:ılma komisyorı~ 
5·10-!l:rn perşembe giinii saat 1 t te ı>az:ırlıkla ilı:ıle edilecektir. ~ 

1 ıne (1) lira (29) kuru<ı nıııkabi\inıle komis,·ondan verilir. TahP 
ınuYakkat ıenıinnt ola~ (1931) lira (25) kt;ruş ,.e 2190 ııumaraJı ~ 
nun 2 ve 3. madtlclerindeki vesaiklc komisyoncu olınatlıklarıntı 1' 
işle aliikadar tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesika~~c 
kur giin ve sn:ıtte komisyona mürncaatları. (7429) 

Cinsi Kilosu tahmini fiynt ilk teminatı Hali tasfiyede bulunan Türk endüstri ve tecim anonim şiı ·kcli 
hissedarları heyeti umumiycsinin, 12 birincitcşrin 1939 tarihine te
sadüf eden ı>erşcmbc günü akdi içtima etmek üzere daveti kararlaş
tırılmış olduğundan,şirkcl hissedarla rının mezkfır günde saat 11 ele 
~irketin Ankarada Yenişehirtle Knrnnfil sokağında bulunan merkezi
ni şereflendirmeleri ve 'hisse sencllcrini veya bunlnr:ı mutasarrıf ol
duklarını müsbit vesaiki ictim:ı gününe takatldüm eden t:ırihten bir 
hafla en·el Ankarada şirket merkezine, Iş, Ziraat bankalarına veya 
Sümcrlıanka ıe,·di ederek birer duhuliye varakası almaları rica olunur 

Sığırcli 

Sığı reli 
91900 Izmit 
i3000 Darıca 

167900 

Kuruş Sa Lira Kuruş 
27 50 1957 32 ' 
27 50 1505 62 

1 - Komutanlık kara birliklerinin ihtiyacından olup yukarda mik
tarı yazılı s.ığıreti bir şarln:ımede ve kapalı zarf usıılilc eksiltmeye konul
muştur. 

Her sene olduğu gibi, bu yıl 
da mektep kiraplarınızı 

RUZNAME 
1. - lstifa eden la'.'ifiyc memur unun yerine lıir rliğerinin intihabı 

2 - Eksiltmesi 9 birinciteşrin 939 pazartesi günü saat 16 da Izmiıte 
tersane kapısın<l:ıki komisyon binasında yapılacaktır. 

.. Vakıt K itabevi .. tı 
-............................... . 

T1 
~ ...................... .. deli alınız 

Beyoi}lu 8t1KER majja;:ularında 

Başka hiçbir müessese, haliha. 
zırda kız ve erkek mektep tale
besine, gene bay ve bayanlara 
mahsus her boyda \'e her zevke 
uygun kostümler, eıııpcrmcabili. 
ze pardesüler, p:ııtolar ve ~por 

elbiseclri gilıi zengin ve ~ık gi_ 
yilecek eşya kolck~iyoııunu tak
dim edemez. Şarllar ve riyallnr 
her yerden müsait ve ucuzdur. 
Dalma Jl \KEB elikl'lini t<'rcih 
ediniz. 

3 - Sartnanıcsi, Arıkarad::ı Jc,·azım dairesi reisliginden, Istanbulda 
Knsımpaşada Dz. Lv. Satınalma komisyonundan ve komisyonumuzdan 
231 kuruş mukabilinde alın:ıbi!ir. Ihı miktar et, bir veya ayrı ayrı iki 
talibe ihale edilebilir. 

·I - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun, bu iş
le alakadar olduklarına d:ıir istctliği ticaret vesik:ılarını Ye yukarda hiza
larında gösterilen ilk teminatlarile birlikte mezkur kanunun t:ırif:ıtı '·cc
lıilc tanzim edecekleri lekliC ınekluplnrııH muayyen glin \'e sanllcn lam 
bir saat evveline katl:ır komisyon başkanlığına vermeleri. (74G5) 

~, ........................................ A 

Biçki ve Dikif Dershanesi 

l\lüdiresi: Bayan Papazyaıı 

Haftanın 4 gününü kadınlara 

günde üçer saat Fransız usulile 
biçki ve dikiş dersi tedris edilir ve 
4 ayda maarifçe musaddak diplo
ma verilir. Feriköy Tepeijstü 116 

1 !:t. Komutanh~ı Satınalma Komisyonu ilanları 1 
metre mikabı kereste satın a!ınn

F?iinü s::ıat 10 da yapılacaktır. l<,lek
Jıda komutnnlık sı:ıtınalın.ı K0ınls-

J Selimiye Askeri ·Satınalma 
,.4 

Selimi ye tiiınen birlikleri hay\'analı icin 25000 kilo kuru ot e 
şerrıiti dnhilinde 2 birinciteşrin 939 pazartesi giinii sual 10 <in p:ıı111~ satın alınacaktır. isteklilerin belli gün ve saatle kati teminat p::ırl.l 
lıirlikte Sr.lim iye deki liiınen satın alnın komisyonuna gelmeleri. 

tt tt * 
f ,e 

Seliıııiyc sücl fırın ihtiyacı için !>0000 kilo {ırııı ouımu e\•S:.l r 

......................... 

Şerait ve evsafı d:ıhilinde 10 
enklır. Pazarlığı 29 eyllıl 939 cıı:na 
!ilerinin belli gün ve saatte Fııırlık 
yonuna gelmeleri. (i7G1) 

r:ıiti dahilinde 2 birincitcşrin 939 pazartesi günü saat l 1 de pnıtı 1 
satın :ılıııaeııklır. lstcklilerin belli gün Ye saallc kati teminat J>ıır!s: 
birlikte Seliıniyedcki lii"Tı~'l ~aıınalma komisyonuna gelmeleri. ('i' 
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de ekmek ve yemek bulacağım,, 

diye .düşünür. 
- Fakat, fakriyle beraber hiç 

olmazsa hürmet ve riayet gö-
.. •• ? rur mu .. 

- Her akşam yattrğx zaman 
ertesi gün Bastile gidip gitmiye. 
ceğini bilmez, kendi kendine bu
nu düşünür. 

- O ! Öyle ise , o insanlara 
ne kadar kxzar. 

- O, ne onları sever, ne onla
ra kızar. Onlardan bıkmıştır .... 
İşte o kadar .. 

- Bize fena muamele eden 
insanlara kızmamak .. Ben bunu 
anlamam. 

- Ruso daima hürdü. Daima 
kendine güvenecek kadar kuv
vetliydi. İşte kuvvet ve hürri
yettir ki insanları yumuşak tabi· 
atli ve iyi yürekli yapar. Yalnız 

esaret ve zayıflıktır ki insanları 
fena ve habis ruhlu yapar. 

- İşte bunun için ben hür kal. 
mağı istedim, sizin bana tarif ve 
izah eyld:Hğiniz şeyi ben hisse
derek anlryordum. 

- İnsan hapiste ve zmdanda 
bile hürdür. yarın Ruso Bastilde 
bulunur, bugün değil ise yarın, 
her halde bir gün bu onun başı

• ~dc«lth. Orcıda olduğu za
ınan f!!viçre dağlarında nasıl 1dü. 
~y« ft yazıyorsa orada da 
öyle düşünecek ve yaza.cakttr .. 

Hiç bir vakit hatmma getirme• 
dim ki hürriyet insanın istediği 

gibi hareket etmesinden ibaret 
tir. Ancak hürriyet istemediği 

şeyi hiç bir insan kuvvetinin ona 
yaptıramamasınl:lan ibarettir. 

- Sizin şimdi söylediğiniz 

şeyi Ruso yazdx mı?. 
- Öyle zannederim. 
- Bu "Kontr sosyal,, da 

yok değil mi?. 
- Hayır, bu yeni neşrolunan 

bir kitapta "Yalnız dolaşan bir 
kimsenin düşünceleri,. isimli e. 
serdedir. 

- Mösyö zannederim ki bir 
noktada müttefikiz ... 

- Hangi noktada?. 

- Her ikimiı; Rusoyu takdir 
ediyor ve seviyoruz .. 

- Kendi hesabınıza söyleyi
niz, çünkü siz hayalat zamanın
dasınız .. 

-Eşya üzerine al::lanılabilir, 

fakat insanlar üzerine aldanıl. 

maz. 
- Eyvah! İleride anlarsmrz 

ki en ziyade insanlar üzerine al
damlır. Ruso belki diğer aclam
krdan biraz daha doğrudur. Fa. 
kat emin olun ki cnun ı:la hata
ları, kusurları vardır, hem ele 
oldukça bttyt'tk ~surlar. 

Jilber, bu sözlere itimat et· 
mcdiğini gösterir surette başı. 
m sall~clr. Falcat c1,.1:1c,,.~1ınrn P'0-

JOZEF 

terdiği bu itimatsızıxga kızmıya
rak gene eskisi gibi güzel mua
melede devam etti: 

- Şimldi gene söze başladığı. 
mız yere avdet edelim t Size 
Versaydaki efendinizi mi terket
tiniz demiştim. 

- Ben de size efendim yok
tur, demiştim, halbuki bu ceva. 
ba istemiş olsam, hem de pek 
büyük bir efendiye malik olabi
leceğimi ve fakat bir çok kim· 
selerin şDddctle arzu ettiği bir 
hizmeti reddettiğimi iHive etme. 
liydim .. 

- Bir hizmeti mi reddettiniz?. 
- Evet işsiz bir takım büyük 

adamları eğlendimek icap edi
yordu, fakat ben genç oldu
ğumu ve tahsil ile terakki etmek 
mümkün olıduğunu ve bu by. 
metli vaktimi kaybetmekle insan_ 
tık şerefini alçaltacağr için kabul 
etmedim. 

- Pek güzel, fakat terakki 
için kararla§mış bir planınız var 
mı?. 

- Ben hekim olmağı istiyo
rum ... 

- Güzel ve değerli bir yol... 
Evlad eğer hakikati severseniz 
hekim olunuz, eğer şöhret ve 
~arlatanlığı severseni-z g<',,~ he. 
kim olunuz. 

- Fakat tahsil için çok para
~·a ihtiyaç var .değil mi, mösyö ...• 
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- Şüphesiz para lazım.. Fa
kat çok demek doğru değil.. 

- Hakikaten her şeyi bilen 
Jan Jak Ruso masrafsız tahsil 
etmiştir. 

- Masrafsız mı? Oh! Deli_ 
kanlı l Alla hm, insana verdiği 

şeylerin en kxymetlisi:le ehemmi
yet vermiyor musunuz? Dinçlik, 
vicdan, ve uyku ... işte filozo
fun bil:liği az bir şeyi ogren_ 
mek için feda eylediği ve sarfet
tiği bu kıymetli şeylerdir. 

Delikanlrmn cam sıkılmıştı: 

- Bildiği az şeymi ?. De.di. 
- Şüphesiz onun isin rast 

geldiğinize sorunuz. size vere
cekleri cevaptan anlarsınız. 

- Evvela Ruso büyük bir mu. 
siki üstadıdır .. 

- Oh! Kral on beşinci Lüinin 
onun tertip ettiği bir manzu
meyi severek teg•~ni etmesi, 
or.un yüksek bir musiki üstadr 
0lduğuna delalet etme:7-. 

- Saniyen! Ruso büyük bir 
n~batat alimidir. Bu illT'e <lair o
lan eserlerini görmek, bu hu. 
sııst;ıki iktidarını anlamak irin 
kafidir. Ben bu eserleri., bir k"<1 
sayfasınr ~örebildim. Sizin ne 
bunları bilmeniz lazırrı::lır. Cünkü 
...:~ ne nebatat ile uğraşıyorsu

nuz. ' 
- tn~an ilmf n,.fı,t,t 
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