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Makine dönerken ~ 

Saat 
11de 

~ londra, 3 (Radyo, saat 13,45) - Radyo ile 
ti;.. tolunan nutkunda Baıvekil Çemberli.yn ez· 
-"'ille tunları söylem~ıtir: 

111 

1 
ta hiçbir cevab almamamıfhr. Şu halde memle
ketimiz timdi Almanya ile barb vaziyetinde
dir. Bu tekilde beyanatta bulunmanın benim 
için ne ağır bir darbe olduğunu tahmin edersi-

• mz. 
Son dakikaya kadar meseleyi mmlihane bir 

tekilde hallebnek imkinı mevcuttu. Fakat Hit
ler kendisine yapılan tekliflerin hiçbirini kabul 
etmedi. 

tıan işleri: Tel. 2o~ss 

Büyük Britanya ve Fransa timdi iirittiks~ .. 
ri taahhütlere sadık kalarak Almanya ile haıılt 
vaziyetine gİrmİf bulunuyorlar. · 

Sulhü muhafaza için yÇmamız mümkün o
lan her ıeyi yaptık. 

Biliyorum ki hepiniz vazifenizi cesaret Ye 

ıükônetle yapacakımız. 
Allah hepinizin yarduiıcııı ve haklan mü· 

dafii olımı.,, 

l:~ ~ Size büromdan hitab ediyorum. Bu sabah 
~ Britanyanm Berlindeki sefiri Alman hü-
4' etine nihai bir nota tevdi etmİftİ. Bu nota
~ laa.t 11 ,30 a kadar Alman kıt' alan Polonya
~ çekilmediği takdirde ingilterenin Almanya 
~b halinde olacağı bildirilmişti. Bu huıuı-

~~!ec~ yakında 
~ve Fransa muharebe llilrp ilan etmekte 

büyük bir 
bekleniyor 
alevler içinde ~n bekldiler 1 T · hA b ~il: HASANKUMÇAYl arı ı ı·r şehı·r 

~dttr Almanya ile Polonya 
~ harp de\ am ediyor. Bir 

'Jlıoıonya §ehlrlerl Alman as. A 1 m an 1 ar 
t&rarmdan l,gal edlldi. Var-

"-.. Devamı 4 iincüde 
Vistül nehrine kadar 

. PaTistı Luflf "'1knl"4m lraldınlıjJ 
vil4yet"1ı nailtdilm hymıtli er 

yadan bir llıylrıl. .. 

olduklarını !Müzelerimizdeki eşya 
iddia ediyorlar ihtiyati bir tedbir olarak 

B . ev 
/ 

k "" Sandıklara mı konuluyor ? 
lT AJOVye QS erı Bu husustaki neşriyat mevsimsiz olmakla 

beraber böyle bir tedbir alınması 

ilerlemiş 
8on~Daklka 

Gazetesi 

heye1.z• 'ayyare gayritabii görülemez Yamı4ünciiü Gunun en geç saatinde an son tı ı~ 
havadisleri vererek evvelki günden 

~ ...... 
itibaren i n t i ş ar a başlamıştır • J B J • • • --.. 

~:!:eıin, cıten doıttan daha iyi duyup öi- ııe er ııne gzltı - " -· 
.. ":,'IQlek cihazlanna malik bulunan ve duyup 
~diklerini süzgeçten geçirip bildirmek Londra, 3 - lnııiliz kalıineainin dün gece ya-
1.i; ımda olan gazeteden haber beklediği nıı yapbğı içtimadan sonra hiçbir ıey aöylenme-
lL_ •ırada <Son Dakika) mutat olarak her mitıe de bugün beyanatta bulunulacağı zannedil-
-~ guruba doğru çıkacak ve latanbul mektedir. 
ti1>i büyük bir şehrin dünyaya kulak tıka- Malôm olduğu veçhile parli.mento bugün 
~ olarak gecen gece hayatına, 0 aaate ka- < Londra ıaatile) öile üzeri toplanarak lngiliz • 
~ı: dünyanın her tarafında cereyan etmif Leh itilafı mucibince lngilterenin ittihaz edeceii 

il hadiselere ait en doğru haberleri en h k h kkınd ç be ı ' d ı· ""• 
k 1 1 k 

~ tarzı are et a a em r ayn m vaa et ıgı 

l\ON sDürAatKelKuAaıtıTraacamtırb. ı·r havadı·s ~ be.ya.nab dinliyecektir. -
Q Hitler, henüz cevabım Londraya· bildirme-

f .k. .d. : mııtır. 
Ve 1 lf gazeteSI lf • Bu cevap bugün gelmediği ve Almanyaya ve-

ı rilen mühlet de bitmit olduğu takdirde İngiltere 3 ı ıe Frllll&l\mn bugün il&mharp karan vermeleri 

~~~!..~ ............ ~.~~~~ .... Jı bekt:~~r1:d1• aki ~lmbaan1 aedıfaklreti e~k&nl ~m bağaj-larını nazır amaga '-~-. an aoy enıyor. 
~lfJndıl• 
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Meseleler harple halledıldiktt&n 
sonra politika ve diplomas~ler 

neye yarıyor ? 
Yazan: M. DALKILI~ 

i Harp, ynnl kavga, insanlara. güphesiz hcyeı:::uı ve.ren ve •• 
hıı.ssa akıl ve mantİkta.n ziyade heyecanla ve iradeyle yapılan, 

bir defa başladıktan sonra. da hemen tabil ibir hadise oluveren 
bir içUinal halettir. Ta.biat kanunla.rmtn asla dlşmda olmayan 
cemiyet hayatında ııulh kadar harp de ta.bil bJ.r hAdlsedir. • 

Faknt, in.sanlar zarar gördükleri, meae!A sel, yangın ve ııa.L 1 
re gibi tabiat bAd.1.selerini önlemek iıı;4ı na&l U%Ull tecrübelerden 5 
sonra ma.n.l tedbirler )'al'll~larea haıt>i önlemeı.: için de usul. 1 

1 
ler, ıılstemler, ~llAtlar vlleuda getirml§lerdir. Bu mani tedbir-
lerin b~mda diplomasi dediğimiz teşkilAt ve sistemler ve pollt:L 
ka dodlğ.imiz mncadele usulleri meydana getlrilmlştir. 

Bugün politfkn.nm harcadığı b!lt!ln lmk!nlar bitmiş ve harp 
başla.m.rJbr. Bu, diğer tarn!Uıı blr hakikati gösterlr ki insanlar 

l arasındaki menaft ve hayat meselelerlnln çarpşnMmda politJka. 

1 bUUl.n usulleri Te tcşk:DAtlarlle mesele hallinden tı.cizdir. 
ı Bu demektir ki mesele h&llln1 tıUur ve muhakemenin kadro... 
1 au içinde tutmıığa muktedir olmaktan umktir. 

1 O vakıt bir fikir ve euur meeelesi blrdenbtro b1r kavganm 
5 talline bınıktlm.13 oluyor. 

1

1 
Son hlt.dJse de acı bir surette lı!ııbat et:m1ft.Jr k.1 insanlık poli

tika ve diplomasi dcnllım ve dOtrudan 4oğruya akıl ve m~haie.. 
menin mUCS'!8~lerl olan diplomaal ve politika elstemlerhıi daha 

1 !.ek !'!_;3laha muh~.:~! ~--------------• 

VAKIT 1 man taammma karp ~ l'L-
~.Asun Us ''Harp loka.llze edile- ren LehWedn 75 yıl evvelkl, öl

"-dr mi?,, },;~ yl\ZJ8II1da ltaL mesinl bilen bhramıuı Lehlllerln 
yanrn ortnya ıı.tuğı : torun.lan olduğwıu s<syledlltten 

- Harbi loka.JJ%e edelim ~ekli.fi.. sonra IU neticeye varıyor: 
n1 fllpho ile ka~ ve lta.1- ''Demek oluyor ki, ölmeyi bilen 
yanm bu teklifindeki maksadının blr milleda 61m!yeceği hakikati 

Akdcnizdo kuvvetli hıgilJz ve bir kere daha tecrllbe olunuyor.,, 
Fransız donaruruı.Ja.rma karşı koya.. 
mıyacağmı ve Ahnanyadaıı da bir 
yardan g8remiyeceğtnl anladığı L 
çindir demektedir. 

CUMHURlYET 
Yunus Nadi, Ml.Uetler arnsmda 

nizam ve e.hln.k o.amma hiçbir şe
yin knlmadığı.ıu. ç11nkil Almanya.. 

nm 934 te imzaladığı ve 944 de bi. 
tecak olan Leh - AlınaD ademi tc.. 
cavUz pakt.mı hiçe sayarak Lehis. 
ta.na hlicum ettiğinJ aıöy!Uyor. MU_ 
nlh anlaşma.~ gibı birçok anlaşma. 
lan da çiğneyen Hltlerin dünya u_ 
zerinde nizam 'e a.hlAla bozan ye... 
gı\ne A.mll olduğunu kaydederek: 
"lnsiını müteselli eden tek nokta: 

Bu mücadelede milletlera.rası 

nizrun ve ahlAkmm maruz bırakıl
dığı tolılllicdcn kurtnrılara.k en 
sağlam yenl eekillerile vaziyete 
gene hukim ktlmmos•dır,, diyor. 

TAN 

M. Turhruı Tan, Penceresinden 
konuşuyor: 

"Lclılller yıllarca ve yıllarca 

muntazam ordulara k:ırııt koym111-
lar ve bUtün dllnynyı heyecan L 
çhıde bmı.kmışln.rdl.,, 

Turhnn Tan, ihtilal hUkfimetinin 
o z:ı.man neşrettiği bir beyruuıa.. 

meyi ıı.yncn yauyor vo bugUn Al.. 

YENİ SABAH .. 

Hllseyin Oahit Yalçm, Alman.. 
yanm LelıiıııtaDa açtıgı harbi mev _ 
zuub3lısedfll'ek: Ne Danzigdeki AL
rnanlarm Ye oe de Koridordaki AL 
manlarm HlUeri hrtemediğinj çiln.. 

kil Hitlerin idaresinden uzat ~ 
~ryanlıırm h11r ve mesut oldukla.. 
mu hatıl LehJ.standalri Alınan 

ekalllyetlertnhı bile Almanyadaki 

Almanlardan çok daha bahtiyar ol 
duklarmı aöylllyor ve Alınanlar bu 

harbi kazansalar bile lurslannm 
dlnıniyeccğini , bll&kLs yeni bir ma

ceraya atılmak hevesine dlleecek • 

terini ehemmiyetle kaydederek, be.. 
şeriyct namma Almanyayı kıskrv -
rak bağlamanın elum olduğunu L 
16.ve ediyor. 

Sev kedi lemi yen meyvalar 
kurutuluyor 

Birçok mmta.kalardan gelen ha.. 
bcrlere göre kOylU ve tilcca.rla.nn 

halice ecvkedemiyeccği Ya§ meyva 
ları kurutmağa bqla.dıklan blldlrll
mektedlr. 

OzUm ye incir bu aradadır. Bay. 
!elikle bu maddeler uzu.o müddet 
bekletilebilecek, u.rara uğram.rya.

cak.lardır. 

Oıcuyucularımıza 1 
~.Jllı:t!cror.ısı :ı.:c15 ette husule gelen kan'ıkhk yüzünden ga.ze-I 

tclcrln h:ı.y:ıt mnd<l~:I olan 1'3.ğııJı ted:Lrlkte imkfuısızlık derecedn. I 
: do bir güçluk b ~gt sterıulljllr: Kr.ğıt yilk.lil vapurlardan bir lmmu ! 
hamul~inl bo~altmalcswn limanımızdan geçip gftmı,, bir kısmı bo. l 
ğ:ızn ı;irmcdt'u geri clonm~, blr lruımmm da mwıyyen geU., vakti i 
geçm f:ıc r:ığmco hcoilı. ne yapa.cağmdan haber almamamııtır. : 

l\?ut:ıden btı.lcrlo iş yap:w fabrikalar sipariş Jtabul etmekten l 
çcldnını•1ctc, slp:ıriı; kabul edenlerin de sözlerini yerine getirme ka
billyctlcrl tnm bir ıtbwıd vcrrnemektcdlr. 

Bu lı:ıle kn.~ı ~ıucte idareleri kcn<U stoklarını, tasarrufla kul
lanmayn l'1ırnr vcmıl'k ve bayle bohra.nh zamanlarda birinin düıte· 
blleccği J:Üçllıt;-U unıwni bir meslek tesanUdil ile önlemek mecburi. 

yetimle kaldılt!armı görllyorlar •e bu günden fUbnren sayfalamıı, 

tenzil ,.e tclıdld ederek &on günlerde bUtun Avrupa matboatmm da 

ıılruayn moclıur olduğu karan ta.ldp ve tatblka ~eçlyorlar. 1 
Bngilnı.!m ltilııırcn 111aym okuyucnlanmrı gnzetclerlnln sayfnla- ·ı 

rmı lılr nın:dar eltslk bolacıık, fakat tcrtlb yollarmda lh.tlyar elle. 
et>'rlmlz fccln1dirlıklarla eski mUndcrtcatnnn:dan themmiyctn hhl 
şey lıcybctmiyccl'lrttr. ! 

<lnzcteınlz scldz ve on Ud sahtfelcr içinde olrnyucularmı her İ 
z.-ımH olduğu gibi memnun etmeye çnhşacakta. i 

Yatnız klt&b ockllnclc \'Cnlitrimlz Ralsamo romıınile dört ılll ! 
lüzerfne U'ıga.tl, ba yUıclcn mUnavebc ile \"Crcbllcccğlz. İ . ..... ····-············-----· .. ------··········· . 
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l~tanbul, yaz met•siminin son tatil gilnlerini yaşamaktaaır. Bugün ha- ı 
uanın sabahtan iyi oluşu, halkı sayfiye yerlerine koştunnµştur. Bilhas-

sa, pldjlar '/ıer zamankinden kalabalık olmt~ltlT. Hnkts, ıms bir dlfl 
daha denize girmek istel,ile salıille1edolmı'§tUT. Ruimlerimiz biT plôid' 
eğlenenleri göstermektedir. 

Gümüşhane köylerin- Avrupa ekspresinın bug~nkU yolcuları 

d 1 
.. b. 

1
. 

1 
k Gaz maskesıle gelen 

e se yuz ın ıra ı 1 .1. ··t h 
ngı ız mu e assısı 

. za~ar y~ptı lsv;çre sefirı, memleket nin tam 
Bır kadın boguldu, h.ı.r ~arıkoca da bitaraflığını tevid ediyor 

ylldırımla oldu Avrupa trenleri, cenup yolu11-1 Vaziyete rağmen soğukkazıblS • 
Gamaşbane, 2 (A.A.) _ 1ki gün- derle refikası üzerine düsen yıldırım dan istıfade etmek suretiyle se- ğını muhafaza eden 1ngilis, b'1 " 

denberi dolu ile kanşık olarak yağ· her ikisini de öldilrmüştür. ferlerine dev~ edebiliyorlar. ralık .nasıl yola çıktığı~ı ecraııl" 
makta olan şiddetli yağmurlardan GOmüşhanc • Erzincan yolu üze· Bu sa~ki Sen~pl~n ekspcre:;ı ra .g~e:~k bavulu~d~ gaı ~ 
husule gelen seller Kelkitin Elbizini rinde dolu binlerce metre mikı\p te- saat sekıuie gelrniştır. kesım gostermekle ıktifa ettnl ol 
köyünde köylünün tarla ve har ressubat bırakmış ve birçok menfez Bu trenin yolcuları arasında tngilterclden ayrılan bütün~. 
manlamıda bulunan bütün mezrua· ve istinat dıvarlannı yıkmış, yolun bulunan lsviçrenin İstanbul kon· ı:ulara birer gaz maskesi ve 
tın, köyün ve sığır hayvanatmın yirmi beş kilometrelik bir kısmını solosu M. Martig vaziyetin ka. -nektedir. 
tamamı ve on beş haneyi içinclekı tamamen kapatmıştu. rışması üzerine memleketinin u ___________ _/ 

eşyasile birlikte söküp götürmüştür. Hava hal ., kapalı ve yağmurlar mumi seferberlik ilan ettiği hak· 
Bir kadın da boğulmuştur. Aynı devam etmektedir. Rençberler endi· kındaki haberleri teyid ederek de. 
kazanın beş altı köyünde de büy\lk şededir. Zarar ve ziyanın yüz bin ti miştlı ki: 
hasarat vardu. ra kadar olduğu tahmin edilmekte· _ tsviçrcye me.ıunen gitmiş • 

Gevezit köyünden rençber tsken- dir. tim. Scfırin daveti wenne geldım. 

Marmara ve Karadeniz 
limanlarına vapurlar 

eskisi gibi işliyecek 

lavıçre orıduaundaki usule go 
re tehlikeli bir vaziyet olunca der 
hal hudutlara 100.000 asker gön· 
derilir. Bu defa da böyle oldu. Hu. 
dutlara bu kadar asker yığıldı ve 

umumi seferberlik ilfın edibdi. Bu 
talışidat ihtiyati bir tedbiıdır. 

Dönüşte son okuduğum ltalycuı 
gazeteleri, İtalyanın bitaraflıga 

doğru meylettiğini yazıyorlardı 

Akdeniz limanlarına olan vapur 
seferlerinin yeni bir emre kadar lağ
vı dün kati olarak kararlaşmıştır. 
Vapur seferleri yalnız Marmara is· 
keleleriyle Çanakkaleye kadar yapı· 
lacaktır. Limanunızla Çanakkale bo 
ğazma kadar olan bütün limanlar 
arasında eskisi gibi muntazam yol
cu nakliyatı bakidir. 

Şilepler de çıkamamaktadır. Bun· 
!ar ancak hükQmettcn müsaade al-

dıktan sonra Akdenize açılabilmek· Bundan başka malUmatım yok.. 
tedirler. tur.,, 
Diğer taraftan Akdenizde bulu Konsolosu karıılayan İsviçre 

nan yolcu ve yük vapurlanmız Bo· nin Ankara elçisi M. Raldi de mu 

ğazdan girerek limanımlza gelecek· harririmize şunları söylemiştir: 

lerdir. Bunlar yolda hiçbir limana "- İsviçrenin umumi seferber 
uğramıyacaklardır. li.k yapmakla devletlere ka~ va.. 

Karadeniz hattı muntazam işle- ziyeti değişecek değiLdir. Her ea. 
mektedir. Vapurlar limammızla Ka· man olduğu gibi bitaraflığımuı 

radeniz limanları arasında eskisi gi sonuna kadar muhafaza edeceğiı . 
bi gidip gelmektedir. Herhangi bir devlete mUtemayiJ 

------------------------- davranmamız varid olamaz.,, 

Mısır askeri Sefir, Fransız ordularının ica-ihtikara meydan 
verilmiyecek 
Yiyecek ve giyecek 

maddelerin stoku fazla 
Son baftalarm aiyast buhranın.. 

dan ticaret saha.smda istifade et.. 
mek Lstiyecek muhtekirler çıkmaııı 
lhtlmalinJ d0ş1lnerek alA.kada.r , u -

yanık davranmaktadırlar. 

Yapılan tetkiklerde ~iyecek ve 
clyecek maddeler Uzcrinde en aşa. 
ğı bir sene dayanacak kadar stok 
bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bu sebeple 1UZUDU1uz fiyat yUlt. 
selmelerine veya kıtlığa sebep ola. 
caklar ho.kkrnda §iddetll cezalar ve. 
rilecektlr. 

Gümrük anbarlarmdaki 
ma lar çekıldı 

Gilmrük muameleleri çok azal
mıştır. Esasen gUmrliktc hiçbir 
mal kalmamış, sene•erdcnberi stok 
duran eski, hurda mallar bUe çekil 
miştir. 

Son gtinlcrde hariçten mal da goL 
mediği için gilmrUk a.nbarlnrı bom. 

~ kalm11t.ır 

bın:ia İsviçre.den geçmesine mu· heyeti saade edilip edilmiyeceğini öğ· 
rcnmek istiyen ınuharririmize ŞÖ} 

Sah günü An'..<aradan •~cevap venni~tir: 
h · I "- Bitaraflığımız kat'idir. Her 

şe rımıze ge ıyor hangi bir ecnebi ordunun memlc. 

Ankara, 3 - Şehrimizde bulun 
makta olan Mısır askeri heyeti ya· 
nn 1stanbula hareket edecektir. 
Heyet oradan doğru memleketine 
dönecektir. 

Şo!örler· n beled yeye 
şiı<Avatıerı 

İstanb:.ıl şoförleri dün belediye 
ye bir heyet g6ndererek bir a. 
centanın kendilerine benzin ver
mediğini şikuyet etmişlerdir. 

Belediye tahkikat yapmakta 
dır. 

ls.imlAk kom·svonu işe 
bas ıyor 

Yeni istimlak kanunu mucibin 
cc teşekkUl eden istimHik komi'!· 
yonları salı gününden itibaren 
işe başlayacaklardır. ilk olarak E. 
minönü - Unkaparu ve bu yolu tıı. 
kip eden Toska caddesinde istim· 
l!klcr yapılacaktır 

ketimizden geçmesine müsaade o. 
luı.ması mevzuu bahsolamaz.,. 

Şehrimizdeki İsviçrelilerden 

askerlik çağında bulunanlar kna· 
larmdaki vazifel~rini yapmak Uzc 

re memleketlerine çağrıldıklarm 

dan ilk vasıtayla hareket için ha. 
zırlıklara başlamı~lnrdır. Diğer 

tsviçreliler şirr.tJilik burada kala
~aklardır.,, 

Dığer gelenler 

Almanya ve diğer Merkezi Av 

rupa rr.emleketlerinden kaçan se· 
kiz yahudi transit olarak ekspres. 
ıc gelmişlerdir. 

Buradan Fifütine gidccclclerdir. 
Bir kaç gün evvel gelen Bulgaris. 
tıı.nlr yahudiler henUz cşya1an.-ıı 

ı;<'t.ircmetliklcrinden bura.dan gi· 
1ememişlerdir. 

Sürr.eroonkın Hereke mcl1!lucat 
fabriknsı iç'n davet ettiği :fn!Tiliz 
mUtehassıs Vayt bu sablh eks
presle gelmiştir. 

Yeni belediye 
hastahanesi 

Vali, hastahanen;" 
yerini tetkik etti 

Vali ve belediye reiai Lütfi ~ 
dar, dUn Nafia VekAleti yapl il' 
,, ollıır umum mUdiırü M.uanııxıet 
1J1:raber Mecidiye köyüne si~ 
uışa edilecek hastanenin yertni ı 
itik etmJşdr. 

Fransız mUhendtsl Valter ~ 
fındaıı tıazırlanan ha.statıe P~ 
yapı ve yulla.r ıımwn mUdUr0 ~ 
'nıdan tct.klk edllmektedir. 

Valter, plfınm teferrllat ~ 
rı için oehrimize çağırılmJıOtır• 

emleketlerme dönecek 
A man profesörler\Jlll" 

Ankara, 3 - Alnıan eefar8 ı,tl 
:;i şehrimizde bulunan Atınatl""' 
:lu vct ederek kendiler.ne basJ 
ıgat yapmıştır. # 

Almanlar, derhal meoıleke ~ 
;ıdeceklerdir. Ankara 1toııae 41 
varının iki Alınaıı profesôtO 

ııemlekeUerine dOrunektedit· 

Ecnebi memleketıer:e . 
tayyare se ter.arı kesıl~~ 
Ecnebi memleketlerle aıeıJ!l; fll 

m1z arasında tayyare seteri 
ınamllc durmuştur. ~ 

Mayi mahrukatm ihracaU. .,,JJ" 
edilmesi Uzcrine tayyarelerlP ~ 
dan benzin alamamalan buna 
olmu§tur. 

Vapurlarm sonbahar 
tarı.e:erı . "' 

Havaların bozulması azıeı:ı:~ 
pur idareleri sonbahar ıarıf Şif' 
erken tatbike hazırlanmaktadJtİtib': 
<ctihayriyc idaresi yarından ds.1" 
ren Bebek ile Küçüksu a:as

111 # 
araba vapuru seferlerini lM'red 
tir. J..rı'. 

Dcnizyollan idaresi Ada ''(~.Dl'j fe' 
dolu, Yalova hattı sonbaha~feteri" 
terini hazırlamaktadır. Tarı uıt11i1'İ 
teşrinievvel başından ev'\'el 
düşUnülmektcdir. 
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ldeınedi~im dua 
S ~ ~ak~aya kadar ümit et· 
,. ümit etmek istedik. Kö· 

kere ehemmiyet vermiyor, 
biı ~tanıması mümkün oldu· 

· (j dıren her haberi, en salft.hi-
~lerden bile gelse nik· 

O 
nleri sevinçle, imanla 

rduk b' . . · Artık olan oldu, or-
lribırierine girişti, Avrupa 

ilı~~dı. Bütün dünyayı sar-
.\~ lı olan bir yangın. Yal

ôF..'da bile kalsa gene çok 
'ebe Cülznez f elfil<etlere, zarar· 
~I~ olacaktır. 

&İrj ır ne kadar s~k bir ge
~b.Y?ruz? 1914 te, bir Avru
~run üç beş ayda biteceğ 
ll UYordu; dört yıldan fazl r. 

~fa tsaplannın yanlış çıkmasi-
~ karşı da, kenc!i kendileri· 

. da gülünç olma!ctan kork 
~tin bugünün "miltehassıs. 
biı 

0 
lahnıinlere girişmiyor. Fa-
8Uale bir cevap arıyoruz 

0 
SUali kendi kendimize sor

ti' irnkan yok. .. Karşılaşar. 
. Pek büyük; hiç birinin ça· 

~1lnıesi, yılması kabil değil. 
ka de geçen seferki Cihar 
ır dar, belki ondan da fazl:ı ' . ~~niçin çıktı? Onüne geçil 

\"~değil miydi? Mademk 
'~k onüne ,geçilemezdi.Hıç 
~ ~ n harbi istediğine, sulhL 
~~in en kü~Uk çareye da 
~" ıyacağına imkan vere 
,~ · liarbin sebeblerini, me· 
~ .lrarnağa gelince o fayda-
l lif· \1 t 'h . . ~ 914 - J annm arı ~ısı ug:a~ 

ııaı:.: harbinin sebcbleri, mesul 
~a az söz mü ~öylenc! 
·~mu edildi? Bütün o söz 

Ola • aşalar yeni bir f elCıket 
~~;udi mi? lnsanhğm kade 
~ ~ Urıanlılarm' anankc dedik 
~UVVet, fatalite ... insan eğ 

\...~ b·n~ kadar fena bir şey ol 
~ ılıyor, harp zamamnd~ 
\' ~tıları biliyor, harpte 
ta..~ böyıe büyük harplerde hiç 
~· h:, ~erçekten galebe çalam:ı 
'' ilci tarafın da mağlü: 

'· ll biliyor, bildiğıni söylü 
· ~ U?ıa rağmen gene harp açı 

i ~; haakhn, düşüncenin dışında 
~.bi; t· \':saiamız almıyor. ôıümi 
~~~ ~l~ anla)'3.madığımız .:; i'li 
t.."'ttl 0lunı nevinden bir zaruret 

ı...~ _okuyorum, her satır 
ı,~nden deh~tli o'ac:ı3ın 

<ııı Yor. içimde bir dua i'-t i· 

· ~rum. lnanabilscydin 
() veya diz çöker yalva 

\ iat...... <! lada hiçbir taraf içir 
\ı~~!m. Lehistan'da ölen 
., ~a'da ölenler, Fransa'da 
~?~Ölecekler hep insan de 

'l>si de haklan için, hak 
' bir teY için canlarını fe· "'°"ar. rnı?Hayır,hiçbir tara' 
~ ~t dttıl, her yürek için son 
is.~ ~~:ı-hamet isterdim. Sonra 
~ liJ. ~· 'l'anrım, kalblerimizdel' 
~' ıç ~irnseyi, kin yaymağ<I 
t.""'ttttıı · l<ın insanı ölümden de 
~~ 1e daha çok dü,ürüyor 
(lllı\: ~közler ba,Irn bir nura a· 
-~ hı inıe kapanan karanlığa 
\""' ~aranlı~a açılıyor ... 
'llıtı)Illiyorum ve kalbimdek• 
·~ 01 lcı 1~işip bir a~'ama ih· 
~. 

Nmullalı ATAÇ 

u 
~ ~uhranı yok 
~t tt~1ıcte un buhranı olduhru· 
~l> ,~!l haberler aHlkadarlar 

..ıılnıekte:lir. 

H A B ER - Abam Pom.. 

Hitler'in 
korkusu! 
O, iki cephede harp 
etmekten ürküyor 

Alman Sovyet anlaşmasjyfe 
şark cephesinin kuvvetini 
azaltnllt< isleyen H Uer, Ma-
c1rislan! da bir müttefik olarak 
kendı tarahna çakmiş bulunuyor 

Almanyanm Çekoslovakyayı, 1-
talyanm da Arnawtluğu iegalinden 
sonra Frıınsu • İngilizlerin teca -
vüze karşı bir mukavemet cephe
si kurmak teşebbilslerl Uzerine Al. 
man matbuall şu §ekllde bir tera
ne tutturmuşlardı: 

"1914 deki hatayı lşUyecek de -
ğiliz. Bizim Führcrlmlz ne yapar 
yapar, et.rafımıza çevrilmek iste -
nen çemberi kırar • ., 

Arnavutluğun işgali de Alınan 

gazeteleri tarafıncian, Balkanlara 
münhasır olmakla beraber, bu çem
beri kıran bir hldise olarak karşL 
laıumştı. Parisle Londra bu hadi -
seye mukabelede de gecikmediler, 
evvela Yunanistana ve nomanyaya 
garanti verdiler, aonra İngiliz -
Fransız • Türk kar§ılıkh yardım 

anlaşması imzalandı. 

Ru.sya ile olan &on anlaşmasın

da da Almanya ayni gayeyi takiıı 

ediyor. llitler de, Rismark da oldu. 
ğu gibi, bir korku var: 1ki cephe
den harbetmek zaruretinde kal
maktan korkuyor. Onun 1çln, Al • 
man - Rus ademi tccavtiz misakı L 
le şark cephesinin kuvvetini azalt
-na.k istemiştir. 

Alman - Rus anlaşması siyaset 
fünyasmda bir yıldırım tesiri yaptı. 
Bazılan Rusyanm bu hareketini hi
yanet telakki ediyorlar,. Böyle dU. 
şlinınek çocukluk olur. ÇUnkU Ru.s 
ya esasen İngiliz - Fransızlarla 

.nUttefik bulunmuyordu. Bll!kl! bl
':l bir Avrupa harbi başlamadan ev
vel terketmesl daha iyi olmuetur 
Harb esnasında bırakıve .. mcsi da -

a feci olmaz mıydı? 
Bu beklenmedik hadise A vnıpa 

~aziyetlne haklın olan diğer Amil 

eri gözönllnden kaçırmamıza sebcb 
ılmamalıdır. Bertin, Moskova lle 
:izllden gizliye müzakerelere de -
.:am ederken gnlibı: Macanstanı do 
liltUn tekzlblcı:e rağmen, Lehlsta 
'la karşı plll.nlarını ~atbik etmek ga 
·esile, bir mUttefik olarak kendi 

•.arnfma çekmiş b'11unuyor. 
Son gUnlcrde vaziyetin cfdrllyetı 

Alman anlaşması ile Lehlstan, 
şarkta başlıca güvendiği noktayı 

kaybetmiştir, 

Almanya, Macaristaru da tama -
mlyle müttefik olarak kendi taratı.. 
na alırsa Leh ordusu ikinci bir hu
dudunu daha mildafaa etmek za -
ruretinde kalacak ve mUttefild Ro. 
manya ile rabıtası kesilecektir. 

Diğer taraftan, Macartstanla m • 
kı bl ittüa.k yaptığı takdirde, Al· 

manya Romen petrollarma el ata
bilecek bir mesafeye gel.mlş ola • 
caktır. Romen petrolJannm da Al
manya için bir diğer ihtiras mevzuu 
teşkil ettiğini de biliyoruz. 

Netekim Almanya, eon zaman
larda, Slovakyanm Macar hudutla
rına asker yığarak Mncaristruıı a • 
çtktan açığa tehdid etmiştir. 

Alınanyanm bu hareketine karşı 
Macarlar nasıl bir vaziyet aldılar? 
Şüphesiz, bUtUn Macarlar eski top
raklarını elde etmek gayesinl gU -

dilyor. Yine şUphcsiz kl Macarla • 
rın Trnnsllvanyac!a, Slovnkyada, 
Hırvatistanda gözU var. Buna rağ. 
men, yüzde yilz .Alman taraftan o
lan bir akalliyete mukabil, Macar· 
tamı bUyUk bir ekseriyeti Almanla 
n sevmiyor. Bu, nsırlardanbcrl de
vam eden bir nefrettir ve son h~
diselcr Maoarlardaki bu hissi daha 
fazla kuvvetlendirmiştir. ÇUnl:U 
son hadiseler, Alman ihtirasmm ne
~eıere kadar varabflecc-ğinl göster
miştir. 

Diğer taraftan. Lehistana karşı 
ıarekete geçmesi Alınanyamn Ma
'!.ıristanla dostluk siyaseti içın bU. 
\•Uk bir hata olmuş, Lehli1erl dal
"Tla bir kardeş mi11et sayan Macar -
1ar bu hadiseyi derin bir aksüla • 
nclle kargılamışlardtr. 

Alınan • Rwı a.nlapna8ınm da 
'dacar efkanumumiyesJ üzerine ak 
si tesir icra ettiğine hlc; gUphe yok
ur. Zira, Bclakun devrindcnberl, 
iacarlar Sovyetleri en blrlnci dil§
nanlan telakki ederler. 

Milletin Almanya aleyhindeki bu 
ıslcrlne kral naibi Amiral Horty 

ie iştirak etmektedir. Budapeşte 

Yeni 
oria 

açllacak 
mektepler 

Bu yıl Şehremininde, Kaba· 
taşta olmak üzere iki yeni orta 
okul daha açılacaktır. 

Şehremini yatı okulu direk · 
törlüğüne maarif müdür muavi· 
ni Rüştü tayin edilmiştir. 

Bundan baıka muhtelit olarak 
tedrisat yapan Karagümrük orta 
okulu, erkek orta okulu, Fatih or. 
ta okulu bu yıl kı zorta okulu ola. 
rak tedrisata devam ed«cektir. 

Bütün bU okullardan befka ay
rıca Usküdarda bir dördüncü orta 
okul kurulması kararlaıtınlmııtrr. 
Bu okulun hazırlıkla..'1na devam 
edilmektedir. 

Orta okullarda yeni talebe kay· 
dına devam edilmektedir. Lise 
ve orta okul direktörlükleri ayın 
on beıinde, maarif müdürlüğünde 
bir toplantı yaparak okulların bu 
yılki talebe miktarı üzerinde gö· 
rilıeceklerdir. Bu görlifmeden 
sonra mevcut orta okullara ilive 
olarak orta okullar açılıp açılmı • 
yacağı tesbit edilecektir. 

Maarif müdürlüğünde 
yapılan toplantı . 

Şehrimizdin ilk tedrisat müfet
tişleri evvelki gtın Maarif M Udü· 
rü Tevfik Kutun başkanlığı altın. 
da bir toplantı yapmışlardır. 

Bu toplantıda ilk okullara yeni 
talebe kayıt işleri, okulların sınıf, 

bina ve öğretmen vaziyetleri etra
fında görüşmüşlerdir. 

o 

Muallimleri burada 
bulunmıyan 

mektepler 
Alman ve ltalyan okulları 

açılmıyacak 

Şehrimizdeki bazı ecnebi okul· 
lar? öğretmenleri tatil münasebe.. 
tiyle Avrupaya gitmişlerdi. Al· 
nun ve Polonya harbinin batla • 
ması dolayısiyle ikmal imtihanla. 

rıru yapmak üzere bu öğretmenler 
henüz şehrimize dönmemişlerdir. 

Bu sebeple yeni dera yılı başın 

da bazı ecnebi okulların tedrisata 
devam cdcmiyecekleri ıöylcnmck 

tcdir. Bunlar bilhassa Alman ve 
Ctalyan mektepleridir. Netice bir 
kaç gün sonra kat'i olarak anlatı· 
\acaktır. 

Alemdar köyünde yatı 
okulu 

Bu yıl mevcut yatı okullarına ila· 
\'eten Üsküdarda Alemdar köyünde 
yeni bir "Alemdar yatı okulu., açıl· 
masına karar verilmistir. Yatı oku
lu teşkilatı tamamlanmı:ıtır. arşısmda, Macar hariciye nazın 

"font Osnkv resmi mezuniyetini Al· 
-nanya ve 1tnlya ile temaslara has. 
~ tmiştir. 

ıUkQmetinln Leh!stana mUteveeclh tadan kalkncağı demek olduğunu 

bir siyasi ve askeri ittifaka gire • ~illyorlar. 

Almanyanm, şimdiki halde, llk 

•ayesl Macarlstanı Lehlstnna karşı 
'ınreketlf'rlndf'\ bir ils olarak kul • 
'anmak istediği ıc.laşılıyor. R~ • 

rnlyeceğl muhakkaktır. Zira, Macar Bu ıerait altında Almanyanm. 
1ilkfimet adam lan, Lehl!!tanm Av- Macaristanı kendisine mUttefik o • 
rupa harltac:mdan silinmesi belki !arak kazanmak için kuvvete mU
Macar istlklrllinin de tamamen or - 1 racaati kalıyor. Alma.nyanm, ken -

a 
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- 1.naa.n, terki diyar eder mi medi!,, diye söze t>aşladı ve llfı 
hiç? Yad ellerde akıbetin nice olur e virip çevirip lstanbula dönmeme 
a benim nuru aynlm evladım? Sen, getirdi Faka t. muhatabı üzerinde 
beyhude yere tel.8.ş lanml§sm. J\ldı- müessir olmasını gayet iyi bilecek 
ğmı malıimata nazaran, hakkında bir tarzda konuşan mUIU efendi, 
şefkati şahane tecelli etmiş, Mazha. neler söylemiyordu, neler?! .. 
rı a! olmuşsun! tık vasıtayla dön • 
düğUn takdirde terfi rütbe bile e
decekmlşsbı ! Gel beni dinle de dok. 
tor bey oğlum, bu fırsatı fevtet • 
mel 

lıılüfti efendinuı sör.lerlni hayret.. 
le dinlemiştim. Vaziyet aarlhti. Be 
ruttan firar ettiğim lstanbula blL 
dirilmiş ve padişaha anolunmuştu ! 
Böylece, Yıldız ı:ıarayı ile irtibatı ol 
duğu anlaoılan mUftil efendi vasıta
aile ele geçirilmem için bir tuz.ak 
kurulmuştu! 

Gö:dimUn önllne, o devirdeki kor
kunç göhretlerinin tedalslle Fizan, 
Slnob zindanları geldi. Titredim. 
MUftl efendiye: 

- Ne söyleseniz 00,,, gitmem, 
cevabını verdim. 

Haz.ret biraz daha mrar edecek 
oldu. Fakat, baktı ld beni kandır
maya çalışmak beyhude: 

- Sen bilirsin doktor bey oğ • 
lum! 

Diyerek kalktı, gitti. 

Milftinin arkasından ben de ao • 
kağa çıktım. Çar3ıda gezinirken, 
abbablarmıdan doktor Nuri beyle 
karşılasnuyayım mı'! Hemen biri -
birimize aanldılt ve bir kahveye gi
derek konupnağa bqladik. Doktor 
Nuri bey, ba§mıdan geçenleri din -
ledl: 

- Kal burada birader, dedi. Ta. 
babetle pek A1A geçinebllindıı. 

Doktor Nuri beyden aynldıktan 
soDJ'a, Kıbna İngiliz valisinin ıclya • 

retiııde bulunmağa gittim. Genç bir 
deniz yllzbapı olan vaUnJn yaveri, 
hllviyetiml anlayınca hemen ma • 
kam odaama girdi. Döndü{;"il za. 

man: 
- Vali hasretleri, ıitndi topla -

nacak olan meclise riyaset buyura. 
caklan için itizar ediyorlar. Fakat, 
yann saat 16 da geldiğiniz takdirde 
memnuniyetle görüşeceklerini söylll 

yorlar.,, 
Dedi. 
O gUn 11ehirde bir gezinti yap • 

um. Fakat aklım hep lstanbulda, 
anamda, babamdaydı. Eğer kaçtı -
ğunı duymuılanıa, benden bir ha -
ber de alamadıklan için, 11Imdi kitn
bWr nekadar üzUlilrler, diye dilıU. 
nllyor; bllsbUtUn kederleniyordum. 

Geceyarm otele döndnm. Yor • 
gunluktan uyuya kalmt1tm ! 

Ertesi sabah erkenden oda ka -
pım vuruldu. Açtım. Yiue mnttil 
k&11mıa çrkmasm mı! 

- Hayrola efendi hazretleri? 
Deditn. 
Hazret: 
"- DUn gece gözlerime uyku gir-

dl.sine karşı bir taarruzu halinde 
Macaristan Um1tslz bir geldlde çar. 
prşacaktır. Fakat o zaman Lehls -
tanm eon derece bily11k bir şiddet. 
le harekete ge<:eceği de muhakkak
tır. - (La trlbone dee Nattons) 

Bir ara o kadar sıktlmışnn ki, 
göz yıı.şlarımı tutamadmı. Fakat, 
ı::aramn knrardL MUitiye, bıçkı • 
rtklar içinde: 

- Efcndı hazretlerl, burada gar 
sonluk ederim, yine gitm~m. de _ 
dim! 

MüfU baktı ki olacalt gibi değil, 
sözU: 

"- Aman evladmı ağlama, beni 
de ağlatacaksın!,.. 

Şeklinde tatlıya be.faklı, caddeyi 
tuUu! 

Saatin 16 ya gelmesini iple geld.. 

yordum. Nihayet, valinin k&r1mm
da arzı endam eyledim. Bana, gt1 • 
terek yer gösterdi ve: 

- İngilizceyi n.erede afrendinb? 
Dedi 
Ceva.b verdim: 

- Hindistan~ 
Aıtlaşılıyordu ki vali, lngillzceyi, 

bir İngiliz eivcı.sile konuşmamdan 

hoşlanmıştı. 

Tekrar 80l"du: 
- Hlndlstana niçin gittinls? 
- Veba tedavi!Ji için etUd yap-

mıığa. 

- Nerelerde bulundunuz? 
- Bombayda, KalkUWıı, Hay .. 

dara.badda. 
- Ne kadar kaldmu? 
- On bea ay, 
- Peki, eonra? 
- lstanbula döndilm. Fakat ar-

kAn ahrarane beslediğime dair Ab
dlllhamld n ye bir jurnal vennif -
ler. Beni Berut hastanesine heklın 
tayin ettiler. L8.kin, Beruta çıkn: • 
ca da tevkif olundum. Bir arka -
dn.şmım delll.letlyle ve beş altm ve
rerek kııçmanm ~aresini buldum. 
Lama.kaya çıktmı, oradan da bura. 
ya geldim. 

Vali, maceramı merakla dinliyor
du. Bana: 

- Meseleyi pek kapah ve bıa 

geçttntz! 

Dedl Bunun Uzeıine, sefarethane 
kavamnın tuttuğu arabayı, Faddal 
ve Yalla.blı fira.rmıı, kahve ocafm
da naaı1 bayıldığımı, manda.rina 
koklatan ve "mlfuvue, mlfuvaM,, 
diyen rumu anlattım. Vall, söyle -
diklerlml, valdt vakit, tebesstımıe 
karfıhYor: 

- O... Siz, adeti bir ihillllc)ıd.. 
nJz!,. 

Diye şakıı.laşryordu. Fakat, 11fa 
yekfın çekince, ıu suale muhatah 
olmıyayım mı? 

- Peki, ne 1§ yapabilirsiniz bu· 
rada? 

Şaşkınlık ne "hoppala" denılehn 
Bereket versin ki vali tllrkçe bll -
miyordu! Hemen kendimi topladan: 

- Arzetmi§tim, Sir! Bendmm, 
doktorum. 

- Maltmı, fakat ebelikten anlar 
mmmız? 

Bir mllddet general Bestm Ome
rln yanında asistan olarak bulun -
muştum. Onun için, hemen mtıapet 
bir cevab verdim: 

- Evet! 

LAldn, vali lA.fa inanan takımm• 
dan değildi. Tekrar sordu: 

- Yn.nmızda resmt bir vealka 
var mı? 

- Diplomam mevcut. Fakat ta -
tanbula yazar, hoc~ geueral Be.. 

sim Omerden ebeliktekl Iht.laaaımı 
te}1d eden bir vesika gı5nderme -
sini rlca ederim. 

Valinin ytlzll gilldl1 
- Muvafık! O halde söyleybılz 

bana, ~in maaşınız ayda kaç Ura 
tutuyor? 

- Beş altm. 

Vali aynğıı kalktı, g5zlerlmin 
t! içl,ne bakarok olini uzattı: 

- Ben size on altın vc;.n:lirece -
ğlm, ve hem de hu ay! 

Dedi . 
( Daha van 
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Çemberlaynin · izahatı 
Londra, 3 - İngiliz kabinesi ltar mesajına henüz hiçbir cevap a

l:lün gece saat 23,30 da toplannuş, lınamadı. 

· içtimaıru gece yansmı yirmi da- Bu gecikme, belki .de İtalyan 
ki.ka geçe bitirmiştir. Hiç bir teb- .hükumetinin muhasernatın tatili 
liğ nc~redilmemiştir. Tebliğin bu ve tn,giltere, Fransa, Polonya ve 
gün neşredilmesi muhtemeldir. İtalya arasında derhal bir konfe-

AVJm Kamarası dün de toplan. 
mıf, i)ç celse yapmıştır. ilk celse· 
n1n bqlangıcında Sir Jon Simon, 
Baıve'ldl Çemberlaynın akşama 

(!~beyanatta bulunaca~; bil
Qirmi§tir • 

rans akdi için yaptıC~ teklüten 
ileri gelmektedir. 

İtalyanların bu gayretlerini tak 
di·· etmekle beraber İngiliz hü. 
ki:meti Polonya istila ddilirken ve 
Danzig kuvvet ve şiddetlen tek ta. 
raflı bir hal suretine iktiran etmiş 

Saat on sekizde toplanan ikinci 
bulunuyorken, bir konferansa işti

eclsdde iJ nazırının milli servis 
rak edemiyecektir. 

kanunu hakkında yaptığı beyanat 
Serbest şehir olan Danzigin 

djJılcnmiıtir. Bu izahata göre, hiz· 
enterna~yonal statüsü İngiliz hü· 

mete yarar bütün İngilizler 18 
~-

40 
k d h t . . kiimetinin de imzaladığı bir mua-

uga a a ar, mu asema ıçın 

ocihman emrindedir. Bütün va- hed.e ile. tesis edil~şti~.. Ser.best 
tan&ıf1ar, hep birden silah altına ·şeh~r Mılletler Cemıyetının hıma_ 
_, ___ ._ d ğilld' İh · .. yesı altına konulmuştur. 
~ e ır. tıyaca gore sı~ 
ruf 

_..z ğnl kt Po1onyaya 'bu muahede ile verilen 
ıuuu ça aca ır. . 

haklar, Danzıgle Polonya arasın-
tt~ncQ celsede Başvekil Çem... 

licılayn izahat verere~ demiş~ir 
da imzalanan muahedelerde teyi'd 
ve tesbit olunmuştur. 

kl: Danzig makamlarının ve Ra· 
.,_ Dün Almanyaya yapılan ih· yiştagın hareketi ancak müzakere 

yoluyla değişebilecek entemasyo -ı İngiliz hükfuneti ne Danzig ma· 
nal bir vesikanın tek taraflı olarak kamlarımn hareketine esas ittihaz 
yırtılmasında son merhaleyi teşkil ettikleri sebebleri ne bizzat bu ha 
etmektedir. rcketi ne de Alman hükGmetinin 

Ingiliz hükfuneti, Alman kuvvet· buna verdiği neticeyi tanımamakta· 
!erinin Polonya erazisinden çıkma· dır.,, 
malan takdirinde harekete gcçmeğe Ba)vekilin b~yanatındaıı muhale 
mecbur bulunmaktadır. fet mebusları Hitlerin cevabı bir 

1ııgiliz hükGmeti, Alman hükfıme- dakika bile beklenmeksizin harekete 
tinin kuvvetlerini geri çekmeğe ha· geçip Lehistamn yardımına koşul
zır olduğunu öğrenmek için icabc· masını talep etmişlerdir. 
len zamanın tahdidi bah inde Fran 
ız hükumetile temas halindedir. 

Eğer Alman hükumeti kuvvetleri· 
ni çekmcği kabul ederse, lngiliz hü· 
kQmeti, vaziyeti Alman kuvvetleri· 
nin Polonya hududunu geçmelerin
den evvelki vaziyet gibi telakki et· 
mcğe hazırdır. Yani, aralarındaki 

meselelerin halli için Polonya ve 
.\!manya hükfunetleri arasında mü· 
zakere1cre yol açacaktır. Yalnız şu· 
rası iyice anlaşılmalıdır ki elde e· 
dilen hal suretinin Polonya menfa· 
atlerini muhafaza etmesi ve enter
nasyonal bir garanti ile temin edil· 
mesi lazımdır. 

Çcmbcrlayn buna cevap vererek 
lngilterenin, Almanyaya askerini 
çekmesi için Fransa ile temasta bu· 
lunduğunu, bu sebeble işin gecikti· 
ğini söylemiş Ye bu derece mühim 
\'e ciddi bir karar almak için yarın 
öğleye kadar beklenebileceğini söy· 
liyerek o zamana kadar mühlet ta
lep etmiştir. 

Avam kamarası, bugün öğle üzeri 
toplanmak üzere dağılmıştır. 

Lordlar kamarası da dün iki cel· 
se yapını~. saat on sekiz toplantı
sında hariciye natırı, ba5vekilin A· 
vam kamarasında verdiği izahatın 
aynım tekrarlamrştır . 

Bitlerin cevabı 
(Ba.J tarafı 1 incide) 

Brüksel, 3 (A.A.) - Belçikanın yarı resnıi 
ga ajansının Berlinden aldığı bir habere göre 
manyanın harp meydanında seri bir netice al 
ğa ça!ıştığı söylenmektedir. Müşahitler, pek 

kında büyük bir muharebe olacağını zannetl11 

tedi.rbr. 

Alevler içinde bir şehir . 
Paris, 3 (A.A.) - Polonya sefarethanesi 

liğ ediyor: 
Radyo, Czestochva şehrinin alevler iç 

yanmakta olduğunu bildirmiştir. 
Katoliklerin ziyaretgahı olan ve içinde 

hur siyah Meryem resmi bulunan 16 ıncı ası~ 
kalma manastır bir ve iki eylulde birkaç 

bombardıman edilmiştir. 
Sehirde hicbir askeri hedef yoktur. 

B~ sabah. neşredilen tebliğle' 
Londra 3 (Radyo) -Bu sabah Berlinde ~l 

b::.şkumandanlığı tarafından neşredilen bıt /.. 
liğde iddia edildiğine göre Alman ha va k'!~ e.,, 
ri bütün harp sahasındaki hava hakimiyetını 
etmiş bulunmaktadırlar. • • • ~ 

Şphrlmiz kibar halkının 
geniş salonlarında her 

hafta toplandığı 

Alman kıtaları ise, zırhlı otomobıllerın Jf ~ 

1 B'/ı,u"' g u· . n d e A 1 m an ya- Hadiselerin kile Vistül nehrhi~e doğ~uliledr~emiş ve burad• 
kaç köprüyü ta rıp etmış er ır. e 

jd 120 t 1 b do·. d .. tefsiri rini,?;!~;:;;:ı:;~te~::k:t:ie~;ıi,~:1:,~~· Melek sineması 
Pelı: yakında yeni sinema 

moTıimine baılıyor. 

· an a e e n U 1 F ve mevzilerini muhafaza ettiklerini hildir111e 1 

Bu sabahki Avrupa konvansi- Bunlar arasında olan Türk nhgilter,~ ve t rakntsa dir. d·-· t kt lt l'-·anın b~11 
arp 1 an e me e Almanya zaten harp le ıgı nu u a a" . ııı 

Melek stzıem.a.ıu bu sene yeni yonel treni, fevkalade ahvalin eczacılar cemiyeti reisi Hüseyin son hnftalarında mesclelcrill e 
mevzlme bir çok yeniliklerle giri devamı yUzünden ancak dört sa Hüsnü demiı:,ıtir ki: • ? ctmıyormuş 1 lihane bir tarzda halli ıcııııı4 
yor. Ke91111: M~hur bekleme sa.. ate yakın gecikme ile on buçu. - Eczacılar kongresi ihzari neden bekhyorlar , Londra, 3 - Buraya gelen ma. rok sarfettiği gayretleri ıııcel 
lonu. Sohla doğru yer al:ı.n dille- ğa doğru gelebilmiştir. komitesi toplandıktan sonra kon liimata göre Berlin siyasi mahafi· na etmiş olmasını tebarnı 
klnlarm. •'mmaın ile salona ilive Sirkeci istasyonunu dolduran grenin yapılmıyacağı bildirildi. (Ba.J tarafı 1 incide) 1i vaziyet hakkında diyor ki: "Al· mcktedir. 11,tı ...;ı;,_,_ -'-l tn-:ftt• B f:O\'& ile beraber birı:ok yt•rler her •ıA k ı. --~ "" ~- e ....,~ ır. u sa. karşılayıcılar, trenden inenler a. Zaten bir çok memleketlerin manya Polonyaya karşı harp ı an ıtalyaon bitarafh ~ 
1 h __ __. --..... tiril b"' ··k · ~ün ha\'a taarnıılarma uğruyor. , ona UDi.iDi ...a ....... e ge en uyu rasında, Almanyadan dönen yük murahhaslan gelmemişlerdi. Kon etmemiştir. Binaenaleyh harp va. naaıl tefsır edıhyor• .... 

r-•Jt i konul k ltukl Almanyaya \'erilen Jn~lit. - Fran_ .,. "' asp.u.-.yr er mu.~ ve o a- sek tahsildeki çocuklannı anyor gre binası Rayştağ içtimaına tah ziyeti yoktur. Almanya, Polonya- ) 'l'illl 
sız ülttmatumu da llitlcr ta.rafın. Londra, 2 (A. A. -

rı baştan bap. yenllerunlştir. ve gelenlerden soruyorlardı. sis olundu. Bize memleketimize nın vaziyetini tamamiyle değiştir - biriııill 
dan rcddolwıdu. Buna rağmen J>o. zetesinin Roma muha 

Yalım memleketimizin değil', btL Konvansiyonelle Almanyadan gitmemizi tavsiye ettiler. mek niyetinde değiklir. Yalnız d"ıg-ı"ne go"re ltalvanın biW~ı.t lonyap garanti eden de' lctl~r lıt•. ., v-
tün A.vrupemn en gUzel ve en Yugoslavya yolu ile 120 talebe Almanyadaki Yunan ve Yugos kendisinin şark, yani Polonya cağına dair verdiği karıır 

soı:ı. l!d8tem 81ııema \'e vestern elek 
trlk mJrıvtonllt makinelerine sahip 
olan :Me!eDt sineması her sene ol -
dllfu g1bf. btt sene de filmlerini seç 

melrt.e bnyılk bir titizlikle hareket 
etmJo, fenaları bırakmL9, ortalara 
baJrmarn11 ve yalnız en büyük filin.. 
lerl !ntibap etmi.~tir. 

Bu filmlere bir göz gezdirmek, 
bunun ne kadar doğru olduğunu 

isbata kifidir. 

gelmiştir. iav konsolosluklan tatil günleri ilan etmediler. ile olan hL-tiudonu değiştirmek is· lerin bu husustaki telgrafı~' I 
Bu talebeler, yolda. olan l 90 bile çalışarak Türk yolculann t" · d'I ktevY .4J '\" Bu ge<'ikme ncclen ilerl geliyor'! ıyor . ., §ekillerdc tef.sır e ı me IY 

talebenin yarın geleceğini, tale - vize muamelesi için kolaylık gös Alman I{adınlarıoı davet ~ıur· """ı·rıerın· bu"yük' bir 1' İn~iliz \ 'C Fran!ıız hlikfımeth--rl \'ak- ı>t ,...,., 

be velileri için endişe .edilecek terdilcr ve para almadılar. • Berlı'n, 3 (A.A.) _iş servisinin taı~·anın bu be'-·nnatJ ııc us" tile parlamentolarından fc, kalado J ., • ..ı 
bir vaziyet bulunmadıgıw nı bekli- Almanlar son dakikaya kadar d k 1 h" · · b' fi • ·ı·n cıv-

ı 
~lahiyctlcr alllılar. Acaba Alman_ şefi Alman ka ın ve ız arına ı· ıresınde ıtara ıgıııı ı a . l 

--·enlere temin etmış· lerdir. harp olmıuacagıw nı, iki tarafın d ,_ ~ b F ıle 
J J la.r Polonyada i tedikleri ycrlNi taben bir beyanname neşre ere~ dugu ve unun rn:ısa .ı 
Bunların verdikleri izahata gö da Parls ve Berlinin yanmasına al~mlar ela onılan sonra Mu'>olininin bunları milli cemaat hizmetine renin Almanyaya karşı rnııld 

re, Berlin panik halindedir. Hi" muvafakat etmiyeceklerini, Hit - · · b l 1 "-' oJıJl:l :o ta\·assutiyle harbin umıımilr.~mc ine girmeğe davet etmı§tır. ta nş ama arına ffiuıu 
bir kimsenin serbest gezmesine lerin isteklerinin elde edilece .. aini u· · · h tın ktedirlllr· mani olmak mukabilinde emri ,a_ Fasta um•ımi seferberlik nan nı ız ar e e ıı 
imkan bırakılmamıştır. Gençler umuyorlardı. Balkanlarda süku - l · b de ··nkU ttB • kiler ta.o;dik edilerek bir sulh yapıl- Rahat, 3 (A.A.) _Bütün Fas. o µınsı ıca e r, çu . ıı 
gece yansı evlerinden alınarak net var.,, "ın dı· ... ·e 011 beklcnı·,·or• giltere ve Frnnsanın nolt. tllı & 

.-. "' • · ta umumi seferberlik yapılmakta - uı F' 
Melek sinemasında bu sene g~ kıtalanna. gönderilmişlerdir. Ayni trenle gelen mebus Mu - Almanya.nm taarruzları kar!'lr nı bildiği halde ve tngı e J 

Harbe başlandığı gün bütün hittin Birgen geçtiği Macaristan .. - dır. Sabahleyin şimdiye kadar he- · f dan e'" 
rcccğimiz büyUk filmlerden bazıla_ !lmda, İn~lt<' .. re .. 'e ı.-ransımm .hare. nu··z davet edı"lmemi~ olan ihtiyat mcntosunun ıç ımaın -"'"cıır 

trenlere vazife avrılmıc::, sivil ve Balkan memleketlerinin so - ~ · b ıunınll-" ... 
rmm isimlerini Fim ...... en ''azn·o- J -,; it.etlerinde gorulen ıı.ynlık lıırden- f d k l 'lt'h k etmı"şler· rnrıııı vcrmış u ..ııı 

"' ....... " • ., ·· k l:ıt d d 1 t k d b"t f k 1 k . e ra ı ıta arına ı ı c: siler-· muna a ıı. ur uru muş ur. nuna ıı. ar ı ara a ma ar • bire hatıra bu ihtimalleri getırl:ror. k • b . tl . 
1 

halde ltnlynnm demokr8 ·rdt ruz: 
E.1\f BÜYÜK SAADET: CORR!NE 

LUSHAlR, VAŞİNGTON' GÜLÜ: 

Sonra bir kısım trenler halka zusunda olduklarını söylemiştir. .. • 1 clir. As en mec urıye en ° an ve arruzuna ug-;radıbrımız tak.dl ııı 
Fakat son haberlere gore, Jn~ll- 1 1 k 1 bal k k"tl rbe ' 

tahsis olunmuştur. Fransız şark orduları kuman - tere n Fra.nsMın ,\lmanyava kar ... ı olmıyan Fas 1 ar a a 1 u e· manyanın yanıbaşmda ha 11 
Genç kızların hepsi kızılhaç danlanndan kolonel De la Süst, h ·· h ·ı· t · 1• 1 - 1 ler halinde askeri ve sivil makam. şemi'-·ecegı-· tahmin edilebiUr:, Alice Fa.ye, Tyrone Pover, BAG_ enuz arp ı an c mcmıc; o ına arı. ., dCw 

DAT HIRSIZI: Bütün renkli baş teşkilatına, ihtiyar kadınlar de. Beruta gitmek üzere gelmiştir. nm sebebi ba!'lkaclır. Aln~anva l'o- !:ıra müracaat etmektedirler. ki, diplomasi mahnfiUndC tıil 
rolde SABU; HONOLULU: Elea _ miryollan ve hava hücumların - Hukuk fakültesi profesörlerin- lony~ hudııtla~ncla tıı.arnıı~ geçer Bir çok ecnebiler gönüllü ya- silerin 1talyaya tccavilı eıll1 
nor Po\'cl. Sinemacılık tarihinin bu dan korunma işlerine sevkedil. den Hamit Sofyadan gelmiştir. gc~mez bitaraf kalacağını ilan eclcn zılmak üzere müracaata devam hesab haricinde tutuıınaltt11

111 
gQne kadar yıırattığı en muazzam mişlcrdir. Ayni trenle gelen Suriyeli ve ital~·a ba5Yckili l\fusolinl n) ni :m. etmektedirler. Diğer mU~ahltler, 1tn1Y

1111 
j.lll 

ve en güzel film: MAR! ANTU. Bunlara her giln dört saat pro lrakh yolculardan mürekkep bir manda Bertin, Londra , c rari~ Jıü- Serime giden Sovyet ha şimdiden mih\'er si)'tlsc\ 
ANET: Baş rollerde TYRO.NE valar yaptınhyor ve giden erkek kafile de memleketlerine dönmek kümeth.:r!ne müraeant t:dcrck ta. askeri heyeti nüz terketmiş olduğuna ıtııı ııı 
POVER, Norma Sherer, AŞK UO- lerin hizmetleri gördürülüyor. üzere buradan transit geçiyorlar. \'assut tcklifintlc bulunnıu';itur. Berlin, 3 _ Sovyet Rusyanm mrunnkla ve ltalyanm yaPı ıı 
RUNDA KATİL: Şarl Boycr, Sıg:_ Bertin civanndaki ôrnıanlara Fransa. bu teklifi kabul etti. tn~I. Bcrlin sefiri Marekalof geri çağı. duğu beyanatla bir açık ıtaP eeif1 
rid Garle, ırlKADO: Bütün renk- tayyare dafi toplan yerleştiril- Müze erimizdeki eşya . tcrC'nin ele kabul ettiği nnl:ı~ılıyor. 1 rılmış ve yerine Molotofuıı hususi mış olduğunu ilave e~elt~tj~ 
lf, SERENAD: Lilvan Harvey, miştir. Her an hücum bckleni. Fakat bir ~artla: Alrıınnyanın or- j' katibi Şikazef tny'in c<.lilmiştir. Ye- Diğer taraftan Hitıerill il~e 

., Bu sabahki gazetelerden biri, xrı J 
HİNT RÜYASI: Tyron Pover - Mir yor. Dükkanlarda satışlar durdu dularmı taarru:r.ılan <'nelld 'aı.iyr_ ni sefir dün öğleden sonra tayyare istikbale muzaaf olan ,~ 

Topkapı sarayı, ve Çiniliköşk ve 1 f nnstı 
na Loy,· DEL!LER ECLENİYOR,· rulmuştur. Bir parça. sabun bile tc geı:innek iı;:in geri l;<'kını•si 5nr_ ile Berline gelmiştir. Kendisir.e bir hakkındaki ıkra.sı ına 

Türk _ lsıam eserleri müzesi mü. 1 
Norma Shercr, CLARK GABL, KÜ polisten vesika alınmadan teda • tile. askeri heyet refakat etmektedir. dilmemektedir. ı,.ıb' 

dürü Tahsin Özün vaziyet dolayı. ı ı A ı k 'le 1 
çOK PR&~SES: bil tün renkli, rik edilemiyor. Almanya Mu oliııi~·c n<' <'e\ ap Heyet şu zevattan mürekkeptir. ta yanın rnavut u i.J'f1111 

ı ·k- "dd . si}·le eski eserler hakkında alına - d k" k • h lıkl rını ,t MADAY BUTERFLAY, meşhur htı ara karşı §l etli tcdbır - ' crc<'ek? Şimdi mr,.cle buraılııdır. General ~{aksim Bogaı;:ef, albay a 1 as crı azır a bil 
1 1 k d Al d k cak ihtiyati tedbirler için Ankara· mek a su d ldui!u ve 

opera ve bunlardan maada ikmal er a ınma ta ır. manya a ıl \'c uzun bcklenıi~e ılc imkan yok- I Bclnykof, Skarnikof, llnsoncf, Şc. rzu n a 0 0 ı~ıı 
edilmek ilzere olan Mnrlen DieL hk şiddetini arttırmıştır. ya gittiğini yazmıştır. tur. ~ihayct bu~iin bu cc' ahın a_ vişof. hepten dolayı mUstcrih b~ 8" 

C Dün Ankaradan dönen Tahsin "tal as e ded'l ktedir· <!11 rfch'ln geçen sene nlkışladığnnrz bü- enuptan şimal mıntakalanna lınması Iamn ~eli~·or. Almanynnm Musolininin suHı tavassutu mu e 1 8 r 1 m v· 
yük Vals yaralıcısı :U1L1ZA Kor. bir~ok tank, asker ve silah na'{ öz, bu seyahatin sadece müze kad böyle bir ~artı habul cdeceı7,ri iimit Roma 3 _ Musolininin Leh - Al- talealnrın hangisi doğrud;;~,t ·,1 
jmı'an fid büyük filmi ve Foks liyatı var. Talcbc.ler Selanikten ro1ariyle alakadar olduğunu mü_ cdilcme7.. mnn ha~bini durdurmak mnksadile da bir şey söylenemez. ;hl Jf'. 

k P 1 ta l · · zelerin normal bir halde bulundu- F k t h - ı •<>ilt" • . . 1 . 1 yanın ittihaz etmiş oldllo-şirltetinln milyonlar sarfişle yaptı. geçer en, o onya yyare erının a a er seye ragmen u,., ... re 1 yaptıgı tavassut teklifı ngıltere . . Jcll 
b"I Bollvut resmi geçidi şaheseri. Berlini bombardıman ettikleri ğunu, ancak tamirat dolayısiylc dünya cfkanıımıımiye."ine kar ı c;ul. ive Fransa hükümetlcri tarafından ınşirnh \'e memnunıyctlc 

Melek l!lineması bu sene göstc _ hakkında, İngiliz konsolosluğuna Topkapı sarayının kapalı o'.Juğu. hu muhafaza için en son fcılakfır. kabul edilmiş bulunmaktadır. Fa • nır. 
-· 1 • t ld" -· · d ı nu bu sabah bir muharririmize ı ki ı k • h b" ~İİİIİİmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ~t!: recegı f"ılJ;nler için ayrıca nefis bir ma uma ge ıgını uymuş ar- ı · an ~-ap~ı;r: o nıa , umunıı ar ın I kat Almanyanın vaziyeti elan ma- : . e 

kntaloğ hazttlamışt.rr. Bu katalog dır. Alman yada bütün trenler söylemiştir. mcsuıı~·etlnı Alman~ anın omuzun. lüm değildir. İtalya, illll11lfın Al • 1 1939 - 1940 mevsiınıf1 
mıı .. terilcrine hcdı'-'C olarak d."g-; 1 tı. askeri makhmlann emrindedir. Müze müdürünün izahatından da bırakmak lsti,ror. Bunun iı;in 1t 1 F ı ·ıt hazırlık 1 ~ " " manyn, a yn, ransa, ngı eri' 
lacaktir. ı Yalnız ecnebileri tahliye için ihtiyati bir tetllJir olarak kıy~tJi '1usoliııinin tarnssııtun:ı llillı•rin ııc ve Lehistan arasında bir kıınfo • SÜMER Si ne mas ,e 

Mısırda örfi idare 
ilan edıldi 

Kahire, 2 (A .• \.) - Bugün bütün 
Mısırda ör1i ida'"e ilan olunmu~tur. 
H:ışvekil Ali Mahir p::ı aya en 1iy · 

temin icin tam salahiyetler yeril-
,tir. 

l\lünih üzerinden Yugoslavyay.ı eski eserlerin san<lıklara doldu · rcrnı• Yı>rı•rrğini :ınl:ınıak i"'tl~·or. rnnsla lıalledllmcsini teklif <'tmiş- 'batı . 
bir tren işlemesine müsaade e- rulmasına ba~lan<lığına dair neş- Jla~aıı l\ıııııı;a~·ı tir. F'ransa ve İngiltere, Almanya_ 

1 
İki aydanberi tertı ği~ti'" 

d 'l · ti · t• · s· 01 :ı ~ ı l I tezyinatı tamamile 0.~ '/~ıV11 J. mış r. rıya ın mevsım ız ~ ugu an aşı ı_ ----- - --. -.-
1 
nın Lehistandaki askerlerini geri d n " 

b. 1 A .. 1 kl _, 1 1erek makineleri ı.ı "" tC! Talebelerimizin seyahatleri bu yer. ı eser er na..ıo uya na c.ıı mış· çekmesi ı;:ırtivle bu teklife mu\'n • . foll'" 
-;ayri muntazam nakliyat ve fa~· ra':at bizce, dün.,anın her tara· ti. Bugünl::rdc Fariste!d müzeler 

1 
fakat ctmi.c:le.rdir. Almanya hfılıi I en son sistem Mırro crıett 

la dola~ma yüzünden bir misli 1 fn cia müze cserler;nb nakli için cie mevcut yüksek v-: ı;icğcrli -:. 1 ccvnb ,·ermemiştir. sisatile techiz e 
1 

I 
uzamıştır. ihti ··ati tedbirler olındığı bir za_ scrlcr Fransanın dahn muhafaza-! Kont Çiano dün öği€'dcn sonrn su M ER sınerf13~ cJI 

Bcrlinde toplanacak bcynelmi- m"n:la mÜ"eleri'ni.7.de de a.,ni lı yerlerine nal-lcdilme!:tedir. ı Fransa ve lngiltcre büyük elçileri. en mutena filirnJerlt 11,ı 
lcl eczacılık konPresinc giden t"rzc:a harel:et edilmesi çok tabii Sen !{C1e ı Frns•z P-:ızetel"rİ ni k'.lbtıl etmictir. · k"" d a lıll ı o mevsım uşa ın 1 r~ 
17 cc:mcımız da bugUnkU treı!l•' ve yerinde olur. 1 bu ral:le dnir MÜtftı>cluit rc~im -ı Tiomaia siya.oi mahfil, Çember - BEK L c -Y ~ 

mıştır. :ı:. 
memleketimize dönmUştür. Umumt hnrp esnasında bu gi· ler ne:iretmehtcdirler, !aynın dün avam lmmara.sında söy-
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iT@f!Ql'iş:ir~~L~@rmt1ıElfrm 
Harp şiddetle 

1 ~r~~~: insaiıi~ı arasında: ~ 1 
Ynzan: L. Busch 35 yılını vahşiler ar asında geçirmiş bir ~ NVPdı 

Hanalarda birdenbire müthiş 
bir bağırışma koptu • 

d ev a r1ı e d i v o r Meydanın ortasında yine yuvar • şarkılar söyliyerek hayvanlan bağ .. 
lak kazan şeklinde büyük bir t.aş bulundukları ağaçların g~ellrir
konmuştu. Bu taşın içi ağzına ka • den çözmeye başladılar. Soma he' 
dar Hanalann rehirli içkisiyle dol. hayvanları meydana süniklemeğe 

durulmuştu. Dansedenler bu t.aşın koyuldular. Alman tayyareleri Varşo
~ayı gene bombaladılar 
~ ........... uw ... , Lehliler muvaffakiyetle 
l ' . 
e1M1nstaında : mukavemet ediyorlar 

~ebuslar orduya: Dün akşama kadar 37 Alman tayyaresinin 
Qönüllü yazıldılar~ duşuruıduğu bıldirilmektedır 
leh Basvekili diyor ki : : . Varşova,. 3 - ::\Iuharebe, _ce~he· şütle atlıyarak canlannı kurtarmış-
" Bu .. • .. . ı . nın muhtelıf noktalarında ınkışaı !ardır. Diğerleri de ölmemiştir. 

tun dunyanın selametı . etmektedir. Alman tayyarelerinin 
namına muzaffer ı Polonya şehirlerine karşı yapmakta 

\r Olmamız lazımdır"" 1 oldukları taarruz şiddetini arttır· 
~ ~!]ova, 3 - Bütün Lehi,,tanda maktadır. 
fi t<fare ilan olunmuştur. Varşova dün de bombardıman e· 

b 4ıı Parlamentosu dün fevkalade dilmiştir. Alman tayyareleri iki~r t: toplantı yapmıştır. Leh başve· saat fasılalarla hükC t mer~~~ine 
ıa 1 

beyanatta bulunarak harbe baş- sekiz defa hücum etmişlerdır. t.lk 
~ ~atun Lehistan değil Almanya ol- gün hücum eden tayyareler 41. dır. 
~~nu SÖylemiş ve şöyle devam et· Olenlerin kati sayısı henüz belit de-
~~tır: ğildi r. 

deıı' Milletimiz sakin ve istikbal· Alman tayyareleri dün Pultusku 
rıı11~lllindir. Leh milleti giriştiği de bombardıman etmişler ve l\.Iodlı 
:ay delede yalnız hudutlarını değil nin üstünden uçmuşlardır. Birkaç 
~Irıı, varlığını ve istiklalini mü- tayyare dü5ürillmüştür. 

"'1.tııJ etınektedir. Kanımızın son 
~asına kadar müteca\ize muka· 

1 
t edeceğiz. Yalnız Lchistamn 

'bütün dünyanın selameti için 
A ffer olmamız 1r.ıımd1r.,, 
Iebusa ecı· · b ··t k" r n m ısı unu mu ea ıp . 
p lll .. dd 'ah u etince, parlamentonun 

il dut aza ile çalışabilmesini m:im 
, kılan bir kan·m projesini itti· 

ı\ a kabul etmiştir. 
Yrıı kanun projesi, ayan tarafın· 

44~a tasvip olunmuştur. 
lllebus ve 'lyan azası, bu ka· 

Un çıkması üzerine orduya gö
~ılmışlardır. 

~tansız Meclisi 
~~ mılyar Türk lirası 
'larp tahsisail 

verdı ~tQ 
\' llcbrı kenarıodaki şebır 
t lcöyl~r ahalısı ıçerı 
~ltııntakalara çekıhyor 
t. •tlcrın Ruzvelte cevabı 
l"ar· 
>tU

8

1
_
8

• ~ - Fransız ~~b~san 
t h 1 dun toplanmış ve hukume· 
~ ilrp tahsisatı veren kanunları 

"l Ct . ' l' rnıştır. 

~ t as\rip edilen krediler bir ta. 

Hava bataryalarının 
muvaf rakıyetı 
Varşovada Alman tayyarelerin( 

kar§ı harekete geçen hava batarya
larının ateşi o kadar müessir olmu~ 
tur ki, tayyareler pek yüksekten uç 
mak mecburiyetinde kalmışlardır. 
Alman tayyarelerinden biri birden· 
bire alçalarak pek yakından, infilak 
kuvvetleri büyük olan altı bomba 
ile birkaç yangın bombası atmıştır. 
Bombaların arsalara düştüğü anla-
şılmıştır. 

Bunların düştüğü yerlerden bü
yük siyah duman sütunları yüksel· 
miştir. Tayyarelerin hücumu o ka
dar ani olmuştur ki, birçok kimseler 
tehlikeyi unutarak saklanmağı dü· 
şünmeden manzarayı seyrctmeğe 
başlamışlardır. Alman tayyarelc:-i 
nin Hitlerin emirlerine tevfikan 
sh·il halkı bombardıman etmedikle· 
ri görülmü~tür. Yapılan seri tahki· 
kat neticesinde Varşovanın bombar· 
dıroandan müteessir olmadığı anla· 
şılmıştır. 

Dört Alman tayyarecisi mucize 
kabilinden kurtulmuştur. Bunların 
tayyareleri ateş alarak yere düş· 
müştür. Tayyarecilerden ikisi para· 

an.... . . 4 ·ı '-r ·••illi müdafaa ıcın 2 mı -
t~ manyanın A vusturyaya, Çekoslo 
~l hüt kredisi, bir taraftan vakyaya ve Polonyaya verdiği 

lır bütçeye ilave olunacak 17 
•il~ garantilerin tanınmamasından 

llıiıı nıilyar kredi ve ayrıca 
~rı lllUdafaavt teşkil eden üç sonra, çiğnenmesinden sonra Al 

c ~ · sas Lorenimiz için verilen ga-
~t .. ilrasınıda taksim edilecek 39 

c.7 b raııtinin nt' kıymeti vardır? ~ Uçuk mı1yarlık sermaye . 
Cdi'İdi Hiç bir I"ransızm kalbınde Al· 
llıı 111 r. A • • man milletine karşı kin yoktur. 

~'<tk /rın yekunu 2.,5 mılya. Fakat bütün Fransız milleti va-
Ccı ırasına yakındır. züesini yapmaya hazırdır. Çünkü 

~r.r se saat 11.10 da reis Heryo her Fransız biliyor ki bizzat 
"'lld ' lic an açılmıştır. tehlikede olan Fransanın mevcu 
:t-ı tyo, milli müdafaa için Iü· diyeti için ç_arpışacakbr.,, 
~ ıı ln-ecıiler hakkm:ia bir ka. Daladier'nin nutkundan sonra 
1 ~.rojcsinin müzakere edilece. meclis milli müdafaa için 47 
litı11 dirmiş, yeni Alman teca· milyar franklık bir kredi kabul 
ıı \in bir meydan okuma ol. etmiştir. 

~·c ~lt söylemiş, Polonyanın ce. Proje, a~·an meclisi tarafından 
""' ltrıj •• l 
'~~a ovmüş, Fransanın Po on· da kabul olunmu~ ve parlamer.-
a ı 1 1tarş1 olan kardeşçe ve içten to, reisin lüzumlu hissettiği za. 

• l ı~ 
rı1 .61nı kaydetmiş. Sovyetler manda toplanmak iizerc içtima-

c lc~~in hattı hareketini takbih ına nihayet ·:ermiştir. 
<c . ış Ve Fransanın alnı açık teh BaşvekU Dal.Hlicr, akşam saat 

;>ı c d - .. . k 1 'lıi . esaretle karşıla ıgım soy. 17 de general Gnmelinı abu 
lır 

l'{ · etmiş ve nazırlar meclisi saat 
ilervo. "lngiltcre imparatorlu. 17,30 da tophnmış!.ır. 

l re };'tansa yalnız bir vücud de· Strasburg halkı, dün §ehri tah 
attat b' d .:ı· · · · d 1 ..+ R 

Almanlar siviUere de 
hücum ediyorlarmış 
Varşovada kadınların ve çocukla 

rın şehri tahliyesi için tedbirler a
lınmıştır. Leh mahafilinc göre diğer 
cihetten sivillerde bulunan bütün 
silahlar müsadere edilmiştir. 
Varşova civarından avdet eden 

gazeteciler bombardıman esnasında 
ölen kadın ve çocuk cesetlerinin fo· 
toğrafını çekmişlerdir. 

Leh mahafiline göre hMise bun· 
dan evvel bahsi geçen trene tayya· 
reler tarafından yapılan taarruza 
ve bir hastanenin bombardımanına 
ilave edilecek olursa Alman tayya
relerinin ne derece taarruz azmile 
hareket ettikleri anlaşılır. Bu taar
ru.Zlar t.ayyarelerin, Hitlerin söyle
diği gibi, yalnız askeri hedeflere hü
cum etmediklerini de göstermekte
dir. 

Leh Başkumandanlığının 
tebliğı 
Başkumandanlık genelkurmayı

nın iki numaralı tebliği sudur: 
Hava harekatı:2 eylUlde düşman ha 
va kuvvetleri bütün Polonya arazi· 
si üzerinde faaliyetine devam etmiş· 
tir. 

Askeri bakımdan ehemmiyeti olup 
olmadığına bakılmadan birçok yer· 
ler bombardıman edilmistir. Varşo
va üzerine dü:ı bir çok hava hü· 
cumları yapılmış ve civar mahalle· 
ler bombardıman edilmiştir. Şimdi· 
ye kadar Alman hava kuvvetlerinin 
faaliyeti bilhassa sivil halk arasın· 
da zayiat verdirmiştir. 
Düşman hava kuvvetlerinin zayi· 

atı: Dün d dahil olduğu halde 37 
Alman tayyaresi düşürdük. Bizden 
de 12 tayyare kaybolmuştur. 
Dü~man, Silezyada garbi Kar· 

patlaraltı mıntakası cephesinde: 
Cze-tochovaya doğru hücumlarına 
devam etmiştir. Dün yapılan hare· 
kat esnasında 100 kadar Alman hü· 
cum arabası tahrip olunmuştur. 

Pomeranya ve ~arki Prusya hu
dutlarında, mücadele hudut mmta· 
kalarında de\-am etmektedir. 

Gdinya cephesinde de mücadele 
dernm etmektedir. Vcsterplatte ha· 
la mu,·affakiyetle kendisini müda· 
faa etmektedir. 

Alman resmi tebliği 
Bertin, 2 (A.A.) - Başkuman.. 

dan lığın tebliği: 
Kıtalarımızın ileri hnrekeli bU -

tün cephelerde yeni ve seri mu
vaffakıyetler temin etmiştir. 

Yukarı Silezyada endüstri hav. 
za.sının cenubunda hareket eden 
gurup, Plessi iş~al etmiş ve Briala 
ya yukla!?lJlakta bulunmu11tur. 

Daha simaldeki mıntakada bir 
Polonyn istihkam hattı yarılmış. 

tır. 

Endüstri havzasının şimalinde kı· 
talanmız Varthaya yaklaşmaktadır. 
Zırhlı kıtalarımız Radomska yürü· 
mektedir. Vielun işgal edilmiştir. ıtıı ır ruhtur., o.ııgı za- Jıyeye avet o unmu11~ur. en 

' bütün meclis ayağa kalka. nehri kenarındaki Fransız kasa. Kepen yolu ile hareket eden kıtalar 
~:.. ;i.ddetle aıı:ışlamışlardır. balan ve köyleri ha!b da lıQeriye Zierada süratle ilerlemektedir. . 

> ıı !!iye b\r nuh\lt sayHyer-ek doğru ~cıd1meltt~. 1 Pomeran~ grupu Prahayı g~. 
, ll'lle\ d<'miF>tir ki: Scferherlik tedbirleri ve aske- ve Graudenzın garbında cenubı \ ıs-

~ttı 'F'ta.nsız milletine ve biitüıı ri scvkiyat hararetle devam cdi- ı tüle varmıştır.Bu su:ctıe Graudenzc 
ere bir sual soruyorum: Al , y_or. hareket eden ~ki P~a grupu 

önünde duruyor ve taşın içine dal • Hemen bütün Hana erkekleri go· 
dınlmış uzun ve iğri kamışların uç- rillerin bağlanmış olduklan kalın 
larına ağızlarını yapıştırarak birkaç ağaç liflerine asılarak kendilerim 

1\ERD~:. . M yudum emiyor ve öylece dansa de.. seyTeden kadınlara kuvvetlerini ı 
Şehırc_ıl!k muteh.assm Pr~t~n vam ediyorlardı. Biz Avrupada en bat etmek istiyorlar. Bütün dehşet· 

bg~l~::r1ıx:~;nde iatedrı~ten şehrımıze lüks salon veya gazinolarda limo - !erile bağırarak bütün kuvvetlen 
enme ır. 'çkil . . .k h b' d hayvan! sürükl-• Karadenizde fırtına de\'am et- nata gibi soğuk ı en ıncecı ve ep ır. en an . uyo· 

mektedir. içi boş kamışlarla içer ve bunu ken lardı. Bıçare çapkın gonller bu b~ '· 
• Yeşilköyde Mecidiye çiftliği ci- dimize Ms bir icat zannederiz. Hal- rışmalardan o kadar ürkmüşlerdi t1.İ 

~annda Bizanslılar zamanından buki Hanalar kendi içkilerini daha hiç seslerini bile çıkara.ınJJ'Orlar, l .. 
ka!mDa _bazı besehrkl~r bulunmuştu:.. . büyük tac: bardaklar içinde, daha k vrak bağlı oldukları için kmıılc':-ı 

un sa a ı trenle 70 kıc:ılık . '" · lard H vaDı ·1 
bir talebe kafilemiz daha Avr{ipa· büyük kamışlarla aynı zarafetle ıt- ~or: L ans za gorı ~ · 
dan memleketimize dönmüştür. mektedirlerl. nn bu manzarasını merhametle sc r· 

• Avrupaya olan posta nakliyat? Yalnız oturdukları yerde hanen- rediyordu. 
d~ ~üçlüğ~ uğramağa başlamıştır. de ve sazendelik eden ihtiyarlar kü- - Kaptan! dedi. Bu hayvanca- ıı 
1' ~nı !edbı.rler ahnm~t3:dır. . çük kızların kendilerine getirdiği lar insan t.annnanın mükafatını •P 

Bır mılyon 50 bın lıra}'a ıhale - b • .r.ı. • · -
edilecek olan asfalt yollann inşası- kaplumba.g~ ka~~dan ü, un aa bır şekilde g~ruyorlar! fosa'l J!-
na talip çıkmadığından ayın yirmi· kadehler ıçındeki ıçkıyı yudum yu- Ilk"ınln şu akı'betine bakl 
sinde ikinci bir münakasa yapıla· dum içiyor, bu tas şeklinde kaplum· - Sen aşık olalı filoııof oh:ı 
caktır. bağa kabuğundan kadeh ihtiyarla· başladın, Haİıs! Korkarım. Şimd: • 
D~Ş:RDA: 

1 
.
1
. hükQ 

1 
_ rm şeref kadehi halinde elden ele burada hayvanatı himaye oemi ti 

ransrz ve ngı ız met erı· d 1 kurma !,..n..-.. , ı 
nin talebi üzerine Milletler cemiye· dolaşıyo~ u: . . . . . ya ~,asın , 
ti konseyinin ve asamblesinin 8 ey- Bana ıse ıçkıyı eski reısın kanla- Hans Meta hiddetle }"ilıümc b • • · 
h11den 17 eylQle kadar yapacağı top n incilerle süslü aslan kafatasından tI: 
Jantı hadiseler dolayısile tehir olun- muhteşem kadehimle getiriyorlardı. - ~1 ama, sevgili kaptan, 
m~şptur .. tek" r·· k. fi . h' Eski reisin bu kadınlarını ilk defa liba de yedi göbek halis k< ı 

arıs ı ur ıye se ırı Be ıc .. " .. h l" ha t t b' H Jd· ı Erkin dün sabah meçhOl asker a- gorduğum zaman ay ı yre_ e - ır ana o un._ 
bMec;ine bir çelenk koymuştur. tim. Zir,a bu kadınlar hemen butün Şu hayvancağızl:ın ~ herif1 "I 

• Uruıruay bir Avrupa harbi çık- vücutlarını tepeden tırnağa beyaz elinden kwtarmak hissi duynııı r 
tığı takdirde bitarak kalacağını ilan kireçle adeta badana etmişler. Garip musun? 
etmişti:. . . ·-· . tir ki basık burunları kmnm ko-

• Brıvarıs Sovyetler bırlıgının .. Ad ta 
n- ı· ı ·ı·ğ· t · ed'I · t: ca sarkık dudakları mustesna, a e DC'r ın e çı ı ıne aym ı mış ır. . . . 

• Yüksek Sowet meclisinin fev- birer beyaz kadın şeklme gırmışler-
kalMe içtima devresi evvelki gün dil Hans bu kireçle pudralanmış iri 
me~isini bitirmiştir. Meclis, ziraat vücutlu Hana bayanlarını görünce 
vergisi ~anunu ile. a .kert hizmet hak birdenbire 0 kadar şaşalamı' ola· 
kıyıd_akı kanunu ıttıfakla kabul et· cak .. - d zendostça bir t~ 
m~ ~une _ 

• Leh hariciye nazın Beck dün bessurn peyda olmuş ve adet~ Cu 
Papanın vekili monsenyör Cortesiyi an-giye ihanet etmeye hazır bır hal 
ı:,ransa ~firi Na:eli, !n~i~iz . sefi~ almıştı! 
Konnazelı, ~n:ıerıka sefın Bıddle~·u Hans bu tepeden tırnap kadar 
~~-Japon sefırı Sacoyu kabul etrnış- pudrala~ı.ş :genç ka~?1~3:1 görü?ce 

• Yüksek Sovyet divam. Sovyet- Hana 1çkisınden bı~~ın ~ı~~ 
lerin Berlin büyük elçisi Merekalo· yuvarlıyarak Cuan·gıyı aldıgt gıbı 
vu başka yere tayin etmi~ ve yerine 0 da Hanaların önümüzde kayna

- Elbette duyuyorum Ha 
Fakat bir noktaya naıan dikkat ıı 
çekmek isterim. Eğer bu Hana' . • 
dan bir tanesini hayvanlara §U •• 

ziyeti yapsaydı, belki kendimı tt. ı
maz ve o adamın derhal cma- .ı 

verirdiml Fakat görüyorsuD, bü ın 

Hanalar bu cinayeti birl!kte i,th 
larl Insan cemiyetlerinin mü~te. e 
ken yaptıkları ~ler, bir cina. " 
mahiyetinde dahi olsa, iyidirl 

- Ne diyorsun kaptan? Ac' a 
yamyam felsefesi yaprwt\.:ta o. - ~ 
ğunu biliyor musun? 

Güldüm: Be~li.n ?ü~'ilk elçiliğine Şkvartsev şan dans girdabına karıştı. 
getinlmıştır. . Fakat Hanalar bu acaip dansların - Yamyam felsefesi mi? ded 

• Italva kralı, San-Poc;sore sayfı- . . . . ,,~.r....-. .. - k 
yes.inde~ Roma ya dönmüş \'e derhal da gittikçe azıt tıklan ~·e bınbırlerı· Fakat bu bütün Y""' ............ un ::mu-
Mu~liniyi kabul etmiştir. Musolini ni kadınlı erkekli vah51 hayvanlar nu! Şimdi iyi dikkat et: Su ada . ı.a~ 
krala sivasi vaziyet hakkında izahat gibi ısırrnağa dahi başladıklan için rın ne kadar iyi ve hoş bir re'/ Y ,;>-

vermiştir. . .. . . Hans pek çabuk bu çıplak vals zev- tıklan imanlarını yüzlednden r ·; 
. • Port~k•_7. hukumetı bıtarafirğını kini feda etmeye, yanıma dönüp rebilirsin! Bu hayvancağrzlan 1:- ın-
•lan etmı~tır. - · · d' · d ım - k lka_.· 1 hayli kıskandıgı Cuan·gıyı de ış- !arın elın en a aga a ~ • • 

Ş k 1 k t !erden kurtarmağa mecbur oldu l nın ne büyük cinayet ya~ a · .:c. ... 
ar m em e e - o aralık llanalarda birdenbire .dileceğini aerhal anlayabilinin~ • ·rn 

· f müthiş bir bağrışma koptu. di müdahale etmeye kalksan. bi: ·:.• 
le r İne 1 (\ r a C a Kamışlardan emdikleri zehirli iç- bu Hanalann buna mani oln 

· h 1 kiden sarhoş olmaktan coşmağa çalışacaklarını tereddüt etme r 
Hükumet yenı ma reç er ba. lamış olan Hana erkekleri goril- canlarını vereceklerine emin el 11 

arıyor lerin bağlı oldukları ağaçlara doğru misin? 
b. y zd k k nç r n,vamı var> Son vaziyetler üzerine, ihraç mad· koştular ve he ır agı an or ·u • 

delerimizin vaziyetile hUkumet ya- ~lmm•••••••••••••••••••••m:-. • 
kından alakadar · 1ağa başlamış· G r.' 
tır. Bu arada bilhassa üzüm ve in- y • • • 
cir gibi ihracı şimdilik tamamen du· e n ı u n ~ 
ran maddelerin şark memleketlerine 
ve bilhassa 1\Iısıra sevkine çalışıl-
maktadır. 
Yakında bu yolda kati tedbirler 

alınacağı ve ihraç maddelerimizin 
zarara uğramasının önüne geçilc· 
ceği ümit edilmektedir. 

ile irtibat hemen hemen temin edil
miştir. 

Koridorun şimalinde bulunan Po
lonya kıtaları irtibattan kesilmiştir. 
Alman kıtaları Pozasnysze yürü· 
mektedir. 

Ha\•a kuvvetleri Polonyada askeri 
hedeflere süratli hücumlar yapmış

tır. IIava muharebeleri esnasında 
bir çok Polonya tayyaresi indiril
miştir. Birçok askeri tayyare karar
gahları, ezcümle Gdinya, Krakovi. 
Lodz, Radom, Demli, Brest, Tar
napol, Lub!in, Luck, Gotab, Varşo· 
va, Posen bombardıman edilmiştir. 
Ve bundan ba~ka mühim dcmiryol· 
lan da hücumlara maruz kalmı~tır. 

Danzig körfezindeki deniz kuv
vetleri bu sabah Hela i stihkamları· 

30 Ağustos Fevkalade 
Nüshası Bu gün Çıktı 

BU SAYIDA: 
30 Ağustos için yazılmı' harikulade bir şiir. 
Harp ve Kadın - Refik Halid. 
30 Ağustos - Celal Ergun 
Filozofun Halide Edip hanımla münakaşası - Kandemir. 
Hadiseler ve İnsanlar - Bürhan Felek. 
Bir gence nasihatler - Mithat Cemal. 
Denizaltı faciaları - Celal Ergun . 
Evliya Çelebi - Ragıp Şevki. 

Başkumandanlık Savaşı -llyas Tunçaılan. 
lmralr Hikayesi - Bürhan Felek 
Yatık Emine - Refik Halid. 
Enver Paşa - Kandemir. 
Ali Bey - Münir Süleyman. 
Kanser - Y enigün doktonı. 
Havacılık - tlyas Yılmaz. 
Sinematla güldürmek mi, ağlatmak mı ~ - Paat :(ftl. ................ 

nt ve Hela harp lim::ınmt bombardı- 1 nu ka:l:ır zengin men<.lerecatl:ı çıkan YENiGtlN'ü mulıak. 
m::.ın etmi-.tir. Dt>niz tayyareleri bir kak alınız. YENlGON Türk mecmuacılığı arasında rekot 
kaç defa Gdinya limanını bom'Jala -

1 
kırmıştır. 

mıştır. .... ••llİI••••••••••••••••• 
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Mevlevi dedesi ziyafet salonuna 
sarhoş girdi 

Dedenin arkasını b1I'8.kmıya.n iki Mason bira.. 
der bu ııekil det1i~ urifıi evvelA hayretle karşıladılar. 
Fakat so.nradı:W rütbesine hllrmet mecburiyetinde 
bulunduklan dedeyı takiple onlar da kaaya girdi

ler. Bir kö[iieye oturduJar. Dedenin rakı içi§ine büs
btıtnn aaşırar-a.k gözetlemeğe koyuldular. 

Saatler geıot1, gişeler boşaldı, gecenin ileri 
.saatlerine doğru iyice sar.boş olan Muhtar dede 

sallanarak kaada.ıı çıktı. 
Deden.in yalpaladığını gören iki mason kollan-

n& girdiler, sordular: 
- Ostndı azam nereye gidecekler? 
- Bizim koua.ğa! 

- Efendim'!! .• 
- Hani bize bir~ gôstermişlerdi. Oraya, 
- O ev nerede? Hangi sokakta! 
Muhtar dede gilldil: 
- YBhu, evi, sokağı bilsem size ne lilzum ka.. 

ar. Kendim yilrür giderim. 

- Hangi yoldan buraya geldiniz? 
Muhtar dede onu da kestiremedi, Kara taş dö~ 

şeli caddeyi işaret etti: 

- ~te bu yoldan yilrliyerek geldim! 
Masan de!ilı:anlılar !ilesleriııi çtkarınadtlar, de

denin gösterdiği !:okak boyunca ilE'.rlediler. 
10 dakika kadal' yol aldrktan eonra Muhtar 

dede sokağın ortasında durdu. neroen gelen s&
keli bir mevleviye doğru diltlta.tle baJrtı, aonra ses-
1 endi: 

- Hey, derviş mıseyin, derviş mlseylnl 
Karanlıktn ilerllyen adam bu Besi duyunca 

durdu. !ki ada.mm koltuğunda gelen dedeye bak.. 
tı. Dede haykırıyordu: 

- Yahu erenler, bura.ya. gelaene! 
. Derviş hayretle oolara ya.ltlııştı. Keftyenln u.. 

cu sakalını örten dedeyi tA yımma gelince tanıya., 
bildi. 

- Ama:nnı erenler, ben de Bb:l arıyordmıı. 
- Hay e.llaJı ruı olsun, Bizim ev ne ta.raft:a. 

kuzum. 
- Fa.kir biliyorum ama, dede ıırikken nerede! 
- Dtikkfi.nda.! 
- Ne dükkA.ıımda T 

- Canım ora.sım bırak, haydi Me gidelim 
- Evde fakirden başka kimaeler Yok! 
- Canlar neredeler'? 
- Vali konağına ziyafete davetliydiler, orada 

>Ia.caklar. Siz bana t'enbi'ı etmiştiniz, bir yere ay
·ı:l.ma diye. Şimdiye kadar evdeydJm. Lokma ettim. 
3aktnn ki v:ıkit gedlı:tl. Biz de meydanda yoksu
;lU2!, sizi aram.ağa çıktxm, 

- Eyvallah derviş Hüseyin. Şimdi biz eve mi 
;idelim, canların bulunduğu yere mi? 

- Bilmem erenler, onu siz bilindniz! 
- Sen vilAY.et kona!mı biliyor musun'! 
Derviş Hüseyin eliyle .ya.km bir noktayı işaret 

ıttl: 

- İşte ~ura.da, buraya. y0.z adım var yok! 
Yakınlık dedenin hoşuna gitmişti. Fakat başın_ 

la sikkesi yoktu. Bunu hatrrladı: 
- Benim sfükc bu kefiyeyi aldığmı dllkkA.nda 

:ca.ldJ, §imdi ne haltederlz? 
ı,fu.s-0n gE}nçler atıldıfar: 
- Biz d11kk!nı biliyoruz. Üsta.d emrederse gL 

Ier getiririz. 

- Eyvallah biraderler. 
İki mason koşarak ora.dan uzalı:la.ştL Dedeyle 

dervi§ Hüseyin oracrkta bir kapı eşigine oturdular. 
Yarını sa.at sonra. masonlar ellennde sikkeyle av
det ettiler. 

Dükkbcıyı evinden a.Iıruşla.r, dtikkaru açtır. 

In.J§lart sikkeyi bularak sahibi.ne getirmişleı·di. 

Dede kefiyeyi çıkardı, sikkesini giydi, derviş
le birlikte vilayet konağma geldl 

Konağın sel8.mlık kısmında ziyafet bitmiş. 

yalnız tabur zabitanı dedeler, vali, kumandan, 
Haleb eşrafı ve diğer mütehayyizanla birlikte kah
ve ve ııerbet içerek sohbete dalmı:şlarclı. 

Dede, derviş Hüseyinle beraber oraya geldi. 

uıusa.ha.be yapılan selamlık divanhanesine girdi: 
- Deııtur yahu! 
Diyerek bir kBşey eçekildL 
Dedenin odaya girjşlyle etrafı bir alkol ko

kusunun kaplaması bir olmuştu. Bu bal kuman
danla valinin nazarı dikkatini çarçabuk çekti. Mev_ 
leviler de Muhtar dedeye kötü kötü !:-aktılar. 

Muhtar dede hi~ oralı değildi. 

" Haleb ayanı arumda Sadri paşa isminde nük-
tedan, yaşlı bir zat bu hali izale etti. Ya.kromda 
bulunan Malatya şeyhi Sinan dedeye sordu: 

- Sizde de evrad var mı! 
- Var efendim. Ama Kadinier, Rufailer ve 

diğer tarikat mell$uplan gibi değildir. 

BaMin bu enteresan tara.fmı duya.n l!uhta.r 
dede yakma. sokuldu. 

Sadri paşa devam etti: 
- Nasıldır! 

- Biz 99 lık tesbihle mutad evradı çekeriz.' 
Bizim asıl marifetimiz dönmektir. 

Muhtar dede gülüyordu. Bu ioralrk vali Muh. 
tar dedeyi bir mevleviden sormu3, o da va.linin ku
lağına au izahatı vermişti: 

- Hem mevlevi, hem bektaşi, hem de mason
dur. Acaib bir zat. Aranınıda bulunuyor. Tabu
run iaşe memuru. 

Bunları, ya.va§ l'IÖylenmeslne rağmen "sadri 
paşa da işitmişti., bu sefer Muhtar dedeye sordu: 

- Dedem. siz yalmz mevlevi değilmişsiniz! 
- Evet, serde hem mevle'lllik var, hem ma-

sonluk. Fakat asıl nasibimiz bektaşillkten. 
- Ya... Siz de evrad çeker misiniz? 
- Tabii, t:a.rikat olur da çekilmez mi? 
- Ne çekersiniz'!' 
- Binlik çekeriz. 
Bu ceva.b bazı dedeleri kızdırdı, bazılarmdıı 

hafif blr tebessUm meydana getirdi. Sadri paşa 

nUktenln farkına varmıştr. Devam etti.: 
- Dedeler biz döneriz diyorlar, siz de dön. 

mez misiniz!. 
Tebessllm Slt'a.Sl Muhtar dedeye gelmişti. Bu 

sefer o gülümsedi, ceva.b verdi: 
- Fakir ar-Lettim. Bize düşen binliği çekmek

tir, dönmeğe gelinee biz dönmeyiz, b~muz döner! 
Tebessüm ve hiddet, kahkahayla şiddet geldl

ni alınıştı. Dedeler Muhtar dede için: 
- Zındık, ayyaş. Bunu nereden aramıza aldık! 
Derlerken Sadri paşa gUzel ve nll.ktell bir tef-

8lrle işi tatlıya bağtadr: 

(Daha va'I') 

111 
Ayşe ninenin ölümünün üstünden 

>ir hafta geçmi;ti. Soğuk bir sa • 
ahtı. Zeynep, kapı önünde dur -

kara gözleri, gamzeli yanaldan, u
zun gür saçları, yuvarlak kalçalan
nr olduğundan geniş gösteren ince
cik beli, kadınlara bir korku veri
yordu. 

• Büyük denizdeki fırtınada 

dalgalar ekseriya 8 il.l 15 metre 
ti.aldar yükselir. Şimdiye kadar en 
;ilksek dalga olarak 19Z2deki bir 
.ırtınada 25 metre boyunda bir dal 
sa kaydedilmiştir. 

* Tarihte ilk grev miladdan 
evvel 37 58 senesinde olmuştur . 

.\ı1ısrrdaki Heopo ehramını yapan 
~~çiler jhtiyaçlan olan maddele::i 
temin eıdemedikleri içio işi bırak

nışlardrr. 

* Bir tek ipek kadın çorabının 
iplikleri çözülse 50 kilometre bir 
mesafe tutar. 

* Örümceğin ağı o kadar hafif
dr ki bir örümcek bütün dünyayı 
ığı ile çevirse bu ağın ağırlığı 500 
3ramı geçmez. 

* Amerikan Birleşil- Devletlerı 

h.udutları içinde yaşıyan muhtelif 
-nilletteki insanlar 21 3 din veya 
mezhebe men .. uptur. 

* Dünyada 600 çeşit peynir çr
'i:ar fakat bunların bir çoğu yapı
.lığı memleketlerin drşın.dakiler 

ırir meçhuldür. 
• yeni zelandada cir kadın altt 

i:eıeEinde de ikiz ç~ulr doğurmuş 
:ocuklarırun arasındaki kızlar da 
Jtiyüyüp evlendikleri zaman ikiz 

HARiCiYE 
- ·15 - · 

Bu sualin cevabı gayet basittir: 
Sıvı1 elbisesı yoktu ve o zamank 
.Umanyada onun vazıyetinde olan
ıar hıç de az değildi. 

KOLAY BİR MESLEK! 

NAZIRLIGI NA 
.. ' Çev.ren: FETHi KARDt~ 

onunla beraber yiyor, onu bir göig' 
gibi, takat bır kırbaç ve tabanca ilf 
müsellah bir gölge halinde her yer 
} ı:::r<lt! ıaKip e111yordu. 

llk zamanıarda Rudoll Hes, eıerı 
disırun hayatını korumak için icll 
bmda kendi hayatını tedaya haı11 

Anlattığımız vaziyette olan bu alelade bir "muhatız,.dan ibaretti 
delikanlı yaşamak içm ne yapabilir- Fakat zamanla "kavgacı", birÇo~ 
di? Ebeveyni, kendisinin doğduğu ,ı:anh po!ıttKa Kavgaıarının kaııı 3 

[skenderiyede oturmakta idiler. Kü.. manı, Hitlerin sadık muhalızI onıl11 

çük bir otelleri vardı ve hayatlarını Jynı zamanda dostu ve mesai ar~ıı· 
]Öyle böyle kazanmaktaydılar. Ara Jaşı oJdu. lki adam, patronla ~ 
sıra Rudolf Hes5in kapmm bir po<; .nuru arasındaki münasebat ya''3~ 
tacı çalarak havale getiriyordu. La- yavaş takat kat bir istihale ge;ird1

• 

:cin bu para kMi gelmiyqrdu. Bu istihalenin sebebi? . 
İşte bu sıralarda terhis edilmi~ Hitler Avusturyanın küçük ~ır 

;abitıerden yüzbaşı Raehm eski ar. msabasmda dünyaya gelmiş, köyilll 
..-adaşlarına vakit geçirmek ve aı Jen on dört yaş1- :ia aynlmıştJ. ~ 
;ok iyi yaşamak için mükemme ;uk~uğu fakirane geçmışti. TahSI 

1 

bir çare göstermişti. Fakat bundar Je fevkalMe değildi. . 
istifade için mütrit vatanperver ol Rudolf Hes ıse tskenderiyede do& 
mak şarttı. Genç, Rudolt 1 Iess "Eı .nuştu. Daha on yaşında ikell ~: 
;enne Faust = Çelik yum:u1< •• teş nanca, ingilizce ve fransızcayı fl1 • 
dlatına bu şera!t ve bu vaziyet da .iemmel konuşuyordu. BakaloO~ 
.ıilinde girdi. 1 ;mı vermiştı. Münevver a.:iamd1....Ji 

Azanın işleri güç" .; yok gibiyd; zeki}•di. Bunlardan başka ııes ~~~ 
Birliğin azası h.ış!a·' yatıp kalk mütevazi bir adamdı. f{akl<1fl" 

nak hakkrna maliktiler. !slcrinin er •.ı. .. ük. b. h'" t be led'ğ. ditler' - vuy ır urme s ı ı n ·ıJ• 

nühimi ise ~ehrin kahve ve barla ;.arşı hiçbir zaman bir ü~tünliik 1
1
, 

anı dolaşxp orkestralara "milli jiasmda bulunması ihti.mali al\ 
:ıavalar çalmalarım emretrnekti. $elmezdi . . , • ı:ıt1 
, Bu emre _ı~ır~z eden ~ncak bıı I Hessin yavaş yavaş, mek~l.1P ret· 
kızıl,, olabılırdı Bu takdırde azay;:ı ,·azmak, mühim ve mümtaz zı)'ll 

:iüşen milli vazife bu kiL:;tahı yak:> -Heri sabık etendisi ve yeni d05~~ 
paça dışarı çıkıp sokakta bir temi;. ~amma kabul etmek işlerinde ~ 
ıslatmaktı 'ere büyük bir yardımı dokunıı1 

BİR tÇTlMA 

Bir müddet sonra Rudolf Hessır 
taiii güler gibi oldu. Adolf Hitleı 

Münihte ilk büyük propa~anda toı 
!antısmı tertip etmişti. Bin kada· 
adamın bulunduğu bu içtim1 üçün 

Kadın - Hiç olmazsa bana para eti Rayş tarihinde bir mevki. işga 
verebilsen; ip alD' gelir ve seni eder. Hftlerbu ıçtimadah bahseder. 
kurta.nrdnn. "en meşhur Mein Kampf'mda şun

naşlad1. Bitler artık bunlarla.~~ 
gul olmuyordu. Hess gündöı gt 
model bir hususi ka.tip oluyor. fıf 
celeri eskisi gibi sadık bir ~:1'ıı Bf 
vazifesi görüyordu. Efendisını el<tl' 
riya geceleri yapılan parti to~ıa~ 
' arında takip ediyor, eli cebılld . 
tabancada, gözlerini ondan ayırıııı 
yordu. 

fflf'\'l\M' Vit.f} 

~~~~~~~~---,.,,/ 
ları yazar: 

Sözlerimi kesen birine şiddetle hü 
ı "Um etmek suretile büyük bir ps1 

l<olojik hata işlemiştim. Kavga çık · 
tı: korkunç bi-r sahne ... Fakat mıuı 
rızlanm henüz hücuma geçmişlerd, 

ı~; sadık muhafızlarım harekete geç 
1i. Kızılların üstüne kttrllar gibi sal· 
tırdılar ve önüne geçilmez bir lıii· 

cum la salonu süpürdüler. 
Bu hddise fırkamın ilk zamanla· 

rıtıda sadık taraftarlarımı tanımak 
fırsatını vermiş oldu. Kavgada da
ima en başta şımdi kususı kôtibinı 
ve sağ kolum olan Rudolf liesi gö· 
rüyordum.,, 

Filhakika genç Rudolf Hes, Hit· 

AMERİKAN USUJ,ti Gt)REŞ lerin hususi mul1afaza kltasına in·· _ Kendi krmlime ytt:ınıe 3~ 
- thülmc. t~ıtfüam ma.çınlla. beL tisap etmişti. Artık geçim sıkıntıs1 mek iı:in böyle yapmıştıın. ~ 

ki ayaklarını esld :şekline sokar. kalmamıştı. "Patron,,un apartıma -;oJann çekileceğini hesa.b etıO 
- Fransız ka.rikatUrü - nmda yatıp 1 ·'.1lkıyor, yemeklerim d1m. 

--·••llllllmrJl1llınlD111El!Jll00111Era.n1D•I-
gülü başa, şaşarak bakıyor, ellerbe 
değen, yumuşak ve sıcak dudakla 
nn dokunuşile, yüreği çarpıyordu 

Elini onun öpüşlerinden kurtara· 
rak, kızrn omuzunu okşadı: 

- Zeynep ocağın yanıyor mu? 
Genç kızın yaşh gö7.leri, solgun 

penbc dudakları güld~: 
- Yakannı. Recep ece ... 

. kah - "'pi~ nemın vesınden kalanı şan", .... tı· 
riyorum. Artık ona bir daha··· .il..,. 
ve... '{(' 
Söyliyeıniyordu. Kabaran t<8!:0'ş 

yi fincana boşal tarak, delikaJ" 
uzattı. Elleri titriyordu. 

:mş, elleri önlüğünün altınd'1, dal. 
m dalgın kar§ılara bakıyordu. Ni
~sini köylüler götürınüş!er, kom -
ılar bir iki gece onu bcklemi~ler, 

mra gitm!~lcr<li. Zeynep, o gect:'. 
: ·1 sonra ilk defa, evinde yalnıı.. 

ılacaktı. Kış ba~lamı~ her ya ... 
askin bir aya. yalayıp duruyordu. 

Başına birdenbire çöken felaket, 
bir fırtınalı geceyi bir ölüyle bera· 
ber geçirmek, Zeynebi çocukluktan 
alarak, gençlerin arasına atıvermiş
ti. Yüzü solgunlaşmış, gözleri bü
yük derdiyle yanıyor, boyu daha u
zamış, taze, gelinlik bir kız olmuş
tu. 

Yazan: CAHıT UÇUK 
-5-

!çeri girdiler .. Zeynep, kolunun 
yenile göz yaşlarını silerek, ocak 
başına diz çöktü. Küllerin sakladığı 
ateşleri, maşa ile eşerek çıkardı. U· 
zerine kenarda duran ince dalları 
ytğdr. !ğilerek üflemeğe başladı. Ta
ıe göğsünden çıkan, kuvvetli soluk
lar, korlan parlattıkça. solgun yü· 
ı;tine ateşlerin rengi vuruyordu. 

Recep, kızın yaşlı gözlerine, ~ 
Liflerken kızaran yüzüne uzun 01 
!>aktı. Sonra gözlerini, raflarıt118' oğulmuş bakrrlar parlayan dl"a! 
da gezdirerek, yavaşça: 11! 

- Zeynep dedi. Kaç yaşıoda~I 
Ninenin, ona haber vermeden 
apxverdiği işlerin hepsi, Zeynebin 
line bakıyordu. Burılann zorluğu, 
alnızlığı k<ıdar Zeyncbi boğuyor, 

.uvvetinl kırıyordu. 

Kışlık odunları, otları, yiyecekle 
i yoktu. Zeynep, ninesinin nereden 
>ara bulduğunu, evi nasıl çevirdiği· 
.ıi bilmiyordu. l3öyle bir felaket ak· 
.ına gelseydi, belki öğı~enirdi. Fa
rnt, birdenbire, kısacık bir gün i
çinde ölrnü5tü. 

7.eyne.p, ölümün ertesi günü, dot'.>t 
sandığı kimselere, kendisini almala 
n için yıı.lvarrmştr. Fa1cat. O!'lU"l bu 
ya)varınalarms. g5!1ül kapılan örtü· 
lQydü. Kızın, badem biçimi çekfü 

Zeynep, dostlann, kendisine ne
den güler yüz göstermedi~ini anla
mryacak kadar temiz kalp'.iydi. O
na: 

- Ocağını ne diye bırakıp el ka
pılarına geleceksin? Yann bir k!s
metin çıkar, ev açarsın ... 

Demişlerdi. Bu !'Özlerin gizlediği 
manalan aklına getirmemişti. 

Bahçenin çit kapm gıcırdıyarak 
açılmıştı. Zeynep dalgın gözlerini 
o yana çevirince, birden. S'.!vindi. 

Havamn soğuğuna rağmen üstüne 
ceket giymemiş, geniş omuzlan, ka· 
bank göğsQ, kalın boynu OstUnde. 
kıvırcık saçlı, çağla rengi gözlü, ya-

nık yüzlü, parlak s::ığlam di~i. ba- Duraladı, sonra sözünü tamamla· 
şmı kurumla tutan Recep; gülerek dı: 

Zeynebe doğru geliyordu. - Kardeşin sayılırım. 

Delikanlı, yirmi yaşında 
Fakat, vücudunun iri oluşu, 
daha büyük gösteriyordu. 

vardı. Zeynep, Recebin kalın, sıcak 
$esile yalnızlığının dağddrğını, yü· 

onu 

Kızm yanına gelince, durdu. 
Çağla yeşili gJzlerinin içi . ateş gibı 

yanıyordu: 

- Kız Zeyneb baıın sağ ol~un 

geç geldim ama. kusura kalma, şeh· 
re varmıştım. Dün akşam döndüm. 
Anam. deyiverdi. Seni özbacım g!b: 
severim ... Bir dileğin, bir zorluğuTI 
olur belki, benden cekinme Zeynep 
Ben senin .. 

r eğinin tatlı bir rahatlığa kavu;tu 
ğunu duyuyordu. Kendisini. delikan 
lıya doğru atarak, onun ellerine sa 
rıldı: 

- Recep kimsesiz kaldım. Kom 
3ulara beni yanınıza alıverin diye 
yah·ardım. Kimsecikler beni iste· 
medi .. 

Sesi boğularak kıc:rldr. Gözlerin
:ten yaşlar damlıyor, d:!likanlımr 

"?llerinl öpüyord~ı. 
Recep, .ıı;c;: üne sokulan ince ör· 

Recep. yandaki Ayşe ninenin min 
derine oturmu-;. kızın ocak yakışma 
bakıyor, bu kimsesizi zorluklara 
karşı korumak, onun yüzünü gül· 
Jütmek isteklerini, ~·üreğinde duyu
yordu. 

- Bana bir kahve pişir de konu· 
)3.hm Zeynep .. 

Genç kız. cezveyi ate1e sürerken 
gene ali;lamağa başladı: 

- Kusura bakma Recep Ece. Ni-

O .. ' - n uç.... dııll' 

Recep, düşünüyordu, mırıl 
&: ~~ 

- On altı görünüyorsun bnlb 
dıılı' 

Birden kararım venniş gibi. şll' 
yilksek ve kati bir sesle, söıe b3 
dr: 0ııı· 

- Zeynep.benim yavuklutn 

caksın. .. >'~· 
Genç kız, yerinden hafifçe ~çr~~ı· 

rak dizleri üstündeki ellerinı a 
na kapadı. 

- Şaştın mı Zeynep? -~ ı;ıı· 
Genç kız, elleri ağzında. çek\, 'pıt 

ra gözlerinde pınltılar yanara 
kıyordu. 

( Devtf711• vor ı 
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(l)iiıııc-
~ ~Sayımızdan devam) 

İrtııxı:n nişanlanmamız için, o. 

0~atılarını bitirmesini, dok· 
' bu ~-srnı bekliyorduk. Kendi. 
~ı tun ümitleri vermi~, ona 

lllUhabbetli ve samimi gö. 
~ ıl§tiiın. 

tltat gUnUn birinde seni tanr 

ı s~~adi inanıyorsun, değil 
• • 

1 tanıyınca ona karşı t-lan 
bir 11 bir çocuk hevesinden baş. 
tt, §ey olmadığını anlamıştım. 
tc~an sonra dn ken:iisıni 
da.Jı On bir senedir, onu 

\do a törıncdim .. Fakat müşte. 
'tuınuz olan Belkis bana 

~:?~n bahsediyordu. 
g 

18lhden ayrıklığım gün • 
~}' Orıra teselli bulamadığını 
tordu. İhsan Şevki doktor 

J~Ya g't • d ·· ı '11 ı mış, ve ora a mut· 
~Ctte içkiye alışmış, niha
~·,i . sen~Ierde bu iptilanın 
ııı:ı Çok hasta ettiğini duy. 
tl <l. \re bundan birkaç hafta 
bit~- l3elkis bana onun üm!t· 

•141lde olduğunu söylemi§· 

~ball 
da Ilı tanımıyordum.. Şimdi 
bı}' tanıdım. İhsanın felfiketine 
dıı cı Vermiş oldurumu bili

~ ll'~k~t ölüm döşeğinin 
bq t:nı ısteyecek kadar halli 

'<:~. ~h olduğundan haberim 
ltt ltı~.1llıdi her şeyi biliyorsun. 
~}' liaaade • eı:iersen ölümüne 

~t "erdiğim bı· adamın ya· 
~t aş ucuna giderim. Yok 
:ı~'zsen seni kırmamak için 

~ ıı;_zc gelmiş bir betbahtnı 
• 1llı redderim. Karar sana 

~ıj 
~f' döndü. Koltuğa oturdu. 
't c Yüzünü kapamıştı. Ağ. 
~!lfdu?. 

")ııı, hQYUk bir buhran içerisin· 
~ . 

bııg .. 
İl! liıı .. kadar kansını yalnız 

· i ;c aıt zannetmişti. On~ 
' \>l'lden başka bir erkeğin is

~t:ı c ~.e":niş olmasına • velev ki 
~~ ıle olsa • bir an ihtimal 
~'1~ ~~i. 

l{)tj Sadiye işte itiraf cdi. 
'tn Ctıdisini tanımadan evvel 
İıı' İhtan Şevki isminde 

1 ~ tamamiylc meçhul ve 
'1 .. an bir başka erkeğe, onu 

ltı~0tUnmüş. belk: de.. belk: 
cıı;~ltkak.. Gilzel ellerin: 

~ bıı ti?ln okşavı~larma. bel 
1 t' hıc: bir arrunun ilişme 

Oıııı11•ıınctti~i kızrr dudaktan 
ı:-~ dudaklarının 61cak hoy 

~lı, tcrketmişti. 
t.._~ bııı.-· 
,~ ~une k~:iar pUrUzsUz ' 
1 lıot01aıt saadetlerini birdeı 
~ıtl llJ'ordu 

a:,ııd . 
t•İle" a h"r şeyi maHlm zan 
·~~l böyle t.i:-denbire bi 

lıUçt~~ıvcrmiş c. •r:ı.:ı.1 bu sa<? 
ıırı·u ·. k. . ' ~unc r.cı tSC' venyor 

~~~ ?l 0 ad:lm bütün aşkiyle v 

, 
i de~· hUtün bağlıhğiyle bi 
t Glld' 
c; d· 1• İşte karşılarına ha 

'~~ 1kilivermişti. Kendisin 
lıc11ııaltaaını ölüm döşeğini 

0 it Çağıracak kadar ke'" 
~ ru <ldın üzerinde hak sah: 
t S:0tdu. 

'!" 
0 

eli e~er mil~ade edece 

~ ~b :damın bu son dakikad~ 
bttt aa:Jcti kıskanıyordu. 
tc,t~ lti Sndiye or..a gidecek 
~t~"' busesini onun ölen alnı 
( "<tcce'-
'I •le "• s9n d:ıkikasmd:ı 

trı.. t'nu sevmiş olduğunu 
"'C\t • , 
~ i . 1Çın, ona ı::aı>.det vere 

Çın k dı k lb' · b .. ·· ~c a n a ının utun 
!'tkr tiyle kimbilir neler söy-
1;) ı. 

tı b 
' 'il b" • . b ı · ovle ıdı. Fakat una 
~ lıa·."l'\t•n hu işine mini ol- , 

°"kı Yol.tu. 
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s· a 
Nakleden: HAT~CE HAT.P 

Hayır, o bunu yapamazdı l. 
O Sadiyeye müsaade edecekti 

Bilmeden felaketine sebebiyet 
;erdiği bir adamın bu son arzu. 

Genç kadın kızarmış gözlerini 
ona kaldırmı. tı. S;:.di bir kelime 
laha söyledi: 

- Git!.. 
.::unun yerine gelmesine mani ol;ı. Genç kadın bir otomobil içindeı 
mazdı. §ehrin bir beşka ucundaki bir 

Sadiye esasen gitse de gitmese evde ölen betbaht bir adanun 
de nihayet netice hep bir, ve hep baş ucuna gitmek üzeri: yol alır. 
ayni oJmıyacak mıydı?. ken, küçük apartımanm sıcak o· 

Ölümüne sebep ol.dukları ada dasında genç bir adam elleriyle 

Türkiye yüzme ve 
atletizm birincilikleri 
Yüzmelerde iki yeni Türkiye 

rekoru kırıldı 
3 - Cevat (Balıkesir) 

TÜRK BAYRAK YARIŞI: 

7 

Fuar kupası maçtarı 

Ankara 
5-2 

iz miri 
yendi 

1 
Bugün ıstanbul - Anka 
takımı arı karşılaşıyor 

mm gölgesi şu andan itibaren c· yUzünü kapamı~, hıçkıra, hıçkıra 

hediyen ikisinin arasında yer al. !ölmese bile artık ebediyen sakat 

Su sporlan federasyonu tarafın· 
dan tertip edilen Türkiye yüznw 
birinciliklerine diln Beşiktaş stadı 
yüzme havuzunda başlanmı~tır. 

1 - İstanbul (Saftan, İsmail 

lzmir, 2 (A.A.) - Fuar ku 
maçlarına bugün Ankara ve I 
muhtclitleri arasında yapılan ve 
ye karşı besle Ankara lehine neti 
lenen maçla başlandı. Maçm b" 
ci devresinde Ankara takrmı h 
bir üstünlükle oynadığı sırada t 
rin ant bır hücumunda yaptı~rı g 
le 1-0 vaziyete düştü. Fakat bi 

Mahmut) 5.43.5 
:ıuyac:ak mıydı?. kalacak olan saadetlerine ağlıyor· Müsabakalara 10 bölgeden sekser 

sporcu iştirak etmi~tir. 
2 - Kocaeli (Fehmi, Yusuf, Meh 

met) yeni Türkiye rekoru. Sa:li başını kaldırdı. Ve boğuk 1 du. 
"1ir sesle karısına: 1 - S O N -

- Sadiye: dedi. 

İstanbul takımı Türk bayrak ya· 
nşmda 5.43'.5 yaparak eski rekoru 
beş saniye, üç salise ve Kocaeliderı 
Yusuf 200 kurbağlamada 3.1.7 ya· 
parak eski rekoru sekiz saniye ~ 
salise, indirmi,lerdir. 

3 - Ankara (Kamil, Nejat, Ali) 
SU TOPU: 

Son olarak yapılan su topu milsa
bakalannda İstanbul - ?çele 7-0, An 
kara - Kocaeliye 4·1 galip gelmiş· 
tir. 

Tasnifte İstanbul yüzme takrmı 
60 puvanla birinci vaziyette {t>l
mektedir. Kocaeli 37 puvanla ilôn 
ci, Ankara 25 puvanla üçüncü. B::ı 
lıkesir 16 puvanla dördüncü, Trab· 
zon 11 puvanla beşinci, !zmir 8 pu· 
vanla altıncı, lçel 2 puvanla vedin 
ci, Ordu 1 puvanla sekizincidirler. 

Müsabakalara bugün de devam e
dilecektir. 

Atletizm 

100 SERBEST: 
1 - Saffan (1stanbul) 1.7 
2 - Ali {Ankara) 1.13.l 
3 - Mehmet (Kocaeli) 

Tilrkiye atleizm birincilikleri bu
giln Kadıköyündc Fenerbahçe sta· 
dında başlamıştır. Oldükça kala. 
b81ık bir halk kütlesi önünde yapı. 
lan müsabakalarda alınnn teknik 
neticeler tunlar dır: 

sonra Ankara beraberliği temin 
tiğinden devre 1-1 berabere bi 
Ankaralılar ikinci devrede daha 
zel oynadılar. Bilhassa 

200 M. KURBAGLAMA: 
ıor METRE: 1 - Yusuf (Kocaeli) 3.1.7. yeni 

Türkiye rekoru. 
2 - lsmail (İstanbul) 3.10. 4 
3 - Semih (Ankara) 

1 - Melih (İstanbul) 10.9. 

2 - Atincos (İstanbul) 

hattı oyun Qzerinde çok müessir 
du. lzmır takanı hazırlanamadı" 
dan bu devrede oyuna seyirci ka 
ve Ankaralılar bu devrede Izmi 
bir golüne daha dört sayı ile m 
bele ederek maçı ikiye karşı beş 
yı ile kazandılar. 

1 ıs. Komutanlığı Satınalma Komisyonu ılAnları 1 

3 - Nazmi (lat.) 

110 MAN1ALI: 
100 SERBEST: 

1 - Vasfi (tat.) 16,5 
2- Yavru (lst.) 

9391.03 ı ' 
lıtanbal Aılive /kinci Tlctını 3 - Hriaofopuloe ( at.). 

Jlahkemeılnden: 4 X 400 BAYRAK: 

1 - Mahmut {İstanbul)" 5.26.S 
2 - Sad~ttin (Trabzon) 6.16.8 

7 - Kalem vapı malzem~sı satın alınacaktır. Açık eksiltme 
le ihalesi 5 eyllıl 939 sah gUnil saat 11 de yapılacaktır. Muham 
men keşif bedeli 500 liradır. İlk teminatı 38 liradır. §artnamesı 
'ıergil~ komisyonda görülür . .lsteklileriajo knnuni vesikalarHc 
beraber belli giln ve saatte Fındıklıda komutanlık satınalma lto 
misyonuna gelmeleri (6468) 

Süleyman Sudi Tosun n ,areu,, 1 - Beyaz takml: Zara, Filnı. 

Pazar gfinü İstanbul ile Ank 
pazartesi gQnQ de lstanbul ile 
mir kar§ılaşıcaklardır. 

Giresun nakliyat anhan tarafından zan, Recep, .Melih. Derece: 3 -2ı
denlı3•olları idaresinin Ankara npu. ı. 
runun birinci seferlle Vakhkeblrd"ıı 
namlarına yüklenen 1. H. markalı 9 
balya deriyi s~stcrlr 260S N.lı 2' 
Temmuz 1939 tarihli kon,ımento &a

yı oldu!ıu blldirlldllJlnden mahkeme
ce meıkOr kon,imento mnndereca· 
tınm kırk be~ gün zarfında mah'ke. 
meye ihrnzı lilzumunun ve ibraı 
edllmedllıl halde bu müddetin blta. 
mındn kon~imentonun iptaline karar 
verilcccAinin [iç defe resmi ve sapı 
rcsmt sazrtelerle IHinına k:ırar veril
miş oldugundan kryfiyet Ticaret ka· 
nununun G38 nci maddesi muclbin. 
ce ilrııı olunur. 28/8/93!1 

• • • 
Istanbulda şerait ve keşif cetveli mucibince planına göre yaptınla· 

.:ak olan bir hangara ihale günü talibi çıkmadığmdan pazarlıkla ihale
si 20 eylQI 939 çarfaIDba günü saat 15,30 da yapılıcaktır. Muham· 
men keşif bedeli 25800 lira 47 kuruştur. !lk teminatı 1935 liradır. Keşif 
cetveli ve planı insaat subesincc bedeli mukabilinde \"erilebilir. tstekli
lerinin ilk teminat makbuz veya mektuplarile ve kanuni vesaikle ihale 
~ününden sekiz gün en·el vil~yet nafia mi: '"irlüklerinden alacaktan 
\'esikalarile beraber belli gün ve saatte Fındıklıda komutanlık satmal· 
ma komisyonuna gelmeleri. (6868) 
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varsa da on·Jn çarelerini bile • 
mediğimden muvaffak olamıyo
rum. 

Jilber bu istihzayı anlayarak 
dnlaklarım ısırdı. 

Şon söztine devamlı: 
- Hülasa Taverneyler sizin 

itimadınızı kazanmak çaresını 

bulamadılar, şimdi bundan vaz· 
geçelim. Rica ederim, orada son 
vazifeniz neydi söyle,. misiniz? 

Jilber orada ne yartrğını ken. 
disi t'~ iyice bilmiyordu. Te. 
redclütle dedi ki: 

- Matmazel.. orada emniyet 
a::!amı idim .• 

Jilberin filozoflara mahsus bir 
tavır ile söylediği bı· söz üze
rine matmazel Şon artrk kendi· 
sini zaptedemiyerek parlak bir 
ka' kaha salı .. ·erdi. Arkası üstü 
düştü. 

Jilber kaı:;larını çatarak: 
- Sözümden şüphe mi ediyor 

sun uz? diye sordu. 
- Allah esirgesin.. Bilmez 

ıdsiniz ki siz pek vahşiniz, size 
bir şey söyletmek mümkün de. 
,ği! :lcstum .. Size sordum ki bu 
Taverneyler nasıl ad~mlardır, 

bu sualim sizi sıkmak için de. 
ğil, belki intikamınızı almak su. 
retiyle size hizmet içindi. 

- Matmazel ben intikam al· 
mam. yahut intikamımı kendim 
alırım. 

- Pekala. .Fakat bizim de 
Taverneylere karşı kinimiz var. 
Siz de ayni vaziyette, olduğunuz 
ıçin anlaşnuş sayılmaz mıyız?. 

- Yanılıyorsunuz matmazel, 
Benim intikam almaktaki usu. 
lüm, sizinki ile kat'iyyen müna· 
sebcti olamaz, çünkü siz biltün 
raverneylerden bahsediyorsu. 
nuz, benim ise onlara karşı his· 
siyatımda türlü şekil ve renk 
var. 

- Mesela Filip ıdö Taverney? 
Koyu renklerden mi? Açık renk 
!erden mi?. 

- Benim Fili:be karşı hiçbir 
şeyim yoktur. Mösyö Filip, ba
na ne fenalık ne iyilik yaptı .. 
Ben onu ne severim, ne de iğre· 
nirim .. Benim nazarımda hiç bir 
ehemmiyeti yoktur. 

- O halde kralın huzuruncta, 
yahut mösyö Şuvazölün önlin.. 
de, mösyö Filip dö Taverney a· 
Jeyhin.de şahadet etr:iyeceksin? 

- Neye dair?. 
- Biraı:ierimle düellosuna 

dair .. 
- Eğer beni ş:ıhadct için çağı 

rrrlarsa bildiğimi söyJerim. 
- Ne biliyorsun?. 
- Doğrusunu ... 
- Bakalım, doğrusu dediğfo 

nedir? Çünkü bu lastikli bir 
kelimedir. 

- İyiyi kötn.den, ha klıp Aak.. 

2 -Xırmm talam. 
800 METRE: 

1 - Recep (İst.) 2.2.1 
2 - Nuri (Ankara). 
3 - Olrteı (Ankara) . 
CtR.tD ATMA: 
1 - Melih (tst.) 5:? M. 
2 - Ali. (tat.) 
3 - Şerif (lat.) 

YUNAN DtSKl: 
1 - Arat (tst.) 36,84 M. 
2 - Hayri. (tst.) 

S - lbrahlm (tat.)" 
UZUN ATLAMA: 

1 - Musaffer {İst.) 6,.66 M. 
2 - ömer (Ankara) 
3 - Cemil (1at.) 
5000 metre : 
1 -Rıza Maksud (fstanb 

16.8.3. 
2 - Mustafa (Ankara) 
3 - Hüseyin (İst.) 
Milsabakalara bugün devam 

dilecektir. 
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olan Zamor, olduğu yerde topla. 
narak: 

- Ben müdilrüm, mayinun 
değilimi.. 

Jilber, Zamordan, Silviye, Sil. 
viden Zamora bakıyor, hayret -
ten hayrete dilşliyordu. 

Hele bu halden bir tUrlil ken. 
dini tutamryan matmazelin bir 
kahkaha koyuvermesi, Zamoru 
öfkesinden çı1gına çevirmişti .. 

Zamor, bir Buda heykeli gibi 
hareketsiz kalmış, sonra elini 
atlas torbasına sokarak gene 
ıekerlemelerini yutmağa başla. 

mışt.r. 

O sırada vekilharç mosyo 
Granj bir terzi ile içeriye gir -
mişd. 

Vekilharç Granaj, terziye: 
- Elbise bu zata mahsus ola

cak, size tarif etmiş olduğum gi· 
bi ölçlisUnil ııhnızı dedi. 

Jilber kollarının ve omuzlan. 
nrn ölçüsünü terziye aldırmakta 
iken, m'atmazel Silvi ile vekilharç 
odanın bir köşesinde konuş

makta ve kız vekilharcın söy· 
ledlği her söz Uzerine kahkaha. 
]arla gülmekteydi. 

Silvi kahkahaları arasın.da di
yordu ki: 

- A 1 Bu pek güze) ve Iatif .. 
Saganarel gibi sivi külShı da 
olacak mı?. 

Jilber bunları duydu. hemen 

terztyi jlddetle iterek artü: 
ölçüye kat'iyyen razı olmadı. 

Saganarell bilmezdi. Fakat ir 
minin garabeti ve matmazel 
Silvinin kahkahaları bunun son 
derece gilhiç ve hokkabaz bir 
şey olduğunu gösteriyordu. 

V ekilllarç terziye: 
- Pek iyi 1 Ank zorlama, siz 

l:afi oMuğu ka.dar biliyorsunuz 
değil mi?. dedi. 

- Şüphesiz, bahusus bu gi· 
bi elbiseler de genişlik zarar 
vermez, biraz geniş tutarım. 

Bunun Uzerine matmazel Sil. 
vi, vekilharç ve terzi salondan 
dışarıya çıktılar. 

Jilberi siyah çocukla beraber 
::ııraktılar. Zamor şekerlemele

rini yutmakta ve beyaz gözle
rini acayip bir surette dört ta· 
rafına çevirmekteydi. 

Biçare köylü için ne kadar 
anlaşılmaz bir muamma idi 1 Ta. 
vemcyden ziyade Lüsindc his. 
]erinin tehlikeye .düştüğünü gö· 
ren veyahut öyle zanneden filo. 
zor, ne kadar korku ve he;"'Ccan 
ic;indeydi.. 
Bununla beraber Jilber, Zamor 
la konuşmağn çalıştı, okuduğu 

b:ızr romanlarda gördüğü gibi 
bunun bir Hind prensi olmotı 

ihtimali hatırına gelmişti. 

Fakat Hind prensi ona ce .. -ap 
vereceği yer.de kalkıp bütün 
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Beyollunda BAKEH mnğ:mıları 

En biri:lci Jngiliz ~ e Fransız ku

maşlann~an mamul TRE!\'C -

KOTLAR, Gnbardınler, Paltolar, 
TllTeUer, Spor ve fa'llezi kos.. 
tümler, Parde üler, her ) erden 
mllsait şartlar ,.c ucuz fhnllarl:ı 
satılmaktadır. Çeşitler bozulma. 

pı-----------------------------------------------~ ı Şeker Hastallğı Olanlara Fazla Şişmanlıktan şikayet edenlere: 
Emniyetle K k G 1 • • t kullanabileceğiniz an z u u en .. üstahzarları 

piyasaya çı ktı. 

dan e""el fhti;,ncınızı BAKEH 
mağazalarından lemin ediniz. 

Bütün tanınmış Eczahane, ecza depolan ve büyük bakkaliyelerden KANZUK Glüten ekmeği - KANZUK Glüten 
KARNASI · KANZUK GLUTEN ŞEHRiYESi • KANZUK GLUTEN GEVREat (Biscottes) . KAN~UK GLO 
PtRtNCt · KANZUK GLUTEN FIYONGOSU • KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. 

Kanzuk Glüten Müstahz.a·tları, 

Fazla şişmanhğa istidadı olanlar için en mükemmel rejim mUstahzarlarıdır. Vücudu besler fakat Şişmanhk yaomaz. 
GOZ HEl\l:\IJ 

Murad Rami Aydın 

1 ! ' 
Umumi depo: UN GIL IZ K ANZUK E C Z ANESi • lBeyoğOu, DSTA NtaUL 

lstanbu) perakende sabf yeri : Bahçekapı Zaman ltnyat Deposu. 

IZMıR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. Pazardan başka her ııün c;nnt :! 
ya kadar Taksim • Talımhane ı rl 
aparlı ıı:ın ~o. 10. l'rctron. 41;;;;:1 . .. . - , - . • -· 1 • • .... - .... - - -~ • • 

Yarın akf8m •••••••-

·-- ıı 
..... ~, .............. .. Eski Feyziati 

T akaimde PANORAMA Bahçesinde 

Bestekar Sadettin Kaynağın 
\nkara caddesinde 
Kiralık katlar ve odalar.Ki· 
ralar ehven. istenilen ten 

Yatıh BOGAZJÇJ LiSELERi 
çocaklan YAVUZ ve FEYYAZ KA YNACIN sünnet cemiyet

leri münasebetiyle zilit yapılır. • 

Ana smıf ı ve ilk kısım Bebekte eski Fransız mektebi bin:..amda, kız ve erkek kıs:mları a 
dairelerde olmak Uzere L!se ve orta okul. 

Muazzam Musiki ihtifali 
Orhan bey hanı altınd:ı 

, illn l:>Urosuna müracaat. p 1 
Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 

Bu ihtifale latanbulun en MEŞHUR ve MUMTAZ SANAT
KARLARI, MUStKt HEYETLERi 1eref verecekleri gibi ay. 
nca mllteadcllt istikbal vaadeden istidatlar ve sürprizler ve mo. 

nologlar bu gecenin neşesini saat ikiye ka.dar devam ettirecek
lerdir. 

Kayıt için her gün saat or.dan on yediye kadar Çifte Saraylarda okul direktörlUğU.ne 
..-.. racaat edebilirler. Istiyenlere mektep tarifnamm gönderilir. Telefon: 36.210 

Deniz Levazım satmalma komisyonu ı lAnları 

1 - Tahmin edilen bedeli (72.135) lira olan 75.000 kilo sadeyağı 
mn 29 alustos 939 tarihindeki kapalı zarf eksiltmesiae talip çıkma

masından 5 eylQl 939 tarihine rasthyan sah günü saat 14.30 da pazar 
hkla alınacaktır. 

2 - llk teoninab 9713 lira 50 kuruş olup ş:ırt:wnesi hergün komis
yondan görlllüp w (361) kuruş bel l mukabilinde alınabilir. 

3 - isteklilerin be111 giln ve saatte Kasımpaşada bulunan komis 
yonda bulunmalan. (6843) 

• • • 

Kızılay • .. 

Hastabakıcı hemşireler 
Okulu Direktörlüğünden: 

1- Tahmin edilen bedeli (2615) lira olan 10.000 kilo pirinç 5 eylQJ 
939 tarihine rastlıyan salı günü saat 11 de pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Kati teminat (392) lira (25) kurış olup şartnamesi hergün 
komisyonda görülebilir. 

YenJ den yılma hazırlamlmaktadır. Okul geceli ve parasr 

dır. Okul, genç Bayanların haatabakıcı ve ziyaretçi hemeire ye • 

titth'erek, hutanelerde ve umumi sıhhatle alclkadar olan mil. 

esseaelerde çaliflllalarma mahsustur. 

raJıall müddeti Uç yıldır. Teorik ve pratiktir. Dersler lıu. 

swıl doktor Profesörler ve muallimler tarafmdan verilir. lstek

lilerhı iyı ahllklı ve ııbhatli ve en az orta tahsili bitirmiş o' 

malan p.rttır. Diğer prtlarım ızla daha fazla izahat içl:ı yazı 

ile veya bizzat latanbulda Aksarayda Haseki caddesinde okuJ 

direktörlüğüne miracaat edilmesi. 

Ankarapalas-lzmi 
3 - isteklilerin belli gün ve saatte teminat makbuzlarile ve icap 

eden ve ikalarla birlikte Kasımpaşada bulunan komi ona müracaatları 
(6910) 

••• 
1 - Tahmin edilen bedeli 13011 lira olan Taş kızakta ki.in binanın 

tamir ve tadilinin ihalesi 18 eyl\il 939 pazarte i günü saat 14 de kapa 
h zarfla ~pılacaktır. 

2 - tik teminatı (975) lira (83) kuruş olup şartnamesi hergün -

TELEFON : (343 
lzmirin en modern, en temiz ve en muntazam 

yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit fineırli old .. ğı.! 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve 
raathaneyi havidir. 

komi yondan parasız alınabilir. 
3 - lsteldilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e

decekleri kapalı teklif mektuplarını belli gün ve saatten bir saat evveli-
ne ludar Kasımpaşada bulunan komisyon başkanlığına makbuz muka- j 

bilinde vermeleri. (6877) 

. . - ; '· . . \ ... 

JOZEF BALSAMO 

aynaların önUnde durarak bir insan yüzünUn gllzükmesini is· 
yeni ıelinin düğün elbisesini tiyordu. 
cözclen ıeçirdiği gibi, mükem· Bir saat sonra idi k' odaya ev-
mel ft parlak elbisesini gözden velce girdiği kapı açılarak içeri· 
ıeçirmeie bqladı. ye bir u~k girdi, kendisine 

Sonra tekerlekli bir sandalye. "gel 1,, dedi •• 
ye terahıe binerek, sandalyeyi a. Jilber kendisinin bir uıağa 

yaldarlyle hareket ettirerek, bu itaat etmek mecburiyetinde bu. 
san'atr pek güzel bildiğini anla- lunduğunu ıörerek cam aılalmıt 
tir bir ustalıkla on iki defa oda- sa da bu davet hal ve mevkiin de. 
nm içinde dolaıtı. ğiıeceğine delalet ettiği ve bu de 

Zamor bununla me11ulken, ği1ikliğin hcır halde istifal:leyi 
duyulan bir çan sadaaı üzerine mucip olacağını dü,ünerek itaat 
anclalyeyi olduğu yerde terke· etti. 
k!erek odanın bi::- kapısından ko. Matmazel Şon, madam Be-
prak çıkıp gitti. amın göreceği vazifeye dair kız 

Bu çan sesine itaatte gösteıdi.. kar:lepne lazım celen malumat 
ği acele, bunun bir prens olma- ve izahatı verdikten sonra ser. 
dığına, Jilberi tamamiyle inan- best kalmıt ve arkasında mü. 
dırdı. kcmmel sabah elbiaesi olduğu 

Jilberin evveli Zamorun çık- halde pencerenin önüne otur-
tıjı kapıdan çıkmak istedi. Fa. mut iıtah ile yemek yiyordu. 
lrat dqan çıkıp ta sofaya geldi.. Odaya giren Jilber, Şonun ye-
ği vakit orada gördüğ'i bir çok mek yediği masa üzerinde bat• 
terbiyesiz, edepsiz u~klar, hiz- ka bir takım olup olmadığına 

me.tçllerden, ipttiği kaba ve açık dikkat etti. 
saçık MS:ıle11:len dolayı vücudun- Çünkü sofraya davet edilece • 
da bir titreme hiaset-ni11 ve alnı ğini umuyordu. Faka Şon, ona 
ter damlalariyle dolmuş olduğu oturmağı bile teklif etmiyerck 
halde tekrar odaya döndü. şöylece bir göz attı. Sonra elin. 

B8ylece bir sau geçti, Zamor, deki ıarabı içerek dedi ki: 
geri dönmedi. '\fatmazel Silvi - Bakalım azizim filozof 
elıtbm-'I. ,.1nızlıktan. hele Zc:.morla nasılsınız?. 

onc!ald ahvali a""li\"'ln~ için fer - Nasıl mıyım?. 
bllc!e merak etmekte bulunda.. - Şllphesb, nnne.derim 

----w.ıc=n=dan~_,,,ki=" m~-=o=lu=na-==--==ol::;.sun=._..::.;blr=---ah=ba:.::~ oldunuz .. 
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- Ahbap olmamı nasıl arzu e. 
dcrsi.ıiz? Hiç söz söylemiyen, 
kendisine söz söylerıldiği vakit 
iri gözlerini açıp beyaz ditlerini 
gösteren bir nevi hayvanla dost 
olabilirim?. 

- Beni meyus ediyorsunuz ..• 
De:nek ki siz dostluk hususunda 
pek titiz pavranıyorsunuz. 

- Dostluk müsavatı icap 
eder, matmazel.. 

-Günl kaide! O halde siz 
kendinizi Zamora müsavi addet· 
mediniz?. 

- Yani, onu kendime müsavi 
addetmiyorum. 

Şon, kendi kendine : 
- Hakikaten pek tuhaf .. diye 

mmklandr. 
Sonra Jilbere dönerek dd:li. 

ki: 
- Azizi:n filozof, kalbinizi 

p:k ~üç teslim ettiğinizi söylil. 
yordunuz?. 

- Hem de pek güç matmazel. 
- O halde ben kendimi sizin 

.dostl nnızdan, hem de en iyi 
ld~~thrınızdJn zanettiğim için 
yrıl yordum demek?. 

- 1\'l•tmazcl. size karşı ph i 
C'1~·"1< büyiık bir meylim vardır, 

- Bu teveccühünüze pek bü.. 
t•! .. ,,ki.ir rlunur ! "'e"İ r-:n. 

n ettar ediycrsunuz ! Güzel filo
ao(um.. Sizin teveccühUnUsü ka-

zanmak için ne kadar zaman is. 
ter?. 

- Çok zaman matmazel ..• 
Hatta bazı adamlar vardır ki, 
her ne yapsalar onu kazanamaz. 
lar .• 

- Ah! tıte bu, on sekiz sene 
ı::aron Taverneyin hanesinde kal· 
dıktan sonra memnun olmıyara'c 
orasını birdenbire terkeylediğ~ni 
bana anlattı. Taverr.eyler sizin 
teveccühünüzü kazanmak bah. 
tiyarlıgına nail c:>lamadılar, öyle 
değil mi?. 

Jilber kızardı, cevap vereme. 
di .. 

- Neye cevap vermiyorsu
nuz? 

- Size ne cevap ver~yim mat 
mazel? Cevabım, her dostluk, 
her itimat karştlıklı olmalıdır, 

sözünden b1şka ne olabilir?. 
- O hal:le demek ki Taver

ne rler sizin :lo3tluğunuza ve iti. 
madınıza layık değil-J:t r?. 

- Cümlesini soruyors~nız, ha. 
yır madam .. 

- Öyle ise size makbul olmı
yanlar ne yaparak buna hak 
kaz"nır1ar?. 

- Ben p ayet etmiyorum, 
matmazel.. 

- Görüyorl'm ki ~n df' r::ö • 
••a J'lher'n i i-a 'ıııd"'n l:.,··c; 
bulunuyorum. Bu itimadı kn. 
:.anmak için her ne kadar arzum 

9ugünkü 
18.30 Program. 18.36 

(Pazar çayı. Pl.) 19.05 
aatl. 19.36 Tttrk Mttılli 

.ıeyetl) 20.10: Neşeli P 
d. 20.15: MUzik (SoUıtl 

.. J: Memleket saat aya 

.,e meteorolojik haberle 
l5: Türk Müziği: Ok\J 
Jemahat Özdense&, JI 
..ıkar,. Çalanlar: Vecihe 
Reşat Erer, Ruşen Kam 
Jl Eşref _ Hüzzam peşre 
:Jahmut Cel&lettln Pat• 
zam şarkı (Kerem eyle 
ne kıl blr nfgA.b). 3 -
~ın Pınar - Hüzzam şar• 
yordum onu). 4 - Le 
llli hlcazklr şarkı (?l 
'>ülbUI) 5 - Arif Bey -
ıtcazkAr şarkı (DUşer 

na?) 6 - Faik Bey -
prkı (Kuzucatım ne • 
~enden) 7 - Bimen ŞeD 
şarkı (Bensiz ey güll 
'ıemde mey nuş eyleme)· 
~at Oztprak _ Hüzzam 
1ayı hlcrinle gönlUm 
9 - Halk tUrkUsU • (BOl 
ta ne ge~er) 10 - Halk 
JJU. (Karam) 21.30 MU 
~:ısetlcumhur Br..ndosu 
Ihsan KUnçer): 1 -
~arla Mllltare (Marş) 1 
dteufel Çiçekler (Valı) 
M. Vcber "'Oberon,, • 
4-Masıenet Sceneı 

a) Prelude et Dlve 
b) Melodrame, c) sceıı• 
22.20: Mllılk (Cazb&D 
~2.45 _ 23.00 Son ajanı 
ri ve yarınki proıram. 


