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::t;~ai~: h!b~~~ Hitler, Musoli ~,inin sulh 
tekliflerini kabule nıeyyal 

ISörr ll::=<eh süva\rrö DövC§lso ~ 
1 • 

·şarrlkô PrrlUlsyaya\ 
görr<dl ·ö 

t ltalyanın en aalAbi-
ı •cbımı olarak mutlaka 

lininin vaz1yet ini açık· 
llab etmesı IAzı mdır 

"-1a: HASAN KUMÇA Y ı 

Draç ve 4vlunya 
li7lanları kapatıldı 

Paris L>u sabah 3,5 saat tayyare 
hücumu korkusu geçirdi 

.. h -beri, \ 'enedlk sarayın. 
\ ~una ı;ıkıırak Uomıılılara 
~ keUme söylemedi. Belki L 
~ '-e\eldU buı.rtinc kadar mu
S-;«111 alikutun sebebı;lz ol
~ .,_iddia edebilirdi. Belki ken. 
' lddiaıunda hak da \'eri. 

Varşova r esmen blldlr ly o r : 

Alman tayyareleri 
' ~~ bQgün artık söylemek za.. 
~ baııtttr. A \TUpa bir umumi 

Yetine girmiş bulunuyor. 
'eheb olan \"C hatta harb 

~ ilk başlıyan, halya
Deııamı 4 üncüde 

zehirli şeker ve 
cıgara atıyorlar ! · 

~ ~·············· ··· · 

ıcaret gemilerini 
lıimage için 

~mcerrülk©l 
Atlantik den?z yol!arı Uzerıne 

FüD© 
~ .. Gönderiyor 1 '· '~ t~ton, 5 (A.A.) - Kabine içtimaım müteakip Edison mat
~ hnatta bulunarak Amerikalı mültecileri Avrupa:lan getiren 

tı ltluhafaza etm~ğe matuf tedbirleri tetkik ettiğini söylemiş· 

'ndıuj..._ .. b ı.. • • A "k . 
<!> •.-.:: gore. a .ırıye neza retı, men ·a \'apurlarının hım:ıye-
~ gemi ferıni Atlantik yollan üzerinde sıralamağı derpiş ey· 

'ır. Bu sayede Amerikalı mültecileri ta~ıyan ecnebi vap'Jrları 
~e edilmiş olacaktır. 

~. ıleyh, yarın bu hususta bir karar ittihaz edileceğini ila\·e et

lları · 
'ıı .\~Ye. nezareti son derecede mübrem bir ihtiyaç karşısmda kal-
' ~erıkalıların A \'rupaya seyahatlerine müsaade edilmiyeceğini 

Itır, 

ı Yugoslavya, Romanya ve Sovyet 
Rusyanın bitaraf kalacakları 

ilan edıliyor 
Londra 5 - Ilolanda bandıralı Leh a~kerleri bunlara iyi muamele 

Gronle vapuru Almanyaya gider etmektedir. 
ken bir lngiliz }}arp gemisi durdur· Varşovanın dünkü bombardıman 
m-,. ve vapuru aramıştır. Bu hadi· esnasında, bombalardan bfri Pra· 
se İngilizler tarafından Alman sa- ı ga mahallesinin şarkındaki istas· 
hillerine abluka konmasının ilk te· ı yonunda duran kızılhaç işaretli üç 
zahürüdür. trenin yanında bir izci yardım ba 

K lh tr · 1 rakasına isabet etmiştir. Bombalar 
ızı aç enını dan birkaç tanesi çocuk olmak üze-

oombar.iıman re20·30 ki şi kadar yaralanmıştır. 
Varşova, 5 (A.A.) - Pat ajansı 

..>ıldiriyor: Le h süvariler Şarki Prusyada 

Bu sabah Alman bombardıman Paris, 5 - Varşovadan haber 
tayyareleri Szydlovieç istasy'onun alındığına göre bir Polonya süva
da kızılhaç trenine taarruz etmişler ri livası Kovalen civarında Şarki 
dir. Tren, kısmen tahrip edilmiş· Prusyaya girmiştir. Polonya sil
tir. varileri sür'atle içerilere doğru 

Trenin bütün vagonlarında kızıl· hareket ediyorlar. 
j haç işareti bulunmaktaydı. Varşova:lan neşredilen tebliğe 

Havas ajansının muhabiri dün göre, Polonya cephesinde vazi
Varşova m ·anndaki Alman üsera yette mühim bir değişiklik var • 
karargahını ziyaret etmiştir. Mu· dır. Polonya ordusu toplanmıt ve 
habir burada evvelki geceki taar· Alman ordusunun ileri hareketini 
ruz esnasında yere inmek mecburi· durdurmuştur. Şarki Pruıyadan 
yetinde kalan ve esir edilen 24 Al· yapılan taarruz tamamen ·durdu
man pilotu görmüştür. Pilotlar ya· rulmuştllr. Chestohovat:la açılan 
ralıdır. Muhtelif uzuvları sarılıdır. gedik kapatılmış, birçok noktalar 
Esirlerin kendi kulübeleri dahilinde da mukabil taarruza geçilmiştir. 
gezinmelerine müsaade edilmiştir. ~Devamı 4 üncüde), 

Denizaltı gemilerine karşı kunanı lan bir c!enizaltı bam&m.. ln/ilô' 

Haliçte denizaltı 
inşaatı durdu mu ? 

Alakadar Alman müessesesı 
şayiaların dofiru olmadığ ını söyliyor 

Kiyelde in~a edilen Batıray de· ı mühendi lcrinin de işlerini bıra 
nizaltı gemimizin harp \ aziyeti do tı~.Ian fabrikadan e:nir bekledikl 
layısile, Almanlar tarafından mem· ri ~öyleni)~ordu. 
leketimize gönderilme:,inden imtina Bu sabah alakadar müessese, 
edıldiğini yazmıştık. şayiaların aslı olup olmadığı ha 

Gerek bu hareket, gerek Haydar- kında1 ·i suallirimize şöyle c 
paşa tren geçidindeki beton köprü \'ap vermiştir: 
inşaatını üzerine alan Alman gru· - Geçenlerde denize indirile 
punun faaliyetini durdurması bazı Yıldıray denizaltı gemisinin teclı 
şayialara yol a;:nıştır. zatının tamamlanması inşaatın 
Bu arada Haliçte denizaltı gemile- normal şekilde devam edilmektecr 

rini yapmakta olan Krup fa')rik:rn Deı•amı 4 üncüd~ 
ı~~....,...,,..,..,,~'VV'VVVV'VV<..,_,,..,..;v.,'V\J'VVVVVVV~~ 

DiKKAT ETTINiZ Mi? 
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Gazetesinde okudukla- ~ 
( 

rı nızı bugün s a b ah i' 
gazetelerinde gördünüz ! 
~~~~ 
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1 uamma ... 
Yazan: . OALKILIÇ 

:r:ŞRED1LEN bütün bcynnnaıncleri okuynniar ayni hayret. 
li kar:uı 1ı J;,'11 çıkıyo rl:ı r : 

h.ırlı nça.nlıı.rm nuilisatlarını hiç ldmsc nrih surette anlı} n

nuyor. 
1ııglli.L 'e Fru.nsızlannlJ snrlb: 

: - llizlın Alman milletiyle JıJçbir davanm: yok. Biz hakkın 

; h"ll\'vetc ezilmemesi prenslpl için mecburen harbe ı;trlyoruzl 
Diyorlar. 
Yani, sarih blr prcn:.ipl müdafaa gaycslle harbe girdiklerini 

blliyoruz. 
Fakat beri tamfm gayesi insanı ve belki bütlln dünyayı ~şn. 

lntmıı.ktadır. 

Son günlerde şeltrimizi /erkeden ecnebiler çoğalmıştır. Polis dördıincü 
şııbe müdürlüğü lıergun s:ıja'ıtan akşama kadar memleketlerine dö1l· 

mek istiyen ccnebi!erle d3lup boşalmaktadır. Bu arada şclırimizde otu· 1 

ran bi .., k ccnrli tcbcası da il.·a met tezl:rrrlnfoi yenı1emcl: içitı nıiı 
racaat etmcktedir!cr. Resmimiz bu mü10caalçı!arı göslerıyor. 

Kilb: 
- Polonyayı tedlb için. .. 

Küh: 
- Danzl'ri Uhak itin. .. 
Kiıh: 

ı 

E 
i 

- Çemberi kırmak için. •• 
gayeleri zikrolunuyor. 

Bunlann en değeri olabilecek olanı şftph iz çemberi kmnak • 
gayesicllr. Fa.kat ayul beyannamelerde Ru~ paldı ile çemberin kı

i nlmr, olduğu da. ayni urnamla ilan ediliyor. 
Bhınennleyh, dünya. şnşkın bir hııld~, harbin hakiki makst'Jlı 

hakkmda tahminler yapmakla meşguldür. 

Semplon ekspresi 
artık iş emiyor 

seferleri 
gırıyor 

Jhtikar teşebbüslerine karş~ a a~adarıar 
şiddetli talciba!a baş~a llar 

Çilnkü A\'"nlpa kanlı bir muamma karşısındadır. Bundan do-
layıdır kl herkes Mcllseterln lnld5nfmı bcklemc)l'C mecburdur. 1 

Ancak badi eterin lnklD3fııhr ki bu mlithlş muammayı ~tt- : 

Bugün ·~anodan ve ancak iki 
H~!~~~-HHU UUWH WU H 1 ·- i vagon uk bir tren geldı 

CUl\JIWRfYJ<.;T: 

Yunus Nadi, b~lıynn hnrbln AL 
mnnya cephesinden sebcblerlni l 
uıh ettikten ve bu harbin patlama.. 
ması için snrfedilen gayretleri tcs
:Jit ettikten sonra bunun elmdillk 
nevzli bir mahiyette knldığmı işa
et etmekte ve bu harb ka~da 

rürkiyenln mevkilnl tayine çnlIJJ. 
naktadır. Yunus Nadi diyor ki: 

''Bizim memleket ve mllletlmlz 
·aziyeti soğukko.nlılıkla takip ede. 
ek hareket hnttau onun inkl§n!
arı §ekllne göre tnyin etmek mev. 
Jinde bulunuyor. HUkOmetlmlz:, 
ıadiselerin glmdi karvmıızdn tabak. 
:uk etmiş görünen hakikatini, on.. 
ar daha ihtimal halindeyken ço~ 
nn gözönUne alarak tedbirlerini o
ıa göre tanzim ctmi§tir. BugUn 1-
in hnrb fillen bir Avnıpa harbidir, 

:e bizden epeyce uznktn bulunu. 
·or. 

nıaat Akdeniz emniyeti noktasından 
mWıimdir. Faknt her vakit tekrar 
ettij;'ÜniZ gibi, İtal)an bitaraflığının 
kıymeti devamlı olmasına bağlıdır; 

Almanyanm Polonya tarafmda L 
şlnJ bitirdikten sonra bu devletin 
bita.raflıktan vazgeçmesi ihtimali 
mevcutsa, biltıkls buglinkü bitaraf. 
tık nncak İtalyan menfaatine ve dL 
ğcrlerinln zararına bir tedbir olur. 
Bu lUbnrla umumi vaziyet henüz 
nydmlnnmI§ değildir.,, 

YENİ SABAll: 
Hl.18ey:ln Cahid Yalçın, bugUnkU 

mf\knlesinde, Almanyanm bUtUn 
sulh tekliflerini reddederek harbi 
tercih etmesinin sebeblerini tahlil 
ediyor ve neticede Alman siyasetin
de hiçbir prensip bulunmadığmı 

söylUyor. 
Versay muahedesinden bahseden 

muharrir, bu munhedenin ycgfuıe 

kusunı, Almanyanın istilfı hırsına 

sed çekemcm.1§ olmasında bularak 
diyor ki: 

Fransanm da harbe girmesi Av
rupa trenleri üzerinde derhal tesiri
ni göstermiş, Avrupanm merkez ve 
şimal memleketlerile münakalat ta· 
mamile durmuştur. 

Evvelce cenup yolundan istifaC:e 
... -dilerek yapılan Seınplon ekspresi 
seferleri bu vaziyet yüzüı,den Mila· 
no ile İstanbul arasında işliyen bir 
tren haline gelmiJir. Maamafih 
Mla Semplon adını tasıyor. 

Semplon hattının kapanması do
layısile bu şekilde yola çıkan ilk 
tren bu sabah yedibuçuğa doğrul· 
talyadan gelmiştir. 

Her zaman dört beş vago:-ı:hn 
mürekkep ~lan ekspres mevcudu 
böylece iki vagona inmi~tir. 

İtalyadan itibaren Budapeşte, 

Belgrad ve Sofyaya uğrıyan bu 
trenden 15 yolcu çıkmıştır. 

Bazı yolcuların verdikleri izaha· 
ta göre, şimali Avrupa ile münaka-
18.tın kesilmcsıne, düne kadar Fran
sanın İsviçre tarafından ilan edilen 
bitaraflığa tam surette riayet ede
ceğine dair kati teminat vennekte 
gecikmiş olması sebeb olmuştur. 

İsviçrenin, Almanya ve ltalyadan 
aldığı teminat üzerine bu memle· 
ketlerle hudutlannı açık bulun:lur 
masına mukabil Fransa hududu
nun da derhal açılacağı ve bugün 
budunun nonnal bir hale getirile
cei:ri temin ediliyor. 

Bütün mliletin, vııziycti dahna 
;özönUnde tutnn Milli Şefimiz, hU. 
;ümetimlz ve mecllslmlz etrafında 
;mı.sıkı toplanarak kendisine yara.. 
an vakar ve kararla vaziyetin in
:işaflnnru beklemesi lflztm gelece
,ini söylcmeğe hacet bile yoktur. 
3u püyiik mllcndelede biz ancak 
ıakkın ve adaletin muzafferiyetini 
temenni edebiliriz. Kendimize tanı. 

'iık eden kısmında bu hakkı ve n_ 

"Herhalde harp Almanya için 
manevi bakımdan ~ok fena şartlar 
dairesinde başlıyor. Dünyada bita.. 
raf, okuduğunu ve iııittiğini muha. 
keme ve tahlil kabiliyetini haiz hiç 
bir kimse yoktur ki Almanyayı 

haklı görebilsin, Efkarıumumiyc 

karşısında davasını kaybeden AL 

Bizim öğrendiğimize göre, şimali 
Avrupa trenlerinin Sempl'on ekspre 
sile alakalarının kesilmesi sadece 

laleli, yani kendi hudud ve huku. mnnya nyni davayı muharebe mey- bundan ileri gelmiş değildir. Fran· 
;umuzu en ileri kahranıanlıklarla danlarmda da kaybetmek suretilc sa _İtalya hududu açık olduğu ha 
·e behemehal muvaffakıyetle mil- cezuını çekecektir ve ancak o za- de Faris _ Roma tren seferleri tatil 
tafaa odectğlmizdc ise kimsenin man beueriyet rahat bir nefes ala. edilmiştir. :O.laamafih ltalyanm 
üphcsi olmıyaenğmı sanırız. cnktır.,, (Modan) şehr:i-:Ien Fransaya diğer 

VAKiT: 
Asını Us, Almanyanm lngillz 
ltlınatomunn verdiği cevabdakl 
ir fıkradan bnhsederek, Bitlerin 
aha evvelden Musollnlnin sulh 
•kliiınde bulunacağından ha}Jerdar 
lduğunu söylüyor ve göyle diyor: 
"!tnlyan bagveklli Londnı ve 

~aris hllkiimetıcri nezdinde Uıvas. 
ut ynpnrkon Alman askerleri Po. 
:>nynda istedikleri yerleri birkaç 
ün içinde işgnl edeceklerdi. Dan
ig Ye koridor meseleleri yüzünden 
ir Avrupa harbinin önüne geçmek 
çin İngiliz ve Frnnsız hUkiimetlc
i bir mütareke şartiyle sulh mU. 
·akeresini kabul edeceklerdi. Böy. 
elikle Almanya ikinci bir Münib 
muznfferiyetl elde otmlş olacaktı., 

Bundan sonra, bu yoldaki UmiL 
'erin tahakkuk etmemesi üzerine 
Roma ve Berllndc bir sukutu hayal 
vukun gl'ldiğini bildiren muharrir 
Almanyanm artık sonuna kadar 
' Rct:m* aaeı:hıa:rt)eth oldui:ru-

Dbc ettikten t!lonra sözlerini 
öyle bltt~.w: 
"İtalyanın bu harpte bitaraf kal-

vasıtalarla geçilebiliyor. Fransa 

Yoksul çocuklara hariçle bütün tren münakalat.mı 
durdurmuş ve şimendif erlerinin 

Yardim hep:,İni umumi seferberlik dolayısi
lc çok artan askeri nakliyata tah· 

Bu sene orla okullara da sis etmiştir. 
Bu itibarla Avrupa ek5pre:ıi trc· 

teşmil edılecak nin ~imdilik daha bir müddet Mi-
Bir yıl içinde ilk okullarda oku· lano ile İstanbul ara.,ında işlireceği 

yan 15 bin yavruya muhtelif yar· muhakkak görülüyor. 
dımlar yapılmış ve 15 bin çocuk Bu sabah gE>len yolcuların ekseri· 
ders yılı müddetince doyrulmuştur. si Türktür. :\Iaamafih hala Münih 

llk okul himaye heyetleri onu· üzerinden Almanyadan ~~o1cu gel
müzdeki ders yılı bu teşkilatını ge- mesi temin edildiğinden trende Ber 
nişletmek maksadile reni bir çıhş- lin yo!cula::-ı ·Ja vardır. Yeni a~kerr 
ma programı tanzim etm~kte:lirler. alınmış 20 yac:ında bir Alman gen· 
Bu çalı~ma programı i'e 30 hin ta- ci hura:la lJulu;ı·rı vali:l .. ;inin vefa
lebeye yardım yapılma imkanları tı do!a;·ıı;;ile ı:,ir h:ıft1 izinli r,~lmi~ 
temin edilmiı: olacaktır. tir. Alma:J - Mac::ır hududu norm:ı1 

Maarif vekillifi bundan başka bir tıaldcdır, 
orta okullarda da a·.·rıi te1'cilfitın A'.T\ıpanm mu~t .. !if verle-inrle 
yapılma ı için ::ı 1 a'rn:l:ı-la·:ı emir bulunan ~arklıhırrlaıı bnş ki~i'ik bir 
vermiştir. lc:tanbulda· bu yıl o-ta o- trakh .:-,eFah kafile~i de bu"?:tirı1>i1 

ku"lann 15 hin fa'dr t1l?'1~,in" v:ır· •renin \"Ole ılan a-a·mıda'1ır. Tren 
dım yapılaca'.tır. Bu huı::u~taki tet le'1 ~iiye ile a'!ır ')İr h1,t1 hii:-il
kikler ,·akında ikma1 e;ile·el,: ii.,ii· 'l1i,tir. 
mazdeki ders \•ıh bı)niı, iti'n- Bu fraklı ~en-; bir kızdır . .ı\\TU· 
ren tatbik mevkiine konacaktır. pada san3toryomda ted:wide b·.ılur 

duğu sırada ,·aziyetin karışması ü
zerine, hastalığına rağmen biran ev· 
vel memleketine dönmek istemi5: 
"Doğduğum yerde plmek istiyo· 
rum!,, diyerek yola çıkmıştır. Bu· 
radan Bağdada kadar gide!Ji!eceği 
suphelidir. 

Japon ataşenavalı 
Bir müddettenberi ltalya::la bulu

nan Japonyamn Paris deniz ata5e
si muavini yüzba51 Bota Jitsibi bu 
sabah şehrimize gelmi)tİr. 
Yolcuların. anlattıklarına göre, 

İtalya hükümctinin bitaraflığını 1 
ıllm etmesi ilzerine Akdenitde va. 
pur seferleri intizama girmiştir. 

.)chrimizdeki 1talyan vapurları a • 
centcsi dün alakadarlara müracaat 
la bir müddettenbcri limanımıza 

uğramıyan İtalyan vnpurlannm 
tekrar muntazam seferler yapacak· 
!arını bildi~tir. Diğer ecnebi va 
purlan da Akdenize çıkmnğa, ora. 
dan limanımıza gelmcğe başlamış. 
lardır. Bulgaristan limanlarına sı 

ğınan İtalyan vapurları sularımıuı 

hareket etmişlerdir. 
Her hafta !imanımızla İtalya li-

Berlin, Polonya tayyarelerinin hü
cumuna uğradığına dair tehlike j· 

manian arasında cltspres yolcu se. 
şaretleri üzerine çok heyecanlı bir ferleri ~·npan v.al?urlar bir iki güne 
gün geçirmiş. halk panik haline kadar tekrar işlemcğe başlıyacak _ 

Y ıyeceK ve gıyece:.: 
madc.eıerı panaJ>1qıyor ğt 
Birıtaç gUntlenberl yUkseııne fi 

la§lıyan bazı maddclcrın fiııtlll(ı 
. ,. " .ınddl azamiyi bulmuştur. Pirill~ ~ 

atları beş kuruş, makarna 4 kurı» 
yağ sekiz kuruş, zcytiiıyağ 6 t~f: 
ruş, fasulye 1 kunııı pahalıla~ııı 

tır. ~r 
Bunlar yiyecek maddelerdir· : 

• JCP" 
rıca giyecek eşyas; olan göın , 
.ı.:r:ıvnt, ayakkabı fiatları da )-uıd 
lrmi beş nispetinde pahalıJ:ıştıllf; 

tır. A liı.kadarlnr fiatları yu1tscl~. 
bu fırsat düşkilnleri hakkında şi 
Jetli takibata baulnmışlardır. 

Memleketımızde ıı yap•ıı 
Alman f ırmalaıı düşmü~tür. Fakat sonradan bunun tır. 

Alman askeri makamlarının bir de- • 
Ecnebi vapurlannm bu şekildw Memleketimizde ~ yapmal<lS -~ 

nemesi olduğu arılaşılmış, sükUrıet işlemeğe taşlıyncakları haberi her ı:ıııP 
güçlükle iade edilebilmiştir. tarafta memnuniyet U'"andınnıatır. lan bazı Alman firmaları. bil ıtııVt 

1 1 d · k" ..ı· 1 kl J " girir,ıtikleri inşaa~ı yanda bırtı ... 
ta ya a \'azıyet sa tn'..ıtr. ŞT a- Şimdiden lüzumsuz ••ere fintlan d yr 

d •y " !ardır. Bu arada Haydarpa.58 11 
1 , nn söndürülmesi, sinema ve ıger yilksclen bazı maddeler normal fi.. ıcs 

eğlence yerlerinin kapanması gibi t dil U il pılan bir beton köprü yarıda 
a a şm şt r. mıştır. 

fevkalade tedbirler kaldmlmı~tır. Bir müddcttenberl limanımızda 
Devlet fabrıkalarında Yolcuların işittiklerine göre, ltal- kalan Fransız Teofil Gotye vapuru 

yanın, Almanlarla mevcut anlaşma· bugün Akdenize hareket edecek - ıstibsa1 arttırı1acak 
1 sı dolayısile üç sene bitaraflığı mu tir. t~ 

h f t · "h · ı· d Haber verildiğine göre Ut • 
a aza e mesı 1 tıma 1 var ır. Anafarta ve Tırban bugün eıl 
Italya hükumeti, ask.erlik çağı ha- vekaleti devlet fabrikalarının p 

ricindeki tebealarının harice seya· geliyor martesi günleri öğleden sonrs ıı. 
Diğer taraftan Mersinden Jima. ralı...,.,asını ve ~"vlelı"kle ı·stih~ hat yasağım kaldırdığından bu sa- '" ,,... uv. ut 

:ıınııza gelirken İzmlrde alıkonulan tın arttınlması karnr]nctırıtıııı: 
bah bir Italyan yolcu da gelmiştir. ....,.. çer· 

Anafıırta ve Tırlıan vapurları dün ·::ıattA P" ""r gUnUnUn de mesıı.l .ı~ 
Almanya da, Türkiyede işi olan te • u ....... oY 

verilen bir emirle lzmlrden hareket eveslne alrnm"•ı dU•Unuımcıtte ..J 
bealarınm seyahatlerine ~imdilik t ı~ı a· ı; ..., " •v 

k 
. e mı.g er ır. Fakat bu hususta meclisin İ ' 

müsaade etme tedır. v 1 b il ···ı d · 1A apur ar u g n og e en sonra verme.sı uzmıdır. ıilı' 

Dünkü ekspres . . l limİınnnıza geleceklerdir. Gene Ham madde ihtiyacımız bit. b,11' 
Sabahları 7,40 da şehrımıze gelen Mersinden geri dönen Güney vapu rını geçirmektedir. Yerli fa.~ril' ~ 

dünkü son Semp!on e!(spresi dün nı da hiçbir limana uğramadan nmızm harice slpa~ ettiSl 
8,30 saat tcahhürle ancak akşam diln sccc limanımıza varr.ııştır. maddeler yolda kalml§tır. ~ 
saat 16 da gclmistir. Gecikmenin --======-:=============================== ~ · · ~ ~ _::::=:::::;;---ııı&e 
sebebi Avrupada sıkı kontroller ya- Almanyayı dört günde geçebil • g~tikleri yerleri panik h111 

pılmasıdır. mişlerdir. bulmuşlardır. ~ 
Dünkü trenle 25 kişilik bir Iraklı Talebelerimiz Yugoslavya.da Maamafih bu memleketlerd~t· 

talebe kafilesi gelmiştir. Talebeler konsolosluğumuzun tahsisatı kal- ğukkanlılrkla seyahatlerine ~1' 
bugün memleketlerine gidecekler· maması yUzünden kerr:lilerine yar vam eden turistlere tesadüf 

dir. dım geciktiğinden dört gün bek. miştir. Jll' 
Bugünkü konvansiyonelle lemeğe mecbur olmuşlar ve epey. İsviçre.de askeri hazırtrkl11'ııl 

gelen yolcular ce zahmet çekmişlerdir. raretlenmiştir. isviçreliler, A~ • 
Bu sabahki konvansiyonel tre. Yunanistanda Selanik ve Gü- ların, İsviçre dağlarını geÇ f :' 

ni b::rmutad Peşteden gelmiştir. mülcüne konsolo:larımız talebele- yeceklerini pek mahdut ve d',t 
Almanların Polonya ile barba baş- rimio:e çok kolaylıklar göstermiş • lan geçit yerlerini aşmağa tdtl',_ 
ladıkları zaman Berlinde bulunan lcrdir. Asker ve sivil bütün Yu- büs edenlerin dinamitlerle be f 
talebelerimizden 43 kişilik bir n<:nhlar talebelerimizi çok samimi va olacaklarını ileri sürüyorl~~f( 
grup muhtelif memleketlerin yol- surette karşılamışl::ırdır. Berlinde bulunan 22 Iraklı ,;sr 
]arı,, Ja on giln kaıdar kaldıktan Talebeler. kendilerine böyle mi_ be, Bağdat hükfımetindl!n 31~· 
sonra bu trenle memleketimize safirperverlik gösterilmesinden larr emirle bugünkü trenle ge ı;1t· 
dönmüşlerdir. çok müte;iekkir okiuklnrmı. Yu. lerdir. Yarın transit geçel'e~ 

Belçikadan, Almanyaya geçip nnnistan.:la yabancı bir memlekette dada gideceklerdir. / 
tc bu kafile ile birlikte gelen bulunmadıkları intibalariyle ayrıl- ~ 
yolculardan biri Bitlerin son harp tlıklarını söylüyorlar. 1 • "j~O' 
nutkunu Bcrlinde bir meydand:ı Yunan zabitl::ri, yolcularımızla, ısmaıl Hakkı BaltaCIOg 
dinlediğini. Alman halkının harbe '>or.cşmalarında Türk kuma=ıda:ı- V8Zİf8 fekfif ed fdİ 
şUc!etle ale} htar olduğunu, hattc ; !arının Yunan aske~lerinin de ku. ,,r 
mühim bir kısmının nutku yanclıı m:m,ıam cld•ığunu bilha·sa teba-, Edebiyat fakültesinin etıci ~ 
bırakarak hiddetle çekildiklerini, diz ettirmi.,lerdir. biye profesörü İsmail Hak\;ı ,rı 
Almanlar harbı kazansalar hile Cumhurh-et merkez Pankası tacıoğluna Maarif Vek!leti ·~~ 
memleketlerinin harao olaca~ın - m~ş1virlerinden Volferd Peşte .1 fından bir vazife teklif e~ı ;s' 
dar. korktuklarını söylemiştir. "1en. iktr"at fakültesi doçenqcrin. fakat kendisi eski vazife5irı• ,, 

~~ 

Diğer yolcuların izahatına gö- rlen R,.fi Sükrii Perlinden gelmiş- miştir . Vekfilct henliz Jeli· 
re, muhtelif aktarmalar yUzUnden Jerclir. Yolcular ltıılyaya kadar vermemiştir. 



Athenia 
Q~N seferki umumt harp
,,, le:·· Bunun da bir "geçen se
~clı? hır de "bu seferki,, olacak 

' ~le .f~lAketlerin bir tane5i 
' bir ık ıçın utanılacak bir şey 
' de ikincisinin açılması ... 
'&eçtlim. 
\...~ seferki umumi harpte Al
ı.._~ beraberdik; buna rağm~n 
"-.._~~ batın.~sı bizim de 
~~ ürpertmiştı. Deniz orta
~ bir torpille batan koca bir ge

\ J:~lan binlerce insan. O faci
~ "-'rar başladı. Bu seferki us_ harp başlar başlamaz, Al

t....._ ~~e ~ir büyük yolcu gemisi
-.oıı>ıllettı. Elbette, harptir, iki 

le biribirini 'okşıyacak değil. 
Jıa Urnbara, kurşun yağdıra· 
~dan bomba atacak. Fakat 
tı ltrnilerinin yolcu vapur-

~ •~ı~arı torpil, insanları da
~ liııirlendiriyor. 
lı..~, Luritanüı'yı batırmakla 
~fena bir harekette bulun
;:!' de ihtiyatsızlık etmiştir. 
~ ~l'lrlien'in öldürüldüğünü 

""-l'aıieyrand'ın: Bu cürümden 
bir gey, bir hata,, dediği 

Olunur. 1914 te sağ olsaydı. 
l.ıııitania meselesi için de 

tc:lercıi. Amerika'mn harbe 

~- : t •. ~geminin batınlma5ı
~ ~rı oldu. Atllenüı'nın ba
~. da hiç şüp!lesiz büyük bir 
~~fih bir cürüm, ci· 
-.ııası beni daha çok sinir
. • Atllnria ... Zeka ilahe~i 

adını taşıyan gemi. tT-
.~bin, o illheye karşı bir 

N..1 ile ba5laması, çılgınlık 
"'IQUiumuzun bir delili sa 
.~? 
. tı gemilerinin Lımtania, 

&ibi vapurları batırm1sm-
~ &Uzellik y'.>~c. 19U harbin 

Yararlıklar gösteren de
~isi kumandanları oldu; 

er kahraman diye hatırla 
Halbuki Richtofen. 

gibi tayyarecileri hür-
tM.... ~. Tayyarecilik de 

\ ~ fellketlere sebeb oluyor. 
~n öldürüy1Jr. Fakat nebi

Oilda başka bir asalet var. 
tı ıernisi insana o hissi ver-

• lfete silahsız adamlarla dolu 
hücum ettiği zaman. 

Nurullalı ATAÇ 

~an işletm esı 
l kradisı nden ist ı fa de 

etmek · sııyor 
~ ltletmesi Umum 

'\lfi Manyİ.ı Ankaraya 

~!ekAJetle, yakında in. 
\.ı. ~cak bilyük iıkele 
l~cta temaslar yapacak

~ amelesinin 1 7 macl· 
~eri etrafında da malCi-

~ lctir. 

'>t ~ batka umum müdür 
'it lllilhim bir itle metıul 

"· tnıiltereden aldığı • 
evvelce liman it-

'-'ıun müdürlüğünün de 

brarıapnıftır. 
~&ünlerde alakadarlara 
listede liman itletmeıı

>'olctur. 
.. _, 1. • 1 ••. bt H, ıman ıı en ıçın 

'ti"« "~ok mafae"11e alınması 
Cfl l:&hse·J~rek krt-·~irten 
~t~lcrini Jl!!'ty ıca>(tır • 

.. 1 A B E R - Aktım Postası 

Uzakşark'ta 
vaziye t 

Anlatan: Dr. NiHAT REŞAT BELGER. 
- 8 - Yazan: SABiH ALAÇAM 

Almanuanın lluıua ile anlaımaaı 
b i Iha ı ı a I a p on 11 ada bü· 
yük ıaıkınlık uyandırdı. Zira, eıu$en 
son :aman/arda Alman • Japon mü. 
naıebat111da bir lereddQI baılamııtı 
ve Tokyo hükümeti Almanyayı kay· 
btlmeıi ihtimaline kar~ı ln11illere ilt 
mü:akerelere daha fa:la ehemmiyet 
veriyordu. Bu ua:ıda değerli bir 
FMnsr: ıiyadsinin kaleminden u:ak 
1(Uklaki va:iyelin va:ih bir talılilini 
okuyacaksınız. 

Japon hükumeti bugün bir taraf. 
lan Mihver d. ·!etleri ile, bir taraf· 
lan da İngiltere ile müzakere halin· 
de bulunuyor. 

En·ela Japon)a ile Mihver mün:ı. 
sl'lıatını gözıl:-n ıcecirellm. 
Okuyucularımız bilirler: Japonyıı 

Almanya \"e ltalya ile bir "antikomin 
lern,, misakı :rnı>tı. Hu, b" ne,·l fik
·ı 'c ııı;.ııı~vi yahut, b:ıgünkü tabir 

le,, ideolojik bir anlaşmadır ve bu 
anlaşma ile üç de\·let komünistlikle 
ve her türlü benzeri ile, her neredt 
görülürse, ıııiicadeleyi taahhüt eı
mekte<lir. Fakat bu misakın cok koli 
hiçbir hükmü )'oktur. 

Onun için Hiller bunu lnııı:uııla 
mayı düşünü: or. Geniş bir ihtililfı 

pek yakın gördüı'Ui i\·in, Japonyayı 
yanında bulmıık istiyor ve, Almanyıı 
ile İtalya namına Jnponyııyı bu ik 
de,·lelle bir askeri ittifak imzasınıı 
da,·et ediyor. Bt· illiCak sııyesinılr 
lelerinden biri harbe mecbur olursa 
di~er ikisi ona biltiln sililh kunelle 
ri ile derhal ''e oloınalik bir sureli• 
yardım edecekler. 

Bu teklife Japonların cnatıı ne Ş<' 
kildedir? Hura~ı. Japon rfkı\rını 
ikiye ayrıldıılın~ gün gibi görüyoruz 
Nüfuzları büyük olan askerler der· 

hal peki demeye hazır. Onlara göre 
bö)·le bir ittifak karşısında demok 
rat de,·letler ne yapacaklarını şnşıra. 
caklar, muka,·rmet hmıu•unclııki kıı 
rarları gevşeyecek \'e, ge\·en sene !\liı 
nihte olıJıı~u gibl, tclfrnr karşı tnrıı 
bir %afer kazanacak ve bu sureti< 
ılün:rada kati hiiklınlyeli t'llerine a 
lncaklar. 

gilizler ve F-ıııısızlar öbür tarafla 
hayatlarım kurtarmaya çalışırken 
onların imtiyaz mınlakalarını ele gr· 
çirmek, Çin istilasını sona erdirmek 
halla - kiınbillr - Hindiciniye vr 
llindi~tana ay:ı~ımızı 'ıa!.mak bh:im 
için çocuk oyuncağıdır. 

"Bilakis, tolaliler devlellerle bü
yiik bir alayişle iıtifnk yaparsak bii· 
tün demokrasileri aleyhimize kaldır 
mış olmaz mıyız? 

"Biiliin demokra~iler demek, Ame
rika da dahil demektir: Askeri, mali 
\'e iktisadi kuvveti ile bilyük bir dev
let olan Amerika o zaman biziıııh 

hom madde ticaretini keser ve bizi 
çok vahim müşkülata uğratabilir. 

O zaman da bizim icin tnr.ihl gayele 
rimize Yed:ı :ıtmek diişer.,, 

işle Japony 11l:ı bu Ş!'ki:ıle, bir te
reddüt \"ardır. Hangi taraf kazana
cak; şimdiki halde bunu kestirmek 
çok zordur. 

lngilterede de tereddlit 
var 

Jngillerede de ayni şekilıle \"e mu· 
,·azi suretle bir tereddüt "ar. l\hıva
zi surelle diyoruz, çünkü fııgiltere i
le Japoııyanın lereddülleri hirilıiri 
ne h:ııllırlır. Japonya tereddiidü hı. 

rakıp tamamile Mihver tarafına ı;ıec· 

se ln[.(ilterenin de tereddüdü kalmaz. 
lnıdltere de Japonya aleyhine kati 
bir vaziyet alsa Japonya da derh:ı' 

:\lihver lehincle kail lıir karar ' 'erir 
İngiliz - Japon ihtilACının başlan. 

uıcı hatırl:ırcladır: Bir gümrük mii 
ılürüııiin ölıliiriilınesi üzerine Tokyu 
:ıüldinıeti lngilizlerden dört şüphel 
cinlinin teslimini istemişti. Bu cinli
ler Tiyencindcki İngiliz imtiyazlı 
nııntakasına iltica etmişlerdi. Bunun 
üzerine, iki hükllmet aruında müza· 
kereler başladı. İngiliz hükünıeli Çin 
tle Japon ordularının buhınduğunı• 

"fillen,, tanımış oldu ve mahallt asa· 
yişl lemin hu~msııncla hu ordu ile iş 

birJilıi edt'ceAinl, kAfi derecede drlil 
gösterilirse Çinlileri teslim edeceğin· 
va adetti. 

tşt bu karar Qzerine tnglllz efkl'ır 
umumiyesi ayağa kalktı. Sade lşcı 
''eya liberal gazeteler ddil, muhafa
zakar Times gazetesi hile şöyle yuz 
dı: 

"Hadisenin bu şekilde, halll karşı· 
!landa lngilizlerin büyük bir lmm· 

clz telakki ediyor. Çinliler ~üyük blı 
sukutu hayale t kraıJılar, cesıırcllcr 

kırıldı. Romanya, Lehistan gibi Ortı 
Avrupanm buyuk de\ !etlerinde d 
.ıyni sukuluhıı)al, a) ni cesaret kırıı 
ması göriildii ve hıııılnr a<":ıho lngil 
tere).: iliın:ıt ne dereci') c k:ıdıır en 
ızdir diye düşünüyorlar. Aıııerik:ıı 

lostlarııııızcla ıJa ayni sukutu lıayul 
a~ ni cesaretsizlik. Hunıııı ii7.l•riıı!', • 
ıııeriknnın biları:.f kalmasını isliyen 
:er hliyüı, · ;r k~\"\'el buldular. 

narı fedakarlıklara muknlıil harp. 
cilikten \'a7.geçirmek müıııkiin ol~a • 
Fakat haydudun elinden silahı an 
cnk karşı durarak nlın:ıbilir, onun 
önünde boyun eğerek değil. !\ite· 
kim, anlaşmanın daha ertesi günü 
Tokyo hükumeti lngiliz nle:) hlnrı 
niiıııayişler l'mri vermiş, yeni talep. 
ler ileri sürmüştür. 

lngiliz hükumeti, bu tarzdaki nıü 
laleaJara, şu cevabı veriyor: 

"Çin Yaziyetini "fiilen,, tanıdım 
C\"el; çünkü fiili ''nziyet kadar SÖ7.İ. 
geçer bir Şl'Y yoktur, sen onu tanı
mazsan o kendisini zorla sana tanı
tır. 

"Benim yerimde siz olsaydınız ne 
yapacaktınız? Harp mi edecektiniz' 
Yani yarın bize burada lazım olaca! 
kunelleri uzak şnrka mı göııdt·n· 
cektiniz? Ben böyle bir kopana düş 
mek istemedim. 

"iktisadi ablokn mı dediniz? E\el 
kuvvetli bir siliıhtır bu, fakat herke• 
tarafından müştereken tatbik edil. 
mek şarlile. Halbuki, bana karşı hı 
kadar şiddelli davranan Amerikan 
birleşik de,·Jelll'ri bizimle alıloka tal 
bikine hiç de taraClar görünmiirorl.ır 

"O halde, başka ne yılpnbllirdim? 
Konuşmak, müzakereye girişmek '"< 
muahede yapmaktan başka çare yok 
tu. 

"Bu muahedeyi en az aleyhlmlzclı 
olan şartlarla yııphm. Esn'ilı bir r. 
heııınıi.}·eli olan bir şey vcrnıcıliııı 
AşikAr olan bir şey, yani Cinde Ja 
pon ordusu hııltındııitunu k:ıhııl el 
tim, esasen bunlarla miinasebeııe hıı. 
lunmamanın imkanı yoktu. Tiyen-. 
cine iltica eden Çinlilerin suçlu ol. 
ıluklarınn dair bana delil gctirıliler: 
Dört cnnl)'i kurtıırnrnğım diye cihn 
nı ateşe vermek daha mı iyi olurdu' 

Gene onlara ~iirr, "kahraman de,·
leller, üstün ynr:ıtılmış dc,·leller,, -
y:ıni Almanya, lıalya ,.e J:ıponya -
'arihl gayelerini tahakkuk ctıirect'k 
lcr, Almanya orta ''e şarki A'·rup:ı 
lıalyn Akdenizıle, Japon~·a Asya ,., 
.üyük Okyanus'R emellrr:ne ka,·uşa iAbirnr duymuştur.,, "Dıkkat edelim! Japonyayı tahril. 
·aktır. Eğer bir harp çıkacak olursıı • • • eıtikce, yaraladıkca onda bize knrş· 
l:ı hir nr.,•lı ii,·J~ ~·:·•.,., ... el IC'ş'dl ı· İngiliz gazetelerinin neşriyatı ara. bir isyan harekeli uyandırıyoruz kı 
ılecekler ki Cll'' geçmeden zareri ken· m1ıla, hükümelin bu tarzda teslimi bununla da öbür tarara yaklaşmasın: 
dileri kazanacakJar. ~·eti millelleraruı hukukun en e~nsl yardım etmiş oluyoruz. Bilakis ben 

Fakat bu teklifi Japonyaıin olduk. !rniılelerine muarız olchıitu işaret edi kendisile müzakere eı.lcrken onuı 
en mühim bir rtiploınal kütlesi, iş 

11 
tiyor. Giimrük miiılürüniin kaili si. Almanyaya dnh:ı fazla )"nklaşmasını 

damları hatıA hüküınetin tamamı la· yasl bir cinayettir ve hiçbir devir mani olmıyor, hiç olmazsa bunı 
rafından hile kabul edilmiyor. bö)·le bir cinayetin faillerini dilt<'' gec.-ikllrmlyor muydum? Onu dahıı 

Onlar diyorlar ki, Almanya ile t tarafa teslim etmrz ,·eya, hlc olm:ız fazla geri çekmeye muvaffak olsay. 
talynnın Japon~·ayı kendi yaptıklar sa, ancak bu islemiye hakkı olan bir Jıın kazanacağımız menfaati bir dü 
bir harbe sürüklemek işlerine f(rllr hükümete teslim eder. Habukl Jo piin~n. KArl ~~k~r~~lôdostumu~ ~·ar, 
huna hiç şüphe )"ok. Onlar Japon km pon'.\'n Cinde meşru hükömet deitil· m.~ ıyorsunuJ e ·n nmn, aımn 
''ellerinden Kızıldenizdc, l\lı<ıra ve dir." Hatla Çin de muharip bir devle 

1 
~uşm~nımızın sa)·ısını arttırmak mı 

Sü,•eyşe karşı, mühim bir i~tinat o· bile sayılamaz, çünkü harp lll'ın et azım'" • • • 
Yukarda, iki larnCın da ileri sür· 

Bu mektup, hayabmda yeni 
Jir devrenin ilk işareti demekti 
. \rtık, binbir zahmeti, ve günlcr
::e intizan mütoakip elde etti • 
jim ihtisas vesikasının hiç bu 
a.mell kıymeti kalmamıştı. Çü~ 
kü, A vrupada yaşamak, orada 
-;alışmak ımkanını elde ettikt~ı 

.;onra, Kıbnsta cb~lik yapma~ 

'1lanasız birşey oluyordu. 
Az evv~ı. b.!nim ıçin bUyük biı 

ınadct tcş!cil eden (on altın ve 
hem de her ay!) vaadinin tahnk 
kuku, şimdı, bütün cazibesin. 
mybetmiştı. 

Yalnız, Kıbrıs İngiliz valisiniı 
ıczaketinı ur.utmamak ve kPn _ 

lisine tc~ckkür etmek lazımdı. 
Bu maksr.t'a hükümet konağ, 

ıa gittim 
Valiye: 
- Size karşı minnettarlığımı 

.ekrar etmek ve arzı vedada bu. 
'unmak ÜZE're gddim, dedim. 

Vali, hayrl.!tle yüzüme baktı. 
Sözlerime devam ettim: 
- Vakıa, istemiş olduğunu:: 

ihtisas vesikamı lstanbuldan ge· 
.irttim. Buyurun, bakınız. 

Fakat, bundan böyle LefkoŞ&
la kalacak değilim. 

Vali, mütebessim bir çehre ile 
;ordu': 

- Nereye gidiyorsunuz? 
- Mısıra! 

- Bu ani seyahatin sebebini 
sorabilir miyim, acaba? 

Valiye nagehani olarak aldı
ğım mektubu tercüme ettim: 

- Ovv, doktor, dedi, bu ne 
ıans! O halde· sizi tebrik ede 
ı;e muvaffakıyetler dilerim. 

Hükumet konağından ayrıldık 
tan sonra, doğruca otele geldim. 
Çabucak hazırlandım. Elimde 
kilçUk valizim, hemen bir araba. 
ya atladım. Bana günlerce ıztı
raplı saatler geçirten, fakat son 
ra <la büyük bir ümit ve kurlu. 
'uşun müjdesini veren Lefkoşa

Jan uzaklaştım. 

Muntazam şose üstünde, mut. 
tarit adımlarla ilerliycn beygirin 
ıektiği talikada düşünüyordum. 

Alnıma, tekrar Mısıra gitmek 
yazılı imiş meğerse .. Beni, binbn 
maceraya sürilkliyen hadise
ler, yolumu hep ehramların di -
yarına çıkarıyordu. ister mesut 
olayım, isteı meyus; bu, böyley
tli ... 

Sanki, gizli b;r kuvvet; b eni, 
.nukavemLt olunmaz bir tesir ;d. 
tında bırakıyor, her hangi biı 
serencamın safhaları içine mu 
hakkak İsken leriy.!ni.i dckor~ı 
nu, Kahirenin, Portsaidin silüe 
:ini kanştınyordu .. larak istifade etmrk i!ııtiyorlnr. Faka memek riyakarlıitını kullanmış biı 

buna mukabil Jnponyanın onlardan ılc,•lettir . Binııenııleyh Japonya Çin 
ne btifadesi olacak? Onların ne kn. ıle bir miileca,·iz, bir haydut, bir en 
zanacaltı malüın. Fakat Japonya nı· nl yazlyetinıl<'dir. işte o a"ll lıuriltı 
kıızanacak? Gen~ onlur şÖ)'le düşü re buı;ıfın bu hayıltılla arlaşma ya 

ılfiklerinl olduğu gibi naklettik. Hindistana giderken, Prenseaı 

nüyor: pacak kaılnr alçalıyor 
"Haycli, müttefiklerimizin bize biı Dilter taraftan, lnıciltert'nln hu Ş<' 

iki gemi gönderdiAini larzedelim kilıleki harekl'll İngiliz lmnnr:ıtorhı 
Bize bunların ne ıcihi bir fıtyılnsı do ı l°unun en hayutl m!'naatlcrine 11111: 

':unur. Bizim bii~·le bir )'ardıma e .:ı fızdır, deniliyor: Mr. Çeınlıerl:ıy 
sen ihliyncım•ı yok. So"yeller, ln-1 .ııiirerrl'tlik c1h·<' ,.,..., •. r,.,,, h<'rkes o 

Jliilha olarak, şu muhnkkak ki Jn Zehra ile karşılaşmış, Kahireyt. 
ı>onyn bugünlerde mihver devletle-! yollanmıştım. 
riyle otomatik ,.e tam bir askeri illi Talih kuşu, başıma binbir gai-

r~kı. k?bul et'?'ezse Mr. C~mlıerl.a)'n le kondurmuş, rahat bir nef~s 
hır ıkı frdakıırlığn mukahıl lngılte· 1 b'l k . kA k M 
reye, lngillz inıparalorlııAıın:ı, Avru- :ı a 1 me ım anını, anca ısıı 
11a:m ve sulha biiyük bir hizmette yolunun göz.ükmcsile bulabilmiı}. 
l.ıulunıluAunu söyliyebilirz. tim. Bütün yolların Roma.ya çık 

ması gibi, halas yolu da Mısıra 

~ıkıyordu . 
Mısır, bı;nim ıçın, bir otur 

.>embolü olıauştu. Amerika zen
cilcı inin yanlarında taşıdıklan 

kaz tüyü gibi... 
Her halde, Prenses Zehra, bana 

.1ısır yoluııı.. açan Prenses Zeh. 
:a., Firavunlar diyannın tarihi 
melikesi Kleopatranın aksine, 
.>ır (hayıı ve hasenat ilahe:>i) ı. .. , 
.Jı. 

Larnakaya gelir ge.mez, ilk i· 
~im vapur acentelerine ko3mak 
oldu. 

Taliin güler yüz göstermesi 
lev:ım ediyordu. Birkaç saat son 
ra kalkacak olan küçük bir 
vapur, be:li lskenderiyeye götü· 
recekti. 

Hemen biletimi aldım ve sa?Jı:
,;ızlığımın tesiri ile olacak ki, 
geminin hareketinden çok önce 
kamarama yerleştim. 

Artık, gözlerım Mısır istikame 
tine çcvrıti, ah şu vapur bir de. 
mirini alsa, ah şu lskenderiye 
nhtımına bir ayalr- atsam, di· 
yordum .. 

il' 

lskenderiyeye çıkar çıkmaz, doğ. 
ruca Ahmet Ce:aledclin pa3anm 
verdiği adrese gittim. 

Bana kapıyı llçan uşağa kim ol. 
duğumu söyler &öylemez, adamca • 
ğızm hemen yüzü güldü. Hllrmet
kar ve mustalah bir lisanla: 

"- Paşa hauetlcri, zatıiliniz L 
çin, bendenize tenblhatı müteaddi. 
dede bulunmuglardı zaten efendL 

mlz ..... 
Diyerek lafı uzattıkça uzattı. 

Nihayet dayanamadım, sordum: 

- Paşa nerede? Sen onu söyle! 

- Kan'da efendim. 

- Ne zaman gitti? 

- Birkaç gUn evvel. Hareket 
lerinden önce, hep tegrifi A.linizr 
intizar buyurdular. Fakat, prenses 
hazretlerinin ahvali sıhhlyeleri kes
bi \0ahamet eylediği için fazla du • 
ramadılar. Zatıalinizin de hemen 
yola çıkarak, Kan'da kendilerine 
iltihak etmenizi söyeldiler. 

Uııaktan bu cevabı aldıktan son.. 
ra, seyahat yine mukaddermi§, dL 
yerek vapur acentelerinin bulun • 
iuğu yere gittim. 

Yaptığım tahkikat sonunda, Is • 
kenderlyeden Kan'a kalkacak ilk 
vapurun, iki ilin sonra hareket e.. 
deceğini öğrendim, 

Artık yapılacak bir gey yoktu. 
İki günU, avare avare dolaemak, 
gezinmekle geçirmek karannı ver. 
iim. Doğrusu, bu kadar zahmet ve 
rorgunluktan sonrn da buna bak 
kazanmıştım. 

İskenderlye ıebr!, şimdi çok in. 
ki§af etmiş. Fakat daha o vakit de 
)ine güzel bir beldeydL Her yerde 
!ıendesenin ve mimari Uslfıbun mun 
tazam karakteri göze çarpıyor; ee
hir, temiz ve geni§ bulvarlan, ba
kımlı haliyle insanın yilztlne itllU. 
yordu. 

Fakat, sıcak da mUthifti. 

Gezmelerim esnaamda birçok tıb 
bi tetkiklerde de bulundum. Niha. 
yet, yine denizlere açılmak zama. 
nı geldi, çattı. Bindiğim gemi • şim
di ismini hatırlıyamıyorum • Mesa. 
jeri kumpanyasına ait şirin bir va
purdu. 

Seyahate, mUsait bir havayla 
ba§ladık. Akdenizin tatlı meltemle. 
ri içinde yol alıyor, vapur hayatı. 
nın tabii bir icabı olduğu veçhlle 
biribirimizle hem~n samimtıeşlyor. 
duk. 

Yolcular arasmda, iki genç lngi 
liz misi de vardı. Bunlar, tarihi tct 
kikler yapmak üzere Mısıra gele 
llniverslte talebeleriymiş. Doktor 
imtihanı vermek için, eski Mısır t 

rihi hakkında bir tes hazJrlıyorl· 
iDii ve Kan. Parla yoluyla Load 
ya döneceklermiş! 

(Daha var} 
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SON DAKiKA 

Draç ve Avlunya 
limanları kapatıldı 

Roma, 5 (A.A.) - Draç ve .\vlunya l~manlannın hususi müsaade 
yi haiz olanlar müstesna olmak üzere bütün vapurlara kapatıldığı , res
mi bir tebliğde bildirilmektedir. 

Bir Alman 
hasara 

kruvazörü 
uğrddı 

l.Jondra 5 - Hava nezaretinin tebliğine göre lngiliz tayyareleri 
Kiel kanalı medhalindeki Vilhelmshafen ve Kukshafen limlnlarını ve 
Alman filosunu iki defa bombardıman etmiştir. Bir Alman kruvazörü 
ne isabet vaki olmuş ve kruvazör mühim hasara uğramıştır. Bu li
manlardaki askeri tesisata da bom balar atılmış ve bombalar he:lefleri 
ne isabet etmiştir~ 
(Bu bombardıman lıtidisesiM dair başka malumat be.şinci sayfon11z· 

dadır.) 

Pariste tehlike işareti 
Paris, 5 {A.A.) - Saat 3 .39 da canavar düdükleri tehlike işareti 

vermişlerdir. Alert saat 7JY5 e kadar devam etmiştir. 
Parisliler pasif müdafaa teşki lAtının talimatını sükunetle yerine 

getirmişlerdir. 

Londranın tahliyesi faaliyeti 
Londra 5 {A.A.) - Londra belediyesi tahliye komitesi reisi Her

bert Morrison, sona kalmış çocuklarla anneler ve ~mal arın dün ak
-:am saat 20 de Londradan çıkarılmış olduğunu beyan etmi~tir. Cu
madanberi 600.000 kişiden fazla insan tahliye edilmiştir. 

ü:>ndra hastanelerinde bulunan 5.000 hastanın tahliyesi işi, de ik 
mal edilmiştir. Sıhhiye nazın da Kenf dahilinde kain Betley, Dart
ford ve Crayfordun bazı aksamının bugün tahliye edileceğini beyan et
miştir. 

Eski Alman mUstemlekelerindeki bütün 
Almanlar tevkif edildi 

Londra, 5 (A.A.) - İstihbarat nezareti bildiriyor: 
Tanganykadaki bütün Almanlar bilfilıadise tevkif edilmi§tir. Alman 

propagandası bu Almanlar üzerinde pek müessir olmaktadır. 
31 alustos gece yarısından itibaren general Dickenson, Kenya, 

Ouganda, Tanganyka, Niyarsalaa nd, şimali Rhodesia Zanıibardaki 
bütün kuvvetlerin kum:rn1anlı~na tayin edilmiştir. 

Büyük Millet 
Meclisi 

r azartesi gunu topfamyor 
Ankara, 5 - Bilyük Millet mec 

tisi 11 eylUl pazartesi gUnU top
ianacaktır. Bir çok mebuslar ıeh
rimize gelmiılerdir. Şimdiden ba
zı kanun layihaları hükQmet tara. 
fından meclise emedilmiıtir. 

Haliçte denizaltı 
ınşaatı 

durduruldu mu 1 
( BCJ§tarafı 1 incide) 

Bundan evvel yapılan Atılay gibi 
Yıldırayın da daha dört aylık işi 

vardır. Müessesemizin vaziyetin:ie 
bir değişiklik yoktur. Milhendisle
rimiz iş başındadırlar. Atılayın her 
şeyi ikmal edildiğinden buctüıılerde 
son tebrübeleri yapılarak hükum~te 
teslim olunacaktır. 

Dinam•t 
kaçakçıları 

71 O Parça dinamıtle bir 9uğday fiyatları 

Yugos~avya ve Sovyeller 
bitaraf kalacaklar 

1 Leh:slanda dünko harekat 

Almanlar Vistül 
nehrini geçmişler 

Fazla y yecek ve para ıo,ııyanW 
Almanyada ş~d~eUe cszalandırllı 

Romanya, Bütün komşularile iyi 
geçinmek arzusun.u tekrar edıyor 

Sofya, 5 (A. A.) - Bulgar tel. 
graf ajansı bildiriyor: 

Bulgar radyosu, memleketin hL 
disatı heyecansız ve kinsiz olarak, 
fakat sarsılmaz bir sulh azmile ta
kip ettiğini bildirmektedir. 

Yugoslavya 
Belgrad, 5 (A. A .) - Yugoslav. 

yanın bitaraf kalacağı resmen bil. 
dirilmektedir. 

Roınanya ıulhperverdır 
Bilkreş, 5 (A. A .) - Rador ajan. 

tecavüz paktlan akdi 
.> enilemeğe hazırdır.,, 

tekliflerini 

spaoya bıtaraf Berlin, 5 - Almanlar Lehista-ı reıılerdir. Şiddetli bir 111 
na karşı askeri harekatta muvaffa. I den sonra, Alman kıtaları, Burgos, 5 (A. A .) - Franko, ts. d d e .. 11 

. layet iddiasrn:ia bulunmaktadır· ?rusya hu u unun c .. panyanm bitaraf kalacağına dair ı. /. 
lar. Alman membalarından verilen ulavayı almı§l•rdır. tanzim edilen kararnameyi imza. 
h b rı r 

' 

nlardır lig" er taraftan, Krakovinin etmiştir. a e e u : 
Sov etler de bıtaraf Alman kıtaatı Vistül ~ehrini bu garbiıine otuz bet kil 

k 1 y k Plessin doğusundan geçmış ve -nenfede Vadoviceyi ı•P 
a aca 1ar N"k 1 b d k" . "hk. 1 ı d' ı o un cenu un a ı ıstı am arı er ır . ., _-M 

Londra, 4 (A. A.) - Londranın l . 1 d" Dı"üer taraftan Alman,....-.. zaptetmıı er ır. b 

diplo~atik mahafillnde soylendlği~ Umumi karargahın bir tebliği vccek kıtlığı devam ediyol'· 
ne gore, Polonyanın Moskova scfı. .. Hi 1 dil k' k "d Alman m·am müdafaa . ne gore t er n es ı on or 
ri, Almanyanın Leh topraklarmı ıa. ' . . K 

1 
'lle:lisi dün neıtretti.ır.i bir 

t·ı· i-· · Al .1 , -b· hududunu gecerek oğleyın u ma " l!i ı a ett ganı ve manya ı e ....., ıs- .. h t 
gelmiıt ve ilk hatlarda Alman aı- mede harbe muzır at ı sı bildiriyor: tan arasında harb hali mevcut oL • d 
kcrlerinin Viıtül nehrini ıeriıle- leri ve zaruri yiyecek rn• Nazırlar meclisinde Gafrnko. Ro :tuğunu Sovyct h~kümctlne bildir. • 1lld 

manyada hUklim sliren sliküncte i- mi.ştir. rinde bulunmuıtur. !azla para toplanmasını ••·· 
Bertin, 4 (A.A.) - Polonya rette ceı:alandırmaktadır· şaret etmiş ve milletin vahdetin _ So\•yet hlikümetlnin bitaraflığını 

den emin bulunduğunu kaydettik. muhafaza edeceği ayni mahfillerde ct:pheainde Viı:tül nehrini .Kulm Varıovadan ır~len bı 
ten sonra demiştir ki; söylenmektedir. Binaenaleıyh, Sov. dan ıcçen Alman kıtaları ıse neh· Varıova, S - Alman ta 

"- Harici siyaact sahasında yetler Birliği. her iki tarafa da yi- 1 rin §ark sahilinde iüra'tle ilerle· ri bombardıman faaliyetleri" 
muslihane tarzı hareketimizde ve yecek ve malzeme satacaktır. m~ktedir. vam etmektedirler. :Me 
bütün komşularımızla iyi geçinmek (Bitaraf kalan diğer memleketle. Bahriye kuvvetleri de muvaffa - muhtelif yerleri bombar~ 
prensipimizde ısrar etmeğe karar re dair malümat beti1tt'i aayfamızm kıyetle neticelenen filaliyette bı.ı· ailmiıtir. Sivil halktan bari 
verdik. Bu itibarla hükümct ademi "Kü~ük hab<-rler'' "iltunundadır.) lunmu§tur. Torpido muhriplcri, ve yaralı vardır. ttO 

Hda limanında bulu.an düıman Alman tayyareleri, düıı J 

Alman limanları 
abluka ediliyor 

gemilerini atet altında tutmuttur. fu&u bulunan Ammclucb 
Da11zig körfezi açıklarında bir Po· ıını tamamiyle tahrip e 
lo:ıya denizaltı gemisi batırdmıı Poznan ve Bydeoszcs 
tır. 

Dünkü Alman reamf tebliğinde 
tunlar yazılrdır : 

havıt bombardımanları il 

de takriben 300 kitı Ö~ 
kiti yaralanmı1tır. 

(Başlara/ ı 1 incide) 
Bir kısım Polonya kuvvetleri 

Alman topraklarında harp ediyor. 
Polonya kuvvetleri Koridorda Or
lovo ve Dapriyi geri almıılardır. 

Hıtier sulh taraftar1 f 
Sofya, 5 (Radyo) - Siyaai 

mahfellerde, söylendiğine göre 
harp batlamıı olmakla beraber, 
Hitler, Musolinin ıulh tekliflerine 
büyük bir meyil ve arzu ıöıter -
mekte.dir. Hitler bu t~kliflere da.. 
yanarak beş devletin ittirakiyle 
bir sulh konferansı toplanmasını 

arzu ediyor. Konferansın devamın 
ca mütareke yapılacaktır. 

ln 1ıltereye sadık kalanlar 
Londra, 5 (A.A.) - Maverayi 

Erdiin emiri, hükumete, İngiltere· 
ye tamamiyle sadık kalacağını bil
dirmiştir. 

Kuvvetlerimiz, Koniepol - Ka
yada birçok kim3elerin şaııit oldu- mienskin ıi~Ji tarkiıinde Vart. 
ğu beyan edilmekt~ir. hanın ilerisinde, ricat etmekte olan 

Alma.daran m.ıv,ı&if4~ıye; diltııanı kovalamaktz.:iır. Bu kuv. 
ıd:ııa.arı \"etler, 20 kilometre ileride bulu 

Berlin 5 (Radyo) _ Dünkü çar- n;on Sicracze sür'atle YıJkla§mak-
i)ışn\alarC:.ı 40 Leh ta}iryar'e;i dü)UJ -tadır. · 
liılmüştür. Bunlar ~ .mndan 15 Iİ· 1 P0113~r~yadan geleıı "uvvetli 
Leh tayyare'.~rine karşı çıkan Al· krtalarrmız, Culm civarında Vis· 
man tayyarelerinin çarpışmaları I tül kıyılarına varmııtır. Kori•dorun 
neticesinde, dığerleri tayyare dafi şimal kıımrndaki Polonya kıtaları, 
toplarının isabetile düşmüştür. bu suretle tamamiyle mahıur kal. 

Alman ordusu Lehlerle şiddetli mııtır.,, 

· · b 1 k ''Alman kıtaları, Graudenzı'n bir mücadeleye girtş!nış 'J a'l:nl · 
tadır. Alman kuvvetleri ilerlemekte- cenubunda Neuburıu ele grçir -

dir. Şimdiye ka:lar 15 binden fa-ı:la A • • 

esir alınmıştır. Ele geçirilen mü'ıirn Had l sele r l n 
matın miktarı da he'.lliz belli delil· 
d. 't I . . ır. 1 e sırı 

Vekiller hey~ti Muso:lni 
dün toplandı susuyor 

Varıov-yı da Alman 
ri bombardıman etmiı ~ 
mahalline ı S bornba d 
Hiıkümet merkezinin 
bır çok yerlerde yanıınlaf 
o.ılunuyor. 

Varşovanın bu ıeferii 
dımanına yetmit kaClar 
tayyaresi ittirak etmittir. 

l..ehiatanda, Çeklerden "' 
vaklardan alaylar tetlril Z 
dir. Bu alaylar Çek ve Si 
dan mürekkep olacak j 
Leh 1.>a,.cumandanlığına 

lunacakıa:dır. 

kaçakçı yaka;andı d .. .. .. .. uşuyor takviye etmek üzere 8.000 askeri 
Gumrük . muhafaza memurlan . .

1 
h ""k. · . · 

Hindiatanrn Nepal hükumeti, 
Hindistandaki İngiliz kitalarrnı Ankara, 5 - Ve:{iller h'!J~ti .:f111 (Bqtarafı 1 incide) 

öğleden sonra, Başvekil R~fik Say- nm ukeri müttefiki Almaııyadl!'. 
damın reis! ' ğinde Meclis bina~ı:d1 Maahkan halyanm Abu.aya ya. 
toplanmıştır. nmda \"&Zlyet alması llııanJtcUrdl; B k .. · d Ingı teer u umetının emrıne ver-

cvvelki gün HaJi..t• mühim bir ka- U YIZ1J8ll8 8 m&Jln 9 
~- 1 ıneği teklif etmiştir. Teklif kabul 

;akçdık vakası meydana çıkarını~- ucuzlaması bekien makta ! edilmiştir. 
ardır. almadı. Bitaraf kalacak gibi göriL 

Memurlar Tekirdağ iskelesi civa- Buğday fiyatlarında 1 S para ' Cenubi Afrikada federal teırii Karaya oturan 
vapur kurtarıldı 

nüyor. ttaly..taa Franııaya 11eyahat 
bir iki gijn menedlldlkten sonra 
serbest bırakılch. AkdenJzde ltaL 
yan \'apurbnnm serbolltp lıllye.. 

ce~ ııöylenlyor. 

rında akl&Dl karanlığında iki ada- kadar bir dütiiklük olmuştur. 1 ~ecl~ı, Smuts tarafından t~dil .c. 
mm birkaç büyük sepeti gizlice ta· Şehrimize dün Trakya ve A- dılmı!! olan ve cenubi Afrıka ıle 
-:ıdıiım görmüflerdir. Adamlann nadoludan 65 vagon buğday gel. Almanya arasında münasebetlerin 
11ütemadiyen etraflarını gözetleme nrn1tir. Bu kadar fazla mal gel. 

1 
kc~il.~eaine müteallik bulunan 

eri memurların ~üphesini celbet· meıinin fiyatları 10 para daha takrırı, 67 reye karıı 80 reyle lca-

Evvelki gün Köstenceden lima
nımıza gelirken Boğazıda Servi 
burnunda karaya oturan 200 ton· ltalya Almanya ile olan ittifak 
luk Yunan bandıralı Yuanis va- muahed~nl bomlut mudur! ı·oM
puru dün kurtarılmııtır. Vapur sa bu maahccle maelblaee taahhUd-

miş, takibe başlam11lardır. düşüreceği tahmin edilmektedir. bul etmiştir. 
Adamlardan biri memurları gö· Bu vaziyette ekmeic: fiyatlarının da 

limanımızda tamir edilecektir. j 1•rlnl yert. ~bmek lele müsait :-ünce derhal kaçmış, diğeri ise se- ·~üşrnesi icap edecektir. Ze'ı•rli şekerler bir zaman mı bekllyor! 
;>etlerle beraber yakalanmıştır. - - .. - Val'1C>va, 5 (A.A.) Pat ajansı ı halyu psetele,...n hem Al.. 

Sepetlerin içi açılınca müthi~ Ankara MUdde1Umum'liği 
>ir manzara· ile kafitlaıılmıştır. 

bildiriyor; ltalyan va Alman nıaoyaya hak vere• lleaı de lngtL 
Alman tayyareci~erinin zehirli şE'· t k k trrc ,.e Frl!luı11ya kal'fl aulbpen·~ı 

Çünkü sepetlerde tam 710 parça 
1inamit bulunmuştur. 
Duısun isminde olan şahıs bu di

namiUerin kaçan arkadaşına ait ol
duğunu söylemiştir. 

Dursun, patlayıcı maddelerle bir 
likte adliyeye teslim edilmiştir. 

Dinamitler ancak vesika ile ma· 
".len ocaklarına satıld:ğından ve 
başka türlü de tedrik etm"'< m "im· 
'ün olmadığında:-ı Dursunun b:ın· 
an ne suretle ele g'!;idiği t;ı'ı'ci1' 

edilmektedir. 

Mısır as~orJ heyetı 
Eıkişah'rde 

........ ~Anka
rad~n E~kfşehfre r,i:f:!~:!'< iki gl, 
aldıktan son febrlmize gelecek

! r. 

Bir müddettenberi münhal bu
lunan Ankara müddeiumumiliğine 
adliye müfettiıle rinden Arif Ya. 
zar tayin edilmittir. _, __ 

lta:yan vapurlarmm 
sefer~eri 

kerler ve igara11r attığına dair Ve· ma: 0ııerı a~an .nıyacJ ı;ör~n~n yazılarmdan bir .... fL Bulgariıtanın VarP• ~..ti 
rilen hab~rlerin Almln ajnsı tara· Bır kısım mualluplen, mcınle - karmak mümkün olmuyor. da mul.acir Alan NiıUll •.,,,.,.J 
fından tekzip edilmesi ve bir kızıl ketlerine dönen ıehrimiıdeki İ- Fqilit ttalyanın en ..ı&hlyetU a ü::ı limanımıza doğr\I ~.ıııl 
haç arabasına ateş edildi~ine daiı talyan ve Alman nıektcpleri bu- damı olarak matlalca MasoUnlnln 1 ~ecektır. Vapurda 3000 
verilen haber hakkında burada Al· ırada muallim tedarik ederek ttd. bu ,·azlyetl aç1kca ı..ıa etmeel "- vardır. Bunlar TuslaYI 
man tayyarec:•.,•foin ivil h~lka risata devam ed•cekkrini alika· zam~ellyor. . ı;akt•r. ~:apılan iki seferi• 
karşı kullandıkları usullere Polon· ı lara bjldirmi~ler.dir. ı ı:·aınız Roma meydalll&l'llldaki riıtaıvfan yurdumUJ• 4~ıtd 

İtalyanlar dejll, btitUa elban efkt.rı .. 
1 

. t. Dahi iV""' 
·ı b' . U 1. -:ır ,eorımış ır. ı.•f Dünya vaziyeti dolayısı e ır ••••• 7 cylul bu P"r-m"'o ak .. a.mı sa'.lt 2l de WIL:::aSL umumly~sl MusollsUDla SÖJ 1ec.11 1 , B 

1 
bir buÇU" 

ı 1 · ı 1 k . ..,.. ' /Ç ., • O h l·, •ı il . ..arm:·. un ar :_...ı.ı 
müddettenberi ta ya ı e m~m e ·etı· SARA y s • nlıfüq brtdiyor. • ue 11 a.o m le nıkledilmit oıac:ıkıaı-· 
miı arasında ke.,ilen vapur seferle- l nema s l nlvln ı.usuyor! 
rine yeniden bajlanmaşı için alAka· BA8\N KUllCAYI -.o-- · ..il 

1 Bugün biltıin dünray~ ihtirasa sev:Ceden halihazır bir hadiseyi bü- A k ·o·· kongrest .. darlar emir bekliyor. ---------;-),-;--- r 80 JI 
tün heyecan v,. at~1·in sahnelerile tasvir ed"n Oü:'il'c bir FR,\N- An'·•· ... -'- vem ~-Bugünlerde seferlere eski si gibi ........ .,.ga J - d idi 

SIZ FlMt ile " 8 1 •.• devam edi!ec~fi um·.ıluyor. Bu sa· (;O.~th.~ 1"""':, 
YF;Nt SiNEMA 11ı.:vsı:.ıı:t1E BA~r.ıvon Ankara, 4 (Huıu"t) - Fqv • 18 eylül 1939 da tıtaO bah acenteye, gelen malOm!Jta go· • 

· l C A. S LJ S AV C LJ LA R knl~de ahval dolayıalyle UluE bnacak c;lan 18 in'1 .• ~ re ayni şekild~ ka'>1'1 oh ı t1ly1 · riJıc .. 
nzctesl bu~Un "Akşam haber- :ıntrtpolcjik ve pre:.to Amerika denizyolu yeniden açılmı~ 

1
.. uıo 

Ba" roll•r ... e: ~.ıtRElLLE B \Ll:'\ - JEAN. 1l'R l\T l•rl" hdmll ~U,.Uk kıta1a ji kcn:;resi görülen U# el tır. Durai:m ka--a \"'1 .ıt1 .ıte ft:ı1 ya- " .. -.ı .., eıı 
., -: - · •• : • " ··'·"-"'" · • ··'· ~- ..,ıc:jz bir ~1;n,~r dUrt ırn.yffllrk bir akşam ı;nz,tc- tehir edildiii konıre 1 ..ıı~r. ya ıidtnltr, oradan Am:!rikaya ha· ••iılım••••:• ı 1cteCP 

1 ••••••••••••••••• , si neşre başlamı,tır. terliğinden bildirilıne rcket ede-bilecek' .:·r. 
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Em niye 

UUIWJEJtlijr~itlJ@FMQ- y~J:~~~~ .. i~::~:~~ !.~~·-·" A•- .... 

1 · ı t F Sıhırbaz, Cuan-gının hahnı görüne 
ngı ere v e ransa onun zehirlendiğıni anlamıştı 

ha re k a-- ta baş 1 ad ı I a ~u~;I~~~;~:~: ~~:; b-:~ bo~;;;i~~n~~~~t~~~n~:~1:~t:~· r ı?~~~ silı~ı buraya ıetııme· ne oıacafma bakıyorduk. 
sını soyledırn. . Bir dakika geçmedi ki Cuan-gi 

1 
Buba şaşkın bir halde fırladı. O müthiş bir surette titrediğini ve 

n · ı • t ı • Al h { ::li!fi1. esnada Hans Cuan·ginin üzerinde kabinde vücudundan yağmur 
gı ız ayyare erı man arp ~§W) ::~·~:;.::::1~:~:::ıerı.,ı.ikın!.ğuuha 

• 1 • • b b d tt • ı -- - -· çak yarası olup olmadılmı arama- Demek .ltj panzehir derhal 

gemı erını om ()f ıman e 1 er l~E~~t~lr~hirhastanesinin y~~!~::1·sol omuzu üurine j- ~=ı::tün=~~-:~ 

B 
• y Mecı~yekoyunde mşası Nafia ve- lildi. lamqtı. Filbak~ bi • w-.a .. A h - ır unan vap k_!letı tarafından da kabul edilmiş- -Ah akaklar' d" l.. .. ~ dı. _ . --ı- raı sonra 

t enla Vapuru uru tır. ' :ır • ıye .,..r an 11 Ycuıe hızlı hızlı sol 
" • Belediye imar müdürlüğü Tak- Hemen yanlanna gittim. fakat sakin bir hal almaia 

n 1 b t ld 
? • l b sün kışlası arkasında yapılacak ser- - Ne var, ne buldun Hans? ,mıştı. Bunu gören sihirbaz meımıui 

ası a ırı 1. maqın e attı ıi sarayının projesini hazırlamakta. Hans~a~ı?ın .. ~l ~ ~şmdaki bir halde gülerek ayağa kalktı. 
Gemıcıler ve 1ufılAktan dı~. . . 1ğne yen gıbi kuçuk hır yen göster- vakit sihirbaza sordurdum· 

8
. . . .. .. . . . Tepeba'1 bahçesının olAnlanm dJ Buradan "ncecik b. ka k- t · · 

ölenler müateaaa ır lngılız kruvazoru bır Alman şılebını, yapacak olan mühendis Gotye dün t yd. H dl. l .. ır rdntsnmraka - htıyar! Bu kadına ne old Y h · · bmirden ıtelmiftir. a 1· ans ış ~rını gıcı a a .= . nu söyler misin? 
OICUların 8pS1ftlR tayfaSlnl esır aldıktan sonra batırdı • Beyoğlu 42 inci ilkmekteo ha"· - Zavallıyı ışte buradan zehırlı Sihirbaz sarkmış koca dudakl 

kurlarlldığı bi~dırıliyor Londra, 5 - lngiltere ve Fransa kadar kuvvetliyiz. Nefesimiz tüken muallimi Refi Uzun maaşı 35 lira- bir şişle vurmuşlar! .. /.h, melQn kö- nı sallayarak: 
Lo ile Almanya arasında ilk muhase- meden sizi tamamile mahvedecek ya. r.ık~lmıstır. . . . pekler! Bu, muhakkak o heriftir! - Eveti dedi. (Cin memesi) 

buıuıı':8A!c:;a1:;~izı~~pu;:1:: mat başlamıştır. Faaliyet daha zi- v~iyetteyiz. Simdi ve her saatte d"k. FatıhJe ç.a~mba:.~ı bırkı 1''f' Onun 3şıkı o mehln köpek! nilen müthiş zehirli bir man 
tc>rınuenerek batınlmaaı hiı.disesi _ yade lngiliz hava kuvvetleri tara· sulh istemek hakkına maliksiniz. nın:ış ;~ ~"J~mala~n v~f::~~~. a· Filhakika Hans. ~hmi~~ alda~ zehirile zehirleruniş! 
lliıa uyandırdığı heyecan ve asabi • fından yapılmaktadır. Fransa ise Biz de sulbü ümit ediyoruz ve sulh • Sultanıthmette inşası t:ı~"lrriir rruyord~. ~uan-gının ~~unda - Mantar zehirile mi? Bunu 
" karada faaliyettedir. Dün Pariste taraftarı olması .... rtile herhanai bir eden belediv~ saravı icirt 500 bin başka. hiçbır bere ve yara ııı yoktu. reden anladın? . 
.. et 4evam etmektedir. 'if'IW • ... B kad Neşredilen bir tebliğde bildiril. neşredilen ilk harp resmi ~bliğine Alman hükUınetile sulbü imza et· lir~lık ?stimlik yapıl_a~aktır. ~~~ . ~nın omuzuna answn _ Kadının halini görünce 
ditine göre, infilak esnasında ölen nazaran "Cephede tedricen temas- meğe hazırız . ., . Adlıve?in vaz tatılı hu cı~~-~ zehırlı bir şış saplandtlı ve kadının dım. Zira bu zehir böyle titreme 

1 a 
· ·ı ekted" ı · bıtrnekterlır. Yarın sabah hutuıı derhal yere yuvarlandığı muhak· . . 

l'olcuıar ve gemiciler mllateana ol- ar gırı m ır. ngıliz tayyarelerinin beyanname m~hk0.,, ... 1Pr ise bac:hy::ıcaktır nr ve ınsanı uyutarak öldürür: 
'l&k üzere Ath~nianın bütün diğer Fransız deniz kuvvetleri kendile· attıklarını Alman ajansı da itiraf DT"ı\RnA· ·• ~ ' · kaktı. O aralık kayanın arkasından Gözler kapalı iken bo titrerl 

. .. ·ı l . . . kted" B h • D"nı·rrıa.rk"' hı"ı"kflm,.tı'. t"m"m;ı .. bir Hananın titriyerek önümüu çık Ha'"'et i . d k 1 yut naB ih )'olculan ve mürettebatı muhtelif rıne gosterı en yer ere gıtmıştır. etme ır. u usustaki Alman ,, ,, ,. " , t w •• d"" 8 da b" r• çın e a mış ım. u 
"'°Purlar tarafından kurtarılmıetır. Hava kuvvetleri icabeden keşifle• tebliği şudur: bitaraf k::ılmai?a ve T<ll'll!edvh•t ve ıgıru gM um. u a m genç ır yar zehirlerin adeta profesörü 

Preaı A•AhAi .. tıo· n'un ya"dı'""a de bulunmaktadır.,, "3 eylQlü 4 eylQle rapteden gece, Drogdenderbvbet b'o1'\7.ları moth~- Hana deli~lısıydı. Hemen önüm· muştu' O sırada C .. 
._.,...... .. 0 - !ine m:ı,·n rlökmelfe 1carar w•-miştir. de yere kapandı. Bana bir tefler . . ·t ~ .. d"" uan·gının g 

hre, Athenia vapurundaki 14 oo Ancak bu umumi harekatın ne İngiliz tayyareleri, çok yüksekten • Finlanti;ya hü1<4\"l\~ti Pl'llo'lva .. led. nnı aç ı5 ... ı gor ille. 
'l\Icunun yüzde yetmiş beti kadın tarafta ba~ladığı dün h~üz tasrih uçmak suretile Holanda hududun· Fransa ve fn 11iltere ne Alm~nv~ a- so~ .1f. _ led·~ . anl - Hansa! .. Hansa ... diye sa 
"" Çocuktu. edilmemişti. dan gelerek Alman arazisi üzerinde rımnd:ıki harhin SO"un~ kadar Firı- erı ın ne soy 

15'nı anuyor- yordu. 
4lnıanlar ıeminin kendileri tara. Ingılı:r: tayyarelerinin ilerlemeğe teşebbüs etmit ve tayya· landivamn tamamilp bitaraf kala dum. Bereket, 

0 aralık Buba k~- Hansın 0 anda yüzünün sa 
fıactaa b .. l d w idd" tm .... t relerden butlan '---nnameler at· caiını bevan etmi~tir . rak geldi ve Bazaranm koprak sı- sarard ~ ~·· K H 

a ... n ma ıguu 18 e •- aahyetı vç;ra. • Osloda na7.ır1 '\r m .. clic:i Norve· hirbazı getirmekte olduiunu söyle- 1 ad tıesmıba 51

1uu cakum •. b~d. ,...
0
,.._1 lettirler. Almanlara göre Athenia Diğer tarcıftan dün lngıliz tayya- ınağa muvaffak obnu§lardır. Bill· çin h'taraflı~.,, il~rt etmi~tir. d' ı e a yı a gı ıy ı. ~ 

'traerı bir torpile çarparak baL releri Almanya üzerinde uçmuşlar, hare İngiliz tayyareleri hava mü- • Almanya ile Polonya "ar:ıc:t'l1'1· \~ b . de yaşlar sızıyordu. 
'11.!Jtır. fakat bomba atmamı§lardır. Bu hu· dafaası karşısında geri dönmütler- ici h:ı'""te t-it~'1!f J<ııı ... ,.niJ'nt1 ilan e- u aya. .. .. . , - Cuan·gi diye sesi titri 

il 

P'akat İngiliz istihbarat nezareti, Alman O'fl!milenaı· ~en tı:.ver h;ild'irneti , fc;vecin Fr~n.. -. Bu adam. ne soyluyor, dınle. kızına ka•''U""'U§ bı"r baba -fkat 
A sustaki resmi lniiliz tebliği §U:lur: e- ded • ,,... ı.--~thenia" vapurunun billlhtar bir bombardıman fnıtiltere ile ~lmaıw:\ araı:.ı'lda çı- ım. heyecanile Cuan-ginin üzerine i~ .\lın "3-4 eylQI gecesi Ingiliz hava kuv kan harr>t"' bıta .. ~fl·~ru muhafaza Genç Hana: . .. && 

an denizaltısı tarafmdan batı - vetlerine mensup tayyareler Alman Diğer taraıtan İngiliz tayyarele- c-'"'':"~'ni ilP., etrnic:tir. - Reis! diyordu. Ben bu taııın ar- Jıp yanaklann<ia~. opmeye ba!ll 
l'tldı~ı bildirmektedir. kl ·· · de · ld .-i dün ak=m Almanyanın Vil· • Al Lond 1 hat Hans Hana dılınden yegAne İngiliz amirallığı da Athenla va. topra arı uı.erın şıma eve garp _... .. m'lvanın ra m~~ a - kasındaydım. Bizim eski reisin kar '.. •w• 

.p
11 

te uzun bir keşif uçu~u yapmı~tır. helmshafen ve Kukshalen harp li- guzan doktor Kordt ve elçılık mı>· d . . ~ı ~--w .. - .. ·düm. olarak öğrendıgı: 
tunµn bir mayna çarparak ~t.. """'"ı.,.rın~ .. ı..: .&.1 ..... n h ....... aemı"le- murlan bul{ün fnq;ilterede'l avnl• eşının vg unu IUAa"'"' .. 

10~ - Şu·hu-yuki">. 
1n.. • Hiçbir düiman tayyaresi bunların ~ ·•r---ıw ~·- _,,, • • Onu cak ..:aı gÖletlıyor-ı:-'1 olabileceği hakkındaki Alman rini de bomı.......-1._.,_ etmi··ıeıdir. mışlrdır. Holandah. ~atavıa vapu· ne ya~ ~ye Sözlerini tekrarlayıp duruyordu. 
oqdiaı b b tt önüne geçmemiştir. u.ı"""acu' • ru ile Roterdama gıdtvQrlar. dum. O geldi bu alaan arkasında .. 
fı arma ceva er. vapurun a ı.. Tayyarelerimiz, geniş bir arazi Bu hususta lngiliz resmi menbala- • Londra borsa-=ı. şimdilik kapalı saklandı. Tam Cuan-gi dansederken Bu Hana. dılı~de şu manadadır: 
4itırrıı:ıtakaya hiçbiı mayn dökutme- sahası üzerine, Alman milletine hi- rından henüz hiçbir mahimat veril· kalmak kararını vermiştir. bu doğ yaklaıtığı zaman ar- - Benı sevıyor musun? 

nı bildirmektedir. memiştir. Alman menbalanndan • Röyterin Bükr~ muhahiri. Ro- raya .ru • . arak e- Cuangi başucunda böylece 
ti l>ifer taraftan İngiliz kraUçe )fa_ tap eden beyannameden altı milyon &elen telgr~flarda §U malQmat var- manvanın bitaraf 1:aJara1!1'11 bil~i~- ~asın~an bır y~an gıbı_ atlıy . danan Hansa tekrar gözlerini 

tranııatlantlği dün Nevyorka viı.. nüsha atmıştır... ~ mekte ve Sofyadan ~elen bir ha'>!re lındekı uzun bır dikenı Cuan-ginın rak· 
'1l olmuştur. Beyannamelerin metni dı~.: . . . . . göre Bulgaristamn da tam bir bita· omuzuna sapladı .. Kadın bir çıtlık • 1 •• 

!tirkaç gündenberl bu gemiden "lngilterenin Almanyaya ihtarı,. Yenı tıpte Ingılız tayyarelen r:ıflı1t mıthafaza edeceğini ilave er· atıp yere yuvarlandı.. - Haw. dedi. 
~lflınat ahnamamı• ve gemi, ken. başlığını ta~yan bu beyannameler· dün saat 18 8 dojru Vilhelmibafea leme1ctedir. Melt1n o vakit kop kop kaçtı. - Evet! 
....,ine 

80 1 
ll t ili n ek .de şo"'vle denilmektedir.· ve Kukshafene taarruz etmiştir. • Har'lte bitar~f kalmağR karar _ Nereye doğru kaçtı? 

lro ru an sua ere orp e m J Tayyarelerin attddan bombalar, ver~ Manrl" hü1dl~etf, bi~t"., lr- - Ormana d""-• .. I•te bu tarafa . 
., l'lruıundan kurtulmak için cevab "Almanlar, Almanya hük11meti .. da . tanda vaourlarınm üç renkh lrlan- ~·.. ~. . 
~~ınıııu. neticesini bildiği halde In'l'iltereyi mu faa bataryalarnun şıddetli a· d '- -- ta~ımalanna karar ver Genç Hana elıyle (Cınlı orman) 1 f b 1 
---- c> • k nd .. . 1 a ayrruuııl s a n u 

müdürü 
;oğul<l;aniıhkla ıe bılebile harbe sü· teşı ar~ı~ı a. ?1uessır ~ ~mış~ miıtir. trland"· l girenler v_.e çıkan- istikametini gösteriyordu.. . 

'z m İ r f U ar 1 rükremiştir. Almanya dünyayı 1914 tır. On ıkı Ingıhz tayyaresının beşı lann pasapor· al.malan l~zımge!- O esnada Bazara ile ihtıyar aıhir-

0 b 
:len daha büyük bir felakete sürük- düşürülmüştür. Dilerleri Holanda ~e~:te1ir. Muhaberat, sansure tabı· baz koşa koşa yetiştiler. 

n a~ gUı1de 34. 11 Dın ·sıikametinde -"11
-

1
•

1erdi dır T 11 ıiyecektir. Hitler, sulh emelleri :n.;- 1 ~~...,. • r... ; Japonyada başvekil Abe, Japon Sihirbaz beni ve yerde yatan Cu- T f 1 1'1 li kişı tl• annoan gezudı lediğine dair dünyaya teminat ver· Almaıa ıazettlerınin ıcldıalan ta 'l bitaraf kalaft'>~nı an-giyi görünce hemen işi anladı ve er ıan sparta va 1 i 
t I ·11 1 . . H 1Anda yanın mamı e "'°"'' . 
Ztnir, 4 {A.A.) Dokuzuncu en- mi~tir. Fakat bu teminat sahtedir. ngı z tayyare erının 01a tevit etmi!'tir. boynundan aceleyle bir muska gibı tayin edildi 

~&ıyonal iımir fuarı ıeçcn ıc. elitler, geçen eylulde de. "Avrupa üzerinden uçarak geldllini iddia e- •Papalık hariciye nazın kardin~l bir §eY çözdü. lstanbul Emniyet Müdürü Sld 
ıı....~~e.nazaran gördüğü bilyük rağ da hiç hır arazi talebinde bulun· den Almanya matbuatı, bu harpte Maıdione, birkaç ~.ün ~ürecek bır İhtiyar sihirbaz Cuan-ginin halini rettin Aka !sparta valiliiine 
"Wt ııı- d d.. k b . . w c! . . tamamile garanti edilmiı bir devle- ~ah~~ Ç~ uzeredır. Nereye go··rur görm- onun zehı·rı-..aı.:nı İstanbul vaıı· muavı·nıerı"nden M"-
tii .. :ııın c un a şam on cşıncı mıyacagız.. .!mıştı. f b"t 

0 
,. ilk ön 1 'lte itdeceJı;ı bılınmıyor. ..... aıu a• .. -

t ."unu ikmal etmiştir. Bu on beş Hiçbir hükOmet tebaasını bu ka· ın 1 ara ıaını ce nıı re- • Dük d V"ndso ile zevcesi. bü· derhal anlamıştı ve gözleri birden zaffer de İstanbul eınni"1: müdClrt 
~" içinde fuarı ziyaret eodcnlerin dar vahi bahanelerle ölüme sevket nin ihl~l etmie olduğunu kaydeyle- yük Brita~ya~a hi~t etmek ü~· bire büyümüş bir halde yalnız yüzü lüğüne tayin edilmiştir. 
~ >'1•1 üç yüz kırk sekiz bin yirmi memiştir. Bu harp. tamamile lü- mektedır. re lngiltereye_ dö~e~ arıu~~nu ız- me dehşetle bakarak, hiçbir EÖZ Bundan başka müdür muavini il 
~ bulmuştur. zumsu1.dur. Çünkü Almanyanın nt Alman gaıeteleri, Fransanın Mu· har etmi~erdır. Ştmdı cem;~ı Fran söylemeden boynundan çıkardıiı birinci, ikinci ve üçüncü şube m 
0

u ·k ı solini tarafından ya-lan tavas1Ut uda Londradan cevap bek ıyor ar. bı·r tozu Cuan·gı"nı·n l:.. .. lbı· "---:ne d ını tar geçen senenin ayni arazisi, ne de hakları tehdit edil· ..,. -~ ıwıc11 dürlerinin de başka vazifelere tayi 
~~reıinc nazaran takriben ı 7000 miştir. Hiçbır hükt.lmet, Ren mmta· teklifini kabul etmit olduğunu ve e· uğramaması için icap e:ien te.f>ir· sürmeye başlamıştı. Sihirbaı kırmı· edilecekleri söylenmektedir. 
,(1 fazladır. Dcnizyolunun kapalı kasının tekrar iş:plin~. aıı\u;a ve ğer İngiltere Almanyaya ültimatom lerin ittihaz edilmiş oldulunu bil- zımtrak renkte ve yağlı bir parla· Sadrettin Aka, bu sabah kencll., 
~ "'-arn• raimen yalnız dü;ı fwm ::)üdetler mın~"'kasmın ilhakına ma vermekte istical göstermeseydi har- dirmektedir. yışta olan bu tozu Cuan-ginin de- sile görüşen bir muharrimize ı 
1 )tret için hariçten bmire &c - ni olmamıştır. Ne İngiltere. ne de bin ör:Qııe g~lmit olacağını iddia "Ajax,. lngiliz kruvazörü Alman risine parmaklarile uğuştura uğu~- ta valiliğine tayinine dair tehi" 
;:ıer 1700 il ge~mektedir. Bu baika bir devlet, Almanyaya Al· etmektedir. Olinda ıilebini Amerikada Riogran' tura iı;irdi. aldılını emniyet müdür muavinilı& 
de _fuarın memlekette uyandırdığı man olmıyan milletlerin istik!ft!inı Alman matbuatı hücumlınnı da açıklarmöa hatırını,, geminin O vakit gördüm ki sihirbaım par· birinci, ikinci ve üçüncü şube m\h 
~tin alakanın bir misalidir. Hal- ıhial etm~diği müddetçe mümanaa hep lnıiltereye tevcih eylemekte· tayfasını esir etmiştir. Bu tayfa maklan kamilen dağlanmıı. metin dürlerinin de değiştirileceklerini te
'-'\lh b~yük ?ir dikkatle gezdiği etmemiştir .. \lmanyanm bütün ta· dir. Saintprald lngiliz vapuru ile gibi, yani hiçbir şeyin deri içine nü· yit etmiş ve bugünlerde müdürlük 
~telıf pavıyonlardan maada eğ. lepleri, haklı oldukları müddetçt> Dammarkavı'oom'.>adıman Montevideoya sevk'olunmı.ı5tur. fuz edemiyeceği nasırlapnı§ bir ha· vazifesini yeni mildUr vali mua · 
1-r e Yerleri, ıazino ve tiyatro - ıs'af edilebilecekti. Ruzvelt. sizi je· Danimarka ajansı ne,rettilf bir Bata11 Yu.,an gemisı le ~~nm~ştu: . · . . Muzaffere devrederek Ankaraya 
~da rağbet görmekte ve bu - refli bir sulha davet etti. Hükfune· tebliğde dün saat 15 ya d'>}ru mtt- Almanya hükQmeti, lsveç hükO· ıd S_u~he~ı~~~~~r:aun d C~~n-~ ~·. n gideceğini, iki haftaya kadar tapar 
"1t rdaki kalabalık muta.dın üs- tiniz, bu daveti kabul edecei'i yer liyeti belirsiz bir tayyare Danimar· metine Aresundun cenubi mahreç- d~ıHsınehaıçlıd ııdı .u .tozdal"kır ~ndır· taya hareket edeceğini 8ÖylemitUr. 

de b 1 ._ ... . . . b • 1 . ·ı b .. ük. B lt D ·:.ıtc~'-e ı. er e ennın e ı lerı en Sad t . ._,k b tl ·--u unmaataaır. de sizi kitale ve kaıanacaiınızı ü· kanın Esb1ers ~ehrın:? hır :>:n >a erı 1 e uy a ve e ,,.. . .. d d .. t re tın n. anın u sure e u:nı• 
--o-- mit edemediğiniz bir harbin fecaat· atmıştır. Bucht onünde mayın bara1 an vu k 1 lıkl ··t ed ld an valilile tayinini tebrik ve yeni 

1 

.. . . .1 .. _ ınsan vucu una son erece sura ve 

Alman fi ıle ticaret .eri~ mahkum etti. Uç katlı bir bir.a harap · ~ımuş cuda getirilmiş oldutunu bildirmiş- ~ ai.1 : nu uzk en veb. yı h~~~ vazifesinde muvaffak olmaslDI 
1aıı "k' k" . .

1 
. .. U . . d . sura ı e ana anşan ır ze ııuı. . ed . 

~Uahedesı yenil& lm~d ı Hakikat. uzun seneler sizden sak· ve ı ı ışı ömüştur. ı; kışı e ya· tır. Ge .. ph . d. k" b h" b""t"" temennı erız. ••rı· landı ve Alman düşüncesi bir ta- ra:anmıştır. Oresundun cenubuna dökülen Al· :el ş~ esız 1
h.' . u tze. 

1~ • uhu.n Yeni müdür Muzaffer de vali 
.,_

1
. ın, 4 (A.A.) - Almanya D ..1 f 1 · ı · · "lk kurbanı Yu- ze ır enn panı.e ın esınnı aız · · b ı d ~. üdd t rf ~oe 
1
" haşşüt kampına hap.qedilmiş gibi emz ~e aı iyet man mayın erının ı b . k d muavını u un u::;u m e ıa m 

..._ .re nezareti, Türkiye ı"lc tcdı"yc b d l K t" uru ol- ·1cı. uıunma tay 
1
· d f ı ·1 k -.:r ~u"mağa icbar edildi. Al'llan mille· İngiliz amiralliğinin bir tebliğin· nan an ıra ı ~ ı vap ... •· , . . . . . a aa iyetı e tanınmış ve ço mu· 

tiQ~•i ahkamının 30 eylül 1939 ta tine karşı hiçbir husumetimiz yok· de deniliyor ki: tur. 29 kişi 0 1an tayfa va..,ur batar· ı Nıtekcım sıh~r~azkpalb~hl.arıle bdu vaffakiyet göstermiştir. Yeni vui· 
.ı ille kada t d"t d"l . ld k de . tla "'ar ve bir lsvar\i tozu uan-gının a ı ızasın a 'lııı r cm ı c ı mış o u. tur. "Donanma bütün denizler üıe- en nıze a mı;ı< -..- b. "k" d f w t t ka fesinde muvaffak olmasını temenn 

"-u bir tamimle bildirilmiştir. Nazi sanı.ü.-ü uzun bir harbe da rinde faaliyette::lir. Fakat §imdiye. klavuz gemi~i tarafından klmilen ır 1 1 
e a uguş urunca oz y· ederiz. 

~~ lladolu ajansının yaptığı tah- vanacak ,·acıtalardan mahrum bu kadar mühim bir hareket olmamış- kurtarılmışlardır. Nevyork limanında bulunmakta o- _Z_A_Y_J ____ E_m_i_n-ön_ü_m_a_lm-ü-dji-r-lu-
tı. 

0
; neticesinde. bu haberin doi· ' unduğunuzu sizden sakladı. lfla;;ır tır. Tayfa bir FinHindiya 'oapuruna lan Georgie adındaki Ingiliz gemi- ğünden almakta ~lduğum maaşın 

"- lbadığı ve Almanya ile aramız arife~inde bulunuyorı:;unuz. Bizim Douvres limanı ticarete kapatıl- aktarma edilmiştir. Batan Kosti va sinde hapsedilmiştir. tatbik rnühürümQ zayi ettin;ı. Yeni-
l'i~· Zlltvcut olan ve 31 aeustos ta- ve mütt 0 fikleri.mizin tii1<t.,mez in· mıştır... puru Leningrattan Anverse gidiyor Bu kadın, 5 senedenberi Cunard sini alacağımdan eskisinin hükmü 
"rı11~~· hi:a.m bulm~ış olar: ticaret ;an. 1:ilah ve yivecek ihtiy;ıtl:t .. ımı2 İngiliz istihbarat nezareti, Sü· ı du. Line hattında oda hizmetçisi ola- yoktur. 
d ııtı .. ~~~~ının temdıt ve tecdit e. vardır. Sonuna kadar g;itme~e az· veyş kanahnoa seyrisefainin düş- İlk harp es rt rak çah~makta olan genç bir Al-

ıgı anla~ılmıştır. mettik. Darbelerden sarsılmıyacak rnanın harekltı yüzünden sekteye tik harp esiri kadın, dün ak~m man kadınıdır. 

Sakine Knıır 
(K. I. 231), 
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.IABER'in Tarihi Romanı: Yazan: RAHMi YACIZ 

30 

)ki dede, içtima odasında masanın 
albnda uyuya kalmıştt 

Konağm ııelAmlık kısmında uşak.. 

arla iki dede, Mustafa ve Nutki 
avuz başında hala Halla.cı Mansur 

lan başlayıp Kufcli Ebuhaşimle, 

Hoca Ahmet Yese..,i, Celô.leddlııi 

{umi, Şemsi Tcbrizi, Muhiddini A· 
abt ve iJ{ı.h ... müt.esavvıflarla bah
i yürUten konak sahibi Sadri paşa 
le Muhtar dede kalmıştı. 

Nutki ile Mustafa dede, selılm
ığm bu yalnızlığından meraklan
madılar, oturdukları odayı araya a. 
raya ilerlediler. Evvelce girmedik
leri ve Sadri paşanın mesai odası 
Jlarnk kullanılan odanın önüne sel. 
diler. Nutki dede knpmm topuzuna 
sanldt. 

- Burası ola.cak erenler! 
- Pek tilfJ. girelim. 

Kapıyı açWar. Oda karanlıklı. 
Etrafta kitab vitrinleri dWli, yer
de kaim bir halı, ortada bUyücek 
beyzi bir masa bulunan odanın or
tasma kadar yürüdüler. Mustafa de 
do durdu: 

- N c hamarat uşakları var ev 
sahıöinln erenler. Anı vfüıidde oda_ 
yz haleti sabikma. irca eylemişler! 

- Sahi de öyle! 
- Haydi gıdamızı alalım. Bura-

da fazla durmağa da gelmez. ç:n_ 
buk savuşalım. Hak bilir, bir şi.ip

heyc meydan veririz. 
- Doğru! 

Dedeler çabuk hareketlerle 1rn -
·l:ırmI Çikn.rdılnr. Birer merclmek 

lar afyon hnpr nln.rak nğızlarma 
ılar, yuttular. 

~u sırada. dışarda bir gilrültU oL 
ı Kap:rya. doğru gelen ayak ses
i fa.rkedlldt Karanlıkta. duran 

• ıt.ki dede ne arkndnşr el yordaını 
birlQirlerlni buldular. Nutkt te. 

la söylendi: 
- Korktuğumum uğradık eren-

er. Galiba hademe tayfa.sI buraya 
geliyorlar. Bizi btırnda görürlerse 
şilpheye düşerler. Korktuğumuza 

uğrnrrz. Bunlar savuşun.caya ka -
dar saklanalım. 

- Nerey cdedcm? 
- Şu mas.ı.nm altnın! 

Ayak sesleri yaklaşıyordu. !ki 
mevlevi sikkelerini ba.stnıı.rak ma -
sanm altına daldılar. Yerlere ka
dar sarkan yeşil çuha örtfiniln uç. 
larmdan kaydılar. Hnlmm UstUne 
boylu boyuna uzanarak nefeslerini 
tutup beklediler. 

Birkaç dakika BOnra ayak sesle. 
ri kapmm önUno geldi. Kapı açıldI. 
!çeriye Uç hizmetkar girdl Ellerin
deki fenerleri birer tarafa koydu -

111•• 
Bir akşam, Hcccp evine dönmedi. 

Zeynep sabaha kadar gözünü 
kırpmadan k?casını bekledi. Gün a· 
ğanrken, köyün muhtarı gelerek, 
Hcccbin "Budak yanğı,, denilen u· 
çuruma dii:ierek, öldüğünü haber 
\erdi. 

"Budak yarığı,. nın altından bü· 
yük bir çay geçiyordu. Muhtar, Re
cebin olusunü çayda bulduklarını, 
vücudunun parçalanmış oluşundan. 

uçurumdan düşmüş olduğunu anla· 
dıklannı söyliycrek çıktı gitti. 

Ondan sonra Zeynep, bliyük biı 

bÖşluk içinde kaldı. Ağlayamıyor. 
konu5amıyor, yiyemiyordu. Zayıf· 
lamı~. solmuştu. Yalnız, hiç ihma' 
etmediği bir işi vardı. Kara Tosu 
nu be leme':. bakmaktı. Kara To· 
un, iri gö\·deı:;i, parlak derısi, uzun 
ı boynuzlarile, yaşıtlnnndan bü· 
ık b'r öküz olmu.tu. Ve Zeynebin 
"ayet iz derdinin en bliyük tc,el-

. kuca~ında buyüttüğü bu hay· 
ndı. 

lar. Toz bezleriyle iskemlelerin, ki
tab vitrinlerinin tozlarını silmeğe 

koyuldular. 
Aralarında konuşan hizmet.karla._ 

nn sözlerinden, ertesi sabah Hal ' 
mütclıayyizanmın burada erkenaen 
toplanarak bir Lşi müzakereıede 

ceklcri anlaşilıyordu. 

Dedeler, hlzmetçiler odadan çı

kınca kalkıp snvu§mak gaycsile yu 
muşak halının Uzerine uzanarak 
beklerlerken içki buharlle dönen 
yorgun kafalarına afyonun da te -
siri inzımam edince hafif tertib iç
leri geçti, sızdıhır. 

Muhtar dede ile hayli mUbaha_ 
seden sonra, misafirlerin gittiğini 

öğrenen Sadri paşa, dedenin yam _ 
na bir uşak katarak onu da konak
ladığı eve gönderdikten sonra ge
ceyansmı geçen saate bakmış ve 
uşaklara: 

- Yarm sabah vali pB.§a ile ku
mandan ve diğer zevat burada top 
lanacağrz. Selamıığın iç odasınt ge. 
ceden temizleyin ve öyle yatın! 

Emrini vermiş, hareme çekilmiş. 
ti. U§aklar bir saat kadar bu işle 
meşgul olduktan sonra odanın ka
ptSIIU çektiler. Nutki ve Mustafa 
dedeyi masanın altmda uykularına 
terkederek yataklarına gittiler. 

GARİB BİR VARA 

İki dedenin masa altı uykusu bil
tun derinliğiyle ertesi sabaha kadar 
devam etti. 

Sabahleyin, daha kahvaltı ııaa
tinde Haleb mütchayyiza.~mdan bir· 
kaç kişi Sadri paşanın kapısını çal 
dılar. Girdiler. Doğru seUimhğa, 

paşanm odasına alındılar . 

Bunu mUteakip kısa fasılalarla 

diğer zevat, Haleb mUftilsU, ku _ , 
mandan, vali birer birer geldiler. 
14 kişilik bir heyet halinde topla
nan misafirler, :ıltmda iki mevıe,·i 
dedesinin uyuduğu masanın başına 
geçtiler, oturdular. 

Bu zevatın, Sadri ~anın evin
de toplanmasının sebebi vardI. O 
da Cemal paşanın verdiği bir e -
mirle mUtcrnkim vergi bakayası _ 
nm sür~ı.tle istifast, tekalifi harbL 
ye yoluyla elde mevcut deve, es -
ter, merkeb ve aşı.ı.ir kısraklarınm 

toplattınlma.sıydı. 

Bu iki emir hususi ehemmiyeti 
haiz bulunuyordu. Halcb mUlhaka
tmdaki aşiretlerin mühim bir kıs -
mı bu emrin tatblkı neticesinde hil.. 
kümctc muhnlefct edeceklerdi. 

( Daha var) 

kaderi böyle o'.du~runu, daha bir 
çok ıa.r söyledi. 

Zeynep, yüzü sararımş, bir yeri 
ağrıyormuş gibi sallanarak, adamı 
dınledi. Sonra sandığım açarak, bi· 
rikmi§ parasından ev kirasını \"erdi. 
Adamı savdı. 

O gece yatağına girerken kapının 
arkasına büyük bir sırık daya~ı. 
Yüreğine, o zamana kadar duyma· 
dığı bir korku dü5mü~tü. Bunu ne 
nınesinın blümUnde, ne de '.ı;oca mı 
kaybettikten sonra hissetmemi5ti. 
Gözlerinin önüne, o güne kadar ka· 
pıı::ından geçen, pınarda yolunu ke· 
en delikanlılar geliyor, onların iç 

!eri vahşi pırıltılarla yanan bakı~· 
!arını görür gibi oluyordu. 

Ev sahibinin, ak saçlarına, diş· 

dökülmüş ağzına bakmıyarak, e\·de 
ki kansını, çocuklannı. torunların· 
1ü5ünmiyerck söylediği sözler, ba· 
. mm içi-: ateş gibi yakarak, d:>la· 
;::ıyordu. 
Kom~u kadınlar gülmeyen yüzle." 

"' .Ji. :ı ri, erkeklerin srrnaşmaları, bütün 
Z<>}"nebin f:fl -=ahibi, kira bahane bun'arm ortaı:;ında yap;ıyalnıl kal 
c: g<-1t"ret. kendi ine yüz \'erir·e lığını <Hi';-tınliyor. g')jt ·Une bir çek 

., ki.rast ı~ . rıiy!"IY'"';i.1i, tlr f!t:::ü~ 1 ta~ı konmuş gibi soluk alamıyor 
, .dını:iao o•Ülllilİ)'«P.;..;ru, l'•ı."ırTTlI- bc~~~~J hir 1'1 s·~·:yor g'hi, f;ÖZ1eri 

H ~'<ER - Akşam Postast 5 EYLUL - 1939 .. 
l ısı Kom.~n.ığı Satınaıma Komısyonu ııanları 1 G j Z L • 

~y<Ia;;.sa hastanesi itin lüzum; olan 450 toıı kokkömürü satın 1 V AZ İ FEoEN 
allfadcaktır. Kapalı zarfla ıhalesi 20 eylül 939 çarşamba günü saat 15 
<fe yapılacaktır. Muhammen kıymeti 7875 liradır. tık temınatı 591 li · 
radır. Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. hteklilerinin ilk te 
minat makbuzu veya mektubla. ıle 2490 sayılı kanunda yazılı vesika 
larile beraber ihale günü ihale saatinden en az bir saat evveline ka 
dar teklif mektuplarinı Fındıklıda komutanlık satınalma 'komisyonu 
na vermeleri (6813) 

* * * 
Gümü~suyu tıa::.tane,,ı için lüzumu o an 3~5 ton kökkömürü satın alına 

caktır. Kapalı zarfla ihalesı 18 eyhil 939 pazartesi günü saat 10 da 
yapılacaktır. Muhammen kıymeti G265 liradır. llk teminatı 470 lira 
dır. Şa!tnamesı hergün komısyonda gorülebılır. ~teklilerinin belli gür 
~)-5~atte ilk t~mınat makbuzu veya mektuplarile ve kanuni vesikalafr 
re beraber ihale günü ihale saatinden bir saat evveline kadar tekliı 
mektuplarının Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna vermele 
rı (6814) 

*** 
Şerait ve eYsafı dahilinde ~·2 kilo sarı sabunlu kösele ile bır kilo 

keten saraç makarası satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ıhalesi lf 
ey!Cıl 939 cuma günü saat 15.30 C:.ı yapılacaktır. Muhammen kn·met 
10 liradır. ti!< teminatı 8 liradır. Şartnamesi hergün komisyonda ·görü 
lebil_ir. İsteklilerinin belli gün ve saatte ilk teminatı makbuz vey; 
mektuplarile beraber Fındıklıda !<omutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri (6815) 

* * * 
33. tümen birlikleri için 799000 kilo odun satın alınacaktır. Kapal 

zarfla ihalesi 18 eylül 939 pazarte.;ı günü saat 15 te ya:>ılacaktır. Mu 
hammen kıymeti 8789 liradır. llk teminatı 660 liradır. Şartnamesi he. 
gün komisyonda gö:-ülebilir. lsteklilerinin belli gün ~ saatte ilk temi 
nat makbuz veya mektuplarile vekanuni ves:kalarile ihale günü ihalt 
saatinden bir.~saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda ko .,, 
mutanlık ~tınalma komisyonuna vermeleri. (6816) 

* * * 
Komutanlığa bağlı birlikler için şerait ve evsafı dahilinde altlı üst 

lü çift erat karyo!ası satın alınacaktır. Açık eksiltme ile ihalesi 18 ey 
lUI 939 pazartesi günü saat 11 de yapılaca!•trr. l!k teminatı 375 lira 
dır. Şaart_namesi hergün kom: .:~· Jn da g5rülebilir. lsteklilerinin : ıı. t<' 
minat makbuz veya mektuplarile ve kanuni vesaikle birlikte bellı 
gün ve saatte Fmdı!dıda komutanlık satmalma komisyonuna gelme 
!eri. (6817) 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

Mannara Üssü Bahri K. satın alma 
Cinsi kilosu 

Yulaf 124.000 

Komisyonundan 

Tahmini fiyatı 

kuruş san 
5 25 

tutarı 

lira 
6510 

1 - Kara birliklerinde mevcut havyanatın senelik ihtiyaçlarından 
yuk"-·ia miktarı yazılı yulaf kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmesi 20 eylfil 939 çarşamba günü saat 16 da !zmitte 
tersane kapısındaki komisyon binasında yapılacaktır. Bu işe ait şart· 
name bedelsiz olarak komisyondan alınabilir. 

3 - Eksiltmeye iştirak edecek isteklilerin 2190 sayılı kanunun İS· 
tediği bu işle alakadar olduklarını gösteren Yesikalarını ye (488.25) li· 
ralık ilk teminatlarile bi~likte teklif mektuplarını muayyen gün ye sa
atten tam bir saat evveline kadar komisy'on başkanlığına vermeleri. 
(6958) 

Ekzanıin
1 

1 
Ekzcmanm Uacıdır, 

·:aıa ve çıba:.' ·ı~da kullanılır. Heı ~anedc kutusu 50 kuru~tu· 

lstanbul Belediyesinden: 
Belediye tamir atölyesinde istihdam edilmek üzere Türkiye cum· 

huriyeti tabiiyetinde bulunan motör tamircisi, karuseri ve sa; işçisi '.'.>l · 
mak üzere 10 işçiye ihtiyaç Yardır. Tebeyyün edecek kabiliyet ve e'.1-
liyetlerine göre beş liraya kadar ye\"miye verilecektir. Taliplerin ça· 
lıştıkları yerlerden alacakları bonservislerile belediye reisliğine istida 

HARiCiYE 
- ıı -

-it 
lles sevinçle SÖ)'lcndl: 
- Bravo! Führer ~ıırt<li 13crlind. 

bulunu)·or. Yarın ikinizin bulu~ma 
:ıı mümkün olacaktır sanmm. 

Filhakika ertesi iÜnil Hıtler, ton 
Ribentropla buluştu. Saat!erce sü 
ren mülakatın sonunda sabık müla· 
zim, misafirini ·-1,,ıya kadar Ul lr· 
.adığı zaman onun elini sıkarkeı. 

hayatında ilk oefa olarak ~u hitap 
ta bulundu: 

- Führe· · -ıl 

NAZIRLIGI NA 
~tv.ren. f E f tlı KARDEŞ 

oldu. Parti 230 mebusiuk kazanmış. 
uütü11 rakip partilerin en kuvYctli· 
.)1 halino ge::ni~tı. 
Şımdi baş\'ekılın tayıni meselesı 

\alı)'ordu. Bu zatın en kuvvetli 
partıden alınma ı teamülden oldu· 
runa göre llit'er olr.1as1 bek· 
enıyordu. Fakat ıhtıyar marcŞ31 
, lindenburg Bitlerin ba;;-vekil oıına· 
.ına şiddetle nıuarızdı: 

- Ben hayatta iken Hitler b:W 
,·ekil olamaz: 

llitler hıç beklemediğı bır tela· 
PART1:-.:1N ELÇ1Sl 

Joachim fon Ribcnlrop bö;·Jec( 
Hitler partisinin bir ne,·i elçisi ol· 
du. Tanıdıkları sa}'esınde Hitlerle 
ı\lmaı1yanın ağır sanayiine hakirr 
olanlar arasında mülakatlar tertip 
... tti. Bu yüksek sanayiciler. fon Ri· 
bentropun ta\'siyele:-inin de yadı 
mile, Ilitlerin iş başına gelebilece· 
ğine kan:ıat getirdiler. Büyük para 
yardımları partinin boş kasac;ına 

yağmağa ba)ladı. 

.•etle karşııaştı. Ilindenburg llit!e· 
:in ba~,·ekil olmasına inat ve ısrnr 
a muhalefet edıyordu. Bu ınat ,·e 
ı:;rarı yüzünden, o zamana kadar 
müzaheret ettiği Hitleri bırdenbirc , 
Jnun o zamana kadar en büyük is· 
tinatgahı ola:ı ordudan mahrUJl'l 
:,ıraktı. 

Hitlerin Ribentropa bundan son· 
ra verdiği ,·azi(e az ço!.: 'İya5İ bir 
mahirctte oldu. 1930 da yani nazi
lerin iktidar mevkiine ~eçme~inden 
üç seneye yakın bir zaman önce 
Ribentrop, Hitlerin iş başına geç 
me:ıini muhtelif hükumetlerin na~ıl 
karşılıyacaklarını öğrenmek maksa· 
dile Avrupanın mühim hükumet 
merkezlerini dola~tı. 

Bu mal\1mat alma siyasetinin ha 
kikl gayesini kimse anlayama:h. 
Çünkü fon Ribentrop şampanya ti· 
careti maksadile ewelce de böyle 
çok dolaşmıştı. bu seferki ~rahat 

bu sebeble kimsenin dikkatini çek· 
medi. 

Haftalarca süren bu e\·ahat fon 
Ribentropun yeni' gireceğl mesleğin 
bir başlangıcı oldu. Bu, turpe esna
sında. kibar ve zengin muhitlerde 
tanınmış olması sayesinde, tngilte· 
re \"e Fran:;anın mühim siyasi şah
siyetlerile karşıla~ağa ,.e bu ara· 
da fikirleri Hitle:-in fikirlerine uy· 
gun veya yakın kimselerle tanış 

mağa muvaffak oldu. 

Bu Avrupa turnesinden döndüğü 

Hıtlerın emrınde o zaman t>OJ.ooO 
.5.A. vardı. Bunlar harekete geÇere~ 
3erlin üzerine yürüyebilirlerdi. fa· 
,,:at bu takdirde karşılarında Rar~· 
\"eri bulacakları muhakkaktı. 

' 
Bu vazi ,·et ,·enı mti:'ku.ıer .,·e ıc· 

.aketler d~ğurdu. Partinin o zarn311 

yirmı milvon kadar borcu ,·ardı· 
Fakat ala~klı'ar müsterih ve e111ııı· 
diler: Hit:er yakında iktı:.lar me"·!{t' 
ine geçecek ve onların alacaktar~11'. 
.azlasile ödivecekti. Hitlerin. Hıfl 
denburgun ~uhalefetı yüzündel1• 
ıktıdarı ele alamıyacağı an!aşılıncS 
alacaklılar partiyi tazvike baş\ad~· 

· · 'd t -d b' d ... nbl" ar. Partının varı a ı a ır ~· 

:e mlıthış :ıurette eksildi. 
·pe 

Göbcls bu sırada hatıra defteri 

ıunları yazmıştr: il° 
" .... Alacaklılar gittikçe daha tc., 

<litkar bir ta\'Ir takınıyorlar, p3rt~. 
nin alacaklr ı da ö:lenmiyor. pnrt'. 
nin mali \'aziveti feci. S.A. şefler'I• 

• uzefC• 
partinin sırlarını satmak ·cJl· 
grup grup yahudi gazetelerine gı 1 

yorlar. Sonumuz yakla5t1.,, 
. 1 

(Göbelsin hatıra defterındcl1 
0 sonteşrin 1932 de yazılmış olll 

.ı ım:lan ... ) 

Hitler fevkalade kederli \'e ~~: 
yu ·tur. Bir gün Göbelse ~yle 

\'akit Hitlere ö}rendiklerini anlat· ı yor: > • 
1 

b ,·;ıŞI' 
O d k d 

... h 1 ı... 'k - I artım mahva.ursa en • 
tı. a ·en ısını araret e teıırı O . .. 1. j•M' 

d
. ı· · k k yamam. yle bır gun gc ırse. • 1• c ıp e ını sı ·ara·: . . .. .1 . . kan o 

n . . R"be t op de . ın artıK duzeltı mesıne ım ' ~ç - ravo, azızı.. ı n r , · _ . ~ :i"n ll 

d. F~ ·kal:od l ~mıc. ye mu\'af· n;dıgına kaııaa• ctırcl:gım ~ ...,a 
ı. e\ a e ça ı~ 'J • 1 1 h •atıı••' 

;anıYe soara ro\'C ,·~: e a} 
fak olmuşsunuz. · . . 1 ;on ·;crırım. 

YE~l MÜŞKÜLAT CSTATCA DlH PLAN 

, 

gı· 
Almanyanın ba~ına nazi idarcJ- Bu felaketler ,·eti~miyo:-mu~ . . . .. .. . . . ·el"'' 

nin gelme;i günden güne yakla; bı partıyc gum:n bırın1e. .e'" bCf 
maktaydı. terden çok daha müthiş bır h3 

31 temmuz 1931 de yapı'an seçim geldi. J 
Hitler partisinin büyük bir zaferi ( Dnh" "cır 

• ..... lllD!Jm.: ClUlJIEl!J[!OO ınt!J u:ı:ıııu 1 I~;; 
1 :J B - -k L'' nlu'· d8' 

ile müraca :· ·-ı. (6980) 

Yazan: CAHıT UÇUK _..,_ 
yuvalarından fırlıyarak döşeğinden 

:.;ıçrıyor, kapıya, tahta kapaklarla 
örtülü pencerelere bakıyordu. 

Bu korkulardan sonra, uykuy~ı 

daldı~ı zaman, kendini ancak biı 
insanın geçebileceği kadar dar bir 
yolda görüyordu. lki yanı kara ça· 
hlardan dıvarlarla örülü. Bir sürt: 
aç. ve ağızları salyalı köp~k onu 
'.rnvalıyor, ayaklarJna entarisinir 

peklerin dişlerini hissederek, çırpı· 
nıyor, ter içinde, yüreği çatlayacak 
gibi çarparak uyanıyor, glin doğa· 
na kadar, sallanarnk, inliye:-ek, ya
tağında oturuyortlu. 
Pınara suya gidemez olmu5tu. E\' 

de safra bastıracak bir lokma ek-
mek için un kalmamıştı. Kara To· 
-:.unun arpası, samanı bitmişti. Aç· 
tıktan bakımsızlıktan Akkızın bu· 

etekleri sarılıyor, ayakları taşlar:- mğısı ö!miiş, keçinin südü kesilmiş· 
takılıyordu. ti. 
Köpcklerde:ı kurtulmak için ko V 

·arken. öniin~. atlayarn1yac3~1 kn· Zevn"p. g:;. ·":'İni a:ınca. 1-... ,,dini 
far. kara'11ık bir ~u çıl.\1,·or. o kerı 'ıir dil~ek için-le huı:tu. Alnında bi 

·!ini suya alıyor, vücudun:ta bi I B'a1 ;Jı!~. o~!:ıdJ :;ül sirke,,i ko!.:u l' 
katrnn y1!)tşkanlığı. etlerinde kö· \'ardı. Dn·arlar, raflar, eşya, her 

şey kendine yabancıydı. Gözlerini 
dı\'arlardan çevirince, yatağın ya:u 
ba)ında, yabancı bir erkek gördü. 
Şaşkınlıkla ona baktı. 

- lyice misin Zeynep? 
Zeynep, ce\'ap vermek istedi. Di· 

li damağına yapışmış, ağzında hiı 
damla ıslaklık kalmamıştı. Ancak 
kuru bir sesle: 

- Su ... 
Diyebildi. Erkek, ayağa kalktı 

Uzun boylu, geniş omuzlu, ktnrcıh 
saÇlı bir adamdı. Ayağında, burnu. 
topukları kırmızı nakışlı, beyaz yün 
;oraplar vardı. Parmaklarının ucu 
na basarak, Herdeki te ·tiye doğru 
giderken, hasırlar ezilerek hı~ırdı· 

yordu. 
Zeynep, gözleri onda. ba~ının içi 

1i kurcalıyor, nerede olduğunu, ni· 
çin yattığını bulmak için çabahyor· 
:lu. Fakat, her şey, bütün düşünce· 
i bir sisin arka. ına ~izlenmişler . 
aydınlığa çıkamıyordu. 

Erkek, testiden, elindeki bakı· 
tasa c:u doldurarak, yatağa doğn 

yakla5tı. 
Zeynep, kıpırdamak iste:li. Bi: 

1enbire kes'.dn bir sancı sol b:ıcağı
na saplanmıştı. lnliyerek gözlerini 

<apa· ı. uyu· ·>ır yorgu J\ 

ınarlarının içine yayılıyordu. 
lfl' 

Başının altına bir elin uıaııd~~tı 
:u, kendisini ya,·a5ça ka'dırdı.,ı~r 
;lissetti. Bacağı'lın !->ıpırdarnarıt3 

':la dikkat ede:e:~. doğ:-u\du. 
doı-ıı· 

Dudaklarına soğuk bir ~ey ı\~ır 
nunca, gözleri yarı aralandı. • .. J.ı 
tğır suyu içti. Vücutlunu ka.p!00,. 
yorgunluk ha 'iflemiş gibi)'dı. 
1a rahat düı:iir.ebiliyordu. 

rtl1ıı;· 
Erkek, yatağ:n kıyı-ına ot•J ı;ı· 

Jnun \'Üzün i:.ukn·ordJ. (.akır g 1., • • ı.ıÇ" • 
'eri parlıyor, bir eliyle si\•ri 
1wmral bı\'lk0a··ını ok~uyc,rcJu. , 

· · cP· 
- - Bacağın sızlıyor mu zeyıı ı-: 
Zeynep, g57- kap:ık'arını ortc!'C 

- E\'et. ckdi. 
• . c.1cı-i dÔ 

Ve birdenbire, başının ıçın kl''er 
5ünceleri örte:ı sis per:l~>i k31 

c:C) i 
eli. Ellcrile yüzünü ö:-ttü. I ıer "'11!> 

. - ııtı. .. 'l 
11atırlamıştı .. Eır gec:: ... sa_ .. y..ıcr" 
'ıaykıran ağaçlar, uluyan k?~birİ0e 
;ene ko-kuyor. çe.,z1eri bırı biri 
çarparak vuru,·o:-:l;.ı. A-!•1~1;~ ril~ 
· ı · ı a-m1 • :ı "z enm•s. mcaman P 

bo~azım. sıkacağını sanıyordll· 
(l.'e,amı ,·arl 



Kez.ua p şışe .. , · 
~ubu aldığı zaman Kem:ılin - 'i'abii korkmuyorum.. Fakat 

tlııımil.lı. Zaten cnu se lediğim gibi.. Her ne ise onun 
•\'Tel bir iki kere, a:kerlik .ende bir kaç fotogra'ı var mı?. 
1lpnuı oUuklan alayın ~olayca tamr.~am için resmini gör-
11lıı kasabanın küçü~ ga· nem laz.m. 

hk . görmüıtü. Arkadc:.şlık. 1 - Lüzumu yok, sana her ıeyi 
~ .~crlemit de;,ilcli. anlattım.. Böyle bir kadın davet· 

&ili Ahmet, diyordu mek- lilerin ve meraklıların arasında 
beni en kısa bir zaman:la çabuk göze çarpar .. lsmi Şükran 

e ıeı. Eenden bana ait dır. 
~bir ıey isteyeceğim.,. ı - PekilA eter bir hareket yap. 

: mağa kalkarsa hemen onu bile· 
Jns olmazsa, bunu bu ka.dar ğindcn mumla yakalar ve dıpnya 
._~sa bari, diye düşilndil, sürüklerim .. 

.~ işleri düşe·ae o zamanı • • • 

~c& ka dl F k Büyük gürı geldi. "Muhafız., 
1111:._ .e rar ver . a ııt 'f . b "'"'· •on k d' erkenden vazı esinın atına geç· 

,
11 mera ını yeneme ı.. . . . n. . . 

ı . gi . 
1 
tı. Bıraz sonra nık.uı merası mı 

lr_.-. tı. evıne tti. • 
~il)'e k .. ld' 

1
,. d" •• ba~ladığı zaman kalabalıgın orta-ço guzc • . .en ısını . teau . . . b. b' • sında, Kemalı parlak ve fevkallde 

ıı..._ ~· gıyınmış ır ızmet1rı bir eldlde lSrdll. 
-..ı.dı. Salona aldı. Ahmet t . g 
'rqda k •. •. .. Belediye dairesinde korkulan 
._ ... _ tını uza ·tan gorur gor h~dise olmadı. 

R A B E R - Abam Postası 

ISTANBUL 

Sehhar Bir Ş:?~1ir 

Aıyamn :.:uuzem I~ııı 

Dünyanın en güzel ş:?:1irlerinden 
ve Sıd.1~y. San Francisco, Hong • 
Hong, Rı'o de Jar:eiro ile birlikte en 
büyük limanlarından birini teşkil 

eden İstanbul, eğer umumun alaka
sını c~lbooiyorsa bundan tabii bir 
§eY tasavvur 'olurumw. 

Payfaştlamıyan 
çocu~ hikayesi 

Nerm.n hak.ki annesınin 
yanına dö!tdü 

Anası lı"':ıtma llhan;a UçilncU defa 
teıliıninden sonra kom§ularmdan 
Hicran adında bir kadınla gezmeye 
gitmek lbere Kereıtecllerde oto -
bUs beklerken mahallebici Ali ta • 
rafmdan kaçınldığı iddia edilen 

Bu parlaİ( ş ... hi:de ccn~Jilerin der· "paylaşılamıyan Nermin çocuk., 20 
.ıal ~özüm ça pal ~~;'. ;;o.1 ::am.ın· gUnlllk bir tagayyUbU müteakip ev 
larC:a v .. kuJa g~~i.ı ... q o'an asari velki gilıı, kendi kendine anası Fat... 
medeniy~t ve bu ba.>Ja istihsal e· ma İlhanın evine gelmi§tir. 
Jilmiş olan terakkilerdir. Nermin eve geldiği zaman iddl. 
İstanbul, yalnu; sanat zemininde aya göre ağJam11 ve: 

ve onun bir şubesini ~il eden mi· .. _ Ali beni çok seviyordu. Fa
marbk vadisinde değil,diğer sahala- kat kanm Fatma Nezahat ile bal
rın kaffesinde de uzun uykusundan dızı Semahat mütemadiyen dövU • 
3ilkinip kalkmış bulunuyor. Ezcüm yor, aç ve susuz brraluyorlardı. 20 
le. iktisadt ve içtimai zeminlerde gtlndllr bir odada kapalıydım. Bu. 
parlak neticeler, elde etmiştir. Hele gtln kbnse görmeden kaçtım. Ar -
.ufzıssıhha zemininde yapılmı~ o- tık beni bırakma anneclğlpı!,. de -
an hadsiz hesapsız ıslahat tetkik aıiltir. 
edildiği zaman, bu terakkiler daha Bu suretle dört ıenedenberi 
bariz bir tarıda naıara çarpar. ıQıilp giden bu dava da halledllmlt 

Bu sıhht tedbirlerden bir çolu sıt oluyor. 

manm asırlardanberi, ~rler ve 
köylerde müthiş tahribat iaa eden 

., 

bırtı eı·ı .eır a~ e 

Li k İl.< karşılaşmalarda 
Mar.:arı ta~ıl edildı Amerikalılar 2-1 galıp 

Lo • Filadelfiya, 4 - Kupa müdafii 
ndra, 4 (A.A.) - İngiliz Amerika ekibiyle Avustralya ara 

futbul federasyou bütün lik · · sındakı maçlara Amerıkalı Robert 
maçlarının tatiline karar vermiştr. Riggs ile Avustralyalı Brovmvich 

1 
arasındaki tek karplaımalarla 

İstanbul 3 üncü icra memurlu- başlarunıttır. 
tundan: Vimbeldon pmpiyonu Ameri. 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine kalı Ricp. rakibini 6-4, 6-0, 7·5 
karar verilen iki adet (200) lira mailiip etmittir. 
kıymetinde Jcuzu derisi siyah kürk ikinci ılinü alınan neticelerden 
manto 7-9-939 perşembe günü saat sonra, vaziyet 2 .1 Amerikalıların 
9 dan 11 de kadar ve muhammen lehindetdir. 
kıymetin yüzde yetmiş beşini bul· Avuatralyahlar, iki tek kartı -
madığı takdirde 9-9-939 cumartesi Iaımay !kaybettikten sonra Kuiat 
gün'i ayni saatten itibaren Mah- - Bromvith çifti, Kramer - Hunt 
mutpaşa kürkçü hanında 35 numa- çiftini 5.7, 6.2, 7.5, 6.2 mağllıp et. 
ralı dilkkln önünde açık arttırma mittir. 
suretile satılacağı ilan olunW'. 

(K. l. 236) 

~"'I« fevkalade şıklık fark. 
t-~ · · k k ·rı· .. .. .. Ahmet dliğilniln yapaı.~cı o. 
--aıaı, ço eyı l corunu· 

h._.kl d b' b Um tele herkesten evvel kottu ve içeri 
:xı Afetin izalesine masruftur. Bu ••••••• LEYLi ve NEHARi •••••••• 

Olimpiyat 
-ıtaa arm a ır te eaa • . I gırer ıırmez kalbi heyecanla çarp· 

A..z_. d di . h t mağa baıladı. Çünkü arkadapnm 

l«>rkunç hastalığın önüne ıeçınek S B 
çin her türlü ihtiyaUara ıevessuı en enua Fransız Erkek Lisesi 

~~-zım. e , senı aya ı- 'f • w• la d .d. O eli ..,Jr b· 
1 

b. bi tarı ettıgı z ora a ı ı. t n .. yecan r ve va ım r 
d S 

.. alt salonunda bet a1ağı, bet yuka· 
çağır ım. ana guve. . . • . 

"lyim., rı asabıyetle dola1ryo ve sınırlı 

l!ı ı ~ · · faka hareketlerle çantasını elleri içinde 
, 1\a __ ~vet, t .. 

-ınte 1 Ben evleniyorum. sıkıyordu. 
tt ele bir dilğün .. Büyük bir Bir aralık otelin sokak kapısı 

4L ıen&in bir kız. önünde bir koıuıma oldu. Genç 
.:;ıet taıkın bir halde cevap kız da oraya doğru yüru:lü. . 
'1' . - Şükran hanım?. 
~ tbriır ederiM, dostum. Fa. Genç ktz yabancıya müphem 

1'cle her halde benim nasi· bir gözle baktı.. 

olunuy'or. Ancak içlerinde en önem 
!isi kinin istimali ve bunun sistema· 
tik bir tarzda inkişafına hasrı meaa· 
ı edilmesidir. 

Cemiyeti Akvam sıtma komisyo· 
nunun tavsiyesi mucibince, sıtma 
mevsimi esnasında hastahp tutul-
mamak için günde 400 miligram ki· 
nin, musabiyet halinde ise tedavi 
için 5 kadar 7 gün müddetle yevmi· 
ye 1 gram kadar 1,3 gram kinin a· 
lınması icabeder. 

ihtiyacın olmasa ıerek... Erkek: 

be~ ben artık k•rtlaırmt es- - Kim olduğunuzu blliyorum. nm Kemale ..• 
~ burnn 1· diye devam etti. Haydi airin yeri- - Ah 1 Siai temin elderlm 1ı:i, 

• nlan duymamıt gö. niz burası değildir, geliniz . ., Kemal dostum değil, ancak bir . 
~ • Onu bileğinden yakalayarak kL tanıdığım .. 

tıbit düğün~me davet trı-!.ıtlffın araıtftdan "lryrtlrp chp. Bu cUmle blr hayli izahata 
~:Nisanda .. Umarım nyı çıftıJ!ı': ~!ft.•olpk~~- ~· ~'çtı. Qff~& bir seftek, 
t beıtsln.. rilline dofru aUrilkledl. sonra da ~ odamda \ii 
~ am•, şahitlik yapmak, - Of ı Canımı yakayonunm 1 \Ut beraber kaldılar ve konutta-
~lb ııkar.. . Bu, küçUk bir çocu& gibi gi- lar. 
~ ben de zaten senı şa- vinmit. gözleri pırıl pırıl yanan Şükranın o yeıil hareli gözleri, 
"tlhi çatırınamıştım. Çok genç bir kızdı. • hı; eski bekin yola cetirdi. :tki 

bı Ilı bir ıey iıteyeceğim, I Ahmet: ay sonra ayni nlk!h dairesine 
r revt-lverin var mı?. - Kendimi nasıl affettirecelfml tekrar geldiler. 
taıırdı ve if1 takaya bilmiyorum, kilçük hanım. dedL. Fakat bu sefer ne mükellef bir 

' - Ehemmiyeti yok, erkekler her merasim, ne de damadı korumağa 

İstanbul, Galata, Posta kutusu 1330 
1Jızarl Fnmızca kurlan vardır. OLGUNLUK bl'.rtHA.NLABINA 

llAZIBLAB 
Kayıt muameleal Pazar gtlnUnden maada her gUn saat 9 dan 12 ye 

kadar yapılır. 

Okul 18 Eyfiil P...ne.I gtlall ~eütır ---· 

Oıunları tehir edilmiyor 
Belalnkl, 4 (A. A.) - DUnya. 

rım alcbiı IOll ftllyete ntmen, 
Flnlandiya olimpiyat komitesi 11KO 
olimpiyat oyunla.nnm tatblkmdan 
vugeçmemiftlr. 

Son gtlnlerde muhtelif memleket. 
terden vaki olan latlmlaQ üzerine, 
VUılaDdiya olimpiyat komitelll, dUn 
yapmJI oldqu bir toplanbda bey • 
nelmllel olimpiyat komitem relal 
kont Ballletlatur'lm telefonla alı -
nan muvafakati tlserine, btlttln dlln 
yaya 111 tebllii nelh' ve tamim et
mlftlr: 

"Biriblrlni takip etmekte olan ha 
dilelerin tırtmUJ llKO olimpiyat 
yapısına da çarpmaktadır. Fakat 
Finlandiya kayasma kurulmuş olar 
bu yapıyı aarsmamaktadır. Ftnlar 
diyanm bu gençlik bayramını ha 
zırlayıp tatbik etmek hususunda 
ki azmi aannlmaz bir mahiyette 
dlr • ., 

Alemdar sınaması 
ARTiST AŞKI 
Kara Korsan 

• fakat bulabilirirıı. •• zaman böyledir. Ne it yaparunu1 memur bir muhafu: vardr. 
.. hlı öldlinren icap edi. Korkuyordunuz, değil mi? Dostu- Melelaad KARDEŞ J 

~ Oıbuzlarıru silkti ve bil. ---------------------------------------.-~-------------------
tlcSdiyetle ıözilne devam 

~ iatikbalinıin mevzuu 
~ böyle bir anda onun 

npmuma mini oı.-

' ~İYetU bir dosta ihtiya. 
0 et. Hnden bafkuı ~ 

,.. bir ın dütiln.dü : 

.. , .. ftıife delftt 
«etil 1. Yaptın, sen korkacak 

•ın .. 
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- A 1 TeıekkUr ederim ma. 
dam .. 

- Bu huaua için llnmgelen 
emirleri verdim. 

- Nerede yemek yiyeceğim?. 
- Zamorı. beraber sofrada 

oturacakamu .• 
-Ben mi?. 

- ŞUpheais, kralın aaray mil. 
dürll lle doktoru bir aofrma ye· 
mek yeyebilirler. Eter kamrnız 
açsa gidip beraber reyiniz .. 

Jilber öfkeli bir tavırla: 
- Karnmı aç depl, dedi. 
- Pekill.. Şimdi kammu aç 

~eğil, fakat akp.m acıkınımz. 

Jilber bqmı ..ıladı .• 
Şon aCSzilne devam etti: 
- Bu akpm olmuaa yarın, 

yahut ISbUr gün .. Ah t tnatçı filo
zof .. Her halde inldı terkedeni. 
rJz .. Eler iararda devam edenen 
utaklan terbiye eden zat elimirin 
altındadır. 

Jilberin billihtiyar titreyerek 
rengi soldu .. 
Şon aort bir tavırla: 
- Haydi ıenyir. dedi •. Zamo. 

run yanma cit .. Orma rahat e· 
dersin, yemek pek güzeldir. Fa· 
kat na.nldSr olmaktan salan.. Çün 
ki size tlilcretmell 8fretmeğe 
mecbaT otum .• 

Jilber kmu gibi batını eğdi .. 
lı göremeğe razı olduğu za. 

manlarda daima böyle yapmu L 

detiydi. 
Kendiaini oraya cCStilren up· 

ğın odanın dıtına çıkmumı bek· 
liyortdu. 

Kendiaini Zamorun odaaına bi. 
tifik küçük bir yemek odasına gö 
türdUler .• 

Zamor da sofradaydı. 
JUbcr sofraya oturdu, fakat 

rlini yemete sürmedi.. 
Saat Uçte madam ::>llbarri Pa· 

se gitti, biraz sonra da gidecek 
olan §on, lbım ıelen talimatı 

vereli. Efer Jilber, rahat durursa, 
tatlılar verilmesini, aksi hare. 
kette devam edene tehditle bir 
saat kadar hapsedilmesini emret-
ti .. 

Saat dCSrtte doktor elbiaesini 
takrmiyle getirdiler. Sivri kü
lah, peruka, aiyah ceket, siyah 
ve geniı pantalondan lbuet o
lan bu takım elbiseye, bir kitap, 
uzun bir baaton, bir de beyaz 
yakalık lllve edilmlıtl. 

Bu eıyayı ıetlren uplr, bdft. 
ları birer birer JUber.J glSsterdi. 

Jilber inat eder bi harekette 
bulunmadı. 

Upfın arkuından veJdlhar~. 

rnöayiS Granj gelerek bu elbise
yi na11l giymek ltzmı gelecefinl 
ın1attt, 

Delikanlı, vekilharcın söyle· 
diklerini ide bilyilk bir sabır ve 

JOZEF BALSAMO 341 

mzcfan ayrran için kat'iyyen lla
tikli kelime değildir. 

- Anladım. Mösyö Filip dö 
T,vemey iyi, mCSıyö vikont Dü. 
barrl kötU •.• 

- Bana göre öyle matmazel, 
benim vicd&nıJD.!. nazaran öyle .. 

Matmazel kederli bir tavırla: 
- tıte yolda bulduğum ıey 1. 

itte bana bayatını borçİu ollnm 
milklfatı diye söylendi. 

- Yani ıize ölümünü borçlu 
olnuyanl. 

- Bu da o demek .. 
- Bilikis hayır .. 
- Nuri?. 
- Ben size hayatımı borçlu 

ldeğillm, siz atlarınızı benden ha
yatı almlktan menettini.z. lıte, 
bu, babuaua onu meneden de siz 
değilalni.z, postacı .. 

fon hayret ve dikkatle baka
rak dedi ki: 

- Ben, seyahat halinde y&L 

trğm altında kolumu, dizleri al. 
tında ayağımı bulmalı peklli 
bilen bir yol arkadııından biru 
.ziyade hatırıinaalık beklerdim. 

Şon bu sözleri ıCSylerken o ka· 
dar bir letafet, o derece bir tek
lifsi.ılik glSatermiıti ki Jilber; 
Zamoru, terzlyh hattl davet e
dildiği sofrayı unuttu .. 

ton, Jllberln l"eneslnt okşaya. 
rak aCSzlerfne !:Öylece devam 
etti: 

- Bilirim batınmı aayıy~. 
sun, Filip dö Taveme7 aleyhinde 
~hadet edeceksin, delil mil. 

- 01 bunun için hayır, kat'ir 
yen olmaz .• 

- Niçin inat ediyorıun ? •• 
- Çürıkil kabahat Vikont DU· 

barride idi. 
- Ne yaptı da kabahat onda 

oldu?. 
- VeliaHdln kamını tahkir 

etti. Halbuki Filip dö Taver
ney ... 

- Sonra!. 

- Onu müdafaada haklıydı .. 
- Görünüte nazaran veliahdin 

karısına ehemmiyet veriyorsun .. 
- Hayır, ben adalete ehemmi. 

yet veriyorum. 
- Jilber, sen delisin, ıus, bu

rada bir daha böyle konuşma.. 
- öyle ise sual aorduğunuz 

zaman cevabından \:eni affet. 

- O halde konuşmayı ~efit
t:relim. Peki, küçük mösyö, 
rurada hot görünmek iltcmeı. 

sen~ ne yapmak fikrindesiniz?. 

- Hakikat hilafı İ! görere1r 
hoş gi:Srilnmek mi icap eder?. 

- BiltUn bu bUyük keliruelc
ri nereden çıkarıyorsun? ... 

- Her insanın kendi vicdanı

na sadık ka1mak husuıunda1d 

hakkından ... 
- Bah 1 insan bir efendiye 
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• 
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Şeker 
Emniyetle 

kullanabileceğiniz 

Hastalığı Olanlara Fazla Şişmanltktan şikayet edenlere: 

Kanzuk Glu•• ten .A üstahzarrarı 
piyasaya çıktı. 

1111 I 
Salı 5 - 9 • 939 

12.SO: Program. 12.35: Türk ıc,. 
zili: (Okuy~ . : ?>!üzcyycn :cnar,Ji~ 
l~nlnr: Vecihe Dar:ral, Ccrdet 'il' 
znn, Kemal Niyıı.d Soyhun) 1 ,,...b 
kl l r:r _ Mav ~nrkı (.\c:Jdı .b•şJ 
ıle giillcr). 2 - Fııizc • ~j).'.rıJ 
(Gönül ne ·:in atcşlcrı.: yan:~ 

Glüten MA
GLOTEN 

Bütün tanınmış Ecznhnne, ecza depoları ve büyük bakkaliyclerden KANZUK Glüten ekmeği - KANZUK 
KARNASI - KANZUK GLÜTEN ŞEHRiYESi • KANZUK GLOTEN GEVREöt (Biscottes) - KANZUK 
,-etRiNCi • KANZUK GLÜTEN FlYONGOSU - KANZUK GLÜTEN KUSKUSU Çeşitlerini isteyiniz. 

h 

Fazla şişmanlığa 
Umumi depo: 

Kanzuk Glüten Müstahzarları, 

istirladı oranlar için en mükemmel 
ON~aa_n~ K~·NJ~UK 

rejim müstahzarlarıdır. Vücudu besler fakat Şişmanlık yaomaz. 
lE<C~~NESD - leeyc@Ou, öST~INJ~UL 

lstanbul peral<ende satış yeri: Bahçekapı Zaman ltnyat Deposu. 

IZMıR Acentamız TÜRK ECZA DEPOSUDUR. 
. ' t . ,•. . •.• <. • • ---~- • 

------------------------------------------------------------------------------------r EN G US H HiGS SCHOÜL,
1 

Erkek Mektebi 
NlŞAl\'TAŞI, Telefon: .ııo;s 

:-.ıt~ • • •• - • • • • Nişantaşında eski Fcyziyc 

Y afifi 

Yahsız Işık Lisesi Kız 

Erkek 
~femleketimizin en eski hususı lisesidir. Ana, ilk, orta ve Jise ıasımları vardır. Kaydiçin her
gün mektebe müracaat edilebilir. tstiyenlere mektep tarifnamcsi gönderilir. Telefon: 44039 

3 - Halk türkü<11ii • (El\'cdıı dOS· !ıS' 
li gönül) 4 - Halk tfirküs!i .. CS• ı 
ne gözler). 5 - • Halk türı.rısü 6, 
r·ııdinıcm haydi senle kaçıJıın> 
Hal' lürküs=i • (Kır oğlanın dıı'~ 

·:ııı< 
13.00: Memleket saat nyarı. llJ 14 mclr.orolojl hnbeılerf. 13.15 .. 
\lii7.ik (kıırışı';,. progrnrn). (d" 

ı- 'k ,. 
19.00: Program. 19.05: l\ uzı 

1 
ı• 

rir müzik _ Pi.) 19.30: 'J'ürk ~ ~l 
(Halk türkiileri, sıız escrlcrO· 2 tf~ 
Konuşma. 20.30: Memleket sonl it 

Kayıt muamelesine başlanmı§tır. Cum:.ırtesl ve Pazardan maada her 
gün saat 10 dan 12 ye kadar İdareye mllraeaat olunııhilir. 

rı, ııj:ıns Ye meteoroloji hab~~ 
20.50: Türk l\tr-: i(ii: Ankorn ll11

0
. ~ 

Küme ses Ye saz Heyeti). 21 .S ' it 
nuşrııa: 2l.t5: Neşeli pJ;ıJ,IP~ ~ 
!1.50: ~lli1.ik (Bi,· ~olist) 22.00· lY 
ı.ik: (Ra<lyo orke~trası). Konscr1 .1 

dimi _ Halil Bedi Yöneıkcn• ,,_r:: 
)!ozart Fisoronun dü~üni1 orr ('J 
nın uYcrliirü. 2. - Bolel1'ıcU ı,eı~ 
' ife de B:ıı::clnd opern~ınııı u,·cr' ;1 

S - Borodine 3 üneii Senron1•• 5:' 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~~~~~~~~~~~ Kodaly l\loroşek dan~:ırL 23JO~ ı 

.Jnn-ı lı:ıber~eri, ziraat, cshll• 

1 iNHiSARLAR 
lşin nevi ve cinsi 

r YOCA o 
0L"K-ö"'elis E~~;~~ 

1 KAYIT MUMIELESiXE n.\~J,.\XmŞTm. 
•••••A•d•r•es•: •Ç•a•rşı•kn•p•ı•Ti•y11n t11r!:lol:rl:ni!tl::dllr.sı:~ıc' 1!1!l·:!l::::~:!~!Jl:SCI!'!: c::~::10::0.:::ı ~a:;.:;aas 

UMUM MÜDÜRLOGONDEN 1 
~liktan Muh. B. Eı ..•. . .. 

' nlwil{ıt. '"' · · _ 11111111 lıD fi. 
(fi:ıl) 23.20: Müzik (Cazb::ınıl • 
23.55 • 2 LOO: Yarınki progrııı11• g 
Çarşamba 6 - 9 • 93 -l' 
12.30: Program. 12.35: Tilrk, 

ziği _ Pi. 13.00: Memleket sıı 11\ 

~ 
~ . • ~ r . 1""~· .ta_ ....-

. t ~·-·.... ,, , . --~ r ...... Şem·ipaşa Bakımevi işleme sa]on
larmın kara mozaik ile tefrişi 

Lira Kr. 
2208. -

% 7,5 teminat 
Lira Kr. 

165. 60 

Şekli saati rı, ajans ve m<'lcoroloji hııb~cıı' 
Açık eks. H.30 13.15 _ J.t.OO: :11.izik: ımrııs~11

1 11ci 

Piri ç Etiket 31770 adet 572. - 42.80 ,. ,, 15. 
- Keşif ve şartname_i m:.ıcibincc idaremizin Şcm~ipaşa bakır.ıevi işleme salonlarının karamozaıl; 

ile tefrişi işi ve miktarı yukarda ' .. zılı pirinç etiket hizalarında go,.~rilcn usullerle eksiltmeye konulmu~ 
tur. 

il - ~luhammen bedelleri muvakkat teminatları, ek-:iltme saatlı ri hizalarında yazılıdır. 

III - Eksiltme 12·9 939 sa'ı günü Kab.1Laşta Levazım \·e müh.•yaat şubesindeki alım komisyonur 
da yapılacaktır. 

iV - Karamozaik telrişi işine ait şartnameler levazım şubesi \'e/ncsinden (6) kuru~ mukabilinde vı 
etiket ~artnamesı de para ız alınab:Jeceği gibi nümunesi de hergün s0zü geçen şubede gorülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme iı;in tayin edilen gi.ın ,.e saatte yüzde 7,5 gU\·enme paralarile ve karamozaii 
ışine girecekler de şartnamenin (Fl fıkrasında ynzılı vesaıkle birlikte mezkur komisyona gelmeleri iliı 

olunur. (6720) 

hur llnndo~u _ ~rf: flıs:ın h ..fi' 
1 - Gurı::eot ~larş, 2 - rarcs 6 
ınct ta., l:ı7.llrk". 3 - I'cıcr •1i~ Horn:ıntik t:\'erH:r. 4 - ı.co [)t ~ 
Coppelin lı:ılcsi selek ı~ onU· 

1 
Gusln\'e Miclıiels. Ç:ırd:ış !\.0 •

1
\;' ı~ 

19.00: Pro.ı::ranı t!l.05: 11ıııı 1 
kon serte) l!l.:\O: Tiirk Müzığİ ~O~ 
sııı raslıl 20.15: Konıı~ma· rıı'V 
~leııılckct ~:ıal ayarı, njaıı; .. "~ ~ı~ 
oroloji haber· ·ri. 20.50: ·ı ur~ O• 
iii: P.Hişterek .. e o;olo ınsan° r~ ( . 
:ı ıınlıır: Melek Tokı::öz, Mu~ıa Ct' 
hır. Çalanlar: n~.cr.n t\ııın. ~ 
Kozan, Ziilıti~ Bardıılw{lllı. 1 ...... S,~ · 
ıenigiır peşrevi. ?. - Biıncrı 
Besteııiı::fır r "'"rıliını uıt1(4 
tl " ' · ı · ) 3 ı· · tür\;Ü f 

Ankarapalas- izmir ----------~ 
l.ondrn e Pnrı ın en meşhur 

fııhri knln rı ndıı n gc·Jen fı:ıyıııılnrn 

mnh~us mantoluk, rop \'e ko<;tiim 
tan urlük yiiksek fnntnzi rodicr. 
)lorı•ııu, hnr::o;, ıwrrci \'C snin• 

oıi um . - ..... _ ~vıç •di 
ılım tınlıçene r,i ·nim). 4 - U t 
rf • llicnz şarkı (B:ılıar o~sf 

1 
f• • 

zar olsn) 5 - Santur taksıııı 1 c ' lii Dardnkoğlıı. 6 - Udi ı hll1 ,, 
rı• • 

gt'ıh şarkı n·~• ·· tılı\·oli pC fe!IJ 

b · 8 000 ı· 1 100 d l · l f k" :ır eyle gönül). 7 - Ethcnı ~ P~r' Muhammen edelı 1 . ıra o an a et sa >ıt te gra ma ·ınesı il " •. <,.... k' ,.nşınlrı ll ~ , uzzaın sar.-ı .. ·ı ~~ • 

TELEFON: (3438) 
Izmirin en modern, en temiz \'e erı muntazam aıle 

yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk nol>..asrndan Anka. 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firışc.rlı old 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyı 
raathancyi havidir. 

ğ.• gi. 

\'(':\L() Kl":\l.\Şl.ABI:'" crıı~:ıı,ız 

çeşit. C'lııs ve renkleri Bcyoğltııı 

ve bant sarıcı 2J· 10·939 cuma güni.isaat 15130 da kapalı zarf usulü ıle ıe ıığl:ıyo~) s - nerik Fersıı11,..... ı·' 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. hıır trırkü {Tcıleler tepeler) 9 ~el 

Bu işe ı:;:nmk istiyenlerin 1:{50 liralık muvakkat teminat iel kanu· ze • .:\iha\'c r ' şıırkı. ~ "';c~~:ıı. ,.ı:ı. 
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hizmet ederse, o her mes'uliye· 
ti üzerine ahr .. 

- Benim efendim yoktur. 
- Bu g~dişle sizin bir gün 

adam olacağınızı hiç zannetmem, 

Şimdi sualimi tekrar ediyorum .. 
Bana kat'iyyen cevap ver: Ne 
ye: pmak fikrin desin?. 

- İnsan iş görmek kuvvetin· 
d.: oldukça hoş görünmcğe mec. 
u ..:r olmaz zannederim. 

- Yanılıyorsun. Daima iş gö
ren adamlara rastgelinir.. Biz 
onlardan bıktık ... 

- Öyle ise ben giderim .. 
- Gider misin?. 
- Evet şüphesiz.. Ben gel. 

n:e~i istemddim değil mi? O 
halde hürüm .. 

Şon, alışmamış olduğu bu is· 
rardan hiddetlenerek haybr-
dı: 

- Hür mü? Oh! Hayır, 
yır. 

Jilberin yüzü buruştu . .. 

ha. 

Şon, Jitberin hürriyetini pek 
kolay terketmiyecegini kaşları

nın çatmasından anlayarak de. 
diki: 

- Haydi barqalırf' . Siz gü· 
zel bir çocuksunuz.. Hem de 
mmwıla .. B u. harniz~ pek hoş 

bir §Ckil ahyorsuruz .. Ilic olmaz 
sa ,trafrmız:!~a bulunanlara ay· 
lrın olan bu haliniz göze batıyor. 

ela HA KEB mnğn1ıılarınıln her 
v. kı. 1 ~ crıll'll ınüsai: şnrı:ar ,.c uruı 1 . ·~· 'k 1 ı •ı·rı . . . .. t 14 30 k d çıı-k-ı;dın> ıo - nerık ~ı ı 

riy.ıılarla salılın:ıktııılır . 
nun tayın ettıgı veı;ı ·a an ve teı< ı erını aynı gun saa , a ·a ar 1 • ;nrkı (Kirpi :"(r ~ sürıne cc ~I ., _____ .,. ___ _ komisyon reisl iğine venneleri lazımdır. 2 l.30: Hartn!ık .... posta kut~<1:~ ı~I" 

Şartnameler parasız olarak Aı~~~rada m~lezrr dairesinden. Hay- :\eş.eli tılükl?: _ ~: ~1 .. 50: ;ı~~ 0~~ 
darpaşada Tesclllim ,.e Se,·k §eflıgınden dagıtılacaktır. (6981) lodıler) 22. l\.uzık CK·1r_ ftıld ~' 

tro _ ~er: Xecip Aşkın) 1 , d'"' 
:\li'itzla(lcr Hı. li hana ıı· hC.~ 17rtfıır 

B.\LS.\:ı.10 

Yalnız ha::ikate olan saclc.ka~inizi 
sı:klayınız. 

- Şüphesiz onu muhafaza e. 
derim. 

- Evet, fakat bu sözlerin ma. 
nasını biz ayrı1 ayrı anlıyoruZ..ı· 

Ben diyorum ki, om. kendiniz 
için ı:aklayınız, gidip Tiryanoa 
salonlarında, Versay dairelerin· 
ilfin etmeyiniz. 

- Fakat benden sorarlarsa? .. 
- Kim soracak? Deli mlsin 

dos~um? Benden gayri seni dün
yada kim düşünür? Mösyö filo. 
zor, zannooerim henüz bir §CY 
öğrenmemi§Siniz, sizin mensup 
olduğunuz sınıf daha nadirdir. 
Emsalinizi bulmak için büyük 
yollarda kcşmak, orman ve ça
lılık!arı aramak lazım .. Siz be. 
nimle beraber sakin olaca':sı· 

nız, üç gün içinde sizi pek mü
kemmel bir saray adamı olmuş 

görürüz .. 
Jilber nefsine itimadını göste

ri" bir tavırla: 
- İnanmam .. dedi. 
Şon omuzlarını kaldırdı. 

b: r de gül.Uü .. 
Şon devam etti: 
- Bu söz de bu kadarla 

Jil. 

kal-

s•n. Bahusus sizin hoş görünmek 
için C"alışacağınız üç kişi vardır. 

- Bu iiç kisi kim'. 
- Kral, kızkarclcşim ve ben .• 
- Bunun için ne yapmalı !. 
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- Zamoru göıidünüz mü?. 
- O arabı mı?. 
- Evet onu .. 
- Onunla benim ne münase. 

betim olabilir?. 

- Çalış ki talihin onun gibi 
olsun. Bu arabın şimdiden senede 
iki bin frank iradı var. Şimdi 

Lüsin köşkünün müdürü tayin 
edilmek üzeredir. Artık 011un iri 
dudaklarına gülenler, ona mös. 
yö, hatta monsenyör diye hitap 

e:iecek.. 
- Tabii ben değilim .. 
- Haydi sen .de! Zannederim 

ki filozofların en birinci kaide· 
si insanların biribirine müsavi 

olduğu idi?. 

- işte bunun içindir ki, Za
mora ben efendim demem .. 

- Demek ki sizde hiç · terakki 

yok?. 
- Bilakis ... 
- Hatırımda kaldığına göre 

!.İzin merakınız, doktor olmaktı? 
- Çünkü ben hemcinsine 

yar.dım etmeği dünyada en bü. 
yük vazife sayarım. 

- Pekala işte sizin arzunuz 
yerini bulacak .. 

- Nasıl?. 

- Siz d.,ktor clacaksınız. 

hem de kralın dol:tor.ı !. 
- Ben mi? Ben <loktorl uğa 

ait hiç bir şey bilmiyorum. Be. 

nimle alay mı ediyorsunuz ma· 

dc:m?. 
- Zamor müdürlüğe ait en u· 

fak bir şeyi biliyor mu? Hayır • 
Halbuki bu tda onun Lüsin köş. 
küne müdür olmasına mani de. 

ğil. 

Jilber acı acı gülerek dedi 

ki: 
- Evet, evet, anladım sizin bir 

eğlenceniz var, bu kafi değil, 

kral sıkılıyor .. Binaenaleyh di· 
(;er bir eğlence lazım .. 

- işte gene suratını astın!.. 

Doğrusu bu halinle pek çirkin o
luyorsun .. Bu yüzü başına peru. 
k;:, üstüne de sivri külahı geçi. 
receğin zamana sakla .. O zaman 
şimdiki gibi çirkin değil, gülünç 
olursun .. 

Jilber tekrar kaşlarnı 

Şon do:li ki : 
- Sen kralın doktoru 

çattı. 

olmak 
memuriyetini kabul edebilirsin ... 
Bundan dclavı sıkılacak bir şey 
yok. Dük dö Terzem, krzklrdeşi· 
min maymunu olmak ünvanını 

isti,·ordu .. 
Jilber ~ene cevap verm'!di 
Şrm, Jilhcrin bu süki'ıtıımı, bu 

va zifcvi kablılc razı olduğura 

hükmetti: 
- Sizin .,i..,...d:t~en 
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