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vatanın Yarı resmi Romanya gazetesi Romanqalzlarz 
Şeref ini mu haf azaqa davet ederek diyor ki: 

Romanya ılar lüzumunda memle-
ketlerin· ü af aa için öleceklerdir 

Berlin Radyosunun bildirdiğine göre 

ö ~<§! D y ©l ü C6©l lb o ifil <dl<§! lhl ©l rr<® IK<®~<® 
Göring mi, 

~on Papen mi <gJ ~ ~ - D1fil <® ~ <® lhl @} ~ o lr D1fil o ~ ~ 
~~ık konuşuyor 7 
~a~an: HASAN KUMÇA Yl 
, Giitiııg son nutku llc 1nı;iltcrc 
~ ı· 
'"1ıtı l'ansaya tekrar hitab etti: 
~ltf :ıtıyanın J .. ehistnndnn 1 te
l!!J.ıı lindccc Almanlnrdır, Lehli. 
~en, logillzlerdcn \'C Pransız
b lQ bir ey i tedlğimiz yok.,, 
~l Bu özün nııınasını ıınla-
'lı lı:lrı bir sene C\'\'Cl ~·cırnslo-
~tth. rneseleslnde öylcncn ı;cy_ 

h:ıtırlanıak lilz.ımdır; o za. 

liı Alman dC\·lct adamları: 
~~~ istediğimiz adece Südct 

td lnlarıdır. Çeklerden, Slo\ nk-

1 an, Rütc olcrden 1nı;füzlcr ve 
~•ılardan bn5ka bir ı;cy istc-

110"1'1.,, dcmi~lerdi. 
"ıı itler ~üdct Almıınlannı aldık • 
.\ı 110nra bununla iktifa etti mi'! 
~~n dcylet reisi İngiltere ve 
tdı ~Ya \ crdl&rf söz.Ü yerine gc. 
flo [hj ! 

• 
r 

b' hn unu sö~ lemek lnznnı;c
}~ ı\lın&11yanııı Ankara BU
~ (!lcı 1 daha ~ık kalpli bir dip. 
\41ıı ltır. O, hiç olmaz.sa İs tan. 

\i1tt a~ Alman kolonisine kar::ı 1 
'ttıığl bir nutukta \ aziycti 
~1ıı 'derck şöyle dedi: ''Biz.im 
ı~tllıeseıc ne Danzlg, ne de ko- Londra.:a halk lıaı•a Tıücımııt tclılikr. işareti verildiği zaman stğma ': 
tııı111 1 ı değildir. l\lcselc tngfıtc- lora gayet sakin bir halde girmıştir. 

~:;~~;~;.:·=~~;:. ;:~~~ Hariciye Ve ki l ı m iz 
-~ "1rıanın lılr kö~eslndc Ilü. 1 

lllit.anya ndnlannm .~ist~ndc Moskovaya gıdecek 
~ ·(Devamı 4 uncude) • 

Romanya üzerinde Alm~n 
~ayyareleri dolaşmağa başladı 
1't rnif yon yüzbin asker Roman 
~da silah altında bulunduruluyor 
a~ 
11, 1

' 11 - Bit.ırnf dc,·letlcr lakun lhliyntları sililh altına ça-
'>ıı "l at tedbirleri almakta de- ğıpnı§tır. 
llrıı tll~·orlar. Bc)çika sahilleri 60 kilome tre. 

Ziyaretin kati 
tarihi henüz 

bilinmiyor 
Ankara, 11 - 1 Iariciyc \'Ckilı · 

miz Şlikriı Saracoğlunun bugün· 

!erde Mosko\'aya hareket edeceği 

haber \eritmektedir. Seyahatin 

kati tarihi malum değildir. Bu zi-

yarctin, So\'yet hariciye komiser 

mtı:\\ ini PotcmJ,inin ziyaretini i-~1lta n . b' - r d , J ınsıııın ır t<'bli:;inc lik bir m<'Sa c dahilin c müclnfan 
ltııJJi "J r · · d k d'I 1 w 1 1 ~cı mu ıı aa nezareti ta- vaziyetine gct.:rilmişlir. Bütün a e ma ·~ ı e yapı acagı an a~ ı ı · 

terbiye denesi için bir ~Deııamı 4 ünc,.ide) yor. 

. Leh tebliğine nazaran 

Almanlar Varşova ci 
varından püskürtüldü 
Alman tayyarelerinin attıkları, Varşovayı 
teslime davet eden beyannameleri Lehli
ıer şehrin meydanında merasimle yaktılar 

Alma-.z ordusu kimlerle 
ha betfiğini 

hen üz bilmiyor 
Lehistanda esir düşen Alman zabitleri ordunun yalnız Lehistanla hali 

harpte olduğu zannında bulunduklarını söylediler. 
Bükreş, 11 (A.A.) - Husu-, 

si müsaa.denamesi olmıyan ecn~
bilerin Kartpatlaraltı Ukran • 
yası hududu civarında dolaşma
ları menedilmiştir. 

Matbuat, bugün Alman - Leh 
harbi hakkında tefsirlerde bu
lunmakt21:lır. 

Hariciye nazırı Gafenko ile 
temas halinde bulunan "Tim. 
pul., gazetesi, Alman motörlü 
kıtalarmın a.dedce tefcvvukunu 
tebarüz ettirdikten ve Polonya 
kıtalarmın kahramanlığından si
tayişle b:ıhscttikten sonra şöy· 

le demektedir: 
''Polonyanm çektiği ıztırap 

b u g ü n l c r d e komşu ve 
dost Romanyaia akisler bırak -
maktadır ... 

Yarı resmi "Romania .. gazete. 
si Rumen milletini vatanın şe

r fini muhafaza etmeğe qavet et· 
tile.ten sonra şöyle yazmaktadır : I 

. Devamı 4 üncüde 

l:ıgUiz l.ralı. lıarbi11 illimııı Bilyük Britauya imparatorlttğıt mille1 

rinc bil.diren tmtkmm radyoda okurken ... 

Tayyare · piyankosunda 
kaza n a n n u m a r ala r 

l' azısı 4 iinciidl! 
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Bu harp durdurulamıyacak mı 1 
Yazan: M. DALKILIÇ 

. . 
! 
~ 
: . . 

Deniyor ki: : 
i 

1 

- Artık İf iıten geçmİftİr. Bu harp -durdurulamaz. 
bir ümit kaJmamııtır. Sonuna kadar gidilecektir. 

Hiç : 

Zira Jngiltere boyun eğmedikçe Almanya sulh kabul 
edemez ;Almanya boyun eğmedikçe lngiltere ıulh kabul 
edemez! • 

Binaenaleyh, iki taraftan biri bitaplıktan boynu kendi -
lifinden aarkıp cğilinciye kadar harbin devanu çare5İ7Jdir ! .. 

~ylar! Çrldınmılar dünyaıında nuyız? 

Eğer değibe, medeniyet ç.ıldınnamııaa, bu harp be· 
hemehal durdurulacılkbr. Mucize lazrmsa, mucize vukua 
gelecek, fakat durdurulac:akbr, durdurulma11 lazımdır. Çün. 

1
1 

kü durdunılmazıa bütün cihanr saracak, medeniyet kanlar 
içind~ boğulacakbr. 

1 

Niçin?. 
Medeniyet bu kadar cani midir'?. 

____ s_u ... na_as_ta_i_nan_.=_:_~~: ................................................... . 

V AKIT \de vardır. Bakalım hadiselerin tea 
Asım U . bugün İtalyan bitaraf· kubun<la deveranın a) na ı n~ suret 

lığının Almanyaya yaptığı hizmeti gö:,terecek . ., 
uzun, uzun anlatarak Musolininin 
Makyavelin hakiki bir torunu ol· YENi SAB \II 
d~nu söylüyor ve ltatya siyase-· Hüseyin Cahit Yalçın Göringin 
tini S()ylece izah ediyor: nutkunu mevzuubahs ederek Al· 

"ltalya, lngiltere ile Akdeniz an· 
laşması yapıyor, bundan sonra 
Arnavutluğu işgal ederek Akdeniz 
statükosunu bozuyor, fakat gene 
İngiltere ile olan anlaşması bozul
muş olmuyor! Almanya ile askeri 
ittifak yapıyor, Almanya harbe gi· 
riyor, 1talya bitaraf kaldığı halde 
hem Almanyayı memnun ederek 
askeri ittifakı muhafaza ediyor, 
ı m de bütün dünyaya karşı sulh· 
·ı olarak görünüyor!,. 

\N 
\1. Zekeriya Sertel bugün Al· 
mranın yıldırım harbi nazariye· 
ıin suya dü~tilğünU, Bitlerin bü-

un tahminlerinde aldandığını, In
.ıltereyi harbe girmez zanneden 
\lmanyanın İngiltere harbe girdik· 
ten sonra uzun bir harbe dayana· 
mıyacağını söylüyor. Harbin bil· 
hassa uzun sürmesinin İngiltere \e 
Fransa için çok faydalı olacağımı 
i~ret eden muharrir Hitlerizm yı· 
kılıncaya ve dünya huzur \'e rahat<' 
kavuşuncaya kadar sulh cephesi· 
nin silahlan bırakmıyacaklarım 
kaydediyor. 

CUMHURiYET 

Yunus Nadi "İtalyanın bital'af· 
lığı., başlıklı yazısında ltalyamn 
bitaraf kalmakta~i arzularının se
beblerini izah ederek diyor ki: 

"İtalyanın bitaraflıkta ısrar eden 
bir cephe olmaSinı biz realist bir 
siyasetin en zaruri icabı olarak gö· 
rüyoruz. Hem böyle bir hareket 
tarzında harbi kısa kestirmek su· 
retile sulha ve insanlığa hizmet et· 
mek fazileti gibi §erefiİ bir vaziyet 

manyarun Vcrsay muahedesinin 
haksızlıklarına isyan ediyoruz di
re başka milletlerin istiklal ve hür· 
riyetlerini yıkmak istediklerin 
::.Öylüyor ve diyor ki: 

"Almanlar Ver->ar muahedena 
mesinin haksızlığını, bir "Camauf 
lage .. makamında kullanı} orlar. Bt 
onların elinde bir perde hizmetin 
~örüyor. lçlerindekı hırs \'e teca
,.üz galeyanlarını onun altında giz· 
liyorlar. Maksat.:an, kendilerine 
yapılmış bir hakc;ızlığı sadece ta· 
mirden ibaret değildir. Böyle bİ! 

mazlumluk manzarac;ı altında or· 
taya çıkıp sempati toplamak \'(' 
hakimiyet emellerini tahakkuk et· 
tirrneyi kolaylaştırmak io:th·orlar. 

Ankarada hava hücumu 
tecrübeleri 

Ankara, 11 - Şehrimizde yn
pılnca.k pıısslf korunma tAcrUbe. 
!eri içln blitün hazırlıkbr tamam 
lanın.ıştır. Tecrübede vnzifc ala _ 
ca.k ekiplere \'e polislere hnlke -
vlnde açılan bir kursta vnzifelc

rl öğretilmiştir. Ankara hava hiL 
cumı;nu her an beklemektedir. 

--<>--

Akay vapurlarında pa
so tasarrufu yapıldı 
Münakale Vekfüeti Deniz -

yolları idaresinin limandaki va
purlarına ait pasoları azaltmış· 
tır. İstanbul belediye reisi ve va. 
li ile muavinlerine, vapurların 

işlediği mıntakalarda!:i kayma -
kam ve nahiye müdürlerine, em
niyet müdür ve muavinine birer 
paso verilmiştir. Diğer pasolar 
sahiplerinden geri alınacaktır. 

HABER - Akşam Postası 

"Sernplon,, yolcularının anlattıkları 

ITALYA~LARIN TÜRK 
YOLCULARA MUAMELELERi 

BiRDENBiRE DEGiŞTi 
Harbe girmiyeceklerini, l:u vaziyette 
nin de bitarnf ko.lm1sını beklediklerini 

rek dostluktan b:ıh!iecliyorlar 

Türkiye
aöyliye· 

Bu sabahki semplcn ekspresi ı Fransızlar, Almanları mağ-

gene Paristen gelmiştir. liıp edeceklerini muhakkak gör. 
Alman tahtelbahirlerinin faali· mekle beraber bunun ancak uzun 

yetleri dolayısiyle mavın döküle. 
rek mukabil tertibat alınan Manş 
ıdenizi tehli!::eli mınta'kalardan 

sayıldığı için İngiltere ile Fran· 
sa arasında evvelce bu yoldan 
yapılan yoku nakliyatı şimdilik 
kesilmiştir. 

Bu itibarla vaziyet diizelinci· 
ye kadar semplon ekspresi ingil. 
tereden ycku alamıyacağınian 

trenin şimaldeki Kale istasyonu
na sefer yapmasından vazgeçil· 
miştir. Ekspresin uğraKiığı di. 
ğer istasyonlardan yolcu ve 
eşya nakliyatının normal §artlar 
dahilinde ve muntazam bir şe· 

kilde cereyanı temin edilmiştir. 

Fransa ile yaptığımız ticaret 
anlaşması müzakerelerine işti· 

rak eden heyet azasından Cum. 
huriyet Merkez Bankası muame· 
Hit müdürü Adnan Birgi bu sa
bah Paristen gelmiştir. 
Adnan Birgi, bu müzakereleri 
müteakip Fransız ve İtalyan 

hükumet Bankalariyle ehemmi • 
yetli temaslaroa bulunmuş ve 
bu memleketlerle ticaret işleri -
mizin daha iyi yürümesi için ted
bir alınmıştır. 

Yolcuların izahatına göre, Al. ı 

mnnların Lehistana tecavü:tün • 
den evvel harp aleyhtarı olan 
Fransızlar şimdi memleketlerinin 
korunması için harbi yegane ça
re sayıyorlar ve düşmapa karşı 
bütün kuvvetleriyle harekete 
germiş bulunuyorlar. 

Pariste resmi vazifesi olmıyan 
bütün kadın ve çocuklar tahliye 
edilmiştir. Şimdiye kadar AL 
man tayyareleri Parise dört hü· 
cum yaptıkları ha)je bir bomba 
bile atamadan geri dönmeğe mc:c· 
bur olmuşlardır. 

Fransızlar huduttaki fev· 

sürecek bir harp neticesinde el
de edilebileceğini teyid ekliyor - , 
tar. 

Fransızlar ltalyanın bitaraf 
kalac:ığına emin bulunuyorlar. 

İtalyanlar Türklere karşı mu
amelelerini de tamamiyle deği§
tirmi!:ler. iki memleketin dostlu
ğundan hararetli surett:: :. -:•:set
m•Gc başlamışlardır. Hatta mem 
leketlerinden geçen Türk yolcu 
!ara. İtalyanın harbe girmiycce. 
ğini temin ederek Türkivenin ıdc 
bitaraf kalmasinı belde-tiklerini, 
zaten Akdenizde bir tehlike ol· I 
madığına göre, Türkiycnin har· 
be girmesine bir sebep görül • 
mediğini iki memleket ticaretinin 
inkişafına btitün gayretleriyle 
çalı~acaklarmı söylüyorlar. 

Bazı yolcuların verdikleri 
mal(ımata göre, Mareşal Görin· 
gin Yugoslav ve Roma,ya hak
kındaki tehditkar sözleri bu 
iki memlekette çok fena bir tesir 
yapmış, Almany2ya karşı a"abi. 
yet ve hoşnutsuzluğu arttırmış· 
tır. Bunun ilk neticesi olarak 
gerek Yugoslavyada, gerek Ro
manyaı:la askeri ihtiyat tecl bir • 
!eri kuvvetlendirmiştir. Her iki 
memlekette de, B'.llkan birliğinin 
kuvvetine büyük bir itimat bes· 
lenmektedir. 

Bugilnkü konvansyonellc 
gelenler 
Harp çıktıktan sonra Alman· 

yada kalan talebel:rimizden 12 
kişilik bir kafile bugünkü kon. 
vansiyonel treniyle memleketimi. 
zc dönmüştür. 

Yolcuların izahatına göre Al· 
manya.da halka herıey vesika ile 
veriliyor. 

Bir adama düşen, gıda haftada 
900 gram et, 90 gram yağ ve 
bir kaç kilo patate11ten ibarettir. 
Sabun kalm~:iığından köpürme • 

iki framvay 
çarpışfl 

Vatman ve yolcular
dan ikisi yaralandı 
Dün Şişlide BomonU tramvay 

durağında bir tramvay kauusı ol. 
muştur. 

Saat 14 ,30 srralannda, vatman 
Ferhadm idaresindeki 201 nu _ 
maralı Şişli - Beyazıt arabası du
rak yerinden hareket etmek Uze. 
reyken Şişli tsrafmdan yokuş a.. 
şağı inen vatman Htiseyinin idare 
sindeki 151 numaralı Şişli - TU. 
nel araba11ı aüratlffı gelmiş ve 
frenleri tutmadı~'l için öndeki 
tramvaya çarpmıştır. 

Vatman Ferhad bu fıni çarpma.. 
dl\ boş bulunmuş vo başı camla
ra ve demirlere çarparak ağır 

surette yaralanmıştır. 
Gene öndeki tramvayda bulu. 

nan yolculardan Muhsin oğlu Yu 
sufla Receb kızı Hayriye yüzle
r·--: ; ... n )·arr.'::a .. r.;ır•:r ve t'-'l c'!=' 
Şi~li çocuk h:ıst an esine knklırıl • 
mrıslardır. Tahkikat yaprhnnlttn -
dır. 

Avrup3dan 
dönen 

talebe,er imiz 
Elıecli Şefin kabrini 

z:yare~ ettiler 
Son siyasi nı°Ldisr.lf'r dole\'ı"il(' 

A ,·rupada.n meınlekr.timlze dönen 
talebelerimiz dlin Ankaradn ebe
di Şef Atatür~tin kc.brlnl :r.iyan t 
etmişler ve bir çelenk lto.} muş
larJır. 

---<>---
Garip bir 
hırsızhk 

Arkadaınnın emanet 
parasının çalındığını 

söylüyor 
Kazlıçeşrne ıı;kele hamalları 

mutemedi Sadık iki gün ev\'cl 
polise mlirat'a:ıt ede~ek, yattığı 
dUkkiı.na geee bir hırsızın girdiğL 
ni ve Cemal pehlivan isminde bL 
rine ait 1080 lira ile kendisinin 
350 lira.smı ve 500 lira kıynrn -
tinde de eşya ~alındığını bildir -
mll!tir. Fakat yapılan tahkikatta 
bu işi Sadığm kendlsinin yaptığı 
kanaati hasıl olmu§ ve arkadaş. 
larmda.n Mustafanrn evinde de 
1120 lira para bulunmuştur. Sa. 
dık adliyeye v<?ıilmiştir. 

den kullanılan killi madde sabun vei maneviyeleri ehemmiyetli su· 
diye dağıtılıyor. rette sarııılmıştrr. Talebelerimiz 

Gömlek, çorap ve sair çama - avdetlerinde, Yugoslavyada bil. 
şırlarla elbise ve kundura sarfi- yük hazırlıklara şahit oldukları-
yatr ija tahdit edilmiştir# Her m Yunanistan.dan geçerken çok 
mad:lenin sun'iıi yapıtmağa çalı. misafirperverlik gördüklerini de 
şılıyor. İngilizlerin harbe iştira- söylüyorlar. 

~a114ta dai.e: 

Düşünceler 
ı-ıı· 

G ECEN sefer en bedbin ° . 
lor, harbin niha)cl altı aJrt 

sürebilccc~ini söylü~·orı:ırdı: d·~ıc 
~ .. d.. B fer lngı sene uç ay sur u. u sc l)ıC 

re iıç sene \'e dah:ı fazlasını ~lil" 
alınış, ona ~öre hıızırlanııllŞ· rı· 
lcr eli' lııı:ıiliz impar:ıtıırlıığunll gi· 
k;ıcıığınd.:ın bııhseılhorınuş; ıtı•>' 
Irz inıpııratorluğıınun kolııY ~~ıır: 
yıkıl:111ııracai;ını elhcllc o da dıi· 
dPmek ki Alman) a da yıll:ırco ıdı· 
, u,ııı ı; ~·ır.c olı.ıı;-. lluıuıı ~·ıJ~~I 11, 
ut r, tt-lı liHer kuru lııı cı 1 

bll' 

bırcr lılıııflen ılırııl'I tir~ ı .. e. ıı'lı 
' ' 01111 lıt•n ,,ı.,tJkı :ıu ıı·ıl:ıra, 1 .... • • { 1 1 

lckr.ır ~.a, 11~11rn~ı.ın 111 
ılcvrıııc 

kesıı. •'. d ı: ti) ıır. l'r 1 ııt 
Jl:rl:ı ,1111 ııı.ıtdıassı-.lur. eli 11ıı 

ı.. ·,, t ,ılııı lıı ... •llt•n•n n, l·r 111~ .. •, ,. 

,\1111.ııı~.ıııın .l'•l..erı, ıı.tı.,;ıılt, tıtr 
"'" H'llcrmı hcsJıl cd ~vr ,c ı.ıı· 

oıı:ı 
tıırııı ın .ııw.ık ~ıı !"11111. u .. ~ (l 

ı ı:ır· 
ll'l'l:tı ili k,ıilll' ıı.! u~ llJV ' t' 

kt)ll 
ııt,,ı 1ıl.ırııı, lalını 111"1111 tıır 1111 

. ı oı..ıııı lı u .. l.ıg ı 111. ır l'ıl c111t•ı. ıı~ 

1 1 . 1 ın .... .ı , lıl ur. ".ıı.ııl il<;ll· 1 , .. ııl~ 1111 ıu .: .. ı kın,.,.,, ·rı ı ıııı ... • .. ~u 
!>.ıP ı·llıll'nıı,or. :'l .. ıı .. hu,~: .ı:ır· 1 r J;tll 
ı,u l:ır ııu u ıu Itır ıııılh·I ' 11 ,ıı 
·"!.er \'lk ırulı.lır. Bır 111,.ı 1111 c ıı 

1 n 11• 
ı.. .... ır ',·ıııı.;,, ı ·., ınılıı; fıı " d r 

• J;8 
k .cı•e .ı ı rı:ı:.. Ju .ıuı·ıı ... 'u 1 f 
L.ım.111 kiıtı gı ı ı ... ı.;ıuı ıııu••1 1 • 

r ,ı , 11111,u, ori.ır; lmrıl.ır n. " · r . . t 
Ju~nı. Hurp Z•ı111.ı111ııılıı ısc 1~· 
l'l•!Jcı•, Olll"C lı..ı:ır.1 ı,dlllo~ t'll IJ~I t 
kını rınk:111l:ır doğuru)OI' 191 )~· 
lı.ışlı).111 lıaı ıı, o i11ık:ı11l.ır ,;ııı~ 
sınık, ıııiilciı;ı~.,ı~l:ır111 ,ulııll':ı:ır• 
den ı;uk f:ı.d:ı '>iirılii .• \1ii ltlH1~~ 1 ,u· 
norııı:.ıl şnrllaru giıı·c 1ı1Jırıılı1 • ıı· 

ııılıl 1 

ruliı) or. B::ı-:dcırı ~ıkt) ıı gdcn .. 1.ıııul' 
lor ısc, o '>ıl,ıııtı)a ~ürı.: ılU~ 111r~ 
bin tıirliı çare lııılıı)oı. Sti~ll b' 
111<;:ı11111 ~ikünc gidi)or nnı:1 lıtl dt.' 
J..ııntlnıı lınrbin, ıcrııl.ki) c, 111;0 1~ 
nı) ete çok lıizrncli olu~or. •111ıı 
fcliıkcti olm.ı'n)dı. ı\lınan)B ite' 
ıcrl.:ılıl kım) :ı~ı belki bıı knclar d~ıı 
ri gitmiyccekli: n!'la\' kabııR1ıl'1; ı· 
lılrtck l ıııııl:ılıilcccğiııi anı:ırn11 ı•· 
ı:ın, lıııkiki elin lııılıınııı:ınııı~ 1

1 Jlıf zınıgcli)Ol"llıı, Bn serer de kını ~ırt 
111 ter, ııkln, hn>ıılc gl'lıncı ı;t\• 
~c) lcr irat edılcct'kl ... Al111ıın ııO rtıl 
ıııeti, memleket ııhnlisirıln r.cn jııl 

ı . . d" )cnıt.S le sız ı'ın .. yonl:ırını ın 111· 
)fi :ık ctıııış: lıclki onlnrın dU:ıer
masını, y:ınl ha,,ko rncınlcke ı'l' 
elen \•erilen llcrz dnlı::nlıırın 111); 411 • 
nıan <;ınırlıırını sı•çıncsinl ım 
Sil kıJcıcnk c:ırcyi de ]lutıır. 

Nurulla~ 

Yeni vali muavini 

kaHlde tertibat sayesinde daha 
tayyareler huduttan geçerken 
Parisi tehlikeden haberdar et. 
mişl:r ve böylece yarım saat ev· 
vel tehlike vaziy.ttini öğrenen I 
halk tayyareler gelme.:ien sığı

naklara gizlenmiştir. Fransız 

askeri makamları, bomba ata • 
cak kadar yaklaşacak olan düş. 

man tayyaresinin muhakkak dü· 
::.iirüleceğini temin edivorlar. Bu 
itibarla Paris en emniyetli yer
lerden sayılıyor. 

. e t"' 
ki Almanlan çok müteessir et • Bugünkü konvanıiyonelle ge· İstanbul vali muavinli~rt. ~·; 
miştir. tenler arasında Iraklı iki tayya. yin edilen mülkiye müfettıf1 rd' 

Allahtan sonı:a en sok fngiliz. re ıubayı ve iki askeri ~oktor, uf tnan Konyadan bugünle 
!erden korkan Almanların kuv- bir Litvanyalı gazeteci de vardır. gelecektir. ...... ~--•amr:o~mm mmı:•·ruwııJt;E::ımııJlllllllll 

ıw,,,JL 
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Bir aralık, saçlarında bir elin 
dolaştığını hissetti. Bu dokunuş 

ruhunun içini kaplayan ucsuz ka· 
ranJıklan eritiyormuş gibiydi. 

- Haydi üzülme Zeynep .. 
Tanrı ne dediyse o olur .... 

Alinin sesi, saçlarında dola~an 
ele tutunarak birleşiyor, Zeyneb· 
düştüğü azap derinliklerinden çe 
kıp çıkarıyorrlu. 

O gece yatakta. iki ; de .'\' · •· 
\•umadılar. Zeynep başını Al• 
nin göğı..:One ~aklamış. Alinin par 
maklan, bu başın yumu~k .. aç 
!arım yorulmadan okşamıo;tı. 

ah::ıh gUn doğarken. kara'llık· 
ardan ıyrılan ruhlarında bir ,;ü-

künet, vücutlarında ürpertili bir 
yorgunlukla uykuya dalarlarken; 
Zeynep, yarı kapalı dudaklarının 
ara;;ından, Alinin kulağına fısla· 

dı: 

- Ali gebeyim!.. 
Ali, birdenbire ayıldı. Sevdiği 

kadının vücudunda kendinden bi: 
pa:-ça bulunduğunu duymak, onu 
ta yüreğinden sevindirmişti. Uy
.rn,•a d3lmak üzere olan Zeynebi 
ko !arının ara ına alarak sıktı. 
Hayatının büyük ısevinçlerinden· 

birini tadıyordu: 
- Zeyneb yavnım Zeyneb .. 

iki gözüm Zeync'J... Ceylanım 

Ze} nep.. • 
Yüreğinde kabaran evim; bo·· 

~~ızını tıkıyor, hı.;lmık olan sec:in· 
:ıe titdyordu: 

- Hemen ni\fl'u kıvanz Zey· 
nep' .. Ç-0c11't ımu p·c e1cmem .. 
Ya:-ıni:ı"l t ~; ''n\ •,:t: tlan a .. k1· 
ya :'l"tıracalttm ~ 

Zeynep. ,\linııı kolla 1 a:-a..,ında, 

analığm kadın kalbine \'erdi~i 

0011:,UZ gururu duyuyor, erkeğine 
tattırdtb'l sevincin geni~liğile ba
şı dönüyordu. Gözlerinde yaşlar 

belirmişti. Vücudu sarsılmadan, 

yüzünün slikCıneti bozulmadan 
ağ!ryordu. Bu göz yaşları kırık 

hayatının bütün kirlerini, acıla
nnı yıkayor, vücudunda ta~ıdığı 
varlık. göze görünmez bir ı~ıö gibi 
yürctrine dılğuyordu. 

Parlak, c a n l ı bir ümit 
sıcaklığı onu sarmış, korkuları a· 
cıları. üzürıtülcri uzak gerilenle. 
silik ölü gölgeler halin'le k<ı.lmı~lt. 
C'..önlünde Ali için duyduğu sev· 
gi. taze filiz \"emıi5ti anki.. 

tik güneş ışıkları yüzlerine \ ' U 

runca, sabaha kadar tı}'U'll ıo: ı:i" i 
1 

diri. \'e .::a~lam dö~e'.derin1w kalk ı 
tılar. 

Zeynebin mahm•ır } üziinde ba,· 
S?ın bir o:aadet ı ığı yann·o:-du 
Alinin kanc:ı. 0'111n ı-<ı"lı~umır' 

ana·ı olmak, akiının alamıracağı 

kadar uzaklardaki bir hayalin 
yakıııına .~elıne i; en keyifli za· 
maıılarında bile, içinin derinlikle· 
rinde kıpırdayan, üzüntü kmntı· 
larım yok etmi~ti. 

Ali, gidince; Zeynep ak~amı 

güç etti. Artık kocasını bekliyor· 
du. Alinin koruyan, affeden kal· 
bi, Zeynebi birkat daha tutuş

turmuş, sevgisini alevlendirmiş· 

ti. 
Ali. ortalık kararırken, elinde 

dolu bir çevre, yüzü gülerek evi· 
ne geldi. Ç~\Tenin içinde, pazar· 
dan aldığı çerezler doluydu. On· 
!arı \·erirken, gülümsedi: 

- Belki canın çeker Zernep 
evde bulun .. un. daha ne i ter en 
bana söylemekten çekinme ... 

Yemekten sonra. 7..eynehin boy 
nuna. kulpuna kırmızı kurdele gE' 
çirilmiş bir beşi birlik taktı: 

Bu oğlunun armağanı Zer· J 
nep ... 

Zeynep, bir sevinç çığhğt ko· 
pardı: 

- Ağzından oğlan çıktı. Oğ· 

lan olacak Ali!... 
Biribirini seven, yüreklerin· 

deki duyguların çeşidi bir örnek 
olan iki genç, konu~maıta. gelecek 
gün!erin hayalini kurmağa doya
mıyorlardı. 

- Yarın seninle "Uçan Su,,ya 
gidelim Zeynep. Bizim köyde ge· 
be kadınlar, baharda oraya gider 
murat dilerler. Dilekleri olacaksa 
kelebek, olmayacako:a kurbağa 

görürler. 
Zeynebin Yücudunda bir ürper· 

me dolaştı: Aliye sokuldu: 
- Ya kıırbağa görürsem Ali? 
Alini:ı yii:-eği feraı1tı. Güldü: 
- Ko:-kma Zeyneb kelebek gö 

rürsün ... 
vrn 

ı· 
Bahçelerde keyifle öten ııo~,, 

lar, dallarda cıvıldaşan kU' ıı· 
ağaçlardaki çiçek balına ko~~
rılann uğultusu, akan sul~~ıı 
sesi, elele vermiş, hep bira~ 
ilkabhar türkü ü okuyo:la~'· >"" 

Zeynep, bir yolu mavı, bı'·siııl 
lu sırma çubuklu gezi etaı1 tal> 
Alinin ~birden getirdi~i, par_,,., 

'>'erer topuklu kunduralarını g_ı. 0ı· 
saçlarını üstü işlemeli bir ~ul~iğİ 
le sardı. Boynunda tıeşı. b jJtı 
kollarında altın bilezikten. 
k.. .. .. 1 k d o}JJ1Uc;tU· oyun en guze ·a ım , bl' 

,\li, beyaz başörtünün açık ıcu: 
rnktığr yüzüne uzun uzun ?3dilf 

- Kız Zeynep gökten mı 
t .. ? un. biti 

Diye başını sallad1. Ze>~~eri• 
çekik badem biçimli kara goı ...ıl'I 

.. e \'\11" 
karanlık bir kuyunun ıç1n ·il· 
bir ~ık parçası gibi p1rlıY0'}rcıc 

Ilrk hir bahar caba1Hvdı . Gün~ı: zilni.in gcr..,in hat1ann·la ) tlıU' .;ti 
• 1 • ~ h 1 w " • .. 2 ~ll • Ç'('.".\lı a~a,:1 :ı-ı. tı.,.ı:- ye- """il top· ra at ıgının p~nı7'-ll • 

ra~r. altın ı~ıklt bir ağ'a !'.:trmı~tı. ''ardı. (l\rknsı var) 
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İ 1fiyatlar Leh · ı' Leh ordusu müdafaa hatlarında 
. _ mevzilerine çekiliyor 

llu) ük Britanya hükümeli h· ~ 
tr~l'~ın"bitarnflık _ dckliır:ı~yon~ııı.ıl lehlilerin bu müdafaa hatlannda ~ 
11 

lıijı cc\ apla ıs, ıçrc ıne7.kur bıl.ı· 
~ııı nıuduran içın i c:ılıedcn hütüıı b • k t 

:ı itleri nldığı müddetçe lnsilterc u z u n 1 r m u a ve m e e 
de ıııcıkur bııaı-nflı r•:ı ri.ıycl c· 

C~tğ•j leıııinalıııı \Crın~tir. ha Z 1r1and1k1 an an 1 aşı I i yor 
hansız h:ırıciyc n:ızırı Bone 

~ Pruııs.ının !\oma hii) iık elçisi
' llouı ederek sorüşınlıştur. 
ltuı,eıt dun hit.ıraflık k:muııu· 

11 J...ııı..ııla hakkında da ı:ıtlıikiıı l 
.~1•nıştir. 

1-'rnnsıı i.ıJşnkili ve harbiye 
:~ı Üal..ıd)c ılün al,ş ıııı s:ı.ıl 18 
uloııya hii) ük elçisını k.ılıul el· 

• it, 

() lo lıloku de\ Jetleri bııgiın Os· 
, 1~ir loııtanlı y.ıp:ıc:ıldnnlır. 

•alı Fı ansız g.ızelelcr: \"e bil· 
Pctit P.ıri-.kn, Sovlctlı:rın ha· 

,~c koıııı~cri J.ıl\ inofıııı le\ kir c· 
ı.urşun.ı dizilılıijiııe cı.ıır bir h:ı 

tllcşrctıııişlcrdır. Tas njano;ı hu 

1 
tııı ııı:ııı.ıo;ız 'c lı:ışt.rn lı:ış:ı U)· 

• 1~ 0Huğunu lıildırıııcklcılır. 
0ıtc•kız lıiiküıııcl i ı ı ılkleşrlıı· 

llıha) et lıul:ıc.ık ol:ın :ılcl:ıdc la· 

rdt\ rc•siııi !lt'~·irnırk Üll!l'c HJ:lli 
1 ., 

• 1 c ııcçcn '>l' l' ~ ç: ğrılıııaınış 
\tnırının bir kı':lnıını 'c kcz:ı 

1 •hııl .ıl sub;ı) :.ırıııı !itl.1h :ıllııııı 
'1 Clııııştir 

ı· . 
Ilı lı.ırJ'len e\ n·I lo;p;ıny:ıd .. 

1 ılııc.ı elıııış olıııı lı.ılyıın vıı 
tı ' . l \ 1 ıın ırıı ından ı;ıl,:ııışl.ırdır. 

:ııı ıııfıltc•ci ıııisi lı.ıkn \ ' i· 

• fl lt>ıııııı'ilİI'. 
•ı-. lluıı l.ı rın r,ır)) o ıııtir' · lelı·ri 

1 
1
' 1 lekızılc d••niz o; ıh:ıo;ınıl:ı '>011 

1le rlclC' rılılrn İ\'; ıırPı- •I C' ı 
Poı lt•kız lrnhri) e ııcznrl'li ıı 

lıııı ı ı · r ı · k ~~ıı ıır ı o \lll'Uıh gc: r· 

~~~~~--
arbi n mesu:ü 

Hitlerdir 
J41>on Basvekili c!c 
'!'0, böyle sÜylüyor 

<l·o, 10 (A. A.) - Röyter: 
~ 11

kil Abc beyanatında Ja - 1 

:anın Rusya, Amcrikn lngil-
Ve Fransa ile münnsebatını 

(t l:ııesclcsiniıı halline istinaden 
ar tunzım etmek istediğini 

~ nltlişur. 
~il baş.,e;!till A\•rupı; harbi • ı 
, :

1tlerin l ena bır h<:>sabından 
~1111 1.:ı. ·,h•tmiş ve bu harbe 
:ıl anırı gırişmiyece>ğini be _ I 

~ <,~;,,·:~ 

q0adanın ılanı 
~arp kar arı 
l.tta 
(fırııva, 10 <A. A.) - Kanada 
ı h l!li bu ak!;am Almanya ile 
e~l'Jlte oldugunu rcsm('n !

~il !§tir. 
qd <lda tcş."ı<kill edeliber: ilk 
ı• ır ki ilanı l.arb etmektedir. 

11 
t() l<anaı:l.ı hlikiımeli lngil

r: tıı ili'ını hnrb kararını ı es. 
~ ~ctede DC§retmekle iktifa 
~ 

·~~!:!kil Makf'>nzi King varın 
~ h entoda b<'vnnatta buluna ilk • . 

• fırnctin bu kararırın nc
tpı· 1 tnsrih eyliyccı>kti:-

~ e~UÜn 
~ 1oplanıyor 

) aşvekil beya-
~tt 
.'~k a bu 1 u nacak 

~~ra, 1 L - Büyük ~1illet 
<tıı~ Ö~leden c;onra saat 15 de 

'..ırı cıcaktır. Ruznamede bazı 
~!4r layihalarının mi.ıza!·::n-ec;ı 

tj · ~a~vekil Hefik Saydam 
'} a>;et hakkında mühim 

<tt 
ta bulunacaktır. 

Paris, 11 - Garp ccphcsin· 
de Fransanın Almanya hududu 
boyunca harekat de\•am ediyor 
I Iavas ajan~mın bildirdi~ine göre 
Şark cephesinde, Varşovanın İ5-
tikbalinin mevzuubahs olduğu za· 
nedilcn büyük meydan muhare· 
besınin başladığı anda, Hen w 
l\1ozel cephesinde dünkü şiddetli 
çarpı~malardan sonra geceleyin 
bir nevi sükunet mi.ışahcde edil· 
miştir. 

Dünkü Fransız tebliği ~udur: 
"Dün Almanlar cephemizin bir 

çok noktalarında mukabil taarru7. 
larda bulunmuşlardır. 

Geceleyin 'aziyct deği~mcmiş· 

tir. 1\'ormal ha,·a kc~if hareketle 
ri olmuştur.,, 

"Cephede bir takım hareketler 
kıtaatımıza Sarre ile Vosgcs ara
sında ilerlemelere imkan \ermiş· 

tir. 
Düşman Tvlozelin hemen şar· 

kır 'a Sierckin şimali 5(lrki mınta· 
kasında !:>ir taarruz hareketi gös· 
termiştir. 

MqıyR) ~-~ ~i~-ı~ dffiir cr!qip. 
bazı mmtakalarmda Fran. ız v.e 

· İngiliz ·deniz k~V\'etleri mayn 
ba"1!jları tesis etmişle:dir. 

Ha,·a kuvvetlerimizin keşifleri 

bütün gün de\•am etmi~tir.,. 

Tebliğler düşmanın mukabil ta
arruzlarını kaydetmekle iktifa· 
ettıklerine ve faziyetin değişme· 
diğini söylediklerine göre Fransız 
kıtaatı zaptettikleri me,·zileri Al· 
manların şiddetli mukabil hücum
larına rağmen muhafaza ediyor· 

!ar demektedir. 
Bu mukabil taarruzları bizzat 

arazinin mahiyeti kolayla~tırmış· 
tır. Zigfrid hattının ileri mevzile· 
rini teşkil eden bir çok Blockhaus· 
lar ,.e müstahkem sahra mevzile· [ 
rinden başkaca mukabil taarruz
da bulunan müfrezeler bu <>ahada 
mebzlılen mc,·cut kömür ocakla· 
~nda sı~ınaklar bulabiliyorla:-. 

Bu "arp cephesinde cereyan et
mekte olan i tihkfım harbinin 
mahiyeti şark cephe-,inde cereyan 
~tmekte olan hareket harbi ile ta· 
ban tabana z:ttır. Şark cephe;;in · 
d--ld harekatın bariz ,·asfı Alman

lar tarafından kütle halinde mo· 
tö~lü zırhlı fırkaların kullanılma· 

,l"lır. Polonyalılar da dii~man kol· 
larınrn cenahlarına sü,·ari livata· 
rile hiicumlar yaparak mukahcl<> 
~:,·orlar 

Almanların tebliği 
•\imanların bu cephedeki hare· 

kata dair verdikleri tebliğ şudur. 

· Garp cephe inde Fran!'ız öncü 
müfrezeleri ilk defa olarak hudu-

du geçmişler \'e garp istihkamla· 
rımızın ilerbınde bulunan kara· 
kollarımızla müsademeye tutu5· 
mu~lardır. Birçok dü~man öldiı· 

rülmüş veya esir alınmıştır. 
9 eylul gece:;i İngiliz tayyarele

ri Almanyanın şimal ve garp şc· 
hirlerine beyannameler atmışlar
dır. Ub:::r:::ledt ch·arında yere dü-
~ürülen bir tayyarenin mürette·
batı c:;ir edilmi~tir. 

Cç Fran,ız tayyaresi garp hu· 
dudunda ve Alman toprakları ü· 
zerinde diışiirülmüştür. 
Bomb;ırdımanlar olmamıştır.,, 

Lehistan cephesinde 
Londra, 11 - Leh ordusunun· 

Var~vanın şimali şarkisinde ve 
cenubunda iki müdafaa hattı vü-
cuda getirerek burada mevzi aldı· 
ğı bildirilmektedir. Bu hatlar üze· 
rinde yakında büyük muharebeler 
olması bekleniyor. Havas ajan· 
sının verdiği malumata göre: 

"Polonya orduları \'arşO\·a ci
varında büyük hazırlıklar yap· 
maktadırlar. Almanlar artık mü· 
him mu,·affakiyetlcr elde edemi
yorlar. Polonya payitahtı önünde 
dun de şiddetli muharebeler ol· 
muştur. Şehrin yan sokaklarına 

giren :\iman kıtaları. cüzütamlar· 
:u beklemek üzere işgal ettikleri 
sahaları terketmişlerdir. 

Leh orduları Naref, Buk ile 
Vistül nehirleri arasında tah~idat 
yapıyorlar. Bu sahada • yeni ve 
kuvvetli bir müdafaa hattı vücu· 
da getirilmektedir. Polonya ordu
ları bu yeni müdafaa hattında u· 
zun müddet muka,·emet edebile
ceklerdir. 

Varşo,·a etrafında halk siper 
kazmaktadır. Tayyare bombardı· 
manları devam ediyor. Halktan 
'ilenler çoktur. Varşovanm düştü· 
ğü hakkındaki Alman menbaların· 
dan gelen haberlerin yalan oldu 
ğu teeyyüt etmiştir. 

E asen \'arşorndan ,·erilmeğe 

devam edilen Polonya hükumeti· 
nııı tebliğ.eri bunu teyit eylemek· 

tedir. 
Sarih olan bir şey var5a o da 

fevkalade fena şartlara rağmen 

Polonya ordularının gö:.terdıği 

kahramanca mukavemet ve Polon 
ya kıtaatının çok yükı;ek mane\•i
yatı ve ricat halinde muhafaza et· 
tiği ::;clabettir. 

Bizzat Göringin nutkunda da i· 
tıraf ettiğı ,·eçhile Almanya Po· 
lonyaya kar~ı taarruz hareketini 
tatbik için 70 fırka tahşit etmi~
tir. Bu ınsan ,·e harp lc\·azımı yı· 
ğınına rağmen Polonya ordusu 
böyle şerait altında da hiçbir çö-

hududuna 
sevkediliyor ~ 

Berlin, 11 - Alman ajansının 

Moskova<laıı öğrendiğine göre 
diln bUtUn Moskova gazetelerin. 
de aşağıdaki tebliğ intişar etmiş-

tir: 
"Gitgide tehditkar bir mnhi • 

yet alan Alman - Polonya harbi. 
le alfıkadar olmak üzere, hükü -
met milli mlidafaasını ku\'vetlen 
dirmeğe ve birçok ihtiyat sınıfla. 
rından bir kLsmmı silah altına ça 
ğırmağa karar vermiştir. Bu si _ 
liıh altına davet Ukrnnya, Beyaz 
P.usya ile lJCnıngrad, Moskova, 
Kalinin ve Orel askeri mmtakn-
larında vukubulacaktır.,, 

Moskovadan ihtiyatların sevki 
dün bütün _g<'ce devam etmiştir. 
Sivillerin garb mıntakalanna nak 
li hala yapılmıyor. Seferberlik 
tedbirleri şayanı dikkat bfr sil -
rat, sUkünct ve intizamla tahak. 
kuk ettirilmektedir . .Mosko,·ada _ 
ki motörl ü vasıtaların ekserisi 
ciheti askeriyece milsndere edil-
miştir. 

Baltık devletleri Rusyada ih-
tiyatlann silah altına çağırılma. 

srnı Polonyadaki askeri vaziyetin 
vahimleşmesine atfediyorlar. Hu. 
susiylc ki haber alındığına göre 
Sovyct kıtaatı bilha."8a Polonya 
hududunda tah.5it olunmaktadır. 

• 
küntü alameti gfr:.termemİ§tir. 

H.icat hareketini muntazam bir 
tarzda ve takdiri celbcdccek bir 
surette yapını~tır. 

Harbin pek az ilerlemiş olan bu 
safha ında Varşovanın akibeti 
ne olacağını söylemek mevsimsiz· 
dir. Muhakkak olan şey Polonya 
ordu unun azimkar kaldı~ı Ye bü· 
tün cihanın hayranhğmı celbeden 
,·ası nar gösterdiğidir. 

Bazı haberlere göre Leh hüku· 
meti, Lublinin yakında harp sa
ha ·ına intikal edeceği düşüncesile 
hükumet merkezini Krecmienice' 
ye nakletmek tasawurundadır. 

Alman tebliği 

Alman harp tebliğleri, parlak 
mu\•affakiyetler iddia mda devam 1 
ediyor. Son tebliğde czciimle şöy· . 

le deniliyor: 
"Vistül nehrinin yukarısile dağ

lar arasında Alman kun·etlcrı 

mağlup olan dü,.manı şark hiti· 
kametinde takip etmektedir. 

Sandomierz ile Kutno arasında 
zırhlı ve motörlü kıtalanmız bü-
yük ınurnffakiyetler elde C'tmh· 
tir. Hadom civarmda birçok Po· 
lonya fırkalarının Vi tül ile ara· 1 
!arı kesilmiş ve her taraftan ihata
oluıımuştur. 

Polonyanın şimalinde Vi tülü 
iki taraftan grçmiş olan .\lman 
kuvvetleri Vloclavckin garp mm· 
taka-.ına \'C Plockun da şark mın
takac:ına varmı~tır. 

Varşo,·anın şimali şarkisinde 
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Hemen yerimden fırladım ve 

öğrendiğim 
gıttım 

Türk olduğunu 
zatın yanına 

Ben önde, onlar arkada Dahili- 1 
ye müdürü ihsan beyin cda.ma 
yollandık. 

lçeri girdim. Dir de arkama 
bc:ktım ki odada benden baııka 

kimseler yok! 
Dahiliye müdürü ihsan bey 

kaşlannı çattı, sordu: 
- Ne var? 
Yalnız kaldığım halde, veri· 

len karar<lan rücu etmcği merd. 

liğe yakıştırama:lığım için, Mira 
tı .Tıpları masanın üstüne bı -
raktım: 

"- Bu kitapları istemiyo. 
ruz! .. 

Dedim. 
Miralay ihsan bey kızdı: 
- Niçin? 
- Bedelini, güzeııtc maaş -

lardan keseceğiz dediğiniz haMe 
çıkan aylığımızdan kestiğiniz 

için! 
Fakat. bu cesaretimin cezasını 

aa çekmedim değil: 
Beni hemen tevkif ettiler, 

istintak altına aldılar, çavuş

luktan çıkardılar ve üstelik 
45 gün <le mektebin bodrumun. 
da hapsettiler! 

Fakat iş bu kadarla da kal

madı. Miratı tıp hadisesi yüzün -
den idare nazarında şüpheli gö
ri:.lmeğe başlanmış. açıkçası 

mimlenmiştim. Onları bu kanaa. 
tc sevkeden diğer sebepler de 

vardı: 

Lisan biliyordum, bu yüzden 
Avrupa ile muhabere edebile. 
ceğimi, ecnebi postahaneler vası 
tasile ''evrakı muzırra,, alıp da. 
ğıtacağımı tahmin ediyorlar.dı ! 

ikide birde, mektepteki ldo. 
laplarımı karıştırıyorlar, hatta 
köprü üstünde bile üstümü ara· 
yorlardı. 

Bu taharrilerin kahramanı mi
ralay ihsan beydi. Mektepteki 

tazyikler yetmiyormuş gibi, Da 
hiliye müdürü bey bana sokakta 
rastladıkça, ne olursa olsun: 

''-Dur!,, 

Emrini veriyor, herkesin gözü 
önün:le ceplerimi karıştırıyordu l 

Bu misal, bizim Abdülhamid 

II zamanında ne gibi şartlar için 
de talebelik hayatı geçirdiğimizi 
pek canlı l;ıı surette tebarüz et
tirir. kanaatındeyim. 

Halbu'c; Fransa.da, değil, yol 
ortasında .:-ebimh.i karıştıran, 

hatta bize karşı ecnebi olduğu

muz halde bile şüpheli bir göz -
1: bakan tek bir insan yoktu. 

Rahat rahat fakülteye devam 
ediyor, Kartiyelatendc toplanan 
Türklerle birlikte. vatanımızın 
idealimiz ~lan sıcak ve tatlı ha. 
vasını teneffüs eder gibi yaşıyor· 
dum. 

O ?.aman Pariste bulunan 
Türklerin çı.•ğu bizi:n gibi firari 
idi. I · al:iılteye yazıldıktan ve 

Bug nehrinin cenup sahiline var 
dık. Daha yukarıda I.omzanın 

c:arkında muharebeler vukubul
maktadır. 

kendime 1.ıir ıde oda bulduktan 
sonra, vatandaşlarım ile temas 
etmek için büyük bir ıoabırsızlık 
duymuş. bu arzuyu kuvvetli bir 
tehalül: halinde içimde his eyle
miştim. 

Daha Fransaya gitmeden ön. 
ce, istanbulda iken, Türklerin 
Kartiyelatende "Kafe Sufle,, 
ismindeki kahvede toplandıkları
nı işitmiştim. 

Bende unutulmaz hatıralar bı
rakan bu Kafe Sufle 1}İmdi mcv. 
cut değildir. Yerinde, yeni janr 
da, yani barlı. Ickantalı. dansigli 
bir kafe şantan vardır. 

Paristet:i Türkleri bulmak 
için ilk .defa kafe Sufleye gitti -
ğim gün bir köşeye oturmuş • 
diğer masalardaki müşterileri 

tetkike koyulmuştum. 
Bu simalardan biri, bana ya. 

bancı gelmiyor, karşımdaki in -
sanın yüzündeki bütün hatlar, 
kendisini tanımadığım halde a
d<ta: 

"-- Ben .de siroenim ! Ben 
de Türküm!.,, 

Diyordu. 
Bana hizmet eden garsonu ça 

ğırdım. Milliyetinin Türk oldu· 
ğunu tahmin ettiğim mlişteriyi 

yavaşça gösterdim. ve sordum: 
-- Bu zat Türk mü?. 
Garson; 
- Evet, mösyö .. 
Cevabım verdi. O zaman, he

men yerimden fırladım. Bir is. 
kemle aldım ve Türk olduğunu 

öğrendiğim zatın yanına gittim: 
- Affedersiniz, dedim, sizin· 

le görüşmeğe, tar.ışmağa gel
dim. ismim Nihattır. 
Muhatabım, hayret ve sevinç. 

le doğruldu: 
- Benim ıde adım Murad. 

Sözlerini söyledi. 
Konuşmağa başladık. Murad 

bey soruyordu: 

-- Nisin geldiniz buraya?. 
Maceramı anlattım ve onun 

sergüzeştini sordum. Muhatabım 
e~kiden meclisi mcbusan reisi 
bulunan ve şimdi Türkiye Bü· 

. yük Millet Meclisi azasından o
lan bay Halilin biraderi imiş, me. 
ğerse ..• 

Murad bey, başın.dan &eçenle· 
ri şöylece h ülasa etti: 

-- Ben süvari zabitiydim. 
Nazım paşayı, müşir Fuad paşa
yı sürdüler. Onların nefyini mu. 
cip olan uydurma hadisede -kı 
neden ibaret olduğunu da bilmi
yorum - beni .de methaldar adde 
derek tevkif ettiler.,, 

(Devamı t'01) 

Göring'in nutku 
nasıl karşılandı 'r 

Londra, 11 - • 1arcşal Gôrır. 
gin nutku, Almanyayı idare eden· 
lerin noktaı nazarını gö terme ... : 
bakımından bütün dünyada bu 
yük bır alaka uyandırmı~tır. 

Fransa ve lngiltcrede, Lchı t:• 
na ihanet cdilemiycceği ve o maf'· 
lüp ol a da harbe de\'am e<iilcct 
ği katiyelle ifade olunu}:Or. 

Macarlar bu nutuk dolayısil' 

endi~ededir. ~lacar matbuatı şim 

diki harpte bıtaraf kalmağa k: 
rar veren memleketlerin bütü 
muharipler tarafından kendi b 
taraflıklarına riyaet edilme ir 
beklemekte tamamile haklı old:.. 
!arını yazmaktadır. 

Mare,.al Goringin nutkunu m 
zuuhahseden İtalyan matbu 
Almanyanın taraf mı iltizam • 
mckte ve harpten Almanya 
memt oima·lı?tını ~iddetle br. 
eylemektedir. 
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Romanya kendisini 
tehlikede görüyor 

( Baştarafı 1 incide) 
"HoyTatça bir kuvvetin altın· 

da ezilen meml~ketler hiçbir za_ 
man unutulma z, Romanya, hiçbir 

zaman alçak ve düşüncesiz bir 
harekette bulunmıyacaktır. Ru

menler icap ederse memlek etleri
ni müdafaa et mek için ölecekler
dir.,, 

r Romanyada alınan askeri tcd· 
birlere dair başka malumat diğer 
sıitunlarımızdadır.) 

Berline göre :talyanın 
vaziyeti 
Berlin, 11 - Berlin radyosu bu 

sabah İtalyanın vaziyeti hakkın
da şu neşriyatta bulunmu§tur: 

"Musolini Almanyaya bağlıdır. I 
iki memleket arasında dostluk 
ve samimiyet vardır. Ve sıkı bir 
askeri ittifakın mevcut olduğu 
bugün bir realitedir. Binaenaleyh 
Jtalyaıun bitaraflığının mihverin 
kmlmnsı suretinde tefsiri gü. 
lünc;:tür. Musolini lüzumunda ha.. 
rckctc geçmeğe hazırdır. 

Hitler Polonya ile Almanya a
rnsmöa.ki meselenin halli için ha 
rekete geçerken, mevcut askeri 
pakt mucibince, 1talyanın da ha
rekete iştirnkini istememiş, bunu 
kE"ndi kuvvetile yapacağını bil -
dinniştir. İtalyaya ihtiyaç olur_ 
sa o dn A iplerden harekete ha _ 
zu·dır. Fakat şimdilik buna ihti -
~ nç yoktur. Şark hududunda Po
lonya l§i bitmek Uzeredir. 

Berlinle Roma a.rn.ıımda mev_ 
cut anlaşma mucibince Almenra 
) alnız b::ıı;mn harbediyor. Muso _ 
lini bu suretle vaziyeti daha iyi 
kon trol edecektir,,, 

Varşova, 11 - Varşova 

rriıthiş bombardımanlara rağmen 

c lan mukm·emet etmektedir. ı 

Polonya genelkurmayının 10 
-.) Ilı! ~at 23 te neşrettiği 10 nu· ı 
maralı tebliğ şudur: 

"Alman ha\·a kuvvetleri. bütün 
gün bombardımanlarına devam 
ct.111iştir. O traviede, Mazoviekie· 
de \e Bug hattı üzerinde çarpış· 
malar ha!fı devam eylemektedir. 
Dü.man, Varşovanın civanndan 
~eri pü kürtülmü~tür. Varşova· 
nm garbında düşmanın zırhlı kı

talarmın tahaşşüdü müşahede o: 
lunmu.tur. Cenupta San hattının 
~arbında muharebeler devam edi· 
yor.,, 

fesli:ne davet beyannameler 
İki numaralı Varşova radyosu, 

dün geceki neşriyatında şu haber
ler! venniştir: 

''Sivil halka benzin \ e yağ da
~ıtılmaya eskisi gibi devam olu· 
nacaktır. 

Alman tayyareleri tarafından 

atılan ve halkı şehri teslime da
' et eden beyannameler, Pilsudski : 
meydanında azimkar büyük bir 
halk kütlesinin önünde bü} ük bir 
ateş halinde )'akılmıştır. 
Polonyanın sabık Berlin büyük 

elçisi Lipski, Vilnaya gelmiş ve 
gazetecilere yaptığı beyanatta 
bütün Skandinav memlekc.tlerin· 
de, ~erefi ve dünya hürriyetleri i· 
çin milcnde!c eden Polonyaya kar· 

ı kendiliğinden meydamı çıkan 
büyiik bir sempati me,•cut oldu· 
!-'llnu bildirmiştir.,, 

Tayyare hücumları 
\'arı,ova garnizonu genel l~ur

may bnşkıını albay Ltpin!ki, dUn 
lt :ım eaat 22.30 dn Va~o\•n 

rndy osundn beynnnttn bulunarak 
demiştir ki: 1 

si Polonyalılo.r tarafından düşü_ 

rülmüştür.,, 

Alman ordusu kimlerle 
harbettiğini bilmiyor 
Varşova civarır.da Polonyalı • 

!ar tarafından esır edilen Alman 
askerleri, Almanya ile İngiltere 
ve Fransa arasında harb ilan e
dilmiş bulunduğundan haberdar 
olmadıklarını bilöirmişlerdlr. 

Sahte Leh radyo istasyonları 
"Almanlar Polonya radyosu

nun konuştuğu zihabını vermek 
için Polonya radyolarının dalga 
uzunluklarını kullanmağa devam 
etmektedirler. Almanlar geçende 
de bir Polonya radyosunun dalga 
uzunluğunu kullanmı~lar ve spi -
ker, Polonyalıların kanlarının son 
damlasına kadar kendilerini mü _ 
dafan edeceklerini bildirdikten 
sonra hakiki vaziyeti tamamilc 
yanhı,, bir şekilde gösteren Al -
man tebliğini okumuştur. 

Almanların aldığı rehineler 
Almanların işgali altında bulu

nan mıntakalarda birçok Pofon -
yalılar tevkif edilmiştir. Bunlar 
rehine olarak alıkonulmaktadır. 

Alman radyosu, bu vaziyet! Po _ 
lonya lisanında bildirmiş ve Po_ 
lonya nnızi8inde akalliyetc men
sub Almanların geni.!} mikyasta 
tevküine karşı bir m ukabclebil -
mi.sil olmak Uzorc bu tedbire mü
racaat edildiğini iliıve etmiştir. 

Radyo, tevkif edilen Almanla_ 
rm serbest bırakılmadığı takdir_ 
d.:! bu rehinelerin en fena mua -
melelere maruz kalaeaklannı te
barüz eltirmif,itir. 

Fransada Avusturya ve 
Çekoslovakya orduları 
Paris 11 (A.A.) - Neşredilen 

resmi bir tebliğde m ühim Çekos
lovak ve Avusturya kıtaları teşki

li icin muktazi ilk elemanların vü· 
cuda getirildiği bildirilmektedir. 

Fransada yakında Avusturya 
\'e Çek bayrakları dalgalanacak· 
Ur. 
Diğer taraftan Fransada oturup 

ba,.ka milliyetlere mensup olan 
binlerce kişi a~kere yazılmakta ve 
bunların miktarı gittikçe artmak· 
tadır. Bu yüzden yeni ahzüa,;ker 
şubeleri tesisi mecburiyeti hasıl 

olmaktadır, 

Yabancı gönüllüler ya muharc· 
be birliklerine verilecek \'eyahut 
arzu ve kabiliyetlerine göre milli 
müdafaa servislerinde çalı~tırıln· 

caklardtr. 

Romanyada Alman 
tayyareleri 

( B"* tarafı 1 incide) 
bu enha boyunca \ 'C bilhnssn Zc_ 
ebruegge, O:ıtende Vf' Nicuport 
limanlarına salıil bataryaları ve 
hava müdafaa topl:ırı konulmuş

tur . 
Havas ajansının öğrendiğine 

göre Romanya hükümeti aldığı 

a,keri ihtlynt tedbirlerini taltvi -
yeye ve bu nruda yenid'"' haıı 

ihtiyat sınıflnn t:iliıh altına c;:a{'ır 

mağn karar vcr.ni"ı ir. 
Romanynda bu~ün bir milyon 

yUz bin nıı!:C'rin siU1h nltında bu
lunduğu znnn"•:lilmc!ttcdir. 

Diğer taraftan Röyter ajan!'t. 
nın BükrC'şl<'n öf rcndir!ne göre. 
t iman layyar"leri Romon:.::ı _ I 
Slovakya hudu~u üzcrindn bÜl'ill: 
bir faaliyet r.~~terme ":e b:ı~lamı"' 

l"'rdır. Bi:-~o!t Alman l:ı},rarcl(' • 
rinin rrornn,··a to:mıklnn l1 ~"rin

de uc·arc!t fo~o~aflar cldı:';ı bil
c!lrllnc!:tcdir. 

"- Vnrşova çetin günler yn.ea- 1 
ır., !:tadır. Sabalnn t!lat bc:indcıı ı 
b ri dü!jma:ı t ı: y:ıre hUcumlnrı -------------
l ,ı ı · · ... <:' 'i ·r- t k hilcur.ı 1 

" ~ ... !"" •• •• ' • • h!r tny_ 
-r-~ • "ir. G'lt"" •~z ya

pı• 1 • h va hüc 1"'1" n iO /\ i
m n be .,,tırtr•!"""' n tnyyarcei işti-

•m' .. r. Dur.lardan 11i tane. 

ZA i'I ~r5~ numaralı !::--n 
yo'1ct plaknmı .::ayi ettir::ı. Yenisi
ni ç-': .. ~ .... ., ~:m la'l c-,ki inin hU:ç· 
mQ •oktur. 

• 5o;'ih Mustafa 
1 
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SON DAKiKA 
lngiliz ticarnt gemilerine 

harp gemileri ret ak at edecek 
Londra, 11 (A.A.) - G e~·lu de batırılan " Rio - Claro,, vapuru 

nun mürettebatı bir Holanda vapJ u tarafından ı\sor adalarında ka 
raya çıkarılmıştır. 

"Rcgent Tiger.. \0a puru, 8 eyhilde batmlmı~Lır. Vapurun yolcu 
!arı ve mürettebatı bir Belçika vapuru taralından kurtarıtmıştı r. 

Diğer cihetten neşredilen bir Holanda t~bliğinc göre Holanda bita 
rafhğını müdafaa etmek üzere şımal denizi adaları arasına \·e sahil 
!erine mayn dökmüştür. 

Almanyadan verilen haberleregöre Villem Venevick i:-mindek 
llolanda mayn tarak gemisi geçen cuma günü bu · rnaynlcrden birim 
çarparak batmıştır. 

"1\'agdapouı,, vapurunun torpillenmesi neticesinde kaç kişinin öl 
düğü henüz malum değildir. 

Yakında bütün ticaret gemilerine harp gemileri refakat edecek ve 
bu sayede İngiliz vapurlarını torpilleme vakalan azalacakt ı r. Harr 
patlar patlamaz bu usulü tatbik ·~ 1ek imkanı elde edilememişti. Çür 
kü \0 apurlar uzaklarda dağınıki bu halde bulunmaktaydılar. Bunlarır 

bulundukları yerlere harp gemilerigönderilmesi zamana mütevakkıftı 

Bu hafta deniz hareketleri cer yan etmemiştir. Yalnız İngiliz mutı 

ripleri torpil ve ma}'n dökücü gemileri büyük bir faaliyet göstermi~ 

lerdir. 

Almanya yeniden asker fopllyor 
Amstcrdam, 11 ( A. A.) - Alman seferberliğı {lahsi davetna_ 

meler gönderilmek suretile devam etmektedir . Dortmund polis şefi, 

emrine verilmiş olan kimselere 11 ve 12 eylülde mnh1.llelerindeki po

lis komi<JerHklerirıe müracaat etmelerini bildirmiştir. 

Bunlar, emniyet servislerine veya muavin servislere kaydedilib 
de henüz siliıh altına çağrılmamıe olanlardır. 

Almanlara göre Lehistanda vaziyet 
Berlin, 11 (Radyo) - Hitler dün yukarı Silezyada askeri kıta_ 

lan tefti!iten sonra, cenub istikametinde yoluna devam etmiştir. 

Yarşova civanndaki kıtalan da teftiş edecek tir. 
Almanların elınde bugiln Uç Leh generali esir olarak bulun. 

maktadır. Bu vakıa, Leh ordusunun ne vaziyette bulunduğunu is
pata kii.fidiı'. 

Biltün Alman oz;dusu Varşova istikametinde ilerlemektedir. Dün 
dağlık mıntaka içinde Vistül arasında şiddetli muharebeler olmuş , 

düşman geri püskilrtlilmü§tür. 
Şark cephesinde kat'i netice birkaç gilne kadar alınacaktır. 
Gnrb cephesinde muharebeler devam etmektedir. Fransız as

kerleri topraklamnıza girmiş, nöbetçi askerle k:ırşılaşmıştır. Her 
iki tarafta şiddetll çarpifiIDa olmuştur. Frnnsızl a!' yüzlerce telefat 
ve yaralı vererek geri çekilmişlerdir. 

Almanların bombardımanlan 
Bcr lin, 11 (Radyo) - Şimal dcnitlnin 1',ransa ve Belçika sa

hillenndcki askeri Uslerdcn Zecbrük, üstende ve Dünkerk dün AL 
man tayyareleri tarafından bombardıman edilmiş ve bilyilk tahribata 
maruz bırakılm'l'lır. 

Sovyetlerin İngiltereyi protestosu? 
Berlin, 11 (Radyo) - Moskova hükumeti !ngiliz _ Ilus tlcarrt 

n.nlaşmnsından memnun olmadığım Londra elçisine bildirmiş ve 1n
gillcrenin bu anlaşmaya riayet etmediğini ileri ııUrcrck elçiye Lon
dra hükfımetini prot esto ctmcsh)i emretmiştir. 

Eski bir Alman Hadiselerin 
konsolosu 

idam edildi 
Londra 11 - Buraya gelen 

haberlere göre Almanyanın eski 
Liverrıol konsolosu Reinha rd 
Berlinclo idam cc:il miştlr. Itcin
hard bir casusluk i~indPn dola~, 

1ngiltcrcden hnıice çıkarılmıştı, 

Nazi parllsi, meydana çıkmasına 
imkan verdiğinden dolayı idamı

nı kararlaştırmı§tı r. 

lhi:H.:iı.r tcı;ebhüı;lerini 
önl;yecek tctlblrler 
AiakııJarler, lüzumrnz yere 

fiyatlr.rı yükı;eltilen maddeler ü
zerindel:i tetkiklerini bitirmek 
iizercdirJer. Neticede ya bu 
maddelerin fiyatı ncrmal ha".lde 

in:iiril::cck veya mır!1 kcnacak • 1 
tıc. İll: t·ıJbirlcr İstıınbul d:ı tat. j 
li';: ecjiiccel:tir. 

1V1o:ciep!cr~c ~ıhhat 

:n T .. ca;ç!cr~ çofraltılacal· 
M:ınrif vck:.!cti rr~ .. rlf sıhhnt 

teS1!tilt':t1 ir:·, veni tir program j 
luu:ıı ı~ll'cktadır. B'llıl3"n n·hhiyc 

1 
mU"cttitıl" i:l":ı adetli c:o";::ıltılcı • 
cn'i<tır. D··-ni:ı flelırfmfzdc bir 
t'.lİ.ı-::td- .... 11.l 'J b', t!ll"b" dil': 
Mc";:v•-'lr. Bu mi:•tnr 3 bine in
dir:!:::: kt!:r. 

tefsiri 
Göring mi, 

Fon Papen mi 
Jçık konuşuyor 'f 

( Ba§ tarafı 1 i ncülc) 
kırk bl•ı:o milyo:ı rı iifuslu bir ingll-
tercnin beş b ii.) ilk kıt.n üz<'rinık 

beş milyon n lifushı bir irnıla

ratorluk lmrmuş olması A uuııa_ 

nın göbt'ğlndc !ff':ft<ot'n mil~ on nli_ 

Cuı:;lu " Büyük \lmıınya" ııı:ı ağn

na ı;: idlyor. Almnnyn. ~u tanklar, 
ta.yyarelc r ele \ rinde lnı:;iliz i:nıın

rııtorluinınu yıkarak bUttln A \'TU. 

ııaya hi ld m olmayı kcııdir.e da. 
lı a liiyıl; bir hak hulu~·or. Biz i \ ~
munynnın _ hiılıl dn olı.,a _ danı .. 
sını böyle anlı~·orıız. 

11.\S,\N 1\UMÇA 1'1 

F abrikalnrımızın ham 
m:ıdde ihtiyacı 

1ktısat Vekaleti fabrikaları • 
mıza lazı m olan ve yabancı mem 
lel:ctlerdcn gelen bilt Un h am 
maddeleri teshit etmiştir. Bu 
maddeler bugün hariçten gelme· 
mektc o11uğundan dii>cr mcm. 
l::ketlerdcn t edaril:i : ;:n ç:ılışıla

caktır. 

11 EYLl.}L - 1939 _..,..... 

ı Tayyare piyankosunda 
kazanan numaralar 

15,000 
L•ra kazanan 

14750 
Sonu 50 ile biten numaralar 

2 ~er lira amorti alırlnr. 

10,000 
Lira kazanan 

32760 

3,000 
L·ra kazanan 

23132 

1000 
22738 27924 28523 18441 

500 Lira kazananlar 
29467 4486 39057 15592 29707 
8717 12734 
11850 

200 Lira kazananlar 

15852 20ö75 
4152 25807 
8228 8480 
226!3 29703 

30365 
220.19 
19986 
17626 

29129 
2()1 ;: 
.. 436' 

19942 ı· 
4421 395 

27746 
461~ 

. 3543 1413 
16341 21890 4878 37685 

7~ 
38535 11229 19126 18689 183 
32361 12816 19716 16859 ~ı 

1: .. L9" 
çı!c:L t 6T8!H ırnmı:1 tsgs " ott 
06f6 8t0Zt 9L8!7. 9tl' t(istt 
1osgf: 'fol.EM: S996 oıır& ıo 611 

9619 sçosı: E9SB goçSS çt~' 
30 Lira kazanan 469 
18823 8940 3155 34470 ~ 
36514 27275 28735 0354 oıı 

7356 12154 26432 25939 ~~G 
21222 1~185 1902 l261s ~fıs 
20391 14047 2013 16443 !;263 
23756 31702 36034 21506 ,, 9601 
23492 21932 16165 2602 l 0656 
12594 20526 197 72 S6976 l ~sı6 
3804 i 13861 26403 17050 

1 ~505 
8400 3188 19997 14104 3710; 

21691 16191 3195 34096 36495 
22669 27762 21301 34327 

2
4920 

10444 35753 10091 19049 
1
52c9 

357 43 24003 ı 11 33826 
3605; 

15186 19400 39473 ıss4S 
6956 38663 36544 ng!S 

~279 37346 22420 ıt70 3g1~ 
30461 21866 38336 23903 ı8bi9 
18180 39950 10863 7238 

2611 10140 26655 12492 19947 :._'2_:l_1_4 _______ __,/ 

21286 32926 36866 20097 916 
26857 678 31581 3358 3250 
20859 28535 16327 7577 23406 
27 483 1804 2 
2501 

32734 

100 Lira kazananlar 
19315 3911 5 39359 13902 10648 
17807 35606 26282 388 19 22502 
32228 26179 31515 31733 14806 
32999 34519 8615 26560 23548 
22681 3783 37760 10794 10075 

25103 10915 39484 
3300 3774 47755 

65 22 114 29934 

50 Lira kazananlar 
50 lira kazananlar 

268·15 20679 1221 ı 6614 397ı2 

1961 18770 19131 9059 32728 
31513 31~15 22517 10399 15742 
34884 20662 18214 22~52 18152 
33028 33078 18146 10127 918~ 

Karabük f abıikalarında 

Demir istıhsaline ' 
başlandı 

Anka ra, 11 ( A.A.) - K ara· 

bük demir ve çelik fabrikaları 

birinci yüksek fırının işle tmiye 

açıl dı ğı ve dün geceden itibaren 
demir istihsal ine başla.dığ ı iktı

sat Vekaletinden bildirilmiştir. 

Şişli - Büyükdere 
yolundaki virajla r 
Belediye kazalara mani olmak 

için Şi~ li • Büyükdere yolııııdaki 
bütün viraj ların genişletilmesine 

karar vermişt ir. 

Fransa elçiliğimiz 
Paristcn taşındı 

Fransız hükumet i, Paris sefa. 
rctim ize T ur şehrirı:l:: bir şato 
tahsis etmiş. sefaretimiz buraya 

taşınmıştır. 

Si:ı ı-:na ft'lm iKinin r · 

llnrikulü.de bir rllnıi 

1 arzan 
Adası 

Eski Alnıarı 

im o ara tor tJ ··s 
H . 1 . , 'l t cebbıl 

ıt erı ı caza e~ 
• 1 

etmış ,.511Jld3 r 
Lonclra 10 (A.A.) - •

1 
)et 

Pıctorıal., gazetesinin sala 
11 eJ!l ~ 

bır membadan öğrcnerci' ~..:ıı11 
bır habere göre, Karzer •. >· ,-ett 
şatosundan Bitlere, k~nd~ır 11'e· 
Baron :'1 löller , ac;ıtasıle ~; er 
saj göndermiştir. Bu ınc ' 
cümle sövle demektt'<lir: ,f!(IC11 

.. J ·ı-et· . 
"Bugun. siz, 1918 .rclıı 1' tıif fc 

çok daha mühim olabı)ece 11JlıJS . ·o!S ,. 
laket karşısında bulunu> ıııı ~ 

llillcr ga:.~etenin "•azdığı ·d.111' 
• J d Jl 1 

re, Baron Mölleri kabul c r.111' 
kaf etmiş 'c nihayet 13ı:ıroı11\ #' 
ler, hariciye nezareti yuk73r.ı1 
murlarından Von HalcJtl 
dan kabul edilmi~tir. 

• 

içki alerrı 1 

sonunda .. · ., 
bJ 

Kadın yüzündeıt 
yara lama oJclıl ıı ( 

1 " •iltıdC tılf 
Dun g~ce Kadı rn) !Jllıı' 1 

bir \'aralama vaka ı 0 fıl• • k ,·c 
Haydar, Karabet, Hayı ~· 
i imlerinde dürt arkadaş &ter 

. . . ....,ic:lcr. ıt• bercc oturup ıçkı ıç ... ~ e 
de,·af11 ..ıt 

tiyi geç \ aktc kadar .
11 1ıe1 •• 

mişlerdir. Nihayet geceııı ııdll ~ıc 
mi~ bir aatinde aral:ı:...,.t 

• }'a•'"Ll'" ıııı 
kadın meselesi açan ' :lfld:t ıı 
Ilayik işi kı.a bir Z311\ıı~ı~:ı 
,.U'tmuc:lcr yumrukla ı;ııÔ 
d. ğ" ~ '.h t bı :ığ3 " tıJ o uşme nı aye .. ,·tl" 

• bet bı.J. t• dnyanmış 'e hara ,, f111l ·:ı.ı 
balıkçı bı"a!rı ile 1 l:ıyıgı ıı ... .. ' . ·et 
dit yerlerinden ehenın1ı ) 

,t~ 
tc yaralamı~tı:. ı:ıJl ııı~ 

11
, 

\'nkadan haberdar 01 1tıı't' 
derhal yaralıyı :suırıunc de 171(" 
sine kaldırm ıc:, Karabet ~' 

ıı:tır· 
ğile birlikte vakalannı , ıl 
---------- fof1 
~olu - İttan. ul tele t' 

a:;;.ldı Icfoll tı 1 
f3Jlu'-·a '-l'"Ilnn te ıı1'ıı , .; " ·c Jsttı ı . 

in~a::ı tnmamtanmış " ti ıı\ 
B:>lu ; elefon mubab rell' 

mıı;lır. •l • ,,,o 
( )nilmiizdcki (,'arşıuııb:ulnn 

illh:ırerı 

. • tıJ1 ., '( 
1 T ecrübcler ne 15 ı i~ 
1 "Vlotörlii Jnta! .. rı~~,.. .. 

ALKAZAR 1 

nınkinr""t -h""''·rt!1\s 
.. · ııılB Ordunun Motorlü kı .~ı-

"t<'I'" '{'tle ~-ıhşmak ilz rr> rrıu ı 
"C'lrr ve rr.nkinf~t ııJınJll • ı 

•"r)er 
'stanbuldn.n birçok f;O l 

için rr.tirncant ctmıı;t.,rdi~ . 
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r [ô~~an ~~~~~~~rı: :~r~sı~da: -' -~~ :ı 
azan: L. /Jusclı '15 yılını vahşiler arasında geçirmiş bir Alman scu11ahı 

Senenin geçtiğ i n i ve 
Hanalara ancak 

sihirbaz haber 

yenilendiğini 
en ihtiyar 

verebilir ! 
O Vakit bütün Hana çocukalrı 
~P grup gelip yerle göğün ta te· 
~lerinden ayaklarına kadar sarkan 
.u~rnuş ağaç yapraklarına yüzle

tinı SÜrdüler. 

. liern kız, hem erkek çocuklar ay
nı nıerasime iştirak ediyorlardı. 

cak yıldızlarla anladığı bu sene 
bizim senelerimizle hazan 6 ay, 
bazan iki sene, hazan bir buçuk 
sene müddet olabilir! 

H A B E R - Akşam Postam 

KR i STOF 
KO LOMB 'UN 

YUM URTAISNA 

O O G R U 1 1 1 

vazaı n: VASFi RIZA ZOBU 
- 7 -

-3-
1913 de, başında Cim Larkin 

ile kontes Markieviçin bulun· 
duldan isyan patladığı zaman 
Bromley bu isyana karşı koyma· 
ğa karar verdi. T~kil cttibri gö· 
nüllü taburuna iştiraki Dub1i· 
nin büyük protestan ailelerinin 
evlatları bir §Cref saydılar. Gö
nüllü taburu muntazam askerler
le bir oldu ve isyan kan içinde 
boğuldu. 

5 

Nakleden : Fethi KARDEŞ 

Lord hemen tayyare ile Londra 
ya ha:-eitet etmiş, müsteşarlar 

dan Birrel ile göni;ıhikten sonra 
baş\ekih zıyaret edıp vazıyctı an 
!atmıştı. 

Bu suretle yerle göğün yapraJda· 
~na Yüzlerini süren çocuklar da ay· 
tıı saadete, ayni meserrete ermek 
~ı kazanıyorlardı! Ondan sonr:ı 
Utun Banalar biribirlerine sanla· 

rak: 

Senenin ne zaman bittiğini ve 
başladığını ancak ve yıldızların 

harekatı bildirir! Onun ıçın ın· 

san Hanalarla konuşurken hayli 
hayrete düser. Mesela. saçları 
bembeyaz olmuş, buruşuktan yü
zü gözü görünmiyen kocalmış 

bir Hanaya: 
- Kaç yaşındasın? 
Manasına: 

Sinaya'da, oturduğum pansiyo-
O zaman Corç Bromlcy on se

kiz, on dokuz yaşlarında, uzun 
boylu, kuvvetli biriydi. Adamla· 
nnın ba~ında ihtilal teşkilatının 

merkezine ~irdi. Akciğerlerine gi
ren bir kurşunla yaralandı. !htı
lalciler mağlUp oldular. 

Bütün t ngiliz kuvvetlerinin top 
lu bir halde bulunmasını icap et· 
tiren büyük bir taarruzun başla· 

mak üzere bulunduğu bir SJrada 
1 r J a n d a d a bir ihtilalle 
u ğ r a ş m a n ı n ne müşkül 

bir iş olduğunu derhal takdir e
den başvekil Loyd Corç derhal 
Ceyms ~obodiyi davet etti. O
nun zeka ve maharetini birkaç ış· 
te çalıştırmış olmak sıfatile i
yi bilirdi. lrlanda meselcsinı de 
basit bir iş mevzuubahsmiş gibi 
uzun SÖze lüzum görmeden ona 
ha\'ale etti . 

- }favu • lavu ! diye bağrıdılar: 
Bu Hana dilinde: 
- Sen de ol! 

. Manasına geliyor ki bir nevi tc}:\
tık. 

Hanalar bu suretle biribirler:nc 
~etle göğün mesut oldukları gib; 
tııe ut olmayı temenni ediyorlar. 
<la Ondan sonra tekrar çılgınca bı. 

ns başladı. 

Bu merasimi gördüğüm zaman 
llıerasimin hakiki mahiyeti derha' 
~hnirn:tc ayJınlanıvermişti: Hana· 
rın bu yerle göğün evlenmesi ii.· 

~ını b' . 1 . . . . l ızım yı başı merasımınm ıp· 

~daj hir şeklinden ba5ka bir şey 
~İldi! 

h:ı Onlar ken iilerinc göre her sene 
~ında bu mera ... imı tekrarlaya 

~~ . . geçen scnclerı ve yem seneyı 

lıtiuluyorlarc'ı: 
,., 11anala:- da ~ir se.1'.? bizim bi!di 

'll•l <;ene değildir. Onlarda henü 
art~. ay. c-,ene tak imı yoktur. Za 
an olar1'< 'i\.,cak gece. gündüz, a 
ı, akşam gibi en bariz zaman 

1
' klarını bilırier. Ha:.eılar her gii · 
ı doğup batma ına (O\aluga) di· 
lar ki (güneş boyu) demektir. 

Iıe~ ayın df}ğ:i:.ığ•.ı ·nüd1ete . ra ı 
!lt!ıptnn mehtaba olan zamana 

..q Cdu-.alug:ı ı dıyorlar ki bu d< 
a} boyu) dem!~•tir. 
llanaıarca güneş ooyu da bıı 

'11n, ay royu da bır gündur! Fa 
.:at güne5 boyu (güneş günü ) dur 
\, bo • k' b' . ' yu ı:;e - ı ızım zamarı 

k inıatımıza gore bır ay müd
ttır • Hanalarda gene bir gün 
at (ay ~unüı dur! Mesc.a Ha 

lla: 
<.;un yedı ay uzakta .. derse bu 
ı1111 lı~nımızda (yı!dı ay) ka· 

l<ıı bır .nü:idettır. 
\'edı ~..ın:!;; guniı ı .:ıc aşağı yu 

~a:ı bız·m· naftamıza mukı:ıJildir 
, ai\at Hanalarda sene bı.i-•büti.in 
)~aauıe tat>ı. tamamıle nı bi bir 
:al)}andı r: 
'lenenın ge..;t•ğını ve yenılendi 
111 l lana!ara ancaı< en ıhtıyaı 
lıtrba:: hat>..:r 'crebtlır! Bu ihir· 

, <\~ Yıldız'a·ın h:ırekfıtma baka· 
' Ha,a:ar ye:ıı bir seneye gi· 
~ &ırmeJıkle:-in; nr.ıa tar! 
~ihirbazın yenıleşt iği. ; ır 

t 
~l( f ·~·~'" 

ll tatıı:J (. fd 
liA.nı::R'in Tarihi Romnnı 

Yazan: RAHMi Y M..il7 
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, 

1 ıı crkı'ııııhcırhı)c'iı t,u nold 

ı1 'lilndc lııtnrr' kcnrli ıııcrıııı "I" 
1 •·ı () ,1 ıği hu hn lıcr(' aldırış t>I ııı 
tı, 

~~ ıı 1 
, 1 ıı, hlrlncı konnl ktı\'\'eı w 

111 
1 nıı ı \'crılcn :\tıc;ırn ,. r ı .ıı. 
l'llı:- 1 ,
1 

r ı ız. r cdllmıştl. Bıınlıır tıır 

Ja il fırkn ı ile bir lopçu lıntnl'\ .ı 

1 '
1 \ c lslihkiım, muhabere ıııur , 

1 llrııc bir köprücü kohındnn lh ı · 

~~ı· . 
, 'Ilı deri} c crki'ıııı ho rtıi yc .. 1n 
~tıfc nlıın Alm:ın znhitlcrl ıle 

~ı ,1l'r ı:l'li"rlı Tiırk erki'ııııh:ırlıl\c. 
' il Vnrdı. Bu mc)nndo eski Pori" 

'ıtıııJııcri erkiııııh:ırbin• ı. ; 111"'"' ., 1 ı· . . 
~ 'ltuı Bcv clr hulunurordu. 

•• , \" 1 
'(;ıı l' o;cferiycnin hnzırlılt' '" 
il h Ccnınl J>oşo meşııuldü. 

··~ 1' 1 . ~~ ' ı ı sııhrıısını 22 günde• ıır-
h~ Ol:ın kll\' \"Cllcrin SUSU7.lıl' 

lltn• , ltrı 'Yet \' C c;ıcnktıı de\'ıımlı \ ' 111 

~ t il hırp:ılıınıırnıfını hcs:ıp)n·ıı 

111"rrfc kon:ıl önlerine ''ıınlıncıı 
ıh l nk hnrekcllcri ölcliror, keneli ı 
''I! ~ 

oı e, şu) le hir too;nrlıı) ışl:ı mu 1 

- Kaç seneliksin? diye sordu· 
ğunuı zaman evvela büyük bir 
hayret içinde ~u cevabı alırsınız: 

- 14! .. 
Buruşmuş ihtiyarın 14 yaşında 

olduğunu söylemesi insanı kah· 
kahalarla güldürecek bir şeyse de 
Hana bu latifesinde hiç de hak-

1 
sız değildir. Zira kocalmcaya ka· 
dar henüz (14) yaşına basmış ol
masını tayin etmiş olan kendisi 
değil, kabilenin sıhirbazıdır! O· 
nun için sihirbazın kararile Ha· 
nalar e·ki seneden bıkıp da yenı 
seneye geçtık:en zaman bu yerle 
göl:rün evlenme merasımini bir yıl· 1 

başı ayini mahiretinde olarak 
yapmaktadıriar .. Hanaların bu ga 
~ip zamanı fikirlerinın saat fik-
ıne henüz mü:ı<tıt olamıyacağı 

5ikiirdır. 

Filhakika l lanalar da bütün ip 
. ıdal insanlar gıbi saat fikrine 
-ahip değillerdir. 

Onlar günü guneşe göre tak· 
::ıim ederler ve kendilerini adeta 
bir saat gibi kullanırlar. 

Mesela: 
- Güneş 'tıya~mda iı<en .. der· 

ler ki~ 
- Sabah. demektir. 
- Güneş karnımdayken.. de· 

rnek: 
- Öğleden ewel! demektir. 
- Güneş ba~ımda iken .... 
- Tam öğle vakti! manasına 

gelir. 
- Öğleden sonra mı da ırtla

rile ifade ediyorlar . 
l\lesela: 
- Güne~ ;;ırtımdayken ... 

- Öğleden sonra! manac;ına g lir. 
Maamafıh bu ba it taksımle 

kasdettikleri zamanın günün han· 
gi saatı o.duğunu aşağı yukarı 

an!atmağa mu\'affak olurlar. 
l lanalar zamanı böyle gayet 

ba ıt bir şekilde tak im ettikleri 
gıbı me5aleyı de (ağa;ı öl:ü üy 
Je ılade ederler. Bu hm·alide a· 
ğ:'çlar a~ağı yukarı ayni boy· 
da oldukları için ağaç boyu ölç(i . 
sü rnua\'yen bir ölçtidür. 

f Devamı 11ar) 

\ufr..ıkı3 ~1l 5. ııulı<len C'fdc elını 
~ h• ıl \'r:ınıvorclıı . 

K•J\'\'l.'i scfcriyc çölden gı•çc -
cPk, knnnl önUn.;ı gelecek mti -
dnfnnsız bulunan kanalı geçecok 
hlısırn girecek. Mısırdaki halk 
Knhlrcdc teııkll edcceklerı müscl 
'u t ırnvvetlerle kuvvci sefe ri\'C' -
) il tlhak cdecek:eı. Bir anda 
Mısır yarım asra yakın bir ayn 
lıktan sonra tekrar Osman! im 
laratorhığuna fillen a vdı>t etmie 
~ ' .:ll!:tı. 

Bu parlak projenin tatbikatına 
irıriı;:ildl. Mevlevi taburu Half'b · 
~e>n Şıuna gotirlldi. Kuvvei se • 
'eriye de Şnmdan mera.simi<! h~ 
reket etti. Fakat hedefe ulaştık 
lnrı vakit susuzluk sebcbile fnz· 
nlaşan hastalık ve çöl yolculuğı 
ntalnn yıpratmış. hırpalamıştı 

Fakat her şeye rnğmcr: Türl 
.rkına has azimkfırlık ve cengfı 
verli(pn büyük bır tecellisi eayı 

lacak bir muvaffakıyetle nihayı'" 
hn:ı:iranm ilk günlerinde kU\-vel j 
seferiye kanal Clr>Une gl'ldJ Mısır 

knpılnnnn dayan~. Kahire h::ıy

ram yapmağa hazırlanırken . in -
glliı: kuvvetleri kumandanı dn ge-

nun sahibi, hizmetcis:le 
nasıl Türkçe konuştu ? 

Bu mağlubiyetin Bromley yü· 
zünden olduğunu bilen asilerden 
ele geçemiyenler onun aile evini 
sardılar. !çeri girdiler ve sakinle-

Ceyms Nobodi sordu: 
- Harekatımda tamamile ser

best olacak mıyım? Romanyanın "Sinaya,, isimli 
bir sayfiye yeri \'ardır ki, tabit 
güzellik itibarile e~inc ez tesadüf 
edilir .. Denizden 860 metre yük· 
sekte olan bir dağ ormanının için· 
de, güzel otelleri, zarif köşklerile 
enfes bir istirahat yeridir. 
Romanyanın zevkli idare amir· 

leri, buraya gelenleri eğlenee:;iz de 
bırakmamış. Hatırı sayılır ehem- 1 

miyette oyun klübü, göz okşayan 
guzel bir park da yapmış.. Bü· 
yük ve küçük oteller, gazinolar, 
pansiyonlar: Rumen milletinin 
her sınıf halkını buraya çekiyor. 
Kralları da ara sıra gelir Sinaya· 
da kalırmış .. 

Ben, böyle sayfiye yerlerinde, 
dağlarda, orman içlerindeki kü· 
çük kasabalarda, büyük otellerde 
kalmasını hiç sevmem.. Bu dağ 
ve ormanların kendilerine mahsus 
bir yapıdan köy otelleri, pansi· 
yonlan vardır ki, en büyük rne· 
ziyctlcrindcn biri tenlıalığıdır .. 
Hemen hemen müşterisi: Siz ve 
nihayet ya bir genç kadın, yahut 
yaşlı erkektir. Binanın içi gıcır

gıcırdır. 

Ev sahibi yaşlı, terbiyeli, ter· 
tipli bir kadındır. Size müsteri 
değıl, mısafir muamelesi yapar. 
Genç hizmetçiye verdiği emirler· 
le, istirahatiniz için etrafınızda 

pcr\'anc gibı dola,.ır. Sofranızı 

kendi eliyle tertipler. Yemekte 
i~tihanızı açacak mütalcalarda, 
tav::siyelerde bulunur. Şarabınızı 
mahzenden ~ıkartıp, suyunuzu pı· 
nardan doldurtur .. Yatak odanız: 
bir tcmizlık nümuncsidir. Havlu· 
lara. pencere perdelerine elinizle 
dokunmağa kıyamazsınız.. Pen· 
cerelerin birinden nihayetsiz çam 
ormanı. ötekinden ~laleler yapa· 
rak k~ipüklerle akan dere goru
nür ... Gözleriniz. kapaklarım biri
birleı ine bırleştirinceye kadar bu. 
ruhu dinlendıricı manzaraya doy· 

cilmez sanılan Tih snhra.'llnın 

Tilrk ordusu tarafından geçildiği 

rıi hnyl'ct ve deh!}Ctle görmU§, e. 
lindc."ki zayıf kuwetıe Mısıra yn
pılııı.-uk taarruzu karşılıyamıya -
cnğını kestirerek feryadı basmış, 
l\anal nğzında bulunan Akdeniz 
donnnmnsınn mensub ve Mı.sın 

muhafaza için oekJ:ycn ikı kruva
zörlin silah "'n fazları da piyade 
kı'alarına ilhn:C edilerek mukıı. . 
vemetr hnzırlanılmıı.ıtı. 

* * * 
Şşmda Cemal paşa mevlovi tn 

buru kumandanı binbaşı Said be
~·! yanına çağırtt1. s;ıd bey o • 
nun sualleri üzerine taburun har. 
bc<lemlyecck vazi~.'ctte olduğunu 

itirsı+'<ı mecbur ka:ınca Comal pn 
gıı "''"h~u;ıya t~nbih etti: 

- Yann ordu karargahındaki 
"tki\nıharbiye ıçtimamn siz de 
ft."vkollıde olarak iştirak edecek
siniz. Simdi. oı"'.!u Je\'nzrmıncn 

ih1ıır l'dilm konr." mahalline ta· 
buru yerleştirin. MUhim ve uzun 
bir volruluk için taburun nelere 
ihtiva<"ı varsa onlan tı>sblt ede. 
r<>k lcvar.rma bildirin. iki hafta 
sonra sizi J{alıirede, hidlv sara-

, 
madan bakarsınız. Nihayet kar· 
yola hazırdır. Kuştüyü yastıklar 
s.ıhhatli bir kadın kalçası gibi: 
beyazlık ve düzgiınlüğile başını

zı kendine davet eder .. Yorganın 
altına girip de yatağınızın içine 
gömüldüğünüz zaman, kar gibi 
keten çarşaflar sanki bütün yor
gunlu~T\llluzu almıştır. 

Sinayada böyle bir pansiyon 

buldum. Adı da "Manellesku,. 1 .. 
Köyün sırtlarında, ormanın tam 
içinde ... Bahçesinden içeri girip 
te kapısına yaklaştığım zaman 
gün, akşama çok yaklaşmıştı .... 
Ev sahibi bu saatten sonra bir 

müşteri geleceğinden ümidi ' 
kesmiş olacak ki: kendi evine, 

daha yukarıki sırtlarda olan kuş 
kafesi gibi yuvasına çekilmif .. 

Bizi karşılayan hizmetçi, ham. 
mına haber vermek için, 'kapının 
yanında asılı duran çana, bir de· 
mir çubukla iiç kere vurdu. Ne
den sonra, manastır pencerelerini 

andıran bir cam arahğınıdan ce. 

vap ırıktı. Her halde Romence: 
"Ne istiyorsun? . ., diye soruyor
du .. Ellerini biribirine birleşti -
rip boru şekline koyduktan son. 
ra ağzına yaklaştıran hizmet;i 

scslmdi: 
- Kokana! musafir vin ! .. 
İşte size Romence bir elimle 

dalla.. (Kokana) malftm.. "Mi

safir,, .de biraz kalrnlaşıp stir'at 
kesbeclince ''Musafir,, olmuş .. 

Yalnız sonuna fransızca (gel· 
di) yi. kenldilerine uydurup 
"vin,, diye ilave etmeseydi ; pek 
lila "Sinayadaki pansiyon sahi. 
besi ve hizmetçisi biribirleriyle 

Türkçe konuştular .. diyebilirdim. 
~ lj. ~ 

Sinayada, biiyük kumarha-

. rini kurşuna dizdiler. Bunlar ara· 
sında Bromleyin babası ile iki er· 
kek karde~i de vardı. Bundan son 
ra binaya ateş verdiler. 

Corç Bromley bu faciayı götü
rüldüğü hastanede haber aldı. 

Mütevekkil dayranarak ~es ~ıkar· 
madı, fakat intikam alma~a ye· 
min etti. 

O zamandanberi, göğsündeki 

)'arası şiddetli hareketlere mani 
olmasına rağmen, Sinn Fein'nin 
faaliyetini yakından takip etmiş· 
ti. 

l 'mumi harp ba~adı. !htilal 
teşkilatı merkezinin tahminleri hi· 
lafına İrlandalılar, liderleri Ed· 
\'ar Karson ile Con Redmondun 
davetlerine uyarak grup grup gö· 
nüllü yazıldılar ve cepheye gitti
ler. 1912 de İngiliz parlamentosu 
tarafından tasdik edilmiş olan 
anlaşmadan sonra lrlanda ile ln· 
giltere arasında birlik temin edil· 
mi~ benziyordu. Bu ise ihtilalci· 
!erin işine gelmemekteydi. 

Sinn Fein tcşkilfitına göre lr
landada bir ihtilal çıkarmak için 
daha münasip bir fırsat buluna· 
mazdı. lngiliz ordusu başka yerde 
meşgul olduğuna göre şimdi saha 
erbest değil miydi? Bu şartlar 

dahılinde tereddüt etmek affedil· 
mez bir hata olmaz mıydı? 

Tereddüt etmediler \'e hareket· 
lerıle Fran:.ız cephesinde döğü:.en 
kardeşlerini arkalarından hançer
lemekte olduklarını düşünmediler 
lçlerinden Sir Rocer Razmatın 

Almanya namına yaptığı tekliC· 
leri müsait bir şekilde karşıladılar. 

Loyd Corç gülümsiyerek cevap 
verdi: 

- lrlanda hidivi bile emrinizde 
olacaktır! 

Ceyrns Nohudi işte şimdi iş ba· 
şmdaydı ve ne kadar az bedbin 
olursa olsun vazifesine birinci 
derecede mühim bir muvaffaki· 
yetsizlikle başladığım kabul et· 
mek zaruretindeydi. En çok gü
vendiği malt1mat menbaı adam, 
kendisine randıman verdiği yerde 
öldürülmüş, bizzat kendisi de 
düşmanlarına ihbar edilmişti. 

Bununla beraber Ceyms Nobodi 
böyle bir muvaffakiyetsizlikle ce
sareti ve mücadele kuweti kırıla· 
cak adamlardan değildi. 

Katili ke5fe yarayacak bir iz 
bulmak ümidile maktulun üzerini 
araştırırken arkadaşları da mah· 
zeni dolaştılar ,.e biraz sonra bir 
~ey bulamadıklarını gelip haber 
verdiler. Nobodi cevap ' 'erdi: 

- Muammanın anahtarını bu· 
rada değil, Dublinde bulacağız. 

Corç Bromleyin katilleri hatıl 

buradaysa - ki muhakkak bura· 
dadırlar.<_;ünkü §u mum herhalde 
kendi kendine yanmadı ve şato· 
dan kimsenin çıktığını da görıne· 
dik • binayı ta~ taş sökmedikçe 
gizlendikleri yeri bulamayız. Bi· 
zim i~in yapılacak hareket bu de
ğil. Dubline gitmeliyiz. Orada ta· 
il bize biraz yardun ederse üçü
müz birden meselenin s.ımm hal
letmeğe herhalde muvaffak olu· 
ruz. 
Konu~tuğu sırada mumu SÖn· 

dürdü ve yerde bulduğu bir ga· 
zete parça ına Hina ile &ararak 
cebine koymuştu. De\'am etti: 

nenin karşı tarafında, Türkleri 
hayli gtildürecek bir tuhaflık 

var: "Hacı Benli,, nin dekorlu, I 
(Dcuamt 6 rncula) ı 

Corç. Bromlcy, bu faaliyetten 
haberdardı. lrlanda ihtilal tcşki

lfıtilc Almanya arasındaki anla~· 
manın hangı esaı;lar üzerinden ol
duğunu bılmemekle beraber hadi· 
seyı lrlanda llidivi Lord Vim· 
barna bildirmekte gecikmemişti. 

- ihtilalcilere bu kadar mahir 
\'e zeki olmalarına rağmen kendi· 
!erine pahalıya mal olabilecek iki 
hata işlediklerini göstereceğim. 

( Deı·amı uar) 

-* === 
yında kaymakam lamk karşım
da göreec;;im ! 

Tuhaf bir nzamctfUruşlukla 

söylenen ve adct!'ı dc."nizde balık 1 
pazarlığını andıran bu sözlere ilk 
duyuşta bir mana ve.remiycn bin- 1 
başı terfi vaadine teşekkürle ı 

mukabele etti : 

- Teşckktir ederim paşam. l 
sağ olun! 1 

Paşa bir müddet sonra tekrar ı 
Said beyle göriiııtii : 

- Ne zaman yola çıkabilirsi. 1 
niz? 

- Ne zaman Pmir buyurulur
sa efendim. 

- Öyleyse dinlt• binbaşı: Ya
rm kuvve! sefeıiye kanal önilne 
varmış bulunacak, ufacrk bir mil
sademr>yc bile lüzum kalmadan 
Mısıra girecek, Kııhireyi işgal e. 
derek bize de bu zaferi, bu mes
ut neticc:1; telgrafla mtijdeliye -
ccktir. Maamafih, Mısırlıların gii 
nUllU olarak i;Jllrnk edeceği ve 
bir ıhtilfdlc kuvı:cl sefeıiyenin i
şini kolaylaştırncnk bu hareklıta 
arkadan gönc"l'C'c0ğimiz 12 inci 
kolordu ile Hısırdn tertibat nl • 
mak, dUşmanın muhtemel bir ih-

= N z 

raç veyn Libya - Habeş yo - tı. Tel!;'raf kısacn eunları muhte. 
luyln kııradnn sevklynt yap- \'i) di: 
masınn karşı koymak için Şamda, dördUncU ordu kuman-
ora.ra göndereceğimiz bu danhğma: 

l.ıu ku\•vetler yarııı yola çıkacak- Kanal kuvvei scferiyesinin ha-
lar. Bu meyanda, Mısırlılara ci • rekfıtı harbiyesi neticesi, kano. -
hadı mukaddesin §ÜmulünU, ve h g~iş sırasında dü§lllan kuv _ 
ne geniş bir tclôl:ki ile zaviye te vctlerinin denizden ve karadan 
şebbilsleri dahi çöller aşmağa ic milştercken yapılan taarnızlaı i • 
bnr ettiğini anlatmak için on i- le nihayet bulmuş, kanalı geçme-
kinci kolordu ile birlikte, halt.~ ı t;c muvaffak olan iki taburluk 
ondan evvel taburunuzun :Mısıra 

gitmesi, din kardeşlerimiz tara • 
fından çok iyi ka113ılanacaktır. 

Bilmem nnlntabildim mi? 

Sait hey her şeyi anlamıştı. 

Cemal paşa benUz Mısır kapıla • 
nna vardığı mnşkf.ık bulunnn 
km'Vci seferiyenln mu\'affakıyeti 
ne önceden inanıyor. \'e bu ina
nışa istinnt ettirdiği fikir ve ter
tibatla meşgul olmak hatMınt, 

hattA gnflcUnl işlemekten .çekin. 
mlyordu. 

Tam Cemal paşanın parlak 
projelerle Şamdaki mcvlevi ta • 
bunınu Mısıra doğru yola çıka· 

rncağı sırada Mcdincden gelen 
bir telgraf işin feci safhalarını 

4 üncü ordu kumandanına anlat-

kuvvetimiz dUşmanla milsademe
ye tutuıınrnk !mhn veya esaret. 
ten })irini tercih me<'buriyetindc 
kalmıştır. 

Kuvveti scferij enin miıleb:ıki 

kısımları Mcdineyc ricatle emil'· 
lerlnize muntazır bulunmaktadır. 
Berayı ma!Umnt keyfiyet arzo • 
lunur. 

Kuvve! seferiye kumnndaaı 
nıunına 

Bu telgraf, Ccmnl pa.ı:ıanm haf
talardanberi sllrUp giden nescsı 
ne bir anda sUngc.· çekti. Hiddet 
li na.zrrm kagları çaWdı. Lüzum. 
11uz bir asabiyetle etrafındakileri 
haıdamağn koyuldu. 

(DC\ 'DDU \ 'ar) 
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Süleymaniye .. ~ klubünlln 29 uncu yıh 
~-.... - ~~.-. ~ ._ Dünkü güreşler 

Fenerbahçe - "Süley· 
maniyeyi 3-0 yendi 

Matbuat takımı da Süleymaniye 
tekaütlerine 5 - 3 galip geldi 
Şehrimizin en eski spor ocak

lanndan biri olan Suleymaniye 
terbiyci bedeniye yurdu dün yir
mi dokuzuncu yıldönumünü kcn· 
di sahasında r..1atbuat ve Fener
bahçe takımlarile yaptığı iki kar
şıla~ ile kutlulamış ve bu maç
lardan evvel Süleymaniyenin Vez
necilerdeki klüb binasında Fcner
bahçe sporcularile idarecileri ve 
matbuat takımı erkanına bir öğle 
ziyafeti verilmiştir. 

Mütevazi çalı"masile uzun sc
nelerdenberi mevcudiyetini muval 
f akiyctlc idame ettirmi§ olan Sü
leymaniyenin gayretli idarecileri
ni tebrik etmeği vazife saydığımı
zı kaydeder, Siyah • Beyazlılara 
futbol mevsimi başında ba~rılar 
dileriz. 

larını değiştirmiş genç ve gürmüz 
elemanlardan mürekkep sağlam 

bir takım kurmuşlardı. 
Müsabaka Adnan Akının idare· 

si altında başladı. Rüzgflr altına 
düşen Fenerliler ilk devre Sülcy
maniyenin sıkı hücumlarile karşı- ı 

!aştılar. Gayretli oynayan sarı-Ia-

ciccrt müdafaa rakip elemanlara 
gol fırsatı vermedi. De\Tenin son 
dakikalarında Semih sakatlana
rak müsabakayı tcrkettiğinden 

Fenerliler Esadı sağiçe, eski Hi
lalli Zcyneli merkez muavin mcv
kiine geçirdiler. Bu değişiklik Fe-

nerin oyunu üzerinde müessir ol
du. Sarı - Lacivertliler hakimiyeti 
ele alarak Basrinin ayağilc ilk 
gollerini yaptılar .. Devre böylece 
kapandı. 

lkinci devrede Fenerliler rüzgıl
rm da yardımile hakimiyetlerini 
arttırarak Sülcymaniyc kalesini 

.. 
Dinarlı ile Mülayim ra
kiplerini yendiler. T e
kirdağlı ile Alnikn gü
reşçısının müsabakası 

• · \yarıda kaldı . ...i .. . 

Günün ilk ve eğlenceli karşı
laşması Süleymaniyenin eski e
mektar futbolcularile Matbua 
takımı arasında cereyan etti. 

tazyike başladılar.. Basri ikinci .__.~~-
Almıın frlılike<lc 

Seyirciler tarafından zevkle 
seyredilen bu müsabaka cidden 
heyecanlı bir şekilde cereyan etti. 
Ve neticede 5-3 gazeteciler galip 
geldiler. Matbuat takımının gol
lerinden birini Omer Besim, biri
ni Cehdi, üçünü de O:ıman l~av
rak yaptı. Süleymaniyenin golle- J 
rini de Hikmet, Orhan ve Muzaf-

golü de' kaydetti. 

Son dakikalarda Fenerbahçeliler 
açılarak Süleymaniye kalesini sı
kıştırmağa ba~ladılar. Soldan ge

len topu Melih üçüncü defa ola
rak Süleymaniye ağlarına taktı. 

Biraz sonra, oyun 3·0 Fenerin 
galebcsile bitti. __ ., ........ __ _ ll. ıV. E. 

Dün Taksim stadyomunda pro
fesyonel güreş müsabnkalan ya
pıldı. 11k olarak çocuk pehlivan.. 
vanlar güreşti. Her zaman ağa. • 
beysi ile gUrcfiıp onu yenen Bur
salı Selim pehlivanın karııısma 

dün 1st.ruıbullu Hasan çıkarılmış
tı. Üç dakika on saniyede Selim 
tuşla galib geldi. 

İkinci olarak Çata1calr Re<:eble 
Arabacı Mehmet kar§ılaştı. Ara
bacı Mehmedin karşılaştığı Re _ 
cebin kilosu 8 Oidi. Evvelce Meh.. 
met Recebi yenmişti. Dünkü mü
sabaka intiknm maçı mahiyetin
de idi. Yirmi dakika süren güreş 
beraberlikle bitti. 

Çanakkaleli Ahmet, Somalı 

Fethi güreşti. Fethi iki dakika-
/ da tuşla galib geldi 

... 

n~ncrbahçclller Sülcyman1ye l<ale.o;l 

Dinarlı lsmall _ Edirneli Sü • 
leyman güreşti. Dinarlı 11 ıncı 

dakikada "tuşla gnUp geldi. Bun
dan sonra sıra ecnebi pehlivan -
lara gelmişti. llk olarak Habeş 
Kısam Tıı.fari ıle Molla Mehmet 

' 

fer attılar .. 
Bu maçı hakemlerin ağabe}'İSİ 

avukat Abdullah rnuvaf fakiyetli 
bri şekilde idare etti. 

Matbuat takımı §U §Ckilde çık
mıştı: Namık • Osman Münir, 
Murat - Ali, Alımcı Adem, Tank, 
- Şazi, Adnan, Cehdi, Osman, Be
sim. 

Süleymaniye: lladi • Rıılıi. Da 
tıiş - Ilikmcl, Orlıan, Mclımct -
Rauf, lbrahim, Bülent, lbrahim, 
Nizamettin • 

Günün mühim karşılaşması Sü 
leymaniye ve Fenerbahçe birinci 
takımlan arasında oldu. 

Fenerbahçeliler sahaya: irfan · 
Orhan, Şevket - lfayati, . Esat. 
Famk - Basri, Fikret, Melih, Se
nzilı, M. Rqat - şeklinde genç ,·e 
dcği~ik bir kadro ile çıktı. 

Si.ılcymaniyeliler de eski kadro-

t . .• 
* J 
I 
1 

Bulgar Milli takımı 
Belgradın Yugoslavya 

klübünü 1-0 yendi 
Sofya, 10 (Hususi) - Bugtin 

Sofyada bUyUk bir seyirci kala_ 

balığı önünde Bulgar milli fut -

bol ekip! Bclgrndm Yugoslavya 

klübU ile kl'fiılaşmış ve Yugoslav
ları 1.0 mağlub etmiştir. 

:.ı.nadoluhisc.~·ı klübünün 
senei devriyesi 

Anadoluhisar klilbilnUn 26 neı 

senei devriyesi mUnasebetile ter-

tib edilen spor mUsabakaları dün 
klübUn füsardakl sahasında bil -
yük bir muvaffakıyetle yapılmış. 
tır. 

arasında ve 15 er do.kikado.n üç 
devre Uzerine idi. 
Habeş ikinci de\Tede Molla 

Mehmcde fena yumruklar vur • 
mağa başladığı için dı~an çıka. 

rıldı. 

Bundan sonra Rus Eskeregof
ln Mlilayim karşılo.ştılar. İkinci 
rievrede Rus Eskercgof midesin -
den yumruk yediğini behane e • 
-:lcrek güreşi bıraktı ve Mlilayim 

g:ıl~b ilan edildi. 
Dinarlı Mehmet ile 1skovi ara. 

sınJl\kl güreş çok zevkli oldu ve 
28 inci dakikada Dinarlı yanın 

tayyare oyunu ile hasmmı yendi. 
Son müs~bak9. Tckirdağh Hü -

seyinle Villi ~fark amsmda idi. 
Bu güreş yo.ndn kaldı. Çünkü i
kinci devrenin ilk dnkikalarındn 
Tekirdağh güzel bir kafa kol ka.. 
parak Almanı yendi ise de ha. 
kem bunu görmedi ve sonra HU
seyin bir ba.,')k.l oyun tatbik etti 
ve bunda orta hakemi galip dü
düğünü çaldı. Fakat jliri bu gali. 
biyeti kabul etmcıli. Hüseyin d~ 
tekrar güreş tutmadığı için gü • 
res yanda. kaldı. 

Bu gece Galatasaray · 
Şişli karşılaşıyor 

Gece maçlarına bu akşam devam 
edilecek, saat 9 da Galatasaray 
ile Şişli karşılaşacaktır. 

F eriköy teşkilata gird:. 
12 sencdcnbcri kC'ndi muhL 

tfnde sessizce <'aluıan FeriköylU
ler Deden tct'biycslnin verdiği bil' . 
kararla teşkllılta nlınmışlır. 

( Ba§tarafı 5 incide) 
kostümlü, aksesüvarlI Türk kah. 
vesi.. 

Zannetmeyin ki bu ''hacı,, lık 
müslüman ,mütedeyyin bir insa· 
nın hacca gidip te kabeyi tavaf 
el:iişinden sonra aldığı bir sıfat
tır .. Hayır!. 

Bu, bir ticaret, daha doğrusu 

bir cerrimenfaat için tertip edil • 
miş firma.dır .. Bu uydurma is· 
min "hacı,, sıru kaldırır, "benli,, 
sine de bir ''yan,, ilave ederseniz 
sahibinin asıl ismi olan (Benli
yan) meydana çıkar. 

Tuhaf bir adam .. 
yapmış 1 Nasıl da aklına gelmiş!. 
Rengarenk iboyalı kemerler, ha. 
lılar serili divanlar, pırıl pırıl 

parlayan bakır ve pirinç man -
gallar; kandiller, şamdanlar, an
cıklar, boncuklar ... H ülasa ala. 
turka namına aklına· ne gelirse 
hepsi mevcut .. Fakat buna rağ -
men Türk zevki, Türk stiliyle 
hiç alakası olmıyan bir dekor ..... 
Bir dekor ki; tıpkı müteveffa a
dn.sı aktör Benliyanm sahnesi .. 

Bu Benliyan isminde bir 
sır var .. Ona sahip olanlar, ister 
aktör olsun ,ister tüccar; ''tuhaf,, 
oluyorlar .. 

Rahmetli, İstanbul halkını kr. 
rar geçirirdi.. Bu lda öyle .. 

Frenkler belki hayran olurlar 
ama, bizim taraflıları katılta· 

cak gülmekten... Hele 
hizmet eden; kürtle, ermeni şi
vesinin karışmasından meydana 
çıkrruş, acayip bir lehçe ile ko. 
nu§an, Harputlu hcmşcri 

rülmeğe değer bir tip.. Sırmalı 

şalvar ve çepkenle, ucu püs· 
küllü kırmızı pabuçları, kalıbı 

yerinde fesiyle bir kahveci çıra-

ğı değil, Sultan Reşadm selam. 
lık alaylarında görklüğüm yan 
seyislerine benziyordu. 

Neye benzerse benzesin. Ben
liyan efendi işini uyôuimuş .. Si· 
nayaya istirahate gelen bir çift, 
bu şark kahvehanesinin, kafes
lerle, bölmeli locaların halılar 

serili divanlarında, köpüklü 
kahvelerini höpürdetirken pek 
ala keyiflerini çıkartıyorlar. Gc. 
lene keyif, sahibine de iş çıkıyor 
demek .. Amma kahvedeki her 
şey uyldurma imiş te, Türk de
ğilmi§ .. Adam sen de .. İstanbul 

halkı da yetmiş senedir "Leble· 
bici Horhor ağa., yr seyreder, 
durur .. Bu Benliyanlıı. o Bcnli-

yanın, bu dekorla o dekorun, 
nihayet, Leblebici Horhor ağa 

ile, oradaki Harputlunun ne 
farkı var J. .Hiç!.. Bu ne kadar 
Türkse, o lda o kadar Türk .. A. 
ferin Hacı Benliye! .. 

Vasfi Rı:za ZOBU 

Galatasaray Klubü 
Denizcilerinin 
müsabakaları 

yapıldı 

atlama 
dün 

Yazant: 

Sütten başka bir şeyle besle· 
nemiyecek küçük çocuk için ell 
iyi .süt şüphesiz kendi annesi· 
nin sütüdür. Bunu pek eski za. 
manlardanberi bütün hekiınter 
söylemişlerdir. Fakat neden Ö}"' 

le olduğunun sebebi pek iyi bi· 
linmezıdi. insan sütüyle hayvan 
sütü arasında kimyaca fark ol· 
sa da insan sütü dunca, çocu• 
ğun kendi annesiyle bir sütnine: 
nin sütü arasında farkın sebeb1 

anlaşılamazdı. 

Şimdi bunun sebebi de biliniyor. Kan soya çektiği gibi 
süt te soya çeker. Her ırka, her soya mahsus kan grupları 
~ulunduğu gibi her soya mahsus bir de süt grupu v~~
dır. Kendi annesinden başka bir kadının sütü çocuğa, sut 
grupunun farklı olmasından dolayr az çok yabancı geJir. 
Yabancı sütte zararlı olmasa bile çocuğa tam faydalı olamaz: 
Süt grupları meselesi öğrenildiğindenberi bizim eskidenberı 
pek riayet ettiğimiz sütkardeşlik meselesi kle daha iyi anlaşıl· 
mağa başlamıştır. Bazı kimseler, inek sütün için insanın inelc 
yavrusiyle kardeş olmadığı halde, sütninesinin çocuklariyl: 
kardeş olmasını biraz garip görürlerdi. Şimdi anlaşılıyor kt 
bir çocuk kendisine yabancı bir gruptan süt emdiği vakit 0 

grubun istidat verdiği hastalıklara da müstait bulunur. Akra
ba arasml:Ja evlenmek çok defa zararlı olduğu gibi sütlcar• 
deşler arasında evlenmek te zararlı olabilir. .• 

Çocuk, herhangi bir sebepten dolayı, kendi annesinin sU 
tünü ememezse o vakit en iyi süt gene bir insan sütüdür. çun· 
kü insan sütüyle hayvan sütleri arasında grek uzvi maddeler. 
gerek madenler, gerek vitaminler bakımından büyük farklar 
vardır. Tabiat her cinste dişinin sütünü kerldi yavrusunun ih· 
tiyacına göre verir. Kadın sütü insan yavrusunun ihtiyacına 
göre, ineğin veya koyunun sütü de buzağının, yahut kuzunun 
ihtiyacına göre. 

insan sütünde - en yeni vasati hesaplara göre • yüz:e 
1.7 azotlu 3.5 yağlı, ve 6.8 şekerli madde bulunduğu ııal c 
inek südünde şeker az, azot çoktur. Keçi südünde şeker azı 
fakat yağ ile azot çok bulunur. İnsan südüne en yakın sayıl~ 
dişi eşek südü~de bile şeker insan südüne yakın bulunsa a 
yağı pek azdır. 

Vitaminler bakımından insan sütüyle hayvan sütleri ara· 
smda fark daha mühim: İnsan südünde A vitamini yüıd.e 
3 3 7, B 1 vitamini 7, B2 vitamini 2 5 ölçü. C. vitamini 4 ınidlı• 

d"n e 
gram, D vitamini de üçten altıya ka.dar ölçüde .. İnek sü u •

1 
B vitaminleri insanıSüdürldekinden fazla ise de A vitamini ı e 
C vitamini insan südünden az miktarda. 

Bunun sebebini anlamak ta kolaydır: İneğin yavrusu bıt~ 
zağı yirmi dört saatte sekiz, on litre süt emer. insan yavru

5 

bebek altı aylık oluncaya kadar günde bir litreden daha ~z;,. 
Tabiat başka başka cinsten iki yavruya lüzumu olan vitaın;n· 
lerin nisbetini yavrunun emeceği süte göre kurmuştur. ~-i 

k d. . l'" 1 l . . 1 . ebildıf; 
sanın yavrusu en ısıne uzum u o an vıtamın en em .. de 
kaıdar süt içinde bulur. Bu kadar vitamini inek süduıt 
bulabilmek için inek ı.ütündcn hiç olmazsa iki misli fazla e~ 
mesi lazım gelir. Ona da midesinin, ve barsaklarının tah9~
mülü olmaz. Ondan dolayı inek sütüyle beslenen çocuk ç 
buk büyüyemez, cılız kalır. e 

Madenler bakımından fark ta pek büyüktür. Bir ]cer i 
inek südünde insan südündekinl:len fazla olarak iyot nıadeıt 
vardır. Meme.deki çocuğa bu maden lüzumsuzdur, zaralıd~r· 
İnek südüyle beslenen çocuk aldığı gıdayı ldaha çabuk eritı~ı 
iyi beslenemez. Ondan dolayı inek südüyle beslenen çocu • 

lar verem hastalığına daha kolay tutulurlar. tık 
İnsan yavrusu için zararlı olan bu fazla madene ka~~ı de 

ona pek lüzumlu olan çelik ve bakır madenleri anne südullsıı 
öteki sütten iki misli fazladır. Çelik az olunca çocuk ıca~j. 
kalır, bakır az olunca çocuğun nesiçleri, teneffüsle gelen ° 
jeni tesbit ddip beslenemezler. (' 

Keçi südünde çelik madeni inek südündekinin bile yar 
sı nisbetinde olduğu gibi bakır madeni hiç yoktur. 13, 

Onun için insan südünden başka sütle beslenen çocuk ele 
kansız olurlar, etleri de Hiyıkıyle beslenemediğinden ge"Ş 
~~ . 

Galatasaray klubü deniz şubesi ·~ ~ - - ..- .- .- - - - - .-. - - -g~P 
. l'k 1 .. ......,:~..V-- - ~ nm sene ı at ama musabakaları ----- - ~ 

dün klubün Beb'3kteki lokalinde mu • 
10:: • 

vaffakryetıe yapılmıııtır. Neticeler . Resmi Dairelerin Nazarı Dikkatıne:,. 
şunlo.rdır: ,uıı 

10 ~lctrc kule atlaması: Kfığıt Ye t:ıhı m:ılzcıncsi tedariki hususunda uğra~ığı~ı~c 1;ııl · 
t _ Suat Erler (86,70 puvan) küli"ıt dol:ıyısiylc kı'ığıll:ırınıızı idareli kull:ınmak mecburı:retın·ın dit. 

ılık. JI:ıciııılcrimizi kiiçiiltmck Ye y:ızıl:ırı d:ıha ufak punt0
.•

11
•
1 • · ıı, dn' 2 - Kemal Kaza.s (29,48 ,,. ) ı c " ıııck gibi teılhirlcrc lı:ış vul'duk. Bu eümleı.len ol:ır:ık şinH ~)den jll' 

- 3 Kemo.l AykflÇ {28,98 " ) 10 punıo iizerinden dizilmekte olnn il:iııl:ırı 15/ !l/ Hl3!l tnrlhtll 
! !Uctre tramplen ntlnıııu-.ı: h:ırcn S pıınto ile diznıeğc knr:ır ''erdik. 111 , ,ıı 
1 - Sadi Dcnıirkaya 39,12 P. Kurufalııı kiiçiilnıcsinılen ılol:ıyı ilfınl:ır hiç bir cksiğll~CJ;tı;· ıı:ı 
2 _Mehmet F.kcrbiçcr 36,25 P. knlmıy:ıc:ık, yalnı:r. işgal edccl·ği yer ve lıa<'im kısnlmış oJ:ıı a 1,cııc' 

pıınlo ile 8 pıınto nr:ısmıl:ıkl nisheli rnulı:ıf:ızn için ilfınJnr~~nıı ıo 
3 - Kemnl Kazns 32·20 P. şnntinıindC'n ~imdiye knd:ır tntlıik cılilıııektc olan t:ırifcıJcn ~a 
----- - r --- kuruş fazla iiercl :ılınncnktır. . ııtııı!I' 

};elice ilih:ıriylc Jıir flimın 10 pıınto lizerimlcn cllzitınc~ıı~n tı) 11
1 

:cyoğlunda BAKEH rıı c~:ıznları 

hirı.,ı> : lııgiliz \'e Fransıı: ku· 
.ıao;Jarmdnn mnmııl THE:-;c • 

\OTLAR, r:::ıb:ırclinlcr, Paltolar, 
'fı,·ctlcr, Spor .ve fwıtezl kos. 

ııler, Pardc üler, her yerdt'n 
·io;nit ş:ırtlnr \'e ıırıız fi) ntl::ırla 

;ı ' •l · .. nkt:ıdır. Çeşitler bozulma. 
rtnn evvel ihti~:ıcını7.ı BAl\EH 
nı:ığ::ız:ılarınıl:ın lC'ıniıı cdiııi:ı:.. 

..

---·-····------ı• ...... 

cnk iir.rcl, aynı ili\nın 8 puııto ile dlzilnıesiıırlcn :ıhnnc:ık iicrctı 
oloc:ıktır. . ,,,nııı' 

Elimizde olnııy:ın selıcplerdcn dol:ıyı Yiıki bu dcğişildill• ' 
~iirnıC'lerini t'İc:ı erleriz. f""' "' 

Alemdar sınema~ 
Bir Kavr:.k devrildi 

I eki kar.akçıl arı 
Trakva Mtlnıwralar1 

- - -- -- ---
HAŞlT HİZA 
E. SADl TEK 

TiYATROSU 
Bıı gece 1'sküdar B:ıı:l 

Jnrba~ı II:ılcılc 
<~ \lP J\Jl.\°Kl\· ıı. 

Yoch il 4 pcrı.Ic 
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MAZON MEYVA TUZU 111üferA·::_ ve midevidir 
MtDEYI ?e BA'RSAr: 
LARI, ::ANI temizi<.~· 

r•·dır. l'AlDE ve BAl':.3AKLARI alışbrmaz v~ yormaz INK:SAZ, 
e l\11DE EKŞtLtK ve yanmalarında emniyetle kullanılır. 

~ hhatin latif ~:r vardım 
I :.\. Zll\1SIZLIK, Mt:::>E BU LANTISI v:. l>:.zuklufrun da, barsak tembelliğin 

~ IJ1 • o E RAHATSIZLIKLARI, YANMALARI, Mide ağrıları ve EK.ŞtLIKLERl~i ve yemeklerden sonrP 
1\1 il 8 · bütün vücutta hitscdiien -·~· -"-tü ve AGIRJ..IK ile koln·•ra m-- ·'~'-=? ic·n HAZMtN en müe~ıir mü 
~ _ sahh;hi olan l'dAZON r-ıs evv" tuzu alınız. r • -"'rı ismine .,~ HORn f\ - -·· ' (' ...... ,. ,.' • ' ·-f e'1in;z. 

' ............. b ............. lir. . • . ;.ı ..... -:~·- 111 . ' .. ,, ., • . _•J-4 •• , ~i't. 
. ~·' 

' 

Ankarapalas- lzmir 
TELEFON: (3438) 

lunirın en moderıı. eıı temı1 ve ~ti munta.z.anı aııe 
Ylı\•ıısıdır. Konfor. temızlik, ucuzluk noktasından Anka· 
"& Pala.sın. fcvkınde otel yoktur. 

Banyolu. knJorifcrlı. mUteaddıt 'irışt..rlı old ğ,• gı. 

l;>ı ncfü. yemekler veren ıo~antayı. pastahaneyı, ve kı. 
'aathaneyı ha vıdır. 

~----------~~--~~ 

işletme 
ilanlar. 1 

Devle+ Denizyolları 
~mum Müdürlüğü 
!t~lülden 18 Eylüle kadar •m•u•h•t•e•li•f•h•a•t•la•r, 

litcak vapurların :4. mleri, kalkıt gün ve sa 

1e .atleri ve kalkacakları rıhtımlar 
tıız hattına - Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Ak

su l. Pazar 16 da (lzmir). Galata rıhtımından. 
hattına - S.ılı 18 de (Mersin), Cumar' "Si 18 de (A.ctal. 

yal. Sirkeci rıhtımından. 
attına - ~lı. Pen:f"mbc. ve Pamr \>.30 da (Oğur) Topha. 

ne rıhtımından. 
··~a ha~tma - PaT.artesi ı;; de ve diğer günler 8.45 de 

t~usl. Cumartesi ayrıC'a 10.:~o dn ve PaT.ar 20 de 
(:\lnrakazı. Salı postası. Tophane rıhtımından. di. 

~1 diğer postalar Galata rıhtımından. 
~ hattına - Pazartesi. Sah. Çarşamba \'e Cuma 8.15 de 

(Marakaz). Ga1ata rıhtımından. Ayrıca Çarşamba 

20 de (Antalya ı ve Cumartesi 20 de ~~tersin). Top. 
~°'r- hane rıhtımından. 
~ Salı postaları lzmir Fuarı münasebetile ilavett'n yapı. 
~tır. 
.,a h 

attma - Sa~ı ve cuma rn da (Seyyar). Tonhane rıhtı-
~O'['. mından. 
"ll 

1
· \'azıycti huzır:ı dolayısile İ?.mir silr'at. ~ı1ersin. Ay. 

~ rnroz postaları iE:'arı ahire kadar tatil olunnıuştur. 
'\ ı~a tnukabil İstanbul ıle Çan.akkalc arasında haftada dört 

. das edilmiştir. Bu postalar lstanbuldan Cumartesi, pa. 
~arşamba ve perşembe günleri saat 18 Ot T.1phane rıh 
•~ kalkmakta gidi~ ve döniişte Tekirdağ, ~arkö\'. ,;e!ibo. 
'o?kive u~nynrak Canakk Rleve kadar P.itme'lıtdirler. 

'~ : Vapur scferlerı hakkında her tUrlü mahiınat aşağıde 
~a. 11Urnaraları yazılı acentelerden öğrenilir. 

ıata Acenteliği - Galata nhtımı. Limanlıır 
Ca.ı Umum MüdürJüğij binası altında 

ata Acentelıği - Galata rıhtımı. l\1ıntaka 
t "Liman Rf'i:-JVii binası n"tmda 
>Ceci Acentelığı - Sir::t:>ci yo1cu salon:.ı. 

tCi::~ 
2211n 

171 t:O) 

'Ilı 
~ ~q·l\ıktar \.,. muhamm. ~ ıto.:ııerı uc mu\a1'tı;:.ıt t<.:mırıaııa r . 

t 1~11: E lir.tP. muhteviyatı muhte!it malzeme :?ı1·9-~39 sa'ı ~ 
~ \l ten itibaren ıra ile kap3Jı zarf usulü ile An!i:a·ad:ı lclar 
~ i~ sa.tın 3

1
1"' raıctır. 

lıtııı Rtrt:lek istıyenlerın hı_a'rrında yazılı mu\'akkat temınat 
1 ~ 11 ·a)·ın ctt•ğı \"CSıJ...alan \e teklinerini ayni ı;:üı ~aı 1 t ı 

lttı Yen rei~l•ğ•ııe 1o:ennf'ıer lazımdır. 
ta.j1fl1el"r l tO ımruşa Ankara ve Haydarpa~a vez:ıe. erınde ·ı: 

~· (7~6) 
1iktan 

'torı 
i~mı 

60() 

<noo 
11\) 

~ürc;of rı· vağı 

Rezıdü ,·ağı 

'100 
ıı:lo 

. t"'.:Ot 
Petrol 
Pısgaz 

Muhammen bed~I 
Lıra 

180.000 
240.000 
28.000 
69.500 

~ Bımzin 41.600 

~I temin:ı 

Ura 
10.25l 
13.250 
2 10( 
L72f 

~~~ . . . 
t b

1 
l'lıııı .. n bed,.li 18.000 lira olan 100 a1et sabit t•lrraf m~1<ı 
tıt sarıcı 20 ıo1 1939 Cuma günU saat 15,30 da knpalı zarf 

Demz Levazım satına!ma komısyonu ııanları 

1650 kilo yün çorap ipliği 
1950 kilo yün fanil! ipliği 

Tahmir: edilen bedeli 
404~50 lira 
5655.00 .. 

9697.50 
1 - Y · arda cins, miktar ve tahmin bedelleri yazılı iki kale.'ll 

ıün ıpliği, 23 eylQl 939 tarihine rastlıran cumartesi gü:ıil 10,30 da ka· 
palı zarfla alınmak üzere eksiltmeye konulmuştur. 

2 - tik teminatları (727) lira (32) kuru~ olup şartnameleri her· 
·in komısyondan almabilir. 

3 - İsteklilerin 2t90 sayılı kanunun tarif atı dahilinde tanzim ede 
·ek!e.rı kapalı teklif m~ktuplannı en geç belli gün ve saatten bir sa· 
ıt ewelinc kadar Kasımpaşa1a bulunan kombyon ba~kanhğına ver
nelerı. (6959) 

* • * 
l - Tahmin edilen bedeli (46840) lira olan sekiz kalem boya 

malzeme:;inin mevcut şartname;;i mucibince 21-9·939 perşembe günü 
aat 10 da kapalı zarfla ek::.iltmesi yapılacaktır. 

" - Muvakkat teminatı (3513) liradır. 

3 - :artnamesi hergün iş saati dahilinde 234 kuruş mukabilin 
le deniz levazım satınalma komisyonundan alınabilir. 

3 - isteklilerin 3490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim e
lccekleri ka,:ı.h teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten bir saat 
~vvel Kasımpaşada Dz. Lv. s~ \I Ko. başkanlığına vermeleri.{G~31) 

3000 kilo erik reçeli 
WOO kilo ayva reçeli 
2 ıoo kilo vişne reçeli 

••• 
Tahmin bedeli 

1191.00 
1191.00 
1056.00 

3438.00 
1 - Yukarda cins ve miktarlarile tahmin oedelleri yazıh üç ka· 

em reçel, 2:? eylQ1 "39 tarihine rastlıran cuma günü saat 14 de açık 
!!< ıltme ile alınacaktır. 

2 - İşbu üç kalem reçelin ilk teminatı 257 lira 85 kuruş olup şart· 
namesi hergün komisyondan paraSJ7; olarak alınabilir. 

3 - lşteklilerin 2490 sayılr kanunda yazılı vesikalarla birlikte 
~ili gün ve saatte Kasımpa5a:ia bulunan komisyon başkanlığına 

müracaatlan. (6962) 

27.300 kilo çubuk makama 
2.100 kilo tel şehriye 
2.100 kilo arpa şehriye 

• • • 
Tahmin bedeli 

6360.90 
489.30 
489.30 

7339.50 
l - Tahmin edilen be:iellerilc miktarları yukarda yaztlı üç kalem 

yiyecek maddesinin kapalı zarfla eksiltmesi 22 eylul 939 tarihine rast· 
hy~n cuma günü saat 11 de ra~ılacaktır. 

2 - lşbu ii~ kalem yiyecek maddesinin ilk teminatı 550 lira .ı7 
rnru:: olup şa. tna· ·i hergün komi yondan alınabilir. 

3 - Lte!<lilerin 2ı90 sayıh kanunun tarifatı dahilinde tanzim e· 
1ecc!:'eri kaplh teklif me1<tup\arını en ge; belli gün ve saatten bir saat 
~\·veline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon ba~kanlığına makbuz 
nu!mbilinde ,·ermeleri (G%0) 

12.000 
:!9.000 

7.000 
15.000 

1.000 
2.000 
9.00C 

26.000 
40 

$ 

kilo 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

* * 
Tutya beyatı 
Kristal bezir 
:Neft 
Ham bezir 
Kaynamı~ be::ir 
l~urşun üstüi:eç 
Kaba \i tübcç 
Sülyen tozu 
Gloterin 

40 .. Uelro"cn b\au 
J - Tahmın cdi' en lx!d!li ( ı .t320) lira olan yukarda cins ve 

:ıiktarı yazılı 10 kalem roya malzemesi taahhüdünü ifa etmiyen 
nuteahhit nam ve hesabına 1 ı-9· 9:~9 tarihine ra)tlt!·an per~embe 
~i.ıniı ~aat 14 u.• pazarlığı yapılaca:•.ır. 

ı :.! - Kati teminatı (6Gı8ı lir~ olup şartno.me;:ıi :22~ kuru5 bedelle 
: ıeı;ün komisyondan alınabilir. 

3 - Jsteklılerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte ve 
ı •" ~ün 'e ~atte Kasımpa~ada bulunan komsirona müracaatları. 

(7147) 

f'~afıa Ve!<a!etinden: 
iti ~H>~9 .:umartesı gunu saat ı ı de AnkaraJ:ı Nafia vekaleti bina· 
· le ma.zeme mü:!ürlü~G odasında toplanan malzemt- eksiltme 

ımı~yonun•' rman ( 13000> 1i ·3 muhammen t-"'C.lellı lstanbu!da 
uk,ek :'\tüh~ndic: m::ktebinde'·: d~p.:>ra teslım şartile 300 tJn Sömikok 

ii'iinü;' kaı:·alı zart usulile ek,.iltmr ı ya!)ı1 aca!;trr. 
Ek,ılt:nt- şartnaıncsı \·e teJerruatı bcJclsıı o.arak malzeme m:i..!üı 

üt'lııı'1en alınabılır. 
\1urnkkal temınat J35C liradır 
f ,teklilerin t:'di t m~!;tup'a ·ı .r U\ ::ı'\lrnt t .. -:ı at ş:ı-tnamesin::ie 

·azı.ı ,·e. ikaiarı~ bırlikte aynı ~ün ~aat 10 na k ~::l:ır n· 1kb:.ız m:.ı!•alJı · 
... · ıwmic;yona \'e meleri lazım1u (4137ı (675 n 

.... uı ile Ankara'da ld:ır~ blnasınd? satın alına-aktır. 
B~ lşe girmek isteyenlerin J 350 lıralık muvakkat teminııt ile kıl· 

1•ınun tayin ettiği vesikaları ve tc'<liflerini aynı gUn saat l 4,30 a 
.,,.{~r ltomisycn reisliğine verm"len liızımdır. 
S"rtnamcler pıtrasıı olarak .ı' n';ara ··a Malze-:ıc: d11iresinde'l. Hay. 

d.ırpa~ada tesellüm VC S"Vk ŞCfll b:,1den uağıtılacaktır. (6931) 

1 ~------------------· 

• 

1 Saç eksiri 
Komojen · 

Saçları beıler, kök· 
terini kuvvctlen':ii· 
rır. dökülmesini ön. 
ıer, kepekleri giderir. 

.ngiliz Kanzuk 

Eczanesı 

Beyoğlu - Istanbul 

iıill .................................... .. 

\ Askeri F abrıka ar umum MUdUrlUğU ılanları 1 
Hidrolik Pres Döküm Teıisab alınacak 

Tahmin edilen bedeli (25.000) lira olan Hidrolik pres döküm tesi 
satı askerf fabrikalar umum müdürlüğü merkez satmalma komisyonun 
ca 20-9·939 ;arşamba günü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart 
name parasız olarak ıcomisyondan verilir. Talip:erin muvakkat temı 
nat olan (1875) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelt> 
rindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala.kadar tüccar 
dan olduklarına dair. ticaret odası ve3ikasile mezkQr gün ve saatte ko 
misyona müracaatları (6953) 

••• el l ı •• 
Beı ton F enımolipde... 

Siliko manıan 
Tahmin edilen bedeli 25000 lira olan beş ton feromolipden ve altı 

ton silikomangan askerl fabrikalar umum rnOdürlOğü merkez satınal-
, ma komisyonunca l:l·9·939 salı sah günü saat 14 • pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şannamesi parasız komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminatı olan 1875 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ün
cü maddelerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle ala
kadar tilccardan olduklarına dair ticaret odası vesikasile mezkOr 
giln ve saatte ko:nis:·onda bulunmaları. (6885) 

* * * 
30 Ton Alemin yom Alınacak 

Tahmin edlien bedeli (30.000) lira olan 30 to:ı alüminyum askeri 
fabrıkalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 22.g.g39 
cuma günü saat 14,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (1) 
lira (50) kuruş mukabilinde k'omisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
temınat olan (2250) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 ünci.. 
madd elerindeki vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu ışle alakadaı 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası vesıkasile mczkQr gün ve sa 
atte komisyona mUracaatlan. (6955) 

• • * 
35 Kalem Kaınak Kayııı Alınacak 

Tahmin edilen bedeli (40.000) lira olan 35 kalem \casnak kayı~ 
askeri iabrikala.r umum müdürlüğü merkez satınalma ko.'lli~yonunc" 
22-9 939 cuma günü saat lG da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartnam. 

2 lira mukabil;nde komısyondan ve ılır. Taliplenn muvakkat temina: 
olan (3000) lira \'e 2490 nu:naralı 'tanunun 2 ve 3 üncü maddelerin 
dekı vesaıkle komisyoncu olml iı!i'anna \'e bu işle alaka:lar tü::cardar 
olduklanna daır ticaret o:la.;ı ve;i'rnsile mezkur gün ve saatte komi~· 

..... m..ı. acalan (6963) 

* * • 
146 kalem elektri! malzeme~i alınacaktır. 

Tahmin eclılen bedeli 31000 lira olan 146 kalem e!ektrik malıe 
mesı askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez satınalma komisyo 
nunca 22·9 939 CUMa günü saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektiı 
Şartname ; 170 kuruş muka'.:>ilinde komis);ondan verilir. Talipleriı 
mtt\'akkat temınatı o~an 2550 lira \'e 2490 No. h kanunun 2 ve 3 ür 
cü maddeJ0~1·1ıiek1 \'esaikle komisyoncu olmadiklanna ve bu gibi i· 
terle alAkad"· tüccardan olduklarına dair ticaret odası \'esikasile me 
kOr gün ve saatte komiS)'Onda bulunmala:ı. (6884) 

• • • 
16 kalem Çelik almac.ak 

Tahmin edi'en bedeli (55.00n) lira olan 16 kale:n çelik as!tcrt fa 
rikalar umu~ müdürlüğil mt?rkez ~tmalma komh;yonunca 20.9 9. 
çarşamba ~ünti ~a"t 15 30 da plnrhkla ihale edilecektir. Şartname < 

lira (75l kuru~ mu1<.,?ilin:I? krn;syondan ''erilir. Talip!e.;n m:.ı\ 
kat tc-.minat o'a:ı ( tOOOl lira "'"3 numaralı kanunun 2 ve 3 ü 
ma:idel .. rin'ic"<: \•e;al1<1e koıı1 

.... ,nt'u olmadıklarına ''e bu işle atfı' 
dar tiircar'i-:ı~ o'' ı'<ları·1a d-ı;r ticuet oiaq Y~.>ika;ilc m~ı!\:ür gün \ 
s:::atte kom•c:yona n1'1ra"aıtl::ı :-ı. (G15 I) 
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ı köprü 
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• 

ha Vaya uçt~ 

• il < 
Avnıpada patlayan harp bitaraf kalan millı~llerin 1-ıilc k'1 

331 
ıelfıketlere uğramac;ına 5ebcb oldu. Soldaki bü) ük re:>ımdc scıÇ'ıı; f31' 
dinamitle berhama olmuş mu·azzam bir koprü goru}Oi"unLIZ:· • 

köprü bir harp kaza-,ına kurban gitmiştir. Bir taarnız \'Uıwu:ıd.. • 

timal etmek üzere bizzat Belçikalıların köp~üye ye l:! .tıı e'.."Cı,ıer' b'ı 
namitler, yıldırım ic:abctıle infilakctmı) \e ınılyo·ı a a m ıı o ;ı 

köprü biranda bu hale gclnfr~tir. 

Sağ::la Ü tte gördüğünüz re-.imlrr Lnp<J.-;ı h '11"'\t"n•o~iıı t-ı 
.,ı., .;1 

ne aıttir. Ostte çucukıarııı haııgı treqlc~ıe han~ı mmtaka•ar:ı I!' ~ 
!erini gösteren i--ta-;yon afi-;!erini allta yola çıkma;-:a hazı.·Jan:ııı 
çük talebc!cri g''rüyorsunuz. 

'1 
Ortada "°ldaki re<-imlcrdcn "irinr)e Pa i te a·ıi lı;l\ ·ı lıüc ı'11 ~rl> 

da kullanacak ~::ız maske i 'e dcmır ka -ketıni ,·anına a ... nıı" 0 e . ·ıı 

vazife gören iı;arct memuru \ e Luı.dı ada afi~ierle harbın n:ı~ıl il~ 
dıldıği gorülıne!•teJir. 

...reıı 
Solda alttaki re im Fran a meclbinin i'anı harp kararı '~tt' 

, me'}hur ceJc;c<ıim.le ba~vekil Dalad ; nutuk söylerken görüJi.ıyor .. ştı" 

f.ağclaki re,.,im ise yeni Parb ' t ık elçimiz Behiçi Perbin .rıı~ 
zafer abidesine merasimle çclenkko) mağa giderken görürorsllfl ' 


