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11 B&Jaün Hntnerne tem-a 1 .TEŞRiN 1939 1§> 

P ____ A_z_A -CAR geçen otanvan lharnc:nv~ 
::ene : a 

nazoro nnçnn çağoroD<dlo '1 
~ı r11an devlet reisi, beş devlet 
Elrasında konferans akdin 
"---..._S_U_ lb_ H_ ı e k ı i f e d e c e k 
taa1rruzu 
onara ve Parise henüz resmı 

bir teşebbüs yapılmadı 
'<ont çıyanonun Berllr. 
••vanatını Fransız g aza. 
teıer ı nası l t e f si r e d iyo r ? 

Alınan gazeteleri, Sovyet Husya ile 
. Almanya arasına bir nıtak 

lokmanın ımkAnsızhğını anlatıyorlar 
İtalyan Hariciye Xazın Kont Ciyano • bundan ene11d Berlln zly&l'fıtlerlnden birinde, mtteıie blrJJkte 1>1r ~t 

reem1ıı1 seyıecllyor. 

~s 1 (A.A.) - Havas: hakkında hiçbir resmi teşebbüs H e t 1 A ı 
L.~~ gazetesinin manşetinde yapılmamış olmasına rağmen, 

'ii gibi, ~u ana kadar ne Fransu matbuatı, Fran:ız. efklln 1 er man or-
~ de Parise sulh taarruJu (Devamı 2 ıncacle) ' 

ltalyada dosuna minnet ve 
askeri ·· • • · 

taıy 1 · h d. d Varşovaya gırışlerını, bır hafta a- svıçre u u u .. 
ren · · . ' surecek bayramla kulayacaklar 

ner Q0Çldl tahkim Sabık L e h cumhurrelslnln Vugoslav 

p !!.!~ t~kviye ediliyor gazetecuerı~e beyanatı 
r lleyı; s':. ıx>sta ıle &elen İngiliz· plin hazırlıııırak Musoliniye ver- «Fransa ve 1 nu ı ltere, Po lonyanı n hak 1 arı 

tdile ~t".11 ıuetesi "husust,, miştir. lsviçre tarafından ltalyaya 

tıııeJ ltaıy Verdı.ğı.havadisler arasın· bir tehdit olmamasına raimen bu verı•ımeden sulhu reddedeeekle dı• 
la iYetı~ı s~yast ve askeri son tedbir alınmaktadır. r r l l I >) 

-www •••• 

Berlin, 1 (Radyo aut 12) -
Almanya tarafından davet e
dilen 1 talyan Hariciye nam 
kont Ciyano,, bu aal>eh saat 8 
de, rakip olduğu hususi trenle 
Münibe gelmiı ve meraaimle 
karfılanmıt tır. 

Ciyano, 8,30 ela Berline mü
teveccihen hareket etmiıtir. 

SalAhiyetli mahafillerden 
öğrenildiğine göre Hitler bu 
hafta içinde söyliyeceii nut- i 
kunda yeni sulh teklifleri ya- i 
pacaktır. Alman Batvekilinin, : 

sulh imkinlannı müzakU'e için ' 
bet devlet (Almanya, lngilte-
re, Fransa, Sovyet Rusya ve 
ltalya) arasında bir konferans İ 

akdini istemesi muhtemeldir. i 
• 

Siyaıi mahafillerde, Kont i 
• Ciyanonun sür'atle Berline : 

çairılııı, Hitlerin lngiltere ve , 
Fransa ile Almanya araımdaki 
ihtilafı hal ve iyi münasebet- ! 
)erin tesiıi için Musoliniden l 
tavaııut iıteyeceği yolunda 1 
tef ıir edilmektedir. : . ··--·· .. ---------. 

rrrı tedir· ıu uç maddede hülAse 2) Musolini, Brenner geçidinin 

ını · ltalyan tarahnı yeniden tahldmt Berlin, 1 (Radyo) - Alman Garp cephesinde: Dün bir lngi- tayyaresi dÜfürülmüştür. Çarpı B .. k •• 
e ııı" l) ltalyarun AI . ba~amştır. ba§kumandanlığı tebliğ ediyor: liz ve Fransız tayyare filosu Saar- mada iki Alman tayyaresi de kaza UQ Un U SpC 
~ t ?<fanı ge~raı P" ku~etlerı ku· 3) lt.?yan matbuatı, Hitler ida- Yann Var,c>vaya çe Modline gir~ brük il.zerinde uçmuş, Alman avcı ya uğramıştır. ı . 
iç d i~Çre .hU<iudun Negn ltaly~ - resindeüi Slov~yada bul~an Ma- cek olan ordunun hazırhklan so- tayyareleri ve dafi toplan derhal Berlin, l (Radyo) - VarşO\a ha re k ef lerl 

l'llesı~ lüzu un der~al takvıye car ekalliyetlerıne sempatı göste- na ermek üzeredir. Alman ordula- harekete geçerek düşmanı uzak- halkına yardım temin etmek üzere . • 
1 rn g~eren bir ren neşriyata başlamıştır. n yann Va~vaya girecektir. Ia,tmruş ve on lnıitiı, iki Fransız (DeTmm 2 incide). 2 lnCI SayfamlzOe 



ve Kor1ıürnerika, Nazizrı1in 
nizrnin yayılr11asını gör111ek 

--------'--------------------------------------------------------·-------------iste nı ;vor E_N_so_N_D_A K_l K_A 

Fener GalatasaraAmerika C:Jmhurreisi Şükrü S~racoğlu 
na~edi bir bu gece k..remline 
nu:Uk söyledi davet edildi 

gı 1-0 gendi 
Bugün Kadıköy stadında yapı

lnn lig maçında Fenerbahçe Ga
lat.asarayı 1.0 mağlüb etmiştir. 

re sonlarına kadar Beykozlular 
2 - O üstünlüklerini devam ettir' 
diler. Son dakikalarda Vefalılat 

kornerden bir gol attılar. • ..ı: 1 (A.A.) - Cumhuriyetçi parti-
d V ~ş~~hur namzedi ayan azasından Brid

en re~~da bir nutuk söylemiştir. 
ges,Jr~ratçılığın en hararetli taraftarlarından bi 
• ~k tanınan Bridges, bu nutkunda reisicum

::' ~uzveltin bitaraflık hakkındaki düşüncesine 
. Jk yaklaşmış bir vaziyette olduğunu göstermiş 

ve ezcümle demittir ki: 
"Hitler hakkında, Stalin hakkında ve bunla

mı temsil ettikleri fikirler hakkında nefret du
yuyoruz. Biz, demokrat bir rejimde ya§ıyan hür 
bir milletiz. Biz, nazizmin yayılmasını görmek 
istemeyiz. Bizler, bu sistemlerin memleketleri
mizde yayılmasına mani olmağa azmetmi§ bu
lunuyoruz.,, 

Uzak Şark harbi 

Japonlar mühim 
zayiat verdiler 

Çmrıking, 1 (A.A.) - Ccntral Nevs ajansının bildirdiğine göre, 
Hunaıı eyaletinin ıimalinddri muhucmat, 65 kilometrelik bir cep
he üzerinde vukua gelmcktcldir. Burada yapılan muharebeler, Han
kov muharebesinden sonra Nançang civarında vukua gelen çarpıt

malardan daha §iddetli vekanb olmaktadır. Japonların mühim za
yiat verdiği teeyyüt etmektedir. 

Çanga §Chri, ü~ ıgündenberi durmaldan bombardıman edilmek
tedir. §chre 200 den fazla bomba dütmüftür. Şehirdeki huar çok 
büyüktilr. ~ynca binlerce kulübe de ateı almıt bulunmaktadır. 

Alman ricalinin Musolini 
kaçırdığı paralar Dahili meseleler 

Bir Alman gazetesi, f d b. 
İngiliz Bahriye efra ın a ır 

~ınndan dört sual nutuk söyledi 
soruyor 

Bedin, l ,(A.A.); - Amerikan 
gar.etecisi Knickbockerin Alman 
ricali tarafından yabancı mali 
müesseselere muazzam paralar ko
nulmuş oldu&ıu hakkındaki if~aa
tım bahgcden Völkişer Beobahter 
ga?.etesi, bu münasebetle Çörçil
den aşağıda1d dört suali sormak
tadır: 

1 - Kniclıerbockerin Paris -
So.ir'dald yazısı çıkmadan evvel 
bu meselenin Arnm kamarasında 

görüşülmesini nasıl izah ediyorsu. 
nuz? 

2 - Sızin \"C ı tıhbarat nazın 
Mac - Millanın emri ile Knicker 
bockerin yazısının Paris-Soir'da 
çıkmasından eV\el Avam kamara
sr, bu gazetecinin inanılmaz küs
tahlığından e\'\el \mm kamara ı 
haberdar edildi mi? 

3 -- Kninkerbocker, Paris-Soır· 
gazete inde ayni iğrenç mesele ile 
uğra ırken, ruçin bu • 'rli mesele
den bahseden lıeyaruıameleri Al. 
man arazi i uzerine atıyor unuz? 

4 Bu mline\''\erlerin izin ne-
zaret" niz tara ndan ortaya çıkarıl
dığını lıa:a inkar edi) or mu:ıunz? 

\ olk r Beobahter, bu sualleri 
sorduktan sonra, makalesini royle 
bitirmcktedtr: 

"Bu suallere sizin )'crinize ce\ ap 
) erebiliriz. Kninkerbocker, Atman 
imamdaı•arm11 ~ ba tmımetle 

ri ilrei sürmek için sizlerin orta) a 
~ tı&ıınrı bir adamdan baŞka bir 
"Y de "'..rildir .,. 

Roma, l {A.A.) - Musolini, 
Venedik sarayında, faşist şefleri::: 
önünde, tamamiyle dahili mese1e. 
feri bahis mevzuu eden bir nutuk 
söylemiştir. Musolini, bu nutkun
da, ezcümle, bundan böyle faşist 

milisinin ltalyan ordusunun bir 
cüzü olacağım bildirmi~tir. 

Almanya Sovyet 
ıktısadi 

görüşmeleri 
Bir Alman heyeti 

yakında Moskovaya 
gidiyor 

.l\lo:.kova 1 (A.A.) Sanıldığı. 

na gore, Dr. Scsnurre, kalabalık 

bir Alman ekonomik he) etinin 
başında olarak pek yakında bura
ya gelecektir. 

Alman - Romen 
ticaret anlaşması 

Bertin, 1 ( .A.) - D.N.B. 
1935 \iman - Humen ekonomik 

anlaşma ı hükümlerine gore. Bük
reste yapılmakta olan senelık gö
ri.ı5meler nihayete ermi tir. Mual
lakta bulunan bütün meseleler 
do tane bir surette halk'Clilmiıi \ c 
1 teşrinie\"\el 1939 dan 30 eylQI 
1940 a kadar olan müddet zar
fındaki ticaret mübade!cleri tesbit 
o!unmu§tur. 

l.ondra rad30 o, l ( aat 18) - losı.o,adan blltllrlll~or: 

Molotof Turkl)e Jlarklye Yekli! B. araco>lunu, \On Rlbhc n-
tropun l\lohkO\a ziyareti llc iki ün inkrtn:ı u[,'Tı~an ıııliz:ıkcrelerc 

tle\am etmek \lzcre, bu ak am ant 6 da Kremline da\ct ctmbfir. 

Askeri heyetimiz Par iste 
Lundra radyoı.u, 1 (~a.at 18) - J.onılrnyn ~clmelite olan Tlirl.: 

ukeri heyeti buglin oğledcn sonra Pari..e 'ıırmı '~ istııs onda 
Fransız \'C 1ngilir. askeri erkanı tara.fmılnn karı;ılanmı-:tır. 

Sovyet ve Japon kuvvetleri 
arasında yeni bir hudut hadisesi 

Tokyo, 1 - Röyter a;ansr bildiriyor: 
Hıikyııuıg.::dan haber verildicine göre Sovyet ve Japon kuv

vetleri arasında yeni bir hudut hadisesi olmuş, Sovyel nöbetçi ge
mileri ve hudut askerler& Amur ııehrindeki Manço gemilerine ateş 

açmı~lardır. Bu hususta. henüz bnıkn bir malumat alınamamııtır. 

Sovyetler Estonya ordusunu 
konfrollarında bulunduracaklar 

Londra, 30 Tallinnden venlen hir hahere göre Eıtonya ile 

Ruıya araıındaki son nnlaşması mttcibincc, Sovyetlcr Birliği Eı
lonyanm bütün ticaret gemilerini ve ordusunu kontrol altında bu
Junduracaktır. Siyaıi mahafilde bu vaziyet, Slovnkyanın Alman.ya 
hük\imeti altındaki "himaye,, ıekline benzetilmektedir. 

Letonya'da Sovyetlerle bir 
anlaşma yapıyor 

Pariı, l (Radyo) - Rigadan bildirildiğine göre, Letonya 
( Latviya) hariciye nazırı yakınında Mcskovaya gidecek ve Sovyct 
hükUmıcti ile, Sovyet - Ellanya onlaımaaına benzer bir muahede 
aktedecektir. 

Oyunun birincı de\·rcsi 0-0 be
raberlikle bitmiş, ikinci devrenin 
15 inci dakikasında Galatasaraym 
yaptığı bir golil hakem ofsayd ad 
det.mi§ Ur. 

Oyunun 25 inci dnkiknsmda 
Fener muhacimlcrindcn Basri Ga 
latasaray mudnfileri tarafından 

18 çizgisi dı mda hatalı bir şc -

kilde durdurulmuıı ve verilen fri
kik cezasını Esad güzel bir şilt

le Galatasaray kalesine gönder -
mişUr. Kaleci Osman topu iyi blo 
kc edemediğinden elinden kaçan 
topa Rebii yctişmi.9 ve maçın ye. 
giinc golü bu şekilde olmuştur. 

Maça takımlar şu kadrolarla 
çıkmL5lardır: 

Fcnerbahçc: Cihad - Lebib, 
Faruk - Mehmet Reşat. Ali Riza. 
Fikret - Küçük Fikret, Basri, Ya 

şar, Esat, Rcbii. 
Galatasaray: Osman • Faruk. 

Salim - Celiıl, Enver, Eefnk - Sa
rafim, Buduri, Cemil. Salahaddin, 
SU!eyı:man. 

Vefa Bevkozu 3 - 2 yendi 
Bugün, İstanbul bülgesi lik 

maçlarına Taksim, Kadıköy, Be
§ikta ve Sülcymaniye stadlannda 
başlandı. 

Taksim stadında 
KURTULUŞ 2, ŞlŞLI 2. 

Taksim stadında: Uç nıac var
dı. ilk maç bu sene resmi teşkilata 
girmis olan gayri federelcrin 
en kuvvetli takımlarından Şişli 

ile Kurtulus arasında oynandı. 

İkinci devre başladıktan birat 
sonra Vefalılar bir penaltı cezasın 
dan beraberlik sayılarını da k.a • 
zandılar. Bu gol Beykozluların 

maneviyatını çok kırdı; oyunlar 
bozuldu ve beş on dakika sonra 
Vefalılar üçüncü gollerini de ata· 
rak galip cazi) ete geçtiler. Oyuıı 
da böylece geçen senenin milli 
küme takımı Vefanın galibiyetile 
bitti. 

Seref stadında 
Bugün Şeref stadında ilk mü· 

sabakayı Eyüple bu sene teıkilita 
yeni giren Dcmirspor takımları 

yaptılar. Eyüp takımı çok güzel 
bir oyundan sonra 4 - O galip gel· 
di. 

Müteakiben lstanbulsporla JJi 
lal karşılaştılar. 

Oyun, İstanbulsporun soldafl 
bir hucumiylc başladı. Şeref st•· 
dım dolduran binlerce apor ıne· 
raklısr, güzel ve zevkli bir maÇ 

seyrettiler. Neticede oyun İstaıv 
bulsporun S - 1 galibiyetiyle ni• 
hayet buldu. 

üçüncü karsılaşma Beşiktaş • 
Topkapı takımları arasırn:iaydı · 
Maçı sıfıra karşı 12 gol atarak J3e 
şiktas kazandı. 

Hitlerin orduya 
şükranı 

İkinci kümeden olan bu oyun 

Sulh taarruzu l 2 - 2 beraberlikle bitti. 

1 
'Jl I . . . v· 'k l AL TINTUC 1, 

. . ~Ba tara.~ı ı i~cl~le). mı ~t crı.nı~ ı t gı, . ı tı ·rar ı ~·c SOLEYMANtYE 1. 
urnumıyesının muttef ık hı ı) atı- emnıyetlı bır ulh 'ucu da sctır- B dd k' 'Jk b' . . kil 

(Daş tarafı 1 incide) 
hugfin bır kmlhaç treni gönderil' 
rniştir. Trende halka verilecek gr 
da maddeleri, ilaç, sıhhi ,·e tıbbi 
malzeme bulunmaktadır. Varşo\11 
eh annda büyük sahra hastanele' 
ri kurulmuştur. 

. . . . u sta a ı ı ınncı me 
na sadık bır :ıurette tercuman ola- mcktır. >yle bır sulh kı, herkes. .

1 
Alt t 

· b · . .:ı ı·r 1 f d' · k 1 maçı Sıileymaniye ı c ın ug rak. inkışaf etmekte olan u rna- tcpcsıııuc -.ıt er c en ının ı ıcı-
(E&ki Kasımpaşa) arasında idi. 

nevraya eV\ elden cevap 'ermekte· nı hissetmeden çalı abil in 'e ya-
Oyunuıı birinci devresi 1 - O Al-

dir: . . 1 ıyabibin.,, tıntuğun üst.ünlügüyle bitti. ikin-
Ekselsı) or gazetesı, ba~mal,ale- CIYANONUN BERLiNl zt. 

Londra. 1 (Hu u.;i) - Berlif1' 
den bi'diriliyor: 

Hitlcrin emri üzerine, ordum.uı 
\'ar:. \3.)a girı ini kutlamak iç111 
) arından ıtibaren bir hafta bütilJ1 
Alman ~hirlerı bayraklarla dona· 
tılacaktır. 

ci devrede Süleyınaniyclilcr bir 
sinde diyor ki: Y ARETI KARŞISINDA L· col atarak beraberligi temin etti· 
"!\fanşm her iki sahilinde de, MAN GAZETELERi 

Fransız ve İngiliz milletlerinin dü- ler. 
· 'h b'ld' 'l · t• Berlin, 1 (A,A.) - D. N. B.: VEFA 3, BEYKOZ 2 

şüncesı s.1rı surette ı ırı mı ır. 
Her iki milletin de istediği, Hit Gazeteler bu sabahki yazılarında Giinün son ve en mühim maçı 
lerizmin bütün dünya i.ızerine c;e· l,;ilhac; a Ray tag toplantısı ve Beykozla Vefa arasındaydı. Ta
nelerdir çökmüş olan tehdidini kô· Kont Cıanonun Bcrlini ziyaretilc krmlar geçen seneden malCım olan 
kilnden süküp atmak buna bir ni- meşgul olmaktadır. Gazeteler bun 1 en kuvvetli kadrolariyle sahaya 
hayet vermektir. Fran ız \C lngiliz Jara dair haberleri büyük man- cıktılar. Oyun iki tarafın da hızlı 

Belgrnd, 1 ( A. A) - Polon»' 
sabık rcsisicumhuru B. Mosckf• 
dun akşam SubotikndnYugosls1" 
hududunu geçmlşuı. E. Mosc.:ik8 
Parise gitmektedır. 

General 
Makenzen 

Orduya intisabının 70 
inci vılı kutlulandı 

Berlin 1 (Hu u i) General 
fon Makenzenin orduya intisabı· 

nm yetmışinci .enesi kutlulanmıs, 
şimdiki lxışkuır.andan fon Brav
çiç keneli ine bir tebrikname gön
dermistir. 

Seyhan ba~ajının 
temeli atıldı 

Adana, 1 ( ı\.J\.) İhzari in a· 
atı biten eyhan barajının bugUn 
merasimle temeli atılmı~tır. Bu 
münasebette sular wnum müdürü 
Nafia vekili namına bir nutuk söy 
liyerek başlanmış olan i~in bilyük 
e~::-ııııi,·etini teharilı C'ttirmi tir. 

şetler halinde veriyorlar. Gazete· hamleleriyle başladı. Birinci dev B. Mosciki. gazetecilerin sual
lerine c vaben, kısa bir beyanst
t.e bulunarak yalnız şunlan sö)'' 
ltmistlr: 

ler ayrıca Alman • Rus antantının 
akislerini ve bu antant karşısında 
garp devletlerinin hattı hareketi· 
ni de bahi. .. mevzuu yapmaktadır. 

Bcrliner Bor •n Zeitung • diyor 
ki: 

"lngilizbaşvekili pazartesi gü
mi Avam Kamarasır.ı:la beyanatta 
bulunacaktır. Demek oluyor ki, 
İngiliz devlet adamlanıun, Fran

sız müttefikleri ile görüşmek ve 
halen Üzerlerine çökmüş bulunan 
mesuliyeti düşünmek için pazarte 
siye kadar vakitleri var<lır. 

İngiliz .zimamdarları aşağıdaki 

noktaları gözönünde tı tmak mec
buriyetindedir. 

l - Halde ve istikbaldl! Alman 
ya ile Sovyetler birliği arasm:la 
nifal: sokmak imkansızdır. 

2 - Şarkta hududun kat'i su
rette te .. bitinden sonıa Polonya 
meselesi ile alakadar her tüı lü 
harp prof'1gan~ası bun-fan bö,,lc 

"Polonyanın bütün hakları ve-
3 - Alman - Rus ekonomik : rllmeden ev\el, lngiltercnin <16 

programı Uç sene sürecek abluka Fransanın yapılan her turlü sutJI 

tabii olarak ayni zamanda Sovyet
lcr birli •ine karşı ela bir teca\ üo: 
hareketi teşkil edecektir. 

harbi nazariyesini altüst etmiştir. t('ocbbüslerini reddcdcçeğindcı' 
4- Mua.zuıın Rus imı'<!ratorğu . · 

cmınım .. , 
ile birlikle garp d vlederlne kar. HtTLER ORD' ,.y \ "ilNNf;1' 

şı '<>ı> ıgı clh tcl·Hıl" ulh azmin '" n 

sarih ve samimi bir surette i at \ E Ş'CKH \NINl BlLDlRDİ 
eden bir mcmlek.'tlc sulh dil mnnı Ber1ın, 1 (A. A) - B. Hitıet• 
d:r di) c harp etmek imkimsı:ı:iır., ba kunıandnn ınfatile ve I"olotı)" 
\ ö'kişcr Bcobahtcr gazct.::.:.İ s .... ferinin nihayetlenmesi ınünB-

clll·l rki: ebetilc, dtin akc:.am harekatı idart 
"Almnnya Polon) a h ı bi ill ı .... tmis olan ~ ~ ük k ku~~ 

hıı.kkmı kazanmı9tır., (inıdi de danlan, mareş~l Vörin i, a.mı'3• 
Sovyetlcr birliğı ile bı>rabcr sulh Raederi. general Branchitchi, ge. 
için mücadele clinPktedir. Millet. ncral Kciteli , .e diğer kumandıl11 

ler sulh istiyor, fakat ı:öz hükiı._ lan },abul etmiştir. 
m ilerindir. Bu hUk\ımctler ise, llitler, general ve amirallere ıe 
mana.sız S('bcplcrlc. milletlerini şckkur etmiş, gcn<!ral \ c amırall=' 
tmparatorluklarmı tehlıkcvc ko· ordu ve donanmaya minncwd1 

yacnk olan bu sergüze§lten vaz J nı bildirmcğe memur eylcmı~ ' 
gecmek lf'temi~orlnr. ,, kendilerine nic:.anlar \erm·~·jr. 

l 
l 



lngiliz 
hattının 

tayyareleri Hariciye 
Vekilimizin 

Moskovadaki 
temasları 

•• u 

esrarını ogre 
AimO.nYlinın 

kararı 
lngiliz ticaret gemileri 

ihtarsJz batırılacak 

Top mevkileri ve 
yollardaki tuzaklar 

tayin edil4i 

Müzakerelere tekrar 
başlanacağı 
bildiriliyor 

~~ova, 30 (A.A.). - Havas 
·ıyor: 

Sı.r... ~ 
bent~ı.. :aracoğl.un~n '°n. RL 
layısile iı Selterın ıkamctlen do
lerinin bu la uğnyan görüşme· 
cağı bildirilme tekrar başlıya· 

1ir. 

lngiliz ve Frh. . _ 
mümessillerile f sıyası 

Suna gösterilen sebeb, ingilizlerin 
gemilerine t .. .> koymalarıdır. 

ticaret 

~iman topçuları, çok alçaktan uçan lngiliz tayya
relerini Alman tayyaresi sanarak selam vermişler! 

ıs 

Moskova, 30 (A.A.) -
bildiriyor: · • ·vter 

Saracoğlu bu akşam lngiliz • 
yük elçisi ve Fransız maslahatgu 
zarı ile görü~müştür. 

Londra, 1 (1'.A.) - Röyter .bil-
diriyor: 

tıı.n~?dra. ı _ tnı;iliz ticaret ge- ı rardan geminin mensub olduğu Krallık hava kuvvetleri pilotla· 
ı~- l'ino top konduğundan bun hUkumetln mes'ul olncağmı ve rı, İngiliz umumt karargfilu ile 
""'trl. h b 1 d ~ Fransız umumi karargfilıma Zig. ı.~. ar gem sı addedileceği ve Alman gemilerin n her , arueye 
~r Verilmed taht lbahi ı ~ bir darbeyle muk&.bcle edecekle - frid hattının son derece müstah· larar en e r er kem olan mıntıkalarının ekscrisi-1\ti ı:n~an batırılacnğı Berlin rini yazıyorlar. 
ı:_·Ylnosu .tarafından neşredilmiş _ ne ait bir çok mallımat ve dikkate 
'Cl Al: ANLARIN TE\'KİG ETI1 f tovrafl eti . 1 d" ı._d ~iliz ticaret gemilerine top şayan o g ar g nnış er ır. 
"'.lll u- a• "OANİMARKA GEM1LEBt 600 ka..1-- ·rotadan ·ı ti flb g~ doğru değildir. Maama- uaıı ı uçan pı o ar 
lebı~glltcrc bahriye nezareti bu Kr--enhag, 30 (A. A.) - Zira- garpta Alm.1Illann müstahkem 
de gden vapurları haberdar ç- ~ nt :r-haulleri Y\iklU olarak lngU. hattı boyunca birçok mil katet· 
d.i~ tedbirli bulunmalarmı bil :- ' terer' gitmekte olan iki Dani - mişler \'C topların bulunduğu noK· 
~"U§Ur. marka vapuru dlin akfam bir talan tayin eylemişlerdir. 

~tnın gazetelerine gör"! Alman harb gemisi tarafmdan Pilotlar tankların gizlerunektc 
:ı..~ rı~, 30 (A. A.) _ Almnn a. tevkif edilerek muayene için bir oldukları tuzakları ve en mühim 
""Q8J bUA:.... Alman limanına sevkedilml§tir. münakalfit hatlarının iltisak nok· ~yor: 
lle~er National Zeitung ve • • • talannda birer ağ vazilesi gören 
1 <ltler 13.. .,, tuzakları da meydana çıkarmışlar 
~ l ursan ZcJtung gazete- Kopenhag, 1 (A.A.) - uçüncü 
~ ngıuz bahriye nazın Çurçll bir Danimarka vapunı, Alman drr. 
g~~~an bildirilen ve ticaret hatP gQJJ,Jileri tara!Jndaıı tevkif Ekseriyetle biribirile karşılaşan 
~~in tesUhine dair olan edilerek bir Alman limanına aevk istikşaf uçmaları, hududu millcer· 
le l(! Ctı bahsederek bu suret - eclllmlştir • reren geçmişler ve nihayet pilotlar 

~ ~:ııı edilecek geminin huku- zırat mo.hıullt yUklU dördüncU binlerce kilometrelik arazının 
l~ ır harb gemisi telakki edi. bir geminin de tevkif edilmit oldu fotoğrafını almaya mu\'af fak ol· 

~ bunlııra gelecek uı - ğu çok kuv\·etle muhtemeldir. muşlardır. 

1 
Tayyarelerden hiçbiri, düşma· n g i r . Be 8 a nim ne toplan .., de tayyareleri ta 

r 
ız ajansı - :r'.~~~~~=sçot~: 

a. by a m ese 1 es. n ,· gene çaktan uçtuklanrxlan Alman top· 

1 . ~.!:::.~;=~!n~lma~r ~: 
Ortaya atıyor 

~0rrıanya Hariciye Nazırının 
Oskovaya gideceği haberleri 

man bataryasının efradı tayyare
lerimizin çıkardığı gürültüyü du· 
yunca bunları Alman tayyareleri 
imiş gibi selfunlamı~tır. 

Parla, 1 - Garp cep hem hare 
kitı hakkında Fransız menbala 
rm §U haberler veriliyor 

Garp cephesinde, dUşman top 
raklan üzerinBe çok yükseklerde 
hava muharebeleri vukubulmuş- Şimdiye kadar alman malfımat 

Bu bölgede devriye faaliyeti açık 
bir surette hedef tayini teşebbüsü 
mahiyetini almış ve bunu topçu 
ateşi takip eyleıni~tir.,, 

Ingiliz tayyarelerinin 
faanyeti 

tur... Türkiye hariciye vekilinin çarşaın· 
Fransız resmi tebliği ba günündenberi Molotofla görü~ 
Paris, 1 (A.A.) - Resmi teb- mediği merkezindedir. 

İngiliz hava nezaretinin bildir
diğine göre "İngiliz hava kuvvet 
lcrl, Almanya üstünde yeni istik
şaf u~uşları y~pmıŞ ve bu uçuşlar 
muvaffakıyetle tctevvüç eylemiş
tir. 

liğ: DUşman topçu kuvvetinin Türk - Sovyet müzakereleri va· 
Moselle mıntakasındaki harekatı. ziyeti hakkında bala hiçbir ma· 
bataryalarımızın mukabil faaliyet· IQmat yoktur. 
leri ile tardedilmiştir. Her iki ta Burada mevcut malfünata göre 
raf geniş mikyasta tayyare faali- Saracoğlu bugün Molotofu görme.. 
yeti gcistenniştir. } miştir. 

. 
General Kazım Orbay 

Londraya gitti 
İn~liz ajant Londrada Askeri, iktisadi ve mali 
anlaşmalar müzakere edeceğini biİdiriyor 

Kont Çiyano 
Beri inde 

1 

Londra, 30 (A.A.) - Röyter 
ajansının diplomatik muhabiri, Or 
general Kazım Orbayın riyaseti 
altında bulunan Türk heyetinin 
büyük Britanya ile Türkiye ara. 

1 k smda askeri, iktisadi ve mali an· 
ne er görüşece la~malan müzakere etmek ÜT.ere 

• Londraya hareket ettir,rini bildir-
Londra, 1 - İtalya hariciye mektedir. 

nazırı kont Çiano bugün öğleden • 
sonra Berlinde beklenmektedir. Heyet, önümüzdeki haftanın or 
Kont Çiano dün ak§a.m saat on tasına doğru Londraya muvasalat 

sekizde hususi trenle Romadan edecektir. 

Ödemişte sel 
felaketi 

Hasarat hakkında yenj 
malumat alındı 

lzmir, l - Dikilide dün üç zel· 
zele daha olmuştur. 
ödemişin Birgi nahiyesinde yağ 

murlar yüzünden ileri gelen basa
rat hakkında yeni maliımat gel· 
ıniştir. Nahiye merkezinde 44 dük 

·kan, 4 kahve, 3 fınn, 1 han, 3 
değirmen ve üç köprü yıkı~trr. 

Çay mecrasının iki tarafmda 
bulunan meyve ve sebze bahçeleri 
ve kavaklıklar mahvolmuştur. Za
rar ve ziyan 200 bin lira tahmin 
edilmektedir. 

Sel yüzünden boğulanlar §Wllar· 
dır: 

Berline hareket ctntlvt.ir. Orgeneral Orbay, Türkiyeye ve- Kahveci Sadettin oğlu Mehmet 
İtalyan hariciye nazırmı Al - rilecek silah ve mühimmat mesa- Uçarçelik, .Fırına Raşit Kumaş, 

man hüki'lmcU davet etmiştir. ilini \'e Türkiye ile İngiltere arasın Mustafa Çavuş, Karaova köyü' 

ln da bilahare aktolunan mali anlaş· den ı:.r- 11·m karısı Fatma, -'e giliz ajansına göre Çianonun ~ .Aı 

tekzip edildi 
lıt0slt 

\tt aj 
0Va, 30 (A. A.) - Röy- \ 

malan müzakere etmek üzere bir Bı'rgı"nı'n kü..r.t. avlıcık k,fc. iki Alman hUkümeUnin daveti üze - ~...,,. • 
"Fransız askerleri cephenin ' ... rlne Berllne hareketi haberi, kaç hafta evvel Londraya gelmiş· de 12 ev, 10 dam, bir kaJ- bir fı-

ti. Bu sefer, tahmin olunduğuna dükk. A t k '"' 

~İlllsı bildiriyor: 
1etı lı ltavadaki Rumn.nyn mn.hfiL 
'eııCcıt"anya hariciye nazın Gn
~a~akmda Moskovaya mu-
lııda intizar edildiği hak-

'lel'ilezı l'ahancı memleketlerden 
~!ar haberleri yalanlamak 
~o . 
~ lltaya göre 

hfıctltj.,a, 30 (A, A.) - Röytcr 
Q .rOt; 

~ ~teler ve radyolar Sovyet

~~"Y~t~den bahsederken artık 
ı...' bu tabirini kullnnmama.ktn 
~ <tev~enııeketl sadece totaliter 
te<lirı et olarak tclAkki etmek· 
l er. 

16,taıl'a, "B 
"'4ltııı. hl alkan barış grupunu., 
~~tir r Vilayeti olarak tc16.ltk1 
"l>'ııeı ve Sovyetlcr birliği 
tıı~)i :.., blokunun,, başına geç
ta.ıı tlhdar ettiği t.ııkdirde ltnı 
~~ıı J\Üfıızu bUyUk bir akamet 
& edecektir 
~~arabya. 
ı.ı .. ııcli•ı 

~"""! 1 
k ıı.lıikn Rue - Türk mU 

~ "·" crı ' • eıal"tıb ~zerinde toplanıyor. 
l'ı:tıer bf ~~tn çok geçmeden Sov 
~ı 'ita ıği ltı.rafından yutuln -
!tat ).ı na~ göstC'rilmekte ve fa· 
~~ aearıstn 
lı 61 zanne . nın tehlikeye gire -
~r ne dılınemektedir l<"akat 

tı.~ oıurs Is · 
~ tıilf ıız :ı. 0 un, Balkanlarda 
llclJ3eıet- unun artması şUphe \'C 

UYandınyor. 

ltalyan miUeti bitaraflık yeti umumiyesi üzerinde kazanı. Londrada aliıka ile kar§ılanmak - ·an amamen yı }iı harap 
göre, orgeneral Orbay, bu mesele. k.. · · ıc-__ _ istiyor lan mevzileri tahkim, Almanlar i· tadır. Ifüçok mahfillerde bu zi • np ve oy camısı :leY'dağ nahi· 

se, bütün diğer cephelerde olduğu yaretin dilnkü Moskova tebliğin- lerin müzakeresini daha ileri gö- olmuştur. Odemi_ıtlçük Menderes 
Ayni zamanda, lt&lya gibi ka- gibi, hatların ilerisine mutattan de, iki akit tarafın ha.rbl durdur- türmek üzere Londraya gelmekte· yesi dahilindeJS bedon köprü· 

tollk olan bir memleket RU1ya biraz fazla ve fakat büyük bir ih· mak için icabmdcı "diğer dost dir. üzeri_ ·nde bullinücıtür. Tire kaza· 
kıhsinde çok hassaııt.Jr ve Leh ;: * * ;; 

tiyatla k,.ı:.if devri~·eleri gönder· devletler,, le mutabık olarak bir- nun ortası ahsulu·· • .r. .. .te '-"" 
yurdunun Sovyetlettlrilmek üzere -:. ; .it m '........ ..,..jl 

olduğu hakkmdaki haberler bura- meltle ik-tifa eylemişlerdir. liktc yapabilecekleri mUuterck General Kazım Orbay evvelki sında ~ilştür. Olen hayvan 
Alman faaliveti bilhassa Visem J <Ynyretlerle alakadar ~ldugu~ zan- akc:.~mki Semplon ekspresile bura- zarar fta ,~-

da derin bir intiba hlsıl etm.i§tir. ~ • .. ~ ~ mikı' her tara ÇOr.ı.uı. 

Hulasa harb, İtalyanın Afrika- I ~bo~urg;.~m~ı~ntak~~ası;nd;a~g~ö~ru~·ı~m~ü;şt~U~r~.n~e~d~il•m~ek~t~edi~·r~. •liıl••••~•d~a~n~L~on~d~ra~ya~h~a~rc~k~e~t ~e.tm~i~şt~ir··--~------~~ 
dak1 emellerinin tahakkuku uğ • • 

~:d~o!:;ilmbiremvasrtac'·•...S:-. oBlmadununl~ Maı· ı· n o ~,·m d ·, r ?. ~ :ı.~· 19 39 Harbinin yedi sene evvel 
la. beraber bu emellerin mualiha-
ne uswlcrıe tatmin edilememesi ölen en meşhur Siması ! 
için dC bir ıebeb görillemlyor. J'll''rC UniiUO 1932 SCllW 7 kiı• 

Gene Besarabya 

Londra, 30 (A. A.) - Rayter 
ajansı bildiriyor: 

Sovyet hlikümetinln derhal aa. 
kert hareketlere geçmek sureti.. 
le Alma.nynya yardım etmesi vaa· 
di ihtimcıllni tetkik eden P.öyter 
njunsmm nskerl mütehassısı bu 
takdirde böyle bir hareketin Bo 
s'ııro.bya istikametinde olabilece
ğini kaydediyor. 

Kızılordunun her hangi diğer 

bir hareketine balen inlkAn bu -
lunamaz. Askeri mahfiller Hin • 
distanm şimııl - batı hududundan 
Mkcrl bir taarmııa uğra.masmı 

ve garb eepheııindc bir Rus yar
dımı imklınmı imkfınstı gönnek-

tcdirlcr. 

Bugünlerde ismi, bilhııssa gnrp 
cephesinden selen hııberlerde, pek 
çok geçtiği, gazetelerin hergün bir 
knc yerinde sörüldüf;ü halde kendi· 
si bllinmiyen ~ahsiyet kimdir? de. 
nllse ne cevap verirsiniı? 

Mııksadımız bilmece sormak ol· 
madı~ı için derhal cevap ' 'erelim: 
Mııjino! 

Frnns:ının sarp hududunu mfidıı· 
faa eden istihkAmlıır. bu hattın in. 
şasını ilk defa düşünen actııının. 

Andre ?ıfaJino'nun ismini taşıyor. 
Frnnsızlar kadar Jngilizlerin ,.e 

hattCı Almanların bile takdirle on· 
dıkları bu adamdan ı.ır iki sotırla 
'ıahsetmek çok görülmese gerektir. 

*** 
Andrc Majino 1877 de Poriste 

ıloi(muştur. Yüksek tnhsilini hukuk 
ve ı;iynsl illrnlcr ml·ktclıindc l'DP· 
mış, la05 de Ccıair umumi valili. 

ğinde yüksek bir vazifede bulun
muş, 9imali Afrikadıı kendisini çok 
sevdirmiştir. 

1910 dcı mebus intihap edilerek 
siynsi ha:rnta atılmış, Milli mddnfaa 
işlerile a!Cıkadnr olmuş, 1913 de 
Dumerg kabinesinde harbh·c neza· 
rctl müsteşarlığına gcllrilmlşllr. 

1914 de, Fransa umumi harbe si
rlncl, mebuslann askerlikten muır 
riycti hakkındon istifadeyi reddede 
r<!k, asker olmus ve 44 üncü piyade 
nla)•ındo bir nefer sıfatil" harp et
miştir • 

Cesareti, soğukkanlılı~ı ve ~n· 
tonpcn·erlll!i sayesinde sürntl' on
h:ışıhğn \'C bir müddet sC'lırn do 
~·a, uşlu~n terfi clnıiştir. n.1 r.snada 
bir "gönüllü kcşş:ıfl:ır •. ~kihi teşkil 
etmiş, ccplıcclc en ıch,Iıkcli ınınla· 
knl:ırıt :ıtılnınkta tereddüt rtmcmiş. 
liJ' 

. •• surette ı u ı.u..., 
\'crdun harıılcrınde 1.aybelınış nunusonisindc, başlothğı istihklm· 

yaralanarak bir bacnf.tıktnn soma tamı tamamlanmasını göremeden 
ı~·He.c;ip hastaneden ._ 1 • b" ·'lmuMşlu-r. Cenaze merasimi fevkıı· . " •k .k. h 1 .YürUycınhr ır " 
:men ' J ·ı aston ı>d ·. ~ı 1• ,.1•11 iade parlıık olmuş, Kntafnlkının et· 

d l ,l cmıyeccg .. bi { 
hal e cep 1cye d" .. ı - r rafında, umumi harple .r ne e~, 
Parll'ımclllo hll .. uaa onmuş u • 1 k l et ellı 

onlıaşı \C çn,·uş o ara · ıızm • 

1922 de : ıııci Puan kare kııbinc öi 44 üncü piyade aloyınıı mensup 
. d 

1 
"I • ı zırı olmuc;, hu \'a· askerler nlny sancnğile nöbet bek-

sın c ııır · • ' • · d ·r d 1 24 senesine kadıır kalmış- lemişlcrdir. Cenaze merasımıo c 
zı e e · ı F 
tır. ,..drc Mnjino, Fransa?•~ _A · uç nınrcşol, P.ctcn, J.iyote \"C ranşe 

··a huclucluncla, Alman ıslilası· Destpcre bulunmuşlar, din1 Ayini 
nıa•., · d ,,. mani olmak uzcrc muazzam bır umumi harple zabit iken sonra an 
.nüstıılıkcm h:ıl inşasını iş.le o sıra. ıpaz rılnn koloncl Dcpine yapmış· 
lorda ortaya koymuş, fnkot lıu fikri ıır. 
ni o zaman nıe,·kii tatbike ınm·nf-

Andrc Mojinonun mezıırı, ölü· 
fak olamamıştır. ıııünden sonra kendi ismini alan 

Nihoycl 1929 senesinde, ikinci 
defa lıorbiye ıı:ızırı olduf;u vakit müstııhkem lınllın ch·orındn RöYin 
fikrini 1,nbul <'llinm·k imk:11ıırıı ) i mezarlığındadır. ?ıfajino bllgün 

ı 1 Fr,.nsızl:ırın milli bir lrnhramanı 
bulnıuş, pnrliıııırntod:ııı garp ıuc ıı· .. k 

· dcrecesı"ne ., .. u-kscltı·ımı·ş l>ulunma ·• 
<hında ınii-;tnlıkcnı me' kiler ınsası J 

i<:in ııııınzznm tnh~isnt nlmnğu mu- tadır. - K 
, af fak olmuştur. 
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"Rols Roys,, otomobili yerine 

Bisiklete '71niy.orlar ! 
·························· ············4 i 

·•••••••••·••·••• •• •• · ~··;;·;;';ıarı bafladı-/ngilizlerin soğukkanlıl • 
Sinemalar açıldı ve ul 0 ,..ıaki fark - Tayyare gemisinin battığı 
ğı ve Fransızlarl'?' ~~a a~~zeteler gene eskiai g!bi çok sayfalı - ~ 
nasıl hab~r verılır . ,_ın moda f 

Benz in sarlıyatını aza0000••••••••••• •••••••••••••••• ••••••••••• •••••• ' •• 

- Hayır. Bir tayyare gemi· 
si idi! 

Ve İngiliz tayare gemisi Cou 
rageous,.un battığı havadisini 
arkadaşlanna böylece haber ver
dikten sonra oturdu, garsona bir 
viski söyl'cdi. Grup, sanki hiç bir 
şey olmamış gibi, havadan sul:lan 
bahse devam etti. 

*** 1 2 fı wts:opo&ten tttn-
W fllıfırf gftıi i"llfyor. Palnız ba· 
ZI ftıtiyatr tedbirler cümlesinden 
olarak bir kısım istasyonlar kal
öınlmıt ve mcthalleri kapatıl-

iki yaprağa indi. .. .. . 
sında bisikletle yemeü modası 

çıktı. Bu modanm ~ıkmasına se
bep, şoförü askere giden zengin 
bir kadının, biraz da "orijinali
te,, olsun diye meıhur, bir ttr· 
ziye gidip kendisine bisiklete 
binmek üzere bir kostüm ısmar
lamasıdır. 

Meıhur terzihane bunun üze· 
rine sonbahar m«Iası olarak ka
lm kumaıtan ve pedal çevrildiği 
zaman açılarak dizlerden yuka
rısının görülmesine imkan ver· 
miyen biçimde muhtelif bisiklet 
kostümleri modeli ilan etmittir. 
Bisiklete binmeği hatır ve ha
yallerinden bile g~irmiyen bir 
çek kadınlar bu ilanları görünce 
sonbahar modasına uymuş ol· 
mak iırin bisiklet kostümleri ıs
marlamışlar, bisikletsiz bisiklet 
kostümü manasız kaçacağını da 
düşünerek bisiklete binmcğe 

başlamışlardır. 

Bunun neticesi memleket l:e
sabma hayırlı olmuıtur: Benzin 
sarfiyatı bir miktar azalacaktır. 

• • • 
~eneral Sir Huber t Cough 

1914 
J 918 harbinde, beşinci fn 

giliz Ol k d ·d• ş· •su uman anı ı ı. ım-

di 68 ya~ 1a bulunuyor ve mu· 
vazaf hizm" d -·ıdir e egı . 

Bununla be.1;,cr general mem 
~eketi h~rpte ik" . boş durmak 
ıstememı~ ve pasıı "ılüdafaa işle 
rinıde kendisine vaziı, verilmesi· 
ni talep etmiıti r. Bunu. üzeri· 
ne generale alikadar "·kam· 
larca, bir sürü sualleri muı'evi 
bir tezkere gönderilmiı. bu ıuc. 
lere vereceği cevaplara göre ken 
disinin pasif müdafaada istihdam 
edilip edilrniyeceği bildirilrni§· 
tir. 

Suaner arasmda şöyleleri var
ıdır: 

- Kampfnce dair malumatı
nız; var mıdır? 

- Mut bak işleri bilir misiniz? 
General, büyük bir ciddiyetle 

bunlara cevap vermiş. kampin- 1 

ge dair malumatı okluğunu, ıro· 

cuklardan hiç anlamadığım, mut 
bale işlerinden de yalnız alakok 
yumurta pişirmesini bildiğini 

kaydetmiştir. 

Generalin talebi bu muamele 
yapıldıktan sonra kabul edilmış, 
kendisine şu vazife verilmmiştir. 

Bir bombardıman olduğu tak
dirde, bir grup sivil halkın evle_ 
rinden en yakın şimendifer istas-
yonuna kadar gitmeleri işiyle 

meşgul olmak ... Generale bu iııtc 

bir doktor kumanda edecektir. 
Beşinci lngiliz ordusunun eski 

kumandanı şöyle demektedir: 
"- Ben daha geniş hizmetler 

yapabileceğimi sanıyordum. I<,a
kat, memleketimin şahsımı bu'ka 
dar olsun istüadeye layık gör • 
:ınesi de benim için bir memnuni· 
yet vesilesidir.,, 

lngtlli generali vaziyeti tam. 
sportmence karııılamıstır. Yoksa 
başka memleketlerde ayni vazi -
yelle kargılaşanların çoğu tahkir 
edildiklerini ileri sürerek kilp_ 
!ere binerler. 

Londra, gazeteleri, bir mahke
mede geçen garip bir vak'ayı kayd 

Londra mektubu 3 
ediyorlar: 

Corç Huker isminde bir maran
goz, altmış )'aşında bir kadını bL 
çakla öldürmek suçuyla muhake· 
me edilmektedir. 

Maznun suçunu itiraf etmiş, fa
kat cinayeti bir kavga esnasında 
kaza ile olduğu ~eklinde de tevil 
yoluna sapmı§tır. 
• Mahkeme müzakereye çekil_ 
miş, biraz sonra kararını bildir
miştir: Katil asılacaktır. 

Mahkum, idam hükmilnUn o-
ka.z.mıun tamamlanınca, maznun
lara. mahııus yerden çıkmış ve sa· 
milere arkaaınt dönerek idam f 
mahkilmlarma mahsus hilcreler 
giden merdivenleri inmeğe ba§-

GUzide, bunun kim tarafından 

yapıldığını nereden bllecekti. 
Genç kadın, bu oyunu memnu_ 

niyetle kabul etmişti. Zenpare 
Cadıya kargı oda kapısını, gilzcl 
kollarını açık bulundurmuştu. 

Necdet Feridun, artlk tecrübe-
yi kafi görmemi§ti. Bu vak'a ot 
ma.ısaydı, o gece, Cadı gibi beyaz 
bir örtüye sarılmadan, ba.5ına 

kukulatarı geçirmeden odasına 

gitmeye, hakikatı itiraf etmeye 
karar vermişti. Güzide, hayatları
nı birleştirmek teklüini memnu -
niyetle kabul edecekti. 

BUtiln giln, genç kadına söyle
yeceği sözleri diişilnyor, kendisi_ 
ni mazur göaterecek cümleler ha
zırlayordu. Bir ~ok kere bunları 
deği3tirmlşti. Baz.an soğuk ve 
tesirsiz buluyor, hazan da çok 
yavan, çok saçma sapan görüyor. 
du. Fakat, hazırladığı bu elimle· 
'eri, genç kadının kollan arasın_ 
dı. unutacağını, kalbinin derin
likle.inden gelen sözleri söyleyi. 
vereceunl biliyordu. 

Halbuıı.t_, hayalen kurduğu bu 
saadet bin~. hiç ümit etmediği. 
aklından ıeçınediği bir vak'a yü· 

..la• 
il arp hali dolayısile erkekler a:;-

kere gittiğinden Jugiltercde taksi • 
1erde de kadın şoförler görülmekte
dir. Yukarda bıı işe ilk defa ta • 
lip olan genç /ngiliz kızı Mis 
.\'ot'" gürüyorsımuz. 

Fransaya giden ltıgiliz askerleri pek şevkli görunflytrrlar. Vagorı
ların kapılarına yazdıkları yazılarda "liitlcr; geliyomz! Yoldayız!'' 
J.·e/ımclcri okunuyor ••• 

lngiltcrede şimdi unutulan eşya 
arasına gaz maskeleri de karıştı. 

Ş11rada burada 20.000 den ziyade 
gaz maskesinin ımttlulduffıı görill· 
miiŞwr. Bımlamı üzedindc sahip • 
terinin isimleri ele yazılı olmadığın 
dan iadesi giiçleşmekledir. 

lnmıştır. Fakat ~in garibi 
da: 

ııurn. 

Londrada herkesin zehirli gnz 
maskesi taşıması mecburidir. Bu 
cihetle maznuna da bir maske 
verilmiş, mahkemeye öyle geti
rilmL5tir. Maznun muhakemu es
nasında maskeyi yanı başıqa br 

rakmıştır. İdam hükmünü dinle· 
dikten sonra soğukkanlılığını hiç 
kaybctmiyerek idam mahkumla
rına mahsus hücreye kendi kendi· 
ne giden katil, gaz maskesini 
bıraktığı yerden almağı ihmal eL 
memiştir. O sırada bunun sebe· 
bini soranlara şı.: cevabı vermiş· 

tir: ' 
- Maske taşımak mecburi; in. 

sandan para cezası alıyorlar, de- 1 
mi§ idam cezası yedim, bir de pa- Lo11drada sokaklara, zeTıirli gaz metıwdiyetini gösteren yeni aıtt· 
ra cezası vermeğe doğrusu hiç ler komtlmıl§tur. Yukarda bunlardan biri etrafmda toplanan gençltf 
niyetim yok! _ K. görülüyor. 
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IESRAREN&lz HAYALE~I 
zilnnden ta temelinden yıkılmak 

tehlikesine maruz kalmıştı. 
Ya§lı kadının elmaslarını çal· 

mak, hizmetçi kızı öldürmekle 
ilham olunacağı nereden aklına 

gelirdi. Nasıl ihtimal verebilirdi 
buna? ... 

Oh! Hakikati söyle~ivennek, 

hakkındaki şüpheleri izale etmek, 
k~ndini kurtarmak için kafi idi. 
Güzide de, bunu itiraf etmek 
mecburiyetinde kalacaktı. 

Kalacaktı ama kendisini de 
asla af ctmlyecekti. Bu sırrı 

meydana vermekle, kendi saa
detini, kendi eliyle mahvetmiş o_ 
lacnktı. Bu muhakkaktı .... 
Şunun bunun diline düı;ımek, is· 

tihzasına maruz kalmak istemez. 
Sorgu hfi.klmi bir şey söylemi. 

yordu. I<a§larını çatmış, dinli . 
yordu. 

o. Necdet Fcrldunu tevkif cL 

va~aın: ~F. 

mek istiyordu. Fakat, mcsuliyeli 
polis müfettişine yükletmek şar· 
tiyle... Mesele cidden mühimdi. 
Necdet Fcridunu, tevkif etmek 
salahiyeti dahilinde idi. Fakat, 
ya bir kabahatı yoksa? ... Serbest 
bıraktığı takdirde, yaka çevi • 
rirse? ..• Her halde ihtiyatlt hare
ket etmek lazımdı. Cıgarnsmm 

birini söndUrUp biri yakıyordu. 
Müddei umumi muavinine hita_ 
ben: 

- Ne dersiniz, bay muavin, 
_ dedi. Mesele açık değil mi? ... Ncc· 

det Ferldunun t<'vkifinden başka 
~nrc var mı?... Şu mU:r.ekkereyi 
imzalayor· musunuz? ... 

Hayır, hayır! .. Bunu itiraf et
mekten. Gilzideyi mahcub bırak
maktan, müşkül bir vaziyete dü
~Urmektcn ise hapse gitmek da_ 
ha do~ru, dRlıa centilmence bir 
hareketti. 

Uzun dtişUncclerden sonra ~ 
diği karar buydu. ' 

Bu sırada, kapının hafifçe ~ 
rulduğunu işitti. Başını çcvi 
baktı. Aralıktnn kUı;Uk bir 1'~1 
parçasının uzatıldığını gördU. , 
va~a eğildi, aldı. Kağıdın uıe 
rinde kurşunknlemle şu ci1Jll 
yazılıydı: 

"Sakın itiraf etmeyiniz. 
kadını mü§kill bir vaziyette bI ' 
rakmaymız. Müsterih olunuz,··· 

' Kağıtta imza yoktu. Bu u."jf 
siye, bu emir ne demekti'! 

1 
kağıdı yazan kimdi? .. GiizidC , 
aralarında geçen macerayı J\ctl 
reden biliyordu, nasıl öğrenın!~ıı
Yalnız kendisilc Güzide~i al31'

4 
dar eden bir meseleye, bir b,.C 

t ıc1I kasının karışması, sonra. c (İ 

sizce, "itiraf etmeyiniz ... ,, c1tl 

ni vermesi garibine gidlyordtl· 
adam kimdi? Kendisini htııı8~"' 
den maksadı, :ınenfıuı.tl neydif·· 

- I)tlıı N~cdet Feridun, agzını a . 
tar deliğine yapıştırdı, sordtl · 

rr:-ftin" • ? - .. ~ ız sız... } 
(Devamı. et1f 


