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('Yazısı 2 incide> 

Bir Amerika - Japon harbi mi? 
~ 

Aı11erika ve Japonya donan-
rııaları büyük Okyanusta 
onan· a 'ın 
majino'su ! 

karşılaşıyorlar 

Yunanlllar Şimal hududunda bir 
istihkam hattı vücude getirdiler 

Belgrad, 5 ( Husu
si ) - Kaliforniyadan 
bildirildiğine göre, A· 
merika hükUmeti yeni • 
den Büyük Okyanusta • 
ki Havay adalanna kuv 
v~tli bir filo göndermiş
tir. F~lo 17 zırhlı, 18 
mayin geır .. ~ıi ve 4 tah • 
telbahirden müteıekkil
dir. 

londra, 5 (Huauıi) -Atinadan bildirildiği- Diğer taraftan, Ame-
~ IÖre Yunanistan iki senelik tamamiyle gizli rikanın ~lavay adaları:.ı 
•c Çahtma neticesinde ıimal hududunda bir daki bu tahtidabna t · r 
nk'-ainot hatb,, yapmıtbr. lıtihkô.mm bitirildiği mukabele olmak üzere 
le .defa olarak geçen gün, hattın filminin gös- Japon donanmasır.3. 
,.!"lırıesi ile meydaaa çıkanlmııtır. Filmin ilk mensup birlilrlerin Ha • 
~leıiliıinde Baıvekil Metakıaı ve nazırlar \ vaya doğru hareket et • 
~· tiği bildirilmektedir. 

Almanya ·zehirli gaz 
kullanmıyacağını 
resmen bildirdi 

Aıltnanlar yukarı Silezyada şiddetli ____ Amen-'ka d_onanmasma mensup bir rııo nıanevraJ:ı 
bir tenkil hareketine giriştiler 

Bnrçok önsan 
kurşuna dözöOdö 

Hitler bugün orduyu teftiş etti 

Litvunya - Sovyet 
Rusyu 
yardım 

karşılıklı 

anlaşması 
Londra, radyosu, 5 (Saat 18) - Knun:ı.cı'd:ın bildiriliyor 

Lltvanya Hariciye Nazırı ile Sovyet hUklımeU arasmdakl mtızakereler neticeye erm" ft M 9' ı ;e • 
hükumeti tekliflerini bildirmiştir. Buna gi5re, SovyetleT 'B!rH!i ne Litnnya arasında bir b!"lllık' 

yardım anlaşmıun yapılacak. Baltık Denizinde Rus' aya bcs Us verilecek ve :Lehistan • Lltvanya lıudu • 
(Yazısı 2 incide) dundaki bazı yerlerde rcyiama mü.,.:-c-ıat o1 ur::ıc~·~t~r. 



Katolikler, So.vyet - Alman anlaş
masına karşı tahrik ediliyor ! 

Bir Alman şehrinde· 
yapılan gizli toplantı 

Almanyada hükümet aleyhtarı ceryan 
gıttikçe kuvvetien. yor 1 

IA>ndrn, 5 (Radyo) - Hur Almıın rnd)o u 1 mini ta ıynn gizli nıd 
o istasyonu dün bllhn.s a \lmnnyncl:ıl i kııt-Olildere hitrben neşriyat_ 
ta bulanmus \C Almıınynnrn Rus)ıı ile biri<.' mı!.l üw.rine b;ımn hr:. 
tlyanlan buna karr;ı harekete davet etmiştir. 

IIUr Alman radyo unun haber Hr<lib"1Dc görı', Alnıanynda hUkü. 
met alc3hlnde cereyn.n gittikçe kU\'\f'tlenmf'ldc<llr. Bıı anıda, cc.nuıı 

§ehlrlerlnden birinde g~enlcrde gizli bir toplantı l apılmıştır. 

G:'~.~ 
Balkan atletızm kon
gresinde görüşülenler 
Heyetimiz, Balkan oyunlarına sır 

ve Suriyenin de iştrra:<inı is edı 
A.tına, 5 ( \.A.) - Balkan at • 
zm m abakaalnna de\'am e • 

lmekt d r. Dun yapılan mu a -
' a ann t knik netıceleri Runlar. 

ır: 

3.000 m 
n 9.~3 

e. Volko ulos (Yu • 

:\lavropo tolo::; Yunan 9.48, 
"ri tea (Romen) 9.57.2. 
Dekatlon: Klimar (Yugo la\) 

.ı 20 pu\an, Mikiç (Yugo la\ 
3537 puvan, ukatsas 'e Maeskı
oc; (Yunan 5200 puvan. 
Şimdiye kadar yapılan musaba-

kalar sonunda umumi tasnif: 
1 - Yunanistan 34,5 puvan 
2 - Yugoslavya 29.- ,, 
3 -Türkiye 14.- ,, 
4 - Romanya 12,5 ., 
Balkan atletizm kongresi de 

oruşm lerıne devam etınış \e ez. 
cümle 1941 O} un arının Roman • 
}a tamhndan organize edılme in; 
kararlaştırmı-.tır. 

Türk he}eti, oyunlara rfö \k
deniz memlekellerımn, ezcümle 
Mısır \ e Suriyenin iştirakini ta ., 
lep istemiştir. Bu teklif salahiyet • 
tar komıte tarafından gorüşülecek. 
tır. 

Kongre, konfedera )Ona i tirak 
eden be<; Balkan de'flcti reislerine 
tazim \e bu mem ek tler mılli por 
organiza yonlanna da ~ iun te'g
raflan çekilme 'ni atkı larla ka • 
rar altına almıstır. 

Kongreye i tirak edenler 'e at • 
!etler bugün Delfe bir gezinti ya. 
pacakfar ve gece döneceklerdir. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğazın muhtelif yerlerinde oturup da sabahleyin saat 8 de 

ba§layan lstanbul Resmi Mekteplerinde bulunmaya mecbur olan 
talebe ile lstinye, Emirgfı.n, RuII\clihisan ve Arnavut.köyünde ika. 
met eden saym yolcularmıwn \•aktinde köprüye gelmelerini temin 
için 9. 10. 939 pazartesi sabahından itibaren sonbahar tarifesinde 
yapılan tadilat: 

1 - 19, 23, 31 ve 37 numaralı seferler 5 beşer ve 29 numaralı 
sefer 10 dakika evveline alm~tır. 

2 - 45 ve 57 numaralı seferler berveçhiati surette taahıh olun. 
nuştur: Bu seferi yapan vapur 7.25 de Be)kozdan kalkacak, 7.35 
le Paşa.bahçe, 7.45 de Yeniköy (Yeniköydc 47 numaralı sefere ak. 

rma verecek fakat mezkur seferden aktnrma almıyacnktır) 7.52 
le lst:l.nye, 8 de EmirgfUı ve 8.07 de Rumelihi.'sarmn uğradıktan 
onnı 8.40 da köprUye gelecektir. 

3 - Köprüden 28 numaralı sC'feri yapan vapur fazla olarak 
küdarıı uğrayacaktır. 

4 - 32 nuıruı.rnh sefer koprüden 5 dakika evvel hareketle doğ
ı.ı Arnnvutkö) Une gittikten sonra Çcngelkö) Unc geçecektir. 

Lehistandaki ko
münıst mahkumlar 
Sovyetler tarafından 

idari ışlerın başına 
getirıliyor 

Londra, 5 (Hususi) - Mosko· 
va radyosunun verdiği bir habere 
göre, Rus kuvvetleri tarafından 

isgal edilen Lehistan şehirlerin -
c.eki siyasi miıcrimler serbest bı -
rakılmıştır. Bunlardan, komü • 
nistlik suçu ile mahbus olanlara 
bu.,ü 1 idari işlerin ooşına geti -
rilmiş bulunmaktadır. 

Buna muabil Rusların işgal et
tiği Leh şehirlerinde birçok tev
kifat yapılmış ve bazı Leh su • 
bayları, asilzadeler, kapitalistler 
ve Sovyet ~:faresi aleyhtarları hzp 
sedilmiştir. 

İngiliz birleşik matbuat ajan -
sınm verdiği mallı a goreı ge
celeri nöbetçiler dolacmaktıı ve 
Leh subaylarının gizli cemiyetle
rini arastırmaktaclır. 

Ze zele mintakası 
Bir heyet jeolojik 

tetkikat ıçin Dikiliye 
gidiyor 

Jzmır, 5 (A.A. Dikili zel -
zcle mıntaka mda jeolojik tetki • 
kat vapacak olan altı kisil'k bir 
heretin cumarte i giıı il Ankara • 
dan buraya geleceği haber veril • 
mektedır. Heyet, pazar günü Di -
kili}·e giderek zelzele sahasında 

ılmi tetkikatta bulunacaktır. 

Japonyanm yem Macaris
tan elçisı 

Berlin, 5 (Radyo) - Japonya· 
nın yeni Macaristan büyük elçisi 
Kajirin dün amiral Hortiye iti • 
matnamesini takdim etmiştir. 

F ransadaki Bulgarlar 
Belgrad, 5 (Radyo) - Bulgar 

hükWııeti, Fransada bulunan Bul
garlara, memlekete dönmelerini 
bildirmiştir. 

Dolandırıcı Mah
mut Saimin yeni 

marıf etleri 
Şimdiye kadar muhtelif usuller. 

le birçok kimseleri dolandıran rnec; 
hur sabıkalı Mahmut Saım, cıuı1 

yeniden yakalanmış, adliyeye tcc:. 
lim edilerek sorgu undan somcı 

te\kij olunmu~tur. 

5 - 53 No. lu seferi yapnn vapur 8,05 de ArnavutköyUnden 
r ket edecektir. 

Mahmut ~aim bu sefer "Fener
bahçe _ Galata aray neşriyat şu 
besi'' başlıklı kağıtlar ba tırmı 
Anadolu tuccarlanna göndererek 
mal satmak teklifinde bulunmuş • 
tu. Böylece bii'çok tticcardan 50 
şer liralık ha\ ale alan ~ 1ahmut 
~aim hiç birisine cevap \ermem·~ 

J ortadan kaybolmuştur. 

Avrupanın en mühim ilctısadi ve sanayi sergilerindendir. 
Her türlü izahat icin hazır bulunan: Türkiye Umumi miimes"ili 

K. A. Müller ve Şeriki 
İstanbul Galata Minerva Han Posta kutusu 1090 Telefon: 40C'.JO 

sız DE SEYAHAT TENZtLATINDA tSTiFADE EDEREK 
GERi KALMAYINIZ. 

BOtün esbabı istirahat, en mutena ve nefis yemekler en temiz oteller 
Saym sergi zh·aretr.il .. rinin emirl· .. ·r.... ·-· · ec:lilıııistir 
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Almanya zehirli gaz kullanm·yacağmı bildiroi 
Roma, 5 (Radyo) -Almanya, 

İsviçre elçisi vasıtaslyle, muhare. 
bede zehirli gaz kullanılmaması
na d"h olan nnLşnıayı tanıdığım 
ve bu :r.ıuab~~1enin E<hkamma göre 
hareket edt~<.ği~i Londra hiıkft. 

uıctine bih!.•ı. ;ştir. 

YUKARI SlLEZY ADA 
TENKİL HAREKETİ 

Cernauti, 5 (A.A.) - Havas: 
Romanyaya gelen sözüne ina. 

mhr adamlardan alınan malüma -
ta göre, Almanların yukarı Silez
yada yaptıkları tenkil hareketi 
bilhassa şiddetli olmuştur. Pe -
men her şehirde divanı harpler 
1920 senesinde Alrranlara karşı 
.yapılan isyan hareketine iştirak 

etmi k2 im, erkek bir ço'< Polon 
yalıyı mahkum ctmistir. Kursu • 
na dizilen Polonyalıların ekseri -
yetini entelektüeller teskil et -
mekte:\ir. Bazı papazlar da kur
oıuna di ~jı,m;tir. 

Rl ZV:ELT, s \JUK u;n cu:ıL 

llURREIS1Nt A il 1 tH~n A 
('AGffiJ.\•ıs 

Bilkreş, 5 (A.A.) - ÖğrE'nildi

ğine göre, Amerika Birlcı;tk dev. 
Jetleri r'isi Ruzvcıt .sabık Leh 

Cumhurrcisinl Amerikaya ikame_ 
te davet eylem:.<1tir . 

I<'aknt cumhur reisi Mo cickı 
sıhhi sebepler dolayısiyle, en c>lii. 
bir mUddet lsvl~rede oturac ktır. 

B( KREŞ'l'.EKİ POLO:Nl \ 
RİCALİ 

Bilkreş, 5 (A.A. )- Ne?.nret 
altınd:ı bulunmak a olan bılt 

Polonya hUkümeti azası, bu ta • 
bah i'Nkre lıı 500 kilometre g~r-

Yürek parala ~:~cı 
bir dava 

HÇOCIYlk bırCI) ~ 

mau SUÇUlYJSıJ 
IKad D !l1 ~ 

Yavrumun açtıktan 
ölmesine gön ı ü m 
razı olmadı, dıyor 

Bugün adliyeye gözleri yaşar
tacak derecede acı bir aile faciası 

intikal etmiş, genç bir kadın ca
nından fazla sevdiği biricik yav • 
rusunu sokağa atmak suçundan 

y akalanmr§tır. 

Asiye adrnda olan bu kaldın bir 
sene kadar evvel bir aşk macerası 
sonunda gebe kalmış ve bu yüz
den de evinden kovulmuştur. 

Bundan sonra muhtelif şekiller

de hayatını kazanan Asiye, niha
yet aç kalmış ve dün de Emin E. 
minönü merkezine giderek ço
cuğunu bırakmış. kaçmıştır. Po· 
]isler arkasırdan koşarak Asiyeyi 
yakalamışlar, Bugün de çocuk 
terketmek suçundan birinci sulh 
ceza mahkemesine verilmiştir. 

Asiye mahkemede ağlayarak 

şöyle demiştir: 

- Aç kalmı§tnn. Çocuğumun 

feryadi."rma dayanamadım. Bel
ki bir hayır sahibine verilir de 
karnı doyar diye karakola bıral: • 
tım. Bir haftadır ağ7.ma bir lokma~ 
e'<mek koymadım. Beni tevkif e
liniz ,belki tevkifhanede karnımı 
'.l-ıvururlar., 

D"r:ıiş ve sonra yere dü~erek 
bavılmıştır. 

Fakat hakim, Asiyenin suçunu 
tc\•kif edilmesini icap ettirecek 
mahiyette görmemis, serbest br ! 
~.,,__ l 

bında Yuı;••::ıa\ hududu ch•arında 
Herculanoya hareket etmişlerdir. 

l'RANSIZ KE:}İF KOLl.,\fll • 
NL"li FAALh't:fİ 

Paris, 5 (A.A.) - Havas: Ren 
ile Mozcl arasında askeri faaliyet 
son gl\.nıcrde ileri mevzilere kc. 
şif kollan gönderilmesi suretiyle 
daha ziyade genişlemiştir. Bu fa. 
aliyct, du.,ma.nm vaziyetini anla
mak için yapılan klasik bir faa.IL 
yettir. 
Rızan oldukça kuwetli bır ke. 

eif koıu, )'a mıirlcrle geri dönmek 
ve yahut ta baskınla taktik ehem. 
miyetli bir me\'Zli zaptctmek üze
re gö:ı,~erilın ktedıı 

Ezciimle dtişm .. n Pirmascnsin 
cencıbundc !:.öyle bir baskın yap 
mn < istemiştir. 

Fakat l eşif kolu daha Frans·u 
mevzilerine yakınma gelmeden, 
otomatik silıi.hlann ateşi altına a· 
im nı ve geıi puskUrtUlmiıştilr. 

DALADYENIN BEYAN 
NATINDAN SONRA PARIS 

GAZETELERi 
Paris, 5 ( A.A.) - Büyük Bri-

tanyanın hattı harel·etiı:i ve har
bin hedeflerini tasrih eden Çörçil 
ve Çemberlaynm ve nihayet Lord 
Hnlifaksm beyanatından sonra 

1 
Fransız hük'imet reisinin de iza
hatını s~dt': müttefiklerinin iza. 

1 hrtına uydurması pek tabii idi. 
Hariciye encümeninde butün 

enciımen azasının alkışlarını top· 

!ayan bu izahat Paris matbuatıı.ı.ı 
da müttefik tebriklerini kazanmış 

tır. 

Gazeteler, giri§ilen işi sonuna. 
kadar İngiliz hilkümetiyle tarn 
bir anlaşma içinde götürmek hu 
susunda Fransanın azmini göste· 
ren bu izahata azami neşriyatı 

vermektedir. 

"Epoque,. gazetesi, Daladyenin 
nutkunda Alman propagandasının 
Fransa ile İngilterenin arasını 

bozmak yolundaki gayretlerine 
verdiği cevabına büyük ehemıni
yetini kaydettikten ve Çember
laynın da evvela sulhu muhafaza 
l ~ niaki ümitsiz gayretlerinden 
ve şımdi de ittifaka yatığı mu· 
azz.ım hizmetlerden dolayı met· 
hü sena ettikten sonra diyor ki: 

Geçen sene lngiltere yürü:ı·i· 

yor diye boyun eğmek, bu sene 
de İngiltere çok ileri gidiyor di. 
ye arzı teslimiyet etmek i"tiyen • 
lerin sözlerine artık kafi bir ni• 
hayet vermek lazımdır ..• 

Aubc gazetPsi dE' §Ö' le ~azı. 

yor: 
"Fransız bUkümet rei i lınıiciyc 

enciımonlerindeld dünkU iznhatm· 
cınn d h;ı kuvvetli olarak r.ıkmış· 
tır Ve kendisine pusu kurmuş o, 
lnnl· r ~ aptıkltuiyle kalmıqlardtt• 

Bu neticeden çok memnun~. 

Basv<'kJlimiz memleketin tp.m .,.o 
mutlak itimndma maliktir." 

SON DAKiKA 

Hitler bugün orduyu 
teftış etti 

Londra, radyosu 5 (Saat 18) - Berlinden bildiriliyor: 
Hitler bu sabah tayyare ile orduyu teftişe gitmiştir. Ken"'isiniı'I 

bu gece Bcrline dönmesi muhtemeldir. 

Almanya, Belçikanm bit&raflıomı 
ihlale kendinde hak görüyor 

Londra, radyosu, 5 (Saat 18) - Brükscldcn blldinlıyor: 
ncsmi Bertin mahafilindcn haber verildiğine göre, Almanya ~" 

tı hallerde Belçikanın bitaraflığını ihlale kendisindo hak goreccktit· 
Diğer muharip devletlere ait tayynrelcrin Belçika arazisi UT.crindS 
uçmasr, Almanynnm bitaraflığını tn.nnnamaya kendisinde r:lk gö• 
receği hallerden biridir. 

• Be ıçika gazeteleri Bedinin bu kararını tefsir ederek A lm:ın~ 8 

bu suretle, Belçika ve Hol:ındn bHaraflıklarmı tnnımc.mnk i<;in ,.o. 
sile aradığım yazıyorlar. 

Alman halkı, Sulh taarruzun~n m·.ı 
vaffak oiup o ınıvacağını dUşünüyor~ 

Amsterdam, 5 (A.A. )- Uieuve Roterdam Courant'ın nerl1 

muhabiri yazıyor: Almanyanm Alman kıtaatının Polonya payit:ılıt' 
na girmelerini tesit etmekte olcluğu bu sıralarda halki r:erl<ef 
fethi meselesi ile pek okaclar fazla ali'ikadar olmamaktadır. ncrl:ef 
sulh taarruzunun muvaffak olup olmadığını öğrenmek istemektcd1', 

Bu gazete, ilave ediyor: Manidar bir hadise, Ruslarla Almaıı1~ 
Polonyadaki "tahdidi hudut hattı .. ndan bahsetmekte mı•tabık Jel 
mışlardır. Ruslar ve Almanlar ''hudut,. kelimesini l::.ıllanmaktaıı ir 
tinap ediyorlar . 

casusluk yap~t1 Almanya le'ıine 

bir Amerikatı yakalandı 
Loodra, 5 (Hlısusi) - Panamadan bildiriliyor: 
Milli enstitti rektörü Mr. Şmit Almanya lehine cnsu3Julc 

tevkif edilmiştir. 
wıı· Mr. Şmıt aslen Almandır, fakat Panama tabüyetlndr bll 

maktadır. Kendi.si. enstitüde Amerikan birliği (Panamerikcn) J:I'~ 
fcra.nsmm toplandığı !!akma ve murahhasların oturduğu od.ı:ıı
gizli mikrofonlar koyrlurmu§ ve bunlarla müzakereleri ve kollu; 
h ı .... ı hnricc clinlctm~ olmakl& suçludur • 



IM~;k;;~~d~u•uıj 
Hariciye Vekilimiz 

Seriinin teklifleri 
it~lya tarafından 
kabul edilrııedi Ankaradan aldığı yeni talimatla 

Sovyetlerle müzakereye 
Harp uzadığı takdirde dahi 

devam ediyor it I b•t f k I Başvekil ,ı;ı 

lngiliz Hariciye Nazırı Türk-Rus 8 Y8Dlfl . l 8f8 8 8• 
Alman elçisile 

görüştü dostluğunun Turk - lngiliz dost- "' b•td• •ı• 
lllğuna mani olmadığını söyledı cagı 1 ırı ıyor 

arn 

hU 
te ... 

atı 

bıı -4.nkara, 4 ( A.A.) _ A vrupadan l sevkeylemektedır. Bazı anlarda H 1 t ı R t . d k . t k 
Ciytfln gelen b:ızı haberlerde Harf· telifi imk!nsız gözükebilecek olan 1 e r ay ş a g a 1 n u u ·n u ya r 1 n 
~Ve1t1u Saracoğlunun Mosko • bu iki gerçek alaka ve menfaat a· 

bud' bu akşam hare.ket edeceği rasında çarpı~ma husulüne mani o· . g" 1 e u· 1 z e r ,· s o· . y l ı" y e c e k 
nin 

Ankara, 5 - Alman bUyUk el • 
çlııl Fon Papen dUn öğle U:ı:eri Baş 

vekfiletc giderek '3aşvekil ve Ha -
riciye Vekaleti vcklll Refik Say • 
damı ziyaret etmiş ve bir mUddet 
görüşmUştür. 

n'lilrnektedir. olmak için Rus hükfunetine yar· 
mi· tt u hıuıusta yaptığımız tahkika. dun etmek zor değildir. Teslim e-

ı. 11&ıaran Hanciyc Vekilimizin delim ki Türki\.·e kendi menfaatı Londra, 5 - Musolininin bir ber- "llotJc .ı 
~... 0.\'adakl mli:ı:bkcrclcrinln blr icabı olarak bütün komsularile sulh konferansı akdini teklif ede-

faza -,. gu -
ı>.ı._ n daha sUrect'ği ve bu mil. dostluk münasebetleri idame et- ceöine dair çıkan haberler Roma· 

den ~e~ı .. 
mu· ishıd erin en dostane bir hava mekte haklıdır ve biz Türkiyenin da resmen tekzip edilmektedir. 

met· 'ttıı e inkişaf etmekte olduğu an- Fransaya ve lngiltereye kar§ı ta- Bu tebliğe göre "fimdilik İtalya 
ltntşttr ahhütlerini tutmakla beraber, bu bu neviden hiç bir te~ebbüste bu-

k •. 1. 
" ı\U'\IAT GÖNDERİLDİ dostluğu temine çalışmasını bizim lunmıyacaktır.,, 

tri· ~08k 
bUk~ ova, 4 (A.A.) - Türkiye için asla gayri dostane bir hareket lTALYANIN TALEBİ 
'metinin Sovyet tekliflerine telakki etmeriz . ., Times gazetesinin Roterdam· 
' . ı bugUn Saracoğlunn gelmiş - Sarnuele cevap veren Lord Hali· muhabirine göre, Kont Ciyano, 
lılo1 'l'i.irltfye Hariciye Vekilinin fax, demic::tir ki: sulh taarruzunun akamete uğrama 

r ni• L. otorıa h ed -· " 
uıldil"f emen temas ecegı " - Samuel Türkiye ile Rusva !it takdirinde Almanyamn Sov-
~ hnekt eli • 

GlJ.tz 
11 

e r. , • • . . arasında mevcut olan \'e bugün ta· yetler Birliği ile beraber aldığı 
yazt. ARtC1tE NAZffiININ zelenen temasın idrak ile karşılan· taahhütler hakkında sarih mahl • 

~ ~CIUM BEYANATI masını istemek suretile büyük bir mat talep etmiştir. Kont Ciyano, 
;cıye l:ordı~· ~ (A.A.) - (Röyter:~- kiyaset göstermiştir. lki büyük Musolininin cevap verebilmesi i
ıatm· ~ haJtk amarasında harp vazı komşu olan Türkiye ile Sovyetler çin Hitlerin nutkunun metninin 
kmış· C~reıer •nda cereyan eden müza· birliği arasında dostluk milnasebet cumartesiden evvel kenıdisinc ve-
uş o.. 1'G~ı.1• ~asında liberal Samuel, }nPlnı·n ı'dames"ını' go"nnekle hı"r süp ·ı · · d • • • 

ij "Yt ıle So 
1 

b' l'ğ' ._., ~ ,. rı mesını e ıstemıştir. 
u·. : cercya,

0 
etmvyekett er 

1 
ır 1 1 ~:~ hesiz daima bahtiyar olacağız. Bu Times muhabirinin sandığına 

ı:n.... . e 0 an.m e münasebetlerin ı;cı·r taraftan lngı'l· .. Ak M · · · ..,.0 , -""~! u gorc, umumı anaat, usolınının 
r .. ~ı·. esıne temas ederek demiş· tere ve Fransa ue dı·~er taraftan A 

• 6 lman • Sovyet sulh teklifleri için 
hı ' ln .. ·ı .. . . Türkiye arasında mevcut sıkı mü· zaminlik vazifesini görmeği kabul 
•tb~• -'61 tere hükumetının, bu , betl 1 uhakk· k t· · ""'ICereı • • • nase ere rn a taaruz e etmiyeceğı merkezindedir. 
kallıh}~n. anla)~ış ."e k~vrayış mesi icap etmiyeceğinı ve hiçbir 1 tNGILtZ HARİCiYE NAZIRININ 

li~kiy . acc:ğını ur~ıı: edı)•orum. zaman da taarruz etmiyeceğini SOZLERt 
a b" 'nın Karadenızde ve Asya· d' 1 
k Uyuk b' zanne ıyonız... Londrlar Kamarasında muh-u ...._ ır alakası vardır ve bu 
,1 a.k~ndisine hakikaten icap et· DAl,ADY&'\'L'\' SÖZLERİ telif suallere cevap veren Lord 
~ .. 1gıbı Rus\..., ı'le son senelerde Halifaks, İngiliz hükQmetinin 
._., ~ , a Paris 5 - Fransız ba~vekili Da • 

. ı '>eçlıiJe dostluk münasebet ladye diln meclis hariciye komisyo Fransada teıekkül eden Leh hU· 
ıır~~~sinc imldin vermektedir. nunda izahat vermiştir. k metini pek .tabii o):ırak tan:!a· 

h ~e. ;nın ayni zamanda Akde- Dalad .... e, Türki\.·e ile müzakere- C".c.ğrnı kaydettıkte11 sonra dem•ş • 
~ b" .ı J t' k'. 

.ıisiııiı" lı', \'e hu Uyük bir alakası var· lerin seyrini anlatmış ve Ankara ır .. 1 
·Al hük' • • hd' 

1 İle J.' alflka, kendisini lngilte· hükmcti ile olan mlinasebeti vasıf - man umetı te ıt er-
İtab ransanm hüsnü niyetlerini !andıran dostluk \'e dürüstlüğü kıimetini pek tabii olarak tanıya. ... , nı ~ltı,da Yardımlannı takdire kayt ve bilhassa işaret eylemiştir. de b u 1 U n a c a ğ ı yerde bi-

z:i teminatlarla tatmine ça· 

1 r Y lı§saydı dahi, §imdiki Alman hü-

0 r u n an va p u r u kumetinden gelecek teminat kafi 
değildir. 

bunları hiç şüphesiz tetkik edece
ğiz, fakat bu tetkikdei ufrunda 
ııilaha sarıldığımız prensipleri c· 
sas olarak alacağız . ., 

· Berini 5 (Radyo) - Rayiştağ cu 
ma günü öğleyin saat 12 de top· 
lanacak Führer beklenen nutkunu 
söyhyecektir. 

AUIA..~ ZABITASl1'ı-ı:N 

E1''1>1ŞES1 

Nevyork, 5 (A.A.} - Nevyork, 
l'imes gazetesinin Varsova muha. 
biri, Varşovadaki Alman polisinin 
Hitlerin hayatını emniyet altına 

aımak hususunda bÜ}'ilk bir endi
şe hissetmekte olduğunu bildir
mektedir. Führcrin Varşovaya mu 
zafferane duhulü merasimi sebe
biyle tehlikeli kimseler, uzaklaştı· 
nlmıştır. 

tTAL YANIN \ ' AZİl'ETİ 
Roma, 5 (A.A.) - Messagero 

ve Popolo di Roma gazeteleri, 
sütunlanndan bir çoğunu dün A· 
vam kamarasında yapılmış olan 
müzakerelere tahsis etmekteler 
ise de bu müzakereler hakkında 

hiçbir mütalea ve tefsirlerde bulun 
mamaktadırlar. 

ltalyan mahafilinde Çemberlay· 
nm yapılacak sulh tekliflerinin ih· 
timamla tetkik edileceği suretin· 
deki beyanatına işaret edilmekte
dir. Ancak bu mahafil, Ç.cmber· 
!aynin Çörçilin azimkarane hattı 

hareketini tasvip etmiş olduğu mü 
taleasında ve binnetice urnumt in. 
tiba, harbin hitama ermesı ıçın 

daha pek çok zaman 1~ olduğu 
merkezindedir. ltalyada harbin 
temadisi hakkında İtalyanın bi· 

taraflığımn bundan müteessir ol· 
mıyacağı tahmin olunmaktadır. 

İtalyan gazetelerinın karileri, 
kont Cianonun Hitler ile yapmış 
oldu~u görüşmelere ait haberlerin 
büyük manşetler altında neşredil· 
memiş olmasından dolayı hayret 
etmektedirler. Bundan Berlin ta· 

Macar sefirl de yanında se!a • 
ret ntaşemiliteıi olduğu halde 
Refik Saydamı ziyaret etmiştir. 

Japon 
Nazırı 

Haricıye 

ıstlta etti 
Bertin, :> - (Radyo) - Tokyo. 

dan bildirildiğine ~öre. Jnpon ha-
rafından yapılan tekliflerin ltal· 1 1 · tif tın. ti r c ye nazırı ıs a e ış r . 
yaca tamamen kabul edilme~ine ·-
imkfuı olmadığı neticesi istihraç da. hUkümet mahafilinde Fransız 

edilmektedir... larla İngilizler nrasrndn gerek as. 
SOVYET TAHŞİDATI keri. ge rek mali ve gerek iktısa.. 

Kaunas, 5 (A.A.) - O~renildi· di snhadaki tesanUdlin her za.man 
ğine göre, S<wyet Rusya, Estonya' kinden çok daha kuvvetli olduğu-
daki üssülharekelere elli tayyare beyan edllmekteyd!. Fnınsanın n ı:: 
ve yüzlerce tank ve binlerce oto. taraftan yapılırsa yapılsın ve ne! 
matik silMılar yerleştirmek tasav· 13e1tilde olursa olsun sulh teklüle. 
vurundadır. rinc verect'ğl cevap, intihap etmiı-

Riga, 5 (A.A.) - Moskovadan olduğu yolu takip etmek hususun. 
bildirildiğine göre binlerce Sovyet daki kararı sarsılmaz olan tngilte· 
pilotu ile altı yüz tayyare, Baltık renin vereceği cevabm aynı ola _ 
denizindeki Sovyet harp limanı caktır. Çemberln)T., tnglltcrcni. 
Kronstandta toplanmıştır. takip edeceği yolun ne olduğun" 

ALl\IAN GE!'lı·ÇLtatNE BlTAP. dün açıkça göstermiştir. 
Berlin radyosu bugün bütün Al· Nazırlar meclisinde Daladyenin 

man gençliğine hitap ederek kız. yapmış olduğu beyanat hakkınd2 
erkek bütün Alman gençlerini va· resmi maltlmat meYcut olmamak 
tanı korumak ve ona yardun et· la beraber ileri sürülecek sulh tek 
mek için vazifeleri başına geçmele.. lifleri karşısında Çemberlaynin 
rine davet etmiştir. tarzı hareketini takip edeceği su· 

Berlin radyosu Lehistanda hali· retinde beyanatta bulunmuş oldu 
hazırda bir buçuk milyon Alman ğu ma!Qmdur. 
izcisi bulunmakta oldulunu ve Nazırlar meclisi ic;t in1aından son 
posta ,telefon, telgraf inzıbat ve ra neşredilmiş olan tebliğ, sulh 
münakaİat işlerinde çalıştıklannı teklineri serdedildiği zaman Fran· 
bildinniş ve bütün gençliği ayni sa hüktlmctinin ne yapacağı hak· 
şekilde bu harp zamanında vatan kında bir şey söylenmemiştir. Fa· 
işlerinde çalışmaya çağırmıştır. kat İngiltere ile Fransanın tama· 
PRANSIZ • ı~oıuz TESA..~t'Dtl mile mümasil bir hattı hareket ka· 

Paris, 5 (AA.) - Diln saba.bkl bul edeceklerini söylemeğe hacet 
nazırlar meclisi içUmamm sonun • yoktur 

- ~ - "' ....- ·· .. ~ -
. yo 1»• • t o r p i il e b at 1 rı 1 d 1 T cklifler ald•i!>m« takdh.tc 

::~~; §tp cephesinde havalar bozdu- lngil tere ve Fransa hiz-
:ık ı;a· 1.,~ ı ç i n tay ya re ta a h ye t i d u r d u 

Ycııi anla§ma hakkında temas ve 
tet.kiklc rde bulunduk. 

Var.iyctin normal seyrinde ol • 
duğunu gördük. Fransızlar da bl. 
zimlc lktısndi münasebetlerini ar. 
tınnak arzusundadırlar. Ancak bir 
c;ok ticari müessese sııhlplerinln 

askerlik vazifelerini ifn etmekte 
olmalıı rı gibi harpten ileri gele!' 
sebepkr işlerin bittabi arzu edil • 
diği kadar genişlemesine imkln 
bırakmnmalttndır. Fakat bunlar 
geçicidir. Fransanın mt'mlcketi • 
mizden bir senede sekiz milyon 

ım .. ,. ;:;S~:ı.-ug-·u Gbiladrpin'Jı'yCo('pr.h~nğdc_ tcvkü edilerek Alman limanları. den se 11.ede. ~8 mi 1 y o Il 
c;in ,·O• '" ,, .. .,,ıı. .ı na gltmeğe icbar edilmiştir." 

lı§tur alttadır ve hava soğu. ıı· ra lı k mu 1 u laca k la r ~lle h 'Y a ğ m u r dola- CATIRILAN l'U.NAN YAPlJRL U U • m "J '111~ ava faali.reli durmuştur. Londra. 5 (A.A.} - Diaman· . yor ~-81lta sıra topçu ateşi olmak. tı"' olduğu söylenilen ve Landsent 
C'·.""ll açık annda torpil!enerek batın! ingıltere ile yapılan an 1laşmanın barız 

tediyafln bir kısmının serbest döviz ile 
husus•yeti 

olacağ,dır 
nerli11 ~~ cıtt~ Alman arnz!Sinde lş. mış olan Yunan vapuru kazaıdc 
• 

1
,v· t "<!; ~aJ Bahayı tnhkbn ede • crınden hayatta kalmış olan 2 .. 

ay:t~1'~ c't ~ hattı önUnde ikinci kışi, ev\elkı gece bır Alman talı· 
he ef tı~ zayıf bir tahkimat vü telbahirı tarafından Kerry kont. Fransa ve İngiltere ile yeni 

, liralık mal alacnf:ı tahmin edili _ 

H crı.:... "nt..i:etltınışıerdir. • luğu dahılınde kıiin \"entry korfl"' 
<JP ltt.. . ticaret anlnşmalan milzakereleri • 

.ekte .f ""~ VE DE.ı'llZLERDE zınde karaya çıkanlmıstır. 
l~ " F • ni yapan heyetimizin rel8i ticaret 

ımatt 1 "blllka AAUYET Torpıllıyen tahtelbahir, bu tah 
bık ıc~r llbarat devanı ediyor. İngiliz is· telbahirdı. Sahıl m•ınalızları tal> 

aktaıı 1 
t ··ao nezaretinin bir tebliğine telbahiri. pek geç yanı ancak tek 
1ta ır·ı edylQlde nihayet bulan ·ar suya dalarker görmüŞ!erdir 

t1 ı-ı,_ ~ n e ln T k ,,.. 1, ~~tıY;ıy ' • gı ız açak servisi Torpıllenmecıen kurtulmuş ola,. 
P '°' 1 tş}·a a ~itmekte olan 33 bin Jahrıyeli' "'r. 36 saat tahtelbahird 

a tıl'ttıe h ~:'1dere etmiştir. Bu »almı!':)ardır. Bunlar. kendilerim 
tlel'1l ed~I ın ilk ayı lc;indl' mu_ ;ok iyı muamele rapılmış oldu~ ı 

mUste!jarı Halit Nazmi Keşmir ve 
heyeti a:ı:asrndnn Maliye VekAleti 
nakit işleri mUdlirU Celfıl Salt bu· 
~ilnkU Semplor. rkspresile Parla . 
·en vehıimlze gelmişlerdir. 

Halit Nazmi Ke:şmlr bir mulıar. 
~irlmh:e şunları söylemiştir: 

"- Fransa Uc takas esası Uzerin 
jen bir 11enelik yH.f anlaşmayı yap ')tıa baliğ 0

; ('Şya miktarı 289 bin ı nu sor emişlerdir. Bunlardan altı 
k ,,uçll' 1 ~ir Al-~~rnaktadır." -ının hastane\.·e kaldp·ılmasım 1tf .. ,_, tebliği . ., ıktan sonra J..ondra:,.•a geçerek aynı 

.,Yor: ıse ~unu bil. ·ı mc::burıyet hasıl olmuştur. Fakat C~88 dahillnde lngiliılerle de mu 
bıılt111' 1 /\Jına.n d<'n~ k 'ııçbirınin hayatı tehlikede değil. I ukC'relerde bulunduk. Görllşmelt'l 

~en) ı:cıJlı "dcııbett 72 va uvvctı<'ıi 30 ey j 1ir. Talıtelbahir, kendilerine havı:ı çok samimi bir ha,·a içlndt' cc>rP 
od.ııı<' t ,. l-'a.prnışıaraırP~rda ara.,.~ • il~ ~,!rilm; bir ndal vertni$. on· van etmiş ve eR&slarda tamnmilr 

u"ıl' ~11.ıt e: . untann içind 1 d b .ı • .. b"lrn' ~ koıı ~ "a t:ı. ·:,·l'.'n b en ar a u ayCJC saılhC vara ı • ·~ mutabık knlmmıştır, 

lrkn~ tnncsi lcrdır. Hükfımetimizdt'rı son talimatı 

aldıktan sonra anlaşma metinleri 
hazırlanacakur. Hazırlığın ikmali 
için heyetimiz aZb.Smdan Suphi ZL 
ya Londrada ıtalmıştrr. Nihayet 
on beş gUne kadar TUrk lngillı 

ticaret anlıışmasm•n imzalanmaıl' 

muhtemeldir. 
İngiliz mUesseselerl memleketi 

mizle çok geniş llttısadl mUnn11e 
bctlere girişmek ıstlyorlar Y<'n 
ı:ı.nlaşma bu ihtiyacı karşılayacak 

•ır. İngilizler mf'mlek<'timızden f' . 
ıemmi~•fıtli miktardıı •tHUrı de ala 
•nklnrdır. 

Hc>r nf'vi i p•lclaı oıadrlclrrim11 

•.,.,.il•f>r l' ııiyaq:ıl nrınrfR 11 'ı r.ı hul!! 

"nh ve bun -ı mukabil ıht :1 'acnnı:- 1 

olan emtia)1 lngilizlcrdcn tedarH ı 
cdCvl'ğiz. 

Yeni anl&§ma meriyete gil'dik . yor. 
ten sonra Türklyeden bir senC!dı> 
on milyon liralık maJ alması ihtL 
mali vardır. Bunun daha ziyade ol· 
maıu da Umit edilebilir. 

Yeni mukavele tatbik edilince. 
ye kadar işlerin .r'.ırümesini temlr: 
için muvakkat roıı anlaşma yapıl. 

mıştır Bu muval kat anlaşmaya 

,.öre. lngillzler bizden aldıktan 

malların bedellerinin yUzde otu . 
'!:Unu dövizle ödeyeceklerdir. 
Asıl anlaşmada da mnl bedelle· 

-inin bir kıPmının dö\':izlc ödC!nmes! 
<ı• ·rtı ''ardır. 1 
Hunı"ı nl-brtl ' akında t csbi' j 

' •n:ıt"'ktlr. 

Londrnda iı:;imi7. i '>it irdlkter 1 
sonra t~krnr f.' !cı nsa) r. •;ğradık ı 

Se) aha tim izin Mnnş Denizi kı!. 

mı epeyce heyecanlı oldu. Vapu • 
rumuzun bir tehlikeye uğramncı 

ihtimali mevcut o!duğundnn yolcı· 

lara cankurtaran dc~'ltılmıgt 

Scyabailinlz umumiyet.le iyi ırı:: -'· 

Yolda hiç bir anza geçirme. ' '!: 
Geçtiğimiz memleketler tamnrellı 

sakin bir hal-Je) t:i. 

l talynnlarla ticaret anlaşmar~· 

zın tat bikma de,'tlm edllmektedıı 

Buradn birkaç gUn kaldıktar 

sonra Ankaraya gideceğim." 

Düyunu umumiye Ttırk komisen 
Ali Rıza da bugünkU trenle mem 

lck...ıfmİ7." tı~nmü15tUr. 
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Kaldırımlar ve O 

Gedtyarısı. 

Ay, kapkara, yamrı yumru ev
lerin ardında gittikçe sararıyor, 

alçalıyordu. Yıldızlar, gittikçe ka 
raran semada, çakılı kandiller 
gibi sabit, titreşiyordu, Üşüten 

bir gece serinliği vardı. 
Kudret, dermansız bacaklarını 

silrilklerkc>n, yırtık ceketine sım
sıkı ı:ıanldı. Üşüyordu; titriyor • 
du. 

Ağlıyordu. Fakat gözleri ya _ 
sarmadan ... Ağlaya ağlaya gözya
şı guddeleri kurumuştu çünkü ... 

J{udret a~tı. Kursağına bir lok
ma ekmC'k girmediğinin bu ka -
çıncı gtinUydü ! Hatırlamıyordu. 

On gün mU? Hayır, ~ irmi gün 
mü? Hayır. Bir ay mı? Belki da. 
ha fazla ... 
Insan açlıktan kolay kolay öl

müyor \·es eUi.nı -·em, pek aç da 
değildi ya!.. hsız mahallelerde, 
çıkmaz sokak~arda. devirmeden, 
hiç tıkırdatmadan, kapı diplerine 
bırakılan çöp tenekelerini karıştı • 
rarak, bu:duğu kararmış. küflen _ 
miş parça ekmeklerle günlerini 
pekain geçiri: ordu. 

Bir gün, yine böyle bir çöp 
tenekc:ıini karıştırırken, az kabın 
insanlığını unutacak, bulduğu bir 
kemik parçasını sıyı:acaktı .. 

Kimscc;i yoktu.Ne baba; ne ana; 
ne kardes ... Ne de dost ... O, ken. 
dini bildi;ti gü'1, bir konakta ev. 
latlıktı. Wıece gündüz iş görürdü. 
Ortalık süpürür, beşik sallar, bu
laşık, çamaşır yıkardı. 

On altıc;ına geldiği zaman bile, 
evin küçük hanımları, zerre ka • 
dar utanmadan, 1"-re kadar sı _ 
kılmadan en kirli, en ıgrenç -
çamaşırlarını, kahkahalarla güle -
" k onune atarlar: 

- Yı!,a! 

Derlerdi. 
Uır gün ''anam" dire hürmet eL 

t·ğı, konağın yaşlı hamm~fendi::-i 

onu çamaşır yıkarken sıkıştırmış, 
C\ \ela kollarını çimdiklemiş, ya _ 
naklarını sıkmış, sonra kuwetli 
kollariyle be--lemenin bodrum ka. 
tmdald otlasına sürüklemişti. Bu. 
etleri pör umüş ya~lı kadından ne 
kadar tik inmi'5ti!. 

O günden sonra artık konakta 
daha fazla dunnamış. kaçmıştı. 

Günlerce, koltuğunda gazete sat 
tı. Soıua bakkal çıraklığı yaptı. 

Nihayet, harp çıktığı zaman, as. 
kere koştu. 

V'zun süren bir ayrılıktan sonra 
iki ay evvel memlekete döndü. 
Fakat, o gün bugün, hiç bir iş bu
lamıyor. En siıfli hizmetler dilen. 
dıği kapılardan hakaretle kovulu • 
yordu. 

Kudret, insanlıktan nefret edi • 
yordu. 

Kudret, insan dodu1runa lanet 
ediyordu. 

Kudret daha evvel davranc:ı 

Parçayı kaptı. Başını omuzları a
rasına kıstırarak. ayaklarınır. u _ 
cuna basarak. hızla uzaklaştı. 

Aç köpekler, önlcrıne atılan uı. 

parça ekmeği alıp kaçan ın~a:lı 

arkasından hırlaştılar ,·e ha\ :<ıdı 
!ar. 

1 Uu ha\ layış, bıraz c.a, merht 
metle karı5ık ı<.tıhzaya benzı~ cı 
du. 

Yürüdü. Ve, mırıldanıyordu: 

- .\çını, açım hcyyy. açım' 
_oknkta ondan başka kını. e ) cJı 

tu. Sade o ve go'ge ı. t.:zaııp uz.ı 

lıp bir dev olan, nihayet kı r. a . 
rak ayakları dibinde kaybo'.~r. , 
ğa duşen. sola kıvrılan, duv1 -. 
çarpan oynak gölgesı ... 
Sokağın en ıssız yerinde. köşey 

kıvrılırken birkaç karalt ı ile kar -
şılaştı . Göğ:süne bir tabanca ~a • 
yandı. Aynı zamanda bir v>S 

haykırdı : 

- Davranma!.. Eller yukarı! 
Durdu. El:erini yukarı ka!·1ı•. 

dı. Hiç korkmuyordu. Arka mda• 
kı ık bir se-;: 

- 1 Iık mık demeden söyle ciıı
danın yerini! 

Dedi. Kudret gayriihtiyari ~fü 
d ü. Lahzada yanıp sönen el fe-c. 
rinin ziyac:ı gozlerini kamaştırdı 
Şimdi meçhul karaltılar da gu. 

lüyordu. 

Kudretin göğı;ünü acıtan roverver 
cebe girdi. Yüzünün yarısını siyah 
bir bezle gizleyen haydut, Kudre • 
tin omuzunu sarsarken kısık kı -
sık gülüyordu: 

- Sen de bizden mişsin be! 
Siilıcyla ŞEFi [{ 

- Sonu yarın 

Bir tn <>iliz :ı<.1 "n yeni r rphc 
kıl afc•tile 

P ariste hava hücumunn kar~ı müdafaa t ecrübesi esnasında, 

§ehrin en kalabalık yeri olan opera meydanı bu manzarayı alnuşlı. 

Şu başı, yerde dolaşan köpek, 
şu sı~ka hayvan her halde onlar. 
dan b!.htırardı. 

SON O AK ı K A nın ZABITA ROMANI: 17 - Başka bir yerden gelmesine 
ihtimal yok, ben içeri girip kapı
yı kapadıktan sonra arkamdan 
peyda oldu. 

Yürüyordu. 
Sokakta ondan başka kimc:e yok 

tu.Sade o \'e golgesi. Uzahp uza
lıp bir dev 0 1an, nihayet ayakları 
dibinde kaybolan, sağa dü5(!n, so_ 
la kl\ rı'an, duvara çarpan oynak 
gölge<ıi ... . 

lçersinden ışık ve yemek koku . 
ları ta .an, henüz kepenkleri in • 
memiş bir lokantanın vitrini önün. 
de durdu. I<apı dibine sinip içeri 
ye baktı: Lokanta bomboştu. Yal 
nız, köşedeki masaların birinde. 
peçetesini boğazına geçirmiş şiş • 
man bir adam, oburcasına yemek 
yiyordu. 

KudrPtin gözleri karardı. Başı 

dôndi? Sendeledi. Ayağını yanı . 
ha ,ındaki tenekeye çarptı. 

Sandalyesinde uyuklayan gar 
gon: 

- Hoşt! 

Dire bajırarak bir ı, J.rça ekmek 
frrlattL 
Kapı dibinde bekleşen birkaç 

köpek, kaldınmda takırdayan ku. 
ru ekmeğin başına ~üştüler. 

f ESRARENGiz HAYALifl 

Biraz durdum. Sonra tekrar 
içeri girdim. Kapıyı kapadım ve 
kilitledim. Bunu iyice hatırlayo· 

rum. Sofanın or tayerine gelince 
arkamda hafif bir gUrilllü oldu. 
Bir kapı açılır gibi... Birdenbire 
döndüm, elektrik fenerini yak-
tım .•. 

Ah! Baylar ... Bir görseydiniz ... 
Ben hurnfata inanmam, batıl 

şeylere itikadım yoktur. Buna 
rağmen dondum kaldım. l{nrşım_ 
da, bembeyaz bir örtüye bUriln
müş bir Cadı dim dik duruyordu. 
Biran sonra itidı.limi topladım 

ama iş iş~en geçmişli. Cadı yanı· 
ma yaklaşmış, sol elinin çelik gibi 
kuvv~tli parmnklnıiyle ('!imi ya. 
kalamıştr. Sağ eliyle de kocaman 
bir rovelverin soğuk namlusunu 
ıoıakağıma dayamıştı. Boğuk bir 
sesle: 

- SC11 çıkarma, gebertirim ! .. , 
Kaldır ellerini, yUril! ..• 

Dedi. Söyleyiniz siz, ne yapa _ 
bilirdim ... Bir kere cadının eline 
düşmüı,ıtüm. Uzun ve zayıf par
maklan bileğimi adeta bir kelep
çe gibi sıkıyordu. Ya boğazımı 

sıksaydı!... YUrildUm. Bıleğimi bı
raktı. Fakat, rovelveri enseme 
dayadı. 

Salona girdik. Bu ipleri ve ağ. 
zıma tıkadığı tıkacı orada buldu. 
Sanki evellnden düşünmüş. ha
zırlamıştı. Eller:imi, ayaklanım 

bağladı. Sonra, ipin ucunu piyano
nun ayağına sardı. Bir müddet 
C'trnfımda dolaştı. Uzun, çok u
zun bir boyu var .ı. Dirdenbirl', 
baykuş sesini andıran bir kahka. 
h:ı salıv<'rdi V<' kayboldu. Kapı 

kilitli idi. Oradan gitmcdi•-;,ine 
eminim. Her halele ):ı. yer )arıl
dı. yahutta duvar ... 

Rana Bedii sordu : 
- Cadmın dışarıdan geldiğine 

emin misin ! .•• 

- Bu çok mühim... Şimdiye 

kadar hırsızın hariçten gelmediği, 
yalıdakiler arasında bulunduğu 

zannolunuyordu. Ben ise ... 
Rana Bedii sözünU ikmal ede

medi. Çehresinde derin bir hay. 
ret alôimi pcydn oldu. Antika pa
raların bulunduğu camakana yak
laştı. Gözlerini oğuşturarak bak
tı. Ve mırıldandı: 

- Acaip! ... İnanılacak şey de. 
ğil bu! ... 

Dostları, ne dpmek istediğini 

anlayamamışlardı.. Hayretle yü
züne bakıyorlardı. 

- füıyret!. .. A:tınlarım ... Ça
lınan altınlarım ) erinde. Getiril
mi5, camakan açılmış, eski yerle_ 
rine konulmuş. Deli olmak bir Şcy 
dc~'ll. Gür<'ceksinı.z, kaynanamın 

elmasları da bulunacak ... 
Hana Bediinin bu sözü dl' doğ

ru c;ıktı. 

Bayan Huriye, bir mendil al
mak irin tuvalct masasının gözü
nü açtığı zaman küçük bohçanın 
Uzcrlnde mukavva bir kutu buldu. 
Çalınan elmasları kutunun içinde 
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Leh ordusu, düşmana terkctmck iizere çekildiui 

petrol kuyularını tahrip etmiş ve onları uzun müddet istifade edİ' 

lemiyecek bir hale getirmi~tir. Resimde, müthiş a levlerle yanP 
ve bir yanardağı andıran bir petrol kuyusu 

b,~Jaclıktan sorl'"a berhava edilen büyüle bir demir köprü 
--- - - __./ 

idi. 
Zabıta romanındaki vakal:ırı 

uydurma ve hakikate aykırı te. 
lakki eden tabiat ali.mi: 

- Doğrusu, şaşılacak şey ... Bu 
bir §akaya, lutifcye bcnzcyor. E
ğer ortada hizmetçi kızın ölümü 
olmasaydı, bunu böyle telakki et
mek lfızım gelirdi. Evet, bu usta 
Cadının meharetini, el çabuklu
ğunu takdir etmemiz iktıza eder_ 
eli Mademki cadı yine meydana 
çıktı. Herhalde bunun, dostumuz 
Necdet Feridunun kurtulma.sına 

çok yardımı olacağı muhakkak -
tır. Vakit geçirmeden zabıtaya 

haber vermeliyiz. 
Dedi. Hepsi bu fikri tasvip 

etti. Rana Bedii, vakayı telefon
la müddeiumumiye bildirdi. Ya.. 
rım saat sonra adliye ve zabıta 

memurları yalıya geldiler. 
Kadri: geceki vnkayı bUtün taf

silatiyle bir da'ha anlattı. Sonun. 
da. Cadı ile uğraşamayacağını, 

başa çıkamayacağını itiraf etti, 
yalıdnn ayrıld ı. 

Üğleden sonra, Bay Asaf da 
adliye memurlarına iltihak elti. 
Geldiği çok iyi olmuştu. Zira. 
mllddeiumumt muavini ile sorgu 
hakimi ne yapacaklarım, neya 

karar vereceklerini bilcmiyor_ıı 
Necdet Feridunu serbest bır"' 

bırakmamakta tereddüt eOC 
!ardı. 

Yalı sahibi ve dostları ıstııf 
diyorlardı. Bay Asaf, haciil 
anlayınca: 

- Bay mUddeiumwni, 
Bay Rnna Eedii'ııin ve dostl 
nm haklan var. Hem ınaıJI~ 
serbest bırakmak onun nıaS 
yetine hükmetmek değildir. 
geceki hadise kendisinin ya 
miyle mnsum olduğuna, yab~AI 
yalıda cUrilm ortakları buJıJtl" , 
ğuna şüphe bırakmaz. Bence 
rinci şekli kabul etmek daJlf 
olur. Sonra nazarı dikkate 
maya değer bir şey var: 
hariçten gelmesi. .. Bu, ille -,. f' 
atimizlc zıddır. Bay Necdet ti 
ridunu scı·bcst bırakmnnl.Z1 

siye ederim. Ben. tahkikatı ~ 
vadide yapacağım. Ve netice' 

ze arzcdeceğim... el 
Necdet Feridun vaııya 1 , • Jel 

zrunan akşam olmuş, ha\'!\ 

mış, Jnmbalar yanmıştı. ı 

Rana Iledil, r.:ıüddeiuJl'ltl: 
sorgu hflkimini kendi oto 
ile adliye dairesine götil 

(DevtıJllı ' 


