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~etrol alnıak üzere BükreŞe 
bir A rııan heyeti gönderiliyor 
Panameriken konferansı Sıkıntı çekilen di~er 

maddeler nelerdır? 

dün ' akşam toplandı - Londra, 24 (Hususi) - Sunday Picctorial 
gazetesinin yazdığına göre, yakında bir Alman 
ticaret heyeti Bükreşe gidecek ve Romanya hü
kumeti ile bazı meseleler hakkında temas ede
cektir. Bu arada bilhassa petrol ve maden mese
leleri görüşüleceği tahmin edilmektedir. Konferansın hedefi, Amerika 

h l • h • f Diğer taraftan, Reuter ajansı, İngiliz ablu· 
C U m U r i y e t Ç i e 7 l ll i ll l t QT Q - kası üzerine, Almanyanın birçok madenlerden 

sıkıntı çekmekte olduğunu, zira demir, krom, ba-

l. "" h , -' d kır, nikel, çinko, kauçuk gibi maddeleri evvelce 
ıgını mu ll1 aza ır. yüzde30-90nisbetindeingilteredenteminetti-

.ıc A :an_aına, 24 (A.A.) _ Panamerı"ken konferansı du""n saat 17.25, ğini yazıyor ve Almanyanın bunları şimdiki hal· " ~ .• , zamanda fikri birlik modeli vermeleri icabettiğini söylemiş ve ame. 
l> crıkanın 21 Cümhuriyetınin iştirakile açılmıştır. rika Cümhuriyetleri rolünün insanlık için manevi kıymetleri ve garlı de başka bir yerden bulamıyacağını, Rusyamn 

Cünıh a~arna Reisicümhuru irad ettiği açılış nutkunda Amerika kültürünü kurtarmak olduğunu ilave etmiştir. Alman~aya ancak manganez satabileceğini ila • 
, ~etlerinin bütün dünyaya yalnız coğrafi birlik değil, ayni (Devamı 2 incide) ve ediyor. 
;~ b++++•+•+•++66A•••e,++66A.A•+••+A+•ot i!!.A•A•+- •••+•+4ı+++e.+ •••+++*+"+' •4.•+•*+"++~+.~+•+++4 ............... ........, 

· Karadenizdeki lngiliz gemilerine 
. Ak denize çıkmaları emri verilmiş! 

. Londradan bildirildiğine göre, İngiliz hükUmefi, Karadenizde ve bilhassa Tuna nehri ağzındaki 
; ~manlarda bulunan ticaret gemilerine derhal Akdenize hareket etmeleri lüzumunu · biloirmişfir. 
~-~:r_ım __ an men balarından sızan bu haberin ihtiyatla karşdanması lazımdır. 



f f Şarka 
EN SON DAKiKA 

doğ r ·u ,, 
Rüyasına artı k veda 

edi lecek ? Şükrü Saracoğlu 
h l 

B i r lFra lfilSD~ gfaze'(!:esD: 

Odesada araret e Lehistan taks ımıni Hitlerm ızzetinefsı 
karşılandı ıçın pek ağır bir darbe sayıyor 

Odeaa. 2( (A.A.) - Ta.as: 
Türkiye Hariciye Vekili ŞUkril 

Saracoğlu, refakatinde hariciye 
yUJa;ek erkAnı ve Sovyetler BirlL 
ğinin Ankara büyük' elçisi Tere.n 
tief olduğu halde. dün akşam Ka . 
deş vapuru ile bu.raya gelıniştir. 

Sovyetler Birliğinin misafirleri, 
nhtxmda Odesa Sovyeti reisi Sav. 
çe:nko, hariciye halk komiserliği 

:mUmessili Movikov ve Odesa ma. 
kaınat:I milmeS8illeri tarafından 

selamlanmıştır. 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ. 
Ju, Tass ajansm.m Odesa rnuhabL 
rine aşağıdaki beyanatta bulun _ 
muştur: 

bunu sizin vasıtanızla bildirmek _ 
ten çok bahtiyarım. 

Dostlarımın 5en ve mütebessim 
çehrelerini gördUğtimden dolayı 

çok memnunum. Bu, Sovyetler 

Birliği milletleriyle TUrk mllleti 
arasındaki doeUuğu tebarüz et • 
tirmektedir. Bu dostluk iki büyük 
milletin kurtuluş mllcadeleleri 

yaptığı zamanda başlamıştı, Bu L 
ki memleket, bugün de, her za -
man olduğu gibi. şimdiye kadar 
aynı ylik.sek hararetini muhafaza. 
etmiş, dostlukla dolu ellerini biri. 
birine uzatmaktadır." 

P aris, 24 (A.A.) - Mussolini'nin nutku üzerine Marce]pays, 
Excelaior gazetesinde şu satırlar:ı yazıyor: 

"Duçe bir taksim dokuz tarihli bitaraflık deklerasyonunu idame 
etmekle beraber,, Polonya tasfiye edilmiş,, ve Avrupada henüz kol_ 
lektif bir şekilde harbde bulunmadığı için Polonya ihtilcifmm hala., 

mevzii,. brakılabileceği zannındadır. 
Şüphesiz Almanyamn arzusu budur. fakat Avusturya ve çekos· 

lovakyada acı tecrübelerden sonra ihtilafların,. mevzii bırakılması 

.. mn ne demek olduğu malumdur. Bu kuvvetli bir devlet için küçük 
devletleri biribiri ardınca, büyük pasifik devletlerin gözü önünde 
imha imkanı demektir. 

Fransa, Rorna'nın geçen ağustos ayının son günlerinde yaptığı 
alicenabane teşebbüslerden dolayı İtalyaya karşı minnettardır. Bu 
minnettarlık, Fransız hükumetitarafmdan 1/ 9 tarinde İtalyaya gön. 
derilen notada resmen ifade edilmiş bulunmaktadır. Bu tarihten be· 
ri beynelmilel vaziyeti esasından değiştiren hadiseler vukubulmuş. 

tur. Almanyanın gafil avlanan Polonyaya karşı tamamen haksrz ve 
sebepsiz taarruzu fransa ile İngiltereyi kendilerini Almanya ile harp 
halinde telekki mecburiyetinde bırakmıştır.,, 

~ Rbd-a 
Bugün Fenerbahçe stadmda yapılan maçta 

Galatasaray Fenerbahçeyi 
4 - O yendi 

Bugün Fener stadında yapılan kupa maçında GALATASARAY, 
FENERBAHÇEYi 4 - O yenmiştir. 

İlk devre, ı - O olarak bitmiştir. Heyecanlı geçen oyuna takını· 
!.ır şöyle çıkmışlardır: 

FENEBAHÇE: Cihat, Lebib, Faruk, Mehmet Reşat, Esat, 
Ali Rıza, Fikret, Rebii, Rasim, Semih, Küçük Fikret. 

GALATASARAY: Osman, Salim, Faruk, Celal, Enver, Ef 
"ak. Sarafim, Buduri, Cemil , SaJahattin, Süleyman. 

Bugün Taks ım stadında oynanan hususi maçta 
-. ... ,.., - ,....., - ._, --= -=- ---= ~--=wwwa ,-awıJ"" 

Beşiktaş Peraya 4 -1 yenildi 
Oyun sert "Ve ta ts tz o ldu 

Gelecek hafta başlayacak olan 
lik maçlarına hazıri.k olmak üze 
re bugün BeyıJğlu 8por ilrı J::c 
şiktaş t akımlr.u 1'ak.ı:.ım ~tac'ıntla 

bir müsabaka yaptılar. 
3aa' 1. ! dP. takımlar 3.ı!ıa~·a şıı 

!,i!kil'lE: ı; cktıluı : 

Beyo.;1 ... -<.p:ır: 
ÇaJatlno, Hristo, Civelcl<. ('lço 

ğiyle ikinci gollerini de kazand 
!ar. 

"Sovyetler Birliği milletlerine 
Türk milletinin dostluk hissiyatını 
getiriyorum. Memleketiniz arazi -
sinde ilk dakikalarım esnasında 

Türkiye Hariciye Vekilini ve 
refakatindeki zevatı hamil bulu. 
nan hususi tren saat 20 de Mos • 
kovaya doğru Odesadan hareket 
e~tir. 

Diğer t araftan, Polonyanın taksimi meselesine a vdet eden 
Lavergne, Epop ue gazetesinde diyor k i : 

Yiç, :'llaruli,, Culafi1 Todori , Tom. 

1 
Etyen., Meşenczi, Canba1.. 

Artık Bcşiktaslılar to;ı yeriııt 

(adamla) oynıyoriardı. Bilbas!'11 

oyunda bir Hürnü - Hri<>t<, miic!' 

delcsidir başlamışt;. Hal<. ~n :r, !d 
resizliği de buna inzimam c,dinct 
oyun büsbütün çığırından çıktı• 

Peralı müdafi Hristo zaman ıaı:.ııf. 
oyundan çıkıp giriyordu natt! 

bir aralık tribünlerden hakctıle 
küfreden bir se)irci hak~min !illi 
d:ı halesi üzerine polise W' rildi. Harp vaziyeti 

....................... 

Alman tahtelbahirleri 

"iki §ıktan biri : ya Ruslar Almanları bilhassa maden bakımın 
dan ehemmiyetli bir surette beslemeği vadetmişlerdir. Ancak Ruı-.· 
larşu anda fazla ihracat yapacak mevkide gözükmüyor, yahut da tn_ 
giliz ablokasının intizardan çok fazla tazyik ve tehdidi altında 'ca · 

lan nazi hükCımeti kendini her ne bahasına olursa olsun kurtulma!: 
istediği tehlikeli bir vaziyette görmüş ve biraz da nevmid bir şekil. 
de elindeki bütün kaatlan hep birden masanın üzerine atmıştır. 

torpilsiz kalmış! Zira üç hafta zarfında ''Şarka doğru" rüyasına veda etmek hit· 
ler'irt izzeti nefsi için pek ağrr blr darbedir. 

Londra, 24 (Hususi) - İngiliz 
Birleşik lsti:hbarat a.jan.smm bil -
dird.iğine göre, Alman ta.htelba.b.lr 
lerl torpilsiz kalmıştır. Bu talı. _ 

telbe.lılrlerin, üslerine ve diğer 

.Alma.ıi gemilerine çektikleri tel -
siz telgraflardan anla.şılmıştır. 

Şifreleri çözUlerek mana.sx an • 
!aşılan bu telgraflarda tahtelba _ 

birler Alman gemilerini aramak -
tadır. Bu gemilerin ana gemi ola_ 
rak AtlM Okyanusunda bekledik. 
leri anla.şılmaktadır. 

VA.RŞOVA BELEDİYE REİSİNİN 
:SUTKU 

Cernauti, 24 (A.A.) - Var§OV'a 
ibeledlye reisi Starzynskl, telsizde 
yeni bir nutuk söyllyerek Varşo -
va. halkını mukavemete azimle de. 
varn eylemeğe davet et.ıruştir. 

Starzyn.sk.I, Alınan tayyareleri 
ta.rafından atılan "kötü bir lehçe 
ile" yazılm13 beyannamelerden 
ba.heederek demiştir ki: 

"Bu beyannameler Alınanların 
kendilerine birçok zayiata ve mU _ 
him malzemeye mal olan pir mu -
kavemete bir an evvel nihayet 
vermek ihtiyacında olduklannr 
göstermektedir. 

PRJ\GA. ~JEVRİLDİ 

Beri.in, 24 (A.A.) - Tebliğ : 

~ark cephesinde Alman kıtaatı. 
nt Polonyada tesbit e<lilen hudut 
hattına doğru hareketi normal 
bir surette devam etmektedir. 

Çevrilen Pra.ga ve Madlin şe • 
birlerinden gelen Leh mültecile ri 
nin adedi son günlerde artmıştır. 

Deniz ku\'Vetlerimiz, Hela ) a _ 
nmadasmdaki Leh mevzilerini tek 
rar ateş altına almıştır. 

GARP CEPHESiNDE 
HAREKET GENlŞLtYO:l 

Paris, 24 (A.A.) - Petit Pa • 
risien gazetesinde, garp cephesin· 
deki faaliyetten bahseden Charles 
Morriı, cuma günündenberi baş. 
lıca cephenin şarka doğru hi~se· 
dilir derecede genişlediğini ve 
bugi.ın Hombach ile Lauterbur. 
gun §İmali garbi m:ntakası a~a -
sında W Mitüa emhayr ibti va etmek 
te olduğunu yazmal:tadır. 

Bu ıurette ateş hattı 70 kilo • 
rr ! treden fazla uzundı.:r. Cu:-:--te 

si gecesi Lauter nehri boyunca 
ve bilhassa Vissenbourg mıntaka

smda !}iddetli topçu muharebesi 

olmuttur. 
Sarda Blies ve Hornmıntaka • 

larındaki muharebeler, bu cephe
de şimdiye kadar olan muharebe. 
lerin hepsinden daha ciddi bir 
mahiyet arzetmiştir. 
Düşmanın bütün hücumları: 

püskürtülmüştür. Bu iki mmta • 
kadaki ileri mevzilerimiz, kıtala-
ruruz tarafından takviye edilmiş 
olup askerlerimiz bu m evziler a. 
ra.cıındaki küçük onnanlar içinde 
derece derece ilerlemektedirler. 

Kıtalarmuz, bugünlerde başlı
ca iki istikamette, biri Sarbrük 
istikametinde şimale doğru, di. 
ğeri Zveibruchene doğru ilerle -
mektedirler. 

Bu son istikametteki lataları • 
mız Sargenend ile Zveibruchen 
tepeleri üzerindeki küçük orma
na vasıl olmuşlard.ı:r. 
Dü~man aevkülceyıti kıymetin. 

den dolayı bu ormanlara şiddetle 
sahip olmak istemektedir. 

Dikili faciası 
lzmirl iler, 
name ile 

bir beyan
f elaJ<etz e-

delere yardıma 
davet ed ildı 

Ankara, 24 (A.A.) - Haber 
aldığımıza göre, Kızılay umumi 
merkezi, Dikili felaketzedelerine 
yaptığı ilk para yardımları ile 
birlikte göndermiş olduğu 300 
çadıra ilfıveten yeniden 200 ça· 
dır <laha göndermiştir. 

Felaketzedelerin iskan ve iaşe. 
leri ve acil ihtiyaçları ile yakın -
dan alakadar bulunmakta olan 
Kızılay umumi merkezi, yer sar_ 
sıntısmdan zarar görmüş bulu · 

Her halde, Hitler, uğraşacak iki cephe karşısında kalmam~k a~ ' 
vantajmı müthiş bir bedel mukabilinde satın almiştır. 

HiTLE 
~Ablukanın kaldırılma

sını 

aksi 
istiyecek; 
taktirde ... 

Berlin, 24 (Hususi) - Salahiyettar maha fil
den öğrenildiğine göre Hitler yakında İngiltere
ye hitaben ablokanm kaldınlması hakkında şid
detli, hatta ültimatom mahiyetinde bir nutuk 
söyliyecektir. İngiltere bu teklifi kabul etmediği 
takdirde Almanyanm garp cephesinde taarruza 
l ~eçeceği söylenmektedir. 

;Panameriken konferansı toplandı 
( Baştarafı 1 ıncide) 

Konferansın hedefine gelince, Reisicümhur ba~lıca hedeflerden 
birinin Amerikanın bitaraflığını muhafaza olduğunu ve bu bitaraf
lığın Amerika milletlerinin liberal hissiyatile telif kabul etmiyen her 
şeye karşı korunmağa matuf bulunduğunu bildirmiştir. 

sasiyet. geni,ıeyerek devam et - I Romen k a bi nes·ı 
mektedır. 

C. H. Partisi vilayet başkanı 

bir beyanname neşrederek yurd. 
daşlarr felaketzedelere yardıma 

davet etmiştir. İane listesinin 
dünkü yekunu parti, Kızrlay ve 
Cumhuriyet Merkez Bankasının 

yüksek miktardaki yardımlariyle 
birlikte 10.263 liraya baliğ olmuş· 

t ur. 

Burada bulunan mebuslar Di_ 
kiliye giderek felaket mm takası-

m gezmi§ler ve mü~ahedcleri 

hakkında merkeze malUmat ver • 

Bükreş, 24 (A.A.) - Havas bil. 
diriyor: 

General Argescanu kabinesi bir 
çok siya.si şahıslar ve gazctecL 
le rtara.fmdan Kalineskunun ccna 
ıe merasimi ve lilzumlu olan ten. 
ki !hareketi müddetince asayiş ve 
nizamı temine memur muvakka t • 
bir hükumet olarak telakki edil _ > 

mektedir • 

nan vatr n :1aşlarımızın diğer her mişlerdiT. 
türlü ihtiyaçlarının temini için de 

Almanya 
·] ulgaristanla müh m hır 

ıcaret anlaşması yapıyor 
ic:.' b~de:ı rrüteakip yardımlarda İzmirve civarında gayet haiif 
bul•Jnac:ı!<~· r. yer sars-n•ıJ2n rlevam etmektedir-. ı 

1 ~mir, 24 (A.A.) - Dikili fe. j Fakat bunlar pek nıii <:külatla hi;;-
Ja\ttetinhcmmitte uyandırdığı 1-.. f' ek kadar ı afif tir 1 

R<>lgrn<'I. 2-1 (A.A.) - Sof~·adan 

öğrenildiğine ~öre, bir mü<ldettf'n 
beri ~ofyada bıılıınan Alman he _ 
yeti, Buı ... ~ ...; ı;t 1nla nktedilccC'k an 

Buna mukabil Beşikt.ı.~ t~ gec;en 
hafta Galatasaraya gatiı• g-elen 
tuknniyle yalmz Me hmet Ali 
Hakkı mUstesna ı:öyle çıkmışt ı: 

::,. ,,. ı ,t:"t, Faruk, Taci, Ha~:m 

Ft·~·ı:i. lbrahim. lfaya.t: , ~ t • i Jfü~ 

nii . ~eref. Eı,rd. 

Hakem Şişli klübündcn futbo; 
G-~ Vlfı.stardi idi. 

Oyun Beyoğlusporun soldan 
yaptığı sıkı bir hücumla bqald!. 

lşte bu hercümerç içindf:: ausııil 
.;ahsi bir hücumlr. iki m l~dafii ,c 
çe rekc Bcşiktaşm yegane !'layısıııı 
yaptı. Bunu Peranm solı:!'<lr. yııP 
tığı bir hücum da ortaya geıcrı 
topu yerinde yakalayan l'-:tyerı.i11 

Uçüncü ve biraz sonra. dn Hrisl<" 
nun uzaktan yaptığı tıördüıtci 
gollerini takip etti. Ve biraz soıı 
ra da maç 1 - 4 Beşiktaıım rnıı~ 
lfibiyeti ile bitti. 

Fa:~:ıt Beşikta.~ müdafaası top:J. I 
derha l forvetlerine iadede gecih. 
metli. Bugün Beşiktaş takımı ı!P ı .,,; 
çen hafta Galatasaraya ç.kı;rdığı ••~wmıuı::ı•m••••••••--• 
oyunu çıkaramıyor. Peral.lr.r ya 1 ve' af 
vaıı yavaş açılarak 18 inci dakika 
da Etyenin ayağıla ilk gollerini Mülga Harbiye Nezareti sıbhİ' 
attılar. ye müfettişi Albay merhum ı-ıa· 

Bu gol Beşiktaşlıları bü5hütün san Tahsinin oğlu bahriye kaf• 
makamhğından mütekait Bah8• 

durgunalştrrdı. Birinci devre bu ettin Süher'in damadı İktısat ve· 
suretle kısmen Peranın haknriyP. kaleti iş dairesi reis muavini ge· 
t: altmda ve bir s1fır ga~f!hesiyle malin ve Sabık Emniyet Amirle' 

bitti. rinden Sadullahın kayın biraderi 
lkinci devreye çıkıldığı va.kit Anadolu sigorta şirketi ikinci rnti' 

Beşiktaş takımında şuur namına dürü Kema] Süherin eniştesi Tö't 
bir şey kalmamıştı. Herke5 rastge kiye İş Bankası A. Ş. tstanbtl, 
le topa vuruyordu. Nitekim, Pera şubesi hukuk müşaverlik ser"İ51 

Jılar Bcşikta.şm bu gayri şuuri şefi ve beden terbiyesi umum rnii· 
istifade ederek Meşenezinin aya dürlüğü İstanbul bölgesi asbaf 

kanı avukat Fethi Tahsin Başa· 

Galatasaraylı genç 
yüzücülerin 

Atlan1a ınüsabaka-
\ 

ları neticesı 
Galatasaraym şimdiye kadar hiç 

müsabaka yapmamış atlayıcılan 
ara::.mda bugün Bebekteki Gala _ 
tasaray denizcilik lokalinde yapr -
lın atlama müsabakaları çok güzel 

olmu~tur. 
Neticeler şunlardır: 
3 l\1ETRE TRAMPLEN AT. 

LAMA: 
1 inci: Mehmet Ekerbiç~r (45, 

81- puvan) 

2 inci : Kemal Kazas (.15,10 pu. 
van) 

3 üncü: 
purnn) 

~cvıat Tekin 

K ULE .\TLAMASI: 

(41,62 

1 inci : Kemal Kazas (37,21 pu. 
van) 

2 inci: Mehmet Ekcrbiçer (36.81 
'f>UVan) 

:~ üncü: ~cyzat Tekin (32.70 
puvan). 

laşmanın teferrüatmı teshit için 
, . ., kında Rerlinl' dön<'cektir. 

Ru anla!=:ma ile Almanya. Bul _ 

garistandan mlihim miktarda mü. 
hayant ta huhınacaktır. 

ran vefat etmiştir. 
Cenazesi yarınki pazartesi gv• 

nü saat 11 de Kadlköyündc Bah~' 
riye caddesindeki 92 numaralı ı· 
kametgahından ka1dınlarak os· 
manağa camiinde namazı kılıf!' 
dıktan sonra Karacaahmetteki aİ<' 
le makberesine defnedilecektir. 

~ ~ ~ 

Türkiye iş Bankası 
lstanbul şubesinden: 
Bankamız hukuk müşavirliği 

servisi şefi kıymet1i arkadaşunı1 
avukat Fethi Tahsin Başaran 'Ve' 
fat etmistir. Cenazesi yarınki ~: 
zartesi günü saat 11 de KadıkO 
yünde Bahariye caddesindeki gı 
numaralr ikametgahından kaldıft' 
larak Osmanağa cam.ünde rı•' 
mazı kılındıktan sonra Karaca.ah• 
metteki aile makberesine defrıC' 
dilecektir. 

Türkiye İş Bankası A. Ş. bıl 
elim ziyadan mütevellit teesııUt' 
lere iştirak eder, kendisini seve!l' 
ll!rin cenaze merasiminde hıVl'' 
bulunmalarını rica eder. 

• 

Türkiye iş BaııJıa'' 
htanbul Şube~ 

Dikkat ediniz 1 
SON DAKIKA'nın 

bu nüshasında 
okuduklarınızı "' _______ ,,. 

.-n.w:...-r.L. ,,,LNP«ıA-



Tü kiye ye karşı sulhperver iklerini isbat e mek için 

a 
il 

il 

r 
Londra 23 

~resa . (A. A.) - Dally 1 
göre lt irazetes.nin yazdığına 

• atYa hUk 

Fransa hUkUınbt1, Musollninln r · 

nµtkunu ve bugUnkU ihtilAf kar A l 1 garp cephe
sinde harekete geçti 

tnUSlihano r·~ftmeU Ankaraya 
~teıın 1 rler beslediğini 

şıınndnki ltaıynn hattı hareketi man ar 
hakkmda verdJği imbatı al&ka ı-
le karıılamıetır. 

Musollnlnin sulhU muha!ua 

lttı\'\"eu:' için on iki adadaki 
atından riııin sulh zamanı kadro 
l'f aı- faıla olan mevcudunu ge-

<uıa"a b hususundaki faaliyeti ve bir ey -a J 8.§lanıışu 
u tedb· r. lftlde tezahür eden hareketl Fr-an 

te§kU irin mllhtm bir taviz: 
ettiğin· 

ıe~. ltaı 1 Ytltan mezkfır ga· 
ketıerı Yanın Balkan memlc. 
llesıen tatarından Roma}'n karşı 
llıakta en ~Upbcleri izaleye çalış • 

sa hUkfımetince fevkalA.de takdir 

edilmiştir. Fransa bUkfuneti bu 
takdirini o zaman İtalyan nota · 
sına verdlği cevabla da göater -
miştlr. N olduğunu ilA.ve ediyor. 

Utkun F O zn.mandanberl hadis olan va· 
lngiliz hava kuvvetleri karargahı Fransaya nakledildi 

bü.rııcu ransada akisleri kayl Avrupanm enternasyonal 
du~Utn gazetemizde vermiş ol- r,ıartlarmı alt Ust etmiştir. Fran-

l-"tanaa~z M~solininin nutku sız ve İngiliz hUkOmeUeri, Po -
:trıiıur. ~ da dıkkatle tetkik edil.. lonya ile mUnakıd anlaşmalar 
altis.ıeri ~ nutkun Fransadaki mucibince müttefik devletlerin al 

l>arıs ~~le olmuştur: dığı vaziyeti kal'i olarak ve en 
jarıs, t;bliğ (..A. A.) - Havas n.. nçık bir tanda tayin etmiş bulu· 

o ~: nuyorlar. 

Anıerikadaharp 
hazırlıkları 

A . 
h rnerık_anm yaptığı hazı~lıklar ve Avrupa sularına 

" 4 arp hlosu göndermesı şayam dikkat görülüyor 
tıın, ~~~'. 24 - Şimali Amerika- , tosunda tevlit edebileceği aksül!· 
teılkki }}it ~lmanyanm lehine meller dolayısile şimdilik yerine 

i· aıcıı~ ""1 ebılecek bir rnahivet . . · • 
,., t>J l"''·d· .; getırılmı,_'ecektır. .. k Qll. ırde A h b. .; 
v ilr§ı lfık vrupa ar ıne Gene aynı mülruıaza iledir ki 
1 Yo ayı kalam x. ı ı ,_ r. ıyaca,.ı an aşı r denizaltı harbi tavsamış ve At-
e- tn Atırıntik de . . manyada o kadar methi yapılan 
e' eriki:ı l '1 nızınde bulunan A· 3000 bombardıman tayyaresi ba-

tak b" . 0nanmasıntlan aynla· 
ır fılo · ltlalld · amıral Courtuayın ku 

te\\et a~ında, Yakında Lizbona ha· 
tu~decektir. 

" "\4a b·ı· 8:ı .. d 1 1la5sa "Trenton ve 
--& er ·· 

drr. /\ " _gemileri bulunmakta· 
liıbonltt~ı~an harp gemiler-i 
lacakıarlınıanında bir müddet ka
Atrıerik dır. Bu müddet zarfında 
c~ an d 
~ıtitarn, o~anımıo::ının birkaç 

tır. &ernılere iltihak eclecek-

s· Attı~ıka 
nun, de nın, bitaraflık kanunu· 
rnevzuu~~krasiler lehine tadili 
AVrup3 ~ 1

s Oldufuı şu srralarda 
c:ayarı1 d ~arına filo gönderme i 

T •at g .. ··ıu adil J oru yor. 
Diğ"r Ayıhası 

Relen ha taraftan Vaşingtondan 
tlununu ~rlere göre bitaraflık ka· 
laYiha ~ tadi!i için hazırlanan 
\·~rilec:eı~nn Amerikan meclic:inr 

/\ tır. 
lllerika ". . . . 

CQ~n 96 ayan meclismı teşkıl 
haltlt ) azanın bitar-aflık kanunu 
b. 1lldaki ı · ı t erj·ı . .m ıtalealan şöyle tes· 
a~ 1 ınıştır: 

\) aza 
trıa ambargonun kaldırılma· 
lutr..~kuarız ve 46 c:: ı ise Ruzvelti 

t.ıJ ''ld ·tad w 

" te lll'" ır. D ıger O:l b<>c::i R•ızvel 
Uf' katı ~:ait 01ma'l\la b~rab:r henüz 

~ ır vaziyet almamıc::tır 
Uzveıt ta f • 

\'affa1. :ıra mm !;OnunrJa mu-
ı !\ Qlacakıa · · ır. A • nna ıtımatıan var· 
·:ı"•l ncak bir c::iddetli mücadele 

\'alanmamı~tır. 
Amerikanın bir karar vermesi

ne intizaren. Almanyanın Japon· 
ra. Ruı;ya ve ttalyayı ihtiva eden 
bir ittifak vücuda getirmeğe çahş· 
-nası muhtemeldir. 

Romanyada 
Maktül 

Başvekilin 
Cenazesi bugün kaldırlldı 

BUkrcş, 24 - Feci bir suikas
te kurban giden Romanya baş
vekili Arman Kalinoskunun ce· 
naıe merasimi bugün saat dokuT-
da yapılmıştrr. 

Merasim, BUkr~ mezarlığında 
mahşeri bir kalabalık huzurunda 
yapılmIJ}tır. Dlnt fı}in yapıldıktan 

sonra yeni b&§Vekll ve ölen b&.§" 

vekilinin yakm arkadaşle.n gözy&.§ 

lan içinde miltevcffanm hatıra -
smı anmı~lardır. 

Kilise çanlarmm, e.ğlıya.n hal· 
km ve m;an tayyarelerin sesleri 
arasında müteveffanm tabutu 
toprağa indirilmiştir. Kalinesku 
kahraman ilim edilmiş. meuırma 

kral namına büyük bir çelenk 
konulmuştur. 

l\lına.c::ını hf>kli,·orlar. 
k rnanya, Amerikanın Çin - Japon harbi 
ararınd k k tekrar ba~ladı 

''Niyuz J(:n.k or uyor Tokyo, 24 - ÇSn _Japon harbi 
nhagd onı ·ı.. gazetesine Ko· t.ekrar bıı.şla.mı tır. Japonlar 250 

Var-.. an gelen bir habere göre 
ı · ,.._,,'anın ok· 

1 
kilometre ~eni liğlndekl cephede 

l'lda \) ll<; nr)(' tahribi hak Çlnlllel"f! karşı taarnmı ~('tml~· 
•c; o'a marıı1r ta,.:ıfından ,.,,..ı' · 

n t"'ı1• t h lerdlr. 
np1<tnrn1!; ol::ın ·~l"l•_ın l;tt~;ı.;"'İ'l <. inlllrr ('an - Ccne doi:nı ce· 

• · crıkı p:ırlfıme:ı kllmcktcdlr. 

Paris, 24 - Fransız cephesin· 
de bir hafta devam eden sUku. 
netten sonra dUn öğleden sonra 
ve geceleyin Alınan kıtnatmm 

artan bir faaliyeti kaydolunmuır 

tur. 

BUtUn cephede ve bilhassa va
satl Sar mecrasile Ren arasında 
fmtidad eden mmtakade. oldukça 
kuvveW Alman keşif kolln.rınm I 
mevzii kUçük hareketleri, Fran - j 
sız mevzilerine karşı §imdiye ka· 

dar olduğundan daha §lddetli bir 
topc:;u ateşi ve hatta Lablles mm. 
takasındaki kilçUk ormana ka.rgı 
müteveccih kUçfik bir taarruz 
vukubulmuııtur. 

Almanlar, Fransız topçu ve o· 
tomatik sll8.hlarmm ate§lerUe ol
duklan yerlere çivilenmlşlcrdlr. 
Diğer taraftan rıunu da kay -

detmek lcab eder ki, Alman kıta· 
atının yeni fa.allyetl şimdiye ka • 
dar pek ehemmiyetsiz ve hatta 

hiçbir hnreketc sahne olnuı.mış ( 
ola.n mmtakalarda da vukubul • 
muştur. 

Zvaybrü.klin cenubu §arktsl ve 
la Lanter mmtnkalan bu mmtn -
kalardandır. Cephenin bu kısmı 

Fransız ve Alman müstahkem 
haUannm blrlblrine en yakın bu
lunduğu yerdlr. 

FRANSIZ TEBLtCl 
DilnkU Fransız tebliği vudur: 
"Sarre'nin earkmda Fransızla: 

Lehli/er 750 bin 
• 

esır Verdiler 
Bu esir!erin 120 bini Sovyetlerin elindedir 

Berlin, 23 (A.A.) - Alman f tebliği: 
ajanSJ, Polonya harbinin netice· 22 eylül tarihinde garbi Beyaz 
teri hakkında neırettiği bir teb. Rusyada harekatta bulunan Kr 
liğde, bütün sınıflara mensup bü· 
tün kıtaatın başkumandanlıkça 

kendilerine verilen vazifeyi tama.. 
miyle ifa etmiı olduklarını yaz -
maktadır. 

Alman kıtaatı şimdiye kadar 
450 binden fazla esir almıştır Bun 
lann 200 binini Vistlilün garbindc 
üç mrntakada teslim olanlar teşkil 
eylemektedir. 

Ele geçen sayısız harp levazı. 

mı henüz tesbit edilmemiştir. Yal 
ntz şimdiye kadar 200 top sayıl· 
ır.ıştır. 

Alman ordusu, son sistem si. 

rnhtarı sayesinde, elde ettiği neti· 
~eye nisbetle az zayiat vermiştir. 
Bu zayiat miktan kat'i olarak tes 
bit edilir edilmez neşrolunacak • 
tır . 

Sovyetler 120 bin esir 
almı~lar 
Moskova, 23 (A.A.) - Kızıl. 

ordu erkanıharbiyesinin 22 eylül 

zılordu kıtaatı Bresletovakiyi iş. 
gal etmiş ve Grodinonun şimali 

garbisindc bulunan Ayguıtof or 
mantarını Polonya ordusunun dö 
küntülerinden temizlemeğe ba§. 
lamı§tır. 

Garbi Ukraynada Kmlordu kı
taatı Polonya ordusu dökilntüle. 
rinin tasfiyesine devam etmiş ve 
Sarny mıntakasını bir çok Polon
ya subay gruplarından temizle • 
mi§ tir. 

General Langcrin kumandası 

altındaki altı fırka ve iki alaydan 
nıUrekkep Polonya P.iyade kuv
veti Lvov mıntakasında Polonya 
mukavemetinin kınlması esnasın 
da Sovyct lataatına teslim olmuş. 
tur. 

1 '1 eylülden 21 eylüle kadar Po
lonya ordusundan esir olarak 120 

bin asker ve subay alınnuş ve 
380 top ile 1400 mitralyöz iğti. 

nam olunmuştur. 

Milli Müdafaaya 
20 Milyon liralık yeni 

tahsisat veriyoruz 
Kanun layı hası 

müzakere 
Mecliste 
edılecek 

hemen 

Ankara, 24 - Milli müdafaa ihtiyaçlarına sarfedilmek üzere 
yeniden 20 milyon liralık bir tahsisatın Milli Müdafaa emrine 
verilmesi için hazırlanan kanun HiyihaSI Meclis ruznamesine alın· 
mıştır. Bundan evvel ayrılan 52.917.000 liralık fevkalade tah. 
sısat ta dahil olduğu halde Milli Müdafaa emrine tahsis edilen bu 
paraların karşılığı fevkalade membalardan hasıl olacak para· 
larJa temin edilecektir. 

Ajanslar 
Bilinmesi icabeden 

ışaretler 
Gazetelerde muhtelif mem

leketlerin haber ajanslaruu 
gösteren isimler ve ya lştırct
lcr görllyorsunuz. Bunların 
hangi memleketlerin ajansı ol
dufunu yanlnrnıa ya.zma.k uzun 
bir iş olacaktır. Bununla bera
ber, bu ajansların hangi mem. 
le.kellere ait olduğunu bilmek 
bilhassa bu gUn çok lilrumlu ol
muştur. 

Bu itibarla başlıca haber a
janslannm isimlerini ve men
sub bulunduklan memleketle
ri blr liste halinde okuyuculan. 
mıza vermeyi miinaaib bulduk. 

A. A. - Anadolu ajansı -
Türkiye. 

Havas, Radio - Fransa. 
Reuter (Royter okunur) -

İngiltere. 
D. N. B. (Doyçe Nahrihten 

Bil.ro, yani "Alm'lll fstihbı:ırat 

dairesi,, kelimelerinin ba.s 
harfleri) - Almanya. 

P. A. T. (Leh Telgraf Ajan. 
sı manasına gelen kelimelerin 
baş harfleri) - Lehistan. 

Belga. - Belçika. 

Stefanl - !taıya. 
Tass (Sosyalist Sovyetler 

telgraf ajansı manasına gelen 
kellmelerln baş harfleri) • Rus
ya. 

A. N. B. - Hollanda. 
Domei - J n.pon. 
Çckyay, .. Centra.1 Nows" 

<Merkez! haberler) - Çin. 
~ Rador ....!. Romanya. 
3 Ava la - Yugoslavya. 
~ Unlted PreMı (Yunavtcd 
1 Pres okunur ve Birleşik Mat
j buat demektir) - Amerika. .......... ·········~PV"rl 

rm zaptetmiş olduklan mevZDe.. 
re knreı: dün ak§am üzerine doğ
ru. dilşmanm yaptığı birkaç te .. 
§ebbUs tardedilmlştir. Geceleyin 
cephede ve bilhassa Sar ile Zvny 
brüken'in cenubu garbisinde mm 
taka arasında ve la Lauter Uzo
rindo bilyUk bir topçu faaliyeti 
olınU§tur.,, 

ALMAN TEBLICI 

Alman tobliğindo §unlar bildhi.. 
liyor: 

"Garp cephesinde b~k nokta
lama hafif topçu fnaliyeU olınua 
tur. 

SarbrUk civannda bir Fransız 
tayyaresi dafi toplarm ateeııe ye-
re inmeğe mecbur edilmJo ve mü· 
rettebatI esir almınıştir. 

Bir hava muharebeslnde blr 
Alman tayyaresi dllşmilşUlr.,, 

lNGlUZ HAYA KUVVETLEB1 
KARARGAHI FRANSAYA 

NAKLEDİLDİ 

İngiliz istihbarat nezareti, ln.. 
giltere hava kuvvetleri karar • 
g8.hmın Fransaya nn.kledilınio ol
duğunu bildirmektedir. Efradm 
maneviyatı mtlkcmmcldir. 

Alman askerleri arasında 
propaganda 

Londra 23 (A.A.) - Haber a
lmdı~ma göre Almanyan.m sağa 
ınahafili, Hitlerle Sovyetler ara
sındaki teşriki mesai daha sık 
bir şekil almağa başlaması üzerine 
Almanyanm müstakbel siyaseti 
hakkında mütezayit bir endişe gös 
termektedir • 

"Deyli Ekspres,. Kopenbagdan 
bu sabah aldığı şu telgrafı nep
diyor: 

l§gal olunan Polonya mmtaka-

sında Sovyetler tarafından yapıl
makta olan komünist propagamh
sı daha şimdiden Alınan askerleri 
arasında kendini hissettirme~e baş 
lamıştır. Her şeyden evvel Rusya 
ile Almanya arasında milşterelt 
bir hudut olmasını istemiyen mu.ı 
tedil nazi rüesası, Sovyet manev-
rasını akim bıraktmnak için elin
den geleni yapmasını von Rib
bcntropdan rica etmişlerdir. 

Meşhur ruhiyat Alimi 

. Fröyd öldü 
Londrn, 24 - Meşhur nıhiyatç 

filim, A vusturya.lı Fro)'d buradr. 
ölmllştUr. 

Meşhur psiknnnlizcl 83 yqmdr 
idi ve Hitıcr rejimi dolayısıyle 

vatanını terke n.ecbur olduğun 

danbcrl !ngiltcrcdc yıışıyordu . 



-
J 1939 harbinde Avrupa 1 

Fransada sansür ve hahra gelen bir vaka 

Klemanso'nun sansür 
heyetine oyunu! 

Pariste bir tiyatro reyiamı yapıhyor . gazeteler , 
casusluğa alet olmaktan korkarak, koyduklan 
küçük ilanlari dikkatle kontrol ediyorlar 

Parİllten yazılıyor: I 

"Ipk beldesi,, Paris 1930 har. 
binin üçüncü haftasını idrak et
tikten sonra gene mutad eğlence 
hz.yatına az çok başlayacak gibi
dir. Tiyatro ve dansiglerin tek
rar açılması düşünülüyor. 

Komedi Fransezin açılmasına 

şimdiden karar verilmiştir. Ancak 
halkın temsillere rağbet gösterip 
göetermiyeceği tereddütlere se. 
bep olmaktadır. Bu sebeple bir 
tecrübe teı:psili verilmesi karar. 
laşmtıtrr. önümüzdeki pazar gü
nü komedi Fransez ıbir matine ya- J 
pacaktrr. Halk eskisi gibi giıele. 
re hücum eder ve temelli alkış • 
lana bundan tiyatronun açılması
na taraftar olduğu manası çıka
rılacaktrr. Bu "tiyatro reyiamı,, -
nm neticesini merakla bekleyen. 
ter az değildir. 

Diğer taraftan silah altına alı. 
nan askerleri cephe gerisinde eğ
lendirmek maksadiyle bir ••asker 
tiyatrosu,, da teşkil edilmiştir. 
Bunu idare edenlerin başında 

mqhur tiyatro ve sinema artisti 
Viktor Buşe bulunuyor. 

FRANSADAKt ALMANLAR 

Hitler hükQmetinin Lehistana 
larruzu Franaadaki Almanları 

ok müşkül bir vaziyete sokmuş. 
ur. Fransanın Almanyaya ilanı 

.1arp ettiği giln Fransız toprak
larında bulunan on beş bin Alınan 
muhtelif mmtakalarda kurulan 

(toplantı kampları) na sevkedil
miş bulunmaktadırlar. Paris mm 
takasında kurulan kampta beş 

bin Alman vardır. ihtiyarlar, ka. 
dınlar ve çocukların daha serbest 

bir hayat geçirmelerine müsaade 
edilmektedir. Kampta sıkı bir ne 

zaret altında bulunan Almanlar 
elli, attmıı yaşına kadar olan 
erkeklerdir. 

Diğer taraftan, vatanlarının 

Almanya tarafından alınması ü

zerine istemeye istemeye Alman 
tabiiyetine geçmiş olan Franaada-

ki Çeklerle Slovakların vaziyeti 
teker teker ve aynca tetkik edil. 
mektedir. Bunlar kamplara gön
derilmemişlerdir. 

SAINSUR MALiYETTE 

Umumi seferberlik ve harple 
beraber Fransız gazeteleri, 19 ı 8 
denberi unuttukları bir vaziyetle 

karşılqtılar: Sansür faaliyete 
ıeçti. Gazetelerin küçük ilanları 
bile çok sıkı bir kontrola tabi 
tutulmaktadır. Küçük ilanlar 

gazetelerde kabullerinden ancak 
kırk sekiz saat sonra neşredil -
mekte, yer kazanmak için şimdiye 

kadar terkedilmiş bulunmaktadır. 
usulü terkedilmiş bulunmaktadır. 
Gazete lllnlariyle casusların mu

habere etmeleri görülmemiş bir 
ıey olmadığı için sansür heyetin. 
den hllıka gazete idareleri de gön 

derilen ilanları çok di.ltkatli bir 
kontrola tabi tutmakta ve şüphe-

li gördükleri ilanları neşretme -
mektedirler. 

Fransız gazetecisi için kale
minin ucuna geleni kazamamak 

çok zor ve güç bir iştir. Fransız 
gazetecili belki aç kalmağa razı 
olur, fa1rat tenkit hakkının ka
yrtsrz 'N !•rtsız elinden alınma
sına raz:t olamaz. Fakat Fransız 
gazetecisi vatanperverdir; düşma 

Bu seferki harpte de Fransn 
gazetecileri bizzat sansür heyeti· 
ni tenkit etmekten çekinmemişleı 
ve bu tenkid yazıları sansürün 
müsaadesiyle gazetelerde çıkmı~ 

tır. Bu arada geçenlerde bir ga
zetede şu mealde bir yazı oku. 
duk: 

"Bize haydi iıtediiinizi yazın 

ıerbeıtıiniz, fakat biz, bu yazı
lardan ancak iıtediklerimizin nef 
rine müsaade ederiz.,, diyorlar 

1 Gazeteciliğin ve sansürün böyle 

Fransada sansür ıefi eski müste
ıarlardan M. Martino Depla 

nın malümat edinmesine yaraya. 
cak haberleri yazmaz. Bu hususta 
onun tarihte acı bir tecrübesi de 
vardır: 1870 - 71 harbinde gene
ral Mak Mahonun Meç üzerine 
yürüdüğünü Almanların Fransız 

gazetelerinden öğrendiklerini u
nutmamışlardır . 

Her sabah gazetelerini açan 
fransızlar, sütunlar arasında bir 
çok beyaz kısımlar buluyorlarsa 
da sansür tarafından çıkarılan kı
sımlar düşmanın ışıne yaraya. 
cak maliimattan ziyade tenkid 
mahiyetinde olanlardır. Yukarıda 
da dediğimiz gibi umumiyetle ga. 
zeteciyi ve hususiyetle Fransız ga 
zetecilerini tenkitten vazgeçir
mek müümkün değildir. 

Bu arada me~ur Klemansonun 
1916 da sansür heyetine yaptığı 
oyun hatıra geliyor .Klemans~ o 
zaman henüz başvekil olmamıştı 

ve (L'Homme Libre • Hür A-

dam) isminde bir gazete çıkar
makta idi. Bu gazetenin 3 ilkka
nun tarihli nüshası için yazdığı 

"İşte bütün hakikat,, serlevhalı 

anlatılmaıı medeni bir memleket< 
layık deiildir. 

Kariler ı~etelerini okumak 
için alıyorlar, ıütvnlar araıındaki 
beyaz kmmlann seyrine balanak 
için değil. 

Gazetede ne kadar çok beyaz 
kıınn varsa, okuyucunun verdiği 
para o niıbette bop sitmit, ya. 
ni kariden bir nevi para çalınmı, 
demektir. Hırsız biz deiiliz, iıte
riz ki kariden aldıimuz parayr 
hak edelim. 

Halbuki ıazetelerde beyaz kr 
snnlan aııari hadde indirecek 
bir çare vardır ve bu çare üç 
Y•tında bir çocuiun düıünebile
ceii kadar basittir. 

Nelerin yazılmaıı yasaktır'? 

Elbet te sanıür heyetinin elinde 
bit t.U.t Ye J'Ulı.aa paak o. 
lan aeylerin bir liateıi vardır. Bi-

' r..... , , 
ze l;unlan teblii etseler onlan 
yazmayız, meıele de kalmaz.,, 

• 
Fransız sansörleri yani sansür- ı 

heyetini teşkil edenler memle -
ketin en münevverleri arasından 
seçilmiş kimseler oldukları için 
bu şekilde tenkid yazılarının neş
rinde hiç bir mahzur görmüyor -

lar. Fransada istihbarat komiseri 
meşhur edip Jan Jirodu'dur. San-

?aımakalesi, yalnız serlevhası ve sür işlerinin başında da eski müs 
ımzası bırakılarak sansür tarafın. teşarlardan Martino Depla bu -
dan tamamiyle çıkarılınca Kle- ı lunuyor. Sansürle alakadar olma
manso kızmış, başmakale sütun. makta beraber bir çok muharrir -
larını imza ve serlevha müstes. lere propaganda işlerinde vazife 
na bembeyaz bırakmış, gazete - verilmittir. Bunlar arasında Jiro
nin ismini de o gün için değiştir- dudan başka Andre Morua, Jorj 
mişti. Klemansonun gazetesi 3 ilk Dühamel ve Pol Valeri gibi çok 
kanun 1916 günü şu isimle çık. meşhur olan kimseler de vardır. 
mrştrr: "Zincirlenmiş adam,,. F. 
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- MU.asa.denizle ben ve iki his- - Peki, ısrar etmiyeceğim. KıL 
metçi kız gitmek istiyoruz. Bun. 1 tiblm hesaplannızı gönıiln, birer 
dan böyle hizmetinize devam ede.• de hUsnUhal şehadetnamesi ver -
miycceğiz. 

- Sebeb? .. 
- Biz hırsız değiliz, şilphe al-

tında iş gormek istemeyiz. 
- Size hırsız diye kim söyle. 

di? Ben, sizden şliphelenme)i ak. 
lıma bile getirmedim. Vakıa az 
zamandanbcri hizmetimde bulu - 1 
nuyorsunuz. Fakat hepinizin na _ 
musunn itimadım var. Hepinizden 
memnunum. Haydi, çocukluk eL 
mcyinız. lş~niz<>. bakınız. Vazgeçi
niz bu fikirden. 

- Maalesef bayım, kararımız 
kat'idir. Yalnız sizi birdenbire 
yliz UstU bırakmak i'3temiyoruz. 1 
Yerimize başkalan gelinceye ka _ 
dar vazifemize devam edeceğiz. 
Sizden çok memnunuz. J3ir şika _ 
~etimiz yok. Fa.kat... 
Baş sofracının karanndan dön

miyeceği belliydi. Alnındaki çizgi. 
terden, gözlerinde garib bir kor. 
kunun izleri görünüyordu. 

Tinnn Bedii bir an düşündü. 
Aylıklannı arttırmak bC'yhude i
di. Herhalde gitmek istemelerin. 
de başka bir sc-beb vardı. Bunu 
anlamak lazrmdı. Sükünetle : 

sin ... 
Dedi. Sonra yanına yaklaştı, 

yavaş bir sesle: 
- Çekinme... Açık<;a söyle ... 

Gitmek istemenizin sebebi bu de. 
ğil. Mademki 'benden bir şikayeti. 
niz yok. ben de sizden memnu
num. şu halde başka t-lr sebep 
var. Söyle nedir bu? ... 

Baş sofracı cevap vermedi. 
Gözlerini açıp kapayordu. Rana 
Bedii ısrar etti: 

- Yoksa başka birinden mi 
şikayetiniz var? ... 

- Hayır! Hiç kimseden .. 
- Söyleyiniz ... Bana büyük bir 

hizmette bulunmuş olacaksınız ... 
Yok.'3a }tatibimin yanında söyle. 
mek mi istemiyorsıınuz? Bav Re. 
fik ... Bizi biraz yalnız bırakınız ... 

l{ii.tip dışan çıkınca baş sofra
cı: 

- Korkuyoruz, bayım... Dedi. 
DUn gece Zebranın uğradığı te. 
cavüz hepimizi korkuttu. Kızın 
uykusu kaçmış, odasında otunı. 
yormuş, saat bire do~ru, ni5:ın
lısından gelen bir mektubu yemek 

- 1939 Harbini 
Resimle Tarih 

mevki e meraıim1e 
bayrak çekiılerini ıöıteriyor .. 

lsveç kralı Güıtav parlamentoda 
memleketinin bitaraflığmı ila:ı 

ediyor .. 

lngiliz kral ve kralicesi Londra aoklarını gezdikleri emada 
geminin güvertesinde tayfa tarnfından ıelimlanıyorlar. 

salonunda, blifcnln gözünde unuL yorum. 
tuğunu hatırlamış. Gid<'yim, ala. _ J..Utfen isminiz? ... 
yun demiş. Elektrikleri yakma- _ Rana Bedii ... 
dan merdivenleri inml". Son ba. p k. l. B konu. -s - e a a... uyurunuz. 
samağa gelince beyaz bir şeye şunuz ... 
çarpmış... _ Bay Nuri, şimdi bana bir baş 

- Beyaz bir şcyeml ? ... Bu be. sofracı gönder. Anladınız a ... 
yaz şey ne?... E t s· h rs 1 k ? N - ve ... ır ı ız ı mı .... 

- e olacak bayım! Cadı!... - Sade hırsızlık değil ... Bir de 
- Ah Yine mi Cadı!... cadı meselesi var. Hizmetçiler 
Baş sofraemın çenesi açıldı. 1 · · · 
1 t rd 

korku'\Or ar, gıtmek ı<ıtı)orlar ... 
ana ıyo u: p k"l. ı -..::ı• · • ib" p k T bT · · - C a a... skuı ınız g ı 

- e a_a ı ırsınız. Zehra ge- bir şey gönderirim. l·akat, u-ulu 
ve~:· _cnt~kaeı uyd.u~cu bir. kı.z 1 daire,inde vapahm. Şimdi iz t\n. 
degıld~. Bır cadı g~rdilm dedımı kara cadd~-,indeki (l idare ha. 
bu do~.r~dur. Kızeagız. korkusun. nesı) ne telefon e1iniz. Bir ba!'; 
dan duşilp bayılmış. Cadı, anla. · .· · · ' aılmaz b l .. 1 d"k sofracı ıste} ınız. üte ınc karış-.. azı şey er soy c ı ten B ş· mayınız ... 
sonra ay ınasi ili' arkadaıılan- Peki, valnız bu aramızda 
nın odalarının bulunduğu lE1rafn knl"Ill. Kim C\.'C bir şe,· !iöylcmc-
doğru süratle kacıp ka,·bolmmı. J 

Zehra, neden sonra kendine gel. viniz ... 
miş. Titreye titreye odasına çık. . Merak etmeyiniz. bayım ... 
mış. Şimdi artık yalıda niçin kal- 17 
mak istemediğimizi, biran cvv<>l t t O O 
gitmeye nicin can attıfömızı arh. H1ZMETÇ y LD REN 
dınız dej!il mi. hayun? ... Kl M? 
Baş sofracı çıktık' an sonra Ilıri to: yeni baş sofracı 00) lu 

Rana Bedii odanın i<'indC' dolası_ boslıı güçlü km" etli. gö terişli bir 
yor. dü:;Unilrnrdu. Bu cadı hika_ arlamdı. HizmFtçi kızlardan biri 
ycsi artık gittikçe uzavordu. Bu. Türk. biri de Rumdu. Elcni çok 
na bir niha\•et vermek zamanı '>''"lak. çok ~üzel bir kızdı. 
gelmis, hatta ~e<;mişti bile. Pen. Rana Bedii. polic; hafiye i Nu. 
cereyi kanadı. Masanın önüne o- riye müracaat ettiğine memnun 
turdu. TPlefonu aldı: '>luyor, kendi kene=--. : 

-Alo! ... lstnnhul mıı ? ..• Kes. Cadının başına gel<'cek 
m<'ylniz bayan... T"~ekkiir ede _ \ar ... 
rfm. Bay ... va7.ıhanC'si mi?. Dh·ordu. llıristoru "lİlcrel~ ka-

- Evet. bayım!... bul etti. \'e: 
- Bay Nuri ile konuşmak isti- - Bay Nuri. sizi çok methet-

mi. ti. Hakkı \arını~ .. 
Ba~sofracı hayretle ce\ap 

Bay Nuri mi? ... Fakat, 
yım. Biz iş idarehanesinden 
yoruz. 

- Biliyorur Fakat ppat 
nuz Bay Nuri değil mi? ... 

Affeder iniz, bayım ... 
zatı tanımıyorum. Son pat 
mun ismi Bay Şefiktir. Şahatı 
memde yazılı ... 

Hana Bedii ı:ırar etmedi. f 
cnı ıkıldı. Nurinin yazıhan 
te efon etti. Bir hadise zuhof 
deITıC kendi ini mesul tuta 
söyledi. Sakin bir ses ona 
'erdi: Bay :--:uri, on beş gürı 
1 stanbuldan ayrılmış, gider1' 
bu mesele hakkında bir şey 'iP 
memişti... 

- Fakat, beni niçin böyle 
yorsunuz, işkence içinde yat' 
yorsunuz? Acımıyor muslJ~ 
bana? Niçin size, isminizle ııı 
etmiyeyim? Niçin hayalinizi 
bimde saklamıyayım? sata 
dostlarımızla beraber buJurıcl" 
ğumuz zaman utanıyorum. tç" 
den biri, bunu, bu macerayı 
yor. Fakat ben bilmiyorum· Ş 
he, tereddüt içinde yaşıyorum· 
sabım bozuluyor .. Artık bU ll 
bir nihayet verelim .. 

(Devamı var) 


