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Ba sabab saat 3 le 3530 arasında 

On muhtelif şehirde 

Ankara, 30 (.\. A·) - Bu !!ili~ saat 3 iı. 1& ar.wmıt. yurdun 
muhtelif noktalarında yer sarsıntılnrı hltısedil~r· 

Yer sarsıntısı .Ankarada saat 3 te \·e olduk~ şiddetlı, lstanbulda 
saat 3.10 da hafif olarak duyulmuştur. 

Ayni saatlerde Erzincan, Terme, Niğde, Merzifon, Çarşamba, To. 
tat, Yozgat ve Kayseride muhtelü şiddette yer sarsıntılan vukublll. . 

muştur. İnsanca ~yiat ) oktur. 
Kayserlde lıaz: bına\arda hafif çatlaklıklar vukua gelmiştir. 
İstanbul , SO <A· A.) - Kandilli rasatllanesinden : 
Bu gece saat • yaz saati - 3 ti 13 dakika 23 saniye geçe merkez 

üstü 1stanbuldan 620 kilometre mesafede bulunan şiddetli bir zelzele 
Ufd&!!lmji tir· 

KURUi 

Kanada Bı\&''eklll Makenıl Kine 

Kanada 
Şimdilik J~giltereye 

yeni kıtalar 
göndermiyecek 

I 

Bir hava 
akını 

Salzburgtaki 
konuşmalar 
etrafında 

1 - Fıansa 
adalet divanı · 

harekete 

Hukomet asrı 
tüfek fabrikaları 

kuruyor 
Otta\a, 3 O(A· ,\.) - Milli mti· 

dafaa nazırı albay Ralston a\'ant 
kamarasında söz alarak milli kay· 
naklarm seferberliği hakkında o -
lup ı tcşrinicvvelde meriyctc gi -
rccek olan kanun mucibince ayda 
30.000 kişi silıilı altma alınarak 
gayri daimi faal niilis hizmetine 

Dalgalar halinde 
Tam 3saat 

sürdü 
Llndra, 30 (A· A·) - Gal eya. 

leli Uzcrine Uç saat devam eden 
bir gece akmı yapılni~trr. On dört 
~ll'lba kırlar üzerine düşmüş ve 
1ııııanea zayiat olmamı&tır. 

••• 
Londra, SO (A.A. ) - Hava ve cm· 

1liYet nt"urellerfnden bu aaba.h tebllt 
'<11lınl§tlr. 
Otııı gece dU,man tayyareleri 11'gll· 

t~renın doğu • cıimalinde btr ıehlr U • 
~rlnc bombalar atarak husuet bir 
""-'!ktnede bazı haaartara aebeb ol· 
ıııl!'llrdır:-!Jtr kadm-..t\r SOPett. 
Ylraı&nmııt.ır. 
Bazı batı • cenup bölplertne d 0 

borııbaıar dUfmUşt1lr. Uuar cllZJdlr. 
~len ve ynralanan yoı<tur. lnctllz ha· 
' lllUdataa ~taryaJarı faaliyete ~ec· 

ltılıtır. 

l':u aabah erken 1ngilterenin doJu • i 11Ubu üıerlnde bir "dil,man bombar 
~illan tayyareai dilıUrtılmUetUr. 
'ltllBURG Pl.."TROI, DEPOLARI 

ROMEN 
Hükumeti 
bir tebliğ 
neşretti 

" Umumi kanaata göre 

Aı r-1anya 
vakit 

kazanmak 
isti~or 

· /ngilİerege 
taarruz da 
~ek yakın 

llOMBARDIMAN EDlLDt Loadra, 30 (A· A.) - Vnz;ycli 
;;ndra, 30 (,\ . A· ) - Röyter: 1 aydnılataeak malümatm ekııikliği 

t ava nezareti istihbarat bUro • dolayı.sile, İngiliz matbuatı Bal . 
n~ııun bildirdiğine nazaran, lngiliz kan meselesi hakkında ihtiyatlı 
ltı enhaym tayyareleri §imdi Al- hattı hareketini muhafaza ve fa -
nan Pctroııarı ile dolu Şerburg kat Hitlerin Balknnlard:ıki m:ınev· 
~lroı depolan üzerine müteaddit rasınm bedbinliğe dayandığı müla
b· 1'lbalar atmışlardır· B. Blcnhaym lcasında J.Srar eylemektedir· 
~ tayyare meydanının hangarla- Uitler ~u iki §!klan birini S"ç· 
ru 1 

•• bombardıman etmit ve pilotu mck mecburiyetindedir: 
g)Uk sarı bir a levin yük!eldiğinl 1 - Evvelc>mlrde batıda düımıa . 
ırı0hnUıstUr. Sahil muhafazasma nı ile meşgul olmnk vfl Fonra do
a 'llaııp Hudaon tayyareler de ğu cenuh Avnıpası üzerindeki tn
t~~ncla sahilinde Altnanlarm iş · hakkümUnü istediği gibi genişlet · 
ll'ı altJnda bu!unan bir tayyare m~k· 
ll'ı~;·danına dün gece hllcum et · 2 - E\'velcmirdc "Ka,·gnm,, i~· 
tı~~lerdir. Birçok yanımlar çıkmış. mlndekı kitabında ta~awur ettiği 
....____ gibi doğu · crnub ve doğu A \TU. 

( Dnamı 2 lnrl "lll"fada) ----

Deniz hnrp olmlmtdtJ l>Hıiitı yapılan m~asimde mczım talcbelc1 
ywıi11 ediyor; ve kcudiltriııc mektep kumandanı tarafından 

diplomGları !!eriliyor 

\ . Tlrk. deniz 
kuvveti ~5 subay 

daba kazandı 
Bugün Heyboliada deniz 
okulunda yapılan merasim 

ln6ilterenin tayyare 
•İparifi durmadan 

artıyor 

Altı 
mitralyözle 
mücehhez 

jSODi?iD.aki.kil .... l 
1 

Yarından sonra ı ki 1 

Buı;un . l'urk derıız kuvvctleıı. 
otuz beı: subay daha kazandı . Eü· 
tilıı tarih lxıyum·a zamanında biı 
tek 'l'Qrk kumandanının bile ne 
bankalar yarattığını bile n Tü!"k 
milleti. yirminci asır deRİ7. ilminin 
bfi~Un silah!:ırile mücehhez olarah 
deni7 ordusuna iltihak eden otur. 
beş subayın ne yaman lıir kuvvet 
vr kudret olduj!unu pek ivi bilir 

8 O O kilometre 
surata malik 

p:ı_ 

, yenı romana başhyor 

l Dlktatörla Aşkı 
Aşk, casusluk ve h ia romanı İ 

Dcni:ı: lıarr okulunun bugiin me
ra.simle diploma alan ~5 subayı 
deniz kuvvctll'rimiziıı kucağına a
tılırkr•n gözlerincll' son~u? hir ne· 
şe kaynağı, naları yetiştirenlcr.itı 

( ıK-,-anıı :! iııN &11) flld.a) 

• 
geçıgor 

Oaladye, Gamlen, Reno, 

1 BIM~~~dkl~;:;;br 
edilecekler 

Bern, 30 ( A. A.) - Stefani 
a)ansından: 

Vi~iden gelen haberlerde 1939 har 
binin ilanından ve askeri harekat 
tuı sevk ve idaresinden mesul olan
ları muhakeme etmek üzere dün 
tkşam nazırlar tarafından vücuda 
ıetirilmiş olan adalet divam pek 
yakında faaliyete ba~ıracaktır. 
B~şlıca müttehimlcr, Da~adyc, 

Gamlen. Rcno Blum. Mandcl ve 
t;uv La dır. 

iki İngiliz tebaaıı daha 
tevki fedildi 

Şaı. ~lıa;. 30 Ot. A .) - 1 ngiliı 
tcbancmda Kobc'li Pray ile Na
ga"1kı 'li B. Strafford'un le\ kif 
ooilmiş olduğu öğrenilmiştir. 

verilecektir· . O 
Hükumet şimdilik diğer dcniza· 

şın kıtalar göndermek niyetind~ 
değildir· Deniz vilayetlerinde, önde 
Ternöv, İzlanda. ve Antil adalan 
olmak üzere askeri bir doğu böl. 
gesi daha ilıdas edilecektir· 

Ralston, tüfcnk imali için· Ka -
nadada büyilk bir modern fabrika 
yapılacağmı ilıive etmiştir. Bu 
fabrika tesisatının yüzde sekseni 
hazırdır. Bren tüfengi imalatı tcs· 
rl edilmiştir· 

Nazır, iki denizaşırı Kanada fır· 
kası tc§kilatının tamamlanmasım 
ve fakat §imdilik başka kıtaat gön 

(D 8\"UW 2 lnd sayfadn) 

İtalyanlar bir 
kafileye hücum 

ettiler 
Harp gemilerinin refa

katindeki bir tayyare 
gemisine bombalar 

atılmış 

ltalyada bir mahal, 30 { A.A.) 
- ltalya orduları umumi karar
gahının 51 numaralı tebliği: 

Dün bütün gün birçok tayyar" 
filoları, Şarki Akdenizde hareket 
halinde ve harp gemilerinin refa. 
katinde bulunan bir kafileyi bom
bardıman etmiştir. 

Kafilede bir de tayyare gemLı 
bulunmaktaydı. Birçok ctizütamla 
ra ciddi isabetler ol.mu~tur. Bun· 
}ardan birisinde yangın çıkmı~tır. 
Bombardıman tayyerelerimizle dü 
manın bir tayyare gemisinden ha. 
valaıımış olan avcı tayyareleri ar;ı 
sında vukua gelen bir ha\'a muhi1 
rebesinde düşmanın bir avcı tayya 
resi düşürülmüştür. Bizim tayyare 
terimizden biri hareket üssüne a\' 
det etmemiştir. 

Şarki Afrikada Kumuk mınta 
ka ındaki işgal mnıtaka"ı tev~i e· 
dHmiş ve düşmanın mühimmat. 
esliha ve erzak taşıyan bir kolu 
esir edilerek ellerindeki mevad 
iğtinam edilmişti r. 

Aden lımam bombardıman r 
dilmiş ve bir gemiye tam isa~f 
endaht ~ apıln11~trr. 

Q(e UÇUfU Yapan yeni 
bir tayyare modeli 

bulundu l öğretnıenlerin 
:~~!-E Dörtler l<Jübü l d e rs sa· atler· ı· ~g corporalion,, lnıtıtere be · : 
le illa aaatte 800 kilometre •Urat- s e 1 k 1 f 

Genç kır. ı:e genç kadınların heyecanla takip 
edecekleri fevkalade bir mevzu 

ta~e UÇUf yapan ~~ıman on sen erın en n1era 1 J M aun• \" ~ :taıe• . 
lııiaı eler:lnden her giin bır tane b f :ru bir karara "Öre o"'relmcnlcrın 
tir. B~trnek~ olduğunu ~ildi~if- za ıta romanı : ; csml ve htıl'll;İ ok•ılİardııki drı 
tııu tanareler altı mıtralyozlt • saat ' eri lınftnd:ı 24 ti aı;mı\'&Cuktır 

Cehhezdir. 8 . . . . . . . l · · .. ~ İlk imal ed' • , i .11 rscrı_n lııgıJız zabıta mu~amrlemıdc,, Agata /\ rıstı 'yc Bu sureti~ fazla ders oku~.an cı~ 
falrıyeuc t" ılen tan .are. muaf ı oıı nldugu1 u SlJ)'lrnzd: guul!ı~ ve mrraklı tmaf /arı Jıakkmda 1 rctı:ıf'nlc~m de~ saati.er ı ?numıı1.· 

crUbe edilmıı ~e seık<' !.-...... __ l'l1 ı;\'I ı ·rsikarfo ı !ekı yem t t"dr.c yılı ı cın ~ uhde 
(Devama 2 inci tayfada) 1 ---···--·-..... ._ •• ._ ............ _ ........ __ lerincloı alınarak bnııka bgı et men. • 

lere veı i ecektir· Eu şLkılck cen ı> 
bi \ <' C'kaılıyct okullannda "l.'e husu 
si okulla rda müslanillen d!'rs okıı 
tan oğrctmenlerden al·nacak fazla 
saatl"rlc> yeniden 2CO kr·1r. r öi!ret
ı:ıen ta) ın edlk cr k t r. 

i)j~ ... r taı..,ftan Maa ıi f Vekilhği, 

rPSmi okull:ırda vııziff:'~i olan \ 'C 

herhangı bır sıhhi ' ~ : l ıri vazif, 
si sebebllc fazla de rs okute.mıyan 
öğretmenlere ihtiynç 1 i s:l oldu~u 
takdirde resmi okullard ders , e. 
r!1ccek, hususi okullardaki vazife 
lC'ri tıınınmıyacaktır. 

Bu husust a geni!! bir tnmim ha: 
zırlnnme.ktadır-

• 



eslnd 

Madc 
Jnr 
dr.mC' 
söyll 

Se 
guld 

iki Fransız amirah 
tecrit kampında 
Vi~i Hükumeti 

İngiltereyi 
protesto etti 

Salzburg görüşmeleri 
(Bıışt.ar.ıfı 1 fncJ 11.:l.){U(:a) 

pası kaynaklarına hfı.kiuı olma.ğa 
çalışmak ve sonra pek ziyade kuv
vet bulmuıs olarak İngiliz impara
torluğuna meydan okumak· 

··~f§IZ-fl 
Deniz Subaylart ingilterenin 

(U:ı...!)tarafı) inci 5ay(ada> tayyare sıparışi 
bakrşlarmdn derin ve sarsılmaz: bir 
iman vardı- t.D:ıstcra.fı l incl sa) fada) 

Hitlerin bu hususta vereceği ka· 
rar ne oluro...a ol ın, !ngilteroden 
onun mlistakbcl tc§ebbUsUnü azim
le ve bUtüp projelerini mahvedece. 
ğindcn emin olarak beklemektedir. 

Genç ııubayla.ra <l.ip1oına vcrnıe amade bulunmuştur· 
mcras.nı.tnc saat 14,30 da, hava· llk sipari5 St'ltsen tayyaro Jçi.n 

62 Yazan: MUZAFFER ESEN 

Vt~I, 80 (A· A·) - Hav.ıs ajan
!!I bildiriyor: 

MUtarekenln im.zaaı sırumdn 
İngiliz limanla.rındakl Fraııaız harb 
gemilerine kumanda eden am.lral 
Kayol ve Villan İngiltere bahriye 
nezareti tarafmdan derhal Ok8· 
forda gitmeğe davet ve mecbw1 i
kamete tAbi tutularak bahriyellle. 
rin bulundukları kamplarla ihWA.t· 
tan menedllm.l§lerd.lr· Bu husuata 
İngiltere hUkClmeU.ne ıiddetli bir 
protesto v~ 

R::·:, 'rYAl'A Vfü!•- ...... 
MÜllLl~T 

I~ondra, 30 - BUkrcşteki bir §&.. 

yiaya göre Hltler oRmen ba§,·ckil 
ve hariciye nazırına Bulgar ve Ma
car taleblerini is'af için 15 eylfıle 
kadar mUsaa.de vermiştir. Romen 
aiyaat mahafili kralı bu talc~i ka· 
bul etmemesi için taz~ik etmek
tedir. Zira Htilcıin Bnllqı.nhrda ;bir 
harp <:Ik:ırmasmı istemediği mu -
hakkaktır. (A· A·) 

:nın rüzgarlı olması ytızUndcu mek. vcril:n1§Ur. Şitman Ermeni karısı J)ilfuru-
tep sa:onlarında başlandı· Davetli- 30{1 TA\'YARE DAHA zun hayatına dair doğru ile yala-
ler, d:ıha önce saJonla.ı'da yerleri- S1PARJŞ ımtı.nt nın biribirine karıştırılmasından 
ni alıntı Jardı. Subaylann salona Scatt!e, 30 <A· A·) -V~lngton gelmiş bir ma~ah anlatıyordu. Bu 
gi:"Dlclcrini müteakip istlklfıl mnl'§l Boclng- Aircrnft Company, lngllte. masalı Kara Mehmedin bütün 
çalınmı~. daha sonra mektcb mü- renfa 300 Duglas bombardıman 
diri yaı bay Zeki I~ın otuz befj su· tayyaresi slpari' ettiğini blUir- huylarını yakından tanıyan Dil" 
baya diplomalannı vcrmlştir. ınl;,tir· Bu 6.lpariş fabrikanın Uç furuz; onu kendisine doğru çe-

Diploma tevziinden sonra Zeki milyon dolar sarfı surctile büyiltül· kı:bilmek, kalbinde izlerinin .de" 
ltıın bUtUn subaylara ycınin ettir mcsini intaç ctmistir ve bu İ§ ya • vam ettiğine inandığı eski aşkını 
nılş ve sonrn bir söylevde bulun. kında ikmal edilercklir· yeniden uyandırabilmek için bü -
m~tur. Mekteb müdiri, subnyla.ra Kumpanya ilk sevkiyatm önU - tün kurnazlığını, blitün zekasını 
verdikleri ycmjnln mukaddes ma- müzdekı k5.nunusanide ya.pılac:ığr lbir araya toplayarak hazırlamıt-
nasını izah ediyor ve Türk auba- nı ümit eylemektedir· tı. İşte §İmdi Kara Mehmet, Hay-
yının harpte ve sulhteki vuifeleri- guhi'nin ağ?.ından bu masalı din· 
ni anlatıyor, muvnffakryetler te· Kanada 
menni ediyordu. leyordu. 

RO~lfu'\" llÜI\(JlitETl1'1N D"lf bu h 1 d v 1 Yarba'-' Zeki ı~m'm SÖ\1evine ı uruz azır a ıgı masa a 
~'E Ri.."TTUit n~mJG J - .1 • 1 Parti binasında bu diploma alan subaylardan Kenan <~tar.ılı ı tnci ııayfada) Kara Mehmc.din evındcn nası 

Biikrq, 30 ( A. A.) - Rador a- Ak k ı1 k d"rilmcm-ı .. e karar verilmesinin k ld ğ 1 tmakl ıha la or 
.aL-1..t.! toplantı ·a sı .,.,,;r;.ıdaki t bı··· t · ııar, arıı ı vermiş ve talcbcr .. ........ açın ı ını ana a § y , 

U«UUU J n ' a~ e ıgı neşre mı~ nin t-ckkilrlerini 1:-ildirmiııtJr. lngiltcrcnin ~imdilik asker eksikli· &<>nra Damat Şehit Ali Pac.anın tir; y,.. -s :s 
Bu sabah saat 11 de Parti bina· Mcrnslıni müteakip misafirler, ği hls.,etmokte olmamasından ileri yanında geren mahrumiyet saat-
d val. beledi · · D Başvekil B. Gigurtu ve hariciye 1 111;;.ı" Ur % sın a ı ve ye reısı r. B hazırlanan bUfede i?.az cdll~er. ge .._ ... ı izah eylcmiıf • }erini nasıl ıztırap i~erisinde ge· 

LQtfı· Kı"'dar'm reı·sıı·ğı·nde partı' nazırı · Manolcsku· Alman hü- a· Faal hı'zm"l'tekı· Kanada kuvvet. ··c · :· 'd h · ·' · r kumetinin davetli i olarak Obcr ır. 1 .. çirdiğini hulasa ediyor, Padişah mu ettışı ve ı are eyetı reısı ' ev- Mnun olan ve donanmaya ilti- erinin mevcudu 133.QOO dir- Bu • . b. 
fik Fikret Sdayın iştirakiyle bir Salzburg'a ve İtalyan hühCımetinin hak eden &cnç talebeler şunlar- nun 100 bini Kanadadadır. Sefer- sarayına i:eçışini, yenı ı::- mace· 
toplantı yapı1nu~ır. Toplantıda davetlisi olarak da }{omaya yaP- dır: berlik kanunu moeburi worlik u· raya şeklinde göstererek, burada 
bütün kaymakamlar ve hava ku. tıklan seyahatten, 29 temuz 5aat Gihertc asteğmenfori: sulUnU ~·e.lnız ınctropolün mlldafa~ kahren hünkarın arzu ve irade-
rumuna mensup zevat da hulun- lO,lS dörunüşlerdir. Celıllettfn Aktan, BU!end Kayu, ası için derpi~ etmekte, deniuışrn sine boyun eğmek mecburiyetin-
muş, bilhassa Hava Kurumunun Bu seyahat. Romanyanın mih- Ziyaeddin Erdeniz, Suat Ozatay, hizmet M.lfı gönüllü usulü ile t.cmin de kaldığını söylüyor, Kara Meh· 
faaliyeti ve halkın K.uruml.a daha ver siyasetine intibak hususundaki Hüsamettin Tunçay, Burtıanettln edilmektedir· metli unutmadrğmı, bir türlü u-
yakmdan alakasının temini üu:rin kati beyanatından sonra, Homen Talayman, 'Münlp Öktem, Hilmi nutmadıg~ ım ilave ettikten sonra 
d ·· ·· -ı il bu h ta I hükOmctinin Alman Führcr'i, !tal- llAVA l\IASCAFI <H M1Ll'0:\1U e ıoruşu m § ve usus a l· Akttirc, Arif Ycngin, Ertuğrul Ke- GEÇi.YOR eski sevgilisile yöriişmek intedi-

k tedb. ı k ı t l ... yan Duçe'si ve iki büyük devlet rd naca ır er arnr aş m mı~Ltr.. h . . 1 .1 .lk rpe ere, Erşet Erdem, Halit Ka· otla va, RO (A· A·) _ IIn•·a t~- g~ine dair 'Vnlladılı haberle bu 
B -tün k ak ml h Ik I.J arıcıye nazır arı e ı şahsi tema- _, H'I . - • "1r .1 -

u ayın ·a ar a ın cı.ava t k' l 1 )'UJ, ı mı Firat, Selçuk Eret, leri n.,. .... B· Po,•er, I"- ... ada avam hikaveyı' bitiriyordu. 
K A-- 1-alan ı sım ~ ·ı ey emiştir. Romanyayı F thi G · ....... >o.W• J 
unımuna ~ yazıuu yo un- b• kI 'c Urcl, Vedat Arnas, Fikret kamarasında beyanat•- bulun--'" Kara u ermedı·n ttı"c.man Ermeni· 

d dah f ı b' k"ld t cak ve cenu ıı ~ar Avrupasını alaka • Ak .u wwr. ·"" ır s 

laardır. a aa ır f.e ·ı e çauşa · • dar eden bütün siyasi ve ekonomik soy. Kanndanın hno.·a i§leri için ihtiyar kadından öğrendikleri bundan 
mesel ı ~ · dek' ·· •· eı Makine astc~>rncnit-.rt: etmekte oldu~ru masarifin 1940 • 41 'b t kal d A n.da 

[ ~:~~:~: ~~:~:~~~:] mimi eb~~ ~~I~ h~~~~f~d~ ~~ tu~:.~~:~~!lu, Jn~~l~·~e:~ =~;~~ i~:ıa~~~C:~~nıişcdo~ğ~ ~~~:ruzu::e~disi1~
01

gö:~~;eğe 
-tNGtLlZ FİLOSU BARSEWN reyan eylemiştir. Bu görü~elerin Ak§ar, ŞinMi özvercn, Nurettin canattığı müjdesini de aldı. Ka· 

AÇIKLARINDA heyeti umwniyesindcn, gerek Al - Baysan, ?\ecmettin Rerin. Vedi E- sö~:~t~~bin lıaşlangıcından . dmrn anlattığına göre Dilfunız 
manyanın gerek lta1yanın Roman- rer, ŞevkPt Tatoır.ıu, Süleyman l1a·ıa· Kara Mehmedin aşkıyle Madrid SO (A A ) Ha hakk nd ~ berl Kanada deniz kuvvetinin art- -

b"ldiri ' · ' - vas ya 1 a ve kıtanın bu kısmın- Erol, Resim Ak:ıruıel, Recep Yal- tınlması meselesine tenuı!I ederek Marmara sırası gibi cayır cayır 
ı yor: · da sulhun idamesi hakkında allka. çınknya, Orhan Erer, Şükrü Bay- k J 
Mayorka adalan önünde bulu- sı ve anlama zihniyeti tebarüz et- muharebenin bidayetinde HS ten iba yanıyormuş, sarayda yalnız a • 

nan deniz kuvvetlerine ·mensup 5 mı'c:tir. raktar, Turgut Sümcnıan, Mustafa ret olan Kanada cUz:ütemlarmm ha. dıkça bir kenara çekiliyor, gizli 
ı )/ Korkut, İbrahim Tekin, Orhan A· lih rd f l .... t 1 ak u .. ..ı·1d ngiliz torpito muhribi kara.sulan Homanyanm i.>tlkbaldcki endişe- nkoJ. ur a aa serns e om z:e- gizli ahlar, oflarla derunı.ı-uı en 
hududunda bulunmaktadırlar. leri bakında gerek Ober Salzbµrg' re I 13 cilr.tltama baliğ bulunduğu· ağlayıp sızlaycrmuş, sarayın bü· 

Ebrc üzerinde bir İngiliz şirke- ta ge ek R d al • nu vr bu kuvvctl ..... c pek yakında tün debdebe ve ihtişamı güzel 
tin ·t t ..ah tö ı rln ! o~a a Y .mz. u~umı sinde ı -rar evlcmiştir. Görü~mele- 64 tahtclbıı.h1r avcı gemisinin HtL e aı cz6.. ve mo r e son prensıpler muzakerc edılmıc:t r Bu ~ ~ gözdenin nauı.rında bir hiçten 
günlerde İspanya vlrketine terki . . . " 1 

• ' rln zahiri n~ticesi hakkında göste- hak eueccğlni söylemiştir. 
ve yakında iki İngiliz bankasmm ~mumi pren !plcr ~uabm~e ~la • rilen memnuniyete rağmen, Ro- başka birşey değilmiş. bütün ° 
knpanmal!lle aliltılı gijrillen bu kadarmcmleketler.h~Qmet~ Tu. manyanın hakikatte ancak muvak- Fransa Va§İngtondaki elmasları. incileri. zümrütleri Ka· 

Şilman Ermeni kadın artık 

&On sözlerile makaaduu anlatıyor 
ve Kara Mebmetten bir cevap 
bekliyordu: 

- Eğer gönlünde zavallı Dil· 
furuz için zerre 1cadar muhabbet, 
hatti azıcık bir mcrham~t varsa, 
onun bti derdine deva, bu yarası· 
na merhem olunun. Seninle bir 
da:'kika görü§ltlCk için feda chni" 
yeceği hiç hir şey yoktur. Onun 
için seninle görUg.ebileccği yar 
ve aygar nazanndan uı:a.k bir 
yer aramaktadır. Nerede ve ne 
vakıt görü~üleceğini yine seni 
buraya getiren kadın vasıtaıiyle 

öğrenirsin. 
Karı Mehmet bu haberi alınca 

ıevincinde~ adet! ç11.d1ran bir 
sesle cevap verdi: 

- Bana bu haberi iletecek O· 

lan kocakarıyı hacmckler gibi 
bekliyeceğim. 

Hayguhi artlk öğreneceğini 

tamamiyle öğrenmiıti. Kara Meh· 
ıncdin hal! Dilfuruzu şiddetli bir 
a~kla sevdiğine l:anaat getirmi~, 
Dilfuruzun istediği saatte Mch" 
medin her tehlikeyi göze alarak 
sevgilisiyle bufo§mağa k~cağı
nı .nlamıştı. Şimdi lbu mUjdeyi 
götür.düğü vakıt Dilfuruzdan a· 
lacağı hediyenin hayalile adeti 
sarho§ gibiydi. Bu tatlı hulyaya 
bir an evvel kavuşabilmek için 
mükfüemeyi bir an evvel kesmek 
istedi: 

- Artık i~miz bitti. Vakıa se· 
ni ağırlayamadık. ZatC'n bü ma
halle arasında, her tarafı evlerle 
lraP.ah olan bu mekanda ciaha 
fazla oturmak da caiz olmaz .. 
Haydi hakselamet vere 1 Geldiğin 
gibi yavaş yavaş merdivenlerden 
iner, sokak kapısından çıkar ıi· 
dersin, salon gürültü etıne, so' 
kak kapısını kapatmağa lüzum 
yok ... Arkandan kapatırlar. 

JUıd!se Barselonda bUyUk bir he _ na havzafil!l~a ka_~ hır anla~ya kat bir zaman kazanmıs olmasın- ra Mehme<lin tatlı bir bak~ı uğ-
\'CCan uyandrrmrştır. vaz:1:ması ~çın luıurulu ~rtların dan korkuluyor. Zira, mihver dev- elçiıini geri çağırdı runda çiğnc}ip geçebilirmiş.. Günler geçiyor, Kara Mehme· 

HAVANA KONFF..RANSI t~ 1 bahsınde bundan böyle ser- letlerinin, reko~tenin kaldmlm~ınr Kara Mehmet bu sö:ı:leri sanki din bekledig~i haber bir tü':lil 

••• 

be-t,.,. rah.,,;ıcakJard Nc,rork, 30 (A· A·) - ..... • B· 
KAPAl'ı'lYOR ::ı r- ~ :r-- ır. dan e\'vel bir harple netice verecek. bildiriyor: bir rüyadayınış gibi dalgın dal· gel:niyordu. 

lhwana. 30 (A· A·) _ ÖğrcnU- Al.MANYA VAKl'f Ktı.ZASHAK Sovyetler Birliğinin endişelerini u- Nevyork Hcrnld Tribune gazete- gm dinleyor: değil kımıldanma· Dükkan komşuları Kara ,Mcı:-ı· 
lSTll'OR "andırabilecek ve Sovyet1eri hareke · · v i dl ı · ah! ı y r ı ğ b'l k k · · 'kl'ğ i,.dne ı;örı::, Havana anlaıpnwnrun J sının aıs ngton p oması m c - ga, ne eı a ma a ı e or uyor- medın halinde-ki değış~ ı e p,§1· 

ıetnl mUstemlckelerin devri ken· Dülcrq, JO ( ~.A.) - Röytcr mu- te sevk edebileoek her hangi bir !erinde öğrendiğine göre, Fransız du, şayet kımıldanacak olursa rıp kalmışlardı. Art1k o eskisi 
habirinin öllN-endiğinc göre, B. harekete g"_,.,1cn e\·vel vakit ka- hUk" ti v ı gt d kl tU·-'\k t· ü bütünlüklerini tehdit ettiği ve H ' 1 BB G~· ..., .. .._.. ume • ~ n on a "' P bu güzel rüya füc.'Ili bir<1enbire gibi i"ile alakadar olan derli 

ıt er, . ·ıgurtu ve l\lanoilcs.l{u ,z::ınmak istedikleri sanılmaktadır. "ili kont Sen I"'anten'' gc · " ,.,., 1 
ınrekctc geçmek ihtiyacı Acil ha· ·ı ğ - .. ..., ik r_... l l " - 1 rı ,,a"'.r" dağılıverecek, kendisini ya Yel- toplu bir tüccar degwildi. 

1 ldiği takd' d A rik d 1 e yaptı ı goruşmu.ıe, etnograf Ut:Ie.k Almanların gerek ta yan1a- mıştır. Sefir, pek ya.kmda hareket 
e ı;e ır e me a ev- h 't l · · l · kencilerçarşısın.daki dükkanırun Vakıa yine muntazaman dük" lcUerlnin mUnferlden veya birlik. an a ar gö,.termış ve Romenlerm nn ngıltereye ka~ı taarruzun pek edecektir. . h d T h 

tc hareket edebileceklerini derpiş Sofya ve Buda~te ile doğrudan yakın oldu~ hakkında Romen he- Verilen malümata göre scfir:n tahta peykesı, ya ut a ı ta- kanını açıyordu. Hattll her za· 
,. _ · "llektedir· Bu tl'..kdirdc mukave doğruya mümkün olduğu k.ıı.dar yetinin teminat v~nni~ oldukları hruefi ttıyin edilmişso d~ henilz ıa· kaledeki han odasının sert döşe· mankinden dha erken açıyordu. 
lenin lhda8 ettiği komlııyon icap o- çabuk müzakerelere ba~laması bah. da m·ıhtemel görülmektedir. mi ve .. ilmemckted.ir· ği içerisinde bulacak sanıyordu. Sabah namazını kılar kılmaz Ka' 

den tedbirlerin almabllmesi lçinr-------------.-------.... -----------~·--------------------. ra Mehmedin ilk iti dükkanına 
keyfiyetten derhal haberdar edile· Nakleden: koımak, tahta kepcnlkleri çıkar-

eektir· H ik aA g e o R K u BURHAN BURÇAK mak ve pcy",.umin üzerine otura-
1NGtLtz ÇOCUKLARI rak belüemekti. 

AMEBİKADA. öteki dükkancılar da bekliyor· 
Nevyork. 30 (A.A.) - D.N.B. - Jardı, fakat onlar yelken~zlerini 

bildiriyor: Bir akşam trenile İzmi c. geldi. - Uyumamı bekliyor, paramı Dövündü. Önce, kendini müda· ı ğazından geçti, sc-nra da blitün satın alacak gemicileri bekliyor· 
Aileleri refakatinde seyahat Ve trenden iner inmez de otele almak için beni öldilreeek. faa etmek için garip bazr şeyler vücuduna yayıldı. Bunun nas~ lar. Kara Mehmet ise Dilfuruı:· 

eden 27Z İngiliz çocuğu ve ba- gitti. En rahat ve müıterileri ki- Kadri Pek bu fikrin kclimeıe· dü~ündü. ve nereden geldiğini bilmiyordu. dan kendisine bab:r getirecek 
yan Tabui, Cunard Line kum· bar bir otele. Vemeğini yedi, ıon- rini l.Xrer birer tartıp anladıktan lçinden: . Azkalsın: kocakarıyı 1 ra kendini yorg ... ı hissederek, he· sonra, artık başka birfCyle meş- - Ben hiçbir ICY yapamadım! - Allahım, çok şükür kurtul-
panyuınm Britannigue vapuru men odasına çıktı, uykusu olma- gul olamadı. Korkunç bir sükut diye bağırdı. Çünkü. ölUm fikri dum ! diye bağıracaktı. 
ile buraya muvasalat etmifler· dığı halde, yattı, Yatağı temiz ve düşüncelerinin üstüne korkunç insanda ceza fikri!~ beraber y'a- Muvaffakıyetinde:1 emin ol-
dir. rahat bir yataktı. bir kanat gerdi. Ve ansızın oda· şar. mak için zamanın biraz gcsmesi· 
İTALYANLAB AFRİKADA Kadri Pek herkese bcnzemiyen ya giren bu ıükut her tarafı sar· Hayır, hiç birJey yapmamıştı, ni bekledi, tekrruat üzerinde bi-

NEDEN MUVAFFAK bir adamdı. Şüphe yok iki, izmire dı, yatağın altında fırsat bekli- tamamile masumdu. Masumiyeti ni bekledi, teferruat üzerinde lıir 
OLAMIYOR? bu fchri görmeğe, fuarı gezmeye yen adam gibi odanın .ıalim bir ni bütün kuvvctile, bütün derin" bir .durdu, ayaklarını yere basa-

Londra so - Volk~cr Beoba.hter gelmi§ti. sakini haline geldi. Kadri Pek hu liğile anlayordu. Çok iyi bir a- cağını düşü:.unce durakladı. ta-
gazeteal dlln karilerlne ttaı,.nıarm ve içinde hemen şehri gezmek sükfıtu anzısm başımızın ilıtüne daın.dı. O kadar iyidi ki, yatağı· bansızhgın manası var mıydı? 
Afrik&da nJçin muvattaklyet kazana· görmek merakı vardı. Fakat düşen bir taş acıı.ile hazmetti. nın altında yatan, ve kendisine Kadri Pek yatağında. doğrul· 
madJkl&rmı izah etmek lüzumunu bu kadar merak ettiği §ehre Sanki uzun süren bir uykudan fenalrk edecek haydudun bile re· du, ve önce kendi kendilerine 
hlssetml§tir. Yoakova radyosu buma· ıece gelmiı bulunursa hisleri du· uyanmıştı. Çoktanberi unuttuğu nalığını istemiyordu. Fakat, bu konuşan adamları taklid etti. 
kalenin bazı parçal&nın TennlJtlr. rulur. Kadri Pek tzmirdeki bir bir ~eyi tekrar hatırladı. Keneli adam kendisini tanımıyor.du. Kendi kendin o konuştu; fakat Gautc İtalyanların bUtUu oarkt 
Afrikada lııglllzlcre kar~ı harekltta otelin yatağında idi, odasını ay- kendine &öylendi: - Öldürecefiniz adam benim, öyle ki, odanın ötesinde berisin-
bulunmaları mccburiyethıde olduğunu, dınlatan elektrik ampulü bir tz. - Ah, bir gün ,elip öleccfimi ben Kadri Pek'im ! diye bağır- de gizlenmiş olanlar sesini mü· 
halbuki o mıntakada gUndnı s;ok 81 mir odasını:1 elektrik ?.mpulü idi. unutuyorum. mak istiyordu. Aldanıyorsunuz, kemmelen işitsinler. Şunları 
cak olduğunu, gece de yağmur yağdı· Cıgara tabakasını komodinin ün· Tükürüğünü yuttu, ağzını acı ben öldürülecek bir adam deği- söykdi: 
ğmr yazmaktadır. tüne koymu§tu. İçinden bir cıga- bir leı:zet kapladı, ve tükürüili lim. ' - Ben çok aptalım, anahtarı 

Habql.ltand& da gUnJcrdenberl Yat ra çıkardı, dudağına götürdü; bu boğazından ge~miyccekmj~ gibi Kendisinin onunla dost olabile· kapının üstiinde unuttum galiba 1 

(Devamı var) 
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_m_u_r_y_ağma __ ktad __ ır_._fA_.A._> ----11 cıgarayı İzmir<le yakaaktr. düğümlendi. cek yaratılışta old.ığunu tah~in Kalktı, Kimse boğazına sarıl-

'-
• l5.fi2!~ Cıgarnsını yaku.ca. kibriti yere - Bu gece beni öldürecekleri. ediyordu. İnsan para yüzünden matlı. Karyola altındaki bir tehli- ~ıtda~l~~arafa meıııup aıosıı: . c ... 

11
• I attı; fakat, derhal endi~e doydu. - Boğazında ıimdiden ölmil§ cinayet işler. Kadri Pelc'in parası kc atlattığı için herhalde l::e.ndi tnak. 2 _ Yirmi bin kuruı. 3 _ Be) .. 

-------- _1 Ya attığı kibrit bir yangın çıka- vücu<lunun tadını duydu. Buna vardı . A.dama §Unları söylemek kendini tebrik ediyordu. Hcrhan· oğlunda blr ecune, 4 .... Bafuuı. ,ı-:> 
• İlkokulların ela ortaokullardf. oldu· rırsa? İ ğildi; !kibriti aradı; sa},!· tahammUI edemiyordu. Bazan, istedi: gi bir kimsenin anahtarı çevirme· gelirse mukatele olur, terli yıımutııl' 
ğu gibi l:lğlcdcn evvel tedrlsat yapa· den hala tönmcmi~ti. Söndürmek dikkati çekmemek i~in gürültü - Beni dinleyiniz 1 Yatağım"ın si ve tam cinayeti iştiyebilcceği değil, Ci _ Çok tancll bir mey\"•· 
rak öğleden IOilra serbest mOt&lea için kalkacal:, terliklerini giye- yapmaktan çekinerek, ihtiyatla altınduınız, biliyorum. Bana fe- sırad<l içeri giriverıru:ıi ihtimali tersi rayiha.dır, 6 - Vehimler, .s~ 
Ue çallfDlalan huauawıcla maarif ve- eckti; fcl<at, birden.bire bu hare· başını boynu etrafın.da döıl(lürdü. nalık etmeyiniz, neyim var neyim var.dı. 7 - BaflD'o '(A.) 1.ılr• mau. ....-, 
kllllğt tetkiklerde bulunmaktadır. ketin lüzumsutluğu kartı.rmn va?dı· gözlerini bUtUn hırsile etrafında yok, hepsini vereceğim. Hatta Kadri Pek Planının ortaya tir, Katır, 8 - Terııi bir Rum 1111111 

• Tramvay, elektrik, ttınel umum Yatağın altına gizlenmiı be§ dolaştırarak, odadaki mobilyalara fazlasile. Benim kim olduğumu, Çlkma~11 için telit es: ri göster- dir, baıma. (A) aellru bamuı oıııto 
mUdürU :Mustafa Hulki Ankara.ya git. parmaktan ibaret bir el göründü. baktı. İçin.tle ne clduğıınu bilme- neler yapabileceğimi bilmezsiniz. meye salı§tı. Kapıya doğru iler- 9 - Mend Uın aaau. Par~ ı 
ml§tir. Almanl&ria aon yapien anla,. Yukarı kalktı, S')nra alçalarak diği bir büfe, bir aynalı dolab, Uıtümdeki mil;tarı kafi görmez· ledi, açtı. ı\nahtar da hakikaten - Yılanm bqı, Arızalar, 
ma neUculnde cetirllecek demir mal· kibriti tuttu ı;öndürdü. bir masa, dört de koltuk. Azkal- seniz dinleyiniz. Size bir vaidde kapının üatündcyııµ,. Fakat, Yukar~ qaft: ıı 
zem• ve ray hu.suaunda ali.kadar ve. . lnsın kafası ancak gözlerimizin ıın, koskoca kanapcyi görmiye· bulunuyorum .~stanbula .dönece· varkuvvctilc ba~ırmağa başladı: 1 - KalQm neme. 2 - Kal'lrJ.-
kdleUerle temuta bulunacaktır. Mil. gördüğü §eyler hakkında hüküm eekti. Fakat, mobilyalardan hiç- ~im. ve istediğiniı: p~ra.?'ın ~eri - İmdad, imd.a.11 Katil var! tavla oynıyan iki uıt., 3 - oeınc;ı; 
dür Ankarada dört gUn kalarak dU- • K d · · ' lk d.. .. d b" . d k d k 1 d ll v ı d d 1 K .1 ıtta yurdu, ( - Utanbu'lıularm 

0
• Yerır. a rının ı ut1uncesi e ırı yar ımına :>"'ma ı. a anmı ora an yo ı_vacagıın. m a . atı .. h tab (O'> " necektir. • :ı t r, Arzular, 5 .,... Bil~ 111 

gözlerinin •ördütiü bu hadise".·c Be!!. özkika rrerti. Allabım, bu Kadri Pek yatağının aJtında Yanrnda oınunla beraber on "' L s -• Yeşilkliy hiı.va meydanmm asfalt ı:.. t- ~ ~· >' llrn mahsul demektir, vmJt • .,. 
dııir oldu, İnsa:ı elini var.an bir ba•ına gelen felaket neydi? Nkin vatan adamı kızdırır korkusile, kiti bir a&.ızdan baiırı,.,.rmu!I. BI k b • lt-• ss,. olarak lnpaı. yen.iden bazı ut.veler • ~ -:ı • 6 ı- r parçacı , a,ma (.,) ge •• dtl' 

yapılma.ar kararlaştıA'mdan bir ınOd- cismin üstüne koyarsa, tabii ya- lzmirde bulunuycrdu? Seyahati- birşey söyliyemiyordu. Sonra, gH.,j kuvvetti bağırıyordu:' l&nan ıey olur, 7 _ SJneklert' ısı • 
det daha uzıyacaktır. Ancak eyıc.ıı nar. O,elir.~ yakmadan bu işi na- ne hmirde kalmadan devam ede· gürültü etmediğini düşündü. Kadri Pek boyluboyuca yere ren bir 11!~ meraklısı, Paprıın b91 
ba§larmcla inp.atm biteceği anıa1ıı· sıl yapınııtı? Kadri a<laını:ı elle· mez miydi?• Hele bu odada işi mevcudiyetini ıeuiıce hi\rcıket -Oüştü. den qağıSI, 8 - Liyakati yok. ' -
maktadır. rini tükrüklediğine hlirmetti. Az n~ydi? Pekala bitişik o<iada da ~den elile bildirdiği için de ona • $ $ Merkezi Bağdat olan bt11'Qmet. ~· 
• İstanbul zabıtuı yeni bir kaçak. sonra, daha derin düıünmeğe ela.bilirdi. Bilhaala, neden yatağa minn~ttardı. Ayaia kalktığı zaman, gözleri· 10 - Dem, 1Ieıi atılma, 

cılık tahktkatma elkoymllf ve men· başladı: girmede:ı etrafına iyice göz gez- Yeni bir h5.r.Hse oldu. KaJri nin ~ılu faıtala§mış, yüzü sarar- 8& No. h btdmıaeamır.m 1ıat:t, 
.suplan hakkında derhal faaliyete geç_ - Yatağımın altında biri var!. dirmcmişti? Pe~ bunları düşünürken, hiç bek- mı~~ı. PoHsler kendisini güç Soldaa •ğa: ıt 
ml§th'. Haber verildlıtne ıtöre. ecnebi Biraz d~ha sonra kendi kendi- Kendi kendine: le:rıediği bir anda, ani, mukave· zaptettiler. Kadri Pek hastahane- 1- Fuzuli, Ada, 2 - El<, ıratr~ 
mcmJekeUerden birinde de Azalan ne kel~ lfelime !unları tekrnr· - Ah, sorma, aptallığın en bü metsiz ve ıııca1: bir sevine; duydu. ye götürülürken hala korkudan S - LAmur N 11 ~ -- Ele'<. 
huhmdutu an1a.,jrl&n bu kaçakçı şe. . • bo . G - Kaz, tl~nn:, 6 ' _ L&f, lbl,, 'in ladı : yüğünti yaptım 1 .dedi. Bu ievint" önce ağzına gırcıi, · tıtriyordu. Kil .. 
bekell lbN!!J"ll b.dar 114 bin Jlralık :r Klr, Ayak, K. 8 - :Seklt:ı=ıel<. • "livlz kaçakı:t!Jğı yapmı~tır. ______________________ , .. _._ _______________________________ llilo, 1, Ad, Raf, ıo - ı. Kcı;il"r, 
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