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Sovyetler Bırhğı 
ne düşünüyor ? 

Yazan: ASIM US 
Almanya. \'e İtalya ,Japonya. He 

lttUa.k alrt.cderke.n So\'yetJcr Birli
ğine haber \'ermişler midir! E\ et. 
Mosko\·a hükfımctine de üçüzlü 
Pakta iltihak etmek teklifinde h1J. · 
hınmu,lar mıdrr! Hayır· Pnn·dıı. 
gaz.eteslnin ne~rl,ratmdan bunu an_ 
hyoruz. Mlh\'er de,·letıerf S<n-yet· 
lcr Birliğini böyle bir lttlfakA k:ı· 
bul etmiş olsalardı J3.ponyanm 
reddetmesi ihtimali ,-ardı· Alman· 
Ya için ya. So>'J'etler Blrli~rini fc. 
da etmek, yahut Japonyanm lttl-

. 

Dünya ahvali karşısın-
da Türkiyenin vaziyeti 
Meb'uslarımız dün Edirne, Adana, Rize 

Çubuklu ile Paşabahçe arkasında 

Göztepe ormanında 
dün gece yangın çıktı 

fakmdan 'azge<;mek şıldarmdruı 
birini t.erclb <:'tmek lazım j!;eliyor
<lu. Almanya Sovyetleri fe<la. ettl· 

Mlh\·cr devletlerinin lUoskova 
h~ümctbı.i Japonya ile birlikte 
bir ittifak akdine davet ctmemelc
line ikinci sehcp daha ,-ardır-Bu da 
ll'nııısa.nm mağliıbiyctlnden sonra 
Sovyct Rusyanm d~tluğuna artık 
ilk ~Iarda. olduğu lıadar kıy. 
illet vermemeleridir· Bunun en ba.
liz dellUnl na.zlznı ve fa.'jizmln ide
olojllcrı üzerinde ~Jllışanbrm A\·· 
tııpayı kendi harnt sabalan addet. 
hleleridlr. Bu • ideolojilcro göre 
Slav olan So\-yeUcr Birliği bir As
~'a de,·Ietidlr ki A\TUpa kıt.ası üze
rinde onun hikim bir rol oyn.ama
nıası doğru değildir· 

Aydın, lğdırda kon/ eranslar verdiler 
fP!iiii 'F , ... - ·... · · ---- "' ... --, Necib Ali Küçüka 
f i ·'$: konferansında 

• 1 

Edirnenin yüksek 
1 değer ve ehemmi-

yetini de tebarüz 

'ı 

ettirdi 
(Yazısı 4 üncüde) 

ingiliz Krah 
Milli Şefimizin doğum 

gününü tebrik etti 

Çörçilin 
Çeklere 
mesajı 

'' Hürriyet ebedi
dir, ölmiyecektir,, 

Sizin ve bizim 
mücadelemizin boşuna 
gitmemesine azmetmiş 

bulunuyoruz 

Gece yarısmdan sonraya 
kadar henüz 

söndürUlmemişti 
Diln akşam üzeri Çubuklu ile 

Paşabahçe arkasmda. Göztepe 
ormanmda. bir yangın çı:knuş.. 
tır. 

Bu orman Paşa.bahçeden Po· 
lonez köyüne giden yolun sol 
tarafındadır. Sa.it Mollaya. ait 
bulunan bu ormanın etraf mda. 
Ycniçiftlik, Çavuşbaşı çiftliği, 
Rasi p'bey çiftliği arazisi ile 
fundalık ve ormanları vardır. 

rYangm saat 19 da. çıkmış, 
li~yf iyetten Beykoz jandanna.sı 
ihaberdar edilmiştir. 

.Ta.nıclarma. kumandanı hemen 
Üsküdar itfaiyesine ha;ber ver. 
m.iş, Üsküdar gnıpundan kar
pit lambalarile kazma ve kürek: 
Ierle mütehassıs it:f aiye efra.di 
bir motör'botla yangın yerine Bir nıtiddet en·eı Alınan lktıs:ıt 

tıa.zlll doktor Funk nasyonal sos. 
Yal~ bu t.elilkklslni meşhur nut
kıı ile yan kapalı ımrcttc ilin ot· 
rniştt: So\"yctler Dirliği harpten 
sonra sa:uni memlt'ketl olan Al
ın...yaya Dk madde yet.lftlren bir 
llleınJeket olacaktır, demişti· AL 
~aııl"a De İtalyanın Tuna ekspcr-

Ankara} 1 ( A.A.) - Reisi· 
cumhur İsmet lnönünün doğum 
la.nnm yıl dönümü münaset:eti 
ile, İngiltere kralı majeste al. 
tıncı Corc tarafından kendileri· 
ne. hararetli bir tebrik telgrafı 
gönderilmiş ve · mim şefimiz 
de samimi teşekkürlerini tel. 
grafla bildirmiştir. 

, gönderilm.Jştir. 

cr kollferansma Sovyetıer Birliği
ni da\"et etmemeleri de yine aynı 
siYUetta Detlcealdfr. Oaun lçhı na
zlım W W~--,.,,,;6"t
~r Birliğini bir Asyalı t.eWdd ede· 
rek bu devlete A \TUpa l~lerlnde 
söz -..ermek istememeleri tabiidir; 
ha takdirde So,J·etrer için Asya kı
t&sm<la bir nüfuz mıntııkası kabul 
edilmesi hatıra gelir· lla.lbuld Al· 
nıan - İtalyan - Japon askeri lt. 
tffalmıda. bU~·ük Asya k'ı1.a!!m1 ta
tnamcn Japonya.ya. hayat sahası o
llU':11ı; H~rmckle Jlitlcr ,.e :Wusso
U111 naılzm ,.e faşizm idf;'Olojlsinin 
'hudmlunu da ~eçmişlerdir· 

''ii.kıa Almanya, italya. ,.e Ja... 
t>onyn.nm SovyeU<'r Birliğine kar~ı 
CJto.ın siyasetleri değişmediğine da
ir üçüzlü ittifakta bir madde ,-ar
dır. }'al<at muahcdeyc Moskova 
hüirumctinl onılamak iı;in konmuş 
olan bu kayıt bu devletlerin hakiki 
tıl~·etlerfni örtm<'ğc kafi değildir· 
l"n.lnız Almanya Sovyet Rusyanm 
i11ttbsalatmdan mahrum kalmak is- , 
lenıedtği için ~O\)'ctler Birliği ile 
olan dostluk münasebeUerlnJ şlnı. 
dilik muhafaza etmek ii>t.enıiş, bu· 
nun iç-in üç:izlü pakhn ıJmza.~mdıın 
"''-el ~!o~m\ a hiikfımcttni haber-
dar etml tir· ı 

Cu ,azı,·et ka~ısmda biz lıiç 
lıa3-ret h.f!!!4Ctnılyonız· Zlm na· 
zfznı n faşiznün es&'itru teşkil e.. 
den bü,'ilk hodgi.mhğm le.a.bı bu
dur: Almanya. Çekoslo\·akya3, 
Pllrçalıı.vmcaya kadar Lchlstanla 
rnütt~fil;ti; hatta Lt>.bist.anı bth1ik 
de, IPt olarPI< nıfüıtemleke iı.teme
ğc te~·lk ' ·•e <'fil;\·ordu· Ç-ekoslo
'&k'.\ a meselesi ha.lledlldiktcn son· 
l'& ~'5.bmı bu de\·Jcte çedrcli. Al
hl&n:\'" lc;in Sovyr.t dostluğu da ts
tU& volunda munkka.t bir :ıaman 
1ctn lstlfıı.dc olunac:ık bir n.sıta· 
clrr. 

, 

Bir Alman tayyaresi bombalarını atarkc" 

Evvelki gece Loadraya 

Berlin bes Dün az 
saat bom: . mikdarda 

b 1 d bomba atıldı 
a an 1 tyiüldellOOAlman 

Tayyare mey- t · du U üldü 
. tlA ayyaresı ş r danlarıle IS 1 a Londra 1 (A·A·) - Hava YO . 1 b b emnh-et ~ezalctlerinin tebliği; llman ar 1 om a . DUr:;man bugün 1ngiltero~in ce-

nubunda akim k:ıla.n muhtelıf taar· 

Yag""'muru albnda ruzhır yapmıştır·. 'l'~yyarelerden 
ekserisi memlckctın ıç taraflarına 

Londra f ( A.A.) - B. B. C. nüfuz cdcmemif1 ve bomba atıl~ı-

A · tc'd Pre~c:ı harbin ba ğım lıilclircn pek az rapor gelmı~. 
SSOC'la ''' . • . 

be · Berlindc vcrıkn ha· tlr· . 
şrndan rı . . . Az miktarda tan·arc Londra u-
"a tehlike ısaretıerının en uzu. . bomba ntmıştır. • ~ ·ıd·-· . b·ı· zcrınc varmış ve 
nunun diin gece v~rJ. ıgını 1 Bu bombalar bir kaçm ağır olmnk 
dirmektcdir. Dcrlınlıler 5 saat Uzere bazı kimselerin ralanama.sı· 
15 dakika sığınaklarda kalmı~. na sebep olmuııtur· Keza Gal~ sn... 
lardır. .. hili yakınmda kiiı;ük bir mcvkıe de 

İngiliz tayyareleri Alman hu· b<imbnlar ı:t'lılmııı. inı:ıa.ncıı. pek ıız 
k. t mcrl\eıiııi boydan boya zayiat vuku bulmu§tur· . . .. 
k u~~ 1. 2mai hedefleri bom. Dört dil§man tı:ln·arcsı dti~ünll-

a e ere~ tmişlerJir. müştür. üç İngiliz tnyyar~ı ka • 
bardıman c · 1 · d" y:ıptır 

1 . . 1 kuvvet erı un · 
ngılız ıava . l" "'' b. Londra 1 (A·A·) - Ha,·a ve 

b S .. bah f?ım:ı ı ~ar ı , . . tcb 
gece \'O u "' ? • "d ) dahili emniyet nczarctlcrı.nın • 

(Devamı ~ ıııcı e liği: 

Dün geceki düşman h:ı.va lıii
cuml:ırr, yeniden bilhassa J..ondra
)1 islihdar etmislir· Bununla b~ 
rahcr. MC'rscy nehri boyunca bazI 
yerlf'n" \'" memleketin ezcümle 
ccnulıu !i:trkide diğer bir totqycr. 
lerine de bombalar atılmıştır· 

r · s ILKTES~"' 
RIN GONü 

Perdenin 
Arkası 

(Dcı.:amı 2 incide) 

Satie \ Qvasında 

Acaba Sovyetler Birliği Abnan 
- İtalyan - Ja.pon ittlfnlkı karşı. 
Slllda ne düşünüyor! JU09ko,·a ga· 
:("felcrinin neşriyatına göre So"\• 
Yetler Birliği Almanya tarafından 
l'&ktm imza<ımda.n e\'\ el malümat 
'erilmiş olmasuu ,-e pa.kttn So\~et
lere karın olmadığı Jıakkmda met.. 
1ıbıe bir kayıt U!,·c edilmiş bulun· 
lllasmı bu~ içln kafi teminat ail
detınJştfr; fa.kat üçüzlil pa!kta So,·-
3 etler BlrUJtnln iltihakı teklif e. 
dllınıs ol!llll bunu kabul ctmıyece· 
Kini hissettirmlştlr· Zira Sovyetler 
Birli~ Almauya Ue ttal~m he
nüz 'kati zaferine tnanamadıgı görtl· 
ıuvor. Nlb•v~t uçtızm pakt tçlncle Refik Ahmet Seven· 
So\"yetlcr Birliğini tatınia iı;ln olan 

MahkUmiyet kararları 
temyizce bozuldu 

Ankara, 1 (Hıuw. • .,"i) - Yu· 
suf Ziya Öniş ile arkadaşları. 
nın alakadar bulunduğu Satie 
davasında mahkt1miyet karar 
ıarı: temyizce 'bozulmuş, bera.et 
kararlan taadik edilmi§tir. 

llÖZlerbıln tatbikııtta kıyıneti ohm. gilın gazetemiz için 
lan teminatı bir tarafa bırakılırsa hazırladı""gı yenı· bir 
}focfttova zimamdarlarmm istibdat 
ndtlen clbanşlimul fUtuha.t enıcUe- roman 
rlnl anlamamalarına lbtbııal yok• 11_. .... ----------•• 

Başvekil 
Adanadan geçerken 

halkla konuştu 
'.Adana, 1 ( A .. A.) - Baş\·ckil 

doktor Refik Saydam bugün, 
refakatinde ticaret vekili Naz· 
nü Topçuoğlu olduğu halde sa. 
at 13 tc Toros ekspr~ile şehri· 
nıizc gelmiş ve istasyonda. vali 
ve hükilmct erkanı tarafından 
karşılanmıştır. 

Başvekilimiz trenin tevakku • 
fu' esnasında istasyonda topla· 
nan halkla konuşmuş ve ayni 
trenle yollarına devam etmiş. 
!erdir. 

• 
Çörçil 

!onara, ı ( A.A.J - Röyter: 
Çörçil dün ak~am radyoda Ç'.e· 

koslo\·ak milletine hitaben bir me· 
saj okuyarak ezcümle demiştir ki: 

Hürriyet edebidir. Ölmez ve öl· 
miyeccktir. 

Bugün Münih anlac;masmm i· 
İ~ci pldönümüdür. Avrupa sul· 
hu. lehıne Çeko~loYak milleti tara· 
fmdan yapılan feci f edakarhk se· 
bebiyle bc~riyct bu tarihi hiçbir 
vakit unutmryacaktır. 

( DCt'amı 2 incide). 

inhisarlar Vekili Bursada 
iktısatVekili de Hopaya vardı 

Hopa, l ( A.A.) - 1ktısat İktrsaL vekili hükCııııeli bele. 
vekili Hüsnü Çakır, bugün diycyi, parti ve halkevint ziya· 
Cumhuriyet vapurilc buraya ret ettikten sonra Eti Bank ınii. 
gelmiş vali, vil.ayet p~rti baş· essesel7rini ve yeni inşa edilen 
kaı;ı ve halkevı, belediye he~ct olonıatık vinci, havai iskeleyi 
lcrı, Eti Bank, Murgul ve Ku. tetkik eylemiştir. 
v~shan fabrikal~ı direk~?rlc ~ h:mit, 1 ( A.A.) _ Şehrimiz· 
rı ve kalabalık hır halk kutlcsı de tetkiklerde bulunmakta. olan 
tarafından ka~ılanmıştrr. (Dct•amı 2 incide) 

,~VVVVVV'VVV'Y'VV-V"VV'"""'._...,.....,,,...,......,,,..,..,..~, 

Okuyucularımıza hizmet serisinden: 
f 

Resimli hafta mecmuasının 
altı ayllk tam 

kolleksiyonunu veriyoruz 
<lazl't~.nıit oku)·ucul:mıı~ 11.~r .. fırsatta. hizzcUc bulunma~ ı bir 

ı;.ıar cdln~nı;tir· Aylardn.n.bcrı huJuk tcn7.ilatln. \·ermekte bnlunılu-
mımuı dunya ş:ıhcscrlcn, :romanlar hlkay"' kit ,_ b bl 
u- · k ' .., A.}lau.rı unun r 
delilidir· Bn klta.p1arla. o ·uyucularmuz k"ndil . .. 1 .. 1 ... .. . .11 "'' crınc guz<• \'O mu .. ncvYi bir kütübhano yapabı rler. 

Okuyucularnnızdan görme~tc buiunduğumuz rağbett.cn cesa
ret nJ.arak dokbzunr.u tertib kit.ah kuponJarmı da. nc~ro ba.c;laıhk· 
tik Jrnpon dün ne~redllmiştlr. Bu fcrtlbfo Resimli Hafta m~roua
ı;mm 26 nüshadan ıbarc.t altı ay Irk bir kollckslyonuno 'crccf'ğlı· 

Oku~-ucularımızdan lJU kolleksh·onu aln la i in ,,_ •·upoıı . ,,~ ku _ · ıa n c: ... ., ... 
toplamaları n ayn<'a "'" nı!J odeınclcri lazımdır· Bu kolleksi)o 
uu posta lle ald~ ~tiye~ gerek !tehir ,.e kcrek ta.<ıralı ok11yu· 
culannıu: ayrıca fo kuru, gondermclidir. 

Seklzln<'1 tertibin kltapla.nnı ıla. bllgündcn itibaren n .'nncyo 
bqlıyoruı.· 

.(Devamı 2 incide), 

Belediyeden yar
dım istiyen adam 

Uzeri aranınca 
168 ·ra çıkb 

Dün aabai1 lielediye reis mua· 
vini Lütfi :Aksoya. üstü ba§ı 
perişan bir adam müracaat et • 
mij: 

- Trabzonluyum. 1mnim B.a.· 
san Eğribeldir. Buraya; hasta.. 
neye geldim. Tedaviden yen.i: 
çıktım. Gidecek param yok; 
Beni meccanen gönderin demiş
tir. 

LOtfi Aksoy, bu adamm lia. 
linden şüphelenmiş, zaıbrta. me· • muru Sülcymam çağırarak üze.. 
rini aratmıştır. Bu fakir ada.· 
mm tizerinde yepyeni 168 Xilrk 
lirası çıkmıştır. 

Bu hal ka:r§ısmda fa.kir '(!): 
adanı ibaşıru önüne eğmif, .zabr.. 
ta memuru ada.mm paruile u· 
çüncü mevki bir bilet alıp eli. 
ne vermiştir. 

Günlerin Peşinden: 

Bulgar komitecileri 
faaliyette ! 

İ6iliyoruz ki Bulgarlar Dob
rucayı geri aldıktan sonra mcm· 
le.ketlerinin yeni bir harita.smı 
yapmışlar. Bu harita.da Bulga -
ristanın Trakya hududu E· 
noz • Midye hattına kadar gc· 
tirilmiş!. 
Eğer dünya. vaziyeti latifeye 

müsait olsaydı; 
- Bulgarlar neden dolayı 

l\tidye · Enoz hattı ile iktifa e. 
diyorlar da hudutla.rınJ Çatalca 
ya getirmiyorlar; hatta 1sta.n. 
bulu kendilerine paytaht yap· 
mıyorlar?,, diyecektik. 

Fakat öyle değil. Düşmanlar 
ile olduğu gibi, dostlar ile de 
ciddi konuşacak bir zamanda. 
yız. Onun için Bulgaristanda 
eski komiteciliği yeniden c.<UI' 

landırmak gayretinden başka 
bir §('ye hamledilmesi mümkün 
olmayan bu türlü hareketlere 
Bulgar hükumetinin dikkat et. 
mesini isteriz. Bulgar ~ost.18:1"1~ 
mız Türk darbı mesellerini ıyı 
bilirler: "Az tama, çok ziyan 
verir.,, "Keskin ıııirkc kendi 
kilpUne zarardır.,, 

r[(JSO.tı K mn.çay ı 
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1 Hadiseler arasmda J 

Sarılar ve beyazlar 
ittıfakı 

Alman . • İtalyan - Japon itti 
fakı hakiki mana.sile tavsif e· 
dilınek lazım gelirse >buna. Sarr. 
lar ve Beyazlar ittifakı demek 
daha doğru olur. Çünlcü Be· 
yazları teşkil eden Almanlar ve 
ltalyanlarm ideolojileri (Irk 
nazariyesi) ne istinat ediyor. 
Bu nazariyeye göre, Beyaz ırk 
mensupları renkli insanlara 
hil'lonetmek, onları idare eyle. 
mek için yaratılmıştır. Beyaz 
r enkli iooanlarm en ileri gelen· 
!eri de Cermenler ve •Latinler. 
dir. 

Bu iti.barla A\TUpa harbi 
patlayıncaya kadar bir taraftan 
.:vı:usolini, diğer taraftan Hitler 
hep kendi hudutlan dahilinde 
ırk naZ.'.l.riyesinin tatbikatile 
ın~gul oldular. Açıktan açığa 
:-5arı ırk tehlikesinden bahse· 
<lcnler de görnldü. 

Halbuki §imdi Berlinde imza. 
lunan muahede 'bu nazariyenin 
lamam.en inkarından başka bir 
"CY değildir. Bu takdirde AL 
ma.n • İtalyan • Japon_ ittifakı 
ile Nazizmin ve Faşizmin ırk 
nazariyesi üzerine sünger mi 
çekilmiş oluyor? 

- Ha.yır. Öyle değil. Zira 
i cleoloji ile menfaat siyaset ve 
diplomasi ileminde bir kılıcın 
!' dcta. ild yüzl1 gibidir. Birine 
~öre ild yümen biri kullamlır. 
AI~ ve İtalya bugilnkü 
menfaatlerini Japonya ile an -
!aşmakta buldular. Birleştiler. 
Surı ırk ile kendilerlııe düşman 
bil<likleri Beyaz ırktan Anglo 
Sa:k:sonlan imhaya. gidiyorlar. 
Yarın Japonyayı imha. etmek 
isterlerse bu defa ellerindeki 
silanm ideoloji ~ çevirir. 
ler?.. • · • 

İspanyanın 
vaziyeti 

İspanya dahiliye nazirt Ser"' 
ranu Suner on, on Ud glln Ber 
!inde kaldıktan ve birçok mil. 
:a~ereler yaptrkta.n. sonra Ro· 
naya gitti. Acaba. bütün bu ko. 

ı · 1.t~alardan v4lI'Ilan netice ne· 
• . ? u.r . 
Şimdiki halde bun:ı. dair açık 

bir;.cy bilinmiyor. Y:ılnız malftm 
olan bir cihet var ki Berlinde 
ispanya. ile ne Almanya ve ne 
de İtalya a.ra.smda. lbir vesika. 
jmzalanmadı. İspanya dahili 
!rn.r'b esnasında imza.lanmış bir 
anla~ma bulunduğuna. da.ir de 
hiÇbir emare yoktur. 'M'Uza.ke. 
ı clcr'n çok uzamasından ve Ro· 
ma. ile Bertin arasında. muha. 
bereleri mucip olmasından anlı. 
yoruz ki, İspanya bir türlll 
mihver devletlerinin istccli.kleri 
yo!:ı. girmiyor. İzıo.ai.l~ere aleyhi· 
ne heribebnek istemiyor. HattA 
Alınan ordularmm l!!-panyadan 
Cebeiüttarık yolu ile A!rikaya 
gcçnı.:?Sini de galiba hoş gör. 
mUyo ... •• 

Niı.}lıı, diyeceksiniz: Çilnkü 
~ l ı:ı.nyanm, Fas üzerinde emel· 
J vardır. !spanyadal;l Fasa 

~c:t olan Almanları oradan 
J.r.'.l'lk artık mümkün olmaz. 

, ;aki İspanya Fası Ahnanya.. 
vermek değil, 'kentli.si ıılnıak 

• i..yor. Hi~ şüphesiz İtalyanın 
·:ı::ı7'1frı.ti de bu işte Almanya 
r..; ::ı.c hizada gitmiyor. 

A. 

~ entrop Moskovaya 
gitmemiı 

n .. rn, 1 ( A.A.) - Stefani 
2. ·::--sı bildiriyor: 

r iciye nazırı B. Von Rib • 
oc <>pun Moskovaya hareket 
ctti<7i hakkında bazI ya.ba.nı::ı 

ı::ı ~~.:ı~t 
r ::~~eler tarafından n~IXUllen 
haber sallhiyetli kaynaktan tek 
z;p v~ bilakis B. Von Ribbentro 
•,•ın kısa bir istirahat için Ber. 
1i civarında bir mevkide oldu· 
ğu beyan edilm<!ktedir. 

Kış saati 
~ saati önümilzdckl cumayı cu· 

martcslye bağlayan gecenin saat 
.!4 ilnden itibaren ta.tbika bnşlana
ak ve saatler birer SMt geri a· 
ıınacaktır. 

Pravdanın 
makalesi 

Alman ve Italyan 
gazeteleri tarafından 
nasıl tefsir ediliyor? 
Bcrlin, 1 ( A.A.) - Gazete· 

ler, üç taraflı misakın neşri 
hı:ıkkmdaki Pravda ga7.eteslııin 
mütalcasrnı tebarüz ettirmekte. 
<lirler. . 

Bn gazeten in bu makalesi 
hakkında mütalealar yürüten 
Correspondance Politique et 
Diplomatique. bazı mahafilde 
bu yeni muahedenamenin Rus
yaya karşı bir tehdit olduğu id. 
diasını ileri sürmüştür. 

Hatta Almanyanm Kafkasya· 
da tevessüü istihdaf eden emel 
!erinden bahsedilmiştir. Fake.t, 
bu tesvilata karşı verilen cevap .. 
lar sarih ve katidir. 

... rifak tohumu ekmek istiyen. 
lcrin kaffesine karşı Moskova, 
yalnız misakm akdine kendile· 
rinin sebebiyet vermiş oldukla. 
rmr söylemekle iktifa etmemiş, 
belki üçüncü devletler tarafın· 
dan bazı nüfuz mıntakalarmm 
müdafaası mevzuu bahsolma.sı. 
na nazaran Rusyanm kendisi· 
nin bu misak ile istihdaf edil. 
memiş olduğunu beyan etmiş· 

tir. 
Roma, 1 (A.A.) - Stefani 

ajansından: 
Popolo di Roma. gazetesi, 1. 

talyan ~ Alman _ Japon misakı 
nm Ru.syaya karşı tevcilı edil. 
m.iş bir ok olduğu suretinde 
İngiliz propagandasının yap· 
makta. olduğu tevilatm uğramış 
olduğu muva.ff akıyetsizliği te. 
barüz ettirmektedir. 

Filvaki yarı resmi Pravda 
gazetesi, İtalya, Almanya ft 
Japonyanın kendileri ile Sor 
yet Rusya arasında. mevcut o. 
lan statüyü hiQbir veçhile tadil 
etmemiş olduklarmı yazmakta· 
dır. 

Yan resmi Alman gazeteleri 
ise Moskovanm bu misakm ah. 
klmma mutWi olduğunu yaz· 
makta.dırlar. Şu halde lngillz 
propaga.ndaamm, şayet mulct.e • 
dir .ise, ~ka deliller tedarik 
etmesi icap eder. 

Berlin 5 saat 
bombalandı 

(Baş tarafı l incide) 

Almanya. üzerinde de hücum. 
lar yapmışlardır. 

Londra, 1 (A.A.) - B. B. C. 
İngiliz hava kuvvetleri bu sa· 
baıh erkenden Manş sahillerin. 
deki Alman .istila Iimanlarma 
hücum etmişlerdir. 
Manşm öbür sahilinde vukua 

gelen infiliklardan !ngiliz sa· 
hillerindeki evler titremekte i. 
di. 

En şiddetli hücumlara, Ca: 
lais Limanilegris • Nez burnun 
da tabiye edilmiş topçu mevzi· 
!erinin hedef teşkil ettiği zan -
nedilmektedir. 

Alman üslerinden yükselen 
alevler İngiliz sahillerinden gö· 
rlilmüştür. 

L<mdra, 1 (A.i l.) - Hava 
nezaretinin tebliği: 

Dün gece hava filolarımız 
Berlin ınmtakasındaki askeri 
hedefler üzerine devamlı taar. 
ruzlarda bulwunuşlardır. 
Başka filolarımız Leune ve 

Hanovre'dc petrol tasfiyehane· 
lerini, Roter<la.m, Rotenburgda. 
tayyare f a..brilia.smı, Magdeıbur~ 
yak1ninde bir mühimmat fabrı. 
kasını, Breme, Elırang, Osnab· 
n\ck, l\fanncrheim Ye Brüksel. 
de marşandiz garlarını ve de· 
mil·yolu ınünaktı lelerini, Cuxha. 
ven ve Amsterdamda dokları, 
Ostcnde Dünkerlc, Cnlis ve 
Botılog ;c \·c Le I!avre liman· 
lar!nı ve muhtelif düşman tay. 
yar~ meydanlarını bombardr 
man ctm.i~lcrdil'. 

Bu harekat esn:ı.smdu. bir 
bombardıman tayyaresi deniz 
~rinde bir dli§man tayyaresi 
düşürmüştür. 

Donanma tayyarelerimizle bir 
likte harekatta bulunan sahil 
müdafaa. tn.yyarelerimiz Roter. 
dam ve Vlaardingende doklan 
ve petrol depolarını, üstende 
<le scyrisefaini ve ia.şe t~~satr 
nı bombardıman etmL-, ve Ha. 
mstede hava meydanının bir 

ı Çörçilin Çeklere isnanya Dahiliye j Çankayşek hükWneti. j 
mesaıı 1 Nazırı As.yad_a yenı 

(Baş tarafı 1 incide) 1 D .. M ı · . bır nızamı 
ıın uso ını 

Almanyanm mukadderatına ha: tanımayacak 
kim olan VCS\'e-~Iİ İn~nlar resmen ile g ö T Ü ~f: t Ü 
yapılan \'aadlerı a l tı ay zarfmda Y F [ k 
çiğnemişler \'e anla~ma bir cihan ı talyan gazeteleri e e m en 
tahakkümü hırsının hakiki mahiye . b ı.ı 
tini gösteren zalimane bir ~lareket Yen 1 kararlar e, en- Hı· n d is tan l 
le bozulmu~tur.O zaman bır ma· • • b•td• · 
mure olan memleketinize Hitıerin memesım 1 ırıyor Hürriyetinin ihlaline 
tahmil ettiği himaye söı de. en Roma, 1 ( A.A.) - Stefani kuvvetle mukavemet 
~üyük Alman yaya I?emle}iet~ ajansından: 
ıllıakım maskeleyen bır dcsıseydı. İspanya da.biliye nazırı Ser. edecek 

Himaye yerine size mane\'i ve rano Swıer, beraberinde maiye· Çıın.king, 1 (A.A.) - D. N. 
maddi harabi getirildi . Büyük ve ti erkanı olduğu halde bu sa. B.: 
mütehammil cumhurreisiniz Ma· 1 balı .saat 10 da Almanya.dan Ça.nkayşek hük\imetinin bari. 
zarikin taraftarları bugün muasır ' buraya gelmiştir. ciye nazrn, yapmış olduğu bir 
~te misli .görül.memiş k.asdi bir 1 Roma, 1 (A.A.) - · Stefani beyanatta, hülrumetin büyük u· 
zulumle tazyık edilmektedırler. , ajansından: zak Şark sahasında yeni bir 

Zulüm gördüğünüz bu anda size Serrano Suner. bu sabah Vll nizanıı hiç.bir zaman tanmmıya 
şu mesajla hitap ediyorwn: la - Madam.ada kont Ciano ile cağını ve bilhassa bu sahada 

Bu saatte lngilterede yaptığmıu 10 dakika görii.şmüştür. Japon hegemonyasını k:ıbul et. 
muharebe yalnız bizim harbimiz Suner ile kont Ciano, sa.at 

1 

m.iyeceğini tebarüz ettirmiştir. 
değildir. Sizin de harbinizdir. Ha· 11 de Duçenin yanma, gitmiş. Batavya, 1 ( A .A.) - Fele. 
ki.katle hürriyeti alçak bir esarete Ierdir. Görüşme saat 11,35 e menk gazeteleri ve yerli gaze · 
tercih eden bütün milletlerin har kadar devam etmiştir. ·: teler Berlin paktı hakkında u • 
bidir. Bu harp, kendi intihabı ile Saa 3 b' .. _ I 
kendi mill1 hayatını yaşamak hak t 1 ten ıraz sonra J.Bpan • zmı u;adıya tefsiratta bu an· 
kı için medeni milletlerin mücade ya dahiliye ~. kendi ıaere· İ maktadırlar. Bu tefsirat şu su. 
lesidir. Bu harp, zulme ve şahı~ fine kont Ciano tarafından ve. ) retle hill8.&a. edilebillr: 
bahis mevzuu olnuyan dünyaya rilm.iş ola.n ziyafette hazır bu - • Anlaşma, Japonyanm Fete· 
karşı beşerin sevki tabii ile yaptığı lunmuştur. menk'in de dahil bulunduğu bar 
bir meydan okumaydı. Roma, 1 ( A.A.) - Jyi haber be Almanyanm ya.nıbaşmda. iş. 

Bütün tarih boyunca, lıiçbir Av a1an mahfillerden öğrenildJği. tirak edeceği man~ım değil, 
rupa milleti ya~ak için sizinki ne göre, B. Sunerin Roma zi· Ja.ponyanm ve Alınanyanm bir 
kadar büyük bir irade gösterme· yareti iki gün sürecektir. B. birlerine engel olmayacakları 
miştir. Muhasamada bugün de mil Suner, İspanyaya dönmek üze. ve Avrupa ile sözde Utak Doğu 
letiniz bunun yeniden ölçüsüz mi· re Romayı perşembe saba.hı hayat saha.smd9. karşılıklı ola 
sallerini vermiştir. terked kti 

Her ikimiz de insan hayatının ece ·r. ra.k birbirlerini serbest bıraka 
§allI için harp ettiğimiz içindir ki ITALYAN GAZETELERiNiN caklan manasını tazammun et. 
ne sizin mücadelenizin, ne de bi· NEŞR!Y ATI mektedir. 
ziın mücadelemizin boşa gitmeme· Roma, 1 ( A.A.) - Stefani Bununla beraber, bir eüal va· 
sine azmetmi~ bulunuyoruz. Bu ajansı bitdiriyor: rittir: Akit memleketler (hayat 
sebebledir ki Almanyamn merkezi İtalyan gazeteleri, Berlinde sahası) ta.birinden neyi kMt.e. 
Avrupada ve diğer mahallerdeki başlanan görnşmelere B. Muso mektedirler? 
fetihlerini tanımayı red, muvak· lini ve Kont Ciano ile devam Bu tabir Japonya i~in sadece 
kat Çek hükfunetini lngiltereye ka etmek üzere bu sabah Ro~ya Japon imparatorluğundan başka 
bul ve C-ekoslovakyanın hürriyete gelen İspanyol nazırı B. Serra. Mam:;url ve Çini. mi, ihtiva et 
yeniden başvurmasını harp gayele· s ı da 
terimizden biri olarak kabul ettik. no uneri, faşist ta.lya adma mekte, yoksa ayni zaman 

Milletlerimizin aynı nisbeUe sa· hararetle selamlaınaktadırlar. Hindiçini, Siam, Malezya ve 
hip bulundukları metanet ve azim· Pololo di Roma gazetesi, ~ Filipin de bwıa da.bil midir? 
le bu maksatlar idrak edilecekler makalesinde diyor ki: Doğu Felemenk Hindistan1 
dir. İtalya ve Almanyanm emin Berlin anlaşmasına. dahil olma.. 

Cesaretinizi muhafaza ediniz. dostu Fra.nko İspanyası, bugiln dıkları kanaatindedir ve m~ 
Kurtuluş gününüz gelecektir. Avrupa.da mihver devletlerinill takil ve hür mevcudiyetinin her 

Hürriyet ebedidir. Ölmez ve öl· siyast sistemindedir. lsponya- mruı ihWine W~ kuvvetile 
miyecektir. ımı şimdilik olduğu gibi ka.L mukavemet edecektir. ' 

makta olan vaziyeti, wnanm · JAPONYA PiŞMAN OLAOAK. Vekillerin tetkikleri (la !1aklarnu ileri silrmeğe ve Singapur. 1 (A.A.) - Röy. 
emellerini, hatta siWıla da ta. ter ajansından: 

(Baş tarafı 1 incide) hakkuk ettirmeğe hazır bir hal Stralts Times yazıyor: 
gümrük ve inhisarlar vekili Ra. 
if IK.a.ra.deniz, dlin Bahçeciye 
gi~ ve tütün müstahsillerile 
görüşerek dileklerini din~em!ş· 
tir. 

Raif Karadeniz, bu tetkikle. 
rini müteakip şehrimizden ay 
nlmış ve istasyonda vali Ziya. 
Tekeli, amiral Şükrü Okan, am.i 
ral Hultlsi ile askeri crkln, be. 
lediye, parti, halkevi reisleri ve 
kalabalık bir halk tarafından 
uğurlaDl1UfJtır. 

Bilecik, 1 (Husıısi) - tnhi · 
sa.rlar vekili dün a~am bura. • 
ya geldi. Bugün teUciklerde bu· 
lunduktan sonra Bursa.ya. geçti. 
Oradan Balıkesire gidecektir. 

Sarlyedea. çıkarııaa 
Alman ve ıtalyaalar 

Kahire, 1 ( A.A.) - Röyter: 
Şark, Arap ajansına Beyruttan 

gelen haberlere nazaran İtalyan 
mütareke komisyonu, orta ~arkta 
ikamet etmekte iken harbin başlan 
gıcında hudut harici edilen Almarı 
ve ltalyanlann tekrar Suriyeye dö 
nerek eski işlerine başlamalarını 
Fransız makamlarından istemiştir. 
Şark ajansı. bu kimselerin ço~ 

nun harpten cwel propaganda me 
muru oldu.lclanr.a işaret etmekte 
dir. 

Mütareke komisyonunun harp 
başladığı zaman Suriyede enler 
ne edilen ltaıyan ve Almanların 
gördükleri zarar ve ziyandan dola 
yı tazmin edilmelerini de talep et" 
tiği zannoluıunaktadır. 

ltalyanlar aynı zamanda yalnız 
Italyan komisyonunun mürakabe· 
si altında Beyrutta halyanca bir 
gazetenin neşredilmesini ve Suri 
ye ga:ıetelerin~e A~an. . Ye ttaı· 
yan resmi tebllglennm ~ntışann~n 
teminini, Alman ve fa51st gençlik 
teşekküllerinin Suriye \'C Lübnan
da tekrar faaliyete geçmelerini ve 
ltalyan komisyonunun talebi vu· 
kuunda bu teşekküilerden yenile· 
rinin kurulmasına müsaade edil· 
mesini istemektedirler. 

petrol deposuı1a ate§ vermiş -
lerdir. 

TayyarelcFimizdcn be~ tanesi 
ka},plır. 

de Avrupa. ve dünyada bütün Bertin, Roma ve Tokyonun 
olan bitenleri devamlı bir te merikada \•e ln.gUteredc bir deh 
yakkuz ve dikkatle takip etmek. şet hi€si uyandınnak için Ber
tedir. Un misa.kınm ehemmiyetini art. 

Popolo di Roma, makalesini brmakta herhalde bir garabet 
şöyle bitirmektedir: vardır. 

Berlinde başlamış olan gö · İngiltere ile Amerika a.ra.sm· 
ril.şmeler, Romada nihayete e. da, Büyük Okyanusta, daha sı. 
recektir. B. Sunerin Duçe ve la bir mesai birliği imkanı, Tok 
Kont Ciano ile yapacağı görüş yoda panik uyandırmıştır. 
melerin, yeni kararlara varma· lki demokrasi, gitgide birbir 
makla beraber, tiç memleket terine yaklaşmakta ve Japon· 
arasındaki işbirliğini gittikçe yanın söyliyebileceği veya ya. 
daha. faal bir vaziyete getirme.. pabileceği hiçbir şey günden · 
ğe yarayacağı şUphesimir.,. güne daha samimi bir mahiyet 

Dün geceki orman 
yangını 

(Baş tarafı 1 incide) 
Bir müddet sonra Üsküdar 

temizlik ameleleri de bir kam • 
yonla. sevkcdilmi!)tir. · 

Beykoz kaymakamı Sadettin 
ilo jandarma kumandanı da he· 
men yaT\'.jm yerine g!truişlerdir. 
Civardaki köylüler de yangını 
görünce koşmw;lar, söndürme i. 
şine yardıma başlamışlardır. 

Askeri orman muhafaza lata· 
tarı da söndürme işine koşmuş. 
lardır. Saat yirmi Uçe doğru 
yangm körlenir gibi olmuşsa da 
biraz sonra başka bir yerden 
yine tutuşmuştur. 

Gece saat iki buçuğa kadar 
kaymakam ile jandarma. ku. 
mandanı \'e Üsklidar itfaiye· 
sinden g idenler henüz dönme.. 
mişlerdir. 

Baskıya verilirken: 
Yangın Çubukluya merbut 

ve Alinin mal sah~bi bulundu· 
ğu ve Cideli Selim oğlu Ahmet 
Yılmazın isticarmda. bulunan 
Dedeoğlu bostanı merasından 
çıkmıştır. 
Yangın Çubuklunun yakini.ne 

kadar inmiş, burada. önüne ge. 
çilmiştir. 70 dönümden fazla 
fundalık ve koca.yemiş sahaııı 
yandığı tahırtin edilmekt.edJr. 
Yangın yerinde hala ~.alışıl· 
maktadır. 

iktisap eden bu mukareneti dur 
duramıyacaktır. 

Japonya, duçar olduğu yeis 
içinde Çine yardım arzusunda 
bulunanların müşkülatını arttı. 
rabileceğini ,ta.hm in edebileceği 
bir karar almıştır. 

Japonya, demokrasilere dliş • 
man olduğunu açık~a ilan et. 
miRtir. Ii'akat bu intihap ve ter 
cntlnden çok büyük bir pişman 
tık hissetmesi kuvvetle muhte · 
meldir. 

Amcr®MJa noktal nazar 
ihtilafı nır 

''a,tngton, 1 (A·A·) - Röyter: 
üç taraflı paktın imza.sı dolayı.. 

aile Birlcşilc .Amerika.nnı ala.cağı 
vaziyet bakkmda hariciye nezare
tinde bir noktai nazar ihtil&.fı mev 
cut gibl görünmektedir. :S. Sumner 
Vels nutkunda, Japonya ile mwı
lihane bir itilafa açık ka.pr bırak
mış bıe de, bu hususta ileri gidile. 
bileceği pelt zannoluunıamaktadır· 
Japonyıı.nm vaziyetinin, Birleşik 
Amerikanın hukuk ve mena!iini dil· 
şihımemekte devam <:ıtmck ola.ca
ğı tahmin edilmekteüfr. 

Böyle bir vaziyet husule geldiği 
takdirde, hariciye nezaretin.ln bir 
çok memurları, Birleşik Amerika
nm evvelinden tedbirler a.lmakta 
tereddüt etmemesi lamn geleeeğt, 
ve Birmanya yolunun a~tlmasr Ja_ 
pa.n.lora tarafmdan tngtliz toprak· 
ıanna bir teeavıue sebebiyet ver
diği takdirde, Amer!kanm ıifahi 
protesto ile iktifa eytem.lyecefhıi 
taUyetle söylemesi llmn geldiği 
kanaatini izhar etmektedlrler-

Slyut noktai nazardan, vaziyet 
da.ha fen~la.şmadıkça, öntlmttzdeki 
intilınbatm neticesini beklemenJn 

Curnhurreiıliği 
namzetlerinden Vil • 

şöyle dedi: 

Amerikada Çörçil 
hUkOmetı 

kurulmahdır 
Detrolt, ı (A·A·) - Röyter: 
Söylediği seçim nutkund:ı 

demiştir ki: 
Bugüıı Avrupa. B· mtıerin m 

azzam arsrzbğmm t.aha.kkUnıil al 
tindadır· B· Hitler ma.ksatlarm 
varma.k i~in resml va.itleri boz 
ına.ktan, ortaklannı katletmekten 
Alman gençliğini yilks@k talim J:Ö 
mUş gan~terlero ta.h\11 etınekt 
Berlinde rastladığı asude toprak 
lart hlırip etmekten çekinmiy 
l.llr adamdır· Avrupa demokra.sU 
rin! bu nrsızlığm, zifa dD,,Urdilğil 
nU zannediyorum· 

Hemen hemen sekl:t senedir 
bu arstzlardan mürekkep Nev..<J 
'ller ismi verilen ktıçUk bir grıı 
Amerikayı kontrol etmekte ve be 
'lll onu harbe yaklaştınMktadJr. 

Ne,-york, 1 (A·A·) - Röytor: 
Bir eeçim nutku söyı,.nek ü.ıe 

Oetroit.'e gitmekte oJat Vande 
Villd. Nevyorktan g~~raen gn.rd 
toplanan halka deııü.,tir ki: 
Amcrlk:ıda bir Çörçil hUkiimet 

kmıılmalıdır· Çörçil büyük ve kuv 
vetll bir demok~i müd:ıfildir· 

Romanya eski başvekil 

T alarasko tevkif 
' edıldi 

Bükrcş 1 ( A.A.) - Ste/ani ıTı 
,ansında11: 

Resmi rebliğ. eski Başvekil Ta· 
tare$konun da. te\'kif ve hapsolun 
duğunu bildirmektedir. 

Kendisinin devlet adamı ~·e P..ı 
ris sefiri sıfatile sarfetmiş olduğu 
faaliyetler hakkında tetl{ikat yapıl 
maktadır. 

Lontraya dün az 
bomba atıldı 

( Baı tarafı 1 i•JCidt) 

Londrada ve Londra banliyösün
de, bombalar geni§ hir saha Uze • 
rine serpilmiştir· Bir mi\:tar ev 
t.ahrlp edilm~tir· Şimali §3.l'kt ban· 
llyösUnde b:r kaç ölil \'A yaralı 

vardır· Fakat alman haberlere gö.. 
re, basar ve telefat, umumiyet iti· 
barlyle Udu"· 

Mersey nehri sahillerinde b:ııı 
yangınlar çıkmt§ iso de ç:ıbukp 
aöndUrUJmüştür. Hiç bir büyük 
hıı.sar ~·oktur- Hiç klm:ıe, ciddi ıu · 
rette yaralanmamıştır. 

'Merkezi İngiltere mnıta.kasmı:ı 
farkında bir §ehirde, bir mlktıır 
binaya isabet vaki olmuştur- Bir 
miktar ölü ve yaralı Yardır. 

Memleketin diğer mmtakalann
dan, diğer bir çok hücumlar yapıl.. 
mış olmasına rağmen. pek az ha
sar ve telefat vukua geldiği bildi· 
rllmektedir. 

lngiltereye taarruı ba~ ladık· 
tanborl··· 

Londra, 1 ( A.A.) - Yan res. 
m.t bir tebli~ göre, tngiltereyc 
karşı hava harbinin bidayetin· 
denberi Almanların zayiatı 2000 
tayyare ve iyi yE'tiştirilmiş 4000 
pilot tahmin ediimektedir. 

Londran.m ıyi mahlmr.t alan 
ma.hfilleri İngiliz hava kuvvet
lerinin şimdi taarruza geçtikle
rini bildiriyorlar. 

SalAhiyetli bir şahsiyet şöy. 
le demiştir: 
"- Pek ya.kında tayyareleri· 

miz öyle bir harekete ge~cek· 
terdir ki, Almanlar bwıa muka
yese k&bul eder hiç bir mukave. 
met gösteremiyeceklerdir. 

Gelecek senenin a.ğustoB ve 
eylW aylarında İngiltere Uzerfn .. 
de bir he.va baskmı artık tarihe 
karışmış bir şey olacaktır. 

E)'ltHde dütürillen tanareıer 
Loudra, 1 (A·A·) - Lmıdra sa

JAhtyett.a.r malı!illerinde eylill ayı
mn İngiliz ha.va kuvvetleri içlD bir 
il.fer ayı olduğu beyan edilmekte
dir. 1100 den fuJa Alnwl tayya. 
reıd imha, Alman hava kunetltri 
de iyi talim görmilf 3000 p!Jotım
da.n mahrum edilmiştir. 

İngiliz hava kuvveUerl ar .-2 
dakikada bir dllpıan tayy&nll! dü
"1rm0flerd1.r· 

daha mtinaalp olacağı d°'1J.n!llmek 
tedlr. Ueee hakkmda sarih bir hat· 
tJ hareket ittihazı mUmkün oldu _ 
iu zaınan Avtıaturya ile Çinin de 
mlltalelllarma mliracaat edllccel< • 
tfr. 
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Haberleri 1 
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l-9ow-:-··e-_-dü-.§-ün_d_ü_kç_e.: 

B ir hasbılı~le dair 
~ir ve poli.tika·: --~~ J 

Harp ve 
münevverin 

·Vazifesi 
•- Harp nasıl bttecekf 'Z 

1 
lıuna şimdiden şöyle veya Ny; 

11 bir ce\·ap vermek mllmkün de
tflcUr. Fa'k:ıt bence bilinmesi ıa.zaii 
01a.n cevap ııudur: 

Yolcu salonu karşısın- IM;·;;·ı;ı~·-·-'·! 
daki binalar yıkılıyor Tavlada gizleneni 

nukroplar i 

t Maarif Vekilinin velilerle ha.sbihali, :ti.ıim maarif haya· 
hı:::;i:a yepyeni bir şey~ir ... Vekilli~i, bir. makam, bir post 
r d en çıkarmak, bugunku devletın vazife anlayışı icapla. 
ınk an sayılabilir. Fenni terakki de, h'alkla makamı birleştir 

~~·kyollannı açmıştır. Hasan Ali Yücel, hem o anlayışın bir 
ya~tr~nıı ortaya koydu, hem de "Fen,, i, halkın hizmetkarı 

"- Netice ne olursa. olsun btls 
bip millet olarak kuvvctıf, yekpG(. 
~· bir kütlo hallnıl~ bulunms.lıyızl 

iinyanm bütün şartlan önünde 

bktı\·vetli \"C yekpare olan ve ııı1ı 
lrliği o.neden milletin h:ırikulnh 

bıahtyctinl ''İstiklli.l Harbi" temsil 
~r. 
"- İsiiklil Harbi dünkU şa.rtla

lııı nıııho;;nlü idi· Yeni şartlar ona 

h
11ra.r mı!" dJye soranlar buluna; 
llir 
O. zamanki bizim maddi n.rhıı: 

ltıız kn.r,ı~mda. İstiklal Harbi ha.. 
811Tı.lan ne L~e, bu~linkii şa.rtla.n
trı.ız lçlnıle de lmrşılaşabllooeğlınh 
~hllkclcr bugünkti maddi nrhğı.. 
~ırz nlsbctine göre dünden daJui 
llZl:ı. değilcll r. 
~M>et drğişmJ, sayılrunaz· 
l~arct ettiğim tchUke dünyanın 

&anıan lc:inrle bir lhtima.ldlr· thtl
llıaJ bu h:ırbln afoşl bize dokun.; 
~adan ~iineccktlr· Arzumuz mille-
'llllzl ate, hattına. sokmamaktır· 

11 
.• llarbin netl<'eslnde doğacak bir 
un~a ne şekil alırsa. alsm ruh 

lı~rllP;I e<len, tek kalh gibi, t.ek ~ 
J,,'lbı hareket etme.-;fnJ bilen sili.hı
nı 6uurile kuıtana.n bir milleti daJ
l'lla hesaba. ka.tacs.Irlır· 

Yalnız bn ka.da.r değil, harbin 
han~ı seklide bittiğini kabul eder. 
"eniz ~eliniz dünyanın bir siyasi 
llılh'azeno politikası olaeaktır· Bu 
l:°llill<ada her de\'letin kalitesi ,.e 

1 
uv, ctl nio;hetlnde bir vazifesi bu-

011na.caktn·. Dünyanın derhal nihai 
~r Şekil alacağını umanlar sanırım 

her harbin ortala.rmda bacılrvan Ve 1 .._ • 
!'IU ha rehbnljk eden fa.kat sulhu 

ortaya k d •IJ • çı ar ılrtan sonra bir peri 
ı: lı kaybolan " Ih • ullı" .. u. nu n al s soz-
<la 11 fliplornasl tarihlerinde ne ka·' 
taı~ı t:

1
°k tekrnrlandığmı hatta bnna 

dar ıhn rn~tnl itinde vl rıziiller ka
llıey ol hol tesndlif cdlldiğinl btl· 

"nlr.rdir. 
n"r h fo~üJ . arp içinde "nllıai sulh" 

devi tlU .konuşulur. Fa.kat dalma 
.... .. e · erın politikası sulh devrini 
·•ıtı\•azcne .. fl\ OANıma gore yaşar bu 
U\'ll7'~ne bozulduğu zaman harp' 

t«'J..-rnr baslar. Şu ha.lıle devletlerin 
11tılh dnyası mu,·nzene oldni:'llna gö_ 
re yarm'ld yünya yine bir milva.7.cne 
~a,·a.sma. gidecektir. Ku\.'Vetli Tür· 

1
._Ye bu muuzcnede şüphesiz en 
... Ylnetll unsurlardan biridir· 

lhı rnüvazcnenln ha.nd de\'lctlcr 
araı . 

Burada bir otomobil parkı 
yapılacak 

Galata rıhtrmmdaki yeni yol
cu salonunun karşısında bir o. 
tomobil parkı yapılmacr karar -
laşmıştı. Ma.liye vekaleti bu sa. 
hanın belediye tarafından yeri· 
ne diğer bir yer "erilerek li
man işletmesinden istimlakine 
Dlüsaade etmiştir. 

Be?ediye birkaç güne kadar 
salonun karşısındaki depo ve 
mağazaları yıkmağa başlıyacak 
tır. 
. Planlar hazır olduğundan 

P ark kısa bir zaman sonra ta· 
mamlanacaktır. Diğer taraft&n 

. Eminönü meydanının sağ tara . 
fmda bulunan ve liman işlet· 
mesine ait büyük Eminönü an. 
treposunun da belediyece istim· 

lak muamelesine başlanmıı:;trr. 
Liman işletmesile bu hus\lsla 

uyuşulmuştur. Antrepo derhal 
yıkılac k ve meydanın önü açr. 
lacaktır. 

Diğer taraf tan liman işletme· 
si liman sahası dahilindeki bü. 
tün ardiye, s~7uk hava deposu 
ve bu gibi diğer yerleri idaresi· 
ne alacaktır. Bu arada Fındık_ 
lıda bir şirkete ait soğuk hava 
depolarının satın alınması için 
tetkikler yapılmaktadır. Bu a· 
rada Bcşiktaşta maliyeye ait 
krrtasiye deposunun ve Sirkeci. 
de gümrUğe ait halı antrepola· 
rrnm liman işletmesi umum mü. 
dürlüğü tarafından idaresi ka· 
rarlaşmıştır. 

iplik 
iplik 

buhranı 
ibtikôrı 

Her paket 1, 5 lıra fazlasına satlhyor 
1'ktısat vekaletinin pamuk ve ı · 

yün ipliklerine yeni satış fiyat. Harice sefer etmek 
lan tesbit etmesine rağmen pi· İstiyen vapurlar 
yasadaki ip~~k buhrant ve ihti. 
karı şiddet~e devam etmektedir. Harice sefer etmek istiyen 

vapur sahipleri şimdiye kadar 

Belediye şehrin ve gıda 1 
maddelerinin temizliği için a· ı 
zanıi kontrol yapıyor. Umumi f 

1 
sıhhat için zararlı gördüğü l 
ınaddeleri derhal müsadere e. i 

J diyor ve çok haklı ve yerind~ J 
icap eden cezayı da veriyor. i 
Yalnız kontrolla meşgul olan ! 
ınemurlar, lokanta, birahane, S 
kahvehanede muayyen yerle· i 

: rin temizliğine bakıyorlar. Bir 1 

1 

arkadaş şöyle bir noktaya te. I 
mas etti: Tertemiz koltuklarla : 
süslü, radyolu, kapısı ve i 
parkesi parıl parıl ·bir kahve· i 
hanede tavla oynadık. Kalkar. i 
ken pul ve tavlanın içindeki ! 
kir parmaklarımızı simsiyah ! 
bir hale getirdi. Dikkat ettim, i 
iskambil kağıtları da ayni şe· I 
kilde kirli idi.,, J 

Bu nokta hakikaten üzerin. : 
de durulacak bir meseledir. S 
Her türlü mikrop bu suretle i 

f kontroldan da masun kalmış i 
i olmaz mı?. i . . - . 

Deniz vasıtalarında 
sayım işi 

20 te§frinievvel günü denizde 
yapılacak sayım işleri için u· 
man reisliği hazırlıklar yapmak 
tadır. O gün limanlarda bulu. 
nan vapurlar liman memurları
nın yardımile sayım memurları 
tarafından yazılacak ve netice. 
!er liman reisliklerine bildirile · 
cektir. 

Liman reisliği de hazırlaya. 
cağr listeyi vilayete teslim e· 
dcccktir. B ir çok fabrikatörler dün ye · İstanbul Ilınan resliğindeki ko -

niden alakadarlara müracaat e. misyona müracaat ederek mü. 
derek , yerli fabrikaların şehri· saade alıyordu. 
mizdcki şube ve mümessillikle. Bundan sonra armatörler bir· 
rinde mal bulamadrklarmı ve liğine müracaat edilecek ve bu. 
bazı tüccarların nereden, temin rada bütün müracaatlar sıraya 
ettikleri anlaştlamıyan mühim konacaktır. Liman resliğindeki 
miktardaki iplikleri stok yapa - komisyon buna göre, müracaat· lf. 
rak iktısat vekaletinin koyduğu Iarı tetkik edecektir. 

Sefer halinde bulunan vapur. 
larda sayım işini kaptanlar ya· 
pacak ve neticeyi ilk uğraya • 
cakları limanda alakadarlara 
bildireceklerdir. 

.ı -

ilk Tedrisat 
müfettişlerinin 

toplantısı 
' fiyatlardan paket başma. 1-1,5 
lira fazlasına sattıklarını şika . 

yet etmişlerdir. 

Bu işin kökünden halli için 
Ankarada vekalet nezdinde te · 
şebbüsler yapılması kararlaş. 
mrştır. 

Bir benzinci adliyeye 
verildi 

Kad 
lık tedrisat müfettişleri dün 

ıköyde, Bağdat caddesin -
de, 452 numarada benzincilik maarif müdürlüğünde bir top. 

ğa g o~~ di.U: g~eki hitabesinde söylenmemiş, dilden duda4 
nu g~rJ·~lınemış ılk güzel şey ve büyül{ mana olarak ben, bu· 

um. 
ve p v:~l, ~mektep, çocuk, ana baba hakkında çok samim! 
yaln e . ogru .konuştu. Kendisi, mekt~bi, çocuğu ve veliyi 
hem 1~/ır ':ekıl gibi değil, uzun tecrübe yıllarında hem hoca, 
du 1 are_cı, hem müfettiş olarak yakından görmüş, anla.ınrş 
bin't?e ~~ ~~ olduğu için teşhislerinde kati idi. Şaşmaz 

M Y""-'ı. 
usuld ekt~~ten, vekaletten, hocadan, idareden, imtihandan, 

.. rten şıkayet edenlere bütün bu hakları verdi. Fakat bu 
come veri . bol b v l . -sual d . ~ın, agış ayışm arkasrr.da dcrın ve acı bır 

e gızJ.ıdir. 
bizza~"~t h~r ~y~ ten~it ~enler, hiç birşeyi beğenmiycnkr, 

Y l ? 
endilerı bır velı, bır baba olarak maarife ne veri. 

or ar. 

ke d~aş.kasına çuvaldız batırmak istiyenler, ilkönce iğneyi 
ca nk~~ıne batırsınlar. Mekteplerimiz bina, laboratuvar, ho· 
halded. osu, s~hhat şartlarr, ders leya.zımr bal:ırolarından ne 

E ır? ~skı me~~~le bu.gür.#.~ aras:ınd.a ne fark var? 
baba ~e~a b~n~ duşu~e.~ı. tetkık ctmclı so!lra da eski ana 

" • e.3kı velı ıle bugunkuler arasında karşılıklı bir muka. 
yese yapmalıdırlar. 

k
.°. zaman görecekler, ki yeni mektep, yeni hoca, yeni usul 

es ısınden ,, k ·· t·· . dalı k ,.o us un ve yenı 'baba, yeni veli, eskisinden çok 
aE u~urh:dur. Bunu saklamak, ayıp Ye günah olur. 

F k ~kı velı, belki idrak cihetinden bugünkünün altırıda idi. 
h:k~ ~ek~~b~. hürmeti büyüktü. Hoca. hakkını ana taba 
vicd ınl an ~stun tutard:. Bugünküler hiç tereddüt etmeden, 

. adn. arı tıtremeden büti.in bir müesseseyi bir hamlede sıfı· 
ra ın ı_:mekten çekinmiyorlar. 

Eger bunu garazsız, ivaz.sız yapsalar yine bağmlardrk· 
fakat .:ıe y~zık, ki ancak kendi menfaatleri zedelendiği ''akit 
tene~.ul edı~or~ar. Hasan Alinin dün geceki nutkunda hoca
lar ıçın yem bırşey yoktu. Çiin'kü biz, zaten her vakit onun· 
la, tema~tayız: A~a öyle sanıyorum, ki veliler için bu top. 
tan hasbıhal, ılktır ve hiç alışılmamış bir şeydir. 

Gümrüklerde 
63 bin parça m al 

bekliyor 
Senelerdenberi gümrüklerde kal

mış ve muhtelif sebeplerle çıkan. 
lamamrş ithalat cşyasmm Ticaret 
Vekaleti tarafından piyasaya çıka
rılabilmesi için bir kararname ya. 
pıldrğı malümdur. 

İstanbul gümrüklerinde yapı
lan tetkikatta antrepolarda mev. 

· cul malların 63 bin parçadan mü-' 
rekkep olduğu anlaşılmıştır. 
Şimdi bu malların cinslerinin 

tesbitine çalışılmaktadır. 
- O>----

Karısına kılıç çeken 
koca 

HAKKI SÜHA GEZGiN 

Linyit kömürlerimiz 
için iyi bir piyasa 
Y unanistana 100 ton 

gönderildi 
Memleketimizde mühim mik· 

tarda istihsal edilen linyit kö. 
müründen ilk defa olarak dün 
Yunanistana 100 tonluk bir par 
ti gönderilmiştir. 

Yunanistanm gittikçe artan 
ıbir şekilde linyit kömürü nla · 
cağI bildirilmektedir. 

Böylelikle linyit kömürleri.mi. 
ze bir ihracat piyasası açılmış 
olmaktadır. 

'.\' . ~mda tekevvün edcccğinl bu 
~llntn kadrosu içinde meYruu 
{h~<'trnek istemiyorum· Ancak 
h İirkJyenln ya.nnld dünya mun.ce-

Albn Fiyatı 

~a~~ Ahmedin benzin üzerinde ~antı yapmışlardır. Toplantıda 
ihtikar yaptığı haber alınmış ılk okulların tak be vaziyetleri, 
ve dün 450 kuruşa satılması snufta öğretmen durumları üze· 
lazım gelen bir teneke benzini rinde görüşm~lerdir. K~rısma çektiği çılıçla beş ya-
500. kuruşa satarken suç üze. Müfettişler bugünden itiba. şmdııJn kızı Yıldızl yaralayan Ak-

Diğer taraftan birkaç günden 
beri yükselmekte olan susam 
ve keten tohumu fiyatlarr da. 
dün 24,5 kuruş üzerinde dur· 
muşlardır. 

AMERlKADAN 1TIIAL.4T 
esın(}e bir km'Vct ola~ ~ıkması:. 

!ll\ hlr zaruret olduğunu söylemek 

Altın dün piyasada 2140 ku. rınde yakalanmıştır. :en teftiş bölgelerinde dolaşma· sarayda, Papağan sokağında otu.. 
ga başhyarak okulların vazi. ran Fcluni: dji.n tiçüncü s,ullı ceza 

ruş üzerinden muamele gör· Benzinci Üsküdar adliyesine yetıerini tesbit ile maarif mü· mahkcm7sıne gönderilmi!J ve mu· .. e~ı.tır. 
hunun iki yola vardır: 

müştür. teslim olunmuştur. dürlü ~.. . hakcroe_sı sonunda 7 gün müddet-
~ -. __________ -. gune rapor vercceklcrdır. le hapsuıe karar veı-ilmi.:tir. 

r_ Hükfımettn ha.zırbklan, 
ll ~lllletln nıht hımrWdan· 

dr>~İi'kfımet harbin başladığı glin· 
ketıberi tek bir yol tuttu, memle
ltı n lstikliilinl \.'e sulhunu koru.. 

fb;uv..V.LUV.ı.14 • .!l..LIW.<...& .. r~ ... _ ,, 
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a)(. _ General dedim.· Bu sabali 
)~~il baknnd:ın Türkiye Cmnhurl~ yedi yüz mahkumu iş başında gör
"1ı.' <'n büyük teyakkuzu, en bll- dilm·· Bu anıda da bir şey naza~ 
• 'll( itinayı göstermiştir· rı dikk:ıtimi celbctti· Yoksa ada· 

nı nızda hiç kadın mahkum yok mu? Aşk ve macera r ltıi} Plonıatik kma,<ılarmırz milli _ Var Senyor·· Tam dört tane!. 0man1 
'~k~raa hazırlıklannın:, h~ için. - Sadece dört tane mi? Yazan: Çeviren: 
ıu ~il' dlinya. ile yaptığımız öltü- _Evet beş tanesi de mahkfımi- Moris dö Kobra M ff 1<ııı tnunasebctJerimJz dcvıet politi- yetlerini ikmal ettikleri için bir uza er Acar 
le stnnı yüzde yüz • muvaffakıyet- mUddct evvel serbest bırakılmış. da Fransada işlerunlş olduğunu ile. mcdinı, onlar da yemedi demektir· 
1'trı ba~arıJdığmı göst.ermeIUe<lir· t. ri sürerek suçluyu göndermemizi Bilirsiniz en güzel avr çantacılara 
hal'!ci nokta. milletin yarımı. ruhi lar~· Ben bunlarm kim ve suçlan- istiyordu.. Kadın tevkif edileli, bırakmazlar .. 

Mahkiımları teker t"kcr .. d . . ... goz en 
gcçırıyorum .. N'e mük 1 m b. emme, .s~-
d e b.ır canavar kolleksirnnu! Hem 
e 1

: ~e~t meşher~ .. ·Bir domuz 
enscsı ıçme "Ökm"" . .. v .. ' " uş bır dejenere 
gogsunc yaklaşıyor B . b' 
çeken b .. t.. .. cnı illıassa 
bakışlar~. un bu adamların derin 

Hepsinin de gözleri b.. .. U 
oyuklarmdan fırl u.yum ş, 
lıır intik h ~ış sankı·· Bun· 
• .. 

1 
anı ırsr ıle büyümüş vah

şı goz er. Bu .. be 
na•·etıe · . goz beklerinde ci-,, rının hik" .. 
mümkUn.. ayesmı okumak 

EŞY ~tSI GELlYOR • 
Amerikadan memleketimize 

hareket eden Angira isimli ilk 
Yunan vapuru ayın on beşine 
doğru limanrmıza gelecektir. t _ 
çinde mühim miktarda ithalat 
eşyası olan vapur Akdcnizde 
yoluna devam etmektedir. 

İzmirdcn Amcrikaya kalkan 
ilk vapur da Amerikaya doğru 
gitmcldedir. 

Dün Macaristandan mühim 
miktarda kendir gelmiştir. Bu 
mallarla kalIT1ı vapur halatı ya· 
pılacak ve piyasadaki buhran 
biraz giderilecektir. 

Dün muhtelif memleketlere 
173 bin liralık ihracat yapılmış. 
tır. lı~ıkJa çıkmasıdır· Ralı i hazır· nın ne olduğunu öğrenmeği çok muhakeme olundu·· Fakat fcvka· - Çok güzel, dedim. Ben de 

la..__ tnaksadmnzı da1ıa ,·a:ı:ıh an- iade güzel ve kibar olduğu için beş kadın m. ahkıimlarmIZI zın· danlarm· 

h 
••ıu" olm k 

1 
. k • b merak ederdim·· - Daşgardivanı b ltı _ :ı çın as erı ir ta.· _ Bundan d:ıha. kolay ne var sene ile kurtuldu. Şimdi ı 927 den- da tetkik ederim. nma otu~ a en kantincinin ya Oazetelerı·n dil•kat 

h. e ifade ecJclinı· Biz bu~ün dün. Senyor.. . debi bizim misafirimizdir· Hüsnil Hapisana müdürü dikkatle bana ki malıklım. U.'j konuşuyoruz .. Bu es- a 
df'~11'al'fiısmda. "hazırlık \"aziyetin· Hapisane müdürü kalktı, elıne hal .sahibi mahkümlar altı ay evvel baktı .. Kalın kaşları altında gözle· adada uzun seneler bu küçük 
lllUı z,, artık yegane hedef Türk b etvelde serbest bırakıldıklarında göre bu rı· pırıl..:ı"'ordu- mahpus kaldıkt Atlı hır' cet\•el aldı BC'n u c ..... , tahli,. an sonra Tü" l · t t ~·a " tin bütünlül:rü \"O kudreti uo · kadm dalı u h k 1 ., e edilin b r ' Basın Ilırli&>i s anuul mııı.. l'tnı b 11 t 1 kırmızı kalemle çizilmiş bazı isim- ktı a ç afta burada a l1f. - O fırsata malik olacaksınız. zinoyu ış· letmce ~ uradaki eşsiz ga- takasımla.n; 
l•ı-d c ' emek ir· Bu biitiinliik, • 1 best bt ca r. sız· e vaadedi .. •oruın.. ege b..,~ıa y 'ilQ e ı lcr görüyorum· Bun ar ser : "' mızdn.ki ""'asad "" nuş.. aru· İlktc!"'rinin '.·irmincı· günu·· ıunu-
lırı münen·erlcr rehber ol:ıbi· M""d" etvelı .. - Güzel ve kibar oldugunv u mu Dedi· ' .,., :ı ot anı k " 

!%
er 

0 
la d rakılmış olanlar·· u ur c lU mısrr t""ele - ·ı ur ar unı mi nu··rus sa,·nnı vapılacak ve o gün 

d
: n ra üşen tek ya.zire d" r· soy rordunuz? B .. zl · b • ..,. rı e pok 1 "' "' ti rl 

1 
tetkik ile izahatına devam e ıyo · u so en, ana ne kadar garip Bunla er oynuyor a.r. sabahtan savmım biltig~i ilan olu· 

~ e n n milli birliğin bir unsu- _ İste dört kadın misafirimiz - Oh, hem de nasıl. Sizi te- bir tonla söylemişti. n smokinli b · "' ı._ Olclnklannr, onu mulıaf:ız:ı i"İll -· min ederim kı· pek müke.mmel bir ile mııkaye . rıç oyuncuları nuncaya kadar kimse yazılı bulun· ~'"I " de şunlar: 81 Numaralı kadm Kon· se ediyorum Hakik tt d v rd ktı l!a .. ~ ı'k rne,·klindeki bir a~ıwr wbl avdır.. VIl sanki o kadaı- . . .. a e ugu ye en ayrılamryaca r· 
\. ·~ket t ımlco Lozez 44 yaşmda, kocasını H . var? E~ büytik bir fark Illl Sayım günü gazetelerin neııir 
oıat c menin Zl\lll:ı.m geldi~ini ve Uve" o~l~nu zehirle .. •erek öldür· apısane tnüdiirünün gözleri 16 Eylül . ger smokin!· ırJaınaJan Hiznndır· ., ., J parıldtyordu.. Dudakları gerildi· larmdan k l l zatların ağız_ ve tevzi i(ilerinin sekteye uğrama_ 

t 
mekten yirmi seneye mahkflın·· B diş atsak bo alın ~aprak sigara.hırını ması için Birlig-imiz tarafından vi-

~ SADR ERTEM 
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b" Meko eyazv · leri meydana. çıktı· An- Kantindeyim·· Zehirli ruhlann ' Ya ı ıska ·nı · · ı _ numarah mahktım ır ıatm d ınrıl sı·yah elb" rp. _ı erını, pırıl )ayet n~dinde teı;ebbüste lıu unul· 
B. aga evam ediyordu·. k t - İç' d d ı 1 -yani yerli halktan bir kadındır·· ır onuş ugu yer··. 1 uman ° u onlara d ısc erını çıkarsak ve muş ve günlük gazetelerin yazı, 

Bir amele traktör dokuma fabrikasında işçi iken di.. - Sizi temin ederim ki eğer tahta bir baraka bu~. Masaların numaralıa ~kiımiarm giydikleri tertip, fotoğraf, klişe, idare, nakil, 
altına yuvarlandı ğer bir işçi arkadaşını boğazlıya- rk ıg~ipb.düşmeyeceğine k'anaat üzerinde:ıci abajurlu petrol lamba· dirsek biye esak elbiseleri giy - satış ve tevzi işlerinde çalışanlarm 

rak öldilrmüş. Yedi seneye malı· ası e e .il57. idim, geldiğinin he· lan saçsız kafalara sarı bir ışık raksal~r rer haftalık sakal da bı- bu kayrtta.n istisna edilmeleri mü-
tıı_ kfun im t 97 alı malı- men ertesı gunü namzetlig-imi ko- aksettiriyor- d ' 

0 
zaman bu ı d · ı l ıı~~kett Havriyenin 57 numaralı o uş ur. numar dım F k anılan hakik.• nam.us u a- saa esı a mmış Ir· ;ıı.ua. .., kfun Adela Perez isminde bir Şi- yar . ·· . ~ at ne yaparsınız .. Çan. Saçsız kafalar pırıldıyor, ışık yırmak nı~ı-,.~. mahkiimlardan a.. Bu hususta kendilerine birer ve~ 

~bataş vapuru, dün Fındıklıda, lilidfr .. Bir genç km öldürmüş se· s~z bır kılısede ibadet saatini bil- büzmeleri, yağlı yüzlerin derin ~un olabilir mi? sika alınmak üzere gündelik gazc-
ları . ~elesine yüklediği tra.k.. kiz senev .. e mahkum olmuctur, Ve dirmek müşküldür. hatları 1

---
1

• kulaklar, renksiz çiz· - B t ·d ele · · ·· "" .. terı llldirirken, Salim og-lu Meh- " All1A D' u efendiler kim? e 
1 

ar rının mucsseselerinde 
""'" nihayet dördüncil kadın mahkumu. Müdür homurdanıyor ben de giler uz . .' erın· de k""'aıyor .. Çıplak, ıye b•" · '-'ukarıda zikredile hizm u · ·· 
tlo..,_ta· dnıda blrisi aya"',VI kayarak 1 ' ..,..,, ... 5 gardiyana soru .. •orum.. " n e en go· 
'<ll'[ ö ,., muz da Dolores Kabrera isminde onu tak it ediyordum: kalın adaleli kıllı kollar bovasız "' ren ve saynn gun·· •• ftı•~al · ıır rUn altına yuvarlanmıştır· b' K b'l ' "' Gillüyor .. :a . .. u ç~ an ıcap <ı akin b. ır kadmdır. Frnnsada Meksikalı - a 1 dir ki emrin.izde olan· talıt~1ar üzerinde sert hareketler onu alak er halde tccesslisum eden kimselerin adlarını soyadla· 
~edln' .0 ıitün ağırlığiyle Meh - bir siyasi lideri katletmiş olduğun- lar, bu vazifeyi sizin yerinize gör yapıyor·· Dün adam boğazlayan ğünı ha adar ediyor. Beliti düştü- rını ve mufassal adreslerini ıııı' ~ 
bı.ıl"da.Jı üzerinden geçmiş, zavallr dan beş sene hapse mahktım ol· xnüş olsunlar!.. - bugün eski yağlı iskambilleri sıkı. Yretıe de eğleniyordur: ve makine ile yazılmış bir listC)l 

l1 aş olarak ölmUşlilr· muştur. Hem bu kadının vaziyeti - Katiyen! buna imkan yok.. yor .. Tahta pa..,.alarr, iskambil ka· - Sızı' · al~'- d iki nüsha olarak ve üçer vesika fo_ 
tııtll ehınedin cesedi morga kaldı .. de biraz enteresımdır. Düşiinün bir Benim içmediğim çorba.ya em~ .,. '11i.a ar ettiğini '"rü aft ?§, tahkikat .. , ba~lanmıstrr. k F ğrtlan µe bir çok oyunlar oynu· Yorum eksel" di go • 1:oğraiı ile bMikte azami bir l1 a 

" ~ ~ ere ransrz polisi, cinayetin 1926 rimdckiler kaşık atamaz. Ben ye. - ans. yor. '"''"'fmd B. uv· · .. ndcrmeleri ------------------~~~~~~....:..~_:.~_:~..:.:._:..:_...:.__::~~~~_::_~.:=.::==.::~::_:_:__!_Y~Or~l~ar~·~---------------- ( l....... a ır gımıze go . . . Devamı var) · lüzumunu saygılarımızla. bildiririz· 

nazarına 



- -~-~ -. . - -

Meb'uslarımızın konferansları f ·;.·. ~o~··ıı~YUI-·fjmF-,\ 
Edirne, 1 (Hususi) - Bu sa· MUlhakat parti \•e lıalkevleri -1-,~]1' ~ ~ ~ A. U . 

bah Edinıcye gelen Denizli me. ~kilatlanna mcr.sup birçok lf. ' , . 
busu Necip Ali Küçüka, bu ak· heyetlerin de haZlr bulunduğu : •' Yazan: ıskender F. Sertelli 
§Bm halkcvinde mühim bir kon bu konferans ny:ni zamanda &e· •-•:-.ı_ .. 1_ .. _ ............... 

1 
!erans verdi. hlr içinde muhtelif noktalara b h lk 

Halkevi b'J nıünasebetle elek konulmuş bulunan hoparlörler· 2.10.940 Çar§amba D ··g"" •• ~ a çe cız· ı· gu··n 
ttikJerle donatılml§U. BaşmÜŞS.. Je halka dinJetilmiştir. 7.30; Program \'C memleket aaat u un ev l ve ~ 
vir, vali, mmtaka. parti miifct• ayan, i.S~: Mfü•Jk, Ha.ti! program 

tişi, mebuslar ve bir çok Edir. Mümtaz ökmc:ı şerefine öğ • (PJ.) s.oo: Ajaruı habcrıer1. s.ıo: Ev d' "'"" b k l b l k t 
nelilerin bulunduğu bu lconfe· leyin parti tarafından ordu c • kadını: ):emek listesi, 8.Z0/8.30: HU. ol ugu gı• ı• Q· ~ a l l 

h vinde ve Akşam da valimiz ta.. .zlk: Halit musiki proöıamınm de-
ransta. hatip, Edirnerun mu te. rafından Yali konnğmda bin.ır vamı CPl.ı l2.30: Proı;ram ve mem· 
lif ba.kımd'lJ'l_ yükscb~tt değtahcr 

1
\".e

1 
ziyafet verilmiştir. lcket s:ıat ayarı. 12.~~= MUzik, ıu;o Bir anlık pehli\'anlara baka:ı _ 2 I _ · ) sclerc sordular; mUsbct bir c 

clıemmiyetinı tcs ı ve ı Ajaıı• haberleri, l:J.O:i: MUzllt, 13.20/ k ı t vap "''amadılar. 
h al harem:ığasıııın ·ar,.annı ça a. ou 

ettikten sonra, c1ünya il v i RIZEDE 14.00: MUtlk, Radyo salon orkcıtraSI '7 f k d ll 
· d rak: Halliı rocuklar bile karyola- ,.l. usu mera ·ın nn ça ıyo karşısında milletimizın ununu 1 18.00: Program ve memleket a:ıat &. " d 

mevzuunn. geçmiş, ve neticede, Rize, 1 ( A.A.) - Bugün s· yan, 18.03: Atuzık: ea.zoand <Pl.) - Bir ı:atırtı ı:hıyııyonıın.... larında mliıınkaşaya başla.mı§. u: 
biz böyle zamanlarda. milli Şe· tanbul mebusu Şükrll Esmer ve lS.30: Konu~a llstattstık umum Diye söy enm<'si iizer!ne, Ham tardı Bahee tutusan yavrucuk- - Acaba bugün kimlerle gıı 
fin et.rafında. toplanmasını bi. mobuslarımızdnn Kemalettin mUdUrlllğUl 18.4~: çocuk ııaatı, l9.l:S di Bey yük~ck ~esle mırıldan· !ardan biri bu yüzdrn elindeki rC§eeeğim? 

· d" H r ...... k 1 1 u lk ı9 "O· ,, -• dı·. o'\:nıncakları"'· bi'." knvbctmic.ti. Bu merak onu yerinde otu len bir milletiz ıyerek milli Kamu, Fuat Sirmen, asan ~ .. lnr ç ıı m ı. • ... · ""e .... e· J ... 1 
'-' "" v 

birlik ,.e bütUnlüğümüzü teba. - ea,;t ve Mu~la mebusu ve Ço. ket saat ayarı ve Aj:ıns habcrleı:i. - Ne oldu? lblilin. kolu Cafer n~~· . bunu da haber muyordu. 
~ l9 ... MU ·k ı~ ı hn~•cU "O 15· 1• ıldı? aldı·. Gerri bir min evvel, pchlivll rüz ettirmiş, sık sık alkt§lan. ruh bölgesi parti müfetti~i I{c· ........ : 1•1 : •uı ~., · .. · • mu ,nr ~ ,,-

Radyo 1;ıızetcsı. 20 4~: MU:z:ık, 21.10: Bu sese. · hakem mevkiinrle _ Aferin Gocuklar! dC'di. Şirn lar1a. ala.kadar olan lıııremağ 
mrştır. IGDJRDA mal §ehrimize gelmiP,lcrdır. J{onıı§ma <Operaya olalı·: Yeni çağ- bulunan es~i ihtiyar pehlivan diden ı::ürc~iıı, dövtişün ne de. ona: 

İstanbul mebusu profesö:- Je.rda. opera l, 21•2{;: ım7.llt: Ccçtt cevap verdi: mek olduğunu anlamışlu. Hay. ~ Bugün en çelin pchliv 
Iğdır, 1 ( A.A.J - Sinop me· 

busu ,.e C. I:I. Partisi umumi 
idare heyeti nzaamdan Cevdet 
J{crim lnccdayı bölge müfettişi 
Ordu mebusu doktor Vehbi De.. 
mir ve diğer zevat ile birlikte 
iburaya gelmiı;tir. 

h ık . d k konseri. 21.45: Miızlk: l{lyos:ıtıcum- J' k ı..- •ı"n1 t 0 d" bah . k ~ baş !arımız f"iircc.ıti '"ann hcveski Şu .. kr·u· E• "'mcr a evın c a - ,arışrnac::ı vo ·. l}\.·~ • - ı, sı avbcdcn rocu=:a, • e- -. · .ı. 
,... ' • hur bandusu, z:::.::o. Mc:nlckct sıı.at - " '< ~ 

labahk bir halk kütlesi cnünde yuı; bu. Kol dn kmlır.. bacak ka oyuncaklar verin! lar gürCf,li olacak. 

Cevdet !~erim lncedayı, bele· 
diye bahçesinde sivil \·e askeri 
erkin ve memurin ile Iğdır ve 
civan halkındın binlerce kişi • 
nin bulunduğu kalabalık bir 
dinleyici öniindc hükfunctimizin 
bugUnkU dünya yaziyeti l:arşr 
smda takip etmekte olduğu si. 
ya.seti izah eylemiş ve Türk 
milletinin MiJli Şef !nönüye 
kal"§I olan sonsuz inanç ve bağ" 
lılığmı ve bunun ifade ettiği 

büyük manayi tcb:ırUz ettirmiş.. 
tir. 

AD.ANADA 

Admuı, 1 ( A.A.) - Bingöl 
me-busu Iı,eridwı Fikri, Adana 
lı1Ut--vinde Türkiyenin dış poli 
til:a«>ı etraf mda bir konferans 
\'ermi§tir. 

.Al'D/NDA 

Aydm, 1 (A.A.) - Şehrimi· 

bir konferans \"ererek. bUyük 
devletler arasında. cereyan eden 
kanlı muharcb~Icr dolnyaıile 
hadis olan dünya \'aziyetini a· 

çık bir surette i~h ettikten 
sonra. ebedi ~ef Atatürkün Lo. 
Z2ll munhetlesiuden sonra bize 
brrakmış olduğu h:ıriçtc sulh 
dahilde sulh vceizesini tebarüz 
ettirmiş ve cumhuriyet hüku· 

metimizin takip ettiği dürüst 
ve açık siya.setin wnumi hatları. 
nı anlatmı§tır. 

Hatip, sözlerini bitirirken, 
Türk milletinin başınd:ı halis 
bir harp çocuğu ve muz:ıff era· 

ne mücadelelerle yetişmiş Is. 
met lnönü gibi bir şefin etra • 
f mda toplanmış ı;e candan bağ. 
lı bulunduğu ordusu ile ve ina· 

nı olduğı: millet meclisiyle dün. 
ya hadiseleri karşısr.ıda dim· 

dik durmakta bulundu~'\Ulu İ§a. 
ret eylemiştir . 

7.e gelmi§ olan cumhuriyet h:ılk Gemlikte bir hayırsever 
• paı:fui umumi idare heyeti a.. 

zn."mdan .A.'lkara. mebusu 1üm· 
· 1.,z· Ö'.;men tarafından halke. 
Yindc çok kalabalık ve seçkin 
bir dinleyici kütlesi önünde 
hugün';ü dünya vaziyeti karşr 
rmda Türkiye mevzulu bir kon 
fcr:ı.ns vcrllmi~ir. 

Gmrılik, (Hıutu.n) - Gemli · 
ğin Karacaali köründzn A'Şı.K 
Halil isminde hay:me\'er bir 
vatandaşımız 30 kimııcsiz çocu. 
ğu sünnet ettirmiştir. 

Bu kıymetli vat:ınd::ı.~ı can· 
dan tebrik ederiz . 

l~ 
1JJmBm'B-tıniülli'lln1'!1lttillüfill&ll!ti~1.it' 

{ARIN AKŞAM SARA y SİNE.ı'1ASI 
i 
3 . TR.ADER JIOR!f ııım1ne naı.lro olarak yaprlaa 

Me,·slmin ilk süpu f1lm1 FRANSIZCA. SOZLU 

~KARA Güneş 
~ ( Stanley ve Livingstone) 

Şaheserini takdim ediyor : BQ§ Rollerde : 
SF'ill'CER TRACY B.ICHABD GB.EEN 

Çeviran: Suat Derviş - .ıo -
Bu J.-Jzdan biran CV\'el, fakat 

tatlılıkla kurtuması lazımdır. o. 
nun Mary Lamort gelmeden evvel 
gitmesi lazımdır. f'r~nry. de herk;s 
gibi onun ~hretim b~~cdır. 
Mary de onun Dl3 umıyeünde!l 
şüphe edebilir. Hatt~ 1'.'-1ary ı...cndı. 
sır.e inansa v~ keı:dı ;n±!::ı. ığren. 
m~ bile böyle bır zıyaretı ge~ 
lik kıyafotirle ve yan çıplak bu: 
halde ya~mu bildiği Mary'yı 
bu cadının gornnsini \e ara'aı:!n• 
da otan ~n onun tarafından öğ. 
renilmesiru ister m!? Bu çılgın Ye 
murdar kadın kendi inden ne isti. 
vor? J Ier hald~ onu bu dakıkadn 
Söylircce-Je benzemiyor. 

Bu sclınc iğrenç Ye müellim bir 
sahne olmuştur Lucas. Siz bu sah. 
nenin üstüne MaX\-cll'in nihayet 
büyük bir hayretle Violet'in ziya. 
ret f:ebebini ~end;ği ana kadar 
bir ~rde çekiyoruz. Faknt nillayet 
Mnn-eil i~i anla~ır. Bu kmn 

niçin burada okluğunu biliyor. 
Maıxvcll .bütün kusur!;mna rağ· 
men i:ri bir adamdır ve o anda da 
işi çabuk bitirmek mecburiyetin. 
dedir. Bunun için Yio~t'e ka~ı 
bir baba gibi \'r yumu~< muame. 
le ediyor. Ona aşatrı yukarı ~öyle 
GÖylüyor: 

. ''Haydi, hardi pldırmayınız be
nım küçük kı2ım ... Çabaca!' bam
dan g~diniz ... Allah a~!.tma gürültü 
clmeyıniz. HC4.'"it oluru:ı.,. Bu kar. 
§Jlayış .sef~l biç4treyi büsbütün a. 
lcvlendımuşfü. o da S!b Çlkarma
~!•, yakalanmamak Ltiyor. Fa
k~t onun schıbi başkadır. Bwmn 
içın konu}uyor, konuc:uyor \C ni. 

ı.-n.· d " hayet ı.=Al. e o.na yakla~mağa bil. 
fiil te~ebbüs tdt}"Or". 

lşte tam bu sırada btça:e Brun
ton oda kapısının tokmağının ye1 
niden yerinde k,mrldadı~ını du~{u . 
yor. ~Jary Lamort'u i~riyc gir. 
mekten mencdece!' hiç bir çare 

ayarı, ajııns haberleri. 22.1li: Mllztk: n~· d 'l' uf b f 11 
da Harcmag·ası koştu, bahsi kay ~•ysc c, ı us un:ı. na Dal13 mUJ:l~j IPI.) :::3.2~/23.30: Ya.· • d 

Yusuf nilıay<'t hasmının sır· beden "OCUffa tekrar bir kucalC mryor u. nnki pro~am ve !tapanı~. -. r-. Eğ _.,:ı• 
tınr yere getirdi. oyuncak ''<'rdi. er hnrcmağasınm dcuıg 

Vakitkı 

Gllne,ln 

d~u 
Öğle 

lklndl 
Ak:am 
'Yatsı 

lm~k 

Çarşamb. Perşemb . 

2 l.Tes. J J.Teş. 

~\f 'atıan I ' H amazan 
hl711 il f!PZll rıt 

:> 57 12 02 ~ 02 12 04 

12,0t 6 11 12 03 6 12 
15 2~ 9 29 15 21 9 30 
li ~2 12 00 17 51 12 00 
ın 25 ı 31 19 23 l 31 
4 ıs ıo 23 • 19 ıo 21 

Gn. Sih.01·shi diyor ki : 

ingilter e harbi 
kazanacakttr 

Loııdra, J ( A.A.) - Pat a · 
jansı bıldiriyor: 

Polonya başkumandnm gene. 
ral Sikor.ski. ::!G eylül tarihinde 
radyoda söylemiş olduğu bi,f. 
nutukta I..ondra Uz.erine yapılan 
Alıii. n hUcfümlaı'!nm muvaffa: • 
kıyetsiıliğindcn bah~etrniştir. 

Bu hareket mütemadiyen u. 
sullerini değiştirmekte ve har 
bin bidı:ıyetindenbcri Almanlara 
4581 tayyare ve 15 binden f117-
la pilota mal olmaktadır. 

Kuvvetlerin te,,·azün nisbcti 
mütemadiyen 1ngilterenin lehine 
olarak inkişaf etmekte bulun· 
duğu cihetle, Almanya İngiliz 
sivil balkının kuvvei maneviye. 
siııi, barbar usulleıile sarsmağa. 
çal~yor. Halbuki keyfiyet tn· 
giliz mukavemetini arttırmak. 
tan başka birşey yapmamakta.· 
dır. 

General Sikorski, kendi tec. 
rübesine istinaden, lngilterenin 
lbu harbi kaybetmesine 1m.ki.n 
olmadığı kanaatine varıyo?", tn· 
gifü~ muknemcti bir dünya 
birli!;-i hareketi \·ücudu getire . 
rck, zulüm altmda y~anıakta. 

1 olan milletlerde. demokrasinin 

l 
barbar totaliterlt'rc karşı mu· 
zaffer olacağı iimidini uyandı. 
rıyor. 

mevcut değildir. Pis km kolundan 
tutarak cumbaya kadar sürüklü
yor ve perdeyi üstüne kapayor. lş
te bu hareketten doğan gürültü 
Mis Lamort'a kapıya gelirken bir 
koltuk devirdiği zehabını vermi~. 
tir. 

Brunton yıldınm gibi odayı ge. 
çiyor. Çok kötü bir vaziyettedir. 
Mary'yc tatlı bir surette bu kadar 
erken gelmenin ihtiy;ıtlı olmadığı· 
nı \"e yine oda.:m:ı dönm:?k lazım· 
geldiğini anlatmak jc:tiyor ... Akit. 
na bir~ok bahaneler geliyor, fakat 
bir tanesini ifade edemiyor ve 
Mary geri dönüyor. Bnınto:ı met. 
resinin bu kar~ılayış tarımdan 
kendisi hakaret görmü~ hissctti~ni 
ve darıldığını anlamıştır, bundan 
emindir. 

Bu düc;üncc onu eziyor. Kapıyı 
metresini~ üctüne yavaı;ça örttük· 
ten sonra odanın ortasında dwıı· 
yor ve yavaş bir reslc. fakat biraz 
acr bir tonla: "Şimdi çıkarnınız 
daha iyi edersiniz., diyor. 

Ayakta durmaktadrr. Yazıhane. 
sinin pencereye en uzak olan kö~e. 
si hizasında ve şilmincnin t~ ya
nında bulunmaktadır. 

Emrine itaat edilmeden e\..,,·el 
birkaç saniye grçiyor \C Brunton 

Hakem: Bah:Ji ka.zunrın çocuk. oyun- gibi, bugUn hcvcskarla?" gtitt 
- Yeter .. diye ha~ırıyordu. caklardan ziyade - dediğim şecekse, Ymıufu ne diye tek 
Yusuf birden d">\Tıılclu. Göğ oldu - diye seviniyordu. k5eke çağırmışlnrdı 1 

sti demirci köriiğli gibi kalkıp Pencerelerden bakan harem Yusuf :ırkada$ma: 
iniyordu. halkı da ur.ı.n uzun mübahase. - Bu jştc bir oyun var, d 

Balıke-;irli pftı:ı ···-:l!'l"ic::ti. lere. münal<:ı.cıalara giri~mişler· yordu, Cafer Bey yine ldmbilit 
nu· arada Cafer \' Hamdi di. Halilin taraftnrları. Yusuf ne planlar hnzırladı! 

Beylerin birib!rine bakı~aları hakkında söyknecek söz bula. Hü.aeyin ortaya şüphe çek 
pek manalıydı. madıkları için: bir fikir attı: 

Hamdi Bey ikinci defa b3lısf - O. Yusufun dengi dc;ildi. - Acaba bu plandan Caf 
kaybetmişti. Demekle iktifa ediyorlardı. Beyin haberi var mı? 

Cafer l3ey birlrnç adım il~r. Yusuf, düğiin halkı arasında - Ne den ek istlyorsu.Jl 
lcdi.. yegane konu1?ulacak bir mevzu Cafer Beyin haberi olmad 

Yusuf tın yanm:ı yak ta tı: olmuştu. Hcrl:cs ondan bahse- burada oyun olur mu? 
- Tebrik ederim. lroc:ı ars· diyor. her seyirci onu methedi. - Olur ya. Dün rneyda.nd~ 

lan! Bir hamlede Tlirlı:iycni:ı yordu. neler yapıldığını görmedin :rni 
üç ba~pehlivanını birdc.n yen. Yusuf giyindikten sonra, lia· Hamdi Bey, Cafer Beyle ko~ 
din! Ben 7~'1 ten, Hergeleci Meh· rem ağasına döndü: tra gidiyordu. BahkcsirliıU 
metten sonra. senin knrşında - Yarın yin~ gelecek miyiz, yenilmesini istemedi. Ve müte 
hiç biri tutuı.amıyacuğmı anla. ağam? madiyen senin mağlOp olmall'-
mıştım. - Ev<>t. Bcyc.f endi emretti; bekledi. 
D~di ''C omurnn11 o!rşadı. yarın sabah başka pehlivanları. - PckalA .. bundan ne çıka.t 
Yusuf her 1.anıo.nki tcvnzula mız gelecek. Onlarla da güre. O, bekliye dursun. Ben yapacB 

sadece ı;ül:lmsccli; birşcy söyli· şeccksin !. • ğımı yaptım ya. 
yemedi. Yusuf, aldıüı altınları koy.. - Bugün program değiaefı 

Yusuf g<!rc;ckten yorulmu§tu. nuna koy.du; Ean91rm3Jı Htu;e.. Ur. Kar§ına. ummadık biri çf 
İhti~ar VnkellJ;_, ~ yine: l lcar. Seni uğr~tırır. 
- Beyim, musaaoc edın de - Haydi. yürU bakalım, de.. - Haniya o giinler, Bu. uJJ1 

gitsin, giyinsin'. Bimz rüzgar di, yvl aç.ıldr .. Yarın yine gele. madığım adam kim olabilir· 
çıktı. Pehliv~nlarımız fazlaca ceğiz buraya. ı Gökten mi inecek yoksa .. ? 
terlidirler. Yusuf, höşkün bahçesinden Uzun boylu konuşamadılar. 

Dedi. Yusuf köşkün alt ka. çıkarken. nrkasmda.n yükselC Haremağasr, Yusufu gördil: 
tındaki odaya girdi. sesle haykırıyorlardı: 1 - Neredesin a kuzum? Ne 

Bu küçiik odado.ı. güreşçiJer - Ynı;a. Yusuf pehlivan[ aen geç kaldın? Bugün Beye 
tarihinde pel< nadir tc!:aclüf c. Yaşa kocn al'slnn ! Yarın yine fendi öğle üzeri İstanbula. in 
dilen bir fazilet sahnesine u. bekleriz. , cek. Güre§in öğleden önce bit 
za.kta.n ~ahit olan Cafer Bey, *** mcsini emretti, Haydi, hemetl 
bir türlü içeriye ~ircmiyor ve Ertesi g-ünl~ü gürc§te soyun bakalım. 
odasına çıkamıyordu. b. 1 l ı ld Hüseyin, Yusuf un yüztine b-1' 

ır m urı ı ... 
Balıkesirli Halil, Yusufun tL 

elini öpmügtlı. Yusuf. ertesi gün yine Ban· :Yusuf, haremağasma h~ 
Cafer Bey btı m:ınzarayı gö. dırmalı Hü~eyinle hulu§3.ra.k kira.ne bir selam vererek: flJ' 

rünce, çok mütcha!!:is o!du. Ha· Çamlı"ay:ı gilti. Dağün evi ve yunma odasma. girdi, Ve yaval'i 
remağamm ç::ıf;lroı: bahçesi ılk günü olduğu gibi ça arkadaşına döndü: 

- Yusufun hediyesiı:i verir. kalab3lıktı. - Ben bu sözlerden &Uplicle• 
ken, Halile de on !ita ver! de- Sünnet dü•;üniinün ikinci gü. niyonım, Hüseyin! Sen ne \'ter' 
di ve otla.sına çekileli. nü de s:ıbalı!cvin güreşler yapr sin? 
Artık güreş eahncleri bitmiş, lacaktı. Yusuf. kapıda duran. - Ağanın konuşması beıüzıS 

er meydaıuna hoklrnb:ı.1Jar, tak. !ardan birine sordu: de hoşuma gitmedi. Bir gtiJJ 
lit~iler dolmuRtu. - Buı.;ün itimin güreşeceğini önce bana böyle sert davra.mrı'"' 

Bahçenin içinde herkes Yu- biliyor musun? mrştı. 
suttan bahsediyordu. - Hayır, ağam. Senin güre· - Görüyorsun ya .. Hav& tıte• 

- Yaman pehlivannıış vcsse. ~oeğini biliyorum ama, kareı.. ğipıij. Herhalde ben şÜph'ele-' 
lfım. na ltimi çıkaracaklarını bilmi• rimde haksız değilim. Ha?Ull•• 

- Eşi yok be. Yaman demek yorum. ı ğasr, Hamdi Beyin hesabına. ~s..ı 
de laf mı?!. Yusuf \'C Hüseyin bir~o1C klıxı ıı,acaıc sanıyorum. (Devamı wt 

o zaman farkediyor ki. perdeler 
sımsıkı kapalı değild r. ortaların· 
daki aralık bir iwanı dışansmı 
g&ctlemc;;ir;e kafidir. \'c bu per. 
delerin l\lis Lamort kapıda bulun. 
duğu zamJn da bô;·ıe oldu"una e
ıpin oluyor. B:J ~ey o:ı·ı p';k kız· 
dmror. \'e bu d~ra daha sert bir 
sesle emrini te!:rarlıyor. Ve bu de. 
fa emri tutuluyor. perde ikiye ay. 
n.lı~or Ye arasından o müthı5 rir. 
kınlık meydana çıkıyor. 

Ve §İmdi? .. Şimdi artık Violet 
yalnız aşk .ve ihtir.ı.s atcşile yanıp 
kavrulan bır mahlu!< değildir. Şim
di onun bu m~ in~ miithiş bir ha. 
set te karı~mı)tır. O ha\·attan ne 
isti~orc:a bunlarm hepsin~c bol. bol 
malik olan kadım Mary Lamort'u 
görmü~tür. 
. O, pmlcnin arkasına girerken 

tıtrek ve mağ!Op bir kız iken ora. 
da bütün zincirlerini kmn15 CO"· 
rnu5 b:r kadın olarak çı! .. mr~tır. "' 

Hep :t}'akta duran Bnmton'a 
doğru i'crlc..rnei'Te bn lamıc:tır. San· 
ki .. 

o adamm çchre~i kendisini ip~ 
notize etmı~ gibi yalnız onu gör. 
mektcdir. Önünde bulunan yazı 
masasına ç:ı:-p·m~tır. Bu darbe o
nun bütün co~unıur.unu birdenbi
re kırmı~tır. Ürt3..!J bir m:ınia ol. 

duğu için yoluna de\·am edeme. 
mektedir Bu mania nedir, bunu 
düşün:::cck bır hald~ değildir. Deli 
gibidir. kcnrline m:ıfik değildir4 
Eğer onu çıldırtan bu hisler haki
katen bu ka~:ır l~uwctli olmasa 
ta baştanbcıi yaptrğı feylerin han• 
gi birisini yapınağa cesaret edebi .. 
lirdi ki... Oni:ic çıkan ma ayr ya.. 
mndan geçerek a"mağı dahi dü .. 
~ünmcmektedir. Onünde ne buJun .. 
duğunu dahi bilmemektedir. Göz. 
Jeri Brunto:ı'a takılmı~tır. 

Gözünde yalnız onun yüzü \'ar .. 
dır ... Yalnız onu görmektedir. Bu 
arada eli soğuk ,.e katı bir cisme 
temas etmiştir. Parmaklarr bu cis
mi srmsıkı kapar .. nu ağır bir ci .. 
simdir. Gözünde yalnız o çehre 
vardr. s~·diğı, btcdi~ri. kıc:kandığı 
ve a~kma m:tlik olamıyacağr, bir 
dakika koll.anna sı"..rınamıy&ıcağına 
emin olduğu adamın yüzü. Ne 
yaptığım bilmez bir halde kolunu. 
kaldırır .... Kaldırır ve sonra için. 
de bulundu~ru bu ipnotize olmuş 
hale yakı~an bir şiddetle elindeki 
kocaman ta ,r karşı ındaki yüze, 
sevdiği, nefret ettiği, parçalamak 
istediği ril::t doğru fırlatıyor ... 

Bir da~ika? .... Bir "a:::t? ... Onun 
:ıklı ı b:ı.ma gdınc<!yc kndar ne 

kadar zaman geçti. Bunu kiJD 
bilemez.. O kendi eserini seyret" 
mi§tir. Acaba ces..'-'din yanında 
çökmüş müdür? Zannederim. Beıt 
ce arkasına bile bakmadan odad 
çıkıp gitmiştır. Ve odasına girer• 
ken kimse ayak sesimi duyma!t1; 
aiyc en ufak bir ihtiyat hattJceU 
yapmamıştır. Ve ifte bunun j~İ~ 
de kim!C onun odasına danü~ün\j 
duymamıştır. 

: Harrisonla polis memuru geliP 
onu kaldırdıkları zaman o ııy~ 
değil )'an bir baygmhk \"e ~'\ 
luk içinde, bir §Uursu.zluk i~nd~ 
bulunmakta idi. Btt haleti ruhi~ 
jçindc bulunu~undan dolayı söz1~ 
ri Ye jestleri normal g6rilnmcl~tc~ 
di:-... Tabii en ufak bir ehemmiyc-
ti olrnıran bir bula~ıkçı kız jçi.f1ı 
normal ••efendi öldü. Mtühiş ııır. 
vaka oldu. E\-de bir cinayet ışıerı.1 
ai,, dan fazla ba~a bir ~ey dl~· 
~ünnıcl.: bali}etinde olmayan b r 
hizmct~i I.1z için normal. 

(Devamı tıar). 

Muamnca romarzımızm 23 Eytıil 
tarihinde goz~ıemizdtı çıkan 37 tıtP" 
maralı t<!fr;k:ammn mmıtTT(l# j a1ı .. 
lışlıkla 40 ı cmaro nla1a!e çıkm'~" 
lır. Oziir dılcr, taslıı!ı deriz. 



BoMa, l ( LL) - Zeytlıa 
1alDe tere Yaimm ltalyada 
~ itibaren vesikaya t&· 
bt old'vp resmen bilclirlhmltir'· 

.,,.., 1 (A.A.) - D. N. B. 
~: 

Yu MaHnln o kadar i,mlı. 
ı.t ~ ki. bu eaat. t 
bad bir it'ara kadar meri,.t 
lbevkiincle kalacaktır. 

2'FlllloR, AMailrG BW1.,a 
~ 1. ( A..4..) - MeeJıur 
~ Bin.tin, resmen Amert 
- tabiiyetine alınmıştır. 

üudi old için na. 

drtlla .. llftlfl. .. .......... 
dl Amerlb Bfrlefft dtiYle 
ne ~ ve orada yerJetmı.tır • 

.8Mref, 1. ( A.A.) - Stefanf 
ajaumdan : 

Balprlatana bıraktlMJI olan ""'* Dotmıcanm tahliyesi dibı 
aqam JIOD& ermiftir. , 

llllnf, 1 ( A.A.) - Stefanl 
ajıumndan: 

DUn akfam 9 hıgillz çıkanl· 
Jlnlbr. Bunlar, Romen zabıta. 
11.rUD kendllerlne ikamet ru:bla 
1blll vermeclili kimselerdir. 

IWlorlll, 1 (A.A.) - Japon· 
Jama eeeubt Afrika birllğl nez 
6-Jd elçt8I. seri çağınJmlt. 
tar. Japon elçial, 9 t.efriDicMıe1· 
de memleketi terkedecektir. 

Japon elçiliji, bu ~ 
.. Jalgbiı' lliyul aebepten dol
.... bulunduğunu tebarilz et
tir'lleJrt.edlr. 

Lokman Hekhn 
• Hafiz Ce•I) 

•• .,. •trt F 

Olnayqla 10f. T: 22182 

Hataycla puif kol'V'PM 
ı.criibeai yapıldr 

A11tdys, 1 ( A.A.) - Dan 
eeıır1mıa1e em c1ama allı'lll bir 
pulf korunma ___. JalllL 
mıo ve beledl,..W. ,.ı. .ur· 
dili CU&ftl" dlcltlltl mut 17 
de aJ&rm ipNtbll ....... 
alteaklp le dlttb itinde 111. 
ttlJı tehir balkı llfmaldua 
ıJrmiltir· 

Deneme tam bir mımffakr 
,etle 110D& mnlt ve tayyare h~ 
camlarma kartı vulfe •lnut 
olan gc~lik ~ltı fevkall· 
de bir intl&am içinde ödevleri. 
ni yapmıılardır. 

8e)'oilu tuafmcia 
dün ıular keallcli 

DUn, Beyojlu tarafmda. -. 
1ar blilmiP:ft. Yaptıımm tala 
kikatt& Klfıthwde -.-. 
mevktbtıde bin milimetrelik lllr 
bUyük boıımwl Janlmul imi
ne ıu veril...,.,lfUr. 
~ boruna JW1ne ,..._ 

Uln heınen konutm- 1111· 
laDmJltn'. 
~ au veriJ11111iDia tema 

edil .... ~llUUI'. 
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BEYKOZ KOYLERiNDE BiR 
GEZifJl~IN HiKAYESI 
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Yenı Netriyat 

Dinimiz 
Tanmm'I muhan1ı1erimlzden v.

dad Nedim Tör •'D!Jılmis,. adlı ve 
TUrk lktıa&dl inkıll.bnuıı uularm· 
dan bahaeden snzeı bll' etQd Def"t
ml§Ur. Okuyucul&rnmza h&aaten 
tavsiye ederiz. 
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Tilrkl;veıWı en eak1 lıU8Ull lbıeatdtr. Kayıt ve tecdidi kayıt için her cOD mUracaat olımablllr. TarUname 
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