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Alman erkanıharbiyesi 
tarafından 
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Ribbentrop 
hakkında 
tahkikat! 

1 Göriilmemiş bir harp 
1 .bütçesi hazırlıyor 
i 

IU~c§l · [fl) lk©!D~U 
l ismi verilen 5QO muazzam tayyare. 

r;:~: ::!rİn emrHe, Alman polisi, hariciye nazırının 1 i Ame.rı·kan hava ıı·ıosuna ı·•ıı·hak 0111· 
r.~oskovadaki geçen günlerini tahkika başlamış f 1 

ı 

- Yazısı 2 İncide - i 

1 

1 - Yazısı 2 incide - 1 

. 1 i!rl<. - Sovyet müzakerelerinde 
Ruslar Almanyanın da menfaatlerini müdafaa -etmişler 

rFıraınsozlara <ğ"J~ıre: 
_. zwwwı zwwwz - ırwwwa ıa:wwws - _. zwwwa ..._ 

, Fon Papenin alelacele hareketi, Türkiye üzerindekı 
": Alman tazyikınin tam akameti olarak telakki edilebilir 
i Romaya göre, müzakerelerin inkıtaı çok mühimdir. İtalyan siyagİ mehafili: Saraçoğlu. 

ır,,r,,, ıı ' nun rffoskova müzakerelerine nihayet verebilmiş olmasında, Türkiyenin, gerek ~iyasi, gerek ac· 
ariri\'c ~ ı -

• atırt Uibcntroıı keri bakımından mutlak istiklalinin münakaşa kabul etmez delilini görmektedir •. GY.azt11 :2 ncidc 



Amerika, 500 muazzam tayyareden 
mürekkep bir filo hazırladı 

Amerika ordusu Hazırlanan vasıtalarla. bir taraftan dığer tarafa süratle na~le1i'e1Jile~9' 
Fransızlara 

.. 
gore 

Türk - Sovyet mü-
zakerelerinin inkıtaı 

Paris 19 ( A.A.) - Havas ajansı biUiriyor: 
Bu sabahki gazete tefsirleri: Paris matbuatı, dün gündüz ve 

ıece, düıınam nFransız mukavemetinin sağlamlığı karşısında, 
~ok sakin göründüğünü kaydettikten sonra bilhassa, Kalinin, 
Ruzvclte verdiği cevaptan sonra ehemmiyeti artan Stıo!tholm 

konferansiyle meşgul olmaktadır. 
Epogue ı:azetesinde Kerlis, Sovyet Rusya reisinin Birleşik 

Amerika rei•ine yazdığı mektubun, dünkü günün iyi haberi oldu· 
ğunu yaımıktadır. Bu mektup, Rusyanın. Finlandiyanın üstüne 
derhal atılmryaçağmı tahmin ettirmektedir.. Almayanın, Rusyayı 
harbe do~nt ittiği ve bazı klmııelcrin iddia ettiği gibi Hitlcrirı 
fsveçle Norveçi Staline ikram edecek kadar ileri gittiği do~ru ol
makla beraber Sovyet Rusya şefi, Alman manevrasını bozmuş gö· 
rünmelrtedir . n 

Marcel Payı Ekelıior gazetesinde, Almanyanın Polonya üze
rine yaptıiı taarruzdan iıtif ade eden Stalinin, Hitlerin hile ve şirl· 
det metıodlarını tlildid ederek, kolay elde edilen zaferleri bozmak 
iatemediii mlitaleasını ileri ıUrmektedir. İtidal, Moskova için esas 
hareket olarak ıörünüyor. 

Populaire cuetesi, hveçin. Danimarkanın ve Norveçin Fin· 
landiya lehindeki tesanüdünü kaydetmekte ve bu tesanüdün 
Hel.tnıld h~metine nikbinlik bahtettifini ve Finlandiyayı diğer 
'3aitık memleketleri akibctine uğratmak korku•undan masun kıl

dı~ını ilive eyleD\cktcdir. 
"Petit Pariıien., Türklerin, Suaçoğlu - Molotof müzakere

lerinde gösterdikleri yübelr: fUUN gÖlteren tu mütalcaları der· 
meyan ediyor: 

"Müzakerelerin, Rua - Ti1rlt menafii hududwnı ve .Moekovıuun 

aynı zamar.da Berlln menafilnl de mUda.f&& etUft görülmllştUr . .Alman 
iliploma.ııi&i, Boğaziçinln ve Çanillalenin, bUyük harpte knpatılmaaı

nm ehemmiyetini hatırhyarak, bu vaziyetin yeniden tahaddüsü için 
Kremlin neldinde bUtUn g&J.Tetlni aarfet.mlfUr. Fakat Türkler, bey

:ıelmllel muahedelere aadık ve Fran1ız - tn~llz 00.lluğunn knl1,lr dü
riüıt blml§lardır. Montrö anlaşmuc hUkUinleri mer'i bulunmaktadır. 

Ankara hUkCimetinin uimklrlığı, içlerinden ild•ini, yani Yunanistan 
ile Romanya, 1ngiltereden ve Franaadan yardım vaidleri almı!J olan 
Balkan Antantı devletlerine lı:al"lt yapılabilecek olan bazı teşebbüsleri 
atim bırakmaktadır. 

Anlı:aranın aara.hatle ifade edilen umi, PeUt Journal, Le Jour ve 
Oeu•re ve diğer Paris gazetelet"inin hepel tarafmdan büyUk bir takdir
le brplanm11t.tr. 

Diğer taraftan, Von Pa.penin alelieele hareketi. Türkiye üzerin· 
deki Alınan tazyik.inin tam akameü gibi telakki edilmektedir. 

Le :reUt Journalda. Ple?Taut, ezcümle diyor ki: 
"Moekon, kendi hN1&bma olduğu kadar Almanya hesabına da 

mtzakerede bulunmuştur. Almanya, da.ha yakmlard:ı, Ankrırada tam 
bir akamete uğraınıştr. Bunu Moekova vaaıtuiyle tellfiye çall§mış, 

fuat, yüksek bir ıuur eseri g&ıteren Tilrldye, bütün tazyiklere boyun 
eflrneitten imtina ımrı>tiyle, sözüne sadık kalmıştrr. 

Romaya a-öre, müzakerelerin inkıtaı çok 
mühimdir 

Roma, 19 (A.A.) - Rus - Türk müzakerelerinin inkıtaı, Roma 
dtp1omui mahafilinin mütaliaaına göre, Avrupa sahasında büyUlt e
hemmiyeti haiz bir hadiae teşkil etmektedir. Bu vakıanın sarih' manası 
'.Auara hükiııootinin İngiltere ile Frarusaya ver'tJiği söze sadık kalmak 
Jranrmda olclağu ve Türkiyenin, Sovyet - Alman nufuz dairesine kay
maktan uz•k bulunduğudur. 

Aynı nıahafil, Baltık memle.kellerinin nümune teı;kil ettikleri ha
lihazır vaziyette Saraeoğlunun Moekova müzakerelerine nihaye t verc
bilmiıJ olma.cnnda, Tilrkiyenin gerek •iyui gerek askeri bakımdan mut 
J&k istildi.linin :münakaşa kabul etmez delilini g8rmektedirle.r. 

Nihayet, bu ma.hafil, Moskova müzakerelerinin inkıtaı il<• Von 
Papanin Ankaradan müstacelen Berline hareketi arMında bir müna
!!ebet görmektedirler. 

lngiliz Hariciqe 
nezaretinin tebliği 

Londra, 19 (A.A.) - Hariciye 
nemreti dün akı:ıam ~u mr!e.lde bir 
taıbliğ :netretmlştir : 

beraber şu cih et kaydedilebilir ki, 
Dr. Refik Sayd~m . Sovyet Rusya
nın resmi tebliğinde olduğu gibi, 
iki memleket arasmdn.ki dostane 
miina.eebatın devam 
re~ IC'mistir. 

ettiğini zik • 

Vaşington, 19 (A.A.) - Kongrenin önümüz
deki içtima devresinde milli müdafaa için ceste 
ceste verilmek üzere 4.000 milyon dolar tahsisat 
istenilecektir. 

Reisicumhur Ruzvelt, sulh zamanında şimdi
ye kadar asla görülmemiş olan en muazzam büt
çeyi hazırlamaktadır· Müşarünileyh, projesinde 
nısıf kürenin müdafaası sistemine yani Büyük 
Okyanu~ ile AtlPtı Okyanuau aahillerinin nyrı ay
rı müdafaa edilmesi sistemine sadık kalmıştır. 
Bu müdafaa, kara ordusunun bir taraftan diğer 
tarafa k<>laylıkla ve süratle gidebilmesini temine 
medar olacak hususi alet ve cihazlarla yapıla· 

Türk - Fransız ... lngılız 

Karşılıklı yardım 
anlaşması imzalandı 

caktır. Orduya 500 mu:A.zzar:ı tayyareden n1üre~ 
kep yeni bir filo vefilccclct\r. 

Bu tayyareler bi.itn devletlerin tayyarele' 
rinclen daha bUyük, daha süratli ve menzilleri d•' 
ha uzun olacn.ktır. 

Bu tayyareler, hakiki b:rcr "uçe.n kale" ol~' 
c~kbr. 1 

Bu 5'00 mua 7;-nm ta yv!l.re, kon ,.,renin f"Cte~ 
lerde or& VÇ}. vac!.etm

0

Q "k~u1u 6.000 tayy~rc~~ 
iltih k edecek. bu st~retle Amerika orc'uf 1ınıl 
elinde dünyanın en kuvvetli hava filosu bulun'' 
caktır· 

B d ' k A ·ı 1 
• f"l l Jo un nn iJ:'l "' a mert {anın ueıuz: ı o a!"• 

takviye edilecekt~r. 

Gaf en ko·--.---_ -S-a-ra_c __ o_ğ 1 U ijı 

mülakatından evvel et 
Romen ve Bulgar Başvekilleri görüşeceklet lııı 

f. 1 ıa 
Biikreş, 19 (A.A.) - Siyasi ve diplomatik mahll 1 ,. lııııı' 

Ankara, 19 (Telefonla, saat 19.10 da) _ Bu sün Hariciye "Türklerin ulvi sükuneti., cümlesi sıksık i!<idilmel:t c ve bu IllaJı 
Vekiletmde, aaat 18,40 da, Franıız • İngiliz _ Türk karıılıklı ')'•r filler ,Tiirklcrin, bütün gün dinlemesini v~ sonunda sadece "tl 

1

~ 
d11n ant.l'J'Uı ınccaıimle bnulanmıı tır. Anhıımayı Türkiye n•· yır,, demesini bildiklerini söyiemektedirler. ~~ 

Saracoğlu - Gafenko mülfiltatının te:1ir edilmesi gayet tJ ... ~ 
mma Bftıvekil ve Hariciye Vekili vekili Refik Saydam. Franıa ~ "'Q 

telakki olunmaktadır. Fakat, yakınC!a bir mülakatın vvukubı.ıl11'" .._ 
nan.-na Franeız büyük elçiıi Maıiıli, lngiltere namına da 1nıiliz .rt ·•11 

ısı ve buna Gafenko ile Bulgar başvekili Köseivanof arasında r • 
büyük elçiıi irmat.mıtltrdl1'. • 

Meraıimde, Frant1z, tnıiliz Şark ordulan kumanclanlan pılacak görii§menin teka~:lüm etmesi bekleenmektedir. , , 
Veypnd ve Wavel, Geaelkurm.y batlumı Maretal Fevzi Çak.. Balkan Antantı memleketler,i saHl.hiycttar mahafilleri. ~ti , 
malı:, lkinc:i Baıkftn Aıım Gündüz, Hariciye Vekaleti Umumi Ü· garıstanrn antanta iştiraki kendisi için faydalı olacağı müt31 , 'ı~ 

ııcl.adırlar. Şimdiye kadar Bulgaristanı Balkan antantına if
11 

tibi Numan Menemenci oilu, Hariciye Vekaleti erki,aı Fraauı, rak ettlrmek U:ıere yapılan tcşe~i>üsler akim kalmış ve bu V" Ilı 
lgiliz sefareti mftnı Mızır hı h nmutlardır. J-

j 
Jllet, Bulgaristanın Romanyaya karıı olan arazi talcp!eriıW t~ 

mzalanma iti bittikten sonra Baıvekil Refik Saydam Fran- mütevellit bulunmuıtu. · ~ 
aızca olarak bir nutuk söyl~mit, bunR önce" Franıız büyük elçiıi, ı. 

Bılzariıtanrn. Almanya veya Sovyet Rusya yardımı ile ~. 
bilahare de 1n~liz büyük elçiıi cevap vermişler ve pırt>a1'yalar isteklerinden bazılarını elde edebileceği, fakat bunu iıtildali p,Jıl' ı ~. 
içilmiıtir • • 

Muahedenin 
• sına yapmı§ olacağı söylenmektedir. 1lı 

metnı 4 ncü sayfamızda Saracoğlu bir Sovyet torpitosile qeliY ~ · 

ltalya bir Balkan bloku 

teşki l etmek üzere 
Belgrad 19 (A.A.) - Siyasi 

mahafilde, İtalyanın idaresi al

tında bir Balkan blokunun tcşki· 

!ine intizar edilmektedir. Balkan 

memleketleri arasında bir elbirli

ği temini için siyasi müzakereler 

cereyan ettiği söyleniyor. Tür -
kiye ile Bulgaristan arasında bir 
elbirliği bilhassa arzu edilmekte
dir. Teşkilatı mevzuubahis olan 
blokun kat'i bir bitaraflık siya
seti takip edeceği söylenmekte
dir. 

Yunan yüksek iaşe komisyonunun beyannamesi 

ı\tiııa, 19 (A .. \.) - Gazo~Ier. nazırlarılıu1 mütc1'ekkil \C memle-

ı,etin i:ış«' nıt!lJP.lel<>rinl tetkike mmur olan yüksek komis~ on rC'lııhıiıı 

lıir be) aıınanıesinl nP~rctmektedirler. 

Jhı bcyannanH', :1.aruri m<•,·adın büliin kı5 için frmin ('dilc.Jiğlni 

't menıit"ketfn, bifahara h!çbir eyden mahrum kalmama."ı İ!;in, ileri
ıl<' ynııılneak olan t!' ılarik5t hu~uı.uııd:a ıla lıiitün f('(lbirlnin alındı~'lnı 

hildirmf'kt<•clir. 
llcyann:une. bu tctlhirll'rlc lılrlil:te, mllletlıı de her tlirlii i!>rııftan 

te\'akki etmesi lü1umuna i"aret Nlerek ~ıı ~öllule ııihayet bulm:ıktadır: 
''Biı.den c:ok daha zt•ııı,ıin oll\n ba.)ka milletler muht<'llf madde

lerin i .. tihlfıki bah .. inde tak~·idler koymaktadırlar. ne\'letlmiz, hu \axi
fryi. t:l6ı milletinin yanbC\'flrliğine bıral.ıyor." 

Sovyet Rusyadıı. bulunan Hariciye Vekilimiz Şükrü Sarn c. ~gıı? 
alınak Uzere evvelki gece sabaha karoı limanımızdan Odesaya nar~~ 
eden Denızyollarr İdaresinin GUneysu vapuru son dakikada 1 

bir emirle seyahat yolunu değiştirmiş ve Samsuna git.nıi§tir. uarJcİ; 
Vekilimizin bir Sovyct hnrp gemisi ile memleketimize hareket et ~ 
aldkadar makamh.rdan duyulmu~tur. ŞükrU Saracoğlunun bu ,e 
veya yarın sabah limanımıza gelmesi muhtemeldir. 

Bulgar kabinesi istifa 
Sof ya , rn ( A.A. ) - rnı ı scnesindenbcri iktidar mevkllndc bil 

nan K~civanof kabinesinin istifası habt'd. bu istifanın beyne.itti~ 
\'aziycUn fevkalade nazik bulunduğu bir zamanda vukuundan dO~ 
bütiin memlekette derin bir tesir hasıl etmitşir. 

Öğle zamanına kadar müstafi Köseivanofun halefi hakkında 11 

bir malümat yoktu. Müstafi hükümet. cari lflerin tedvirine merııııl". 
ôilmişlir. Sıyasi mahfellcr<.lc yeni hükumetin son seneler ıarfmdll ~1 
s<.ivnnof tarafından takip edilen siyasete de\·am edeceli beyan t 
mcktrdır. Suhranra meclisi , 2S hlrinciteerJnde toplanacaktır. 1 it h Lor.dra. 18 (Radyo) - Bulgar kabincal bugün iati!a ctmlft ',I. r 

n! kabin<'yi yine Köseivanofun teşkil etmeai muhtemel g8rUJme~t 

Hibentrop hakkında tahki~at 
Londra, ıs (Hususi) - Ams- ALMAN KADINLARI ~ 

terdam:lan bildiriliyor: Dl•"' 1 RtBBENTROBUN l'f 1 ~· 
Bir milddettenberi Alman ha. KUNU DtNLEMEMtŞLi~ ,ıı 

riciye a.ı:ırı Von Ribbentrop is. 
minden hiç bahsedilmeyişi siyasi 
mahditdc :nerak uyandırmıştır. 

Londr.a, l g (Radyo) - A1 'I :. 
hariciye nazın RibbentroıbU~1'~ 
rısı dün Alman kadınlann• ~' • 
elbise, bir çift ayakkabı, telı tff ~ 
yemek,, adı altında bir konf' a.1 " 

Diğer taraftan bildirildiğine r r 
verecekti. Konf eranı salon\I 19' 

göre, büyük erkfinıharb~ye reis- man kadındariyle hıncah~ '" 
liğinin talebi üzerine J-htler, Ges t S 1 . JcOrf"' 

muş u. a ona gıren ve 
1 tapoya Ribbentropun Moskova<la çıka ad R'bb t Jcot' 

Fransız kab;nesi toplandı bulunduğu günleri rıasıı geçirdi- ransn m lııım1 
1 

:"rop•.:!• ,,1
1 

• w. • • • • 1 •• ına l§ ayacagı ıırt ı ~ Mozel nehri taşh 

Lon:lra, 19 (A.A.) - Liiksem
burgdan alınan haberlerde Mozcl 
nehri sularının yiikselmiş ve tuğ 

1 
yanların başlamıs olduğu bildiri) ı 

mekteclir. Almanlar, Lüksemburg 

Pnns. lD <Hususi) I{abınc gı hakkında gızlı hır tahkıkat a.

1 

ile kar§ılanmr~tır. Top!anaft. 
bu~lin Ba!;vckil Daladyenin riya_· ~ılmasını emretmi§tir. Büyük dınfar mndam Ribbentror'• 11~ 
ı>C'tı altında toplanmış ve toplantı crkamharlıiye Rusy~nrn Baltrk ği ~ık ve 1.ibar clbiıeıiyle ı~ 
iı ç snnt siırmiı§tÜ:-. . . memleketleri ile yaptığı anla§ma- man kadınlarına bu mevı\I uı~ 

B""VCl<il kabine azasına son :uı • la da n ' bb t n dereceye t ...ıı -.ı r 11.ı en ropun c ne söz söylcyemiyeceğln 171 

kC'ıİ ve sı \•asi \"aZİ"ct hakkında k d ı· · ld w ··r;renmek ırtı' 

Türk - RU8 mliz&kerelerini bir 
çllunua ı&okan aebepler hakkında 
Londra reeml mahfillerinde, tam 
mali1mat mevcut bulunmamakla 
be,raW, '.l'Urkiye B11.t1vtılcill Dr. 
Refik Seydamm bcyanatrnll nar.a
ru, TlrkiyPye tekllnerd~ bulu -
nulduRtt ve Türkiycnin bu teklifle 
ri ~det ll!i ıud1'ltrdır. Bununla 

Hariciye ııeareti teblı~c 
ediyor: '

• hududu kar~ısında Zigfrid hattı
'f'! i .. , i.ıaiiyetle takviye etmektedir -

,,, a ar ro u o ugunu o"' mişler. konferansının yapı 

izahat VC'nniş ve Rynı zamanda · t k d" ı "6 ıi eme tc ır. na m:ydan vermemlılerd r. !) 

bazı kararnnmeler imT.alatrnıştır. Madam fon RibbentroP I 
ı :•r. 

Londrada. ·:?.a.i .•ııot !'uı.kkııı~ " - j ;\ ;ı;ıanlar. derin sirerl~r ~az. 
mumt surtotte ~ttp.::ır. lt:fr! , he - 1 :1" ... f.t;, ve muazzam tel örgüler 
tnn tP.fenil.\tll" J:•!n: '1 ... ~h:ıi-, ,·=·:·:ıh ı;~tirn c~~edirk ... Alman-

lar. her tUrlll vangtn tehlikesine 

mani olmak ic.in binledce afıı:ı 1 
ıda kesmektedirler. 

Alman oıı3u erkanrile Nui §ef· memurlarrnın ne.::areli altırıd• t)f l 
!eri arasında ihtilaf c;rlttığmı bil·· )onu terketmcLe mccjur olrı' 
diren haberde bu hadiseyi teyit 1 tur. 
etmektedir 



Türl< - lngiliz - Fransız eri anı ıarbiyeleri arasında 

rele' 
• d6'' 
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A n k c§l lf @1 <dl <§1 

1 • 
gı er 

F='ra"E 
.. ı utijr~ • Sovyet müza erelerinln 

ı ~ticeıenmeyişini nasıl karş ladı 
J et ~kıır 

'16,to ' 18 CA.A.) - J ugUn sa 1 ajanaı diplomatik muh&bld bildi • 
l:ııııı. da, tnı;Ui.ı ıark ordu8U rlyor: 
U \'e Ilı Orscnerol Wavcl ve ma Türkiye Bq:vekllfnin Ankara • 
Utıı :aat 16,:§0 de Fra.nlıı OUk dakl vaıUı VC l&rih beyan tı Lond 

ıçın cephesini Fransız 
• • 

.yarmak 

Hitler 1 m 'iv n 
ker da ecek! 

M 'ijino attı, dev 
ankları e didinde 

Ruzveltin isveç 
Kralma mesajı 

~ v 0ntut.anı Orgeneral Vcy .. rada memnuniyetle k 11ılıı.ıunıetr. 

~~=~re~!~!7;:~r'.~ .::.t..ı.1:'!~h:~:~ Bu Alman tankları 152 milimet- Amerika Stokholm 
•· 1' :'~~1~~:~~~~~~!::: ::~~~7ı~~ec;~::.a:::~ relik toplara mÜcehhezmiş ı k~nteran_sını ~lak2 

mut3.,,,. ~(~Orgeneral Asnn GUndUz - • de takıp adıyor 
ına ;~,. r:ı r,1 C~rnh:on komutanı TUm - Dostluk bozulmuş değildir Pari , 19 (Son dakika) - Fran ciddi tc1€ıkki edilmemektedir. Ou zim etmek için te\'3.kkuf etmek 
bu 1• el\~ l\crnal Gökc;e, Anknra d ki t ·ı· k ti · ü' · 'b' t ki k b' 1 1 .. b · · d b 1 dukl 'crı·ıw· ~·.. lco- ?tıoskova, ;ıs (A,A.) _ .'\iman a a ngı ız U V\'C trı m 1o11:ma· sı t an ann anca ırı(aç o ; ·~ mcc urı)·etın e µ un · an ve 
• '"~iL ... utnııı Albny Demir 

., 141;•· • ajıı.nrıı blldlrl ... ,,".. diyen Fran lZ hududuna toplam • r.aklcdcblleccklcri, niı:.:ınlarmı ton· binacnale>•h Fransız bat.aryaları-
,,~~ ~tınaydan blnbao1 .Aılı "v' · ır-

·ıe ~ .. "'e BUtUn Moııkovıı ga: tclcrl TUr· yor. lngiltereden her gün yeni -·---··•··•·.....-.•"'....., nm bunlcırı tahrip etmesinin pek 1 r 'fi'r, l'nihmandnrlarilc lngl .. cü:ütaml:ır "Clmektcdir. Ingiliz 5 R kolay oldu~u beyan cdi1mcktedir. 
Ii bıJ! , llııı bU Uk l lllkl t l o. kiye Hariciye \'ekili Sarncoğlu • b OV et S a b 

' ' Y c ç er er~ • k '( t l · · b'ld' d'ğ' Y U Y Küt!e halinde ta ... ·vare kullanıl· 'lıı ... ltıernıııterlcrl tnr tmdıın nun ikametine nlt rcııml tebliği ·eşı ayyarc erımn ı ır ı ınc J J 

""l'rı 1 n •rcdborlnr. göre, Zigfrid hattı çerisinde, Al - ,, ır fAI -.ıı ~ ması meselesine gelince, • Majino • • or \lh ,, ardır. " . u u Li 'liııı!I u u 1 • 1 1 • 
r 1 v '~ıı"' man zırhlı kı•atanna mensup yilz· , hattının hıç te Po onya cep.1esıne 
1 .,;q 1 Slyn.ııt mnh!illcr, Moskova mU - T ı ı d 1 

1 ,.. rıt liz, TUrk ve Frnnsn: binlerce asker görülmil~tür. Al • a e p er e benzememekte olduğu tebarüz et· "' "''tıı ınltcrcleri iki hUkCımeti tatmin e· ~ '•L 'rını çalmıv ve bir bö· man lıa,kumandanhğı, cephc}'e tirilmektedir. En ağır bombalar 

Stokholm, 19 (Son dakika) --
1svcıç, Norveç ve Danimarka J\r~1. 
larilc Finlandiya cumhur reisi 
<ı.rar.mdaki ilk toplantı dün ynp:·. 
mıştrr. Bu toplantıyı, dört devlet 
hııriciye nazırının ictimaı takip 
etmL5tir. 

Ruzveltin mesaıı 
.. r lhtı dlcl nctlcC'lcr vcmıl olmnmakla 1 k ' it ram resmini ıra ey . takviye kıtaları göndennit~ir. 1 bu una c a m 1 ş bile istiqkamlann ancak 'kµbbele-

t • 1 ~1.Uıınfirlcr ııant 17 den !· beraber Snrncof;lunun Moekovn • Almanların p:ııartesi günü cep· ~ rine hasar ir~s edebilir. Alçaktan Vaşington, 19 (A.A.) - Ruz· 
1 ~- ~elkurmay Bnı;ıkanı Mo_ dan harcl:etinin mUı:akert11crln in - henin iki geniş mıntakasında rap. Londra, 18 (A.A.) -- ?\'e\ryOrk uçacak ıan-arelere gelince, bunlar \'elt, dört Skandinav devleti kon· 

~~ i1ct°21 ÇaJtr.ıak. Genclkur - ktttlı ve hatta Tt:r~Jyc !le Sovyet· tıklan taarruz, daha genis bir ha· Tımeı; gazetesi yazıyor: mitralröı barajı tarafından düşü· fcransınm inikadı münasebctile 
11tl b "' ler Birliği ar-.. ~nndaki do'ltlu!t mU • o· ı · ah c·ı· ö So hv""' kralına a~ğıdaki mesajı gön Cun..ı·· .~"anı Orgoneral A • re!:etin mukaddime i ayılmakta · ıpıoması m a ı ıne g re, v· rü!ecektir: --:r 

ı '<1:1.U :ı nıte<'b tleriııin bozulma!!! ~eldin · 1 11 • · k dermiştir: 
G~ı;traı ~. ii~liTMüclafa~ Ve • dı> telakki edi1emiycccğini hllhn.s- dır. ret ~u::ya. eme erını ya ·ın ~ar. "Konferans, Amerı'k·a bük' ... meti 
lcr nacı mazı zı•·nret BİTLER BİR MiLYON ASKEH kJ tc~mil etmektedir. 5750 TAYYA11ı\ ALACAKLAR u 

tc~ııı:~ Ankara vnli \'e b~lcdi· sa ka~,t ve 1"nrct cylemektedlrlcr. FED.\ EDECEK Bu mahafii, So\·yet Husyamn ~evyork. 19 (A.A.) - SaHihi- \'C Amerika milleti tarafından 
bı: ~tf'tl art lJırakmışlnrcır. Bu Frn"lıada ticari müıakere!er yolu ile. §İmall yettar bir menbadan hil<lirildiğjne büyük bir alaka ile takip edilecek 
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11 ~. ?.tıı/ Orgeneral Aııını GUn • Pari~: 1d9 (A.:A..) -ldPari z:1d
1
yo· lıan üzerindeki nüfuzunu tekrar göre lngiltere \'C Fran-=a hükumet- tir, Şimdiki ahval dolayısilc hü· 

yne ti ~ta,. 1 ~filctafan Vekili Nncl Tr Parı:ı, lS (A.A.) Ti..rlt • c:u Der.ın e.n .aım·ı' 0, u~u bır ,1a· te ·i~ ve orada rnercut pirinç mah lcri. kongrenin ı..:ınraflık kanunu· kOmetim, Stol~holm konferansın· 
an dO t t tar::•tıdan bl~~t \'C diğer T.e· Sovyct mUnnscilctlcrlntn müza · ı b.er.e ntfen 

1

1 ı;t~crın. I• ra_nm: ~pılc· sulü kontroiü ile: zeytin ağaçları nu tadil etme::i takdirinde Ameri· da temsil edilen milletlerin tarihin 
'ı•t: ı~dtnctan kart bırakmak su · kerclerfn!n neticclenmcmcsine rn~ ... u~ı y:ırmaı{ ıçın bır mılyon m san imtiyazını ,., · etme~" l"ah~tıl'fmı k::n.·a 5.i~O .. , ı . .,~.·1 t;ı,·rare sinar,;$ de daimi surette sadık kalmı~ ol. 
,, " c ed'I 1 .. fcja etmek t:ıcavvurunda bulu:ı " 0

"' :ı ~ O) v " "" ~ f ~ • d ki b" fi k k t 
"l 1 m etir. men e mimi knlmn.u, Par!ste iyi ~ylemektooirk·. etmek tasawurunda olduklarım u - an ıtara ı ·anununa ev· 
~ >.~~l'lcr 21 bitincitcşrlne kn • k rş:lanmıştır. Tila!.ıa olduğunu bildirmektedir. 1 l\°C\'}'Ork Times b~t hfıdi&eyi. t· bildirmiştir. nu sipari~lerin para. fikan hitaraflık pren iplerine tama 

"ı ~t ~0ad kalacaklıırdır. Yn • TUrklerln Fran•:ı \'e fngilt<'reyc DEV :A:'\KLARLA HÜCUi\1 ranın yakın fnrktaki sevkukeYtİ ~ı şimdiki kambiyoya nazaran 350 mile müzaheret edeceğini beyan 
.., ılıı Genelkurmay tc - kar~ı olan tnııhhUtlerindc ilk pl!ın Paris. 19 (.ı\.A.) - Fran. rz c~p· • mevkii itibarile. wn derece mühim milyon dolara baliğ olaca\;tır. etmek maksadile <1 ;ğer cumhuriyet 

ttıtit· ~ iJ l~\', bnıılonE.c::ıkttr. da tuttukları d;irüstlük burada hesinin kaim zırhlarla himaye edi· tchikki etmektedir. Kanunun feshedilmemesi takdi· hükOmctlerinc iltihak etmiştir. 
• ıct~ 1 • ·•lın fevknliıde talıdlr ,.c bu l!tclıhUtle. len ve altı puslu'.: (13'.! milimetre Vnşingtorı siya~i mahfillerinin rinde lng;tterenin "merika fahri- Diğer 20 Amerika cumhuriyeti 

ımc ~~'ll o u ~eyar ah Lontiri:· tin hEmrn Uç t:ırıını t.r anlı'!ima l·k) top'arla mücehhez olan tank· müta!easına göre, bu babtaki Sov· kalarından Kanadada ~ube'er ih· reisll!Tinin de ls\·eç kralına bu nıe-
lldra n ı yetıe kar~ı nııdı imzası :ıuretlylc tt"rit cdilcccğ! lar tarafından tehdit edilmekte ol· yet iddialorı lrnn tarafından red das etmeleri tck\ifinde bulunacağı saja mümasil r.r•·~;•ar göndcrmi~ 

' 
18 

CA.A,) - Röytcr z ... nnedilmc~tcd!r. d~ığuna dair olan haber, burada dedileccldir. söylenmektedir. oldukları zannolunmaktadır. 
1 ~ lı ~lltt.~){~--i;aıll:;lllııa;:;ı::s;a:ı=-ısı;:m:ı-~-=ı;:;:;:::::::;m:ıım=ı::;ııı;ı::~~:mım--ırma-.=--m=:-=:mıı:ıııııı:.aıı:mı=-=-----=ı=-=:szıa~s;ı=m:~---=ıı::s:::ı::s:::=-:11=--~~;ıs;:ı:s::tı~~~-----

N fil 1 ~ • 0nı.ı arı, Ma!cr'c yüzcrc!ı: ya:,J:ts. SON DAKIKA'nın tefrikası: 8 Yazan: KURT RÜCKERT kendine yaklaşacağı rcrde uz.aklaştığmı 
Şı&fı .~ 111·<1 dn tı.ıtunduı:u bliyl.il: sırıT< n b;r ( .. .. ı· d 1 • b'' ''k k 1 r l' tı1\' ..ı( a 1-c d' . r. gorunce, c ın Cı(l uru a ası '-ur a 
- " ~" d iyj Ve ' n ı:ıı ynpı§tr .. l{:ırl Ma:crin ... ~:Bir alman dflnizcisinin doğru uzattı ve: 

roıb:~•1'' 'tl~~Unıı gscc~i;uy"~cham~~l bir !ü.zücü ı ~.._~~~~'?1f.'~" ~-~_ lıM-~f~ ... '4-~" .. ili~~a - Yakııla! diye ba~ırdı. rın ~ı t •t .:ncil11 ı:· ... en ogrcnnıı~tı. ~~~ ~ Kurt güçlükle tutundu. 
, tel< ı k ''"i111 •• .ır dcfn da böyle bir kaza 

r' ~ • uç .. 
konfc: f. ~ lflcıcdc gun üç gece dal;;a!aıla ~~~~~ıli~~~~~KRUVAZO» MJE ge,en günle;>. 
tonıl &e< ,,1 b~tQİl:J~i~~n.: a bit~b bir ha~.l:: ka- Güne§ doğduğu zaman, e\'\'elce ta)in 
htt1S U ·~n do ı· ~ını anı, tını~larclı. Acaba - Ik:im yüzüşümle ~öyle bir. yir. !ar, iki kazazedeyi biribi:'ind~n ayırm~k timale kar~ı bütün kuwetiyle ba~ırmayı ettiğimiz bu mevkide, birer Japon balıkçı 
ıcUrf r l\..ı ·UttulabiJ:cck nıiydi 7 mi. yirmi beş gUn ı;ürcr. için elinden geleni yapıyordu. Kari Ye tecrübe etti: gemisi, su üstünde görünenleri, mümkün 

k O(. tt..ın -p. -.... ~ ) e~ctne u . ,. . Kurt t:ı:-tu. Bir şey soracak ve söyle· Kurt kalac;a olan::n kuwetlerlyle sarıl· - lle}' biz bu... olduğu kadar toplar, kazazedelerden orta· 
~ıı '•·r~d . nııca onJayv.ı: · 

rtd• / ~ ~ .. 'Yı·, ı~arı? N IJ , yccek h;ıldc değildi. Karı. arl<aclaşının m:~lardı. Ikisinin C:c ağırhjına ta ham· Cümle-ini tamamlamaya imkan bula· da o!anlarm kurtanr buldu . 
'1onaı1 , irJ b.: · e 

0 
u.. ümidini l:ırmama·;; kin olocak ilfive etti: mü! edebilecek bü'-·üklu:<te olan bu ai!:aç nıamı.:. '.'Üzünc çarpan bir dalga, blitün 

.. iJ tti· .. }'lilc b;r 60c; 1 1 
7 

J - ~ Kari. Kurt ve bir üçüncü tarfa ki ona 
ona. " l • JU : tanlıh'·l., cevap - Hele sab:ı!uı. kavu~ahm .. l3akn· p:ırra ını I~ıırrin ,·akalamıı:;. olmao:ı :re bil· dehsctile arık agrıına çarpmış onu nefes iz 

•· ,. ....... t• ~ ,. )' J • :. arkadasltlrı. kollf!.rmm çok kuwetli olma· 
siyle 1 ?-:c old hm dcvr. n ne gösterir. Her halde, sa. yük bir tesJdiH c eri olarak Kurt'un ya. bırakmıştı. O kadar ki • ıkı o:ıkı ya1::ala· 
Vı ,, Ul&e lll{i~tlc Olduf·.t;unu bı'lnı'ıyorıım fa,··•t b h k _, b k . k d'' .. b 1 b 1· . ,.k . . d.. k l k d' ld'v• 1· d sından kinaye ııadcce "Ayı" diyorlardı. .. ,... a a auar, u aıa yennden pe u· mna ufmuş u unma ·ı u tn ı ız.ı · ır,ın· ı~ı ·u ası. ·en me ge ıgı zam:ın e ın e 

bil l.ıt uınu ' O, herkesin hakaret sayacağı böyle bir is· 
ini '- t en :ı: muhnMtal• ""l•.'ıar-.. cımalıvız. Gemi tels"ı zinin 1·a· de c.:ı 1 -u"'-·u··ı: ta'ıı·ıc:c!cn s:ı•.nlmm.·a dcl'te:· bubmadı. Kurtla. Karl'in aralan oldukl"a 

' ·~ tın h! • ... .... ~··· J " 1.1 J .. 
0 >- mi o kadar bcnimse..ınişti ki, asıl adıyl:ı 

yapı111' ... •tnıı~tı. ~ ıso~ul:kanlıh~ın:ı ade.. zan pati;ır patlnmaz kazayı etrafa bildir. di. açılmı,tı. Kari bağırdı: : 
.... t> çağrıldığı zamanlarda yadırgıyor, ekseri· 

rdir· _,.ı: rotu Cniı:dc ol:i • di~ini b'liyorum .. Elbette bir igidcn ol· Şark tarnrmm kıza;ma alam0 tleri gj)c· - /' rkadaş nereye bPyle hapedz? 
rop Y":ı .... ll'ı, dcctı·. ,.,,, 11 ''Umı·.•u ben el~ bı'lı' · • · ·1 ı· l J d t · b l k 'k · ... · B" 1 b' · tt b 1 ,_,. d ya cevap bile vcnniyordu. ,. .,. l ' ,. " .. -= mu~tur . . ıma~ .. a gc ır :rse yoru m4 an crme~ı. sa alin pz · gccı ·mıyece~·nc 151· or e ır y:ıııye s u unan 11ır a amm 
aıu11d~ ~ ıı·~., ll'iıiptn a kat rıcrcde?. y~kayı kurtürırır:. retti. Kendilerind,.n ha~kacırıın hayatta bu \\arlar kayıt-.ı~ ve ke11di·ine h~im bu· 

1 

Hans tam manasile bir tipti. Kurt1a 
0 1"1 •11t daJarıncJan k · 1. • ur ....._ ~ "'•,.r.k pc uzakta - Ya hlc;l:.r semi lşitmemitse... bulunduklanna delalet cdepi\ı:ıcel• hiçDir t:mmasr doğrusunu söylemek llmngelirse pek o kadar hususiyetı yo.ıı:tu. Fakat Ka 

ıl\ • c kn ar ·· , Qja taliimiıe... 
1 
~ey yoktu. Şimdi deniz ü~tünü kaplayan Kurt'u daha ı;ok hayrf'ic dü~ürlıyordu. j onun can damarlarına bas:nasınr~yor. 

Cttcr ttıiai~ ~~<ı.tta olduğumı:zu tah· Su, r.i bctcn sıcak olma"ınn rağmen j 0andıklarm dalgalara tabi otarnk inip çr. Kral. Kurtu;ı gayretlerine r:ığmen::ırala .:u 
~' ·~ 1 

e:ıen rüzgar ü~ütüyor, ayaklanan dalga· kışlarını farkcx!el::'.h·orl~rdı. K::rt hı:r i:ı- 1 rındaki kuwctli dalgayı sökcmroi~i ve '7lıımtrnr • :: t 
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.MADDE-1 

te.,,..· i m te ona 
yediiktirlarla;ında bil ti.in 
yardım ve biıtiin m 'zah1reti ya. 
pacaklard r. 

vı:ADDE - 2 

1 - P. r Avrupa devle•l ta =l• 

r 1 n v ' olup A kd ni mı'lta. 
a 'ile B rlc k Kral

kları l 'r harbe miın-

cer c. n :r tcc vuz hare :eti ha-
t'! Tli iye fil n Fr n a ve 

Ei l · ' Y r llrl: ile t şrıld mesai 
cd ce;ı; ve o l ra ye 'iiktid nn. 
da 1 n but n yar m ve bütiın 

r •i ) apa.ca1:tır. 
r Avru a devleti tara. 

Tur' iye ile 
ı ed cekler ve c.na 

olan biıtıin 

yardım ve but .. n mu..:ah .. rcti ya-

F la .:.r 
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F n .. a .. Bir!... .ık k 
raf n-Jan 13 Ni :ı 19 .... :> 

üçuı 
halli 
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MADDE - 5 

1 ··~ ta
tar ' li 

Yukarı ' a1 i iıciın-J 1"' n 
l. t im' rine hal 1 cim l""'~L ı.i•e. 
c ;. 

! - fstikı·ı veya bitaraflığının 
· - t ecavüze karşı muhafazasıra 

yad 

~ z h 

et 
bi.ı:zat kendi 

.. ek akid hül:;fı
. n taahh\it 

lt:ADDE - G 

h "1' hic b:r clPvlet a_ 
de;: ildir. 

!\IADD"':: - 7 

mu'l lrnm hükümler' 

olaro.k ta mutc • 

•. 1ADDE -8 

t : kit taraflar bu m u. 
tatbıkı nüicC'Si ola.. 
..unntn giricmıiş bu. 

l .uı' ln; , a a ..... mfü1erek b ir 
rr t"ab tla mütareke ,. cya 
sulh muahedesi aktedecekler. 
dir. 

MADDE - 9 

Bu mttahede t:ısclik edilecek 
ve ta.sdıknnmcler mümkün olan 
süratle 'e aynı zamand-ı An
karnda t vdi olunac.ıktır. M uo. 
red tıı~d"knnınelerin bu tevdi 

tarıhinde merivetc ~irecektir. 

Bu muahede on beş senelik 
b'r müddet ıc:in aktedilmiştir. 

Yilk e'· akit taraflardan hiç bL 
r i muah ):C n.bay t v rmeh 
arLusunda oldugumı mezkur 
m "dd tın inkı?.asındnn altı nv 
e\,,,; 1 d ğ r '\i tarnfn tlbliğ et. 
mezsc mu:ı.h.:d.:- beş sen.elik ye. 
nı bir m~ J t icin kcndiliğn . 

d n t mdit cd imi bulunacak 
\e böyl "e d v::ı.m edip gidc."cck
tır. 

A a. ;ıd-ı ım?.a.larI bulunan 
murabba .ar i bu muahedeyı. 
mı.:..h~"i olduğu hükümleri tns. 
dıl•en imza ctm: ler ve m ühür
l<'miıderdır. 

Anh rada. uç nüsha. olnrn k 
19..ı9 n sol tn.teı;rininin on do
l uzunda. v, pılını tır. 

Protokol 
NO· 1 

im aları b ulunan mu
r, buaünkü tarihli mua

e ·i imz rın an itibaren meri-
y te koym~k hu usunda k endi 

bul un-

"' n: 'ıa ol:ırnl-, 19 
! d } • lmı •ır. 

Protokol 
N0:2 

., imzal ı 1 ulun"'n 

r ' ·c.tl ri it ·ı, • il mu .. ı~;h ı · · 
iht'1·r, ·,. ·l•n.,,t" '11i htaç ve. 

va mucip ol"ca'· bir h1reketc onu 
kb .. r ed -niyecekt:r. 

! bu protokol Fransa. Birleşik 

Arkadaşı general Fon Friçin esrarengiz ölümünden dolayı m"ü•ee's. 
ıir olan Marc~al Fon .~nkcnscn 70 inci doftım yılJön :i :n ··'l ~iı1 !mt

hnmasıftJ istem~i§lİr. Resimde GeJ>rı -ı Fon Friçin mezarı 
ba~rnda eğilirken nör~i.:., or 

$idJetli topçu ve tayyare hom'Yr.:.dır.ınnları altında parça parç• 
olan Le-h toplon 

lngiliz askerleri merasimle alay sancaklarını Valdc Kraliçe Mariye 
takdim ediyorlc.ır. Hitler, Var~ovtmın y:ımr.asrnı scyrediyo'i". 

Delikanlı hemen her gece harem_ 
de kahrdı. O vakıt plll}llnm evi 
vedtli bir musikiden coşar, ev
dekiler bu sanat hari.kasile mest 
olarak kendilerinden geçerlerdi. 

Rivayetlere bakılırsa paşanın 

karuıt çok güzel bir kadınmış 

Bazı insanlar vardır. Güzellik knr
şısında tatlı bir ıztırap duymak i
çin dünyaya gelmi5lerdir. Bah
settiğim mevlevidc böyle bir ruh_ 
muş, her güzel §CY kalbinde bir 
yar açarak geçermiş, bu ince ve 
basH:s mahliıkuo çok güzel bir ka 
dm olan Numan pa3anın eşi kar
şısında ürpermesi; bu kadmn te -
miz fı>.:rat çok :cu\\'t:tE bn aşkla 
bağlanmamış olınası imkansızdır. 

Fakat bPr güzelin o\ru ile vuru-

- -.-=--=-============ 
m:P.l!:~:im•mm+l!lsm•11111 B&'llE 

Ankara caddesinde 

Kirahk kat 
ve odalar 

\ .ı r..ara caddt.,ının en t ıahın 

ı ıl\ta ... ında. Orhanbey hanında 
at 'e d a olarak kırat ık ye:leı 

Wımlakz ilô11 lı iirosıma miı

ı· a ıl 
o&& wa 

krall•k ve T iirkivc arasında bu
günkii tarihle ak t olu na n mua-
h,.den i11 ~yrıl:naz bir cüzü olara:c 
t elakki olunacaktır. 

Ankarad:ı lic nüsha olarak, lQ 

ilktcşrin l 939 t arihinde yapıl.. 
mı~tır. 

Son Dallika'nın his. aşk, macera romanı: 11 

Bu ~ Vlr\\rc~an fr\\cıfR\ 
T•kin L9JLS~DtbillJDt0 

Nakleden: Muzaffer E:-N~ 
lnn bu ince sanatkar, ins:m kalp_ mnyan hammefcndi de lstanbuln 
!erini okumnk, oradan geçenle ri bir akraba evine gitmiş, Bize hu 
dosdoğru keşfetmek hünerine de masalı anlatanlar, bu gidişin genç 
malikmiş. Bu harikulade nüfuz. mevlevi ile aynı çatı altında otur-
nazarı s:ıyeııinde hanımın kocası- mamak için ihı,yaı edilm:ş c:uı..ğu 

nı hakikaten sevdiğini, halinden nu söylüyorlar. Yalnız mademl:i 
ve saadetinden çok memnun oldu- bugüne kadar eski bir vnkayı nn. 
ğunu sezmiş; ruhunda bir volkan latan birisi vaıiyclindı:>yim. o 
yanan, damarlarında bir yıldırım halde tamamiyle bltarnf olmağ"n. 
tutuşturan, kalbini bir zelzele ile bütün rivayetleri olduğu gibi söy-
snrsan, beynini kızgın bir cehen- !emeğe mecburum. Bursadnn bu 
nem haline sokan bu aşkı meyda_ ayrılışın sevgilli,:yle daha cmiı. ve 
na çıkarnnyacak kadar kuvvetli bir sc•rbcst olarak buluşmak için ol-
iraucye sahip olan genç mcvlevi duğunu idda edenler de var. Bu 
sevgisini gömerek kendini büsbü- ihtimali ileriye sürenler bllha.<IBn 
tün rnusikiyo vermiş; yalnız ya- bir nokta lizcrinde duruyorlar. 
nıncaya kadar ışığın etrafından Hanım buradan ayrıldıktan sonra 
ayrılmıyan pervaneler gibi bir bir gl.in genç mevlcvi ele ortadnrı 
fürlü scvgiliııiniu civarından ayn- kaybolmuş. Gönüllü olarnk ordu-
lamazınıı:. ya girdiğini, aşkıııdan çıldırarak 

"Çok güzel o1cııığu kadar da 
namuslu olrluğu muhakkak olan 
paşanın haremi bilmem bu ümitsiz 
nşkt sezdi mi? l<'akat üzerine ~,ı. 
lnrın 1<>7.lar! ~·ığıla yığıla biz~ \;Ok 
dt'ğiı:ik bir halde kalnn bu mncc. 
rnj·ı anlntanlnr, hnnımefendinin 

dcniF::~ berabc!' bulunmakian c:nk 
t:PitindiJ:ıı~. pa!>amn bulunm:ırlığı 

zamaniıın.!öl dalına h:ı dcli knnlıd:ın 

uw;: durm~a çnlı15tığmı söylemiş_ 

)l'rılir. 

"3:.: mmdı P"~~ Tlın~liynn ıcı 

y:mı!lı b::ıstuwag~ ::ünc1eı11m:~. 

Bı.: latfo.: :;ca<lnr hiç ~v..icr. ayni-

mecnun vari dağlam diiştUğüntı 

ıivayet edenler olmuş. Hatlft bu 
aşk yiizündC'n öldüğüne kani o. 
!anlar varm•!i· Bunlar delikanlı_ 

nın Uludnğ cn:.,rinlcrinde olduf;u
mı iddia etmişler, hattiı rrı pzarı 

oları yeri göstermişler, bıırn\'n 

tahta lıir tlirhc \'S rmr.ılnr .. Dır 

k::ıç gün kinde tiirbı:>nin p:ırın11k

lık'arr, kapı::;;: eski pac;:ıvralıır. ip
likfor!c dolmu-:. Hnsretlil<'rinc kıı_ 
vu.,amay:ın sevgililı'r. Af;l\ ıığruıı. 

eh 5:,,;, :ı:rv!ı,\·in'•ı ı,•Jn nı:hı ı v:ır

dun umarlnrmI'l 
"Harp blt~. pa.~:ı. Ye h:;.11w:.. 

efendi bu saraya dönmcıJCtl 
ğü rivayet edilen mevlevi çıl< 
m!:j. Fakat bu sefer çok bit# 
hnl<.le imi!}, nerede olcluğııtl~ 
mnlnra, cevap \'Cnncz. tel> 

uğramaz, kona~n gelmc:r.. tı 
da dolaşır, rastgeldiği yerde 
tar "~lırm.:) 

"Bu sırada Numan 1ıaşıı ı;ıı 
beraber Bursaya dönmüş. O' 
şin vaziyeti derhal değişn1l!lı 
dine bak~ağa, geceleri ıe; 
ya tıp kal km ağa IJaşlamış. 

arkadaşlarının bütün ısrıı1'1 - ~ ragmen ney ç3ın,b.Zmt§ 

bu haller şelıirdc iyi bir dcJl 
knynağı olmus. Bu binbil' !< 
rivayetler paşanın kulağtllll , 
gidince her halde canı ço1'~ 
mL'i olacak ki Padişahtnn 
!arak tek ba~ına gitmi!I. 

"Paşa Avrupada, ııa111111;t 
haremde>, deniş tc•kkcılc bl 
çuk sene sessiz y:!şamıııl:ır· 

et 
şın \'e h:rnımcf Pndinin gn) r 

11 
yatJı harckPtleri yiizündc:ı A 

'"Cl"li 
yavaş ynvaş dönen dcdı" 
asılw: olduğunu ::ınlarnııh11 i 
mış. hfıdisc günluk l:ıyırıetitl <' 

u~ 
hctnılş, ikind pi: :ı~ ~:.işr.'I 

hayct unutu!r.'::!~. 

Niha~ el ;:J!ll'n hirlnJC ~ 
A \' r"Up:ıd · ır. c;ı'.:ı~~imil. 1'll .. t1 

bir res:;ama y:ıp1;11ılıJı ıı:~," 
ı< i rıi dr- hrr:ıb:-::: g~tirn1iŞ. ~ 

Cüz:n s;ıl'ı::m !:r,-:-:r:ıt::ıı111 t 
balı gün1..-şi cb:Jjıl .1 ::~~r.ı tıl 
birdenbire k:ıidmlı ve ııdt 
~TrtT gibj: \ 

,,si.Jıl· 
-- ./\ nn"· l!·~ı. r·ı ı·ı . , 

- ~ • (.il' 
t.~ıa oct .. ul..Ll:i 1-c.'\.im c'~L" <'r 

(De\'Srıı• 


