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~(Q) Ilaricl.ro Yc!dllmJzl getiren "Moslion" fslmlJ Sovyct lıarb ı:f.Dllsl 
BoSaz!shı<lç ... 

LTEŞRiN 1939 Bu sabah Moskovadan dönen r 

~u MAİ Hariciye Vekilimizin 
~;;_s:.ı .... ..:~~~,2:4 J SON DAKIKA'ya beyanatı . 

''Anlaşma, Türk-Sovyet ır.H.\' ......... 

dostluğu üzerinde en 
u-fak menfi tesir 
yapmıyacaktır ,, 

'' Moskova ziyareti, iki millet arasında eskidenberi mevcut 
olan dosluğun bir kat daha · artmasına vesile olmuştur.,, · 

şükrü Saracoğlu ilave ediyor : 

''ıleride konuşmalarımıza devam edeceğiz,, 

' • 
,. 

Gemi rıhtıma yana§Dl&Zdn.n e\'vel, Saracoğlq kal'§daJICılanm 

leliinlıyor-

Harb gemlsl gUverfalnde, JwıılaJicı!arla lDi mllsafdıf 

Rılıtnnd:l Yali n Belediye RcM LiıUI Kırdarla konu5uy'>r. 
~. 

İngiliz J.:ontrol ~cmllcrl tarafından mu:ıycno NUlcn lıitar.ıf memleket Yapurfan bir limancfa beklerken ..• 

Alman tayya-
re 1 eri 1ngi1 iz 1 llir M'o nsker, Rarielyo Vcldllmlzo selim ....,ıatıfull,;, 

sanayi merkezine hücum etti ! 
z btdde) 



Şan anlaşmanın Fransız gazetelerinde uyandırdığı akisler 
11 
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Fransız ve lngiliz gazetel.eri Türk 
milletini ve ordusunu buyuk bir 

hararetle övüyorlar 

ürk Ordusu 
Bugün en başta gelen 

ordulardan biridir 
"Türk, sadık bir dost ve kuvvetli bir muha· 
aımdır. Harp meydanında Türkle karşılaş
mış olanlar, onun cesaretine, erkekliğine 
ve tahammülüne kartı büyük bir hürmet 
beslerler." 

Londra. 20 (A. A.) - lngillz matbuatı, Bllyük Brltanya ile 
J!'raMaya kar§t olan tashhUtlerine uygun dUHJlledlği için son Sovyet 
tekliflerini kabulden imtina etmlş olan Türklyenin bu dUrUst hare
ketini sltaYiD!e zikretmektedir. BiltUn matbuat, Tilrkiyenin bu kn. 
rarmda, hllmıllniyetinhı ve beynelmilel taahbUtlere sadakatinin gil
m bir numunesini görmektedir. 

Ev!:'ning Standn.rd, ba,sm.akaleslnde diyor ki: 
"Akdeni.zin §ark mmtaka.smda istikrarın teeıssüsU, halihazır 

harbde belki kat'i bir 8.mil olaco.ktır. 1'tkiye, kendi tara!mda.n ya
ptlaıı bu h.imıetin ve bu §e re!ll hareketin bJzim içln nekadar kıy
metli olduğunu bilmelidir. Kemal AtatUrk, bUyUk bir millet yeliş· 
tirdi ve hürriyeti taziz eden dllııya., bugUn de onun eııserinl alkıııln. 

malt hususunda, blzza.t '.l'Urk milleti kadar haklıdir,,, 
Star gazetesi, bnşmakalesinde, Xllrkfye tarafmdan başanlan gü

zel diplonwd J§in1 tebarüz ettirdilrte:n sonra. ilave ediyor: 
~ aadı:k bir doat ve ktınetli bir muhasımdır. Ha.rb meyda

nında !l'llrkle karatla4mıl olanlar, onun cesaretine, erkekliğine ve 
taha.mm1llQne kaııı bUyUk bir hUrmet beslerler.,, 

Parla, 20 (A. A.) - Bu sa.balıkt gazete tefsirleri: Matbuat Uç 
taraflı paktı hnzahyan Türklerin cesaretinden ve dUrUstIUğUnden 
hararetle bahseden yazılar nellretmekte ve bu paktın, gerek sulh 
davaıın ve aarld Akdenf:z emniyeti. gerek Balkanlar muvazenesinin 
muhafazası balammdan hesn.bsız akisler yapacağını söylemektedir. 

"Ere Nouvelle" başmakalesinde diyor ki: 
"Türkiye, dürUstlüğünUn yeni vo parlak bir delilini daha gös

tenniştir. MUtteflklerin davası ile hakkın ve ad.aletin davMr, ayni 
zamanda zafer kazıuım11 bulunuyor. Bu znferin neticeleri, daha ,;im
diden görillebilir ve bllytlktilr, 

Moekova mUzalı:erelerinin. lnkrtaı Alman diplomıı:ı.isi için ağır bir 
mıığlCıbiyettir. Alınan ricali bınıu iyice anlam~lar ve glzlcmeğe 
blle teııebbilıı etmemillerdir. 

Almanyanm orta ve earld '.A:vrupadaki plfl.nı, yani harb pHl.nmm 
~ mUhim lasmı malıvolmuntur.,, 

Ezcelsior gazeteeinde, Marcel Pay.ıs, anl~nm. bu şekliyle, 
:Avnıpadaki Alman hegemonyasına ka?"TJı yapılan mUcadelede. mllt. 
teflkJıer için, ma.ddf ve mnncv! bir kıymetli ynrdnn teşkil ettiğini 
)'8.ZDlaktadır. 

Figaro ga.zetcslnde, d'Orme.sson İngilizlere ve li'ran.sıı:lara kar
DI olan tanhhUtlerlne sarsılmaz bir sa.dakntlc bnğlı kıılmanm TUrkl
y(J isin bir ueref tefikil ettiğini söyledikten sonra diyor ki: 

"DUıı aktedilen ve ln sillz - Fransız ittifakını tahtim etmek 
nretiyle Akdenize ve earld Avru;payu. böyle bir istikrar ve sulh un
. sunı getiren paktı, kayıtsız, eartsız tebrik ederiz. Bu anlaşma, 
:Avrupanm bu kısmında, delice maceralarm doğurduğu Jcanı:ıkhğt 
nefretle karştlıyan bütUn devletlerin, dürüst ve salim e.sasl:ı.r Uzc. 
rinde, yeniden bir zUmrc te§kil etmelerine vasıta ola.bilir.,, 

Madam :Xabouis, Oeuvre gazetesinde 5öyle yazıyor: 
''TOrk ordusunun hcilibıızırda. en ba§ta gelen ordulardan biri ol

duğunu, askerlerinin cesareti ve §eflerinln enerjisi isbata bile ihti
yaç b!ssetUrmecliğf.ni, TUrk mnlzcmcslnln mükemmel olduj;'Unu 
FranM ile İngllterenin Anluı.rad:ı. sadık bir milttefikc sahih bulun~ 
~uklannı bilmek için Uç memleketin münferit bir sulh imzıılamama· 
gı taahhüt ettiklerine dnir olan mtıddeye lUzum bile bulunmndt{:'Inı 
söylemek ı:aitttr.,. 

Epok ~etesl, bu anlll§madan yeni bir Umid doğduğunu söyle. 
mekte ve §Öyle demektedir: "Tam bir uyan15 ve tam bir hamle dev
rcsln<le bulunan TUrkler, 1k1 bUyllk garb devletinin davası, glriııilen 
hıı.rbde kıı.ybedilmi!} olduğuna kanıınt getirselordi, Cıcll b:w menfaat
ler lı:endllcrinl sevketne dııhl Fransa ile lngllterenln mukı:ı.dderotına 
sıkJ sıkıya bağlanmıızlardı.,, 

Nihayet Petit Parisien gazetesinde Bourgues diyor ki: 
''TOrk - Rus mUzakerelerinin talik edilmiş olmMınn rağmen, 

Ankarn, 20 soncdcnbcri Tilrkiycn.in harici siyasetinin mUtearifc.si 
olan Rusya ilo dostluk münasebatmı herhalde muhafaza etmek ar
zusundadır. Bu vnziyet, Londra'da, Pariste tamamen tnsvlb edil. 
mekteclir. lluahedenin nkdi, Moskovad:ı, nahoş hiçbir n:tis yapma
mrştır, Bu da gösteriyor ki Sovyetıer, bu muahcdedo Rusyayn mUte
veccfll btçbtr mahlyet gmmemc:ktadlrler. Buna mukabil, Berllndc bU
yük bir' htilMr mevcuttw:.. 

Alman tayyare- Saracoğlu ile mülakat . 
ekspiresle Ankaraya giW ıerinin hücumu Hariciye Vekili bu akşamkı 

sine, müzakere mevzuları {il~ 
Londra, 20 (A.A.) - Eu sa.. 

bah Alman tayyarelerinin Hrth 
Of Fortha doğru yol almağa 

başlam11 oıduklan haber veril-
mesi üzerine biribirini müteakip 
üç tehlike i~areti verilmi~tir. Tay 
yare hücuml:mna kar§ı müdafaa 
için Ediml.urgda vikuda getiril. 
miş olan teşkilat, Alman tayyare. 
}erinin şehri üzerinde uçmakta 
ve bulutların altında şimale doğ
ru gitmekte oldukları görülür 
görülmez derhal faaliyete geç • 
miştir. 

Biraz sonra İngiliz avcı tayya.. 
releri, havada bir keşif yapmak 
ve Alman tayyarel~rinin pe§ine 
takılmak Uzere havalanmışlardır. 
''Tehlike atlatılmıştır,, işareti sa
at 12 den biraz sonra verilmiştir. 

Alman tayyarelerinin Firth Of 
Forth üzerinde uçmuş olduktan 
öğrenlmi§tir. 
GARP CEPHESiNDE YENi 

BtRŞEY YOK! 
Berlin, 20 (A.A.) - Alman 

umumi karargahı, Sarbrükenin • 
cenubu §arkisindeki hudut arazi 
sinde vukua gelen mCcadelele
riıı nihayetin-de garp cephesinde 
sükQnetin teessüs etmiş olduğu
nu bildirmektedir. 

Bataryalann ve keşif kollan • 
nın mevzii faaliyetleri müstesna 
olmak üzere cephenin hiçbir tara 
fında dikkate şayan herhangi bir 
hadise olmamıştır . 
VINDSOR DOKONON CEP. 

HEDE TEFTiŞLERi 
Londra, 20 (A.A.) - Röyter 

ajansının Fransadaki hususi mu
habiri ,dük dö Vindosrun bera.. 
berinde Lord Gort ve dük dö 
Gloucester olduğu halde cephe • 
deki muhafız kıtaatmı teftiş et
tiğini bildirmiştir. 

Dük dö Vindsor, seciler ve 
yeraltı sığınaklarını görmüştür. 

Dille, meskenleri de teftiş etmiş.. 
tir. Röyter muhabiri, muhafız: la.. 
taatı tarafından iıgal edilmi§ olan 
hattın çok mükemmel surette mas 
kelenmiş olduğunu, otomobille 
hat boyunca gidildiği zaman bu 
hattın gerisinde çok mühim kuv
vetler, binlerce otomobil, kamyon 
ve tayyare bulunduğunu tahay • 
yül etme'ğe bile imkan mutasav. 
ver olmadığını ilave etmektedir • 

Yeni İngiliz üniforması mo. 
dern §ekilde sade ve pratiktir • 
Eskiden düğmelerin parlaması • 
mı mani olmak mümkün değildi. 
Şimdi bu iş_ başarılmı§tır. 

BiR ALMAN BALONU 
INGILTEREYE iNDi! . 

Londra, 20 (A.A.) - İngiliz 
hava nazırı bir Alman balonunun 
Crudcm Aberdenshircde karaya 
indiğini ve mütehassıslar tarafın. 
dan muayene edilmek iizere İn
giliz umumi karargahına nakle. 
di?diğini haber vcrm:ktedir. 

İNGtı.tz SANAl'İ l\IFRKEZl 
IIAVA llÜCilllUNA UGRADI 

Londra, 20 (Radyo) - Bu~n 
saat 11 de Alman tayyareleri E
dinburg sanıı)i merkezine bir a-

1 km yapmışlardır. Şehirde tayya. 

l 
re hllcumundan yarnn saat ka
dar evvel tchlilte i~ti veril • 
mietir. Düşman tayynrclcrini:ı hil 
cumu hakkında henüz bir mnIU
mat alrnamam11t.ır. 

Hariciye Vekilimiz ~ükril Sara_ 
coğlu, refakatinde Sovyet BUyük 

0

Elçlsi Tarantief olduğu halde bu
gün saat 12,15 de "Moskova.,, 
kruvazöri!e Sivnstopol<lan §ehri· 

mize geldi. 
Kruvazör, sls yUı:Unden bo~aza 

birkaç saat tcahhurla girmiş ve 
Beylerbeyi önUnde Hariciye Ve· 
kill.mizi karşılamağa gidenleri bil· 
mil bulunan istimbot tarafından 

karşılanmı5tır. 

Moskovıı. kruvazörU, "ehri 21 
pare topla selamladıktan sonra 
arkasında ayrıca bir Sovyet tor_ 
pitoou ve sağ yanında da istim
bot bulunduğu halde saat 11,45 
te Dolmabahçe sarayının önilnde 
dem.lrlcmiştir. MUteakibcn istim
bot kruvaz8rc ynnaıımış ve baş
la Vali Dr. Lütfi Kırdar, İstan

bul ı..nmutar.ı general Halis Bı.. 

yıktay, parti milfettiııi Fikret Sı
lay, üniversite rektöril Cemil 
Bilse!, Sovyet ticaret mUmesslli, 
emniyet direktörü, dcnizyolları 

umum müdürü ve mntbuat erka
nı kruvazöre çıkarak Hariciye 
Vekilimizi selfımlo.mı3lardır. Bun
dan sonra Hariciye Vekilimiz 
Sov)1etlcr bUytik elçisi Taranticf 
ve refakatindeki zevatla birlikte 
kruvazörden ayrılmışlardır. 

Moskova kruvazörU bu esnada 
Hariciye VeldllmW 19 pare top 
atarak seliunlBmI§tır. 

Hariciye Vekilimiz ŞUkrU Sa. 
racoğlu Tophane rıhtmunda bil· 
yUk bir kalabalık, lıa.ştn mızıka 

olmak Uzere bir müfreze asker, 
aynca bir müfreze polis tara!m
dan ka~ılanmrştrr. Bundan baş

ka nhtrmda Romanya sefiri, kon
solos ve konı.ıolosluk crkbı ve 
Sovyetlore mensub büyük bir ka 
labalık hazır bulunmaktaydı. 

Hariciye Vekilimizin 
beyanatı 

Şükrü Saracoğlu, 5aat on altı 
buçukta oteldeki dairesinde Türk 
ve ecnebi ga::etedlcrle ajans 
mUmcssillerlnl knb~ıl ederek 11u 
beyanatta bulunmuntur : 

"- Mösyö Potcmldnin An.. 
karayn. '"n.ki olan ziyaretini la.
de ctmolt ve Türkiye lle Sov
yet hUkumottnl alakadar eden 
meseleleri görilı:mck U7ere 
Mo koYaya gltml~iın. 

llt'r biriyle 15ahsnn tanııJtn&k 
fma.tmı bulduğum SoYyet rl· 
<'aliyle konuşmıılarmuzm gayet 
samimi Lir hıı,•a itinde c"reya.n 
ettiğini \"C bu ziy&rctin her lkl 
mlUct arnsmda eskidenbcri 
me\·cut olan dostluğun bir kat 
daha artmasına ycsile olduğu

nu sizlere söyllyeblllrim. M4M!ko 
Yadan Herde lionoşmalamnua 

dc\"nın etmek Uzere İ)i intiba· 
Jıı.rla aynldun, 

Bu 7Jyaret birçok dostluk 
teznhürlcrine '\'esile tctokil et
mek itibariyle <le aynca fayda
lı olmuştur kıınaa.tlnclcyim. 

• 
l'tlosko,·ada. gördUklerlm ata-

sında bilhassa yeraltı treni ,·e 
Volga kn.na.h her mUJct iı:in gu. 
rur dnyul&CJlk birer eserdir. 

Heniiz temelleri atılım~ c.lo.ı:ı 

SoYyetler sarayı da iki üç sene 
sonra bn muvaffak eseler ar&-

n hakkında suale şöyle cevap 
vermi§tir: 

" - imzalanan muka -
veleler memleketim ve 
milletim için çok hayırlı 
neticeler verecek mühim 
vesikalardır, kanaatın. 
dayım· 

Yine kaniim ki bu mu
kaveleler Türk Rus 
dostluğu üzerinde en u
fak bir menfi tesir yap
mayacaktır." 

Şükrü Saraco~lu refakatin.de 
bulunan Hariciye Umumi Katip 
muavini Cevat Açtkabn, Kalemi 
Mahsuıı müdürii Zeki ile birlikte 
bu ak~m eksprese bağlanan hu
susi vagonla Ankaraya hareket 
etmi§tir. 

Sovyet Büyük Elçisi Tere:nti. 
yef de ayni trenle Ankaraya git. 
miştir. Şükrü Saracoğlu Mosk<>
vaya giderken Bükreşe davet e.. 
dilmişti. Kendisinin bu seyahati 
ne zaman yapacağı heni.iz malfun 
değiJdir. 

Moskovada cereyan eden mil. 
zakerelerin yirmi üç gün sürme. 

·1 t• 
şi, müzakere mevz:ulan 1 e fi 
masa lüzum görülmesinden jlt 

gelmiştir. ,.rı• 
Matbuat mümessilleri. ~ ti< 

ciye Vekiliyle görüşmekten 15 ~ 
fade ederek dünya vaziyeti ııaC' 
lmida mUtalcasını öğrenmek jst 

mişlerclir. . ~ 
Vekil ,bu suali gülümsıye t:' 

karşılaml§ ve: "- Bunu bef1 6 

sorayım.,, demiştir . f. J .. b·· 
Şükrü Saracoğlu, diğer b~~; ._,İli 

ale cevap olarak, bizim vazır . 
. . . . ld ğ. .:.ıle 

mızın gayet ıyı o u unu su; ~ 

miştir. 1 ·~. 
SOVYET KUMANDANL,.vt ?ıf 

ŞEREFiNE ZlYAFE1" ~ 
Hariciye veklllmiz.i Sh.-astD~ r 

dan getiren Sovyct RUS) ti 
Mosko\"a kruvazörü ile bun& 

11 
l~~~ 

fakat eden torpito kumand&DJ!ı' rı 
n şerefine bu ak§am s:ı.at 51! ~c 

de Tokatliyan oteıt aalonl~ ~ · 
İstanbul kum:uıdıını :;ene~ ~ ~t 
Iis Dıyıktay tarafından bilyü~ '~tıt 
ziyafet verilmiştir. ~~)d 

Misafir Rus hahriy<'likri şt~ ', 

m~e ikl gUn kalarak muıı;, , ~ 
yerleri gezecekler ve par.ıı 6/. ~ 
günU Sivaııtopola harele.et 11 11~ 
eeklerdir. on 

~irı 

Bulgarista 
Romen Yunan hududuna 

mi sevkediyor? 
Bugünkü ekspre:.le gelen Av. 

rupa yolcularmm en !:Ok dlkkat
Jerini c<.'lbcden nokta, nulgaris
t.ancbki askeri bazrrlıklardrr. As· 
kcr yüldU ,-~onlann bir kı!'lmı 

ckspr<.'se de bağlanmış olduğun

dan yolcular B.bkerlerlo görüşe • 
hilmi lenlir. 

Atlkerluin ' erdlklert m 
ta göre sevkiyat Yunan ,·o 
ınon hudutları clvamıa yap 
t:ıd.ır. Yolda ağq' mltralyöı 
birçok ngonlar da göriilınU'~ 

Bugünkü SempJon ckspr& 
uo ahvali hazıra dolayısile M 
at g~ilonl,tir. 

Bulgar Kralı nazırlarla görüşlü 4~ 
Sofyn.. 20 (A. A.) - Jyi haber alan nınltfillcr, ka.bl-:ıenln ~.~ 

sı sebcblcrinln, sadece dahili ııl~te müteallik obnayıp, ~;eı/'~ 
lel hadi~e.lerln do bn l§tc müessir olduğunu söy!cmeL-tedlrler. ~~ 
lm bUtlin eski baş,·<.'killerle vo ~ki hariciye naıırlariylc lstl~....J~· 
mek nlyotlnde bulnnmım bu tal uyfd etmektedir. Bu geni, 'lflJ»J;J' ., 
taki lsti5:1-rc, ,·azJyetin clddJyctlno blruı.cn, kraln\ mclulcliet JJI' ~ 
rnhlycsl ltalikında. tam bir fikir edinmek Jst.e<llğlııl gösterme~ 

8-0fya. 20 (A. A,) - Knl, e.'!ld ~\'eldllordon Stroyça. IJtı 
ıııuıofu , .c eski hrırlclye nazırlanndan Çankofo ve 1'41kola Mo ,1 
kabul etml_ştir. Siynst rlcal ile görüşmelerine, kral, yarın def'llO 
cektir. ~ 

120 Polonyall mühendis ~ 
Türk fabrikalannda vazife almak istiyof ~ 

Memleketinin düşman tarafın. 
dan işgali üzrine Romanyaya il. 
tica eden Polonya çelik fabrika
ları mümessili M. Roehr bu :sa. 
bahki konven;;iyonel trcniy!e 
şehrimize gelmiştir . 

M. Roehr bir muharririmizc 
şunları söylemiştir : 

- Hurbe ihtiyat zabiti. oln. 
rak iştirak eden Polonyalı 120 
kadar demir ve çelik fabrikaları 
mühenklisiyle birlikte son felaket 

hassıs olarak calısmalarını 
için Sümer~ka J müracatıt 
ceğim. Bu maksatla birlcay ~ 
kadar Ankaraya gideceğiı1'·.1 
ğer bir çok mühendisle~1 

goslav ve Rumen fabrikalııı1 
bul etmişlerdir. IJ't\. 

Bu memleketlere iltic• 
bl·r Polonyalıların mühim 

Fransaya ve YunanistanB 
!erdir. ll· 

·~ 

sma. knn~n.ca.khr... ten sonra Ro:nanyaya arkadaşla

Hariciye Vekilimiz, Ankarada l rım namına bazı teşebbilslcrde 
imzalanan Türk. İngiliz ve Fran- bulunmak üzere geldim. Kendile. 
aız kartılı:klı yardım anla~ rinin Türk fabrikalarmda müte • 

M "' · . k b 1 t;ı ~ uracaatımız a u ~'J 

Polonyalı mühendisler ili<~· 
ile buraya gelecekler ve 
yede yerlcşc<:eklrdir.,. 



1 
~lillcgoU1te1re0 IFrrc§ln~eı v~ RlUl~yeıd~ 

l karşıla dı ? uahede n~ 
lngiliz elçisi 
Anlaşmanın imzasını müteakip söylediği nutukta 

Ş a rl l ı T·ü r k itti 

ordusun 
~~ s e ı a 111 ı a d 
1
:: Mareşal Fevzi Çakmak, misafir kumandanlar 
"şi1' şerefine ziyafet verdi 

b" 
ıi! sılı ~~ akşam imzalanan Türk • 
M'!I' ' " Fransız karşılıklı yardım 
,0yte · '~ıının metnini ilk defa h. 

~ 1t duyuran Son Dakika ol-

,A~I ~ 

dan Türk askeri şefleri ve :nisa
fir kumandanlar §erefine Ba}
vekil Refik Saydamın da bu:un • 
duğu bir ziyafet verilm\~tir . 

MOSKOVA MUAHEDEYİ 
NASIL KARŞILADI? 

r ~p ~bedenin irıuaımt mütea • 
ıtor" ~r~tı aıvekil Renk Saydam ve 
.,.s,? ~h~ıı .tngiliz büyük elçileri \ Parla, 20 - Moskovadan bildi-
,, f "'lttı ri.Uyor: Dün Ankarada imzala-
n& . ı~.~Qı .an muahedenin bUyük nan Türk • Fransız • İngiliz kar-
ıd~i1 ı~" l\'lıyetini tebarüz ettiren la-
~ ·•ııtuıc ltlıklı yardım muahedeti. Sovyet 

se ~tf' lar aöylemiılerdir. mahafillnde, gayri.müsait bir §&-

:~ ~. ~le. Saydam, Türkiye· Fran kilde kareılanmamı§tır. Sovyet 
11 ~ 't Uyük Britanya arasında mahafilf, imzalanan bu muahede-
.ut tcrttı llt "~ menfaat birliğini g5ıı.. de So\'Yet Rusya aleyhine mUte-

. .ı- rlıı)ı;! "cııkayı imzadan dolayı vecclh bir nokta görmemektedir. 
şe~ 'tı·. 11~U bahtiyarlığı anlatmıg- Jer. 

ıuJıf J Ilı AVAM K.Al\1ARASINDA 
ıt.ltf,~ }~~ltz~büyük elçisi Maasigli, Londra, 20 - Türk - Fransız 
; e. 1:k 'it d:nin bir hüsniniyet, man- v e 1 n g i l i z a n 1 a ş m a la· 

0n~d·llurüstlük eseri olduğunu r ı n ı n Ankarada imzasını 
../ ~i ... 1kt~n ve Tu"'rk hu"'kiımcti. .. , " müteakip, Çemberlayn doktor Re-

~ .. ~l~ g" •• " o• ' kA 1 
"'il 0 oru§unu ve azım ar r- fik Saydama husust bir telgraf çe-
"tdıı1 "dİ.ilı;tcn aonra, ganlı Türk kerek iyi temenni ve tebriklerini 
~1 ıırı~. selamlamı§tır. bildirmiştir. 

'Gtk 0dcdikten sonra, tanlı Diln Avam Kamarasında Çem • 
t Otd 
ı.ııgır uaunu sclamtamı§tır. berlayn Ankarada Tilrk - Fransız -
tı.ırıtıı elçisi, sözlerinde bilhas- Ingiliz anlaşmasnım imzasını alkış 

18 t ~İti~:ı. belirtmiıtir: lar arasında haber vermitşir. 
)ı,,tr tğınıjz işin muazzam bir Işçi muhalefeti namına söz alan 

~t b 
1 0lduğunu hissediyorum Atllee, bu anlaşmanın uzun mild· 

ıı.~ IJl\ı.ı 

ve İngiltere arasında üç taraflı bir 
anla~ma şeklini alması kararla§ • 
tırılmıştır. 

:Müzakereler 12 mayıstanberi 
devam etmiş olmakla beraber hiç
bir zaman hiçbir mühim görüş :h. 
tilMına maruz kalIT'.mamış (alla~ 

( tar) ve baştan nih:ıyete kadar kar· 
şılıklı bir itimat havası içinde 
cereyan eylemitşir. (Alkışlar) Mu
ahedenin metni üzerinde anlaşma 
Qç hafta evvel hasıl olmuşsa da 
imza İngiliz ve Fransız hGkQ.met
lerinin muvaf akatlerile talik edil • 
miştir. Zira Türkiye hOkOmeti, 
Türkiye Hariciye Vekilinin Mos. 
kova ziyaretinin Türkiye ile Sov
yetler Birliği arasında da• muVazi 
bir muahede akdine .münCer ola -
bileceğini iµnit etmişti. 
Saraooğlunun Moskovada yap • 

tığı müzakereler şimdilik inkrtaa 
uğramıştır. 

Türkiye hükfunetl, kendisine 
yapılan bazı teklifleri daha evvel 
bir taraftan Türkiye Ye diğer ta • 
raftan İngiltere ve Fransa ile iti -
lM edilmiş olan noktalarla telif 
edilemiyeceğini hükmetmiştir. 

(Alkı~lar). 

Bununla beraber. hem Mosk~ 
·,ıı }'alnu: Uç memleketin det devamı \'C Ingilterenin Türki • al · • .,..,,. va ve hem de Ankara Türkiyenin 

il 4' ı hu " 1 zamanda ümit ederim yeye karsı olan dostluğunun art-
"'" ' tUn dil • Sovyet hUkumetile münasebetle -

~ t<!'ı nyanın nefine olarak masım ümit ve temennisini gös - rJnin geçmişte olduğu gibi dost. 
1 ta 

1 
'<:ek olan bir binarun te. tcrmis ve hararetle alkı~lanmr~tır. 

Q sı - - - Iıık esaslarına dayanmakta ber -
~ •• , • 0larak telakki eyliyo- r ... -berla'-·nin Avam Kamara -

~u ,, devam olduğunu bildinnişler • 
.. ı ~1ı\r. sındaki beyanatı şudur: dir, (Alkışlar) Bu arada. Türkiye 

ırC.· f "t:ŞAt ÇAKMA,,...IN "G ki H u eçen mayısın 21 inde Tür ·- lıUkiuneti Tütk • İngiliz • Fran. 
,_ 

1 

~trıcı ZiYAFETi ye ve lngiltere hükUmetlerinin u • sız paktının imzasını artık gecik- 1 
~~~c.,ıi'ltçıırmay batkanı mare. zun mUddetli ve karşılıklı mahi - tirmemeye karar verm~tir ve nıu 

tu \> Ş~ akmak ,Fransız, İn- yette bir anlaıs ı akdi için muta· ahedentn yarım saat evvel An· ? ,1 ~t~ti( Orduları kumandanlan bık kaldıklarım ve buna intizaren karada imza edil~ olduğunu 
ı ~ t~ bit d .'Ve Vavell ıereflerin-e iki !ıükUmetin bazı ahvalde tesirli meclise haber vermekle bahtiyar 
yııe~ ııc~l.t ~~~Yafe~ vermi~tir. Ziya. bir surette teşriki mesaiye ve el - bulunuyorum. (Şiddetli alkışlar) 
ıı. JYi ~ ~ ıı 1 ~ Müdafaa Vekili ge- !erinden gelen muavenet ve muza- Bu muahedenin metni yamı 
~ Ilı c~.,:<:ı Tınaz, Hariciye Ve. hereti biribirlcrine yapmaya ama- mebusların cmrino amade bulu • 
~;;J Ilı~ <>t'du ~rklnı hazır bulun- de bulunduklarını beyan etmiş ol- nacaktrr. 

#ıb: rt ..:~ • duklannı bildirmitşim. Sonradan Muahedcnin en az 15 sene için 
,~( lu .. ~ 1n&iliz elçisi tarafın • bu anlasınanm Türkiye, Fransa muteber olması gösteriyor ki, an-

ue ~ .~~ 
ro~~.' lieı~~in üçü de bitkin bir haldey· SON DAKIKA'nın tefrikası: 9 
aıo ),ili buı urt ... Sormayın onu ... Ya-
~ISt llnınası bir mucizeydi. 

"e ko 
1 ~ &el ... ~Yak.le bir çaydan sonra 

SAAT: 13,40 
Sovyet kıtal arı Estonyada 

Londra. 20 (A.A.)- Roma radyosu, Sovyet kıtaatmm Varva ve 
Pskov yakmmda Estonya arazisine girmiş olduklarını haber vermek
tedir. 

Vilnoda 100 bin Yahudi toplandı 
Kaunas, 20 (A.A.) - Buraya gelen mülteciler, Polonyanın her 

tarafından ve bilhassa Almanlar tarafından işgal edilmi~ olan mmta· 
katardan gelen 100.000 kadar Yahudinin halihazırda Vilnoda bulun· 
makta olduğunu söylemişlerdir. Bugünlerde komünist tahrikatı yap~ 
olduklarından dolayı: 40 Yahudi tevkif edilerek derhal t:ıhaşşüd kamp
lamıa gönderilmi~lerdir. 

Almanyada yeni maarif sistemi 
Londra, 20 (A.A.) - Alman radyosunun bildirdiğine göre. İş na· 

zın Seldte, Alman mektep hocalarmm bundan sonra ancak iptidat ma· 
IQmat sahibi olabileceklerini beyan ederek demiştir ki: 

"-Tam bir mektep tallın ve terbiyesine lüzum yoktur. Erkek ve 
kız çocuklar harbe hazırlanacaklardır. lş nezareti "Hitler gençliği" 
şeflerile işbirliği yaparak gençliğin seferber hale getirilmesi için l~· 
gelen tedbirleri alacaktır. 

Sovyetlerin Amerikaya teklifi 
Vaşington, 20 (A.A.) - Sovyet Rusya hük\imeti, Amerika hük!i

metine 50 milyon dolar kıymetinde manganez stoklarını satmak tekli· 
Cinde bulunmuştur. 

Bugünkü Fransız tebliği 
Paris, 20 (A.A.) - Umumt karargahın tebliği: 
Gece, sakin geçmiştir. Hava yağmurludur. Her iki tarafta keşif 

kollan faaliyette bulunmuştur. 

Garp cephesinde 

Harbin 
ısnıı bit 

Parlıı, 20 - DUn garb cephe -
sinde ve bllhas3a Mozelin ~arkm
dald ınmtakada iki tarafm devri
ye kollan faaliyeti olmuıJtur. Bu 
tarafta bilhassa Fransız topçusu 
faaliyet göstenni§tlr. 

lqma &imdiki fevkalA.dc ahvalde 
mUnhuır muvakkat bir taahhüt 
değil. alft.kadar üç bükü.metin u
zun mUddetli bir teşriki mesai 
politikası takibine azmetmig ol -
duklannn kuvvetle ııehndct eden 
bir vesikadır. Müzakerelerin 
mes'ut bir neticeye vardığını ve 
milleti hakkında çok bUyUk hür
met ve meziyetleri ve seciyesi 
ha.kkmda ha.yra.nlık ve takdir his 
leri beslediğimiz bir memleketle 
sıkı ve eamimt münasebetleriınJzi 

Heyeti umum.iyesi iUba.rile ge,. · 
ce 8Uktnetle geçmi§tir. Hava çok 
yağmurludur. Topçunun da mil - ı 
zaheretile hareket eden Alınan 

piyade un.surlan cephenin birçok . 
noktalarında tardolunmuştur. 1 l 

temhir eylemiş olduğumıızu öğ .. ı 
renmenin meclis için büyük bir. ı 
ınemnuniyeti mucib olacağını il • 
mit ediyorum. {Allaşlar) 1 

• t 

LONDRADA ME 
Londra, 19 (A. A.) - fııgiUıl 

parlamento ve diploma.si mahfil
lerinde ve bUtUn İngiltere efk!· 
n umumiyesinde Uç taraflı Anka· 
ra muahedesinin imzam ıevk ve 
heyecan de:reces.lne varan bir 
memnuniyetle k81'§ılanm11ttr )' 

Yazan: KURT ROCKERT 

~ ..,Biraıman dflnizcisiniı .. · 

Stokholm 
konferan

Si bitti 
· Stokholm, 20 - Şimal memle • 
ketlerinin mümessilleri dünkü gö • 
rüşmelerden sonra radyo ile neş -
redilen hitabeler yapmışlardır. 

lsveç, Norveç ve Danimarka 
Kralları hitabelerinde §İmal mem -
leketlerinin barış içinde ve hür ya .. 
şamak istediklerini ve buna bina· 
en aralarından birinin bu hakkına 
hiçbir halel getirilmesini arzu et
mediklerini bildirmişlerdir. 

Finlandiya Reisicumhuru, meın· 
leketine yapılan müzaheretten do • 
layı minnettarlığını bildirmiş ve 
istiklalini müdafaaya amade olan 
Finlandiyanm haklı davasını mu .. 
zatfer kılması için Allaha güven • 
diğinj söylemiştir. 

Dört şimal memleketinin bari -
ciye nazın diln öğleden sonra mü· 
zakerelerini bitirmişlerdir. 

Dört şiınal memleketinden biri 
taamıza ~ diğerleri yardıma 

kosacaklardır. Norveç hükfuneti 
Finlandiya ile olan şimal budu -
dunda şimdiden bazı tedbirler al
maktadır. 

• 
1 lk 
iş! 

Fraıum t.opçuau dUn sabah aa• 
at 10 da Perl - Sehndorf yolunu 
ve Perl dva.rmı bombardıman et. 
miştir. 

Havas ajansı Fransızlardan bir 
çok emr almdığı haklmıdakl Al
man tebliğlerini yalanla.makta -
dır. Bu ajanaa göre Alma.nl&t 
!!.Ilca.k kUçük kara.kolların geri çe.. 
kilmesl üzerine yerlerini kaybe -
de.-ı veya yaralanan on kadar e· 
ei-: nlabllmişlerdlr. 

TEBL1Qt 
, .ı.lman menbalarmdan verilen 
haberlere göre Alman yUk!ek 

1tumaııda heyetinin tebliği, "ga.rb 
deki muharebenin ilk kısmının 

hitama ernıJı,, olduğunu bildir~ 

mektedir. 

1 S ~-- antad dıgı zaman kurtarılmış oldu -
~· ~· Ürkek gözlerle etraf ma ba -

·tiyof ~~e hü ~~sın~a, çul misali bir batta. 
' ~~. l\art•~nrnuş Karl'i gördü. Neden 
nı ; · ın tok sesi kulaklarında güm 

~. l)_Fll~ 
&l!~~~!!!!~!e~~~f!!-llB~~-~1'RUVAZC1»~e,•ngüJ2/eriı 

Kurtu da dahil ederac:niz. on be~ 
bin bir nüfusu içinde barındıran bu a. 
dalarda yapmak tasavvut' edildiği · gibi 
can arlacı değildir. İgte Kanunuevvel 
ayında salimen adml attığı bu adalarda 
Kurt can sıkıntısı duymadan umumi 
harbin başlangıcına kadar gül gibi ya
şadı. 

aat , . Önee ba.n 
ıcı~ ~ I> 'ne dua a, 5_?nra da Japon balıkçı 
lfiı11· ı .de tanı ket hurt. .. Tahammül edip 
~~i ~ ı 1tıcien ~- urtulaca&'Imız sırada insan 
ı lict ki '· ~ gcçermiYm', N B . 
31ııfl i . !\Ollan .. .. ış... eyse... e 

~ ~tı. Vok rn butun kuvvetini kaybet-
. /.la.( ~alcları 0~·1 boylayordun dibi... 
tıc• ;i~~ .ıu~ıük u du~or. SÖ~·leneni anla
bit ·l~t\i t.opıa çekiyordu. Demek hfilft 

~ g1 ....._ ~ <:eva:~~ıştı. Yalnız bir inilti 
Jl· ~k" dı. 

&il: ·~t ltı.Udd~; ;ıetirn Karı... 

kadar anlatrlmasma bilmem lüzum var 
mı? Herkes, bu üç kişiden maada gemide 
bulunanlar hakkı boylamışlardı. Öyle bir 
üç kişi kurtulmuştu ki, üçü de ihtiyar ge
minin böyle bir akıbete neden uğradığına 
dair en küçük ma'Q.matlan bile yoktu. 

Sözün kısası, bu üç Alman kazazedesi· 
ni, yahut talilisini, Japon balıkçı gemisi, 
Filipin adalanna götürüp, hakka emanet 
etti. 

kap eden makamlara. geminin başına 
gelenlere dair ne biliyorlarsa anlattılar. 
Bütün arkndaşlanmn öldüğünü kati ola
rak da curada öğrendiler. • <fi~ • on11 "aha g r ;ıt< , ' • hayat cç ı. Her geçen da-

•e 1' Uıee in~ tekrar bağlıyordu. Hfr- Kari ve Kurt lutfen ve merhameten bir 
• en hurda teferrilatma gemiye alınarak Mariyan a.dalanndan 

• 

ulaştılar .. 
Ayıya gelince, o, Marshel adalanna 

geçti. 
Galiba orada bir akrabası vardı. 

• 
Kurtun asıl macera'Sı buradan ba§lar. 

Kari ve Kurt günlerce dolaştılar. Ka
zazede diye itibar görliyorlar. Herkesin 
yardrmma kavuşuyorlardı. Günler geç
tikçe, böyle tufeyli bir vaziyette kalmak 
arlanna dokunnuya bqladı. Nihayet 
küçük bir iş temin ettiler. 

Kurt, adanın biricik resmi dairesi. 
ne memur olarak ,girmiş. Karl da bir 
balıkçt gemisiyle denizlere açılmıştı. 

Mari~ adaları haldi:ıtala taf&ilata 

kaçmadan malfunat vermek icap etse 
şöyle demek lazımgelir: 

1521 de Maccllan tarafından ke§fe· 
dildikten sonra İspanyol idaresine ge· 
çcn bu adalar, 1899 da da (Alman) ida
resine geçmi§ti. Guam adası müstesna. .. 

Zelzeleler ve tayf unlar diyarı.. Hat. 
tıüstiiva iklimi... YaZln ortasında bar
daktan boşanırcasına yağan yağmur. 

lar ..• 

Büyük Okyanusun telgraf kablosu 
Manitadan, 15 adadan ibaret olan Mari
yan adalarının en büyüğü sayılan ve 
Amerikan idaresi altında bulunan Gua. 
ma gelir, buradan !da San F~ 
ko7a cesu. J 

Harp patliidığmı, limanda bulunan, 
Okyanus filosunun telsizleri haber aJ. 
dılar. Gemi de muvazzaf hizmetlerini 
gören dostlarmdan da Kurt öğ~Ji. 

Hazer kadrosuyla Okyanus bekçi· 
çiliiini yapan Alman gemileri daha 
harp ba§lamazdan ve yayılmazdan önce 
kadrolannı tamamlamak için ad~da ya. 
şayan genS:lerden isteyenleri kadroları 
na dahil etmeğe baJlamrJlardı. 

O gilnlcrde nedense Kurt buna 
iltifat etmemişti. Bu. belki de geç~ği 
kazanrn i~inô~ ;..rottrf: ih'l."<'lı'i~.ii. 
F:ıbt lK.r!> 1.·a~::qnn-.:a ,-.zi{.: lü.ai b 
~dcıekliği yend! ... 

,ı 
1 

4 
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işçileri sağırlardan 

seçilen fabrika 
Silah fabrikalarındaki hummalı faaliyet -

Çirkin görünmeği göze alan kadınların fedakar
lığı!- Paraya tahvili mesele olan bir teberrü -
Haf tada 180 bin lira kemiren tavşan! - H ayd 
Parkta şoförlü bisikletler! 

Londrada askere davet perukalı on 
sekizinci asır münadiieri;e yapıllyor . 

Londradan 3 azılıyor: 

İngiliz harb sanayii fabrikaları 
harıl hani çalışarak silah ve mü
himmat imal ediyorlar. Fabrika -
lar üç ek.ip çalıştırmak suretile 
haftanın yedi günUnde ve günün 
yirmi dört saatinde faaliyette bu
lundurulmaktadır. 

Bir misal: Başlıca sanayi mer _ 
kezlerinden birinde doksan bin a
mele mUhimmat ve silah imalin

de çalıştırılıyor. Bu fabrikalar o 
kadar büyilktür ki İngilterenln 

muazzam .kraliçe Meri ve krali· 
çe Eliznbet transatlantikleri yan 
yana bu atölyelere sığabilirler. 

lmalat sulh zamanına nazaran o
tuz, halli bazı fabrikalarda elll 
misli artmıştır. 

Fabrikaların verim .Kabiliyeti 
son derece arttırılmıştır. M~ela 
bir obüs fabrikası umumi harp -
tekine nazaran §imdi altı misli 
fazla miktarda oblis imal etmek -
tedir. 

Birçok fabrikalarda askere gi
den erkeklerin yerine kadm :işçi
ler alınmıştır. Fakat oblis fabrL 
Sfartırma kadı~ alınmıyor, çtlnldl 

~ çok ağır ve zahmetlidir. Bu 
fabrikaların çelik dövülen. kımn
larmda gürültü çok fazla olduğu 
için anadan doğma sağrrlar çalış
tınlryor. 

Londrada hasta ve yaralı nalt· 
liye otomobilleri şoförlerinin üç
te biri gönüllü kadınlardır. Bu 
kadın §oförler karanlık sokaklar. 
d:ı otomobil kullanmak hwıusun -
da sıkı bir talime tabi tntulmut
Iardır. Şoför kadmlar garaj civa· 
rmdaki yatakhanelerinde yatmak 
ta ve ilk işarette harekete ham' 
bulunmaktadrrlar. 

İngiliz kadmlannm vatanper -
-verlik hwıu.sundald fedaklrlı:klan 
bu kadarcıkla kalmıyor. Şoför 

kadmlar, bir kadından istenebi • 
lccek !edııkarlrğm azamisini kabul 
etmişler ve dünyanm en çirkin el 
biae8ini giymi~lerdir. Filhakika 
bunlar zehirli gaz geçmiyen ku -
m~tan bir "tulum elbise,, giy -
mekte, gaz maskesi üzerine bir 
kasket geçirmekte, çizme ve ka
ba eldivenler kullanmaktadırlar. 

Fakat İngiliz kııdm askerleri • 
Din hepsi böyle onlan çirkinleşti
ren elblıte giymiyor. Kadm üni -
formaJan a.rnsmda çok §Ik ve gU-

zeI olanlan da var. Kolonel elbl. 
..ı giyen bir kadın gördlim ki, 
omuzunda rütbesini gösteren sır
malı epoletleri, pırıl pınl parlı -
yan dllfmelerile bir erkek zabit

ten farksızdı. Pardon, mühim bir 
fark var, erkek zabitler panta.lon 
pyerlerken bunlar eteklikte ısrar 
ediyorlar; UstU erkek Unüorma • 
sı, altı kadm elbisesi. .• 

İngilterede bu şekilde hizmete 
ginnllJ yirmi binden fazla kadın 
var. 

• • • 
lıacinıeremc. hu tarafında, hii

~. M.rb P\Ur8f1arma yar -
dm iı_:~ ~rde bulunulu _ 

yor. Ge~ hlr Htn(l Dlilıra -
ce.ai lN lni!.ron oo!~r tebenil et-

ıni;:. Otomobe '"' t.:nare fabri l 
~!'6 Jom N11ıtf"...ı<l ı?e lr>giiiz kt 
~~~iftll. ;tla bin int;D lirası 

''"P.'WI~. 

İsminin ilan cc..ilmesini istemi -
yen bir İngiliz kadını otuz bin 
ingiliz lirası değerinde olan el • 
mas gerdanlığını kızılhaça hed, -
ye etmiştir. Gerdanlık on altın • 
cı asır malıdır ve taşları çok gü
zeldir. 1''akat gerdanlığın paraya 
tahvili bir mesele olmuştur. Böy
~( bir zamanda müzayl"!de ile l\a_ 
tı~ta müşteri bulmak müşküldür. 
Harb zamanında piyanko tertibi 
de yasaktır. Maamafih sxrf bu ger 
danlık için kızılhaçın bir piyanko 
tertib f'lmesine müsaade olunaca
ğı sanılıyor. 

Hindlstandnn da lngiltcrcnin 
harb masraflarına büyük yardım
lar devam ediyor. Hindistan u
mumi valisine, Hind mihraceleri 
tarafından - geçen gün verilen 1 
milyon dolar hariç _ yarım mil
yon ingiliz lirasına yakın para ve
rilmiştir. 

Bahrcyn adaları scyhi de otuz 
bin İngiliz lirn.sr göndermi~tlr. 

,. 
• • • 

Geçen temmuzda ihda.-ı edilen 
İngiliz istihbarat nezareti, eylül 

lpt.idMma kadar ismi var cis~ 

yok tellkki edilmekteydi. Bu ne
zaret §imdi genişlemiş ve kemir-

diği ma:sraftan kinaye kendisine 
gazeteler tarafından "koca. be -
yaz tavşan!., adt takılmıştır. 

İatlhbarat nezareti ihdas e • 
dildiği zaman erkek, kadın 92 me 

muru vardı ve senelik masraf büt· 
çes.i kırk bin İngiliz lirası olarak 
tahmin edilmişti Halbuki ncza -

ret şimdiki tellkilatile haftada o
tuz bin lira masrafa mal olmak

tadır. Nezaret kırk bin ingiliz ıı_ 

rasmın on mislini şimdiye kadar 

harcam13trr. 

• • • 
İngiltere ananalere sadakat 

m~mleketidir. Yeni sınıfların as
kere çağxn)ışı geçen gün Londra 
11<>kaklannda on sekizinci asır kı-

y&fctile ve perukalı olarak dolaşan 
znünadilerle ilan edildi. 

Buna mukabil lııgiltere, askeri 
üniformalarda rahatı ve uzaktan 
dilşmnna görünmemcği temin için 

ilk tedbiri alan memlekettir. Haki 
ııenk elbise, ilstten ve kabank 
cep, dolak ilk defa İngiliz ordu-

sunda kullanılmt!jtir. 1914 de F -
ransız askerleri kırmızı pantalon_ 
la harbe girdikleri zaman İngiliz 

askerleri Transval harbindenberi 
qağt yukarı şimdiki üniformayı 

giymekte idiler. 

· Münadi ile askere davet usu
lüne sadakat ile bunlar büyük bir 
tezat te~kil ediyor değil mi? 

• • • 
Harp çıktı diye İngiliz aristok

ratları adetlerini terk edecekler 
değil ya.'! Geçen gün Hayd Pnrkta 
~öyle . bir m:ı.m::ı.rn. g-ördüm: 

Harp dola,>,siylc lüks otomobi
line benzin tedarik edemiycn yaş
lt bir centilmen, iki kişilik ve !JO
förlu bir bisiklete kurulmuatu. 
Pedalları ise şoförü çeviriyordu. 

Gene Hayd Parkta, mecburi 
gazmaskesini ışığına taşıtan gez· 
~e çıkmış :;:ı..51t İngiliz ari.~tok-

z;attan pek ı;ok görülüyor. K. 
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bulunmaktadır. 

• Almanlarla çrr:px~rr.<\ğa devanl H en Leh kıtalarmdan biri 

Samiye hanmı birdenbire sWJtu 
ve kızardı : 

Son Dakika'nın his, aşk, macera romanı : 12 

- Evet yavrum, dedi Fakat 
bu resmin Bursaya getirilmesi 
ve hele paşanm misafir kabul 
ettiği odaya asılması bir çok dedi 
kodulara sebebiyet veren ehem
miyetli bir hft.dise oldu. Bu, bu
gün sana. çok tuhaf görünebilir. 
Fa.kat 70 - 75 sene evvel mem
lekette ne kadar kuvvetli bir ta. 
a.ssubun kökleşmiş olduğunu dü. 
eünürseniz bu vakanm ehemmiye
tini anlayabilinıiniz. Bu muhitte 
70 sene evvel, Numan paşa gibi 
tanınmış bir zatm kilfilr diyarında 
resminl yaptırması, sonra şer'an 
haram olan bu resmi misafir ka
bul ettiği odanın duvarına asma
sı, bu suretle evini Melaikclerin 
ziyaretinden mahrum etmesi ae
hirde bitmez, tükenmez bir mü_ 
nakaşa zemini oldu. Numan paşa-

~.5:w~~a~[Q]@ 
Nakleden: Muzaffer Esen 

nın aleyhinde bir çok sözler söy -
lendi. Bazı softalar çok ileriye 
gitiler. Paşanın kanının helal, kat
linin vacip olduğunu söylediler. 

"Ve bu sırada bir gün hala diL. 
lerde dol~an esrarengiz hadise 
cereyan etti. Bir sabah pa.,a ha. 
nımefendile beraber bahçede do -
laşryordu." Mevlevi tekkesinde de 
hazin bir ses aksediyordu. Pa
şa birdenbire yıldırnnla vurul
muş gibi yere düştU. Derhal ça. 
ğmlan dokotr Numan paşanın 
zehirlenerek öldüğilnU bildirdi. 

ihtiyar bir dadıdan başka kimse 
kalmamıştı. Kadın her giln saat
lerce paşanın rescine karııı duru
yor, onunla konuşuyordu. Resmin 
bakışlan karşısında zavallı bunak 
efendisini hala yaşayor sanmakta 
idi. Şehirde çıkan bir rivayet de 
bu zannı bir kat daha. kuvvetlen. 
dirdi. Hocalar resim yaptıran 

kim.'3enin bu resme can vermeğe 
mecbur tutulncağmı, Allahında 
bu resme can vermek için paşa
nın canmt aldığını söyleyip duru_ 
yorlardr. 

"Genç mevleviye gelince onu 
bu vakadan sonra. kimse görmedi." 

Samiye Hanım hikayesini, son 
bir çay yudumu arasında bitirdi: 

- Bugün bu masal kahraman
larından kimse yaşamıyor. Yal -
nız dedemin baba'3ı ol~n Numan 
Paşanın protresi bal§. ilk asıldığı 
yerde duruyor. Deli ve bunak bir 
kadının sözleri ve esrnn halfı a
çılamryan bir ölüm bugilne kadar 
yqıyan birçok uydurma masalla. 
ra sebep oldu. Ben çocukluğumu, 

gençliğimi burada. geçirdim. Her 
zaman sık sık gelip kalırnn. Bura-

"Bu vakadan sonra tabii uzun da yalnız yattığnn birçok geceler 
uzadıya tahkikat yapıldı. Fakat oldu. Tabiatin ~aricinde ne bir şey 
hiç bir netice elde edilmedi. Bu gördüm, ne işittim. 

tahkikatın şimdi size anlnttığniı Son kelimeler, dinliycnlerin dü· 
masal ile hiı; bir alakası yoktur. şüncclcrinden örülen hafü ~ bir 
Ma~al paşanın ölümünden sonra sessizlik içersindc kayboldu. 
devam etti.. · Hcrkc-s mcsckyi kendi dü!jüncc 
"Hanımefendi, bu büyük keder :-ıine göre başka bir noktnl nazar-

yükü altında ezildi, artık Bursada dan tetkik ediyordu. Cemil der -
oturamadı. Çocuk1arınr yanına a1_' ııt:ıl meseleyi ameli sah:ı.dnn ele 
dı, Dursndan .nyrıldı ve bir daha " aldı: 

bu eve dönmedi. Zaten büyük fe- ~ Paşayı zehirleyen adamın 

laketten sonra kadıncağızın çok bulunmamış olmasma aklım er • 
yaşamaması rnukaddermi3.. Altı miyor doğru~u. 
ay içerisinde ölüp gitti. - ncll:i de bu adamın kim ol_ 

"Evde paşayı büyüten bunak ve duğu ~ok çabuk kcsfedilmietır. 

Fakat izini bulmak, yakalamak 
mümkün olamamr3tır. 

Semahat başmı kaldırdı ve filt
rini noktaladı: 

- Benim geceleri evde dolaşan 
hayalet fikrimi kurcalıyor. Acaba 
nasıl bir adammış? 

Güzin kımıldamıyor, gözü uzak
larda.. bardağındaki çay çoktan 
soğumuş, söylenen sözleri ~itme

miş görünüyor. 
Vahid gizli gizli Güzine bak -

maktadır. Adeta kendi kendine 
bir muammanın halliyle meşgul -
dilr. 

- Affedersiniz hanımefendi.. 

Bu canh resim nerede duruyor? 

Bu sefer Güzin söze karıştı:' 
- Yattığını odada. Gördüğünüz 

· vakıt şaşacaksınız. Çok canlı bir 
resim. Hakilti bir sanat eseri. 

- Cesaretinizi tebrik ederim 
Güzin Hannn .. Çok a.'3ri bir kızsı
nız. Batıl itikatlara inanmıyor • 
sunuz. Sizin yerinizde bir başkası 
olsaydı bu resmin bulunduğu o -
dada yatmaktan korkardı. 

Semahat atıldı: 
- Yine olmıyacak ııeyler söy. 

Iüyorsun.. İnsan resmin nesinden 
korkar, resim ne yapabilir ki? 

- O halde demek bu masala i· 
nanmıyorsunu1~ 

- Hangi mnsala? !stcrııen i • 
nnndığım 5eykri sana sayayım. 

Paşa. zehirlendi. Mademki ölilmiin 
zehirlenme yüzünden olduğunu dok 

tor söylilyor. Şu halde bir haki _ 
kattir. Kntile gelince, bu iEi derin 
bir n!lk nöbeti arasmda mcvlevi 
dervişin yaptığını sanıyorum. ~es· 

min i.~e o gündenbcri çerçevesin· 
den a;Tilmadığma kaniim. 

Samiye Hanım bu bahsi burada 
krsmck istedi. 

- Çocuklar, artık e\in ın 
öğrendiniz .. Şimdi bu güzel ıı• 
burada konuşmakla geçirecc• 
de gidip biraz dol~sanı:z •. 
Güzin .. çabuk odana çık, gi)-lt 

Cemil, Semahati alarak 
doğru gitti. Hizmetçi so!ta}1 

Iamağa b~ladı. Vahid p 
ğa dayanarak dalgm. dalgtıı 
ra.smı tütürmcğe koyuldu. 
de yavaş yavaş selamlığ& 
yürümeğo başladı. Sonra b 
bire aklına blr eey gelrnif 
döndü ve seslendi: 

- Zeynep teyze, odam~ 
ra asılı olan dört kC>§e mb1 

1 
nereye kaldırdın allahagkıXJ•' 

- Hangi minyatüril kUçuJ 

nun'! 
- Yatağnnm başucunda)l 

varda asılı olan genç kız dJI 
- Ben ona hiç dokunına 

nDnCib'Uil. 

- lşte bu çok tuhaf. 
- Pekiyi hatırnnda ete 

Diln akgam yatığmm d~el 
minyatür yerinde duruyord~ 
ti biraz yerinden oynaJJJ::ı, 

siz yatmağa çıkmadan az e"f"w 
zeltmi.5tim. 

Genç kız olduğu yerde 
kalmıştı adeta. Bu defa da 
sine döndü: 

- Anne, sen de bu ırJıı)" 
ilişmedin mi? t 

- Ha:pr yavrum. ya1'• 
minyatür kaybolursa. çok 
doğrusu. Üzerindeki ree!Jll 
gençlik arkad~nna. aittil'· "' 
diğim gline kadar kendisfııd 
ayrılmamıştım. Ben eVleıt O· 
sonra bu arkada.~nn ölrnllşt ,e 
te bu minyatür ölümünUn ~c 
den yıllar geçen bu ço~ 
nrknd~nna ait biricik ha 

- Her halde içi.mizdtıl ~ 
dikkatsizlik.le minyatilrU 
yerden dü§ürmU~ olacak· ~t 
kalktığım vakıt onu ycrtıı 
lamamışlım. Kahvaltıya ~ 
mıyaynn diye de uzun~ 

• aramadım. l\fademki bU. dl 
metli bir hatTraymJŞ. ŞiJXl_..d 

dil'.katlico Arayaynn. (D~~ 


