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iSielçika'nın ·her an 
- Yazısı 2 inci sayfada -

harbe ka-
~şnıası 111uhter11el görülüyor 
il ~rpten en çok Polonyal~ 
kir eden adam ' tayyareciler 
hnr sltah fabrikatörü Krup'un serveti 

342 milyon markı bulmuş ! 
• 
ı,. gizli radyonun Almangadaki silah 
G.6rikalarında çalışan ameleye hitabı 
te Gizli Alman iıtaıyonundan naklen inciliz
~ r>.iıy Mail cueteıi, Hitlerin ililihlanma ve 
td Proıranundan Almanyada en çok iıtifade 
«ıa~ıın meıhur ıilih fabrikatörü Krup ol
lataa u rakama iıtiruıden yazmaktadır. Mezcfır 
clt Yon Almanyanın silih kralı Krup hakkm-

lunu aöyleliıtir: 

>'Otı "lCrup'un 1934 ıenesin4e ıerveti 17 7 mil
'-ıı. ~rktı. 1935 de bu miktar 232,000,000 dan 
aııs n ı;ıktı. 1936 da 282.000.000 oldu. 193 7 de 
,920,000 nu buldu. 1938 de 342.000.000 

••• 
larenden bildiriliyor : 

iı~ ~tarın gizli çalışan "hürriyet'' radyo 
de~u kısa dalga üzerinde gizli netriyata 

etmektedir. Geçen aqam bu radyo ıi-

Jih f abrikalannda çalışan Alman iıçilerine hi -
tabetmif, onlara yevmiye tarifelerinin dıpnda 

muamele cörmeğe razı olmamalarını, kendile -
rinden ücretsiz yapılmasını talep eden mesai 
fulaıını kabul etmemelerini fazla meaai muka
bilinde yalnız fazla ücret değil, fazla gııda da 
istemelerini ve işleri mümkün olduğu kadar 
ağır yapmalarını tavsiye etmittir. 

Bu gizli radyo daha sonra Berlin ameleleri 
arasında dağıtılmıt olan bir beyanname oku
muıtur. Bu beyannamede Almanya için harbin 
bir istili harbi olduğu ve Almanyayı daha ziya
de sefalete dütüreceği okunulmuıtur . 

Bu~ ıonra yine aynı radyo Alman or
dusunda hizmet gören Avusturyalıların mem
nuniyetsizliğinden de babsetmit ve neşriyatını 
''yapsın hürriyet ve sulh" sözlerile bitirmiştir. 

lngiliz ordusunda 
vazife alıyorlar 

Alman 
Ordu su 
Haıa, dağınık Leh 
kıtalarile muharebe 

halinde 
Yazı sı 2 ;nci sayfamızda 

- ------------ -------- ------ -- ------------

: Şükrü Saracoğlu ; 
, 
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Moskovadaki ıran elçiliQinin ~ 

Fransız topraklarmda 

Polonya 
ordusu 

Teşk i l i . ~ uğraş r 
Leh generalı 

~ 

General Slkors'kt 

Ayın blrindenberi Franmz top. 
raklannda yeni bir Polonya or
dusu tegkilile meşgul olan gene.. 
ral Sikorsk.i, Fransız umumt ka -
rargi.lımda general Gamlen ~
fmdan kabul edilmiştir. Bu gö. 
rUımenin aka.binde Polonya geno 
rali hemen mesaisine başlam11-

tır. Fransanm ve ecnebi memle -
ketlerin her tarafından gelen Po 
lonyalılar Fransız topraklarında 

Polonya ordusuna kaydedilmek 
ve yeniden Polonyayı kurmak U
zere harbet.mek için bliyük bir is. 
tek göstermektedirler. 

' 
' 

, 

ziyafetinde bulundu ; - Pa-na-me-rik-en-
Mo.kova, 4 (A.A.) - T ürkiye Hariciye Vekili Şükrü Sara. 

coğlu, dün öğle yemeğini davetli bulunduğu lran büyük elçiliğinde 
yemiıtir. 

Londradaki heyetimiz şerefine 
bir kabul resmi terhp edildi 

Lonclra, 4 (A.A.) - Orıeneral Kizım Orbay ile refikası ve 
Türk heyeti azalan ıerefine, d ün öfrle-den sonra Olaridre otelinde 
hükumet tarafından bir kabul reımi tertip edilmiı " nüaafirlerc 
milli müdafaa koordinasyon .nazın Lcrd Chatfield tarafmdan ağır. 
'-ıtır. 

konferansı dağıldı 
Panama, 4 (A.A.) - Pana. 

meriken konferansı, dün öğleder 

sonra. aleni umumi bir celse ak. 
tederek mesaisini bitirmiştir. 

Bu umumi celsede, evvelce 
gizli içtimalarda tesbit edilen bi: 
tiın karar suretleri, ezcümle, eko 
nomik iş "birliği karar sureti. b 
taraflık dekl!rasyonu, emaiJe' 
mıntakall tl9I .._ Wllıl. al 
kışlar arasmdaJttifakla tasvip o. 
h••mwm. 



Çiftlikler 
kasten 

Alman h ü kG meti 
Kundakcllara karşı şiddetli 

bir mücadele açtı ' 
Amaterdamdan bildiriliyor: 
Belçika.dan gelen haberlere nazaran Almanyada ''halk düş

manlarına" karşı açılmıı olan mücadele şiddetle devam etmekte
dir. Bir çiftliğe kundak sokup yakfak suçile mahkum olan Knrl 
Schroeder isminde birisi idam cdilıni§tir. 

Bu son zamanlarda çiftliklerde billımum erzak depolanr.d· 
çıkanlım bu nevi kat1di yangınlara çok tesadüf edilmel<,-::dir. Hr: 
bll!l"gerfrcrndenblott gazetesi 28 eylülde Avuıturyada Liuz civarı 
da mühim miktarda patates ve samanla birlikte kıymetli ziraat r 
Jetlerini mahveden bir yangımn kasden çıkanldığına ve kundak 
nın pek yakında layık olduğu cezayı bulacağını yazmaktadır. 

Bir Alman vapurunda yangın 

Belgrad, 4 (Hu,usi) - Stefani Ajansı Nevyorktan bildiriyor: 
Meksikadan bildirildiğine göre, Tampiko limanında· bulunan 

~'Emmi Fridrik" isimli Alm:\n gemisinde büyük bir yangın çıkm•<ı 
tır. Gemide 10 bin ton benzin vardı, Almanyaya nakledilecekti. Ya
pılan tahkikata göre, gemideki yangın bir kunclak!:ının eserid:r. 
Tahkikata devam edilmektedir. 

EN SON DAKiKA 

Bitlerin teklitl~i i bugün resmen 
Londraya bildirildi 

Amsterdam, 4 (A.A.) -Berlinden 'Telgraf' 
gazetesine bildiriyor 

Reichstag cuma veya cumartesi günü topla
nacaktır. Tahmin edildiğine göre, Hitler karar- ' 
!arını Alman milletine bidirmeden evvel Daladi
er'in perşenbe günü söyliyeceği nutku bekliye
cektir. 

ltalyada nazırlar meclisince müzakere idi
Jen meselelerin mahiyeti hakkında hiçbir şey öğ
renilmemiştir. Zannedildiğine göre içtima esna
sında Kont Ciyano Hitler ile yaptığı mülakat 
hakkında izahat vermiştir. Hitlerin teklifleri bu
gün İtalya sefa'reti vaııtasile Londraya bildirile
cektir. 

Fransız kabinesi Cumhurreisinin 
başkanlığında toplandı 

Paris, 4 (A. A.) - Nazırlar meclisi, bu sabah Lebrun'Un riya
setinde toplanmıştır. Daladier, siyasi ve nskert vaziyet hakkmda iza
hnt vermiştir. Lebrunün imzasına birkaç kararname arzedilmi§Ur. 
Bunların arasında abluka nazırının vazifc>lerini ta~in eden bir ka
rarname de bulunmn.ktadır. 

Sovyet askerleri Çin 
girmişler topraklarına 

· Londra, 4 (Hususi) - Domci Japon Ajansı, Sovyet asl.erleri
nin Çınin şimal garbine girdiğini teyit etmektedir . ...:Su mıntakaya 
yeniden askerler getirilmektedir. 

ve erzak depoları 
tutuşturuluyor ! 

Daladye de sulh 
teklifini reddedecek! 
Fransız gazetteuernD ôngDIDz BaşvekDUlnln 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:nutkundan ŞQJJ netncevı çıkarıvoroaır: 

Çember/ayn, sulh manevra
etmiştir sını harap 

Atina, 4 (A.A.) - Balkan at
letizm kongresi, dUn ilk içtlmnmı 
yapmış ve Balkruı oyunlarının 

organizasyonuna Türkiyeyi me
mur etmiştir. 

Bu Hbah, Balkan atletitm e. 
kipleri azası, Atina valisi nazır 

Koozias tarafından kabul edil
miş, öğle üzeri de ekip şefleri 

Başvekil Metaksas'a takdim olun
muştur. 

Öğleden sonra Atlna stadında 

dekatlon müsabakalarma devam 
edilecek, bilahare delegeler şere
fine Kifissia'da bir kabul resmi 
yapılacak ve akşam da Atlna va.. 
lisi bllyUk bir ziyafet verecektir. 

Atlna, 4 (A.A.) - Balkan at-

letizm mUsabakalarma devam e
dilmektedir. 

Atina stadında yapılmakta o
lan dekatlon mlisabakalarınm ilk 
günU neticesi euciur: 

Lckatsas, (Yunan) 2350 ırunn, 
Nikio, (Yugoslav) 3179 puvan, 
J\linas (Yugoslav) 165 puvnn. 

Pannollenik k!Ubilnlin atletizm 
stadında yapılan çekiç atma mlL 
sabakası neticesi: 

Stepenik (Yugoelav) 49 metre 
55, Coits (Yugoslav) 47 metre 
99, Biro (Romen) 46 metre 96, 

Bugüne kadar umumi tasnif: 
1 - Yunanistan 26 
2 - YugoslnYyn 20 
3 - Romanya 19 
4 - Türkiye 14 

Belçikamn 
girmesi 

her an harbe 
muhtemel 

Belçikada intişar eden Le Soir 
gazetc:ıindc tanınnıl§ bir siyasi 
muharrir Belçikanın vazl~ eti 
hakkında end~e göstererek şu. 
nu yazmaktadır: 

"Her ne kadar Belçika, bir hü
cuma uğramamışsa da uzun sil
receği anlaşılan bir harbe her -
hangi dakikada kartşması pek 

muhtemeldir. Belçika mU<lafaa.-ıı -
nı komşu memleketlerle telif ve 
tanzim etmediği için komşulari.lc 

beraber bundan mes'uldilr. Bel -
çikayı, Polonyanın akıbeti hak -
kında tavaasuta, hava kuvvetini 
arttırmağa ve sUratle organize e
dilmesi lllzımgelcn pa.sif müda
faa tertibatını almağa davet ede
rim.,, 

l'AU.\l'WJJ.Alı JXGU.tz 
OUDUSUNA GİREBILl:.Cl~K 
Londra, 4 (A. A.) - lstihba-

rnt nezaretinden bildirildiğine gö 

Faris, 4 (A.A.) - Havas: 
Çemberlaynin büyük ehemmiyeti haiz olan nutkunu, bOtilt' 

Fransız gazeteleri tam metin olarak ve birinci ıahifelerinde mant'' 
~eklinde vermektedir. Nutuk, kendi kendisini izaha klfi bir maısJ
yet arzettiği isin tefsirler azıdır. Paris gazeteleri, Çemberlaynın nut 
kunu bir vaka gibi vermektedir. 

Pelit Parisien'in manıeti, Fransız matbuatmın umufi ıtkriııi 
çok sarih bir tarzda hülasa etmektedir. Bu ~anşet şudur: ''ÇeııııbC' 
!ayn, daha resmen bildirilmeden evvel, sulh manevrasını harap et
miştir." 

Elie Bois, Petit Parisien·de başyazısını şöyle bitirmektedir: 
"Hitler, belki de Fransanın sulh aıkı üzerinde bazı ilmitltt 11" 

liyor. Diğer ümitlerinde olduğu gibi, Hitler bu ümitlerinde de inld" 
ra uğrıyacaktır. Çemberlayn, dün vaziyeti sarih surette biMirmittif' 
Daladye de belki bugiln, belki yarın aynı tarzda bildirecektir." 

Petit Jµ,rnalde Pierrat diyor ki: 
"Çembcrlayn, azmini dünkü nutkunda bir kere daha tasrih euı' 

ve diplomatik sahada sözlerini yalnız bu taırihe inhisar etti.rmitÜ1 
Çemberlaynin nutku, yapılacak tekliflere evvelden verilen bir ~, 
şılıktır. Çembcrlaynin nutku, heyeti umumiyesi ile bir intizar ıılJC' 
kudur. Nitekim, Führerin yakmda toplamak niyetinde olduğu ıu1' 
tag içtimaı arifesinde söylenecek bir nutuk böyle olmalı idi. FUlı" 
kika, kağıdını açmak Hitlere düşer. Ondan sonra biz ne düşündt 
ğümüzü söyliyeceğiz. Vaziyetimiz sarihtir. Harp hedefle~ 
derhal elde edilmesinden başka hisbir şey bizi yolumuzdan çe~re' 
mez." 

Bidaut, Aube gazetesinde bu harp hedeflerinl incclcmektedi' 
Bkiaut diyor ki: 

"Fransa ve lngilterenin harp hedefleri, Hitlerizmin haleıı tf 
va.sautçu aradığı sulh teklifleri ile taarruz halindedir.,, 

Bourgues Pelit Parl!ien gazetesinde diyor ki: 
"lngilterc ve Fransa Hitlerin sistemlnl ortadan kaldırmayı ısf 

rarla.ştınnışlardır. Zafer bütlin Avrupayı bilh~a bitaraflan ~ 
taracaktır.,, 

Dormesson ayni mesele hakkmda Figaro gazeteainde §Öyle ' 
yor: 

"Bitarafla~cn menfaatleri, kendilerini tehlikeden kurtaracıık "4 
söylcnmiyen arzuları tatmin edecek olan bizim zaferimizdir. Bi~ l' 
lar da, tıpkı hizim gibi, mücerret bir kelime olarak değil, fakat Jı' ~ 
klkntlere dayanan bir sulh istiyorlar. Biz, İngilizler ve ~~ 
yalnız bunu söylemeğe cesaret edemiyen herkes için de dö~iU" ll 
ruz .•. 

Kirillis Epok gazetesinde makalesini göyle bitiriyor: ba 
"Harbin tek hedefi vardır ve bu hedef Avrupayı nihayet de..,,s' du 

jı bir sulha kavuşturmaktır.,. .A to 

Sovyet Rusya. 
Letonya ve Litvan}ta ile de karşı-
1 ı ki ı yardım paktı yapmak istiyor 

re>, 28 eylfıl tarihin e inwılanmış 
olan bir emirname ile yabancılar, -
İngiliz ordusuna girebilecekler 

takası arasındaki kısımda dağınık 

Leh krtalarile muharebeler cere -
yan etmiştir. 

ve orduda subay dahi olabilecek
lerdir. Maarnafih, yabancı Jejiyo-
nu ihdası ve oı duya bol miktarda 
\·e her i'3tiyenln kabulıi mevzu. 
bahs değildir. Orduya bu suretle 
ilk girecekler arasında Polonyalı 
tayyareciler vardır. 

A L~IAN ORDUSU DA(HNIK 
LEH KIT U.ARtJ,E MUHARl~BE 

EDh'OR 

Garp cephesinde sUkfıncl hU -
küm sürmı.i§, yalnız Sarbrük civa
rında hafif bir topçu faaliyeti ol -
mu§tur. 

Alman deniz kuvvetleri 30 ey -
lUldenberi 72 vapurda arqtrrma -
lar yapmışlardır. Bunlarm içinden 
kaçak eşya tqtyan birkaç tanesi 
tevkif edilerek Aıman Umanları -
na gitmeğe icbar edllmlttir. 
FRÜYD'ON oGLU BiR GöNt.iL-

r,• 
dört sene Avusturya ordıı9~ 
zabitlik etmişti. Gazetecilere 

ki olan beyanatında: "Biz ~ ta 
A \•usturyanm hUrriyete ka~ 
Si için harbetmek iatemfYO C' _J ot 
ayni zamanda bUtUn dUD~ t~ 

hürriyeti için ~rplfDl&k ~ • Ilı• 
dayız. Nazi Almanyaaı deYJ' 

dlkten sonradır ki biz A vıP 
yalılar yeni bir AV'Wlturya ~ 

Moskova, 4 (A.A.} - Letonya Stalın, Potem'~in, Soryctlcrin Lıt
hariciye nazırı B. !\1unter , dun \"anya ma lahatgüzan Pozdnikov 
c;aat 18 de Kremlin'e gıderek \C Lit,a:-}anm :\lo kova elçi · 
i\lolotof ıle ıki ı:.aat kadar go;tl . . · tl,e\ıc·u., ı.tirak etmi~tir. (,o_ 
mu~tur. • mme, ıl;i --aa.ten fazla ürmüştür 

;\lo kova, 4 (AA A.) Dun !\IJ ko\a, 4 (A. \.} - Bu sa. 
ta~ are ıle Moskovaya ge'en Lıt. ı.>ahkı lz' e-tı~ a gazetc~i. So,·yetler 
'an) a hariciye nazırı l"rh ye:; ile Birlığinin Letonya ve Lit' anya _ 
ha k komi:)fr!eri hcyetı rebi ve ha. dan So'Tetler ile birer karı:;ılıklı 
riciye halk komi"eri Molotof ara.. ' yardım p:dctı imza'amalannı jc;tL 
ında ilk _c:<>rü~e diın ak~am vu. ) eceğini te) it eder tarzda bir ma

kJa ~elm'~tir. Bu görü~mcye. kale nesrctmi~tir. 

Ameri~ a 
Cumhur reisınin 

karısı 
Avru~ay · t.endı halındd 
bırakmamak fıkr:nde ... 

I.ondra, • (Hususi) - Ameri
ka reisicumhurunun karısı m:ıt -
btı:ıt kont;rC'slndc beyanatta bu-

Bcrlin. 4 (A.A.) - Alman u -
mu mi karargahı blldlnyor: 

.Şark cephesinde eski hudut hat 
tı ile Alman - Sovyet menfaat mın 

lunnralt: "Baıı Amerikalılr..nn, 

Avrupayı kendi halinde bırakıp 
gitmek fikrinde olduğuna çok mli 
tees .. irim. Benim kanaatimce A. 
merikanın sivnseti. Avrupa lı=ıle -
rin~ sırtmı dönmektense. devam
lı bir sulh t('minl çarcletini araş
tırrı:ık olrrı l•iır •., 

l.iCLER ALAYI TE.,KİL 
EDll'OS 

Londra. 4 (Hu•ual) - Geçen 
hafta lngllterede !Slen Yahudi 
ruhiyatçı Fröyd'Un en bUyUk oğ
lu, İngilteredc yaşayan A vustur
yalılardan bir gönüllü lejlyonu 
teşkillnP başlamıştır. 

Fröydün oğlu. harbi '·d umumı c 

biliriz.,. 

İngiliz kralının 

telgrafı 

Londra, 4 (Huıusi) - ~ 
Kralı Cebelilttarık valialn' ;1. 
telgraf göndederek harbin b' et' v 

gıcın:lanberi İngiltereye ,zs~ 
dikleri sadakat dolayısile C ti Q 

lüttank ahalisine teşekklir et ııı 
ni bildirmesini istemiştir. 
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Hindis ar:ı hu~uduna büyük 
Sovyet kuvvetleri yığıyormuş 

4tlas denizinde bir Alman 
korsanlık mı yapıyor 

1 

krovazörü 
? • 

li:sterdam, 4 (A.A.) - Bcr- 1 mektedir. İki taraf da büyük kc· gelmiştir. Bu seyahat, vapurun 
t.e~n Al~~~~ Handelsblad ga· 1 şif kollan faaliyet yapmışlardır. deniz servislerinin tekrar baş • 

"l-{·ne bıldınlıyor: Fransız kıtaları Sarbrük isti • l;unasını müteakip yaptığı ilk se. 
l:tk itler bu gece Varşovaya gide kametinde tedricen yürümekte · yahattir. 
r~e §ereline bu şehirde bir geçit dir. İngiliz gazetelerine göre, 

l{· Y~prlacaktır. Almanlar mukabil bir 1aarruza ATLAS DE!litZt!\DE BtR 
~ ttlenn cumartesi günü Rayiş· hazırlanmaktadırlar. KORSAN KRUVAZÖRU 

dlı da bir nutuk so .. vlı0 )'Ccegy·ı zaııne. t Bahia (Bresilya) 4 (A.A.) -.; ngiliz tayyarelerinin Berlin 
llıcktedir. ''Clement.. ismindeki İngiliz va· 

lltt ve Potsdam üzerinde yaptıkları purunun Atlantik denizinin cenu· 
LF.:ıt VARŞO\'ADA ?lı.L'Ttm keşif uçuşu, Alman devlet mer - bunda müsellilh bir vapur tarafın 

ll SÖ\'L11.ECEK kezinin düşman tayyarelerinin dan değil, bir Alman harp gemisi, 
\t erlin, (Hususi) - Hitlerin taarruzundan masun kalamıya.ca. tarafından batmldığı tahakkuk 
lt •~toYa. ~iyaretinde kısa bile ol • ğını isbat ettiği için büyük bir etmiştir • 

bir Cndısıni karşılayanlara karşı aUika uyandırmı tır. "Clement.,nın mürettebatı tah-

dit, nutuk söylemesi muhtemel - nu Ay YAPii.Al\' HA VA lisiye sandallarına binmeden ev-

l\IUllAREBELERtNtN vel kendilerine taarruz eden ge-
Ç&.'11SELA 1'1'1N NUTKU BLANÇOSU minin fotoğrafım çekmişlerdir. 

l.o l'iE AKISl.ER YAPTIT Paristc neşro:iilcn resmi bir Mürettebat 30 saat sandallarda 
htrıa nd:a, 4 (Hususi) - Çem. tebliğe göre, eylül ayı içindeki kaldıktan sonra "İtatinga,. vapu· 
tırıdal1'nın nutku Alman radyola· hava muharebelerinde s fransız ru taraf mdan kurtanldıklarım be. 
bir h ancak yüz kelimelik kadar 24 Alman tayaresi düşmüştür. yan etmişlerdir. 

İl':l Ulisa halinde verilirken, ' ' RŞOVANL'\" İŞGALİ Londra, 4 (Hususi) - Clemcnt 
tllt\~ız gazeteleri bu nutka sü • TAMAMLANIYOR adındaki Ingiliz vapurunu batı-
~~ti : ~hsis etmiştir. Bilhassa ran ve yolcular tarafından resmi 

'"il.rız Berlinden bildirildiğine göre, ''li· yen şunu yazıyor: çekildiği söylenen Alman gemi si-
l 1tlcr k ku S 1. 1 Varşovanın işgali tamamlanmak 'hede • or yor. ta ın e mu. nin "Admiral Şecr., olduğu söy-
~~(ul'i yaptığı zaman,danberi üzeredir. Alman kıtaları şehrin lenmektcdir. 
r~ll\1>-Yordu. Fakat harbi durdu _ müstahkem mevkiinc girmi~ler _ 
Scltıi 0r, yaptıklarının önüne ge. dir. Birçok esir ve malzeme ele 

}'or." geçmiştir. 

N _.: "'~ 
t0rı ~\tyork, 4 ( A.A.) - Vaşing. 

ç, 0•t yazıyor: 
~~~ ~bcrıayn , nazi vaidlerine 

-ııı lf 
flıt~· 1ınatsızlık göstermekte ta 
~Ilı 'Ylc haklıdır. Hulün Polon. 
ili lt 

11 Alınanlar tarafından fethi· 

lı~b 11~:~rnası yalnız Almanya ile 
teaif dttil, b·~·~.de bulunan devletlerin 

dt b Utün diğer memleketlerin 
ttl'rı· u Yeni "emrivaki" i kabııl 

eu ti 'Yecekı- • . .. k d' 
-.rını gosterme te ır. 

li'n \:..- . . . , 17, l\ABINESt nu 

Denizlerde harp 
BİTARAF MEMLEJ\ETLER 
TEDRIRLElt ALIYORI.-AR 

Alman denizaltlannın bitaraf 
gemilere yaptığı taarruzlar Da • 
nımarka, İsveç, ve Norveçte bü. 
yük bir heyecan uyandırmıştır. 

Gazeteler Alınanyaya §İddetle 
hücum etmektedirler. 1 

Bir İsveç tayyaresi kara sula • 
rında bir İsveç vapurunu kova • 
lıyan silahlı bir Alman romör _ 
körüne ateş açmış ve romörkör 

Sovyet Rusya Hint 
hududuna asker 

.... 
yıgıyormuş 

Londra, 3 (Röyter) - ''Nev •. 
york Taymis,. gazetesinin istih -
barntına göre, Sovyetler Japon _ 
ya Ue o.kdctliklcri mUtarekcden 
sonra, Sin • mang eyaletine ye
ni ruıkeri kuvvetler göndermişler
dir. 

Sin • Kiang eyaleti, Sovyetlerin 
Hindistan hududundadır. Burada 
tahaı;şUd eden Rus kuvvetlerinin 
mikdan, 300 bin tahmin edilmek-
tcdir. 

ada 
.Wusolini Sulh kon/ e
r ansı topl 2mak istiyor 
8u konferansa Türkiye, fngiltare, Fransa, İtalya 

Rusya ve Amerika davet edilecek 
Londra, 4 - Romadaki Royter 

muhabiri bildiriyor: lyi malümaı 
alan mahafile göre Musolini sulh 
konferansı için bir plan tanzim 
etmektedir. Bu plii.na göre sulh 
konferansına İngiltere, 'Fransa, 
İtalya, Rusya, Amerika ve TUr. 
kiye iştirake davet edilecekler • 
dir. 

Konferansta biitUn dünya vaz.1-

yetı görüşüleçck ve muallaktaki 

meselelerin halli çareleri arann 
caktır. 

B. Ruzvelt gazeteciler tarafın

dan bu hususta EıOrulan suale: 

- Böyle bir davetten haberim 

yoktur. cevabını. vermiştir. 

Askeri heyetimiz Londrada 
karşılandı merasimle 

Vekilimiz Londrada Hariciye 
gezintiler yaptı 

Londra, 3 (A.A.) - Türk a s.l:..? 
ri heyeti, saat 12,45 te Vaterlo is. 
tasyonuna gelmiştir. 

General Orbayın reisliğindckı 

askeri heyet Londraya muvasala· 
tında son harp esnasında Gelibo· 
ludaki İngiliz kıtaatma kumanda 
etmiş olan Feldmareşal Lord 
Birdvood ile hariciye mümes~ı l· 
leri. Türkiye büyük elçisi, Türk 
kolonisi, Fransız kara ve deniz as· 
kcri ataşeleri ve diğer zevat tar:l · 
tından selamlanmıştır. 

Heyet şerefine Londranın büyük 
otellerinden birinde hükumet ta .ı. 

f ından bir dine ve bir suave ve· 
rilmiştir. Ziyafete oilli müdafaa 
kordinasyonu nazın lord Chat· 
field riyaset etmiştir. 

HARtcıvt; \'EK1LtMIZIN 
GEZINTİl.-ERİ · 

l\losko'<a, 3 (A.A.) - Tas ajan· 
sı bildiriyor: 
avini Pontikov olduğu halde, dün 

:d" ve "Dinamo stadı., istasyonla 
rım gezmiştir. 

Bundan sonra hariciye vekili, 
e1akatinde Ali Haydar Aktay, 

.:cvat açıkahn, Feridun Cem:ıl 

~:-kin, Zeki Po!ar, Sovyctlerin An 
1mra büyük ·;isi Terentief ve pro 
:okol şefi muavini olduğu halde, 
<.inlki nehir limanını gezmiş ve 

Volga _ Moskova kanalı üzerin::!e 
'>ir tenezz'illite bulunmuştur. 
iciye \'ekili. bu muazzam ve mü
:cmmel eserler karşısında hayran· 
~ını izhar etmiştir. 

Türkiye hariciye vekili, akşam 

ıürük tiyatroda "I~armen,. opera
mın temsilinde hazır bulunmu5-

tur. 
HARICl\'1'~ VJt:KtLtMlZ 

:\IOSKOVADA BiRKAÇ GON 
DAHA KALACAK 

1..ondra, 4 (Hususi) - Türkiye 
Hnriclyo Vekilinin :i.\foskovada 3-4 
gün dah:a kalacağın zannedilmek
tedir . 

Almanyanın 
sulh • • 

pro1esı 

Sıtarat devletlere 
b.ldırıldı 

Paris, 4 (Radyo) - Birçok bi
taraf devlet hUkümct m.cı-kezle
rinden hnber verildiğine göre 
Bitler, hazırladığı sulh pl'oje:!ini 
bitaraf memleketlere bildirmiştir 
ve yakında da resmen İngiliz ve 
Fransız hükümetlerine tevdi ede. 
ccktir. 

Hitlcr bu projesinde sözde 
milstdkil kUçUk bir Leh hUküme
ti kurulmasını kabul etmektedir. 

Projenin şimdiden bitaraf dev· 
Jetlere bildirilmiş olmnsı, AL 
manyanın Avrupada sulh lehine 
mümklin olduğu kadar bUyük bir 
cereyan uyandırmak istediği şek 
!inde tefsir edilmektedir. 

Lehıstanın taksimıTUrkiye 
nezdınde protesto edildi 

Ankarn, 3 (A.A.) - Haber al
dığnnıza göre, Lehistanm taksimi 
hakkında protestoyu ihtiva den 
ve diğer memleketler hUkfunctle. 
rina de tevdi edilmiş olar. be
yanname Lehistan büyük elçisi 
tarafından harici~·o vekfiletimize 
de verilmiştir. 

Çin ~ Jaoon harbinde 
1 O bin Ç~nlı daha öldü 
Roma, 4 (Hususi) - Tokyo· 

dan bildirildiğine göre cenubi Ja· 
pon _ Çin kuvvetleri arasında çar· 
pışmalar şiddetle devam etmekte
dir. Japon askeri tebliğinde Çin· 
liierin 10 bin ölü verdikleri bildi
riliyor. 

l.o S.\8An TOPJ,ANDI 

yı; ~ ::::· 4 (Hususi) - Bu sa 
l'itlset· 8 1'1: kabinesi i:>nlndiyenin 
cliııı~lll •nde toplanmı~. askeri ve 

kaçmıştır. ı•ıır.m .............. lllll .. !El .......... lllillllil ............ ı:llm!llfllllllZl .. !ll:lll!!illl .......... !11!1 .. ıımılmllll!! .... 1111111 ........ .... 

yle 61- li~ llıell.tik vaziyeti görüşmUştUr. 
it deı,. l'llndn ~11giltero hükümetl· 
~,~lı surette yapılan ko • 
~~ de~r gözden geçirilmiştir. 
~tt tt

118 
a bu konuşmalar, Sov • 

t~ Yanın hareketine dair ce-

Cap~ltıekteydt. 
lltı s~ıe erde 

b Berıın ı\lım AUtIAN TEGr.tGt 

de\~ d~i Aİ 4 (Hususi) - Bu sa 
~rı geee llıan tebliğine nazarar 
t ~ a~arp cephe inde bilha a 

JJ ter h •1 kayde:fümic; ve tav,·a· 
usııP arek· · • ,J 

lerC ,.,, atta bulunrnu.tur. 

yalf-- • flaris, 1~A~sız TI.ı;UGt 
avtl~ ar~~b t 

4 <A A.) - t:murni k<1 
·1otJ Ce~ Cbliğ ediyor: 1 ~d c• • •e sak· . . 

Un)',.v 1 <tın Ce ın geçm ,tır. Z\ eibru· 
~ <ltaıta nup ınıntaka ında her ık 
de'-ril ltı:.ı~tlJr.t~ı>çu laalıyetınde bulun· 

vut'tııf 
a~ 

Al •t \"" (') ,. 'nl..AflIN GAilP 
l>lfEs ·n 

l.ond EKt ZA 11ATI 
/ U~ '" ra, 4 <Hususi) - Harbin 

,,.. .rlnda ... 
"1•ıı . oaro cephesindeki AI· 
~, taYiatrn ilOo • rn l-c>ş altı vUz ölil, ı 
,.. )aruıı ·ı ı ı 
"-qlr Oldu~ '. ı.t ~ lız kndnr ı 

t_ t'\ı 0<>renilmiştlr 
ttı tt Dun' . . 

siııe t1' bu • <U V ziyet 
'n bl \"ll. • n C<ırp cc h . 

. ttl tıycti "Ö 
1 

. ~ csındeki harp 
gö5 l\J ~ }' e ıdı: 
Ceııt .. ll'lanıarır. ıı. .. 

1 "C ,, • ••• oscl · · e uı .rilptı~ı b" ıstıkametin 
Ur et ll1ii t•:r t.t ır taarruz pü k" "1 .... · . .. urtu 

t~:-ır • la • 0 , 
• a ·1.:ı::cı ki J" ~u .. unur. bu 

- • ı.ıcllosu deva • 
ın ~t... 1 

r. 

İsveç gemileri §İmdiden sonra 
gruplar halinde seyahat edecek 
!er ve bunlara harp gemileri re 
fakat edecektir. 

Danimarka, Almanyanın bita . 
raf gemilere karşı ne ıurette ha· 
reket edeceğini kati surette bil • 
dirmesine kadar lngiltereye çift. 
lik mahsulatı ve et yotlamamağa 

Alman va Garpte taarruza 
geçemez; çükü ••. 

karar vermiştir. 

lUHAl!İ.P TAllTEl.BAllİRLEilk: 

YAnnnı EDlLl\liYF.CEK 

Va~ington, 4 (A.A.) - Ruz. 
vclt, Amerikan vapurlarına mu. 
harip memJcke•lere ait tahtel • 
b:tlıiılerc yardım etmcmelerin• 
emretmİ1tir. 

Reısicumhur gazete mümessil. 
!erini kabul ettiği esnada bu em. 
rini tebliğ etmi;tir. Ruzvelt, da 
ha evvel bazı kaçakçıların Ame. 
rika sahilleri açıklannda Alman 
tahtelbahirlerine erzak ve mühim 
mat tedarik ettiklerine dair mat. 
buat tara'ını::l ~n verilen haberleri 
okumuş bulunuyordu. 

Almanyanın, Lehistanda harbi 1 
bitirdikten sonra, askerlerini 
garp cephesine çekeceği ve Fran· 
saya karşı harekete geçeceği söy· 
le.ıiyordu. Halbuki, garp cephe· 
slnde Fransızların harekata de
vam ettiklerini, Alman ordusunun 
yalnız müdafaada kaldığını, hat· 
ta bazı noktalarda geri çekildik
lerini görüyoruz. 

Bu itibarla, bugün askerlik ba· 
l:ımından garp cephesi bütün dik· 
kat ve merakı çekmektedir. Bu· 
raya bir Fransız askerlik müte
hassısının bu mevzu üzerinde Al· 
ma,yanın ordu vaziyetini gözden 
geçiren bir yazısmı nakled:yoruz: 

.. . . 
nlR llE~iliA VAPURU Alman radyosu general Yon 

l\.\l'BOI.DU Brauchitsch'in garp cepherinde 
Brüksel. 4 (A.A.) - 1544 to. bulunduğunu haber verdi. Evve· 

iJfitoluk Belçika bandıralı Suzo la, general Von .Brauchitsch'in 
vapuru Gasgonya kö!ezinde kay n~ olduğunu g(;relim. 
bolmuştur. Kazanın sebebi meç Alman ordu kuvvetlerinin baş 
huldür. kumandanlığı Hitlerin üzerinde-

lLK S "FEI!tM YAPAN dir. Erkanrharbiye reisi de gene· 
T:l \NS i\T: .. ANTfK ral Keitel'dir. Bu ordunun kara. 

Buenos·A!res, 4 (A.A.) deniz ve hava kumandanları var-
Agoustes adındaki İtalyan tran. dır. Kara ordusunun kumanı:lanr 

satlantiği. 1.000 yolcuyu hamil ı g c n e r a l Von Brauch • 
olduğu halde dün Bucnos.Airesc itsch, deniz ordusunun kumanda· 

nı amiral Röder, hava ordusunun , Esas fırkalar bile zayıftır. Zira, ı ocl~i de Avustur):a gi?i . Y_crlerin 
kumandanı da mareşal Göringdir. 1934 de sayısı yedi olan bu fırka· mudafaa ına tahsıs cdılmıştır. 

Binaenal:yh, karaordusu ku· lar bugün elli bire çıkarılmıştır Lehistandaki muharebeler Al. 
man:lanının garp cehpesine gidişi ki bu kadar çabuk çoğaltılışın ne· man ordu una fazlaca bir zayiat 
acaba yakında Fransız hududun- tice si olarak tam teşkilatı bir 'erdirmış bulunuyor. Diğer taraf· 
da bir harekette geçileceğine mevcudiyetten mahrum kalmış- tan, Sovyet askerlerinın Lehista· 
mi alamettir? Bu sual hatıra lardır. mı g~lm:?si üzerıne Alman ordusu· 

1. F k ı· h 'htı'yat fırkalar da ayn·ı halde· nun orada bir müdafaa hattı bu-ge ır. a at genera ın cep eye ı. 

'd' · · h b ·ı · .. dı'r. Gerek esas ordıı. gerek ı'htı·- lundurma.:ıı icap edecektir. gı ı~ının a er ven mesı goste-
. k" b" 1 b' h k h yat ordu 20 1·ıe 45 ya" arasında Binaenaley:ı .• \lmanyanın harp rıyor ı oy e ır are et azır· .., 
lanmamaktadır. Zira o takdirde kimse!eı-:len teşkil edilmiştir. :.abilıycti, gönilu)or ki, pek de 
kumandanın garp rephesine git· "Landvehr,. fırkaları 35 - 45 zanneclild•ği kadar buyük değil. 
tiği gibi tutulmak Jaıım gelirdi. yas arası efrat kal~ıl emektedir. · 

1
rnanra Belçıka) ı çiğneyerek gar 

! 
Ordu kadrosunu tamamlamak ba doğru bir harekete giri~mez 

:(. l/o lj~ hele Belr'ıka ı'le l s\'İrr'e'"'C avni za· iç"n mfüekaid subay ve yedek su- ~ ~ . .r ' • 
Alman kara ordusu kaç fırka • ı d manda taarruz etme ı tamamıle 

bayI~r ka roya alınmış veya genç . . . . , 
dan terekküp o:iiyor? 1 t b k b" t 1. t"b' t l ıhtımal harıcı<'lır. Zıra, herkesçe 

er gaye ça u ır a ıme a ı u· l . d 
Malumdur ki Alman ordusunda • malum o an bır .. ey 'arsa, o a 

tularak suoay d~recesıne çıkarıl- 1 . . J :. d vı '· 
esas olarak elli bir fırka asker svıçrenın ve ura ag arının peı\ 

mıştır. J 
vardır: Bunun Ü'jÜ dağ fırkası. 

dördü hafif makineli fırka, beşi 

zırhlı, otuz d ckuzu da normal tip 
fırkalardır. 

Umumiyetle, bu fırkalara kırk. 
kırk beş fırka kadar da ihtiyat as· 
kerleri ve yirmi kadar da "land· 
vehr., kıtalarrnın ilave olunabile : 
ceği kabul edilebilir. O zaman or-
dıı mevcudu yiiz fırkaya r.ıkar. 

Şüphesiz, bu mühim bir kuv· 
vcttir. rakat bütün bu fırkaların 
hi~biri tam değerinı:lc değildir. 

kolay kolay geçikrniyeceği ve ~ 

* * * Almanyamn Lchı tan seferine viçrenin müdafaa tertıbatınm ku' 
''etli olmasıdır. vetmi~ f ırl.a ası.er tahsic: olundu. 

C<ıbuk; ::1'cr kazanmak e;;ası takip 
"'.:lıldi1i için c:ark ccp~1c·ine gönde 
"İlen a '•e:-'er pek de fcnalarından 
cçilmerli . Eı;as ordu kadrosunun 

llirçok fırkaları Lehistana gönde· 
"ildi ;:e"ı kalanları da garp cephe
;iııe 'e"il'ii. En ron çağ'11an ihti
\•at hrkaları ile "Land\•ehr .. fırka 

lan da ihtimal ki sahıllerin ve Bo 
hemya, l\loravya, Slovakya hatta 

Belçikaya gciınce; Belçika ordu 
_,u hiç dcı 1914 d:!ki gibi değildiı 

• Liege mıntakası. l\leuse Ardennı 
müdafaa hatları da Almanlanr 
umumi harpte geçecekleri hatlar· 
la mukayese edilemez. Şunu da i· 
lf!ve edelim ki Belçika ordu.su bu 
~ün seferber haldedir ve bir ay· 
danberi müdafaa mevzilerinde yer 
almı~ bulunmaktadır. 

• 



:o Yaşında binbaşı, 
39 yaşında ıse 
Harbiye Nazırı ! 

Şımdiki lngilız Harbıye Na2ır1 
Hor Belışanın şayanı dik kat hayatı 

İngiliz harp kabinesinin en şa. ı 
yanı dikkat simalarından biri, 
hiç şüphesiz, harbiye nazırı Mr. 
Leslie Hore Belisha ( Lezli Hor 
Belişa) dır. Onun tercümei hali, 
irade ve azim sayesinde bir in -
sanın hayatta yükselebileceğine 

güzel bir misal teşkil eder. 
Mr. Hor Belişa. geçen asırda 

Fasta yaşıyan bir Yahudi aile -
sine mensuptur. Babası ve anne· 
si Fastan Londraya gelerek yer. 
leşmişler, müstakbel İngiliz har. 
biye nazırı 1898 de ora:la dünya· 
ya gelmiştir. Çocukluk devresine 
ait fazla malCımat yoktur, yalnız 
çok çalışkan, zeki ve aynı za • 
manda yaramaz bir talebe olduğu 

biliniyor. 
Profesörleri kendisini peiı: se -

verlerdi. Hitabete meraklıydı. 

Meşhur İngiliz başvekili Glads • 
tonun nutuklarını ezberler ve ar
kadaşlarına söylerdi. Annesi, 
Fransa.da bir seyahat esnasında 
onun bir köy kilisesinde kürsüye 
çıkıp Bossuet'nin bir vaazını in -
şad ederek herkesi şaşırttığını 

anlatır. 

Lezli, almancayı Heidclbergde 
fransızcayı da Pariste öğrendi. ' 

UMUM! HARPTE 

1914 harbi başladığı zaman 
Beliş1 kollejde idi. Harbin ilanı 
gününden itibaren kafasında bir 
tek fikir taşıdı: Orduya girmek .• 
Şehir meydanlarında gönüllü ya. 
zan abitlerin etrafr:ıcla dolaştı 
ve r.ıhayet gönüllü yı:mlmağa mu 

vaffak oldu. 

HOR BELİŞA 

Lezli Belişa'ı.ı.. annesi dul 
k:ılmıştı. ~lr. Auair Hore ismin
de yüksek bir ml murla evlendi. \ 
Genç BclLsa üve~ babasından is_ 
mine Hore ismini ilave etmek mil 
saadesıni aldı. Böylece mebus se
çimi mücadelesınc gireceği sıra -
da hakiki bir İngiliz ismi taşı. 

mak imkanını elde etu. 
Jlk muvaffakıyeti fevkalade 

oldu. 1923 de daha .rirml beş 

yaşına yeni girmiş olduğu halde 
parlamento kapılarını, Devon _ 
port mebusluğuna namzetliğini 

koymak sure tile zorladı. Bclişa li

beral prensipler müdafaa ediyor
du. Muhafazakar rakibi üzerine 
muvaffakıyeti zamanında çok gü
rültü yaptı, 

Hor Belişa, sukutuna kadar 
Loyd Corc taraftarıydı. Sonra 
meşhur dindaşı Herbert Samueli 
takip etti ve nihayet milli libe_ 

raller sırasına ge<_;ti. 
NAZIH.LIGA DOCRU .... 

1931 de ticaret nezaretinin parlfı · 

mento katipliğine tayin edildi. Bu 
vazife, kabineye girmek yolunda 
ona bir gedik açmıştı. Ertesi sene 
ticaref nezaretinden maliye neza· 
retine geçti. O zamanki maliye na· 
zırı şimdiki başvekil ~lr. Nevi! 
Çembcrlayndi. 

NlHA YET NAZIR 
Çok çalışıyor \'e her yerde zeka. 

sı, iügüzarlığile nazarı dikkati cel 
bediyordu. Bu mesaisinin kar§ılı
b'lnI görmekte gecikmedi. 1934 de 
münakalat nazırı olarak kabineye 
girdi. Böylece kralın husu.i mec
lis azası ~ldu \~ iminden e\'vel 
1'/ıe Right llonorable ünvanım ta· 

Kamyonlarm hül<iımct tararınılnn miisıulcresl lb:erlnc ln:ı;iltcrede 

sa~·rı~ elkıı lluııü~ IJU., uk müı;kUlata u;, an.ıştır. ı.ondra caddelerinde 
bu ı;ckHıJc yüklcnını.:: l.ıirı;ok hu~u~i otomobillere ra<ıı;elinmekteillr 

Erkeklerin ac;kere gltm<'c;I Uzcrinf' lnhiıtt>rN1" blr<"ok h;lere kaclııılar · 

a.lınııuıktıı.dır. Ht·~iın<le i~ için bir tl:.ıiı ı·~ t• müracaat eden 

mühendis kadınlar görülü) or 

J.ondrada. Roliak ıırnTarmıla tuğla 
Fransaya göndeıildi. Orada 

<: rirlerinin dikkatini çekecek de. 
rece:le kahramanlık gösterdi. Or. 
du emri yevmisinde adı zikredit. 
di. Askeri rütbe silsilelerini sü· 
ratle a~tı. Lcsli Belişa yükselmek 
ihtirasındaydı ve bunu gizlcmi -
yordu. İhtiras, muvaffak olmanın 
başlıca amili değil midir? 

şımak hakkını ihraz etti. , \'e çimento ile ) aııılaıı ığınaklar
Münaka!at nazırlığı zamanında 

da.n l.ılrl 
birçok icraatı görüldü. Bilhassa 

Yar::;oYanın bombardımanına başlandıktan sonra her g\in büylc yüzler cc kaılın yaralı 
seti) elt>rlc kaldırılmı~tı 

Londraya izinle gittiği zaman 
ihtiyar annesi, on sekiz yaşında 
yüzbaşı olan oğliyle iftihar etti. 
Harbin sonunda ise Belişa bin. 
başr idi ve yaşı ancak yirmi bir. 
di. 

POLİTİKA HARBl 

Harb bitince Belişa tahsiline 
devam etmeğe karar verdi ve 

• Okaford üniversitesine girdi. O
rada ~ki merakı tekrar başladı 
ve gene her fırsatta nutuklar 
söylemeğc koyuldu. Arkad~lan 

onu tebrik ve teşvik eltiler, ni
hayet onu genç üniversitelilerin 
politika klübil olan (Oxford 
Union Society)nin reisliğine ge
tirdiler. 

Tn.'ısilini bitirince baroya ya
zıldı. Fakat gözü politika hayatın
daydı, kendisi için en iyi istik
balin o yolda olduğuna kanaat 
getirmişti. Memleketine faydalı 

olac~nı biliyordu. Kendi ken -
dine "lngilterc benim hizmetime 
niçin istiğna göstersin?,, diyor. 
du. Muvaffak olacağına emindi. 
ÇünkU azimkiirdı. 

İnglllz siyaset hayatı bu yeni 
politika adamını kabul etmekle 
her muktedJr ve kabiliyetli ada
mına kapılarının açık olduğunu 

bır kere daha isbat etti. Aslen 
yahudi oluşu genç Lezlinln yük -
selm sine bir nn bile mani te§kil 
etmedi. Esasen İngiliz tarihinde 
yahudi hilkümet adamları yok 
değildi. Meşhur Disraeli de fn. 
giltC'rcnln en büyük hükümet a_ 
damlarından biri olmuştu. Mem
lclrntine fevkalade hizmetlerde 
bulunmuş ve kraliçe Viktorya o· 
na Lord Beaconsfield un\·anile a
'3alet tevcih etmi.ıJU. 

Daha !Onralan Lord Reading 
"1mile daha tn!;rur Rurus fzak L 
simli blr başka yahudi naur. bü
yük tol~ ve Hlndistanda kral ve
kili olmuştu. 

seyrüsefer işlerini tanzimde yeni· 
Jikler ortaya koydu. İşçi mahalle- - Paralar çalındığı zaman, 
lerinin bazı sokaklannda nakil \'a- tanıdığım eski bir polis hafiye_ 
sıtaları geçmesini yasak ederek b'..l sine adamlarından birini gön. 
ralarda çocukların oynama_ı im· dermesini rica etmiştim. Peki, 
kanını hazırladr. Geceleri klakson dedi. Fakat, sözünü tutmadı, is· 
çalınmasını yasak etti. Otorr.cbil tediğim adamı göndermedi. O 
kullanan herkes için muayene ve gelmiş olsaydı, şüphesiz bu mü-
imtihanı mecburi kıldı. essif hadiseler zuhur etmiyecek_ 

HARBiYE NAZIRI ti. Ben, §imdi gidiyorum. Yirmi 
1937 de Mr. Duff Cooper harbi- dakika sonra Beyoğlundayım. 

ye nazırlığından bahriye nazırh~ı· Söz veriyorum size, muktedir bir 
na geçti. 11r. Çemberlayn harbiye polis hafiyesi getireceğim. Müs 
nazırlığına en münasip şahsiyet o. terih olunuz... Sanki bir şey ol. 
!arak maliye arkadaşını buldu ve mamış gibi gezınız, eğleniniz, 

:\lr. Hor Belişa böylece otuz do- keyfinize bakınız. Yalnız ve yal. 
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şı saçsız bir adam oturuyor, bir 
şeyler yazıyordu. Kapının gürül
tüsünü işitince başını kaldırdı. 

Soğuk bir tavırla: 

- Ne istiyorsunuz? KimsL 
• . ? 

nız sız ..• 
- Rana Bedii... 
Katib hürmetle yerinden kalk 

dim. Halbuki burada değil.Kendi_ 
sine söyleyiniz, bundan böyle 
gözüme görünmesin ... 

Rana Bedii, <kapıyı eiddetle ka
padı, çıktı. Doğru, her gün gaze
telerde ilanını gördüğil (Araştır

ma idarehanesi) no gitti. 

kuz ya5ında harbiye nazırı o'.du. nız gözünüzü dört arınız. Belli 
!s tı: 

Genç nazır, memleketinin sı· etmeden olup bitenleri tarassud 

Bir çeyrek sr.at sonra, idare 
hanenin müdürü ile birlikte ya. 
lıya döndil. 

lahlanma~ına hız Yerdi. llk ediniz ... 
olarak yüksek askeri şüranın ihtı· Lüks otomobil, Büyükdere ile 
yar azalarını iş başından uz::ıkiaş· Taksim arasındaki. mesafeyi çok 
tırdı ve ihtimal kendisinin yimıi kısa bir zamanda almış, lstik
yaşında binbaşı olu5unu hatırlıya. lfı.l caddesinde büyük bir apar· 
rak gençlere müracaat etti. tımanm önünde durmuştu. 

Tabii bir gürültüdür koptu. l\lr. Bay Nurinin bürosu dördün-
llor Belişanın harbiye nazırhğın cü katta idi. Rana Bedii yolda 
dan çckilmeğe mecbur kalacağı mütemadiyen polis hafiyesine 
sanıldı. Fakat başvekil nazırı, bü· atıp tutmuştu. Çok hiddetli idi. 
tün otoritesini kullanarak, himaye Bütün kabahatı ona buluyordu. 
etti. Yukarı çıktı. Şiddetle zile has 

:\lr. Hor Belişa bundan cesaret tı. Polis hafiyesinin katibi C'S. 

alarak imparatorluk erkanıharbi- mer, güzel. bir kızdı. J{apıyı aç. 
ye~ine el attı ve erkanıharbiye ri- tı. tebessümle kendisini karşıla. 
yasetinde general Gortu getirdi.(';e dı: 
neral Gort meşhur tir kumandan - Bay Nuri burada mı? .• 
değildi, fakat 1914.1918 harbinde - Kimsiniz siz bayım? .. 
cesur ve mahir bir kumandan oldu - Rana Bedii ... 
ğunu gü;:,termişti. - Bay burada değil... 

Yeni harbiye nazırı kış· - Yalan:.. Yalan söy!üyor-
lalar in~a ettirdi. l\tevcut alayları sunuz! .. Burada olduğuna crni· 
motörleştirdi. l\ tühimmat fabrika· nim ... 
Iarını tam randımanla çalıştırdı. - Hayır. bayım... Yanılıyor-
Memlekctinde bu yüzden çok ten· sunuz .. 
kide uğradı; lngilterenin anaııele· Rana Ee!dii içeri ~ircti. Do~ya 
rine mU\·ahk hareket etmiyordu. 1 memuru ile daktilo kız fena şa. 

Fakat zaman \'C hadiseler l\lr. j~ırmışlar<lı. Hayretle bakıyorlar
! lor Beli~~mın haklı olduğunu gı;.,_ 1dı. 
terdi. l'zağı görmiiş \'e ~:a~la~an - Ya ... D.:-m~!c lny Nuri hu. 
fırtınayı zamanında e201•~tı. Bu n:<la dq;il öyle mi? Göriirüz 
gün ln~ilterenin ordu una gii\'enil 

1 fliındi... 
mcsinin bir amili ele şimdiki har. , Knrıudaki kapıyı vurmad~rn 
biye nazmrın e\'\'elden memleke- 1 açtı. Pencerenin yanında, bi\~il

tine hazırlık yaptırma5ıdır. - K. cck bir masa vardı. Önünde, b:ı.· 

- Buyurunuz bay Rana Be. 
dii, oturunuz ... Ben, bay Nuriııin 
şerikiyim. Bir emriniz mi var ... 

- Kendisini görmek istiyor. 
dum, nerede? .• 

- Seyahatte.. Daha doğrusu 
mühim bir iş peşinde. Bir kaç 
giin sonra gelecek ... 

- Kendisine havale ettiğim 
iş hakkında size bir şey söyle. 
medi mi? .. 

- Hayır!.. Telefonla goruş· 
ti.iğünüzü biliyorum. Fakat, ne 
içindi, bilmiyorum. 

- Yalıda bir hırsızlık olmuş. 
tu. Bunu meydana çıkarmak L 
cin adamlal'ından biı ini gönder. 
mcsini rica etmiştim. 

- Göndermedi mi? .. 
- Hayır! .. O. başka işlerin ar 

kasından koşarken yalıda hırsız 

tıklar devam ediyor. Evvelki ge. 
cc de hizmetçi kızı öldürdüler .•. 

- Sahih mi? .. 
- B\•et. .. Mcsulü ele ııeri1dniıı: 

bay Nuridir. Zira, telefon etti
ğim Yakit birini göndermiş ol· 
saydı bu cinayet olmayacak, za
vallı kız da iilmiyecckti. Söyle. 
yiııiz kendiEine ... Cinayetten onu 
mesul tutuvonım Katil odur, an 
laclınız mı? .. 

- Fakat bayım, müsaade bu-
yuru~anı:r. ... 

- Buraya, bunu söylemeye gel· 

Bu, mütekait sivil komiserler
den Kadri adlı birisiydi. Vaktiyle 
emniyet umumiywn, polis mil -
düriyetinin emrinde çalışmı§h. 

İlk evvel, i5lcrinln çokluğun -
dan bahsile yalıya gitmekte nnz_ 
ı~.nmıştı.Maksadı fazla para ko
parmaktı. Buna r •. uvaffak olama
yınca ellerini oğu3turdu: 

- Göreceksiniz, dedi. Ben, ni
hayet iki glln içınde hırsızı da, 
katilleri de meydana çıkaraca

ğım ... 
Otomobil ile Hacı Osman bayı

rından a§ağı kayıp giderken hc>p 
eski muvaffakıyetlerinden bahse_ 
diyoı·du. Hırsızla:ı, yankesicileıi, 

katilleri nasıl yakaladığır.ı, ada -
lct pençesine nasıl teslim ettiğini 

&nlatrp duruyordu. 
Rana Bedii, bu geveze hafiye

nin sözlerini kayıtsızca dinliyor, 
zihnen bilyük ve mühim bir sınai 
mesele ile meşgul oluyordu. 

Kadriyi, yolıdakllcrc. eski dost
larından biri gibi takdim etti. l<'a_ 
kat, akşam yemeğinde, sofrada 
bulunanların hemen hepsi bunun 
kim olduğunu tınlnmaktn güçlük 
çekmediler. 

Zira, mütemadiyen hırsızlardan 
katillerden ve aoli hatalardan 
başka bir şeyden bahsetmiyordu. 

Ertesi gUn, akşama kadar 
meşgul oldu. Elinde bir metre, 

bir pertavsuz, şunu ve bunu ı>l 
yor, şunn ve buna bakıyor, 
gidenleri, merdivenden çıkıp j 
!eri tarassut ediyordu. Bir srf 
!ık, nntrede bulunan eski 
zırhın içerisine girip sakla 
istedi. l<'akat, üstünU başını t 
bulamaktan başka bir §ey )°' 

madı. Vücudu şişmanca oldtJt' 
dan iccl'isine giremedi. 

Gece, uyku vaktı gelince > 
sahibinin ynnına yaknlııtı: 

- Gürilltli filan işitirse~ 
hemmiyet vermeyiniz, korltJll': 
nız. Ben uyumayacağım. Sa 
kadar nöbet bekler gibi bc1'1C 
ceğim. Şayet o, sözüm ona 
yine evvelki gibi çıkıp dola§n' 
cesaret ederse, hiç ııüphesiz 
duğum tuzağa düşecektir. 

den kurtulamayacaktır. 

Dedi. Gece biliı. hadise gt' 
Fakat, ertesi sabah snlonıı iP 
lcr, polis hafiyyesini ynrı btı) 
bir halde yerde yatar buld11 

Ağzına bir mendil tıkanmış, c 
ri ve nyııkları kalın bir iple 

nldıktan sonra ucu, plynııo' 
ayağına bağlanmı§tr. 

Hemen bağlarını ç:özdillcf~ 
züne kolonya sürdüler, dud 

ıı' rının arasına bir kadeh J<O 
akıttılar. N'cdcn sonra göılt 
açtı. kendine geldi ve be.c:ıJI 
geçeni an !attı: 

- Altkatta, koridorun .rıill: 
tindeki köşede sakalnmı§, ",, 
yordum. Saat Uç vardı. Sel ~ 
yoktu. Birdenbire, bir knP111 

çıldığını işitir gibi oldum. ~~ 
larımm ucuna basarak '° 
doğru yürüdüm. l{apı knr:ı11• 
kat kilitli dcğilöi. Şüpheyi 
cek bir şey yoktu. DıŞSI' v 

• ...rn.11" 
taş merdıvenne çıktım. Oı ... 
firi karanlıktı, Elektrik fcnr 
hafif ziynsiyl<' f'trnrı n ,·d•" 
yor, bakıyordum. Bu güı-011 

nerı>den geldiğini anlamak 
yordum. ,/' 

(Devamı 


