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BİTLERİN SULH ARTLARI 
istedikleri verilmiyen Almanya, Fransa ve 

~~ '--....__ lngiltereqle sonuna kadar harp edecek I 
·:~· Rumen Hariciye Nazırı Bir gayretkeşlik ALMAN DEVLET REiSi 

ın !' 
ildir· tıı Q f k. D AvrupadnkJ son I<~ mekes im_ F r a n . s a v e 

)::ııııl ~ ® r,::::\\ ~ r,::::\\ n n r,::::\\ zı gazeteci nrkadasfanmıza, bu a-
• ) uJlc! ~ U U ~ U U ~ U U rıula (Son Telgraf) refikimize_. a 

·k:~ ~ © k lfi1i1 na an Gıı Ü ~ ın;~:ri:.·:::~'.'.s::.:~.:::.h•ı lngiltere hariç 
nr=cıı- ~ u u u Bütün avrupaya 
:if~:i lb> ~ Y/ c§l ifil ©l ·t O teminat verivor 

;;;~,; <~.Romanyaya tecavüz, bütün N.,,.,.kld,m-•••m•••Y· Hiç bir devlete te-
•. ! d lJ n yay f I "" k t . . . . k ı · kt. ' durulan tclgrnflaıfa Almnn ve T.eh •• t . " . 
• ~··:;~ 1 8 a e e SU ru 1 ye C e 1 r. » 1~~01~!:,';~k:~~~~:c 1~';!";e;:0~~: ) C a V l1Z e m l ye C e g lm 

gotil, (Yazısı 2 incldo), ~Devamı ~incide). (Y~e) 
)cva.J111 • • 



Hitlerin bugünkü nutku Bir lngiliz denizallısınıo 
Bugün saat birde, Ilitkr R~: ~ • , Neticede ti yüz bin esir ve sayı. 

tağda beklenen nutkunu SÖ) le • sız harp levazımı elimıze geçmiş 
mitşir. Nutuk iki saate yakın hır bulunuyor. 
zaman sürmüştür. llitler meclıse ve~terplatindlkİ tahtelbahirle -
gelmezden önce, Alman radyosu rimiz de görülmtmiş kahramanlık. 
bütün isıasyonların Berlin radyo_ !ar göstermişlerdir. Bu kahraman.. 
suna ayar edilme,,ini soylemıştır. lıkları Alman • Sovyet anlaşması 
Bu şekilde nutuk radyo va,ıta~ile takip etmiş ve bu Polonya zafe -
bütün dunyaya ya) ılmış bulunu • rinin tacı hükmünde bulunmuştur. 
yordu. Meclıs açılınca Görinğ cel. Lehistan asilzadelerin ve Yahu. 
scyi açtı'ını söylemiş ve da,·ete dilerin hükmi." altında ezilen bir 
icabet eden mt.bu .... Jara teo:;ekkürde parçaydı. Lehistanın serveti on • 
bulunduktan sonra sözü Führere !arın elindeydi. 
bıralunıştır. Bıtlcr alkışlar ara • Bugün artık bu tahakkümlcre 
smda kürı,,üy.... çıkarak nutkuna sed çekilmıştir. Lehistan iktısaden 
şöylece başlamıştır: ruk~lmeye namzet bir toprak par 

Mebuslanm, çasıdır. Pilsutski sağ iken Lehis • 
Bu mu~ül zamanda bir eylü'.de tanla münascebtlerimiz çok do· -

de toplanmışımız. O zaınandanbe. iane idi, aramızda anlaşma var. 
ri tam beş hafta geçti. dı. Pil:.utskinin ölümünden sonra 

Bugün de sizi, istikbale taa'.lOk bu anlaşmaya riayet ~ilmedi. Le. 
eden baZ'I şeyler söylemek için histan bugün mevcut değildir. Fa. 
topladım. kat Lehistan halkının aç ve zanı-

Ordumuzun harbe nihayet ver . rette kalacağı iddialan bir yala11-
mesi üzerinden iki gün geçmiş ~·U- dan başka bir şey değildir. Leh 
lunuyor. O~Şinanın bozulma ma ukümeti ve Leh hariciy~ n·.l'1 : 

sekiz gün kafi gelmiştir. Alman or. 'liralay B"1
( t •.·· .. ~-:- · · 

dutları düşmanı ezerek on dört memiş ve Danzig üzerindeki hak -
gun içinde harbi b)tirmitşır. B•1 ı . 
harp tarihinin şimdiye kadar kay. ,~- n h,"ıdi 'er o'mıvacaktı. İnat 
detmediği bir hakikattir. ettiler ve hudutlarını zerrece de • 

Ben ancak, davamızın hallin: ğı~tirmcye razı olamıyacaklannı 
temin edecek kadar kan dm<ü!nıe.. tehdit yollu anlatm15lardı. Ben Leh 
sini, orduma, bunun için Hlzımge.. hariciye nazırı Beki çağırdım. ona 
len ~yi yapmasını emrettim. Bu ihtarda bulundum. Alman ordu • 
mesuliyeti üzerime almama ortada una karşı koyamıyacaklanm söy
haklı bir sebep vardı ve bu aşi • lemi~tia 
kardı. Bize verdiği cevapta bize hareket 

Varşovada lliruınsuz kan dô· ve lstilua ile doluydu. Felakete uğ 
küldü. Fakat bunu arzu etmi.~ de. rayacaklannı bile bile bizimle har 
ğildik. Var§Ovıı.yı müdafaa eden.. bctmeyi göze aldılar. Şimdi kaba-
lcrc hiıç olmazsa sivil halkın dı- hat bizim mi? Almanya böyle 
Ha.r1 çıkarılmasını teklif ettlın. A· kUçük ve ehemmiyeUıiz bir devle-
ma oranın gururlu Leh kumanda.. tin kafa tutma.ama na.sıl müsaade 
nı bu teklifimi reddetti. ve tahamUl edebiilrdi ?. 
Varşovanm Praga ve diğer Lehlstanda nUfuslan içinde bin 

mahnlle't&ihin bôşalblarak bom- ıerce Alman bulunan k8y ve kasa_ 
.:ırdımn.na scbe!:>iyet verilmeme - balar vardı. Son günlerde, arlık 
ini de teklif ettim. Bunu da red.. buralarda bu Alman!ardan eser 

tti!l.'r. Bunun üzerine 28 eylfıl· kalmamıştı. Hepsini öldilrmüşler, 
d • rruza geçilmesi emrini ver- işkenceye koymuşlardr. Kadınlara 
di.r.ı. İki gUn içinde teslim olmak ve çocuklar:l caniyane teca\'Uzde 
mecburiyetinde kaldılar. Bu, Al_ bulunr.n • ıı. 

kazar muhasara. ve mUdafaa.slle Bu yapılanlardan yüzde biri, şa_ 
mukıı.ycse edilemez. ÇünkU biz yet, İngiliz halkına yapılmış bu-
Varşonyı iki gün içinde ele ge- ıunsaydı, acaba İngiltere ne ya_ 
çirmiş bulunuyoruz. 

paroı?. 
Al,man ordusunun taarruzu, yU Sulh tekliflerimi reddettiler. 

rUyUşU tarihi bir hakikat halin. 
~cdlr ve dUnya bu hakikati diln. 

ra kaldıkça anacaktır. 
Alınan ordusunun yürüyüşünde 

ve tantruzunda cesur tayyareci· 
lcrlmlzln de btiyUk bir hl&seal 
varoır: onlar da bUyük bir yar-
dun g t ·1 r, hiçbiri, btr de_ 
fa bik · .rini yapmaktan 
gen 1t :. ı. . lardır. Hepsi de ö
lilme ccso.retlo bakryorlaroı. 

Burada sayısız cesur askerle. 
rime teşekkür ederim. Onlar sa_ 
yesindc, dUnya Alman kuvvetini 
öğrenmiş bulunuyor. 
Polonya harbindeki kayıbırnız 

az olmakla beraber, bana acı get 
diğini itaret etmek isterim. Fakat 
ne yapalım ki bundan b:ı lta ça • 
re yoktu: Kan dökülmesi icap e. 
diyordu. General Blaçkcviç Leh or 
dosunun dört fırkasını Vısti.ıl neh. 
ri mmtakasında bir ham,ede ez • 
mış bulunuyordu. Bu muvaffaicı. 
)et böylece ) ürüyüp dururken ec 
nebi radyoları ve gazeteleri b; • 
zim i crlcmemizden i tihza ile bah 
sedip duruyorlardı. Birkaç gün L 
çin Leh orduı:ıu Alman kuvveti 
karşı~ında gerilemek zaruretind~ 

kaldı. 
L<.hı tandaki galibiyetimiz ka!·. 

dir. Bu münasebetle olen Alman 
kahr ı:nanlarmın hatırasını anıyo. 
nım. lutfen ayağa l·alkınız. (Me
bus' r ayağa kalktılar, bir saniye 
90nra oturdular. Hitler devam et. 
li). Uruıtmarnahdrr ki, onlar va. 
tar. uÇmıda ·:an \'ermişlerdir. 1 
7..ayiatmm oo btn öta, ne bin y:ı· ı 
r3hdu. Lehistanm i.stıklAlini on _ 1, 

"":• medymım. Varıova "" ~od. 
., ·ılrn.dıt1an mora Po'lonn har. 

·~ . .,, ""il"'D• 

Bize hep yeni birer Ultlmatom ııek 
llnde notalar ve tehditler yağdırdı.. 
lar. Alman tekliflerine umumi se. 
ferberlikle cevap verdiler. Ni. 
yetıeri aııikardı. 

Yaptıklarına tahamnıUl g!Sste_ 
rebUeceğimlzl sandıklan için ya-
nılmışlardı. ,, 

HiUer burada Danzig nutkunda 
bahsettiğini tebarüz ettirerek Sov 
yet _ Alman anlaşmasını bahis 
mevzuu yapmış ve bu anlaı:ımanm 
bUtün düşman teşebbüslerini ön
leyeceğini ilave ederek sözüne 
şöyle devam etml.Dtir: 

Tarih Rus ve Alman devletle. 
rinln dost ya.eadıkları zaman ne 
vaziyette bulunduklarını açıkça 

kaydetmiştir. 

Bir ay evvelde söylediğim gibi 
Rus - Alman anlnşması yalnız ik_ 
tisadi bir anlaşma değil, her cihc· 
ti içine alan bir p.nla§madır ki bu, 
herkese bir cevap teşkil edebilir. 

Ecnebi gazeteier krrk milyon 
kilometre murabbaı bir toprağı 

istila arzusunu beslediğimizi ya _ 
zıyorlar; bu gUIUnç ve . uydurma 
haberler acaba hangi menbam 
mahsulUdilr. Bizim Şarkta en kil-
çük bir isteğimiz yoktur. Bütün 
Şark devletlerinhı haklanna ria.. 
yet edeceğiz Rusya ve Alman hu. 
dudu kendilerini temin edecek 
bir vakıadır. 

Jlitler bundan onra Şarkta hiç 
bir f'mf!ll olmadığmı ~alnız So\'yet 
Şark de,·letlerlnln de kendilerini 
t11mln ed<'n bazı ~artlarına uygun 
lıarcl<<'tlcrde bulunmalannı f:iart 
koşmuş 'e bunları birer num:ar:ı 

l'lltmda tiiyl"''" "'nıtamııtır: 
J - .\iman • l..ch hududunun 

2 - Sulh içinde ya.,amalan. 
S - Sllihlarmı bırakmalan. 

4 - (Anlaşılamadı) 

5 - Şarki A nupadaki de\ Jet • 
lerln sulh btıycn ve temin eden 
birer r4'jim takip etmeleri. 

Hitler bundan sonra Sovyct 
Rusya ile Almanyamn biribirine 
karşrlıklı olarak yardım edeceği
ni ilfı. ve ederek sözlerine devam 
etmi§tfr: 

Demokrasiler Almanya ve R:.ıs 
yaya karşı herhangi bir taarruz. 
da muvaffak olamıya::aklardır . 
Bize hakim bir vaziyete geçemi· 
yeceklerdir. Bunun için zahmet 
edip yorulmamalıdırlar. Bize 
Milletler Cemiyeti yoluyla ban 
muayyen şartları kabul ettirtmek 
iıtcdiler. Milletler Cemiyetini 
de iki devlet kalsa da yaşatmak 
arzusundadırlar. Fakat o bugün 
artrk ölmüş bir haldedir. Ben 
şahsan Milletler Cemiyetinin ye
ni bir teşebbüste bulunmasını 

men ve reddediyorum. Onlar ha. 
na teklif edecekleri şartların ka
bul edilmiyeceğini bilmelidirler. 
Çünkü Almanya hayati ihtiyaç
larından vazgeçemez. 

İngiltere elinde bliyük bir 
dünya parçasına el koymuş 1.Jir 
haldedir. Bunları ne hakla ve ne· 
reden, kim vermiı te almı§tır. 

Bize mü&teırlekelerimizi iade 
etmelidirler. ÇUnkU onlar bizim 
hakkımızdır. tngiltert, nasyonal 
malnnrzdır, bizden çalınma mal
lardır. Bunları istemek bizim 
sosyalistlerle karıı karşıya ~el

~ek istemiyor. çünkü ba§rna ge. 
lecek olanrn, nasyonal sosyalist· 
lerden geleceğini biliyor. 

Alman milletinin elinden hiç 
bir hakkının alınmasına müsaa-
de etmiyeceğim. 80 ınilyonluk 

bir halk kütlesinin v1!nız şimdi 
değil, istikbalde de yaşaması la· 

I 
ztmdır. Alman !alcpleri ortada. 
dır. 

başından geçen 
Korkunç 

Londra 6 (A.A.) - Istihbarat nezareti , bir 
Ingiliz tahtelbahirine karşı yapılmış olan bir taar
ruz ha!dcında ma!Cımat vermektedır, bu rivayet, ha 
diseyi gözü ile görmüş olan bir adamın rivayetidir. 

.. Düşman sularında karakol geziyorduk. Tah. 
tclbahirimiz, su altında sefer ediyordu. Sabahleyin 
erkenden sabah kahvaltnndan evvel p~k yakını. 

mızcla iki denizaltı bombasının gürültü ile patla
dığını duyduk, yerimizin keşfedilmiş bulunduğunu 
ve yakalanmış olduğumuzu zannettik. Kumandan, 
derhal makinelere stopcr ettirdi. Bu sırada düşman 
etrafımızda ara~tmnalar yapıyor, çelik ağlarla de. 
nizin dibini tarıyor, denize elektrikle patlıyan 

bombalar inqiriyor, denizaltı bombaları atıyordu. 
Iki~r dakika muntazam fasılalarla, bir denizaltı~ 
bomba mm patladığı işidiliyordu, bu hal. iki saat 
devam etti. Tam çay zamanı bir çelik ağın gemi. 
mizin teknesi üzerinden kaymakta olduğunu işit
tik. Tekneden birçok darbe akisleri geliyordu. 
GOya bir dev, demir ayakkabılarile teknemizi tek. 
meliyordu. Birdenbire müthiş bir infilak tahtclba_ 
birimizi sarstı. Bütün ışıklar söndü, tahtelbahirin 
her tarafında tabak ve bardaklann kınlmasından 

mütevellit gürültü işidiyorduk. Bunu takip eden 
sükut içinde komprime ha\'a)'a mahsus sistemdc:l 
su f ışkırdığmı isittik. 

macera ' • 
Kumandan, zabıtleri v~ mürettebatı toplaya • 

rak onlara şöyle dedi: 
"-Eğer bu kadar derinlikte bu halde kalacalı 

olursak teknenin esasen hasara uğramış olan ci
darlarını suıann delmesi çok muhtemeldir. Ve be. 
pimizin kapanda yakalannuş fareler gibi ölmeıni' 
muhakkaktır. Pek emin değilim ama, şayet bal-
lar mukavemet edecek olursa tekrar su yüzü.ne çı· 
kabiliriz ve bir kere su yüzüne çıktık mı vaziyeti• 
miz müşkül olsa da mücadele edebilirız. Olüncr)'t 
kadar çarpışabiliriz." 

Herkes, cidale atılmak şıkkını sevinçle kabW 
etti. 

Tahtelbahir, mucize kabilinden, suyun yüziiJJt 
kumandan da açık havaya çıktı. Gece, berrakU· 
Hiç bir gemi görülmüyordu. Ezilmiş bir periskOP 
ve artık işlemiycn telsiz cihazımızla yola ıwyul• 
duk. 

Motörlerirnizden yalnız bir tanesi işliyord\J. 
Maamafih üç saat sonra ikinci motör de tamir e. 
dilmiş bulunuyordu. Biraz ~onr;ı telsiz ci~ 
da tamir edilmiş olduğu tebşir edildi. Torpido mub 
riplerini imdadımıza çağırdık. Gece yarısına dotr" 
geldiler. Fecir vakti, Ingiliz kruvazörleri de biıt 
doğru geliyorlardı.'' 

Gafenkonun mühim beyanatı 
Bükreı. (Husnııi) - Rumen kablaeel çok - .,_ 

hinı bir toplanh ;rapmı~. Hariciye nazın Gafenko. 
nnn harici siyaset etrafmdald izahatını dJnlemlttlr. 
G:Ueoko, Romanyanm bitaraflık polltikaamda niha· 
yete kadar sebat edeceğini, Balkan Antantına sa· 
dık kalaeağmı, sözlerinde ehemmiyetle bellrtmlttlr. 

Rumen Hariciye Nazın. Romanya tecuiize 
uğramadığı takdirde yakında dUnyanm ııalha ka.. 

mızı blllyol'. Niçin doet olmuyor. 1 
Ben Fransayla C:ost kalmak isti
yorum. Bu dostluğu bozacak bil. 
tün pilrUzlcrl ortadan kaldırmı.u 
bulunuyorum. 

İngiltcrcyle de dost kalmak için 

\ Uf&C&imı ,aluıi halde büyü blr felikete ıürtlklr 

aeoejlal 16ylmılf, Romanya clbl btıtb Jlalkll 
denltJertnlJI gözlerinin. 1lmd1 MoekO\·a m~ 
relerine çe\Tildlğlne işaret ctmltUr. 

Gafeako, Romanyanm bagttn her lht;bp)Ş 
k~ı hUll' oldağunu, yapılacak bir tecnttze kart' 
kencllslae tıOD ferdine kadar müdafaaya aunftttll
nl bir kere clalıa blldlrmlttlr . 

Amerika Soyyet· 
lerle münasebah 
kesecekler mi? 

Bunu ne Milletler cemiyeti, ne çok çalı§tım. Fakat onlar çok a_ 

Demokrullerlı\ faaliyet ve latlk· 
rarr son zamanlarda 'rfrra inrtiş • 
tir. Ne Fransa ne de lngiltere Al 
manyanın baklarmı çiğnememek -
tc dc\'am ettikleri takdirde 
milyonlarca insan ölecek. fakat 
Alman milleti yine kalacak ve is· Nevyork, 6 (A. A.) - A.mert 

de batka bir devlet bahşedebilir. ğır §artlar ileri sUrcrek bizimle 
Almanya bunları kendi t tvveti - anlaşmayı müııküJ bir vaziyete 
ne dayanarak alacaktır. soktular. /' lMan milleti hep tn -

Harbin önilne ıeçmiye mu· giliz gaz ... l ~ı ve c!evlet adamaln 
vaffak olamadığım için müteeasi- tarafından hakarete uğradı. Bu -
rim. Fakat vaktiyle bir revizyon na karşr böyle bir vaziyet alır. 
kabul etmiş bulunsaydılar bu ol. sam kabahatll sayılamam. 
mıyacaktı. Almanya kaybettiği Stalinle devamlı bir dostluğu • 
ekmeğini buluncıya kadar çahıa· muz var. Avrupada artık hiç bir 
caktır. talebimiz yoktur. Bu kıtada kar. 

Hitler burada Avrupa devletle gaplığın devamı isteniyorsa bu 
riyle Almanya milnuebetlerini devam edecektir. Sefalette ya~a· 
şöylece hülaaa etmittir: dığımrzı söylüyorlar. Bu bizim 

1 - Şimal Baltık devletlerilc 
1 

dahili bir işimizıdir. Yalnız he-
aramızda hiç bir anlaşmamız ı nim şerefimle, namusumla ve 
mevcut değildir. gururumla oynamasınlar. Ne 

2 - İsveç ve Norvcçle ademi Alman milleti ne de ben buna 
tecavüz paktımrz yoktur. müsaade ct!Diyeceğiz:. 

3 - Danimarkayla dostuz. Fa· Benim yegane arzum Alman 
kat ademi tecavüz paktımız yok. milletini mes'ud görmektir. Al· 

4 _ Holandayla dostuz. man milletinin başına arzuları 
5 - Belçikayla dostuz ve dost hilafına geçtiğimi söylü~rlar. 

kalmıya çalışacağız. Hakikat beni Alman milletinin 
6 - İsviçre hUkfımeti dostlu· çağırmış bulunmasındadır ve Al. 

ğumuzdan asla şüphe etmemeli. man milleti bana sonuna kadar 
dir. yardım edecektir. Bunu bilmı

7 - YugoslaV)'a hududuna ria
yet edeceğiz ve kcndiııinc dost 
kalacağız. 

8 - Roman~·aya dostuz. 
9 - Slovakya Alman himaye • 

sini kendisi istemiştir. 
10 - İtalya hududuna candan 

riaye "deceğiz. dost kalacağız. 
Dostluğun devam! için samimi 
münasebetin daha samimi bir 
şekle girmesi için elimizden gele. 
nl yapacağız. (Şiddetli alkı'ilar). 

Fransayn knrRI bcslediği'lliz his 
daima dostçaydı, faht ne ynzık 
onu Zt'hirlemiq bu!·.nuyorlar. 

Fransaya istPkierimi bildirdim. 
Onlarla anlaşmak istedim. Frnnsa 
bunu kabul etmiş oısaydı. arnmız
cla hiçbir mesele kalmıyacaktı. E
e~en aramızda ihtilaflı hiçbir mc 

yorlarsa bilmelidirler. ~histan

har~ketini, benim eserim diye 
gösteriyorlar. Bu benim değil Al 
man milletinin eseridir. 

İngiliz milleti ya çok kork.ılr , 

yahut çok kurnaz ol luğunu do· 
lambaçlı hareketleriyle isbat et. 
miştir. Benim Almanyadaki mü 
fuzumun büyük olduğunu a
çıkça söyleyebilirim. Bunu Al· 
man milleti is_:>at cr.niştir. 

Hltler bundan eonra <'cncbi 
gazetelerin kcndiııinl korkutmak 
için yaptığı neşriya~a dokunmuş ve 
bunların bon harelt .. tler olduğunu 

söyledikten sonra Lchist:ının bir 
daha dirllmcyecf'ğine v0 bunu 
Alman ve Rus devlctle:inin temin 
ettiklerini yine bu iki hiikiımetln 

yeni bir Leh hükQmetini yeni kar. 

tcdiflni elde edecektir. 

Hitlcr bunu müteakip sulh 
şartlarını söylemiş \'C bunları 

fiÖylece hulasa euniştlr: 

ı - Yeni Alman _ Ru!I hudu -
dunun tanınması. 

2 - Şark devletlerine sığmmıg 
yahudilerin çıkar.lmn!ı. 

3 - Alman m{;stcmlckelerinin 

iadesi. 

Bu gartlar katıui edildiği tak.. 
clirde Hitler hemen eulhün yapı _ 
labilcccğini, kan <lökülmcsinc ni
hayet verileceğini söylemi~. fa
kat Almanyanm bu taleblcrindcn 
asla feragat etmlyec<'ğir.i söyle -

miştir. Bu şerait &ltmda sulh ka
bul· edilmezse harbden doğacak 

mes·uliyctlerin iki devletin, yani 
Jngiltercyle Franı:.ya raci olaca_ 
ğını işaret etmiş ve böyle bir sulh 
akdinde Almanyımın yalnız bita. 
raf devletlere dt'ğll. muharib dev-

letlere de teminat vermeye ha
zır olduğunu blldirmiıjtir. 

Hitler Almanyanm gayelerini 
elde etmçk ~in çarpl§maktan ge
ri kalmıyacağmı söyledikten l!IOD -

ra Fransanm garb cephesinde ha_ 
reketlerinden bahsetmiş. Alman 
tayyarelerinin mtıkemmeliyetini 

ileri sürerek hem bu Franııız ta. 
arruz:lannı, hem icabında tngil -
tere adasını sulh uğrunda bom -
bardnnan ed<'bilecek bir kudrette 
olduğunu söylemiş, neticede Al -
ır.nnyanm gallb gelerek, tngiltere 
mevcut bulunmadan da Fransay. 
la sulh \"apacn~mı işaret ederek 
1918 dPki \1lziyctin tckerrürUne 
asla meydan vermlycceğlni söy . 
liyerck nutkunu su cümlelerle bi. 
tlrmiştir: 

ka aleyhindeki faaliyete dair y• 
pılan tahkikat neticesinde So\' ' 
yet hükumetinin para.siyle ıdl 
mikyasta komUnlst propapndal' 
yapıldıiı anlqılmuı 11ıerta1 

''Nevyork Jurnal .• diplomatik zolt l 

nasebetlerin keellmes1 mubtUlrl 
bulunduğunu, çür.kU Sovyetıertll 
Amerikada ,koml!nist tabrlkiO 
yapmamalan ,ar.ıyle 1933 etoe ' 
sinde Amerika ile Sovyetltr bit• 
liği arasında yeniden mllnascbf1 

tcııiıı edildiğini yumıktadrr. 

Tunu• camileri 
ramazanda kandil 

yakabilecekler 
Tunus, G - Tunus askeri k\J\'' 

,·etleri komutanlığının bir tebliı1• 
ne göre. yaklaşmakta tJ:.ılunarı ra • 
mazan ayı içmde, mü$lliruan a)la

linin bilhassa gece ha atını seklt• ' 
dar etmemk emeliyle camileriıt 
tenviri ve bazı kayıtların kalrl!ı ıJ• 
ması karalaştmlmıştı:-. 

Yalnız tehlike anlan müstesı" 
olmak üzere ramazan ayı ıarfınd' 
Tunus ve komutanlığın !Bllhiytf 
mmtakası içinde normal bir h81' 
ta müsaade edilmesi müslümaI1 • 
hali>i çok memnun etmiş buJıst" 
maktadır. ../ 

Bir gayretkeş! ik 
( Bal} •.aralı ı incide) 

~n bu gue~, karllert heeabd" 
lugün affolunmaz bir falso yafJl"" 
bulunuyor. 

Çünkü Kitler , nutkunda. Soll 1,t. 
ı;rar renklmlzln "övlf't tllt ra~ 
·lan (ok ba~ka bahl~lere temat_~~ 
8u;ün Son Tel~f ,.e Sen ~ 
kayı olnıyanlar. Hltlerla aat~ 
ki bu bariz aynhğa ıqaeakl•' """ 
varm (Son Dakika) J1 t.e;ylt ,,,...-

sele yoktur. gaşalıklara mı>vclnn ,·ermemesi 

"Ben Almanyan:n Führeri ola
rak Allaha şimdiki galibiyetimiz 
için teşekkür cdlyor ve yalnız bi
-ıe deMI. bUtiln dUnvaya hayırlı 

bir sulh temin eL"Tle~i için ni -
)az ediyorum.,, 

dlier ~zetelerl ~örünce çok ~ 
tmıeldlr kJ ~flklmlze JmacP""' 
ılır. 

Niçin beyhııdc kan dökUyoruz? için nrzu etmediklerini işaret et 
J'ransa niyet!mlzl ve ihtlyac;;lan. miştir.Bundan sonrc şö:,·lc demiştir: 



·eit araflar 
Müttefiklerle ticaret 
yapmamalı imişler 

lngiltere ve Fransa 
Amerikayı harbe sü- \ 
Üklemek istiyorlarmış! 

Alrnan propagandasına göre .................................................................................................. ıj 

Bu maksatla bir 1 Hariciye Vekilimiz bugün de ; 
Amerika gemısıni Sovyet ricalile görüşecek i 

·-·'· batıracaklarmış! Londradaki heyetimiz lngiliz 1 
Y"' ,. milli müdafaa servisleri J 
rd•· konsız gemileri tarf ından mümessilleriyle yeni 1 

.~: 1 Alman tahtelbahiri görüşmelerde bulundu i 
oor, batırlldı 

~~ti 

~I 
ta'd 6 - Bugünlerde. Al. yağ lekeleri tahtelbahire isabet-

t b Yoları yeni bir propagan· ler vukubulduğuna ve battığına 
tiu.1il§larnıılardır. Fransız ve bir delıl addedilmektedir. 

~ er· Ş l 71 d ın bir an evvel Ameri- i i sahillerinde deoiıalt1 
a. harbe .. "ki k . . roil' b-'-rl tinin b' •Crj• suru eme ıçın, 9 ı ~ ye neıare ır 

ıı r.:a .Bir!cşik devletlerine ait tebliğine göre 5 teşrinievvelde aa-
İtaı::Ulerın Fransız ve İngiliz at 4,10 da. Valparezo açıklarmda 

ale ~~1 ~arı tarafından batınla - bir denizaltı semisinln prlakopu 
kel'f' 'izu~ 11 Yeni propagandanın görtllmtiş ve yapılan tahkikat 
ettiği• r· Olduğu istihbar edilmiş. neticesinde bunun ancak bir Al. 

\Aı man denizaltı gemisi olabileceği 

llıatı .. • 1 d. - . kanaatine \'arılmıştır. Şilt hUku _ 
•tı·p b ... nura mın ver ıgı 

metinin bitaraflığını ihlll edecek 
et• 'v•. ır haber mahiyette gorülen bu halin önU-

t !tıı do 111tgton, 6 (A.A.) - Al· ı ne geçmek için bu gibi yabancı 
a J Cdcrjl\al\tna kumandanı amiral denizaltılann memleket kara SU· 

. ? i ı.ttrı, n.erlindeki Amerikan 1 !arı dahiline sokulmaması için 
1 • ~i ~ C§esınc "iroquois,, ismin- bUtUn tedbirlerin alınacağı bildi • 

illetik 1 rilmcktedir. merf. 'nırı an vapurunun Ame-
n b!atk sahiline yaklaştığı Batınlan bir Alman 

l\~d atırılacağını emin bir denızaltısı 
i lic;ı1 haber aldığını söyle. Paris, 6 (A.A.) - Bir Fransız 
it, 1\ al Saraydan bildirilmek petrol gemisi, bir Alman denizal • 
lırı .ı~lra1, "!roquois,, vapu • h gemisini batırmıştır. Bu şaya -terllle 

tik nıU 
hteıı:ıtl 
ıetıerfıı 

hriıtltl 

"" "A 'iaı ., thenia,, run battığı nı hayret haberi veren gemi kap. 
tınıe .lcrait dairesinde batırı- tanının raporunda şöyle denilmek. 
~ ılave · · tcdir: llıiraı etmıştır. 

a1 :E:arıy dünkil kabine 
ıı '~t'nasında hemen münha-
ı. ro.-. • 
"llıat -'1uoıs., e dair verilen 
ht hakkında ·· .. .. ld"_ .. Yarı goruşu ugu 

ı. ~llıiraı etmiştir. 
llu h§llnları ilave etmiştir: 

i it ot a~erin doğru olduğuna 
dil Sok ~ıleceğine Amerikada 

tıctll'ı• •ttıselerin inanacağını 
i kU''' it ttllı~Yo:ul. İngiliz ve Fran. 

bı ·~ı· 'hil Ctın• te l::ı ~ ~lt . ın ve diğer gemile· 
ı rı; • ~ı bır şey yapacaklarını 
al :Y t r 'htı.ı ı 1 •ıt[ b· Yor. Bununla bera-
k lC• t ere b· lfiht' .. ı ~e . ır ıyat tedbm olmak 

milefl~ e .\llıerı~il muhafız gemisi 
alrl!• 11 tı dieer b donanmasına men

:sııal'ar alı gemiler iroquoisi 
üste5Jı' Cklcrdtk limana kadar geti • 
rhnd3 .\illi r.,, 

• ret raı t 
l!hl) tı arıı arıy bu silahlı gemi· 

ir h3)'9 ileti aşılan manada refakat 
· an ı- ~tıtı lllahiyetini haiz olmıya-

bulul1· L. ı, tiinkü t 
~il~ • • roquoisin ken-
b. nıtıın . 

1 lilt(ı ernrınde kalacağı:ıı 
r ~1 ttıetin ·1 . f '<ll'tııy v gernı erındcn e. 

1 • k toqlıoj:cagını söylemiştir. 
Ş · 1 lay1c ın kaptanına gemide 
elde> •ttıad.ı~ ll'ıaddcler bulunup bu· 

esob~ ~·ıllliş~~nı iyice araştırması cm 
y•Pt11'• ııı hı : . Beyaz Saray bu ha

gılız v F 
tına . . e •ransız amiral-

So11 'frl· ~bclttcd' bıldıtildiğini ilave ey 
ıı • • ır • 

"'e' '1 ır l · " 
a." c: ~•rıs~~e daha ! 

n J> ıt> *ıı, V\ık - Biı l<"'ransız torpi-
·-""" t UbuJan lh t........ ıı >.btıan bar Uzcrine 

klat 'f ~lı, ve d 
1
;nhttlbahlrini takip 

t eıdC lar at a ığı Yere birçok bo 
olı' k nı '!'itır B m. 

ok .,.. t' k llldan son . oınbaların in!I· 
;ııraı.la ln ısu k r: denizin sathına 

1 a arcıkJan ve koyu 

"Alman denizaltı gemilerinin bu 
lunduğu bir sahadan zikzak bir 
~ekilde sefer ederken müthiş bir 
5ademe vukubuldu. Ve bu sade • 
meyi vapurumuzu sarsan bir infi
lak takip etti. Aynı zamanda bü • 
yük bir su sütunu havaya yiik • 
seldi ve bu sütun bizim birinci gü. 
'ertemizin üstüne düştü. Birkaç 
saniye sonra, kalın ~c kuvv<'tle 
kaynayan bir yağ lekesi su sathın· 
da görüldü. 

Deniz eksperleri, bu M.discnin 
şu suretle izahı kolay olduğunu 

be> an etmektedirler: 
"Denizaltı gemileri yalnız tay • 

yare ve harp gemileri tar:ıfmdan 
değil, fakat bu denizaltı ge:n:leri 
ni mahmuzlamak için bazı defa en 
iyi vaziyette bulunan ale!adtı ti -
caret gemileri tarafından d~hi hU. 
cuma maruz kalabilir. Denizaltı 

gemileri için en buhranlı da!tiklı 
hücum edecekleri yeri priskop!a • 
riyle tayin ettikten sonra torpı!ic. 
rini savurmak için bu prısımpu ın 
direrek tamamiyle dalmı:: bir vazi 
yette ilerleyerek münas:p zamanı 
tayine çalıştıkları andr:-. Eğer bu 
dakikada tehdide maraz kalan ge
mi, istikametıni değıştirirse. de • 
nizaltı gemisini pekala mahmuzla. 
~ arak batırabilir. I~te mütehas • 
sıslar, yukardaki h!dısenin bu şe
kilde cereyan ettiği neticesini çı _ 
karmaktadırlar. 

Beş lsveç vapuru 
zaptettıler 

Stokholm, 6 ( A.A.) - Alman 
hafif deniz kuvvetleri Şimal de· 
nizirrde ve Oresund'da beş İsveç 

. 
Moıkova, 5 (A.A.) - Türki· ı mümessilleri ile yeni görüıme -

ye Hariciye Vekili Şükrü Sarac· Jerde bulunmuJtur. 
oğlu 3 te§rinievvelde, yanında Milli Müdafaa Kordinasyonu 
Türkiye büyük elçisi Ali Hay. nazırı Chatficld İngiltere hüku
dar. Aktay olduğu halde Mareşal meti namına, bugün Carlton ote· 
Voroşilofu ziyaret etmiştir. linde, Türk askeri heyeti şerefi. 

Vekil ayni gün büyük elçi Ak- ne büyük bir öğle ziyafeti ver -
tay ile birlikte dış ticaret komise miştir. 

ri Mikoyanı ziyaret eylemiştir. . Bu ziyafette bir çok İni:~iz • 
Bu iki kabul merasiminde .!e Fransız yüksek askeri ricali, bu 

Sovyetler birliğinin Ankara bil- arada hava mareşalı Sir Cyril 
yük elçisi Tercntief hazır bu· Ncvall, ingifü; filosu baıkuman· 
lunmuştur. danı büyük amiral Sir Duıdley 

Hariciye Vekili Şükrü Sarae. Pound, Fransız generali Lelong 
oğlu 4 teşrinievvelde Leninin hazır bulunmuştur. Türkiye ve 
mezarına bir çelenk koymuştur. Fransa büyük elçileri de davet· 

liler arasında idi. 
Bugünkü mülikat 
Moskova, S (A.A.) -Türkiye 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ -
lunun yarın Sovyet ricali tara
fından k<vmı edileceği öğrenil· 

mi§tir . 

Londra da ki heyetimizin 
yaptığı müzakereler 
Londra, 5 (A./t.) - Türk as. 

keri heyeti azası, bugün öğleden 
sonra Milli Müdafaa servisleri 

vapurunu zaptederek Kiele gö
türmüşlerdir. Bu vapurların üçü 
Holandaya, ikisi de Amerikaya 
eşva t<,rmaktaydı. 

Denizaltıların faaliyeti 
Londra, 6 (A.A.) - 1stihbarat 

nezareti lngilterenin Alman tah • 
telbahirlerinc ka11ı aldığı tedbir _ 
terin ne derece mücssır olduğunu 

gösteren bazı rakamlar ne:.retmek
tedir. 

Harbin ilk haftası zarfında Al • 
rnan tahtelbahirleri tarafından ba 
tınlan gemilerin mermuu tonii~ • 
tosu 80 bin, ikinci haftasında 46 
bin, üçüncü haftasında 4G bin, <.lör 
düncü haf tasında 21 bin, beşinci 

lıaftasında 9 bin ve son !tafta için 
de 876 dır. 

Birkaç Alman tahteibahirinin I 
1ngilzi ticaret gemilerinin teca\'Ü. 
zünc uğradıklarına dair Almanlar 
tarafından verikn haberler tekzip 
edilmektedir. " 

1 

İngiliz ticaret ;;emilcrinin si • 1 
lahlandırıldığına dair Alman mat 1 
buatr tarafından verilen haberler 
de yine resmen tekzlb edilmek • 1 
tedir. Hakikatle Almanya silfıh -
sız vapurlarla bitarnflnrn nit va
purlara taarruza devam etmek 
için behanc aramaktaydı. Harbin 
başlangıcmdanbcri .Almanyanm 
tahtlbahirlerinln hemen yansını 

kaybettiğine inanmak için birçok 
sebeblor mevcuttur. 

Brezilya açıklarmda olduğu 

söylenilen korsan gemisinden hiç 
bir haber nlınnmamıştır. İngiliz 

donanmasr Alman korsan gemil<'
rinin faaliyetine mani olmak için 
gizli tedbirler alm15tır. i 

Türk askeri heyeti azasına A· 
vam Kamarası ve Lordlar Kama-
rası azası ile temas etmek fırsa· 
tınr vermek maksadiyle Avam 
Kamarası azasından Pluggc. ya
nn akşam Türk heyeti §erefine 
büyük bir ziyafet verecektir. Bu 
ziyafette Lordlardan ve mebus • 
lardan başka. bir çok yüksek dev 
let ricali ve bu arada mareşal 

Birdvood ve hariciye nezareti 
parlamento müsteşarı Butlcr de 
hazır bulunacaktır. Türkiye bü
yük elçisi de ziyafete davetlidir. 

. Türk askeri heyeti, yarın 

Mansoin - House'de Londra be. 
lediye reisi tarafından kabul e
dilecektir, 

Pariste 

Faris, S (A.A.) - Fransız ba§ 
vekili Daladye, bu akşarp Tür· 
kiye büyük elçisini kabul etmi~ 
tir. 

Sovyetler 
Hindistanın şimalinde 

Asker tahşit 
ettiler mi? 

Şayialan teyit eder 
haber alınamadı 

11Iosko\•a , 5 (A. A.) - "Havu 
aj:ınsrndan,.: 

Sovyet Rusyanın Hindistanm 
şimalinde kain Sing - King yakı· 
nında S00.000 asker tahşid et.mi§ 
olduğuna dair bir ıµıyia deveran 
etmişse de bunu tı:ıyid eden her. 
hangi bir haber ahnnmamıştır. 

lyi malümat almakta olan ma.. 
hafilde bu mmtakada, karların 

harekat yapmak ·~uyecek kıtaa _ 
tın dağlardan müruruna mAnl ol
duğu ve şayet tah§id harekatı 

yapılmışsa bunun gayesinin lngil· 
t ere ve Fransayı sulhc icbar et -
mck için yapılmış bir t chcUd ola. 
cağı :Jöylenmcktedir. 

Amsterda.m, 6 (A. A.) - AJ· 
man gazetelerinin yazdıklarına 

göre. Almanya lskandina\'ya ve 
Balkanları ihtiva edecek olan bi
taraf memleketlerden müteşekkil 
bir blok vilcuda getirmeğe çahı;ı. 

maktadır. Bu memleketler, ken. 
eli aralarında ve milttefiklerle tl 
earet yapmaktan \'azgcçmeği ka
bul edeceklerdir. 

Alman gazetelerinden "Koel· 
nischc Zeitung,, diyor ki: 

.. Eğer İngiltere, Avrupa, Asya 
ve Amerikanın Almanya ile tica
ret yapmak lstiyen bitaraf mem_ 
leketlerinin k8.ffesinin denizlerde 
serbesliBlni keyfi olarak ortadan 
kaldıracak olursa biz de bitaraf 
memleketlerin lngiltcrenin ihti • 
yaçla.rını serbestçe temin etmele_ 
rine medar olan Baltık denizin
deki eimdikl vaziyeti idame ede • 
meyiz,,, 

"Brcmer Nachrichten,, yazı

yor: 
"Balkanlarm iktısadi ve mUsta 

kar bir bitarafhğ-., Almanya için 
hııyatt bir zarurettir.,. 

Diğer taraftan •ynl gazete, bL 
taraf memleketlerin ııulh lehin • 
deki Alriıan propagandasına iştL 
rak etmeleri llzmı olduğunu, çUn 

Ordumuzun 
Bulgar ordusunu 

tebriki 
Bir heyetimiz huduttaki 

merasimde bulundu 
Sofya, 5 (A. A.) - Epey za. 

mandanberi ilk defa olarak, Türk 
hudud muhafız kıtumdan bir he 
yet, 3 teşrinievelde, Andrejevo 
Bulgar hudud muhafaza kıt.uma 
milli.ki olarak kral Bori.ııin tahta 
cUlO.su ytldönUmU 'mUnuebetlle 
Türk ordusunun Bulgar ordusuna 
tebriklerini bildirmiştir. Türk su
bayları Ayine, geçit resmine ve 
ziyafete iştirak etm[§lerdlr. 

Garp· cephesinde 

Tank 
hücumile .. 
Frasız Lüksenburg 

hududunda bır orman 
zaptettı ler 

Londra, 6 - Garp cephesinde 
Fransız \'C Alman tankları ar:ısm. 
da ilk muharebe olmuş ve Fransız 
tanklarının galibiyeti ile netıcelen 
miştir. 

Lüksemburgtan bildirildiğir.e gö 
re, bu tank muh2rebesi neticc:ıindc 
Fransızlar, Lüksemburg hududu 
ci,·annda Dcbur ormanını zaptet
mişlerdir. 

LUKSE:\IBUHGt\ TAARRL"Z 
lIITJMALf KALMAMIŞ 

Londra, 6 - Lükscmburgtan 
gelen haberlere göre, dün Mozcl 
mmtaka. mda Fransızlar ile Al • 
manlar arasında öğleye kadar gö. 
ğüs göğüse bir muharebe vuku 
bulmuştur. Bu muharebe netice • 
sinde Fransızlar, Bor ormanının 

kil diınyaya sulbü bahşetmenin 

ona yapılacak en büyük hizmet 
olacağını yazmaktadır. 

Alman gazeteleri, lngil!z ve 
Fransız milletlerinin her ne pa -
hasına olursa olsun sulbü arzu 
etmekte olduklarına ve harpten 
yorulmuş bulun~uklarma Alman 
milletini ikna ctmeğe çalışıyorlar. 

Balkanlar daima birleıik 
kalacaktır 
Londra, 6 (Hı.susi) - Dally 

Tele~raph gazetesinin Bükrcş mu 
habirinin bildirdiğine göre Ro. 
men hariciye nazırı M. Gafcnea, 
bir hudud ısehrindc, gizli bir mU. 
lakat yaparak, Yugoslav harici _ 
ye nazırı 1\1, Tslntsar Markoviçle 
görUşmüştUr. Bu millakat, BUk • 
re§ siya.si mahafilindc iki mem -
lcket arasında bir fi",dr teatim 
§eklinde tefsir edilmekte ve Ro • 
mnnya ile Yugoslavyanm Balkan 
Antantı umdelerine sıkı bir ae • 
kilde bağlı oldukları tcbarilz ettL 
rilmektedir, 
Diğer taraftan gazetenin mu • 

h'abirl Balkan evletlerinln hariç
ten gelecek herhangi bir teca • 
vUıc karşı birleşik kalacaklarını 
ehemmiyetle işaret t-tmcktedir. 
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Yarınki maçlar 
Beden Terbiyesi İstanbul böl

gesi futbol ajanlığından: 

8.10.1939 tarihinde yapı1aCak 
maçlar: 

Takslın atadı: 

Karagümrilk - Altmordu, aaat 
11 hakem Sıt.kı Eryar, yan ha. 
kemleri Hilmi - Emin. 

Altın tuğ - · Beykoz saat 13, .ha,, 
kem Sami Açıköncy, Yan hakem. 
Jeri Ziya Kuyumlu - Salt Nil. 

Galata.saray • Hilal saat 15 ha~ 
kem Refik Osman Top. Yan ha.. 
kemleri: Samim Talu - Şevki Çan 
ka. 

Şeref stadı: 

Galataspor _ Anadolu ıaat 11 
hakem ScUımJ AJı:al. yan hakem· 
Jcri: Hami - Kenan. 
Feneryılmaz _ Bcyoğluııpor sa. 

at 13 hakem Rükı Akaay. Yan 
hakemleri: Yusuf, Salih. 

Topkapı - Fenerbahçe: eaat 15 
Hakem E§ref MuUu. Yan hakem. 
lerl Halid Özbaykal, Rahmi. 

Fencrbahço stadı: 
Kale - Yeniyıldız saat 11, Ha· 

kem Necdet Gezen. Yan hakem.. 
lcri Harun, Ata. 

Vefa • Süleymanlye Mat 13, 
Hakem Adnan Akın, yan hakem
leri Samih, İhsan Bayrı, 

l. Spor • Be§ikt.nş saat 15, ha· 
kem Ahmet Adem. Yan hakem· 
lcri Fikret Kayral, Sabahattin. 

Süleymanlye stadı: 
Alemdar • Eyilb saat 11 hakem 

Ziya Özgürcr, yan hakemleri Şev. 
ki, Şevket 

Galata gençler - A. HiMr sut 
13 hakem Feridun Kılıç, yo.n ha
kemi: Hazım, Hakkı, , 

Demirspor • Beylerbeyi: saat 
15, hakem Şazi Tezcan. Yan ha
kemleri: Cevdet. Muvaffak, 

işgalini tamamlamışlar ve Lükscm kuvvetler toplamış13rdı:-. Bumda 
burga karşı Almanyamn yapabi - 30 kilomercliic bir c<-pht vardı:-. 
lecği herhangi bir taarruza artık Almanlar bu 3C i.ilomt't:nl!k c:ıeç • 
imkan bırakmamışlardır. hede l2C iolomt'trdi\ aı>hede hın 

Fransızlar Sar ile Mozcl arasır. ~ iunriurulPrı lcV9'f'('tler> ttıphm~ 

da koridora tamamile hfıkim bulu l lardrr . 
nuvo!'lar. : Bu havahdco firar-.. taatlar 

. M.MAN TAHŞtDATt L-.Im!D tmlktarOı· ~tır. 
1 • 

Londra. 5 - Almanlar tüksem. l Fransız tanktan Almanlıtn ~ • 
burg huduclu yakınmda mGhim ~·-
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Kaldırımlar ve O 
-Ua tarafı tlüııkü <:a) ula -

O kadar kuvvetli sarsıyordu ki. 

Kudret sende:edi. 
- Tuu~h kalıbır.a be!.. Ulan 

pUf deeem düşecek.sin! 
KudrP.t .n.rılrlıu.dı: 

- Açım! • 
Üçü d:! gülüyorJu: 

- Aç ır.ısın? 
- O hn~de f;,a~ısin! 

- Hırbosun! 
lçle ·i ,ı!cn bırı, Kudretin san 

suratına ) akından baktı, acıdı: 
- Gel bizimle, dedi. Biz şimdi 

bir iş göreceğiz. Sen dı§arıda er • 
kctecilik edersin. Aynasız gördün 
mü bir ıslık öttürürsün... Sana da 
ekmek çıkar bu işten... Anladın 

mı hırbo?! .. Çalış ki kamın doy -
sun ..• Yokıın vallah billah açlık • 
tan geberir gidersin. Acıyan ol _ 
madığından geçtim, leşini kelplcr 

sürür ... 
Kudret sesini çıkarmadı. Onlıır. 

la beraber, duvar diplerinden yil -

rüdü. 
- lşte bu da senin payın! 
Diye avucuna iki lira sıkıştır _ 

dıklarr zaman hayretten, sevinç. 
ten ne yapacağını bilmedi. Velini . 
metlerinin ayaklarına. kapanmak 
istedi. :Pişkin haydut onu ha.5lndı: 

- Hulüs çakmanın sırası mı 

be aptal! ? dedi. Haydi selametle 
şuradan cizla.mı çek ... Git bir sı -
eak, çorba iç ... Haydi yallah ... En. 
sclenirsen nezarethanede imanını 

bellediklerinin resmidir 

Kudret, dermansız bacaklarını 

silrüklemeğe çalışırken, berikiler, 
18.hzada karanlık sokağın içinde 
sırra kadem bastılar. 

Yürüyordu. 
Sokakta ondan başka kimse 

yoktu. Sade o ve gölgesi. 
Birdenbire, derinden gelen bir 

hıçkırık duydu. Korktu, knçmnk 
istedi. Fnkııt, ayakları gerl geri 
gidiyordu. 

İn.san boğazlayan bir caniyi kan 
nasıl tutarsa, ynralr kalpten ko • 
pan bu kısık hıçkırık da Kudreti 
öyle durduttu. 

Avucunda snruııkı tuttuğu para 
elini yakıyordu. Uykuda gezen in. 
sanlar gibi korka korka geri dön
dü. Biraz evvel soyulan eve yak _ 
laştı. Duvan atladı, bir asmaya 
tırmandı. 

Gittikçe sese yaklaşıyordu. Bir 
dakika sonra kendisini çıplak, ha. 
rap bir odada buldu. Korka korka 1 

yUrüdü. Aya.k patırdısını duyan 
hıçkırık susmuştu. En uçtaki ha _ 
rap ka_prdan zayıf bir ışık sızıyor
du. 

Kapryı yavaşça. araladı. Gördü _ 
ğU manzara onu titretti: Küçük 
bir kandilin aydınlatamadığı bu 
büytlk çıplak odada, hasta evladr. 
nm üzerine kapanmış derdli bir a. 
na hıçkmyordu: 

- Ben haydut değilim ... Ben en 

ni değilim! 
Demı:ık istedi. Fakat boğazı ku. 

rumuşlu. Sesi çıkmıyordu. 
"Dertli kadm hep hıçkırıyordu: 
- lfalmadı ... Hiç bir şe)im kaL 

madı... Hepsıni aldınız ... Çocuğu
mun ilaç parasına varıncaya ka _ 

dar .. 
Kudret de ağlıyordu. Kudret de, 

hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. 

Dertli kadın, sarsıla sırsıln ağ • 
layan bu perişan kılıklı haydudun 
haline şnştı. 

Kudret. avuçlannı cayır cayır 

yakan parayı hasta çocuğun ya • 
tağına bırakıp, nsmadan sıyrıla -
rak, duvardan atlayarak kendisini 
sokakta bulduğu zaman öyle bir 
ferahlık duydu ki! ... 

Ay batmıştı. Yıldızlar, kararan 
semada, çakılı kandiller gibi tiL 
reşiyorlardı. 

Bir evin alt katındaki asma sn. 
at gece yarısını çaldı. Öteki so _ 
ka.kta dolaşan bekçi, kaim sopa -
smı on iki defa kaldırıma vurdu. 

Yürüdil. Sokakta ondan başka 

kimse yoktu. Sade o ve gölgesi. 
Uzahp uzatıp bir dev olan, ni _ 
hayet kısnlarnk ayakları dibinde. 
kaybolan, sağa düşen, sola kıvrı. 

lan, duvara çarpan oynak gölge _ 

si... 
Hem yürüyor, hem biraz evvel 

köpeklerin önünden kaptığı pnr -
çayı kemiriyordu. 

Öyle mesuttu ki! .. Midesinin boş 
luğunu, kuru ekmeği parçalama _ 

ğıı çalıeırkcn knnnyan dişetlerinin 
sızısını duymuyordu. 

Süheyla ~EFJK 

fngiliz maliye nnz-r.ı Sir John 
Simon harp bütçesini hazırlamış

tır. Resimde maliye nazırı bütçe 
layihasını taşıyan çantasını karı. 

sına gösterirken g örülüyor . 

TIYATRQ,_AR 
ŞhlllB TIY.\ THOSU 

- Git ..• Gidin. Yeter artık. Al. Bu .,•,ş:ım 20,30 cin Tep<'h:t~ı 
lahıu;kma git. Kıyma bize ... Bari dr:ım kısmında HO:'ılEO J liL YET 
. camınıza klyma. 

Kudret, tilylerinin dikildiğini 

duydu. 

-<>
Komedi kısmı: Gece: 

2 KEHE 2 .............................. ~ 
Mektep Kitaplarınızı 

Her sene olduğu gibi, bu yıl d·a 

Vakzt K itabevin· 
den alınız 

1 

~--------------ı 

lngiltercdc hazırlanan yaralı vagonlarmdan biri ve 
has tabakıcılar. 

tngil tercJcn Fransaya gönderilen askerler vapurda. •• 

i~ • • .. 

Almanlar gibi Ruslar da Lehistanda tanklardan istifade etmişlerdir. Resimae, 
Brest • Litvosk' ta Rus tnakları görülüyor. 

===============================================================~ 
tahliye kararını almış, bizzat tev
kifhaneye giderek dostuna müj
delemişti. 

lki gün süren fırtına tamamiyle 
sükunet bulmuş, hava. yeniden 
gUzelleşmiştl Uıtif, Ruhu okşa_ 

yıcı bir ruzgar esiyordu. 
Necdet Feridun, dostlnrm ken

disini sa.mlmiyetle kareılamalarm
dan çok mütehassıs oldu. Nasıl 

teşekkür edeceğini bilemiyordu. 

Hemen hepsi, bir sual soruyor
lı:ır, ve: 

- Ey, söyle bakalan. Kibar 
hırsız ... Elmnslan nereye sakla. 
dın ? •.. 

- Hizmetçi kızdan ne istedin? 
- Yazık değilmi ? .•• Nasıl kıy-

dın o güzel kıza! •.. 
- Seni kibar, zampara cadı 

seni ... 
- Tevkifhanede de cadı kıyafe

tine girdin mi?... Gibi sözlerle 
alny ediyorlar, gülüyorlardı. 

O da, bu sözlere gülmekle mu
kabele ediyordu. Pek ne.5eli idi. 
Yalnız bir şey canını sıkıyordu. 

Yalıda.kilerin hemen hepsi salon. 
da bulunduğu, kendisine: 

- Gcçmi.ı; olsun! ... 
Dediği halde birisi yoktu: Gü

zide ... 

Her an kapının açılmasını, genç 
kadının içeri girmesini bekliyordu. 

Halbuki kapı bir tilrlü açılmı

yordu. 

SON DA K ı K A' nın ZABITA ROMANI: 18 

IESRAREN&lz HAYALETi 

Güzidenin, geceleri kendisini 
ziyarete gelenin kim olduğunu 

öğrenince kendisinden nefret et
tiği, ~ılona gelmemekle bunu iz.. 

hnr etmek istediği ihtimalini dü
şündü ve endi§eye düııtü. 

Bu endişe ile Bayan Hurlycye 
sordu: 

- Sayın Bayan ... Kızınızı henüz 
göremedim. Rnhatsız mı acaba? ... 

- Dündenberi mutat bir baş 

ağrısından muztaripti. Tevkif olu
nuşunuzn çok canı sıkıldı. Fakat, 
serbest bırakılacağınızı haber a
lmcn sevincinden rahatsızlığmı 

unuttu. Geldiğinizden haberi 
yok. Galiba parkta dolaşryor, bL 
rnz hava almak için ... 

Necdet Feridun, elbiselerini de
ğiştireceği bchnneslyle dostlarının 
yanından ayrıldı. Odasına çıktı. 

Pnrka çıktı, nihayete doğru yü
rüdü. 

Gilzfde, ağaçsız meydancıkta 

bir sıranın üzerine oturmu§tu. 
Arkası yalıya dönüktU. Bllliını 

önüne eğmişti. Halinden bir acy· 
lcr dUşündüğil belliydi. 

- Ah! sizmlsiniz? ... 
Heyecanı fazla bir şey söyle

mesine mani olmuştu. Elini yilre_ 
ğinln üstüne bastırdı, gözlerini 
eğdi. 

• recdet Feridun, niyazkfı.r bir 
sesle: 

- Güzide ... Affet beni ... Biliyo. 
rum, büyük bir hatada bulundum. 
Yapmamalı idim ooyle... Fakat 
oldu bir kere, şimdi artık her şeyi 
öğrendin, her şeyi biliyorsun .. 
lştc Cadı, cadılıktan çıkarak a. 
yaklanna kapanıyor... Senden af 
ve merhamet dileyor. Ondan 
nefret etme ... Affet onu ... ve emin 
ol ki bu kısa tecrübe, ölünceye 
kadar de\·am edecek bir sevgiyi 
takviye içindi. Başka bir şey i. 
çin değildi. 

Genç kadın gülümsedi, iki elle
rini uzattı. 

.. * * 
~ecdet Feridun, gece geç vakıt 

yatak odasına gitmek üzere mer. 
divenlerden çıkarken Rana Bedii
nin koluna girdi: • 

- Pek tabil değil mi, doS
1 

Biribirimizi b:ıgün mU tanı) 

· Düşün bir kere otuz scnciiJ 
dostluk. Dostluğun birinci 
da itimat, emniyet, değil ıııi 

- TeveccUhUne tcaekkUr t' 
rim... Bununla beraber bi~ 
hat vermeye lüzum görfü 
Evet, odama girdjğin zanıı:ı11 

göremedin. Bunun sGbebinL~ 
- Bırak cnmm ... Öğrenııl 

le istemem bunu... . " 
- Peki. .. Fakat daha mUIV' 

ocy var. Biraz evvel GUıl 
ben hayatlarımızı birleŞti 
karar verdik ... 

- Güzide ile sen mi? .. 

Rana Bedü, hayretini sal' 
madr. Merakla dostunu 
sonra bir knhkaha sııliverdl: 

- Vallahi, dedi. Güzide et 
güzel, sevimli, kibar bir Jcll 
Sen de, çapkınlığına rağıı' 
bir koca olabilirsin. Fal<'t 
kurnazlar sizi .. : Bunu ne de 
sakladınız... Farkında bile 
dık. Söyledikleri doğru . ı;ıı 
hakikaten esrarlı bir yer··· ıJ 
geceniz hayır olsun. SaadC 
§ilnerek rahat bir u)'}ClJ 

bahtlı çapkın ... 

Yalıda herkes yattıktall1 J'I 
ayak çekildikten sonra ~ 
Feridun, artık bu defa bC) 

tüye bürünmeye, beyaz Jcıı) 
yi ba.5mn geçirmeye ıuz~~ 
meden odasından çıktı. G ıt 

' odasmn gitti. Kapı kııpnJı ı 

r--Kıralık odalar--"' 
Necdet Feridun durdu. Genç 

kadının güzel ensesini, ensesine 
doğru dökülen bukleli saçlarmr, 
seyretti. 

Güzidenin başı açıktı. San saç. 
lnrr. elc.-ktrik ziyası altıııda sırma 
gibi parlayor, dalgalanıyordu. 

- Yorgun değilsen biraz odama 
gel. dedi. Sana söyliyeceklerim 
var. 

- Mühim bir şey mi? ... 
- Hayır! ... Azizim Rana Bedii.. 

Zavahirin aleyhimde olmasına rağ. 
men benden şüphe etmemek, 
hakkımda hüsnü şehadette buluİ1. 
makla bana karşı büyük hir sa
mimiyet, büyük bir do tluk gös· 
terdin. 1\fasumiyetimden şüphe 

etmedin ... 

litliydi. Hafifçe vurdu. 1"&ı 
yakardı. Fakat kapı nÇılfll' tf 
resiz döndü, odasına gircr1' 
Fransız operetinde difllC 
§arkının: ''Sakın ~el ~~ 
yilzüğünü parmağına tıı Ankara Caddesinde denize ve caddeye nazır Yazıhane . Atleye. 

Muayenehane yapılmağa elver ; şıı kira' ı!< ucuz odalar 

Gazefenıiz idaresine müracaat 

Yavaşça yanma yaklaştı. Ya
vaşça: 

- Güzide! Güzide! .... 
Dedi. Genç kadın başını çevir

di: 

,, ,ıı 
knpıy1 açaymı, deme.. . rt1 
<leki nekaratını hafifçe ıtı 
yordu. ,gf 

( Deı•atn ı t 


