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laalkanıarda 
kurulmasına Almanya da 

bitaraf blok 

ijulgaristan, hudutlar111da1t c:ı r a f_t ar 
t hk. t ~ i Bır Nazı şefı 
a ıma yapacaK · Isviçreye 

~d'!f aa Von Neurath rf iltica etti 
~ zçzn Berlin'de 
biçe ye fevkalade 
. tahsisat 
ı!ave ediliyor 

>.,~&kova, 21 (Rndyo) - Sof. 

~ ~eti, yeni sene bli~esl· 
~ bıllyon 862 bin Jirahk 't de tahsisat llih e etml5tlr. 
~-.ıten memleketin müda.. 
\ lı sartolonacnktrr. tik plan
' lıdudlarda daha e aslı tahkl
~ılacak, hn.rb malzeme 1, 

'! tayyare, t.op, gaz rnns. \ 
~alınacaktır. 

Çekoslovak ha
diseleri hakkında 

Hitlere izahat 
verecek 

Londra, 21 (Radyo) - Çek
yn "htı.misi" Baron von Neuratlı, 

Çekoslovakya hiıdisclerl hakkın

da Hitlere izahat vermek üzere 1 
Bcrline gelmi§tir, 

Ceph-ede 
fırtına 

ayın 12 - 14 ünde yapılması 
kararlaştırılan 

~iman taarruzu niçin 

1 
geri bırakılmış! 

1non.tere ve Fransa tarafmdan 
86çı oıun~n Belçikanın azmi, 
~ileri tereddüde sevketmiş 
~~ t 2t 
~, ın h (A.A.) - Yüksek 

.( 11! -~ anıac 12 ve 14 teşrt. 
l~la b1?da Alme.nlnrrn vasi 

lr taarruz hazırla.DU§ 

olduklan Baytenınektedlr. 
Almantan bu pllnlarını taaft 

etmeğe sevkeden esbabın ne ol
duğu tamamen ma.lüm değildir~ 

,, 

Kral Gcorge ham hücunıbrnm len' .ı rniiıl,\fan im\\'~:' · 1 trf
tl:>i esna.4'ındn bir maklnclitüfef,>in lı:ı~md:ı. 

F aka.t bu esbnbın diplomatik ve 
madd1 blrtn.kım mü!;lklill'ıttnn ve 
billıa~sa Büyük 13ı ltanya ve 
Fransa tarafından müzaheret gö_ • 

r en Belçikanm nzlmkfirnnc hnre· 
ltetlnuen, fcnn tın va 5arttaı-ındnn 

ve askeri teknik kuvvetin küa-

Dcvamı 2 inci say fada. 

Almanyaja yaşamanın kenti is~ ~ ;~~1 
artık mümkün olamıyacağını söylem:ş 

Paris, 21 (Radyo) - Berlinde dolaşan bh· 
şayiaya göre, Hitlerin istifası yeniden mevzuhahlj 
olmaktadır. Diğer taraftan, Nazi erkanının I-lol· 
landaya taarruz fikrinin aleyhinde bulundu1darı, 
z:ra bu ha rpte Hollandanın bitaraflığını muhafa
za etmenin Almanyanın menfaatine olacağını 
ileri sürdükleri bildirilmektedir. 

Londra, 21 (Radyo) - Alman Nazi erkanın
dünF ritz Kiçn lsviçreye iltica etmiştir. Gazeteci
lere hulunc?u~u bir beyanatta, Almanyada yaşa· 
manın artıI~ kendisi i~in mümkün alarnıyacağııu 
söy !emiştir. · 

Balkanlarda . ·bitaraf blok · 
Paris, 21 (Radyo) - Balkan devletlerin=n 

bitaraf blok kurmalan fikrine Almanyanın tara e. 
tar bulunduğu görülmektedir. Bununla beral:cr 
Almanya bu bloktan kendi lehine istifadeyi dü
sünmektedir. 
~ Diğer taraftan, İtalyada bu şekilde bir bloka 
niüzahjrdir ve bu fikri İngiltere ile Fransnda tas
vip etmektedir. 

Polonyada Polonyc 
lisanı yasak ! 

Amsterdam, 21 (A. A.) - Söylendiğine g:irc, I~rakoviyc göndcrL 
len hücum müfrezesinin vıızifesi, Polonya topralclanndakl tnhrikfıtı 
tenkil \'e yahudilere nezaret etmektir. Almanya şarl:ta ilhak ettiği a
raziyi ve "işgal altında bulunan Polonya toprakları umumi valiliği" 
ı.11ntakalannı tahdid etmekle mcş:;uldür. nu ma::s:ıtla ıılmdiden bin_ 
!ere~ hudud direği clikilnıiştir, Almanyayn ilhak c'lilcn mıntakalarda 
Almanlaştırma i1jlerinde hUyUi< bir faaliyet gösterilmektedir. Bi?.zat 
ro!ony:ı.!ılar bile amele no:csanını knrş1lnmnk

0 

üzere bu mrntn.kalarda 
buıı:ndurulmaktad1rlar. Evvelce burada bulunan elli bin yahudl Lub
lin 'e "işgal altında bulunan Polonya umum valiliği" mıntakasına sil. 
ı-UlmUg ve Polonynlıle r hakkında ynpıldıı';'l glbl bunlnrm mallan da 

bllfı tazminat müsadere cdllmlfitlr. Almnnyaya Uhak edilen Potocya 
topraklarında lıi~lıir m~ittcb!n orılmasımı, hiı_:bir gazetenin çıkma. 

sına müsaade edllmemcklcdir. J>oıonya lisanı mcncdilnıi~tir, 
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(Bir Alman denizcisinin 1914 de Emdc.n kruvazöründe geçen günleri) 

Xelsiz zabiti Gerard, bir müd· 
det durduktan aonra: 

- Kumandcrum 1 diye seslen· 

Müller başını kaldırmadan cc· 
vap verdi: 

- Yaklaş, Gerard! Ne var?. 
~ - Bir telgraf l:umandanmı ! .. 
Oıene şifresiz .. 

-Nedir?. 
- İngilizler bizi K.alkuta ön· 

lerinde arıyorlar. Amiral gemisi
nhı telsizinden çrktığı muhakkak 
olan bu telgraf B, F. rumuzu ile 
çağudrğı gemiye çok şiddetli bir 
lisanla şu emri veriyor .. 

Gerard kurşun kalamiyle not 
ettiği telgrafı kumandana uzattı .. 
MUller telgrafı aldı. Okudu. Son· 
ra: 

- Gerard bu bir tuzak, dedi. 
Gerard, kumandanın bu ani 

hükmilndcn ~nnıştı. Hiç bir 
ıey söylemeden önüne baktı. 

.Rengi deği 'Jti. Çenesi kilit -
lenmiş gibi hiç bir şey söyleye • 
medi. 

M üller devam etti: 
- Bk tuzak, fakat, İngiliz fi

lo&Wlun bu dakikada bizden çok 
uzakta bulunduğu muhakkak. Bu 
telgrafın çekildiği anda da cenu
ba döndüklerinde şüphe etmiyo
rum.. Gemiye, Kalk\ıtanın ce
nub tarafını araştırmasını söyle
mesi ıbizi oyalamak ve gafil av
lamak içindir. 

Müller nları söylerken meri 
borusuna yaklaştı. Yalnız pusla
layı tetkik ederek: 

- Dümen beş derece aafa 1 ... 
Emrini verdi. 

Sonra maJanın yamda geldi. 
Haritaya eğildi. Parmağını Hind 
denizinde sür'atle kaydırdı. Ce
nuptaki Diyago Garçiya adasını 
:gösterdi ve sadece: 

- Buraya gidiyoruz, dedi. 
- Fakat kumandanım!. 
- İngilizlerin idaresindeki a-

f&Jare na.s..ıl gidebiliriz, diyecek
siniz değil mi?. Fakat mecburuz. 
Her ne bahasına olursa olsun git-

liyiz. Gemi pislikten geçilmez 
r hale geldi .. Temizlemek ıa

~.. Sonra orası, bizim ~n bu 
açık deniüerden daha evsin. • .ieap 
ederse orada günlerce kal iliriz. 
Zaten ambarlarnnız da lboıalmıya 
yUz tuttu. 

G rard buna bir türlü aklmı 
ye~ 

c aö,,Sem..tı•hn 

1 ~ Oerard, n-,, kadar şa- · 

ısun?. 

" Diyag-0 ~da blYe 
~~;axlannı mı san1y.or

-~ ... 

SO!i POŞT A'da 

- Müsterih ol.. Yalnız bun -
dan kimseye bahsetmemelisin !. 

- Emin olabilirsiniz kuman
danım ... 

M üllerin bu son sözü içinde, 
Gerardın artrk gidebileceğini an
latan bir koku gizliydi. Gerard 
kumandanını askerce selamladı. 

- Kumandanım!. 

- Gidebilirsin ... 
Gerard kapıdan çıkarken kal

bi bambaşka çarpıyordu. içinde 
daha o zamana kadar hissetme
diği tuhaf, ama cidden tuhaf bir 
hal vardı. 

Denizin üstüne, siyah bulutlar 
yığılıyor.. Birdenbire rüzgar 
geminin iplerinde ıslık çalmıya 

başladı .. Beş saniye içinde deniz 
tamamiyle değişmişti... Biribirini 
kovalayan dalgalar, Emdenin 
kaburgalarında çatlamıya başla

mııtı .. Eir ara deniz o kadar ka
lınla tı ki, 3650 tonluk gemi bir 
çocuk oyuncağı gibi kaldı. iki dal 
ga arasına girdiği zaman kara 
bulutlarla kapalı gök, uf.ki bir 
bakı§la görülmez oldu. 

Müller, dalgalara ejderinin 
burnunu gösterdi. Bu yüzden on 
beş derece şarka dönmüş oldu • 
lar ... 

Dalgalar vurdukça geminin 
çelik g ' esi adeta esniyordu .. 
Demir deliklerinden giren kö -
pliklü sular güverteyi yalıyor, 

sonra bir sabun köpüğü gibi sö
nerek su halinde yanlardan tek
rar denize dökülürken köpürü -
yordu. 

Emdenin denizle kavgası tam 
Uç saat · rdlıi •• Sonra gene sular, 
nasıl birdenbire köpürmiye baş
ladıysa gene birdenbire alçaldı .. 
Boşanan bir yağmurun kamçıla
riyle uslandı .. 

Bu üç saatlik çarpışma gemiyi 
berbat bir hale koymuştu. Zaten 
aylardanberi deniz üstünde bu
radan oraya, oradan buraya do
laşıp durma ve kalın dalgalar, 
geminin boyalarını göze ~rpacak 
derecede bozmuştu .. 

Geminin esaslı bir muayeneye, 
esaslı bir tamire ihtiyacı vardı. 

Sürati hissohmur derecede a
.ıalmıştı .. Bunu gene eski haline 
getirmek lazımdı. 

Müllerin gemiye bakmak ,onu 
inceden inceye olmasa bile e aslı 
yerlerini göroen geçirmek kana
ati yerindeydi. 

Güne§ do~ır•n 
tan kö pr e lwluJdardan 
birine ~. önünde göz ala· 
Mldiğine 93anan denizi eeyredi. 
yord0; 

(Devomı vnr) 

Siyaset aleminde sütununda Selim Ragıp Emeç, propaean<la· 
nın milletler arasında yautığı huzursuzluğu anlatarak diyor ~: 

''Almanya garp cephesinde bir şey ya ğun anlaması 
iiurine planını değiştirmiş ve şimdi Balkanlua ealdırmıya karar 
v l'mİıjtir. Z i altüst eden, hıuur ve zan bu §'lyla-
!Sirdan evvol, 1"ı etler rahat rahat · •e 'yle me gul 
luyorlır&. krnnda türlü türlü rivayetler ç a ndıat-

lan. tı. İsviçre seferberlik ilan edip tepeden tırnağa kadar silAh· 
landı. Belçika ekser esnan erbabını hizmete çaiıt:dı. Felemenk hu. 
dut ara!' 'nin bir ikramını nehir ve deniz eularma boğarak ımuhte • 
met. tehli.fı.:eyi önlemeye çalı tı. Bir zamanlar, her türlU .ku§ku ve 
endıteden ıuak duran bu memleketin bqma bugiinden yanna 
h p felaketi çökcgelmiı ızi.bi bir ~..Yaratıldı._ 

yeni büyük harbin mevzii kalmakla be· 
ra1>er iktıa t dtıetten bütün milletlere tesir ettiği anlatılarak deni. 
liyor ki: 

".et iktisadi sistemi altüst oluyo.r . .Meseli Cenubi ve Orta 
Ame kıtalan ıiyast cihetten Şimali Amen ve ikttsadi ve 

H cihetten tngittercnin hUkmü altında iken imdi Amerika sanayi 
eşyMmı ve 9Crmayeııini harp dolayısiyle boş kalan bu ra so-
karak inhisar tesis etmektedir. Bu gibi muvazenelerin ın 
asıl sıkıntısı harpten sonra hissolunacaktır.,, 

a ı Moskova el~isi 
s • • 

nıçın gitmiş? 
&eden bahsetmektedir: ,.aşbıgton, 21 (A. A.) - Matbuat mUmossillerinin akdetmiş ol. 

dukları konferansta Bay Velles, Moskovadaki Amerika sefirinin Stok. 
holmde bulunmasının kat'iyycn siye.si bir manası olmadığınr, çünkli se
firin mezun bulunduğunu aöylemLstir. 

Amerikalı bir tacir, fıstık ~uvallan içinde baeka bir §ey ouıuruıııs· 
dığını Japon memurlarına. ispat etme.Jt Jçln fıstıklarını sokağa döktllel' 
mecburiyetinde kalınqtır. 

B. Velles, bu gibi ahval k&I'§mmda, Amerikanın to.kib etmekte ol· 
duğu hattı hueket.ı.n malfun bulunduğunu tasrih etmiutJr. Mumailefbı 
Çindeki .A.mertbn ti.caretiain Amerikanın hukukuna. muvafık olduğıı• 
nu hat.niatmıPJr. 

Japonlar tarafından yapılan kontrol yüzilnden Amerika. malları
nın Ticn-Çin imtiyazlı mıntaka.sına girmekte teahhura uğraması hak:. 
kında sorulan bir eutde cevaben B. Vclles, Tien.Çin'deki Amerika kon· 
solosundan bir rapor olduğunu, bu raporda ııskerl Japon maka.-
matı tarafından göst • olan itilB.fgirWiğin Amerikan malları. 
nın Tien-Çinde ve satılmasına mlni teşkil 
etmekte olduğunun beyan et:mi§tir. 

Amrlkan konrolosu bu ayın 13 ünde '\"t!kua gdm~ olan bir hAdi· 

Amerlbn koneoloswnm raporu, Tien-Çinde iaşe işlerinde :ıııüe" 
kü!Ata teeadUf edilmekte olduiunu, k5111Ur istoklarmrn tUkenmi§ bU. 
Junduğunu, halbuki imtiyazlı mmtaka haricinde külliyetli miktarda k~ 
mUr mevcut olduğunu da bildirmektedir. 

<Gİ©11rlP> <e~(p>h.C®SDlfi1<dl<e 
~a<dld~tHü 

Baştarafı 1 inci sayfada 
yetsizU~fnden ibaret olduğu tah. 
min edilmektedir. 

HİTJ,ERlN KA RARSIZLIGI 
SEmmı NEYl\If 5? 

Parls, 21 (A. A.) _ Askeri 
müşahitler, Alman ordusunda 
ehliyetli zabit fıkdanmm Bitle
rin halihazrrdn asl:eri sahada 
me§hud olan kararsızlığına başlıca 

sebcb olduğunu beyan etmekte· 
dirler. 

Filvaki Almanyadan alman ha· 
herler, Almanyanm a&kerl maki
nesindeki bu boşluğu doldun:nnk 
için birçok tedbirler ittihaz edil. 
miş olduğunu bildirmektedir. Za. 
bit olmak için mntlub olan şart. 
l&r, dnlia ziyade kolayla§tmlmış· 
tır. Hundan başka muvazzaf za -
bitlerle .ila • t zabitleri arasın • 
daki bütün fa.ıtüar ortadan kal
dırılmıştır. Maltın okluğu ve~hL 

le Almanya. sulh esnasında 54 
fırkadan müteşekkil bir ordupa 
sahihken muvazzaf zabitlerinin 
mikdarı 20 ilfı 23 bin idi. Bunla· 
rm arasında askerlikten çekil
mek için evvelden mezuniyet al. 
mış olan. fakat bil.ibare, silah 
altına çağırılmrş bulunan 6000 
zabit de bulunuyordu. Ancak bu 
6000 zabitin ya ktıfi derecede 
tecrlibe görmcm.4J, yahut çok 
yaşlı olduklarına hükmedilmiştir. 

Alman ordusunu Fransadaki as. 
keri kadrolara müsait kadrolarla 
techiz etmek için şimdiki mevcu. 
dun 17000 zabit ile takviye edil· 
mesi · p eder. Bundan başka 

A ya ,küçük zabi n mah • 
rtMD bulunmaktadur. 

son eanas a 
assa hizmeti 

dokunanlar küçtnc aa'bitler olmts§ 
tur. 

1919 een • ile 1935 ee1Jesi a

rasında Alrıwcya, gençleri ordu. 
ya alacak ve onlan talim, terbiye 
edecek vaziyette değildi. 1935 se
nesinde haııbin ilanına kadar Al· 
man, ordusu, altt mıfr, yani ce
mBn, 1.800.800 askeri talim ve 
terbiye etmiştir. 

800.000 miktarında olan ihti • 
yat cfrad, ihtisas görmüı bazı 

cüzütamlar da 2 il~ 13 ay 
gönniljlcrdir. 

Di aftan §imdi :A-. 
ordusunda W. A:'fl'lltlll:'"ıtı 

kuvveıi 

viyeleri, Alman askeri mahafiHni 
cm!~cye d üşünnektcdir • 

Bu suretle Almanya, geçen ey· 
lül ayı içinde 80 milyonluk nüfu
su olduğu halde ancak 130 fırka
dan müteşekkil bir ordu vücuda 
getirebilnıiştir. 

AJ,MA1'~A 1S\1ÇREYE İTİZAR 
ETT& 

Loııdra, 21 (l~yo) - Alman. 
yanın Bern el · i Alman tayya· 
rel İsviçre topraltları ilze
ıindon ~ t protesto eden 
t bbiis lmrlne, İsviçre hillrfı

mPtlne Almaıwuun teessürle ı 

bildirmielir. 

tNGlLTERE IIARBll'B NAZiRi 
LON'DKA A DÖNDÜ 

Parls, il (A. A.) - lngiltere 
harbiye na.mı Here Belisha. ba -
vekil Dnladier tnrafmdan HerefL 

ne verilen bir ziyafeti müteakip 
askeri bir tayyare ile dUn öğle· 

den sonra Londrnya hareket et
m~tir. 

Polonya Başvekili general Si. 

korski tayyare ile İngiltereden 

Pnrise avdet etmiştir. 

GABB CEPHESt?lı""DE ŞİDDETLİ 
FIRTINALAR 

Bcrlin, 21 (A. A.) - Askeri 
vuiyet hnkkmdaki ynrı resmt 
bir makalede dün garb cephesin
de ııiddetll fırtınalar çUanıu ve 
fa.kat Alman keşif tayyarelerinin 
l<""ransa üzerinde faydalı uçuşlar 

yapmalaıına mani otamanu§ oldu. 
ğu beyan edilmektedir. Alman 
tayyarelerinin kaffe.!i, bigilna h&· 
sara uğramaksızın ü.ssUlharekele
rine dönm~lerdir. 

EN SON DAKiKA 

Sovyet donanması 
Baltt s tarımla manevraya başladı . ~ 

Londra, (Radyo, Saat 18) - Sovyet Baıt• iüo.u hmandanlı
ğı tarafından ilan edildiğine göre, Rus donanma•ı Baltık sularrn.da 
manevraya başlamrştır • 

Bu manevraya başlarken, Rusya Finlandiyayı &ltıkta aullıu 

muhafazadan imtina etmiş olmakla itham etmektedir • 
Diğer taraftan, Helsinkiden bildirildiğine göre, Hariciye erki· 

•,nından bir zat ·Sovyetlerle anlaşma fikrinin Finlandiya hükumetince 
henüz terkedilmemiş olduğunu, fakat anlaşma için zemin aradığnrı 
söylemiştir • ıı 

a ine . çarparak batan vapurlar 
Leftdra, <Uaıl:o, ~t 18) - Bugün batan iki İngüis vapuru ile 

beraber, Almıın m.aynlanna çarparnk batan gemilerin sayısı 13 ü 
bulmuştur. Bunlardan 5 i bitnraf, 7 si İngiliz, biri de Fran&zdır. 

Bugün bııtnn vapurlar iki kliçük lngiliz ytlk gemisldil'. Bunlardan 
· 620 toaluktur. Tayfa.dan biri boE;"Ulmuş, 4 ti yara.lr olarak kur

tanlmışbr. 5 ki§i de kayıptır. "Svipa" ismindeki diğer İngiliz vapu. 
ru 329 tonluktur. 

Bir Alman tayyaresi dUşUrUldü 
J..ondra, ( o, saat 18) - Alınan son haberlere göre Pragda 

~f edilen üniversite talebesi V'El diğer ÇekleriD anyıaı 8 bini bul
~ur. 

Bir japon vapuru battı 
Lond:-a, (Rad,o, snnt 18.15) - En son aldığmuz bir haber: Bu 

gün !ngiltereden M.reket eden 1200 tonluk ve 1'Tikaya. Marıı" mim. 
li bir Jtı.pon vapuru, §llrk .e:ıhillerinde, bir Alman mnynma l&fi>&l°O.k 
batmıştır. 

Prağda tevkif edilenler 8 bin 1 
Loodra, (&d~o, aat 18) - BugUn İngiltereain §imali prki· 

..acki bir cevellnı eısnasmda blr Alman tayyaresi eaııil mUdafu. top· 
lMll tarafuıdan dqUrülmtıştür. 

iffitak mukaddes imiş ! 
ı.· , 11 ( A.A.) - Boersen 

Mliaılıl, bir mnsız - İngiliz yük. 
sek iktisat meclisinin ihdası hak. 
kında Londrada akdedilmiş olan 
itilftfların otarsik sistemler aley ~
hinde tevcih e:iilmiş olan itifakı 

mukaddes olduğunu ve bu sistem. 
lcr arasındaki tesanü:i;In servetin 

beynemilel tevzii meaelelini tek
rar göıden geçirmek için en emin 
bir vasıta teşkil etmekte bulundu. 
ğunu yazmaktadır. Esasen böyle 
yapılmadr~ı takdirde milletler a
rasında sınıf mücadelesinin niha.. 
yet bulmasına imkin yoktur. 

Bir ma n tarayıcı gemi mayna çarptı 
Londra, 21 (A.A.) - "Ami

rallık makamı bildiriyor:,, 
"Maetif,, icmlnde bir mayn ta

rayıcı gemi, 1ngilı.uain p.rlc 
sahili asrl:rznda bir Alman may • 
nma çarparak batmr_tır. 

Bir gemici ölmil~. beı taneei 
kaybolmuştur. Geminin diğer mü 

rettebatından 9kiti kurtarılmıı· 

trr • 

1936 ameainde in~a edilen 

(Mutii) 4 pwtlü: hir tos> Te da

ha app gepta ·Hopla ınledmez 

idi. 520 tottkık olan 1M ı...U. 

sür'ati 13 .mildi, 

KAÇAN ALMAN EStRLE~f 
Londra, 21 ( A.A.) - c;eçt11 

haf ta üç esirin kaçmış old~ 
tahaşşüd kampından diğer bir ts
kmı Alman esirleri daha kaçınır 
tır. İngiliz askeri makamatı tab ' 
kik.ata başlamıştır. t 
BlR HAVA MUHAREBt5 
Londra, 21 ( A.A.) - BU 5" 

bah lngilterenin §ark gabitiı# 
bir hava muharebesi o1muştur· ili 

Muharebenin tafsil!tı Jıtll 
malum değildir. ~ 

Dünyanın en kUçO~ 
devleti kuruluyor 

Paris, 21 (A.A.) - "N~~ 
Herald Trlbune,, pzctesiııde /. 
gerstcn bildiriliyor: ~ 

"Haritaya ismi bile ~~~ 
ve dünyanın en küçük devleti ,J' 

lan yeni Polonya devleti harı> fi' 
hasında binlerce mil uzaktar ıtJ' 
rise otomobille dört saatlik il' 
ıaf ede sakin Loiro vadüainde , 
timllk edilen bir mil uzunlu~! 
da ve yanm mil genişliğinde 
arazi dahilinde kunılmaktadtt''fr 

Gazete, Fransız, İngiliz v~ ...b' 
merikan sefirlerinin daha t~ 
den bu mıntakada yerlett11'1 oııf' 
n ilave eylemektedir. pol _ıfl 
cumhurreisi ile nazırlar bu Jıv 
ıonunda buraya gelecek!~ 

Bu arazinin ortasmda bul cf' 

18 inci asırdan katma §atO ~~~. 
ya hlikilmetinin merkezi ol~ 

tır. fi#' 
Polonyanm ihyası gürUııe 61 

ckr <!evletin idart i§lcri bıJr' 
g6rUlecektir • 

Plija düten bir m~ 
BrUlmel, '1 (A. A.) - t4f 

pl!jmda karaya wrmll§ olall ııı. 
mayn inflllk ederek cıvardalP 
nal&rı hasara uğratmıştır. • 

Belçikada ıiddetb 
yağmurlar r# 

Brüksel, 21 (A. A.) - ti' 
günlerde niddetli yağmurlat ll~ 
cesinde birçok ı:rma.klar ~e~ 
hassa Lys nehri ~ ve ti 
gen.il sabalan ve müteaddid ~ 
kenleri i.stilA. etmigtir, 1ı 

Sırp • Hırvat anla§~' 
aleyhinde mücade~ 
Bclgrad, 21 (Ilususi) - ~, 

Başvekil Stoyadinoviç tarafı;:ef' 
rı Sırb • Hrrvat anlıı.ş~l ı>I~' 
hinde mücadeleye girişınW b Jf'.,« 
maktadır. Bunlar Sırb • J1 ıJ r 
a.niaemıunnm Yugoslav ksD•' (t 

Ba8islne mugayir olduğıııı~~tJ' 
bundan başka. Sırblarm :ıııerı ,tı , 
ne muhalif bulunduğu ileti 
rülmektedir. 

Bratialavyad• 
nümayişler ~ 

Bolgrad, 21 (Hasusl> _,,,, ~ı 
tislavnd& Yacari!ta.n ,ıe> p 
şicdetli nO.mayişler olınu~t11f~ 
ntlm&yiolerln eebebl sıo" tP' 
Kedenle Macarlar tara!ı:Il~,I 
ook liıevaldvm tevkif t'l"!' 
haMmtda oriey. çrkaıı bit ' 
dır. 
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Almanya, Bulgaristana'Baular Bayaniaıl 
tayyare gönderiyor! J ' • 

"---·--~~~~-

Pt! l'.1! ff f \ i Alevler içinde düşen rg~~y;i·: .. Ai~;~l 
~hnaae! meçhul tayyare Ticaret J 

• t . 
lttı ıı· debıyat munlllnılerJ komis)'O· 
~la un öAicdcn sonra kız liseslnıic 
~k 11n_tış, vekRlct tarafından teL 
'-ııı. edılınek üzere sönderilen ki. 

r azalara daAıtılmışhr •• 
\ı Orta rnektcp kllaplarınnı tetki. 
Gç orıa nıckteplerden iltihak eden 
\i(ıllıuaııiınc havale edilmiştir. Tet. 
taıı er bir ay zarfında biliriltreJ.. 
>il orıarıa birlikte vckAlctc gdnde. 

tceku 
' - r. 
~ Gumrük muhafaza mcmurl:ırı 
q,. larındn Ziya adında bir sabıka. 
~~ karısı bulunan bir eroin şebe 
~d nı dört kilodan fazla eroin srv 

6 trken yakalamıştır •• 
~, thekenin elebaşları karı koca 
~f6r M11stafa, Tnptas hanı ka. 
.\(..., .. , lıtetaıun karısı Lamarıııı Vl 

~'"'illi ad.lada üç kişi dün akşam 
, 1•Ye teslim edihnııUr. 

~aıt olaınır fahri hemıerisi Sovyet 
bti '.'-• komiseri Voroşilof lzmlı 

. '<llYesine bir olobüs hediye et • 
~~r. 1'1emlekeUmize sönderllen 
lltr 6s. l\e.deş vopurile lzmire sön. 
~ ~tek Sovyet btanbul konsola. 

tarından belediye)·e teslim o. 
• uıtur •• 

~lı&Schır meclisinin dilnkil top • 
~llda, Doktor General Refik 

~ belediye hastahanelerınden 
' lltiC.de edem~diAınl, hasta. 
~ ~ ddll maarife hl:ı:mt. 
~ iti eijyJemiş, vaziyetin esası. 
:ı. teltik.ini i&lemiştlr. 
'ı laııdl.Mfdeld Satye binası yol. 
\lltuttlb birinci nğır ceıada ıö. 
t~ ltıl&hlkemeslne diln de de • 

v~ht§, şablıtcr dlnlcnilmiı • 

' . it~ Cıırnrük memurları için yük 
~ llıekıep mezunları arasında •· 
~ imtihan dün yapılmış, imli. 
,._ llircn iki kişiden birisi ka -

\ %r. 
~"~~niyet direklUrlültil knç:ıkçı. 
~ ""Ul:Si elli bin Jira mikturand:ı 
~t.~erıı knçakc;ılıAı işinin tahki. 

."ll~ b t, 1 &flaıııı•tır. 
'ıı.· d1Ue. edilditlne ıöre Süley -
~~h<te iki yüadeıı raıla işçiaı 
~ lln bir tirketin iki defter 
\ 

111tlat sureUle \•erti kacakçı. 
l'•ıı ... '~ ... asıdır. 

~'ili ihracat kararııamesi dün & batmldllrlülibıe teblıl C· 

'l.L.~:- •racata milsaade edlleıı 
~~ .-nlardır: Birlefik A. 
~~~r, iuriye, P'ilistin, Bel. 
,,-:...._. Rokada, ŞlmaU tr. 
~ ıa..~lçre, Yunanistan, Roman. 
~ -~, ltalyn lsveç. Bulgnris • 
~ J toııya, Fl~landlya, Macarlı. 
ı.~loıı. •ııonya, Yugoslavya, Norveç, 
"ti.it ra, Letonya, Lllnnya, ve 
\ ere .... 

~ ~c sene müddetle Jı;apatılmı~ 

'
•ııttrt ' 1•nbul borsasının müddeti 
~1~,ltı~ açılması için a!Akadar 
'llla.~ r larafındaıı tetkikler ya_ 
\\ ~ t.dır. 
1 t ta enı Yolcu salonun11ıı iberine 
~ ruı konforu havi bh' lokan • 
~l'tlaıino, alt katına telefen sant
~ ltıtı''ı>ılacak, eski yoku aalH\l 
'Cijııe •ıı idaruJ taniın4an 4-110 

~ ~ 8•lirllecektir. 

~ 
\ ~· 
~ıı~ mayna çarparak lngili:ı: 
~ '411._k~ ~atmış olan Zeriza Miliza 
~ lıı-..)' \:ugoslıl\• npurunun Yu _ 
ı >il( anın ticaret filosunun en 
~h e:eınilerindeıı biri olduğu 
u, hın t ilmektedir. Bu vapur on 

lıık 0n hacminde olup 192f. 
~'4 litl&itdUtniotır. 
tt-ııe t nktde iyi haber alan mah. 

~~llın eınin cdildiiUnc göre, bu 
~ tııı0 aonundn l~inlandiya par
lt:;~n~rt":.na So,·yctler birliAinln 
ı, •zı.tı ~ Pinlnndlyanııı mukabil t' li ;dt ed.lccektlr. Milzake. 
~~.tU oiıırak cereyan edece. 

ıı: ~ektedir. 
\, ~ l>ıı tlcapıdalcl ecza deposunu 
~ ti\ le tJsını atmak maksadlylc 
~;cı '•l~ı~~•klattırmak lddlaaile 
A.ı, llrQ)·a 1 Hasan, depoyu liç 

ı 1 
11• •rk kundakladılı sanılan 

, 11 ~1 11~ ad:ışı Mustafanın diln 
't~ıırı:~cczado nıuhAkcmcsinin 
'~lurıd:nsınn karar \•crilml,, 

o rıluııılruışlır. 

Almanlar tarafı ndan haftalar müzakereleri ı 
danberi Bulgarlara sevked•len Gittikçe artan müş- : 

küılerıe karşılaşıyor s 
fayyarefi:olar1ndan b rİne aitmiş Sovyet.er, Almanyanın l 

harp sanayiı için .muh- J 
taç olduğu ılk madde- j 
lerı vermiyorlar t 
Paris, 21 - Bnkreşten alına· 

Belgrad, 20 ( A.A.) - Romanya - Yugosla\1'a hududunda Tuna 
üzerine a!evler içinde meçhUl bir tayyare düşmüştür. Tayyare, işaret· 
teri temyiz edilemiyen ve do~u - cenuba doğru ilerliyen bir filodan 
düşmilştür. Diğer tayyareler: durmadan yollanna devam etmişlerdir. 

Düşen tayyarenin pilotu ölmüştür. Zannedildiğine göre. bunlar. 
birkaç haftadanberi müteaddit vesilelerle görüldüğü veçhile, Bulgaris· 
tana ait olarak Almanyadan gelen tayyarelerdir. 

Sovyet 
us ya 

F~şizm aleyhtan ta hı ikatı b1ra .. 
karak, kapitalizm ve emperya
lizm aleyhtan tahrikata geçiyor 

Moskova,20 ( A.A.) - D.N.B. 
Frnvda ~azetcsi, b~Q 'lfll!! 

lusında. gençlik komfüwt eALer 

usyonalinin vazifesi ve raaliyetı 
t.akkmda bir program mahiyetin 
haiz bir makale neşretmiştir. 

Pravda gazetesi, gençlik komü 
nist enternasyonalinin faaliyetine 
esas teşkil edecek prensipleri, ko. 

minternin yeni siyasi prensip~crinc 
muvafık olarak §U iki nokta üze 
rinde temerküz ettirmektedir: 

1 - Faşizm aleyhtarı tahrikat 
kapitalizm ve emperyalizm 
aleyhtarı tahrikata inkılAp ede· 
cektir. 

2 - Sosyalistlere ka1"31 enerjilr 
bir mücadele a;mak üıare, takti! 
sebeblerden olan, halkçı ~ u· 
sullerinden vazgeçilecektir. 

Alman it cephe.sinin 
talimatı 
Berm: 20 ( A.A.) Havas ajansı 

bildiriyor: 

IDAHiLDEI 

Alman • So•;yet elbirliği, bil
tüfsaa siyaat sabada kendirli ıgôs 
tcna•kGir. tş cephesi şefi Ley. 
Alman i~i kütlesine hitaben "ka. 
pitalizme karşı sosyalizm., "kasa· 
lara karşı çalışma .. remzini §iar 
etmeleri tavsiyesinde bulunmuş· 

tur. 

Bugün, resmi D.N.B. ajansı. 

Pravda gazetesinin, "bernelmilel 
işçi gen~liğinin sulh için mücade
lesi,. başlıklı yazısını uzun uzadı· 
ya kaydediyor. 

Sovyet resmi gazetesi, Ley ta 

rafından Alman işçilere verilen 

direktiflere itşirakle diyor ki: 

''Fa,iJlne karşı mücadeleden 
kapitalizm:? ve emperyalizme kar· 
§1 mü:adel~ sahasını geçmek 1f1zın. 
dır. Amele gençliğinin bütün fa. 
aliyeti bu istikam~te mntcveccih 
olmahdır.,. 

MememencioQlu'nun 
seyahatı etrafında 

londra 
sözleri 

Lon.dra ve Paıiate mahtdif tema.llarda bulunacak heyetimizın 
reiai baııioiye velileti \Ullurnl katibi Numan Rifat M'-ncmene.oi:lu bu 
sabü Mt l.IO de Ankara ekapresUe l&lirlmize gelmiş, Haydarv* is
tasyonunda doelen tarafından karşılanm11tır. Numan Ritat vapurla 
köpr' .. ye ieçuek Taksimdeki evine gitmJotir. 

Nwnan Rlfıı.t Mencmencioğlu bu sabah Ho.ydarpaşada kendislle 
görli§en bir muııarririmize seyahati hakkında §U beyanatta bulunmuş
tur: 

"- İuglltere ve Franaayla bildiğin.iz 81kı dostluk müna.sebetlerl. 
ınWn icab ettirdiği birçok temaslar vardır. Bu defaki heyetimiz bil 
hassa iktisadi Ye maU mUnasebetler sahaamda temaalarda bulunma· 
ğa gidiyor. Bu frra:ıttan bi.lli:..Uade İngiliz ve Fransız devlet ricaliyle 
gö~cbileccğiııdcn ayrıca bül ük memnuniyet duymaktaymı. 

SeyahatlmWn Uc memleket menfaatleri bakmımdan faydalı ola
cağına kani bulunuyorum.,, 

Heyetimlııİll diğer azalan maliye nakit işleri umum müdUrU Ce
W SNd, Uca.ret vckA.leti dı;, ticaret umum mUdUrU Burhan Zihni Sa.. 
n•, lıfultez B::nkası müfettişlerinden Cabir, hariciye vek.Aleti kA... 
Uble:da4en Şadi ve İlhan da ıehrlmlze gelmişlerdir. 

Lorulra, ıo (A. A.) - Röyter ajılnaı bildiriyor: 
3 tearinlevveldenberl TUrk ı;.skerl heyetile birlikte Londrada bu· 

hıaan Tt1rlt ordusu mUfetU.şl general Orbay Anka.raya avdet etmek 
Uzere bug1ln Parlso hareket etm~tlr. 

General, Lmld.raya gitmekte olan TUrklye Ha.rictye veklletl umu
mt kAtlbi Numan lııfe04nenelo~1n Ue Pariate görüşecektir. 

Orbayın vulCeal askeri mahiyette olmakla beraber, maır mesele
lere temM ctmcme3ine imkAn yoktu. Gneral, Menemene.loğlu ile bu 
meseleleri görüıımek arıuııundad.rr. 

malfunata göre Romanya Almaı 
yaya yeru hiçbir müsaadede b 
lurımıyacaktır. Romanya hü 
kCımeti, evvela kendi memle!<ct. 
nin iaşesini temin etmek mec::mrı 
yetinde olduğundan ve bu senek 
mahsulün de az olmasından dola 
yı Almanya ile geçen martta ya 
pılan anlaşmanın tatbik edilemı 
yeceğıni bildirmiştir. 

Diğer taraftan "Stokholm Ti· 
dingen,. isimli lsveç gazetesinin 
MoskovadCL1 aldığı malQmata gö· 
re, iki ay evvel ba~lamış bulunan 
Alınan • Sovyet ticari müzakere 
leri, gittikçe artan müşküllerle 
karşılaşmaktadır. Haber veri!dı 
ğiııe göre Sovyetler, madenler g· 
bi Alman harp sanayiinin fevka 
lMe muhtaç olduğu bazı iptida 
maddeleri ihraçtan imtina etmek 
tedirler. Çünkü Sovyetlerin de ay 
rıi maddelere ihtiyacı vardır. 

Ayni gazeteye g<Sre, So\"}'etteriı 
bu seneki istihsalfttr kendi sanayı 
inin muhtaç oldui:'U dereceden a 
olması dolayısile çok miktard: 
maden ihraç edebilmeleri pek şüp 
helidir. 

Habsburglar 
Avusfuryada 

kraf'ığı kurma k 
için çalışmağa 

başl ıdalar 
Pa.rls, 21 _ Havas ajansınm 

muhtelif menbalardan öğrendiği

ne nazarım Çekoslova.kyada Al
man tazyikı devam etmektedir. 

Gizli zabıta servisleri Pragda 
ve Brno'da talebe muhitlerinde 
mUtcaddld tevkifat yap~la.rdır. 

' Bilhassa, Brno oehrindckl tevki • 
fat pollteknik mektebinin dinle. 
yici talebesi arasında olmuıtur. 
Diğer taraftan, Pragda Çek 

mlllsine mensub mUteaddid zabit. 
ler ve Çek milis efradı tevkif e
dilmi§tir. 

Gece gUndilz Prag sok&lı:larm
da birçok askeri kamyon dol~
maktadır. Sokaklarda halkın blr 
rikmesi mcMdlldlği gibi huauel 
içtimalar da yasak edilmiştir. 

Çekoslovak hududunda Çek hu. 
dut bekçileri yerine Alman hu • 
dud bekçilerinin ikame edildiği 

söyleniyor. Slovakya ile hlmaye 
arazisi arasında her ttirlü muva
sala yıısak edilmiştir. Y.alnız hu
susi bir mUsaadeyi hfunil kimse· 
ter huduttan geçebilmektedirler. 
Slovak yolcular Çek • Slovak hu.. 
dudunun kapalı olmumdan dola
), Praga gidebilmek için Viyana
dan geçmek mecburlyetlndedlrler. 

imparatorluk hanedanı 

faaliyette 
De Dag tsmlndeki Belçika ga -

zetcsı Habsburg alleııir.ln Bclçi • 
kadaki Sttenok Kergeel şatosunu 
tamamen terkcderek Avusturya. 
da tekrar iktidar mevkllne geç • 
mek için daha iyi çatııınbilmek U
zcrc Parlse gittiğini yazın.akta • 
dır 

Bir konf e-ansa başlayacak de. 
ğilim. Kısa soyliyccck ve birkaç 
noktaya temas edeceğim. Once 
baylara hitap ediyorum. 

Tiryakisinız, çok sigara içiyor· 
sunuz. Bu bir zevktir, kimsenin 
karışmaya, bir şey demeye hakkı 
yoktur. Fakat, tozlarını rastgele 
silk'lllenize ne demeli? .. 

Bakınız, bayarunız, sizi bu fe 
na adetten vazgeçirmek için heı 
yere: yemek salonuna, odanıza bü 
tün masaların üzerine, divanın 

kenarına birer küçük sigara tab
lası koymuş .• Bunlar dururken ge 
ne külleri yerlere silkmekte devam 
etmeniz, sigaralarınızı yemek ta 
bağının, kah\•e fincanının içinde 
söndürmeniz doğru değildir. Bu; 
hem pislikiir, hem tertipsizliktir 
ve hem de bayanmıza karşı hür
metsizliktir .. 

Kunduralarınızın parlatılmaya 

ihtiyacı var? •. Fakat bunları, aya: 
ğmızı kanapeye veya sandalyeye 
dayıyarak elinize geçen herhangi 
bir şeyle silmeyiniz. 

Yemekten sonra biraz istirahat 
etmek. istiyorsunuz, değil mi? .. He 
men divana uzanır, sigaranızı ya. 

, kar, gazetenizi açar, okumaya baş· 
larsınız .. 

Bayarunızm dikkatle baktı~nı 
görünce kızarsınız: 

- Dh~n. uzanmak ve istirahat 
etmek içindir .. dersiniz. Evet ama, 
onun da usulü var. Bir saat son· 
ra, kalktığınız zaman şöyle ü~tü· 
nüıe, başınıza bir bakınız: Ceke. 
tiniz, pantalonunuz buruc:mu~tur. 
Yakalığınız kınşmıştır. Boyunba· 
ğmız. paç<wraya dönmüştür. Son· 

HIRSIZ 

Bayan - Neden gidiyorsun .•• 

Sana ailemisaen biri ıibi muL 

ra divanın açık renk örtüsü üstün• 
de ıskarpınlerinizin izleri kalını§
tır. Sizin bir saatlik istirahatiniz 
için zavallı bayanınız saatlerce 
uğraşmak mecburiyetinde kalır. 

Akşam bir yere, bilfarz resml 
bir ziyafete davetlisıniz. I~inizden 
çıkınca hemen eve gelir, acele el· 
bisenizi değiştirir, çıkar, gidersi· 
niz. Şimdi odanıza bir göz atalunl 
Pantalonunuz, bir sandalye üstün· 
de. ceketiniz divanın kenarında, 

boyunbağmız karyolanın demiri. 
ne sarılmış, gömleğiniz masanın, 
çoraplarınız yatağın altında .•• 
Şüphesiz, bayamnrz bun1an birer 
birer toplayacak, ~·erli yeril'),e ko
yacak. Fakat, bu zahmet değil mi? 
Siz, bunlan çıkanr~en yerlerine 
koyasınız,hiç olmazsa hepsini top .. 
lu bir yere bıraka-ınız olmaz mı? 

Hele bayanınızın saç fırçasını 
ve pudrasını kullanmayınız. Ka· 
dmlar buna, her ncclense, çok kı· 
zarlar. 

Sayın bayanlar: 

Bayınızm (yazı odası) nı, topht
~-acağım, düze!tec.eğim diye karlf" 
tmnayrnız. Hele yazı masasını ka• 
n~tmnayıruı. Eğer bayınız, siai:ı 
çamaşır dolaplarınızı, dikiş ~ 

mecenizi düzeltmeye kalkışsa ,. 
zı olur musunuz? 

Boyunbağlanna kusur bulma
ya, bunlan kendiniz satın almaya 
te~bbüs etmeyiniz. Bayınmn zev 
kine kanı;mavınız. Bırakınız, bun 
lan kendi intiharı etsin!.. 

Sokağa Ç-ıkacağınız zaman bayı
nızdan daha ewel hazırlanınız. 

** 

Kız (Doktor olan babuıM) 

- Babacığım, benimle evlenmek 
arzusunda, senden müsaade ıl

mağa geldi. Dışarıda bekliyor. 

- Beklesin kmm. bekle* -
mele etmedtm ml?. Ondan evvel daha ağır haatalar. 

Hizmetçi_ Ben de bunun için la uğraşmak mecburiyetioocya.. 

gidiyorum ya zaten!. - Franl&Z ka~ 

• j 
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Vergi borcu 

Yamn: N. A. l 
Eir zamanlar tahsildarlık eclL lığa umum1 yckQnu bildirecek • 

yordum. Tahsildarlık deyip gc~- tik. 
memeli; zor ve mesuliyetli i~. Bir Çünkü defterdarlık da mayısm 

Beceriksizce bağlanmış l.İya.h 

kravatın ucu, beyaz yeleğin ya
kasından çıkmıştı .. 

taraftan defterdarlık tamim üze" üçüncü haftasında, hesaplan An- - Bir şey mi emredersiniz e· 
rine tami:n yolluyor: .. Senei hali- karaya yolluyordu. fendim?. 
yeden gayri olarak sabıkanın da Bu bir hafta, on gün zarfında 
tahsil yolur.a gidilmesini .. uilcli. yeni tahsilat yapmak kabildi. Ge. Bu te~afülden hiddetlcnmi§ 
riyordu. öbür taraf t;m halk ta ne arasıra mahalleye çıkıyo_r, tim; ağır bir söz söylemek _iç~n 
vergi vermemek hususunda öyle mühlet alanlara, kiraya hacız: davrandım. Fakat o, sol elımn 
garip bir inat gösteriyordu ki ' koyduğum_ kiracıla~~ uğruyo~- ı şahadet parmağını dudakla-~ını . 

k. lb" l·- · t · ı a· dum Dogruıunu soylemek la· kaplayan beyaz bıyıklarına gom_ san ı c ır ıgı e mı~ er ı. · .. •• . . 
Her sacah tahakkuk defterleri- zrm gelirse; bu bahaneden başka muş, sus!., ı§aretı yapıyordu. 

ni, makbuzları çantama yerlcş\i - bir şey değildi. Kalemde 0 kadar Birden ortada, siyah başörtülü 
yor, kapı kapı dolaşıyordum. bunalıyordum ki, muhasipten geçkince bir kadın da peyda olu· 
Karşıma hemen tl :ıima kadın. kurtulup "tahsile çıkmak,, için verdi. Ben hiçbir şey anlarr:a -

lar çıkıyordu. Bunlara işi anlat - fırsat gözlüyordum. mıştım. Hepsinin gözlerine ayn 
ması bir dert, anlattıktan sonra Gene böyle bir gündü; verme_ ayn baktım; hepsinde 'o yalvaran 
sözü vergi üzerinde tutması ay- mekte halA israr edenlere bilhas- benden bir şey istiyen, imdat bek· 
n bir dertti. ıia 17 numaralx kendi tasarru- liyen mana vardı. 

funda bulunan evde oturan eski Ben vazifeden, lüzumdan, mec
buriyetten bahsettikçe onlar da 
zaruretten, vakitlerin darlığın -
0an ve daha akla gelmedik binbir 
§eyden kapı açıyor, beni bor~ tah
sil etmeye değil, borç istemeye 
gelmiş biri yerine koyuyorlardı. 

Sesimi biraz yükseltecek olsam 
o vakit te feryadı basıveriyorlar. 
dı. Kapı önlerinde kavgalı olu-

yorduk. \ 
Birinde hazır cevaplığım bitip, 

söyliyecek söz bulamayınca is· 
ter istemez çekiliyor, başka ev
lere gidiyordum. 

Fakat, ayni şey, ayni sahneler 
.orada da devam ediyordu. Artık 
ben de huysuz ,sinirli bir adam 
olup çıkmı§tım; sağı solu gözet
miyor; ağzıma geleni söylüyor
dum. Hatta hacizden filan da 
bahsetmiye başlamıştım; başla • 
mıştım ama, elimde böyle bir sa
lAhiyet yoktu. 

Sabahtan akşama kadar dolaşa. 
;rak yorulduğum, fütelik beş para 
-tahsil edemediğim Lir gün müdU· 
ıiyete bir rapor döşendim: 

"Bir haciz memuru terfik e. 
'dilmediği takdirde tahsilin im
kansız., olduğunu t ildirdim. 

Buhran seneleri idi, ~u Ameri
kada buğdayların yakıldığr, Rus
ların bedava eşya dağıt'.:ığı sene. 
ler .. Hiikiımet işi ciddi tutuyor
"du. Derhal bana: "Kadro mese
ldnden dolayı şimdilik bir haciz 
memuru terfiki müstabat olup, 
ancak kabul ederse, on lira faz
laı tahsisatla, bu memuriyetin 
memuru mumaileyhin uhtesine 
tevdi ertil!ceği.,, cevabı geldi. 

Bitt:ıbi derhal kabul ettim. 
rArbk işi:n kolayla§mıştı. Cebim. 
~eki mahkemeden tasdikli hüvi -
yet varakasını karrkola gösterin. 
ee yanıma bir polis, bir bekçi alı
~or, muhtarı buluyor, kapılara 

®yanıyordum. 
ilk he\·es, üstüste birkaç haciz 

ite yapıverdim. Gürültü, patrrdı
r 'P• kulak asılmadığını, işin şaka-
~~ gcE~ tarafı kalmadığım her_ 
IRes anlamıştı ; haciz korıkusun .. 
• . 1 ('. 
u:ın ne yapıp yapıp borçlarını ö-
Aemiye çahşıyorlardr. 

Bu arada, benim itibarıma da 
idiyccck yoktu: bir hafta evvel 
yüzüme bağırıp çağıranlartn di
linde "beyefendi,, den aşağı düş

mez o!:nuştum. 
Yalnız memurlar, esnafa na

z:ıun daha derli toplu ya~ytp 

ıt iyinmelerine rağmen, hala bir 
§!yler yapamıyorlardı. BtJt· de, 
o:tl~;~. kendimden pav biçerek, 
i · tediklcri ''aybaşına kadar,, müh 
Jetini veriyordum. 

Zaten bunlar iiç beş kişiydiler. 
~ldxkları milhlet sonunda borç -
laruu ödemeseler bile varifemi 
hakkiyle yapmış sayılabilirdim . 
Bu yüzden gevşemiştim. 

Mahallede i~imi ba~aranların 
!erahlığı ve kendi kendime insaf 
aiye tevil ettiğim tath. hoş gören 
bfr tcmbelliJ<le <lolaşıyordum. 

Nihayet aybaşı geldi ve bir sil. 
rl1 me!Jgalclerl getirdi: Tahsil 
cetvellerini numara srrasiyle 
tanzim etmek, makbu2larla kar
!daştınnak, sonra gene sıra ile 
taba.il defterine geçirmek için 
Illjhascıbceiye yardım etmek la. 
znudr. Vakttm!z azdı. En fazla 
~~ . 1--da da ~sın. mıuna -.-. r defter t~ 

Düyunu umumiye memurların.. Hele genç kız - onu şimdi iyice 
dan Refet beye son bir defa uğ~ tetkik ediyorum • narin vücudu· 
rıyacaktım. nu, gergin, taranmı§ kumral saç-

lı başını açtığı kapıya dayamış; 
Belki, bir aydanberi beni bin pınarlarında bir anda yaşlar bL 

bir mazeret bulup atlatıyordu... rik?veren ıslak gözlerini bana dik
Fakat bunu öyle bir kibarlık ve miş, ağzımdan çıkacak sozu o 
zarafetle yapıyordu ki onu tazyik kadar mazlumane bekliyordu ki ... 
etmek aklıma bile gelmiyordu. 

Derhal, vergiden hiç bahsetme 
Hatta sart nezaketine ramolu- mek lazım geldiğini hissettim ••• 

yor, onun gibi sesimi alçaltıp yu· Fakat ne söylemeliydim, gelişi· 
muşatıyor, onun gibi ağrr mera_ mi ne ile izah etmeliydim?. 
sim kelimelerini kullanıyordum • 

Tıknaz, orta lboylu bir adamdı. Kafam boşalıvermişti. Söyle. 
Elliyi çoktan geçtiği belliydi; yecek bir kelime bulamıyordum. 
saçlarr ve bıyıkları kırlaşmıştı. Benim için de, onlar için de ıstı
Konuşmadığı zamanlar alelade rap dolu bir sükut oldu. İçerdeki
ihtiyar bir erkekti. Konuştuğu ler de konuşmuyorlardı. Bizi din'"~ 
zaman ise, bana bütün hazırlıkla- !edikleri belliydi, muhakkak bir\ 4 

rımı unutturuyordu. işte ben de şeyler söylemek, bir şeyler buL 
en çok buna tutuluyordum. mak icap ediyordu. Arkasından 

ne gele<:eğini düşünmeden: 
Ev sokaktan içerdeydi. Belki 

dört metre yüksekliğindeki bir - Affedemniz, affedersiniz, 
duvar evin cephesini yoldan sak- diye kekeledim, sizi rahatsız et

lıyordu. Duvarın içine açılnuş tim ... 
tahta kapının zili yoktu. Kapm.m Ve sonra nasıl olduğunu anla· 
mandalını kaldırıp ittince bo~ ve yamAdrğnn bir tedai ile köşede-
neml.i bir avluya çıkıverdim. ... •ki 1boş evi hatırlayıverdim. 

• • ~ Şu .i.le.rdoki ı n c:vin " a.nahtart 
Sokak kapısınôan evin içine ka aizdeymiş,••diye duydum da, gez. 

dar muntazam bir kaldırım uzan. mek istiyorum, tutacağım .. 
mıştı. Sağda kovası üstünde çıkı-
rıklr bir kuyu, solda evin dibin _ Hepimiz feral'ılanuştık.. Refet 

bey: den yükselip dağılıveren yeni 
yapraklanmıya başlamış bir incir - Bizdeydi efendi oğlum, de-

ag-acı 1·ıe dama kada f 1 eti, dün kar"lıki komşular birini r ır anuş çıp :f 

lak bir asma vardı. Duvar kenar- gezdireceklermiş, aldılar, du.,run 
la_rma karma karışık, renk renk sızc göstereyim ..• 

çiçekler dikilmişti. Benim: 

G. - Zahmet etmeyiniz, deme-ıde gele, bu bahçemsi avluyu 
da, buraya bakan, kapının iki ta. me, aldırmadan ör.ümden yuru· 
rafındaki odalarda buhınanl" n dü. Beraberce ba'.1çeyi geçtik; 
da ezberlemiştim. Hele odalara, soka&a çıkınca ellc..rime sarıldı .• 
hususi bir tecessüsle, hacze ya- O her zamanki }';afif, yumuşak 
rar eşya bulmak ümidiyle bakı _ ve titrek sesiyle: 

yordum. - Size ne kadz :- müteşekkiriz 

Bi d t 1 d t . beyefendi, bilseniz ne kadar mil_ r yan a o uruyor ar ı. cm-
teşekkiriz.. Kerir, eye: söz kesi -de iki üç keten örtülü, arkası ot 
yorduk. Zater. bu iş oğullarımın 

yastıklı, kanape ile bir çini so. 
israriyle ginmşler, vazgeçmek badan başka birşey yoktu. Diğe. 
için bahane arıyorlar. Bu mesele 

rinde de pencerelerin tam karşı -
ye başladığnruzdanberi kız da smda bir aynalr kcnsol görünü-

yordu; üstüne bir sürü resim ve bir başkalaştı; ağzını bıçak a!Smı-
önüne iki karpuzlu lamba kon. yor. Cahil çocuk, içiı1de bir uk-

te kalmasından korkuyorum , 
muş.tu. 

Perdeler tül, istorl;ır -i~lemc İhtiyarın yüzüne bakmadan, 
liydi. Koltuklarla kanapeler yal- ~ herhangi bir nezaket kelimesiyle 
dızlt idiler ve bir örnek atlas kap bunun ehemmiyet! i:z: bir şey ol. 
lanmıştı. duğunu söyliyemeden koşarcasr-

Avluya geçip eve yakla~nca na mahalleden uzaklaştım. Göğ
birden yadırgadım: Misafir oda· süm genişleriıİ~. içim rikkatle dol-.. 
smm tül perdeleri ve camlan a. mu~tu; hirisi dokunsa ağlayacak.. 
çiktı: içerden de sesler geliyor- tım... f 
du. İki basamağı çıktp mermer Sonra........ ' 
sahanlığa henüz çıkmıştım ki ka
pı da kendiliğinden açılıverdi: 

- Buyurunuz efendim?. 
Ka~nnda o vakte kadar rast

Iamadığtm genç ve güz~lce bir 
kız vardı. En kendime güvendi
ğim zamanlarda bile, alışmcıya 

kadar, kadınların yüzüne baka
mam. 

Bu sefer de gözlerim yerde: 
- Beyefendiyi istiyorum, de

dim . 
Zaten "beyefendi., de misafir 

odasının kapısını açmış, sofaya 
çrkmıştı. Onu böyle giyinmiş hiç 
görmemiştim: Arkasında sof bir 
ceket vardr, ayağındaki siyah 
parrtalon ç izgiliydi ve mavi be· 
nekti beyaz gömleğ inin üstüne 
yüksek, kolalı bir yakalık tak • 
mıjtt4 

Hatrrh bir akrabanın ae1aleti
le, işi daha kolaydır zannederek, 
polise yazıldım. Onun için son -
rasını ben de bilnıiyorwn. 

Belki ''vergi bcrç!annı., h!lA 
vermemi§lerdir. Belki pınarla -
rmda birdenbire yaşlar birikive. 
ren iri siyah gözlü genç kız is
tediği delikanlıya varmış, kendi 
gibi pembe beyaz, yumuk yumuk 
çocukları olmuştu; ve belki ya
kası yağlı, tıraşı uzamış, tahsilda.. 
n hatırlamıyordu bile ... 

N. A. 
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Nakleden: Muzaffer Esen 

CemGilu"zsınını_' ~relevnlednim: eg- ı'cbar ı"çı'~n 1 - Bu hadiseye. bu kadar ehem 
miyet verişini anlıyamadım Va-

kullanacağınız silahı bilmek iste- bit... Tabii balodJ Güzinin birç:ok 
rlın. arkadaşları vardı . Sen bu ada-

- Merak etmeyiniz. Gayri meş mm yüzünü iyice göreb!ldin rn1 ? 
ru bir va••utaya müracaat etmlyo- - Yü.zünü görmek nasip olma-
rum. Geldiğimizin ertesi günü dr. Çok kıskanç bir maske altına 

"Yıllardanberi bu evin koridor- gizlenmişti. Fakat benim asıl e-
larında ayak sesleri,. işitildiğini hemmiyet verdiğim hadisenin bun 
söylediler. Daha bunu dinler din- dan sonraki kısmıdır. 
lemez koridorda dolaşanın bir in- (Vahit, 1 dakika sustu ve sa-
san olduğunu anladım. Güzin oda londaki tek maaada. yalnız başına. 
smdan bir minyatür kaybolduğu- kitap okur gibi yapan genç kadı-
nu s-Oylediği vakit "bunu bir in- nm mavi gözlerine baktı). Güzin-
sanın çaldığına,. kanidim. Bahçe- den ayrıldıktan sonra bu gri pele 
de metruk sanılan çini fırmmm rinli adamı takip ettim. Güzinin 
bala işlemekte olduğunu inkar e- yattığı selamlık dairesine girdi. 
dilmez bir surette isbat ettim ve İçeriye girer girmez koridorun e-
bundan şu neticeyi çıkardım: "Ge lektriğini söndürdü, ve merdiven 
e~leri koridorlarda gezen ve genç lere tırmandı, gri pelerinli adamı 
kızın odasından minyatürü çalan bundan sonra Güzinin oda kapısı-
ada.m çini işleriyle de uğraşıyor.,, nı açarken gördüm. İşte elimdeki 
Bu fırmm bulunduğu pavyonu ge- büyük vasıta bu! Ya Güzin benim 
zerken muadelelerle dolu bir ka- le evlenmeğe razr olur, yahut ge . 
ğrt bulduk .. Yangın günü tekkeye eeleri oda.sına biri.sini aldığını ba-
girdiğimiz va.kit Güzinin resmi basma söylerim. ~ ;; 
işlenmiş bir minyatürle karşılaş- Cemil yerinden sıçradı~ -~ 1 

tık. Bundan ne netice çıkar bilir 
misiniz?,, 

Cemilin düşüncesi son iki ayın 
hadiseleri arasında. dolaşıyor, o, 
Adliyede çalışırken, birçok defa
lar en mantıki görünen hal tarz
larmm vakalan izah edemediğine 
birçok defalar ra.stgelıniştir. Bu 
dllşilnceden sonra başnu kaldıran 
Cemil: 

- Garson, diye seslendi, bana 
bir konyak getir. 

Vahit tekrar söze başladı: 
_ Sualime cevap vermediniı, 

Cemil bey .. Bari siz.in yerinize ben 
cevap vereyim: Buraya geldiğl
mb gündenberi çiftlikte karşılaş 
tıfımn esrarlı hAdiseleıi.n neticesi 
balo gecesi ka.rgmuza çıkb.. Hem 
de grl pelerinll yakışıklı bir delJ
kanlı şeklinde. Sonra bu netice 
GUzln:i aldı. Nlluterln Ya.nIM. kıı.-

~ 

- Bunu yapmamanız lazım. 
- Buz gibi yaparım. Harp 

eden adam silfilıın cinsine bak-
maz, 

Cemilin sesinde hakarete ben
ziyen bir infial titriyordu: 

- Belki söylediklerinize ina
nacaklar bulunur, fakat Güzinin 
odasına geceleri bir erkek aldığı
na beni inandıramazsınız. 

Vahit kahkahalarla gülmeğe ko 
yuldu: 

- Gilzlnln içeriye birisini alma 
sı sJzl neden hiddetlendiriyor, o
nunla ben evleneceğim. Bak ben 
ehemmiyet bile vermiyorum. Sen 
çok saf bir ooa.m.mışsm doğrusu 

Cemil. •• 
- Evet,, Budala denecek ka

dar saf olduğumu anlıyorum. Se
ninle bahse girişirken bu işin bir 
eğlenceden başka. bir §!~ol!!,le 
im: ~~ Fakat §fıiıfıt )*1 

ef 
ntidığımı anlıyorum. Sen adi ~pi' 
faaller kazanmak için aıça.kçıı il'' 
reket etmekten çekinmiyerı 

yağı bir adammışsın. r.'f 
Kulakları dibinde bir ses çı 

dı: 

Teşekkilr ederim, ce~ 
·r ı; Vakıa yaptığın çocukça bı ,ırP 

ma .. Ne olusa olsun fenıı }ı 
bir adam değilsin sen. 0p 

jl(~y 

Bu sesten şa~ıran iki del ~ti! 
döndüler. Arkalarında çok 

1'rı· 
giyinmiş bir kadın ayakta. d~~ 
yor. Bu kadın beş dakikadsıı şr> 
durduğu yerde hiç kımıJdB111 t1 
Güneşten yanınış yüzü bir P'~t' 
sararmıştır. Üzerinde beyO.Z . ı1 
t enden klasik bir tayyör vs~·~ 
kemer, bir çanta ve zari! . i'e•'' 
pinlere bu s'ade kıyafete J.ııl'c:lİ)~ 
ça s ervet ve ihtişam ilave e ğ çr 
Caketin ilik yerinde sarı dS >' 
çekle rinden bir demet takıll··~ı 
çık renk bir blfiz giymiş, s~'c:ıc~ 
saçları dalga dalga. tşte i1'1 \.g~ 
kanlı gözlerini çevirdikleri 10~ 
Güzini bu kıyafette karŞıısr 
buldular. " 

• (tf 

1ki delikanlı, terbiyele~ }.J' 
diği m.ihaniki bir harekc:ıe :;1. 
kalktılar. Cemil birdenbıre U :/ 
mızı olmuştur, Vahidin Yu.ı ciıf 
sapsarı kesilmtıı, bütün !:i.ı~ 

' bir an içeri.sinde takaUUS e ,. 
tir. 

er'l 
Genç kız bir bakışta. iıc.l e;_ 

ğin sinirleinin ne kadar g r 
olduğunu anhyor. Etrafr11d9~c~~ 
dl.si için hazırlanmış, faltll~ ui 
meçhul yeni bir vaziyet.iJl d~· ıı: 
ğını hissetmemek imkarıS1ı aPı)'°' 
vada yeni bir vaka daıgııJ 

1 
çe1' 

Fakat bugün bu hissetti.l<le~ıı~' 
kIZI şaşrrtmadı, o, ba.lA ~~-of· ~ 
!ılığını muhafaza edebılı) cJI' ~ 

k -· k - .. ,cıı .! er egm şaş mlıgı karş ..... • tı"' 

dinin "Ik d . . .._.a.Jllıı me ı pcr esıru ,, f , .. .. o' .' 
na aynam.ağa karar ~erı~ !}fi 

:..e . 
Güzin, Cemilin kendiSw, \'C'. 

tığı bir sandalyeye oturdıl11111 ~ 
- Cemil bey, dedi, ıııı pı,., 

çay mmarla.m.az mısrnıı" 
çrkarken adeta üşü.dÜJ?l• 

d
... c 

Sonra köpeğine dön u· ıı1~ 
- Sen de öyle ho:rnurdııll 

Peııı. 1.'at suraya. ~ t.~)' 
'(Devnnt~ 


