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İng i ltere - ltalya 
Çok mühim takas 

an laşmaları yapıyorltr 
Q Londra, 22 (A.A.}- İngiltere 
~ ltalya arasında çok mühim ta

~' anlaşmaları yapılmak üzere • 
t, 

~ ~u haberi veren "Financial 
CWs" Caproni'nin Lcndrayı zi. 

l'arctinin boşuna olmadığını ya
~ı~or ve ingilterenin ltalyaya 8 
~11"o k "" ·· k k b· ~ n ton omur verere mu a-
ılinde mal:ine aletleri alacagını 

Ve k 
1 . ~za pamuk, kauçuk muamele-
Ctı Yapılacağını bildirmektedir. 

Japon ~waibuatlı 
liükUmetin mali 

'İ}'asetini tenkit ediyor 
e 'l'okyo, 22 (A. ,\,) - Matbuat, 
~l'eli uınumiycdc hükfımetin ta. 
~ P etuği mali siyasetten mem. 

'1ll değildir. "Kokumin" ga.zete
•I, ç· lt 1nde merkezi bir htikfnnetin 
b at'i surette teşekkülü hakkında 
b;vekU A bo tarafından yapılan 
~ı tefsir etmektedir. 

Aınerikan vapurla 
rı Yabancı bandıra 

taş mıyacak 
\' 

'ic aştngton, 22 (A. A.) - Rcl-

ı,.. llrnhurluktan bildirildiğine gö
<lo. ~tnerikn, kendi bayrağı altın. 
llııı Ulunan vapurların bir diğer 
11 11:leket bandırası altınn geçme 
% h~uhalcfct edecektir. Mnama... 
~iıı kflnıet bu hususta bir prcn-

dek1· "ı.ılcu urasyonu yapmıyacak, 

hah .bulacak taleplerin tetkikini 
l'iye k · 

tıı-. omısyonunn bırakacak---......___ _____ _ 
~o 

metreden yuvarla-

nan otomobil 
lJrk 

lllobii' ~~l. ~~ ~~ .... 1.) - Bir oto-
tıar!:at .1r koprunün parmaklığını 
t rı ı~ arak 20 metre yükseklik. 

Yuvarı 
1'-an ik· . ~nmıştır. İçinde bulu-

1 kışı olmüştlir. 

700 Mürettebatın. 
akıbeti meçhul I 
Berlin, 22 (Radyo) - Amerikan ajansı bil

diriyor: 
Bir Alman denizaltı gemisi, Belford adında 

bir İngiliz zırhlısını batırmıştır. Bu, Royal Oak
dan sonra, İngiliz filolarının üçüncü kayıbıdır. 
Zırhlı mürettebatının sayısı 700 dür. insanca za
yiat hakkında henüz doğru malumat alınama
mıştır. 

Belfort kruvazörü, 9 bin tonluktur. Boyu 178, Batırılan fngi111. JmıyazörU Detrort , Gloucester krunıörU De ayni t ip ve. Jiaclmdeydf.., 

genişliği 15,6, derinliği 4,2 metredir. ~ört tayya- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

re taşıyordu. lngilterenin en son sistem harp ge- M 
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:::!~r.inden biriydi ve geçen sene denize indiril- s u ı a s ı 

?Dan katDJ şekDlınl aOd u 

Adliye sarayı 
nasıl olacak? 

Klasik mimari tarzında 

inşa edilecek binanın 250 
den fazla oda 
dö'r t asansörü 

ve salonu, 
bulunacak 

.Aldığımız malUınata göre, Sul
taııahmettc in~ edilecek adliye 
sararı binasının pldnları kati şek. 
lini almıstır. 

Binanın yapılacağı yerde 1>!.11u
nan eski hapishane bina ı ;.r.i.ı -
müzdeki hafta içinde •amamen 
yıkılmış olacak ve Naha Vekale
ti civardaki evlerin istimla:•ine 
başlıyacaktır. Bir milyon liradan l 
fazla para sarfedilerek yapııacak 

olan adliye sarayı 250 yi müteca -
viz oda ve salonu havi olaca.<tır. 
Binada bir çok yenilikler buluna • 
cak ve bilhassa her sınıf rnahke -
meler ile teşkilfitı ayn birer apart
man §eklinde diğer mahkeme ve 
teşkilatlardan ayrı olacaktır. 

Ağır ceza salonları ile diğer ba. 
zı mahkeme salonları büyüktür. 
Bunlarda anfiteatr §eklinde sami
in yerleri bulunacaktır. Bu sa • 
)onlar 240 rr.ctre murabbaı hii -
yüklüğünde olacaktır. Salonla·dal 

şahitler, gazeteciler, maznunlar, 
mevkuflar, ve taraflar için ayrı ay 
n bekleme ve oturma yerleri inja 
edilecektir. 
Binanın dört kapısı bulunacak, 

bunlardan ikisi Sultanahmet mey -
danma bakacaktır. Sultanahmet 
meydanındaki bina cephesinin u -
zunlu~u 145 metre olacaktır. Bina 
mn planları eski kldsik tarzı mi
mariye göre hazırlanmıştır. tçindı 1 
dört asansör bulunacaktır. 

Binanın arka tarafında samiiı 
ve maznunların girmesi için ayrı 
kapdar vardır, sarniinler doğrudan 
do~ruya bu kapılardan mahkeme 
salonlarına girecekler ve dahili 
koridorlara geçemiyeceklerdir. böy 
lelikle koridorların lüzumsuz ka
labalf1ma nihayet verilmiş olacak 
tır. Binanın en alt katı icra daire
lerine \'e te5kilatlarına tahsis edil 
miştir. Hütün icra daireleri bir a-

Devamı 2 inci say/ada 

Almanlar işi I.ngiliz gizil 
yüklettiler ! • 

• • 
~" eı-vısıne 

ingiliz · hükOmeti, suikast faili Elzer'i 
tanım~d.ğına dair resmi tebliğ neşretti 

Bcrlin, 22 (A. A.) _ .Münih 

suikastı meselesllo alakadar ola.. 
rak İngiliz gizli servisinin iki aja. 
nı tevkif olunmuştur. 

Rem, 22 (A. . A.) - Berlin 

radyosu, Elser'in tevkifi ile Ho
landa hudud hadiseleri arasında 
münasebet bulunduğunu ve Ho
landa hududunda yakalanan Beft 
ve Stevensin Münib suikasti or-

ganizatörleri olduğunu ve bunla.. 
nn Alman adliyesi karşısında 

muhakeme edileceklerini bildir • 
mektedir. 

Devamı 2 inci sayfada 

M c§l y ifil lhl c§l 1r lb ü 

Al r1ıanya n ı n 
r11ahvıyle 

neticelenecek 
bitmisli, Almanyava 

kapıyacak; neticede Aıman par ası 
Alman maliyesi yuvar la nacak 

lngilterenin mukabele gar 

ticaret yolunu 
düşecek, 

~ .Y a.zısı 2 inci .aylada 
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Z - SON DAKI~ - 22 İKİN CİTEŞRiN 1939 ÇARŞAMB~ 

SON DA.KİKA'nın tefrikası: 39 Yazan: KURT ROCKERRT 

(Bir Alman denliclslnln 1914 de Emden kruvazöründe geçen gUnleri) 

Bu seyrediş içinde planını ha
zırlamı§, müsterih, üzüntüsüz du 
ran bir hali vardı. 

Geriden simsiyah gövde!i]Te 
bir mekklire kervanı gibi ya\•aş 1 

yavaş Emdeni takip eden T\iar - • 
konya acınacak bir hale gclmij-
ti. Günlerdcnberi yol yürüyen 
şişman adamlara benziyordu. 

Müller, bu gemiden bir müd
det gözlerini ayıramadı. Sonra a
şağıya baktı. Şafakla beraber 
güverteye çıkmış ve bir köşede· 

oturan doktor Lutheri gördü: 
- Doktor Luthert .. 
"'"' Luther başını kaldırdı. Ke:ı 

disini kumandanın çağırdığını 

göriince ayağa kalktı ve selamla
dı .. 

- Luther gel 1 •• 
Şimdiye kadar kumandanla 

en az temasa gelen Lutherdi • 
En çok görüştükleri günler, 

Gerardm hastalığı zamanında ol. 
muştu. Kumandal\Itl kendisini 
çağmnasm1 hastatarumı oltnası· 

na hükmetti. Sür'atle kaptan köp
.:rilsilne Çtktr. 

- Luther gell Seninle bu se • 
yabat esnasında hemen hemen 
hiç konuşmamt§ sayılabiliriz. Ef
rat nasıl? 

- iyi kumandanım 1 
- Hasta falan var mı? 
- Bir kişi .. 
-Kim 
- Neuroth .. 
- Şu iş:nan ... Ne olmu§? 
- Evvelki gece yemekte iddia 

~tmişler. Sekiz klise çorba içmiş, 
midesi bozulmu§. 

Neurath geminin en obur tay· 
fası olarak tanılırcb.~nun isin 
sekiz Mise ~orbanm ehemmiyeti 
bile yoktu. Müller bu tayfası ~in 
• kadar hikayeler dinlemişti kl, 
ısekiz kase çorba ile hastalanma
sına adeta şaşırmıştı. Milller baş. 
ka bir !JCY sormadı. Çanaklrktaki 
nöbetçiye tel'l'bih ederek Lutherin 
kolundan tuttu ve yilrUdUler. 

Müller merdivenden inerken 
kendisini geriden takip eden dok
tora şunu soruyordu: 

- Neurath n'Crede yatıyor? 
- Yatakhanede inımandan. 
YürlidUler. Milller yatakhane_ 

ye girdiği zaman Neurath be§iğe 
ıbcnziyen yatağında oturuyor, 
ağzı mütemadiyen bir şeyler ge • 
veli yordu. 

Milllerin yatakhaneye kadar 
gelmesi kendisini çok pşırtmış • 
tt. Onun: 

- Nasılsın Neurath? 
Demesine cevap bile veremedi. 
Buna, şa§ırdığından mı diye. 

te':siniz. Hem lbu, hem d'C daha 
m .. him bir sebep vardı: Ağzı a
çı: 1-nıyacak kadar doluydu. 

Süvarinin hasta bir tayfayı zi
praret büyüklüğünde bulwrmım, 

'M 'illerin bulunmaz büyüklüğünü, 
es iz meziyetini gösteriyordu. 

Yatakhaneden çıktıktan sonra 
gi" ıcrt deki bir nöbetçi ile Gerar. 

de:: haber gönderdi. Emre süratle 
~e 1 en telsiz telgraf zabiti büyük 
ikumandandan şu emri aldı: 

- Arkadaşlara haber ver; be
:ni eeminin başında beklesinler. 

Böyle bir toplantı ikinci defa 
oluyordu ve bu toplantının ehe:n
miyetli bir sebebi olaca{!ı mu • 
hakkaktı. Bu da bütün arkadaşla
ra, Diyagogarçiya gittiklerini, 
buramn bir İngiliz valisi emrin .. 
de, İngiliz mUstemleke1erirden 
biri olduğunu söyle-!ikten ve ne 
şekilde hareket edileceği hakkm
da talimat vermekten başka bir 
şey değildi. 

* lir * 
İ\rkada,tar geminin baş tara -

fında l'oplandılıır. İste s;ra ile j 
kumandan Milllerin gelm .. sin~ 

1 

bekliyt:>rlar. Gerımi içlerindt- en 
sa'dnl,..rt ~tntn nereye gitti -
ğini bir Müller. bir kendisi bili • 

yor ve bu toplanmanın m~nasını 
da yalnız kendisi bilmediğine 

kani. 
- Arkadaşlar beni geminin 

!.laJında beklesinler! demesinin 
sebebini hisseder gibi ..• . 

Lauterbach; Schall'la konuşu • 
yor, öğrenmek istediklerine müs
bet cevap almıya çalışan bir hali 
var. Topçu mülazimi Gaydanın 

geminin nereye gittiğine merak 
etmediği meydandaydı. O, Emde
nin batıncaya kadar denizde dola
tacağına kanidi. O nereye gide -
ceklerinc değil, n~ zaman bata • 
caklanna meraklanıyordu. Sch -
mitt sakin duruyordu. Zimmer -
mann heyecanlıydı. 

Müllerin kendilerini buraya 
toplamasında mühim bir sebep 
vardı. Şimdiye kadar böyle bir 
hareketi hiç görülmemişti. Ne 
yaptıysa kendi başına yaptı. Her 
halde toplanmaları Müllerin fikir 
danışacağına yorulmazdı. İ§te 
kumandan geliyordu. Yüzünün 
yorgun hatları aynı zamanda çok 
gen~ bir neşe gizliyordu. 

Bütün arkadaşlar, Müllerin 
etrafında yarım bir daire oluver • 
diler. Müller ıöze başladı: 

- Sizi toplamaktan maksadrm 
küiük bir noktayı izah içindir. 

Dün Gerardla da konuşmuştuk. 
Bugün İngiliz filosu bizi, Hind 
sularında anyor ve yine biz bu -
gün Hind sularından ayrılmış bu
lunuyoruz. Bu açık denizlerde u
zun uzadıya dolaşmak i~in ne ge· 
mimizdc hal, ne şilcplerimizde 

körnUr kaldı. Müttefik limanlar -
dan uzaktayız. Önümüzde en c • 
min yer olarak Diyagogarçiya a
dasını buldum. Gerçi burası İn -
gilizlerindir. 

(Devamı \'ar) 

LiTVANYA 
Bitaraflığını idameye 

devam edecek 
Kaunaı;, 22 (A.A.) - Yeni Lit

vanya hUkfimetf, ayni eski siya.si 
hattı hareketi takip edecektir. 

Yeni başvekil Merkys, Havas 
ajan.sına. bunu bildirmiş ve aynca 
rıunu da mı.ve etml§Ur: 

B. Urbeys'in hariciyede kalmış 
olmasmda bunu gösterir. Litvanya 
tam bitaraflığını idameye devam 
eyliyecektir. 

Yozgat'da Parti 
kongresi 

Yozgat, 22 (A.A.) - C. H. 
Partisi Yozgat merkez kongresi 
dün parti müf cttişi, vali, vilayet 
erkanının istirakile yaprlmı~ ve 
kongreye teklif olunan muhtelif 
dilekler gözden geçirilerek bu rne-. 
seleler üzerinde vali ve vilayet i . 
dare amirleri tarafından verilen 
izahat dinlenmiştir. 

Vilfıyetin umumi işleri ve ihti
yaçlarını ihtiva eden bu teklifle:
a;a..,mda bılhassa yerli malların 
daha ucuza malcltirilmesi, köy 
mektepleri, buğday alım merkez -
!erindeki muamelelerin kolaylaştı
nlm:ısı, vilayetin bazı muhim yol. 
lannın bir an evvel yaptmlmac:ı 
gibi hususlar vardır. 

Kongre mesaisine nihayet ve _ 
tirken büyUk!erimize knr§ı son • 
suz minnet ve şilkrıın hislerini, 
cumhuriyet hiikümctine karşı iç
ten bağlılığını bir defa do.ha te)id 
eylemiştiı. 

am un, 22 (A. A.) - Halke· 
vinin dördu şehrin muhtelif yer
lerinde, biri ccuı. evinde açtığı o. 
kum& yazma kurıılannn yazılan. 

l::ırın adedi gUn geçtikçe artmak
tadır. Halke\'l aynca bir de dak· 
tilo kurı:ıu açmak Uzrredir. 

Balkanlarda A nıan 
ticari ta?yiB . ' a • 

İngiliz Ticaret Nazırı, Avam kamarasında 
sorulan bazı suallere cevap vermek istemedi 

I.ondra, 22 (A.A.) - Avam kamarasında ticaret nazırı B· Londrn, 22 (A.A.) - Avam kamarasında milli ekonomi nazırı 
B. Cross'a şu sual sorulmuıtur.: Baltık memleketlerinin istihsal 
ettiği tereyağ ve jambonun, Almanyaya satılmasının önilne geçil. 
ımck üzere, İngiliz hükumeti tarafından aatm alınması kabil değil 

midir 
B. Cross, ıu cevabı vermiştir: 
"Hükumet, bu imkinı tetkik etmektedir. Esasen bütün yiye

cek mübayaatı yalnız hükOmet tarafından yaptlmaktadır ... 

Münih 
(Bat tarafı 1 incile) 

Himmlcr, Elzer ile allıkadar 

olarak bUtiln Alm.aıt halkına bazı 
sualler sormuş ve Elzeri tanıyan
ların, Elzerin harekltr ve miina.
sebctte bulunduğu kimseler bak
kmdn malCımat vermesini istemi§. 
tir. 
lNGİLTf;REDt~ NEŞRt~DİLEN 

RESMl '.l'EBLtG 
Londra, 2Z (A. A.) - Neşre. 

dilen bir resmi tebliğde, İngiliz 

hUkOmeti, Milnih suikasti ile alil.
kadıır olarak tevkif edilen Alman 
tebaasından o zat ile hiçbir al!· 
kası bulunmadığını ve bu adam 
hakkında. hiçbir §ey bilmediğini 
beyan etmektedir. 

Resmi İngiliz makamları, diln 
akşam Alman hükumeti tarafın

dan neşredilen tebliğin tama.ıniyle 
anlaşılmaz bir mahiyet arscttiği_ 
n1 söylemektedir. 
~UİKAST FAtL1NiN ORTAYA 

ÇIKAUTl..JŞIN A DAİR 

TAFSiLAT 
Berlin, 22 (A. A.) - "Deu. 

tscher Dienst", MUnlh auikastinin 
aydınlanması bahsinde B§ağıdaki 

tafsilll.tr vermektedir: 
.MUnih suikastinln vukua geldi

ği 8 teşriasani akşamı, S. S. krt
aları ve Alman polisi §efinin em
rile hilttin Alman polisi harekete 
geçirilmiş ve hemen cinayet da.. 
klkasından itibaren milcrimin 
çember içine alınmasına başlan.. 

mrıtı. Bütün hudud geçiUeri ka
patılmış ve açık hudutlarda kon· 
trol çok sıkılqtınlmıştrr. Ayni 

zamanda hususi bir poli8 komis
yonu MUnihe giderek tetkikata 
bqlam~ ve ölillerln ve yaralıla.. 
nn çıkanlmumı mUteakip sıkı 

bir kontrol altına alınarak orada 
çalışmağe. devam etmiştir. Enkaı: 
aistenıatik surette tasnif ve tet. 
kik olunmU§tur. 

Birçok gUn, gece gllıadüz de • 
ve.m eden çahfjmaludan eonra 
polisin dinamit parçaaı, vida ve 
.!'laire gibi cinayetin nasıl yapıldı
ğını göstcrmeğo yanyrıcak ufak 
bazı e.eya. bulm\16tur. Bunun üze. 
rlne bombanın saat aistemll bir 
bomba olduğu anlqıldığı gibi 
bombanın muhtemel ce88Dlet ile 
konulduğu yer de 'teeblt olunmuş. 
tur. Husus! eaa.t. ai&temlnin bu. 

lunan parçalan ook kıymetli e • 
marcler vermiı,ıtlr. Bu esaalar ü
zerinden, devlet gizli polisi aza
sından mürekkep hususi komla. 
yon mUcrintl araştırmak bahsinde 
işine devam etmJıı. bütün Alman 
milletinden gelen binlerce müşn. 
bedeler tetkik olunmur; ve müc
rim gittikçe daha ziyade çember 
altına almmı§br. Çember gittik
çe daralmış ve mUcrimin haratı 

en ince teferrilatınn kadar tcsbit 
olunmuştur. Biltün bunlann neti
cesinde milcrime varılmış olduğu 
kanaati gelmi§tir. 

Nihayet mücrimin itirafları, 

tnhkikııt neticesinde vnnlan bu 
neticeyi teyid eylemietir. TahkL 
katın bir noktası, Elzcr'in ne de. 
rece ince bir surette çalışmış ol
duğunu isbat etmektedir. ltirnf
tan sonra Elzer bazı meselelere 

suikasti 
cevııb vermek için MUnlhe götü
rülmek istenıniştir. Elzer o za.. 
man bu seyahatln lllzumsuz oldu. 
ğunu bildirmiş ve gayet mudil o
lan pllnm bütiln tafsilatını ihtiva 
eyUyen beyanatta bulwımUjtur. 

Cani, evvelA. polis için eaşılncak 

bir keyfiyet teokil eden bir me
seleye temu etmiştir: "Bidayet
te yabancı memleketlere doğru 
gitmek isterken Elzer bllAhare 
geri dönmüştür. Bıma sebeb, 
Bürgerbrau Kellcr'dekl toplantı.. 

nm geri btrakılnuuu hakkında.ki 

resmi tebliğdir. Bunun Uzerlne 
El.zer cinayetini hıızırladığı yere 
dönmeğe mecbur kalmqtır. Füh. 
reri suikastten kurtaran mukad
deratı ilAhiye, mücrim için aksi 
tesirini göstermiştir. Mukaddera
b ila.hiyeye iki kere müteşekkir 
olmaklığnnız liızımdrr. ÇilnkU bu 
adamın tevkifi ölçülmez derecede 
büyük bir kıymeti haizdir. Her
halde suikastin yabancr memle. 
ketlerde hazırlandığı silbut bul. 
muştur. 

iNGtLTERENİN PARMAOI 
VARMIŞ! 

Nevya.rk 22 (A.A.) - D. N. 8. 
Amerika gazeteleri, Münih au

ikastmın faili Elzec'in tevkifi hak 
kındaki son haberleri büyük baı
hklarla neşrebnektedir. Suibıt 

tafailltı bütün Amerikada derin 
bir heyecan uyandırmrgtır. Gaze
teler Alman polis telinin izahatı
nı ve iki gizli İngiliz memurunun 
tevkifi hususundaki tafsilatı ver
mcktedtt-. 

Almanyada, hadiscnitı daha lbl
dayetinc!c zannedilmiş olduğu al. 
bi işde fngilterenin pumafı bu· 
lunduğu te'barilz ettiriliyor. Lmı
hqedc1ri tngiliıı: ouua teıkn!tı 

hakkındaki tclmHıkr ve Alman 
emniyet tefkilltmın mesaisi de 
kaydolunmaldadlr. 

Amerikan gazeteleri bu mün-.
aebette ~enlerde Pariste Otto 
Strasseg'la yaptığı beyanatı tek
rar nC§retmektC ve keza 7 te~nl

sani'tarihli İngiliz ''Daqy Sketch" 

gazetelerinin verdiği bir haberi 
hatırlatmaktadırlar. Bu haberde 
Otto Sttasser'in yakında Londra.-

ya geleceği ve :tngiltereye bilylik 

lli.ztnetler yapabileceği yazılı idi. 

Adliye saravı 
nasıl olacak 

(Bat tarafı 1 incide) 
rada toplanacaktır. 

Binanın en ü t katı evrak mah
zenlerine aynlmı§tır. Müddeiu -
mumilik, idare ve inzıbat te~kiH\t
lan için de ayn birer daire aynl
mı~tır. Avukatlar içinde bir apart 
man olacaktır. Yeni bina ile be • 
raber lstanbul adliyesinde istinaf 
mahkemeleri teşkilatı da kurula -
caktır. Bunlar için de binada yer 
ayrılmıştır. Binanın ilkbaharda 
temeli atılacak ve 9H senesinde 
insaat tamamlanmış olacaktır. 

adliye sarayı lstanbulun en mu -
azzam binası olacaktır 

Sta.rtley, sorulan bazı suallere cevaben, demiştir ki: 
''Almanyanın Balkanlara doğru bir ticari tazyike ba,tadığırtı 

ve ezcümle Romanyanın petrolü almak istediğini biliyonım. Fakat 
milli menfaatlerimiz, bu bahiste aleni surette konuımak ve izahat 
vermekten bizi meney~ktedir." 

B. Stanley, :tn~ltcrenin Romanyadan petrol satın alıp almadığı• 
nt bildirmekten bile imtina etmiştir. 

Mayn harbi 

Almanyanın mahvi!e 
netioelenecer< 

Paris, 2 2(A. A.) - Fransız 
matbua'tr, mayn muharebesinin 
inkişa.file meşgul olmBkta ve de
nlzaltı muharebesinin verdiği zn. 
lf neticeler üzerine Almanyanm 
mayn muharebesine karar verd.L 
ğt kanaatini izhar etmektedir. 

Gazeteler, Alman t!carotine 
kartı ablokanm takviyesi hakkın
da Çemberlayn tarnfmdan yapı
lan beyanatı tuvib eylemekte -
dir. 

Paris, 2Z (A. A.) - Çember. 
layn dün avam kama.rasmda yap. 
tı~ beyanatta Almanya tarafın

dan mevsıı uaull•r haricinde 
ma;'lllar kullanm&!I neüceSınde 
hbtl olan vaziyeti taınamiyle tes 
bit etmiştir. İngiltere mUttefikle· 
:ıile mutabık olarak mııaleeef 

muka.belebümlııil harekette bulu
nacaktır. Binaena.leyh Almanya.. 
nın usulleri kar§rsmda. deniz har. 
bi yeni bir safhaya girmektedir. 

BUtnn Faris matbua.tı bu meso
leye geniş bir yer ayırmaktadır. 
Çünkü mubbelebilmisil Alman 

Ankara, 22 ( A.A.) - Ankara ~ 
daki mühendis aileleri aralaı ında 
to;>ladıklan parayla 103 yoksııl 
ill:mektep talebesine p1lto, iskat'· 
pin, çamaşır, defter ve kalem da· 
ğıtmışlardır. 

DENiZDE BULUNAN ALMAl'l 
TAYYAREC!LERt 

Loondra, 22 (A.A.) - Bir trı· 
giliz gemisi, Şimal denizinde 
portatif bir aandal içinde Uç Al' 
man tayyarecisini bularak kurtar· 
mıt ve İngilterenin Şark sahille· 
rinde bir limana çıkarmı§tır. 

, DÖRT ESİR KAÇTI • .., 

Londra, 22 (A.A.) - tskoç}ra· 
daki üsera kampından dört kif 
daha kaçmıştır. Bunlardan ildsi, 
bir ormanda bir ağacın dallanndJ 
saklanmış iken bir orman muha " 
fm tarafmdan görülerek yakata.ıı• 
mıı ve polise teslim edilmi~tit• 

Bu orman, üsera kampının bir iki 
mil mesafesinde bulunmaktadır. 

ekononıiai. üzerinde en vahim te· 
sirleri yapacaktır. 

Cephede keşif u~uşl:ırJ 
Petit Parisien, Hitlerln Hya Berlin, 22 ( A.A.) - Umwni !{a· 

ihraç, ya ölüm" cümlesini hatır • rargfilı bildiriyor: 
)atıyor ve diyor ki: Garp cephesinin muhtelif no~· 

tarafından hafif topçu faaliyeti ol· 
"Bu vaziyet bilhMsn harp ıa _ muştur. 

manında Almanya için ~ feci 21 Scmteçir.de Alman hava o!" 
olacaktır. Almanfa bundan böyle duStt İngiliz arazisi üzerinde sca· 
Rusya ve oenubu §Clrkt Avrupası 
yoliyie ihracatta bulunabilece..1rtir. pa Flov'a kadar yeniden keşif u .

çu,Ian yapmıstır. Fransız toprnk" 
Fakat bu ıııemlelntler klerlng yo- larında yapılan keşif u~atf 
luyla ve eşya mukabili tediyede u1 

Fransanm cenubuna kadar ur.ı 
bulunuyoclar. (larp ticaret yollan mıştır. Aynı gün, bundan eV''el 
1mpanınca Almanya ve maliyesi de yapıldığı gibi bir çok avcı ta1"' 
yuvarlanacaktır ye parası da ta - yareleri Almanyanm garp hududu 
mamlle kıymetten diljecektir. Hi~ 
ler bir kere daha darbelerinde al- nun muhafazası için hazır bulUJl ' 
dandı. Mayin harbi cmun mahvı. durulmuştur. Bu tayyareler, dil~ • 

manla temas etmemişlerdir. llB'" 
nı intaç edecektir. r müdafaa mmtakasmm garbindt 

hamlanan hava dafii toplarını fg• 
Ordre şöy1e diyor: aliyete geçireoek bir Mclise zuhtı< 
"Mevcut enternasyonal mua -

bedeler mucibince İngiltere ve _e_tmemi __ ·şı_ir_. _____ _. 

Fransa, yalnız Almanyaya giren 
harp kaçağı eı§yasının mu!&dere 
ediyordu. Bundan böyle dilşna -
nrn bütün ithalat ve ihracatı mü
sadere oluna:aktır. Binaenaleyh 
müttefiklerin kontrolü tam \~ a -
nanevi abluka şeklini alacaktır. 

1915 de de Almanlar geniş deni • 
zaltı harbine karar \"erdih1eri va • 
kıt de abluka böyle bir ~l al • 
mıştr. Fakat bu abluka 1939 da 
daha şiddetli olacaktır. Alman e -
konomisi ithalattan ziyade ihra -
cattan vurulacaktır. Parayı geti -
ren ve itharntı tediye eden ihra -
cattır. Para girmesine mani olma 
Almanyayı münhasıran takas usu 
lü ile muamele yapmağa mecbur 
etmektedir. lngiliz ve Fransız fi • 
!oları ise bu takas usulüniin de İ'$
Jememesi için kal>e<ien faaliyeti 
gösterecektir. 

Münakalat 
~colayla~tırılaca k 

Londra, 22 ( A.A.) - Ekon°• 
mik harp nezaretinin bildirdiğifle 
nazaran pek yakında "serrisef 3 • 

in sertifikası" sistemi telis edile • 
cektir. Bu sistem, bitaraf meJJlle ' 
ketler arasında ,.e bitaraf mefl1 • 
lckctlerle Ingiltere ara ında rniif1:1 
kalfitı kolaylaştıracaı.tır. ··serrı • 
sefain sertifikası" bir nevi tic3 • 
ret pasaportudur. Bu ve.sikadn ~· 
yanın mahiyeti ve aidiyeti bildirl " 
lccek ve bu Yesika tahmilden C" ~ 
vcl İngiliz konsolosları tnraf1ncl~rı 
vize olunacaktır. Bu sistem rreç ., 
harp esnasında da tatbik ~dııı-ı;~ 
ve pek müessir olduğu sübut 'Jl.i· 

mu~hı. 



D~i!~i; (' 
iman ordusu taarruz emrini · 

e.ilAUCQıe: 
' lıal't rto111 anı tatıtını geçirmek üze. 
t fi ~n.Yaya giden \"ali ve Bel~ 
ı:ııf ısı Lfıtfi Kırdarın bugüı 
>~te ~ö~mesl bekleniyordu. 

tap "alıyı setirecek olan Ar 

duru fırtına yilzünden b 
a I\~ 

~ ostenceden hareket ede 
,:ıe buraya ancak yarın ÖH• 

' Os ebUeceği anlaşılmıştır •• 'il ~anJı Bankası dırektürle -
tn ellet bu sabahki eksprcı.lı 

~. ~elınişlir. Bugünlerde An 
~U lltdecek olan dlrektörlıı 

ne ehemmiyet ,·erilmektc . 

'~ 
:t&ı r:t'?elınilel Nevyork sersi J.:, 

bıı eısı Valen n sergi komi~cı 
• l\ sabah şehrimize gelmiş · 

, ita 0ınııe reisi bulunduğu be. 
'l' '0Yle demiştir: 
l\er~k~)'c Cumhuriyeti Başvc 

l' Saydama, bu seneki ı.cr. 
doıa Ork hükumetinin iştirakin. 
l l'ı leşekkfirlerlmizl bildi. 

ile ~e ~clecek sene açılacak seı 
~,!.tırak edilmesi lıususundı.ı 

Llııııı. Sergi 940 senesindl 
~11 r.•• 
~ M a· lr cv:rorkun eski bele ı} ı 

· bllu İtibarla Ankara ve Is 
\tır il cepheden de tetkik c • 
'~· 

r'ldenlzin garp kısımlaril• "t: \•e Ege denizinde fırtını 
ıc_ııesbelmiş, bütün gemıleri -
b<tbı tden tertib:ıtı aldıkların. 
tlij r ~aza olmamıştır. 
~% BUnkü şiddetli rüzs:ir • 

1 tliada iskelesinin çalısı 
t~tı 1keJeye bııAlı olan Kın:ılı. 

11tunun üzerine düşmüştür. 
tled~reklerl, kaptan köşkf. 

~il rı hasara ullrıın11ştır. 
~ r ve fırtınanın bir k:ıc gün 
QYa~ edecejJI rasathane tn • 
60.Ylenilınektcdlr. 
lıaberlerc göre, lzınllte kar 

'~ektedir. llitliste knrlaı 
\ ~ ortmüş, milnak:ıliıt kıs. 
t la Uştur. 
~f lar:ıfınd:ın Eminönilndı 
)e a1c "Ticnrct sarayı" iciıı 
te ile temasa girişilmiştir 
~Ilı.burada C\'kafa büyük blı 
~ıq ııı edecektir. 
~li•crsiıe proresörJer mecll -

~ Uıı~kü lçtimoınd:ı, Halide E. 
~ ,/'rsite edebiyat r.ıkültcsı 

1 "liıııı ebiyatı proresörlüğiine tıı 
~ile tsıııc knrıır verılın ışlir. 

{ft11 raliır Orh:ın otomobili ik 
tifl;ı Qet~rlıen ününe çıkan o
b:ında hir kııdınn cıırpınış, 

il) ~ı ~arçıılnnarak ölmüştür. 
1, tıı U\'ıycti henüz anlaşıla • 

1
1 ~~1~ddeiumum1llk tarafın -
b~ll illa başlanmıştır. 
~ ~~llııdolunun muhtelif l'Cr. 
i;!qs ~eleler olmuştur. Sarsın. 
qı:ıı S::t Gümüşhane, Giresun, 
.,~ ~liııizdc lılsscdilmlştir. 

1 <linSAnca zayiııl yoktur 
~~,~ e lıir zelzele olmuştur. 
~rku t~ı . n nlışlarının Dnlmn • 
" ~IY:ıreıı esnnsııııia vu -

ıı e <m bir kişinin ölümü • 
lı 0~an izdih:ıın lıfıdisesinin 
lr fllıt ağır cezasıııda görül-
~~ 1hl~lıkcnıe, lstnnbulclnkı 
~'il stıı1ube suretile ifndelerı 
Cııc~sı~n karar verdi{li için 
~ '1ir 11sır cezada şahitler din 
Ilı!&~ Mahkemede eski emni. 
rc1 l'(i Salih Kılıcın ,·ekili v( 
hı ~il t1abık emniyet müdür 

ı.. lltrdfılTlrn ı bulunmuştur. 
.. "l'e ~n komiser Feyzi Ersan 

···ıu· ıı11 lö ıntn tehacümü sebep 
A Ylcrntş ve şöyle dcmiş-

lı 
tel boıısı . 
1 ı. S er emre h:ızır beklı -
'4~1~lih l\ıhç bıışkomisere 
~Q n ıtın11nı söyledi. Fnkat 
~ asıı kaııa .. dı{lını görme 

~I Kil 
~tn d n alınan tertibat birin-

1 ~~~lsta:a ~k~.Ydı, fakat bun. 
in onune- ı;ecilemcL 

'ı~. l:ııııı • 
'll c 1 Şahıtlerin d'nlenilmc 

'Qr e scye bırakılmıştır. 

~·Clf:9 : 
~~~tör1u iki balıkçı ge -

01 l~tır. Tomas Hlnkin~ 1 

bir atı blrinctsı lrianda de· \ 

~ ha~lllaıı tabtelbahirl ta· ı 
~"ee lt'ıbnıetır. 

' ~c~r lsrnfnde olan 325 

'' genıı ise bildirildiği 
~~ b denizinde bir m&ynn 
. ,,t~lnııştır, mUrettcbatı 

• 

, 

beltliyor ' Hitler'i 
• 

.. ..... 
''Am~rikan 

ÇEMBERLAYN öldürmek 
A~~an ha~p usull~rine.şiddetle. istiyen adam! 
hUCUm Biti V8 aym Şekilde ffiU- Münih suikastı 
kabelede bulunacağım s5yledi •!.: ?ak!:!'!'u~. 

H 1 k 1 
ka?'3ı yapılan euika8t faili yaka • 

it er, ordu ve donanma er ani e lanmı§tır. 36 yqmcla ve Jorj 
Elser admdaki bu adam, hviçre 

mühim istişareler yapıyor hududunda Gestapo tarafından 

Amerikanın 
Cebelitarık 'ı 

Londro, 22 (Hususi) - Avam 
kamarasının dünkü toplantısında 
Atlee tarafından sorulan sualt 
Başvekil Çemberlayn şu CE'\"abı 

vermiştir: 

"- Son üç gün zarfında. altıs1 
bitaraf olmak üzere on gerr.mın 

Alman maynlanna çarparak IJat. 
tıklan ve insanca mühim mil tar-
da za}'iat yapıldığı, m~clisinizin 

maliimudur. Almanyanın da im

rillmüştnr. Denizden bir su sütu· 
nu fıgkın:nt§, bir tahlisiye gemi_ 
el ve daha birçok tekne vaka 
mahalline gitmiştir. Kurtarılan -
lar karaya çıkarılmıştır. 

Japon eefaretl, kaza mahalline 
derhal mümessillerini gl.:ndcrml§
tir. 

Bundan b~ka Mastlff isimli tor 
pil gemisi de bir torpile çarparak 
batml§trr. 

tevklf olunmugtur. Elser, suçunu 
u<>y1e itim! etmiştir: 'f\A ınevrab.rda Amerika 
"- Suikast emrini ve bunun icin ıc•n en emin müdafaa 
lAzım olan parayı lsvicrede bulu - n~!:t un olduğu anlaşılan 
n:ın Otto Slrasserden aldım. Münl- • • • 
he hareket ederek sazinonun tava- Puerto R'\Cf' - ,. ' ..L 
nında bulunan bir siltunda kilcük v~ • ~:ıizal:ı 
bir delik açmaya çalışıyordum. BJ 1 • • d'l' 
müşkül iş günlerce sürdü; bomba. :is erı :ınş~ e ı ıyor. 
yı suika!>tlen 6 sün evvel yanı, ayın 

zaladığı La Haye mukavelesi. de·-------------

ikisinde gıızlnoda açtığım bu deliğe ~merika, Atlantik CcbelUtta • 
elimle yerleştirdim. Bombanın sa. rığını inşa etmekle meşgul. Cebe • 
ali altı gün yani lH saat calışabl • lüttank nasıl §arkt Atlas Okya • 
liyordu. Ertesi sün bombanın ye - nusu ne Akdenlzi icabında kapL 
rinde olup olmadığını öğrenmek yacak bir anahtarsa, Puerto Rlco 
ve çalışıp çolışmadığını anl:ımak i. nize demirli mayn döktüğü tak 

dirde, ticaret gemilerinin emnirc 
tini temin hususunda mümkür 
olan her tedbirin almabilec(~in. 

tasrih eder. Mukavelenin esas nok 
tasıdır. Zira mayn, muharip vey2 

gayrimuharip. her türlü harp w 
ticaret gemilerini istisnasız olarah 
batırabilir. Alman htikCımeti, mu. 
k:.wele hükümlerinden hiç birisin<' 

riayet etmemiştir. Maynlar, yukaı 

da zikrettiğim zayiata sebebiyet 

vermişlerqir ve bu {l~ikar ihlal ha· 
reketi, Almanyanın iştirak etmiş 
bulunduğu anlaşmalara silsile ha· 
!indeki riayetsizliklerinin son nok 
tasım teşkil ediyor. 

112 kişinin ölümüne sebeb olar 
L' Athania kazasını ve maynlarl~ 
torpillerle ve toplarla batırılar. 
müttefik ve bitaraf diğer gemilerı 

hatırlatmaya lüzum görmüyorum 
Bu taar• uzlarm çoğu ıhharsız vu 
kubulmuş. fazla olarak denizaltı 
harbi- .. taa:IC.ku olup Alman)•a 

nın da iştirakile tesis edilen bütür 
kaidelere ve en ipti-'ıt insanlık 

hislerine karşı tam bir istihkarla 

yapılmıştır. 

lngiltere hükumeti. harbin bl! 

şekilde sevk ve idaresine müsama 
ha etmek niyetinde değildir. Be) . 
nelmılel huku!ı;un müteaddit defa 

lar ihlal edılmiş olması ve A\mar. 

usullerinin \'ahşi ve kaba tarzı 
bizi bu usule müracaat mecburi 
yetinde bırakmıştır. (Şiddetli al 

kı~larl Bu kararın meriyet me\'kı 
ine geçmesi için resmi tedbirle· 

hemen almacaktır ... 

Hitler ordu ve donanma 
erki i.e sıörüştü 
Lomira, 22 (Husu i) - Hitleı 

dün başvekfilet dairesinde ordu 

ve donanma erkfinını kabul ede 

rek istişarelerde bulunmustur. 
Müzakerelerde ordu başkumanda. 

nı ge.,eral ton Keitel, donanm<> 
başamirali Reader ve daha birço~ 

askeri erkan hazır bulunmustur. 

Alman kuvvetleri taarruz 
eaınuı be ı<liyorlar 
B<-lgnıd, 22 (!bdyo) - Almnn 

ordusu 10 d.nunncvelde kararlaş 
tınlan büyük taarruza geçmek i

çin hazır beklemektedir. 

Dün, battı:ını habar 
verdiğımız Japon vapuru 
Londra. - Japonyadan tngil· 

tereye gelmesi beklenen Japonla 
nn Terukunl Maru yolcu vapur· 
olması muhtemel 11930 tonlu! 
bir vapur. ağlebi ihtimal bir may. 
na çarparak, İngilterenin ııark 

sahlll açıklarında balmJ.!!tır. Ge • 
mide 180 tayfa ve birisi Jngiliz 

olmak U.zere 26 yolcu bulunuyor- l 
du

1 
Geminin battığı, sahilden gö. 

RUS VA çin tekrar sıızinoya gittim. İcop e. da garbi Atlas Okyanusu. Kari· 
den tertibatı aldıklon sonra şıut. bean denizi ve Panama kıınnlı .n. 
grot yolu ile 1sviçreye geçtim. o. rasmda bir kilit vazifesi güre • 
rod:ıki dii;er arkadaşlarla görüştük. cektir. 

Finlandiyatı işgale 
karar vermiş 

Moıkova, 21 (A.A.) - Havas 
bildiri yor: 

ten sonra teşrinisaninin 7 slnıle Amerika en kuvvetli deniz üssU 
tekrar l\lünihe döndüm. Teşrinlsa. olarak Puerto Rico adasmı inti
ninin 7 - 8 cecesi gazinoya girdim 
ve bombada herhangi bir bozukluh 
olup olmııdı~hnı ııraştırdım. Ayııı 
8 inde sabahleyin gazinonun clva -
rındaki bir sütçüde : ah,·ollı ettik • 
ten sonra hemen hududa hııreket 
ettim." 

Oldukça hakikate yakın görU
nen bazı haberlere göre, Alman 
hükumeti, Finlandiya hUkQmeti • 

ne, Finlandiya için hiç bir şey 

yapamıyncağm1 ve Sovyetlerin 
isteklerine boyun eğmesi hitım· -
geldiğini bildirmiş, Rusların icap 
ederse, Finlandiyaya girmeye ka

tiyen karar verdiklerine vakıf ol- , 
duğunu ilave etmistir. 

f DllHii.DE l 

Resmi tebllMe. ımikostle alftkası 
olan iki lngiliziı! de lcvkif edildil!ı 
bıldirilmekledir. 

Tohki'.:ılın neticesinde bu sui _ 
kasti tngillerenin fs,·icrede bülu • 
non polis teşkilAtının tertip cttl~ı 
meydana çıkarılmıştır. 

Atatürk için yaptırıla
cak Anıt-Kabir 

C. H. Partisi mecliıs grupu dlin Ankarada topla.mnıştır. Top
lantıda Başvekil Doktor Refik Saydam, Atatü:-k için yaptmla~ak 
anıt - kabir etrafında izahat vermiştir. Buna göre, hükumet anıt 
- kabir muamelesinin süratle ikm:ıline çalışmaktadır. Kabrin ıek-

llne ve mim:ırisine ait hususları beynelmilel bir müs:ıbaka ilanı ile hal. 
!etmek kararlnşmıştır. Bu müsııb:ıka milli sonatkıir ve mimarlanmıta da 
açık bulunclurul:ıc:ı!:tır. 

Daş,·ekil, yaptırılacak anıt kabrin sırf Ebedi Şer Alatürke mah'Su'i 
bir Abıdc veyahut Türk milleti ululıırına dnhl ebedi istir:ıhntgtıh ol:ıbile. 
cek bir milll p:ıtcon olm:ısı mı ltızınıseleccğinln aynca Partiye nıüraca. 
nlla karar :ıltınıı aldırılacağını da beyan clıni,tir. 

Anıt knlıir hakkında Başvekilin verıni5 olchı~u izahat ve hilhassıı 
bu lıhldcnin hüıüıı munmcUıtını ikmal ile inşaata geçelıilınek icin bir bu
çuk senelik hir müddete liizum olacoijına dair be.ranatı umunıl heyelce 
memnuniyetle tasvip olunmuştur. 

Es~i Arnavut.uk kralı logo 
lstanbula yerleşecek 

Eski Arnavut Kralı Zogo, buradaki akrabasına yolladığı bir 
mektupta, yakında ailesile birlikte Türkiyeye gelerek kat'i surette 
yerleşmek istdiğini, kndisinc lstanbulda Moda taraflarında bir vil
la kiralanmasını bildirMiştir. Bunun üzerine Modada Kralın otu
rabileceği yerler P-ezilmiş ve bir ingiliz zenginine ait olan villa 
beğ,.nilrrı.i~tir. Villanın fotoğrafı ve tutulma şartlan bugUnJerde 
Krala gönderilerek cevabı alındıktan sonra hazırlıklara ba~lana
caktır. 

Tehlikeli bir yaralama 
Diın ak~arn Bcykozdıı hır cınay~t olmuş, belediye kaldırım amele. 

!erinden Halil o~lu Mehmet isminde biri Sirkeli Hayriyenin 51 numaralı 
.,•apurunda büfecilik yapan l\lahmuı o~lu S:ılihi kazma ile başında lehli. 
keli surette ynral:ımıştır. Kafası delinen Salim ifnde '·cnniye gn)'ri muk
tedir bir hnlde Hnydarpoşa !\ümun<" hastanesine knldırılmış, firar eden 
c;uçlu yaknlnnnı•c;lır. llüdl~enin sr1• hl hakkında tah'tikal y:ıpılmnklndır. 

Bir genç ıcız yandı 
O~küdarda lnkıHıp nıah:ıllesi Odalar çıkın:ızı sokağında 19 numara. 

da oturan Alinin altı yaşlnrındaki kızı Miiyesser m:ıngal ynkarken ~ik. 
katsiz davranmış \'e rtekleri birdenbire tutuşmuştur. EYde yalnız olan 
~ene kız ateşi kenıli kendine söndüreıııemi~ Ye feryatlarına yetişilinceye 
kııdar ,,.iicudunnn her tıırnfınr!an tdılıkeli sureııc yanmıştır . 

Kızcağazı nle\'ler içıııdc bulan komşular derhal Nünıııne hastnnesinf' 
,söndermi~lerdir., 

lınb etmiştir. Zira, Amcrfüan or. 
dusu erkanıharbi)•csi reisi gene .. 
ral Georgo Marshall bu ada talı· 
kim edildiği takdirde hiçbir dilş. 
manın Amerikaya yakla§amıyaca

ğı kanaatindedir. Bugün, Avrupa 
harbi Uzerine, Puerto Ricodald 
tahklmat felcrine bllyllk bir hız 
verilmiş ve yeni deniz Uslcrl, ha· 
va üsleri inşasına başlanmıştır. 

Amerikanm Cebelüttanğı ola • 
rak Puerto Rico adasmm lntihab 
edilmesine geçen seneki büyUk 
deniı manevtalarmdan sonra ka. 
rar verilmiştir. Zira, manevralar 
esnasında Amerikanın Atlas sa· 
hillerinde en emin' müdafaa nok. 
tasının bu ada olacağı anlaşılml§. 
tır. Ondan evvel de birçok Ame· 
rikan askeri erklnı, Amerika için 
en bUyUk. mUstahkem mevklin bu 
ada ve clvarmtn olabileceği fik • 
rlndeydiler. 

Hnyti adasmm prkmda ol'Mı 
Puerto Rlco bir eyalet olarak A. 
merikıı.n Birleşik devletleri çerçc
v~ııl dahilinde ve Amerikan bay _ 
rağı altmdalti topraklardan , A ,.nı 
pıı.ya en ynkrn olan noktayı teşkil 
etmektedir, Bunun için, Avrupa _ 

dan gelecek bir tehlikeye karşı 
müdafaasını hazırlarken Ameri • 

1 
kanın şüphesiz bundan daha iyi 
bir mUstahkem mevkü olamazdı. 

Puerto Rlco bilhassa Panama 
kanalının mUdafaasmı temin için 
Atlas Okyanusunun CebelUttan • 
kı haline konulmaktadİr. Zira, 
Amerika için hayati ehemmiyeti 
olan Pannina kıınalmm en mlles. 

sir mUdaf aası ancak Puerto Rico 
ve Virgin adalarından yapılabile· 

Of\Çtn """"kt Mlyflk Amerikan 
gemisi ye 

Pucrto Rlno'ıln.ld hlr manevra 

csnn ıncl:ı gaz mıu.:.c;i Amerlkan 
askerleri ... 

cektir. Bir dil§man tayyare veya 
harb gc.misl filosuna karşı Ame.. 
rikanm ilk mUdafaa siliblan, ya.. 
ni tayyare veya harb gemileri bu 
radan kalkacak \'e onlar dUgmanı 
durduramadıkları takdirde bu & • 

dalarla kanal arasındaki denizi 
dolduran diğer donanma kuvveti 
ilk müdafaa hattmm telsizle ve • 
receği talimata göre, vuife ala.. 
cak:tır. 

Amerika Puerto Ricoda hava 
ve deniz UMllnden başka tahteL 
bahirler için de bir üe yapmayı 

dilşünmektedlr. Bu euretıe Puer 
to Rlco hava, deniz ve denizaltı 
üslerini hep bir arada kendinde 
cemetmlş dilnyanm en kuvvetli 
askeri mevkilerinden biri olacak. 
tır. 

Amerikan CebeIU•tanğındakl 

deniz Uslcri inşaatının bu klf bitL 
rileceği söylenmektedir. Hava ve 
denizaltı üslerinin inşasma daha 
bir müddet devam edilecektir. 

Amerikn.n birleşik devletlerinin 
bu seneki bütçesinde Puerto Rlco 
ve Vlrgin adalarındaki hava Uele· 
rl inşaatı için 6,5 milyon dolar, 

(10 milyon lira kadar) tah!lsat 
konulmu§tur. 

denfı; muıevralarmaa bil' tanue 
deıı.lz tanareıert 
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Harh 
1918 Scncsini'n bir gününde !h 

tiyar ~irr.cndifcr memuru, ma· 
kasları kapadıktan sonra, top~I 

ayağını sürüyerek bekleme saleı. 

nuna doğru yürüdü. Fakat turni 
kenin az ilerisindckı sıralardan 

birinde, hır karaltı goı ünce 'Ciur· 
du ve seslendi: 

- Hey kim var orada. 
Karaltı sadece kımıldandı, ce

vap vermedi. 

Memur hiddetlendi: 
- Hce~y kim var orada diyo

rum he? 
Gene ses çıkmayınca ilerledi, 

sıranın üstünde iki biıklüm duran 
ihtiyar kadının omuzunu dürttü: 

- Sağır mısın, dilsiz mi? Yok 
sa bunu domuzluğundan mı yn. 
pıyonun? 

- ... 
- -Gece yansı burada işin ne 

yahu? 

ihtiyar kadın son sual üzerine 
ıztırapla buruşan yüzünü memu· 

ra kaldırdı : 
- Oğlumu bekliyorum. 
- Oğlunuz şimendifer memu-

ru mu? 
- Hayır asker. 
- Bir askerin gece yansı is. 

tasyonda ne işi olabilir? 
-Harpten dönen kafileler tren 

le gelmiyorlar mı? 

- Evet ama, keyifleri istediği 
!dakikada değil, tarifede gösteri
len zamanlarda teşrif ederler. 

- ... 
- Yarın sabah son kafile ge. 

lecek. Şimdi çek arabanı 1 Evine 
git! Sabah güneş doğar doğmaz 
gene gelirsin 1 - . - ... 

- Yahu başımı belaya sokma, 

sonra fena muamele edeceğim. 

- Bana bak biraz daha inat 
edecek olunan, yeryüzünde rast 
lıyamayaıcağın oğh.ına, aneck ;ıh 

rette tesa:lüf edebilirsin. 

- Ama ahrete gi.ıien trenler, 
bu istasyon<lan geçmezler. 

Memur abuk sabuk söyleniyor, 
muhatabının ~rinden bile kımıl 
damadığını gördükçe, çileden çr 

b}rordu. İhtiyar kadın, mcmu. 
nın suallerini ccvabsız bırakmı
yorldu ama... iztırap ve ümitsiz. 
liğin verdiği halsizlikle ağzından 
dökülen o mırıltılar, h:ddetinden 
nereye saldıracağını bilmiyen 
hırçın rüzgarını keskin ıslıklan 

arasında kaybolup gidiyoru. 
- Hem canım anlamıyorum 

ki; oğlunun ldöneceğini nereden 
biliyorsun? Belki harpte ölmüş· 
tür. 

- Ölmedi. 
- Yaşadığını rüyanda göridün 

muhakkak. 
- Ha}'lt' içime doğuyor. 

Kadının inadı, memuru büs. 
bütün tersle;tirdi. Topal ayağını 
hızla yere vurarak bağırdı: 

- Sen ne laf anlamaz, ne 1.3. 

lm kafalı mahl\ikmuşsun be •. 
Dua et ki kanm filan değilsin 

vallah billih saçlannı bileğime 
dolar, sürükleye sürükleye ...... 

Birden durdu. Karşısındakini 
kaba muamele ile yola getiremi. 
yeceğim anladı. Sesine şefkatli 

bir ton vermeğe çalışarak: 

- Bayan, dedi, oğlunun ismi 

ne?. 
- Suat ... 
- Ne, ne Suad mı dedin? Sa· 

ıspndı değil mi?. 
- Hayır esmer .. 

M~mur, yalancı ıbir hayretle: 

- Ciddi mi söylüyorsun? Be. 
nimle alay etmiyorsun ya? Esmer 
Suat na? Esmer Suat.. 

Kadm baımı kaldırcl! ve titrek 

•• 1 dı .ecmı:JD ı .. ı \ 

•• ae •• on şu 
- Tanı<lmız mı?. 

- Evet, evet ama, bunu sancı 

nasıl söyleyebilirim? Esmer Su 
at, ooof. of, ne iyi çocuktu. 

- ..... 
- Demek sen onun annesisin 

ha? . 
- Niçin "çocuktu,, dedini:: '. 

- ...... . 
- Bay bay. söyle bana, söyle 

oğluma ne oldu?. 
Memur. bir facia aktörü maha. 

retiyle başını önüne iğmiş, kımıl· 
damadan duruyordu. Kadmsa 
evl1idı hakkında bir bildiği oldıı. 
ğunu zannettiği adamın, ellerine 
sarılmış, yalvarıyor, cevap bel:li

yordu. 
Nihayet istediği oldu, memur 

yüzünü yerden ayırmıyarak: 
- Oğlun öldü, diye, mm1'1"r 

dı. 

Kadıncağız evvela olduğu yer 
de sendeledi, sıraya çöktü, koJi:ı 
rı yana düştü, hareketsiz kalrlı . 
Sonra birden ayağa kalktı ve ke
disinden bcklenmiyen bir em:-;: 
ile haykırdı: 

- Oğlum ölmedi .. Bana yaiar. 
!'Öylüyorsunuz, b~ni Y.andrnyrr • 
sun uz .. 

- Seni kan-:3ırsam cl:me r -r

mı geçecek?. 

- Öyleyse şaka ediyorsunuz. 
- Hayı hakikatı söylüyorum 

Esmer Suat öbür dünyaya sev· 
hata çıktı. Kadın, bacaklarmd:t 
ayakta durncak hal bulamıyaral: 
tekrar sıraya Çöktü. Bu sefer .. 
ne ağzından bir ses, ve ne de bo. 
ğazından· bir nefes çıktı. 

O gece pmşekler çaktı-, fır+t:ıa 
kudurdukça .kudurdu ve müte
veffa ihtiyarın hayali, şimendifer 

memurunu, gün ağarıncaya kadar 
uyutmadı. 

• • • 
Ertesi günü, son kafileyi geti. 

ren tı-cn, sabah karanlığında is· 
ta.,,ona vardr. Vagonlardan fır. 

layan askerler, kendilerini istik
bale gelenlerin kucaklarına atıla

rak, seTinç sayhaları arasında öpü 
şürlerken, ~er bir delikanlı şaş· 
kın ba~larla sağını solunu araş. 
tırıyor, birini anyordu. 

Şimendifer memuru biraz te
tereddüt ettikten sonra, delikan. 
lıya yaklaşarak sordu: 

- Kimi arıyorsun oğlum? 

- Annemi.. 
- Annen nasıl bir kadındı?. 
- İyi, çok iyi, pek çok iyi bir 

kadındı .. 

- Hayır, onu demek isteme • 
dim. Yüzünü tarif eder misin?. 

- Haaa .. İhtiyar, beyaz saçlı, 
sırtında hafif bir kambur var ... 
Bastonla yürür .. 

- Yeter anladım. 
- Siz annemi tanıyor musu. 

nuz?. 

- Şey hayır .. Evet yani t"nı· 
rım. 

- Yaaa çok iyi.. Peki şimcli 

ann-em nerede?. 
- Öbür ..... yok canım evinde, 

evinde .... 

Delikanlı cebinden bir cıgara 

ağızlığı çıkardı: 

- Buyurunuz, dedi, bunu ha. 
na annem hediye etmişti. Kıy· 

metli şeydir. Müjdenizin müka. 
fatı olsun. 

Sonra bir çocuk neş'esi ile, sıc 
rayarak uzaklaştı .. 

Ad. Fe. 
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Nakleden: lt'l.uzaffer Esen 
Hu iki cümleyi müteakip genç 

kız zoraki bir gUJUşlc güldU. Gü
tlnln yüzünün çizgileri tebessüm 
etmeğe alışkındır. Onun için bu 
gülüı:ıU görenler, onun büyük bir 
cchd sarfederek vUcudc getirilrni:ı 
bir gösteriş olduğunu sezmediler. 

Bu gillümsemeyi alcak sesle 
söylenmiş şu cümle takip etti: 

- Bahse girişmeyi ~kidcnbcri 
sevmezdim. Meğer çok haklı imiş. 

Bu sırada garson emir almak 
Uzcrc yanlarına gelmişti; Cemil 
GUzine döndü: 

- Birçny içmek istemiştiniz 

öyle değil mi? Ben <le bir çay içe
ceğim. O halde bize iki çay getir. 

Cemil Vahide döndü ve başıyle 
"Sen de bir şey içmek ister mi
sin,, manasına gelen bir hareket 
yaptı. Delikanlr sert bir ifade ile 
garsona: 

- Bir viski, dedi. 
Garson yanlarından çekilir çe

kilmez Gilzin tekrnr söze başla

dı: 

- Zannedersem bahse giriş

mekten bahsediyorduk (GUzın bu 
cümleyi söylerken kahkuhnlarln 
gtilllyordu) fakat bana öyle geli
yorki bu anda ikiniz de bahsi kay 
betmiş bulunuyorsunuz. 

Genç kız susdu. ikı erkeğin de 
ağzından tek bir kr>lime çıkmadı
ğını görünce dudnklarnıda acı bir 
tebcssiimle, dilşüncesinl anlatmak 
ta devam et ti : 

- Bahsi kayb"dcn kazanana 
ne ikram edecekti. Bir şicıe şam. 
panya mı aeaba .. Eğer hakikaten 
ö~ leyse il:inizin de kaybettiğıne 

göre şimdi bana iki şişe şampan
ya artırmalıı:ıınız. 

bini hayatta ilk defa olarak acı 
bir vicdan azabıyle doldurdu. Bu 
nza.ba sevdiği genç kızı ebediyen 
kaybetmekten doğan samimi ız. 

tırnp da karı§tı, delikanlı gözle
rini yere indirdi: 

- Affet, Güzin. 
Dudaklannda dolaşan tebessü

me, boıl ve ıssız ovaya bakmaktan 
doğuyormuş manasını verdirmek 
istiyen Güzin pencereden dışarıya 
bakıyordu. 

Vahit ynva.:ı )avaş viskisini iç
ti. Mütecaviz delikanlı şimdi de 
mücadele etmek, meseleye bir ni
hayet vermek istiyordu. Kendini 
topladı. sesine istediği edayı ve
rebilecek kadar sinirlerine hakim 
olmağa çalıştı; sonra genç kıza 

doğru eğilerek: 

- Güzin, dedi. Demek ikimi
zin de bahsi kaybctt:ğimizi söyli
yorsunuz. 

Güzin kızardı, C'"lI <-•'·1''T1'~ bir 
tavırla: 

- Bana kalırsa. bu meseleyi 
tekrar açmasak iyi olur, dedi. 

- Fakat mademki Cemil ver. 
<liginiz hUkmü kabul etti. 

Cemil söze karıştı: 
- Doğrusunu itiraf etmek la

zm1 gelirse, böyle münasebetsiz 
bir işe giri'}liğlm iç1n şu anda ken ,. 
di kendimden iğreniyorum. Hatta 
size bakmağa bile cesaret edemi
yorum. 

cmzın. mülayım bir tavırla elini 
Cemilin kolu lizerine koydu: 

- Bırak bu bahsi, Cemil ... Bu 
mnnasız bir 3akn idi. gecti, gitti. 
Eğer ikinizden birisini sevsey
dim bu şaka beni iizebilirdi. Fa. 
kat berekPt versin ki hiç biriniz.i. 
SP\•mlyorum. Yine talili kızmışım 
doğrusu. 

·"' 

ır:~ tngiI;7. clcnlza~ırt lmnct!cri hn.~lmınnnılnnı ~enl'r:ıl JrO ırr 
karısı on gündcnbcri kora .. ını ~lirmc•ml-;tlr. C'iiııl;ii genl'ral cJ~ıı 
de yatııı kalkmaktadır. 
ı 1 1 Genertıliti ızi fi)IS'p th lrun,;itle clt• inı:iltr.re lmdın )' J11l1" f• 

ı.u\'\ et eşkl!fihnda onba ı rülbfflilf" nnl•lin j..,Jerin_~~~~~ 

tlyorum Cemil bey, fakat size ge
lince (bu kelimeleri dişlerini kısa. 
rak söyledi, bakışında ağır bir ha. 
karet vardı} Evet. size gelince ... 

Delikanlı bir dakıka sessiz dur 
du. Tıpkı son kozunu oynamakta 
tereddüt eden bir kumarbaz gibi. 
DüşUndü. Son kozu oynamrdnıı 

evvel her şeyi bir defa denemesi 
üu.ım. Kıvrık kirpikli ağır göz ka 
paklarını yarı kapadı. Kadınlan 

çıldırtan en güzel tavrını takın

mağa çalıştı. Vahit bu dakikada 
inanılmıyacak derecede kendisine 
hiikimdlr: 

- Ben, si7.e karşı Gü7.in hanım 
derin bir aşk besliyorum. Sevgi 
insanı kör eder. Aşkımın fazlalığı 
bu çılgınlığı yaptırdı bana. 

O vakıt Gtlzin sinirli delice bir 
kahkaha kopardı. Sobanın ba3mda 
şatranç oynayan soğukkanlı in • 
giliz bile başını çevirip bu çılgın 
gülüşe baktı. Cemil, birbirinin ü
zerine atılmağa hazırlanan iki ho. 
ruzu hatırlanan bu çifte kendinden 
geçmiş bakıyordu. Son bir gayret 
göstererek genç kızı susturmak 
istedi: 

- GUzln hanım hakkırr:faki 

lüşüncenizl rica edeceğim, tnkın
:lızınız bu tavrın bir şaka olduğu 

:ıu söylemek lutfunda bulunuıwz. 
Fakat Gütln ı:öylcnen hiç bir 

<sözü dinlemek niyetinde değildir. 
';ılgın gU lüşlcr iı .ın ardı arası kc. 
silmiyor. Bu devamlı kahkahnlar 
karşısında Vahit kıpkırmızı kc • 
sildi. Fakat bu kızarmaya rağmen 
sakin ve müsterih hareketlerini 
hiç bozmadı. Sesi biraz dnha küs
tahlaştı: 

- Dikkat ediniz, Gilzin hanım, 
elimde korkunç silahlar vnr .. 

- Haberim var.. Biraz evvel 
Cemil beye anlatıyordunuz. 

- Birisi babanızın yanına gL 
der de, balo gecesi odanıza dön
meden biraz evvel bu odaya bir 
erkeğin girmiş olduğunu haber 
verirse üzülmez miı:ıini7.? 

- Hayır! 

- Ne cevap verirsiniıı:. 

- Sizin gibi ahlaksız bir a. 

' _ Ya clınıde de lıll criıı14 
-Jyi saklayınız. Hc1X1 D' 

tinizi bana söylemek ifİ Jİ 
Birdenbire lmrşılaşaYıtı1 

şaşırırım. c 
Gütln başını pencere) ô 

di, ayağa kalktı, etekUğiııltf: 
ti, caketini dUğmeledl sofi .... 

IJıv' 
- Haydi aruk kalkll • 

d~ ..1 
Babam hepimizden gen<: rtl" 
Otele girmeğe tenczzUl f.' 
Yukarıya kartopu oyn~:e 
tı. Onun yanına kadar gıı;.f. 

Bu cümlelerde Vahid\.,,ııı 
meydan okuyuş vardı. ~ 

defa daha genç kızın ~ııt.ic6Si 
kildi. Gözlerini G1izinill 

diker<'k: ~ f 
- Balo gecesi dedir 1•J , ıetv , 

adını takip etti. Gri pe si' 
dam yanınızdan ayrıld1• o 
düşer gibi oturdunUZ· .ı;el-' 

mırıldandığmızı işittim·· ıtC 
ya görüyorum, belki çıld 0~ . ,, 
fakat .sevdiğim sensın_,,,,..,ııe 

Bu cUmleyl söylemedıgl>"" ' 
lerimin içine bakn bııkll 
edebilir misiniz? 510 

Güzin ımc;u •or, bcnZi o 
sarıd;r; deHka~lı sözUne 

ediyor: ~ 
ıı,iıe' 

- ll"ydi yemin etse ) 
bir yı:ılancı olduğumu 
karsı söylesenize. ~ 

Güzinin dudaklarında 
ç~:;i bdirci, doğruldu: "c ııı~ 

- Size hesap verıllef; ~ 
değilim. efendi, dedi . .; /. 
canınızın istediği 1ıcr ş~ f 
yiniz. Sizin gibi bir a~ öC 1' 
rine inanırsa o da gözUtıl ,/ 
tini kaybeder. J'".ı 

Vahit birdenbire so;ıı ~ I 
oynadığı, fakat bundll :t~ 
tiğini anladı: "Doktor ·'f" t,1 
terime inannuyacak. di ıı1' ıV'. 
dü, baı:ıka bir çare bull11 ~f 

Glizin Cemilin koluıııı. < 
pcgın zinclrini yakaladı.~ 
.sırtını döndü tabii bir ~ıf 
şosayn doğru çılunağll ,u~C 

Fakat bu tabii ~-oril~ıtı~ 
men GUzin susuyor, Jt.rel'ıl 
kö!'csindc bir cıcrn r

5 

Genç kızın hiç tc mustnhak ol
madığı halde uğradığı bıı ağır 

hakaret karııısmc!a, i:jl şakaya 

dökerek hadise) i gUler yilzlc kar 
§ılaması;, Cemilin. temiz k~l ,. 

C:eııç kız hıızin bir giilUşten 

sonrn sözünü tamamladı: l 
- Sizinle arkadaş kalmak is-

damdan her türlü yalancılık bek_ 
lenir derim.. ( 

tir, (l)c'.,P 

-


