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MECLiS Türk - Ingiliz Fransız 
anlaşmasını l<abul etti 

Ankara, 8 (Telefonla) - Büyük 
Millet Meclisi bugün saat 15 de reis ve
kili Mazhar Germen'in reisliğinde top
lanarak Türk - İngiliz • Fransız karşı
lıklı yardım paktını 360 reyle tasdik 
etti. 

Anlaşmanın müzakc,·ed sırasında 
Fransız ve İngiliz büyük elçileri ve se
f a:-et erkanı hazır bulunduğu gibi bü
yük bir dinleyici kütlesi de hazır bulu
nuyordu. 

tik sözü Gen}ral Cemal Mersinli 
aldı. M'.:htclit encümen reisi sıfatile la
yihanın müstacelen görüşülmesi ve ka
bulünü istedi. Bundan sonra Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu kürsüye gele -

a 
a e 

rek anlaşmanın esasları hakkında iza
hat verdi. 

Cihan sulhünü temin maksadile ya
pılan bu anlaşmanın kıymet ve ehem
miyetini tebarüz ettirerek ve Türk mil
leti için olduğu kadar bütün dünya mil
letleri için de çok hayırlı neticeler tev
lit edeceğini söyliyerek anlaşmanın ka-
buliinü rica etti. · 

Hariciye Vekilinin sözleri kabul 
sesleri ve alkışlar la karşılandı. 

Meclis reisi, anlaşma hakkında bir 
mütalaa olup olmadığını sordu. Harici
ye encümeni matbaa muharriri Profe
sör Muzaffer Göker daimi bir tekamül 
seyri takip eden sulh siyasetimizin e-

saslarını anlattı. Ankara anlaşmasının 
mahiyeti hakkında geniş izahatta bu
lundu. Bundan sonra müstakil grup re
isi Rana Tarhan müstakil grup namına 
beyanatta bulunarak müstakil grupun 
bu anlaşmayı cihan sulhü için lüzumlu 
ve müessir bir amil olarak kabul ettiği
ni bildirdi. Muhiddin Baha da bu şeref
li anlaşmayı muvaffakıyetle bataran 
Doktor Refik Saydam hükfunetine ve 
arkadaşlarına teşekkür etti. 

Halil Menteş aynı mevzu üzerinde 
konuştuktan sonra anlaşma ittifakla 
kabul edildi. 

B. M. Meclisi, bayramerteıi top· 
lanmak üzere içtimaa nihayet verdi. 
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~-... ;}~i' hiikiimet, Alm!lllJla tara[ından, lngiliz ablokasına 
.kolaqca boqun eğmiş olmakla itham ediliyor 

HoUD~lil1<dl©l ALMANYA 
hY<dllY<dlYlfildl<§l Mühim kararlar ve 

t~y~CJkklUI~ <§lrrtto ha.diseler arifes·nde! 
Belçııkada· harp Hitler, ordu erk8.nile, gizli tutula 

h 1 v b J d uzun bir konuşma yaptı 
8Zlf Jgl aş 8 ) lngiltere, lskoçya ve Almanya sahilleri 

İqiffz kabitlesi sulh . mesajım tetkik etti açıklarında şiddetli hava muharebeleri 
"----... (Yazısı 2 incide) Bclgrad, 8 (Radyo) - Bitler dün sabahleyin başvekalet binasına 

birçok ~·üksek rütbeli zabit davet ederek, onlarla mühim bir konuş. ~ ................ ••• ·++• (:\ t ı ma. yapmıştır. Geç vakte kadar süren bu mühim görüşmelerde Fild Partinin yerinde 
\JOVye er ı ı ·~ 1 y ._Jt d H .Mare>şal Göring. garb cephesi kumandanı fon Brauçiç, erkanrharbiye bir kararı 

l U ı!f' ~ reisi Keitel de hazır bulunmuştur. Konuşmalar gayet mahrem hı .. 
Es ton \1 ada tulduğu için, toplantıda neler hakkında gö~Uldüğü malfım değil- H A L K 

h 
,. dir. Yalmı, salihiycttar mahfillerde sBylendiğine göre bir iki gün 

a .. 1 • u s y a v 1 içinde çok mühim karar ve hadiseler beklemek Iazmıdrr. 
\/ a us e rı Ba.:vekô.lct binasının önünde büytik kumandanları görmek için, o 1 UTULACAK 

~sis etmek ti sabah erkenden büyük bir halk kalaba.lığı toplanmış. saatlerce bi- w 

ıstiyorlar 
ı1...~Penh . 
~~ b· ng, 8 (A . A.) - Tallin. 

ıld' .,. 
~ lrıuyor: 

"- "'l·eue.. . d ' ., Uaı . • !1Ill ı Eatooyıı.da ha-
, ... ';: t es is ct.ınek istemek tc
~t~d albuki Sen-yet - Estonya 
~)'a a. Sovyetlere yalnız Es • 
~l'tlı. a~larında ÜKler verile~ği 

., ~ilnıektedir. 

111....:ıt • • 
6 rt erenın yenı 

~tia Pa.ria elçisi 
~)'~ '. 8 

(A. A.) - lngiltere
-~ ; hµYlik eı~ı Sir Roııald 

,~~ llltıpbeıı l"ari:Jc muvu.alat 
r. 

t e n k .
1 
t '· nanm önünde bekleyip durmu:ur~ mak~ tt - -re 

Londra, 8 (A. A.) - Dün, 1n_ =e Panama limanlarma 

Sovye'ı Rusya. 20 senedenkftrı· ~~~:~e·:~~~:d:e ~~:ny~l:~ , lJ& k uvvetleriyle Alman tayyareleri 

harp için çaltşıyormuş ! 
Roma, 8 (A.A.) - Rus propagandasının son 

tezahürleri, burada ~iddetli bir surette ve müıta
kil bir eda ile tenkit edilmektedir. 

Giornale d'italia gazetesinde Gayda, Rusya
run 20 senedenberi h~_rp için çalı§biını .öylenaek- , 
te ve bir iit-iri ard~na Çin, İspaft,.a Ye M~Ml 
hadiselerini hatırlamuıdttaclrr. 

arasında çarpışmalar olmuştur. 

Jngilizlerden hiçbir kayıb yok
tıur. İki Alman tayyarf"sinin dü§

tüğü kuvvetle tahmin olunmakta 
dır. 

MUHARtB TARTEI.RAlllllLER 
AMERİKA KARA SUJ,ARJN A 

GİREmYECEK 

Nevyoı·k, S ( A .• 'ı . ) - " D. N . 
B." Pana.mMian bilJirlliyor: 

HdkUnıet, m~ l »teikhir. 
!erin t('h Jlfk-e hali .,Dete-u\ ol-

ve kara sula.rma girmelerini me
neden bir kararname neşretmiş

tir. 
AMEIÜKADAN YAPILACAK 
NAKLİYAT EMNİYE'ITEDbt 
Nevyork , 8 (A. .A.) - Nev. 

york San gazetesi yazıyor : 

Müttefikler, Amerika.dan satrn 
aldıkları malzemeyi Alman deni.. 
zalt.ı ve tayyarelerine rağmen, 

r.atneler halind~ nakle mm·af
olabileceklerdir. 

Bu nakliyata nıS.ni olabilmek 
i\Wn JıUıa.nlar tarafm<lan btM]vu

(Bıc~ % lıariıle) 

Türkçe okuyup 
yazma kursları 

açılıyor 

Ankara. 8 (A.A.) - Cumıtu -
riyet aHlk Partisi bu kış devt"e • 
sinde her Halkevinin o , muhitin 
imldin ve ihtiyacına göre "Türkçe 
okuyup yazma kwslan" ~ 
ru bütün teşkil!tma ~ 

Bu kurslara 18 yaimdan yu " 
kan , okuma yamna ıtmren. ka· 
dın ve cd-Ok ~ar a}ı,ıJ ·ak 
·~ -r.~ ç~~ttf?. 
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o of' 
Almanlar tarafından 

çok takdir edildi 
Alman gaıete~eri kapitahzn1e şiddetle 

hücun1 edivoriar 
&erlin, 8 (A.A.) - "D. N. D." Snbah gazeteleri, Molot-Ofun te,ri. 

nlenel ihtillllnln yıldönUmü mlina.scbctile söyledi~ nutım zlyadcsilc 
takdir ediyorlar. 

Völldscbcr llcobacbter yazıyor: 
"Gözü arhlt arkaya !:6Vrilmlş ohm çürümlit; kapit.n.ıimıin hiç ı:üp

hesiz ölilmüne yalWışnıa.ktailır. l.'n zengin \·e hıı.ı lc:ıl:ı.rmm m.'lh ne 
51şmanlamı5 olan memleketlerin iliıhllı ~"U'"\·etleri lmlmnmı~ ''C nrl1Ji 
~ıkar yot bulnmanınlrtadırlnr. lf.atUi hn.11: kütlelerini nz çok tatmin e
decek yolln.rı :ıramak k:Willycttnden de ruııhrnmllurbr. İşte impcryıı
llst <lcvleUerin yeni luırlcl sergilzc~tıcrlnln bn.şlıc3.'>I budı:r. İ}ic bu. 
günkü harbb h:üdkt sebebi budar. 

Molotofun bu sözleri fillı:ıldl•a l~iz hublnin bnşlıc:ı. sebebini 
göstcnnekt.e<Ur. Garbin lınrp nmyıcılarmm bize hı:.rsı olan ldnlcrl, 113... 
ricen kuvvetıı olan Almanyn korlmsunun ıleğil, tefcs.<;lilı Jcorkıı unun 
malısulüuür. Du hnrpçılar Avrupadald ~cnç h:ı.lk hareketlerinin l•endl 
momlclıotıcrinl de ı,ga1 etmesinden korkuyorlar. Onb.r demokrasiyi 
milılılfM ettflderbı.J ı~ylUyorlar. Fnknt Jın.!djcatta maddi sen etll'rindcn 
htJ:ı:nr l~tlc lstifaooyl dltBlnllyorlar: Tehdit edilen hürriyet için te~ 
gö .. terfyorlar. JlaJdknttc ise dil-er mlJlcUe.rf k~dl ı,eyiflerine göre Is· 
tfsnınr \'O idare hakları iı:ln cndlııeyc dUııliyorııır. Ycnl yo!lar buhımf.a 
ve yeni l~ler başannağa bU3 Uk tcnbcJlil•lcrl mo.ntrlir. Rıma. binaen, ilcr
Dyen milletleri d:ırihı..-nınğn. \"C lmnlan demokrato - kapit:ılist si teme 
(dav sotmıağa ~şıyorla.r." 

Bcrliner Lolml Aııujger, gazete 1 de fU sa.tırJıı.rı yazmaktadır: 

''\folotof, nntı."Ullda., bu haksız muharelteyt !}lkaran ,.e onu geaılş. 
lctmck \'e uzatmak isteyen, fakat tahakkUmlerinden \'e nıWıtem1ekeJc.. 
rlnc'M fcda!Ilirh!c ctınelt lstcmiym ln~ıı, de\ kt nd:ım1:ı.nnm mesull· 
yetini lınyıt ve ısa.ret etml~Ur. Keza MoskovadA hıırp ilmlllcrf olar:ı.k 
bitn.mf mcnilckct!cri harbin kcşmel,cşlno slirüklcmek isteyen cmpe.r
;\'!!.listlcrf gösteriyor. Duna mulmblJ So\'ytler Ilir11i;rf - ld hu \'azfyct 
Cus - AllD!ln tcşrlkt mcaalsln1n strnst hıı.ttmı fsbat etmektedir _ har
bin sUrn!le bibncsl lçin ~hpnakta ,.e ban., ıly:ısotıne de\'amı iste-:. 
mchkill:- - Iıarbin sUrıı.tıo lıltmcsi irin ~lşna?rta 1·e 'h:ınş siyasetine 
dc,'1Ullı istemektedir. So\'yetler Eirlif;-t, 'ils'at ve kmlrcti ile fngilterc
dc, Fr:ınsada ,.e dünyn.nın lıer tarnfmtla ha1"J>9Jlnnn fn..'lUyctlnJ 7.orbı.,_ 
tırrnnl.tdır. 

S· nutku 
Hollanda ve Belçika 

tehdit olundu 
Amsterdam, 8 (A.A.) - Bcrlinden alınnn 

haberlere göre, Alman hükumet merkezinin Ho
landa ve Belçikı hükürı"ldarlr-.rının ıulh lehine 
yapbkları teklife karşı ilk aksii1ameli, teh,.t?~1 erle 
m lidir. İki taraf memleket, İngiliz ablukasına 
kolayca baş eğıııiş olmakla irham edflme!cted;.,. 

Holanda hududunda tevakku
tedbirleri faz a.aşiı 

Amsterdam, 8 (A.A.) - Garbi Alman:rada 
büyük askeri faaliyet hüküm sÜ'k"mektedir. Ho .. 
landa hududunda teyakkuz tedbirleri fazlalaştı
rılmışhr. 

Diğer taraftan, Holanda askeri makamları 
da, emniyet su seylapları mıntakasııu genişlet
metkedir. 

Belçikada harp 
Brüksel, 8 (A.A.) - Belçika askeri m~ka

mab, bir çok kimselerin silah altına alınmasına 
teşebbüs etmiş ve jandarmalar ev ev dola!?arak 
bunları toplamıştır. Bütün umumi ve hufiusi na
kil vasıtalan, bilhassa şimal mıntakasında, mü· 
ı;adere edilmiştir. Mü~adereden maksat, askere 
davet edilmiş olanların naklidir. 

Salahiyettar siyasi mahafilde ihtiyaç halinde 
umumi seferberlik ilanı için bütün tedbirlerin it
tihaz edilmiş olduğu beyan olunmaktadır. 

Liege'i Anvers'e bağlayan ve Belçika .. Ho· 
landa ·hududunun büyük bi~ lasmı boyunca imti
dat eden Albert kanalınin sağ sah'ili üzerinde bir 
çok kıtaat tahşit edilmiştir. Bu kıtaat, mühim 
miktarda top bataryalarına ve otomatik silahla-
ra maliktir. 

D~hiliye Vekili Holandadan gelen haberler, bütün cenup 
mıntakasında ve Alman hududu boyunda müda

l\1alatyada tetkikler faa tertibahnın arttırılmış olduğunu vediğer bir 

is!~n~ul muhts!'ti 
Ani\araya gidiyor 

Jstanbul Bölgesi Frdbol Ajan
lığından· 

1 İstanbul futbol muhteliti-
tinin 15-11-939 çat]amba günü 
Ankarada Ankara Şehir Muhteli
ti ile bir maç yapması ve revan,,ı
nın da kurban bayrammda şehri
mizde icrası iki bö!ıe arasında 
karar altına alınmı~tır. 

2 - Ta~ 14-11-939 salı ak
şamı hareket edecek ve 15-11-939 
~arşa"'?l.ba ak~amı Ankaradan av· 
det edecetkir. 

l~imleri a~ğıda )'azılı id -
mancı:arın ilci~· adet fotoğrafla 
ftcil n bölge merkezine müracat -
lan rica olunur. 

Beı;."kta .. tan Hüsnü, Mehmet, 
Ali, Şeref, Ha:kkr. 

Fenerden: Cihat, Esat. Basri, 
Meiih. 

Galatasaraydan: Fauk, Cemil, 
Enver, ~attin. Celfil. 

Eskıimcilari davet 
lstonbul Bölgesi Eskrim Ajan· 

lıl:ndan: 

10-11-939 cuma gunu akşamı 
bOtün e~1<rimcilerin saat 18 de Be 
yoğıu Ha!kevinde aj:ır.!,'IIlUZa 

Blilracaatları tebliğ olunur. 

,,~~~ 
Maarif V cMletinin rrJllet mek -
tep!tri programına U)'gun bir ~
kilde o!·utulacak!ardır. 

Bu kur~ıara devam edenlerden 
fakir olanların okuma m::ılzem~e
ri ıı--.\!erince temin ooilec.ek -
tir. 

Cumhuriyet Halk Partisinin e
hemmiyetle ilstünde durduğu '"e 

ta.'ltibeWği bu te,ebbU;Un mühim 
bir yurt f!1tiyacmı karşılıyacal:'l 
\ÜQh~. ; 

yaptı çok feyezan mıntakaları ihdas edilmekte bulun-
.Malatya, 7 (A.A.) - Dahili - duğunu bildirmektedir. 

ye Vekili Faik O~rak ?ün Sivas- Gerek Belçikanın, gerek Holandanın ittihaz 
tan_ buraya gelmiş .~e Aıstasyonda etmis oldukları tedbirin ihtiyat tedbirleri olduğu 
vah, kumandnn, mülkı ve nskert I b • d"l kt K ı· V"lh } • ·ı K l 
erkan ile kalabalık bir halk l:ilt- eyan e ı me e ve ~a ıçe ı ~ mıne ı e ra 
}es. ta af ..ıft k 1 b" 1 Leopold tarafından Führere, İngıltere Krnlına 

ı r ınu.ın arşı amruş v ~ ır F R . . h L b 1 I 
kıta asker rasimei ihtiramı ifa ve ransız eısıcum uru e runa yap& mtf o an 
eylemiştir. sulh teklifinin Alman gazeteleri tarafından mü-

Faik Oztrak krsa bir istirahat - sait mütalaalarla karşılanmış olduğu ve İngiliz 
ten sonra hükOmet konağında vi- ve Fransız gazetelerinin bu teklif karşısındaki 
laret daire funiderini, tc~ku ler hattı hareketlerinin bu müsait mütalanJarla te
mümessillerini kabul ederek ken - znt teşkil etrnek(e bulunduğu beyan edilmekte
dilerile umumi işler üzerinde gö - d · 
rüşmü~tür. 

Dahiliye Vekilimiz öğleden 

sonra da, belediyeyi, alay kuman· 

danlığmı, Parti:ri zi:raret cylemi5 
ve mensucat fabrikası ile tütün 
atölyelerini gezm''it' ... 

Akşam iizeri lıükUnıet kon:!ğın
da vilftyet 1..-a.za kaymakamları -
mn iştirakilc yapılan di~er bir 

toplantıda \ilt\ycti alakadar eden 
me.<;cielcr tetkik olurunu~tur. 

Macar .. Yueoalav 
münasebcHeri 

Roma, 8 (A. A.) _ Belgrad-
dan b!ldirlliror: 

ır. 

İngiliz kabinesi toplandı 
Londra, 8 (A.A.) - Kabine bu sahalı Belçi

ka ve Holanda tarafından gönderilen sulh mesa
jını tetkik etmiştir. Bu mesaja cevap verilmeden 
evvel Fransa hükUmetiyle isti!!areler yapılacak
br. 

Bir Hitler barışı, bitarafları Kat'i bir esarete 
· mahkum etmek demektir 

Paris, 8 (A.A.) - "Havas" 1 ceklerdir. Zira o ı:a.mandanberi 
matbuat hülasası: Alman yada vaziyetini l;leği§tiren 

Bütün Paris gazeteleri Belçika hiçbir hadise vuku bulmam:ştIT. 
- Hollanda teklifi hakkında tef - Keza hükümdarlar ıurasmı da 
siratta bulunuyorlar. tes:lim edeceklerdir ki, bugünkü 

Pctit Parisic.n gazetesinin ba~ usul vo şerait içinde, onların ta. 
muharriri diyor ı.;: vassut tekliflerini ki!bul etme..~ 

"Belsika Kr~lt ve Hollanda Almanyanın kar hanesine kayde· 
Macar ko~lu parti.cıi rcl8i me _ Kraliçesi gibi çok hlirmete layık dikcck bir hitdiGC olur. Zira Po

l)us Eclmrt. dün Belgrnda gel. ~ahsiyetlerden gelen· bir tavassut lonyanm takııimini temhir cl::lccek 
mi':]tlr. Mum:ı.i!c~h b.!.şvekil mun- teklifi d~iır.a nru:arı itibara alın- olan bö}l.: i:.ir kabulüen yalnız 
vi:ı1 Mn~ek ile bir millakat yap- mağn <lcğer. İki hül.ümdarın, seri Almanya istifade eder." 

m1Htır. Eckart, b~n hariciye bir sulhun tcıpraklan etrafında Bu hus:.ı!.taki bütün tefsiratta 
11:ı.zm M:ı.r~ovic ile görti§occl:tir. dola2Cln tehlikeden kendilerini ayni müt&l:ıa zörill:nektcdir. Me

Mncar • Yugo:ıl:ıv miinr..sebetlcrl.. I kurt:mnasım temenni etmeleri scıa ayni gazete de Lucıen Bouı
nin t::uıztmt hnl·mı-ndan bu zira. J.ııyretle karşılar.aır.az. Fakat hu gues ~öyle yazıyor: 

rete husu!li bir ehemmiyet ntfc- hükümdarlar da Fram:.a ile tngil. "Bir Hitler harı,mın, bitaraf· 
dilmrktedir. terenin Çemberlayn ve D.ıladicr lara hizmet etmek §Ö"le dt•rsun, 

tarafından Hitler • Molotof ban! bunları kati ıbir esarete mahküm 
Ma.ca.r akalJ~t;tleri meselesin .. taarruzunun ferdasında ittihaz edeceğ i aşikardır. Alman tabak. 

de L"l.UZ3sı ol:ın Kont Hn.Iler. mu. 
mnlleyhe rcfa.ka.t etmektedir. 

edilen hattı harekette ısrar ettik· 
lcrini görerek hayrete düşmiyc - büyük memleketler ixin olduğun· 

EN SON DAKiKA 

lngiliz bahriye nazı
rının izahatı 

Londra, (Radyo, saat 18) - Bahriye nazm lir. Vins.ton Chur
eh111 avam karnaruınrn bugün ö3"1eden sonraki toplantu;mda deni.ı -
deki harp vaz.lyetl halckmda i.ıahat vermiştir. 

Na.zır evvela, "Royal Oak" 111 balı§ı hadisesini tekrar izah et
miş ve bu f8cladan sonra, Scape ot F'lov Jima.nmda yeni mfüJa!a.a 
tedbirleri almdığınr ıöylomJıtir. 

Mr. Churchill denJa harbinin 11eyrinc geçerek, bundan altı haf
ta evvel, tnhtelbahlrlere ka~ı İngiliz gemilerinin üstün bir vasiyet 
aldığm.ı haber vermi§ olduğunu ve her hafta bir veya iki Alman tab
telbnhiri ba.tmldığmı saylem)ftir. Bahriye nazrnnın verdiği ma11l
mnta göre, pndiye kadar Alman t:ıhtclba.hlrleri tarafından batırtlaJl 
lngillz ticaret aeınileri ancak 2500 ton tutmalrtadtr. 

A lmadga mühim 
kararlar 

(Baştanıfı 1 incide) 

rulıı.bilccck çareleri tetkik eden 
mubamr, kafilelere hıu-b gemile
rinin refakat edeceif fllphMis ol. 
duğu için denlzaltılarnı bu kafile. 
!ere mub&lef et etmeleri zor ola
caimı bildiriyor. 

M'CSADEBJ.: l<:DILEN EŞYA. 
Londrn, 8 (A. A.) - 4 tCfrini

sa.nide İngilterenin milladore et· 
tiği kaçak eşyanın yekftnu 420 
hin tona baliğ olmaktaydJ. 

Avam kamarasında muhafaza. 
klr Levy, bu eşyanm hAl1 vapur. 
!arda oldu~ ve bu auretle vapur 

Memleketlerine dönen 
Almanlar 

Riga, 8 (A. A.) - Stet.ön ve 
Gydine.'ya mUtevecclhen memle. 
kellerine iade olunan l'~ bin Al

manı hamil bulunan iki vapurun 
Letonyadan harekete~ olduğu 
haber verilmektedir. Memleketle
rine iade edilecek olan diğer Al
man lan hAmil vapurlar. Libau 
''O Vindaudnn hareket edecekler. 
dir. 

dan ~ok daha bUyük bir tehlike 
tc§kil eder. Fransa ve lntıiltere 
Hitler Almanyası ile rnücaı:iele e
derken ayni zamanda bugia di • 
ğer Avnıpa devletlerinin wtiklati 
is;in dt! mUcadeJe etmektedir.'• 

Şimdi Figaro gazetesin-de W
ladınur D'orınesson'u okuyalrm: 

"Tıpkı J3elçika ve Hollanda 
hükümdarlan gibi bb de banp 
aşıkız ve bunu zaaf ldereceıini 

buluncaya kadar bir çok defalar 
iFibat ettik. Müsalemetperveriz 
vetıulhperver olmakta berdava -
mtz. Fakat barışı adalet dairesin. 
de istiyoruz. Ba§lca harp hadefi
miz yoktur." 

Hülasa Paris matbuatı Be]si -
ka - Hollanda t~bbüsünü takdir 
ve tazimle yad etmekle beraber, 
adalet, milletlerin istiklali ve 
fertlerin hiirriyeti prensiplerine 
riayet esasına dayanan İngiliz 

ve Fransız hattı hareketinin, 
Hitler'in kuvvet usulünün zaferi
ni kabule müsait olmadıpu kay
•:ieylemektedir. 

SULH TEKLtFt VE 
İNGtLtZ GAZETELER! 

Londra, 8 (A.A.) - Bütün 
r,azeteler, Fransa ve tngiltcrenin 
Bel~~a ve Hollendanuı sulh tek
lifini dikkntle tetkik etmit olduk. 
larınr, ancak bu teklifin miittbet 

.bir neticeye iktiran etmesinin 
pt-k az ihtimali olduğunu, zira 
iki garp devletinin sulh akti için 
aır,an şartlannı evvcke vermiş 
oldukları karardan ricat etmeleri 
imkanı mevcut olmadığını beyan 
etındrtcdirler. 

Pclonya ve Çe!'°9lonkya ara· 
ziP.irrin Alman i~atr.ıden ta!'ılisi 
ve yeni tecavUTler yaprlmıyaca • 
ğına <bir Almanya tarafından 

yeni ve sarih garantiler vcrilme
ııi. "'arp rlevletlerinin dermeyan 
etmekte oldU'kları şartlardandır. 

tarın hareketine imk!n btrakılnı•· 
dığr hakkm<iUi lıaberlerin dojı1J 
olup olmadığmı aormuş, asla doi· 
na olmadığı ceva.bmı almqtır. 
RALİF AKSIN N V'l'&u rAJlllll' 

EDluhKtŞS 
Berlin, 8 (A. A.) ''D. N. S.'' 

Gueteler lord H&lifabm d11Jl 
a.kfam radyoda. neeredllen nur 
kunu mtıhatldrane bulmaktndJI" .. 
J&r. 

Berlinor Bönea 2.dt1mJ dJ10t 
ki: 

"'llalifab kendisini tarlı w Jl1' 
kak hakemi olarak orta.va ~ 
yor. Fakat fU!'IUIJ hatniabtrrı-' 
icab eder ki. aynt Hallfak· 2 er 
liıl tarihindeki beyanatilc Duoe" 
nln barış lehindeki gayretledll' 
baltaJ&aıışt.Jr. Balifaka tlSU1l fll 
ına.nda.nberl hazırladığı hart' 
mutlaka ll!n etmek istiyordu. tiı
giltonıntn barb mee'uliyeti eaJ>iC 
olmuitur. Buna binaen, Hali!.,_ 
sın, kendisini Ye rejiaüni diln " 
yanm hakemi olvak ortaya 1'0' 
)'UfUJıdald muhaliira.ııe hattı Jı.J .. 
reket hakikaten tahrlklmizdlr. - -_,.,,,, 

Dikilide 25 pavyon 
yapılıyor 

Açıkta kalanlar &ura~ 
iskan edilecek 

lzmir, 7 (A.A.) - Dikili fel!" 
ketzodelerlnin mın-akkat iakAnİ' • 
nrn temin için fi,mdilik on iki~ 
odalı 25 pavyon il\§3.sı kararlal" 
nuş ve dün bu pavyonların murıs· 
kasası yapılrmştır. Pavyorılaf1" 
büyük bir kısmı bir buçuk aY i ; 
çiDde tamamlanacak w b6yıeee 
300 aile birden yerl91tirihni1 ~ 
caktır. 

Diğer taraftan Dikili ve ~ 
mada felfilcete uğnyanlann JJl 
taç bir halde kalanlarına ait "/fi' 
gi borçlannm tekin ve tehirifll 
dair hazırlanan ma.ıbatalar vnı .. 
yet idare heyetinde tetkik \'C t8' 
dik edilmi~tir. Ziraat BanklSI:; 
Dikili ve Bergamadaki mul'l i1' 
köylülere pek yakmda y.enıetcl 
ve tohumluk buğday tevziine b6f' 
lıyacaktır. ~ 

Letonyada Alman eli 
cemiyetleri feshedil 

füge., 8 ( A. A.) - Letoıl>"' 
Alınan akalliyetlerinlıı AtnıaJl:: 
ya iadesi hakkmd& muahe~e~., 
kbnına tevfikan bUtlln ~ 
eemlyetlcrlnln feshi h~ 
bir kararname üıda.r e~tit· 

Filistinin iate i§I _._ 
Kudüs. 8 (A. A.) - rrıı;;, 

makamları tarafından ~ 
Suriye ve Lübnan hutubatJ ~ 
ez hakkmda verilen m~ t/I 
liatin piyuasrnda. bu aabl-1' wt' 
ıaWı bwsule ıetinnJftlr. lst~ 
nfn teşkll!tlA.ndmlmuı için il' 
ıa ile İngiltere ta.rafmdall ,.t" 
nan tedbirler memnuniyetle 
oılanmqıtır. 
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~ lloın = 
ı~ St IUıyuııın Aııknrn buyük 

1lt h' 0Ykn, Kral Kcııvl ''c lıııri· 
.. azırı G r 

111-ııa n ııkodun nlclı~ı la -
( ıncınlckcıimiıc: gclmiştJr. 
•tn1111 J 
td lnriciye \'ckllimlılc lcı· 

lttııtk ~n clt'I, hükünıelinc iznhnı 
11 s· tere düıt yeniden Honınn· 
' 11tnlştir. Ot yh 
1~ı lııı uz ilk tedrisııt muıılllmi. 
1\ Ilı rem kanununa si.lrc, nhuu -
ı •nı 1 d "llqıı cın ererclcrle kıdem 
~la nın tnnıımindc mo!ldur 

~lr ~nı ilcı·l :.ürcrck htnnbul 
ttıtlrÜdlirlüğUnc mürncnt et -

\• . 
t.rıı . 

Q lkı~ kıırarn göre, her muolli
kt •:tap etti~i bokların muhnk-

11dllcr· · r. Jf ınc ıadcslnc r.alışılıı -
'ltı 

1 
ıır ınu:ıllimln ,·nziyctl ay

' &t Clkik oluıınıııktndır. 
~dlcdlye lktısat Müdürhığü 

h. a~lı~ Yaptı~ı tetkiklerle, sonıl· 
, ''il ltı nı tcsblt etmiştir. Hnvıı • 
•1 ııı~1~alcreu dol.:ıyısilc n:ıkll -

btt b:Şccck. bugünkü nzlık, yn -
•ııı ~ Uhrnnıı dönecektir. nir 
'llc<' uın~r tüccan, kömilrlcrini 

tı r Selırttikleri h:ıh.lc, miiştc -
~rltııa fiyat islcmeğe haşla -

\İ ~iiır. lktısat Vcktıleli, şehır -
da ~r Vaziyeti ve fiyallıır ct-

ibentrop 
Berlin'e 
çağrıldı 

oJ'anda hududun 
da idman hücum 
kha;arı toplandı 
Çemberlayn yarın 
sulh tavassutuna 
cevap verecek 

Amsterd m, 7 - Bclçlkn Kralı 
Leopold BrUluıelc dömnU tür. tkl 
hükümdımn mülakatları mlina.se· 
betile bir resmi tebliğ ncşredil -
m~Ur. Bir sulh tavassutu mahiye
tinde olnn tebliğde bilhassa şöyle 

denilmektedir: 'llır hıdiyedcn m:ılı'tmcıt is -
\ ,_ . 

vth' BiltUn komeularilc ili münaso • 
•r Mc ı· · · d kM 1 d~ c ısının un 11 top :ın betler idame eden iki bitaraf 

· . '8hni h:ızı teklifler yapıl -

11 
llnlnr orasında, sucu dük- memleketin hükUmdnrlnn eı!atllc, 

taı~ll talışnn zillerle 3 üksck tavnasutumuzu teklif ediyoruz ve 
• ı~ı ilan rndyolnrın mcnolun- bu tavnssutumuı:: iltifat cörcIUğli 
tı tı il Zabıtai belediye talimat· takdirde, bir nnlnşmayı kolnylnş-

lt.\ı re llıadde ilavesi hnkkınd:ı- t.mnak ve buna. hfldim olmak i-
\ ~t d:ardır. çln climiıdckl bUtun vasrt.ala.n ve 
~~ ntn toplantıdıı, Taksim • bb:znt kendilerinin do:;tnne bir 

~d~ bir sün pnznr kurulnın- anla.yııı zihniyctilc bize verecek-
~tnı oldu§una dair nıfilklye lcrl va.srta.ları kullanmayn bazı • 
• 14 ı tnıızbııtnsı okunmuş, kn -
~ nıı~ur. m. 

ti rt " Romen lic rot müın - Blzco bu, kendi millcUcrinıWn 
~~ ~tlnnı etmektedir. Roman.. i)iliti ve bUtUn dUnyartm ınenra
l).;' ~ troı ,.c kereste vermesine ati iktwuıı oltırıık yapmaya xnec· 
ı 'l!lı 't )l~tnnnyaya tuzlu lııılık, bur oldui;'U.MUZ bir vazifedir. Öy .. 
~e Cs~ırc ibrııç edilmektedir. le Umld ederiz ki, bu teklifimiz 

' ~~ l~c nıemlckctimizden pn • kııbul edilecek ve bu sureUe de.. 
bır, llin söndcrilccckllr. 

~lıl:ı nın 30 ,.e 20 snntlJltrclik vrunh bir sulh tesisi yolunda ilk 
t ık'/t'lndc sntılmnsı için be· ndnn ntılmı~ olaeaktlf.,, 
ı,~ bısat rnildilrlü§ünce nil - nt'rı,ER. MESAJI 1'E'.l'KtK 

ı~ ardaklar ynptırılmt~hr. EDll'OR 
~ l tdı[' belediye tar:ırındnn 
~hen 'Ve şişe fabrikası tanı- AJU5terdam, 8 (A. A.) -
:-n 11 l>ılncnk olan, altları dom- (Röytcr): 

\ tkıtr~u hnrdaklnrla bira nta- Bcrlindcn alımm haberlere gö· 
1J lr. re Bitler, LB Ha'-e sulh mooajmı 
enuı ~ 

ı b~~ tcda\"iHde bulunan tetkik et:mclctcdir. Bu t.6lı:lif hll.k-
t '°il kuruşluklnrl:ı yüı pnrn· 
'°rııı llilı:cJ kırk parnlıklar bu 

lt, p lldn tcdnfilclım kaldırıln· 
,l..11 ~a tebdili işllc l\Ierkc~ 
~il t;gııl olmnktndır. 
~l~'lt~ört siin kincle scyrise
~hQ, 0rınn riayet etmeyen 
\ ~ ot hak.kında cczn tıılrplcri 
~'kı ~nın_uştur. 

ı ı,1 ::lJHsh:ınc bin:ısmın yı -
~. \ SOno ermişlir. 
\ıııd 0ı>roftın tes,•iyesile uğra. 
aa:r· Burada yapılacnk yeni 
· Nıı~Vının Planlan hazırlan
~ ıa ~türlürlfiftü inşa işini , h~ı1a 1'ol·acak •c hemen in· 
~İQ~k~n~cnktır. 
~in •le Beyazıt arasındaki 
~ ·~. lıt~enişlctilmesinc b!lşlan -
~i o11

1llıluk edilecek binalar -
t '· 'tı;ı ~ nlt ınuııınele ikmal c -
tlrj~il Unlnrın yıktırılma ı i -

ını,tir. 

~ 

kmdıı göril mck üzere von Rib -

b~ntropu dnvot c~Ur. 

Teşebbüsü Roma takdirle 
Amerika tıayrctle karşıladı 
Pnris, 8 - Romndıuı bildirildi

ğine ı:;örcı Belçika ile Hollandaıun 
sulh tcuebbUslerl, ltaıyn.n ınaha.· 
filinde derin bir tesir uyandınxııı;. 
tır. Romaclıı. iki bitaraf hUkümeti.. 
nin bu insani teaebbUsU takdir e.. 
dilmekte ve iki muhasun ordu a
rnsmda hcnUz §iddotıi bir çarpış
ma vukubulmadığı cihetle, Alman 
ile Frnnsız ve lngi~ noktainıı.za
rmın uzlnetmlmt.ıSl iınkam bulun. 
duğu Umid edilmektedir. 
Vaşington mahafilindcyse, bu 

~cbbUs hn)TCtle kar§ılnnmwtır. 
Zira Amerika.da böyle bir teşeb.. 

' t • 

Voro~ilo 
hit 

Londra. 7 - Mosltovndan gc
lon haberlere göre Sovyct ibtila
linln yıkWnUmU müı_ııı.ııebctUc B. 
Voro llof orduyn hitn~sinde Sov
yot Ru.synnm harbe girmek iste. 
mediğinl söylemi;, \'C dem~Ur ki: 

"Sulh halindeyiz, fakat b<ıyncl. 
milel vn.knyii yııkmdnn takJp et· 
meliyiz. Harbe girmek btcme
mekle beraber hıı.rbo hazır olma
lıyız .• , 

MOLOTFUN NUTKU 
NASIL KARŞILANDI 

Bilyük Sosyalist ihtil!linin yıl
dönümü münasebctile Sovyet 
halk komiserler heyeti reisi ve ha
riciye komiseri Mo1otofun söyle
miş olduğu nutuk dünya matbua
tında muhtelif şekilde karşılanmış 

bü&e intiı:nr edilmiyordu. Ameri
ka mnha.fili mUtalea beyanmda 
çcldngon on.vranmcltta ve bu ye
ni sulh tc~ebbUsUnün de cvvclki
lcrdcn farklı bir netice vermiye
ccği ileri sürülmektedir. 
ROLLANDADA l'El''İ MVl>A

FAA TEDBİRLERİ 
Aımterdaın, 8 (A.A.) - Ha

vas: Emin bir menbadan öğre -
nildiği.ne göre, Holanda • Belçi
ka sulh t~ebbtisüne rağmen Ho
landa askeri makamları yeniden 
bazı mmtakalan su altında bı -
ra:kmaktachrlar. 

Su altında kalan bu mrntakala
rın şarktan gelecek bir taarruza 
karşı mükemmel bir müdnfaa 
ıı.ttı te§lril ettikleri malQmdur. 

İyi haber alan mahfellerde 
s8ylendiğine göre, nazi matbua -
tmın ifade tarzr bütün bu korku
ları haklı göstermektedir. 

Alman gazeteleri filhakika 
Bcl5ika ile I:Iolandanın FrMGa 
ve İngilterenin nufu.zu altında 

bulunduldarmı iddia etmehe ve 
Avrupanm bu kısmın!da "muha -
fa.zatd:lbirleri" almması lazım 

geldiğini ilave eylemcktedirler. 

JIOLJJA1'"DA llUDUDUNDA 
ALMAN HtlCUM 

InTALARI 
Paris, 7 (A. A.) - BrUksoldcn 

buraya gelen haberlere göre Po. 
lonya harbini yapmış olan Alman 
hücum kıtaları Hollanda hududu 
boyundn bulunuyorlar. 

Bu kıta.at arasmdıı. mühim mik
tarda tnnk fırkaları dn bulunmak· 
tadır. 

ÇEMBERLA l'N YARIN NEDEN 

NUTUK SÖl"LİYE~K 1 
Londrn, S - Ba!Jvc.kil Çem. 

~-il .• 
~ }> uç 6aat geçer geçmez, uzak -
~c ~ bir fener ziyası göı ündü . 
"'I ''ılt.. r bir halde bulunan Emden 

ıı;.. lıc'le tiyle bir ıpğa yollandı. Bu, 

SON DAKIKA'nın tefrikası: 28 

:'Qtli d l'dcn habersiz, kimbilir kaç 
"1ı ı.. efa b 
. ~'ıll u yolu geçiyordu. Em-
111ll lklan yııian ldfidlik sesi 

ttıU 

duya 
etti 

trr. Birkaç satırla bu tesirleri şöy 
hülftc:n etmek kabildir. 
N~tuk Inrıilterc gazetelerinde 

hiçbir hiddet U}>andınnamıştır. 

Bu gaı:~teler t...dcce istihza etmek
tedirler. Mütalealnnn esası Rus. 
yanın lukaydisi Alman emelleri· 
ne geçen haftakinden daha kuv
vetli yeni bir darbe vurmakta ol
dui:runu tebarüz ettinnektedir. 

Macaristnndaki gazeteler Molo 
tofun sözlerini umumi>·et itibarile 
bir sulh nutk"U olarak kabul et
mektedirler. 

Ujsat gazetesi de, Molotof un 
gösterdiği sulhculuğun Türkiye 
tarafından ittihaz olunan hattı 

hareket neticesinde Boğazlann a· 
çık kalmasına mütevakkif bulun· 
duğunu kaydetmektedir. 

beri.ayn Londrnnm yeni şehremi
ni t.a.ro.fındnn verilecek ziyafette 
bir nutuk söyliyccck ve beynel
milel vru:iyeU anlatacaktır. 

Başvekilin, Belçika ve Hollan
da hükümdarları tarafından ya • 
ptlan sulh tnvn.ssutla.nna eevnb 
vereceği sanılmaktadrr. 

Hore Belisha, harbin ba§mdnn 
beri lnziliz ordusuna. yazılan gö· 
nUllUlerln 80 bini bulduğ\mu söy· 
lem.iştir. 

JIİTL'ER KUMA1'"DANLARLA 
' GÖRUŞ'.rtt 

Berlin, 8 - Hitler dün gene~ 
rol l\:citcl, Brauı;iç ve Görintlc 
görüsmUııtür. 

Alman tayyarelerinin 
İngııtereye yeni bir akını 
püskürtüldü 
Londra, 8 (A. A.) - HnYn ne

zareti bildiriyor: 
Dün Şimal denizinde ba.ıl hava 

hnrekotleri olmuştur. Shetland 
ndalnrma ynklcı.§nn bir Almnn 
tayyaresi topçu ate~e geri püs • 
kilrtUlmUG \'c İngiliz tayyareleri 
t.nrafından kovnlanmı§ttr. Birkaç 
Alman tnl')'aresi da.hn görfuuxı,ilş. 
tür. İngiliz tayyareleri Şimal de
nizinde bu tayyarelerle ınuharc -
beye lut~muş va dilşman tayyo.
rcleri bulutlar a.ra.smdn kaybol -
muşlardır. Bu tayyarelerin Oslc • 
rlne dönmeğe muvaffak olup QJ • 
madlklan malum değildir. lngi -
liz t.nyyarcleri hiçbir hasara uğ
ramamışlardır. 

Shotlnnd ndalarma ya.ltJ941an 
Alınan tayyaresinin 4 lt~idcn i
baret olan mUrcttebntı ile saat
te 424 kilometre sUratlo uçan 
(Hcnkel) ıpa.rkalı bir tayyare ol. 
duğu tasrih edilmektedir. 

Yazan : 

u 
ş a 1 

DAHllL.DE 

Armstrong_ grupu 
mümessilleri 

şehrimize geldiler 
Bu sabahki Avrupa ekspresile Armstrons ı;rupu mümessilleri 

memleketimize ~elmlşlerdlr. Ma1Ciın olduğıı üzere Armstrong, dünya
ca tnnınuıı~ deniz iıışn:ıt Ye niiır sanayi Cnbrlkaları sahibi bir lıv;ilizdir. 

Grup mümessillerinden lfoovl, ~u izah:ıtı vermektedir: 
.._: Tfıt"ld~:c hükümctinin daveti üzerine scliyoruz. Yartn akpın 

Ankaraya ı;iderek hükumetle temaslarıııııza bnşlıy:ıcağız. SeyahaUmiz 
Türklycııln yaptıracağı yeni yolcu vaımrlnrile ali'ıkadnrdır. 

Bıı inşaatı, gnıpumuzıın deruhte etmesi muhtemeldir." 

HBiic!ye Vekilinin Parti Meclisi 
Grupundaki izahatı 

Ankara, 7 - 1.. H. Partisi Büyük Millet :ı.teclisi gnıpu bugün (diin)ı 
toplanmıştır. Hariciye Vekilimiz Şilkrü Snracoğlu, son dünya bAdiseleri 
n durumu lı:ıkkında iznhnıta bulunmuş ve hıı meyanda bazı hatiplerin 
suallerine de cC\"ııplar ,•ermiş ve Harir.iye \:.ckillnln izahatı umumi he
yctı;c tamamen IOS'\'iP olunıuu~tur. 

Amerika 
b:n kho 

TCrk:ye~en 800 
tüılin a;acak 

Amerika tütün fııbrikııları mümessillerinden M. Kolınıın Ballrnnl .. r
da temaslarda bulunduktan sonra bu sabahki semplon ckspresHc şclıri
mlz:c gelmiştir. 

M. l\olman, bir muh:ırririmize şunlan :;öylcmiştir: 
Türk tütünleri Amcrlkada gittikçe daha f:ızla arnnmnktndır. Btı rMl· 

beli karşılamak üzere tütün satın :ılmnk için İstanbul piyasaınıuia teıki
kntln lmlunacağım; Türk tütüncülerilc görüşeceğim. Bu temaslar netice· 
sinde şimdilik sekl:t l"ÜZ blnkilo k:ı~or tütUn nlmaklığım ihtimali vardır." 

Dir Yunanlı tUtün tnciri de aynı trenle gelmiştir. 
Bu tacir Almanyanın Türk tülünü ihtiyacı hakkındı Dresdende 

temaslar ynp~ış ve Türkiyeden y:ırım milyon kilo IOtiln gcllrmek ftaere 
nlı'ıkndarlarla nnluşaııştır. 

\'unnnlı tacir, bu tütünleri Pİl'asamızdnn tedarik ederek Yunanlatan 
yollle Almanyayn sevkedecel;ini, Türki)'C ile Almanya arasında Ucutt 
işlerinin durması yüzünden lıu suretle harekete mecbur kaldığını, Al· 
manların Türk cmtlasın:ı ve bllha~sa tiltünlerine ka"ı son derece a16ka 
gösterdiklerini do ıöylemiDlir. 

CUmhurreisi Ebedi Şefin 
kabrine çelenk · koyacak 

Ankarıı, 8 - El.ıodl Şef Atulürkiln ilk ölüm yıldönilmil olan 10 teşri
pisıwi cuma günü snl.ınh snat 9 dıı Milli Şefimiz İsmet İnönil, Atııtilrkün 
muvakkat kabrini Zİ)aret edecek ,.e bir oe.lenk koyacaktır. 

Almanyanın muslihane emelleri 
Beme, 7 (A.A.) - Basler 

Nachrichten gazetesinin Sofya 
muhabirine göre, Almanyanm 
Türkiye büyük elçisi von Pape -
nin dün Bulgar &§\'ekili Kösei
vanofla yappğl mülakat Sofyada 
derin bir heyecan uyandırmıştır. 
Mez~r•muhabire göre, Von 

Papen Bulgaristanm bitaraf bir 
Balkan bloku teşkili meselesin -
deki hattı hareketilc Roman)'& 
ile olan Bulgar müna11ebetle ri 
hakkında izahat al~ ve Alınan· 
yanm cenubu §arki A vrupaaına 
karşı katiyen muslihane emelleı: 
beslcdiğil'li temin eylemi§tir. 

nuyacaklardı ve şimdiki k:orunlıimı 

serbeıtçe yapmanın imkanrnı buleJnryL 
caktı. 

,tt. l:ıa rettebatmr yataklarından 
Sileb·§ tarafın<Ia adı yazılı ola.., 

l ~:tı. it~ ~eskin projektör ziyaları 
~~ ncltti k•• ~.nuştı. 

Kaybedil~ zaman yoktu .. Bir va
pur daba sökUn etmişti. Aylarca hiç bir 
ize tesadüf etmeden dolaştıkları bu 
Hind denizinde §imdi avlar obiribiri arka
sından geliyordu. 

giltereyc on bin ton çay götürüyordu. 
Milrcttebatı Kalingaya naklddilcli ve bu 
da malfun olan yere gitti. 

şey bulunmadığmı bildirdi. 
Müller dUşündU. Geminin bfr İtalyan 

gemisi olmasını canını sıknıamrı değil. 

di. Bundan bir çok !ena neticeler çıka • 
bilirldi. Gemideki İtalyanların geçirdik
leri bu korku ve heyecan onlarda bita
raflığın icabatou tatbik ettirmiyecck, 
Emdenin korkusiylc • açık denizlerde 
bir §ey söylemeseler bile bir limana 
vanr varmaz Hind Okyanuıunda Al. 
man kruvazörünün kon.anlık yaptığı 

söylenecekti .• 

Muhterem bitaraf İtalyanın, yapm;w 
muh temel gevezeliğinin cezasını ~et

meliydi. Ayni zamanda o i§e yaramalı • 
dır .Emden milsaldere ettlil ıcmlkrin 
mUrettebatını, l talyanm Ucrot m*a
bilinde bir limana kadar göttirUp ~U • 
remiyeeefini öğt·cnmek istedi. Bunu 
sorduı1du. Gemiden aldığı cevap mUa
bet çıkmayınca iman kandmnakta ma
hareti olan Fon Hoheıu:ollem gönderil
di. Fakat onun da döktüğü diller, inatçı 
İtalya nkaptanmı yumuşatamadı. 

il ~11<.>tnur yüklüydü. Muayene e 
~tlcıJcn ar hemen lbu gemiye yana~-
~· ~llıij c.,,,.d herşcy bitmişti. Kilin 

t~ ~ı:/i.iküyle beraber denizin 
~~llıı ile ~1• ~:nden arkasına tatktığı 

• 4. l·oı e snatte sekiz mil sür'atle 
ı. • un~ tutt 
"~· u. 
'b: tda b· · · · · · · · 

,<ı: .ı:~ <l/r duman var ••. Yava~ y:ı-
1\lıı,lrct ı:,kleri görüldü. Sonra bir 

tekne .. 09 

Gene iki üç saat sonra bir ba§lka av .. 
Emdcn bu geminin ölümüne kavu§ -

mak için ayağına kadar gelmcşini bek
lemedi. Tam yolla üz.erine kO§tu. Ken
diırini bir İngiliz kruvazörü sanan ge. 
mi, direğine İngiliz bandrrası çekerken, 
Emden de Alman bayrağını dalgalan-dır. 

dı .. 
Diplomat adnu tapyan bu gemi, tıı-

. . 
Emden bunun da karşısına çıkınca, 

gemi teli.şla İtalyan bayrağını çekti ... 
Mülazim !Avetzov ve Fon Hohenzollern 
geminin muhteviyatnu tetkike memur 
edildiler. Buna mümanaat edilemezdi .. 
önüne çıkaı:ı gemileri, ne bayrağı taşır
sa taşısın kontrol etmek Emdenin hak
kı idi. Bir' şey buhmmasa bile itirazla 

selametlemek icap ederdi. Filhakika 
bu da böyle oildu •. Levctzcw gemide tbir 

İşte bu zaman it .arpa amw.ak, htgi
Jiz kmvaz6deri Emdenin peşini bırak-

Gece basmak üzereydi. MUller zabit
lerini çağırdı. Bitaraf bir gemi ~ı
nı ~rlama:k daha fena neticeler doğura
bilirdi. Bu projesinden wzgeçtı. s.cldal 
Emdene yena§tı. Zabitler çr1mlar. Lo -
vebow do~ .Müllcrc ıgitti: 
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ÖLÜNÜN ESRARi 
Vazan: AGA TA KORT IS 

( JJunkü sayımızdan acıamJ l 
PUTaro Mada:n~ ?hl~rave ~zin 

alıp evden çrktıgı sırada, bır • 

denbire damdan düşer gibi bir 

:mal sordu: 
- Affe<ier!iniz madam. Ruh • 

lann öliimden sonra yaşa:lı~lan· 
na inc:nır m•sı:ıız? 

- Hayır .. 
- Ben ina .. ırım mıı:1am. Bu ıu 

site şun-un i;in sordum. Köylü -
ter bu ev i~in tcldn dei;ll dediler. 

Ara sıra ruhlar burayı ziyaret 

eder mi? 
Kadın hayır makammöa başı· 

nı salhdı ve bu sırada hizınetc;i 
k~3ın ~'emeğb hazır oldurl•nu 
haber vercii. 

Dul kadın bu miınasebctle bize 
yemeğe kalma:nızı teklif etti. 
Bu teklf'fi kabul ettik. Tam sor • 
bcyı bitirmiııtik ki, kapının ar
kasında kulakl;ın p-:rç:ıl ya:-ı bir 
Ceryat koptu. Hiımet;:l l:ndm e
şi!~ üzcr:r.de gcirür.öü. Eli} le yü· ı 

rc;ini butmyordu. 1 
- Madam, madam. Diye in 

ledi. Koridorda bir adam gör • 
düm. 

Puvaro derhal koridora frrla -
dr. Biraz sonra içeriye tirdi ve: 

- Koridorda birşcyciklcr y~:. 
dedi. 

Hizmetçi hala korkudan titri · 
yordu: 

- Emin misiniz efendim, diye 
.ordu. Çünkü hayalet ba:-a öyle 
bir yumruk vurdu ki .. Hem bu 

hayalet bi.ıim rahmetlik efendi -
yt de çok benziyordu. 

Bu ıözü i~itcn madam Maltra· 
vr tin olduğu yerde bir defa sıç -
ra~ığını gördüm. Sonra Puvaro
nun kolu.·1U tuttu ve haykırdı: 

-Bu sefer de mi işibnediniz? 

Penct-r~nin camına üç defa vu -
aıldu. Kocam geceleri eve dö • 
~:ken böyle yapardı, 

Cevap verdim: 
- Hayır, riirgira pencere ke -

narlarındaki sarmaşıklar sarpı • 
yor. Bun onun sesidir. 

Fakat ' hepimiz heyecanlıydık. 

Bu ~yecan içertinde yemek bit
ti. Ev sahibi ~<>k korktuğu için 
gitrrt:memizi rica etti. Biz l:le sa
lona geçtik. Riizg5r şiddetini ar -
trnnı§tt. Oda kapı5rnı açtı ve 
menteşeleri üzerinde hafif hafif 
sallamağa başladı. Puvaro: 

- Bu kapı sihirli galiba diye 
alay etti ve kalkıp kapıyı kilitle· 
di .• 

Madam Maltrave haykırdı: 
- Rica ederim kapryı kilitle -

meyiniz. Eğer tekrar açılırsa o 
va1ı:ıt ... 

Daha sözünü bitinmdcn müm
~- l:icğil zannolunan hadise va
ki oldu. Kilitli kapı kendi ken -
dine açıldı. Oturduğum yerden 

korid~ru görmüyordum. Fakat 
Madam Maltrave ile karşısında 
oturan Puvaroyu görµyordum. 

Bu aefer gC1'lÇ ldul yürekler a • 
cısr bir feryat kopardı: 

- Gördiiftüz, siz de gördünüz 
:l .. ~ ., Ded' "1r• ını. ı. 

- Hayır, madam hiç bir ~ey 
.;ö,rmeclim. 

Birdenbire odanın bütün t!lrk· . :.: 

lan titt-edi ve ~fü. Karanlı& i-
ı:ereinde pencerenin camı üç de
fa TIJruJdu. Madam Maltravc kor
'..:".lGa.n inliyordu: 

f,te bu sırada kadmm gördük 
: :ri:ni ben de görl:lüm. 

Yukarıda ö.Jü dö;eğinde yat • 
:ığmr görcliiğfünfü: adam karşı • 

:nı~ idi. Vüe'.ıdunun etrafın -
:ia rpklr bir deirc, dudaklannm 
k~ kan vardı, Sağ elir.i 
b\ .. dcğoru uzatıyordu. ölünün 
vi.1aıdımdan fışkırr.n ışı}: Puva • 
·o~ ft bemın i!zerlm.irdc:t aşr· 
"f'<W, ,M.d:a.m Maıtrzvenin Ü.!eri • 
ne .. lyordı.t. G<Srdfıf{tm man • 
;ara• bdar garipti ki, I'uvaroya 
ha~~ kendimi ahwna<lım: 

-'91 ı•ı. a, «>etmn, M.a -

dam Maltravenin sağ eli kıpkır· 
mızı. 

Kadın tanınmıya::ak kador c!c -
ğişeil sesi: le: 

- Kan. kan diye hay~ırdı. O
nu ben öldUrO.Um .. Oı1u ben öl · 
<lürdiim .. O vaziyeti baı:a anlat· 
mak içln tüfeğin n&J:nhısı:nu ağ -
zına sokmuı.tu. Parn:nğımı tcti • 
ğin üzerine koydum ve tetiği r.cl:
tim. İ~tc ı:imdi o benden intikam 
alm:ı.ğa geldi, beni kı;rtarımz, be 
ni kurtarınız. 

Plw~ro;>ıın cmr::dcn sesi işiılil· 
di: 

- Iı:ıkları yal:ınız. 

Ve bir an içc~inde, ışık~ar ı1ıın 
ki sihlr ve fü.,tınln ld:ıre edıli _ 

yormuş o;ibi tekrar yandılar. 
Puva ro ı>ö1ün" dc\·am etii.ı or _ 

d '. 
-- t;iltiniz d ;n mi llastiııg :· 
Svnre hi;:metı:i.·c döndlı: 

-· Siz de irittiniz şüphc·ız. 

O halele mi.ı::-'ladı• bıı~ uru:ıuz da 

.size aziz dostum a!:tör Evrı.:.:ı tı-... 

ciim edeyim. Kendisini telefonla 
Londradan davet eltim. Şayanı 

takdir bir melıretle makiyaj ya
parak kendisini ölüye benzetti, 
Tabii fosforlu J§ıklarla. kendisine 
bir hayal manzaraıu vcrrnef,i ih
mal ebncdi. Heyecandan ve ka
ranlıktnn istifade ederek elime 
bir ~l3c kırmızı mürekkeb dök -
tüm ve sonra madamın eline ha.. 
fifçe dokun~um. J\aranlıkta kırını 
zı mürcl-keb kan gibi görünU • 
yor. Polis müfetticıl Yap da pen
cerenin drşrnda bizi bekliyor. Ca
m sıkılmasın diye ona da ufak 
bir \'azife vermiştim. Arasıra par 
mağiyle pencerenin camına Uç 
defa vurBA:aktı. 

Yüzbaıııyı dinledikten sonra 
vakanın ya bir intihar, yahut bir 
katil olduğuna hUkmetmiştim. O 
gece yilzb~ı kan kocaya, tUfoği 

nin namlusunu nğzına sokarak 
intihar etlen bir çiftlik sahibinden 
bahsetmişti. Maltravc bu hikaye· 
yi dinledikten sonra, esa!'en iflas 
ctmü olduğu icin in Uhnra karar 
venniş olılbillrdi. Fa.kat yüzbaşı _ 
nın hikayesini dinlemiş olan ka.. 
rısı da nyni usule mürncruıt ede
rek kocasını öldürüp sigorta pa
ralarının Ustüne oturmn;;ı düşün
müş olabilir. Ben ilk dlişünüştc ka 
tilin dul kndm olduğuna hükmet_ 
miştim. Çünkü karabinnmn nam. 
lusunu ağzına sokan nd:ım tetisi 
eliyle çekemez. Ancak tetiğe n -
yak parmağiyle dokunabilir. Böy
le olmuı.ı ol9aydı o vakit ö!Unün 
bir ayağında kundura ve çor:ıb 

bulunmıyaca.ktı. Halbuki kimse bi 
zc böyle carib bir \'aziyetten bah 
setmedi. 

Du suretle bu hıi.cllsenlıı bir in
tihar değil, bir katil olduğunu 
anladım. 

Müsaade ediniz de vakanın baş· 
langıcmr anlatayım. Haris v<? cü_ 

retli bir lmdmla knrıiı karşıyayız. 
Bu kadın kocll-'mın iflas etmek 
üzere olduğunu biliyor. Halbuki 
bu kocn kcndi!tinden çok yaşlı • 
dır. Ve kadın onunla ancak para
sı için cvlemni.l}tir. O vakit bu 
kadın kocasını sigort;a olmağa 

teşvik ediyor. Sonra gayesine er 
mek için emin bir vastta ara§tm
yor. Bir tesadüf bu \'11-'ıtayı · te
min etmiştir. O a.k!}am yüzbtujı -
nm anlattığı hikaye kadının dik.. 
katini çekiyor. Hemen ertesi 
gün, subayın Afrlkaya gideceğin. 
den emin olduğu ıcın kararım 
tatbik saba.ııma çıkarıyor. Koca
sile gezinirken eözU bu hikayeye 1 
intikal ettiriyor. Ve böyle bir in
tiharın mümkün olup olmadığını 
koc:ı~ma soruyor. Kocası bunun 
nriimkün olduğunu ııöylüyor. Ka- 1 
<lın inanmak istf"miyor. Kocası o 1 
vakit kılduııı me!eleyi şekliyle 

göstermek ist:yor. K:ı.rabln:ımn ı 

namlusunu ağzının içine sokuyor. 1 
ı 

Iradm :rere uzanmış olan kocasını 1 
nın üzerin~ r.t;.;Uyor ve şaka ya.

rııı.r gibi elini tetiğe koyuyor ve l 
tetiği~, l 

Ilollan•~aM"r lı'- f<;IH ~:~T t"!ı'il\e<öi '1" k:lr"ı lıUtün Jıucluflarıfa Y~ !'lalı il ll'rılc çok sıkı ruılrnri (alıt.:. ı.ıt .) n:mı •• !.tnılırlar. nu rcsiındc f' 
l~o:l.uıılıı siperlcrintlen biri gürlil ıuektoc1ir ••• 

Son Daikha'nm his. a~k. mace~a romanı: 31 

Nakleden: !Vluzaffer E~en 
Cemile bır aile eırn tevdi edeı 

gibi ı-: ı .iı fiPı::tll gı!çeo bu mükfv 
leme iki gcnı; a.ı·a.,.mda, muvakkat 
bile olsa, daha derin bir samllni· 
yet uyandırmış gibidir. Gilzin bu 
cilmle!eri Cemile fısıldamak lçm 

ona daha çok yaklaşmıştır, şimdi 
de bnı:ları birbirine temas edecı>k 

kadar yakln susuyorl11:-. 
11ü1Jk bir şark havasına basla 

dı. Ferhunde Elmueddep eıımer 

yüzü, çölde kaçan ahul3rm gö"":lr 
rini andıran iri siyah gözleıi, kuz 
guı;ıi siyah snçlarıyle sahnede gö
ründü.. Rakhaseuin yüzünde in. 
sanı kendisine çeken büyük bir 
kud:-ct vnr ... Boyu ince ve mun
tazam yeti miş yüksek bir fidanı 
andırıyor .. Uzaktan göklere uzan 
mış ehr:ınıların gUı!C3 alevleri 
i~eı isinde yandığını gösteren kızıl 
bir d~kor içerisinde raksediyor .. 

Sahneden §arlta mahsus ağır ve 
keskin bir koku yayılıyor gibidir. 

Güzin mırıldanıyor: 
- Çok gUzel bir kadın doğrusu! 
Cemil, çok yavaş bir takım ha-

reketlerle kolunu, genç kızın o
turduğu koltuğa dayadı ve genç 
'kıza blrnz daha yaklnı;tı. Genç 
kız doğrulmak ve Cemile bir tek 
kelime söylemek istedi: 

''Cemil,rahat dur.,. 
Fakat bu söz ağzından çıkmadı 

ve yapmak istediği hareketten 
vazg<'~ti. Kafasında dolaşan şu 

düııünceyle: 

"Eğer Cemile bir arkadaş gibi 
munmde etmcl:te devam eder
sem bana a.~kmı söykmcğe bir 
tUrlU cesaret edcmiyccck, Cemil 
benimle evlenmek arzusundaysa, 
bunu bana söyliyebilmesi için 
böyle bir iki hareketine göz yum
m:ı.k liizım herhalde.,, 

Şimdi sahnenin dekoru üzerin. 
de uzan:ı.n çöl mnnzar::u!Ina pro. 
jeklörler, sıcak bir yaz akşamı
nın turuncu alevl<.>rini döküyor. 
Bu kızgın dcl:or ortasında Fer _ 
hunde J;~m:.ieddcb ahenkli ndrin -
!arla dol:ı51p raksedlyor.' Ca:ı:a i-' 
lavc. cdi!mi11 defler, hu raksa trm 
po t11tm3kla. mc~guldür. 

B:ltün gözler sahn"d<'. Fakat 
C'ti ıln ) !!nılıaııındn }.;.irisinin h-11. 

t!isiy!e me~gul olduğunu lıisscdi _ 
yer. Vücudu tatlı bir ürperme i
le ürperiyor. 

C"milın eli, sanki diklcat~İT.ce 

yarılnn~ bir hueketmiıs gibi, 
genç kımı yazlık robunun ful! • 

nndan çıktnll} omu.zunun üzerine 
değdi. İradesinden daha kuvvetli 
l>Ir SC\ kit:ıhit ile titriyen Glizin 
doğruldu. 

- Cemli, bızc baJ~ıyorlar. 
Deliltantr evveıa {laşırdı, sonra 

tebe.ssliın etu:· 
- HerkE>Sin gözü sahnede Gü· 

tin, bize kiın bakac'ak ? 

Gilı.in cevab vermedi. Delikan
lının 1>u hareketini kimsenin gör 
mt?diğinc o, dtt emindir. Fakat bu_ 
nu itiraf etmc!t i .. tcnıiy,,r. Onun 
ic:in biraz düııündükten sonra en. 
ki fikrini, bu sefer biraz daha 
şiddetli olarak tekrarladı: 

- Size bize bakıyorlar diyo -
rum. Emin olun bizi gözctliyen. 
!er var. 

- Dugün çok sinirlisin yav
_rum. Bir kere bUtün gözler sah
nede, sonra bahçenin bu kısmın. 
da lambalar sönük. Bizi nasıl 

görebilirler. 
- Tekrar ediyorum Cemli, bL 

ze bakıyorlar, hareketlerine dik
kat et ... 

Cemil iskemlesini biraz ~eri çe 
kerek dünilndü: "Kadınlar anla
§ılmaz mahliiktur derler. Doğru 
söz, genç kızlara. gelince, onlar 
da anahtarı kaybolmuş ı;ifreli 

telgraflara benziyorlar. Hareket -
!erinden mana çıkarmak imkün _ 

sız, baksana, en mantıki kız san. 
dığmı Güzin bile, bahçenin bu kö 
şesi karanlıklar içersindeyken bi 
zi gözeUiyen!er bulunduğuna ina
nabiliyor.,, 

Cemilin neııesi kaçmıştı. Şlın -
di sahnt"deki çılgm raksa ehem -
miyet bile vermlyor. 

"Genç kızların ruhunu anlıya. 

madun bir türlü!., Bu düııünce 
Cemili gnmlandırdı, kara hulya _ 
lara soktu. 

Giizin de koltuğunda 'somurt
muş, yaptığı hareketi teııkid edi· 
yor: "Budalalık ettim. GUltinç 
oldum. Şimdi Cemil bana hoppa, 
manasız birim: gözüyle bakacak . ., 
· Raks havnı;mın sc;, nağ-melrri 

dökülürken Gilıin tanıdık bir 
Ç4"hro görebiliyor muyum diye et 
rafına dikkatli diZkalli baktı. F:ı
k:ı.t bu bol gülgeli yarı aydııılık 

hayal ülcminJe tnnrdık bil' çt?lm.•_ 

yi seçebilmek imkiın:ıızdır. 
Gü:.'!in tcl:r:ır daldı. Gözlerini 

kapadı: 

"Bu dakikada y<ı.şadı'1mtfan 

da.ha başka bir atem içersi:nde • 

,, 
İngiliz kral ,.c krnliı;esi, J,onılmıhki h:wıı miiıhfaası tertib!ltt:ı 
yakınılan takip ctmel.tctllrler. Hüktiır:ll:ı.rlnr geıçenlcrdeJ ~:ı';, 
<'Urııl::mıuln Lôntlrayı ıniidnfan ('fnı('k üzere hazırlanan sstııt ıııJI 
larıııcfan birinin t~criilıt'sindc Iı:ız.ır bulunmu5lartlır. nesınl 
tecrübe ~·:ıpılırkcn nlııı:m-1tır. 

yim, ne dU3ünüyorum acaba?,, 
Güzinin t('krar açrlan göıJeri 

ynlmz ve yalnız iki boyalı kadının 
ortasında ŞaJJ1panyn içen kır ızaç
h Yusuf· Kc:-nnnm oturduğu mnsa 
yn gidiyor. Genç kız hafif h:!fif 
mırıldnnıyor: 

- Kenan. Yusuf Kenan. Ifo

til... 
Şimdi genç kızın gözleri önüne 

başka bir hayal dikiliyor. Başın
da Aziziye fesi omuzlarında im _ 
vaya savrulan bir pelerinle Nu • 
man paşanın resmi ... 

Glizin her çehrede Numan pa
sanın gölgesini görmeğe ba§ladı .. 
Yusuf Kcnnnın balmlarında p:ı -
~anın g\.lzlerinden fırlı! :ı.n çelik 
mık var. 

Şimdi sahnede yeni ınk oyun. 
!arı \'ar. ~.ıuhtelif renkli projck -
törlerin r;iir aydınlığı ufuk iiz('. 
rinde renkten bahç~Icr yaratır • 
kcn Mısırlı rakkase, Yücudunun 
seri kıvranmnlariylc bir haz ve 
ıslırab sahnf'sl yaııntıyor. Rnks 
bitiyor ... 

' Parkın bütiin C'l ::trikl ı i ynn -
dı. Bol ı<ıığn knvu15nn Gazin, gC:z.. 
ll'rinin ilk kama:jma.sı geçtikten 
nonra etrafındaki ins:ınları uzun 
u1un tetkik <'ttl . Yusuf I\:cncm -
dan ~ka bir tanıdık yok. Hafif 

·ıc 
krr veya deniz tU\·nJetJerl 11 
nin serinliğinden istifade)"° 
mış silik, mannsız, göl~c 
snnlnr. ıJll J 

Cemil gülerek genç ıcı"' 
b'lna fısıldadı: ıJtl· 

- Görüyorsun ya GU JI 
le hiç alakadar olnn yok· 

kendi dnlgasındn. 
- Buradan gideli!ll 

. ı;li1 
Parkın dah:ı tenha bır •fil 

Kalktılar, denize doli , 
ftt'ı· 

gc:ıiıl yolda yilrüdülcr. 9 
len, coı;ıkun, neşeli bir ~ 
dilerini karşıladı. sunlş~ 
Scmahntin toplnyıp getl 

kada"lnrdı. ·ı;te 
- Güzin, annen çi.ft1

1
.ct 

ceği baloya beni de d:ı' bil 

Tnbü geleccf;'İm, fa}ttı.~,, 
m:ıskell mi, masl·esiz ~;ıı# 

- Kır balo:m b:.ı. l'r~ 
olur, maskesiz de. II"I' 

dıği gibi gcleb!lir. '°' 
(Dc,·nf111 

!14~.:::J&w"'::Kr:t=· 
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