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YIL: 3 Sahih ' Başmuharriri: 

ETEM İZZET BENİCE 

• 
1 

Bağdat 
Yolu ve 
Türkiye 

Sovyetler, Almanyava Askeri Yardım Y apmıyacak 
Stalinin Gönderdiği Mektub Hitleri İnkisara Uğrattı 

İngiliz Ha~biye Nazırnın 
beyanatı, ittifak muahe· 
denıizin Arab ceziresi• 
hin emniyetine ait hu
~usiyeti de göz önüne 
koymaktadır. 

Almanya, Taarruz İçin Mütereddit Bulgar Politikasının 
Değişeceği Bildiriliyor 

!_ezan: ETEM İZZET BENİCB 

bi~t ve müttefik İnıgiliz Har • 
ile ~.N'azırı raıdıyoda verdiği nutuk 
hoeı Utk - İngilliz ve Fransız mua
llıas esının mühim bir noktasına te
ta etırniş bulunmaktadır. Bu nok
tei,~elki gfuıkü makalemizde 
ta ruz ettirmiye çalıştığunız nok
u.:e:hnı, Türkiyenin Arap ceziresi 
t~ı~e ifa eylediği roldür. 

k" gılu Haııbiye Nazjrı bu nuı -
~ll'da: 

un'~t •• kaıhraman Tüııkiye Ber - ı 
]) Bağdat yolunu kesmiştir.> 

sö,.enıektadir. Sayın nazırın bu 
lışt u_ne evvelce de ifade etmiye ça
l' ıgınıız gibi şunu ilave "etmelk 
i:ını.dır ki Türkiye bu muahede 
kal Yalnız Bağdat yolunu kesmekle 
Ira~:nııış, 'bütün küçük Asyaya, 
"ires· e lran kıt'alarına, Arap ce
.ltıet ~~'~e 5U!h ve sükı1n~na ~iz
kiye ~•""itir. Mulhakkak kı, Tur • 
rek t!~~ <ıoğrafi vaziyeti ile ge
laıın t

35
,1 tecrüıbc!erin ve safha -

fiirıQ 0ı.:z:ııe Tunadan Süveyse ve 
h&k; ~.r an usuna kadar man<.>n 
lin nı olan veya yol ğızlannı e • 
k de tu!an ye;ıane varlıktır. Ya
d 'O.Şarkın ibiltün yolları bu ülke • 
k;n geçe~" Bunun içindir ki, Tür -
şefe İn,gılt<.>re ve Fransa ile kar -
Ya;ıc1ı yardım paktı aktederken 
nı nız kendi nef'ini ve •hudutları
h n ernnıyetiaıi, müstak'bel hattı 
li~ketini derpiş etmt•miş; muhi . 
ru ' Balkanlra ve Şarkıkarip Av
<laPh'.'ına en uğurlu, en ~ayll'lı taf2-
sarı 12.ınet etımek imkanını da !a _ 
'~in llrnıştır. Ve .. bu dava bugün 
'l'un nıuvaffak olmu.ştur. Türkiye 
tN.,,.~an ,başhyarak Şattülarap ö
arzınU::,e. V,e N;ı kıyılarına kadar 
lliyeı· ~hın. kıt' asının suliı. ve ern
hatt ıhnı, ıstıkrar ve masuniyetini. 
ııı101

1 ılreketile Mnniyet altına al-
.., ır. 
Cull11ıu · T" k' · · <la 

8 
_ rıyet ur ıyesının bura-

fakı~ğ!a<hğı sulh ve salahı bu itti
le.oek hkdınden o;onra rhlfil edebi· 
1' ıQ!ıir kuvvet tasavvur edi
~lfın · liatta, İngilız HaıJbıye Na
olsa ~ lıı!ı.min ve mütaleası doğru 

ile hakikaten Berlin içim 
--..__Jl>evanu 3 üncü sahifede) -----

-·-
Sovyetler 

Bitaraf. 
Kalacaklar 
Paris 23 (A.A.)- Bu sabah çıkan 

Parls l'&t.etelerintn blldlrdliine göre, 
Stalin, Hltler tarafınduı vukubulan 

askeri yardım tekllJini reddetmiştir. 

EJ>Ok l'•zetesl bu hususta diyor ki: 
.cHitler, Stallntn cevabını almıştır. 

Berlinln bazı bitaraf mahfellerinden 
sızan bir habere cöre Stalinln mektu~ 
bu Bitleri derin bir inkisara ufrat
mışhr.• 

Paris 23- Berltnde dola!jan riva -
yetlere l'Öre Ber1ine relen l\.foskova
daki Alma.n "etiri Şulenburg, Bitlerin 
Staline evv('I<'(' rönderdlii .hususi ınek
tubuu cevabJnı getirmiştir. Fakat, bu 
haber, resmi mehafilde henüz teyit 
edilmemiştir. Almanya, Sovyet Rus
yanın ittifakını ve yahut kendislle be
raber hareket edeceiine dair bir dek
lirasyopu koparmak iciıı (!ahşmakta

dır. Jı,·e.itlya• gaıetesinin Sovyf't Rus
yanın bit.arat oltlutunu ''f' M"rbestll ha
rekt"llni muhafaza t"ltliln«" dair olan 
dünkü makalesi Berlln mehafUlnl mem
nun bırakma.mıı;tır. 

Rt:svA. ALJ\1A~YAYA ~E 
VERECEK? 

Paris 23- Sovyet - Atman iktı"adi 
anlaşması imzalanmak Uzeredir. Dün 
l'tloskovada neşredilen bir tebliğde, 

müzakerelerin evvelden tahmin edilen 
(D~vnmı 3 üncü sahifede) 

Milli Şef 
Hipodromda 
Ankara !3 (Hususi :lluhablrl

mlıden)- MUli Şd İsmet İnönü 

dün öileden sonra, şehir bJpodro-

1 

munda yapılan sonbahar at koşu

larının dördüncüsünü de yüksek 
bu.zurlarile ıereflendlrmlşlerdJr. 

1 

Hipodromda bulunan binlerce 
halk, Milli Şefl hararet ve $iddetle 
alkışlamıştır. , __ , 

Cephelerde sükunetin manası 
--· :r; __ _ 

~.,.--...-_... 

"Al ' ~,.. 
~nl-·a ·ur İngiliz adalarının 

Son aja , 
Siııcıe "k~s '"abcrlcri, garp cephe-ı 
l<lr. ~~ un olduğum:. bildiriyor
llıuhaı i . anlaşılıyor k havanın 1 

e etı, her iki taraf kıt'alarınıl 

~(NORVEGEl 
• 

1 "J. 

mesateııinl gösterir harita 

esaslı harekeUer yapmaktan me
netmktdir. Nitkim Sar civarı kıs
men su atında kalmıştır. Müttefik 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

r ,(~ 

Al·rupa iebirlerindc kasabalar ara.<ilındakl yollarda sık ~ık l'ÖrülPn r,.. ınuralardan: Tank_. 

İngiltere'yi Havadan 
Abluka Edeceklermiş 

Parti Grupu 
Bugün 

Toplanıyor 

1 

Bulgarların Romanyadan Arazi 
Talebine Dair T aymisin Bir Yazısı 

Sofya, (Hususi) - Bulgar Baır 
vekili Köseivanofun bugün yeni 
Bul_f'.ar kaıbinreini teşkil etmesi 
beklı;ııımektooir. İvanof'un bugün 
kuracağı llrnbine onun 3 sene için· 
de !eşkil ettiği altıncı ka;bine ola -
caktır. Yooi ka:bineye girecek mel>
us ve nazırlar, eski pa.rtilerin ool 
ve sağcı zevattan mür<.>kk<.>p ola -
caktır. SJıovo ve Mir isimli Bulgar 
gaz<.>teleri, kalbineıd<.> yapılacak de
ğişiklikle, Bulgar siyasetinde de 
bir değişikliğin zaruri olacağına i
şaret etmektroirler. 
Diğer gazeteler, sadece hadise

leri ar.'-'..ınakta ve 'bir mütalea yü
rütmektedirler. Hükiımcl, mcm • 
lekett<.> ikilik tevlit etmemek mak-

(Devamı 3 üreli sahifede) Başveokil Kö~tl\•anof 

Maki eye 
Verir e • • 

Nı · Ş rı · T l t d 1\T l Şükrü Saracoğlu izahat 
azı eTı erı .1 op an ısın a ıYe er veriyorlar 

İngiltere Üzerin e 
Hava Muharebesi 
Londra 23 (A.A.)- Hava NtzareU ı olan diier üçu 18 saat kadar su üstun-

teblii ediyor: de kaldlkta.n sonra pazar . ·aba hı diif'r 

Konuşulacag"' ı Merak Edilivor Ankara 22 <uu.usi :11ubab1r1m1z • 
'J den)- Mutad olarak her hafta salı 

Londra 23 (A.A.)- Hltlerln naz! 
şeflerini Jçtimaa çafırdıiına dair ve

rilen haber bitaraf hükümet merkez

lerJnde birçok tefsirlere yol açmı,tır. 
Yapılacak müzakerelerin mevzuu 

hak.kında Berlinde büyük bir ketumi

yet yösterilmektedlr. Bununla beraber 
Berlinden Kopenhaya celen haberler-

den anlaşıldığına ı-öre bu lçtlmaın ak
di llillerln besledltl bütün sulb ü-• . . 
Bir Sovyet kruvazörü 

Riga 23 (A.A. )- Bir Sovy~t kruva

zörü llt" iki muhrip I.ltı•aja limanında 

demirlemi!itir. 

Bir Hükümdar Öldü 
Amsterdam 23 (A.A.)- Hollanda 

Bindlstanmın en nUfuzlu htikümdar
larından birl olan Cokjakartanın öldü

ğü Batavyadan bildirilnıektedlr. 

mitlerinin suya d~ü.fünü göstermek
tedir. 

Rüyte.r ajansının Kopenhar muha
biri diyor ki: 

Tahmin edlldifine söre nazller rarp 
cephesinde Fransızlara kartı yapılan 

hareki.ta durduracaklar. buna muka
bil bütün gayretlerini İngiltere aley
hinde sa.rfederek mütemadi ve kesif 
ha.va akınlarlle İngiliz adalarını ab
luka etmeğe ufra~acaklardır. 

• • 
Hediye Edilen lncil 
Vaşinzton 23 (A.A.)- Ruzvelt ile 

ailesi efradı dün llydep:ırk kili. e ·inde 
İngiliz hükümdarları t.a.ra.tından hedi
ye edilen kıymetli İncilin tevdii mti-
nasebetile yapılan mt'raslmde 
bnlwımuşlardır. 

hazır 

Am:sterdam 23 (A.A.)- Hükômetin 
al.İl.kadar büroları bir bekirhk verı-lsi 

projesini tetkik eyleme-ktedlr. 

J RADYODAN ALDIGIMIZ HABERLER 
Torpillenen vapur 

Kopeııllıag 23 (Radyo) - Bir 
Alıııan sahil muhafaza gemisi. Fals
tero ile Moen arasında torpile çar
parak batmıştır. 69 mürettelbatın
<lan &ncıık ıbeşi lbir sal üzerine at
lıyabilımiştir. Bunlar, öğlenden son
ra bir Danimarka tayyaresi tara • 
fından kurtarılmış \'€' Moene ge
tirilmiştir. 

Baltıktao gelen Almanlar 
Berlin 23 (Radyo) - Orototva ı 

ve Adeler vapurlari!e Baltık mem
leketlerinden Polonyaya gıetirile -
cek Almanlann mlktarı şudur: E.s
tanyadan 16,000, Letonyadaın 62 
bin, Litvanyadan 35,000, Galiçya -
dan 150,000, Romanyadan 750,000, 
YugoSlavyadan 600,000, Macaris -
tanx:la.n 480,000, cenubi Tirulrln 200 
bin ... 

Harp esirleri 
Cenevre 23 (Radyo) - Beynel-

milel Kızılhaç cemiyeti tarafından 
açılan ~haııp esirleri merkez bü -
rosu• nun mesaisi gündengüne art
maktadır. 

&>din, Paris ve Londradan harp 
esirl<.>rinin isimlerini havi listeler 
gönderilmeğe ıbaşlamıştır. Bu lis
telerin del'hal fotografları alın -
makta ve alakadar mU!hasımlara 
gönderilmektedir. 

Göbelsin bir nutku 
Londra 23 (Radyo) -Alman pro

paganda Nazın doktor Göbels, rad
yo ile irat ettiği bir nutukta Mös
yö Çörçile oovap voriyor. 

Wktor Göb<.>ls, Atina Transallan
tii:inin bir İnıl(iliz destroyerı ta -
rafnıdan batırıldığı iddiasını tek
rar ediyor ve Roya.l Oak tayyare 
gemısinin de bir Alman denizaltı 
tarafından atılan torpil ile battıgı
nı. müretkıbatından bir kısmının 
dün Londraya geldiğinı söylüyor. 

günleri toplanan Büyük Millet Meclisi 
PartJ IT1JPU bu haftaki içtlmaıoı bir 
gün evvele almıştır. Parti ı-rupu bu 
sabah toplan.maktadır. Grupun bo -

l'Üllkü lçtlmaında, lla.rle.lye Vekilimiz 
Şü..krü Saracoğlu son l\.toskova seyahati 

Bu sabahki Avrupa ekspresi 3 saate 
yakın bir teahhurla saat 10.25 de Sir
ke<'I istasyonuna gelml!)tir. 

Bu get'ikmeye sebep; sevkiyat mü-
nasebetile bazı ec:nebl istasyonlarda 
trenlf'rin fazla bt"klt"m«>sidir. Ayni lie· 
bep yüzündrn Konvansiyont"I treni de 
6.30 da celmt"sl Jıizım ikrn 3 saatlik 
bir get'lkme ile ancak cı;aat 9,30 da ~e
JebilmişUr. -------
Romanya İle Ticari 

Müzakereler 
Türk - Rumen ticaret anlaşması i

çin yapdacak müzakerelere bugdn 
Tophane kasrında başlanmıştır. Müza
kerelerin önümüzdeki halta içinde ne
tJcelenecefJ ümit olunmaktad.Jr. 

Yeni anlaşmıya ı-öre Roman1a ile 
senevi 200 milyon ley olan ticari mü
badelemizin 300 milyona balii oiacaiı 
söylenmektedir. 

1 KISACA 1 
Kavga ve yorgan 

Hüseyin Cahil Yaltın, eylülde baş~ 
Jıyan kavgantn bittiğini, harpten evvel, 
dünyada, bugunkünden daha cok he
yecan olduiunu sö311iyerek, Avrupa
nın ielnde bulunduiu harp halinin ga
rabetine işaret ed.Jyor ve: 

- Bu bir crate• harp olmuştur, di-
yor. 

Bu bahsi konuşurken, bizim mahut 
arkadaş: 

- Harp bittlilne röre, kavcanın 

hangi yorganın ba.,ına ı-eldJflnl de 
i'?aret etmesi Jizım ~elmez miydi!. 

Dedi. 
Evet, işte yine. •zeli darbımesel: 

Kavga ve 31orran mesele~ı ... * * 

Geçen cumartesi c-Wıü Şimal deni- bir balık('! ıemisl tarafından cörulert'k 
.zinde blr inılli• kafilesine karşı ya- kurtarıl.mışhr. Bunlardan biri de ya-
pılan hava taarruzuna iştirak etmit 
olan beş Alman tayyarecisi kurtarıla
rak Grimsbyde karaya fık.anlmışlar-

dır. Bunlardan aiır yaralı olan iki ta-
nesi bir balı.kcı gemisi tarafından kur-
tarılnw;hr. 

Lisliklen ufak bir sandala binııılş 

Cernauti 23 (A.A.)- Polonyalıların 

İnı:illerenin verdiği zehirli ı:aıleri kul· 
)andıklarını iddia eden Almanlar bu 
ltha.m.Jarını tevsik edemtm«"ktedlrlt'r. 
Buna mukabll emin bir mtmbadan öf-

rahdır;, 

renlldiğine göre 6 ile 9 eylül arasında 
Almanlar Rachavice civarında bir Po-
Jonya. piyade alayına karşı yaptıkları 

taarruzda z•hlrli gaz kı.llanmı,ıardır. 

Garp Cephesinde Topçu Ateşi 
Berlin 23 (A.A.)- ~eşredilen bir 

tebli~de bildirlldlilne core ~arp cep
hesinde pek hafif bir top(u ve keşif 

kolları faaliyetinden başka ka~·de df'
Ccr hiçbir h;idise cer«>yan etml'mlştlr. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
ı-
ICERÇEVE 

Erzurumdayız ! 
Tren Enarama vardı. 
Şn dakikada kubbemiz! 

en derin mana bu. 
çmlataca.k en büyük haber ve kafamııı dolduraca). 

Bidise.nin ihtişamlı deJi.Jctlnl, şöyle bir dtifünce uylllaC.a.mu: 
Bu ite çoktanberi başlamışhk, mesafelerin kıvırcık sa.Ç.larını demir aflarla 

adım adım örüyorduk, nice konak 7erlernie vardık, şimdi lill"& Erzuruma getdJ. 
Hayır! 

Erzurum konağı, vÜ«>udüo belkemiğl halinde, btitiın bu uzviyet inşaMnı ktY· 
metlendiren, kadroya . okan, ifade eden bi.iyi.ik yekün hattıdır. 

Erzuruma ulaşıncıya kadar aeçtiilmlz yerlere, hep birdeu ve yeni ba~t.au 

bugün varmış oluyoruz. 
Mermer senfonyacısı büyük Sinan, her taralı bJtlrilip Jtubbe~i yerinf' otur

tulmamış (Süleymanlye} ye mevcut nazarile b!}l:amaz. Onun lflndtr ki (Stilt·.•,.

maniye) yi temsil eden cehdin temel kaıdırıcı safhası bile, ifade'iinl kuhbPden 
sonra bulur. 

vatanın bir ucundan öbür ucuna iki kutbunu birleıjtirmek 
ı-ü.nlük ı.a.man mukavemeti, Enuruma vardıtımız dakikadan 
1Ddlrllmişlir. 

Zamanı rimeden bu levkalide tıamleD.i.n M>nunda, ikh adi 
büyük hazine: 

cehdine ka11jı 15 
itibaren 2 güne 

ve u.keri lkl 

Anadolu sark.ının tyan!<ilt yolu ve ş,ark Anadolusunun insan ve madde 
me,·cudü! 

Tarih, perdesi bugün afdan anmetU eserin zeminine. İnönü ve Çetinka)t4• 
nın çehrelerini nakşe,mi bulunmakta. 

NECİB FAZIL KISAKÜREK 
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l\IİR 'LAY BECK 

m; HASTA YATIYOR 

ne dt!iem, bilmiyorum. Köprünün Ka
dıköy h;ke-lesl 7anında bir dubaya bir 
vapur çarpmı1h. Duba burduhaı; oldu, 
oradan rellp l't(en kaç yolcu da, o 
bozuk dubaya çarptı .aralı takıldı. Kaç 
dl'fa yazıldı, çizildi. Nihayet, öğreni

yoruz, du)'uyoruz kl, duba tamir e.:il
mck üzeredir. Oh, cok şükür! Toplar 
atılsın, kurbanlar kerdlsin! 

Gözıinü sevd.Jilmi.n ur'at &bl'l? 

~.eni bir llMi6 ~ !=layram ı~lE-il:X•l!l~ 
Musabaka 4fLOZ9FY Pıyangosu tngiıt~~e iı~ bit~raf 

Bakkalın Amatör. Tayyare Model- m~tte.f k!erı .. 

ı 
Türk Ankara Yılbaşında Olduğu Gibi ıı' cileri için ilk Defa Bir Yazan.ALI K>:MAL sı·Nl' · 

1 b M .. b k A I Büyük demokrat devletlerle yaptı. 1\1.illi Bayramlar İçin de Harp artık şiddetli bir satı.aya ,ırl· 

t ı usa a a ÇI ıyor kımız ittiCakı vesikalandıran Ankara p T Ed 1 ki ..... 
Z l ra iyangO ertip j ece , yor. Bir buçuk aylık hamhklan ~ 

Türk hava kurum1ı, ama.ör lay- muahedenameslnln imza edilditt giin- carp cephesinde muhim h:ırekatıı b'-1' 
yare modelcileri arasında ve mem- denberi, dünya matbuatının, ajansta- Milli piyango idaresi; yı:ftbaşla - lanacak ı-unlerin geldiği t.ahmın edilt" 

lekitimizde ilk defa olarak 'bir rının Vt' radyolarının yaptıfı nc!iriyata. rında olduğu gibi cCumhuri)•et bilir. Jlarp karıısında bilarafların ,·~· 
t · k ·· b k - k kulak verlyoru'l. Bu•ün, artık ,n ka- l ı ı· ·d d kk · ı·~I ' c eşvı · musa a ası. açmagı a - "' bayramıt ve emsali mili bayram- ı: 7e ı yenı en nazarı i atı er u~ 

t t naatimizl bir kere daha sa•ıamlaştır- ki dl 
rar.aş ırmllj ır. • larda da büyük ikramiyeli bir ay· me e r. 

POLİS 
YE 

MAHKE~t:ELER 

F.~kt Polonya Harl<"iye ?tı:aun mira
lay &ek aiır hasta imiş! Kom.an)·anın 
bir kasa.~ ında yatıyor. Miralay Be<·kin 
h:ı t:ıhi't da, bir bakıma~ Papanın has
Wlfına benaiyor. İlı:lbl de &ulbu kur
taramadıklarına müteessir.. t."stelik, 
Bfoek. Polonyayı kurtaramadıima mm
tarip! Becit ve Papa 1939 badircslnin 

ilk ha'<talarıdır. 
ı PASTIRMA YAZI 

PASTIR~IA AYAZI 

Bozuk pastırma satarak halkın sıh
hatini tehlikeye dü~ürdiiiü iddlaslle 
yakala.nan Leon isminde bir bakkalın 
muha.kerne.!ol evvelki cün asliye 2 lncl 
cezada yapılmıştır. 

Beyoiluncla Pa.rmakkaıuda bakkallık 

B - k l İ t _._ l A d.Jk ki, Türk1-e, dünya müvazenesin- A h b k bl r •• • u mu,a:oa a ar s a11uu ve n- ., !ık k!!§ideler tertibini kararlaş - vrupa ar ıne arşı tara • 
karada yapıla~a.k.tır. ~.ıfüsabakalar; de, beynelmlle) sulh ve emniyet mese- tınmıştır. lanlardan biri de Portekizdir. AvrıJ,. 
B 1 ·ı l ha acıl ,_ t kk .. 1 ·· lelerinde rolU olan büyük bir devlet- haricinde müstemleke ı;ahibi olJll 

ey ne mı e v '"" eşe u u - Dig" er taraftan Piyan"" biletle-KOC'Ası:-.-ı ZEIIİRLİYE'H --KADI"IIN İŞİ 

Kocasını zehirlediif lddla edilen bir 
kadının muhakeme"-int SIİtUD ·-ıan 

yazıp elliyorlar. Bu kadınlara ne ol
du böyle?. ı:rendim. iddiaya nazaran, 
bu kadınklşi. koca:ını :ıehirliyerek sev
di.il bir başka erki iye varmak arzu

sunda imlf- Şu l~l l'Ordünü'I mü!. 
Zavalb adamcatı:ı .. Canına ne diye 

kıyanın be kadın?. Btrcotumuzun P
nü, ı-eccsf, esasen hatunlar tarafından 
zehir edilmiyor mu?. Şu moda çıktı 
çıkalı, aiz1mızın tadı. tu:ıu kaldı mı ki, 
bir de üstelik, zebirlemete kalluşı • 
yorlar?. 

ÇİFrE NiKAH 

FİLMİ iç.is ... 

İ i«- bir itim ki, nnnt'df'rim. klmııııe 
l"ldlp KÔrmek istrmly«-cekUr. ('ünkü, 
reklimma nazaran, bu filmtn Lmıl: 

a('ifte uikih» dır. Bu zamanda, herkrs 
bir nikahtan korkuyor, üstıelik bir de 
ikinci niki.b mı'!'. Allah yazdıy!ila boz
sun! 

Bb:cıe, bo filmin ismi, cbi(I nikihsız:t 

l"ibl birıJeJ' olsaydı, o '7.aman, ~lnema 

salonund:Lkl miişlC'rilerhı lzdlba.muıı 

siz Bt-yredln! 

GÖZÜNÜ SF.VDİGİMiN 

st'R'AT Mili 

llaftala.r mı desem, aylar mı dı· 

bu>AM: 

Ebüzzlyazade Velid, bucün: cİktısa
den de W"aüe aalaşma.k lbıma isimli 
batnıakalesinde, ~i.lb ve Fransızlarla. 
7aphfınuz lUUakı mevzuu bahsede -
rek, Tıirk ticaretinin vul7etlne na.kil 
kelim elmekle ve !hraca\unızı lemla 
için İn1"1Jl2 ve Fran ız pl)'asalarmın 

bbd~ cl&ll& 1"enlf şekilde mal alma
larını ve buna mukabil de b1%1m, bu 
memleketlerden mal &lmamlII tanlye 
etmektedir. Muharrir, ba suretle timdi 
me'f'cu.j; olan bir takım eşya sıkbıh ,_ 
nın ortadan kalkacaiuu ileri sürmek
tedir. 
CUMHURİYET: 

l."unm Nadi: cAnkara .,pa.khnm dün
yadaki tesirleri> isimli makalesinde, 
İnıiJi.ı ve Fran. ızlarla yaphlımız an
laıtmayı m'vzuu ba.h~etmckte ve bü
tün dünyada. pek az istisna ile, bu 
pakim hararetle kar,ılandığını ifade 
etmf'ktedir. Muharrir, bundan MDra. 
bu paktın şümul ve ehemmJ7eUnl te
baruı; ettirmekte, sulh ve ekonomi . a
balarında.ki tesirlıerinl izah ederek, bu 
~klın, bulıln dünyada bl. edJeıı bir 
ihtiyaca cevap vcrdiiinl so7lemekte -

dlr. 

TAS: 

Tan cazet.esl, bıaKiin b&.$maka1e 7e
rlne, sabık İnl'Ulı Ba$vekiJJ Lold Cor-

No.23 

- Seni istiyorum .. Bana nr -
manı tiyorımı.. 

- Ben senin gibi bir asker ka
,ağına varamam. Haydi, çık git 
evim<len. 

- Çok ıbağırma, Ayşe! Anan, ba
ban uyanırsa, onlara: - Kızınız 
beni çağırdı, geldim - derim. Sen 
ma;hcup olursun! 
Ayşe esoni k'Stı 
- Alçak! Senden her türlü fe

nalık umulur. Ben, Mehmedin ni
şanlısıyım. Ona söz verdim. Harır 
tt. dönÜ'lceye kadar llıtoldiyece -
~'1rn onu. 

- O, harpten dömniyecek. Ay -
şe! Onun ,,a.,füi blümdür. Mehmet 
cephede ölecek. 1 

Ölüm 'haberi gelınciye kadar 
bckıliveceıtiım. 

- Dtı!nek ondan sonra bana ,-a
raca.ksın?! 

Havır O ölse de sana vaMıı
yaca~:--1. Sen bir !çaksın' Yüre
ğinde yurt sevg· taşım·~an bir 
asker kaçağısın; -sana bıınd n sonra 
k~y·imiizün t-:rlbir kızı \'~r-rva . 
cak 

Il<ıo vin kaşlar nı ka dırdı 
- !naıl etme Ayşe' Bu iş kanla 

lı ec k ded rn • ına. 
- Ben senin w!ıdi'Jerındcn kor-: 

k cak kac'ar buıl la b r 1<ız de ı
lim. F.qer bır söz d:ı.ha ~öy'er$en 
bal'ayı kafara ndirecc• m. 

- Pekala. Gidrceğ , Ayşe Fa
kat. sana son bır sözüm var Beni 
dinle! 

- Haydı, çabı.k söyle! Ve bura-

Kı~a girerkıen, havaların i:vl ritme
slnJ heplmi'I temenni ederlı. Şryta.n 

kulağına kur~un, şu gUnlerd<- l'Pl'YCe 
iyi havalar oldu. E.:skiler. ~ım de~ 
ylnce kış, llıdırelleı deyince yaz, d('r
ler. BaLaları da, Kasımdan sonra, kırk 
cün pastırma yazı olduiunu rivayet e
d rJer. Ba.ztları da şunu illve <-der: 

eden Arlinin UC'UZ pastırma ıııı.atma-.ı 

ve bu pa.stırmaların renklerinin sayrl 
rtl na g ,. t'k oto .. rlu·· tir • 0 ..... bu devlet yeniden mu.stemlekc cdiıl' 

nun şa ar. uy un -ıııs ı m rinin memleketin en uzak yerle -
od 11 S nd 1 ·1 h lan Türk mllleU hakkında, bilhassa Lond- mt"k lsti"enlerdeu cnd·""e etmemiş dt' 

tabii bir siyahJıkta bulunması alaka-
m e er ara 1 a, e ı e ava - rinde de loolwyca satılmasını temin: ' ~ ~ 
dırma V 6ya mod~'ı"n k"ndı" kendı·- ra ve Paristen yü.kselen sesler, her ğildir. Almanyanın memnun edilrJ' 

dar belediye memurlarının nazarı dik
katini celb('lmiş; bunun üzerine mez-

' ,-. 
0 için tekmil posta gi<elerinde pi - • 

"e )"era'eıı kecı'lerek havalanma bakundan koltukJarlDlllı kabartacak, ~ için Avrupalı kucük devletlerin defi 
'" " - yanrro !bile'.i sat:lması kararla"'ı - r 
Sın go··re ı'kı' serı' ı·l ayrıca bey blı:e rurur verecek mahi7ıeilt'dlr. Ya- t<J' ~~ a"iırı )"crlcrdeki must.ernlekelerini P' 

a e - nlmış ve bu kararın tatbikine baş- ·~ kiır pastırmalardan alınan bir ntimune le! havacılık t ekk ·· ı .. c:art bancılarıo, kuvvetimize, kudreUmiı:e, çaJamak bOzlcri çıktığı vakit buna 1 

ne.mı eş u u ' - lanmı~tır. •· 
bakkalın güzü önünde kalın bir kii.- ları harıcinde kalan küçük veya mertllğimize inanışlarını ifade eden son -s kar~ı gelen Portekiz oluyordu. Ge('~ 
iıda sarıhp üzeri mühürlendikten son- büyük 0;arak tasn:f edilecek 2 seri neşriyat, bizi cururJanmak.la hiç haksız Öğrendiğimize göre :bundn son- lerde PortekU devlet reisinin rnu~ • 
ra. belrdiye kimyahanesine cönderil- !3.stik motörlü mOOeller arasır.da çıkaramaz. ra keşideler öğleden evvelleri ya- temlckelere kadar ciderek dotaı,.rns!' 

- Pastırma ya'lı yerine, bazan a-
7au olurmu~! mi.ftir. •mesafe• ve cz~manı. mefhurnlrı Çünkü, dünyanın en güzel, en se - pılacaktır. 1 

da herhalde bu kabil rıvayetlere b~ 
nır hafta. sonra klmyahane müdür- üzerine irra olunacak'~r. vimli mane1:i hu.inf'.sl olan meTllik, Her keşidede ikramyie kazanan cevap tcşkU etmiş, Portck.izin eıın.dt~ Bu 40 ciiolük, bittabi düğün yapmak 

için değil, tsml üstunde pa!iltırmatan 

kurutmak Jçi:n ol!& ırerek. Fa.kat. şim
di kurutulacak pastırma ohnadJğına. 

göre, yaza da hizam yok, tabii .• Kay
seri pastırma imalith:ınrle:rl k:ıpatıl· 

mıştı. Bilmiyoru?:, sıhhi şartlara riıyet 
edip tekr.1r a('dabfldiler mi?. 

hiiunun tahlil neUceatnde nUmunelik ~ ... fooe:Jeri 1 inci, 2 inci ve 3 ün- yeryi.utınden o kaW.r uz&kla..<;mlŞ bu- numaralara ait listeler, eskiden 3 müstemlekeleri bıraknu:racatı dJlı' 
pashrmanın içinde cecnebl cisim• bu- cülil~1Ü kazanznlara büvük ve kıy- ıunuyor ki. Türk milleti, bu hazine- gün sonra çıkarken, şimdi ·keşide ev~el hahrlatılmıştır. ,.ıı.ıs 
lunduğu ve ayni 'Zamanda etlerin de mc' li mükafatlar verilecektir. ı nln Ums.ali olarak, bir ma.bud merle- günü akşamı neşredilmiş olaca.ktır. ispanyanın konl.lmtu oıa_n ror '".,ı-
yJyenin sıhhatini bozacak derecede Önüreüzdeki ay müsa·bak::1 hal _ be~lnde sa.yı1 ve se,·ı-ı uyandırıyor. 0 devleti· Fransanm dostu, logllter~ 
bozuk o1duiunu bildıren raporu ü.ze- k'.n huzurur.da büvük bir mey _ Efsane ve mitoloji devirlerinin &ü- i de mtittefıkidir. Bu ittifak eskiden 
r lne Leon yakalanmı•, mlll<>baki pas- , Çorap Sanayiimiz .,ju pek tabü &öriilmü• senelerdenberi dt• ., da.nJa yap•lacak ve modPller.n zel ıi.llheleri, na:;ıl, milyonlarca lnsa- ~· .,, . ı· 
tırmalar da lmlıa olunmuşlur. u- a,1 J ı vam rdip cltmektedir. PurLeki:ı JnJ1 

ÇU~U71U herkes S€)"TedE"Cek İr Dl, heyecanla çarpan milyonlarca. kal- 1, . .:.l zeme ı1t' 
E\·velkl sünkti muhakemede suçlu 1 ~ · terenin yalnız miıttcfiki değil, ının 

bakkal ytizünc karşı okunan rapor muh-ı' -' bi, kendi ruh ve maddesi eLralında, Triko• aj ve çorbal) fabrika.~rleri- brlscl'ldeirrl dşeim. Hdluyleıl>ak:ubiki rlaral,!eınp myouınu•o"'ıl> ARSEN Ll"PEN \"E 

ARSL\.." KAPLA"! 
at....,te-n bir hile fi.i..,.unlle çcr('evele - n·n harp mu·na ~ et"le h•rıçten tt"vlyatını s~kın şaşkın dinlemiş ve .,.,. ı s... l · go 

mekte muclıeler gösteriyor ldJyse, An- 1 • l 1 rP 

İmıir ve civarındaki İstanbul C"&'le· 
tl"l<-rinin muhablrllilnl yapan arka
da.şiar, b.ı.tli u ta meslekdaşlardır. Ö7-
le hadi,..eltr yaratırlar ki, sormayın.. 

Bu sef«"r de, İznılrden, bir Arscn Lu
ptnln tiırrdiiini bildJriyorlar. Arsen 

Lupen dtdlklıeri adam. muhakkak ki, 
bayaiı bir dolandırıcıdır. 

sonra pastırmalarm kok.mu$ olup ken- I ma.zeme getırerr.eme eri do.ayı - g-itmiştlr. Harbin çıkması ile bil" 
karada, o giızel, o erkek Ankarada, ..al· dJc.-J iTI '9· «"mumun t;ıhhatlnl lehli- sile düş~ükleri müşkül vaziyetin ı Portekizin de vaziyeti ınevzuu batı· 

keye ~r>ymak> etti aiır bir cü.rünıle öyle bir kuvvet eazibf"sile, dostlukları, sl..r'aUe za esi için ica:bcden ted - maktadır. Almanyaya ihracat yav' 
hu~ın v1unduiunu öirenlnce ıı;brap iyilikleri, samimiyetleri kendisine doğ- 1 birl.:ır alıııro~ştır. \ fındık. b&denı, ba.ıuunnu, bai, kakilll \'~ 
içinde: ru Çt'kiyor. Bu hususta yerli fabrikalarınıza diğer mUslemleke malları satan yot' 

c- Bnnlan ben bir toptancı pas- Her Taraffa Takl:l"" Ankara, yirminci yüz yılın brinci .1 k . tekizin bundan sonra. oraya thrıır•:ı 
~ ı em.r verı ere çorap san.ayümız u· 

tınnacıdan almı·tım!. Ro:ruk olduk - l"r.şasına Başlandı :ran ını başhbaşına doldW'an bir bti- için ~Jzumlu o.a, bütün malze _ sekteye uira.mııı bulunu)·or. Deli g 
tarını kat'iv. ven bllmiyordam. Ve batti yük tarilı yaralmı•,.tır. Ankara bir yolJarı artık k.apaııdır Buna nıuk•tı 

' menin bol bir şekilde imali bildi- · ,ı 
Ukcv\.·('lıi. tılr parça t.atLtğım vakit pas- tarihtir. Ankara, bir dünya.dır, Anka- Porieklzin AJmanyaya l'Ollıyacat• 

tırmalar bana öyle lez'letJJ ve tallı gf'l
miştl ki; her cün ôile ve ak.tam re
me-kJerinde bol bol bu pa"lhrmalarda.n 

Şı;-hrlınizde Cumhur.yet bayra- ra bir klluattır. rilmU r. Bunun üzerine Burı;a vanoa onları Hola.nda clb• dlter il>' 
mı haz'-f'ıkı ar: k ilerlem •.:r: "er' :.s G-'ı·k •un·· ·p~k Na _.,. -. k A k d o ıvı 1 • -..:.ıı• - ~ 1 ı c.- ve - raf bir memlekete satarak oradan 5 ... ·' 
Münakale Vekaleti Sırkecide veni Ankara, Tllr n ara ır. na, •a· . ~"•lo 

· d T k im k b'I ti · zillı fa'br-~ka 1 ı:- $Ür'atlc .ı·aptık - dermesi için kendisine cazip ~ 1 gar ··:na.:.·ı ör.ü'ldc büyük -hır tak ece, ur 0 a 1 e ye şır... J 

Belki. bahri.anınız, arasıra d.a, izmlT 
civarındaki ormanlarda arslanlar, kap
Janl:ır &örüldti!"iınden bahsederler. 
Arslanı. kaplanı gOrenlt-r, Arsen Lu
pen rönnuşler, çoll: ma! 

yrdlm. Muhteviyatını şimdi Direnince 
üzr-rime fenalıklar celdl. 1'tlldem kay-

R''ŞAD FEYZİ !ar. m· .zemcden mU'lıim bir mik- de yapılmıyor değildir. Faka! bu,üt•_~ 
yaptıl'!!'-şt•r. Köprünün Galata ci-· ~ Llzbon bukümeh bi•yle dolambaç 111.-· 
'!'~ _ t nda da Belediye tl- tarda şohrir :ze göııderd,k!erindeıc 
raf,nd•n bü)·ük bir t•k inşas•na U • fı:l~rikalarda yerli malzeme ile i-

&'"lrllnu;-.ine müsaade etmfyecektir. 1-' 

cun: cDaba vakit var mı'!• l!imli bir 
yazw.nın tercümesini koymuştur. 

YAJ.dT: 

Asım '(;s: •Yaşamak hakkı> tslmll 

makalesinde Jnsanluın hayat ve mü
cadele yolunda, y~amak itin neler 

yaptıklarını anlatmakta ondan ~on.ra, 

fertlerde oldufu rlbl, milletlerde de 

yaşamak hakkının mühim 
0

olduiun•, 
bitaraf ve küçük. devletlerin de yaşa

mak hakkına sahip ve malik bulan • 
ması lcab ettiilııl .Oylemektrdlr. 

Muharrir, bundan sonn, ye.al bat

hyan Avrupa harbinin tesirlerinin ne 
olacağı suaJlnl sormakta, bu vaıJyette, 

blta.ralların dikkat ve tf'yakkuı: içinde 
bo.lunma.Jarını tavsiye etmektedir. 

YEMİ SABAH: 

Jlüseyln Cahlt l.~alçın «Darp nt" 'la
man biteetk"!• l"iimll makalesinde bo

&iiııkü \'aziyrtln bir carabrt arzettiğlnl 

&ôyll'mckl.e \.'e cAlma.n7a içln sulhu 

temin etmekten büyük blr nimrt ta

savvur edilcml"'Z.. Fakat tf'hlik:eyl ya

kından cör..,•n demokra!dler lstDr.balde 
bunun tekerrür etmJyeeeiinc dair te

minat istiyorlar. İşln bu safha ı çok 

uzan sürec.·pkthıt demek~. 

Bü~eyln Cahlt, bundan ıwnra, bu· 

1 KÜÇCK llAilERLEHI 

* Parti ocak kongreleri bitmiştir. 

Yakında nahiye kongreleri başlıya

caktır. * Cumhuriyet bayramındaki geç;de 
iştirak edecek izciler Ank.araya hare
ket ebnişlerılir. 

+ Ü"iversite de 
bqlamıştır. 

bugün tedrisata 

* Şehır meclisi bir teşrinisa.nide 

toplanacaktır. * Dün •kşaın Kabata~'a bir tram
vay, bir otobüs ve bir motosiklet bir

birine ç-arpmışlar ve feci bir kaza mey
dana gelmiştir. İki kadın yaralanmış-
tır. 

* Dahiliye Vekfileti, vil:iyete bir 
tamim göndererek memw·ların mesa

isinin kontrol edilmesini, işlC'rin 1'CÇ 
bırakılmamasını bildirmiştir. * Gemi -sOvarıleriıtin terfii zarurl 
görülmektc1ir. Deı:-!zyolları idaresi lJu 
ıncseleyı tctkık ctmektcdır. 

* i tanbulda bu atış poLı;onu ın.ş• 
dıleccktır Beden terbıycsı atıcılık ""u

bcsi müdurü tetkikat için L.tahbula 
gelm~tir. 

* Sivastaki büyük tamir \"e cer a
tclyelerinin açılış resmi diln y:ıpılmı~
tır. 

cünkü harbin !i!ehf'pler1ni ara!J1ıra.rak, 

\·ıersay muahedesinin bazı kayıtlarını 

ileri &ürmektrdir. 

ı=========================, 

Mehmetçik Geçiyor 
' [ Yazan: İskendt>r F. SERTELLı J==="I 
dan çabuk uzaklaş! Ben, kandan lryarak, bağımnaktan başka kur- I 
siJ.Ahtan korkmam. 1 U•'OŞ çare.;ı bu..aımamıs ve ferya.da 

Hüseyin birdenlbire arkasına dö- ba.şl:ıaruştı. 
nerek Ayşenin bileğine sarıldı. Hüseyin dişlerini gıcıııdatıyor ve 

- Sesini çıkartırsan, seni ge- Ayşeyi yerden yere yuvarlıyordu. 
b€rtirim! Hele b.ı-ak şu baltayı l>ı.şan:ia hır gürfütü k-0p.u. 

elinden bakayım.. Ayşcnin baıbası ve annesi yatak-
Hüseyin, Ayşerıin bile)!ini o ka- !arımdan fırhyarak sofaya koştuk-

dar şidl'.letli sıkm:ştı ki .. Bal! a bir- !arı zaman, karanbkta bir gölge -
dElllibıre yere dü,;tü. nin ~eç iğini ve bahçeye çıktığını 

Ve Hüseyin kudurımu.ş bir sırt- gördüler. 

lan gibı, Ayşeyi kollarının arasına Ayşe derr:ıl ycrd.'.'n kalkarak 

aldı. 1 baltasını almış ve d ~arıya fırla -
- Şimdi nereye kııçaıcak:sın, kal- mıştı. 

tıik~ Şimdi seni elimden kim kur- Ayşenin babası: 
taraca:k? , ı - Ne oluyorsun yavrum, hırsız 
. -:-- Ben kenıdimıi kurtrma:ıın~ .b.i- ı mı var? 

tiri; ••. Budala •• Sen kcndını duşun. D rd 
Ayşe ince lbel.li, uzun boylu, za- iye so u. 

li ·'·- Ayşe: yLf bün~c ·, f"""t Ç<>'.0ik ve kuv -
\"l.'tli bir kı:oclı. Bu.ulan söylerken - Hüseyin geldi, ·babacığtm! de-
s....kin y -, çabalıyor ve llüst'yinin d 1. Yatakta az kaldı beni boğu -
elınden "' tulmağa ça.ışı~ or.tu 1 yorclu. Koşalım ar kas ndan o ca-

navarın. 

Hust-ym, şıkarmı pençesme dü- ı Ayşen·ıı babası şaşaladı. 
şüre~ bfr arslan gibi salıiınyor, ve _Ne diyorsun, Ayşe? Onun bu-

Ayşeoyi koll.ırı'Ull arasında sıkı • rada ne işı var? Gece yarısı ne ce- ı 
yordu. saretlc ev mize geldbrlınış .• 

İşte bir ses.. Ayşe baltasını sallıyıı:rak hah - I 
- fmdat .• imdat... çeye i~l. 
Hüseyin, A~nin gel'danından - Neredesin alçak? Haydi şimdi 

hııl>la örmiiŞlü. Ayşe, loollarını sa- çık karşıma.. l 
raa Hiıoeymln ku~lli bilekle - HW;eyin ka9mııştı. 
rine mı.:Cavemet edemiyecegini an- Avşı:min annesi, gürül'.ü aras:n-

" Tar:h Kurumu mumı baış:.amnı:ş!•r. Taksimde Currhuri _ ma!i'ıta da başlanmış'ır. 
ye'. abidesi karşıs r.daki sular ida-ı 11.·yc İ içlimm D.ger taraf an triko!aj ve çorap 

resi deposurıda renkli sular f~k·r- Türk .ar.h kurumu urrumi he- fbrikalarına lüzumlu olan iğnele-
tacak ter'Thet YB?!lmıs; a •, <:a bu- yeti önümüzdeki ay n 2 ir.ei günü rin resmi fabrık ıwr·•nızıdan birin-
ra.~·nın 1 7:Y'n:n.e de geç"JT' •tır. ı Aııut.:ra Ha.kevinde içtimaa çag· ı- d t 1 t J - .. 

&yo"'unda, ÜSküdard. a, B.,;"k- e yap ırı ıp yap .rı aınıyacagı lljı 
" r•lmıştır. Bu senelik toplantıya de tecrübe olunaeaktır. 

•.--ı~a Akaretlerde ve )s ar..l;-ılun şehrimizden de birçok aza işt:rak 
d:ğer muhtelif sem

1 
lcrir.de Müte- edccekc:r. 

ad.dit taklar insa o unacaktır. 
D:ğer •araf an şehrin muhte _ İçtimada bir yıllık faaliyet göz-

lif sem'l•ri•de '1ıa:ık kürsüleri. den geç;rilecek ve yeni idare he-
kurulacaktır. yeti seç;Jccek'.ir. Bilahare de Ala-

Cunthuriye• Halk Pat'si ge?Oel cahöyük hafriyatını idare roen di-
sekreterliği tekmil şubekr'ne bir rektör B. Hfmit Kıoşll')'ın da bir 
tamim r,önderrrt'k kadın, e~kek tooliğde bulunacaktır. 
20 :aşından yukarı h• rn'srdoş n --o--
bu kürsülerde si'z 5;;, livC'bikceğ!- Pıırkcleri Diizeltilecek Yollar 
n-i ve her duygu~u. hi'?ili yurdda~a 
kürsülcrüı açık olduğunu bildir -
miştir. 

Et ve yağ 

Be'.ediye reisliği Beyoğlunun ba
zı esas:ı cad.deler:ni yeni baştan 
paır.ke ile dü.ıemeğe karar vermiş
tir. 

Bu cümleden olarak erkek has
tanesi ile Taksim meydanı ara -
sındaki yol ve Ş'~hane krako'u -
Azapkapı arası yeni parkelerle 
baştan yapılace ktır. 

Bu kab'lden yeni parkeye çav -
r'lcc·ek y<ıl 3r ıçın 80 b'n parke 
sarf ıun·:akt r 

--0--

Mimnri Şubesine Rağbet 

Muallirnsiz'.ik yüzünden güzel 

san'atlar akademisi mimari şulbesi

ne fazla talt"be ol•namatlığını, bu 

yüııden imt.t •• na gir1pte kazanan 
birçok taşralı talebenin açıkta kal
dığını yaıımıştık. 

Maarif Vekale'.i bu neşriyatı e
hemmiyetle nazarı dikkate almış ve 
tar.sillcrini Almaeya, Fransada ik
mal etmek Ü.Zere bulunan yüksek 
mimarlardan üçünü asistanlığa ta
yin ederek mezkur şılbeye yeni -

den 30 talobe kabulünü kararlaş -
tırm•.ştır. Ancak, mekt$e yeni 
müracaatlar da olduğundan eski

den >mtihana giriple kazananlar 
tekrar imtlhana tabi tu'ulacak -

lard!r. İmtihan bu per~embe günü 
y "lacakt r. 

En:nrtmı tr ,..h:ıin açı'ı1 mrra'>imin
dcn balı ctlf'n bir arJ(acl '· bu h:\Vın 

r1vdala.nndan bab"ielltr!...cn ~öyle dedi: 
- ş,ırk v •• yct'trimlz, İ<.:t3nh'.Jlun 

et1Jk lıa:rvan ve yat ih~!y:ıcıa~ı ı I· rır
tıh:ran d~polardır. Tren J·:rıurur:ıa var
dıkt:ın Fonra, üııni1. rd ... riz ki, i,tan -
bu!d:ı h•t mc.hiın lvf'rrk m::ıddrltri 

de. halkın ll"hlnr olarllk fL'\tlan,ı d·~

ğiştlrlrlcr. Çünkü, nakliyat io;i, imdi, 
hrm krıhsy. hem daha ucuz olm3k ll
zım deill mi!. 

--- - ----==-==::-
A \ı RU PA HARbiN,N YENi r, E~ELELERı 1 

Bt."RTIA"I CF.\' AD 

da ronzn ıdare Jfııorbas:nı yaka -
rak .bahçeye çıktı. Jlüseyin.n izini 
aradılar. Bulamadı.ar. 

Bu sırada gürültüyü duyan kom
şular da ayaklarunış;ar, sokağa fır
lamış'.'aııdı. 

- :Ne oluyorsunuz :böyle gece 
yarısı? .. 

- Gürül:ünüzün seıbeıbi nediT? 
- 11.r.s!z mı ar? 
Gibi sorli!ar gittikçe artıyordu. 
Ayşe, vücudür.rlen bir parçanın 

k<>ptuğunu hisseder gibi mutlarip
ti. 

- O mel'un k.:ilib€·vi 'hen yaka
la acag:m, anne! Bu gece odama 
gcJ.ii.. Beni siIMlla, ö'.üm!e tehdit 
etti. 

D'ye 4ıağırrvordu. 

Kom~Llar Hüsey•r.in geldiğ'nı 
a~layır.ca, korkudan. 

- Başımıza bir felaket g imesin. 
D:ycrn.1< birer birer evkrinc çe

kiliyorlardı. 

3okakta •bir tek ih'iyar kaılm•ştı . 
Bu aıdam, ha.Ilbe giden Mchmet

ciğin akrabasındandı. Hüseyinin 
y pt:ğ; rezaleti duyunca: 

- İ~te buna dayanılmaz, dedl. 
ikide birde köy halkı~ rahatsız 
eden ıt r v..rı . 'ıır1 ile yaka

layıp jandarmaya teslim etmeliyiz. 
Bahçeni~ önünde konuşuyorlar

dı. 

Birderibire köylünün rahatını 
kaçıran ve herkesi heyecana dü -

~üren ik;nci bir h5.dise oldu: Bir 
sil.ih sesi.. Ve arkadan: 

- Ah, vuruldum .. 

Diyen bir feryat işitildi. 
1 uecumı var) 

1 

Alm~nyada nasıl şayia çıkarılıyor? 
AJmanya.run ileri sürdüiu csuJh ta

arru:zu» nun aklın kalması A\.·rupa mat
buatının bugünlerde en bellibaşlı o~ 

larak mevzuu bahsettikleri bir me
seled .. r. 

Ş~di şu rivayetlf're bakalım: 
L::;ki Jng"iliz Kralı Vind..,;or Dükü tek

rar Inı-lllı: tahtına çıkacaktır. Osvold 
od I\Io.sley de yeni İnı-111.ı: kab;ne::il.ni 
teşkil edecektir. Sabık İn,rilu; Krah
nııı lngiltereye dönerek a:.keri bir ''a· 
zile aJnıa:-.ı üıl'rine ml b11 rıvayeUer 

çıkarıldı?. Her ne ise Çemberlaynin 
yerine &'ececett söylenen l\losle7e ge-
Jincc; eskiden İncUterenin Hariciye 
Na•.ırı Lord Görzon vardı. l\loslry o 
Lordun damadıdır. Zengin bir ad.&m

dır. İngilterede topladıfı kimselerle 
faşist teşkllitı yapmL,tı. Onun İngilte· 
reye başvekil olacafı ancak Alman ~ 

yada diişünüleblllr. Sonra diier şayi
alar daha var: 

Ayın 28 inci gününe kadar bir mü· 
tareke akdi İnclJlere tarafından trk· 
UI edllmL". Bunun da aslı olmadıiı 

meydandadır. Şimdi Alma.n1ada neler 
olduğuna dair çıkan rivayetlere bak
mak &ırası g"cldi: Al:manyad:ı artık 

Bitler hükümeU istila etmlf!. 

Ultlcr millete hitaben bir beyanna -
me neşretmiş, bunu din.leml.tler. 

Slnl'Dr l\lusoHni ile Molotof da ta7-
yare ile Berltne rltml.$1er, Mareşal Gö
ring de Romaya cıtmiş. Bu ri\•ayetler 
üzrrlne Almanyada. Sovyetter cok ol
muş, t:ıln haklk.aiinl araştırmak üzere 
resmi klmst-lere suallrr soranlar co
falmış. Bu rlvayrtler derhal Alman
yanın hudutları haricine de çıkarak 

Dolanda7a kadar retmiş, A.msl.erdam 
piyasası, borsası bir müddrt calkan -
mış, tabiidir ki biç birini»: aslı faslı ol~ 
madıiı anlaşılmıştır. Bundan sonra 
Berlinden radyo ile tebligat yapılmq
tır. Alınan htikfımetl bütün bu riva
yetlerin İne-ilfzler tarafından çıkarıl
dıfını, Almanya ilt İng-iltere arasında 
hcrhaoı-1 "'bir mütareke akdi mevzuu 

bah.solma.dıiını Uh etmiştir • .Bunda.n 
maksat A~man efkin umunıb'esinde 
karış.ıkhk çıkarmak olduğunu sö7llyen 
Alınan tarafının bu tebli&"atı uzerlne 
Londra mehdflli de biçblı· şeyden ha
berleri olmadığını söylemL,lerdir. 

İng-lllz gazeit-lerinin yazdığına .ıöre 
Almanyada. halka bilhassa inand.Jrıl -
mak istenen bir nokta vu-dır: Tay7a
reler dalma deniı kuvvetlerinden İl!l

tündür. AlmaıtJ'anm bol bol tay7aresl 
vıırdır. İ:ng-iliz donanması mahvedile
rck yakın zama..nda harb de nihayete 
ermiş olacakhr. Hariçte takip edilen 
propaa-anda gayesi de İngiltere ile 
Fransanın ara&ını bozmaktır. 

Şimdiye kadar bunun için türlü va
sıtalara müracaat edilmiş ise de mu
vaffak olunamadıfı mahimdur. İns-lllz 
matbuatın., g-ört Almanya mutlaka bir 
taarruz hareketine geçecektir. İng-lllz 
askeri muha.rrirlerlnin müWeaların -
dan şu noktalar anla ılıyor: 

Almanya. taarruz edecektir. Bunun 
için üç sebep vardlf: 
ı- Alman milleti sulh istiyor. Sul

ha varmak fçln harbi bir an evvel 
bltlrmrk üıere taarruza ceçmeyl dil
tünüyorlar. 

Z- Alman ordularını ldare edenler 
çabuk, kat'i bir harekrtte harbin bitı
rilebi1tcefi flk.rlndedJrter. Çünkü u
zun Rü.re:cck harp Aımanyarun a_1eyhl
nedlr. 

S- Almanyanın hakikaten taarruza 
.reçrc<-iii şundan da anlaşılabillr ki 
A lmanyanın batında bulunanlar şim
diye kadar hep kuvvf'tt.f'n. harpten ve 
zaferden ba.hsedecelmlşlerdlr. BunJar 
ılmdl müdafaa vazlyeUnde kalmayı, 

hele mun s.aman bekJemeyl hiç caiz 
sörmlyrceklerdir. 
~te İnı-iltere ile Fransanın arasını 

a.emak için Alman tarafının uğraşma
sına mukabJJ İftl"llfz ve Fransız tarafı 
da yeni h&rek.&h böJlece cözönüne 
at11orlar. 

•• 

Bir de r.ıüttefikleri du~unduren 'r 
het Almanyan1n bitaraflar 7olHe d 
mir, çelik. çinko cibi kendJ barP ;j' 

nayiine el·1,em olan maddeleri aJ111ıl' 
mu\'affak olup olnu.ma!iıdtr. 

İ&pa.nya madenJeriniD lııti1ı..saJAial.~ 
dan Almanyanın çok istifade etol1 

d"ti.uldüiLi. harpten evvel çok &01Jtır' 
mıı,, dahili harbi kazanmasJ Jçin (~ 
neral Frankoya Alman7anuı ı·ard 
etmesi ~e be~ bu ma~~~ vrrıl~ 
mlştl. Lakill Ispan7a b~üııl<u A•"" 1 
harbi karşısında bitaraf kaldı. 0-:, 
evvel Boltevlkllğe karşı mıicadde J 

verilen ve Almanya, Japonya ve jtJ,~· 
ile akted.llmit olan malüm mi:;ak:• l 

1 
panyanın ~tlrak etmesi Por tckhde l1 
karşılanmamıştı. Çünkü Porteklı ~·~ 
dlsl İn&'ııt~re ile müllellk oldufu ı:., 
komşu.su ispanyanın da hiç olJllP" 

·- - R .. ıtılı 
difer türliı tertiplere karışmam--- 1-
erceç ~ıkaeak bir Avrupa harbinde ıı 
taraf kalmasına mant olacak bir ~: 
litika takip etmemesini istiyordu. • . 
manya ile Rusyanın anlaşması is~. 
yanın şimdi bttanr ka1nısmı baı:ırV 
mış oldu, ııJ! 

Bundan sonra ise a!ıl mevnıu b• 
olan mesf'leye avdet edilebilir. Port"._ 
devlet reisi Afrikadan avdetinde "o~ 
ledi.(i nutukta bucün Porteklr;in )1 -

ne kadar harbe cinneml~ he ~e ~,.rl~ 
eşi ,(Öriılmiy~n bir ittifak ile ıncılıt" r 
nln mütt"riki olduğunu hatırlatr:rıı!fil, 

Portekizin bitaraf kalmasını inı11j.,.. 
terıe yerinde bulmqtur. Avrupad• , . ,, 
pan)·a ve Porteklzın bulundukları ·ıa· 

runa.d.a bu aareUc bitaraf llaloıı?J 1.1 

yor. 

Yolcu Saloııu Önünde 
Otomobil Parl;.ı • 

Galalarla yeni yaptı.rılma~ta ~ 
lan yolcu salonu önü d büyu~ , 
ot.omdbil parkı yapılması kanır 
laştırıl:mıştır. fJ' 

Bunun için ora.daıki 'büyük 8 

trepo binası y;k!mlacak'ır. ,. 
Diğer taraftan şhriıııizıde ıııe 

cut antre:polar halen bile ıtıtı~ 
gayri kafi gelirken bu büyük ref. 
!reponun yıktmlmasile ant o' 
buhranının büsbütün artacağ;r 
düşünen limanlar umum müd~ 
lüğü, sür'atle yeni antrepolar ~~ 
sasını kararlaştırmışt:r. Bun ;o 
jçin bil!hassa Galatada anÜP~rf· 
sahalar aranmasına başlan~ 

- Birimizin OerJl1 
Hepimizin Derdi 
Susuz kalan bir 

mahalle 
Edlrnekapıda. oturan bir okı.ı.1° .. 

cumuz yazıyor: o· l\lahallemlıin ay1ardanberi I J 

yu .kesilmesi yüzünden bu ch'a.rd 
oturan bizler çok ttıkıntı ('ekOJ~~ 
te)·lz. E\•lerimlzin . o;;ul_arını t~JJ)J.e 
için bin turli.ı mW;ku1.it tçıJI ,. 
bulunoyoru'l. Bu acı hakikati pt, 
ya.kından ı-ören su yolcusuna ~~. 
teaddit defalar müracaat ('tıı~e
de o da başından savu:yor. sıı t'' 

rln bu prk mü~kül vaziyea('n 1411 , .. 

' 

tar.Llması için lıizım geJeu Jllılıı.ıı:I 
mıu nazarı dikkatini ecJbeto:ıtd 
rica ederiz. ....,,,/"' 
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EN SON DAKiKA 
~ ................................... ..... 

BAG DAT YOLU VE TÜRKiYE CJU :~ır4WU 
Fidan Boylu 

Yeni sulh taarruzu mu? 
rn AııiarJıdaki erkfuırlıarbiye te -

asları >bıtıruş, lngiliz ve Frnsrıc 

1 
Şark ııınuın kumandanları Anka -
rayı terketmişlerdir. Anlkarada im- . 

İslam Birliğinin Mütaleast 

(1 inci sahifeden devam) 1 
Bağdat yoll' tarnamile kapan -
ıııı.ştır. 

Po1onya - Almanya harbi lrop
mada._'1 önee ge.-ek Alanan, gerek 
Italya matbuatında çıkan bazı \Ya
zılan belki bu mıntakaların em -
niyet ve sulhu a'!eyhine tefsir et
menin yeri vardı. M:ilıut •hayat 
saıhası. t:ibiri İst~ul - Ba.ğdat -
.::intl<stan yolu üzNindeydi. Fa -
'.!<at, artık .bugün için vaziyet aynen 
I1J€iliz Ha:ı'blye Na-zırının ifadesi j 
içindedir. Türkiye yalnız İngiltere 
~e Fransa ile ~kd~tiği muahede 1 

ile kendı emnıye~ıni, Balkanlar ve 
Boğazlar;n siyasi dunıanunu ta.!ı
kim etım~iş ayni zamanda Irak, 
Suriye, İran, Eign. Mısır, Filistin, 
Maverayı Erdüne de ge:ebikrek 

heır türlü tehlikeyi bertarQf etmiş, 
kendisine ya'kışır olan tarihl rolü -
nü üa eylemiştir. BiJJıassa Sovyet
ler Birliğine ka.rşı da eski dostluk 
ve münaısebetlerinı:len hiçbir şey 
kaybEltmemiştir. 

1 
Yazan: 

Hüsameddin Nuri 1 

<alanab t n ı>aktın akislcrı, dünya mat-\ ua ...... . ' • 

N•vd•lhl !3 (A..A.>- islim birlltl
nln icra lr:emltesl lltn.dlstanın müstak
bel statüsü hakkında umumi vali ta
rafından -.erile.o lzaha&uı kili addedll-

medlflne dair bir karar sureti kabul 

•LmişUr. Karar svctlnde a1ni zaman

da ekalllyellere alt baklarla ban mü-

Jı1m menfaatlerin tanmml! olın- Jc.,.. 
flyellnln islim blrlliuce memnuniyeti 
mucip elılııiu tebarüz eiUrllmekledlr, 

Som.Ja.su k:&ryola.suım ielnde 
ınik.leri kırılırcasına çaLardıyıuı 

adam bir ölüm yolcusu idi .. 

ke -

....... a aevam ediyor. Bu aır.~ 
ınıı:ıın A.hnanya için yeni bir si
~:• hezimet okluğu b~k dün.ya 

l .. ete.en tarafından ileri suru -
Hindistan Sarahat İstiyor 

Bu vaziyet Balkanlarda ibütün 
vıı:zı.rh ve faydalarile kendisini 
gıöstereceği kadar hiç şüphesiz 
küçük Asya ve Yakınşa.rk üzerinde 
de müessir olacaktır ve Türkiye -
tngiltere, Fraooa mu:ilıedesi yal
nız bu maınleketin A!kdeniz, Kara
deniz sulhunu ve Baikanlarla mü
nasclıatını tamim etım.,miJı ayni 
zamanda dünva sulhuna hizmet 
ölcüsür..;!.~ mühim ve muvaffaki.
yetli bir iş görmüştür. 

Alb. 7ıl evvel kalbinde en naı:lı dUT• 
cularla öunerek bü.yüttü,tü. fidan boy
lusunu son olarak mı cörüyor bilm.J-

UYor. Dombay Zl (A.A.)- Milli federal 
liberal m .. lisl Hlndlıılanın muslakbel 
statüsü hak.kında umumi va.JJ tarafın

dan yapılan be,Ja.nabn memnuni:yeil 

mucJp olmadıiını bildiren bir karar 
sureti kabul etmlflir. 

Karar suretinde yapllan be7anatta 
müstakbel Hindistan domlnyonuna dl-

ter dominyonlar c1bl muhtariyet ve
rilip verilmiyecettnln açtkça tasrih e-
dilm.ed•il kaydolunmaldadır. 

7ordu?. 

ili* Ilerllnıde 6iyasi faaliyet art -
1a :Ştır. Ahnanyaıda büyük bir top
ııı~1. Yapılıyor. Nazi lider !eri bu 
r 1ıın toplar.tıda bazı mühim k:ı.
~r vereceklerıni.:;. Berlini.n en
\'in e oll:luğu da iddia ediliyor. 
~ e, 'Yeni bir sulh taarruzu bek
ın j~or. Bazı kaynaklardan gelen 
<le~·urna•a göre, Ahnanyanın h<>
•'- !~tiz İmıı.aratorluğunu tak

İrlanda Tethişçilerinin Faaliyeti 

Belki de bilmek istemiyordu. Yalnıa 
C'ÖDlünün bab&r bahçelerinden d.oğa

rak yaşayı.ı;ma belini.:z bir baş dOn -
m~I veren. kendinin bir parıç&.'Sıydı o .• 

Kar7olasuun baı;ucunda 

uykusuz geçiren &'enç kadın içın içi11 
alevlenen yaralı sevglsıne hançt-r l'ibı 

batan bu sO:.deri din'"'di dinledi .. 
Dablln 23 (A.A.)- Birı;ok İrlandalı 

tethl.ıiçUcrin mevkul bulundufu Moni
joy ha.pishaneslndr dün vukubulan 

tlddetli bir lniililı Dublindeki bütı.in 

binaların c:ımlarını !llar.mıışhr. 

İnfilik neticesinde vukua gelen k:ı
rqıkhktan istifade ederek kaçmsk is

tiyen bazı l.ethlşçllert;ı bu ~ür'etk1ra-

ne plıina müracaat ettfi:lerl zannedil
mektedir. Mevkuflardan hiçblri kaç

m<.:.ia muvaffak ol.anıJuıwjtır. 

ETEM İZZET BENİCE 
A'•uçları arasında bir iplik yum:ığ'ı 

,C'"İbi evirıp cevirdiii ha!i&a~uun ellerini 
l'Ofrıı.unun ustUnde uı:un uzun f'tkb. 

~" 0Lın.ek imiş. 
~ Fin!aıııdiya murahhasları M06-
div ada ıbekll"lllr."ektedir. Finlan -
de a l?lu.ı-a.hhas•, Moslrovaya, 1917 
diğ_ll.u:syamn .bu mcmkkete ver -
lo,:ı~ temınat vel'rikasını götürme'k
ha( Bu eski teminat SO\·yetlere 

Amerika da Casusların Faaliyeti 
ASKER GÖZİLE CE">HELER~ 

(Birinci snhifeden devnm) 1 
ordu·!ar, garp ceplhcsinde mevsim
siz bir ta:ı.rruza girişmiye<:ekler -

rabesine şa:lı. t olduldannı söylü -
yur!arna da, hanbedıcn gemilerin 
haro;i ımMnlekete mensup olduk -
la.rmı görcmemiJılerdir. 

Ve sonra; l'ÖnUI mabedinin kapıla
rını kırar.ık leindeki en mukaddb var-

rlatılacaktır. 

NevYork 23 (A.,A..)- Federal tah
kikat bürosu ttnebi memleketlerine 
seyahat eden komll.Dhtlerin kullandı.k
lan sahte pasaportlar meselel!iıle Ame
rikada casu'ilann faaliyeti balluıda. 

tahkikata başJamıştlr. 
Vemed:ırı Amerikan komiinlst par

tisi u.asmda.ıı AJeksandre Traştenberl' 

olan aWorld turist» seyahat acentası 

kuyudatmı alakadar makamlarının tet
k.ikine arzetmek rmrinı almıı,tır. 

Büyük ft'deral ji.iri beyetı sahte pa

saportlar meselcaint tetkik etmek il -
zere cumartesi cünU loplanmışhr. 

Amerika pasaporUarile Birleşik dev
letler arulsinde bulunan birçok ecntbi 

li~ * İııgüıere, Çine vap' :ğı bir te;_ 
Çi atı~ ~aalesef Britanyanın ınillil 
d n hukU!tı€'•ine fiti zaman.da yar-
ım <Xlemiyceeğini bilıdirıni~lir. ! ı-.111111111111111ı,_lı!lll_,ı-.ı~Fil~t>~ 

lıüt lkakşarkta B!.rleşik Amerika 
!:ıaşı ıetı, Japanyayı sıkıştırnığa 
ııı.ıı.:ıııtır. Bu hal,. rnana!ı hulun-
lıerl ır. Vaşillo!!tor.da.n gelen ha-
di . enlıa, bitaraflık kımununun ta
.:'-cnı ınüzakerelerinin de yakında 
~ er~i 'bilıdiri!.nıektalir. 

Alland a al 
Nehirler memleketi denilen üç 

' yüzden fazla adılar gruhu ~tı!?ar Politikasının 
egışeceği Söyleniyor Akmd İskandinavya lisanında 1 daLırı Rusyan:.n bk;rn1y ~tin<le 

s . (1 inci sahıfeden devam) •nehirler memleketi. de.mdk.tir. Bu idi. "'e son dere<:e t"h!i.im 0ıtı,, -
ı:vle, hükumu, naşiri efkarı o- ada, üç yüııden fazla aıl:Lar gru- ı muştu. Harp geıniJ,'finin daimi z;. 
ıı.~~es gazetesi kapanmıştır. punun en büyliğlı okluğu için bu yare.:~ ı h ı j,1i, 

~ıı ~ar mdb'usan meolisi bu a- l5im vt:rilmi•t!r 1917 de, İmparator.uğun sukutu 
l?ı1i< 8 mde t.op.anacak!:ıı:. Meclis Aland adaları, Finlandiya gibi üzerine Fınlnaiya ..sı.;;..5.Lnı b.e -
li . akere!crindo, Bi>l.gaa- dJş po - İskandodur. Orta çğı:lanberi Rus- di. Ve 1918 de Rusyaya karşı n.ü-
le ıltaGının tdbe.ilür edeceği söy - vanın gozu üzerindedir. Rusya, cadeJe açtı. Gen<!ra. Jl.laner.ha~ .ıı':r. 

llJT«lhtedir. İ809 da İsveçi mağlüp, w adRları hum&no"ır,da ~u.unan Fırıiand".ya 
~ ~ğ~r taraftan 17 lıirinciteşnn ve Finlandiyayı zap etti. kıtaalının zaf..-i üzerine Mıll<l.cr 
h~- lı Tayuııi>; gazetesi, Sofya mu- Ru.syanın bu adalara bu kadar cemiyetinin karar:.ıe Aland :a,.:arı 
re~l'!ııden aldığı ljU haıberi neş - ehemmiyet verınesın!n sobebi, Bv- Fiııland yaya verildı. 

!l ktecıır: 

1 

toni •körfezi ve İst.okıhoım - Len''I- .\lan.i a.:!aJa,·., Ba ,,~ d~niL:nin 
'hiı· ~anya namına hareket e:Jen grat denız yolu üzerin.de bul•m - ,Cob~1'ıttaro.kı gibidir. X~•·n. Bal -
tner ans;z şah6iyeti Bulgar hükfı- ması ve çok m.ihim bır müJafaa tık denizi aykrca kalın buz taca-
leı: ::::_'.'1üracaat ederek ekalliyet-! yen olmas•dı~. Al.;nd .·dasını e!.n- kalarile kapanır. Fakat adalar:n 
buı,;·"""leıi !hakkında tekliflerde ı de '>ulundunn b!i ıı,•k:ımet, Pus- bulunduğu yerdeki buzlar pek ça-
- ~ 1-nııştur. ya ile İn~ilt •re arasmdak. ü4 k:fo- buk çözülür. Bı.hassa Botni ve Fin-
hü.k.~~.siyasi ıneiıaıfiıli. Romanya m~ırnluk d•o.7.~ hakinıdır :;>ı:n.;J- landiya körie>'L.!CTinde ... 
l'aiı<l:ıaıs 1 1\i.ıı bu yarı resmi mu _ den cenUJba geı;n.eyi mt'neeb;Jir. Aland adalarında . 27,000 nıi{us 
!~kat kııu nezaketlıe karşılarruş, İslediği zaman Blt.ktan Botr\ ve vardır. Ara:zi.s! çok mümb>t'ir. Çam 
il . endis>ne, BulgarlStanın asll. Fı~landiya k.:irfez.ir;o hiçbir ya - ormanlarile doludur. Çok hayvan 
,,.,~esın.ın kendisine ait araziınin bancı gcrr.i sokmaz. yetiştirilir. Ahli.sinm çoğu deniz _ 

.rı alınması olduğu ifade edil - 1809 dan 1921 e kadar Alaııd a- ci ve balıkçıdır. 
~tir. /-=============~~~~~===== 

~eyoğl ~Feci Bir 
rarnvay Kazası Oldu 

y~llgün öğle üzeri Beyvjlunda 10 ı 
tra: ı:J.da Yolf(i aıdınrla bir çocuk 
1ıa ınva:ı"dan a.tlamak is'erken ara
Şe2•n altır.da kahn:ş, ayak.lıarı feci 
~~ .kesiııniştir. 

---0-

b-Dünkü maçlar 

Ribbentrop Nutuk 
Söyliyecek 

Bedin 23 (Rady<ı) - Hariciye 
Nazırı Fon Ribben~rop, siyaJı göm
lelıılilerin içlimaında bulunmak ü
ııere yarın Da.nçiğe gide<:ek ve bu 
mü"'"6eibetlıe 'bir nutuk irat ede -
ooktı.r. 

Yeni 
---o

meb'us1ar seçildi 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

«Bilhassa arız.alı ve fena yollarda iş
liycbilen otomobil, kamyon ve benzeri 
vesaiti nakliye> hakkındaki ihtira için 
alınmış olan 14 ılkteşrin 1935 tarih ve 
2072 numaralı ihtira beratının ihtiva 
ettiği hukuk l"u kerre başkasına devir 
ve yahut icadı Türkiyede mevkii fiile 
koynıak üzere icara dahi verilebilccegi 
teklif c...Ji.Jmekte olmakla bu hususa 
/azla malüınnt edinmek istiyenlerin 
GaJatada, Aslan llan 5 ncj kat 1 - 3 

Ankara 22 (A.A.) - Boş olan numaralara müracaat eylemeleri itin 
Urfa ve Kastamonu mc-b'U6lukla.- olunur. 

casu.sların ya.kında tevkil e<!Ueceğl iyi 

ha.bl"r alau mahfellerde söylenmekte
dir. 

Komünist partisi sekreteri Ari Bro
vderln tahkikat l;:omltesine sahte i'im 

taşıyan bir pasaportla birkaç kere se
yahat ettijini beyan etmiş olduğu ha
tırlarda.dır. 

o.on / 
O akçalar•' 

Tarm; Koçy06ko'nun kumandas.\ 

dir. • 

Havaların vaz'.yeti, esasi. hava 
faaliyeti olmasına da meydan lb•~ 
rakmamaktaıdır. 22 tarihlı Fransız 

resmi Lelbliğ'.eri, cephel~rde sü -
kur.etten ve keşif kr.ı:·:annın !s .W<
şafır.dan bahsediyor. 

Denizlerde son yirmi dört saat 
içind~ mühim bir faaHye• görül -
ır.emi.ş'ir. Al:manlar iki vapur ba- 1 
t'rmıslard r. Bi·r Acman gEm'.sı de 
Mayine çarparak batmıştır. Maa
mafıh. Danimarka acıklar•r.da do
lasan balıkçılar, bir deniz mı:Cıa -

Hult~a şöyle söylcne'bilır: Son 1 
ik: gün, ıbü'.ün ceuhelLrrle, d..:niz ve 
ho,·"da. harp ba<lang cırdaJıberi 
en sak n olarak geçm'ştir. Bunun 
se-""c".Ji nedi,..'>.. Ya1 r.ız haı.,.alann 

mıı~•l'f ır;ırresi mi \"Oksa, iki taraf, 
büyi•k lbir taarrır1.a hazırlan•vor 
da. büvük had\selerin ııır!fes'rdeki 
sük(ı• mu? .. Bunu simdiden kari 
olarak kmtimre.k mümkün değil -
dir. Fakat. mwh:lli<kak olan şey, 
ceı:<lıe"'erde vakm zamanlrda bazı 
mühim 6Ü"i izleri!'.! olacağıdır 

ERKANIHARB 

lıklan bile a.yakla.r altına au..ıakta.n 

çekinmi.ye.n bahiınrn nankor ıosteriş

lerine ~ biler g-ibi içini çekti_ Göz.Je
rinde lncileoen iki da.mla 7aş h&ril .. 

retten kurumwı l'OZ puı~larından yu
varlanamadı .. 

- Ah .. dl"dl.. Şu anda ne korkuno 
diRluncell"rll" bulandırdın kafamı sa 

na anlatamam_ HalbukJ ben şimdi; 
tıpkı bundan aJb . ene evvelki clbl ko
yu gölıe-h mor zeytinlikler lçerlslnde 
açık yeşil ı enkli (.'lmenler üz.erine u
zanmış ~bi1:lm .. 

Ve; kaç l'Ü.numü.z boylece papatyell 
tarlalar içerisinde toprak kokusunu i

clmizl emerken l'eçml.şti kimbilir. 

a:ltın<la Polonya istiklalini mü<la- ,============================ 
Balıt.ınün tarihi Dl" kadar kısa dö

nu.mlu ımiş .. Bu tatlı sarhotlukt:ın bir 
yd sonra 5f"Di kaybcıtim. faa .çin haııoeden kahraman as -

k.er.cre 1bu namı verir. Sclbclıi: Stalin Hitler'in T ek~if 1ni Reddetti Karanhk ıttele-rde be-yaz perdeli kil· 

Bun.arın orakılaıfa lharı:ıetmeleri -
Oir. (1 inci sahifeden devam) 

Polonya orakçıları, tüfek ve top müsait şekilde cerey>n .ttlğl blldirill
g-Jui C:ii.:ıhlan olmad1ğı h21 de orak- lv, ............. .ı..ı heyeti r,·ist Ribner BerJJ-
lar.;..ı Ru.3 ordularına karşı koy ... ne dönmüştür. l\taamafih Almaa me-
duJar ve 1birçok y·er:erde anlan haflli, so,·yct Rusyanın Al.manyaya ik-
nıaJ;! tip e ~ı ler. F'"kat, tc:ıbfi neti- tısadi yardımı bir zaman ve nakli) at 
ccje m;; "'~ Ctp oldular. m~elesi olduğunu itiraf ediyor. Blna-

Polonyal1lann miti kahramanı enaleyh iki memlrkC"t ara~ındak1 mü
o~an Kı çyosk-0 çok vüksek ruhlu, 1 badt>lt" programı !'lenelere taksim tdl-
ço!t iyi yürekli bir adamdı.~ lecektir. Skoda fabri:taları Sovyet Rus-

I\lemlek~·t:ni terkederek ls\'İÇ - yaya nakli.re malzemesi yapacaktır. 
reye çekilmiı;ti. Bir gün, fakir bir RUMEN VAPl'RU TORPİLLENDİ 
pa·paza ,birkaç şi:şe şarap i>ediye et- Londra 23- Romen b•ndorah 6000 
n~ek is~edi. tonluk Oltenia namındaki petrol l'"e-

Bunu, kasa<>a delikanliarından misi blJ Al,.. ,n tabtelbablrl tarafmdan 
bi::ne havale etti ve gidip .ge1mesi lorpillenml~Ur. 
için de kendi beygirini verdi. İKİ MİLYON ASKER LAZIM 

D" jkanl. dönüşle, Polonyalı kalı- Londra 23- Felemenk askeri mü-
ramana papaz n teşekkürlerini I f.-'1-.qıı:r'"'11nnın nl)ktal 11azarına cöre, 
bildirdi ve Koçyoo;kova: Alınanynnm MaJlnot haltını yarabU-

- Bir daha beni .bir yere gön - 1 r ·> nıiJyon a.co:krr feda etmesi 
dereoc:"k olursanız yaln'Z beygiri- , lizımdır. DIUer ise, bir mU700 asker 

1 

çı.ik penceremin önünde KOnUI okşıyau 

feda ctmt·yl gOze almıştır. Daha fazla ı bir &'Ölge dol:ı.~ma.z oldu. 
fe-dakirhk husw;unda ıulilcreddiUtr. &'Özlerini kaybetmiş insa.nlar (1bl 

Bundan ba.~ka 1\-Iajino müstahkt>m hat
tının arkssnıda taarruza hazır bulu
nan z,·ran 17. ye İngiliz ordularını da 
he-saba katmak J.izımdır. 

YENİDE!\' ASKER ALISDI 
Londra 23 - Da.rbiye Nezaretinin 

daveti üzPrine dün askerlik hlzmt-U 
icin 20 - 22 ya~larında 250.231. neler 
icabet f'tmi.-.Ur. Bunlar tlyrvm sili.h 
altında bulunan 1.250,000 nrferllk or
duya iltihak ed~ceklerdir. 

FİNLANDİYANIN TEKLİFLERİ 
Belslnki ZS- l\Ioskovaya &'iden Fhı

landiya murahhası Paasivikt hükiıme
Unin mukabil tekliflerini bqUn Sov
yet1t"re teblii edrcektlr. Finlandiya 
hükiimeti. arazi mübadelesini ve hu
dut düztltllmesint kabul etmekte, fa
bt Balhk memleketJrrl Pbl, bir yar
dım paktını kabuJ etmtmektedlr. 

tam bir sene dutunce zındanında cile 
duldurdwn. 

Somyas.ız karyoloısında kemikleri 
kırıfırcasıoa ('atırdıyan l"tD(" adam içi 
saman dolu yastıklara yapıı;mış hat.ıra 
yilldtl atır kafasını kaldırdı yavaş ya .. 
vaş .. 

Benllilnl içinde yok •imek istediği 

deniz &'Özh.ı fidan boylusuna uzun mun 
bakl.ı. Ve: 

- Dur .. dl'dl. Fidan boylum .. Yıl • 
ların hesabını sana ylne ben ve.reyim.. 

Da.ha sana belbağladıtun &"Unun dö
nümundeydl İçimde bir at.eşin beni 

luyarcasuıa yaktı.tun duydum. Gen9 
bir kalptln wn .. Güzeldin .• İstiyordun 
ki yarını di&şunee ile bektemlyen bir 
salon kadını olmak ... 

nizi değ'.1, para k:ı:ısenizi de. verinio:.'================================ 

lfer c-Or~unde hayatının bir parça
Sl canmı )'&karak sende.o r.orla ayıran 
san, yeşil, mor renkll kiibık otolard.all 
biri her ııün ltapmın iıoıinde bekle>lıı.. Yoksa gitm€'m ... 

Dedi. Ve ilave etti: 
- Be'\·giriniz, yolda ·bir fakir 

gördü mü. dört m::'a gitmiş ft>'.le 
o ·-a hemen duruvor, yanına yak
la5ıyor. Fakire ıbir -;ev verilme -
d.k<'e yerinden kımıldanmryor. 

thnrimde faz'a para yoktu. Yol 
ise fakirle dolu idi. Bevgiri aldat- [ 
mak için .Crni uzatmak, para veri
yormus gibi görünmek m«f,ıır;ve
tinıde kklım. Bu hal'.mi görmler, 
hak;kaU bilır.ed'kleri için gülü -
\-Orlar, alay edi;-orlardı. .. 

----00,----

Hey'et Ber n Döndü 1 

Berlhı 23 (Radyo) - Moskova
da bulunan Alman ticaret heyeti 
reisi Bcrhne gelmis' lr. Heyl!t mü-

1 zakerelere devaıın , ı,ndk'edir. 

GÖZ HEKİMİ 

Dr. MURAD RAMl AYDIN 

Beyoglu - Parnıaıtapı, İmam S. 2 

Tel. 41553 

..• Senin bllltballn ... 
Bllmlyordun ki bu; benlm istikba

lim.in bir parçası idi.. Ben fak.ırdim. 

Sa.na bi.itü.n bu modern isteklerini taı.
tıracak param yokı.u. 

Sana yalnız kanaatkarlıi'ın en bü
yük zenC"inlik. sa.adet oldutunu söyli
yebiliyordum. Tıpkı dwtunduj"ün &'ibl 
yaı;ıyabilmen için kafamı, hislerimi. 
ıözlerimi mektep sıralarında ('ürüte· 

rek feda etmekten çeklnmedhn. Dl • 
dindim, çalı::ştım: 

\'e bir l'Ün ylne etlerim boş dön .. 
dum una!. 

lııj un lik maçlarına devam edil
~ r Ga! taısımıy Bevkozu 4 - 1, 
1ı ııc.aş Kaısırepaııay 3 - 1, İstan
~ topkapıyı 4 - O, Fener Sü
x:•~iyeyi 5 - o yenmişlerdir. 
lar.J ki;y stadında yapılan maç -
l'lıa:ı: a <la Kara;gümrük Fereryıl -
llıiş ı 1 ~ O, Vcia Hiliilı 4 - 1 yen -

r.na 22/10/193;1 'Paza.r günıi yapı - i---------------
lan in!;hapta parti namzetleri Na- Diş Tabibi ' Garp cephe.rinde yeni 
fıa Vektılcti doıniryol inşaat da - f\tıtip Türk ogv !u bir şey yok ile SABAH ÖGLE 

İı;;te o ıaman senJ de benlm rlbl 
bütün yaşayıf.Jnda eller.l &"Öi:!ilune ka

VU!ıi-muş net'esi:ı, düşunctll cörmemek 
btedim ..• 

iresi reisi mühendıs Razı &ıyer, 
eski İstanbul mdb"tısu ve c<ıkl Ba:ı- Adres: Sirkecide Viyana otell soras• 

~ ler<lır. 
vekil Rauf Oı1bay ittıfak"a S<'<,-ilini:ı- bırinci kat !So. 26 
Jerdır. Muayene saali: Ooleden sonra 14·%f. 

- No. 21 Yazan: RAIIltl YAGIZ 

- Hazır mıyız? • Evet ... - Herşey Tamam 
llı ı? • Herşey tamam! • Vira demiı .. 
~ip.. r 
ı.tarıd l"oruımu,, ve bu husus lein ku- terivor. 
tur. anızda bulunan Hamldlye kmva- Bucün. dünya tarihinde ı-örülınemt.,, 
aı .. 11 Lenı<tp ve sureti icrası mw.t"llem o .umana kadar eşine raslanm:ımıı bir 

• d. 
ku1 ıra.yet ve hamiyetini.ıe havale hareket için hazırlanan D:unldlye ha-n..,.., 1ın • ı ~la. o akla musteıneo bitevfık -
'-it ı.n ı:metllryl ve ahvaH ha\:;ı mü
r~.rı bu..ıundufu takdirde haf'f'ketle j. 

"ilıJreJ'e lptldar ediniz.. 
Donanma kumandan vekili 

lı Amiral: Osman Ramiz 
b"

1
. u f'JnJr, Hamjdlyc mürettebatını 
tcana · life St·vkf'lti. Uerkes pUrşevk va-

Ub 1~tna koşarak cemiııhı deniz ter
:1. 1 al 

loı •nra:.&fa ba\'landı. birkaç uat 
ıra rı . 

aıll>. aınıı.liye harı:-kete bazJ:" blr bal 
ı .. 1 ış, bu sırada da süvari Rauf kaplan 

"" ı1c· 
t'ah : Adil ile st'.finc seyir ı:abitl 
tır :a~ 1 > ve b;ışcarkcı l\lustalayı ça
v, Ol113rl:ı akın halı.kır.da. U7.Un 

etranı h. . .. El ır .rorü,me yapmı tı. 
abatıa bi ttk.et r saat kala llamldlye ha-

il e hazır bulonuvorda 

1 • 11 ıyc Bo~szrlan çıkıyor anı· 1· . . 1 

b'llıı.nl\lnuousani ~%8 cnmartat.. Sa.
lb•ı ~t beşi, ll:ıml<!'yede bir faa
'"'"" Cozc <'.ırpıyor üüvert•l<rde ko- 1 
t,sı7. 'r~if>Ye, lıl'riye seflrtt'nltr var ... 
ia.:ı U..k ıemısı hf ı!bl duruşlJt Bo
- Sul::ırında h. ikim bir vaziYtt l'ÖS-

(. J '-'ll ltl' c ı Amıral Fa.ıui. 

rckete müheyya •• 
Saat 5,30 ... Süvarinin kumanda köp-

riisllnde beliren karaliyeti emir veri-

7or: 

- D:a.zır mıyız! 

- Evet. .. 

- llerşey tamıun 

- ller1ey tamam! 
- \'ira demir!. 

Bofa:nn uyuyan sularındaki St:SSl.z

llii llamidlyenln demlr vincinden çı

kan &tirültti ihlii.I etti. Boğaza dönük 
duran provasi1e demir alınırken tıpkı 

diztlnde bulunan cins bir yarış atı 

g-ibl ileri atılınağ'a. teşne bir vaziyet 
bı•Hrten II:ımidiye, btiyük ve maceta 
doltı hareketine başlıyordu. 

ı\.fır oığır alwan demiri mütt>aklp 
süvarinin makine tcJgrafına verdi.il 
emir duyu.Jda: • 

- ı·arun yol, Uerl!. 

Türk akıncı kruvazörü makintlrrt
nln lşlf'me-slle lıarekele l'eçen uskur
la.rınuı boğaz sularını dôimeklc mey• 
dana &etirdl.ti beyaz ve köpüklü bir 
la bırakarak ailr alır ileri atıldı, u-

fukU. beliren şafağın silik beyazhi-ına 
bedel, provcsınuı iki yanında suları 

J".1.kan1o'Zlıuıdıran bir yarışla Köse tab-
7a istikametine doğru ilerledi. 

Ha.va soluk; rök, berrak bir kış se
ması rösteriyor, şafakla ~.iinmefe yüz 
tut.an ylldızlar yanıp söner l'"lbj pınl

dıyarak BamJdiyeye yeni nıacersınde 

muvaffaklyet temennileri sunan piir· 
tebessüm bir vaılyet a.nediyorla.rd:. 

~ Ilamidlye, ileride duran Amiral ı:c
misi Bari>arosun provasından dol.ı'J.L· 

rak Kem1yl sellmladı, Köse tab3a ı.!ı.

ükametine yol verdi. 

Yarım saat yol ahndıktan sonra ha
va birdenbire değişU. Kar at~tımıağa 
başladı. Çok g-eçmcdcıı de bwıu bir 
tipi takip eltL 

I\turettebat, Üzerlerine düşen kar 
par('alarının altında hiç fütur l'Ctir
meden sata sola koşuşuyorlar, vaı:lfe
lcrlnin tamam yapılması içlıı her icabı 
yerinde kullanmaia. gayret ediyor -
tardı. 

Hamidiye, ufku slsllyen tipi karşı

sında lmkin derecesinde yol almağ'a 

savaşıyordu. Rauf ..kaptan .kumanda 
köurüsünde duruyor, ufka mthladıtı 

bak.ışlarlle önünde bir perde teşkil 

eden tipiyi yarmala, ilerisinJ, büyük 
ve o zamana kadar eşi l'Orülmemiş bir 
maceraya atılan Ilmidiyeyl ta~arla ... 
dıiı rota üzerinde Jlerletmiye uğraşı
yordu.. 

Ok l'lbi sulan yaran Türk kruva.zö
rü bu tabii arua karşısında ancak E
renköy (1) ünleri.ne küar ceJebUdL 

Tipi; daha şafak sukmf'den en ke
sif halini almış, Botazın tkl kıyısını, 

(1) Çanakkalenin ilerisinde sahı1e 

bakim .sırtlar üze.cinde bir nahiyedir. 
R. Y. 

ve AKŞAM 
Paris 23 (A.A.)- t'mumi karaf'l'i.hm 

teblli'i: 1 Her yemekten SQnra glinde ? defa m un azama:-, 

Bütün cephede ,gece sakin gcçmi.!Jlir. ~~§Jil:~~::=. ....... ..ı. 

cözden sileıı kaim bir beyaz perde 
arka. ına saklamışh. 

ller eüç.lüiü 7cnmeie, imkinw..zltiı 

im.kin dairesine sokn1aia azmeden 
Türk kruvar.örünü.n süvarisinden dil· 
men neferine kadar butun mürette ... 
batı bUtiın inat ve ısrarlarına raitnen 
daha fazla llerli1emediler.. Bofa:z.ın 

maynlerle kapablıruş un kısmında ile
riyi C'Ormeden yola devam etmek, M>· 

n u fecaatte ueUceJenecek delice bil" lfa
reket şeklini alıyordu. 
Kö~e tabya önlerine varılınca sü

vari bu aksiliğe içten bir ktnıjla bu
ruşturduj'-u yüzünü avuç.larile sildi 
İste~b. bir seslenişle makine tell'rafı 
na emir verdi: 

- St.aper! 
Bamldiyt"nln arkasında.ki kar rencl 

iz. tt"<kurlann hareketten kayışla silin
di. Gem1. bulundutu mrvkide durdu. 
Süvarinin emri tekrar yükseldi. 

- Funda demiri 

Hamldiyenin sancak demiri, ar -
mada ıslık çalan kara.yelin iniltlleri a
rasınd'!,. madeni bil" ı..es çıkartarak bo
fazın SUJ'una d•\ldJ. 6 kalome (Z) Ue 
Eren köy önlerinde. demir atıldı. Ba 
mrcburi duruş, içi; blr an evvel dü.t
man kıyılarına taarru.ı.la tasarladığı 

tedbu; projesine başlamak l'aye.sile. tlt
riyen süvariyi asabtleştirmlştı. Faka~ 

çaresizlik karşısında teessürünü Uer
de yapacaiı muvaffaklyetJI hareket
lerle tadile fırsat bulacai1ru kestiren yt .. 
fit Türk kapta.na bunu o kadar sür
dürmtdl. BrkJemeyt, tipi açılır acıl

mu hareketine devam etme7l kara.r
laşbrdı. BekledL .. 

(2) Kalome: Gemici ıstıllahında de
miria her be, kulaçlık mesafes1ne d&-
nir. R. Y. 

Tipi Oi'.eye kadar devam etti. Bu 

mec·buri ahkonuluş münasebetile bo
fa.z ortasında ve kar altında kalan 
kruvazGr mıirettebatı it ve l'Ü.çlerUe 
m_..ı oldu.Jar. Öil•Yln tipi dindi 
Kar, iri parçalar halinde atıştırmaia 

ba,ıadı. Köse tabya önünde demirle
dikten sonra kamarasında Talnız ka
J.a.n Rauf kaptan yapacatı akınm te -
ferrüah W.erlnde meşıuJ olmakla va
kii ceçirmlştl. Uamldlyenln lltlnclsl 
öfleden sonra süvı.rinin 7anına &'elip: 

- Karayel fırtınası durdu. Demir 
alaltm mı! 

Şeklinde bir ikazla Rauf kaptana ba

reke4 zamanının geldli'lnl bild1rmek 
isterken süvarinin düşünce dolu ıöx
bebeklerlnln k&şlarile beraber yukarı 
kallthtmı, hiç ses çıkarmadan: 

- Hayır! 

Diyen bir cevapla kal'fllqtıiuu l'ör
dii. Durdu. Süvari sözü açh: 

- BU&'üa Jıarek.t etmlydlm Adil 
Bey!. 

İkinci kaptan ini cümleden lılr1e7 
anlama~iı. sordu: 

- Bueüıı harekei etmi7ellm. mi 
ıle<Ilııi'I' 

- Evet! 

- Aff•d•rslnh süvari be7, b11 ~.,_ 
efııln sebebini öiremoemde maJızm 

var mı!. 

Rauf kaptıuı Aılll Beye W.em1071 
işaret elti: 

- Olıınııı Adil bey_ İzah ede7lm: 
Bu sabah erkenden kaleden ha.re.ket e
dişimiz. guo doğmadan bokazdan çık

mak, boğaz ağımda karakol yapan düş
man destroyerlertne l'Örünmeden en
gine ~k içindi Ualbnltf aksi bir 
tesadurte tam hareket saatlmb.de bq.. 
lmw tipi blıı:I bwada h Jmap lı:bu 

etti. Şimdi, ıiiı>ecündü.ı harekete baş
Llrsak Mttldlyenln öniımllZde.o cldlp 
bof;,1,z dışındaki düşman de.cttroyerlut
nf kaçıthfını fan ve ll:abUJ etsek bile 
daha Akdt>nizl bulmadan dü.şman do
nanmasına uı:uruıacak haberlerle A· 

ve.rotu karşUD.1Zda buJacat1mıxa •üphe 
el.ııılyelim. 

Biz, bir akın yapmap karar verd.Jk.. 
Bunun muvattaklyeUe ba.prılması i
çin evvela. Akdenize açılışımıu &1%11 
tatmak mecbnrlyellndeyb_ Yakuı dq
man adalarına yapacaiımız baskınlar 
için buna lüro.m var. Amma diyeeebl
nlı ki Uk topa tutacatımıx adadan ha
reket ed,rken düşman donanması a.,... 
bmua düşecek. Hayır. be:n bmıu. talı .. 
m1n etmiyorum. Cüııkü blrdenhiTe pai
l.ı7a.cak olan bu haber düıpnan donan
ma.suıı arkamıza düşürecek yerde 7r
rinde mıhleyacak, hiç bek.l~ınedifl bir 
r:amanda adalara ypılan bu b~kınm 
mahiyt"tlnl. anlamak, oe bd'lT ~mi
nin nereleri hedef tutaı ak dı,.arı çık
tığını kestlremi7erek bulunduğıı mev
kide it.almak kararını verdireceJı:Hr. 

Binaenaleyh bu geceyi. de ~aıda 
ce-cirmelr:. yann sa.b&h şafaktan evvel 
boiazdan çıkmak ~k mü..n.aaip ve ye
rinde bir karar olacak. 

İkinci, suvarinln sözüoü bq: sall1-
7arak tasdik etti, Rant kaptan sözüni 
rirüttü: 

- Sonra ba tıııl:rl blrn da kendi le
hlmhde. mavaffakl7ellmisbı bir i!;a
retl gibi teliUI edelim. 

- Null kaplanını 
- Bu.na di:yonım, muvaffak olmak 

lçlıı lihall bir ı.a<et sayalım! 
- Neden! 
ltaut kaplan &'iildö. den.Dl •tu: 

(D~aml var) 

İ('imd'n hf'r cün bit'ff'Y ek.sili.yordu. 
Bu eksilen •ey her ıü.n biraz etaba ar
tarken yeni bir sevginin hislertınl bağ .. 
ladığm.1 sezdim.. Bu SCVJ'lyi; bu tatlı 

yorg'unlaiu tam bir inan dalga~ için .. 
de tattıiım ilk ııün. en çıl&'ın bir >şılu 
oldum kara topra.klann ... 

Ah... Toprak &eVl'l.slne C"Önül ver· 
dlf;lm ilk (Ünüm.. 

Arlık ikimizin ayni bir iilltü yo
lunda 7u.ruyeblleceline inan.ım yok .. 
ıu. 

Düştınce1ertnde bu.ldulun renkll 
hayaller kada.r yepyeni bir varlık: ol· 
mwttUD sen •. Ve he"ey sa.na yeni bir 
11evlnp ve.rlrken bent de bir oyuncak 
ıtbi in.salsız.ea hırpalayıp kırarak es .. 
kltlyordu ve bug'ÜD ... 

İşte.. tamamlle yıpra.nmı~ "'e e ·kJ 
bir oyuncaktan ba,,ka blrşey değilim.. 
Yıllar!. Ve 7ıllann hesabı fidan boylum 
ne yazık ki senden aynlıt ... 

Durdu.. Gözleri ıslaktı_ Derin deri.D. 
içini çekti. 

- Görüyor musun?. ded.J .. Ne ka.
d&r derin sevC"lm toprafa! .• 

ı Bayan Meziyet (Va-
1 Nü) nun Cenaze 
· Merasimi 

l\tu.harrir arkadaşı.m.u: "\'ili Nüred
din Vi. - Nlı' nu.n :z.evcesl ve merhum 
()ürukwlu l\.la.hmud Paşa kw Bayan 
Mcıi1et , .. a - Niı'nun cvvt>lkl öLkp.m. 

vecaı ettiitnl tecssiırle :raı.n1.14tık. 
)fcrhaııleniD cenazesi bugün saat 

on burukta J{.,lıat.aşta iskele ka1'$1S1D.· 
da Cürilkbulu ;\Jahmud Paşa kona -
fından kaldırılarak cenaze namaa 
Üski.id.:ır İskete. cam.ilnde kılındıktan 
sonra Knracaa.hmed"de aile mf'za.rb

tına ılefnedllecekllr. 
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i ..... 'UMUMIPEPO: INGILİZ 

Sarıyer Belediye Şube 
Müdürlüğünden: 

Rumelihisarında Bebek - İstinye asfalt yolu üzerinde esbak Sıvas valisi Ha

sanpafa vereseslne ait 62 - 64 Na. lu 1386 metre murabbaından ibaret arsadan 
haritasında kırmızı tarama ile gösterilen c291,74> metre murbbaı kısmının Posta, 

Telgraf ve Telefon merkez binası inşa edilmek üzere istimlak.inde menafii umu
miye görüldüğü İstanbul ViJAyeti İdare Heyetinin 346/99, 153/437 No .Jı ve 18/ 

6/939, 21/7/939 tariJı1l kararlarına tevfikan teşekkül eden heteçe mezkur arsanın 

ön kısmının ıere.t ve ehemmiyeti arka clhetinin kayaların dibinde bulunması ha
sebile dt1n kıymeti nazarı dikkate alınarak beher metre murabbaına cBeş 

lira> ve etraf ve iç duvarlarında mevcut olup tahminen 135 metre mik:Abı taşın 
heyeti umuntiyesine de söküldükten sonra istifade edileceğine göre ayrıca c200> 

lira kıymet takdir olunarak keyfiyet Ağustos 939 tarihinde sekiz gün müddetle 

ikdam gazetesile ilin edilmiş ve şekli ilfuı ayrıca mahalline de sekiz gün asıl
dığı halde kanunt müddeti zarfında bir güna müracaat ve itiraz va.ki olmadığı 

nden 1295 tarihli istim.lA.k kararnanıesi-nin on üçüncü maddesine tev!ikan nan 

tarihinden itibaren on beş gün zarfında sahipleri müracaat ederek duvarlarla bir 

tlikte istimlAk bedeli olan cem'an c165blira 70 kuruşu> almadıkları takdi.:-d~ bu 

kararnamenin !ıkrai ahire.sine tevtikanyüzde yirmi fazlasile bankaya teslimini 

müteakip istimJAk.i mukarrer arsuyavaz'ıyed olunacağı İ:ıt.anbul Posta. '!'el 

ırat ve Telefon Umumı İdare Encümeninin 25/9/939 tarih ve 1030 sayıu kara 

rına binaen alA.k.adaranca malUm olruakve tebHt makamına kalın bulunr.ı~k Oz 
,.e ilAn olunur. c8745:, 

l L.. __ ın_h_is_a,_r_ıa_r_u_._M_u_· d_u_· r_l_ü..;::ğ;...u_· n_d_e_n_: _f 
1- Mülredat listesi mucibince 48 kalem elektrik levazımı açık eksiltme 

usulile satın alınacaktır. 
ll- Muhammen bedeli 894 lira muva kl!•t teminatı 87.05 liradır. 

Ill- Eksiltme 24/X/939 Salı günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Müba
yaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Listeler her gün sözü a:eçen ıu beden parasız alınabilir. 

V- İsteklilerin eksiltme i~in tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme pa-
rasile birlik~ mezk:ıir komi.syona eeıme leri ilan olunur. (8553) 

Cio•i miktarı 

100,000 adet 

...... 
Muh. Be. 
Lira Kr. 

370 

% 7.5temi 
Lir.t Kr. 

n 75 

Eksiltmenin 
Şekli saati 

Açık ek. 

T. iş BANKASI 
1939 Küçük Cari Heaahlar ikramiye Planı 

32.000 Lira Mükafat 
Kura keşide tarihleri: 1 Şubat, 1 Mayıs, 

26 Ağustos, 1 Eylül, 1 lkinciteşrin 
iKRAMiYELER 

1 Adet 2,000 Liralık 
5 
8 

16 
60 
95 

250 
435 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

1,000 
500 
250 
100 

50 
25 

(( 

(( 

(( 

(( 

\( 

(( 

2,000 
5,000 
4,000 
4,000 
6,000 
4,750 
6,250 

32,000 
T. İş Bankasına para yatırmakla, yalnız 

riktirmiş olmaz, ayni zamanda talihinizi de 
olursunuz. 

Lira 
(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

(( 

para hi
denemiş 

Devlet Denizyolları İşletme Umum 
Müdürlüğü İlanları 

Evvelce Münakalat Vekılletince yapılan Hfınla, 15 Teşrinievvel 939 tarihine 
kadar kabul edileceği bildirilen, İngiltereye ısmarlanacak gemiler hakkındaki] 
teklifler 31 Teşrinievvel 939 tarihine kadar kabul edilecektir. (8472) 

1 
Devlet Demlryollar1 ve Limanları ı 

ltletme u. idaresi ilinlerı _ 
Misket prabı 

etik eli 
Kulp rakısı etiketi 
Vermut et!kell 
100 lült 

200,000 > 
25,000 • 

1630 
238 75 

112 2~ 
17 90 

> > 
Pazarlık 

!\Iuhammen bedeli 23500 lira olan muhtelif ölçü aletleri 4/ 12/1939 Pazartesi 
14,30 günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında satın alına-
15 

Vermut etiketi 10,000 > 89 - 6 68 > 15,30 
50 !ile 

1- Şartname ve nilmuneleri mucıbince yukarıda yazıh muhtelif cins et.il-::c·t 
hizalarında gösterilen usullerle ekôHtmeye konmuştur. 

11- Muhammen bedelleri, muvokkat teminatları, eksUtmc a• eri hi~aJn-

tında yaz.ı.lıdır. 

III- Eksiltme 24/X/939 salı günü Kabataşta Levazım vt Miıbayaat ıube
sJndeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV- Şartnameler her gün sözü geçen ~ubeden parasız alınabileceği gibi etiket 
nümuneleri de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme 
paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri iJAn olunur. (8075) 

İstanbul Belediyesi İlanları 
İtfaiye ekipleri için alınacak 105 adet tulumba kapalı zarf eksiltmesine ko

nulmuştur. İhale 2/11/939 Perşembe günü saat 15 de İstanbul Belediyesi Dai

mi Encümen1nde yapılacaktır. Muhanunen bedeli 30870 lira ve ılk t.eıninat 2315 

lira 25 kuruştur. 

caktır. 

Bu işe girmek ıstiyenlerin 1762,50 liralık muvakkat 
tayin ettiği veşikaları \.'C tek}illerini ayni gün saat 14,30 a 
liğine vennelerı lizımdır. 

teıninat ı le kanunun 
kadtır komisyon reis-

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daıresınden, Haydarpaşada 

Tesellüm ve Sevk Şefiığinden dağıtılacaktır. (8501) 

•• 
İsim. miktar ve muhammen bedelleriJe muvakkat teminatları aşağıda ya

zılı iki liste muhteviyalı malzeme 6/12/1939 Çarşamba günü saat 15 ten itibaren 
ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekli.!lerini ayni gün saat 14 dt! kadar koınisyon reisli-
ğine vermeleri ıazımdır. 

Şartnameler parasıı. olarak Ankarada malzeme 
Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

1 Liste Malıılleuiıı ismi miktarı 

1 Muhtelif amyant ve klingrit 
malzemesi. 

7450 Kg. 

dairesinden, Haydarpaşada 

(8649) 

muh1"'mon muvı kka 
bedel teminat 
Lira Lira 

6ı98 464,85 

2 Muşamba ve 1inoleum 2700 Metre 9610 720,75 

Sahip ve neşriyatı idare eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

ANKARA RADYOSU 

,...._ Yalnız RAJ,SA,li~ 

KANZUK 
krı>m\erini kullıınınız 

~'-~~~~~~~~~~~~-.! 

ı
·M:ıı: OZl ·so:ıı: 8&1 ·w 6&9I Krem Balsamin 
·.u:ıı: oz ·s>:ıı: S9t6 ·w5ı'rn 'd·v-.ı. 

""ll oz 'SJ}f S61Sl ·w tL'&l -~,.v-.ı. 

- rı~n'INnZn vn'Iva -
Saat 18 Program. 

Saat 18.05 1\'Iemleket saat ayarı, a
jan~ ve meteoroloji haberleri. 

Saat 18.25 Müzik {Radyo caz or -
kestrası). 

Saat 19 Konu.ı-ma. 
Saat 19.15 Tiırk müziği (Fasıl he

yeti). 

Saat 20.15 Konuşma. 
Saat 20.30 Türk mı..izlil: Çalanlar: 

Vecihe, R~en Kam, t 'evdet Kozan, 
1 - Okuyan: l\lıizeyyen Senar. 1 -

' İsfahan peşrevi, 2 - Arif Bey - is
fahan !j:arkı: (Canda hasiyet mi var). 
3 - Rahmi bet - İstahan şarkı: (Et
me beyhude figan.) 4 - Kanun tak
si. 5 - Raize - Lşşak şarkı: (Niçan 
n3.lendesin.) 6 - Şükrü - L'şşak şar

kı: (Geçti muhabbet demi.) 7 - De
de • Güll:ıar şarkı: (Bivefa bir çeş
mi bidad.). 3 - Okuyan: Must.aıa 

Çağlar. 1 - Nuri Bey - Hicazkar a
iır semai: (Benim servi ıuramanun.) 
2 - Udi Cemil - Uicazkiir şarkı: (Li
yık mı sana.) 3 - Zekat Dede - Hl -
cazkir yürük semai: (Bülbül ,-ibi 
pür oldu.) 4 - Hicazkar saz semaisi. 

Saat 21.15 Müzik: (Kiicük orkes
tra - Şef: Necip Aşkın.) ı - Hans 
Schmidt: İnciler (Vah;). 2 - Soede. 
Sevgilim - (İntermezzo) 3 - Beetbo· 
ven: Op. 2'1, No. 2. l\1ehtap sonatının 
Adacio Soctenuto•su. 4 - t"ucik: Hül
ya (Vals). s - Tscbalkovski: Melodi 
(Op. 42. No. 3) 6 - Yoshllomo: Ja -
pon süiti. 7 - J. Strauss: Şen Viya
na (Vals.) 

Saat 22 Memleket saat ayarı, ajans 
habC"rJeri, zira.at, esham - tahvilit 
kambiyo - nukut borsası. (tiat). 

Saat 22.20 Müzik (Xüçi.tk orkestra 
- Yukardakt proıramın devamı). 

Saat 23.25 - 23.30 Yarınkj proıram 
ve kapanış. 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 

c:Şişe kapsülJeri, hakkındaki ihtira 
için alınmış olan 12 ilkteşrin 1937 ta
-ih ve 2386 No. lı ihtira beratının ih
i\·a ettiği hukuk bu kerre başkasına 

devir ve yahut icadı Türkiyede mevkii 
fiile koymak için icara dahi verilebile
ceği teklif edilmekte olınoıkla bu hu
susa Cazla malümat edinmek istiycnle
rin Galatada Aslan Ilan 5 nci kat 1-3 
No. }ara müracaat eylemeleri ilfın 

olunur. 

Cildinıze daimi taelizk "~ mat t' t · 
bir sevimi.ilik verir. /~. 

KANZUK 

Balsamin Eksiri 
Yüzdeki çil ve lekeler: giderir. 

Trru;tan sonra latii serinlik 
ve yumuşaklık lıah ıcd<r. '( 

" İNGİLiZ KANZUK ECZANESİ: Beyoğlu - t~tanbul J 
,:nmııııınıııın 11111111111 illllllllllllllllllll~l llllllllHD lllllllllllllllllfllllll BllllllllUllllllllllll ·111111111111. 111111111111~1 

~ T. C. Zıraat Bankası 1 - ~ 
~ , -n· i 
= ~ 

~ = ~ 

= 1 
~ 1 
: 1 
~ ,j 
- 1 
;:;; 
= Para biriktirenlere 28,800 lira 
= = ikramiye verecek 

.. 

= = 

e 
= == = 

= ~ 

Zira.at Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en as 5!t 
lirası bulunanlara sen('de 4 defa çekilecek ku:r'a ile aşafıdaki plina ıött;.; 
ikramiye dağıtılacak.tir: 

4 Adet 
4 )) 

4 
40 

100 
120 
160 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1,000 Liralık 
500 )) 

250 
100 
50 
40 
20 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

• DİKKAT: He11aplarındaki paralar bir sene tcinde 500 liradan aşağı ılüşıni~ 

illi/, ı: ıı ' ll' ' I/ 1 Ş E H 1 R =yenlere ikramlye «klığı takdirde% 20 fazlasll• verilecektir. 
1 lı 1 ı 1 T"fYATRQSLJ =Kur'alar ~enede 4 defa, 1 Eylül, 1 Blrlneikinun, 1 l\lart ve ı haxirau ta· ! 'il lı illi[ . . rihlerinde çekllecekllr. 

i, liu;;~ıı ifl/ 800:~~~~'.~~~i~ l '1ıu111111ınıııııııııınıııı uıwuııaııııııııım ıııııııııııııııııııııııı ııııııııııııımııııııııııııııııııııı 11111111111111111111~~ 
HİNDİSTAN CEVİZİ 1Gümrük Muhafaza Genel Komutanlık İstanbıl 

Levazım Anıirliği Satınalma Komisyonunda.ı: 
1 

1357 illeri 1 
Ranıazan 

10 

1355 Rumi 

1 ci Teşrin 

10 

1939. Ay ıo. Gun 296, Hızır 171 
23 Birinclteşrln PAZARTESİ 

Vakitler 
Güneı; 

Öğle 
!kindi 

Vaoa i 
~ •. da. 

Ez.ıaı 

S'. da, 

6 21 1 ()() 
1158 640 
14 56 9 38 

Akşam 17 18 12 W 

Satın alınacak 1130 adet kıl fırçanın 25/10/939 Çarşamba günü saal JI 
pazarlığı yapılacaktır. 

2- Tahmini bedeli 847 lira 50 kuruş ve ilk teminatı 64 liradır. 

Nümunesi komisyondadır. Görülebi Hr. 
3-- isteklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları ve kanuni ,-esıl> 

larile Galata Rıhtım caddesi VeH Alem dar Han ikinci kattaki komisyona t 
meleri. .8718> ,..,,..,./ 

lstanbul C. MüddeiumumiliğindeJl: 
J İstanbul sulh mahkemeleri jçin pazarlık suretile 105 ton Türk Antı 
t kömürü alınacaktır. 

Şartname Zabıt ve Muamelat Müdürlüğü kaleminde görülebilir. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna göre ha:ıırlıya

caklan kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar İstanbul Belediyesı Daim! 
Basıldı&-' yerı SON TELGRAF l\lathauı 

1 Yatsı 18 50 1 31 1 
İmsak 4 41 11 22 

ı::-_ ................ _ 

Muhammen bedel 2311 lira olup muvakkat teminatı 173 lira 25 kuru~tt1f 
Pazarlık 26/10/939 Perşembe günü saat 14130 da Sirkeci Aşir Efendi so1' 

13 numaralı Adliye Leva7.ım dairesinde yapılacaktır. Şartnan1csini tatil gıi[tl 
rinden maada her gün mezkCır dairede görebilirler. İstekliler kanuni vesı1'::ıl· 
hfımi1 bulundukları halde mezk.Cır gün ve saatte zikri geçen Dairede toph:ııııı' 
Satınalma Komisyonuna müracaatları. c8691"> 

Encümenine vermeleri. (8465) 

ISTANBUL KAPIU 
BlZANS SARA 

No. 123 Yazan: 1\1. SAMİ KARAl!l!oL 

Donanmanın mağlubiyetinden ~onra bir harp 
meclisi kurulmuştu, padişah düşüncesini anlattı 

Çiloku; İstanbul surlann1n ancak bir 
cephesi muharebe ediyordu. 

Sultan Mehmet, bilikis İstanbul ö
nünden ayrılmamaıla ahdetmilü. O, 
dedelerinin, babasının vasiyeUerini ta
mamile yerine aeürecekti. Her ne pa
hasına olursa olsun İstanbulu fethe

decekti. 
Padişah, donanmasının mağlübiye

tinden sonra bir meclisi harp teşkil et
ti. Bu mecliste muhasaranın ve mu
harebelerin vaziyeti konu.şulacaktı. 

Meclisten evvel Halil Paşa ile b~
başa konuşarak Padişah.la birbirlerine 
şu yolda mütaleatta bulunmuşlardı: 

- Lala, bu, Baltı:ıcıoğlunun yaptık

ları böyle kalır mı? 
- Padişahım, bu muharebede Bal

tacıoğlu kulunuzun kabahati yok .. 
- N~en olmasın? 

- Takdiri llAht Rüzgar düşmana 
yJrdınt ettı ve. tAbiyesi bozYldu. 

Evet; bu ı:ebepledir ki kendisini 
idam etmcdin1. 

- ········· 

gemilerim.iz.in düşman saflarına doğru 
yanaşarak: muharebe etmeleri müm
kün olamadı. Arada da zincir olduğun
dan bWbütün baltacılarımız zinciri 
rum ateşinden kıramıyarak geri dön
düler .. 

- Peki amma; şimdi ne suretle ha
reket edeceğiz. 

- Bendeniz muhasaraya devamı teh
likeli görüyorum. 

- Neden?. 

- İkinci ve ı.içüncü müttelik do -
nann1aların Çanakkale tızerine doğru 

ytirUdükleri söylenıyor. Sonra, Macar
lar ve Lehler diğer küçük milletleri de J 
toplıyarak bir ehlisalip te~kıl <"tmeğe 

başlamışlar .. Bunlar tam manasile cep
he almadan ve taarruza geçmeden, İs
tnbul muhasarasını terkederek Tuna 
boylarında vaziyet almaınıı icap eder. 

- Lalam, bütiln t>öylediklerin doğ
rudur Fakat; bu muhasarayı sürdü
recek değiliz ya ... 

- Padişahım iki iıç hartadır. İstan
bul önünde boğuşuyor z. Külli zayiat 
da \'erdik. Halice hAk1m olamadık. Ol
madıkça da kaleyi her taraftan tazyik 
kabU değU .. Bu sebeple uıuhasara, A-

rap ordularının muhasarası gibi yedi 
sene uzayıp gideceğe benziyor. 

- Lala, sen hep aksıni düşlınen bir 
adamsın"? Adeta, Rum dl.'spotlarından 
para alan de.ı..:.1.llara benziyorsun?. Ni
çın bL an evvel IIalice nasıl girebiliriz 
djye düşünmezsin'? llap knçamak yola 
sapar durursun .. 

- Efendimiz boynum uğrunuza fe
dadır. Her an, kulunuzu yok etmek e
linjzdedır. Kölenizin Rum despotlarile 
alflkam yoktur. Din ve devlet için doğ
ruyu söylemek vazifemdjr. Biz mu
hasara ile ui,raşırken Edirne üzerine ı 

düşmanlar inmesin diye rlü.§ünilrüm. 
Kıırn.az ve hinoğlu hin veziriazam 

hem alttan ve hem de üstten alarak 
Padişaha gözdağı verjyor. ayni za
manda da kendisinin Rumlarla mil
nasebettar olmadığını Jlcri sürüyordu. 

Sultan Mehmet, Veziriazamının mü
dafaalarına kısaca cevap verdj: 

- Muhasarayı çok yakın bir za
manda bitirmek mecburiyetindeyiz ..• 
Aleyhimize teşekkül edecek olan ehli
salip toparlanıp gelinciye kadar İs
tanbulu fethetmiş olncağız. 

Veziriuam: Padişahın ı;on sözlerini 
sükUt ile kurşıladı. Fakat Padişah ı;öz
lerine şunları da ilöve etti: 

- Halil; bu miltalealarını toplana
cak harp meclisinde de söyle emi?. 

Diyerek; harp meclisJnin toplanma
sını irade fYledi. Harp n!\!clisi toplan

DUflı. 
Su_'tan Mehmet, davayı teşrih etti. 

l\lluhasara günündenberi olan biteni 
söyledi ve yapılması 13zım gelenleri de 
söylemelerini VC'L:irlere ihtar etti. 

Halil Paşa söz aldı ve hulfisaten şun
ları ~öyledi: 

Halice hakim olmadıkça İstan
bulu z·ıptctmeyi güç buluyorum. Bit: 

yandan da Biı.ansın teşvikatile Bal
kanlarda aleyhimize bir <'illi.salip or
dusunun te~ckkül etmekte oldugu ha
berleri gelmektedir. Bu tehlikeli hale 
karşı koymak için bir on vvel istan
buJ surları önünden cekilerek Tunada 
cephe tutmaınız mütah•asındayım. 

Halil Paşanın bu sözJeri m('clis üze
rinde nahoş tesirler yaptı. Zaten Sul
tan l\.'Iehmet. Veziriazaınını mahsu~tan 
söyletmişti. Vüzera ve ulemanın nazar
larını kendine tevjch ctnıek arzusun
da idi. 

Veziriazamın ~zü biter bitmez Zag
nos Paşa söz aldı ve: 

- Türle ordusu mu "11ak olacaktır. 
İstanbul muhasarasını bırakıp gitmek 

elvermez. Muvaffak olamadığımız ci
hetleri takviye etmek lAzımdır. l\.'luha
rebeye d~vamı talep ederim dedi. 

Zagnos Paşadan sonra Akşemsettin 
Hazretleri söz aldı ve: 

- Padişahımız evvel Allah herşe

ye kadirdir. Küffarın önünden çekil
mek gerekmez. Surları her taraftan 

muh'}sara ve taarruza kabil bir hale 
getirmek çarelerini düşünmek Hlzım

dır dedi. 

Hula.sa mecJiste bulunan bütün vü
zera ve ulema, Veziriazaın Halil Pa
şanın mütalealarına şiddetle mukabele 
ettHer. 

Esasen; ultan Mehmet de meclisin 
fikirlerilc beraberdi. Yalnız İstanbul 
muhasarasının ref'ini istiyen bir kişi 

idi. 

HaHl Paşa, fena mevkie düşmüştü. 
İşi anlamıştı. Fakat, işişt('n geçmişti. 

Nihayet en son sözil Padişah söyle
di. Ve davayı teşrih etti: 

(Devamı var) 

Tekrar ettim: 
- Sen uyumadın mı idin Nusret?. 

Yine hiç cevap vernıedi. Titrcııneıi devam edi -
yordu. Parlak, çukurlarının içinde liicivem. birer 
bile taşı gibi .büyüyüp yuvarlanan gözlerini göz
!erime dikmiş tepedeı tırnağa .beni süzüyordu. 

Yürüdüm. 
O da, beni takip etti. 
Salona geçtim, geniş bir koltuğa kendimj bı-

raktım: 

- Ooof. DEilışetli yorulmuşum!. 
Kalın, ke5ltin bir sesle: 
- Kendinizi çok yoruyorsunuz da ondan ... 
Dedi, geçti, karşıma oturdu. Ve .. Homurdanır 

g;b; söylE'ndi: 
- Belkis ,bu adam niçin bu kadar kaldı?. 
Ben gayet sakin, sesimde hiçbir pürüz yapma· 

dan konuşuyordum: 

- Misafir yavrucuğum. Kalk git .. Denmeza .. 
- Fakat, misafirliğin de rbir haddi vardır .. 
Cevap vermedim. O, devam etti: 

- Sulu adam. Böylelerine, ham ilıışır .. Derler. 
İnsanda 'biraz sıkılma olur. Daire vakti gelmese 
daha kırk sekiz saat ıburadan çıkıp girleceği yoktu!.. 

Ve. Gittikçe içinı boşaltıyor, ze'hirli, kaba, ha
şin devam ediyordu: 

- Hacı manıdal gibi, öküz gibi .bir adam. Ben 

olsam ıbu herifi nazır .. Diye kabinede tutmak d"' 
bı• ğil, kendime uşak bile yapmam. O kadarını 

becerecek halde değil. -p 
Boş bulundum da akşa.mdanbcri devam eden 

yıtsızlığmıla: 

- Nesi var? .. Pek ,güzel ada.m ... 

Dedim. Bu, SÖ'züm Nusrete hançer giıbi g~'. 
Oturduğu yerden hızla fırladı. Önüme kadar g~tl 
!erek, iki elini gerdi, yumruklarını sıktı, gözler' 
patlatarak: 

- Güzel adam mı? .. Eşşek adam. Ebenne~~ 
Tür 1t:y<ınin ım budala adamı!.. 

Dedi. Nusreti bu halde ilk defa görüyordıııP 
O, yJınuşak, ele avuca sığacak gibi yumuşak, Jı~ 
fif, kaypak, şuh Nusret bimenbire kıskançlık J 
nilcn mancınığın üzerinde öyle değişmişti J;ı··· 
On&: 

- Nusret ... 
~in, 

~ Şişlinin, en zarif .. En cana yakın erl<rğ~~ 
Dıye bakmanın bu anda imkanı yoktu. yuııı 

· de'·ı·~ de, gözlerinde, gönlünde kopan fırtına ıle 
ediyordu: 

- Belkis. Bu adamın seninle hususileşmesı~e,ı 
sana iltifat c-'mesine; sana sokulm- a taharn~ 
edemem. Böyle kaba bir adam, eben!iel:a bir "dl 

(Devamı vaf 
• 


