
ten 

R 

ı, 

insıl 
ıısl 
ııılılııl" 
ınil~ 

7) 

q-: - \ 
itafva - 'funanistan 
btia. notalar teati ettiler 
,.. .A.tiııa, 2 ('A.A.) - Röyter 
-Uhaıbiri bildiriyor: 
h~ugün İtalya ile Yunanistan 
lt fuxıeti arasında., iki memle.. Jt ~ğlarınm takviyesi hedefi-

. guden bazı notalar teati edil
~· Bu notaların metinleri 

.....____ neşrol una.caktır. 
-....,. ~~~~~~- fD\TIE F\'I \11 1 11111 <~·! IST,~Rl'I. •T<ıhtraf: VAKiT• Po~ta lrntu.;u· rn• l'rlrfnn · 2111'.ll\' nıl.'..'tTiO ılıfar~) 

Vekiller Heyeti 
toplandı 

Ankara, 2 (A.A.) - !cra ve. 
killeri heyeti bugün S!l&.t 1G · 
baş,·ckil doktor Rc~fik Sny -
mın riyasetinde mutat to ·ı 'l _ 

tısını ynpm ş ve ruzna~ c "1de 
bulunan maddeleri tczek:i ..or C""..
miştir . 

------------·--------------..... ------------------
S ©Vyet a Fö n ı 
lii7il üı ~@) k e ıre o e ır n 
~ . 
Drnı lkotc§1<§l lYIOırado 
F'inlandiqa, Hangö körfe

• 
~ zıne mayın döktii 

Amsterdam, 2 (A.A.) - Hel 
slnkidcn Telcgraf gazetesine 
bildirlhllğine göre Sovyet - Fin. 
Jaudiya m Uzakercleri inkıtaa 
uğramıştır. 

Bladet gazetesinin Berlfn mu· 
hablrinln blldirdlf.ine gtsre. 
Baltık mıntakasında Sovyetle
rin genişlemesinden endişe duy 
makta olan Almanya, Mosko· 
vanın Finlandiya hakkındaki 
taleplerini hafifletme maksa. 
diyle gayet ihtlyatkl\r bazı te
şebbUsler yapmışsa da, herhan· 
gf bir muvaffaklyet elde ede
memiştir. 

Tari h imizde müh.,m ir 
ısl3ha l merhalesi o•nıuşlu 

(TanzimatıHayr ıye)nin yıldönümü 
~ ~ 

1839 yılı ikincilcşrinin üçüne tesadüf eden Pnzar .ıünü ~ 
(26 Şalıan 1255), y:ıni bundan tam lıır a)ır enci, htnnlıııld > 
bir hadise cereyan clmi~Lir ki Lıu hadise 1'ürkil·e tarihinin du- ~ 
nüm noktalarından birini te!)kil etti; ilk Osmnnlı kanunu esa· > 
~isi, Tiirklerin hukuku amınesı ve tedvlncle ilk re.sın! eser sayı. ~ 
lacak olan Güllınne hatlı ogün illin olundu. Bu hattın Sultan 
~l:ıhnıudun son yılında iliinı ıhi~iıniilüyordu. Akif Pa5anın mü. 
mannati ile Alıdülmecidin cülu~undun 4 ay sonraya kaldı. > 

Bunun müsveddesini hazırlnyan ve lstanhultla okuyan o ~ 
zaman hariciye nazırı olan Heşit Pa~adır. ~ 

lürkiyenin 
beynelmi
lel vaziyeti 

- MıHi Şetı ı nut
ku münas!octi.e -

Yc- --r:. A ~ llV' n -

Du sabah Moskovaya gelen 
Finlandiya heyeti hariciye ko· 
miserliği ile temasa gelmeye 
beyhude yere uğraşmıştır. Mo
lotof ile Stallnin yUksek Sov· 
yet meclisi ile meşgul oldukla. 
rı \"C binaenaleyh bugUn görUş 
meye imk{in olmadığı Finlan
diya heyetine bildirilmiştir. 

Stokholm, 2 ( A.A.) - Af ton 

Kopenhag, 2 (A.A.) - Da· 
oimarka. mUnakalM nezareti. 
nin bir tebliğine göre, Finlan

' nM'(Jntf .') İrıf'irl• , 

Jıan merasimi için Topkapı sarayı içindeki Gülhane mey. > 
. k b' > danında, şimdiki Gülhane h:ı.;tah:ınesıne ya ·ın ır yer_ ~ 

de ) uk~ek bir kürsil ve davetlilere mahsus çadırlar kurulnHı 'j, 
padişah da nıe)dana yakın olan Giilhane köşküne gelmişti. 
\'ükela, ulema, ümera, erk(ın, ırn~rı mihl'rn cC'nı:ı:ıılerinden Se· 
len hevetler sefirler - ki aralarııııla Fransa kralının oğulla
rından· Prcn~ Juanvil de vardı - hazır bulundular. Kürsh c 
yakınlaşmak i~·in d:ılg:ılanan bliyfık bir kııl:ıb:ılık meydanı doL 
tlurınustu. Hn:ı:ır hulun:ınl:ır içinıle sonr:ıılnn vakanüvis olan 
,·c J.utfi Tarihi tıdlı eııeri ile maruf zat tlu bulunuyordu. 

~ ......... - J:,,_,, •• •• t..f ,_ 

..;t u1t~~em Cumh:.ırr:i~imiz Is. 
~ l" nonü'nün Büyüle rı ~ille~ 
~ ~.11İni açarken söylct:iği nut_ 
'l . 1tıle:likten \'C okudı.:ktnn :;on. 
t..ı1"1a:ı ''ne güzel söz" demc!r. 
~ lcendini alamıyor. Bilhassa 
'ri.ı l'lın bugünkü fev!:a?fıd:ılikleri 

Amerika mebusan meclisi 

ı.ı de y · T.. k' . . t" '"' t, . enı ur ıyenın vnzıye ı. 
!ııı .~ıf Ve tasvir eden p::ırçalar 
~llkıek §İİrlcrdcn ziyade ruh. 

I Ambargonun kaldırıl
masını kabul etti 

t ~evk ve haz veriye«'. 
Vaşington, 2 (A.A.) Mebu

san meclisi, silah ve mühimmat 
ambargosunun muhefe11J8Sı Jaak.. 
kındaki Vorys takririni 179 reye 
!:arşı 244 reyle reddetmiştir. 

Biraz sonra da aynı meald~ki 
Shanley taknr~ni"tekrar 181 reye 
karşı 242 reyle reddetmek sure. 

tiyle mobusan meclisi silah ve 
mnltimmat ambar,oıunun kaldı. 
.ı--~~tlr. 

MebUaan ye ayan.mecliıleri 
murahhaılin ., ırın sabah müŞ
terek bir top .ıntt yaparak bita
raflık k.ınununun kat'l metnini 
bazırlayacaklardr.. 

Sı~t dikkat cdil:r~e bu ı::özlcr_ 
~ luzellik kelime güzelliği de
~1'; hu sözlerin ifade ettiği fL 
~ l,j l'dir ki ruhlar1 tnra:ı kuvvet. 
lı; lik• caribcyi haizdir. Nutulcta
~!tlc '~ler doğru düşünen, en ka. 
~ 1lYaıi Iındisde!'İ be:r.-·a!t bir 
~ti adesesi ile tahlil edere'• h:ı. 
"tıe lcaçık gören, bıJnun için İsi\ 
tı~ arar veren bir tefekkür 

.... ~ın mahsulüdür. 
• ll""'-. 

~d •l(ıye Avrupa harbi karşı 
ı:ıı • rı· . ._ lii ıçın İngiltere ve Fransa 

Isviçre 
-. j t' :-nlaşma yaptı ve niçin ay_ 
ltıı,1 •lik~et üzerinde Sovyet 
l'~ • ıle anlaşmağa çalıştı? 
,.._ : İngiliz _ Fransız anlaşma. 
ıı.ıı_ 111'1zasm.dan, Türk _ Sovyet 
~~"'- teıebbüsünün neticesiz 
~et h:.dan ıonra nasıl bir va. 
~lld ıl oldu? Bu noktalar Ü
~t· ~- tüphesi olanlar Yarsa ha_ 
'ıı~ onrenmek için Mi!li Sefin 
~l'ı rıd.an bahse temas eden' fık. 
~..._ dıkkatle okur.don la:::::"ll. 
~t 'k"hiyeti itihariyle o kadar 
~e \,. olan hadiseleri bu kadar 
~~lcır ay~ınhk içir.de göstere. 
~)de .hakıkaten (sehli mümte. 
~ .. li7~en san'at•n en parlak bir 

Bir müstevli tarafmdanişgal ~dil· 
mek tehlikesine maruz bulunuyor 

~,..,,,~., ı; ' .,.: 1 

}' Qr ko ., A o • rn r - · ·~-... -
..............: -
lstanbulda 
gezintiler 

~1 lia.Yatının birçok yılları
tlr tneı:nlcket dışında ge· 
tertııiş. lllnru f J>ir TUrk ınU. 
ı_11~kkır ve muharriri ts
lııttb Ula son yaptığı sılanın 
Y aıarını yazmıştır. 

ilkl"ınki ila vemizde 
l'a.tıyı okuyucula-

l'ırnıza. arzerlcce~iz 
ile lfetunet Tnr0<lnr imz.nsı 
\.._ ~·ıc~ak bu xa7Jlnrı oku-• ıı.ı~ll) • 
de 1 arımız zc,·k , .c istlfıı· 

le takip cdc<'cklcrclir. 

Yi... 1 • •ıA ••e yarın u ı a ve-
hıİzde ayrı~a 

/(o ku 
oy ''1.a.n: Fikret Adil 

lta lga, İsviçr.enin istiklali
ni müdafaa edecek 

Berne, 2 (A.A.) - Reuter a. 
jansı bildiriyor: 

Hükümet tarafından kabul e
dilen iki kararname, İsviçre ara. 
zisinin bir kısmının bir müstevli 

İ tarafından işgal edilmesi ihtimali 
f 1:>ulunduğunu göstermektedir. 

i Bu kararnamelerden biri. böy. 
ı le bir hal vukuunda halkın ne gi. 

ı
i bi hakları ve mecburiyetleri ola. 

cağını zikretmekte, ikinci ka. 
rarr:ame de, hududa fazla yakın 

j sınai ve ticari müesseselerin yer 

i
l değiştirmeleri hususundaki kanu.. 

ni meselelere müteallik bulun. 
"Tlaktadrr. 
Berne'de bu kararlar manidar ol
makla berföer, bunlardan telişe 
<liişmeğe mahal olmadığı söylen. 
mektedir. 

Cenevre, 2 (A.A.) - Popolo 
D'italia gazetesinin İıviçrenin 
lıitaraf!ığına ve İtalyanın bu 

f memlekete karşı takip edeceği 
f hattı harekete dair olan makale. 
f sinden bahseden Journal de Ge
f neve. diyor ki: 

f Bütün devletlerin geçirmekte 
J ..-ıldukları bu müşkül devrede Po
i polo D'italia'nrn makalni ta~ 
İ re için cesaret verici mahiyyettc-

dir. bizim İtalyanın d09tlufuna 
itima<lımız vardı. Bununla bera
ber mütehassis olduk, çünkii bu 
dostluk, çok samimt bir 9ekilde 
izhar edildi • 

mekle büyük ıulh liyasetine ıa. 
dık olduğunu iıbat etmit ve pres
tijini arttırmııtır. 

Arada bir: -Namzet g6aterme 
Şehir Meclisi Daiml Encümeni. 

nin Azası namzet gösterilmeden 
ayırdı. Klmbilir, kaç yıldanberi 
unutulmuş bir seçim hürriyeli ... 
Vali ve Belediye Reisimiıi •bu sami· 
ml bu kendine ve arkadaşlanna iÜ· 
,·enme hareketinden dolayı tebrik 
ve meclis hayatımıza bu tabii hakkı 
iade etmiş oldulu için teşekkür et
meliyiıı:. 

Bir meclis k1 hepsi bir fırkanın 
mensubu, hepsi namzellikle. seçil· 
mi,tlr; bunlara kendilerine bır en. 
cilmeıı olsun seçmekte serbest bı
rakmamak, onları 1trçekteD böyle 
bir seçime ehil saymamak demek 
olurdu. Gördük: Reyler hem dalı· 
tılabilir hem toplanablllr. Yılda 
bir 6ç 'yılda bir bu uturda bir iki 
saa~lik bir asman ka1ıbı bize bir 
emniyet, kontrol• teslimiyet havası
nın teminatını kazandırır. 

Bu kayıp mı bllyilk, bu zaman mı' 
Bu son seçim i•te bir feYİ daha 

!ııbat etti: 

ı.."IJfna1 b" 
<Jir •• ır 

tısıupıa 
mevzuda P'i\~Pl 'j 
yazılmıs hikaye İ 

ftatya. bize bfl! eempadllni 
izhar ve bizim istikliliminn sL 
ruri olduğu noktasında iırar et. 

Encilmene sirenlerin eolu eslı:i 
ludır. Demek nktiyle namıet fJÖS

lerJienlerin çolu da yine meclisin 
bibi lemaYftllerlne onun; () halde 
nltin •'lteadlne ıGre bir encnmen,. 
seÇ'llllt olmak t6hmett alhnda kal· 
mıh? Bravo, Ltltll Kırdıra! 

•• 

Jşıe Reşit P:ış:ı, bu zatın ifadesiyle Giılhanc haltını "Snt-i 
bülend ve Selika-i iilempescıııl., ile okudu. Kurbanlar kesilip 
loplar atıldı. Şenlikler yapıldı. Halla sonradan da ilan gününün 
her yılılönümünde kandiller ~akılınası ve okunan yere bir mel'" 
mcr direk dikilerek üzerine hu hattın suretinin kazdırılma:.ı 
dfışünüldü; snray içinde halk kolayca ziyaret edip göremiye
ce(fi için Abidenin Beyazıt meydanına rekzi lekarrür etti; fakat 
.sonradan vazgeçildi. İşle bu miilıim tnriht hAdisenin yıldönü. 
.O dol•yıa.iyle ı.etU Paşanın ad1111 h•yır ile •myor Te "T•nzi-
marı Hayriye,, Oıerine aldıfımıı Jhllsaslarla mfifaJeaJarı 3 Qnc!l 
sayfamıza naklediyoruz. 

lı ve 
r:- YAZAN 

l "=>adri Ertem J 

Biiyülc Şinasfoin krnrU i"'e (E 
yl. e1Ja1U fazlın r ~-i o"'m.Jı 
ru!) diye hitap ettiği 1.;üyü 

Reşit P<ı§a 

• 

• 
urı e 

ayar etmek istediğini cihana ilan 
ediyordu. 

Osmanlı devletini böyle bir ha_ 
rekete sevkeden dahili ve bünye., 
vi amili onun iktısadi, siyasi ve 
kültürel tnrihinin şartlan izah 
eder. impnratorluk kurunuvüs_ 

Bundan tam yüz sene evvel 
devrinin genç ve en-erjik devlet 
adamı Mustafa Reşit Paşa GüL 
hanede ecnebi sefirlerinin de ha. 
zır bulunduğu bir içtimada padL 
şahın bir fermanını okudu. Bu 
ferman Birinci Abdülhamid, hat. 
ti fJçüncü Ahmet zamanından 
başlıyan garplıla~rna hareketinin daha derli, 
daha toplu ve bir nizam altına alınmış şeklini 
ifade ediyordu. Devcletin şekli, hükümdarla 
tebeanın münasebetleri tayin ediliyor, bir nevı 
milli hakimiyet esasını ileri sürüyor, modern 
devlet kurmak hususundaki iddiaları şıarlandı. 
rıyordu. Kısacası Osmanlı imparatorluğu men. 
sup olduğu islim medeniyetinden yeni bir ale
me, Avrupa dünyasına yüzünü çeviriyor ve ha. 
yatını artık bu yeni medeniyetin ölçülerine göre 

tai bir müessese idi. Bu müessese 
r.ıuzaffer old;.ıl:ça uzviyetinin her parçası kendi. 
n-c göre bir in!:iraf gösteriyor. umumi hayatına 
ııygt.n bir k~ltür: bir m~:leniyct, bir ciyaset 
ve hır ask .:rlı k nızamı viıcuda getiriyordu. Fa. 
kat Os:nanlı imparatorluğu miinase!>ette bu. 
lunduğu dünya bakımından bu nizamı sonuna 
kadar muhafaza edem• zdi. Onun hudut şartla. 
rı. Avruparla rönesanstanberi tc ~ .. siis etrnic: 0 _ 

lan nizam bir taraftan, Avrupada müsbet ilim 
(Devamı 3 Üncüde) 

Molotofun Türkiyeye ait 
sözlerinin ta m metni 

"Kars ve Ardaban'ı 
istediğimiz yalan 

uydurmadır,, 
e 

Ankara, 2 (A.A.) - Sovyetler 
birliği komiserleri meclisi ve ha. 
riciye komiseri Molotof tarafın. 
dan irat olunan nutkun Türkiye. 
ye ait kısımlan tam olarak atağı. 
ya dercedilmittir: 

"'Türkiye ile olan müzakettle. 
rln mahiyeti hakkmda ecnebi 
memleketlerde birçok masallar 
neırolunmuştur. Bu masallardan 

bnısmda Sovyetler ittihadının 
Kars ve Erdehan mıntakalarının 
kendisin-e iadesi talebinde bulun. 
mut olduğunun tahmin edilebile. 
ceği yazılmaktadır, Bunun bir 
yalan ve uydurma haber olduğu. 
nu aöyliyecefiz. 

Filhakika mevzuubahis olan 
mesele Karadeniz ve Boğazlara ı 
münhasır rmütekabil bir müza.. 

baret paktının akdidir. 3ovyet.. 
ler ittihadı bu yolda al:t lunacak 
bir paktın kendisini hiç ir vakit 
Almanya ile müsellah bir ihtilL 
fa sevkedecek ha!'Cketlere yol aç. 
maması ve harp tehlike i hali ı. 
de Karadeniz devletlerin • ., ma.. 
du~ olmıy~n (\cvletlef'oe ait harp 
sefınelerının Boğazici tar"k: · le 

(Devamı r incı~ 
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.4 lmanlJa için 
hezimet 

bir 

Fransız politik muharriri Piyer Dominik 

Türk - lngiliz - Fransız anlaşma
sını böyle izarı ediyor 

Türk _ İngiliz - Franm; anlaş- \ yaya karşı müdafaa cclilmi~ de. 
matıı Almanya için bir hezimet- ğildir. Her ikisi de Almanyaya 
tir. B11nu söyleyen yalnız biz de. karşı müdafaa olunmaktadır. 
ğiliz, dünya matbuatl da aynı ıe- İngiltere ve Fransa gc~en Ni
yi söyledi ve tekrar etti. Eğer da- san aym:la garanti edemcml!ti. 
ha kanaat bahş bir değil isteyen Bu muahedede bahsolunmamaln_ 
v:ırsa bunu Alınan matbuatı ve_ rı sebebi budur. Fakat har .. keti 
recektir. ne kadar akılane olursa olsun 

Vjlhclmstrassenin sükutu, Ber. Tilrkiyenin Yugoslavyayı düşün. 
.:::-:ic yapmış olduğu seri ve ıes. düğünü kaıfetmek müşkUl de~il
wiz seyahat kadar manalı idi. Al- dir. Nitekim Türkiye Kral Alek
manlar Türkleri bitaraflığı ter- sandr'ın katlinin hemen ertesi 
ketmiş olmakla itham etmekte ve günü Balkan antantına girmcğe 
bu anla~manm kendilerine müte. hazır olan Bulgaristanı da -dti§ün. 
veccih olduğunu ileriye sürerek mektedir. Bütün bunlara Macar • 
ftalyanlan ikaz etmektedirler.. Yugoslav ve Macar • Rumen ya. 

Evvela anlaşmayı tahlil edelim. kmlaşmalannı da ilave etmek i
Bu an1aırna altı noktadan mUte. eap eder .. Türkiye bueiln yalm%. 
şekkil: ca Bulgaristanın da iltihakiyle 

Birinci nokta: Uç devletten bi- genişlemesini istediği bir Ealkan 
rine Akdenizde bir taarruz vuku antantının değil, fakat yeni bir 
bulursa, akit devletler birlbirle_ Balkan • Tuna devletleri birliği. 
rine mUtekabilen yardım edecek. nin mukabil bir unsuru vaziye. 
ler. tinde bulunmaktadır. Bütün bu 

İkinci nokta: Tilrkiye bir Av- faaliyet Almanlara tstatl'bul . Tu. 
rupa devleti tarafıridan taarruza na ağzı ve Selfinik yollarım ka.. 
uğrarsa İngiltere ve Fransa yar_ pamaktaıdır. Bundan maada İtaL 
dmıa kopcaklar, buna mukabil yan - Tilrk yakınlaşması, lngil. 
Tüıidye, İngiltere ve Fransa 13 tere ve Framıanm da ttalya ile 
Nisan 1939 da Romanya ve Yu. yakınlaşmasına ve Balkanlarda 
naniıtana vennit oldukları ga_ milaait bir rol oynamasına yar. 
ranti <lolayıs.iyle harbe girdikleri drm edecektir. İtalya Avustur. 
takdirde anüttcfilclcrlne yardım yanın Alınanlar tarafından ilha_ 
edecektir. kiyle ilk tereddüde dO~mü~ ve 

Uçüncü nokta: İngiltere veya Almanyanın Yugoslavya. Maca. 
Fransa bir Avnıpa devleti tara- ristan ve Romanya üzerindeki 
fmdan taarru%a uğraidığr takdir. ta%yikleri bu tere-:ldUdilnii arttır. 
de akit ilç devlet istipre edecek- mrştı. 
len fakat sebep her ne olursa ol. Nihayet İtalyanların Balkan. 
sun Tti.ddye Londra ve Padse lardaki bllyUk menfaatlerini de 
kaııı tam bir bitaraflık muhafaza ne Türkiye, ne Fransa, ne de fn_ 
edccektfr. gittere inkftr edemezler. 
• DardUnctl nokta: 1Jıciltere ve Türk hariciye vekilinin mua_ 

1 ' ı:aı* tarafından garanti edil.. bedenin imzalanmasına takad
' •ış bir devlet taarruz ~u dilm eden günlerde Moskovacla 
duğa takdhlde Uç dcvtct lstita- uzayan görüşmeleri ve anlaşmayı 
de ~ul'!12acakt?r. mütealnp tzvestia gazetesinin 
Beşına nokta: Uç devlet ayn makalesinde, Tü~ - . fngiliz r. 
n Su:lh yapauyacalttrr. Franınz anla~sının Sovyet Rus
~ltıncı nckta: _Muahede mOcL yayı katiyen alakadar etmemek. 

·tı on beş ae.nedir. te olduğunun bildirilmesi, Al. 
• "' • manyaya bir ihtar ve Rusyanın 

Vaziyet böfle iken Almanya bitaraf otduğunu bildirir mahL 
irinci ve ikinci noktalann İtal. yettedir. 

yaya mUtevcccih olduğuna işa- Nihayet şöyle düşünebiliriz: 
ret ctmelrtedir. Bu tezi müdafaa Sovyet Rusya, Almanların Bal_ 
etm~k için ancak suini~t S<thibi kanlara doğru sarkmasını iyi bir 
olmak llizmidrr. Halbuki bu mu.. gözle karşılayabilir mi? 
ahede Türkiye ile dostluklan ba. Muhakkak ki hayır. 
ki olan Sovyct Rusya hariç ol. Bu şerait dahilinde Türkiye. 
mak üzere herhangi bir mütear_ nin vaziyeti ve kuvvetli hareketi 
nza müteveccihtir. Balkanlarda Rusyanm işine gel. 

Hakikat ~udur ki kuvvetli ve miyor mu? 
dost komşu Sovyet Rusyayı da.. Muhakkak ki evet .. 
hil etmciden Ahnanya ve bütUn Ve muahedede bu vcuiyeti tes. 
dünyaya harbin genişlememesini bit ve bu hareketi mümkün kıl. 
temenni ettiğini bl1dinniştir. E- dığı için Ruıyarun harici siyase. 
saacn Türkiyenin menfaati de bu tine ve bilhassa Aimanyaya kar. 
noktadadır. şr kullandığı siyasete tamamen 

Yukarıda bahsetmi11 oldufum uygundur. 
Alman ithamlarına cevap vermek Sovyet Rusya, Polonya istila. 
için İtalyan matbuatına bir göz sına mildahale ile Almanyayı iiç 
atmak ve tta1yanın bu muahede.. cepheden bozguna uğratmıştır. 
yi Almanyanın göstermek istedi- Polonyaıda.n hissesini almış, BaL 
ği gibi değil, fakat Türkiye, in.. tık devletlerine h!kim olmuş ve 
giltere ve Fransanm düı\indükle~ Almanyaya Romanya ve Balkan_ 
ri ~bi kabul ettiklerini anlamağa lar yolunu kesmiştir. 
kaftdir. İtalya şimdiye kadar Tilrk • Fransız - İngiliz mua. 
Türkiye ile Franııa ve İngiltere hedeırl bu hava içinde yapılmı§ 
ile de olduğu gibi iyi münasebet. ve artık Yunaniıtan10 vaziyeti 
lere sahip değildi. Fakat bugiln takviye edilmi .. Esasen Sovyet 
bütün an-laşamamazlıklann mazi. Rusva tarafından şimal ve şark 
ye ait oldukları görünüyor. ftal. hudutları muhafaza edilmiş olan 
ya realist"tir, ve bugün de en ko. Rornanyanın vaziyeti sağlamla&. 
lay işin Akdeniz devletlerinin an- rnıştır. Artık Almanyaya Ege 
laşmasr olduğunu kabul etmekte. denizine, Karadenize inecek yol. 
tir. Sonra ne Fransanm, ne de lar kapandığt pİhi Adriyatik yo. 
!ngilterenin ftalyaya en ufak bir lu da kapıtnmı"tır .. 
fenalık bile yapmamak. biHikis Clinkli bu m~abede endirekt o. 
onun yilkselmesini arzu etmek- larak Yugoslavyayı da garanti 
te okhtklannı anlamıştır. etmekte, nihayet bu mesut hare. 

Nihayet İtalya Türldyenin Ak. ketle cesaret bulmuş olan ftalya 
denizde, Karadetıizde ve Yakın da hemen yanıba~mda bulunmak. 
Şarkta mühim bir kuvvet oldu. tadır. Yugoshvvımın demiri, Ro
ğunu. Boğazl'ann hSlcimi bulun. monyanın petrclil, Batkanlann 
duğunu ve hasta adam devrinin hububat ve ehli hayvanları artık 
gecmiş olduğunu kabul etmek. Almanyaya çok uzakttr. Macarls
tedir. tanda artık bu hava kinde Al. 

İ~te bunun için Almanyanm man ablulca•ıından korkmamak. 
Romaya yapacağı tazyikler neti. tadırı çünkü mukavemet edebile. 
cesiz kalacaktır. Mösvö Von Pa. cek vaziyettedir. 
penin Ankara:ia olduğu gibi Möı. işte bugünkü harbin kısa bi. 
yü Makensen de Romada partiyi lanccsu ve felsefesi bundan iba. 
kaybedecektir. rettir. Son muahede Almanlara, 

Öyle zannediyorum ki anla&- Balkan yolunu pratik olarak ke~ 
mamn en mühim tarafı Tlirkiye. mekte ve ablukasını bira.ı daha 
nin Rusya ile mevcut eski dost- s:lcmaktadır. 
l •Jğunu idame ettirmek ve Ro- Türk • lnf!İlİZ . Fransız anlaııı_ 
:nanya ile Yunanlstanm bir taar. ması Almanyayı cenupta sivasi 
r.:za hedef obm1ın endisesinde ablukava almakta ve Balkan • 
- Undemiçtir.. Tuna devletlerinin iktı adi plBn 
·rü,.ktyenln bu iki endisesi muarız Uterlnd"' mukavemetlerini temin 
l -;:ildir, bbttl teliftir. Roman. etmektedir. 
• a Rusyava, Yunan'~tan da İtal. Müttefikler mecburen girdik. 

Tiftik tüccaaları 
dün toplandı 

ihracı yasak bazı mad
deler hakkında hükiı

mete müracaat 
edecekler 

Tiftik ve keçi kıh tacirleri 
ilin saJ\t 11 de Zahire borsa.sın.. 

da. toplanmışlar. bazı kararlar 
vermişlerdir. Tüccarlar tiftif. 
ferin yalnız tr ~iltereye gönde . 
rilmesine miisaade edildi~ini 
fakat 1ıısnlterenin mahdut buı 
kalitelerde mal aldıPn.ı. bu yüz· 
den de fiyatların müstahsilin 
Ye tüccann zararına olarak dii" 
tüğünü tesbit etmişler, bu yol. 
da tedbirler alınması için hü -
kumete mUr&C'aata karar ver 
miş'e::-rJJr. 

'l'Uc!'aılar :-ı.yrıea ihracı mem. 
n.ı li3tede Q!aıı keçi kılı madde
sindeki ya lisan&la, yahut doğ. 
rudn.n doğruya ihracına nıüsaa
de edilmesini de hükumetten te. 
menni edeceklerdir. Dahili fab
rikala.nn elinde kalan bu mad. 
denin fiyatları çok dUşUrüL 
milştür. __ ...,.,... __ 

Kalay, deri ve saç 
fiatler i 

İhtikar komitesi dUn toplana
rak kota:;, acri ve soba. saçı fi. 
yo.tln.n i.iwrir.dc t~tkikler yap
mıştır. Bu maddeleri Avrupa. 
dan getiren ve burada sat.arı 
tüccarlar dinlenmiş. fi:vat yUk
seklikleri hakkında izahat alın.. 
mıştır. Tüccarlar bu maddele.. 
rin A vrupadan k8.fi ll)iktarda 
gelmemesini fıiyat vük~kliğine 
sebep göstermi§lerdir. 

·~· --
Y apağ piyasası 

Yapak piyasası çok hararet
Ienıniııtır. Diln lrigiltereye 40 
kuruştan 301) bin kilo ya.pak 
ımtılmıştır. Evveır.c Sovyetlere 
satılan 10 bin ba.lyn yapağm 
sevki için de hUkOmetten mü. 
saade Ç"_Cl~tlr. Bu mallar da 
g<hl<terılmi§tir. Sovyetler bu 

,, IMJI~ mukabil e~. kontr
pllk ve mAdent eşya göndere
ceklerdir. 

Maha lli idareler umum 
müdürü belediyede 
Dahiliye Vekileti mahalli ida 

reler umwn mUdtirü Rüknettin 
Sözer cl:in belediyeye gelerek 
belP.diye varidat: Ur.erinde t:et.. 
kiklcrdc bulunm\l§tur. Belediye 
vergi ve resimleri kanununda 
tadilat yapılacağından varidatı 
mütenevvi olan lstanbulda böy. 
le bir tetkike lüı:um göıillmüş. 
tUr. 

Ethem Akif 
Şehir Meclisi azalarmda.n E. 

tem Akif tramvay idaresinde 
ba.adoktorluğa. tayin edildiğin -
den meclisten istifa edecektir. 
Bundan başka. tramYay idaresi 
milrakipliğinc tayin edilen Ek
rem Tur da ya meclis veya 
tramvay idaresini tercih ede • 
cektir. 

-~-· 

İstanbul Vali 
muavinliii 

İstanbul vali muavinliğine 
tayin edilen Ankara belediyesi 
reisi muavini Bav Haluk ı '!hat 
yarın şehrimize ğelecek, pazar. 
tesiden itibaren vazifesine baş_ 
lıyacaktır. 

Gazi köprüsü bu sabah 
tecrübe ediliyor 

Gazi kötırtistlnün bu sabah. 
tan itibaren sıklet tecrübeleri 
yapılacaktır. Bu yüzden köıırii 
sabah açılamıyacaktır. Karakö•· 
kl:SprUsU de açJlmıyacaJ{ı iç!11 
Halice vapur girip çıknmryacalı 
tır. 

Daimi encüm en çalış
mağa başladı 

Yeni daimi encümen dün ili 
toplantıeını ynparak ç~luıma,·a 
başlamıştır. Yeni encümen azıı 
lan toplu bir halde akşam \ize. 
ri valiyi ziyaı·et etmişlcr·lir. 

ilktedrisat öğretmen
lerinin maaşları 

Bazı öğretmenler yeni baren1e göre 
nıçin maaş alamıyor 

Şehrimizin ilk tedrisat öğ. 
retmenlerinln :veni bareme gö
re maa.;ları dünden itibaren ve. 
rilmeğc ba§lanmıştır. Öf.ret. 
menlerin vll~yet husu~i idnrf 
bütçesinin darlıJı dolay:· ile U
zun yıllarda.nberl alamadıkları 
kıdem zamları davası d:ı yenj 
haremle halledilmi~ buhınuvor 
Bunun muallimlerin <'oRu lize. 
rinde h8.8ıl ettfli memnuni:ı-·"t 
büyüktUr. Fakat ven! bareme 
göre öğretmenlerin maa~larıı J 

tanzim etmek için hususi idare 
bütçesinden ayrılan tahsisat 
kafi gelmemiştir. 

Bu yüzden de bazı öğretmen~ 
!er veni bareme göre maaş a.. 
l:ımamışlardır. 

22,5 liradan maaş alan ö2. 
retmenlerin dP. bir kısmı 20 Ii. 
ra.dan, bir ktrnıt 25 liradan ma.. 
aş a.lmışlardır. 30 liralık maa§ 
derecesinde bugi.ln 70 öğretmen 
bulun.maktadır. Mevcut t:ıhsi • 

sntla ancak 45 ö~retmenc mı. · 
a~ 7.atnmı vcrJlcbilmiştlr. 

İlk tedrisat (i~rctmeninin C'" 

mühim davaJ:ıı olan maa~ işini 
C! hir meclil.!inin ictimn halfndf' 
bulunmMından istifade ederek 1 
halletmek pek verinde olur. 

ô~etmcnlerfmizin ııXnUl ra. 
hııtlıih ile vazifelerine bağlan. 
maamı biı:den c:ok matırif idn. 
r esinin iı-tediı!inc kanfü:. 

A vnı zamanda bareme gör"' 
kwfi görerek a mı dereceyi at_ 
mrş olan öhetmer'crin bir kıs. 
mm:ı zam verin ötekileri mah . 
rnm eden sel)ebin mahiyetin; 
iyi bilmivoru:r.. Ancak bu bir 
yaıı,\ışhkUın ileri P"elmemiş tf' 
sadece tahsisat azlığ'ı dolayı. 
~ile avm dereceden bnıı mual· 
!imleri tekrar bir tasnife tnh· 
tutmnk neticesi ise bunun i1.ar 
olunm \.Si faydalı olur mütalea. 
sındadır. 

Sü~ur otuyle zehirle
nen çocu k davası 

Torununu öldürmekten suçlu 65 lik 
bir ihtiyar Muhakeme ediliyor 

Tarlabaşında. oturan Emor. 
fia. adında. 65 lilt bir kadın, kt. 
zı Efsatratya.'nm metres otur -
duğu Şahap a.dmdn. birisinden 
olan 6 e.ylık çocuğunu sUrllr. 
otuyla zehirlemiş, öldUrmU.5tU. 

Sorgu hlkimliği ta.ra.fmda.n 
idam edilmesi talebUe birin.el a.
trr' ceza mn h' ~sine verllen, 
Emorfla.'nın m uhakemesine dün 
de devam edilmiş. kızı Ef'satraL 
ya ile çocuğun babası Şahap 
dinlenilmiştir. 

Nikahsız olarak oturduju 
ge.nç kadından d<>tan çocuğunu 
çok sevdiği teessiiründen aııla.. 
§ı1.an Şahap şu ifadeyi vermiş. 
tir: 
''- Metresimle a)Tl oturu_ 

yorduk, çünkü annesi kızının 
benimle yaşama.sına muarı7..dt. 

Vaka. gUnU Emorffa biı.e gel· 
mJftl, geceleyin ka.nm beni ~· 
ğırdı. Çocuk çok fena idi. He. 
men doktora ,götürdük, fakat 
yolda öJdU. 

Çocuğun yatağında süriirotu. 
nwı bula..,ıkla.rı vardı. Emor. 
fia., her za.mazı kızrnm bir Tilrk 
ten <:ocuğu doğduğu için öldü. 
receğini aörieyip dunıyor. fa - ı 
kat biz ihtımal vermiyorduk. .. 
Şahap çekildikten sonra Ef

satratya ç:ağırıldı. Genç kadın 
da şunları söylemiı:~tir : 
"- An~m Şahapla oturma. 

ma ve bir Tlirkten çocuk do. 
furacağnna kızmıştı. O akşe..m 
eve ~elince c:ocuğun çok hac:ta 
olduğunu gördüm. Kırmızı bit 
şeyler kusuyordu. Anneme AOr. 
dum. 

- Bir §ey yok!,. dedi. 
Hemen doktora götürdük. Fa 

ka.t kurtulamadı. Annem her 
zaman çocuğu öldüreceğini 13öy. 
ler, beni de teşvik ederdi.., 

Muhakeme, diğer şahitlerin 
celbi için başka bir güne hıra.. 
kıldı. 

Diyarbakır - Mar"din 
nakliyat anban aah'ibi 

tevkif edildi 
"Diyarbakır • Mardin nak. 

liyat ambarı., nın sahibi Abdül. 
gani, dlin bir)nci sulh oe~ hi.. 
kimi tarafından tevkif edil
miştir. 

Aınbar sahibinin suçu bazı 
tüccar mallarını parasını öde • 
meden kar<leşine göndererek 
gc11L5 mikyasta dolandırıcılık 
ya.pmaktada. 

Suç şöyle itılenıni tir: 
Abdülganinin Mardinde bulu· 

nan kardeşi Abdtilehat tstnnbul 
tU<.'carlarından bazılarına mUr .. 
cut ~derek rnal siparişinde bu. 
!unmuş ve malların kardeşinin 
ambarı vasıtasile ~önderilmesi. 
ni, paraıııını Mardin Ziraat b:ın. 
kası şubesine ödcvece~ini bil 
dirmistlr • 

TUccarlnr malları ıımb:• 
teslim ctmişkr ve Abdül~nni 
narasını almadan malları kar. 
desine Yermiı::tlr. 

Birinci sulh ceza m8.hkcmc • 
sind.e Fiorguya çekilen Abdili _ 
gam: 

- !ete yanlışlık vardır, tile. 
<'arlarm parasını ödeyeceğiz! .. 
demiştir. 

Bir otel hırsızı 
yakalandı 

Sirkeci otellerinden bir çoğu. 
nu soyn.p Mııhein Suohi adında 
bir otel hınızı yakalanmış, bi.. 
rin.ci sulh cern mahkemesi ta.. 
ı afından tevkif edilmiştir. 

'f azan: H ıkmet IVi uf1'1 

A NKARA ve MoskovadJP' 
iki büyiık hükumet rnerl-"" 

zınin umumi ve yekdiğcriylo ısı~ 
nascbattar siyaseti e'..ı:afındn "1" 
mcıtli ve tayanı dikkat aözler ~ 
til<li. Cumhurreiıimiz lnönii"~ İ" 
kulaklanrnızdan hala aksi •·~~ 
memit ,..e ifade etliği manıı. h lııı' 
zamızda menkuı bulunan 11~~ ~ 
Altıncı Büyük Millet Mcclı•111" 
tarihine hayırlı bir baılcı.nGı~ t'1; 
kil edecektir. Yükack So"1:, 
meclisinde Sovyet Baş,."Ckil ~ 
Hariciye Nazın Molotofun . 
siyasi fnaliyotler dolayısiylcı ır' 
ctligi nutukta, büyük ko.nşurt'"' 
zun ıuJh yclundaki nrzulorı ::;; 
kmımda:ı ~ünya gidi~ine ôo,, hı 
b. . ., • . d ,,, " ra 
ır ıstu.u:ımot tayrmnc yar T ne 

deı· ümidindeyiz. , .0 lıe 
Biz, en salahiyettar Şef~.:, l!r 

oğzındnn, bütün cihan cfltfu. rJI" O z 
kendi siyasetimizin anahııtla ıaJı. eıı.ı d 
dinlemiı ve iliin ctmit olcl lab 
Sovyet Rusya komıumuzun ~ • 
ki!l ettiği siyasetin esıulart 
bundan birkaç hafta evvel 111~ 
terem Hariciye V ekilimizle du; 
tane müzakerelerde bulunan ~ tııa 
yük Sovyet rccülü Molotoft1 at'ı) r 
sözlerinden ıınlatddı. . ar 

Her iki memlektc de biribiJ'lll' aıı 
den asla koparılanuyacak . o~ şı 
dostluk b::ığlan hakkında dü~~ arcaı 
düklerini, bir de alenen şöyle ,, tıııek 
de etmİf oldular: 

SOVYET RUSYA: - Sovtj: 
• Türk konuımalan b!v pakt ak 
ile neticelenmigtir. 

1 
TORKlYE: - Eeki do~turt111 

Sovyet ittihadiyle aramızda ~ 
günkiı meıut münaaebetlerde 
daha ileri bir vaziyet ifade ede 
cek bir anlatma mey.dana ıelce" 
Sini ümit ctmigtik. Neticeye vı.1· 
mak için iktidarmuzda oltlı\ bil' 
tün eayreti sarfetmiı ve bir of# 
muvaffakıyetin elde cdildiii -" 
layııma vannııtık. Buna rnğmeP 
bizim menfaatimize olduğu ~ 
dar karıı tarahn menfaatine . 
muvafık oldupnu zannettiğiıııİ' 
neticenin istjhsali bu defn rn\jıl\' 
kün olnmadı. 

SOVYET RUSYA: - F.J6'
1 

bu lfÖ1"'-İşmeler, bizi aJakadaır " 
den birçok siyasi meseleleri Pf; 
dmlatmağa, yahut hiç otınaı* 
bu meseleler Üzerinde yoklııııı' 
yapmagıı yardım etmiıtir. 

TORKIYE: - Bununla bor*' 
ber, bilirıiniz ki iki komıu ~ 
lelıet arasındaki dostluk kuY"'! 

1 ..• ' B d~.Atl 
eıas ara muatenıtbr. u C"''" 
muvnkkat icaplarından dol•11 

şartlar ve imkanıızlrklı;q-1 bu do'" 
lujhı ihliıl etmemelidir. ,. 

SOVYET RUSYA: - Bu~ 
Ti"ı·kiyenin ıiyar.cti bize <iah• ~,. 
zıh J(Örünmektedir. ı. 

TURKIYE: - iliz. mazjde o 
duğu gibi, atide de Türk • SO"' 
yet münasebetlerinin dottıı~ 
seyrini ıınmimi olarak takip eÔ'' 
ceğiı:. 

SOVYET RUSYA: - Entc" 
naıyonal siyasi vaziyetle biıiı': 
le münasebeti ciddi bir cherrtı'!': 
yeti hııiz olftn devletlerin hnl'İ~; 
çehresini ve siyasetini tanıt1" 
çok Jiizumlu bir §eydir. 

TORKIYE: - Sulhu korurt1'~ 
ülküsü her memlekete kendi f1d 
ıuıi bünyesi, coğrafi ~azi ·eti ~ 
imkanlnrrna eöre avn ayn tD 
birleqo ilham edebilir. Türlıİ~ 
İçin, hareket hatftnr evv<'ldcrı ,,. 

-------------.....--------------_. rnht ve samimiyetle belli etJ11"~ 
sulh yolundaki vazife tcdb;ri1111 

en müessir olanrdrr dcnchilir. 
(Devamı 6 mcıda) 
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]eri harbi böyle metociik bir şc. 
kil ie idare etmektedirler. B~u~· 

kazanmak için biraz zamın kav. 1 
b~decekler: fakat muhııkkak kı. , 
zanacaklardır. - (La Tribune ~ 
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Reşit Paşa -
Şinasi 

he~eşıt Paşanm Tanzimatı Hayriye, en bUyUk eseri olmak
q 

1
/bcr, başlıca Ali Ye Fuat Paşalardan başka blzc göro Şi· 

rı ııı Yetişmesine ettiği yardım ela. sayılacak bliytik hizmet· 
ilin b 

aşında gelir. 

aşinası Toı>hanc mektupçuluk kalemine devam eden 18-19 
rındıı. b' ?d ır genç iken Tophuuede çalıştırılan ecnelıi zalıit-

l~a tı \'c sonra Reşat Şatonöf Beyden - ki galiba şimdi Frnn· 
ta

11 
A.nknraıun muharriri Heşat ~uri Beyin tleclesl olur. -
Sızça k aııı. o uınaya haşlamış, ve devletçe Avruırnya tahsil lçin 

ile ~~Ollderileccğini işitince muallimi Reşat Beye, o da Toı>
" 01 1 Uşiri Fethi Paşaya mUracaat etmiş, bu suretle emeline 

Oluştur. 
lı' aııe ethı Paşanın tezkeresi uzerinc H.eı;;it Paşn "Bfendii nıu-

tı Yh Yalnız başına gideceıU cihetle beş bin kuruş harcırah 
e ;uYuruıınnsı,, için padişahtan mUsnadc istemiş ve bu su· 

lb t arıse giden Şinasi, He:;;it Paşanın dikkat ve takdi rini 
tınıllllş, Reşit Paşa kendisine bir de teşvik mektubu gön· 

Ta~zimatın yüzii:ncü yılı 

Ve 
Cumhuriyet 

(Başta rafı 1 incide) 
zihniyetini hakim kılmış, tecrübe 
iskolastigin yerini almış, insan 
zekası tabiati müsbet bir şekilde 
tetkik imkanını bulmuş, serbest 
ticaret nizamından milli sanayi 
ve büyük teknik devreye geçiL 
mir. bulunuyordu. 

Bu öyle bir devirdi ki, millet. 
lcr kendi hudutları içinde yeni 
lıir hüviyetle teşekkül ettikten 
sonı a fabrikaya pazar ve ham 
madde bulmak için en genç ener_ 
jileri ile ilmi ve müsbet zekayı da 
seferber c:lerek dünyayı arala. 
rında taksim arzusunu duymaya 
başlamışlardı . 

Jamak için hürriyet hamisi roliL 
nü oynayordu. Çarların Türki. 
ye için tanzimat politikası buy. 
clu. 
Avusturyanın da Osmanlı tan. 

zimatı hakkında bir fikri vardı. 
Zaman zaman Babıaliye Prens 
Meternih tarafından notalar, tav. 
siyenameler gönderilir ve Os. 
manlı devletinin katiyen Avrupa. 
kari yeni fikirleri kabul etmeme
si. şeriat esasından ayrılmaması 
kah rica yoluyla, kah tehdit yo. 
luvla anlatılırdı. 

el Ş, lınttft. Şinasiııin yazdığı bir mektupta hangi fennin tah-
~ ~aı~\'letçe lüzumlu görUldliğlinU sormas ı il:t:erine Heşit Paşa 
.,.. Ye) tahslllni tavsiye etmiştir. 

Avn'r'a devletlerindeki kapi. 
talizmiıı inkişafı ve koloni harp
lerinin ve hudut genişletme faa. 
livetlerinin tarihi ile Osmanlı 
i~paratorluğunun inhilal tarihi 
arasında sıkı bir münasebet var. 
dır. On yedinci asırdan itibaren 
Osmanlı tarihi ile Avrupa tarihi. 
ni ayrı ayrı değil ,bir kül halinde 
tetkik e-:lebilenlcr için vaziyet 
bütün tarafiyle meydana çıkar. 

· Panislavizme karşr panisla. 
mizm kuvvetli bir saltanat ku. 
rulması fikri Avusturya tarafın. 
dan Osmanlı imparatorluğunu 
kurtarmak için bir çare diye ile. 
ri sürülüyordu. Maksat, aşikar. 
dı. Avusturya Balkanlara Çarlık 
Rusyasınm nüfuz etmemesi ~in 
böyle bir sed vücuda getirmeyi 
faydalı buluyordu. 1 Şın ıı"' ııı ası de bunun için ldzını olan riyaziynttan sonra mali Fransanın ta Kanuni Süley_ 
man zamanından başlayan ticari 
menfaatleri bütün Osmanlı ülke. 
si boyunca yayılmrştr. Onların 
müdafaasını kuvvetli bir devle. 
tin kefalet altına almasını isti. 
yordu. 

· erı •• 
b3' r, tahsile başlar. Tabiiyat ile de uğraşır; fakat bunları 
~ b azıre mecbul'iyeti ile yaparken asıl meyili olan edebiyatı 

e ~akmaz ve lstanbula döndUğU zaman Reşit Paşa kendi· 
aıır enı maarif, hem maliye mecl i::ıi A:t:alığmda bulunmayı 

0 
ederse de kendisi yalnız maarifte bulunmayı tercih eder 

Son asırlarında Osmanlı impa
ratorluğu genişlemek isteyen, 
yahut dünyayı taksim hırsına tu
tulan devletlerin yollap üstünde 
idi. Osmanlı imparatorluğunun 
elindeki teknik köhneleşmişti. 

ili zaman yine Reşit Paşanın tesislerinden olan {encil· 
!ah düııiş) e ve bir aralık da Osmanlı ordusunun o zaman 
ne b. lloğdan adı ile yarı müstakil olarak Osmanlı hüküme· 
t lll a~h memleket olan Roman yada bulunduğu zamanlarına 

a}j muamelelerinin tetkikine memur edilın i ı:;tlr. 
~ , 

tııa arıste sakalını tıraş etmiş olması beş yıl sonra töhmet 
l'ı) ~ak: (Rütbesinin ref'i, memuriyetten def'i, maaşının 
al'aı ıbaresiyle hizmetine nihayet verilmesi ele Reşit Paşanın 

Fabrikaya mukabil ancak çıkı. 1 

rığı vardı. ı 
Silahları kalite bakımından ve 

teknik şartların noksanlığı yü. 

1 zünden muvaffak olamıyordu. 

ııc Sadaretten çek ilmesi üzerine vukubulmuştur. 
1111' r~ Şınaslnin, hakkında yazdığı kasidelerden birinin bazı .,_. ı.a1a 
1 İıııeı. rı Reşit Paşayı bize bUtUn lıüyUk!Uğiyle tasvir 

Teknik inki~af hamlesi gösteren 
tarafın emrine girmişti. İmpara
torluk muharebelerde mağlfıp ol. 
maya başladığı gündenberi mali 
ve iktısadi bir yoksulluğa doğru 
dolu dizgin gidiyordu. 

Fransa hakikatte nasyonalist 
fikirleri inkar etmiyordu, fakat 
Osmanlı imparatorluğunun inhi. 
Jaliyle kurulacak devletlerin ken. 
dilerini muhafaza edebilecekleri. 
ne itimadı yoktu. Aynı zamanda 
ekalliyet addedilen unsurlar da 
ticari ve iktısadi elemanları idi. 
Şarkta yatan sermayesini de da. 
ha emin bir hukuk kaidesiyle 
emniyet altına almak istiyordu. 
Bundan Fransanın tanzimat pro_ 
jeleri meydana geliyordu. N ite. 
kim epey zaman Osmanlı idevle. 
tinde bakim ve insani vasıflarla 
anılan projeler böyle bir maksat. 
la hazırlanmış bulunuyordu. 

~tedır· 
>"-' . 
ııdı 

Halbuki para da AVTupalının 

,. 

I~ 

c.eleliın zntı Jıe-:lclln Şerefi mcbJıa ... ma 
!Sözıni ' ar d c\'lc ti ihyn.ya olnn mcbnsmıı.·! 

Sen!'.i n ol tahr·i clhnn-i m ede niyet k l h~ınnn, 
4htlını 'nkt.ı ı:ıaatlct bilir ebnay-i zamıın. 

~\ ııt-ü ihsnnııu ülçiiı> biçemez mwton lar 
4kl-ü irfnımıı d erk el l cJ cnıc:t.: EfUhunlnr 

Şenı'iılir k a lbim izi n cnn ile m aHi namus 
lJJfz için bad.i ~(temden olur adlin fnnu 

l-:tun ftzt\.d b izi ohnus iken zulme e!'.ir, 
~lılimiz ~anki leli k~ndlmizc b ir zincir. 

Sen gibi nkıl olnn kn n <fök crek giinıııii s ü rer 
Vcch -1 namm:mna o l kan ile düzgü n mü ı:ı ürer~ 

"-ntlu•ı r~m o tnbi hi k i n e dem , ·er c ilaç 
lı.tıralmıdnn anı hııs tnsı eyler iz'aç 

~i'lc çıkt ıkça zam lrl n <lek l bnyr-i ni) ~·et 
lluJdu bir bn~ka :;-er er d lem .i ın .. aııl~ et. 

~·nkf eden '.l'an rı nmhr , mnhkem e·l , icdanın? 
litırlr hukinı-1 rt'' ,·in ı ... lnl diin ranın ! ,, . . 

:ıı.!ı Y.~~n el~' lct·ii ikhnl-i fohımnncn ile 
l ulku te,dbır ederek nkl-1 h a kiınancn lle 

lngiltere sef irile 
bir ınülllkat 

elinde idi. 
Osmanlı imparatorluğu hem 

paraya muhtaçtı, hem de istilalar 
önünde mukavemet imkanını bul. 
mak mecburiyetinde idi. 

İmparatorluğun son asırlar i. 
sindeki siyasi ve iktısadi mukad. 
deratını bu iki nokta tayin et. 
mittir.. 

Tanzimat hareketi bir bakıma 
göre sade bir Osmanlı meselesi 
n'föi görünürse de hakikatte dev. 
~in en beynelmilel meselelerin. 
den biridir. Çünkü ilan edilen ve 
müteaddit fermanlarla da teyit 
edilen, nihayet 1876 kanunu. 
esasisi ile bir yeni §ekil alan tan. 
zimat hareketleri bir yandan ha. 
rici politikanın tazyikini, bir yan. 
dan da sermayedar ecnebi kuv. 
vetlerin nüfuzunu ifade ediyor. 
du. 

Bunun içindir ki tanzimat po. 
litikasında dahili siyaseti zayıf o. 
lan her devlette olduğu gibi ha. 
rici siyasetin emri altına girmiş. 
tir. 

Şahlanan clünyayr taksim et. 
mek isteyen devletlerin her biri. 
nin Osmanlı devletinin mukad. 
deratı hakkında bir projesi var_ 
dır. Bu projeler zaman zaman 
BabıaliY.c nota yağmuru halin-ele 

• d ~ 
ra~ar ı. 

Çarlık imaldcn cenuba doğru 
olanca süratiyle iniyorou. Slav. 
lık ve Ortodoksluk davası geniş
leme ve açık denizlere inme poli. 
tikasının şıarı idi, Çar kendi 
memleketi için Fransa ihtilalin. 
<len doğan fikirleri boğmakta 
menfaat bulurken Balkanlarda 
Osmanlı imparatorluğunu parça. 

Fransız projesinde devlet ha. 
kimiyetinin Osman oğullarında 
kalması, müsavata müstenit suni 
bir Osmanlı milleti vücuda getir. 
~ek esası bir prensipti. 

lngilterenin o devirdeki tanzi. 
mat politikası daha çok intizar 
siyaseti idi denilebilir, bilahare 
o ıda Fransız tefekkürüne benzer 
düşüncelere sahip oldu. 

B ir fikir ne kadar beıeri, n e 
kader.- ileri olursa olıun h arici 
bir kuvvet tarafından empoze e_ 
dildiği zaman muvaffak olamaz. 
T anzimat ta bu nokta gayet ha. 
rizdir. 

Bilhassa tanzimatın açtığı is.. 
tikrazlar yolu memleketi istilala. 
ra karşı koruyamadığı gibi, i ktı. 
saden ıde bir açık pazar haline 
koymuştur. Osmanlı devrinin en 
hazin iktısadi anları tan-zimat ve 
onu takip eden senelerdir. Şehir. 
terin, köylerin harabisi küçük 
bazr istisnalara rağmen bu devir. 
de olmuştur. 

Tanzimat devri tarihimizin 
di~iı:ate layık bir noktasıdır. Bu 
.devir kısadır. 1839 da başlar, 
harbi umumi ile nihayet bulur. 

Bugün yüzüncü yılını idrak 
ettiğimiz bu devrin insanlarını 
psikoloji bakımından ne metih 
ve ne de zemmetmek bize düş.. 
mcz. O fena şartlar içinde başla. 
mış medeni bir harekettir. Fakat 
bizim önümüze yeniye, ilme, ye. 
ni kültüre doğru pencereler açtı. 
Bu b:ıkrmdan tanzimat hareketle. 
ri ile bug

0

ünkii tefekkür ve yaşa. 
( Dctıamı 5 incide Reşit Paşanın ışinden ve yazısından bir örnek 

tiıt\lgull nezdi fı.CiZİVC ~ClCn J~. \'C mtistakbcJdC devleti aliye " r - ·-·•-•••••••-•••••••••••••••H•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-••••-••• .. ••-•• 

~~!r'~·Scf!rinin (1) ifadatı tah· nin tezayüdü saadet halini t::.- : Re ş ,· t Paşan 1 n ş ı' ı' r 1 e r ,· ·~ıu ~ ıçınde bazı sadet ve u. lep eden devlet halihazırıııda ı = 
~~ er'iyeden birun kelimat o'an menfaatini dahi pınl-nfa-" i 
<l'..lıı da bu makule sözleri ken. et:nek istiyeceği biiştibah oı. 1 l ~tııa malumu olan mizacı ikti. dııP.und::ın su tadat olunan me. : 
2-a~ hamı ile onun ~cvil>c.i vadır: dımle:indt n ziyade bizce • 

Reşit Paşanın m a n zum yazıları da vardır. 

ı.'l'ıı.~ Ycsindcn sarfınazar olu - ehem ve ('!zem olan tarife mad. Bi ıııuhnlıfı rrh -i miı·cftc~·c gitsem ele ne u u ": 
~il: lllevaddı sairesine ceva· elesin.o dıı hi bir karar \'Crilmck kahr·ı hasın t•3·Jcıııe~ c ehle asfıd ır h am en ! 
d.~·........ J;izım gelir: zira bu tarifeden Beyti Hcşit ı>aı-anıııdı.r ve _rnh~zziyanırı ~c~ doğru söyle· 
~iği Elçi Beyin teahhur eW dolavı ciimrUk rüsumatı tera. diği gilıl bu beyit ile k<'ndı kcndıslnı tarif ctmıştır. 

ler 
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lJeylcr ekseri yeni mad. kiim ederek hini tan?.im. tari!,c· Reşit Paımııın biı· de (Gtil ,.o BUlbill) adlı Iıir manzumesi 
~~ltıl ınayıp uhucl ve 17ürut ve vn knnnr alf'lhec:ırn ~uretılc yıız- ld ';. u llllUUn Fransızçaya. tercllmesinden anlıyoruz. Aslını 
~f)ı e tı· t h d · ..:ı d k' .. .. k ı h 11 • 0 ugu 11 an care mtııı e esını·eıı c f'e ız <rumrıı a mmnc:ı . · : ". dik {Glll ve Blllblll) Un bu tol'cllmesi Heşit Pa~anın bıı 
'G_;ı,ı SUret' t d'l" . m\1 SUS " ) d'" l" <: "re ı\e I ' g"J mc ' d \ ı.ıı.ıe ı a ı ıvcc:ı - una cu;n ~ uve ı_ . ~ı . : . 1. 1 ele pek gtizcl eserler verecek ince bir kabiliyette ol u-
a~ {!ta :Yine taraflarına ha. karar verılmışken ı::ımdı tıvrıl. : 'a< ile . 
h1Qtı~ı·kınarı 111.ı·'de!er clup bu tf"renin ademi muvafakati cihe. : ~unu göı:;terır. r. 
ll~~ almış oluyor. tile \'ÜZ bin kese miktar emva. Şiirin asıl metni şu ıııeal<le olmak J,ızım geliyor: 

lıı~ lıatel'e devleti devleti fıli•'C'. li mirive beyhude tevkif olun- "Güzel lik hnlı1,·~si ıı i n ne kndı11• tnzc ~ii llcl'i , a r . J7'nkat on· 
ıaiıı· Yıthahı hakihisi oldu(i'ıı maktadır... . ta n la hiilh"iliin ... c ... i yok. HiHh"iliin ,,c ... i h~r ~~yd.cr~ ~h'.tii ıı a ma, 
u':ıle~ saıt.anatı !';eniye ... : Yollu· bazı if:ıı'al;. ıra t olun., ... uıı<ln ofıl ii ıı gii;,ı: nlıl• ılığı ~ ok. Her 1 1~1 ... 1 hırıbırınin nıef-
lı "'en d r ·1 d d kta ıı çu . ... . 1 1 c .. - k k R ?le lı" zıya e n~ı tere ev· u" : . . . . . l t iın ıı , h er iki .. iniıı rcn·~i. ı:;cs1, ... a ıu ın':' ,11 ... '.~ ı n 17ıı.; ı ı-.. -a~ı c;: 
~ter usnü huh"ls Vt' ;+;m.,t - Vakıa ıfadenız !!ıbıilır. • , ıı ·ııı ı'dıule ıı .. iiliin :ırlrnsıııcln ıı ko':'nr. Bulhul g<'reııin ..,cs'>ı z· 
t!t- lllekt n- • J b' d h3 O l ı • ,... .. ~ tUr.. e ve n<' vakit ol"n ~nım J?'~Yr~.t \'e ta e ım a li Hjllni t c,,,hi ı · t·ıl<w. Il<'r iki ... i ı,cıl'li :ı.l ~rni nılc knba ~~ıl~ ı~n hır 
1\ h. lu havırhı:ıHu>ı ol tnraf· zıvade hu~nu ıslahat hastl ol - . .. ··rı ',t• ıı 1 ııı•tıılnınk mii ııı kii ıı .. J,ıı•ı ha, a l n ı·ılıı ~ıızulurkt'n, . '·ı·•ıern'"·ı d . 'h ' t : vıı,, ıı ,, , 
1-. ~ \'f' limit e+n-P1rte ve ması ır. dıyerek ve ... nı a'~ : :.t 1 .. cln lııı ı la cli ıı lı• ıı iı·k<'ıı trk hiı• ;~iiz<' lli k t c • ıın ... ıl lW ) na~ıı .• 

~la İl~~c:ı beyi .:aten hüı>nü va. ,iiimrii.k maddes~. ~ıakkmda bır ~ ~:i ~ ı~~ "r? H<' n ııc·r i l,i k<' , scı·i tn!, hi ı · ı~acl eh:~ hiı·l r':' 1~1 i ':' ı:?,c iı'tliim : 
llıt 1hrız <'11lemekte ,.ı .. ..., :~ m11t"dıl sııret mul.ıhnza c~nek : . . .. <• ll i;;i il. l':wııasuııs k:ulı n ııwc l i~ ı. ,\h ! \ c•c•d son ... ıı z-

a}j d:>tat ve tebliımt dahi k" 1 tııhrirt'n bile eylivece<ri ıfade : S<'"'ııı :rıız ~ c ' · · 
l ;ı 0$tJ ~ • ') d t l . l kl 1: lıı~ u i<:i llcl<' kn~·l)Olu~ oı•uııı, h<'n . ., "'<!n U!;{un asarı hnsene. ı e n v e ey emış o maz.· a ..... 't i , ............................................................................ ._ 

madut bulunduğundan (1 > Sir hlirot/ord n.aımı. ··-·······••"""""... • 
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1 ;~~i ::~:s!~:ı~ı~cü l !Göf "iJi) .. dÜşündükçe l : ···············-····· .. ·······-------
sa, b ı. k _ ~iran ı Aydın l ı k siy-sel 
e ÇiSi ay Türkün siyasi E,:L:)elcrini, iç 

AA ı · • f • k • 1 - ve dış isteklerini, ı .. &Jdi ve ma.. 1n1 n 1 1 r er 1 nevi hedeflerini c:ı ~ .. ~ahiyctli 
ağızdan dinledik. 

1'ııtı:iııwt ılc. rirıi ue ricalini 1 
tıi:e kı11111cli11i dııimu 11111/wfa:a 
edecek scı11/ıı/11rla teslıil edip la-
11111111~ 0/1111 ılr.ıılcl 11clıımımı: ,t/i 
/'ıwılırı otilıı ve fikriyııl (ı/emi11· 
de ve tarilıi ur11~tır111n/11r salıa· 
.~uıı/aki de{jcrli mevkii ralımclli 
lıalıcısırıın rıılııı J;11ı/ar memlel;e_ 
timi:iıı irfan mıılıili11i de Jıoşrıul 
eJr11 salıık 1'iraıı r.lcisi 111111 Ali, 
11ii:ıiııcıı 11ılclii11iimiiııii iılrıik el· 
liyimfz ]'aıı:inıcıl Jıakkıncla mii
lrılrcısuıı soran bir arkııı/ıışwıı:a 
ılıi11 ş1111/arı sö11lenıişlir: 

" - 'J'aıızimnt nıemlekelimiz· 
ıle Avrnp:ılıl:ışnın h:ırcketinin tik 
utılınış teınelıdir. Hu lı:ırekel iç
liıııut, lı:ır~t ,.c medeni snlınlar_ 
d:ı fc) izli semereler vermiştir. 
T:ınziııuıtın en verimli kısmı, si· 
yasell lıurici) eınizdc gurülınüş

tür. 
'fanzimnt ricali, başta Reşit 

P:ış:ı olııı:ık üzere .Ali, Fıınt, Hi· 
fııt ve Şckip J>;ı~ııl:ırdır. Bunl:ır 

ayni zaınancl:ı. memleketimizin 
yr.li~lirıllj:li en kıyınelli cliplo
mnl lnrılnndır. 

Re~it Paş:ı lıu garplılaşma ho_ 
rekctiuiıı bir nelicci lnhli)csi ol· 
mrık üzere lıuıilizlerle sıkı lıir 
suretle te~riki ıne :ıt etmiş, mcm
lekelimizdc lngiliz dostluğunu 
tesis eylenıi51ir. 

Türk - lnıdliz miinnsehntmın 

.scıncrch•ri rııiilleciler mesele· 
sinıle, J\ırıııı ıııulı:ırebesindc sö· 
rülınlişl ıır. 

Tnnziıııat tlevrinıle Yiynn:ııln 
lıii) iik l'lçi lnılunan ,.e Prens 
;\klerııih ile Osmanlı iıııpuralor· 
Jııj:lıı :ır:ısıııcln dostluk tesisine 
rıııı,·nUuk olan Hifot Paşa ile 
Loııılra lıüyiik clçilıği csıı:ı~ında 

Mısır nıe de inin \'C 1841 Bo
ı1aılar ıııııkavcil'ııaınesinin taıızi

ıııimJe hıı~ uk hizmetleri sürülen 
.)ekip J>.ı~a kentlisine kıynıclli 
yardınıl:ırtln lıulunıııuşlardır. Ye· 
rine geçen Ali J>aşa ılalın ziynde 
Fransız dostluğunu takip el· 
mcklc her:ıhcr lnl(iliz siyasetini 
de bıı nkrıııyar k, gerek He;ııil 
l'ıiş:ıntn hıı li h ayntınl:lıı, gerek 
\'efııtından .sonr:ı, lıir iki g:ırµ 
devleti ile dostluk münaselıetk. 
rini tnkiJl elmiş, imparatorlu
ğun harici sima ııııl:ıki mcvkiinl 
temine mu\':ıff:ık olmuştur. 

Fuat Paşa her ikisinin müzn
lıiri olnrnk ayni şekilde çalışını~, 
dedcte Jıüyiik lıiı.ıııellcrıle lıu

lunnıuşlur. 

Bence Tıııızinıatın tenıin elli· 
~i en miıhim menf.l:ıt siyaseti 
lıuriciycdc olmuştur. 

Meınlekc:tiınizin ıncııtıfil ha. 
kiki~ esine uygun olan lngiliz -
Fransız dostlıığıı, Ali l'u~aııııı 
\'dat ı ndnn sonra ihmal edilmiş 
'e lıuııun ıııazurrnlı Sııllnu Hn· 
mil zaııı:ınıncln pek :ığıra ıİı:ıl ol
duğu gibi lı:ırbi umumi e n:ısııı· 
da da ııınliıııı olan neticeyi '·er
miştir. Hııgiin 1nönünün mm•:ıf_ 
fakiycllc t:ıkitl etliği Ye ıııeınlc· 
kelin her lurııfııııla tawip edilen 
Jnı.ıi l iz - l·raıısız tlo~lluğu siya
setinin temelini memleketle ilk 
alını~ olnn J\eşil P:ış:ı ile Ali l'a· 
şnn ı n bu ,.e,ile ile namlnrını 

. hayır ile :ıııııı:ık her Türk için 
bir vccibedir. 

Tıınziııı:ıtın yüzüncü yıldönü· 
ıııiinün kullnıııııası lıir knılirşi_ 

n:ı tık c~eridir. Her kadirşinas· 
!ık gilıi lm d:ı ml'mnı11ıiyetle 

kıırş ı lnn:ıc:ık lıir harekettir. 
)lernlckcle hizmet edenlerin lıiz
ıııcllcriniıı t:ıl..ılir cdildiRini sür· 
mek, sençliğe hiıyük lılr milşeY
vik olur. Bn tcşrlıbiisü yrıpnıılnr 

şny:ıııı tcbrıktir.,, 

Reşit Paşa 
kimdi? 

Mustafa. Reşit Paşa Hi<'ri 
1214 yılında lstanbulda doı;
mu~tur. Babası ikinci Beyazıt 
vakıflarına memur Mustafa c. 
fcn.didir. İlk tahsilini babasın
dan ~örmüş. cami derslerini 
tekmil etmiştir. f,ı.,partah Sev. 
yit Ali Paşn. eni~tesi idi. 1230 
da serasker ünvanile Morava 
giderken onunla birlikte git. 
mis. 1236 da sadra.zam olduğu 
zaman d~ Rc:::it Bevi mi.ıhürdar
lığa a.im:c:tır: Bu tayini o za -
man kendisine çok ~örenler oL 
muş, dedikodu yapılmıştır; fa_ 
kat eni~tcsi Reşit beyi tanıdıfö 
i!;in ehemmiyet vermemişse de 

(Devamı 5 incide 

Meclis açılması fırsatrnclan 
istifade ederek, Cuır.hurr:eisimiz 
Türk devletinin programını an. 
lattı. Bu nutuk, uzr.ktan gelen 
bazı nutukların etrafa şüphe ver. 
diği bir zrunana rastladığı için, 
bir kat daha değerlidir. 

ismet inönü, geni§ bir ihntn, 
derin bir bilgi :ile dünya va7İyc_ 
t ini hülasn ettikten ve onların 
çektikleri ıstıraptan insanlık pa. 
yını ald ıktan sonl'!"a, "Tüıık mille. 
tini bu harp musibetinin dışında 
bırakmak en büyük emel ve va. 
zifcmizdir." diyor. 

Tuttuğumuz siyasetin billur 
kadar duru varlığı, işte bu bir 
tek cümlede olanca açıklığiyle 
duruyor. Yıllardanberi zaman 
zaman karışan cihan içinde, bize 
de sıçratılmak istenilen kıvılcım_ 
lar parladı. Bunlann kimi, geçi. 
ci bir alevden sor:t:a söndü. Kimi 
büyük vatan yangmlarma yol 
açtı. 

ispanya, Çin • Japonı hatta a 
rada sırada Rus • Japon vuruş. 
malan ile beslcnmeğc mecbur e
den 1100 muharebe ise, yarınki 
büyük facianı"n ilk perdesi sayıla. 
bilir. 

Bugün silaha sarılarak ıınır. 
larda karşılaşan milletleri na11l 
korkunç bir iıtikbalin beklediği
ni bilmiyct"uz. Fakat muhakkak 
olan şu, ki o istikbal hiç .de gü. 
zel bir şey değildir. Hem korka. 
rım, yenen için de, yenilen için 
de bu istikbal, aynı felaketli ren. 
ge bürünüp gelecek. · 

ismet lnönü'nün son nutku, 
felaketten ne büyük bir azim ve 
ruh kuvvetiyle uzak tutulduğu_ 
muzu gösterdiği için yürekleri. 
mize su serpti. Çünkü dünya 
barışını isteyen mert sesimizde 
herhangi bir korkunun titremesi 
yoktur. 

lslnrabrmız yeryüzünün der
dinden ileri geliyor. Elbette bu 
kanlı atc§İn yurdumuza ginncsi. 
n i i ıtemeyiz. Fakat bu felaketin 
dünyada hiç bir milletin uğraır.a. 
ması -da emellerimiz arasındadır. 

Verdiğimiz sözlerin dışında, 
davamız yok. Onlara da dün ol_ 
duğu gibi bugün ve yann da sa. 
dık kalacağız. Eğer bir gün Tür. 
kiyenin de harbe girdiği görülür-. 
sc, tarih, bizim hakkımızın §ahit. 
liğini edecek: "Onlar sebep ol. 
madılar. Yalan söylcn'lediler, hak. 
sıı:lık etmcdi'c•. Faknt düşmnn. 
larının hücumuna uğra-'ıklnn 
için kan döktüler!" di3 ccektir. 

B u ~ahitlik, ynnnki tonı ]arı. 
mız huzurunda bize yüz aklığı 
olur. 

HAKKI SOHA GEZGiN 

Reşit Paşa hakkfn
da bir fıkra 

Devlet ve millet mcselel ı 
de Reşit Paşa son derecede h 
sastı. Doğruluğuna kanaat gc 
tirdiği icraat \'e ıslahntm tat 
bikat sahasına geçmesi için • 
linden geleni büyük bir ccsa. 
retle yapmaktan çekinmezdi 
Reşit Paşanın bu seciyesini be 
lirten aşağıdaki satırları Ab. 
durrahman Sercf (Tarih müsa
habcleri, sayıfa lOG) dan oldu. 
ğu g-ibi alıyoruz: 

"Sultan lliccit mfinıa~atldir 
görihıme7•1c beraber Reşit Pa
şamıı bitip tiikcmııcycıı mantı. 
!iı 11da ıı ve mnru::a tı lıakimanc. 
siııdcn ve dediğini yaptırma]: 

için 1ıcv'ama icbaratrnclaıı 1..·c. 
lcil gctirmeğc bas1a»m~tı. Es. 
bal• scrlturena ilacı Ali PCU!a 
mcrhımı alJdi acize n.ak1cf?nfoti 
hi saraya yeni girdiği ncnçlil· 
cyycımmd.a 1ıır7wi saadette 1ıa1-
11ct ollluiju bir qün dairci m ·ı. 
barcl.:cnin arJ;a ~tarafına doiir t 
yıırıtyıı71 rıatli~a7wı a(il,mmra7: 
t•e bu adamm c1indc11 beni kur
tar, diye cenabı rcsul:l 1\İbri1•a. 
ya 1•i11a:: ederde bmmıı <luvarr 
t•urdufiımu görmii!~. derhal çc. 
kilip tıal•ıayı büyii?iıinc hil\ay 
etmiş. lJır daha 6111c 7ıc1· ~ıcre 
soh'ıtl m.ama~mı 7:endisiııc c'k : • 
elen tcııbilı nılcm•slcr. Ha.!'1 ./' 
Paşa bum· hikaı•e <m1cdi1:tr.ı 
soııra biln!ıara cnz,.. i:ğmıcı 11a. 
::aran 1ıa.:tı~alım i ı1'acı i.l'iıı a ıa 
ettiği Rc~'it POJC! üı:iş .• , 
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1Ve güzel İtalyan dansözü Mo
du bulmak üzere ayrıldı. Fakat 
bundan birkaç hafta evvel Ka
!Jntamn kollarında Modun sa
dakatsizliklerini veya Modun ya. 
tağmda Kalantanm mazisini u
nutabilirken, bugün artık bu 
çift aşk onu, müsavi ve karşılık. 
lı iki kuvvet gibi sıkıyordu. 

Kalantanm mazisini tamamen 
biliyordu: Kocasına a§kı nasıl 
sattığınr, Pengoenli salondaki 
aşk sahnelerini. tahrik edici vası. 
tatarla nasıl şehvctlendirildiğini, 
zehirlerle uyuşup kendisini bitap 
bir halde aşıklarına nasıl verdiğ.i 
ni, tabut içinde nasd seviştiğini 
ve nihayet morfin ile uyuşmu§ 

beynindeki aksülamel neticesin. 
de bir çılgın gibi saf aşkx ııastl 
aradığım, hepsini, hepsini bili_ 
yordu. 

Modun mazi ve haline de bü. 
tün teferrüatiyle vakıf idi.. İlk 
defa olarak kendisini bir erkeğe, 
nerede, nasıl ve niçin vermiş ol
duğu, İtalya ve Pariste kendisL 
ni kimlere sattrğı mallımu idi.. 
Parlak, siyah derili zmci boksö. 
ı ii yatağında yakalamış. küçük 
boncuk gözlü yüksek viJayet me. 
murunu asansörden çıkarken gör 
müş idi. Sonra genç operatörün 
giizeI dan-sözün hayat ve aşk 
kaynaklarını çıkarnıı~ olduğunu, 
bizzat kendi ağ.ımıdan dinlemiş_ 
ti .. Nihayet kendisini satmak ü_ 

zere devam ettiği gizli otelleri, 
garsonyerleri hepsini teker te
ker lbniyordu. Parisin her mahal. 
lesinde hatta hemen hemen her 
sokağında Modun bir müşterisi 
bulunmakta idi. 

Mod ile Kalantan ayrı ayn mc.. 
de.niyetlere ait iki ayn yara.. 
dılış idiler, fakat onu öldüren 
kıskançlığında ne güzel birl~L 
yorlardı. 

Her ikisi de başka başka te. 
laffudar, fakat ayıu mli§terek ve 
'juursuz nazar1arla ona: ''Mazi 
bize ait değildir . .'' demişlerdi. 

Titonun çılgınlık dcre<:esine 
.-:ıran bir aşkla sevmekte olduğu 
· iribirine benzemiyen bu iki ka_ 
lın, biri halin, diğeri mazının 
··arattığı kıskançlrkla, onu daya_ 
,ılmaz bir şekilde lbağlayorlardı. 
Mod cildinde yeşil dağlarının ha. 
fif kokusunu taşıyordu. Kalanta. 
nrn derisinde ise toz lencti var_ 
dı ... 

Her ikisi de genç idiler. Fakat 
her ikisinde de biribirine benze. 
miyen bir ihtiyarlık vazihen· gö
rünmekteydi. 

Cinsiyetinin fevkalade hassas 

olması dolayısiyle bir türlü ta. 
mamen tatmin olunamıyan Mod 
sevişmenin malum olmıyan ga. 
rip şekillerini, gayri tabii tahrik 
çarelerini, sefahatin marazi haL 
)erini arayordu .. Halbuki hin bir 
çdgınhktan artık tamamen doy
muş olan Kalantan, Titonun aş. 
kında sade, temiz, iptidai hir hal 
aramakta idi. 

Bu ik) kadın a.rasında iki :ıyrı 
cinc;i ihtiyarlık göze çarpmakt<ıy
dı. Biri sefahatin bütün miir ek_ 
kep §ekillcrini tamımıcn tattıkt;m 
sonra en hakir bir saılelik ara. 

. makta, diğeri ise sade sevişmeler. 
de muayyen bir i rtifaa kadaı· 
yükselmiş olduğu için sefahatin 
en yüksek mertebesini aramakta 
idi .. Biribirinc tamamen mllarız, 
fakat ayıu heyecan, aym çılgın. 
lık ile katedilen hu iki yol iki ;:ıy. 
rı şahsın hususiyctkriııi göster. 
mektcydi. 

Tito bu iki k;1dın lıu iki ihti
ras fırtınası arasıncl;ı bocalayıp 
duruyordu. Hangisiyle yatmak 
laırmgcldiğini bilmiyordu. 

O, şimdi kendisini iki uzak ve 
müteharrik ates ara:;ıncla hiı;:;et. 
mektcydi. 

Nasıl ki lastik topukları icat 
1 

eden adam mılyonlar yapmış. sı.. 
kıldığı zaman hyoterik biı- kur
baganın feryadını andırır ı;esler 
çıkaran bir teneke parçasmr imal 
etmiş olan adam yeni ve serbest 
bir hayat icat ctmis ise, Tito da 
gazetecilik hususiy;tleri ile İrre
futabl'de kendisine mükemmel 
bir mevki temin etmişti. Maaşı_ 
na büyük mikyasta zam yapıl 
nuş, ancak bundan böyle gazetr. 
ye bir tek kelime bile yazması 
sureti katiyede menedilmisti. Ga. 
zctcnin dircktörii onunla karşr
laştığt zamanlar: 

- Siz papanın bile yakrnda 
ruhani makamından ayrılarak bir 
Roçild ile evleneceğini. yazacak. 
srmz .. demişti. Eğer sizinle her 
zaman iyi dost olarak kalmamızı 
arzu ediyorsamz her ay vezneden 
geçip maaşını7.ı alrnrz. Gelip bi7.i 
gazetede götüniiz. Renim bilar_ 
domda oynaymız , sigaralarımı 
içiniç, icap ederse <laktilolarımı 
kuJlanrnı.ı:, fakat ben size emir 
etsem dahi gazeteye bir tek satır 
bile yazmayınr7. .. 

Artık Titonun aydan aya vcz. 
neye şöyle bir uğrayıp bir mak. 
buz imzalamak ve bir zarf içinde 
Fran~;r;ı; bankasınrn banknotlarrnı 
almaktan başka zahmeti yoktu. 

l'Daha uar) 
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Vittoryo pencereye doğru gı
derken i!avc etti: 

- Hi;:imkiler hep istasyona gi
diyorb.rclı. Hatta içlerinden bL 
risi bana ''yine gelmiyor musun, 
bu kafayı değiştirmezsen sonun 
iyi olmaz t" dedi, sen ne dersin? 
Gel de gör!... Mariyanti Habeşis_ 
tandan döndüğii için bu kadar 
coşkunluk gösteriliyor!... Trab. 
Justan veya Hindistandan gd. 
seydi onu kaç kişi karşılardı'? Bir 
de senin baban bizim faşistlerle 
dost olarak medeniyetimizi ka
bullenmek istiyormuş!... Geçmiş 
ola ... Avrııpamn. emperyalist me. 
deniyeti bir yere topsuz, tüfek. 
siz götürdüğünii duydun mu? ... 
İşte İngiltere, Fransa... Fele. 
menk, Belçika, Porteki?. ve diğer. 
leri... Emperyalizm öyle tatlı bir 
seydir ki komünist geçinenler bi. 
Je ondan vazgecemiyorlar ... 

Vittc-rya pencereyi açtığı za_ 
man derinden gelen alkış ve 
mar~ s::sıer: bir sel halinde odaya 
doldu. 

Mikael ,le kalktı ve arkadaşı
mn yanın; ~itti. 

Geniş c?.dde ve onun ortası:ı. 
daki hıcaman meydan baştan_ 
baş;;ı kara gömlek1i geçlerle doL 
mıı!jttı. Hemen saf kurmuşlar: 
bir ko!crrlu halinde. asker düze. 
ni ve asker yürüyüşüyle profesö
rün ardrndc.n. önünden ilerleyor -
lardı. 

Profesörün otomobili meyda -
nm c-rtasrr.da durdu: Mariyanti 
aya~a kalktı, başını dimdik tu _ 
tarak etrafa göz attr; sonra ko. 
lunu ileı iye doğru uzattı. etrafı 
selamladı. 

K:ıt:ıbalılr aı a!'l'!lclnn sesler du. 
ruldiJ: 

-Bize :;öz sÖ}•le.. Mariyanti 
bize do~Lt A fril<i!dar. haberler 
ver! .. Oraya ne :oanıan gidec~
ğiz? ... 

Mariyanti kısa bir söylev ver
di. Pencereden bakan iki arkadaş 
bu sözlerin arasından ancak bir
kaç tanesini işitebildiler. 

- İleri yürüyeceğiz ... Bizi bek_ 
liyor ... Büyük Roma devleti ... 
Bizim deniz... Zincirlerde inle
yen ... Medeniyet götüreceğiz ... 

Söylev bittiği zaman eskisin. 
den daha coşkun bir alkış ve: 

- Vivaaaa! ... 
Sesleri, havayı, hava ile bir

likte sanki bütün bu şatafatlı şeh
ri sarstı. 

Alay uzaklaşırken Vittoryo 
pencereyi kapadı ve Mikaelin O

muzuna elim koyarak dedi ki: 
- Duydun ya ... Size medeni. 

yel götürecekler... Top. tJfek, 
zehirli gaz, bomba, tank, gülle ... 
Gökten yrldınm yağdıracak ve 
artık kurtulacaksınız L. Bir de 
burada (Habeş _ İtalyan) dost. 
luğundan bahsederdik... Neyse, 
bunlardan bana ne ... Ben size de 
dü~anım, çünkii komünist de
ğilsiniz!... 

Son sözleri çok candandı.. 
Zaten Mikacl bu genci asıl bu 

huyundan ötürü severdi: fakat 
henüz iyice güvenemiyordu. 

İşte artık son korkuları da kaL 
mamıştı; düşündüklerini, duyduk 
larrm ona açmaktan çekinmiyor_ 
du: 

- Hakkın var Vittoryo ... Bu . 

Yazan· K ad ircan Kallı 
raya babamın oğlu olarak geL denberi İtalyanın siyaseti~ 
miştim. Onun gibi diişünüyordum yave!) in kitabından ahtı ).ıl 
ve döndüğüm zaman yurduma eL italva bin dokuz yüz orı ,a. 
den geldiği kadar Avrupa mc. Trabhısgarba saldırınıY3 'f1 
cleniyetini götürecektim. Yine Ti.irkiyeye bildirdiğinderı ~ ~ Ilı 
de bu medeniyetin nisanlara ra- dör t saat bile geçmeden or3J~ 
hat ve iyilik veren taraflannı nanma ve asker yolladı. .e~ ~t. ta 
hayranlıkla karşrlayorum: fakat harpte, müttefiklerine ~g' ~l_l 
kendimiz göti.irmek şartıy!e... sözü yuttıı. M !•kacl:ies h. ~İıiıı· 
Hahesistana medeniyet götti.rece. !ık diye bir sebep bulthl·bıl' ~ide 1 

ğini söyliyen faşizm kimin arzu- manlarivle birlcsti. Daha 0 hııt 11 

suna uyuyor? ... Onlardan bunu gibi niceleri... Asri böyle .5 lb.ı~tı' 
kim istivor ki? ... Biz zaten aynı eli ği zamanlarda cekinme.lı···ı01 t"qedl 
maksatla çalışıyoruz; imparator ra. sana bir sey söyliyeyıl1l f ~'tı 
Haile Selasiyc yalnız bunun için Sinyör Musolini, o zamanı~ ~·, 
uğraşıvor. yan hükumeti Trablusgar sa ;ıııı~ta a 

- Bunun. Afrika ve Asyayı sızın ve harp ilan etmeden · ~ ~ 
ele gecirmek isteyen Avrnpalıla- dığ-ı zaman kendi gaıeteSeı ı..!•~1 
rrn birkac asırdanbcri ileri sür. "Bu bir alçaklıktır, vatan \ ~~;"an 
dükleri bahane olduğunu çocuk. larr bir hiç uğruna harca~'t 'Cl!lir 
lar bile öğrendi! Eğer siz Avrupa diye yazmış; çünkü sosyalı~ i .9ıı' 
medeniyetini almak, yurdunuzu ti!;inde bulunuyordu. Şinıdı ~n~ 
düzeltmek için davranmamış ol- zaman kötü gördüklerini l:!r. • ,~ hi 
saydınız bu di.i~manlık biraz daha yapıyor. Sen buna ne aersı \ aet 
gecikebilirdi: fakat siz de bizim Mikael bu sözleri dikkatle ı1 ~~ &iy 
gibi olduktan sonra kolay hlay ledi: hak verdi; fakat butıS ~ lca 
yutulan bir lokma olmaktan cı. men şun lan söylemekten ııe \ı ide • 
karsınız da bunun icin acele edL alamadı: . ~da 
liyor. Yakında E!'enÇiik yığın yı. - Sen de inkar ederne~~n d 1'1! 
ğın oraya ı;üriilür. kanlar akar, Musolini italyaya can v.~r ~s ~~ b11 
§ehirler yakılır, halk öldiiriilür; olmasav::lı İtalyanın büy~~eıı \ l;;r ' 
hir taraf ölüme giderken diğer teki zaferden sonra bır • \ e a 
tarafın diplomat ve kumandanla- çökeceğini söyliyenler, tıı~ • • ·:ns1 

rı büyük zafer alaylariyle döner. senden ve benden daha iY1 - Uırı 
ler: heykelleri dikilir ... Borsada yanlardır. Zaferden sonr~ (JJ? }~d 
esham fırlar, Habeş ülkesinde mek ... B~ı, tarihte hiç gor ~~lıtı 
yapılacak medeni eserler icin miL mıstır ... Öyle değil mi?... ~ tıı· o 
Yonlarla dolandırıcılık başlar... M h Jı 'il erdivenlerden ız ıı e 
Başlar ve devam eder ... Dünyada yaklaşan ayak sesl~ri du}'d; ~~~ 
hangi şeyin aslı degişti ki? ... Hep Kapı vurulmadan açıldı et l"i 
kan, hep açlık, hep azgınlık ... De- b. ı b ·· ·· d" ~ 
ğişen taraf yalnız dekor ve sahıs.. nşın ır ta e e gorun u. ~ lıq 
lar:Iır. • Bu da Vittoryanın a~~ ti k.iiı 

Mikaelin gözleri dalmıstı. rmclan ve komünist düş~rı'gı ~ lı1t 
Artık dinlemiyordu. ~ ne doğru sapanlardan· bır ''llı3 

ti. Henüz o yıl üniversiteYd1 'tııırı 
Her halde yurdunun yarınki mi~. pek çabuk anlaşmıştar iıı t 

halini, hücuma uğradığı zaman ı]atl o 
Profesörün nasıl karŞ -,ti ' "" ne t'lacağını düşünüyordu. V'. .. 

Vittoryo bunun farkına vardı. ru heyecanla anlatryordıl· ··r :ıı~ 
ğx zaman birdenbire sustu; masa. kunluğun onu da sardığı g~ı ~lh 
sına oturdu, kitabına eğildi. yordu; demek ki kafasına ~~ 
• Mikael de otur::lu ve okumağa katıldığı sele uyuyordu. . it kı 
başlamadan önce arkadaşına ha. Ertesi gün profesör N13~ ~ ~·~ 
karak şunları söyledi: ti, son gezinti ve incelenıele~ i 

- Şimdilik bunları söylemek kında bir konferans verece f )'t'I... 

veya düşünmekten fayda yok... Vittoryo kendisinden d~"' · ~~ 
olan yeni arkadaşı Benıtt<' i . Akan selin öniine geçilemez. O. dıl 111' 

lan oluyor ... Yapılacak bir şey heyecanım hoş görmüyo~.~I ~ .~ 
varsa işbaşında bulunanlar dü§li- kat o, bunun farkında degı ~ ;ıı 
ni.ir ... Mariyantinin sözlerini tam Komünist talebe kendi 1'efl '-ı 
olarak duymadık; bakalım Habeş şu kararı verdi: ıte ~ ~ 
ülkesine hücumdan mı bahsetti? - Buna güvenilmez. re l>tl 
Böyle söylese bile onun sözleri pek ham ... Kapılıveriyor. '1 ~ı 
bir devletin yürüyeceği yolu mu meli.. . · t" . ._ 
gösterir? ... Daha geçenlerde Sin. Bununla beraber aldığı 119 

yör M usolini Habes ülkesine hü- den sevindi: 
cuın niyetinde olm~dığmı, dost sı - Mikael, bu konferafl 
geçinmek istediğini, elbirliği ya. çrrmıyalım. Her halde pelc 
pacağmı söyledi... raklr olur. 

Vittoryo basını kaldırmxs ve Dedi. 
bu sö7.leri dikkatle dinle~meğe 
lıa~lamıştı. Sonlarına doğru acı 
acı giiliimsedi: 

- Köpüren seli vaktinde kar_ p 
şılamak gerek! ... Mademki bu iş 
besikten mezara kadar bütün Ha. 

VAKiT 
beş halkına ·dokunuvor, hepsi de 
el lişünmelidir. Şimdiki harpler 
orduların değil, milletlerin harbi. 
clir. Mariyantinin sözlerinde siz:: 
cli.ismanlık g:östeı·en bir kelime oL 
madrğını sanıyorsan bir iki gün 
sonra kokusu cıkar ve yanıldığı
nı anlarsın. Onu doğu Afrikava 
bir maksatla gönderdiler. Öte _ 

.\;rlık 
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1 arlll'ılt'll Balkan uıı ııA~,o' 
t\ll.ı olıız ı .. ı.rıı~ uıısulıır . pi 
lıırlıılrıH· ı.rırrııı\'t•ıı \t•ı'lt'rL' 11 pr 
"'' "'' lıı·~f'r l;ıını' 7;trr.1Tll'' ı~ 

rı 
'ılıııne lwvılını ııılılıı l'" 1,o - Yamrum .. diye bağırdı .. Be. 

nim zavalh küçüğüm.. Nihayet 
sana kavuşabildik mi? Oh, simdi 
ne kadar mesudum. ~ 

Onu kollanndan tutuyor, yü... 
zi.:nü, gözünü buselere garkedi· 
Y"rdu. Ve ayrıldıkları !"aman kL 
::mm renginin koyulaşmış, vücu_ 
dunun şişmanlarruş, kuvvetlen. 
miş, omuzlarının yuvarlaklaşmış, 
göğsünün dolmuş olduğunu gör. 
dü. Büyük bir neşe içinde: 

TUNA. KIZI 
Sustu, balıkçı kansı hayatını 

hayalinde yaı;ayor, Tuna gecele. 
rini ilk defa Konstantinin yiizü 
i.iı:erine eğilmiş olduğu güni.i ha. 
trrla yordu. 

tıııı ,·ı· lı•lı..ır:ıl twrt'lırıı. 11
1 ı 

""'""111111 ıı11,ıa ,c,a u:ııı~·oır 
1 \oll;ıııın ıil'ıı• ııni ııl.ın• keııd 

rı ıı l' ·ılır 
1 

- Maşallah, sıhhatte görüyo. 
nım seni.. Çok şükür yarabbim L. 
Sana iyi bakmış olduğu için De
metrin hakkını ödeyeceğim. . Fa. 
kat sen nerede idin? Onun evin
de mi? 

:_ Hayır baba .. Deltada .. VaL 
kovun yanında .. 

- Sana kim bakıyordu ? 
- Konstantin .. 
Genç kız bu ismi söylerken ba. 

'?tnr önüne eğmişti .. M.ösyö Tave
resko bunu gözünc!en kacuma. 
dı: · 

- Ne ise.. dedi.. Bıı-akalım 
bunları .. Mademki sen şimdi bu. 
radasın ve artık ayrılmamak Ü
zere birle~mis bulunuyoruz, bize 
!>u Ji-.. 

Genç in!!: gtttikçe art<'n ve ma. 
!:ıt bulan bir sıkılganlık icinde: 

- Pabt baba, dedi. bunlara 
~a~men .... 

67 
Mösyö Taveresko sözünü kes· 

ti : 
_:Bunlara rağmen, JJemctr ele

r.en şu baş belası ile anlaşmam la. 
zım deği lmi? dedi .. Fakat va?.i. 
yeti ümidimden çok daha iyi ida . 
re e:liyor. Seni huraya ~öndercli 
ğine göre sana itimadı var de
mektir. Çünkü eğer istersem ben 
~imdi seni ... 
n~mnika başını kaldırdı, ka. 

rar venniş bir insan tavriylc ve 
hütün ciddiyetivlc: 

- Baba dedi, bundan sonra 
dınleyecelderini7 Demctrin ~art· 
lan değil. benim ricalarımcllr. 

Nikola Taveresko dikkatle 
Dcmnikaya bakıyor.hı .. 
Kızmdan almıs olduii,u mektup. 

tanberi içini karıştıra11 en<lişe git 
tikre ve müthiş bir şekilde artı. 

yordu: 

- Anlat kıı:ım .. dedi.. övle 
Tanne:livoru'.'11 ki habandan S"~ta. 
y11.cs.k hic hh !'leyin yoktur .. Hay
di konus. dinlivorum ... 

Genç kız yeniden başını önüne 
eğdi: 

- Ren artık Kom;tantinin ka. 
rısıyım .. :!iye mrrrldandr.. 

- Konstantinin karısı mı? 
Nikola Tavercsko dişlerini gı. 

cır ela tryordu: 
- Anladım .. dedi .. Bu çareyi 

buldular.. Bu daha emin .. Fakat 
hu izdivacın kıymeti yoktur .. Sen 
benim muvafakatimi almış de
ğilsin .. Seni sahte kağıtlarla ev_ 
kndirmişler .. 

- Ilic bir kağıdımız yok. ba. 
ha .. Biz meşru bir surett! evlen
miş de ,~ili7... Ben Konstantinin 
zevct-si değilim .. Fakat.. .. 

İhti\'ar Rume'l yerinden kalk. 
mrş. gen~ kııın yumruğunu avu
cu ic:nc almı<). camnı acıtırcasına 
sıkıyordu: 

- Kafi, kflfi .. Sus ... 
- Baba affedin heni.. Fakat 

~~n.,.,,, •·"kıyorsunuı .. 
Ni~nla !ff'tnın elini bıraktt. 

:-encliı;:ni bir koltuğa attr. gözle
rini kaoadr .. 

Uzun l:fr sük{ıttan sonra tek_ 
rar söze başladı: 

- Domnika duyduğum ıstırap, 
azap, utanç her ne olursa olsun, 
seni tahkir etmeğe hiç hakkım 

yok .. Sen uzun aylar, yalnız ba
şına bu dclilanlının yanında ya. 
şadın .. Haydut herif bundan isti. 
fade etti. 

- Hayır baba .. O, bana en na. l 
muslu muhafızlar gibi h·er za_ 
man hürmetkar davrandı. VaL 
kovda yalnız başıma sokağa çıkı_ 
yordum .. Serbest idim.. Madde. 
ten serbest ijim .. O benim sözü 
me itimat et:nis idi. 

Mösyö Taver'esko, acı acı gül. 
dü: 

- Allah belalarını versin! .. 
Bir kadının nasıl elde edilece~i. 
ni biliyor .. Sana taarruz etmedi. 
diyeli~! Fakat seni bastan cıkar. 
dı. İkisi de aynı sevdir.' , 

- Beni seviyordu. fakat bunu 
b:ına asla itiraf e:ı nır..li ve hen ele 
onu sev:liğimi anladıktan sonra. 
ayl:r geçti ve biz hiç bir zaman .. 

B{ı hatıra ona bi.itün cesaretini 
iade etti: 

- Ben ona kendimi: arzum, 
ihtivarim ile verdim .. de:ii. 

İhtiyar Rumen hiddetten ku
duruyordu: 

- Tebrik ederim seni ... Haydi 
iisığmla yaşamağa devam et. 
Artık seni tanımayorum.. RecL 
dedivorum seni .. 

_: Ben gebeyim lıaba .. 
Ve gözlerini ihti}'ar a:Jamın 

gözlerine dikti .. 
- Torununuzun da Florika 

Paçesko P'İbi bir piç kalmas• nı is· 
ter misiniz? 

Bu jsmi <luvunca Mö3vö Tav.;:_ 
rn kcnun hid.leti birdenbire sön. 
clü .. 
M"rcn:ın;li kiir. ük cobanrn ha. 

yali. o r,ünkü h:ıli. muhakkak ki 
ac:k n tr..,iri, fakat biraz da efen 
di•dne i• 1.,t etmek ar7·•<>uvla. a" 
ev·nr "iiriikhıin. kerorlic:i~i biiti:-. 
viiru•ıu·•h vcrm;s olchırrıı rYÜn 1;il 

lıaF .. Je Nikol"nın hayal'n::le can 
laı-.-!ı. 

Kı ···n•n ''Üzi.ine lıakmağa cesa_ 
ret c!:cmccle:1: 

(Da1ıa rnr) 
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lıt!Y8nin beynel- Molot~~.:1ı~~~·Aımanyada tek kuman~~~!~~ h~~a~e!~~ --Rek~it d~;şa 
rnııeı vaziyetı Akdenize geçmelerine Türkiye. da makam 1 yok m u ş ! ten geçecek f m 1 • 
~ I f~~taraf ı ı incide) nin mü~:ie etmiyeceğine dair Ankara, 2 (Husust) - ÖnU. 
~ Lllonu Türkiyenin milli Sovyet Rusyanrn teminata malik müzdeki pazarteai günü mec. (D~ tarafı 3 '4nci.Ule) 
la..~ il11'Mfullannı ea kat'i bir bulunması fikrindedir. Londra, 2 (A.A.) - Ha.vas pılmasın: isti:,.or. Amiral Rea. liste encilmcnler seçimi yapıla- ltendi azlolunup ta Geliboluda 

e çizın· tir tuk - . S ajansı bildiriyor: der, harcki!ı denize teşmil et- caktır. Parti grupu idare heye. ikamete memur olunca Reşit 
lci ı · 11 ; nu gos. Türkiye, ovyetler birliğinin Yor!i.,hire Post gazetesını· ·n mek arzusundadır. General Keı·t1 ti encümenlere se,.ilmclcri tek- be D t llgıltere ve Fransa ile bu iki maddesini reddetmiı:ı. ve ,. Y avu ~a taraflarındaki 

~ llMI. ahede belki TürkL b 
1 

:ı askeri muharriri Almanyada Sar'da umumi bir taarruz ta _ lif edilecek namzetleri hazırla - -evine çekilmiş, zaruret içiıade 
~~ u surete paktın imzasını gayri tek ktınıanda maka.mı bulun • rafta.ndır. Ve Ribtıentrop, bU • maktadır. Bu namzetler cetvel kalmıştır; Mısır divan efendi. 
~~ P devletlere niıbetle mümkün kılmıştır. madığmı söyledikten sonra di. yllk askeri taarruzdan evvel halinde basılarak mebuslara da. ı.51 İbrahim efendinin kızı ile ev. 
~ P.ıc.t 'Y&2iyetinden ayırnuı. Sovyet • Tilrk mfuakereleri yor ki: yeni bir diplomatik taarruz ya. ğıtılacaktır. Encilmenlerin te. Ienerek Fındıklı üstündeki evi-
-~ulh cephesi hududun. bir pakt akdine mlincer olmamış Gtking bir hava taarruzu ya- pılması miltalea.smdadır. şekkill tarzında bazı değişiklik. ne iç gtiveyisi girmiş, sonra bu 

L.""' a' değildir. Türkiye b 1 akl b be h. l ler olacağı anlagılma.ktadır. kadından ayrılarak Ali Paşa. • 

Sa:
~ıı..._; alkanlltı:"la Akdeniz. u unm a era r, ıç o mazsa . . 1 -.ıetı bizi ali kadar eden muhtelif bir. H 1 d d 11 f 1 • d • ı " d' I d • Meclis encümen len teşekkil et- nm mUatefre§Clerinden birile ev. 

h ere karır hem bitaraf. çok s.iy.ai meulolere temas im- o an a a or 1 are 1 an e 1 I' tiktC!! Sl'm·a hariciye ve milda, lenmiştir. • eın de aamimi dostluk faa encUrııcnlcrinin tetkik ede ·-
~~ e&kiıi gibi muhafaza eL ki~~ ve~gtir. Bugünkü bey. cekli!rl haşlıca ilk f§ Ankara Bu sırada Sultan Mahmuda 
~· Yani Türk • İngiliz • ne el E>ıyasi vaziyette bizimle Amsterdam, 2 (A.A.) - üç hattının her tarafına şamil bu- anlaşması o!acaktır. Meclis tı.. Babıali kalemlerinden birine ta. 
~- .._ ~I tı hiç bir devlet ıdey. milnasebetleri ciddi bir ehemmi. vildyot ban~. memleketin her tun maktadır. mumi hevet; cLl!mUzdeki haffca yini için üç defa arzuhal ver. 
ll~ ~ ll1arnak l&znngelir. Bu yeti haiz olan devletlerin hakiki tarafında örft tdare tıln edil· La Haye, 2 (A.A.) - Bir ka- i~inde r.nJaş:rıanm tasdiki hak. mesine rağmen bir netice çık. 
:.. "- · tıtu.ktan evvel Türkiye. çehresini ve siyasetini tanımak mlştir. Hollandanın aldı~ı bu rarname, bugUntlen itibaren kmdaki l~yihayı mUstaceliyeUe ma.mış, en sonra eniftesinln 
L;"Ylıe'- ı çok ı ·· ı b" .ı • G k "' dostlarından beylikGi Köse A -a..,"11~ uıu "I vaziyeti ay ay. uzum u ır şeyıJır. ere tedbir, Alma.oyadan gelebile· Jiollandanın ştmalindekl bir· müzakere edecektir. kif dela.Ietile mektubt kalemine 

~~:·"ı b~ı tuktan acnra gü f'f Moskova göril§melcrinden ve ge. cek her hangi bir tecavUze kar. tok eyaletlerde örfi idare llAn v alınmı§tır. 1244 te yine ea.dra-
~ ır &'iindüze tecbih edL rtk Türk hilkömetinin siyaset sa- şı en esaslı müdafaa vasıtasını etmektedir. Başka ı·'Ayellere ........ müh· ürdar ola'""k Şumnu. 
~· . " basındaki son cf'alir.den Eonra teşkil eden meşhur su setle;I y;"götürüldüğU ~ .. ~rı orada 

·'it~ ınilyon nüfuılu Türk bugün Türkiyenin siyaseti bi. naklolunan kaleminden çıkan telhisler SuL 
Lj,. """ei . Halika'nm irade. zim için daha çok sarahat kes.. K h • t h ı · b t tan Mahmudun dikkatini ceı .. 
lele an. İçi'!. bi~ t~ insan ha. betmiştir. Türkiye hükumetinin a ve 1 a 1 ser es betmlt. h!l.tt.l sadrazamdan giz. 
lit.!'d~ !~kıyenın buaün kendi mukadderat1n1 harbe işti.. komiserler lice bunlat"m kime yudn-ıldifı-
ıc_t'ietını bundan daha açık, rak eden Avrupa devletleri gru- m aormuştur • 

• 
1 

ve daha manbki bir puna bağlam:ığı tercih cu;ği ına. b 1 r a k ' y o r Komiser muu·lnliğlnden ko- Böylece ilerleyen Re§tt bey 
'8~ ~demezdi; nutuk es. lUmdur. Türkiye hül:ümeti, Al. 1 1 mlaerlfğe terfi edenlerden bir 1230 de Fransaya sefir yollan-

11Yuk Millet Meclisi a. manyaya karı:ı iki aydan.beri kısmı bulundukları vlll)letler- mıştır ve işte fra.nsızca öğren. 
~ ıa..ll:1k .. ıık ı.ürckli alkışla. baro halinde bulunan İngiltere Ankara, 2 (A.A.) _ Bugün· 4 üncll maddeai hU.kümleri da- den alınarak diğer TllAyetlere meye de 0 zaman yani 36 yaşın. 

\ ~)'e ~oıterdı. ve Fransa ile kartıılıkh bir müu. kil icra vekilleri heyeti, 1. 11. bilinde olarak ta.kas yolu ile tayin edilmişlerdir: da başlamıştır. 
\ •l<te nı.~. İngiltere ve Fran. haret paktı akt~tmittir. Bunu 1939 tarihinde müddeti biten kahve ithalinhı tamamen eer. fstanbuldan 2 Rıza Nayır .GWhane ha.ttr adını verdJIL 

aı d l,!~gı nıuahedenin ıulh yapmakla, Türkive tam ihtiyat. Brezilya kahve şirketi mukavc. bcst bırJ.i:ılmasUl!. karar ver.. Boluya, lstanbulda.n 3 Halit mız ve hakikatte ilk Osmanlı 
,_._,,,... .l'Kıl, bir harp vasıtaır ' \car bitaraflık si~asetini iterek. lesinin tecdit edilmemesine ve l?llJ~r. Halen rnf'.mlekette mev. Değer E'rzuruma, 1stanbuldan kanunuesasiai olup Türklerin 

~l:d 1 ancak harbin bugün . Jci f gerek kliring anlıışma!an ile cut kahve stoku dört aylık ih. 16 A. Kenıal Dtzdaroğlu lzmi· hukuku immesfni ilk tedvir ma.. 
1'1<\rı dah · d - ın .şa etmekte olan Avrupa har. cak d ed re, lstanbuldan 4 Halit Tenguz hiyetinde olan eser kendinin 

iılıe-k ist:ı l a. zıy~. e ge. binin mahrckine d!lhil olmustur. ~~~k:;~!.U:U~~~~~~ tiyacı karşılıya eree e - Esklşehlre, tstanbuldan 4 Ali o zaman t>adişaha verdiği _. 
• 0lab·lir· ~en cnn. mudn?,al~- Kendi harp sahalanna mü~kün dir. Salt Kayra Samsuna, Aydın- lahat liyihumdan ve remn.I bir 

ezı kii 'ük u .takdırdc: T~rkı. olduğu kadar fazla bitımıf mr.m. dan 15 İhsan SUeroğ'lu lstan. telhisi idi ve kendi lisanile llb 
~rrıktin ;;ı:. m_csulıye~ ?1

- Ieket çekmek arzusunda bulu. Balkanlarda sı'yas~ faalı'yet bula, Kocacliden 1 Muhittin olunan bu hattı kaleme aldıtı ~i hu h gıldır ve ıstık. nan İngiltere ve Fransa bundan • ·saçbnğlı Denizliye, İstanbul· za.ma.n 43 ya.şmda fdJ. 
~~eceıc'tiruıtaki hükmünü memnun bulunuyorlar. dan 2 HUseyln HUsnU Din· 59 • 60 yqmda kalp ~ 
~ •rda bazı hastalıklar var. Tiirkiye acaba bir r:ün bu ha. Sofya. 2 (Telefonla) - Ro. kara sefiri Stoyka Bükreıten An. çel Aydına, Bltlisten 1 M. Ne· sinden ölınilj ve Beyazıt camli. 
~ t~Yaııın rengini d .. ğişt;rir. reketiı:e esef etmiyccek mi<lir?... manyanın Ankara ve Belgrat •~- !:araya hareket etmek üzeredir. dim GU,·en HakArJye, tstan· ne bitişik yerde ve Okçul&rbqı 

11
• lıt .. J ğma tutı•lan bir (Mcclıstc muhtelif hareketler). firleri Bükretc giderek Kral Ka Mösyö Stoylcanın Ankarada ha. buldan 2 Hasan Tahsin Erdem caddesi üzerindeki türbeye ~-

. • "'~a et.rafınd- 1 -·, ,. .. Jftrı· sa. B. 1 h · rol tarafınan kabul eUmlıler ve ı-iciye vekili Şükrü Saracogwlu ile Mardine, Rlzcden 1 Sıtkı Sar. mülmüştur. , w.. ..... ..- ız ya nız komı:ı.umuzun .arı. ı 
tıı ı; ... 

1 
n. n_etrn .. eııı·, b .. .,.. ı,ı·ms• :ı döı t saat sliren bu görtiam ... ue fev Balkanlar siyasetine dair mühim san Trabzona, stanbuldan 1 TürJdv..nin. ilk -• ............ _ 

Q,. "-· .... ci siyasetindeki yeni tczalıüratı s ' ı ,,~ ~ ,__...., 
"•st tkı gormcsi e~ •annı ha. gözönündc tutarak h:."'i:::l-rin kalıl<le ıiyaıi ehemmiyet veril. ıneseleler görüşeceği biHirilmek. Suphi Tuncel Coruma, stan- si Takvimi vakayii teaia eden de 

.., .. ~~ •rıı .ve .ma11iyctini değiı. inkişafını dikkatle ~kip etmek mh"ti. Romanyanın Sofya<lald se- tedir. bulda
1
n 2 Mustafa Iiıl,an Bin- Re§it Paşa olduğu için Tl1rk 

'"' ıı...._hl'urkıyenin vaziyetini firi de bugün Blikreşe hareket Bu görüımelerin Romanya • gfüe. stanbuldan 1 Cemil GUn· matbuat tarihinde de Reoit Pa. 
-.ıo in vazifesiyle milke!kfiz. E~er TUr. g,.r E zlnca a tstanb ldan "> "Ik bUrmetl ........ 1.-ı. t..... ~. eı den harp c•mhesı·. ı:; etmiştir. Aynı umanda Yugos. Sovyet Rusya ve Balkanlar siya. u r n • u <> şa J e ,.~-.ısa bir 

L.~ı kiye hiikOmeti, •imdi ellerini bir SU a GU cnal Dl rb kı . . d. nk t--1 · iti h!. ":~bi g&-erlerin bu hu. :ı- lavyaıun Sofyadaki sefiri de Bel. si münasebetlerini alakadar etti. reyy v P ya a • ısım ır. resm Dö.&Dameyı ter· 
""-.._ıı.kumleri de Türkivenı·n dereceye kaıdar bağl<ımı~ ve mu. l'l'rada gitn1iııtit. Roınanyanın An- gi tasrih ediliyor. ra, lstanbulda.n 4 M. Enver A. tip ettiren de odur. Yenilik ha 
'"çr ,_ harip devletler ZÜ'11relerlnden. b S' k K ç kk 1 de 2 ı rek ~=-1- ~ ı R .... tt n--

10( Aiyasctini değiştire. ar arsa, ana a e n . eı.uuu v<>u o an .,,. .. ..,.. 
bir tarafın maruz bulunabileceği s t F ı 1 d ı 11 k Velıvi Kokcnz Esklşchire, ls- geri fikirli kimselerle utrası-

S:,.~d tehlikelerin afırhğmı ken<li üze. ı;ouya • ın an ıya muza ere tanbuldan 6 Haaan Güven Ha.. mak mecıbwiyetinde idi. Ali 
~; '":'~~: ~r::ı ~:h:ö:~=~~ rlnc almağa muvafakat etmi;ı ise, 1 • taya, tstanbuldan 12 A. KAmll Fuat Beyin bir eserinde hikAyc 
i~ 

111 
!ıl:p"·n ltalyanrn harp pek sarihtir ki deruhte ctt:ği me. Erclem A:nkara1a, letanbuldan olunduguna göre bu zllmrenin 

ft t 12 Alın ısuliyetl her haYe. mOdrllr bulun. 1 ' • k f ua tli 1 Adeaa C* Ul"fa,.a, o.aaıraı:a- Meri ~ damat ve l~ tanva ile askeri maktadır. Fakat bu tarzı hare. er ın ' aa ra ' led&n 3 A. Tevfik Yurd lzmlre, serasker Sa.it Paşa bir gUn an. 
..._ı~,.· ':ardn-. Bununla bera. ket Sovyetler ittihadı tarafından Istanbuldan 2 Mahmut Bezgtın &um mabeyne ~dip huzura çık. 
•['ııtıoı hstaraflık ilan etmİ§tir. takip olunan harici siyaset hattı Malatyay:ı, lstanbuldan 2 Sup· mış ve ~ bir dille: "Bu a. 
~ t Alınarıva i!e olan ittila. dex.ildir. O bat kı' Sovyet Rus. (Ba.1tarafı l incide) Bu kabul edilmez taleplerin ıt SUzer tçcl'e, tstanbuldan 1. dam-yanı Re§lt P111a - Cun •. 

._ 'cavib. h t d ı-· ı· cliya körfezinin ağımda kfıiıı batlıeası Hangoe veya Perkkala huri t "J1ı. ed k sal ~ il ı, em e a uı ma. yaya harici siyasefn:le pek çok M. Tahir Eı·gene Erzuruma, ye ı ıın ece • tanatm 
• .... t~ onun bitaraflık ilim k • oıuıl Sovyotler Biı liğinin 1-"lo· da bir üssü bahri tesisi ile Pin. 'runceliden 1 Muhittin Güven elden gidiyor, da.ha ne dunıYor-
... aıla . im muvaff:ı ıyctler temin etmıştir. landlyadan kendisine verilme- lar.i:iiya ile Ladoga gölü arasında ., di AbdWmecldi ,._..._.. lci ')'·· mAnı o avc-c:-.. EIAzığa, !stanbuldan 3 H. Hu. sun.,, ye ~u ... 
ett ua-J,iye sadece tedafüi Sovyetler ittihadı ellerini iıtik. tıinl l~tediği Hangö limanına Korelinin askerlikten tecrididir. hısi Yıldırım Karsa, İstanbul- mrş, BabıA.lide iş başmda. iken 
ıı~ e olarak Akdeniz ve halde dahi serhcst bulundurmayı maynler konmuştur. Gazetelere 113zaran Rusya Fin. dan 1 Hamdi Bozyiğit sadaret mühüril kendisinden a-

·~ t ?Untakaımda İngiltere ve bitaraflık siyasetini idame et. Stokholm. 2 (A.A.) - Bütün landiyanın bUtün müdafaa te§kİ- Vana, 1tıtanbuldan 1 Hilmi Ay- luunıştır. 
'İt ... ,ıle birlikte sulh, garan tirmek suretiyle yalnız harbi kö.. İsveç gazeteleri Rusyanın Finlan. 1.itınr sıkı bir kontrole tibi tut. dın Maraı,a, 1stanbuldan M. *** 

.. ~ıına11 bur memleketler rliklememekle kahrıyarak bHa- diyadan yaptığı talepleri tet:Cik mak istemektedir. Bundan bq. Ali Saip Gencer Urfaya, lzmlr
tlfı.;;: T~rkiyeyi bitaraflık... Jdı sulhu iade etmek için mevcut etmekte ve bu taleplerden bazıla. ka Rusların Stokholmun 20 mil den 2 Ali Nazmi TUzUn Bitllse, 

ı.-S'il._ı gıbi gösteriyor! Hat. temaylile İ§tirak cylemeği tercih rının k~tiyen kah ıl edilemezliği ötesine yerleşmeleri bveç için de Antalyadan 2 Vasat llgUn An-
,~~--e F il So k eli · " ni müttefikan kaydcylemektedir. bir tehlikedir. k ı.;~ ve ranaa e vyeL etme te r. Biz eminiz l:ı .,ov. araya. 
"4~ da. bir harp zuhur etti. yetler ittihadının, zaah u~rama. ç 'b 1 h f 1 k -------------

t. e Türlriyenin bitaraf dan, takip ettiği Ettl!l siyaseti is- em er ayn a ta 1 mutat Cumhurreiainin Şehir 
~illl\i -a-ahaten maahedeye tikbal için daha iyi vaıı.tlarla do. Meclisine telgrafı 
~ ! ?lmaıına rağmen bu ludur. Biz bu siyaseti Kara:ie. nutkunu so•• yledl tııtanbul Umumi Meclisinin Tcş. 
l'. ~ıle, bitaraflığmdan niz hav.ıasm-da da, gerek Sovyet. rinisani içtlmalarına bnşlnması mil· 

tenler oluyor! ler ittihadının ve "Crck onunla 2 AA) ron t.~ k b J lf i nu~heli:>1c Reisicuınhurıı düıı bir bu • h ti be L- "' I..ondra, ( . . - Y"'mU'.:r- a ramauca · eş uçuşlar yle 
1., e"· ıza 8 a raucr dost olan memlektticr menafii. layn lıtı"ün Avam kamara.nnda teuıa~ Uz otmi~lcrdh·. Tnyyare- tazim telgrafı çekllmı,u. ?.IJlll Sef, 

~,._ le 
1
1\ beynel1nilel vaziyeti. nin lüzum gösterdi~ i sckilde ta- mutrı +- l~aftnhk nutkunu fÖyle. lerimız , nzi!clcdni Almanla- dün şu cevnhı guntlermişlerdlr: 

\ ~er~~ha teıbit etmit ol. mamen tahakkukunu tc'lı:n ede. mi tir. ı ıu mUtckAslf harnJ ateşlerine Dr. lJiıtfi lirrdar " "t' li Şefin sözlerinden ceğimize emin olarak tal ip ede- Ccmberlavn dcmirtir ki: rnı;rn en ifa eylenıJ$lerdtr. \ 'Rll ,.e Bcledfre r~ı 
~lltiıt" haraya nakJeddim: ceğiz." ~on beyanatımdan sonra gc. I Berlindc bUyuk bir sabırsız· Şehir M~dlsfnlıı samimi 
~ ~tre ve Fransa ile aktet:.. -------- cen hafta içinde havalarm ve Irkla beklenen ve fakat zan. dun_;ulnrına teşckktlr cdt"r, 
~U•hede hiç bir devletin Anadolu Ajanıının notu: rüyet fer-ılığı karn.da old\ ~u nınıca o l.adnı· ınemııunl3 et u. hn..;arılar dilerltn. 
~ıinolmıyarak, hiç olmazsa 25 telgraftan mürckk p olan B. ....ibi ha ·ada ve deni:r..de de a~kc. yalhlınnıynn Molotohın nutku ' 1SHET İNÖNU 
"-~l Yeti§tiği sahada bey. Molotofun nutku ermize maale. ri harekat üzerinde müe"sir ol. hUkfJmcum·z tarafından dik· k p 
~ •u~ulh ve emniyete hizmet ıef geç ve noksan ohırak gelmit- muRtur. kaUe tetl<lk olunmu(ötur. HU· Ira arlimentosu 

lllq etiyle kendi emniyeti. Fransız - Alman hudı·dun. kuınotlmiz bu nutkun mubte· arıldı 
~. •un tutmak gayesı·ne ..... tir. Bu arada TUrkiycden bahis 1 1 • t ·1· faıı.livctlere . S ~ • .. .... .k. 1 ~- da h:u-e rn menı . . nyatını billıassa ovyetlerln Bag~ dat, 2 CA.A.) _ Kral na. 

~ıı. - .._1Sıılhu korumak u··ıku··su·· 1 1 tt.- ~rarnın biri hiç alınmamış "'f it t ""'U at"r:;icrınc ın U kb 11 l h l """ .. , d•w . 1 v"' mıı o,,., "' • m sta el cmo er a tkında· ibi, parlamentoyu a"mı11 ve nut. 

Cotekctı ... kendı· husus·ı bu··n. ve ıgen noksan olch ğ·ı bil n- h. t ı·"'tir k' k ı lAk il k " :i' "• d .. k ·a r C' m "' . ı · ısım arını a • a e ay. ı kunda, ezct1mle !rakın Türk -
\:~tıııa r~fi vaziyeti ve im. meden un il bWte-ılerimizte So~ıil'a ve vaP.mura.. ra~en doyicm iştir. Burada şunu işa. tngt1lz _Fransız mütekabil yar 
ı~ 'd big.o~e ayrı ayrx tedbirler neşrolunmuştur. Beya,att1ki lnf!lliZ hcv<.'ti sefcrivesı :\ln.Jın.o ret ctmeği faydalı bulurum ki dım paktının imzasını memn~ 

bat lır. Türkiye için ha. noksanlık yaptığımız kontrol ne. h"tllrırn Jn~tiz hıvvetle~nc 1- Molotof buudnn ewclkl 31 Ma· niyetle karşıladı~mı söylemiş. 
\.~~}'tını evvelden sarahat ve ticesinde anla'.2ıldığın'Clan i.arıciye sabet eden kısmında tahkı!11ata yıs nutkunda hUkumctınln en· tir. Naip, "Bu pakt, Türkiyenin 
~'i 'tle belli etmek sulh yo. vek!letlne müracaat c ~ıı .. rc': nut. avtı gayretle d~vam etmı~lcr. ternasyon:ıl bir harbe stırUk- ıstikbale daha emin bakmasını 

iti \tazife tedbirlerinin en kun bize ait aksamı 'cl·:.Icte ge- dir. . fh 
1 

leıımek istemediğini \'C her n<lınkün kılm:ı.ktadır.,, demiş-
ııı"-b olanıdır denilebilir. Biz len metinle itmam ed"lmis. heye. D0 nlz harbi. ılk sa a a:a tUrlU tecavüz tehlikelerinin te· t·r 
lıtıra tde ile harp fecayii için. ti umumiyesi tekrar neşrolun. nazaran h5dlscsi~ ge~mlşti~. \ eeseUUne kar~ı koyacak gay. 

1 
• --<--

t P çeken Avrupada bir muştur. Dilşman denizaltı fılosuna zayı. ı·etıere iştirAk edeceğini söyle. Rı"bbenlrop l•krar 
f~ ~ıntakası tesisi suretiy. ------------- at verdirmekte dcv~m ettik ".e mlşli. nu, lngillı hUkümetlnln u 

~~-~larıın müstakbel itti&a Fon Frı·ç'ı" b"z de bir miktar tıc:ırr~ "'C11:1- de hattı hareketidir. Fakat Moskovaya gıdecek 
ili "fla.~,~ mani olmak gL si k:ı.vbev!cdik. Maamafıh dlıcı. mUttefiklerln harp gayeleri 

~~tt:Uduyoruz. Muahedenin mım denizaltılarma Jf'lrnı ~coyn. hakkında Molototun lütufkAr Sofya, 2 (Telefonla) - Ber. 
... ~ ,.

1
• geçmesi bu meşru ga. o•• ıdu•• ren ler btlıt>ce~miz hu~us~81~~~ih:~~i; ke.Ima oyunlarına chemmlrat linden buraya gelen haberlere 

ı i:nc k n'mrıı P"Tlla"~"' ' ~ vermek kUlfotlnl lhti'-'ar etmi· göre Almanya hariciye nazırı ~,1 •1 rne iııteyenlerin bu- .. f ı "ttr " •·· ı e ı_ • G h111-' ~ o rno:nıı.. · ... -ccoı1-Jm. Fon Rlbbentrop bu ay nihayeti. 
"\; tı•L ."'a. ımdir. O ihtimal eçen hafta ı"dam ft ind ~erek k"'cı!fte bu " ı:o ı..111. -.e b Ha a C e "" " . · H 1 ı ı i t k n-e dog~ru ilçüneü defa olarak ,"t' ..,.ll bt ... ızım müttefiklerimiz. d•I . lunan gerek vatJur kı:ıı!ll le'"ITlC arıl gaye er m ı gaye açı . • 

~"4ıı gl~lıiımız ve hep bera. e 1 mıt ,.,Ucum eden Alman tavvareıe. I!adelcl'lo ev~elce _izah ettik ve Moskovaya gıdecektır. 
'tt~~rrıış olduğumuz yüksek Bükreş, 2 (A.A.) - Rôyter / rile bir kac kere rarmstık. f"ı kıı.tlyen kanılm kı, bUtun dUn· ı ---o--

~t dC\t •ndaki beraberliğimiz ajansı bildiriyor: oıoımıılarda ne tavvareleri - ya mfllctlerinin bUyUk ekseri· tnilterede tereyağı aar-
ttı~ctlcrle normal ve dos. Bükr~in iyi haber ala.n mah. l '::fz ne de vapurlarımız hic bir 1 ye~! bunu taınamlyle takdir et· fi ab tnhdit edili or 

l' ~- Ilı 5cbetlerimi.ıi ihlal ede. filleri Var~vacıuki Alman or- h:ı"'9.ra n~r.unamı t•r. WHnlbukl mıştır. y . ~ 
~t'fc ahiyeue değildir.'' ıiusu ba.c~kumf!ndanı Fon Fri'"i dü!'T'lan bc.zı zwiata U'7I'arr11ş • Londra, 2 CA A.J - Röyt.er: 

Re§it Paşa Kırım muharebe. 
ııinde İngiltere, Fransa ve Sar. 
dunya ittifakım imzalam11 bir 
diplomattı. Osmanlı tarihinde 
yabancı eevJetıerin TUt'ldye ile 
birleşerek harp etmelerini ilk 
defa bu Hf fak temin etmJetlr. 

Tanzimatın vozun~ 
cu yllı ve cumhuriyet 

(Bq tarafı~ a..cade) 

yıı hamlelerimiz aıuında bir ta.. 
rihin seyri bakımwdan bir devam 
sezilmektedir. Bunun için onu 
bir ıtık membaı sayarsak hat& et. 
miş olmayız. Bugünkü davamız 
nedir? Bugün yapmak istedikleri.. 
miz nelerdir? 

Rönesans'm devamı olmak, 
yeni zihniyeti hiklm kılmak, 
milli mukadderatına sahip etmek 
ve medeniyetin ileri hatlannda 
yer tutmaktır. 

Bugün bunları yapıyoruz, 
Cumhuriyetin orijinal farikası da 
buradadır, Tanzimat devrinden 
bu prtlar içinde ayrdınıJ bulu. 
nuyoruz. 

Tannmat devrinde harici si. 
yaset dahili politikaya. yani ya. 
hancıların arzusu milli arzuya 
hakimdi. Bugün millet istediği 
için. arzu ettiğini tahakkuk etti.. 
riyor . 
Açık pazar yerin-c millt sanayi 

kuruluyor. Ezberci ve taklitçi bir 
Avrupalılık yerine yaratıcı, yap·
cı kudretiyle sönesans zihniyeti 
hakim oluyor. 
Şimdi biz Kemalist Ankara 

kalesinden Milli Şef inönü'niin 
safları halinde 1839 un yilzilncU 
yılını böylece mazisini tahlil e. 
debilen hür millet olarak seyrede. 

~ "~ ıı-i!' .ti bu kadar FÜ7.el öldüren iiç ash•rin e-eren hafta tır. 'Ptire b=r kere cl~ha jeo'~at Fon Papan geliyor HUk.umc-t, tcr~y:ıfr ve iaınbon 
~ıt~· ha.dıe(' eri l-u kadar doi- iaam edildiklerini söylemekte • ı etmi~tir ki: T11vvarelerlmiz ev. s..ırfıyatı. a talıdı'1at kovmuştur. SADRI ERTE•~ 
~~ ~. llıen,1 ... ket jAlf'rİne bu dirler. saf itihıırilc A1man tav\·arelcri. Roma, 2 (A.A.) Berlln· ..\dam wba~ma I'.a(t&da dört ons ============::=:l'= 
\ . ~~~ •• h!ts~• bir d"kkaL Avıu mahsfildı !r 1ia et'!ilcli. I ne f~iktir ve nitotl"rJT"•1da bü. den alınan :a:erle~e ı~~e, f ~· tere.v~~ı ~e. dort mı.• ja.mbo~:- ----

biliyoruz. 

~,,de en biJ. milli 8e'in emri ~e el5re. bu i:ıa·,, ,.. . ~ı .. net. Fnn ı ytlk bir harp knbiliveti vardır. manyanın n ara Uy e C • lmao. ecei(tır. Bunun se i 1 zım e-elen tertibatı heni1z talı. 
)ık' Pltrnda yasadı;nndan Fri ,. h l ·ı ,,. .· ı . t nıı hafta l~lnctrs pllotlıırımız t;I B. Von Papen. önUmtızdekl AvnınadRn az mil<ttırda tcreva- mamile nlmamıR bulumYJasıdır. 

ndi . b h . h . c ın . arnte < ' h r~ı 11,., ~s. bllha sa Alman ·anın Rlmnll hafta ,·nzlte>sl başınn dUnınek 1 ğı g-elmesi ve hükumetin uzak Mnr~:ırln istihc::ali, İngiltere 
• 

1 
... hy1trASillıl\r; US neticesinde ulJ ~u 3 r l!rmı • ,..,rlıfsindc ... ·nptıldarı mesut ve il zere hare-ket edecektir. rnamlekctlcrden ithalat içın lfı. için tnmamilc kiıfi miktm • 'ır. 

,. teyit etmektedır. o" " 



V.\KIT 3 IKINCJTEŞRlN 1939 

lnqiltere mektu )U: 

Oç dl'niz ~aıôsı ' Bir ev Sas"dı 
o ldu · Esrar çeken sabıl::alılar 

adliyeye verildi j 
Bir mavuna ile bir 

yelkenli battı 
Şehremininde Ereğli mahal -

1 lesınde 14 numaralı evde otu
ran al"'ıl::acı llaifin evine topla_ 

E\'velki ak~am saat 17 de d~Jı ~ir takım sabıkalılara es. , 

Bi:qük Britangada 
futbol 

köprüde bir mavnanın batmasi- • rar içirdi~i haber alınmış, ani ı 
1
• 'e 

le neticciencn bir cer.iz ka7~1 bir arama yapılnu!)tır. Bir oda. il i Sabah, O~!e olmu~tıır. ı ela e.::rar çeken ~uJ>hi. Hamdi. 
:..:ı-!i~~ ııumarrılr Ahmet ve Al' tt• Ah t k ı ' 1 1-l 

Mustafa ıeic::'erc ait mavna köp ~~c m, .mc_ va. a anar:.ı: er yeme!üen sonra günd<. 3 

ve 

1 
adlıyeye vcrılmışlcrdır. Esrar • • • . 

rü altından Halice !!eçr:::-ck üze. çekmeye mahsus kabaklarla be- dı~lerınızı hrçalayınız. 
re ilerlemiA tam bu sıra.da arka- ral>:!r bir miktar esrar ve eroin 
dan ~elen Cemal kaptan idare- d l t 
sindeki Teceddüt motörü sil - _m_u_·sa __ e_r_e_o_u_n_m_u_ş_t_ır_. ___ _ 

C..w~en sene lik müsabakala-. 
rına ·i~tirak etmiş olan 88 ta. ! 
kımdan 82 si 21 te~rinicnel ı 
cumar~esi gunu başlıyan yeni 
lik müsabakalarında oynamış-

l:ırdır. 1 
Bu yeni müsabakalar mınta. 

ka e ası ÜU?rine organize edi- ı 
lecektir. Bu makEatla bütün 
İngiltere 8 scksiyona taksim e. 
dilmiıtir. Bu seksiyonlar dn bu• 
zamana kadar o1duğu \•eçhile 
birinci. ikinci veya iiçUncü kı
sımlar ulmıyacak. fakat sek
siyonu dalıilinde herkes biribL 

1 rile me\·sim içinde iki defa OY
nıyacaktır. Lakin klüpler, sek. 1 

siyon'arı haricinde oynaynmı
caklardır. Bu suretle mesela 

1 "Arscnu1., takımı cenun A mın. 
tak<ı.sında. "Şefiltl.. takımları 
ı;imali garbide olduklarından. 1 
bu takımlar müsabakalarda 
karşılaşamıvacaklnrdır. Maa -
mafih. arada dostane maclar ı 
tertip edilebileceği tabiidir. Her 
bir ~ksiyonda 8--12 klüp var
dır. lştirak etmiyen meşhur 
klüp~er arasında "Aston Villa". 
"Sandcrland .. ve "Derbi Kon_ 
ti,, vardır. 

Halihazırda bütün oyuncular 
amatörlerdir. Çünkü herkes 
ya harpte yahut harbin icap 
ettirdiğ; bir takım işlerle meş
guldiir. 

takım garip neticeler verdi. Lik 
§ümp!yonu "Evcrton". "Dlck. 
pul" tarafından kazanıldı. "Af'._ 
ton Villa .. baharda ikinci kıs -ı· 
ma atıl:ın "Layçester,. e karın 
kavbetti. i\Ieı::hur Arscnal ve 
mi°lli takım 

0

be'd "Compton .. 1 
santrfor olarak ovn.:ıdı ve tu., 
haftır Uc te g-ol attı. 

TWKS: 
Dünyanın tanınmış boksörle

ri İngiliz "Len Harvey", "Tomi 
Farr", FAldi Filips .. krallık ha. 
\':ı kuvvetlerine vazılnw:Jardır. 
Ve ı::imdi uçuş "talimle~i yap
maktadırlar. 

Britam·a hafif sıklet samJ>i
vonu "Erik Bun" Londrah "Dev 
Knıley" ile 15 ravuntlıık bir I 
mac ~·apncaktır. M:H'tn. sıampL 
yonluk mevzuu bahistir. Tarihi 
henüz tesbit edilmir:ı de~ildir. 
rna!"kovln 19 yaşında "Ccki 
Peterson'' ::\fançesterli me~hur 
"Pedi Rivan" ı on üciincii ra
vtınlta nakavt ederek Britanya 
sinek sıklet şampiyonluğunu 
ka.zanm15tır. 

YARISLAR: 
At yarışları !ngilterede tek. 

rar başlayacaktır. Maniasız ya
rış toplantıları 18 teşrin,ievveL 
de "Niyumarket" te yapılmı'}
tır. Uzaklarda oturan halkın 
karanlık basmadan evlerine dö_ 
nebilmeleri için yarı~lar prog
rama erken alınmııztır. 

ratlc ma\·na~·a carnarak ikiye 
bölmü~tür. :\1avna su alarak 
bir k:ı~ ~aniye ir.inde batmış, i
cindt? in'unanlar sandallar ta_ 
r:ıfın.dc..n kıırtarılmı~lardJr. Li
man ı eh:) iği tahkikata başla. 
mı-c::tır. ~tav·ır. sahinleri motör 
ırnpt;m.m.inn zar.n zivan iste -
mektedir!<:r. 

Dlf;J<:R KAZALAR 

1stanbuldım İzmire giden ve 
içinde muhtelif tüccar eşyası 
vii.klü bulunan Deniz Aslan mo
i.örü fırtınaya tutulmus. !'ekiz 
saat az~n dalgalarla boğuşa 
boğu~a giiçlükle sahili bulabil -
mi~tir. Motör bir cok kereler 
batmak tchlikesir.de kalmış. 
içindeki vükler denize atılmı~
tır. Bir c;ok yerleri parc;alanmış 
ve hurda haline gelen tekne ta. 
mire alınm_._, 

$ile limanına bağlı Recep 
kaptanın idaresindeki 14 ton -
luk Hüdaverdi yelkenlisi de Ye. 
nik(l.pıda batmı~tır. İc;inde bu -
hın.an kön ur vükiınden bir kıs
mı kurtarılabilmiştir. lki tay -
fa da kcndikrini denize atarak 
sahile çıkabilınişi.:-rnir. 

---4---
T ekaüt, dul ve yetim 

maaşları 
İstanbul defterdarlığından: 
:\lütekait, dul ve yetimlerin 

na,..arı dikkatine: 

Günün akisleri 
(Baş tara/ ı 2 ınci<Lt:; 

SOVYET RUSYA: - Türki
ye hükumetinin kendi mukadde
ratını harbe ittirak eden Avrupa 
devletleri grupuna bağlama~ı 
tercih ettiği malumdu ... Türkiye 
hükumeti iki aydanberi Alman_ 
yaya karşı harp eden lngiltc•·e ve 
Fransayla kar§ıhklı yardım pak. 
tı aktetti. 

TORKiYE: - Biz bu muahe. 
deyle, harp fcc."\yİi içiı1de ıstırap 
çeken Avı·upa~·a bir emniyet mın. 
takası tesisi suretiyle bu facia. 
Günün aki~lcri - 2 
nın müı~akhel insi ve inkişaf_ 
lanna mani olm."\k gayesini gü. 
d\iyoru.ı. 

SOVYET RUSYA - B:.ınu 
yapm'lkla Tü .. kiye, bitaraflık ih_ 
ti:;atkar siyasetini kat'i suret
te reddetmiş ve inkişaf halinde 
bulunan Avrupa ha:-binin mahre. 
kine dahil olmuıtu·. 

TORKlYE: - Muahedenin 
harekete geçmesi, bu meşnı ga. 
velc•·i çiğ·nemck ideyenlerin bu. 
lunmasiylc kaimclir. O ihtimal 
haı·icir:dc bfaim müttefiklerle o. 
lan haf Mığımız ve hep beraber 
il&n etmiş olduğumuz yiiksek 
ideal etrafındaki beraberlii;imi2 , 
dine« devletlerle nonnal ve c!os. 
tane münasebetlerimi:r.i ihlal ccle_ 
bilc~e·{ mahiyette d-eğildir. 

,\):ığıd:ı y.11:ılı ıkpo \ c :ılinınnt. •)Oııl.ua bi r sene zıırrındll; 
l:ıhınin edilen ınnılrn köıııiirlrri nin Y:ı"onlnrd::ın yere tııhliyc ,·e 
ve~n Y:ıgonrlnn mnkınc vcyn '·:ıı:ıonhra ı:ılıınill işi oı;ık eksıltılle 
ıııüıı.ıka-.ıırıı konmuştur. 

.\lıııı:ıkn":ı :ı) ı · ı, :1) rı ı ıne\Zıı:ı t ıık slm cılılnı lş ,.c her birinin ~ 
rilc ııııılı.ıııııııcıı hcclcli lıiznsınd:ı ~·nzılmışlır. ı\nc:ık i tekli o\ 111 

oluı·s:ı ll'\"lıidi cn izcllt'. ·~ 
Eksiltme '.!IJ/ l l l !t '.l!I l':ıznrıe ,i günü s:ı,ıt 15 de Sirkecide 9 1P 

hinıısınıl:ı .\. E. Koıııi<.;101111 l .ır.ırından sır.ısi~ le ~aıııl.ıc:ıl.tır. S01\ 
lcr ınırıısı1. olnrak komi ~ oııdnn 'c aş.ığ ı da y:ızılı isla<ıyon şeflik1;8 ''erilıııekledır. (91 

1 - ,\lııullu deposu: 
A - Bir .senede gelecek t:ılınııııı 

köıniir ıııiklurı ( l'.!00) toıı) 

B - Tıııı lınşıııa l:ılııııiııi ıuhlıYl' 
hcdcli (!l,!lO kıırı:ş). 

C - 'l'oıı lı:ışııı.ı lıılımıııı tnlıınil 

lıerJ eli < ı ı ,oo kuru~ ). 
D - ~lıı,·:ıkknt lcıııinııt 

(2'.!.3'.! lira). 

3 - Knlnık~·u Aliınnııtas) onu: 
/\. - Bir seneıl<.' gelcı'l'k ı alııniııi 

kiJmlir nıiklnrı (i:J ton). 
B - Ton hnşııın talınıiııi lııhllyc 

lıecleli (14,S:i 1, ııruş). 

C - ~lm·okknt lcrııiııııt 
(0,81). 

2 - ı :dirııc Deposu: • 
k 1, 

.\ - B ı r encde gclccc 
0 

ı 

kliıııiir miktarı (190 
1 n - Ton lı.t'$1lltı t:ılııııill 1 

lıcllcli (!l,90 kııru,)· 
C - Tun lı .15ın u tıılıınİll 1 

lıc leli (14,00 J,uı u~1 • 
D - ~im n l.k:ıt ıemin:tl 

(3G,09 lir:ı). 

4 - t;zıınköprü AlinıunıııSl 
.\ - Bir senede ge]l'l'ek 19pl 

kumiir miktıırı (40 1~ 
H - Ton lıaşma tnhıninl 

bedeli· (20 l.uruş). 
C - Ton l.ı:ı sın:ı tnhıninİ 

bedeli Ü4,!l0 kuruş)· 
D - Muvakknt teminııt 

(1,0;, !im). 
Bu oyunlar tabibatile eski 

günlerde olduğu gibi 50.000 -
80.COO kiişlik muazzam kala . 
balıklar celbetmiyorlar. Son 
zamanlarda vasati seyirci yeku
nu valnız üç bin kişidir. 

Yeni müsabakalar 21 tesri. 
ııievvelde başlamıştır. Son -za-

1 r,nnlarda oynanan maçlar bir 

Umumivetle vilavetlerde ya. 
pılması mutat manialı y:ırı!?l&.r 
bu sene Londra civarmda ya
pılacaktır. Mesela ''Büyük mil. 
ll" varıslarının Londradan tak
ri~n 30 mil uzakta bulunan 
"Getvik" te yapılması ihtimali 
vardır. 

1 - Bilumum zat maaşları 
satıiplerınin ikinci altı aylık 
yoklamaları 6-11-939 tarihin. 
de b::ı.şhyacak ve 25-11-939 
tarihinde bitf::ccktir. 

SOVYET RUSYA: - Kom_ ~ 
şumuzun harici siyasetindeki bıı 1 
yeni unıurlan kaydetmek ve hi.. 
diselerin seyrini dikkatle trki•ı 

' ·•4 .. ~ • ~.., ~! . "'• ... - .. 
. • l .,· t . '.. ~ '. . . , . 'ı .: \ { ~ ...... .,.._ \:.:'1 : ' 
~~.; •• ' ' ••• 'J ..., . • ..... ~ 1'' "" .. 

- - - - - - - --
,~nkara at yarışları 

rlavanın çok soğuk olmasına rağmen beşinci 
hafta koşularını da kalabalık bir seyirci 

kitlesi takıp etti 
Ankara, (Hususi) - Büyük 

bayram dolayısile at yarışları 
pazartesi günü §ehir ipoc~ro. 
munda yapıldı. 
Havanın güneşli fakat çok 

soğuk olmasına rağmen de ko
şu mahalli bermutat çok kala 
balıktı. 

Birinci koşu: 
tJç ve ckıha yııkıın ya~,trı hiç 
koşu ka::aıınıamı~ yerli Jutlis 
kan bıgili:; atlarına mahsu.stu. 

h-ranıiıı"si .3()0 lira, mesafesi 

gelmekte idiler. Müsabakanın 
yarısında örnek rakiplerini aL 
lattı ve iki pus ara ile birincili
ği aldı. 

Bahsi müşterekte: Ganyan 
:140, plaseler de 130, 135 ve 115 
kuruş verdi. 

l\1üddet: 1.43 dakikadır. 
Üçüncü koşu: 
V c yaşında ve hiç ko.111 k.rı. 

Z-<mmamı§ yerli yarım kan in. 
giliz atUırına mahsustu. 

lkrorıı•ue.'ti 190 lira, mesaj e

· 2 - Yoklamalar her gün sa
at 9 dan 12 ye ve 13 ten 17 ye 
kadar devam edecektir. 

3 - Zat maaşları sahipleri; 
fotoğraflı nüfus cü.ıdanlarile 
resmi eenetlerini ve birer tane 
yeni çekilmiş fotoğra.flarını ve 
ma.lı11 olanlar maluliyet rapor. 
tarını yoklama ilmühaberlerile 
birlikte biu.at getirip ibraz et
meğe mecburdurlar. 

4 - 25 - 11- 939 tarihine ka
dar yoklamaya gelmiyenJerin 
muanıE"leJeri ancak umumt ma.. 
~ tevziatından sonra yapılabi
lecektir. Alakadaranm buna gö. 
re mPnsu0 oldukları malmüdür
lüklu int. derhal müracaatları. 

Biçki dersleri 
Şişli halkevinden: 
Biçki - diki§, ~icek, şapka, 

tUrkçe, ~lizce. fransızca ve 
almanca derslerine ba§landı. 
Kayıtlı olanların ve yeniden 
yazılmak isteyenlerin acele mü
racaatları. 

eylemekle iktifa edeceğiz. · 
1
• 

-•)RKtYE: - Türkler, dost. 
lu!darına vefakar teahhürleri. ı 
ne s adıktırlar.. Bu vasıf_ 
lar, Cumhuriyet Hüku~tinin si. 
yuetrne umumi bir emniyet ~ös_ 
terilmesini temin etmiştir. Bi7c 
karşı vefakar olan dostlarımız. 
bugüne kadzC" olduğu gibi bur-~ 
dan sonra da bi7Ch!n ancak dü. 
rüstlük, hayırhnhlık ve bunlıın 
uygun hareketler h<-kliyebilirl~r. j 

G enç kız kavgası ·- l 
Bcyo~lunda }.fc_c:rutiyet mrı-1 

hallcı::inde oturan Remzive ile 
Me\'lude :~nı:r.dc iki kız kavga 
etmişlerdir. Mcvliide eline g- _ 1 

çirdiği bir taşı Remzivenin ba
l}ma vurarak ehemmivetli sl·. 
rette yaralamı:-:tır. 

Taksim Meyclanı 
Taksimde vıkılan verlerd~ 

toprak düzeltme isi ihale edil. 
miştir. Buraya parke döşene
cektir. 

A nkarapalas- lzmir 
fELEFON. (3430) 

ı.tıııınıı cıı ıuudcıı,, <!ll tenıı:t ve .:m muntazaın -'1' ..,,. 
·iuvaı;ıdır. Kuıııur. temızlık, ucuzluk noktasından AP" 
ra 1-'a ta.sıu tevkınde utel voktur 

Eanyulu. knlurıferlı. müteaddit firı9trlı old:..ğı.! gı· 
"lı nefi::: yemekleı veren ıokantayı. pastsıhanevı. vt ~ 
·ırntt:anevı h:n·ıdır !100 metre i<li. 

1 - Neriman 
2 - Doru Kurt 
İki atın girdiği yarış fazla 

heyecanlı olmadı. Baştan itiba
ren birinci vaziyete giren NerL 
rr.an kolay bir kalibiyet kazan. 
dı. Bahsi müı:;terekte g-anyarı 

175 kuruş verdi. 

si lGOO metre idi. 
1 - Berceste 
2 - Cesur Bir çocuk mangala 93911

·122 
lstuıılml .1sliııc ,\ltıncı 

3 - Yüksel du"'•u""p 0··ıdu'· '.'J .\/ıılıkcmesiııdcıı: 
Yalnız üç at arasında yapı • 

llulmk 1 .. IH'ff 

Müddet: 2,31 dakikadır. 

/kinci ko.5u: 
Ve 1ıaşıııd.a halfa kan Arap 

<ftlarııirı nwhsııs Handikap lw
şıısıı Wi. 

I kramıııtwi 3i?f'J lira, mesafe_ 
si 11ıon mdre idi. 

1 - 0rnek 
2 - Bora 
3 - 11cr!ç 
Yedi atm rrirdifü bu varı~t:ı. 

Bora der-arln. beraber başa gec
ti, arkasından l{eyif ile Örnek 

8u haftaki 
maçları 

lik 

nu hafta \'at...lacak futbol lil; 
nı.üsabal:ala;ı şunlnrdır: 
TAK~tM STP.DINDA: 
Ortaköv - Dcmil'spor 
Fcncrbahce - Vefa 
Bcvlertevi - F' tı.1" 
~EREF 'sTADI:--!DA: 
Alemdar - Şisli 
Hilal - Kasrm naşa 
Bcsiktas - ı:;iiJcvmanive 
KADIKÖY STADI~D/I: 
Gd ıeı.lr.saray - Topkapı 
~vko7 - i~tanhtılsnor 
SÜLY.:;YMANfYE RTADIN ı• 

DA: 
J{aragünırük -- Anauc-luhis.r 1 
Fcneryılma.z - .Anadolu 
C<J!1!tız~,. - A '~ıT'c•rdu 

lan bu yarışın favorisi Bercc.cıte Ka.5ımnaşada Kücükpiyalede ;\füddci: Seher. 
tabii neticeyi aldı. Cesur ile oturan Mustafanın 4 ya.~tr.daki ;\Hiddeiııleylı: Çorlııdn .\cı~·eşıııc 
Yüksel arasında ise ciddi bir çe- çocuğu Salahattin mangala düş sol,ıık k:ılnycı Etlıcııı lnnınd:ı \li 
kişme oldu ve bunda Cesur o-a. miiı;. yanarak ölmüştür. Okıır. 

., Çocuifun cesedini mua0 ene e. \I- ı·• · s t t r d - td · !ip l'ei .. rek ikincili<7i kazandı. .,. • . uı ueı . e ıcr nrıı ın :ııı ınur cı. 
,.., den adli,•e doktoru Salih Ha - ı ı ·ı· ok ı ı · ı Bahsi mü~tC'rekte ganyan 160 · a c) ı .... ı · ıır u ı·~ ııııc aı;ı :ın 

k .J şim defnine ruhsat verm!ştir. llo),ııııııa ı.1:1\-.ıo;ıııa .ıiı nrzuhal su· 1 

uruş \'l!l •.ıı. 
- _,.. - - reli nıiiıldcialcylıc lchliğ e<lilıııek 

Dördüncü koşu Mevlid iizcrc yazılı ııclrcslnc göndl·rilıniş. 
Dört ve d<ıha yukarı yoştcı llı'lıı·ı sc ıle ıııuın:ıilc•·tıin ınczkı'.ır ikaıııet· · z Sııor Kliilıii rmıınıi Hıilifl· , 

halıs kan Arap at arına malı. ıt:"tlııııı terk ile semti ınerJıııle git-. liyi11clc11: ~ 
sus llandikap ~ıarı§'ı idı. tığın in hc.rııni~ le inde J..ılıııırı:ısı 

11-a · c ·. o.,- z· a •es Klüuiiıııiizüıı kurucıılurı ve idnrc-,,, nııy sı · .. t.1;) ır , 7ı. "- iizerine llııl.uk usulü ıııulı:ıkcnıl'leri 
fes ; 1800 m-'rc idı" cileri nra51111Jn ıniiıııt:ız '·eri olnn • .:.;, · ., kanununun 141, 11:?, 113 ve 183 

1 - Yüksel memleketimizin ılc~crli anıkntla· üncii ııı:ıddelcrlne te\'rik:ııı iade kı-
~ - !\lesut rınthıı kıynıc~li lıüyiii(üı~ıliz Fcl~ıi lııı:ın dııva :ırzuh:ıli ile l:ılıkiknt l{İİ. 
3 - Efe lfaşaranııı a1.ız nıhıına ıllıar edıl- ııiiııii ı.ıöslerir tlııvclİ\"C qır·ıkıısıııın 
Dördüncü yarı§ ç:ok heye. , ıııck İİZ<.'re 5/ll/1!)39 Puzar siiııii l ııı:ılıkcnıe ılhuıılı;ıııe~iııc ~sılıııası· 

canlı gecti. On atın girdiği bu EreııkÖ\ tinde islıısyon kar~1'1111ln n?!)/J:ı•ı•> d k 11 
k d E"e b . . · .. _ · ıııı ve .,,, • -- nııııııırıı a ·nn ı 

of'unun denarın a '..de aşta Zıhnı J>u~n c:ınııınde u;lle nıım:ızını i~hu ılıı'a)u ıııiidılei:ıleyhin (l:i) 
~~idiyordu. Fakat cokeyin yan- miilenkiıı ıııcvliıl okunııc:ığınd:ııı 
im :d~ıesi vüzi.:nden sonlarında ıııerhurıııı ı:ıevenlcrin hu diııi nıer:ı
iistünliiğ'.inlı rakiplerine terket. sime liıtren i~liriıkleri rica olıınıır. 
ti ve ancak üçiincü oldu. -------

Bahsi mü~tnekte g-an:van 700, 
pliıscler de 255. 200 ve 280 ku
rmı verdı. 

~füddet: 2.15 dakikadır. 

Be'iinci ko~u : 
Dnrt ve daha 1/Uh"'trı vasta ı·e 

1 
ııı sem: ıı:iıı le hiç ko-Ju kazan _I 
m""·'~ tJC1'1i uarıı,. karı atlara 
nuıhsusfıı. 

IT~rc·-.yıi1f(:si: 210 lfra, mesafe. 
si f !(}O metro i<li. 

1 - Liihb:ır 
2 - Friz 
~ - Kuv h:ı:ı 

mı;:r! arkasır .. :ian takibe b:ış!n<lı. 
Bir ar:ı .. da f~a·::.:.han rakiplerini 
vurmağa cah!"tı i~o d~ muvı'lf
fnk olamadı. ~n metrclerıle 
Liiksbar '!iizel bir atak yaparak 
birinciliği aldı. 

Bahsi mUııterekte ganyan 250 
kurıı~ verdi. 

giin iı;iııılc cenıp vermesine k:ır:ır 

\'Crilmi5 \"e hcrınucihi karar :ırw
lı:ıl ile ıJ:ı, eli.} r ,·:ır:ık:ısı ın:ılıkeııı<· 

dh·nnh:ıncsitt<' :ısılıııı~ olııı:ıkl:ı mıı· 

ııı:ıilc~·h Ali Okıırıııı ~ tıknnl:t yıı11Iı 

ıııiirlılet zarrııııln ılıınıy:ı cevap ,.c. 
rcrck lıılıkik:ıl için ln\'in kılınnn 

1 
131121!13!1 Çnr.,:ıııılın gliııli :;:ı:ıt (l 1) 

ıle ııınlıkeıncnıizılc h:ızır hıılunınns 
wyn knııııni lıir vekil günclcrme-.i 
liiıuınıı telıliğ yerine seçmek ii1crC' 1 
ilı~n olunur. <I'. f. 2%) IMlll,_ __ ~ 
Or. Necaettm Atasagun 

-;nrı:ıhl:ırı ~.311 a knılıır: akşnl'l' 
l ırı 17 ılt>n ••ınrıı ı r,fFJI T'l\\ •ır 

\Jl Dııırı- :!. ="" 1 i ıl" lı,ı•I ıl ırıııı 

kııl.ıul eder. (1 tlc/orı :!:!!>~:ıı 
Bu k· ~uy,ı va1nrz üç varıın-ı 

;.;an girmi~ti. ma::;:n. lıcrabcr 1 
!="'!':-: öre o·c~~t Li!!--"~'1T' ıh he. 

Müddet: 3,02 dakikadır. 
İkinci koşudaki ikili bahi~tC'; 

Örnek - Bora çiftini bulanları 
1ıt80 kurus, üc·üncii ve dördün . 1 

cü varışlar arasındaki ç:ifte ba
histr.ı ise Pl'rt'Pstr - Yii' · ~· 
konıbfoe1.l.)ntımı bulanlar b!r li. 
rava mukabil 1180 kuruş ka
"..: nd,1ar. • r"'!9 -

ilk 
lemi nal 

3,31 

ı,so 

.t,:;o 

~lulı .ı m men 
he el eli 

4-1,10 

24,0:J 

Senelik 
kira 

fiO,llfl 

Cihangir y:ıııgııı ycrintlc 4 üncn 
metre mur:ılıh:ıı :ırsıının s:ılışı. 

Cıh:ıngir ~ nngııı ~erinde 4 üncü 
metre ınur:ıhhaı nrsa n ııı satışı. 

ı;:ılnlndn ;\lalı ıhı rrı rne\'rı n n ı nıl:ı 'ld 
kirayn ,·erilmesi. 

,ı 

Tıılınıiıı lıcılclll•ri ile ilk teıııin:ıt ını'.l:ırl:ırı ) uknrdu yazılı j~l:~ 
a~rı n1:ık :ırıtırrnıı)n konulmuştur. lhıılc 20/ 11 9:.lO Pıızartesi g(ı.ııııo' 
14 de D:ıimi Eııeiiıııeııdc ynpıl::ıc:ıl.tır. Şnrtnıırnrlcr Znhıl ve l\ uı (1 

.\liiclürHiğil k:ılcnıiııılc gürülelıilir. Tuliplrrin ilk teminat rnııtdı 11111 

nıektııp!nrı ile ihnl<' giinii ınu:ıyycn s:ıııtıe Dnirnt Encümende :S~oı 
l:ırı. - · -4 

ıma n yeri"' .nkara caddesınin en ş:ek. en muteber 

Kiralık 
4 

S.\111111 : ASl,lt il.\ 
n:ı~ılılıjlı wr: l',\/\/7 \lrıllı:ı:ı<;l 

d:ikkQTI 

it.,: 
Umum Neşriyatı idare t< 

nrfik ~hınrl Sc\'Cl1•
11 


