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YENi YILA GiRERKEN = 

1939 Senesi Pek Neş' esiz ve Endişef. 
Verici Bir Surette ~aşlıyor 1 

Milletler Arasındaki Mukavelelere Güvenmek 1 
e A 1 
imkanı Kalmamıştır. Yegane Kuvvet, Vahşet! 
Devirlerinin Yumruk ve Baltasından İbarettir 1 

Yazan: HÜSEYiN CAHiD YALÇIN 1 
l~9~ne~pekne~~z q ~-ı~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:~~~!~~:k~t~:,:;::~; ~Fransa ile İtalya 
hudutlu ıçınde az çok metleni 

J»ir düzen teai.iae muvaflak ol • A d T tt 
clülarJ,7 fatri azımlıldarı hukuk rasın a avassu a 
balları ile bir kaideye tlbi tut -
takları halde Milletleraruı miina B ı ) J 
::!:::r ,.:~::-:e;ır;:~·!ü~;.e~r a~ U U D a C a K 
.;::;:~; mikad•'• •• ,. ... ı...,:/İtalyan ve Fransız Gazetelerinde 

HattA, son senelerde aeç ıı nsı·a 
~~·~etr~ b·r gen!~ıne ı:n; iıö t I(ltt • Karşılıklı Diiel/o Devam Edivor 
gil ıddıa olunubılır. De\1etler ara • '.T 

Bu sabah 

S1Ddak· mıiııa ebetle ço u1r ır- ......,.... i09-· 
IUI ve kaideye 1Jbf tutulmı), baı::- . Pım : :n ( · A.) ;;Bn. Tnbo- nıası, Par is hiikumetı tArafından • 
Jaınıştı. .Mmetıerarası bir ht kui, uıs'. O~ııvre gazetesinde yazıyor: ı reddedilmiş olduğundan Hitlerin 
mevzuu bah~oluyordu. Şi.mdi bu lıak ı B. Chambc::·ıa.; n ·in FrJm,qız - İtal- kendi tav:1s:sutu nu tek1if edeceii 
}ara, im.zalanan mukaveıctlere, yn _ ;.~m ,..m<'sele~ıııde 1avaı::sutta hulun- (Sonu 3 \;ncü aayf11da) 

pıJan. mısakl:tr1t, hiçbi,1' ŞCV 1 hiçbir ]!< !ti : , T !fı Çekı•l,dı•, D 

şeye ınmımak ve guvelUl),ek imkanı Yılbaşı Piyangosu _ 
kalman:ııştır. Y egaııe kuyvct 11:ah • 

§et d~vıı·leıi ın :\- umruk ve bııfüısın- 5 O O B 1• n L 1• rayı dan Jba~t ohıı-1\k duruyor. 

General Kazım Karabekir. Do1:~s~~~~ ~~~e~~ıı~öce ~~·:.~l·~~:· 245 7 3 N Kazandı 
türü v~ medeniyeti içi h. t ifti - • 
lıar edılece]( bir vaka d . .1 II tt haraket ordusu müretteb ikiocı 
. . ~gı . a .t - ......... ıııea.;.:ıo---

JŞın. ~n ~ar anlık v korkuıı taı·af ı y 
l>~ 1~1 bm ıeneJik Avrupa kultiirıi - arım milyon kazanan deli Mehmet 
nü~ ı~kaı.' *lilınek, k·nmek t hli -
1ce~ın! 11 b11 uguu eh nm i kı _ Bakır~öy hastanesinde " istemem, 
b.e mış oıın•s1dır. Ortada fılfin ve , h 
fılan ae~·ıetıer ara daki ıxwuşma- · epsini size vôrdim diye Almadı. 
]ardan zıyadt beşeriyetin ve medeni. 
yetin nıukattderatı meselesi ıkını~ 1 ( Yana 4 üncü Sayfamızda ) 
~~~~i~~ribhi~~z~n~~=~~~~~~~~~~~=:~~~~~~~~ 
kadar zor ve m ğlak bir vazivete 
düşüp saplanbıadı. · 

Bedbinliğe Pılm:tk istemeyiz. 
Fakat dünYA11Jn istikbalini çok ka
ranlık görıneıtıek için de hiçbir u
fukt.a kilçfik bir ışık bi,le parlama -
Clığını söylemek mecburiyetindeyiz. 

Bu buhranlı: \•aziyetin hal çal'esi 
neden, hanıı felsefeden, hangi iman 
~ l'el~ t EW büyOk ve ~apıcı 
ımanıar dureu.nluk devresinde · yeni 
fdeoJojiler aztı.n, ınütehakki~ ve 
j UtaarrJı. lCaranhk bir sel gibi hu
~tlarından 'ba,ıp büttin dünyayı kap 
Jamak • tid 

n biri~ atım besliyorlar. Bunla-
tlu.rUnkQ ~el'lle boiuşmıya kalkması 
> felAket ~hııanı kat't bir izmihW 
~phe Yoit ile neticelendlreceğinde 
f" ""· JJl)yle O}cfUlu ı,._ h 

~hat bir -..uıe bazı devletl~ 
; ist'.e~ tibi f~Aket p{ftarllğı e~ 
oı*1ıfı Vel\"el• lll'up dhiten~den, 

j.ıAıı1 ohnıy~! ~enrtl)e, istikra-
:,. çahşıyorJar ~~i~ laarp çıkar -

tfle!I Avazlar Yal ir. Ortada i-
,S ~el ~lıJy. ıııt heyecan ve en-
~tıJyetten baba~ir. Snlhten ve 
~ kalı~r. Ilı &özler aönük 
,. ... Yht 

(8-11 a ~ YALçıx 
.. :Jf•da) 

General Kizım---
-----Karabekirin 

HATIRATI 
BiR KAÇ SÖZ: 

Bir iki sGndenlNtri azia o1ıu,.cuı.r .................... Ceneral K&. 
sun Karabeldria tat.ralan, cihan ~ tle.,,._. mctcldeCince mfi
tarüleyhin •uJunduldan mfihim vu~ 1Dlf&hedeleriae, mut 

tali olduklan Yeaikaiua .,.. bu Juilp ~fmda ya~lara. tetkik v.e 

tetebbulara da1annaakta.dar. g..,.., M ••t habratm mllkaatle
meaincleld ifade '" -~ da a•latılm.aktau. 

Mali'-- c-.ı .................... .-tmeltw '"Yeaf Sal;talı" •la 
habralarmı ildUNaata hJw.nnialt IP#eeaCW ınahtuMımı vermek ..., 
reti,le ile..._ ••h'hiMarti* ~kendi illa _....._. 
• ve Sörtlf .. viyelerJndeıa ten\'lr etınit ohayorlar, hem de ... bl
yiil. kaile etrafm4a tevıili olumıN'ecelr m!ifahede ve Mlsilere •· 
IUp ~ .. ~ ._.... ortar• ~ Wr ...ue 1aasarı..., 
waa_.ıar. 

BEŞINCi SAYFAMIZDA -

Ankara: 31 (A. A.) - Haber 
aldığımıza göre , Berlin - Belı -
rad bava seferlerini vapmakta O· 

lan Alman Luff Hansa hava nak
liyat şirketi bu seferlerini lstanbu
la kadar temdit etmek için hükli
metimize bir teklifte bulunmuştur. 

Mukabil bir teklif projesi ha -
zırlarnış olan Nafia vekaleti mil
zakeratl girişmek üzere salibi -
yettar murahhaslarını gönder -
mesini şirkete bildirecektir. Bir 
anlaşmaya varılırsa önümilzdekı 
ilkbahar içinde tstanbulun Balkan 
ve A:Wupa merkezleriyle hava ir· 
tibatı tekrar temin edilmit olacak
tır. 

Bu şirketle vnp J cnk aıı18'm• 
bir inni8ar mA'h lmıya -
cak ve vekilet h' • 'ket 
ile de buna mttm 
yapabilecektir. 

Bu • ·ç 

havan . 
l'&C&at edec Jeri 
tadır. 

Anla~mR 

muatyett h du 
ınek vem a 
kip etnlek suretı le ol 
bde İstanbul ce ubun 
şarkta Vana getire 
iün C)}aeaktar. 
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KURUŞ 

aı b 1 S .ırbaycanına 
ırıe us ecıuya ve fjul)ü11 yapıldı 
-------•?..--Q.an ve ~ 

Hüseyin (~~~S? it Yalçın 
Ve Kizım ~~~arabekir 

Meb'us vt~ 
.. Partinin Diğer Namzetleride 

ittifakla Kazandılar 

• 





1 KANUNUSANi - 1989 
yr;NISABAR 

Ye Yıl • 
ı 

{Ba,tarafı 1 inci aayfo.mızda) 

y • 5 ne Ameriknda bir t~ekkül Cumhur
reisi Roo eveıt'e müracaat ederek 
bir umumt sulh konferansı toplat -
mnsını istiyor. Bir havadis diye bun 
dnn bahsetmiy lüzum gören gazete
ler bile bunu gazetenin görUnmez bir 
köşesine ıatfen sıkışhrıvermişler. 
Çifte çifte sUtunlar, en iri harflerle 
manşetler Akdenfıdcld bahıi nüma.
:}"İşlere tnhsi olunuyor; gazetelerin 
karşılıklı atışmnlan ile doluyor. 

• nname 1 
0

talyan Dostluğunun Bize Tahmil 
Ett ·ği Mükellefiyetler Açık Ve 

Te kis Edilem ezler 
İtalya ile Framm arnsında bir 

harp çıkacak mıdır? 11k günkü İtal
yan nümayişlerine bakılırsa 1t.alynn 
lar Fransadan btiyOk buyUk parça-

~--....;;ıı!!O€:~ - .k 
Berchtc gnd12n, 31 (A. A.) _ lan köy U)e, istihsaıatı mübinl mı · 

Yeni sene.- üıiasebeti c B. Hitler, tarda o,rttıl1lll§ olan amc.lcye ':e 
bir I>eyann ıe n ı etmiştir. Füh- garp hudııt1arında dUııyada hiçb_ır 
rer, bu bey an e inde 1938 sene- kuvvetin ~orta yapamıyacağı çc~ı~ 
ınln bilfınÇQsunu yap ırak Alman- ve betondan bir zeıTe vücuda ge~~ • 
yanın bari f iy l'tinin en mUhirn mi§ olııfl mutahnssıslara teŞekktır 

lar koparmıık için her şeyi göze al -
mışlar denilebilirdi. Çtinkü ;yalnız 
U:orsikn'yı, Ni i, 'oY:ti'yi, Tunus ve 
Cibutiyi i teriz dl~·e bağırmakla 
Fransızların bur,, lnrını tnmamen ve 
ya kısmen terkedeceklcri iimidine 
dilı:;müı:ı olacaklarına ihtimal verile
mezdi. 

me l ini haıı tınek mecbuıiyetin- ederirrı· "f 
de kalm 0 1d. ğunu beyandan son- ıstikbalde ifa cdılecek vezaı e 
r §b:yl(} d ' tmektedir,: gelinct• ilk vazifemiz, Na.SY?~al : 

N g riye doğru çe· s05y.ıılist tesaııüdU çerçe\'esı ıçın~ı.: Ortaya böyle bir da' a çıkardık
tan oıırıı eli bo geri dônmek bU -
yiik 1.ıir mane\ ı mağlUbiyet teşkil e· 
deceği ı;ikardı. Bu mnğlftbiyetin 
prestije vuracnğı darbe çok mıihim 1 

di. Onun için, 1tnl~ anın her şeyi gö
ze ahnndnn J.Jitin knrde )erine kar
~ı bu kadar aşikar bir düşmanlık e
seri ibrnı etmeleri imkansız addo -
Junabilirdi. 

ntın e\' la Cenabıhak- Airtılil nıilletinı terbiye teill~ktir. 
k ve son fır karşı hudut- tuı.1.Y an do tlugunun bize tnJııni1 e~-
suz brr mınn t h" cdıyonım. JI1 te oldu&.ru nnikcllefiyctler~ açıA~ 

Nasyon 1 - So ) t hareketi, tıl' ve tenkis edılmelerine ımka 
bir mucız g term tir. Fakat min- >10ktur. . . 
n tt rhğun üı z d • hayranlığa Bu sene içınde bizınılc bı~·~te 

yan hattı reketı ile Almanla- nazık ıneselelerin muslihane bır su
rın ataların an knlın hatalarına reıte haliedılmc · }olunu araştıı-
telcrar du ~ criııdc menfaatı olan ş olan diğer devlet ııdanılanıı:ı 
bir alemin ~n ümitlerini suya dü a mUteşckkiriz. . . 
§üm1cğe yaıdım etmiş olan biitün DUnyada hattı h. rekctı~ıız, ko· 

Öyle görünü) or ki, İtalyanlar pek 
ileri gitmiş olduklarını anlar gibi 
şimdi hufif. bir geri çekilme hnrcke
ti yapıyorlar. Fransızların İtalyan 

Alman mili& müteveccihtir. ınintern aleyhindeki misak ıle taay-
:Milletin ru.ıesıni temin elmiş 0 • yün eqniştir. 

1 

emellerinden müteessir olarak teda

eh' ıs Seçımi 
Dün Yapıldı 

. fiti tedbirler ittihazına kalkmaları 
ve mukabil nümayiş yapmaları İtal
yan gazetelerince tahrik ve ltalya
l a karşı hakaret suretinde tefsir e
dilmek isleniyor. İtalya cihan efka-

(Batt •h 1 inci aaflada) 
suı· a, An lyıa, Burdur, İzmir, Si
irt, Muğln: i\n ara, :lstanbul sa~· -
lavlıkları ı~u 31 .12. 938 cumarte
si günü ~ llJılan Leçimde Cumhuri
~ et Halk ~a:rti ı namzetleri Fet
hi -Ok~ ny, Uu c ·n Cabit Yalçın, 
Sadettin 1\trim. Fahri Engin, Na
ci •rınaz, eznıi Erçin, Jla ıın Rı
za Soyak, e at fimaroğlu, Naki 
Berkmen, ad Uuh Güney Arif 
B 

• , 
• Ytın, l{•ıım Karabekir ittifnkla 
~ilmi ler 1 • J 
H CSE) CAHİT y L na .. 

h'ÇIL IESİ \ 
: 31 Hu u ı Muhabiri

Vila vetimizde nçık o
içı ı bugQn ŞPhrirniz

) apılmı tır. 
Bu ?11 eb tlc ı ). sandığı sa-

IJ:lh}cj n çin1 ~erine etirilrniş ve 
1 ~u . d .ı\ onr kapanarak mü
hürlennt t r. Bunu nıuteakiı> · vi
lu:ı. et merlt :Ginden ve knzaıa;dan 
gelen nıünt h"ı :iniler rt:>~·lcıini 
venneğc l>a lmm nrdır. 

Rey a ?na muddet nin hitamın
da andı\ hev~ti teftişe &nünde 
knpannıı \•e ~011ra dn rey Puslala
l'ının s~Yllnuı ın 1 b::ışlanılrnıştır. 

N etıcetıe ll nlk partisi narnze-ı 
di. Bay. llGse-j in Ctıhit Yalçının; 
fllüntch1Pleı·in tanı ittifnkiyle me -
busluğurnuz intihtıP olunduğu an
lasılmı~tır. 

Kesf' t bl'nıen .Aııkaraya 
• •ildirilmİştir. 

Şehrimizdeki intihabat 
])iln llnat dokuzdan itibaren ts--

japonya i ıe Cin 
Arasında bir · 
Yakınıasmamr 

Tokyo ~l (ı\· A.) - Uang Çing 
'Uey'iıl Le~ nnoJll ini neşre<len ,Ta
))on gaıeteıerı bu hu usta çok ihti-
atlı ter irslta bulunmaktadırlar. 

Birçok Japon\ r Uang'ı ÇankaY 
f$ek'tn ınuhtcnıel murahhası olarnk 
telakki etmeJcte idiler. Fnkat şiın· 
di Çungknig tl rüfındcın Uang'ın 
do,,tlnnna kaı 1 çılan taarruz 
Tokyoyu U ııg'ın rntuıkereci sıfa • 
tiyle olan n !uzumu bundan boyle 
fok nzalmıı= olm ı endişesine sev
letnıektcdfl". 

Diğ r taraftan mlı bitler, C ıng 
çiııg Uc~·ın indeki '!laksatıarının 
bHhns a Japon kıtnat:ının Mogolis
tan civar n lakiler mnıt na olmak 
üzere geri nlınm sı ve karşılıklı 
bir esa d bilinde ekonomik ve ida
\."İ hfildmiy te riayet edilmesi hak-

ndaki çok nikbin t.aluninlerlnin 
apon miUtari tıerl n sdinde ka -

bulil imkan ız bir tef tr bulacağı 
1canaa&1nd&jfmr. 

tanbulda 'Onh ersitc konferans sa· 

l d rhum rı ııJıl JiJthenıden 
onun n ıne .D 

ınünhal olan Jslanbul nıebusluğuna 
yeni mebus seçimi yapılınıştır. 

tstnnbul vila~ etinin wrihi inti

hap sandığı tam saat 9. 30 d~ Vali 
ve Belediye reisi Doktor l..fıtfı mr
darm huzurunda açılarak muayen~ 
olunmuş ,·c kapanarak mühürlen-

miştir. 

Bundan sonrn :tstanbul münte-

hibi sanilen bırer birer reylerini 

atmışlardır. 

Rev atına mtıddı.;ti saat 4 de 

kadar~devnm etmiş ve tam saat 

dörtle sandık yine heyeti teftişiye 
huzurunda knpanmıştır. Bundan 

sonra reyler he~t'l tarafından sa

yılmıştır. Netice şudur. tstanbul 
ve kazalarında 1643 müntehibi sa-

1374 danesi ni vardır. Bunlardan 
1stanb\ll ve kazalarda reye istirak 

etmiştir. 26!)3 tııne inden bir kısmı 
ölmüş ve biı kıstıll da hasta veya 
tnşrada olduğundan intihaba iştı· 
rak edememiştir. Neticede iştirak 
edeıılerin ittifoJ<ıle ve 1374 reyi" 
Parti namzedi General Kazını Karn
bckir mütteflkıUt 1slanbul mebus· 

luğuna intihab edilmi§tir. Keyfiyet 
telgrafla Anka.raya bildirilmi§tir. 

Bu vesil il sayın Generaliıni· 
zi tebrik eder ve nıuvaffakiyeUcı 

temenni edertz. 

rı umumiyesine kar ,ı kendisini nıaz 
IUm me\ kiinde gustermiye kalktığı 
gün, pek fazla • t:relte ortayn koy
duğu iştihasından fedakarlık yap -
mış demektir. Bi • giln en·cl bu ef-
kfırı umumi) e~ i hiçe sayan ve do. t 
ve kom:;;u bir n1ıılctin toprnklarım 
istiven 1talvn o mi1lelin aldığı t~-. . 
birler üzerine bir gün sonra ken ji-
ı:ıini hakaret gonmı, gibi go:;l<';-miye 
ımikcırs~ etraflmı müne\·i bir yar • 
dım ve mtizııhercte muhtaç olduğu
mı itiraf et:ni~ s • vılır. 

Bazı Frnn ız gr.zetelcriııin Lon -
dra muhnbirl •ri tarafından lt:alya
nın :Pran ndnn i tiyL'Ceği şe~ lerc 
dı.ir -;erilen m· ltimat mc elenin e
hemmiyetini btihin biltiın azalta -
ca.k bir mahi~ Plt dir. Böyle biı· şey 
i temek için bu karlar gürültü ile işe 
b3~lnnamıyacnğına nazarrın bu ha
beri ihtiyat ile knrşılamak iktiza 
eder. 

Bugi.ın me el \ i ~ogukknnlıhkla, 
sırf umumi bakımdnn du~ünur<ıek, 
J alnız başına kalacak İta)) ımın yal
nız ba ııın kcll.ıcak Fransavn karşı 
bir h~tiln harbine muvaffakıyet il
midile teqehbü edeceğine ihtimal 
vermek zor olur. F'rnn anın en z.n -
yıf nokta ı Fran ız Somali i ve Ci
buti hnvalisidir. Frnn a ı;imdi bu-
raya Scncgnlli tak"\ iye kuvvetleri 

ve ufak tef ek harp gE>mileri .rüııde
riyorsa da bunlnrın Habe.) tımda -
ki İtalyan ordu una muznffrnne mu 
kavemel cdehilmelPri şi.ıphclidir. 1-
talya Fransa~ n lwrşı h:ırp ilan ecler 
ken ancnk bu sahad ı bir muvaffa -
kıyct unıit edebilir. l"akat Fransa 
Baoülmend<'I> knr~ı ındaki mühim 

F 1 mevkiini Alp hudutlarında. Akdeniz 
ransaDJD ran sahillerinde \'e Afrikada bir muka-

Nezdl
•nde bı·r bele gôsternıeden tcrkelmiye razı o-

lacak mıdır? ltal.rnmn bu uale ce-j 

T b b 
•• •• vap aramak için derin derin düşilne-

eşe usu ccğıni ve nihcıyel mege)ı>nin ya·.•aş 
Pari 31 (A. A.) - Fransa He yavaş yat1şacnğım znnnPderiz. !<'a

fran arasında diplomatik miina e- kat sonra 1ıe çıka.::-ık '! 
bctleı·in kat'i surette kesilmesine Hii ryin Cnhirl YALÇIZ\' 

mfmi olmı:ik ümidiyle Fransa hü-
1 

Danzıgda yeı:i bir ihtiliif 
kıimelinin Tahran'daki elçisini Şah 
nezdinde teşebbüste bulunnrak ha - Dantzig, :n (A. A.) - Polonya 
diseye sebep olan kelime O) unun hii.k(ımetı, Polonya tebe sından o -

d 
... lan Yahudiler Dantzıgden tarde -

hiçbir eheınıniyeti haiz olma ıgını 
bizzat iz b ebneğc memur ettiği dıldigi lakd'rde Polony da ikamet 

eden Dantzıgliler hakkında a\ ni 
salahiyettnr nı hfdlerde öyleumek- tcdb"ı !eri alm, k m<'cburi~ etinde 
tedir. kal ca~mı bıld'rm tir 

Bu ın ılıfcller, üç aııırdanberi F- Matbuat tarafınd m erilen izaha-
rnıı n ile trsıı ma ında sıkı dostluk ta göre hi.ıkUmctçe ıtlıhaz edil ce
mlin sebctıeri m 'cut oldugumı, es- ği bild rılen tedbirler siyasi de~ il 
ki ve yeni Iranın en kı~ metli şahsi- idari mahiyettedır. Ve her scyden 
~ etleriııin, lıillıa sa R~za Şah Peh- evv l Almanyadan tardedil"p Dant
levinin sıılt nnt devrınde Iranın zigı;> g ç<'n YahudiJeı ı tihdaf et • 
mazhar olduğu bilyük terUkkileri mektedir. 
sempati fle takip ettiğini ilfwe eyle- !!!!!!!!!!!!!'!!~~~!!!!'!:~~-~~!!!
mektedirler. anla nmn -

Bu JI18hfcllcrde izhar edilen ka- mnzlık ~ UzUnden asırlık Fransız -
nnutc göre fena bir maksat gözetil- İran müna ebet! rinin tehlikeye gir
meden bir arnya getirilen birkaç ke- mesi on derer le tees ufe şa.yan 
limenin yıınlış bir şekilde tefsir e- bit· hadi e oluc ıkLır. 

G 

Tere •• 
(Battarafı 1 inci aayf ada) 

Cenernl Kti.zım Karabekir 1882 
(1298) de ıstanbulda Ki.içlik Mus
tafa Paşada doğmuştur. Ceddi Kn
rabekir, Karaman civarında Kasaba 
(Gııffarabad) köyUnlin en eski Sel
çuk TürkU ailesine mensuptur. Ge· 
neralin babası iehmet Emin Paşa 
gönüllil olarak Kırım harbine git
miş, Silistire ve Kırım muharebelc· 
rinde bulunmuş, bu harplerde ya· 
ralanmış ve bilti.hure paMlık rütbe
sine kadar yuk lmi br. General 
Kazım Knrabckiı ın çocuklu_ğu, ba
basııun memur bulunduğu Şark ve 
Arabistan vilfıy tleri.ııde geçmiştır. 
Mehmet Emin pa vaktile Kasta
monu alnybcyliğı vazıfcsini yapar
ken memur edildiği ı kilib kayma
kamlığı sıra.sındnn sarayca her ta
raftan pehlivanlar aranırken ken
disi meşhur pehlivan Mustafayı !s
tanbula göndermiş, Pehlh an Mus
tnfanın bilahare Sultan Aziz mace
rasına karı. m ı dolayısile Emin 
Paşada ikinci Abdülhamidin vehmi
ne kurban olmuş ve uzun müddet 
terfi hakkmda.n mahrum tutulmak 
suretile Hnkô.ıi, Van, Hnıput, Mek· 
ke gibi uzak yerlerde ta' zif edılmiş 
ve nihayet ickkedc irtihal etmiş
tir. 

Baqasının irtihalinde, kUçük Ka
rnbckir on, on bir yaşlarında bulu
nuyordu. lşte bu suretle ve küçük 
yaşta yetim knhın Kazım Karabekir 
ailesile birlikte tstanbuln dönmüş, 
tahsilini sırrudle Fatih askeri rlls
dıyesi, Kuleli idadisi, Hat bıye ve 
Erkanıharbiye mekteplPrinde yap
mıştır. Kulelide, Harbiyede ''e Eı
kfınıharbiye mektebinde daima sını
fının birincisi olan ]{ıizım }{nrabe
kir (1905) de yine biıinciliği muha
faza etmek şnrtlle grkanıhttrp yiiz 
başısı rütbesile orduy dalul ol
muştur. 

Yüzba ı Kazım ı arabekir ild 
senelik stajını (kıt'a hizmetinı) Ma
nastırda yapmıştır. O sıralarda En· 
ver b • (paşa) il birlikte -. 011ra
daıı ( ıttlhat \ e teruki) namını alan 
(Hüı1 iyet) ccınıyetinin Manastır 

merkezim tc i.3 ctmi ·l ·ı dır. 
Bu sn.ıd bu B~Jrrar çete ıniu 

imhasile ıı ticelcncn bir mu deme
de gösterdiği muvo.ffokiy t üz nıı" 
H:olağalığ1na terfı edılen IGtzım Ka-

ım 

• 

lığa terfi elmıştir. Buradan sonra 
MüsUr Golç'un erkanıharp rcislığilc 
1raka gitmiş \'C Kütuıemmare'nin 

sukutundan biraz evvel bu mevkH 
muhasara eden 18 inci kolordunun 
kumandanlığına tayin olunmuştur. 
Bir buçuk yıl müddet 1rak cephe
sinde kalmı§, çok faik lngiliz kuv
vetleri karşısında bir çok muvaffa
kıyetli muharebeler vermiştir. Bu· 
radan (1917) de Diy rıbekir mın
tnkasındaki ikinci ordu kurqandan· 
lığına ııaklolunmuş ve bu suretle 
Ruı.;1arla olun muh trebelerc de işti
rak etmiştir. Bu nrada Vnn-Bıtlıs
M~-Elılziz cephe ind ki il-inci or lu 
kumandanlığı vekaletinde bulun· 
mu tur. (1918) yılı başında Erzın

caıı ka ısmdaki birinci Kn.fkns kol
ordu u kurnandanlı<hna naklolun
muş ve kolordusile şubat ve mart 
aylarının müthiş karlan i inde Er
zincan ve Erzurumun, Rus z bitle· 
rile tnkv1ye edilmi Erm ni ordu
sundan istirdnt etmi tir. Bundan 
sonra Sarıkamı , l ars ve Gliınrü 
kalelerinin zaptındaki muvaffaki
yetlerinc binaen Livahğa terfi et
miştir. Butün bu aakeri harekllt es· 
nasında Osmanlı hüklırnetinin bir 
çok harp madalyalarım, Almanların 
ikinci ve birinci rütbe demir salip 
nişanlaı'lnı, A\ usturyalıların ayni 
se'l:ıyedeki askeri nişanlarını almış· 
br. 

Bundan so11raki harekat Erıne
nist.anın ve lnı.n Azerbaycnnının is
galidir. Geııeral Kazım Karabekir 
karnrg hını Tebrizd kuıınuş ve A· 
zcrbaycnndnn lngıliz kuvvctleı ini 
çıknrm~tır. 

işte ı-ıark ordusunun bir taraf
tan 1nın Azerbaycanına, diğer ta
raftan da Bakuya ve !'}imali Kafkas
lnrn kadar uzanan ve zaferden za
fere koşan kolorduları Filistin boz· 
gunlu ·u üzerine akdine mecburiyet 
ha ıl olan elim mtitnıelre }Jebcrini 
bu ne l'li muvaff akiyctlcr içinde al
mı ) eni \ eziy<'tl re kar yin .. 
azım \ c m n Ue ceph almaya ha
zırı nmıslardır. 

Hi1f er f ransa ile ltalya 
Arasında Ta as t a 
Bulun ca 

(Baıtar fı 1 inci a11.ytadal 
o~ l n kted"r . 

J 1· t Fran nın i "haz etmiş 
oldugu !· .. tt1 hareket dol yı iyle 
Alman~ a ) cııidcn bir dörtler ko f t -

raıun, akdini iltiz m ed tir. Boy
le bir konfer ns, Almnnyanın 

miısteınl kere ait mu lehini iz h \ e 
teşrih etm ine rncd r olaca 'e İs
pan:n m 1 ; t n·J n gozd n ge
çircct>11ir. 

BİR 1TALYAN iE MUASINl 
lDDlASI 

Jiliııi 

be. iıst.aııı ı ıı i:. i limanının I 
da ktılnı ı ının t ız dilmn 
kn.rd tm k edır. 

clm.JTİYI SE\ Kİ) AT 
M r il~n: 31 (A. A.) - Bir Se 

negal taburu Cibutt>.dek.i Fra ız gıu 

niZ-Onlarını Uık\ j etnı k a re bt 
abalı Sphiııx rn Chantilh vapur 

l rııı iı kab edılmı. tir. 
FRA ~sA ı.' noşo~ TcE ı 
P. r' : 31 (A. A.) - ltalyar 

i t kl rı hakkında ~ki nazır rdau 

Sen, töı l •melel'i le le jour g Z<' e -
sinde j ~ dıt,"1 bir yazıda t talyanların 
Cibu :iye tnarruz ihtimalini derot• 
(' nı kt diı·. 

Muh rrir dhor ki: 

rabekir İstanbul Harbiye Mektebi 
tabiye mu llım muovinlıgine tay in 
olunmuş ve bu ve~;ıle ıl 1ttıhat \ e
Terakki cemiyetince diğer bazı mer
kezler ml') anında İstanbul t kila
tını kurmak hıile de tnvzif olunmuş
tur. Kazım Rarabekir bu t ~kiliitı 

muvaffakiyetle b şarmı tır. Meş-

Bu sırada mevkiı ıktıdara gelen 
Miı ür 1 zct paşa General Kfu.ım 
Ka·:-ab ldri Erkanıharbiye riyaseti 
vrunt ile 1 tanbula d vct etmiştir. 
General I~arnbekir i t nbuJ:ı mu
vasn.latında itilaf d vl ilerinin sc
hirde yerleşm ğe b:ı.şladıklaı mı \"e 
hUkum tc tahnkkUm ettikleııni gö
riinc tekrar arkt.aki kuman 1an1ıl, 
vazife me gonderilmcsinde ısı ar et
mi 'e b"r mudd t sonra buna mu-vafh k olaı ak Harbi~ e Nezaretmin , _____________ _ 

üt muamel i bu rutb • üzerine icra 
kılınmı<q:ır. 

rutiyetin ilanından sonra tttihat ve 
Terakki cemiyetinbı sıynsi bır fır· 
kaya istihale ederek mechse girme
si 'e ordunun tnyas Ue iştigal et
mcsı aleyhind bulunduğu için bil
hassa. 31 mart isyannun tenkilinder 
sonra tamamile askeıi vazifelerine 
hasrı faaliyet etmiş ve siyasete ka-

rışmamıştır. (İttihat ve Tcrakkiy~ 
ait hatıralarını sayın General ileri
de ncşredeocktir) Meşrutiyetin ila
nını mUtealtip Edirncd ikinci urdu 

üçüncü fırka Erkimıharpliğine me
mur edilmiş ve 31 mart irticaını 

bastırmak üzere 1stanbula gelen 
Hareket ordusunun müretep ikincı 

fırkası erküıuhaı biye reisi idi. Ka
rargahı Pangaltı Harbiye mektebin 
de olan bu fırka asi avcı taburlart-

nın tahassun etmiş oldukları TfiB· 
kışla ve Tnksim kışlası musndemc
lerini yapmış ve Yıldız sarayını da 
işgal etmişti. Bundan sonrtı Kola
ğnsı Kılzım Karubekiri 326 (1910) 
Anıavutıuk isynnıııdn mürettep kol-

ordu erkıimharbi) e i harekat u
bcsi müdürü ol rnk gorüyoruz. 

Kendisi bur dan yin Edırncd" 
fırka erkanıhnrplıği vazifeınne dön
müş, Balkan harbinde bu , a7Jfe ile 
F.dirne mlidafa:ısında yararlıklar 

göstermiş ve kıdem zammı ve ni an
la taltif olunmu ·tur. Balkan harbin
den sonra Alman lıo) eti ı 10.hı) esi 
arasında Erkanı Haı biyei uınumıy~ 
istınb:ırat ııub ini idare etnıı.cıtir. 
1914 cıhıın harbine kaymakamlık 

rütbesi! giren Kazım l\:arabekir 
sıres.ile Çanakkalede fn l uman
dnnlığile Fransızlara karşı Kereviz 
Dere müdafaasını yapruı , mırnlay- ı 

intihap '\ inhasil<.>, (15) inci kolor
du namını alan bütün (9) uncu ordu 
kıt alarmın l.uınandasını ele alını ·· 
tır. 

General I\:izım Karnbekir lstik
lal harbinin esasını te. kil eden Er
zurum Müd fnaı Hukuk kongresı 

ve ~nrk harekatı ve 1 tik lal harbi. 
nin inkişaflarına müteallik ve vesa
ika mUstcnit hntıralan:u münasip 
bir zamanda nesrcdeccklcrdir. 

Ynlnaz Generalin ikinci defa ol· 
mak iizerc, Sarıkamış, Kars ve 
Gilmrü kalelerinin zaptile Ermeni 
ordusunun imhası muvnffakiyetini 
buraya kaydedebiliriz. Bu muvaffıı
kiyet ü1.erine Ermeni Tnşnak hüku-

mefüe musaliha müuıkereleıine gi
rişilmiş ve bu müzakereleri hükfı· 

meti milliyenin heyeti murahhasası 
reisi sıfatile hilsnil idare eden Ge
neral Kazını I\:nrabekir Sevr mua
h :dcsinden Ermeni hUk\ı.metinin 

iıru:asııu g"ri aldırmaya ve Ermeni 

ordusunun eslchıı ve askeri teçhiza
bnın mühim bir kısmını hlikiımcti-

mize te lim cttirmeğe muvaffak o
la tıık yalnız askeıi salıada değil s!
yasi 'e idari sahada da diras et ve 
knbihy tim iL bat etmiştir. Bu mua-

bed kırk küsur scnedenberi anava. 
tand n ayıılmış bulunan V<' özTürk
lcı le m k( n olan uç 'n A yetimizi 
biz k znndırdı;;ı ibı garp ordulnn
mızın muvo.ff kıyell rini geniş mik· 
ya ta t min eden nrk ordusu kıs· 
mı küllisınin 'c külliyeUl top, tüfek 
ve muhimm t teçhizatın garp 
cephe ıne naklini miımkUn kılml§br. 
Esnsen k ııwıi terli müddetini ik
mal etmek üzere bulunan General 
bu mühim muvaf!akiyetler dolayı
sile feri kliğe terfi olun mu§ ve teka-

Bolşe'l:ik RuS)la \C Kafkasya hü
kfunctlcnle yapılan (l{ rs) muahe
desi miizakcrclcrini General Anka
ra hlikftm tinin h<.'yeti murahhas~ 
riyasetini mu,·affakiyetl idare \•e 

intaç etmiştir. 

istiklfıl harbinden sonra lzmir

dc toplanan lktisat kongresi reisli
ğinı ifa eden sayın General öteden

beri umde cdindığı milli servet ve 
Devlet hazin sini koruma, iktisadi 
kalkınma y rli maluu tercih gibi 

esasları muhtelif vcsilel rle irad et

tiği nutuklarda il ri sürmüştür. 
Gen rnlın bu mevzu etrafmdald 

te?Jerde ve kongrenin mesai hüla
sası (İktisat esasları) başlıklı ıisa-

lede toplanmış bulunuyor. 

Sayın ~n ralin hayatında en 

çok hnz ve inşirnlila andığı hatıra
lanndan biıi de şarkta (4000) ka

dar y tim çocuğun hayntlannı koru

ması \c onları birer sanatla teçhiı 

ederek kendılerini 'atan için f rudelı 

birer uzuv ho.lınd } etiştirnuş ol
mal ndır. 

Gene lın 

rınd } ığı bazı , • ri erl rile 
yuknrıd bah i g en yctimlen y • 

tisfı-ın k faali~ ti dol yısıle y. -
dıkları b zı terbıy vi " edebi e r 

leı ·ne ıl v ten on sen lcrd ki f . 

ragat ve inzı h ya tında hazırladı
ğı mlihim tet bbu es leıindcn şiın-

diyc kadar b bilenler unlardır: 

(1talya-Ha ) , (1ngiltere-ltalya ) , 

(Cihan har 
girdik?) 

neden girdik, mıSll 





l K.1NUNUSAN1 - ıtet 
YENlSAB·AH 
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General KB ım K r e • • 
ır n Hatıratı 

• 

BÜYÜK HARBE NEDEN GiRDJK? 

Rusların lstanbulu Zabted1 

mek için Hazırladıkları plan -----
Boğaz şahillerine Asker ÇıkaTılirken Büyükderede 
ki ~us Sefarethanesi de Yakılacak ve Alevler 

Yol Gösterecekdi Donanın aya 
Göbeılle Brcslav kruvazörleri ...-• 

Çannkkaleden girdiği gün bu gemi 
henüz ı,izbonda idi. Çanakkaleve 
girdikleri zaman Boğaz torpillerı: 
tamamile kap:ı.blmış olduğunda·1 
zaten meyus ve yorgun olan müret. 
tebat ümilsizliüe diiştii. :Su zavall,. 
ları ~ıyan Reşit Paşa vapuru hU 

Yazan 
Kazım 

• • General 
Karabekir 

1 

1 
yük zorluklarla o tehlikeli torpil 
hatlarından içeri aJın,bilirdi. ,,\z 
kaldı drıtnavutlaı ımızdan ve para., 
m1zclaıı oldnğllmuz gibi üsteJik bir 
de bu kadar t·an kurban gidecek v~ 
tarihimize :EJ-tuğrul (1) faciası gı 
bi bir de Reşit Paşa faciası yazdır,. 
lacaktı. 

-6 
8 - Bu muahede gizli tutulacak 

"'e ancak tarafeyni aliyeyni akidey.Q 
arasında bilitilaf neşredilebilecek-

tit. 
Almanyanın İstanbul sefiri: 
Baron ron Vankenha.ym 
Osmanlı Hükumeti Sadrazam 

İttifak muahcdenaıııenin metni 
1 - TarafE'ynı abaeyn, AVus- ve Hariciye nazırı : 

turya - Macarıcıtan Ue Sırbistan Sait Hallın 
rasıncla trıhnddüs eden harbi hazıra Ruslara karşı harbe girdiğimiz 
karşı kat 'i bir bitaranık ırıuhafazı· takdirde Almanyanın bize neler 
~mı taahhüt edcı lt>r. vadettiği de a.ynca Alman sefiri va· 

2 Ru ~~ a, A vı~c:;tuo'a - 1fa,.a· sıta~iyle soruluyor. 
rı~t~'\n aleyhine fiili leif~birİ askeri- 6 Ağustos 1914 te Alman sefiri 
ye ile mildahııle ederek böylece Al- Vankenhaym buna cevab olarak Sa· 
manyanın ela harbe ouJıuliinU mec it Halim paşaya şu mektubu yazı-
bur kılarsa bu hı1sus Türkiyenill 
harbe i t :raki ı~in ~C'beP teşkil edP· 
c:ektir 

3 - lI lihar}l Almanya heycrf 
ıslah iye ini Tur~iyc emrinde ipk ~ 
edecektiı. Btına mukabil 'l'ürkiYf' 
dahi heyeti ı,,,1. htyeye, !-Jarbiye N l· 
w ı hazıetle ile heyeti ıslahiye fv 

isi hazrdlcı i arasında doğruca t 
k:iniiı eden esaııatıı tevfikan ordtı· 
ılllll ::;cvk ve idaresi }Ju::ınstında fiili 
bir nüfuz itasmı tcırıİJl ed~·r. 

4 - Tc•hdıde mııruz olacak 03-
manlı topraklatını Almanya tiiıtı· 
munda silahla ıniıdsfaa ~ylenıeifi 
tııahhüt eyler. 

5- Her iki impsiratonug~ u, ba -
bi hazırdım te\:ellıit edecek ihtilR· 
tata karşı sıYan('t ınaksadile akde
dilmiş olan bu iulaf zirde isirnien 
muharı er mutahlıaslar tarafında•ı 
imzasını müteakip mert 0ıacak \. ! 
miitekabil taahhiıdatı rnümasile i1•' I 
31 Birinci kanun 1918 tarihine ka
dar hiikmü devafll edecektir. en 1 

6 B. lana 1esbit edilmiş olan 
tarihten :ıltı ay cV''cl tarafc)'l1İ aJi
:Veyni akidey,n tıı.rafınaan bit ihb~
\'aki cılmad.ığı t~J.:dirde mualledeni:ı 
hiikmü yeniden beş sene mer'i ola· 
cnktır. 

Bu muaheue ba§rnctıfı Almanya 
imparatoru \'e Prusya Kırall Haz
:retlerilc Os}b811Iı imparatoru tara
fınrlan taı-dik edilecek ve musad· 
tarihi iınzadan itibaren bir ay zar· 
unda teati (lıunaeaktır. 

'--
[]] H b -u'"ddet •tbin \l kadar ·~ 

devanı ed~eiİnİ tahmin ecl~bil-
ınek takdiı-e değer. 

[ 1] DaYım Şükrü Kadri de genç 
l:tir mühendi• z•hit olarak 600 laY
metli vattn ya~rulariyle birlikte 

0 aularda k•Ynadı. 

yol': 
Devleti aliyeyc, şehri halin 2 si 

tarihli mukavelename ile Almanya
ya karşı vııki olan teahhüdüne sa
dık olarak itilafı müselles devletle
riye bir harbe düçar olacak olur.5a 
Almanya kendi tarafından, devleti 
müşarünileyhaya atide beyan edi
len faydalar:ı vadeder. 

1 - Altnanya, devleti aliyey~ 
uhudU atika usulünün ilgası maksa
diyle müzaheretini bahşedecektir.J 

2 - Devleti aliyenin Romany l 
ve Bulgaristan ile icra edeceği mü• 
zakereler e~nasında devleti aliyey~ 
müzaheret etmiye amade bulundu
ğunu Almanya beyan eder; fetholu
nacak arazinin taksimi hakkında 

Bulgarh;tan ile Osmanlı menfaatle
rine muvafık bir itilaf husulü için 
Almanya mcsaii cemilesini sarfede
cekt.ir. 

3 - Dii~man a~kerleri tarafın
dan isgal olunması muhtemel Os
manlı arazisi tahliye edilmedikce 
Almanya Sulh akdetmiyecektir. -

4 - Yunanistan harbi hazıra 
iştirak · eyliyecek ve mağlfıb olacak 
olursa Almanya, devleti aliyeye son 
haı'b neticesinde elinden çıkmış o
lan adaları geri verdirmek için ça
lışacaktır. 

5 - Almanya, devleti aliyenin 
şark hududlannın devleti m~arün
ileyhayı Rusyada sakin İslam un
surlariyle doğrudan doğruya temas 
etmesine müsait olmak üzere tas
hih ettirmeği taahhüt eder. 

6 - Almanya, devleti aliyenin 
münasip bir tazminatı harbiye is· 
tihsal etmesi emrinde imali nüfus 
eyliyecektir. 

Şurası mukarrerdir ki, Alman
ya yukarıdaki teahhütlerin 2 num"' · 

ırakta InrfliılerdeD ıapt Te kenc:Ulerine karşı istimal ettiğimi 
seri ateşli toplarda.-

Talat bey (Paşa; 

ralı fıkraaında mUnderiç olandan 
maadasını ifaya ancak kendisinin 
ve müttefiklerinin harbi hazırdan 
muzaffer çıktıkları ve muharipler~ 
meramını icra ettirmeğe kadır ol· 
duğu takdirde mecbur tutulabile
cektir. 

Vankenhayın 

Bu mektub; daha evvel her iki 
tarafın hususi anlaşmasının resmi 
bir taahhüdü olduğu anlaşılıyor. 

Bu ittifaka lüzum var mıydı? 
Almanlara yapılmı:-: oJan ve A

vusturya-Macaristanın ' da aynen 
kabulünü deruhte ettiği bu muahe~ 
de mucibince günün birinde Os
manlı devletinin de harbe girmefrıi 

zaruri oluyordu. Hatta itilaf deY
letleri Boğazlara taarruz etmeseler 
dahi! Bu, şüphesiz ki cihana karşı 
bizi haksız gösterebilirdi. Bu siyasi 
mahzura bir de zamanın intihabın
da müttefikleıimizin arzusu mües
sir olacağından askerlik bakımın

dan da bizinı için belki de tehlike
li bir: neticenin husulüne sebeb ol~ -
bilirdi. 

İşte siyasi ve askeri bakımlar
dan bu ittifaka lüzum var mıydi? 
Meselesini tetkikve nıiinakaşa eder
sek harbe girmeli miydik girmeme-
1i1:1iydik meselesini doğru halJet. 
mış oluruz. 

önceden şunu söyliyeyim ki 
bu ittifak muahedesinin ne yapıla~ 
cağı ve ne de metni husnsunda hic 
bir kimse ve hatta bana en büyük 
itimadı olan Enver paşa dahi kati· 
yen bir şey açmamıştır. Ben, AJ
manların bütün itilaf devletlerine 
karşı harbe giriştikleri halde heyeti 
ıslahiyenin hfıla sükfınet ve memnu
niyetle vazifelerine devamlanndaıı 

aramızda bir ittifak okluğuna kati 
olarak hükmettim. Hala da icimde 
§iiphe bile vardı k~ bu ittifak Enver 
};>aşanın tekzibine rağmen Almanla
rın Erkanıharbiyemizi ele aldıklal'I 
zamandanberi mevcuttur. Şüphele
rimi hal için ne zaman ittifaktan. 

nin kendisile beraber deruar3 yap
ması düşünülmiye şayan olduğu 

gibi daha 1914 mayısında Alınanla
rın Göben kruvazörü lstanbula ge· 
lir gelmez arkasından bir 1ngliz 
zırhlısının Akdeniz Amiralile tstan
bula gelmesi ve şimdi de inşası bit
tiği hl\,lde Sultan Osman drıt;navtu
muzu vermemeleri itilaf devletle
rinin Boğazlar hakkında bir darbe 
planı hazırdıklarına al'tık şüphe 

bırakır mı? 
Hususile bize en yakın bir dost 

tellkki ettiğimiz Fransa dahi Fran
sız dostluğunun bir timsali tanıd1k
ları Bahriye azırımız Cemal Paşaya 
bile Boğazlar hakkında sulh yoliyle 
bir teklif yaparak 1stanbulun ve 
Boğazların istikbalinin emniyet al
tında olduklarını söylememeleri baı;-
ka mana ifade eder mi? 

Umumi harpte siperde TOrk piyadeleri 

Fransa eıkanıharbiyesi Boğaz· 
lardan geçen yolun, vukuu yakl -
şan bir Cihan haıbi için kendisin~ 
ve Rusyaya ne kadar lüzumlu ol
duğunu acaba takdir mi etmemış 

diyelim 1. 

bahis açtımsa Enver bana kaşlarını 
çattı. 

!kinci olarak ~unu da ilave ede
yim ki eğer o zaman fikrimi sorsa
lardı ben de artık Alİnanlarla itti
fak yapılma.sına taraftar olduğum 
cevabını verirdim, bunun zamanını 
da en geç kendilerinin karar verdi
ği 20 Temmuz 1914 olarak tayine
derim çilnkti: 

Meydanda. bulunan tehlikeye 
.kıarşı Boğazların müdafaa kudreti
ni ve dolayısiyle vatan rnüdafasını 
başka suretle temine imkanımız 
kalmamıştı. 

Avusturya- Macaristan ile Sır
biye arasında bir harp çıkacağı ve 
bunun da bir Cihan harbi şekline 
dönmek istidadında olduğu artık 

görülüyordu. 14 Temmuz 1914 de 
Avrupadan tstanbula geldiğim gün 
Enver paşaya söylediğim mütalea
lanmda tafsil ettiğim veçhile Os
manlı devleti iki çeşit tehlike karşı
sında bulunuyordu. Dostluklarına 

giıvendiğiıniz Fransızlar ve İngliz
lerden de bize hayır gelmiyeceği ve 
onların felaketimize yalnız seyirci 
kalmak değil bu hususta Çarlık 

Rusya ile birlik olacakları seziliyor
du. 

1. Tehlike: Avusturya- Maca
ristanı Sırplara karşı serbest bıra
karak Sırplıların ve müttefikleri bu
lunan Yunanlıların durdurmıyacak· 
lan istila ordularının Selaniği zapt
~~rına göz yummak karşılığı olmak j 
uzere Rusyanın da tstanbulu işgal 
etmesi tehlikesi. Tabii Fransa ve 
İngiltere de bu paylaşmadan hisse
lerini yine bizim üzerimizden alnu
ya, kalkarak, değil yalnız 0Bmanlı 

camiasının Türk varlığının dahi teh . 
likf've düşmesi. 

II. Tehlike: Uımn yıllardanberi 

Pansla\'izm (1slav birliği) cereyan
larının ve bu uğurda Çarlık Rusya-
nın döktüğü kanlar ve sarfettii!ı . o 
mılyonların havaya gitmemesi ichı 
Rusyanın Sırbiyeyi himaye eder~!( 
Avusturya- Macaristana harb ac
ınası ve tabii Almanların da A vu~· 
turya- Macaristanı ezdirmemek için 
Ruslara harb açması ve neticed~ 
iki ittifak manzumesinin bir umumi 
harbe kalkışmaları şeklidir ki bura
da bizim bitan.flığımızı ilan etmek
liğimiz ateşin bize sıçramamasına 
kafi bir tedbir olanrnz. Çünkü: 

Merkezi tll!vletlerin kuvv~tlcri 

ortada toplu olduğundan hiçbir ma
nile karşıl:ışmııct:m bir cepheden 
diğerine naklunabilecek merkezi 

temin edec6klerdir. Tabii bu hal 
Almanların dahili hatlardan istifa.
de vaziyetlerinin karını azaltacağın
dan askerlik bakımından onların 
da büyük zararına bir mesele ola
caktır. 

Halbuki Boğazların bir de siya
si müthiş tesiri vardır ki o da Bo-
ğazlar sulh yolile veya bir darbe ı 
ile itilafın eline geçti mi başta Os
manlı devleti olmak üzere bütün 
Balkan hükumetleri ele ister istemez 
itilıif ın saflarında yer almıya mec· 
bur olacaklar ve bu suretle ittifakı 
müsellesin etrafına çevrilen Boğaz
lar çemberi birden Balkanların şi· 

maline kadar sıkıştırılabilecektir. 
Almanların tecemmuu faikiyet

leri dolayısiyle Fransızlar üzerine 
yüklenmeleri ve Avusturya- Maca
ristan ordularının da Sırbiyeye kar
şı müdafaada kalaı ak büyük kuv
vetlerle Ruslar üzerine atılmaları 
korkusiyle ilk zamanlarda itilaf 
devletleri ahvalin inkişafını bekliye
rek Boğazlar Uzcrine hareketten 
vzağeçseler dahi sonraları ahvalin 
icabları naı:ııl olsa bu muvasala yo
lunu açmıya kendilerini mecbur ~
decektir. Çünkü ayrı ayrı mağlfıb 

olmaları tehlikesi karşısında kala-
caklardır. 

Bu askeri \ e siyasi vaziyete bir 
de Rusıarın ötedenberi İ~tanbul i
çin besledikleri emelleri katmak li
zımgelir. Bir amrdanberi bu yolda 
atılmış hamleleri ortada değil mıy
di? Kaç kereler ilanı harbsiz hu
dudlarımızı geçmediler mi? Bu e
mel ile Çeşmede ve Sinopta donan
malarımızı bastırıp yakmadılar mı? 

Son yıJlarda Erkanıharbiyemi· 

zin bildiği daha gizli şeylerden ile
ride bahsedeceğim. Kulağı delik o
lan kimselerin bildiği şu maddeler 
bile Rusların tstanbulu ani bir darbe 
ile zaptetmek emelinden bir an bile 
uzaklaşmaclıklarına delalet etmez. 
mi? 

1 - Osmanlı camiasında İslam

dan gayri milletleri envai vaitlerle 
ele alarak vakit vakit kendi hesabı
na ihtilaflar çıkarmak. 

2 - ötedenberi İstanbul Boğazı 
run tahkimine karşı vaziyet almak. 

~ - Ş~rk hududlarımıza doğru 
demıryolu ınşa ettirmekliğimize mil· 
ııi olmak. 

4, - Mtietemadiyen Karadeniz· 
deki donanmasını takviye etmek ve 
defat.en birkaç kolorduyu debark· 
man yapabilecek bir kun·ete bir gö-

si_klet ~ de~i~tiı .~esi yapılabilecekler· ı 
dir. "Yanı dahılı hatlardan istüade 
ederek ~evlculcey~ hakim:iyetine 
malik olı,lukları halde Rusya müt-

nüllü ticaret filosu bulundurmak. 
5 - tstanbulda mütemadiye.ı 

her yenilik ale\·hinde müthiş para
lar sarfile isyanlar çıkartarak tec
rübeler sahibi olmak ve yeni ye da
ha kanlı isyanların esaslarını ha
zırlamak. 

tefiklerindt'n aykırı bir vaziyette 
yalnız kalıyor. Bir cepheden cliğer(
ne kuvvet sevki söyle dursun ingliz 
ve Fram~ızlarm daha mebzul olan 
fnbl'ikalarmıJan mühimmat ve si1ah 
sevki bile imkansız bir hal alıyor. 
Bunun icin sıd askeri bakımından 
bile Osmanlı de\'letinin elinde bulu
nan Boğazlar böyle bir umumi harb
de itilaf için pek Hizumlu bir yol- ı 

dur. Bu yolun elde edilmesivle iti· 
lif kendilerine en büyük f~ydalar 1 

6 - İstanbul Boğazı sahillerine 
asker c;ıkarıı ken donanmasını da 
hıtanbul önüne bir gece karanlı-
ğında sokabilmek için Büyükdere
deki Çarlık Rusya sefaretini yaka· 
rak donanmaya yol göstermek. 

7 - İstanbul civarındaki bir ko
lorduya bir Almanın kumanda et
meı--ıine razı olmamak. 

Bu hususda Fransa ve tngiltere· 

Bu pek gülünç olma~ mı? 
Bunun yerine: Tam zamanınd·ı 

Boğazların iki taraflı bir darbe il·~ 
kolayca i§ğal edilebilmesi için bu 
hususta silkfıtu tercih ederek Türk
lerin uyutulması ve müdafaa kud
retini temin edecek olan dritnavut
larını verrnJyerek onların baskına 
uğratılması itilaf devletlerince dü
şünülmüş olduğunu kabul etmek 
daha doğru olmaz mı? 

Yalnız zaman meselesinde -b~
zim hesabımız tabii kendi vaziyeti
mizin en tehlikeli şıkkını kabul e
deceğimizden -itilaf erkanıharbiye

siyle aramızda bir farkımız olabi· 
lir. 

"' Nitekim biz darbeyi daha ilk 
günlerde dahi bekledik, onlar nasıl
sa daha sonraya bırakmışlar ve 
bu suretle Göbenle Breslav kruva
zörlerinin (Yavuz ve '.Midilli) Ça
nakkaledcn içeri girmelerine mani 
olmamı§lardır. 

Bu gemiler Almanlarla ittifak 
muahedesi üzerine gelmişlerdir. A
vusturya donanmasından d~ bir fi
lonun ve bilhassa birkaç denizaltı 
gemi~inin getirilmesi hakkında En
ver Paşanın mesaisi bir netice ver
memiştir. Fakat Çanakkaleye de
"ıarkmanlar başlayınca Alman de· 
ntzaltı gemileri yardıma yetişmiş

Ieıdir. 

Eğer bu gemiler gŞlmeseydi ya
ni Almanlarla bir ittifak yapılma

saydı silahlı bitaraflık diye gülünç 
bir vaziyet hasıl olmaz mıydi? 

Çanakkalcye lngliz ve Fransız
ların debarkmnn yaptıkları sıralar
da birkaç Rus kolordusunun da İs
tanbul sahillerine çıkarılmasına ma
ni olan ancak Yavuzun mevcudiye
ti değil midir? 

Bu felaketli vaziyetin daha sefer
berliğimizin ilk günlerinde vukuunu 
tasavur edersek halimiz ne olurdu? 

Demek oluyor ki eğer Alman 
gemileri gelmeseydi Osmanlı devle
ti itil!f devletlerinin emrine boyun 
eğmeğe mecbur olacakb. Onların 
da yapacakları ilk iş şu olınıyacali 
mıydı? 

1 - btanbul Çıar askerleriniıı 
~izrnelerl altına. teslim! Çanalikale 
'le in.ır;Uz \'e Fransızlarınklnc ! 

ı - Osıuanb orduısu ilga edile
rek ikmal efradı gibi itil8f devlet..
leriniu ordularındaki boşluğu dol· 
dUl'lllak İ!;,'in tıpkı müstemlekeler• 
halkı gibi Alman cephelerine süriı
lecekti. 

Son zaferden som ası da hale 
göre bir payla~ma olmıyacak mıy
dı? 

tşte bu felaketleri dlişünerek 

biz Boğazlan müdafaaya mecbur 
idik. Bu da ancak Rus donanmas.· 
na hakim bir filo ile mümkündü. 

Eğer Sultan Osman dıitnavtunu 
1nglizler bize bir bitaraflık muahe
desiyle teslim etselerdi, o zamaa 
hüsnü niyetlerinden emin olarak 
ne Almanlarla ittifaka ve ne de 
Almanların gemisine lüzum kal~ 
mazdı. lngilizler böyle bir ,\leye ya
naşmaclıklar.ı gibi Cemal paŞa da 
Paristeıı elleri boş dönmü~tü. 

( Devamı . Yar ) 



Son Akşam 
Size küçük bir hikaye, bir bahar 

günü bqlayıp bir q geeesiııde bl
tm dinlemekten. tnktJPm, U8&Ddl

jnm bir qt maeah, !'&kat ben si
a J8lnız 80ll aqamdan bahsedece 

lim-
Kadm aynasmm o gttnlerde her 

aımankfnden futa kaldı. tstlyordu 
ki ba aqam apknn ilk tanıdığı gUn
H kadar gbel olsun. 

O uman çehresine gençliğin ver-
dili tabit renkleri ışıklara bugfin 
mahir bir sanatklr gibi boya ile 
fırça ile işliyor. Kalbinde ağlıyan bir 
teY var. Buna ra.ğmen nazarlan gü • 
!tiyor. ÇO.nktl bu alqam eseri ta
ınamlamuı llzmı. ÇUnktı bir akşam 
mazideki akşamlara hiç benzemi
par, nihayet bu akşam mazideki o 
ilk akşam gı"bi qılnnm ruhunda mu
cizeler yaratması li.zım Onun göz. 
terinde, kalbinde daima için bu son 
akşamki ıı.yali bırakmak istiyor. 

Bu yaldız çerçeve içine akseden 
çehre hemen o zamanki kadar canlı 
renkti. Yalnız licivert nazarlarmd:ı 
bugtbı daha. derin bir mi.na var. 
Orada ızbrab ve neşe çarpışır gı'bi. 
Bu gUn yanakları daha ~k, gös
terinin .ıtı daha go"lgeli, O zamanki 
IBee dtıdaJdarmm çocuk tebessii
mlne blJgUn aea hlr mina kanlayor. 
llJÜ, mun kollu kadife esbabı , 
içinde bıgln daha ince ve zarif gf\
ı lldt)or. 

Eıhk kott.uğa gömülmüş, mavi 
abajurdan mzan ziya altında gaze
tlıdni okwktm bdm piyanonun 
ininde eDi notalan karıft;ınyor

du. O zaman erkek Y•V81 yavaş 
pmt.esini indirdi. Ve kachııa uzun 
-- baktı. Onun gllzeDiğlne ah
tan pleri bu akfam yeni bir şeyi 
flnrıtw gibi kamqıyordu. 

- Ne gttzelsfn bu akşam! 
Kadın uzun zamanlardanberi has

retini çekti(i bu eftmleyi duymamış 

yapacaktım. Fakat düşündüm. Sen
den ayrılmak pek güç, gelir misin 
benimle. 

O umu kadm .D&Uriana1 mavi 
abajura bJdardı: 

- Söyleaeae. Neden bu kadar 
c1titündiln ! Benden Gkba w 1oba ! 
Neden titn:ıdin ! 

Kadln yavq yavaş ~ 
edı:eğe gevlrdi ve göderinden maa 
iki mavi damla, fakat~ dudak
lan hafif &ynk gWttyor, bu tebes
siimde eğhyaa bir wey var. Bu li
civert nmrlarda neşeye bulenmq 
bir istirap var. 

Erkelı: l&lkm aonıyonlu: - ~ 
Hr teY anlamıyorıım. ! Kadını ken
disine doğru çekti. Titıiym. dudak
larmı öptil. öpttl: 

- Yolma hasta nusmi V'IİCU· 
dun atee gı11i, fakat titriyorsun. 
Söyle, nen var mıe1ıeğim ! 

Kadın arkeğin koDarmdan sıy

nldı, yaldu akislerle euesine dtltm 
saç1anm topladı. Sonra g6lerek; 

- Çok İaes'udum. eledi~ 
- Neden kalktın? Otursana. 
Kadın milterecidit: - Sarhot 

gibiyim! 
- Geliyor musun benimle? 
- DnşnııllrUm. 

Sonra koltuğa atıl.mı§ gazeteyi 
erkeğe uzatarak: - Sen oku. clec1i. 
Ben şimdi geliyorum. Biraz ifim 
var. 

• • 
Ertesi sabah erkek yepyeni 1ııir 

8.§k kar.anmış gibi mea'ut, istikbale 
ait tatlı rllyalarda yap.rken, kadıu. 
hazırlanm11 işılr.uıdan her aman 
için ayrılırken iU kelimeleri atnh
yordu: 

Sevdiğim, 

Sayahate yalnız veya bir ba.fb
sile gideblliraiıı, hayat, saadet 
istikbal sensin! 

• • 

Ebedi Şefimiz .Atatürkün bun
dan 19 yıl önce, "27 kinunevvel 
ltlt da,. Ankaraya ilk ayak bastığı 
lin mlnuebetiyle Ankara Halkevi 
tarafından iki y.ıldır tertip edilen 
"Atatfirlc koşuau '' nun oçiineüsü 
din :yaplldı. • 

Kot11 Atatürkün Ankara topra
iına ilk qaltnı ~yer olan Dik 
men mevJdinden başladı \'e Ankara 
viliyeti 6nlnde bitti. 

Bu koşuya .A.nkaradaki mulıtelif l 
kulflplerden 38 atlet girdi, mesafe 1 

l! kilometre idi. 
Netice: Demirsporda Mustafa 

ıook rahat bir ke>ŞG ile birinci 36 da
kika, 49 saniye. 

Demirspordan. Ga ip ikinci. 38 D 
11. s. 

Ankaragücünden Şevki öç.imefl, 
38 D. 42 S. 

Demirspord~n Adnan 4Grdünca 
Demil'apordaa Selim befinci. 
Aakaregflctlndell PAlip altıncL 
Muhafızgücünden AH yedinci. 
Bu sene yapılan derece geçen se-

nekinden bir dakika farklı olarak 
kınımı.ıır. 

Derece alanarın milklf atları U
lug meydanında. Atatürk heykeli 
önünde verildi. 

Lik maçları 
Ankara lik maçlarının ikiuei dev 

resine önümfizdeki cumartesi gü
nü başlanıyor. 

Muhafızgücil ve Güneş kulüpleri 
bir müddet için futbol faaliyetleri
ni tatil etmişlerdir. 

//,H.4MI Kll .. lÇATA 

• &il 00 

Bu Haftaki Maclar Hakkında •• 
Tahmin Yok 

Lik maçlarının başladığı ilk haf- rını tadil etmeleri ve bazılarının da 
tadanberi yaptıftmız tahminleri, bu takım çıkaramamaln yüzünden ya. 
hafta Beden Terbiyesi direktörlüiö.- pılanwnak ihtimali vardır. 
nln b;r karan yüıünden yapamıya- Askerlerin de oynıyamamaJan f 
P· yüdnden Beşiktaf takımında Hak-

Verilell karara göre mektepli kı ve Sabri. mekteplilerin oynıya-
&pGrCUlar amk kutilplerde yetr ala- mamalan yüzünden Galat.uara)-dan 
1111yecaltlanlır. Bu brann stan- Fazıl. Sar p.,, ... 1. Bülend F 
bulun ye hatta bl«tn Türldyenin her 

1111
• ıuoruu.. • e

yerinde futbolle beraber dijıer spor- nerbalıçeden klçDk Fikret, Orhan, 
larda yarar görmüş oluyor. 1 Veflldaa Hibeyin. Jluhte.tem. Sul· 

BuJr(lnkil vaziyette Türk.iyede Be- lü Jer alamı7acaklardır. Burulan 
den Terbiyesi Genel direktörlüiil- bqka İ•tanbulspor ve HiW tala -
ne baifı qatı yulcan 250 kulüp mım tefkil eden sporculann kısmı 
vardır. Bu kuUlplerin kısmı izamı- izamı mektepli olclujundan bu ku
nın üyeleri mepteplidir. Bu ku- lilpler de takım çıkaramamak va
lftpler namına tescil echlmiş sporcu· .dyetindedfr. Bu karar bu hafta. 
ların ylhcle 66 '1ni mektepliler tet- dan itibaren tatbik edfleceiinden 
kil eder. Iik maçlan alibsını kaybetmiş ol-

Pbi ~akta den.Dl etti. Erkek Şimdi kadın tehlrden uzak bil· İtte meldepierin kulüpkrde yer 
,mnclm blktı. Btr mftddet mavi köyde yapayabuz. mazinin tozlu laa· almamaları yfhfinden bu hafta meDıl 
lllk içinde J*aaan mavi aalona tıraları f ... Jnde y.ıunvor. 

clujundan bu hususta mataıea ytl -

riitmek ve tahmin yapmak mttmkln 
olmasa ....... 1..--. 'IP'----ı--&- Y -rv lelmtiımlziD her tarafında ppdan lik 

_..._ .a.1.~nn vuoya konu- Mehmet ABUT 
pnda,euaJann dtzeltteındeö~e=;===:===::==:===:===============maçl&n========buı====ku=1tt~·p~leri;;;n~tak;;ım;l•;·~==========~H~A~-~S~A.N~=== 
illi' lle9k. 5yle bir ahenk var ki, Pi- ~J • 
yanoya yaklqtı. Tuşlar tistllnde do- zmar Belediyesinde bir 1 
latan ince parmaklan birden avu- yangın çıktı 
eunan igine aJdı ~ İzmir (Husu.si) - Belediy~ mal-

- Nt? gftzelsin ! Seni ilk defa gö-
rilyorum sanki. Yep yeni bir insan :.~e deposunda bir yaqm -çskmış -
gibisin bu a.k§am. 

Kadm mlltebessim, susuyor. YaUKln; malze~ cleposıına but 
Mazaıiarmda sakin sakin akmak is- eşya aramak üzere elinde gaz limba 
tiyen yaşSann bulutu var. Büyük sile giren bir m~urun elindeki bu 

thana yan yana oturdular. Erkek timba1un parlam9si1e çı~. ge -

çıJiın bir ~ gibi k&dmm soğuk ten itfaf):e hemen ateşi 86ndürnaüt
el1erini 8lcak puselerle ıslattı. Xadm tOr. 
• akşam onu oyaby-' bilmek için Mersin gümrüğünde 

bir süisitimal meydana 
çıkanldı 

• tatlı komqu7or ve ne gbel eğ
lenceler yaratıyordu. Erkek ise 
lııfllldinden PÇm1I puaelede cevab 
Ml)oı "" muttuıl ayni cümleyi 
1ıekraı1amaktan kendini: Mersin (Huusi) - Şebrimiı: MÖ2D 

- Ne ghdaiu bu akşam! riltltnde ıtui~timal va.biat yapıl -
llDnmmM · UyDi1eırden oirisi: dığı tetkiklerden Anı.tslımttır. 
Bir ara, er.kek kadmm ellerini Bununla •l•kadar .ı.. S gttmrtt 

..., ... ~· Se-..n.- ~-. - .. ..,..... ..._ memuruaa ifden el ~ 

.. Bmi cJinle, '-79hm bir ee}'ahat Tehldbt denın .b..tt.nir. · 

~n kenarndaki ~it 
..,__ '-1• sfdellea kftdisi
• klmme ..._ezdi. Her taraf 
br stlr idi. 1'111 ta•elllile 88111is -
eli. Kimsecikler yoktu. Aatartıentn 
Mvtn•ı •••t ~an ba.fka 
1111' ..,.. J'ObL ......... ~.n 1teyu 
Maui ........ tantınia 1'be1i 
..... hıı.-. ...... l'Mımıtl-
...... .,. l lırylına ~ 
Mil - Daha .. iMi ..mttarila 
..,_-....., uyb salebe pbmf 
& ~ «Oeeaaa,, 9riDlanm ~ 
nGnde durdu. Pencerelerden hi9 
Mr dJa ..a11U7ordu. 

Her.., yedi yerinde idi. Pedde
rin, geceleyin Nevyorktan gelme -
.. lllCfma]i JQktu, Gelle bil~ iki 
_.,., nftll imalarda g&1hımes 
& Aah Pedderin hizmetçisi var 
DUJ*t Bina küçfikta, ve sonra gfln 
._.... içinde yan sokulu bir gaze.. 

• ~ mektup kutusunu hatırla-
6. Batta auete duruyoıU. n. _ 
wt ld, Jüm8.tc.I yokta. 

Obeeno)a ~ mlddet wmıc et. 
aten 90Dra Dea. el'fa ark•mna si-
~ -- -....,. ........ .. 
...ıa ............ tınltumt 

Jtubru bir slrllttl itftti. Bu, bir 
.tomobfl mot6rbh lesi fıti. Aym 
...... bnetH Wr prejHWT wf 
yuı branlıldan dektl. 

G4rhmemet ~ bUililli yere 
attı. Ve ~Ua arahtmdaa w,ak w 
aiy&Jl renkte Wr °'9nloMtta, aeldf
liDi ..... ihl, Ped•eıl ırilı ....... 
di Evin önünde durdu, bUoe kafi 
1U11n l'ilrlJtflsUnö .ifiW. Ve hflla -
nın ~ kaplBlD& dofra saratıe l'i4ea 
bir &61.ıe gMnda. 

- )(emnun mt1811DtD diye aorcla. 
Ba g61ge, Dr. Gasvatn idi. 

Doktor Gasteirı cebinden çıbr
dığl bir anahtarla kapıyı açarak bi
~ ioeri girdi. Ve her tel' yelli
clen aftktıta daldı. Birkaç dakika 
aaıra kapı, bu sefer içeriden &GlldL 
Koridordaki elektrik ziyıuıma aı. 
bnda, Pedderi gördü. Yamnda ketıı· 
tane renkli bir panleai1 giyiaaiı 
yine iri birisi vardı, taldb ediDce bu 
şahsın Mlke olduğunu tamdı. As 
kalsın nefesi kesiliyordu. 

Kike: 
&ef RocoG, epty CM.,., aıJı:. 

mağa ..... dıı ciiJôrdu. Ber - ,. .. 
pdacakaa bir - wwıel ...... 

RADVOLiN 
ile SABAH, ôGLE ve AKŞAM 

Her yemekten wara muatuaaıan dişleriaizi fuçalayıaız. 

Gripi. ...ı.,i, bat. dit " rcmatiıma ajnlarml denal 
l'IÇirft •• eyi illçtlr 1 . .Kap 6, 6 ilk Kwt. 30 bıı.,tur. 

KATIL ARANIYOR 
KİM ÖLDÜRDÜ 
YENi SAllAHIN POLls ROllANI • 
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geçmek lizım. Eğer burasmı kelle· 
clerlenıe: Peclden serbeat bir eda ile 

- Dostum ifhüzle meşğul olun, 
Bizden yeglne .i&tediğim gey SUS· 

maktlr! Oteki illere. ben baluyo· 
nim. 

- Pek ili patron, kızmağa fü
mm yok. Daima emirlerinizi bek
tt,.onma. 

- Gelıe gille! iyi uyuyunuz! 
Kapı tekrar kapandı. Mike O. 

pu4an çıktı. Otomobilin 111otor sesi· 
al ilif;ti. Ve blru eonra da kuvvet
li araba ldlçlk ,olun tozlan içinde 
kaJbolda. 

Sonradan, Den, bu gece cereyan 
ellen hadbleleıt ıdJmindeıı pçhirba. 

çita dayanarak vurduğu yanm -
.... meadelhıfD en aık1cı • edile 

verici bir eafhasl olduğuııu clilüaii
yordu. Beyhude yere etrafatda p
çen ııeyJeri anlamak isitiyorda. Or
tada emin olduğu bir teJ l'arda. 
Pedder, arkadapn Nevyorka götilr· 
dftğlbıft snyllyerek :ya1an atmıatı. 
:Her ftttima!e göre otomobil villaya 
kadar gelerek Pedderi bıralmıı§ 
ecmra doktorla beraber Mevyorlt Is· 

tikametinde gitJDieti. Bu da muhat· 
kak her hangi bir takıö meselosini 
bertaraf etmek için yapılmıştı. Zi
ra Pedder, Bilin Nevyorka d&ıeceji
nl biltyordu. Bu kurnazbk Denin 
oftphelerini takviye edl.Jordiı. Al· 
man ne yapmak ~ QWerl
n1n dDdlatıl ba yeal bpnm --
amda -.r "onUIQW, • P.111 .... 
tar kurullQ:oallLl '•* ....... 

1 uırtnnru.111 - ... 

GENÇ Kil 
l<A L& i 

Nakleden: R. Gülseven No. : 35 

Ve içimdea: 
- İşte ula evienmlyeceii• bir 

kız diye söyleniyordum. Nekadar i
yi vasıflan haiz olursa olsun, her -
halde çok bilgiç tavırlı, kıskan~ ye 

budala Bir fe7 idi. Henüz •Vimll 
bir kncaiı& olan İffeti .kendiliUden 
en aşağı on sekiz yaş büyük birlaile 
evlendirmeyi, arzu etmek, ta · 
budalaca bir hareket idi ! 
KonuşaTak bir saat evvel nıua ha 

şıııda para kaybettigım ve s ·zae ıni 
safir olarak geldigimiz eve yak1-t
m1ştık. Bahçedeki koltukta ırtı bi
ze döııflk bir adamla Refik Bcyııı 
nuştuğunu görduk. O ıları göıünce 
İffet, kolumdan sıyr.ı.ldı ve: 

- Şimdi sükO. etmek lazım! lşte 
babam. Birisile h rar tli hararetli 
konuşuyor. Dedikten sonrn beni r
kada bırakarak l:Mtbasına d<>ğru kDŞ 
tu. Refik Bey kız görünce: 

- Nerede ka dn İffet! Aıtık ~i 
mek zamanı gel işti dedi. 

Genç kız babasına misum bir ta
vırla bakarak, piijı gösterdi. Ve: 

- Sahilde biraz ~ dedi. Kı
zınızın vahşi olduğunu ve .salonlar· 
da oturmaktan ise talı iatin kuca -
ğında, kumlar üzerinde dolaşmayı 

sevdiiini siz de biliyoJ'BUDuz. Bu ge 
ce hava o kadar sıcak ki, insan evin 
içerisinde bunalıyor. 

Sıra bana gelmişti. Ben de bahçe 
kap1Sından l'İrerek koltuklara doğ
ru yüridüm. Yüzümde göst.enniye 
çahştıiım lakayıt tavrR rağmen Re
fik Beyin nazarlarının üzerimde 4Jo. 
}aştığını hissettim.. Bu nazarlar, 
derin. ciddi. biraz da mahzun idi. 
Ve iffetin bab9.Sınm Pzlerinde cir· 
dlğüm bir nevi endi.fede~ ben de 
kendi hesabıma kalbimde bü;·ik. bir 
alCllklık doydum. Birdenbire. bir ba 
banın kızı için zihninden pçirdili 
projelerine ve hem de tamamile mi 
11i olabileceğim aklıma gP.liverd.i. 

Ve bu hiNi o derece şiddetli duy
dum ki, gayri fr.tiyari p~lerimi. 

sevincimin görtlnmemesi için. kapar 
gibi yaptım 

'1ffet. benın küçük 1ffe inı !_ Ba
baıiızın endifesi ômınde neden o ka
dar tMSUttum ? •.. ., 

"O gece anladım ki ! .. Bununla be 
ı·aber gôzlerım saadetten paı·hyor
du muhakkak! .. V<: e\'e dönduğiimüz 
de, siz hiçbır ş~v-den habe!'iniz: ot -
madan merdivenl~rden k f gibi ha
ili sıçn~·ar.ak çıkarken, babamı; sa
londa bir koltuğ' ... oturarak sig ra· 
ııını y&kmış gozl rioi duvarda bir 
noktaya dikmiş kalmıştı. 

'Oç insan ... iki erkek. bir kadın.. •• 
Bir dakika içind~ üç haylltuı alika
landığı bir dram oymmnııştt. Bunu 
cia biliyor uuydm küçük İff~ L .. 

Mehlab altında gezinti~ 

ve son konuşmamu.danbel'i çok de
ğişmiştim. ifföte karşı alüaıam 
~atte bUyilk bir qk ~~ 
nihayet gönzıtişttim. Uzun uma
danberi. onu tte\'Mediğimi zanuetti· 
ğlm için şimdi, insanı heyecanlar 
içerisinde yqataa 'bu nıht hiletm 
telliriai çok da1aa lrunetli o1aTak 
hi88ecliy«dw& 

Hem mmut ~ Jaemde ibl•ti 

hı ipe ve rehmJan gw ~ 
1ıılr ...ı pçtiğiDİ g~ ().. 
tm dpkibılanberi W.mdağM,.... 

den ~ Birdaa ım.-
berbıdeki cımolp• elektaiğia ..._ 
dtiğlhıil g6rdU. Cesueti ~Uf
tu. Bu gBnktl arqbrmalan ~ 
ermlttL Her iki adam da~ ... 
lanh galiba Bu esrarengiz .m jçiai 
bir göz atmak imkba ba llUl'6t1e 
ortadan bllayordu. Arbk kUftlbe 
dönerek yatmaktan bqka çaretd 
kelmamı&tL Fakat birdenbire kula· 
ğma llir .. ~iDiL bir ftiB .... 
baba 1nmunda bir .. ,..... .. 
ğQ duyar gibi oldu.. Kalbi çarpuak 
elinden ge1'tiği kadar dratle pllja 
İDell dar yoldea bJdı. 

Peader bu esnada. eamll .... 
dan çdayoıdu. Yenmda umn 1ioJ111 
pardeeUslntin yakalan JraJlmnl bir 
adam g6rttJordu. Btı doklioı' değil-

di. Karanhk " • - bil ......... 
çehııelliai tefrik edemıedi. l'abt ... 
vetuın pac 1ıir M••Dlklae ...... 
yarda. Padder ciulili b(ll1f. , .... 
ve )'P r+H artw' ra ..... 
ja d ğru gıclerek kayboldu. Dea 
saldandlla ~ derlıat çmm11h 
ayağa kaJktllı anda JllAalıdıl 

iglriEdıt idim. 
Mesudum, çilnkll, bu aŞkın ni

hayetinde, bulunduğum heyecan i
çerisinde bile hoeJanmadığım evli· 
liği görüyordum Ayni zamanda tl
fet. ller gllA dıatllea tavn wıe llkr
ddan • •..tWıd ud••••a n1dt 
.bırakmıyor, beni l&§U'tıyordu. 

Thmi kere tffetıe bu hususta 
üzeıiııe kofup mukadderatımı ai
zım.dan dinlemeje karar wnfiWI. 
fab.t yirmi defasında da beni hikl· 
sari hayale uğratmasmdan liork
tum, kalbimde uyandırdığı hislerle 
alay ettiği takdirde, izzeti nefsim 
hırpalanacak, bütün tatlı hfilyala
rım alt üst olacak n:tır b ic:lrıde 
kalacaktım. 

Bu sebebten korktum, Ve ses 
çıkarnaadmı. Zaten son defa olarak 
bana ya.patı bir oyua. lrnutisine 
karşı t&kio etmek ~illi- ı.ue
tcet tanmı b. blltiin bnlf;ırdı. B
pey giirtltiüere sebeb olaa melfıvr 
bebeği gwınç ima ftl'diktm Dirbg 
güıı soor. idı. Bir ••mh, oamdw 
otıımntş teY&b ft.l1lllıekte gecikti
ğim bul 1nektulılU'a 1raqdlk ,... 
J'Qnlum. Kap1 vuruldu ve ~ye 1ıll 
kat girdi lle : 

lffet, Jl'Dlll& ge!DW11•iri rica e· 
diyor dedi. 

- YaııJllıa mt K'mclİIİ ,atak o
daamda mı? 

- HayR'! Yatak ocbımm ,a· 
mııdaki küçilk yazı odasır* *i 
betliyor. tCDüD bu iul'8ked ..... 
tuW gi:irilBdİ. Beai - diye çağın· 
Yarda! Fakat milnıbbiye -<le ilia j.. 
çina ka.rışmaşb,, d~ bıalt da 
Y~ Banu c&ôniinde tat.enk b
zinlnıin emlrletine i<ıa.bet edeoeğimf 
~ Birkaç daJdb mııra 
lcallııiaı çarpa.rü iffetin ya:a yazdı-

ğı. --- bil'~ aatıeırDde JÜm 
olaraiı: balımduğu bu od•• bp
suıı "'1ldum, Juapıyı bimt lrıendlej 
a<tı. ~ tam bir pDÇ JQz oda.l 
idı. Dı\rarların rengi, koltuidanll 
biçimi. ya11Jyaca.ia iwıeliii w ,fek
li derin Wr .en ._.... idi. 
Pa.cet:raiıa~ miiı"eiD . 

.J' ~ ~.-~ ağr a
ğır keıri}'Wdu. 

parçasau andin.D t.at1ı llir sesle: 
llfet. hafif ve gt.ı bir musiki 

SiZii çağrmam biraz garibi
nize gitti galiba di)ıe eordu. 

Bir parça ayıe cWdim. 
Size (Halile. Jİ beşiğinde 

göstermek istİJ'llldUill da. sizi ft.. 
şünerek ismini (Halicie) koydaa... 
lf&lit.-- Halide 1 

A1aY eder- bir "8,et talriwllm, 
hkat id"'dm de -..ua o'-eenş 
değildim. iffet, Be.bııa • ·
w etti. Ve elimdro bıtank mrihm 
bebejia bqhpadnjll ipekli ..... 
lada •· d •nil ~ llelile bııler 
göt.iinR. 

- Gördiinib: ............ git 
ael! 

1ffetin ~-ça hali ..... 
gitlllitli. 

ffakik•tm -- .drdjw 
(IWet Ji .......... .._ 

aldı. 

(Duo rar) 

........ bnı ............. 
ren cfin1ıeım bm ım· it •Al 
leoeğiıai ftall w lfftl V• 1llr mQi.. 
det sonra teceaila llDllaeti ıs me-
tar .. yattı .. Dm ....... . 
ır.e.. k~ .............. o.t.rtı. 
ye doğru glttiiiai ..... 
Pedrledn ...... .._.. Bil ••et~ 
•duna Dm. ı. •arvw • 
m.;ltcltaıWI kVafet lltfMe&j •• 

laltilmelt için çok .,,ı 1111'-. 
idi. Yeni gördUğft bu '8h1S beüın
cla yiıateceii &il' bu •d zh Dr. 
Gut.. .... JUbn ..,. ...,,... 
olchlrJan -- M' wd _...dl 
Jrabt ... ele. 4laldoww S'kı• ..,_ ,_. .,__k fıçill b .... dur-

---~ llaan.-..UIU'terle .-PglwllleNHrıfl. ilet p ,, 1 la 

,.,..,....., ..... dokfaro tıJIJae, -
...... Wllllda ltJaleltni t.abdil .. .. ...,.... ........ ~ .... 
.... ...... ba _.... WDae ~ ........................ ......................... 
.... 1 ,, ......... ,.... .... 

- .. , .. JWl .... bllat: 
k ..... .,.,.... ... .. 

ki . , 
~ • • de ntramfetl. -m •• a,,.) 



Prezervatlflerlnl 
m• terc•h ediniz. 

'Sllltanahmet 3 üncü sulh hukuk 

~esinden: 
~cı İst Belediyesi avukatı 

Cemil tarafından lst. Tevkif
~e mevkuf Yahya aleyhine 

t960 No. lu dosya ile açılan 38 
acak davasmuı yapılmakta a. 
uhaJcemesınde miiddeıaleyhin 
e edilıp ikametgAhının meç-

0tmasm81. binaen ilanen davetiye 
~Mil edildiği halde mahkemeye 

emiş olduğundan muameleli 
fi> kararının tebliğine ve muha
enin 23/1/939 tarihine müsadif 

tııtıınıı;. .. ,.tesi günü saat ona talikına 

Baş ağrısı, Diş apışı 

bütün ıztırabları teskin eden 

G R 1 p 1 N 
Bilhassa bunlara karşı müessirdir. 

avda her zaman yanJzda bir kaşe 

bulundurmayı unınmayuıız 

Kalbi bozmaz, mideyi ve böbrekleri yormaz. icabında ,Onde 3 kaşe 
alınabiJir. iSMiNE dikkkat. talltlerinden sakınınız ve Grlpln yerine 

baıka bir marka verlrlene tlcldetle reddediniz. 

~-"'l~~ ... ık~emece karar verilmiş olduğwı-

tarihi ilan(ian tüQaren 1:>et &ün ·--------------------... -.~~rfmda itiraz edilmediği ve !nah- ır 
-·nıt.ICIJirdl&D. kemede hazır bulunulmadığı tak- MERSEDES BENZ 
- dirde gıyaben büküm ve karar ve-

rileceli ilanen tebliğ oluıwr. 1939Model 
BeDlinli, Ma!utlu, binek otomobil ye kamyonlannı g&rhk. 

BUJİ 

Taksim, Cumhuriyet caddesi No. 25 

Her Otomobil ve her kamyon için 

B.OSCH 
AKÖMOLATOR 

r.-. 1411a pcicll Not 2ı 
J.ler Nevi Muayeneı Tecrübe ve Tamir 
. ...., •• ,,~......,: ~ !il ~ .... No: 25 

Türkiye 

EKER FABRIKALARI 

Dem Hutahaned dit .... 
dhre~ haltaltklar mlteha._ 

DOKTOR 

Fı zl Ahmıt Onaran 
................ 1 ........................ ..... 
:.ldreu Bab1"1 Calal~llı "°" 
.. ıqu klt•bafl il NUB\tt'L 

insanın bu kadar ıabrap çekm 111, 

derece aciy~ katlanması içıa 1ebep 
yoktur. Valmı: bir tek 

NEVROZIN 
Acılan dindirm'ye, ıstırabı ~ 
miye ve tam huzur Yermiye klficlir. 

NEVROZI 
En uf maddelerle ve ea moclena fO" 
killerde yapılmışbr. Giincle iç tue
ye War almallilir. Her zaman iate
yiuk ı 

NEVROZ iN 

inhisarlar U. Müdürlüğünden : 

Saçlarınızı itaate alııtırımz:. 
,Bunun en iyi çare.; 

PERTEV BRiY ANT.ı 
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