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CUMARfESi Italyanın Balkan 
siyaseti nedir? 
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TALVA Balkanlarda sulhun muhafa
zasına azmetmiş bulunuyor Kont Çfanct 

~Qrna, 16 (A.A.) - Façyolar ve 
tıirPorasyonl ar meclisinde Duçe~ 
ı..,n'. hükUmet erkanının ve trı 
~IQ\leri dolduran muazzam bir 
~!~ kütlesinin muvacehesintle 
rıciye nazırı kont Ciano, tam 
~1• t dokuzda beklenilen nutkunu 
tat 

etmeğe başlamıştır. 

tıı Nazır, ilk olarak, D uçeuin Av· 
arYa ve bütün dünyaya müte
~ dıt defalar yapmıs olduğu ih· 
\ r \·e tavsiyeleri etrafiyle izah 
~h etmiş ve demistir ki: 

"1929 tarihinden itibaren bila olan tamirat, aske:i garan.;Ier ve 
hare Avrupa için hakikaten mes kollektif emniyet namı altında 

um olduğu meydana çıkını~ olan: yadedilrnekte idi. Her devletin 
"muahedelerin yeniden gözden diğer devletlere nazaran emniyeti 
geçirilme:..i, haip demektır,, for- manasına olan kolle!{tif e:n:1iyet, 
muiüne rağmen, gayri ô.dilftne bir vehimden, bir m:tskeden baş-
muahedelerin yeniden gözden ka birşey değildi. 

geçirilmesi lüzumuna i~ret eden Bu emniyet, hususi bir takım 

Duçedir. Bu formül, A\TUpayı menfaatlere hadim kılınmış olan 
bir mermer hareketsizliği içinde hakiki birer siyasi ve a skeri taz
tutmak vehmiyle onun yeni bir yik aletlerinden ba5ka bir-şey ol· 
nizam tesisine matuf olan kuvvet mıyan karşılıklı yardım taahhüt
lerini boğacak ve felce uğratacak !erinin bilamel tatbik edilebilmesi 

Bugün Taksim stadında oynanan maç ta 

için aktedilm is muahedelere isti
nat ediyordu. 
Garbın dört büyük devleti ara

sında bir itilftf akdini teklif ede 
rek bu yolda bir tevakkuf m~rha 
lesi vücuda getirilmesi için ltal 
ya, önayak olmuştur. Ayni za 
manda Duçe, bir kalkınma p roje· 
si ortaya atrnı~tır. 

Alman hüktimeti tarafından 

zaruri asgari olarak irae edilmiş 
olan hudutlar dahilinde istatüko 

(Devamı 2 inci Sayfada) 

Benzin fiatı 
değişmedi 

Sadece motorin fiatının 
yükseltilmesine karar verildi 

Galatasaray Yllgoslav 
takımını 1-0 yendi 

MisaJ!! takım memleketimizde oynadığı 4 maçta ilk defa mağhlp .oldu 
.. . 
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Ankara, 16 ( llusw.i) - Benzin 
ve petrol satan firmalar mümes
silleri ticaret vcldiletile yaptıkları 
tcmnsı bitirmişler YC bugiln 1stan· 
bula dönmüşlerdir. Benzin ve pet
rolla diğer alakadar maddelerin fi. 
atları tezbit cdilmi§tir. Benzin ve 
petrol fiatlarında esaslı bir deği
şiklik yapılmamıştır. Yalnız moto
rin fiatları arttınlmı§lır. Bunun 
sebebi Romanyadan gelen malla -
rın 1 f evkalade pahnlı olmasıdır. 
Harbir. başlamasından evYclki fiat
la buglinkü fiat nrasında yüzde 
yetmiı;e yakm bir fazlalık vardır. 
Hiçbir suretle buhran olmaması i
çin Y<'kalct icnb eden tedbirleri al
maktadır. 

CUG('N T1CAP.ET l'.lÜD\'RL('. 
<ıl'NJH;; Y.\PILAN TO!'l.A1""TI 

Pıya .. adaki mnzot. petrol ve mo. 
torin buhranının öniinc g<'çilmrsı 
için bug"in mmtal:a ticaret m!idür. 
lüğün:Ie ı;ı>hrir.ıizdeki ecnebi kum
p:ınrn mildü:-lcrinln l'l~IrnkılP bir 
toplan! ı vn •1ılm·~tır Ernebi kum
oıı.nrala r fiP.'IRrn \"np:lnr~k zam. 
ların miktarı iizcrin<lc ızr.lıat ver. 
mlşlerdir. 

Diğer taraftan kumpanyalar 
bundan sonra memleketimizdeki 
depolarda muayyen bir zamana ka. 
fi gelecek miktardıı stok mal bu
lundur.mağa mecbur olacaklardır. 
Bu suretle ilerde herhangi bir ma· 
yi mahrukat buhranı vuku
una mıinl olunacaktır. Kumpan
yalnrn mal getirmeleri bildirilmi -
tir. 

Basın :irl i ğ i nin 
çay ı 

Easm Kurumunun "nirl!ğe .• ilt\ •. 
kııu l:utlı:'n~nk \"C mmtnl:anın ye
ni bırli.t Ü'Za'::rını birih1 rıne tan:t
mıık uzrre y"Irın mı:ıtııka l&rafın
rlan Park otı>lhJe snnt on ycdido 
bir <;.:ıy zival eti \"<'rlicccktlr Çny:ı 
\'ali \·e Deledi}'e Rci .. i!c Parti Tic
ıııJ \"• .... Üniverı:ıite Rci.türü de d:ı
\ etlı !ir. 

Birlık mı>rkt•z he\·cti rei:ıi t.nk'l· 
;-4 mrbusu Fal:h r:.ıfkı Atay bu 
~avda bu'ıınrnak lizere ynrııı 13ch
riMtz" E"f:'!eccklir 

Piyasa nasıi 
kontrol edilecek? 

~<Yazısı 2 inci sayfada) 
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edilecek? 
Men'i lhtikar Knnunu bu hafta ıçindc Meclisten çıkacak ve 

derhal tatbikmn ciriııileccktir. Haber alci1''Inlıza göre §ehrimizde ku. 
rul::ıcak yeni komisyon için hnzırltldar yapılmaktadır. Bugünkü ko· 
misyon kanun çıkar çıkmnz faaliyetini tatil edecektir. Yeni kurula
cak komisyonun geniş tcşkililtı olacak, piyasayı her zaman kontrol 
edecek memurlan ve müfettl§leri bulunacaktır. Bu memurlar Anado
lulu tüccarlar kılığında masnzalan kontrol edeceklerdir. 
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Ecnebi vapurları limanlanmıza pek nndir uğradıkları için ihrncnt 
ve ithal3tmuz nzalıno.ktadır. Baltık ve Şimal denizlerinin maynlarlo. 
dolu oluşu, deniz hnrb~nln r;Jddctlcnmesi Şim:ıli A vrupıı. dcvletlcrlle 
olnn mUn:ı.scbntımızı tamamen sekteye uğrotmıııtır. Alman tahtelbahir
leri tnrafındnn bitaraf gemilerin da tereddiltsilz torpillenmesi yüzilnden 
billınss=ı. !sveç, Norveç ve Danimarka ticaret gemileri Akdenize gelmez 
olmuşlardır. Piyasada bu yüzden b:ıZI maddeler üzerinde yc.ni bir 
buhran b3.§lamasmdon endl~c edilmektedir. Bugiln yalnız Romanya 
bandıralı Rccel Karol Yapurlle pek az idhnlalt eşyası gelml.5Ur. 

lhraç edilmek üzere hazırlanan ihracat eşyalarıınızda vnpursuzluk. 
tan sevkedllememektedir. Bugün ancak Fnmsaya pek nz miktarda 
fındık gönderilmiştir. 

ektep maçları 
Işık lisesi: 4 • Muallim 

mektebi: O 
Mektepler arasındaki futbol 

maçlarına bugün Şeref stadında 
devam edildi. 

Günün ilk müsabakası Işık 
lisesi ile Muallim mektebi arasın 
da idi. 

Tal..-ırnlar hakem Halit Ga1ibin 
idaresinde karşılaştılar. 

Oyun Işık lisesinin soldan yap. 
tığı bir hücumla başladı, daha ilk 
dakikalarda geçen senenin şampi
yon namzedi olan I~ıklılar oyuna 
hfildm oldular. 
Yavaş yavaş açılarak muallim 

mektebi kalesini sıkıstırıyorlardL 
Muallim m?ktebi muhacimleri en 
sonra I~ık kalesine indiler. 

Az sonra muallim mektebi bir 
gol fırsaH 'kaçlldı. 10 uncu daki. 
kada Işık muhacimleri muallim 
mektebi müdafaasına kadar indi
ler. 

Sağdan yapılan bir hücumtla 
sola geçen topu Ali gü:zel bir şut 
la takımının ilk sayısını yaptt. 

Devre ortalannda Iııık takımı 
güzel bir anlaşma ile muallim 
mektebi kalesine kadar indi. Sol 
açıktan bir pas alan soliç İhsan. 
çok güzel bir şutla takımının i . 
kinci golünü de yaptı. 

25 inci dakikada bunu Alinin 
yaptığı üçüncü gol takip etti. 

Ve devre 3 - O Işık lehine bit
ti. 

lkinci de\Tede iki taraf da çok 
canlı bir oyun çıkarrnağa başla. 
dılar. Bilhassa Işık talnmında 
lhsanın giizel oyunu, nazarı dik
kati celbediyordu. Şeref çok gü:zel 
bir şutla takımının dördüncü sa. 
yısmı yaptı ve biraz sonra da 
maç 4 - O Işık lehine bitti. 
BOLGE SANAT: 1 -TAKSIM 

LtSESl: O 
Günün oon müsabakasını Böl

ge sanat takım.ile Taksim lisesi 
takunlaı1 yaptılar. 

Birinci devre, mütevazin bir 
şekılde cereyan etti ve devre sıfır 
sıfıra bitti. 

İkinct devrede 19 uncu dakika 
da Lütfi güzel bir şutıe takı. 
mınm ilk ve son sayısını yaptı 
ve maç ta 1 - O bölge sanatm 
galebesiyle bitti. 

Takımlar şöyle çıktılar: 
Bölge sanat: Orhan - Nev. 

zat, Haydar - Mesut, Adnan, 
Ziya - Mustafa, Hafi, Lütfi, 
Halit, lsrnail. 

Taksim: Fikret - Sami, Kil -
mil - Fahri, Ziya, Ya.kup -
Burhan, Sadık, Saim, Cahit, 
Kosti. 
Kadıköyündeki maçlar 

tehir edildi 
Mektep takımları arasında Ka. 

O.iköyünde oynanacak müsabaka-. 
lar Fen<'r stadının büyük sahası 
tamir edildiğinden, küçük saha da 
gayri nizami olduğundan hakem 
ler tarafından tehir edilmi~tir. 

Bugün mektepler arasındaki 
voleybol müsabakalarına Beyoğlu 
halkevi salonlarm:la devam etlil. 
di. 

Voleybol 
Bu mü abakalar da Galatasa

ray, Darüşşafakaya, Haydaroa,.a, 
Yüccülkü}·e, Istanbul li~esi de 

Bo~aziçi lisesine Pertevniyal 
de lstikl!He galip geldiler. 

KOÇOK ANKARA 
HABERLERi 

• J>olonyn hükümeti nezdindeki 
büyük clcilij:jimiz ikinci kAtipli~i 
ne Kemal Koç tayin edilmiştir. 

• Hrıtn~· merkez lıclcıliye reisliği 
ne S:ıdık l\lüflüniin intlhobı tasvip 
olunmuştur. 

• Tokat dcrterdnrhk ruildürlüğü 

ne Kütahya müdürü Hilmi Erdinç, 
Kütalıyn müdürlüğline Kocaeli mü 
dilrü Mustnra Ozeren, Kocneli 
mUdürlfığüne Sıvns mfidUrfi Hutuı;i, 
Sıvas mfidfirlüAüne Toknt mfidilrfi 
Hüseyin n:ıklen tayin edilmiştir. 

~-----~--~----~·· 

Galatasara 
Yugoslav maçi 

Taksim stadında bugün, eehri· 
mizde bulunan Yugoslavlar Gnlata
saraya karşı 4 üncü maçlarmı oy
nadılar ve 1..0 knybeltilcr. 

Birinci devrede oyun mUtevazin 
bir §ekilde devam etti. Bu devrede 
Gnlatns:ı.rnylılar biri Eşfak, diğeri 
de Cemil tarafından olmak üzere 
ild gol fınıntı kaçırdılar. Gnlatasa· 
ray haflan bu devre, muhacim 
hattını havadan J. hırla besleme
ğc uğraştılar. Halbuki bu oyun 
sistemi Yugoslavların karşısında 
muvaffak olamadı. Çünkü, boy ci
hetineö Gıılatasaraylılara faik olan 
misafirler, bu toplar üzerinde ra. 
hatça hli.kimiyet tesis ettiler. 

Yugoslavların bilhassa sol tıı.nıf· 
tan yaptıklan hücumlar Galatasa
ray kalesi için hakiki bir tehlike 
olmak istidadmı gösteriyordu. Fa
knt, canla başla çalışan Galatnsa
ray mUdnfaam, bilhassa iki yan 
hallan ve iki beki, kalelerini her 
türlil tehlikeden kurtardılar. 

SOldan ynpılnn bu alanlardan 
birinde Galatasaray kalecisi OS
man yumrukla topu uzak1aştırdı. 

Birinde de misafirler yakm bir 
mesafeden topu dışan yolladılar. 

Birinci devre O·O berabere neti
celendi. 

İKİNCİ DEVRE 

Bu devre başlar başlamaz, Ga. 
latnsaraylılnr tıpkı birinci devre
deki gibi fevkalade seri bir akınla 
hasmı kalesine indiler. Fakat 
hetincc Galatanaraylılaro. faile olan 
tn.ymdaki gibi geçici olmuyor. 

Galatasaray hUcum hattı, Yugos
lav mUdafaıısIDI müşkül vnzi· 
yetlere sokuyor. 15 dnldka devam 
eden bu hil.klmtyct esnasında Ga
latasaray muhaclınlcri birçok gol 
fırsatları kaÇlrdılnr. Nihayet 18 n
ci dakikada Cemil, Buduriden aldı
ğı blr pasla. müdafileri atlattıktan 
sonra sağ taraftan takmınım gali
biyet vo günUn yegane sayısını 
Yugoslav takunı ağlarına yolladı. 

Bu golden sonra canlanan misa· 
firler ikinci devrenin diğer blltün 
kısmını bir beraberlik sayısı pc.~ln
de ve Galatasaray rnüclnfaası önün
de didlfierek gcçfrdller. 

Fakat, fcvkaltıde bir oyunla Yu
goslavlara mukabele eden Galata
saray müdafileri bu sayıya mey~ 
dan bırnkmıynrak gol yemeden s:ı
hndan nyrıldılar. 

Bugünkii oyunla Galatasaray
lılar galibiyeti tamnınile hak elti· 
ler. UzuQ zamandır görC'mediğt
miz bir o:rıınlarmı seyrettik. Bu 
l:ıymctU galebelerindc>n dolayı teb

rik ederiz. 

n Ci 'n 
(&§tarafı 1 inci uyhada) 

nun muhaıazası. Dörtler misakı 
ve silahların tahdidi projesi, hiç 
bir mana ifade ctrniyen birer ve 
sika halinde kalmıştır. 

Bu vaziyet muvacehesinde ltal 
yanın bir tek yazifesi vardı. o da 
kendi iradesi ve kendi kuvveti i
le menfaatlerinin muhafazasına, 

tevessü zaruretlerinin teminine 
ve kendisine has bir imparator
luk sistemi tesisine çare bulmak 
idi. Habeşistan iıii. yalnız müs 
temleke meseleleri sahasında 1tal 
yanın bırakılmış olduğu gayri 
adilane vaziyetin değil, ayni za 
manda kendi emniyetini, istiklfi 
lini ve istikbalini nizam altına 
almak vazifesinin zaruri bir ne 
ticesi idi. 

lSPANY A HARBlNtN 
TARtHÇESt 

Kont Ciano bundan sonra İs
panya harbinin tarihçesini yap. 
mış, ispanyada Bolşevik ihtilali 
nın komintern tarafından çok za. 
man evvel hazırlan::fıb'Int, İtal
yanın Avrupa sulhunu muhafaza 
için bütün gayretile çalıştığım, 
ancak, ecnebi gönüllülerin Is~n
yaya yollanışr, beynelmilel ma
dahale neticesi harbin uzun silr -
düğünü söylemiş ve demiştir ki: 

" - İtalya, dü5manlannm o
yunlarına alet olamaz ve bir kar
ga~ık vaziyetinin nasyonalistle. 
rin zararına olarak temadisine 
müsaade edcmiyeceği gibi, mev -
cut vaziyeti Akdenizdeki hayati 
menfaatlerini doğrudan doğruya 
tehdit edecek ve hattı\. Avrupanın 
medeniyetini muhataraya dü5üre 
cek şekilde ve tehlikeli vahşiya. 
ne bir surette altüst edilmesine 
Hikayt kalama21dı.,. 

Kont Ciano, Duçenin emri üze 
rinde Franko ordusuna yardımda 
bulunulduğunu, muharebe safaha 
tını uzun uzadıya anlatmış, Ha -
beş harbi sıralarında taslağı vü.. 
cuda getirilmiş olan Berlin - Ro. 
ma mihverinin İspanya harbin:ie 
kendisine ilk defa olarak hakiki 
bir tatbik sahası bulduğunu söy. 
!emiştir. 

ANTlKOMINTERN PAKT 

Biliıhara ltalya - Almanya. Ja 
ponya :ırasında yapılan ko. 
rnintem aleyhtarı pakta temas 
eden ltalyan hariciye nazırı de· 
rniştir ki: 

Berlin protokolları ve Hitler 
ile Berchtesga<len'de yapılan te. 
W<iler, Almanya ile İtalya ara. 
mnda daha sıla bir mesai 'birliği. 
nin temelleıini atmnğa medar ol
muştur. Fakat komünizm aleyh· 
tarı olan siyasetimizin temayü· 
lür*len ayrı olarak bilhassa aıa.. 
kası mahdut ban meselelere taal· 
Hlk eden vesikalardan ziyade 
!talya ile Almanya araaındaki ra· 
bıtalar Avrupa vokayiinin iki hü.. 
kQmete zaruri olarak yükletmek
te olduğu hareket ve istikamet 
birliği sayesinde gittikçe sıkılaş
maktadır. İşte bu şerait altında 
ve 1937 senesi eylilliinde Duçe. 
nin Almanya'ya yapmış olduğu 
seyahatten 60Ilra İtalya, Alınan· 
ya ile Japonya arasında komintern 
aleyhine mütev~cih olarak akte
dilmiş olan misala imza için Al. 
manya tarafından yapılan daveti 
kabul etmiştir. Bu misakın tama
mile siyasi <:>lan gayesi, komü
nizm aleyhindeki sistemi kuvvet. 
lendirmek ve ibu sistemi teşkil 
eden devletler arasında her 
sahada daha geni! bir mesai bfr
liği ha.zırlamak idi. Eğer bu mi· 
sakın gayesi bu olmayıp da sade. 
ce üç hükumet ara5mda Bolşevik 
propagandasma karşr olsa idi, 
tamamiyle fayda ız olacaktı ve· 
yahut devletler arasında resmi 
bir siya.si tenhhütten ziyade ale
Ia1de bir zabıta itilUı gibi bir şey 
olacaktı. Uç devlet arasında böy. 
le bir itilaf akdi, bütün dünyada 
lbir çok tefsirlere yol açtığı gibi 
geniş akislerde tevlit etti. Fakat 
hiç ikimse bizim hattı hareketi· 
mizden dolayı hayrete dü9medi, 
çünkü bu hattı hareket, dünyada 
ilk olarak bolrwvizm tehlikesine 
işaret etmiş ve ona kar r gerek 
italyada, gerek İspanyada cidal 
açmış olan Mussolininin ciyaseti
nin ldevammı gösteriyordu." 

MtlNlH KONFERANSI 

Bilfihare Münib konferansın. 
dan bahseden Kont Ciyano, o 

zamanlar, Demokrasiler cephesi· 
nin, Sovyetlerle ittifak ederek 
Almanya ve İtalyaya ideolojik, 
siyasi ve askeri bakımdan çevir· 
mek istediklerini anlatmıştır. 

ARNAVUTLUÔUN 1ŞGALt 

Daha sonra Arnavutluğun iş
gali meselesini mevzuu bthseden 
Ciyaıre, l 939 martında Alman· 
yanm Bohemya ve Moravyayı; 
1939 niswıncla İtalya:un Ama. 
vutluğu ilhak edişi hlıfüselerinin 
tamamen birbirinden ayrı §eyl'!r 
olduğunu söyliyerek demiştir ki: 

"- ''Sulh cephesi" tarafından 
ileri sürülen muhayyel bir Alman 
- İtalyan itilafı yoktu. Sulh cep· 
hesirr.n bu iddiada buldnmaktan 
maksadı, ihata siyasetine Tuna 
ve Balkan memleketlerini de 
sürüklemek idi. Arnavutluğun 
işgali. tamamiyle bir İtalyan te
şebbüsüdür ve bu teşebbüsün ic· 
rasını fımir olan esbab, bize has 
olan bir takım eebebler ve bizim 
müttefiklerimizdir. 

Arnavutluğun İtalya ile bir· 
leşmesi, hiç kimse için bir tehdit 
teşkil etmiyordu, yalnız bu hal, 
bizim hudutlarımıza, müstemle. 
kelerimize ve münakalat yollan· 
mıza karşı bir ta!um taarruz pro
jeleri yapılmasına mani olmadı, 
bütün bu planlar, saçma ve ha. 
yali idi, fakat ihtiyatsız da değil· 
di. Ayni zamanda yeni ve bir 
ittifa~lar ve garantil:r sistemi 
!le İtalya ve Almany:ınm çenber 
ıçine alınması planı çizildi ve tat
bik mevkiine konuldu. Bu plan, 
Polonyaya da şamil idi."' 

AVRUPA SULHU 

Kont Ciyano, Varşova ile ak· 
tedilmiş olan 25 ağustos ve 4 ey
lül tarihli muahe1:lelerle netice.. 
lenmiş bulunan İngiliz - Fransız 
garantilerinin bir tarihçesini yap
tıktan sonra şöyle demiştir: 

"Bu ahval ve şerait karşısında 
Almanya ile İtalyanın müştere.. 
ken kabul edecekleri bir siyaseti 
tarif etmek ve kararla§tırma.k 
için noktai nazar teatisintle bu· 
lunmalarmdan daha tabii ne ola
bilir? 

Bu noktai nazar teatiıi, 6 ve 7 
mayıs tarihlerinde Milano'da ya. 
pılmıştır. Alman hariciye nazın 
ve ben, vaziyet hakkında Roma 
• Bertin tarafından verilmis olan 
hükmün ve istilı:bale ı:ıuzaf° olan 
tasavvurlanmn yekdiğerinin ayni 
?lduğunu mü~ede ettik. İtalya 
ıle Almanya, her türlü düşman 
taarruzunu silah kuvvetile püs· 
kürtmeğe karar vermis olmakla 
beraber. iki memleket ·için dahili 
imar işlerini mükemmel bir şekle 
ve askeri hazırlıklarını itmam 
etmek icin zaruri olan uzun bir 
mUd:let ~ zarfmda sulhun muhafa. 
za ve takviyesine bütün kuvvet· 
!eriyle çalı~malan lüzumunda ta
mamiyle mutafak kalmışlardı. Bu 
intizar devresinin devamı müd. 
deti birce üc ve Almanhırca dört 
ili beş sene olarak tesbit edil
miş idi. 

Fakat bu, İtalya ile Almanya
nın bu müddetin inkızasında 
tehditldir müdahalelerle dünya. 
nın sulhunu ihlal etmek tasavvu. 
ru.nlda oldukları manasını tazam
mun etmez, bilakis onların teşri. 
.ki mesailerinin gayesi çok mühim 
bir temel atma1: idi ve Almanya 
ile İt.alyanm hayati ihtiyaçtan 
adilane bir surette iyice anl<l§ılıp 
tatmin edilmedikçe mi\stakar ve 
hakiki bir mahiyet iktisab etme
sine imkan murısavver olmıyan 
Avrupa sulh ve emniyeti istikbal. 
de kolaylıkla bu temele istinat 
edecekti. 

ALMAN - POI..ONY A HARBİ 

Kont Ciyano, ihata tasavvuru· 
na r.arşı müttehit bir cephe ar. 
zetmek maksa-:lile Almanya ve 
İtalynnın 22 mayısta Milinoda 
bir ittifak aktcttiklerini söyledift
ten, bu sırada Almanyanın &ulh 
arzusile mütecessis bdluntluğunu 
belirttikten sonTa Almanya ile 
Polonya arasındaki gerginliğe 
geçmiş ve bu gerginliğin scbeble
rini tetkik etmiştir. İtalyan bari. 
ciye nazırına göre, Fransa ve 
İrtgilterenin Polonyaya askeri 
garantiler verişi vaziyeti tehlike· 
li bir safhaya sokmuş. anlaşma 
imklnlan mevcutken Polonya, 
garantiye dayanarak uzlaşmaya 
yanaşmamıştır. 11, 12, 13 ağus
t:>sta yaptl:ı:ı Salzburg görüşme. 
leri de, İtalyanın tavaıısutuna 
rağmen müsbet bir netice ver· 

u 
memiştir. Ciyano demiştir ki: l misakı ikmal etmiş olan noktai 

''- Daha Salrburg'ldaki göril§· nazar tcaWeri ile tesis edil~ o· 
rne esnasında Polonyanın hattı lan mUnnsebetler olduğunu Eöylc· 
hareketinin tamamiyle deği§mesi miştir. . . 
hali müstesna olmak ü.ı:ere, iş· Kont Ciyano nihayet demiştir k~ · 
terin silah kuvvetiyle halledilme· "- Faşist hUkfımetinln hiç bır 
sinin pek mümkün olduğu bedaet teşcbbilste bulunm:ımış olduğunu 
derecesinde sabit olmuştur. Ayni ve bu anda bitaraf devletlerle te:
zam1nda ve ayni bedahetle B. riki mesa.1 ve dostluk münasebet • 
Bitlerin bütün vesaite müracaat lerimizi hususi bir surette t:ırlf et. 
ederek ihtilafm umumi bir buh· mck için hlçbir te§ebbilstc bulun " 
ran haline gelmesine mani olmak ma.k tasavvurunda olmadığnnIZ1 

için bu ihtilôf t Alm~ya ile Po· söylemek letertm. 
lonya arasında iki taraflı bir niza Madem ki, Balkan yarnnadasın· 
hudutları dahili-ı::le tutmak arzu· dan bilhassa bahsedllmiştir. \'c 
sunrla bulunduğu da görülmüş.. madem ki, hikmeti Yilcudunu tarill· 
tür. tenve coğrnfyad:ın, ananelerden vıı 

Bize gelince, daho. 0 zaman AI. bir Balkan devleti hallr.e geı?11a 
mnn hUknmetine. faşist hUkUmeti- olmak vakrasmdnn alan lıir nlaka 
nin ihtilfıfı muslihane bir suretle ile İtalyan 8iyaseti bu mıntakııY8 
halletmcği ,.0 hiç olmnzsa bu ih- doğru te·ıeccilh ediyor, Tun:ı IHi''· 
tiltıfı t:ımtımiylc mevzlleştinneği uısın_da ve Balka.~a ru:am '~~ 
istemcğe mıvkeden ve esa.sen ken- sulbü muhafaza etmeği katı sure 
disinee maliım olıı.n esbabı bildir • te arzu etmekte olduğunu bcyall 
dik. Sulhu kurtarmak mıı.tlfıp ol- ve teyit etmekle beraber ltnl~~; 
duğu takdirde Almanyayıı hakkı • ne şeklide olursa olırun bu blok 

1 nıu teslim edilmekte oldı:.1unu zi _ dahli olacak memleketlere faydııS 
man altına alan ve milst&kbel mil- ve sulhU tesise medarı olı>c~ı.~ırı:ı 
zakcrcler iı-in bir Jtimııt ve bUsnU- kail değ11dir."' 
niyet hava~ yaratan bir hareket Kont Ciyano, bundan 6onrn t · 
yapmak icsp ederdi. t.alya ile Yugoslavya nrasınd::ı d~ 

Bu sebepten dolayı ttnlya, Dan akdolunan ve iki mcmlr~:et arasın· 
zlgin Almanyayn terkAdilnıesi da. da her turlü muhtemel hor~i ber • 
vasrna schnbet etm~tir. Bu esna- taraf ederek ımmlmi, dev~ mlı ,·c 
da diğer bir lııiclise vukun geldi: yapıcı ibir sulh garanti&! teşkil c • 
Rus - Alman mukareneti.,. den ademi tecavl!z ve do~t!uk Jlll• 

Nazır, bu yakınlaşmRnın ehem - sakrndan balısotmı~ur. 
miyetini teb:ırüz ettirdikten eonra, Hatip, Yunani:;t~n. ile l:rı.ra hU· 
daha nisan ayında bu mesele hak- duUarının tahdlc1i keyfiyf'Unin ih· 
kmda Alman hükumeti ile doğru - tiliı.fnta sebebiyet vermek HÖ) •' 

dan doğruya göriişUlmUı; oiauğunu dursun umumi mlinascbelleri tcll • 
ve Sovyet Rusya ile gerglnJlği i . vir etmiş olduf,runu g~enlerde tC• 
zalcye matuf bir siyaset takibine ati edilen notnlarm Herdeki nııılı· 
karar verilmiş bulunduğunu söyle- temel inkişaflar için esas tPşidl r • 
mlştir: ''- Gnye, Rusyayı bitaraf deceğini söylemifjtir. 

1 bir hale getirmek ve onu bil:riilı: İtalya ile Türkiye arasındıı,;t 
demokrasiler tarafından tasavvur münasebetlere 1932 tarihinde tcC"" 
edilmekte olan ihata sistemine iş. d!d ve te~1d edilmiş olan dostlllı: 
tlrakten mcnetmelrti.,. misakı baklındir. 

Kont Ciano, sözlerine fiU suret- ltnı·va ile Bulgaristan araı;ındııl'I 
le devam etmiştir: J 

münasebetler, nnnnevf olarak do:! ' 
"- Solzburgda Moskovada gi. tanedir. 

ri§ilmiş olan ticari mUzakerelerin Aramızdaki mübadeleleri ıırtl1r· 
gcruş inkişafları ümit ettirecek şe- ' mış olduğumuz Romanya ile ile 0

' 

kJldc ,başl:ımış olduğunu bano. söy. lan mOnasehetlcrimiz de dosıorır• 
ledlkr. Nihnyot 21 ağustosta sa.at dir. , , 
22 de B. Fon Ribbentrop, bana İki memleket arasmduki dosıııı~ 
telefon ederek ertesi günü Alınan· ve tesanüt rabıtaları cok derin ol· 
ya ile Sovyet Rusya arasında bir duğundan ltalyan - .Macar münıı~· 
ademi tecavilz misakı imzalrunak batından b:ıhı;etmck hemen Jıeıne11 

Uzore Moskovayıı. ı;ideceğini bil. 
dirdi.,, 

Kont Ciano, Alman - Leh har
bi ba~!:ır başlamaz faşist hükfımo-
tin bir tebliğle hiç bir askeri te
şebbfiste bulunmıyacağmı bildirdi -
ğini, ltalya.mn ihtiiıl.f karşuıında 
takip edeceği bu s.iye.seti Alman • 
ynnın da tasvip etmiş bulunduğu. 
nu söylemiştir. 

Ciano demiştir ki: 
"İtalyanın 1 eylUl tarihinde al • 

mış olduğu vaziyet, Almanyanm ih
tilfıfr movzüleştirmeğe matuf olan 
maksadına tamamlyle uygun ve !. 
talya ile Almanya nra.smdaki mi -
saka ve t.aahhüUero harfiyen mu. 
tabık olan bir gayri muhariplik Ya. 
ziyeti idi.,, 

İtalyan nazırı bundan Bonra 
"İtalyanın mUsell&.h bir halde in
tizar vaziyetinde bulunması,, hak
kındaki bütün !jayialıın ve saçma 
ithamlıı.rı reddetmi,, Jtalynnm as. 
kert hnzırlıklarmı yapmak için en 
az Uç seneye muht.,ç olduğunu 
belirtmiş, İtalyan milleti arasında 
zıddiyetler Ye ihtilii.flar bulunduğu 
yolundaki ril"ayeUerin katlyen doğ 
ru olmadığını anlatnn8tır. 

lüzumsuzdur.,, 
ltalynn lınricire n:ızırı iliı,·ctt11 

demiştir ki: 

" - Tuna havı.asında ve BalkJ11" 

hırda sulhu muhnCaza etmek biili111 

lr• memlE'kcllcrin mfiştcrck menfaat 
ri iktizasındandır. Bu sebepten ı{O• 
]ayı İtalya, millellcrin kendi urııl" 
rmdııki muallak meseleleri dostnıl~ 
bir ~urclle h:ılletınck hususunıtııl<1 

nrzulannı izhar etmelerini deri~ 
bir sempati ile knrşılamaktndır ' 
onlara vcsayadn ve yardımda Jııı· 
lunruağa nnıadedir ... 

Kont Ciano. ıs,·icre, Ccnulıi ı\!l•c: 
rika ve Jııponyn ile olnn sıkı rniiıl8t 
scbeUeri hatırlattıktan sonra fıışl5 
ltalyanın vukuatı tay:ıkkuz ile t:ı
klp clmeklc oldu~unu ,.e icalıınd!I• 
kendi ınenraatini kııra, hava ve d~· 
niz münakalat ve ticaretini, prcsı~· 
jini ve büyük bir de,·let olmak il~: 
barllc istikbalini inhiM kabul ~c 
mez bir enerji ile müdafaa etrrıt ~ 
azmetmiş oJm:ıkla beraber diln~11iıı 
sulh ve ~l»lıa kavuşturmak '&c 
bir kere daha harekele ı;etnı " 
Amade olduğunu söyliyerek nuıl>t 
na nihayet nrmiştir: 

. 1 ti· 
" - Bu müdafaa, İtalyan nıil e i 

Yine kont Ciano, §U veya bu nin şevk ve azmi ile dolu disipll1~; 
milletin ltalyadan hattı hareketi silAblarımmn kuvvetl ve ouçen~. 
hakkında izahat, teminat Ye yahut idare ,.e dehn~ı ile zımnn nııııııı 

1
• 

garantiler istemiH olduğu suretin· lınnııztır. Ve bütün bunlar, v:ıtıııl e 
deki iddiaları da tekzip etmiş ve mızın mukodderotı kndor yiik!>ck < 
bu kn.bll tazyikler vukuunda 1tal. emin ~eylerdlr.,, 
yanın icap eden cevabı vcrmie bu- tı" 
lunacağmı söylemiştir. Bircok kısımları, coşkun alkı~ o-
Almanyanın ltalyadan hi!; blrşey rı davet elmiş olan bu nutuk, ;i< 

istemediğini tekrar eden nazır, İ· nunda da Duce hakkında hiiY~k dl"' 
talyıı. ile Almanya arasmdnkl mU - teuhilrde bulunan Asamblenın 
nasebetlerin ittifak misakı ve bu "·anılı alkışları ile sellmlanrnıştır· .. 

AKŞAM 
-·-- -------·-----ıııı..----

·.ı:t.l· 
"Ak§am" imzalı b~ makalede, "tam mana.aile fstiklA.l veren 1,8'• 

sadt s.iyMet" tarif edilmekte, Tilrkiyeyi az çeşitli mUstnhsil oınıslt '.uıı· 
ftndan ayırmak ve her yerle ticarl mUnasebetler tesis cdebilrllelt ·eti• 
kAnlarını temin eylemek euretile son tasarruf haftasında. meınl~l> c~ .. 
mizi iktisadt istik18.l ve rUşlUne doğnı yUrUten kuvvetlerle ~ ı>Jls. 
lemiş olduf;"llmuz yazılmaktadır. Mubarrlr, "Benden ol::ıaın • 6 ~r.lt 
satmam" tehditleri altında kalabilecek ve bu yüzden ne ynpsc~ı;i:ıJ 
ŞU!Jtracnk bir n1illctin istlklullni eartla mukayyit bilınesi ieab ctt ~ 
itti.ve eylemektedir. 
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~ GılDO©e ~ 
' GecenJerde Prnvdn adlı Sov:ret 
~tesfnin Türk mntbuatı alcy. 
indeki bir makalesi türkçeye ter
~~e edilerek broşllr halinde tab1 
eı-tazete idarehanelerile bazı yer. 
e dağıtılm13tı. 

~ 1latbualar hakkındaki knnuni 
~~atımIZ3 uymıyan bu hareket 
·~ ında mllddclumumillli tnhkikıı· 
başhunış ve nihayet bunlıırm 

~~l'illlizde nlmanca çıkan Tilrkişe 
b l gnzete~f matbaasında basıldı· 
~laşılmışlır. Matb:ı:ıda bir a. 
t Yapılmış ve bu broşürle Sov

'ıc~ ltonüserler heyeti reisi ve ha. 
1 % komiseri Molotofun bir nut· 
~un suretleri ve Almanların çı
~dığı "Beyaz ltitab" bulunmuş. 
~ Hııtbannın fdareelkri broşU· 
~ .ı\lman sefareti matbuat büro. 
larnrından tercüme ctllrilereı.. 

~a basıldığını söylemişlzrdir. 
»fiyct tc bit olunmuş ve evrak 
ddeiumumuı ·o verilmiştir. Tn· 

• illa devam odilmektcdir. 

1 
l'ınumi nftfus sayımına esas leş 
tılnıck uz:erc bazı knı:ol::ırd:ı ve 

t arnı.ı.ı IJJkırköy kıız:ı">ında bir 
~~eıne s. yıını Yapılııc:ıktır. Du· 
~ için Bnkırköyünde numerotaı 
1 
'' ti b:ı lıımıştır. Deneme sayı· 

t~ 1klncıkanunun on beşinden son· 
l'apıl:ıcnktır. Umumi ~:ıyını için 

1 a:.1:ıra kon:ıcnk islın ,.e numn· 
,1 lıl'tiıl:ırı da h:ızırl:ınmı•,t:ıdır. 
~lilletler Cemiyeti hıfzıs.,ıhha 

ili lıı-,.lnde mcınleketlnıizi tı-msil 
ekıc- ol:ııı Mlrı nıebu~u Hüsa· 
11in I\ıınıl, bu ~:ıbnh şehrimize 

1~i.ıır. Jiüs:ımctlin Kural, A'·ru· 
a ~ :ıptığı tetkiklerde, bizim 

t;1kat:ırımızd:ı imal olunan ıc-
1 ~:ız maskclcriıılıı, Avrup:ıdn
~'rıc nisbetlc doha kullanışlı \'C 

, "'•hıijımu görmüştür. 

1 
llôyıl'k 1\llllı-l Meclisi dün, nıeş· 
\Uı;Inrın muh:ıkemc usıılfine 

~r konunun dördüncü maddesi. 
~ tadili proJcsinl müznkcreye 

~llııştır. Bu kanunla, meşhut 
ard:ı t:ıthik edilmekte ol:ın 

~ 3!..eme usulii, oj:!ır ccuıh suç· 
, ll:ı tc~nıil cclilmcktcdir. 
~Geçenlerde Aııkar:ıya giden ilni 
h '.1c rektörü Cemil Bllsel bu s:ı· 
r.kı cko;prec;l<' şehrimize dönmüş· 

~tkıor, ünh·ersileyc oll muhtelif 
-er h • 1 Jkkınd:ı \'Ck ılellc temost:ı 
/1tıdut;ıınu \'C iz:ılı:ıt 'erdiğini 
, l'r..u!ı:ırririmize söylemiştir. 
il lııı sab:ıh s:ı:ıt 10,30 d:ı Çarşı 
~da hlr kazn olmuş, tr:ıownyl:ı 
r 14an bir çöp k:ımyonu, kolacı 

1) •brtin dükk'ının::ı ~irmlş, hu 
~~:ı dfiltkônııı iı;inıle bulunan 

1 
nuş ismindeki kadını y:ırnla. 

\it. 

1• Sişlidc trnm,·ny lstıısyonund:ı 
"ı~:ın sü,·arl pofülcrln ahırı knl· 

rak yeı ine bahçeli hlr ilkmck· 
\ hln:ı~ı y:ıpılacakıır. 
ti ~lün:ık:ılat vckdleti, Akdeniz sc· 
~ti B:ıyf:ıya kadar uzatıldığı 
•tdc nıc,·cuı vapurl:ırımızın kil· 

h qw 
·"'~ •n cclmh ecc~inl sornııı~tur. 

,12~·oıı:ırı i<lnresi tetldk:ıt :rııp· 
\ lncJrı. 
~ \"eni yolcu s:ılonunun oçılm:ı
~ l'lcak ın:ırt:ı ıloğru kabil olocııih 
, lılnı:ıktadır. 

ll rknç sün evvel "Tcrkos solü 
ıın"1nıJ:ı lıir snnd:ıl lı;incle bulu· 
b ~scdin gcı;enlcrde K:ır:ıdeniz· 
:ıtnıış olnn Romanya h:ındıralı 
~UQU Y:ıpuru yolcııl:ırınd:ın hiri 

u :ını:ı~ılnıı.;tır. 
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Graf Von Spee mu-
harebeye hazırmış! 

ütün Alman cep kruvazörleri ve 
denızaltlları, Alman ve İngiliz 

zırllllları, hükOme lerinden, hadise 
ma 1aHine harel< et eınrıni aldılar 

Montcvıdeo, 16 (A.A.) oh Graı 

von Spec zırhlısının, limanı ter· 
ketmesi her an beklenme!~tedir. 

lngihz gemısı ağır yaralı 
B:ıenos - Aires, 16 ( A .. 4.) -

Falkland adalarına gitmek istiyen 
Exeter adındaki İngiliz kruvazö. 
rü, Arjantin hüktim~tınden yeni· 
den yüz kadar mecnıiun bir Ar
jantin limanında karaya çıkaı ı.· 

masma müsaade c::lilme3ini istc.. 
mı~tir. Bu müsaade verilmiş ve 
Belgrano lim3nına bir çok a~ır ya· 
ralılar çıkan'mıştır. Bu yarahla· 
rın '-;r ço~u tedavi cdilme:fon ev· 
vel telef olmuşlardır. Exeter kru. 
vazörü, ağır surette hasara uğra· 
mıştır \'C ancak altı mil süratle 
sefer edebilmektc:lir. Bu gemiye 
artık kaybcdilmış mızarile bakıl

maktadır. 

imdada koşanlar 
Alman gemisinin limanı ter· 

kedip kendisini bekliyen beş in· 
giliz kruvazörü ile ümitsiz bir 
mücadeleye girişmek üzere de -
nize a~lması anbean beklendiği 
şu sırada diğer Alman cep zırh· 
lılarının Graf von Spee'ye yar 
dıma koşmaları ihtimali belirmiş 
tir. 

Bundan başka Atlas Okyanu
sunda bulunan bütün Alman de· 
nizaltı gemilerinin de ayni sula· 
ra hareket emrini aldıkları tah • 
min edilmektedir, 

Graf von Spce'nin Montevi· 
deo limanından çıkmasını bekli· 
yen beş İngiliz kruvazörü var· 
ken Fransızların Dunkerk ağır 

kruvazörünün ve bir şayiaya gö· 
re İngilizlerin Renovn sa.ffı harp 
gemisinin son süratle hadise ma· 
halline hareket etmeleri :ıncak 

bu şüphe, endişe ve tahminlerle 
izah edilmektedir. 

Alman cep zırhlılarından Ad· 
miral Seherin Atlas Okyanusun
da, Doyçlandın ise Alman li· 
manlarında bulundukları zanne -
dilmektedir. 

Zırhhdakı Hasar 
Alman zırhlısına, 40 - 50 

isabet vaki olduğu gelen yeni 
tafsilattan anlaşılmaktadır. 

Urugvay gazeteleri, Graf von 
Speenin, yaralı bir yırtıcı hay· 
vanı a:ldırdığını yazıyorlar. Ya
ralılar ve ölC.ler güvertede Y.ar 
makarışık yatmaktadırlar. Gemi 
de her şey altüııt bir haldedir. 

Cep zırhlısının denize indiri· 
lişinc şahit olan birl:~ç gazeteci 
ge:r:iyi bu halinde tamyamanıış· 
lnrdır. Mürettebatın maneviyatı 

şaşılacak d~rccedc bozulmuştur 

Bu da. İngiliz top!iusunun AJ· 
manlara çok faik olduğunu gös 
tcrmektediı. 

Mon~evidcodan bildi:ilt:i~:ne 
göre, Urugv;'.y hlikümcti. Alman 
cep zırhlısına mahalli saatiyle 
pazar gilnü akşamı saat l 7 ye ka 
dar limandan c;ıkıp gitmesini, al:
si taktirde zırhlının ~ilfihlorı alı

narak h~rb;n sc-nur:a l:ad<ır Mon-
tevi~co limanın:la nezaret altın· 
d3 b:.ılundı:rulacağı Von Spce 
zırl.hsı kumandanına resmen teb 
liğ etmiştir. Alman zırhlısını 

muaye~e eden mütehas31:ı1ar, ge
minin dc:ıize açılabilecek bir va-

1 ziyette bulunduğunu, l\fontevi -

deoya gelmesi de bunu gösterdi 
ğini b~yan eylemişlerdir. 

Harbe hazırmış 
l\lonte\idco, J 5 (A. A.) - Graf 

Von Spec tnmir edilm~tir. Gemi 
denize açılmağa. hazırdır. Alman 
bandrralı Taucoma vapuru Monte. 
videodan hareket etmiştir. Sebebi, 
Grnf Von Spee'ye açık denizue 
petrol vermek o1duğu zannedlli. 
yor. 
Almruı zırhlw kumandanı, Mon

tevJdeo dışında Rio de Laplata ağ
z;mdn demirleyip Graf Von Spcc
nin çıkmnsını bekliyen beş İngiliz 
kruvazörU ile harbedcceğini söyle
miştir. 

Tocamave petrol gemisinin 
Montcvldcodı.ın ayrılırken sahrmç. 
larında 600 bin teneke petrol mev. 
cut olduğu ha.her almmrııtır. Ame· 
rika bitaraflık kanununun bltnraf 
addettiği mınlnknlara ortn ve ce • 
nubi Amerika dahi dahil bulundu
ğundan, lngillz gemileri petrol vn. 
puruna bu mmtnkada tnarnız cdc
miyeeeklerdir. 

Finlandiya 
sulh istiyor! 

Fin hariciye nazırı, rad
yoda, Sovyet hükiime
tini müzakereye da vel 

etti 
Riga, 16 ( A.A.) - Öğrenildiği

ne göre Finlandiya hariciye nazr 
n, dün akşam radyoda bir nutuk 
söylemiştir. Mumaileyh, bu nut· 
kunda Sovyet hükfimetini yeniden 
müzakerelere girişmeğe davet eL 
miş ve kendisine rad}'O ile cevap 
,·erilmesini istemiştir. 

lngilterenin yardımı 
Loudra, 16 ( A.A.) - lngiltere· 

nin Finlandiyaya yapacağı yar· 
dım sadece tayyare ve gaz maske· 
sine inhisar ctmiyecektir. Press 
Association. daha başka harp mal· 
zemesine müteallik ihracat müsaa· 
deleri verildiğini veya \'erilcceğini 
bildirmf'kte ·· 

Bugünkü So,•yet tebliği 
Moskova. 16 ( A.A.J - Lenın· 

gr3d askeri mınt:ıkası erkanı har. 
biyesinin tebliği: 

15 kanunuevvelde. Murmansk 
istikametinde Petsamo cenubunda 
60 kilometre mesafede bulunan 
~almıJarvi köyünü i~gal ettık 

Oukhta istikametinde cep'1eden 
128 kılometreyc kadar ılerledık 

Petrozadovsk istikametinde 
Lepposılta kasaba"ırır ve i3taı;yo

nunu işgal ettik. 
Kexholrn ıstıkametinde. m:ıvaf· 

takıyetlc ilerledik Hcl\·anın fena· 
lığı, yüztindcn tayyare harekatı 

raptlamamı~tır. 

Casusluk 
FinlarıJıya devlet merkcıındt. 

llimba!ar sö:ı::lürü!dJJ:.ı :iırada bır 
zabıta memuru. rarı kar3,1l1k bir 
apartıman:la, Sto!<holma telefon 
eden bir Rus kadını gbnnüştür 

Kadın, telefon rnuhavere3inı. an· 
cak rovelverle tehdit edildikten 
sonra kesmiştır. Tahkikat bu nok. 
tadan haşlamıştır 

el! 1 

( Bır Alman denizcisınıo UJl ~ de Emden kruvazöründe ge~en günleri) 

Gayda hemen Emdenin hasta· Lanterbah onu tanımakta iÜÇ· 

nesine seğirtti. Biraz sonra biri lük çekmedi. 
zabit olmak üzere on altı yaralı Bu Pistole idi. 

' sandallardan çıkarılarak hasta · 

C 
. , .~ neye nakledildi. Bunhırdan üçü 

Pistole, Muskenin Emdenle 
çarpışmasını uzaktan görmüş Te 
'1eşine takılmıştı. Um h U rr e P s I • ı can çekişiyordu. Dördün~ü kar · 

nından sarkmakta olan bağırsak Süratinin 30 mil olduğu göz· 
önüne getirilecek olursa Emdeni 
kolaylrkla yakalayabilirdi. ml.zı·n tetkı·k 1 ;;;·~!~im~~:1:a~;~a~::~~·n~;;; 

ıkısının bacakları kalmamıştı. Fakat kazanları tam istim tut" 

mamıştı. Uzaktan duyduğu top 
sesleriyle silvarisi derin uyku· 
sundan sıçramıg ve ani bir emir· 
le hareket edilmişti. Yola çıktık 
!arından bu zamana kadar daha 

Seyahatlerl• ~ğ~:~:::ı;;rdku~ç~:d~~~!~:~ ~~ 
Jıyecek kuvvetlerı yoktu. 

Doktor Luther ile diğer dok -
tor kesiyor, bisiyor. dağltyorlar
dı. Pansımanlardan bitip tüken-

1 mek bilmez kanlar akıyordu. 

lnönü, Erzincandan 
Sıvasa hareket etti 
Er:.incan, 16 (ıt.A.) - Rcısi· 

cumhur lsmel lııönü dün s:ıııl 13 de 
Enlncnna muvıısnlııt etmiştir. Sc· 
.ur b:ışl:ın aş:ı~ı bayrnklnrla Ye 

l ı ·ı ı "ıı ı · . ~lilll !)el lıiı· 

kümet kona~ı. ordu müretllşliği, 
hnlkevf ve bclecHyeyl ziyorettcıı 
soura yaya olarak halkın sonsuı 

tez...,hürlcrl ar:ısınd:ı Erzincan çar· 
şısını sezmiş, bir çok dfikkônlara 
u8rıyıır:ık '::rzinc:ının iktisadi hnya· 
tı ile ol!'ıkadar olmuş, yeni yapıl· 
makta olan heli sezmiştir. Saat 18 
de orduevJndc şereflerine verilen 
danslı çaya gitmiştir. Erılncan bal· 
kı büyfik ı::e,·lnç içindedir. 

Sıvasa hareket 
Er:incan. 16 ( A.A.J - Heisicum· 

bur lsmet lnÖnünü hamil bulunan 
husust tren Erzlnc:ından sııııt 8 de 
Sıvasa mfileVPCcihen hareket etmiş· 
Ur. 

Çemberlayn 
Fransaya Geldi Cep-. . 

yı gezıyor 

Londra, 16 - 7397 tonluk İn· 
giliz bandıralı San Albetea pet· 
rol gemisi tngiltcrcnin cenubu 
garb1 sahili açrklnnnda torpillen· 
mi~tir. 

Kurtulan altı kişi İngilterenin 
cenubundaki bir limana çıkan!· 

mı§lardır. 

Amiralh1t, Villiam Halletd ta· 
rama gemisinin batması netice· 
sinde sekiz ki§inin kaybolduğunu 
haber vermektedir. Bunlann bo· 
ğuldukları tahmin «diliyor. 

Belçikanın 1103 tonluk Roza 
vapuru ingiJtercnin şimali şarki 
sahillerinde bir mayir.e çarparak 
oatmıştır. 

Evvelisi gün Valparaisodan 
hareket eden Alman Dusseldorf 
vapurunu .bir İngiliz kruvazörü 
batırmıştır. 

2900 tonluk Alman Lcon· 
hardt vapuru bir İngiliz harp 
gemisi tarafından yakalanırken 

kendi kendini batırmıştır. 
Şerseri bir, mayn, Bilbao yakı

mnda Santurce rıhtımına çarpa· 
rak infilak etmişse de bir guna 
hasara sebebiyet vermemiştir. 

Guilate burnu yakınında ser • 
seri bir torpil bulunduğu haber 
verilmektedir. 

Çemberlnyn cephede 
tngiliz başvekili Çemberlayn 

dün Fransaya gelmiştir. Cepheyi 
gezmektedir. Birkaç gün Fran • 
sada kalacaktır. 

Harp masrah 
Belga ajansının Berlin muha · 

biri. iyi mDli'ımat alan mahafilin 
beyanatına atfen harbin Alman· 
yaya her ay dört milyar marl:a 
mal oldur!unu bildinrc··tcdir 

Yeni kamyon histiklcrı 
İngilizler askeri kc;myonlar i

çin kurşun ve hatta güller.in de· 
lemediği tekerlek lfi"ltikleri icllt 
etmis!crclir 

Gülleler tekerleği kırmakta 

fakat tcl:erlektcn ayrılan lastik 
parçalanr.ııyara~ işe yarıyacak 

halde kalmaktadır. 
Kanada.nın yardımı 
Avustralya başvekili Men 

ıies İngiliz imparatorluk hava 
planı mucibince, 10.400 pilot ve 
ı 5600 rasıt ve mitralyözcünün 
yetiştirileceğini bildirmi§tir. 

Müller bizzat yaralılan ziya -
ret etti. O koca kahraman ölü -
me karşı çekinmeden göğüs ve· 
ren o pervasız: insan, bedbahtla· 
nn iniltilerini duydukça kalbini 
bir hilzün kaplıyor. Gözlerini 
acı bir teessilr hissi iğneliyor
du. 

Emir bürolardan geçti, bel§ -
çarkçının kulağında çınladı: 

- Silrat 22 mil ... 
Emden Okyanusun derin • 

liklerine dalıyor. Denizin dalga· 
ları arasmda çırpman düşman 

bahriyeliJerinden biri, şimdi di -
bi çoktan boylıyan geminin simi
dini de beraber slirükleyip getir 
mişti. Bu cankurtaran . Emdenin 
güvertesinde duruyordu. Biraz 
yan duran bu cankurtaranm üs
tünde şu kelime okunuyordu: 

''Muske., 
Emden kahrama.nlan istemiye 

istemiye birçok cana kıyarak 

batırdıklan geminin Muske ol
duğunu anladılar. 

Zavallı Muske, zavallı bahri· 
.yelileri. ölenlerin son oocslerini 
Okyanusun sularrnda, Emdenin 
toplan altında vermeleri mukad· 
dermiş demek. 

Emden Okyanusun derinlikle
rine dalıyor. Su üstünde görUncn 
son zavallıyı da gemiye aldık· 

tan sonr.ı geriden geldiği söyle • 
nen gemi ile kimse meşgul ol· 
muyordu. 

Müllerden, mülbım Lauter
bah'd~ tutun, güvertede bulu· 
nanlann hemen hepsi yaralılarla 
uğrasıyorlar, doktor, bir yandan 
atnın:la tomurcıklanan ter dam
lalarını silmiye çalışırken diğer 

taraftan çok su yutmuş bir Fran· 
sız neferine suni teneffüs yap • 
tırmakla uğra§ıyordu. 

Arkadan gelen gemi daha çok 
uzakta görllrrllyordu. Bu 'da Mus 
ke gibi Jenangdaydı. Tıpkı 

batan arkadaşına benziyordu. 

yarım saat olır.amıştı ki iki ta· 
kım ateşçi değiştirmek mecburi -
yetinde kalınmıştı. Bu zavallı 

ateşçiler mütemadiyen öbllr o
caklara kömUr yetiştiriyorlar, fa
kat istim oralı olmuyordu. 

Pistole, Emdene gündüz; ye
tişmekte bir fayda olıruyacağmı 
bilmiyor değildi. Onun istediği 
Emdenin izini kayıbctmemek, gü 
neı tamamile çekildikten aoınra 

son süratle Emdene yana1ma.ktt. 
Bunu yapabilmek için de istimin
derecesine çrkması icap ediyor -
du. 

Ocaklarına atılan, doldurulan 
kömür yüz:Unden bir an bacala -
rmdnn duman yerine alev fI§kn:: 
dı. Fakat bütün gayttt boftu. 
Bir türlü istim tutamıyordu. 

Emden arkasında beyaz bir iz 
bırakarak Pistolcden açılıyordu. 
Müller kaptan köprüsünden ge
riden geriden gelen ve nihayet 
Emden için miiz•iç bir sinekten 
farksız olan adını bilmediği bu 
gemiye balayordu. Onun kcriil
sine yeti§miye çabalaması du
daklarında yan bir tebessüm U• 

yandınyordu. 

Müller bir an geri dönerek o
nu da haklayıvcrmek iıtcdi. Fa
kat bu yine en a.ı bir saatlik 
bir zamana bağlıydı. Bu müddet 
.zarfında da Penangda klemlrli 
bulunan daha uılı canavarlanıı 

kendisine yetişmeleri lhimali 
kendisini bu fikrinden caydırdı. 

Müller geni§ dudaklarım Jm
manda borusuna yaklaştırdı: 

- Dikkat! .• dedi. 
Bu ·~ikkat,, kelimesi bir akai 

sacla gibi tekrar borudan ç.ıktı. 
- Telsiz: geriden gelen ıemi· 

nin "imdat 1,, i§arctini bozmaya 
ç<ılıfSın ... 

Zaten telsiz ı:abiti Gerard, 
daha Müllerden bu emri almaz
dan çok evvel bu vazifeye haf· 
lamıgtt. Mütemadiyen Pistolenin 
etrafa uçurduğu: 

- imdat! .. 
(Devamı ....,. ) 

SAAT: 13.40 
Macar - Sovyet hudu
dunda bir h§dise oldu 

Budapeştc. 16 (A. A.) - Macar ajanaı bildiriyor: 
Macar • Sovyet hududuna 4 kilometre mesafede Toronya nahi· 

yesi civarında bulunan 16 nskerdcn mtirckkeb hudud muhafız balU
ğil, perşembe saba~.ı. meçhul şahıslar tarnfmdan t.anrruza uğram!i
tır. Gıılib bir ihtlınnlc göre. mütoarrızlnr çok zaman evvel Rusyaya 
kaı;mış olup şimdi Rus arazisindon Unc:ıristann girmek iı!tiyen bir
tak•m f]ahral:ı rdır. 

.Hncar rrıımi mııkamatı tahkikata bıışlamışt11. Tnarruzun vukuu 
( nasında havn karlt ve sU:ll olduğundan, dıı.glarda istikamet ta}inl 
güçlrşi\ orau. Mnca.r hı:durl nobetçisi, bu meçhul şnhmlarm yaklaştığı· 
nı görfüıce flığcr muhafızlara işaret vP-rcli!';indcn mUtenrnzlar dağıt. 
mı~lar ve ;özden k'lybolmuf;l:ırdır. 

Macar1ard:ın vnrnlm::ın ve ölen yoktur. 

uc 
4 

ingiliz qeınisi battı 
Loudra. 16 (.\. A.> - Diln Şimal Denizinde, iki petrol gemısı 

mayna c;:s.rpmıştır. Bu gemilerden biri Liverpol limanına kayıt11 8939 
tonluk Atlıeltemflar diğeri Dublin limanına kayıtlı lnverlane'dir. 

Kurbanların sayısı fnzla olduğu söyleniyor. Kurtarılanlar dün 
gece şimali ~arki sahili Timanlarmdan !:'irine çtk:ırıl:nışlardtr. 

Bir İngiliz m::ı.yn tarama gemisinin bir mayna ç.nrpnrak batmış 
olduğu haber verilmektedir. İki zabit ölmliştür. 

• 
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Hitler Majinoya niçin hücum etmedı: VI 
• 1 er 

Hangi kitapları 
okuyormuş! 

O, Kovboy hika veleriyle polis 
roınanlanna bayıhrn11ş l 

Fakat kendisinin büyük bir kü. 
tüphanesi vardır. Kitapları se. 
ver. İyi tablolara ve iyi ciltlere 
bayılır. Münihteki evinin duvarla 
rındal.i raflarda sayısız güze] 
cildler gördüm. 

Hesin bir san'atkar olan kız. 

kardeşi bu kitapları cildlemişti. 
En fazla okuduğu şey kovboy 
hikayeleriyle polis romanlarıdır. 

Onda en sempatik olan şey tek 
başına gez:n:nekten zevk duyma· 
sıdır. 

Yüksek dağlarda dolaşır, Or. 
manlarm kokusunu sever. Bu ge_ 
zintiler onun için ibadet yerine 
geçer .Ben kendim onu böyle bir 
yerde gördüm .Kırda yatmış, u· 
zanmıştı. Bulutları seyrodiyor, 
tabiatın sesini dinliyordu. 

İşte bıı ihtiyacı d...ı} c.luğLI za. 
man Halt r bütün ınsanlar·:~n 
kaçar. Onda bir çok zalimane iti. 
yatlar ve Meniler v'l . ..ıır. 

Mc,;~la yatağı muayyen bir 
~ekilde y2pılmaz ve yorganı mu· 
ayyen bir ~ekilde d~zclt:!emezse 

hiç uyuyamaz. Kendı hususi i~. 

lerile en çok yakın hizmetçi· 

leri meşgul olabHir. 

Geceleri az uyku uyur .. Bu 
uykuı;uzhığun sebebi, asap sis. 
te:nindcki bozukluktur. Gece sık 

sık uyanu. 0 zamnn muhakkak 
ı~ılc yakar. ..~tütemadiyen 

mahrumiyet içinde geçmişti. Ha· 
yatında en çok haset ettikleri, u. 
zun çizmeler ve kam~ılarla dola_ 
şan §ık ve aristokrat süvarilerdi. 
O bu kamçıyı bu bctbaht genç
likte hissettiği bu mahrumiyet. 
!erin sanki bir intikamı gibi kul. 
Iamr, bazan ortada söylediği bir 
söz onun bu his haletini bize öğ· 
retir. 

Onun ziyaretçileri onun mü. 
samahakar bir dinleyişten bir · 
denl.ıir~ anlaşılmaz bir hiddet tu· 
fanına dökülen değişmelerine §a. 
şmrlar. Çünkü o tatlı tatlı bir 
söz dinlerken birdenbire feveran 
eder. Çünkü muhatabı farkına 

varmadan onun hiddetleneccği 

bir noktaya temas etmiştir. 
Onun sarhoş olduğu şarap 

kinidir. Kini ne kadar çok sev -
diğini görmek için onu yakın· 

dan dinlemek lazım gelir. 
Kendisi zalim olduğu kadar 

da hassastır. Kanaryaları vardı. 
Onları çok ' severdi ve içlerin· 
den biri ölünce ağlardı. 

Romalılann tarihinde en çok 
sevdiği şahsiyet Sylladır. 

Hitler için bütün Nazi viliiyet 
şeflerinin şıor.arık çocuğu diye 
anılan Förster, bir gün dans e· 
derken bana döndü ve: '' Aiı bir 
genç kızı kolları arasında tutma 
nın ne iyi birşey olduğunu bir 
kere de Hitlcr tecrübe etse!., 
dedi ve sonra içini çekerek: "Za 
vallı llitler !,. diye ilave etti. 

Ne demek istedi, ben anlama· 

dım. 

G~rp c c:ıhc~; ... ,.lc 1\l

m a n hatlarına yüz met

reye kadar sokulan 

Fransız m üfreze le rin

den b:ri, bomba la rla t ah 

rip edilmiş b~r binanın 

içine gizlenerek baskın 

fırsatı gözlüyor. 

·~--

Jfolsinl;He bomlll~lanlan ynr:ılnnnı. 

bir l'inlan<liy:ılı haı.tahan<'ye 

-'------~r--~-- -~-~-

ı ~. - J 

suikasttcn korl:an bu adamın ge· 
ccleri çok ıztıraplıdır. Çok ya_ 
kınrnda bulunanların bana an. 
lattığına göre Hitler uykusun • 
dan ekseriya bağırarak ve imdat 
çağırarak uyanır, yatağının için
de otururmuş. Büyük bir korku 
ile titriycn vücudu karyolasını 

bile sallcırmış. Anlaşılmaz şeyler 
bağırırmış .. Ve sanki ölmek üze
re imi§ gibi nefes alırmış. 

Bitlerin en çok sevdiği tarihi 
şahsiyet Fredrih dö Prü:Hür. 
Kendisini ona benzetir. 

gijtürülüyor, ı:;:imnl ıl C'nfıtnıle ılolıı<;an ln ~ilit. filolıırr , öne,. ılr-;froytrl"r ılıım:ın lm1 utlarilc krrıı1ilcrirıt ,1;;,.n1t'f1ıl,ıı 

Eğer bana söyleyen çok emin 
bir insan olmasaydı, Hitlerin bu 
hususiyeti hakkında i§İttiğim ba. 
zı şeylere inanmakta tereddüt e. 
<lecektim. Bu im;andan işittiğime 
göre de bir gün Hitleri böyle fe· 
ci bir hal:le görmüş, yatağından 
'fırlamış, odanın ortasında duru. 
yormuı. dudakları mosmormuş 

ve alnından ter damlıyormuş ve 
ne söylediğini bilmez bir halde: 

- Geldi, geldi .. o idi.. Gör. 
düm, gördüm .. İşte orada!. diye 
inleyip bağrıyormuş. Onu ortc:ı:la 
gayrit.:b:i hiçbir şey olmadığına 

zorla ikna etmişler. Sonra nor· 
maiden uzlUl· bir rr.üddet uyumuş 
ve uyandıktan sonra uzun bir 
müddet normal bir insan halini 

almış .. 
IIitlcr, G~rin-g gibi cesur de. 

ğilc.1ir. Bilakis fevkalade korkak. 
tır. Kendisini gülünç derecede 
ciddiye alır. Onun hali ve tavrı 

hiçbir zaman talie ve tehl:keye 
meydan okuyan, gözünü taştan 
esirgemez bır kahramanın h~l ve 
tavrına uygun değildir. 

Ortaya çıktığı zaman onu ko. 
rı.ım2k için alı.~an tedbirler ha. 
rikuladedir. Cesurane bir hareket 
} nDmak için kendiııne çol: cebir 

c.1cr. 
Bir ~itler, ölümünün pek 

) a~ın olduğunu söylüyor ve bu 
ö:um yüzünden yapacağı işler 

geri kalacağı için kenclisinc~en 

b:ışka kimseye acımadı6ını, çiin· 
kii kendi adarr:l:ımw1 merhame. 
te p.yan olnuyan b:rcr nar.kör 
bulurıduk:arını söylü}'orcu. 

Kendi büyüklüğüne kendi i -
man etmi§tir. Ve buna herkesin 
inanmasını ister. 

( OeYamı ,.nr ) 
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Güzin, ciddi işlerle uğraşmak, 

bunlarla avunmak istiyor, hafta 
sonuna !stanbula döneceklerdi.. 
Yanındaki çalıştı~ı avu~<at m:ıtı.. 

kcmelerin açıldığım, mü::.tacel iş· ] 
!eri olduğunu haber verdi. Fakat 
Güzinin bu vaziyette lstanbula j 
dönme~i im',fınsızdır. Bunu Ü$ta
da h:ıber verm:!!' lazım. Güzin 
beyaz bir zarf alıyor. Ve zarfı 
dolduruyor: 

Avukat Bay Şina·i Tiakyemez 
Armagan han No. 9 
Fakat Güzinin bu mektubu 

yazabilmesi im!dinsızdır. Kelime_ 
!er kaleminin ucundan kaçıyor. 

Dü~üncesi hep Xumanda, baba· 
sile anne3i bira:ı ewct g~lc;ele:- d~ 
Güzin olanı. biteni anlatsa bzlki 
biraz ferahlar. 

Güzinin elindeki stilo masanın 
üzerinde yuvarlandı ve elleri diz. 
terinin üzerine dü~tii. 

Odamn nihayetinde ?\uman pa· 
şanın res.-ni m1\'i gö?;Jerilc Güzine 
bakar gibidir. Cansız gôzlerinde 

hfüa o sakin te~~;sfün va:-.. Re -
sim bakı~'arr ve gı.ilü~lerile sa:lkİ: 

"Güzin, diyor .. Bura~b ne ot·:.ı. 

ruyornun. B~·1 sa·1a ~i:hle: !1
( plu 

iığre!.tim. Git, ara .. O.lUn ne oldu· 
ğunu ö~ren." 

- Demek fikriniz k:-ıti do'{tor. 
artık va;)da:ıı·, bir ~~y 1: ./ n1 lı 
öyle rn•? 

Bu c;özlerı c:öyle:k!, S" ,hje br 

·.ıtı. rl\"J ııt • "11•- .., fT'"•krrl •'""•'~ ,.. ~uk hır ı zt ır:-ıp tıtrry.>r. 
,,. l re .«:' e 

: r ı~r.ı.Pr""I• •r ---o·---
- H:ı~taya derh:ıl bır c?rra'1i 

muda=ıale Hhım. z:ıh. 

m~tlı bir am~liyat. Du am.!Hptı 
J~ornrıli kı-;nıı: flııı.ıiin 
ı ı I<' r ·nrıık Th :ıır0,.11 ben yapamam. I!erh:ın~i hir o;n· 

q:ııln TIY . .\THO'\ll 

Hitl~r ba~langı~ta daima e. 
lir•:ie bir kam~i ile dokşıyordu. 
Bunun sebebi şu idi. Gençliği ı Dram 

(;t·ı·c :.!11.:ıo d:ı: ikizler. ratör de cc:.aret e:lernez. Türkiye· 
• • • d~ bu ameliyatı yapıcaı< bir tc~< 

ımmı: 20.30 d:ı: YELPAZE mütehassıs var: Profesör lrfan. 

~iz.lryorlar. 

So • .! Dahilia'n~n his. aşk. macera romanı: 64 

Nakleden: Muzaffer Esen 
Ovakıt bu kap:ıh tekkenin ge

niş oda~ını yıkayan güneş akisle
rinin hareleri ara!;ında bir genç 
kız göründü, ağır ağır yiiriiyor. 
gözleri yaşla dolu. Sesi iman ka. 

- Fakat siz kim~iniz? Burıır.ı,t 
nasıl geldiniz? l3ana iZ'.1'1at ,.erı· 
niz. 

S·~e o Onun ba1la-.;;sınız. . ı .. . b'· kadar benziyor ki.. l\Iadem'.<ı . e 
basısınız. Onun sön~iü gıtrnesıl'~ 

• ~I# 

1 razı o!mazsınız herl alcle.Geo ç. ~ıı 
zorlayarak hıçkıP1darını tut!?lıı~ 
~alışıyor. 11 

- .ı\ffedersiniz elendim. 13\ 
bugüne kadar kimse:len emir 

11

1• 

maclım. Yapacakhrımı baş!~ııl~'. .. 1 
::t•ı• 

nın arzııla:-ı d~lfil, ken1i jc;t"~ 

Bir tesadüt Cwcri profe3ör de bu 
civarda oturuyor sanırım. Henüz 
vakıt geçmemışken d~rhal haber 
verilse fena olm u. Belki m H'afa. 
kat eder. Yalnız şurasını da söy
liycyjm. Geç kalma'ia gelmez. lş 
saat, b~lki de d:ı!dka m:!3~1e3i:lir. 

dar sakin ve tatlı: 
- lrfan b~yi ç:ığırınak lft . ı tayin eder. . .. ,, . 

Yu:ıut Kenan bu sözlerı s0~9t Doktorun kar~ısında ayakta du
ran yaşlı a::ia:nm dim dik vil:::u:tu 
sarsıld ı. Soğuk bakışlarından sarı 

bir parıltı geçti, rengi bir kat da. 
ha soldu.· Bir kaç dakika sustu. 
sonra kelimeler ağzından. bir suç· 
!unun idam hükmünü okuyan bir 
hakim roğukkanlılığı ile bo~ oda
ya döküldü: 

zım. 

Yusuf Kenan olduğu yerde 
dı, ger.iye döndü, \:e ken~lisine 
doğiU gelen tanımadığı çehreye 
haklı: ızhrapla dolu bu sima. 
bu sefer Kenand·ı ..ızak bir m:uiyi 
hatırlatıyor gibidir. Bugün gördi.i. 
~ü simada, dö~en bir geçmiş ıa· 
mandır sanki. 

- Hayır .. Frofe~ör lrfanı ça • Kenan bir adım atıyor: 
.~ıramam. Yarsın ölsün. - Arfedersıniz a:na ... 

Doktor karşrsmda' ·i a13·nın Güzin biraz dah:ı ya!da-ııyor .. 
cöy!C'liği bu ~özün hakiki m:ına· Ve gözleri bu korkunç a1am:ı di
-:ını anl:ıya:nı:nı'}tır. Fa1nt gayet 1 kiliyor. Iler ne baha;ım olu:-s3 
kati .olduğunu biliyor .. Ya~lı a- olsun majlup edilmesi lazımge -
damm bakıştarınh öyle ha1dm len bu korkunç adama .. 
bir mana ,·ar ki do!\tor t~\: bir Kenan da gö3Jerini Güzine eli· 
~ual .:orma~a bile c~,arct c.lemdi. kiyor, soJ,tk ,.e du:ı L..ıru1..J b:ı'oş· 
Yalnız: !arı Güzinin kalbine birer o'c gi!)i 

- Ohalde, ddi. hu ş:!ıait al • o;ap1amyor, b:.ı gfr::lerin s:inli1c gi. 
tında yapacağım ye~:ı<ıe iş hura· bi duran ışı'da:-ın:h gtır ı )~lrm 
d;rn çe~dlm:!:,· ·:-. Vazifem artı:, ve sevinçlerin a!<«>i var. Güm15 hir 
ha.tanın ra11:ıt o1m·H için çJlış - taçla s~s!enmi5 b:ışt:ıı p';: dık t1ı· 
makta-; ibaret k:ı!m,1;tır. tuyor bu a1am. Güzel v:..ic~-Iun -
Yu~ur Kene:ı oldu:;( ı yerde d:ın korkun; bir ira·le kıvnti 

~:c;radı. Bu sıçray15 a.:ab:ı l.>i r n • ta~ıyor bu ad:ımın. 
yan mı. yoksa bir a:ımı mı? Bu haşin \'e günahkar adam 
Kırı!m:-ıyan ad::ı.m verd!ği k:ıti bu ıztı:-ap çe:•ea g.!nç kızın kı:~ı. 
hükü.m::len yazgcçec.ek mi? Hayır. sında m~~h'• bir h-11dm gPJi d.ı· 
Su tu w a~zını açmadı. ruyoi". 

Doktor yarı a:;ık bir kapının - Siz Xumamn b:ıba::.ı.:ııııız 

arkasında kayboldu. , değil mi? 

dikten sonra geri döndü, fa. e• ·u11 
genç kız Hçradı. onun S1 

8, 
~ine mani oldu. Ve Yu ut J{e!1 
nın karc:rma dikildi. ,, 

'S •01'" 
_Burada siz ve ben mcseıcsi. )vııf· 
Yalnız onun yaşaması ıneselesı ıe· 

- .... ese Onun, oghın~t.n vac.rması ••· 
si, ölecek olan oğlunuzun. • 1 ((). 

- llu size ait olan bir L.~ d~;. 
Bumdan çekilmenizi rica ederı .,ıı 

O vakıt geı:c; kızın ruhunda 111
) 

pallo.dı: 

- Hayır. Reni dinliyccck5~e~ 
Size muhakkak anlatm:ılıyıın~01~ıı 
slzi tnnı.\·orum. Ha '-·atınızın " .ı .• dO'> 
m:ıccrabrmı biliyorum. sızı ıttc" 
tor · lrfnnn müracnnt <'trnC Jll· 

dfl)
1 

meneden sebebin de farkın .{lc;cı: 
Faknt ()ilim karşısında böylr. ~ .• ' 

yt1"' 
mrselclcr gozönUndc tutulur ı;< 

- Siz kimsiniz? Mutıııkl<ıılt 
cevap istiyorum. ,11• 

' ' f b<JVI]('• • l .. usu I\:enan uzun . • .. ı;ırf 
z!inii görmc>k için g(izbc!J- ~tıl 
. 'l .. l • . 1·sj•1C ıiO • ,,, 
mcı Pşcn goz.C'rırıı kene ı · 1.,• 

Jllllıı 
kaldımw; olan gmç ltıw tıı 
hukfmdir. ıı1· 

)<'fil 
_ Bu <lnldkada. hcnfnı . ,.ıı<·· 

duğunıu:l ne chcmmiyC'tı 
Bt>n S:ımiye hanımın kı~ıyırf1·ar> 

(De,·8.Jl11 ' 


