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B k K b t 't İngilis bombardıman tayyareleri MA.N DENtZAl.TILA.BI DEN • 

• a Qa-:a:. a a aş a ilk defa olarak Fransız toprağın· ZtNl NASIL TEDARİK 
.,,, &:lf.m. A dan kalkarak Zigfrid hattı üzerin EDlYOR T. 

k e ı t •• t · de açnıtŞardır. Bu muazzam 8 na .ı vası ası, muş ere-§:i§:~?~ 

en korkunçbir kaza yaptı ~§E 
lrarnvay - Otomobil - Motosiklet çar:pışma~, bir tesadif i1::.:ı"s:=;:: 

· 1 k d b• • "" .. k• • ı-...--J ~böylece Alman istihklm! esen o ara , sa ece tr:ı agır uç ışı yaPa_~-~· h~•bir~Aihsı~·, 
. CY--: r-lndde) , 

1 
m'lfi., · 

Londra. 22 (Radyo) - Mekai
kadan bildiriliyor: 

Emil Frldrih isimli bir Alıua 
petrol gemlai Mebikadan petrol 
alarak Atlas Okyanusuna a.çı.hmf. 
ttr. 

Vapurun, Karayip adalan ön 
rmda gör1llen Alman de:rdmlk 
pmllerlne ilıt1yaA;l&n cMa.a beD

dnl teıeceii aımedllmekıedlr 
Difer taraftan, 6800 ~ • 

(Alt.tnla) mm.n b!r Jtamn P9 
ı Mola batbğı: haber veı''b'I teli-; . 
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"Ankara anlaşması, Almanya ve Sovyet 
ishal ediyor,, R usyanııın bi1rleşmediği ni 

ölblb>~flltıroplUI nı 
lb lÜI t Ü nı iP o aun o @ı ır o 011 @} 

ırağnıı®rıı 
Sovyet .R~asy,;a, Almanyaya mü
zabePeıte mütemayil değildir 

Türk- lngiliz- Fransız anlaşması, Yunanistanda sevinçle karşılandı 
Paris, 22 (A.A.) - Havas ajansı bildiriyor: •""' 
Bu sabahki Parla gazetelerinin tefsirleri: 
Le jotır gazetesinde, Femand Laurent, diyor, ki: 
''Hitler, şimalde ve şarkta, akisler yapan iki mağlUbiyete 

uğramıştır. Finlandiya ve Türkiye, milli prestijlerini ve istikıal. 
!erini müdafaa etmek için ayni derecede cesaret göstermiı bu

lunuyorlar. 
Bu iki cümle, geçen hafta .zarfındaki diplomasi faaliyetinin 

mahiyetini, mükemmel surette hülasa, ctmektddir. Hitlerin, An. 
kara anlaşmasından sonra derin·bir·iırlciısara uğradığı muhakka~
tır.,, 

Lucien Bourgues, şöyle yaztyOf': 
.J 

•Filhrer, garpta mUhim bir'askert harete atılmadan CTVCl, 
diplomasi mcydamnmı bazı vaziyetlerini t<atiyetle bilmek arzu. 
sunda bulunuyor. Türk • İngiliz -' Fransız muahedesi Akdenizde 
ve Balkanlarda vaziyeti değigtiıtli. Alman diploma9isi, MO$kova.. 
da yaptığı entrikalara :rağmen öyle bir mağUlbiyetc uğramıştır 

ki, Ribbcntrop.tarafmdao,hazrrlanan garip planların dcğiııtiril • 
mesi zarureti kendini göatcrmi§tir. Diğer taraftan, Sovyctlcr, 

Al.manyaya kaı]ı bir müzaheret f siyaseti takibi hususunda mü(rit 
gayret göstcrmeğe mütemayil görünmiyorlar. tzvcstia gazetesi. 
niR makalesi, Rusyanm, Almanya· ile dün ya ve ahret birleıme
diğini isbat etmektedir. 

Gene,•icv Tabouis, O euvre gazetesinde, VOll' Ribbcntrop, von 
Papcnin Hitler tarafından kabulünii mevzuu bahsederek diyor ki: 

••von Pnpenle Bitler arasındaki miiJakatın nasıl cereyan et. 
tiği bittabi malOm ocğildir. Fakat 'bitaraf memleketlerde şu in. 
tiba mevcuttur ki, Türk • İngiliz • Fransız anlaşması, bu muahe. 
denin demokrnsilere bahşettiği faydalar karşısmda şaıı-ıran Ber. 
lin üzerinde pek kuvvetli lbir tesir yapnuştır. Fazla olarak, An. 
kara ile .Moskova arasındaki iyi münasebetlerin devam ettiğini 
Sovyet Rusya resmi surette beyan etmiş bulunuyor. 

Berlidde çok büyük tesir yapan diğer bir nokta, üs taraflı 

paktın, islim filemi tarafından büyüle bir ıı.empati ile karşılanmau 
ve Alın:ınyanın sarfettiği gidi faaliyeti tamamen altüst eden bir 
hndise teşkil eylemesidir. İslam filemi, ~lmanyaya karşı kapan. 
maktadır. Fazla olarak, Stalinin Hitlere verdiği cevabın hayli ka.. 
çamaklı olduğu söylenmektedir. ğ 

Gesen bir haftanm bilançosu basittir. Stokholm ve Ankara, 
1'1manyanm vaziyetini pek zayıflatmIJlardır.. Bu konferans ve 
bu muahede Avrupadaki umumt vaziyet Uzcrinlde mües~ir olma.k. 
tan hali kalrmya1:akttr .Matbuatm ncıriyatmdan çıkarılabikn 

ınctice budur.,, 
Victoire gazetesinde, Gustave Herve, bombardıman filoları 

zırhlı fırkalar ve saire ile birlikte bir demir ve ateı sağnağı §ek. 
lindc, yakmda yeni bir sulh taarruzu yapılacağmı söylüyor. 

Populaire gazetesinde, Leon Blum ayni fikri ileri sürüyor 
ve şu cevabı veriyor: Fransız milletinin buna intizar etmesi ıa. 

zımdır ve buna hazrrlanmış ibulunmaktal.1ır. Ve mileadelere kuv. 
vetli olmak için Fransızlar daha derin- surette kani olmaltclırlar 

ki, harbin sulhtan, sağlam, devamlı ve adil bir sulhtan ba~ka hiç 
bir hedefi mevcut olmamı§tır. 

Muahede .Y unaniatanda nasıl karşılandı? 

Atina, 22 (A.A.) - Gazeteler, Ankarada imzalar.an muahede hak
kında mütaleaları ha\'İ olar.ık Anadolu ajan.;ı ile diğ'\)r ajanslar tar:!!m 
dan gönderilen telgrafları neyetrnektc ve Türkiyenin taahhütlerine kar 
~ı olan sedakatini ve üç taraflı muahedenin ehemmiyetini tebarüz et· 
tirınektedirler. 

Yunan gazetelerinden bazıları, asağıdaki mütalealan dermeyan 
ediyorlar. 

Estia gazetesi, ''Sulh organı,, ba~ığı altındaki m:ıkalede ezdi · · 

diyor ki: t 
"Evvelki gün Ankarada Türkiye, Fransa ve büyük Britanra ... 

sında imzalanan muahedenin, Yunan efkfırıumumiyesini §~ddetle alt· 
kadar ettiği tabiidir. Anla~nın gerek malıireti \'e metni gerek bu an
laşma etrafındaki tezahürler \'e mütalealar, bu muahedenin banşçı vas 
fmı sarahaten isbat etmektedir.,, 

Estia gazetesi Ulus, Times, Journal de Lausanne gazetelerinin Yu. 
nan matbuatında esaren münteşir ftkralarmı iktibas ederek bu gazete 
lerre tamamen mutabık olduğunu söylemekte 'e sunlan ilave ctm::ittc· 
blı' 

"Sulh \"C bütün memleketlerle dostane elbirliği fikrine samimiyetle 
b;ığh olan ve ayni zamanda, sarsrlma surette samimi ve en ufak bir göt 

gc izinden salim Türk -Yunan münasebatına büyük bir ehemmiyet ve
ren Elen milleti, memleketinin hemen etrafım ku}atan sahada sulhu 
tarsin eden bu mühim diplomatik vesikanın imzalanma mı samimi 
bir memnuniyetle karşılamaktadır:,, 

Vradini, Etnos, Athinai.ka gazeteleri \'e diğer gazeteler, ayni mese
le etrafında mütalea!ar nesrcderek bir taraftan Ankarada imzalanan 
anlasmanm ehemmiyetini, diğer taraftan, Türk - Yunn ittifkmm sar. 
sılmaz mahiyetini tebarüz ettirdikten sonra, üç taraflı muahedenin 
Balkanlarda ve Akdenizde bir sulh unsuru olacağım kaydetmektedirler 

Fransadaki 
Belçika lalar 

9 gün içinde 
anavatana dönecekler 

Paris, 22 (Radyo) - Belçika 
hükQ.meti Fransadaki bUtUn Bel
çlk&ıııann 9 ğUn sarfmda memle
keto dönmeleri JUzumwı utebliğ 

etmifUr. 
B~ VE 1NG1LlZ HARP 
G~1N JltHAYESt 

1ılESELESt 
· Londra, 22 (Radyo) - Alman • 
yanın, İngiliz harp gcmllerl hima.
yesinde sof er edecek bitaraf va -
purlıırmı dU!PDan \'apuru telA.kld 
edeceğini bildirmesi Uzerine Bel
~nnın !ngillz gcmilcrlnln hlma -
ycsini istemediğini bildirdigine 
dair Alman istihbarat dairesi ta 
:rafından verilen haber Brük 
selden resmen tekzip od.ilmektedir 

Bu akşamki 
kaza 

Bu akşam saat 16,50 de, Kaba
ta_şla Dolmabahçe arasında, tram
vay, otomobil ve motosikletten 
müteşekkil üç nakil vasıta sı müş.. 

terekcn korkunç bir kaza yapmı~ 
!ardır. 

Bir tesadüf e3Cri olarak kaza 
yalnız bir kisinin ağır yaralanma· 
sile atlatılmıştır. 

Hadise şöyle olmuştur: 
Eminönünden kalkan 1007 nu

maralı vatmanın idaresindeki 239 
numaralı Bebek - Eminönü tram
vayı Kabataş istasyonundan hare 
ket ettikten sonra süratle Inhisar· 
lar deposu önünden geçerken arka
sından da 2369 numaralı taksi ye
ti~mil} ve tramvayın so!unu boş 
bularak oradan öne ge~mek iste
rni§tir; tam bu sırada Beşiktaş 

tarafından gelmekte olan bir mo
tosiklet tramvayın arkasından çı
kan otomobille kar~ıkarşıya gel
miş ve çarpıiJnıştır. Bu çarpışma 
ııctİC"..Sinde otomobil tramvayın 
c.ınüne kaymı5 Ye bu defa da tram 
\ay otomobilin sol taraf mı hurde
haıı etmit§ir. 

tık çarpr~roada motosikletten 
düsenin yarası ağı; oldu~u 1çın 

hüviyetini tesbite imkan hasıl O

lamamıştır. 
lkir.ci çarpışmada otomobilin 

içinde bulunan iki kadın hafif su
rette yaral:ınmışbroır. Bütün ya· 
ı'l\'ılar hastaneye kaldırılmış. tah
kikata başlarumştır. 

Şuşnig 
Viyanada 

imiş! 
Londra 22 (Hususi) - Bu· 

günkü "Sunday Ekspres,, gazete. 
si iki seneye yakın bir zamandan
beri de\'am eden Şuşnig muamma
sına dair mühim bir haber ver
mektedir. 

Gazetenin Cene\Te muhabirinin 
bildirdiğine göre, Viyanadan Ce
nevreye gelen sözüne inanılır bir 
zat, eski Avusturya başvekilinin 

bir gün Viyanada bir cad<Jeden 
geçerken görüldüğünü ve ahalinin 
kendisini "Heil (yasasın!) Şuş
nigl,, sesleri ile karşılandığını söy 
lcmi~tir. Su~ig iki bastona daya
narak yürüyormus ve Alman mu.. 
hafız kıtalarına mensup memurlar 
tarafından muhafaza altındaymış. 
Şuşnig bu suretle yürüye yürüye 
ilk kansının meıanna gitmiş. 
Diğer taraftan, Şuşnigin son 

karısı kontes Vera Fuggersin "dev 
lete kaJlı rnuhasemat.. suçuyla 
tevkif edildiği söylenmekte:iir. 

Yanlış bir 
haber! 

Fransız ve İngiliz 
kuınandanları şeh
rimize gelmediler 

"Yıldırım Postası,. arkadaşnnı,z 

bu sabah Ankaradan hareket e 
den. Fransız vo İnglllıı §&l'k ordu 
ları kumandanlannı letanbula ge 
tirtmi§tir. Refiltimiı.in, Yeşilköy 

meydanında büyük merasim yap 
tırtmasma ve muhterem kuman 
danlan Parkotele misafir etmoei 
ne rağmen, alAkadar makamlar 
hnberi hayretle kaf!!ılam'qilar <-e 
kumandanların şehrimize geldik 
!erini yal:ınlnm(ila.rdır. 
~~~--~~--~~-------
ALMANLAR YEN! BlR TAH-
TELBAHİR 1ND1RDlLER 
Berlin, 22 (Radyo) - Ho!anda 

daki Flisingen şehrinde dün yeni 
bir denizaltı gemisinin deniz~ in
dirilm~ merasimi yapılmıştır. De. 
nizaltr 9.700 tonluktur ve 8 tor 

pil kovanı bulunmaktadır. 

_,;4~~~ 
Bugün oynanan lik 
maçlarının neticeleri 

Galatasaray Beykozu 4-1, Fenerbahç' n 

Süfeymaniyeyi 5-0, Beşiktaş Altın-
tuğu 3 -1 yendiler 

Taksl'm starlında • 1 han. Mehmet, Şehab, AU, ~ 
U • Oyuna Gıılat.nsaraym akıJll~G 

başlandı. 8 lncl daklkad& c;eıı" 
Taksim stadında, sabah saat G• · 

yakından plase bir vufU3}& .ff 
9 dan itibaren futbol maçları oy- latasaraym ilk golilnli yaptı. " 
nanmıc:,,tır. Bugün ba~layan Tak- JI' birince devre 1.0 Gal&tuaraY 
sim stadı !ikinin ilk oyunu bittik· hine neticelendi. _ _..il 

ten sonra saat 11 de İstanbul şam İkinci devre Beykozun aıoru:· 
piyonası müsabakalarına başlan ba.şladı. Yedinci dakikada Sıı~ 
dt. haddin, on yedinci dakikada 7ıırj 

Pera: 5 Salilıo.ddin Galat.M:ı.raym 2 ~ • 
Anadoluhiaar: 1 Uncu gollerini attı. 22 inci d~ QI 

tik oyunda ikinci kümeden eski kada Beykoz sağ açığı Ta~ 
gayrifederelerin meşhur takmU Beykozuıı yegane golü.ııli .,. pi 
Pera ile :\n:ıdoluhisar karşıla,ıt. Uncll dakikada d& Serafim G.JI~ 1..o' 
Pera giiıel bir oyundan sonra ın- tasaraym 4 üncU golilnü attı 
sarhları 5· 1 yendi. maç da bu ııuretle 4.1 Galata" 

ı S 4 rayın pllblyctile neticelendi. . por: 
Topkap: O 

Taksim stadında günün ilk bi· 
rinci kiline oyunu tstanbulsporla 
Topkapı arasında )'apıldı. lstan.. 
bulcporlular üstün bir oyun çıkar 

ma~a muvaffak oldular ve netice 
yi 4·0 kazandılar. 

F enerbahte: 5 
Süleymaniye: O 
Günün son ve en mühim maçı 

Fenerbahçe ile SUleymaniye L 

rasında idi. Fener, Fikret mUs. 
teana, her zamanki kaıdrosiyle 

oynadı. 

Sarılaeivertliler birinci devre. 
nin yarısından sonra hakimiyeti 
aldılar. Ve birinci devre 3, ikin. 
ci devre 2 sayı yaparak SUleyma. 
niyeyi 5 • O mağlup ettiler. 

Şeref stadında : 
BugUn Şeref stadmda lig maç· 

lar-.na devam cdilmi!Jtir. 

Da vutpa§a: 4 
Galataıpor: O 

~ Saat 11 de yapılan ilk ma~ i
kinci kümeden Davutpap - Ga
lataspor taknnları arasında ya.pıL 
m11 ve Davutpaşanm hakimiyeti 
altında geçen mııçt Da.vutpa.şa -
lılar 4.0 galibiyetle bitirmişler

dir. 

.,.-
Be,iktaş: 3 
Altıntuğ: 1 
Şeref stndmda gilnlin ikinci 

maçı hakem Sami idaresinde Be. 
şlktaş - Altıntuğ takınılan arasın 

da oynandı. Saat 13 de hakem 
Sam.inin idaresinde oynanan oyu
nun birinci devre!i O.O bitti. 

İkinci devrede Altmtuğun attı
ğı ı gole mukabil Be§lktaflılar 
biri penaltıdan olmak tlzere 3 gol 
atarak maçı 3-1 galibiyetle bitir. 
m!ilerdir. 

Galatasaray: 
Beykoz: 

4 
1 

Şeref stadmm en mUhlm ma~ı 

Galatru:aray - Beykoz matı) dı. 
Sant 15 de hakem Adnan Akmm 
idaresinde sahaya çıkan takmılar 
şöyle yer almxş!ardı: 

Galat.Ma.ra.y: Osman • Adnan, 

Fa.mi' - S&llm, ı-:nnr, Celi.I • 
Sr.mfim, nuclurl, CcmH, E'fak, 
St.li.haddln. 

Beykoz: Safa. • Halid, Ba.hadır
Mn!lfara. Kemal. Kimran - Tm-

Fner stadında: 
Karagümrük: l 
F eneryılmaz: O 
tık oyun Karagüımiik ile f ... 

yılmaz takıriılan arasında 
Karagümrük maçı 1-0 kazarıd" 

Vefa: A 
Hilal: 1 

lkirn:i oyun birinci 
Vefa ile Hilil taknnlan ar3 
oldu. Birinci devrede Vefa 
bir golle devreyi 1-0 galip biti 
lkinci devrede Vefalılar ıtil 
yaptığt bir gole mukabil 3 •..ı 
mukabele ederek maçı 4-1 V'~ 
lar kazandı. Hakem E~f ?J.P" 
maçı güzel idare etti • 

Hususi maçla' 
Taksim liki maçlatl , 
başladı 

Bayan Meziyet 
(Vi-Nu)nun cerıtJ.-s' 

merasimi .J. t 
Muharrir arkadaşıtmı . 

Nurettin VA-Nd'nun ze\<-ces1 
merhum Çilriiksulu Mahırıııt 
§3 km bayan Meziyet v~· 
nun dün aksam vefat ettiğiııl 
esslirle haber aldık. 

Merhumenin cenazesi )'arı;' 
at on buçukta Kaba.taşta ~ 
karşısında Çürüksulu M ~il 
paşa konağından kaldıntar""' 

naze namazı Üsküdar tskele 
inde kılındıktan sonra Kar11 cD 
mette aile mezarlığına dcfı1 
cektir. 
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ransız ve 
bu sabah 

Ingiliz kumandan ·arı 
Ankaradan ayrıldılar 

( Papen; yeni vazifeyle geliyor! 
~nlerde hük" 11 • • • 

1 s met 
in önü 

Dün, misafir 
GeneralleFi 
kabul etti 

ine • • umetının davetı !erle görü~elcrini dün bitirmiş· 
,, anı: olarak Berline giden tir. 
•Yanın Ank b.. "k ı · · Sef 1 l" l> • • ara uyu· e çıc;ı arete ge,en ma um:ıta göre, 
apen Alman devlet reisi Bit von Papen yarm &ehrimize dön~ 

cek ve buradan doğruca Ankaraya 
giderek Cumhuriyet bayramı ~ 
rasimindc hazır b'.llunacaktır. 

Kopenhag 21 (A.A.) - Natio-

p; 

ltl~ l'Qrk - Fransız - lnglBOz 
L Q~I anuaşmasa Qzerlıne 

r
. 
: 
! 
j 
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Yeni mebus 
namzetleri 

[ 

1 
! 

:: Almanlar askeri ha
~~ rekatı dU rdurdular İ eski 

8~!v~~~ Rauf, 

~~ g:~iz Harbi ve Nazırı, Alman yanın harp · .... ~ 21 
<A. A.) - ''Beyan·· 

;.; ~anı etrafında bir nutuk söyledi .!::'011~::.::·:=::.!: 
a~' :ır~~ 22 - Yorkshire Post himdir. Bl% yalnız Çekoslovakya lan Kaatamonu mebusluğuna,~ 

j Namzetler arasında 

a h ~ aakert muhaniri V9 Polonyayı kurta.rmak için har· ki İatanbtil mebusu, eski bagve. 
di. lllakaıede diyor ki: betmiyorw:. Gayelerimiz daha btı- kil Rauf Orbaym genel başkan· 

~Phe.a!.nde yeni bir zlikfllı yilk, daha inl5anidir.,, lık divanınca namzetliği karar -

• u. •UkUnun bqlıca sebebi Alman projesi ~!~ym haltkmda evvel-
a'l Yeni taheidat yap~ak Londra, 22 - "Niyuz Kronikl,, ce 1zmir iati1tW mahkemesi ta· 
~ll lııdır. Sarre cepheame gazetesinin Roterdam muhabiri 

l'~ '9'\>etlerden başka cephane, bildiriyor: 
~, te saire gönderiyorlar. 
~~ toplanması zamana mU· "Bedinin umumiyetle iyi haber 
, ~lıt. Bu aebeble aUkll.n aı_an ~illerinde söylcndi~ne 

• lb.liddet devam edecek. gore, Hıtler, Almanyanm, şım· 
' .. :i_ilik yeni bir taarruz yapacak va· 
~ li'rangız _ İngiliz anlq- zıyette bulunm~dığı .müt~easm· 
~anlan itidale sev- dadır. Muhabır, kii.fı miktarda 

. atı.Ut • ..\hnanıar aiyıı.sl vut.. harp malzemesi ve efrat tedarike
~~l'ıl~~aıt için a.skert harekll- dilir edilmez askeri harekatın da-

J{il ~ll§lardır.,, ha geniş mikyasta yapılmasına 
3 ~ ~ •bttnıal matuf olan projelerin tasdik edil. 

l "{;,/., ~:~l'a, 22 - Harbiye nazm diğini ve diplomatik vaziyetin şa· 
f ~ ? n~Iiııha bir nutuk söyliye- yanı memnuniyet görUndüğünü 

harta ·ır. k -.ı· ~de . ~ muharebeden ba- ı ave etme ·tı:uır. 

1 ( 
"\>, tlli§Ur ki: Bu projenin b:ı~lıca noktalan t 8 · ~atınırz bUyUk bir vazife şunlardır: 

.. J tt , de da Avrupayı Alman 1 - Majino hattında şümullü 
ır a t' tı kurtarmaktır. Harp, bir taarruz, yarım milyon yaralı· 

-~tı .. 1 ita ettiğimiz gUn bi· yı istiap edebilecek büyüklükte ol 

1 
~:·· J\lrnanya için 3 ihtimal mak üzere. Alman hatları gerisin· 
, n· . de hastaneler tesisi .. Ateş hattın· 
e~ ~ı karada, denizde, ha. daki askerler, muhtelif noktalarda 

, ek. taarruza geçeceklerdir. Şimdilik 
n· 'liru ~ tne>'Bimaiz bir taar- bitaraf araziye dokunulmıyacak· 

, \' kleınek. tır. 
\ ıı1/tı.l •ulh teklifleri. Hitlcr, bu taarruzdan sonra, ln. 
~~ ~al!ere karşı hazırlıklı giltcre ile Fransamn, sulhu kabul 
)eıı l'tıı. Kumandanla.rı:mız edec.ek derecede sarsılacaklan ümi· 
~. \' insan hayatI feda et - dindedir. 
ebe alta}'iin .izıkipfuu sliku - 2 - Britanya bahriyesine karşı 
,~Yoruz. Almanya bilyük kesif bir hava ve denizaltı taarru· 
~~indeydi. Türkiye bu· zu, diğer merkez üslerile limanla
~~t~r-cesur ve hUrmet edL I nn bombardıman edilmesi. Şimal 
~tt ilciınizdu.. Keza 1rak denizinin cenubundaki tn~iliz ka· 

ftkitO..d, tr ti1tı llıUttefikimlzdir. rakol gemilerine ve lngiltereden 
~ ' lilıtutı ~enb::ı.Iarmnz gcniıll- Fransaya asker ve harp malzemesi 

lıt Ça lcü harp, iki muhıı.smı götUren nakliye gemilerine, deniz 
!'t>t§ınasrndıın daha mil- üstü sefincleri vasıtasile taarruz· 

ra.fmdan verilmiş olan m.a.hkQ. 

mfyet kararmm re.f'i için, vaki 
mtıracaatl Qzerine yapılmıl olan 
hukuk! tetkikte, araya gtrmŞ o
lan ummnt af kanunlan, isnat o
lunan _fiili bertaraf ettiği gibi 
mahkemenin iadesini de gayri 
mUmkiln kılmış ve mahkeme ia -
de edilebilseydi, bcraatinin mu -
hakkak olacağı kanaatine vanl.. 
mış olduğu görUlmUııtur. Saym. 
ikinci mlintehiblerc bildirir ve 1· 
lin ederim. 

O. H. P. Genel B~kan Vekili 
na~· eldi 

Dr. Refik Saydam 

Ankara, 21 (A. A.) - Urfa 
mebusu Ali Saip Ur<"...ava.şm öIU
mU dolayısile bo~:Uan Urfa me -
busluğuna Nafia vekaleti demir-
yol i~aat dairesi reisi mUhendls 
Razi Soycr'in C. H. P. genel 
Başkanlık divanınca namzetliği 

kararla§tmlmrştrr. Sayın ikinci 
mUntehiblere bildirir ve ilan ede. 
rim. 

C. H. P. Genci Başkan Vckfll 
Bnşvcldl 

Dr. Refik Saydam 

da bulunulmasına dair olan ami· 
ral Readerin projesi reddedilm::~=r. 

Reader, bu taarruzun, Scapa 
F1ov ve şimal denizi İngiliz fılola. 
nru mahvedeceğini hesaplamış ve 
buralara mayn dökülmesini, de
nizaltılar yerleştirilmesini ve ka· 
rakol vazifesi gören tayyareler gön 
derilmcsini teklif ·tmişti. Amiral, 

nal Tidningen gazetesi, Almanya
nm Türkiye büyük el~si fon Pa
penin Ankaraya dönmek üzere ol
duğunu bildiriyor. Büyük elçi 

Türk - Fransız - İngiliz muahede
sinin bazı noktalannı tenvir için 

emir almıştır. 

Bir İngiliz ticaret gemisinin, 
bir Alman fahfelbahirile yap· 
tığı heyecanlı muharebe 

Jt'openhag, 22 - Bir Alman 
torpidosu Baltık denizinde Moezı 
civarında bir mayne çarparak bat· 
mıştır. 69 kişiden ibattt mürette
batından beşi bir sala atlıyarak 
kurtulmuştur. Bir Danimarka va
puru bunlan ~ Mocne 
getirmiştir. 

. Tahtelbahirle harbeden 
ticaret gemisi 

Nevyork, 22, (A.A.)J - Dün 
Heronspool gemisinin müretteba.. 
tından 39 kişi ile beraber buraya 
gelmiş olan mezk\ır geminin telsiz· 
cisi Georges Haresnape, bir Al
man tahtelbahiri ile tek bir topla 
müsellftlı olan kendi gemileri ara· 
smda vukua gelmiş olan muharebe 
yi hikaye etmiştir. Heronspool ge· 
misi, teşrinievvelin 13 ünde bat· 
mıştrr. Bu felaketten hayatlarım 

kurtaranlar, Prensident Harding 
transatlantiği tarafından tahlis e
dilmişlerdir. Telsiz memuru, va. 
kayı şu suretle hikaye etmekte
dir: 
"- Kafileyi terkettikten biraz 

sonra bir Alman tahtelbahirinin 
Emile Muget adındaki Fransız va· 
puruna hücum etmekte olduğunu 
gördük. Biraz sonra tahtelbahir, 
hücumlarını bize tevcih etti. Tek 
bir topla dört saat muharebe et· 
mek mecburiyetinde kaldık. Talı· 
telbahir bizi bombardunan etmek 
için mütemadiyen denize dalıyor 
ve su yüzüne çıkıyordu. Biz, Ok· 

1 tarzın. lngiliz filosu cüzütam· 
larmı ciddi hasarlara uğrata:::l· 
ğmı düşünüyordu. Bitler, önce t~ 
teklifi kabul etmi~. sonra, Alman 
denizüstü filosunun İngiliz taar· 
ruz\arile hayli ha:;ara uğradığını 
ve Balhktaki Rus filosuna cüzi 
surette faik olduğunu söyliF:-e:: 
reddetmeğc karar vermiştir.,, 

yanusta mütemadiyen zikzak ve 
karşılıklı bombardıman yaptık. 
Tahtelbahir, bize fazla yaklaşma
ğa cesaret edemiyordu. Nihayet 
bizi torpiliemeğe rnuvaff ak oldu. 
Tahlisiye sandallarına binmiş olan 
mürettebat Prensident Harding 
transatlantiği tarafından alınıp 

kurtanldL,, 

BatınlaD denizalh 

Londra, 22 - tık defa olarak 
bir İngiliz ticaret gemisi yalnız 
bir düşman denizaltısının taarru
zundan kurtulmakla kalmamış, bu 
denizaltının batınlmasma da ge
niş bir surette hMim olmuştur. 

Bristoldan cenubi Aınerikaya 
gitmekte olan bir ticaret gemısı 
topla denizaltının teknesini del
meğe muvaffak olmuş ve dcni7Alltı 
dalmak imkftnından mahrum kal
mŞI:r. O sırada yetişen İngiliz 
torpido muhribi denizaltıyı tama
men tahripte zorluk çekmemiştir. 

Tayyarelerin hücumu 

Şipıal denizinde bir kafile üze· · 
rine taarruz eden Alman tayyare.. 
lerinin adedinin 12 olduğu tesbit 
edilmiştir. 

Bunlardan en az üçU İngiliz avcı 
tayyareleri tarafından düşürülmüş 
ve biri de denize inmeye mecbur 
kalmıştır. 

İngiliz tayyarelerine hiçbir şey 
olmamış, kafileyi te§kil eden va· 
purlardan, ne de kafiliye refakat 
eden gemilerden hiçbiri hasara uğ 
ramamıştır. 

Dün lngilterenin şimali şarki sa· 
hilleri mıntakasmda hava tehlike
si işareti verilmiştir. 24 dakika 
sonra "tehlike zail oldu,, işareti 

Yerilmiştir. 

Ankara, 22 {Telefonla) - Dört 
günden.beri şehrimizde bulunan 
İngiliz ve Fransız şark orduları 
lromandanla.n bu sabah tayyare 
ile Ankara.dan mUfarekat etmiş-' 
lerdir. ~ 

İngiliz ordusu kumandam or ... ; 
general Vavel ile maiyetini hl.ı . 

mil tayyare saat sekizde, Frau .. 
mz ordumı kumandanı general 
Veygand ile maiyetini hAmll tay~ 
yare de sekiz buçukta hareket 
etmiştir. 

Misafirlerimiz Hava Yollan 
meydanında genel kurmay ildncl: 
bqkanI orgeneral A..snn Gündüz, 
Ankara garn1zoo kumandanı tilm. 
general Kemal Gökçe, Ankara 
merkez kumandam albay Demir, 
genel kurm&y ve milli müdafaa 
vekAleti erkAnı tarafmdan te&Yi · 
edilmişlerdir. Hava yolları mey
danı bayraklarla donat:ılm.JI, ~ 

mtl:freze asker se!Am re:mıinl ifa 
etmlşt:ir. 

Ankara, 21 (K.. A.) - Rclsl. 
cumhur fsmet lnönU bug1lıı 8&'" 

at 16 da Franm şark ordusu k°"' 
mutanı general Veygandı kabul 
buyurmu3lardır. Kabul esnasında: 

Fransız bilyUk elçisi B. Rene Mas 
sigli ile Hariciye Vekili Şükrü 

Saraçoğlu hazrr bulunmuşlardır. 

Fransız heyetinin çekilmesini 
mtltca.k.ip İngiliz şark ordusu ko
mutanı orgeneral Vavel ile 1n -
giltere bUyUk elçisi Sir Hughe 
Montgomerry Knotchbull • Huge
sen, Reisicumhür tarafından ka
bul 'buyrulmuşlardı:r. Bu millA.lı:at
ta Hariciye Vekili Şükrü Saraç-oğ 
lu hazır bulunmuştur. 

Gerek Fransız ve gerek İngi
liz heyetlerinin Reisicumhur İs· 
met İnönü ile mill~atları birer 
saat sUrmilştlir. 

Yugoslav· İtalyan 
ticaret anlaşması 

Roma, 22 (A.A.) - Burada 
bulunmakta olan Yugoslav tica· 
ret heyetinin İtalya ile bir itilaf 
akdetmiş olduğu bildirilmektedir. 

Bu itilAfname, harp çıkalıdan

beri hayli müteessir olmuş olan 
Yugoslav ticaretini teshil edecek 
mahiyettedir. 

~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!~~~~~~~~~=s~~~~~=s~~~;;;:~~~~~~~~~~~~!!!!S~~!!!!S~~~~~~~~~~3Si!!lll 'Iİl\c - -
rrJJ..'J) ~lııt;,akı.? bir :::aman tam bir n'Cfer 

.... ıı latınd Cuv:rtc yıkadr. İstirahat 
cı ~ ~. Y=>~ a, hır taret gölgesine otu. 

SON DAKtKA'nın tefrika&1: 11 gibi çektiği göze gorunmiyen satırlar 

bir korsan haline getirmşitir. 

• " d .... ıına ·v~sı crı~... a yer alan arkadtışların-
. li '"1 k rımııt ,~ }'le §ar ıları öğrendi. Arka. 

va·:!" l't ~· !a.kalaştr. Başından geeen 
. • ~- 1~ahi b' • 
~igitll 1t de!aı ır facia halinde müte. 

~1ilr dint ar. an-tattı. Fıkralar söyledi, 
.~ ~ ~i: Cdı. du. 

yaı··· '"'il g 

;a f:J !' dosttıo~ra cnıir zabiti ve telsiz tel. Şimdi Kurtun harek~tlerlni admı a· 
:MatıP'~ Cfcrıc erard onu yanma aldı. Fa- •drm takipten vazgeçerek asıl hadiseye 
rıaral' ~ ~ ~C;i arasından çekilip, telsiz o. Eml::lenin menkibcsine girelim ve badi. 
cete cSJ ,.

1
.'· aa~· 011u başaltından ayırmış seyi bir kül halinde ve bir roman gibi 

(?,, ~ 1.1~1 ··a.ı . . b ı l ~'1(.1 c0 t' :!tini {!Ccelcrını, b:.zan da acl;ıtmıya 3§ aya ım .. 
dcf!1 ~de kaı~t~da geçiriyordu. Gece • • 

'ttı&ı ıgx günler gündüz, giin:- 13 Ağu15tos. , 
~anıanıar da ~~eteri uypr.. Saat 13.30 ..• Pagan itöffezinde, Ok· 

• • ~ . 

Telsizler dört bir tarafa tehlike fer
yatlan yükseltmişler ve Rus geminlıı 

ba§ma ·gelenleri anlatarak, seferde bu. 
lunanların sür'atle limanlarına dönmiyc 
davet etmi§lerdi. 

Sekiz ağustostantanberi, açık deniz
ya.mısun kapısında nöbet bekliyen Al. ri çevrelemiş .. Bunlann içinde Gneisenau lerde gemiler görünmez olmu§. hele 
man deniz kuvvetlerinin bir cüz'i güne- Nürenberg kruvazörleri göze çarpıyor. Rus gemilrri bulundukları yerlerde mıh· 
şin yakıcı ve parlak ışığı altında adeta Muavin kruvazör Prinz Eytel Friedricb 13.rup lı:almışlardx. 

bunalmış bir haldedir • beyaz korsan Emdenin sancağından üç Saat bire doğru, Şarnhorstta inip kal .. 
Işıldayan suda, gilnün bu sıcak . yüz metre kadar açrkta duruyor. kan, !doğrulan, yana açılıp tekrarJl&l!iı 

s:ı.atincle, bir kaç byık ve balıkçı yel - Okyanusun bu beyaz sülününü, Cuşi- ve yukan çıkan filSmalar genü Jıillm.gı· 

kenliı;i de ayni vaziyettedir. mada Rus nakliye g~isini yakalayıp danlannı saat bir buçukta _,~" 
Amiral~gemisi~Şratµı<>rst'u her~gia fgetirdiği aDdanberi, telsiz ve cmir1;.~e~A {~~tt. 

bir tehliceden~•siyjillıttÜçin\diğcdc- ~tilGuaichn~an"'cıiiibızıa~~ ......... ~-· ~- ı 1r ... 



ru·:·i:·K·:·x .. :·v·:·E··. 
~ ................................................. . 

Nezaket 
( Dünk\l nbhamndan. devam) raflannı uran meraklıların su· 

alleri arasında, kaldırıma çıktı

lar. Herkesin tepesinden bakan 
uzun boylu bir polis yaklaş • 
tı. Bay Hayri: 

- Bir eczane 1 diye bağırdı .. 

Etrafındakilere, terbiyeli mu. 
mele etmek, onlara nikbinlik !der
si vermekti. Yalnız, ntldbin ol
mak herkese göre değildi. O, böy 
le bir derse ihtiyacı olnuyan, 

Eczane ne tarafta?. mes'ut, zengin insanlara yara§tr. 
Birden bir aydınlık vitrinin ödı. 

Purosunun, son nefeslerini çe· nüne çıktılar. Kapısmda, beyaz 
kerken romantik düşüncelere dal- gömlekli bir adam duruyordu. 
mıştı. MC5hul adamın, ellerini Halk içeri doldu. Yaralı zorla 
öperek kendisine teşekkür ettL bir iskemleye oturtuldu. Polis 
ğini ve, bütün derdini öktüğünü kollarını açarak etrafındakilerin 
tahayyül ediyordu.. Ağlayarak yaklaşmasına mani oldu. Beş ~a. 
anlatacağı hayatı her halde pek kikada her şey bitti. İki parça pa
acıklt olacaktı. Bay Hayri, cebin· mukla biraz tentürdiyot kafi gel
den not !defterini çrlcararak, ada- mişti. 
mı:n ismini yazacak, ve .. onu nHıl Yalnız adamın rengi biraz sa. 
bir i~ yerleştirebilirdi. Bir arka. rartm1tı. '.Artık seyredilecek ter 
daşma tavsiye ederdi. Belki ye· kalmamıştı. Polis cebinden bir 
f eni Mahmud un, böyle bir adama defter çıkararak bir şeyler yazdı. 
ihtiyacı vardı .. belki.. Adam: 

Tam bu esnal:ia, şiddetli bir - Artık bir §eye ihtiyacım 
sarsıntı ve gürültü oldu. Müthiş yok, bırakin gideyim! dedi. Bay 
bir ~arpışma ile, tramvayın cam- Hayri, büyük hareketler yapmak 
lan ı.,nldı sevdasında ildi. 

Çok yüklü bir k;ınıyon, bütün - Size bir otomobil çağrraymı 
ağırlığı ile, tramvayın üzerine mı? diye sordu. 
devrilmişti. Ara.banın içinden, Meçhul adam: 
acı çığlıklar yükseliyordu. Bir - Eh 1 Artık sıktm bet dedi. 
an camların §.'lngırtr.sından başka ;Kibar bayı yukarıdan aşağrya 
bir şey işidilmedi. Sonra, görün. •5Üzdü. Sonra omuzlarım silke -
miyen bir ağızdan, başka bir za· ı rek: 

manda herkesi güldürecek uzun - Şuraya kadar benimle gel .. 
küfürler yağmıya ba~ladı. Bugün artık, yapışkanlık günü ... 

BütÜf!. \.i caddenin gil:iiş gelişi , Dedi. Dışarı çıktılar. Dağılma-ı 
durmuş gibiydi. Kaza yerind~ 'ğa başlamış olan hallan arasm • . 
mavimsi bir duman.~ıkryıor, yan:, •dan geçtiler. Hiç konu~dan lbir 
JlU!, zeytinyağına bciız'tyen bir~ 'aoı1ca1dbaşma · gelmişlerdi. MeÇ"'. . 
koku yayılıyordu. h~ aldam durdu. Ç<>k çabu]f, çolCt 

Halk toplanmıştr. Pencereler '~·bir sesle konuşarak: 
açıldı. Dükkanlar, oldukça,m"tlte-.. -.'.A.ı, dedi. Artık çalışamazt 
C95ir görünen meraklılarla dol~ f oldaJt ... 
du. Tramvayın saha1tlığı derıfail 
bo 1 t ·d 'k' b't Bay Hayri, kendisine uzatılan\. , 

şa mıştı.. çerı e ı ı za ı ·~ . 
k k d b 1 lb. ··- neyi aldı ve, bir an içındc tamdı .. or u an ayı mı~, ır ,_yanm ) . .. 

f _ı:ı d" .. .. ı d "-B'I"t · Hayreti Bu kendı para cuzdaru ctra m a onuşuyor ar r. ı e çı ı . . . . .. ~. 
'd :ı.· ~- t 'bi 'dd' :ı.• f dı .. Evet, ceketmın küçük ce-gemı e 'Ulr ,ıı>ap an gt cı ı ·uır~ 

t 1 ,_ 11 d N'ha binde, kalbinin üstünde durdu -avrr a '&)aşını sa ryor u. ı · • . . 
yet tramvaydan indi ve kamyon1 ğunu zannettiği, kcnJ:lı mavı pa· 
§Oförü ile kavgaya girişmiş olan ıra cüzdanıydı bu .. Adam: . 

t . ti' K ld - İçindekiler tamamdır. dıye va manın yanına gıt . a ın - . 
Ü • d 1 1 .. dl homurdandı. Ufaktefek nezaketı mın zenn e yo cu ar, vucu a-

nizle, ama da yapışkan adammışrmı yokluyorlar; üstlerini silki-
1 t d klar t hl'k • sıniz be! diye söylendi. Ne yapa. yor ar ve savuş ur u ı e ı e 

ı.. kk d 'dd tl' .. ak 1 1lım, biz de yaşayacağız, elbette .. ua ın a şı e ı mun a§<l ara ., , 
giriyorlardı. tVe, lastik ayak~aplariyle sür at~e İngı"liz kamyonlafS 

yürüdü; uzaklaştı, insanların m· 
- Neyse kazayı atlattık! Fal .... 1 ~ .b. "z!d .li d' Cephede tarassut TILZffesile bekllycn bir Fransız askeri~/ . me"'!lınas ıgı gı ı go en sı n ı. _.,,// 

kat bu ne ldikkatsizli.k yahu 1 Ar- ...... ~·========~::'.':;:==============~==::.:::.:_.:..._ ____________________________ -. 
tık hayatımız, bu arabalar y6! ' - S D. k ·k·-' h. k macera . romam: 23 g01ge l'erm ihtiyar ağaçlar dikili dan haberdar değildir. Güzinin di- gun sonbahama içıe inen h~ ~den daima tehlikede t Susu•. \ on a ~ " nın• ıs, &§ · ' !erinde --n---r- h-

l 
güzel bir yoL Bugün ise Güzinin reksiyonu tutan eli dalmıyor, yanıl ,,. .... .7 .......... \,U& ""' 

~;.;•~:!!~~~;~:ı:~~~:~-~ l:M•lı• =:e;~=;:~n:;~~ ::i~~~~!~!~;üç=:~.sakla- ~:~~=~~~an ıf 
Soguk kanhlıgmı takdır eden c. . _.......;;; _ 11 , yrp ta gelecek günlerin getireceği natkar, düşüncesini renk, ~ 

Bay Hayrı', tramvaydan inerek ~ :..ı. . t k .. l Genç kız kalbinden geçenleri ar- ue u~slQp halı'nde ~'""'u. il M 
11 • maceraları biraz süsleme , guze - • '"'6 ...... ,..... :1

1
" 

meçhul adamın yanına yaklaşml}İ t .. kadaşına anlatmak niyetinde de- ra bu düşünceyi bir camı gı 
tı leştirmek istediği vakit artık Ce- gvildir: 

·• milin hayalile L-.. -ılacmn·or. O- raya oturtmuş • .ı Nakle'den: Mur.cilfer 'Esen A<Ll~ :r~·:ı 
ttstündeki tozları silkerken, ka nünde başka bir erkek silQeti can- "Kime söylesem, diye düşünü- _ Güzin bugün şen şai! 

labalığm arasında kendine yol! Üçüncü malfun hakikat de şu· Bu gece Güzinin yirmi senelik lanryor. Rüya mı, hakikat mi ol- yor, bu güzel hakikati çok basit sun vallahi .. Böyle gUze1 't. 

a.çınağa çalı~an adama bakarak: dur: Köpek bir yabancıyı bu şe - ömrünün bir dönüm noktasıdır. du&'llna henüz kendisinin karar ve- bir tarzda izah etmeğe kalkacak- söylediğini şimdiye kadar }ll' 
- Buraya bak 1 dedi. Sen ya- kikle -karşılayamaz. Bunun böyle olduğunu genç kız r~ediği bir hümrna anında bir se- lar, hastalığın verdiği bir sayık.la- memiştim.. "' 

ralanmı~sm, ayol!. henüz farketmiş değildir. Yirminci rap görür gibi gördüğü bir erkek ma sanacaklar, ısrar edersem bel-
Hakikaten, al:iamın yüzünde Bu üç malQm yanyana gelince asrın müsbet düşünen kızı o gece hayalidir bu. Bu serabın hayalini ki de çxldrrdığnna hükmedecekler.,, 

kan izleri vardı. Titriyerek, iki eli\ meçhul kendiliğinden meydana çı- denberi efsanelere inarunağa, da-
k kı"·or. Gece odada hiç bir vaka bile yaşarken kendinde devlerle Güzel roför, direksiyonu elinden le yu-zünü sildi, sonra panna lan J ha do"'grusu efsanelerden tat duy- • 

'\-. ~ • . çarpışacak bir kuvvet hissediyor, bırakmadan lakayt bir tavırla dal-naı:tJaktt ve: geçmedi. Güzinin gördükleri hasta mağa, zevk almağa başladı. Bu 
1. be · · and d ~ b. endişenin etrafından güneş gören galanan bac:mı salln.'Or: - Bir §CY değil, 'küçük bir cam ve ateş ı ynının uy rr ıgı ır anda vücudunu tatlı bir ürperme ~ •;ı 

kınğ! kesmiş, dedi. takım rüyalardır. ile saran sıcak yaz rüzgarı kulak· sis gibi uzaklaştığmr seziyor, ıstr- _Aklını başına topla, roman o-
Fakat iyi kalbli bay Hayri: Mantık bu meseleyi bu suretle lannda adeta fısıldıyor: "Gafil rap kelimesi manası bilinmiyen kurken ruhu uzak maceralara da-

t k
A k b . tt ocuk h d WO t• artık dun•• bir vehmin ismi oluyor, hayatın lan cskı' zaman kızı gı·b"ı kendı'nı' - m anı yo , u vazıye e halleder. Ve bu hal şeklinden mem ç .. er şey egış ı .. . 

kal B' a öldü, varın düc:ündüg"'ünden bam- bütün nimetleri meçhQI bir el ta- .. . amarsmız. ır pansıman Y p. ·nun olabilir. Fakat Güzinin içerL :ı '" rafından önüne yayılıyor sanki! hayale kaptırma, şııre gömme .. 
tmnak lazım .. Sonra da bir istida sinde bir ses bu düşüncelere karşı başka olacak .. Ruhunda kınlan e- Sen bugünün otomobil kullanan 
verir, tazminat istersiniz, dedi. k meli anlıyamıyorsan yazık sana., Güzin her dakikada bu essiz he- kızısın .. ısyankar bir gülüşle hay ırıyor: ~ 

Meçhul ada':', hoşnutsuzlukla Güzinin gelecek zamana ait kati yecanı tatmak isteğile yanıyor, o 
omuzlarını silkti. Yanlarında bu- "Fakat minyatürün kayboluşu tasavvurları vardı. Genç kız bu dasına her girişinde bu maddi ba· Ve güneşin kavuran ışıkları al-
Iunan adamlardan biri güler'-k: da bir hakikattir." plruu kurarken her şeyi inceden in- kııılı güzel çehreyi bir daha gör- tında çocukluğundanberi güftesini 

- Felaketzede, hiç te kon'llş- - Minyatürü şüphe yok ki a- ceye hesap etmiıı, her ihtimali göz mek için gözlerini kapıyor. unuttuğu eski bir türküyü ıs-
kan ldeğil 1 dedi. önüne almış, müstakbel saadetini Jıkla çalmağa başlıyor. 

B II . d 1 lan bir insandır. Öyle gördükle- bir cebir meselesini halleder gibi lşte o vakit tekrar o dakikanın 'k ak 
ay ayrı, a amın ko unu rim rüya değil.. Fakat belki de rü- hümması şakaklarında atmağa Semahatin gözleri gittı ·çe Y ın 

yakalayarak: yadır. Yalnız minyatürün alınma. halletmiş, meçhullerden düşüne başlıyor, gece kandilinin yan ay- !aşan yeşil camiin,narin fakat va-
- Sizi bir eczahaneye götüre- sı bir hakikat, öteki kısımlar rüya. düşüne malfima varacağına inan· dınlığr içerisinde ince parmağında kur siluetine takılı gibidir. O, ba-

v;m dedi ve yer vcnn· baylar' mı~·. Fakat bugün bu imanı kay- k 
1 

.. lt _...ı ı 
;· ' ' ... sw. bir pırlanta yüzük bulunan bu na- ·ış an güneş ışrgr a rırua pm pı-
Yer verin baylar! Bir yaralı ge. 1-:te Güzinin aklı ve mantıkı bi- betmi5tir artık. Her şey, gözünün 

1 
. d 

- rin eli yeniden görüyor. nl yanan kenar cephe cnn en ayır 
çecek!. diye bağırdı. Herkes dik- ribirine zıt bu iki faraziye karşısın önüne çekilmez b;r meçhfil haline mıyan arkada~ına fikrini söylü~ 
!!le balı:arak, yol vcrfü ve, der- <la bocalayıp dunıyor. Fakat bu dikiliyor şimdi. Cemille evlenmek Genç kızın beyni içerisinde bir yor: 
hil arkalarına iıh· siirü meraklı meseleyi dii~ünmek genç kızr hiç diic:Uncesi bile eski kuvvetini kay· mahşer kaynıyor, fakat o kadar 
tak~ldı. üzmiiyor, hatta biraz da hoşuna gi betti. Dün hayatta ancak Cemille düz ve buru~uksuz, baln~lan o ka- - Ne güzel bir sanat eseri bu! 

- Rahatınıiz kalmadx be~ Ilcn diyor, !<albinde nereden geldiğini yanyana yürümekten saadet duyu dar sakin, yüzünün çizgileri ok a- - Gözlerinde ilkbahar renkleri-
dcn ne istiyo,.:;uırJ7. '! cliye homur kendisinin de anlamadığı bir seziş yordu. Bu yol kendisi için en gü- dar lfil<ayttir ki arkadaşının bu nin hasreti, ruhunda yakan ve ye
cb.~dt. F~~./lf1 sözieri bay Hay var; kaybolan minyatlirü nasıl ol- ncşli yoldu. Yürürken terlememesi, kadar endişesiz duran simasının ~rtcn yaz güneşinin srcaklığr, ya
ri7c babJk"!!öyJememişti .. Et.. sa bttfat'.3ğmdan ('ITlin<Iir. rorulmaması .için etrafına bol bol arkasında bir cehennem yandığın· ratan muhayyılesinde sarı ve sol-

GGzin tebcssnm etti: 
. _ .... h~ 

- Halbuki kıymetsiz, Y"' 
nasız bir şey söylediğiıni 
tun.. 

Semahat sordu: 
- Acaba içerisi 

gür.el mi? 

- lçi dışından daha 
dirorlar? 

- Sen hiç girmedin :mi~ 
- Daha Bursaya geleli 13~ 

olduğunu unuttun galiba.. ~ 
neden bu seneye kadar ~l"ıe 
saya daima yalnız gelird~ 
bam ne de ben Bursaya g ~· 
ğiliz. Babam gençliğinde 
ama ben ilk defa göri1Y0 • 

- Bir gün seninle 
1 

1 
gezsek. ~ t 

- Olur. Yarın babafl'l~ 1' 
O da sanat eserlerini . çO il 
bir giln hep beraber gelı!'ıe~ i 

Kuvvetli makine mcs.~ ı 
ken iki genç kız konu> 
vam ediyorlardı. 


