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ALMANYA 
lngiliz ve 
tic 1ret gemilerine 

kıyasıya taarruz 
kararı verdi ! 

l'ıtı. londra, 26 (A.A.) - Danimarka menbala
qU d~n alınan ve Berline gelen haberler, 1-Iitlerin 
t~~~ Alınan ordu rüesası ile görü~müş olduğunu 
~\ ıt etmektedir. Alman kıtaatı mütemadiyen 

l'ı> cephesine doğru sevkedilmektedir. 
'~d Fransız askeri münekkitleri son harp esna
\t~ a ~apılmış olan topçu ateşinin şimdi kısa bir 
of\ şle"' ıdame edileceğini, fakat bu ateşin şiddetli 
~\ tagını ve taarruzun bütün kuvetilc ortaya ntıl
t~,, '1~dan evvel olanca ~iddetile kendisini göste-'-e • • -:ı: 

j.1tıı tahmin etmektedirler. 
~d·ı akviye kıtaatının gerisini hırpalamak mak
'-htt1 e düşmanların faaliyetini bozacak tertibat 
~~11tna.ktadır. Bu tabiye Polon yada büyük bir 
ll:)t'l}t affakıyet kazanmıştır. Yalnız şu var ki, Po
dıt- a cephesi le garp cephesi arasında f arl: var-

• 

1( Kıyası'ya taarruz! 
<'\}~ 0 Penhag, 26 (A.A.) - Hariciye nezareti, 
tlal\ b~ sefaretinin Danimarka hükumetine bun
fiieıe ~Yle deniz üzerindeki lngiliz ve FranHz ka
tecli/'1tıe kıyasıya taarruz edileceğini bildirmek-

~tle~h taarruz, yalnız ticaret gemilerine refakat 
~i>.l\d hp gemilerine karşı olmıyacak, ayni za
tlitt ti a angi milliyete mensup olursa olsun bü-

. a~aret gemilerine müteveccih olacaktır. 
1lirtnü ndan başka usulü dairesinde ışıklarını sön 
b·ti dU ş veya Yakmamış olan bütün ticaret gemi-
1t\tt.et ~illan gemisi olarak telakki edilecek ve 

ıce kendilerine taarruzda bulunulacaktır. 
(Dcnmı Z incide) 

Fin heyeti 
Moskovadan 

döndü 
Yeni talimatla tekrar 

Rusyaya gidecek 
llcJslnki, 26 (A . .A.) - Paa

sakivinln riyaseti altında bu
luna nFinlandiya heyeti , bu 

sabah l\loskovndnn buraya 
gelmiştir. Heyet, yakında Fin
landiya hUkumetinln yeni tali.. 
matını haiz olduğu halde sure 
ti hususiyetle Moskovaya gi • 

deccktir. 

Tevkif ·olunan 
Amerikan vapuru 

Sovyet 
ı manana 

nnçan gDrmnş? 
Vaşington, 26 (A.A.) - Ame • 

riknnın Moskova. elçlsl hariciye 
nezaretine gönderJiği bir telgraf
ta ''City of Flint" mürette!J:ı!ınm 

(DcYamı Z fı;tcl de). ~ . -

c ~ iP> (hı ~ ~- Ö..Jfil ~ 

Frans1z :n~tmmandam Geneat Gaml'Jin bir İngiliz kumandanı ile beraber (~ld:ı, ünden g{leı. 
lnı;iliz Ila.)kunıandam Gcnera}. Gorl) 

Bulgarlar, 
A ı nı a ·n şef-
lerinin aznıine 

ve ir11anına 
hayran! 

Ribbentrop'un nutku 
Bulgar gazeteleri 
tarafından nasıl 
k a.r Ş} tan d} ? J~Yazısr 2-nC~J 



... 

Bulgarlar Alm_an şeflerinin azmin~ 
ve imanına hayran ! Çörçiı, Hitıer~ i 

itham ediyor 
iO ~ lffil Ü lF Ç® m b ~ ır ifil<® "Bizzat Almanya, Polonyayı 

~!!IS\ ~ S\ır.==\\ g <e) '- JJ~ 18\v~ {b> R O n A11P 
1 işgal ederek harbi önüne 

· g,J u u u C9J u u w c:v' \S' '1iiiP' U 0 
1 geçilmez bir hale getirmiştir,, 

Ribentropun nutkunu tefsir eden 
Fransız gazeteleri şu fikirdedir: 

« F la n sa ve i n g i ite re, şimdiki Alman hükOmeıi 
tarafından imzalanacak hiçbir vesikaya itimat edemez ! >) ı 

8ofya, 26 ( Al.A.) - Buliar matbuatı Alman hariciye naım 
Vnn Rlbbentropun nutkunu uzun uzadıya meva:uu bah~ctmekte ve 
bilhass;ı İngiltere mücrimiyeti hakkında ileri sürdüğii noktaları 

tebarü'! ettirmektedir. 
Slovc:- iUetesi, ı Almanyayı bütün idare edenlerin nutukları 

gibi bu nutkun· da 
1
azimkii.r ve imanlı olduğunu kaydeylemektedir. 

Fransız gazeteleri Ribbentrop'un nutkunu nasıl 
·-A.~ , \ ~ tefair ediyorla r 

Pariı, 36 (A.A\)ı-(Alınan Hariciye Nazırı Von Ribbentropun 
nutku Frın111 ı•*tderine bir yalan örcüaünU r~ için vesile teı· 
kil• e tmlttir. 

"Pttlt Pariaien., pzetesi. V.on Ribbentropun ıöılerini ciddi 

Populairc de şöyle yazıyor: 
''Yalan korkunç de-ğildir. Şu şartla ki, hakikati yalanı karp 

çıkarılsır.. İ~ basittir. Fransamn harbi istemcC:iği muhakkaktır. 

Fransa daima 5Ulhu istemiştir. Bugün dahi ot•r harp yapıyorsa 

sulhu elde etmek içindir. Harp, ingilt<:to 'Ve Fr1tnıaya, Mitler v. 
c:Uriim arka.:laşları tarafından tahmin olunmuııtur. Harbi, hilr 
memleketler ic;temiycrek kabul etmişlerdir. Çünkü, esarete dill" 
memek için baJka ba§ka sare yoktu.,, 

Oeuvre ıante:si diyor ki: 
"Franıa ve ln&iltere, pmdiki Alman hükumeti tarafından 

imzalanacak his bir "·csikaya itimat edemez. Fra:ı:ıa ve İngiltere, 

kiiıtlar yerine ıarantilcr elde ettikten sonradır ki, demir çemberi 
gevıetec:ektir . ., 

Londra, 2G (A.A.) - Vinston 
Çör<:il. d iin akşam Avam Kama _ 1 
raaında aşajıdald bey:Hıatta bu -
lunmu;ıtur: 

.. _ Hitl~r, biai uzun senelor • 
denbori harbe hnzırlamakla ve 
kendi•inin bütUn sulh . tekliflerini 
r<?ddeylemckle itham ediyor. 
mtıerin lıu itham larını ccrhct· 

ınek için, aııasıdaki vakaları say. 
mak kafidir; 

ı _ 1ngiltere. Hitlerc. Mkcr .. 
lik hizmetini yeniden tNıiııı etme
ğe, askeri hava kuvv.tleri orca. 
niae eylcmeğe , n n mıntakaımu 

ıu:ıkerilc;ıtirmcğc. A ''usturyayı ve 
Siidot arnıW!ini iı;ıgal etmcğe mü • 
ısaade eyl~nıiıtır. 

3 - İngiltere, Polon.raya ga 
rantisini. Hitleri.n 26 martta \·et• 

diği taleplerin Polonya tarafınd811 

reddedildikten sonrıı, 31 m:ırt t•· 
rihinde verml!jtir • 

4 - Ccmbcrlayn, Miinihten gt 
sen sene döncrkrn. Ilitlcrin w 
mcmlc>kct arasında bütün mcse • 
lc;lerin işti~::ıre ile ıv.ılloJımacal' 
hakkındaki vaadi ile dönmüş ,., 

dönc>r dönmez şu !JcyMatta bU • 

lunmq~tı.ır: "Bll ~erer. ıı,;ulh wısi# 
olunmu~tur." llalbııki ı.'tı ay~· 
ra. Hitl<?r Çcmberia,·ne verdi~ 
söı:ll 11nll;edcrei ÇokoelovakY8rt 
işgnl etmiştir, 

5 - 31 afhıstosta, tngiltcre ,., 
J"ransa, İtalyanın sulh tckJiflefll 
ne mUsait bir tuzda cevap ,,.t 
ınişlerdir. J.'akgt 2 eyltilık, 1~ 
yanın ikinci sulh tavassutunu 1'., 
bul için, Polonya arazisinin ıslı' 
liyesi ~artını iler~ tıürmüştür. 

bir ll•nlı reddetmekte, halbuld Fiııro alaylı bir tarzda mev~uu. 

" lıahstylt!M1ııttdlr. 

Ankara muahedesinin Araplar üzerinde 
bıraktığı tesir 

2 - İngiltere, kend.iaile Almıpı. 
ya nraeıncla daima iyi antant ida
mcsine çalı mı;; tır. O derecede ki, 
Amerika Birleşik devletlerinde n 
diier hitarnf memleketlerde, halen 
ln;iltre bu iılicennbanc mqsaına

Rakarh!ı yUzıindcn tahtiye edil • 
r.ı ekteclir . 

6 - 1 Eylüld~ I'olonyayı ~gal; 
bajlamakla bizzat Abnanya. hSr 
önüne geçilmez bir hale getirıııi" 

Ftııro diyor ki: .... 
'•Ewt. Rlblwntııopun hakin vır .. Papanın. Ruıveltin fimal dev 

1etlerln1n 'Y! Belçilıı:ı kfahmn tıvauut tekliflerini. mUrıcaatlarım 
·cp iqUt•re V. Pfll{D\t'ffa•tmlıtir delil 8'i!. Von Ribbentrop. 

Tunus, 26 (A.A.) - Arap gazeteleri Avrupa hadis:lerinc 
bUyUk bir yer ayırmakta ve Türk • Fransız - İngiliz muahedesini! 
bllhı ... aitayitle mevıuu bahıeylemektetlir. 

rramıı • lneiliı birlijininlaallamlıfından §Upbe cımcsin !,. • • 
~Euahra., ıantesi, müıl'Hbnanların ıı;iriştikleri t • .hütleri 

dinleri iktuıa~ Qlarak tutmasını biklikkrini bu muahedcnı 1 bir kere 
· -daha· iıb.t'" ettiğini .. yaıdıktan i'onra Alman propaganüasının sars_ 
mala muvaffak olamadıjl müslüman memleketleri sayıyor ve 
mUalUman memleketluln, mUalümanlık akidelerine uyduğu ısın 

demokraailtri tercih etmekte tereddiit göstermediklerini tobarüa 
ettiriyor . 

Jtxelaior ııut"i \dt.l iter bUtün ıııeteltr cibi ıu mUtılcl. 
da bulunuyor: 

. "fo.&iltereye kırıı hücumu ihtiva eden bu nutuk, Franaaya 
karşı hakareti tuammun ediyordu. Ancık, tahkir etmek isteyen, 
tahlctr etmit olmu ... 

Tevkif olunan 1 
Amerik~ 1!,ap~J 
sağ vo salinı olarak lılounuınüta 
bulundujunu lıUdimılatlr • 

Hitler ordu reislerile 1 

Mühim bir 1 
MolkO\'tı, 26 (A .A.) - - Tau 

~~aoat~.ın M~urm•uıak.tan bildirdi} go·· ru·· şme yaptı L'tnc gore, Cıty of Flint upuru • , 
nun Alman milr~ttcbatrnrn meY. • 

kUf tU lt;\ffitıSı kararı denİ7. l r:n • • (Un t f l • 'd ) 1 
~~ ara ı ıncı e 

. kamatınca ka.ldırılrrııı:1tır. Çilnkii, . . • . · 
k

. . . ~kin 
1 

• Parıs, 26 (A.A.) - Havas a1af\Sl asken vazıyet hakkında ı;u 
mez ur gcmınm ma <'.en ta - ~ .. .. .. .. • 

i d · ı k il 1. • d... tafsilatı verır.ektedlr: Varndt ormar.mın kuç\ık lcoyune kar!'ı AL 
m r c ı me 11\lrc ıınana gır ıgı t · 

b 't 1 t :nanlar evvelki gün ve dün. mlikcrrer hücumlar yapmı;lar, fakat ss ı o aıuş ur. 
Fransız kıtaatmın gösterclilii c: :idi mukavemet muvacehe!indc \'apu,. hamulesı incedı.n lrıe<?ye 0 

tetkik cdllat'k ılzere mm·ai<ka • l kafi olarak ümitlerini kaybetmişlerdir. Bu mevzie karşı yeni hi~ 
t e n Mourmanskta :talacaktır. 1

bir taarruzda buhİnmamıJ}ırdır . 
,\ Ml-:RtKA IU.IUOl\'E Almanlar faaliyetl~rinin en şiddetlisini Mozelin ~arkına nak· 
~.\ZIRJ~IX B:t;\'AX.\ TI !etmişlerdir . Almanlar Apach hudut ltöyiinün tam ileri'linde r.ehre 

• Vaı;iııgton, 26 ( A.4,.) _ HariciJ 1 boydan boy;ı garptan şar~a <loğnı k: sen derin uçurumun ba~ın. 

ye ııııım Cordell Hull, dün ıaieto· <la bulunan Fran~ız me,·z iinc kar~-ı bir m\if re:ıc gö· lJ:rmi~lcrdir. 
ellerle yaptıjı g<ifUşme<lQ, Aıneri. Müirue Fransızların ~icldctli otomati!ı: atr: 3i kar~ıı;ında kolay-
ka Birloııik devletlerinin · City of hlı:la piisktirtülmi!ştür. 
Flint meselesini. e nternas\·onal Hududun :Hğer kı!mınca faaliyet eskisi gibi muhasımların bi· 
kaidelere \ 'Ç Amerikınm hakl"u- ribirini mütema<lt lıeşif ha.reketl<'riyie yoldamoılarına inhisar et· 
na dayanarak mantıki netJctslne me:rtc:lir. Alm<ı.nlar Fransı:lann muht:lif r.1;ntakalar<laki kuvvet 
kadar takibe karar vermiş oldu- ve mevzileri hakkında az~mi mallımatı elc!c ctme~e çalı§ıyorlar. 

ğ~nu b:ldirmiştir. Fı-ansıılar :fa dü: man hati;ı rm~a vukıı bulncak de~i~iklikleri ve 

Danimarkadaki 
Almanlar 

Stokholm, 26 (A.A.) - .J:ı.cns 
Nyhcter gaz0teııli:.in, Da •• ;mark,l_ 
d'.1 k:iin Anrhes'derı istinbarır • .ı 

bilha:;::a y~:li l~ıta1tm &clip gelmcdl~:ni an!aınak için bbil o!;luğu 
kadar ıukı temaı:ı muhafau ediyorlar. 

Bir A lman kruvazörü ikiye bölünmüş ! 
Os!o, 26 (A.A.) - "Arbei Der Blated,, gazetesi bir şahidin 

ifadesine istinaden, İngiliz tayyareleri tarafından harbin bidaye. 
tinde Viihcmlshafene yapılan taarru~ Clnaıında bir boınbarutı AL 
man Gncisenau kruvazörüne ıdüştüğünü ve geminin ikiye ayrıldığı_ 

göre, Danimarka <>~:!k 

gruplannın içtimaı dUn 
aktedllnüşU,r. 

Almaı! nı yazma!<tadır. 

akşam Ölen İngil_iz tayya recileri 
I..ondra. 26 (A.A,) - Hava lluvvctıerinln za}iatına aid Qlan ye_ 

dinci listede muhtoJif ı·ütbedc 7 zabit ve ~ nefer gösterilmektedir. 
Eunl:ırdan 18 i maktul düşmüş ve 14 Ü kaybolmuştur. 

Cenubi 
Afrika 

Büyük Brilanya 
camıas !na mensup 
arazinin müdafaa

sına yardın1 
edecek 

Londra, 26 (A.A.) - R eitz, 
ı adyo ile ne~redllmiı, olan bir nut 
kur.da. cenubi Afrlk:ının ııimdiki 

harp karııSI:ıda hattı hartkotini 
aç:kc;a tarif etmiştir: 

"Cenubi Afrikayı. oraya el u • 
zatmak is te yen kim olursıı. obun 
müdafaa edoccfi:. ACrilmun bU· 
yUk Ilrit:ıuyıı. camh:ışın:;ı. mensup 
olan diğer ::ırnıi:ıinin mücl:ıfaaıına 

yardım e(loccğiz. Ei.i~Ult Bı!itın -
ya cami &;lnm 1;ün\lliü l~r u~vu 

sıflllilc cenubi Afrika, yalnız t.a.m 
bir hürriyettQn mü~tefid olmakla 
kalmamakta, belki adeta behimi 
<lcmleç~k kuvvet siy~etinin hü. 
küm sürmekte olduğu bu saatte 
tnm bir emniyql ic;il\de bijlun111ak 
tadır. 

Cenubi Afıikada Alow.ulara. t1'• 
raftar Ul\SUrlar yoktur. Cenubu 
garbi Afrika ile cenubi Afrikanm· 
hayatını teşviş eden nazı tahri • 
katçıları ile pronaıandacıları tev
kif \'C hapscıliluı.ijıtir. 

· Au:ukanın 

verdi 5i ·· neticeler 
J 

Londra. 2G f A.A.) - Milli ekQ
nomi nl\Zırı, A \ .. Jn l\amara.sında 
v~rd\tl iıe.hatta, harbln başladı • 
ğındanberi , DoU\·res mıntakasında 
Veymouth ve Kirkval'de ve nyrı • 
ea Ccbelüttnrık ve Hayfada harp 
~açakçılı~ı kontrol ıteı:'\'isı.ri teaiı 
edilmiş bulunduğunu bildlrmi' 
ve detııiljtir ki: 

"- Harbin ilk nltı haftası ur· 
fında Almanya~·a gitmekte olan 
S3S,OQO ton eşya müsadere edil • 
Jni§tir. Ilu etYa araı<ınrio, 76.500 
tonu petrol, G::i .000 tonu demir, 
38.5CO tonu mangnn<'zdir. Aym·a 
ınühim miktarda f~at. alUmtn .. 
yum, l\e_l"(latit. koıın. da müudere 
olımmuitur. 

Fiiliyatta. Abnattj•a. bütiin d nlz 
aııırı ihti:;r.çlar:ndan tecı it cdU -
mıştr. 

lng'ltere 
Belçika ve Hollanda ile 

ticaı·i müzakerelere 
yeniden b~şladı 

Lon<lra, !!G (A.A.) - Rö~ ter 

tir. 

Basın Kurumu . 
• ff 1 kongresi 

Dasın Kurumu koııc;rcsi b~ 
gün ikinci toplantısını yapIJl, 

. ' ve kongre ı·cisliği ne A )lJl) 

C""mal"ttin S ~ l ı'kiD .,, ... • aJ'aeog u, 
reisliğe Cum hu riyettcn uoi•' 
Xadi, klitiplikl e rc Mun.ıd Şe; 
QğlıJ, Hiltmct Münir, All ıe f 
diı..ten şanra toplantı~'1 St 
·t)ln\e~rln tı:rn perşeaıbQ ,u~ 
ne bırakmıştır. Q ~\in kll1 

mun birliğe iltihakı l\tı.~kıtl; 
da1'i kararın tşthll~ snretill 
c\I) u1ti7.a'korn ecteccktir • _/ 

Abl~J,~~ı~ v;rdiği 
nctie~l~" 

RumeHhisa\" idman_, 
Birliği şonelik \u11urw 

kon "'f~"' .~ 
22 ~o~rin~vvcl 19::;9 p:ızar ~ 

kilin merltezil\de toplanan u.P:'.~il 
kongrede eski idare h&Y~ 
fe'Q•llk raporu ve htU}) ~
itt\f1'Jla ta•vlP edil•~ ve )'•ta) - • 
AAre beJeU fU ~kilcl~ tMekX 
etrni~tir; . ıl' . 

Fl\hri reisliğe: Glreşu,,n m~b 
General lhsan Sökmen (iblc•> 

Reiıliğe: Malımut .Akten• ;J4 \t 
llılnci rclsliio ı Oşmal\ R11rfl 

Oblca). . ır 
Umumi kat.ip\~«:= $a\t Nıl < 

bildiriyor: ka ), 

Harp esnasında ticaret mesele_ Umumt kaptanlığa: 

!eri üzerinde Bel~ika ve Holanda ezer. I 

He yapılmakta olaa BliUak~~lere Mu'1aıiplije: Nüı;het Yurd" 
yenidc.n başlanmıştıt. Diğer taraf ver, ~-" 

tan aynı meıteleltr üzerinde, lıııveç Aıalıklara: VegaJ'W lıl_..-J 
İzlanda ve difer memlelceUerle Sadi S•ita.ll' '9Çilmj,olcrdir. ~I 
de müıuer,l$1't dev..,n olumr:l•~· idarQ heyetine nuı.v,ffa~ 
ta<Jır. dileriz. 

~~~~-~·~-,.-~ 
Ankara eaddeainin en itlek, en rnuto12ear ye~ 

Kiralık Dükkan 
Bu içtimada kabul edilen bir 

karar sure tinde, Donimnrkadaki 
Alman ekalliyct)cr:inin Alınanyeya 
sovkedilmeainl mecburi lcılmağa 
muarı~ bulunmaktadır. 

G<?ne ö~enildiğine g5re, Daııi
nıat!:adakl Alman mebusu Poel
l('r, )"ümda B_,.lirıo ırtderek böy _ 
le bir lııhliw~ nli.nıru nmteııto c-. 

Af manyaya dönen Almanlar 
Berlin, ::!G 

ajansında.n: 

(A.A. ) - Röyter iadesi mcselmıllc iştigtl ~ :r.eınur 

c clilnıliitlr. ~ıumai;..:yn, tşgel altın

da bulunan Polony.ıda yeııi müs • 
lemleke mm~akala.ri ilırta..;ına me-1 

Diğer tarartan Tanganzika ne - .~ '" v AKIT matbu~1· ide.resine miirac(l•' - t 
h~'C altında bulunmakta olan' .. ·• _ 

diftr memlek€ltlc1· t~hdidc marus .. _.... .. ,..AL'. "'4Jt9~ -~ ş 
kalaçak olurlarsa bUtün kuweti- - , 

deccl<t!r. 

Hunmler, Ahnany,ya avc'let et. 
mis olan Almn:t kanındaki Alman 
ı:atanda~l:ırının memleketlerine' .. :ır.ur cdilmi.§tir, 

m~\o bu t.,ndide kartı koy111alr l.' "mı,t.irı • IWi• btiııiyet ;in-;arp edJY~ 
• çin if& ıirie•ceji"..,..,. 'I ıt- Cu\lbl A(ribblar,•.serbestp1a.;: lar." )' 

Hatip, netice olarak şöyle do~' • !jamak· ist~yen ~ill;tl:rinf>ya· • ""-



ameoeoer HDtDere eA\vusturyaOo 
!nüışküDa.t çoka.racakOar u 
Vilnoda Lehlllerle Sovyetler· Zigfritteki tahşidat 
~· IG~!~.~~~~1!ajo~~t!!!~!~hbor odb~r: s o n had d i n i bu 1 d u 

~e . ~-~, kttaa.ttnm \'Uno l \\kametindeki ileri hal'Mltma alt olan J r · l l k e 

ir,, ı~;~~·~::~~e'ı:.:h~~::~:~. lutut1. ·~ dQkikad~ krndilerine rY' arşova l ar, qeme ıçın, 
'"'" tll\ft ted\lll\ hudutta durrnuılardıf. Tahm\n ed\\d\jlnt k •• k l e l l 

~:,. h4Qıa':ı :·~~~=:~~ 11• E<W)'Ctler anamda Vllaoda bir ta. ~o pe eş l satın a l lJ o r ar 
ndsıı 
t w Londra. 26 (A.A.) - Halihaıır le bir hak '"rmeğe cesaret edebilir 

t M ı · . da Avusturyada evvelce Almanya mi?,. 
n ı;c tlıtUia hükUmotine U $ Q 1 n 1 : da bulund~ haber v~rilmiı otan Paris rad~·-- .. J, dün ''Avu turya 

L.-' "Hürri)~t radyosu,,na mü,,abih arnelesi.,nin bir 1'~rannamesini 
in i~ ut'" teklı'f •· A bir radyo bulunmaktadır. ne,retmi~tir. Bu beyannamede A· 

cr.e ~~ ""ru b' 1 • t B ık k f A,~şturya radyosunun son neş· vusturya amelesinin "Hitlerin har-
ac~ pa ır eı•~ a an on eransı . riyatt JU SÖll«fc hitama 'nniıtir: bini imkftnsız kılmak,. azminde 
ş L İ~ t .-. ti "Almanyadan ayrılmak istiyo· old •'tlan beyan edilmektedir. 

t~:.; rı\111~ ume erı· a "A ı •' '" ·· nıı... c)~ nnamc ~-ustun-a ı ame. 

.er~,.J,.~ eık 1' 1 01 Un m alt ! t e k 1 ı· f e d 1• y o r Sc>eaker. von Ribentropun ln· lt',.nin yukmtll\ Hitler aleyhindeki ;ı ı-· iltt>':('11in dünyaya. h&kim old~ m\ir. el ll'd 'cdn) mer~ ~eakl«i 
\·a>1 fil}'f '°t • \lm"' '· ası <'tlnefe çatışmakta il~h r ohınm \t~d!r. 
• ttt 1 ~ks, Ankara oulundu~u suretindeki iddialarına 1 :-o:\' ~~ " ·i'~~.1 ıUMAN 

,., l.tthed • . . Amsterdam, 25 (A.A.) - Röy. Gaye, bu ~on{~ransta. temsil J1 11 yerlıp-ıeıi ilffıine iWyu da mvap \'ermekte ve ~yle demek , IhıTJ , \LıOZLER7 
re ~· , esının vazıyet · b. ı 
l·nerı- ter aJansı ıldiriyor: edilen memleketlefin bita(aU\it. ıoiyasetinin Balkanların göbeği.. tedir: 1 'arlı:. 20 - ~".lmanlarm Zig .. 

,.8r ~ '--cl.Jü büyük Telcrtf cııo~oinin Atina ınu. nı tcyl\l v~ harbin, hılihızndaki :ne kadar yayıldığını kaydclderek .. _ t~ilterenin hakimiyeti ile frit h~ttı .gerlıdndekl ta)ıatdatı 
tt-1' L.,~"'i)'etini anlattı habiri ,Romdı. Muaolininin rf. muhadplefo mUnh111r kılaçüı "r.:ıs nokta buradadır... diyoı. Hitlerin İta.kimh~ti ara~ndaki far 1 ı:ok hıiyuktiir. Al ıuaıa ktlllland&n .. 

:~ yaMti altmd:, bil' Balbn dev· Umidini btyan ve U&.do etmtktt. j "Bazı gazeteler vakıaları du. ka ait hükmü siz kendiniz veriniz. l1~i bug \\n. lıü!·Uk taarl"llıa glfi§~, 
~ ~ ~ - lnailbı hvlc.\ye letltrl lEonferanaı toplt"'c:ajtM dk. m::.nl~ "'esimler vo ~irane aık hi.. Büyük Britanya imparatorluğu- bUcc k \ U\'\ Ct!cre malik bulun -

~lıt t Halitab. hük~tin dair Yunanist~dı b4r .-ria do. Mwblr, hılytnın !Mlianltr 1 k.~· ! ··; 'r'::de perdelemeğe ç~- nun her k1$m1, şimdiki harbe iştL maktadır. 
:,. .ı• a \ ~"-ltarl~ruu ihtiva eden taı-ımı habet V.t~~ttdir. ca1d vaı!,.-.tlr.i" ~\\I\ 'i•ttt• lmv. 1 iı ·ı " . '· fakat 1talya serenat • {ak edip etmemek hususunda ser- l\lozelin ~rkındaki mıntaka· 
~rbi ~~ ·~ hMUJ) 300 pil" ===:=::::;::::::=====~·· vttlen(UlinJ, ~UnlrU ı~, la ::ı ı. ,· ': asmamakta, bilakis besttir. Almanyanın börte bir ka- da Frnnsnlar muvaffakiyetli bi 
·rıııi" ~ ~" .Avam kamarat.t uıısı bildirip bildirmi)~ni ~ıt ıBalkanlardald Alm..n ~tihti.. ıı:v• ~ı -i 1 seyrini çok mudekkik rnr verebilecek hangi mıntaka~ı k:-ır hnrt'\'~t yapmışlar ve bir mik. 
1 ~~ ~r t\\lluk $Ö)'\emiJtir. üzşrine Butltr. "bu teklif Mtmk ı\t. ~l'f( m\tk•bn •lnlt~ teılN bir gö.,.1c ~ı.kib~ devam etmek vardır.? Hitleı, cebir ve şi<tdete tar irle y~ni sistem mitralyöz• 

~b. .•Utan QC'\lmlt bhtaç tutulacaktır .. cen,bını vmn~tir. c~•n biqfaf bir devlet ttltldri e. istemektedir.,, maruz bulunan ,fıvusturyaya höy- kr i~tinam etmişlerdir. Müteha~-
IM_tl ''Ui)'t'ttd\i df.liıikUk sıslar. imalAtm giJli noktaları , 

ıu ·~ ~U.l.alta.mu bildtrmlı ,., Edenin ll\ltku <l\laiiini \llve e1l•mekttdir. t• ke§fetmek maksadile bu ınitralyfu 
" lllttu't ile )"IJ)tlan mua· ~ndra. 23 ci:i:>-:::. &ı~ ::~;:;. ~~-m~l\ıt.ea\ J\C. s o v y e t R u s y a ' lc.-i ~tlcik etmektıd\t'ler. 

.... ~~~tini ,,. ,-.ı:lyet 1m_pa~* ~-* "t&tt)""' , -~ fl!:\m'tt " m~ Ol.tlLEIU; Di aABAT °"; 
tııl a.'I t...... lltlkrtr teminine matuf söy\~\tl 'bir nutu-t. eıeU.le ~. vuutlinl t•kr~r tttit e\iecefi Bit' s.ubay, Joumal des Orebih 

~,ıııt- ~ r~' \t nüfu~unu knydtoıylt• le dell\llth': dt Umit a?\tnN•t•dıı·. ı1 n g ı' I te rey ,· p rote sto ett 'ı gazete.sinde. , Almanların 61ülere 
ııı11eı ' ... ~ .. ı... _, .. ._.. ŞuMı h\an~'WUI "'e ıunu Söy1''*iii,ne CQte. Jlulgu\s • ınarn döktüklerini yaaaktldır . 
. 
1
d 11c ~,,~ ..... ~ik deTittleri • bi~ı ki, bur\)MU "'~ ~ tam. Mınrl•tanl, Roınanyayı ve Bu ıil\~itin naldettiilno ı&.e~. sa· 

l ott• 'D h.... ~--riSlnda !ncUte-renin rutu dQi1ıQ).'• -ti"~ etrniyen 'Yııcwavyayı ihtiva edcçek otan Sebep' Rus vapur 1ar1n1 n 'aş\an nra. ölüleri gömmeie aıra 
ş;~· ~t~fltrl halkında ulı" ve taht bu tıarblt\ notıceleri1\dta barııçt b\r b1cHt kurma' ıuretUe gcJinrz, Fransız aş\çtrltri. C!tMUc.ı 
c~ )~ tır~llefe cevap 'eren na· zi;'tdMil• müt•~r Q\3cülan 1~ yeni btr küçük lt\til"t te~m \m· t n 9 il iz ; h a r p g e m. i l e r i re ( ı ~uncl.W.'\Jf Qokuoow.ı, 

i ı• Utit~rı Butlcr demif.tir çin ve 1'et~~ tl\'"'e ile bekle .. kanı derpiı edilmekte ve bu blc. ülü~l' ~tlamıi\;~ ,.~ d.\lba btt1ti 
ı t ' mektc bulunan dtfcr bir çok mil. fa raf I n dan k O n f r Q 1 u•• d u·• r F19nsızlan öldürmektedir, u• ...... 1 kun İtalya tarafından müzaheret • 
1 ı. itl~ili.,. 1 ;a... . ı.- 1 . Ietleritt hUrdycti b.:Zim bir millet Bu yazıd~. \· tihkam oofetlori• 
k11rıı lutıta,1 " ı~umotı LJl;~·ne mr görmesi, Türkiye ile Yunanista. . 1. l . 

1 
.. .ı.ı.ı 

~tle 1 1 ·~n tnüsalemetperver U• halinde me,·cudiyeti~iıe bağlı bu nın da dahil olabilıcekleri mev • L"\'\dr~. ı~ - &ovyet hükume .. , ilörülmiyeceği bildiriliyor. • run ;e lP mayn en top \N~an 
... ltıı<;kaniyetli bir c:ekilde 1 lunmakt3dır. Tilrkiycnin yaptığı zuu bahscciilmektedir. ti. ingilterenin_ M_ oskova "fı.'riıı._e _Raytc.r 

1

a
1

janst bu münasebetle sonra ces,tlerin gömüldükleri an .. 
'),_ .. 1ltltıf · :ı hareketin hakiki mana5ı da bunda. latılıyo.r. 
'" ıı..· oulunan mtbtckar h !r • • • hır n1>"a vermı ... •m Notada ıncı.. dıyor kı: Rusva 9. 09 anlasrrıas;. ö 

'"ılle.} ·· • • ?llilndemiçtir. Tür~iy~nin t<?~l\il • • ;s• .ı. " l\ f.t~ L:t;Şl \'1\'0lU..4R t 
~ n:ı itl\k~mnın fıPen ta'ıak~ ottiği örnek, s tratejik chemmiyc- lizlefin kaçak eşya liştes\n\n ~Q9 nı tas,clik etmediğinden bu an- Varno\'ad\\\\ ;olen\cr, haUun 
, ~r, .ı :k . .._n ,·eroctık h~r t~kli- tinden l:O~ UitUndUr. 'filrktye mil Ro:na, 25 (A.A.) - Giorruı.lc anla~masına muhali{ o\dHğunda" la§ıııamn kıymeti yoktur. Esasen "'ıdası\1ı könek l~§leritılu tot'kil 

H -.u "nte alma· ·:ı Qmı:fo. dıİtalia gazetesinde Gayda, Türk b h a· ı k S · ı , · • h t · t • " ı ·.trı· .. 1ı ' · · · letlcr arasında iyi ni'·~~ prcsipi a şe 1 e(e - ovyet g~mherırun ı.tmumı arp en so.nra V~:fıye ettiğini nnlatm~ktadırlar, }{er ~i;\ 
' Jh1 • ~ :ı h:!::-al>e: . hül .ümet .. paktıl\·n b:r barı" aleti oldugw un· 1. t ı · · b d d ..t w• • t" 
1 "ı. .ı , . lehind.e vaıh·tt almmtır. Türki • :1 "on or u protesto ve un an o.. 4cgı§mı§ ır. 11ek lc§i için takribe?\ 10 ~ilinG tç. 

S .ırıı~~ •ıııyeae İ $tİ:ıUn takriri )-enin :polltikası bt\tün harp son - d~n !Uphe diJ "r ,., pc.ktm esa. la}lı urar vo ıiyan İ!tiyecofi be• Bir Sovyet va-pı.ır\.\ qiyc cdilılı~kledir. Varımvada hl\· 
11' • (\\~ ~n birinin teklif ettiği rası de\·~nd~ iısti~rarlr ye mc • llnda İngiliz • Fransu: çember yan edilmektedir . muayene edildi kill1.l .süren şefalet, tavsU'i imltln-

" O I\• el ~a. tnilletleri camia ına, Un bir PQlitıka Qlarak tc.barUz et. siyasetine dayandığı ve İtalya • Sovyet notasıJ'\da matum hal~ Londra, 25 - Odesa ile Pire sız bir derecededir. l'r~mvaylar 
~ b' ~.e.rı tetkik maksadilo l\!İ!I ve bir mtıahedenin tadUini is· nın yayılma~ma mani olmayl iş· üzerine bomb& atılmaŞl naa" bty. ve Filistin arasında sefer eden i§lememektedir. BUt~n dllkJdin1'1r 
~ , .~f k~tni te t•ilinc amade tcdiğı zııman bunu ynpm!lk için tihdaf eylediğini hatırlatarak, nelmilcl ahkama mı\hilibe ımUı. Sovyet bancbralı Svane~ia vapu· kapahdır. Ht~ lıir gaı• te çıktın • 

· :,J ~~Yet . . ~uvvete r.1üracaat surctilo deiil Türkirer.in bu muahedeye ta~. perver halka §İde.tok euJnın ru Çanakkale Boğazından çıktık. yor. Varşova. belediye reisi ' 'c 
11. J, l'~l~ . ısçı mebuslardan biri, Qlutıaka mU~l'lkcrc ~·oliyle hnre ,. men, Balkan e:ntantrnda kaim~. , muayene ve müsaderçtinil\ do tan sonra açık deniıdo İngiliz Vn~ova müdahasını deruhte c. • 

·ct'l ~ı ~~~-U? h<ln, ıartlanndan bi•' ~et ctmiııt ir. B:.ı öyle bir noliti - sının B;,::~an sı!\temi için ye!'li o!r ~~ğ(u olmadıg~ı beyan çdiH~r ve harp "'tmiltri tarafından durdu. den sivil komi~en!n erklnı mev • 1'~V' !&..~ 'bir- "A. .. . ' .. 
e • • ,t . ~ ~'nlpa bit'letik dev· kadır ki. cri~tlğl kemal noktası mesele ortaya sıkardığını bildiri. e~zalan kaçak e§ya addediltnesi, nılınak ara!tırılma yapılmıştır. kilf tutulmaktadır. Geceleri Al • 

~\ı imkifttnt tetkike A• 1936 da J.lontröde müzakere ve yQr. l vapurların 1n_giliz limanlanna Araıtırmadan sonra vapur yolu.. ?llan askerJerile halk arasında bn-
\lnu Alınan milletine ünaa edilen anlaşma olmu9tur.' ' Gazete, Arnavutlukt~ İta1ya· ~ötitrülerek muayeneşi muvafık na devam otmi}tir . 7.an mUsadtmC}hr çı1'tıi1 vlkldir. 

,~,~~-----------------ml!'ll--l]llllml--.... --..... ----~11!111111~ ..... ..;m....;;. ..... _. ... ...;;.. ...... ...;mllll!I!~ ..... ;.... ... ..;. ____ .... __ .... ____ ..... ______ ._. 
~~la ~uı, F-ranıız, Avu.tralya, SON DAKIKA'nın tefrikası: 15 

ti tl l\d Ve Japon gemil•rini~ ınuh. 
il (İr . ~·· ~~ruııarını takip otli)"Mdu, 

tı~· \a~IU\ önünde, dikilmi§ toplıriylç, 
lıl~u aklar, açılmıı. kovanlarına dol. 
~t~ l ~orpiUerif le canlanan bütün 

t-Jst ' lin"d ~Jderlerini J<arolin a<;lalıu~ınm 
~~tlt c deınirli ifÖrUycr; Almcnya 
~ Othı& 
''l'na ... un\ln ııancıi~ dirokltrind~. 

; '~r·~~ b~ l:lqrt kn.ıva~ör üıeı:indc 
t~t\ c •~ldırmıı diiıiln üyQrdu, 

\!\ :i~~k bul\\uın t~hialc.dnden 
: 1ııy0r~ ll:nclcr Alman tt\ıl~leriyle 
,.,~ u. 

'l• · t :Yarın? '11\q •• Yarın bu ae&lcr top 
l .\~. St\orilo;:tkti.. 
l'~ld •raı V 
~ 1t(1 "• ~n Spe birdenbire ba~ını 

l td ~o)u i~ın- iratları altıntla gizle. 
t Ilı ~vı ., .. ) . .. 

'hla boz ert, sup~an J~Z'. 
'tcb nı:yordu. ıordu: 
Şlr....ı. •tr~t ... 

""1orat -ız ne: d:rı;!ni:: !. 
lcruvazörünUo kll1\1ıind~~ 

"'' 

miralay Scharat ayağa kalktı. Hiç kı. 

mtldanmad<ln §u cevabı verdi; 
- Amiral!.. Kararınız:. ıörünü~tc, 

yapılacak i!lerin en doğrtJsudur. fakat 
t:hlike bu kadar yakın olmadığırıa gö. 
re Çin denizlerine veya Hind deni:ı;ine 

ansızm yapılacak bir hücum düşmanın 
bahri ticaretini hırpalayabilir. 

- 13unu ben de dü§ündüm. Hatta 
di.lşman kuvvetlerinden ayn kalmış ba. · 
zı kruvazörlt{i imh• etmeıün iıten bile 
olınadıltnı ktıtird\m. Ju t•k(iirdt ktr\ç 
ı~kiz ~aat iırin-de Japorıy4ıım Almanya_ 
ya r.:ırp ilan. ed~ceği ve Şqrlı;tıki yegU. 
ne ıeçidi kapayacağı mubaltkaktır. 

nu cevap ani ve tercddütsü~ oldu. 
Von Spe her ihtimali dilşünmüttü. 

Qneisenau'un kumandam Maerkeıo, 

Nüumbtr~in kumandanı Schöneberg, 
muavin kn,ı.vazör Pr~nz Eytel Fritdtri. 
ehin kumandanı Triben ~şiarını aalh. 
yarak ami(ala, d4)ünqeluinin doğru ol. 
chığunu tasdik ettiler. Yalnız masanın 
öbür ucunda :yüıü amirala karşı otuçan 
Eınden lı;umandam k,ymaka~ Müller 
dimdik dı.u;ı.ı~u. '.Amiral ona döndü: 

........ SeJ\ ne clüti.i.t\ofuııor•U1' ~ijller ?.'de., 
di.. 

Mülbr ayağa kalktı: 
- Hind dcniıift~lbırakmamahyız, 

Yazan: KURT RÜCKERT Şayet Fıa"nnın, 1870 Fransa· Prusya 
muhaMqeainde, Sufh'e.n c'bi bir ıtmici 
bulunaa ve donanmuını Alm,nya aa_ 
hillerlne getirebilmi~ olsaydı, 1! tama. 
mJyle tersine dönecek, Bismarlun eser. 
Fral\SJ.I zırhlılarının savuracağı ~üllc. 

lerle mahY011tlak- tehlikesine girecekti. 

f ıt• !.l'irpiç bu dilıünce iledir ki kolları· 
amirltl 1 deoi, nı sıvadı, ve on beş tıene i!iind& Almar. 

Ortalığı derin bir sessizlik kaplamı~ ldonanın~sını en a!ağı bir dereceden 
tı .. Amirahl\ •uratı aııldı .. lCUmin~lM ikinci doreeoye ~·kareh ve huıürt iııtc 
hayret içinde bekliyorlardı. Müller azı. ingili.1 qonanmasiyle boy elçil!tobileeeı. 
cık ccriJemiJti.. Gözleri kendisi!l• yak. bir kabiliyotte ... 
lap.n amiralın gözlerinden ayrılmıyor.. Fakat Tirplçin bir batnı oldu: O dt, 
du. niz muharebelerinin yalnız ~emilerl~ 

Karit karp,ya idiler. Biribirlerini tar. yapıl<ıPiltceğioi llannetti. Mürettchat ve 
hyorlardı. Bu iki adanun ayni ayarda erkAmharbiyenln yalnı• de.ni.1den anla. 
olmadığı fimdi bir daha görilnilyordu. I roalarr, lıarp edebilecek bir derecey~ 

Von Spq. Tirpiçin yarattığı bahri;:e... yUkselmclerin. ~J!tL •tr chıWıciye: 

ye mo)'ıuptu: Q bahriye ki yitmi &ene tizım o~eak ruhu JJI~· 
evv.el ortacl.4 ,.okken Bismarkın göreme. ! Spe'lerin n-eılinden \it"Q,lrl~ n:ı· 
diği bu neks.anı Tirpiç sezmi~ ve mey. savi~ve bazan üstt:• J~..-.:: :-~is:'Pt 

l,iana çrkarmtı. O çok iyi anlamrttı: 1 yeti!ti. (0.......· ""') 
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Mükerrem, erkeklerin en halL 1 

mi, ea kibarıyl:iı. Yüzü biraz çL 
cek bozuğu, başı sivri ve biçim. 
;izdi. Fakat mavi gözleri pek saf. 
tı. 

O, vaktiyle kozmatik yapar ve 
.. atardı. Şimdi, roma.tizmıasmdan 
c:olayı evden çıkmayan 'kansi
le hizmetçi kadın arasında ya. 
şardr. Evinde tavşanlar büyütür, 
arada l1I'a Hüseyin Rahminin 
rominlannı okurdu. Yegane eğ. 
lencesi bunlardı. Sabahtan akşa. 

ma, akşamdan sabaha kadar ka. 
sına refakat ederdi. 

Kansı bayan Sabiha, sokağa 

çıkamadığından dolayı şikayet 

etmezdi. Yf lmz canını sıkan bir 
§ey vardı: Kocasının şapkası. 

Sabiha, misafirlere derdi ki: 
''Kocamın garip bir tabiati var; 
şapkasını başında hiç tutamaz. 
Daima çıkarır, giyer ve ekseriya 
elinde tutar. Bu haliyle bir cena • 
ze arkasın-dan yürüyen adama 
benziyor. Şimdi yalnız pazarte. 
sileri biraz gezmeğe gidiyor. Ben 
çıkamıyorum. Fakat artık şap. 

kasını giyiyormuş. Bilmem ki 
doğru mu?.,, 

Bir gün Sabiha gene böyle 
söylenirken bu ailenin pek eski 
ahpabı olan Bay Vamık dedi ki: 

- Meuk etmeyiniz hanım e. 
fendi, zevcinizin büyük bir 
muhteri olduğu artık anlaşıldı. 

,Şimdi başaçık gezmek bizim 
memleketimizde Avrupadan it. 
hal edilen yeni bir moda oUu. Bi. 
nacnaley}ı, Mükerrem bey başa. 
çık gezse bile .kimsenin nazarı 

dikkatini celbetmiyecek !. 
Bayan Sabiha kocasına dön

dü: 
- İ§ittin mi Mükerrem? Şim. 

Öi de Avrupalılara benziycceksin. 
Bunu da hiç istemem. 

Bay Mükerrem, karısının söz. 
lerini daima bir aksi sada gibi 
sadikane tekrar ederdi : 

- Evet, dedi, Avrupalılara 

bcnziyeceğim .. Bu da iyi değil .... 
Bay Vamık alayla sordu: 
- Pazartesileri nereye gidi. 

yorsun bakayım? Galiba çapkın· 
lık .... 

Mükerrem yerinden sıçradı. 

Fakat 1:ansı imdadına yetişti: 
- !Tereye gidecek? Mlizeleri 

ziy;ır::! ediyor. Topkapıyı, Aske. 

tngtltel'CdW sltih fabıilis.ta.n Jianl harıl ça.hsryo1'. RMlhdc on n!tı ııus!uk bir zrrlılı topunun dillJ'OfçWdtlftt g3rU1Uyor. 
--~ .. , 

Teneffüs c;anı 
Yazan: SÜHEYLA ŞEFiK 

- Evet, Topkapıyı, asken 
müzeyi .. H:ızan da k<1:wede otu. 
rup l!azoı içiyorum. 

Bıyan ~abıha iza~ı etti: 
- .dav:ı sıcak olduğu zaman 

tabiı. . 
- E vet çok sıcak olduğu za. 

man. .Şapka!l'lr bir iske"!leye 
kor, gelenleri geçenleri seyrede
rim. Sonra eve gelirim ve öbür 
pazartesiye kadar hiç çıkmam. 

Vamık gülerek sordu: 
- Acaba doğru mu? Bu ka. 

dar mı?. 
Mükerrem kızdı: 
- Ah, azizim, dedi, bir gün 

öğleden sonra halka karışmak 

bana yetişir .. 25 kuruş sadede • 
rim. Biraz hava alırım. Sonra, 
sabırsızlıkla beni bckliyen karı. 

ağımın, yanma koşar gelirim. 
Daha garip şu ki, on sekiz yaşın
dayken de böyle uslu idim. Yal. 
nız arada sırada bir kaç bardak 
şarap içer, ve bir cıgara tellcn. 
dirirdim. Fakat hiç te memnun 
olmazdrm. Fazla eğlence beni 

'daima bozuyor. 

• * • 
Bu konuşmadan bir müddet 

sonra Vamık, Mükerremi Top. 
kapı müzesinden çok, pek çok 
uzakta görünce bittabi §aşırdı 

kaldı. Saat üç raddeleriydi. K.a· 
rısının dediği gibi, Mükerrem 
sanki cen-::ze takip ediyordu. 
Çünkü şapkası elindeydi. Fakat 
çok neş'eli görünüyordu. Şap. 

kasını sallıyarak, ceketinin etek. 
lerini uçurarak bir müddet yaya 
kaldırımlarında koşuyor, sonra 
gelen geçen otomobillere ehem. 
miyet vermeden yolun bir tara -
fmdan öbür tarafına geçiyor, şo. 
förleri kızdırıyordu. Bay Mi.i. 
kerrem sanki yürümiyor, ko§mu ... 
yor, uçuyordu. 

Vamık, arkadaşını takibe baş
ladı 

Eski kozmatik taciri hafif . bir 
şarkı da söylüyordu. Bir müddet 
sonTa tabiatiyle arkasına bir sil. 
rü çocuk katıldı. Bunlar bay 
Mükerremi ötedenbcri tanıycr • 
muş gibi muamele ediyorlardı: 

- O. ihtiyar sersem ... 
- Bonjur moruk!. 
- Şapkam başına! • 

Bay Mükerrem bu çocuk sü. 

müddet dansetti. Son't'a yüksek 
sesle teganniye başladı. Nihayet 
yorulunca sokakt;ı!ci kanapeler· 
den birine oturd:.ı. Seyirciler he. 
men etrafını sardılar .Biri: 

- A ... dedi, ayakkabıları par
lak.. Galiba yeni zenginlerden ... 

Bay Mükerrem kahkah<!}'h 
gülüyordu: 

- Ben yeni zengin değilim. 

Fakat sen büyüyün-::e cs~i bir ap. 
tal olacaksın. 

Bu cevcıp seyircilerin pek ho· 
şuna gitti. Bu muvaffakıyetin.:en 
cesar.et alan Bay M ükerre'll u. 
zun bir nutuk irr.ıl etti. Sonra 
seyircilerin isteği üzerine yeni 
bir şarkı söyledi ve dansetti. 

[Mütemadiyen kahkahalarla 
gülüyordu. 

Bay Vamık hayretten hayrete 
düşüyordu .Nihayet arkadaşının 
karşısına dikildi. 

- Ne oluyor? dedi. Bu ne 
hal? 

Bay Mükerrem biroen en tabii 
tavrını takınliı. Şapkasını giydi. 
Seyircilerini bir işaretle savdı ve 
arkadaşını takibe koyludu. 
Vamık sordu: 

E li t etikte nfrs ek'!"Y<' !'" · · · ·--ı, tr.ı lıir miirrc:r.e rransız nslu~rl 

C<'p!:rre !'irY':"ı'i"••ı<'k 07.er c ,,ı. 
ll'ycıı 1n~iliı. at.~.erlcri ha rp ~ 
yısllr hayYanat bahı:eslndell :N 

ulhu g;;ı.tlun L .:ı_.ı sulıayın emıiııi lıckilyorlar rılan fillerin ilzcrinde cğlcn11°"'"A 
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Nakleden : Muz.a f{ e r r. --en 

G .. · k · ~e 'pi_ 
,uzın onu~mayı gırmct; . 

ladığı çıkmazdan kurtarmal< tiİ 
oyun mevzuundan istifade e 

istediGö: ~ dük' l . . . . . ..ı.ıl 
- r erınızı ıyıce .. fi. 

da ~·.ıtunuz, c!ooi. Şimdi oyun 
!ayacak .. Haydi kapının ön~ 

Ilcp beraber eve doğru Y .-,; 
ler. Cemil. Güzinin koluna gı~ 
gözleri kapalı sebzelerin yerl 

Şimdi itirazı bırakınız da bu gü· - Bu iş bir parça a!akalandır 
zel oyuna hazırlanalım. Ewela mışt ı beni, bir hayli düşündüm 

- Acaba yalnız gazoz içtiğine sebze çorbasına hangi sebzelerin Fakat makul bir hal sureti bula- sayıyor: ~ 
emin misin?. konulacağını tcsbit ede!im. Sonra madım. - Fasulyeler sağda, saldB l-'' 

Mükerrem, mütevaziane şu bahçeyi dola~ıp bu sebzelerin di- - Peki.. Bunları halledemedi. n a b a h a r 1 a r engin3r .,i 
cevabı verdi: kildiği yerleri görelim.Ondan son. niz. l\lu:ıtantık olduğunuz vakıt sonra daha bin çok nebatlar., 

- Gazoz bile içmedim. Azizim ra tekrar evin kapısı önüne kadar karmakarışık cin~yet işlerini na. bütün bu kadar ncbatın 1 

Vamık, bütün zevahir aleyhim. gelir, sonra da oyuna ba:;ılarız. sıl halledeceksiniz. ben nereden bilevim? ~ 
de .. Fakat serbest kaldığım~<!n, Teklif kahkahalarla kabul edil- Cemil, kavun fidanlannın üze- Kapının önüne gelinceye .dJi 
altı r. .. ., ,....ahpus ahaytından son- di. Bahçede yürüyü5 basladı. rinden atlayarak Semahat hanı · Cemil ellerini Güzinin di~1 

ra baf;ır.mığa, atlamağa, sıçrama. _ Bakınız iste .. Bunlar may - mm yanına gitti ve: l\Yırmadı. ;1 
ğa muhtacım. Sanki bütün gen!; <lanoz, bunlar da havuç - Kardeşinin elinden sana sığı- O. saatlerce bu vaziyette d

1 
(ji 

liğim galeyan ediyor. Evet, ne Semahat güldü: nıyorum, dedi. Demindenbcri bir ğa raz1ydr .. Fakat ne yaztld' . • !_ 
deiyim, ne de sarhoş.. Fakat 

1 

_ l!ahi Cemil beY .. Sen en ba· sürü suallerle beni sıktı, durdu. zinle yalnız değil.. Bu vaı'.i tJ1 

çocuk kaldım .. lhti~arlayıp çvo· sit şeyleri bile bilmlyorsun.Havuç Güzin kahkahalar atarak söze şakala~mak, gülmek, ıfika) ıı# 
cuklaşmadım.. Eskıden oldugu diye gti terdiğin nebat rokadır. karıştı: tavır takınmak lfızım. JJ3eŞ~ 
gibi çocuk kaldım. Altı gün mü. Salata y:ıp:naktan baş!rn. bir işe - Burada aynı sualleri size ben Cemil \'ahit gibi hafif. !11 ~-
tcmadiyen makinemi sıkıyorum. yaramaz. . soracağım, minyatürümü buldu- neşeli olamıyor. Dunun ı~ı~ i 1" 
Fctkııt pazartesi gelin:e, ah p2. İçlerinde yalnız Vahit oyunla nuz mu bakayım? hitle yanyana gelinceye ıÇ•~ı4 
zartesi gelince bir tay gibi fırlı- hiç al{tkadar olmayor. sebzelere Semahat yan gözle kardeşine kurt kemiriyor. Acaba ~ ~' 
yorum. canlanıyorum. Hem ken. bakmıyordu. Derin bir düşünce bakıyordu. Güzine: tavırlarını Güzin beğeniyor ıeti' 
dim eğleniycrum. hem başkala. içerisinde olduğu belliydi. Deli - - Eğer minyatürün bulunma • Şimdi Güiin bütün kuV' 
rını eğlendiriyorum. Evet, ben kanlı birdenbire durdu, ba~ını sını istc::en kardeşimi memur et· bağırıyordu· 

11 
tf 

bu mahallenin eğlencesiyim. Bu· kaldırdı. Ye ~ordu: .melisin .. O sorgu hakimi değildir - Başlayor, başlayor, o~1l'fl 
rasI'ıı intihap ettim. Cü"lkü bi· - Ak'ıma gelmişken sorayım ama kadınlara ho~ görünmek için layo:-. E\·eta gözlerinizi baglll 
zim evden çok uzak .. Hiç kimı;e_ Cemil b~y. Kaybolan minyatür her ~eyi yapar, polis hafiyeliğini ğım. ~ 
ye rast gelmek tehlikesi de yok... muamasını hallettiniz mi? bile.. Semahat ne kadar eemil~c~ 
Rica ederim, k:ırıma imaen olı:un - Vallahi do-;tum, daha bu işle Cemil köpürdü: la~rak gözlerini bağ\amalc · 
lıir sev ı:::iylcme .. Bu hali ant:ı tın me•mul bile o!m:ulım. Ilattfı di.i • - J;lırakın allahaşkın.1. Iluraya Fakat Cemil itiraz etti: ıı fi 
y'? .. Tı!'kt ."ı"ıfta ı:shı olduğu şünm?::im.. eğ'cnmeğe gc1dik. .Minyatür ara· - l\:atiycn olmaz .. oyun:,,ş 

ri ~yl filan •• 
Müken-em tekrar etti: ' rüsünü eğlendirmek için bir 

hnlc!e t"nefiüs c<nı ı;al<lığı za • - ı "t•m:ı.n Pa~anın niçin ,.c na· mağa değil.. Cadılarla ve hayaller- sıl oynanacağını iyice anla ;;,,; 
man bııhçeye delice atılan mek - sıl öldürüldii~üne olsun akıl crdi- le uğra~cak yerde e~'lcnccile, gü- r imkanı yok gözlerimi bağ\at~; 
tep çocu'kları: gibi. rebildiniz mi? zcl kızlarla me§gul olalım. (Dcııarns 
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