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~~~U~kü' F;;rt,~hÇe 
Galatasaray maçı 
Qir Fenerçahçe idarecfstnm manasız 

Y a;;d'; yak~Idı 
~ Taksim stadında tertip çrydı. Bu maça takımlar ıı-... 
~ lbaçıarm birincisi Galata· Şazi Tııwcanm idaresinde lm .,.. 
~ lJlk liseleri arasındaydı. kitki kadrolanndan Galatasan.r 
~ ~ oyundan sonra Gala- dan Salim Fened>ahçeden de Re-
~ 1*.i ba maçı .t-1 k:uandı. bii ...e Fikret ebik olarak çıktllar. 
~ c.ı_l• tıe OjmDlb8SI Jhımge.. {)yumn iJk de.resi çok 9Mlli 
~ tas.ray - Fener mütekait· oldu. Rüzg!n arkalarına alan Fe
~~buat takımı maçı mQte- nerliler Galatasaray kalesine ol
' ~ çrlraramadığından dukça tehlikeli anlar reçirti~ 
~ '9ctildi. dı. Buna rağmen Galatasaraylılar 
~l' ~ en mühim maçı Galata- 5 inci dakikada Cemilin araği!e 
Sı .Fenerbahçe arasmdj!1ti j ilk gollerini kazandılar. Buna 
~ bayramı lrupttsı ma. (Dtt'amı 2 incidt) 

~"-~ ~-haha Jwo,t şı,n ile Osman"°f anlllll4a mlffiılt bir otomo. 
,, ~. Yollarm taJta ohmemdu lsUlade eden lMO Jfo. '-... ''°"ru. ot.omoblU bttrik bir hrzta ıailrerUn, iam BomoaU truıı
~ ._;:-nıtda &l'&bMD.ı d.ni'ak ,.ertadekl eedde ~ ''8 o hızla oto 
~·~:-Yarak biraz ötedeki ZM nmnanlı tn.mn.1 direğine çarp
~, s-aıua her tarafı lisUklerlne varmcaya kadar bir anda harde" 
~, '•e Yerinden fırlayan cllreblyonan tu1'Jd &ltmda giSpttn_ 
~ ~ldıtıı:ta.k baJJlan 1'0för f'ttaftan yetl_,enlf!r t.an.fmdan hutane· 
'-~>1,ı 01

1~trr. Bu müthı, ka1.a. otomobil boş olduğu l~hı ln'la.nea bq 
~ ''"ı....."'1\dan a.ttatılmı~tır. 1.'ukarild resimde kazazede otomobilin 

-.. ,,ol'l1ııı-. 

Karargihını değiştirdi 
B'1. hafta içinde taarr·u~ 

• " . 
verecegı sa-:ıılıgo11 
müşaverede --------~------------~~--,. AtM~~erfa R~ann 

bulwndukları ve neticenin yarın 

beNi olacağı söyleniyor 
Londra. 30 (Raci7o) - Garp ceplıeünden 

plen ialterlen aöre Hider karargihmı Çem
b..laynıa ALnanyada balunduiu zaman ikamet 
etti.ii Godeıgerg kasabasına naklebniştir. Hit
ler laatkum•nıdanlıiı ele almıı ve ıimdiye kadar 
Garp cephesi kumandanlıimı yapan aeneral ı 
Bra.dıiçi azlederek yerine general Heiteli geçir
m.ir. Garp cephesinde elan 80 fırka bulunmak
tadır. Askeri mahafilde Hitlerin bu hafta orta
aırada b6y\ik taarruz emıini Tereceii aanılmak
tamr. 

YD1tsek Sovyet Şurasına Berlinde 
ehemmiyet veriliyor 

Paria, 30 (radyo) -Bu sabahki aazeteler bil
baa1a, yann toplanacak olan Yükaek SoTYet şu. 
rasile meıgul olmaktadtr. Bu arada "Epok,, ıra
zetcai ba§makalesinde ezcümle şöyle diyor: 

Hitlerin ıulh taarruzu akim kaldığı takdirde 
Rm,"a ile Almanyanın müşaverede bulunacağı 

(Dnamt Z Wttlı) Ahnu fahfoThl\hfrforlnClen lT - S5 

Bir Jtalyan 
transatlantiği Ar11ansız bir 

. Amerika.n. k O r S a n h a r b . 
tıcaret gemısme B l l 

çarptı aş amış sayı ıyor 
Almanlarm iki cep kruvazörü Atlas denizinue 
Denizaltı harbi de vahimleşmiştir 

Çarpışma neticesinde 
Amerika gemiai aldığı 

yaranın tesirile batb 
Berlin. 30 (Radyo) - Kiel li

ımnmm 5 ki.lometıe mesafesinde 
büyük bir deniz ka.zaM olmu,tur. Paris, 30 (A.A.) - Alman a-
ltalyan Manzıoni vapuru miralliği, 1~~ Qasü bahrllerini 
6.090 tonluk bir Amerikan ticaret tayyarelerle bombardnnan, 90t1 

gemisine çarpmıştır. Amerikan t~bbü!lerinin akim kalması ve 
npuru büyük hasara uğnyarak onbeş kadar tayyare kaybetmesi 
batmJŞ, mürettebatı kurtanlmJ"S- üicrine, muvakk:ıt~ vaıgec;mi,e 
trr. K:ız:ımn ne c;urclle vukuhul· ı benziyorlar. Bu hafta içinde ancak 
duğu ancak yapılan tahkikattan iki hücum kaydedilmiştir. Bu da 
sonra anlatılacakbr · bir, iki tayyare tarafından >"3JX" 

lan ~f uçuşlarından ıbaretti. I cc-p kruvazörleridır . Bunlar müt
Hava şartlan geniş mih.-yasta tay· hiş bir korsan silahı olup diler 
yare hareketlerine müsait değildir alelade kruvazörlerden daha kuv. 

Buna mukabil geçen hafta deniz vetli ve daha mukavemetlidir. ln
altJ hücumlan a_rtmış ve At!antik giliz Stonegate ve No!'Veç Vhm
denizinde bir ve hatta iki Alman sen vapnrlannı Doyçland krınr 

kruvazörü göıiiıkmü~tür. Bu iki :7Örünnn batmms oldu~a :!n emiD 
Alman kruvazörü biribirinin ayni kaynaklardan öğrtnilmiştir. ArtJia, 
olan J:>orçiand '9ııe Admiral Shecr ~ z lnd d<') 



Bir lngiliz gazetesinin çok mühim bir makalesi: 
J aktinde ita,..aflar 

mm 

ük ~)r rol oynıyacaKıardırl 
Diyen Deyh telgraf: 

ltalqa başvekilini 
Bi re ık siyasetinden dolayı 
a k şl yarak nave ediyor : 

"Bu cihet, Şarlu Akdeni:in bCJ§lıca iki 
devleti, ltalya ve Tü,.kiye araaında Bal
kanların birliği yolunda faal bir teıriki 
meaai yapılabileceği ümidini kuvvetlen· 
dirmektedir-,, 

I.:ondra, 30 (A.A.) - "!)eyli 
Telgraf,,m diplomatik muharriri 
ltalya tarafından 90!1 Rnelerde 
takiedilen siyaseti uzun bir maka· 
lede tetkik etmektedir. 

Muharrir, Musolininin itidalci 
tavassutunu Hitlerin kabul etme
mi~ olmasına teessüf eylemekte 
ve Musoliniyi, önüne geçmek için 
her şeyi yaptiğı harbin Akdenize 
yayrlması hususundaki karannı 

alkışlamaktadır. 

Musolininln son haftalardaki 
1..lttı hareketi ise onun gerek bir 
• alyan lideri gerek enternasyonal 
· r devlet adamı olarak mevkiini 
.ar kabul etıfı'!Z bir tarzda yiik
tmiştir. Şimdiki harpte aMığı 
·iyct Musolininin iktidar mev. 
ne gelcliberi muhtelif milnase
tlerlc gösterdiği kiyasetli muha-

emcnin yeni bir delilidir. Bu ci· 
hct, pr1d Akdenizin ba~ı
ca iki devleti, ltalya ve Türki
ye arasında Balkanlann birliği yo 
lunda faal bir tesriki mes:ıi yapıla 
bilecc~i ümidini kuvvetlendirmek· 
tedir. İngiltere ve Fransa da Bal
kan antantmdan ayrı kalmakta ıs. 
rnr ederse Bulgaristan nezdinde 
bntQn nnfuzlannı kullanacaklar
Ciır. 

Filbaldla İngiltere, Balkan 
"1evletlerlnin harbe aOrllklenme
llini istemiyor. Bizzat kenclial 
P'ransannı yanmda harbo girdi 
be mfinhasıran Almanyaıun ccb.. 
ren bUtUn Avn.ıpaya bllim olma
ema m1l.n1 olmak içindi. Efer Al-

manya, timdi ve aonralan Bal • 
kanlata bakim olmağa teşebbiis 

edene )ngiltcre oralarda da 
taarruu mukanmct imkamru bu 
lacakt&r . 

Fakat Balbolar hitarafhlda • 
mu mUdafaa huauaunda birlqiJt 
kaldıklar ımflddet~ İngiltere 

onların bu kiyaaetini takdir Ye 
doctluğwıun s:ıraılmu müzıahe

retini onlara temin eyleyecektir. 
Uç bilyiik devlet arasında giri§iL. 
miı olaı fimdilci harbin bu tıç 
devlet araaında neticelenip neti
celenmiyecefjn! söylemek bir 
kehanet olur. 

İngiltere ve Fransa yeni dost
lar ye dilfm3nlar bulabilirler. Fa. 
kat ıı.ıoa emln bulunuyorlar ki. 
hlçbir Avrupa de\•leti, bitarnflr
fmı mUdafaııdan başka bir se: 
heple bu harbe girmiyecekrir. 

Rusyanın Balkanlardaki gözQ 
olup olmadrfını Ye ilıtil!fı cenu. 
bu prkiye ~ alrayet ettirecek 
mahiyette bulunup bulurumyaca
fmı lıtfkbal gösterecektir .. 

Geçen harbin tonunda, eulh 
muahedeleri, galip gelen m •ha
ripler taralmd2n dikte cclilmi,ti. 
Bitaraf memleketler bilfiil ıdl§.h. 
az buhmduklanndan hakla mu 
.ayıp temlA eylemek imklnını 

'-JemamTflanb. Fakat bu harp
de bi57Je obmyacaktrr. Sulhun 
akdinde bitaraf m:mleketletin 
noktal nas.an kat1 bir rol oyn:ı
yaWtır. 

Amansız bir korsan harbi 
• 

(Ba&tarah 1 IDclde) 
rikanm City OI flint vapurunu da 
gene bu kruvazör yakalamıştır. 

İngiliz Cleme:ot vapurunu da cenu 
bt Amerika açıklarında Admiral 
Sheer kruvazörünün batırdığı tah 
min olunuyor. Mezk!tr kruvazör 
hakkında elde mevcut yegane işa · 
ret budur. 

Her ne olursa olsun Atlantik 
denizinde korsanlara karşı takip 
hareketleri başlamıştır. Bu çok u
zun sürebilecek müşkat bir iştir. 
Bu hususta Emden kruvazörünün 

faaliyeti hatırlatılmaktadır. 1914 
te harp baslar başlamaz bu .kru
vazör de Çinin Çingtao limanında 
faaliyete baslamıs ve ancak 9 teş· 
rinisanide Hint denizinde Keeling 
adası açıldann<la batınlmıştır. 

Diğer taraftan denizaltı harbi 
devahimleşmiştir. Altı İngiliz ve 
iki bitaraf vapur batırılmıştır. 
Şunu da kaydetmek Hizımdır ki 
tngill.ı vapurlarının UçU tsp:ınya 
aahiıtcrt açıl:lannda torpillenmiş.. 

dır. 

Müttef'i!t!erin hesabına da şu 
muvaffaktyetlcrl kaydedelim: 

AJ:ıwı ttbliğinde b:ı1trğr bah-

ledilen ilç de:nlnlhdan ba§kaca 
geçen hafta Uç Alma ndcnizaltıııı 
batmlını~tır. Bunlardan ikisi tnM 
giliz n birisi de Fransızlar tara.. 
fından imha olunmu§tur. 

MOaelllh bir hıgilli: ticaret ge
misinin mllrctttebatı da bir de • 
niultısmı Atlantikte top ateıile 
batırdığını tahmin eylemektedir. 

A1maıı deniz ticareti, ıimdi ar. 
tık yalnız kapalı denizlerde yapıl
maktadır. Bu denizler, Baltık 

mcmteketlerlndcki Alman ekaJli

yctlerinin geri dönmekte olduğu 
Baltık deniri ile altı yedi kadar 
geminin Romanya ile Kafkasya 
limanlan arasmda gidip geldiği 
Karadenizdir. 

SON DAKİKA: Telgrafta 
1914 de batmldığı bildirilen Em. 
den, Son Dakikanın bir ka~ ıün 
önce maceralarını nakletmeğe 

başladığı kruva:ı:örüdür. 

Bugiinkil tefrikamızda Emdcn 
daha serbest hareket emrini al· 
marn~trr. Bugünden itibaren bu 
tefrikayı taki pedeceklu Emde· 
ııin macerasını adım adım takip 
etmt~ obcaldal'dtr. 

Bitaraf olmıyan kanun 
deği~tirilmezse 

Amerikada yakında 
harbe sürüklene 

cekmış 
Silah sanayii hadden 

fazla kar yapamıyacak 
V&Jineton, 30 < A.A.) - Mec. 

dia, hariciye encümeni asasından 
ve Tuas intihap dairesi demok· 
rat milmeasillerindcn I.uhtcr 
Jhonson radyo ile yaptığı beya · 
natta ambargonun kaldırılması 

hakkındaki karıunu siiah imala.. 
tından mütevellit karlar üzerine 
meYZU cayet ağır bir verginin 
takip edecet\ni söyliyerek demiş 
tir ki: 

"Ambargonun kalkması ile 
mühiınmat fabrikzlarının gayet 
ytlkffk temettüler elde etmc!;İtl • 

den oııdi~e edenlere haber -. er re
yim ki bu hususta kabu !edilecek 
olan vergi sanayiin hadden a§:n 

kll' temin etmethıe mllni olacak 
derecede ağır olacllktır. 

Hatip ıunlan ilAve etmi§tir: 
''Bitaraf olmıyan bugünkü bi. 

taraf b.riunu defi~tirilmed1ği 
takdirde Amerika<la gayet kısa 
bir ı:amanda muharebeye sürnk
lenmi§ olacaktır.,. 

BeJgradda komün1 ~• ler 
bir nümayi~ yapmak 

istediler 
Bclg:-ad, 30 (A.A.) - (H.öyter) 
Dün Bclgradda komanic:tlcr bir 

ailmayi~ te;ebbüsünde bulunmuş· 
!ardır. NQmayi~lcr polis tarafın

dan derhal dafıtdmr, '"C bir kaı; 
kişi tevkif olunmuştur. 

lçtimat yardım nazımun bir 
mitinkte sôyle:iiği nutuktan sonra 
bu nümayişe ~bbüs edilmiştir. 

Yarıda kalan maç 
<&ti t.a.raıı 1 incl.de) 

Fenerliler OllUJlCU ve yirminci da· 
kikalarda yapWdarı iki sayı ile 
mukabele ettiler. Ve ilk devre bu 
şekilde 2 - 1 Galat.uaraym mağlu 
biyetilc nihayetlendi. 

IK1NC1 DEVRE: 
llu devı'$ rüzgftn arkalanna a· 

lan Galatasaraylılar muhakkak ne 
tice almak ilfin oynuyorlardı. 20 
inci dakikada Galatasaraylı Cela· 
le kaS<ll tekme atan Fenerli Ali 
Rızayı hakem sahadan çıkarmak 
istedi. Fenerliler bun:.ı itiraz etti· 
ler. Bu esnada Fener idarecilerin· 
den birinin sahaya çıkaraJC hake
min karanna manam mOdahalesi 
yilzünden hakem oyunu tatil etti. 
Ve bu suretle de maç tamamlana· 
madı. 

1940 olimpiyatları 
nerede yapılacak? 

Nevyork, 30 (A.A.) - Şimdi 

Şikagoda bulunan Amerika 0-
liınpiyad komitet>i reisi Avery 
brundage dün verdiği beyanatta 
Lozandı:ki beynelmilel Olimpi. 
yad komitesinin 1940 oyunları 

Finlandiyada yapılmadı~ı takdir
de Ditroitde yapılacağını bildir. 
cll~ine dair olan haberlerden ma
Iılmat ıolmadığını söylerr.if ve A 
merika komitesinin bu hususta 
fikri sorulmachğ:m ve Lozan 
komitesinin herhangi bir kararın. 
dan haberi olmadığmı ilive et
mlıtfr. 

Halerin bir hafta icinde taarruz . 
erıri vertnesi bekıenivor 

( Battarafı 1 lnclcJe) 

kararla§brılmıştı. Bugi.in, bu müşa verenin yapıl
dığı anlaşılmalctadır. Fnkat bu görü~mcde neye 
karar verildiğini ancak yarınki Şura toplantısın
dan sonra öğreneceğiz. 

Di~er taraftan, Yiikıek Sovyet Şurasının 
toplanh~ına Ber!!nde ele bir ehen1n1iyet verildiği 

fon.ret olunmaktadır. 

l\1ültecilere Fransız 
Reisicun1huru teberrüclc 

bulundu 
Paris, 30 (A.A.J - Fransa rei-

icumhuru Albcr Lebriln, Polon-
ya mültecileri için beşbin frank 
teberrü etmiştir. 

Daladye A1sas kıta1arı 
arasında 

f ngiltere üzerinde 
yabancı tayyareler 
Londra, 30 (Radyo) - Bu sa.. 

bah lngilterenlıı cenubi şark.isin
de bazı echirlcrde ha\'a tehlike 
işareti verilmiştir. Bunlardan ilçU 
sahil 3ehridir. Fakat tehlike ip· 

retl. blr knç dakika sonra kaldml. 
nuotır. O ıehlf'.!erdeld halk Mıuış 
donlzl tarafmdıuı gelen hir iki 
top eeai duymuıııla.rdır. 

Musolini 
Dün bir nutuk •öylec!i 

1 
Roma, 30 (A.A.) - Musotitı 

eaki Ponteni bataklıktan üzeri~ 
de kurutarak kurduğu bejin 
nahiyenin kUşadmı yapmıştıt'· 

Bu münasebetle MSyledlği ıııJ" 
tukta, beıinci nahiye olan Potne<o 
:zienin küıadının, bundan on 5~ 
ne evvel faşizm tarafrndan Jir" 
§ilen munı:zam eserin bir tete.., 
vilcli olduğunu kaydettiktetl .od 
ra demiştir ki: 
E~er faşistlik on yedi se11ed' 

yalnız bunu yapnuJ olsa idi d~ 
omın ıerefi için kifayet edordi
Halbuki ,daha nice muazzam e
serler yaratmı§ttt ve onun aıiı:t1 
kuvveti henüz tükenmit olm&lc • 
tan çok uzakbr. 
-=-:::------~-------_...,-~ 

Müthls bir madeP 
Kazası 

' 
ın 

Parla, 30 (A.A.) - Daladye, 
yanında askeri kabinesi c'ircktö -
rü ve yaveri olduğu halde, cu 
marte•i ve pazar günü A1zaa or -
dus yant!lda ~eçirmiştis. Başve

kil, parar aqamı, Parlse dön -
mll~tür. 

Şlnıali earki lngtlterede de iki 
tayyare görfilmU3, hava mtldafaa 
topları ile uzakl&Gtınlmrştır. 

lngHtere Ron1anyaya 
iki vanur yükii tank 

göndPrdi 

Bir infilak neticesin~ 
ameleden 35 i öldü Juv 
den fazlaaı yaralandı bl 

Belgrad, 30 (Radyo) - ısı<or Q 
yadaki Valey Tild maden ocJıO' 

Teftit esnasında kıtaalın yük
ack maneviyatını ve subaylarla 
erler arasm<la mevcut tesanüdü 
roU~ede eylem.ittir. 

Daladye, hrp şartlaruun ı .. üs:ı. 
it olduetu her yerde kumanda hey 
eti ile milsta.11niller arasında sıla 

bit' te~ki mes.a.i tayeGindc iktı

sadi h<\yatın idaıne olnnöuğu.nu 
da rr.emnunlyctlc kayc!etml,tir. 

Vindsor Dükü lataatı 
teftit etti 

Londra, 30 (.Radyo) - Frıı.n

sadııkt İngiUz askerleri ile bulu· 
nan Vlndsör DUkü dUn garp cep
hesinde kıtaatı teftiş et.Lıl.ştir. 

iki küçük Alman 
taarnızu 

Parla, 30 (Radyo) - Bu ııa.bah. 
ki Fra.n.sız tebliğinde, dün gece 
:lk.i kllçUk Alm&.tı taa.rruzu vukua 

geldiği, bunlıırm. derhal geri pils
kUrtUldllğ11 blldlrilin e ktedlr. 

lnqiliz tayyatteleri 
Berlin üzerinde 

Londra, 30 (Radyo) - lngi.Uz 

ketif tayyarolcrl Ahnaııya.ıım 

muhtel.it noktalan llzeri.n.de uç · 
muşlar ve bu arada .Bcrlin ilze • 
rinde de keşif ynpnuşl:ırdit'. Ber· 
linde tehlike l§aretifiin .ztuna.nın· 
da yerllmcdis';1 bildirilmektedir. 

City Of Flint 
hadisesi 

Rusyanın bitaraf kal
mak istemediğine mi 

İşarettir? 
Nevyork, 30 (A.A.) - City 

Of F1int vapuru h3.disesin<le Rus. 
yanın aldığı vadyeti Amerika 
matbuatı şiddetle tenkide devam 
ediyor. 

Nevyork Times diyor ki: 
Eğer Rusya iddia ettiği gibi ha 

kikaten bitaraf ise n1= içio Ame· 
rikanın hüsnüni}·etlni suiistimal 
ediyor? Hatti Berlinlc tcriki me· 
saiyi arasa bile, Almanya ve Rus.. 
yamn bu kadar küçük bir istifade 
için en kuvvetli bitaraf devletin 
düşmanlığını kaunmak istemele
ri güçlükle nnlaşılabilir. 

Daily Mail de Ru&yaya bir no. 
ta gönderilerek bitaraf kolmak 
istememekle ittiham ohınııcağrnı 
~ ... '- .... in NH'f!'nr. 

Bllkreı, 30 Husmıt) _ Evvel. 
ki gfüı I<~stence llmanma tanklar
la yük!U 1k1 tane 10 bin tonluk 
İngiliz gr.:niı-ıi geh'lL~tir. Bu tank· 
lıır, fnr,lltcre ile Romıuıya hUkfi. 
metl arasmrlll yapılan ticnrl a.n

laşmanm çerçe\·~ı dabfllnde Ro· 
man~·nya göndPrilmftı olan tank • 
lardır. 

da büyük bir nifilak olm~tut· 
Gelen malfunata göre ölell 1' 

}'aralananlarm sayısı boyülcı<lf' 
Şimdiye kadar 35 amelenin ôlnsO 
çıkarılmıştır. Ağır yaralıların 591 
yın yüzü geçmektedir. 

Büyük 
bayramımız 

Bükreş ve Atina aefarıt• 
Berlin, 30 (Radyo) _ Ba4Jru- hanelerimizde kabııl 

nıandıııı!ıgrn DC§tcltiği rc.!nli teb· resmi yapıldı . 

Garp cephesinde 
sükunet var 

Bm,....,.. 30 {A.A.) - T;ırkJ>.r 
liğdo: Garp cephesinde tamamen ~"111 ~ it 
sukCıt slirdUğU ve hiç bir askeri nin ınilll bayra.nıı münase~tl 
hnrekct y:ı.pılmadığı bildlrilmek _ Türk.iye büyük elçisı ve b8~ 
tedir. Tanrıöver bQyük elçilik binası~ 
-------------· • salonlannda parlak bir kabUl 1

• 

L·tvanya mi yapmışiardrr. 
Kabul resminde hükQnıet aıJ1~ 

k u v ve t' e r i n, Saray rnareyılı, yüksek de"
1 

. 
memurları ve fikir, iktisat, içti~ 
yat Olemine mensup bir çok tatw 
mış zevat hazır bulunmu~tur. . 

Dün Vilnoyu işgal 
ettiler 

Kaunas, 20 (A.A.) - Litvanya 
mili.:ıle.-i dün sabalı Vilno §ehrini 
tesellüm etmişlerdir. Kıtaatın ı;eh· 
re giri~ sevi~e kar§Ilannıış ve 
blnalnr Litvanya ve Sovyet bay· 
raldarile süslenmiştir. Kalabalık 

halk kütleleri kiliselere dolmu5lar 
dır. Alq~am kahve ve sinemalar 
hmcahmç dolmuştur. Yiyecek mad 
dclbri her tarafta satılmaktadır. 

Su ve elektrik tevziatı normal ~
tini almakla beraber telefonlar dn· 
ha i~lememcktedir . 

Telgraf servisleri )'abana g~ 
telerin ısrarı üzerine fakat yalnız 
matbuata mahsus olmak üzere iş.. 

!emektedir. Kışlalar hllA Sovyet 
kılaatıru ışgalinde bulunduğun· 

dan Litvanya kıtalan geceyi açık· 
ta geçinnişlerdir. Diğer taraftan 
haber verildiğine göre Kaunasdaki 
Sovyet askert heyeti iki memleket 
arasındaki paktın askert hükQm· 
leri ht\l<lcmda tatbikata ait anla.,
mayı imzaladıktan sonra cuınarte 
')i gUnü Mo kovaya hareket etmiş 
tir. 

60 Sovyet tankı diln Vilnodan 
ı;cldlmi~tir. 

726 saatlik bir uçuş 
Longheach, 30 ( A.A.) - Tay· 

yareci Carol ve Sehlieper kapalı 
saha uçu§ıınu ttımamlayarak ye. 
re inmi§tlr ve 726 saat uçmak su
retiyle yeni bir dünya rekoru te
sis ettiklerini bildirmişlerdir. EL 
ki ,...kor~ıı u<-n~ IÇ,'i3 saat idi. 

Atina. 30 (A.A.) - Türkiye bD 
yük elt"ist Enis Akaygon, bil}~ 
elcilik binasında, Türk kolorıi51 1 
ve Türk· Yunan cemiyeti aza~J 
kabul etmiştir. Kabul, ~k ~~. 
bir bava içinde cereyan e}•lell11~ ef' 
Büyük elçi, müteakiben, mullt ~ 
Elen ricalinin tebriklerini k1Jb 
etmiştir. 

Dün gece, bi}yük elçilikte pSf: 
lak bir kabul resmi tertip ol~ 
muş ve bu kabul resminde . ıl ~ 
hükOmet azası, kordiplom:ıtılC .. ıeı 
Atinarun yüksek muhitine meD"" 
birçok kimse hazır bulunm~ 
Fatih Fevzipaşa C·f-IJ'· 

ocağında bayral11 
faaliyeti ~ 

Fatih Fevzipaşa C.H.P. . t)i! 
bayram mUnasebetile ge:ıııt ~ 
faaliyet göstermiştir. Dün a1' P 
bir çay ziyafeti verilmi!itir. ~ıı ~ 
şam alaturka bir komıer verılecr 
tir. ·rJİ' ot 
~. Ocağa baıtlı Fatih gençle'. b• s.1 
gı f utbolculan dün BarutgücO t>I' 
hasında Barutgücü takıznil~ 
maç yapmışlar ve maçı ı.O k 

mışlardır. ,_/el ıı 
Ant::-.kya ticaret o ~ 

Antakya, 30 (A.A.) - 'l'1 t'1' ~ 
odaar idare hey'etinln ilk tel' tıl 
tıımı vali SökmentıUer'tn bit ~11, 
ku ile ~ılmı§ ve oda rl~"'11f! 
8Wı:rü Melek ıeçilml§tlr. tıf · 
ftıtlvan ıemic:i de yaralan~ 



. 
ı 

ibentrop 
ecilerinin 
4tberi veren Belçika ajansı ilii.ve ediyor 

illan siyası mehaf ilinde bu mülA· lngiliz Generali Wawel 

t 
,, 
u 

beyanat verdi 
in\ 

1~ ~alkanlarda vaziyetin müstakbel Da 
1nkışafı bakımından ehemmiyet ~ölbö~ ~ölbOSU 
, verilmektedir,, 
' 30 - Belga ajansının Karolla dört saatlik bir toplantı 
~t öğrendiğine göre Alman yapmıslardır. Bu toplantıda ba~

llazın von Ribentrop, vekil Argetoianu ve hariciye nazı· 
lÔt/ı_l'a. Bulgar komitesi erl:a n Gafenko da hazır bulunmul}lar-
-~~U.stür. Ayni ajansa na· dır. Müzakereye dün de devam 
~"'ııan siyası mahafilinde olunmustur. 

:-.ı .aJJ:anıarcıa vaziyetin mas- Bükreşin iyi malOmat alan ma
, ~~fı bakımından ehem. hafflinde beyan olunduğuna göre, 

"1lektedir. müzakereler Türk • lngiliz _ Fran-
ltre . sız paktının Balkan politikası ilze 

§tckı toplanb rindeki tesiri ve Avnıparun cenu· 
~30. (A.A.) - {Röyter) bu §3.rkisinde bitaraf bir blok teş--
13~ırkaç gün evvel isti§3· kili imkftnlan ve Balkan devletle· 
l'a. eşe davet edilmiş olan rlle büyük kom~lan arasındaki 

~ti ~l Ankara ve Belgrad münasebetler etrafında cereyan 
~ ert evvelki gere Kral etmiştir. 

AAT 13,40 
~IÇika ve ısviçre orduları 
~amamen seferber edildi 
~ 30 _Alman ordu.eunun tecavtU! bir hareket1ne kartı 

,~n Belçllı:a ve İsviçre ordula.n tam.amile seferber edilıniş 
bu:ıunuyorlar. Herhangi bir istilA harekeU, elddctll bir mu-

0 ~l"Iyncaktır. · 

\~~et -Fin müzakereleri uzayacak 
~. 30 (A. A.) - Finlandiya hllktlmeti, Sovyet talebim 

ruz karşısında Türk 
sa e . ini müdafaa edecektir 
lngiliz generali şunları ilave etti: 

" Türk Kurmay subaylarının emsalsiz olduğu· 
nu gördüm mesleklerjni hakkile yabıyorlar,, 

Kahire, 29 (A.A.) - Anadolu/ giliz filosunun Türk sahillerini J il o.arak. §ah i cazibesinin esiri, >'Üktilr. 
ajansının Kahiredeki husust mu· herhangi bir mGtcarnıa karşı ~id · derin bilgı inin ,.e siyast ve umu· Türkiyenin geçenlerde blrklc 
habiri lngiliz generali Vavel tara· detle müdafaaya muktedir olduğu mt salialardaki nüfuzunun hayra· ı;:ün geçirdiğim mıntaka!ını evv• 
fından kabul edilerek kendisine a· ve Türk ordusuna !Azını olan bazı nı oldum. Kendileri mUkemm0 1 ce gonnemiştiın. Memleketin D»' 
§ağıdaki beyanat verilmiştir: modem silfilılarla hava sil~hlanm ingilizce konuşuyorlar. Türk ordu demlC~tirilmesi sahasında eldi 

" - Küçilk bir şüphe dahi yok· verebilecek vaziyette bulunduğu su kıtnntından pek azını görmel\ edılen ter.ıkkileri, Ankarnnın fr 
tur ki, Ankarada imzalanan pakt aşikardır. fırsatım hul<lum. Fakat hava me~ r;asında takip edilen bilgiyi haklkf 
en büyük ehemmiyeti haizdir. Bu 1914 harbindeki Türkiye ve ln· damna indiğim zaman beni selfun. Jir hayranlıkla takdir ettim. 
pakt Balkanlar;da ve Doğu Akde. giltere yakın şarkta biribirlerine lamakla mübahi eden muhafız Söılcrimi bitirmeden önc.e, Tür
nizinde barışın idamesi için kuv- karşı kuvvetli ordular çıkarmış· ı. ... aatı efradmın beden güzelliği ~iyede bize karşı gösterilen hüsnQ· 
vetli bir !mil olacaktır. !ardır. Muharebe talil bazen bir ve askerlik re\işi bende çok ,id- l:abul ve misafirperverlikten dola-

Türkiye, İngiltere ve Fransa a· tarafa bazen de öbilr tarafa güldü. detli bir intıba ha5ıl etti. yı pek z1yad~ mütehassis oldufu-
rasmdaki dostluk, barışı ve hür- Fakat iki ordu biribirini takdir Türk kurm y ~u?aylarınm em· muzu söy!emevi lüzumlu addede-
riyeti istiyen ve milletler arasın· ve vasıflarına hGrmet etme,·i öğ· salsiz olduğunu gördüm. Meslek- rim ... 
da hüsnüniyete ve yapılan taah· rendi. !erini hakkile biliyorlar. General beyanatı verirken Ma· 
hütlere iyi inanı ol:ın üç büyük Şimdi ise biribirine karşı mu- l\lareşai Fevzi Çakmak'ın :;ük- reşal Fevzi Ç.akmak'ın çok samimf 
d~okrasi arasında temhir edil· harebe değil, lüzumunda yanyana sek meziyetlerini daha Türkiyeye bir telgrafı geldi. General. Türk • 
miştir. harbcderek taarruza karşı geçil- gitmeden de du}'Tlluştum. Mare- İngiliz hissiyatındaki müte'1eyyiç 

Şilphesiz karşılıklı yardım plffn. mcz bir set te~kil edeceklerdir. · ..,, şalı şahsen tanımak ve evvelce iştiraki kaydiçin geien telgrafı gay 
lannın bütün teferrüatma gınş- Reisicumhur tsmet İnönü tara· işittiklerimi ı akından takdir et· riihtiyart bir hareketle Anadolu 
mek mümkün değildir. Fakat tn· fından kabul edilmek şerefine na· mekle duydu!.:'Ulll memnuniyet bü. I ajansının muhabirine uzattı. 

~ası partiler reislerile mU7.akerelcre devam etmi§ ve ha.· D=U a ır""" 
~ti tara!mda.n Finlandiya hyet.1 murahlwıaBı için bazır. U"" 

~ tı lclk.Ik eyleıru;,Ur. A S h . d \ tae diye, hUk.tlmeti hen Uz mahrem istişareler sa.fba.smdadtr. a r cep es ı n e n 
~~~ lertt ki. iki hllküınet a.rumdald noktıı.1 nazar ihtllMı da.. 

btt- bUyijkttlr. Sovyetlerle Finlandiya heyeti arasında mu-

~ ~ yapılmadan evvel Sovyet taleblerl hakkında hiç d k 1 O 

~Dey llğrenlleınlyeeeği anlMılıyor. Ba%l maha.fil mUza.kerc· a r . u z e ece e r m 1 ş 
~ 81ireblleoeğini tahmin etmektedir. 

~!tered~n dö.~ Sovyet askerlerı·nı·n Röyter ajansının askeri mu- ı Binaenaleyh bu civarda bulunan ı Speara ~u beyanatta bulunmuş . 
re ınühendısı harriri Almanların Sar mıntaka. bitaraf memleketlerin Uzerine tur: 

bulunmu§lardır. İn~iliz bahriye 
nezareti de bir mUmessil bulwıı. 

durmuştur. tnı:iliz: ve Frana 
bahriyelileri namlarına çelenkler 
kon,ıılmu§tur . 

lıı . . treldi Besarabyaya girdikleri sında bir taarruzda bulunacak- meş'um bir gölge çökmektedir. ··- Geçilmez iki duvar: Maji. 
"'t.Wı.ı tayyare mühendi· .. yalan . lan mütalcasını ileri sürüyor ve Eğer Almnnlar Fransız cep- no hattı ve İngiliz filosu. Sizin 
"''U'ı-1.ı_ B kr 30 (A.A R dı"yor kı' · hesinin diğer noktalarına taarruz İngiliz filosuna bizim de Maı·ino 
!t. -~ep bir heyet bu sa. u eş, .) - oman)a . 
""'.tlı"f tel • So t k t t ....tt "Bütiin alfimctler, Almanların ediyorlarsa, bu, asıl hedeflerini hattına bilyilk itimadımız var. 

Mütt .. fiklcnn tayyar• ~tı ........ on .. ı.~resile ..... h .. i- gazc en, vyc ı aa mm ~ .. ya 
ltt""'Uitir, -.otı !1""" Basarabyaya girdiğine dair Ko· lsviçreden Holand:ıya kadar hu- r;izlemeğe matuftur.,. Ne bu hat, ne öteki filo eğilmiye-

ttİSi Ag te emlek . penhag..:ı~ çıkan yalan bir haber dut boyun.:a mühim tah§idatta cek, bunı binaen de zafer blıim imalatı 
~ı~ Uea r m . ctı: hakkında Tas ve Röyte: ajanstan bulunduklarını gösteriyor. At. Muharebe vaziyeti olacaktır... Paris, 29 (A.A.) - Bir k ~ ,,,.y 
~ zere geldiklerim. arasında teati olunan telgrafları manların taarruz etmeleri muh- Paris, 30 - Cephede evvelki Alman bhtclbahncilcri:lin sonra Fransa ve lngilterenin müt 
~' rı:ı l! mütehassısı olduk· neşrediyorlar. temel müteaddit noktalar hakkın gece ve dün umumiyetle sakin cenaıe mcrasİml terek hava kuvvetleri Alman tay 

Uharririmize söylemiş· Röyterin objektif olarak bu ma· da bir takım faraziyeler mevcut- Geçmiştir. Fakat hava günden leri denizden çıkarılan bir Al. yareleri adedinin üç mislini bu. 
lt'.lmatı verdiğini ve Tasın da bu tur. Fakat bu hususta en kat'i güne daha ziyade fenalaşmak. leri denibden çıkarılan bir Al . tacaktır. 
haberi infial ile karşıladığını mev işaret Frar. sız harp tebliğleridir. tadır. V osges ve Sarda kar yağı- man zabiti ile 6 Alman bahriyeli. Bir Norveç vapuru batmt'' 
ıuubahs eden gazete1er. bu infiali. Fill:akika, Fransız erkanıhar. yor. Yükselmesi durmuş olan ne· sinin cenaze merasimi bugiln öğ Londra, 30 - DUn Şimal de· 
~uc:yanm ileride de Romanyanın Liyesinin bir bafüıdanberi neş- Zafer mütt~fıkterindir leden sonra askeri merasimle ya- ıizinde bir Norveç vapuru ba. 
tamamhhğına riayet edeceği sure. , rcttiği tebliğler münhasıran Sar Cepheyi ziyaret eden İngiliz pılmış ve merasimde amiral Pla. \ tmlmış, mUrettebatı kurtant-
tinde tefsir etmektedir. mıntakasından bahsetmektedir. mebuslar heyetinin reisi general ton ve amiral Loclere de hazır mıştır . U'ttnma kurumu 

'1 
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~~~- lu Yerden geminin bat ta
llııUy denizle bir ıcviycde imi~ gL 

SON DAKIKA'nın tefrikası: 19 

) Citllit~ ~öprUden itibaren orta 
~. tt . Ustünde uçuyor gibi sil.. 
~,;cıeki biribirine benziycn ilç 
~ b \oc alev fışkırtıyordu. 
t~lt n Perdcti yavag yavaş açıl-

Yazan: KURT ROCKERT 

~ --Bir alman df'nizcisinin 

~·Pılt~R'Ji.J"::'hıl'.W ~~~-OOf. ~EMIJ~ll~ı Iİİllıiiiİiiii.ıYıınlli&M..,......._İıllii&-..-,_.fi\nı.ıa:_;~~~~u......,uc:ıt~~~----KRUVAZ<1R~:a7"in günı~ril\ 
lıı' •cçUrncğc ba~ladı. Gök 
~ <IU•und·· ı · ı ~lan " uren parlak yıldız. B r gcmıy iyi tanıyabilmek için onu 

t
.• t 'c"'alllı§tı. Bir anda nöbetçi gc. eziyet çekerken g6rmek lfıznndır. MilL ·r ı t •• , tı.ın 

bl,.,,., tdc ı... nerede baglayıp, deni- Jer, Eır..~cni Okyanusla dövüıürken gör. 
~ lllttı~· cU '! gınt farkcdemcz oldu. mUştü. Mtlthiş fırtmabrın, büyük 

\e tıır 1) c:ı, dı:; •. dalgalann altında kaburgalarının es. 
ı<af.i t \~ııl'llı "~§ıncktcn ziyade takip neyip çııtırdadığını kulaklariyle işit • 
~ s~6ltıc~ :t gemiydi. Direkleri ml§tl... . 
lcJıı~• 'il: tc:ıııı~k llnalıyorı:iu. Kumandasını eline aldığı gündenbe-
o.~t l)ı, ~t, lO narin yapılı bir sUlün.. ri ü~ yüz zabit ve tııyfayı onunla kay. 

~
rtıll ~~ .. ~tane 10.S luk t~p. iki tor. naştırmıştı. İnsanla çeliğin nasıl bi.ri-
yıllt :tnıl\a u geıniye ltuınandamnın, birine kaynayabileceğine alol erdireme. 

&ftlı1t \ 01°r'tla Ccınisinin güveni var-

1 

yenler e c?ip E..-ıd ni görmclidiler. Em. 
1ı Gn · ~ ~ cıacnauya nisbet edi. den bu uakikada demir yüklü, çelik 

• A lıg ·b 
:tt\r;v·' il i. .. ,. tırnaklı müthiş bir deniz canavarıydı . 

Milllcr kamarasına çekilip, yerine 
ikinci kaptnnı göndcrt~ikten sonra Gc. 
rardı çağırdı. 

Genç telsiz ve emir znbiti, kuman
dnnının kamarası ka!lısını vurduğu za. 
man içinde garip bir heyecan duyuyor. 
du. Saat neredeyse gece yarısını bulu· 
yordu. 

İçeriye &irdiği zaman onu yataiında 
çok zaman olduğu gibi soyunmadan u· 
zanmış, gözlerini kapamış, düşünür 

bir vaziyette buldu. 
- Kumandanım 1 dedi . 
Müller yatağında doğrulurken: 

~ Gerard, dedi, anlaşılıyor ki amı. 

ral bize serbest bulunduğumuzu sabah. 
leyin haber verecek, Her ihtimale karşı, 
her zamankinden ıdaha dikkatli bulun 
malısın.. Amiralin şayet bir emri olur
sa hemen bana bildirmeli:ıin. Bununla 
istirahatini de ihmal etmelisin demek 
istediğimi sanına .. Yerinde kalacak ar. 
kadaşma da dikkatll bulunmasını aay. 
lemen klfi ... 

- Emredersiniz kumandanım ... 
- Şimdi yanında, telsizciden başka 

k-imse var mı? Bir nefere ihtiyacm ol- ı 
ldufunu söylüyordun aldın mı? 

- Evet kumandanım.. Şimdi Kut t 
adında eskidcnberi tanıdığım bir nefer 
var .... 

- Bari işe yarıyor mu?. 
- Şüphe mi var kumandamm. Bu 

vazifeye zaten kendisini eskidenberi ta. 
nıdığım için aldığımı sanmamanızı bu. 
saten rica ederim. 

- öyle blr zannım yok .. Beraber ça
lı§acağı ı arkadaıını, keDdln ıeçmeliıin 
insanlar anlaşab1lec :kleriyle ~ok dahi 
iyi hizmet görebilirler Hele denizde-

Gerard, cebini kanştırdı. Çıkardı~ · 

kiğıtlar arasından birini kumandanım. 

uzatarak guniarı ilave etti: 
- Korsanlık yapmak U.ere hin ıi. 

mış bulunduğunuzu. büyük mllaaadL. 
nize güvenerek Kurta aöflemi t;
Kun bu habere r;olc ::evindi w hen ~ 

~· ... 
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faıtıter<'de bliyUI< ,ehlrJerfn hau hUcnmuna ka.r,ı mftitafna.4'mıla lrullıunluak olan balonlıı.r lwlmla.r 
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Hikii.ye Tecessii~ 
.............. -..--............................. _ Yazan: Sühevua Şe1fn k 

Bay Muhsin, genç yaşında ev
lenmişti. Fakat, altmış yaşında 

olmasına rağmen ,yirmi yaşında 
bir tek oğlu vardı. Biraz hafif 
meşrepli ve işine muntazam gi5-
miycn bir mahluk olmakla be -
ralıer, pek te fena tabiatli değil
di. 

Bay Muhsin mütecessis bir L 

cı gibi, beklerdi. Bu av hiç bir 
zaman elinden kurtulamazdı. 
Maşuka gözden kaybolunca, 

Muhsin alelacele aşknameyi ve. 
ya parçalarını yerden toplar ve 
sonra gayet tatlı bir sergüzeşt 

geçiriyormuş gibi hemen evine 
koşarak mektubu okur, eğer yır
tıksa parçalarını tanzime uğra-

şır .. 
damdır. Sanki Allah, onun ru- Zarflardan ve bazı imzalardan 

bunda, Havva anamızın, bir haki- ara sıra yazılmış olan bir açık ad
min ve bir kapıcının ruhunu resten o kadar hakikatler, öyle 
mczcetmiştir. Teceaaüs belki , vak'alar öğrenmiıti ki, eğer bir 
rtnahı kebair., den değildir. aşlc tarihi yazmak istese, vesika. 
Fakat muhakkak: ki bir kusurdur. larla dolu bir eser meydana çıka-

0Muhsinin te<:eNüsü, oğlunu rabilirdi. Ekseriya bazı facialar 
eevmeğe mini olmuyordu. Hatt~ da öğrendi ve bundan, anlatıl. 
-tfuna pek çok muhabbeti w.t'dı. maaı güç, garip bir zevk duydu. 

O, diğer bütün zevkleri de te. Bir gün, mayısm güzel bir gilnU, 

... u.te bulun~u. Bapalannm Muhsin, Adeti olduğu veçhile bir 
fellvet'ten, tiyatrodan, musikiden, pul almak için ( .... ) potahanesine 
kumardan ve i~ten alidığı zevki, uğradı. 

,.t:>ancılarm e9rannı öğrenmek.. İki kadın, postrestant gişesi 
te alırdı. Ve bu hu.u.ıa öyle önilnde bekliyorlardı. İkisi de 
moller bulmu~tu ki, bunlar, ka.. genç, ikili de gi.izel ve pktı. Şilp
~ dinlemekten 'f'cy& an.ah.tar hem birer aşk vak'asmm kahra.. 
deliklerinden bakmaktan daha u ma.nlan .. 
mmueldr değildi. Muhsin bir kartpostal aldı ve 

Muh.ain, en latif postrestant vakit geçirmek bir ahpabına yaz

mektuplann beklediği posta flL mağa başladı. 
helerini pek iyi bilirdi. Bu şube- tki genç kadın, birer dakika 
lenie bırakılan aşk mektuplannın fasıla ile posta ıubesinden çık -
hususiyetine de vt1aftı. Kibar tılu. Biri ıola, diğeri aağa eap
lr:ııldmlara eit mektuptann hangi tt. Bay ~uhsin çok defa böyle 
tubede, daire veya milesse!lelerde takip edilecek iki mevru karşısm. 

çalrp.n lrızlara ait muhabbctna da kalmıştı. Fakat tecrübesi ve 
meletin de hangi semt poııtaha. melekesi o kadar kuvvetliyıdi ki 
nesinde bulunacağmı öğrenmi;ıti. i;ıine hangi maşukanın yarayaca· 

Her gün, arzusuna göre, bun- ğını tayinde hiç mUşkülSt çek-
Janıan birine giderdi. mezdi. 

Muh~in, ya pul almak, yahut Binaenaleyh o da sağa saptı ve 
blr ahpabına kart yazmak vesi. sokağın kenannda mektubun yır 
lesiyle postahanede vakit geçi- tık parçalarınr görmekte gecik
rir, Ye po8trestant gişesine ge. reedi. 
leeek olanları beklerdi. Tecrübe-
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Uzun, bitmiyecek kadar uzun 
süren beş dakika, bay Muhsin. 
bir vitrindeki eşyayx tetkik eder 
göründU .Sonra, kağıtları topla
yarak evine döndü. 
Aşknamenin parçalarını yan

yana getirince, yazının şekli nL 

zarı öikkatini celbetti. Bu yazıyı 
tanıyordu. İmzaya baktı; aldan

mamı~tı. İmza "Muzaffer,, di.. 
Nihayet oğlunun bir aşk mektu. 
bunu yakalamıştı. Kendi kendine 
gülüyordu. Mektup, ye§il örtfilü 
ma~ üstünde tamamlanınca elle
rini uğuşturdu. Bir müddet daha, 
okuyacağı ~n zevkini çıkar. 
mağa hazırlandı. Nihayet okudu. 
İlk sayfa, alelacele yazılmJŞ a§k 
cümleleriyle idoluydu. 

Muhıin bunlan çabuk bitirdi 
ve ikinci sayfayı okumağa başla
dı: 

"Para ,sevgilim, bana her ıey. 
den evvel para lazım. İhtiyar ser
semin çok parası nr, fakat elin. 
den almanın imkSnı yok .. Hay

van acaba ne vakit geberecek? ... 
Altmıt ıenedeneberi yapyor; ar. 
tık yetişmez mi?. ,. 

Muhsin, bu cümleleri farkma 
varmadan, yüksek sesle okumuş
tu. Bitirince kalktt, pencereye 
doğru yilrüdU. Aynanm önUn.. 
den geç~ken yüzünün sapsan ol
duğunu gördü. E11cri titriyordu. 

Muzaffer!.. O kadar sevidiği 
oğlu ha?! .• 

Saadetini, hayalini, keyfini 
bozan; kalbine zehir akıtan bu 
mektubu niçin almı~tı?. 

Şimdi, altmışlrk adam, yirmi 
yaş daha ihtiyarlamrş gibiydi .. O. 
turdu, hüngür hüngür ağladı .. 

Süheyla ŞEFtK 
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m saye9i~e öğrenmişti ki, en 
12tif aşk mektuplan, güzel göz_ 

ler tarafından !onuna kadar o

kunm.aidan, kaldmmm kenanna 
ablmağa mahkOmdu. 

Ankara caddesinin en ;ş!ek, en muteber yerinde 

Muhsin, mektubu alan sevimli 
bayarun arka!mdan yürüyerek 
her hareket-fol tetkik eder ve 

mektubun yere atılmasrru, kema.. 

!i e.abldıl -.: bekliyen bir ..... 

Kiralık 
V AKIT matbaası idare~!ne müracaat 
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Nakleden: Muzaffer Esen 
Delikanlı elini baştan başa raf 1 

üzerinde dolaştmyor. Parmakları-
n& yapı:ş&n kara tozdan başka hiç 

bir şey yok. 
''Ya yüzlik nerede! Çıkarken 

yUzillt buraday~. GUzinln yUzU • 
ği1 rafa koyduğunu gözümle gör

düm.,, 
Yil.ztlk ortadan kaybolmUGtU. 

VI 

F..SKİ ŞARKI 
Bu dağlar, ulu dağlar 
Eteği sulu dağlar 
Bm derdlnı.l söylc:rıtem, 
Gök dolu, bo.lut ağlar. 

Glizin hızlı adıml.a.rl& eski yol 
ll.zerlnde ytlrllyor. DUdııkları ara.. 
smda eski bir şıı.rktntn parçalan 
var. Gökytlzil bulutlarl!\ kaplı, 

Blnbir endişe kaf'asmda dola
şıyor. 

Kllçllk Ali, günden gUne zayıf· 
hyor. Zavallı çocuğu bir pre_ 
vantoryoma göndermek lA.zmı. 

Gllzin ka.fasma not ediyor: "BL 

bama söylemeliyim.,. 
Tezin.in aon yazdığı sekizinci 

fa.sluu beğenmedi. Bu !asim plA.
nmı yeniden çizmeğe karar ver. 
di ..• 

Sonra Cemili dllşUndU. Fakat 
bu düşünce ııon günlerde Gilzi.ni 
pek az meşgul ediyor. Berrak yaz 
semasını karartan g~ici bir bulut 
gibi gelip geçiyor. Şimdi de Ce
mili yalmz bir an için hatırladı ve 
çabuk unuttu. "Şimdi tatil zama
nı ... Ciddi şeyleri düşünmek için 
kışın çok vaktim var.,. 

Fakat sakin yaşamak hakkında 
ki kuvvetli iradesine rağmen GU. 
z:in ~ dakikada kendisinde~ sağ
lam bir insanın neşesini bulamı
yor. Tadilde güya dinlenecek ve 
kuvvctlenecekti. Halbuki genç 
kız şimdi kendisini ~kisinden 

daha fazla yorgun hissediyor. 
Gilzin saatine baktı: 
- N:ısıl. .. Yine c:ayn. geç kal

dım. Şimdi yine nnn<'m kliplere 
binecek. Nerel<!rdc kaldığımı uzun 
uzadıya eoracak. Vahit bu geç ka
hştmd:m tttrm manalar çıkaracak 

Bir randevuya gittiğimi aöyliye. 
rek soğuk soğuk şakalar yapacak. 
Halbuki ben çok basta olan 
Güllü ninenin evindeydim .. Fakat 
bunu bizim evde ııöylemeğe gel-
mez ... 
Annem derhal bu ha.4'talık yatağl
na girdiğim için beni bın_;ok azar 
l&r, .Amrlamakl& kal.sa ne iM._ 
Bir defa bll.tUn elbiselerimi dezen 
fekto ettlrmeğe kal.kar.. O halde 
kestirme yoldan gidelim. 

Ba.taklığm kf!!la.rmdan geçen 
her mevsimde çamurlu bir yol 
vardır •. Bu yol çiftliğe giden en 
kestirme yol sayılır. GUz:in Adeta 
koşa.r gibi bu yola 88.ld.trdr. Bir 
çeyrek saat kottu. Han. eerin. 
Koştuğu halde terlemiyor, bir par 
ça da UşUyor. "Hafit bir manto 
alsaydrm iyi olurdu.,, 

Gilzin koştukça daha hızlı sesle 
prkı aöyllyor. Olgun ve dolgun 
sesi kenarlarma grl gölgeler çök
müş bomboş kmn ic;erisbıde dalga 
l&nıyordu. 

Bu dailar olu dağla.r, 
~ğl ıulu dn.ğlar 

Ben derdlrnt ııöyle1"9Cm 

Gök ııuMr, bulut aA"lar. 

GUz.in yalnız ba.şm.a gilliYor. 

Saat henllz daha dört buçuk .. 
Fakat bulutlar yUzUnden hava 
dakikadan dakikaya kararıyor. 

Sa.zhklar arasında dolaşan ley -
lekler yava.'} yavaş görUnmemeğe 
b~şlryor, yol kenarlan gölgeleni
yor, ufuk yer yüzüne yakl&§l)'or. 
Hava ağrrlıı..-,t)·or .. 

'Yoksa çok mu geç kaldım. Sa. 
km saatim durmut olmaJJm.,, 

Hayli', daha ~e olmadı. Fakat 
Uludıı.ğda.n inen ıı.ğır bfr ats etratr 
dolduruyor. Gfü:inin her t.&ra.ttnda 
her şey bembeyaz, fa.kat kesif bir 
gölge ile örtillUyor. Görünen eı,ya 
birbirine sıkışıyor. 

GUzin yolwıa devam ediyor ve 
adımlannm ~esini dinliyor. Fakat 

yava' ynva.c; se!5 de hava tabaka
sınm pamuğu içerisinde sönUyor. 

Aiht!tosun yirmi beşinde, bu 
lrR.da r kf'frl! btr flfs nadirdir. 

durur, sise bakardım.,. 

Ben derdimi söyle~ 
Gök SIL'tar, bulut aıı-1• 
Gül ııuyu ısl.şelerd&-
0 yan eller aldı 
Biz kaldık kö,elerd" 

Ses kraılmağa başlıyot'· , 
süne siıı doldu: "Ne ai.s 1" 

Güzin yürilyüşünll )._.,.-

ğa mecbur oldu. Yürilduıa 
adeta görmiyor. Rutubet 
rine knda.r işliyor, acel8 

esasen nezledir. Tekrar Jıif 
ye yakalanırsa sonun~ 
lur. il. 

Genç kız, kısa kollu bP' 
ic;:eri.alııde adet titriyor. ;I 
sinde etrafı görmeden 
Sis dakikadan dakike.ya 
gözle delinmez bir bal 
GU.zi.n ild metre ilerislJıi 
mektedir. 

Giiz:in.i.n etratmı ,.rt' . 
p.rkısmı a.ğmıa yap~ 
cağız duruyor: 

"Eger geri dönmeğe ttY 
kalrrsam mahvoldum, P 
kanı yok yolu bulaIJlSlP'" 

Acaba olduğu yerd~ , 
beklese ııuıı olur!. rV',..J 
beltliyecek. Sis belkide~ 
baha kadar devam ed ",!, 
halde Gllziıı burada ~ 
zatillcenpten başka ne 
lir! O halde yUrUmeJi!.· 

Güzin dikkatle etrs!' 
Fakat kulakları tereddil~,ıi 
de.. Her ta.raftan eu l>B 

gibi oluyor. Bu ses ~il 
zaklardan geliyor .. B~ 
gaeıklar adeta yanı 
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pryor .. Sonra yine ~· 
kunç bir sessizlik. G~t 
oarkı eöylemeğe d& ~ 
miyor, garip bir korJcU 
.sesi kil'lllmL, gibidir. 

Gilçlllkle yUrUyor. ~ti 

çok ihtiyatlı atıyor. 

atıemdA ayağıyle toP~ 
ne ediyor. Çamura t.6tt1 
bataklığa ıı:ıpla.nnıııl<t,BJJ 
yor. ,.~ı 

Güzin bu feci a]tfbe:; 
miyor, fakat dilşnıncd ,,.l' 
yor, biliyor .•. Hangi t~ W~ 
se gitsin çnmurn götl'lil ıct 
ke.~l içerisindedir. Si5 • d 
pu~u kuran en ku'l'-°ctıı 
d.Ir. 


