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Hariciye Vekili~ııiz 

hareket etti 
Vekil, halkın "yolculuğunuz uğurlu 
nidaları arasında ve · tezahüratla 

olsun,, 
ayrıldı 

ITaririye ,·ckilimiz Şükru Sınaeoğlo ve So,'Yet Elçisi, sa.at 15 de Odcs ::ıya mütenceihen 
yana. , .e uğurlayıcılan arasında 

hareket etlen Kndcs ,·apurunun gü'\"erteshtıle yan 

Bu sabah beraberinde Sovyet 
Rusyanın Ankara btiylik elçisi 
Tercntiyef olduğu halde Anka-

vekili Şükrü Saracoğlu, öğleden 1 Hariciye vekili Şükrü Saracoğ. l 
sonra saat on beşte Denizyollan- lu beraberinde Sovyet büylik el-
nm "Kadeş" vapuru ile Sovyet çisi Terentiyef olduğu halde saat 

edecek olan Türk ~ Sovyet konuş
malıırmm snhasr Sovyct Rusya
ya doğru nğır ağır yol aldı 

.....____ ( l' azısı 2 inr: ' radan şehrimize gelen hariciye Rusyaya hareket etmiştir. on beşe çeyrek kala Pernpalns-
---:-------------------------- Kadeş vapurunun yanaşmış ol. tan otomobiliyle inmiş, kendisini 

Hariciye vekilimizin Sovyet bü
yük elçisiyle beraber sabahleyin 
Ankamdan gelişini ve her ikisi.. Almanya A m erı·kay' a .. duğu Galata nhtmmım dışarsı, teşyie gelenleri gayet mütebes-v e go re Hariciye Vekilim.izi dost Sovyct sim bir yilzle selamlamış ve bir. 

elçisiyle beraber görmeğe gelen çoğunun ayn ayrı ellerini sıkmış 

R U M E N büyük bir halk kalabalığıyla dol. ve sonra Kadeş vapuruna binmiş. 
muştu. lerdir. 
Başta dııhiliye vekili Faik Öz· Vapur tam on beşte hareket 

nin mühim beyanıı.tlarmı blldireıa 

ya.zmuzı 3 Uncü sayfada bula -
caksmız.) 

a k 
• 1 • • trak olduğu halde İstanbul · valisi etti. Hareket saatine kadar, ha- A t 

a Ş V e 1 1 n 1 Lutfi Kırdar, lstanbul kumanda- riciye vekili Sovyct elçisile gü- r na v u 
te~ m general Halis Bıyıktay, em - vertede beraber bull\nup görüş-

ti( k ı· tn o·. 1 d u·. rtt u·. ? ;i,y;:ta::~t~:k:ı;za~=~i~· ~~ :~nV~~~;:~rek~~:l;I~n~t~C~[ı~ faşist 
t lay, eski dahiliye vekili Şükrü tifat etti. .. Vapur rıhtımdan eni 

ad Kaya, L~ey elçimiz Yakub Kad.. konu uzaklaşıncaya kadar harici_ 

K ri, hariciye vekaleti istihbarat ye vekilimiz ve Sovyet elç.isi gU- m ı· ı ı· s ·, ar k 1 d 1 A . müdiri Halil Ali, Sovyet başkon- verteden devamlı surette e11erini 

1 ne s on u n ö Ü rü Üş Ü m e rı- :.:;;:~::~,:;.;;:! ::~:~:·:İsu~~:.k' .;~:o~~;'!~~= Roma, 22 (A.A.) - Resmen 

kad • elçisi Şumenkoviç, Romanya baş- defalar bir ağızd!l.n haykırdı. bildirildiğine göre bir-Arnavut fa-

a Ş 1 d d eti • b • • f • 1 d d k ı L k · r A "K d " ' şist milisi ihdas edilmiştir. Yeni 1 1 r 1 n 1 a uyan 1 r 1 e~=io:atbua~ :ç::~~~:~ı uv~ hatız b~:U:uş ~:~p:;:u:n~: milisin zabitleri ltalyan Ye Ama. 

A M E R l K A N I N 
ğurlayıcılar ar:ı.smda bulunuyor. yet ve sulhün takviyesi için ta. nıt olacak Ye Duçenin yüksek O-
du. mamlayıcı yeni bir hamle teşkil toritesi altında bulunacaktır. 

1~i M:emleketleri içinden Bugün öğleden 
~i torpi.llemek ! Feci ~ir cin~ 
~; Politikası karşısında lô.kagt yet ışlendı 

kalmıgacağı bildiriliyor Bir delikanlı bir şarapçıy1 öldürd· 

sonra 



Izmir Zelzelesi! m 
Saat 18,15 fe tafsilat 

lzmir, 22 (Saat 18 15 de telefon nin İzmirdeki tahribatı şu şekilde 
la) - Dün gece sabaha karşı sa· tes.bit edilmiştir. 
at 2.30 raddelerinde memleketin Bir ev yıkılmış, bir polis ayak 
bir çok mıtakalarında hissedilen 1 la!"ından yaralanmış, ayni odada 
zelzele, İzmir ve civarında en · oturan çocuktan kurtulmuştur. 
şiddetli tahribatını yapmış, ibilhas Hükumet konağı dairelerinin 
sa Dikili kazasında bir facia hali- muhtelif kısımlarında duvarlar 
nI almııtrr. Dikiliden gelen ha. çatlamış.Hisar camii ile Şadırvan 
herler tüyler ürpertici vaziyeti §U altı camii hasara uğramışlardır. 
şekilde tesbit ediyor: Gece r;cbcle baılar baflaınll 

3400 kiııi evleri yıkarak açık şehirde tam bir panik olmuş, halk 
ta kalmış, 25 kişi ölmüştür. Diki. korku ile yarı çıplak sokaklara dö 
Jiye .bağlı Kabakum köyünde de külerek, meydanlara ve açık yer
zelzcle büyük tahribat yapmış- lere koımuştur. 
tır. Burada da 13 ölü tesbit edil. Halk saatlerce evlerine döne • 
miştir. Dikilide 13 ağır, 50 hafif memiştir. ilk ve en şiddetli zelze 
yarah vardır. Dikili merkezinde le izmirde 30 saniy~ sürmüş , 
250 ev tamamen yıkılmıştır. 200 bundan sonra fasıla ile muhtelif 
ev mühim hasara uğramış 28 de- sarsınt1lar olmuştur. 

RlTG(\NKC ZEJ,ZEJ,}~ po, 1 O fabrika, 4 otel, 1 han, 1 
cami ve bütün resmi dairelerle Bugün öğleyin saat 12,30 da 
hükumet dairesinin bir kısmı yı- da gerek lmılrdo, gerekse Diki-
kılmıştır. Çarşıdan eser kalma- lide şiddetli bir zelzele olmuetur. 

İzmirde bU) Uk tahribat yapma -
mruuna mukabll bu zelzele Dikili
den yenide birçok yerleri ~ ıkıp 

hnrnb etmişti. 

mıştır. 

Dikilinin yaz yolunda yerden 
sıcak sular fışkırmıştır. Zelzele 

En son dakika: ----------------
Amerika hariciye 
nazırının beyanatı 

Londrn, 22 (Radyo) - Ameri
kan hariciye nazırı Kordel Hull 
'~ışingtonda yabancı matbuat mu 
mess.illerini kabul ederek Ameri
kanın bitaraflık kanununu değis
tirmeye realiteyle daha mutabık 
bir vaziyet almak için karar ver
diğini söylemişti:. 
Diğer taraftan, Fransız başve

kili I>aladyenin nutku Vaşing -
tond" memnuniyetle karşılan

mıştır. 

BREMEN MUSADERE 
ED1LMEM1Ş 

Roma, 22 (Radyo) - Londra
~an !bildirildiğine göre İngiliz 
ahriyc nezareti Alman tahtelba -

tıirleri tarafından bir ~ok İngiliz 
harp gemilerinin ibatınldığına da
'r olan haberi tekzip etmektedir. 

Alman Transatlantiği Breme
oin de İngiltere tarafından müsa. 
tlere edildiğine dair olan haber de 
lngiliz bahriye nezaretince tekzip 
r.lunmaktadır • 

*** 
Londra, 22 (Radyo) - Buda -

peşteden bildirildiğine göre, Lc
histannı birçok yerlerinde şiddet 
1i muharebeler devam etmektedir. 
Bilhassa ~ug ve V.istül nehirleri 
kıyısında Leh kuvvetleri Alman-

Dikili civarında tekrar birçok 
zarar olduğ\ı anlaşılmaktaysa da 
5u dakikada son zelzelenin tahri. 
batını :-:Ucnmlarla teshil etmek 
kabil olamam~tır. 

ZELZELE HANGİ MINTA -
LARDA DUYULDU ? 

Ankara, 22 (A.A.) - Bu sa
bah 2.30 da şehrimizde hafif bir 
zelzele olmuştur'. Diğer taraf tan 
memleketimizin muhtelif yerle. 
rinden aldığımız telgraflara gö
re, K«aelide 2,30 da, Edremitte 
2,35 de Bursada 2,40 da, Eskişe -
hirde 2.30 ve 4.30 da oldukça 
şiddetli, Edirnede 2.20 de, Gelibo 
luda 2.45 de Tekirdağında 2.40 • 
da, Kuşadasında 2.26 da, Akhi -
sarda 2,37 de, Aydında 2.40 da, 
Manisada 2.35 de olmak üzere bi
rer, Geyvede 2.29 ile 6.41 arasın. 
da beş, Alaçayda 2.25 ile 6.10 a

rasında sekiz ve İzmirde 2,37 ile 
6.10 arasında be§er defa yer sar
sıntıları hissedilmiştir. 

İzmirdeki yer sarsıntılarından 
biri bazı duvarları çatlatacak ka. 
dar şiddetli idi . 

Bergamada da saat 2,40 da şid· 
etli bir yer sarsınbsı olmuş ve 
bunun neticesi evler yıkılmış ve 
bazı zararlar vukua gelmiştir. 

Yunan gazeteleri 
ltalyan-Yunan anlaşma
sından memnuniyetle 

bahsediyorlar lara şiddetle mukavemet göster- . 
"'·ted' v daki ku et _ Atıne, 22 (A.A.) - Havas a-

me-A ır. arşova vv . d '-" l · b 
l . -•-- Udaf -1 k 1 ' Jan m an: ı unan gazete erı, u er ısc yAUU~ m aa ı e ama- . . , 

-'-ta · ___ .. _ Alınan ayın 20 sınde neşredılen ve '\'una. m- ve aynı zauuuıuu - . 
lara karşı taamızlarda bulun _ nı::.tan - Arnavutluk hudundunda 
maktadır. Bunu Alınnn tebliğleri bulunan iki memleket kuvvetlcri
de kabul etmekte, fakat püskür- nin geri çekileceğine dair olan 
tUldilği.inU söylemektedir. müşterek tebliği memnuniyetle 

Alman tayyare 
karargahında iki 

inf ılak daha! 
Londra, 22 (Radyo) - Kopen-

hagdan haber veriliyor: 
Almanyada geçen cumartesi gü 

nü tayyare ~rgahmda vukua 
gelen infilaktan sonra, iki iıJ'i -

r 
lak dalın olmuştur. Bunlardan bi-
ri polis mahallesindedir. 

karşılamaktadırlar. 

Gazeteler, bu teşebbüste Musso
lininin önayak olmuş olduğunu 

yazmakta ve bu hareketin Italya.. 
mn mu lihane niyetlerini isbata 
kafi bulunduğunu ilfıse etmekte
dir. 

Gazeteler, hiç kimsenin Yuna. 
nistanm "Ulh arzusundan şüphe 

ederniyeceğini yazmakta ve netice 
olarak bu memleketin bütün koın
şuları ile iyi münasebetler idame 
etmek arzu unda bulunduğunu kay 
dctmektedir. 

~ DiKKAT ETTINiZMi ? 
~ IEHJın &>~$am 

ı Son ~Dakika 
Gazetesınde okudukıa
rımzı bugün saba h 
gazetelerinde gördünüz! 

Romen Başvekilini 
kim öldürttü ? 

' Berlin, 22 (A.A.) - Alman ajansı bildiriyor: 

Alman matbuatı, Romanya başvekili Kalineskoya karşı yapı
lan suikastın İngilterenin eseri olduğunu bildiriyor. 

Berliner Börsen Zeitung, diyor ki : 

Kalineıko'yu bitaraflrğından çevirmek ve İngiliz siyasetine ~ek 
mek iı;in büyük &ayretler sarfedilmiştir. Romanya, Polonya ile bir. 
llkte, lngilterenln çemberleme siyasetinin temelini teşkil edecekti. 
Londra. Paris ve Varşova bunun için harpten evvel Romanyayı 

kazanmak maksadiyle büyük gayretler sarfetmi§tir. Kalinesko bu 
hususta Polonya ile biiyük münakaşalarda bulunmuştur. Harp haf
taları zarfında ela Romanyaya İngiliz ajanları giderek vaziyet üze
rinde Londrapolitikası istikametinde müsssir olmağa çalışmışlardır. 
İngilizler, İngiliz metodlarına uy~un olarak, karrııklık çıkarmak 
ve Romanya politikası üzerinde müessir olmak için her çareye 
başvurmuılar ve demirmuhafız tetkilatının hoşnutsuzluğundan is. 
tifade ederek bu muhaliE unsura yaklaşmışlardır , 

Amerikalılara göre 
Panama, 22 (A.A.) - Havas: Kalineskonun katli, Paname· 

riken kongresinde şiddetli bir intiba husule getirmiştir. Bu cina
yet şansöliye Dolfüsün katliyle mukayese edilmekte ve memleket. 

lri içinden torpillemek için kullanılan politikanın Amerika mens1I" 
ketlerini lakayt bırakmıyacağı bildirilmektedir. 

Romenlere göre, suikasdm beynelmilel 

Mahiyeti yok 

Bükreş, 22 (A.A.) - Rador ajansı bildiriyor: 

Kalineskonun katli üzerine yapılan tahkikat, demirmuJıafrl 
teskilatının son unsurları tarafından yapılmış bir suikast mevzull 
b;hisolduğunu ve ne hariçte kollar ıolan, ne de herhangi bir be)" 
nclmilel mahiyet; ve manada bir hareketin asla mevzuu bahis bU
lunmadığıru göstermiştir. Demirmuhafızların bu bckayaıı, ölell 
başvekilin nizamın tesisi hususundaki icraatına karıı intikam al• 
mak arzusu ile hareket ettikleri anlaşılmaktadır. 

Romanya siyasi mahfilleri, Cinayetin herhangi bir suretli 
beynelmilel mahiyette tcf sirine imkan olmadığını, zira eski baf• 
vekilin tam ve dürüst bir bitaraflık siyaesti takip etmiı olduğunll 
bildiriyorlar. Menfuz cinayetin tamamen dahili olan mahiyeti 
bizzat tahkikatla, suikast faillerinin beyanatlariyle ve bunlarm e~ 
Demirmuhafız teşkilatı azasından bulunmalariyle sabit olmakta. 
dır • 

Vüksekkaldırır11da 
bir cinayet işlendi 
Leh denizaltısı 
lsveçe sığındı 

Garp cephesinde Fransız ve 
Alman keşifkolları faaliyette 

Paris, 22 (A. A.) - Garb cep- J 
besindeki hareki.ta dair bu gUn 
neşredilen kısa bir tebliğde vazL 
yette değişiklik olmadığı bildi
rilmektedir. Her iki tarafta da 
keşif kollan faaliyeti olmuştur. 

4 SO\ 'YET Af,A 1'1 VtLNODı\ 

Kaunas, 22 (A. A.) - Dört 
Sovyet ıilvari alayı Vilnoya gir
miştir. Şehirde nizam ve sUkünet 
yeniden teessüs et:miştir. Sovyet 
kumandanı Litvanyadan gelen be 
yaz Rus akalliyellerine menııub 
bazı heyetleri kabul etmiştir. 

1Kt um DENlZALTISI 

1SVEÇTE 

Bcm, 22 (A. A.) - Emin bir 
menbadan öğrenildiğine göre 
(Rys) ve (Sep) isimlerinde iki 
Leh tahtelbahir! bir İsveç lima
nı!ln iltica. et:mi§tir. Bu gemiler _ 
den birinin 66 ve diğerinin de 56 
kişiden ibaret olan mürettebatı 
İsveç makamları tarafından tev
kif edilmiştir. Tahtelbahirlcrin si 
lii.hları alınmıştır. 

İSYA~ ÇIK. RMAK t Th'E:S 

PRE:SS! 

Moskova, 22 (A. A.) - Polon
yanın en eski ve en zengin aile
lerinden birinin reisi olan prens 
Ardzivill. isyan ı;:ıknrmak üzere 
gittiği Rovno civarında tevkif e. 
dilmiştir. 

LEH H0KÜMET1NE FRA:SSA. 

DA KCÇÜK BiB ARAZİ 

TAHSiS EDİLECEKMI~ 

Paris, 22 (Hususi) - Salahi
yetli mahfellerdc söylendiğine 

göre, Leh curnhurrclsl Mosciski 

ve Leh kabine azalan Fransa)"&. 
geldikleri takdirde, Fransız hU -
kümeti kendilerine Fransız topra
ğında kUçUk bir kıamı arazi tab. 

sis edecektir. Bu arazide Leh 
hükümeti mUstakil bir memleket 
gibi bütUn hakkına sahih olacak, 
bütün vazifelerini serbestçe yapa 
bilecektir. 

Fransa hilkümetl ayni mUsaa.. 
deyi 1914 umumi harbinde Bel
çika hükümetlne de vermişti. 

SARBRÜK l\l.INTAKASI:SDA 
TOPÇU Jo"AAL1YETt 

Paris, 22 (A. A.) - Tebliğ: 

Sarbrük bölgesinde temas lu
talanmızın \"C bütün cephe üze
rinde de iki taraf topçusunun fa.. 
aliyeti kaydedilmi§tir. 

YtLNODA SüKONET 

Kaunas, 22 (A. A.) - Sovyet 
kıtaatı tarafından işgal edilen 
Vilno şehrinde sllkünet vardır. 

Sovyet makamları yakacak 
maddelerilc seyrilsc!erin tanzi
mine alt b ... zı karanıameler neş_ 
retmişlerdir. 

BATI UKRAYNASINDA. VE 
BEYAZ RUSYADA 

Moskova, 22 (A. A.) - Batı 

Ukraynası ile beyaz Rusyada Sov 
yeller telgraf ve telefon muhabe
rabnm tekrar tcsüıine çalı§mak
tadırlar. Tass ajansına göre, a. 
sayişi işçimuhafız kıtalarma men
sup müfrezeler temin etmekte. 
dirler. 

Muvakkaten teşkil edilen be
lediye idaresi, Sovyct parasmm 
ve Lclı parasmm aynı zamanda 
kabulüne ve gazetelerin yakında 
iki lisanla, UkranyR ve Beyaz 
Rusya lisanlariyle intb3arına. ka. 
rar vermlııtır. 

nstedl~D şarabı aıamayınc• 

Bir delikanlı, bir 
ş~ı:ap.<;..ı!J.ı öldürdü. 

içmeden sarhoş olan azılı adam, kandı.
sini yakalamak istiyenlere de saldırdı 

Bugün, saat 14 de feci bir cinayet ltlenmi!ltir. YübekhJdırımdf 
seyyar simitçilik yapan 25 ile otuz yaş arasında Mehmet imninde 111' 
adam, Kule dibinde şarapçılık yapan Molzl sol kasığmdan vurarak -yr 
re sermiştir. 

Sen Jorj hastanesine kaldırılan Moiz yarnn saat sonra ölmUftll'' 
Vaka şöyle cereyan etmiştir: 
Mehmet her giinkfi gibi yine kahvenin önünde simit aatmai' 

başlamıştır. Saat tam 14: de komşusu bulundufu şa.rabcı Motzhı ~· 
kanına giderek garab istemiştir. Fa kat Moiz Mehmedin a.rzuııunu ye~ 
ne getirmem.iştir. 

Moizin bu hareketi üzerine sinirlenen Mehmet, arka cebinden çı. 
kardığı sustalı çakwnt zavallı adam m sol kasığına saplıya.rak ~· 
lanm deşmiştir. Gözil kızan Mchm et, kendisini yakalamağa çalışanla• 
ra saldırmış, elinde bıçakla yokuştan aşağı koşmağa ba§lamıttır. 

Fakat Mehmet biraz sonra, elinde kanlı bıçağı olduğu halde, y~· 
ııekkald.Irnn Kaprlçi polisleri tarafı ndan yakalanmııtıl'. 

s:ı~~a 
ikinci küme lik 

maçları 
lkinci küme lik maçlan için 

rnmtaka merkezinde bir toplantı 
yapılmıştır. İkinci kUmeye dahil 
18 kltib A ve B namile iki gnıpa 
ayrılmıştır. 

A gnıpu: Anadolu, Karagilm
rUk. Anadoluhisar, Galata genç-
ler, Galataspor, Altmordu, Be. 
yoğluspor, 1'"'eneryılmaz. 

B grupu: Dcmirspor, Şi.<ıli, 
Güneş, Alemdar, Eyüb, Beylerbe-
yi, Ortaköy, Taksim Yeni Yıldız 
Kale klilbleridir. 

lkinci kUrne maçlan da Taksim. 
Şeref, Kadıköy, SUleymaniye 
stadlannda. yapılacaktır. 

BALKAN Ol"UNLARINA 

GiDtU~Ml\'.OR 

Onuncu Balkan oyunlarma ha. 
zırlanmak maksadilc 16 gündcn
beri kampta bulunan atletlerimiz 
bugün Yunanislana hareket ede
ceklerdi. 

Beden Terbiyesi Umum MU. 

dUrlilğünden diln gece lstanbUl 
mıntakasma gelen bir telgrafl• 
Balkan oyunlarına i§tirüten val" 
geçildiği bildirllmiftlr. 

Bu telgraf üzerine atlet.itllS 
federasyonu atletlere tebligal 
yapllU!f ve Moda.da.ki kamp daif
tIImıştır. 

PROFESl'ONEL SERBEST 

GV'REŞLER 

Profeııyonel aerbeılt rUretlerf 
bu pazar günU de Taksim ~ t 
munda devam f'dilecektir. GO
rcşlcrin karanlığa kalmamaaı i· 
çin milsaba.kalara 14,30 da baŞ• 
lanacaktır. 

FENERBAHÇE • ŞtŞU 
KARŞILAŞIYOB 

Fenerbahçe • Şifli talmnlan '}S 
eyliıl perşembe gecesi saat 21 :. 
Taksim stadında Şişli Çocuk bit r 
sirgeme kurumu menfaatine t 
maç yapacaklardır. Bu maçı be ı 
iki t.akmı da tam kadroları ue 
oymyacaklardır. 



Haricive Vekilimiz dedi ki 
Sovyef irieüıieketı-naen- iyi -liav~'. ctis~_er 
getireceğimi 
ümit ediyorum. 

Romen Başvekili 
n-as1l öldürüldü? 

Son ernn. zanıanların beynelmilel karışık bati.ise leri Sovyetlerle aramızdaki 
•ıet ve f b 0 1..... · · · k 1 d b takvi men aat ır ıgı vazıyetmı sarsma şöy e ursun ilakis 

Katiller suikasti yaptıkları yerde dün gece kurşuna 
dizıldıler. Cesetleri 24 saat teşhir edılecek 

Ye etmiştir. 
augü liariclye vekili ı j munasebetleri daha ziyade tak • 

hatictyen Ru~yaya. hareket eden viye edeceğine şüphe yoktur. Za • 
<ıoğıu dünvekılinıiz Şlikrü Sara. ten iki memleket arasında ihtilal · 
ClÇisf l'e ~aın Sovyct Büyük h müi1im bir mesele yoktur. Mü • 
kaUnde ~n~ıyene beraber rcfa- nasebetlerimiz tamamiyle norma 
llıuaYinf anclyc umumi katib ve dostluk çerçevesi ıçindedir 

Yeni Romen kabinesini bir General kurdu 

h Cevad A k 1 • uaUt!i k çı a m. hariciye Moskovada beş gün katmakl•ğl -
Zeki, dai~crn ~U~UrU Abdullah mlz muhtemeldir. 
dun Ceıa.ı 01;'~dUrlerindcn Feri.. Bu ziyareti müteakir gene Ha • 
dan ha.tek ugu halde Ankara- riciye Vekilinizle beraber Türki -
~ et etmi§I rd" vültlil e ır. yeye döneceğim." 

l.aatonu Saracoğlu Ankara is-
sı nei6i nda BUyi.ik Millet Mecli. DAHIL1YE YEKtLININ 

\>etjl Ref~bdUlhalik Rcnda, Baş- ZIY ARETl 

ltiııerıe b" Saydam ve diğer ve. Hariciye Vekılimiz saat on bu • 
le§yı edi:~,~k. zevat tarnfından çukta otele gelen Dahiliye Vekili 

rı. -~tir. 
ou 8a.hah 

Faik Oztrakla bir müddet görüş
tükten sonra bugünkü Semplon 
ekspresile Belgraddan gelen Yu -
goslav elçisi Dr. Ilya Şimenkoviçi 
kabul etmiştir. 

Şükrü Saracoğlu öğleden sonra 
• Sovyet sefirilc göriişmilşttir. 

Vekilimizin Rusya seyahatinin 
iki haf ta kadar sürmesi muhte • 
meldir. 

HARİCİYE \'EKALETt 
VEK1LL1Gt 

Şükrü Saracoğlu avdet edinceye 
kadar Hariciye vekilliğine Başvc· 
kil Doktor Refik Saydam \'ekalct 
edecektir. 

Romanya ba§vckili Kalinesku. 
nun feci bir suikaste kurban git. 
tiğini dün ilk olarak haber ver
miştik. Büyük bir vatanperver ve 
kıymetli bir devlet adamının en 
merhametsiz şekilde öldürülmesi· 
le neticelenen iğrenç suikast hak. 
kında bugün mütemmim malumat 
gelmiştir. 

fi ~ lstanbulda vali Lüt-
lar, Sov;;t ~clırirnlıctekl mcbus
nı ve Ro aşkonsoıoshanc crka 

nıanya b 
rarından k &.şkonsolosu ta-
kluın · atşılana h •. 

ıı ve S n ancıye ve. 

Dahiliye Vekili 

Yeni Lenistanın 
hudutları nasıl 

tesbit edilecek ? 
Dün akşamki Paris gazeteleri

nin tahmin ettiğine göre, yeni Po. 
lonya devletinin şekli ve hudut· 
lan Vilnoyu işgal edecek olan 
Litvanya mümessilinin de iştirak 
edeceği bir Alman • Sovyct kon 
feransında tayin olunacaktır. 

lata.nbuia g ovyet 8Cfiri vapurla 
Vali ile ~Çrnişlcl'dır. 

lıktan 8o rabcr vapurdan çık
~iderek ~.ra Perapalas oteline 
den ŞUk ır rnUddet istirahat e
leri kab tü Saracoğlu ziyaretçi • 

ul e tınlı; ti 
\'ı-; r. 

Veıtu İl\IUN BEYANATI 
tdcl'ek ' bir rnuharrlrimiıi kabul 
tıır: §U beYanatta bulunmuş • .. .-na 
lade için Y Potenıkinfn ziyaretini 
Ol'lda fk· Moskov:-ya gidiyorum. 
den nı 1 memleketi nlakadar c 

cseıeıe . k -
Beyden rı onuşncağım. Her 
"'' evvel T"" k """'l'esıne ur efkarı umu. 
~ell:ı.leıt tavzih etmek isterim ki 
llllt \"e euerirnız arasında dost • 

crnft· Cctf it~ .... .ıyct hissi arzu c<lilc _ 
Scııı ar sağlamdır. 
~ ıaın!\ntanı. beynelmilel 
llftet \>ehadiaefort aramızdaki em. 
tıi la lllCllfaat birliği vnziyeU
tac\'l;:nıak §Öyle dursun, biliıkls 

Sll.e s':,ltnieur. 
~~l \'yet memleketinden iyi 
l'()~ er geUreccğiml Umld edL 

l 'l'iır1t ltı. 
etıel'in •Uctinden Sovyet mll 

Cet;;_ e d06Uuk h" 1 . ''tU -o ... ,, Su ıs en go re • 
llanı.ınır a-.. harcıcctıe memlckeUn 
esır;.__ . ~ 'U.) 
--ı>"1la eını....~a terclinıan ola. 
mı1cru ~ .•• 

Ziıı riı:: Saracoğlu muhanirimL 
""6Cr 811 .. ı 

\>ah ve --derine de şöyle ce-

- ~Ur: 
~~e bir~et sefiri M. Terentl. 
te bUs te bugün saat on b,... 
~ " Ya ..,.. 

t ~l'abat· Ya hareket ediyoruz. 
~ hen·· lllllzln ne kadar surece- , 
tfıdJr uı kat'i surette belli de _ 
Veki·İ· 

kanlar ' Rusyayl müteakip Bal 
l r ve d... • 
eketıer ıger bazı ecnebi mem 
~tll'liye~;erkezlerini ziyaret edip 

- 'lh 
1 hakkında demiştir k'ı· 

ll) llOYle b" • 
Ual'}·en . 1 ~ zamnr.da evvelden 

lttaıt İrnk bır zıyaret programı yap 
hareıc ansızdır. Vaziyete göre 
~ et edeceğiz." 

So~ S~~tNlN SÖZLERt 
SUa)) • • sef ın de muharririmizi 

ennı b" - n 

~ 
l'etıe k UYilk bir memnuni • 
bir 1ıaı:T'§ılayarak çok sevinçli 
1'ıli e kısaca "u .. 1 . e ~ir: './ Söz en söyle -

~ ll - Türkiye • So 
'l'~httleri f ·k ~Yet Rusya mil

i" k Utkiye Ha ~\. alade iyidir. Dost 
e ovaya rıcıye Vekilinin Mos 

Yap "' • acagı ziyaretin bu 

• 
nın beyan'itı 

Vekil bilhassa ihtikar işile müca
dele edileceğini tebarüz ettirdi 

Bu tesviye tarzını hem Berlin 
hem de Moskova terviç eylemek
tedir ve yeni Polonya devletinin 
mevcudiyetii her ikisi müştere. 

ken garanti edecektir. 
Diln şehrimize gelen dahiliye l dığım, yalnız etin yükseldığinı 

vekili Faik Öztrak akşam üstü kaydetmiştir. 
Söylendiğine göre, teşekkül e. vali ile birlikte belediyede 

gazetecileri kabul etmiştir. Vekil 
gazetecilere verdiği beyanatta 
§unları söylemiştir: 

"- Hültümet bu buhranlı za· 
manlarda blltün hA.diAtl layık 
olduğu ehemmiyet ve alüayla 
takip ediyor. Halkmıızm yerinde 
olan ha9Sa!iyctini h\l:kümetimiz 
takdir ettiği içindir ki, alman 
tedbirler icab ettikçe efk1rı u.. 
muıniyeye bildiriliyor. Bu gUnkü 
dUnya vaziyeti ha.kkmda kat'f bil 
kUmler vermek :lmki.nI yoktur. 
Biz, ııUkün içinde bAdisatm sey. 
rini takip ediyoruz. 

!htikirla mUcadele hakkmda 
ticaret veklleUnde toplanan ko· 
misyonun hazrrladiğı kanun llyi. 

hası §imdi heyeti vekilededir. 
Bununla hUklımet ihtlklr yap
mak istiyenlere k~ı tedbir al • 

mak üzere meclisten sallhiyet ~
temektedlr. Dünya karışıkltğın -
dan istifade ederek vatandaşlan 

izrar edecek olanlarm hareketini 
men için hUkfunet icab eden sa. 
18.hiyeti alacaktır • ., 

Vekil, Dahiliye vekaletinin BU. 
yük Millet Meclisine sevkedilmek 
üzere dahiliye teşkili.tına ait ka 
nunlar hazırlandığım, belediyelere 
imar heyetinin naCiaya bağlan.
masına müsaade isteneceğini de 
söylemiştir. 

Bütün alakadar makamlar ih
tik!rla kart bir mücadeleye giriş.. 
mek için kanunun çıkmasını bek. 
lemektedirler. 

KARALISTE .. 

Bütün müesseselerden fiatlar 
toplanmakta, stok miktarlan tes
bit olunmaktadır. Gıda maddeleri 
ile meşgul otan belediye iktisat 
müdürlüğü gıda maddelerinde bu 
güne kadar hiçbir teref fü olma_ 

1htikar yapanların isimlerini cecek otan yeni Polonya hükume 
bir "Kara liste" halinde neşret. tinin merkezi Varşova olacaktır . 
mek de düşünülmektedir. Yeni Yeni hududun Viyan.ı kongresin. 
kanun bu listeyi mümkün kıla- ) de tcıbit edilen hududun ayni ola-
caktır. cağı zannediliyor. -;: 

lngiliz zırhlılan batırılmamış 
Londra, 22 (A.A.) - Birçok saffharp gemilerinin ve bilhassa 

Hood, Renovn ve Repluse kruvazörlerinin batırılmış olduğuna dair 
elan haberler, yalandır ve asıl ve esastan aridir. Bu tekzibi yapan a. 
mirallık dairesi ilave ediyor: 

•'Bremen vapurunun zaptedilmiş c-lduğuna dair olan şayiaların 
da asıl ve esası yoktur.,. 

Garp cephesinde yeni birşey yok 
Paris, 22 - Başkumandanlık erkanıharbiyesi tarafından bugün 

ne§redilen tebliğe göre "Garp cephesinde yeni birşey yoktur.,, 

Gdinya limanının • • 
ıs mı değişti 

Berlin, 22 (Radyo) - Gdinya limanı bugünden itibaren res
men (Guten Hafen) ''iyi Liman,. adıyla anılacaktır. 

Mareşal Göring dün Danzige gelmiş, orada bulunan Hitlerle 
uzun müddet görüşmüştür. 

Tevkıf edilen 200 geminin 80 i bırakıldı 
Londra, 22 (A.A) - İstihbarat nezareti billiriyor: 
İngiliz amirallığrnın harbin başlangıcındanberi 250 vapuru ha· 

muleleriyle birlikte müsadere ettiği Popolo d'İtalia gazetesinin 
Londra muhabiri tarafından beyan edildiğini, geçen çarşamba gUnü 
Alman radyosu bildirmiştir. Hakikatte hamuleleri tetkik edilmek 
üzere tevkif edilen bitaraf devletlere ait vapurların adedi geçen çar. 
şamba günü 200 Ü geçmekte idi. Halbuki o gündenberi bu vapurlann 
80 tanesine hamuleleriyle birlikte yollarına devam etmelerine mü. 
saadc edilmiştir. 

Ford Ruzvelte muhalifmiş ! 
Berlin, 22 (Radyo) - Meşhur Amerikalı otomobil fabrikatö· 

rü Henri Ford Amerikanın silah ambargosunu kaldırmasına aleyh. 
tar olduğunu bildirmiştir. Ford :bununla Amerikanın bir şey kazana. 
mıyacağını, bilikis zarara gireceğin, ambargonun kaldırılmasını iste· 
yenlerin silah satıp para kazanmak gibi kendi menfaatlerini düşü. 
nen bazı kimseler olduğunu söylemiştir, 

Bu malumatı da hülasaten bil. 
direlim: 

Suikastçiler başvekilin geçece
ği yol üzerindeki bir köprüde ter· 
tibat almışlar ve hepsi de evvelce 
feshedilen ve Romanyanın Alman 
emellerine boyun iğmesine ça. 
lışmakta olan Demirmuhafız teş. 
kilatının fedayilerinden mürek
kep bir yığın genç üç otomobille 
bir köylü arabasına dolarak kur 
hanlarını beklemişlerdir. 

Tam başvekil geçerken köylü 
arabası yolu kapamış ve suikast. 
çilerde bundan istifade ederek 
kurşunlarını başvekilin otomobi. 
line yağdırmışlardır. 

Evvela şoför yaralanmış, oto
bildeki emniyet memuru ölmüş 

ve başvekili üçü yüzünden olmak 
üzere vücuduna saplanan 11 kur
şunla can vermiştir. 

Bu sırada katillerin arkadaşla. 
rr civarda da bombalar atarak or. 
talığı dehşete boğmağa çalışmış

lardır. 

Hadise yerine koşan zabıta 

kuvvetleri ancak suikastçilcrden 
birini yakalayabilmişlerdir. Di· 
ğerleri otomobillere atlayarak 
radyo merkezine koşmuşlar ka • 
pıcıyı yaralayarak stüdyoya gir. 
mişler ve başvekilin öldürülmüş 

olduğunu radyo ile bütün dünya
ya. yaymışlardır. 

Katiller kapıcıya ate§ ettikleri 
sırada Bükreş radyosunu dinle -
yenler tabanca sesini de duymuş. 
}ardır . · 

Zabıta katilleri ararken na. 
zırlarda kralın riyasetinde bir 
içtima yapmışlardır. Kral eski 
başvekil muavini ve harbiye nazı
n general Argesanuyu başvekil 

tayin etmişti. 
Yeni başvekili de selefi gibi de· 

mir muhafızların en büyük düş • 
manlanndandır. 

Hepsi de genç tıbbiye talebesi 
olan katiller yakalanrruşlar, bir 
kısmı da bu sırada ölmüşlerdir. 
Suikastçilerin başı demirmuhaf ız 
ların reisi avukat Dimitreskodur. 

Yakalanan katiller euikastin 
yapıldığı yerde dün akşam saat 
22 de kurşuna dizilmişlerdir. Bun 
lar dokuz kişidir. Ve ibret olması 
için cesetleri oldukları yerde 24 
saat bırakılacaktır. 

Yakalanan katillerin ilzerinde 
öldürülecek daha dokuz nazırın 

isimleri yazılı listeler bulunmuş. 
tur. 

Müteveffa başvekilin cenaze 
merasimi pazar günü yapılacak • 
tır. 

Müteveffanın 

vasiyetnamesi 

Bllkre§, '.22 (A. A.) - Kallnes
ku, son a~ularmı bildiren kısa 
bir vasiyetname bırakmıştır. MU. 
tevcffa, oğluna ailenin ecrcfini 
muhafaza etmesini, asker ve ya 
devlet memuru olmasını, vatana 
ve krala ihliıs ve sadakatle biz.. 

cegisc gömülmesini istemektedir. 
Mütevcl"fa.nm vasiyeti mucibin

ce tabutu 12 öküz tarafından çe
kilecek bir araba ile mezara nak. 
lcdileccklir. 

Yeni nazırlar yemin 
ettiler • 
Bükrcş, 22 (A. A.) - Kral 

Karolün dün aJtgam Calineekuya 
halef olmak üzere tayin ettiği 

başvekili o arkadaşları şunlardır: 
Başvekil general Argeecanu, 

dahiliye nazın Bay Yermarln(:8 .. 
ku, milli müdafaa nazın general 
lıeus. Bu üç nezaret.in üçü de 
şimdiye kadar Kalineskunun uh
desindeydi. 

Yeni nazırlar saat 21.30 da 
kralın nezdinde tahlif edilmişler. 
dir. Saat 22.30 da ilk kabine iç. 
timıu aktedilın.ia ve bu içtimam 
sonunda general Agrcscanu, 9 ka 
tilin idamında hazır bulunmuştur. 
BA~VEKlLtN NUTKU 

Yeni Rumen başvekili işe baş· 
lar başlamaz bir nutuk söylemiş 
ve halefini saygı ve takdirle an. 
dıktan sonra Romanyarun harici 
siyaseti baklanda şunlan söyle. 
miştir: 

Romnnya, komşularile anla.ş -
mayı ve itimadı da.ha ziya.de tak. 
viyc ctmeğe çalışmakla bera.ber 
sulh siyasetini idame etmeğe az. 
meylenıiştir. Şimdiki ilıtilAfa bi .. 
ta.raflığmı muhafaza edecektir.,, 

lstanbul Emniyet 
amirleri 

Mühim bir toplantl 
yaptılar 

İstanbul Emniyet Müdürü Mu. 
zaff er bugün vilayet meclisi sa
lonunda mühim bir toplantı tertip 
etmiştir. ı~timada miktarı altmışı 

bulan şehrimiz emniyet amir ve 

komiserleri hazır bulunacak ve 
kendilerine yeni müdürün tetki· 
katı neticesinde edindiği intiba. 
Iara göre vereceği direktifler teb. 
liğ olunacaktır. Zabıta vazifeleri
nin daha iyi bir şekikic Hası için 
esaslı tedbirter alınacağı temin e· 
diliyor. 

Semplon ekspresinin 
gecıkmesi yüzünden 

Toros ekspresi de geç 
hareket etti 

Bugünkü Semplon ekspresinin 
gecikmesi yüzünden Toros eks. 
presi iki &aat kadar ge~ hareket 
ettirilmiştir. Bu tedbire, Avrupa 
yolcularının günü gününe Toros 
yoluyla Şarka gidecilmeleri için 
baş vurulmuştur • 

.... ..,,.... - -.,,.,,-- •.. ~ \..i.A.L 

Dikkat ediniz! 
SON DAKIKA'nır 

bu nüshasında 
met etmesini tavsiye etmektedir. 

Müteveffa, ailesi dnıdmm OkUduklarlnlZI 
mcdfun bulunduğu Curtcu do A- ı )'.'ann, belki de nakıs olarak sa. 



Aske:-ô portreler: 

17 dil bilen 
kumandan! 

General lronside ingilizlerce 
bir kahraman sayılır 

Kumandan, eski bir harpte, üzerine 
hücum eden düşman neferinı kolları 

arasında sıkarak öldürmüş 1 
Ccbclüttank kumandanlığın • 

dan İngiliz imparatorluğu deniz 
aşın kuvvetleri kumandanlığına 
getirilen general 1ronside (Ay
rınsayd) ~ün en başta gelen 
askeri rüesasından biridir. in. 
giltere ile Fransa Almanyaya 
karşı müşterek harbe hazırlanır
ken general İronside erkaruharbi. 
ye planlarının çizilmesine iştirak 
etmiş, askeri vaziyeti diğer İngi
liz ve Fransız generalleri ile göz. 
den geçirmişti. 

Bir kaç gün evvel de Leh ordu 
sunu teftiş ve tanzim için Le • 
histana gitmişti. 

General İronside bugün 59 ya
şındadır ve kırk senelik bir as· 
kerlik hayatı vardır. Henüz yirmi 
ya_şında iken orduya intisap eden 
ve derhal müstesna kabiliyetini 
gösteren ironside hakikaten taşı. 

dığı ismin manasına layık olduğu 
nu isbat etmiştir. "iron side,, in
gilizce, "demir cidar,, ''demir bö_ 
ğür,, minasma gelir. Bu, bir şehir 
ismidir ve general, soyadı olarak, 
doğduğu bu şehrin ismini taşır. 

Bu ismi taşımasaydı belki ona 
sonradan bu lakap konulacaktı. 

Filhakika İngiliz ordusunda ve 
hatta halk arasında general, ade. 
ta efsanevi bir kahraman sayılır. 

Boer harbinde bir düşman askeri. 
ni kollan arasına alıp ',demir 

gövde,, si ile 6ıkarak öldürdüğü. 
nü, esatiri bir kahramanın hika
yesi gibi anlatırlar. 

Ona daima yanında beraber 
bulundurduğu, hatta cephelere 
bile beraber .getirdiği köpeğin -
den kinaye "Buldog General,, da 

Öerler. 1914 de Fransız cephesi. 
ne de o'nun böyle köpeği ile bera· 
ber geldiğini görünce Fransızla. 

nn çok şaşırdığını, fakat sonra
dan sahibi gibi bir çok yerinde 
kurşun izi bulunan bu köpeğin 

onun en yakın arkadaşı olduğunu 
anlattıklarını söylerler. Bu Bul. 

doğun çehre itibariyle de sahibine 
• veya onun köpeğe - benzediği 
de cephe arkadaşlarının gözünden 
kaçmamıştır. Ona ''köpekli su. 
bay,, ismi verilmiştir. 

*** 
Genqal İ,tdnside 20 yaşlarında 

Genenıt"-ılcle tne§hu;· köpeği 
ile beraber ... 

General !ronslde 

bir gençken, yani orduya yeni 
girdiği sırada, Cenubi Afrikaya, 
Boer harbine gönderilmiş ve ora
da ona büyük bir vazife verilmiş. 
ti: Kendisi, güzel Holandaca bi· 
liyordu. Bu sayede bir Boer kıya. 
fetinde Cenubi Afrikadaki Al
man ordusuna girmiş ve orada 
kendi ordusu lehine •çaliŞ'mııtı • 

Lisanı sayesinde Holandalı ol. 
madığınm farkına vardırmadan 

Boerler arasında çalışmış ve düş· 
manın bir çok esrarını çalarak, 
İngilizlere getirmişti. 

İronside'in askerlik hayatında, 
bildiği lisanların büyük bir rolü 
olmuştur. Kendi ana dilinden baş 
ka yedi yabancı dilden tercüman. 
lık imtihanım veren İıonside ay
rıca on lisan daha bilir ve bu su. 
retle bildiği ecnebi dillerinin sayr 
SI 17 yi bulur. General bütün bu 
lisanları her gün bir kartın arka. 
sına beş on kelime yazıp ezberle
yerek öğrenmiştir. 

Umumi harp başladığı zaman 
İngiliz harbiye nezareti onu ana 
vatan ordusuna almış ve garp.cep 
hesine vermişti. Zira, cenubi Af. 
rikada Almanlar arasında çalışmış 
ve "yararlıklarından,, dolayı on
lardan nişanlar almış olan İronsi. 
de Almanları yakından tanıyor -
du. 

Onlara kar§ı açılan harpte de 
bir çok muvaffakıyetler elde ede. 
ceği muhakkaktı. 

Garp cephesinden sonra şimale 
verilen ve general rütbesiyle, 
Rusyada Almanlara karşı çarpı -
şan kuvvetlere kumanda eden 

ironside, oradan, harbin son se. 
nelerine doğru, İngilizlerin fzmit
teki kuvvetleri başına getirilmiş. 

tir. Bugün general tronsideden 
bahseden bir İngiliz mecmuası o· 

nun "İngilizleri mağliip elen Ke. 
malin askerlerine karşı kumanda-

ya verildiğini, fakat generalin 
Türklerle karşılaşmadan harbin 
bittiğini,, işaret ediyor. 

Bu suretle onun bugünkü dost. 
larına karşı silah çekmeye mec· 
bur olmayışını iyi bir tesadüf ese. 
ri olarak gösteriyor. 

General umumi harpten sonra, 
İngiltere tarafından, İran ordusu 
nu ıslaha memur edilmişti. Gene
ral ironside !randa orduyu teftiş 
<.derken !:>?r gün, askerlerin arasın 
d~ sert bakışlı bir gence tesadüf 
etmiş ve ona: 

- Sen diğerlerini idareye muk 
tedir tılT adama benziyorsun, is· 
min ne senin? diye sormuştu. 

- Rıza Han .. 
General İronside'in çok CTI'et 

,,,.. 

Almanlar demlryolu cfvarmdakldcpoları istasyonları raylar Uzerlnde 
lann ateş mesafesi 10 kilometreyi geçmektedir. Demiryolu toplarının 

lecek kabiliyettedir. Ateş mesafesi 20 - 25 kilometredir. Her top için 

Kanadanm Abnanyaya kar~ı Jıarp etmesi üzerine a.'ikerlik ~uhesine 
çağrılan gençler sıra bekliyor. 

1 
keşfettiği bu askeri kumandan, j kabiliyetli kimselere daima ihti· 
bugünkü İranın ıslahatçısı Şebin. yacı vardı. Onun için, iki sene 

şah Pehlevidir. sonra onu unutulrnıya mahkum 

* +:· * köşesinden çıkarmayı diişündülcr 

İronside general rütbesine ter- ve 1936 de general İronside'e Ce. 

fi ettirildiği zaman henüz 38 ya- belüttank kumandanlığını vcrdi
şında idi. Büyükleri onun muvaf. lcr. o, İtalyan - Habeş harbinin 
fakıyetlerini hayranlıkla takdir 
ediyorlar ve ken.disine daima yük 
sek mevkiler vermek istiyorlardı. 
Çünkü o, her verilen işde muvaf
fak oluyordu. İronsidc: 

- Bana istediğiniz işi verin, 
yalnız ayni zamanda büyük bir 
serbesti bahşedin ve muvaffak o· 
lacağ1m muhakkaktır, diyordu. 

bütün Akdenizi tehdit ettiği gün. 
lercle, İngiliz imparatorluğunun 

kilidi sayılan bir kale kapısında 
vazife almış bulunuyordu. 

Cebelüttarık onun sayesinde es 
kisinden bir kat daha takviye e-

dilmiş, "demir böğürlü,, kuman· 

dan orasını da bir demir kale şek. 
line sokmuştur. 
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-ııııııl Lehistan harbi, birkaç haftada bitmiş telakki edilmekle bersJı' 
Almanlara müthiş zayiata malolmuştur. On binlerce yaralı olduğu, P 
manya.da ve bilhassa Viyanada hastahnelerin tıklım tıklım dolu bf 
lunduğu bildiriliyor. RcsmlmJz Berlin istsyonuna Lehistandan ya1' 
getiren Alman Kızılhaç nakliye kolların®n birin.1 göstennektedir. 

de milteharrik toplarla dövmektoclir. 210 librelik mermi atan bu ~ 
ağır cinalcri 700 librelik mermi atar ve daidkada bir mermi ~ 
3~ kişi kullanılır. 

SON O AK 1 K A'nın ZABITA ROMANI: _! 

f ESRAREN&Jz HAYALE~ 
Fakat bu bır rilya değıldi. 

Zanpara Cadı dediği saatte gc>l • 
ınişti. Sabaha kadar onu kolları a
rasında sıkmıştı. Güzide, bunun 
cadı olmadığını, her halde yalıda
ki misafirlerden biri bulunduğunu 
pokiıliı biliyordu. Ve bundan hi _ 
cap etmiyordu. Müteessir olmuyor 
du. Yalnız düşünilyordu. Geceyi 
dü§ünüyordu. Cadı yine aynı sa· I 
attc geleceğini vnadclmişti. 

Acaba bu kimdi? .. Bütün gc> -
ce.}i kollan arasında geçirdiği bu 
cadı, ancak farkolunabllecek de
rece yavaş bir sesle konuşmuştu. 
Hep sevgiden bahsetmişti. Genç 
kadının suallerine kaçamaklı co _ 
vaplar vermişti. 

Binaenaleyh; ne halinden, ne 
sözlerinden, ne de hareketlerin • 
den kim olduğunu anlıyamamış -
tı. Bu. muhakkak misafirlerden 
biri idi. Fakat hangisi?.. Bunu 
anlayamamakla beraber artık yan
larına çıkmaktan sıkılmıyordu. 

değil miydi? Hesap verecek kim -
sesi var mıydı? Sonra kimseye 
bir fenalık yapmıyordu. 

O sabah, taraçaya çıkınca ilk 
evvel Necdet Feridunla karşılaş · 
tı. Feridun hemen yerinden kalk
tı. Hürmetle eğildi. ('!ini öptü, ve: 

- Günaydın. muhterem bayan .. 
Nasıl geceyi rahat geçirdiniz mi? 
Cadı ziyaretinize gelmedi mi? .. 

Güzide, cevap vcrmekt(' müte -
rcddit göründü, başını ('~di. N~. 
det Feridun devam cdivordu: 

- Hayır mı'! .. Arn\'ip! .. Halbu 
ki valdeniz, cadının mevcudiye -
tinde ısrar ediyor. hakkı dn var. 
Bu gece ben de işittim. Sofada do
laı:;ıyor, kapıları dinliyordu. 

Acaba omu idi? ... Güzld<'. bir an 
onun olduğuna hükmetti. Fakat. 
Fikret Alkım da. Ressam Baysul 
da tabiat alimi de aynı sur('tlc ve 

Va~an: EF. 
kurtulamıyordu. Her gece ~ 
dnhn doğrusu erkeği _ çUnkU 
bir erkekti _ sabırsızlıkla bekli)'..+ 
du. Saat on iki oldu mu kapı r, 
vaşça açılıyor, Cadı sessizce i~ 
giriyor. lambayı söndürilyor, S0 
yatağa, yanına uzanıyordu. 

Bu o kadar kibar. o kadar n 
bir Cadı idi ki... Güzideyi çile 
çıkaracak, delirtecek neler, n 
yapmıyordu. Bunları o kadar 
zakelle, incelikle yapıyordu 

Gilzide kendini bUsbütün J. 
hayali bir alemde yaşayor 
yordu. 

Fakat bir sual srodu mu ig d 
şiyordu. Cadı, hemen bir buse 
ağzını kapatıyordu. Ve genç k 
nı bu buselerin atC§iylc ken 
dl'n geçiyor, sualini unutturu 
du. • . . 

Artık Cadı bahsi ka~ 
Halbuki o, her gece aynı ~ 
Güzidenin odasına giriyor, seJJ' 
vaktı çıkıyordu. 

Bir hadise, yeniden bahs ol~ 
masına sebebiyet verdi. Bir ~ 
Rnna Bedii, katibi tarafından A 
kcndcn uykudan uyandınldı. Y 
tip çok §aşkın ve heyecanlı göı" 
niiyordu: 

Affedersiniz, bayım... pe# 
Sizi rahatsız ettim. Gece y"',,ıt!' 
hırsız girmis. salondaki cam~ 
fardan birini kırmış ... 

- !Jangisini ? •.. 
- En kıymetli antika paralatl' 

bulunduğu camakanı ... 
- Paraları almış mı?... · 

1 
- Hayır! Yalr.ız Roma devriP 

ait dört altın eksile ... 

Fakat, onun bu kadar genç bir 
yaşta büyük mevkilere yükselişi 

bazılarını kıskandırıyordu. Nite. 
kim, kırk iki yaşında iken İngiliz 
harbiye mektebine muallim ola
rak verilmesi, daha sonra saray 
muhafaza teşkilatına geçirilmesi 
dc-s.tl41rını şaşırtmış, rakiplerini j 
ıevindirmişti. 

Son defa Cebclüttarık kuman -
danlığından alınarak Jngiliz or-

, hep huna benzer sözle>rk liıtifc e
dirnrlardı. 

- Pekiıla, şimdi geliyorum. ti 
Müteahhit, çok soğuk kanlıpt' 

adamdı. Her hangi bir hadi8e '1"' 
şısında itidalini kaybetmezdi. _ -,...ı 
tnğından kalktı, rop dö aşnıPw.; 
giyindi. Katibi ile beraber -.JOI"" 
indi. 1 

Fakat. t ne: iliz ordusunun c;ok 

dusu deniz aşırı kuvvetleri ku • 

mandanlığına getirilen general 

İ r o n s i d e şüphesiz bugün· 
ki.: harp vaziyetinde üzerine da. 
ha büyük bir vazife almış bulu
nıı,,0r. 

Genç kadın, birer birer hepsine 
bakıyor, fakat biri.sinde karar kıla 
mıyordu. Dördü de nynı boyda idi 
Dördünün yüzlerinin hatlan mun. 
ta:mmdı. Dürdünlin ele saçları n) nı 
tarzda kesilmiş ve taranmıştı, bı
yıkları da matruştu. 

Güzide bir türlü tereddütten 

Hizmetçiler, camaki.nm ~~ 
toplanmışlardı. Süt dökmUş ~ 
gibi duruyorlardı. Rana Bedii· Y, 

met<'i kızı itti, camakana yakl;!, 
tı. Büyük cam, bir el sığacak 
dar elmasla kesilmişti. 

(Devamı var) 


