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Sovyetlerin 
... deki erııelleri 
endişeye 

bllr Anısterdam, 28 (Radyo, hususi) - Ham· 
Rdan bildiriliyor: 

<\ı!:tlin, 28 (A.A.) ''D. N. B.,,: ki: 

mücadde son 

Berlindeki Tempelhol tayyare meydanında 
şiddetli bir infilak olmuştur. infilak neticesinde 
100 ölü ve 100 kadar ağır yaralı vardır. 

'"~"ti\ gazeteleri, Varşovarun "Var~ova için 
jı' "Un 

ettir.... un ehemmiyetini tebarüz haftaların harp had\s•;'• r:nin dra· 

umumi veçhesi üzerinde herhan 
gi kat'i bir ehemmiyeti yoktur. 
Harp b:rçok Polonya fırkaldrı · 

nın Radcm ve Kutno civarında 

muhasara edildiği, Brest Litovsk 

düştüğü ve cenup ordusdnun Ga· 
Hçyaya girdiği zaman kat'i mahi
yetle bitmişti. 

ı>i' h .. •elctcdı'r, 
0 matik faslııu teşkil eylemiştir • 

ıf. Ctlitı .. . . Varşovanın ve Varşova müdafa 
(Devamı 2 incide J .. , ...._::__ Borsen Zeıtung dıyor Bu mücadelenin muharebenin 

i~ -------~~~~----------~~~~~~~~~~~~------------~~~~~~--------_,-

:: Abloka nasıl yapılıyor? 

... 

ticar~~Siltz donanması, gerek nıayn tarlıılıırilc, gerek dcuiyelcrlc Almanyanm denizden miina f'betlcrini lıcsmi:ı- bulunu~ or. Xe .Alman 
1~ geınıı<'rl, ne ıle bltarnf Iıükümetlcre ait gemHer, iptlda.i madde \ 'C yiyeceğe müteallik <') leri Almanyııya ı;ötüreııUyorlar. Harita, nb· 

116 §ckildc ;>apılclığuıı; rcshn,, İngiliz donanma.sına mensup gemileri göstermektedir • 

KURUi 

a 

Stokholm, 28 (A.A.) - Havas: 
Berlinden alınan haberlere göre, Berlin mah

filleri Molotofun Berline iadei ziyaret etmesini 
ve Fon Ribbentropun yeniden Moskovaya gitme) 
mecburiyetincle ka1masını hayretle karşıla.mı~ 
lardır. Sovyetlerin Baltık denizi üzerinde emel 
lerinin Almanyada endişeler uyandırdığı tasri 
edilmektedir. 

Ribbentrop'ın seyahatinin hedefi 
Paris, 28 (A.A.) -- Havas: 
Günün en mühim hadisesi, Paris gazeteleri

(De,·aını 2 incide) 

--.::J 



Tc§lhteUb<§lhör fc§la\Döyetü D<§llfilÖa 
liifilc§lrk.c§l ve ö~vöçreyü en<dlü~~ve 

Moskovada Balkanlar meselesi konuşuluyor dltlı~lYrdüı 
( Baştara/ı 1 mcıde ı 

ne göre, Fon Ribbentropun Moskova seyahati
dir. Moskovada neşredilen tebliğe göre, bu ziya
retin hedefi yalnız Pelonyanın müstakbel statü
sünü alakadar ~den meselelerin hallidir. Fakat 
Fransız matbuatının düşüncesine göre, bu resmi 
sebep, görüşmeleri tek başına izaha kafi gelmez. 
Muhakkak surette Baltık meseleleriyle Balkan
lar meseleleri de görüşülecektir. 

Roger Massip, Petit Pariaien gazetesinde di
yor ki: 

"Filhakika Almanya, bizzat kendisinin men
faatleri bulunduğu bir denizde Çarların ananevi 
siyaletinin yeniden başlamasına karşı lakayt ka
lamaz. Fakat her vaziyette, garpta lgiliz - Fran
aız bloku ile karşı karşıya bulunmuş olmak key
fiyeti, nasyonal sosyalizmin gittikçe daha ağır 
fedakarlıklar kabulüne ve Almanyayı tehlike
lerle dolu bir yola sokmağa rrı'lhkUm etmekte
dir. Baltık meselesinde görüş ihtilaflarının derin 
surette tebarüz ettiği kuvvetle tahmin ediliyor." 

Bayan Taboui, ·oeuvre gazetesinde şöyle 
yazmaktadır: 

"iyi haber alan Moıkova mahfilleri, Fon 

tayyare meydanmda 
müthiş bir infilak· ·· , 

)Ba.~tararı 1 incide) 1 
sının e~aımiycti baıka bir sa· 
hada bulunmaktadır. Polonya
lılar burada sivil hılkı silahlı mu 
kavemete tahrik etmekte, Var
§Ova mUdaraasmı Alman aleyhta· 
rı, bir propaganda vasıtası haline 
getirmeğe teşebbüs etmişlerdir. 

Almanlar şehri iıgal için kan
lı bir mücadeleye mecbur edil· 
mek istenilmiştir. Hddef, bu es· 
nada diğer taraflarda zdlüm 
propagandalarında bulunmaktı • 
Fakat seri askeri hareket bu te
ıe'lcbüse nihayet vermiştir.,, 

Volkischer Beobachter diyor 
ki: 

''Val'§ovarun teslimi,., acaba, 
hüld1met merkezinin ve memle -
ketin gayri mesut bir hizip tara _ 
fından !cliıkete sürüklendiği 

hakkında bir anlama emaresi gi
bi teHikki edilebilir mi? 

Bu takdirde Varşovanın Al
manlar tarafml:ian zaptediimesi 
günü, Polonya milleti için de, ye· 
ni bir yola başlangıç noktası o
labilir. Bugim, biz Almanlar için 
davamızın haklılığının bir sem -
bolüdür .Bugün büyilk Alman· 
yanın Hitlerin bayrağı arkasın • 
dan yürümeğe derin inanının te
yit edildiği bir gündür.,, 

SOVl'ETLERtN İŞGAL 
t:rrJGt ŞEHiRI .. J:R 

Moskma, 28 (A.A.) - Kızılordu 

genel kurma~ mın tebliği: 
27 e~ lıil b'iinU, tahılld edilen 

hatta doi{nı ileri harcketlerlncle 
de\am ederek, A\gustO\ 'un 15 
kilometre garbında (}raborn'yu, 
Ma.iicn et,!jk'I. Drog'jln'I, Krasnos
ta\''ı, Jam09tle'nln 10 kilometre 
~arbıncla Za\·ada 1stıuıyonunu 

Rao,1aı, Mos\'isa'yı 'e San nth· 
rlnln mcnbalan mıntakasmda SJ. 
anki ..... fGllae lıgal etmiıttr. 

J. 
,ı<rzılordunun dlpr bir takım 

kıtalan da, garbi Blelonısya. ,.e ~ 
Uk.ranya arazlslnJ, Polonya. ordwıu 
bekayumdan temizlemeye devam 
eylcml11tlr. 

SOVl'.t.."T ORDUSU MACAR 
HUDUDUNDA 

Paris, 28 (A,A.) - Havasa
jansmm Nunkeazdaki hususi mu
habiri, Sovyet kıtruıbnm evvelki 
gece Polonya - Maea.Ntan hudu
duna yakm bir mahalde kain La· 
vocnede Macar askeri memurları 
ile resmen temas tesis etmiılerdir. 

tık temu, nlddetıe yağan bir 
kar altında ve otomobil fenerleri
nlnl§ığı sayesinde Albay Kutzuk
un kumand~mdaki Sovyet mü
meaBillerl ile Albay Kunery'nm 
kumanduı altındaki birçok Macar 
zabitleri arasında vukua geimif
tir. 

Sovyet zabiti; Kwlordu namına 
kendisini takdim etmi3 ve Macar 
:&&bitlerine hududun Polonyadaki 
kısmma vaziyet etmekte olduğunu 
bildirmiştir. Müeamelekii.rane bir 
hava içinde bir toplantı y'pmış· 
tır. 

Her iki taraftan tebrik h,Jtabele
ri irad edilmiştir. 

Sovyetler, "yeni Macar konU§· 
malan ile iyi mUnasebetler ida
me etmek arzusunda" olduklarını 
beyan etmişlerdir. 

Bu sabah, iki taraf hudud hat
tmda mUıterek bir istikgaf yap· 
mışlardır. 

rtesut bir av:enme 
Genç .ııubaylanmızdan merhum 

Muş kumandam General Salih Ze. 
kinin yeğeni teğmen İhsan Ana· 
dol lle Balikeair alay komutanı al. 
bay Naci Sungurun kızı Pagabah
çe ilk okul öğretmeni Suat Sun. 
iV e"t1enml.ş1erdlr. 

Memleketin tn.nmm1ş iki uker 
alleılnln gen~ evllUarma bq bir
leımede uzun bir saadet dileriz. 

Ribbentropun günün birinde Baltıkta nüfuz mın
takaları tahdidi teklifinde bulunmak niyetini 
güttüğünü öğrenmittir. Halbuki politik büroda 
Jdanov grupu, Baltıkta nüfuz mıntakalan taksi
minden bahsedilmesini katiyen İstememekte ve 
Rusların Riga körfezine hakim Tallin limanı, Üs
sel, Dagoe ve Moon adaları gibi birinci sınıf de
niz üslerini hiç kimse ile payla§mamaları icabet
tiği fikrinde bulunmaktadır." 

Journal gazetesinde Saint Brice diyor ki: 

"Bugün ortaya çıkan vaziyet §Udur: Sovyet
ler Birliği Çarlık imparatorluğunun eski siyase
tini mümkün olduğu kadar geniş mikyasta yeni
den ele almak için Almanyanın içinde buluduğu 
sıkıntılı vaziyetten istifade etmek İstiyor." 

Moskova müzakereleri, Beynel-

milel vaziyette 

darbe ile mi 

bir beklenmiyen 

neticelenecek? 

Pariı, 28 (A.A.) - Le Tamps gazetesi, Tür
kiye Hariciye Vekili Saracoğlunun bulunmakta 
olduğu Moskovaya Alman Hariciye Nazırmm 
yeni bir ziyarette bulunmasına tahsis etmi§ oldu
ğu ba§makaleainde Almanlarla Sovyetler araım
daki yeni müzakerelerin beynelmilel \ ziyette 
beklenilmiyen bir darbe ile neticelenetiileceğine 
ehemmiyetle İ§aret etmektedir. 

Amsterdam, 28 ( A.A.) - T elegraph gazete
si, Kopenhagdan iatihbar ediyor: 

Alman tahtelbahirlcrinin Danimarka ve lr 11 

veç sahillerindeki faaliyetleri, Danimarka ve lr 
veç hükumetlerini düşündürmektedir. 

Kronprinzessin Margareta adındaki lsv~ 
gemisinin bir Alman tahtelbahiri tarafından•
raştırılması ve torpillenmiş olan gemilerinin bat• 
mış olmasından sonra kurtarmış olduğu 11 in# 
liz bahriyelisini teslime icbar etmesi siyasi m•' 
ha filde bir infial hiaai tevlid etmif\tir. Bu mahafil' 
de Almanların harb usulleri şiddetle tenkit edil• 
mektedir. 

Almanya 
Yugoslavya

! ya ültimatom 
vermedi 

,, .. 
- .,jE N SON DAKiKA Harici 

Kısa 
Haberler 

Yabancı mahfıllere qöre: 

1 ttalya gazeteler 
şaşkın 1 

* ingilterenin muhtelif mevki 
terindeki manaatırlarda bu gUne 
ka1:iar ıbir uzlet hayatı ya§amlkta 
olan rahipler, harp dolaywyle 
manastırlarından çıkarak orduda 
papas vazifesi görmeğe batlamı! 
tardır. 

Bu rahiplerden çoğu, manas· 
tıra girdikleri tarihten beri kalın 
duvarlann sükuneti içine &ömil
liip i.badet etmekte ve hiç dıp.n 

sıkmamakta idi. 

<\' Amateridamdan gelen bir ha
bere göre, Almanların etinde bu_ 
lunan Leh esirleri bundan sonra 
yalnız ziraat iılerinde değil, ayni 
zamanda madenlerde ve sanayi 
s..~asında istihdam edilecektir. 

* İngilterede nezaret altında 
bulunan 50.000 Alman ve Avus
turyalılar için yaktnda faliyete 
geçecek olan mahkemelerde ken
dilerinin askeri hizmette istih -
dam edilip edilemiyeceği araıtı • 
rılacaktır. Daily Mailin yazdığı -
na göre Londrağa bulunan Al • 
man ve A vuıturyalılardan büyük 
bir kısmı, :tngiltereye sempatisi 
olan mültecilerdir. Bunları:ian 

bir kıamı §imdiden İngiliz ordu -
aunda hizmete talip clmu~lardır. 

* 24 tarihli Dally l\lail ga
zetesi yazıyor: 

Atinadaki rt.omanya scfare -
ti, Yunanlstıında bulunup da 
askerlik çağında olan bUtUn 
Romen tebaasının konsolos -
haneye mllraC'aatıarı rnzumu • 
nu illln etmfqtlr. :Su ela. c. ~c gel 
medlklcrt takdirde Romanya 
askeri ceza kanununa gijre 
tf'<'Zl~·e f!ld11ct'ekle r<lir. 

Ribbentrop 
Molotof-Saraçoğlu 
müzakerelerine te
sir yapmağa çalışa
cakmış! 

Moskova, 28 (.AA.) - Hooa.s 
ajansınd4n: 

Ecnebi mahafil, Almanyanm, 
bili.hare garp cephesinden mu 
vaf fakıyetle yakasını sıyırması 
takdirinde şark cep besinde çar 
pışmak üı.ere şimdilik Sovyet 
Rusyanın bütün mutalbatmı ka 
bul etmek istemekte olduğu mU 
taleasındadırlar. 

Von Ribbentrop ile gelmiş o 
lan eksperlerin yani Dr. Shmur 

re, Yon SteingraUı, Gaussun Rus 
yanın iktısadi teşriki mesaisini 

elde etmeği tecrübe eylemek 
tasavvurunda olduklaı·ı muhte
mel ve Molotof ile Saracoğlu 
arasında cereyan etmekte olan 
müzakereler üzerinde tesir lc
ı·a etmeğe kıyam edecekleri ta 
blidlr. 

Bütün mahafil, Almanlarla 
So,·yetler arasında cereyan et· 
melcte olan müzakerelerin ev -
velce ilA.n edilmiş olan hat. hu 
dut ittihaz edilmek suretlle 
Polonyanın Akıbetini tayin ede
ceğini mUmkUn olduğunu be • 
yan etmektedir. 

Bu mahafll. Rusların yakın 
ela !ş~al edilmiş olan bUtun 1 
arazide Sovyetlerin sl11temtni 

tatbik etmek suretile Polonya 
da bütün nasyonalist nUma -
yişlerl boğacaklannı na.ve et -
mektedlrlcr. 

Diplomasi mahaflll, Von Rib 
bcutropun Moskovııya gelmesi 
nln Sclterin muvasalatına ben 
zemekte olduğunu ehemml • 
yetle kaydetmektedirler. 

Almanya, Sovyet Rusyanın 
mutalcbatını kabul etmek 
mecburiyetindedir. 

Diğer taraftan Moskovada -
ki Polonya. sefareti erkin mm va 
ziyetleri, Tallinden kaçmış olan 

torzel adındaki Leh tahtelba -
hlrl olması pek muhtemel bu -
Junan meçhul bir tahtelbahirin 

faaliyeti dolayralle. pek nazik
tir. 

SARBRtlıWN GARBINDE Bhl 
Al.MAN TAARRUZU PtJSK'VR

TtiLDtl 

Paris, 28 (A.A.) - Fransız or
dusunun 49 numaı ah harp tebliği : 

~ BUtUn cephede gece, sükunet 
içinde ge<;mi§tir . 

Aarbrilkenin ıarblnde dU~an 

tarafmdan yapılmı• olan bir 
taarruz akim kalmqtır. 

De .izde, h&,·a ve deniz kafile 

ITALYAN GAZETELERi 
ŞAŞKIN! 

Roma, 28 .{A.A.) - Huat: 
İtalyan gazetelerinin M~ 
müzakereleri baklandaki mil~:.ı 
alan, pşkınlrktan nişane verıD"""" 
tedir. 

Gazeteler, mütalea scrldindel 
ictinap ediyorlar. 

Gazeteler, şimdiki vakayi ~ 
kmda tarafgirane veya pbsl ~ 
mütalea mahiyetinde tel!ldti ti' 
Jecek her türlil telmiblerde bUl; 
maktan da çekinmektedirler. 

Bununla beraber İtalyan g~ 
teleri, ilk uyf alarmda e~~ 
payıtahtlardan gelen Te Moesvr 
göriifDlelcrinin vari~in ~ 
raamr pek ziyade deği,tirebtJP'"" 
ğini bildiren haberleri nctr' 
mektedirler. 
Gazeteler. Fransız kom~ 
kaaınm feshine bir eh 
atftmektedirler. 

==================~ ~ :ı::~ııa;~~~le~;!m seyrüee!J 
muntazam bir hal alm.I§tır. 

27 eylUl günü öğleden sonra fl1 
yarelerimizle İngiliz tayy~ 
beraberce harekete. geçerek tı# 
manm birçok aıtcı tayyaresini # 
§ilrmll§lerdir. 

Bütün gece isti)qaf tayyare!; 
mi&inn faailyeti ~rtUmilfttlr. 

tNGtLlz VE FRANSIZ TA1 
y ARELERt KEŞtF uçuŞ . 

LARI YAPIYORLAR 

Londra, 28 (A.A.) - tailıb' 
rat nezareti tebliğ ediyor: 

Dün gündüz ~ gece tnıiJi' 
tayyareleri, Almanyada ve ıat'_ 
cephesinde i•tikpf uçutlan Y~ 
mı§lar.dır. Düımanın mubaJef' 
ne rağmen kıymetll maJQnıat 
de edUmittir. 

Bütün tayyareler hiçbir arı'! 
ya uğramadan üılerinc dö~ 
lcrclir. 



Moskova müzakereleri devam ediyor 
Almanlar Sovgetlerle bir askeri itti/ ak yapmak istiyorlar 

Alınan Hariciye Nazırı Moskovada dun gece Ş "k "· S ... 1 ·· ·· 
saatlerce süren müzakereler yaptı U ru araçog U ·22 gun kahramanca mudaf aadan sonra 

Japonya bu maz~kereıe~ hakkında Moskovada bir müd V ~ B=I~ IR\ \\. 0 ~ c!6 <e} ~ 
l.otı Rusyadan ızahat ıstedı (9J U ~ VU (9J lb e;;;J) c::a 

rıtıı ıt dra, 28 - Röyter ajansı- Diğer taraftan, Bcrlinde hum • det daha kalacak 
re, dtı OSkovadan öğrendiğine gö malı bir siyasi faaliyet göze.çarp· o D o <dl "on n ~ece Kremlin sarayında maktadır ve Almanyanm Yunanfg Hariciye Vekılimızın o ~ 'Ô' ~ n n 
Stalin lUbbcntrop ifC Molotof tan nezdinde tcşcbbUslerde bulun· bir Sovyet torpidosıle u u u ~ . ~ ~ 
P0ı0 de hazır olduğu halde duğu açıkça söyleniliyor. 
lcrj ;:a işiyle ala.kadar mesele· Bu meseleye hasrettiği ilk say- dönmesi İhtımah V8f 
lcr ik·OtUşınüşlerdir. Müzakere • Uısındakf bir sUtun yazıda, "Voel- Mo·kova. 28 _ Türkiye harici-
Aı ı &aat sürmüştür. kischer Bcobahter" gazetesi, ItaJ - ye vekili Saracoğlu dün Sovyet 

Müdafiler gün:erce aç ?Usuz ka~mış~ardı 
ile ;arıyanın Moskova sefiri yan - Yunan nnln.'1'Jlasının Atina i· erkanile müzakerelerde bulunma· 
lcflti 0\'yctJer birliğinin Berlin le Berlin anısında bir yakınlığa yol 

bıııu~ bu müzakerelerde hazır açtığını ehemmiyetle kaydediyor. mı.;~İciye büyük elçisi Ali Hay· 

Saa Uflar-dır. Par s~e tabmin!er dar, Saracoğlu şerefine bir ziya· 
~rı ~~2 de (mahalli ~aat) baş· Paris, 28 -· A\manyanm Sovyet fet vemıiş ve bu ziyafette Molotoı 
dan Uzakerelcr, gece yansın· Rusya ile bir askeri ittifak yap· ile mareşal Voroşllof da hazır bu· 
p:;.rıra sona ermiştir. mak istediği ve bu ittifakı ilan e- ıunmuştur. 
l>afiıaten veri'en malümat dip demokrasilerin gözünü yıldı· Saracoğlunun Moskovada daha 

-... :a n, 28 (Radyo saat ı 2.30) rarak ayni zamanda su:h teklif et· bir iki gün kalacağı tahmin edili· 
ıı~~eden bildiriliyor: mek arzuc;unda bulund:ığu Pariste yor. 

gl'afta o,,adan alınan bir tel- tahmin ediliyor. Almanyanın bu Fransız Havas ajansı muhabiri· 
~ihb Alman hariciye nazırı von tekliflerini Hitler önümüzdeki haf· nin dünkü tarihle bildirdiğine gö· 
ne ti:rı.tr.op dün akşam }{remli· ta içinde bir nutukla ilan edecek· re: • 

>ıtoı0ttığı ve Sovyet Başvekili tir. "Molotof ile Şükrü Saracoğlu 
htıı~;rı~ uzun bir mül.lkatta Diğer taraftan gene Fransada ara ındaki konu~malar çok dosta· 

~tı ııgu bildirilmektedir. bir tahm:-.. göre Alm:mya, Sovyet ne bir hava içinde ve memnuniyet 

Pa.ris, 28 - Val"§Ova, 22 gün 
kahramanca mukavemet ettikten 
sonra Almanlara teslim olmağa 

mecbur kalmıştır. Buna da sebep 
mlldafilerin nç ve ausuz kalma -
lan, şehirde veba çıkmas1dır. 
Varşovadnn alman haberlere 

göre, yalnız e\'Velki gün bombar • 
dmıanda sivil halktan Uç bin kişi 
ölmüştUr. 

Varşovada .. neşrolunan bir teb· 
llğe na:-:,:\ra:ı Varşova bir harabe 
halindedir. Su mahzenleri ve filit· 
reler birkaç gündenberi harap ol
muştur. Hasta ile dolu dokuz has
tane bomba ve obüslerle yıkıl -

Çemberlayn 
lstıfamı edecek? 

at 2 d telgrafa göre • mülakat sa· Ruc;yanın son günlerde Baltık de\.. \·erici bir ta ...... ·:ı devam etmiştir. 
d~ e ba lamış ve J,S a kadar !etlerine ve bilhassa Estonyaya Evvelki gün de öğleden sonra iki 
kısnı lll etrniştir. Görüşmenin bir ka~ı aldığı vaziyetten endi~ededir. devlet adamı uzun 1ki mülakatta 

._ 
1nda Star d b Almanya Sovyet Rusyayı Be..:;a· bulunmuştur. Roma, 27 (A.A.) - "Giornale 

''loskova ın e ullunmuştur. rabyaya doğru scvkeaneğe çalış· Öyle za-:nediliyor ki Saracoğlu· d'İtalfa" gazetesinin Londra mu -
~1~k n'n leb iği maktadır. Fakat Sovyet Rusya nun yanrı (öu gece) nihayet bul· hablrl İngiliz efkA.n umumiyesi -
bun ova, 28 (A.A.) - Tas-: Romanyamn tamamiyeti mülkiye ması icabec· . ... l\loskovadaki ika· nfn, istihbarat servisinin çalışma -

!eti ınecıs:ı~t 22 de halk komiser- sir.e riayet edeceğine dair Bükre- meti Sovyetler tarafından "Polon· smdan ve harl11n sevk ve idare 
' l\n-1• • ısı reisi \'e harici~·e halk c:J> )'enı'den t!'mı'nat .. e ....... 1·c: bulun· k 1 1 · tarzındnn memnun olmadığını ya. -.,, sen M ı ~ :r- - v "'' ~ yadaki vaziyetten çı an mese e erı 
' tiCi}·.: nazın °,~or ile. Almanya ha - maktadır. halletmek üzere .. müstacelen l\!os· zıyor. 
• ~ POı on Rıbbentrop ara - Şund;m paşka,Japonyanın !Vlos kovaya davet o\uran Alman ha·i· i Çemberlayn'in sıhhi vaziyeti 

dar '1 onyll h. diseleri ile aliı.ka- kova sefirinin Molotofu tiyaret e· cire nazm fon Ribbentropun mu· do1ayısilc başvekalcttten ve mu • 
''Ukua eler üzerinde bir görüşme derek fon Ribbcntropun l\ıfö~ov va~latı sebebile bir müddet uza· hMaıaklr parti 1'e.1Sllğtndcn çeki -

"'1aRelıniştir Bu görü)mc es - zıyareti hakkında malfunat isteme· mac:.ı muhtemeldir. Ve gene bu leceğine dair dolaşan şayialar şiın 
~toSko. ile . ··- ~i şayanı dikkat görülüyor. sebeble Saracoğlu ile Molotof ara· di Avam Kamarası koridorlarına 
~rliğj~ bUYfik elçisi ve Sovyetler smda yarın (bugün) takarrür e· da inU_k_n_l_e_tm_ı_§_tI_r. ____ _ 

·'<llır bu? Ber!in bü)riik elçi<;i de Eston ,'a Har' ciye Nazırı den görüşmeler de teahhür edebi· ALMANYADAKl JAPON AS. 
aat s" ıunrnuştur. Görüşme iki · KERI HEYETi Zf<'FRID 
l Urıtıüıtür. Tekrar Moskova- lecektır... HATTINI CEZDI 
ondrada mu·· bı·m bı·r K .J 1. d- d'. 

ltıUJakat a;ıeş ımanımıza on u 
t.,.,lld Ya 9 İ ff İ Hariciye vekilimiz Şükrü Sara· 

l.ı:ın14 ra, 28 - Sovyet Rusyanın coğlunu Rusyaya göntüren Deniz· 
' f:ltid~ ~ÜYUk elçisi Maiski dün Mo ' O\ :ı 27 (.\.:\.) Estonya yolları ışletmesinin Kadeş vapuru 
~ li ngiJiz HariC'iye nazın nazırı s~:ter t••n-aı e ile c:aat 18,10 limanımıza dönmüştür. 
A.t aııraksla göriişmüştUr. :fa bura~ a gc.m·~tir. Kendısine Es· Denizyollan idaresi, Kadeşi tek 
~aq A' . "'tt Jansı tafsiliit tonyanm l\1o.,,kova ve Mo~ko,·a· rar Odesaya göndermek için emır 

ı-. llliyor nın Tallın e:çıle. i ile E tonya me· beklemektedir. 
'"t..ı. 

cı~ ...... 27 CA A ) 1 busan rci ı hukukçu l l\·u ts refa· Maam:\fih haricive vekilimizin "' l\aı . . - A man hari- J 

ko\>11 trı Von Ribbentropun Mos kat eı.n \t.!dır. KaradePiz seyahati için doc;t Sov· 
~,ElYııhatinın hedefi hakkında vet Rusva d,)naıuna . mdan bir tor· 
!n larca · ESTONY A TEKZJP r:.DtYOR p. ·ıdonun •'lhsis edilmesi ihtimali ""'l~f' ızahat verilmediği mü 

b, ~ 0lıtnmaktadır. Tallın. 27 (.'\.A.) - Estonya \"ardır. 

Berlin, 28 (Radyo) - Alman· 
yada siyasi tema~larmda bulunan 
Japon askeri heyeti reisi general 
Tiroki, dün Veifalyado garp cep· 
hc~indeki vaziyetini gözden ~eçir 
miş Zigfrid hattını gezmiştir. 

BERLIN Etç·.~uz tTIMAT-
NAMESINt VERDt 

Bcrlin, 27 (A.A.) - D. N. B. 
Türkiyenin yeni btiyUk elçis' 

Hfüırev Gerede bugün HiUer ta -
rafından kabul edilerek itimat.na: 
meslni vermiştir. 

,,ıtı· a. ajansı, şarki Avrupadiı ajan ı . bİ i PQ!on~a denizaltı mm 
tlı.tıı aı bir esasa davnnan Al _ Estonya limanlannda tamirat gör· • n. .J 

rtl~ "ttı llft teşriki mesaisini teba- düğtlnj ,.e benzin aldığına ve keza 
tıı lq11 ~~ktc olduğunu söyle _ E tonya sahillerine yakın bazı giz· 
R tlrıı evıomlştir. li yerlerin meçhul denizaltılara sı· 
n:~l\~a göre ğmak olduğuna dair Sovyet men· 

h ··14,?? balarından verilen haberler tek· 
anı, ~ib (A.A.) - Siyast ma • zip edilmektt.'Clir . 

Zelzele mıntakas:nda yerlerden 
sular fışkırıyor 

Yaballıı htntrobun Mosko\'a se -
lll~k~1e1 bU:vUk bir alaka atfet • 
ltJJj Şuk r er. Türkiye hariciye ve • 

tJ!' ~vacıa rtı Snracoğlunun da Mos -
ıef tııektC!{)·olduğu t('bartiz c>ttiril . 

~ lt. 
ilf r •ateteı 
dil' i Afoak er, Ribbcntropun bu ikin 

tlo"J.·et 
0

"
11 rıe:vnhatinin Alman · 

tff #\~Jl~CŞriki. mesaisinin ş::ı.rki 
11 tı, l'llUtt ~enı bir delili olduğu
ler. efıkan işaret etmektedir. 

E "tonya ajansı 26 ve 27 eylw 
tarihlerinde Estonya topraklan 
nm birçok defa Sovyet tayyare'eri 
taraf mdan ihlal edildiğini yazmak 
ta \e E tonra hüktimetinin keyfi· 
yetı Mo-=kova nezdinde prote· to 
ett ·-;ini bıldillT'ektedır. 

Baltık den=inde meJhuı 
hır tahte:bailir tara:ından 

l3u sular nebatlara femas eder 

etmez kurutmak ta ::ır 
ketze.deleri için dün akşam hu· 
susi bir nüshn neşretmi~tir. Bu 
nüshanın bütün masrafı gazeteye 
aittir. Satıştan elde edilecek kar 
da Dikili felaketzedelerine sarf 
edilmek üzere Kmlaya verile· 
ccktir • 

nıı§tlr. Biltiln tatibi binalar ve ki· ı 
· liseler enkaz haline gelmiştir. 

· Duman ve toz nefes almalı: lmkA -
nmı bı~kmıyor. Evvelki gUn 13 
Alman tayyaresi dü~UrtilmC"tilr 

Bu suretle Alır.anlar Var§O\"a 
mmtakasında 106 tayyare kaybet: 
mişlerdir. 

POLONYALILARIN KAH· 
RAı"MNLICINA iT AL YAN

• LAR HAYRAN 

Polonyalıların kahramanlığı İ
talyan matbuatında uzun yaZllar 1 
mevzuu te§kil etmekte devam ey· 
liyor. 

Gazetelerden biri diyor kl: Lvov 
etrafında dağılan Polonya fırkata • 
nnın subaylan bır "ölllm kıtaaı" 

teşkil ederek en sonuna varıncaya. 
kadar silflhlan ellerinde harbe 
devam etmişlerdir. Bu kıta bugün 

artık mevcut değildir. Fakat bu 
islmslz kahramanlar ebediyete geç 
mfşlerdir. 

VARŞOVA TESLİM OLMADI Mlf 

Pıı.ris, 28 (A.A.) - Havas ajan• 
m. Var§ovanm kayıtsız ve oartsız 
teslim olduğu hnkkmdald Alman 
tebliğini ihtiva eyliyen "D. N. B." · 

telgra.fmı neşrederken, altına aşa -

ğıdaki notu ilbe et.mitır: 

Bu haberi ne§rettiğim.iz şu da ... 
kika.da yani 28 (\ylül sabah saa.t T 

de, henllz bu hususta herhangi bir 
teyit elde edilmemiştir. 

Harp vaziyet· 
iki A:man 

ordusunun 

şehri Fransız 
muhasarastnda 

Alman tayy,areler.i Jngıliz gemı'.erine hucu~ etti 
Pans, 28 - Fransızlar Alman reklerden vllcude getirilmif tank· 

arazi.sinde . ihtiyatla ilerlemekte - lara kal'ft bir mildafaa battı ıö -
dirler. Dinamitli sahalarda tor - rillmektedir. 
pillerin, askerlerden uzak patla - Belçika hududun& ancak 50 met 
masmı tc.mln içlı1, toprak çuval • relik bir meeafede cephaneler için 
lan ile dolu bir kamyon şoförsfiz toprak altında yerler kazılmakta. 
ve direksiyonu tesbit edilmiş ola • dır. 
rak koyuverilmiştir. Bu suretle FRANSIZ TANKLARININ 

· kamyon torpilleri patlatmış ve F AALtYETt 

n.sker tehlikeli sahada onun aç • Londra, 27 (Radyo) - Mo. -
tığı yoldan ilerlemiııtlr. kova telsizinin verdiği bir ha-

Fr&nsız topçusurun da.imi bom • herde garp cephesinde Fransız 
bardımanı neticesinde Almanlar I tanklarının Alman kıtalanna bü. 
SarbrlikU tamamen tahliye etmiş- yük bir zayiat verdikleri ve bir 
terdir. Fransız kuvvetleri SarbrU- çok Alman tankları tahrip ettik· 
kU kısmen muhuara etmişlerdir. teri bi):lin1mektedir. 

Zvelbrüken ,ehri do ciddi tebll - Alman tayyareleri İnmliz 
kc altında bulunmaktadır. Fransız a• 
kuvvetleri bil tün cephede ilerle • zırhlı :an na taarruz etti 
mektedirler. Londra, 28 - Alman ba~ ku· 
Be'çika budu:lunda Alman mandanlığının dünkU tebliğiı1de 
tahkimatı şöyle bir haber vardır: 

Almanların Beiçika hududunu 
sünıtle tahkim ctı.iklerl Brüksel • 
don bildiriliyor. 

Le Peuple gazetesi, Belçika hu
dudunda kısmen görUlebilen Aac
hendeki Alman i.stlhklunlarr hak-
kında tafsilat vermektedir, Hau • 
setdeki Belçika gilmriik da.irelo • 
rinden Almanların alelAcele inşa 
ettikleri lstlhklunlar görülmekte -
dir. Bu i.stihklunlar pek heybetlf. 
dır. Alman gümrük dairesinin bi-
raz ilersindc muazzam bir Blok -
haus yükselmektedir. Ovada ve 
ovanın kenarındaki ufak ormanın 

nihayetinde birçok mukavemet 
kubbeleri ve yeşil boyalı beton dJ. 

. . 
"Alman hava kuvvetleri dün 

şimal denfainin ortasında zırhlı. 
lar, tayyare 2emisi, kruvazörler, 
torpido muhriplerindcn milrek
kcp İngiliz deniz kuvvetlerine 
hücum etmişler~ir. 

Bir tayyare gemisi tahrip edil· 
mit ve bir rırhhya birkaç bomba 
düşerek ağır hasara uğramııtır. 

Tayyar~lerimiz hiç bir zayiat yer 
memiştir ... 

İngiliz bahriye nazın Çörçil 
dün Avam Kamarasında bu hu· 
susta $Orulan bir sual~ cevap 
vererek demiştir ki: 
"- Zırhlılardan, bir tayyare 

gemisinden, kruvazörlerden ve Bir D . 
~.. anımarka gazetesine 

Ore ••• 
lletlin 27 ( Sovyeflerin bir 

gemisi batır•ldı 

tzmir, 28 - Evvelki gece sa- ı 
at ı ,20 de ve dün sabah saat 11e· 
kizdc şehrimizde iki zelzele ol_ 
muştur. Çandarlı ve Dikili ve 
Bergamada da sarsıntılar hisse· 
dilmiştir. Dikili de yeniden beş 

ev yıkılmıştır. Evvelki günkü 
zelzelede Çandarlı da 63 evin 
yıkıldığı anlaşılmıştır. 11•••1•••••••••••••••••-•-• destroyerlerden mürekkep bir in 

1 
Me'"'teo K·ı·tao'arın,., ... ı 1 ~iliz filosu şim3l <lenizinin orta .. 

, ta~etes ' A.A.) - Kopenhag 
hır. inin Bcrlin :muhabiri yazı -

l'ib ı;e ' bcntro 
ql\ıı...ı• pun Mo kova z.iynroti 

<P ' '"o.uldi>;.ind · 
""a Sara '- · c>n zıyade sıkı sıkı-

aP dal'dır. coglunun ziyaretile alaka. 
eti 
eı 1 A.~lar Tü 

t oı-. rkiyeyf İngiltere i· 
"'~ •nla.şrnlllllndan ~g~ • 

1' f • ~ C!ı katt bt 11~ etme~ taran~ mtıba. 
_:i§ lbld!ııı h,..r~~ ~~a C~cbileceklcri U 

. ~ r. 

Mosko\•a, 27 (A.A.) - Tas a· 
jan mm bir teblifönc gö:-e, 4.000 
tonilatoluk S<wyet ''Metallist .. va· 
puru bugün saat 18 e doğru Mar· 
va koyu civarında bir denizaltı ta· 
rafından hatmi~. Vapunm 
24 kişi olan mOrette)>atından 19 u 
Sovyet devriye gemileri tarafın

dan kurtanlmı~tır. 

Dikili nuntakasında zelzele -
nin merkezi sayılan Kabakum 
köyünde toprak yarılmış, havaya 
sütunlar halinde siyah kaynar 
sular fışkırmağa başlamıştır. 

Bütün nebatatı kurutan ve 
etrafta san izler bırakan bu sular 
denize doğru akmaktadır. 

Dik11i ankutn.a bldıntması 

tçta Keaemmden ,..naen ıoo 

asker gönderilmiştir. 

Anadolu gazetesi Dikili fela. 

}I\ , 'iında takriben 20 Alman tayya-
resinin hUcumuna uğram11tır. 

Her sene oloug" u gibi. bu yıl d.a Hiçbir İngiliz gemidnc isabet 
• olmamı~tır ve hiçbir fngiiıı as· 

Vı k 
J/ b kcri ölmemi~tir. Bir Alman tay. 

a l t ~ ita ev ı· n- yaresi dü,ürülmÜ§ ft diğerleri· 
ni:t ağır hasara uğradıfı kayde-

den a J lll lZ dilmi§tir. Şunu da ilhe edeyim L ki. bir Alman tayyattli de deme 
inmeye mecbur otmu' ve destro 

••••••••••••••••••••••••I) yerlerimiz dört kişilik mürette· 
batını esir almıştır . ., 



• 

j H {t l * K ~ A * Y * E .................................. , .............. ...., 
Ziraat kongr esine 

giden köylü 
YAZAN : Kenan Hulusu 

Merkezde toplanacak ziraat 

kongresi için kendi dileklerini 
anlatmak üzere öbekli köy • 
lüleri Memoyu intihap ettiler. 

Memo, elli yaıındaydı. Dik 
boyu ve kırçıl sakalı ile, bütün 
köylüler, Memoyu tanır; hatta 
nahiye müı:iüründen şikayetleri 

varsa kaymakamdan daha evvel 
ona açarlar; Memo ya olur, der 
yapar; yahut olmaz der, işi be. 
nimsemezdi .. 

Memoyu büyük harp yirmi 
yaşmda yakalamıştı. O zaman sa· 
n bıyıkları tarladan koparılmış 

altın bir başak gibi dudaklarının 

iki ucunda sallanıı:ıdı. Sonra Kon 
ya isyanında vuruştu; köyde ilk 
fapka giyen Memo oldu. Yeni 
harfleri bir gece içinde ogren· 
di; ve Öbekli köylülerini dola· 
§an Halkevi müfettişleri lati:l 
harfleri köy seferberliği komis. 
yonuna Memoyu yardımcı aza 
seçtiler. Bir haftada yetmit de
likanlıya latin alfabesini öğretti. 
Bir sene sonra da Memoya bir 
fstiklil matlalyesi verildi. 
Göğsüne hiçbir şey takmıyan 

Memo onu taktı. Bilhassa bay -
ram günlerinde yeni rubalarmı 
giydiği zaman altın madalya ge. 
ne bir ba~k gibi parlak bir göz 
alışla göğsünde parıldar, öbckli 

Memo: 
Biz, derdi; Cumhuriyetçi· 

lcr ••.. 

938 baharında toplanan büyük 
ziraat JÜrasında Memonun her 
şeyi müdafaa edeceğini bildikleri 
halde, ne olur ne olmaz, bütün 
köylüler, bir gün ortası Memoyu 
köyün meydanına çektiler: 

- Memo, dediler .• 
- Söyleyin, dedi, Memo; zi-

raat kongresinden neler istiyor • 
sun uz? öbekli traktör mü?. 

- istiyoruz! Traktörüm Uz 
yok; karasa.bana kul köle olduk .. 

- Anlaşıldı. Bir ıde, Ziraat 
Bankası buğdaylarımızı yok pa· 
hasına alıyor, diyeceksiniz?. 

- Yalnız bu kadar değil Me· 
mo !. Ziraat Bankasından aldığı
mız paraların da vaadesi geldi •.. 
Havalar bozuk •. Yağmur ekinle. 
rimizi mahvediyor. Taksitleri ge· 
lecek seneye bıraksınlar, !diyo
ruz. 

- Mektep te istiyoruz, Me • 
mo .• Ziraat mektebi.. Çocukları. 
mızı niçin şehre göndermeğe 

mecbur kalalım. 
Memo: 
- Doğru, dedi. Burada mek-

-tep açsınlar .. Büyük bir ziraat 
mektebi .• öbekli hepimizi ge· 

· ~ndirir =-Çocuklarmıız orada ça
Jıısm .• Makine öğrenmeği, trak 

·tör kullanmayı hepsini bilsinler •. 
Eğer isterlerse heplıiıiz payla§a. 

rak hayvanlarımızı tecrübe için 
de verebiliriz .• Daha batka ?. 

Birisi kalabalığın içinden dir
sek vurarak doğruldu: 

- Tek bir şey ldaha Memo? ... 
Bütün bu' söylediklerini iyi söy· 
lemek l 

Baıka blrt : 
- Yani taşı gediğine koymak! 
Memo güldü: 
- Bırakın, dedi, hepsini bana 

bırakın ıiz .• 
Ve ertesi günü, sabahleyin, 

Memoyu kasabaya uğurladılar. 

Memo oradan da trenle meıkeze 
gcç.ecekti. 

t 

Memo merke.ıde toplanan kon 1 

greve bir 7İı aat tüccarı sıfativlc 1 

değil ,toprak sahihi ~·ir k:iylü ı 
olank i§tirak ediyvrdu. Yeni ru 
Lakrını giymişti. Y:.ılcasrndan • 
te"k bir c~üğme ile ilikt:, KayEeri 1 
lıe.ıinden yap:lm•t santr:ı~L bir 
:nintan; 1.:al:n bir ku~k. bacak 
b;JcJclerlne doğru dar11lan. orar!;:ı 

ı"ç fitlt.M il• Uiklen:n siyah 1--ir 

pantalon: ayaklarm:ia 
ve deri bir mest, onun 
köselelerine cila sürülmemiş pa. 
buçlar .• 

Memoya kongreye böyle gire 
ce~i söylenmişti. Bunu söyliycn 
nahiye müdürüydü: 

- Hiç sıkılma Memo, demiş 
ti; köyde ne isen orada osun .. 

Fakat Memo merkeze gelin 
işlerin birdenbire değiştiğini ı;ö 

dü: 

-Sen. dediler; Memo .. Zirna 
kongresinde cumhuriyetçi ziraat 
ekibini temfil ediyorsun. 

Memo bir şey anlama.:iı .. Fa
kat güldü: 

- E\et, dedi, ben toprak sahih• 
çiftçiy;m zaten ... 

- Ala, dediler. Biz de bunu i!; · 
tiyoruz iste ... Yalnız, kongreye da· 
ha başka bir elbise ile çıkmalı ır 
l\femo ... 

- Na ıl, dedi; ::'\ lemo ... Ve yar 
gözle, bir dakika tereddüt eder~' 
kendi kıyafetine baktı. Aacaba • 
monun ü tü başı temiz değil mi c! 
yorlar .. Bunu k~.1di kendine sor . 
du. Ye belki gi>zkrile etrafa d< 
sormuş olacak ki: 

- Hayır l\lemo, dediler; kong· 
rede birçok yabancılar da olacak. 
Ewela sakalını tıras edecek· 
sin; sonra belınden şu kuşağı sök 
mek lazım! I\lintanm üstüne yak;ı 
takacaksın... Daha sonra başk< 
bir pantalon da \"ereceğiz sana. 
Ayaklarındaki mestleri çıkarıp is 
karpin giyecek~in .. 

Memo: , 
- Tuhaf, dedi; halbuki bü' · 

bu Ü'tiimdekileri yeni yap.m15t 

Memo, merkezde topplanar 
kongreye böyle girdi. Cstünde ga· 
rip bir fazlalık hissediyordu. Bü · 
tun bu yakalar, yeni gömlek. pan
tolon ... ~anki bir dereye dü~mü 
de hepsi ıJaıım15 gibi ,·ücudundr 
adeta kaypak duruyor: ve Menıo 
içi kendi i olduğu halde dışıııd2 

ba .. ka bir l\lemo varmış gibi iki· 
de bir ba~ını ileri geri oynatıyor
du. Hele ayakları ... :-..ıemo a~·ağ< 
kalkacak olursa sanki bir cam üs· 
tünde yürüyecekmiş gibi~·di.. Fa -

kat ~e~ini çıkarmadı; \'e aradan 
bir müddet ge;ince de üstüne ge· 
çirılmiş kalıp içinde donmuş bir 
ceset ke.:ıildi. 1.:ıkemlede ka:i.katı 

kaldı. 

Bu, iki gün böyle devam etti.. 
~1emo, adeta yemekten içmekten 

olmuştu. Çünkü :L\lemoyu kalaba . 
lık bir ma~aya götürüyorlardı. O
rada bir leylek gibi, adeta kıçına 
batırılmış bir kazık üstünde ye -
mek yiyordu. Halbuki, bir ayı gi
bi kendi keyfine yemek isterdi... 
Yalnız, Memo, merkezin yatakla
rını pek beğendi. 

lki gün sonra: 
- J\Iemo, dediler; bugün kong· 

rede söz sıra ı senin ... 

- Pekala. dedi, Memo ... Ve de
rin bir nele- aldı. Demek ki Öbek
liköylülerinin dertlerini birer 
birer söyliyeceği dakika gelmişti. 

Obekliler traktör istiyorlardı; 

ziraat bankasından yeni kredi; 
mektep ... r\1emonun bileklerinden 
biri sım,,ıkı yakaladı; bir odaya 
soktu. 

Mcmo içeri girdiği zaman, her 
nedense, yolucmuş bir tavuğa ben. 

zl~ or,Jıı. ÜstUne hindi tüyli geçi· 
ri:miş bi:- tavuk ... Bır tilrlli §U 

~!c:-:e !:-"" alışmar.u.: gitmişti. 

- Otur Memo hcmşcri .. 
!"mo oturdu; ,.c artık böyle 

yn~)('ı" a!:ştığı için arkasına da 
)":L"lar.dı: 

- Şim<H ,.:~. ynl .. ız Öbekli köy· 
r,.; lr·::-! n ·.:Ol":l de} il bütün cum. 
!.m'.iyctçi zirn•t \'Plcr.daş1arı na· 
m:.'1:t söz s0yliyccck!:iniz.. Cum. 
hııriyPtin köyUnüz~e ve tarlada 
y:ıptı!;'l i) il:"Jeıi nnl:ıtacaksınız .. 

(\"arın bitctck) 

\'iıuJ ... or 1'Ukft orduda \"1\7.lrr 
aldıktan sonra :Fraıısııdal,i in~i'iı; 

kunetlcrlnc iltihak etnıi1tlı. fü•. 
simcle eski tngiliı: Kralı ı,olf ıığun-

d:ı ga.t maske i ile sürülü~ or. 
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Lonılrnıla tncmalar tckTar neılmıst ır. l'nlmt lınlu•s !<İnemaya ~İr<'r~ıen lınrp fchlil<rı.ini blr an alil 
çıl.nrınnınnkta. \'c gaz masl\clcriııi ~ :ınııı:ı nlııı:ı~·ı unutınnınaktadır. Ki~enln önündeki le' halardan 
de ham tclılil\("si anında ... ıııcmadnki lmlka lıab~r Hrileec;,i, tliğcrincle mnsl•esi olmıyanların Zigfrid hattındaki yeraltı 

siperlerinden biri ~irc>ınİl ccrklerl ;\ azılıılır. 

öğle yemeği için kısa bir fası
la verildi. Sonra davetlilerin, mi· 
safirlcrin ifadeleri alındı. Bunla -
rm hiç biri bir şey bilmiyordu. 

s o N o AK 1 K A ' nın ZASI r A ROMANt: 1 ~ -
Bir şey işitmemişti. . 

Bay Asaf, ısrar ctmıyordu. 
Akşama doğru yalnız Necdet Fc· 
ridunun ifadesinin alınması kal -
mıstı. Sorgu hakimi, onu en so • 
na bırakmıştı. Derhal taarruza 

IESRAREN&1i HAYALETi 

geçti: 
- Bay Necdet, odanız Bayan 

Huriyenin odasına bitişik değil 
"? mı .•. 
- Evet, bayım ... 
- Lutfen söyler misiniz? Dün 

aece saat birde neredeydiniz? .. 
"' - Nerede olacağım? Odamda 
uyuyordum. 

- Zannetmiyorum ..• Bay Ra -
na Bedii, kaynanasının yanına 
giderken odanızın kapısını acık 
bulmuş. yatağınızın bozulmadığı 
nı da görmüş ... 

Necdet Feridun biraz bozulur 
gibi oldu. Cevap vermekte tered· 
diit etti. Bu hali. Bay Asafın 
gözle.-;,1den kaçmadı. 

- Ha evet ... Uykum kacrnışt1. 
Bir aralık dışarı çıkmış, rıhtım· 
da dolaşmıştım. 

- Yağmur yağmasına rağmen 

mi~ .. 
- Ben dışarı çı'·tığım zaman 

yağm••r başlarnamıstı. 

- Hırsız ve katil ca<lıva dair 

bir şey biliyor musunuz? .. 
- Hayır! Bilmiyorum. 
- Pekala ... Şimdi bizi odamza 

götürür müsünüz? 
- Fakat ... 
- Müsterih olunuz. Bir şey 

için değil. Sadece yandaki odada 
geçen şeylerin işidilip işidilme • 
d~ğini anlamak istiyorum. 

- Peki öyleyse, buyurunuz ... 
Adliye ve zabıta memurları, 

Necdet Fcridunln beraber birinci 
kntn çıktılar. 

Bay Asnf, du\'arları tetkik et -
ti. Sonra Bayan Huriyenin odası
na girdi. Sandalyeleri kımıldattı, 

öksürdü. bağırdı. Sonra tekrar 
Necdet Feridunun odasına geldi, 
sordu: 

- Bir şC'y iı;ittiniz mi? 
- Evet, şö) le derinden bir ses 

gelir gibi ... 
Polis memurunun bunu sorm:ık

tan maksadı ne olduğunu anlayn -
madı. Bay Asaf, bu cPvaba ehem
miyet vermedi. Necdet F'eridunun 
yanına gr>ldi: 

- Diln gece>ki a:rakkaptınnız 

Va~aın: ~IFD· 
nerede? 

- İste, yatağın ayakucunda ... 
- Faknt bunlar çamurlu değil .. 
_ İhtimal hizmetçiler temizle-

miş ... 
- Hayır! Hizmetçiler, bu sa -

bah kunduraları temizleyecek va
kıt bulamadıklarını sö) lüyorlar. 
Şu halde: 

Necdet Feridun cevnp vermedi. 
Bay Asnf, müddeiumumiye hita • 
ben: 

- Müsaade verirseniz, odada 
ufak bir arıuıtırma yapacağım ... 

Müddeiumumi Bay Asafın mak
sadı ne olduğunu, odada araştır -
mn yapmak istemesinin sebebini 
iyice anlıyamadı. 

Böyle iken yine>: 
- Pckiılii., dedi. Madam ki lü -

zum görüyorsunuz, araı:ıtınnız. 

Bay Asaf, aynalı dohbm kapa • 
ğını açtı. Koo;olUn gözlerini cekti. 
Karıştınyorclu. Necdet Feridun. i· 
tirazın fayda vermiyeceğini bild'wi 
icin ses çıkarmıyor. yalnız ("şvnla· 
nnın altilst Pclilmesine canı sıkıl -
dığını ima eder bir tavırla bakı -
)ordu. 

r---Ki-,.alzk odalar™,. 
Ankara Caddasinde denıze ve caddJ1e nazır 

Muayeneh~ne yapıımıja elverış;ı kira ı'< 
Ya!1'11ne. Atleye. 
ucuı oda.ar 

Gazetemiz idaresine müracaat 
~ 7 " • • • .. • • .. r "' ... ~ . , ~~ , ~ - . . 

Bay Asaf, bırdenbire doğ 
Elindeki paketi yatağın üzcriııe 
tı: 

- Bııy Necdet Feridun .. · 
pakette ne var? 

Necdet Feridunun rengi 
dı. Verecek cevap bulamryo 

- Bir 3ey söylemlyorsuı' 
Sebep? .. 

Sonra müddeiumumiye dl> 
paketi işaretle: 

- Bunun içindeki ne bill)'ot 
sunuz? .. Bir cadı elbisesi ... 
beyaz bir örtü ... Beyaz bir 1t 
!ete ... Artık aşağı inebiliriz. ı;ıı; 
runuz, Bay Necdet Feridun .. · 

Sorgu hakimi, Bay Asafın 
tırma istemesinin sebebini ıı1' 
mı§tı. Necdet Feriılunn: 

- Bay, dedi. Tahkikatın t9' 
' nttecssüf al("yhinize neticclc~ 

diğini görüyorum. Gece ya 
dan sonra. dışarı çıktığınızı ııli' 
yorsunuz. Halbuki kundural 

nemli dc>ğil. Ufak bir çamur 1 

si bile yok. Sonra odanızda bil 
dı elbisesi bulunııyor. Bu de 
karsı ne diveceksiniz?. 11 

F• "d • ııı Necdet erı unun çencsı 
lenmiş gibiydi. Alnından 

terin akıyordu. Söyliyecc1' 
·h~ 

bil' kelime bulamıyordu. N'tı> 
- Hakkınız var, Bay Saiı11·"" 

di. Bu, belki sizce şilphe)1 
bir şeydir. Fakat, yemin ede 

·1 ... e~ gerek hırsızlık, gerek katı ••· 
sinde benim dahlim yoktur··· 

- Ben de Ö) le zannedi)"0 

Böyle adi bir hırsızlığı, dı1~ 
irtikap edeceğinize thtıı:rıa1 
miyorum. Fakat, tekrar ricl 
yGf'Um, söyleyiniz... Gece. fl
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idiniz? Bu Cadı clbisesinl 
aldınız?... (Devamı ı•orJ 


