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Teklifleri 
isveç 

kabul oıun111azsa 
satıillerine r-ııayn 

Bir petrol kuyusunda yangın 

800 insan 
diri diri yandı 

~ Berlin, 15 {Radyo) - Meksi
b· da.ki Venezuella tehrinde büyük 
•t- kaza olmuştur. Bir petrol kuyu-

sunda yangın çıkmış, bir çok infilak 
olmuştur. Kaza neticesinde ölenle
rin sayısı 800 tahmin edilmektedir. 

Vahşiyane 
harp kararı 

liitıer, ihtilafların harp yoliyle ha·ı 
Olunabileceğine iyice kani olmuş 
:a l..ondra, 15 (A.A.) - Röyter a. 
1 nsı bildiriyor: 
ııa nerlinde hüküm süren kanaata 
<ii~~aran, Churchillin radyoda ver. 
;u.!1 nutuk, nazilerle müttefikler 

sındaki ihtilafların ancak harp 

1toıa 

;·olu ile halle<lileceğine Hitleri ik
na etmiştir . 

Bundan sonra Bitlerin, bilhas. 
sa büyük Britanyaya karşı. tasav. 
vur edebileceği en vahşiyane bir 
tarzda harbe devam edeceği şim -

di tahmin edilmektedir. 
Berlınde ,u cihe( de tebarüz eL 

tiriyor ki. Almanya, sulhun te i. 
sine doğru ınüc;bet bir adım ata· 
maz. Zira. Fran-;a ile l 'l"ilt ... ~rnin 

(De\'aını Sa. 2 Sü. 3 de) 

~ llıla 1 'ıı S!.' le Almanya arasmılakl bazı ~hlrlP.rtlo hudut şf'hrin iki mahallf'Si arasnul:ın g~cr, 
!:~n her hangi bir yolcu nö bet~lnln suallcrino ccraıı \ermrğe mecburdur, 

nura. 1 
1 

Finlandiya 
Cumhurreisi, 
Sovyetlerin 
tekliflerini 
asla kabul 
etmiyeceğiz ! 

dedi. . 
llelslnkJ, 15 (Hususi) - ı~ın· 

landiya Cumhur reisi radyoda 
bir nutuk \"Crmi~, So' yet gaze _ 
telerlnln Finlandiyadakl Ruslara 
tazyik ve işkence yapıldığı yolun. 
daki iddialarının doğru olmadığını, 
çünl<ü J;'fnlıındiyada. Rus ckalllye
ti mcwut bulunmt'Ldığmı söylemi-:. 
tir. Cumhur rcl-.1. özlerinde, Fin· 
lıındiyanın Ru tekliflerini a la 
kabııl cılcnıiyeeeğlni anlatmıl), 

s~vyl't Rusya h\rafından istenen 
limnnların Finlandi)·a iı;in hayati 
bir t•hemnıiyctl 'hni1. oldui;uno bil. 

dlrmi.tir. 

ISVE.ÇDE ENDiŞE 
Stokholnı, 15 (A.A.) - Sov· 

yetlerle Fenlandiya' lılar arasın • 
Jaki müzakerelerin inkıtaa uğra· 
ması İsveç efkarı u:numiyesim 
endişeye dÜ§Ürmektedir. lsveç ef
karı umumiyesi, Fenlandiya kör
:czinc:e Rus'ların iissübahr:i tesis 

(Deumı 2 inci sayfnnm 1 inci 
.ut un unıla) 

dökecek! 
Londra, 15 (Radyo) - İsveçle Almanya ara

sında cereyan eden iktıaadi konuşmalar inkıtaa 
uğramıştır. İsveç heyeti Berlinden Stokholma 
dönmüştür. Söylendiğine göre, Alman hükumeti 
İsveç heyetini tehdit etmiş, teklifleri kabul olun
madığı takdirde İsveç sahillerine maynlar döke· 
c:eğini bildirmiştir. 

EN SON DAK1Kt 

lngilizKralı 
Leh Başvekili ve 
Başkumandanı 

şeref ine ziyafet verdi 
Londra, (Radyo. saat 18) - I..ondraya gclmis olan Lehistan 

Başvekil ve Başkumandanı Sikorski ve diğer Leh erkanı şerefine 

bugün Kral tarafından bir öğle ziyafeti verılmiştir. 
Ziyafetten sonra hariciye nazırı lord Hnlifaks sarayda ~h baş

vekili ile görüşmüştür. Bundan sonra, general Sikorski İngiliz su. 
larınrlakı Leh lıarb gemilerini gezmiştir 

Eden Garp cephesinden döndü 
Londra Rad)o. saat 18J - Fransada \ 'C bilha:;:ıa harp cephe 

;indeki teft •nden dönen • 1. Eden, bulunduğu bir bc}'anatta hu 
fl::aten şorl~ · •mi~tir: 

"Frano:ada · e i\lman hududundaki cephelerde Ingılıı askerleri. 
nı gordükteil :;onra. davamıza karşı daha razla ıtimat kazanmış bir 
halde dönüyoruz. 

t ngi!iı ·:: Fransız kuvvetlerinin ıhtişamı karşısında mutehassı 

bulunuyoruz."' 

Bugünkü Maçlar 
Bayram kuPas1 nı nicbir ~ulüo (azanamadı 

lstanbulspor - Şişli ; 
' Galatasaray - Beyoğluspor 

1 - 1 berabere i<aldılar 

İstanbul-Ankara muhteliıi maçını Ankarahlar J. O kaz~ndı 
(Tafsilatı 2 ncı sayfamızın son sütununda; 
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SON DAK1KA'nın tefrikası : 32 Yazan: .h.'7JRT RÜCKERE 

(Bir Alman denizciainin 1914 de Emden kruvaz6rlinde geçen olnle.ri) 

Emdenin yalnız ismiyi~ hare.. 

ketten kesilen cenubi Afrika 

müstemlekelerinde ihtilal ba~lı -
yacal:tı. Zaten buraları İngiliz 
boyunduruğuncan bı~.mı~, usan · 

mışlar<lı. 
Gemilerini b!r yere götürcmi

ycn kaptanlar, enginlerden sağ 
dön::Eil:lerinc şa~trkları kaptanla. 

ra: 
- Emendeni gördünüz mü? 

diye soruycrlnr. Bunlar da: 
- Gece beyaz bir hayaletin 

uzal:t:ın süzülüp gittiğini gör • 
dük! piye cevap veriyorlardı. 

Bu sual ve cevap Singapurdan 
Kolomboya l:adar sıralanan dal
ga kıranlarınm kolların sığınan 

blitün limanlarda işidiliyordu. 
Ufak bir sis, küçük bir dalga 

parıltısı uzaktan herkesin haya· 
linde, kruvazör direkleri, top ku. 
leleri hissini veriyor, ve heye -
canda olan kalbler: 

- Acaba Emenden mi geli· 

yor?. 
Diye telaşa düşüyorlar ve: 
- Kendi kruvazörlerini tehli· 

keye koymaktan ödü kopan in. 
giliz amirallığı, daha hala uyu. 

yacak mı?. 
Diye köpürüyorlardı • 
Herkes, beş on Alman kru· 

vazorunun Hind Okyanusunu 

kuşattığı ve bu kadarcık gemi· 
nin ku§ uçurtmaz:, kervan g~irt. 
mez bir ejderha kesildiğini sanı. 
yorlardı. 

E:ndenin etrafa saldığı dehşet 
o derece korkunç idi ki Bingale 
körfezinde §Öyle bir görUnü Un 
tesirini, Avustralya yolu Uzerin· 
de batıracağı on gemi yapamıya

caktr. 
Harpta Avustralya İngiltere • 

den farksızdı; hem 1ngilterenin 
müttefiki, hem de koskoca bir do 
nanmaya. sahipti.. Hindistan ise, 
küçük görülmU§, ancak silMı te. 
m~zl~yici bir hizmetçi men.rilcıd
ne indirilmişti. Buna isya edebi
lirdi. Her şeyden ziyade i§te bu 
haletiruhiye ehemmiyetliydi. 

Bütün bu seh6pler Emdcnin 
ölümünü hazırlıyordu. Bunun 
böyle olmasmr zaten Müllcr de 
istem' ti. Bunu, 13 Ağustosta a. 
mirat Fon Spedcıı bizzat kendisi 

almıştı. 

SON PO TA'DA: 

Fakat o, ölmezden evvel vura. 
cak .. Etrafa dehşet yağdıracak -
tı .. Artık denizlerde kolay kolay 
ele geçen avlar kalmamıştı .• Ka· 
raya her noktadan tecavüz ka. 
bildi. .. Sahilden bir kaç yüz mil 
uzaklara, görülmeden, işidilmc. 

den cereyan eden vak'alar o ka· 
dar haizi ehemmiyet değildi. Top 
]arının; şehirlerin kapısında, 

halkın gözü önünde patlaması, 

lazımdı .• Bütün dillerde masal 
gibi dolaşan Emden bir hakikat 

olmalıydı .. 
Açık denizde kömürünü aldı .. 

Düşman kruvazörlerinin telsizle. 
ri her tarnfta Emdeni arıyordu. 

Nerede olduğunu soruyordu . 
Bazan haberleri bile olmadan 
toplarının kar§ısında duran Em 
denin nereye gittiğini öğrenmek 

istiyorlardı. i~te böyle bir zaman. 
da eylülün 22 inci günü gecesi
nin tam yarısında Madras şehri. 
nin karşısında görünciü. . . 

Saat 20 ... 
Tam karşıda bir ziya.. Karan. 

lıklar içinde seçilen, sahilde par
layarak, gemilere: "Provanızı 

Uzcrime çevirin işareti,. veriliyor 
Emden sessiz sadasız süzülü. 

yor, bacalarından gayet hafif bir 
duman çıktyordu. Arkasında bı

raktığı köpüklü iz pek çabuk sili. 
niyordu. 

Makinelerinin sesi kısılmıştı . 
Hiç görünmeden sessizce sokulu. 
yordu. 

Hazırlık tamamdı. Cephane • 
lik1erden kafi miktarda mühim • 
mat çıkanlmı tı. Herkes ne ya. 
pacağmı, kendisinden ne iste
nildiğini biliyordu. K.üan1araa • 

ki istimler patlayacak hale gel. 

mitti.. İca pederse bir kaç daki
ka içinde, 24 mil sür'atle bir hü. 
cum yapabilirdi • 

Kumanda köpriicünde ses sa. 
da yok .• On göz, yaklaştıkça da
ha iyi seçilen karayı tarıyordu. 

Fenerlerin ziyasr, şimdi büsbü. 
tün parlıyor, uykl:daki §ehrin 
rıhtımlariyle, d<lga kıranı gö • 
rUnUyordu. D:ıha ileride, ı;ehrin 
tcktük aydrhxları, denizin ötele
rine doğru bata çıka uzanıyordu. 

(De\·nmı var) 

Muhiddin Birgen, harict siyasetimiz hakkında yaz<ltğı makalesin.. 
de Avrupa ticaret hayatında bugün sabit bir piyasa olmactıınjan u
zuq uzun bahsederek Almanya ile ticaretimiz hakkında şunları söyle
mektedir: 

Türkiye, bütün Dolkon ve merkezi Avrupa. memleketleri gibi, Alman
ya ile alı, veriı ynymn\o: için iyi bir ticaret partöneridlr. Fakat, aynı 

:uımandn eoğrıırt vn7.iyctl ve mııh~nllerlnin nev'i ltihnrile, T.irkiyc, diğer 
Halkan mcınlekcllcrine nlshclle, Anglo-'\nkson iılemi ile rlc çok iyi tica_ 
:ret lüp:ıbilir bir vaziyete sııhibdir. Tuna yolu, Tiirkıye fle merked Av. 
:rupn ve Almanya arasında, bilhassa harp zamanlarında çok ucuz, çok e. 
min Ye cok tnbit bir yol teşkil ettiği gibi, Anglo-S:ıkson alemi ile rılnn 
'dostluk ıııfınnsebctlcri sayesinde dünyanın her tnrnfilf! ticaret yııpmak 
b:ıkınıındnn knbil oldıı~u kadar müsait vaziyette bulunuyor. Şu holde, 
Türkl}c, eğer i~lcrini ona göre tanzim ederse, cHinvanııı l1ütün piyasa. 
lanndıın en geniş şekilde istiradc elnıenln yollarını lıulıır. Bu, aynı ın. 
manda dünyanın sulhün ve milletler ıırasındnkl doslluklorn iktısat sa
hasında olsun yardım etmek demek d<'lıil midir? 

Al~AM'J>A: 

"Akş:ıınd:ın Akşnmn'' sfitunundn Vtı_Nu edcbiynt kitnplnrında oldu 
Au gihi riyıızi)c kitaplarıııcl:ı rla bir ~·ok y311lışlııım hıılıınıfu[;umı söyli. 
yerek diyor ki: 

"Diyelim ki, "Türkçe inkıltıp geçiriyor, artık ccnnn ile cinan farkı. 
nın nükır-.inc rlıcnıınıyr.t vermesek ele cnlzclir, hunlar ooı;m ınlıcıınııı sa. 
'\'amızı idi. hm.ıil Hal ıb de lüzumurıd:ın faz.la ince elemi,, ık dokumuş." 

(Vtı.Nu) bundan sonrıı şöyle diyor: 
"J,ı'\kin ri~ ıll:ırc? ... Onun geçirdiği tebeddül oıwnk ıstılahlar cihc. 

tinden ol:ılıilir. Meseli\ ılokuzuncmla {miiıtlcviı;) diye okıı)·on bir çocıı. 
Aumıızr onııncııdn nvnı merhuma karşılık }eni tGrkçe ilr. ".;elik" dcnıi~
tir; on hirinci)e geçliği \'akıl, ıstıl:ıhın "eşlenik" hnlini ıılclıflınn ş:ı.hil 
olmuştur.'' l\Tulı:ırrir, nihayet riy:ııiye kıtolıınrlaki lıir siiriı yanlışı sırıı. 

lam:ıktııdır. 

Finlandiya 
( Bcıt tarafı 1 incide) 

etmelerinin isveç'in cmni:•eti i -
çin daimi bir tehlike te"kil edece
ği mutalesın<la.dır. 

tsveç Efkarı umumiyesindc u· 

Cumhurreisi 
yanan endişenin ikhci bir amili 
de şimal ckya.nusul"da daimi su
r:tt-: buzlardım a.::ac!e olan lima· 
rınrn ken~liııinc tc:-l:cdilmeaini 
Norvci' t~r. istemesidir 

İngiltere tarafından Londraya davet olunan 

aliye Na 
n In~i izlere h · 

"Düşmanımız müth~şrr; hararetli hazırlıklar ya !yor, istifade 
etmesini . bilirsek zaman bizimle müttefiktir.,, 

Londra, 15 ( A.A.) - lngilte. 
renin daveti üzerine Londrnya 
giden Fransız maliye nazın Paul 
RC'ynnud, İngiliz radyosunda ver. 
diği bir nutuktn, !r.ıgiltereyc ln· 
giliz maliye nazırile mi.işterek ik. 
tı&ı.di ve mali tedbirleri görüş. 

meğe geldiğini ve J ohn Simona 
gösterdiği gUzel kabulden dolayı 
minnettar ve muğlAk meseleler. 
deki vukufundan dolayı ha.yrnn 
olduğunu kaydettikten sonra, 
nazi şeflerinin A vrupaya evvel· 
emirde tethlşle, sonra da tankla 
tahakküm etmekten başka bir 
hedefleri olmadığını bildirmiş, de 
miştir ki: 
"- lşto bunun içindir ki yıL 

lnrdanberi kudretli bir tayy re 
ve tank ordusu vtlcuda getiril 

Vahşiyane harp 
kararı 
( Jla tarafı 1 lnclde) 

Belçika • Holanda teklifine ver. 
dikleri menfi cc-:ap karşısında Al
manya tarafından böyle bir teşeb. 
büs, .lmanyanm OO)'Un eğmesi 

manasını tazammun eder, 

ALMANYA, HOLANDA VE 
BELÇlKA Y \ CEVABINI 

BlLDlRDI 

Londra, ıs (A.A.)" - Berlin -
deki bitaraf muhabirlere göre, 
sulh lehindeki tavassuta verilen 
resmi Alman cevart, öğleden son
ra Holanda ve Belçika elçilerine 
tevdi edil~cektir. Bu cevap, Holan 
da ve Belçika hükümdarlarının 

tekli fi ne, nazik bir red cevabım 

ihtiva etmektedir. 

NAZIR PARlSE DÖNDÜ 

Paris, 1~ (A.A.) - Maliye na. 
zın B. Reynaud Londrada.n avdet 
ctmtştir. 

Ç!NDE ASKER! VAZİYET 
Paris, 1!5 (A.A.) - Ha.vM 11.

jaıw asker! vaziyet hakkında ıu 
tafeilfttı veriyor: 

Dün havanın f('na olmıuıt yU • 
zünden, tayyare faaliyeti olma -
mı:ş, sadece pek u keşi! hıırekft... 

tr yapılmıştrr. Karada. cü:r.ikuvvet_ 
Jer~ bir kaç keşif hareketi olmuş
tur. KUçUk mUfrezeler tarafmdan 
yapılan en bariz keaif faaliyetine. 
Sarre'in garp ,.e şimal sa.halan 
ile Orenthal tepeslnln şark cep • 
besindeki Bitcche lfmali ısarkisi 
sahne olmakta devam ediyor. Bu· 
nunla beraber, askeri faaliyet, Ss.r 
cephesinden 6nrka doğru uzak • 
!aşma istidadı göstermektedir. 
Çünkü, Bitechı=ı ile Vissemburg 
arasmdıı kUçtlk Vosgeslerde de 
bir keşif faaliyeti haber veril • 
mP.ktcdir. 

Yunanistan 

Yeni deniz :;eferleri 
ihdas etti 

Atina 15 (A.A.)" - Yunanistan 
yeni deniz sefe:-leri ihdas ctrneğc 
karar vermiştir. Bu seferler, bil. 
has.5a ayda iki defa olmak üzere 
Pire, lzmir, Ltanb·ıl 'e Karadc -
niz limanları arasır.da icra edile -
cektir. Bu seferle-in Drenclizi \'c 
Tri~•ec;tcye kadar tcm:iit edilmesi 
muhtemeldir. 

rpcsi lilzumunu kayd~diyoııım. 1 de ehCnınılyetli intiba hasıl et.. I 
lki sene evvel Almanyadan mlatir. İngiliz milleti ga~ip gel. 

döndilğüm zaman vntanda.şlarmıa · mek ve hakıki bir b~ e lde et_ 
§öyle demiştim: Acele ediniz ve mck için mUttehid bir surette az· 
siliı.hlanınız, daha 6İmdiden kanlı metm~lir. Endlistri istihsalini 
olmıyan bir hnrbe girmiş bulu. arttırmak için hnrarctlc ~ıyo. 
nuyoruz. 

Ve §imdi harp hnllndeyiz ve ıi
ze §öyle diyorum: Dilı;mannnız 

milthiştlr. llnrnrotıi hazırlıklar 

yapıyor. lı:ıtifade etmesini bilir. 
sek, zaman bizimle müttefiktir. 

Alman milletine zorla tahmil 
edilen fednkfırhktan üstün bir 
fcdnkarhğa katıanmaklığımız la • 
zımdır. Düşmanımız bizim kendi. 
si kadar fedakarlık yapamıyaca -
ğımıza kanidir. Fakat aldanıyor. 
lngilterede geçirdiğim kısa bir 
müddet :znrfmdıı gördüklerim ben 

ru.z. 
Fransız milletine gelince, se • 

kiz nUfustan bir nüfus silah aL 
tındadır. Kadınlar fabrikada ve 
tarlada erkeğin yerine kalın ol· 
muştur. Hemen bütün atlara ve 
kamyonlara el konmuştur. Ekse. 
riya bir köyde bir tek at kalmış. 
br. Ve münavebe ile kullanıl. 

maktadır. Kadm kocasının yeri
ne snpan sürüyor ve hepsi bu ka. 

darla da deı?il. 1 
Bazı vilayetlerde kadın ve ço. 

euklar tamamen tahliye cd.Umi~-

m• •• n 

avram kupasını 
hiçbir kulüp 
kazanamadı 

lstanbu1sp'"'r: 1 
Şi!li: 1 
Bayram kupası maçlarına bu -

gün de Taksim stady:>mun'.la de. 
vam edildi. Birinci maçı dünün 
mağlOpları olan ş;şli - İstanbul. 
spor oynadılar. 

1 

Hakem Feridun Kılıcın idare. 
sinde oynanan bu maça takımlar 
§U kadrolarla çıktılar: 
Ş~: 

Berç • Vlastardi, Ihsan - A. 
gop, Bedros, Arşcuir • Çakır, Nu
bar, SıtldılT, llrraç, Haçik. 

lstanbulspor: 
Saim • Ali, Ftrmk - Eşref, Ta. 

rık, Aytekin • Kadir, Bahri, Sii
leyman, Kemal, Adnan. 

Istanbulsporun bir akmile baş. 
lıyan oyun Şişli haf hattında 

kesildi. Oyun gayet süratli ve e -
nerji.k devam ediyordu. Devrenin 
21 inci dakikasında Çakır Şişli • 
nin goHinü sıkı bir şiltle attı. 

Devrenin bundan sonraki kısmı 
karşılıklı akınlarla devam etti. Ve 
ilk devre bir sıfır Şişli lehine ne. 
ticelcndi. ,, ~ 

1K1NC1 DEVRE: 

lkinci devreye çıkıldığı zaman 
her iki takımda da ufak bir deği
şiklik yapılmıştı. Oyun yine birin 

ci de\•rcdeki gibi süı atli bir şekilde 
devam ediyor. Bu arada tst:ın. 
bulspo:lular bir çok gol fırsatı 

kaçırıyorlar. Niha~ et yimıi dör -
düncü dakikada K;ıdir htanbul • 
sporun golünü attı. Devrenin 
bundan sonraki kısım miltc\•azin 

1 
bir şekilde cereyan etti. Ye maç 1.1 

beraberlik!e neticelendi. 

Galatd.ıaray: 1 
Beyoğiuıpor: 1 

Günün ikinci maçı bayram 
kupa!;ının birincisini tayin edecek 
ti. Dünün galip1eri olan Galata -
saray • Beyogl uspor arasında ve 
hakem Ahmet Ademin idareain _ 
de oynanan bu maça takımlar 

şu kadrolarile çıktılar: 
Bıyoğluspor: 

Cafr.lino - Civelek, Hristo • 
Çiçoviç, Maruli, Canbaz • KOçi, 
Etyen, Culizfi, Bambino, Todori. 

Galatasaray: 
Osman • Ad"'1ff, Utfi - Ekrem, 

Bıdii, MfWl, Sarajinı, Budıui, 

Ni'1o, Eşfak, Barbaros. 
Oyuna Galatasaraylılar basla

dılar. Yedinci dakikada Eşfak Be. 
yoğluspor müdafii Hristonun bir 
hatasından istifade ederek blrlnci 
golü attı. 35 inci dakikada Osman 
Todorinin çok güzel bir şütünü 

aynı nefasette bir plonjonla tu -
tarak takımını bir gol tehlikesin. 
den kurtardı. 

Devrenin bund!.n sonraki kıs -
mı mütevazin bir şekilde cereyan 
etti fe Galatasaray birinci devre. 
yi 1 • O galip olarak bitirdi. 

1KINC1 DEVRE: 
İkinci devre Galatasaraym bir 

hücumile başladı. De\Tenin 25 in
ci dakikastna kadar Galatasaray. 
lılar nisbt bir hakimiyet kurdu -
lar. Fakat forvetin beceriksizliği 
yüılinden hir türlü netice alamı -
yorlardı. :n inci dal{ikada Beyoğ. 
luspor rnildafii Hristonun Budu. 

tir. 
·ı 

Memleketimin maruz k"ld1:. 

ekonomik darbeyi herkes kahrıı. · 
manca kllr§ıla.mıştrr~ 1ııçimiz .;o 
saat çalıeıyor. Yıyeeck mnddt: • 
!erinin tahdidi de başlamış bu ı:. 
nuyor ve hnftada ıkı gün sığır t· 

ti yoktur. 
Fransız milleti bu fcdnkiırlıl

ları yalnız cesarcUe kabul etıııeıt 
lo knlmamll', ayni za.mancln bU. 

1 

tün zorluklara rağmen .mali :k8" 

kmmada dc\•am etmekte bulull' 
muştur. 

Fransnda bugün altın ve dlh-tı 
mevcudu har'bin bidayetindckin • 
den daha fazladır. Fransız mil ' 
leti harbin her ncsBdc tekrar rt• 
mesine mani olmağa • azmetııı·ş 
bulunmaktadır. 

Tekirdağında 
güreşler 

Tekirdağlı Hüseyiri 
Alman şampiyonunu 

yendi 
Tekirdağ, 15 (A.A.)' - 0 11 

Tekirdağrnda greko Romen se,r '. 
best gUreş!cri yapılmış ·ve b\1 ~ 
sabakalarda vali ve tümgell" ~ 
başta olmak üzere altı bi:ıe yal'~ 
seyirci bulunmu.~tur. EvYeHl )'e 

pehlivanlar arasında güreşler }~; 
pılmış ye bunu büyük müsab 
lar takip eylemiştir. bt'; 

Kara Ali ile güreşen Ha ıJ 
Kasım Tafari yedi dakikaj:ı ı1l , 
lOp olmuştur. Ankara ve lstafl , ~ 
bul müsabakalarının intikan'l gtı 
r~i bu gün Tekirdağlı 11:\jSCıı~ 1 

yinle yapan Alınan şampır0 ." 

Villi Man 14 dakikada ycnilıtl" 
tir. 

Cemal pehlivanın idaresinde~, 
pılan bu gilr~ler fevkalade lle 

. rtt' 
yecanlı olmuş ve bınlercc yı.ı fır· 
şımıza bayramı hoş geçirmclc 

· satını vemtl~ir. 

=========~ ı ~ 

· · · · · dahil' d hat3 
nyı ceza çızgısı ın e , 
bir şekilde düşürmesinden GalB, 
tasarayiılar bir penaltı kaz.nfl~r!' 
lar. J<~akat Eşfak bu mUhifll. 
satı avta atarak heba etti. 35 111

.., 
A!'W dakikadan sonra l'eranın ~ 4 

oynadığı görülüyor. NiteJcııtl gel 
üncü dakikada Peralılar bir ·ıe!· 
atarak beraberliği temin et~~ 
Oyun bittiği zaman her iki t 0, .. da aynı vaziyette oldukl:ırıfl dl 

' • • '-1.A 01:t\:.l 
şampıyon tayını ıull\.c1nı ·• , 
ve her iki takımın da kup:ı>'l ~t 
taşmak için ilerde tayin oıurı:.l~ 
bir günde tekrar karşıla,ması 
rarlaştmldı. 

Ankara: 
İstanbul: 

Bugün Ankarada 19 Mrı~'1·, 
dında yapılan btanbul - Arı: 
muhtelitleri maçım 1 _O ArJ\., ı 
lrlar kazanmı~lardır. Bu ~ .. 1 

birinci devre berabere netic'' 
miş ve Ankaralılar galibiy~t (., 
rini ikinci devrenin ortalaı ın::ı 
ru atmışlardır, 



itler sulh tek
lifini reddetti 

A lffll ~ rr ö k ©\ 
tecavüze '~ ~·"•tl• Mohmd adonda H o 1 anda ya 

ıt h§ında bir cocuğun idare • 

~~~IU~bilın altında k:ıla~ok m u• • d ah a 1 e ede o e k m , .. ? ~ Kemal, Şehz:ıde c:ııniın. 
b ~~a si den en işlcslnin boş • 

li1ıtı1 ıne ınü,terl almış ,.c Fotı.f Al H . . N 
~z'k. üıere yol:ı tıktıAı sırndıı man arlClye azırt, 
~alı Yapmıştır .. Kemal tc,•kif 

'~j~~~in ısınintle bir gencin Almanya nın Hola ndaya 
"ra ı~ı ınotosilı:lct, bu sabah •• ı · b r 

• Caddesinden Sctcrken 7 tecavuz eme 1 es eme-
qiİ;ı Atuna çarpmış, n[iır suret. 
~ nı:ıasına sebep olmuştur. d • "" • ' b · ı d • d' 

il) S!aneyc kaldırılmıştır. • ıgını resmen 1 ır 1 
• ~ıı. Şeref stndındJ Fencrbah. - .. '.Amsterdam, 15 (A. A.) _ Bazı Holanda gazeteleri hültümc ti 
ç-~~ikıaş maçını sc:ı rctmckle 
;ı ) 1 aldıgı nskeri tedbirlerlo memleketin ht>r tarafında korku uyandır-

1 Q ı. a; arınd:ı o .. muıı, heye • 
'lir 11.ııJp durması neticesi öl. mış olmakla. ittiham eylcnıclitedir. Halbuki daha evvel halk büyü!; 

1 n · bir oUkünct içinde ) a.,a.naKlaydı. 
ı ~~ icce Tohtakoledc bir cı- Ecnebi mueahltlcrc göre IIo!anda hükümetlni endişeye sevke. 
~ı i ~uş, Şiikrü ismındc bir den sebebi er şunlaı dır: 
,.. lıee sarho ... olduktan sonra, 
••rıcı " 1 - Hollanda hududunda Alman kıtalannın harekeli. 
lı en 2i0 kunış nlacaklı ol. 

• ~ ~h:ırrcm isminde bir nrkıı. 
ı ~ esndür ederek para:ıını is. 
bı~c lllaına:ı ıncn k:n gny:ı ıuıu. 
~t lını tekmış n Muhnrrc -

lŞ trıına sanlı,·nrak öldürmüş. 

2 - Nazi p::ırtisinin bıı~ u!: bir faaliyet gösterme.si. 
D~plomatik mahfcll.?rlie soylendiğine göre Hollanda hududu cl

\"arında bulunan Alman kıtnları Hollaııda ic;in daimi bir tehlike tcş. 
1:11 ctmel.teciir. Fakat Hollıınd::ı n:ızi partisi ciddi bir tehlike adde.. 

1 

" " dilmemel.tcdır. 

1 ' b a aba karşı )·:ıkalonınış • 

tı,~l . 
Hinihacettc kola) ca bu partinin hakkından gelmek mümkUn

dUr. Hudud charındaki §ehir ve kasabalardan gelen halk yerlerine 

dörunektedır. lt tık \'e tram~ oy id:ırcsi 
1 ~t butçesJ hozırlnnmıştır. 

tuluş - Pnngallı tram,·n:ı 
~ . bazı kısımlarındaki tek 

!yi halıcr aları mahfellcrac Amerika sefirinin kraliçe Vi1helmL 

. tırıe ce,·rilmcsi kararlnş -
~~., . 
~t ay ve elektrik idaresinin 
, ~Arıı Nafıa \'eklıleli tara • 
np \"ip edilmJ,ıır. 
ı111~1tama göre, biı· tok hnl -

11 
tnecek ,.e ray dö$cli r:ıd. 
llıUhim bır kısmında h: lo. 

• ~ lararındaki yolun ycdışer 
l \ kısını idare tarafından lıs

ne tara:ından k .. :..ı:ıı.:.ıc C:aır resmi malumat mevcut değildir. FO.:mt 
sefir Ruzveltin tir n:~s-~.-u h:.m.ı o.ı..ı.-ğ.l i~in m~::l:ur nıa~fellerdo bu 
ziyarete büyük bir ehcm=..iyet nt:cdilmcl:tcdir. 

Ayni mahfellerde Ifal:anı!aya bir tecavüz veya tuyik vukuun· 
da bu memleketin Am~ri.ka hllkür:ıl'tirJn filli ııempatlclndcn tamamlle 
emin olabilcce~ ı:öylcncıelıto ve Amrika sefiri tarafından yapılan 

ziyaretin vnziyctt.cltl gerginliğin i:;alccine yurdun etti~ıi ilave edil. 

mektedir. 

Hitler sulh teklifini 
re.:ıdetti 

Rlbentrop, Holandanm Berlin 

el<;islnt kahufCdPrek Alman -
\:k 'Yapıl:ıco ktır. 

1
'Y hnıtının Mecldh·c kö. Amstel'danı, 14 (A.A.) -

l%.~lııe. .Matkn tramva:ı,nın Telegrar gıızoteslnln Berlln 

yanın Holandaya karoı hiç 1.ılr 

teca,·Uz Pmeli beslemediğini 

temin etmiştir. D. N. B. ajansı ·t~t lstik:ınıctiııdcn Dolma - muhabiri yazıyor: 
ıh krıd:ır ıızatılmnı;ı ''C He - J:YoJandn krall"eslle Bel,.. ika 

•ıtı ·ı b" • 1 • -ı " ... 
d•hı ı c ırlcştırı nıesı proı; ltrahnın sulh teş..ıb'JUsUne AL 

I ıı. ldlr. 
~t:rır \'ekülcti umumt kfilüp. manynnm resmt cevabı buglln 
1 ~ tki kıtnplurın lıir an ev\ cı Holanda ve Bclclka elçilerine 
'l:ıı~ 1•nzinıı icın >eni tcdlıir. 
.\~r a karar ,·ermiştir. 
1 lr tıpa, seıııploıı ve konvonsl
~~ı tnıl'riııin rötnrlun, vazı. 

tevdi olunmuştur. 

da, Holanda Ye Belclkanm bi. 
tarafh~ınn İnr;lltere Ye Fran

sa tarafından riayet cdlldi[l 
ve Holanda ile Belçika bu hl _ 
tar:ıtlrğı muhnfc:ı::ıya m ukte -
dir l:aldıkları müddetçe Al _ 

manya tara.tından da bu iki 

r 
Aremline çağırilmay. nc"' 

fin heyeti Mos
ko"adan ayrıldı 
S1a!in, F ınlandiyanın 
teklıflerinden memnun ı 

oımamış 

Moskova, 14 - Finlandiya 

ınur.:ıhhasları çnrşa.mba gUnUn 
tle nberl 4 gUn Kremline davet 
~ " "melerlni beyhude bekle. 
di'.ter.ı sonra memleketlerine 
m~tcvecclhen harclret etmişler 
dir. Murahhaslar dlJrt Slcnndf. 

:1 1:v devleti sctirlerile Sovyet. 
ler ittlhndı protokol mUdlir 

mı·o.vlnl tarafından teşyi edil • 

Heyetin Moskovada kaldığı 
ve 1\:remline davet edilmediği 

dört gUn zarfında 
S'-ıli.,ln Finlandiya 

gazeteler, 

tek1ifle -
riylı>n memnun olmadığını a. 
çıkça yazmışlardır. 

Fakat hey€.'Un l\foskovadan 
hareketi hakkında gazetelord" 
hiç bir yazı çrkmamal;:tadır . 

rınıandiya murahhasları ya . 
rın sabah (hu sabah) Helslnki 

re Yarmış olacaklardır. 
Fınler sukunetle neticeyi 
be!dıyorJar 
Helsinki, 15 (Hususi) - Halk sü 

kfıııct ve eheınmi:relle neticeyi bek 
1.-:ıncktedir. Hükumet merkezini 
tahliye edenlerden birçoğu nvdet 
etmi-şlerse de hükumet bunlıırı tek 
r:ır geri dönmeye davet clruckte • 
dlr. Milll ınüdafnn için çıkarılan 

50 milronluk istikroz tahvilleri to. 
yin edilen miiddetıcn tok dnho e\• 
vcl sııtılmıştır. 

devletin bitaraflığına riayet e
dileceğini bildirmektedir. 

Diğer taraftan, Amsterdam. 

dn tıkan B.on'dels Blnd gazete-
sinin Derlin muhabiri, Alman. 
ların Zigfrld hattını Holaruia 
hududu boyunca uzatmak fç!n 

humml\lı bir şekilde tnlıştık -
larını bildirmektedir. 

Berllne göre, bu çalışmalar 

Almanyanın Holanda ve Belci 
len yeliyle gelecek bir ietildyn 

karşı koymam. için yapılmak • 

tadır. 

l'ılış~aı~n doluyısilc ıızulmutjn 
~ it, 

·n1~1111~'adan kaçan Çek mülle. 
• Ilı ltansıı olarak şehrimiz -

<l elcrı de,·:ıııı edi) or. 

Öğrendi~lnıe güre, Hitler bu 
cevapta iki hUkUrndnrın te • 
şobblisilnU takuır ve sempati 
ile karşıladığını bilc'armektc 
ve Almanyanın lııgilt.ero ve IDAEİLDEI 

~eı.t 'foro cıı:ı;pıesalc Suriye. 
'Ct t 

Franım tarafından \"erılcn ce. 
nıplar hakkındaki notta! na. 
um hatkmda hiçbir şUphcyo iı•ıı .e ınışur. 

ttıın ~ran ... ıya sldeccklcr \'c mahal bırakmarunktn.-ı;ır. 
Ctıı. 1 tsindc Alnıunlııı ın \,"arpı_ BP.rlin mahofilinuc den ili . 
. t•>onuna ıllıhak cdccck-
I , yor ki: 

11~uı elektrik işletme lda. Almanya bllhnGsa Fransız 

M ,., ôirtSi S-- l:lA~kC:· •m:ı•• 

TERHiS BAŞLADI 
Avrupa yolcuları B ~ lkanlarda fevkalade 

tedbirlerin kal~Jrı~d!ğ»nı söylüyorlar 
Krrk '00~ gUnllik talim ve ı:ıt3j dcvresı iriıı E>ylüldc e"Jf.ili altmn 

'it~ -t~ıtuı·a.sadnki fnbrikasıno cevabında koşulan şartl&rı ka
t lcııı tcs.sul iç,ıı Auuaıı.I bul edemez. E&cr su~ıi Ü\\aS. 
't~ltd.ııı nıu~.:hassıslnı-daıı sutunıı Pnrls ve Londranın \"C. 
11 

Ut.rı kiş.ı... bir heyet' alınmış olan ihti,.at 11mı!lnnn. ht.ld.mctimizin son kararın!l uygun o. 
ı~ .... 1 rccek başka bir ce v .. bı yokca 

~lııı:"''P on eksprcsile şehri- !arak terhi:ıine lı::ıı->lanmı§ur. 
~ lh~!l~r. Heyet Jsıanbulun sulhUn aon !:Ikar yolunu da 'rrakyadn terhis r"lilonlcrin bir kısmı dün!<ü ve bugUnkü kon-
4 Ol lııcına göre '·Ucuda sc. kapamışlardır. vnnsiyonel \"e Edime trcnlerue rıel rimize gelmışlerdir. Gelenlerden 
ııı .. an Ytni bü,·ük elektrik Alman mah"fı"lı· ın ... Jlter ,.c 

.. " ' .. 0 e ö~rendfj?iınizc göre. iik oinraK jıın larmn s•nıfı terhi'I edilmiştir. DL 
~ ~t nıontaJını yapacaktır. Fransanın şnrtlarrnuan fevlcn- r ı 

st9 ı '.~ııı. ~~len mütch:ıssıslardnn ger :,ınıuııl'a mc. .. tup muıtc.Je. ler ue bugiınlerdrı tcrh s olunacaklar-
• v~ IOrü)üyor lf!do kız.;ındır. Bllhaos:ı Anıs. c!ır. 

19 '':ı 7,30 da Kôstenccye va turya, Çekoslovak~a \' C Po!on- Buziinl,ü lton\':ııdyoııel yolrul ırı. Bulgaristan dahil olduğu hal. 
''e l3 ~ •<la elcdıye l\cisl Lıi:fi yanın tel;rar te3fsinl esaslı bir de digcr B:ılk.,n mcmll"kPtlC'rind ? fevkalacie askeri tedbirlerin kaldı. 

, ·ıııı. 3t Ito:nenfor t:ırafınd:ın şı:ı rt olnr" k ileri oı.r·"'n "~ıans.".. ım •· tı · J •t " k .. .. - • tı n .... t::ı olouı,;una Şu ıt oınıuş n • r. 
't .. ~. arfıl:ınmıştır. Yol!}· ı cc ··abı lnfı" "l U"l"• ndırw1'-'t11·. ı · ·k l L .. u ur • .... ".. v \OılVl.i.ll.:l.yo •. •l.n ı;e.uuıı;i yo' u:ardan Yugoslavynir, Polıti a 

"~•ıti · ıne!: uzerc hu~urı bir 
1ı~tc~1 cd'lmiştir. 1.fıHi Kır _ müttefikler bunu Yılpmaıtln gaz"tesi muhnbiri :rtar:mvic. meni ke.in.ic tam bir slikü.ıet hU!:llm 

ıı.. Sczıni-ş, Mcı;hııl Asl•cr b"taraf hUkUm .... aı·laı-ıu teşl'b • ı.ı.ıraugünu, ası>eri tedl>!ri erin m ılı t, normal bir hr-i'5'e ind.L.··il:ni§ ol-
• ~·~ı ... ......, cnk ko)nu;5ıur. bJslinU daha bldayı>tte torııil- dugunu. Bu.gnıisuınm hudu.!::ın1d ki bUtUn askerlerini gc:ri ceıni:; 

rvı--- lemlşiendir. MGLtcfikl<'rln lşo 
lı~b ol O• ot bu .. ~bi,Jartlarla lı.C~ .. ıı. suib 

aha~da Tokvoya ~:~:~;!!:~·1• ct~;:~:~erı:~:; 
?ıııa 

1 
:ı~OCS~t " arasında ilk temas olC:uktaıı 

~t~~di~ (A. A.) _ G:ıı.ctele- sonra şartlar ~l>rllşUlcbillrcll. 
• Jalle ne göre Moskova !a, Artllt Almanya bltnrnf htlkUm 

i Ve~ rn:ınase'>"tlerinin i- darların sulh prnic~inı tnh11k. 
S(i att,A iki memleket a- lrnk cttirml'lc yolunıla mUsbet 

'"t ... ratın b" ~ ·~o ır mu!:arenet te· hic bir şey yapamaz. Çllnlcı Ai-
ti ~tıı:ı~~fun ilkt-:ıharda Tok manya mllza1tere ar?.11sunu raz 

~ ltanr' htkleniyor. f in ileri göturllrse teı11lm olıııa. 
~'l Sa eran~ına iştirak ede ğa hazır bulundugu ıntıl.>aını 
~i11 i~et ~eyet\ni te;!:il e ı ynratablllr. 
~~lıt\d lt\ltrı bugün l\folo· 

.,.,1ı~Ii\an_ Jap0ın büyük e'çi·' Ri'>entrop Holandayn 
'M ~ nıı~ur. 1 

"''"t' tı~-\1 ~l 'n" tı•lb~eneral l3o[ \ 
edecektir, 

temı.ıat ver .. ı 
Romadan ..,·erilen hahorlere 

göreı Alman harlclyo nazırı 

olrlujhnu. fofvndıı bu a~'tc-rlPri gö Jüğilnü. umumiyetle B:ılknn1ud 
vazjyctln racmnuniy~li mudn lıi:- re.kikle inl.i~a;a d:- vam ettiğini, 

bu memlel.etlerde suföu tehı..it c<l< -:C'k bir tehli!ce m~vcuı bl.4lunma. 
iiı~ı kanaatinde olc!uğunu ı:;iivlemiş if'. 

--------<>--

Prnst, şehirde iki tbneie döha 
ih!iyaç gösteı di 

Şehircilik mütehnssını profesör Proat. uzun m•!!.afelerl kmıltmak 

maksadile, şimdiki Karaköy tünelinden bnşkn, ~ehrin bir veya ild 
tUnele daha. ihtiya.cı olduğunu blldlımi§lir. 

Belediye, mütehassısın bu teklifini tetkik. etmektedir. Belediye 
esasen birinci beş senlik imar plunrnda ViyadüklU yolların inşaaını 

plıin dışında bcrakmıştı. Hu itibarla bu tklifin bugün tetklk ~ilmrk· 

te olan beg ıenelik imar plbını aekteyc uğra~ağı a..ıla,,tlına.kta.. 
dır, 
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Eski elbiseleri nası. 
veniliyebilirsinı:t.. ? 

-
~~ .... 

Zorif olrnnf.a, ,..,,.afeUle, F:irlr. 

ğıyla muhitinde tebarüz ctme0 " 

karar vermiş olan bir kadm evve
la şunu bilmelidir: Şık olabilmek 
ve tanıtmak.için mesele faz.la pa. 
ra sarfotmekte değil, giylrunesim 
hakkiyle bilmektedir. 

Giyinmesini h&kkiyle bilmek de 
ancak ıununla mümkUndür, ken
dlıılıtl i)i tanımak, sonradan vUcu 
dunun bütün hututuna, teninin 
rengine, boyunun uzun veya kı.. 

sahğuıa göre model intihab et _ 
mek... Bunun ic;in bütün bayan
lfıra yapılacak tavsiye aııdur: Bir 
modeli seçmek için moda gazete. 
lerlndcn daha fazla aynaya ba
kmız. 

Çünkü herhangi bir moda ga • 
zetesinde, yahut büyük bir ter. 
zinln kolle!-tslyonunda lıarikulüdo 
e:arif görünecek olan bir elbise -
nin sizin vticudunı.:za ~ üzde yüz 
ya~cağına inanmanız ka.iar tü 

yük bir h:ı.ta. olamaz. 

Bu yaz dilckat etmiRsinizdir. 
Pli:ıeli ve çok kısa etekleri yap. 
mıyan kadın kalmadı. Fak:ıt bu 
elbiseler bu bayanların kaçına ya 
r&§tl. Aniak uzun bo~ ju, biiha.ssa 
uzun ba~kh VP dar k:ı'ç:-h ve mu 
hakkai< W)ı: u•~.4r.ı. ı..~ ·ıı mi? 

Şi§ma.., ve l::::a bo:; !u l.::..:::::.~ 

belinden alt ktsmmı <!aha t~ -
man )apaıak ~al.a gen~Jictı.-rc.k 

onu gil:~nç bir va:iyeto so~r.rı 

mnl·sa dijcr şartı dıı. r 1inı'·'1 ., nı

duğu kadar az masrafla fak::ıt 

mütenevvi şeyler giymaktedlr. 

7..e:ıgin bir gnrerobu o!:ı.:- vo 
arkada.5larma sık, sık 1ıaşka l:ı • 
lıklımia görUnen bayanların "§tk 

kadın,. olarak tanıldığı muhak -
kaktır. 

Her bütçenin bir me\:simdc bir 
çok elbise birden yapmı~·a elver. 

· miycceğl muhakkak olduğuna gö. 
re o halde ne yanın.ık icab eder. 

r V I R "i 
Elbıseleri bir müd.iel gi_.ip ner-
kese \.rulltlıktan sonra e .. ıdden 
bozulmuş olduklarını be lli etmi. 
yccek bir tar..da dği~tirmck kah 
eder. 

Z:ırif bir hc1m 2 .. nf elhi·~yi 

temiz ve dllfvı>tli gi•,.,.., 0 k ı;prtilP. 

blrkıı.ç SPn,. hııfif to ..-ııı~•Ja yı-ni 

bir elbise ribl glv 0 Hlir. µoc!PI -

!erimiz ufak tadilfı.tl~rh dc~işe-:ı 

elbiseyi göstermektı>rlir. Rıınlnr • 
dan birincisi (a) işaretli şeklinde 
düz lacivert kmnn<:tanrlır. H0 lin • 
de ve yakasında ve knl ıuhzların

da beyaz garnitürler vardır. ( b) 

i~aretıi şekli lacivert kovu mavi 
ve açık mnvi kum~la yapıimrş _ 

tır. I~tek lacivert, k.ızağm bedeni 
kovu rr.avl v<ı kollaııa :ımoiyooö

man oçık mavidir. K~c:-de ve 

y.ıl....nm önünde liıclvert k ... dife 
bu mode!:e, :a o::ıı.:n L::..-..;.n:= ... 1 kordn:{L vardır. 

intihd::mdn ne bd.:ır bil;,·Ult bir 
is:ı.be!..cizllk 

gördiik. 
c:::h:~::r.u he;:!r.:Jz 

lyi giyinmenin ve z:\rif olma.. 
nm bir ;,artı nasıl kendini tanı • 

(c) t<;~re li Fekildr•..,A l?Aiv .. rt 
tir. Yalnız IJrlirıcl ı:> ve ~'""~"'"!l"ll 

kırroızı üzerine lacivert hen!kli 
knrrleliid ıı n ı;ii .. ti W' v .. lrnrıın ö • 
nünde 11fak c!Uı?nıı'l"ı ··:- ,.t:'ır. 

BiRAZ DA Ş ~\f1(~ 
........,.:rz:rr ·•=:vx•:ro ,, c==ı•~-

- Bu kitap dün ıcn& be.ii a~

lattL 

- Çok mu acıklı?. 

- Hayır .. K:ı:ı:a ile ba;ın:a 

düştü.. 

- Resminİ7 alın~ı eicr.d" n. 
- Biz 'lİZOC:t C>n il;İ rr~. 1 İ.:· 

•e.,....i1ti'<. . Fra"lsız keril:aturü-

~ ffl Ol 
Ka1ın - Ş•ı ama dilenciye 

para verelim. Bana "güzel ha· 
nımcı~ım., diye hitap etti. 

Erl,ek - Oy!e i~e \"er. hcıki1<a· 

ten fıma olduğu anla~ılıyor; sal!te 

fun;llard34 ~ilmi,. 
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Sıcak bir Ağustos öğlesıydi. 

Masmavi göğiın ortasru• çakılır 

kalan kızgın güneş denizıı. du2 
sathında akisler yaratıyordu 

Sırtında beyaz bır spor gomlcg, 
baı,mda g~ kenarlı bir hasır 

şaplrn bulunan, güneş yanığı ) tizh: 
yaşlıca bır erkek. sandal: hafıfçt 

s:ıhilın kumlarmn çektiktcrı sonn. 
ellndekı balık sepcunı gösterereıı 

köşkUn bahçesındelo buyük §em
sıyenın altında şezlonglara uzan-
mış bır çifte bağırdı· . 

- Glizel bır balık yakaladım, 

çocuklar ... Sıze nefis bir öğle ye. 
nıeği )~dıreceğlın! 

Genç kadın, clinı sa1hyarak ko
casına bır sevinç işareti yaptı ve 
sonra yanındaki delikanlı ile fısıl 

dar gibı konuştu: 
- Yalvannm sana, kendine 

malik ol. .. Aklını başına topla •.. 

Blr dakika sonra, Lamiln için 
için kabaran hiddeti ve hasedi ö
nilnde yaşlı koca, karnımı sımsıkı 
kucaklamış, hararetle öpüyordu: 

- Karıcığım benim.... Canım 

Bediam .... 
Yemekten sonra iki erkek tav

hı oynadılar. Bedia dışarıda işile 
meşsul oldu. Ayni zamanda, genç 
kadının ne~eli bir şarkı tutturdu. 
ğu işitiliyordu. I<'ikret, tavla zar
larmı elinde şıkırdatırken, ağzını 
kul:ıklarına vardıran bir sevinç 
içinde. konuşuyordu: 

- T11haftır; buraya geldiğimiz 
dcnbcri knrınım neşesi arttı. On 
yıldanberi evliyiz, onun bu kadar 
ncı;clendiğini görmemiı;tim. 

Ah, Bedia.. Bilmezsin Lami, 
onu ne kadar seviyorum, I<'akat, 
karım cidc!en sevilecek kndnr gü. 
zcl, sevimli bir kadındır .... Bilir
mlsin Iiımi. karımla aramızda 

tam on beş yaş fark var.. . Bazı 

kere, gUnUn birinde onu ltaybcde
ceğlml dil ünür ve Uzilntü içimle 
kıvrnnarnk acı saatler geçiririm .. 

Birdenbire sözünU kesti ve de
likanlının yüzilne dikkatle baktı. 

Lfuniin ) lizU sapsarı kesilmişti. 
- Ne oldu sana Uıfuı·: 
Lami. bl.lyUk bir heyecanın te

siri ııltın:la s:ınki birdenbıre çôkil
vermi-tL Alnındn buz gibi ter ta

neleri fiskclec;iyor, gözlerının ö
nline s:ınki bulanık bir perde çeki
liyordu. Kekeler gibi, tutuk ve 
kC'sik cilmlelel'le mırıldandı: 

_ Fikret... Ben... Ben.. karı

nı .seviyorum ... 
Yaşlı dost, irkildi. Şaşaladı. Fa. 

kııt. sağukkanlılığını tekrar elde 
etmekte gecikmedi. Kısık bir kah
knhn savurdu: 

- Şilphesiz ... Şilphcsiz sevecek 
sin, Lami ... O ciddC'n sevimli, na
zik bir kadındır... Muhal•kal; ki 
o da seni seviyor ... Benim canım 

gibi sevdi3im ıır!fadaşınıı elbet 
karım da sevecektir ... 

Lfı.rniin yüzli renkten renge gi
riyordu: 

- Fikret... Bezıim sevgim se. 
nin bahsettiğin cinsten bir sevgi 
değil ... 

Diye, selikanlı. boğuk bir sesle 
mırıldandı. 

Fikret, mospıor kesildi. Alnı 

kırıştı: 

- Ya nasıl?. 
Diye sordu: 
Civar kö!!klerden birinde çalı 

nan gramofonun sesi, hafifçe esen 
rUzgürla dalgalana dalgalana 

SCJiyordU· 

~nçlanmıı ak dlıstu 

Bunı' nd lıulıunauım 

Tdyatro o aır ~a 
sınemauaı r 

Şehir tıyatrosıı komı:dı kwm 
Bugun guııduz 14 de 
çocuk tıyatro::ıu gece 
de 20.30 da bır muha· 
sip aranıyor. 
-o---

Tt.pebalı dram kısmı . 20.30 da 
Ş~rmin 

AlettHlar sineması 
Eb~di~n beu senrnım 
lJerıizaltı arkada§larc 

Eskisi gibi ' • Yazan: Sühevua Şef Dk 
Gönlüme oçın.a.a. dü~tö 

Blr k&ııad bulamadım., 
1 nunla evlenmek ~in.. Io'aka.l 

o ihtinıalki benimltj beraber .} a.-

\'c, içerideki Mlonda ev iı;lerilc şamayı tercıh eder. Şimdi, ;>apıla . 

me · gu ol..r. fü:uıa guzc:! scsisyle 
bu r.Jçalıı.ı yiJkscler('k gelen tür
küye refakat ediyordu. 

Liımi bır müddet bu scsı dınle. 

dı Sonra, b.rdenbırc biıtiın kuv • 
\'Curu toplayarak konuştu: 

- Fikret .. Dostum, benı affet .. 
Bedınyı bır nrkada.c:ımm karısı dı. 

ye d( ğıl.. Evet.. onu çılgın bır 

aşkla sevıyorum .. Ve, hanidır ka. 

ranmı verdim: Giınün bırinde o. 
nunla evleneceğim... Anlıyorum 

kı ben onsuz yaşayamam Fikret 
Buna, biraz do seninle dostlu

ğumuz sebep oldu. Sen beni yazı 
geçirmek Uzere köşküne çağırdın. 
Bedlaya bu kadar yakın olmasay _ 

dım, ihtimalki bu aşk uyanmıys. 

cnktı. 

Haftalarca genç ve çok güzel bir 
kadının yanında yaşayan bir er . 
kekte bu hislerin uyanışını mnğ. 
zur görmek liizundır. Fikret, bi. 
liyonım, sana ıstırap verdim .. Çün 
kil kannı seviyorsun .. Fakat.. tra. 
deme hakiın olamadım .. Vakıa ilk 
hislerin uyanışında defolup git • 
meliydinı. Dün küçük bir kar 
topu gibi yuvarlanan a<>k, bugUn 
bir çı~ haline gclm:§ lıu:unu) or .. 
Beni affet Fikret... 

Sustu .. 
lki erkek .derin derin ve uzun 

müddet dlişUndUler .. Filtret, cıga. 
ranın birini söndilrüp birini yakı
yqrdu. Nihayet. sessizliği ilk bo • 
zan o oldu. Fikrctin sçsinde umul. 
mndık bir sükunet \'C tatlılık var
dı: 

- Liı.mi, htıkl:rn var; hatanın 

büyüt';ıü bendedir. Bir çok defa sL 
zi yalnız bıraktım.. Uzun süren 
avlanışlanmda ba§ başa kaldınız .. 
Ben balık avlarken, sana karımı 

avlamak fırsatını verdiğimi dü§ü
ncmemiştim.. ~imdi bun~ bir ta. 
rafa bırakalım: Sen demindenberi 

hep kenfJiııHRn bahıı~ıtin. "Bedi • 
ayı çılgın gibi seviyorum!,, dc
dın .. "Onunla evlcnmeğe karar 
verdim!,,, dedm .. La.kin en mühim 
§e)i söylcmcği unuttun: Aşkın 

karım tarafından mukabele gördil 
mü? Evlenmek kararını birlikte 
mi verdiniz? Bunun aksi de varit
tir. Sen Bedinyı sevebilirsin ... 
' Pakat o da beni sevebilir. Sen o-

calı: bır şey var, l..amı.. Karııuı 

çağırncıığ"ız .. Ona soracağız .. 
L:lnuın cevap 'eıme.sını L<: kle. 

medı lliıla şarkı soylccıiğini duy. 

dul:ları 8coıa) ı ç:ı;,.ırdı: 

- ÇLbUk gl 1, l.fll.l ..ull<ı liıU. 

him bır şe)' soructtgız .. 
Kadın, bir genç kız hoppalığiyle 

sıçraya sıçra) a ;;ı..ldı .. 
- Ne var kuzum? Bu tclii'.jn 

sebep ne? Banıı soracağınız nedir? 
Fikret. damdan düşer gibı ko

nuştu: 

- Evvela yemin e! ki, doğruyu 
söyleyeceksin .. 

_'Ne tuh:ıfsm n)ol! Eu temi. 

na ta niçin !Uzum görüyorsun'! . 1· 
- Doğruyu söyleyeceksın de

ğil mi?. 
- Bundan §liphe mi ediyor. 

sun? Sor bakalım ... 
- Lfı.mii nıi seviyorsun, beni 

mi?. 
Genç kn lın birdenbire şal}aln

dı. 

- An:amaJım.. B..ı d:ı ne de. 
mek? ! Tnvluyı bırakbnız da böy
le deli s:ıçması sualler tertibiyle 
mi u,,•• tı:ıız ·:. 

- ı.:ızrna kanc::!ım .. B::l: s3na 
iuıh edeyim: Lfımi, seninlo evlen. 
mck kararını vermiş .. Sayfiyeden 
döner dönmez, seninle cvlenebil. 
mek için her çareye baş vuracak
mış ... 

Bedia, kahkahalarla güldli ve 
kollarını kocasının boynuna dola. 
dı: 

- Tevekkeli demezler "Akıl 

ya§ta değil, b:ıştndır !,, diye ... 1ı;
te siz. yaşınızdan, bn.~ınıztlan u. 
tanmadan, minnacık bebekler gibi 
şakalar yapıyorsunuz... Budala. 
lar ... 

Fikret memnundu .. 
- Artık bir mesele kalmadı, 

Lfuni. ... Karımın hangimizi tercih 
ettiği anla.!ııldı ... Binaenaleyh her 
şey eskisi gibi de\·arn edecek . 

Bedia, kahkahalarla gülerek 
fıkırdıyor, Lamie manalı manalı 

göz kırpıyordu: 

- Analdın ya, Uı.mi. Sayfiye. 
den döndükten sonra da, latan • 
bulda da, herşcy eskisi gibi de. 

vam edecek ... 
Süheyla ŞEFİK 

Son Daikka'nın his, aşk, mace:-a romanı: 35 

Nakleden: Muzaffer Esen 
Güzin tatlı bir hnyii.l gQırüyor -

muş gib~ gözlerini kapadı, 

Erkek CUzine ellerini uzattı ve 
hafifçe: 

- Yoksa sizi korkuttum mu? 
Dedi. 

Güzin hala canlanan resim mu
ammasını halletmeğc çalışmakla 

meşguldür. Kokular ve sesler do
lu bu gece içerisinde Cilzinin 
nıcçhul erkeğe verdiği cevap sa. 
dece şu oldu: 

- Aman yaral:ıl:i! 

Sonra içini çe:Cti \'e sustu. 
Güzin kalktı n• ellenni esra • 

rengiz kavalyesinin omuzlan üze
rine koydu, Biraz sonra. her ikisi 
t.lıırıscdl•ıı öteki çiftinden fark · 
::ıız bır çirttır 

Ayalclnrının ııltmdn ı;ayırların 

çımcnleri l'Zilıyor 

ı ~uımı bu ::iL'::! \'c koku tufanı 

ıtcnsımlc kcntlırıı çuk mes'ut hu -
lu) 11r. ı:ınıdı bu mcll'ut dakikanın 
dl•\ :uıııııdıuı IJatıkıt l.ur ı-ıcy ıste

meml•ktl•dır. Bu d·ıkılrndn genç kı . 

z•n kııfataı::•nda f'PrçınlPnen tek 
bir fıkır vsır: 

- O öle!i retrai'i beı rne o1•lıı. 

Dt'mt-k yetmiş b"!J te:-"' bir sıfır_ 

mış , Şu h~ld" zamaıı bir ruyıu!ır. 
~nğlnm bir kol belin1en yaka • 

lamış .• Kudretlı bir L'I atarıığı R 

herıkt.tr ııdım''lrı idare ı·•lıyor <iu· 

rtn bu kuvvrtll kollrrın ·l<ırcsın" 

k"ıınlrıi lıımkmış, ıneınnuıı • e 
mu.stcrıhtır. 

Müzik gittikçe serileşiyor, genç 
kız şimdi benliğini tamamen dan
sın cazibesine bırakmıştır; adeta 
ayaklan yerden kesiliyor. Güzin 
§imdi kalbi fü:erinde başka bir 
kalbin çarpmtılarını duymakta • 
dır. 

Nefes kadar hafif bir ses fısıldı 

yor: " 
- Bu \'alsi siz buraya gel::liği· 

niz ı;ec~ çaldınız. O vakit sizi din· 
!edim \·e sizinle bu \'alsi oynama 
ğa yen:i

0

n ettim. 

- Yok~ birisile bunun için 
bahse mi girmiıitiniz? 

-- Hayır, neıretmiştim. !laya· 
tımın biricik nezri. 

Güzin o kadar şa ıı.-mıştı ki ba 
ı;oze karşılık bulamadı, sessiz b;r 
h~) ccan'a bır dakika çırpındık· 

taa ~rnra gozlerini kaldırdı: 
- 1:.mınızı soyl~m:?z m~~ınız? 

- bmın ııe chemmıyetı \'ar. 
Leylfı i\lt'\.:ııunun ısrnını bılır mir. 
di? ~1 ::;' 1ül kalan a~.da m:ıvc:a 

ııın zevkı yok mudur? 
Guzın tath tath gtildü: 
- Fakat sız benim yüzümü gü 

riıyo .. 'I'1UZ. be,i tanıyorsu-ıuı 

Ben ne izi ta.nyorum, ne de yü· 
zunüzü gördüm. 

- hm•nizı de biliyorum. C 
zın .. .Ne tatlı ikı hece .. 

- Ya o;ızin ı~miniz .. 
t~m:rııi hilmcseniz daha iyı 

olur .. Bana hoşunuza gidecek her 

hangi bir ismi verebilirsiniz. 
Genç kızın dudaklarına kadar 

bir isim geldi: "Numan,. fakat 
söylemeğc cesaret edemedi. 

Dans ço!<tan bitmi~tj., Gü~in 

meçhul kavalyesinin kolunda ka· 
ranlık yollara doğru gidiyor. Yol· 
da delikanlı teklif etti: 

- ı 1ilüf erin yanına kadar git. 
sek nasıl olur. 

- Yoksa b:mi suların dibindekı 
peri padişahının sarayına mı gö· 
türeceksiniz. 

- Hayır.. Düşüncelerimizde!d 

fı!em, peri padi~hının sarayın· 

dan daha gilz:!!:iir. B:.ıkmız şc.ıra· 

cıkta duralım. I3u ihtiyar çam a
ğacına a.,ılı fenerin ı;ığı suya ne 
kadar hoş dôkülüror. I~enkli ışık· 
!arın büyüc;ünü ne kadar severim 
bilir misin. 

Güzin meçhul kavalye inın ya· 

nmda oturduJJ v:ı1dt a1ırla;ıy:>r. 
Yakın bır nefe., omuzlarında nL 
hayet hulara';: g~iyor .. Güzin çok 
mesuttur. Fakat ba saadetin bir 
hayalden ibaret olm:nı ihtimali 1 

bu tatlı geceye derin bir keder dö· 
küyor ,.e hafif bir c;~,:c mmlda 
) a:ıar a!uta;ı bir se_,le i~ıtme~.r~ı · 

myor: 
Bayat !::öyle ıştc! 

Bu m:.ıı;ı·ıa~ayı i-:.it~n :!rk:d:ı.ı 

bır (ı ıltı ha'in:l.! so-:.! :>a~lıyor: 

- Küçük kız. Siz tıpkı kaf ~tc 
hapsedilmiş bir k~a ~~~u· 

nuz. Serh~t oldJğunuzu sanıyor· 
unuz. ÇünkJ ıekAnız ·çınıztn S0'1 

dü ülmez su uzluğunu kapalı tu· 
tahihyor Kerı lınizi serbe~t :(it'ı· 

Y'>r::.unuz. Çünku yüıiınliJde ya. 
l ımcı bir gülüşün \'e yalaocı ha 
laka) <lı nın iğrenç m::ı -ke;;ı var. 
Bu m:ı kc ile ü.nit1erinizin ve ar· 
zularmızm içcrinizi yakan atc.~inı 

yenm~!;: ıstıyorsunuz. Etratını::urı 

saadetinizi bJzan ve gözümizc!eıı 
yaşlar a'.ıt:ıa bir ses işitmediği. 

niz için ke.1dinizi serbest anıy , t • 

sunuz. I !er dakika "serbestım .. 
rı ..... t:!~rarlıyorsunuz .. Zira kalbi· 
nizin kapısını sevgiye elinizle ka· 
µ<:jınız. 

Genç kız ba~ını iğdi \'C delikan· 
hnın omuzuna dayadı. Kirpikle. 
rinden yaşlar boşandı. MeçhUI ar· 
kadaş daha tatlı bir sesle sözüne 
de,·am etti: 

- Siz kendi kendinizin esiri· 
siniz. Va!da karakter sahibi ol· 
mak iyi bir iştir. ln;anın m'.1i a· 
_aletini isbat eder. Istırab çd<er· 
ken tebes::ıü.m etmek güz~l bir ~iir 
olur. \"e insan ruhunun merhamc· 
tini isbat der. Fa~rnt du.laklan. 
nızda açılan gülüşün samımi ol· 
ma~ı şarttır. Te:>e,siım cduken 
me:.ut olmak Jazımdrr. O halde ı;i· 

ze tavsıye e:ierim: S?vm:d..:n ev· 
' lenmeymız. 

Genç kız, yerınden kımıldama· 
elan a:ıklı bir se.:ıle y<rl\ardı: 
- Beni h~ndcn d:ıha ıyı ·tanıyor· 

:-unuz. 
Huhumun bu karanlık koşe'erm. 

nasıl gırebildinız. Bunu oğrenm:!k 
ıstemıyorum. Fakat yah acırım sı· 
z~. a:tı!: ban:ı soz s..ıjl:::=ı~yiniz. 
, ,nlcrı ıiz at~ştcn bır o'< gibı vü· j 
cuduma saplanıyor. Ben bö} le 1 

500« işitmeğe ~·ık değilim. 

Guıin gO'llerini açtı. Delıkanh 

yumrukiarı sıkılmış, hararetle s<>. 
zline d:!vam edıyordu: 

Güzin. talıe körüköriın~ bo· 
fuıı ığmek hiç de <loğru bir hare· 
ket <lc~ildir. Siz etrafınıza saadet 
yaymak için yaratıldınız. Hir er
kek için rn iyi kalh arknd'.lc;ı ol· 
mak, istikbalde çocuklarınızın hu· 

-

'ıyetinde ) u.-m<. •• c. nı .. .ı· 
raber ya•.ıy~~'.!~mı·: a ia(ll " 
siz bir ya.-dır.:ı ·ı o'a:.ıııır rı 
'h 1 . b . J sı at erınız ~ :ı J:!: ya,·ı 

erkeğin h:ıyatını ko!ayla~~ı 
zinle beraber ya~ıyan ıı 
hunuzun ışığı say~ intle d0

• 

lu görür; iyilik yapmak ?1ı; 
bir zevk halini alır. Sizi il 
bekliyen \'azife budur. 

~ 
Genç kız, goz kap:ııdıır1 

tebes:.üm etti: 
"Belki ben çıldırdı.tJ'I· :8 e!1 

bu hayaletin hakkı var. Ot# 
sis içerisinde gibiyim ... ~!l,sı 
yolumu kaybettiğim guıı 

rı>ı1" 
Güzin bu adamın ~cıı 

doğru olduğuna düşüntt1 11ıır 
myor. Çünkü bu sözler 0 

zından çıkmıştır. 

O .. Fakat bu o kim? 
~et 

Delikanlı tek har ı4' 
yapmadr. Gövdesi ayaı<l9 t ııt 
zerine dikilm~ bir mewııe ti 
li.. susuyor, fakat dııf1l~:ı 
çarptığı kabaran boy11ll~ tı' 

Sonra bu adam ihtiı1lc:~ı ı 
le. mırıldanır gibi, hızlı 
!eniyor. 

ıov: 
- Hayatınızın ne 0 ıJÇ 

bılıyor musunuz? Ila):ı:ı~tır 
üzere olan güzel bir çıÇ t11 
yat henuz u~are.;ini ctJl ., 
kokulu bir meyvedir. J.J9) 

nası ~\rın:!ktir Güzin . . d~ 
Dcrenın karşı .,ahılıll.il' ) 

yüıü beyazlanıyor ,·c 1 

lar sarnr.yorlar. 11 
lla\'ada kemanlarııı ı:P. I" 

·- . 1 ı . - ' t gibi ~n rırtı an J1r umı sf'l" 
nıyor. Bu !;"<; u?.anıyor. r 
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;_ •• • so:ıı.ı ·' ~,..... ·-··••.,.& - ,.,,. 

(De\ ııJll' 


