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Alrnanya 
Varşovada mühim biri 
vesika ele geçirmiş 
lngiltere, harp başlamazdan 15 
gün evvel Cenubi Amenkaya 
niçin harp gemisi göndermiş? 

Japonya 
Rusya ile an· 
laşmak istiyor 
'l'okyo, 17 7 (A.A.) - Japon 

gazetelerinin ekserisi Rus - Japon 
lllüıaJcerelerile meşgul olmakta 
Ve Japonyanın Rusya ile anlas -
llıak istediğini yazmaktadır. 
Nişi Nişi gazetesi diyor ki: 
lki memleket arasında müna -

Stbetleri normalleştirmek zamanı 
artık gelmrstir .• 

....___---~~~~~~-

a'İr tekzip ! 
Almanya.nın 
'tu90sıavyada 

ve Macarisf.anda 

geztj yak-mu~ ' 

Berlin, 17 (A.A.)J - Resmen 
tebliğ edilmektedir: 

Var.§Ovanttı zaptından evvel .Pb
lonya hariciye nezareti bütün 
dosyaların imhasını tevessül et _ 
mi~ olmasına rağmen çok mühim 
bir takım vesikalar Alman maka
matının eline geçmiştir. Bu vesi
kalar dikkatle mütalaa olunmak. 
tadır. 

Bu \'esikalardan biri 19 ağus • 
tos 1939 da Polonyanın Brezilya· 
daki elçisi tarafından gönderilen 
rapordur ki, bunun mühim par
çalarını aynen aşağıya dercediyo. 
ruz: 

"Rio _ Janeiroya lngiliz Ajax" 
Kruvazörü gelmiştir. Elçiliğimiz 

tarafından elde edilen malQmata 
göre bu kruvazör on gün kadar 
burada kalacalalr. Bu işte çek 
manalı bir cihet varsa o da kru-
v~rün müretic:bfttının tetik üze
rinde bulunuşudur. Geminin yi -
yeceği her gün ta.zcleniyor. Bura
da dol~ haberlere göre A)ax 
kruvazörü diğer lngiliz harp gc-

( DeVMnı 2 İn<:ide) 

Berf inde 4 casus 
idam edilai ~ 17 (A. A.) - Buda-

. radyosu, Almanyanm Ma.. Loındra, 17 (ltadyo) - Ber -
~ ve Yugoslavyada gözü lindc dün casuzlukla suçlu ola. 
~ haberlerini tekzib ettik - rak 4 ki§i idam cdilmiıtir. öğrc_ 
~ra. Macar slyuetinin sar. nildiğinc göre 3 lri§i kurşuna di
<hğ ltaıyan dostluğuna dayan- zilmiş, bir kişinin de başı kesil. 
~rih €t.mijtir. miştir. 
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llolanıla donanmMmclan ~omatra ,.c De Ruyter znhlılan •.• 

Hudutta yapılan konuşma neticesi 

Hitlere hususi bir 
mektup gönderildi 

DoluU i8UjJ.ı&m1amulan bir ~iiriin'~? 

P.aris, 17 (Radyo) - Oeuvre gazetesinde 
Madam Tabanis dün Hollanda Kraliçesi ile Bel· 
çika Kralının tekrar görüştüklerini yazıyor. Bu- , 
nunla beraber, bu mülakat sonunda hiç bir tebliğ 
neşredilmemiş tir. 

Diğer taraftan, Ordre gazetesinde Pertinai 
12 teşrinisanide La Haye ve Brüksel hükumetleri 
tarafından bizzat Aitlerin sahsına bir mektup 
gö""~~!'=l<liğin!, H1tlerin bu..wıun ü~~rine b:r hare· 
keten çekindiğini yazıyor. 

Paris, 17 (Hususi) - Nazi partisinin eski 
r.1enauplarından olduğu halde bugün Hitlcrin en 
baş dügmanı sayılan Strasser Almanyanın 13 teş· 
rinisanide Hollandayn hücu.~ edeceğini söylemiş· 
ti. Siyasi mahafilde, Almanyanın ·bu hareketten 
vazgeçişi Hollanda ve Belçika hükumetlerinin te
şebbüsüne verilmektedir. 

Belçıka ve Holanda 

ıtaıya ve , 
tecavüze uğrarsa 

ispanya 
r11üdahale edecek! 

t N S Q N D A K 1 K A Briikıel, 17 (A.A.) - İyi malumat almakta tine, diplomasi yolu ile, Hollanda ve Belçikanın 
.., olan mahafilde beyan edildiğine göre İtalya ve tamamiyetine riayet edilmesi ile fevkalade ala-
~ • İspanya ltükUmetleri, geçenlerde Berlin hükwne- kadar olacaklarını bildirmişlerdir. 

lnle·r,bırSovyet Al kA h b• . 
lteşif tayyaresini man er anı ar ıyesı 
düşürdüler ! 

1-t, :;laiı:ıki, 17 (Hususi) - HenUz teyid edilmiyen bir habere gö. 
~~it ~ tla.Y1J~e defi toplan 1'1nlandiyanın şimal hududunda bir Rus 

....:Y..i:~in.i dU~U-~~~lc.rdiy - •. 

-· 

endişeye düştü! 
".(l'.au 1 ~ inchlc). 



. - SON DAKiKA - 17 fkincite~rin 1939 - Cuma 

SON DAKIKA'mn tefrikası : 34 Yazan: KURT ROCKERE 1 

(Bir Alman denizcisinin 1914 de Emden kruvazöründe ge~cn glinleri) 

Bir kere b u n l a r ı n bu. 
lunduklan yer a n 1 a ş ı 1 a· 
bilse projektörler o tarafa çevri· 
lecek, düşman topçularının göz. 
leri kamaştmlarak nişan alma • 
lanna meydan verilmiyecekti. 

Maamafih ansızın yapılan bu 
baskın düşman topçularının elle. 
rini titretmiş olacak ki Emdene 
hiç bir mermi isabet etmemişti. 

Çok geçmeden yeni bir emiıle 
Emden ateşini kesti ve karanlııt· 
Jar içinde kayboldu. Şimdi koca 
korsan, denizi burgulu yor; şima. 

le doğru hızla ilerliyorıdu. 

Geminin iskele fenerleri söndı.i· 
rülmemisti. Düşmanın hareketim 
takip ettiğinde şüphe yoktu. 

Telsizle, uzaklardaki kruvazör. 
Ierine Emdenin şimale doğru kac· 
tığm1 bildireceği muhakıkaktı • 
Kruvazörlerin Bingalc körfezi • 
nin dibine doğru tam yolla peşin· 
iden koşarak, Emdeni, Kalkuta 
yakınlanada sıkıştıracakları bel. 
liydi. 

Emden, Madras kalesindeki 
topçulann gözlerinden kaybolur, 
kaybolmaz bütün ışıklarını sön • 
dürdü. 

Sağdan geri, cenup isti.kame -
tinde sür'atle geri döndü ve his· 
settirmeksizin ,alevler içindeki 
Madrasm önünden cenuba aktı. 

zayıflığı idi. Ne hükumet memur. 
larınrn teminatı ve teşviki. ne de 
polislerin gayreti itidali yerine 
getirebiliyordu. 

Bu korku, insanların iradesini, 
damla damla, kanını akıtırcasına, 
eritiyordu. 

Her giden tren· şehri biraz 
daha boşaltıyordu. Fakat bu bo· 
şaltılışla, korku, bütün Hinde 
yayılıyor, sahildeki yangm gibi 
dairesini geniııletiyordu. Muha. 
rebcnin fecayiinden senelerdt:n -
beri habersiz duran ve Hindis. 
tan haricinde tngiltereye ve o· 
nun zırhlılariyle toplarına üstiın 

bir kuvvet olmadığına ina.,an 
Hind ahalisi, Madrast~n kaçıp 

gelenlerin etrafında halkalanı. 

yorlardı. 

Onları dinledikten sorn-a, Mad
ras yangının akisleri bütün Hin. 
distana yayılıyor, cfenc!ilerinin 
kuvvetlerine, kudretlerin~ bir rna 
sal gibi inanan halk, gene onlann 
iktidarından şüpheye düşüyor • 
lardı. 

Bu çabuk kanıcı fikirlerde is
yan ve ihtilal parıltıları görünmi· 
ye başlıyordu. 

Bu ıüphe ve tereddüt hareketi 
önüne geçilemiyecek bir nle 
gelmiş, halk tabakalarını da a. 
şarak Avrupaya bile atlaml§tı. 

Madrasa sekiz, on Alm~n zırh· 
hsının ateş ettiğini görenlerin 

A an .A 

a 
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Fransız gazeteleri, Alman liderlet .nın müşkül 
vazıyette bulunduğunu belirtivorlar 

Paris, 17 (A. A.) - Fransız matbuatı, Holanda • Belçika tavas
sutunıı Hitlerin verdiği cevaptan sonra hılsıl olan vaziyeti bUyilk 
bir itina ile tetkik etmektedir. Gazeteler, Hitlcrin çok milşl:til bir 
vaziyette bulunduğunu gösterir alametler müşahede ediyorlnr. 

Pctit Paıisien diyor ki: 
"Alman hattı hareketindeki değişiklikler Fransa ve lngillercyi 

alakadar etmez. Bu iki memleket Alman askerleri Polon~a toprak
lannı çiğncd~klerf gUndenberi Almanya ile harbde bulunuyorlar. On· 
la.r üçüncü Rclch mahvoluncaya kadar harbe devam edeceklerdir.,, 

Almanyanm sıkmt1lannı dn mcvzubahs eden bu gazete şöyll"! 

diyor: 
"Eğer Hiller şimdi bUyük bir askeri harekete girişirse fena bir 

vaziyette bunu yapmış olacaktır. Jlu'3l!Sİ ve fakat snlôhiyC'ti söz gö

türmez haberlere göre, yüksek Alman kumanda heyeti ciddi cn<;lişe. 

!er beslemektedir. Alman generalleri vazifelerinin bUtUn zorlukları

nı müdrik bulunuyorlar. Bu zorluktan o kadar iyi anlamışlardır ki, 
general von Friç yeisten Var§Ovn önlerinde hayatını feda etmiştir. 

Figaro gazetesi, Holanda ve Belçika hUkUmdarlannın mesajına 

tiifahcn ccvab verilmiş olmasmcLn Jol:ıyı hayret izhar ediyor ve di· 
yor ki: 

"Alman diplomııtlan k:m:ı:ıt vC'rici deliller bulnmadıklnnndon 

bir kere dclıa yan çizerek i:J.., ıçi ıdcn sıyrılıyorlar. Fahat bir kere 
daha dahilde hall:ı aldatmak için bunu \'esilo ittihaz ettiler. Alman
ların Polonya harbinde çok zayiat verdikleri hakikaten doğrudur ve 
hatta Hilleı-in itiraf ettığinin beş mislidir. l<'akat aldığını iade için 
daha da zayiat verecektir. Alman hayat sahası Almanya için ölüm 
snhııBı olacaktır. Almanlar hiç yere binlerce insanı feda edecekler 
\•O kendi milletlerine düşUnUJobilecck her türlü fenalığı yapacaklar. 
Jrr. Almanya harbe ba.§lndı. Fakat onu istcdiı'ti zaman bitiremez ... 

Jour gazetesi, Alman cevabından sonra basıl o1an vaziyeti şöy

· c izah odiyor: 
"Almanların manevrası idare başında bulunanlarm müşltül vıı· 

ziyetini gösteriyor. Sulh taarruzu akim kaldı. Hücum tehdidi ise ne 
İngiltere, ne de Fransayı korkutamaz. Şayet Alman erkiınıharbivrsi 
kış başlarken böyle bir işe girişmcğc cesaret cdc>rse, Franra ve İn
giltere buna kareı koymağa hazırdır ... 

Polonyada 
kurulacak 
hükumet 

·sAAT: 18,00 1 • ı 

Bu şaşırtma hareketini yapan 
Müller, kumanda köprüsünün 
pannaklığma dayanmış, göklere 
çıkan ve denizin diplerine kadar 
uzanan korkunç alevleri seyredi. 
yor ve bütün kalbinin kuvvetiyle 
:rüzgarın garptan eserek yangı -
nm denize dofru inmeıini, §ehrin 
harap olmaktan kurtulmasını is. 
ti yordu. 

bulunduğu söyleniyordu. Bu Kopenhağ, 17 (A.A.) _ Poli
harikulade hücumun İngiliz kru. tiken gazetesinin Berlin muhabi. 
vazörlerinin muhafazasında bu - rine göre, Bohemya \'C Moravya 
lunan bir büyük limanda yapıl • himaye idare-İne benzer bir hü. 
ması bunun bir tek gemi tarafın· kfunetin Polonyada kurulması 
dan yapılamıyacağı, ancak bütün için Almanya erkanı Polonyahlar
bir filonun yapabileceği kanaatfai la müzakere halindedir. 

Prağda karışıklık 
Alman polisi Pr ağ 

işgal etti 
üniversitesini ı 

1 

Londra, (Rc:ıdyoı s.tat 18) -

Almanya d~hilJıdeki karı§ıkhkla 
ra dair muhtelif bitaraf meml('. 
ketlerden haberler gelmektedir. 

lar yaparak ailah aramaktadır. 
Pera da beş bin Nazi toplan

,rmş ve bir çok yerleri sıkı bir ta· 
ras ut altına almışt,r. 

İngiltere 
ürkiye .. Bul~a

ristan aras!ntta 
D.:ıha yakın münasebat 
imkanlar?nı araştırıyor 

I...ondra, ı 7 (Hususi) - ··va. 
il·· Telcgrafı, gazetesi İngiltere· 
ni.ı yeni Sof ya elçisi Mı. Rt"n• 
dcll"in Sofyaya gitmeden evvel 

. htilnbula uğramasını işaret cdı· Emdenin çıkardığı yang~ın 
dumanı Ma':Irasm üzerine kalm 
bir perde yaydı. Erteöi gün fecir 
ehrin ufuklarında bir müddet 

sökemedi. 

uyandınyordu. KA. REUTER 
Bu mütalcalar, herke c, büyl;k ı -----~--.--...--

Güneşin doğmasiyle halkın 
garlara hücwnu !bir oldu. Kala· 
tıallk müthişti. Canını kurtarmak 
için kendilerini garın rıhtımlarına 
atanlar arasındaki bayılan kadın-, 

çocuk ve ihtiyarlar hesapeııx:lı . 
Trenlere girebilenler ancnk 

lruvvetleri sayesinde muvaffak o. 
luyorlardı. 

Vagonlan basarnaklanndan 
öamlarrnm üstüne kadar dolu. 
yor, trenler durmaksızın biribiri 
ardınca garp istikamctin-e, Mad· 
rasın içerlerine doğru çekiliyor. 
lardı. 

Korku ve dehşet bütün yerlile
ri perişan bir hale koymu§tU. Bu 
!korku, bir kırbaç darbesinin ver. 
Öiği korku değildi. Bu, berbat 
ibir gecenin sabaha kadar, uap, 
üzerinde biriktirdiği heyecan ve 

Jlelccantlan yuğrulmuş bir irade 

bir Alman donantn3sınrn bom • 
ba.ridrman ettiğini gördüklenrıi 
söyletecek kadar ileri gidiyordu. 
Hatti bazıları, inceden inceye 
gemilerin tafsilatını bile vermeye 
başlamışlardı . 

Bu sebeple o vakte kadar, cc· 
nubi Amerikanın nihayetindeki 
(Horn) bumuna doğru, Büyük 
Okyanuau yararak gittiği zan.ne. 
dilen amiral Von Spcnin, Scham
horst, Gneisenau, Nurcnbug ve 
Emdeni ve halkın kafalarmda 
kcnıdilerinin şekillenctirdikkri d:i. 
ha bir çok geminin Bingale kör
kzinin ort:aamda bulundu ;u 

b 

söyleniyordu. 
ingiliz resmi mcmurlanıun, 

Von Spenin, bugüm üç bin mil 
uzakta olduğu iddiasmı dinkycn 
yoktu. 

Kendilerinin aldatıldıklarını, 
bağıra bağıra söylüyorlardı. K8r. 
fezin bütün· limanları geceleri fi. 
nt baskmdan ürperiyordu. 

(D \1UDJ va.r) 

SON POSTA'da; Siyast Aleminde sütununda Selim Ragıp 
Emeç, Harp Oluyor mu? olmuyor mu? diye ıoruyor ve bütün dün· 
ya devletlerinin bugünkü Siyasi ve iktisadi vaziyetlerine temas ede. 
rck su neticeye varıyor. 

Harb oluyor. Bu gidi~le bebki daha pek çok tiddetleneeek. Fa
kat şimdilik bir yıkılma olmuyor. Çünkü Almanya da İngiltere ve 
Fransa gibi bekliyor. Onun da, ötekiler gibi beklemekten fazla kor. 
kusu yok görünüyor. O da hazırlanıyor ve yiyecek, içecek tedariki· 
ne imkan buluyor. İşte bunlardan dolayı ki bu harp devam etme • 
rneil ve herhalde adil bir sulhe nihayet bulmalıdır. Bu sulh nMıl o· 
lur diyenlere ıde, harbi yapmasını bilenlerin, onun formlilünii de bu. 
labileccklerl cevabı verilebilir. 

AKŞAM'da; Necmeddin Sadak, Son yanlış kitap dedikodusu 
münascibetiyle, maarif işlerimize temas ediyor ve on senelik maarifi· 
mizi uzun uzun anlattıktan sonra diyor ki: 

Maarif Vekilinden, her yıl on Hse açmasınn her sene yüz hin 
fazla talebe okutmasını, gelecek sonbahara kadar bir kaç yüz alim 
hoca yetiştirmesini, gözümiizü açıp kapayıncaya kadar bize dolgun 
milll bir [{ütü;>hane hediye tt-neıin; intcmiyoruz ve istememeliyiz. 
C»ndnn bekledi~ iır.ir. nçac" ~ ı Ji·e· e·h hakiki lise ol'lla&ı, öğretmen. 
Jerin Avrupai ölçiJJe yeti:.me:ıi, kıtap llnn yanlışsız çıkması için 
Hızım C>~n devarr.Jı ve ele ·; .. me .. or<?nnı~ ..... f kurmaktır. Görüyoruı 

ki onun da başarmıya ugraştığı guç iş buddr • 

Korsan kruvazör 
Bır lngtliz gemısinm 

yı yecekle ri ni 
müsadere etti 

Londra, 1 7(A. A.) - Loureıı

co Margcs'den bildirikllğine röre 
Afrlco Sbell'iıı mUrettebe.tı Lon
draya. bir telgraf gÖDd rml§lerdir. 
Bu telgrafta bilhassa !fÖyle denll. 
mektedir: 

Bir Alınan kruvaz.örll, Africo 
Shell'e mak.inelerinl atop etmC-'I.. 
n1 emrett.l. Knıvazör, bir obüs 
endaht ot.ti. Mütaakib bir Al
man .zabiti bqot bJıdırlyc efradı 
ile geıxıimizc geldi. Mevcut crza· 
ki mllııadere ottikten BOnrc mU. 
rettebata tahlifıiyc sandallanna 
binmelerini emretti. Gemi kapta. 
nı esir olarak kruvazöre almdı. 

Almn.nlar, bunun üzerine iki bom 
ba koydular ve Afrlco Shcll'in kıç 
tarafı ikiye bölilndU. 

CEPHEDE HAREKAT DURGUN 
Pıı.riı!, 17 (A. A.) - Havas a... 

jıın.sı, askeri harekllt hakkında 

B§Ağıdaki maHimatı vermektedir: 
Cephenin heyeti umumiycsindc 

vaziyet durgundur. Fena hava. de 
vam etmektedir. Fena havalar do 
layısiyle tayyare· faaliyeti de ol
mamaktadır. Yegane faaliyet, bu 
suretle, yalnız. ke§if kollarına in· 
hlsar etmektedir. 

Bütün cephode, küçük keşif 

kollan, gece gündUz, mütemadi -
yen, iki hat arasındaki sahipeiz 
araziyi dolll§maktadrr. Bu keşü 
kollan Sarbrüken'in cenubunda 
Apach mıntakıuıında Sarbrilken L 
le Forbach aruındaki dağlık ara. 
zide ve nihayet Visscmberg civa
rında bilhassa faaliyet göster· 
miştir. 

Blies'in şarkında, knpah hava-
ya rağmen. Fransız gôr.clileri, is. 

1 tihkCım işlerinde çalışmakta olnn 
1 bir Alman grupunu tesbit etmiş. 
1 lerdir. l<'ransız topçusu bu nokta-

ya ateş tevcih ederek bu Alman 

1 
askerlerini dağıtmıştır. Geçen 
gün ve r,e,.,.nin <'ndf'r Mdi!lf'leri, 
18te buna benz.iyen hadiselerdir. 

Bugün en son alınan lıaocr 

Perağdan gelmektedir. Bu habe
re göre, bu sabah saat 2 de Al· 
man polis kuvvetleri Prağ üni-ver-
i.tesini i~al ctmi ve talebeden 

bir çoğunu tevkif etmiştir. Pt-. 
li& muhtelif teşekküllerde baskın 

Bcm:lcn bildirildiğine -göi.'e, 
İsviçre hududuna yakın yerlerde 
de Nazi aleyhtarı nümayişler ol· 
mll§tur. Diğer taraftan, Avua. 
turyadaki bir ço~ fabrikaların 

mamulitında kundak5ılık yapıl

dığı görülmektedir • 

yer ve bu ziyaretin in.giltcrcnirt 
Ankara sefiri Sir Hughc .Knatch· 
bull - Hugessen ile temas mak:Sa 
sadiyle yapıldığım yazıyor. 

Gazeteye gö!'e ,Sofya aefiri, iki 
Yakın Şark devleti arasında d.ı· 

ha yakın münasebat temini imka 
nrnı araştırmıştır. 

• • • 
General Blomberg idam edilmiş ! Sofyaya tayin edilC'l'I yeni tn· 

giliz sefiri Mr. G. V. Rendell 936 
Montrö konferansın<la İngiltert 

nin murahhası olarak bulUT1muş • 
tur. lhrptan evvel Atina. ıefa· 

retinde ata§e olarak çalr§mt' otan 
Mr. Rmdellin 26 senelik ıbir si· 
ya.si hayatı vardır ve Yakrnıarl: 
meselelerinde büyük bir ibtieaS 
aahibi'liir. Kendisinin Sofya el
çiliğine taıyini lngiliz 8'yasi ıı'l3· 

hafilinde rnemnuniyetie a.11· 

mıştır. 

Loadrn, (Radyo, saat 18) -ı 
Pa.ri8tm bildirildiğine gönı, bu· 

glnkt1 tin gazetesi, eski Al

man erltinıharbiye reisi general 

Bbnberg'in idam edildiğini ve 
YCllısek rlltbeli l:JO Alman suba. 

ymm tevkif olunduğunu yazmak
tadır. Bu haber henilz teykJ o. 

lunmamalrla beral>er, gener 1 

Blombergle diğer birçok askerl 
crk!nm tev+:if edildiği diğer ec· 

nebi menbtJ&rdan da haber ve
rilmişti. 

Dlfer t.aL'CLftan, Almanyada Na.. 
zi §e!leri ~ ordu arumdaki ihti
lft.fın çok 5iddetli olduğu kayde. 
dilmektedir. Verilen maluma.ta 
göre, llitlerin ..,-b cephe&iadc bü 
yUk bU ta&rruz için emir vere • 
memeıbin aebebi, bayle bir ha
rı*etin eonunda, ordunun mağtfıb 
olduğu takdirde kendi aleyhine 
döneceğinden korkmasıdır. 

Rusya, yeni Alman hududunda 
ihtiyat tedbirleri ahyor 

Fin heyeti 
Kabinede izahat verdi 

Helsinki ,17 (A.A.) - MoskO• 
vadMı dönen Finlandiya heyeti, 
dün kabine toplantıaında izahat 
vermiştır. 

Londra, (Radyo, saat 18) _ Rusya Almanya 'ile olan yeni budu_ 
dunda ihtiyat tedbirleri almaya devam etmoktedlr. Bu arada Uk
rayna'da bıı.zı gehirlerden 3-00 kifii kadar tahliye cdilmiftir. Bu toplentda mcıeiıil ııeili jJe 

muhteli! ei,_r grup Htferleri de 
hazır bukınmu§tur • 
~~~~~~~~~~~--;:::::::::-

iz mirde Varşovada ele geçi rHen vesika 
(Bıı.5 tarafı l incide) 

milerile birlikte bir harp ihtima
line kaıı;ı Brezilya sahillerinde 
devriye gezerek Almanya ve ltaL 
yanın iptidai maddeler ve erzak 
tedarık etmelerine mani olacak _ 
tır." 

Polonya elçisinin verdiği bu 
haberden anlaşılıyor ki, daha 19 
ağustosta İngiltere bir harbe mu
hakkak nazarile bakıyordu. Çün
kü harpteh 15 gün evvel Ajax 
kru\'azörünü hasu i bir \'azife ile 
Hio _ Janeiro'ya gönderiyor \'e o. 
na orada on giin kadar k:ılm:ı1ıını 

bildiri}·ordu. 
Keza yine bu rapordan anla ı

lıyor ki. lnı::ilterc daha ~·ılh za. 
rnanında Almanların tedbirleri 

her ne olursa olsun cenubt Ame_ el 
rikadan Almanyaya yiyecek gel. Tütünpiyaae.ıı açılma ı 
mesine mani olmağa azmetmi~ hmir, 17 (A.A.) - Tütün pi· 
bulunuyordu. Demek ki İngiltere yasaaı ilk tahminler hilihna olt
hukuku düvel kaidelerini ihlal ra« dün açıbnamJl!hr. Gazet~ıere 
etmeğc ve kadın \'e çocuklara göre teehhürön sebebi Amerik1111 

harp açmağa karar vermişti. tütün kumpanyalannm henüı: 
' . .. merkezlerinden mabeyaa için ta· 

lı ıltere, Almanyaya karşı mut 1. t . 
1 1 

ıarı· 
. b' d "k . h b' . 1 ıma ve emır a mamış o ma 

tarıt ır tarz a ı ·tısat ar ını 1a- d 
zırlamıştır. Ta ki. harp başlar I ırM. f'h • • \'t 

. aama ı umumı tahnun 
başlamaz onu hemen ve §tddetle t ih bi h L kadı' 

b'k d b'l · "lnaa n ayet r a'Itaya tat ı c e ı sın. ~ w • de , 
ıasanın açılacagı merkczH'I . 

dir. Gene gueteleı:in verdikler• 
Vilnoda irfi idare malQmata nazaran İngi!Mı piyas~: 

Kaunaa, 17 (A. A.) - Ut - sı için Ege mmtakasından tak1-ı 
vanya ReiıMcumluıru, Viln<ı top. ben an milyon kilo kedar tütil!l 
ra«larmda ~ yerde örfi idare Mttn akna«k -.c tek dden Uırıı~ 
ilan ctmi~tir. edilecektir • 



olanda ve Belçika 
aıa korkuyor 

~::ıa dahiU harbi esnasında 
'rk it Semisinln hücumun. 

b e.ıı Cıınakkalc boljıızındn 
1,:1dırıı1ı Kapnpino şilebi_ 

'-ıııı~ Mncellnnos adlı lspan 
th:ıt ~u .hurndl)n götnrecck 
~ııeı kafllesi hu sabahki kon ı 

2s '; şehrimize gelmiştir. 
l>Ur sıı~nyol gcmicisinden 
ı. • Sırkeci "llrında ls 
"'On " • SolosluRu memurl:ırile 

Yt a"t ~r ı davayı neticelendir 
~: dah:ı CV\'el gelen heyet 
i ~ karşıl:ınan İspanyol gc. 

"ıı'l Cellanosu muayene ettik 
~llıl .\lcdcnlze götürecekler • 
~r taınirr muhtaç olmakla 

'daıı. ere müsait haldedir. 
J\adi<ı limanına gidecek.! 

diAiı1f İ)i h ızc söre, t~panyollnr, 
lira1ı~Ciıden kur'armnk için 
1~1 tazminat vererek ıılli

~1ır, Yan kumpanyasilc anlaş. 
1 htrıa C\"vcl Belgradıı giden 
• 4r:nı~ 'nkıırn büyük cicisi 

bıı Sınıcnkoviç, refika ile 
ttlır~~nhki scmplon eks • 
~ t •tnıze gelmiştir. 
~"ıq amirden sonra enelki 

dıın cıkarılan ".Etrfüık" 
~ dün sürat tecrübeleri 
~1 aııur 11 mil ı;ürat elde 

r. 
•il 
~:ak:nda sefer yapma -
~ e olunacak, ancak ka. 
~ bt1nın temizlenmesi için 

~Ur ha,·uza çekilecektir. 
~~ Schir Meclisi toplAntı. 

IQ 'ay idarcşi başbeklmli
~ •r Olunan Etem AkHtea ıı. 
~ ,meclisi azalığına Beşik. 
~)b ~asında ti Cat\a r'C!Y Alan 

1 
tırdun da\"'el edildiğine 

~lt~~ercyo ıttıla h:ısıl ol. 
it t(j 1darul munıklplUiin. 
ııı en Ekrc.m Turun }eri_ 
ı~1tan•ın intihabı u)·gun 

~, . 
ıııh.., 
ltııı • tünel ,.e elektrik lda 
~dl sene lcin hnzırlannn 

~t il' k edilmek üzere şehir 
~in () 11dcrilmiştir. 
O ıı· 111hnıin edilen nridalı 

rıt 1 lör 0 duğundan mıısrnfı 
~ hıe t:ınzim olunmuş, iki 
ı~l°llrrleşt.irilmcsi ile 42,540 
1 "triıc cclılmiş ve işlerine 
lltı 1 ... n memurlara birer a) 
tı. "\'e · ~'<l rılmcsl düşünfilmüş. 
~re 1~ndısınıı :sermaye ol. 
~t:ı arc 75800 lira koy:ı • 

ııı,lttııı tne,·cudu 2,.t 3!),000 11-

~lııııa c, tnfitcda,·il serma • 
Cakt 

ı t et ır, 
lıtı,o;;ırı~ tenvlratının ha. 
llııısr lıra, tramvayların 

~bt: arı 480.000 lira, lrnm-
1 .. s ha 1 "t 1~ sı alı 2 milyon 650 
ta it Uncı hasılatı için de 
l"o onuımuştur. 
tlt ~roııraro komisyonu 
t ko 11~"ektılcte bağlı ol • 

~~ ll:ıa~S»on teşkil edilmiş, 
. ~rıa uaı ~ürosu nzosı lnı 

relslıklerinc getiril. 
it 
ı 0ıııar h 

~ ·~~·o U günlerde topla • 
•ıı 0111c~riyatında şikilyct. 
ileri an noktnl:ırı tetkik 

ııı.~Ok Yoluna koyacaktır. • 
~I Un, . . 
ı~ •lnı ~•rmı bir lira beş 

11~1 851 hakkındnkı :ıc _ 
llıı ~ lllfıdurlilğünün l:ar:ı 

ncu • 
1 

ıncn knhul ctıuı, • 

Q' 1'1ih 1 b ltırıtı Salatını ınülılm mik 
ta aQa l.: • 

• • labrn, arar \'eren An-
·~ (ı%ınG n,ı,. 150 bin lırıı 
'tı l~Cek ~d~kı ~·nl:ı kncter 

A iman generalleri 
Majinoya taarruzun Almanya 
için vahim neticeler vereceği 
f~~naatindedir 

Alman hududu, 17 (A.A.) - ,-----
Havas: 

Geçende beyanatta bulunan Al· 
man ricalinden biri Alman askeri 
taarruzunun gecikmesi psikolojik 
sebeplerle izah edilebileceğini söy· 
lemıştir. Almanların büyük bir 
kısmı ile küçük zabitlerin hemen 
ekserisi Hitler usulile yetiştiril -
miştir. Bunlar Majino hattına 
taarruz etmeği memnunıyctle ka· 
bul etmekte iseler de umumi har· 
bin Verdun önünde Almanların 
uğradığı ağır zayiata şahit olan 
ve Douaumont cehenntminde bu
lunan generallerle yüksek rütbeli 
zabitlerin büyük bir kısmı bu dar· 
beyi Fransızların yalnız olarak 
karşıladıklarını ve Alman hücum 
lanm tardettiklerini hatırlatmak 
tadırlar. 

Bu generaller \'e yüksek rütbe!: 
zabitler Majino hatuna karşı ya· 
pılacak bir taarruzun Almanlar i· 
çin daha vahim bir netice verece
ğini müdrik bulunmaktadırlar. 

Naziler, memleket dahilindf' 
muhalefetin arttığını anladıkları 
zaman generallerin ınO~lealar.mr 
dinlemek mecburiyetinde kalacak· 
!ardır. 

Aynı zat harbe devam ettikçe 
orduya olan itimadın sarsılaca · 
ğına inanmanın bir hata olacağını 
HAve etmiştir. Ancak Alman or • 
dusunun uğra)•abileceği muvaffa • 
kıyetsiı:likler, Tanrının Hitleri 
korumadığını gö~'?rdiği takdirde 
Hitlercilerin itimadları sarsılacak· 
tır. 

Harbi son haddine 
götüreceklermiş 

Roma, 17 (A.A.)' - ''Messa
gero" gazetesinin Berlin muhabi· 
rinin bildirdiğine göre, Belçika ve 
Holanda hükümdarları taraf mdan 
yapılan teşebbüsün, muvaffakıyet 

sizlikle neticelenmesi üzerine Al • 
man matbuatı Almany:ının harbi 
son haddine götürme~e karar ver
niğini yazmaktadır. 

Londra, 17 (A.A.) - Daily 
Sketch gazetesi. Almanların Por
tekize ait Açores adalarında yap-

tıkları faaliyeti tebarüz ettirerek, 
Alman amirali Readerin lngiliz 
seyrüsefainine hücumlar için bu 
li.m~nlarda gözü bulunduğunu 
l(ayd•tmektedir. 

H~landa ve Bel(ika hali 
kol'~<uvor 

Paris, 17 - Almanya tara.. 

"Alma.nla.rın Belçika ve Hol
landa hududu boyunca aldıktan 

aakerl tedbirler ehemmiyetini kay 
betmemiştir. Kuvvetler dalına ha
rekete geçmeğe müheyya bulun • 
maktadır. Ve ıeflerin sadece e • 
mir bekledikleri anlqılıyor. Fa. 
kat mevsim mlinasebctile zaman 
bitaraflann lehine geçmektedir.,, 

Garp cepüesinde 

Pari.s, 17 _ Garb cephcaindc 
dün mlihim bir hareket olınam11· 
tır. Keşif kolları mevzit faaliyet
te bulunmaktadırlar. 

Zaman ilerledikçe Almanlann 
Majino hattına kareı faaliyette bu 
lunmalan imk!nı da zorla.ıımalı:ta.. 
dır. 

Alman tayyarelerinin faallyeU 
devam ediyor. Beltil:a üzerinden 
gelen Alman tayyareleri FranM· 
nm elmal ve eimali earkt taraf • 
larmda hemen her gün kqif u -
çuolan yapmaktadırlar. 

Bitaraf memleketler 
fi zerinde 

Gelen haberler. AJman tayya. 
relerinin bitaraf memlekeUer U -
zerinden uçmakta devam ettikle
rini ıöaterlyor. 

lk1 Alman tayya.rel!, dUn, Bel. 
çika üzerinde uçarak Llej mmta· 
ka.sına ~tir. Bu tayyareler 
Belçika avcı tayyareleri tarafın • 
dan tardedilmiştir. 

İsviçre ajansı dün sabah milli
yeti meçhul bir tayyarenin Bale 
üzerinde uçtuğunu haber vermek 
tedir. 
Öğleden llônra, Bale lizerinde 

yine bir tayyare dolqmıı ve ce
nubu garbiye doğru uzaklaşmı§ • 
tır. Bu tayyarenin, Alman tay • 
yaresi olduğu anl~ılmtŞtır. 

İngiliz parlamentosunda 
g zli celse meselesi 

Londra, 17 (A. A.) - ParlA.. 
mcntoda sık sık görUşUlen mev
zular arasında gilyuu milli men. 
faatl ihlAl edebilecek meseleler 
hakkında hükfimetln vereceği iza· 
batı dinlemek ve bu meseleler 
hakkmda lordların \'C avam ka • 
maraaı azasmın mütalealarmı an
lamak Uzere kamaraların gizli o. 
larak içtimaı münasib olup olnıı· 
yacağı meselesi bulunmaktadır. 

Geçen harb esnasında bu kabil 
lçtiİnalar aktedllm~tir. Bu siste • 
min yeniden tatbikına taraftar o
lanlar, bu misali ileri sürmekte. 
dirler. 

B. Çemberlayu bu talebleri mü· 
temadiyen red He ıu.reılllm1' ve 

~ııaıc csı~;ı\ r·ıpocaktır 
~ıl~ asa~a k • ., 
~~ &ıııı çı arılını~!ır. 
:ıı rıe~i et Mcrllsi t'Snümib. 
~bu,l Rılnü toplanacak 

Eından verilen teminata rıLt..ı:.men 

Hollan<la ve Belçlkada endişe tA· 

mamiyle zail olmuş değildir. 

Belçlka hariciye nazın Spaak 
tılebusan meclisi hariciye encüme
ni hu:ıı;urunda }apbğı beyanatta, 
Almanynnm son günlerdeki hattı 
hareketi karşmmda hükfunetin 
endişelerini gtzlem.emiştlr. 

bu k&btl bir tedbirin halihazırda mu 
blk göaterilemiyeceğinl n kama -
ranın mUM.kerab tamP.lllile gizli 
tutabilmeai için lcab eden tert.f • 

bata maille olmadığını söylem.it· 
tir. 

t~t ·~ d . l:t:Ctir, 8 o ~ün mccliı;r 

~ ~~ .. lik -----
~ .. 16 (ı\ müddeti 

~. ~':tiıı b ~.) - Son P~ 
<t~ı <ısk., !~k.a nü haSin· 
~ t tbı~ ~lık mnddetinir. 
~ ~:a ına ve ndkdi beôc · 
b .. ., tr n 

~ :.\;ııl'tn ~~Hm-, olan 
'\ııa~0,u ~ııı2 okluğunu 

· AJcnsı mezun . 

Reeınt mahatil ve belit, buhra • 

nın atlndığmı mllf3}ıcdc etmekle 
beraber her tUrlU tehlikenin her· 
taraf edildiğine inanmamakt.adD'. 

Ha vaa ajanın yan reamt bir 
tebliğinde Alman talı§ldatı hak • 
kında diyor ıq~ 

Son harbde yapılmıe olan tec. 
rilbe, mebuBlarda.n bazıl:ırmm ha 
riçte görüşürken gizli müzakere -
!er esnaamda konuıulmUIJ olan ve 
zarıırsu görtl~en bazı ,eylerden 
ba.haetmle ve bu b&llerin ook 
vahim a.kiBler tevlid etmesine ra.. 
mak kalmıt olduğunu göıtermlıJ· 

Ur. 

ltalya 
Akdenizdeki 
emellerinden 
vazgeçmemiş 1 

Musohninin nutkunu 
dinlıyen üniversiteli 

talebe"Korsika, Tunus,, 
dıye bağırmışlar 

Roma, 16 (A.A.) - Havas a -
jansı bildiriyor: 

lyi haber alan Roma mahafili, 
Venooik sarayında Musolini tara· 
tından söylenen sözlerin, Avrupa 
harbi karşısında ltalya tarafından 
ittihaz edilen intizar vaziyetinin 
yeni bir delili gibi olduğunu söy· 
lemektedirler. 

Musolini, talebeye, ''rahat ra -
hat \'e tam disiplin içinde çalış -
maya hazırlanmınz. Fakat tüfek
lerinizi daima kitaplarınızın ya -
nıbaşında bulundurunuz. ltalya 
sulhü korkak bir sulh değil, sil!h
lı bir sulhdur." 

lyi haber alan mahfiller, 1tal -
yanın sulh mesaisine devam fakat 
hMisatı dikkatle takip ettiğini ve 
askeri ve iktısadi merkezlerin her 
türlü ihtimale karşı hazırlandık • 
tarını söylüyorlar. 

Bazı müşahidler, dünkü teıa • 
hürat esnasında talebenin °Korsi
ka, Tunus" diye bağınştığını, ma
amafih, halkın bu haykmşmalara 
iştirak etmediğini, fakat, bu hal, 
ltalyanm şimdiki vaziyetinde, 
Akdeniz ve Afrikadaki emellerin -
den vazgeçmediğini gösterdiğini 

tebarüz ettirmektedir. 

ROMANYA 
Al manyaya petrol 

vermİY.Or 
f40ndra, 17 _ Bllkreeteld Al

man Beflrl ''Almanyaya petrol 

teslimatında yapılan sabotajı,, Ro 

manya hUkfimeti nezdinde protes. 
to etınll, Almanya Rumen ihra· 
catmm yüzde otuz nispetinde art. 
tmlmaımr taleb et.rni§Ur. 

Romen hlikfimeti, Almanyanın 

bu protestosunu redderck Rumen 
petrolundan yüzde kırkının Ru • 
men ordusu ihtiyaçlarına. sarfe • 
dilmckte bulunduğunu ve Alman· 
yaya Rumen ihracatmm arttm • 
lamryacağını bildirmiştir. 

Ki§ yüzünden Tuna yoluyla 
sevklyatın durması ve kA.fi mlk -

tarda vagon mevcut bulunmama • 
sı, Almanyaya ihracatı, bir kat 
daha geciktirmekte ve mll§kUlleş· 
tirmcktedir. 

Dün biltlin petrol aksiyonlnn 
fiatlarında mühim bir tereffü 
kaydedilmiştir. 

Finlandiya -Sovyet 
meselesi 

Fin murahhaslarının 
raporları tetkik 

ediliyor 
Londra, 17 - Finlandiya ka. 

kabinesi, Moskova müzakereleri 
hakkında murahhaslar tarafından 
verilen raporları tetkik etmek ü· 
zere, parlamento grup §efleri ve 
parlamento reisinin huzuru ile 
dün toplanmıştır. 

Sovyet mahfillerine atfedilen 
ve Finlandiyanın seferberlik mas. 
raflarına birkaç aydan fazla da
yanamıyacağını bildiren beyanat. 
!arın hilafına olarak salahiyettar 
Finlandiya şahsiyetleri ve ezcüm 
le maliye nazırı Tanner ve d~v· 
Jet bankası direktörü Finlar.di}'8-
ıun şimdiki müdafa masraflarım 
ne kadar uzun sürerse sün.ün ö· 
deyebilecek vaziyette olduğu. 

nu bildirmişlerdir. 
Memleketin iktısadi vaziyeti 

tamamen düzgündür ve ihtiyat 
krtdilcrc heııW: el slirülmemif tir. 
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Küçük Kürk 
Parçaları 
Güzel 
Garnitürler 
Yapmıya 
Yarar 

l - Kadife kemer. Kenarları 
kaba dikişli. 

2 - Fötr kemer. Külrengi 
üç astragan fiyago ile süslü. 

3 - Orijinal bir çanta. Deriden 
veya kumaştan. Yan taraflarl kül 
rengi astraganla süslü. 

4 - Eldıven. Yukanki çanta 
ile beraber kullanmak için. Ç.an -
tanın aynı deriden veya kumaş -
tan yapılır. Ve aynı astraganla 
süslenir. 

5 - Siyah renkli yünlü ku • 

~ . 

maştan manto. Eğer aynı renle 
astraganla süslenirse pek şık olur .. 

6 - Fötr şapkalara başka bh: 
güzellik vermek için üıerine kaia 
külden bir fiyango koynıalıdır. 

7 - Kumaştan bir kemer. Mail 
tonun üzerine bağlanır. Uçlan 
sansar kürkle süslüdür. ?vlznto .. 
nun cepleri de aynı kürkle süsle • 
nir. 

8 - Kazak blQz. Kadifeden. 
On tarafı kastor askı ile süslü. 

9 - Karakül yaka. Yünlü tay . .' 
yörlerle kullanılır. 

Kadife ve fötrden üç güzel 

ŞAPKA~·. 
\;~.~ ~~ 
,~ - .il 

~u 
~ \ ~ 

f~ ~! 

Bu küçük (Calotte - Takke' . 
Pari in me~hur şapkacdarından 
(Renee) nin son modellerinden · 
dir. Ve c;iyah kadifedendir. 

Bu fakkenin üzerine 2 numa -
ralı şekilde görüldü~ü gibi kadifo 
bir boru konulur. Ve bu boru, 3 
numaralı şekle göre kesilir, O \·e 
X noktalan birleştirilerek dikilir. 
Borunun içinde, ve sol tarafta tu
lani iki büyük yank vardır. Bir 
fötr şeridi buradan geçirilir ve fi· 
yango gibi bağlanır. 

Bu fiyango; kadifenin renginde 
veya başka bir renkten d~ yapıla-

.Jlutfak 

bilır: Siyah ve kınnızr, yeşil ~ 

kırmızı, bej \'C ko)ru, lacivert ve 
beyaz. ılah ... 

Hafif bır de tül kullanırsanıı, 
~aplrnmz çok şık gbrünür. 

Şapkacı (Alice) in modellerin .. 
den. Kah\'erengi kadifeden. V nu· 
maralı ~kle göre kesilecektir. Şap 
kaya vı şeklini \·ermek için A Ye 

B noktaları birleştirilip dikilecek
tir. Fotrdcn ya sı bir fiyago ile 
sfüJeneccktır. 

Şaplfacı (Jane) in modellerin -
den. Yükı;ek bir çan şeklinde. Ka
dife \'C fötrden yapılmıştır. 

istakoz nas!I lezzetli piş01 
Istakozu nasıl haşlarsınız? Yaı

nıı tuzlu bir su içinde mi? 
Ekserımiz maaleaef bunu böyle 

yaparız. Fakat bu doğru değildir. 
Eğer istakozu çok lezzeti i olarak 
yemek isterseniz, ewela canlı, 

canlı satın almalısınız. Sonra da 
m!imkünse, canlı iken h~lamah · 
sınız. Fakat haşladığınız suyun 
"ıstakozun bü} üklüğünc göre" her 
litresine üç bardak sirke. elli grmr 
havuç, elli gram :;oğ1n, bir tek 
karanfil, bir tutam Il'l3ydanoz, ko 
yunuz. Turunu ,.e kara biberin; 
arzunuza göre iıave edinız. 500 
gramlık bir istakozu 12 dakika, 

750 gramlık bır istakozu 20 daki
ka ve bir kiloluğu yirmi beş daki· 
ka kaynatımz. 
, Onu sudan çıkardrl~tan sonra 
~ğutunuz, sonra içini açıp etleri· 
ni alınız. bo~ kalan kabuğunu boz 
madan bir büyük tabağın içine 
yerleştiriniz. Tabağı daha evvel • 
den yeşil salata ve katı yumurta 
ıle süsleyiniz. Boş kabuğun içine 
cıkardığınız etleri koyunuz, ÜS -

tune mayonez döküp mayonezi de 
~·uvarlak kesilmiş hıyar salaW. 
maydanoz ve yeşil zeytinle süsle " 
r iniz. E'nfes bir yemek hamla • 
~ olursunuz. 
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Yazan. 
(Dünkü nüshadan devam) 

Yalnız ben hikayemi anlatırken 
annemle babamın endişeli endi
ıeli biribirlerine baktıklarını gö. 
rüyordum. Sözümü bitirince, ba. 
bam otoriter bir eda ile, "bu ev· 
lenme olamaz,, dedi. Gayet açık 
fikirli ve makul olan babamın bu 
cevabı beni hayrete düşürmüştü. 
izahat istcı:lim ve anladım ki, ba. 
bamla s e v d i ğ i m genç 
kızın babası, yirmi sene kadar ev. 
vcl müşterek bir ticaret işi yapı. 

yorlarmış .. 
Günün birinde olmıyacak bir 

mesele yüzünden aralarında bü
yük bir ihtilaf çıkmış. Onları ba. 
rıştırmağa teşebbüs etmişler. İki. 
si de biribirinden inatçı olduk • 
lan için banşmağı kabul etmemiş 
ler. Nihayet ha.'.iise büyümüş ve 
mahkemeye intikal ederek, bü. 

yük bir sakandalla işi t~iye et. 
mi§ler ve o gündenberi biribirle. 
ri~ kin bağlamışlar. 

Fakat ben fazla israr edince, ,. 
beni delicesine sevdiği için ba · 

bam evlenmeme razı oldu, ancak 
bana ş:mu söyledi: "Ben Kazı. 

mı tanırım, • Kazım, }alenin ba. 
bası ve bugün sizi bir hayli t'!la
şa düşürdüğünü tahmin ettiğim 
zattır • kızını sana vermez. Eğer 
bu teşebbüs yaparsak mahçap 
oluruz ... 

Ben her şeye rağmen israr et. 
tim ve Jaleyi resmen ailesinden 
istcı:lim. Fakat babamın dediği 

dofru çıkmıştı. Bay Kazım, kı. 

zuun henüz evlilik çağında olma
dığını ve daha buna benzer bir 
6Üril manasız sebepler ileri siire
rck kızııu bana vermekten kaçın. 
dı • 

röportajı 
~eşa.t San Co 

rüşmek üzere yazıhanesine davet 

ediyordu. Bir saniye kaybetme 
den yazıhane:::.ı: koştum. B " 
Kazım ümidim hilafına, beni bii 
yük bir nezaket ve soğukkanlıl!k· 
la karşılayarak, hiçbir mukaddi· 
meye lüzum görmeden, .. bu şa. 

yanı teessüf hadisenin tam\ri 
için., baleyle evlenmckliğim icap 
ettiğini izah etti. Öğleye kadar 
nişan ve düğün teferrüatmı gö. 
rüştük. Sonra biraz yemek yiye· 
rek doğru buraya koştum. 

Görüyorsunuz ya azizim, bir 
tesadüf eseri olarak çektiğiniı.. 

resim, hem iki gencin saadetini 
temin etti, hem de yirmi senedir 
dargın bulunan iki ailenin ba. 
rı§rnasına sebep oldu. Bana karşı 
yaptığınız bı.. büyük iyilikten do. 
layı size hayatımın sonuna kadar 
minnettar k:ılacağım. 

Genç adam hikayesini bitirince 
ayağa kalktı. Cebinden şık bir 
mahfaza çıkararak açtı. tein-den 
çıkan zarif bir altın saatı Sadiye 
uzatarak: 

- Bu naçiz hediyeyi, size kar· 
~r olan sempati ve minnettarlığr. 

mın bir nişanesi olarak kabul et. 

mcnizi rica ederim, dedi... Sonra 
kolundaki saata :,akarakı "lı!r 

hayli geç kalmışım, gazetelere 
ilan vermek, nişan davetiyelerin: 
bastırmak gibi yapılacak birçok 
işlerim var ... 

Vecdi Ragıp hepsinin ellerinin 
ayn ayrı sıktıktan· sonra kapıya 

doğru yürüdü. Çıkacağı sırada 

bir§ey hatırlayarak geri döndü : 

- Az daha unutuyordum. ~i

P.n merasimi iki gün sonra ya. 
pılacak. Hepinize dav;tiye gön· 

derec,.eJi'Th .. s;5ı.e.. ..&,Sll11el.1Je~Iik 
etmeyin, bilhassa siz Bay Sadi 
bu nişanın yapılmasına en büyük 
amil olduğunuz için, bütün aileye 
ve bilhassa müstakbel karıma si
zi takdim edeceğim, diyerek ka. 
pıdan kayboldu. 

Fakat biz ümidimizi kesmemi§. 

tik. Arac;ıra Jaleyle buluşuyor ve 
babasını yola getirecek çareler 
arıyorduk. Gene bir gün onunla 
bulu§tuk ve ertesi gün uzun bir 
kır gezintisi yapmağa karar ver
di!:. Jale sabahtan bir arkadaşına 
yemeğe gitmek bahanesiyle ev
den ayrılacak ve beraber Bentle. 
re gidecektik. Ertesi gün herşey 
yolunda gitti .. Sabahleyin· buluş. 
tuk. Son Daikka'nın his, a §k, m ace:!"a romanı: 37 

Oto:r..o)j~lime atlıyarak Bentle
rin ycl:.ınu tuttuk. Or;:da gezcik. 
eğlendi!:, öğleye doğru güzel bir 
kır sofrası kurduk ve neş'eli bir 
y;mek yedik. Sonra altında o
turduğumuz ağacın dallarından 

birine bir nlmcak kurarak, uzun 
müddet sallandık. Biz bütün şa. 
bitlerimiz ku~lar ve ağaçlardır 

zanniyle ok<.IJar dalnuştık ki, bay 
Sadinin dünkü nüshanın kapağın 
da çıkan resmi çektiğimin farkına 
!bile varmadık. 

Akşam üstü eşyalarımızı ha. 
zırlayarak otomobile atlayarak 

şehre döndük. Ertesi gün Jale 
bana telefon ed~rek, evde hiı;bir 
şeyden şüphelenmediklerini bil
dirdi. Demek ki kazasız ve neş'e
li bir gün geçirmiştik. 

Fakat dün yazıhaneme geldi • 
ğim zaman, masar.1ın üzerinde!:i 
gazeteler arasında bulunan 
''Hafta,, nın kapağındaki resmi 
görünce beynimden vurulnıuşa 

döndüm. Öğleye doğru Jale bana 
telefon etti. O da mecmuayı gö. 
rünce adeta hastalanmış. Kıya

metin kabil olduğu kadar geç kop 
masını temin için mecmuayı sak
lamış. Bu işin tamirine veya tek. 
zibine imkan olmadığı için, bek. 

lcmekten başka çare kalmıyordu. 
Heyecan ve sabırsızlık içinde 

24 saat geçirdim. Nihayet bugün 

öğleye doğru telefonun çıngırağı 
öttü. Ahizeyi kulağıma götürün
ce. muhatabımın Jalenin babası 

o11t:ıı- mllms~ ~erkeme. 
dt& 

Beni, mUhim bir me:seleyi gö. \ 

• • 1 • • ~ ... !"' - • 

Nakleden : Muzaffer Esen 
- Değişiyorsunuz tabirinden 

ne mana kastediyorsunuz, iyi mi, 
fena mı?. 

- Eskisine nazaran hem daha 
güzel, h~m daha çok iyisiniz. 

- Demek eslciden benim fena 
olduğumu bile konuşurdunuz. 

- Onu demek istemedim Gü
zin hanım. Heyecanım maksadı
mı anlatmama mani oldu .. Siz bu 
günlerde çok iyi bir mahluk oldu
nuz. Eminim ki birisini seviyor
sunuz. Çünkü ancak sevenler bu 
kadar iyi olurlar. 

- B.:ı:lalaca sözler bunlar Va. 
hit bey. Burada dinleniyorum. Et 
rafımda ço!c sevdiğim bir muhit 
var .. Yüzüm ve ruhum sük(ınet 

içerisinde ... 
Vahit birsır ıöyliyecek gibi 

hafif bir sesle sordu: \ 
- İlk defa geldiğiniz bu mem. 

lekete bu bağlılık re':Jen ?. 

Vahidin bu cümlesine cevap 
vermeğe hazırlanırken, Güzin bi
raz ilert:le bir ağaç altına otur -
muş Semahatle Cemili gördü. 

Güzin sıçramağa hazırlanan 

köpeği tasmasından tuttu. 
Vahit kendi kendine söyleni • 

yormuş gibi mırıldandı: 

- O rada ne yapıyor bunhr? 
Gens kız: başını ~evirdi: 
- Ne kadar kötü düşüncelisi-

niz Vahit bey .. Biz ne yapıyor 
sak onlar da ayni şeyi yapıyorlar. 

- Bu sözleriniz hakikat olsa, 
bilir mi:ıiniz ne kadar sevinir -
dim. 

-Vahit bey, bu şekilde konu
şursam:: kö:•e yalnız giderim. 

- Hnyır.. Susacağım. Çünkü 
öğrenmek i!ltediğim şeyi öğren -
dim. Cemili sevmiyorsunuz .. 

Onu Semahntle yanyana görür.ce 
titrcm'!d:niz, gözünüzü bile kırp
madınız. Demek oluyorki Cernile 
karşı tamamilc lakaytsınız. 

- Demek bunu görrr.e.k için 
benimle gclı 1cği kabul ettiniz. 

- Hayır, b~na beraber geliniz 
dedi ~biz va kıt yolda Ser..3hatle 
Cemili göreceğimizi bilmiyordum. 
Fakat tesa:l:if bana yardım etti. 
Öğrenmek irtediğimi öğrendim. 

- Görüyorum ki V&hid bey, 
doğru söylemeği çok seviyorsu • 
nuz. 

- Ricn ederim Güzin hanım, 

kızmayınız. 

- A!iık rolü oynıyarnk sinirle· 
rimi bozmak tn eşiniz bulunmaz 
Vahid bey doğrusu. Fakat bu 
bahsi bırakıp başka bir şeyler 

anlatm:nnız o zaman derhal si • 
nlrlerim yntıııır. 

Giiziıı gülmcğe başlamıştı bllc. J 
- Demek 11öylcdiklerimc inan

mıyorsunuz öyle mi? Sizi sevcliğL 

- to 

.. 

• 

mi ve Cemıli aramrzdn gördükçe 1 
ıstırab çektiğime de inanmazsınız 
şüphesiz? 

Genç kız dU&ündü: Vahid gibi 
yüzlerce genç kızın gönüllerini 
avlamış güzel bir erkek, kimbilir 
bu sJzlcri kaçıncı defo olarak 
söylüyordu. 

_ Hayır vilhid bey size irtan· 
mıyorum. Boş yere çene çalıp da 
yorulmayınız. 

Delikanlı yumrukhınnı sıktı, fa. 
kat kendini tuttu. 

Güzin sözüne devam etti: 
- Rica ederim, boş yere ara

mıza soğukluk sokmayınız. Şura. 

da iki İırkaı.laş gibi tatlı tatlı ko· 
nuşuyoruz. Fakat galiba siz bir 
kadınla knr.ıılaımca aşık rolü oy_ 
namak arzusundan vazgeçemiyor
sunuz. 

- Kadınhrla yalnız arkadaş o_ 
larak kalme k clil'l''len pclmiyor. 

- Bu da bir fikir doğrusu. Her 
kadına aşık olmak fena bir şey 
olm:u:a gerclt. 

Delikanlı Güzine birnz daha 
yaklaştı, hu sırada köpek dişleri· 
nl göstererek hırladı. Vahid yarı 
gülen bir sesle: 

- Anlaş lan bu hayvanın be. 
nimle yıldızı b~ nşmıyor. dedi. 

Güzin küreği azarladı: • 
....... Sus Srrber, beni arkad~la

nmın yanında mahcub ediyorsun. 
Şir.ıdi Vfı 'ıid fi';rini Eöylcmek 

için bir mukaddeme aramaktadır: 
- Eğer gri pelerinli adamla 

mUcadt>leyc 3'irişmeğe cesaret e_ 
debilseydim bu günkü konuşma • 
mız belki b'\Şka tlirlil olurdu. 

Güzin, ul}ırmış bir vaziyette, 
kuşlarını kaidırdı: 

- Gri pdcl'inli ndam kim olu. 
yor? 

Yiıhid güldU ve yavaşçacık: 

··-· 

1, ~ 

• 

ss~ı'er 

manl~1 

Eu r~s;m!erde, İngiltere~el 
c:;il·ler kampında Alman e:1', 
g•)rüyoruz. Objek~ifin tesbı;~ 
ribi, esi:·ler sadece çalıştır•~~ 
ı~r; on!~ra eğlenmek ve o ~ 
kd.nları da hazırb.nmı~t:ır. ·p 
aı·alarında maçlar h:Ie tert• .. , 
yoı-&ar. / 

~~~~~~~----:::/,'. 

Vahid dlk1'ıJ _ Ben, dedi, ctrnfıma bakma
sını bilirim. Cemili sevmediğinizi 
nasıl anlamışsam aramızda gri 
pelerini bir adam gölgesi do. 
!aştığının fnrkındııyım. 

Genç kız alevli bakışlarıyla te· 
pedcn tırnağa kadar Vahidi sliz.. 
dil: 

- Fikirlerinizi kapalı, kinayeli 
cümleletlc söylemeseniz, o vakit 
ne demek istediğinizi daha ko -
lay anlardım. 

- Demek fikirlerimi apaçık 

söylememi çok istiyorsunuz? 
- Evet telmihli, iki mana

lı cümlelerden hiç hoı.ılnıımnm. 
- O halde sorduğum suallere 

cevnb veriniz Güzin hanını? Oto· 
mobille gezerken rasgeldiğlniz 

köylü kimdi? 
- Onun kim olduğunu, bilhas. 

sa nerede oturduğunu öğrcnlrsc>m 
çok sevinecektim. Çünkli bu köy
lil sizden dalın kibar, \'e dahıı ter 
biyeli konu"Şuyordu. 

- iltifatınıza tc.-;ekl:ür ederim. 
Şimdi birnz da gri pelerinli a _ 
damdan bahseder misiniz? Fakat 
rica ederim, söyliyccckleriniz bil· 
diklerimi tekzib etmesin ... 

Güzin çok öfl·e'lcnmiııti: 
- Öyleyse bildikleriniz 

kalsın. 

sizde 

Vahldin bu hayali hatmnn gt>. 
tirdiğl dakil;adan itibaren genç 
kız. delikanlının sözU nereye gö -
türmek istediğini dUşUnmeğe baş 
lamıl}tı. Gri pelerinli adamla. şu 
andaki mükô.leme me\'zuları ara • 
sında ne münasebet vardı? 

Sonra, birdenbire, bir -ı,alo ha
tırasının silik dumanlan arasında 
Glizin Num::ı.n Jlr'"'llllll siluetini 
tekrar görilr gibi oldıı, omuzun • 
da, göğslinC.cn gümüş bk zincir
le iliklenmiş ayni pelerin, 

Bu sırada 
kıza bakmaktadır: Ü 

_ Görüyorsünuz ya e) 
nım? Fikirlerimi dinlcıtl 
istemiyorsunuz. Bazı ııı~ 
nn halli yolunu b~_1ın ~ 
ufak bir arzu bile ı;öS~ 
nuz. Size benziyen "r/ 
yatak odanızdan çalınp.ll &J 
rUn sırrını merak etlJlC 

lıyorum. rjl: 
Güzin, bu dakikadn \ ~ 

gece yalnız bM111 
1 

~il) 
fırını bulunan bara ~ 
ni hntırlafü ve dcliktırı#ı 
!erini başka tarizlc Jtıı # 

- Ya elmas yUzUk rıc 10 
Vahid endi§eylc doğ# 

Onu nlnn ben ~:,Jı 
Güzin hafif bir istıw 

dil: )of 

K d. • . ··d-'1111 - en mızı mu ıı,.ı. ıı 

1.. .. u uz., 13l .• & uzum gor yorsun · 'llll"'. 
ham etmiyorum ki..· ~ 
yatür odamdan nasıl }(il) ' 

·ıdc 
sa yüzUk de ayni tıC~: V 
du demek istedim. sı.;;.1'~ 
sırları hallettiniz deııtC 611 

- Hayır, henUz esil e•P 
bilmiyorum. Yalnız ~c~ 
var gibi. Fakat izin 5~1 

bunları söylemiycyl.JJ1· eri. 

bir kat daha sinirfc~;e,~ 
3dr 
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