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Kurtulanların tı~PS.i, Sirnon 
Bol ivar• · ı n bir den iza. ıtı 

.tarafından atılan iki torpille 
mahvolduQunu söylüyor 
eniz uzerınde 

8aatlerce süren ·~·._ 
t ' \ '·~·~ 

Olümle tüyler ür-
: l>erteırı bir boğuş
; nıanın hikiyesi - , ·~ 
-~ Felô.ketin bilô.nços2: ~· · ~~~ 
ı65 golcu,35tagf a öldü. : 

• 19 (A.A.) - 8300 1 den fazla yolcusuyla seyretmek- batmııtır. UO den fazla ölü, bu.. 
il Simon Bolivar ismin· te iken, İngiliz sahilleri açıkların· lundufu tahmin edilmektedir • 

0landa yolcu gemisi 400 da bir mayna çarparak eür'atle Det!eml 2 İlleİ •.J.etla 

4:1:tlı.a. n - Romen ti o ar et m Ü z a ke~ Bu u..,;n ,.,,,,,, Alman denitnl lılmı larıi/ındon (tl'Tİlln bir yol"' vop_urıı göiltil10!, ' • 
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Bir haberin Romen gazetelerinde sebep olduğu şiddetli neşriyat 
( 

1 
1 
J 

Bugünkü maçlar 
eref sta~ ında · Fener sladrnd~: 

ya,cenubiDo .. 

Süleymaniye: 
Hilal: 

Fenerhahçe: 3 
l. Spor: O 

5 
2 yı gar • ana ve e z! Şeref stadında lik maçlarına 

devam edildi. Fenerbahçe ile ls· 
ı tanbulspor arasındaki maça ha
f kem Şazi Tezcan idaresinde ba~· 

landı. 
Fenerbahçe: Cihat - Famk, 

Vcdit - Esat,Ali Rıza, Haüati -
Fil"Tet, Melih, Yaşar, Fikret Bas
ri, 

Birinci kümeden Hilal ve Sü
leymaniye takımlarının karşılaş· 
masmda birinci devreyi 2· 1 galip 
bitiren Hilal takımı ikinci devre
de 3 gol daha yiyerek sahajan 
5·2 mağl(ip ÇJKtı. 

Beykoz: 4 
Topkapı: 3 

Son maç Beykoz • Top~apı a_ 
rasındaydı. Oyunun yirmi yedin
ci dakikasında Beykozlular bir gol 
yaparak devreyi 1-0 galip bitirdi· 
ler. İkinci dewcde daha Mkim 
oynıyan Beykozlular Topkapınm 
yaptığı 3 gole, 3 golle mukabele 
ederek neticede 4·3 Beykoz galip 
geldi. 

Romen matbuatı, Romen hudutlarının 
değişmezliğini, bir karış Romen toprağının 

1stanbulspor: Saim - Hasan, 
Ali, - Enver, Seyfi, Fahri - Or 
han, Bahri, Süleyman, Murat, 
Fikret. 

bile verilemiyeceğini bilhassa belirtiyorlar 
Şeklinde çıktılar. Birinci devre· 

nin on beşinci dakikasında Melih 
ofsaytten Fenerbahçenin birinci 
golünü yaptı. Gene birinci de~ 
nin 35 inci dakikasında Fenerin 
ikinci golünü de Melih kaydetti. 
Birinci devre 2-0 Fenerin galibi· 
yetile bitti. 

İkinci devre mütevazin bir §'

kilde devam ediyordu. 37 inci da· 
kiknda Esat frikikten Fenerbahçe
nin 3 üncil golünü attı ve maç 
3·0 Fenerbahçenin galibiyetile 

Hususi maçlar 
Kuleli li esi: 4 
Deniz lisesi: O 

Sabahleyin saat 9 da Fener· 
bahçe stadında Askerii li: 
seler arasında tik maçlarına baş
landı. Kuleli lisesi Deniz Iise3ine 

bitti. 4-0 galip geldi. , 

Taksim stadında: Güne , 2 
2 Şişli: o 

if.Y.Y. Kurtulu,: Bugün ~eden evvel Taksim 
•. Bey!erbeyi: 1 

Bu statta günün ille resmi mü· Iiki maçlarına devam edilmiş \'e 

sab:ıkası ikinci kümenin Beyler. Şişli - Gilneş arasında olan rnüsa· 
be) i . T.Y.Y. Kurtuluş t<\kınıları bakayı 2-0 Güneş kazanmıştır. 
ara mJa oynanmış birinci devre Sokak koşusu 
1-0 T.Y.Y. K. run galibiyetile bit- Beşikt:a, Jimnastik Klübü tara· 
miş ikinci devrede Beylerbeylile- hrxfan tertip edilen seri kış koşu
rin attığı bir gole mukabil T.Y.Y. lannın birincisi bugün 3000 met
K. lılar da bir gol atmışlar ve re üzerinde yapıldı. 24 atletin iş.. 
maç 2·4 X.Y ... Y. m.tınıncıgalibiyeti· tirak ettiği bu koşuda birinciliği 
le neticelenmiştir. 10,25 de Artan, ikinciliği 10,32 de 

Galatacaray: . , 5 Remzi, ilçünctilüğO 10.40 ile El
cömert, dördüncülüğü Tahsin, be· Altmtuğ: ..... 1 

Bu statta gUnQn ikinci resmi §inciliği Todori, altmcıhğr İsmet 
maçı hakem Necdet Gezen ida. _kaza __ nd_ıı_ar_. ______ _ 
resinde Altıntuğ • Galatasaray 
takımları arasında oynanmı3 ve 
neticede Galatasaraylılar maçı 

5-ı kazaruruşlardrr. 

Be iktaş: 1 
~efa: O 

Bu statta gOniln en mUhim ma-
çı hakem Tank Ozerenginin ida· 
resinde Beşiktaş • Vefa takımla· 
n arasında oynarunı~tır. 

Her iki takım da sahaya aşa.. 
ğıdaki kadrolarla çıkmı~lardır: 

Beşiktaş: M. Ali - 1Mo1ıim, 

'

Taci - llilslyin, Feyzi, Cihat
llayali, Hakki, Salni, Şerif, Er 
re/, 

I 

Vefa: Safa - Süleyman, Vahit 
- Ga10, Lf4tfi, Abdili - Meh-

1 mel, fluscyin, Hakkı, Mulıtqem, 
Necip, 

Birinci devreye Vefanın bir akt 
' nı ile başlandı. Devrenin dördiln
' ciı dalcikasında Şeref Hakkından 
a:dığı bir p:ısla Beşiktaşm ve ma· 
çın yegane golilnü attı. Bu gol 

l :Vefanın süratini arttırdı. Ve dev· 
renin bundan sonraki kısmı Ve. 

1 
fa hakimiyeti altında oynnadı. 
Fakat Vefalılann kale önünde 
müessir olamamaları netice al· 
rnalanna mani oluyordu. 
Maçın ikinci devresinde de 

her iki takım muhacimlerinin ka
, le önünde müessir ola"llaın:ıları 
:rüzünden bir n~ticc alınamadı ve 

1 maç 1-0 Bc§iktcşn galibiyetııe 
. bitti. 

Japon 
Başvekili 

Uzak §e.rkta nizamın 
kurulması için 

Çinlilere, Japonya 
ile işbirliği 

tavsiye edi or 
Tokyo, 19 (A.A.) - Baıvckil 

Abe bugün yaptığı beyanatta ~u. 
vakk:ıt Pekin ve Nanldn hükQ -
metlerinin müzaherctiyle Vang -

ı!.ngveyin yakında müttehit bir 
merl:cd h\:kilmet kuracağını aöy 
lemi~ ve dcmiıtir ki: 

"- Çin mUstakil bir siyaset 
takip etmeli ve uzak Şarkta ymi 
nizamın kurulmasında Japonyn 
ile tam mlisavat dairesinde işbir. 
liği yapmalıdır. 

Abc ,yeni merkezi hiilrumetin 
tesiı::inden sonnı henüz Çankay
§ck tarafında bulunan birçok Çin 
devlet adamlamun yeni hükQme· 
te iltihu edecekleri m~talea~ında 

bulunduktan sonra sözlerine JÖY 
le nihayet vrcmiştir: 
'- Öyle ümit ederiz ki diğer 

devletler emrivakii tanıyacaklar 
ve Japonya ile işbirliği yapacak • 
tardır., , 

Bükreş, 19 (A.A.) - Romanya matbuatr bugün yazılarında 
Romanyanın komşularile olan mOnasebatmı rnevzuubahsetme=,te 
ve Romen hudutlarının değişmezliğini ehemmiyetle kaydeylemekte. 
dir. 

Corentul diyor ki: 
"Romanya, büyük Romanyanın istinat ettiği prensiplere sadık 

ka'.rnağa azmetmiştir. Romanya ~imt dostlukları reddedecek değil· 
dir. Ancak A\TUpa latası için ve hu kıtanın sulhu için tehlikeli olan 
eski foımüllerden de bilhassa uzak bulunacaktır." 

Holanda vapuru tor· 
pillenerek batırıldı 

BaştaTalı 1 inci saylada l no kızım kollanmm arasında ol· 
Harbin bidayetindenberi. bu fe· duğu haUe kendimi suya attım.. 
Jaket Royal Oakm batmasından Deniz ü:;tünde bir aandık yaka.. 
sonra en büyük deniz felfilcetini lamnğa muvaffak oldum. Bunun 
teş'kil ctmektec!ir. ~ini boşnlttım ve küçük kmnu 

öğrenildiğine göre genurun hunun içine yerle§tirdim ve kc:ı
yolculnrından 100 kadarı, Har- elim de sandığı iterek yiizmcli'e 
vichtc karaya ~ıkarılrr.ı§tır. Bun- hn§lndnn. Suyun üstü mazotla 
J rın btlyük bir kısmı ağır yaralı. Örtülü idi. Bir saat kadar bu s~ı
dır. retle yüı:dükten sonra nihayet 

1ngilterenin prk sahiline bu bir gemi bizi bulup kurtardı. Kü· 
gece çıkanlmış olan kazazedele- çük lazım ynlmz infi!alı: e:ınasın.. 
rin büyük bir kıstnı derhal iki da müt:hi~ korkmuıtu. Fnkat bil
hastahancyc yerleıtirilmiştir. ahnrc çok mükemmel hareket 

Y:ıralı olmıyaclar da üç oto· etti. 
karla Londraya getirilerek bir <>- Kızını ıırıddamch. Ben ise ya~ 
telde iskin edilmiştir. Bu gec~ içinde im iyahtun.,, 
Londraya getirilmiş olan felaket Havas muhabirinin bildirdi· 
zedelerin adedi, hastahanelere ğine göre, hactaheneye yatmlmıı 
yerleştirilenlerle beraber, 251 • olan fetakctzedelerin hemen hep
dir. Dunl..rm 230 u büyi.:k, 1 S i si Simon Bolivar~ın bir denizaltı 
ç~uk, 6 sr 'bebektir . gemisi tarafından iki torpil atıl. 

Felaketzedelerin ifadelerine gö mak suretiyle batmldığı kanaa -
re, Simon Bolivar, o kadar çabuk tindedir. 
bir surette yan vcrme&e ve bat· Bunlardan birinin ifadesine gö· 
mağa başla~ht' ki, bütün tahli· re, ikinci torpil tahlisiye sandal
ıiye sandalları.nı denize indir • larıntlan biri denize indirilil"ken 
mek kabil olmamıttrr. Bu ubep· gemiye çarpmış ve bunun üzeri. 
ten yolcularm bir çoğu, kendile- ne bu sandal parçalanarak içinde· 
rini, denize ntmağa mecbur kal. kiler ya ölmüş ve yahut denize 
mrştrr. dökülmilştür • 

D;i!cr taraftan öldlikleri eanr SON BiLANÇO 
' ki~iden bir çoğu, vukua Amsterdam 19 (saat 17,45, A· 
.d infiliktan ölmü tür. nadolu ajansı bildiriyor) - Si. 

ı.~rtulan l::amarotlardan Vris- nx>n Bolivar felaketinin şu daki-
tcra'in ifadesine göre, geminin kaya kadar elde edil'!n biUl.nçosu· 
kaptanı ~oorspuy, Uvari köprli. na göre 265 yolcu ve 35 tayfa öl· 
silnde, infilakın oldufu dakika· miiştür. 
da ölmU:vtür. BATIRILMAZDAN ÖNCE 

Holandanın Londra elçisi ve ÜZERİNDEN TAYYARELER 
rotruıda elçiliği crkfinı bu sabah GEÇMiŞ! 
C: •rhal f elıiketzedeleri:ı yerleşti - Londra, (radyo, saat 18) -
rLdiği otele giderek gc.ml ı;ubay. Batırılan Holanda vapurundan 
lılnnı istkvap etmi.,ıerdir. Bunla kurtulanlar dGn saat 9 da vapu· 
nn ifadelerine. göre, gemide san· run üzernden üç Alman tayyare 
cak ve iskelede birer infil&k ol. sinin geçtiğini söylemektedirler. 
ınuştur. Gemi subavlan infilak- Dün ayni yerde diğer iki vap:ır 
lann maynlardan ileri geldiği daha mayne çarpım,, fakat bir Ii· 
fikrindedir. mana iltica ederek kurtulmuştur. 

Maama.fih ban yolcular, gemi
,.e iki torpil iS2.het ettiği kanaati. 
:zbar etmektedirler. 

BİR FELAKETZF;DE F ACt· 
AYI ANLATIYOR 

Hastahanede bulunanlar, Ho
~aı.d&lı:, Norveçli, İngiliz ve bir 
:rok ta Alm.a:r mültecisiJ.ir. Kil. 
iÜ!: kmyla birlikte felaketten 
'curtt"lmıya muvaffak olan bir 

Alman hücum 
k,f ala rı 

Pragda bir kolleje .. 
Baskın ver<liler 

Konpcnh&g, 19 (A.A.) - Po
litikcn gazetesinin Prag muhabi· 
ri yazıyor: ismet inrinü 

~ayuada qidacayi 
habui·:oı ı a~~!sız 

?at kansıklık esnaaında ve bil -Eir top mermisi 
"ıassa vakit darlığından gemideki 

Hücum kıta lan cuma sabahı 
Masaryk kollejine bir baskm yap 
mışlardır. Birçok Çek talebe ge· 
celik kıyafetiyl: mücavi: Yugos. 
lav talebe yurduna ka!;.Jnr~lardır. 
Yugoslav talebe de hücum kıta• 

larına karşı Çek arkad.aşl3riyte 

birlikte mücadele etmlılerclr. 

Ankara, 19 (A.A.)' - Haber al· 
c1ığnnıza &5re. Reisicumhur 1s...'1let 

nonfinÜJI Jakında Bağdada seya· 
lıat edecek'erfne dair bazr ecnebt 
menbafardan intişar eden haberin 
aslı ve. esasi XoktlU .. 

le:·· ;reye düştü lütün tahlisiye sandallarının de· 
Berne: 19 (A.A.) - Diln ö~le- :ıize indirilcnmnl§ olduğunu bil. 

den 30nra saat 15 de bir to;> mer- dirmiştir. 

mir" Bal<le infilak etmiş ve 17[ Du adanı kendi kurtulll§unu 
yaşında bir kız yaralanmıştır. Bu şöyle anlatıyor: 
mermi, bir Fransrz tayyaresine n. .._ Küçük lazımla btıraber 

teş eden Alınan toocusu tarafın- sandalda yor br.ılamaclım. Çünkü 
dan atdmxstır. sandııl dopdol~ idi. Bunun üaeri· 

Husust müsaade olmadıkça has 
tanelerde zi~ret xasak edilmi~tir. 

Romania gazetesi de şöyle yazıyor: 
''Romen topraklarının ihlfil edilmezliği Romanya harici siyast" 

tinin temelidir. Bu topraklann d:>kunulmazhğı bizzat devletinin be' 
kası demektir. Bu esas üzerinde Romanya ayni yolda bütün korn~tı
larile halisane çalışmağa hazırdır . ., 

Gazetelere göre, matbuatın aldığı bu vaziyet gQya Rom:ınyatııtı 
§İmdiki Avrupa harbinden sonra cenubi Dobricayı Bulgaristan'l teri' 
etmeğe muvafakat eylediğine dair ecnebi mern1eketlerde çıkan haber' 
lerden Balkan devletleri tarafından garanti edilecğini de bildiriyordtı. 

EN SON DAKiKA 

Slovak devlet reisi 
Haclıa, radyoda 

nutuk ver il 
Almanlar tarafından tevkifi bildiriien 

Hacha, Çeklere, Almanyanrn zafer 
ıayreijne m:1ni olmamayı tavsiye edi orl 

Roma, 19 (Radyo)' - Berlinden .bildiriliyor: 
Slovakya devlet reisi Dr. Hacha radyoda halka hitaben bir ı:ı1 

tuk venniş ve bunda, Almanyanın. girdiği harpte zafer kazan!l1~ 
için, her türlü vasıtaya başvurarak çah~ta haldı o!duğunu, ~ 
milletinin, Almanyanın bu gayretine mani olmamak vazilesile mü}c 
lef bultlnduğunu söylemiştir. 

Von Neurath'ın beyannamesi 
Londra, (Radyo, saat 18) - Çekoslovakya (htun1sl,, baron Von ~e' 

rath dUn gece Çekoslovakya hfı.disclerhle dair bir beye.nna.ınc nf!3ı'Cr 
ıniştir. Bu beyannamede Alman hilkllmetlnln Çek mllletlne, teşriki ıııe 
sal için bir çok tcklülerde ve ihtarlardl\ bulunduğu, fakat halkm. bUllıJ 
dinlemediği bildirilmektedir. 
Diğer taraftan haber verildiğine g5re, Vnı"§ovadald ynhudi!er !dcU 

)muhasara altındadır ve musevl mahallelerine tccrld edilerek poUS tı' 
rnf __ m_d_an __ k_o_n_tro __ ı_a_It __ ma __ alın __ m_~ __ ttt __ • ______________________ _.,,, 

Hore Belischa 
Yann Fransız ba§vekili 

ile görüşecek 
Berlin, 18 (A.A) - Tebliğ:A

eağı Rhln noktasmm bir yerinde 
mUhlm mitralyöz faaliyeti ve mil· 
sade.meler vukubulmuştur. 

Cephenin diğer lnsmılarmda 

sUkftnet vnrdır. Yalnız mevzll 
to~u faaliyeti ka.yde~Ur. 

Hava kuvvetleri Fransa Uzerln· . 
de istikşaf uçuıılarma devam et-
mektcdir. 

lNGILtZ HARBİYE NAZI· 
RININ FRANSADAK1 

TEMASLARI 
Pa."'is, 19 (Radyo) - Fransada 

bulunan İngiliz harbiye nazm 
Hore Belischa Fransadaki Ingi
liz kuvevtlerini teftiş etmiş ve 
dün lngiliz umumi karargahında 
general Gort ile görüşınil~t!lr. ln
giliz harbiye nazırı yann ba~ve· 

kil Daladye ve general Gamelin 
ile g5rü,ecektir. 

tGtt.1Z - POLON DE1''1Z 
ANI.AŞAMASI 

Londra. 19 (A.A.) - Polonya 
deniz kuvvetlerinin lngilliz denlz 
kuvvetıerile iş birliği etmesi hl!!lu· 
sund& bu.,.-11n Londr:.da İngiliz 

ç.ek ünivel'Eite part!sinin iki ileri 
gelen azası, Dr. Matorn;ek ve Dr. 
Klima ortadan kay!>olınu~tur. 
Bunlardan birincisi Çeklerle Al· 
manlar arasında iyi mUnasebet 
partisinin bölge şefiydi. Almanlar 
ba iki doktonm ismini parti liste
sinden silmislerdir. ' 

Frans:z .. ln~iliı 
iktısadl a laşması 
Avrupa b~rleşi.k devlef' , 
leri esasına doğru atı ' 
mı§ bir adım amyılıY~f i' 

Paris, 19 (radyo) - ıngı !>ı' 
gazeteleri maliye nazınrun ~ , 
dra temasları netice3inden bil~ 
hır ehemmiyetle bahsetmekte ·ıd 
ler. Bu arada ''Star,, gazet~sl .~· 
hükfunct arasında sıkı bir iJ<tl· 1 
dl federasyon kurulmuş oldu~ 1' 
ve bunun Avrupa birlesik ?' -· 
letleri esasına doğru atılmış bit 
dım sayılabileceğini yazıyor. ~ 

Ga:eteye göre, ilerde TUJ'I~ il' 
Balkan havzalarında dl b-.ı ş~~ 
de iktisadi fej~asyonlar k:.ıt 
caktır. ~ 

======-=========::;;~ 
va Polonya hükllmeUcri nraSl11 
bir anlaşma imzıı.l:ınmı.~tn:. re' 

Polonya filosundan b1r Jll~ 
ze harbm sonuna kadar İJl 
donanmasına raptolunacaictır• 

nç ALMAN EStRt r~ç.tl,ıl' 
Londra: 19 (A.A.) - tJç eti 

man esiri tsk~yadakl '.'(Jıı tlt ' 
ltampmdnn knçmL~tır. Bunlııt' ll 
denimltmm çok gong :ınurctt~ 
:tmdnndir. Birisi 15 ve diğer p 
de 17 yaşındadır. Bunlar lt~ 
ÇC\iren tel örgU!erln a~şıı' 
ıeynln.ra.k dIŞnn çıkmışlardır. >1' 
larında paralan olmadığı ~,.,el 
yeccklerl de yoktur ve fııgıı>"' 
de bilmiyorlar. '1-ef 

Bllttln fsko~yn. postaJnrıll& 
fiyet bllc1lrll.mi§Ur, 
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~~ilk fakültc~ındd yenl dok· 
~ı.;ı lllatnamesl tatbikatına baş· 
~ ır. Fnkilllede hukukJ mcv
~ td~rindc ihtlsas kurları lcr
:.'ıtı;r· iştir. Kurların bu seneki 

11~ birinci sömestr icin (Am· 
~ tıku) ile {Hukuk usulü mu· 
~~ cleri), ikinci sömestr için 
~det hukuku) dur. Birinci si>· 
'l:ıd e birinci ders ilkkünunun 

aıı.:ı "~rllecektlr. Her hnflu cu· 
. :ıı crı saat 17,30 da derslere 
lı.\:c·edlJecektir. Kurlara hnriç
trı.ı~ın ve avukatlar dı:ı getcbıle· 

ır. 
1 

~ ... 
l&ı ıa 'Vek{ıJeti bnhcelcr mille· 

~ b;ı Lov yc..,.ı s halar,m plA.ıiJı· 
1~~ırlanıış imar mildürlüğüne 

r. 
' .\ıık 
-.lııı.e 

1
ara bira fabrikasının geniş 

~Ilı s lcln konulacnk mnkinelc· 
bi~lllaJını yaprnı:ık ilzcre çağrı· 
~011 Alınan mntehasstsı bugün· 
Jansıyonel trenile şcbrlmızc 

r. 

·~ ~ ren:ı König işinden fiç oyo 

1:: olarak hakkındaki karar 
"tın e nakzcdilcn Hunmln mu· 

esın IQ e uun tcKrnr Ankara nl!ır 
te:ıhkcnıcslnde b:ı,,ıanınıştır. 
~ lluhı gelmemiş, vekili H1i· 

kctı göndermişti. Milddciu· 
llıevkllnde bulunan Zihni ile 

0
1J.11 '1\ukatı arnsıntl milnakn· 

~1ltlıuç, neticede mubukeınc, 
~il Gelmesi lcin celp çıkarıl· 
,'CJ , \'o ınubnkcmcnln önilmilz· 

~n dokuzuna bırakılmasına 
ı trtnişllr. 

, ~ dolnyısile baıı maddeler 
Gİ.İrQJen ri)·:ıt yfiksekll~i 

hııdde indiği lcln ihtlkAr 
~. 0nu çalışmaları tatil cdılc· 
• ~ 
lra~I>ıı~a. Dolmnb:ıhcc, Harbi· 
'ı 'lny caddesi, Ahırkn:ıı, Ye· 
~~d.\'c Kabataş ,·apur iskelesi 
~ )tri.ı°' Yopıluc:ık istımlllıicr ı· 
babtuen ınenatıi umumiye kora· 
bııdı Ye Vckitlctinden belediye· 
'~ rıırnlştir. 

lıı~~dlre iktisat mildllrlil~llnQn 
IJ.l~ı rıtıııında ruoyıı fabrlknsı 

ial'li ~nın ekmeklere konulması 
hıı lulrnüştür. iki llllyilk fırın· 

• ltı~~YııJ:ır tecrübe cdıleceklır. 
~ ann ekmeklerde kullanıl· 

bit lflde fi31uUarn on para kn· 
ı ~lanı Yııpılaeaktır. 

~rci.lik müteha sısı Prost 
i!•ıı:oy 3i olu üzerinde tetkik· 
~lif 1ıtır. Sah günil Burs:ıya 
' r. 
~sn l>ra ndenberi Anknrada bulu· 
~ilg l'lsıının Moskovo büyilk el· 
1 ıı.ı.:~ Yanında Ankara bilyilk 
~ar· l~Ji olduğu holde dün sa· 
~ 1

1cıye veklUmlz Şükrü Sa· 
~ıı,8 ıırıırından kabul edilmiş· 
~:tın bir lkl slln daha An· 
'g 11.lıı.caAı söylenmektedir. 

llıhııt 
.\tar '\'tktıletl mllsteşnrı A • 
lı ao' ~Chrlmizde tetkikler yap· 
~'Sonra Ankarayn dOnmilştnr. 
'il •' Dılııcak olan bü'-'ük hasta· 

YlıtıdT J 
e~il 1 ık 600 yataklık kısmı 
~ htrıeccktır. ileride yatak mev· 
lıı~d e tıkarılncaktır. Hastane 

-ıı h~n lll!irekkep olacaktır. 
~ı. :ıra dolayısllc bir engel 

·~ lılııhtıJııntn yakında başlan
tlıellı cnıcJdir, \'cktilct, bu işi 

tnlYcUe lnkip clmoktedl r. 

· r.=ncc:tc~ • - . 
' Şıı.ı 
. ~- tleuc 

-"' bi Ya~an ya#murbr İs· 
~·nı h~Cok Kantonlarda mühim 
~~) cı~~lc 8clirml~tlr. ntlhas· 

lldıtn tında husule gelen 
ı 11J.r. Ylrını kadar ev harap 
~~ı 
ıı t?c Or<] 

1 
ll'-'ıred'I u kuınnnrlnnlıitı tnra 

~t\ıedıı en bir tebliMc şöyle 
• "a r• "u ' r·"'ldi · •ıarp \•akaylı kar-

lt~tıılld 'et ki kararsıılık de\'am 
'l.. 11ttıcsı r; kıtnnttn izinden 
\~ "'1~t'I zunısuıdur. 

~a~ :ı1, 11.'th 
ha,l:ı 11 &uık 1l$Cl1~r tnrnfınıfon, 

ı 'lQ rıınışt ııstıcr ttttip edilme· 
\ hırc0~r. Dnn şehrin mer-
1n~c~·c ~fil{lk vukubulmu~ 

ır Şe)• olmamıştır. 

Bir Holanda va uru 
mayi ne çarparak batt 

Müttefik ordular hava kuvvet:er· 
bir elden idare edilecek 

Londra, 19 (A. A.) - §imal denizinde batan Simon Bollvar va
punı hukuku dUvel kaidelerine mugayir olarak Almanlar tarafından 
haber verilmeden konulmu3 olan bir mayine çarpmıştır. Vapurda 400 
klş1 bulunmaktaydı. Bunlnrdan 140 kişinin boğulmue olmasından 

korkulmaktadır. 260 kl.§1 dlln ak§am Harviçde karaya çıkarılmıştır. 
Bunlııruı bUyUk bir kı.smı yaralıdır. 50 ağır yaralı vardır. 

Amirallik mn.kamı bu htı~enin İngiliz ticaret vapurlarlle hita. 
rnf vnpurlarm mutnd yollarma bunları batırmak mnkııadile haber 
vermeden mayinler döken Alınan hUkfımetinin hukuku dlivcl kaide. 
lerlne ve insanlık vnzifelerine riayet etmediğine yeni bir misal teşkil 
ettiğini boyan etmektdir. 

nfOTI'EFJ.K HA\' A KUV\'ETUilll ntn ELDEN tnARE EDİLECEK 

Londra 19 - Siyruıt ınnhnfiller, 

Alman ordue:undald nteleU, Alman 
genernllerile Nazi eeflerl arasın

daki görUg ihtilil.flarmm mevcudi 
yetine atfetmektedirler. 

Zannedildiğine göre, P o I o n. 
y a n I n lstilasmdan evvel, 
Hitler ordu eereflerine, garp 
cephesinde harb ynpmağıı mecbur 
kalmıyncaklarmı, Fransa ile ln • 
gilterc daha knrar vermcğe va -
kit bu.lam:ıdruı Polonyayı ortadan 
kaldıracağını temin etmiş. Ilitler 
bu suretle, erktlnıharb!ycyl suku. 
tu hayale uğratmıştır. MUttcflk
lcr, onun meydan okuyu~una ftni 
surette mukabele edince, Alınan 

kureandanlığı hiç beklenmedik bir 
meselenin halli zaruretinde kal • 

<' 

~tır.,. 

Müttefik ordular havn ku\~et.: 
lerlnin bir elden idaresi kararlac 
tırılnıl§tır. Bu kuvvetlerin bll§ma 
getJrllecck olan l.-uınıından, ln.;il!z 
generalleri aramndan seçilecektir. 

ALMAN • HOLANDA 
TAYYARLERİ ARASINDA 

ÇARPIŞMA 

Pnrls 19 - DUn Holanda top-

rakları Uzerlnde Holanda veAl. 
mnn tayyareleri arasında bir çar
pt§ma olmuştur. Holando. hUJrlk. 
metl, bitara.flığmm ihlalinden do
layı Almanyayı protesto et:rnltitir. 

nERLlN lI!J>tsELiml tTtRAF 
EDİYOR 

Londra, 19 - Çe!coslov.ıkya:la· 
ki hMiselerin çok mühim oldUo~ 
Alman ajansının bunu kıs:nen de 
olsa resmen itiraf etrn~ile bir ke· 
re daha sabit olmaktadır. 

Alman ajansı dün §U tebliği 
neşretmi~tir: 

"Bir müddettenberi eski reisi· 
cumhur B~eş ile mUnaseb~tte 

bulunan münevver bir Çek g:ııpu 
az çok mil!lim mukavemet hare
kctlerile Bohemy:ı • M':>ravya hi· 
maye icarrsinde PŞ;ı~,.i.~zm~ 
teşebbüs etmekte~ir. Bu hareket· 
leri id:ıre ede:ıler bil!l'lSS'l ylil(sek 
Çek m~eplerinde bulunuyorlar. 

Bu unsurlar 28 te~rinievvelde 
ve 15 teşrlnisanide Almanlara te· 
cavilz ettiklerinden yüksek Çek 
mektepleri üç sene müddetle ka · 
patılmıştrr. 9 Çek kurşuna dizil· 
miş ve bir takım nilmayişçiler d~ 
tevkif olunmuştur.,, 

1 · ~ lil~LD~ ( 

en, 1 ir;arel _Ve
l<. · imizle gôriişt ... 

Alman tac·rıer, piyasamızdaki eski 
müşterilerc ·ni ingiUz ve Fransız 

firmalarına kaptırmaktan korkuyorlar 
Haber nldığımıza göre hükQmetçe ihraç mnllıırımu:a mevzu tııhdi· 

didatın kaldırılması hususunda alınan tedbirlerin ihraç mnddclerlml· 
ıin geniş bir surette harice sntılmısı lmk6nlannı temin eylemesi neti· 
cesi olnn:ık le pazarda canlılık ve hareketin başladıAı ve flyaUnrın yük· 
selmeğe gittiği bugünlerde hnrlç piyasaların mUlıim merkezlerinden de 
talepler arımnRa başlamıştır, 

Du cümleden oJnrıık, ticaret vekı\letine vaki olnn son müracaallara 
göre, Fransa hükümcll, memleketimizden mfibayna edilecek kuru sebze
ler için 40 milyon franlkık ithal müsaadesini vermiştir. Bu ltibarl:ı, Hı· 
rncat firmalarımızın, nUlkndar Fransız ithnllıt evlerlle ılerhnl ttması:ı 
gecmeleri hakkında ticaret vckfıleli tarafını.lan alôkad.ırJara tebligatın 
bulunulmuştur. 

Gene Frıınsa tnrnfından, yumurta, keçi derisi TO yaAiı tohumların 
toplu bir şekilde mfibayııası için ticaret vc!dbllne mUrnc:ıı•J:ır y:ıpıl· 
mıştır. Uu mııddel.er üzerinde de Fran~:ıyn derhal satı5 im1<6nlnrı t:ıh'lk· 
kuk edecel'Unden, nUıkodnr lhracntçılarımızın Acilen Fransız lthalftt ev· 
lcrıle temasa secmelerl ınzumu tlcnrcl ve!tAlcünce tnsvip olunmuştur. 

tngilterenin yeni ticaret ataşesi 
lnglltcrenin Ankara bil~ ilk ek'liğl yeni ticaret alnşesi muavini G. 

Carey, bu sabahki semplon ckspr~ile şehrimize gelmlşt,r. 
M. Cnrey, Türk • İngiliz iktisadi anlaşmasından büyük bir memnu· 

niyetle bahsederek iki memlı:ketin Ucnrl mnnnscb.!llcri yı;:unJa çok 
senlşllyeceğinl, İngilizlerin bu işle. c ehemmiyet verdiklerini, bu nkşnm 
Ankar:ıyn sidcccainl bir muharrlrimlze söylemiştir. 

lngiltre ve Frnns:ı plyasnlannın memleketimizden fazla miktarda 
mal satın almak üzere Caall)·cte seı.melcri Alman tüccarları fizç.-•• ıe bli· 
)ilk bir tesir yapmıştır. 

Bunlar, henüz Almanya ile yeni anlaşma yapılmaması yüzünden 
plynsamızdnki eski mllşteril6l'1-~ • Eıauı.a W.alaruıUl ellerin· 
den elmnsındnn korkuyorlw. 

Diğer tnrnftan, Ankl'lrndan verilen hntierler, Almanynnın TQrkJye 
bfi)•Uk elcisi fon PapenJn ticaret vckillmiz Nazmi TopçuoAlu ile glkllş· 
tüğfinfi, bu mnıAkaun Almanya ile aramızda yeni bir. tlcaret anl:ı.;.mASl· 
nın esaslan nzerlndc oldo~ntı bildirmektedir • . 

ı············:·~··r··k··l'··y··e···ı 

ve 1 

al "anlar 
Si ıaset alemi ş!.I 
l<anaati muhafaza 
ediyor: 

!Türkiye; Alman, Sov
yet, ltalyan menfa-

l atlerinın çarpıştığı 
Balkanlarda istikrar 

f nüfuzunu idameye 
t . azimlıdir 

Mosko\'n, 8 (A. A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Ahvale dkif mahfiller Sovyet. 
lerle TUrklcr anısında mUtcknbU 
bir yardım anln..,'mlnsı mUznkera -
tınm yakında tekrar başlıync:ığı 

hnkkmdakl haberlere fazla ehem 
miyet atfetmemektedirlcr. Ayni 
mahfiller, Moskovn Ue Ankara a. 
rnsmdaki tcma.slarm muhafaza e
dildiğini, fakat Saraçoğluntm, 
Moskovada bulunduğu zaman bir 
uzln§ma yapmağa muvnffnk oln • 
mndı(Iı tarihtenberl vaziyetin dc
ğlr;ımedlğinl söylemektedirler. Tür 
kiyeyi, BUyilk Britanyn ile I<'ran. 
ssıya karşı mevcut taahbUtlcrine 
rağmen, Çanakkale boğazım ka -
pamaktan lmtina.n mecbur eden 
'Ve 'Sôvyet hUktllnetlnf, Balkanlar. 
da vuhubulabllecek bir Alman ta
arruzuna kaI'§ı Tfirkiyeyo muza. 
herclten al.ıkoyan sebebler dei;"i.:ı
memişUr. Tilrk mahfilleri, ancak 
Rusyanm, hendi \'aziyetinl değiş. 
tircblleceğini, fakat bunun dn 
Flnla.:ıdlya meselesinin hallinden 
8onrn mUmkün olacağını söylil -
yorlnr. Rusyanın, Ba!knn mesele. 
leri bahsinde nnsıl hareket et -
mc!t niyetinde olduğunu anlamak 
ancnk o zaman luıbil olacaktır. 

Yabancı müı:ıahitler, Bulgnri.3ta. 
nm Rusyayn, Türkiye aleyhinde 
bir yardım vandlnde bulunduğu -
na, yahut Rwıyadan böyle bir vait 
aldığına dair, teyid edllmlycn 
haberlere iruınmamnktadırlar. Fn 
kat blltiln mahfiller Sovyet • 
Bulgar mUnasebatmm inki§afmt 
d!kkaUe tal:ib ecüyorlar. Bulgnris
tanın Tilrk _ Sovyet mUztltercle
rinin akim lt:üma..'lmdan mUtccs. 
eif olc'!uğu tebarüz ettiriliyor. 
Türklyenin, Alman - Sovyet me -
nafii ile İtalyan menafilnin te.sa.. 
düm ettiği Balknnlarda, lstiltrar 
dmlll olan nüfuzunu idruncyc azim 
11 bulunduğu kanaati herkeste 
mevcuttur. 

rıiıstr pariamentosu 
Kralın bir nutkile dün 

açildı 
Kahire, 18 (A.A.) - Bugün. 

meclıoiin mutat merasimle açılı· 
şı.ıJ:ı, kr:ıt F::ıruk, M:sırın, bilyu:\ 

Brit.ı:ıyaya, mJ.ınaun ola.1 b.itı.iJ1 

yardımı yapacağı ha:tkın:ia Umti 
nal ver. u~tir. 

Kral Fa.-.!k, nut!..~ d=ni~tir· 

ki: 
" - Sulha teşne o1an ve sulhun 

faycm:ır-ı b,·...-etle inanan Mısır. 
büyü!( Drita.ı;a ile o!an ittifa'·ı

nın, bu sulhu bütiln şarkta tars:n, 
etmcl<l~ k:ıvvet'cndi ·miş ola.'.:ağt· 

m mld ik! ;r M J.~efi' i~ ma. 
dem· · hakkı:1 mü:lafa l ' t i;iT' mey 
dana atılmı5tır. l\Iısır, vaıif~3ini 

ifa eföc.:;i h:.ısusundald •ta:ı1in· 
den n!lkCil c ie_mez. :M:ıttefıkimiz 

bizden mümkün olan her müzahe
reti göreecktir. Topra~'ltlUtT ve is· 
tiklfili.mizi müdafaa huşusundaki 

SON DA!tlKA'nm tefrikası: 36 

(Bir Alman denizcisinin 1914 de Emde.n kruvazöründe geçen günleri) 

Evvela halkın kendilerine daha başka tefsirlere de uğraya-
gösterdiği emniyetsizliği ortadan bilirdi. · 
kaldırmak için İngiliz sancnğı Biitün bunlarla, bütün bu ya· 
nın limanlarda gorunmesi ve vclerle şu söylenmek isteniyor • 
ticaret yollarına devam edebil du: 
mesj isin de bunların emniyet al· E A ba"-- tı - m-en ~~uı; r. 
tına alınarak yenilmez sayılan §eyet E:nden bat:na:ntJ bu • 
İngiliz donanmasına mensup bir lunsaydı, gimd'.ye kadar ~esi çık· 
harp gemisinin batmamasını te· ma3ı lazımdı. Onu görenlerin bu-
min etmek lazımdı. lunması icap ederdi. 

B";ıına fala çalan fogiliz kru· t . . . . 
vazörlerinin ümitsiz gayretlerini ı ngilızlerın hakimiyeti altında 
fayl!<ilı gl;stcrmiye çalışan mat· bulunan bir denizde Emdcr.iıt 
buat da, Emdenin, faaliyete ge- ~örülmemiş olmaSI taasavur c .. 
çen İngiliz ve Fransız filoları ta· dilebilir m!ydi? Eöyle bir düşün· 
rafından sıkıştırılan Bingale kör- ce tneiltere bahriyesinin idare et
fczindcn çok uzaklara defolup tiği istihbarat servisine inanma· 
gittiğini yazıyorlardı. ıııak olurdu ki bu da hiç fÜphc.. 

Bunlarla salondaki halkın ma· siz kimsenin aklından ve haya • 
linden geçmezdi. nevi kuvvetlerini tamire çalışı • 

yorlar ve korsanın cenupta bek-
i . ' ıycn Avustralya donanmasının 

toplarının ağzına doğru ilerledi. 
ğini, şarka dönse bile Japon do
nanmasından kurtulamıyacağım, 

bütün ufukların artık kendisi 
için kapanmı' bulunduğunu söy· 
lüyorlardı. 

Şunu da ilave etmekten geri 
kalmıyorlardı: 

"Düşmanlannm kısmı azamın· 

dan silahça dundur. Yakalanınca 
muhakkak batacaktır. Sür'ati de 
çok olmadığı için hiç bir yere 
kaçamıyacaktır.,, 

''Her ne kadar Emdeni idare e· 
den süvarinin mahareti tecrübe 
edilmişse de bir kumandanın şah· 
si kıymeti ne toplarının kalibre· 
sini arttırır , ne de yirmi dört 
milden ibaret olan sür'atini otuza 
çıkarabilir. Araya bir mucize 
girmedikçe Emden mahvolmu§ 
sayılabilir. Bu mucizelerin de 
ancak ve ancak İngiliz donan • 
masma has bir meziyet, deniz 
üzerindeki mucizelerin ise daima 
İngiltere lehinde olduğW?U dUn
ya takdir etmiştir.,, 

İşte matbuatın teranesi, hep 
bu yolda propagandalal1dan iba· 
retti 1 • 

. 

Gazeteler böyle yazıyorlardı. 
Bu yazı§ tarzının doğurduğu 
dlişüncelere bakılacak olursa iş 

Bulgaristan 
1 O sm1h, talim için silah 

a~tma çaürrıyor 
Sofya, 18 (A.A.), - D.N.B. 

ajansı bildiriyor: 
Nazırlar mecli.;i, on smıf ın as 

keri talimi için 700 milyon lev;ı 
tah:;isat vermiştir. 

Lord Loyd s~fyada 
· Sofya, 18 (A.A.) - D.N.B 
ajansı Lord Loydu:l p:ızar sablhı 
buraya geleceğini ha~r vermekte· 
dir. 

Tren kamyona 
çarptı 

Mazot yüklü kamyon 
ateş aldı 

Ankara, 19 - Adanadan gc· 
len 709 numaralı yolcu trrni ev· 
velki gün saat 11.10 da Kırıl:lm· 

le istasyonunu gectiktt>n sonro 
hat üzerinde bulunan mazot yül:. 
lü bir kamyona çarp111ştır. Çlı 

pıima neticesinde kamyondaki 
mazotlar ateş aldığma&ın tren 
tehlike ı.{eıim iş, fak.:- t ateş va· 
gonlara sirayet etmeden sö·.dü· 
rülel::ilmi~tir • 

Lokomotif hasara uğradığ:.-ı • 
<lan Ank:ıradan bir lokomotif !:e· 
irtilmi~ ve tren bu suretle be~ 

~~at get · 1~mıştir. l\fazot yfü.H. 

k.unyon~;:; buLnan . şoför ve il:i 
muavini ağır yar;ılı b;r halde bas: 
t;ı,'ıer.eve kal.lmlmı~tır • 
... ..,, . . ., ......... ..., . 
azmimiz katidir. ı\dal~t ve h:ık· 
km zaferinden zerre kadar şüphe-
miz yoktur.,, - 1 

Koca Emden bir çocuk kayıft, 
bir çocuk oyuncağı gibi dalgab
nn kıvrımları arasında kaybola
cak değildi ya?. 

Kendilerince kuvvetli görUnen 
bUtün bu iddi~lara rağmen gene 
zihinleri karıştrran bir kurtyeniğl 
vardı. 

Limanlarda, ellerl blSğriinde 

duran, gözleri ufuklarda mıhlı 

kalan adamlara, §İmdiye kad.ı~ 

gelmesi icap eden gemilere ne ol. 
muştu.'! 

Bunlara da birer kulp bulunup 
uyduruluyordu. Şüpheais; deni • 
yordu, bütUn gemiler ihtiyata, 
tedbire b'1§vurmuşlardır. Elleri· 
ni, kollarını sallayarak • pyet 
varsa • tehlikeye yürUyece!t de· 
ğillerdi ki... Elbette yollanru de· 
ği~tirirler ve bu yUrden yollarım 
uzatmış olurlardı. . ' Sonra ,EmC!enin ;uz.un zaman-
danberi sesi, sadaSI çıkmıyan 

bir sır olması, batmış olması 

ihtimalini kuvvetlendiriyordu. 
Harbin b&l§langıcmdanberi sesi 
çıl:mıyan b!r harp gemisi olabilir ., 
mı .• 

Harp gemileri biIAkiı o kadar 
sok konuşurlar, onların birib!rle.. 
rine anlatacak o kadar çok ıeyleıt 
ri bulunu:- ki, gökyüıU onlamı 

bu gizli konuş:nala.riyle titrer 
dururdu.. 

Bütün bu ihtimaller Emdenin 
muhakkak surette battığına de· 
lil gösteriliyor ve kimbilir deni% 
dibintie, hangi, mercan ve yosun 
yatağı Uzcrindedir, deniliyor ve 
ilave ediliyordu: 

· "Artık Hind denidnt kaplayan 
kiibus kı:ılkmışhT. Emdenin bat· 
mıclığını i~ edenler vatan ha. 
inlerinden ba~kalan değildir, 
Kimbilir hanki milttefik devlet • 
!erden birinin kruvazörU bunu 
s1kt1tınp batıl'nll§tır. Bu haberi 
İ§itınek için Emdenin batmadıft· 
nı iddia ed~nler !imdiden kulak· 
larını açabilirler.,. 

(Devamı wr) 

Musolini 
konuş~yor: 

"Harp, iktisadi balam
dan b]r dünya harbi 

haU~i almıştır!,, 
Romn, l!) (A.A.) __ YUkaek o· 

ta~ı komisyonunun fı_:tlı!ıaı ema· 
smca Musto!lni de~tir kl: 

"1tnlya' nın tarzı hareketi saye
sinde askcr!lk b:ıkunmdan Av:ru· 
pa kıt'asma henilz sirayet etme
ml1' olan harb lktisndl b:ıkımdan 

bir dUnyn harbi §eklini almt§tır. 
Çünkü bu harb dUnyndald bUUln 
mcr 1"ketlcrin UttisadJ ve tçtlmat 
fnnlıyetlerini sekteye uğratmak • 
ta n altUst etmektedir. 

Mussollnl §Unları DA.ve etm~tfr. 
"İtalya 'nm otarşi pollUkamım 

haklı olduğu kat'i ve nihai olarak 
l.Sbat ed~tit. 
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A y rılan yol 
Yazan: MUZAJ:FER GÖKMEf\ 

Aydınlık bir gece.. Odayı bol 
bir ay ışığı dolduruyor. Ararfa 
:>İr hafif bir piyano nağmesi. 

Genç adam piyanonun tuşlarına 

dokunarak batı sesler arıyor. 

Belki genç adam yen1 bir escı 

bestelemek için çalışıyor. 
Damla, ı:la.mla ak-n :- ~öz ya

şı, nasıl birdenbire hı:km~a c1ö
:ıerse, piyano t~·;1"''"tn•'a çırpınan 

parmaklar da yavaş yavas kuv
vetlenı:ii ve sesler açık penc •re -
den ay ışıklariylc dolu ak§ama 
sarılarak, uzaklara yayılcl •. 

Genç san'atkar bu sesleıi de 
beğenmemiş olaca'< .. Çiinkü yü
zünde binbir ıztırarı k:ırı~mıısilc 

doğan bir bakışı var :r 
Piyano birdenbire sustu, fa

kat parmakların tuşlar üzerinde 
hızla kayışı, tıu ıztıraplı heyeca
nı durduramadı. Parmaklar pi
yanonun tuşlarında bir müddet 
daha dola§tı. I-!afif bir şarkı pi
yano ile karıştı. Uzaklara, züm
rüt baslı dağlara c1o~,. .. .,·.~. ses

ler .... 
Coşkun, durmadan, usanmadan 

çaldı genç bestext.r .. 
Kalktı 1. Kütüphanenin üze

rinde duran defterlerini kanş -
tırdı. Eline aldığı bir defteri, bü
yük bir asabiyet ve derin bir 
nefretle masanın üzerine fırlattı. 
Açık pencereye doğru yürüdü . 
Ayın ışıkları ile gümii§ bir renk 
alan, genis ve hudutsuz ovalan, 
Akdenizin, Nis sahillerini hatır
latan kıyılarını büyük bir zevkle 
aey~ dald;. 

Lacivert ser.~:lnın kucağında 

ya.tan ay, köpüklü sular gibi yer· 
!eri, fırçalıyor. A k!denizin gelin 
etekleri gtbi çrrpınan dc.o1~;ılllrmı 

ok!ıyarak, uzak denizlere ışıkları 
ile, ri!z~rla:a ve:diği öpücük • 
Je:i yd1•yor sanki.. Genç adam 
b;ı güzellikler ka~ısında dalgı11-

dı. 

Bir aralık, kulakları a.2ğıd:ı 

çalman radyonun sesisyle doldu .. 
Yüzü bir dakikcl:ia d~ı,işmişti. 

Bu ses, bu musiki ona çc'• fena 
geldi. Bir taş parçası gibi peıı 
cerenin önünden bir adım kımıl
dayamadı. Kayısı çiçeklerinin 
ldoldurduğu ,erik ko1ml::mnın ge· 
ceyi süslediği, tazelew~i bahar 
rüzgarı içinde bir müddet daha 

1 
daldı. 

Burası; Akdeniz in şiir dolu en 
gUzel bir yeri idi. Kayısıları, ı.or
takallan, mandalineleri bol, ü
zümleri çoktu bu bucağın .. 

Genç san'atkarm gözlerine 
!dolan ve dudaklarına yayılan yaş
ları, gece rüz.gan kurutmuştu .. 
Bu, göz pınarlarmdar sızan yaş· 
]ar, kaynayan bir yaranın yaşla

rı .. SC'v!:";"İnin, askının, san'atmın 

yaşları idi. 
Çiçek gibi sevimli, siçek gibi 

ko~ulu, başak gibi bir kızdı sev
gilisi. 7.aten aşkın zevkini tatmı
yan bir insan san'atkar olur mu 
iöi ?. Sevmek isteyordu. 

Bir san'at adamının l::öyle kü
çük bir arzu hclda değil miydi? . 

Seviyordu: İclfile çıldırasıya bağ 1 

b idi. Bütün san'atının ıztıraplı 

izlerini ,bu sevginin karanlık ba
kışlarında buluyordu. 

Kapı yavaş yavaş aralandı .... 
Sarışın, parlak ipek saclı, pembe 
çehreli, ince uzun yapılı genç bir 
laz içeriye girdi. Ellerini sağa 

sola •..-:.arak odanın icinde birkac 
adım attı.. Gene adam, o kadar 
!dalgındı ki, İcHilin içeriye gir
diğini duymadı. İnce <4lı:ışlı bir 
ses onu çağırdı: 

- Muammeri 
Genç bestekar başını çevirdi .. 

Gözlerinde yanarı. tutusan bir a
teş vardı. Dudakları ayni sıcak -
hkla titredi : 

- ıc1sıı ... 
- Beni de y::ınrna al Muam· 

mer .. 
Mtıa~r genç kıza yakla!'tı, 

ıo-n.tuôir hızda elinden tuttu ve a-

I 
çık pencereye ıdoğru adım aa 
yürüdüler. 

İclalin yüziıne çarpan bir rüz· 
g~r. bol saçlı genç kmn saçla -
rında oynuyordu. 

- Penecre açık mı Muammer? 
- Evet, mehtaplı bir gec:: 

var ... 
- Meiıtaplı bir gece .... Bilsen 

ne kadar özlüyorum. 
- Gümüş bir aydınlık, et· 

rafı büyük bir zevkle süslüyor .. 
- Gözlerimin perdesi kalkın

caya kadar, seyrettiklerini bana 
anlat :Muammer .. 

Gene a am içli bir görüş ve 
gördüklerini tatlı bir zevkle an
latıyordu: 

- Akdeniz ayın ışıkları altın 

da pırıl pırıl yanıyor. SularUa 
yollar açıyor aydınlıklar .. Ovalar 
gümüş bir renkle yıkanıyor san
ki. ... 

Muammer anlattıkça. genç kı· 
zın karşrsında açılıyordu. 

İclal tabiata fazla aşı:rtı.. Za
ten bütün körlerin özleyişi bun
dan başka n~ olabilirdi? İnsan 

veya tabiat ... 
- Bilsen b:.ı güzellikleri, bü

tün insanlar gibi ben de ne kadar 
görmek isterim Muammer. 

Her sözünü ''Muammer,. ile 
bitiriy<irdu, genç kız .. 

- Bir gün, gelecek sen de bü
tün inst!nlar gibi göreceksin sev
gili l 

"S.:vgili !.,, genç adam bunu 
l:ludaklarından ilk defa kaçırıyor 
du. 

İclalin ay ıtıJcları altında par
layan sırma ,ipek saçları, deniz 
gtbi, pınar gibi kaynak sesi, ba
har gibi, Lale gibi ince d~udakla -
rından fışkm1n bir hayat sesi, onu 
o kadar çıHırtıyordu ki, dudakla· 
rmı kapaya:nadı. 

- Buna inanını yok Muam
mer? . 

- Nisin 1cHi.i?. 
- Çünkü senin gibi yüksek 

ruhlu bir san'atkar ... Kör bir... ı 
Genç ad ı ~ .i~r· yen ı:esiyk r 

nu sustur Ju: 
- lclaI bana inan!.. 
Iztırapla karıştı bu sese.. Genç 

!:ız gözlerini kı nılcatmadan ağ

lar gibi mırıldandı: 
- -İsbat eti.. 
Titriyen sapsan bir dudak ... 

Fakat heyecanın soldurduğu, çi
çek gibi bir dudak .. Genç kızı 

saçlarını okşıyarak l·~!dadı.. • .. ·' 
naklarmda bir mUJdct durdu. 
Her ikisi ilahi bir sessizlik içlnde 
gözlerini yumdulC'r 
Ayın gümüş gibi yan-an ışıkla

rı, tab:atın biitün zenginliğini 

toplayan bahar çiçekli yolları ay
dınlatıyordu. Bu tabitıt, si"'lesiıı· 

de iki genç kalbi taşıyor san~i .. 
Esen rüzgar genç kızın saçlar:r.ı 
dalgalandmy<ır ve onlar İi\en ko
pan sevgilerinin destanını, biri
birlerinin kalbk:rine akıtmak is
tercesine kon'Uşuyorlardı. 

Bir müd!:iet için sustular. Bu 
sükut çok uzun sürmedi. İlk ko
nuşan gene İclal oldu: 

- İçimde öyle bir kuruntu var 
ki .... 

Genç adam, paltosunu İclalin 

omuzlarına örterek: 
- Kalbine ıztırap kiyma sev

gilim, dedi. 

- Nasıl?. 

- Çünkü, kalbim hep seni se-
vecek ve gözlerim hep senin ha-
yalinle ışıldayacaktır... Buna 
inan ..... 

- Sana inanayım mı?. 
- İnan sevgili, çünkü söyliyen 

'<albimdir. 
Genç kız durdu. Elini :ielikan

lının gögsüne dayadı, Muammer 
de bir elini onun beline götürdü, 
ı:iiğcr eliyle de sevgilisinin al· 
tın saçlı başını göğsüne çekti. Sac 
!arını k<'kladı .. Etrafın kokuları· 

nı içlerine çekerek yürüdüler. 
(Sonu Yarın) 

----~- -- - ~ 

Jngilterc llzerlnc!e rlüşlirlilcn bir 
pilotu (soldaki) muharızlnr 

Alman fn~'J":ıreslnlıı <'Si r 
,tf8Smdıı götürülüyor ... 

tn~iliz Kraliçe t J..oııclrıul:ı hn1k i!','in tertib c<lllml!'i uruz bir konserde I\ral VI mcı George lngilteredc 

- -

bir silah fabrikac;ını gcz<lllfi ~· 
t!in!.~ :,:ıer arasıntl ıı.. . . da 1 çllertleıı biri ile konuşuyor... ,.,, 
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Son fJai/ .. kC''nın hit a~k, mace""a romanı: 39 

Nakleden: Muzarfe,· ~sen 
Bu garıb mahlük bırdenbire 

, ri döndü ve o vnkit ocaktan a
fıimsc:-ma renkli alevler fışkırdr. 

Hüseyin nğa bir cehennem ze _ 
banisile knl"§ılaşmış gibi derin bir 
korku içC'rsindcdir. B J ateşler or 
tn.sında duran hnyal karşısında 

ihtiyarın dişleri biribiıine vuru -
yor. 

Bekçi, .geri çeltılmck istedi, a
yağı bir taşa taktldt, elindeki so. 
pa sağır bir gürilltU He yere düş
tü \'e znvalh ihtiyar haykırdı: 

"Kim vnr orada?,. 
Çini imalathanesi birdenbire 

karardı ve ses.sizleşti. Ocakla son 
ışıklar bir ICıhza igersinde titre. 
di ve .söndU. 

Hüseyin ağa kendini topladr. 
Bit lahza gözlerini kapadı ve dU
şUndU: 

- Galiba iyi saatte olsunlara 
karıstım. 

Sopasını almak için yere eğil
i. b11J1mı doğrulttuğu vakit ala • 
.ıscma rengınde bir demet ışığın 
oruluğun gölgC'teri arasında yü -
Jyerek uzakla.stı~ını gördiı. Son. 

1\ mklar yavaş yavaş bir daha 
öndU ve cyJül gecesi bütün ka
'\nlı ~ıvl'l 1 ekrnr kcıruluİ'a çöktü. 

XI 
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".E\ \'CI 7..nmnn içinde, nltın \ 'C 

sırma tuğlu, 

"nln bir cllyaro hiıldın bir ııadi
sahın oğlu; 

"J\ırlnrda ın lıuıımn~ ahularm 
pu<;iııde, 

''Akşnmleyin dalarmış mehtaba. 
şchni5indc 

"Giil balıtes1ndc bir gün, gör. 
mil ki ya\TU bir kur; 

"Kalbinde ateşin ok. kan ız

mndan \'urulmu~ ... 

Semahat yavllJJ yavaş gözlerini 
•çtı. 

- Güzin, nekadar güzel oku. 
'orsun doğrusu ... 1nsan yorulmn.-
1an seni günlerce din!iycbilecek ... 
Kapı vuruldu. 
Güzin kitabı dizleri üzerine ka. 

padı. 

- Giriniz. 
Zeyneb teyze kapıyı itti ve 

Gtlzine bir telgraf uz.atlı: 
- Bu telgraf Cemil beye gel. 

miş. 

- Semahat, biliyor mucıun, Ce 
mille Vahid nereye gittiler? 

Semahat bir dirseği üzerinde 
vavn§ yavaş doğruldu: 

- Bildiğiiı şeyi bana ne diye 
r;orarsın. Sabahleyin otomobille 
buradan ayrılırken Uludnğa rıka,. 
caklnrım, öğle yemeğini otelde yi_ 

ycceklerini söylemişlerdi. Sen de 

oradaydın. 

- Şimdi ne yapmıılı Semahat? 
Ya bu telgraf çok acele bir şey. 
se ... 

Güzin maroken cildli kitabı ma. 
sa üzerine bıraktı. 

- Bııri, ben de otele kadar 
çıkıp telgrafı götüreyim. Vakıa 

seni burada yıılmz bırakacağıma 
çok üzlilüxPrlum. İstersen bera _ 
ber gideriz, emin ol, ylikseklcre 
çıkar çıkmaz derhal iyileşirsin ... 

Scmahatin gilzcl bllJJı tekrar 
yastığın Üzerine düştil: 

- Hayır, bş.şım çok fena ağrı
yor. Sonra bu son günlerde anla
madığım bir scbcb yUzünden si -
nirlerim çok bozuldu. Adeta Ce. 
mille Vahidi bir arada görmeğe 
tahammUI edemiyorum. Bir kaç 
gündenberi Cemili görür görmez 
sinirleniyor, kardeşimi gördüğüm 
vakitse adeta korkuyorum. 

Güzin tebessuın etti: 
- Korkuyor musunuz? 
- Seni temin ederim Güzin, 

korkuyorum, ne vakit kendisine 
bir şey söylersem hiç cevnb ver. 
miyor, dalgın ve boş gözlerle et
rafına bakıyor. sorduklarımı ya 
işitmemiş, ya anlnm8.Illlfi gibi. Ço 
• cukken Vahid b:ıznn böyle oluyor-
du. Günlerce dalgın gezdikten 
sonra sinirleri birdenbire boşa -
nır, etrafında rasgelcliği şeyleri 

kırar, gücü yettiklerini, bilhassa 
beni döğerdi. Bugünlerde de kar. 
detıim ayni hali tnkmdr. Başımıza 
bir gelecek var herhalde. 

- Hastalık sı>ııi çok sinirlen. 
dirıniş ~emahat. Viı.hid beyin hiç 
bir fevkaladeliği yok. 

J 
- Bu mevzuu iki gün So~ 

nuşuruz Güzin. Fakat bU ~~ 
içcrsinde kardeşimin fc,·1' ~ 
bir §eyler yapacağını hisscd 

rum. c 
- Neyse Semahat. eJllİP 

seni yalnız bırakacağunn u~ 
yorum. Aksi gibi annemle 
da burada yok. 

11 
- Merak etme Güzin. J3C et 

di otlama çıkar, uyurum. f;C ııb 
gün uyumazsam yarın tstııı D' 

dönerken yolda çok rahn~t. ~ 
rum, sen onların yanına ııı 

de akşama doğru iyileşirfl~ 
otobüsü ile yukarıya !:.ıkııfl ~ 

Koridorda Glizin tabasilC 

!aştı: ~ 
- Nasıl bab:ı, buradn 

ne çabuk döndün? ~ 
- Evet, anneni Bursarıı r f 

tırn. Ben de Ynlovaya ıı:adll 
deyim diyorum. ., ~ 

- Desene, bu işte de )·il) 

dun. - __ ... ıııı ')' 
(~~ ------- ti 
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Alemdar sine~!ı' 
Ebediyen ben sef1'ıi 
Denizaltı arkada5 


