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Dahiliye Vekilimiz 

Faik öztrak 
Adanada tetkiklerde 
\' bulunuyor 
ekilin Tarsus ve Mersine 
gitmesi de kuvvet.le 

muhtemel 
~ ~~a, 27 (A.A.) - Dahiliye 
"tiıi Faik öıtrak dün sabah 
~tlcrinde dahiliye müsteşar 
~\>ini, hususi kalem müdürü 
~ .i~ halde Adanaya gelmiştir. 
~lııniz vilayet hududundan 
~en Adana valisi Faik 'Üstün 
\ ııtdan karşılanmış ve Ada· 
-.,.._t•tında da belediye reisi, ku· 
~an, Seyhan ve İçel mebus· 
tU : l>arti reisi, Emniyet müdü. 
~le bir askeri kıta, partililer, 
~lller ve kalabalık bir halk 

1
1 
"-....Devamı 2 incide 

of 1 -

,~. llitler '. 
ır·· blendi mi ? 
1 ~~~tning Standnrd gazetesinin 

~ ~ 1sviçrcye bu son günle~ 
il ti, ~ ilUca. etmiş olan bir Almandnn 

~elttub almıştır. Bu mektub 
tor 'l f gazetecisine Bitlerin husu. 

lıtıı 0lofrarçısı Hoffmıınn'm me
~ l'lttından Matmazel Eva Rop L 
~~it~ olduğunu bildirmekte· 
~ llornıann'm bliytik kızı Al. 
~~i gençlik t~kilıitı şefi von 
~h'ın kansıdır. 

' l'trin izdivacı harb bittikten 
t~ Alman halkına ilan edile • 
~ . 
~~ lltıu :neureden bir Fransız ga. 
'lııll '1, bu garib havadisin doğru 
lıt 0hnadığı me.s'ullyetini, 1ngi
~~lekd8.§larma havale ettiğini 
·'t!!ten sonra böyle bir §eyin 
~·· el olduğuna inandığını kay. 
·~ektı..:a: •wr, 

llitlcr 

a 

• 
1 

Cevabını 
içinde 

•• 
a 

birkaç gün 
verecek 

Finlandiya ve Fransa 
Bu notaya Finlan d iyanın istıklafine doğru gidi1-
meside bir hazırlık mahiyefınpe görüyorlar 

Sovyetlerdeki teşekküller Finl.an· 
diya aleyhine kararlar vermişler . 

Yazısı 2 inci aayf ada 

, . j 

Fin _ Rusyıı hucluduncla bir köpril. Resimde, sağtla 3t>YC) t nusyn solun 1rin hayrağı s;-örütmcktedlr .•• 
' 

lnq•lızler tarafından müsadere ed ı l en 

Alrı1an gerııisi 
Alman tahtelbahirinin 
hücu~una uğradı 

( 

Tecavüzde dört Alman banriyelisi öldü 
' . , 

lngiliz kralı mukabele bilmisil 
vesikasını imzaladı 

Bu hatta içinde 35 bin ton gemi batlı ! 
• 

Londra, 27 (A.A.) - Bu sa
bahki meclisihasta Kral, Alman 
seyrisef ainine karşı tatbik edilecek 
mukabelebilmisil tedbirlerini natık 
vesikayı imzalamıştır, 

Londra, 27 (A.A.) - Amir" 
lik dairesi, bir İngiliz ha rp gemisi 
tarafından zaptedilerek İngiliz mü 
sadere mürettebatı tarafından bir 

Devamı 2 incide 

' . 

KURUi 

il 

fin ağır defi toplarından biri başmıln T;'h ıı • • -~ _ ·L 

İtalyanın riıühim karar 
lar vermesi bekleni.yo 
'lal yanın yabancı kalamı · 
9acağz noktalar mevcut· 

Paris, 27 (Rad)o) - Romnclıın 

ınber verildiğine göre , bUyUk fa. 

şist meclisi 5 kCınunuevvelde top· 

lanncaktır. Siyasi mahafilde beyan 

edildiğine göre, meclisin bu top. 

lantısında ltalyanın çok mühim 

kararlar vermesi beklenmektedir. 

7Jra, ayni mahnfilde. İtalya yalnız 

harbe knl'§ı bitaraf vaziyet almak· 
ln iktifa edemez, barb6en başka, 
Rusyanm Balkanlara doğru ilerle
yişi. yakın §ark vaziyeti, mUstem. 
lekelerin Iııletllmesl, Alnıanyanın · 
cenubu şarki Avrupaya kal'§I bes· 
lediği emeller gibi birçok mesele. 
len vardır ki, İtalya. bunlara. kar· 
§ı yabancı kalamaz deniliyor. 

Balan ·Terukuni -Maru,. adındak; . . 
Japon ge.h ısı 

1·ukardıı 23 lktnrlt~şrh>tle ' •51 ... ,m Bollvnr" ch-annda bir mayıu 
r;ıırparak lı:ıt:ın "Tcrukuııi _ Mnıu" nıl ındald 11.280 tonluk yolcu ge
ınislnlıı hatarkt•n ıılınmı~ bir reı>nıini nr~rcıliyoruı:. Gemiıle bulunan 
208 yolcunun heı,st mftretttcbatm. canslpcnuıe pl•jlPM' •1Mln• T e 

geminin fllikalariylo kurtanlmı~lardrr. 
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(Bir Alman denizcisinin 1914 de Emden kruv~lSrUnde geçen gflnlerl) 

Sapsarı birer heykele dönen 
bu zavallılar kımıldamıya korku 
yorlardı. Biraz ktmıldasalar, vü
eutlannda uyanan yorgunluğun 

yeniden harekete geçeceğir.den 
emindiler .. Yalnız gözleri canh 
kalan bu adamlar nöbetlerini Eav 
mak için saatleri iple çekiyorlar. 
dı. Kulaklarında kömür kürekle· 
rinin sesi uğulduyordu. i~lerin. 
den bazıları artık dayanamıyor, 
oracığa, hemen kıvrılıveriyordu. 

Müller mül!zim Gerad'ı çavır
dı: 

- Gerard 1 dedi. Valiye git ve 
haber ver. Bu akşam 7.5 de hare. 
ket edeceğiz .• 

- Peki kumandanım.. 
- Sonra şunu da söylemeği 

unutma. Adada bulunduğumuz 

müddet zarfında bize gösterdik • 
lerl dostluktan çok memnunum ... 

Müller gülerek ilave etti: 
- Buna mukabil Avrupada 

yapılmasını istedikleri bir arzu
lan varsa söylesinler. Bizzat gi· 
der, amiral Fişeri görilr ve ar. 
zulannı aöylerim. 

Gerard dayanamıyarak gill· 
dü: 

- Peki kumandanım .• 
Gemi o akşam saat 7,5 de ha

reket edecekti.. Gene hangi sem
te, hangi cihete, nereye gideceği. 
ni kumandan Müllerden bagka 
kimse bilmiyordu. 

Sabahleyin adaya izinli çıkan 
neferlere bu Ant karardan malQ· 
mat verilmek için geminin dildll
ğU acı acı Uç defa bağırdı. 

Bu seı adayı çepçevre doJaıtı. 
Adalılar, bu ini dildük sesin· 
den bir §ey anlayamadılar. Fa. 
kat neferlerin birer birer, iki§cr 
ikişer vapura döndüklerini gö
rUnce iş de bir fevkaladelik oldu· 
ğunu anladılar. İndirilen kayıkla, 
Gerard sahile çıktı ve doğru vali 
hazretlerinin yamna gitti. 

Kapıcıya Milller tarafından 

geldiği haber verilince büyük bir 
alakayla kabul edildi. Gerard da· 
ba içeriye girer girmez, ilk söz 
olarak: 

- Kaymakam Müllerin hlir. 
mctlcriyle geliyorum, dedi. Vali 
hazretlerine bu akşam aaat 7 ,5 
de hareket edeceğimiz haberini 
vermek vesilesiyle huzurlanna 
kabul edildiğim için memnunum. 

- Fakat bir kaç gün daha ka· 
lamaz mıydınız?. 

- Kumandarumdan aldığım 
emir bu yoldadır, vali hazretleri .. 

Vali bu söz üzerine mülbime 
başka bir ıey sormadı. Yalnız: 

- Kaymakam MülJeri §imdi 
ziyaret etmekliğime imkan var 
mıdır?. dedi. 

- Şüphe yok Vali hazretleri. 
- Beraber gitmekJiğimiz mü. 

nasip olur mu acaba?. 
- Nasıl emrederseniz ... 
- Teşekkür ederim .. 
Vali hemen muavinini çağırdı. 

Ona: 
- Emden bu akşam hareket 

edeceği için ben gemiye kadar 
gidiyorum! dedi. 

Vali hazretleri mülilzim Ge
rardla gemiye geldikleri zaman 
Müller kaptan köprüsündeydi. 
A§ağıya indi. İskelede vali baz. 

retlerini karşıladı. 
Beraberce salona girdiler. Söze 

vali hazretkri başladı : 
- Bu kadar erken kaçmanız; • 

dan çok mUteessirim. Birkaç gün 
daha kalmanız: imkanı yok muy. 
du? dedi .. 

· Tir· vali haz;:tleri, müt 
• I 

tefik devletlerin 1ionanmaları, 
gene manevralara devam ıçın 

bize açık denizlerde muntazırdır 
lar. 

- Vah vah 1 •• Manevralar di
ba uzun ailrecek mi?. 

- Belli oJ:naz vali hazretleri .. 
- BI- burada bütün dünya 

ahvalinden habersiz ya1ıyoruz. 
Memleketimizle temasımızm he· 
men hiç yok gibi olduğunu, bu· 
rada kaldığınız mUddetçe 6nla
mrı olmalısınız. 

<Devamı var> 

Mısır 
Saidi~bat paktına 

girmeğe hazır 
Kahire, 26 (Hususi)- "Elbe. 

lağ,, gazetesinin Beyruttan ha· 
ber aldığına göre, Suriye başve. 

kili Nuri Essaid Mısır hükumeti· 
ne Saadabad misakma girmesini 
teklif etmiştir. Mısır hükumeti 
verdiği cevapta, menfaati ictp et. 
tirdiği takdirde bu misaka iştirak 
etmiye hazır olduğunu bildirmiş· 
tir. 

------ -- - --

Sovyet -Fin Japon bahriye 
nazırı 

BiR StNIR HARBiNE 
BAŞLANGIÇ 

Helsinki, 27 (A.A.) - iyi 
malltmat almakta olan Finlandi. 
ya mahafili, dünkü hidiselerin, 
Finlandiyanın Sovyet mutalibine 
karşı göstermekte olduğu muka· 
vemeti kırmak maksadiyle bun -
dan böyle Moskova tarafından 
Finlandiyaya açılacak olan şid

detli "&in-ir,, harbinin mukaddet
mesini teşkil etmekte olduğu 
mlitalea.sında bulunmaktadırlar. 

Resmi mahafil, Finlandiyanm 
vaziyetinin mUteaddit defalar 
ve teşrih edilmlt olduğunu, bu 
vaziyetin §imdiye kadar tebeddül 
etmemiş bulunduğunu ve yapı.. 

lan tehditlerin bu vaziyeti deği!· 

tirem{yeceğini ilave ediyorlar. 

NOTA 
llosko\'a, 27 (Radyo) - Sov

yetler Birliği hariciye komiser.l 
~lotof dün ak§am Finlandiya el
çlsl Erlo Koskinln'i kabul etmiş ve 
diln 8ğleden so~ra Rusya - Fin • 
landiya hududunda wkua gelen 
hAdiselcrden dolayı kendbine bir 
nota tevdi etmiştir. Notanın met. 
ni §udur: 

.. Bay elçi! 
Erkf1nıharbiye reisliğinin bildir

diğine göre bugün 26 teşrlnJsani 
saat 15 J 45 dakika geçe, Fin ara· 
zisinde Mnylinanm cenubu garbi • 
sine bir kllometre mesafede bulu· 
nan Sovyet ktt'alan üzerine bir. 
denblre 7 defa topçu ateşi açılmış
tır. Üç krzıl askerle bir muhafız 
ölmllştilr. Yedi kızıl askerle bir 
muhafız ve bir yedek subay yara· 
lanmLstır. 

Sovyet kıt'nlart herhangi bir 
tahrike mukabele etmemek üzere 
aldık.laı:ı lu..t'i emirden dolayı Fin 
asŞerlerlnln açtıkla" top~u at~i. 
ne mukabele etmeml5lerdir. Fakat 
böyle bir h!dise tekenilr ederse, 
ordumuzun derhal harekete geçe· 
ceğini nazan itibara almanız lA. 
zımdır. SovyeUcr Birliği hUk!imeU, 
hududunda yapılan bu tevacllz yal 
nız Lenlngradı değil, bUtUn Sov
yetler Birliği devletini tehdld e-

Faik Oztrak 
<Bao tarafı 1 lnclde) 

kütlesi tarafından seltmlannuş -
tır. 

Faik Öztrak carda kendisini 
kar§ılamrı olan zevat ile bir mlld· 

der mahiyette bulunmakta ve Rus 
hududundaki Finlandiya kıt'alan • 
nm mevcudiyetinin bir tehlike 
teııkil ettiğine inanmaktadır. 

Sovyetıer Blrllsi lıilkümeti bu 
hi.diseyi bliyUltmek niyetinde de· 
ği!dh-, yalnız ilerde bu gibi httdl. 
selere meydan veriimiyeccğinJ ü
mid etmektedir. Bu gibi hadisatın 
tekerrUr etmemesi için Fin kıt'ala· 
rmm Rus hududundan derhal 20 
ili 25 kilometre bir mesafede ge. 
rl çekJimesJ lAznndır. 

Elçi hazretleri! Bu talebimizin 
hllkümetlnlzce naznn itibnra alma· 
cağmı Umld ederiz. 

Molotof 

FtN HOKOMETt NOTAYI 
TETKiK iÇiN TOPLANDI 

Helsinki, 2:1 (A.A.)- Nazır
lar meclisi, dün Molotof tarafın. 
dan, Koskin~e tevdi edilmiş o
lan notayı tetkrk etmek üzere bu 
sabah saat 11 de toplanmıştır. 

Resmen beyan olunduğuna gö· 
re Finlandiya hükumeti, Mosko. 
veya pek yakında cevap verecek 
tir . 
FİN lfÜKtlMETt TAHKİKAT 

l 'APILl\IASINI KABUL EDECEK 
He}sinkf, 2'1 (A. A.) - Sovyet

ler tara.!mdan ileri silHllen ve Fin. 
landiyalılar ta.ra!mdan malWn. ol· 
duğu veçhlle tekzlb• edilen hudud 
hAdiseai hakkmda hiçbir endişe 

izhar edilmemektedir. 
Helsinkideki kanaat "udur: Fin· 

landiyanm Sovyet hududunda talı. 
şid edilml§ askerleri mevcut de
ğildir. Finlandiya hUkümeti haki. 
katin meydana. çıkmasmı muclb o· 
lacak her tUrIU tahkikatı memnu· 
niyetle · kabul edecektir. 

FIN:~n~u;;çgırm~ttZSE!1"" 

Moskon, 27 (Radyo) - Leriin. 
gradda toplanan işçi partisi aza
larma hitaben, Fin - Rus budu. 
dundaki hAcliae hııkkmdn Yoldaş 
Velçekov bir nutuk 8l>ylemiştlr. 

Demiotır kl: 
''- Fin ordusu hududumuıdan 

geri çekilmezse, Sovyet ordusu 
Leh hUki1metinin hakkmdnn geldi· 

~~ühim bir beyanatta bulundu 
Jaoonya Avrupa har1bne karaşmıya
caktır. Fakat Japon bahr.yesi Avrupa 
harbini yakından takip edıyor. • • 

Japon siyasi mahafili bu beyanah 
Amerikaya c~vap telakki ediyor 
Tokyo, 27 ( A.A.) - D. N. B. - natı A.merikaya cevap olarak tt' 

Bahriye naztn Yoşida gazetecilere !akki etmektejirler. rı· 

şu beyanatta bulunmuştur: Bu mahafiller, jap:>nyanın. ~· 
Japonyanın batı pasifiğlndeki hasa baş!ca devletlerin taz~kı ~ 

tında Çinde!ci icraatına nıh3} , 
milli menfaatleri Jap:m filosunun vermek ve yahut elde e:lilen ııt\1 
en m!ilıim meşgalesidir. tCıt 

vaffakiyet'eri terketmek tasa\ 
Japonya Avı.ı..:pa ihtilMma mü 

dah. le etmemekte berdevam olmak 
ta beraber, Jap:>n bahriyesi beyne! 
milel vaziyetin inkişafını alaka ilf 
takip etmekte:iir. Ja?:>nya UZ3.k 
şarkı istikrar ettirm~ıe aunetmiş
tir. 

Japon siyasi mahafilleri bu beya. 

ği gibi Fin hUkfUnctlnln de hak.. 
kından gelecektir,,, 

BEllANE SİYASETİ 
Parla, 27 (Radyo) - Bu sabah

ki gazeteler Sovyet • Finlandiya 
gerginliğine bUyUk ehemmiyet 
vermektedirler. Jour gazetesinin 
siyasi muharriri Sovyet radyoları· 
nın, hudud hadisesini bir tahrik 
şeklinde göstermelerini işaret ede· 1 

rek diyor kl: 
"Son yirmi dört saattenberl Sov. 

yellerin Finlandiya~'tl karşı aldık
ları vai1yet, gazetclarln n~rlya. 

tmilan vazıh h\ı:.,şelçUQ.e ~ ruılaml· 

maktaydı. Sovyetlcrln, Finlandiya· 
yı ateş açmakla itham etmeleri ve 
bunu bir tahrik hareketi olarak 
gösternıelerl, sllfıhla mUdabale L 
çin · behane bulmak mmıeleslnde 
klii.!lk bir usul oimuııtur . ., 

ı".foıkova, 27 (A.A.) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

runda olma~ığını bildiriyorlar·~,. 
AMERIKA JAPOl\TY A'Y A lJ!''l~ 
MI BİR AMBARGO TATBI~ 

EDECEK 10' 
BerUn, 27 ( A.A.) - Alman rad> 
su, Amerikanın Japonya'ya kS~ 
umumi bir am':>argo tat~ik e19 
ğini haber vermektedir. 

Moskova raöyosu "Fintandir' 
hükitmeti, Sovyet n-otasını atdı!C
tan sonra, bundan icap ederı rıe' 
tayici istihraç etmesi Jbıı:nge~ 
mekte,, olduğunu ilftn etınt . . .. ,as 
ve diğer taraftan Sovyet ıtt11• 
dahilindeki bir çok amele teŞ~ 
küllerinin bu sabahki bir topW 

tıda Finlan:liya aleyhinde kı~ 
suretlerini kabul etrni§ otdu1'; 
nn ilave eylemektecir. Bu d 
rar suretlerinin başlıca me"ııJ 
şudur: 

''- FinJ~ncUya milletleri~ 
itimadına mazhar clmıyan ~ 
landiya hükitmeti, Sovyet hU" 

metini tahrik etmiştir. Hlll:~~= 
timizin ilk davetine icabcte ~~ 
rıı:.,, 

Biltün karar suretleri şu cnı:; 
leyle bitiyor: "Ya§aam yenilıst 
Kızılordumuz.,, ____ _,,,, 

Alman talıteibalıiri Alman 
vepuruna lıücum etti 

BQ§tarafı 1 inci saylada başkumandanlığı tarafından teb " 
Vali bu ani hareketten bir fCY 

anlamamış olacaktı ki: 
- Bu akşam gidiyor musunuz? 

dedi. 

-------------1 det görU~ükten sonra yanında 

İngiliz limanına doğru yola çıka • liğ edilmiştir: , 
nlmı! olan Borlrum adındaki Al- Gaİ-ptı-, hafif topçu faaliye~ 
man vapurunun bir Alman tahtcl· olmuştur. Der.izde bir Alman deııt" 
bahirinin tecavüzüne maruz kal - zaltı gemi1&i İngilterenin 5200 toıı: 
mıı olduğunu bildirmektedir. Bor- luk "Aurora" kruvazörünü a~ 
kum, İngiliz sahillerinde karaya tip ve hacimde bir "afif harp gel111" 

oturmuı ve mürettebatı tarafından sini bntırmı~tır. Son nelen haberle" 
terkedilmiçtir. İngiliz mürettebatı re göre de 7 bin tonluk denizo.1~ 
arasında telefat yoktur, fakat 4 gemilere refakat eden bir lngitıı 
Alman bahriyelisi ölmüştür. harp gemisi de bir tayyare hüc1.1" 

- Evet, vali hazreUerl. 

Tahtakalede Baltacı 
hanı yanıyor 

Bu akşam saat 17,30 da Tahta· 
ıkalede Telefon Müdürlüğü karşı. 
sında Baltacı hanın1ia bircenbi 
re büyUk bir yangın çıkmış ve 
han alevler içinde yan.mağa baş· 
Jamıştır. Derhal va1t'a mahalline 
yetişen itfaiye yangının sirayeti 
ne mani olmağa ve yangını sön. 
dürmeğe çalışmal:tadır. 

Gazetemiz b:ısıldığı sıralarda 

yani saat 18.30 raddelerinde yan 
gın el!n devam ediyordu. 

SON PO'tTA',:1ıa 

Almanya 
Tunada Rusyaya bir 

liman veriyonnu§ 
Pariı, 26 (Fransızca htan. 

bul) - Avusturya hududur.dan 
gelen hususi malCımata göre bu
gUn Almanyada bulunan Rus 
heyeti Alman - Slovak milzakere 
terinde bulunmak üzere Bratisla 
vaya gitmi§tir. Slovak hükumeti 
ile yapılan bu mlizakcreler Rus 
yaya Bratislavada, Tull'a ile mU
nasebatmı kolaylaştırmak için bir 
liman verilmesi maksadiyle ya. 
pılmaktadır. 

"Her CUn'' sütununda Muhiddin Birgen, 18tanbul telefon idare. 
tinin İstanbul abonelerine yeni bir unııur olarak takdim ettiği "nıat
mıızel aaat" e nlçln &y veya Bayan dcnllmedif;1nl soruyor ve diyor 
ki: 

Faik Ustün olduğu halde yeni 
yapılmakta olan Halkevi inıaa • 
tını tetkik etmit ve mil.ıeyi gez
miştir. 

Dahiliye Vekili, Adana klü. 
.bünde §erefine verilen bir ziya· 
fette bulunduktan sonra Atatürk 
parkına giderek Atatilrk anıtrna 

bir çelenk koymuı ve büyük su· 
lama kanalları ve Seyhan bara
jı inşaatını tetkik etmiştir. 

Faik öztrak, Adana mezbaha-
6ıru ve mem~ket hastahanesini 
de gezmiş ve bilahare Halkevin
dcki öğretmenler ile gençliğin 

toplantı!!r:ıda bulun.nuıtur. Bu 
toplantıda Adana gençliği ve öğ· 
retmenlerl ile yaptığı hasbilhal· 
!erden çok mUtehas1ta olan Dahi 
tiye Vekilimiz, bugiln de Seyhan 
kaza ve kaymakamlrklannın itti· 
ra!< edecekleri bir toplantıya ri. 
yaset eyliyerek kendileriyle vi· 
Jayet işleri hakkında görüşecek· 
tir. 

Kuvvetle tahmin edildiğine 

göre, Faik Öztrak buradan Tar
sus ve Mersini ziyaret edecek ve 
buralarda da tetldklerde buluna
na ctır. 

300 b:n askere k14 izini 

Berlin, 21 (Radyo) - Ordu munda ağır yara almı§tır. 

Japonlar, İngiliz ~.arar-j nıa~ çarparak i>ııtmı~~- Bunla~} Şimdi de karaya otıırJ" 
lanmn hukuk duvele ~ ~iri 9 bin tonluk Spaıuıder Londra, 27 ( A.A.) - Bir çarPır 

"' • ld ... isimli Holnnda transatlantiğidlr . . .., :r;. 311 ıır mugayır o ugunu b b-" Anı .k d R terd ma netıcesın:..ıe hasara uöray _,.,,. 
ı • .. ve u sa aıı en a ıın o a- .1. "Sta t .. bU g::ır· 

söy ıyorıar r k b tm t BUtUn t 1 gı ız nga e vap:ıru, bi< ma ge ır en a rş ır. ay. l . . ı..·ıl · 1• 
ra ile yolculardan bir kişi kurta- ngılterenın ş:ı:-k s:ı ıı enn - ~· Tokyo, 21 (A. A.) - İngiltere 

tarafından Alman Jbracatma knreı 
tatbikı derpiş edilmiş olnn tedbir
lerlıı Bilyilk Britanya'nın Japon 
gemileri tarafından naktoİunan Al 

rılmıııtır. . ı liman civarında karaya oturtı1 
Bugün batan vapurlardan biri tur • .,. 

İngiliz Royston Grinç vapurudur Fransız hArp teblİ~.ftt 
ve Atlas Okyanusunda batmzetrr. Pa.ıis, 27 (A. A.) _ Geeeter 

man ihracat mallarının naklini iş· VapurClan kurtarılanlar İngiltere • oııı>"' 
iş'ara §ayan hiçbir hfıdlse 

kAJ etmemek suretindeki taa.hhll. ye getirUmlştlr. 
dilnU ih1A.l demek ola~E;rı suretin· 
de sorulan bir suale cevab veren 
hariciye nezareti crklnından ve 
mezkür nezaret namına söz söy
lemeğe salahiyettar bir zat, tngL 
lizler tanıfmdan itilhaz cdlimfıı o
lan tedbirlerin hukuku dllvelin örf 
ve Adetlerine mugayir olduğunu 
beyan etmiştir. 

Bugün ~üç v~pur daha 
b~th 

ÜçUncü vapur. lsveç "Gu.stav mı3tır. 
İrl" dir ve içindekilerden 19 kişi .... 
kurtnrılını§tır, birçok knyıb var - Bu hafta içinde bat 
dır. gemiler 
Japon gemileri Londra Londra, 27 (A.A.) - R~ 

yerin_,e L!v:ırpola bildirildiğine gö:e ~u. ayın ~·ıııl" 
ugrayacpk . ı hitama eren haita ıçınd: ııacı ~iJ 

Roma, 27 ( A.A.) - Bu cuma Londra, (Radyo, saat 18) -

•'1nMn, kendi8.inJ merak denilen aeyden bir tUrlU kurtaramryan 
bir mahluktur. Bütiln bunlnn dil§ilnllrken bu hanım kızm babasını 

da .merak ettim. Matmazel olduf:"Unıı göre, bu olrin m:ı.hlCıkun babası, 
acaba müteveffa telefo'ı şirketi miydi? Fakat merhumun tstanbulda 
hclivaç ettiğinden ve zUrrlyet ııahibi olarak, vefntındnn tıonra fstan. 
bul aehrine yadigAr bir kız bıraktığından hiç haberimiz olmıımı~tr. 
MDmkilndb tt, bu matmazel, müteveffa "frketln Beyoğlu cemiyeti le
vantcnlert. &niSDldaki milna5ebeUcrlnden doğmuş tnbli bir çocuk ol
.su:ı ! ,, 

günü, 300 bin askere hususi bi. Diln gece haber verilen iki vapur 
1 l · · · ; . :,..; , .... ilectktlr. dan ba.ııkn bugün üc; vııpur daha 

Tolzyo, 27 ( A.A.) - Münakalfit rinin yekunu 26,000 tona ıısııf 
nezareti'.e istişar~1:!n s::>:-ı:a, Nip . olan 11 l~iliz vap:ıru b3tıt1 r' 
p:>n Yuse:ı Kaisha Jap:>n seyri e- tır. Hacimle:i y~!cQ=ıu 21,0~1~ ~ 
fain şirketi, m·ıvak!t:ıt bir t:?i'>ir baliğ olan 4 bitaraf vapur rrt , 
olmak üzere, gemilerinin Lonjra Fransız vapuru da keza b:ıtı Jıl' 
yerine Lh·erp:>l'a uğramalarını ka-JI nuştır, Fransız vapurlarının 
rarla~nnt'-hr. rimlf'ri y~kOnu 3.000 tondUI'· 
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etmiştir. lyı maltlm:ıl almJ..'<ta o· 
lan mahahl, Sovyetlenn talebı ka 
bul edildığı takdirde Finlıl:ı:fiya. 
nın büyük şehirlerin:len biri olan 
Vipuriyı himaye eden berıahlaı 

arasındaki Fınlandiya istihk!m 
tarının teiki ıcap e:le:=::1ini e.'ıem 
mıyetle kaydetmektedir. 

Ayni maha'il. S!:>vyet notasının 
O'timatom ma'ıiyetin:le olmıiı 

~rnı ve rr. ·'<erata kapıyı açıl: 

bırakma~ta oldu~unu beyan et· 
m~ktedirler. 

FinlAndiya maMfilinde. şimdi· 
ki tazyikin Fnilandiyayı geçenler· 
de inkıtaa uğramış olan milzake. 
relere tekrar baş!amağa icbar içiıı 

~·apılmakta oldu~u zanne:lilmtlt· 
tedir. 

Ayni mahafil. Finlandiyaımı 

Sovyet hududtı yakmın:la asker 
tahşit etmemiş olduYrı..ın•J ve fa~la 

o'arak pazar günü Fin1Arı1iya kı· 
taatınrn istirahat halinde bulun 
duğunu ilftve etmektedir. 

Sovyetlere göre ••• 
Moskova, 26 (A.A.) - Le· 

ningrad askerlik mıntakası erkt. 

nı harbiyesi, 26 i' :.1c:ite1rin gü 
nü aaat 1 S i <45 dakika geçerek, 
Fin arazi&inde Majlinanm ee· 
-nubu garbiaine bir kilometre 
mesafede bulunan Sovyet kıtaları 
üzerine birder.bire bir topçu ate. 
şi açıldığını bildiriyor. Finler ye· 
dl defa ate§ açmışlardır. Uç Kızıl 
askeriyle bir muhafız ölmüıtUr. 

Yedi kızıl askeriyle bir muhafız 
ve bir yedek ıubay yaralanmıı· 

tardır. J 

Verılea nota 

Molotof bu aktam Finlandiya 
nın Moskova elçisi lrio Kokineni 
kabul etmiş ve bugün öğleden 

sonra Rusya • Finlandiya hudu 
dunda vukua gelen hAdiselerden 
dolayı kendisine bir nota tevdi 
etmiıtir. Notada Finlandiya bil· 
kiımetinin. kıtaatmı huduttan 25 
ltilometre geriye ~.ıem.-.dalc,p 
edilmektedir. .. • 

trio Kokinen, bu notaya ceva 
ben, hükumetine vaziyeti bildi· 
receğini ve talimat alır almaz 
cevap vereceğini ıöylcmigtir. 

SAAT: 13.45 

Polonya transatlantiği 
nasıl battı 

Londra, 2'7 (A. A.) - Batan Pilaudsld admdakl Polonya tran. 
eatlantiğlnde 14 İngiliz b&hrlyelbl bulunmaktaydı. Bu geminin iki 
mayna çarpm11 olduğu tahmin edilmektedir. 

Kaptan yaralanmı§tır, fakat gemisi tamamlle tahliye edilmeden 
evvel gemlden aynlmaktan imtina etmiştir, 

Mürettebat ve yolcular, sandallara ve aallara binml§lerdlr. Kap· 
tan, mllteakibcn bir sala blnml§tlr. Biraz sonra kaptan, bir İngiliz 
muhribi tarafından alınml§S& da birkaç dakika sonra ölmUgtUr. 

140 ltl§I tahlisiye sandallarına blnmlolerdir. Diğerleri ellerine· ne 
geçml§ae ona yapı§mışlardır. 

lnfil!k neticesinde birkaç Jdfl telef olmt11tur. 

Boğulan İngiliz bahriyelileri 
Londra, 27 (A. A.) - Öğrenildiğine göre Ravalplndl vapurunda 

300 zabıt ve bahriyeli bulunuyordu. Harbden evvel bu vapur, İngll· 
tereyle Japonya araamda irtibatı temin ediyordu, fa.kat muhasema· 
tın bqlangıcmda kUl rengine boyanarak muavin kruvaıör haline ll. 
rağ edllınlştir. Yalnız bir zabitle 16 bahriyeli kurtanlabilmiştir. 

Norveç hU~OmeJnin protestosu 
O!ılo, Z7 (A. A.) - Öğrenildiğine göre Norveç bllkOmetl, blta· 

raflann aeyriaefalnl için ciddi netaytç tevlid etmesi muhtemel bu· 
lunan lktıaadl harbe dalr olan son tedbirler üzerine Londrada te§cb. 
bfWerde bulunacaktır. 

A1manlar bir gemi ~erini batırd,lar 
Bern, 27 (A. A.) - Alman latlhbarat bürosu tebllğ edlyor. 
Adolf Veruwı aduıdald ve 8.577 ton hacmindeki Alman vapuru, 

bir İngUlz gcm1si tarafından aranılmaktaıı kurtulmak lçln AUas Ok. 
yanusunun cenubunda kendialnl batmnl§tır. 127 kişiden ibaret olan 
bUtiln mürettebatı Ue 18 i lmdm olmak üzere 35 k.i§iden mllrekkeb bu

lunu yolçulan kurtanlı:nııluf 
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TAZMiNAT 

Mayn harbi 
bütün şiddetile 

Adam avazı çıktığı kadar b:ığı· 
rıyordu: 

- lmdat! İmdat! karım denize 
düştü. Kurtarana on lira var! 

Sahilde dolaşan bir balıkçı bu. 
nu duyunca sevindi. On lira bu 
zamanda az para de.ğildi. Hemen 

. ceketini çıkararak denize atladı ve 
beş dakika sonra bir kadını sağ 
salim getirdi. 

Fakat imdat istiyen adam dal· 
gm ve düşünceli duruyor, para 
vermek taraflısı göriınmüyod.ı. 

Balıkçı onu dürterek vaadini ha· 
tırlattı: 

- Bana on lira verecektiniz. 

Adam uykudan uyarunnış gibi 
silkindi. 

- Ha evet, dedi. Fakat bir yan 
hşlık odu. 

- Ne yanlışlrğı? 
- Denize bir ka:!ın dü5tiiğünü 

görünce ben onun kanın olduğunu 
sanmıştım. Kurtarana onun için 
on lira vaadettim. Meğer düşen 

kadın kaynanammış. 

Balıkçı: 

- Eyvah! dedi ve cep1erini ka· 
nştınn~ğa koyularak ilave etti: 

- Çok param da yok ama size 
ne vermem lazım? 

de"am ediyor 
Çemberlayn "mayin
lerin de hakkından ge
lece~ ." dedi ·-------o----- --
Londra, 27 - İngiltere nhil. 

lerinde mayna çarparak dün de 
bir kaç gemi batmı§tir. 

1925 de inp edilmiı bulunan 
kruvazör tarzında müsetlah, 
16697 tonluk 1ngiliz bandıralı 
Ravalpinde tüccar gemisi batmıı· 
tır. Tayfadan 16 ve kumanda 
heyetin-den bir kiti mUstesna ol· 
mak üzere, bütlin mürettebat ve 
tayfanın boğulduğu tahmin edi
liyor. 
Muhasematın baımdanberi İn

giliz bahriyesi tarafından kira.. 
lanmıı olan, Polonyalıların 14294 
tonluk Pilsudski vapuru, İngiliz 
sahillerinin gimali garbisinde tor
pillenmiştir. Tayfası tamamen 
kurtanlmı§tır. 

Hookvood isimli İngiliz vapp· 
ru bir mayna çarparak batmıt • 
tır. Tayfadan ikisi boğulmuş, di
ğerleri kurtanlınııtır. 

Ausset ismindeki İngiliz vapu 
ru bir mayna çarparak ağır hasa· 
ra uğramıgtır. Vapur romorkör
ler vasıtasiyle limana çekilmit • 
tir. Milrettebat arasında ölü ve
ya yhrali ~~cü't '~Ut>• olmadığı 1 

heniiı meçhuldür. " 
Kara ve hava faaliyeti 
Paris. 27 - Garp cephesinde 

keşif müfrezeleri ve topçu faali· 
yeti olmaktadır. Bu harek!t da 
mahdut nisbettedir. 

Hava faaliyeti canlıdır. Alman 
ajansı, Almanların perşembe eünü 
garp cephesintle yedi tayyare kay· 
bettiklerini kabul ve teslim et· 
mektedir. 

Alman tayyarelerinin. İngiliz 
harp gemilerine şimal denizinde 
iki defa taarruz ettiklerini ve her 
ikisinde de, hiçbir muvaffakiyet 
elde edeme:len pli.1<ilrtü1:1akleri, 
lngiliz bahriye nezareti tarafın.. 

dan bildirilmektedir. 

lngıliz: ve Fransız zayhtı 
Londrnda neşredilen lstaUsUk

lcre göre harbin bidayetinden bu· 
gilne kadar 1ngilterenln denizde, 
havada ve karada 51U ve yaralı za· 
yiatmın mecmuu 2,000 k~f kadar. 
dır. Bunlardan 1526 at ötudUr. 
Fransa zayiat mikdarmı neşret. 

memlşse de lngilterenink1nln yan· 
sı kadardır. 

Ç~m'>eTiay:nn nutku 
Başvekil Çemb~layn dün rad· 

yo ile millet:- hitaben bir nutuk 
:;öylemiştir. Çemberlayn ezcümle 
Alman harp usullerinden bahsede
rek şöyle demıştir: 

"- Hepiniz biliyorsunuz ki. 
bu usullerin en sonuncusu kara 
ularımtzda rastgele her tarafa 

yeni tipte m:ıynlar d5'{mektir. Bu 
usulün kendi imzalarını da taşı· 

yan beynelmilel an1a~malara mu· 
ı1alif olmasına ve İngiliz gemHeri. 
le beraber bitarat gemilerin de 
berhava olarak kendilerıte harp 
'1atinde bulunm:ı::hklan memleket 
'er ahalisini de öldürmesine hiç 
kıvmet vermiyorlar. 

Bu barbarca usule m'lracaat "" 
-terek b;zi ia~e,.iz bıra\{m1k ve 
bövlece lnvtı'ı e'trn~vo m0cıur et· 

1 m
0~< üm;-ı:"'; .. ;•.-ler. B•t.,a m•ıvıf 

fak ol3ca1<1a.,nrb., l<-::ıtt•·en koPk• 
!"!1'1Vl''l'r. ~tının t-.J.ı "1hıiH0~i.,in 

ha'<l<ıııiın ıı1::;1I ıt"1 '1i't~ mı'mı· 

tıslr mavnların hal<'wı+ı.., ôa ı?e
lece~iz. Şimdilik ve birkaç ıemi 

zayi etmemize rağmen. gemileri. 
miz limanlarımıza girip çıkma~a 
devam ediyorlar ve muntazaman 
da edeceklerdir"'' 

- Boıuna söylenip dunnayın 
rica ederim ,ben sağırım.. 

- Ben br ıey ıöylemiyorum 
ki, çiklet çiğniyorum!. 

Yaramaz 
Kadın, çocuğuna: 

- Aferin, dedi, iste böyle us!u 
olmalı. Maşalla , bağırıp çağırmı· 
yorsun. Demek artık uslu otur
mağa karar verdin: 

Çocuk cevap verdi: 
- Hayır anne. biraz dirileniyo. 

rum da... 

- Eak öğretmen, vazifesine 
ne baglamadan evvel muhakkak 

Yalancı 
Balık tutuyorlardı. Biri: 
- Baka!ım hangimiz daha bü. 

yük balık tutacalız? dedi. 
Öteki tereddüt etmedi cevap 

verdi: 
- Tabii siz. 
- Neden mutlaka ben? 
- Çühkü içimizde en çok ya· 

lan söyliyebilecek olan sizsiniz! 

- ,•J!es1eğiniz?. 

- Radyo spikeri .. 
- Kaç ya:rndasmız?. 
- iki dakika sonra 38 yaşına 

Laıacağım... DikkaL. bir dakika 
var, yarım dakıb... Cong vur · 
duğu zaman tam 38 yatında ola· 
cağ1111 •• 

- Franaız karikatilril -

- Nişanlıma bir ıürpriz 

yapmnl.: istiyonım ama bulama· 
dırn. 

- Hakiki yaımı söylesene! 

Yanlışlık 
Eve gelince kansı: 

- Hizmetçi gidiyor. dedi. 
Bugiln telefonda kendisile çok ak
si ve sert konuşmuşsun da darıl· 
mış. 

Adama şaşırdı: 
- Ay o hizmetçi imiş. Ben se

ninle konuştuğumu sanıyordum! 

Z-ı -.... ne çocuklan 
Küc;ük Zihni arkadaşına: 
- Bu akşam bizim evde ziya· 

fet var, dedi. 
Arkadaşı sr::-du: 
- 7.iyafet mi? Ne için ziyafet 

veriyorsunuz? 
- Annemin otuz yaşına girişi· 

nln beşinci ytldönClmünü kutlula· 
mak için! 

Kodın - Yemin ederim ki aen 
tanı~tığım ilk erkeksin. 

Erkek - Sözüne inanıyorın 

ıevgilim. 

Kndm - Ayni zamanda SÖZÜ· 

me inanan ilk erkeksin! 
- Fransız karikatürQ .. 

• 
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· H ~ I~K ~ A ~ Y ~ Et, 

Size şunu söyliyeyim ki, gözü 
me ilişen her hangi cazip bir kıza 
yaklaşrr:ak için en küçük bir fır· 
.;atı kaçırmak istemeyen tipler· 
ien değilim .. Bundan baska her 
şeyi bana yakıştırabilirsiniz. 

Böyle tanışmalarda!t dairr.a 
ı;ekinirim, çünkü, evvelemirde 
ciddi ve ihtiyatlı davranan bir a-
damım; sonra, onlarla münase. 
b:t tesis etmek için lazım olan 
cesaret bende yo1ttur. 

Şimdi, o sabah böyle bir şeyin 
nasıl oluverdiğini ben de anlaya· 
madım gitti vesselam .. 

Bu, 13 numaralı tramvayda 
:>ldu. Evimden çıkmış yazıhaneo
me gi<liyordum. iki kişilik sıra· 

!ardan birint oturmuştum. ikinci 
durakta, tramvaya giren kalaba· 
lıkla beraber kendisinden hah. 
sedec:eğim kız da girdi, yanıma 

oturdu. 
Dönüp baktım, çok güzel ve 

cazipti. Oturduğu sırada istemi· 
yerek - evet, bunu iyi biliyorum· 
ayağıma bastı ve gülümsiyerek: 

- Pardon dedi! ... dedi. 
Ben nezaketle cevap verdim. 
~ Rica ederim .. 
Yolculuk devam ediyordu ... 

Her durakta kalabalık inip çıkı· 

yordu; ben de mütemadiyen ya. 
nımdakine bakıyordum. O anda, 
bilmem nasıl oldu, ona bir laf 
attım: 

- Bugün hava berbat l. de. 
dim .• 

O, hemen cevap verdi: 
- Evet görüyorsunuz ya! Son 

derece sinirlendirici bir yağmur. 
İki gündenberi devam edip duru-
yor. 

işte bundan iki ay sonra biz 
1 

evlenmiş bulunuyorduk .. 
On11nla iyi ve mesut bir hayat 

yaşayacağımı tasavvur etmiştim. 
Bunu, sizin de tasavvur edeceği. 
nizi sanıyorum. Fakat, bakın, ba
şıma neler geldi .. 

Evlendikten on gün sonra 
bana: 

- Annem bizde kalacak, de· 
di .. 

- Peki ama yalnız oturacağı -
mızı söylememiş miydik?. 

- Evet. fakat o zavallı bensiz 
sıkılıyor .Ben de onsuz yapamam, 
sıkılıyorum. Görüyorsun ya, bi. 
ribirimize alışmışız. V c nihayet 
annemdir, atamam ya!. 

- Gelsin .. Ne yapalım!. 

Bu suretle anne geldi .. Anne
nin de kendisine göre bir huyu 
vardı. Evveıa az uyuyordu. Uyu· 
madığı zaman da memleketinin 
güzel şarlplarını söylemeyi itiyat 
edinmişti. Midesinden rahatsız 

olduğundan ayrı bir perhize tabi 
idi. Kocası şaraptan öldüğü için 
yemek masasında bu mayiin bu
lunmasına tahammül edemiyor _ 
du. 

Çünkü şarabı gördüğü zaman 
merhumu hatırlar, ağlamıya baş· 

lardı. Romatizmadan muztarip 
olduğundan ayaklarına elektrikle 
tedavi usulünü tetkik için bir ta· 
kım elektrik cihazları almak icap 
etti. Sinirli olduğu için de, sesi
mizi çıkarmaksızın onun haykır. 
malarını Jinlemiye mecburduk . 

Biraz daha zaman geçince taş · 

radan yeğenini getirtti. O, ya 
ni ben, onu mektebe yollayacak· 
tım .. Çoktanberi bunu kuzenine 
vaad etmişti. Sözünü yapmahy . 
dı. 

Birkaç ay böyle geçti. So'1ra 
da ağabeyisi meydana çıktı. Se· 
nclerce işsiz kalan ve h-.:ırc1ı~ı 

kızkardeşinden, yani benden. ve 
rilen Afif bir keşifte bulunmuş "e 
bu keşfinde benim de istifade et
'tlemi istemiJtİ. O. bil'?isini, ben 
:le paramı kullanacaktık . Keşfi. 

ni bana aı tattı, faht ben pek 
lnlıyamadım. Anladığıl"1 bir 
;ey varsa o da, bence meçhul bir 
jeyl !İ~lere doldurmak işiyle 

me}gul olacağımızdır. Bu j .. • ··~ .. 

YAZAN: P.P. 
letmek için de bin !ıraya ihtiyac 
vardı. ı 

- Maalesef, dedim, bilmcdı 1 
ğim işler için para veremem . 

Fakat o, ümidini kesmedi. B 
iş üzerinde benimle konuşmal 

için kızkardeşini araya koydu . 
Kızkardeşi, yani karım: 
- Ona bin lirayı vermelisı 

:iedi, nihayet bu çocuk ta bir yı 
dım bulmalı, ileri gitmelidir. 

- Bir şişe dolduruşu için ~ 

lira mı vereyim?. 
- Fakat bu dolduruş küçü~. 

iş değil .. Hem de, o, senin bu pa. 
ram yiyecek değil ya .. Seni ortak 
alacak. Kazancın yarısını sen ala 
caksm. 

-- Ben kazançtan vazgeçtim .. 
Bir başkasını bulsun . 
Karım da ümidini kesmed' 

,..akat işin aksiliğine bakın, ar 
·1esini de ortaya karıştırdı. O 
çok ciddi ve ağır bir tavırla: 

- Senin yüzünden oğlum gün 
den gün-c harap oluyor 1 dedi. 

- Benim yüzümden mi?. N 
çin? Şişe doldurmak usulünü •• 
na ben mi söyledim?. 

- Hayır, fakat senin ona yaı 
dımın dokunabilir. 

Ana kız, ağlamağa başladılar. 
Evimde, ne yemeğimi yiyebi 

liyor, ne rahat edebiliyor, ne df 
uyuyabiliyordum. Kızı ağlar, a 
nası ağlar, oğlu da vahşi ve teh 
ditkar bakışlarla beni silzerdi. 

Holnnıla l•rali!;cı.J ile UcJçiJ,;a J,;rnlr, ~ulh l<'lıiıııle fl'sclıLlis yn:ımn:. 

ı.crc konu ;1ukları sırada Amstcrdamda. 

- Cehenneme gitsin, dedim 
Bin lirayı - küçük bir servete sa 
bip olduğumu söy1emeği unut· 
tum • verip kurtulacağım. Hi• 
olmazsa rahatıma kavuşurum. 
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Paraları verdim. Afif onları al 
dıktan iki gün sonra evime biı 
kazanla iki t1ç bin şişe getirme 
sin mi? Çalışması için iki oaamızı Nakleden: ~1uzaffer Esen 
boşaltmıy:ı mecbur kaldık. Ya· Ilü~yin ağa söze karı~tı: 
nına iki yardımcı da almıştı. Evi - Biılün bunlar yalan değil ki. 
gayet fena bir koku sarmıştı. 1 Ben kendi gözümle bu eve m:.ısal 
Karım beni teskin ediyordu: !at olan ecinniyi gördüm. Hem de 
- Bir kaç gün daha sabret, ı çok güzel bir cin bu doğrusu. 

nerde ise şişelerin doldurulma· Doktor cevap verdi: 
sı bitecek. - Bu cin güzel olduğu kadar 

Hakikaten on gün için<le iş bit· iyi doğrusu. Bunca yıldır burada 
mişti. Atölyeye çıktım; şişeleri ıa~ıyor kimseyi çarpmadı. 
dolu ve damgalı buldum. üzer- - Aman, iyi saatte olsunların 
terinde kaşifin resmini taşıyan huyları, hünerleri belli olmaz ve 
etiketler yapıştırmış ve ''Aififin,, ~ünün birinde çarp:ıcaklan tutar. 
kelimesi yazılmıştı. Bekçi bu cümleleri öyledil,ten 

Afif: '50nra hürmetkar bir sükut içeri· 
- İstemiş olsaydın senin de ::.inde efendisini tasdik etti. 

resmini kordum, dedi. Fakat lzzet bey susmadı, e ki 
Ben hemen cevap verdim: dostuna: 
- Reklamın olduğu gibi kal - Bütün bunlara inanmamak. 

masını tercih ederim. la beraber. dedi. ben iki ka:iının 

Şişeler bir otomobile yüklenip yapayalnız bura:ia kalma ·mı doğ· 
tevziata gönderildi. Şişelerdeki ru bulmıyorum. Hiç olmazsa bir 
mayiin • Afifin'in - ne olduğunu iki ihtiyat tedbiri almalısın. 
bir türlü öğrenemedim. Size an. Zaten bir hayli zaman:hr, dok· 
cak şunu söyleyebilirim: Afif torun kalbini bir şüphe kemiri
üç ay sonra bana gelerek düşün· yor: 
celi bir tavırla: Doktor çiftlik hakkında baba· 

- Maalesef, keşfim tutmadı, dan evlftda intikal e:len m:ı;;::ılları 
bir tek şişe bile satamadık. Ah! yeni işitmiş değildir. Gençliğinden 
şu Avrupaya bir gidebilseydim, ~eri birçok ağİzlardan bu ri\·ayet· 
o zaman beni görürdün! . !eri dinledi. Bu rivayetler hiç şüp· 

Diyerek manidar bakışlannı hesiz ciddi olama~. Birer ma-;al. 
gözlerime dikti. dan ibaret. Fakat buranın hazin 

Bu bakışlarının manasını anla· \'e acıklı bir m:ı'!i i de olduğ·ı mu 
mamazhkta, geldim. Yalnız ak 'ıakkak .. Numan pa~a bu bahçerlr
şam üstü karıma. ağabeyisirıin 

söylediklerini naklederek ilave ev sahibi. ben de onun kiracısıy · 

ettim: 
- Kendisine söyle, bir daha 

''Afifin., den bahsetmesin, yoks<1 
bütün şişelerini toplar başındi' 

kıranın .. 
Anla~ılan, Afif. artık yola gel 

mişti: o ı.ıeseleden bir daha bah 
setmedi. Ve, kızkardeşinin, ya 
ni karımın. ya:ıi benim verdi 
ğim harclıkla iktifa '"ttı. 

Evlilik hcı"2tır .ı ~n ı.11 r•uçul 

sene geç:niitİ. f~I":; •· yolund· 
~:~-· •ordıı ~ 1 ~cakl•J:ırım evimi 
hacze.lerler diye knr'·tıt~um icir 
'>öyl,. va,.>·etl r~,. herkes nasıl 

hare~t edivorra ben de Ö"le ya· 
•ım Evir-i- .,, """tınu. 
0

İ7.e .. ; .. r .. ,1rnrtt1m. 
karımı 

O günden sonra karımın hatt 
hareketi değişti. Öyle ki, o sanki 

dım Kapıya ve pencereye hızlı 

vurma, evimi bozarı:•ıı. şeklindt> 

tenl:ih!ere haş1adı. Başlangıçta 

hunlara fa•la ehemmiyet verme· ı 

1im .Faka• yavas yavaş kanının 
tavrı büsbütün değişti. En ufak 
bır !'el:o:ple ann·asivle birlikte kı 
?.ar, ha.,kınr .kiifrecl'!r. vemeRİ. 
mi mutfıı'tta verir ve nihayet ba 
sımd~ t"ba'·ları kırmıya başladı. 

b:n. bıı ta'11kların yenisirıi almı 
•:ı mecbur 'u-n. 

Bir n-ii., hana hıwatının ta ham 
'T\iil e<lilmr,. ı.:r cafhava ~irdiği:ıi 
ve be i"ll f'ilıi h'r müctebitle artrk 
•a""Vfl""''t""P~a·1ım a :ıkc;a biUir 
i1 

Bu suretle, · o gün romatiz 
nası olmıyan - annesinin ve ağa 
beyisi Afifin yardımiyle beni 

esrarı hala çözülmiyen bir o iım 
le <>1dü. Hamm:!femliyi sevdığı 

ıivayet olunan me\•levi dervişinin 
ne olduğunu kimse bilmiyor. Son· 
ra kendısi gene bu çiftlikte bir 
dost kur~unile yaralandı. Fakat 
bu sakin teşrin ayı içerisinde aile· 
inin saadetini teh~it e:len bir hfi· 

dise olduğuna inanmıyor. Çünku 
bu efsaneler birer hakikat olsa. 
kurban olan daima e;ke1<1erdir 
Çiftlikte şimdiye kadar hiçbir ka· 
dının başına bir k:ıza gelmedi. Fa. 
kat hayır. Bütün bunlar birer ma· 
~aı... Bu mas..ılları bur:ırla ya~r 
yan in anların hüzün dolu kafa· 
lan uyduruyor. ömürlerini bir 
batakhğrı r:lurgun ve yosunlu 
ularına t>· · 'm:ıkla ge;;en zaval· 

11 inı;anları'l uydurdı1kları ma-;al 
lar bunlar. Doktor lrfan şüp11e· 
siz bu m:.ısallara in:t'lac11

" kadar 
çocuk değildir. Fakat bilinmez ne. 
den. Bu a'<53m iki kadını burada 
yalnız bırakacağını düşünürken 
ruhunda bir ürp:?rm? hiı;~eiiy )r. 

Doktor ürpermekte haklıdır. 

Çünkü bu sefer o:ta1a daha m '.is· 
bet bir hakikat \"ar . .Yahidin söy· 
'edi~lcri.. Vakia ilk g(hlüğü ~ih· 
r!enbcri Vah•t doktonın hiç hoc:u· 
'la gitmemi~tir. Bu delikanlının 

~zlerine muha'd ak i:ıa'lm1k icap 
etmez. Faka' delikanlı <lururo d11· 

-
merasimle kapı dışarı etti: 

- Boşanma kararı çıkıncaya 

kadar git, bir oteldt- , · Burası 

benim evim!. 
Yay..ı kaldırımınd~n 

lıaykıdım: 

- Ev benimdir 1. 
O cevap verdi: 

öf~e il.: 

- Yanlışın var 1 Senetlerde ba 
l'a ait oldu~u yazılı'· 

Simdi, kanmdan boşanmış bir 
haldeyim .. Ev tabii karıma kal· 
dı. Onu şimdi onun evinde, bir 
de arkadaşı olduğunu öğrendim. 

Bunların hepsi bir s.,bah tıram· 
ray da ona: 

- Bugü:ı bava her ,at 
':i.ı•nlesini ı;öylem,.k akılsızlı 

ğınd;ı bulunduğum için başıma 
geldi 

blıl 
l\fajfnO l1!'H111•1't 7pl frli .!:"l'll<'rC linrşı lıı~n C'ıJİl<'n t11ğınakJnrtJ:ıl1 
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od" rurken bu hikayeyi n:! le:ı uy.lır· zin sofrayı bu akşam kUç~~ ~ 
~un? da hazırladı. Pencereleri Nıl~ 

Doktor, bu _n:la, Vahidin k'i. açılan küçük odada. Bu B tı' 
niğine geldi~'. da!dkayı t::mamile baba kız. gecenin eşiğinde b'şt;. 
hatırladı. Bir ra tasıııı görm"k ü Şd yemek yiyorlar: solmuş ç\ 
zere l stanbula in:Jöği bir ~ün hir· lcıln ve olgun meyvaların 1'.

0 

dcnbirc o:la ,.ı.nıry ka-,1>1 açılmış ve su bu odaya kadar yükselı> 
\'ahıt içeriye girın•,ti. dallnr arasında ve :r-·· üfcrin s1i 

Ni~in Vahit bir se·seilnin çıft· rı üzerinde rüzgar şarkı sö}·l~~ 
lik etrafında do}a ıtığı ha~>erinı Doktor b:ıııını kaldırdı vo b 0 
doktora yetiştirmeğe lüzum gor? 1 larını bir ayna gibi parJıyıın 
dü.? zinin gözleri lçersine daldırd1• 

Doktor şimdi Viıhidin cümlele-
rini aynen hatırlıyor: 

"Söylcdkilerim tamıı.mile haki • 
kattlr doktor. bir adamın evinize 
girdiğini gördilm. Bu, bu hırsızın 

herhalde ilk girişi olmıyacak. E. 
vinizden çok kıymetli bir minya· 
tilrUn çalındığını siz de bilirsiniz. 

"Evinize bir hırsız kumpanya _ 
sının göz diktiğine delalet ede -
cek birçok emareler var. Bu ta -
mamiyle doğru olabilir. Sizde ol. 
sun. knpa'ı tekkede olsun çok kıy 
metli şeyler var. Siz de orada ol· 
mayınca zavallı kadınlar ne yapa. 
bilir? B2n bilhassa Güzin hanımı 
adeta merak ediyorum. Onun için 
size bunları söylcmeği bir borç 
bildim. 

''Sizin yerinizde olsaydım, çift
liğin iyi muhafazası için birkaç 
bekçi tayin ederdim. Güçlü kuv· 
vetli, silahlı bekçiler. Çünkü mu. 
hakkak çlflliktekiler mühim bir 
tehlikeyle karşı karşıyadırlar.,, 

Vahidin akli muvazenesi tama· 
men yerinde olmıyan birisi olması 

. mümkündür. Fakat bu dakikada 
doktor İrfan bu nasihatleri pek 
ynbana atmamak lazım olduğunu 

düşünüyor. 

Doktor düşünür'ken arkadaşile 

bekçi blribirlerinc tatlı av hika _ 
yeler! anlatmaktadırlar. 

Yoln çıktılar, ev sahibi durdu, 
arkada5ı: 

- Allahaısmnrladık, lrfan, de
di. Birkaç gün sonra muhakkak 
uğrar. yemeğe kalırım. Yalnız sen 
buranın muhafazasını ihmal et -
me, birkaç bekçi bulundur. 

* * * 
- Dinle baba, bu yaz seninle 

şöyle yan yana oturup da tatlı tat 
lı konuşamadık. Sen hemen bura. 
da durmadın gibi bir şey. Sonra 
misafird<'n de baş alamadık. 

- Yn, ciddi bir meseleden mi 
bahsetmek istiyorsun kızım? 

- Belki, fakat bllhas.sa sana 
bir sual sormak istiyorum. fçimi 
yakan bir endi!lcyi vereceğin cc· 
vah halledecek. 

Ilık bir BOnbahar akşamı. Gü • 

- No var yavrum? 
ti 

- Bana öyle geliyor ki. 
bu çiftlikte ıstırab çekiyorsıl11 •11111, 

_ Ynvrum, sen yanımda ~1ıt 
ca her yer bana cennet gibi S..

gelir. 
ıllıı 

Genç kızın dudaklarında ,.çıcoıı 
tebcs.silm en tatlı bir şefknt 
casıdır. 

- Baba. kelime oyunlıırt }.,:. 
r:ık fikrini söylemekten çck111 b':l' 
Sen bu evi sevmiyorsun, bC11 

nun pek iyi farkındayım. 

- Ya demek Güzin, sen ill~ 
ruhunu tanıdığını, ruh sırl111Jf'ı 
sezdiğini iddia ediyorsun. tC 

edcriın. g)•'1 
- Baba, konuşmamızı 6 ; • 

boğma, yahut benimle alaY et , 
me. Burada sen ıstırab çc'f.1>'" f 
sun. Babacığımı ıstırab çeker 
rilnce ben de üzülüyorum. 

,ıaı 
irfan bey de düşünceye d ~o 
- Hakkın var kızım, tıcıı 

çiftJiği hiç sevmem. ,.,. 
- Mademki öyledir babll• ~ 

rından tezi yok buradan gıoel 
dud 

cUl1t' 
Doktor bu söze tered ,!W' 

den cevab verdi, fakat bU tti>"'' 
leyi söylerken sesi esefle ti 
gibiydi: 

ıetl
- Hayır yavrum, insan h15ılt+' 

ne hakim olabilmelidir. ~)-ol' 
bir defa annene çok iyi ~ 
Sana da yaradı Güzin ... B tJ.. 
yanakların nekadar pembeıe~ .Jl 

e' 
- Belki, fakat" sen bU Jllll' 

mes'ut olamıyorsan bizim 11
., 

mizin iyi oluşu neye yarar ·~&C• 
- Hayatımın en büyUk f~,ı 

tini burada tattım, kızoıt· 11tı' 
gençliğimin affedilmez gnn~& l 
nı da burada iııledim. aurll 
ıstırab dn çektim. ~) 

(De,·aırı1 ~ 
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