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Bükreşte ortaya i 
Ç,karılan bir 

şebeke 
Leh hükumet 

~rkanını bitarat 

memleketlere 

kaçırıyormuş 
:&eıgrud, 3 (Radyo) - Bilk

l'ttte bUyUk bir sahtekarlık şebe 
\eııı \ llleydnnıı çıkanlmıştır. Şebe-

e, llonıanyada. tevkü edilen Leh 

labtueriyle ve hUk{lmet erkll.nı - ı 
?la la llahtc pasaport çıkartarak on-

\ l1ıı. bitaraf devletlere kaçmasını 
ola.vıaetırmı5tır. ......._____ _____________________ _ 

F='ransada 
sevin9 1 

4ınbaqonun kaldı
rıhşı Pariste nasıl 

karşılandı ~ 
l>ar· 
A. ıs, 3 (A.A.) - Havas: 

l:ta(~Ctika meclisinin ambargo 
tt'fı •ndaki kararını bildiren tel· 
lıcrabar geç vakit gelmiş olmakla 
• er p . 
llc 'it arıste şevk ve heyecan 
lıuıu arşılanmıştır., Kanunun ka-
... llde g·· ilk k . .. . 
""İldi.. oz en e serıyet umıt 

"c tn C~nden kuvvetlidir. Fransa 
lttiııi Cıltere için, kendi endüstri. 
t' n hen·· k ltcl?te . Uz afi derecede yetis 
tt\ctik dığj maddeleri ezcümle A. 
c adan t 
tltıcr· ayayare satın alabile 
~Uhi~nd~n emin bulunmaları 

·•• hır • • li' ıtımat unsurudur. 
tanaız fk 

~etik e arı umumiyesi A-

~tını a Parlamentosunun bu 'a

l>tcns· ~uzveltin müdafa ettiği 
lı 1Pleri rn··d Cdcr u afaa için taarruza 
4n A otnıadan silaha sarılmış o
lı "\>ru 

Cl.tcltcti ~a dernokraııileri hattı 
tcı• Ilın ta "b· · · it~· vı ı mahıyetınd~ 

ı cyıenıekt--1: VUlr. 
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Almanya üzerinde. bir 
hava muharebesi 

Roma, 3 ( A.A.) - Havaı a· 
janımdan: 

Goering;in yakında Romaya 
gelmesi muhtemel olduğ.ına dair 
burada birtakım §ayialar deveran 
etmektedir. Bu münasebetle bir. 

kaç hafta evvel Almanya'dan 1rel. 
miı olan haberlerde Alman hava 
nazınnm faiıiıt liderleri ile mii 

him görüpneler yapacağının bil· 
dinniı olduğu hatırlablmaktnc'.,.. 

İngiliz tayyareleri, tahkimat ve tahşidata 
ait çok mühim fotoğraflar elde ettiler 

Zigf ritteki Alman 

Resmi mahafil, bu husa.s h:ı ... 
kmda hiçbir mutalee .crdetme;. 
mektedirler. 

SALI onxn GİDECEK 
Londra, (Radyo, saat 18) -

Musolininln gazetesi olan "Po. 
polo d'ltalia" nm haber vcrdlğj
ne göre Mareşal Göring lSnUmtız_ 
deki Salı günü Romaya gidecek_ 
tir. ~ skerleri r u ! u

bet yüzünden 
hast31anmağa 
başladılar 

Londra, 3 (Radyo) - lstihba.. 
rat nezaretinin tebliğine göre 
dUn bir İngiliz tayyare filosu tek
rar Alman arazisi Ustilndcn uç .. 
muş. dü§IIlanla ça.rpıiJmıştır. İn

giliz tayyareleri salimen geri 

Yeni ltal~an 

Nazırları 
Kralın huzurunda 

tahlif edildiler 
Roma, 3 (A.A.) - Eski ve ye-

l ni"1talyan nazırları aralarında bu 
rnbah devir ve teslim muamelesi 
yapmışlardır. Yeni nazırlar, kra. 
lın, müsteşarlar da Duçenin hu
zurunda tahlif edilmişlerdir. 

(Devamı 2 incide) Fransız toprai:rına düşürülen bir Alman tayyaresi •. 

Finlandiyada 
Mülıim bir ifşa! Milli müdafaa istikrazı 

500 milyon markı buldu 

Almanya, istiladan evvel, Lehistana 
bir plan teklif .etmiş 

Helsinkl. 3 (A.A~) - Milli 
mlldafııa istikrazma eimdiyc ke. 
dar 500 milyon mark miktarında 
iştirak cdilmi§tir. Bu rakam, her 
tUrlü tahminlerin fevkindedir. Her 
tarafta.n 1.§tirak taıebleri gelmek
tedir. 

RY~Yc§lVc§l lkc§lır~o 
Vilnada hayat 
normal eşiyor 

Vilna, 3 ( A.A.) - llauas: 

~~ iP> lhı <® @)o ©l.~~ lk o c§l IF lfffil o~ 
Vilnoda hayat tedricen normal 

bir şekil almaktadır. Mağazala:

lokantalar, kahveler ve sinemal:r 
tekrar açılmıştır. Harbın bidaye
tindcnberi intişarları men'edilmi~ 

Paris, 3 (A.A.) - Polonya hariciye nazırı B. 
Zaleski, Petit Pariaien gazetesinin bir muharriri
ne beyanatta bulunarak B. Yon Ribbentrop'un 21 
Mart 1939 tarihinde Berlindeki Polonya sefirine 
Almanya ile Polonyanm Sovyet Rusya aleyhide 
mesai birliği yapmaımı natık bir plan teklif etmiş 
olduğunu if~a etmiştir. 

Diğer taraftan 26 llkteşrin 1938 de B. Yon olan Polonya li<.:amnda ga7eteler 
Ribbentrop, Polonya sefirine müstemlekelere ait yarından ıtibaren t.!km• çıkmağa 
mutalebat sahasında Almanya ile Polonyanın 1 başlıyacaklardır. 
teşriki mesai etmesine dair bir plan teklif eyle- Dün öğleden soma hükOmet ma 

• .J.. kamları Polonya askerlerinin mc· 
mı~ır· . 

~ • · • • zarlarına bır çelenk koymu5~~r-
B. Z9:l«:ski, ~~lonyanın Alman harıcıye ~azı- dır. Binlerce kiji Mareşal Pilsudo:;-

~ı?ın her ~kı.teklıfıne de kulak asmamıs olduırunu t kinin kalbini ihtiva eden Mosolc-
ılave etmı~tlr. un önünden recrniştir. 
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b zamıyaeak 
manya 1914 de harbe nasıl gırm çt 

8ugün nasıı giriyor ? 

Almanyanın öğündüğü kaynaK-
larda tehlikeli noksanlar 

Va an: H. Ca Ba uey 
' eylfll de amirallik Almanya.. 

nm abluka altında olduğunu llAn 
etti, Yirmi beş sene evvel yine de 

n1z kudretimizin pençesi o gUnkU 
Alman Rayhmın lLıerlne kapan· 
~tı. O ç6ktilğil vak.it Alınnn ge. 
nerallcrl, nmiralleri ve devlet n
danılnn sukuta ablukanın sebcb 
olduğunu söylediler. O zamandan 
beri biltUn dUnya mUvenihlerlnln 
dilşUnUlcrek verilıniş hllkfimlerl 
onlnnn bu flkrlle tevafuk etmek. 
tedir. 

Nazi devlet.ini da.ha fena bir 
mağlüblyetten ne kurtarabilir? 

BUtUn büyük cihan mUcadelele. 
rinde zafer denizlere hAldm olan 
millet veya müttefik kuvvetler 
tnrafındnn knzıınılmı§tır. Deniz 

kudreti Grek medeniyetini Asya· 
• nın muazzam ordulnn elinde 

ma.hvolınaktnn kurtardı. Roma 
Kartacayı devirebilmek için evve. 
la deniz htı.kımiyeUni kazanmak, 
sonra muhafaza etmek mecburi -
yetinde kaldı. Deniz kudreti so _ 
na erdl'ği gün barbarlar önünde 
dUgtU. İngiliz deniz blUtimiyeti 
Avrupa bUrriyetlni o kıta llzerin.. 
de yarım dilzilno memlekete bük· 
meden ve yeni dilnynnın serveti. 
ni elinde tutan 1epanyol kralın -
dan kurtardı. 

Napolyon Avusturya ve Prus_ 
anın kudretini kırıp Rusyayı da 

sılli.h ve yüze gUlme ile elde eL 
tiği zaman Urallardan Atlnntiğe 

kadar bütiln Avrupa kaynakları· 
ıım sahibi oldu. Almanya emir. 

· ıcrlne tabi idi. Rus çarı onunla 
dilnynyı: takslıne hazırdı. 

Fakat o dcntzl kaybetmişti. 

Trnfnlgar gecesinde bahri kuv
vetlerinin battığı saatten itibaren 
zevale mnhkfundu. Avrupa liman. 
lnrı, ticaret ve malzemesi İngiliz 
gemilerinin nblukası nltmda bulu 
nuyordu. Nihayot milletler bu ta 
hammUlfcrsa tahakkfime ayak _ 
landılar ve onu devirdiler, 

KAl'l"iAKLAB ıou DE BİLE 
F1 DEGtLnt 

1914 harbinde Alman askerlik 
:makinesi Belçika, Sırbistan, Ro. 
manya, Polonya, Ukranya ve 
Rusyaoın büyük bir kısmına nit 
kaynakları zaptetti. Talisiz Avus. 
turya imparatorluğu Çekoslovak
ya.nın snnayi kuvveti ve Maca. 
rLstanm mUnblt buğday tnrlalan 
ile ona yardım ediyordu. Stalinin 
denenmiş en emin müttefikine 
göstereceği aza.mi cömertlik bile 
bundan fazla bir şey temin ede. 
mcz. 

Bun.lanı. rağmen 1914 den iti· 
baren deniz kuvvetlerinin ablu _ 
kası tazyiki öyle arttı ki 1917 
çıkmadan garb cephesindeki Al
man askerleri aç kalmıya başla. 
dıl.ır. Aylardanberl gıdadan mııh 
rum, giyecek ve yakacağı olmı. 
yan bütün işçiler, bütün sivil 
halk arasında memnuniyetsizlik 
o rnddeye vnrdı ki Lüdendorf 
1018deki şiddetli t:ınrruzlarmm 

tam zirvesinde ordu komutanları· 
nı taburlarını dahili bir harbe 
hazırlamalan için emir verdi. 

Fakat Almanya 1914 harbine 
müreffeh bir nilfus, inklşnf etmiş 
bir endUstri. vfısl altm ihtiyatla. 
rı ve ecnebi memleketlerde mU -
himct' ırnli vasıtalarla gjrmlştl. 

1939 harbine ise Nazi politika.. 
"I ile fokir ve Mif düşmüş ola.. 

k ghiyO\'. Uzun z::nrıan evvel 
~·~ ~~nl Gl5rlng Alman halkını 

t ., vo tera.yağmdan blrini tercih 
etmejıa davet etmlşti. LCrtuftlr 

FUhrerlcri onlnr için topları seç· 

ti, 
K.AUÇU~ MENSUCAT, 

PETROL 
Orduların makineleşmesi kau· 

~uğu en mİ.ihim harp maddesi 
haline getirmiştir. Almanya sen
tetik kauçuğu istihsal etmeğe 

uğraştı. Bundan muvaffakıyet 

derecesi şundan anlaşılabilir ki 
sarfiyaunın beşte dördünü halii 
hariçten ithal etmek zaruretin. 

dedir. 
Suni mensucat imalindeki mu· 

vaffakiyeti daha büyük oldu. Fa. 
kat ihtiyacının beşte üçünü hala 
dışarıdan elde ediyor. Avrupada 
çok miktarda pamuk yetişmemek 
tedir. Pamuk ise patlayıcı mad -
deler imalinde büyük roller oy. 

nıyor. 

Petrol hava, kara ve deniz mu
harebelerinde şimdi müthiş ve 
çetin bir amil olmuştur. Alman_ 
ya kömürden hazer zamanındaki 
ihtiyacnın üçte birini yani 
7 .000.0000 ton petrol istihsal e

diyorıdu. 
Eğer Almanyanın harp ihti. 

yacları hazer zamanındakinden 

üç misli ise o hiç olmazsa 17 mil· 
yon 500 bin ton daha ithal etmek 
mecburiyetindedir. 

Almanya bu miktarı nereden 
alabilir? Alman halkına Polon. 
ya petrol kuyularına dair peri 

masalları anlatıldı. Eğer o küçük 
saha istil5.dan evvelki mikyasta 
i§letilebi!irse Almanyay:ı senede 
ancak !'00.000 ton petrol temin 

edebillr. 
Alman diplomattan Roman • 
yadan mümkün olduğu kadar 
çok petrol koparmak için çılgın 
gayretler sarfettiler. İhtiyaç o 
kadar şiddetli idi. Fakat, Roman· 
yanın bütün petrol iııtihsaUitı Al. 
manyaya akıtılsa bile • ki bu ta· 
hakkuku uzak bir faraziyedir • 
geçen senenin rakamlarına göre, 
oradan yalnız 6.500.000 ton ala· 
bilecektir. 

Almanya uzun vakittenberi 
mali kudretinin yettiği kadar 
petrol depo ediyor. Azami tah. 
minle bu ancak 4.000.000. ton o· 
labilir. Bu suretle harbin ilk tıc

nesinde Almanyanın petrol stoku 
memlekette istihsal edilenler ve 
harp ihtiyatları ile birlikte 
6.500.000 tonu aşmıyacaktır. Bu 
rakama Romanyadan ve şimdi 

Rus kontrolu altında bulunann 
Galiçya petrollarından almıya 

muvaffak olacağı miktarlar da 
ilave edilebilir. 

Bütün ihtiyat bir seneye tahsis 
edilse bile MUS mühim bir eksik. 
lik kalacaktır. 

RUS YARDIMININ 
HUDUTLARI 

Rusya senede 27.000.000 ton 
petrol istihsal ediyor. Hazer za. 
manında bunun onda dokuzunu 
kendi sarfediyor. l932 denberi 
ihracat fazlası 6.000.000 tondan 
bir milyon tona düşmüştür. 

Milyonlarca kişilik seferber 
bir ordu ile ihtiyacı bundan az 
olmıyacaktır. 

Farzedelim ki istihsalatmı art· 
brsın. Fa!:at bunu nasıl dağıta. 

cak? Sovyet Rusyanın petrol sa. 
haları Alman hududundan çok 
u.r:aktaıdır ve bunların istihsalbtı 

Almanyaya denizden nakledile· 
mez. Kafkasradan Alman ordu. 
unun •e hava kuvvetlerinin de. 

polarama petrol nakli için VCGait 

nan·stan .. 1 
Teati olunan nataların metnini neşrediyoruz 

Yeni anlaşma, 1928 de Romada imzalanan 
muahedenin esaslarından mülhem olacak 

Ati11a, 3 (A.A.) - Atina ajan

•' u.hliriyor: 
Başvekil Metaksas ile ltalya

nın Atina elçisi Emanuele Grazzi 

.ırasında teati edilen aıağıdaki 

mektuplar bu sabah neşredilmiş. 
ir: 

Atina, 30 eylül 1939 

Ba yclçi, 
Ekselunsınız tarafından ı 2 ey· 

lül, Duçenin talimatı üzerine ta· 
rafıma yapılan ve mülhem oLdu
ğu ruh ve fikir kraliyet hükumeti 
tarafından yüksek surette takdir 
edilen tebliğattan kraliyet hüku. 
metinin ahzı malCımat etmiş ol· 
duğunu ekselansınıza bildirmek
le kesbi şeref eylerim. 

İtalyanın Yunanistana karşı 

olan dostane temayüllerini bil
diren bu tebligatta müderiç ye. 
ni teminat , en hararetli bir mem· 
nuniyetlc karşılanmıştır. Yuna
nistanın italyaya karJl olan his. 
siyatma tamamiyle tetabuk eden 

bulmak senelere muhtaç bir İ§tir. 
Nazi şefleri bilmelidirler ki Sov· 
yet Rusyadan her şeyi alabilirler. 
Fakat kendilerini kurtarmağa ki. 1 
(i pctrolu hiçbir zaman alamıya_ 
caklardır. 

Diğer malzeme hususunda Na· 
zizm, Bolşevizmle yaptığı pakt. 
tan ne kazandı? Rusya hububat 
ve §eker gönderebilir. Ruayamn 
satabileceği yegftne harp mater. 
yelleri petrol ve manganezdir • 
Almanya bunların parasını ver
meğe muktedir olsa bile pek az 
!"" •• • arı nakledebilir. 

:ızi harbi ıarki Avrupadaki 
gıda istihsalini altüst etmeden 
çok evvel Moskova, Rusya ibra. 
cat için tereyağı, yumurta ve 
Jambon olmadığını ilan etmişti . 
Almanyanın son derece muhtaç 
olduğu yağ imalinde kullanılan 
tohumlar ve haline yağı ise hiç 
yoktur • 

Binaenaleyh, Rusya ,iıteae bi. 
le, Nazi devletinin ablukaya mu· 
kavemetini arttıramıyacaktır. 

Maikncle§mi§ muharebeye el. 
zem olan maddelerden Almanya 
bi ray evvel tamamiyle mahrum 
edildi. Enerji idaınesine lüzumlu 
gıda stokları, tereyağıı peynir 
ve her tUrlü yağ şirDaiden tü.: 
kcnmi~tir. 

BiTARAF YARDIMI 
ŞOPHELt 

Geçe nharpte olduğu gibi Al· 
man şefleri bitaraf memleketler. 
de nyiyecek tedarik için ellerin. 
den gelen her vasıtaya müracaat 
edeceklerdir. Fakat muvaffakıyet 
ihtimali çok azdır. 
Rayhın ödeme kabiliyeti şüp· 

helidir. Takas hazer zamanında. 
ki yegane satın alma metodu idi. 
Harpte ham madde yokluğundan 
sanayi faaliyetten duracaktır. Bu 
yüzden takas sistemi de çalışmaz 
bir hale gelecektir. Almanyanm 
kredisi yoktur. Bitaraf hiçbir 
milletin Avusturyayı, Çekoalo • 
vclı::yayı, Polonyayı gasbeden bir 
memlekete yardımı mevzuu hah· 
solamaz. 

Her şey olduğundan ba~ka 
gösterilemez. Nazi liderleri dün. 
yanın fizik şeraitini değiştirdik • 
ten sonra uzun zaman milletleri· 
ni aldatamazlar.. Onun amansız 
kuvvetleri mücadelelerinin neti
cesini tayin edecektir. Britanya 
ve müttefiklerinin bili elinde o_ 
lan ve silahların en müthişi bu. 
luncın deniz kuvveti eskiden ol· 
duğu gibi şimdi de zaferi lehimi 

ze emniyet altına altrmı§tıt'. 

-lngilizceden-

bu dostane temayüllere iki meın.. 
leket arasında, kraliyet hükume
tinin hassaten memnuniyetini 
mucip olan bir samimiyet hava
sı yaratmıgtır. İtalyan hükumet 
reisinin Yunanistan • Arnavut • 
luk hududundan İtalyan kıtalarr 
nı uzaklaştırmak hususuda kendi 
liğinden yaptığı jest, Duçenin 
sulhun idamesi ba!lsindeki gay
retlerini çok samimi sempati ile 
takip etmiş olan El:n milletini 
derin surette mütehassis etmiş • 
tir . 

melde ı<esbı §eref eylerim ki, Yu
nani~tana karşı aynı hissiyattan 
mülhem olan İtalya. -:rin surette 
bağlı bulunduğu sulh siyasetim 
takibetmek niyetinde ve Yunanis
tan ile İtalya arasında yeni bir 
dostluk devresinin ve karşılıklı en 
büyük itimada dayanan bir an • 
tantm başlama-mı görmek bah -
sindeki samimi arzusunda hemfi
kır bulunmaktadır. 

ltal)'an Kraliyet hükumeti de. 
kendi tarafından. şu kati ümidim 
ifade eder ki. enterna:;yonal vazi· 
yetin inki53fr, iki hük\ımete. ya -
km bir istikbalde, bütün sahalar-

da itimatlı \'e semereli bir iş bir· 
!iği için, aralarındaki münasebet~ 
leri daha müsbet bır şekle koymatı 
tırsa tını verecektir. Buna intiza .' 
ren, İtalyan Kraliyet hükuınetı• 
Yunanistan ile ltalya arasında 23 
eylül 1928 tarihinde Romada if11' 
zalanan dostluk. uzla~ma ve adli 
müzaheret paktında ifade editeıı 
doı:.tluk ve işbirliği prensiplerııı • 
den mHlhem olmağa azmetmi~ bıJ· 
lunmaktadır. 

Yüksek Tazimatımı kabul bU • 
yurmanızı rica ederim. Bav Ba~· 
vekil. 

Emmanuele Grozz 
Bu jesti ilham eden hissiyatın 

hassaten mütehassis ola:ı krali • 
yet hükumeti. mümasil askeri 
tedbirleri emretmeğe müsaraat 
eylemiştir. 

~--------------------------------~-------------------

Kraliyet hükumeti, derin su
rette bağlı kaldığı sulh siyaseti_ 
nl takip etmek niyetini ve ayni 
zamanda İtalya ile Yunanistan a... 
rasında yeni bir dostluk devresi· 
nin ve kat'§ılıklİ en bliyilk itima
da dayanan yeni bir antantın 

başlnmnsmı görmek bahsindeki 
samimi arzusunu yeniden teyid 
jçin bu frrsattan istifade eyle_ 
mekle mübahidlr. Bu siyasetten 
mtilhcm olan ve bu siyasete İ

talyan htikümetinin tamamen iş. 

tirak ettiğinden emin bulunan E. 
len hilkümeti, enternasyonal va· 
ziyetin inkişafmın, iki hükCı.mete, 
yakın blr istikbalde, bütiln saha
larda itimatlı ve semereli bir iş 

birliği için, aralarındaki münase
betleri daha iyi şekle koymak 
fırsatını vereceğinden kat'i ilmld 
beslemektedir. Buna intiza.ren. E
len hükümetl, İtalya ile Yunanis 
tan arasında 23 eylQI 1928 tari.. 
hinde Romada imzalanan dostluk, 
uzlaşma ve adli müzaheret pak.. 
tında ifade edilen dostluk ve iş· 

birliği prensiplerinden mülhem 
olmağa &Zmetmiş bulun.maktadır. 

Almanyc. üzer"nde bir hava 
muharebes ~ oıuu 

Ta.zimatmıt kabul buyurmanızı 

rica ederim, bay elçi .. 

Jean Met.ak! 

İtalyan elçisin.in cevabi mek
tubu şudur: 

.AUna, 30 eylfil 1939 
Bay Başvek11, 

(Ba§larafı 1 İncide) 
dönmU§lerdir. Tayyaredek.i rasıt _ 
la.r miihlm askeri mmtalrn ı.ı 

resmini çckmeğe muvaffak ol -
mu§lardır. Bunların arasında Zig
frid hattının ve tayyare meydan. 
lannm çok kıymetli resimleri de 
vardır. Bazr resimler 70 metrelik 
bir yükseklikten almm'f;tır. 

Deniz harbi devam \ .~cdir. 

Harb gemilerimiz Okyanusta 2 
Alman korsan gemisinin izini bul· 
muş, onları takip ve tuzağa dü
§lirmeğc savaşmıştır. 

Diğer tar-...ftan 1sviçreden ge • 
len haberlere göre Alınan asker
leri Zigfrid hattındaki bUyUk ril. 
tubetten dolayı hastalanmakta.. 
dırlar. 

TOPÇU VE KEŞlF KOLU 
FAALiYETi 

Berlin, 3 (A.A.) - Alman 
büyük umumi karargahı tebliğ 

ediyor: 
Garpte pek mahdut olan topçu 

ve keşif kolları faaliyeti görül • 
müştür. 

INGILIZ KRALI, TAYYARE
CtLERt TAL TtF ETTi 

Belgrad, 3 (Radyo) - Kiel 
limanını bombardıman eden tay
yarecileri, İngiliz kralı madalya. 
larla taltif etmiştir. Şimdiye ka. 
dar böyle bir merasimde, İngi

liz krali ilk defa bulunmuştur. 
tngilterenin şimal mıntakala • 

rında teftiş seyahatinde bulunan 
kral teftişJer~ni bitirmiş, dün 
Londraya dönmüştür. 

Sovyetler Amerika
dan ham kauçuk 

alacaklar 

BugilnkU tarihli notaları ile, 
Eksellnsmız, Elen hilkümetlnin, 
her surette bağlı kaldığı sulh sL 
yasellne devam niyetini ve 'ayni 
zamnnda Yunanistanla. ltalya. a
rasında yeni bir dostluk ve knl'§r. 
lıklr en bilyük itimada dayanan 
bir a.ntantın başlamaııını görmek 
ba.hsindeld samimi arzusunu yenL 
den teyid için iki memleket ara
sında mevcut olan ve Elen hUkü
meti tarafından çok hususi bir 
memnuniyetle kar§ılanan sami -
miyet havasından istifade eyle -
mekle mllbahi olduğunu bildir. 
mek lfıtfunda bulunmuştur. Ek. 
scl!nsınız ayni zamanda bana gu 
ciheti bildirmek lfıtfunda bulun· 
muştur ki, bu siyasetten mU!hem 
olan ve İtalyan hUkO.metinin bu 
siyasete tamamiyle iştirak etti -
ğinden emin bulunan Elen hüku. 
meU, enternasyonal vaziyetin in· 
kişafmm, iki bUkfımete, yakm bir 
istikbalde, bUtUn sahalarda iti _ 
matlı ve semereli bir iş birliği i. 
çin, aralanndald münasebetleri 
d,aha müsbet bir şekle koymak 
fırsatını vereceğinden kat'I Umid 
beslemektedir ve buna intizar.:ın, • 
Elen hükumeti, İtalya ile Yuna • 
nistan arasında 23 eylül 1923 ta
rihinde Romada imzalanan dost - 1 

luk, uzlaşma ve adli müzaheret 
hakkında llade edilen dostluk ve 
işbirliği prensiplerinden mlilhcm 
olmağa azmetmiş bulunmaktadır. 

HükQınetimden aldığım talimat 
üzerine ekselansınıza ~unu bildir-

Belgrad, 3 (Radyo) - Röyter 
ajansı Nevyorktan bildiriyor: 

Salahiyettar mahafillerden öğ_ 

renildiğine göre Sovyctler Birli
ği, Birletik Amerika devletlerin.. 

den 10 bin ton ham kauçuk ala
caktır. DünkU Nevyork Taymis 
gazetesi bu havadisi teyid etmek 
tedir. 

Norveçte 
büyük bir 

yangın 

Bedin, 3 (Radyo) - Norveç 
de Moss §ehrinde büyük bir yan. 
gın çıkmış. 2 fabrika tamimiyle 
yanmıştır. Yangının yaptığı za
rar 250 bin Norveç frangı tahmin 
edilmektedir. 

ALMANYA YA MOTEMADI· 
YEN ERZAK PAKETi GöN. 

DERILIYOR,'VlUŞ 

Budapeşte, 3 (A.A.) - RÖ~" 
ter ajansından: 

Almanyaya gönderilmekte O· 

lan erzak paketleri sevkiyatı çoı. 
artmış olduğundan Macarlar• 
bundan müteessir olmaktadır · 
Ayni zamanda sevkiyat hususu" 
da da bir takım müşkülat z:uhıı' 
etmiştir. Terayağ, et ve saire)" 
ihtiva eden büyük ve müteadöit 
paketler, bunların hepginderı 

gümrük rüsuır.u alınmakta oıınıı· 
sına rağmen, mütemadiyen Al· 
manyaya sevkedilmektedir. 

HOLANDADA ASKERi Di~ 
T ATöRLUK YOK! 

Amsterdam, 3 (A.A.) - J-10" 
landanın birçok vilayetlerin/le 
örfi idare ilanının, bilhassa s<>11 

haftalar zarfında tesbit ve Ill{i. 

şahede edile nbaz rifşaatı bertaraf 
etmek endişesinden ileri geldiği 
bildirilmekte ve bunun askeri bi' 
diktatörlükle alakası olmadığı 
teyid edilmektedir . 

BtR ALMAN TA YY ARESI 
DUŞURULDU 

Paris, 3 (A.A.) - BüyUk ,,. 

umumi karargShtan tebliğ edil • 
miştir: 

2 İkinciteşrindc iki motörlÜ 
bir Alman istikşaf tayyaresi, bir 

İngiliz avcı tayyaresi tarafırıdaJl 
bizim toprağımıza düşürütmUŞ · 
tür. 

Amerikan 
vapuru Norveç 

sularında görülmUŞ 
Londra, 3 (Radyo, saat ıs ) 

- Amirallık tarafından bugiiJl 
resmen bildirildiğine göre, tng~ 
liz gemileri Amerikan City O 
Flint vapurunu Norveç kara eıl
larında gömıli§leroir. 

Amerikan vapuru Norveç s\J'i ·p 
larında kaldığı mUddetçe tııgı 
gemileri kendisini Aımanıarıs' 
elinden kurtarmlya te§ebbils e~ 
miyecektir. Ancak, gemi saltı 

1 sularına getirilmeye çalışıtdığ. 
talodirde müdahalede bulunacııl: 

Yeni İtalyan dritnotıl 
·ıe 

Bertin, 3 (Radyo) - Detıı t' 
indirilen İtalyanın yeni harp ~tıı: 
misi Vitrio Veneto'nun tecrU .. ~ . , 
seferine başlanmıştır. Gernı '1 
bin tonluktur ve saatte 30 fersıı 
yapmaktadrr . 
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Alman 
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isviçrede kuvv~Ue 
muhtemel 
görülüyor 
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lJçük taarruzlarla, Fransızları 
• l ... 

loıı ız aca ugr aşıyor 
~ dra, 3 (A.A.) - Dün sivil Böyle bir mütekabil imha har-
~ nıeselesi hakkın-da A- bine başlamak delilikten başka 
. tasında cereyan eden bir şey değildir. Hitler, Göring 
cerc1 :i b' h h . i er esnasında Hcrbert ve arka aşlarının ır ava ar -

\ .. ';; ,ezcümle demiştir ki: bine başladıkları ve büyük §Chir 
r ~tlcrin şunu bilmesi la- lerle halkının imhası siyasetini 

ltı, Alman bombardıman takip ettikleri takdirde bizim de 
~tcc~~ri geniş mikyasta in • ayni suretle hareket ederek in
itcı ıızcrinc akınlar yaptıkları giliz milletini zafere götürünci. 
ttıc c Alnıanya üzerine aynı ye kadar mücadeleye devam e· 
~r İngiliz tayyareleri de deceğimizi bilmelerini isterim.,, 
~ Yapacaklardır. Hava mü· 
~~ttıkilatı Almanları ağır 

re Uğratacaktır. Birkaç 
bit gcçmeğe muvaffak ola • 

d c kadar irası zarar edebi
c b' 

~cı 12 de derhal Almanyaya 
c etmekte gecikmiyece. 

~i 

~~yaparsa yapsın İn· 
~ >,ı~ctınin sinirlerini sarsa. 
<~illetin maneviyatı daima 

~ıı halacaktır. Bu gibi yeisle 
~ arckctlerin neticesi Al

a. Pek pahalıya malolabi. 

Garp cephesinde faaliyet 

Paris, 3 - Garp cephesinde 
Almanlar, ufak taarruzlar ıçın 

hücum taburlarını gitgide daha 
fazla kullanmakta:lırlar. 

Bu mütehassıs efradın mevctı

teşekküllerinden gelen pek genç 
çocuklardır. Bu hadise, geçen 
harp ile, Almanya askerlik hiz. 
metinin ihyası arasındaki mü.d
det zarfında askerlik çağına gi. 
renlerin askeri terbiye noksa. 
nını teyit eden bir noktadır._ 

1<!lqa - Yunanistan 
. Qra:sında dostluk 

h·············~·····••"44 Moskova va Piden 
Fin heyeti, Sovyte 
rıcalı tarafından 
kabul edılmeai 

. 

Brüksel, 3 - Belçikada. hudud · 
civarında kain ve bir istila teh
didine maruz olan yerler tahliye · 
edilmiştir. Bu tahliye, ihtiya.U 
bir tedbirdir. 

lsviçrenin vaziyeti 
kararları 

ve 

. 

' 
' 

• 
• • • Bern, 2 (A. A.) Röyter ajansı • 
' bildiriyor: 

HUkômet tarafından kabul edL · 
len iki kararname, İsviçre arazisi
nin bir kısmmm bir müstevli ta· 
rafından i§gal edilmesi ihtimali 
bulunduğunu göstermektedir. 

Bu kararnamelerden biri, böyle 
bir hal vukuunda halkın ne gibi 
hakları ve mecburiyetleri olaca • 
ğını zikretmekte, ikinci ka.rarna.. 
mc de, hududa fazla. yakın sınai 
ve ticari mUesseselerin yer de -
ğiştirmeleri hususundaki kanunt 
meselelere müteallik bulunmak • 
tadır. 

Bernde bu kararlar manidar 
olmakla beraber, bunlardan telA
şa düşmeğe mahal olmadığı söy
lenmektedir. 

ve emniyetli bir teşriki mesai te -
mm etmek niyetinde bulunduğu -
nu ve 1928 senesinde Yunanistan 
ile ltalya arasında aktedilmiş dost 
luk, ademi tecavüz ve hakemlik 
paktına bağlı olduğunu beyan e · 
diyor. 

Kars ve 
Ardahan 
Sovyet Rusya 
tarafından 

isteniJmem ştir l 
Sevyet komiserler meclis reisi 

ve hariciye komiseri Molotofun 
nutku, geç alınışı dolayıslyle kts.. 
men noksan çıkmıştır. Ajans, bu
glinkü bllltenlerinde, nutkun Tiir
klyeye taalluk eden noksan kısim. 
larmı tamamlamıştır. 

Molotof, sözlerinin bu kısmında., 
Sovyet Rusya.nın Tilrklyeden 
füırs ve Arduhanı istediği yolun. 
da.ki Avrupa gazeteleri ne§rlyatı
nm uydurma olduğunu söylemiş, 
bilhassa §ÖY,le dernlştir: 

Amsterdam, 2 (A. A.) - Hel
siııkiden Telegraf gazetesine bil
dirildiğine göre Sovyet • Finlan • 
diya mlizakcreleri inkıtaa uğra -
mıştır. 

Bu sabah Moskovaya gelen 
Finlandiya heyeti hariciye komL 
serliğiyle temasa gelmeye bey -
hude yere uğraşmıştır. Molotofla 
Stalinin yiiksck Sovyet meclisi i
le meşgul oldukları ve binaena • 
leyh bugün görüşmeye imkan ol. 
madığı F,inlandiya heyetine bildi
rilmiştir. 

Alınan tedbir 
Kopenhag, 2 (A. A.) - DanL 

marka münakalat nezaretinin bir 
tebliğine göre, Finlandiya körfe
zinin ağzında kain olup Sovyet· 
ler birliğinin Finlandiya.dan kcn. 
disine verilmesini istediği Hangö Filhakika mevzuu bahsolan 
limanına maynler konmuştur. 

mesele Karadeniz ve Boğazlara 

münhasır mütekabil bir mü.zahe. • 
Yunanistanda tek çeşıt 

ekmek 
Atina, 3 (A. A.) - BUtUn Yu· 

nanistan için bir tek cins ekmek 
ihdas edilmiştir. Bu tedbir saye_ 
sinde senede blr milyon lngiliz lL 
rası kadar tasarruf yapmak im -
kanı hasıl olıı.caktır. 

Ribentrop 
Moskova'ya 

gidiyor! 
Moskovadaki Al

man elçisi Molotofa 
teşekkür etmiş J 

Londra, 3 - Stefani ajansınm 
istihbarma göre Almanya harici • 
ye ·nazın von Ribentrop bu ay i • 
çinde üçüncü defa olarak Mosko "' 
vaya giderek Sovyet ricalile te -
maslarda bulunacaktır. ~ 

Diğer taraf tan buraya gelen Jıaoo 
berlere göre, Almanyarun Mos .. 
kova sefiri von Şulenberg Mosko .. 
vadan Berline hareket etmitşir. · 
Sefir hareketinden evvel Moloto ~ 
fu ziyaret ederek son nutkundan 
dolayı Alman hükılmetinin teşek -
kürlerini bildirmi~tir. 

Bunula beraber gelen haberler· 
den nazi Almanların Molotcfun 
nutkile büyük bir hayal inkisan -
na uğradıkları an!asılıyor. Alman 
gazeteleri: "Biz zaten Rusyadan 
askeri yardım beklemiyorduk ki" 
mealinde yazılarla bu havayı iza .. • 
leye çalışıyorlar. 

~t 1ki hükCımet arasında, dostluk 
bağlannı kuvvetlendiren 

notalar t.a.Jti edildi 

Atinadaki İtalyan sefareti. Yu -
nan hariciye nezaretine gönderdi -
ği cevabi notada ltalyarun da'Yu· 
nanistan tarafından izhar edilen 
bu hissiyata tamamile itşirak et • 

:ıa 2 tiğini, sulh siyasetine şiddetle mer 
:, b;ı ~A.A.) - Röyter mu· viye edici mahiyettedir. but bulunduğunu ve iki hükfunet 
~lltı irıyor: Yunan Başvekili Metaksas, 12 arasın::Ja her sahada daha müsbet 
~tı laiya ile Yunanistan teşrınıe\'\elde Italya sefarethane - ve daha verimli bir teşriki mesai 

ret paktının aktidir. Sovyetler it. 
tihadı bu yolda akdolunacak bir 
paktın kendisine hiçbir vakit Al
manya ile müsell~h bir ihtilafa 
sevkedecek hareketlere yol açma 
ması ve harp tehlikesi halinde 
Karadeniz devletlerinden madut 
olmayan devletlere ait harp scfi
nelerinin Boğaziçi tarikiyle Ak
denize geçmelerine Türkiycn'in 
müsaade etmiyeceğine dair Sov. 
yet Rusyanm teminata malik bu· 
lunmasr fikrindedir. 

iz mirde 

Amerika, 
ambargosunu 

si ı ah 
kaldırdı .. . . 

tlııuı ar~sı?da, ikı memleket sıne gönderdiği bir mektupta Yu- temin etmek emelinde bulundu • 
~1 ta<t,ıyesı hedefıni gü - nan hükfunetinin Amavutltik - ğunu bildirmiştir. 
~tı ~~!ar teatı edilmiştir. Yunart huôudundaki ltalya asker- Roma, 3 (A.A.) Bu sabah çı -
ıq_ 3 'ı\lt~n meduplar leriru 'geri çekmek için Roma hü - kan gazeteler, ilk sayfalamıda 1 · 
~-1 - İtalya ıle Yunanis - kumeti tarafmdan verilen kara~ • talya ile Yunanistan arasında te- İzmir, 3 - Dün 16,5:S de lzmir. 

rıtd~ dostluğun takviye dan çok mütehassis olduğunu ve ati edilen notalann metnini bü _ de §iddetli bir zelzele olmu§tur. 
lf:tj ~ı;ın Atına ve Roma hü· Yunan hukfunetıncc derhal aym yük harflerle neşretmekte ve koy· Zelzeleden bazı binaların duvar. 
~ın teati ettikleri nokta· tedbir ittihaz edildiğini kaydettik dukları başlıklarda iki memleketin lnrı çatlamıştır. 
~~ki Yunan gazetele - ten sonra Yunanistamn sulh siya- dostluğunu. sulh siyasetine devam Saat 19 da Dikilide, evvelki ak· 

Dün ·zelzele oldu 

r:tı edilen bu notalar lel vazıyetin inki,3file iki hüku • kuvetlendirmek hususundaki ar - l orta siddette bir sarsıntı olmuş. 

Londra, 3 - Amerika ayan 
meclisinden sonra mebusan mec. 
1161 de silfıh ambargosunun kaldı
rılmasına da.lr kanun liiyiha.smı 

181 reye karşı 242 reyle kabul 
etmiştir. 

Mebusan ve ayan meclisleri mu 
rahhasları bu sabah müşterek bir 
toplantı yaparak bitaraflık kanu_ 
nunun kat't metnini hazırlamıya 
ba5lamışlardır. 

serbestçe silAh ve milhimma.t mil· 
bayıı.a edebileceklerdir. 

Almanyanm da silıih ahhasma 
bunları kendi gemileriyle taşıma. 
Si ŞRrtiyle kanunen hiçbir mİLni 

yoksa dıı. deniz hakimiyeti müL 
tefikleı·de olduğundan fillen Al
manya silô.h alıı.mıyacaktır. 

İngiltere ve Fransa siparişle. 
rlni dana e\'Velden vermişlerdir. 
Avustralya da İngiltere:re gön • 
dermek Uzere derhal yiiz tayya· 
re ve Uç torpito muhrıbi sipariş 

• ~eclıl~icştir. Iki hükumet setine devam etmek ve beynelmi - etmek ve aralarındaki işbirliğini şam da saat 19.54 de Ödemişte 

1 SUlh ve sükQnu tak · met arasında her sahada müsmir zularmı tebarüz ettirmektedirler. 1 tur. 

~tiııcl---------------------------------------------------------------------'ıq ~denizinde, belki hayatımızın ~ON DAKiKA'nın tefrikası: 23 Yazan: Filhakika delice cesaretleriyle asnn 

Bitaraflık kanununun bu suret 
le değiştirilmesi neticesinde İn -
giltereyle Fransa Amerikııda.n edecektir. 

heaı,8dar kalacağız. Ana vatanla- en harikalı sergüzeştlerini yaŞamak is· 
>tk1:ck için gelip giden mühim· teyen mü15.zim Melmuth Von Müche, 
~tk duşrnan ticaret gemilerini gözü bir telemetre kadar keskin ve ö-

h· iıı, \'c bu malların anavatanlarına lümden korkmıyan topçu mülazimi 
%tı ~/ini olacağız. Hiç şüphe yok Cacde, çelik sinirli genç mülazim 

ba çalışnınlarımız sırasında Witthoeft ve Levetzow ve Prens 
b "lıa rp gemileri de ellerini, kol· Fransuva J ozef dö Hohenzollcm, emir 
~ .. ~ so:;p gezinip eğlenmeyecek. genç arkadarmız bilvasıta bildirdi. yı örten örtü iki taraflı ıdizilmiş tay- lrp geçtiklerini görürdü. zabiti ve telsiz telgrafçı Gerard, daha 
t ~at hi/rı P<:şimize düşcccklerdiı. Fikir güzeldi; yerinde}':li Tatbikinde faların hafif bir sesle söyledikleri Al· Müllerin yanmdaki zabitler de, Al. genç ya1rnda bir deniz kurdu kesilen 

1~ t'~l\i ını E:n-~Jenc, Emüenin bi. mazarrat değil fayda vardı. Bir an te. man milli marşının ahengi arasında :n- man ol':lusunun en seçme zabitlerinden Lauterbach ve bunlardan ba~ka · Schall, 
lıqcasi:ıardır. Bugünden İliharen rcddiit etmeden tatbika geçtim. önü- dir\Jdi. di. Müller bunları, düşünülemiyecek bir Zimmermann, Fikentscher, Geerdes, 

ğ: ~a c harckctlednde d.ıha ser- nü~de arkadaşınıza teşekkü rediyorum Müller marş tamamlanıncıya kadar muhabbetle sever, bütün ağırbaşlılığı- Gyssling, Boderich, Schmidtlerle ha. 
~ata1c korkusuz, daha cesaret;i ve bu arada bundan sonra çavuş rüt· selam vaziyetinde kaldı. Sonra vakur na rağmen bu muhabbetini gizleyeme· yatlarını kazan ve makine rlairelerinde 
lı~· otan ,. . 

tıı· 11\ ltcnd· .l:.mclen bütün kuvve· besini taşımak salfilıiyetini kazan:hğını bir tavırla kumanda mevkiinc doğrul _ diği zamanlar olurdu. geçiren çarkçı zabitleriyle cmın ve ra. 
1 altı ~ü ın:. bağlılığınız.dan alıyor. bildiriyorum. Her buluşun, her gayret du. Onu emir zabiti Gcrar:d takip etti: Bu zabitler de en büylik zevki ami- hat vazife alabileceklr-ri halıle kend: 

• t raatıa ndur hiçbir düşmar. ge- ·ıe fcdak~rhğın bir karşılığı vardır. ral Fon Spenin Büyük' Okyanus deni- istekleriyle bu gemiye gelip tı1c,1an 001 

? 'tlı~c ..,.?1~mamız umanm ki sizi Burada bacanın yapılışında büyük Fon MüUerin böyle bir mera::imi fırsat zindeki donanmasında ve bilhassa bu tor Luther ve Schwal bcntardar.dı. 
ı.~tııckt·ıU§urınemiştir. Korsanlık bir muva:fakıyet gösteren Mülazim sayarak birkaç söz aöylemesi can, sıkı. cionan1:1a.0ın en hareketli gemisi Şarkm 
'• r l3 işt1.. Müller bütün buntan l~ bıt;ıuıh ·::.. "c a"la. .. elki bu sabır daha Helmuth Fon Mücheye teıekkür ediyor lanlan teşci noktasından şüphe yclc Ruğu Ku§U admr verdiği Emdenıde 
"' d " r görmüstil, bunh.~ her !§i enıniyc~ c :c. ·"-.ı Uıi.ir 'urer. Bu hal bizi ümit- ,.e atıldığımız m4cadeledc muvaffak ol- ki faydalıydı .. Fakat o baş altına !."lmiş !·mynıakil.-n Müllerin y<ırvnda bulun. 
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Köyün üstünden qeçen 

iLK UÇAK 
Zeytinli tepelerinden ilk defa. 

dır l:i bir uçak geçiyordu. Mal:i
ne gürültüsü, evvela cenuptan, 
olgun bir tarlada yürüyen bir 
traktörün çıkarıdığı sesler gibi 

duyludu. 
Belki de uzakta bir su değir

meni işliyor: ve akıntısına meşe 

kütükleri bırakılmış bir nehir a. 
kıyordu. Sonra birdenbire sesler 
zeytinli tepelerinin çevirdiği ova 
iızerincle toplandı; anide dağla. 

rın arasını dolduran bu gürültü, 
yahut bu ses tufanı, tepeleri aş· 

tı; güneşin hüküm sürdüğü kız
gın yere .ioğru, aydınlığı bir cam 
gibi parçalarcasına atıldı . 

Bütün bunlar bir saniye içinde 
olmuştu. Gökyüzünde sanki yüz. 
lerce çekirgenin bir araya geldi· 
ği siyah, simsiyah lekeler geçi
yordu. Yedi büyük leke.. Yavaş 

yavaş Başaltı köyüne doğru al. 
çalıyorlar: yeni başak vermiş ta. 
ze bir tarlayı silip süpürecek bir 
aürü gibi homurdanıyorlardı ... 

Zeytinli meralarında çalışan 

Çiğdemin otı.iz koyunu alıp otlat. 
mıya çıkardığı dakikalar bu da. 
:kikalardı. Otuz koyun ... Bir tes· 
bih gibi öteye beriye dağılmışlar
·dı. Bir şairin dediği gibi kopmuş 
bir takım tesbihler .. 

Yazan: KENAN HULÜSı 
kadar.. Bir çekirge sürüsü gibi 
sesler çıkarıyorlardı. Yedi tane .. 

Çiğdem akşama kadar bunlan 
anlattı: Evvela nasıl gözüktük le. 
rini söylooi; sonra kulaklarına 

vuran sesleri... B ü t ü n bıı 
arada kendisini de tarif etti. 
Hatta koyunları bir araya topla
mak için bir alarm işareti gibi du 

daklarında heyecanlı duyulan ıs.. I 
lığı tekrar çaldı; ve büyük kuş
ların adeta seslerini işitti. 
Kulaklarının ta yanı başında 

kanatlı binlerce böcek sesleri gi... 
bi vınlıyorlar; ve birdenbire bir ( 
su üzerine düşercesine, zardan.' 
kanatları kırılıp kopmuş kadar ti 

yavaş yavaş kayboluyorlardı. 

Bununla beraber akşam DÜTlll l 
lük ovasmdan gelip Başaltı tar/ 
lalarını teftiş edecek jandarrr 
yüzbaşısına kadar Çiğdem, ken· r. 
di bildiğinden daha başka hiçi 
kimseden bir şey öğrenemedi. 1 

Sonra yüzbaşı geldi; Çiğdemi 
yanına götürdüler. 

l 
~ 
j 

Çiğdem, dakikalarca siyah le
keleri gözleriyle takip etti. Şima. 
le doğru uçuyorlardı. Çıkardık

ları sen tepeleri dümdüz etmiş, 

tarlalarla bearber yapmıştr. Son· 
ra birdenbire gürültü kayboldu • 
Bir Ağustos böceğinin cırtlak 

sesi duyulunca fırladı, tepeye 
koştu. Kulaklarına son bir gürül
tü daha geldi; ve zeytinli tepele
rinin rüzgarı derisinde bir böcek 
gibi sert ayaklarla yürüdü. 

Çiğdem gördüklerini bir kere • 
daha anlattr, Her defasında da. ( 
ha çok heyecanlanıyordu. K"hk- { 
larında, sürülerle geçerken ekin
leri silip süpürecek vahşi kuş. 

ların gürültüsünü yeniden duyu· 
yor; yüzükoyun yere yattığı da
kikalar derisini yırtıp çizen çalı. 
lan hissediyordu. Jandarma yüz
başısı Çiğdemin ellerini sımsıkı 
tuttu: 

Umana gıren bir ticaret gemisi kafilesini tahtelbahir hilcumunık"l 

Bununla beraber, cenuptan ge. 
üp tekrar düzlük ovasına doğru 
uçacak kuşları Ciğdem dakika· 
larla bekledi, büyük ve mevsim
&iz kuşlar •. Zeytinli tepelerinde 
bir daha ne vakit uçacakları aca. 
ba belli mi?. Belki de biraz son. 
ra .. Belki de geceyle beraber ge
len kuşlar gibi birdenbire gözü
kecekler!. Yahut başka bir mev
sim .. MeseHi, zeytinli tepelerine 
düşen ilk karla beraber .. ilk so. 
guk ve ilk yağmur habercisi kuş· 
larla .. Daha doğrusu ıslak topra
ğı kurtaracak ilk güneşle .. Ağıl. 
da ilk yumu§ak hayvan sesleri 
ve ağaçlar da ilk tomurcukla be
raber .. Fakat ne vakit olursa ol
&ıu, dağların arasında ve keçi 
yollarından sanki birdenbire çı
kacaklardı. 

Sonra Ciğdemi kanatlarının a
.rasına alıp zeytinli dağlarının ü. 
zerinde geldikleri yere doğru gö
türeceklerdi. Fakat Çiğdem on
ları görür görmez dudaklarında 
bir kurt ıslığile sürüyü bir ağaç 
altına artık toplayamıyacaktr, 

onların geçecekleri dakikayı te. 
penin üstünde b:kliyecekti; ora. 
ya bir ke~.( gibi tırmanacaktı, 

rüzgar neredeyse Çiğdemi alıp 

götürecek; onu kayaların üzerin_ 
de görenler ''Kuş Çiğdem,, diye. 
ceklerdi. 

Sanki kollarını açacak olursa 
birdenbire uçacak.. birdenbire, 
ve cenuptan gelen uçaklar gibi 
§İmale, düzlük ovasına doğru •. 

Çiğdem tepede fazla durmatlı. 
Otur koyunu Başaltı bayırların

dan aşağı doğru hızla sürdü; ilk 
rasgeldiği tarlaya girer girmez: 

- Gördünüz mü. dedi. Kuş. 

lar •.. 
Heyecanlıydı. Fakat tarladaki. 

kr yalnız bir ses işittiklerini söy
leldiler. Ustelik Çiğdemden ne 
tarafa gittiklerini sordular. Elle. 
ıt • §imali j ret etti: 

- O tarafa, dedi, düzlük ova_ 
sına doğru uçtular. Bir ağaç ka
dar tıtiy~. Bir çınar a,eecı J 

- Seni tebrik ederim, dedi: 
Onlar kuş değil... Sen uçak gör
müşün küçük Çiğdem ... 

Uçak! ... 
- Demek ki onlar birer k:.ı• 

değil ... 
- Hayır küçük Çiğdem ... On. 

lar ... Nasıl söyliyeyim.. Mesel!: 
bir araba .. havada uçan bir ara 
ba .. adeta kanatlı bir arama ... 
Çiğdem: 

- Nasıl bir araba, dedi; am<ı 
onları çeken birer öküz yoktı· 

yüzbaşı! .. 
- Yoktur: çünkü kendiliğin. 

den uçar onlar Çiğdem.. içirıc! 

isan vardır onların!.. 

mayınların yerini bildiren fılc.i 

Çiğdem o gece erkenden uyu-
du,.. (Yarın bite<"ek) 

Alm:ın tayyarelerinin g~enlerde birk~ defa akınına maruz imlan tnı;il
terctlc lfirth OC Forth köJlrü~ü ... 

Son Daki'~,.'nın h::;. a~lc. mc:.cera romanı: 26 

'~ ':w~~aa[Q)a@ 
Nakleden: Muzaffer Esen 

Bu sözlerden sonra profesör İr
fan köylülerden birine döndU: 

- İçeride kimse var mı? 
- Jandarma çavuşu var •. Ko-

rucu ile beraber yangının nasıl 

çıktığına dair tahkikat yapıyor. 

* "' • 
Doktor irfan hararetle kızma 

anlııtıyordu: 

- Buraya sema'hane derler 
kızını .. Şu ufak basamakla aynl -
mış, alçak peykemsi yerlere ney
zenler, kudumlar ve nekkare ça -
!anlar yerleşir. A.~in gUnlerinde 
haz.in ve ağır bir peşrevle musiki· 
::ve başlarlardı._ Sessiz denecek ka
d :ı r hafif, hareketsiz denecek ka. 
<·~r. uhrevi denecek kadar hazin 
bir musiki, yaşamaktan, yorul· 
maktan. çalışmaktan vaz geçmiş, 
ruhlarını marazi bir istimdadın 

1eyanilc dUnya nimetlerine karşı 
kapamış zavallıların musiktel .. I
şıkların bu renkli camlardan eU
zUlerek eeına'hanenin zemininde 
yarattığı aliiimsemanın üzerinde 
dönmeğe koylurdu. 

En hızlı valsten daha seri bir 
dönme, uçmakla koşmak arasında 
bir hareket... 

Güzin derin bir hayranlık içe. 
rlslnde ağzı açık babaııını dinler
ke11 arkad:ın J·ollarnu ç1nllere do~
ru umtarak haykınr gibi takdir 

eden Vahidin sesi işitildi: 
- Aman allahım, ne güzel 

çiniler bunlar. 
Cemil adeta mırıldanır gibi hn.. 

flf bir sesle bu fikri tasdik elti= 
- Ben müddeti hayatımda 

bundan daha gUzel çini görmedim. 
Şu çiçeklerden renk ve hayat a -
lan motiflerin güzelliğine bakın 

bir kere .. 
Semahat da söze ka.nştl: 
- CcJilil Beyi bu kadar heye -

canlanmış olarak hiç görmemiş -
tim. Bu çinilerin çok yüksek ve 
sanatkarane olduklarına bundan 
daha kuvvetli bir delil bulunamaz. 
DlişUnUn bir kere.. Maddeden 
başka her şeye ruhunu kapamış 
bir yirminci asır delikanlısına gU_ 
zelliğini itirafa mecbur ettiren bu 
çiniler muhakkak birer şaheser
dir. 

Cemilin dudaklarında alaycı bir 
tcbessUm dolaştı: 
- Ruhumun bir taş kadar sert 
olduğunu nereden biliyorsunuz 
Semahat hanım? Ben de gUzeU ve 
gilzelliği anlarnn. Nefis bir eser 
karşısında ruhum ürperir. fakat 
başım dönmC'z. kendimi kaybet -
mem.. 1Rte aramızdaki fark bu 
kadarcıktır. 

- Çini üzerinde bu kadar çok 
ve bu kadar nüanslı renkler yara-

tılabileceğini zannetmedim doğru 

su. Bu kadar güzel renkli çeşitle

ri İstanbul camilcrintie bile gör -
medim. Mesela şu menekşe ren -
gınc b-aklmz·... .. , 

Doktor irfan bu sözleri sema'
haneden çıkıp sofada dolaşırken 
küçük bir oda kapısı üzerinde 
gördüğü çini tezyinat için söyle -
mişti. Sonra sözüne devam etti: 

- Eski çiçekçilik sanatı çok -
tan kayboldu. Bugünün ustaları 
artık denizin, gökyüzünün, yeşil 

yaprakların, mütevazı menekşele· 

rin hazmı duyabilip bu renkleri 
çinilerine veremiyorlar. 

Güzinin babası bir lahza gözle 
rini kapayarak düşündü. Sonra 
kızma döndü: 

- Güzin, dedi. Cedlerinden 
birinin, hakiki bir amatör gibi çi
miyc renk vermekle uğraştığını ta 
bii bilirsin. 

Güzin yerine Vahit cevap ver
di: 

- Numan Pa~ değil mi? 
- Evet.. Anlattıklarına göre 

Numan Paşa garip olduğu kadar 
yaman bir adammış .. Birçok me -
ziyetleri kendisinde toplamağı bil· 
miş, resim yapar, çiçekçilikle uğ -
raşır, minyatür işler, hatta renkli 
cam bile yaparmış.. Rh·ayetlere 
inanmak H'izımgelirse merhum bu 
işlerle o kadar uğraşmış ki Vene
diğin zevalindenberi kaybolan 
renkli camlar sırrını ke~fetmi~ti.. 
Fakat bu rivayet doğru olsa bile 
rahmetlik bu keşfini kendisile be
raber ahrete götürdüğünden elimi· 
zc hiç bir şey kalmamış oluyor. 

Güzin bu odanın kc;ıpısmı a~ 

' 
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rak içeriye girdi. Burası duvar -
lan çiniler, irili ufaklı minyatür
ler, cam üzerine yazılmış garıp ya
zılarla dolu tuhaf bır yer<li. Genç 
~ bu karmakarışık sanat eser · 
!erini görünce hayretle"bağırmak · 
tan kendini alamadı: 

- Aman burası ne garip bir 
yermiş böyle! 
Babası, arkasından ötekiler i -

çeriye girdiler. İrfan bu odayı gö
rünce: 

- Burası her halde Numan Pa 
şanın vaktiyle çalıştığı atölye o -
lacak.. Anlaşılan mevleviler tek .. 
ke kapanıncaya kadar merhumun 
hatırasına bir hürmet olsun dıye 
buraya ilişmemişler. 

Güzin çok sanatkarane yapıl • 
mış bir minyatürün önünde dur· 
muş. dalgın dalgın bakıyor, hiç 
bir şey söylemiyordu. 

Semahat da arkadaşının yanın
dadır. Hem minyatür üzerindeki 
çoban kızının re$llline. hem de 
Güzinin yandan görünü~üne dik
katli dikkatli bakıyor. Birkaç da
kika süren bu bakışlardan sonra: 

- Aman yarabbi, dedi.. Bu 
gördüğüm rüya mı, yoksa haki
kat mi? 

Güzin fısıldar gibi bir sesle: 
- Ne oldu size? diye sordu. 

Semahat arkada~ının kulağına 
eğildi: 

- Bu minyatürü sana bakarak 
yapmışlar .. 

Güzin adeta sıçradı: 
- Bana ">akarak mı yapmışlar? 

- Baksanız a .. Tıpkısı, tıpkı -
sına sen. 

Hakikaten minyatürdeki çoban 

kızının şahane gözlü ince sı;ı 
da Güzin kendi gülü'mseJlle:ı 
nır gibi oldu. Fakat bu btıı 
rağmen yine Semahatin d 
sine itiraz etti: 1 . ..~ 

- Şekerim.. Hem ınu ) 
diyor, hem de beni şıınartl 
Bu minyatür nerede .. ae11 ~ 
Baksana buradaki çoban ~ 
!ekler kadar güzel. ~'5 

- Ne söylesen nafile ~\Y 
Bu kız sensin. .,ı 

Bu konu12ma hepsini xxıiJl)e' 
baııında toplo.mıştı. ı-J~'.1'1 
min güzine çok benzC(iigill ~ 
mekte müttefikti. Bu ço f, 
yalnız yüzünün ~izgilcri• e 
nin tatlı tebessümile auıil' 
zemekle kalmıyordu, d~'ıt 
!erinin vaziyeti, dalına bit tı' 
hafifçe bükük gibi durallrô~ 
lnda Güiznl pek andım'0 ti 
kat herkes biJ'§ey sorınııl' ~ 
yalnız hiç kimse ağzlll\ ! 
bu suali sormağa cesal'e ~ 
yordu. Scnelerdenberi lt~, 
ran bu odada nasıl ohıY0 ıı f 
nin bir resmi bulunuyord C' 

Sorulmayan bu sualC• f 
makul bir cevap buıınaıl01 

- Her halde bu gnı:e ,~ 
Numan Paşa ailesinde sıJ; ) 
rünüyor.. Paşanın karısı• -o 
kw Glizine çok benze) 

' Semahat: <-' 
~-~-----<_n_c--~ 
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