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Roma elçisi görüşmelerden sonra ltalyaya hareket etti ; Ankara elçisi Fon Papen geliyer 
~ 8erlin·, 4 (Radyo) - Hitler dün Başvekalet 
Aı~'-•ında gece geç vakte kadar meşgul olmuş , 
~a.nyanın Roma ve Moskova büyük elçilerile 
~rce konuşmuştur. Roma elçisi Makenzen , 

konuşmalardan sonra italyaya hareket etmiş
tir. 

tişarelerde bulunmuştur. 
Almanyanın Türkiye Büyük elçisi Fon Ptt 

pen, Ankaraya g itmek üzere· iki gün evvel Befıo 
linden ayrılmıştır· 

Hitler, elçilerden sonra Alman ordusu erka 
nile ve bilhassa hava kumandanla r ile mühim -is-

Romanya tehdit mi ediliyor? 
~omenElçisi geç~nlerde'Finlandiyada asabiyet 
Ankarayı niçin ve bedbinlik! 
ziyaret etmiş? 

A 1:9ır ıngılDiz sDyasi muharrnrnne göıre: 

<'lnkarada,Romanyaya bir taarruz 
vukuunda Türkiyenin alacağı 
tedbirler müzakere olunmuş 

.kraı tarafından kabul edılen ve Hariciye Nazırından 
~ıreklif alan Romen Elçisi Bükreşlen Ankaraya dönüyo 
~cı 

h.11ltl i:tad ,4 (Radyo) - Roman tan bu gazete diyor ki : 
"Göring, i;>ileşmeğe yliz tutan 

Fransız _ İtalyan münasebetlerini 
bozmağıı uğrıışacaktır. Tunus ve 
Cibuti etrafında yeniden mü§kü • 
lil.t çıkararak İtalya ile müttefik 
ler arasındaki münnscbatı boz _ 
mağn tevessUI edecektir. 

~ hl.l ~.nkara büyük elçisi Stoy. 
~hııı gu~ kral Karol tarafından 
~tt ~dılmiş, kralla uzun müı:i· 
~%ı~Orüşnıüştür. M ütcakibcn 
llc t ö .. hariciye nazırı Gafenko 
~tt c:u~cn elçi, Ankaraya hare • 
ttr va~ıştir. Elsi Ankaraya va-

Ct'!ttir ~az Saracoğlu ile görüşe. Göringin diğer bir vazifesi de 
Almnn - Sovyet anlaşmasını 1tal-

4ı • • • 
h ttdra 
·~raıd , 4 (A. A.) - Daliy 
~e ~aıeleslnin siyasi muhar-
x_ Rere Al -"lg ,, . • man marcşalı Gö -
ti.. uııuınu 
'""ltreıt 

1 
Zdek! hafta Romaya 

~d talyayı bitaraflık siya • 
l1 en v 
'-ııtıı }'a ıızgeçirmeğe ve Alman 

ıı.a !.:alı ıırnda harbe girmeğe ik· 
llu.n Şacak tır. 

\·ı.ı d:ın 2· 
r ıı mu... " sene cvv~I fon Blo. 
a~ "':tl!fl b. 1h:'-· ır vazifede muvcf-

...,ı~liğ -
e ugradığıru hatırla -

yaya tasvib ettirmek ve Alman 
İtalyan anlaamasmm esası olan 
anti komintcrn paktile bunlar te. 

lif edilir olduğunu kabul ettir -
mek ve bu suretle de Rusların 

Balkanlnrdnki faaliyetine kar§r 
İtalyanın kayıtsızlığını temin ey. 
lem ektir. 

Umumi bir siyıısi tantTUz kar
şısında bulunuyoruz. Bu taarruz 
bitaraflan Almanya yanında har
be sokmaktan ziyade onları Al .. 

manyaya müzahir bitaraf kılmak 
suretile İngiltere ve Fransayı 
tecrid eylemektir. 

Şimdilik Almanya bliyük bita-
raf devletlerle meşgul olmakta, 
.Rusya ise küçlik devletlerle uğ. 
raşmaktadır. Rusya I<~inlandiyaya 

yaptığı talebler mlinasebetile ls
veçe de lngiltereye karşı fazln 
sempati göstermemesi yolunda ka 
palı ihtarlarda bulunuyor. Roma
yıı yeniden tehdit cdilmeğe baş. 

lanmıştır. O derecede ki, bu mem· 
lekctin Ankara büylik elçisi Bük. 
reşi ziyaret ettikten sonra alcln
cele tekrar Ankaraya dönmüş

tür. Ve Romıınyaya bir taarruz 
vukuunda TUrkiyenin alacağı ted 
birleri Ankara hUkCımetile mUza. 
kere edecektir. Bulgaristan tize· 
rinde de tnzyik yapılmaktadır. 

. (Devamı 2 incide) 

Sovyet Komiserler Meclisi 
toplandı ; Fin tekliflerine henüz 

cevap verilmedi 
lFü fi) lfifil~lrlk~~ü 

' 

lb>©~c§lUtoDoy©1r ~ 
Hclsinki, 4 ( A.A.) - Finlandiya hükfimet 

merkezinin tahliyesi üzerine bugünlerde şeb. 

rin normal nüfusunun ancak yüzde 10 u Helsin· 

kide kalacaktır . 
Kopenhag, 4 (A.A.) - "PQlitiken,, 9azetesi. 

nin Helsinki muhabirinin bildirl:iiğine göre sa
bahın saat 3,30 una kadar Moskova hükumeti, 
Finlandiyanın tekliflerine karşı henüz cevabını 
bildirmemişti. 

Dün gece Kremlin sarayından Pasakivi te. 
lcfonla aranarak ehemmiyetleri ikinci derecede 
olan bazı noktalar hakkında, tafsillit "erilmesi 
istenmiştir • 

Pasakiviye telefone edildiği esnada Kremlin 
le bir kabine meclisi akdedilmişt bulunuyordu. 

Muhabir, resmi Fin mahfcllerinde ~yet ve 
bedbinlik gösterildiğini ilave etmektedit • 

~talyada iki tren 
c-.arpıştı 

10 kişi öldü 
8 kişi yaralandı 

Bratislavada 
.'1lühim karışıl 

/ıklar çıktı 
Belgrad, 4 (Hususi) - Mila -

nodan bildirildiğine göre Gucro 
istasyonunda iki yolcu t reni bi. 
ribirine çarpmıştır. Sademe es
nasında on kişi ölmüş sekiz _kişi 
kle yaralanmıştrr , 

Budape§te, 4 (A. A.) - Bratislavnda mlihim ka.ıııeıklıkla 111' 

.. ubulmuşlur. Halk Mnear partisinin binasına girmiş ve her veyi 
rtp etmiştir. Macar gazete idarehanelerinin camları kmlm:l§tır. Ba 
karışıklıklar, Ribbentropln Çiano arasında yapılan aİılaın;a mucf.t 
bincc ço}.t küçük bir Çek arazi.sinin Macaristana v~rilğ!ği '"'güiltın yıl
dönümü mUnascbctile.s.vukubulmuştur • . . 



Bitaraflık anununu ismet l"nönü ile . 
• Molotofun n utukları 

uzve t y ımzalı yor 1 r.:ı~;·tki .. ~~;~·;;~·;:~·rk - Sovyet dostluğu 
1 etrafında kullamlan lisanın farklı olma-

ı 
Ayan ve mebusan 

kanunun kat'i metnini 
m u htel İt encümeni ı dığına işaret edilmektedir. 4"' 

ka b U 1 etti• ;::i:: •4n;~.:~;:··;:;;o• :~·, ::;:~::r::.·~.:••i:;.·~~ 
D\)ı 

Vaşington, 4 (A.A.) - Dün öğleden sonra, 
toplanan ayan ve mebusan muhtelit encümeni, 
bitaraflık kanununun kati metnini, hükumet lehi
ne olarak büyük bir ekseriyetle kabul etmiş ve 
bunun üzerine her iki meclis kısa celseler aktede
rek bu metni tasvib eylemi§tir. 

B. Roosevelt, bitaraflık kanunu yarın ımzalıya
cak ve bu dakikadan itibaren silah mühimat ve 
tayyare amerika birleşik devletlerinden muharip 
memleketlere de ıhraç olunabilecektir. B. Roos
evelt, bitaraflık hakkındaki eski beyannameleri 

llağvedecek ve yeni bitaraflık kanununa tevfikan 
fyeni kararnameler ısdar eyliyecektir· 

B. Roosevelt'in, Avrupa sularında muharebe 
nnntakalarını tahdit etmesi de beklenmektedir. 
· Mebusan meclisinde kanun, 172 reye karşı 243 
reyle tasvip edilmiştir. 17 reylik büyük ekseriyet 
bir çok mebusların son dakikada bu kanunun ka-

bulüne mani olma k ba hsinde her türlü ümidleri 
keserek idare ile birlik te§kil etmiş olduklarını 
göstermektedir. 

Mebusan meclisinde reyler şu suretle tecelli 
etmiştir. 

Yeni bitarafhk kanununun lehinde: 22 de
mokrat, 19 cumhuriyetçi, 19 İşçi, 19 çiftçi. 

Yeni bitaraflık kanununun a leyhinde rey ve
renler: 141 Cumhuriyetçi, 2 terakkiperver, 29 
demokrat· 

Almanlar nasıl karşıladı ? 
Londra, 4 (A. A.) -Amerika da ambargo

nun kaldırılmasına da ir verilen kara rdan bah
seden Berlin radyosu, bunun "harbden istifade 
eden yahudilerin çevirdiği bir entrika " dan baş
ka bir şey olmadığını söylemektedirler. 

Romanyadaki 

Rus ekelliyeti 
D!.ğer akalliyetlerin haiz 
olduğu haklardan istifa

de edecekler 

ita lya n do stluğunun 
Yu nanistandaki akisleri 

Bir Fransız 
şilebi batırll dı 

Paris, 4 (A.A.) - ''Baoule'' ls. 
mindeki Fransız şilebinin bugün 
atlantik denizinde bir Alman tah. 
telbahiri tarafından torpillenerek 
batınldığı resmen bildirilmektedir. 

Bilkreş, 4 (A. A.) - Rador 
:ıjıınsı bildiriyor: 

Dahiliye nazın Ottesco, Rus 
aknlllyetinln cemnat hnlinde teş· 

kilfı.tlanınasma ve killtUrel, ekono 
ınik ve sosyal haya.tmı inkişaf et.. 
tlrcrek diğer nkalliyctlerin haiz 
olduğu hukuktan istifa.de etme -
sine müsaade ctmifJtir. 

Rus nknlllyctl milli ronesruıs 

cephesi çerçevesi dahilinde hare
kete devam edecektir, 

Romanya te dit mi 
ediliyor? 

(B:ı.şt4nı.fı 1 lnclde) 
Rusya ile Bulgn.rlstan arasında 
yapılmakta olan ha.va münakıılii.. 
tx mUzakerclcri daha. §imdiden Ka 
rndeniz sahillerinde bir "sivil,, 
ha.\'n Ussil tesi.slnl derpiş eyle
lznektcdir. Belki de yakında öğre
nilecektir ki, Rusya. mesela Ode • 
sayı bir taarruza k1U1Jı müdafaa 
için §lddetll t edbirler almak thti· 
yacını hissedecek ve bunn hakkı 

olacaktır, 

Alnuı.nya., Balkan devlctlerilc 
mUttefikler a.msmda mulm.renete 
munl olmnk bakmun,,dan Rusya.. 
nm bu siyasetini tasvib etmekte
dir. 
Diğer ibUyilk bitruıı.f devletler

den Amerikayı Rusya ve Alınan. 
ya ümitsiz telfıkki ediyorlar. Fa· 
knt bütiln gayret ve dlkka.tlerln1 
Japonyaya çevirmişlerdir. Almo.n.. 
yn, Uzak §arkta İnglltereye kar
ı:ıı mU~terek bir hnrb yapmak U
lzerc Rusyayı J aponya ile barışa 
davet eylemektedir. 

Bunun için do Rusyanm Çini 
J"aponyaya kar[[ sebcbsiz olarak 
taamız etmiş olmnkla itham ey_ 
:Jemesl kG.fidir. Rusyanm bunu 
yapması da pek muhtemeldir. An 
calı: ~Uphcll olan blr cihet varsa, 

Ja.pcmya. Almanya tarafın. 
daa yapıldı~ c!b!, Rusyaya taviz
lerde bulunmağa muvafakat gÖS -
tcrece~dl~ 

Bir Yunan gazetesi diyor ki: -
"Bu vaziyet Ba lkanlarda ba-
rışın idame· ve tahkiminde 
alakadar olan bütün mem· 

etmelidir. ,. leketleri memnun 
Atina, 4 (A.A.) - Atina ajan. 

sı bildiriyor: 
Gazeteler, İtalya ile Yunanis

tan arasında teati edilen mektup. 
lar hakkında uzun uzadıya tefsi
ratta bulunuyorlar. 

Athinika Noa gazetesi, Yunan 
milletinin büyük İtalyan milleti 
ile samimi bir surette teşriki me
sai etmesi !daima pek ziyade ve 
samimi bir surette arzu eylemiş 
olduğunu ve buna binaen şimdi 

iki memleket arasındaki münase
betlerin Duçe ile Metaksasm 
müşterek gayretleri sayesinde 
tarsinini görmekle büyük bir 
memnuniyet hissetmekte bulun •. 
duğunu yazıyor ve !diyor ki: 

''Bu vaziyet Doğu Akdenizin
de ve Balkanlarda barışın idame 
ve tahkiminde alliktl:lar olan bü.. 
tün memlketleri memnun etme
lidir.,, 

Asirmatos gazetesi, Yunan mil 
Ictinin bu yeni dostluk tezahürü 
nil sevinçle karşıladığuu kayde
diyor ve diyor ki: 

"Bu tezahürün Gam.imi barış 

arzusundan mülhem olduğu mu • 
hakkaktır.,, 

Etnos gazetesi Duçcnin banş 

lehindeki uzun .gayretlerini ikay
doderck Arnavutluk hududun -
daki askeri kuvvetlerinin !karşı. 

lıklı olarak uzaklaştınlmasmın 

bunun müsbet bir delili olduğu
nu bildiriyor ve diyor ki: 

''Elen milleti, iki memleket a
rasında karşılıklı itimat havası 

yaratan bu işten dolayı derin bir 
sevin~ duymaktadır ve İtalya ile 
Yunanistan bu suretle müsmir 
teşriki mesailerine ldevam edebi • 
leceklerdir,,, 

V radini gazetesi iki memleı;;t 
münasebatındaki samimiyetin, 
menbarm mUşterek medeniyetle· 

rinde bulan ve kuvvetini barış 

dahilindeki menfaatlerinin ben -
zerliğinden alan karşılıklı anlayış 
esasınad dayandığını bildiriyor. 

Estia gazetesi diyor ki: 
''BütUn Yunan efkarı umumi • 

yesi iki mcm.leket arasında ya
ratılan samimi havadan dolayı,, 

Metaksasm mektubundaki sc.. 
vince iştirak etmektedir. 

Tipos gazetesi de şu satırlan 
yazıyor: 

".tki memleket hükümeti tara -
fmdan yapılan bu kat'ı harck:t 
bütün İtalyanların ve bütün Yu. 
nanlılarm arzu ve inıJrlelerinin 

sözle değil, fiiliyatla tatbiki de
mektir. Bu icraat yalnız iki mem 
Jeket arasında değil, daha umu_ 
mr olarak Avrupanın bu bölge • 
sinde barışm tarsinine kuvvetle 
hadim olmaktadır.,, 
Diğer gazeteler de buna ben

zer tefsiratta bulunuyorlar. 

Yugoslav ve Macar 
köylerindeki 

Almanlar 
Ana vatana dönmeleri 
mevzubahs değilmit 

Budape§le, 4 (A. A.) - Röy. 
ter ajansı muhnb1rlnln 8ğrcndiği
ne göre Nazi ajanları, Macar ve 
Yugoslav köylerinde ya§lynıı Al
mnnlarn kendilerinin Almanyaya 
scvkedileceklerine dair dola§an 
haberlerin asılsız olduğuna. dair 
teminat vermektedirler. 

Ajanlar, haberlerin bir a.n~
mamazlık yüzUnden çıktığını ve 
bu mıntaka.larda.ltl Almanlann Al 
manyaya dönmelerinin kot'lyycn 
mevzubahs olmadığmı ilave eyle.. 
mcktcdlrler 

Bir Rransız muhribi sağ kalan.. 
!ardan üç kişiyi kurtararak bir F. 
ransız limanına çıkarmıştır. 

"Baoule'' mürettebatından iki 
kişi ölmüş, 11 ki§i kaybolmustur. 

FRANSIZLAR ASKERi 
VAZİYETİ GÖZDEN 
GEÇİBİYOBLAR 

Parl.s, 4 (Husus!) - Bu sa. 
bahki gazeteler, Fransa tarafın_ 

dan ilanı harb .edilmesinin iki ayı 
bitirmesi Uzcrine, askeri vaziyeti 
gözden geçirlyorlar. Bu arada 
Petit Parisien'in askeri muharriri 
M. Chnrles Moris §Öyle yazıyor: 

"Harb ilfuıındanberi iki ay 
geçti ve bu mUddet zartmdn he· 
ntiz ne ko.rada, ne havada, ne 
denizde bUyllk bir taarruz olmadı. 
Buna mukabil İngiltere ile Fran_ 
ııanın Almanyayı denizden ablo
kaeı bUtnn ~iddetilc devam edi
yor. 

Diğer taraftan, bu iki ay içinde 
mUttefik devleUer lehine iki bU. 
ylik zafer kaydedildi. Bunlardan 
biri Türkiye ile yapılan anlaşma, 
diğeri de Amerikanın silah anı.. 
bargosunu kaldırmasıdır. 

"Umumi harbdc :ise ilk iki ay 
zarfmdn topraklanmızdan büyük 
bir kısmını kaybetmiştik. Bugtln 
memleketin ve ordunun manevi 
kuvveti tamamiyle yerinde bulu -
nuyor ve Almanlar hudutlarunız. 
dan içeri geçemiyeceklcr!,, 

En son dakika 
Almanıya Norveçi 

Protesto etti 
Londrn, (Radyo, saat 18) -

''City of Fllnt" Amerikan vapu. 
runun Norveç tarafmdnn tevkif 
tdllerek Amerlko.ya tcslimJnin Al
manynda. ilk aksi bugUn öğleden 
sonra. duyulmuştur. Neşredilen 

bir tebliğde Norveçin bu hareke. 
ti Alman hUkilmoU tarafmdıın 

glddetle takbih edilmektedir. 
Diğer taraftan, Alma.nyanm 

Oslo l§g{lderl Amerikan gcrnlsl
nin teslimi ve lçindekl Alman 
tayfasının t evkifinden dolayı 

Norveç hükumetini protesto et _ 
ınl§tir, 

jansı bildiriyor: Sovyetler Bırligı, Alma.nY3~ 
"Bugün o~duğu gibi yarın da karş ıolan dostluk politikası tll~ 

memleketimizi harp sahası hari. cibince, Türkiyeye Karadeıtı Uv 
cinde tutmağı samimi surette ar- devletleri müstesna olmak uıe~e 
zu ediyoruz. Şu şartla ki, bu hal Boğazların bütün ldevletler~ 
emniyetimizin tehlikeye düşme. harp gemilerine kapatıırnası 
sine ve taahhütlerimizin ihlaline teklif etmiştir.,, 
sebep olmamalıdrr.,, 

Türkiye Cumhuneisi İsmet 
tnönünün B. M. Meclisinin 6 m. 
cı devresinin küşadı münasebeti 
le söylediği nutkun bu esas cüm. 
lesi, Türkiye, İngiltere ve Fran
sayı birleştiren görüş beraberli. 
ğinin sıkılığını parlak bir surette 
göstermektedir. Uç millet harp -
ten nefret ediyor, fakat telakc.t 
korkusiyle istikHlllerini feda e. 
demiyecekleri gibi taahhütlerini 
de bir paçavra gibi telakki ede
mezler. 

19 te§rinievvelde imza edilen 
muahedenin gayesi Avrupada bir 
emniyet mmtakası tesis ve BaL 
kanlarda huzurun idamcsidir. 

Çemberlayn, bunu geçcnlcıl:ie 

Avam Kamarasında söylemişti. 

İsmet İnönü de 1 Teşrinisanidc 

tekrar etmiştir. iyi niyet sahibi 
olan bir devlet adanu bu sözleri 
şüphe ile karşılayanuyacaktır. 

Londr~ Paris, ve An·kara hü
kumetleri, barışı her milletin hu. 
kukuna mutlak surette riyaet e. 
dilmesi suretiyle tekrar tesis et. 
mek veya korumak bahasında ay
ni ülkü ile muttasıftırlar. 

İsmet lnönünün tebarüz ettir 
diği gibi, bu ülkü her memleket 
için kendi hususi bilnyesine, 
coğrafi vaziyetine ve imkanlanna 
göre muhtelif tedbirleri istilzam 
etmekte olması pek tabii bir§ey
dir ve bu noktai nazara Londra 
ve Pariste tamamen iştirak edil
mektedir . 

Diğer taraftan, üç devlet ara
sındaki teşriki mesainin bunlar
dan her birinin diğer devletlerle 
olan dostane ve normal münasa
batlarına zarar verceek mahiyet
te olmaıdığına şüphe yoktur. Bu 
münasebetlerden biri • ki şüphe
siz bu anda en mühimmidir -
Türk - Sovyet münasebetleridir 
ve Fransa ile İngiltere, Türkiye. 
nin Sovyet Rusya ile mevcut iki 
memleket i"in istifadeli olan dost 
luk münasebetlerinin idamesi hu 
susundaki endişesini tamamen 
teslim ve takdir etmektc!rlirler. 

Bu dostluk sağlam temellere 
dayanıyor ve Türkiye Reisicum
huru, Türk hükumetinin Mosko
vada Türk - Sovyet münasebet 
lerinde yeni ve mesut bir merha 
le teşkil edebileeek bir anlaşma

ya varmak için son haftalar zar 
fında hiçbir gayretten çekinme 
mi§ olduğunu bilhassa hatırlat. 

maktadır. 

Muvaffakıyet bir an için pek 
yakm gibi görünmüttil. Bu mu -
vaffakıyet elde edilememişse de, 
müzakereler iki memleketin an. 
taşma arzu ve azmini bozmam.ış
tır Jd esas nokta buradaldrr. 

Bu talikin mühim scbopleri Mo 
l<>tofun nutkunda aydınlatılmış • 
tır. 

Molotof diyor ki: 
"Sovyetler Birliğinin bidayet

teki maksadı Türkiye ile Kara. 
deniz ve Boğazlara münhasır 

Bu suretle - zira bizzat :rJO
lotof bu hususta mutabıktır "" 
münakaşa götürmez bir surette 
anlaşılıyor ki, Türkiye başve~ı 
son nutkunda Moskovadaki tı1ır 
zakerelerin bu defa neticele~ 
memesinin Saracoğlu - MoJot 
arasındaki görüşmeler esnasın~ 
Türk - Sovyet mfutasebctleritıill 

4 • LAf\cı ananev1 çerçeves1ne yaD<>'· 
mütalebatın ortaya çıkmasındaJI 
mütevellit olduğunu ihsas et • 
mekle hata işlememiştir. 

Molotofun Almanyanm arııı ' 
sunu tatmin ettikten sonra, "'11 

ziyeti Ankaraya izah edebile''' 
ğini zannetmeğe imklln vardı' ' 
Her halde iki memleket arasın~ 
ki müzakereler hakkını:la MoJır 
tofun kullandığı lisanın 1stı'~ 
İnönününkinden esislı bir suret• 

te farklı olmamasına ve MoJotO' 
fun "Türkiye ile fikir teatisipiıl 
karşılıklı noktai nazarların ar· 
dınlanmasına geniş bir surette 
hizmet etmi§ olmasından., doll' 
yı fevkalade memnuniyet göste! 
miş olmasına bakılırsa, Scvfet 
Hariciye komiserinin Türkiyeııill 
azimli hattı hareketinden dola>" 

fazla muğber olmadığı aşağı yt '' 
karı muhakkak gibidir. 

-·l'ill.~~~ 

Eu~ünkü Lik 
maçları 

GONEŞ:Z 

J>ElUtRSPOR : O • ci 
Bugün To.ksim stadında ,ikiJI 

küme !ile maçlarına devam ccli1' 
mlıjtlr. 

llk oyunu Domirspor ile GUntf 
takımı arasmda oynandı. MUSI • 
baka tamamen Gllneş takınıııııı' 
l:t.kimiyet, altsndn cereyan otti-

Birinci devrede soldnn yapı~ 
blr hUcu:.nda Güneş:.iler ilk go!IC• 
rini Şevket vnsıtasfylc yaptılııJ°' 
Dakikalar ilerledikçe Demırııpor• 

ve lular yavaş yava§ a!;ıldılh.r 
~· Gilncş kalcslni sıkıştırma.ya t>U1 

ladılıır. İkinci devrede de bir ~ 
yapan GUne.~lilcr maçtan 2-0 ~ 
llb çıktılar. 

BEYOOLUSPOR: 4: 
DA VUTPAŞA: l 

Günün son milsabakas';nı J": 
vutpaşa ile Beyoğluspor tnttın11& 
n yaptılar. 

llk devrede rilzg!n ark~ 
na alan Beyoğlusporlula.r raıd~ 
lcrlni bir hayli stkışırdılar!IS 

gol yapama.dılar ve decre o_o tJC" 
rabcrlikle bitti. 

İkinci devrede Beyoğluspor; 
lar daha düzgUn bir oyun wtt it 
dular. Devrenin bidayetinde b ıı,, 
gol yaptılar ve buna DavutP~e!• 
lılar da derhal mukabele et~. 
Oyunun bundan sonraki kU!lll1 .ı 

~,ev 
yoğlusponın bari% bir htık uJl' 
altında geçti ve devrenin soıı ıt, 

sotı doğnı üç gol daha yapan :se 
0

, 

lusporlular sıı.hndıı.n 4..1 gaUb 
Jnrak aynldılar 
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nQlkanlardaki rem ın sarayın a . 1 ' . 

nıe.,k iini • • • • • •• Amerika kıtası etra!ında . bı_taraf 

~VVelfendirmek m uhım go ruş m e ı er <ak d~~~~; 4 ~l~~ak! .• ~~S~bua~db~~~tm ~..._ 
İstiyor •'-Amerika kıtası etrafında bitaraf bir mıntaka tesisine dair 

~a,ıar,Romanyadan Finlandiya, Sovyet tekliflerinden 
l&tediklerinden 

Panama konferansı tarafından ittihaz edilen karar mer'iyete gir. 
miştir.,. 

Emin bir menbadan alınan bir habere göre Amerikan harp ge.. 
milerl mezkur mınt:ıkada yani Şimali Atlantik ile Büyük Okyanu. 
sun Şimalinde devriye gezmektedir. Cenubi Amerikanın bitaraf 
mmtakasında Atlantik sahili Brezilya, Uruguay, Arjantin, Büyük 
Okyanus sahili de Şili ve Akuatör tarafından kontrol edilmektedir. 

·~>:eeçmiyorlar hangisini kabul etmiyor ? 
.ttıa. 3 

:aı>'iı • • (A.A.) - (Rö~·ter) : ı 
~·1a ou iki aylık harpten A nı er 1 .. k a 
ı ka Yette 'olduğu derecede 
bu, 1lllak. istemektedir. Her 
~\ asken hazırlıklann yem 
~1 aıe daha katetmiş olaca. 
tı~ ara kadar böyle de' am 
!~\'~ktir. Şurası muhakkak 
~ her şeyden ev\'cl bizzat 

q:Jır llfaaUeri ile meşgul ol· 
• \: Bu menfaatlerdir ki o· 
t _Ya bu tarafa temayül et· 

~~doğrudan doğruya bir 
~., bulunmamakla bera· 

~aki mevküni tarsin 
•atı lı?dec!ir. Her ne zaman 
la rı ızalesi mevzuubahs o· 
~t teklifinde bulun· 
~i ka!mıyor. Fakat Bul. 
~ ltıanyadan istediklerin· 
. ~~k niyetini gösterme· 
· Bu bir mahzurdur. 

"<:'~.bugünkü vaziyette Bal 
~ §ey yapması Italya· 

1 Yor. Olsa olsa Ruslar 
. ~ ~daki nüf uzlannı tak· 
ı:a ~taklardır. 

:ılard 
~ .,l'\l a olup bitenler Ital· 
ı ·' dan do~ruya al~kadar 

<a.t bu - . . 'd %k &un ıçın atı en e· 
tl'ıekteclir. 

er 
ıyttt e istıkrar 

. :lt;ı, 
ı .ttıı.ı 3 <.A.A.) - Times ga 

t Ya ıle Yunanistan ara
t;ıti 

Muharıolere heray 
bınlerce tayyare 
yetiştırebılecek 

Londra, 4 - Silah ambargosu-
nun kaldınlmasmı mucib olan ka_ 
nun Amerlkada bugiln mcri~·etc 
girmektedir. Reisicumhur knnu_ 
nun Uıtbikntma d:ıir emirnnmele_ 
ri bugiln imzalıyncaktır. 

Nevyork nhtımmdnki İngiliz 

scyriscfain kumpanyalannın han· 
garlarmda bUyük Amerikan bom
bardıman tayyareleri aıralanmağa 
~Iamıetır. Bunlar silratlc sev -
kcdileccktir. 

Amerika tayyare endüstrisi ha_ 
len tam verimilc çalışmamakla 

beraber, salahiyettar mahfiller 
seri inıala.t usulünün icab ettiği 
takdirde ayda her neviden binler_ 
ce tayyare çıkanlmasına imkfı.n 

vereceği kannatindedirler. 
Ambargonun kaldırılmn81 Ka _ 

nadada bilyilk memnuniyetle kar
şılanmıştır. Zira bu karar 25 bin 
Uıyyareci yetiştirilmek üzere ln -
glltere ve dominyonlar Uıyyareci
lerine mahsus olarak Kanadada 
bir merkez tesisi hakkındaki pro_ 
jenin tahakkukunu tesri edecek. 
tir . 

Komünistler b olunan mektuplan 

ıı ~'l~Sederek diyor ki: F ransada propaganda 
tallıtı aıına, İtalyanın, Yu. 
~;ı \'e Türkiyenin Bat- yapıyor,ar 

tıllt l "~ Akdcnizdeki nü- Paris, 4 (A.A.) - Temp& ga-
~ı~ Stikrar ettirmeye hi'L zetesi, komünistler tarafından 
t gerektir 
~"lıtJ ~ · halk arasında yapılan tahrikat. 
~ •tıı. ugun işgali üzerine tan bahsetmektedir. Bu gazete, 
~ ~ nın düştüğil endişeler komünistlerin risale ve tamim 

11\t\teu • • cnnın Yunan hu dağıtmakta büyük bir faaliyet 
~ ~~1tcri alınınaıır üzerine gösterdiklerini yazmakta ve düş 

' de 
1 
otınu§tu. Keza diğer manın lehine olarak bu suretle 

• ·~bir~ et~e~i. de İtalyan siya sulh propagandası yapılmasına 
iv ~tdene§tin~ı ve istikrar et. I karşı müsamaha gösterilmemesi 

dır., ne manmıya başla- lfu:ımgeldiğini ilave eylemekte • 

~ıt ' 1 dir . 

Londra, 4 - Finlandiya hari-
ciye nazın Erko, Sovyet maha
filinin tenkid ve hücumlarını da.. 
vet eden son beyanatmm yanlı!;! 
anlll§ıldığını kaydettikten sonra 
demiştir ki: 

"- Dilnkü müzakereler dos • 
lnne bir hava içinde cereyan et _ 
mi.~tir. Mı.uımafih bu müzakerede 
Stalin hazır bulunmadığı cihetle, 
yeni mülakatın tarihi tcsbit edi· 
lememlştir. Milznkerenin devamı 
hakkında bir kararsızlık mevcut-
tur. 
Sovyet taleplerinin üçte ikisini 

,cabul ettik. Yalnız şimal devlet
lerinin bitaraflığı ile kabili telif 
olmadığı cihet1<>, cenubu şarki a
razimizde üssülharekeler te::sini 
kabul etmedik. Finlandiyenm se
!erberliği hasmane bir hareket te
lakki edilm :·tedir. Halbuki'bu 
bir müdafa:ı teclbiridir, tet:Ntııi· 
değildir. Finlandiye, daima s'Ulh 
içinde yaşamağı prensip ittihaz 
etmiştir. Verd'ğimiz cevap, Fin
landiyanın son sözüdür. 

Cenevre anlaşmasilc tahkimine 
müsaade edilen Aland adaları
nın tahkimatsız kalmasını kabul 
edemeyiz.,, 

Paris, 4 - Moskovadaki Fin
landiye heyeti dün akşam saat 
18 de Kremline gitmiştir. Heyet 
ile Molotof arasındaki konuşma

lar bir saat sürmüştür. Bu konuş
malar hakkında hiçbir şey neşre
dilmemişse de müzakerelerin de
vam edeceği zannolunuyor. 

Mosko\'ada çıkan Pravda gaze. 
tesi yazdığı bir makalede diyor 
ki : 

''LeningraJ ve cıvannın hem 
karadan ve hem de denizden em
niyetini te~in eylemek Sovyetler 
Birliğinin y3lnız hakkı değil, ayni 
zamanda vazifesidir. Hususile ki 
bu civar halkının nüfusu bütün 
Finlandiyanı:ı nüfusuna muadil
dir. Finlandiye, Sovyetlerin bu 
hakkını ve vazifesini tanımamaz
lık edemez. Finlandiyanm aldığı 

tedbirler, ancak harp yapmak is
tediği takdirde kabili izahtır ... 

tecelli ..• 
'<tıı g n zıfın karanlığını önce 
l e~llradan parlıyan güneş takip 
~lltı ebn, gecenin karanlığından 

SON DAKIKA'nın tefrikası: 24 

"11cr 
llıi,, Yine k da k'' d ~ ıc der . . uman m.ev un e, 

ili u ıı kab Parlak ı§ığına kavuştu. 
Usu Emdenin üzerinden sıy 

Sovyetıer 
Harbi durdur
mak için Hitleri 

iknaa 
uğraşıyorlarmış 

Londra, 4- Siyasi mahfellerde, 
Hitler tarafından Mareşal Görin
ge İngiliz gemi ve üslerine karşı 
havadan büyük bir taarruz planı
m hazırlamak vazifesi verildiği 

söylenilmektedir. 
Alman hava nazırının, Roma

yı ziyaret edeceği yolundaki neş
riyat bizzat Göring taraf mdan 
tekzip olunmu_ştur. .- ... 

Sovyetlerin gayreti 
Diğer taraf tan Deyli Herald ga

zetesinin diplomatik muharririne 
göre, Alman hükOmetinin mutedil 
unsurlarını tutan Sovyetler askeri 
harckfttı durdurmaya ve sulhcu 
olarak gözükerek harbi siyaset sa· 
hac;ında yapmaya Bitleri ikn(\a 
;;alışıyorlar. 

Müfrit naziler ise, lngiltereye 
J..-arp muazzam bir taarruz yapıl· 
masında ısrar ediyorlar. Bunların 
istediği lngiltereye karşı kütle ha. 
linde hava hücum!an yapılması. 
harp filosuna taarruz edilmesi 
ve Jngiltereye asker çıkannaya 

teşebbüs olunmasıdır. 

Avrupa federal devletler 
sistemi 
Times gazetesi. her 25 senede 

bir Avrupa harbi olmaması için 
bir "Federal sistemin tesisini ileri 
sürmektedir,. Times diyor ki: 

Hariciye nezareti bu kararın hiçbir veçhile Amerika krtasm
daki cumhuryetlerden birinin cebir istimalini intaç edemiyeceğini 
söylemiştir. Devriye gemileri sadece bitaraf mıntakada dolaşarak 

burada gördüklerini Amerika hükCimetine haber vereceklerdir.,, 
Zannedildiğine göre bu mmtakada muharip devletlere ait ge.. 

milerin faaliyette bulunduktan görülecek olursa bu gemilerin men. 
sup olduktan memleket nezdinde diplomatik teşebbüslerde bulunu. 
lacaktır. 

a itaraf hk kanununda yapılan tadilat 
Vaşi~gton, 4 (A. A.) - Ayan ve mebusan meclisleri uaam· 

dan milrekkeb muhtelit encUmen, diln saat 10.30 da toplanarak hU
kfımetçe teklif edilmiş olan bitaraflık kanunu metnini tasdik etmlf
tir. Nıhıü metin, bundan sonra ayan meclisince 24 reye karşı 55 
reyle tasdik edilmiştir. Bu meUn, Ruzveltin imza.sına a.rzedilmek 
üzere Beyaz snraya gönderilmeden evvel mebusan meclisince tasdik 
edilecektir. 

5 mebus ve fı.yan azasından mUrekkeb olan muhtelit encUmeıı 
ayan meclisince kabul edilen metinde ilç değişiklik yapmqtlr: 

ı - Bitaraf gemileri, Bilyük Okynnus vo Hind Okyanusu sa . 
hilleriyle 35 derece şimal arzının altlnda bulunan Amerika kıta.sır.. 
silAh ve cephane müstesna olmak üzere her türlU ~ taşımala ı • . 
na §imdiki kanunda milsaade edilmektedir. Bu e§ya Amerikad .il 
sevkedilmeden evvel tasarruf senetleıi.nln alıcı namma tanzimin~ 
JUzum görülmemektedir . 

2 - Amerikan kablo ve telefon kumpa.nyalarmm muharib 
memleketlerle hesabıcari usulilnU ibka etmelerine yeni kanunda 
mUsaade edilmektedir. 

3 - Bitaraflık kanunu, reisicumhur tarafından imza edildiği 
tarihten itibaren Amerikan gemileıi.nln tasarruf senedlerl bir ecne. 
bi namına tanzim cdilmiycn e!jyayı naklet.melerine knnun müsaade 
etmemektedir. 

Bir vapur kaptanı madalya aldı 
Londra, 4 (A.A.) - Mopan ismindeki silahsız eski vapurile, 

bir düşman tahtelbahirinin mütemadi ateşi altında büyük bir cea. 
ret göstererek vapurunu kurtarmağa muvaffak olan kaptan Robcrte 
qir madalya verilmiştir. ,. 

Bu haberi veren gazete, şu malUmatı ilave eylemektedir: 
"16 mil sür'atle giden tahtelbahin Mopana ateş açmt§trr. Mo. 

pano esnada 4000 yardalık bir mesafede 13 buçuk mil sür'atle iler. 
lcmekteydi . 

Kaptan derhal tahtelbahiri arkada bırakarak vapurun eür'ati 
ni 16 buçuk mile çıkarmıştır. Geride kalan tahtelbahir 8.000 yarda
dı ateşi kesmiştir. 

I Icr milletin kendi mukadderat terin Os!o grupu Yeya Balkan an. ye nazırı M. Ca.mpinebl ile görüş. 
mrk üzere Pariste bulunmakta • 
dır. Nazır diln başvekil M. Dala· 
diye tarafından kabul edilmiş ve 
Fransız bahriye başkumandanı a
miral Darlan ile görüşmli§tür. 

na Mkim olması prenslpinden ·:. tantı tarzlannda gruplar halinde 
çille devletlerin Avrupanm bu· 1lirlc.><Jlirilmeleridir. 
günkü şartlan içinde müstakil yaşa 1 lngihz Bahriye Nazırı 
yaınıyacakları anlaşılmıştı~. Bina· Londra, 4 (Radyo) - Bahriye 
enaleyh yegane çare küçük de\'lct· nazırı Mr. Çörçll Fransız bahrL 

Yazan: KURT ROCKERT 

~ P;ıhl> ~CtJ.nın başında idi. Defteri 
·~~an alktr. Bir müddet ayakta 

:titıı.y:~ ~a üstünde a~ık du 
il ltaJ c.fildı. Emdenin geçtiği yol 
~b ertıil . 

() il e ışaret odilmişti. Bu hat 

Daha görünürde birşey yoktu. 
Garip değil miydi?. Avrupada çarpı

şan ejderlere yiyecek taşman bu yol· 
lann böyle bomboş görünmesi garip 
değil miydi?. Diyelim ki nakliye ge
milerine tesadüf edilmiyordu, ya harp 
gemileri? Onlara ne olmuştu? Takip e. 
dildiklerinden şüphe edilmemeliydi .... 
Hind denizleri bomboş olamazdı. İşte 
Emden kumandam bu geniş denizlerde 
bir aşağı bir yukarı dolaşan düşman 

gemilerin.Uı hatta isimlerini sayabiliyor
du: 

mouth .• Bunların hepsini de kendisini 
torpil kazanlanrun karşısında bulun -
masmı bekler görüyordu. 

o kuvvvctli ve azametli Alman donan
masından se! 6ada çıkmıyordu. Bir ay. 
danberi Alman telsizleri susmuştu. 

dolaşan yegane üç bacalı olmalr;ıan su
reta kurtarmış olmasına rağmen bun_ 
dan çekiniyordu. Çünkü Müller ataktı .. 
Nasıl olsa harekete geçmekten çekin
mediği için hile ortaya çıkacaktı. U • 
cunda tehlike dahi bulunsa ilk çıkacak 
fırsatı kaçıracaklardan değildi. İn

giltere erkfuıı harbiyesinde bomba gibi 
patlayacal: hücumu sabırsızlıkla bekli. 
yordu. 

Ufuklarda hala bir şey yoktu .. Etra
fı aramaktan, mürettebatın sinirleri öy. 
le gergindi ki sanki dalgaların üstüne 
bir yıldızın ziyası aksedecek olsa: 
' 'Düşman gcmisinfo ışıkları 1., diye bı.ı · 

ğıracaklardı .• 

, ı:ı~tltı. ~ l<:aıkuta yolunda nihayet· 

~1 ~il.bit~ ~on işareti. saat yirmi de 
l;ı,. &.latt 0Yrnuştu. Demek ki Em 
"'ltb enb .. • 
~ıı. ı()tdu. ;r1 adını beklediği yolda 

~ı·~. • 
1 ·asanın üterindcn doğ 

• •t d • 
• 1 • , · algalarıda ıslık çalarken 

t .,. 
Y-a çıktı. Kumanda köp 

~'l ~ s vazifesile meşguldü 
l (:eıt.rdı~~·=i lin eğilip puslayr 

~o~ler: 1 görülüyordu. Mililer 
ıy]e r 

u uklan araştırdı. 

Triumph, Monitaur, Hampohireı 

Montatlm, Duplex, Nevcastele, Yar 

Enidenin Triumph ve Monitaurla 
kar§ılaşması partiyi kaybetmesi demek. 
ti. Fakat Nevcastle'le Yarmutha tesa
düf ederse toplarının kendisininkinden 
üstün olmasına rağmen galip geleceğin. 
den emin bulunuyordu. 

ÇünkU topçularının nişancılığı bu 
farkı ortadan kaldırmıya kafi bir se
bepti. Alman kruvazörlerinin biribirle. 
rinden ayrılmadıkları bir zamana te
sadüf etmiş bulunsaydı, bu yedi ejderle 
karşılaşmakta bir !korku yoktu. Bugün 

Bu sükfıt, bir tehlike mRnasmı taşı 

yordu. Spenin bu sükutundan ani bit' 
hücuma hazırlandığı manasını 9karmak 
ta isabetli bir tahmin olurdu. 

Toplarını nerede fora edeceğini kim
se kestiremediği için muhakkak ki in. 
giliz amirali merak ve heyecan için
deydi. Bu merak ve ht'yec.::nt Emclcn 
telsizinin ide susma~ı ~üphc yol: ~i ar. 
tırıyordu. Müller mevki ve ,,a:iyeti ta· 
yin ettirebilecek tesadüflec-~n kaç•
yordu. Gemisini, Dljyii:!c nky<ı.n_.a 

• 
Saat 21... 
Direğin tepesindeki i;ÖtcU 

ıdr: 

1 • 

hıykır. 

- 1!ctide ea'.'lı:.M ~~c-tind~ bi• 
rJlk var .... 

~ ..... 



Iludud ch"Urmda mııhtr lıtr l)eldlde maskelcnml5 lılr ağır fo)l ... Tayyareden ıleğll, yakından lıilc blr fundalık gibi görünen bu 

~t••••••+e•+••+••••••••+•+•••••••++••e•••~......,.A· • ~ 1 
1 H*l*K-7A"' Y"'E 1 

~................................. ı 
Köyün üstünden geçen 

iLK UÇAK 
L (Dünkü kısmın hıllôsası) 

Zeytinli tepelerinden ilk 
clefadı.r ki bir uçak geçiyordu, 
Çiğdem bir tepenin üzerinde 
evvela makine gürültüsünü 
iıitti; sonra kendilerini gör 
dü; ve onları bir kuşa benzet
ti. Ne vakit gelip, ne vakit 
gittikleri belli olmıyan ku§. 
lar ••• 

Köyde gördüklerini anlat
tığı :zaman hiç kimsenin bu 
garip kuşlardan haberi yoktu. 
Nihayet akşam üstü köyü tef_ 
tİ§e gelen bir jandarma yüz
baıısı Çiğdeme i~in hakikatini 
söyledi? Onlflrrn bira uça!< 

olduğunu anlattı. Çiğdem 

.hayret ediyordu; dakikalarca 
· yüzbaşıya nasıl uçtuklannı 

sordu, ve bir daha gelip gel
miycceklerini öğrenmek iste. 
di. Yüzbaşı "gelirler!,, dedi. 
Fakat ne vakit. .. Çiğdem o ge
ce erkenden uyumuştu .• 

Yazan: KENAN HULÜSı 
de götürmesini isteyecekti. YaL 
nız gene birer tesbih tanesi gibi 
dağılmış koyunları bir araya top· 
lamak için geriye döndüğü bir 
dakika yüzbaşı birden hayva. 
nı mahmuzladı: 

- Gelecek sene küçük Çiğ· 

dem, dedi; gelecek sene gene 
konuşuruz 1. 
Çiğdem etrafına bakındı: 

- Yüzbaşı, yüzbaşı; diye hay 
kırdı .• 

Bir toz bulutu birdenbire göz
lerini kapamıştı. Kulaklarında 
bir ses işitti: 

''- Onlar birer kuş değil, on· 
lar birer uçak küçiık Çiğdem; 

geçerler, gene geçerler:.·· ,, 

Geçerler .. Acaba hangi mcv· 
simde?. Bir kırlangıç gibi zeytin· 
li tepelerine baharda nu gelecek 
ler; yoksa bir tarlakuşu gibi yaz 
sabahları mı uçacaklar.. Daha 
doğrusu ıslak toprağı kurutacak 
ilk güneşle mi?. Ağılda ilk yu-

Xe\yorl. ı:m:ınm•lald bu büyiik tranc;atl:ıntllite tle, lcabmtla kcnılini 
ınü<l:ıfoa için, bir top bulunmnkt:ıdır 

.muşak hayvan sesleri ve ağaclar 
::la ilk tomurcukla beraber mi?. 
Çiğdem bunları birer birer dü· 

şündü: 

- Geçerler, dedi; g:çerler ... 
Küçük Çiğdem!.. Ve dudakların 
da koyunların zeytinli tepelerine 
doğru kopmuş birer tesliih tane 

leri ·gibi dağıldığı zaman işi:iil 
bir kurt ıslığı duyuldu. 

Keçi yollarından tesbih tanele 
ri birer birer toplandı; zeytinli 
tepelerinden iizerlerine güneş vu 
ran parlak bir yağmur seli gibi 
yavaş yavaş aşağıya doğru yuvar 
landılar. - Kenan Hulusi 

-
ı:ran<;11. b11Jıl.ıim askr.rleri huılncl <'ivarmda bir yola mayn k~ 

-------------------------------------------~----------------------------------------~~-Ertesi gün, Başaltı tarlalarını 
teftişten dönen yüzbaşı, Çiğde· 
mi köyün dışında buldu. Daha 
doğrusu tırıs giden hayvanın ö. 
nüne bir ağaç altından bir tarla 
kuşu gibi fırlamıştı; gözleri ye
§il kanatlı bir su böceği gibi par. 
lıyordu. Yüzbaşı: 

- Hayrola Çiğdem abla, de
C:li; bir gecotle ne kadar büyü _ 
müşsün sen?. Bu sabah ta mı u. 1 
ça·klan gördün yoksa?. 
Çiğdem birdenbire yanına ka

öar sokuldu: 
- Hayır yüzbaşı, dedi: ama 

sulerlni gene işidiyorum. Ku. 
!aklanmın içinde .. Onlan ilk defa 
iıittiğim gibi duyuyorum .. 

- İşidirsin küçük Çiğdem •... 
t!'ekrar geçer onlar.. Hem, belki 
Cie daha çok geçerler; daha da 
yakından geçerler ... 

- Demek ki buradan geçip 
yuvalarına gidiyorlar. Acaba çok 
uzakta mr yuvvalan onlann?. 

- Uzak... Yüzbaşı elleriyle 
işaret etti: ''Çok uzak, dedi; u· 
zakta .... ,, 

Çi~emin yeşil birer böcek ka. 
natlarrna benziyen gözleri bir su 
üzeritıe değer gibi kırpıldı: 

- u~. İdedi, ne kadar?? ... 
Bir ay tm ? Yoksa bir yıl mı u· 
zak?. 

YüzbaŞ'I, Çiğdemin düşündük. 
çe kırprlan gözlerine doğru eğil
di; yeniden: 

- Uzak, diye fısıldadı; uzak. 
ta; çok uzakta ... 

- Şu halde oraya kimseler gi
demiyôr demek yüzbaŞı !. 

- Gider Çiğdem abla; ama 
bir erkek gidebilir .• 

Çiğdem. ~lki de birdenbire 
yüzba~tyr g~türen hayvanın ö. 
nüne J'&taQk; bliyük ve mevsim 
·siz ku§Jann yuvasına kendisini 
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Nakleden: Muzaffer Esen 
- Vallahi burada içim sıkıldı, 

diye Cemilin sözünü kesti. Dıı;ıarı· 

çıkalım artık .. Meselenin müna _ 
ka§asını dışarıda yaparız. 

Dışarı çıkmadan evvel Vahit, 
bu resme dair kat'i fikrini söyledi: 

- Ben bu minyatürfin Numan 
pa§a tarafından yapıldığını kabul 
ederim. Baksanır.a bu minyatür 
hem taınamile bibniş değildir .. 
Bir kaç gün sonra buraya tekrar 
girmek imkanını bulursak bu e_ 
seri de çok değişmiş bulacağız. 

Fakat ne olursa olsun §urasınr 

da itiraf etmek lazım. Bunu yapan 
sanatkar, yalnız istidat sahibi de
ğil, aynı zamanda zevk sahibi bir 
adammış. Gilzel model doğrusu. 

Hepsi dışarı çıkmışlardı. Fakat 
çok heyecanlanan Güzin bir türlü 
arkalarından gidemiyordu. Ken _ 
disinc çok benzeyen bu eserin ö
nUnde mıhlanmış, kalmış gibi idi. 
Güzin biran için gözlerini resim· 
den ayırarak odada dola§tırdı. 

Ve bir bardak üzerinde eski ve 
sanatkarane bir kutu gördil. Üze_ 
ri fildişi kakmalarla süslenmiş 

bir kutu.. Kutunun Uzeri parlak 
ve renkli minyatür resimlerle 
dolu .. Bu yeni renklere bakan 
Güzinin kulaklarında iki etimle 
canlandı. Otomobille bataklığın 

yanından geçerken işittiği cümle: 
"Bilinmey<'n renkler yaratmak 

istiyorum. Unutulmuş sırları lıul· 
mak arzusuyla yanıyorum.,, 

GUzjn kutuyu açtı.. lçerlsindc 
YC3Ü derl ciltli nıini mini muhta.-

ralı bir takvim var .• Bu takvim 
genç kızın elleri arasında kendi 
kendine açıldı. Güzin hızlı hızlı 

sayfaları karıştırarak takvime bir 
gözaltı. Bir yaprağın sol tarafın_ 
da 15 ağustos tarihi yazılı. Sağ 

taraftaysa. 17 tarihi var. Arada
ki 16 ağustos yaprı:ığı koparılmış. 

"16 ağustos tar.i.hi. Sonra bu 
parlak kağıdı takvim yaprağı ... 
Bilhassa bu kenarı yırtık kağıt. 
Buradan kopan kağıdı gördüm, 
elimle dokundum. Fakat nerede? 

Genç o vakit bab~enin köşesin· 
deki imalathaneye girişlerini hatır 
ladı. Bir an için bu takvimi ora. 
dan almak, koşa koşa çinl atöl
yesine· kadar giderek defteri, o. 
rada ocağın kenarında duran ka
ğıt parçasiyle yanyana getirmek 
arzusuna kapıldı. Fakat tereddüd 
etti. 

- Güzin, yavrum, seninle bir 
az konuamak istiyorum. 

Güzin alelacele kutuyu kapa -
dı ve döndü. Babast karşısınday_ 
dt. Babasının böyle birdenbire ge 
ri dönüşü genç kızı şaşırttı, hatta 
biraz canını sıktı. 
- Güzin bir vesile bularak misa. 
firlcrin yanından ayrıldım. Onları 
eve gönderdim. Ben de buraya 
geldim. Şimdi sana soracak ciddi 
bir sualim var: Bu resmi kim yap 
tı? 

Ve <'liylc uuvardaki çoban kı_ 

zını gösteren yeşil minyatüre işa
ret ediyordu, 

Genı: kız baba.ıımm kolundan 

tuttu: 
- Ben de kendi kendime bn-. 

nu soruyorum. 
- Bu cümlen beni büsbütün §a 

şırttı Cilziıı. Ben seni düşilnccle_ 
rini açık söyliyen bir kız olarak 
tanırdım. Benden gizliyecek bir 
şe;in olmadığını zannederdim. 

Güzinin gözlerine yaşlar dol -
du: 

- Fakat yemin ederim ki ha.. 
ba, bu evde olup bitenlerden ben 
hiçbir şey anlamıyorum. Bu ce
zasız kalmış cinayet hikayeleri, 
çütliktc gece gezinen hayaletlere 
dair rivayetler insanı daha ürkü· 
tüyor. Birtnkmı hll.diselerle kar_ 
şılaşlığnnı hissediyor fakat bun • 
!arın mahiyetini kendi kendime 
bile izah edemiyorum. Neredeyse 
bc>n de tekin olmıyan evlere inan 
maya başhyacağım. 

Sesi titriyordu. Odadan çıka • 
cağı sırada Gilzin gözlerini kaldı
rarak pencereye baktı. 

J{anadmı gererek geçen bir 
kuş kanadının gölgesile pence -
reyi karartıyor. Güzin kararan 
pencereyle beraber istikbalinin de 
karardığını sandı ve fena bir fal 
dinliycn birisi gibi Urperdi. 

Doktor ve kızı yan yana tek _ 
keden çıktılar ve gülen tabiat or 
tasında yürümeğe başladılar. 

_ Güzin, ağlıyacak bir şey 

yok. Yaptığın işlerden kirr.seye, 
hatta annene bile he.sah verme
ğe mecbur değilsin. Sorduğum su 
alc cevab vermemek isteyişin ağ. 

lamana bir J;ebeb teşkil etmez ... 
Belki bu Cemilin dediği gibi ai
leden bilmediğin ve sana benziyen 
başka bir kadının portresidir. 
Yahut lıirisi lıabPıin olmadan res 
mc model olarak seni seçmiş ve 
uzaktan bakmış olabilir. Bu el -
varlarda çalışan bir ressamla fL 

lan hiç kar§ıla.5tın mı? 
- Her gtin sabahtan akşama 

kadar buralarda dolaşıyorum. 

gösterir şekilde buruşuı>lll'.1 

lu olarak oda içerisinde eJ1
1 

yuna gezindiği görülüyor: 
birdenbire yorulmuş gib~ 

Bazan yalnız, hazan dıı misafir- karısının yanındaki koitllb 
!erle beraber. 1''akat bu civarda du. Doktor trfan elli ya~~ 
resim yapan hiçbir klmseye ras - rnasına rağmen inanılmI)'11

0 gelmedik. dar genç görünen bir ıı, 
- Neyse ... Bu minyatür izah Uzun Ye narin endamı, ; 

edilmesi mü§kül bir hadise. En rengini bozama':iığı kurilrıı{ı 
mantıklı izah şekli Cemilin dil- rı, ince parmaklı zarif c 
şüncesidir. Fakat acnba Cemil bu ı·~· b·re! iyi bakılmış genç ıgın ı 
düııtinceye inanarak mı söyledi. şahididir. Ç.Ok geniş aırııı'.1t~ 
Yoksa meselenin daha fazla uza - ~t 

buruşuklar, senelerin b.ır.v~ 
masını istemediği için böyle bir gunluğun eseri değildır. , 
vesile mı buldu? Bunu çok merak sının içerisinde yuğurulafl ' 
ediyorum doğrusu. asil düşüncelerin dışat1}~, 

Genç kız bu dakikada çok si - · all" 
gölgesidir. Doktoru istır nirlidir. Düşüncesi, söylememek •tıo 

istemesine raı;;rmen dudaklar _ !erinde görenler, bütün 
1rde 

dan fırladı: 
- Cemil istediğini düşünebi

lir. Umurumda bile değil! ... 

Doktor irfan çok sakin ve her 
vakit mütebessim duran kızını bu 
haliyle adeta tanımıyordu. Hele 
insan kalbini yakından tetkik et
miş olma.saydı bu hal onu daha 
çok §aşırlacaktl. Fakat kızının 

5edid bir ruh buhranı geçirdiğini 

anladığı için çok üzerine dilşme
di. Böyle şiddetli heyecanlardan 
sonra doğan aksilliımellerin çok 
derin ve çok korkunç olacağını 

çok i;i bilen doktor bu vaziyet 
kaI'§ısında yapılacak en iyi hare -
ketin kızı kendi haline bırakmak 
olduğunu anladı ve o gün bir da-
ha bu mevzua dönmedi. 

* * * 
- lrfan, bu gece hava sıcak 

değıl, şu pencereyi kapar mısın? 
Samiye hanım, tuvalet masası

nın yanma oturmuş; uzun, kum· 
rnl saçlarını tarıyor. 

Ünündeki aynadan, kocasının 

elleri rop doşambrmın ceplerinde, 
alnr derin bir dü~ünceye daldığını 

raplannın bundaki gözle l 

yan aksini hissede bilirler·, 
!'.anların çektiği acıyı ço1' (ı 
dan duyabildiği için dokto 
adam oğlunun ıstırabını f 

.. tefl1 
mak için hayatını mu ı; 
mücadele halinde kullarıııt 

Bu akşam. doktorun d~(. 
rini yüzünden okumak f rf 
çok iyi bilen karısı, tr a! 
kederli olduğunu hissecli>"

0
"' 

d ,·11·· 
tor nerede ise artık 3 · ,11 
cak, bu elemini meydana 
tır. 

- Samiye .. 
- Ne var kuzum? .... 

1 - Güzin mesut dc!.tt ·• 
ne olacak! i 
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