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Almanya, Romen Italya nazırlar 
meclisi toplandı hududuna indi 

Romen Hariciye Nazırının alela
cele Roma ya· gittiği söyleniyor Musolini'nin reisliği altındaki bu ·çtimada 

mühim bazı kanunlar kabul edildi 

Polonyanın Almanya , .o So"yet Rus~ a 
gCıre kll nrasmdaJd takı.imini ~östcren bu harita, son haberlere 

rsu ee alrrus bulunuyor : So\jCtlerln hl . . . 
&rasnıdakl d "' 5 esine dU!'len Lvov ılo Romanyanm Çenıovlı; şehri 
lertn 

1 
h ~rnJry~u, Almaularn tt>rkcdilmi,.llr, Haritada ~ beyaz olarak gösterilen Ju nnlar So\yet-

aya~~~ :::dır Almanlarm clrndcdl.r. Sık çlzglll ınmlakn, bu gün So,·yotlcr tnrafmclftn Almany 
• Almanyaıun Roman)a Uo henıhudud oluşu haritada daha \aııh göriilüyor ... 

........... Y aınsı 3 üncü sayfada 

TAHRAN 
Almanlar tara'lFıından @r~a Şarkta 

Propaganda merkezi 
yapılacakmış! 

,(Yazuı 2 inci aayfamızda) 

. Roma, 23 (A.A.) -Bu sabah Duçenin riyaseti altında yeniden tolan
mış olan Nazırlar meclisi askeri kadroların takviyesine müteail~k bir çok 

1 kanun layihaları kabul ve tasvib etmiştir. Meclis, ilk hat çüzütamlarına 
1 ait sınıflara mensqp mezun zabitlerin antrenmanlarım tekemmül ettirmeJ 

ve kendilerini ihtiyaç halinde her an hizmete amade kılabilmek maksa· 
1 dile şimdiki müddettenl}isolunur derecede fazla llir müddet için mecburi 
~ surette silah altına çağırılmalarına karar vermiş tir .. 

IFI n ~lY m ifil u·rırensn 'li:araıfı ıfiHdlarrll 

, Mareşal Ma nerhe·m 
tebrik · edildi ~ 

~ 
>~ 

ı Son tetkikleri etrafında İngiltere 
Ticaret Vekilinin aniden finlere 

_ . . otuz tayyare 
gazetemıze beyanatı gönderdi 

Vak ında memleket, zaruri ihtiyaç mat~- : Göğü~ . göğ~se cereyan 

d 1 . b k d . 1 . .., k k eden hır harpte e en a ımın an genış ıge avuşaca sovyetter gerifedıler 

• 
Pin askeftetin.l arazlyfı aydnta,ı.JJ1 ,,_ ~ g"<>7<'nk1&! ııı ~ ~ ~zll:(elf $ ftl IUiliıi 

""\., . ~ 
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2 - SON DAKİKA - 23 lKlNCtKANUN 1940 SALI 

Tal<slm sfaih Rnrban Bayrnmmm hirind, tkincl ve üı:Uncü günleri 
mıiblm \C lıeycr:ınh r. ac·':ırn snh e olmu tur. Rcsmlmlz dün yapılan 

'o tstruıbul mnhtclitinin 2-1 gnliblyctllc neticelenen İstanbul - Ankara. 
muhtclJtıcrl ~md:uı gUıel bir görllnU tur. Du maçtan maada Maca. 
ıistanm m(l:ihur Hungarya takımıyla yapılım mlis:ıbııkalann blrinclsl 

olan Gnln.tnsa.r.ı.y - Jlnngaryn knr:Iıln:;masmı S-2 l\ln.carlar kn.za.mnı,, 

rencrbnlı"C - llnnr;n.rya müsab:ıknsmı Fcnerlller gtı:r.cl bir oyundan 

unu 
Amstcrdam, 23 (A. A.) - Röyter: 

B. Çörçil'in nutkunu mevzuu. bahseden Tclegraph gazetesi 

diyor ki: 

"Eğer B. Çörçil, Amerika Birleşik devletlerine, İtalyaya ve 

yahut Japonyaya hitap etmiş olsaydı, bu hitap daha kolayca an· 

Ianabilirdi. Fakat B. Çörçil'in kilçilk bitaraf memlelcet1eri Alman· 

VERlrtYECEKl\DŞ çil'in bu tesbit 'VC mUfiahedelerl 

yaya karJı yapılan mücadelede müttefikler yanında yer almaya 
davet etmesini sürprUJe karşılar ve teessüf ederi%. 

Bizim hükfunetimirin vaziyetine gelince, her ne pab.a5ma o· 
Jursa olsun lbrtaraflrğmırzı muhafaza etmek arm.iım% heüCllin D 

derece malumudur ki, B. Çörçil bunu bilmemezlik edemez. Al' 
manyanın mağlfibiyete ldoğru gittiği sari.ili surette malQm ol6a 
dahi bu hattı hareketimizi deği§tirmiyeceğiz." 

onrn S-2 kr.7.nnmı5lar ve 'Ccşikt:ı5 _ JlungM·yıı. m~ı ı1ıı. 5-2 Mnearla
rın gnlllıiycıUlc neticelenmiştir. 

tSVEÇ, lllTABJ\ CEV AB Btt.E ı mıyetlerine hürmet ediyoruz. Çör-

St.-Okholm, 23 (A. A.) - Röyte.r: kendisine has bir 3ey olmamıştır. 
B. Çörçil'in radyo ile bita.rn.f Fiilen bu milşa.hede de bitnraf 

-------------------------ımemlcketlere yapb{;'l hitnb, lsveç- memleketlerde her gün yaprlma.k

icrasına esas olan kaideleri zerre 
kadar geV§etecek bir adam olma
dığmı bir kere daha anlam13lar-
01r." 

DANİMARKALILAR NE 
DiYOR? 

bir mahiyette yapılmış olsun, ıs • 
terao İngiliz harb kabineeinin Jaı.~ 
na.atini temsil etsin, Danimarka· 
:cm da dahil olduğu bitaraflar gru
punda ka.t't bir muhalefet fikrllc 
karştla.~r. 

Ticaret ekilinin 
gazetemize 
beyanatı 

Bla kaç gUndUr şehrimizde 

ticaret mahfellerinüe tetkikler 
yapan Ticaret Yeklll Nazmi 
'l'opçuoğlu, bugün de çalışmn

lı:ırmcı devam etmiştir. Vekil, 
son tetkikleri etrafında gazete· 
cilere beyanat vererek demiş
tir ki: 

"- letanbula bu defa geU· 
şim, Bayram tatilini geçirmek 
içindi. Fırsat buldukça VekO.le· 
ti aldkadar eden mevzularla da 
meşgul oldum. Muayyen bazı 
işleri görmek Uzere 1stanbulda 
bulunan memurlarımın Bay· 
ram içindeki fıı.a.llyetlerinl ta • 
kip ve tanzim ettim. Bugün Ta· 
lens Limited'deki arkadaşlarla 
temas ederek malO.mat aldım. 

Vakıa sizler, beni dlln burada 
bir çok kimselerle içtima ha· 
llnde çalıştırmışsınız; ancak 
bu bit güzel tahmin olmuştur. 
Dlln debilse de bugUn burada • 
yım. 

Arkadaşlarımın tstanbuldaki 
mesaisi, bilhassa başta ithnldt· 
çı birlikleri olduğu halde ev
velce yapılmış teşkllltrn nasıl 

çaıştıklarını görmek bunlar 
dan kuruluş formaliteleri be
nUz bitmemiş olanların teşkiIO.· 
tını tamamlamak, yeni kurula· 
cak olanları hakkında tetkik· 
Jer yapmak ve bu hususta ken· 
dilerine verdiğim direktifleri 
toşklHl.ta anlatmaktan ibaret 
olmuştur. 

Bundan bir ay kadar evvel 
lstanbuldo. iken aldığım .karar
lar ve tedbirler, bu güne kadar 
piyasalarımızda beklediğimiz 

iyi tesirlerini muhafnza etmiş
tir. 

Bu 1·aziyetten memnunum, 
bundan sonra dn almnkta. ol· 
duğumuz kararlar ile vaziyetin 
çok daha iyi olacağına itfma· 
dım vardır. 

Gecen ny memlekette haklı 
olarak asabiyet uyandırmış o· 
lan Ihtiktı.r ve fiyat yükseltme 
hareketleri artık bugUn bir 
mesele olmaktan çıkmıştır. Bir 
çok maddelerin toptan fiyatle· 

lngiltere 
Dör bin tayyare 
sipariş · verdi 
Otbı.va. 28 (A. A.) - Kana.da-

dıı antrenman yapacak olan impa.. 

ratorluk hava. kuvvetlerinin pllnı 
çerçevesi dahilinde dört binden 
fazla tayyare sipariş ~tir. 

Bu haberi bugün mUnakalA.t na.
ızn B. Calrence Hove vermiştir. 

Plfınm teferrllatt, önUmUzdeld haf
ta içhıde bildirlleccktir. Ayni za • 
manda mflli müdafaa nazII'I B. 
Rogcrs, antrenman plinı için 15. • 
zmı olan biltun tayyarelerin sipa.. 
ıiş edllmlı; olduğunu bildirecektir. 
Muhtelif rütbede 200 kadar tay. 
yarecl, yakmda lngilteredcn Ka
na.daya. geleceklerdir. Herblrl 1000 
talebeyi i5kin edebilecek olan ilç 
telsiz mektebi pek yalanda açıla .. 
caktır. 

BATIRILAN 1N01LİZ VE ATMAN 
VAPUCLARI 

J..ondra, .23 (A. A.) - SaWıi

yettar bir menba.dan blldirildiğhı.e 
göre. bu e.ym 21 inde hitam bulan 
hafta esnasında hacimleri yekiL 
nn 23.843 tona. baliğ olan dört 1n.-
giliz vapuru ve hnclmlerl yekfuıu 

35.248 ton olan on bir bitaraf va
pur, dll§mnn tı:ırnfmdan batmımış
tır. Bu ziyalar, lngiliz ha.rb gemi
lerinin refakat etmekte olduğu va.. 
ımrlann ytızde ikisidir. 

Ayni hafta içinde Almanya, üç 
ticaret gemisi kaybetmiştir. 

1.598 ton hacmindeki Albert 
Jımus, bir Fransız harb gemi.si ta.
rafından kendisine dunnası içbı 

verilmiş olan isa.rcti müteakip 
kendi kendini batırmıttır. 

2342 tonluk Augu.1t Thyssen. 
Stokholm a!:ıkla.ıında bir mayna 
çarp~Ur. 

Phaectra. isminde bir gemi bir 
İngiliz harb gemisi tanıfmdan zap
tedllerek bir İngiliz limanına gö -
tUrillmilştUr. 

keti normal devirlcrlndekf ge
nişliğe kavuşturacak miktar 
!ardan zaruri ihtiyaç madeleri 
miz .gUmrUklerlmlzden içeriye 
girmiş bulunacaktır. 

rinde pek bariz tenezzUlller Milli Korunma kanunu meri· 
mUşııdehe ettim. yete girmesi ne birlikte lhtlya· 

G6sterdlğinlz yardımlarla it· ca göre hazırlıklara başlanacak 
hııUl.tçı tnclrlerimlz tarafından ve bugUn almakta olduğumuz 
yapılan siparişler çoğalmış, bir tedbirl!lre daha fazla emniyet 
kısmı gelmeğc başlamıştır. • ve kolayltkla devam imkAnı 
Yakın bir zamanda memle • j elde edilmiş bulunacaktır. 

"Her gUn" sUtununda Muhiddin Birgen, memleketimizde iatih!Ak 
kooperatifçiliğine niçin lUzum bulunduğunu tetkik ve izah eylemekte
dir. Muharrir, l.stlhl~ kooperatiflerinin her yerde temin ett1kle.r1 fay
dala.nD bUyüktuğUne bugllnkU lktısat nlzammda oynıı.dıiı fevkallde 
mUhlm kontrol ve ntıznn rolünden hiçbir memleketin kendl8inl mil~ 
ta~I lfAvmam.ı.smı delil göstermel:te ve memleketimizin bu baknn~n 
göze çarpan noksanının artık bir an evvel tamnmlanmumı istemekte
dir. 

te hiçbir heyecan uyandı:nnamış - tadır. Buna binaen, bu kadar 
tır. protestonun sebebi gUç nn~D'.,, Danimıırtca parlA.mentoeuııda 

İsveç pek muhtemel olarak bu Nihayet, Pertinax, bnzt bitaraf Kopenhag, ~ (A. A.) - Röy
ter: 

geçen perşembe gtlııU yapılan bi
taraflık beyanatı, harb devam et;, 

tlği milddetçe bizi bitaraflrğımız • 
dan ayrılnıağa davet edecek her· 
hangi bir muharibe verecek cevs.
bımm teşkil edecektir.,, 

bitaba cevab dahi venniyecektir. memlekeUerde görUlcn a.kslillmcll 
ÇünkU İsveçliler, bitara.flrklarmm &U sureUe 1za1ı etmektedir: 
idameslni, siyasetlerinin csa.s nok- "Çörçlle itiraz eden gazeteler, 
tdarmdnn biri olarnk tclılkki et- İngiliz .'bahriye nazırmm denlzler
mektcdlr ve bu bitaraflığı, tJpkı is. de İngiliz - Fransız kontrolunun 

Ekstra Bladct gazetesi, B. Çör
çil'in nutku hakkında §U safl:rlan 
yazıyor: 

''Çörçil'm hitabı, ister hususi 
tiklfıllerl gibi mUdafaa edecekler
dir. 

FRANSIZ GAZETELERİ NUTKU 
NASIL TEFSİR EDiYOR ! 

Mareşal Mennerheim tebrik edildi Tah~an, propa~an· 
Jlelsinki, 23 (A. A.) _ .Fiıı.IAn- KANADA FiNLERE KREDİ a merkezı 

Paris, 2S (A. A.) - Havas: 
Çörçllin nutku Parla matbuatı 

tarafmdan o kadar ehemmiyetle 
telakki edilmiştir ki gazeteler en 
mUhlm tefsirlerini bu nutka tahsis 
etmişlerdir. 

Gamteler, bir kısım yabancı 

mıı.tbuatm İngiliz bahriye nazın
nm radyoda söylediği nutku bile
rek yanlış anla.ınLS olduğunu kay. 
dediyor ve bahriye nazırının mev
cut bir vaziyeti tesbitten ba.~ka 
bir 5ey yn.pntllJ olmadı~, zira bi
taraflarm mUtteiıklerden korka.· 
cak bir ısefleri olnıadığnım 8.§ikAr 

bulunduğunu bildiriyorlar. Bitaraf. 
la'!' çok i}i biliyorlar ki tehlike, 
b:taraflara. zarar vermemek için 
dllrUst bir siya.set taldb eden 
Fransa ve İngiltere tarafmda de
ğfüilr. 

Ordre gazetesinde Pertinax di
Jor ki: 

"Bitaraf memleketlerde bazı ga
zeteler 20 kD.nunusanide ÇörçU 
tarafından irad edilen nutka itiraz 
ettiler. Bu gnzeteler nutukta bita
Taflam hattı hareketlerini dikte 
etmek iddiası buldular. Çok tabii 
ol~ Göbels ve servisleri bu bü
yük ıPJt!yetl f8tisniar ettiler. Al
mnn hariciye nezaretinin de kUçük 
memlekeUer nezdinde yenl fııtek

ler ileri sürmek için bu vaziyeti is
t.fsmar edeceğine Qilphe cbncmek
teyiz. 

Bitru'af memleketlerin gazeteci
lerini veyahut bunlan ilham eden
leri, elkAyctlerinln ifadesinde, biz
zat kendi menfaatleri durdurmalı 

W:li. Bu gazeteciler, bu ncşrlyn.tıa
ı:ile, "İngiltereni:n mUeamaba edil· 
mez mahut tazyiki" ne dair olan 
ve yine bitaraf memleketler dlplo
n:ıııtlarmm her gUn milcadcleye 
mecbur oldukları nazi tezine ilti -
hak etmıo oluyorlar ki her halde 
oldtikça ihtiyatım bir iş. 

B.ilhaasa kayda layık bir nokta 
var: "Cörçll'in nutku yabancı 

memleketlerde bazı Jdmselerln 
yaptıktan tef.slrata asla mUsalt 
dC'ğildir. Bahriye nazın bitaratlara 
ne yapacaklarmı dikte etmemiş, 

sadece bitarnflarm mllşkUl bir va
ziyette olduklarını, komfU}arm.ı 

Bitler ve Staline feda etmek sure-- ' 
Ule bunlarm ônUnde boyun eğdik
leri takdirde akıbetlerinin herhal
de bundan daha iyi olmıyacağmı 
ve Fraruıaıı ile İngiltere gallb gel
meden mUcadelelerindcn vazgeç -
tikleri takdirde mUstevll milletle
rin g.iddeW hareketlerine mUdafa.

nda.n mahnım bir hale maruz kıı
lııcaklarmı söylemiştir. J,ate Çör
cilin slSyled.iğl budur, bunun iskan
dal neresinde 1 

diyalılar, göğUs göğt}Mı y&pmll ol. AÇll yapılacakmış ' 
duldan &fddetli bir mnharebeden Ottan, 23 (A.A.) - Kanada ' 
IOll!'8. Sovyetleri Marlmjarvi etrn- hükfuneti, Finlandiyaya, Kana· Ilcyrut, 23 (A.A.) - "Hnvas 
fmdald ormanlardan atmağa mu- dadan yiyecek satm almak üzre ajansuıdan" 
vaf!ak olmuelardn'· 100 bin dolarlık bir kredi açnuı· İr&ııdan alınan haberlere glY 

Sovyet krtaa.tı, bu ka.sa.be.yı da tır. re, Sovyet Rusyanın hattı baro· 
alelAcele tahliye etmeğe mecbur keti dolayıslyle hissedilmiş o· 

FİN OUMBUBREtst, 'BAŞKU-
olm111lardır. ,.. .. ""....,. ............ TEBR~ ETTl Ja.n endişeler, Ji'lnllhıdiyn bnr· 

Fiı:ilAndiyaldar, birçok esir ve ~uns..Lu m. binin aldığı ı,ekll 'Uzerine, zatı 
milhim miktarda hıırb malzemesi He1sinld, 23 (A. A.) - Aaland olmuştur. Finldndiyn hnrlıi, 
almışlardJr. a.dalarmda kain bir liman olan Sovyot ordularının hakiki za.a· 

Ru11lar, aimale doğru çekilmiJ - Marichamn'm cumartesi günU Rus J fını göstermiştir. Sovyetlerlıı 
lerdir. tayyareleri tara!mdan bombardı- Irak, lran ve Efgnnlstnn'a 

HASAR GÖREN SOVYET man edilmesi esnasında iki kadm karşı bir taarruzda huluumnla· 
OF.MİLERt yaralaı:u:ııl§tır. Hasarat, çok mU- rı mUmkUn olmadığı fntlbat 

Ke1s1iıkl, 28 (A. .A.) - Kro'nı
tndt'ı bombardmıan etmıa olan 
Finlandiya tayyarelerinin 30 tane 
olduğu öğrenilmL,Ur. FinlA.ndiya 
tayynrelerinden müteşekkil diğer 

bir grup, Estonyadaki Rus üssUL. 
harekelerini bombardıman etmi:t -
tir. 
Kronştaddald Rus harb gemileri 

buzlardan dolayı oldukları yerde 
kalm11lardır. Bu gemilerden bir -
çoğunun ciddi 11urette hMara uğ
ramTJ] olduğu zannedilmektedir. 

ARJANTINlN YARDIMI 

Montevideo, 23 (A.A.) -
Dünkü nazırlar meclisind~ Ba;r 
vekil ve haciyc nazırı, Finlandi· 
yaya yardım için 100 bin Pesos' 
luk bir kredi projesinin Parlemcn· 
toya tevdüni teklif etmişlerdir. 

Bu teklif, Na.ıırlar meclisi tara· 
fmdan ittifak'la tasvip olunmur 
tur. 

EN SON 

bimdir. Yardır. 

Sakin ve müdafasız bir eehlr o. lran ricalinden biri, Havnfi 
lan !ıhrichman'da ayni gOnde beo ajansı muhabirine beyanattı\ 
tehlike işa.reU verilmiş ve echlr bulunarak, lran'ın Şimal budu· 
halkı bütün günli sığmaklarda ge- dunda Sovyet veya 1ran lntna· 
çi.rm!§tir. tının tahşldl haberlerinin nsıı· 

Reisicumhur B. Kallio, Mare§al sız olduğunu söyle.mlştır. 
Ma.nnerhebn'a li.r mesaj gBndere- İyi bir menbadnn bildirildi' 
rek Finlandiya ordwrunun muvaf- ğine gGre Almanlar, Tnhran'r 
fakıyetlcrlnden dolayı tebrikte bu- Orta Şark için bir propngancln 
lunmuştur. merkezi haline geUrmeğe en· 

Reisicumhur, bu mesajma ffU lışmaktadırlar, fakat lr:ın bU· 
sozleri na.ve etmigtir: ktimetl, tam bir bıtnrnflık mu· 

"Suomosalmi muzafferiyeti, ta. hafaza etmeğe lrn.rnr vermiŞ 

ribi.mizde parlak bir ziya olarak olup bir çok Nazi ajanlnrııır 

kalacaktır.,, rıemleketten çıkarmıştır. 

1!\GILTEBE 80 TAYl'ARE 
GOl\ı'DERDt 

Roma. 23 CA. A.) - Torinoda 
mUnteoir Stampa guetesinlıı Heı.. 
slnld muhabiri, lngUtereden Fin -
lbdiyaya otuz tayyare gclmte ol
öuğunu bUdirmelctedir. 

DAKiKA 

F ransanın venı 
Tahran Elçisi 

lleyrut, 23 (A.4.) - Tahran· 
dan bildiriliyor: 

Fransanın Tahran orta elçlfıi 
B. Jenn Helleu, ftlmntnamcsi' 
nl Şaha takdim etmiştir. 

Sovyetler büyük 
taarruza geçtiler 

Vunanistanın 
Roma Elçisi 
değişiyor 

Atln:ı, 23 (A.A.) - Roma.da.· 
ki Yunan sefiri B. Metaxas'ıJl 

Paris'e nakledileceği ve haıeıı 
Stokholmde sefir bulunan B· 
Polltls'in Romaya tayin ediW 
ceği haber' erilmektedir. 

Londra. 28 (Radyo) - Finl!ındiyadan alman haberlere göre Rus.. 
larm bUyUk bir taarruza giriştikleri anlaşılmaktadır. 

Ladoga gölil civarında b:r Rus taatTUYu geri püskürtillmUitUr. 
Dlğer cephelerde de Sovye~ askerler• her koldan ta.amıza. geçmiştir. 
Fakat bunlar zay;at \'erdirerek geri pliskUrtilhnektedir. 

Salla cephesinde de şidd.tll çarprşmalar devam ebnektedir. 

Hollanda üzerinde meçhul bir tayyare 
Londra. 23 (A. A.) - Hava nezareti bildiriyor: 
Holla.ndnnm cenub mıntakuı üzerinde bir 1ngUiz tayyareainin 

uçtuğu ve bu tayyareye ateş açıldığı dün akşam La Hayc'de resmen 
ilfuı edilmiatir. Fnknt Londrada yapılan talıkfht, bahis mevıuu tay
yarenin bir İngiliz tayyaresi olamıyı:ıcağı neticesini vermiştir. 

Danimarkada 
fırbna ve soğuklar 

Karın kalınlığı 6 
metreyi buldu 

Lehistanda ahali katli am mı ecliliyormu§? 

Çö~il herhangi bir ldnuleyl te -
dıflten eakmnuutır. Biz, İngiliz -
FraMız menfaatleri aleyhine de 
oiSa bitara.flarm :mtiklll ve hlld -

I..onc1m, 23 (Radyo) - Almanların Lehistandaki işkenceleri 

ha.kkmda dUn Vatikan radyosu tarn.fxnda.n verilen haber bugün alman 
malüma.tla teeyyüt etmektedir. Lehistandan ~ya muvaffak olan
Jarm söylediğine göre, Almanların işgali altmc!aki Lelıler barbarca 
hareketlere tabi tutulmaktadır. Eu arada, yalnrz bir sehirde 20 defa 

1 katliA.m yapılmış ve birçok Lehler evvela tlöğüldükten sonra kurcıuna 
dizilerek öldUrUlmtıştUr. 

ır~,23 (A.A..) - su· 
tün Danfmarkada yeni bir kıır 
fırtınnsr ve soğuk dalgası bll' 
kllm sürmektedir. Bazı mnıts.· 
lcalarda kann kalmlığı a.ıtı 
metrerı bulmuştur. Memleket· 
tc kara '\'O deniz mUnnknl·1tırı111 

tama.mile atalete uğrauıııs' 
tehU:k-esl Tardır~ 

~VuMw------=-..=--------------~-~~-~~----------------------------.................................... .. 
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Alman 
manya 

kıtaları Ro
h ud udu nda No. 3 Yazan: Orlaan Rahmi Gökçe 

Mektubu açtı, baktı: 
Temiz bir ka&ıda, gayet güzel -------------1 bir yazı ile yazılmııtı ve ifade de 

ı•u1111111111ıuı1111111nH11111ıu11111111uu1 en müşkülpese~d bir Vencdikli -

Sonra... Evet sonra... Senori· 
ta Kiyaranın izdivacı da tacil e .. 
dilmelidir. Nipn]ısı Duk Fraçeı
koyu bul, bu arzumu söylet .. m!ftlffi'ıl Romen hariciye nazırı 

~~~dil;!;;.~d~nı,; Romaya mı gitti? 
~ :~~~h~~= Bükreş kumandanhğı, bodrum katlarının 

lma tecrılbeleri yo.pılmı t "' 
:~ mllhcndislerin ve :o:~ sıgınaiia çevrilmesini halka bildirdi 
ıil muzm hazır bulunduğıı tec- :1 
nıi~;~ muvnttn1n3·ctıe neticelen-

~ Ti t care vckiU Nazmı Topçuoğlu 
ile beraber Ankaro.d 
gel""'· an §ehr!mizc 

.._ olo.n DI§Ucarct umum znUdU-
111 ve ihracatı tc kllAUandırma umum 
tnUdllr veldlı Servet Berkin ne vekA
let llrkeUer mUd!lrU Reınzı 8 ka 
Yt!Iıl kurulan a 
le ltiınltlt Limited rıirkct-
rhıin vazıyeU ctrnfmda tetkikler 

Yapmaktadır. 

rt Bayramın ik1ncl ve UçUncU giinle-
'l'Urbcdekl mtl§terck e.maı 

lert btıroırund ceınıyct 
dUrleriııin 1 ~ Limited fJ!.rkcUerl mtı-
1 ~ ra.kllo toplanılarnk ça
t§ma §Cl:illcrl Uurinde g!SrUgUlmU • 
~Ur. IJmıtcd ı.rtrketlcr tamamen ta!. 

Yete r;eçmlf1 Vt\%1yettedirlcr Ti 
ret vekili Nazmı . ca-
\'cllü gUıı Topçuor;:.u da ev. 
bür esııat cemiyoUerı ınUıwrck 

~.uıa glclerck bir mllcldct t l 
tıda bulumm.ı§tur. op on. 

Anlmrn, 23 - Pnznr gü u B 
burddıı saat 2.45 do 'u n ay. 
ren oldukça eiddctll ~aniye sU
zeızeıe l~di!miııtı rnrsız blr 

b DUn do 8.20 de v~· 16.20 d E 
aada be er s · . e ~r. 

iki zelzele ol::~~e sUrcn §iddetll 
dedilmcm~Ur. ş ur. llnanr kny. 

Yine dUn Tokatta 
16.20 de üç saniye de~t 8.21, ve 
dukıoa !ilddetll ile' run eden ol
dilmf~Ur H ı zelzele hisse-

.,, . nsar yoktur. 
Pazar "'Ün·· 

saat 4.25.,dc ~cş~•ndda merkezde 
oldukça §iddetıı ~·e devanııt ve 
da snat 2 22 ' vn kru:nsında. 
rarsız ve· har'f: i raddPlcrinde r.a
dilnıivUr. ı; :ıarsmtı hisse. 

•. Ankara, 23 _ p 
~l'btrdda rant 2 45 ~r 6Unil 
suren oldukı;a ti!dd tl"de üç Baniye 
zcl::ele hlEaecuı-ı-Ure ı zararsız bir 

DUn d ~ • 
O 8.20 do \C 16 20 

~::ada ~er saniye su . d_o Er. 
iki zelzele olınuşt ren §tddetij 
dedi!memlşUr. ur. Hasnr kay. 

YL'lc dil 
1 c.20 de li~ ~att~ saat 8.21, ve 
dUkıoa 6İddetr ıı~ıc evom edC'n ol
rni,..:r ır ı uı. zelzele hissediL 

"'"' · ıısa.r Yoktur. 
Pazar gUnü T k 

s:ıat 4.25 dcı bC3 °
8 

adda merkezde 
oldukça !!ilddetli ;:n1Ye deva.nıtı ve 
da ~t 2 22 • rtava kazasında 

• ve 4 :ruddol · 
l'armz ve hafif U Crincle za. 
dllınlı;tır. c; sarsıntı hi:ı.se-

• ?.Inıırit VekAJe U ,. l.zo 
aından gelen ınu • u le nıınta.ka. 
lerı \'l~yetlerde ~nılertn anu .et.Uk. 
bl!llll1Xll;ı vo vz1t Cdileccklerinf 
2ı:ıt~e nıınta anulannı aonnU§tur. 
lerc ııalt1 kasından diğer vll4yet-
t!ne 11 edilen talebe de ifadele 
~ Unaden evvelce okuduk! 

'4ra. kabul edilecek an sı-
~ettcki btlAlıaıoe vı 
§1141Qt-,_ ınnıt gcçmo kaYIUa.rue kar. 

• -uura.k kontrol eclllecckttr 
l'ılr.ıt .Alanya, sahWerinde kar~ otu 
l'llraJa kurtarılan Tırhan vapurunun 
la kan nıuvn.kkat olarak çlmentotar 
tıtı,~IUunr,, ve vapur dlln geceyan 
&C!ıncıt ııonra Alanyııdan llmonmuza 

l'tı. '1lcnı ~ hareket etmiştir. Vapu. 
ll:ı.cktedl dar tahli81ycsl re!ıı.kat et
a;: YoU:· "f'arıııı oldUğundan Tırhan 
ı~etcbllmektedlr. Bu yüzden 
btıcee~ 11_, &ncak bir haftada gele-• ~A· ~t edilmektedir. 

"'CdiYQ h d tJ ~ u u nn da.hll1nde men-
1-rrn Yn~lıın mmtııımıarda avlnnan
~cıtıurı nlıınnıııııırı IUzumu atikadar 
• "reıı.8:t tamım eclilıntştır. 

~lraııaan r.lye ve bınztrıyo ı"Cllml ha.
v11 lll iUbarcıı iradi gayrlııa!Uer 
' eakf.ln olup olınlllllnlt noltU.lıın 
~~ 1Ubara alınarak bclodtyccc 

• Oltınacakbr. 
btıtıl~hlr huı1uUnn fçhde bulunan 
,

1
,boatan1nrm r;chlr dııma nıııtıc. 

• r1 k&.rarla§tırılmqıtır. 
ıq~ VUkuunıb yııralıllı.ra llk te. 
I~~ clab.a ~atlo yct.l§Urilmeaı 
~ Vehrtn tnuhtcllf yerlerinde "ilk 

" \'f Odaları .. acıJacaltttr. 
~radan gelen bir heyet §chri
~clt kooperntlflerl tetkik ve te!U, 
'lcdir. loe belediye memurlar 

" ~den ba§laıınll§br. 
~- --..19 Yeka.Jetl, dahlllye me
,,~ a1cfllertna 1p.rat edilmek 

~ la tnıl!k ve aervetıerlnln m!ktan· 
~l'ttı t'lnuıtur. Bu nrtıda ulcerUk "1"11· 

~ ~ bcelcmc~e mecbur olduJc.. 

·~. 

1..onclra, 28 _ BUkrc~ten gelen 
ve te~1di mUınkUn olmıyan bir ha. 
bere göre bazı: Alman kıtıı.Iarı Ro
manya. hududuna. vfısıl olınuı:Iar -
dır. 

Tayrnis gazetesinin Bükreş mu
habiri blldiriyor: 

"50 Amerikalı dUn gece Polon
Yo.dnn Romen hududuna gclm~tir. 
Bu Ameıikalılnr, Sovictıerin elin. 
de bulunan cenubi Polon~aya Al
nuın kttant.mm girml.5 olduğu ha
bc.rleıin1 te)1d etmi!'llcrdir.,, 

GAPENKO ROMAYA l'ıll GITl'lt 
l'nri , 2S - Iıomanya hariciye 

nazırı Gnfonko, Yugoslav hr..riclyo 
ı:azın Marl:oviçle görüotUkten 
sonra dUn BUkreşc dönm~tür. 
Hıçbir tebliğ neşredilmcm.i§tir. do
laşan bir ~a)iayn göreyse Gnfcnko 
BUkreşe döndli.kten M>nra Roma.ya 
hareket etmiştir. 

norm& TE ALI ~AN 
TEDBİRLER 

IA>ndr:ı, 23 - Bilkreo kumanda
nı, De§rettlği bir beyannamede bL 
na sahihlerini, blnalannın bodrum 
katıannı sığınağa çe\•lrmck ve ba
zı ınUdafan tedbirlerini tamrunla -
mah üzere 40 gUn mUhlct ve~ 
tir. 

BUkrestcki pasif mUdafııa işleri 
sUrııtıe ilerlemektedir. Havayici 
zaruriycden olan iaQc maddeleri 
tevzlinln bir taknn tnhdidata t!bl 
tutulmuıı olduğu ve gıd& maddele
ri satış ve tevzilnin kont.rota tabi 
tutulacağı haber verllmoktedir. 

*** 
Londra, 22 (A. A.) - Ne\'f! 

Chronlclc gazetesinin Budapeşte 
muhabiri bildirlvor: 

••Alman kıta~t:t. Almanya ile 
lkıruınya arasındaki demiryolunu 
Scvyet topraklo.rmda. ~gal e~ 
bulunuyor. 

Şarkt Gallçyanm cenubunda 
Rus poli.si c.:ekilmiş ve yerine At. 
Inan polisi ikame olunmuştur. Al
nıan ınuhnfı:zlan ve mUtehassıııla
n demiryolunu ele almtŞlo.rdır, 

.Bazı haberlere glirc mcücflr de
nııryolu boyunca 40 kilometre ge
nl3Uğtnde bir koridor Alman ida.. 
resine tevdi olunacaktır.,. 
GALtcYAYA GİDEN ALMAN 

MUDENDlSl 
Cenıauu. 28 (A. A.) - lyi ma-. 

lflmat almakta olan bir menbe.dan 
blldlrilcliğine göre, Siegfrled hat:tl
nı Alman otomobil yollarmı tnp 
etmlB olan mühendis Todt, dliıı ak
fam Lvov'a gelm.i3tir. 

TRANstLV ~'YAYA 
MUHTARiYET 

Londn, 22 (A. A.) _ .,Nevs 
Chrontele" gazetesi Bllkl'e5teld 
:tıhabirinfn iyi bir ~enbad&ıı al
dığı nıalnınata glire Romanya Bu. 
apcşte ve Sofyanm arzusunu 
~ .ebnok iı;in Tran.silvanyaya 

buıulıta.nyet vermefe mUtemayll 
unm.aıctamr. 

sovı°E'l'LERE AJ .... 'IAN 
YARDDII 

Lontıra. 23 - .nazı _,__ t1 
göre Almanya So uvııye ere 
rardon et.mektedi vyet Ruayaya 
atınm yzdığnıa r. İsviçre mntbu-

Rtısynyn Alınan p~= ""ÖSod~rilct 
rn!"tlr. «> n e -

~iğer bir babero göre de yüz 
tllı Almnn mUteJuu:smı -u _,_ 

• J 1m , .aı.ODAOVS... ;n. vası o uştur. Bu Yard 
cıukabil Rusya Almanyayı A~~ 
Pnnm şark cenubunda serbest bt. 
rakmrştır. 
Diğer taraftan gelen haberler 

Romanya ile Almanya ara.amda ti~ 
en.ret munhedesini imza etmiş 0 _ 

lan Alman delegesi Clodius'un 
tekrnr Bilkl'('Şe gittiğini bildirmek
t( dlr. Almımya, tenhhtıd edilen 
petrol vo benzinin verilmesini is 
tPmektecılr Alma -
bunun i"in. ha nya icab ederse 

" rcltetc geçecekmiş. 
NAZt ŞEJ=.uARASINDA 

Lonclra, 12 (A. A.) -Y ~A 
Post guetealnln Ukeıi m:= 
tnrafmdaıı toplanan :matA--ta _ 

N . efl • WD8 go-
rl', azı ıı en &.ra8Inda tnkib &-
dilecek tabiye ha:tkmda Yeni lhtl-

ıttlat -- ....... 

Ribbentrop Sovyetlcr Birliği ile 
ie beraberliği yapılmasında ısrar 
etmekte, Göıir.s ise İtalya ile BaL 
kanlarda iş beraberliği yapılması
nı derpi;, eylemektedir. 

Ribbcntrop harbi Sovyetler bir
liğinin yardımı ile enrka yayarak 
mukabilinde Sovyetler birliğine 
"Skandinav memleketlerine kaıı,ıı 
harb için Almanya.nm yardmunı" 
temin etmek al'%Usundadır. G5rin
se göre, Balkanlarda ilk nfifuz 
n:crhalesl Romıınyayn karvı bir 
tııarnız olacaktır. 

SOl'l~~. AL'IW~"Y.AYA 
GiDE.~ PETROL"O 
ZAPTETMİŞI.ER 

I.onılm, 22 (A, A.) - Tnymls 
gazetesinin Balkan muhnhlrine gö. 
re, Cernauti - Lvov dr.miryolu ile 
Almanyaya sevl:edilmokto olan 
Romen petroıu gönderildiği yere 
varmamıetır. Bir Alman tahkik 
komisyonu Lvova. gitmiş ve bu 
petrolün Ruslar tarafmdım nı;trı
larak FinlAndiya cephesine göndc
rilmi11 olduğunu tcsbtt eylemiştir. 

Romnnyada.'l Abnanyaya sevke. 
dilen diğer birçok mallar da kny
boldu~·undan Almanların aSkerl 
bir nezaret komitesi t~ldllnde ıs. 
rar ctmelerinh'ı sebebi ııimdl P.nla
§ılmaktadır. 

MACARİSTANDA tTALYAN 
.KITAJ,Anl YOKMUŞ 

Budape§te, 2Z (A. A.) - D. 
N. B. ajansı bildiriyor~ ,. 

!faca.ristanda ltalyruı kıta.atmm 
bulunduğu ha.kkmdaki haberler 
salahiyettar kaynaktan tekzib e. 
dilmektedir. 

Fin Başkumandanı 
MaglQp olursak memleke
timızi yakıp yıkacağız! 

diyor 
Stokholm 23 - Drın Finlandiya 

ya Sovyet tayyareleri tarafından 
yapılan alanlarda tahminen 6700 
bomba atılmıştır. Buna rağmen 

bombalardan 18 kŞ ölmüş, 109 
ki~ de yaralanıru§tır. Sovyet tay
yareleri, bombalarını atmak i~ 
çok yüksekten uçtukları ve hatta 
bulutlar arkasına saklandıkları i· 
çin hedeflerini seçememişlerdir. 

FİN ~ALtN:IN BEYANAD 
Fin orduları başkumandanı ma· 

re§al M.annerheim, Paris • Soir 
gaz.etesiniiı bir muhanirini kabul 
etmiş ve kendisine bazı beyanatta 
bulwunuştur. MOlAkat. FinlAndi· 
yanın bir k<>§esinde, küçük bir ev· 
de )"apılmı§tır. Mareşal demiştir 
ki: . 
"- Basiretkarlı~u:, azmimiz 

\'e Finlerin hudutsuz cesareti ilk 
istila dalgasını durdurmakla bera· 
ber kimse unutmamalıdır ki elliye 
kar§ı bir kişi olarak harp ediyoruz. 
Son ihtiyatunıza, son çocuğumu
za kadar harp edeceğiz. İcap eder· 
se evlerimizi, ormanlanmm yaka
cağız, ~lerimizi, sanayiimizi 
tahrip edeceğiz, mağlQp olursak 
hiç bir §CY bırakmıyacağız. 
Kadoılarmuz da e:rkeklorlmiz gi. 

b! ça.l.Jlıyor. Asırlık düemanımızm 
mezalimi bu.n.la.rm kalblerlnde de.. 
rin izler bırak:mıştır. Yirmi sene
denberl, Rus boyunduruğunu attı
ğımız zamandanberi kadrolar tea
kiliitlnıunı.stır. Bunlar nskerleri • 
mizle beraber manevrıılnra gittik. 
leri u.nııın gülenler olınu.stu. Fn
kat o hazırlıklan sayesinde binler
ce erkeğin sUlblıın:ırak cepheye 
gitmesıne imkWı verdiler. Şimdi. 
çarpzemak muın.esna, bUtUn er -
teklerin lalerini görüyorlar. Ellfye 
karp bir Jdel lıarbedild@ zalT'nn 
bir erkeğin lcyme&i daha iyi 

~-----

nin ifadesi kadar düzgündü. Sü -
ratle okumağa başladı: 

i "Haşmetmeabl.."' 

SU 1 h i ''Daymızm kızı Senoritn Kiya· 
i ra de Rinyr, yalnız aizi:ı değil, 

1 
hiç bir erkek ladbinin anlayıp 

İHariciye V~kilimizin tanıyarmyacafl bir aşkta ıeviyo-
I beyanatı nım. tçinde ya~dığnn mavi. uç· 
I ı •uz, bucaksız denizler ve yıldır 
: "Bulgarı·stanın bı·r ı~ geceler," baA 8§ktn kud~ti~i bi. 
ı lirler.. Ruzgarlar Adri18tikten 

i karışıkhk amili 1 ~::ı::ı:=~~onun~ 

l 1 d ""' "Qenizlcrin kahramanı, Sujo • 

, om~ ıgını 1 :;ı..,:;7.:;: ~:,~~.:::'~ 
f zannedıyorun1 • n i rum. Hatırlamanm rica ederim 
• ki, aıkım, donaıunalannız ve or

Bükrej, 23 (A.A.) - Jouma· dulannızm çok üstünde bir ku\•. 
lul'un diplomasi muharriri, yazı- vettir. Denizlerde ya§ıyan asil 
yor: korsanım. Daymwn kmm, baı -

''Belgrad'da toplanacak olan kaıma vermek istemeniz, içim~e 
Balkan antantını teıkit eden dev· geme zatı haımetanenize, gerek· 
Jetlerin muslihane ve bitarafanc seı Venediğe kar§ı taııdığun sev-

• 
bir hattı hareket takibi arzusunda gi ve hürmeti kırabilir. O takdir. 
cldukları bir kere ~a teyid edil" de rol, kılıca kalacaktır. Benim 
mig olacaktır. kılıcım ise, tasaVVUl' ettiğinizden 

• • • çok tehlikelidir. Bilhassa delice 

Atina, 22 (A.A.) - Belgrad' 
da toplanacak Balkan antantı 
konferansına iştirak edecek Türk 
heyetine riyaset eyliyecek olan 
Tilrkiye Hariciye Vekili Saraçoğ
lu "Proia" gazetesine beyanatta 
bulunarak antantm bu konferans· 
tan kuvvetlenmi§ olduğu halde 
çıl:acağı kanaatini izhar etmig n 
Balkan antantının muhariplere 
karşt vaziyeti meselesi hakkında 
ki bir suale cevaben şöyle demiı· 
tir: 
''- Biz Balkan sulhu için &atı· 

ııyoruz.. Biz Balkanların 5Ulhu 
için çalt§ıyoruz, fakat gulh yolun· 
da diğer devletlere hizmet etmek 
için zuhur edecek hiç bir fırsatı 
kaçırmıyoruz." 

Türkiye Hariciye Vekili başka 
bir suale cevaben ve · ilaveten 
şöyle demiştir: 

"- Bulgaristanm hali hazırda 
bir kanşrklık fünili . olmadığını 
zannediyorum." 

Saraçoğlunun beyanatı, yakm· 
da Bulgar Başvekili Köscivanofla 
bir görüşme yapacağı hissini ver
mektedir. Saraçoğlu sözlerine 
Türkiye ile Yunanistan arasında 
tam bir anlaşma bulunduğunu 

söylemek suretile sözlerine hitam 
vermiştir. 

Bir İngiliz 
destroyeri bath 

seven bir &ıık elinde, iyi bir kılıç, 
bir ordu kadar İ! görür • .'' 

''Cnabımı, kendi "msıtalanmla 
aldırecağun. Olmadığı takdirde, 
haltı hareketinize bakarak ceva • 
bmızı' anlıyacağnn.'' 

"Adriyatik denizinin temiz u -
fuklanndan, kızıl gemi kaptanı
nın gönderdiği ıelAnıt kabul et 

muhtercm Ye hapnet]i Duka!." 

Meçhul Korsan" 

DUka tahtına oturdu, dalgm 
dalgın mektuha bakıyordu. Hiç 
bir gcy söylcmcğe mecali yoktu. 
Yüzbaşı: 

- Hapnetpenah - dedi - pen· 
cereyi açayım mı? 

Duka baft ile ipttt etti: 
- Açt •• 
iki dakika kadar sessiz, hare

ketsiz kaldı. Darbe çok ağırdı, 

pcrvasuhk bu kcldar olurdu. Bu 
Türk korsanı, ne kilıtah fCY ol • 
malıydı ki, "kendisine mektup gön 
~eriyordu. 

Birdenbire yerin-den fırladı, 

mektubu avuçlannrn içinde bu • 
ruşturdu: 

- Yilrbaşı - dedi • sana çok 
güveniyorum. Fedakarlık, r;ada -
kat ve rekanı bu uğurda kullana
caktın. Bu haydud, mutlaka te • 
pclenmelidir. Onun at~ kınnm
sı gemisi cehennemin dibine gön
derilmeli, fakat kerıdi::ıi bana sağ 
olarak getirilmelidir. Bak, mek • 
tubunun kenarında bir asalet 
damgası da var. Fakat ne olduğu 
belli değilt .. 

Yüzbaşı, Ventoriya, Duka An· 
toni Jüstinyaniyi selamladı: 

- Emredersiniz hqmetme• 
ap r •• İcabında bu uğurda aıeco· 

ğim, fakat Meçhul Korsanı Wri 
olarak yakalamağa çalıpcağım .. 

- Göreyim seni Ventoriyal. 
Dur, şu ldğrdı al, icabmda J1ma 
olur ... 

Duka, sarı renkte, nefil, anm: 
h bir kağıt uzattı, Burada t5yl
blr cümle vardı: 

"Venedik toprağında ve denh-' 
de bulunan herkes, bu varakayı 
taşıyanın emrindedir." 

Ve cümlenin altında da Duka· 
nın milhilrü ve imzası gözUkilyor
du. Yü.zbaJı, bu fermam aldı w 
çıktı .. 

Duka, yalnu kalınca. pencerr 
ye doğru yUrildil .. 

- Bir felaket • diye mınJc!an· 
dı • hiç bir gey yapabileceği yok 
ama, şüyu bulursa rezalet çıkacak 
Ailemin, Dukal • ğımm etTafında 

bir Türk korsamrun aşk macera· 
lan duyulacak .. Fakat yeğenimi 
nereden tanıyor?.. Nerede g8r 
müş te sevm1~? .. Bu ne kepazelik
tir? .. 

Şehrin su sobklarmda Gorr 
doll<ır ağır ağır i§liyordu. O, ba" 
şuu pencerc.ıin camına dayamı11 
kendisine meydan okuyan o Meç
hul Korsanı dü~üyordu. Ona 8y
lc bir dar'!>: i:ldirmek ietiyoıtlu 
ki ... Fakat nasıl, nerede?. O dcmz 
kurdunu tutmak mtlmlrlln mll 
idi?. 

Derin derin içini çekti ft pcın• · 
ctreden uzaklaştı. 

Tam bu sırada od: nın ild yan 
kapılarından biri. rcssl.zcc eaçıldı 

ve içeriye Yunan ı;pinin blltön 
ha§metinl U§!J'311 bir kadın gir 
di .. Lille JWe saçlannı gil.zel bfr 
çerçeve halinde başım .O.leyen, 
gözleri dolu, omuzlan ve kollan 
çıplak, incecik belinin n.tandc 
g5ğilslerl, albıtla ~Qren 

kalçalan ile, bu kadın haldbteQ 
sek ıebhar ve cazibeli idi.. 

Duka onu görDnce, bUyQk bir 
DC§e ve saadetle atıldı: 

- Siz ... Siz sarayıma geldinb 
öyle mi Dilşes İrini_ Oh, ne ... 
det!. Bunu, artık 'bana yakıntq• 
mağa karar verdiğiniz ıekilde te· 
lakki edeceğim.. 

Genç kadın, gülüyordu: 
- Bir şey söylesem muhterem 

Duka!. 
- Buyurun emredin. .. 
- Maalesef, demin bur6 &-

nuştuklarınızm hepsini duymuı 
bulum.ıyordum.. Beni affedin.. Pa 
kat Meçhul Korsana dokumna· 
yın ... 

Londra, 23 - Amirallığm bir 
tobliğine göre, evvelki gün Şimal 
denizinde bir mayna çarparak 
veya torpil yiyerek batan İngiliz 
Grenville destroyeri 1935 de de· 
nize indirilmişti. 1485 tonluk 
torpido muhriplerinin başında 
geliyordu. 

SAAT: 13.40 
Destroyer 4. 7 pusluk 5, 2. 1 

pusluk 8 ve 4 torpido kovanı ile 
mücehhez idi. Bu destroyer 
336,000 İngiliz lirasına çıkmıştı. 

Destroyer mürettebatından 118 
kişi İngilterenin bir şark limanı· 
na çıkmıştır. 8 ccseld bulunmuf 
tur. 73 ki§i de kaybolmuıtur. 

1086 ton hacmındaki Perry 
Hill, vapuru, ingilterenin şimal 
sahilleri açığında bntmıştır. 

Oniki kişiden ibaret olan mu· 
rettebatının telef olmu§ olduğu 
tahmin edilmektedir. 

250 MiLYONLUK SiPARiŞ 

Nevyork, 22 (A.A.) - NCV" 
york Times gazetesinin Va~ing· 
ton resmi mahafillerln~en öğrc • 
nildiğine göre, İngiltere tarafın· 
dan Amerlkaya yapılmıt olan tay
yare ve diğ~r harp Jevamnı g{pa· 
rişleri 250 milyon İngiliz nrasrna 
baliğ olmuştur. İngiltere bu mak· 
ıatla Amerikan dövizi elde etme· 
ye~. 

Londrada suikastçılara karşı 
fevkalade tedbirler alındı 

Londra, 23 (A.A.) - İrlandalı tedhişçilerin ımikatdl•rda 
bulunmalarına mani olmak maksadile evvelki gece Londrada ibti· 
yat tedbirleri alın~tır. 

Malilm o~duğu vechile Birmingbaam mahkemeei tvafmdu 
idam cd.iln}i§ olan iki İrlandalının davaaı istinaf mahkcme.tnde· 
dir. İrlandalı tedhiKiJer ise auikasd yapmak için bu gibi fırsat· 
lan kollamaktadırlar. 

Yüzlerce polis memuru ile polis hafiyeleri, biltün gece payi· 
taHbn dört yol ağızlannda, hilkQmete aid binalar, hapishane n 
adliye dairesi tarafından hususi acrvis yapmışlardır. Kendilerinden 
şüphe edilmekte olan trWıdahlar, nezaret altında bulundurulmakta 
olup bazı mahallelere bir iki metre fasıla ile polis hafiyeleri ika· 
me edilmiıtir. 

Belçikada müsadere edilen gazeteler 
llrüksel,23 (A.A.) - Tahn'lditta bulunan gazeteler hftkıiwJa 

alınan son tedbirler <lolayrsiyle hükumet, Alman taraftan bir ~k 
Jmballf gar:eteleıin m~ emretmift:it. 
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Milli iktısadı koruma 
kanunu esasları 

Kanunla büktimete verilen 
sal8hiyetler, yeni cezalar .. 

Büyük Millet Meclisi tarafın
ldan kabul edilen Milli iktısadı 

koruma kanununun tatbikatına 
ait kararnameler hazırlanmıştır. 

Bugünlerde alakadarlara tebliğ 
edilecektir. Bu kanunun gayesi 
memlekette her hanıgi bir şiddet 
rejimi tesis et::-ıek de~ildir. Hüku 
metin ve Meclisin maksadı, fev
kalade ahval içinde memleket ve 
bilhassa hükQmetin muhtelif şu· 
belerindeki faaliyeti ahenkli bir 
vaziyete koymak, nihayet ihti· 
kirla mücadele etmektir. Kanu· 
nun başlıca ahkanu şudur: 

Milli korunma kanun11na göre, 
İcra Vekilleri Heyeti, umurrıl ve· 
ya kısmi seferberlik, devletin har
be girmesi ihtima.li, Türkiyeyi a· 
ıtkalandıran yabancı devletler a· 
raemldaki harp hali takdirinde bu 
kanunu tatbik etmek salahiyetine 
maliktir. Hükfimet, kanunu tat · 
bik ederken ve tatbikmdan fera· 
ğat eylerken bunu ilan ve Millet 
Meclisini de haberdar edecektir. 

Kanunun hükümlerine . tevfi
kan icra Vekilleri Heyetince it
tihaz edilecek karan hazırlamak 

üzere Vekiller arasından bir ko· 
ordinasyon heyeti teşkil edilecek· 
tir. İcra Vekilleri Heyetine ve· 
rilmekte olan salahiyetlerin baş: 
lıealan şunlardır: 

İstihsali artırmak baknnrndan, 
sanayi ve maaclin müesseseleri 
hükumetçe kontrol edilebilecek 
ve bunlara hükOmetçe program 
verilebilecektir. Gerek bunların 

ve gerek diğer iş yerlerinin i~i 
ve ihtisas elemanlarını da hükfı · 
met temin edecektir. 

Bu maksadla vatandaşlara üc· 
retli it mükellefiyeti tahmil olu-

Son Dakika'nın zabıta romanı 

nabilecektir. Bütün buralardaki 
memurlar, mütehassıslar, ve müs· 
tahdemler, kabule şayan bir ma· 
zeretleri olmadan ve haber ver
meden işlerini terketmiyecekler · 
dir. Fakat çalışmaya mecbur tu· 
tulanlara saylerine mukabil em· 
salin-e göre normal ücret verile · 
cektir. 

Hükumet, sanayi ve maadin 
müesseselerinin mamullerini ve 
istihsalatını, normal maliyetine 
yüzde muayyen bir kar ilavesile 
satın alabilecektir. Bu malların 
hükumete teslimi mecburi olac:.1;:· 
txr. Hükumet de nakit ve ham 
madde bakımlarından kredi temin 
edecektir. 

:Maddelerin veya yardımcı malze
menin bir elde toplanara.k halk ve 
""lillt müdafaa ihtiyacmm tazyike dil· 
şUrtilmesine meyda.n vermemek için 
hUkOmet, değer !iyatUe bunları alıp 

ihtiyacı olan mUesseselere kAr.sız 

vere bilecektir. 
HUkO.met, metruk veya natamam 

kaim~ iş yerlerini tayin edilecek bir 
taviz mukablllnde i!Jler hale getirebi
lecektir. 

Sahiplerine katt lUzumu olmıyan 

makine, aL\t edevat, tesisat ve her 
nevi istihe&l vasıtalarını, ııahiplerlnin 
işlerini sekteye uğratmamak şartile 
vo ihtiyacı. olan mtiesseselere vermek 
Uzere, değer paha.slle satın alabile
cektir. 

HUkOmetin iııtıh.sal bakımmdıı.n e
mirlerini yerine getirmiyen sanayi 
v J maadin müesseseleri, sahiplerine 
mllnaııip tazminat verilecek, htikü
metçe işletilecektir. BUtun iş yerle
rinde ihtiyaca göre günlük iş saatleri 
herg1.ln için Uç saate kadar artbrıle.
bllecelctlr. Gene icabmda, iş kanunu
nun 150 lnci maddesindeki kadınlara 

ve kUçUklere ait htikllmler tatbik e
dilmlyecektir. Fakat ~çinin haftada 
bir gtin tatil hakkı mahfuz kalacak
tır. 

23 İKtNCtKANUN 1940 - No. zs ı 

ınave 
1Yazan: William Matin Çeviren: Ha-Ke 

' Con §aşırdı. Fakat nezaketsiz· kendimi her tehlikeden muhafaza 
ilk göstermedi. edebilirim." 

"- Hallo"." " F k b od - a at u anın meş'um 
1 Sesi sakindi: olıduğunu biliyor musunuz. Hiç 
· "- Evet çok doğru" çenesini olmazsa bana ne yapacağmızı 
kaşıyan Cona baktı. Tebessüm e· söyleyiniz." 
derek cevap verdi: ''- Hayır, söyliyemiyeceğim." 

"- Hayır, daha bir §ey yok.... "- Size telefon eden meçhul 
Evet, §Üphesiz J Hayır. adamla tekrar görüşeceksiniz?" 

... Bir daha tecrübe edece· "- Evet.'' 
'ğim ..... Işık mı? Sahi affedersi· 
niz" Başmı Cona çevirerek "Llit" 
fen ı~ığı söndürün" diye emret
ti. "Sokaktan görüyorlar. Aşa~ı· 
da polis bulunabilir." 

Con çocuk gibi itaat etti. Ken
di kendine, nasıl söz dinlediğine, 
hayret ediyordu. 

Oda yine karanlıkta kaldı. 
Muhavere devam ediyordu. 
"- ....... Evet, bu kadar. Bir 

Con Ellen'in bu şekilde hare· 
ketine krzmıştr. Ufak bir gayret" 
le kendine hakim oldu ve ağır 
bir şey söylemel::li. 

"- Sizi bir türlü anlayamıyo
rum."' Kapıdan çıkarken de: 

''- Geceniz hayırlı olsun." 
dedi. Ellen cevap olarak: 
"- Teşekkür ederim" dedi. 
Merdivenleri inerken Ellen ar-

§ey keşfedersem derhal telefon kasından seslendi: 
ederim...... Ne dediniz?" Ellen "- Bay Trençam, unutmayı-

güldü. ,.Evet....... Evet, Kendisi nrz J" 

burada." "- Neyi?" 
Con telefona atı]dı ve ahizeyi "- Beni Operaya götürecek -

kaba bir hareketle Ellenden aldı: tiniz!" 
"- Hallo, hallo. Kim konuşu

yor?" 
Cevap olarak kulağına bir kah· 

kaha çarptı. 
ha çarptı. 

.,, * * 
Ellen kapıyı açarak, Cona: 
"- Şimdi sizin yapacağınız 

en iyi hareket buradan çıkıp git· 
mek olacaktır." 
"- Ben sizi burada nasıl yal" 

mz btrakırsm ?11 

4
'- Merak etmeyiniz. Ben 

"- Peki, unutmayacağım." 
Ellen işaret parmağım dudak·· 

larma götürmü~tü. Con bunu süı 
kut işareti veya bir öpücük işare·· 
ti mi idi diye dü~ünerek geze ğe· 
ze oteline ı gitti. 

Bir dakika sonra, Con Tten· 
çam yırtık smokini ve kanlı 

gömleği ile. otel garsonlarının 

hayreti içinde dairesine çekilmiş 
bulunu;:orclu. 

* • • 
Ertesi ııabah,.saat onbirde, Con 

HUldimet, hariçten gelecek madde
lerin miktar, cins ve nevilerini tayin 
veya menedebilecek, bUtUn maddele
rin istihlak miktarlarım da tahdit 
eyllyebllecektir. Tensip ettiği. ticaret 
mtiesseselerlnl veya ticaret birlikleri
ni, itha!Atta bulunmalc Uzere kredi, 
döviz ve akreditif ile techiz ve bu 
mUesseseleri memlekette stok yapma
ğa mecbur edebilecektir. Ancak bu 
müesseseler, hUkOmetın murakabesi
ne tabi olacaktır. Dalım ihtiyaçtan 
fazla olan imal ve istihsal maddeleri
nin ihracı için yapılacak satışların 

§ekil ve §artları, hUkmetçe, Amil ve 
mUstahslllerln halt ve menfaatlerine 
zarar vermiyece!t surette tanzim o
lunacaktır. HUkO.met, dahilde stoklar 
y:ıpılmasını menedebilecek, memleket 
mahsullerini satm alabilecek, hariç
ten de mal mubayaa. edebilecektir. 

İhracatın tahdit veya menolunma
smdan dolayı memlelcet mahsullerin
den birinin fiyatı dtişerse, htik(ınıet 

bu mahsulU değer paha.cıile satın ala
cak veya bunun terhin! mulr.abilinde 
mtistahslllere para ikrazmı temin ey 
llyeeektlr. HUkümetin tedbirlerinden 
dolayı bir malın dahilt ve harict satış 
fiyatları arasında tazla kAr hasıl o
lursa, htikümet, bu fazla kArdan Zi
raat bankaııında bir :fon tesis edebile
cektir. Fakat harict piyasada fazla 
kArı mUnhıı.srran sa.yine medyun o
lanlar, bundan gene münhasıran ken
dileri istı!a1e edeceklerdir. 

Bir hatta zarfında gtimrUkten çekil 
miyen mallar, ala.kalılarm nam ve 
hesabına hUkflmetço, gümrükten çr
karılabllecektlr. Transit mallar bun
dan müstesnadır. 

Bu kanunun mevkii tatblkta bulun 
duğu mUddet içinde, §ehlr, kasaba, 
iskele, liman ve istasyonlarda gayri. 
menkullerin kira bedelleri, bu kanu
nun tatbikine tekaddUm eden sene
nin muayyen olan kira bedellerinden 
!azla olamıacaktır. Bu hUkmUn tat
bik edilecc~i yerler, hükO.metçe nan 
olunacaktır. 

Hüktlmet, her nevi maddelerin 
azami fiatlarmr teırbit edebilecek. 

faturaların muayyen bir müddet 
için muhafaza edilmesi mecburiye
tini koyabilecektir. Yliz kuruştan 

fazla alışverişlerde müşterinin ta
lebi üzerine satıcı fatura verme
ğe mecbur olacaktır. 

Sun'i fiat yükseltilmesi, malla _ 
rın saklanmasr, muvazaa suretile 
devri, zincirleme satışlar, fiat bir
liği gibi müstehlik aleyhine olan 
gayrimeşru ticari muameleler ya
saktır. 

Hü.ktlmet, her türlü hususi na
kil vasıtalarının seyrüseferini tan
zim, tahdid edebileceği gibi, bu 
vasıtaların malzemelerini ve mu -
tad ücretlerini vererek, devletçe 
lüzum görülecek yerlerde ve hiz
metlerde çalışmalarım mecburi ya
pabilecek bunları değer pahasile 
satın da alabilecektir. 

Ziraatte çalışabilir her vatan _ 
daş, kendi ziraat işi yüzüstü kal
mamak şartile, ikametgahından en 
çok 15 kilometre mesafe dahilinde 
bulunan ziraat i~lctmelerinde mü
na.sib ücretle çalı.ştırılabilecektir. 

Bu hüküm kadnılar hakkında ken
di köy, kasaba ve şehirleri hudut
larına münhasırdır. Zeriyatın nevi 
hakkında da hükumetin vereceği 
emirler muta olacaktır. Ekilen her 
dört hektar arazi için bir çift öküz 
milli müdafaa mükellefiyetinden 
istisna olunacaktır. 

Bu kanunun dcrpL<j ettiği işlere 
lazım olan tediyeler için hüktlmet 
emrine 25 milyon liraya kadar bir 
sermaye temin olunacaktır. 

Kanunun ihtiva edeceği cezalara 
gelince, hü.kilmlerini dinlemiyenler 
için 25 liradan beş bin liraya. ka
dar nakdi ceza, 7 günden altr aya 
kadar hapis cezası, 2 seneden be_ş 
seneye kadar muvakkat sürgün ve 
malla.mı müsaderesi cezaları ko
nulınuştur ve bu cezalar tecil o • 
lun.mıyaeaktır 

Bu kanunun hükümleri daire -
sinde ittihaz edilecek karar ve 
muameleler hakkında kazar mer
cilerden tehiri icra. ve tedbiri ihtL 
yatt kararları verilmiyecektir. 

oturduğu otelin salonuna girdiği .f 
vakıt müfetti~ Evans'ı bir köşede 
oturmuş ve cıgara içerken gördü· 
Hayret etmedi. 

ti de ondan. Hatta resmimi gaze· 
tede görmüş." 

"- Sizden ne diye korksun?" 
"-Bunu ben de bilmiyorum. 

Evans el işareti ile onu yanına 
çağırdı. 

"- Gtinaydm, sevgili dostum 
Con; dün gece ne yaptmız baka· 
hm?" 

Con şaşırtı. 
"- Ne demek istediğinizi an· 

lıyamıyorum,, dedi. 
Evans sertçe: 
"- Dün gece Mavi Portakal 

barında idiniz. Orada ne yaptı-
nız?" 

"- .... Dans ettim." 
"- Olabilir. Siz damlarda mı 

dan-sedersiniz ?° 
Con tebessüm ederek: 
"- O, demek kontrol ediyor· 

sunuz beni!" 
Evans ciddiyetini. bozmayarak: 
"- İngiliz polis memurlarının 

yalnız Koveut bahçede gezinmek· 
le meşgul olduklarını zannederse· 
niz yanılmazsınız. Onların vazife· 
leri gizli kapalı işlerle meşgul o
lanları murakabe etmektir." 

Benden hiç bir şey saklama· 
dan doğrusunu söyleyiniz: Dün 
gece ne oldu?" 

Con omuzlarını kaldırdı. E· 
vans'ın atlatılacak adamlardan 
olmadığını biliyordu. . 

Mavi Portakalda nazarıdikka
ti~i celbeden muayyen şeyleri 
anlattı. Bazx misafirlerin sol el
lerin<le bulunan elmas yüzükleri 
ve por\akal sandıklarının götürü· 
lüşünü ilave etti. 

Mavi Portakala, sırf Miss Be· 
tinin davetine icabet etmek için 

gittiğini söyledi. 

Belki gece yarısından sonTa mem 
nu olduğu halde içki vermekte 
devam ediyorlarldr ... Belki kimbi
lir ..... ?" 

Evans ona dikkatle bakarak: 
''- Bunlar, sizin damda kova

lanmanız için kafi sebep teşkil 

etmez. İşin içinde daha mühim 
şeyler var." 

(Devamı var) 

Günlük bulmaca 

Soldan sağa ve yukandon aşa. 
ğıya: 

1 - Kefillik, 2 - Acınmak -
· Fakat, 3 - Kendini feda etmeğe 
amade - Kayalardaki büyük o
yuklar, 4 - Ufuklar • Süt veren 
eti yenen hayvanlar, 5 - Eşya, 

6 - Evlenmemiş. 7 - Tarnami· 
le - Nehi lahikası. 8 - Su ke
narlarında yetişen ağaç • Ay. 9 -

Kiraya vermok, 10 - Bir meyva 
- Yol. 

Geçen bulmacanın halledilmiş 

§ekli: 
"- Biraz dansettim, sarho§ i Soldan sağa: 

olılum, yul:arı kata çıkanlar bir j 1 - Ka~t~lı - M. 2 - Ada. 
meıHiven<le dururken barın idare ı rnakılh, 3 - Sarih - A., 4 - A
müdiirü beni lıir odaya kapata- 1 tniyane • M. 5 - Bahane - M. 
rak tehdit etti." j' 6 - Ak - Ne kadu, 7 - Lı - E -
"- ~eden teh?it etti?" .Aın;~ba, ı. 8 - il . Adamak, 9 -
"-Beni polis memuru zannet·. La -Abani, 10 - Mı - Mer~kib. 

Çoban kı zın ın aşkı 
Yazan: CEVAT PALANDOKEH 

(Çok ince, çok hisli şammız 

Faruk Nafize ittihaf ve edebi 
şükran) 

1915 yılı şubatının yirmi seki· 
zinci günü Haydarpaşa garında 
hummalı bir hareket görülüyor· 
du. Harp bütün şiddetile devam 
ettiğinden istasyon askerle dolu 
idi. Muhtelif cephelere sevk edi · 
len Türk erleri, gayesiz bir mef· 
kure uğrunda eriyip g~derlerken 
her yüzde bir elem ve ıztırabın 

izleri okunuyor, biraz ötede yol· 
cularmı uğurlamağa gelmiş kafi" 
leler bir teheyyüç içinde son ve· 
daa yaş katıyorlardı. 

Bu aralık kampananın acıklı 

sadası duyuldu. Şimdi bir kaynaş
ma başlamış, ayrılanlar ve kalan· 
lar birbirine sarılıyor ve vedalaşı· 
yorlardr. Süzülerek hareket eden 
tren binlerce Jıalk tarafından se· 
lfunlanıyor, durmadan mendiller 
sallanıyor, birbirine bağlı vücut· 
!arı belki cıbeidiyen birbirinden 
ayırıyordu. 

• • • 
Tren henüz Haydarpaşa vira

jını dönerken uçuncü mcvkiin 
tahta döşemeleri üzerine çökmüş 
olan Cahit, başrm elleri arasına 

almış, doğup büyüdüğü bu şirin 
şehirden, sxcak, şefkatli yuvasm
dan ayrıldığUll düşünüyor, gözle· 
rinden inen yaşları zapta çalışr • 
yor ve sonu m~hul bir ufka doğ· 
ru sürüklendiğini, nihayet hayat 
fırtınasına atıldığını anlıyordu. 

• • • 
Cahit ondokuz yaşmlda istan -

1bul Muallim mektebini bitirmiş, 

öğretmen olmuştu. O, daima 
"Türk yurt, yurt Türk içindir" 
derdi. İşte bugün bu dediğini ya· 
pıyor, yurduna karşı borcunu ö· 
demek isin vazifesi başına koşu· 
yordu. Mektepten mezun olduğu 
gün Cahidi yakın bir yere tayin 
etmişlerdi. Fakat Cahit, bu has· 
sas İstanbul çocuğu, hasret çek· 
tiği güzel vatanının her köşcshı.i 
görmek, onun en uzaktaki hava· 
sını teneffüs etmek i_çin hududa 
yakın bir vazife istemişti. Bu di
leğini anlatırken Maarif Nezare· 
ti Teldrisatı taliye birinci şube 
müdürü Cahidi, mütebessim bir 
yüzle karşılamış, takıdir etmiş, 

onun dürüst, çalı~kan ve ideal bir 
genç olduğunu anlamıştı. Fakat 
şu muhakkak ki, Cahidin talip oı
duğu bu yeni vazifesine onu 
naklederken· birazda ona acımış
tı. Çünkü Cahit hareket ettiği 

bugünden itibaren ancak yirmi 
günde, bir cennet gibi olan Ana· 
doluyu baştan başa kat etmiş, 
İrak hududuna varmış ve nihayet 
4 mart 1915 de yani hareketin!den 
bir ay, yedi gün sonra, binbir 
türlü müşkil ve tehlikeler atlat· 
trktan sonra, ancak memuriyet 
mahalline vasıl olabilmişti. 

* * * 
Cahildin yanındaki bavulunda 

bir kat çamaşırı ile kitaplarından 
başka bir şeyi yoktu. Çünkü o, 
muallim sade okutan değil, aynı 

zamanda okuyan bir adam oldu· 
ğuna inanmıştı. Bu itibarla bavu· 
lunu kitaplarla doldurmuştu. 

Mektebe gelir gelmez evvela 
bunlara bir yer aradı ve onları 
münasip ve emin bir yere yerleş
tirdikten sonra Muallimler odası
na giderek arkadaşlarına kendi· 
sini tanıttı. Biraz sonra fstanbuı

dan yeni bir öğretmenin geldiği 
hemen şayi olmuştu. Cahit biraz 
dinlendikten ve arkadaşları ile 
görü~tükten sonra üstüncbaşna 
çekidüzen verip müdürün odası · 
na girdi. Müdür kumra1 sakallı 
beyaz ve temiz yüzlü bir adamdı. 
Cahit, Onun hürmetle elini öptü 
ve kendisini tanıttı. Çok muhte· 

rem olan bu zat, ondoknz yaşın -
daki bu öğretm~ni bir evlat giıbi 
bağrına basmr~ ve onu himayesi 
altına almıştı. ' Cahit, bir iki ak· 

şa!? ~irektöriinün ,bir kaç akşam 
da arkadaşlarıt)rn misafiri olmuş, 

fakat daha fazla rahatsxzlık ver' 
memek için bir yer araınağa ıco· 
yutmuştu. Lakin kasabada ne bir 
otel, ne bir han, hiçbir şey yoktLl• 
Nihayet şefkatli müdürünün ıııii' 
saal:1esi ile öğretme.rtler odasında 
kalmaktan başka çare olmadığı.tıl 
anladı. Fakat bu oda çok xslaık .,.e 
kireç kokan bomboş bir yerdi
Maamafih sokakta kalmaktarısJ 
buna katlanmaktan başka bir sa· 
re olmadığını anlamıştı. Böyle'e 
aradan aylar geçti. Artık öğret' 
menler odasındaki büyük kanepe 
Cahidin karyolası olmuştu. 

•• * 
Her arzu bir ihtiyaçtan ldoğat• 

derler. Meğer ne doğru söz ~· 
Bir taraftan yorgunluk, diğer ta' 

raftan ıklim tahavvülü, bala:mSif 
lrk Cahidi haylıca sarsmıştı. I>i ' 
ğer taraftan da vazifesine karşı •1 

kı çalışıyordu. Çünkü o, ınsan1 

saadet ve selamete götüren yollll1 
alın teri ile ıslanmış olan yol 
olduğuna inanmıştı. Fakat btlıı' 
iman etmekle beraber kimsesis" 
lik, evsizlik ihtiyacı da onuıJ 
ıboynunu büküyordu. Bu vaziye· 
tini düşündü, taşındı. Madd! Yo1' 
sulluklann yerini manevi vartı1'" 
lar doldurur, !diyordu. Aile aaı· 
detini, temiz bir aşkı, kadm 1'81 • 
bine olan tahassürünü duydw 
Diğer taraftan burada, lbu guı-t>et 
ellerinde bekar yaşamanın aeı.J( 
rını sezdi. Yegane çare olafV 
evlenmeyi düşündü. Fakat har'. 
lintle senelerden beri ya.şattıl! 
tipi nastl bulacaktı. Bu en mi.llıb" 
bir işti. Bir taraftan etra!mı te' 

cessüs ederken, diğer taraftan '1i 
ziyetini arkadaşlarına açtı. s.a,ıııi' 
miyetle dertlerini ldöktü. Onlat ' 
dan yardım istedi. Böylece e~1 
zaman geçti. Fakat derdine 1'i! 
çare bulamaymca ümitlerinin ıcı· 
nldığmı hissetmiye başladı. ~ei 
se düştü. Bir kaç içli yazılar yJs" 
dr. Bunlann birinde : 

Riyasız aşkı, müşfik kw::-'~ 
atılca kadın kalbinde bulablliıf! 
niz, diyor ve muhayyilesini bef' 
bu yoldaki mevzular işgal ediyo( 
du. . . "' 

Bir gün arkalda§lanndan fşrf 
muallimi ona: 

- Cahit oğlum, dedi. Sen ~1: 
le mektepte tek başına yaşıror 
sun, bak•msız kaldın, ıztıra1't11 
yüzünden belli. İşine bağlı, dii" 
rüst bir gençsin. Senin derdifl~ 
alakadar oldum. Bizim altaidi01 

.niye mualliminin güzel, iyi, e</ 

kadını olabilir bir kızı var. Buft
11 

sana alalım, ne dersin, dedi. 
Cahit sevincinden arkada~ 

boynuna sarrlmamak için keıı~itıl 
zor tutmuştu. 

Cevap verdi: 
- Ağabeyciğim, dedi. :gı-1'' 

kımda gösterdiğiniz teveccüb "~ 
insanlığınıza çok teşekkür eÔe 
rinı. Kısmetse ne denir. Yalft

11 

benim de bu hususta sizden 11i!, 
ricam var. Bir kere görmek şart' 
le, olmaz mı? dedi ve ilaveten : 

Mali'ımya kuracağımız yu11afllıı 
ebedi olmasınr isterim. Belki ~ 
da beni beğenmiyebilir. Ka,ııı~ 
timce izdivaç, sevmek, anlattıll~' 
anlaşmak demektir, dedi. 

5 
Bu cihet üstat tarafından· 0, 

tasvip edilerek bu işin halledile 
ceği vaadile ogün aynldılar· e 

Ertesi gün Cahidin 'bavulıt " .. 
kitapları akaididiniye muaıti~~ 
nin evine nakledihni§, kendi.Si.fi\. 
de akşama eve gelmesi bild111 

mişti. (Devamı v~ 
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