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Berlin, Al~anyanın sadık müttefik kaldığına italyayı iknaa uğraşıyor 

Musolini'ye muhtıra. yollandı 
Balkanlarda bazı hareketler yapılsa bile, Alınan
So:vyet siyaseti Italyan menfaatini gözetecekmiş 
.. 1:arıs, 24 (A A ) 
uzerındeki tehi "k i - Balkanlar ve Yakın Şark 
tür. Berlin R 1 

e talyayı endiıeye dütürmüt~ 
tinıali huı~ıU:J'al?-ın bu mmtakalara taarruz ilı
çalıtrnaktadır Bki İtalyan enditelerini teskine 
rinden çıkan ~ ... u ·~hah l>ütün Fransız gazetele-

Petit Pariı"ana. ııte budur. 
malumata istU::d gaz~tesi, Berlinden aldığı bazı 

"16 K" en. dıyor ki: 
M . anunuıanıde V R"bbe . usolıniye gönd .1 ' on ı ntrop ve Heas . • H erı mek .. b" uh . sını itlere tevdi t . U.Zere ır m hra proJe-

italya AI e mıılerdir. 
1 k ' manyadan hi b" ih . . 0 rna la beraber Al Ç ır tavz ıstememış 

leri ve harbin or;a mak hükUmeti harp hedef-
~~•Yonal meselele:h çkı:dclığı. m~teli! !~er
luzurnunu hissetmekt a . akı. va .. zıyetinı ızah 
~adık bir rnüttefik k ;;1!• Berlın, Almanyanın 
ge çalı§rnaktad a ıgına. Italyayı ilma etme-

ır. 

Bu miılıbrada, eğer harp icabab olarak em· 
niyet ve ummni tahaffuz balammdan Balkanlar
da bazı hareketler yapılJa bile Alman • Sovyet 
aiyaıetinin Jtalyan menfaa.tlerini gözönünde tu· 
tacağuu göstermeği istihdaf eden mütalaalar i
leri sürülmektedir. 

Bu muhbra k&tiyen temin ediyor ki, Rusya 
Alman mukavemetine maruz kalmaksızın asla 
İtalyan, Macar menfaatini ihlale teıebbüa ede-
mez. 

Almanyanın §İmali garbi Avrupasmda Bal
tık, Holanda ve Danimarka istikametinde mel
huz bir hareketine gelince, Alman muhtırası İn
giltereyi felce uğratmak lüzumunda ısrar etmek
te ve bu plinm Italyan muhalefetine maruz kal· 
İnıyacağı ümidini izhar eylemektedir. 

tir. Aynı gazetede Charleı Morice, Tuna· Bal
kaıi meselesini maddi balamdan tetkik ediyor ve 
diyor ki: 

"Galiçyada iki üç haftadanberi vaziyet de
ğiımiıtir. Almanya oraya bazı müaellah unsur· 
lara dayanan ınütehassıslar göndermekle kal· 
mamı§, mühim miktarda muharip lataat da aev
keylemittir." 

Charles Morice, bu hususta );azı faraziyeler 
ileri sürüyor ve diyor ki: 

"Belki de, Almanlar Sovyetlerin Balkanla· 
ra kar§ı herhangi bir hareketi hususunda İtalya
yı temin etmek istiyor ve yine belki de Ruslar 
ilkbahar gelir gelmez Romanyadan Besarabya
yı almağa karar vermit oldUklanndan Almanlar 
Roma.nyaya karşı böyle bir Jıareketin yalnız Ruı-Bu muhtıra 17 kanunusanide alelade diplo

matik yollarla İtalyan hükfunetine gönderilmiı- d l • . 1 ,, lar tarafın an yapı rnasun ıstemıyor ar. 

l~~~~~z v!~~!~! Milli Polonya Meclisi 
Şehirlerde oturan ' mesaisine başladı 

Filnılerde 
oldU.Qu gibi!·.· •• 9233 Almandan F 

şüphe ediyor ransada kurulan. Polonya ordusunun 
St!:ndra, 24 (A. A.) - Evenlng mevcudu 100 bıne çıkarılacak 
ro 

1 
dard gazetesinin yazdığına gö

trıan ıı~ıliz. Polisi mahkemelerin Al
nıu baasına kal"§ı gösterdiği 
dır ;::ı.hnya muarız bulunmakta
du; k'illh.~kikn polisin kanaati ııu
rı Be> llUphcli bir takım Almanla
!, nrıtbcst bırakmakla hül:umct 
l:ııraknl Vahim tehlikelere maruz 

ıyor 
Poı· . 

~o ~ §imdiye kadar mahkeme-
ln,ırnc t 

lı.I:n aa etmemiş olan 9233 
<.:ın :;:ın lkametgfıhlarını tcsbit i
lahltik ndrada ve diğer ııehirlcrdo 

ata başlamıştır. 
Bunı rd 

d n a an yansınm İngiltere-
dir çıkıp gitmiş olıne.sı muhtemel

• Ancak b ~ı ::nlnrın nrasmda ba-
tr .... ca1 susl:ırın kalıp kalmadığı ara3• 

., ıyo 

Paris, 24 (A.A.) - Milll Po-
' lonya Mecliıd dün Polony& s~ 
~a~etinde aktedilen resmi bir 
:~tima ile mesaisine başla~-
· wr. 

Rackicvicz mesajında Polon~ 
yanın şimdi Yaşayacak lh . . d ve su 
ıçın e çalışacak bir hale gelmesi 

Gümüşhanede 
şiddetli 

zelzeleler 
~ 
ruı--:------- Cümüıhane, 24 (AA.)_ Dün 
iuer iç ve Tunca gece burada biri çok §İddetli ve 

diğer ikisi hafif olmak üzere üç a lçahyor defa zelzele olmu§tur. Evvelki 
tıUrn 2 zelzelelerde bazı binalarda husu· 

'l'u e, 4 <A. A.) - 'Meriç ve l~ ~el:n çatlaklıklar artnu§trr. 28 
lı:ca n0biı lerlı in .,ulnn 70 san- bırıncıkfinundanberi t~hrimizde 
kıı <:'ltsllmİ§tir. Her iki nehir çe- her gün yer sarsıntıları vuku bul· 

lllck üzeredir. ' maktadır, .. 

ıazım geldiğini hakiki bir de. 
mokrasinin sağlam esaslannı 

hazırlayacağını söylemi~ ve to
şekkül etmekte olan Polonya 
ordu8unun Polonyanın kuruluşu 
~çin kudretli bir silah olacağını 
ilave etmiatir. Paderewski §Ö~ .. 
le demiştir: 

"- Polonya ölmez. Biz onu 
kurtarıp ihya edeceğiz. Ordu
m uz gadre uğrayan kardeelerl
mize hürriyetlerini iade edecek
tir. Memleketimizin f eli.Jcetleri 
bizim için bir ders teşkil et .. 
melidir. Demokrasi ile müstekar 
ve kuvvetli bir hükfımeti telif 
edecek bir siyasi rejim bulmalı
yız." 

Milli Polonya Meclisi aşağıda_ 
ki noktalan tebarUz cttirert şu 
takrirleri kabul etmiştir: 
1-Polonyanın istiklllini mU

daf aa hususundaki sarsılmaz 
azmi, 

2 - Hak ve adalet yolunda a. 
çılan mUşterek mUcadelede Po

.(Devam. 2 inci ayfarmzda), 

Bir esrar tekkesi emniy0t memur-
farı tarafından nasıl basıldı ? 

Odanın ortasında bir kapak açıhyor; esrarkeşler bir mer.di
venden aşağıya kayıyorlar; bodrumun merbut bulunduğu 
gizli tünel, bir c~d~e~eki sel kapağının altma çıkmak~ır 

, 

Yakalanan e.rarketlerden tletlı 
J{arakq Ahmet, tıı...n Sert, Temel 

,(Yazısı 2 inci sayfamızda) 
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Emniyet müdilrlUğU kaçııkçılık 1 lan bir ipten geı:en Uç memur, ?.&

şubesi bayrıım tatili sırasında, hir karargahının damında ilerlly~ 
bayram münascbeWe zehlrcllcrin rek bir tepe camma kadar gidi· 
geniş ö1çUde faaliyete geçccckle- yorlar. Burndnn aşaft bakmca 
rini hcsaplıyıırnk memurlarını se- rnc!jhur snbıknlılard:m Karak~'1 

fcrbcr etıni~, bu nrndn Amerikan Ahmetle Temel, lhsan \'e Adilin 
filmlerini ruıdırnn bir maceradan topluca kabak çektiklerini görü
sonrıı Tophanede, Boğazkesende, yorlar. Derhal tabancalann~ san
Cami sokağında 78 numaralı kur- lan Uç polis camı kırarak ıçeriyc 
~rir e\•i tekke haline sokan meşhur haykınyorlar: 

Alman dahiliye 
nazırı diyor .ki: 
"Dünya servetinin yeniden ve adilane bir 

sabıkalılardan Kıırnknş namile 
maruf Ahmedi esrar nnrgilesi ba
şmda ynkalamllJtır. 

_ füpırdnmayın, yoksa ateş 

edeceğiz! 
tarzda tevziini istiyoruz ! " 

Çok garfb ve enteresan safha
lan ihtiva eden lnkib ve derdoot 
vakasmın tnfailatı §udur: 

Azılı zehircilerden ve sabıkalı 

şerirlerden birisi ~lnn Tophaneli 
Kanıka§ Abmcdin ötcdcnbcri ma.~
but bir bina içinde zehir tekkc.1i 
işlettiğini hl!.ber alan Ye devamlı 
takiplerde bulunıın memurlar §C

rlri b1r türlü suç Ustfinde ya.kıılı;.. 

yamruruıktn, bnndnn bir ay kadar 
evvel de bir gece itfaiyenin yardı
mı ile binaya yn.ngın merdiveni 
kurdukları halde içcrdcki zchlrci
lerin bunu hııber almaları yUzUn

den bu tasavvurlarından vazgeç.. 
mclt mecburiyetinde kalınaktndzr

lar. Nihayet, devamlı tetkikler
den sonra bayramın birinci gD.nfi 
Tophanedeki 79 numaralı eve bi
tişik apartımana. gizlenen memur
lar nkBaın karanlığı ile faaliyete 
geçiyorlar; binanın damına. çıkı

yorlar, mazbut zehir karargihmm 
damına geçmek istiyorlar... Kur
naz zehtrcller, bu apartmuı.nm dr
şarımıdaki demir yangın merdive
nini sökmUşter, arada. bir insanın 

geçemlyeccğf bir bo§luk meydana 
getlrmtşlerdlr. Fakat polisler ak
robatlk hareketlerle tehlikeli bir 
denemeye girişiyorlar. Dama atı· 

Bu tehditkar hııykırı~ın yaptığt 
tesirle evvelii. durnkhyan ıerlrler 

ftni bir kararla harekete geçerek 
baskınlara katıı refüj mahiyetin
de inşa ettikleri odanın ortaem -
daki bir kapağı nçarak buradan a- t 
!,!:ığı knymışlnr, nnrgllelerile bir
likte knybolmu§lardır. Bu kapak 
evin bodrumuna ve oradan da Bo
ğazkesen caddesinde bir sel kapa
b'llllll nğzındnn sokağa çıkmakta

dır. 

Weimar, 24 (A. A.) - D. N. B. Almanya 
dahiliye nazm Frick bundan on sene evvel 
Shuringen dahiliye nazırlığına tayini münasebe· 
tile yapılan bir toplantıda söylediği nutukta de· 
miştir ki: 

Bu dünya servetinin adilane bir tarzda ye· 
nidcn tevziini istemek Alman milletinin hakkı· 
dır. 

Garp demokrasilerinin istediği ikinci bir 
Versailes'<lir, 16'13 c1eki l\fonster muahedesidir. 

Bumdan savuşan ııcrlrler, cad
dede tertibat alan memurların eli
ne dü§mllşler, kapaktan birer bi
rer çıktıkça yakalanarak tevkil o
Junmuıılardır. 

MUtealı:lben ayni yoldan bodru
ma giren memurlar, bir saat sil
ren bir aramıı neticesinde bod
rumda yığılmış gübrelerin arasın
da bir kııbak keşfetmişler, bunu 
açınca. da içcrsindc biraz evvel ja.. 

timnt edildiğini gördntlerl esrar 
kabağını tderrllatlle ve bir torba 
fçcrsinde de yamn kilo m!ktnrm
da esrar bulmu.5lar, bunları mU
aadere ederek k~~an emniyet 
dlrekt5rlüğ(lne getfmı1'lerdir. ıta
çakçtlar bugUn aııliye beşinci cıe. 

zada sorruya çekilmeği mnteakip 
derhal tevkif olunınu3lardrr. ' 

"- Bugün, milletimizin mukadderatı mev· 
zuu bahsolduğu bir savaş karşısında bulunuyo· 
ruz. Fakat Almanya Hitler'in ve hükumetin 
etrafında ol:iuğu kadar asli müttehit bulunma· 
mrştı. Fransa ve İngiltere harbi istiyorlar. Buna 
sonuna kadar nail olacaklardır. 

Fafner ejderi gibi, İngiltere bütün dünya· 
nın zcnginlihlcrini muhafaza ediyor. Sigfrit gibi 
Alman milleti Fafner'e kar§t mücadele ediyor. 
Hiç §Üphe yok ki, Sigfrit Fafner'i yenecektir. 

Harbi zaferle bitirmek için Alman milleti· 
nin müttehit ve muazzam kudretini ortaya koya· 
cacız. Biz bir Alman sulhu isf yoruz. İngiliz 
sulhu değil.'' 

Bir harbi idare için en fena m<ıli usullin 
inflasyon olduğunu ve Alm<ınyad:ı yeni bir inf· 
lasyon yap1hı~ağıni söyliyen Dr. Fricl: sözlerini 
§Öyle bitirmiştir: 

"- Almanya, zaferi kazanmak için bu sene 
bütün kuvvetini sarfedecektir." 

il; 
iS~ müteter..t; k 

Kız mektepleri 
arasında 

Bugün yapılan 
voleybol 

müsabakaları 
lstiinbul mektepleri spor böl -

gesi tarafından kız mektepleri a _ _
rasında tertip edilen voleybol mu· 
sabakalanna bugiln de Çapa Kız 
Muallim mektebinde devam edil· 

Sovyetlerle telef on ko· 
nuşmaları menolundu 

Riga, 24 (A. A.) - Sovyetler Birliğı1e ecnebi memleketler ıırıı
smda yapılan husust telefon muhaverelerinin bu;rlinden itibaren me. 
n edildiği bildirilmektedir. 

Sovyet sefiri Londradan ayrılıyor 

Amerikan gemilerinin kontrolü meselesi .diilk müsabaka ~stiklaı ve Ku 
Muallim mektepten taıpmıan a • 

Iara gitmeleri de emredilmektedir. rasmda yapıldr. 

Londra, 24 (A. A.) - Londr&'nm Rus mahfellerlnde za.nnedil
cliğine göre, yakmda Moskovaya hareket edecek olan Sovyet sefiri 
Ma.lald. İngiltere ıefirl Moskovaya avdet .etmedikçe Londraya dön
mlyecektir. 

Bulgar - Yugoslav pakbnın yıldönümü 
Belgnd. 24ı (A. A.) - Bulgar ~Yugoslav da.imt dostluk paktı 

imzasmın UçUncU yıldönOmU milna.sebetile Bulgarista nBnşveldli ve 
hariciye nazın Köseivanof Yugoslavyaya bir mesaj göndererek iki 
dost milletliı eimdi istikbale emniyetle ve imanı& baka.bileceğini kay. 
detmiştir. 

Vaşington, 24 ,(A.A.) - Harici 
ciye nezaretinde beyan edildiğine 
göre, Amerika hükQmeti, Ameri .. 
kan ticaret gemilerinin hareketle
rinden evvel hamulelerinin İngiliz 
abluka memurları tarafından kon 
trol edilmesini kabul etmeğe ken
dini medıur addetmektedir. Ame
rikan deniz ticaret komisyonu, 
Amerikan gemilerinin İngiliz tas
diknamelerini almadan bitaraf li· 
manlar için esya yüklemelerine 
m!ni olunamıyacağr kanaatinde .. 
dir. Hariciye nezaretinde, tep'ild 
mesai etmek veya etmemek mese
lesinin llleV%Ubahs olamıyacağı, A
merikan gemilerinin Cebelüttank
ta İngilizler tarafından aranıp 

kontrol edilmesi ve posta çuvalla • 
rmm müsaderesi için hiç bir se -
bep ileri sürülemiyeceği beyan e .. 
<lilmekt.edir. 

Halbuki Amerikan bitaraflık ka - Takımlar şöyle teşekkül ctmiş-
nunu .Amerikan vapurlamım bu li ti: 
manlara uğramasını menetmekte - tstiklat lisesi: Muallft, Türkan, 
dir. Mediha Müfide, Vedia, Irfan. 

Nezarette söylendiğine göre ba
zan .Amerikan gemilerine harp 
mmtakası içinde bulunan liman .. 

lngilteredeki Çekler 
arasında gönüllü 

toplanıyor 
Londra, 24 (A.A.) - Milli 

Çek • Slovak komite9i, İngiltere· 
de bulunan Çekler arasınlda gö· 
nüllü toplamağa batlamııtır. 
Bunlar Franaadıki Çek • Slonk 
ordusuna gönderilecektir. 

Bu mUnucbetle E!l!lki Çek-Slo. 
vak Relsiemnhunı Beneş netretU
il beyannamede diyor ki: 
"- Ecnebi memleltetlerdeki 

Çekler için, zaferi Çek-Slovak mil
letinin kurtulueuııu temin edecek 
olan İngiliz ve Fransız askerlerinin 
yanında harbetmek in."8llt, ahlak! 
ve millt bir vazifedir." 

Öij/e. !Jaı.ele/e,IN.r/e 9fil'tliiltlel'l11tl'l. 
• 1 ' ~ - • 

"Hergiln" sütununda tefkiüt kuvvetine ihtiyacımız olduğu 
mulıte1if misallerle tebarüz ettirilerek §Öyle deniliyor: 

''Türk kanında teşkilAtçılık kı.rneti, haıleti ziyadcsile mev
cuttur. Eserleri de görülmektedir, yalnız uyanidınlmaya, artttrıı· 
maya, genişletilmeye muhtaçtır. 

BeJ aıır evvel bir milleti tCt"akkinin şahikasına çıkaran kuv· 
•et, tefkilit kuvvetiyle, bugün ya§amak için lbnn olan h,_yat 
unsuru da gene budur.'' 

t~t AKŞAM r~· l = -·--- j~---- -
Necmeddin Sadak, Alman ordularının Romanya hududuna 

yakın yerleri i!gal ettikleri hakkındaki haberleri mevı:uu bahsede· 
rek, Sovyetlerln böyle bir müsaade de buhınmaları için Almanların 
ileri sürebilecekleri iktısadi ve siyasi amitleri tetkik eylemektedir. 

Muharrir, Almanyanın İtalyayı tatmin etmek için Sovyetleri 
Rumen hddudundan uz~klaıtırarak, Macaristana dokunmadan Bat· 
'kwlpa dojru akın ctmeğe hazırlanması muhtemel ofduğunu kay· 
dederck ıu neticeye varıyor: 

"Her halde mart ayına kadar harp bir yerden patlak verecek· 
tir. Nereden olacaii:ını kimse kestiremiyor. Belki her taraftan 
olacaktır." 

,.... __ ___ 

Kız Muallim mektebi: Feyziye, 
Melfillat, Hayriye, Muzaffer, Me· 
liha, Fatma. 

Oyuna Kız Muallim mektebi 
başladı. tlk dakikalarda barlı bir 
Mkimiyetle ilk seti 15 - 4 ve ikin
ci seti de 15 - 5 kazandı. 

JKlNCI MÜSABAKA 
Şişli Terakki - Cumhuriyet lise

leri arasında yaptldr. Takrmlar 
,öyle idi: 

Si5li Terakki: Türkan, Selma. 
Meliha, Ayşe, Refhan, TürkD.n. 

Cumhuriyet lisesi: Meliha, Di -
dar, Nihal, Kadriye, Semahat, 
Kaniye, Hayrünnisa. 

Oyun hiç ümit edilmeyen bir 
§ekilde ve Cumhuriyet lisesinin 
üstünlüğile basladı. llk seti Cwn
huriyet 15 - 7, ikinci seti Şi~i Te-
rakki 15 - 12, ve 90n tıeti de 15 - 5 
Cumhuriyet lisesi kazanarak gü • 
nün ilk sürprizini yapmış oldu. 
ÇAMLICA- lSTA?'-ı'BUL LlSESt 

Günün son müsabakası Çamlı -
ca ve lstanbul liseleri arasında ol
du. Çamlıca lisesi: 

Süheyla, Fatma, Piraye, LQtfi
ye, Güner, Nurünnisa. 

İstanbul: Selma, Ülker, Hatice, 
Sadun, lcHH, Mcleksiyma. 

Oyun bUyük bir heyecan i~inde 
başladı. Ve ilk dnkiknlnrdn herkes 
geçen ııenenin şampiyonu olan İs
tanbul lisesinin bu maı:ı muhak. 
kak kazanacağını tahmin ediyor
lardı. Fakat Çamlıcnlılar çok güzel 
bir oyunla lstnnbul lisesini sıkış

tırdılar ve u2'un bir çeki.smeden 
sonra ilk aeU 14-16 kazandılar. İ
kinci set de bUyük bir heyecanla 
başladı. Ve geçen aenenin 5ampL 
yonu lstnnbul lisesi ikinci seti 
6-15 knzandı. ÜçUncU set ba11la
dığı zaman heyecan oon haddini 
bulm~tu. Fakat Ça.mlıcalılar dn
h& Ustün bir oyunla geçen aene -
nin aampiyonunu 15.1 kazanarak 
mtisabakanm en kuvvetli takımı 

oldukl:ı.rrnı bir kere claha göster-
miş oldulu. 

Yugoslav hariciye namı Maikoviç de beyanatta bulunarak bil. 
hassa bu paktın Balkanlarda sulhUn idamesiııe geniş mikyasta yar
dım etliğini aöylemietir. 

Şimdiye kadar iaveçin 26 gemisi babrıldı 
Stokholm. 2-1 (A. A.) - Son dört ay zarfmda cem'an 52.000 

tonluk 26 tsveç v apuru be.tınıg ve 109 gemici ölmüştür. 
!svcç, muhıı.ribler Uı.rafınclıı.n vapurlarının sık sık nra.cıtırılmnsı 

dolayıaile Baltık memleketlerine yaptığı deniz nakliyatını durdurmağa 
ka!'ar verm.İ§tir. 

Şarki Libyadaki Italyan kıtaları ,. 
BJngazi, U (A. A.) _ Mareşal Del Bono refakatinde Mareşal 

Balbo olduğu halde §ar1d Llbya'dald kttnla.n teftlı;o baş1amt§t.tr. Ma
reşal Bingazi ve civa.nndaki mmtnknlan teftiş etmiştir. 

EN SON DA K 1 K A 

Ingilterede 
casusluk 

Londnı.,. 24 (A.A.) - Memlakctin milli müdn.faasmı aliıkadar e. 
den bazı resimler çalınmıştır. Harbin bidnyetindenberi vukubulan re. 
sim hrrsızlıklaıının onUçUnçüsUnü teşkil eden bu hadise Middleeex el. 
vannda. vukubulmuııtur. Tayyare nksamı ile bu resimleri ihtiva eden 
bir sandık esrarengiz bir surette bir otomobilin içinden çalm.ınl1'br. 

Tahkikat yapılmnktadır. 

Saadabat paktı askeri bir mua
tiede şekline sokulacak 

Kahi,e 24 ( A.A.) - Stefani ajansı bildiriyor: . 
Bağdaddan El Mısri gazetesine bildirildiğine göre, Afg~ıs?n 

ve Iran hükOmetled son günler<l:? tekerrür eden Sovyet tehdıtlen~ 
bir mukabe'e olmak üzere Sadahat paktının askeri bir :nuahede ~k~ 
line sokulmasını Iraka teklif etm'şlerdir. Bu gazeteye go~~· bu teklıfı 
tetkik etmekte olan Bağdad hilkflumeti bu husus!:-1 muzakerelerde 
bulunmak üzere Kabil ve Tahrana murahhaslar gondenneğe hazır • 
Ianmaktadır. 

Rusya tekzip ediyor! 
ı.oııdra. u-:olll o, • ant 18) - BugUn Moskovadan resmen neısre<tt · 

I len bir tebliğle, 1,('hfııtanm Sovyct İ !)gnli altında .bulu~an kLBmmda Al· j 
man kıtaları bulunduğu hnkkmclnki lıahcrlcr tekz:ib edilmektedir, 

Cenubi Afrika 
Almanya ile münase

betlerini kesmek 
kararında duruyor 
Ca~~wn, 24 (A.A.) - Dlln 

Cenubi Afrika parltmcntoaunda 
sözlerine devam eden ba§Vekil 
Smuts demi§tir ki: 
"- !ngilteroden ayn olarak 

Almanya ile sulh yapmamıza im· 
kan yoktur. Parlamentonun 4 ey
lül 1939 da aldığı karar bozula· 
maz.'' 

Başvekil, parliimentonun ne 
için ~ki kararmr bozamıyacağı· 

nı, §erefsizlik ve sadakatstzlıkta 

bulunamıyacağınr izah ettikten 
sonra ~öyle demiştir: 

"- Bizzat Hertzog, İngiltere 
ile Cenubi Afrika arasındaki bir' 
liği müke:nmcl iki dost arasında
ki birlik olarak tevkif cyle:ni§tir. 
Halbuki 4 eylül tarihli kararımı
zı nakzederck iıtgilterenin düf 
m:ınlıJmı celbederiz.'' 

Başvekil, aşağıdaki kararın a· 
Jınmasını teklif etmiştir: 
"-Cenubi Afrika, §erefini l:ayıp 

ve hayati menfaatlerini feda et· 
mcks~zin sulhun teessüsiinc ça· 
lışmak arzusun<la olmal:la bera • 
her Almanya ile miinasebatın 

kat'ına clair parlfımentonun ver • 
diği 4 eylül tarihli kararı te};t 
eyler. 

Müzakereler tehir edilmiştir. 

r~i11i Polonya 
mec~ısı 

(Baıtaraft 1 inci ıayfamızclıı) 
lonyanın li'ransa ve İngiltere ile 
ittifakına sa<lık kalmak hı..:su

sundaki azmi, 
3 - Papanın son tamiminde

ki Umlt verici sözler ve Polon
yaya kotn§u olan milletler tara
fından Polonya milltccilerine 
karşı yapılan muavenetten ö~ 
layı Polonyanın §Ükranı. 

Mil1l Meclis aynı zamanda 
Finlancliyanın mUşterek dil§!..._ 
nı mağHlp etmesi temennisini 
izhar etmiştir. Meclis Polonya. 
nın tehclid ve cebirle Polonya 
milletinden koparılan bir knr -ı 

hiç bir zaman tammıya.cağını, 
yağma ve tahrip cürUmlerindcn 
mes'ul olanların cezalandmla
cnğını be~n etmiştir. 

JJF..11 BAŞVEKILlXIN 
DEYA .. "\'ATI 

P&ris, 24 (A. A.) - Muvakkat 
Polonya milli meclisinde yaptığı 

beyanat!:\ ba.şırekil Sikorsld Fran
sadnki Polonya ordusu mevcudu
nun 100 bine çıkacağını bildirmiş 
ve demiştir ki: 
"- Polonyanm bu kndar silrat... 

le mağlfıb olma..<ıtna sebeb memle
ketin birçok bakımdan tn.mam!le 
demôkratlaştı.nlm:•uş olmnsıdrr. 

Yeni hilkümetin vazife.~. knt'iyyen 
demokrat bir Polonyanın esnsla
nnı kurmaktır • ., 

Meçhul bir gemi 
imdat istiyor 

Lostou, 2t (A • .A.) - Sahil mu
hafaza. servislerinin bildirdiğine 

göre Vlneyardbaver ilsstinden 
kaptan Brovn, ma.halıt .saatla saat 
19 u 2 geçe bir gemiden imdad t
earetı almı.~tır. Gemi 1'untuckea 
ve Marthasvlneyard adalan nrn
ıımda. bulunduğunu ve 146 yolcu 
ta.sıdığnu bildirmiştir. 

İki 8!1.hil muhafaza gemisi. bat
mak tehlikesinde bulunan bu meç
hul gcmifiln imdndmn gönderil· 
mişUr. 

ZAYİ 

Tıb fakültesinden aldığım hü,ıi
yet cUzdanmu kaybettim. Yenisi
ni çıkaracağımdan eW&in.in hUk
mU yoktur. 

3 Uncli sömestr talebesinden 
Havva Balaban 
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No. 4 Yazan: OJ·han Rahmi Gökçe 

Duka bakışlarını çatar gibi 
oldu: 

bir güzellikle uzanl::lL Göğsü, bil" 
tün tazeliği ve bahan ile hafi!çe 
açıldı. Rüzgar, bu temiz, toı: 

pembesi göğsü bafüçe öptü ve 
oradan vücudu dolaştı. 

• BaYl'8mm blrinci gtlnQ Bostancı 
da blr Y&D8mdan dönerken devrilen 
Htaıyo otomohUlndekl C!ra.ttnn atu 
Yaralı 221 numaraıı Hnann dUn ho.s
tanedo lSlmU§tQr. Hcnuz lttalye mek
tebi t.alebcainden olan bu genç, ttıaı. 
Ytmlztn vaz1te ba§mda. verdiği kur. 
baninnn be~clsld!r. 
Hasanuı ce.nnzcsı, volhıi.n ve 

§ehir mecllsl A.za.lannın da bulun· 
duğu bir mernaımıo bu ıınbnh lml· 
drnlmt§tır. 

* Nafia Vekili Ali Cebeaoy, dUn 
Atı!ta.rnya d6nmer.dcn evvel bulun· 
~ugu beyanatta demiştir ki: 
Zelzelede yıkılan Y\lrt köşelerinin 

YC!.t11t.cn lınaruu ve\- ıletinılz ynpa .... k· 

tır. 1Jkb:ıharda. dcrha.ı faaliyete geçı. 
lcccltUr. Ze:zcteye daynnıklı b'.na tip. 
lertııı tcabı~ etm~ bulunuyoruz. nu. 
;un n:enıteltette ynptlacak ın.~t l(;ln 
omıuner tosbtt edUmı, ve nlllkadnr. 

lara blldirllıuışt!r. Yıkılml yerlerde 
Jeoloğla.r tetkikat Yl\pacakJar ve zeı. 
zcJedcn en az mUtee:ıaır Olacalt tllcı.· 
haller: tcablt edeceklerdir. Ycnı lnDa
ıı.t bu rnaıuı.ııcrdo ynpılncaktır. nu el· 
het bUOınum ln~tta da. gllz6nUncıe 
l:.u tındıırulacıılttır ... 

. * ~ e r b c r ı e r CenıiyetJ 
Uınunıı heyeti toplruıt.ıaı • 
~.atta ~ npılacakt.ır. Bu der:ı 
•Otıgrede gene berberler ınektcbl 

ScJeat mevzuubnha nlıu•ft,._ nıe. 
l:ereJerin ı.n--- ----t>uıdan tnllza. 

..,,..ıveUt Olacağ'ı taluntn 
CdiJmektc(\lr. Ce.ın!yct lXlektcbl 
açmal: iateınektcdır, fakat tekrar 
mOdllrlllğü cemiyete detıJ ~ 
tnUeB51alerıne J?ıUaaade ~ bU nıc tep 
eöylcmcktcdır. Bu Yüzd e e<:eli1nJ 
r,:ılııın:ırnal<ta. v en lllektcp a. 

C flZlldnn Jnckt ı 
Yirmi bcı;cr kuru~ t ,_ ep •l:ln 

'
·a- ~dil op .... nmasnın de.. ... " mcktcdtr. 
* S:ıı:nsund:ı 21 "kin 

,. !Janıı sa.at 23 de. 1 cikanun nk· 
ç:ıznı da naat .')22 lklnclkAnun ak
t.arsuıtuıı olmuoıt~2.IO ds. birer Yer 

A- ...,, ur. 
4~.uıneyadn ve ~ l 'k 

da 22 ak • .. ar u nrahisarda 
lta!if iki .. ~ blrblrinl nıUlcaklp 
zoızele olrnuet~e nahtyesındc bir 
" Belediyenin M~cidi 
tırncıııtı bin Y&lnltlı YcköyUnde Yap 
nın inşaat VChJr haataneaı. 
nı luızırlığı bA§lanııgtrr. Ye. 

binanın ha\ıı lchllkcstııe kn,...ı k 
tunınaaı içi ı ·" o. 
lınmıa b· n cap eden tedbirler a. 

,., u nıcyand3 yem kh 
ınn.;,ıırlıan c • anc, <:a· 
rı.ıı • • c v .. saırc ı;ıbl tıcn.·~ mııtc. 

il. kısımııı.ruıın Ust kntt 
l:ovu,ıarının n.lt k n, hasta 
''!1'k görUtm~tUr~tta ırulunrr:ası mu. 

Banmn csnıuı ı 
ı.ıaıcrde buluoıuı ~en !1ehrimizdc tct 
il; öztrnk dUıı ıı.Llllye vcktıı Fa. 
rekct ctmivtır. a~nm Ankarnya ha· 

• Tlt'aret vekaleti teıı:ııau 
rrıa nıUdUri~1lne ts>..anbuı Uc anı:ır. 
<lürU A \"ni Sah aret ınu. 

• D • rnan tny1n edilnı!şUr 
tır :hUlye vel:AJctlnden ı;önderu~ 
. erıı.rde \•cıııerın mWhak:ı.ta "llZct 
'c cccr ta\•61 " e 
l l'dJrı ye ntmcmelerı !Uzumu lr.lt,ur. 

• llnymm tau:ırıı ıcçtrrnek U.U.-re 
~' brtnıı.zo gelmı, ol:ın vekAJeuer mQ. 

Jr ve monıurlnrı dUnkU trenle 
1- An. · .. ya dönmU§lerdlr. 

~ • BUkre~ belcdlycslne bağlı mUC3-
l ı-.;eıcrı tetkik etmek llzero belediye 

11 ar cı•ıbe:sı mUhendlı:le:1:ıdcn Ruı,. 
~din R<ımnnynye ı;ltrultıth. 

ıı ş hlr mccllsl §Ub3tın blrlncl gtı. 
ı.. t topıa.narak lıcledlyenln yeni yıı 
"• t sını mUzakcrcye bıt§lıyacaktır. 
il rı~.ıkta • Ortaltöy yo'una 400 
~ ç :ıar fidanı dllJlml~tır. llcybo· 

1, dn e~ Vl'lce ynnmı~ ulan çnml.ırın 
ı.:ncıu ... 

~tJ u t:ıhııya 12co cam clıkUe-r. 
• l'i 

tıı. ntıa vekAJcU, l&t.ıınbul • Anka 
:r •I rtııunu kıııalt..ııcak olan ikinci trcD 
1111 ~Un ctUd l7lnl el-.sUtmc.>'e koy. 

nur y 
tı h · <.'nl h.r.t, Arl!'iyc - Adapauı. 
t,,1 llltı:ıın Lir nokı.a.sından oot'ıyn. 
il <l llendek Dllzcc - Bolu • Ccre. 
tillt~ll l uıetp~a lııtasyoııuna ulaşa. 
bfrı r Yolun sllrntıe lnrası için tf'd. er 

• nlınr.ııf,lır. 
\• ~ Oarın.ıır • '<l talebenin kAı,;ıt 
'r11 "111 .,.~ı oJ unlarla vr. it gcı;lı me. 
t,,t~ tnUa..aıfo ''f' muaamnhıı. e~en 

l:ı•• ~rtları hakkında Uaar:lt mlJ 
~lll'e takibat yapılnca~tır. 

~~ıc~e: 
• 1 

: ıı t takta suıl.nat netlcrslndc 5-
lia)Ja k n:ınllyr nr.:r.m n.Ustr_m 
ltıet t'ın cenaze merasimi hUku
hatlt ttlt!nnıın ve mUteelllm bir 
ı~ ktıtıeainln ı tlraldle dOn ra-
• 

1 ltt, 
s·ı· 

rıub 1 • 1lle Conception'dn v<' dl;cr 
§chirlcrinde şiddetli bir 

Karpatlarda Alman kıtalarmm 
hareketi görülüyor 

Almanya, Slovakyaya mütema
diyen asker sevketmektedir 

Londra, 24 - Umumiyetle iyi 
malCtmat alan mahfillerden bildi· 
rildiğine göre. Stalin, Rus ve Al· 
man harekatının muvazi olarak 
scvkedilebileceğini ve fakat bir -
likte yapılamıyacağıru kati ola · 
rak Hitlere b}ldirmiştir. 

Bu haberi veren Y orkshire 
Post gazetesinin askeri muharri
ri diyor ld: 

"Moskova, iki memleket hare· 
katı safhalannda tetabuk ettiği 
takdirde milletlerin biribirine yar 
dım edebilecekleri kanaatinde -
di " r. 

Diğer taraftan HavaJ ajaMJ 
Karpitıar istikametinde Alman 
kıtaatının hareketleri görülmekte 
olduğunu bildiriyor. 

20 kanunusanidenberi Slovak -
ya trenlerinin saatlerinde, yoku 
mfinakalatını asgariye indirec ... k 
ve asker nakliyatını nrt"Jracnk 
surette değişiklik yapılmıştır. Ni· 
hayet bütün Slovakya alaylan 
Alman Albay Kann kum4lrdası 
altına l:onulmuştur. 

Macaristanda endişe 
Bcrne, 23 (A.A.) - ~r 

Nachirichtcn gazetesinin Buda • 
peşte muhabiri yazıyor: 

Transilvanyada Oredomare ve 
Cluj §ehirlerinin askeri mıntaka· 
ilan edilmesi Macar mahafilinde 
heyecan uyandınm~t:Ir. 
Diğer taraftan SC'-'YCt ajanlan 

Macar hududunu geçmekte ve 
billlassa Rlitcnya halkı arasında 
propaganda yapmnktadrr. 

Petrol meselesi 
Bükrq. 23 (A.A.) - Röyter: 
Romanya, tarafından Alman -

yaya petrol verilmesi hakkında 
}'eni mUzakcrelerin cereyan et • 
ınesi bekleniyor. 

Cenubi şarki Avrupnsile Al · 
ınan ticaretinin inkişafına me • 
rnur olan Viyana bürosu şefi 
Neubashcr, Bükreşe gelmiştir. 
Bu ziyaret, dolttor Clo':liusun 
bir kcıç gün evvel Bükrc§e muva. 
salat etmiş olınasiyle alakadnr • 
dır. 

Romanya ~konomi nazırı An -
gclesku cumartesi ve pazar g~ 

Almanlar 

leri ba~lıca petrol şirketlerinin 
reis ve mümessillerile göril~mil~ 
ve kanunun maddeleri üzerinde 
müzakerelerde bulunmugtur. 

Bu kanunun, ecnebi sermayeli 
petrol §iı'ketleri üzerinde Alman· 
yanın bir muvaffakıyeti olduğu 
hariçte iddia edilmi§ ctmasına 
rağmen yarı resmi olarak beyan 
ediliyor ki, hükumet her şeyden 
evvel Romen oriduaunun ve hava 
kuvvetlerinin petrol ihtiyaçlarını 
dilşünmektedir. 

Almanya, Romen silah 
fabrikalarına hissedar oldu 
Bükre§. 23 (A.A.) - Röyter: 
Öğrenildiğine göre, Romanya. 

nın en büyük iki ıilah fabrika • 
sında Almanya hissedar olmaya 
muvaffak olmuştur. Bunu Romen 
adliye encümeninin bir karan 
mucibince elde etmi~tir. Bu encü
men mezkur iki §irkete ait olup 
dilş~anlara ait emvalin idarcsile 
muvazzaf Londradaki İngiliz ko· 
misyonunca müsadere edilen 500 
bin hisse senedini ibtal etmek 
suretile buna imkan vermi§tir. 

Romanyada son zamanlarda 
çıkan bir kanun faaliyetleri milli 
mü:lafaa ile alakadar şirketlere 
ait hisselerin ecnebi memleketle • 
re gönderilmesini ve satı~ını ya. 
s;ık etmekte ve hariçte bulunan 
hisse!erin itla edilmi§ olduğunu 
tasrih eylemektedir. Maamafib 
mezkur kanun bu suretle ibtal e· 
dilmiş olan hisselerin laymctine 
muadil ikinci bir kopycsinin Ro
manyada ihracına müsaade et -
mektedir. 

Almanlar hundan derhal isti· 
fade ederek muazzam bir demir 
sanayiin-e mensup resita fabrika • 
sının 177600 ve küçük Copsa 
Mica Cugir siUih fabrikasının 
328.055 hisse senedinin kopyesi
ni talep eylemiştir. Bu hi!se ıe • 
netleri Çekoslovak Skoda fabrika· 
Jarının hamillerine aiıddl ve Çe -
koslovaJ...""}'anm Almanya tarafın -
da!l istilası esnasında muhafaza 
edilmek üzere Londraya gönde -
rilmiş ve harp ilanında da hüku
met komisyonu tarafmdan musa
dere edilmişti. 

Sovyetler 
Estonyadan tavassut mu 

istedı? Bır ingllız iorpidosu 
daha ba~ırdıiar 

Hehılnld, 21 (A. A.) - Sovyet
i !er Birliğlnln Estonyadan Sovyet -

Fin ihtiliıfmıı tavassutta bulunma
. Londrıı, 24 (A.A.) _ Amiral· smı ve FiDldndiyaya Sovyet eulh 1
;k makamı tarafından zayi oldu- tekliflerini bildirmesini taleb etti
gu bildirilen 14 7 5 tonluk Ex- r;ı diplomatik mahfillerde e6ylcn_ 
mouth isn:indekl torpido muhribi mektedir. Fnkat resmi Fin mabfi!-
17 5 zabit ve b:ıhriyeliden mürek- Jeıinde bu haber tekzib cdilmckle
kep olan bütün miirettebatlyle dir. 
beraber bat:nı,tır. Muhrib 4,5 SOVYET TEBLICa 
pusluk beş top ve daha kiiçük 
çapta altı. topla mücehhezdi. 36 
mıl süratınde idi. 

Ha:bin b'"~langycm:ianberi ba _ 
tan dığer İngiliz muhribleri şun· 
Jardır: 

Du:hess, J 30 ölü 
Gypsy, 31 ölü 
Blanche, 2 ölü 
Grenville, fl ölU 75 yaralı. 

Bır Norveç vnpuru da batt1 
Oslo, 24 (A.A.) - Hau ... esunc 

limanına bağlı 4 bin tonluk Syd
fold vapuru lskoçva sahilleri açı 
ğınd.a bir mayna çarparak veya 
torpıllenerek batr."ı<>tır. Mürette· 
batından 19 ki'ii diğer bir Nor . 
veç vapuru tarafından kurtarıl 
ınıştrr. Beş kisi kaybolmuştur. 

zelzı-Ie ltaydedllmlştır. Halk evle
rinden k rarak rneydanlara dökUl
mUştUr. Ölen ve ha.aar yoktur. 

* Dlln Cinde Yangtaa nehri tı. 
zerlndc iki \'apur çnrpı~mııı bun -
1ardan hirt btrkaç dal:lkıı ' içinde 
b:ıtmı trr. 30 kadarı tnlcbe olmak 
Utcrc 100 ki~l boğulmuştur. 

l\foıı!to\"D., 24 (A. A.) - "Resmt 
tebliğ" 

Ukta ve Repola mmt:ıknl:ırmda 
keşü kolu fnallyotl olmuştur . 
Pelrozavotsk nuntakasmda rozı 
piyade müfrezeleri faaliyette bu -
lunmuşlardır. Karelide topçu ve 
keşif kolu faaliyeti olmuştur. Sov. 
yet hava kuvvetleri keşif ve bom. 
bardrman uçuşları yapmışlardır. 

GÖZDEN DÜŞEN GENERAi. 

Riga, 24 (A. A.) - Ste!anl a
jansı bildiriyor; 

Riga'nm diplomatik mah!ellerin. 
de do!aşan bir habere göre, gone. 
raI Stcme StalinJn tamnmlle gö
zllnden dilşmüştUr. ,Bunun sebebi 
geçenlerde Stallnin riynsctl n.ltm
da Sovyet ordu kumandnnlarmm 
Moskovada nkdettJklcri lçtlma es
nnsmda g-eneralin tnrzt hareketidir. 
Söylendiğine gare bu toplanbda 
general Sterne ilkbahara kadar 
Flııllındiya cepheelndeld piyade 
kıta!an fll!lllyeUnln durdurulması 
\•e ilcıi mevzilerdeki krtalnrm ge
ri ııhnmn.sr lllıumunda ısrar ebniş
tir. 

1 wwce -•• - Onu nereden tanıyorcoıınuz? 

1 Ele geçirilen 
1 Alman planlan 

- Adını işitiyorum muhterem 
Duka!. Öyle bir kahraman ve öy. 
le mahir bir korsanmı§ ki, onu 
tut-:.1arun imk5nı yokmu~. Sonra, 
çok güzel bir gençmiş de . 

j 

i 
i 
! 
: 
c 
! 

Belçikanın bir 
istila tehlikesi 

atlattığını 

gösteriyormuş 

- Fakat cür'ctinin derecesini 
biliyor musunuz. 

- Biliyorum Duka. biliyorum. 
Maamafih her§ey emrinize bağlı· 
dır. 

Duka, kar§ısındaki ka'tlınm vil· 
<:udundan sızan tatlı, gıcıklayıcı 
koku ile birdenbire: 

-Neyse - dedi· Sevgili Dü· : 
i !JC§ t Bu ayn bahis.. Fakat artık 
• siz de benim kalbimi dinlemiye -.:· • cck misiniz? 

Londra, 23 (A.A.) - Deyli Kırk beş yaşlarında olan Du· 
Telegraf gazetesinin hususi mu • ka, birdenbire gençlC§mi~, dinç· 
habirine göre Belçika makam.lan, Jccc:ivermicti. Büyük bir çeviklikle 
Belçikanın istilası hakkında bir ~ ~ 
Alman tayyaresinde bulunan ve gözleri ate~lerlc tutuşarak 
gizli p14nın tayyareye kasden ko- genç kadına doğru atıldı: 
nulduğu nazariyesini kati olarak - Çok de~il ... Bir öpüeUk.. 
reddetmişlerdir. Bu vesika pek B. ö ·· ··k 

ır.. pucu .. . 
yakında bir isti!Sya aid cok tefer- Fakat kadın ela, bir ahu gibi 
rtıatlı bir plandı ve ihtiva ettiği 
malCtmat arasında Belçika kıtaa • sıçramı,, diğer kapıyı açmı~tl 
tmrn muhayyel vaziyetleri de g5- ve bu kapıdan, Dukanın hetn§ire
zükmekteydi. sinin dair~ine girdiler.. Genç 

Dosyada, gizlice batıya gönde- kadın, ellni°dudaklarına götilrdü: 
rilmiJ olan fırkaların mevzilerin· _ Yaramazlık istemem sevgiil 
den ba§ka Belçika mUdafaa bat -
tannın en zayıf noktalan hakkın· Dukam.. Elbet bir gtln gelecek, 
da bir etüd de mevcuttur. senin olacağım. Fakat şimdilik 

Alman başkumandanlığı bil - biraz daha uslanmanı bekliyo· 
hassa Meusc nehrini Liege tah -
kimatı ile Namur arasmdan geç
menin nisbcten kolay olacağınt 
kaydetmektedir. 

Belçika resmi mahfilleri bu ve· 
ıikalann ehemmiyetini artık in
k!r etmekte ve hatta, gazeteler 
Alınan taarruzunun hangi tarihte 
hafhyacağını bildirmiş olmamak
la beraber, 13 kSnunusani eumar. 
tesi günü Belçikanın isti!! teh -
likesini pek y.ılmıldan atlattığını 
bildirmektedir. 

· Japon elçisi gitti 
Japon btlyük elçlal M. Takat.om! 

rum .• 
Duka, heyecanla kapıya doğru 

gitmek istedi, fakat kadın ka)f' 

bolmuıtu. Duka, b:ık:ıkaldı .•. 

• • • 
Kiyara ce Riva, o sabah, de· 

nizden geçen ilk gondolun ~rkr 
eı ile uyanmış ve çıplak küçük 
ay~anna bir terlik geçirerek, 
pencereye doğru citmiıti: 

- Oh, hava ne gilzel t. Tabi· 
at ne güzel!. 

dUn a.kpmkl ekspreste A wupaya . Sırtında., Şam iıtemesi, renldi 
bir gecelik vardı. Pencereyi açar" 
ken elbisesinin yenlerinden be· 
yaz, düzgün kolları, harikulade 

gitınl!Jtlr. 

Elçinin Balkan mcmlekeUerlnde 
bazı tcmaaıar :rapmn.at muhtemeldir. 

IDAHiLDEI 

Türk - Macar iktısadl 
görüşmeleri başlıyor 

Bir Maear ticaret heyeti, hUkQmetimizle müzakerelerde bu· 
Junmak üzere bu ubah !ichrimize gelmiştir. Hyet, Macar merkez 
bankası müdürü v~ c$ki bqvekil ailesinden Kont Bethlen, ziraat 
nc.ıareti mil§Aviri MUdroy, ticaret nezareti umumi katibi Keıerin. 
orta Avrupa takas §İrketi erkfuımdan D. Çiki Barnadan mürek
keptir. 

Macar ofisi umumi kfitibi Batorfi de yarın gelerek heyete il· 
tihfık edecektir. 

Heyet, yarın Ankaraya giderek iki memleketin ik:tısadi mu· 
nascbetlerini çok ehemmiyetli surette arttırmak üzere derhal hliku· 
metimizle temaslara başlıyacaktır. Macaristnnia aramızda mübadele 
edilecek eşya miktar ve cinsleri bu müzakerelerde, Avrupanın ye.rt 
vaziyeti gözönünde tutularak mümkfin olduğu kadar çoğaltılacak 
bilhassa takas esası üzerinde yeni bir anlaşma teminine çalIJıta· 
ca.ktır. 

Şimdi Macaristanla 4 milyon lir~an ibaret olan ticaretimizin 
bu görü~mcler neticesinde on milyon liraya kadar çrkanlmaıı mUh· 
temel görülmektedir. 

Otobüs bir çocuğu 
parçalıyarak öldürdü 

Bu sabah Perapalasm arkasındaki Tozkoparanda fed b:r kaza 
olmuş, bir otobUı bir çocuğu parçahyarak öldürmüştür. 

Şoför Alinin idareaindcki Maçka - Beyazıt otobüsü caddeden 
hızla geçerken ant surette önüne çıkan Nil::o oğlu Yani isminde bir 
çocukla karşılaşmııtır. Şoför fren yapıruşsa da süratin fazlalığı 
yüzünden asfalt yolda otobüsü durdurmağa muvaffak: olamamıı 
ve n:ıesafe az olduğundan ~uk bir anda tekerlekler altında kal· 
m1ştır. 

Otoblia durduktan gonra feci bir maıu:ara ile kar§rlatılmıJ, 
Yaninin tekcrleklc-r altında hurdehaıı bir hale geldiği ve barsaklan· 
nrn meydana çıktığı görülmüştür. Bir anda can veren çocuğun 

cesedi muhafaza altma a!ır: .,,'"'· e>tcıbüs ~oförü yakalamıııtır. MUd· 
deiumumtlik ve zabıta h Jı ı: ·'1k"k,.t111J derhal başlarnııtır. Oto· 
büate bulunan yolcular p.hit olarak aınlenilmişlerdiç. 

Uzun, kumral aaçlan, omu.da· 
rmdan aşağı, hafif dalgalarla 
düştü. Güneş uykudan yeni U' 

yanan ycmyC§il gözlerini kapadr, 
içini çekti. 

On dokuz ya§ının en nurlu, en 
ıevdah, en baharlı çağındaydı. Bu 
sırada kapı hafifçe vuruldu. Ki• 
yara ba§ını ~evirdi. Tatlı, btı: 
sesle: 

- Giriniz!. 
Dedi. Gelen, oda hizmetçisi~ 

Hizmetçi, ufak, tef ek. sevimli. 
zeki lir kızdı. Hammmı blinnet' 
le selamJadı, sonra hafif bir f ımt 
tı ile: 

- Scnorita • dedi - beni tckclic 
etmezseniz, bana danlınusanı• 
bir§ey vereceğim. 

Kiyara ona doğru yürtidil: 
- Ben sana hiç darıldım mı 

ki Ciyona ı.. Haydi bakaJnn, aıe 
vercceben ver ve benim kalıftl9 
tmıı buraya getir!. ~ .. 

Genç hinnetçi laz, bir Jı:l~ 
bir de çiçek demeti uzattı. t 

- Bu da kimden? Nipnhm• 
dansa! .• 

Bir§ey söyliyecek oldu, fakat 
derhal sustu. 

- Hayır Senorita, ondan de. 
ğil.. Bu, başkasından. •• 

Hizmetçi kuın halinde bir tu
haflık vardı. Bir fCYler söylemeli 
istiyor, fakat terô:ldüt ediyor cL 
biydi. 

- Söylesene Ciyonaf_. 
- Buyurun, ok.uyun! . 
Kiyara mektubu altlı ve daiha 

ilk satırlarda kıpkırmızı oldu. El· 
lerite göğsünü öttü. Kalbi tid· 
detle çarpıyordu. 

- Nerede buldun bunu? 
- Ben değil, salon hi.mıetçiai 

yan balkonu temizlerken görmüt 
elini uzatıp pencerenizden almıf.ı 

Mektup elinde duruyordu. HU 
metçi, çiçek demetini, masa.nm 
Ustüride bırakarak ıcuizcc çcldl.. 
di. Kiyara, karyolasının kcnanna 
oturdu, düıünmeğc ba§ladı: 

Meçhul korsan hakkında o da 
birçok §eyler dinlemi§ti. Hattı, 

bir gün korsarun kahramanlığın· 
dan ~e güzelliğinden bahaeder -
lerken, bir Düşes: 

- Şu halde bu koran., te')'tant 
bir kuvvet taşıyor. 

Demiş, kendisi de: 
- Hayır r • cevabını vcrmiıti -

cisancvi ve esatiri bir kuvvet! 
Ye.garibi şu ki, o gece rüya -

smda esrarlı bir yil% halinde onu 
görür gibi olmu§tu. 

Mektup hfili. elinde k!uruyor
du. Mukavemet edilemiyen, mes
hul bir hisle onu, bir türlil atamı· 

yordu. 

Gözünün önünde, bulutlar, 
şimşekler ve ufuklar içinden CÜ -
.zel bir çehre beliriyordu. 

Mektubu bir daha okudu .e 
gene garlb · bir hissin sevki ile 
yerinden kalktı, konsol üzerinde. 
ki çiçek demetini aldı, evirdi, çe· 
virdi ve duıdaklanna doğru gö -
türdü. Fakat, demeti birdenbire 
çekti: 

- Ne oluyorum? .diye mml· 
dand! - yüzünü görmediğim bir 
gencin çiçeği, kalbimi niçin bu 
kadar heyecanlandınyor1 

(Devıum var) 

Türkiye Sigorta Prodük 
törreri Birliğinden: 

Esas nizamnamemi.zin 17 incı 
maddesine tevfikan 1939 yılı 

kongresinde bulunmak üzere ü 
yclerimizin 27 • 1 • 1940 günÜl"',_r 
tesadüf eden cumartesi gUnQ s.ıaı 
14 de Birlik merkezine ge1melerı 
ricaolunur. (14351) 
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Romanyayı tehdit eden mühim meseleler 

Romanyada Alman 
propağandası 

Bükreşin her yerinde görülen devlet 
ricaline ziyafetler veren zarif ve zeki 

Alman kadınının vazifesi nedir ? 
Fransızca :Vu mecmuwımm Bükre~ 

m.ıhablri Georges Suarez BUkreşten 
.necmuasma yazıyor: 

Romanyaya birlnclkAnunun ilk 
;;tinlerinde geldim. O vak1t Romanya.. 
nın bUtün hudutlarında toplar, hazır• 
lanm.Iftı. BUtUn ufuklarda kan ve aı

tcş kokuyordu. Romanya.da berkel!I 
Rumenlerin bitaraflığını muhafaza 

hakkmdaki azminin çok pahalıya mal 
olacağı kana.atini besliyordu. Her a.. 
ğlzda dola§an dedikodular Ru!'lyanın 

Besarabyayı lııtllA. etmek üzere oldu
ğunu hikAye ediyor, hiç .kimse bunu 

ınaml.m.u bir teY olarak kabul etmek 
istemiyordu. 

Bütün nezaretlerde !ntematlonaı 

Commu.c.lııte lıılmll bir Ruıı mecmua
sında RUll hükfimetlnden ilham a.lm.I§ 

gibi &'Örünen bir yazı elden ele do
la~ıyor. Bu yazıda RomADya çok ks.tt 

bir lisanla tehdit ediliyor, bu yazıyı; 
yakm asker! hareketlerin mukadde 

meal .u.yma.mak için hiçbir sebeb yok. 
Bu hareket tarzı Romanyada hiç kim-

senin meçhOIU değil. Rus dlploına:ı181 
Almanyanrn takip etmek istediği sis
temi takip ediyor. 

Almanların da, Slovak hududunda., 
ordular topladıkları, Romanyayı; !sti
lli. etmek için Macaristan bitaraflığı
nı bozmağa hazırlandığı da dedikodu. 
tar cUmleslndendlr. Romanya.ya gir!-

.. _ Belki." 

"- Şüphenizi celbeden hiç bir 
_ey görmediniz mi?" 
"- Hayır. Orada herkes kendi 

·~alinde eğleniyordu. 

Süt isteseydim onu bile vere -
ceklerdi. 

Evans sükfuıetlc: 
"- ..... Veya bir portakal!" 
"- Portakal mı?" 
"- Orada hiç kimsenin porta· 

kal yediğini gördünüz mü?" 
Con gülerek: 
"- İnsan portakal yemek için 

bir bara gider mi hiç?" 
Alay mr ediyorsunuz?" 
"- Acaba? Belki de." 
Evans, Conun ağzından bakla-

yı çıkarmamakta ısrar ettiğini 

gördü: 
"-Her ihimale karşı bir gece 

orasını basarak bir araştırmada 

bulwunalı." 

Con kaşlarını kaldırarak: 

"-Sebep?" 
"- Sizin orada geçirdiğiniz 

m3.cera kafi bir sehep teşkil 

eder." 
"- Fakat ben şikayet etmiyo· 

rum ki!" 
"- Nasıl? Şikayetçi değil mi· . . , .. 

sıraz. 

"- Y 000... Bu benim için bir 
eğlence idi." 
"- Damlaıida enseyi ele vermi~ 

olsaydınız bu bir eğlenceden iba: 
ret kalmazdı. Lakin nasıl kurtul
dunuz, onu anlatsanıza!" 

·• -Gayet basit." 
"- Nasıl ?" 

Askeri 
·Kamus 
Herkese lazım olan 

mühim eser 

Yeni çıktı 
Satı' ye ri. \ ".\KtT Kltube~· ı 

şlmi takip eden halta içerisinde ya.
km bir taarruz lhtlmall Rumen ufuk
larından uzakla§ır göründU. FinlA.n
diya hudutlarına takılıp kalan Ruslar, 
resml bir tebliğ ile mecmuadaki ma,.. 
kalenin Ruıı resm1 makam.Jarile &IA

kaamı lnlı:a.r ettiler; ve İtalyanın Bal
kanlardaki te§ebbUslerlnden biraz 
endişe eden Almanya ordularının ha
reketine dair tatmin edici izahat ver. 
di. 

Fakat Romanyada hiç kimse bu 
deği~en dilleri ciddiye almamıştır. 

Şimdi Romanyada ne Rus, ne de Al· 
man ta&rnızundan bahl!ledllmlyor. Fa 
kat bu aeııııizliğ• rağmen her §•yi gö
rUyor, çUnkU Almanya bu memleket 
hakkındaki dUşUncelerlni gizlemeğe 

lUZum bile cörmUyor. Eğer işittikle
rim doğruysa Alman hariciyesi Ru
menlere bir Ruıı lııtllll.ıı takdirinde 
Almanyanın Romanyadaki Alman 
ekalllyetıerinln himayesini istlyeceği~ 

n1 ihııu etmı~tır. 

ROMANYA İSTİLA 

EDİLECEK &ıtr 

Romanyayı; lld Lsti!A.nm tehdit etti
ğini herkes 1:-illr: Rus lstillsı, .Alman 
lııtl!Uı. 

Alman iatilUı ba§larııa Macarista... 
nm vaziyeti ne olacak? )facariııta-

Son Dakika'nm zabıta romanı 

nm Tra.nsilvanya Uzerlnde eme·ı~rl Berlinin Romanyada çok memuru 

maJ1)m, Fa.kat Macaristan bu emel- var. Oturduğllm otelde yarım dUzU-

!erini daha tamamlle tesbit etmeden 

Almanyanın lstlltısına maruz ka.lmı

yacalc mı? 

Bulgarların da bir takmı emelleri 

var: Bununla beraber Bulgar ba§ve

kili her fmıa1 sulhperver ve uyuş

mağa hazır r h ·ct"crlni tekrar ediyor. 
Fakat gerek Bulgaristanda, gerekse 

Romanya.da Rus propngandnsı ayni 

dili söyliyen halk kUUesl Uzerlnde 

bir hayli tesir yapmıştır. Birgiln ateş 
Tun& havza.sına ıııçnyacak olursa. bu 
kUtlenin vaziyeti ne olacak? 

t~te Romanyayı tehdit eden mUhlm 
meııeler: 

ALMANYA NASIL ÇALIŞIYOR! 

Romanyada, • Frımsrz propagandıun 

mura!sız çalışıyor, çünkU Rumen sı. 

yaııet ve kUltUr muhitleri Fransız dip 

lomaslslnin ve Fransız kUltürUnUn 
hayranıdır. 

Fakat bu hayranlık Fransız propa... 

gandanm Alman mukabil propa. 

gandalarma karşr mukab!I harekete 

geçmek mecburiyetinde olmadığlnı 

lsbat etmez. ÇUnkU Almanyanm Ro
manyadakt propagandası çolc !aaldlr. 
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ne Alma.n memurile karşılaşmadan 

dola§mak imka.nsız ... Bu şahıslar sık 

sık değişiyorlar. Bu Alman memurla

rı a.nı.smda en çok göze çarpan Fon 

Kohler Lmıinde bir kadındır. 152 ya

şında olan bu kadın krıktan fazla gns 

termJyor. Çok zeki ve çok zari! olan 

bu kadm mini mini §apkaslle BUkre. 

şln her yerinde glSrUnUyor. Bu kadın 

her daireye girip çıkıyor. Hemen bU
tUn devlet adamlarile senli benli ko

nuşuyor .• BUyük kudretinin menbııı 

ne? Bunu henUz anlamış değfüm. Fa 
kat parayı hiç snkmmadı~ı muhak-

kak... M.!lhtellf vesilelerle ziyafetler, 
resmikabuller veriyor. Bu resmlkabul

larde, can ıııkmtılarmı aaklayamıyan 
Rumen devlet adamları da bulunuyor. 

Madamın evinde bir sUrU de gaze
teciler var. Bu gazeteciler Almanya. 

dan çok yorgun ve zayıf olarak geli
yorlar, tllc gUnlerde hemen lokanta-

lardan hiç çıkmıyorlar. A ?ICak birkaç 
gUn sonra kuvyetlerlnl toplayarak 
işe ba.,ııyorlar. 

Fransa ve Almanya her yerde oldu

tu gibi Romanyada da çarpışıyor .. Bu 

çarpışma Fran.sanm zaferile neticele

necek gibi.. HA.dlsatı beklemek lA.zmı. 

daha Elıtıen'e aşkını itiraf ede· 
cekti. 

Eller hala ayrılmamıştı .... 
Işrklar tekrar yanınca Ellen: 
" Fevkalade, fevkalade," 

.ınave 
dedi. 

'' Hakikaten öyle. Arzu e· 
derseniz çıkıp birer cıgara içe· 
lim." 

Yazan: William Malin 

Bir yağmur borusundan soka· 
ğa kaydım, oradan da buraya. 

Evans gözlerini kırparak : 

- Öyle mi? Öyle ise on nu
maralı idarede işiniz ne idi?" 

Con soğukkanlılığını kaybetme· 
di. Elleni hiç bir zaman fena bir 
vaziyete sokmak istemiyordu. 
"- Orasını kiralamak istedi· 

ğirn için tekrar ziyaret ettim de 
ondan." 

Gece yarıları ev bakmağa git· 
mek çok tuhaf bir §ey zannel:l~r

sem. Bunu bana yutturamazsı· 

nız." 

"- Neden tuhaf olsun. Kove· 
ut bahçenin en enteresan zamanı 
geceyarısından sonra değil mi?" 
"- Kcveut bahçe ile çok a

lakadar görünüyol'$unuz." 
"- Evet. Siz de öyle değil mi· 

siniz?" 
"- Benim için, meslek icabı." 
Con güldü. Evans'a cıgara u

zattr. 
Evans kızgın bir hareketle red 

etti. Conun ona hakikatı anlatma· 
dığına hiddetlenmişti. Ayağa 

kalkarak: 
"- Merkeze gidip işlerimi gö· 

receğim." dedi. 
"- Ben de Bayan Betiye 

onu dün gece yalnız bıraktığım 

için, özür dilemeliyim." 
Evans ~pkasını başına geçir 

di .Kapıdan çıkacağı esnada Con 
arkasından seslendi: 

"- Hallo ... Bay müfettiş." 

"- Efendim?" 
"- Mesleğinizi alakadar eden 

bir şey .. .. Bu gece Operadayım 

Toskayı göreceğim." 

Evans yan yan baktı ve: 
"- Beni alakadar et~z.. di· 

yerek eokağa çıktı. 
• • * 
VIII 

Opera binasının antresi §ık 

Çeviren: Ha-Ke 

tuvaletlerle dolmuştu. Kadınlı er
kekli gruplar, bazıları ciddiyetle 
:diğerleri neş'e ile gülüyorlardı. 

Ellen, Conun koluna girmişti. 
Musiki üzerinde münakaşa cd: · 
yorlardı. Ağır ağır yerlerine git· 
tiler. 

Birbirlerinden hoşlanıyorlar 

dr. Bilhassa Con ona tapınıyordu. 
Hakkı da yok değildi, zira E1Jcn 
ender güzellerden biriydi. 

EJ:len Cona, kapxsı yeni açılan 
bir locayı göstererek: 

"- Con, bak; işte orada." 
Con başını kımıldatmadan bak· 

tı: Locaya giren Elmas Kralı 

Van Blouddu. Onu gorunce 
neşe5i kaçtı. Van Bloud eline 
dürbünü aldığı vakıt Con hiddet· 
lendi . 

Con EJien'in bu küstah dürbü· 
nün altında sarardığını gördü ,.e 
Van Blouda içinden küfür etti. 
Acaba dün gece telefonda gülen 
Van Bloud mu idi? Acaba bu 
şişman herif Ellen Osmond'a 
tahakküm mü ediyordu? 

Con bunları düşünerek asabile· 
şiyordu. Elindeki programı sini
rinden- az daha yırtacaktı. 

Maryuza Lindova ! Programda 
ismi büyük harflerle basılmıştı. 

Florya Toska rolünde şarkı söy
liyecekti. 

Programı Ellene uzattı. 
A11ahm belası dürbün halii 

istikametini onlar1'hn çevirme· 
mişti. C~n krzdı; tehditkar bir 
şekilde Van Blouldun domuza 
benziyen suratına baktr. Dürbün 
ancak o vakıt istikametini de· 

ğiştirdi. 

Müzik başlamıştı. Işıklar sön· 
dü. Con Ellen'in elini aradı: iki 
el birleşti ... Perde açıldı ... Birin· 
ci IH!r<le başlamı~tr. 

Perde kapanınca, müziğin de 
tesirile kendin'den geçen Con az , 

Con Van Bloudun küstah dür
bününden kaçmak istediği için 
böyle bir teklifte bulundu. 

Holde, kalrn halrların üzerinde 
gidip geliyorlardı; muhtelif mev-
zulara dair konuşuy9rlardı. Söı:. 

döndü dolaştı, aşka in1:ikal etti. 
Ellen Cona: 
"- Aşk hakkında fikrinizi so· 

rabilir miyim?" 

''- Sormamanız daha iyi olur
du. Aşk öyle bir şey ki, insanda 
düşünecek hal btrakmıyor ... " 
"- Sanki aşrkmışsınız gie1 ko· 

nuşuyorsunuz." 

Con ona bakarak: 
"- Kimbilir, belki." Fazla ko· 

nuş~adı; ışıkların altınl:la parla· 
yan bir elmas gördü. Elması ta· 
şıyan Van Bloudla görüşüyordu. 

Van Bloud heyecanlı idi. Ko -
nuşurken !dudakları titriyordu. 

Con Ellen'e b2.ktr. Ellen onfan 
görmemişti, belki de görmemiş 

gibi hareket ediyordu, 
Zil çaldr. tkir.ci perde başlıyM

du. 
Ellen Conu kolundan çekerce· 

sine : 
"- Geliniz, yerlerimize gide 

lim." 
Tam salona girecekleri esnada 

Con arkasına baktı: 
Van Bloud sinirli sinirli not 

defterine bir şeyler yazıyordu.; 

Kağıdı yırtarak konuştuğu adama 
uzattı. Adam kağıdı alır almaz 
Jderhal opera binasını terketti. 

(Devamı v:ır) 
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Cahit bu işi biraz garip bul
makla beraber teklifi kabul ede -
rek eve gitti. O gece kendisine 

ı::dilen izzeti ikramın had ve hcsa. 
bı yoktu. Cahit şimdi aylardanbe· 
ri hasret çektiği bir odaya kavuş· 
muş, bir yatak yüzü görmüştü. 
Bir kaç gün içinde keıidisine gel· 
di. Başına konan bu devlet 
ıcuşundan Rabbine hamdüsenalar 
ediyordu. Yalnız yegane endişesi, 
alacağı kızı henüz daha görme· 
mcsi idi. 

Böylece haftalar geçiyor, fak.ıt 
bu vadide bir hareket görülınü· 

yordu. Cahit, müstakbel refikası· 
nın ufak tefek kusurları olsa bile 
bunlarr hoş görmeyi kabul edi
yordu. Hele muhterem kaympe
deri Cahidi o kadar seviyordu ki, 
onu öz evlatlarrndan daha üstü-ı 
tutuyordu. Bir kaç gün daha geç 
ti. Bir saba' Cahit crkc;ıden ı:· 

yanmıştı. Dışarıda, taşlıkta bir ta 
kım sesler duyuyordu. Görüşülen 
seslerden müstakbel rcfikasının 

tla orada olacağını dü5ündii. He· 
men kalktı giyindi, usulcacık ka· 
pxyı araladı. Kalın perdenin 
arasından ta§lrktakileri seyre 
daldı. 

Sözlerin gelişinden nişanlısını 

gördü ve onu iyice tanıdı. Fakat 
ah keşke görmese, keşke tanı

masay~. ! Aman yarabbim, bu 
acaip mahlfJ.k kimdi, bir insan 
mı idi? Ömründe hiç bu kadar 
çirkin, bu kadar korkunç bir 
kadın görmemişti. Eyvah diyor
du. Şimdi ne yapacağım? Bi
raz düşündükten sonra ken
dine gelir gibi oldu. Evdekile
re hissettirmemek lazımdı. Bu
n un için bermutat kahvaltısını 
yaptı. Ve kitaplarının mektep. 
te çok lazım olduğundan ba
hisle onları bavuluna doldur
du ve bir hamalın sırtında 

mektebe gönderdi, akşam erken 
geleceğini de ilave ederek evden 
aynldı. Artık onun bir dah:ı. 

bu eve dönmediğini, bilmem 
söylemeğe lüzum var mı? Fa
kat Cahit, şimdi ınahcubiye

tiden kimsenin, hele arkada7 
larınm yüzüne bakamıyor ve bir 
suç işlemiş gibi sınıflardan Jı. 

şarı çıkamıyordu. 

İnsanlık kanunlarını te:::-::;in
den okuyanlar şimdi hakkında 
neler söylıyeceklcrdi. Ah ya. 
rabbi! Ne müşkül iş, ne yap
tım, diyordu. 

Genç yaşında başına gelen bu 
felaket onu çok sıkmış, çok ız_ 
tırap çektirmişti. Artık kararını 

verdi. Burada aile kurmağa im
kan yoktu'.. 

Onun kanepe üstlerinde ge. 
çirdiği ıztıraplı hayatın mukad
der olduğuna hükmetti. 

Şimdi bütün sevgilerini, te
sellilerinı tabiatın güzelliklerin
de, rengarenk çiçeklerde, züm. 
rüt gibi çayırlarda .buluyor, 
ak~amlan derenin kenarına gi. 
derek Dicleyc karışan suyun 
akışına dalıyor, çocukların su
da yüzüşünü, ötede çayırlara 
dağılmış kuzuların otlayışlarını 

seyre dalıyordu. 

Önünden geçen ve kapalı 
peçesinin aralığından tek gözü 
görünen kadınlara nefretle ba
kıyordu. On da adeta melanko 
lik bir hal başlamıştı. Böylece 
yine günler geçti. 

* • • 
Bir akşam üstü idi. Derenin 

kenarında oturmuş, kararmağa. 

yüz tutan ufku seyre dalmıştı. 
Biraz sonra güneş, kuşlar, 

bütün canlı mahluklar ihtifa. 
t;anına çekilmişlerdi. 

Cahit de yerinden kalktı. 
Hüzünli.i adımlarla mektebe 

doğru yürümeğe başladı. Hiç 
bu akşam ki kadar geç kalme.
mı~tı. 

O esnada uzaktan bir sUril 
peyda oldu. Hayvancıklar tıpkı 

insanlar gibi yuvalarına ko • 
yorlardı. 

Bir anda Cahidin yanında!l 
geçtiler. Arkalarından da ço
banları geliyordu. Bu, ya'ıtl 

ayak, b2ldırı çıplak, üstü b:>SJ 
pejmürde bir kızcağı~dı. Fa· 
kat yırtık pırtık elbisesinin ara
lıklarından beyaz güzel vücuclı" 
orası burası görünüyordu. r ·. 
far sanki bir bukette çiçekler 
arasına sıkışmış goncalara ben· 
ziyordu. Sert bir rüzgar, b"iJ\· 

lüm büklüm saçlarını savuru· 
yor. Bunlar arasına sıkışıuı~ 

kalmış olan güzel yüzünü nı:1• 

yor, parlak, esrarlı, siyah göı· 
leri, manalı bakışları, mütena· 
sip endamı insan üzerinde bit 
mabet kadar derin izler bırc· 

kıyordu. 

Cahit rüya gördüğünü zaı1• 

netmişti. Çünkü o, burada, bil 
kasabada böyle bir güzelliğe dil· 
ha ilk defa şahit oluyordu. pc
mek tahmin ettiği kadar insrıf· 
sız davranmamıştı. 

Cahit bir taraftan bunları dil· 
şünürken, diğer taraftan çobııil 
kızına dalmıştı.. 

••• 
Ertesi gün ve müteakip giiP' 

lerde Cahit çoban kızını bekle• 
di. Onun karanlıklar arasınM 
kaybolup giden süzülüşünü gör
mek onun en büyük i§i ve teselli 
noktası olmuştu. Fakat her ge" 
çen gün onu çoban kızına biraı 
daha yaklaştırıyor ve bağlıyor· 

du. Kendi kendisine bunU· 
Aşk ihtiyacı, diye tefsir ediyor• 
du!. 

Acaba sessiz ve sükfıneti sır 
ven haya tının macera.lann ağ~· ,. 
şunda geçmesi mukadder mi)" 
eli? Felaketin kucağında bü)-li· 
müş olan bu çoban, kendisine 

dert ortağı, hayat ortağı ol· 
maz mıydı? Onun saf ve mastl• 
miyetini bir aşk için yaşa.ytıtl 
ve ölen köylülere benzetyordll· 

Onun temiz ruhunu, gülme
yen yüzünü, şehirlinin müste.lı· 
zi, şımarık nazarlarına tercil1 

ediyordu. 
T AGOR bile, gül bahçesiJıi11 

yolu, yolsuzluklar içinde bultl' 
nacak bir yoldur, dememiş mi~· 
di? 
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(Sonu ya.J1ll) 

bulmaca 

Soldan sağa: ~ 

1 - VılA.yet, 2 - Vapur odalf,. t 
- Şart lAhikası - İşaret - Beyazlı. 
- Uhza - Bir nota - Bir nota, IS / 
:Mobilyalarda kullanılan beYaz tııJıt#' 
Emeller, 6 - Acz içinde olan - Qet'l't 

A$' 
7 - Uza~ işaret için kullanılan ıı!" 
Kamer - Baba, 8 - Beyaz - Bit ıı~ 
ta "teke,.nin yarısı. 9 - Arzuı?l· ı 
- Biribirini takip etmek. 

Yukardan a,ağı: / 
ı - Yemek arasmda yenilen, ı t' 

Hatırlıyacak. 3 - Beyaz - Rabıt 1 
datx - Kasabın sattığı, 4 - :r.ta~. 
nidası - Ezmek mastarından enıtfl! , 
zır - Nehi lAlılka sı. r; - Emrede!! ~ 
O olmıyan yerden duman çı~· ııl 
- Yaldız gibi kumaş • Yalamak ~~· 
tarından emrihazır. 7 - Nefer " C' 
kambilde birli - \"il~yet, 8 - Vı'-,_, 
i~aret için kullanılan nida - nebi 1 , 
hlkası - İstifham lAhlkasr, 9 - t:' 
ret, 10 - Mektepli. 

21 No. lı bulmacamızın halUı 
Soldan ııağa: IJI 
ı - Kefalet - K. 2 - Esef • ı.~1' ,· 

,,ıı f 

3 - Fedat - Mıı.ra, 4- Afak • pıı r 
5 - L • t - Mal, 6 - El • D • }31' ıcl\ ~ 
7 - Tamamen~ Ma, 8 8- Kn\"tl~ 11 
Mah, 9 - Kiralamak, 10 - Nar· ıt-1 

' 


