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Şark Galiçyasında Alman 
kıtaıarının görünüşO bu an
laşma neticesidir 

Pftt"iı, 25 (A A ) 
p . · · - Havaa· ana ına~tı dikk . . • 

raflar Üzerin 1 atını Balkan meselm ve Almanyanın bita· 
e o an tazyiki .. . 

Petit Parisiend . uzerındc tcksifde devam etmeı<tedir. 
tehdidinin Rom .

1 
e, L~cıen Bour.gues, Balkanlar üzerindeki Rus 

atiııdcdir, a 
1 

e Bcrlın arasında soğukluğa sebep olduğu kana-
• ~azc~e diyor ki: 

Antıkornintcrn k 
it berabcrlig~ın· . K pa tına 11adrk olan Italya, Cermen - ~et 

ın rcmr · M 
patlar Ukranyas lnl acaristana karşı harekete geçerek Kar 

ını bu nı l·"ya karşı harekett bul cm o;.ı<;ettcn ayırmağa veyahud Romanya-
etıncsi ihtimar . ef unarak Besarabyayr Almağa teşvik ve t'1Ci 

t ını ena kar§ılanıaktaydı 
şte buna binaend" k" . . 

ğu Galiçyasınd . ır 1
• gızli tutulan bir anla~ mucibin<:e do-

a yemden Alı:nan kıt t " .. k ı;.,tü 
Alınan krtaatı da . . . aa ı gozu m~ r. 

na kadar g~ . 
1 

. ha ılerı gıderek Luviva ve Romanya hududu· 
-:l'mış crdır. 

Sovyct sivil idares· · 
müh" ~ ı yerınde kaldığına ve '.Alman kıtaatı lda çak 

un olınadıgına ·· F""h . 
'.Alman kuvveti . gorc u rerın, İtalyayı teskin için, küçük bir 

nın Sovyet İmparatorluğu ile Macaristan araamda 

ycrl~mesine Stalinin muvafakatini ntihsal eylemit olduğu tahmin 
edilebilir. Bu kombinezon Almanya için ınükemmel bir tey olınu§· . 

İngiltere ve Fransa tarafından 

Amerikadan 8000 
tur. Zira Almanyaya Galiçya ve RoIIWlY.a petrollerinin sevkini ~ 
kendi lehine olarak garanti etmektedir. "' 

bombardıman 

tayyaresi alınacak 
Fakat, istikbal hakkında ihtiyattı davranan cuete b<itUn bu 

petrol kombinczonlarının bundan sonraki harekat için stratejik 
!planlan da i11tibad ctmeöiği mütal~asındadrr. 

Ancak, hrudiseler, ıoğukkanlıldcla muhakeme edilince, timdi
Iik bilhassa Bol§cviklerin orta Avrupaya doğru yayılmamıa mani 
olmağa ve ayrıı zamanda pek ziyade ihtiyacı olan kıymetli benzini 
temin etmcğc matuf bir Alman hare'kcti mcvzubahs olduğu görill· 
melrtcdir. 

Bükreıten: Petit Pariıien- gazetesine gelen bir telgrafta Dr. 
Clodiuıun Bükreıte petrol ihracını arttırmak' makaadile lbir petrol 
bilrosu tesis ettiğini bildirmektedir. Büronun idaresi Schiemcre 
tevdi edilmiştir. 

Telgraf, '.Almanyanm kendine ayda 130 bin ton petrol ayırttı
ğını, halen ise ancak 30 bin ton almakta olduğunu bildirmektedir. 

. . Nevyork, 25 (A.A.) 
yazıyor: 

- Wall Street Joumal 

lngiltere ve Fransa ile 6 ili. 8 bin bombardı
man tayyaresi ve birçok avcı tayyaresi satılması 
için mühim bir mübayaa programı tetkik edil
mektedir. 1.000.000.0001.700.000.000 dolara ha. 

f liğ olacak olan bu program şimdiye kadar kay
dedilenlerin hepsinden geniştir. 

M c§l o t c§l D <dl caı 
mlYlhüm lbfirr 

Sovyet . tayyareleri baskın, veriyor 
Helıinki, 25 (Ji.A"'.)- HaVlrun muhalefeti

.ne rağmen, Sovyet tayyareleri ban mıntakalara 
baskınlar yapmı§laddır. Bilhassa 30 dü§man tay
yaresi Rulımc mcvkiini b~ kas ~çfa bombardı • 

. ..._..~· .......,,....._,.......,~ 

man etmiftir. 
Denlıde, Hontskarl adaıannın açık' ı •'

gemilerimizden biri SoYyet tayyareleri tan6n • 
~n a~ıl~ mitral;:öz; at~c l!uar• uğr~w •. 

liirilltnO~kc§lt 
lngiliz ve Fransız Akdeniz f iloiO.rı 
kumandanları Maltada buluştular . 
Londra,.25 (A.A.) .-: Maltadan bildirildiğine göre Akdenizdeki 

Fransız d.enız kuvvetlerının ba§kunıandanı amiral, Akdenizdeki İngiliz 
~vvetlerıne kumanda etmekte bulunan İngiliz amiralı ile her iki tarafı 
al?-k~dar etmekte olan meseleler hakkında görüşmek üzere Maltaya gel-
~ıştır. 
~------~·~·~·~·~·~·~·!•!·~·~~~ ......... ~~~~""~~~~ ......... ,...._ ·~ - -~~-~---~~-······ ... ~ ......................... ..__..,... ............. .._,....~ 
ızmir civarında Belçik. a'da 

bir facıa 
lanir, 25 (A.A.) - Gazetele- casusluk ' 

tin Torbalıdan ald\klan malurna- · ı 

·· Doyçland ,. 
'Almanyaya döndü 

ta. göre, Tor'.balmın Aslanlar kö- Asker"ı makamlarca 
}'{i sakinlerinticn Abdullah evvel· 

lci eün yanında kansı ve bir ya- baz t k"fl ld 
'llldaki km ile başka bir köye 1 ev 1 er yapı 1 

Bcrlin, 25 (A.A.) - Büyük 
Alman umumi karargahı tebliğ 
ediyor: 

Garpte iş'ar& değer birşey 

yoktur. 

Sovyet ordusu, Fin cepheıinde askcrlcrincll!n bir lösmını da ıoguga klır~ veriyor. Retim"de 
44 üncü Sovyct fırkasına mensup ol:ı: , ve donmu~ bulunan askerler görülmektedir. 

ıtiderken Fctzek çayının geçidin- Brükacl, 25 (A.A.) _ Askeri 
de seller tarafından sürüklenmiş- makamat, Charlcra'da 6 k" · · 
'" ... . . ışıyı 

r•ur. Abdullah kurtulmuşsa da tcvkıf ctmışlerdir. Mevkufların 
ı.ll K ü " 1 tısı ve kızı boğulmuştur. a· çu casus ukla itham edilmekte • 
·~ cesedi bulunmuş fal:at ço-ı dir. Tahkikat devıım etmektedir. 
rııtun'Un cc-:cdi bulunamamıştır. Tahkikata nazaran dııhc\ ba~lo:a 
Yavrunun selin getirdiği moloz • tcvkifat 1apılacağ1 tahmin olun .. 
tar arasında küldığı zannediliyor. maktadır. 

Hava ordusu müfrezeleri, Moskova, 25 ( A.A.) - Resmi 
garp cephesi üzerinde avlama tebliğ: 

hareketleri ve İngiltere ilzerindc 24 kanunusanide bütün bölgeler 
istik§af uçuşları yapmı§lardır. de keşif faaliyeti ve küçUk piyade 

Harbin başlangıcından beri 
Atlas Okyanusunda ticaret gc.. müfrezeleri arasında müsademeler 
milerine karşı harp etmiş olan kaydedilmiştir. 
Dcutschland, bir müddet evvel ı Sovyet tayyareleri istikşaflarda 

üssülbahrisine avdet etmi§tir. bulunmuşlardır. 

FiNLER MAVi • BEYAZ Ki
TAP NEŞREDiYORLAR 

H elsinki, 25 ( A.A.) - SovyeL 
lerin Finl~ndiyaya taarruzuna te· 
kaddüm eden müzakereleri ihtiva 
eden bir Fin mavi - beyaz kitabı, 
fran ızca, ingiliıce, almanca yt ig
wççe olarak yakında intişar rde. 
cektir. 

ALMA1VLAR SOVYETLERE 
YARDIMDA BULUNMADI 
Londra, 25 ( A.A.) - Finlan 

di>·a elçiliği namına söz söylemeğ• 
salahiyettar bir zat Röytere aşağı 
daki beyanatta bulunmuştur.: 

··- Fjnlbdiya hükftrneti, "41· 
malzemesi v~rdi~rine veyahut aske. 

(Devamı 2 inci sayfada) 



r 
re 

fi 
• 
l 

v 
ccph( 

im bir 

r. 
rank 

spany 

i~j 

2 - SON DAKlKA - 25 ttrıNct KA.."'ITJN 1940 PERŞENBE 

15 
a 

ın çu al 
e geldi 

'lir bu kadar daha Bre
zilyadan yola çıktı 
Piyasadaki kahve buhranının 

önüne geçilmesi isin Ziraat Ban -
kası tarafından Brezilyadan alt -
nan l S bin çuval kahve evvelki 
akşam vapurla limanımıza gel • 
miştir. Bu kahveler yeni kurulan 
çay ve kahve idhalat limited şir -
keti tarafından tüccarlara tevzi o
lunacaktır. Fiyatları malUin ol -
,duğundan bundan sonra kahve 
fiyatlarında hiç bir yükseklik ol -
mıyncaktır. Ziraat Bankasının yi
ne Brezilyadan memleketimize 
gelmek üzere yola çıkarılmıı 1 S 
bi:ı çuval daha kahvesi vardrr. 

-0-

Jngiltereye ısmarlana
cak vapurlar 

Denizyollan için 1ngiltere}·e ıs
marlanacak 11 vapur hakkında 
lngiliz tezgfilılan tarafından gön· 
lcrilen teklif mektuplarının Mana. 
kale vekaleti tarafından tetkikleri 
tam:ımlanmıştır. 

Bugünlerde lngiltereden mürnes 
siller gelecek, esas müzakerelere 
başlanacaktır. 11 vapur 941 sene
si sonuna kadar tamamen memle
ketimize gelmiş olacaktır. 

V a.purlar için 10 milyon lira 
sa.rfedllccek bu para İngiliz kredi· 
sinden istifndc jle ödenecektir. Va· 
purlarm hepsi çift uskurlu olarak 
iruJa olunacaktır. 

Ablay'm tecrül>eleri 
devam ediyor 

Haliçte in§a edilen "Atılay" 

denizaltı gemimizin bu sabah dal
ma t ecrübelerine deva me~mm;ş • 
t ir. Bu tecrübeler Has'köyde 
Taşkızağm önünde yapılmı§tır. 

Tccrilbelcre daha birkaç gün de
vam olunacaktır. 

-o-
Top abşlan 

Y arm · sab3lıtan akşama kadar 
7..eytinburnu sahlllcr.lnde denize 
doğru top n~lıı.n yn.pılncnlrtır. De
niz vasıtalarmm bu sıı.hilde G.Çiktan 
geçmeleri a.Ul.k:a.darlara bildirilmiş· 
tir. 

Sarhoş kaptanın 

marifeti 

.Roston, 25 (A.A.) - Zabıta, 
Catl bumu yakınında bulunan bir 
gemideu istimdat i~retleri almış 
olduğunu sarhosluk saikasile asıl· 
sız olarak ihbar eden kaptan By· 
ron Brovnu tevkif etmi§tir. 

Hakfunet memurları, vaka ma· 
halline b~k sahil muhafızı ge. 
miler gôndermi§lerdi. Bittabi bu 
gemiler, hiçbir netice elde edeme
mi~lcrdir. 

Yeni hiçbir fiyat teref
füüne meydan 

verilmiyecek 
İbtikiı.r komitesi dlln sabah 

mmtaka. ticaret mUdUrlUğUnde top· 
lruım?B, ba%I ticarethanelerin ıu· 
zumsuz yere yaptıklnn fiyat yU.k' 
sekllklerlni tetkllt ctm1ştir. 

Komite bugUnlerde .her gUn top· 
Itı.nacaktll'. ÇllnkU Bnlkıı.nlardaki si 
yasi vaziyetin gerginleşmesi yUziln 
den yeni bir ihtiklr hareketinden 
korkulmaktadır. 

Buna. meydan verllmlyecektir. 
Bu sebeble bugUn de bir toplantı 
yapılacaktır. 

----o-
Ege denizinde tekrar 

fırbna çıktı 
Evvelki gece Ege denizinde ol· 

dukça şiddetli bir fırtına ba§la • 
rnıştır. Bilyük vapurlar seferleri
ne devam etmekte, küçük mera -
kip limanlara sığınmış bulunmak 
tadır. Alanyadan Fcthiyeye gelen 
kazazede Trrhan vapuru da fırtı
na yUzünlden yola çıkamamı , fır· 
tınanın hafiflemesini beklemiıtlr. 
Trrhanın pazartesi günü limanı• 
mıza gelebileceği santlmaktadır. 

-0--

Mayn zannedilen 
şamandıra 

Karadenizde Podima sahillerin· 
de mayna benzer bir cisim görül· 
müş, mmt:ıka liman reisliğine ve
rilen malftmat üzerine buradan 
bir tahrip mOfrezesi gönderilmi§· 
tir. Müfreze hadise yerine gittiği 
zaman mayn yerine geceleri ya. 

rup gündüzleri kendi kendine sö· 
nen ziyalı bir şamandıra bulmu~ 
tur. 
Şamandıranın Bu,lgar sahillerin· 

den koptuğu ve sularla sürüklene. 
rek karasularımıza kadar geldiği 
sanılmaktadır. 

Y umurla fiyatları 
yükseldi 

Yumurta fiyatları k~ mevsimi 
ve ihracatın f azlala~ası dolayısi· 
le son günlerde çok yükselmiştir. 

Bir ay evvel sandığı 13 lira olan 
mallar 24 liraya Çtkrmştır. !ki mis· 
line yakın olan bu artış ihracatı 
durdurmuş değildir. ltalya ve di· 
ğer birçok memleketler fazla talep. 
lerde bulunmaktadırlar. 

---o-
Şehir tiyatrosu komedi 
kısmında bu geceki 

temsil 
Öğrendiğimize göre, Şehir tiyat· 

rosu komedi kısmında temsil edil· 
mekte olan "Amcalar eğleniyor,, 
komedisi, artistlerden Saidin bir
denbire hastalanması üzerine mu. 
vakkaten sahneden kaldınlmrştır. 
Bu akşam komedi kısmına giden· 
ler "Sözün kısası,, temsilini seyre· 
deceklcrdir. 

SON RAVADetH.'R 3 
AKŞAM POSTASI ..... , 

....... - .. 3 

Hasan ı~umçayı, hUkflmcUn ''Milli lktıııadı korumıı.. Unvanı nltmda 
yaptığı kruıunt teklifin B UyUk Millet Meclis inde ' 'Mnll korunmıı.. ı:ıckllnde 

tadil edlldlğinl kaydederek bu ismin kanunun hııklkl hedef ve gayelerine da
ha uygun olma.smd n dol3.~ ı tercih cdılmlıı lnlun:luğunu yazmaktadır. 

• 

_______ ,.. .. _ 
Necmeddln Sad:ık, çocuklarımıza eski elifbanın da ög'rctl1me,,lnl lU

zumlu gllren Peyami Sa.:: aya ccv p 'ermclcte ,.e bugün yl'nl hıı.rnerlc bera. 
ber esı..ı yıızılan bilenlerin devlet dairelerinde bile tercıh edildikleri iddia · 
smm dognı olmadıt,ını lmydeylcmckted!r 

ııU unun1!! Il&~knnlar vll:irctt tetkik edllmcltt" T (' 

~l'C'.">I"~ 11ulhıın nıuh:ıfaZ'\$1 uf;'rıındo psrfedilm~ııı IAzırrıgtıl"n 

gayretler ka;> jolun mk ıo.,1e denllmcktedır 

"Bu Arada Bclgnıd toplantısının başlıça tıllyUk hl:ı:ınaU, mevcut havayı 
berraJdııabrmak olacakbr ,. 

"" g 
İngiltere, Sovyet Rusya ile müna
sebeti kesmeği düşünüyor mu? 

Lcndra, 25 ( A.A.) - Diln akşam Avam ka
marasında Sir Alfred Knox, basvekil Çembcrlayn' 
den §U suali sormuştur: 

tetkik edilmelidir. Bu mesele, basit bir sual ve ce
vap ile halledilmez.,, 

"lngiltere hGkQmeti FinJ~yamn sebebsiı 
olarak maruz kaldığı tecavüz karşısında. Sovyetlcr 
birliği ile münasebetlerini kesmek niyetinde midir, 
yoksa d~ midir?,, 

Bu, cevap fizcrine Sir Alfred Knox, şöyle de
miştir: 

Çemberlayn, mebusa §U cevabı vermiştir: 
"Bu mesele, bütün safhalarile çok ciddi olarak 

"Fakat acaba böyle bir kafı münasebet siya. 
sf bakımından, hükQrnet için mantıki ve salim 
bir manevi vazife teşkil etmez mi? Bu suretle bi· 
taraf memleketlere cesaret vermiş olacağız., . 

Çemberlayn, bu ikinci suale cevap vermemiştir. 

'Dliitdeailt 
Belçika istiklal istikrazı yapacak 

Brüksel, 25 {A. A.) - Bankerlerin akdetmiş olduktan bir 
içtima C6nasırida maliye nazın. Belçika hükumetinin derhal 
"istiklal istikrazı" denilecek dahili bir istikraz akdetmek tasavvu· 
nmda olduğumı söylemiıtir. 

Romanya Hariciye Nazırı 
Bükrq, 25 {A.A.) - Romanya Hariciye Nazırı Gafenko, 1 

§abatta Hariciye Ummni Katibi ile birlikte Belgırad'a gidecektir. 

Holanda ordmunda tasfiye 
Amıterdnm, 25 (A.A.) - Dün mebusan meclisinde cereyan 

etmiş olnn müzakereler esnasında birçok mebuslar, harbiye naZI" 
nrun blltün müfrit unsurlan ordudan uzaklaştırmalc tasavvurunu 
tensip etmi§lerdir. 

Aynı mebuslar, hükOmetten oldukları ve halk arasındaki 
müfrit unsurlara ve bilhassa nasyonal sosyalist teşkilatına ve bu 
harekete mensup zabitana lkar'§l §iddetli tedbirler almıp alınmamı§ 
olduğunu oormuşlaı4dır. 

Fransa Reisicumliunı nun teftitleri 
Paris, 25 (A.A.) - Reisicumhur Lebnm, beraberinde bahriye 

nazın B. Campinchi ve Amiral Darlan olduğu haide Breat'e gi" 
derek mahalli deniz tayyarelerlni, harp fılosunun birçok cüzütam· 
larmı ve tayyarelere ka~ müdafaa tertibatını teftit ctmiıtir. 

Belçikada fesatçı unıurlarla mücadele 
B\ikreı, 25 '(A.A.)' - '.Adliye memurlan, fesatçı te~kilit ve 

gazeteler aleyhindeki tenkil tedbirlerini tatbike devam edcrtk 
Anvera'te F1aman fn'kaaı binasında araıtırmalar yaparak birçok 
vesaik müsadere etmiılerdir. 

Ingilterede iktıaat nezareti isteniyor 
Lonclra, 25 {A.A.) - Amele fırkası parUme:nto ~pu. bir ilr 

tısat nezıırcti ihdası jçin l\vam Kamarasına bir takrir tevdi etmeğe 
karar vermiştir. 

Bu nezaret, harp csnuında snemleketin bUtün iktısad1 faaliye· 
tini kontrol ddecektir. 

1ngiltere, Japonyanın protestosuna cevap 
. verecelC 

LOndra, 25 (A.A.) - Londnının diplomai mahafilin1ie ~saa
ma Maru hadisesi üzerine Japonya tarafından yapılıruJ olan pro· 
testonameye lngilterenin vermiş olduğu cevahm 48 saat içinde 
Tokyoya gönderileceği beyan olunmaktadır. 

;Yahudiler Sovyet Rusya ya hicret edemiyecek 
Parls, 25 (A.A.) - Pat ajansm.dan~ 
Alınan işgal ordulan tarafmdan n~redilmelrte olan Warscha. 

Zeltung, bir cmlnıamc n~ .. 
Bu emlrname, Yahudilerin Sovyet Rusya.ya hicret ve l'ivtl asker 

Almanlarla birlikte tmmva.ylarclo. seyahat etmelerini men'etmekte· 
dlr. 

Almanyadaki liarİ> esirleri 
Pam, 25 (A.A.) -. Polonya hududundıuı bildirildiğine göre, Al· 

man maka.matı, biltUn harp eeiTleıinl ziraat işlerinde ve merkczt ııa· 
ııayide istihdam etmeğe karar vermişlerdir. Malwıt, sllühaltma alın· 
mış olan Almanlarm yerine baakalarmı ikame etmektir. 

Saadabat paktı 
Tahran, 25 (A.A.) - tranın. Tlirkiyc, tran ve Efganistan ara• 

ımdaki ademi tecavüz misakını askeri bir ittifaka tahvil etme~ im
kinını tetkik etmek maksadile bir heyet göndereceğine dair olarak 
ecnebi memleketlerde münteşir haberler hakkrrl:ia salahiyettar bir 
men'bada bu babda maHlmat olmadığı beyan edilmektedir. 

Avrupadaki Japon 
diplon1atları 

Zürihte mühim bir 
toplantı yapacaklar 

Bclgraa, 25 ( A.A.) - - Politika 

Romen Hariciye 
azın 

1 şubatta Bükre ten 
Belgrada hareket 

ediyor 
gazetesinin Berlin muhabiri bildi- Bükreş, 25 (A.A.) - Halen 
· Balkan Antantı konseyı'nin azası rıyor: 

bulunan Romanya Hariciye na -
Avrupadaki bütün Japon diplo. :mı Gafenko, ı şubatta Bükreş -

mat!arımn i~tircldle pek yakında ten Belgrada hareket edecektir. 
Zurihte bir konferans aktedilecek· Bu seyahatinde Gaf enkoya hari· 
tir. ciyc nezareti genel &ekreteri orta 

Konferans bilha<-s;ı bitaraf mcm elçi Crctziano, hususi kalem di
lekctlerin hattı hareketini H Papa rcktö~~· .. Rador ajnnsı direktö.ri: 
. . . ve buyuk Romen gazetelermı 
ıle Ruzvelt tara f~ndaı~ barış ıçı.n temsil eden bir gazeted ler gnıpu 
·rapılan gayretlen tetkık edecektır. f refakat edecektir. 

Çankayşek 
"T opraklanmızı tekrar 

ele geçireceğimize 
k .. ' d. anıım.,, ıyor 

Çung-King, 25 ( A.A.) - Baş. 

kumandan Çankayşek, yılbaşı mü
nasebctile radyoda irat ettiği bir 
nutukta Japonyarun "manevi ta· 
arruzunu., şiddetlendirmesine intL 
ıar edilebileceğini kaydeyledikten 

sonra japonyanm Çin milletinin 
maneviyatım sarsmak için yaptığı 
mükerrer teşebbüslerden bahsede
rek bütün bu teşebbüslerin Çinin 

sonuna kadar mücadele hususun· 
daki kuvvetli azmi sayesinde şi:n· 
diye kadar aldm kaldığını bildir. 
mi~ ve milleti istihsali arttmnak 

ve miııt imar eserile tasarruf ve 
iktisat eserine devama davet eyle
miştir. 

Mareşal söılerine şu suretle 
devam etmistir: 

··- Şu saatte millt kuvvetleri· 
miz ve sivil halkımız dü~ 
çetin bir darbe indirmektedir. Ken 
dimiıe itimadımız vardır. D~ 
ru ve Uang Çing Uei gibi hainleri 
pek yakında ko'\-arak topraklarımı 
zı tekrar ele geçireceğimire kani 
bulunuyoruz. Bu i~eri muvaffaki. 
yetle sevk ve idare edeceğimi mil· 
Jete va::ıdediyorum.,, 

Çunk·King, 25 ( A.A.) - Son 
telgraflara g5re, Hipe vil~yetinin 
şimalinde Kaoçeng şehrini istirdat 
eden Çin krtalannm elde ettikleri 
rnuvaffakiyet bu senenin en mü
himmi ve yedi aydanberi de ikin. 
ci derecede mühim muvaffakiyeti· 
ni teşkil eylemektedir . 

Diğer taraftan, birkaı; gün evvel 
Nouanın merkezi olan Kaiferde 
muvaffakiretli bir gece baskım 
yapılmış ve bir cete şehre girerek 
müteaddit Japon teşekküllerine a
~ vermişti r. 

Japon donanınası 
Japon gemilerinin seyri
seferini himaye için 
tedbir almağa hazır 
Tokyo, 25 (A.A.) - Bahriye 

nazırı amiral Yonai, Japon sey • 
rlscfainini himaye için Japon bah 
riycsinin her türlü tedbirleri al • 
mağa hazır olduğunu diln akşnm 
gazetecilere bill:lirmiştir. 

Dün a k3am bazı ufak tczabür
cü gruplarının dağıtılmasından 
sonra, İngiltere büyük elçiliği 
etrafına ihtiyati tedbir mahiye
tinde konmuş olan polis memur -
lan kaldırılmıştır. 

Y unanistanla t tal ya 
aracında yeni bir 

anlaşma 

Roma, 25 (A.A.) - Hariciye 
nazırı Kont Ciyano ile Yunanis
t:ının Roma elçisi Metaksas 1906 
tarlhH ticaret ve seyriscfain mu • 
kaveleırini İtalyan Arnavutluk 
.birliğine teşmil eden bir anla~ma 
imza etmişlerdir. 

İngiliz garantisini hare 
kete geçirmek için 

Belçikanın 
müracaati 

IAzım gelecek ı 
Londra, 25 (AA) - Di!rl. 

Çemberlayn tarafından Ava111 
Kamarasmda, Belçikanın bir te • 
cavüze maruz kalıp kalmadığıııı 
takdir için İngiliz hUkQmetainiıı 
bu hususta karar verındt haJcJanı 
muhafaza etmesi icabedeccğine 
dair yapılan beyanatla alakadar 
olarak, Röyter ajansının diploma· 
tik muharriri Londradaki &lçi .. 
lca mabf ellerinde aşağıdaki maıa
mat:ı elde etmİ§tir: 

tngilterenin Belçikaya veruıit 
olduğu garantiyi harekete geti .. 
recek unsurların en esaslısı, bu 
garantiden istifade için bizzat 
Belçikanın İngiltereyc mUracaat· 
ta bulunması olmalıdır. 

Sovyet 
Fin harbi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
manyanın Sovyetler birliğine harP 
riyarrumdabwuncluğunadrurber 
hangi bir emare müşahede eylemiş 
değildir. 

Helsinki resmt mahfılleri, Hali
faks ve Çörçilin son nutuklarmda 
.Finl!ndiyadan bahsederken tc:uı· 
landıklan lisandan çok memnun
dur. Bu nutukları, Finlfuıdiya mah 
filleri. 1ngilterenin Finlandiyaya 
ciddi yardnnlarda bwunacağına i
şaret olarak telA.kki eylemektedir. 

(Souyet - Fin) harbin' ait di
ğer yazılar 3 üncü Yıy/amızdadrr.J, 

Bulgar- Yugoslav 
dostluwu 

İki devlet hariciye nazı· 
n arasında telgraflar 
Sofya, 25 (A.A.) - Yugoalav

ya hariciye nazın Markoviç, Bul
gar Başvekili ve hariciye nazırı 
Köaeivanofa aşağıdaki telgrafı 
göndermiştir: 

.. Sulhün ve memleketlcrl.mi%in 
Ye Balkanlann teraldriyatı men -
faatine samimt teşriki mesaimizin 
temellerini atmış otan ebedi dost 
lUk muahedcmizin yıldönümii 
münasebetile siıJdcn en hararetli 
temennilerimi ve dostluk hissiya· 
tunı lutfen kaibul etmenizi rica 
ederim." 

Köseivanof, fU cevabı \'ermi§ -
tir: 

''Kardeş milletlerimizin tari -
hinde yeni sayfalar açmış olan ve 
müşterek menfaatler iktızası için 
iki memleket arasında vifak ve 
samimi mesai birliğini tesis et -
mek sur~tile Balkanlar sulhün ii 
tanin ctmiı bulunan ebedi d06t -
luk ve ih1fil edilc:m~ sulh mua -
hedcnamesinin imzasının yıldö -
nümü münasebetile en 6amimi t~
mennilerimi ve hararetli dostlulc 
hislerimin tcminatmı kabul et -
menizi rica ederim." 

lzmir fuarı 
Açılmıyacağı haberleri 

tekzip ediliyor 
1 zmir, 25 ( A.A.) - Şehir mt(': • 

lisi bir şubatta toplanttlarma baş· 
Jryacaktır. Bu sene belediye blltçe" 

sinde 150 bin liralık bir tasarruf 
yapılması muhtemel görülmekU
dir. Bu tasarruf inşaat ·ve imar' 
i~lerinden değil, diğer fasıllardan 
yapılacaktır. Belediyenin imar ve 
inşa faaliyeti devam edecektir. 

1940 f uanrun actlmıyacağı ~ 
ya tehir edileceği hakkındaki ha· 
berler de tamamen asılsızdır. 

Fuar, mutat veçhile 20 ağustos· 
ta açılacak ve bir ay devam ede
cektir. 
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Romanya ile Ingilt ere 

er? ~ i h ti 1 df ";n ;;r;BO;r nş;e~;k ı 
ı21:UMll -rESl/R\ ~ .5' ~'o !S\ '! = ~aıııınneıe: ~.gu u u~u u w C9!. Sovyetler 1 

~~~~~!"":.:: Almanlara daha geniş mikyasta 1Mannerheim hattı-j 
bll;r~r. nıUdUrlUğüne • ı nı gene zorladllar i 
~~~s=:.. '::';•;:,:: petrol Vermek ISf lyQr Bu teşebbüste de i 
~~ ~,k::::~~: ::~ 1:: Almanya Roınanyadan hadden aşırı boyak zayiatta ricate: 
hll vo hariçte busuat gnrU~ar s~ mecbur kaldılar 1 
::ı :~r1::~:~: petrol alacak olursa İngiltere 

taah!ıUt edezı mUc--A• • 
••Jnektedlr t) __,.,,er teşkll d dü ki •enedcnbe~ ~=a :ırI~ d' Qç en ışeye şece ır 
tllccar1ar buı raeat yapan 
h UlUllaktadır. üo llOlle"' ennz doldunnayan fl.rm 3 • 

·· ve 1 o.ıar dllrdQn. 
yea lru. Ulo.cak 1hrl1t'at U 

8eler1 d be m eıısc. 
tedl e §lncı mnı:ı le§kll etmek

r. Tevı:iat bu llllllfla 
flrnanuı ra g6re her 
ı k \'Ulycu göz5nündc tutuıa 

yapılacaktır. 

Blrllklcr, umunıı BU 
lllCinleketıenı rette, muayyen 
Uler için t.ov:~ll.yYen ve büyük pıır-

• 'O Y&P8Caklarmr 
Q ilene kadar eVVeı Dlzda . 

Polla Ha.san BaarJ.nin r1YQde 

lık maksadll ""- evıno hırsız· 
• 0 6U erek yaka} 
gını anlaymca Hasa anaca.-
Çak~ lildU n Basriyi bı _ 
Polla ınemuru ren ve kncar'ken de 
ve Şiltruytı ya~ ';?çt Hasan 
Cez& ınahkenteaind lznn ağır 
hs.pse :ınahknın c~~~ sene ağır 

Temyiz bu cezayı ı.AI· 
rek karan bozrn IUIJ.f g8rmtye-
ledttt hıraızıı U§ ve Nlzınun iş· 
fl.rar m~ ıuçunu llrt.Jne.& \'e 
kanaaUn e cinayet feinAı;;..ı 

e va.rnnştır ~ 
.Geçc.nJerde nakıa. ğ 

nıdetı tnUhak u rayaraJc ye· 
butıuıan aitr eıne ve tetklklerde 
~ın 11-\ u ceza mahkemesı, NA.
inci :ma~':ınıceza kanununun 450 
fllna uygun :a dokuzuncu fıkra _ 
nıuclbince Naz rı:n\13 ve bu !ıkrn 
''el11\işur. Dav:ı1~ idamına karar 
tcınytz rnahkenıes· 08Y11.Sı Yeniden 
tır. ıne Yollanacak _ 

• Son anI8.§lnalar o 
l'e ve ı;.,___ _ zertne lııgute 

... '~ya ihracatun -
trr. Yalnız diln ltal u: artının. 
nı.alt Uıere bu U Ya da dahil ol
bfn liralık ih c; mernlekcte 400 
bu rak rncat yapılnuştır ki 
ihraca~ son senelerin bir gUnJUk 
?noktecur. rasında rekor teşkil et -

Dun bilhaaaa. 
tUtlln nıUbayaa.tı ~ rejisinin 

Fransa.ya h YU n.rtmıştır. 
ntaddeıertnıızinıen her ncv:t ihraç 

ih~~ılrn~tn~n lnlktarda 

oeı. ... _._ tau11n1 &~ek 
... amu.e gelınio bul üzere 

vekflı ŞUltru & uuıı.n Hariciye 
kadar Anlaıra f'ac;otıu birkaç Kfuıe 

Vek!J ncı.!:" d5necakUr. 
k ' ~ -e.·~dda 

an ıı.ntanb kouaeyı YRPılacak Bal-
zllnda Anl:arad içJıı a:vm otu. 
ıı1 rlnd d an hıı.reket. edect"k ve 
iıldteeıc o w §Chrlnı!Zdcn &l&ruda 

il. u .. 
trı~ctye Tekili, diğer devJeUerıe 
~l'le beUerlmb: hakklllda §U?ılıın 

" ltıiDUr: 
ı.aıı; Türktyen!ıı ı;crck Balkan an
l:tutrtgcre)( diğer devleUcr!e mı1.nane. 
trı~dnn çok memnunum. Hartct 
hrlJ ~ beUerfınlzln menıleket fı;ln ba
l:ltıde , tııeınnunıyet.bnhş btr a:ıt?ıa ı. 

o.cıu11.._ 
• ~""a eminim.,. 

re, ınuıı an verilen malQmata g6_ 
lteanıı korunma kanunu ) arıukl 
;;t~ ~tedc n~crclt merlyete 
l'o:ı ~· IlıııvekAleto bağlı komla
Cef( ~ Ulıtın tatbikatını t.omtn cde-
lt§ltfıttı blrıerı almak 'o icap eden 
lıaoı'Ya kurmak üzere çııll§maya 

• -"! C&kt.ır. 

\'e "' ;::ıı büyük elç!ai Foıı Papen 
tı ~n vau vo belediye reisi LQt. 
ttıcı, b ve refikası ıeretıno Parko 
~ette lr ögıo ziyııfcıU vermt§Ur. zı: 
~I A.lınıı.n konı:oıosu \"e Alman 
.\J~ llnnııı nıüdUrlcrl ile diğer bazı 

., 'SJr ~ hazır bulunmu,ııı.rdır. 
ltıal'ttı 1Akıaım çikolata vo kruunıe
ClJ~ .,.l.ndcn çtk'UJ ~azılarm ço • 
~'lrıdı Uzerınd,. menfi teslrlor u -
'1llıtıutac.'l.k lilahlyctte oldu u gö -
litbı ı:· bunlnnn sıkı bir kontrole 

• ~lınam kararlaşmıştır. 
bil' •i'P Faıruıtestne bağlı olarak 
ı·ııe k ıı.ıı verme ensUtUsU" teşkl • 
t~la ~r veril.ıniştir. Bu sayede 
"~l'tı:ı .an kaybeden hastalara kan 
•~~n: anıetıyesı bur,1lnkll ba.slt 

• A "n çıkanlaeaktır 
t? ~ laartr Vekfiletfn~c kapntılan 
t •111 ·öv Bezc-zyan Ermeni me1t -
ı~rı l., ll~o kwnındıı.n sc;ıktn ka • 

alPht\nin brıhC'm,.hnl resmi 

IA>ndra, 25 (A.A.) - Gazeteler 
tarafından Romruıya ajansı Rado
ra Uıruıd olunan ve Rumanya petrol 
kuyuları ~kllıltının yeniden ten -
1!.ikine mUtecl.llk bulunan tcbll!;1n 
neşri, İngiliz gnzetclerinde Rumnn· 
yaya knruı yapılmış olan protesto
lann esbabını tenvire mednr ol • 
ınuştur. 

Rumen petrol §lrketlerlnln ek • 
sertyet itibarile 1ngtılz vo Frarum 
sermayeleri t.ııra!mdan kontrol e • 
dilmelrte olmam keyfiyetini gazete
ler, Ruına.nya devletinin mllll pot. 
rol il!UhsaIAtmı ancak 1ngilt~rc ve 
Fransanm menfaatine ve onların 
ta.!vlbt ile ldnre edileceğinin delili 
olarak ilorl ııtırmektCdlrler. 

Press Assoclation'un diplomnsl 
muharriri, bu mesele hakkmda 
m!n1dnr bir yazı neşretmiştir. Bun
da İngiltere hUkfuneUnln Ruman· 
Yn tarafmdan kabul edilmiş olnn 
yeni tedbirlerin Alm.ruıyaya daha 
geniş mikyasta petrol verllmeslııJ 
intaç edip etmlyeceğtni meydana 
c;ıkarmnJı: için ne yapılmak IAzmısa 
Yapacağı beyan edilmektedir. 

J\ynı muhıırrlr. Bllkrq hlildlm~ 
ti nezdlnde şımdiye .kadar hiç bir 
teşebbüste bulunulmamış olduğu • 
ru. ancak İngiltere hUkfunetinin 
böyle bir tcecbbQs icrası için zn -
ııır! olan bUtUn f!lemnnlarmı top • 
lanınktn btılun~uğunu fll\-e etmek
tedir. 
"BUkreştan gelen ı!On haberlere 

Core, ccnebiicr tıı.rafmclnn i!ıletll • 
n:tcktc ola-:ı petrol şirketlerine Ru
men hUkfınıPti tnrafmdan Alınan· 
Ya:ya verilecek petrolUn arttml -
llln!nıa yardrm etmeleri lllzumu 
ihtar edilmiştir. Halbuki bu şir -
ketler şimdiye kadar böyle bir 
n:ıccbunvct tnMı'ldn bulunmuyor
I:ır ve hıtıru::ı.Jfi.tlnrmı müttefiklere 
göndcrıyorlardı. 

RO:'\f.\N\' A~,N' NE.~RETI1Gt 
TEBLtO 

Lond~ 25 (A.A.) - Loudradn 
resmi Rumanya njan!ma atfen 
11.§ağıdalti tobliğ ncşrcdilm~Ur: 

Pet.roı ve mfiştekıı.tı. Rumanya 
lhnıcatı yekununun yilz:dc 62 sini 
t<'ıııklJ etmekte o1du~ndn" mer • 
hzı b' "' ...... ır ofis lhdası zarurotl hasıl 

olınuştur. Gayesi. istihsal. istfhl1lt 
ve ihracatı tanzim etmektir. Bu 
sebepten dolayı 15 lldnclklnun 
910 da neşredllınll olan bir kanun 
ile bir petrol ofisi ihdas olunmut
tur 

Bu kanan. r..ttrol oflshıe evvelce 
Rı:rnen madc-ı kanununun petrol 
1<ıımnanYıılaı1 bı;kkmda derpiş e • 
dflmtı:ı olduğu ıseldlde petrol kuyu • 
lı!m:.m kontrolU ııalllılyeUni bah
şetmektedir. 

Petrol meael08i. yeni petrol ofi. 
sh:ln lbdaııı, Rumanya blllcfımeU ta 
rafından milli f8tlhsalfttın hılrleaf 
ve tanzim edilmesi hakkında ihzar 
edilmiş olan umnmt plA.nın ecza • 
smdandır. 
Halihazırda k5m0r ve maden sa· 

nayilnin ta!l%imJ için de böyle bir 
ofis ihdası tasan-ur edilmektedir. 

BUtUn bu tedbirler, münhasıran 
Rumnnyanm dahili fhtiyaçlan na
zarı dikkate alınarak ittihaz edil· 
mckto olup ecncbt memleketler f • 
çin hiç bir veçhile endişeye mahal 
voktur. 

KARŞILIKLI TDIİ1\"AT \'ERiLDİ 

Lonclra, !5 (A.A.) - Ruman -
:rannı Almanyaya evvelce akdet • 
mi5 olduğu ihtllAfnamelerde der -
piş edilmiş olan mlktardan · fazla 
petrol vermek için hııurlanmakta 
olduğu suretindeki şayialardan 
bahaeden Times gazetesinin dip • 
lomasl mubarrlrl. bu Mbah eunla -
rt yazmaktadır: 

"Diln bazı malıaf'ıldo Londra ve 
Bilkreş hilkfuneUerl arasında bazı 
noktai nazar ihWAflan mevcut 
olduğundan pek fazla bahııedilmi§· 
tir. Keza protestolar ve.saire de 
mevrubahs olmuştur. Bu oayialar 
her iki tarafça tekzib edllmiş ve 
her iki memleket paytahtmda mU
tekabil teminat verilnüştir." 
~. tlAve ediyor: 
''Almanlann bahııettlklert g1bl Al

manya Rumanyadan hadden &ftn 
petrol alacak oluna ~tere hllkd· 
nıeUnln <IIldl§e h!Jıııetmest tablldlr. 

Almanya arzu etUği miktarda pel· 
rol alacak olunıa, lngiltero De Ru
manya anıamdakt Ucaret ltnA.lmm 
muvazenesi borulacak ve bu muvue-
nenin derhal lade.:ıl icap edecekUr-

Istanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
tUn sıııvrı llınnnınm tarannrak t.emızıettirtımcst ve eskiden mevcut dlJk1ln· 
d Un lınat ve uılabı llo Mendirek ln§ası knpalı zıı.rt usuuıe ekBl.ltmeye kon-
1:;j'1

1
haldo talip zuhur etmcdiguıden keyfiyet ayni rcrntt dahulnde pazar-

a E hıı.•e ediieockUr. 

llnı 25~lltme g0ııll 29-1-040 pazartcnı saat 16,30 dadır. Tahmin bedeli OW7 
U~tur. 

lateltlllcrtn 
Ue:ırt veaaık teminat makbuz veya bank& nıektuplarlle ..,., diğer malt ve 
melcrtıe birlik mutebertcrı ve mll:ıAltalM vckAlellndcn alauklan ebllyetııa
ta"lıul maıtaı. te Y\lkardn yazılı 1-un ,.e saatte Galatada nhtım üzerinde la. 
görmek ve al~ llınnıı re!sllğtnde müteşekkil l':omlıryonı"A"' " gıartnanleyt 

ilk lstıymıe.nn idare liUbesine mllracaaUan Db olunur. 
(10888) 

mektr.p'erde imtihana lAbl tutula- ' 
rak diğer resmi ve hwıust ll el 
alınnhlleceği a.Uikndnrln.rn bll~~Z: 
mişUr. 

* OUmril~lerd;. ~ulunan İngiliz 
mallıırmın ıdhalı ıçın emir gelmiş 
Ur. Aynı Zlnınnda. son n.uı~ma da 
sÜmrilklere tobllğ edilmiştir. 

Ha ırn «:t~ : 
• Öğre:ılldlgtne göro Yugoalavlann 

~UbUazıa &dındald. llluhrlbl, dlln öğ. 
ı: sonra Sebenlco ya.lmunda kaya

a Ç&rparak batm•"tır 
nı .,, · 

rçok telefat vukuagclml~ oldutu 
znnııcdilmekteCUI". 

• Londr& dvanzıcSa. :tngtJ~ın 
mllll mUdatauııu alA.kadar eden t.a 
ya.re akaamı ile mtlh!m bazı ruiml~ 
ı1n Jçinde bulunduRu bir a:ı.ndık ~.srar 
engiz blr ııurette çalınml§trr. HUkQ 
met. caınuılıırr ehemn:ıtyetıe tıtklp et: 
mııktedir 

Hitler 
Zabit namzetlerine 

hıtap etti 
BerUıı, ı6 (AA.) - H!Uer, dllD 

Spor aaraymda yalanda zabtWğe 

t.6."fl edllerck cepheye Mvkedllecek o
lan talebeye hitaben bir nutuk irat 
etmı§tlr. 

Mumaileyh. bu nutkunda .. Atman 
mllleUnln glrf,,mfo olduğu hayat mQ
cadelea1n1D ehemmiyet \'O ,umuıune" 
l§aret etmlrtır. 

HlUer, bundau llOnra Nazı zabiUe
rinln Vazifelertnden ft IÖ?eCekJert lf· 
!erden,. bahletmı,tl1'. 

Nlbay.t "bugilnlln bQy1lk Frederik' 
ln lSIUmUnUn yıldönUJDU oldutunu 
hatırlatarak asker kra.lm erı yük.sek 
asker1 meziyetlerin modeli telüld e
"lını.t lAmrl.a'eleeefhd .. ~y1em.tıtır. 

Relabıld, 25 (A.A..) - Havas a. 
jansmm cephedeki muhabirinden: 

Ruslar Ladoga gl:!Ul oimallnde 
nevmJdane muharebe etmektedir· 
ter. Cephenin 10 nolrtaamda taar -
ruza geçm.1.§lerdir. Bu taarruzlar, 
Kollaanyok ve Attojoki mmtakala
rmda fimdiye kadar yapılmıa olan 
taarruzlarm en §lddetlllertdir. 
Rwılar, Kareli berzahında Manner
helm hattım sorlamağa bir kere 
daha teşebblla etmişler, fakat ytız· 
!erce maktul bll'akaralt ricale 
mecbur olınuılardır. 

Ladoga gölll.ntlıı ılmalindeld mu
harebe. evvelki gU.n ve dün ıon 
şiddet derec~lnt bulmugtur. Rus
lar, Finlandiyalıların mtikavemet. 
lerint kırmak için ellerinde bulunan 
blltUn vesaiti kullanmaktadırlar. 
ÇElmERLAl'Jl.'IN BEYANATI 

Londra, %5 (A.A.) - DUn öğ • 
den sonra A vaın Kamarasında 
Çemberlayn, mebuslardan Knoxun 
Sovyet Rusyanm FinlAndiyııya kar-
şı hlq bir tahrike maruz kalmadan 
tecavfize geçmesi dolayıslle tngil. 
tere hllkQınetinin Rusya ile diplo -
tnas1 mUnasebetlerlnl katetmek ta· 
S&\rVUrWlda olup olmadığı suretin • 
de IJ<>ruıuş olduğu bir ııuale cevap 
vererek §lSyle demlşitr: 
"- Sovyct hllkfunetl ile dJplo

m:ud mllna.sebetlerfnln kat'ı, evve-
11 her nokta! nazardan fhtlınam!ı 
bir tetkik yapılma.smı lstllzam e -
der" 

&§vekil ilave etmiştir: . 
••- Bu mesele, derhal momnu • 

niyete ~yan bir surette hallcdlle
bllecek bir mesele değildir." 

Çemberlayn, ba3ka b1r suale ce
vaben harbin bq1angıcmdnn evvel 
İngiltere ile Rusya ara.smda cere
yan etmiş olan mfil:akerclcre nit 
vesaikin neşri tarihini tesbit ede
miyeceğine mUteessit olduğunu 
&aylemiştir. 

AHERlKA!"ı"IN AÇACAGI KRF..Dt 
Londra, 25 - Vqlngtondan ge

len haberlere göre, Flnl!ndlyaya 
60 mllyon dolarlık kredi açılın:ısı 
hakkmdaki l!yiha Amerika.da 2 re
ye kqı 18 reyle kabul edilml§Ur. 

DONAN SOVYET 
ASKERLERi 

Loudra, ~ - FinlA.ndJyadan 
gelen haberlere göre, Kareli ber
zahmda iki Rus hUcumu pllakllr -
tWmll3tUr. 

Ladogıı gö!Unlln doğu - ıim&lln
de dUn bUtiin gün eiddetll muharo· 
beler vukubulınuş, Ruslar ağır za
yiatla tardedllmlıılerdir. Ruslardan 
yedi hllcum arabası zapted.tlm~Ur. 

feveç g15nUlJUleıi hareklta genle 
mlkyasta iştirak etmektedir. 

Salla cepbeeinde ef ddetll tı.o yQ
zQoden hareklt durmuetur. 400 
Sovyet askeri donmU§ olarak bu
Juıımuştur. 

TAYYARE FAALlYETI 
Sovyet tayyareleri mahdut ta • 

allyet göstermiş, resmi Fin ha -
berlerlne gare, faaliyetleri bilhu
sa haetanelere k&rfl olmuttur. 21 
alvll <Slmllş ve 22 sivil yaralanmJf
tır. 

FlnlAndiya bava kuvvetleri mu· 
vaffakyetll bomabardmıanlar yap
mıştır. 

Suomosalml clvanndaki Hyryn
salml hastanesinin bombruıma.nm· 
da !ki doktorun ve dokuz haataba· 
kıcmın lSlllmUne sebep olmuetur. 

Rttalu bundan eonra eokaklar 
ll.ıerlnde alçaktan ucarak balkı 
rnltralyaz ateelne tutmuolardır. 
Rus tayyareleri 450 bombs atmış, 
10 bina tahrip etmişlerdir. · 

Finler Sovyetlcrin dokuz bom • 
bardrman t.ayyarosinJ dllştlnntle • 
lerdir. 

Danlmarkaclıı ~:kan ''Polltlkcn" 
g:ızet.csln1n Borlln muhablrlne ga -
re. Rusla.nıı hnparlfülcrle FlnlAn • 
dl3-alı1ara '' A imanlar gellyor" dl • 
yo hitap etr.leltrl &-rlin 'le hldr1At 
uyandırmaktadır. 

"Almanya, kllçll.k ÇMUklııra 11 -

maeı olmalı: tıırteımemektedlr." 

No. 5 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Gene birden-bire, hatmna baş· 
b §eyler gelmişti: 

- Meçhul Korsan buraya ka. 
dar. hattl pencereye kadar gel· 
mek için Jdmbilir ne kadar sıkın
tılar çekmi§ti? Mektubun muh -
teviyatı duyulacak mı idi? O 
takdirde bunun tesiri ne olac&k? 

Fakat her §eyden evvel bir §C• 

yin halli lbımdı: 
Bu tanımadığı ve adı efsane 

gibl dillerde dolaşan erkeğin 
mektubunu yırtmak, çiçeklerini 
fırlatıp atmak. •• 

Gene pen :ereye doğru yUrDdli, 
hep böyle geldiği için yaptınız; 
fakat yapamadL Kalbi eziliyor -
du. Hiç bir gUn, böyle kuvvetli 
bir ruh mücadelesi geçirmemişti 
Meçhul Korsan değilse bile, meç
hul bir kuvvet, §indi kalbine 
hildm olmuş: 

- Atma • diyordu • o çiçek de· 
meti, bir aşkın, ölilm pahasına 
bir fedakhlıl;'tn nişanesidir. 

Kiyara, münevver, temiz ve 
rtihunda asalet kaymyan bir kız· 
dı. Biltiln bir a4a içinde, Allahın 
Venediğe g~nderdiği bir melek 
olarak telAkki ediliyordu. Fakir • 
teri !ever, dilşkUnlere el uzatır, 
Venediğin en köşe bucağındaki 
hastalan ziyaret cderdl 

O geçerken kapılar, pencereler 
açılır, genç kızlar, kadınlar, ço -
cuklar, erkekler: 

- Gil.zel Ki yara, mesut ol! 
Diye bağırırlardı. H:ıyatmda 

hiç sevmemişti. Nişanlısı Duk 
Françeskoyu da hiç sevmiyor, 
bililds ona karJı, kalbinde gizli 
bir ne!ret taşıyordu. Françesko, 
V enedilcte en asil, en gll%cl geçi· 
nen bir gençti. Fakat Kiyaranın 
g5zünden kaçmıyan bir nokta 
vardı: 

Françesko, ıunank, ınağnır. 
süppc, herkesi kendinden apğı 
gören, aamimiyet ve ciddiyeti 
tatmamış bir insandı. Onun ba
zan öyle sahte, öyle yapmacık 
hareketleri vardı ki, Kiyora bun· 
ları gördükçe vücudundan arcak 
bir kan dalgasının geçtiğini 6alU.. 

yordu. 
Hatta, üç gün evvel, bir k5prU 

dıöinde, bir kua olmuı ve Gon
dola sırhnda küfe ile yük tqı • 
yan ihtiyarca bir hamal ağırca 
yaralanmıştı. Hadiseyi, beraberce 
görmil!ler ve, Kiyara, gayrühti· 
rart bir çığlık atmıştı. Nişanlısı 
11c alaylı alaylı: 

- Benim aziz ni§anhm ·de. 
mişti - bilyilk ka!h,;nizi, böyle 
pespaye bir baô:al için neden ü
züyorsunuz? Onların nasibi bu -
dur ve esasen başka tilrlü olma.. 
•ına imkan yoktur, o takdiroc a· 
ramızda rark kümaz 1 

Bl! aöilere kaf1ı, Kiyan. bil· 
tUn ndretini sadece bir elimle i· 
çine siqınıştı: 

- İnsan oğullan arasında hiç 
bir fark olmadığını öğrenmcğe 
alı~ınu; Dük! .. 

Ve bunu mUteakfp, onun ya· 
nında.n uzakJ~mı§tı.. 

Kiyara. bilhassa kitap okuma· 
ği. teganni etmeği, büyUk ve dü· 
gUncn insa.nlan saatlerce diiıte· 
meği pek severdi .. 

Françeako ise. okumanın dliş· 
maru idi .Ml!tefekldr insanlar 
için de: 

- Bunlar da halk denilen su· 
rüden bir parmak yliksektedir"' 
ler f. 

Diye düşünürdü. 
Kiyaranuı ncfretinl mucib olan 

11cylcrdcn biri de, bir gün, tegan· 
n1 hakkında onun eöylediği §U bir 
cümle idi: 

- Ben teganni etmeği, ancak 
kuşlara ve hayvanata ait bir i§ 

telAkld edeıinı .. 
Bu kabaca, bu dangala.kçn 

söz. Kiyarayı çok kırmıştı. o da 
derhal yerinden doğrularak: 

- Şu halde - demişti • temen. 
ni ederim ki, s1z de teganni e
deSlniz. 

Bunu miitcakip, iki nişanlı, 
tiç ay kadar dargın dunnu~. 
hatta aynlmağıı kadar gitmişler 
dl. Fakat Duka mani olmuştu. 

$imdi, bUtUn bunlan htırtı. 

vor. bir de meçhul bir P.rkck du. 
da~'hnın nıhnnJ\ dokunduğunu 

çiçekleri dudaklanna götUrdU. 
- Kahramanın, yaradılı§ta. 

hissediyordu. Gayri ihtiyari, 
asil olanların çiçekleri!. 

Diye mırıldandı. Sonra mek
tubu, konsolun, gizli bir çekme
cesine yerleştirdi.. Kapı tekrar 
vu;tılmua ve Ciyona girmişti.. 

- Ciyona, yakın gel!.. Bu 
ycnJ gelen hizmetçi, mektubu a.. 
caba bagkası.na gösterm.io ot. 
masın .. 

- Bilmem Sinorita! .. 
- O kız bana, biraz tuhaf 

gözüküyor! .. 
- Onu bana sağınr mısın 

biraz? 
- Peki Sinorita!. 
Biraz sonra o da gclml§ti 

Fakat halinde bir gayritablllllc 
vardı .. Kiyara ona yaklaştı ve 
dikkatle gözlerinin içine baktı: 

- Seni, hata işlemi§ bir insan 
gibi görUyonım.. Niçin gözleri.. 
ni kaldıramıyorsun!. 

Hizmetçi ses çıkarmıYordu. 
.Kiyara eğildi: : 

- Doğru söyle. seni bu sara· 
ya kim soktu?. Kime mensup
sun, ~anlıma mı?. 

- Hayır Sinorita, bent yilzba. 
§1 Ventorlyo bu hizmete yerlet
tirdi. 

Prenses dil§Undil ve derhal 
dayısını hatırladı. Bu i§te, dayı. 
suıın parmağı olabilirdi. Demek 
ki kendisini tarassut ediyorlar
dı. Halbuki o, kimseye hesap 
vermek mecburiyetini kendinde 
duymadı. Babası geçen sene, 
annesi de altı ay evvel ölmU.5tn. 
O gilndenbcri, kendi sarayında 
yalıyordu. Sarayın ihtiyar, ki. 
liseden gelme bir m Cl.iresi var. 
dı. Bu kadına itimadı vardı.. 
Sarayda muhtelif hizmetlerde 
kullanılan yedi kadın hizmetçi, 
iki bahçivan vardı. Babasmdan 
kendisine büyük bir servet 
kalmıştı. 

Dayısı, zevk ve safaya mec. 
Uiptu. Onun birçok kadınlarla 
münasebette bulunduğunu bW. 
yordu. o. dayısını bir idare a· 
damı olarak ta beğenmiyordu .. 

(Devamı var) 

Günlük bulmaca 
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Soldan sağa ve yukardan aptı: 
ı - Sağlamlık -~ harfi aonda ol

sa bir ııevi Pasta. 2 - Emniyet edi
lerek bmılulan şey • Bq, S - BUtün 
- lsımlcrdcn sıfat ynpmaya yarıy&D 
blr lflh!ka. 4 - Valide • BUyUkler, 
5 - Rana ne, 6 - Kasabm sattığı • 
Eski devirde htl.klm • Nefer, 7 - A
raaıra, 8 - eonund& (rall) olsa bs· 
rak • lyt olmıynn. 9 - CllmlenJn eo
zaın • Rutubet. ıo - Erimek muta· 
rmdıı.n müzarl mutred ga.lb - Gözleri 
görmlyen. 

23 No. b buJmacam.ızm halll: 
Soldruı anp: 
1 - Ayalet, 2 - Kamara. S -

8& - lm • .At. A - .An • Re • LL 15 
- Lake • Aman. 6 - Ac:l.z • S. 7 -
Ta • Ay • Eb. 8 - Ak • La • Te. 9 
- Emelim, 10 - Tevali, 

ŞEHJ..R Tİl'ATROSU 

Tepcbqı Dram kıaııu: 

Ak§Bm 20.30 da: 
O KADIN 

JComedJ Kısmı: Akşam 20.BO da 
Amc:ılnr Eğleniyor 

Şehir Tlyatroounun butUn hA.aılatmı 
teJAketzcdelere tahsis etUğl büyük 
müsameresi a Şubat Pazarıe.t aq... 

ııu mı: de!a olarak: 
PF.lIE.DE SOl{AK 46 NO. 

Yazan: M. FERlDUN 
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iNGiLTERE KRAUÇESI HARP 
1 ONLERiNi NASIL GEÇIRiYOR? 
tnıtilterenin genç kraliçesi Eli-, ıün evvelki h1diselerden, kızla • 

~ !.ıet, bet". Gabah gayet • erken rından ve nazırların kanşmağa 
r.cııkar. Ne pazarlan, hatta ne de mezun olmadıfı şahsi ve hususi ' 
bayram günleri yatağında geç projelerinden bahsederlerdi. Hal~ 
kaımaz. buki onların en ıamimt bir istira• 

<;ünkl asri bir kraliçenin ha • hat saatleri olan bu saat artıK "····"'·'"'""· 
,,atı hiç de masallardaki padi~ ciddt muhavere saatleri olmu~tur. 
c:Werlnin hayatına benzemez. Bu- Biribirlerile vaziyet hakkında gö~ 
gün harp hal~ bulıınan İn - rÜ§Ürlcr. Kraliçe kraldan bazı 
gilterenin sevimli kraliçesinin de Mdiııeler hakkınd1l tafsilat alır: 
bit: harp gününün hayatı büyük ve hazan ona bir fikir telkin eder. 
mqguliyetlerle doludur. Oda Kahvaltı bitince 'kral ve kraliçe 
hizmetçisi kraliçeyi uyandırmak yemek salonunu tcrkederler. 
için yanına girdiği zaman onu Artık onlar bir daha akşama 
dalına uyanmı§ bulur. kadar yalnız kalmıyacaklardır. 

Kraliçe yataktan kalkar kalk - Öğle yemeğinde bcrabcrlerindeı' 
-naz: hemen sırtına ekseriya blo· daima bir, Yeya birkaç nazır, bir.• 
avant renginde bir rob dö tambr kaç diplomat ve devlet adamı bu-
._e!Sirir. lunacaktır. 

Kraliçe günün her ıaaatinde bu Kraliçe çaydan sonra daire.in• 
.engi giymeği tercih eder. Bu eroner. Fakat gilndelik meşguli • 
renk kralın da sevdiği renktir. yetlerinc ba lamadan evvel kiz .. 

Kraliçenin yatağının başucun - larının kahkahalarile çmlayan 
da kızlannm resmi vardır. Bir çok ışıklı bir odaya uğrar. 
müddet onlara bakar sonra her Heyhat!.. Bugün o da bot
k~n yalnız giyinmek ve .Us- tur. Çünkü küçük prensesler ha
lenmekle meşgul olduğu saatte va tehlikesi dolayısile Londraduı 
onun odasının kapısı açdrr, içe- uzaklara yollanmışlardır. Artık 
riye giren bir katip, kraliçeye bu dakikada anneden başka bir 
o giliıkü meşgu1iyetinin progra • 'ey olmıyan kraliçe, katipsiz ve 
:nını okur. Kraliçe bu programı damdönorsuz olarak bir müddet .. 

nuna kadar sabırla dinler, ara- o odaya kapanır ve çocuklarını 
da yeni bir iş icap ettiriyorsa düşünür. 
programın bazı n'Oktalannr tadil Sonra, mesai odaama giderek 
eder. Sonra ona askeri hare:ka • yazıhanesinin başına oturur. Bir
tm umumi hatları hakkında ma • takım mektuplar orada kenJdisi 
lQmat ve daha sonra asıl alakadar tarafından okunulmağı veya imza 
olduğu §ey hakkında yani dahiıt cdilmeği beklemektedir. 
ve harici po~itik vaziye~. hakkın· Kraliçe, içtimai teşekküllerle l 
la ı_nufassal izahat v~r~lir. H~n batkumandanr olduğu kadın as - ~ 
.lenız ve kara harplerırun o gun- kerl te§kilatile meşguldür. Fakat 
t.ü mühim hadiseleri teferrüatile bundan maada da sayısız meşga-
nlatılır. J ı · d 

e erı yar ır. ı ·ı· v ali • ·ıı· .. .ı_f Bir geminin battığını veya bir } B" .. .. k r ka • 1 . ngı iZ .rı.r çcıı, mı ı muW'I ~'.\ 

yunca kraliçe müteuair bir çeh • - •Jeste en !U ı§ e meşgu ederken 

İ§lcrile 'de yakından alaka'dat''blan 
onu İngiliz orduıırnu teftit 

görüyoruz. 
tayyarenin düşürül'düğünU du • ' uı: .gun 

1 
r~ ıçe>:e 

1 
tip erı ~ 

1 

bir hükümdardır. Bu res1mc'.c 

re takınır ve hemen: ola.bilirler mi, majesteleri şu top-
- Bana onlann ailelerinin li~ !:1:ıda bulunmağı kabul ederler cek? 1 yetler bulunmaktadır. Kraliçe 

tesini bildiriniz ı "i - r... yemek Iistesiru kendi tertip ve 
'-.3 .. Diye .ararlar ve daima müte • Fakat nihayet bu gaadet biter. sofravr kendi tanzim eder. U"-Emrini verir. Bir ~ın olan bessim olan kraliı-e, gah .. u tek- ;· .. ~:ıı • aı· b şe de e I gen'de :ı :ı Telefon kapan-ır. Ve rnt'.uklanna bahresinden getirttigı·· rireklerin ~r ıçe, er Y n vve , Jifi kabul, gah bunu reddeid.cr. ::r- - :ı :ı :ı 

kalan dullan, anneleri ve yetim- , veda ederken kraliçe Elizabetin sofradaki taknnlara en uyar renk 
Jcri hatrrlamı~tır. Onları teselli Kraliçe, başlıca meşguliyetle - ıesi daima hafifçe titrer. te olanlarını eofraya koydurur. 
ederniyeceğini bildiği için keder- rinden biri de Fransaya gitmiş o- Öğle yemekleri onun için bir lf Sonra dairesine gilder ve gece 
!erini nasıl paylaşacağını dü~ün- lan İngiliz askerlerine hediyeler istirahat saati değildir. Askeri elbisesi giyer. Bu elbise ekseriya 
mektcdir. göndermektir. teşkilatların §cfi olan ledileri sof~ blolavant renginde bir aatenden-

Ve bu işle meşgul olurken oda• Her gün kraliçe, on birde kız· rasma davet eder ve onlarla bu dir. Akşam yemeğinden sonra 
lanna telefon eder. Fransızca te~kilat meselelerini görüşür. kral devlet adamlarile miln-akaşa 

sının kapısr tekrar açılır ve içeri· der.terini tam o saatte bitiren iki Y k ld • · · 1 d k k ı· b.. .. k d d ye ona gelen hususi postayı geti- eme ten sonra aıresıne, gıaer. c er en, ra ıçe utun a rn a-
rirler. BGfun mektuplan kendisi küçük prertfts telefon bulunan Bir an dinlenmeden tuvalet de· vetlilerini kendi salonuna götü -
bizzat okur. &asen bu mektup • •salonda annelerinin kendilerini ğiştirir ve dışarı çrkar. O gün iki rür. Ve onlara iyi bir suvare ge· 
lar ona yakın dostlarından ve a· çağıracağı anı beklemektedirler. dispanseri gezecek bir hayır mü- çirtmeğe gayret eder. 
ilesinden gelmektedir. Telefon çalınca, Margaret - Ro- •~ur.eresine riyaset edecek ve Davetliler, daima erken gider· 

ae: cepheden gelmiş yaralıları ziya- ler. Bundan eonra gayet kısa ibir 
Sonra kraliçeye sabahtanberi • ret edecektir. Yahud çocuk has - zaman kral ve kralire bao:batta ka-

kendisine edilmiş olan telefon , - Mamrni telefon ediyor 1 :ı :s :s 
D . ba. · : _ _., tanelerini gezecek yahut şehir lırlar. Gayet kısa bir zaman ,.ün-

müracaatlarını anlatırlar. Henai - ıye grnr, ve sevıncuruen :s 
r- •· ·· k El. b 1 f haricine rıkarak şehirden uzak .. kü kral yatmadan evvel daha ,.a. ne cevap verir. İşte bu sıralarda yuzu ızaran ıza et, te e onu :ı J; 

da saat sekizi bulmuştur. açar: laştırılmı~ çocukların bulunduk~ lışmak mecburiyetinldedir. 

A ı A •v• 1 Ç b 1 lan kar.a. r_g, ahları gezecektir. . Kraldan ayrıldıktan sonra kra· Bu müddet zarfında gı·yın· nxiıt - nne .. nnecıgım ... a u;c V b b 1 k 1 
:s ' • • • • e utun un .a.rı yapan ra ıç_ e liçe kendi apartmanına çıkar. dahi olan kralire sade bir elbise n gôrmege gdıniz !. 1 d d k b 

:s atı. a sa~ayın~ ~~me .mec urı.. 1Kendisini orada fam dö şcımbrla-
ile yemek salonuna gider. Orada J\blası annesile konuşurken, yetındedır. Çunku yenı mektu~ rı beklemektedir. 
kral kendisini ayakta beklemek - Margaret-Rose öteki ahizeyi ku· lar gelmi~ ve yazılmıştır. Gelen· \ Kraliçe günün bütün yorgun
tedir. Kraliçe ona yaklaşır, sevgi lağına dayar, annesinin sesini !er okunacak, yazılanlar okunup luğuna rağmen daima müteb~ _ 
ile elini uzatır. Kral bu eli uzun, dinler. Küçük veliahl::l annesine ımzalana .. ca •. ktır. Sonra altıda sa. • simdir. Adamlarına gUJer üzle: 
uzun öper. Sabah kahvaltıları •yaptrklarınr anlatır. Nihayet sıra rayın buyuk salonlarında kralı • . Y 
limonlu çay, jambon, sahan yu - Margaret-Rose gelir. O da an - çe resmi ziyaretleri kabul el:le _ - Allah rahatlık versın 1 
murtası, kızarmış ekmek, ve por- çesile konu,ur. cektir. İyi bir ev sahibi olan kra· Temennisinde bulunur ve yat-
takal reçelidir. Kahvaltı esnasın- Küçük Margaret-R04SC harbin Jiçe, evine kabul ettiği ziyaretçi· madan evvel ba§ucundaki masa -
da kral ve kraliçe durmadan ko • ne olduğunu henüz anlamamak • }erin hepsinin §ahsile alakadar o- da bulunan ilci resme, kızlarının 
nuşurlar. ta, onun sıkıcı bir ders gibi fena lur. Onlara hususi §eyleri hak .. resmine bakar. 

Onlar harpten evvel bu kah • ~olduğunu, fakat yine onun gibi kında da sualler sorar. Sabah uyandığı zaman kraliçe 
valtı saatine ''taçsız saatimiz" is· muayyen bir aaatt~ biteceğini AkJ<lm yemeklerinde kral ve yine evvela resimlere bakacak 
mini vermislerdi. O zaman onlar t zannetmektedir. Bumın için her kraliçenin sofralarmda muhak - ve günün bütün yorgunluğunu 
bu sofrada ·saıdece Jorjla, Eliza - •telefonda annesine bunu aorar !.. kak bir kaç devlet adamı ve Lond ~aşımak için kuvvet ve teselliyi 
bet'tiler. O zaman bu 5aatte bir - Anne, harp ne z3.man bite- radarı geçen bazı ccne'bt ~hsi • o iki yüze bakmakta bulacaktır. 
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ınave 
Yazan: lVilliam Matin 

Con muhakkak bazı mühim 
şeyler cereyan ettiğini dü§ün<lii. 
Bu acaba ne olabilirdi. Conun 
gözleri Van Bloudun locasından 
ayrılmadl:,.. Van Bloud alkışlamı
yor.du. Gözlerini kapatmış, kol • 
tuğa yaslanmıştı ... 

Con gözlerini ondan ayırdığı 

valrıt tarassut olunduğunu his -
setti. 

Ba.,ını ağır ağır çevirdi... Sağ 
tarafta, iki gözün kendisine dikil
miş olduğunu gördü..... Bunlar 
Evan'S'ın gözleri idi. 

Bakı~ları karşılaşınca, müfettı· 

şin kendisini takip etmesi i~in 
işaret ettiğini gördti. 

it!en müsaade alarak 
E nms'm ı:rkasmdan gitti. 

!{ııytu bir körcyc çekildiler. 

Çeviren: Ha-Ke 

İlk konuşan Coo oldu; ala.yet 
bir eda ile: 

''- Dün bana bir §ey söylemiş
tiniz. Yanılmryonıam benim bu· 
rada olmam sizi alakadar etmi· 
yordu ... " 

"- Bunları bırakın da benim· 
le derhal merkeze gelin.'' 
"- Y ooo, bu olmaz... Yalnız 

değilim. yanımda bir bayan var.'' 
"- Çaresiz. Gclmeğe mecbur· 

sunuz.'' Evan~'ın kaşları çatılmış
tı; işin şaka götürür tarafı yok· 
tu ... Kimbilir ne olmu~tu yine. 

Con paltosunu giymeden, E · 
vansla beraber merkeze ~itti. 

Nöbct~i ~lasına girı.likleri va· 
bt yerde kan lekeleri vardı. E· 
vans Cona, yerde duran bir ~>or· j 
tabı! sandığını göstererek: 

"- Buna ne buyurulur, ba· I 
yrrn?" diye acı acı sordu. İki po· 
lis memuru, Evans'ın emri üze
rine kapağı kaldırdılar. 

Con gördüğü manzara karşı· 

ıında sapsarı kesildi. Sandiğın i· 
çinde bir ceset vardı; kan lekele· 
ri kurumamıştı <14ha ... 

Con: 
:·-Ölmüş." 
Evam: 
"- Evet. Kama ile. öteki et 

nayetlerde o1duğu gibi. 
Conun ağzı açık kalmıştı. Bu 

Koveut bahsede üçüncü cina
yetti. ,, ,, ,, 

Evans kısa cüm1elerle, Cona 
Mdiseyi anlattr. 

Koveut bahçenin yan sokakla· 
rıntlan, ıı,ındık yüklü bir yük a· 
rabası çıkmı~tı. Tesadüfen· yollar 
kapanmı~ ve arabacı sokakta sey· 
riscfor ,memurunun yoluna de
vam etmesi için vereceği işareti 

beklcmi~. 

Hareket ettikten sonra, ~an

dıklarm iyi yerleşmemiş olduğu· 
nu gör~ polis memuru: 

"- Hey arabacı," diye bağır· 
mı~. 

~rabacı atları durdurarak: 

"- Ne var?'' demiş. 
"- Sandıklar düşecek. İnin 

sandikları iyice yerleştirin." 
Arabacı itiraz etmeden yere 

atlamış; polis memuru yardım e· 
derken, düşmek üzere olan gan· 
dıktan kan damladığını görmüş." 

Velhasıl, bize haber verdiler. 
Arabacının masum olduğu anla· 
şıldı. Sandık adamın arabasına 

haberi olmadan konulmuş. 
Con Evans'a: 
"- Sandıkta işaret' falan yok 

mu?" 
"-Hayır." 

Con, düşünceli bir tavırla çe· 
nesini kaşıdı. Odayı derin bir 
sessizlik kaplamıştı. Con ve E· 
vans bakıştılar. 
"- Müfettiş ... " 
"- DehşetJi, evet. Gazeteler 

kimbilir ne patırdı yapacaklar 
yine. Koveut babçedc üçüncü ci· 
nayet !" 

Aman allahım .... Po1is müdüri
yeti ne diyecek l 

"- Cesedin hüviyetini öğren· 
diniz mi?" 
"- Hayır. En ufak bir k~ğıt 

bile bulamadık cebinde." Sor.ra 
elini (.onun omuzuna koyarak: 

(Devamı var) 

Çoban kızının aşkı 
Yazan: CEVAT PALANDOKEH 

(Dünkü sayıdan devam) r kabristan yükseliyordu. Artık ne 
Cahit de bu mülahaza ve olursa olsun !stanbula dönrneıe 

mutalealar içinde uzun uzun karar verdi. Esasen bir kaç giit' 
düşündükten sonra karannı 

verdi. Bu c;oban kızıyla evlene
cekti. 

Kalbinde büyüttilğil ilk ateşin 
sevgisini ona verecekti. Onu 
çobanlıktan kurtaracak, talim 
ve terbiyesile uğraşacak ve ni. 
hayet evleneceklerdi . 

Bu kız, Cahidin senelerden
beri hayalinde yaşattığı tipin tıı 
kendisiydi. Esnsen aşkta man. 
tığı, mantıksızlar arar, dememiş 
ler miydi? İşte §imdi istedi@ 
ve nihayet kısmeti önüne çık
mıştı. 

Cahit şimd~ onları düşünüyor. 
Rüyalannda hep onu görüyor, 
kollan arasında onu sıkıyordu. 

Evlendikten sonra onunla 
!stanbula gidiyorlar, orada eliy. 
le yetiştirdiği bu mabsulünU 
ailesine, muhitine takdim edl. 
yor ve bundaki sırrın yalnız 

ikisi arasında kalacağını düşü

nüyordu. 
Nihayet kararını verdi. Onu 

resmen istiyeeekti. Fakat kim.. 
den, nereden? Bunu o da bil
miyordu. Çünkü namütenahi 
giden ovanın bir ucundan gelen 
çoban Jozı, diğer bir ucundan 
kaybolup gidiyordu. Nereden 
geliyor, nereye gidiyordu, bunu 
Cabit bilemiyordu. Her halde 
onunla konuşmalıydı. En doğ
rusu bu idi. 

• • • 
Yine bir gUndU. Bir a~am 

üstü. Cahidin heyecandan her 
yeri titreyordu. _, 

Bekledi. Uzaktan sUrU. g(). 

ründü. Biraz sonra kendisine 
yaklaştı. Çoban km da orada 
idi. 

Cahit ona doğru sokuldu. 
Mütereddit fakat metin olmağa 
çalışarak yanına kadar geldi. 
Şimdi beraber yilrüyorlardı. 

Cahit ona c;ok tatlı ve samimt 
bir lisanla: 

- Siz ne kadar çalışkanın. 
ruz, dedi. Fakat o, biç bir cevap 
vermediği gibi kendisine bak
mamıştı bile!. 

Cahit, ihtimal bu hırçın kızın, 
kendisine, lalettayin söz atan 
bir adam nazanla baktığı zaha
bına. düştü. 

Biraz daha yürUdiller. Cahit 
ona dahl. ziyade yaklaştı. Ve: 

Bir öğretmen olduğunu, kabul 
ettiği takdirde kendisile nişan
lanmak ve evlenmek istediğini, 
temiz ve açık bir kalple eöy. 
ledi. 

Çoban kızı, sert bir hareketle, 
ona yüzünü çevirdi. Tepeden 
tırnağa kadar Cahidi süzdükten 
ve gözlerinin içine baktıktan 

sonra gayet kaba bir sesle, kar· 
makarışık birşeyler &Öyledi ve 
asabiyetle koşup gitti!. 

Cahit olduğu yerde donmuş 
kalmıştı. 

O, 'bu dilin ne dili olduğunu 

kavrayamamıştı. Lakin bu ne 
acı, bir sukutu hayaldi. Zavallı 
genç sendeleye, sendeleye dön
dü. Bütün emelleri bir anda yı
kılmış, heba olmuştu. 

Derenin başına geldi. Oraya 
çöktü. Böylece ne kadar kalrlı. 
Onu, kendiı::i de bilmiyordu!. 

• • * 
Çoban kızının bu diişkUn hali 

kendisi arasındaki bütün saadt>t 
tasavvurlarını bir anda yıkıp gö
türmüştü. Şimdi §Uuru darmada· 
ğınık olmu~tu. ı~nlara verdiği 
yüksek kıymet bir anda derin çu· 
kurlara gömülmüştü. Bu ne ba· 
yağılık idi. Ferdin bu kadar çü· 
rüdüğünü görmek ne acryl:lı!. 

Karanlıklar içinde okula döndü. 
Geceyi kabuslar için~e geçirdi. 

Engin bir boşlukta yoruldu~unn 
anlamıştı. Şimdi gözünün önün
de korkunç eerviterle karı§tk bir 

sonra imtihanlar da bitiyordu .. 
Müdür ve arkadaşlarıyla vcıda· 

taşmak çok hazin oldu. Heıneıı 

hemen hep ağlaştılar. Cahit hl 
reket ederken acn söz olarak: 

- Allah insanları mesut etınek 
isteseydi, onlara his ve akıl ver" 
mezdi, diyordu. 

Artık araba hareket etmiıti. 
Fakat şimdi de talebesi onu b( 

rakmıyordu. Bir saatıten fazla a· 
rabanrn etrafında yürüdüler, ağ 
ladılar, gitmem~i için yalvardı" 
lar. 

Cahit onları tescni etti. Birçolc 
nasihatlar verdi. Hayatta muvaf 
fak olmalarmı, üç ay geçmeı:ıen 
yine gele<:eğini söyledi. Onları 

yanına, arabaya aldı. 
Bazan arabadan inerek onlarla 

beraber yürüdü ... Araba kaybO · 
luncaya kadar bu melek kalpli 
yavrular oradan ayrılmadılar. 

Cahit onlara mendilini sallayol' 
ve gözlerinden inen ya§lan sili' 
yordu ... 

• • * 
Kendisini hayatın serseri bit 

yolcusuna benzetti. Arabacınıf' 
yüksek ecsle bağmnası üzeriftC 
kendine geldi. Etrafına balandı· 
Araba bir koyun aüril5üniln içill. 
den geçiyordu. Koyunlardan biri. 
nin çiğn-enme&ine ramak kalrnıf 
ti. Yakından kulağına bir ka~I 
sesi geliyordu. Hemen etrafıt11 
bakındı. Çoban lazı orada idi• 
Onun yanından geçiyordu. Yatlı 
gözlerile çoban kızını eüzd\i.·· 
Kız, üç atla giden arabaya, cı· 
hidin eıyaiarına, bavulunr lfôtl· 
İşi kavramış ve onun artık Pır~· 
lardan gittiğini anlamııtı. Heıneıt 
kavalı kesti. Cahitle böyle baktı. 
tılar. 

Arabayı durlduttu ve aratıec:ı" 
dan çoban kızının kaval çalmatı· 
ru rica etti. Arabacı kıza, yint 
Cahidin anlamadığı bir lisanl• 
bir 'eyler söyledi. O, hatin ]cı1 
şimdi, büyük bir mutavaat glSs · 
tererek kavala başladı. 

Cahit, kavalını çalarken g~ııe· 
rinden yaşlar ldöktüğlinü gördll· 
Cinnet getireceğini sandı. l\raba° 
çı da bunu anlamış olacak ki: 

- Geç kalıyoruz beyefendi, 
diyerek arabayı ıürdil. Şimdi r.a 
vallı çoban kızı arabanın arkalln· 
dan koşuyor, bir taraftan da: 

- Gitme ne olur, der gibi ııa· 
zin, hazin kavalını çalıyordu. 

Cahit gözlerile çoban kızını bi~ 
nokta kalıncaya kadar t.akip ettl 
ve mendilini salladı. Artık o. 
kaybolmuştu. 

• • • 
İstanbula gclirgelmeı: ilk it1 

arabacıya mektup yazarak çobaf11 

sormak oil:lu. Ara~acı verdiği ,e· 
vapta: 

- Şehre döndüğüm zaman y1· 
ne onu aynı yerde buldufll' 
Kim olduğunuzu, bir gün kendi• 
sin-e ne söylemek istediğinizi, rı~ 
den gittiğinizi, nereye gittiğiniı:1 

sordu, diyordu. 
"- Cahit arabacıya bazı he<Jİ" 

yelerle beraber, bir miktar par• 
da göndererek çoban kızına 1/l( 

mcsini rica etti" Fakat aıdıt' 
mektup: 

- Onun bir kaç giln kadal' 
kaval çaldığı yer1de, bir kaç gU11 

de derenin kenarında dola,ugırı•• 
ondan sonra artık kaybolduğut111 

yazıyordu. 

Aradan seneler geçti. Fak't 
Cahidin gönlünden zavaIJı ço~ 
kızının saf ve muhayyel a~kı as· 
la silinmedi. Ve bu macerarıııt 
biricik izi olarak arabacının göıı· 
derıliği iki mektup kaldı ..... 

Arnavutköy 

CEVAT PALANDöı<Erl 


