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iki gün erJrJel Mareşal Çalimagın 'önünde 

1' Hava ordumuzun 
~ ~.~rınki elamanları 
, • 1 urk Hava Kurumu gedikli hazır-

yapılan talimlerden bir g'ör'ünüş. 

arna yuvasının ilk devresini bitiren 
gençler Ankaradan Eskişehre gittiler 

Ankara 30 ( \ .. 
~'lı"asının ilk' d 

/ 
• A.) - Tilrk Hava Kurumu gedikli hazırlama 

ilr evresin' btt· 1haı. e~ı . 1 ıren g ençler Eskişehir askeri hava okuluna 
lab emek üzere bu .. .. • 

alık bir h Ik &"ün oglc trenile Esklşehire gibıüşler ve ka-
dan n kütlesi tar r d w 

ayrııırJa k a m an ugurlanmışlardır. Gcn,.ler , kurum-
til r en T" k l " 

l\e>çak kendilerit". lava Kurumu Başkanı Erzurum mebusu Şilk-
"Ark d e 6U konuı:ımayx yapmıştır : 

a aşlar 
'!'.. ' 

il · \Irk liuva K . . 
lihaıc edly uruınundakı vazifenizi bitirdiniz. Hava ordusuna 

de orsunuz B d • 
n ve gidiı:'-'-d • ura a Salışbgnıız n:ıüddet zarfındaki mesalniz-

8tıııa ,,uuı:; en çok m 
a da ayn· emnunuz. Hava okulunda ve hava. ordu-

ı muvnffakıyeti göstereceğinize eminim. 

(Devamı 2 inci ıaylada) 

Vels'e verilen 
malOmat . 

Son ·dere-
ce gizli 

tutuluyor 
Amerika Cumhur 
Reisi gazetecilere 

izahat verdi 
(Yazısı 2 inci saylada) 

olotofun nutku , 

~ asıl karşılandı? 
u Uk, Rusya ile müttefikler arasındaki müna
s_ebetlerin fenalaşdığı kanaatini uyandırdı 

1enenp~~~ 30 ( ~.ıt.) - 1\Iolotof tarafından söy
kisıer: un bıtaraf memleketlerde bıraktığı a· 

Nasyo ı T" 
~ıe, i b na ıdende ismindeki Danimarka ga· 
Q • u nutku .. ı · esarab §O~ c tclhıs etmektedir : Molotof 
}·eu Yada harp o!m ... 
,~ er birli . . ıyacagmı vaadediyor, Sov· 
~}'lllyor ğının Almanya ile mutabık kaldığını 
teriklerc ~·e ~aponyayı tehdi t ettikten sonra müt· 

ır ıhtarda hulunuyor. 

Holandada iyi haber alan mahfillerde bu nut· 
kun her şeyden evvel Rusyanm bu harpte bitaraf· 
lığını teyit ve şimaJ memleketleri arasında bir it· 
tifaka aleyhtar olduğunu bildirmek gayesini takip 
ettiği söylenmektedir. Bundan maada T ürkiyeye 
ve İskandinav memleketlerine yapılan iht arlar te· 
barüz ettirilmekte ve Rusya ile müttefikler arasın· 
daki münasebetlerin fcnalastığı kanaati izhar edil
mektedir. ( Molotofun nı1tfo 3 üncü sayfamızda· 
dır-J 

Avrupa 
ihtilafının 
mesulu 

Amerika 
imiş ! 

Almanya bir beyaz 
kitap neşretti 

Amerikanın harpten ev
velki faaliyetine ait bazı 
vesikalar ele geçmiş! 
Bcrlln, 30 (A. A,) - Alman ha

riciye nezar e ti dün akşam yeni bir 
beyaz kitab neşretmiştir. Bu kitab 
işgalden sonra Varşovada Polonya 
hariciye nezaretinde bulunan evra
kın ilk kısmını ihtiva e tmektedir. 

Bu ilk kısım Polonya lisanında 

yazılmış 16 vesikadan ibarettir. Bu 
vesikalar fotoğrafı ve almanca ter
cüınelerile birlikto neşredilmekte -
dir. 

AMERİKA HARtcn·E 
NAZIRINI~ TEKZİBİ 

Vaşington, 30 (A. A.) - Hari
ciye nezaretince neşredilen bir 
tebliğde Kordel Hal, Bcrlinde neş
r edilen vesikalarda Amerikan dip
lomatlarına aUedilcn sözleri kat'!
) etle tekzib etmektedir. 
Tebliğde şöyle dcnilmoktedir: 
"29 Mar tta çıkan akşam gazete

leri Almanya hariciye nezareUnin 
bir "beynz kitab'' ne.srettiğlni bil
dirmektedirler. Bu kitabda Polon
ya ve Amerika diplomatları arasın
da yapıldığı iddia edilen görlişmG-

1 

lere dair Polonya hariciye nezare
tinde bazı evrak elde edildiği kay

_(Devamı 2 inci sayfada), 

garantisi altında bulunacakmış! 
~Dr nn~noız gazetesn d nycr k D: 

Balkan devletlerinin arkasında, devamlı ola
rak sulh lehinde bulunan kuvvetli bir T ürkiye 
vardır. Türkiye, Balkanlarda şimdiye lzadar 
biribirini kıskanan komşular arasında bir an .. 
laşma yaratmağa büyük bir dikakt ve ihti
mam ile çalışmaktadır. 

Londra, 30 ( A.A.) - Times çalı~mışlar ve icabında Balkanla· 
~azetesinin diplomatik muharriri nn müdafaasını temin için mütt~
yazıyor : • fik orduların orta şarkta tahşit C4 

Almanyanın mcrkezt ve cenubu dilmiş o'.dl!klanm~ dair teminat 
şarki Avrupası::da yaptığı iktisadi vermişlerdir. 

tazyika nasıl mukabele edilebilece Nihayet Balkanlarda bir de ! · 
ğini müzakere hususunda Fransız talyan nüfuzu vardır, Alman nü· 
\1! hıgltiz nazırları bit müddettir fuzuyla 'IX!rater gitmekte ise de 
sabırsızlanıyorlardı· • bu nüfuz aynı zamanda İtalyan 

Alman diplomasisi şimdilik basi rnenafatlerini de gözetmektedir. 
retle hareket ediyor. Fakat iktisa· BALKANLARI .NASIL 
di bakımdan Almanya küçük dev- GARANTi EDECEKLERMiŞ? 

!etleri kendisile t icarette bulun· Kopmlıag, 30 (AA.) - Politi· 
mağa sevketmek için büyük bir fa· ken gazetesinin Roma muha!>iri 
aliyet sarfediyor. Fakat Alman yazıyor: 

teklifleri o derecedir ki kabul et· Bugünkü şartlar içinde ltalya· 
tikleri takdirde bu küçük devletle· mn Sovyetlerle bağlanmakta hiç 
rin istiklali ha!eldar olacaktır. bir menfaati yoktur· 

Balkan devletlerinin arkasında İtalyanın Balkanlardaki mena· 
devamlı olarak s··lh lehinde bulu· fii rnevzuubahstir. Rus - Alman .. 
nan kuvvetli bir Türkiye vardır. İtalyan garantisi yerine l talya da• 

Türkiye, Balkanlarda· şimdiye ha ziyade Almanyanm, Rusyanm 
kadar biribirlerini kıskanan kom· ve Italyanın ayn ayrı ga:anti 
şular ara~ında bir anlaşma yarat· vermesini tercih etmektedir. Pek 
rnağa büyük bir dikkat ve ihtimam kati olmamakla beraber eğer bu 
ile çah~maktadır. Müttefikler de proje tahakkuk ederse, Berlin ve 
T ürkiye ile beraberdir. O mütte- Roma Balkanların garp kısmım 

fikler ki, son aylar içinde Balkan ve Berlin ile ::\Ioskova da şark los 
milletlerine ve Balkan hükürnetle· rnım garanti edeceklerdir. 
rine kendi siyasetlerini anlatn}ağa (Devamı 2 inci sayfada)' 

EN SON DAKiKA 

!Ju gece Skajerak
ta müthiş bir deniz 

muharebesi 
bekleniyor ! 

Roma 30 - Roma 
radyosunun verdiği bir 
habere göre Alman de
niz kuvvetlerile İngiliz 
harp geınileri arasında 
bu gece Skajerak civa
rında bir çarpışma ol
ması beklenmektedir. 
Zira, Alman telsizleri 
dün, bütün merkezler
deki Alman vapurları
na, derhal bitaraf liman 
lara sığınmaları emrini 
vermiştir. Diğer taraf .. 

tan, Alman harp gemile
ri de Vilhelmşafen lima- · 
nından çıkmış ve Skaje
rak istikametine hareket 
etmişlerdir. 

İsveç bahriye nezareti 
de harbin vukubulması 
muhtemel olan mınta
kaya birkaç harp gemi
si göndermiştir. Bunlar 
t sveç sularının hit3.raflı. 
ğını k~ıuma.ra çalıp.
caktır. 
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.Yazan: Nevil Henderson 21 Londmnm .. on Bcrlln eltisi 

Ağustos ayı başında, Varşova 
Bcrlin müzakerelerinin inkıtaa 

uğraması, Londra ve Moskovanm 
bir tilrlü anlaşmağa vararnamala. 
n, barometrenin ani olarak düşe
ceğine alametti. 

Dart.zJ.g vaziyetinin v!!lt:ımet 

,.~esb~ffnetinden maada, bütün 
Al'll<ln ordusu harp hazfthğını 
tilmamlamak üzere idi. 

Bir çok asker ve malzeme, 
JP)nigsberg yotiyle. Şarki Prus· 
y<:ıya sevkolunuyordu. 

Krizin patlaması, Hitlerin ar· 
ı:usırıu, ~e kalmıştı. 

el:zl:t YAPILAN 
~FERBE:RLIK 

Eylülae, mutad Nürenberg 
şenfiklen ıyapılacaktı; İngiltere 
hariciye vekaletinden benim şen
liklerde bulunup bulunamayaca. 
ğım soruldu. 

Böyle şenliklerin yer bulacağı

na dair şüphe ettiğimi, fakat ya- 1 
pıldığı takdirde, kaçırmıyacağımı 
&eyledim. 

EylUl ayına tehlikesizce gire

cek miydik? 
Zihnimi meşgul eden yegfoc 

fty bu idi. 
Lakin, Hitlerin o gün bir nu • 

tuk söyliyeceği aşikar olduğu ve 
krizin bu nutukla başlıyacağıru 
tahmin ettiğim için, nutukta ne· 
lerden bahsedeceğini öğrenmek 

istiyordum. 
Buna dair hiç bir §ey öğrene -

medim. Tahminimde aldanmrştım. 
Hitlcrin hareketi nutkuna bağlı 

olmayacaktı. 

Viyana senei devriyesinde, Çe
koslovakyaya taarruz etmeden 
evvel yaptığı askeri rmi geçit
ler gibi, Tanenberg aenei devriye· 
si, Polcmyaya karşı yapacağı ta· 
arruzu maskelemek içindi. 

Bulutlar gittikçe tekasüf edi
yordu. İlk gök gürültüsü dört 

ağustosta duyuldu. 
Polonya, Danziğe bir nota ve. 

rince, Almanya derhal bir nota 

ile cevap verdi. 
Polonyanın, Alınanyanın bu 

notasına cevabı da, Hitlerin di· 
mağrndaki fırtınanın kopmasına 

sebep oldu. O hafta "Nota" haf
tası sayılabilirdi. 

İngiltere, Almanya için 1 no.lu 
düşman olmakta devam ediyor 
ve onu çemberleme siyaseti ile 
itham ediyordu. 

Alman matbuatı, Lehlilerin 
yaptıkları; mezalimden bahset· 
meğe başladılar; gazetelerin gUn
lUk mevzuu bu zulüm haberleri· 

nJ vermekti. 
1938 de Çekoslovakyaya yapılan 

hAdiıcler tekerrür ediyordu. 
Acaba Herr Hitler bunlara 

inanıyor muydu? Maamafih ina
nır gibi hareket etti ve hiddeti
nin artmasını mucip oldu. 

Bu hususta, Ribentrop, Göbels 
ve Himlerin büyük nufuzu oldu· 
fu inkar edilemez. 

Hitlerin hesapla idare ettiği 

u.'bn tükenmek üzereydi, tüke
niyordu. 

18 ağustosta, Lord Halifaks'a 
telgraf çektim; sulh temin olun. 
mak isteniyorsa, bir an evvel ta
vassutta bulunmanın elzem oldu· 
ğunu, aksi takdirde harbin patla
yacağını söyledim. 

Alman kuvvetleri Şarkt Prus. 
yada Tanenberg şenliklerini se• 
hep ittihaz ederek toplanmışlardı. 

Hitlerin bir işaretile hududu 
apbilirlerdi. 

Birkaç gün sonra, tahminlerim
de aldanmadığımı gördüm; 24 

ağustosta Alman ordusunun ha· 
zır olması için gizli emirler veril. 
mişti." 

Bana gönderilen ~r raporda, 
Polonyaya. yapılacak "yürüyü
§lln" 25 ağustosta yapılacağı bil 
diriliyordu. 
Ymılmıyoraam, bu husustaki 

emirler HitJer tatafından imza 
hnmJtti bQe. 

Alman ordusu hazırlanmakla 

kalmıyordu; kendisine bir şerik 
daha bulmuştu: Sovyet Rusya 1. 

21 ağustos gecesi, Alman _ 
Sosyet ademi tecavüz: paktının 

yapılacağı, ve Ribentropun bunu 
imzalamak için 23 ağustosta tay
yare ile Moskovaya gideceği ilan 
olundu. 

Ancak birkaç Alman tarafın

dan bilinen bu sır o zamana ka· 
dar çok güzel saklanmıştı. 

Bu haber, dünyada bir bombe 
tesiri yaptı. 

Berlinliler bundan haberdar o. 
lunca o zaman derin bir nefes 
aldılar. 

Sovyetler tarafından yapıla

cak bir hava taarruzundan kor· 
kulan kalmadı. 

22 ağustosta, Ribentrop Mos. 
kovaya tayyare ile gitmek üzere 
iken, Hitlere, Çemberlayn tara
fından hususi bir mektup götür
mekliğim hükumetim tarafından 
tebliğ olundu. . 
Berştesgadende bulunan Hit

lerle ertesi günü bir mülakat 
yapmam temin edildi ve 23 a. 
ğustos gecesi saat 21,30 da Ber
linden ayrıldım. 

Öğle üzeri Salzburgtan geç
tim ve Berştesgadene vasıl ol· 
duğum zaman Bitlerin benim sa. 
at 13 te kabul edeceği .söyleneli. 

(Devamı var) 

''Vakıt 
'' Gazetesi 

üçüncü tertip kitap 
· uponlarının neş

rine bugüu başladı 
Blrlncl ve ikinci tertip kltnp kupon

lıınnın gördDğU tnhmlndcn çol< fa%la 
rağbet U1.erlne Vakit gazetesi, aayuı 
okuyuculan lcln tıcttncll ve te\'l.allde 
blr kitap ıııerlsl hazırlamış ve bugUn· 
don ltlb:ıren n~J"e başlamıatır. 

Bn tertibe lkJ bin ııa.yfalık J>ee bll
yWc roman konulınuştur ki kıymetleri 
lıakkmda bir fikir edinmek için yal
nr.; lılmlerfnl öğTenmel< kifayet ede-
cektir, · 

8unlıı.r, meohur Framınz muharriri 
bir kJt.ap aer!sl hıwrla.roıı ve &ruponla
rrnı buı;:1lnden itibaren neşre b:ı§lamı,
tır. 

Pardayanın oğlu, Par
dayanın kızı, Kahra
man kız, Markiz dö 
Pompadur, Cücenin a§· 
kı romanlarıdır. 

Tnf&lllltmı \'aklı pzetC81nde bula· 
calaıını:r. 

Pek nadir zuhur eden 
bu fırsattan herhalde is
tifade ediniz. 

Komedi Fransez artist
lerinin bugünkü 

temsilleri 
Dün sabahtanberi lstanbulun 

misafiri bulunan "Komedi Fran
sez,,in değerli sanatkarları dün 
gece Tepeba~ı şehir tiyatro~un<la 
ilk temsillerini verdiler ve sanata 
susayan münevverlerimize emsal
siz bir gece yaşattılar. 

Artistler bugün saat 14 de c;ehir· 
de bir otomobil gezintisi ya~tılar 
ve 16 dn.gene tepebaşı tiyatrosunda 
edebi b;r seans ''erdiler. Fransız 

edebiyatının ölmez eserleri arası· 

na geçen c;iirlcr. l\lari Bel. Kate
rin Fonteni, Jermen Duer gibi 
değerli ve dilber arti tlerin ağzın
dan dinletildi· 

Jermen Duemi "Fransa.. şiirı 

~~k fazla all,ı tandı. 
Şiirleri şarkılar takip etti ve sa· 

londa bulunanlar, ekc;cri aşrkıla

rrn nakaratını, arti~tle"le birlikte 
söyledi. Bundan sonra cıili'let va· 
pıldı. Artistler hı.: ge<"e de bir 
temsil verecekler. 

Garp cephesinde 
Şö<dl<dl~to n 
t©IP> ClUI 

a üı~OD©~lUI 
DalaQya Başkumandanla ve 

Amilalle gör üş lü 
l'aris. 80 (A.A.) - İki glindenberi mevzuu ba.hsolan Fransız ve 

.dman topçu kuvvetlerinin faaliyeti dün ciddt bir ıekilde &rtm.ıt ve 
şiddetli bir halıt almıştır. Şimdiye kadar Vosges'lann prk.ındaki mrn
takaya mllnhasır kalan topçu atCfii dün Sarre'm garbindeki mınta

kaya ve iki hat arasmdaki sahanın bilhaııııa genl§ledlği SarbrUkUn 
ccnubundaki mmtaknya sirayet etmi5tir. 

Topçu, bu surctlll 50 kilometrelik bir cephede faaliyette bulun
muştur. Alınan topçu ateşi ile birlikte avcı tayyarelerlııin himaye
sinde rasat tayyareleri birkaç kere hilcuma geçmişlerdir. Fra.nsız 

topçu kuvvetleri mu,•nffakıyetle mukabele ederek Alman taarruzları
nı her tarafta tardetmiştir. 

Bir Alman m~rezesi pusuya dtişürlilmU§tUr. Her iki tarafın tay
yareleri de faaliyet göstermi~tir. 

FRANSIZ HARB KABİNESİ TOPLANIYOR 
Parls, SO (A. A.) - Daladye, bu sabah general Gamlen, Jorj 

Vuillemin ve amiral Darlan ile görli§JDUgtUr. 
Daladye, bugUn öğleden sonra Ellzede toplanacak olan harb komi

tesine fgtirak edecektir. 
Parb, SO (A. A.) - Ba§vekil Reyno dün ak5am harbiye nezare

tine giderek Daladye)1 ziyaret etmi§Ur. 

Avrupa ihtilafı 
(Baıtafı 1 inci sayfada) ı ması, intihabattan evvel Ru.zvelti 

dedllmektedir. Gerek benim gerek- efkarı umumiye nazarında düşür 
se hariciye nezaretindeki arkadaş- meğe ve Avrupa ihtilftfınm mesuli· 
larmun bu görli11111elerden haber- yetini Amerikan hükO.metine yük· 
dar olmadığuruzı ve bu vesikaları letmeğe matuf bir manevradan 
n:.uteber a.ddetmediğlmizl mtimkiln başka bir şey değildir. Bununla 
olan en bUyük kat'JyoUe beyan e- beraber Amerika hariciye nezareti 
<l<:rlm. Z~l<m nok~l nazarlar resmen cephe almadan evvel Al· 
hiçbir zaman ve hiçbir suretle A- man vesikalarının tam metinleri· 
merika hükflmctlnin nokta! nazarı- nin gelmesini beklemektedir. 
na Ycya alyruıetine uygun değildir.,, Polonyanın Va~ington sefiri 

AUIANLARIN ELE GEÇtnDt(it Kont Potocki matbuata beyanatta 
\'ES1KALARI bulunarak demiştir ki: 

Vaşington, 30 ( A.A.) - Alman 
hariciye nezaretinin .bazı Ameri
kan muhabirlerine Varşova hari
ciye nezaretinde Amerikanın harp 
ten evvelki faaliyeti hakkmda e'.e 
geçirilen ve Biddle, Bullit ve Ruz
veltin isimlerini ihti,·a eden bazı 
vesikalar tevdi ettiğine dair Ameri· 
kan matbuatı tarafından neqredi
len haberler hakkında mcsul :\Jne
rikan mahfillerinde söylendlğine 

göre bu mesele hakkında Berlinde 
bir "beraz kitap,, neşredilmiş ol-

"Almanya, Polonya hariciye ne· 
zaretinde bulunduğunu iddia etti
ği bu ve-ikalan sırf bir propagan
da maksadile neşretmektedir. Ba· 
na atfedilen beyan$ı tekzip rde
rim. Hiçbir zaman 13ullit ile Pa
riste Amerikanın harbe karışması· 
na dair bir şey konu~madım ... 

Ruzvelt, Amerikan sefirlerinin 
bazı beyanatına dair Berlinde neş
redilen ,·esikaların ı-ihhatinc gü· 
venilmemesi lil.zungeldisi nokta ı
na Amerikan f.fk~nnın nazarı dik· 
katini celbetınlştir .. , 

Hava ordumuzun elamanları 
( Baştafı 1 inci ıayfa .Ja) 

Slzden ayrılırken, c-..·ltıtlarından ayrılan bir babanın ıatırııb ve 
teessilrilnli duymn!daymı.. Fakat ~ercf ve kahramanlıkla dolu istık

balinizl dtişUncrck teselli \'0 lftlhar duyuyoruz. Hava ordusundaki 
iyi çalışmalarınızı ta~ip ettikçe b:ı i!tihannuz: artacaktır. 

Geçen gün, memleketin büyük askerl Mareşal. ıı'zln!e konuştu. 

hasbıhal etti, Kıymetli lıita:besini dinlemek şerefine nail oldunuz. 
Genel Kurmay Bsşkanı, sizden bliyilk hiunetler beklediı";1nl söyledi. 
Onun Umitlcrini tahakkuk ettircceğ!.n'ze hiç güphrmh: yoktur. 

Sizden ayrılırken, eski bir havacı olmak slfatile rko.lanm şudur: 
Kahraman lılr havacı o!ab imek içh iyi bir knr~ktcr mutlaka l:lzım

dır. Eu v .sıfüırn d:..imn rn'.lm: olm~ ğ.ı ç. lrşmnhsınız. 
Hava ordusuna litih k ettikten sonra, ilk vuval3rmı unutmıynn 

kuşlar gibi "Grc!il'li yuvnıtı" nı da ı:ır:ısıra hatırlayınız ve fr~"t bul
dukça gelip görilnür.. 

Sizi uğurlnrkr>n ;;errk ö;hetmrnleririzin. grrckse grncl dlrrktö
rüniiziin La:inı v~ ~rb'>cniz için ~ 'sterdiklcri gayrete tc!}ckkür ede

rim. 
Yolunuz nçık olsun arltad!!,şlnr.,. 

"Elektrom,, şirketi n
deki hırsızlık hadisesi 

Muhasebeci Rıza 2 sene 2 ay, krzkarde
şi Salıha 2 gün habse mahkOm enildi 

Birkaç gün evvel Elektron mü- tespit ederek raporunu mahkeflle" 
e$Sesesinde bir hırsızlık oimu~. ye vermiş, ve saat üçte yapılııl\ 
müessesenin muhasebecisi, ve eskı celsede karar bildirilmiştir. . .u 
veznedarı Rıza Paker yanında bu· Mahkeme Rıza Pakerin etırıu
lundurduğu ikinci bir anahtarla ikinci bir anahtar bulundurınasııı1 

bir sabah erkenden gelerek kasayı sirkat kaseme hareket ettiğine de' 
açını~ ve içindeki 3800 küsur lira- lil addederek suçunu sabit göfll'lfö 
yı çalarak eve götürmüş, kız kar- ve ceza kanununun 493 üncii ınad· 
<leşine saklatmıştı. Tahkikat so- desi mucibince 3 sene müddetle 
nunda iş anlaşılarak Rıza Paker hapse mahktlm etmiştir. Ceza, P3' 
ile kız kardeşi Saliha yakalanmış· ranın çok olmasından dolayı d! 
la r. Beyoğlu asliye sulh ceza mah· 522 inci maddeye göre 3 sene ;ı 
kemesi tarafından tevkif olunmuş- aya çıkarılmış. fakat takibat Slrıı· 
!ardı. smda paranın yerini gösterdi~İ ,-e 
Beyoğlu asliye ceza mahkeme- parayı iade ettiği anlaşıldığıod3° 

si bugün bu işin meşhuden görülen cezasının üçte biri indirilerek 2 fi.' 
muhakemesini bitirmiştir. Sabah- ne 2 ay müddetle hapsine ı-a(.lr 
leyin yapılan celsede suçlunun ve- verilmiştir. 
kili müekkilinde delilik olduğunu Çalınan parayı saklayan Rtı~ 
ve hırsızlığı ~uursuz bir anında iş- pakerin kız kardeşi Saliha ise. ınt5 

·~ı 
lediğini iddia etmiş, mahkeme de ruk parayı saklamak suçundan 1 

• 

hakikaten deli olup olmadığının gün hapse mahkfun edilmiştir. sa. 
tespiti için r :a Pakerin adliye liha bu müddeti mevkuf o!arV 
doktoruna muayene ettirilmesine ikmal ettiğinden serbest bırakıl' 
karar vererek muhakemeyi öğle· mıştır. 
den sonraya bırakmıştır. ~Iahkerne salonu birçok ınerııl" 

Adliye doktoru Salih Haşim suç lılarla dolmuştu. Karardan so11rt 
lu üzerinde yaptı~ı muayenede Rıza Paker kendisini tutarnarııı' 
hiçbir şuur bôıukluğu olmadığını , ve hıçkırıklarla ağlamıştır· 
~--------------~~-----------------------------__.,., 

~~!EI~J 
T akaim ve Şeref atadlarında yapılan 

·Bugünkü mektep maç•arı 
1 VEFA • ŞtŞU TERAKKİ: j-O 

Oyun Vefanın hA.klıniyeti alt~.:: 
cereyan etti. Şişli Terakki ı.a;;#· 

Şeref stadında: 
•Bugün mekteb maçların& Şeref 

stadında da devam edildi. Bu ıstad-
dakl mUaabR.kalart atfif15'1le yazıyo- iki devrede de çok çal.r§masnla U• 

men bir gayı bile ya~<Wl il! 
sabakay1 2-0 mağlQb olarıı.k bitll'' 

ru:ı: 

DAR'ÜŞŞAFAKA. İSTİKLAL: 5-1 
Bir.ne! de\Te 2-0 Darüşşafaka 

lehine neticelendi. Darüşşafakah -
lar oyuna ba§tan hakimdiler. Rl
rinci devrede golleri 16, 29 uncu 
dakikada Nuri \'e Burhan vasıtesi
le kazandılar. 

ll:inci devre daha Ustun oynıyan 
Darüşşafakalılar bu devrede Uç 
gol yıı.paralt sahayı ~-1 gallb ter
ket tiler. İ!tiklulin yeglne go!Unü 
Tarık yaptı. 

TAKSIM LiSl·.St • TİCARET: S-1 
B'rincl devrede Taksim lisesi 

29 uncu dakli:ada kaıandıklan bir 
penaltıdan l gol yaparak devreyi 
1-0 ga.lib bitirdi. 

tkincl dev~ ha.şiar baelamaz ti
caret lise111nıicn Necdet bAraherlik 
golünü yııptı. Bundan sonra 7 inci 
dakikada Ziya Teksim llseelııin 2 
inci go!UnU, 21 inci d&kikada Salın 
3 Uncü golil yaparak mli~:ıbakay1 

3-1 gal!b bttlrdil~r. 
l'ÜCF.OLJ<C • ISTANBUJ,: 1-0 

Bu mUu.bakıı.."lm noticesi h!r 
aürpriz addedilir. Fakat unutma. 
malı ki İstanbul takımı hakiki kad
rosundan 7 l:l;:i nôk~an olarak 2 in
ci L'lkon o~·uncularile ve 10 kişi o
larak sahaya çı!•tı. 

Yilcciilhü oyun ha.şiar başlamaz 
7 inci d:ıki~ada Murad va.art.Mile 
i:k go'ü kazandı. O::unutı bundan 
sonrası ls,aııbul Esesi hakimdi. 
Fakat forvetlerin becerlk~llği go
le meyd:ı.n vennedl. İkinci devre 
yine ba.,t.:ın b:ıoa lstanbul il.sesinin 
hakimiyeti altrnda gcı;tl. F&kat ta-

! kım b r beraberlik go!U bile yapa
madan sa.hayı 1-0 ma~Inb o?arak 

terk etli. 

Taksim stadında: 

di. 

HAYRİYE • KABATAŞ: ş.ı 
Bu oyun belki günün en ııe>~ 

canlı karşılaşması oldu. Zam•~~. 
man birinci smrf taknnlardalO 

11 
J 

yecana raslanan oyun, netıced11 ti• 
gol farkile Hayriyenin lehine ııe 
celendi. ~ 

HA\'DACPAŞA • SANA'l': &
U· 

Taksim sl.3dı.nda güniin !{)O ıı1 • 
sa.bakası Haydarpa§& ile san•t c 
kulu ara.sında cereyan etti. , 

Hayda.rp~n.lılar oyun bMl•f ~ 
lamaz tes's ettikleri hUklınlYctl J 

yunun sonuna kadar zntnt!J\ ~~ 
ziyadcle3tirerek dP-va.m etuıer 
mUııabakayı 5.0 kazandılar. 

Beşikta§ klübüniit1 
kongresi 

ıt' 
Beşiktaş Jimnastik klUbUnill' ıo' 

nellk kongreısi AkaretJerdeıd 11 
-"' 

tdW 
blnasmda yapılmış ve yenl 
heyeti s~Umi3Ur. ıct! 

Yeni id:ı.re §U şekilde tcJSe~ 
etmiştir: '/)>1 

Re:s Sular idaresi mUdUril ,t 
Erden, ikinci re.i:\ belediY" ~ 
mUdürll HUsnU Keseroğlu, ~ ~ 
klltib Abdülkadir Ziya. veSfl fi 
lhsan Özkaya, muhagib Fe~c)' 
ro~, mumura.hhns :ıza Sadri, ted'ı 
trik mUhenclisi llısan Ancil· 1 pf· 
azalar: Abdullah. Mecdi Enı;ıı, 
Emin Şilkrli. ~' 

Murakrb: Liman idaresi JSl oJ· 
sebe müdür muavini Asaf 130::: tıl' 
Kambiyo mildilrlüğU ihrac•t 1

11 

al 3efl Sedad. ..../. 

V~lse verilen malGmat Mektebler ara.cımdııkl lik ma.çla
rma bugUn Ta.kslın ve Şeref stad
larmda devam edildi. Taluıim sta
dında gilnün ilk mUsabalı.a.ıu: 

Balkanlar nasıl 
garanti edilece~1 \ ıışirr!,'10n, 30 (A, .) - Reisi-

cumhur Ruz,•elt gazetecilere Sum
• "r Velsln Avrurn sC'yahatı hnk
kındn bir del 1;1111•",nn vermiştir. 

Buno. nnuı.rruı, Vcls Amerika hü
kumeti nıunınn hiçbir taahhilde gi 
rişmeğe m<'r.ın 6~a· -re girişme
m!Jıtir; Amerika lıtikümeti namına 
hiçbir teklifte bulunmamış ve A

merika hUkümeti de herhangi bir 

kaynaktan hiçbir sulh t~klifi al-
manııştır. 

ltalya. Almanya Fransa vr ln- hundan ibaret olmuştur. 
giltere hükumetle;in'n Velsc vl."r· ?\ihayet, hemen !fmdi Avrupada 
dikleri malOmat kanyyen xnıh-1 ldil, mUatJı.lcar. devamlı bir .aulhU 
rcmdlr. t~iıı lmlclnlan pek u olmakla be-

. 1 nt~r 'Vel!'rln ff!yahatl netkesinde 
Veılsın seyahati netkeei, Ameri- 1 elC:e edilen malflmat böyle bir ıul~ 

ka ile ılyarAt ettiği meuılek~tler ı hUn teslal zamıuıı geldiği vakit fev. 
arasındaki mlina:sebetlerin tavauu- knlade bir kıymeti haiz olacaktır. 

(Bılthıh 1 inci -~ ~; 
İtalyanın hattt harcketifll ~ 

tinnesi için Almanyanın dl ~ıf 
değilse Balkanların prk ·I 
h d~ 1.' • • • ..ı .. ;frıtl ususun ~ı sıyasetını Y'-• ~ 

si lAznndır. 11).J 
Esasen Rusyamn Ro~.~ 

garanti vmnek istiyt(:Q
1 

~üphe edilmektedir. 



t' 
ı 

ti' 

I 

1 

~· 
ııt' 

--

So 
ha 

• Deni ilk ı:yollıı.n koopcratlfinin acnc-
l'lı uı:ııuını heyet toplııntıao bugün 
ıt~1;:t:ıtır. Toplantıda, gecen eeneki 
<> ltUsur llrnlık zarara scbeb olan 
k:ınıınkı idare meclisi hnltkında 
lır. unı lnklbat ynpılınıısı knro.rla~mış 

• v 11 
l>..ın e erendi ko;ıu ııahwncıa Gire-
r-•· rnebuııu Fikret AUıyn ait ııro.zJ.de 
..... 3ma1tta ı 
ttne o nn on amele, ye:nekle-
ıurcJazı~ııkto. •ıcanotu kan§mak 
llhn c :ı: ... a1rlcnml~lcr, tedavi altma 

nıı,lıırwr 

• Muı..:ııt.ı bo. l 
bt no arı üzerinde mUhlm 

r &."'lblc,•tu-ı k 
tır Zi • ı mcydş.na çıluı.nımış· 
lll~kt rant bankası to.ruf'mdnn öden-

e oıo.n Ub di zerıerind m n 1 bonolarının u. 
l:n c buluno.n :Maliye veklllnl.n 
~ı takUd edilcrelt aa.!ıte bonolar 

nı oiunn1u• . b ka"- .,, \:e u ııuretıe gimdlyc 
.... , Ziraat banka 

lirala y 
1 

ıu.ndnıı otuz bin 

Bo 
a tm bir p:ıra alınmı§tır 

noı arın Ilı: • 
reıaı erinde !limdiki Meclis 
AbUu~:a~kl Maliye vrklU Mustafa 
Yordu. ltendanm lmz:ası bulunu-

* Esk' tebı öğr~rdekl askerl hava mek 
l'tz. tay ·ar enlerinden maruf Fran. 
ve ~ eclsi Duma ,-erat etmi• 

c~n:ızesi dU " 
liaydnrpaş n akşamki trenle 
ze bu sabaya getir'~tlr. Cena. 
lı'ransız ko:ıh 11.Skc:t mera.simle ve 
t1rak1Je kal tısoloslur;u erkanının 1§
:Frnns dınlarak ;.'erikö~'lindekl 
ttr. ız rnezarlığına dc!nedil.ınL, • 

Urnurni ı-ı 
tayynreıc arpte bir çok düşman 
fa.Jt olan ~olni dUşünneğe muvaf
lıöhreu va~ma'nın beynelmilel bir 

• Bak • 
d~(llı aa:~ı~a nehri aıtzında ve Kara· 
btılun- nde yeni bir demir madenl' 

•'llr. ~•U§lur .M d 
~lnfUlfüfıaa · a en 8:> kilometre u-

~d.ır ~ '3<et1n bir !abayı kaplnmalrta-
racı Pek k ıınthmdıı. olduğundan ih· 

olaydır, 

*On U 
tıktnaıttn ç senedcnberl gehriınlzde 
l'oat•• olan Almanca "Ttirki~e 
U ı:ar.!~~teııı dUn Vcl-Jller Heye. 

..\nkar c kapatılmışbr. 
Bed kn adan bildirildiğine göre 
ket aı;:,r:n11 • bu g~etcnln mcmle: 
göruıcn ınenfnatıerinc nykm 1 

au hus~c>~şriyn~ı sebep olmuntur. 
tebıı •nt Y "~ dUn ak§am \1lb.yote 
kaı-ann ta~~ı ~ı • bunun üzerine 
ti t!lllnJy t :ı ı~ı~ ~Ukfımetin em. 
lunrnuotu Udtirlügüno havale o· 

t. r. 
~aat Yinn 

l:rıurııırtndnn iye. doğru z:ıbıta me-
gaz<'tenın B mürekkep bir heyet 
clırnndakı eyoğlunda YUksekltnL 
l:rıUo esemı!darehnncsine giderek 
dl.'ınir'f tınhibt Uuıa.ffor Tov. 

F' arnnnştır, " 
akat bıı 1e<te bulunnı es~adzı kendisi gnze. 

artık Çıka l adıgından, gnzetenin 
le Alnı n mryacağına dair te*e-
fn , an muhnrrtrı rd ... r o tebliğ . e en Dr. Şe-
lııunıştır, B cdllnıış ve hnzasr a. 
"taııtınna1n:1dan b~ka matbaada 
kıiğıtııı.r to Ynpılmıe ve bir takım 
tur. Bunlar Plannrak götUrUlmUş. 
Vcdd<:lcrı d ~ında bazı yazı mils_ ı 

tt B e '\:ardır 
azt • 

Relen So gauıteter dlln Ankaradan 1 
• ' V:Yet · • :terın . M Su bUyUk elçısl Terent!-
~Unhnı kaıa:çln ayrılınas.ı Uzertne 
eailcccğinJ I>erts elçlliğlne nak. 
~ Sovyet Ynunakt.adır. 
ffünize gö~nhfilleıinden lSğrendl
rtılyor ve se.f' 1~~ haber teyit edil 
l\n '· .. &11 bir ilti • ;;araya dön -· gUn sonra 
d .\frodit ~cgı bUdlrillyor. 
t aıcı h:ıtt.ıııık druı "GençUk,. adm. 
itı bir karı~azcte aleyhine ııe~rct
davaıun ın h türden dolayı eçıtan 
et. ~ u nkcmcalno dUn dördUn-
tcıcılaıınnı.~::~nıeslnde btı§lnnnıı§tır, 
~rnuınltılıı 1 u kartkaturıe ınUddcl
ct~ı~ •nlab~Uca z1hn!y.,Ule hareket 
hatkıtı bnk11. mak lstenıncaı aurctııe 
bıra1t.ıı<h"" ret ve husumeUne maruz 
"e b' YRJ:ılarak .. t 

neıırıyat ınUdU .,az: o ınUcs~ıı 
latcnıı:ıcktedl rU lhıanm teczlyeal 
hı,ı kartkatu~ ~uıı mahkemede 
!taret 1 yl bir rnaııa ve ha 

ıaatı tn&ı • ~Udaıe.a 1 1 ımndığtnı ısöylcınışur 
b:rak.ıı ı: n 'llUhakt:me ~kıı ..,,_ ' 

• ı:nıştır. t> ..... o 
tL li::oordtnn'""" h «1l1Jttt bn. ~.rvıı eyeU mcnılekette 
rıe t~ rcketlcrtnln tamamen 6nU
\•tl'tntıı rn:ıc Uz re mUblm bir karnr 
ı ...... _' OJ>tan mal &:ıtan1arlft 
_,l'"<>llcıla ... yarı 

tlllaruıda nn ve sa.nayı erbabının a-
' ltıer ku 1lha.lat tUccıı.rıarı gibi bir
lf.tr. l'?XlO.llLrtDı muvatık &önnilf-

• llıuıt!rıa mu 
~rt .. «ı gU Clldele komlsyonu pıı.-
lOJllana.nı.k n~l ticaret mUdUrlUğUnde 
runın. k it defa olaro.ıc mUU ko-

anunu hUkUDllertne ret"() lb· 

-- - ------ - - ---- -- --
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- Çoknaziksiniz. 
- Rica ederim, beni ihya e· 

- Talihim varmış ... 
İrini durdu: 

,. o~o oJ:, Sovyet harici 
por ikasını izah etti: 

"l\1üttef;ider b:zi Aln1anyaya kar§ı emperya
lizmin &leti olarak kullanmak istiyorlardı. Fa
kat §:n'ldiyc kadnr k:m:;eye ilet olmıyan Rusya 
Hundan sonra <la k·mceye ilet olmıyacaktır.,, 

Lonılra, 33 - Sovyet yur~sc!< 
mecfü;i dün a' Şam Moskovada • 
Kremli'! ~rayın a toplannııştıt . 

Heclis, harici ı;iya .. et h::ıkktn· 
<1aki rc.:pcrb Kıırcli cumhı.:riy~ti 
r:in tcş!::Ic'!!r hal:kmd:ıki layihayı 
ve 1940 bütçesini tctl:ika karar 
vermiştir. 

Stalinin de hazır bulunduğu bu 
celsede Andreycfin FinUindi} ada 
ölen nskerlerin hntmısını tııziz 
ed~n beyanatından sonra Molotof 
Sovyctler Birli~inin dış politika
sı hakkındaki raporunu okumaya 
başlamıştır. 

Molotof uzun raporunda evve 
ıa İngiltere ve Franea ile Sovyet· 
ler arasındaki ır ünasebata tema ... 
ederek şunları söylemiştir: 

"- İngiliz ve Frantız hük{ı 
metleri son zamanl..lrcia aleylıi· 
mirde bazı harc!:etlerde bulun
muşlardır. F:-an31z hük\tmeti iki 
ay evvel Paristeki ticaret mü:ncs
ıilliğimizde ve Sovyet turizm 
merl:ez.inde ( intourfot) bazı a
raştırmalarda bulunöu, fakat sar 
fedilen bütün gayretlere rağmen 
hiç bir netice elde edemedi. Bu 
hafta da Pariı büylik clrirr.iz Su· 
riç'e karşı gayriciostane bir hare
kette bulundu. Fransa ile müna
sebatta bulunmayı Fransadan 
fazla nrzu etmediğimizi ispat et 
m:k iÇin bu hadise üzerine Paris 
büyük elçimizi geri çağırdık. 

Fransada bu gayridostane ha
diseler cereyan ederken, İngiliz
ler de vapurlarımızı müsadercy~ 
ba,tndılar. İngiliz rnakamlar:ı bu 
hareketlerini haklı göstermek i. 
çin Sovyet gemilerinin Almanya 
hesabına Amerikadan emtia ta· 
şıdıklarım iddia ediyorlar. Halbu
ki Jngiltercnin maksadı Almanya
ya mal gönderilmesinin önüne 
geçmek olsaydı her şeyden öncc
Romanya Uzerine ta:ı:yik yaması 
15.zrm gelirdi. Ziril bugün Romen 
mahsulJerinin yüzde ellisini Al· 
manya gatın almaktadır. Hakikat 
bu olduğu halde, ne !ngittere, ne 
d: l"ransa Romanyaya karşı gay
ridostane hiç bir hıırekette bulun· 
mııdılar, hiç bir uman Almanya 
ya mal satılmasına nihayet ver· 
mesini Romıınyadan istemediler. 

Bu hakikat müttefiklerin :ı:an· 
ııolunduğundnn bambaşka bir 
r;:ıye takip etmekte olduklarını 
ispat cc!iyor. 

Fran&a ile ln~iltere, bir vakıt 
Sovy~tlcr nirli~ini Al:nanyaya 
karşı bir silah olark kullanabile. 
ceklerini limit ediyorlardı. Bu 
husustaki hesaplarında tamamile 
yanrlm"'i cld·ı1 ·1a~ını g?rürce. 
şim i h'z:lcn intikam a'm"'°''l krı· 
rar vermiş bulunuyorlar. S~n hu 
diselcrirı ~ç k ve sade m~n"Gı bu 
<lur. 

Müttefikler bizi Alrr-.anyaya 
karşı emperyalizmin aleti olarak 
kullanmak istiyorlılrdı. Fakat 
tlmdiye kadar kimseye füet ol 
mıyan Rusya, 'l:undan sonra da 
kimseye filet olmıyacat:tır. Sov· 
y~tler Birliği kendi siyasetini 
bızzat kendisi tayin ve tespit et
~cktedir ve böyle devam edecek· 
tır. 

UMr yaptıklan tespit edilen tıç !lrmıı 
hnkkmd:ı karar verllccekUr. lbtlkl\r 
yaptıklnn ıı.oıaaıllraa bu tırmalar 
nıtlddelumumlllğc verlleccl<lerdlr, 

Diğer t.Rraftnn oehrlmlzcle iki rıe
ııellk ihtiyaca kifayet edecek miktar
da trao bı~ğı bulunduğu hnlde flynt
lıı.nn Yll!tscttilmesı ve mnllann sakla
naral\ bir buhran yaratılmak isten· 
ıne~ de nazan dikkati celbetmlş vto 
ehemmiyetle tahkikata ba~lnnmı§tır. 

D .. 
• Londrada çıkan Nlyuz J{ronlkl g~e 
tut HIUortn ordu ve donanma erk4· 
nllo tcmaıla.rda bulunduğunu ve Al· 
ma.ıı dano.nıno.aından menınun olm&dı 
fını Alman donanmut tıa,kumanda· 
nı o.mlrnl Rcdere blld!r<;llğlnt yazmak
tadır. Bu gazeteye g!lre Alman ami
ralinin bu ııebebl• l.allta dmesl lhtl· 
mall vo.rdır. 

1 

Molotof Finllndiya ile imzala· 
r.a:-ı s:ılh muahedesinin Sovyetler 
Birliğini tatmin ettiğini ve bu· 
mu:ıhedenln ihtal edilmesine as!li 
müsaade edilmlycceğini beyan 
et!il:ten sonra, Türk • Sovyet 
müna::ebatma temas etmiJ ve 
şunları töylemi~tir : 

''- Son zamanlarda Kafkas
yaya dair bir takım 9'1yialar çı.. 
l:arıldı. Bu ~aylalar o kadar gü· 
lünç ve asılsızdır ki, onları tek· 
zib edilmeğe bile değer bulmuyo
ruz. 

Bugün için cenup kom~ulan
mızla münasebatımızı ihliil ede
c~k hiç bir sebep yoktur. Bunun· 
la beraber, Suriyede bazı şüpheli 
harekatı itina ile kaydetmekten 
geri kalmıyoruz. Orada, general 
Veyga;:d'ın kumandası altında 

muazzam bir ordu tahşit edilmiş· 
tir ve edilmektedir. Müstemleke 
as~·erlerinin de dahil bulunduğu 
bu ordunun bize kar~ı hasmane 
bir hare'.<et için kullanılmamasına 
ve komşularımızın bu gibi baa
:rane harekete 41et olmamalarına 
aza:ni dikkat etmek vazifemizdir. 

Türkiye ve lran ile münaıe· 
batımız, aramızda mevcut ademi 
t~cavüz paktlarile tanzim ve tes· 
bit edilmiştir. Sovyetler Birliği 
hükumeti bu ınuahedelerle de· 
ruhte ettiği taahhütleri yerine 
getirmekte devam etmek arzu. 
sundadır. 

Son zamanlarda 1ranla imzala· 
dığnnu; ticaret muahedesi iki 
memleket arasındaki mUnaseba • 
tın daha ziyade inkipfına elbet
te yardım edecektir. 
ROMANYA i LE M ONASEBAT 

Komşularımız arasında yalnıı 
Romanya ile ademi tecavüz pak
tımız yoktur. Bunun sebebi de 
ilhakını tanımadı~ımız, fakat 
timdiye kadar iadesini de talep 
etmediğimiz Beııarabya meıeleıi· 
dir. Bununla beraber, bu ihtilaf 
Sovyet • Romen münascbatını ih· 
lal edecek mahiyette değildir. 

Halen BUkreşte elçimiz yok. 
tur. Bunun sebebi de 1938 de 
Bilkreşte marlahatgilzırımız bu. 
lunan Butenko'nun esrarengiz 
prtlar içerisinde or~<lan kavbcl
masıdır. Romanya makamat1, bu 
işte medhaldar olmadıklarını id· 
dia etmişlerdi: fakat medeni bir 
memlekette bu gibi hAdiselerin 
cereyan et:ncmeıi lbım gelirdi. 
Ro:nanyanm bu gibi hldiselcre 
mil;;:ıade etmiyeceğimizi takdir 
etmesi icap ederdi.'' 

Molotof, bundan sonra Ruı • 
Japon münaııebatından bahsede • 
re1c Japonya:un l::a::ı r.ıer.ılcket • 
lerdeki hareket tarzını d:ı tenkit 
e"tmiş ve A:n<!rikaya temasla şun. 
hın ~Ö\•lemlııtir: 

''- Amerika ite münasebatı -
mız ne salah kesbetmis, ne de 
daha fazla bozulmustu~. Bize 
karşı tatbik edilen manevi am
bargoya rağmen Amerikaya ih· 
racatımız artmıştır. 

''HARBE iŞTiRAK 
ETMlYECElZô" 

Bulata ..>tarak beynelmilel va. 
ziyet karşısında siyasetimizin ga· 
yesi şudur: 

Milletler arasında sulhu ve 
memleketimizin emniyetini temin 
etmek. Bu açık siyaset sayesinde 
şimdiye kadar olduğu gibi bun • 
dan sonra da bitaraflığı muhafaza 
edeceğiz ve büyük devletler ara· 
sında devam eden harbe iştirak 
etmiyeceğiz. 

Memleketimizin müdafaası ba. 
kımından mühim muvaffakıyet · 
ter elde etmiş bulunuyoruz. Kuv· 
vetimizden emin olarak harici 
siyasetimize ona göre devam e
deceğiz.'' 

FiN HARBiNDE ZAYiAT 
Molotof nutkunda Rus ·. Fin 

harbine ait Sovyct istatistiklerini 
zikretmi§tir. Hariciye Komiseri, 
Fin harbinde Rualardan 48,745 
k~§~nin öldüğünü ve 158,857 ki·' 
şının yaralandığını, 600 bin kişi· 
den mUrekkep Fin orclu!!unun ise 
3_?0 bi1!e .yakın zayiat verdiğini 
&oylemıştır. 

'all<a nlara n~çin 
geçen13z ( 

Lonılra. 30 (A.A.) - Balkanla 
rm vaziyetini tetkik eden "Tayına" 
gazetesinin Türkiye muhabiri, şöy. 
le yazmaktadır: 

•·TürkiyPnin hlikürnct merkezin. 
de ve Balkan devlclerinin hlikfı • 
met nıcrkezlcrinde hfıltim olan in
tıba, harbin aşağıdaki aebepler 
dolayı.s'.le şimdilik A vrupnnın ee • 
nubu ş:ırki kısmına sirayet et.mi. 
yeceti merkezindedir. 

İngiltere ile Fransa, Türkiye ile 
itilaflar imza etme!t ve Romanya 
ile Yunanistana garanti vermeklf 
Balkanlarda aulhü korumak iste 
diklerini isbat etmişlerdir. Bina . 
enaleyh onlardan bir tehlike gel· 
mez. Diğer cihetten Balkanlardan 
istediği kadar fptldnl maddeler te
min edebildiği müddetçe harbf Ba.1 
kanlara teşmil etmek ve burada 
yeni b'r cephe vücuda getirmek 
Almanyanm menfaatlerine muga 
yirdlr, 

Sovyetler Blrllğlnln Finlandiya 
seferinden sonra yeni sergilzeııtıe_ 
re aWacağı sutetl umum.iyede zan· 
nedilmemektedir. Nihayet Balkan
lar Polonyaya ve Finlandfyaya ben 
zemezler. Balkan memleketıerint> 
Fransızlar ve İngilizler yardmı e. 
debilirler. Bu mill§.haza TUrk efkl. 
numumiyesine göre, her ııeyden 
ziyade Balkanları taarruza klLfDı 
korumağa kifl gelir.,, 

I DAHİLDEI 

diyorsunuz. Sokaklar çok karan. 
lık. Müsaade buyurursanız siıe 
refaka~ edeyim .• 

İrini, güldü, fakat ~lli etmedı. 
- Nasıl isterseniz .. Fakat bir 

yerde ayrılmakhğımız icabederse. 
- Emredersiniz; derhal ayrı 

lırım, sizinle bir dakika bile baş 
ba§'.l yürümek bana kafidir. 

İrini hafif bir kahkaha attı: 
- Siz aynı zamanda şair vt 

hayalpervere benziyorsunuz. 
- Hayır, değilim. Fe-~ı:at yanı 

nızda oluı.ı şair olmamak için, 
mutlal;a tq kesilmek lazım. Yü. 
rüyor muyuz?. 

- Evet, yürüyelim .. 
Ağır adımlarla, biri diğerine 

tuzak hazırlamakla, diğeri de bu 
gönül tuzağından haberdar ve içi 
alay dolu olarak yürilmeğe ba~· 

ladılar. 

- Fakat Dük, biliyor musu
nuz ki, çok uzağa gideceğim. 

Dük, ona sokuldu .. Omuzu di· 
binden cevap verdi: 

- Ben sizi, dünyanın öbilr u. 
cuna kadar takibe hazırım .• 

- Fakat başkalarını bırakmak 
salfthiyetinde değilsiniz. 

Dük, şaşırdı .. 
- Anlamadım Prenaes. 
İrini, gözlerini yıldızlı göklere 

çevirdi: 
- Nişanlısınız. 

- Evet.. Evet .• Nişanlıyım .. 
- Hatta bu akşam, nikahınız 

bile kıyılacaktı. · 

- Çok tuhaf konu§uyorsunuz .• 
Yani b~ izdivaç vukubulsaydr 
memnun olmıyacak mıydınız?. 

- Kimbilir, belki de ... 
İrini başını salladı: 
- Ben bu lakırdıyı, aadec:e, 

b-.ırada benim yanımda olduğu· 

'lur ıçın söylediğinize kanii.n. 
Çünkü Kiyara, bu şehrin en gU· 
zel, en temiz ve asil kızıdır •• 

Dük, durdu: 
- Şerefinize güvenerek her 

şeyi siz~ söyliyebilir miyim?. 
- İtimadmıza te§ekkür ede. 

rim. Buyurunuz, sizi dinliyorum., 
- Kiyara ile benim anlaşmama 

imkan yoktur.. Kiyara, çok gil· 
zeldir, bu muhakkak .. Fakat ara· 
mızda öyl~ ayrılıklar var ki ... 
Ben, başka bir tip. başka ateşte, 
başka ıeyyaliyette, başka cazibe· 
de bir kadın arıyorum ve o kadı.. 
nı ben bu akşam, ilk defa bul· 
mağa muvaffak olabildim .. 

irini, bir kahkaha savurmamak 
için kendini zor tuttu: 

- Şu halde bahtiyarsınız Dük, 
· tebrik ederim. . 

- Teşekkür ederim, fakat o-
nun kim olduğunu ıormadmı.z. 

- H uıusi ahvalin ize ve gönül 
işlerinize müdahale etmek iste· 
medim de ondan ... 

- Siz onu tanırsınız, hem de 
çok iyi tanırsınız:. 

- Ya, demek ki dostlarımdan 
biri öyle mi?. 

- Rica ederim, çok merhamet
siz davranıyorsunuz. 

- Anlamadım., 

- O kadın, aiz:siniz. Yıllarca 

istonbula hiç bir düşman 
tayyaresi yaklaşamaz! 

muhayyilemi dolduran, damar· 
!arımı iştiyakla tutu§turan o ka
dın, sizsiniz. 

Prenses, dudaklannr ııırdı ve 
hafifçe güldil: 

- Fakat inanrlmryacak ıeyler 
dinliyor gibiyim .• 

İrininin, bu kaçal?lÜlt, %eki ve 
çok ince hareketleri Dükü oaıırt
mı!, aynı zamanda bütün ihtira.. 
sını şahlandırmıştı. Şimdi, onun 
için her fedakarlığa katlanmak 
her şeye atılmak kudretini ken • 
dinde göriiyordu. DUk, hayatta, 
ilk defa olarak böyle, kuvvetli 
bir hissin cereyanına ııürüklen

mişti. Karşı ~ındaki, hem güzel, 
hern kuvvetli ve hakim, hem de 
zekl idi. Dük gibi, bir salon ma· 
:erapcrcstinin hakkından gelebil
mek ve onu bir çeliği yumugıtrr 
gibi eritip dövebilmek için ancak 
irini gibi bir ateşin vücudu l!zrm· 
dı. DUk, içinde bulunduCu vazl· 
yeti anlamı§tı.. (Dev11mı var) 

Bu sa.hah cıchrim.izde hava hilcumlarma kal'§I deneme top at11lan 
yapılmıştır. Atqılara tam 1111at 10 d3 Selimiyedeld aon si.elem yeni tay. 
yare dafi topları kullanılmak suretlle başlanmıa ve tecrUbeler ıı e 
kadar sürmilşlür. Bu müddet csnumda Anadolu ve Adalar haltında. 
ki vapur seferleri tatil edilmiştir. 

Tecrübeler çok muvaffakıyetli geçmiş, htanbula h!ç bir dl\§D'lan 
tayyaresinin yakl~amıyaeağı anla~ılınıştır. Atı§lara iştirak eden tek
nisyenler takdir kazanmışlardır. 

o;ğer taraftan bu ııabab eaat 10 buçuğa dofru vil!~:ette vali ve 
belediye reisi Llıt!i Kırdann nezdinde, Fratu!ıı pasif konınmn mUte. 
hassııır anılral Murenin !§lira.kile bir toplantı yapılnnutır. 

Satye davas:nda müdde:umuml 
mütalea~ . nı ·söyledi 

Eski elektrik şirketinin Fndık. 
lıdaki Satie levazım binası, aatı· 
şına fesat kanştırarak kıymetin. 
den 100 hin lira fazlaya satınalmak 
ıuretilo hazineyi zarara uğratmak
tan maznun eski Denızbank umum 
müdürü Yusuf Ziya Önlş ve satı§. 
tan komisyon aldığı iddia edilen 
ReuUrans şirketi umum mUdUrü 
Refi CPlal Bayar fle arkadaıılan. 
nın birinci ağır cezadaki muhake· 
meler! son s:ıfhn:ıma gelm'ştlr. 

Bu sabah yapılan cel!!ede mlid. 
deiumumt muavini Übeyd esas 
hakkındaki mütslcasmı söylemlıs 
tir, 

Muhakemeve maznunların hep
si de vekilleri ile gelmiş bulunu 
yorlardı. Salon hıncahınç dlnleyi 
cllPTle dolmt:~hı. 

Milddelı.:mumf muavin! tlbeyt L 
ki aaat 10 dakika ııUren iddiana
mesinde işi btitUn tetcrrilatlle izah 
ve teşrih etmis. ve netlçede Deniz 
bank umum mtldtlrU Yusuf Zl\'a ö. 
niş, umum mUdilr mua\inl Tahir 
Kevkep. yapı ve binalar t}efl mll. 
hendls Neşet Ka.ımngilln ceza ka 
nununun 339 uncu madacsıne, Do. 
nizbank hukuk müşaviri İsmail tso 
CanişL'l vazifesini suiistlmalden 
ceza kanununun 240 mcı. idare 
meclisi reisi Yusuf Ziya Taner. 
aza Şahlngir:ıy llo Sedat Orol'un 
vazifelerini ihmalden ceza kanunu
nun 240 mcı madde:ılne göre, coza
larmtn kl'Sllmet1Lnl, yalnız Yuııı.ıf 
Ziya Önl3 ile Tahlr Kevkcp bnk. 
kmdn ihmal euçundnn lı;tima ah. 
kammm na:r;ara alırunasmı l~tedi. 

lIUddelumumJ muavini, blnanm 

satın alınmasına fesat kaıatırmak 
la irtikap suçları sabit nlmadığı ı· 

çln Yusuf Ziya, Tahir Kevkcp, ls. 
mail !sa, umumi kfıtip Sadun Ga. 
llp ve mllhendis Kıisımgll, umum 
müdür muavini Hamdi Emin Ça
pın bu noktalardan beraetlerinl VE' 

!latı~tan knml11yon aldıktan iddia 
edilen ReassUrans mUdUr umumlsı 
Refi Bayar, hukuk mUşavırf Atıl 
ÔdUI, mUdtlr muavini Mnllk Kev 
kep, Meteos Tamelin irtikap suç 
lan sabit olmadığından bernetleri. 
ne ve ayrıca Sadun Galibin df' 
Vekalete ~·ıtnlr~ beyruı ,.e saire suç· 
lnnndan da sab1t olmadığından 
bu noktadan da beraetine karar 
verilmesin! istedi, 

Muhakeme, maznunların mUda. 
faalarmş yapmalım için 13 nis:ııı 
snat 9.5 bırakıldı. 

tSTJ~NEN MAODF.:f,ERDF. TA. 
l'lN EDlU~N CF..ZALAR 

üttehklerin 
Yakın Sar ktalcr 

orduları 
Kahire, 29 (A.A.) - Yakın 

Şarktaki müttefik kuvvetlerin 
talimleri ve tensikleri tacil edil. 
mektedir. 

İngiliz, Mısırlı ve Hindli asker. 
lerin müşterek manevralarına 
dün başlanmıştır. Bu manevralaı 
bir haft3 sürecektir. tik defa ola. 
rak, Emir Abdullahın Aı-ap ordu. 
su da, Maverai Erdiin hududun. 
da tahaşşüt eden kuvvetlerle bı.ı 
m:ınevraya iştirak etmektedir 
Manevrnlar bütün Maverai Er. 
dilne şamil olaccıktır. 

Sahradaki bedeviler de şimdi 
Yusuf Ziya Önlı,, Tahir Kevkcır füiplinli alaylar teşkil etmişler. 

ve mühendis Ne~et ~asımgil ha't Ur. Bunlar da, ilk manevralarını 
ltmda tatbiki istenen cez;ı kanunu n~iliz askerleriyle birlikte ynpa 
nun 339 uncu maddesi. bir mcmu. ~kl:ırdır. . İngiliz subaylarına 
nın memuriyetini icrada kısmen vr •nahsus olmak üzere, Filistind 
ya tamamen sahte evrak t :ı nzilT' muvakkat bir erkanıharp mcktt> 
vevn hakiki bir varaknyt tnjhoir vr bi acılmıştır. Dersler tekemmü 
tahrif elyemeei ııııı;undnn dola~., ettirilmiştir. Askerlik hizmetle 
Uç seneden on &eneye kadar h::ıpLo; rini Fram:at1a yapmak Uzere sev 
cez:uıı ta,in etmektedir. keditecek Filistin yahudilctiniı 

Diğer huı maznun~ar hakkmdıı adedi artmaktadır. 
t t.btkl istenen 240 mcı madde !ee, Talim için Filistlne gitgide de 
kanunda Y:lZrlr mallardllll b~kn ha fa:r;1a miktarda İngiliz atayı 
her ne suretle olursa olsun vnEi. I gelmektedir. Memlekette;ü t ükü 
fesini suiistimal eden memurlara net, iki senedenbcri i1k ~ ela. 
8 aydan 3 seneye kı:dıır h:ıpls ce- rak, hakild talimler yapılmasına 
Eruır vormckted.lr, imkftn vermektedir. 



- Merak etmeyin. Meseleyı 

olduğu gibi kapatacaktır. Zira 
tacın ortııdan kaybolduğunun far
kına varılacak; Koyopanda bu 
nun duyulmaması lazım ..... Polıs 
tahkikatını gizliden gizliye ya
r:ıar." 

Konuştukları sırada kapı ça
'ındı. Kapıya bizzat tzleta gitti. 
Gelen Don Juamn Hindli uşağı 
.di. 

Yemek odasındaki ölüleri gö -
rünce ne yapacağını şaşırmış, 

lzletaya ne yapacağını soruyordu. 
İzleta onu içeri aldı; yerli li· 

sanı ile uzun uzun bir şeyler an
lattı ve ufak bir torba para verdi. 

Hindli, fzletanın ayaklarına 

kapanarak ayrıldr. 
İzleta Dikin yanına döndüğü 

zaman krsaca şöyle anlattı: 
- Hindli, Don Juanın eskiden 

satın aldığı bir esiriydi. Ne yapa
cağım şaşırmış, benden soruyor· 
du. Memleketine dönebilmesi için 
ona kılfi mıktarda para verdim. 
Bu akşam hareket edecek. 

Onun ortadan kaybolması bi
zim menfaatimize olacak..... Bü
tün :iÜpheler onun Uzerine topla
nacak; taç parçalarrnın onun çal· 
dığmt zannedeceklerdi. 

Dik memnundu. Hatta mesut· 
tu diyebiliriz. Talih onun yüzüne 
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gülüyordu. Güzel bir tesadüf onu 
Don Pablo Salazarla karşılaş

tırdı. 

Tacın altıncı parçası bu genç 
İspanyolun elindeydi. 

Don Pablo, Beltranlann kız. 
kardeşi olan Luizitayı sevi
yordu. Koyopandan uzaklaşarak 

evlenmek istiyorlardı. 
Dik, Don Pablo ile pazarlılC 

ederek uyuştu. 
Don Pablo, tacı İzletaya geti· 

recek, Dik te ona Luizita da 
Beltranla kaçmasına yardım ede-

Dik, kiliseye giderek planını 

tzletaya anlatınca İzleta Beltran· 
ların müthiş bir surette intikam 
alabileceklerini söyledi. 

Ne yazık ki, bir sütunun arka
sında gizlenmiş olan bir Hindliyi 
görmemişlerdi. Konuşulan şey

leri duyan Hindli, Don Ogüsten 
de Beltran'a her §eyi söylemek 
için usulcacık kiliseden çıktı. 

KISIM VI 

Don Pablo, Dona 1zletanın 

evinden Dikle çıktığı vakıt key. 
finden uçuyor gibiydi. 
Tacın altıncı parçasını elde 

etmişti. 
Dik ona gayet yüksek bir meb-

lağ vermiıtl. 
O gece, Luizitayı kaçıracak

lardr. 

Bahara 
g azırlanalım 

Havalar çok ser:n gidiyor. Bu.. 
nun için sıcaklar bizi galiba gafil 
a •layacak Mevsimin ilerlediğini 
·arketmemi.re vakıt kalmadan ve 
ııantoı.:nmızı atıp tayyörleri ve 
'!Ünlü ell>iselere kavuşup onlarla 
rahat, rahat, hafif, hafif dalaşa
cağımız günler gelmeden birden
bire havaların ısındığını görece
ğiz ve o zaman büyük bir debşe~ 
le hflla yeni bir esvap veya bir 
tayyör yapmadığımızı anlayıp te· 
Hlş:ı düşeceğiz. 

Dunun için şimdiden ilk ılık 

ve SICak gü.'llerde giyebileceğimiz 
esbapları bazırlayalrm. 

1ıte size iki güzel model veri
yoruz. 

1 - !nce bir yünlüden yapıl· 
mış olan bu elbisenin iki mezi
yeti vardır. Birincisi genç göster
mek ve ikincisi de az kumaşla 
dikilebilmek. Böyle bir esvap için 
bir metre otuz santim enindetl 
bir yünlüden 2 metre alsan• 
kafidir. 

II - Bu tayyör de ince bi~ 
yünlüden yapılmıştır. İstenilirse 
uzun kollu da yaprlabilir, şekli 
ve güzelliği hiç bozulmaz. Bu 
tayyörün bütün süsü cepleri ve 
verevleridir. 

Refikle karısı Reiika biribirleri
ni ne pek fazla seven, ne de nefret 
eden bir çifttirler· Yaka yüksek bir 
binanın üçüncü katındaki apartı
manlannda geçer. 

-1-

Yatak odası. Refika yatağına 

uzanmış "Son Dakika.,;'l okumak
la meşguldür. Tınnn! saat çaldı. 

Refika - Saat yarım mundar 
sarh~! Hani on birde gelecekti? 
kabahat bende ki aptal gibf bekle
yip duruyorum. Yat uyu ... Keyfi
ne bak, be kadın! Ne üstüne vazi· 
fc! "On birde gelirim, on birde ge· 

• 

Nakleden: E 
lirim.,. hani ya? ''On ikide gel ge· 
ne iyi! Sen zaten ne zaman bu ye· 
re batasıca Feritlerin ziyafetine 
gitsen mutlak geç kalırsın,, dedim 
de yemin billah etti. Alçak yalan· 
cr, alacağın olsun! 

-2-

Apartımanın merdivenleri· Ka
pıcı elektrikleri söndürmüştür. Zi
firi karanlık. Refik üç çeyrek saat· 
tenberi kapının zilini beyhude yere 
çalmaktan usanmıştır. Hiddetle 
kendi kendine yükşck sesle konu· 
§Ur: 

Mübarek, ev değil gayya kuyu-

Luizita: "Bu lialde 
gidemem; mantomu 
ve mücevherlerimi 

alac:ağım. '' 

Tam saat dokuzda, 
evine gideceklerdi; arka kapısı 

açılacaktı; ondan sonrası şansa 
bağlıydı. 

Gece saat tam dokuz. Bir ıslık 
sesi duyuldu. 

Bir bahçe kapısı açılarak içeri
ye iki gölge girdi. 

Kapıyı açan Hindli bir uşak 
onlara sesizce yol gösterdi. Yolun 
nihayetinde Don Pobloya bir şey
ler söyledi. 

Don Pablo Dike ten:üme etti: 
- Luizita mektubumu almış. 

Şimdi yemek yiyorlarmış, bitirir 
bitirmez gelecek. 

Don Pablo sevinçten yerinde 
duramıyordu. 

İçeriden neş'eli sesler, kahka
halar geliyordu. Çok misafir ol
duğu belliydi. 

Sessizce beklediler. Don Pablo 
arada sırada kılıcını yokluyor
du. ikisi de maskeliydiler. 

Dik, Pablo kadar neş'eli değil. 
di. üstünde bir ağırlık vardı. İş
lerin o kadar kolaylıkla biteceği
ne inanamıyordu. 

Fakat mücadeleye hazırdılar. 
Don Pablonun kılıcı onun da 

elinde Brezilya ağacından yapıl
mış bir baston vardı; demir gibi 
ağır bir baston!. 

Biraz sonra bir fener ziyası 

belirdi. Feneri taşıyan Luzita idi. 
iki gölgenin durduğu karanlık 

köşeye doğru ilerledi. 
Don Pablo kızın geldiğini gö. 

rünce, acele adımlarla onu kar
şıladı. 

Diki Luizitaya takdime baş· 

tadı: 

- Luizita, işte sevgili dostu
:nuz Dik Varrens. Bizi kurtaran ... 

Dik cümleyi keserek: 
- Böyle manasız şeylerle vak. 

timizi kaybctmiyelim. Buradan 
bir an evvel umlaşmak ıamn." 

Luizta: 
- O halde gidip paltomu ge· 

tireyim... Mücevherlerimi de 
almadım. .... " 

Dik: 
- Şimdi mUcevherleri düşün· 

su sanki... Sade gösteriş! Gözü çık 
sın bu binayı böyle yapan mima
rın. Bu nasıl taksimat? Be ser
sem insan ev yapar da kapı zilinin 
yatak odasından işitilip işitilmiye
ceğine dikkat etmez mi? Bir saat 
oldu. İşin yoksa çal! .. · Refika da 
uyudu mu ne yaptı? 

Hele bir daha çalayım. Gene 
ses sada yok. Ne yapayun? Bir ça· 
re ... Bir çare .. · Ne o? Dışarda da 
yağmur başladı, galiba. Of be, ne
dir bu benim başıma gelenler; ah 
hınzır kan, ah kabahat hep sende .. 
"Anahtarı ver!,, dedim "ne yapa· 
caksın? ben evde değil miyim aça
rım,, dedi. Hani ya, açsana; aç be! 
Kapıyı aaaç ... Hah gördün mü? Zi 
li de kırdık. Ayıkla pirinci taşını 

şimdi.. A113hun sen sabır ver ba
na! 

Maamafih mevcudiyetinin farkı- .-------------. 
na varmamışlardı. G 

Beltranların ne kadar hunhar ünlük bulmaca 
olduklarını biliyordu. Mendezin 
onlardan aşağı kalmıyacağı mu. 
hakkaktı. 

İyice şarap içmiş oldukları için, 
Don Pabloya işkence edecekleri 
muhakkaktı. 

Dik karanlıklardan çıktı. Bir 
kapı açılarak mücadele eden iki 
gölge gördü. Bunlar Luizita ve 
kardeşi Don Porfirio idi. 

Kız haykırıyordu: 

- Beni rahat bırak..... Elini 
süreyim deme! Ah, Pablo, Pablo, 
neredesin?° 

Porfirio gülerek: 
- Sevgilini boş yere çağırı

yorsun. Müsta~bel kocana Men
dez çok iyi bakacak, hiç merak 
etme. Sevgilinin nasıl doğrandı· 

ğını görmek istemez misin? 
Ah ... " 
' Porfirionun sesi hiddetlenmiş.. 
ti: 

"Vay kaltak vay ağabeyine 

nasıl ;bı~ak çekilirmiş gösteririm 
sana.'' 
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Soldan gğa: 
ı - Bir işe karışmayıp kenar

da duran (iki kelime), 2 - lzbra
bı mevcut olan (ild kelime), biı' 
işaret sıfatı. 3 - Buruşturueu bit 
madde, yalvarma. 4 - Ters çevL. 
riniz eski hakimlerden olur, bit 
hastalık. 5 - Bir harfin okwıu§ll, 
sahip, şık. 6 - Haklıyı haksızı a
yırma, faydalı. 7 - Dişile yontan. 
bir emir. 8 - Yokuşun aksi, biı' 
cins kumaş. 9 - Alman bir şeyin 
verine emaneten brrakılır. 10 -
Bir harfin okunuşu, bir ırk, tele
fonda. kullanılan bir kelime. 11 -
Yeni ay, okuyucu. 

Yakandan a§aiıya: 
Dik tam bu esnada Brezilya 

bastonunu Don Porfirionun ba~ı
na indirmişti; herif olduğu yerde 
cansız bir cisim gibi yığıldı. 

_,..,,.• Luzita elinde parlayan bir ka
ma ile geri çekilerek: 

1 - Kafası rahat (iki kelime). 
2 - Keşif yapan (iki kelime), bit 
edat. 3 - Ş* kapağı, deniz ge. 
neraH. 4 - Bir emir, üzerinde 
resim bulunan çinko parçası. 5 -
Avnıpada bir nehir, kış bahç
bazı şehirlerdeki alış veriş yerlerf. 
6 - Sesin dönUp gelişi, kedilere 
konan bir isim. 7 - İnkişaf, bur" 
nun üzerinde parmakla yapılan bil' 
işaret. 8 - İmar eden, bir ed&t-
9 - Cebren, gUzel 88Jlat. 10 -
Yemek. gUvey girme, srfat edatı· 
11 - Bir peygamber, mkara et.. 
lerden. 

melC zamanı Cteğil... .. Benim pal
tomu alırsınız ... " 

- imkanı yok, olamaz. Beş 

dakika bekleyiniz, şimdi gelirim." 
Kız koşarak uzaklaştı. 

Don Pablo Dikin yanından 
aynlarak uzaklaştı. 

Dik, sevdalı gene bir şey söy
lemiyerek, duvarın dibine, karan-
lığa saklandı. 

Evin bir odasından bir vals mü
ziği geliyordu. 

Birden bire, Dikin bile anlaya
madığı bir şey oldu. 

Don Pablo durduğu yerden 

- Nasıl? Siz misiniz Don 
Rikardo?" 

••- Benim, evet." Sonra peleri
ninden uzun bir parça yırtarak 
Don Porfirionun yanına diz çöke
rek işe koyuldu. Ellerini, ayak
larını bağladı, ağzını tıkaçladı ve 
karanlık bir köşeye sürükledi. 

- Senorlta, artık bundan teh
like gelmez. Siz gittikten sonra, 
Pablonun üzerine çullanarak, onu 
götürdüler." 

Luizita ağlamak üzereydi; 
Dik: 

(Devamı var) 

79 No. lı balmacammn halli= 
Soklan sağa: 
Dikili, Enin, ilim adamı, A, Ka

ba.sakal, z, tva.n, Makale, Ler, oe
nlkin, 11, Höd, N, Yi, Teravih, J{eıs. 
Ar, Müllzim, Ş, Silecek, M, DiJe .. 
nen, Fa, Damen, Tevil. 

kaybolmuştu. Birkaç kişinin çe- .. -------------------------• 
kiştiği duyuldu sonra karanlıkla· 
n yırtan tiz bir ses: 

- Yakaladım keratayı!." 

Dik bu sesi tanmuştı. Bu Don 
Porfirio de Beltranın sesiydi. Bi· 
raz sonra Don Ogüstenin kaim 
sesi duyuldu. 

- Haaa, güzel, çok güzel 
Mendez." 

Don Porfirio: 
- Sokağa mı atalım bu çap. 

kını?'' 

- Acele etme kardeşim. Don 
Juan olsun olmasın, hususi maii
kaneme girdiği için ufak bir ceza 
görmesi lazım. Menckz, cezayı 
sen tertip et. Eskiden Porfirionun 
kütüphanesi olan merdiven altın. 
daki odaya götür; Luizitadan za
rar gelmemesi için onu odasına 

kilitleyin; ben gidip lamba ge. 
tireyim. Yakışıklı genç çapkın 

Don Pablo istediği kadar bağır
sın, onu o odadan duyan olmaz 1 
Hahaha, kerataya göbek attıra
lım da görsün. 

Gürültüler uzaklaşınca Dik 
Varrens kendini yine yalnız buldu 
Don Pablonun iı:cdadına koşmak 
için bir fırsat mı bulamamıştı. 

denen ~y yok mu? İnsafsız, saygı
sız, vicdansız, mendebur! saat bir! 
Peki ama nerede kaldı? 

-4-

Apartrmanın merdivenleri. Re· 
f ilc kapıya bir düzüne tekme indir 
dikten sonra dudaklarını anahtar 
deliğine dayamış haykırmaktadır: 

- Refika! heyyy Refika!.. Re
fiiiiika !-.. Acaba beklemekten usan 
dı da teyzesine mi gitti? Şayet böy 
leyse dönmek için yağmurun din· 
mesini ıbekliyor demektir. 

Hele biraz daha sabır. 
Bir cıgara içeyim. Kibrit te kal· 

manuş. Allahım bu da hayat mı? 
Ayakta durmaktan bacaklarım 

koptu. Şimdi birisi gelse de beni 
yatağmıa götürse vallahi helfilm
dan elli kuruş verirdim ona! 

TAVŞAN, AVCILARIN NİŞANCil.IOINI BİLİYOR 

Dişi ta'-,an - EY\.-aht Avcı bize nl'8D aldı. 
Erkek tay~ - Öyleyse sakın kıpırdama, blr tef olmadlll· 

Sebep hep aynı .•• 
- Neden mi çok içiyordum? 

Karını yüzünden, onun yUzUnU 
görmemek ~in ... 

- Peki, şimdi nedaı içmiyor
sun? 

- Karun yilzünden; ~içince 
çift görmeğe bafladmı! 

-5-
Yatak odası. 
Refika - Şarap tulumu, sümsük 

sarhoş! 

Apartımarun merdivenleri. 
Refik - Sokak süpürgesi, kayıt 

SIZ kaltak! 

-7-
Yatak odası. 
Refika - Saat üç; eh bu adama 

muhakkak bir ~Y oldu. K.imbilir 
ziyafette kavga mı çıktı nedir bel 
ki de öldürmüşlerdir. Evet muhale· 
kak öldürmüşlerdir. Neredeyse ce
sedini getirirler. Vah kocacığım, 
vah, biçare! 

Korku 
Sarh<>§, geceyanın 80b.kta rt#' 

geldiği polisi~: 

- Bay memur, biraz bana ret.
kat eder ınleinJz? 

- Neden? 
- Birazdan hücuma marus ~ 

lacağmı da. .• 
- Kim taratmdu. T Haldl.ı' 

mı? 

- Hayır efendim, eve dönU)'O" 
rum. Kanm. belli muhakkak 1'.,pı 
arkamıda sllpUrge 80tpMİle ~ 
meırtedir. 

Yatak odası. Refika romanı bi· Ne? .. İşte bu felaket! Kapı açıl-
mazsa abdesthaneye nasıl giderim? 

-8-
Apartımanın merdivenleri. 
Refik - Güneş doğuyor. Artık 

şüphe yok· Muhakkak yolda önü· 
ne hırsızlar çıktı. Belki de boğ· 
muşlardır. lhtimal boğazına da 
bir taş baRlryarak denize atmışlar 
dır. Az sonra hele bir morga gidip 
yoklamalı. Vah vah benim kancı
ğun,·biçare Refikacığıml 

- l."lrml bin llra mermayelll ~ 
Fakat beni yalnız kendim lçbl 
,·eeek bir kadm bulablhlelll ... 

tirmiştir. 

Refika - bu ne kayıtsızlık! AI
lahım! Be herif yanında anahtar 
olmadığım biliyorsun? kapıyı aç
mak için kannı bekletiyorsun. Ne 
diye geç kalırsın? Sende düşünce 

Refika ah .. · Bu iktisat değil dü· 
pedüz cimrilik. Atla bir taksiye
de çabuk çabuk gel... Be kadın? Bu 
saatte yaya yürünür mü? OL. 
vaY, va;~ vay.·. 

- Eğer sahiden yirmi bin lf,_.
mz varsa yemin ederim ld ~ .,.., 
DD sizin için aeverlJD.ı 


