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Alm~n ·· petrollerini 

Tunadan geçen A lman 
petrol naki l vasıta l arı 
Belgrad sularında Yu
goslav hükumeti tara
fından tevkif edi lm iştir . ~ 
Hadise A lmanyada bü
yük bir memnuniyetsiz
lik uyandırmış ve Bel- ~ 
graddaki Alman elçisi 
Yugoslav hükOmefin i i 
protesto etmiştir. 1 
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• 872 • Poıta kutuıu 214 Yugoslavya hükOmeti protesto edildi 
1 

Berlinde asabiVet 
A~rm<§llfilyc§l M©D©~ . 
~ ©f lYJ ifil ifil lUI 1t k. lY ifil c§l 

Molototun nu tku me""ZUU· 
baha olan içtimadan rengi 
atmış bir &t"klldo çıkan Al· 
man Jııırlclyo nazın, Hlt
lerlo yanyanA _.....ı.~ 

Çemberlayn 
Yüksek harp 

ı meclisinde ahnan 
kararlar hakkında 

Göıing nutuk K D ~ D D 
söyliyecek 

~r)' 
hav., Iij, 31 (Rad'-'o) A1m .. nazın ~ .~ an 
san Çal"§aın~~ Gönng 3 ni· 
lllan ge r"· gunu Berlinde Al· 
Söyliyec~ ıgıne hitaben bir nutuk 
ltıan rady le bu nutuk bütün Al
nacaktır. o an tarafından neşrolu· 

BULGARiSTAN 
~~rkı Avrupa 

elçılıkleri arasın-
da değişiklik yaptı 

So!ya 31 (H 
lanın bazı ~susi) - Bulgaris· 
!§ark el il' şa~kı Avrupa ve Yakın 

Alman hükOmeti, 
sari muvaff akıyetsizliklerden 
Ribentrop'u mesul tutuyor 

Bu haber bugün Londra radyosu
nun Almanca neş~iyatında dinlenildi 

izahat 
, t verecek 

Londra. Sl (Husml) - Bqve.. 
l kil Çemberlayn önümUzdeki salı 
i gilnU avam kamara.amda milhim 

bir beyanatta. bulunacak ve blL 
hassa, perşembe günii Londrada 
Fransız başvekili ve ıuı.m-larile 
beraber yapılan yüksek harp mcc. 
lisl toplantısındaki karar hakkın ~ 

ı
da izahat verecektir • 

FRANSIZ BAŞVEKİLlNtN 
11.'UTKU GERİ KALDI 

Roma, 81 (Radyo) - Paristen 
bildirildiğine göre, başvekil Reyno, 
nun bu akşam radyo ile ııöyliye. 

r
ccği nutuk, havanın muhalefetin.. 
den dolayı başka bir güne bır:ı. 
kılmıştır. 

. Garp cephesinde: 
Londra, 31 (A.A.); - İngiliz 

t.ayyareleri, bu sabah Şetland ada .. 
lanna yaklaşmış o1an Alman tay• 
yarelerini kaçma~a mecbur etmiş• 
lerdir. Bir Alman tayyaresi oldu· 

~ıtpıinı~şt~leB arasında değişiklik 
tısi Dr S . u arada, Budapeşte 

elçiliğine' to!ı Kastoylof Belgrad 

M OLOTOFUN nutku Berlinde büyük bira· ~ 
aabiyet uyandırmış ve Ribent;opun siyasi 

bir muvaf fakiyetaizliği teklinde tefsir ol urunu§· 
tur. Nitekim, Alman hariciye nazırı, dün Hitler. 
tarafından çağrılmış, Hes, Göbels, ve Göringin 
de bulunduğu bir toplanbda son siyasi hadiseler. 
hakkında görüşülmügtür. Görüşme iki saaf ',__;;..--;·:..-.....:.;;...-::...-...;;.---.....;;~---~-----=--~-------

sü"'İJ~~w:.· siyasi maıuı:filinde mü,ahitlerin söyle- ı B R l Ber 
(Devamı 2 inci sayfada), 

l">eYef r' . Tırana elçisi Yanlı:o 
~iliğ· \.ahıre clçilig'ine a:~ı. _, 

l lllüst,,.,., . • u.t1.reş a· 
~t §efl""· '"JiU!'.1 ~ıkola Pençef ilcti 
tı!l Ba~~Ai·ıktısat. ~~i Konstan· 
d~lllİ§lir .ına clçılıgıne tayin ~ 
bır \'az·r· Atız:ıa elçisine merkA-ı-

1 e verılıni ı· ~ 

diğine ~öre, ~ibentrop Hitle~in yanında~. r .... engi eyaz us ar • 
8:tmış hır şekilde çıkmışbr. Zıra, Alman hukfune .. 
tı, son muvaff akiyetsizliklerin mesuliyetini ta-

ş ır· 

mamile hariciye nazırmda bulmaktadır. lindeD PikafIIIyOf 
IMıüDUii kltllliilil<e Y 

liifi1<§lÇ0@llrD 

Bugün lstanbul Ankara ve 
1~~irde başladı;' maçların taf
sılat ve neticelerile diğer spor 
hareketleri 2 nci sayfadadır ______ ı 

Sovyet rejimine aleyhtar Rusların muvak
katen uzaklaştırıhşı, Molotofun Berlini 

ziyaretinin yakınlaştığını gösteriyormuş ! 
Berlin 31 (Hususi) - Buradaki Rus mülte

ci!eri mahafilinden öğrenildiğine göre, Berlindeki 
beyaz Ruslardan bazılarına, Alman polisi tarafın· 
dan, önümüzdeki çarşamba gününden itibaren, 
muayyen bir müddet için §ehri terketmeleri bildi· 
rilmiştir· Bu emir bilhassa Rusyadaki bugünkü i
dare aleyhine çalışmakla maruf beyaz Rus tcşkila-

tı ve Ukrayna cemiyetinin faal azal.arına ~·e~lmiş· 
tir. Polisin bu tedbiri, umumi asayış ve ıntı.zamı 
muhafaza için aldığı söylenmekte ve bu.n~ruı da 
yakında Sovyetler birliği Başvekil ve h~ncıye. na: 
zırı l\1olotofun yakında Berline geleceğı netıcesı 
çıkarılmaktadır. 

Italya da yeni bir sulh 
pl8nı hazırlamış! 

- Yazısı 3 üncü sayfada -
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;f'azan: Nevil Henderson 
Londranm ııon Berlla elçlal 22 

Barekil Çemberlaynm mektu· ı 25 afuıııo. saat 12,45 de Hit-
bunda §U Uç nokta vardı. lerin ba~vekfilet binaamda beni 

Bugiink-!i milli küme ma r;ları 
Galatasaray - Fenerbahçe 1 -1, Beşiktaş .. 

1 - lnğilterenin, Polonyaya saat 13,30 da görmek istediğini 
kartı yaptığı taahhütlerinde sa· haber verdiler. Hitler iki nokta 
dık kalınacağmda ısrar edili- üzerinde ehemmiyetle durdu: 

Vefa 2 · 2 berabere kaldılar 
yordu. 1 - Almanya - Lehistan an- Bugün Millt mUsabakalarma 

İstanbul • Ankara ve lzmirde baş· 
landı. Havanın sabahleyin yağ· 
murlu olmasına rağmen htanbul
daki maçıarm yapılacağı Taksim 
stadını maçların başlama saatine 
kadar on bini aşan bir kalabalık 
kütlesi doldurmuştu. 

2 - Sulh havası yaratıldığl . la1mamazlığının önüne geçmek. 
takdirde anla~ma temin etmek 2 - Almanya • İngiltere ittifa. 
maksadilc Almanya ile ciddt bir kının yapılmasına dair teklifler. 
müzakereye girişileceği bildirili· Her Fon Ribcntrop ve Dr. 
yordu. Şmitin hazır bulundukları bu 

3 - Polonya ile doğrudan mUlakat bir saatten fazla ıürdü. 
doğrudan doğruya müzakereye Hitler gayet sakin ve niyetle 
başlamak ve ekalliyet meseleleri- rinde samimi idL Tekliflerinin 
ni halletmek istiyordu. son bir "gayret" olduğunu tasvir 

Hitler, verdiği cevapta, tngil· 
terenin Polonyaya yardım etme. 
le dair verdiği karan Almanya· 
nm başlamış olduğu siyaseti de
tiştiremiyeceğini anlatıyordu. 

Alman millt menfaat ve ıercfi· 
ne halel getirilmektense, uzun 
bir harbe gireceğini, İngiltere 
"tehdidinde" devam ederse bütün 
Almanyanın ııeferbcr bir hale 
getirilmeııi için emir vereceğini 

de i14ve etmişti. O gün Hitlerle 
yaptığım ilk mülakatta kendisini 
mUheyyiç buldum. 

Polonyanın kabadayılık yapma. 
aına İngilterenin sebebiyet ver

diğini söyledL 

Polonyadan hicret etmeğe 

mecbur kalan 100.000 Almandan 
- beı misli fazla bir sayı -
bahsettı: 

lkind mUlAkatında, tahrlrl ola
rak verdiği cevapta daha az mU· 
uit davranmadı. BiltUn kaba.hat 
İngiltereye aitti. 

Çekoslovaklan geçen ıene Jaş.. 
kırtmı§tı 1. Aynı teyi, bu ıcne 
Pe>lonyaya yapıyordu. Çember 
.!ayna ka~~n itimadı kalmadığı· 

P1ı Jtar...b.F .. sm be§ veya elli altı 
,aşındaykcn yapmayı tercih ede
ceğini ııöyledL 

İngiltere De anlaımak çareleri· 
nl ara<lığını, lakin İngilizlerin 

Almanyaya karıı hiç bir samimi
yet göstermediklerini ilbe etti. 

Bunun üzerine !JU cevabı verdi: 
"Söylediklerine !bakılırsa vazifem 
ıekteye uğramıştır ve muvaffak 
olamadığım için çolc mlitecsıi.. 

rim." 

O cece derhal Berlliıe hareket 
ettim. Sovyet paktı, Hitlerl ni· 
yetlerinden döndilnnemiı. onları 
bilakis takviye etmişti. Geçen 
harpte bir onbqı olarak harbet· 
ınişti; bu ııcfer bir general gibi 
harbetınek iııtiyordu. 

1914 te Almanyanın bqında 

bulunmuş olsaydı harpten galip 
sıkacağını tekrar tekrar söyle. 
mişti. 

Maamafih, Berıtesgadcne Y•P" 
tJfım ziyaret, felaketi bir hafta 
kadar tehir etmiıı oldu. 

24 aiustosta, Ribcntrop Moı· 
kovada paktı imzaladıirtan sonra 
Berline tayyare ile geldi ve Hit· 
lerc mülaki oldu. 

25 ağustosta, Bcrlln • Londra, 
Berlin • Pariı telefon hattı ke· 
sildi. 

Tancn'berg !enlikleri, ve 27 a· 
ğustosta yapılan Nürenbcrg par
ti kongresinin yapılmıyacağı 

il!n olundu. Yabancı devletlerin 
askeri, bahri, ve hava ate§elerinin 
Berlinl terketmelerine müsaade. 
verilmedi. 

Bütün dahili hava yollan ser· 
visi tatil edildi. Bu hadiseler, 
harbin 26 ağustosta yapılacağına 

delAlcttl 
"Hitlerln. yarattığı fevkalade 

kuvvetli orduaun11 itimadı vardı 
ve orduyu ~crllll4 rtmek isti. 

yordu. 
Şarkta yapılauk harbin iki ay· 

da nihayet bulacağını ve tngilte
re aktlsızlık edip planlarına kar· 
• harekete geçerse yü1altmış 
Mayı garp cephesi.ne yıfacağını 
MSyledl. 

Hitler, İngiltereyi Polonyadan 
qıracafını Umlt ediyordu. 

etti. Bu teklifleri hamil olarak 
I..ondraya derhal tayyare ile git
memin faydalı olacağını söyledi. 

Böyle bir harekete, ekselinsm 
emrine Amade bulunduğumu, la _ 
kin lngilterenin Polonyaya ver. 
diği sözden dönmiyeceğini ııöyle. 
dim. 

Maamafih, emrime verilen bir 
Alman tayyaresi ile 26 ağustos 
sabahı Londraya hareket ettim. 

Majestenin hlikOmeti, Hitlerin 
teklifini iki gUn uzun uzadıya tet 
kik etti ve 28 ağustos öğleden 
sonra, cevaplan hamil olarak 
Berline döndüm. 

Majestenin bükGmeti, Polonya 
ve Almanyanın doğrudan doğru. 
ya temas etmelerini istiyordu. 
Tahdidi tcslihat meselesine gelin. 
ce, Polonya ile halledilecek an. 
laıımanın dünyayi sulh, kavuştu. 
racağı, aksi taktirde bir dünya 
harbinin önUne ceçilemlyeceği 
yolunda idi. 

Almanca tercilmetıi ile beraber, 
hUkilmetimln bu cevabını 28 a • 
ğustoı saat 22.30 da Hitlere ver. 
dim. 

Hitler aldılJ cen.ptan mcm.. 
nun görünerek bana iltifatta bu. 
lundu. Cevaplan daha iyi tetkik 
edeceğini ve ertesi ~ünü karan. 
nı tahriren bildireceğini söyledi. 

Sefarethaneye döndüğüm za • 
man saat yirmi dfüde geliyordu. 

Hitlerle -gimdiye kadar yaptı • 
ğım mülakatlarda hep kendisi 
konu!mu~tu. Son mülikatta ise 
konuııan ben, dinliyen o idi. 

Onu kandırmak ve ıulhun 
muhafazasını temin etmek için 
elimden gelen biltUn kuvvetimi 
sarf ettim. 

Sdar:thanc Ye ba'vekllct bi -
nalan araımda çolı:: az bir meaa.. 
fe vardır. 

Otomobille. kalabalık halle L 
rasından geçtiğim halde hiçbir 
dUtmanlık t~zahUrU yapılmadı. 
Büyilk bir sessizlik içinde bek -
leı1iyorlardı. 

Berlinliler, 90rl dakikaya ka. 
dar bu tekilde hareket ettiler; 
hiçbir dü~ık tezahürüne uğ. 
ramadım. 

BaıvekAlct 'binasına gi:diğim 
esnada, merasimle kar§ılandım. 

Dr. Maya.ncr ve Bri.kner, 
merdiven ba§mda beni bekliyor. 
lardı. 

(DeYam1°nr) 

Günün birincı müsabakasını ha· 
kem Tarık Ozerenginin idaresinde 
Beşiktaş - Vefa takunları yaptılar. 
Her iki takım da sahaya aşağıdaki 
kadrolarla çıkmışlardır: 

Vefa: Safa - Vahit, Süley
man - Garo, Lı2tfi, Şükrü - Nr 
cip, Hüseyin, /Jakkı, Sı4llıi, Mth· 
met. 

Bqikta:: M. Ali - Hüsnü, 
Taci - /Jwtyin, Rıfat, Cihat -
lbrahim, Rıdvan, Bedii, Şeref, 
Eşref. 

Oyuna Beşiktaşlılar başladılar. 
"e ilk dakikalarda Vefa kalesini 
sıkı bir çember içine aldılar. U· 
çüncü dakikada Şeref takımının 
ilk sayısını Vefa kalesi önündeki 
bir karışıklıktan istifade ederek 
attı. Oyun bu golden sonra on da
kika kadar daha Beşiktaşın baskı· 
sı altında cereyan etti ve bundan 
sonra mütevazin bir şekil aldı· 

Nihayet 25 inci dakikada Vefa· 
lılar beraberlik golünü çıkardılar. 
Ve ilk devre l·l beraberlikte bitti. 

lkinci devre başladığı zaman 
Vefalılann daha düzgün ve daha 
enerjik oynadı.klan göze çarpıyor 
du. Fakat buna rağmen kale ön· 
!erindeki beceriksizlikleri ve Beşik· 
ta' kalecisi M. Alinin f edakAr o
yupu gol yapmalarına mani olu· 
yordu. Oyun mütevazin oereyan e
diyor. Devrenin ortalarına doğru 
Bedii Beşiktaşın ikinci golünü at· 
tı. Biraz sonra Vefa lehine bir pen· 
altıyı Hakkı kalecinin eline at· 
makla güzel bir gol fırsatı kaçırdı . 
Oyun bundan sonra biraz sertle
şir gibi oldu. Nihayet devrenin bit· 
mesine 12 dakika kala Vefa sağa· 
çığı Necip takımının .beraberlik 
sayısını çıkardı ve müsabaka da 
2·2 beraberlikle neticelendi. 

G. S. ·Fener: 1-1 
Sıra günün en heyecanlı mtısa· 

bakasına gelmişti· Hakem Ahmet 
Ademin idaresinde oynanan bu 
maça Galatasaray Gürxlüz ve Ce
lalden mahrum olarak aşağıdaki 
kadro ile çıktı: 

Galatasaray: Osma,,,_ Farule, 
Adnan - Musa, Enver, Salim -
Süleyman, Sal4hattin, Cemil, B<r 
duri, Sera/im. 

Fmerbahçe: Cihat - A. Rıza, 
Orhan - M. Rqat, Esat, B. 0-
mer - K. Fikrtt, Naci, Melih, 
Basri, Fikrtt. 

Oyuna San • Kırmızılılar bar 
ladtlar. RüzgAr altına düşen Fe
nerlileri ilk anlarda sıkıtşınnak ve 
bir netice almak istedikleri belli. 

Haber AKşA;1·~osrAs13 
--- ... 3 c:=:- -·- ---

Ha.ann Kuıru.;ayı Molotofun nutkunu tahlil ederek diyor ki: 
"-Orta Avrupa harbinin en kUçlik bir tedbirsizlikle umumileşme. 

si tel1like.sini gösterdiği şu s:rada Sovyetlcr Birli!;>inln bir hamlede bil.. 
tün Balkanları ateşe verebilecek olan bir teııebbüsc girmesi ihtimali 
Molotofun bu nutkundan sonra çok aznlnuştır.,. 

on Posta -.=--
:Muhittin Birgen "Avrupa sönüyor,, baıılıkh yazısında şöyle diyor: 
"- BugUn.kU harp, ister genL,Iesin, ister bugilnkil hnlinde kaL 

Bm, ister birluıç sene daha devam et8ln, isterse yarın nihnyct buL 
sun. Hakikat §udur ki, nrtık Avrupa, dilnyıı medeniyetinin mcrkf?zi 
değildir • .Medeniyet ve ha.k"m kudret artrk Amcrikayn hicr .... t etmiş 
bulunuyor!,. 

f=-~) AKŞAM f .. . .-- _.,..__ .. __ .__--;: 

Necmettin Sadak, • lolotofun nutkul'!d:ın bnhl!('dc>rc>k hUlt ıı:ı.t en 
diyor ki: 

··- Molotofun bu nulku Avrupada, bflhacısa Almrun·ada derin 
tesirler brrakru'ak mahlyC'ttedir. Bundan anlnşılı\ or ki· Sovy~rtn 
Alma.nya ile askeıi bir işblrlii:'i ~oktur. rakat. C\. el {' dP Sli} lc'd ~1 -
rol:. gibi, kati hlikilm verme.len ovve! nutkun n: 1 mc1ni ı t>< k!ıy('lim 
ve unutmryalrm ki haklkt 1'hetlertn ısô~o değil, flillynt ile ölçUldUğil 
ve aöyleııenle yıı.pılan ua.ıunda daıIIUI ııkı birlilı olımui~ı bir devirdfl 
yaeryonız ... 

Fakat Fenerlilerin temkinli ve fU" 
urlu oyunlan karpsında bir şey 
yapamıyorlar. Buna mukabil Fe· 
nerliler yavaş yavaş nisbi bir M· 
kimiyet kurdular. kaçan Birçok 
gol fırsatlarından sonra nihayet 
18 inci dakikada K· Fikret uzak· 
tan çok güzel bir ıütıe· Fenerin 
biricik golünü attı. Bu golden aon 
ra Fener hlkimiyeti büsbütün 
arttı ve Galatasaray takımı bozuk 
bir oyun oynamağa başladı. Bi· 
rinci devre de Fenerlilerin ve arası 
ra da Galatasaraylıların kaçırdık· 
lan birçok fırsatlardan sonra H> 
Fenerin galibiyetile nihayetlendi. 

lkinci devre başlar başla.mu 
Galatasaraylıların çok düzgün bir 
oyun tutturduklanru görüyoru.ı. 
Fakat bu ancak üç dakika sürdü 
ve Fenerliler h.akimiyeti gene el· 
lerine aldılar. Fakat bütün bu M
kimiyetlerine rağmen kale önünde
ki beceriksizlikleri ve Galatasaray 
müdafaasının çok gül.el oyunu gol 
çıkarmalarına mani oldu. Nihayet 
devrenin 35 inci dakikasında Ci· 
hadın fena bir çıkışından istifade 
eden Galatasaraylı Süleyman ta· 
kımmın beraberlik golünü attı ve 
müsabaka da netice değişmeden 
1-1 beraberlikle nihayetlendi. 

ikinci küme 
maçları 

Bugün Fener stadında yapılan 
ikinci küme maçlarından birincisi 
Şişli - Kurtuıu, arasında cereyan 
etti ve mUsa.bak.& f5 - 2 Şl§llnin 
gallbiyetlle blttl. 

Bu statta ikinci karplaşmayı 
Beyoğluspor • Anadoluhisar ka~r 
yaptılar. Neticede 3--2 Anadolu. 
hiar galip geldi. tt• •• 

Mevsimin ilk atle
tizm müsab·akaları 

bu sabah ya pll dı 
Mevsimin tık t.tletnm ma..b&. 

kaaı bu aa.balı Fenerbah~e ata.dm.. 
da yapılm.ıştlr. Sahanm çamurlu, 
havanm rUzgA.rlı olueu yU.zUııden 
mUsaba.kalar bUyük bir intizam. 
sızlık içinde g~tJ.r. Atletlerim.L 
zin kıt idmanl.arma rağmen form. 
larmdan çok kaybettikleri ve öntL 
mUzdeld n1!Jan &yt içinde yapıla. 
cak olan MıSil' seyahatine kadar 
foi-m.larmı kolay kolay bulamıya.. 
caldan anl~xlm?Şttr. 

Elde edilen teknik neticeler 
IUllla.rdir: 

Blrlnd kategori: (100 meıh'e) 
l - MU.2'.a!!er 11, 4. (Muzaffer 

rakipsiz koşm~). 
400 metre: 
1 - Gören IST aniye, 2 7.are• 

3 KAmn. 
800 metreı 
1 - Ziya Atlet. 2: Abdullah, 

(Bu ya~ Gören de ginnipe de 
mllsa.bnkayı yanda terketm.iştJ.r.) 
~00 metro: 
1 - Artan, 2: Merih. ( Omıan 

ve lfitat yanşı terlı:etmişlerdlr.) 
3 Uncü kategori, 100 metre: 

salt.- Turho.n 11,7, 2: Sezai, 3: 

400 metre: 
1 - Sait 1,215, 2: Allettin, 3: 

Orhıın. 

4 Uncu kategori 100 metre: 
. 1 - Rqlt 12,3, 2: Ferit, 3: 

Ceylan. 

Bugün yapılan 
kır koşuları 

Şişli halkevinin tertip ettlği kır 
koşusu bu sabah yapılmıştır. Dört 
kilometre ilzcrlnden tertip edilen 
y:ınşa 23 atlet iştirak etmiftir. 

Kazananlar şunlardır: 
Birine!: Mehmet Kafadar 17 da_ 

ldka, 
2 inci: Hn.'JM Özcür, 17,3/ 5. 
3 lincU: Kadri Ulukan 17, 5/6. 
4 üncli: Teo<l(lrasko 17, 9 / 10, 
~ inci: Ocr. 

• • • 
Bugün &kırköy halkevi tara· 

fm<lan tertip edilen krr koşularının 
ikincisi 4000 metre ü.zcrinden ya-

pıldJ. Onbet atletin i§tirak ettifj 
müsabakada birinciliği Şişli klü· 
bünden Partio 11 dakika 35 le i· 
kinciliği Beşiktaştan Bodori 11. 
56 saniyede, üçüncülüğü Garbis 
13 dakikada kazanmışlardır. 

••• 
Bugün Üsküdar halkevi tarafşn· 

dan tertip edilen kır koşulanmn 

Çemberlavn 
izahat verecek 

(Battalı 1 inci la)'fada) 
iu zannedilen diğer bir tayyarenin 
Orcades adaları üzerinde uçmakta 
olduğu görülmüş ve tayyare dafı 
toplan tarafından firara icbar e
dilmiştir. Bir §ehrin sokaklarına 
mermiler düşmüştür. Tehlike i~· 
reti 40 dakika devam etmi~ir. 

Alman cephesi 31 (A.A.) - 31 
mart tarihli resmt tebliğ: 

Garp oephesinde Mozel ile Ren 
arasında 29 mart ile 30 mart ta· 
rihlerinde Alman ve Fransız ke-
şif kuvvetleri müteaddit müsade
meler yapmı~lardır· 

Sarregueminesin ;malinde bir 
Alman keşif kolu, birçok esir al· 
mıştır. Bundan başka i~'ara değer 
mühim bir ICY yoktur. 

Paris. 31 (A.A.) - Dünkü gün 
Fransıı ve Alman topçulan, Sar 
ile Vosgeslar arasında büyük bir 
faaliyet gösterıni~lerdir. Maama· 
fih. bu faaliyete bakarak hattı 
mevzit olsun bir hareket icra edil· 
diği neticesini istihraç etmek doğ· 
ru değildir. 

Roma, 31 (A.A.) - Fransız 
sefiri François Poncet. yeni Fran· 
su hükfuneti ile §ahsen temasta 
buluıunak üz~re Pariııe h~eket 
etmi~tir. 

ALMAN TAYYABi:ı.Jı:Rt BALIK. 
Çl GEMtLERlNE TAARRUZ 

EDİYORLA.B 

Londra. 31 (Radyo, .u.t 18) -
Alma.n tayyarel~ri mQdafa.um ba • 
lıkçı gemilerine bugQıı tekrar bir 
tecavüzde bulunmuşlardır. 

Tecavüze uğrayan vapurlar, 
Gnın ve Vt.ykin Benk !81mli Bd 
Hollanda vapurudur. 

Yedi Alman tayyare.! bu ld 
balıkçı gemisine lskoçya sahilleri 
açıklarında hUcum etmişler ve 
bomba atmışlarclır. Bombalar fa& • 
bet etmemlf, bunun tlıerine AL 
man tayyareleri balıkçılara ma.. 
kinell tüfeklerle &teı açm.tflar. 
dır. 

Bununla, 90!1 hatta Sçtnde AL 
man tayyarelerlnhı Holanda balık. 

ikincisi de 4000 metre iizerindeO 
yapılmıştrr. 23 atletin iştirak etti' 
ği koşuya Altuntzadeden başlaJl' 
mış ve halkevi önilnde nihayet bd1 
muştur. 

Neticede Mehmet Kafadar 11 
dlkikada birinci, Hasan Orgün 1~ 
35 le ikinci, Kadri Ulukan 17,5 
da üçüncü oldular. 

Pra~da yeni 
tevkifat yapıldı 

Londra 31 (Radyo. saat 18);.; 
Alınan polisi Pragda bugün ..
gençleri arasında ban tevkifat dı. 
ha yapmıştır. Bu tevkifat. on gi1tl 
evvel Gestapo teşkilltma menstJP 
bir Almanın ve iki gün 90nra d' 
iki Alman hudut nöbetçisinin ~ 
gençleri tarafından öldürülmesi ". 
zerine ba'j.!amıştır· Bunlardan J{a. 
rol isminde bir genç on sene baP9' 
mahkfun edilmiştir. 

Eaki Bulgar ba,1Jekili 

Köse ivanof 
1talyaya hareket ettİJ 

San Remoda bir aY 
oturacak 

Sofya 31 (Husust) - Eski sıJI' 
gar başvekili Dr- Köseivanof doıı 
refikasile beraber, ltalyaya git" 
mek üzere Sofyadan aynlınJŞtı!· 
Kendisi istasyonda kralın ıııit 
messili, bqvekil, vekllet erkJııl fi 
diğer birçok hilldlmet .meıısuP'.ı1 
tarafından teşyi edilmiitii:---

Belgrad 31 (Husust) - Dr· fJ 
seivanof Semplon ekspresile butt: 
dan geçmiş ve trenin istasyo~ 
L: tevakkufu esnasında kendisi°' 
tanıyanlar ve siyaset arkadıışlaı1 
tarafından hararetle k8l'§Ilanııuf 
tır. 

Bu hususta haber 
göre, Dr. Köseivanof 
San Remo ~rinde bir 
caktır. 

.• ~=1'11" 
ven~· 

JtaJyadl 
ay ıcıJ' 

Japonlann kurduid 

çı gemilerine ikinci taa.rrımıdur. 

Bundan evvelki taamır.da batın • • 
lan (Pru.stunea) islm.11 Holanda 
vapurunun bazı tayfalan lngillz 
den1zcllerl tarafmdan 1rurtanlmJt • 
tır. 

Yeni Çin 
hükumeti 

Amerika tarafındaJ' 
meıru sayılmıyor 

·Askerlik işleri 
Kadıköy ukerlik tubeıindea: 
1 - 939 •e daha evvelki yıl

larda mezun olduklan ve uker • 
lildcrine karar verrildiği halde 
herhangi bir ıebeple timdiye kL 
dar aıık~rlik öd~vini yapmamı§ 
olan yüksek chlıyetnamelilerin. 

2 - Geçen ııene yedek ııubay 
okuluna geç iltihak ettiklerinden 
dolayı okulca geri çevrilenlerin. 

3 - Yedek ııubay okulu devre
sinin ilçte birinden fazlasına de. 
vam edemedikleri için terhis edi· 
lip müteakip devreye bırakılan • 
lann. . 

4 - 939 ııenealnde ıon yokla. 
malan yapılarak kısa hizmetli as
kerliklerine karar verilen ve ehli 
yetnamesi olmıyan kısa hi%met • 
iller. 

S - Askerliklerini taın blmıet 
li c:-larak yaptıktan ııonra tahsil -
!erini lise ve daha yukarı derece. 
ye çıkaranlardan yedek subay ol. 
mak istiyenler 1 mayıı 940 tari
hinde yedek ıubay okulu ile Gül • 
hane veteriner tatbikat mektep -
terine gönderileceklerdir. Bunla. 
rın nüfus cüzdanlarile mezuniyet 
ehliyetname gibi vesikaları birlik 
te oldup lıılld~ hemen şubeye 
müracaatla !"'luamelelerini ikmal 
ettirmeleri lbrmdır. Aksi tak • 
dirde haklarında aııkcrlik kanu
nunun ceza maddeleri tatbik olu. 
naca~ı ilan olunur. 

v......- aı - ~ NarıldSI ~ 
rlnd• Van Ş~ Ve)'bı reU:Uli al~ 
blr hUk(Unet tqekkUl etmiıUr. Jl_-_..J 
met blr be~ neıredorck ~ 
Çin hükQmel1 kondiBi. oldujıJJlıı,.ıl 
ÇwıJWıga. şans ıca,. Şekl.a ~ 
altmdald hUkQmetın Ye bunUJl ~ 
hUUerlnin t.anmmıy'"'1m tıildlt"'"-

Ur:un.rlk& )'eıı1 b~U ~ 
1DI1tır. Amerika hariciye ~...,J 
münaaebeUe beyanatta bul~_:tl' 
Çıınnklııc hUkQmeUnln büyük el" tıd 
yeU hais olduğunu, Amerfk&ııtıS 1t• 
hUkQmet1 tanıdığını blldlrmlf ve rP JI' 
cut muahedelere riayet edilDl~ 
zmıgeldJlfnden bahaetmlıUr. 

ÇlN llt)K.OllETlNIN 
BEYANNAMESi ıl 

Parla, Sl (A.A.) - Ç1Jl ~· 
Ç1n hükQmeU taratmdan dllll tJJ'ı 
kingdo ne§J"edileıı beyannaıııeJ)Jl' ~ 
ıı1D1 bildirmektedir. Bu bey~~,( 
yeni merkez.1 Çin hUkQmotJJ1ill ~· 
ru oJ.m&dı'1 tebarU& etUrilJSıell~· 

rraoaad•lct Çin MtareUOiO -::-# 
dar mahtillertnd• beyan ~ 
gör9 ecnebıl memlekeUerde v• 1J'r 
aa Pariate, Londrad&, B~d~ 
llade ve V~iııgtonda bul~ ~· 
Çin diplomatik heyetleri. zııilll ~ 
kllıC hükQmetin• "bUtün ~ rf>'~ 
rıe,. h!t&ben m.erkeal Ç'lil b~,ıı' 
Din m9fl'U olm&dı'1 ve bU ııtıl' ı Y 
icra.atı .,.. taraıtarlan Ue ,,, .• ı-J'; 
banet,. ~ .. ....,.,.., 
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~ 1":c!'!?;:~a~~~~üt:~~~ı~ira ı · '(j'ö;~tl 
:::~ı ~n:k:;: ~~!~ ıs::ı!:~H a > ~ aB=' .n:. n <® l!:=l ı 'ou··" ' ..,.; <inayet ı,ıonmı,, ,........... ~ u l6 u u gece radyofai 
Hak•·~ olarak gelen sandalcı RlzcU t t ır . ı bıç:ı.;;; ve P.tı.s.m, kahveci Mehmetli o o ~ k n ır nu: U k v r • 1 i llkab~Yarak öldUrmU~lerdlr. liddiEe ı ,........ o i 
Yaka~o kaçan suçlulardan IIaklu ' ~ ••H b• dU ı rtın11 ti ıxııo vo Raslmln lzı ele beçl- j . ar in nyaya yayıl• i 
~~:·~.:.00:.::."::.~a:; ·ca e 'e sa, o şevikl'ğe karşı. ırR~s!;~ :~:~~ 1~~~:; l 
~.;!~!:~~~~;:; Enı :sa ·p· v .. c .,de netirilmeliymı·ş arzusunda da..,iıız .. 1 
rıakl dilnı ~ nan halk başka yerlere • ti Lc:ıdra, 31 - lnr.iltere bahri. 
• l c elttedlr. re nazırı Çörçil, dUn radyoda 

hak:ı~ı::re;>c ıııı:n:ırlıuıacak ıı vapur P::.~is, 31 (~.A.) - Ordre ga. lecek yahut da Al:nanJınn buı ngiliz milletine hitaben bir nu 
relere ı u Aııkarada yapılan ınilzake· ıetc:ı.nde Emıl, Bur fÖyle yazı. Afrika mıntakalarına hicretleri tuk ıöyJemit ve mUttefiklerin 
tnUdUrtı~ 7k eden denlzyolları umum I yor: himaye edilecektir. tiddetli harbe karar verdiklerini 
ııebrtıxıı brahlın I{cmal Baybora Son zamanlarda ortada dola. 6 _ Merkezi mıntakadan mU. Almanyanın bitaraflardan iıtifa. 
vapurıa zc gelml§tlr. Umum mUdUr tal s~ Ih pl5.nfarı ar:ısmd;. fasist rekkep 10 milyon nUfuılu mUa. de etmesine mUaaade olunmıya 
liuııter 7;1 ıılparlo edileceği sva~ hükumetine atfedilen bir pİan ta!:il bir Polonya ihdas edltecek. cağım bilhaaaı tebarUz ettirdik. 
11\rda &nlumpanynsı1e bUtUn nokta- v~rdır. Cavda tar<ı.fından ne§re. tir. Gdinya Polonya l!;in ıerbeıt ten ıonra demiştir kl: 
nıukave1e~~uı~ını, bu hafta içinde dılen rr.akalel..:r de bu iddiayı olacak ve Polonyanın deniz tica. ••- İngiliz ve Fransız lmpara. 
rn~ur. imzalanacağını ıöyle- teyit ed::r gibi görünmektedir. reti kolavlaıtmlaeaktır. torluklan, mUıterck ideallerinin 
lbrahıın Bu planın başlıca maddeleri 7 - PoJonyada ve Tuna ha•. tahakkuku için ç8zUlme.ı bağlar. 

Aııkaru Keıxıaı bu ak§am tekrar ıunlardır: zasında ekalliyetler meseleıl mu. la birleşmiş bulunuyorlar. Her i 
• Beıe~a ıtdecckUr. 1 - Karada, denizde -.e hava. haceret uıulile bllediteoektll'. ld memleket, narbe daha ~lddetlc 

tııan rıeb~c~.aebze halinde toptan •· da umumt silihsulanma, 8 - Çekler, Slovaklar ve Ma. devam etmete de ızmetmiıler. 
lcrıc, radyo ~·uunrını hcrgUn gazet&- 2 - tn~iltere, Fransa, Alman. carlar Almanyanın mlittefitd o. dirG. l 
~ •--a• k c, ve pazar yerlerine ı- t lacak olan Uc tar"'flı bı·r de•let ayem a sadece harbi kazan 

_.., ., o. Y• ve talya arasında dörtler mi. • k caıc kara .~L. Yınakamlıklara konula- k 
1
.. te:-kil -~eceklerdir. ma defil, ayni umanda harbı 

-..taı ıa ı usu ııne avdet. Bu devletler • ..u Umk lı.aıka bildi ara Yazınak eureWe M' 9 _ Avuıtur n AJ • m l1n oldu~u kadar kısaltmalı 
Yarın "-rını eğe karar vermiştir. ılletler Cemiyetinin yerini tu. kahcaktır. .,- m&J a_a tır. Bunda muvaffak olmak için 

rı "" cdlyede 1 tacak olan bir direktuar tecıki! bit fl Al Akaov..~ re a mua"1nl LQt· d kl A :; 10 _ İtalya, Yur1-lavyı, R"" ıra ann manyaya -rdım 
.,..., relallğt e ece er, vrupayı dört nUfuz "'" - t ı .,-Yt.pııaco.k b ndc b!r toplantı t k manya, Bohem• .. , Slova' .ı , .! etme er ne mani olaca~ız, Bunun 

CA" u ~ln esruıı mın a asına avıracakl!r ve icap r- - h • . d b. n h. b ...... ur. 'l'o t an teapıt edile- d bol Macaristanın lcıtlrakil• bı·r Tun" arıcın e ıtara an ıç lr şekil 
" P an tlyau e. er.se ~evikliğe karşı bir eh.. ~ "" .. d k .. ara,ısu .... ~ o.rdan çok fazla li 1 U d konfederasyonu vlicuda •eti.rile. e mutazarrır etme nivetind<' 

J .... esnat h sa ıp v cu a getireceklerdir. "' t Yauın ıxı 1 alk derhal eı:ı cek ve bu memleketler arasrnd değiliz. Ne Japonva, ne de tal. 
Iıcıecııye e:~ra §lkAyct edebllecekUr. 3 - Dinler ıerbest olacaktıt. bir iÜmrük anlaşması yapılacak. ya ile hiçbir ihtilafımız olmadığ· 
haller a rln rnuhtcııt yerlerinde lngiltere, Alman yahudilerinin tı gibi, Rusvaya kartı da harp ilan 
• nun ~~ktır. Filistine. İtalya ,arkt Afrikaya, ~ı - Clbutfdt tt&tyaya hu.wat bir etmiyeceğiı. 

~~i.tur. c:;ıe garip blr bldlae ot- Fransa da Madagaskara hicret gümrttk Hrbutlai nrllecekUr. Tu· İngiltere ile Fransa harbin 
• nılıide,,brrılı1h 1 aokağmda Ekrem ta- etmelerine yardım edeceklercir. nu.stald ttaıyanlarm atatllkosu tekrar bs.şlan~ıcındanb,.rl her ıahada 
~~lltı evı ll:ı.llne 9-ıo ya§ların 4 - Ticaret aeröest olacak ve tetkik edilecektir. SUnn mukaveleli huırlıklannı tamamlamı~lardır. 
ve ellzıdekt lr ı:ocuk ko~arak gelınl§ herkes ist~iği . k~du iptidai feshedilecek ve 19tfl 1eneainden ltlba· Vazifemizin müc:kül oldu~unu 
sonra k acpeu kapıya bıraktıktan madde alabılecektir. lktısadi aa- ren blltlln devletler ıerbestçe trarudt biliyoruz ve bilyUk fedakArlıkta. 
ılyetı ... iıp gltınıştır. Evden bu va· hada te~riki meaai edilmek üz• euretile geçebileceklerdir. ra katlanmak icap etmektedir. 
tı.ı.. ., rcnler ka .._ l~e ba rııya giderek sepe· re Amerika ile sıkı temas halin _ Yuh&rrtr, netice olarak dllrtıer mı- Fakat tngiliz ve Franıız millet 
bir çoe k kınıelar ve yeni doğmu§ de bulunulacaktır. Almanların sakmm ke,.fedUmesi kolay bir tuzalc teri, ne kadar büyük olursa olsun 
J) u bulund l'h. l "' trha1 poua ha u" .. nu görmuıııcrdlr. ve talyanlarm hicretleri kolay. olduğunu ve müttettkler1ı:ı aratarmd& her türlil fedaklrlığa katlanabi 
h tocuk bira berdar edllml3, za.\'al- laştmlacaktır. bUy11k lht:1lllflar bulunıuı dU,manla.r lecek vaziyettedirler. Halbuki Al 
itil-at Ya z sonra ölmUetUr. Tah· 5 - Almanvava 20 1~.e son.. karoısmd& kuvveti! bağlarla blrleşm~ manyanın. harbin icap ettirdiği 
~ P!Yaa:;;:~~dırb 1 ra müstemlekeleri iade edilecek otduklan halde azimle durduktan kay fedakarlıklara tahammill etmesi 

· VnrıJıı e uhranı ba,ıamıD- veya müstemlekeleri tanzim· edİ- dedllmektedl.r. imkansızdır. 
fiyatlara ~ knnaate göre, hUkQmet1n BütUn bitaraflar esaılı mesele. 
ti tüccarı yapacağını llğ'rencn ba- terde bizimle brraber olsalardı 

ır. Bu to tan harp olmazdı. Harbi uzatan ye • trıı,ıo.rd ar rnaııarı ortadan kaldır· s A AT 13 40 
tnUracaate .. P cı l'Uccarlar her • glne Amil, Almanyanrn bitaraf . 
111 verrnekte;alıınız yoktur., cevabı- • • lardan gördUğU yardımdır. Bu va 

Alak rler. .,, aua.rıar tetkl zivet karşısrnda harbin uzun 
«itaat ban kler yapıyorlar. 100 b d dd . . n carlar b••-ıkaaından kahve alan tUc· 

1
• n 

0 
.. n u·· m mü et devam etmesı, bıtara a la ..... arı pc k nn hattı ban.1·,.+İtıe bağlıdır. 

tlllJ ve ) ra endecııerc aattık-tbıı S(lyıc: Atıadoluya cönderdikle- Kafi!e halinde aeyrilsef er eder 
te bu ektedlrler. Fakat hakikat- l bitaraf gemilerden ancak bir ta 
,uPhc3ı:aılann saklanınıD olduklan arazı• su· ar altı da nesi batmı~ttr. Halbuki, Alman kıkat Yap~~cuttur. Elıemınlyetıe tah- n ya, yalnızba~rna sevrUsefer eden 
tay tiyatıarı nktndır. Diğer taraftan bitaraf e:emil .. re saldırmakta VP 

ı:nedUnıı t1 il& da 1~·20 kunı§ uun- n da korsanhğın iulesindenberi miat= 
~ Tür :ş r. u PCDte, Si (A. A.) - Tuğyanlarla mtıcadele hUkilmet ko- ~<::rül,..... .. rniş barbarlrklarda bulun 

koı:n:uı::::c • Suriye doııUuk ve tyt mlaorll~n bir raporuna naz.aran aimdiye kadar 100.000 dönümden ""::ıı'·t::ııdır. 
ı:nernaııxılcı ~Uahedcsi dün Anko.rada fıı.zla arazi ıular altında kalmıştır. Macamtanın az çok bUtUn mın- Bununla beraber, metıcll fnşöltz 
111nttncıc har~~lanmıştır. lmza mera- tal:nl:ırı sulnr altında kahnı3tır. YUzl~rce ev yıkılmıştır. Askeri mın- tayyarelerine ateş a<;mak mecbu. 
tUl&ı Yllkııck c ye erkO.nlle Fransız el- takalarda amele ekipleri bend lnş:ı.sı ve kurtarma işlerinde çalışmak- rh•ellnde kalan Holandanm vaz1ye. 
tardır. lınza tnl'ınurları bulunmıı§- tadır. tini takdir ctmlvor defiliz. Eu eı.ıkf 
kiuınız ve :ı ınUteaklp harlclye ve- S • I milttd!ldMi7.in bu(\'UnkU va?.tyctf. 
dan birer n tro.nsı:z. elçisi taratıarm- - ımo. mecfoketfori ko::ı fernnsı tool:ındı b'r kanl:ınla beraber ayni kafes i-
11~ doatıu~ uk vcrtlmls, Tilrk • Fra.n Stol holm, !1 (A. A.) - Şimal devletleri ~rlarınm konft>ran. çersinde bulunan a~smın actklt va-

• Şcı.ır ~ebarüz etUrllmlşUr. eı İsveç, Norveç, Danlmnrka ve Finlandiya milmessfllerinln· lştirakUe ziyetinden farksızdır. 
gece konıccU kY'lltrosu arUstıcrt bu Finlflndıyanm vnı:iyetini tetkik etmek Uzere dUn öğleden sonra top- Fakat bitaraflar, Lı>lı1•tanm du-
tlnı ve ııımmda son temsille. lanmı"tır. ld -A rcccklerdlr " çar o ugu vaziyeti daima göırı> 
~rtısu • ı • U A b 4 nlsand erden mUrckkcb bir ......,,P sv .. '.!re fuarı dün açıldı n n e tıl•·ndurmalı-'ırtar, 7'.lra bl· 

a A d .,. ~ harh .. ı..,"P"'" ol!'·"'d'k ~ı;;~ .. hlrı-o' 
<-'a.Jrtır E n~ olu turnesine çıka- Bem, St (A. A.) - YlnnJ dörd~ncU İsviçre fuarı dün açılmq- milletler de Lebistanm 8.kıbetlne 
"e b~nu wmelUatKayscrlyc gid'lecek tır. Fuarda 1100 kişi eşya teşhir etmJ,lerd.lr. "1tıhtelif . onklp Anadolunun M } t f k mahkum olacaklardı. 
titecnı.tı ııehırıerınao tnmstllcr ··e- 0 . o o un nut: unun Roman·"':-.daki akisleri = r T " • Bili ~ İnF"iltere harbin dllnvnva vayıl 

lırtıau~ urne iki ny aUrccektir. 're,, 31 - Sovyct Başvekili Molotofun nutkunun buradnkJ ma~mr fqtemıyor. Ve bunu istenıı>!· 
lştiraJı: etrn~ bir kısmının tıırneye ilk akL'!Ieri ınüsalttfr. Sovyetlerln v::zıyctl gUçleştlrmek lstemf>diği, lr.ln zatPn bfr t1ebcb yoktur. Bi7. 
arttırı1m mceı. Yerli filmlerin komşularile 1yi mUnasebctler idame etmek istediği hakkındaki beya- h"hemehal harbe devam :ızminde 
tlC:. ileri ~~1~0~~~!:1~1 teşebbüsler- nat fyl karşılanmıştır. Manmafih Bonetko MdJscsl hnkkmdakl s1Szle. ylz. 

~llndi~ k · ri bir parça hayret uyandırmıştır. Harbe <>irerkP-ri, 1t11lva ile J~ 
~·oları ·c adar İstanbul sttıd nonvanrn dUcımanll\rmıYz arasm~ 
ları08 nda~ yapılnn filmlerin, kusur: bulunmrvac"klannı bllT'"'i"orduk 
ııı ve raı:,rnıcn fczln rağbet bulrn ı.talbnkl bıı ıkl rli>vll'tle beraber 
~'Ukseı~~nebl filmlerin fia.tıarın~~ mezunen mcmleketlcrlne gidecek . B uJ gar Kra·~ ının '1""V8 rla harbe fcıtf .. .,1{ .-•-~Al. T" 

'"''~l"nd' mesı bu teşebbtlsicri ltuv. leri haber verilmektedir "· " .. ~,,.n Rıt""a ,,.,., hö••le b:r !Uzı:"' 
• li ınnış bulunuyor. • Nafia vekJU Ali Fuat ~-ı....-0,. tla ~.·oktu. Blzh'l'I fc:lrrılz cı~~,. u:., ,, .. 

UkQmetınd Bu ""'""" t• tine Lo en aldığı emir Uzo- rsa clvannda Göl~t bendin! m~ - nu KU le, yalnız Nazi A'rnen .. ıı {ll'>dir. F<' 
liz sefi;ds7ya gidecek olan lngt. raalmlc aı;mı§tır. Bu yen! teaJsat Bur- 1 13.ketten ve0 nne mes'ı•1 olan Hit 
1-~tadıın r Hugessen yarm An. .,. ovaımu hem sulıyacak, hem de ku· !!':-in Nazi Almanyasıdrr, 
~ilk ~ 1 !}ehrirnlze gelecektir BU rutacaktır. Bent dünden itibaren l§le· Sotya aı - Krnlm açıı nutkuna 
londr: ... )'rnhrın akş:ım el:spresl~ rneğe ~lamıetır. Mectı. tııra!md3.n hazırlanıuı cevap Bize, bir milyon Alınan askerl-

Gene"'a arekct edeeektlr. krala takdim edllmlgtır. Knı.ı bu mU· nin her an LUkscmburea. Holanda-
~erine hUkfırneUnin çnğırma.m n • H ~ r net 9 • naaebetle blr nutuk irat ederek de- ya veya Bcıc;;•kaya aaldtrmıyacağı. 
sı~u· 

1 
Fransız bUyUk elclııl Mas • mıutır k1: nı ktm temin edebilir? Bu kUçUk 

!,1.-... Z:! dhe bbugUnlerde Franı..aya- • K 
1 

"KecU.ıı bW<Qmet anuımdakt tesa.- bitaraf memleketler bir anda mll • 
"''°""''1 ar arm er1meat Macarlstanda 1 ıı'ln bu' . a er verilmektedir. Yu-

1 
bl nUtteD memnunum. Bu vahim za. yon arca mermi ve bombalarla tah-

/ı, .. ı.n yUk elçili! RafaeI de dUn yen r !eyezwı tehllkeııJ doğurmuı· 'Tlanlarda taldp ettıtlmlZ sulh ve bl· rlb edilebilir. 
' "' tııd el tur. Tuna nehri e metre M •nttmet-
$o an ~ ırimlze ~lrni§tlr re >1lk"1nıı,Ur. Budape•tAı cı--da tar&tlık polltlk&n her tara.tta 1y1 ıc.ar-

\'}'et ve Ywwı ·~·~ de bir _,_ ,, ._.... ,r1amyor • Buctınkü blr"--- deva-ç._ ı:ı&hlyeler llU t.lbad& lıaJPUfh'r• waw DUDI ...... Dl edertlD.., 

Bu derece bUyUk tehlikeyi k~ • 
kUnden •e etlraUe ortadu kaldır
mak lhvndı:r ... . 

Orhan Rahmı Gökr.e 

Buna herhalde 
ğınızı rica edeceğim. 

Dedi ve ili ve etti: 
- Herhalde .• 

inanmaktı 1 - Ben, Bizans f mparıtorJan 
ıUt:ilesindenim. Dedemin adı Pa. 
leogosdur. 

- Size tasavvurumun f evklnde 
vUkıek ve harikullde buluyorum. 

iyice B!r lı:ıretinizle kılıcım emrinize 
a-nac!e ol:ıcal:tır. Bu ihtilalde be;. 

- Fakat Dük, vaziyeti 
dilşilnüyor muıunuı?. 

Dük, soluk goluğa 

verdi: 
cevap nim de hisse:n olm:!lıdır. Bu gece, 

hayatımın en metut bir bldiseıl 

- DilıUnmek kudretine malik 
olaydım, biraz da ltidalime ve 
irademe sahip bulunur, sizi bu 
kadar ısrarla takip ve taciz et. 
meıdim. Düşünebildiğim yegant: 
bir kimıe varsa, o da aiZliniz ve 
beni, ılz bile bu dUşUnceden ayı 
ramazımıı. Benden kaçıp kurtu· 
lamazsmız gUzel Prenıeıim, ıizi, 

içinizde yaşıyan bir ruh, peıiniz 
ıırı giden bir gölge gibi takip 
edeceğim. • 

- Ya o ne olacak, onu ne ya 
yaeakıınız?. 

- Ayrılacatız, aynlaeafu. 
- Sonra?. 
- Sonrası, benim cephemden 

malQm: Size elimi U%ataeağım. 
Kalbimi nasıl verdimıe elimi de 
vereceğim ve bu eli kabul etti. 
ğiniz dakikada, ıizl saadetin en 
muhteıem, en parlak diyarına ıö · 

türeccğim.. 

İrini: 

- Bu adam aynı ıımanda ap
tal t. Ondan istifade etmeliyim 1. 
Diye dilşilndU. 

- Cevap vermiyonunus muh· 
terem Prenseıim ı . 

- Bu kadar acele ite lıabetli 
bir karar verilemiyeceğinl takd!r 
edersiniz. Çünkli nihayet hem bi. 
zirn, hem de başkalarının hayatı · 

na taalluk ediyor. 
- Hakkınız var, hakkım.z nr. 

Fakat bu vaziyetinizde bile beni 
ebediyen yaşatabilecek bir te 
selli, bir ümit buluyorum. 

İrini; kendi kendine: 
- Bekliyedur bakalım. 
Diye söylendi .• Ve etrafına ba· 

kındr. Tam bu ıırada, Dük, bir 
~ey hatırlamt} gibi, anide durdu: 

- Size bir ıey daha ıöylenem 
inanır mısınız?. 

- Buyurunuz, dinliyorum. 
- Sizi yeni değil, çok eskiden 

tanıyorum .• 
- Mesela nereden?. 
- Zakintos adasından .• 
İrini titredi. Çünkü 1zdivaçta.1 

sonra bu adaya gitmi§ ve çok kı 
sa süren bal ayını burada geçir 
mişti •• 

- Demek orada bulundunuz?. 
- Evet, ta o zamandanberidir 

ki, . ıize karşı derin bir bağlılık 

ve alaka duyuyorum. 

Dük, bir yalan savurmuş ve 
tutturmuştu. Fakat karşısındaki 

de bunun yalan olduğunun farkı· 
na varmıştı, bunu meydana çı 
karmağı muvafık v~ işe uygur. 
bulmamıştı. Yalnız ıunu anlat 
mıştı ki, Dük. artık ister isteme;
avuçlarına düşmüştü ve onu ar 
tık bol bol kullanabilirdi. 

- Kimbilir -diye düşünüyordu 
belki işe de yarar!. 

- Bana, biraz daha ümit, bi 
raz daha ce~aret ve daha doğrusu 
hayat vcrmiyecek misiniz? 

İrini baırnı salladı: 
- Dedim ya Dük, sabır 15zım. 

dır, her şey istikbale bağlıdır. 
Ayni z:m:anda. benim bir Yunnn 
h olduğumu düşünmekli~iniz de 
lazımcır. Hadiselerin, l::cni bir 
~Un vatanıma atması da muhtc. 
mel.. 

- Ben de giderim, bet. de gi 
'erim .. 

- Teşekkür edirim, eok nazik. 
iniz. Fal:at şimdilik Venec!iktc 

yiz. SaL rla b::l:liyelim. 
- Fakat neyi bekliyeceğiz, om. 

'1 anlatsanız!. 

Size itimat edebilir miyim? 
- Fazla11 ile .. 
irini sesini alçalttı: 
Ben, birkaç adada ihtilal ha. 

•ırlıyorum. Bu adalara sahib ol 
•ak isterim. 

Dük, hayrf'tl~ ona baktı: 
Bu kadında harik .. Jaıle bir kuv. 

vet ve metanet vardı. Gözleri ce
saretle ve imanla parlıyordu. 

biııl devam cttiı 

ile kar~ılaştım. Kalbim bir dö • 
nU:n no'.:tazmdadır. 

Ve böyle söyliyerek, genç 1ca
clmın koluna ·girdi.. İrini hafifçe 
çekildi . fakat daha fazla belli et. 
medi. Bu kolun temasından ade
ta iğrenmişti. 

- DUk, size bir şey daha ı5y. 
leııem. 

- Buyurunuı. 
- Bu akşamki karşılaşma ve 

konu1malarınız aramızda kalaca .. 
ğma askeri şerefiniz üzerine ye. 
min eder misiniz? 

Dilk, istavroz çıkardı: 
Yemin ederim dedi ölilnciye k&· 

dar açmıyaeağım. 
- Amma, ne olursa olsun. 
- Evet, her ne pahasına olK 

da.. 
- Teşekkür ederim. Şu halde • 

sabırlı olacaksın Dük .. Ben şimdi 
kalbimi başka bir dava ve gayeye 
vermiı bulunuyorum. Şimdiden 
kalbimi istemeyiniz. Eğer kıyme. 
ti varsa dostluğumla iktifa ediniz~ 

- Ati için limit edebilirim de
lil mi Prensesim? 

- Evet, istikbal bize her ıeyl 
verebilir. 

lirini, gayet elestild konuşuyor. 
du. Öyle lbımdı. Dtlk ise bu . . ' 
vazıyetı, onun kadınlığına ve da· 
ha ilk defa karşılaJnUı olmaları. 
na atfediyordu. 

- Evet, bahsetmiyeceğU • 
- İki dost göril.neceğiz • 
- Evet, öyle görüneceğiz.. · 
- Hakkımda ıöylenenlere hl~ 

ehemmiyet vermiyeceksin ve iea· 
bın2a, ölilme de gideceksin Dülc •• 

- Evet, yemin ederim., 
irini güldü: 
- Sizi çok ağır ıartlar altına 

aldım. Fakat ayni zamanda eml. 
nim ki, hiç bir zaman bu yemin
den şik~yet etmiyecelcsin .. 

İrini, Düke elini uzattı. DUlr, 
karanlıkta uzan3n bu gUzel, yu. 
muşak ve bembeyaz ele dudakla· 
nru dokundurdu ve onu U%un u
zun öptil: 

- Bana hayat •erdiniz. Bana 
saadet getirdiniz. Ruhumun önün. 
de yeni ufuklar açıldı •• 

İrini sea çıkarmadı. Etrafına 
bakı~dı. Burada evler gayet ıey. 
rektı. Hepsi de, fakir bir mahal. 
lenin derin ve hazin sükutuna 
gömülmüşlerdi. Sular burada, ıi • 
yahlaımış gibi idi. 

- Dükl 
- Emredin Prenseı!m 1 
- ~rtık buradan ayrdacafır •• 

Ben, bır yere gideceğim. 
- Ben de beraber gitseydim. 

~elki de bu mııdık içinde, ikinci 
bır tecavüz vukua gelebilir. 

- Hayır, hayır, müsterih olu. 
nuz, gickceğim yer çok yakuı

- Ayni zamanda.. 
- Devam ediniz .• 
- Bu ıuretle itimadının ka-

zanmış olduğumu da anlıyacak. 
tım ve kimbilir, kalbim başka ci
hetlerden de müsterih olaca.ktı. 
Bilccel:tim ki, gittiğiniz yer, be. 
nim için kıskan•lacak ve dU§UnU· 
lecek yer değildir. 

İrini güldü: • 
- Haıtl bu işlerden bahsetml. 

vccektik. 
- Şey, affedersiniz yemin ta

ze ol "uğu için .• 
İrini, elini Düke uzattı: 
- Haydi Allaha ısmarlan•k. 

Haft:ı.da bir kere ve öğleden son
ra olmlk şartile beni sarayımda 
ziyaret edebilirsiniz. Bunun hari· 
cinde de cen siz.i aratır veya biz. 
zat ararım: 

Dük, İrinin elini öptU: 
- O ıaadeti bana ba.'lşederıl

niz .• 
Evet. evet, Allaha mnarla... 

ık. 
(D~vamı nr) 

GenEral Veyyand 
Paı is:e 

Purt.. :n - MUtte!iklcrlıı ya.km 
şarktaki kuvvetlerinin ba§kumaı:ıdanı 

genera1 Veygand dün anıızm Parlee 
gelmiş ve Bagvekll Reyno, K1lll mO· 
dafaa nacın Daledye Ue &'Öl'ÜfmU,tUr 
Generalin P&rlıle geldiği ~ pJece
ğt glz1J tutuımuıtu. 

ll'ranlıs harp kamltul de 4lba 1 top
laıınıqtır. 



lzleta ve Dik, Bcltran kardeşle. 
rin intikamından kaçıyorlardı. 

- Sakın ha 1 Partiyi daha kay. 
betmedik. Don Ogüsten onu 
mer1iven altındaki kütüph c 
götürün; b=ına da yolu gösterin. 

Luizita 0ne düştü. Yolda Dikin 
kolundan tutarak: 

- Senor onu öJdüreeekler; 
Mendez Don Pablo yolunun üze. 
rine çıktıgı takdirde bunu yapa
cağına yemin etmisti. Onu Ogüs 

·ten teşvik etti .... 
- Korkma, onu kurtaracağım 

fakat bir şartla. Sen git, uzak. 
laş, a~si t<ıkdirde bütün işleri bo. 
zarsın ! 

Dike, kütüphaneye nasıl gide
ceğini gösterdikten sonra, Luizi. 
ta istemiyerek söz verdi. 

Dik yava5ea gitti, kapıyı açtı. 
Elinde Brezilya bastonunu salla. 
yarak ilerledi. Tarif olunan çifte 
kapılı perdeli kapının önüne ge
lince durdu. 
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ge vakit fulmadan, Men<İe% ye- -------IC!=::::ı!!:'!::ii:"~== 
re yıkıldı; kılıcr elinden brrak -
madığı için, ince çelik, şişman 
Mendezin ağırlığına dayanamı. 
yarak kırıldı. Don Ogüsten ge
riledi; masadan tabancayı aldı. 
13unu gören Dik Bağırdı: 

- Pablo kapıya. 
Elinde bastonundan maada kı

rık bir iskemle vardı. Bunları 
söyler söylemez iskemleyi sesin 
nereden geldiğini anlayamıyan 
Don Ogüstene fırlattı. 

İskemle tavandaki ve masada. 
ki lambaları süpürerek söndür. 
dü. 

Oda zifiri bir karanlığa gö -
, mülmüştü. Tabanca patladı. Bağ 

rışmalar biribirini takip etti. 
Dik, karanlıkta yanında Don 

Pablo ve Luizitayı hisseder et -
mez onlara derhal gitmelerini 
söyledi. 

- Çabuk, gidin: beni merak 
etmeyiniz. Yola çıkın ... 

Don Pablo ve Luizita odadan 
şimşek gibi çıkmışlardı ki, Dikin 
üzerine üç kişi birden atrldı. 

Dik, taarruzu Brezilya bastonu 
ile karşıladı. Sopayı sağa sola ya
pıştırıyordu. Baston tesirini iyi 
gösteriyordu. 

Dik, karanlıktan istifade ede. 
rek kapıya atıldı. Üç kişiden biri 
üzerine atılarak boğazına yapış_ 
tı. Dik yerinde kullandığı bir 
yumrukla tehlikeyi bertaraf etti. 

Kapıyı buldu; açması ile dışa
rıdan kilitlemesi bir oldu. 

Bir dakika sonra sokakta idi. 
Süratli adımlarla oteline gitti. 

Yolda mütemadiyen düşünü • 
yordu. 

- Bizi kim ihbar etti? Kim ih
bar edeli lirdi? Bunu ileride öğ _ 
renecekti. 

Vll 
Dik otelinde sıcak bir banyo 

yaptıktan sonra istirahat etmek 
için yatağına uzandı. 

Tacın dörtte üçüne sahip bu. 
lunuyordu. Şimdi yalnız iki par
çasr eksikti .... Onları elde etmek 
çok güç bir şeydi. Zira bir tane. 
si Don Jose Floreste, diğeri Don 

Dik bunları düşünürken kapı 

Günlük bulmaca 
• t--+--+--+--+--+--+--+--+--

2 ı--ı--ı---ı--
) .. 
s 

' ' +--+--+--8 
9 ı---ı--ı--

1f 

Soldan a:ıi;ra: 

ı - Asker olmıyan halk (iki keli· 
me). 2 - Bal yapanların ikametgll.hl 
(iki kelime), 3 - Muvafakat eden. 
sabit kalan tesir, binanın kısımların
dan. • - Alfabeden iki hart, yanya· 
na, hayret eden, nota, ıs - TecrUbe 
etmek, ağacın kollarından, 6 - Te· 
mizleyici bir toprak, bir edat, 7 -
Bir nehir, Hll.midin bir eseri, 8 - F..ıı· 
ki fıkra aşhnnesl, TUrk hakanların· 

dan. 9 - Şüphe, bir kadın ismi. ıo -
Bir erkek ismi. 11 - Yemlıı meydana 
koyan (iki kellmf'). 

Yukanlan a,akıya: 
ı - Büyük Okyanusun Aııyıuun 

şarkındaki bir parçası (iki kelime)-
2 - 1nsan idare ~den kuvvet, eğmek. 
3 - Tesadüf etmeden geçen ~eyler l• 
çln kullnnılır, ağlıyan. • - Çi!tler. 
Alfabede bir harfin okunuşu. ıs -
Bir emrin tersi, işçiler (cemi). 6 -
tkametgll.hı ne~ell (iki kelime). erkek 
keçi. 7 - Meslekte maharet, temizle· 
yici bir maddenin tersi, S - Bir emir. 
delil, 9 - Tüylln ter.si, sıraya koyan• 
10 - Soyunda. klbarltk olmaklık, bir 
soru edatı. 11 - •'Kakılarak,, tan ev· 
vel gelir. 

80 No. lı bulr.ıaaımn:m lıalll: 

1 - Bltaratolan. 2 - Acıçcken, şu. 
3 - Şap, Niyaz, H, 4ı - 1dak, Siroz. 
5 - Se, la, Zarif, 6 - Adalet, Na!l. 
7 - Kemiren, Kal, 8 - İni§, Kadife, 
9 - N, Rehine, T, 10 - Kıı, Ari, Alo, 
11 - Hllll.l, Kari, 

Perdelerin aralığından yüzler. 
ce mumun aydınlattığı hole bak. 
tr. Mermer merdivenlerin sağ 
tarafında aradığı kapı bulunu -
yordu. Aralarında dört metre ka. 
dar bir me<-afe vardı. Kapı bir. 
denbire açılınca, Dik geriye çe
kildi. Kütiiphaneden iki kişi çık. 
nuştı. Bunlar Don Ogüsten ve 
Don J ose Flores'ti. 

Don Porfiryo pencereden usulca girerek zümrütleri çaldı 

Ogüsten de Beltranın elinde idi. •--------------, 

ağır ağır vuruldu. ş A K A 
- Buyurunuz! 
içeriye Don Jose Flores gir. 

di. 

rıores, iriyarr, sakallı bir a _ 
damdı. Ellerini uğuşturarak kah
kaha ile gülüyordu. Kendisi Ko. 
yopan müddeiumumisi idi: taç 
muhafızı kardcşlerindendi. Onu 
tımıyanlar 'hiç bir zaman lehinde 
bulunmamışlardı. 

Don Ogüstene şunları söylil ~ 
yordu: 

- Çok yazık, bu eğlenceye iş. 
tirak c<lemiyeccğim ... anlarsınız 
yal Müddeiumuminin bulunması 
doğru olmaz, ilerde dedikodulu 
Iafl:lr olur. Zaten beni alfikadar 
etrniyen b~r iş ı Mendez ve sizin 
bu i~i muvaffakıyetle ba .. araca -
ğrnrzdan eminim. Ben şimdi eve 
gidiyorum. Olup bitenleri öğren 
mek istemem. 

Don Ogüsten kapının önünde 
du:-arak: 

- Yemekten evvel görÜ§mÜş 
olduğumuz meseleyi unutma. 
yrn. Bana havadisi getirmiş olan 
muhbirin her şeyi tamamile anla
madı ise de, Amerikalının Don 
Pabloya yardrm ettiği aşikar. A. 
merikalı umduğumuzdan fazla 
faaiiyet gösteriyor. 

Don Jose: 

- Aldanıyorsun dostum. Don muşlardı. Karşısında Mendez du. 
Pabloya, herhangi bir dostun ya- ruyordu. Yüzünde hain bir tebes
pacağı gibi yardım etmiş olabi _ süm vardı. 
lir. Muhbiriniz bütün kcnuşulan- - Konkiztadorların oğlu olan 
lan anlamış olsa dahi Amerika. meşhur şair Salazar sizsiniz, öy. 
tının şüpheli işler yapmadığına le mi? 
kaniim. Sırtını duvara dayamış duran 

Artık geceler hayrolsun. O- Don Pablo gururla bakıyordu. 
nunla yarın nasıl olsa buluşaca. Yaralı başından ince bir kan çiz-
ğım. diyerek ayrıldr. gisi akıyordu. 

Don Ogüsten kapryı kapatarak Mendez ellerini kaldırdı, Don 
ortadan kayboldu. Pabloya iki üç tane t:okat indir. 

Warrens duyduğu şeylerden di. 
hayret etti: demek peşlerinde ca- Don Pablo: 
sus varmış? Tevekkeli clc[:ril, Don - Alçak, demekle iktifa etti. 
Pablo yakayı ele verdi! Yavaş ve - Ha ha ha. dostum; şimdi si. 

. sessiz adımlarla merdiven altın. zi başka türlü konu§turmaya 
da bulunan kapıyr açtı. Kapı ol- başlıvacağım. Sen bana ait olan 
dukça büyüktü. Etrafta kırılmış bir kadını kaçırmak istedin! Se
eşya yığmlan vardı. iki iskemle. nin yanaklarını yarayım da bak 
nin üzerinde iki yağ kandili bu- bakalım bir daha sana bakan o. 
lunuyor?u. Don Ogüsten hu es. lur mu? 
nada, tavana asmak üzere bulun- Kamasınr Pablonun çıplak göğ 
duğu bir gaz lambasını yakmakla sü üzerinde dolaştırarak bir (M) 
meşguldü. Lambamn ziyası Don harfi çizdi. 
Pablo de Salazarın üzerine ak - Şimdi sıyrılan deriden M har-
setti. fi şeklinde kan sızmağa başla -

Yan beline kadar soyulmuştu. mıştı. 
Etrafında bulunan iki kişi kolla- Mendez gülerek Don Ogüste. 
rından kuvvetlice kavramış, onu ne: 
kımıldayamıyacak bir hale sok - - Güzel bir bıçak: ikinci se-

ye kadar benden bu srrrı sakla 
mıştın. Bari anlat da dinleyelim. 

Naz yapmaya lüzum görmeden 
eler hal başladım: 

·, ., 
o acı şiirden 

e anlar? 

- İşaret etmek istediğim vaka 
acıdır, dedim. Benim için çok kıy
metli bir kızla nişanımızm bozul. 
masına sebep olmuştur. 

Ben bunu söylerken esmer ve 
siyah gözlü güzel biraz daha ya. 
nmıa sokulmuştu: 

- Oh! dedi. Çok cazip bir mev
zu. Ren böyle bozuşma meselcle. 
rine bayılırım, anlatınız Naşit Bey! 

l\Iüniro Hanını.sn buna canı sı _ 
kılmış görUndü. 

- Knrnnla nasıl mt tn.nrştım? 
Nasıl mı C\1 ndim? Anlatayım ... 

Bundan on sene ewel bir akşam 
Milnlre H='nxmlara davetliydim. 
B!ı.ynn M!bire el falı meraklılann
dnn biridir. Arkadar.larnndan Na. 
dJr bana demi!. U kl: 

- :Sayan Mlinirc dostlarını yaL 
nrz bir .zevkini tatmin için davet 
eder: Yemt'l."ten sonra meY'·a ile 
sigara arasında ellerini ynknlamnk 
ve avuçlarmın içindeki çl.zgileri a
rastrrm'lk kin ... Önce alay ediyor 
sar.ml:jtım: halbuki yanılmlljrm, 

Baynn :Münlrelcrde yemek sırtı. 
srnd::ı. hnki'::ıtcn ynlnız fal konu
tııldu, bundan oldukça sıkıldım. 
Zira 1-u konuşn-..:ılar vnnrmd:ıki gU.. 
zel g~zm, !'Smer kadınla konuşma_ 

mrzo. mn..'li oluvor lu. Nihayet Ba
yan MUnlre benim elime de bak_ 
mnk l!.rzu~uıu glJsterdi. Umumi bir 
hayret k!U'§lSillda

1 
nazikçe, fakat 

Yazan: ~ 
musirrnne reddettim. Bu hareke
tim Nadiri hiddctlendlrdi: 

-·- Aman Naşit, dedi. Münire 
Hanımın istediğini rcddetmiycce. 
ğini sanırdım. 

Güzel gözlU kadın da alay eclL 
yordu: 

- Na.şit Beyin avucunda gali
ba kıl bitmiş olacak ... Göstermek 
istememesinin sebebi bu olsa ge. 
rek ..• 

Ben, bana c;evrilen bütiln bu ta
riz oklarına karşı: 

- Hayır dedim. Faldan sadece 
nefret edişimden... Çünkü bu ba... 
na hayatımın acı bir snhneslni ha. 
tırlatır. 

MUnlrc Hanım gözlüğü altından 
yUzUmc b:.ı ·arken v:ı.nımda o!uran 
gUzcıl kadın da s.ı.nrlalyasını benim 
kine vnkln§tırmıştr: 

Bu errada. Nadir: 
- Hay hain, hay, dedi. Şimdi-

- Falın böyle bir şeye sebep 
olacağına kntiyen inanmam. 

Devam ettim: 
- Evet. dedlın. Vaktlle, çok 

zengin birinin klzıyla nişanlanm113 
gibiydi.'ll. Babası bUyük bir demir, 
bir torna fobrikasmm sahibiydi ve 
bana büyük bir itimadı vardr. Hat
tiı. kızıyla evlendikten sonra beni 
imalathanesinin müdürü yapacak. 
tı. İdeal bir i~ivaç değil mi? E
vet, nişanlımın ismi güzel değil, 
fakat caz.ipti; sonra kendint- mah.. 
sus bir giyinişi vardı ki, bayılır. 
dnn. Bilhassa saçlarının güzelliği
ne diyecek yoktu. Hala babası ile 
yemek yediğimiz günleri hatırlıyo. 
rum. 

Bu gUnlerden birinde, tesadüf 
beni Şerife.nin allesile tanışmaya 
vesile olan arkad~larla kal"§ılaş -
trrdı. Kendisi o sene milhendis 
mektebinden birincilikle çıkmıştı. 
Derhal sordu: 

fer biraz daha basarsam M harfi 
ilelebet kalır; "Don Pablo ismi. 
min" baş harfini göğsünde gör
ınclde beni hatırlasın. 

Warrcns harekete geçmenin 
zamanı olduğunu anlayarak Bre. 
zilya bastonunu elinde sıkıca kav 
radı. 

Bu esnada kapı büyiik bir giL 
rültü ile açılıp kapandı. 

Dona Luizita girmişti. 
Ah bu aptal kızcağız 1 ne di

ye sözünü dinlememişti? 
Luizita, vahşi bir l:edi gibi 

Don Pabloyu tutan adamların Ü
zerine atıldı. 

Herifler kendilerine gelmeğe 
vakit bulamadan, Luizitanın ka
ması onlara bir kaç kere girip 
çıktı. 

Aralarından bir tanesi yere yu 
varlandı. diğeri acı acı haykıra. 
rak çekildi. 

Serbest kalan Don Pablo kılı. 
cını ve pelerini alarak ileriye a-· 
tıldı. 

Don Ogüsten geç kalmıştı. 
Pablonun kılıcı :Mendezin karnı. 
na girip arkasından çıkmıştı. Ba.. 
ğırarak yere yıl,ıldı. 

Don Pablo kılıcı geri çekme-

Şerifcye resmen talip oldu_ 
nuz mu? 

İçimi çekerek cevap verdim: 
- Haj,r, henüz bir şey !!öyle. 

meğe cesaret edemedim. 
- Muvafakat edeceğinden §Üp

heye mi dUııtiinüz? 
- F.vet. .. veya hayır. belki Şe. 

rife .• kendisiM gösterdiğim aliika
yr knrşılamıyor değil... Fakat dün 
akşam kendisini biraz mütereddit 
gibi gördüm 

- Ufak bir hile ile işin içinden 
kolayca çıka bilirsin bence! ... 

- Ne gibi? .. 
- Şcrifeyle annesi el falına pek 

lnanrrlar. Eh<'mmiyctli saydıkları 
bir şeye karnr verebilmek için 
mutlaka el falına baktınrlar. Ben 
size Nazire adında bir kadınt bu 
husnstn. t.av<1iye edebilirim. Eyüp. 
tc oturur. Bu kadını görüp te va. 
ziyetl kendisine anlatrrsanrz Şeri
feyi sizinle evlenmeye kolayca 
ikna edebilir. Bunun için girl'ecğin 
mn..c;rnf tn hiç gibi bir şeydir. En 
çok üç lirn ... En mühim rnP.sele bu 
kadını Şcrifeylc karşılnştırmava 
kalır. Böyle bir karşıl~ıştan son. 
ra eminL-n ki bnbasına o yalvara
caktır. 

Arkada.sımın dediğini derhcıl 
yapmak mümkUn olmndr. Bir kaç 
gün sonra. falcı kadının evine git_ 
tim. Beni fal baktığı odnda kabul 
ntti. Üstllnde siyah bir kimonayla o 
turduğu yerin s:ığında, içi kirli 
su dolu bir çömlek, solunda ucun
da yengeç resmi bulunan bir değ. 
nek Yardı. Beni sükutla. dinledi ve 

Dik, dün gece duymuş olduğu 
muhavereyi derhal hatırhyarak 
ihtiyatlı bulundu. 

Don Ogüsten ondan şüphe e_ 
diyor;. Don Jose ise şüghe etmi
yordu. 

- Buyurunuz senor Don, bu. 
yurunuz. Odam tamamile emrini
ze amade ... 

Mutat nezaket sözleri teati o. 
lunduktan sonra Don Jose: 

- Affedersiniz Don Rikardo; 
sizi rahatsrz etmiyorum ya! 

- Kati yen: destanımı yazmak. 
la meşgul olduğumu biliyorsu • 
nuz: sizin tarafınızdan bir ziya. 

· rcte mazhar olmak benim için bir 
kazanctır. 

- Şehrin müddeiumumisi ol
mak hasebile bir nokta üzerinde 
malumat almak istiyordum. L1L 
kin merakım tatmin oldu. Koyo. 
panda son zamanlarda biribirini 
takio eden felaketler oldu. Si
malden gelmis olduğunuz iÇin 
bir çok kimseler 1iizin bu işlerde 
par:nağınız olduğunu söylediler. 
se de ya;:ıldıklarını r:örüyorum. 

Dik. sövlcnen sözlere yalnız 
gülmekle i!<tifa etti. 

( D:!vamı var) 

derdimi anlamış bir insan halile: 
- Sözlerinizden ile; lira muka

bilinde bu gene; kızlıı izdi\'acmızı 
temin edebilmem için kandırmam 
manası çrkıyor. dedi. Peki.. Gooç 
kıza sizin büyük bir !iair olduğu_ 
nuzu söylcy<'ceğim. Hic; bir kadın, 
şalr bir erkek karşısında mukavc_ 
met gösteremez. Emin olunuz. 

- Teşekkür ederim dedim. Bor
cumu şimdi mi, yoksa izdivaçtan 
sonra mı ödemem lazım. 

- Peşin. 
rarayr verdim, ııapkamt almak 

için elimi uzattım. çok memnun. 
dum. Bu sırada büyük bir telaşla: 

- Dikkat ediniz.. Az daha ba
şınıza su çömleğini gec;ireccktiniz. 
Şnpkanız bu tarafta .. dediğini işit_ 
tim. 

Merdivenleri iki.şer iki.~er indim, 
ilk L5im saat beşle görüsmek iize_ 
ro Şerifcden telefonla müsaade is
temek oldu. Derhal muvafakat ce. 
vabınr aldrm. İşler yolunda gidiyor 
demekti. Bulustuğumuz zaman şu
radan bumdan konuşurken mev. 
zuu el falına getirdim. 
Nişanlım derhal atıldı: 
- Bilsen, dedi. Bu fala ne ka. 

dar inanrrım. Bence <>ldeki çizgiler 
insanı katiyen aldatmaz. 

Masumane bir tavır takındım ve 
sordum: 

- Falct Nazireyi tanır mısm? 
- :Nazire mi? Hayır. 
- Geçen sene amcama şayanı 

hayret şeyler haber vermişti. Ben 
böyle cloğnı çıkan fal görmedim. 

- Nerede otunıyor? 

Mantık 
H. S. bir gün Beyoğlunda bir 

cigaracı dülrkanrna girc ~ek bir pa
ket Avrupa ci3arası aldı, fiatınI 
sordu: 

- Bir buc;uk lira! Dediler. Pa
keti cebine koydu. Para.'>qtt yere"'· 
ceği s'rrada güzel bir cigara agız
hğı gürdil, onun da fiatmı sordu: 

Dükkan sahibi: 
- O da bir buçuk lira, dedi. 
H. S.: . 
- O halde, dedi, mademki ikl.!!1 

de ayni fiat, cigara paketi ile de· 
~iştirebllir miyim? 

- Hayhay efendim. 
H. S. paketi bıraktı, ağızlığı al· 

tlı ve kapıya doğnı yürlldü. . 
- Efend;m. Parasını verzneyı 

unuttunuz. 
- Bir buçuk liralık ağızlığa be

del ayni fiatta cigara paketini ver· 
medim mi? Mübadele ettik: dah:ı 
ne istiyorsunuz? 

- Fakat cigarımın da parıı,.sıl'l 1 

vermemiştiniz. 

- Cigarayı aldım mı? 
- Ha;,r. 
- Ahnadıı'hm bir şe)in pa~IJ1I 

benden nasıl istiyorsunuz? 
Ve H. S. dükkancıyı hayrette 

bırakarak çıkıp gitti. 

- Eyüpte. 
- Salr günU annemle birlikt.e 

muhakkak bu kadını gönneğe gı· 
derim. r 

- Söyliyeecklerini bana tekrll 
etmeyi vaadcdiyor musun? 

- Evet, hepsini. 
- Teşekkür ederim. 

11 Ayrılırken kadının ad.resini J<R. 
dcdip vermeyi unutmadım. 

• • • 
Aradan sekiz gü~ geçti. Bu zıı· 

manı ne bU\'iik bir halecan ic;ind0 

geçirdiğimi ·kabil değil tarif ede· 
mem. Ondan hiç bir cevap nlaıl1~ 
),şnn beni o derece hırpalarrıtŞ _,,e. 
ki niha,·ct davanıımıvarak Şen> ,., 

J • • 1lr 
nin babasına telefon ettim. Ge' 1 verirken adamın adeta sesi tttr • 
yordu. · 

Dana kızıyla hic; bir alakam kB1• 
madığınr Eöylüyordu. . ,0 

- Fakat niçin. Sebebi ne'! dı) 
~rdum. ıti 

- Niçin mi? Çünkü eJinlZd~ 
çizgiler bize sizin b!r şair oıdufilc1• 

•er • nuzu anlnttı. Ben şaire kız ' 1tıı• 
mC'm. dedi ve telefonu şiddetle 
padı. 

işte bu sırada yanımda oturıı11 
esmer ve güzel gözlil kadın sıı.\: 
dalyasını bana daha ziyade :>~11• 
la.~tırdı. Büyük bir nezaketle l<U 
ğuna ııunları fısıldadı: .. r 

- Hiç üzülmeyin. Tornacı ş~fl: 
den, şairden ne anlar. Beniın tı· 
bamL'l d:ı fabrikasr var .. a)'11I 
manda şiiri de sever. bU-

t~te o gün yanımda otur:ın 
günkü karımdır. 


