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Roma, 1 (Hususi) - Bu sabah 
Musolininin reisliği altında mühim· 
bir toplantı yapan İtalyan kabinesi 
aiyaai mahfellerin bildirdiğine gö
re, İngiltere ile Sovyetler Birliği 
\Pe Yugoslavya ile Sovyetler Birliği 
arasında halen ilerlemekte olan 
diplomatik ve ekonomik gÖrÜ§me
lerle İngiliz - İtalyan ticaret müza-
erelerine tekrar başlanması işini 

tetki.k etmi§tir. 
Uzun süren konuşmalarda ba

z~ mühim kararlar verildiği aöyle
rtılrnektedir. 

Süveyş, 1 (A.A.) - Orta Şark 
~~viye etmek üzere · ilk 

il 

1 
Rodezya kıtaları dün sabah bura
ya gelmiştir. Kıtaatın geleceği o 
kadar gizli tutulmuştur ki Mısırda
ki İngiliz büyük elçiliği dahi bu~
dan kıtaat geldikten sonra haber· 
dar edilmiştir. 

Kıtaatı sefir namına seli.mlı
yan mümessil ~u nutku söylemiş· 
tir: "Sizler §İmdi İmparatorluğun 
her tarafından toplanan mühim 
Britanya kuvvetlerine iltihak etti
niz. Bu kuvvetlerin yalnız adedini 
artırmakla kalmıyorsunuz. Onlara 
manevi kuvvet de ili.ve ediyorsu
nuz. Salimen geldiniz. Bu, bahri
yemizin kudretine delildir." 

1939 harbinin 
deniz maceraları 

, Polonya denizaltısı ''Orzel" 

ra nihayet lnıtJtereye ıelebllmlt 
ve timdi ele Norveo barekAtma 
Jıtlrak etmıııUr. Afatıda lıa kallı. 
raman remlnla ..-ceralannı lııd. 
lacakımuz. 

llq &abalı h . 
le rlmJZe ~ 'M kl'1llk Yugoslav koro heyeti, Sirkeci 

istasyonunda 
- Yazısı 3 neli aay!ada küçük haberler sütununda -

1EYWL1939 

Almanya Polonyaya taarruz eL 
meğe başlamıştır. Bu taarruzun 
neye varaclliını asker olmıyanlar 
o anda anlı~lardı. 

O gün öğleye kadar Alman ta
arruzu bütiln dünyaya yayılmış. 
fakat Alman kıtalan da memle· 
kette bir hayli ilerlemişti. 

Orzel isimli Leh denizaltı gemi· 
sinin kumandanı kamaNsında o -
turuyordu. Düşünceliydi; ne ya. 

1 pabilin:li? 
lşte bu sırada karşısında birisi. 

nin hürmet.kir bir vaziyette dur • 
duğunu gördü. Kamarasına Gir • 
miş olan bu bahriye zabiti ufak 
bir tereddütten sonra konuşrnağa 
başladı: 

- Kumandanım.. VaziyetimTz 
tehlikeli olmağa başladı. Bir tay
yare geçtiği takdin:le muhakkak 
bizi iörccek. 

.<Devamı 2 lDcl 1&,tada) 

Noneç, 1 (A.A.) - Röyter: 
Almanların stratejik iltisak 

noktası olan Dombaas'a ula§tık
lan hakkında neırettikleri ha· 
ber 'imdiye kadar ne Londrada, 
ne de Stokholmde teeyyilt et. 
mittir. 

Parise gelen aon haberlere gö· 
re, müttefikler Gudbrandsdal va 
disinde, Dombaas'ın takriben 20 
kilometre kadar cenubunda 
Brennhhangda yeni müdafaa 
mevzileri işgal etmitlerdir. De. 
miryolu bu noktadan garpte An
dalsnes'e doğru ve fİmt'lde de 
Stören ve Trondjhem'e doğru 
ayrılmaktadır. Bu haberler doğ· 
ru ise Almanların Dombaas'a u. 
laıtıklannı söylemek mevsimsiz 
olur. 

İsveçten gelen haberler ve 
dün gece yarısından biraz evvel 
İngiltere harbiye nezareti tara
fmdan neşredilen tebliğ, Britan· 
ya kıtaatının Alman ileri hare. 
ketini yeni mevzilerinde durdur-
duklarını bildiriyordu. J 

(Devamı 21.Jıd sayfada) 

Her kadına 
güzel göQüs 

Haber refikimiz, Cumartesi n .Pazartesi günleri kadın okayuca
lan ıtddetle alikadar eden gölüs meaclcalne dair ciddi tetkik m.abau
ıtl hlr yazı sllsUesl neıredocckUr· Bu tetkik makalelerlnlD llldnl öaa. 
mlbdeld Cumartesi gtinU Haberde okuyacaksmız. Genç kızlar, ka· 
dınlar, çocuklannm göğüs sıhhatlerile allk~ar annel~r bu höyük bir 
bilgi mahsulU yazılan alikayla ok1i.malı \"e naslbatlerlnl tatbik& p-
lqmalıdırlar· ' 
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'DM"t'Whdıtiniıto•oı 
B ü kre.ı;ltiıOOJTtil!f\İı'9f.Gi-.a.soıoiuaad1 
sine B~iüııll:~~U!ı ıi,ımd(tiifiyb 
nen 4o·ur 'bir ı<achn mUracaat et
miş, isminin Ponlin Zipfe l olduğunu 
Fransız tebansındaiı bulunduğunu, 
Adolf HiUerin yanında yedi ay hiz
metçilik ettiğini ve şimdi kocasiylE! 
kendisi için Fransız konsolosluğun
dan himaye iste<liğini söylemiştir· 

EU...cle ·i lt.:Jıtl:ı.rı tetkik eden kon 
soloshanc buıılann sahte olmadı. 
ğmı kabul e t.mlslir· Tnbü bu haberi 
duy:ın gazetecile r de Ponlin Zifle
lin etı'afmı sn.rmışlar ve onu Bük
reıN sevkeden hadiseleri kendi ağ
zından öğrenmcğe teşebbüs etmiş

lerdir· 
!~te öğrendikleri şeyler şunlar.: 

dır: 

Hans Zipfel, Alsaslıdır· Rombas
da doğmuştur. Anası ve babası 
Fransız olduğu halde o zamanlar 
bu yerler Aln anyaya ait bulundu
ğu için kPndisıni Alnı&n addetmiş 
ve umuıW harpten .sonr.ı ise Frnn_ 
eız tabiiyetine geçmesine imkan 
olduğunu bilmediğinden Müııihte 
kalmıııtır. 

Bily\ik Alman elektrik trüstü A· 
E .G. dP çal~mağa bnsla:nıJ ve Pon
lin isminde biriyle cvlcnmi.!jtlr. 

Bu c;lft MUnihli kil;;Uk borjuva
ların mütevazi ve rahat hayatını 
silrmekte iken Almanync!a n:uıyo
nal sosyal~z:n dalgMı başlamıştır .. 
Liberal olan ve daha evvel de sos
yal demokrat fırkasında yazılı bu
nan Hans'm evinde ara§lırmalar 
yapılmış, sosyal dema.kratlar tara
fından vilcude ge tirilen bir silah 
depo::;ıı bulunduğu için kansı da 
kendisi de tevkif edilmiştir. 

Han.s Zipfe! Uç sene hapse mah
küm olmt•ş, vnrı yoğu müsadere 
edilıııiş, Polm Zlpfel de Dahavda
ki temerkiız kampına götürülmüş 
ve orada b ~ ay kalmıştır· 

Temerkilz kampından ç:.kanldık_ 
tan eonra Ponlirı Zipfel, Salzburg 
da bir kadın te~ekkülıine milrn.c<ı.:ıt 
ctnı..iş, kendisine ewela yeyece;c 
vcrllmi;), sonr da bir iş bulunmnsı
na k:ı.dnr tufeyli ~·.:ı§runak mecbu. 
riye ince olmamak için Ponlin ken
dln:r.c o::ı.ltıı.n bu muessescnin içinde 
hizmetçili.it etıneğo ba.,la.ınfştır. 

Kndmm tcmlı.liği. çalışkanlığı, be. 
ceftkllği nazarı dikkati çabucak ü
zerine çekml;;tlr. 

Tnm o böyle ç:ıh~ırkcn kadınlara 
yardını mtiessesine, siyasi polis te
uek.k!ilıinün eafindcn, Hitlerin Ber-

s1\le'lft?de!d~tine bir hiz
met ı ı.Yııfimtıst~ğini . bildiren 
mi> reıwıp ghıniistir. 
• Bu mektup üzerine, müessese di. 
rektörleri hizmetinden çok memnun 
oldukları. kııdını Hitlerin köşküne 
yollamışlardır. 

· Yedi a.y Hitlerin köııkünde ça
lışan kadın, Alman siyasi polis teş
kilatının emniyetini do kazanmL:ı
lır· . . 
Diğer taraftan hapishaneden çı

karılan kocası da Viynnaya kaçmıı,ı, 
Viyııpada bir iş bulmuş. Fakat bu 
defa da Avusturya Almanlar tara
fından ilhak edilmiştir . 
. Bunun üzerine Yogoslavyaya 
gitmiş, ancak oraya geldiği zaman 
karısmm · adresini bulabilmiş, ona. 
hayatta olduğunu bildirmi.' ve ge
lip kendisine iltihak etmesini yaz.. 
mıştır. 

Kaca..cıının y~ayrp yru:ıamadığmı 
bilmi)·en hatta hapishaneden kur
tulduğundan bile haberi olmıyan 
kadıncağız bu haberi büyük bir 
sevinçle almış ve j~ten çıkmak is
tediğini söylemi.:ıtir· Kendisine po
lis teşkilatı tar:ıfmıi!ın bir bonser
vis te verilmiştir· Sonra kadın Mü
nihe gi!miş, bir Fransız pasaportu 
almı§ ve kocasına milliiki olmuş
tur. 

Yedi ay Hitlerin köşkilnde hiz
met etmiş bulunan bu kadın Bers
chasgnden'In içindeki hayat hakkın
da gazetecilere istemiye istC'miye, 
bildiklerini saklamıya gayret gös. 
teren bir tavırla şunları söylemiş. 
tir: 
"- Alman siyasi polis t~kilii.h 

muazzam bir kuvvettir. Almanya
ntn hakiki hakimi odur. Almanva 
ile HiUerin hayatı ara.sına da yUz
do seksen o girer. 

Mesela hizmetçilerin intihabım 
o y:ı.par. HiUeri ziyarete gelen bir 
çok büyük adamları gördük· Bun
I:ınn içinde en cömerdi kral Karol
du. Hizmetkarlara ellişer marklık 
b:ılişiş bıraktı. 

Ilitler Berchtesgııdene gelme
den evvel iki oda hizmetçisi kadın 
gclidcr. Onun odasını onlar hazır
laı lar ve odayı dalına onlar bakar
lar. Hitıerin hususi işlerine bakan 
adanılan erkeklerdir· Bu adanıla
n ona her yerde refakat ederler. 

HiUeri Villasmdn ziyaret eden al. 
tı. yedi güzel kadın vardır. Acaba 
onlnra gizli işleri hakkında malü
mat mı verir kimse bilmez .. Bunlar 
s iyasi polise ml, casus teşkilatına 

mı mensuptur, ondan da klıruıcnin 
haberi yoktur. 

Kim oldukları da bilinmez. Gelir
ler, kapanıp konuşurlar ve çıkar" 
giderler. 

Bitlerin malikanesi içinde lki kat 
yerin altında· mah~cnler vardır. 

Bunlar tünellerle Saiburga bağ. 
lıdır. · • 

Hitler geceleri hiç uyumaz. Çok 
ışıklı odasında sabaha kadar dola
şır. 

Cfündüzleri öğle üstil uykudan 
kalkar. Valizleri dalına hazırdİr. 
Mesai arkada.şlannm da bavulları 
her dakika bir yerden bir yere 
nakledilebilecek bir vaziyettedir. 
Köşküne ne 'zaman gelip, ne za

man gideceği belli olmaz· Her da
kika, gelmesi ve her dakika çıkıp 
gitmesi ihtimali vardır· ,, 

Ponline Zipfel, ozaman kendisi
ne §imdiden sonra. ne yapmak iste
dikleri sorulduğu zaman: 

-- Fransaya gitleccğ'z. Kocam 
askerliğini yapacak. ben de iş bul
mağa gayret edeceğim· Mükemmel 
bonservisim var!.,, 

Cevabını vermişti 

Fransada göstereceği bu bon
sermler, Alman devlet reısuun 
hizmetinde yedi ay çalıştıktan son
ra Alman siyasi polisi tarafından 

kendisine verilmiş olan bonscrvis
lerdi. 

lı1te Polin Zipfcl, o tarihten 
sonra Fransaya gi:miş fa.kat ga _ 
zeteciler Fransanın Almanya ile 
harb halinde bulunma.'!ı dolayısile 

evvelce bildiklerini .söylemekten 
çekingen davran:ın bu kadına yeni
den ba§vurmuşl:ı.r ve onu söylet -
me:re <:alışmışlardır. Pa.kat Polin 
yine bir şey söylememiş, sadece: 

- Bildikler'mi kendim yazarak 
neşredeceğim. 3ize 'öylersem ba- · 
na bir şey kalmaz, demiştir. 

Filhakika, Polin başından geçon
leri ve Bitlerin köşkünde gördükle
·rini yazmıştır. Çok enteresan ma
lfımat ve teferril~tla dolu olan bu 
kitabı Haber refikimiz. önümüzde
ki cumartesi gnünrlcn itibaren neş
ret.meye başlıyacaktır· 

Gazetemizde Hitlerle tema211 o -
tanların hikiıyelerlni zevkle oku -
y:ın okuyucuJarµnızın Polin Zip
f eld'in batrralarınr da Haberde o
kumalıdırlar; cidden zevk duyacak.' 
lar ve Polin'in bir köşkün sırrını 
bütün açıkhğryla ortaya koyduğu. 
nu göreceklerdir. 

10 

rşı vazlye ı ır-

vazgeçirmeye - i':ma etmitt~ 
yeniden bir baskına uğradı .. , 

"il az kaldı yakalanıyorduk. au; 
U 1 1 met kuvvetlerinin elinden kıl~ 

t 
mak için şimal istikaınetıdit 

~ '2 ~ ""\I"' ~ kaçtık. üç gün durmaksızın. d~ 
.~ ... ~~·-C';_ _ Jenmeksizin, hatta yeyip iç~t ~ 

Nakleden: devenin sırtında kaçtık. ~~~ 
şam geç vakit uzaktan bir ı> 
tı görerek yürüdük. sıı 
"Elciyat" mevkii idi. 

Ne yapacağımı, nereye gidece. tehlikeli olmakla beraber ekseri- Elciyada gece girmekte11~1 
ğimi, nasıl para kazanacağımı ya son derece saf ve hepsi çok kindik; bir tuzağa düşıııe. 
hiç bilmiyordum. Bir sergüzeşte zengin olduğunu anlattı. Haccın korktuk. Sabahı mcvkiin ~ 
atılmıştım. Ailem ve halam be· sonuna kadar birçok deliµerden, nında gördüğümüz kubbeli 
nim Hacca gitmek için gösterdi- devecilerden malılmat toplayarak binanın içinde geçirmeye 1<a 
ğim bu tehalüke hayret ediyor bekledik. Büyük sahranın orta· verdik. Develerimizi bir bit 
lardı. Beni o zamana kadar hiçe sında, · kum deryalarının • içinde 1ağacının altında bırakar~~ 

, sayan halam bu fedakarlığımı ve vahalar arasında servet kaynak· kubbeye doğru yürüdük. ~ 
dinöarlığımı gördükten sonra va. ları bulunduğunu, bazı şeyhle- tan bizi Arapların kendileriJI 

' rını yoğunu bana miras bırakma- rin komşu kabilelerle kavgalar addetmemeleri için hiç bir f~ 
ya karar verdi. Ben, Arabistan-. ederlerken en küçük medeni si- yoktu. Kıyafetlerimiz, salca~ 

· daki sergüzeştim için lazım olan laha sahip olanların yardımına mız, güneşten yanan renkle ~ 
ilk sermayeyi halamın bu tevec· ne derece muhtaç olduğunu öğ· hep bu kıt'a halkına bcnziY0

1 
cühünden istifade ederek temin rendik. · Bu kubbe İmam Hüveyt'i.ıl ·~ 
ettim. Mükemmel surette Müslim ve besiymiş. İmam Hüveyt El'~ 

"Mekkede bir ay kadar kaldık. her cihetçe hazırlıklı olarak üç v~ civarının e~liyasındandı.r. ~ 
Bu müddet zarfında çok mutteki, arkadaş yola çıktık. Hicazı baş.. bır zattır. Elcıyat kabilesı 0 

çok dindar bir adam olmuştum. tan başa taradık. Müslimin tanı· mucizelerine şahit oldulcl• 
Namazında, niyazında mübarek dığı şeylere onların adamlarına iddia ederlermiş. Halbuki ~ 
mahallerin ziyaretinde kusur et. misafir oldukça kah birer oyun- Hüveyt'in makamı · genif .. , 
meyen bir genç ... Bu sayede ha· ' tar, kah zorbalıklarla bunların bir kubbe altında harap D'l:ı 
lamın kesesi açıldı ve elindeki al- sahip oldukları kıymettar elmas, bir binadan ibaretti. Biz etP'. 
tmları çaldırmaktan korkarak bir altın ve mücevherleri kaldırıyor, da ü~ dört hurma ağacı ill f. 
gün bana emanet etti. Az kaldı develerimize atlayarak savuşu- k"uyu görülen. türbeye ya~~(. 
boynundaki ve bileğindeki altın· yorduk. Birçok ciddi ve tehlikeli ca türbede aydınlık ve golg;ı: 
lan da alacaktım. mücadelelere giriştik ben iki görmeye başladık. o zaman ~ 

"Mekkede istişarelere başla. defa yaralandım. Heybelcrimiz yatlı hareket etmiye }ıUzuııt 
mıştrm. ümit kapıları görülüycr· ganimetlerle dolmaya başladığı dük. Selam bizim bekl~ıtl 
du. Arabistanın içlerinde bazı sırada şeyhlerin şikayeti üzerine söyliyerek ilerledi. Onu Jcır~ 
şeyhlerin akıl ve hayalin alamı· hükumetin takibine uğradık. adım ötede artık karanlıkta ~ 
yacağı servetlerinden, altın hazi· Tazyik artıyor: yolumuzun ö. mile görmez olmuştuk ki. e 
nelerinden, definelerinden bahso. nüne ikide bir jandarma dikili· işaret ettiğini farkettik. o~ 
lunuyordu. Oralara gitmek, hele yordu. Bu vaziyette günlerce bir türbeye yaklaştık. Derinde!! 
yalnız gitmek kolay iş değildi. kabilenin mis:diri olarak gizli takım sesler işitiyorduk. 'f 
Bir Arapla ·ve bir Türkle çabuk kalmaya ve elimizdeki servetten de namaz kılınıyordu? 
ahbap oldum. Bunlar mübarek bir kısmını kabile erkanına da- Mehmet Selamın yanına 
mahalleri iyice tanıyarak Haç za· ğıtmaya mecbur oluyorduk. İzi- diğimiz zaman türbenin pe11 

manında oralara dilsen acemi ve mizin kaybolduğuna kanaat et. leri yan tarafta kalıyor "' 
zengin kadınlan kafese koymak- tikten sonra tekrar yola çıa:ıyor- turbenin arkasındaki yıkık el 
la geçiniyorlardı. Adeta bir şir- duk... rı görebiliyorduk. Pencerelt 
liet kurmuşlar, Hacca yalnız ge. "Ben her birimize beşer, altı· sağa sola sallanan başlar.~'. 
len kadınları muvakkat bir müd· şar bin altın lir sermaye temin huylar daha kuvvetli görU1il11 
det tezvic etmek mukabilinde eden ganimeti kafi bularak artık işitiliyordu. Mehmet Selftııl 
s ı z d ı r m a k 1 a meşguldüler. Kızıldenizde bir sahile varmak doğru eğilerek: . 
Bu işe beni de karıştırmak iste- taraftarı olduğum halde ne Müs- - İçeride bir kurban ınt f1 
diler. Bu da ban:ı mfüayim gel- Jimi ne Sabahattini kandıramr · mi var. Galiba imamın kurb'V 
di. Fakat ben onları böyle küçük yordum. Onlar benim bulduğum Dedi. Hayretle yüzüne b'1 
işlerle uÇraşacaklarına Arabista. servet yolunun kendilerini ölün· O izah etti: 
nın içlerinde daha büyük servet· ceye kadar müreffeh bir surette - Eu • kabilelerden 1'1:1 
lcr teminine uğraşmaya ikna et- yaşatmaya kafi büyük bir hazi- ]:endi velilerine bir insan og 
tim. neye çıkacağından emin, bu kurban ederler. itikatların'~ 

" Bu Arabm ismi Meh· yoldan cönmek istemiyorlardı. kurban insan kurbanıdır. I' 
met Sel5.mdı.. Türk de "Geçtiğimiz yolların, sahrala. ki Hazreti Yusuf da kurb011il 
Sabahattin... Mehmet Selam rın, vahaların ne haritasını, ne mek lazımdı. Fakat Cebra 
bir aralık İstanbulda memuriyet· ismini biliyordum. Artık tama- kurtardı. Kabilelerin bazıla.~f 
tc bulunmuş ve lıuradan Saba. men Mehmet Selama tabiydik. ne, doğarken bu kurbanı '"I 
hattinle birlikte Hicaza gitmiş· Onun sözünden dışarı çıkmamıza lar. içeride böyle bir rnera ııl 
lcr ... ikisi de serseri ruhlu adam- imkan yoktu. Bu yerli Arabla cereyan ettiğini zannediyorıl~ 
lıı.rdi ve benim maksadımı çabu· ne ben ne de Sabahattin siddetli ''Bu sözü işitir işitmez .oajc 
cak anladılar; hatta takdir etti. bir münakaşaya bile giri'.nektcn madım. Türbenin pencere., 
ler. Mehmet Selam kervan yol. çekinerek ona yalnız rica ediyor· den birine yaklaştım. Bir >o 
!arının üstünde birçok kabile duk. Nihayet onu Sabahattinin kalın bir mum yanıyordıl· 
ş~yhleri bulunduğunu, bunların de bana iltihakiyle bu davadan da imamın sandukası § sı 
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Günlük bulmaca 
&JclaD sapı 

ı - Çehresi IAtlt (lkl kelime). 2 -
Ka!k&aya halkından, ııakulf, 3 - Ki
rin yerle,,lp kalmı~r, tcra çevirirseniz 
o.kar aulardan olur. 4 ..._ Bulmaya 
çalıDma.mak, p:ı.rçıı.nm tersi, I'> - Ku
zunun !eryıı.dr, Arap harficrindcn bl· 
rfnln okunll§U, top?amıı. G - KJra al
mak fçin yapılmış blnn, arkada~m 

tersi, 7 - Tenezzllh gemisi, tabir, 
8 - ''Sebcb ve vnaıta vaziyetine glr!,, 
manasına. mUrekkep bir emir, yemek 
taknnlarmm saklandı~ yer. 9 -
Siyahlaşan, 10 - Bir er~ek ismi, top 
ıu akan yağmur suyu, 11 - DUnyada 
ki kara parçalarmd:ı.n, her ~eyi çabuk 
yapnn (lltl kelime.) 

'1" ukardıın ıı.şağı : 

1 - Dllllo s111p tcmfzlcmenıek, :? -
D!r edat, ı;oculdnnn korktuklarından, 

3 - İdr4k vasıtası. J(abtte, 4 - Ço. 
ğalmak, Tibet papazı, 5r- tkı hart 
yD.Dyana, nltUst olma, G f- Kumand:ı, 
bir çiçek, 7 - Şıklık. 8 - Gayret, es
ki l1ıınr şehirlerinden, IJOta. 9 - Ters 
çevirirsen!:; eşinden ayrılmış zcvc ve 
~·ıı. zevce olur. görme, ~O - Meydana 
çıkarma, bir cdntm lnsaltılmırı. 11 -
ICesklnlc~tlrmcmelt. 

G N o. h bulrna.camı1.ın halli : 

l - CahlUUıc.sfü:, , 2 - Ebııd, TctA
n, 8 - Zaman, ~. L, 4 - !n, Mn· 
ldyaj, 5 - !Ut, Faler, ç, G - Ecan!b, 
·a.ıe, 'I - Llralar1 Kök, 8 - E, lle
en, S!, !) - Roka., Avam, N, 10 -
)~, Fo, 11 - Dıı., 8, Çetin, 

Hl.kaAge ma d Nakleden: nı oturmuştu. Muınuıı ~t 

O eşlı1' n BURHAN BURÇAK nıbaşında sakallı bir AraP '& 
• .11. ~ • • ~ ni açmış dua ediyor, etrafıı1 rıJ ----- ----ı ___ _. ler başlarını sallayarak ~1ifı 

t nıyordu. Dikkat edince .ıu~, 
pek kırmızı bir abajör, masa üstün- doğru yürüdüğünü duydu. Fakat onu yıpratıcı yaklaşışiyle titriyerek duran Selamın tahmininde aJdaft l 

deki elektrik lambasının ışığını hafiflen- tehyiç eden bu sakladığı şeyin anlaşılmış hu iki insanın arasında hayal gibi yükse. ğını anladım. İhtiyarın y~ 
diriyor; loş duvarlardaki tabloların altın olmasından korkması değildi. ZateP. ken liyordu. şında dizçökmüş, elleri ar f. 
yaldızlı çerçeveleri ancak seçilebiliyordu. disi bu akşam kansına her şeyi açıkça Birdencrkek, gülümsedi. Mesut bir bağ~anmış, boynu bükük ve,> 
Pencerelerde süründükten sonra bahçe. itiraf etmeyi düşünüyordu. Hala güzelli. gülümseme ki, dünyayı umursamayan bir leri beyaz kalın bir bezle 

1
, 

deki kayın ağaçlarının dalları arasında gını kaybetmemiş mahluka karşı derin gülümseme.. bir kurban bekliyor, ara" 
uluyan fırtına bile, çalarsaatin çan akis· bir merhamet duyuyordu. d 
terinin kuJag-a gelmesine manı· olamayor. Zevce, artık herşeyin bittiğini anla· sıçrayor u. ..!<>~~ 

Erkek, kadını böyle ürkek bir tavır m st Ya a" a 11 · · 1 d k Hemen ürkerek arl<3U"" du. Çok mühim meselelerle dü .. ünürken ı, 1
• v sç c erını omuz arın an çe • .. ı.ıe 

:s la gözden geçirirken, o, solgun yuzunu ti. .. O kadar yavaşça ki, sanki eı;rarh bir yanına geldim. GördU'"" 
bile, gayri ihtiyari kulak kabartılıyor ve çabuk bir hareketle revirdi. Sıcak bakış. ı 1 d 11 k · · rd ·· 1 d' s ı~ 1 darbeleri sayılıyordu. :x cuvvct on an ora a a ı rnyma ıstıyo u. soy e ım. e am: ed' ~ 

ları ruhundaki hercümerci kavradı, şim· Sonra, geriye bir adım attı. Buz gibi so- - Anlaşıldı, dedi. Nef ;ııi 
Şimdi oturduğu gölgeli yerden eğilen şek gibi sür'atle zincirleyiverdi. Öyle ki ğuk bir rüzgarla kar§ılajmış gibi titredi. kurbanı keserler ve ceseÔ 1 ve kıpkızıl kıvılcımlar saçan borgonya kea· · l" d .. ·· 1 • • • d b.. · · · orıf · er .,ın en gız ı uşunce erı ıçın e utiın Ve nefhaya m:ıruz kalmış gibi vücudunda raz ılerıye gömcrler; s ~ 

kadehini, içindekini bir yudumda ooşalt· çıplaklığiyle esir, önünde titremeğe baş· titreme emretti: ğıhrlar. İsterseniz biraz bC 
mak üzere kavrayan adam, nunldandı: ladı. _ Git!... lim; sonra kurbanın ar1'a

1 
f. 

- On iki..... - Ben korunmak istemiyorum. Kocası gidiyordu. Erkekliği alçaltıcı ita içeriye girer, geceyi burad ~) 
Sedirin köşesindeki solgun yüzlü ka- Kadın, böyle söyledi. Müteakiben, ata kar~ı gelmiyordu. Etrafında serbestlik ririz. ( Devarn• 

dın susuyordu. O göğsü üzerinde kavuş. h 
1 

masayı ızla itti, kadehlen' bı'rı·bı'rın· e çar. ranl:ırının akislerı· şen ve sevinç nag-me 
turu muş kollarını, sarı kimonosunun ge· :s • 
niş yenleri içerisine daha ziyade; soktu ve pıp şıkırdattı. Kadın, sıçrayıp, uzun oda- lerile çınlayordu. Bütün düşünceleri, sev· 
başını kımıldatmaksızın, mütecessis ba- da heyecanla aşağı yukarı gezinmeğe baş· gilisini bekliyen güzel mahlüka doğru 
kışlı gözlerini erkeğe dikti. Lakin, onun ladı. . uçuyordu. Sanki bu anda geniş ve muhte· 

Erkek, kararsız bir vaziyette önüne şem yeryüzünde yalnız iki insan mev-
neler düşündüğünü keşfedemedi ve erkek, ookıyordu. Fakat, an bean kadının elbise- ı 
hir cıgara yakmak için cebinden çıkardığı &ı'nı· o"'nu··nd k d 1 1 .. d .. - .. cuttu.. k 

1 
k e ayıp a ga anır gor ugu O ada a an ad b ~·ı · b' kibrit aleviyle aydınlanan yuz·· ünü gör- r ın aşı egı mış ır 

halde, zihninde o heyecanla sarsılan vü. h ld keg-i a k 1 · · d' 1' d dü ... Bu, çatık ve dost görünmeyen yüz a e er n ya ses erını ın ıyor u. 
cudu o kadar t.ccessüm etmiş görüyordu Onu ı'zlerı·nı' ka d mı l t b' t · sırrını saklayabilmek için adeta çizgile. n n a a arı es ıt e mı. 
ki sanki kendisini gözlerile takip ediyor- or muydu:> Bu k b k · d 1 1 rini dondurmuştu. Y • an, u avı a ım ar a -
du ve ansızın, öbürüne karşı hararetli t da ezı·len k d' k lbi d km O zaman, kadın, dudaklarını açtı: ın en ı a n cr.ı a amış 

B' 1 a§kla buna karşı olan sevgisi mücadele mıydı? Ve birden, sanki yerden. kıp kı· 
- ır zaman ar... ettiği sırada, kendisini bir mücrim gibi zıl bı'r buha d ı d J kaba d B' Daha fazla söyliyemedi. Gururu, bo· r a ga a ga r ı. ır 

duydu. Ve iki eliyle sandalyesinin arka- h coıltıkad t f d · d 1 d -şamnak istiyen göz}·acolarına karı:.ı dur. 1 :ı mm e ra ın a gır ap ar ogur-
:ı :ı lığına tutundu, kendisile mazi arasına son d Akd · · k d · d l · mak istiyordu. u. enızın enarın a, yenı saa et erı. 

Erkek, tereddüdünü sesinde oldukça bir engel sokmak istermiş gibi itti. Sım nin sarhoşluğu içinde· kopmak üzere olan 
sert bir kuvvetle örterek, sordu: sıkı kapalı dudakları arkasında barışmak fırtınayı tahlil ettikleri zamanki gibi ... 

_ Ey?. için yalvaracak kelimeler toplanıyordu. İkisi: Zevci ve kendisi... Kendisi ve zev-
Ve şimdi kadının narin eli. öbür ka· Daha bunları söylemeden evvel karısı ci ... Yeni saadetlerinin serbestisi içinde ... 

d h d O k. önünde durdu. Ve ellerın' ı' k_,...,.asının o- Saadetım' ı e e uzan ı. nu san ı içindeki son ""' - ız ···• 
damlasına kadar boşaltmak istiyormus muzlarına koydu. Yavaşça dudakları kı~ Kadın, zevci kapının tokmağını kav· 
gibi ağzında tuttu. Fakat tekrar masa pırdadı: r:ımıştı ki haykırdı. Bu srnlayan çığlık, 
i.izerine koyduğu vakıt, bir yudum bile - Ben seni seviyorum. Sensiz yaşa· erke~i irkiltti. Arkasına döndü ve kadı-
içmemişti. Devam etti: yamam. nın kalkık elindeki tabanca şimşeklendi: 

- Vazgeç... Fakat, onun yüzü aydınlanmadı. Hat· - Gitti!. 
Bir fasıla. Sonra şöyle dedi: ta bu kelimelerin tesirile daha gerginleş- Koca, sendeledi, hırıldayarak, halının 
- İstersen, git yat. ti. Kocanın gözleri üzerine şimdi bir tül üstüne, boylu boyunca yığıldı. 
Şimdi kadını bakışlarile erkek tetkik inmiş gibiydi. Arasından bakışı, donuk Kadın, boynu ileride ve gözleri büyü. 

ediyordu. O, bir şeymi hissediyordu? lıir şule halinde yılpırdadı. Birkaç saat mÜJ bir halde, olduğu yerde duruyordu. 
Yoksa kendisinin onu siyanet endişesile evvel, bir diğeri kollarından yakalamış, O, bu adamın dudaklarında öbürünün is· 
veya zaaf saikasiyle yahut da bir kadını bütün bakir güzelliğiyle büyüleyerek, mini değil, kendi ismini kekeleyerek can 
rencide etmekten korkarak şimdiye kadar kendisine aynı kelimeleri IÖylememiş vermesini istemiş ve bundan duyduğu 
saklamaya çalıştığı hakikati öğrenmiş miydi? Onun sevimli çocuk yüzü, onun derin hazzı başka bir şeyden alamayaca· 
mi? ... Erkek, kanının sıcak şalr.aklarına zarif endamı. biribiri karşısında neticenin ğını anlamııitı. 

61~· 
Bu haritayı dikkatle g ,.e 

g~çirerek şu suallere ce<1aP ./.. 
nu: ~ 

ı - A harfi, Hint 011N't 
nu mu, Karadenizi nıi. •\itli 
denizini mi, Hazar de~: .,f 

yoksa İran körfezini ~1 
• -~ 

2 - B harfi, Korsı~il, ı 
Madagaskar, yoksa SicılY ) 
mı? rı•t. 

3 - C harfi, Cene\ft'e~,!~· 
Kartaca, Tunus yoksa f.' 
mı? . ıııı'e' 

4 - D h~rfi, Veniz, fı / 
ma, yoksa Floransa ını? ii y ~ 

5 - E harfi, VezÜV' ıııet ..... , 
Etna yanardağını ııu ır ,,/ 
yor? • ·1' 

Dünkü ziyafette t24 ~e 


