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Vaşington, 19 (A.A.) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Birleşik Amerikanın Pasifik 
denizinde statükonun muhafazası
nı teminle, dündenberi ciddi suret· 
te meşgul olduğu aşikar hale gel
mektedir. Amerika donanması, ha· 

• 
vay adalan garbında, gayet gizli larak ne gazeteci, ne de Eoto•ğra'fçı 
şekilde manevralar yapmaktadır. vardır Bahriye nazırı amiral ge-
Zannedildiğine göre, donanma, A- misindedir. Harp harekatını gör-
merika sahillerinden çok uzaklara mek üzere bu kadar uzağa giditi 
şimdiye kadar hiçbir zaman gitme- ilk defa vaki olmaktadır. 
diği kadar uzak noktalara gitmek- Cordell Hull, ticaret anlaşma-
tedir. Harp gemilerinde ilk defa o- / larına müteallik olan kanun proje-

----------------------------------------- sinin kongre tarafından tasdik e
l dileceğine şimdi emin bulunduğun

dan, bütün dikkatini Uzak Şark 
işlerine hasredeceği ilave ediliyor. 

./ 

~---...................... ~----------~ --- -
Şon-®YDaklka - -

Amerika 
Japonya' dan 
kuşkulanıyor 

~ar lrilareke~e 
kı'1amı haonnae 

Jap@trllyan aın ~ca\k• 
kolfil(§}ca11Fil ~eomek DçDn 

Amerikan donanması 
takviye olunacak 

Japon ordusu 
erkanznzn bir 
toplantısında 

verilen karar 
(Yazısı 2 nci sayfa lP' ] ----

!::k;:•ibirgünü son derece heyecanlı, ~ıvec~ um cı·v~rın 
· zabı::;_§~;:;nının tefrikasına .l.j &..a 

r 
~7 .. y~t.1 ltalya Kralı Kar Norveçt:ki ~.iman. ~ıta-
Butun Holanda- Memleketin !arının harekatını guçleştırıy~r. 
d ·· f" . d sulh içinde Almanlar, 16 dan 50 yaşına kadar bütün Norveçlılerı 
. a or ı ı are k!~ı:!~~.!) is!~~~ istihkam işlerinde çalıştırıyor 

f''. la Hay, 19 (AA) H 
bı ıdarenin büt ·· H İ d olanda Başvekili, ör-

Ugün öğleden ~:nr 0 
an ay?- ~~şmil edildiğini 

let 1..ondra. 18 (Rft·• a radyo ıle ılan etmi-.tir· 
o bi hl -.yo, saat 18) - ır ilan ~ 

fiııJ bi[d. tnbt'do bulunarnk bUtün H 1~ d da b~ve~lli radyoda :mH
li.r. 1~ ve nıilleU sUkuno 0 .ıın ad:ı orfi ıdare iltı.n edildi. 
fun Baavekiı li'>landıınm k to .ve hUkürnete itimada davet etml§-
ra/ \~e d~~l1:'ril> dcvıetı~rd~:"~i~~~nl~ul~Un muhnfnzMınn kullanara-

r ı151nı, bitarıı..flı{1ını dalın h rn tndan harbe girmemeye ka-
ıı mu nfnz.n Cd<'('eğini söylC'ır.l.ştir. 

(DC\ aını 2 inci sayfada) 

torc Enımanuela meclise bir tel
graf göndererek, memleketin sulh 
,.c emniyet içindeki h:ıyatına de
vam etmesi temennisinde bulun
mu,tur. 

Ronıa, 19 (Ilııdyo) - Mlllmo 
sergisine gelmlııı olan Yugoslav 
protagıuıda nazın scyalıatlnl Ro· 
may:ı kadar uzatmıııı \'C bulunduğu 
bir beyanatta lt:ılya ile l'ugoslav
l & arasmcJa kliltiir ,.P. ıınnat rnüna
sebntmın ln!~afuu ıırzu ettiğini 
söyleınJ~tlr· 

Stolcholm, 19 (A.A.) - Röy
ter muhabiri bildiriyor: 

İngiliz tayyareleri salı günü 
Trondheyınde 7 Alman tayyare. 
si ve dün Varneude ve Jardalde 

·5 Alman tayyaresi düşürmüşler
dir. 

Norveçliler, Almanların hava -
dan ve karadan hücumlarına rağ
men Hegre kalesini hala ellerin
de tutmaktadırlar. Söylendiğine 
göre Hcgre kalesinde, ekserisi 

gönüllü olmak üzere 100 kadar 
muharip vardır. 

Kar, Alman kıtalarının harek5· 
tını güçleştirmektedir. 

Şimalde İngiliz kuvvetleri, bir 
krsmı hatA Almanların elinde o1-
dugu sanılan Narvikin cenubun-
dan ilerlemektedir. . 

Bugün İsveç hududunu geçen 
bir Norveç kıtasına refakat eden 
bir müşahit, kuvvetli İngiliz ve 
Kanada kayakçı müfrezelerinin 

bugün Narvikin şimalinde bir 
Fiyord'da karaya çıktıklarını ve 
buradan cenup istikametinde ko
J:ıyca irtibat temin edebilecekleri
ni söylemiştir. 

NORVEÇ KRALI BIR 
BEYANNAME NEŞRETTi 
Stokholm, 19 ( A.A.) - Norveç 

Kralı Haakon a~ğıdald bcyanna· 
meyi neşretmitşir: 

Binbaşı Kislingin Alınan işgali 
(Devamı 2 inci sayfada) 
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E N· S O N DA K 1 K A 

sıoyadinov· ç te ki e "idi 
Londra. 1D (Radyo, uat 18) - Belgraddan blldirlldlğfne glSre 

esld Yugoslav Başveklll Dr· Stoyadlnovit bu:1}n, evinde ~'l.pıla.n bir a~ 
raştırmadnn oonm tevkif cdilm~tlr· 

Holandada örfi idare 
( b.nt.ft 1 tnel yfad&) 

A:mste:rd&lll. ID (A.· A·) - Polis dlln bilhusa Brabant ve Lim
burg eyalcUerlnde birçok araotırmıılar yıı.pmrıtır· 

Başlıca araştırma aaayona.1 - eoııyalliıt mebuala.rdan Hollanda na-
zı lideri Mu:ısort'wı uavinJ kont Uerohant - D1.use~burg'un ıato-

.BUlldıı yapılmJttll'-
Limbourg'da bulm.an bu toyu polis muhuanı. etmJ.o ve içinde 

esaslı bir arqtırma yaplJUIUr· Kont, atoda bulUimamalrtaydz. Füat 
Uç saat ıllreıl bu arqt.ınnada hazır bulunmuıtur· 

Breda ve Bola - l• Due'de de araştmrıalar yapılmı;tJr. 
Telegnı.f gu t inin bildirdiğine glSrc bu a~tmn lar e!nMında 

allAh bulwım 11, !ı:.kat lıir miktar cephane mtı.ısadere e~tlr· 
Tilbury'de ıı.asyona.1 • ı yallst partJalnln lid rlerlııfn evlerinde 

AJ'8Ştmna.la.r yapılmı&ttr· 

Elverun civarında 
büyük muharebeler 

(&., tanfı 1 1 el sayfa.da) 
masında Osloda teşkil ettiği hü • 
ldlmet çekilmiştir e meşru hükQ
mete ka~. bir mfieadele kabi i 
t.eşkili niyetinin aktın kalını ol • 
ması memnuniyetle mü e • 
dilir. 

Norveçin tek bir hfikMmeti 
varoır. Bu hükmet de Kralın nas.. 
bettiği ve parlfunentonun itimadı
ru haiz bulunan hilkfunettir. 

Osloda, Alman iwaJi altında 
bulunan mıntakalan idare etmek 
maks:ıdile bir idar meclisi teşki. 
li, memleketin mşıı haklarını 
ihlal eden zorbal yarattığı bu· 
günkü fiilt vaziyetle izah oluna • 
bilir. Bu meclis hiçbir veçhile mil· 
ll idareyi temsil etmec ve kanun. 
larda hiçbir yoktur. Fakat, 
krallığın bazı parçalarında düş -
man kuvvetleri i.iküm süren hal -
kın haklarının az çok teminini 
mümkün kılar. Kraliyet hilkfune • 
ti, bu nuntakalarda fiili iktidan 
tedricen ele aldıkça idart imtiya.ı • 
lan da istirdat eyliyecetkir. 

Bütiin vatandaslar emin olma • 
lıdır ki, kral ve nazırlar bütün a -
zimlerile mü evliyi meml etten 
kovmağa ve mümkün olduğu ka
dar çabuk hür ve müstakil bir 
N'orveçi ihya e ışacaklar. 
dır • 

Bütün Norveçlilerin vazifem, e
ğer hakikaten Norveçli kalmak ve 
Norveçli adını ta,ımak istiyorlar
sa, buna yardım etmektir." 

Kral beyannanwini §U töıler • 
le bitirmektedir: 

"Hurriyeti ve wtaru ane.e.k müş 
tere!< gayreti · mizle kazınacağız 
ve yine anaık bu suretledir Jci, 

·orveçliler tekrar kendi mukad • 
deratlanna hakim olacaklardır." 

Stokholın, 1 (A· A·) - DUn 
&ant 22 de m~ru Norveç hükfıme
ti au tebllSi n~etmieUr: 

İngiliz kıtalan, Norve~ wille
rinlıı muhtelif noktalarında karaya 
çıkmaya dcvun etmektedirler. Nor
veç kuvvetleri, k ra ve d nfzde ln
giliz Jut'ala.rile irlib&tı ı.nla ct
~lerd.11' 

Trondhelm'lıt iıllallllı5ekf Nor-
veç krto.lannm tumandaln, a ~er
berllğin tam&mlud hUk et 
blldinn1 tir· Kumnndaa, Alman kı
talarma ukav et toejiıae ka
nidir· 

Alman fled llareketi l~ la.
mI§ttr• 

Almruı hattı, dl Uı1j08ll ce-
nubundan gegerek R.ansd&jord ve 
Spirfllem -ııuw taldb etmektG
Qlr. 
NORVEÇLİLER. ALMAN 

HUCUMLARINA MUK.A VE-
MET GOSTERlYORLAR 

Stolcholm, 19 ( A.A.) - Haber 
1'erildiğine ıo..>re, Narvik civarında 
harekatta bulunan lngiliz kıtaatı 
topçuya maliktir. Halbuki Alman. 
lar. Narvike irdikltri \Üıt top -
lan yoktu. 

Oyle tahmin ediliyor ki, bizat 
Nanik içinde!ci Alman kıtaatı 
700 ila 800 den ibarettir. Buna 
muJrnbil Narvik demiryolu boyun. 
ca dağılmış 2.000 ~dar Alman 
askerl mevcuttur. 

Bee Alman askeri Isveç uda • 
dunu geçmiı ve silalılanndan tcc. 
rid olunmuştur. 
Elvenımun oenubunda Alım.n -

lar, dağlarda kuvvetli mevziler 
tutm~ olan Norve&filerle ka~r • 
la~ardrr. 

Norv~liler, .AlmaNarm ~iddetli 
hücumla çetin bir mukave -
met gösteriyorlar. Almanlar Sol • 
ver<ie püskürtü' Q~r. 

Norve,""leki Alman ordusu ku -
mandanı General Von Felkenhorst 
bu mmtakadaki askert hare!;:ntı 

biuat idare etmel-tedir. 
Almanların tabiyesi, ateşi temer 

küz ettirerek süratle nırınaktır. 
Alman kıtaatınm elinde hafif 

toplar, havanlar ve otomatik si • 
llhlar vardır. Alman ordu~unun 
gerisinde bulunM Fosrum kalesi 
mukavemete devı.m etmekte ve 
Almanlara atır zayiat verdirmek. 
tedir. 

ALllANLA N01tVEÇLtLJmt 
1STlHKA.ll 1~LER~'DE 

ÇAJ.J~TIBIYOftLAB 

toldlolm, 19 (A· A·) - lngiliz 
ve Norveç kıtalan ara.amd& lrtiba.t 
vukubulduğu Norvaç hllldlıneti ta -
rafmdo.n teyid edilmektedir· 
HUkfımet merkO&lnin ve kralm 

bulundufu yerler mahrem tutul
maktadır· 

Dif« t:ar&ft.&n Alm&nlum 
Trondheim etrafında a1kı mUdafaa 
tertibatı aJmaea dev&m ettikleri, 
zira eriyen k&rlar, tayyarelerin 
yere inmellinl lfilçleıtirdiğl cihetle 
kıtaatı hava tarlldle nakletmekte 
gUçlUk çellıefe Iadıltlan alSylen 

ektedir· 
Socyal Demokraten gazetesine 

röre, Almanlar, 1& y~mdan l50 
yqma kadar bUtftn Norveç halkmı 
tstihk lşl rinde ~ı:pıııfa mec
lsur 6tB1 ktcôirler· 

UH oıv nm.&. atn1'K 
:S UUHAR'. B 

Lea rs. 19 (A· A·) - Trond
h6hn'don 4.0 kilometre :meslf•d• 
bulunu He:re Norveç kal 1, Al
manlanı henllz mukav m t etmek
tedir· Bu mmta.kıı.da eok kalm o
lan kar tabakuı, Noı-veçlllerbı ~i
lli kolaylıı.etınn ktıı.dır· 

Narvikiıl cenubunda Ilerliyen İıi
gillı kuvvetleri Kanadalı kayalc~ı 
müfreı:elerile topçu l..-ııv\'etlerlnde.n 
mürekkeptir· 

:cıverum c~nubunda bllyllk bir 
muharebe devam etmektedir- Al
manlar, gerilerinde, bUyük Nor;eç 
kuvvetlerine teuıdUf e~lerdir· 
Bu kuvvetler, dağ bo,:azıannda e
min bir aurett tahassun etmıılcr 
ve Alıau.l&n Solver'cle iurdu?'W\tıı· 
lardır-

Yun n binesind 
d ğişı h 

Atina, 19 (A.A.) - ı ya. 
b:ıncı radyo ietaeyonlan, Yuna. • 
niıtanda yakmda bine defi k· 
liği olacafına bir bir hber n~ 
tetmiıılerdir. Atina ajansı tt a. 
mile asılsız olan bu iİbi yiala· 
ruı. tekzibe bile depnodiiin ibil • 
dinnektedir. 

ekt pliler b yrak 
şusu 

M teblfl arasında ~OM met
relik bayrak ko~larmm ikinci 
geçmesi buı:Un saat ıtS te Ta.kBlm 
stadmda yapılın tır· Bu mUsaba
k&lar ikinci ve ll~UncU rruplar a-
rasmda a eydl; 

lldad gnıpı 
Bu p~ o.la y, Duil 

faka, Bopn~. Jsık llBelerl tak -
lan y&rJiWar ve netioede 48 3T ile 
Galat aray birlllci, 48-85 ile Da
rü.ı afaka ikinci oldular· 

tl'çUncn :nıP: 
:Eu grupa ela Kabata~. Eöl:e u

:u.t, Pertevnlyal, Erkek muallim, 
ı,~u T rakki lli:eleri l:tirak ettiler· 

.BirL'lei 46·42-1 ile Kab~~. l-
kinei 48·25 ile Bölge aanat-

Bu k~l~rın finali 28 NiMn 
Pu:ır gilnU Fenerbahçe Btadmda 
~aıı.t onda yapılıı.c:ık ve her mektcb
den 40 ar atlet ~Ura.k edecektir· 

• 

n o 

Bütün İngiliz matbuatı, Almanyanın fsveçe için harbe sürüklenebilir. 
taarruzu için henüz kafi derecede Danimarka.. Diğer ta.rnftan da bu gazetelerin iddiasınıı 
ya yerle~memi§ olduğunu büyük bir memnuni- göre, Musolini, Brener mülakatında Almanların 
yetle kaydetmekte ve müttefiklerin Norveçteki yakında Balkanlaı·a hücum edeceğini öğren
muvaffakıyetlerinden iftihar ve sevinçle hah- mİ§tir· Ve muısotini bq vaziyet karşı&ında ltalya· 
setmetkedirler. Dökülen maynlar, söylenildi- nın alacağı pay !'nkkında da konuşmuştur. ttaf. .. 
iinden çok daha ziyade Almanların asker sev- yar.ın Balkanlardaki hissesinin Yugoslavya ol"' 
kiyatına mania. te kil etmeidedir. Diğer taraf- ması ihtimali pe1c coktur. Bu suretle İtalya Adri
tan İngiliz gazeteleri İtalyanın vaziyetini de yatiği tamamiyle kendi nüfuzu altına almış bu
mevzubahs etmekte ve tahlile çalı§makta bulu- lun~caldır. 
nuyor. Nevs Chronicle göre, İtalya, göz hapsin- SOYYET • l'UGOSI..AY MOZARERELERINt EOllA 

de bulundurulması İcap eden bir bitz.rnf mem- HAl:"RETLE KARŞILADI 
lekettir. Ilt'llt;rad, 19 (llmımıi) - Romadan bildirildiğine göre, Yugoslıı''" 

yanın Sovyet Ru;ıya ile bir ticaret anhı.~mıı.sr ynpacağı haberi llJ\lYafl 
Ve Almanların galip geleceğine iman ettiği Biyıı.!l mahfillerinde bUyUk bir h&yretle kar;;ılanmıştır-

-------------------------------------------------------------------------------------------------___..-• a ı sı a 
ve nla ıva 

Bir Fransız gazetes·, Türk - Fransız 
lnglliz it 'h. mı Balkanlarm e niyeti 
bak mmdan fev alade mühim · r"rüyor 

Pa.rls, 19 (A· A·) - Gazeteler Balkanlar mo
sele&le müttefiklerin Norveç harekfı.tmr ayni e
hemmlyetle mevzubaha ediyorlar. 

Muharrirlerin nazan dikkati cenubu prld 
Avrupamnı kararta.n ~d~eler Uu:rinde tem11r ~ 
eylemekte •evam ediyor• 

"Petit Parieien" etesl ~·eni bir hacll!eyi 
kaydediyor. Ve ltu.!!yanm Balkanlarda mihver 
de\'I tlerlnlı! kendl!.iılden daha ileri "1tmelerine 
meydan vermek lstemedlfini, bU!kis Çarlık ~
aı.anmda tatbik edildlği aibl ferdt bir nutw; rı:ya
eetine temayül eylediğini tebarU~ ettirmektedir· 

Journt.1 pr:eteslnin "Zllrlh'' muhnbirl Blum 
nunu kaydediyor ki. himayeye muhtaç olan Yugo
slavya., cfmdlye kadar hiç de rıuulmf olmryı:.n mu. 
nA.Sebat idame e~ oldufu bUyUk Slav karde31 
Ru.!!yaya. mllraeaa.t e~tir· Yu oıılavya kendini 
telıd'd a.ltmda :arllyordu demektir· F&lı:at, kim 
tanrmdan T ltalyn, bugilnkU kııdıır hiçbir uman 
mılb!:U olmadr~ın beyan etmek mıretile buna ce
\'ap vermfıı: ve bu teminatına daha ziyade inanıl-
1111.!t i~n de Alms.nya.nm ltalynya blr veya ikl azs-

Am 

Tokyo, 19 (A.· A·) - Hariciye BUll'I B- Aii
la, k&b.ı.ııede A vrupa.ıım vaziyeti hakkmda unın 
izahat ve~tir· 

U:umafleyh, Tokyodaki Hollanda &~irinin 
dUn kendiaile rörüım~ v Fele enle Hiadlıtanın
da etatilkonUB muhDf~ edilecefine dıılr dllıı 
yapmı;, olduğu beya.aat dolayrule kendi&ne Hol
Juda Uktlııaeti JlADm& :meıruırualyet btyaıı etmJı 
oliufuau aöyle~Ur. 

Tekyo ı:uetelerl, B- Hull'Uıı Felcm nk eda
lan bkknsdald beyanıa.tma karoı Leyan etmel;to
dirler- Zira bu beyuatı .Amerlk&l'im Eti~ ilk Ok
yanumın A.!3'".J"& kısınma bir neı.1 milda.hııle•I ve Jıı.
merfkanm -'!_aponyaya knl'Şl anlaı:mamıu:lık ~östcr
mekte oldn"1Jnun bir delili addetmektedirler· 

Aekert maharll bu mfitnlee.dt bulunmaktadır. 
ll"ilva.kf lSfnnlldifine g5re Japon mUsell!h kuv
vetleri rUeg•mın bir toplıuıtnınada B· Hul'Un be
yanatınm ka+'iyyen uzan ltlbara almmama.smzr. 
brar verilml:tlr· 

n:J,EMENK Hn."DtSTAZ..'TIIlN Aıtm Ti 
A VUSftALl' A rr DA AL.IJ~ADAlt 

ımt ·oıt 
KnlJern. 19 (A· A·) - .Avustralya H!rlc'y~ 

fttmı Neeve • Jl'elemenghı i:stlll:sı i'ıtimıı.llnin ta
hakkuku hallnde, bu:aun Felemenk Hindi' ı Uı:•
rlnde Y•• bileoeii tecirlerl, kablneııiı Utalea et
mekte clı5njuau mebuslar ml'!cl'e! d• be}·n et
mf:tlr· Narn ~ !fü:lerl i'lve e ~tir: 

''- J'ele ea~n. geni~ kyn!:ta bir isfüft.va 
uğrama!t, P'e!emenk Hindi,•aımı.m l'lktbcti Uz~r:in
de k t'I surette mUes!lir ol!ı!'~ktn' v~ onun ııkıbeU 
de, J~vu·trıı.lyayı esaıılı ~ektlde do~dan ~o~ruya 
al!kadar eder· ı 

Rtlıı Curtin, Fele?'!\enk Hin~i•ttını me.5el~ind", 
A \"l.IStralyanın z:ı"s'uliyeti, J•no"'' '":ıun ve Eirl.-•ik 
An.erilcanm rnes"ı•live•lnden dahi\ bUyUk o!duf.ıın• 
royle'l""i:! V() detrl!,itir ki: 

A vustr<"lva bu arazlnJn statüko"ıınu !'1Uhı:t.f"•ıı 
urJreti ht-sıl olur cılrr-ız kıtı v• fTI l-ir ,. ... klld• 
harekete ger,.,bUceek tarz.d b:.ttun kuv,ctlcrinf 
trbıt etmellcllr·,. 

kert heyet :ön.derdiğini Berline telalb ettirmi:ıtir· 
"Ere Nouvelle,, b~akale!lnde eunu teba

rüz ettlrlyor: 
"Balka:a m~leketlerl ateıı lçlnde bulunan 

Avrupa.da mUn! rld bir vui),'lttt.e bı.ljunmuyorlf.r· 
Onlum, 11llAh ve kalkanları vardll'· Evvel~ P'ıan
sı.:; - Romen ittifakı, mra 1ı\r11te~n.in Yunanis
tıı.n ve Romanyaya prantilerl ve nihı.yet Türkiye
nln Fransa ve İngiltere ile olan ve :Balkan An
tantı memleketlerlıle dolayıslle bir garanti temin 
eden fevka.lıde ühlm ittıfıı.kl mevcuttur· 

Ve netice olarak bu ı:uete, Norveç•• tecrlibe
sinde.n ders alan balkaa memleketlerinin fe!.P eden 
lhUyatJ ele aldıklamı.r yumaldadrr· 

Epoque guete~i de au 110ktayı k!ıydediyor: 
"HiUer, Skı:ı.ndlnavyııda ller ae)i d rp~ e~. 

her oeyl hess~luı~ fakıı.t bi:-aeyi dil15Unınem~tir· 
O da, Norve~ kralı Hukon'un \'C eltser. Naı:trla
nn bUyUk ka.ar anlıt"ıdır ... 

Norv~çlfl~rin dUetU, lerl fe .. f ıı.l>'bet içinde 
r;öst•rdiklerl ?!1Uöı~yyi~ b'lyü1 IUk, A1manyanm teh
didl ve tedhiııi atlında bftlunan dJ~er milletleri 
rnukavunete t.e:vik ve 5-vkedee~ktir· 

a 

Vzı~inıtc:ın, 19 (A.A.) - Ayan meeliııi 

l temmuz 1940 da ba~lıyan malt senenin bahriye 
bütçesi kanun Uyihasırıı 4 reye kar§ı 63 reyle 
l-abul etmi§tir. :au bütçe, S63,797,478 dolara 
b!liğ olmakta olup bundan evvelki bütçeye na
zaran 4g,43 7 .!Z9 dolar far:la ve fabt ıs. Ruz· 
vcltin bütçe h kkınd kongreye 'öndcrmi~ ol· 
duğu me:ıtıjında ictdit"i chı:i:ı~ttıın 123,514,095 
clolar noitcandır. 

VA;:a~te11, 1' (A.A.) - Diplo~::~i n-.:ıhn

fili, 1940 - 41 nuıli senenin bahriye bütçesinin 
Ayın meclisinde büyük b:r el:!ıerlyetle k~bul 

edilme!linin Ja:POnyanın büyük Okyıı.nueup cc· 
nubunda teveııı:U eh!teısini h:teyen buı müfrit 
mahafilin arzularma kapıl:mık b;r harekete kı
yam etmeei halinde J1.ponyanın hakkından ~el
mek i~in dı:ınamııyı takviye etmek hwıusunda 
Ameril:ıın milletinin be:ılemekte oldufu arz:uyu 
(Öeterdiai.ı\i beyan etmektedir. 

Diğer tarııftan &yan meclisi bahriye encü
mel'li, önümü::delı:i seneler i~in bir deniz İn?!lh 
profruaı üıo;erinde tedkibt yapm:k dır. 

Amiral Sttrk, Japonyanın in .. et tez:g:lhl:ı. 
rmda 40,000 tondaa fazla hac:mde g muauam 
zırhlısı olduğunu ve bunlardan 4 ünün 1942 
de i!-:m 1 edilecesini söylemi;tir. 

·y:ı~inst~n. 19 (A· A.) - Röyter ıı.jıuısı bil
diriyor: 

Ba.lırl harek~t kumuıdaaI amiral Stark Birle
e11t Amerlk~ı:ı.ı:ı, 43 bin tonluk 8 gemi in~:ı ~t.. 
ınekte olen' J rıony~yıı. muk bele etmek il?:ne 50 
b!n, hattı 52 bin tonluk sUp•r drcmııvtlar lnea ede
ecğiı:ı.i, ~y~n m.eeli"i b•hriye cncllmenfndc bu.,>iin 
boyoı:ı. et.ınl;tir· Amirı:.l Sbrk mr.el~ln. ~01~ bUyUk 
l.'\htelbahirler ve Guam adasmda bir hııvn UeeU 
tntumı tıuwflı etaesi lilzumul\U illn etMl!Jtir. 

Romanyada 
allnan tedbirler 
Yabancılar için 
çok sıkı kayıtlar 

konuldu 
Bükrq, 19. ( A.A.) - Rador ır 

jansr bildiriyor; 
Romanya dahiliye nezareti,, . u~ 

mumi nızamı ve de.,•let emniyetiJll 
azaltabilecek her türlü harekAtıJ1 
onüne J:eçinek üzere tedbir;er a " 
lrnIMsını icap ettiren ~ti na • 
zan dikkate alarak a§ağıdaki ~" 
rarlan ittihaz eylemiştir; 

1 - Romanyada bulunan ya ' 
bancılann silrut ta:ımaları, he: 
türlü harp malzemesi bulundur 
mahm ve fotoğraf makineleri :ı.uI· 
larunaları y.ısaktır. 

2 - Bugünden itibaren; bütil" 
silfill taşıma ve fototrraf m:ıkir:eS~ 
kullanma müsaadeleri ibtal edıl 
mi~tir. 

3 - Romanyada bulunan ya ' 
hancılar üç iün zarfında, polis '~ 
jandarma karakollarına, sil~aJ1 
nı, harp malı.!;:.,."'erini ve fotob : 
raf makinelerim teslim edecek 
lerdir. 

4 - Memlekete gelen ya~~: 
lar, silMılannr, harp m:ılzemele!\ 
ni ve fotoğraf makinelerini hııdll 
polis karakollarına bırakacak!ar • 
drr. , 

Bunlara ark,n harekette bulıl 

nanlar ~ddetli cezalara çarpurıl3' 
caklardır. ., 

Dahılıye nezareti, yabancıl~. 
kontroliı hakkında kararlan ınw· 
tevi bir nizamname neşretıniştİt'· 

Bu nizamname hükümlerine go 
re: . 

l - İkamet tezkeresi almak 1: 
çin her ta cb, ya şahsen, ya kaJlll 
n1 \ e!dl il~ veyahut posta ile ya 0: 
pJl;caktır. Yabancılar lehinde ll1 
d3halec!e bulunanlar kara listele!· 
le ne,redilecctkir. 

2 - Pasaportlar. polis mak~· 
lanna aıamt 24 saat içinde \"~; 
ceCdr. Bu hükme riayet ctn'U)~A 
ler, derhal hudut haricine ç~a.ı·· 
lscaktır. 

3 - Memle!~cte giriş vesi.kası~~ 
haız olmıya.11 bir yabancıyı lı· 
kımse n~ınde oturamaz. 

.( - Y rı.banclar kısa müblJ; 
!er için, dahi bir mahalden t111ı 
bir mahalle ~tmek sebeple ef> 
bıldirmede.,, oturdukl:ın yerOet· 
ayn.amazlar. Du hükme ria)~t ·rıt 
miyenler, derhal hudut hatlcı 
çıkarılacaktır. 

51· 
5 - Yabancılar, bir mesl.ele sı~· 

hibı i~ler, dahiliye nezaretı.ıl-~ 
kadar n~aretin vuesini ald ere: 
~nra y~banc.ılara ikamet teZ~ titl 
si vereceld.ir. NiZftl?l ve de"(~i,e 
emniyeti icap ettiriyorsa, dalU 3~i· 
nezareti, vize aldıf,tt halde. dtitl' 
ıkrunet tezkeresi vermek-ten iıtl 
edebilir. 

l\·1cs1ek S3hibi o!mıyan yab-1~4: 
cılann taleb"eri, Romanya ile~ 
ka:iar memleket arasındaki txl~. 
vdcnan1elere göre bir hükn'le 
lanır. . ~tlı 

6 - Vize müddetinin inkt~,~tl 
müte:ı1:ip, her y:ıb:mcı merrılı:ı'1,· 
terke m~burdur. Vize müddetlttı 
m::ı,miyie istis'lat olarak \'C Y~ .. ~ 
dahiliye nezareti tarafnıdan " 
dit edilebilir. 



------

erik ada n ·ya 
yapı an ·hracat ! 

---~ 1Eski Amerikan Cum-1r-··-·-·-............ ~···--" 
~:,nıuua~. hurreisinı· k d d iAmerıkJJ zıun D40 biyedekl Yedek S>uMy okulu- ., •• ... . 1 z 1 r_ ı. . ~BUyilk Okyanusta bitarafJ,:. 
~ k Ytlı 12 inci devre muunl& • • G 
;'..';',.'::"'"".:~: .:::~:.!':":~ onderdı ,ımız maddeler, mılletlerın ııghın kihlAli halinde l 
~:/:~raa::u:~~~c~~: Mbah nürrıyetını Qasbefmeğe yarıyor!,, dıyor ParisQ, ~: (eAl~A.Q)BÇBFCeBlkcmenk! 
•!tn Ab~~ bucuktruı 1tibaren Talt • " "• ea t csı etratmda toplanacaklar Xc,yorlr, 19 <A· A.) - Sa.ö.k r~isieumhur B· P·ıver, Amerikanın Hindistanı hakkında Aritanrn be· 
•Un. ~Onda İstlklAI mMılle mera lfoskovadalti ısefl.rlnl geri ç!fmı\ıııını fstem~tfr. yana tile Hull'ün cevabı hakkında 

Abldc:!an&caktır. . • B. Huver, hafta.hk Kollien meenı.uaımıda eöyle diyor: t7.fs
1
irlerde buklundıan Tan ga~teni, 

"'-a ,..,, gene yedek auba"ar ıııı. • A 1•• §OY e yazma cta r: 
"'4ll "'U''"k ~ " merıkaıun ~vyeUerl lıuımmı:, ~ok bUytlk b!r siyasr \'e ahlaki ''J hilk"' • • llunu 'ltı.,,., bir c;elenk konulae&kt.ıl'. ıpon ·umetının Felemenk 
1'1nıda.n Uteaklp nıezunludıı.n biri ta· hata clmu~tur. Polo•yuıın lsW!sznduherl .A.:tnerlkad n ıtusyaya yı- Hindistanı meselesini. bu ~se. 

:eUndan bir nutuk s6ylenecektJr. tıılmakta olan ihracat yili:de ~00 ni~tinde artmr3tn-. Bu ihracat me- lenin mevzuu bahsolmadıfl lir 
ılıcraaund aonra Y'Cdek aubaylıı.rmuı ya:ımda bilh~a bend?t, bakır ve saire gibi P'i.nlAı:tdiyahlarm, Polon- ramanda ortı:ya atmasının sebebi· 
~ e hazır bulunacak kuma.e yalılarm ve di~er ~nıeU~rJ\ hürriyetlerini guıpetmeğe yanya:. ni anlamak güçtür. Almanyanın 
~;;kert erkA.ıımuz özıllnde mu~ cak olan maddeler vardrr· bütün küçük kom§ulan gibi Hol· 
YaPllıa.k talar halinde geçit re:ıml landayı da tazyike devam ettifi 
~ecek} 8Ureute )'UrUyerek mektebe s A AT §U sırada Hitlerin maksatlannın 
kutııancı::dir. Saat on d8rtte ytne • 13.40 neden ibaret olduğunu ve abluka-
llJ rııer lıır huzurunda dlploma tcv- • ., dan kurtulmak için hangi istika. 
dtpıoı:naıasınıı yapılacaktır. Gençler mette bir darbe indirme~e karar 
dır. arını alırken ııııdlçccekler . .... verccc~ini kimse tayfn edemer:. 

• ll4lt1 b • k b ı A 1 Yalnız: muhakkak olan bir§ey var-
l'ct l1Ucttb-Kocııeu mcbuşu Snn Emnl reme n 1 r ~-ç 1 n m an sa, o da Holland ının bir tccavliı:e 
buılJ?urıak~Uttınde :nezaret 11ltmda r ' kar~ı bütün kuvvetlerile mukave· 

.\lnıan dır. met etmef e karar vermiş olması-

bp tllk1ııt lllaitUnata göre, sırrmm ask er ı· ı e b j r ı · k t e b t m ş ' dır. Hollanda emniyet~i muhafa. taaız bir e.sı dclwıma c8nderdiğ1 im ' a 1 za edecek olan itilAfları evvelden 
il& tıktı~ tncktupıa MCUeatzı meyda: 1 imra etmekten daima imtina et • 
lncktubu IUlla§ılmı~tu-. Dekan bu Londra, lD (A· A·) - lngiliz Stanklif vapuru mürettebatmdan mi§ ise de, bu memleket bir isti· 
~Ye "--~dÜddelumumtuğe g6ndcr • ;; k 1 l~ya uğradığı takdirde garbt A-1-
l~t;uıı ıı.n ısonra tAlıl.-tkata ~ • Uc a'anlardan biri, ntllteredc karaya ı;:ktığı zaman beyanatta bu- rupada Biyaııt muvazenenin ida. 

lıeıttu~tıı lunarak İs\•eçli gemicilerden birinin Stanklifi torpilleyen AI.mali tah- mesile alAkadar bütün mane,·t ve 
aı!yıe~ rekusrtııı tıp bayra.mmda telhahil'ine ~:derek ge~iain kumandanı ile göril~tüğUnU ısöylem~tit· maddi kuvvetlerin harekete geçe· 
tbıcıe tıp nutuk ete almmı:.kt& ve ı Bu göıil~e c15naıımda :Sremen lı!mindckl Alman vapurunun içinde bir ceklerine ~Uphe yoktur." 
deki hlZQı re.ııçUıtıııJıı lnlal!p tarthin: kıt~ bin a.sker olduf'u halde balt:Ji-ızıı öfrenmi:;ıtlr. ''Şimdiki ahval ve §erait dahi 
buıun!lı.~erındcn bahseden wler tinde. Ari tanın beyanatı bir ihtar 
1 ~bıiıı il~ ııUrUterek tıp tcı:ıı: mahiyetini fkfüıap etmektedir. 
tatı 11:.~rcı bunun hesabını aora • il ; j Hull de bir iht.ıırla muk bele ede· 
ı:c11~1121 ı edihnektl'dlr. Mektup tıp nH 1 L E ' rek Amerikuım ne §ekil de olursa 
~~ dlf~ı ta;nuktadır. Son. •• s fil olııun ~elernenk Hindi:rtıtnına yapı 
l'l:Uıe de bun klın3clere ve bUyUklerl. laeak bir müd haleyi k tiyetle 

detıld.1Q1 a betı%er .mektuplar ı-an· c um· hu r·r e ı• s ,. ı' s met" 1 n o" n u''' takbih ettiğini bildirmi~tir. Bun· 11~letuer~m~ \•e tahkikat ı:e • dt.n Amerikanın Büyük Okya· 
• :011ıı 1§ ıneydana çıkanlmı=ttr nusb. bitara!lıfı muhaftta etmek 

b len btr hlakoa.rn I{uınkapıda 6Illmle z • istediği, fmt bu bitan.flık ihllJ 

ttlı bir~ olınu=tur. Kumkapıda ı·raat Ensıı·ıu··su .. nde edildiği veya alU-adar memleket· 
'l''I hektep olmuotur. Kumkaptda 

1 
lcrce firl;ilen tuhhUdlcı-e riayet 

()t~ ltuaı:;Qtında 4% numarad~ ediJmcdiii takdirde derhal hare. 
Cl1Jae:en e &ruıı kIZt 3 ya,..-mdakl CumhuneW !mut lr.ôııQ dlln sa.at l!S te Aılkarada Parti merke-- kete. ıe~meğe hazır bulundufu 
lerue oJ'!ıa.r~!n bahceainde kardeı • zille giderek l"artl ve H2lkevlerl blıu.lan haltkmda meaıul olmu~ ve manasını istihraç etmek müm· 
llı.Ua "• Çoeu en lçt BU delu varile d~· dlrel:ti!ler ,-e~tirı Cumhurrebl, müteakiben., yanında ~ekil kürıdUr. 
lcO§aıı klann feryadı llzerin Refik Saydam ve ~irut Vekili buluniufu halde YUksek Zlıu.t En.ati- ,-------------
hır h ... !~ele liacı taratm .. ·• ... .• ...: t"-''-U ..:·-ret _._'•tir· T h Ut 1 J d k' haa ....... "&rllde ..... " ... - W>Wl ;u.)• cı.nu,. a a~s . tamp arın a 1 

laııesıu 11 çıkanıarak Curaba Milll Şef dofruea köylll el sanatları enıstitfüsil ile Ziraat u.na.tlan T 
c:aıc bl: rne cısturuınıu;,tUr. Yavru eMtitlliıtlıtUJl cerlelllk oubeeiniı\ mUu k~ı:mlıuma ~ve orada de. Botun demırmuha 
ln~tUr, Uddet 110nra haata:ıed• ~n: rin blr•allka ile takip ettlfi köylU el nnyü ile derlcillfimiı: ve deri- ' ; 1 · .. 

* nul1lk l~rimfz lı.Akkmda rekt8r Mren'a Gcnea, Profe~ör Genı:ro~. Dl'> Tcv; f 1 b • t 
:.uı1ıau1c ııen~11!:_ Mccı~ı Re!ııl .A.lı. tik E~berk ve Dr· C:ahlt ÖncU tara!nıdan V11!':11M iuhatı d.lalcmiotfr. f z ar ser B 

tını ıı "'"" &Ylık relallk talı R~iıılcumhur h8nU renk k8y el eanatlan ve •erelt!e dericilik 
Jnt,ur. ava Kurumun& ......... _, ·t-· - 1 '-·•·'-d '-· • b k ld 1 ...:~ .... ~ ... evzu an c-..u.= a. ~y~eUJ direktifler \'ermek ~ere alll:adarlarr bi- 1 ra 1 1 ar 

-ı. BUYWc IA.ha.re.reı..-tarlUk od~da kabul eb!üştlr· · 
~e atındl~ ~~let MecUai rw:name- Saat l T,4:S fi kadu euUttlde kalan sıym Reisfcumhunımu:ı: «!· 

l'a ctıre ~ dlrtıcıı Yeni b1r IA.yi- hemnilyct nrdiği bu mevı:ulıu- h~kkrnda yi!k~ek dli:lin~lerhtl ~öyle
'"• ~ tııcı' rn tbu:ıt Kaııwıwıws ao ~ ve l!:ı:nnr;elen emirleri venaI:lerdir· 
ille d~ add=I~. lkJ tıkra lUve. 

ao Uncu Urilınektedir. 
tııaur: Jnaddeye U!ve edilen fıkra 

Blikrc~. 19 (A· A·) - Romanya 
dahiliye neuretl tahnş~nt kampla
rmda bulunan son demir muhafıı:
larnı serbest brr&kıldığmı vo bu 
kampların l~ğvedilcllğinl bildlrmek
~dir· 
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No.85 Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 

Yani, keseri' kendi taraflarma 
yon tuyorla rd ı. 

BUtün ~ehir zabıta kuvveti fa· 
aliyetc gcçmi§ti. Denizde eandal· 
lar dola§tyordu. Donanma, her 
ihtimale karp açıkta huır bulun
mak emrini alrru~tı. 

Asıl kıyamet, Dukanın kafa • 
sında kopuyordu. 

Duka, daha akpm çöker çök -
meı, kendisine mUkemmel bir 
bir içki sofrası kurdurmu~tu. Fa· 
kat içkinin bir kısmını da kendi 
ellerile har:tt'lamıştı. ÇünkU o ıre. 
ceyansı, ıenelerdenberl ruhunu 
yakan atC§İ eöndilrttek olan ka· 
dın gelecekti. En dilber bir Yu • 
nan lradmmı kollan ansına ala· 
cak, onunla bıgba~a ımsut saat. 
le reçirecelctt 

Bu hayalin lezzeti, Dukayı, 
p.raptan çok evvel aarho§ etmig· 
ti. 1l-ide bir koltufundan katkı· 
yor, p~ncereye riderek yıldızlan 
seyrediyor, mesut bir ruhla, ıs· 
tık çalıyordu. 

Duka aanki ı:ençle~§ti. 
- Saatler geçiyor: 
Diye mmlda.nıyordu. Halbuki 

sut, bildiğimir; saatti ve bittabi 
relip ~eçiyordu. Hatırına hiçbir 
tereddiit bile gelmiyordu. Niha. 
yet İ§te, aşk ve vuslat saati gel· 
mişti. Saraya derin bir l!ltssi:ı:lik 
çökmil~il. Kalbi parça parça bek· 
liyordu. Duka, sa.de kulak kesil· 
mi ti. Xoridorda.n ayak ıcsleri 
kadın kokusu, ne bir ipekli rop 
bı~ırtm, ne de bir ayak sesi.. 

Saate baktı. Şimdi de tersine 
olarak, vakit çabuk geçiyordu 
ve htı4 kimse cörUnmüyordu. 

Saat bir elmu§tu. Bir buçuk, 
ilci olmU§tU. Ne relen vardı, ne 
de :iden 1. Hnyal inkisarı başla • 
mıgtı. !cinde evveli derin bir acı 
duydu. Sonra hiddeti ayağa kalk· 
tı. Odanın içinde. sinirli sinirli, 
yan deli ~ibi dota,ryordu. 

- Aldattı ·diye homurdanıyor
du. beni aldattı ve .:etmedi ... Ya· 
ıtk, bense ne ümitlere kapılmıg· 
ttm .. 

·Biliyordu ki, ~ göderine 
oylcu girmiyeeekti. Hemen şarap 
§i~lerinden birlnl daha açb: 

- Sarhcı clup sı.mıahymı: 
Diyerek yuvarlamağa başladı. 

Blnu: sonra artık k8rkUtfik vaıt • 
yete ıelmişti. Pis pis k{lfrediyor 
du. Ceketmi r:or çıkarabildi ve 
bir bQtta ile yuvml~mış a~ç kU· 
tUf U cibi karyolasının UstUne 
dügtU, tnZll' kaldı. 

Duka bir takrm rürUltUlerlc 
ı.endine ~eldi. Kanlanmı§, §işmiı 
gözlerini ellerinin tersile OVU§ • 
turdu ve etrafına bakmdı: 

GUne§ yükselcli epeyce olmuı· 
tu. E!nedi, ıerindi. 

- Bu hayvan herifier, odamm 
önünde ne dola§ıyorlnr? 

Diyerek doğruldu ve kanıyı a. 
çınca, uray muhafıdanndan üç 
zabjtle baz:ı hinnetçilerl, upsan 
çehrelerle, korkak, bitkin bir va· 

%iyettc ka11ıısında gördil: 
- Ne var, kediler gibi ne bağrı. 
ıyor, ne bekliyorsunuz burada? 

Söylesenb:e !. 
Nihayet biri cevap verdi: · 

. - Muhterem Duka hazretleri. 
Prenses Kiyarayı arıyorduk ... 

- Prensesi mi?. Ne yapacaktı· 
nu: onu? Eğer bir işi varsa onu 
buradan mı anyacakarnız, odasın. 
dan mı? 

- Odasına baktık Ha~metpe -
nah ... 

- Yok mu?. Bahçeye baktı· 
nu: mı?. 
~uka, halA variyeti kavnyama

mı§tı. Cevap beklemeden kapıyı 
kapamak lirercydi ki, ilk defa 
aöu bl.şlıyan, ne olursa olsun 
hakikati anlatmıya karar venni§ 
gibi atıldı: 
-. Yok H~~etmcab, hiç, hiç 

bir yerde yok.. Hattfi: kendi sa. 
rayında da yok.. Venediğin hiç 
bir yerinde yok .. 

Duka, sırtına bıçak saplanmı§ 
gibi sendeledi. Birdenbire gözleri 
büyüdU. Korkunç bir düşüncenin 
hUcumu ile ·sinirlenerek, geriye 
döndU ve sör: ıöyliyen muhafızın 
UstUne atıldı: 

- Ne dedin hayvani .. Ne de-
din eı~ek?. · 

Herifin gırtlağım sıkıyordu. 
Fakat aklı bapna gelir gibi oldu 
ve bıraktı. 

- Evet, ha~tpcnah, yok, 
hiçbir yerde yok.. 

Vaziyeti artık biraz: · itidalle 
muhakeme etmekten baıka çare 
yoktu. İçeriye girdi. Ceketini 
ciydi. ve derhal ~ray muhafızını 
çağırttı. Aldığı maınmat, çok fe· 
na idi. Kiyara, esrarengiz §ekilde 
uçup :itmi~ti. Kapı, bahçe nöbet· 
çileri tamunile ademi malümat 
beyan ediyorlardı. Gece, ne giren 
olmu§tu. Ne de çıkan?. 

Korsan - 2 
Duka küplere biniyordu: 
- Peki, ne oldu, diye bağın. 

yordu. uçmadı ya 1. Uçurulmadı· 
ya?. 

O dakikaya l-aOar trinifi hiç 
dil;Unmemioti. BirdenbSre onu 
hıatırladı ve sapsan kesildi. Aca· 
ba, bu t.cc-yyUb htdisesinin İrini 
ne münasebeti var mıydı?. 

KarJlsında mühim bir mesele 
daha canlanıyor, demekti. İrini 
11öz verdiği halde gelmeml§tl. 
Sonra, nöbetçilerin iradesine gö· 
re, gece nrayda.n kimse çıkma· 
mı§tı. Şu halde L-tybolan bir de. 
ğil. iki ki§iydi. 

İrini muum muydu. O da. Ki
yaranm meçhul karar ve akıbeti· 
ne mi sUrliklenmi§ti?.. Yoksa, 
rolü oynıyan ve tuzağı ören bb· 
%at trlni miydi?. 

Bu meseleyi ve bu düşilncesini 
kimseye açamazdı. ÇünkU kendi 
foyası meydana çıkacaktı, bu dU. 
ğilmU, kendi ba~ma ç8zmeğe 
mecburdu. 

(Devamı var) 
''l4ıııı htalert ıu 
U- rnıuı tarıııı citen veya bu ıı:ıak 
~ necrecteııı nnlıo &röatercıı ya: 

>t.daı- atı er 60 liradan 600 Ura. 
~lar," r J)ara ccu.aue ceuJaıı. 

Bugün Ankaradan gelen 
erlin ·elçimizin beyanatı 

Rejimin mUfrlt snğ cenah hnre-ketinin son zamanlıırdakf mut.ava- 'Vıi_l!l!'l ________ m::ı-.cııı::ıılmiic::._ırm_llOl..:aıı.::ıı ____ __ 

a~ tncı 
de eu tı1c-n:~ddcyı katıınıa:n latenen 

''lı ...... r: 
tıı eıtılekot.ııı e 
t..~_lelcr hakknı ?IUılyeute allkadar 
~k1.tta.ıı v da Y.pılmakta oluı 
eu l..,__ e Yine ııı:ıe~leket emnt 
'~t:ndaıı al • 
'n <ten yazıı man ledbirlerde.a 
U ~ bu tedb!~ ıı~rt memnudur: 

!lı.a.Jc.Ill taratın al!IU}'& Ullh!yet. 
~. ve..ıı bi dan bu huawıta mu l.iaJ ,, e Ur" • 
lc11~ thn<tur k1 • 
"""lletin, ' 35 inci nıadde htl 

20 lir lllllballf h k • l.da.n %O &re et edelller 
~ı "crtrl O liraya kadar para ce '* er, • 

'''k~ VUkuwıda. herllaart btr 
beıedl,, &.nzaııı Ola.bUeeetuil csn--
h .. e, fırtnı&rd "'il""'cn 
~Ur b1ak • el ile raUtehamk 

J'lu tö iaeı~ buluadunıınıumı 
ta.t Yap rmUD ve fınııcılara tebU 
lııı CeU nil§tı. Bu emrin yerine retirl. 
lercıe k rllnaedJQinl leııbtt itin bu&1la. 
~lrollere baolaaae&.ktır. • 

iki üç katlı bir 
'ro~fartrnan aranıyQr 

lt e. t boPtran, AyUP&e&. Talatm 
~ iye p • lllonu, ' an:;aıt:ı, P'erlkay 
lranı\ı'a Şl§].1, Macka aemUeriııd; 
lta ı/' :ın lltt veya u~ daireli 
b~ l.l'artına.ıı dörder veya lıe,,er odıı.l; 
~ı o?aııı a.raıımaktc.cın-, 58.tııılc 
la, l.•- anıı, binalarma alt ....... . 

""'ll. ce h ~· tlcıerı~ 
1 

P eal.nlıı blr tototratmı 
lrt.nı111 yt olur. l3Ullln -·-• crlııe alt ,_ ....... , ... ı 
~aUa- Ounak Uzero ,._ •• • -•nı lııtanb • ~ ...... 
-> tuııu 2H ul Poııtaneşt pasta 
1 :lirler. M. T adr"1!1t bildirnıe • 

E!r b&fta kadar evvel A.lmuy&d&J1 
celerek Aııktraya rfdn l'JerUn bU 
yük elctmfz Hüsrev Gerede bu sa balı· 
kl ek.spr~e pkr1•lt• dbmllbtQr. • 
ın~ı:ı: Aılkarada bulundufu 'bir • 

kat fi:'iln iciAde ~qvekil, Hariciye, 
l!aa:U ve Tlcuet Vek1Jlerla!z.1e ilu 
memleketi &llka4ar eı:ıen a!yaat , .. 
lktındl ~ler balı:kmda ranı;,mQf: 
t&lı.tilde bulunu talebamll:1.n vaziye
ti etrattada lr:ahat vennıotır. Bllarn 
Gerede Har1e1~ Vekfll-.izk Ud mO 
llkat :ysp~. 

Elelalz, Ankarada.a harelı:etınden 
evveı Cıımlıurrefalalz ı.mu Oef lsaet 
lıılaQ taratrndaa kabul olunarak ak 
pm yemef!ıiı alıkeııUlmu ve aez : 
dl:Jıde be;, ~ucuk nat kUa.r ıcaı11111 • 
trr. 

Jl!lt!mlz lıu a&lı&h Hayd~da 
Ankara trenmdu t~k •~eıı bir haldt 
tamı~. alle31 rkbll• 'blrUkte tetaa 
1ru1 taratma recerek dotnıca ParkO: 
lele cit•fe ve kead!alle ~ bir 
llllkan1r1ıat.te ttmıan el)1e~Ur: 

1 
''Ceeaklanaı cll"BUlk Uon me.m 

• f9tle selmf u... Bu mlhlaaf!belle 
A.nkaraya rl4erdc lap eden temu 
ve dyareUe.r«e ~uhıdum. 

Cwnımrnt&tmız H1llJ eeflmlz ta • 
1'1Lfmda.n kabul Nllldlm. He.ndllerlft; 
an:ı veda etllm. Buracla u~ ~ kalıı.
UC'nn; par.ar akpnu ekııpree treni 
le &rllne hareket e.deee.ftm. 

Almanyada taJ11111Jerlnl Yapmııkt. • 
elan tıılP-belerlmlıtln vad)etlerJ 1)1 
dlr. Harp nımtakumdakl mektf'pler • 

• de ta.halle le\.... atı.et• hakla el: 
-eıt-... Müaı., B,...._.,.. .. r. 

llnclf!Sd errt#ptere n•kteillnsf~l'.rtlir. 
ma ttılu Serlld6'1r. 
~erli• n lbfıııiaa'de 1'trer ~ebe ~ 
~t1 lraralMuştur. Tale1'eler 
topta Mr ut•""'· Oeafyet Alnla 
mlb ... toferlllllE maıı•rama• kJ 
laalnPOlitı •üa ~ekete alt 
l;tleıt ,.. b1'erl•rl takip ede~mrer -
ıv. 'l'lllf'~lertatda ekııerW 111tlhe• 
ita J"'M~k ftrne )'Glmek tdnılk 

~lııtl'!Jılwbıie ~mıar. 

~rlatea mauıuaar.. ~ 

Wlibde fhl vekarb Mr ~kU .. ~ 
tdllutH ~-- ~rlar, 

6n'ek ~Et Fnk tateı.. mil 
tntlflltl kni!terlle ...... f.ema8J 
lmlıdla ~lr. 

1'e ayea :Mr, reıcutrle.rl .. ~ latt . 
lıaa aet.leel~ .. nı,..nır. 

KnulJle.rlH ,.apdaa nnıamele işi_ 

cır. hoe ırıJmın ü aMtU11lyetl• uı
ka bUCk eille. tüilbttaa fada •• 
fllilr. Aileleri aratr.... paiflrllfoa 

paklıtf~ 1m11----· alı;yftlar, tBt • 
ter Ba1kaıı -ı~eı1 t&J wmı. 
aral&rmfa lıfr ftal'lı yektııır. •nll.aa 
~tlakl TG:rk tale)entn .ar.ıs- • 
Knı!e en41pyi 11md1 lı.!t bt~ iti)' el • 
ıa&41ıjnu kayi~elrillnhı.Jr.. Kf"lldlle 
riae ctlderllea meL.."iuJtl&rm ı-edk : 
mesl luı.rp •111ayrsUe aııkert IOlre nıe\' 
eut el~!IDldaa Ueıi ,..e~ktrdlr ... 

El~lmlı:. Almanya ile milnasebet
leri.miz haltkrnda eerul&n ımale bu 
hl18uırta recenlerde b~veldllni'ırJ'l 
söyledikleri &azlerln vaziyeti izah 
eder mahiyette olduğu !!'t.kllnde 
eevab venıtlştir . 

Alaaaya ile mbuebctlerimi%, 
Tllrldveata '.llar'.lt lıaricl kalaak ıi·· 

at te~ebbU!ilnU huırlryıın 6 ı:e!ten 
mUHkkeb bir bf'yet bugUn ilk de
fa olarak Kral Karot tarafmdu 
resmen kabulo edllmlşUr. 

Dnııt!r muhafn:lar teokflltınm 
son l~m gerbest bI?'akılmast, 
ltomeıı zimıundarlarmtn bUtUn si
y~ eereya.nlarm mUme~Ulerlne 
kar;,ı, bilhuıı. muhalif kl5y1U "J>•r
tisinbı ~lrea aenertnden bir:! o
lan MTh&lache'm rejime 11Uhe.l"lll
dan sonra, renf~ b!r te~ me~aı 
siyaseti takip etmeğe karar vermlıs 
olduklarmı cllsttrmektecllr-

ya!leti dahilinde normal tellkld o
lunma.kta.drr-

Hüsrev Gerede, Alman~ ... ile Cd 
t&rafns Jbtfyaçlarma uygun yeni 
bir ticaret anlaemuı mUEakereto
rint Aakarada ba!lllwmııı olduğu
nu, ve bu ~rtl§mclerln iyi surette 
ııetıeeleneeeğinden Umitvar bulnn
dujımu e&ylem~tlr· 
Aıtlqma 20- milyon llralık ola • 

cak, bunua 18 milyon Uram iki ta
raba lhtlyao listeleri ıatOntlnde 
tutularak mllbad le ed!lecık ceY&· 
ya talıııis otuııacak, mtltebald!! 
plafea elara1c lca.b edince kulJaıul. 
l!lat üzere anlaşmaya ithal edile • 
eektJr. Alı•uyada ln~ ~ o
lu :emilerhnh:in bedelleri de bu 
anla:maya konulaçaktJr. 
.A.81~& yapildtktan !!Onra ce

mllerimWn getirllmesl mtlmkUn o
laca~r umuluyor. Şlmdlllk muhafa
za altmdaa1?'la.r. 

ş 
Orkelt tleiildiT 

- Bu at biru ürkek ve korka
f'a benziyor? 

· - Hayır efendim. Korkak de. 
ıu" Biltkis ceeurdur. Tam on 
be§ ıUn ahırda yalnıı: kaldı ıene 
korkmadıf. 

Yapışkan! .. 
Zevce - ~u teyz:ezademdcn de 

ilWlıb 1 Nereye citscm pc§imi 
bırakmıyor. 

Zevç - YUıvcrme çapkına. 
Zevce - Ne kadar yüzverme

eem r•ne etefimin dibiı1den •r 
nlmıvor. 

.Ze~ç - !ert blr çehre ile di§
Ierini rösterde bak. 

Zevce - G&terdlm koeBcıfım' 
ıösterdim, fakat bu hiddetime de 
verecek ec-n.p buldu. 

Cevabın doğrusu 
Ev idaresi dersinde muallim 

ıorar: 

- Yavrum, ev bannnlut ham 
pamuğu nerede kullanırlar? 

- Zayıf iseler memelerini fi
tirmek için 1 

Açmam ki! 
Sefahat !leminde doludizgin 

tritmiye, alabildiğine para ur · 
f etmiye koyulan gencin babası 
nasihat etmelı! ister: 

- Oflum, iııra!ın 90nU lnb · 
tır. Aklmı başına al, hesaplı a
dım at. Bu (idi§le bir gün olur, 
kapımın mutibet çalar, o vaki~ 
ne ya parsın? 

- Açmam baba açmam. Sen 
hiç il.dilme. 

Para istemenin yolu 
Zev~ - Ne dodi? 
Zevce - tncl :™ 

nr. dedi. 
di~leriniz Z. O. Eoy bir cün parasıı: kaldı. 

Nereye bat vurduysa eli bo§ dön.. 

0
dü. Eu çaresizlik içinde ~engin 
bir zata töyle bir mektup yazdı: Babamı bekliyor 

- Sev:ilim 1 Siz:i ebevcyniniı:· 
den istiyeee!im. P'abt daha ev
vel pcderiniz:in hakkımda ne dil
§Ündilfünü anlamak istiyorum. 

- :8abam daha fikrini söyle· 
medi. 

- Ya anneni? 
- Annem de bıbamın dU}ün • 

eesinin aksini iddia etmek için 
onun karanıu bekliyor. 

.- Muhterem erendim. Dün bir 
mecliste airin bugün bana sade· 
ee bir imzamla yiU lira vereceği. 
rmi söyliyerek be§ lirasına bah
se giriştim. Bu yü:ı: lirayı lQtf et· 
me~seniz ı:iyan etmi~ olacağım. 
Ziyanımı arru etmlycceğimi de 
bildiğim için kaybedecefim be§ 
lira bıhis parasını hamili varaka· 
ya lQ~f edeceğinirl umuyorum. 

Bel-Un eefaretlmlzde bir matbu
at a~eli~ kunılmaeı çok nrru e
dilmelde beraber bUt~e vaziyetin
den d~la3, eimdillk 'bunu• y&Jılma-
~ ı•ri 9ın.ktb&Jlhr ..................................................... n• 
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Bu genç bayan, }lihek ordu 
kumandanlarmdm birinin kızı. 
dır. 

Göbc1~ askeri i lerc bl'rnunu 
"Okmak i•temı•se d" uzun siiren 
miıntJ::a~zı.lardan sonra, Hitler b· 
te~ni ı eddc:tmi~tir. Kendisine 
ancak, cuetelcre komıcak askeri 
havadisler verilir. 

HitJ- bk ndinavyav yıldı 
rnn har • D'tı. M ... k~dı harbi 
bir n en-el bitfrmdctir. 

J. lmar. milletinin ikinci bir kı
;a rıı..,namıy c fmı söylüyorlar. 
Burıı ~ dovrudur. 

Almnnyadzn .. yrıldığım ı:aman 
Berlhlilcrin kuvvci maneviyeleri 
bozuktu. 

Ben Almftnyada iyi knannn ve 
zengin Bayılan adamlardandrm. 
Böyle oldu!u h"'lcic 5abahları ya
tağımdan titr yerek k llurdnn: 
odam ofu ::tıı, p rtmanı ısıta· 
mıyorlardı .. Kömur y ktu. 

Be.tin k~nunuevvcl ındnnbe. 
ri kömiluür,dJ. Sıcak su ancak 
hafta eonunda bulunurdu; tra;ı· 
mı ek eri 80iuk gu ile olmıya 
m cbur ltalmiım. 

Kr.hnluya c lince: 1ngiltere· 
de y .. ptıi;"l:n kı!hvaltılan diişün· 
dükçe Alınan ::bb,.obrımı hatır • 
lıycnım. Almc.nyada haftada an· 
c;ık bir yumurta içebilirsinif;. 

V rzi.:er çok ağırdır. Her Al
man vatar.C: :ı kazandıfının yarr 
sını AlmMyaya verir. 

:Bir dostum bu vergilerden 
mil§teldydi. tla.ıi vergi memuru 
lnmu derhal fh• r cttı ve dam-

YüıQnOru her uman genç mu
hafu.ı etmek l o!ay de~ildir. Çiz~i 
ler, kırı,ıkl ·\ar, buru,uklar yaşla, 
hatt! r.aııu11:1an evvel bazı çehreler 
de kendini ' -.erir. Bunlara mani 
o'"ltııı.k it;in dldinlzin :rüzunüzün a· 
da! lcrini • o!tl~n kuvvet 
1 ıfum is 1 md?f. Bunun içi:a 

rıcıuk yip h bth ima 
bir yilı ıı! · ~iri yapınız. 

l'a:ıan: 

Bu sözleri işiden Granstonun 
~özleri memnuniyetle parlıyordu. 
Fredrik gittikten sonra derhal 
odaya girerek mani olacaktı. Fa. 
kat Martanm kalbinde yeni bir 
his uyanmıştı. 

Fredriğe yaklaşarak: 
- Baloda, dedi. Valensita da 

var mıydı. Bana öyle geliyor ki 
bu haberi sen Valensitaya gön -

--------- dereccksin. Sonra onunla evle • 
cağıı: mahkemeye sevkolundu. 
Muhakeme netic~ııinde, altı ay 
hapse mahktlm aldu. 

Londrada nazan dikkatimi cel· 
beden ;cylerden biri hususi ara· 
baların bolluf'udur. Berlinde ise 
bunlar ortadan kalkmı§tır. 

Benimkini • Naziler zaptetme. 
dilerse - rarajda kilitlidir. Harp 
ba~lar b::ı lanuz otomobj]]erin 
lbtikleri, "ordu ihtiyacı" diye 
alınmı}tı. Buıün Berlindc, sey • 
rüse!er, tramvay, otobüs ve tü -
nelle yapılmaktadır. · 

Bütün nakliye vesaiti bu yüz· 
tlen tıklım tıklım doludur. 

Berlini tanıyanların tramvay· 
dan bahs açılınca kulak kesile
cekleri muhakkaktır. Evvelce or~ 
tadan kaldırılan eski tramvav a· 
rabalıırı h:ırbin patlamasiylc ~rta· 
ya çıkarıldı. Malllmya, bunlar 
petrolle i;lemez, otobüsler gün
den güne aulryor; ortada dola -
§anlar da odunla i§liyen cinsten· 
dir. Bunlar sokaklardan geçer • 
ken etraf duman ve kıvılcım için
de blır. 

Herkes, lol-..antalarda y.cmek 
yemeği tercih eder. Zira istedi. 
cini daha kolaylıkla elde edebilir. 

Berlinden ayrılmadan evvel 
elbise için elimde bulunan vesi
kayı kullarunağa karar verdim. 
Bir senelik yüz kupondan otuz 
tane kalmı§tı. Bugünkü halde, 
iki elbisesi olan Alman vatanda· 
~ı bir üçüncüsünü edinemez. Ben 
de bu yüzden elbise nlamadnn. 

(Devamı var} 

4 - Göilerinizin etrafında ufak 
ffqileri ıidermek ve dudaklarını· 
E2 enç bir mana vermek için çene 
lerinizi birleştiriniz. Alt dudağını· 
n ufkt bir urette uzatınız. 25 ~a
yıncaya kadar gözlerinizi açınız, 
ka,lannm kaldmruz. Bunu da üç 
defa tekrarlayınız. 

neceksin. Hem İspanyaya gi • 
deceğimizi söylüyorsun. Valensi. 
tanın anavataru ... 

Fredrik müşkül vaziyete düş· 
müştü. Hal:ikatin böyle olmadı -
ğına Martay'ı ikna etmek için 
söylemediğini bıral:madıysa da 
bir türlü onu inandıramayordu. 
Nihayet: 

- Sana itimat edebilseydim, 
herşeyi söylerdim. 

- Seni nasıl sevdiğimi biliyor
sun Fredrik. Niçin &<:.kınıyorsun. 

-Beni herşeyden fazla sevi. 
youı:n? 

- Her~eydcn faı:la ! 
Fredrik ııevgifüıinden bu ce· 

vahı aldığı zaman, hiç bir sevgiye 
tercih olunamayacak en yüksek 
sevginin mevcudiyetini hiç akıl 
edememişti. Hiç bir sevgiye ter· 
cih olunamayacak olan şey, 
VATAN SEVGİSİ idi. ismin· 
den de anla~ıldığı vechile karışık 
bir aileden gelmiş ve nasılsa mü. 
him mevkiler işgal etmek imka· 
nını bulmuş olan Fredrik, peşine 
düştüğü şahsi ve sefil menfeat 
uğrunda her~eyi yapmak, vata· 
nına ihanet etmeğe kadar varmış· 
ken, bu alçaklığa düşmek bilme. 
yen, ve bilemiyecek milyonlarca 
vatandaşı olduğunu tamamen u· 
nutmuştu. Ve bu tehlikeli heze
yan iledir ki Martaya suçunu iti
raf etti. ''Gizli vesika 8 x" adiyle 
tanınmış olan mühim ve hayati 
pl~ı nasıl eline geçirdiğini v~ 
;;imdi ne yapmak tasavvurunda 
qlduğunu ona anlattı. 

5 - Alındaki ka,ıarın üstünde
ki ve gözlerin ucunda çizgiler için 
alın derinizi iki elinizle yukarı doğ 
ru kaldırınız. Gözlerinizi kapayı· 
mz ve lS sayıncaya kadar elinizle 
tuttuğunuz bu adaleleri asağı in· 
dirrneğe gayret ediniz. Üç defa ay 
nı vaziyeti yapınız. 
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Bir casusluk ve zabıta romanı 
Yazan: Maksvel Gcant 

Fakat sözünü bitirmesine mey. 
dan kalmadan genç kız sarardı. 
Sonra yüzünü korkunç bir kırmı· 
zıltk aldı. Haykırdı: 

- Hain 1 dedi. Ben seninle 
suç ortağı olamadıktan başka, 
bütün hiyanetlcrini de ortaya çı· 
karmak için canımı fedaya hazı • 
rım. 

Fredrik, onun bu sözlerindeki 
rızmi ve kudreti de kestiremedi. 
ğinden tabancasını çıkardı: 

- Ya dediğimi yaparsın, dedi 
ya ölürsün! 

Bu sırada yan taraftaki kapı 
birden açıldr ve elinde tabancayla 
"Karagölge" kıyafetinde Grans • 
ton belirdi. 

Granstonun apansız meydana 
çıkmış. Fredriğin elindeki taban
canın Martadan ayrılmasına se • 
bep olmuştu. 

V c Granston ~imdi, onu, kendi 
tabancasının tehdidi altında tutu. 
yordu. 

Granston herşeyi işitmişti. Ve 
bir kurtarıcı sıfatiyle tam zama • 
nında ortaya atılmış bulunuyor -
du. Fredriği elegcçirmişti. Mar • 
tanın yardımiyle onu beraberinde 
alıp göti.ireceğini umuyordu. 

Fakat bu sırada aynı perdenin 
ardından bir tabanca namlusu 
daha göründü. Marta bunu görür 
görmez bir çığlık kopardı. Nam. 

6 - Gözkapaklannız için, aör
der parmağınızı gözünüzün tistü· 
ne bastırınız. Gözlerinizi sımsıkı 
kapayınız. Ve buna da parmakla· 
nmzla mani olmağa gayret ediniz. 
Bu hareketi on sayıncaya kadar 
yapınız. 

Çeviren! H. MUNiR 

tunun göründüğü yerden siyah 
elbiseli bir kadın çıktı: Bu, Nin:ı 
V elensita idi. 

Valensita, Fredriği nerede bula· 
cağını cok iyi tahmin etmişti. 
Ve şimdi "Karagölge" yi de be· 
raber bulmaktan aynca memnun 
gülümseyerek duruyordu. 

* * * 
İspanyol ca!lu .. unun içeri gir. 

mesile değişen vaziyet Grans~onu 
gafil avlamadı. 

Martanın haykırmasından der
hal kendini toplayan "Karagölge" 
bir hamlede sıçrayıp hem Fred· 
rik hem İspanyol kızını kendi ta· 
bancasının tehdidi altına alacak 
bir vaziyet almıştı. 

Lakin bunun neticesini tayi
ne fırsat kalmadan, Marta, sırf 
kendi cesaretinden ilham alarak 
bir karışıklık çıkardı. Kendi ba • 
şına hareket etmeğe haşladı. 

Granston:ı gelecek ölüm yolu· 
nu kapamak için, Valensitanın 
bulunduğu tarafa atrlmrş ve 
Meş'um İspanyol kadınının elin· 
den tabancasını almağa savaş. 
mıştı. 

• Buna muvaffak olamadığı tak
dirde Granston yerine kendisi öl· 
meğe razıydı. 

Valensita bunu görünce, ta· 
bancasını Granstondan ayırarak 
doğrudan doğruya Martaya çe -

7 - Gözünüzün vanındaki kn· 
çiik çizgiler ve gözleİ inizin etrafın 
daki koyu renk halkaları gidermek 
içın parmaldannızla gözlerinizin 
kenarlannı tutunuz ve gözlerinizi 
sıkı sıkı örtmenizc bu parmaklık· 
larla mani olunuz. 

virmişti. Martayı öiümden ancafc 
Granston kurtar:ıbilirdi. Yegane 
hedef, Valensitanın elinde pat • 
layan tabancaydı. 

Marta, Valensitanm tabancası" 
nın tam karşısında bulunuyordll· 
Fredrik, onu, kendisine siper 
yapmak ümidiyle bileğinden ya· 
kaladı; geriye çekildi. Fakat Va
lcnsita kıskı:nçlık hissiyle taban· 
casını sıkmak istiyordu. Bu ara· 
da Granstonun tabancası atcşal· 
ciı ve Valensitanın birdenbire u
yu .. an elinden rovelver düştü. 

Bu smıda Granstonun Martıı· 
nm, Fredrikten kurtularak yer • 
den tab:ınc:ıyı kaptığını gördü. 

Granston şimdi, Fredrikle çar
PI"imağa fırsat bulduğunu anla " 
mıştı. Fakat Fredrik mukab.ele 
edeceği yerde bir odadan ötekınc 
geçerek l:açmağa başlamıştı. 

Valensita bir yandan Marta.· 
nın önünden, diğeri çok iyi bıı.. 
diği evin z~kzaklı yollarından 
istediği gibi sıvış?rak Granst0 : 

nun elinden; son bir tali eserı 
olarak kacmağa muvaffak oldll: 
lar. Fakat Granstonun azrnirl' 
hic birşey yıldırmayordu. . 

Bilhassa Frcdriği, otomobih~.~ 
atladığı dakikadan az sonra, 1'0 t 
şede kendisini bekliy~n hus~s 
otomobilin yardım ve sür'atıle 
derhal takibine başlamıştı. 

Fredrik "Farnford" tayyare 
meydanına doğru yol almıştı. 

Meydana girdikten sonra 
Granston yetişti. Lakin burada 
hiç ümit etmediği bir maniaylll 
karsılaştı. Kendisini i~ri bırak " 
madılar. . 

Kumandana haber gönderıt' 
kendisinin Lamond Granst~n. ol; 
duğunu birdirdiği zaman vazı}'~. 

. f,.ı daha çok vehamct kcsbettı. • 
müscllah nefer tarafından neza 
ret altma alındı. Ve kendi ototnO" 
biliyle karargaha götürüldü. 

. . . . .. .. . . 
Granston biran için asabiyeti~ 

den deli olmak derecelerine ge .• 
mişti. Fredrik, kendi telsiz tert~ 
b:ıtmı tecrübe etmek izniyle taY" 
yarelerden herhangi birine bine• 
bilecek ve yola çıktıktan sonr: 
"gizli vesika'' nrn yerini au~ 
Krilon'a bildirecek ve kısa b1

' 

içinde herşey kayboıa· 

(Devamı var) 

ı-.1\İ 
8 - Boyundaki \'e yanak"" r' 

çizgileri gidermek için başınızı~-
P---m:ıı----------.:~-mmımı:mm .. _ı_m:ı:ıı ___ mı: _______ ,._ ______ :::ıp ____ :m:ı ... _ .. 111i31acıa:a ... ~kaya doğru atınız. Başınızı Ill ,., 

kün oldu~'U kadar sağa ve sol:ı ~: 
viriniz. Fakat ağır, ağır yapı~; 
Yınni beş sayıncaya kad3r üç 

2 - Dudaklarmıım kenanndaki 
buru lli:luklan ve dudaklarınııın 
dti~üğünü ta ıih etmek içil\ ağ
zmm yuvarlak bir surette 3.Çtnız 
ve içiniıden yirmi be~ gayıncaya 
kadar dudaklnrrm:lft bu vaziyette 
birl . cahttnrı. Birle~incc 

karl r ymıı ar açınız ve 
i Oç defa yapınız. · 

3 - Alıım.nı<l&ki çi flcri ve bur 
nunıızun tra ıniliıki çUgileri gider 
mek ıçin fotofrafta gt)rdüwünüz §C 
kıld 'ka:larmm k11ldmnız \ e bur· 
nunu.za da ayni ha:-cketi } apınız. 
Bu vaziy"f üç d r1 t ' :ar"armız 
ve her defasında yı mi sayıncaya 

durunuz 

Hikô:ye SERAB Nakleden: 

BURHAN BURÇAK 

İçimizden biri: 
- Büyük bir müellif, zannederim, aşkı 

§öyle tarif edi:;-or; dedi: "A~k mı? Evvela 
büyük, sonra küçük, sonra da ağır söz .. " 

ZaJim bir gönül avcısı diye tanınan ve 
her k"dm lafı oluşunda bu bahs sAde ona 
mahsusmUJ gibi kendinden geçen Oğuz: 

- Evet, dedi, söz, sade söz, hazfedil· 
mesi icap eden kelimelerle dolu bir sürü 
söz. 

- Peki ama, o zaman ne kalır? 
- Asıl a§kf. 
Vildan: 
- Ya.'1i, dedi, pekaz şey... Azızim, 

söz insana yalan söylemek fırsatını verir. 
Onu hazfetmek imkfinı yoktur. Ben tecrü· 
be ettim. 

Vildan büyük §Öhret kazanmış bir res· 
umdır. 'Tablolarının üzerinde tabiat gü. 
ler, ağlar, çayır köşelerini, dere kenarla· 
rını canlandrrmak için eşhasa ihtiyacı 
yoktur. Onu istanbulda ancak kışın salon 
mevsiminde, kırlar kuruyup sarardığı va· 
l:ıt g&,rmek kabildir. Hemen daima seya
hattedir. Sosyete zevkının nazannda zerre 
kadar kıymeti yoktur. Konu~ulurken söy. 
]emekten ziyade, dinler. O uzleti methet· 
seydi belki kimse hayret etmezdi, fakat 
aşk güzelliklerini mildafaaya kalkıyordu. 
Hepimiz meraka düştük, onda bu kanaati 
uyandıran tecrübeyi öğrenmek istedik. 
Vildan çok yalvartmadan başladı: 

- Bu kanaatime sebep olan şeyi 
biliyor musunuz? Dudaklarını bu&eden 
başka birşey için kullanm<:.yan bir kadın .. 

Bir kaç ses roı:ünü kesti: 
- Ne tali!. 
- ömür!. 
- Sakın dilsiz: olmasın !. 

Vildan canı sıkılmışçasrna durdu .. 
"Devam!. Devam!." diye sıkıştırdık. De· 
vam etti: 

- İki sene kadar oluyor; resim yap· 
mak için Adanaya gitmiştim. Birkaç za. 
man için de Seyhan vadisinde bir köyde 
kalmıştım. Tasavvur edin: Yüksek dağ· 
lamı arasında dar bir ova .. , 

- Zaten vadiler öyledir, dedi. Daima 
dağların arasında bulunur. 

- Bırakın bitireyim, rica ederim. 
Ağaçlık tepeler. Sonra ... 

Vildanrn tasvire dalmasından herkes 
korktu ;biri: 

- Bu vadiye ne yapmağagittiniz? 
diye sordu. 

- Ne yapacağım? Resim. Fakat bu 
dağlar karşısında aciz içinde kalıyordum. 
Bilmem siz dağ resimlerine dikkat ettiniz 
mi? İçlerinde muvafık olanlan enderdir. 
Ben "Grenvil" müzesinde "Abeketal'' in 
bir tablosunu gördüm. Buzlarla örtülü, 
ıssız yamaçları, A,lp göllerinin soluk, şef
faf maviliğini o kadar güzel canlandırmış.. 
tır ki insan bu resmin karşısında adeta 
üşüdüğünü hisseder. Neyse, gelelim köye .. 
Buralarda, memleket kadınlarını, kızlarını 
yerli kıyafetleriyle görmek mümkündür. 

Buranın genç kızları arasında biri 
dikkatimi çekti: Siyah gözler.. Sanki gü· 
neşin bUtün sıcaklığını emmiş, ateşli esmer 
bir ten.. Sonra, biribirine dikilmiş gibi 
sıkı sıkıya kapalı, ince dudaklar. Evinde 
kaldığım köylüden ismını öğrendim 1 
Gülsümmüş; bizim yakınımızda oturuyor 
muş. 

Bir gün ben çalışırken, seyretmcğe 
geldi. Birkaç sual sordum. Güldü; cevap 
vermedi. Sonra, b:ızan yalnız, bazan köy 
c;ocuklariyle beraber gelmeğe başladı. 
Fakat çok geçmeden yaptığım resme zerre 
l;:adar dikkat etmediğinin farkına vardım. 

Nihayet, bir gün, bu bitip tükenmeyen 
eük(itundan canım sıkıldı; vahşi fokat 
baş döndürücü güzelliği sinirlerimi gıcık
Jadı. Öpme': istedim.. Kuvvetli bir elle 
beni itti. Hırslandım. hiddetle yüzüne 
baktım.. Önümde galip bir tavırla, :fakat 
haşr önüne eğik duruyordu. Boyalarımı 
topladrm, gitmeğe hazırlnndım. Korkarak 
yaklaştı. Elimi tuttu. Seri, ani bir hareket
le öpmek için eğildi. Onu kendime çel:tim .. 
Mukavemet etmedi. Öptüm.. O da muka· 
bele etti. Fakat bu ani tahavvülün sebebini 

sorduğum vakıt cevap vermedi. "Benimle 
hiç konuşmayacak mısın, küçük" dedim. 
Omuzlnrmı "Neye yarar?" demek ister 
gibi yavaşça kaldırdı; ağzını açmadr b.ile .. 
Ben buna ehemmiyet . vermedim. Bana 
sözden daha gilzel, daha kıymetli şeyler 
vermişti. Kendi kendime "Mutlaka, dedim. 
Dilinin haha oluşundan çekiniyor ve ko· 
nuşmaktan s'ıkıhyor." Küçük koruda biri
birimize randeviller vcrmeğe başladık. 
Sonbahar geliyordu. Yapraklar birer birer 
düşmeğe başlamıştı. Her defasında, boş 
yere, ağzından laf koparmağa uğraşıyor
dum. Bir türlü muvaffak olamadım. Buse· 
leri artık, bana, zevk vermiyordu. Sesinin 
ahengini duymak istiyordum. Güzel yahut 
değil, ne olursa olsun, işitmek istiyordum. 
Yalanlarını, hatta kaba sözlerini bir süku· 
ta tercih ediyordum. Nihayet, hiddetleri
me, ricalarıma rağmen hiç birşey elde 
edemeyince, randevülere gitmemeğe başla. 
drm. Artık ona karşı nefretten başka bir· 
şey duymuyordum. Dönmeye karar ver 
miştim. Köyün pazarı .kurulduğu bir gün
de çarşıda dolaşıyordum. Gülsümü dudak. 
]arı kımıldarken görmeyeyim mi? Gizli 
gizli, yanına yaşlaştım, konuşuyordu: 

- Muhakkak bozuk bir şivcylcdir. 
- Hayır, Hayır .. Pek değil.. Bir ku· 

maş pazarlık ediyordu. Beni görünce bir 
denbire durdu: Kızardı ve sustu. Yanın
dan ayrıldım; uzaktan tekrar konuşmağa 
başladığını görüyordum. Bunu bir tüdü 
affedemedim ve köyden onu g\Jrmcden 
ayrıldım. 

Oğuz:: 
- E, eledi, bu hareketile size vermek 

iı1tediği dersi anlamadınız mı? 
- Hangi ders? 
Sözün ne kıymeti var? Alrş verişi için, 

zaruri ihtiyaçlar için pekala. Fakat aşkta 
aldanmaktan aldatmaktan, başka öirşeye 
yaramaz. 

- Hayır .. Sözler, hislerimiz: tçin tatlı 
bir serab yaratır. Aşka gelince .. Bu serab 
olmazsa aşk yaıayamaz, 

re sa~a1 üı; kere sola çeviriniz. 

~ rıı: 
9 - Alt dudağınızı çıl;o.rtı ~ 

ba~ınızı ::ığır. ağır arkaya atı btl 
otuz sayıncaya kadar ba~ınızl oı< 
kemiğinize temas edinceye J\~11" 
geriye iğmeğe gayret ediniz ve ~ e' 
ra gene ağır ağır ayni vaziyet~ ~ti 
imiz. Hcrgün beş kere bu vazı) 
tekrarlaymız. ./ 
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müsavi parçaya taksim ~d~ ıılıl' 
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ların sa ıwı ..:ıa biribirine tntl 
o~cakb~ f 

DONKU OYUNUN HAJ..~ 
Cevap: Birinci sıradaki ~e 

ile dördüncii sıradaki iki.Jı'1-


