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lsveç başvekilinin 
nıühim beyanatı 

ittifak devletleri 
İsveç ve Norveçe 
Yardıma hazır 

lsvl ondra, 1 ( Radyo, Saat 18) -
lan eç nıebusan meclisi bugün top
İsv nıı1 ~c başvekil M. Günter 
cde~ç ı:kQrnetinin siyasetini izah 

t Yanatta bulunmuştur. 
bin~vcç başvekili Rus - Fin har
safh en bahsetmiş ve harbin son 
letıe~~ın~. gc5erek, müttefik dev. 
lsveçın ınlandiyaya yardım için 
llske ve ~ orveç topraklarından 
bun:n ~eçırmeleri icap ecieceğini, 
t?ranta ıse, gerek İngiltere, gerek 
leketin t~rafrndan, hu iki mem -
telakki bıt~ra.fl~ğ!nı .!hıat şeklird~ 
tıunıa b edıldığinı soylcmiş, bu
leue •. erabcr, bugiin ittifak dev· 
ti Ya~~ın İsveç ve Norvcçe asl:e. 
~t-· . rırıa hazır olduklarını ilave 

··•ıştır. 

-------~--~~~~-
Fransız Başvekili 
Çarşamba gecesi 
nutuk söyliyecek 

f>aris ı (l/ • . ne • ıısım) - Ba5,·ekıl 
hi~:nun .. radyo ile Amerikaya 
tllk hn dun gece söyliyeceği nu -
~ısiı avanın müs.ıadesizliği do. 
rnıcte, çarşamba gecesine bırakıl • 

~ ır. 

t. ~aş, ekilin ' .ita besi Paris !=aa-
ı ıle -

11 gece Yansında radyo i:e 
eşrolunacaktır ....___ . 

KURUi 

Sovyet -· Fin kıtaları arasında 
il 

eaı 
Helsinki, 1 (A.A.) - Finlandiya ile Rusya 

memleket kıtaatı arasında iki mevkide iki 
deveran etmektedir. 

arasındaki yeni hudud 
nizalar çıkmış olduğuna 

üzefk:Kle kiin 
d·air bir şa~a 

. 

Almanva ballık cephe .. 
sinden • 

emın değil 

I 

Londra, 1 (A. A.) - Yorkşayr Şagerok'un kontrolU için muhare
Pos~ gazetesinin askerl muhabiri be etmeğe mecbur olınası. 
emin bl.r menbadan alman maln- 3 - Hava harekAtmm artm.am. 
mata göre Baltık cephe8inin Al- 4 - Balkanlarda Alman siya-
manyayı büyük bir endişeye dtişUr- setine karşı mukabil tedbirler a -
düğünli yazmaktadır. lmma.sı. 

• Muhabire göre mevzuba.lus olan 5 - Propagandanın stratejiık 

/ 
" cephede zannedildiği kadar iyi bir şekilde idare edilmesi. 

1 müdafaa tertibatı alınmamıştır. 6 - Alman limanlarına gitmeei 

( 'f l TV Müttefiklerin yeni siya.seti aşağı- muhtemel olan bazı şileplerin ha
-, ..!

1 

~11 ~ daki noktaların nazarı itibara alnı.- reketinden menedilmesi. 
-"' '

1 

'kj 
1 

, \ nıasını istilzam eylemektedir: 7 - Almanyanm bitaraflan teh-
~.I 11 t l ı - !sveçten Almanyaya ma- dit etmesine karşı mukabil tedbir-

/~· 1 . ti'" ı} den ihracatmm inkrtaa uğraması. ler alınması. 
" 'fi' ' ' 2 - Alman filosunun r.skert he- 8 - Almaııyanm tedarik ettiği 

-,...l deflerin stratejik me'rkezi olan petrol mlktarmm u,.bdid edilmesi. 

~ ~----~--~--------------------~ 

Mareşal Çarlg-Kav 
Şek'in sözleri 

Yeni Çin hükOmetini " oy.uncak bir 
hükümet ! ,, diye tavsif ediyor 

Londra, 1 (Radyo, ı;aat 18) - Çong Kung'da bugün milU Çin 
hükumetinin siyasi meclisi toplanmış ve Mareşal Çankayşek beyanat
ta bulunarak, Japonlar tarafmdan teşkil edilen oyuncak htlkfunetin 
hiçbir kıymeti olamıyacağmı, garb devletlerinin milli hük.Um.eti res
men tanımakta devam ettiklerini söylemiş ve Çin milletinin düşmana 
karşı bUtiln azmile m•ıkavemete karar verm.iş olduğunu iUive etmiştir. 

Son Daklka: Yeni Çin htikUınetlne dair ajansın verdiği ha.herler 
ikinci sayfamızdaclır . 

Gnrb ceııheslnde bir Fra!lsız ke§if kolu 

Carp 
cephesinde 

Şiddetli bir hava 
çarpışması oldu 

Berlin, 1 (Radyo) -
Dün akşam garp cephe
sinde Fransız ve Alman 
hava kuvvetleri arasın -
da şiddetli bir tayyare 
muharebesi olmuştur. 
Bu çarpışma"" .:36 Fran
sız M oran avci"tayyare
si iştirak etmiş ve 21 
M esserşmit Alman tay
yaresile çarpışmış, altı 
Fransız tayyaresi düşü -
rülmüftür. 

lsveç 
250 tayyare 
ısmarladı 

Londra, 1 (Radyo) - lsveç.,iııl· 

kfuneti Amerikan fabrika.18i1Da 
2~ avcı tayyaresi :ısmarlamıştır., 

(Devamı 2 nci _,fada) 

Bir esra r tek
kesi basıldı 

Sabaha kadar eroin çeken esrarkeşler hep 
bir arada kabak satası yapıyor la rm ış 

Bir tayyarecinin 
başına gelenler 

Genç bir makinist elleri 
tayyare dümeninde da
kikalarca havada kaldı 

Londradan bildiriliyor: 
İngiliz hava kuvvetlerine ait bir 

askeri tayyare meydanında olduk
ça garib bir h!dise cereyan etmiş
tir. 

Komedi fransez 
Sanatkarları bugün üniver

siteyi ziyaret etti 

Mari Bel Rektörü kucakladı 
Şehrimizde bulunan Komedi 

Fransez artistleri bugiln saat 15 te 
İstanbul üniversitesini ziyaret et

lerlni ve onu üniversite eembolü 
olarak öpeceğini söylemiş, aalon 

büyük bir kahkaha tufanı fçindP. 
kalm~tır. Fa.kat Webeler IU"ala
rmda birini seçemedikleri ıçin Yari 
Bel bu sırada yanmd& bulunan tt
niversite rektörünü öpm.Uştllr. 

1 ekkeyi işleten Belkıs ve 
arkadaşları adliyeye verildi 

g-u Lıtanbulun hemen hemen her 
\"en her semtinde dönüp dolaşan 
d sık sık da ev değiştiren bir ka
,, tıı.8 Var: Bclkiıı. Bu, 24 yaşında 
" iller ' 
la;:ca·, orta boylu ve oynak bir 
tnış ı.r. Evvrlce gUnahknrlık yap
.. ' sonra Ali adlı blrisl"lc met 
• l'S b •J " 

lıs! nyatı yaşamağa başlamış ve 
anınış. 

llelki 1\ 9
• on beş gUn kadar evvel 

ı:rtıkapıdan KarngUmrUğe, Kurda. 
b tnaluıllcsine taşınıyor. Onun 
\> Uraya geliş:.Uden sonra n~ııi eve 
a.kltıi vakit.si% birtakım imıanla • 

nn girip çrktıklan görülüyor. Ço~• 
zaman da içe ri ayık d:ıl:ın bu da- · 
vcteiz misafirler, geç val:itlc re 
kadar Belkisin evinde oturduktan 
sonra, sokağa sallana sallana, yı
kıla ~,kıla çıkıyorlar. 

Bu haller, emniyet kaçakçılık 
bürosu memurlarının nnzan dikka
tini celbediyor; Belkisin e\i taras
sut altına alınıyor. Nihayet mese
le nnlnaılıror. Bclkls eroincilik 
yapmaktadır. 

Memurlar, Belkisin §Üpheli vnzi
( Devamı 2 nci sayfa da ) 

... 
Spitfir markalı bir İngiliz avcı 

t."\yyarcsinin dilmen kısmmdaki tel

( Devamı 2 nci sayfada) 

.;ıı.. ' . ' 

~ ' Hillerle iki sene,, 
C:ı mühim ,.e ılyasl tefrikamız sah 

~il bitiyor. Çarşamba. gUı.Unden 

tllı:ıren ikinci, ayni cbcmmlyf'tt~ 

diğer bir yazı ser isine başlıyonı:r.: 

STALiN- HiTLER 
Ya:r..ıın: 

Spenser Vilyam 
Dcyll Herald gazetesinin 10 seneden 

beri Moskovada bulunan muhabiri 

mişlerdir. 

Üniversitede kendilerini rektör, 
profesörler ve talebeler karşıla

ml§tır. Artistler önce rektörlük o
dasında bir müdde t istirahat et
r.ıiııler, ve rektör üniversite hak
kında kendilerine izahat vermiştir. 

Bila.hare artistler talebenin top
lu olarak bulunduğu hole gelmlş
le.\lir. Talebe artistleri büvük bir 
misafirperverlikle ve alkışla kar-

Artistler saat 16 yn kadar UıU
versitede kalmışlar, ve buradan da 
vali konağında Dr. Liitfi Kırdar 
tara.fmdan verilen çaya gitmişler

dir. 
Artistler bu a.kşam ~ya 

hareket edeceklerdir. 

şılamışlardır. Artistler burada:----------- -
"Tilrkiyoye ve Türk g<ınçllğine 
karşı duyduklan geniş sevgiyi an
latan sözler söylemişler, I.lıfon

t enden şiirler Ye muhtelif şarkılar 
okumuşlardır. 

Bu sırada sanatkarlardan Mari 
Bel talebenin içine doğru ilerliye
rek üniversite talehelerinl temsil 
etmek Uzere birisini intihab etine-

RON 
Komünist tahrikatı hak

kında beyanatta 
bulundu 

G (Yazısı 2 nci ~, 
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iYazan: Nevil Henderson 23 Londranm f!On 8er1ln elçisi 

Bugünden itibaren 4 üncü sayfaya alınmı§tır. 

Haynan adasında 
Almanlar bir tahtelbahir üssü mü 

kurmak istiyor 
Parlsa.ar gazetesinden: Alman 

ta.htelbahirlerl kısa bir zaman 
aonra uzak şark denizlerinde gö
rUruneğo başlıyacaklardır. Lon
dradan gelen bir mesaja göre: 

1 - Haynan adasında denizaltı 
lli!leri kiralamak ic;in Alman hUkn
metinln Japonya hUkftmetile mil -
za.kerede bulunduğunu söylemek -
tedlrler. Bu o.da geçen sene Ja -
ponlar tarafından bgal edllm1ş o
lan Hindiçln! sahilleri açıkla.rmda
dır. 

2 - TrnM Sibirlyen trenlle u
garl seksen tahtclb:ı.hlr ııksammın 
montajı Vladlvostok civanndald 
Balen körfezinde yapılmak üzere 
naklini istemektedir. 

Deyll Meyi gaz:etcslnln muho.blrl 
daha şhndiden VU!.divostok'un ce-

nubu garbtsinde bulunan PoesJyet 
Bay'da bir Alman tahtelbahir U&
sünün bulunduğunu Nevyorktan 
telgrafla bildirmektedir. 

Israrla 11öylendiğine göre Al
manyanm Tokyo elçisl Bay Otto 
Japon hükftmct.ile yo.lnızHaynan 

adası meselesini değil, aynca da 
Çin tica.retlni fnhlsa.ra almak üze
re Alman - Rus - Japon teşriki 
mesaisini temin çarelerini görli§ -
mektedir, 

Nlyuz Kronikle göre mUzakerat 
hakkında bfünen şey birkaç gUn 
evvel 11efir Bay Otto'nun Japon 
hıırlclye nezaretine gitmiş ve J&
pon hariciye nazın Bay Arltanm da 
fazla meşgul olduğundan dolayı 
onu kabul edememl~ bulunmıumlır. 

Bir Amerikalı kızın kaprisi 
Fransız nişanlısı ile evlenmek 

için Atlanf iği aştı 
,. "'Parlste nisan,, Amerlkalılann 

en sevdiği bir ı;ın.rkıydL Mart eo -
nundıuı itibaren Fraruw.ya akın e
den Ameriluı.Iıla.ra bu sone rast
la.nıımıyacıık. Ço.nkü Amerika hU
kfimeti tebaalarma A vrupaya git• 
mek için pasaport vermemekte el· 
lerinde mlli!aadell pa.ııaportl:ı.r bu
lunanlardan da bunlar geri alın
maktadır. 

F...- lbu.kl gerır hir kmn aşkı bu 
~~ilkleri yenıİılş bulunuyor. M19 
Eleonor Förstcr lsmlnde güzel bir 
Amerikalı kız, harbden evvel nl· 
'}3.Il1ı bulunduğu genç bir Fransız. 
la evlenmek için Atlnntlği aşmış; 
\'C Fransız toprnkla.rma ayak bas
mış bulunuyor, 

Ha.rb ba.~lı:ır başlamaz nişanlım 
cepheye gitmi5 olan genç krz da 
kalkıp Amerika.ya gitmişti. Ni
ıs:ınlmı ağrr topçu teğmeni olarak 
vazife g6rilyordu. 

Elconora gelince Amerika>-a a -
ynk bruın.r ba.smaz Uk dlinUnccsi 
yeniden bir pıı.snport alarak Fran
Mya dönmok ve nlşanlıslle evlen
mek olmuştur. 

Fn.kat Amerika.da, elmcllkl halde 
Amcrlkalılan Avrupaya gitmekten 
meneden kanun sarihtir. Bunun 1-
c;in bir mllbrem ihtiyaç olduğunu 
~at etmek icıı.b etmektedir. 

VB31ngton pollıl mlldlrlyetl pa
en.port gubeat lzdlvncm mübrem 
bir ihtiyaç olmadığını ileri sUre
rek genç kıza p:ı.saport vermemi~
tir. 

Halbuld Mis Forstcrin avub.tı • 
nm fikri bu merkezde de~-ildir. O
nun için Uç mUbrem ihtiyaç var
dır. 

Doğum, izdivaç ve 151Um. Avu
kat bu tezini kabul de ettlrm~tlr. 

Fakat Amerika kanun adamları 
bununla da iktifa etmemişler. A
merika konsolosluğu vıı.srta.sile 
genç nL~anlıdan Mlıl Elconorla ev
lenip evlcnmiyeceğinl eormuşlar. 
Ona evleneceğine dair bir kim 
imza.latm~lardır. Genç teğmen: 
"- Konsoloehaneden evlenmiş 

bir l..naanm haleti ruhiyeal içinde 
çıktını.,, 

Demektedir. 
Nişanlı kıza gelinee: 
••- lki ny içinde 8ekfz kilo kay

bettim, demektedir. Fn.kat Parla -
teki vesikn usulüne etsiz ~eya 

tatlısız gUnlere rağmen burada bu 
kilolarımı gayet kolaylıkla geri a
lacnğmıdan eminim, 

Biltün ısrarlara ve gayretlere 
rağmen bana doğrudan doğruya 
Frnnsaya pasaport vermediler! 
Hali Jıarbde bulunan memleketler 
için p:ı.sa.port vernılyorlar. ltalya
ya pas:ı.port verdiler: fakat nlşa.n
lon zs.bit olduğu ve bu vaziyette 
lta.ıyaya gelip benimle evlenemlye. 
ceği için bana nlşa.nln:nla evlen
mek üzere Frnnsaya g~mek için 
husu.el bir mlli!a.a.de verdiler. Bu -
raya geldlm. 

Diğer taraftan nl§anlılar bUyilk 
sevgilerine rağmen henüz evlene
memişlerdlr. ÇilnkU Frn.nınz 15ubay 
olan nişanlı bir ecnebt kadınla ev
lenebilmek için b:ıb:ı.smdan ve har
biye nazmndan hususi bir r.:ıil.sa.a
de almak mecburiyetindedir. Şim
di nişanlılar bu milMa.deloi bekli-

R'ldifil~lllrilll~r;~ 
Fransada ihdas edilen lskoçyaga iltica 

harp organizmı eden Holandaiı 
Dürt teşkilatın. vazi~eı~ri gemiciler 

Pa.u, ı~~~ı a~!°!..~C:~~...., ~~~~ .. mu.- Alman tayyarelerinin kendilerine 
:~ o=~ı°!:Un~::e~:~= ~e;:~~~~=~ ab::e:epm; nasıl at eş açttr ını anlatıyor 
ceride, qağıdakl izahatı vermekte- Kara. deniz ve hava kuvvetlerlnl.n, 
dir: 

"Bu organlzmlerden birincbıl, 

rels1cumhunın rlya.!eti altında bu
lunan harb komitesi olup milU mU
dafaanm üç nazın ile hava, ve de
niz mUsellah kuvvetlerinin şefleri 
bu komiteye iştirak etmektedir. 

İkincisi harb kabinesi olup Baş
vekllle ba.§Vekll muavininden millt 

şeneri, bu kabinenin milzaker&tı
na i§tlrak edebl!lrler. 

OçUncU organlzm, başvekil mua
vininin riyMett altında bulunacak 
olan 1ktısad1 komitedir. 

Dördilneil organizm ise harb ka
bineıılnin ve iktuıadl komitenin 
muhtariyeti haJz bir organı ola
cakt.Ir. 

Bir esrar tekkesi bas1ld1 
(Baştarafı 1 inci sayfada) \ miktar da b111Jkasma eatarken ya

yetlnl tesbit ettikten llOnra muhbir ka.landnn. F.sasen bunu ktndim 1-
rolilnn oynıyaca.k birini buluyor- çecektlm.,, 
la.r. Bu adam, Belklıle bulfil edecek Fakat, BelkJeln evinde ynkala -
ve numarası malfun olan iki lPra nan diğer birkaç esrnrke§ kadınla 
vererek eroin U!tlyecektlr. yüzleştirilince, suçunu itiraf mec-

Muhbir, Belkisi kolluyor ve buriyetlnde kalmıştrr. 
maksadını anlatıyor. Pazarlık ne- Ucselenin enteresan olan bir ci
tlceeinde bir buçuk liraya mutabık hcU de ~udur: Belkis. yakalandığı 
kalıyorlar. Bu para bir gram ero- uman bUyUk bir teessür göster-
in bedelidir. mJş ve ağlamağa bql8Jlll3tır. 

Yukardan itibaren anlattığmıız Silldlnet bulmumı söyllye.n me-
bu tertlbatı mUteakip ve alışve- murlara da ~ cevabı vermlıtlr: 
rlşten eonra, Belkis suç üzerinde - Beıı kanunu blliyorum. Ero
yakalanmıştır. üzerinde, numara - ini eattığmı için 1kJ 11ene içeri gire

ta.n malnm olan para c;ıkmış ve ceğim. Aynca para ceuama da 
aynca bir paket de eroin bulun- ma.bkftm olacafmı. Bunu veremi -
muştur. Bundan BOnra e\i basıldı- yeceğim. Tekrar hapse atacaklar. 
ğı zamıı.İı da beş gram eroinle bir Üstelik, evvelce sabıkam olduğu 
miktar esrar ve bir de ölc:U vaz1- için, bir de ısUrgUn edecekler,,, 
resi gören bulaşık bir yUksilk elde Belk.ls, bu akşam adliyeye teı-
edllıniştir. Bunlardan başka, bir de !im olunm~tur. 
ne c;ıkM lyi? Kocaman l:ir esrar 
ka.bağı ... 

İşte, araştnınan.m bu noata.smda 
da esrar ta.mamiyle anl~ılıruştır. 

Meğer vakitli va.ldtslz, davetli da
vetsiz eve girip çıkan misafirler, 
Belkiısin evini esrar tekkesi haline 
getirmişler. Baylece Mbahla.ra ka
dar kabak 11afn.sı ıürmeğe başla

ınışla.r, 

Bellds verdiği ltadede suçunu 1-
lira! etml§ ve dostu Allnln eskici· 
llk yaptığını, onunla dört eenedir 
beraber oturduğunu ve eroincilik 
y\1%Unden evvelce bir kere daha tu
tulduğunu söylemi~tlr. Fakat. e -
vinde esrar lçlldi@nl lnklr etmek
te ve bu cnrmünU §U tevil yoluyla 
saklamak lı!temektedlr: 
''- Blr buçuk gram eroini, iç

mek için rıl!ncadan dlirt liraya sa
tmaldnn. (Belkisin verdiği ismi, 
za.brtanm tah1dkatnu işkal etme. 
mek için yazmıyoruz.) Sonra bir 

"Vakıt,, 

ısveç-250 tayyare 
ısmarladı 

(Baıtarafı 1 inci sayfada) 
Bunlar, saatte 700 mil ıil.r&tte aon 
sistem tayyarelerden olacaktır, 

Bu tayyarelerle beraber 1svec;ln 
hava ordusu iki ml8llno c;~ bu
lunacaktır. 

!sveçin kara ordusu da buglln 
60 bin kişiden mUrckkebdlr ve bu 
kuvvete ya.kında 100 bin asker 1-
18.ve olunacaktır. Difer taraftan 
lsveç 18Uhk!mlannı büyUk bir 
gayretle takviye etmektedir, 

I Ankara ha~~erı 1 
1 - ' - 1940 

Bu haberler bugün SON 
DAKIKA'nın Ankara mll· 
habiri tarafından telefonla 
bildirilnıi#ir. 

Londra, 1 ( A.A.) - Bir Alman 
tayyaresinin bombardımanına ma 
ruı kaldıktan sonra ufak bir san
dal içinde altı g0., suların cereya. 
mna tabi olarak dolaşmış olan ve 
B· Çörçilin evvelki gilnkü nutkun
da kendilerine telmih olunan sekiz 
Holandalı balıriyeii, şimdi lskoç. 
yanın şark sahillerinde bir liman. 
da bulunmaktadırlar. Bunlar, 
Portinus adındaki gemi tayf asın • 
dandırlar. 

Unity adındaki İngiliz· tahtel
bahiri, bunları aldığı zaman son 
derece bitap olduklarından hasta. 
neye yatınlma'.anna mecburiyet 
hasıl olmuştur. 

Denizciler, 12 ki~yi hamil olan 
Portinusün şimal denizinde h;ılrk 

avlamak üzere 18 martta limanı 
terketmi~ olduğunu ~öylemektedir-

Yenı Çin hükOmetı 
Amerikalılara göre Ja
ponlar hayale kapılıyor 

N~vyork, l ( A.A.) - Nevyork 
Herald Tribün gazetesi, yeni 
Vang • Sing • Vey hükômetinin 
kuruluşunu ~iddetle tenkit etmekte 
ve bu Mdiscde 9 devlet itilafının 
Japonya tarafından ihlA!inden baş 
ka bi~y görmediğini yazmakta • 
dır. 

Bu gazete Japonların böyle bir 
korkuluk bük&net ihdasının pra • 
tik netiooeri hakkında hayale 
kapıldıklarını bildirmektedır. ' 
Diğer cihetten Niv • York 

Daily Nevs, A.merikadan Japonya 
ya gidecek eşyaya derhal ambar • 
go korunası lilzumunu ileri silr· 
mekte ve bu tedbirin Japonyaya 
seferl kuvvetler gönderilmesini ve. 
ya bir deniz taarruzu yapılması
nı istilzam ctmiyece~ini ilave ey. 
!emektedir. 

Bir tayyarecinin 
haşır q gelenler 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
lerl tanzim ve temlzllkl,rinl ikmal 
eden gene; bir ma.ldııist oldukça 
tehlikeli bir macera geçirmia ve 
uzun mnddet hayatla 6liLn ara.ııın

da mücadele etmiştir. 
Vaka !}Öyle olm~tur: 

ler. Alman tayyaresi göründü~ 
zaman gemidekiler, kendisini eı;e
ri ile selamiamış iseler de tayyare 
bomba atmak suretile mukiı'ueled~ 
bulunmuştur. 

Tayyare, geminin etrafmda do
laımı,, bir takım bombalar daı.:ı 

atmıştır. Bu bombaların isabt.,, 
ınticesinde kaptan ıle ikinci kap • 
tan telef olmuşlardır. 

Tayyare, başaşağı inerek tahli· 
siye sandallarında bulunan geıni 
mürettebatını mitralyöz at~ine 

tutmuştur. Ancak hiç kimseye 
kurşun isabet etmemiştir. 

Kazazedeler, soğuk ve açlıktan 
son derec.ede müteessir olmuşlar. 

dır· Bunlard~n ikisi telef olmuştur. 
ı.r-iye kalanlar, bütün ümitlerini 
kaybetmiş oldukları bir sırada 
kurtanlmı~lardır. 

Macar Başvel<ili 
Kral Na ıbi ile 

görüştü 
Berlin, l (Radyo) - Budapeş· 

tcdcn bildiriliyor: Macar Ba.şvel<l
li Kor.t Telel:i bugün Macar Kral 
natbi Amiral Horti tarafından ka· 
bul edilmiştir. 

Başvekil, hükUınet reisine Roma 
temasları hakkın<laki raporuntJ 
takdim etmiştir. Kont Telekinin 
Roma seyahati hakkında çarŞa~· .. • 
ba gtinü bir resmt tebliğ ne~reaife
cektir. 

Ehze sarayında btJ 
.sabahkı toplantı 

Parls, 1 (A. A.) - Nazırlat 

meclisi, bu sabah Elize sarayında 
Reisicumhur Löbrün'Un riyaseti 
altında toplanmıotır. 

Reyno, harici siya.set hakkında 
umumi şekilde izahat vermiştir• 
Muma'lcyb, iı.11 meellsin mcıaısi 
notlcelcrlnden bahsetmiş ve tttl
haz edilmiş olan tedbirlerle meın· 
leket dahilinde komilnlst ve ıut• 
terci t.a.brik!tı tenkil için tetkik e .. 
dilmek üzere bulunan tedb!rleriJl 
ne olduğunu anlatm~tır. Bundal' 
sonra nazırlar meclisi, mUzake~t 
n.ı.zname!!lne geçmiştir. Bu ruznA .. 
mede muhtelif meseleler bulun .. 
maktaydı. 

yor, 

. . Gazetesi 
Eskı Sakson~a k~ahçesı Rrükselde üçüncü tertip kitap 

Türk .. Macar ticaret 
miime:5sili öldü 

Genç ma.ltin'.ıt tayyarenin arka
enıdakl ham'lıklan ikmal ederken, 
pilot her oeyin tamam olduğunu 
zannederek ınaklne~ini hareket et
tirmiş ve genç makini:ıt de düme
nin Uz.erinden inemiyerek feryada 
b81Jl~. fakat pilot gtlrilltU a.ra
smdıı. bu feryatları duymadığından 
tayyaresi havalanmıştır. 

Diğer taraftan mebusaıı mtcU .. 
si yarın ö;1leden l50nra toplan•" 

' de c:ı.k ve Reyno, ali meclisin el 
etmiş oldu{;u neticeler bakkmda f .. 
zahat verecektir. Bu toplantıda bit 
ço!t istizah takrlrlerl verilecektir· 
Bunlardan birisi radikal sosyaUst 
mebuslardan Badie'nin "olup bUkO
metin umumi siyasetine mUtcal ' 
ilktir. Başvekllin bu takririn rnU .. 
zıı.kcrcsin''.11 tehirini istemesi muh .. 

temeldir. 

Jalet ıçersınde yaşı f or 1 kuponlarının 
Bir zamanlar Saksonya kraliçe

si o!a.n ve Toselllyc meşhur sere
nadını ilham eden prenses Luiz dö 
Snlts şimdi 61 yaçnu a.'.JilllQ bulu· 
nuyor; ve hnyatmı gayet bUyük 
bir sefalet içinde geçiriyor. 

Brllksclde bir tek odada yn.§t -
yan eski krnliçenin eski bir hatıra 
olıın ve ayrılmak istemediği iki 
yUzil{;1lnden başka bir oeyi yoktur. 
Odasında iki pıırça eoyası vardır. 
Bir iskemlesi blr de kendisine ya
tak va.züesini ı;6ren eedirl! 

Şimdi bUyUk bir sefalet içinde 
bulunan bu prenses Avrupanm en 
astı ve en eski ailelerinden ikisi-
nin ahfadıdır. • 
Babası Ferdlnand dl5 Toskan'dı, 

annesi grandilşcs Burbon - Parm
d.ı. Kendi arzusu hlllfma ve ebe -
veyninin emirlerine boyun eğerek 
Saksonya krnlı üçUncll Frederik 
OgUst ile 1890 da evlenmiştir. Ev
lendikleri zaman henUz vellaht o
lan kocası lzdlvaçlanndan k188. bir 
zaman eonra amc8.8I kral Albert 
15lllnce Saksonya tahtına çıkmıştrr. 
Prenses Lub bu ııuretle kraliçe 
olmuştu. Uo oğlıı.n ve Uç kn: çocu~ 
ğ& ana olan genç kra~ ~la-

rmm mürobb1slne &.,ık olmuş, iki 
aylık olan en ltUçUk kızını da be
raber al:ıra.k 1903 te çocuklannm 
mUrcbbisile kaçmıştır, 

Flornnsadıı yerleşmiş olan sa
bık kraliçe burada bulunan meş
hur kompozitör ve piyanist Tosel
liye işık olm~. Bu qk büyilk 
kompoz.itöre meşhur l()renadmı il
hain etmiştir. 1907 de Tosel11 ile 
evlenmiş fakat dört sene sonra 
boşanmıştır. Ondan ııonra Brükse
le yerleşmiş ve bumda tali yavaş 
yavaş kend.lsiııden yUz çevimıeğe 
b~lamıştır. 

Hnrb eonuna kadar kendisine 
Saksonyadan yollanan cihaz.ile ya
rJarken harb &Onunda Saksonya 
kraliyeti ortadan kalkınca italyan
ca ders vermek ve dantel Mtmak 
gibi işlerle hayatmı temine çalış
mıştır, 

Bir zs.manlar Belçika asilleri 
kendisine yardım ederlerken tim
di tamrunlyle unutmu~la.rdır, 

Şimdi o, hatır:ılan ara.ıımda ya
payalnız ve pek biçare bir vaziyet
te dost.sus n hAmials ya.oamaJrt,&
drr. 

neşnne başladı 
Blrlncl ve lklncl tertip kitap kupon· 

lannıa ıördUğU tahmlndm çok fada 
ratbet tb:crine Vakıt pu~l, •YJn 
olluyuculan lçlıı UçUncü Ye fevkAIAdt
blr Wtap sertııl tıaurlamı' Te neore 
ba,tamı,tır. 

Bu tertibe iki bln ııa;rtahk be, bU· 
yük roman konulmuıttur kl kıymetleri 
bakkıncla bir flldr edinme!< için )·&I· 
nı& l.ıılmlcrtnl öğrenmek kifayet ~ 
oektlr. 

Bunlar, meıJhUr l(ran!llZ muharriri 
Ml,el Zevakonun en ~kin escrlcrı 

otan: • 
Pardaye.nm oğlu, Pt:.r· 

dayanın kızı, Kahra 
man kız, Markiz d:: 
Pompadur, Cücenin aş· 
kı romanlı: ,..:dır. 
TafııllMmı \'akıt gazrteıılnde bula· 

cakBıruz. 

Pek nadir zuhur eden 
bu fırsattan herhalde İs· 
tifade ediniz. -

Urun za.mande.nberi memleketi
m 'zde Türk • Macar ticaret mü
messilliğini yapmakta o!an Bovt 
bugün kalb sektesinden ölmUştUr. 

Orman yangınları hak-
kında bir tamim 

Son zamanlarda ırk aık görlllen 
orman yangmlumı önlemek Jçln 

orman umum mUdUrlUğU allkadar
lara bir t&nimle tertiba.t almma
smı bllclirmJştir. 

tlcinci İnönü zaferi 
Kutlandı 

İklncl İnl:lnll zaferinin 18 inci 
yıldönUmll bugün Ankara Halke
vinde kuUanmı:ııtır. Men.lime ia
UkW ~ıyla ba.ala.ımut ve Cev
det Kerim İncedayı kllnUye cele
rek bUyUk bir heyeeanla günUn 
lrud!t manıı.amı tebarüz ettlrmltı 

ve zafere taltaddllnı eden ctınlerde 
rnJlleUn heyecanmı anlatarak ıa~ 

terin ne ıekllde tem.in edildJi:lni 
r.öylemlftir, 

Son Da.kika: 
!nönil zaferi bugün "ehrlmlzde 

de kut:l.an.mış ve Halkevlerlnde me
raalm yapılmlltır. 

Tayyare biltUn eUrattle haval:ı.
nmca genç makinist ümitsiz bir 
halde dilmene s:ırılmtş ve tö!dcr
de uçmağa b~lamıştır. Fal,at pi
lot bir müddet eonra dilmenin iyi 
hareket etmed.lğin.1 b~ederek ar
kıı.~ma bakm13, o . 1..aman mnklnis
tln ic;lnde bulunduğu mU§kUl vıu.i
yetl görmü.§tUr. 

Bunun Uzcrlne pilot yavao ya
vaş manevra yaparak tekrar tay· 
yare meydanma lnmla ve gene: 
makinist bu tehlikell ma.ceradan 
kazamz kurtulm~tur. 

Belçika üzerinde 
yabancı tayyareler 

Brillmel, 1 (A. A.) - Bazt ec
nebi tayyareleri bu sabah Belc;ikn 
arazlııl Uz~rlnden ve bilhassa Brük
sel ınmtaka.sı Uı:erinden uçmu§lar
d.n-. Bunlardıı.n birinin Alman tay
yarel!i olduğu a.nlaşılmıştrr. 

Brllksel mmta.kasmda tayyare 

dlft toplan faalfytrte pçml:ftr. 

-------~-----------__.,.,., 

İngiliz - Vuqosıav 
münasebatı 

Londra, 1 (A. A.) - Yugosla~ 
ya milll bankasının ikinci ınUdil 
Dr. lvo Belin, Londraya geınıilJtiı'• 
Mumaileyh Londra bUkftmeUle İJS' 
gillz - Yugoslav ticarl mnnasebet .. 
lerl, abluk& ve yeni iktt:1ad1 •blU .. 
ka meseleleri hakkında görUşe~ .. 
tir. ___..,, 

lsveçte odun, kömür fi-
yatları yükseldi 

-'1!1 .. 
Stokhotm, 1 (A. A.) - Buı>~ 

"' den itibaren lsveçte kömllr .,e 
30 

dun fiatlan mUteta.bllen ytısde 

'"" "" ~tinde yilkaelmlftlr• 



------~-

- i-·~'111D~r7-~l ı 
Molotofun nutkundan sonra vaziyet 

-il'ALYAN .................. So vy et Rusya 
GAZETELERiNE Harbi istisr11ar 
~ORE etr1ıek istiyor 

ta Şeker flaUannm arttınlma.ıu ka
tü~ce U~rine faıla kAr etmek dU
bıuhn:ııe l.fiııt Korunma Kanununa 
adU if hareket ettikleri iddiaıs·ı~ 
~~e verilen Llyon Melba -
tazıu ası t:ıhib!ert K<>1:0 ve Kos
altnı:in .muhakemelerine bu:;Un 
b •• 1 

1 &slıye ceza mahkemesinC::e 
, anını!!tır 

'd~unıa;ın hUvlyetk · te.sb!' 
t1ıııJb fabrikada tetkikat yapan 
Bonra. renin raporu okundukta r 
CeJı:1.,~klın maznunlara ne diyr 
llıııl !Ornıuş, K<>1:0 hulfu:ata'" 

.. ~ s5ylenıJıtlr: 
llllkt Fabrikamızda stok şeke· 
'dil~" 100 bin kilo alarak tesbl' 
l'itabıİ ~u ınutad olmıyan ve I?"" 
teıı 11 lr stok değ'ldlr. M !elA f{e

aldr~ bir ayda 73 bin kilo §eker 
20 bin .0 ldu. Aynca fabrik&m.tZda 
'tolda kilo kakao stoku vardır. 
olarnn ve g\lınrUkte bulunan kaka· 
htıı kJJrı ise 4 O bin kilodur, • 
Cözönu 0 oeter stoku bu rakamlar 
leınez, ~ alınırsa gayritabll g6rU
~ lht· iz her zaman fazla şeker 
IUııdu 1Yacmıız için fabrikada bu-

'01.ğ tuna. 
?lf nıe~r ı:naznun Koıstantin de ay-

"t1unda.de ınUdataada bulunmuştur. 
ı.r.1t n 80Zlra mUddelumumt ıö:& a· 
~ ıruçıuıarın 8780 .ayılı mıııı ko

dtıert.ıı kt.ııuııunuıı 32 ve 69 uncu mad· 
te\•kıt e Cöre eezaiandınlmal&rmJ ve 

8uçı edllıneıerınl taleb etti. 
t-.ıar:. avukauan yaptıklan mUda· 
•tvkt ınUckklllerlnln mahkemeye 
l'aztı.~rtzıf icap ettiren kanun ve ka· 
ı>tıaıı ı:lezin kendileri bakkmd& ya. 
tlııt IÖ ~battan ıonra tatbik edildi· 
h&eteıy ~l§ler Ye bunlara alt reanıı 
rn.,bk~rt •e M. rnecııat a.bıtıannı 

lrlUd eYe vermı,ıerdlr. 
l'al' et deiuınuını eski Weblnde ıa
leıı e~ lilklın mahkemeye veri
tlJnıek U lamı tetkiki vo karar ve· 
til11u zere mahkemeyi çarşamba 
luıatın ~at 16.30 a bıraktı ve ıuç-
• "-vru evkiftne karar verdi. 

frtlne er:adakl harp dolayıaUe günden 
0ıt.ı>reaı ~ YQlcuıan azalan aemplon 
tltnıı .. tı g'ln Y&lnl"I: kadm yolcu ge. 

" r. 
lıtııctarı 

l'olcuıa •lb ki§tdeıı ibaret olan bu 
btrtııı ;:1 üçü Türk, fk1st lngUia •• 

t.ıl!t~ kadınıdır. 

• 'rtt 
C!al'd.lzaUk ~ Y&l*k lhracat.ma ait ırtan 
bllca ~ Dlzarnnameaı bugQD tat. 
~ tnaktadır. Ticaret vekAletl 
O'ıutacaktneye IÖ"9 lbracuıa müsaad,. 
l>it etı:nı ttfUk ve yapak tiplerini tea· 
~u llpıe'' allkadarlara bildtrml~Ur. 
d~ etzu " bartclnde Uıracata mUaaa. 
• lyecektır. 

Btr 
"e let..k tlıUddettenbert Atinada temas 
lca:·a lt~kler yapan Almanyanm An· 
~tra.ı ~!'eU deniz atqcaı Kontr • 
~el t anıta burtınkU konnnat-

• ~enııe tebrlmlze dönınllJtUr. 
ticaret tyad& kurula.o Türk-Bulgar 
bl.ıı.zı. T §lrketı ınUeutııerlnden SWey. 
lrtıııı ~man bU&11nkU konvanalyoneı 

e Şehrimize celml•tJr 
• it " . 

l-11111 11.radenta hattmd& yaa tartteaı 
l'lıı~~den itibaren tatblka ba§Ian
'1ıltet . Limanımızdan Karadenize ha· 
<lefttı rünlerlnde kıı tarUealne gött 
llı:tıaıı klik yoktur. Yalnı.a Karadeniı 
~ larnıdan relecek npurıar blrer 
bnı:ı~'f'f9l hareket edecekler n Uma. 
• ı.t..ıı birer rtın erken geleceklerdir. 

"tı.1.ııı bul emntyet mUdUrll Kwıa.tter 
lta.ra dant Uzerıne dUn akıanı An· 

Ya g'ltmt•ttr . ~ . 
daıı AYin 29 unda Fransa
So"Y Benıplon ekspresiyle aynlan 
eı-t:t. Ruısyanm Ba.bık Parit bllyUk 
ıezı M. Suric;ln ltalyadan geçtik. 
lto lonra Almanya yolu ile Mos. 

·~ dan.111 tarclh ett1il WL 
• 

Brenner m1illlkatı 
suya mı düştü 

Konuşulanlardan hiçbirinin 
tahakkukuna imkan yok 

Bcrn, 1 (A. A.) - Berllnde bu
lunan 1svlçre gazetelerinin muha
birleri Alman hariciye nezareti • 
nin organı olan Le Correııpondance 
Politique gueteııine bak.Jlacak o· 
!ursa Molotofun nutkunun Berlln
de memnuniyetle karşılnndığma 
hükmetmek ica.b edeceğini beyan 
eylemektedirler. Fakat ayni muha
birlerin U!ve ettiğine göre, bita -
raf mileahltlerde hbıl olan intiba 
ba.,kadır. Besarabyaya yapılan tel. 
mih a!yasl· Alman mahfellerinde 
bilhassa bir memnuniyetsizlik u • 
yandırmıştır. Bu mahfellere men -
sub buı kimseler §Öyle demekte
dirler: 

"Alman harb fktıeadiyatı baln • 
rnından Almanya ile Romanya ara
smda mevcut fyf mUnasebetlerln 
Moskovaca da malüm olan bUyUk 
ehemmfyetı dolnyıslle Besarnbya 
me8cleırlnln halli, Rusya ile Alman. 
ya a~mda do!tane milnal!ebetler
le bfr tezat te~kil edecek mahi -
yette tehlikeli blr vaziyet ihdas e
debilir.,, 

Berlindekl tsvtc:re gazetelerinin 
muhabirleri Alman gazetelerinin 
Molotof un ltaıyay.a telmihinden 
bah!etmediklerlnl tebarllz ettir • 
nıektedlrler. 

"Nöye ZUrlher Çnytung,, bu 
hususta şöyle yazyyor: 

''Berlln sansUrlerlnin tarzı ha.re. 
ketlerine bakılacnk olur9& bu nu
tuk ftalyan - Ruı mllna.sebetleri 
Uzerfnde o derecede fena akisler 
btr:ıkm <Jtır ki. bir Berl'n • Roma • 
~foskova mtlsellcsf te~kill tc;ln Al· 
manya tarnftndA.n Mrl'edllen gay
retlerin ıın"a dUştUğUnden artık 
bah.,edilcbillr .,. 

B:uıler Nahrihtcn gazetesi diyor 
iri: 

"Berllnln slyu! mahfellerinde 
"ıfı.sıl olan kanaate göre Molotofun 
bu ccpbe al·§ı Rusyanm cenubi 
A vnıpa slya!etlne dair girişilen 
miloıter<'k taahhiltlcre iştiraki hak-. 
'tında Bremıer mUl!katı eımamn • 
da btna edllen bUtUn llmitleri lltl• 

va ~U•Urmlloıtnr .• , 

A.msterdam, St (A. A.) - Ha
VM ajansı blldlrlyor: 

Molotofun nutku, Alman lllyut 
mahfillerinin ıöaterdikleri u.hlı1 
memnuniyete rağmen, thtirula, 
hatt.l hayretle karlılanmı:ştır. Ga
zeteler, yalnız kıaa bir hulba neg
retmekte ve tefsirden tevakki et
mektedirler. Nutkun ttalyadan b~
hlıı olan fıkra.lan, hiçbir tarafta in
tişar etmemiştir, 

Berlinden Telgraf gazetesine ya. 
ztldığma göre, nutuktan tsUhra~ e. 
dilen en kuvvetll hUklim, Rusya • 
rım asıl hedefi, Avrupa entrlkala
rmm harteinde kalmak, blnaena • 
leyh, halen Almanya Ue mUtte • 
tiklerin arumt ac;an harpte blta
raflığmt muha!nza etmek olduğu 
merkeztndf'dir. Bu gazete, MoJoto· 
fun nutku, Almanyanm yeni dip -
lomatik taamızunun nihayetine 
mi işaret oldutu suallnJ sormak
ta ve bu hurusta bir ıs6z söylmıf'
n1n mevsimsiz oldufunu llAve et
mektedir, 

tTALYADA BİR TEFSİR 

Boma, 1 (A. A.) - Molotofun 
nutku ilk defa o!e..."alr. La ~mı·. 
pa gazeteef tara!mdan tefıılr edfJ
mPktedir. Bu gazPte dfl•or ki: 

"Molotofun nutku, §iddetll dlnı
lelerle doludur. Fakat es:ısmda lb
tiyatklr n mll"lhem olan bu cQm
lt>ler. ~~'"n eylİ\ldenbf!rl Rueyanm 
tarzı h:ıreketlrJn neden ibaret ol
duğunu ac;r'cc;a gl5st'ermektedtr 
Rınıya harbi aznmt derecede fııt~. 
mar ederek netfcPlt>rlnden mtiste. 
m olmak letemt.,Ur. 

Finl:indlvn maceram. fııtlrdad ka. 
blllnden bir şey otmu~tur. Stal~r 
ilk fmk!n,.ıı.n htlfade ederP.k dur· 
muı, ve eıokl p!A.nmı tatbfko rlevat" 
etmlt1tlr. Bu plln, muharlbleıfa. 
v.:lttfk~e artan gavretlerlnfn eski 
Rusvanm e-mperyafüıt mellcr1nJn 
ve programmm tatbikini ve fmıtlt 
dllşerse Bolşevlzmi Avrunava vt> 
'.syaya yaymak teşebbU11lerfnl to-
Javlıt'!lJrmasmı beklemekten lba • 
rettir.,. 

SAAT: 13.40 
DanimHrkada 

nüınayişyapmak 
isteyen Naziler 

Polia 100 nümay:.;i ile teflerini tevkif etti 
• Kop.enhag, 1 (A.A.) - Sleavigden gelen 250 naayonal soaya 

hat, Nazı üniformalannı giymif oldukları halde nasyonal sosyalist 
ler tara!ından tertip edilen tezahürata iıtirak etmek üzere bu sabah 
Daarhhus'a gclmiılerdir, tstasyondan çıkar çıkmaz nilmayifçilerin 
ıeEi .ile _ıoo k~~ar Nazi tevkif olunmug ve nUmayiı menedilmigtir. 
Nazılerın gelışı halk arasında mühim bir heyecan '2yandırmıştır. 
Birkaç Nazi taarruza uğramıı ve fena muamelelere maruz kalmış 
olduğu için polisin mUdahaleaine ihtiyaç hasıl olmı.ıtur. 

• Diln Kopenhagda parlSmentonun önünde naayonal sosyalist 
lerın bir nUmayiı yapması beklemekte idi. Fakat parlimeto polisin 
nezareti altında bulunduğu için nUmayiı yapılamamııtır. 

Nüfua mıntakalan riva:r~ti yalanl_:uyor 
Roma, 1 (A.A.) - Sureti umumlyede iyi haber alan mahfe) 

ler~e haııJ olan kanaate göre Kont Telekinin İtalya ıeyahati mu· 
maıleyhin p.hat vaziyetini kuvvetlendirmittir. 

Roma görUgmelerl hemhudut memleketler Ye bilhıua Yu. 
goslav;ı ile i~ komıuluk mUnaaebetlerl idame etmek iateyen 
Macarıstanm aıyaat latiklllini tevsik etmiıtlr. 

Aynı mahfellerde beyan edildiğine gare Avrupanın cenubu 
şarki k?ımmın nUfua mıııtakalanna ayn1acatma daU vcrilaa haber 
tamaımle uıtaua. 

·Amerikan 
donanması 
manevrada 

130 harp gemisine 

43000. efrat ışlırak 
ediyor 

Navyork, 1 (A.A.) - , Amertkanııı 
harp tiloaunun 130 cUzUtamı, Ameri· 
kanın Oltndiye kadar )'&pmI§ Olduğu 

manevralarm en mühlmınlni yapmal 
U%ere büyük Okyanua l&blllnde kAln 
San Pedro ile San Dlegodan vı Havaı 

llsaUbahrlslnden hareket edecekUı 

Bu manevralara •s.ooo zabit vı efra 
Uı too deniz ve 100 kara tayyares 
l~tJrak edecektir. Bu iki hav41- tlloau 
büyült Ol<yaı:ıusa bir milyon kUometr• 
murabbaı mewe Ozeriiıde cevel4.nlaı 
yapacaktlr. Manevralar, §!maide A 
leoutJenne adalarma, ceııubda Can· 
ton ada.ama ve ğarpta Guam, Valu 
•• ll'Ulpln adalarına kadar uzanaıı 
bir labada yapılacakbr. Amiral Rt 
charcı.soıı, bu manevra eanumda bil 
haasa denlz:ılt.J tnaynlarma ve hava 
taarruzlarına kar,11 müdafaa mesele· 
alnln tetkJk ıdlleceıtnl beyan etml§· 
tır. 

ırak kabınesi 
is!ıf a etti 

Yeni kabine derhal 
kuruldu 

Bağdad, 1 (A, \,) - Nuri pa
P. kabinesi istifa etmiştir. Yeni 
kabine derhal adliye nazın Raşid 
Gilllni tar:ı.fmdan teşkil edilmiş
tir. Mumaileyh, ayni zamanda da· 
hiliye nazırlığını deruhte etmiştir 
Yeni kablnede. Nuri Jlaşa, harici· 
ye nazırlığını, Naci paşa da maU
ve n~lrğmt deruhte etmMcrdir 

IDAHİLDEl 
Pasif korunma müte

haasısı vilayette 

Hava hücumuna 
.<arşı korunma'< için 
Bugün vilayette bir· top

lanb yapıldı 
Bu sabah vtılyette vali muavlııl 

HalO.k Nlhadm nezdinde, Fransız pa 
sif koru:ıma mütehassısı Amln"1 Mu 
reDiD l§tlrakile mUhlm bir toplant· 
yapJJml§t.Jr. 

lçUmada ıeterberUk umum mUdUrt 
Hüsatnettin ye ciheti askeriye tnU · 
measUlert de hazır bulunmuDlar VE' 

mUzakereler iki aaat kadar ıUrmU~ 
tUr. Toplantıda, ıuı.rıt.aıar ve plıtn•ı ı 
Uzeriiıde, tehriiı umumi sığınak olan 
ve Uerlde olmuı mümkün görUleı 

yerleri ve tayyare tıücumuna uğr11 

culQığı zaman tehlike l~retl vermeğ• 
.ıahau.s alarn mevkileri tetldk edl 

mi§, bu bu.swıta amirale eaaall IZ&ha 
v ırilmi§tir. 

Amiral, vali muavln1 Ue blrlfkt• 
yarından ltJbaren bu yerleri tetkik ~· 
c.Jecek ve icap edilen tadll~ta dair dO 
şUncelerınl bldirecekttr. Amiralin bu 
raı1akf tetkik ve temaıılıı.rı daha bit 
hatta kada .. .urecektlr. 

Amiral tetkikleri eanasmda lüzun 
göeterirse, §lmdlllk gayrimuayyen bir 
zamanda, tehlike tp.rcU verllereJ. 
havadan metruz bir dil§m&n bUcumu 
na k&ıyı halkm konınmaama dair u · 
mumt bir tecrUbe yapılmaaı lbtlmal 
varittir. 

Telefonla konutma 
Oda lan 

Telefon mlldllrlUfU şehrin muh· 
tellt mmtakalarmda umum! tele
fon konUŞma odalan te~i.e edecelt· 
tir. Bu ınaklneler bet kunıı atıl
mak suretile ~t.ı:-Jacaldardir. 

- - ------ -- -- - . -
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trini, Dükün cevabını bekleme
den köşeyi aaptı. Ta ileride, bü
yük, eski bir kapının önünde dur
du. Fasıla ile üç defa vurdu. Ka. 
pıyı, ak sakallı biri açtı ve Pren
sesi görünce hürmetle iğildi: 

- Nasılsınız Todori baba!. .. 
Arkadaşlar geldiler mi? 

- Evet, hepsi tamam muhte
rem ve aşil Prensesim. Hatta ge
ciktiğiniz için endi§e ediyorlardı. 

- Bir yabancı ~ıı geldi mi? 
- Hayır! 
- Tuhaf şey, belki daha sonra 

gelir .. Kapı vurulunca bana haber 
verisiniz. 

- Emredersiniz efendimiz! 
Prenses, Doğanı sormuştu. Fa. 

kat o henüz gelmediği gibi gece 
de gelmemişti. İçinde bir korku, 
bir ürperme vardı. Şimdi Kiyara· 
ya bakıyor, düşünüyordu: 

Ne olabilir, nereye gidebilirdi? 
Kiyara, heyacan içinde titriyor. 

du: 
- Fakat ne oluyoruz? 

• - Ne mi oluyoruz; hiç güzel 
Kiyara 1... Fakat ondan nasıl ha· 
ber alabileceğiz? 

Kiyara, büyük bir yeiı içinde 
idi. Ellerini oğuşturdu. İnce, tlt. 
rek sesle: 

- Bilmem ki, dedi bilmem ki? 
Ben o kadar bicare bir vaziyet· 
teyim ki.. İşte burada, bir nevi 
nezaret altmclayım. Adeta mah • 
pusum. Mütemadi tarassut altın. 
dayım. 

- Evet, haklııım yavrucuğum. 
Şimdi, aana taV!iyem, itidaline aa
hib olmaklığındır. Sonra, sana bir 
ıey soracağım. Ciddivetinden e. 
min olduğum icin sözünü de ciddi 
telakki edeceğim. Onu seviyor 
musun ve bu a~kın bütün ferağat
lerini, fedakarlıklarını, hatta teh
likelerini hesaba kattın mı? 

Kiyara, başmı iğdi: 
- Evet, evet t. Her şeyi he

sapladım. Hatta onun için ölmeğe 
baz mm. 

Bu ce~b. ayni ::amanda, Pren. 
sesin kalbini de en c!erin yerinden 
vurmuştu. İrini kendi kcn<iine; 

- Mademki o d:ı Doğanı ayni 
şiddetle seviyor. Benim için artık 
hiç bir ümit kalmamıştır. Doğ~c 
benim içL11, gelib geC"en bir rUya
dır. Şimdi onları birleştirmekle 
kalbimi teselli etmeliyim. 

Diye mmldandı. Bu f wakflrhk, 
muhakkak ki, seven bir k:ılb icin 
çok ağırdı. Fakat her §eye taham. 
mill edecekti. 

irini ayağa kalktı: 
- Şimdilik AJlaha ısmarladık 

dedi mümkün olduğu oldu~u ka· 
dar dı:şarıya çıkma! Sana bizzat 
haber getireceğim. Sık sık pen • 
ecre önUne çık. Belki karşı cep. 
heden geçer ... lca.bında onunla 
Venediği terketmeğe de razısın 
değil mi? 

Kiyara heyecanla bağırdı: 
- Evet, razıyım .• 
Biribirinin ellerini sıktılar ve 

trini, çıktı. Kiyara da koltuğun 

üstüne düştü: 
- Aman Allahım, ne oldu a. 

caba?. Bu na:.ıl histir. bu n!sıl 
kuvvettir ki, beni birdenbire sü.. 
rükleme~e basladı?. Onunla git -
mek ... Evet, ~icece«im .. Dünva -
nın öbür ucul"a ka..lar ~idece~im. 
Fakat ya bt"ni terkedersef .. Ha -
vır. havır, Do~an e'ibi bir kah. 
nman bunu va'l'T'&z ... Su düğü. 
rıü teh;r edisi bile, ondaki hari
kıtl~celiği gösteriyor •• 

Rozita içeriye girmiıoti: 
- Firaz uvus:ocıanız Sinorina f 
- Havır, imkanı yok, asabım 

~ok bozuk. 

Rozita ses çıkarmadı. Palcıt, 
çok n~uztarip olduğu muh&k • 
kaktı .. 

- Ben bir ıey {ıittim Sino
rina J. 

- Ne gibi Rozita; naaı1 blr ıer 
işittin?. 

Rozita kapıya kadar glttL 
Kimsenin sesi gelmiyordu. Saray, 
derin bir sessizlik içinde idi. Hal· 
buki vakıt öğleye varmıştı .. Kiya.. 
ra, zaten bütün mühitlc alakau
ru keı.mişti. 

- Söyle Rozita -dedi· söylet. 
- Siz içeride Prenses İrini ile 

konuşurken ben de diğer hizmet.. 
çileri ve neferleri dinledim. An .. 
ladığım şudur ki, o .•• Yakalanma• 
mıştır. 

Kiyara, Rozitannı ellerinden. 
tuttu: 

- Kat1 olarak ılSyliyebilir mi· 
aln ,enun misin buna?. 

- Evet güzel Sinorinam, e.. 
mi.nim. O, Venedik muhafaza 
kumandanını da atlattı. 

- Nasıl? • 
- Muhafaza kumandanının ya-

nıbaşındakileri bilmiyorum ama, 
oldürüp yaralamış ve kaçmıf. 
Çıkmaz bir sokağa sapmıt ve ge
neral Morozininin evine kadat 
gitmiş. Malum ya; bu sokağa sa· 
pınca, son ev, Duka hazretlerinin 
en büyük rakip ve dü§manı ola11 
g~neral Morozininin evidir. Ve 
general, böyle fevkalade ahvalde 
yardım etmeği sever_ 

- Sakın?. 

- Eevet Sinorlnam, onu o 
himaye etmiş. Galiba tr..kibedL. 
liyormuş ki, o da aon bir ümitle 
generalin evine saldırmış ve o da 
onu saklamış. Hattl neferler k!n• 
di aralnrıncla konuşuyorlardı. Ve
nedikte, yakında, Meçhul Korsan 
yüzünden yeni bir devlet reial 
hldisesi çıkacak, diyorlardı. 

Kiyara, sadece dinliy<ırdu . Fa• 
kat müthiş bir heyecan içindeydi. 
ÇünltU iyice biliyordu ki, general 
Mcrozini, Dukanın en büyük ve 
en müthiş bil-- diiŞmanı idi. Hattl 
en kUçük lir hadisede, kendi am
c.a~ı Venedik donanmasının gene
ral Moroziniye mağtnp olacağını 
da biliyordu. General, her geyden 
evvel mühim bir kahramandı. 
Birçok harplerde bulunmuı ve 
muvaffakıyetler kazanmıştı. Se· 
vimli, riyasız, halk dostu bir a· 
damdı. Bütün V enediğin işçi ta
bakası, onu şiddetle seviyordu .• 
Farzımahal, onun sokağa çıktı~ 
gilnlerde, şehir birdenbire kaynı
yor ve herkes, Moroziniyi alkıt
farr.ağa koşuyordu. 

Şimdiki Dukanın sempatisi o • 
nun yarısı kadar yoktu. Dckayr, 
yüksek sınıf ve asilzadeler ıevL. 
yordu. Halbuki J!eneral Morozinl• 
nin arkasında büyük bir halk yı· 
fını vardı. Bütün işe; il er, biltiln 
balıkc;ılar, onunla beraberdi. Ya· 
ni, bütün fakir halk, onu aevivor. 
du. Ve Dukaya ka~ı muhabbet 
tasıvanlar, mahdut olarak. aadece 
asilzade ve gençlerden ibaretti. 

Kiyara: 
- Emin mtsln~. 
Diye sordu. 
- Bana söyfedik1erlne bakıtrr

aa, emniyet etmek 15zım. Gene• 
ral Morozininin Myle bir kahra· 
ma~ı düşman eline teslim etmlye. 
ceğini 'anıyorum. 

- Ben de öyle, ben de 5yte .... 
Fakat ... 

Kiyara. her ihtimale kar~ı l· 
(İnde bir korku tasıvor ve fazla 
bir Umide kapılmaktan kendini 
tutuyordu. 

(Devamı nr) 

Jktıısat l 
Alman diplomatlarından baron 

~. bir gün bir vazüe dolayısile 

Bükreşteyken Alman hariciye ne· 
zaretlnden şöyle bir emir alır: 

- Derhal ve en sert vaarta ile 
.,raga hareket ediniı. 

Baron M. eorar. Praga yirmJ 
dört saat sonra bir tren olduğunu 
anlar. Aldığı emir en seri vaıırta i. 
le olduğundan hwı~ bir tren ba
zırlat:Ir ye onunla hareket eder. 

Fakat Alınan hariciye nezareti 
bu husus! tren ma.ısra!mı müsriflik 
telAkld. ederek diplomata fU ihtan 
ıönderir: 

- Diplomatıarm 1eyahat1 Jktı. 

sat kaldelerlne az.anıt ~kilde ria· 
yeUe icra edilecektir. Badema o 
suretle hareket olunma.sı ... 

Ayni diplomat 1eçen eene ıalla
taccl bir ı., için Romaya huek.et 
emrini alır • 

Aradan haftalar ıcçtiğt hlllde 
hııriclye nezarcU Baron M. den 
haber alama%. End.L~eye dil.şer. Ni. 
hayet gUnün blıinde baron cenap
tan Romada olduğunu haber ye. 
rir. Niçin geç kaldığı hakkında eo
nılan 8\lale de ıu oevaba c&ıde
rtr: 

- Aldığını emre tevtnı:an en 
fkbsadt aey&hat şekllnl tatbik et. 
Um ve yayan ıeldlm. 

ı 
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Y aznr.: N cuil J-1 cnd er son 
(AJndrıının on Berlln elı;lal 23 

Don J ose devam etti: 
"- Sizi evime davet etmek 

şerefine nail olabilir miyim? Ga. 
yet acayip ve tuhaf bir vaka kar. 
şısında kaldığım için, aizinle bu 
hususta münakaşa etmek i!!tiyo • 
rum. Nasıl? Evimde şarap içme. 
ğe gelmez misiniz?,, 

Dik, davet olunduğuna mem. 

l" Aşk v~ . . -. 
ıvıacera . 
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SON SULH r~'- .N Za:nan çok nazikti ve Ribent· nun olmuştu. Hakkında garip şev dendir. Mesel!, geçen 'gece Bel. p.m saat dokuzda size bir şeyler 
ESRA RENGiZ. HA!:>ISELER. ropun asahileşmekte hakkı vardı. ler söylenen bu adamın evini tranların evinde bir adam öldil. göstereceğimi vaadediyorum !,. 

Hitforin verdiği cevapt~. Ver. Maamafih. son sulh imkaııını merak ediyordu. Açıkça cevap rülüyor: kaza deyip geçiyorlar. ''- Ne gibi bir şey?., 
say mu hcdcsinde, Almanyacfa, kendi ayağı ile tekmelemiş oldu. verdi: Acaba hakikaten bir kaza mı? Don Joze ileriye doğru eğildi 
alına'l Koridorun ve bunun gil,i Ribentrop bana neden kızmış· .,_ Üç dakika müsaade eder_ Siz ne dersiniz? ,. ve teker teker konuşmağa baş. 
ufak tef k arazilerin iadesi tale. tı? Galiba, Leh elcisinin Berline Don Joze gayet samimi konu- ]adı: 
bi vardı. gelmesine be-:im ~ni olduğumu seniz derhal giyinirim . ., şuyordu. Bunun bir tuzak olma. . "- Yarın burada, bu evde; 

Alınan 1 ı.i!dimeti, n!:ticed~n .,_ir zannediyordu. Beş dakika sonra, kilisenin drğı belliydi. Dik bunu anlamış. siz ve ben 1 Yalnız ikimiz 1 Ara. 
~ey çıkm•-.acağını bilcliüi haldı!, Fakat bana okumuş olduğu on arka tarafında bulunan Don Vo. tr. Cigarasından derin bir nefes mızda hiç sır yaşamamalıdır. Ben 
Polonya ile do~ruüan <loğ:-uya aitı maddelik vazıh teklifi bana zenin evinde idi. aldı, koltuğa yaslandı ve gayet de sizin kadar az çok sihirden 
teması geçmeğ1; rıza gösteriyor- neden vermedi? ehemmiyetsiz bir tavırla: anlarım. Hiçbir sihirbazın yapa. 
du. Ribcntrop ve Hitler, Polonyalı. Kütüphanede karşı karşıya "- Ben de sizden fazla bir,ev mıyacağını yapmağa muktedi. 

Bu ela }alnız 1ng.ltere ile lar bu teklifleri kabul ederler di geçerek nefis ŞiH şarabı içerler. bilmiyorum. Maamafih memleke. rim. 
dostluğun deva'Tl etme:;i arzıı_ yemi korl<tular?. ken Don Voze derhal mevzua timde böyle esrarlı birşey karşı. İnkaların sihirli avnasını bili. 
su:ıdan ileri reli} orrlu. Sovyet. Son sulh ümidinin kaybolduğu· geçti. sın da kalsaydım evimdeki kristal yor musunuz? İşte yarın gece o. 
lcrle danı"'madan hirbir ara7.i nu görerek sefarethaneme dön • "- Senor Varren, !!İz "-İmal. çanağa bakarak herşeyi meydana nu göreceksiniz?,, 
tadılatr y~pmı)acaktı .. ~ düm den gelen bir Amerikal~sınız. çıkarırdım .• , Dik bunu alay ol. Sadık bir Hintli rahibin yardı. 

Notada iste bunlar yazılı icli. Polonya sefirini gece saat ikide Koyopanda vukubulmuş olan eS- sun diye söylemişti. mile inkaların bütün esrarını 
Notayı okuciugum ... snada, Hit- görerek mülakatımın neticesini rarengiz hadiselerden herhalde Don Joze heyecanlanarak: öğrenmiş bulunuyorum. Şimdiye 

ler ve Ribbentrop bana d:kkatk bildirdim ve Almanların bilhassa malllmatınız vardır. ,, "- Maziyi bir kristal içinde kadar birçok muvaffakıyetli tec. 
bakıyorlardı: son cümleye gelin. Danzig koridorunu istediklerini Don Pedro Benalkebirin kös_ gösterebiliyor~'1ız. siz bir sihir. rübeler yaptım. Fakat sihirli ay. 
ccyc kad"r r,;,.bir mütaleada bu. söyledim. l.ü yandığı vakit, siz orada idi. b:ızsınız demektir!,, nayı daha tecrübe etm!~ de:::::m. 
iunm .. dım, 1 Ün son cümle şu Mareşal Göring, 31 ağustos ta niz. Dik, böyle birşev söylediğine Bu tecrübeyi ilk defa sizinle ya. 
ekilde bitiyordu: oldukça faaliyette idi. Don Jaine Mondano Koyopan. pişman olmuştu. çünkü Don Jo. pacağım.,, 
"- Alman hükumeti, tam sa- Göring, sulhan yapılacak bir dan kaybolmadan da onunla be. ze sözlerini ciddi telakki etmiş • "- Bana şeref verivorı.unuz !., 

ı:.hi}eti haiz Polonya elçisini 30 anlaşmanın lehinde idi, fakat bu raber bulunuyordunuz. Doktor ti. "- O şeref bana ait, Don RL 
ağustos çarşamba gunu bekli. Hitlcrin kararma bağlı bir mese· Loresin köşkünde vukubulan ha. "- Don Rikardo, o halde Fiz kardo. Yarın akşa!'!'.a kadar la. 
yor,. frani rtesi günü). le idi; Göringin elinden pek o diselerin şahidi idiniz.,. <le bizl~rd~nsiniz. Demek siz de zım gelen hazırlıkları yaparım. 

I-. :selfınsa, bunun bir ültima. kadar şeygelemezdi zira Hitlerin "- Benim bu işlerde alakam bu büyük işle meşgulsünüz. Sizi unutmayın, ·.am dokuzda.,, 
tom mahıyetinde olduğunu işa. muti ve sndık bir hizmetkarı idi. mı var zannediyorsunuz?., şair zannetmekle m<:ğer ne bü. Dik doğrudan doğruya Don 
ret ettim. Hitlcr ve Ribbentrop, Göring beni o gün saat on ye· Don Voze elini sallayarak: yük bir hatada bulunmtı!'ur.ı. Siz lzletaya gitti. 
bu:ıun k:ıtiyen öyle birşey olma. dide davet etti. Ojilvi Forbesle ''- Hayır, hayır Don Kikar. simdi sihirli bir mayie bakarak lzleta onu görünce: 
dığı.tı söylediler. beraber gittim. do. Katiyen. Lakin geçen gün Don Juan dö Montillonun evin • ''- Bavulları hazırladım: se. 

Man:nafih, bu nota, le . .;berg Ribentropun bana vermek is. Don Juan de Montillonun evin_ de geçen hadiseleri görebilir mi. yahat için ne lazımsa tedarik et. 

fazla malQmat vermektir.,, 
"-Zavallı Rikardocuğum; Y~ 

rın gece oraya gidemezsin, h8• 

yır, imkanı yok, gitmemcli9in}:• 
''- İzleta, ben nasihat degılr 

malıimat istiyorum.,, 
İzleta hazin bir şekilde gUlÜ~ 

sedi. Dikin elini ellerine alaral' 
ağır ağır konuşmağa başladı: . 

"- Koyopana, gizli bir şeY1 
ortaya çıkarmaya geldiniz. Şirtl • 
diye kadar her§eyi muvaffakıyet· 
le başardınız. Lakin bugUn ~a· 
ranlık ve tehlikeli bir hadise ıle 
karşılasmak üzeresiniT.. 

Bunda., senelerce evvel. ooıı 
Jozenin Ribo!ra ailesine mensuP 
çok güzel bir karısı vat'dı. !{arı. 
sı bir zabitle kacın-:a Don Joı:e 
bütün bütün deği§ti. Ticarete, 
siyasete ve daha birçok işlere a
tıldı. 

Evinde, yerli Hintli kızlardall 
mürek~ep b:r l·:ıreM daire!'i kur· 
du. Evinde r.erenler hakkın~' 
anlatılanlar tüyler ürp•rticidıt'· 
Cok kötü bir adam, Rikardol 
Yarın oraya e-idcrsen muhakka1' 
bir ölümle kar§ılaşacaksın !,, 

Dik $Fülm~ğe başladı: 
"- Hayır, gülmeviniz Ril<at'• 

do; ha~rnın bir felaket getirse 
çok üzülürüm, bundan emin olll· 
bilirsini? ! .. 

"- Sizin h'.ı sövledikleriniı· 
den korkup oraya 

0

gitmiveceğil1'1 
mi zannediyorsunuz? Orada bC • 
ni bckliyen ne gibi tehlikeler O• 

labilir? .. 
"- Büvülüdür orası RikardO· 

o ev biivülüdür!,, 
"- Bu kadar mı? Ben dah• 

milhim bir şey zannediyordu!1'1· 
Demek Don Joze Hokcsnokosla 
meşgul, öyle mi? Vallahi cRle· 
necek bir!!ey; size olup bitendell 
haber veririm . ., (Devamı var) teki mahut muhtıradan far:_____ tediği yazının, o akşam radyo ile deki hadise, ve daha dün gece siniz?,. tim. Dün gece işler yolunda git-

dı. ilan edileceğini söylediği zaman, Beltranlarda esrarengiz bir vaka "-Tabii, lakin burada müm. ti mi?,, •·--------------
FIRTINLAI BİR MOLl.KA T sulhtan hiç bir limit kalmadığını oldu. Belki bu esrarı bana aydın. kün değil.,. "- Mükemmel bir şekilde .. 

söyledim ve önüne ge,.mesi idn Iat v d d b·1 v• · · · D·k · · · · d k k · · Don Pablo se g·1· · ·1e ka,. ava Bitler~ göre, bu cümle, acele :s :s maga yar ım e e ı ecegınızı ı ışın ıçın en çı ma ıçın v ı ısı ı Im g 
elimden gelen her cıeyi yapmasını a tt. h 1 · ğ ba ı muvaffak oldu A tık kendı·ıerı"nı· ed:ımeı;ini istiven bir m:ı. a ta.1. :ı z nne ım .• , a çaresı arama a ş amıstı. · r 

~ rica ettim. " B ·' •• · k. ah t d B yordu: zira iki ordu karşı kz-... şı. - en mı.,, - Kendi knstal çanağı ve ımse r a sız e emez. unu 
ya gclmic:. ve her an bir hadise. Göring müdahale edemiye. Don Voze ileriye doğru eğile. sihirli mayi olmadıkça hiçbir Den Joze söyledi.,, 

:ı ceg-ini söyledi·, zira dünya, Al· k ah b. t d "E A k b 1 " Do Jo e Flore m·' nin patlaması ihtirr.z ; ·cuttu; re m rem ır arz a: vet, şey yapamam. rtı u mese e. - n z s ı.,, 
manyanın "iyi niyetlerinden" ha· D x·k d s· · 1 k • b k 1 b k t d '' Evet . a t. . eh b' diğer t~raftan da Polonyadaki on ı ar o. ızın m.em e ette yı ıra a ım, aş a şey er en - , zıy re ımın s e ı 

Al ] berdar olmalıydı 1 polislen·n bo··yıe s a 1 e le · hah d ı· de Don Joze Flores hakkında man ar katlolunuyordu; ön·:_ e r r ı ş Y rı se e ım . ., 
ne geçilebilmesi için anlaşmanın SON OMlT aydınlatmak için hal çarelerini Don Jozenin ba~ka ~e·" -·'en malumat toplamak istememdir. 
çabuk olması tazımdr. bildiğinizi zannediyorum. Memle- bahse niyeti yoktu. Yumr ,Jnu Daha demin Floresin evinde L 

Hitler, benim Polonyada öldü. Konuştuğumuz iki saat zarfın· ketiniz hakkında oldukça matu. şiddetle masaya vurarak: dim . ., 
riilen Almanların canlarını n:ıza. da, Polonyalıların mezaliminden mat~ sahibiyim. Sinemalarınıza ''- Olmaz, olmazı Çekingen. Dik, İzletaya her seyi anlattı. 
rr itibara almadığımı söyleyince ve Almanyanm İngiltere ile dost. gelen filmler, Amerikalıların ya. liğinizin sebebini anlıyorum; fa. İzleta dinledikçe ciddileşiyordu. 
mülakat fırtınalı bir ~ekilde ni. luk arzusunda bulunduğundan şama tarzını gösteriyor. kat korkmayın. Evimde tehlike "- Neden öyle ciddileştiniz, 
hayet buldu. bahsetti. Bu iki saat zarfında, En tehlikeli gangsterler yaka. yoktur. İstediğiniz mevzu iize. canım. Ikn Joze ile sırf eğlenme!< 

Londr:ıya telgraflar çektim ve kanaatime göre, Göring, İngilte- yı ele veriyorlar. rinde görüşebilirsiniz ... Gözlerim için sihirden anladığımdan hah 
Polonya sefirine mülakatın neti. reyi Polonyadan ay1rmağa uğra· Bize esrarlı gözüken şeyler si. kırptr, bardağından bir yudum settim .... Sizin yapacağınız şey 
c~ini bildiTdim'; anlaşma için ~ıyordu. (Devamı var) zin için çocuk oyqncjlğı nevin. ~arap içt!: "Dostum, yarın ak. bana Don Joze hakkında daha 
bir an evvel t~ebbüse geçmesini!lll _____ ..... _____ .. !!11 ___ ........... ..;_ .......... j.;.iıiiiıiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiliiiıııııiliiiiiiiıl.m.lliimmmiiiiim;.;;;;::::;;;:::;:::;;:;:~~~ 

tavsiye ettim. 1 1 Polonyanın Alman ordusun:ı Hı·kaAge Taze Bl:.IRHA1N·azanBU: RÇAK 
dayanamıyacağmı biliyordum; bu me'-'ZU 
di:JÜncemi Polonyalı meslekdaı,ır. 1• ____________ _. Y 
ma 6Öyledim ve Polonya hüku
metinin Berline bir n.ümessil 
göndermesinde P.Jlom·anın kendi 
menfaati iktizasından olduğunu 
ısrarla ilave ettim. 

Diğer taraftan, Bitlerin kara • 
rını vcrmi~ olduğunu biliyordum; 
kuvvete müracaat edeceği mu. 
hakkaktı. Lort Ealifaksa derh-1 
i>ir telgraf çektim: 
"- Hitler hu-p yapacaktır; 

yapmadığı taktirde, meselevi 
kendi menfaatine ve kendisinin 
arzu ettiği şeki!d: halledecek. 
~r.,, 

İngiltere ve Almanya arasında 
notalar gidip gelmeğc bcı~ladı. 

Rıbbentropla tam gece yarısı 
~Örü§ebildim; Polonya elçis:;ıi 
l:iekliyorlardı, lakin gelmemi~ti. 

Diğer taraf tan, ordu kuman
&nl-n, Polonyaya ilerlemek için 
bir ~n evvel harekete e:eçilmesi. 
ni, zira yirmi ciürt saat sonra. 
havaıum ho.mlmasmm ilerleme 
harel:~tir i ~iiçle;tireceğini rapor. 
1~1- bil ·, _·crlar<lı. 

H»r12_ v :-ı culh karan Hitle. 
rin_ k:_vt • .!.c ~ağlı bir !eydi. 

Ribl;c.ıtt_op bana §Cdit bir li
~anla hit p cdiyı:>rdu; her cevar 
verişimde hiddeti artıyordu. 

Heyecanı övle bir raddeye gel. 
<1i ki, ayağa fırladı, kollarını göğ 
Eünü:ı üzerinde çaprazlayarak da. 
ha fazla sor-•cak bir §eyim olup 
olmadığı::ı ::ordu. 

Evet dive cevap verdim ve a. 
cab~le~ırıesinde ne kadar haklı L 
se, benim de nsabileşmekte onun 
kadar haklı old ğumu ilave et
tim. 

Simdiye kn<lar beyan ettiği • 
mütalealarr hiı1·Cımctimc arzedc -
ceğimi söyleyince sükunet buldu 
ve söylediklerinin kendi şahsına 
ait olduğunu. eon kararı Hitle. 
rin verc::....ğini ilave etti. 

Ribbentrop, eline bir sürü ve. 
&ik~r aldr ve Almanca olarak 
okum.ığa başladı . 

O kadar r;ürat'le okuyordu ki, 
bir ş:y anl:ıy:ımadım. 

On altr maddeden ibaret olan 
bu notayı, 1t ndim, okumam için 
isteyince. reddetti. Ve masasmın 
Uzer ine fırlatarak: "Madem ki 
Leh elei,f fstenen J!Ün ve saatte 
gelmedi, bu maddelerin hükmü 
kal~arnı,ttr" dedi. 

Bu tatsız millakat üzerinde da· 
ha fazla durmak istemiyonım. 

Şehir tiyatrosu neylerse eylesin.. Ne 
derse desin, Çünkü sahneye koydu.klan 
şeylerin bugtintin mizacına uygun olmadı. 
ğı kanaatindeyim, I<'ikrim, sakm olakim, 
yanlış a.nlaşılmasm. Mevzulrmdana da 
blısctmiyonım. Sade mevzularm.m mana. 
lı mnnasrz kelimelerle oişirilmesindcn §İ. 
kayctçiyim. 

Efendim bir dilşUnünUz. bu zamanda 
lsanm iki sa.atini bir tiyatro seyretmek 
ıçin öldüırnesl, ne demektir! Evet iki 
saatini, yilz yirmi dnkiknsmr; yedi bin 
iki ytız saniyesini kaybetmesi ne demek_ 
tir? Ben kendi hcsabuna tiyatro edebL 
yatının nltilst edilmesi taraftanymı. Bu 
taraftnrlrğımdnki ifrattır ki bana - tav. 
sifim mazur görül.sün - bir §alıeser ka.. 
zanclırdı. Bu eser, dört kişi arasında, 
dört perdelik, dört dakika süren bir ko. 
ıncdidir. 

Vaktile bunu DarUlbedayie şimdiki Şe.. 
hir Tiyatrosuna götürmüştüm. O zaman. 
lar oranın, bugün do olduğu gibi yalnız: 

Bir Muhsin! vardı, 
Ali kıran başkrscn oydu. Benim, her 

bir perdesini birer gccP., birer dakikadan, 
dört gece, dört dakika.da bitirebildiğim; 
oynanırsa 4x4=14 eder gibi kuvvPtle be. 
ni meşhur edeceğine kani olduğum şah. 

eserimi 'beğenmedi. Bana ne dedi biliyor 
musunuz'! 

- Biz, dedi, hikaye istemiyoruz. İki 
saat sUrebilec:ek bir kitap istiyoruz. 

Bundan sonra bu şaheseri kime oku. 
dumsa. oynanamıyacağmr, ancak bir hikL 
ye gibi okunabileceğini söylediler. Ben. 
ne yalan söyliyeyim aradan bu kadar 
gün, bu kadar sene geçtiği halde hali 
bu fikirde değilim. Bunun bir gün gP.lip 
oynana.cağında. zerre kadar şüphem ~:ok. 
Canınızı sıkmazsam size okuyayım. Hiı; 
de~ilse fikrinizi almış olurum. 

Komedimin dört kişi ara.<ımda. dört 
perdelik, dört dakika süreceğinden . 
bahsetmiştim. Kahramanlarım: 

Ekrem - Koca 
Anfo - Kocanın kansı 
~'\kir - l< ocanın arkadrusı 
t<ımet - Kocanm arkadaşının kan
sından ibaret. MUsaadenizle şimdi oku-

ronım: 

Birinci Perdo 

(Dekor bir oda;i gösterir, Afüe koca. 
srnı Ekrem kansı kucaktamrııtır.) 

J:kr~m - Rilsen seni ne kadar 15evi • 
yorum, 

Artre - Bilsen hl'n de 11ent ne ka.dar 
rı.evtyonım. 

Ekrem - O halde blrlbirlm1zt sevf~·~
rua. 

Afife - Evet sevişiyoruz. 
Ekrem - Demek şimdi sen benim ka... 

rnn, ben de senin kocanım! 
Afife - Evet, öyle... . . . 
Jfürem - Demek artık ölünceye kadar 

beraberiz. 
Afife - Şüph'e.Siz. 
F.krcm - Ne saadet alla.hun, ne saa.. 

det! 
Afife - Ne saadet, ne saadet .. 
Ela<'m - Beni aldatmıyacağma emt • 

nim. 
Afire - Beni aldatmıyacağma eminim. 
l~krcm - O halde birbirimizi aldat. 

mıyncağız demek? 
Aflfe - Ev~t aldatmryacağız. 

(Kan • koca öpüşürlerken perde ka. 
ranır.) 

tktncl Perde 

(Ayni dekor) 

Afife - Galiba ca.nın tııkıltyor ! 
Ekrcın (gazete okurken) - Evel ha. 

va çok güzel. 
Aflfo - Canm sıkılıyor galiba, dedim. 
F.J.;rem -.- Ya! Evet. 
Aflfo - Bari ~ık dolaş. 
};krem - Zaten çL'cıı.cağım. Dolll.ŞlJlak 

için değil, mühim bir iş için ... 
(Koca çıkar... Bir saniye sonra koca. 

nm n.rka~ı girer) 
Şakir - Ekrem evde yok mu': 
Afife - Şimdi d~an çıktr. Canı sıkıl. 

mışlı da. 
ŞakJr Ya!!! Ne kadıtr i~i. Ne isa. 

bot! 
Afife Evet, isabet. 
Şakir - N~ iMbet mj dediniz'! 
Aflfe - Evet. 
Şakir - O halde siz beni seviyorsu

nuz! 
Afifo - Seniii, senii, seni tıeviyorum. 
Şakir - Ne 11aadet ıı.lla.hmı, ne ~aa... 

det.. 
(ÖpUşUrler pPrde kapanır) 

t ı;linrii Perdf'! 

(Şakirin evinde bir oda. Bayan İsmf't 
yalnızdır. İçeriye Ekrem girer.) 

Ekrem - Yalnız mı.smrz? Evde değil 
mi? 

hmet - Çok şükür. 
'Ekrem - Ne dediniz ı;ok şükür mU? 
1 .. mct - Evet çok ~kür. 
F:krtm - Demı>k <mu ııcvmfyor!lu. 

nnz? 
t<ım~t - $ilphc m.l var! 
Ekrem - Mademki ııevmJyorsunu:ı:, 
~ ev\erwHntıT 

İ11mct - Bir iştir oldu. Fakat. Siz ka. 
ruıızı seviyor· musun tiz? 

Ekrem - Sormayın ! 
l<ımet - "Sormayın., mı dediniz'! 
Ekrem - Evet. Bunda eaşılacak ne 

var? . 
1smet - Ooh ne iyi ... 
Ekrem - Evet ne iyi.. 
İsmet - Ne kadar i;i .. 
Ekrem - Demek seni sevdiğimi 

yorsun? 
İsmet - Evet. 

bili. 

Ekrem - O halde siz de beni seviyor. 
sunuz? 

hmet - Evet.. Senüi; senii, seni 8('. 

\'İyorum. 

( Öpilşürlerken içeriye Şakir girer.) 
Şakir (Ekreme) - Defol •. Meğer al

da.nan benmişim .• 
(Perde kapanır) 

Dördüncü perde 

Bir park... Bir bankda Şakir yalnız-
dır. Gazete okur, yanına Afife gelir.) 

Aflfo - Sizi bekletmedim ya!. 
Şakir - Hayır ... 
Afife - Sana ne mutlu. Şimdi yapa.. 

yalnızsın! Artık, benim gibi, seni sev. 
diklerin kolayca arayıp bulabilirler. Ya 
zıı.vallr ben ... Ben .. Karınla beni alda. 
tan kocanın kansı... İhanet etme, ihanet 
gör. İşte benim armıa giden. 

Şaldr - Evet ih:ınet etme, ihanet gör. 
Çok acıdır. Fakat sen ihanet etmiyor mu_ 
ımn? 

Aflro - Sen de ettin ! 
Şnldr - O başka .. Fakat ben seni el'l_ 

viyorum. 
Afifo - Ben de seni seviyorum. 
Şakir - Ben seni çok seviyorum. Fa. 

kat sen ... 
.ı\Clfo-- İnanmıyor musun? Reni sev. 

miy~n buraya gelir mi? 
Şakir - Hakkın var .. 
Afife - Sen beni seviyorsun .. 
Ş'.lldr - Biz biribirimizi ııeviyoruz. 
(Ağaçlar ara.<ımdan Ekrem çıkar onla. 

ra ya1tl ~:;.rr) 
ı:krcm - Meğer aldcnan benmişim .. 

- Pcrde-
Şimdi bunu senenin her gecesinde, 

her saatinde, her dakikasında oynatmak. 
oynamak mümkündür. Sakın aklınıza 
bu mevzu un e.skiyeeeği gelm~in.. Bu 
mewu dünya knnılalıdanberi · eskiyom<'. 
rli. Eskiy~mcrliP.inf bir tarafa b:r:-km da. 
ha tPrilta:ı:e ... Bu hr,. ıfakika değil her 
ı;aat, her saat de;::il. her gece, her sc. 
ne, 11enelerce, a.sırhı.-ca. oynansa yine 
tazeliğini kaybetmez. Tıpla kadmlar gibi .. 

0tomobiller kaldırırrıtı 
nasıl cıkar 

Garajinizin önü;e koyacağınız 
tahta dümdüz konacak olurs3 
yağmur sularının kaldırımların 
kenarından akmasına mani oıur. 
Halbuki hu tahtayı altına resirrr 
de görüldüğü veçhile üç düz de· 
mir parçası mıhlamak suretile rn~: 
il bir vazi,·ette du:dunnak kabı! 
dir. O takdirde kaldırımın altında 
ki su yolu lıkanmamı,ı olacak, 0• 

tomobiliniz de kolayca kaldırırn:ı 
çıkabilecektir. 
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Soldan Bafa: 
1 1 • 

l - Artık kullanrlmıyan (iki J<e 
me). 2 - Allaha kulluk etmel<JllC~ 
bir lıa8talık. 3 - Blr emir, oturula~lf 
yerlerden {cemi). • - Zamanın n ıı.· kısmı, islA.mlyet devrindeki m 0 

6 
fıklardan. 5 - LAkırdı, gUmü'1· 
- Komşu bir devlet. Sene. 7 - pııl'~ 
!aklığın tersi, hatırlama. 8 - ı,ı ~ 
gidenin tekrar etliği söz, Zil rtf, :ın t· 
ııs. 9 - Sulu pll&.vlar (cemi ı, kıı~ir 
tan kibrit, 10 - Blrucnblre, uye. }il 

emir. 11 - Meşhur bir nehir, ıaı 

1 terbi) eli. 
l"ukar.Jan a..ağı: ııcl 
1 - Ziyarete gelmiş bulunan 'gı· 

kelime.) 2 - Mermi, p:ıpaz nıe~lt W 
ne memıup. 3 - Gücenen, elektr:k 

1
., 

vazımntmdan. • - İsim, bir )'C~~~r. 
ters', terıı çevirirseniz yemek bir 
15 - Boğazdan çıkar, korkunç rıl'' 

hayvan. 6 - Kokulu bir ot, u)'tl -ı· 
ö UC) dan tetikte bulunma. 7 - G ze 

9 
,,., 

d, sır. 8 - Alçaklar (cemi)· ı 
Caka, adliyecilerin ilmi. 10 - Kcın\e 
le.- (cemi), d<'l1liryolu. 11 - toce 
zarit, seyahat çantası. 
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