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Erzincan: 23 ( A. A.) - Dün saat 14.52 de dipten gelen 
dakika kadar süren çok şiddetli bir zelzele olmuş ve 
evleri yıkmzşlzr. Hasa1at teshil edilmektedir. 
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Alman-va lsveçe 
taarruz etmek üzere 

:;ıı., n ... e. Tnl· • Narvlkteki Almanlar . mabasarada ; 
.. ,.. s:: .:t"'-;;~·;t1E: ~~~1E!!·~~~;;~1:~':-..~ bar ada btlylk bir barb bekleniyor 
23 Nisan bayramı Norveç ve . · · . · B l "k · 

~~ı- .~;ı;.f,0 ,~~,~;ı~~.:ı·· bin!·'·" kü,ük talebenin iştirak ettil!i m an ll S en çgJ ® IFD D ~ a D 1r !:ı~ ınuavini Haluk. Nlhndon~ ışt~ra~ilc söylenen Istiklfil mar§ını, · b b 1 d ,,,,_, 
l'tıuhi ~itabesi takip etti ;}~·· uzun~n. mana ve ehemmiyetini an- om a an 1 t <e ~ ~ OD lh1 c§l t elıf hatip'er tarafm.d 1 muavmıntren sonra, büyük küçük _ 'e ~eyazıttaki merasimJn nutuklar verildi, .şiirler okundu'. 
1 ı1 ~ıkıaı abide"ine çc!cnhln ~nra, otomobıllerle Taksime gidildi Müttefikler cenuptan ve 
tu\ı tıklat mar~mı çaldı, erk~ ,?nuldu. ~B~rada ~a bahriye müzika-
tıUn ~r Verdiler. Saat 1130 d e kız.kuç~ler şıırler okudular; nu. şimalden Trondhaym·ı 

.ue. bir ~cçitrec;mi yap~n .:;
1 
maar~f :rka~ının ve büyüklerin ö- , 

::ı .. \~ne bugün, ~ehrin mub _nm buyuklcn, uzun uzun alkışlandı. sıkışllriyorlar 
b·~~re.er yapıldı Mahim:l telıf mıntakalannda toplantılar, mü· 

r)ı ~e haıır h'll~ndu~ru b" e sIDat 14 te !500 kadar çocuğun velilerile Stoklıolm, 23 ( A.A.) - Tron<l· 
il.-... Frarı"ız tiyatro~unda ır e :nce t~ry.ıp olunmuştu. heym'in 110 kilometre kadar ce-
~ edildi. .:. ' çocuklara ikı temsil verildi ve çay, pasta nubu şarkisinde \'e lsveç hudu-

ı .:t ,.~.~~~~ ~erk11:_d~ <fa binlerce çocuk muhtelif ~lenceıerle hM va. dundan 30 kilometre ötede bulunan 
turı.un heyk~liı' : ;J~~rv:te? C\•vel de, Saray bumun<Iaki Ebedi cftlAta. Boro~an alnan haberlere göre 

.ı zı~ aıctı , c çelenk koymayı unutmadılar. ı."' Andalsnesden Bombaas'a giden 
ve Gudbermsdalden geçen demir 

(Devamı 2 nci aayfacla) • {Devamı 2 nci sayfada) 

iP lr© g lr ©) lfifi) o 

lh1~~01rDöy©1r 
(}'azısı 2 inci sayfada) 

7 saat süren 
mühim bir 

toplanfl yaph 
Brı1kseL 23 ( A.A.) - Kabine

nin öğleden sonra yaptığı toplan.. 
tı 7 saat sürmüştür. Ve maliye 
nezaretinin istediği vergi tedbirle
rinin tetkikine devam olunrnu~tur. 

l\1illt müdafaa vergisi namı al
tında doğrudan doğruya bir ver
gi ihdas olunacak ve bütün verci
lere, hiçbir esaooa muafiyet olmak
sızın, şamil bulunacaktır. 
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EN 50 N DA.K iKA 

Jaoonya, Romanya ya 
iptidai madde ve petrol mukabilinde 

Sil8h verecek 
Hükreı, (A.A·) - İyi haber alan mahfellerd, 

beyan edildiğine gre, Japonya,. Japon eslihaıınr 
mukabil Romanyadan İptidai maddeler ve bil 
hassa petrol almağı teklif etmittir. 

iktisadi mahfellerde iki memleket arasında 
muntazam mübadele yapılmasını temin için Ro
anya hükUmeti ile bazı büyük Japon tröstleri 
arasında yakında müzakerelere başlanacağına 
dair verilen haberlerin teeyyüt etmediği beyan 
edilmektedir. 

şimalde şiddetli bir 
muharebe başladı 

IA>ndra. 23 (ltadyo, sa.at 18) - Harbiye nezareti t.am!ından bir 
az evvel n~rcdilcn bir tebliğde Norveçtekl harb v!ll1yeti hııkkmda 
mtı.lfımat verilmektedir. 

Bu tebliğe nnznrruı, Trondhaym'm ~alinde İngiliz kıt.alan ile 
Alman askerleri arasmda §lddetll bir muhnrobe bnelamııı ve Almanlar 
mukabil tannuzda bulunmuşlardır· 

MerkP.zde Norveçliler Almanlarm tazyiklerine §iddetlc mukave. 

met etmekte ve !ngillz krtaları Norveçlilerle mü5treken çarpışmakta
dırlar· 

lngiliz Maliye razırı yeni 
vergiler konulduounu ilan etti 

Londra, 23 (Radyo, saat 18) - Maliye nazırı Sir Con Saymm 
blr ik1 dakika evvel bitirdiği nutku ile hllkfrmetln bazı maddelere ye
ni vergiler koyduğunu ilan etmi§tlr· 

Sir Con Saymm, nutkuna 7 ay evvelki bütçe nutkunu hatırlat.a
rak başlamış ve bütçedeki tahm.ln! he!ablarm bugilne kadar mUspet 
netice verdiğini, hattA umuldu~dan iyi netice verdiğini, haftada 
1 milyon eterlln fazla vergi tahsil&.tı olduğunu Bôylemı.,ur. 

" ı.-ia'f if e numnnt verdiği mal~ato. ı:öre, harbin ilk ycdl ayında
ki vergi \·aıidatı, umumi harbin ayni devr=ine nazaı:an yedi mJ.şll 

fazladır· 

Bir Alman harp gemisi 
Baltıkta mayne çarptı 

Londra, %3 (Radyo. saat 18) - Gorgenfr.tatin 1sJ.mll bir Alınan 
hnrb gemisinin İsveç sahlllcri açık.lannda mayna ça111tlfı bildirilmek. 
ted.Ir· ' 

Danimarka ile Norveç 
"hamileri,, tayin edildi! 

Londra, 23 (RadJo, saat 18) - Hltler Norveçtc işgal ettiği yer
lerle DanJmhrkaiım ''hAml" lerini tayin etmiaUr. Danlmarkada Hltle· 
ıi temsil edecek olan uınumt vali, Alm:uıyanm Kopenhag sefiridir; 
Norveçteyse Nazi mmt.aka eeflerindetı biri tayin e4llmiştir. 

23 Nisan bayramı 
nasıl kutlandı? 

( Başarah 1 inci aayfada l 
Divanyolundaki Ç'.ocuk kütüphanesinde "Co<:uk ıhhat ~rgisi" 

açıldr. Burada Dr. Ihsan Sami tarafından bir nutuk verildi ve çocuk
lar tarafındruı şiirler okundu. 

Fatih kazasında 3000 çocuğa şelcer verildi. Fener nahiyesinde 68 
fakir çocuk giydirildi. 

Şehremini, Karngümrük ve difer nahiyelerde de aynı ~~ilqe 
müsamereler tertip olundu. 

Romanyada petrol istihlaki tahdit edilmiyor 
Dilkrc~, 23 (A· A·) - Petrol l~leri komlaerliği, diln nkşam bir 

tebliğ neşrederek dahlll petrol ticart}tinin birtakım talıdldata · tAbi tu~ 
tulrquş olduğuna dair memleket dahli ve hıırlclndc de,·cran eden şayi. 
alan tekzib etmi11Ur· 

Bu tebliğde Roınanyaıım mlistelıllklerl Uı.bdidat.a tAbi tutrrıa~ına 

mahal btrakmıyacak miktarda petrole mnllk olduğu UAvc ~dilmcktc-
dir· . 

~_. ... ._..,..._na.__. ... 
Ankara Caddesinin en işlek yarında 

Kiralık dükkan 
Vakıt Matbaası ıdar.esıne müracaat 

11~ [1 () /) Genç kız çı!rar çıkmaz iki ac~a-....... , . .. 

" 

~iiii'imı_u., ıı,~rım_!_rttm 
Sovyet Rusvanı·n 
Balkan siyaseti 
Molotof, Berlin Elçisile Ribentropa 
yolladığı mektupta bunu izah ediyor 

Alman hududu, 23 (A.A.) - "Havaa'' 
Emin bir menbadan alınan maluınata göre 

Almanyanın Roma sefiri Yon Mackensen ıimdi 
Berlinde bulu~makta ve Yon Ribentrop ile gö .. 
rütmektedir· 

Alman hükU.met merkezine dönmesi beklenmek
tedir. Sefir Molotofun Yon Ribentrop'a yazdığı 
bir mektubu hamil bulunmaktadır. 

Diğer cihetten öğrenildiğine göre Sovyetle
rin Berlin sefiri Schwartz Keff'in Moskavadan 

iyi haber alan mahfellerde hasıl olan kana
•te göre bu mektupta Sovyetler Birliğinin Bal
kan siyaseti hakkında malumat verilmektedir. 

ıtalya geniş 
bir sil8hlanr11a 
proğra·nıı 

hazırladı 
Roma, 23 (A.A·) - İtalya hü

kUmeti, ııenİ§ bir teslihat programı 
tanzim ve tatbik ve hava üsleri ile 
hava servisleri inşa ve teşkil ede
bilmesi için askeri havacılık teşki
li.bna 7600 milyon liret kredi aç· 
mıştır. 

Meclise tevdi edilmİ§ olan ka
nun layihası, bu kredinin şu suretle 
tev~i edileceğini nabk bu!&:ınmakta
dır: 

1939 • 1940 mali senesi için 3 
milyar, 1940 - 1941 aenesi için iki 
buçuk milyar ve t 941 • 942 ıenesi 
için de bir milya1' 100 milyon. 

Almanya· Isveçe 
taarruz etmek üzere 

· ( Başarafı 1 inci sayfada) 
yolu kamil~n müttefik ve Norveç 
krtaatının elindedir. 

Biltün §imendifcrler ve yollar 
muhafaza altındadır \'e Almanla.. 
nn demlryolu üzerine paraşütle 
kıtaat indirmek teşebbüsü tama
miyle akim kalnustır. 

Stokholm Tidningen muhabiri
nin bildirdiğine göre, Bombaas'a 
demlryolu ~olunu tahrip etmek 
için paraşütle inen bir Alınan 
müfrezesi imha edilmiştir. 

Alman parasütçüleri. talim 
~·apmakta olan " .Norveç as.k~ri 
mehiep talebeleri tarahndan gö -
rUlmüş \'e bunlar derhal takviye 
istemielerdir. Kendilerine hemen 
bir Nor\'eçli kayak müfrezesi 
g;önderilmiştir. Almanlar civardaki 
baıI çiftliklere sığınmı~lar ve be
raberhırindo 50 kadar sivil i\.)tür
müşlerdir. Almanlar, Alman ka
rargfihı ile muhabcrode· bulunu -
YQrlard11 tayyareler ~lftlU•ler ü.ıe -
rinde uçırak orada bulurum Al • 
man paraşütçülerine yiyecek at
mışlardır. Almanlar tan·arelerin 
attığı yiyecek paketlerinin top
lanmaşıpı sivillere emretmişlerdir. 

HAMAR VE ELVERUM 
MINTAKASINDAKI HARE • 

KAT 
!)tokholm, f3 ( A.A.) - Af ton 

Bladet gazetesinin bildirdi"ine gö
r~ Hıimar 'ıe Elvcnun mıntakala
nndakl harekata lngillz kıtaatı 
iştirak etmektedir. 

B<>mbasdan bildiriliyor; lngi -
liz kıtaatı Rena'p111 simalinde 
TrondAA;ın ile Elverum arasın ~ 
daki demin•olunn ı:elerc!< Eh'erum 
istikametinde taarruzda bulunu -
yarlar. • .. 

Ayp1 zamanda, diğer lngılız 
kuvvetler\ de littlehamor'a gelerek 
Hamar istiknmetinde taarruz edi
yorlar. 

İS\'EÇJ<~ 1.AARIWZ l'.AKJN 
Paris, 13 ( A..A.) Salahiyet-

tar franilz ııskcrl rımhfcUerirıde 
Almanyanın l sveç hal\l•ındaki ta
savvurlarından bu sahalı <'ndişe 
ile bahsedilmekteydi. 

Bu rnahfcllercc, İngiliz kıtala-

rının Oslonun şimal mıntakasmdı 
Norveç kıtalan ile beraber faall· 
yette bulundu.klan tcYit edilm~k
tedir. 
NAR.vtKTEKt ALMAN MtlFRE.. 

ZEl ... ERt 
Paris, 23 ( A.A.J - Salahiyet· 

tar Fransız mahf ellerinde Norveçte 
vaıi)>etln ~ müsait olduğu ka -
na~ti izhar cdilmelctedir. Norveç
te ye Daniınatka.nm şimalindeki 
Alman hava meydanlanrun İngi
liz tayyareleri tarafından bombaı
d unan edilmesi üzerine Almanların 
hava faaliyeti dün anlmı§tır. 
Müttefik krtalann J<araya ihracı 
normal bir ~ilde dc:vam etmek -
tedir. 

Bu kıtalann ileri hareketi tesbit 
edilen planlara göre inJ\işaf etmek~ 
tedir. 

Nıuvik mrntakasın& bulunan 
münferit Alman müfrezeleri şimdi 
tamamiyle muhasara edilmi~tir. 

lyi haber ftlan mahfellercfc ha
kim olan kanaata göre Narvik me
selesi yakında halledilmiş olacak -
tır. 

NOR\'F.Ç VE DAN!MARKADAKl 
AUIAN t)SLP..r.t BOlfBARDl-

Landra, Z3 ( tt.A.) - Hava 
nezareti bil<füiyor: 

Ecvvelld gece İngiliz tayyareleri 
Norveç ve Danimarkada bulunan 
düşman ha\'a \islerine yeniden ta
arruı: etmişlerdir. 

Oslo cİ\·annda bulunan Kj~ller 
ve Fornebu hava meydanları bom
bardıman edilmiJtir. Y~ngın lx>m
barlan Fornebuda bll"Ç()k yangın
ların çıkmasına sebep olm!lştur. 

Aalborg'a yeniden taarruz edil. 
mi~tlr. Ewelki gec )•apılan akın· 
tar esnaşınd..a dört tngiliı tayyare
~inin dü~ürHldilğQ.ne dair Alman · 
lar tararuıQan "erilen haberler 
doğru değildir. Yalnız bir tayyare 
üs11ünc dönm~m.i§tir. 
XARVJ:KTE no1·t K ntR MUJIA

REBE BJclKLJ.IN ll'OR 

I.ttndra, 23 ( A.A.J roo Öğrenildi
ğine gö:c İngiliz kıtai,ltı. Trnnd• 
heym·in JO mil ~imalf şart.isinde 
kain Stikle tad'a "0,000 ınll ı,:ıc!<:: 
rnec;..'lfedc hulun~n tcınl:j~r yuluııu 

işgal etm\~ ola) Jnalllıler tarafın.. 
dan pUskürtOlmU~trdlr. 

!yt uıal~at &lmüta ol6D b1f 
ıne.ııbaduı bildlrildlliııt ~rt Na= .. 
tos'da kar~ çıkınlPuf olm&l..n 
ınubtomel olıı.n ı.ıı.tu. vcı l'rulıl 
lJitutı. Norvoo Gvvotlorlylt totrl. 
ki ıntnl ldtrok 'l'l'oııdh1cım ilWu~ .. 
met.tııde ~• do#N Uerlemokto. 
tedirlor· 

4)'N menbldM 'bUdirlldliln• IÖ• 
re mUtto.fWcr, Al:MD ~Hlo. 
riıılJı bombardımanı ve mltnJyöılo, 
rinln aUıfl lle b'M> ed.llmtkto ol· 
mala:ma nimen baµhuırdı blltU.n 
dcnmyohmu vo Trudjbe='• siden 
diğer bUtUn yollan kontrollerl aı. 
tmda buh.\ndurmüt.adır-

~Utt.etlktcrtıı monreııoaJ, tlmal
d~ vo cıonubdR Tre.ndhjem'l ,.., 
kıştırmüt&dır. 

lyi bir menb&da.n h&Mr •lınd.ıf!. 
na göre Narvik'in ele geçirilmesi 
için yakında bir mubarolıe vukua 
geleeektir· Burada. aehlr dalılliııdo 
binden bi~ fazla Allnan mevcı.ıt 
bulunmaktadır. Narvik'in garbinde 
tsveç hududunun çok yakınında Al
tnanlu, dentiryolunun ufak bir kıs
mım ell~rlııdo tutınakt~dırll\r, ta. 
kat her canibinden ihata edilmiş 
bulunuyorlar. 

Yan l'CSmt l>iı- me.nbad~ b.Ud.I
rildlğine göre ıevkülcey!'l ehemm.J. 
yeti pek büyük olan Brandsdal va
disi, tamaıniyle müttefiklerin elin-
dedir. · 

İnaili_ı kıtMh l.JJlQhammer'e ka
dar !lerlem!ş!etd.tr· 

AftlERtKAUJ,AR ~08VEÇE 
l"AtWPU ll,'t K~ILADILA.R 
Londra, as (A• A·) - Be~el

ınilel te-diyat banbıı idare mecll. 
l!li r~isi \'jJcont Jije1'kiııı Kano nıat
builtıt. b'Yıın•tta bulunarak deml§
tir ki ı 

"..- Am~tl1'aQa son i}çametlm 
esnMmda JngiJtera ile Fr;mpanın 
NQrveço YJ.rdtm etti.ki rt fi~.Yi olur 
olmaz, müttefikler lchlnd~i hi~i
yntın ;cni3 mlky~ta tırtt~nı gi)r
dilm· 1nrlrnt~·ların nilfuzu azal. 
ml\l't;>.drr. lftl~rin Norveç ~cr~li
z~ştinc &"linc.ı=, bu hu:nışto. 'üyle
nec0k faz!~ b!r eı;ıy JlÖremiyorum· 
B:ı mv:ı ff:ıklyct~l;:llğln netJcclcİi 
Hitl<'r !~in pf'k \'o.hlın olacıUc•ır." 

Yugoslav Başvekil 
muavini ile 

mülakat 
Bükr~. ZJ ( A.A.) - Kurentul 

gaıetesl Zağrepteki husuşt muhabi
rinin Y.uBQslavya ba'vdçil muavl· 
ni M~ck Ue )'aptrltı bir milla.katt 
n~etmektedir. 

llu mü!Akat esnasmda Maçek· 
bilhassa Sl~larlt. Huvatlar ara· 
sında 26 ağustos 1939 da aktcdi· 
len itillfm Tuna havıaarndald bO
tün milletler için bir mi~ te,l<il 
etrn si Jftmn scl~nl ve A vru -
padild ıulh davaaına hizmet ede
cek ohm aiyast ve ilctnadl lebirllJi• 
nin ancak bu suretle Uıhakkulc C· 
debileceğlni &öyloml§tir. 

Meşhur bir 
Fransız romancısı 

öldu ... . 
Mqhur J'razmz ~cı ~ hl• 

k~·Mla! Büıet ~ Valmor ölmUetUr
l871S to ConeVMdt dojm.uttu· 

Fa.icat uıl v&taA oluü konc!Wıı• 
J'n.nlm top~ ıegmiftl· 

BlrGot rtlHl '" edebt romola
nn vt NŞ1111 hlk&1tleriıl mU.111• 
tiydi· 

TUrk okuyqoullın bu velfad 111u' 
h&r'J'!ı1n ~lerinl n adçUI' 
)'ODlamu hemen hemen her ıU.ll 
l'QlttlerlmJıln hStly, .U.t\m,larlft. 
da OkuznUfl~· 

RQm&nCJ IOD l&ml.Mı 'adar dl· 
hat.t.tydJ. Bu aynı 21 inde u.ba)all' 
lk.111ndo kıla b1r nlıatmlık~ 
•onra raıterinl lı.ayata •~" 
bpaıııqtır. 

Maıı.ıt ada~tuYoDoutanmısa blıf 
ıatlt#ı dllor, ''AJIU btıfk& Jıled•' 
nmsoaln?,, derb=· 

Galatasaray 
Demirspora 
3.··- 2 
Mağlup 

Antwa. Cl'QJ~fo:ıJa) - Şob;; 
mizde bulunu Galataış.ray tiür O· 
bu!;'Un Demirsporla huıml!ll bir P' 1• 
sabaka yapmışın-. ~3 Nisan hfl!Cı• 
miyeti milliye b:lyramı d<>lıı.)'ı9i • 
büttin dovair ve mUQl.'JQselçr le•~, 
1ı olduğundın sahayı binlcrÇC fıl 
rakit do!d\lrmU§tU· • 

ıı 
Mi.isnbaka) a baş?~ndığr ıaıtl"t" 

cumarte~\ v~ pazar günleri iki '~,. 
Ju müsabaka ) c.pmıo olan Gıı.l•ı;sf 
aaraylılar&a yergunluk ıılllnıl & 
çarpıyordu· 

l!ü:ı. .. bt:Jçamn ili\ dcvrC'rl !!·Z tı 1 
rtlbt1re bitl.,i· .İki.'lci de,TCG" ı ır '· 
c!aha c;ıkan:ın Demirspor:uı.ır ıl'I-' 
~nhııl· .. ,, :'l-:! k"~"lnd:l:ır· 
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a 
~ ~Qçaı:ll mobysu Sın baklnn~ 
~~t evrakı Anka.rr.<la a14kadar. 
~tkı laroan geçml vo U~rlndcltJ 
~'1cr bıtlrllmiştlr, Evrak <JUn 
~ıuı:lldıın lstanh'.ıia cısndcrllmlatır. 
ctk eınıııYot ınUdUrlUğ\lno ı;cıc
~ faJtnt ı.ı.uı olmllBı :ınUnC14cbctUc 
n lll~cleye ~onacaktı;. 
~u 8Ureue Sırrmm yarın (l.l!kcrt 
llıaıckcıneye bıvcU cdlleceğ\ anlaşıl· 
Ctlnıt:Ldır, Jl,jvr&kuı Ankr.radan buraya 
l'aıııı~- do. rnutııı.kemcnln !stanbulda 
C!Jr, --qı.~ı !taU olarak g8~termekte-

• \> 
~ a.kıtıar idaresi Bakırköy aabık 
t~darı !brahlın Haltlu Taner 
dı~ et Va lhtl!Aa BUrdlle 168 llra al· 
li~ıı lklncf a~ır ceza mııhkenıest 
ıı_Pae daı:ı 6 sene 1l ay B gtı.n ağır 
l'ttte • a ıı ne. 10 ay 20 gün memurl· 
)c ti rı 11\ahrumiyet ccuısma., lhtllfuı 
'lı;~ lll!llct yek<ı.ııu olan 168 llrn 64 
~ r taıısu zamanına k:ıdıı.r yüzde 
r, lll ·~ YtlrUtU!erek ödemeğe, '1 11· 
'alıkenıe harcı Termeğı mabkQm 

, §Ur. 

luıue~eJ'de memlııketimlzdı tet
'Yapan pasif korunma mUte· 
~l'fıı 4\mtrıı.ı JJuren'ln tavsiyesi 
ı.a:.1Ikı0 bele4tşe achrtn bUl'Uk me.. 
l'trıe Arıncıa, meydan ve yııngm 
"elııl~de 81pcrler kazmağa ltnrıı.r 
• "fllit. 

~ Jı.ını~ıı. kaçan Cek gençlerin. 
tlltııt~ kl§iuk bir mUttect katllcsl bu· 

l!ıın kouvaruııyonellc relml§tlr. 
~1:5 ;ar da Frcnsaya gideceklerdir. 

~a.. Y ece kıs:ı bir müddet transit 
larıp ~tıu.ıtıuldan ceı:on Qeklcrln mlk 
ı:.ı.~ tbın ba.şındanbcrl 3000 l bul· 

Ur, 
l!'a!(a teu, t, bu rakam naıkruıtımn muh· 

ıı.11 ~lertnc nuc:a eden tirarllerln 
.\ı l\tsnııdır. 

Cltıı ~Yadan kaçıı.nlBJ'tıı lD0.000 
llıti lııı 'l.la Olduğu söyleniyor. Bunların 
flaı.u bir kısmının da böylece pnrtı 

• ~elrneıerı bekleniyor. 
beucrı lllanya Uc oln.n Ucıı.rt mUnase
t~etlllizın Yeniden Lanzlml için bir 
ltara;la heyeumlzln BUkrt~c gitmesi 

l'tca,. §tltııın11tır. 
~ca... ot lıcyctimiz Romn.nyo.dıı.n n
l'ap~ız Petrol ve benztnle evvelce 
'Yıl IUılaşmnıar muciblnco Ro· 
~% lle kfirı11lıklı ttcıı.rt mUnasc:ba· 
leke\.t4 ~ tutulacak her lkl mcın· 
~ltereı Para luyın.ctıcrl Uzerlnılo mU· 

• • er Yapacaktır. 
''l'taJ~b> ıedartklndeld mUvkUllt do
~ ~ Dclırıı:nwn imar pta.nııın CJııbU 
~ ,~tnı ''e bu arnda DoJmo.bnh· 
e~ıuı. haıı mu ne .Mec1dJyek6yUndekl 
t'tt taneşlııln IIl§allnm tcn.hbur 
~fıtıı bi\fOtındakl haberler Uzcı1ne 
beıe~tına mllracaat edilen nll \'e 
~l'tiı\ . retııı Dr. L~tfl Kırdar 1mn.r 
~ını.u' fasıla \'ertımıyeceğlnl s!iy -
• ~~ r, 

~~ınot. ııt4~ demlrler baWuııdald 
1l\Ubtn"1nıı lıU)(uınıerlno gört, derhal 
I'\ ıı~ ~a lllzum görUien demirle· 
~i ba flJ.·atı llzorlnt1en aatm &!· 
llıb llllaı'la.ınıotn-. DIJter tarattım de· 
~ ~ At birıt~l hcu'bıoo Amerlkll· 
t.\~ ,;ııı .satlrUen demlrlc.rdeıı dcı i· 
tııilıııl en luamı l\lllt~matçc mUba)'nıı. 
"~Qr, ' 

~~ttnleJtetb\ muııteıır mmtaka_ 
lıq ltl:ı ccııeıo clQvam etmolttodlr. 
~tı~ 0vveı Karm otan bir r; ızoıe 
'ıı ka de, d\'ar k!iytol'den TUls111en· 
~rttecılilndo 72 <W ot\lrulmnync:ık 

• lluo lı:.ı.tıı.p olm~tur. 
r~ l;~ıarm Ucıı.\1 rnl,\ıın.şcbetıe. 
~t~ı k nrtttnlm.aaJ yol\ında iki 
~~ te et Uı.ci:lcn arasında. ba§lı
Ur. ltltalar çok hararetlenntl.:;-

llıı 
~~ llla'ks Uıı. gcçeul~rde Sofyay~ 
bır l:lıı tacırıerimizden n.Itı k~illk 
d.t;ırıttııı.P bugünkü kanvanmyonelle 
ll.ltı ili ltır. Bunlu, lr-.eeb'!)Uslcrl -
~ fıı.b ~etıce verdi lnl, Bulgıırln· 
~~ iıı~Uı:aıar lc;ln lüzumlu o\tı.n bir 
-~~ <lat mndd lert meml 1' U .. 
~l'lrıllll tedarike l\ııru verdlk\Qrinl 
l liataıı !llcrdlt-. Eunctıın l;m§kn ?ifa
~ nr11: ~da letJdklerd bulunan b\r 
~ t~ı ..... ~en mUeııs stı:ıi roUm~li 

1 ~"~"'§Ur. 
~~ ~lr.r mıı.dgnlerlm~e çok n .. 

1 ~bi!ilı~stcnni11lcr ve ın~Wne mu • 
tı-llll b'e bunlan ithal ıcdcbllccek
t ~11dlrrn~lerdlf'> 
UI\ ~ll~lo.r, ınemleketlnıizdcn tU

ayaaJanm da arttırma~a 
\•e b 

~ tlf\ol~l§lerdlr. Macar tUtUn 
'ıtllıı Crklftnıdnn Yoza'nm ri -
u~ltl'dde dört kişilik blr ho:yet bu 
~eı-~ ~ gelerek: tUtUn e:ıtınalmak 1 

clrlerimizlc görUaeceklir· 1 

bini "ıktığını du ·murtu. Y-man r i put gibi duruyc-r· 
du. l,)ofan rlyc d8.ıerken, 
Yaman reis hürmetle lğıldi. 
Alckşandr şa~ rmış gibiydi.. On· 
lar çıkınca : 

S k t -Hayır -diye mırıldandı· Bu ar a ı ..... H .... 
3 
.... , .. p ........ v .... 

9 
.......... , ... ı ~~:~iı~~~fi~~ ~~,7;~n b!~ı~:s:r~ 

~ . 1 İ mez. Bu, olsa olsa, rnaceraper~st 

Fakat ., viyordu. ~~kın dedi!{· 
ni yapaca .tı. A~k mantık ve 
ihtiyat istemezdi. Esasen saadet 
bıl· bunlara muhtaç değildi. Sa~ 
a<let hazan, en tehllkeli, en kor
kunç hareketlere rağmen gene 
gelirdi ve b:ıun da, ne kadar ağ 
örUlilrse örübün yalda~r. 

İ 1 blr Türk şehzadesidir, l)U§manın 

a Z 1• yet ı' Bulgarı·sıan · ~~~~d~~:~:ır.~~~~:~~eo~~= 
vüşmeğl, neticede ölsem bile, şc· 

1 
refli sayarım. 

Bulgar başve Aleksandr, Doğan hakkmda 

Yalnız lrini tereudüt etml~tl: 
- Benim aynlıtım şüpheyf 

mucip olacak t. 
Fat.at öyle §artlar nltında kal• 

m:~lardı ki, Dorotamn hizmctşi· 
sinin bile onlarla beraber tehır• 
den uzaklaşması llizım gelmişti. 
Bunu, Doğan da istemişti. Çünkü 
şehirde kalması takdirinde, bir 
takım sırların duyulması ihtima
li vardı. Gerçi artık ona da iti
madı vardı, fakat ihtiyan elden 
bırakmamak gerekti. 

• k · 11' • • d - nasıl düştinmUşse, Doğan da onun m e rı a rn 1 1 mu a- 1 kılı'nı'n çok hakkında aynı hükmü vermi~ti: 
t - Nasıl buldun Yaman reis, 

f h d . d . i h kahraman blrşey değil mi? . aasını te ıt e ıyor ımü im bayanah =g~~~ngüö;~;rı~ı. öyledir. 
Ben tecrübesini yaptım. Türk o-

Amerika bahri harekat reis ;aı!~tid~y~~~) - Butıar a· ~~!'a,i~n:ı-~:~~~1:.~ ederdik. u-

k k 
Bulgar başvekili Filov, halen _ Unutmam kaptan. 

Doğan, esasen her tadbiri al· 
mıştı. lyi bir hava ile yedi sa.at 
içinde, gemi.sine yetigebilecekti~ 
Gene kendi adamlarının itimat 
ettiği hafif ve seri bir kayık gece
li gündilı:lil, liman ağzında bekıt. 
yordu. Doğanın kendi kendine 
gülerek söylediği yeglne şey fU 
idi: 

muavin in in -:ayanı d i at sözleri eyaletlerde bir tetkik ıeyahati Dcğan yürürken tayfalar, ona 
"11 yapmaktadır. derin bir sevgi ve hürmetle bakı-

Vn~ington, 23 (A.A.) - Bahri ı "-Harp, bir deni~ muhar be. 
harekat reis muavini amiral To· ai geklinde olacaktır. Biz Japon • 
usıılng, Ayan meclisi hariciye en.. yayı iııttla ed~miyeceğlmia gibi 
eümeninde aşağıdaki beyanatta Japonya da Amnikayı iıtila ede· 
bulunmu§tur: mez. Fakat Japçnya, Filipinlileri 

''- Uzak Şarktaki vaziyet, istilAya teşebbüs edecektir.'~ 
milli mildafaamızı açıkça tehdit Hatip netice olarak, Filipinler 
etmektedir. Uzak şarktaki vaıi- de ı:apt ve teshiri kabil olmayan 
yetin değişmesi yüzilnden çıkma· bir denir: Uısll ve hi~ ara verme· 
sı muhtemel bir harbe sUrUklene· den yeni zırhlılar in§ast teklifinde 
eeğimizi tahmin ediyorurn. Ja· bulunmu§tur. 
ponyaya kartı tek başımıza mu· * • * 
harebe etmek vaziyetinde katma· Vaıington, 23 (A.A.) - H~· 
nuz icap eder." ten kaçınılmıyacajına dair To

ussing tarafından yapılan beya· 
Hatip, Fransa,· İngiltere ve nat, Amerika hariciye nazın Cor 

Hollandanm 'Amcrikaya yardım dell Hull'Un naran dikkatini cet· 
etmeleri ve BUyiik Okyanustaki betmi!tir. 
\islerinden Amerikan gemilerinin Hull, matbuata beyanatta bu· 
istifade edebilmeleri isin bu üç tun.arak hükiımetln iyice tayin et· 
devletle uz:Jagmalar yapılması miş olduğu bir harici siyaset ta. 
teklifini ileri sürmUgtilr. kip ettJğini ve Touaaing'in her· 

Amiral Toussing, sözlerine ıu halde 9ahsi kanaatini izhar etmiı 
suretle devam ctmi~tir: olacağını 11öylemi1ttr. 

rorveçte Alman mukavemeti 
kırılmak üzeredir 

St.oldıo~ ı3 (A.A.) Pageus 
Nyther, mUtte!lklerln kıtaat! ile 
Norveçlllcı1n Narvlkte bulunan Al· 
manian çember içine almıg cıldukla• 

nnı bildlrmektcdlr. . "' . 
J'ıırls, 23 (A.A.) - Norveçte vazı. 

yet, mUtteffüler lehlıle inld§n! etmelt
tedJr Uç h:ırp cephesi mc,-cuttur, ta• 
knt Norveçli eksperler, Atman muka
vcmeUniıı bir iki gUn ~ftmcm ktnta 

cağı mlltaleıumıda buhmmaktadır-

lar. 
Narvtk, tahliye edUmtıur. Narvtk, 

mQtteflklert.n ellne geçUli zaman Al .. 
manya, kaU euretto deınlr madenin· 
den Jnahrum olacaktır. 
Diğer taraftan Narvik dvanndn 

bulunan bazı .Umaıı kıt&luı ım· tUr
lU malzemeden mahrum bir halde 
kalmJflardır. 

Alman 1ntaatr, alel!cele lırtlhkAnl· 

laf lı\§a etmeğe çt&lı§lllutadırlar. 

SAAT: 13.40 
Pariste gizli 

komünist teşkilô.tı 

F yorlardı. 
ilov, Şimalt Butgaristanda U.. _ Ganimetler nasıl çocuklar?. 

garçin k6yünde blnlerce köylU Hepsi birden bağrı§blar: 
CJnUnde bir nutuk söylemi§ ve de· _ Senden iyi ganimet olmu 
ml~tlr ki: kaptan t. 

'
4
- Dünyanın trajik hidiseler Doğan birdenbire Yaman reise 

ge~irdiği bu umanda, bizler, döndü: 
Bulgaristanda, inhiraf etmem • - Hayır, hasta yerinde kalsın, 
ırin sulh ve bitaraflık, yaratıcı Emrine bir tayfa ver. Haydi. 
ekonomik faaliyet ve kültürel te- Yelkenler açılsın. sa.hile doğru 
rakki ve milli birlik siyasetini ilerliyelim. Bakalım, neler ola. 
takip ediyoruz. cak?. 

Doğan kendi gem.isine döndü· 
Memleketimiz, başlamış olan ğU vakıt, güvertede, güzel bir 

harbe ıürükleneeek !Tli? Herke· hayalet gözükmU~tU. Kollarını o-
sin bizden sorduğu sual budur. na doğru uzattı: 

Aıiz köyliiler 
1 
·aite §Urasını te· - Sevgilim!. Ki yara 1 •• 

min etmeliyim ki, yalnız Bulga· - Huhum 1.. Doğanım 1.. . 
- Prenses nerede? 

ri11tanda değil fakat, Balkanlarda _ Kamarasında. Onu biraz u· 
da daha u~wı müddet sulhten 
istifade etmek için esaslı ümitle. yusun, diye bıraktım.. · 
rimiz vardır. . Doğan, sevgilisine yaklaşırken, 

tayfalar da ba§larını lğerek yavaı 
ya~ çekildiler, onları bafba§a 
bırakmak için kaybolup gittiler. 

Şundan katiyette emınım ve 
bunu bilhassa tebarUz ettirebili· 
rim ki, bi:ıim için sulhün bozul· 
masını intaç ede~ğinden korku • 
lacak her hangi bir şart veya hl· 
dlse mevcut değildir ... 

Bulgar başveklllnin bu ıöıleri, 
binlerce köylilnUn şiddetli vo ha 
rarctll aUntlarile ka.rtılanmııtır. 

. 

Gürel Kiyara, şimdi daha me
sut ve tam toprıı.ğmı buJmuı bir 
gül gi.bl daha ren.kil, daha !Uh 
ve ferahlı idi. Bulunduğu yerden, 
muhtetcm bir tablo gibi göı:UkU· 
}"C'rdU, 

ltalyanın 

saati 

İlk ayrılış dakikalarmın, onu 
çok şaşrrttığt muhakkaktı. Çün· 
kü meçhul mukadderatın cereya· 
nına kapılıyordu. BUyüdilğU, a.. k a fa r h§tı~ı, yaşadığı Venedikten, ak· 
rabalanndan, çocukluk vo gen~ 
ilk hatıralanna ait ıeylerdcn u· 
ı:aklaşxyor, Tilrk ve Müslümatı 
bir erkeğin kollarında uçsuz hu -

Yaklac:ıyormuş ' caksrz, hazan !ırtı~lı ve k_udur-
"11 • mu§, hazan tertemız ve sakın de· 

nitlere gidiyordu. Bu gidi§ iyi 
Roma, 22 (/1.A.) - D. N. B. miydi, değil miydi? İstikbali ta· 

- Her Uç ka<lın da 'bent MVİ· 
yor. Gerçi bunlann ikisi artık 
haklarını kaybetmişlerdir. Fakat 
herhangi delice bir lrrskançlıJc 
başıma bir i1 çıkarnsal. 
Doğan, Dukanın da 00! dur

mıyarak, kendisin.den tliphe ede-
bileceğini, bir taraftan tchlrde ta
harriyat yapmakta beraber, diğer 
taraftan da donanmasından bul 
parçalan a~ıklara göndereceıtnl 
tahmin etmiıti. Ve, f 1te bu dü~ 
gtince ile, V ened.ik donanmaımm 
normal bir se~rle gece vakti ne
rede bulunabileceğini de heaap
la'?'ış, mahut bo§ gem! oyununu 
oynamııtı. O bu oyunu vakı'le, a· 
ı:ılı bir Yunan korsanına da oyna. 
mrı ve herifi yakalıyarak grandi 
direğine asmı§tr. 

Fakat Doğan. gene biliyordu 
ki, donanmanın diğer parçalan 
da onu takip e~klerdl. Bırakıp 
gimeği, bir gercf sillik sayıyordu. 
O, ancak toprakta iken bunu ya· · 
pabilirdl Fakat denuin Uatilnde 
dalgalanan göhreti birkaç Veneüik 
donanmasına bile feda edemJye
cek kadar gururu vardı. Bllhasaa, 
yanında sevdiği kız bulunuyordu. 
Onun gözleri ~nUnck, böyle bir 
Sn nasıl irtiktp edeıblUrdJ? 

Birdenbire, Yaman reiıln ...ı 
duyuldu: 

- Kaptan! .. Soluna balrt .• 
Doğan, Kiyarayı kollannd&n 

brrakmadan başmı çevirdi. Kiya
ra da oraya baktı ve giztiyemedi· 
ği bir tell§la: 

- Belki de V enedik ~mlltri 
·dedi· takip ediyorlar. 

(Denını YN' ) ' 
ajansı bildiriyor: ı yln edebilmek i.mk!nsızlığı kar-
Roına f!!Ohrlnln tecesUsU yıl §tsmda, meçhul bir endi~enin kal-

dönUmU mUnaeebetlle, Duçeıılo p!!llll!..-ll!l!l--••---------..---.. -.... ~---111111_11-.. 
İtalyan milletine hitap ede"l -
sözlerini gazeteler. "çalışmak s · 11 k ı 
ve ıın!hıanmnk'1 ibareıı. tri etr"Olle> J r;a ,...r 
başhldarla neşretmektedlrler. '\-- ~ 'IJI. '&JI. 

Teverp <\lyor ki: 
He8abı doğru veren Y ahudinin duası . Tarihte, milletler. dalma "t· 

terlemek veya geride kalmak" 
kararın!\ varmışlardır. BugUn Ağanın biri çobanlarını topla· Bir Müslüman, bir Katolik a-
tt~lyanın karar vermesi ltlzım mı§ onlardan koyunlannm hesa- rasrnda konuşurlarken Milıtliman 
dır. M•nabil ve kuvveti artmış- hını soruyormuş. Her çoban sıra Katolife: 
tır. Fakat hayatı sahası de~lş ile a~anın odasına girip heşap - Bizde bayramda ne kadar 
meml\'ltir. Kapıla.rı yabancı bir veriyor ve dı§llrı çıkıyonnu!. Sı- kurban kesilirse allden de o ka· 
devletin işıralfndo bulunan blr rası en ıon gelen, ağaya §Öylece dar ktaainler, deyince, buna 

Partş, 23 (A· A·) - Parla za.bıtası, gtıU bir koınUnlat teıkllltı e hcsa" vermi•: Katolik: 
dentıde kapalı ttaıya. kudreti· r 'J 

mcyd nn çıkarnıı;,tır· Bu teşkil!trn mUhim harb sanayii müeseesele- na urı;un olarak yayılmak im- - Yüı koyundan ellisi dalak· - Bizde de yortularda ne ka-
rlnde mütenddld şubeleri vardır. T' kişi tevkif e~tlr· Mevkut- k!nından malırumdur. Karar tan öldü. Yirmisini kurt kaptı, dar yumurta boyarlaraa alıden 
ıaruı hepsi de ruıkerl mahkemeye sevkedilmlşlerdir· saatJ, ı;itgl(le daha yaklaşıyor. yirmisini sel aldı, götilrdil. Do- de o kadar gebcrtsinler demi§. 
Almaın tayyarelerinin ingı•ltereye alanı kus taneyi de kestim. pastırma Bu muhavereyi itltm Yahu· 

"" yaptım. tgte deri&!. Sütünden de diye: 
Londra., 2S <A· A·) - Alman tayyarelerinin dUn akşam İngilte. sana bir çömlek yoğurt yapıp ge- - Sen ne dersin? diye ıormUf• 

renin eonub anhllleri Uzerinde uçuel•r yapmış oldukla.n haber veril- M • f d k • tirdim. lar. O da: 
mektedlr· :MJtrnlyöz seıılerl ~ltilml§ ve bomba intllA.ktarmm nettc~sl aCa f IS an a 1 Ağa hiddetle yoğurt çömleğini - Ne diyeyim, Allah ikinizin 
olması muhtemel bulunan btlytlk alevler görUlmUgtUr· alıp çobanın başınıı geçirir. Yüzü de duasını kabul etsin cevabım 

Amerl.kalılar aözü bembeyaz yoğurt içinde dr- vermis. J..ondra, :!3 (A· .ı\·) - Hava nezareti aşağıdaki tebliği neşretmek- ,., · .. b k .. 
~an çıkan ışguzar ço ana ar a.. Palavra müsabakası 

mektedir: 1 1 daşlan bu h~in sebebini sorarlar. 
nn k •- ... ııt 1. ı.. .... ı.ıu rl ·"'l ay ra IY0f ar . d - l ·· U Gaskonyalrlar rek mUballğaeı 
H\ln ınm W6~ ereıuıı fftll'fl> va eenu..,u §&rJU •~ e açıa ann- - Heıaoı ogru veren n yuz olmakla marufturlar. Biri Parls-

da mUtenctdid Alman tayyareleri r8rillmiijjtUr· Bunlar ihtimal Jı:l Tay- ak çıkar, - der. te, diğeri :Marsilyada oturan lki 
ınia ve Humber nehlrleri man :ı.bl~nna mayn koyınağa te~bbUş .edl- Sefaret "yollar kapan- ihtiyar şahitler Gaslı:onyalı biribirierine tesadü.f 
:rorlardı. · madan,,· Macaristandan İkl JCişi yekdiğeri aleyhinde ederler. 

Hava dnf1 bataryaları ve lngütz harb seınilcri bircok yerlerdo a.. dava açmr!!. Davacının biri 40 Pariste oturan der ki: 
le§ ncmr~13rdır. rrojektı5rler gökyUzUıiU AYdnılatmıılll' ve lngtıl.I av. uzakla§nıalarını ·tavsiye lokmanı,1 i~inc bir"r altm koyur - Birader: p.ayitahtm telefoıı~ 

•ft tt" kadıya verilmek üzere hademeye ları o kadar terakki ettj 1d seı igi. et \>4"}'lıırclçri, dU!jlJlan ~yyarelerinl ''&kal~ i~in bavalanmı~lardll'· e 1 • • B 1 " te lim etmi~, hademe U;ünU ken· tir işitmez konuşanın hıssıyatı ne 
e çika Üzerinde yabancı tayyareler Londra. 23 ..,,., J)udapeşte ve dlsine ayırmı§. Davacılar kadının merkezdedir, kederli mi, sevinsli 
Uriilısel. 23 <A· A.) - Milli mUdafas. nez:nreti Neufchateıııu \ite- NevyorktAA gelc:n haberlere göre huzuruna çıktıklarında h!l:im sor mi hc:nen anla;ılıyor. 

rindolti tayyare ı;çu~lnnndan ve orada \'ukua gel~ olan h df.ısede~ Budapeetedeki Amerika sefareti muş. Biri 40 ~it getirdilini söy· ..... O bir §-CY değil, bb:im Mar .. 
nyn olarak birçok ecnebi t.ayyoxclerfn (liln Belçika o.l"lld91nin bltarat- Macariıtandaki Amerika tebaa. leyince h akim hademeye: ı;ilyadakiler o derece tekc:tn."TIUl 
hğmı ihlal ctını~ ol(%~1p..rmı bilctlnnektedir· Bu ta,..._.arelerden ikisinin ınu\ birer mektup göndermiş ve - Dışarıda 37 §ahit gös~rdin etti ki gc~"!n gihı yemekten k 1· 
Alman oldu.ıh· 1 1 ° lcendilcrine Amerikaya dönmelc· UçU n~rede: kıncn şehrin öbUr UC:U.'1dakt blr 

. tı"' Bn auı ın~tır. T4"1'~c da!li toplar mUtea.dclld d4 ta1ar • · · u d .:.r. 3 ı k ""nrn arlırndammla "'Örüsmc1• 11-erc tc fıınlıycte gcçınt&ıtir· " ' ~ rını tav11yc etmi~tir. Bu mektup· ı~a ~mc iJ~ırwı:ı o ı,.., .. r ~ ,.. \Ui " 

B. B liıfda denUlyor ki: ''Harbin Av.. heaabı şorulduğı.ınu anlayarak .ldon ba ını;ı. gtttim. Dahi\ ilk c.Um.. 
ır . elçika tayyaresi düştü rupanm cenubu tarkisine doğru hemen cevap vermiş: leleri söyleşir ~l'lylc~e.ıı "acn 
Brtilı:scl, 23 (A· A·> _ Bir Beisika asker! tayyaresi, Steene'lı: _ yııyılaeağma dı,ir malQmat mcv - Şahitlerin Uçii çol( ihtiyar sarmuıak yemişsin, kokllsu geldi,. 

Kerzeeı yakl.nlnde dUşmUatur. ~ ~·arş.!ı vardır. Tayyare ınUhtm su- cut olmamıklı beraber henUı olduğu için ~karın kadqr çıka- dcrne:ı; mi? O gi\I\ d .. )lakikate.n 
rette hasara uğram~lır· 1 

1 
YQUar Jcrulinmidil.n hafeket er mamı lar. a~ f\ be1diyorlar. sımmşa ·Jı ) emek yemi tim. 
mck muvafıktır." '-mnı_. __ ::tmı::rıı:::=il:ıo:ı:ıc:cıı=:::ııı~1!D:lcmııı~=~:.:::::z:ııı:=::ıc:!~;;a----ııJ" 
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4 - SON DAKİKA - 23 NİSAN 1':140 SAT.I 

ı·a.ıan: 

IK~~:ı.. SirlEPAINllEK 10 

Na.zmi efendi birdenbire ciddt 
ve soğuk bir sesle: 
- Pekala, farzediniz ki hayatı· 
mın tehdit edilmesinde daha esas· 
h sebepler vardır ve ben bunları 
sizden saklıyorum. Beni muhafa
za etmek vazifesini deruhte edi

- - Bizim <Iağbaımda ne olur 
ki efendi hazretleri 1.. Sade kÔ" 

flJ ~ yümüze bir doktor taşrndı; :Me.~ U ı ruta yalının sırasında Akif beyı 
yalısına yerleşti.. . 

. - Garip şey ... AnadoluhisafltlS . D.:..dZl!_f kış vaktı bir doktor ta§ınsırv 
Nakled~nı 

yor musunuz? 
--------"""" - Tabii ediyorum. Fakat bana 

Hitler ıbu surc!le, Avusturyayı rini öldürecek olan topların ses· karşı biraz daha itimat göstermiş 
2 DiL.HAMi SAFA 

harb~ sokmuş ve kentli aleyhin· !erini duyuyorlar. olsaydınız vazifemi daha kolay. 
de fena fikir b-..sliyenler temiz- Büyük muharebeler başlars:ı laştırmış olurdunuz. muş, yollar yaprak kırıntıları ve 

- Belki bu itimadı bir gün d 1 k. · • lenmiş oldu. ölüler binleri aşarsa, hayat şart- kuru dallarla o u ve ımsesız .. 
Garp cephesinde birçok Avuı:ı- ları güçleşirse kadınlar "yeter" sizden esirgemiyeceğim. Fakat Nazmi efendinin köşkünün bazı 

bugün şundan eminol ki ev- b · turya1ıl .. ra Zigfrit kahramanları diye bağıracaklar. pencelerinden ütün giın canlı 
deniyor. Her Alman, Nazi olsun olma !adım. lknim hayatımda na- olarak görülen mahlUk bir iki 

. mustaninkiraf eGilmicı. bir gün, bir k km 
B~r oğlunu cephede kaybetm.ş sın, b'iiyük ve kanlı muharebeler 1$ uştan ve sütçü ile e. ekçiden 

Viyanalı bir anne ile götüştüm. -irifesinde olduğunu biliyor. Ha· dakika yoktur... Buna rağmen ibaretti. Kül rengindeki gök yek-
ben birtakım cana susamış düş· Pr pae-andamn tesiri altında yat §artlarmın gittikçe kötüleşe· pare bir örtü halinde köşkü çev. 

acr acı müttefiklerin aleyhind'! -;eğini de biliyorlar. mantarla karşılaştrm. Ben yalnız reliyordu. 
bulundu. I..fikin Almanlara olan Bunu bildikleri için, yavaş ya· başına onları yenemiyeceğim. Bu- Kuzguncuk yolu üstündeki ya-

f . . •. d 1 L.k. nun için ikinci şubenin en genç ] 1 ••. d h ne retini de gızlemeaı. l'aş bedbinliğe ü~üyor ar. a ın ı ardan ancak bir ıkısın e a-
Kan,.atime göre, bu nefret şunu hatırlatmak isterim ki hi~ ve en değerli ko:;.iserine müraca- yattan eser vardı. Ötekilerin pen

at ettim. Sizi evime a .. vet ettim. gittil:çe umumileş.mek üzeredir. bir Alman ihtilal yapmağa hazır celereleri, paneurları, perdeleri 
Hem de Nazarı dikkati celbetme-

Bu kan:?at bende şu vak'a il! hu· değildir. mek üzere herkesle beraber bu- kapanmış, derin bir uykuya dal-
aule geldi: Fakat tedrici bir surette o isti· mış gibiydiler. 

lunm:ımzı tem!n ettim. Dostlarla Hoyrige, ~.arap içilen bir yerde kam~ti almağa başladığını söyli. Burhan Şefik düz ve ıslak yol-
. beraber... Derken sizin kızıma 

ar':ııdaşlarunla oturuyordum. ycbilirim. dan köşke çıkan dar yokuşa sa-
p b 1 · l' A d karşı muamelenizi ve onun size nısyalr su aylarla Viyana ı Bütün Berlın ıler, lmanya a· pınca asağıdan köşkün bir kısmını 

b. karşı zaafını sezerek aranızda bir lbir grup arasmda bir mlinakaşa ki Nazi teşkilatrnrn her hangi ır görünce gayri ihtiyari durakladı. 
ık M .. k k · d k rabıta tesis imkanını düşündüm. . ç tı. una aşa ızıııtı ve ış ihtilali bastıracak derece e uv· Bu köşk hakikaten esrarengız 
yumruğa döküldü. Viyanalılar vetli olduğunu bilir. Sizin bir hukuk mezunu olduğu· idi. Hele hu mevsimde, burada 
dnha kalabalık olduktan için su. İhtilalci gruplar yarım düzine· nuzu öğrendikten sonra servet kalmak için bu köşkün esrarına 

farkını asla kale almadım ve 
b:ıymr dayak yedi. den, kendilerin-c itimat eden ar karısmıs olmak lazımdı. 

S. S. Poliııleri gelmeden sıvış- kadaşlardan ibarettir. Bunlar, a· kızımın temayülünü teşvik ettim. A;ad~luhisarı acaba yazın da 
tıklan sırada, lokantada döğüşü ralannda dertleşmekten başka biı Beni yakından takip ctmiye tek. bu kadar sakin ve hazin midir? 
heyecanla seyretmic olanlar. Vi- s:.ey yapmazlar. rar başlayan tehlike zail olur ol- Burhan bu semtin yazını bilmedi-

• :r maz kızımla evleneceksiniz. Olur 
yanalıların sırtlannı okşadılar ve İkinci bir grup vardır ki. azçok g~i için Fahireni~ sözlerine hak 

mu? 
kaçmalarına yardım ettiler. sabotaj hareketleri yapmak, Mü. _ Kabul efendi hazretleri... verdi. 

S. S. Polisleri geldikleri zaman nihte bomba patlatmak, işçiler a· Köcı.k, eski bir Abdülhamit pa-
Emrinize hazırım. Yalnız sizin " dayak yiyen subaylardan başka rasında risaleler dağıtmak gibi "'ası tarafından yaptırılmıştı. Ta-
henüz bir sır olarak benden sak· -s kimseyi bulamadılar. faaliyet gösterirler. vanlarındaki yaldızların binlerce 

Almanyadn Harbin en enteresan İngilteredc birçok insanlar, Iamak istediğiniz izahatı bir tara- altını eritip süslettiği söylenirdi. 
kı l .T ·ı · f b l'k · fa bırakalım: fakat kabul bu"1ı. snu .. azı enn se er er ı sıs· Hitler aleyhtarlarının, muntazam J • San boyası zamanla çoktan dö -
temidir. bir teskitat dahilinde ve elbirliği rursunuz ki vazifemi kolaylaştı- külmüş. Ve köşk uzaktan 

Al d k 1 f f racak bazı malumata ihtiyacnn . manva a, as er er sıru sau ile çalıştıklarını zanned-erler. Fa· renksiz gibi görünüyordu. Genış 
ça~ımazlar. Yoklamaya çağrılan kat bu böyle değildir. va~ Tabit... Bu malCımatı size pencerelerindeki pancurların iki-
gruplar arasında 20 yaşından 42 Bunların birleşmeleri, zamana si açıktı; ötekiler sımsıkı kapan. 

gerginleştiren bir de kokusu var
dır. Ya hayaletine ne dersiniz? 

- Ne hayaleti? 
Fahire gülmeğe başladı ve elile 

köşkün kapısında ef endi1erini is
tikbale çıkan Abbası gösterdi. 
Burhan da gülmekten kendini 
alamadı. 

Köşkün ağır açılan büyük ka. 
pısının aralığında kaybolacak ka
dar cüssesiz, başında beyaz bir 
takke, sırtında yerlere kadar u
zanan siyah bir aba ile Abbas 
bir hayalete, korkunc bir fevkal. 
beşere benziyordu. Hayret edi
lecek bir çeviklikle sıçradı. İki 
basamak merdivenden dar keçi 
yoluna indi ve Nazmi efendi onu 
misafirine tanıtarak: 

- İşte bizim Abbas, dedi. Onu 
Arabistandan getirdim. Bana son 
derece sadık ve bağlıdır. Köşkün 
muhafazasını ona tevdi ettim. 
Tek başına bu kö~kü hem temiz
ler, bahçeyi, bağı düzeltir, hem 
de etrafında kuş uçurtmaz. 

Abbas, efendisini, hanımını e. 
tekledi. Genç misafirin elini öp· 
tü. Burhan bir saniye içinde 
gözlerine in'ikas eden siyah göz
lerin nüfuzunu ve zekasını hay
retle gördü. 
Köşkün ihtiyar sahibi, dostane 

bir tavırla Abbasa: 
- E, Abbas ... dedi. Ne haber 

bakalım?. Seni görmeyeli bu ta. 
raflarda bir yenilik var mı? 

Kim bu zat? • 
- Efendim, Doktor Şemsetttıı 

diyorlar. Ama hastaya bakacalC 
halde değilmiş. Çünkü iki ayağıll' 
dan birden inmeli inmi~. Yerind~~ 
kımıldanamıyonriu,. Buraya .. ''. 
tirahat etmiye, belki de ıon giil\ 
terini geçirmiye gelmi§ olacııl<
Hergün C11U bir uşak üç tekerJelc: 
li bir arabaya koyarak çarııya k3r 
dar çıkarıyor, arka yolda dolaŞ\. 
nyor. Doktoru bizim aşağıki yo 
da da ara sıra görüyoruz. 

Mustafa Nazmi efendi bir lalı' 
za düsünceli durarak: 

- Pekala, dedi. Şimdi ge~ 
Burhan Şefik beye bu katta yaııç 
daki odayı hazırla bizde birk•. 
gece misafir kalacak ... Ben kızı~ 
la gene yan yana odalarımız 
yatarız. 

Genç misafir, Abb~ı takip t' 
derek büyük salondan bir korid;; 
ra geçti. Bu koridora bakan '1 
kapıdan diptekini açarak içer 
girdiler. Burası sakin ve ktırıl ~ 
ğaclara, onların arasından tsta; 
bula bakan bir yatak odası)' !: 
Köşkün her tarafında olduğu ~~ 
bi burada da antika Arap usıı • 
eşya ve müzeyyenat vardı. va. 
varda iki cenbiye ve bir eski tU 
fek asılı idi. • 

Bir duvara dayalı sedef ın'1 
sanın üstünde abajörlü bir petr0 

lambası vardı. 
1 

- Kış yaz burada mı katırsı 
Abbas? . 

Diye sordu. Kısa boylu Araf'' 
- Eveti diye cevap verdi. ) 

(Devamı ,,.r 
k d l 1 d Anadoluhisarına gider gitmez 

yaşma a ar o an arı var ır. ve fırsata mütevakıftır. mıştı. Köşke çıkan keci yolunun --------------------------~ 
M 1• ha ·ı~ 1 ı vereceğim. -ıese a, rp ı an o unur o un· Naziler, harice karşı mücadele iki tarafında sarmaşıklar ve ha· 

maz, 22 yaşlarında genç bir arka· etmekten yorulduktan sonradır _ iKiNCi KISIM _ nımellerile güllerin boynu bükük 
daşım askere alındı. Mektep ve dır ki, dahili düşmanlar onlara. dalları kalmıştı. 
aınıf arkadaşt olan, gürbüz ve darbeyi indirecek. l l l Biraz Daha ötede, fakat 
sıhhatli bir arkad~ı ise lben AI- Hatta o zaman bile ihtilal teş· KÖŞKTE B R M SAF R daha uzakta büyük daireler çizen 
ma."lyadan ayrıldığım zamana ka- kitatlandmlmış şekilde vücut but· ·c;tafa Nazmi efendi ile kızı- bir araba yolu vardı. 
dar sivil geziyordu. mayacaktır. n. Anadoluhisarına taşman e~ Fahire, gayri resmi nişanlısına 

Bu işin esrarını öğrenmek is· Almanyada, hayat şartları ta· yası bir arabayı bile doldurmadı. menfi bir cevap alacağından e-
tedik. Seferberliğin, au-··e sıra· haımnül fersa bir raddeye gelirse Sahildeki, yalıların arkasındaki min bir tavırla: 
siyle isim üzerine yapıldığını isyanlar olacak Naziler bu isyan- yoldan kısa bir yokuşla çık,lan - Bizim Anadoluhisarını na.rl 
zarın ttik halbuki vaziyet böyle lan bastıracaklar, fakat bu isyan· büyük köşk baştan başa dayalı, buldunuz? 
de değildi. }ardan biri muhakkak muvaffak döşeli idi. Diye sordu. Burhan Şefik te-

Mıntaka rr.ıntaka çağnlchklart" olacaktır. Köşkün etrafı ağaçlar, fındı!< reddütsüz cevap verdi: 
nı zanncttikse de, bu nazariyemiz Nazizm yıkılmağa başladığı ve armut gibi meyvadan Uzüm - Köşkünüz mükemmel... in-
de boşa ~ıktı. zaman, Hitler, Göring, Hess ve bağlarına kadar her türlü ağaç - sanda tarihi kıymeti olan bir a· 
Nfüayet işin içinden kısa bir za. Göbels dostsuz kalacaklardır. larla ve 5itlerle kaplr idi. Çam bide hissini veriyor. 

ma.n sonra çıka:bildik. Düşenin dostu olmaz derler l ağaçlarının arasından Boğazın - Hind mabedi gibi birşey ... 

Pratik bilgiler 

KiBRiTLERLE 

12 kibritle yapılmış dört taııe 
dört köşe görüyorsunuz. öfl 

Bu oniki kibritle üç tane d 
köşe yapabilir r.llsiniz? 

Halli yarın. A1manları askere, ve cepheye Naziler din aleyhtarı oldukları mavi suları, sahildeki yalılardan Hatta onlar kadar esraren~iz RUZGAR iŞARETi 
gönderen Alman gizli polis teı- halde, Almanların, bir zaman ih- bir ikisi ve karşıda Rumelihisa· dehlizleri, köşeleri ve ne maksat- /\ 
kilatı Gestapo idi. mal ettikleri kiliselere dönecekle· rmdan başka birşey görülmüyor. la yapıldığı bilinmeyen mahzen. Eski bir bisiklet tekerleği, bir 

Bir Alman vatandaşının cephe" ri görülmektedir. du. Zaten köşkün istikametindel:i leri, bodrumları vardır. Ben bu boru, bir tahta ve tenekeden ya. 
ve, turist olarak harice veya san· * * * tepelerde uzakta, çok uzakta baş- köşkte, kendimi bu asırdan başka pılmış bir kara kedi balkonunu. 
atkar olarak sivil kalmasına ka· Bir çok Almanın benim İngilte· ka bir köşkle bahçesindeki su de· bir asırda zannederim. Sanki baş· zu bahçenizi süsleyerek rüzgarın 
rar veren Gcstapodur. rede bulunuşuma gıpta edecekleri ğirmeninden başka birşey yoktu. ka bir devir yaşayormuşum gibi 1 iıotikametini göstermeye yarar. / \ /\ 
Eğer siyasi vaziyeti hoşa git- muhakkaktır; zira ben cehennem Manzara, hele kış başlangıcın- bir hisse kapılırım. Siz duymuyor Güzel boyandığı takdirde çok hoş 

miyors:ı kısa bir talim devresin· den uzak bulunuyorum. da hüzünaver idi. Ağaçlar kuru- musunuz? Garip, bütün asabı bir manzara arzeder. 
den sonra derhal cepheye gönde·ı-------------11'!!1 ___________________ .,. _______ ll!"' ____________ ~ 111 

rilir. Orada, icap eden vaziyete 1 1 61 \ /\ 
;~;~;~endisine tehlikeli vazifeler H ika g_e__ . rı-e Da fEi) ce D c ~ __ B_u_R_,;:;BU RÇ AK rl ~ 

Sovyet paktını tenkit eden Na. _ ~ c;;;;;J} ~ 
ziteroen Mayer Kuadde geçenler· ı·---· ıJP 
de cephede ""'hit dik.tüt Dünkü müselles oyunu" 

Birçok p;;ti m~~uplan, cep- İki güneş arasında, bir sağnak, sıcak etrafını sarıyor; içeride herşeyi, bahçele· Rauf dalgın dalgın dinliyordu. İçinde halledilmiı tekli, 
heye gönderilmedikl-eri için ken· haziran gününü serinletmişti. Garın çatı- rin sabaha has taze kokusu içinde, pırıl bir türlü erimeyen bir düşünce vardı. 
dilerlni bahtiyar saymazlar. sı etrafını saran çiçekler gibi kıpkırmızı pırıl parlıyordu. Alçak sedirlerin üze- Muttasrl kendi kencline: 

Hariçten gelecek tehlikeyi da· kesilmişti. Rauftrenden rıhtımın üzerine rinde büyük aynalar, bakırdan, kıristal- ''İyi ama, ne diye bu kadınla evlendi?'' 
hildeki tehlikeye tercih ederler. atlıyarak kendini bekliyen dostuna: dan ve porselenden renk renk vazolar Diyordu. Bir türlü soramadığı bir suJ.1 

Askerler bile Nazilerden hoş· - Ne şairane bir köşe! diye bağırdı. içinde kokularını etrafa saçan çiçeklerin dikkatini körletiyor; zihnini kötürüm· 
lanmazlar, Besim arkadaşının ellerine sarıldı: hayalini çoğaltıyor; derinleştiriyordu. leştiriyordu. Fakat Besim hizmetçilerden 

Ceph~dcn dönen genç bir su· - Beş sene! Ne çabuk geçti! diyordu. Öğle yemeği büyük bir sevince vesile bahsederken sözü "o" na getirince kulak 
baya, orada !bulunan askerlerin Melttepteki hayatlarım, gençlilderini, oldu. Yemek için kullanılan herşey bağın, kesildi Besim: 
fikirlerini sordum: harp zamanlarını bir arada geçiren bu iki !bahçenin yahut güneşin mahsulüydii. _ Yemekte bizim hizmetçiyi gördün, 
"- Bitlerin, Avusturyalı, Çek arkadaş uzun uzun kucaklaştılar. Rauf adeta lezzetli yemeğin ne demek ol· diyordu. Ondan başka bir de ihtiyar bah-

ve Alman lehlerine öğrettiği şe· AY.rıldıkları zaman Rauf tekrarladı: duğunu bugiin öğrendi. çivammız var... o da yemekten ortalığa 
yi söylüyorlar. - Almanyaya il- Ne şairane köşe 1 Bunları söylerken yavaş Pancar gibi kırmızı beceriksiz bir hiz· k;ıdar her İse Nazende bakar. Demin ör-
tihak etır.ek isteriz ·" yavaş arkadaşının omuzunu okşadı. Besim metçi hizmet görüycrdu. Daha doğrusu ;eğe bayıldın ... Bu akşam da öbür yemek-

ÇOk iyi bir dostum olan bu su· taşra güzelliğini mcthe ahdetmiş bu ıs. mutfakta hazır duran yemek kaplarını o. leri tadacaksın .. Bak ne nefis şeyler ı.. 
bayın bana ya!an söylememiş ol· tanbullu taşkınlığını hafif bir tebessümle daya kadar getiriyordu. Ondan sonra da Nazendenin iyiliği yalnız bundan ibaret 
duğuna eminim. karşrlayordu. Latife ederek: Nazende yemekleri kesiyor, parçalıyor; değil.. Evin içinde intizam, temizlik. Bir 

Biltün Alman askerleri eve - Bahçemi görünceye kadar sabret, kocasiylı!! misafirine taksim ediyordu. kağıdım yahut bir kitabım kaybolsa he-
iönmck istiyorlar, bu muhakkak· dedi. Kendi hemen hemen yemiyordu. Sade her men bulunması için bir sözüm kifayet e· 
tır ! - Ah 1 Evet bahçeni ve karmı... yemekten - sanki lezzetinden emin olmak der .. Böyle bir hizmetçi para ile tutulmdz 

Alman askeri bundan dolayı Besim birdenbire, birçok kadın kalbini için - bir lokma alıyordu. Bütün yemek sı· azızım.. Ele geçirir geçirmez evlenmeli .. 
itaatsizlik etmiyecektir. Cesurca· kendine bağlayıp harap eden tebessümile rasında yalnız iki defa söz söyledi, 0 da Ben de böyle yaptım.. Ve onun bütün 
ıına kendilerine verilen emirleri açılan inhinalı dudaklarını muntazam dişle kocasına misafirin bardağına su koymağt zahmetine, yorgunluğuna mukabil verdi-
yapacaklardır. rinin üzerine kapl:ı.tarak tekrarladı: hatırlatmak için... ğim şey bir parça aşk.. Evet, bir parça 

Yalnız şu varl:i, 1914 de harp - Ve ~arımı... Yemekten sonra salona geçildi. Na. aşk .. Herhangi bir vezk oyuncağına vere. 
eden askerlerin ruhi vaziyetleri Rauf kendi kendine: ''Bu da ne? Aca· zende kahve, cıgara, likör ikram etti ... Ve ceğim aşk gibi bir aşk .. 
~le mukayese edilemezler. ba karısı mı?" dedi. kocasilc misafirini baş başa bırakarak or· Kapının arkasından ahfif bir feryat, 

1914 tc Al:nan askerleri AI- tad k·1· •tt' Bu kadar çirkin miydi? Çirkin de laf an çe ı ıp gı 1
• kısa, iniltiye benzer bir feryat duyuldu .. , 

manyayı müdafaa etmek için harp mıydı ya?. Kara, kuru: Bir deri bir ke- Rauf bir müddet İstanbuldan bahset- Sonra k~;ın birinin ayak sesleri aksetti... 
ediyorlardı. Bugiln ise Göbelsin mik .. ince bir ağız .. Koc.ıman şiş bir bu- ti. Besimin vaktile korta ettiği, baştan İkisi birden sıçradılar .. : Besim kapıya a-
::ğr:~::~~ ~~:r~k a~:'pd~diyk:;: run .. Çukura batmış kara gözlü .. Kemik- çıkardığt, sonra yüzüstü bırakarak, hal· tıldı; koşanın kim olduğunu göremedi, 

leri dışarı fırlamış bir alın.. kın kapışa kapışa aldığı hafif romanların. fakat anladı. Raufa döndü. Yüzünde pcri-
lar. Kesı·k sacları . d ti h 1. d da maceralarını naklettiği ~adınlardan ha- tan bir ifade ile •• 

Polonya harbinden dolayı hiç · ınce eme er a ın e ber verdi. • 
bir Aln an aslteri gurur duymadı. yüzüne göziine yapışmış; sanki hiç bir Sonra, o susunca, arkadaşı başladı. - Mutlaka Nazen~ söyled~klerimi 
Hatta ha:-p hikayelerini anlatır- süsün çirkL'lliğini ö,.temiyec:ğine kan;ıat Bu. İnzivanın zevkmdan, herkesi işitti. Belki beni.. Gidip bakayım ... Hemen 
lamen hafif bafıf srkıhyorlardı getirmiş gibi düm düz soluk kur~ini bir hayrete düşürdüğünden bahsetti. Sıra ye· hirşeyler söylemek ve kandırmak lazım .. 
da. elbi~ giymiş. Fakat. ke:ıd;ne hiç de yalu· ni başladığı eseri anlatmaya haşlayınca Eğer işi yoluna koyamazsam sen hemea 

rumanyada, mınldanmalar git· şık a mayan güzel h:r ismi vardı: bülbül kesildi: yeni bir romana başlamış- gitmelisin. Hemen... Ona görü~e:ı. 
tikçe artıyor. Bitler için ölen ço· Nazende... tı. Bu romanda her günkü hay~tı basit, Bilsen öylevesveseli. öyle içlidir ki.. Ahi 
(ukl;ır:n .uınelcri acaba ne diye· Besim: dümdüz ve feci bir yaşayıştan ibaret olan Çok fena oldu ..• 
pekler~ - N!tzende, dedi. Sana en iyi ark~da- b' d d y 1 d Acele acele uzaklactı. Ve ancak ı0 kindi ~ r ır a amın ogup ö düğü görülüyor u.. :ı 
Erukleıfa iı;ynn etmesinin ö· şıın "Rauf" u takdim ediyorum. - Fevkalade hiç bir hadise geçmiyor, zamanı döndü. Yüzü sapsarıydı: 

nüne geçenler kadınlar - lakin Nazende safdil bir mektep cocuğu azizim, hiç .. Ama biliyor muswı? Bu, ilk - Hiç bir yerde bulamadım, dedi. 
bir milleti l·admlan bedbinleşirse tavriyle eernm verdi. Rau.f otomobille ge. satırından son satırına kadar son derece Nereye gitmiş olabilir yarabbi? .. 
" ~mleketi idare edenlerin mü lirken dikkat etr:ıeğe vakıt bulamadığı meraklı birşey olacak.. Evet, son derece Gittiği yer bahçedeki havuzun dibiydi. 
teyaklaz bu!:.mm:ıları lizun gelir. yolu, ctrafmd;:ıki asır görmü!? a~açları sey- meraklı... Çünkü içinde, herkes, kendi Birkaç saa+; sonra oradan çıkarıp getirdi. 

An.r.eler e0<:uklarımn hava hü- retmek için birdenbire yiiziinii ~evirdi. kendini, kendi mayasını görecek. Sevgisiz ler. 
cwnunda öleceklerini düşündük- Duvarlara tırmanan gül fidanları gU- ve neş'esiz geçen hayatın ne elim bir iş. Nazende, zavallı sadık hizmetçi, bir 
çe korkuyorlar. Şimalde, erkekle· neşe karşı açılmış kapıların, pencerelerin kence olduğunu öğrenecek.. sır yüzünden ölmüştü. 
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