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Mareşal Oôring 
abluka nazırı oldu 
IHlütU~r 

Mareşali, müttefiklerin 
abluka hareketler~oo 
karşı mukabil tedbirleri 
aımaga memur em 

. Paris 6 (Hıısı ·; p . S . . z·· 
rıh rn . . lsı - arı uvar gazetesının u· 
dan, n~~~bı~nin bildirdiğine göre, Hitler tarafın· 
~~ tnukabiefık de.vletl_crin abluka ~ar~etlerine k~r
tınge , ., 1 ~~bırlcrı almak vazıfcsı mareşal Gö· 

'>enıınıc;tır D·- • . 
aldığr ~:~.taraftan, Almanyanm ablukaya ka!"§ı 
tının 1 ırler ara.:ıında bilhassa, Alrna·n vapurla· 

sveç ve N · ÇaJı~ca- . : orveç sularından naklıyatı temine 
p _b'l bıldırilmektedir 
arıs 6 (R d ) · 

catını sat a yo - Balkan devletlerinin ibra· 
llıavn·ı· ., ın almak üzere Londrada hazinenin ser

. "'.) ı e l· 1 
t~kil et· •Uru an şirket günün başlıca rnevzuunu 
londra mektedır. Bu hususta Jurnal gazetesinin 

lngiltcmu~abiri ~unlan bildiriyor: Mareşal Göring 

lsveç ve Nor
veçe gizli birer 

nota verildi 
Londra 6 (Radyo saat 18) -

Norveç ve İsveç hükumetlerinin 
Londra ve Paris elçilerine dün İn
giliz ve Fransız başvekilleri tara· 
fından verilmiş olan nota henüz 
meçhul bulunmakta ve bu hususta 
hiçbir resmi malumat verilmemek-

' tedir. 
Bununla beraber, bu notada 

İngiltere ile Fransanın, lsveç ve 
Norveçin bitaraflıklarına karşı na
sıl bir vaziyet alacakları etrafile i
zah edilmiştir. 
Diğer taraftan, Norveç hariciye 

nazırı Kot bugün mebusan mecli
sinde bir nutuk vermiş, fakat o da 

(Devamı 2 nci sayfada) 

-

de de ~nın bu yeni teşebbüsün -----------------------------

nıoe · . uvaff ak olacağına ve 
.. :ısır hır t' ~ 

5Uphe ne ıcc alacagma hiç 
Yoktur ş· k lıaristan . · ır et yalnız Bulga· 

\·e l{ ' \ ugoslavya, Yunanistan 

Garip bir Avrupa .Belçika adliyesi 
haritası 1 1 Brükselde birçok ornanya g·b· 

1nenılek .. 1 1 yalnız Balkan 
taı rno eltlerının değil, diğer bita· 
·h .. m ekctl · 1 tacat erın de Almanyaya 
tır. }\· Y~Pmalarına mani olacak
lh- •tekım t ·ı· 
··1c1 ll'ld • ngı ız - Türk anlaş· 

Ne lsviçre, Danimarka •hudutları, komünist merkez-
ne de Balkanlar göslerilmış leri meyda.ıa ~eneki ~n ev, el Türkiyenin geçen 

?ııanl·a ıhracatınm yüzde 58 i Al· çıkarıldı 
Sene ·/ .. a ~·apılmıştı. Halbuki bu Paris, 6 ( A.A.) - Fransız ve gayeleri hakkında görüştUkleri 
lar1n1 

Urkıye mecmu ihracat mal· bl tb 1 ~ n ancak y·· d ? • . ecne mn uat mUmessUlcri. taL kanaatini husule getiren Avrupa Brüksel, G (A.A.) _ Brüksel 
"aya .,.,t uz e ... sını Alman- yada nahoş bir şekilde tefsir edi- barisatını görmeğe davet edilmiş. ndlb-'esi, bir anket ve virmi kadar 

""ını~tır. .J .J len ve bazı Amerikan mahfellerin_ Jerdir. Bir mecmua tarafından araştırma yaptıktan sonra, birçok 
~ 2 nci sayfada) de Reyno ile Sumner Velsin harp (Devamı 2 nci sayfada) (Devamı 2 inci ~ayfada:• 

Alnlan mühendisleri Rus-

KURUi 

Sof ya 6 Hususi) - Zora ga· 
zetesinin Romadan aldığı bir R 
habere göre, Sinyor Musolini UZ ve ' t 
dün Romadan hareket etrpiş L 
ve huduttaki bir mahalle git· Q d b- . 
miştir. Bununla beraber, rc:l· r uya ır mesa J 
mi rnahafilde bu hususta hiç· • • . 
bir malfımat verilmemiştir· gonderd ı 

(Yukarda gördüğünüz rc· ı 
· H"tl l "1 ı· · Vaıington, 6 (A.A.) - Ame. 
sım ı er e n uso mı arasın· ·1.- h b · · · yıld"" . .. • rı""'nın ar e gırmesının o • 
dakı Brenner mulakatmda I· ı nümü münasebetile, Ruzvelt, Ame 
talyanlar tarafından çekilmiş rika ordusunun bütün zabitan 
ve Hitlerin hararetle el sıkışı ve efradına hitap . ed;n bir mesaj 
tebarüz ettirilmiştir.) (Devt-mı 2 mcı sayfada) ·---
A Um a nya0 Mtalya " ~ugcsD 

Bavya, MacarısıttafMl aırasonda 

Zirai anlaşma 
ümidi boşa çıktı 

Budapc5tc, 6 (A .A·) - lt.a.Iya ziraat nazırı Tasina\i ziraat ser
gisini gezmek üzere dün akşam Budapeşteye gelmiştir. :r\azır, int!lll. 
yonda Teleki, Macaristan zlraat nazırı ve İtalya sefiri Talamo tnrıı.. 

irndan karşılarunıştır. 
Diğer cihetten Yugoslavya ziraat nazırı ile devlet nazırı Kons -

tantinoviç, dün nkşam Budapejjtcdcn Belgrada hareket etmişlerdir, 
Alakadar mahfellerde söylendiğine göre Alman, İtalyan ve Yugos.. 
lav nazırlarının sergiyi hemen ayni zamanda ziyaret etmeleri Ber lin. 
Budapeşte, Belgrad ve Roma anısında bir zirai anlaşma hasıl olac:ıi' 

ümidini doğurmu~ ise de bu Umit tahakkuk etmemiştir. Ayni m::h' l 

lerde hasıl olan l::an:ı.atc göre, Telekl ve Kubrilovhiç, Da~r.:? ft -Il·-·~ 

vuku bulan görü§meler esnruıında Budapcştcde ne kadar 1 ·.ı ~ ft - r 

malüm olmıyan Darrc'in İtalyan zlrnat nazırı ile görüşmesı , _:- i 

edilmiştir. 

Gizli X --~ı 
Vesika : <S ~ 
~ir casusluk ve zabıta romanı r~ 

1 Yarın SON DAKiKA da t 

Yazan: 

'lllaksuet Çcant 
Çeviren: 

dliltmet 'lllünic 

Yadan ayrılmak istiyor! .. . . 
Almanı h .. . . . Bugun Ankara ve ızmı rde yapılan 

ia~\~ai er gun tek.~ık malzeme. s.evkıne ~ukabıl Sovyetler milli küme ~açlarının tafsil at Vl 
p madde gondermekte ıstıcal etmı~~~~r2~~3 aayltida) neticeleri 2 nci sayf amızdadır 



~:iifi~;& ı ~ mtlıl~IBlll~r;_&t/!fRt:J 
Millı küme deplasman maçları lsveç ve N orveçe gızlı 6~!~~1 a!i:~a 
Fener .~itaya 2-0_ g~l~p, diğer bı•rer IlOİa Ver•ıtdı• Lond~~~~.~~bı::J 

UÇ tak 1 m m a g 1 U P şiddetlendirilmesi meselesini tet· 
kik eden Deyli Telgraf gaııeıesl· 
nin siyast muharriri, Almanyayı 

Bugün Ankara ve 
e<lil~tir· 

lzmirde: 

Wrıirdo millt kUıne deplaaman maçla.rnıa devam 

Fener • Altay 2-0 
lzı:nirde gUnUn ilk maçı Fener • 

bahçe • Altmordu arasında oynan
dı, Müsabakaya Fenerin hUcumu i
le baglandı. 9 uncu dakikada tz· 
n:ı.ir bir kornerden, 11 incl dakikada 
da. Fener bir frikikten istifade e. 
demndiler 2 inci dakikada Melihin 
attığJ bir ğoıu hakem ofsayt saya. 
rak kabul etmedi. 30 uncu dakika
da Fener lehine olan bir frikikte 
top İzmirli oyunculara çarparak ge
ri geldl Basri bundan istifade ede· 
rt'k sıkt bir vuruşla Fenerin bi • 
rincl go!Unü attı ve devre ı.o Fe
nerin galibiyeWe bitU. İkinci dev
re Fenerliler çok hlklın btr oyun 
tutturdular. Nihayet ikinci daJd· 
kada Melih takımmm ikinci sayı. 
turu da attı. 30 uncu dakikada o
lan bir penaltıdan Fenerliler isti
fade edemediler ve müsabaka 2-0 
Fenerin galibiyetile bitti· 

A. Ordu - G. S. 1-0 
GUnUn Jklnci müsabakası Altı • 

nordu • Galatasaray arasında ya • 
ıuldı, Birinr.I dcvrenln :ı 9 uncu da
Jdka.smda Altmordulu Adil ta.kınu
lU gallb getiren biricik golU attt ve 
Clevre Altmordunun hA.kimiyetl aı· 
tında 1-0 gnlebesile bitli. 

İkinci devreye §iddetli bir yal. 
mur albnda başlandı. Galata.saray 
çok hWm ve adeta tek k&le oynu
yor. Fakat bir türlil gol çıkaramı
yorlar. 37 inci dakikada Altmor • 
dulular bir penaltıyı atamadılar. 1 
dakika eonnı hakem Galata.sara • 
ym attığı bir golü ofsayt aydı. 
Gal&tuarayWar buna itiru ettiler 
ve mlls&ba.ka 1.0 Altmordunun ga.
lebesUe neticelendi. 

Ankarada: 
Muhafız • (B.J.K,) 4-3 
Ankarada birinci müsabaka Mu

hafrzgUcU • Be§Uct.q ara.ıımda ya • 
pıldı· tik golU Muhafızhlar Turgu. 
dun kafaaile kazandılar. !kinci gol 
Muha!wn çektiği bir kornerde 
Beşiktaş kalesi önündeki ka.1'1.§ıkhk. 
ta yapıldı. Muhafızlılar UçUncU go
JU de Penaltıdan yaptılar. ve tık 
devreyi 3-0 gallb bitirdiler. 

!kinci devrede ilk golU Beaiktaş
lılar Hakkmm bir kata vuruıu ile 
kazandılar. 30 uncu dakikada Saim 
vasıtaslle Muhafttlılar dördUncU 
goUorinl kazandılar. 40 mcı daJ:J. 
knda Şeref BCtiik~ın ikl.ncl, ve a.. 
kabinde Hakkı üçUncU golUnU de 
attı ve müsabaka 4-3 Muhafızın gı:ı
llbiyeWe bitti. 

G. Birliği • Vefa 7-1 
Günün ikinci müsabakası Vefa· 

Genç.lerbirliği arasında oynandı. 
l\Iaçın ilk golü 14 iıncünü dakika· 
da Hilmi yaptı. 22 inci dakikada 
Hasan Genç.erin ilk golüniı yaptı. 
24 ünscü dakikada küçük Ali Genç 
lerin ikinci golünü, Hilmi 35 inci 
dakikada hakem tarafından oyun· 
dan çıknnldr. 44 üncü dakikada 
Ali Gençlerin üçüncü golünü yap· 
tı ve devre 3·1 Gençlerin galibiye· 
tile bitti. 

lKINCt DEVRE: 
Üçüncü dakikada Muzaffer, 

7 inci dakikada gene Muzaffer be 
3inciyi, 17 inci dakikada Vefalılar 
kendi kendilerine bir gol attılar. 
Bundan sonra Genç!er bir sayı 
daha yaparak müsabakayı 7·1 
galibiyetle bitirdiler· 

Mektepliler futbol 
müsabakaları 

Mektepliler arasmdald futbol Darüşşataka • Ga.lata.ııaray: 1.0 
müsabe.kalarma bugUn Taksim ve Bu stadda gUnUn en mlihim mil.. 
Şeref stadlannda devam edildi. aabakası Galatasaray _ Darllş§afa
Müsaba.kalan stad sırasile ya.zıya.. ka talumlan arasında yapıldı. 
ruz: Hakem Şa.zt Tezcan idaresinde 

Taksim Stadında oyna.nan mUsaba.kaya takımlar 
:Kabata.) • t:ıık: 1--0 mutat kadrolarlle çıktılar. Oyuna 

Bu at.adda gtınUn ilk mü.sa.baka.. Galatasaraylılar başladılar. Devre_ 
ııı Kabataş _ Işık liseleri takımla- nin ikinci dııkika.smda bir DarUş -
n ara.'lmda yapıldı. Mtisabakalarm falaka hücumunda Darüşşafaka 
başlama ısaatine kadar atadı Uç muhacimlerinden birisi Gala.tasa • 
bine yakın bir seyirci kUtlesi dol. ray ceza çizgisi içinde hatalı bir 
durmuştu. Tııkımlar hakem Ah- şekilde durduruldu. Penaltı. Darüş. 
medin id~de mutat kadrolarile fafa.ka sağ beki penaltıyı güzel 
.sahaya çıktılar. şiltle golo tahvil etti, Oyun 1--0 

Oyuna mutat merasimden son. olunca Galatasaraylılar biraz da -
ra Kabataşlılar başladı. !şık mua.. • ha sUratle .. Uler ve ba.rh bir bAkL 
'in hattında ke&len bu akmdan miyet kurdular, fakat bir türlU 
l!ODra. mtl.saba.ka mütevazin bir ce- gol çı:karamryorlnr. lJk devre bu 
reya.n aldı. Devrenin ortala.mı.& tekilde 1 - O DarllıJşafakanm 
doğru Kabataşlılar bir gol atlılai galibiyetile bitiyor· 
ve ha!taym 1 - O Kabataş lehi. İkinci devreye ba§landtğı zaman 
ne neUcelendi. Galatasaraylılar yine hfıkimiyetıe_ 

İkinci devreye ı,ıklılar daha e _ rini kurdular fakat bu devre iki 
nerjlk bir §ekllde ba§ladılar· Fa.- ta.knn da gol çıkaramadı \'e müsa
kat Kabatqm ıuurlu ve güzel o. faka 1 - O Darilşşn.fakanın gali. 
yunu Jtarvrıımda gol çıkarmağa biyetile bitti. 
:muvaffak olamadılar. 

Devre golsllz geçti ve müsa.baka 
1 - O Kabataşm galibiyeti ile 
neticelendi. 

Vefa _ Boğaziçi: 1--0 

İldnci mtlsa.ba.ka yine hakem 
Ahmet Adem idaresinde oynandı. 
Bu müsabaka herkesin tahmini 
hllB.fma bir sürprizle neticelendi. 

Oyun başlar başlamaz Boğa.z!çli
ler h!ikimiyeti derhnl tesis ettller. 
Herkes Boğozlçlilcrin muhakkak 
fazla gol fıırldlc kazanacaklarını 
thmin edf)tortlu, 1k devre Boğaziç. 
lllerin bütün hakimiyetlerine ras. 
men golsüz olnrak O - O netice -
lendi. 

lkµıcı devreye başlandığı zaman 
Boğaziçlileri yine hUcumda görü -
yoruz. Çok sıkıştınyorlar, arada 
sırada Vcfanm hücuml:ı.rı görülü.. 
yor· Nitekim bu nkınlarm birinde 
Vefa sol açığı ortadan aldığı bir 
pasla :mıı.çm yegfuıe golünli atma. 
fa muvaffak oldu. 

Devrenin bundan Mnraki kıs
m.mda her ik1 taktm da gol ~ıka. 
ramadıJar ve mlha.ba.ka 1 - O Ve 
fanın galibfyetilo neticelendi. 

Şeref stadında 
YUce tllkU _ Taksim: 2-1 

BugUn Şeref stadında mektep 

maçlarına devam edildi, ilk mac 
Yilce Ülkü lisesi ile Taksim lisesi 
anısında oynandı. 

Oyun baştan sona kadar Yüce 
ÜlkUnün hlı.kimiycti altında cere • 
yan etti ve neticede Yilce Ülkülü.. 
ler sahadan 2 - 1 galip çıktılar. 

Ticaret • Şl"ll Terakki: 1- 0 
• Günün lklncl karşıla~musı Tica
ret lisesi ile Şişli 'feraltkl lisesi a.. 
rasında cereyan etti. 

Oyun müsavi bir şekilde cere • 
yan ederken Ticar tten Ziya ti
caretin yegi:.ne golUnU attı ve o_ 

yun da 1 - O Tirnrefn lehine 
bitti. 

Hayriye • Mu:ılllm: 2 - O 
Gi.lnUn en son m'l<;I Hayriye Ji • 

st>si ile Erk k ? :uallim arneındn 

cereyan etti. 
Oyunun ba.şmdan sonuna kadar 

Hayriye li.~:-1 Mkim o~-nadı. 2 in. 
ı-1 dP\Tt'.nin •ıml?rt"ıfa \•aptıkhn 

iki golle oyunu 2 - O kazandı _ 

lı\r. 

(Battafı 1 inci sayfada) 

İngiliz - F ranıız · notasından hiç 
bah&etmemİ§tir. 

Kot nutkunda Norveçi n vaziyeti 
ni "bitaraf,, olarak tavsif etmiş, 
Norveçin bu harpte Almanların ha
vadan, denizden veya denizaltın· 
dan tecavüzleri ile en aşağı 12 va
pur kaybettiklerini söylemi§, iki 
memlekete karsı da kendisini daha 
fazla zarara sokacak hadiselerden 
kaçındığı için bitaraflığı idame ve 
muhafazaya karar verdiğini ilave 
etmiştir. 

Paria, 6 (A.A.) - Baıvekil Rey· 
nonun dün öğleden sonra laveç ve 
Norveçin Franıadaki aefirlerini 
kabul ederek kendilerine hükUmet
lerine tevdi edilmek üzere diplo
matik notalar verdiği iyi haber a
lan Fransız mahfellerinde teyit e· 
dilmektedir. Bu notab.rda mü!tc
fiklerle İskandinavya memleketle
ri arasındaki münaıebetleri alaka-

Norveç hariciye nazın Fin har
binde de gene ayni şekilde bitaral
lığı muhafaza ettiğini ve bunun i· 
çin İngiliz • Fransız kuvvetlerinin 
kendi topraklarından geçmesine 
müsaade etmediğini söylemiştir. 

dar eden meselelere te maı edil
mektedir. Bu notalan tevdi etmek
ten maksat tskandina vyanın bita
raflığı ile ali.kadar muhtelif mese
lelere karşı müttefiklerin tarzı ha
reketi hakkında lsveçlc Norvcçi 
tenvir etmektir. 

Lord Halifaka tarafından İsveç 
ile Norveçin Londra müı11essilleri
ne aynı mealde notalar verilmiştir. 

MahkOrn komün~st 
mebuslar 

Haklarında verilen 
kararlan temyiz 

ettiler 
Pari.s, 6 ( A.A.) - Askert mah· 

keme tarafından 4 martta dörder 
ve beşer sene hapse mahkôm edil· 
miş olan komünist mebuslann bU· 
yük bir kısmı haklarında verilen 
karan temyiz etrni,lerdir. Mebus· 
lar askert makamlarca gösterilen 
hususi merkezlere sevkedilmişler· 

dir. 
Polis müdüriyeti, bir müddetten 

beri Pari in .şimatindcki fabrika· 
larda bu binaların iç dıvarlarına 
kağıt yapıştırmak suretile korn:i· 
nist propagandası yapan üçüncü 
enternasyonale sadık 19 komü· 
nisti tevkif etmi~tir. Yapılan tah· 
kikat neticesinde mevkufların ge· 
nis vasıtalara malik muntazam 
bir teşkilata mensup oldukları an· 
!aşılmıştır. 

Dıvarlara yapıştırılan kağıtlar 

hergün yeri değiştirilen portatif 
bir matbaada basılmaktaydı. 

Garp cepheside 
bir çarpışma 

Bcrün 6 ( Ra4yo) - Alman baş 
kumandanlığının bu sabahki tebli· 
ğinden: 

Dün askerlerimiz garp ccphesin· 
de Fransız mevzilerine hücum et· 
mişler ve şiddetli çarpışmalar ol· 
mustur. Bu çarpışmalar esnasın· 
da düşman on beş kadar telefat 
vermiş \'e bir Fransız mevziindeki 
bayrak ac:kerlerimiz tarafından a· 
hnmıştır. Fran!'.ızlar tekrar hücum 
ederek bayraklanm istirdat et· 
mişlerdir. 

Ruzveltin ordu ya 
• 

mesa11 
( Baıtarafı 1 inci ıaylada) 

göndermiştir. Bunda bilhassa 
şöyle denilmektedir: 

''Geçen Eyli!! ayında ordu ve 
zabitan ve efradından milli mü -
dafaayi sulh zamanı için derpiş 
edilmiş olan hudutlar dahilinde 
takviye etmelerini iatemiştim. 
Ordu, bu davete •parlak bir ce • 
vap verdi. Adalarımızdaki garni. 
zonlarımız da ayni enerjiyi gös -
tcrmckte ve metnlckctiır.ize uzak 
mtntakalardaki müdafaa tertiba -
trnı mükemmelle~tirır.ek suretilc 
ayni gayreti ibraz etm-:ktedir .. , 

lsvicrede hayat 
p~halılığı 

Bern, 6 (A.A.) - Hayat paha. 
Iılığı İsviçre efkfırı uınumiycsini 

Pndişeye sevketınoktedir· Filhııkj. 

ka hava)içi 1.arurlye fiyatları har. 
bin ba.şlangıcmdanhcri yUztln 5 ten 
fazla bir nlııbette artm~tır. 

Alman mühend[sleri Rusyadan 
aynlmak istiyor ! 

Bükreş, 6 (A.A·) - Cemautiden bildirildiğine göre Sovyet sınat 
merkezlerinde bulunan Alman mühendisleri ve mütehassı~an Alman· 
yanın Moskovn elçisine memleketlerine dönmek istediklerini bildir
mişle::-dir. 

Sovyet mUhendisleri ve i,;ileri bunların her te~bbüsüne itiraı 
etmektedirler. 8 senedenberi Sovyet fabrikalannda kasten tahrib:lt ya· 
pılmakta ve iyi maaş alan ecnebi tt.knikçilerine ve mühendislerine kar
şi daimi husumet gösterilmektedir. lyi haber alan mahfellerde hasıl 
olan kanaate göre 1928 den 1932 senesine kadar Sovyetler birli~ine 

büyük bir kısmı Alman olmak il?.ere 40.000 kadar ecnebi mütehassıs 
gitmiştir. Bunların dürüst muameleleri Sovyetleri dilgir etmi~tir. 

Müşahitlerin anlattım~ iöre,J\lman Jllrp ,şi~l~ripCi_ nezaret et· 
mek üzere son zamanlarda Rusyaya giden nazi mühendislerine karşı 

Mosko\'a hükCı.metinin gösterdiği hüsnü niytte rağmen bu mühendis· 
!erin vazifelerini matlO.p ~kilde başaracakları 3üphelidir. 

Alman siparişleri hakkında da müşahitler, naziler Rusyaya gün
de 4·5 teknik malzeme treni göndermekte iseler de Rusyarın buna mu· 
kabil Almanlara iptidai maddeler göndermekte istical etmediklerini 
beyan etme!<tedirler. 

Amerikada ihtilal hazırlıyan esrarengiz adam 
~cyyork, 6 (A. A·) - Amerikan efkA.n umumiyeai ''Hrlııtiyanlık 

cephesi" mensuplarından ı 1 kişinin bqhyan muhakemeslne kn.r§I bil
yük bir alA.ka göstermektedir. Maznunlar, devletin emniyetine karşı 
komplo tcrtib otm"k .ve ter8nnelerdcn sllı\h ve cephane çalmakla it
ham edilmektedirler. 

Davanm alakası Vilyam Gerald Bi.shof mUslear namını taşıyan 
esrarengiz bir şa.hra U~erlnde temerküz etmtktedir. Bu a.dam bir za
m.anlar Arabist.anda Lavrens ile birlikte ~alıomıo. general Fra.nkonun 
katibi, sonra Musollnlnin tercümanı olmue. c:ısusiuk yaptıt't için Ecl. 
çikada.n ve tngUlC'reden koğulmu~tur. 

Bir Belçika mühimmat 
fabrikasında infilak 

Brüksel, 6 (.\.A·) - Toumouth 
yalanında bir mühiın."l1at fabrika· 
sında vukua gelen bir infilak. bir 
kimyager müht"ndis ile bir amele· 
nin telef olmac:ınn sebebiyet verml~ 
tir. 

"T etiı,, denizaltua 
tamir edildi 

Londra 6 (A.A.) - "Tctis .. 
tahtelbahirinin tamiri sona erdiğı 
haber Yerilmektedir. Gemi yakın· 
da başka bir isimle donanmaya il· 
tihak edecektir. 

e rükselde b( rçok 
ko;11Unıst mer~<ez

lerı meyda~1a 

Çlka rıldı 
<Baıtara!ı 1 inci sa:;fada) 

komünı.st merkezleri meydana çı -
karmıştır. Bu merkezlerde actlr>n • 
ismind~ltl gizli gazete, yıu:rlıp ha. 
sılmskta idi. 

tklsi m-ııııt komün~~t111r"l"T1 f')l · 
mak Uzere !5 ki~! tC.\·I.:.! c: füı:.ıiş . 

1 tir. 

Sovyet • Fin 
rnünaselietleri 

Stokholın ,6 (A·A.) Moskova· 
dan Stokholm Tidningen gazetesi· 
ne bildiriliyor: 

Fin!Andiya ile Sovyetlcr birli· 
ği arasında;ci münasebetler bu ay 
içinde yeniden tee.:;süc; edecektir. 
Sovyctler hirliğinin Riga sefiri 
Zotov, büyü.1i bir ihtimalle He'.sin 
kiye tayin ediletektir. 

llelsinki 6 ( A.A.) - Dünyanın 

her tarafından FinlAndiyaya yar
dımlar yapılmaktadır. Bugüo ha· 
ber verildiğine göre Tokyodaki 
Finlandiya sef aretinc 4.000 yen 
tevdi edilmiştir. Bu parayı Japon· 
tarla Japon)'!'ldn mukim Finlandi· 
yalılar vermi~tlr. 

Askerhk işleri 
l"atlh 8..'>k~rllk ,uhNılnJen: 

ı - Şimdiye kadar Dıu\•azzaflık 

hlzraetlnl yapmamıı 816·331S (dahil) 
doğumlu cczalr, cezaaız (jandarma) 
ve ıgflmri.ik) ıHnıfma nıenı1up craı 

ask•re ııevkcdileceklcrdlr. 

2 - Şubede tnplanına gıinU 20 nl· 
san 9 ıo cumıırtest ıabalı aaat dokuz. 
dıır. 

3 - Bu celpte bedel kabul olun· 
maz. 

• - Tayin olwıan günde mükallef· 
IP.rl.n §Ubede hnzır tıu}Uomıı.ıan llln 
olunur. 

·. 

gidecek mallan ihraç maddeleri ir 
mi altrnda transit suretile menıJt• 
ketlerinden geçirmeleri muhtemPJ 
olan bitaraf de\·letlerin ithal ettı~ 
leri mal arın kontenjana tabi tuıııl 
ması icap edeceğinin lngiltere h•J' 
kl\metince nazan itib..ıra alrndı..~· 
nı yazmaktadır· 

MACARiSTAN N~ 
DOŞONOYOR 

Budape§le., 6 (A.A.) - nn:' 
muharip devletlerin Avrupaı1111 

cenubu §arkisindeki ·memleketle: 
le ti<'ad ·mü:'1asebetlerinı ar.ar.1• 
derecede inkitaf ettirmek üzere 
giri§tikleri teşebbUsleri mev~u·1 

bahıed~ hükumetin naşiri eft> .. • 
rı ''Esti Ujusag., gazetc'!i ~öy1e 
yazmaktadır: tıl 

"Maearistan mallarını ec.nc 
memleketlerine !atmakla rocl'J'l 
nun olacaktır. Fakat hiç ki~~e 
önce en kıymetli ıey elan istı"i 
lali ve adalete müstenit taleplct 
için pazarhğa ı:irl§eceğini unııt 
ctme"Tlelidir ... 

11'\GlLIZ • FRANSIZ ABLl ·1~ \ 
MÜZAKERELERİ 

Lmulrn 6 (Radyo, saat 1SJ ..,, 
lngiliz iktisadi harp nazın J\'.ın< 
ile Fransız abluk:ı nazın 1\Ione :r 
rasında dün Londrada başlanı~1~ 
müzakerelere bugün de,·am : ~· 
mi~ttr. lki memleketin i~tisadı ' . 
ziy)eti ve abluka me;:;eiesini aifı\~. 
dar eden birçok me~le'erin görll 
şilldüğü \'e buniar hakkı~d~ 'ta~ 
bir ittifa.1.\a ,-anldığt blloırıı.me · 

~~~SIZ lKTlSAT ENClJMf~· 
Nl TOPLA?\TII 

Londra 6 (Radyo, saat IS) iJ. 
Fransız hüktim~tinin iktisat c.r.c . 
meni bugün toplanmış_ v_e bu. t~fıı 
lantıya baş,·ekil muavını ş t !I 

başkanlık etmiştir· Toplantıd3• 
·ı . }·"'-"'tt3· sonra ven en resmı aıa IJAJU'f.:r 

birçok acil me~leler hakkında " 
..rarlar verildiği bildirilmiştir. 

Garip hır harıta 
<Battah ı inci sayfada) 

r,er 
neıırcdilmlş olan bu harita suın • 

o· Vels ile görüşmekte ol.m Re)'ll 
nun bürosunun çekilnıı.t Lir foto!• 
rafmd& görülmektedir. 

Mat.buat müı:nesslllcrl bunıııt 

•t ~anşluzdan evvelki zamaı:a a: 

- "" ki bir Avrupa h&risatı olduğıl 
. bil. 

ve Almanya ile Rusyd.nm yetu 
dutlarmm mürettipler tarafuıd•11 

hatalı bir şekilde çlziluı.t oıduğıl• 
nu görmtl§lerd.ir· r 

illls Ha.ritada lsviçrenin \·e Daıı , 
• 0"' 

kanın hudutları g5stenlmeınıı , 
duğundan bu iki meınlel.cun ar& 
zfııi Almanyaya ait glbl iÖrüJılll~· 
t.edir. Harita.da Balkanlar bile ıftl
terilmemlştlr. 

ık i ay evvel tor'' 
pi ilanen vapur 1 
Lizbon 6 ( A.A.) - 1ki aY ~ 

vel torpillenmiş olan ismi ~\, 
8.000 tonluk bir Fransız sarn1~ıJ' 
vapurunun provası atlas okYa~e" 
sunda "Coro., isminde bir J'O {11'· 

kiz şilebi tarafından görülmaşt e1ı· 
Sil~bin. müre~tebatı vapurun~?' 

kazı lizennde bır araştırma ~ şııt· 
mışsa da kimseyi bulaIJ13ll'l1 ve 
Şi~ep vapuru yedeğine alını§ l)it 
Kanaria adalarında bulW1arı tP 
Fran~ı romorkörünü, vap.urtı ~ 
lim ~L' arak bir FranSiz tıınaft ~ 
götünnesi için keyfiyetten h' 
dar etmiştir. ___./" 

Suriç Bükreşte 
üç ~Un kaldı t*' 

Sofya, 6 (llususl) - Blll<fe:~ 
bildirildiğine göre, RuayanJIS t'' 
Pa.ru elçisi Surlç, btlkrunetJıılll rtf. 
ı~bı Uzerine Parlsl terkcde .. te 

~ııırre:i 
memleketine dönerlrnn, P"r ,,,., 

Uç . gün ka.lmıtm. Suriç Mc~1'0 

ya rllin har,.kPt Ptmi~tir. 
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i !li?lmlttllrl~f!'lttmmı ı 
iddet i ab uka rı 
Almanları ürk t 

.9?ahnuae: -• Ti 
\)u ca.ret veldU Nazmı Topçuoğlu 
rtoı:;tıaııkJ ekspretıle Ankaradan ~h· 

e getmıottr. 

1~19ktrlk, tramvay ve tüı:ıel Jdare
r:ıe 1u bUAnçolan dün ıehlr ınecıtııt. 

Bvertırnt,Ur, 

t~ b11A.ngolara söre, elektrik ve 
2 :IO:,ı vay Jdare.ıe.rtnın 939 yılı içinde 
ı~- •919 ltra kAr te.mı.ıı ettikleri &n• 
.,..,.,ııınaktadır ..,.,_ 
elektrik • ... ..... un 2,22•.~ Uruı. 
lıaa • 285,020 Uruz da tramvay 

ıln!zndan tembı edllıntıur. 
le T!-arnvay l'Qlculannm adedi de mQ· 
öe'md.dJyen artmaktadır. 939 yılı için· 
it ta~nıan yolcu adedi 78 mUyon kU· 

ra Çıkıxu§br. 

f Tlbıe1 tdııresıntn tee 939 nnesl zar. 

'uıtl da ısı Ura 9i kuruı kdr ettiği aııla· 
llıt§br. 

r:t ~lllt&ka ticaret ınUdUrlUğtl mani
.. Ura cinalerin!n ttyatıannı tespit •· 
.... ereıt bunıa. 
la ıı llateler hallnd• dükkAn· 
ite~ &atırnıag, dU§ünmektedil'. Bu 
ko lyet Vl.Unfn rtyaııetinde toplanan 
>Q,~taYona blldtrtlecekttr. Almacak 
Uıe Clore göre manita turadan aonra 
"'·_:1Jldı thtlkAr temayWU görU!en 
k~ler ha.kkmda d.a bu tanıda hare :t edilebUecekUr. 

Belediye 63 bin küsur Ura murat 
~~ek BUytikadayıı su tcml.n etmtt-

• UıkUdar yakasından geUrllen su· 
~ıı O\•lere tevzı.ı için de §imdiye ka· 
bor .\daya 1e1Wı bin metreye ~ 
l" ru dö;,enını,ur. ıraka.t eenelerdenbeo 
ltı llUauzıuktan ıtkAyet eden Ad& hal• 
~ ?ldan t;eçen yıl fçlnde ane&k 87 &• 

~ne teının edilebllmiftlr. Halkın bu 
~lbetaızıııı.ne aebeb suyun biraz pa.-

·~~ lılı~dır.Faıtat bu da belediyenin 

~:k~Aı .. znaaratıara göre sarur1 ıörW 
lll(U -~~· Bu vaziyet karpmda be· 

Ye ·dl~er adıılara w gctırtm.tye.! 
~lct\r. 

• Y'Ukeeıc deniz Uca.ret mektebi 
~ '°"ıuanunın takvtyeal karar)af • 
t/Ot.ır. lııiektebe motı:irlU ve yelkenli 
~Yat &lnıacaktır. 

tı:sı ŞlrltetUıayrlycnt.n ilkbahar tarl· 

01 lllnYta bntımdan itlb&rcn tatbik 
llnac:akbr 
• Sahte ~Ubadil bonosu bum.· •.,n 

e~\Uı ola.nıu hakkındaki tahkikat sa: tnUddelumumll1kçe dördilncü 
• hAklınllğe verllmJ§Ur. 

ruıın ~ledtyenı.n l§ttrakl muvafık ,a. 
~\l 11ıncsı Uzerlne Takslm guinow
lnt~ ltlet1J.ınc:ıaı içhı kurulan firketin 

• ~ e<:leceğt a.ıılaşılmaktadır. 
~a n G'Unlardıı ihracatımız artına· 
"• ~lanııotır. Bu ba.ft& ı1:ınde lta.ıya 
rıı.t.ıh U?ıa.otatana kU1UyeU1 taze torik, 
~°'· ~Ut ınernlekeUere tQtUD, !asul· 
~de YUn. llztıın, ııuııam ve mutıtellf 

, 
1 

ler ihraç oıur-uuvLur. 
~ı ra.n hUktuneu 1940 entenıuyo. 
tıııır lınur fuarına lftJrak edeceğlnJ 
~• ...... kotrııteaı riyaaettne reaınen bil· 
"N· ... lottr. 

Ye:111Antaıcya vlJAyeUıılıı ınuhteW 
dev rinde &çıl&n millet mekteplerine 
hnt~ etnıekta olan 6200 taıebenm 
lrnuıı:ıan bttrnıı ve •200 vat.a.ı:ıdllf 
•l'lt da. nıuvatfak oımuotur. l!A· 
'lıı idareeı rnekteplerl.n taUl deVl'e· 
~e de köylerde aeyya.r b&1k ders· 
• ~ert ihdas edecektir. 

B i r k u vv et t e·z ah ü- 1 
,.. ....... ı·n·g·iFB·r·e ..... : ..... ·ı 

ründe bulunmak 1 ·ehl'keyi atlattı 
üzere hazırllk ! 

A~m·anya, müttefıklerin bltaraflar nez-
dınde kendisini ızrar edecek i 

her hare!<ele şitldetle mukabels edecek 
Part&.. 8 - DUn garb cephesin

de kara harekltı bakmımda.n mU
hJm bir hldise olnu.mı§t.ır. Franaı.ı
lıır bir Alman keeif mUfruealnln 
hilcumunu tard ve müfrezeye ku.. 
manda eden ıub&yı eelr etmf3lerd!r. 

Almanya.dan celen haberlere göo
re, Almanya bir kuvvet teuhUrUn· 
de bulunmak Uze.re bUyük huır
lıkla.r yapmaktadır. 

Alman hariciye nezaretinde 
beyan oluoduğupa göre. l\fütte. 
flklerln bitaraflnra karşı Al
manyayı Izrar edecek her han. 
#'f bir harekeUne şiddetle mu
kabelede bulunacaktır. 

Gene Almanvadan gelen haber
lere nnzaran 70 )'1l§ma lı:adar :rfik
eek riltbcll Alman topçu ırubayla
rmm tekrar hizmete girmelcraıe 
karar verllmbJtlr, 

TAYYARE BASKINI 1 
Londra, 6 - İngill% bom bardı

man tayyareleri Almanya Uıerin
de yeniden muva.ffakıyetll bir ta
arruzda bulunmu§lardır. Hava ne
uretinin bir tebliğine göre dün 
öğleden ıonra, İngiliz bombardı
man t.tyyarelerinden mürekkep 
bit filo Jado körfezinde Alman 
ınUdafaa hatlarını geçerek Wil· 
helmshafcn üssü üzerinde muvaf· 
fakıyetli bir ke§if uçu§u yapmıştır 

Bir Alman harp gemisi görill· 
müş ve bombardıman edilmiştir. 
Daha cenupta dört düıman deı· 
troyeri görülerek onlara da ta.ar
ruz edilmi;tir. 

Bunların hasara uğradığı zan • 
ned~liyor. Bütün tayyareler Us
lcrine dönmüşlerdir. 

. İm par .ıtor luk 
erkanıhar biye 

• • • •• 1 • 
r e ısının n u,ıım 

beyanatı 
:'Muharebenin ilk ayl~ 1 
rında hiçbir ordumuz 

yoktu!,, 

Londra. 6 (A. A.) - İmpara. 
torluk erk!nıharbiye reisi general · 
lron&de, gazetecilere beyanatta 
bulunarak demiftlr k.J: 
"- Muhareb-tıln llk aylarmde 

İngllterenln bllct•ma maruz kalma. 
sı halinde ~muza neler gelebile
ceği dUşUncesi beni titret'yor. O 
sıralarda hiçbir ordumuz yoktu. 
Şlm'"1~11e !evkallde bir orduya mr
lik bulunuvonıs. Hltlerln fırsat 
kaçırmış olduğunu söylemek ço~; 

doğrudur. Tehlfkell dl5nemecl an -
cak son 15 g{ln zarfmda atlattık. 

İngilterede hepimiz. nlç'n bar. 
betmekte olduğumuzu söylfyebllf. 

SAAT: 13.40 
• rüı. Bunun çok kuvvetli sebebleri 

de vardtr· 

· lngiliz kıtaatının 
zır·hlarl.a muhafazası 

Londra, 6 CA. A.) - İngill% krt.aln.nnm hant zırhlarla muhafo.z.a 
edilme& için yapılan tccrlibelerin müspet netice vermed 'ği, çUnkU ye. 
ni sildhlarda nU!uz kuvveti fazla olduğu öğrenılmektedlr. 

IDAHİLDEI 

Halbuki Almaııvada bu buın111fr 
blr ölüm sUkfıtu hUkllm ıürmeJrte. 
dlr. Bence bayle bir tıUkQnet, Al. 
ınarılar için her ışeyden fena bir 
haldir Almanlara bir "yıldırmı 
harbi,: ve diğer birt11.kım şeyler 
v&a:.dodlldl Almanlara .. yıldının 
harbi" yapılacağı vaadinde bulu
nuldu. F~at böyle bir ocy olma-
dı .. , . 

Sovyet • Fin harbinden Mnnı 
Sovyet Rusvada tahaddUs eden va
riyete telmihte bulunan İronslde 
şöyle df!mlştJr: 

"- Rusya, uzun mUnakalfıt yol
lan yilzl\nden havil ıahmAt çek • 
mi.ştfr. Bircok defalar R1111lar, bit. 
kin bir bale ıı:Plm1şlerdir. CUnkU kı. 
taatı ve mnl7;~mevf mPmnııntvetP 

şa\•an bir sPl:ilde naklt'd1ımfvorlar. 

C lı • • F dr." E~er Rusva, vMl hlr hııırhe ırl Um Urr e L S l ra n- ri~ek tesebM~llne kıı.ll:••ar8k o • 

l lursa b:ızı ml11A""rin ve mes,.lfı 

l • , l •• •• •• Ja?°"''anm hattı harPkPtlııl naz~ . 

Slz e Çlsl e goruştu nıtih.ııraall""'akmerbııri•·-tlndedr 
ve mtinııkallt mesAlest. Rusva fçlr 

Cuınhurrclsl İanu!t lnlinU dlln ISğ leden sonra Fransa bQyük cıı:tsı Mu· 
8fgll)1 kabul etmJo, lılr sa.at ,tırtı~mUştUr. Kabul ınrasmd& hariciye vekili 
ŞUkrll Ssrıı.çoğlu da bulunmU1tur. 

Haber verlld!ğtnıı ~6n:ı, Malf.tyalılar ~ehre Milli Şe.tln bir heykctl.nl elik· 
meğe karar yerznl§lerd!r. 

Yeşil ırmak suları 
inmeğe başladı 

her zaman bntun ştddetlle mevzu . 
bahsolacaktır .. , 

T. iş Ban~ası 
1940 Küçük 

cari hesap~arı 
ikramiye 

No.75 Ya .... an: Orhan Rahmı Gökçe 

Nazırın cevab vermesini bUe 
beklemeden merdivenlere doğru sil 
ı atle yürüdü. 

NaztT ve uıaklar ıes çıkarmadı
lar. ÇUnkil Dukanın, Prensese çok 
ııilrmet ettiğini ve c;ok allka gös
terdiğini biliyorlardı. 

O Klyaranın odaııına yaklaştr • 
ken, Rozlta da çıkıyordu. İriniyi 
~örünce, hemen ona bir reverans 
;aptJ ve hafifçe fısıldadı: 

- Muhterem prenseslm, çok 
iyi ettiniz de geldiniz? 

lrini ant bir endişeyle Utredl: 
- Blr şey mi var? • 
- Evet, b':ı;az evvel baygınhk 

-.:ec;irdl. Çok meyu.e görünüyor, 
ıı:orkuyorum. 

- Sakın kimseye bir şey açma. 
Anlıyor musun? 
Roıdta tekrar reverans yaptı: 
- Şilpheslz değil mi Sinorlna ! .. 
Prenses, sUratle içeri girdi ve 

!Gyarayı ayakta. pencereye arka-
11ını çevirmiş ve kapıya bakarken 
~ördil. 

İrini girer ~rmez, Klyara lı:ol
larmı açarak ona doğru iki admı 
attı: 

- Sizi bekllvordum. 
- Beni mi? Beni mi btıkllyor-

dunuz! 
lrint,. Klyarada fevkallde ve fe

na bir haber bulunduğunu aana-
' rak eacıırdı: 

- Ne vardı, ne oldu! 
Kiya.ra da Ş&flTdt: 
- Belki aizde bir h&ber vardır, 

llye dilşUnmUştUm. 
İrini genJo bir nefes aldı ve kal

bini tuttu: 
- Hay Klya.racı~ hay, ben 

.Je fena bir haber aldığmı aa.nmq
tnn. Şu halde ikimizin de blrlbt
r"nden farla yok, demek. 

irini, birdenbire durdu ve eJJert.. 
al blriblrine çarptı. derhal geriye 
dö;ıdil: 

- Ben gidiyorum Klya.ra, rfdl· 
yorum. Sen beni bekle. 

- Fakat böyle alellcele nere
ye gidiyorBunuz! 

- B'r yere. BlrialnJ aramafa. •• 
38.k:ıhm belki hlr eeyler çıkarabl· 
liriz. Ve derhal fırladı. GOya du • 
kanın dal~ine gider gibi yaptı. 
Dukanın husus! uşaklan onu hür
metle selA.mladılar. Blrlal yakla.e· 
u: 

- Duka bazretlcıi çok mc§glll· 
dUrler. Ma.amafih lıstersenlz haber 
vereyim ... 

- Hayır, rahaUn etmek iste
mem. Yalnız ziyaretlerine geldlft. 
ml bilA.hare l!!Öylerslniz. 

Ve silratle yUrildft, gondoluna 
atladı, sarayına döndü, Beş dakika 
~nra saraydan bir hizmetçi kız 
c;ıktı. Bir çeyrek saat sonra da 
tıknaz, sarışın, kırmm yilz!U, et. 
rafma dikkatle bakman bir zabit 
'!Uratle saraya girdi ve çok değil, 
varım saat l!lonra unı.klaştı. Hattl 
onu merdivenlere kadar bizzat f rl
nl teşyi etti. O kaybolunc:ı lıinl 
ellerlnf oğu.sturdu. 

- Bu budalıı.)'J ne diye Jı:ullan
ouyaynn. l3Utlln saray zabitleri, 
şehir muhafız ve kumandanları ile 
tan~rr, sevişir, btıkalmı. ne maln
mııt getirecek! 

Filhakika frlnf. dE§reden terıeden 
bah'J!tmlq. biraz hafif meşreb, bir 
aı da hld's<ılere ve maceralara 
meraklı bir k:ıdrn jetıtl Ue ondan, 
'\.kşa.mld gUrtlltUler, ve me~hul 
··or11an hakkmda ağız aramıı ve o 
da: 

- Vallaht prensesim, demt~ti. 
Bu herifi yakalıya.madık. Civa gi
bi bir eey. 

hinJ de: 
- Allah allah, cevabım vennJt. 

U. Nereye gideb lir bu aerserl ! 
H1;:blr yerde, hiçbir klmae, meçhul 
bir şahsa tesadU! etmemie mi aca
ba? 

- Hayır, ancak, b1z1m arkada.t
lardan biri, şehrin bir tar&!mda 
çankınlığa git.mlş. Orada bir:al Ue 
çarpı~mış. Venedikll olmadıtı te • 
min ediliyor, Yakışıklı kahraman 
bir şeymiş. Fakat meçhul korl!a,zı 
olabileceğini hiç 11anınıyoru.z. ÇUn
kU buna cesaret etmek, hUvfyetinl 
açığa vermek demektlr. Maama!lh, 
lstenıeniz bu hususta kendisinden 
daha fazla inhat alabillriın· An • 
cak, bu meselenin aramızda kal&• 
c:ığmı ıerefinlzle temin edecekal,. 
niz. 

- MUsteıih olun dostum, ı.ter. 
11eniz bana hiçbir §ey, hiçbir haber 
getlrmiyeb'Ursiniz. Bu herifi baı:an. 
Yunanlı olarak anarlar da ben o
nun için merak etmiştim ... 

- Hayır, hayır, o bir TUrktUr, 
bu muhakkak... Maamııfih ben el· 
ze bir saat sonra tekrar geleca • 
ğim. Fakat &ra!!Ira benden uura. 
tmrzı esirgemezsinlı değil mi pren. 
sesim? 

- Zaten ılz benim her zam1.11. 
itimat ettiğim en yakın bir doe
tunıaunuz ... 

- Fakat yalnız doet kalmak \,. 
1e1ebet yUreğiın yanacaktır. Şimdi· 
llk Allahaımnarladık. 

Filhakika ıabit bir aaat 10nra. 
hem de kendisini göstermemek t .. 
çin arka kapıdan dola~arak tekrar 
gelm '!!tl. Cebinde bir de mendil g&
tirmişU. 

- İşte demişti, bir de bdm 
mendili. Fa.kat bu harflerden bir 
şey anlnıamadım· Arkadafiımrım 
çarpıştığt genç, gayet yalcı.şıklı. 
mUkemmel sillb kullanan biri i
mbs. Kılıcını, denlzl.n aulanna tır
latmrş. O gen9, önUn"ae durdufu 
eve eadece istirahat etmek lç'n 
girmek lstJvormuş. Blzim arkad&f 
da o evle ala.kadarmış. fakat !çer. 
de kimse yokmuş. Ma.ğlQb olan çe-
1'ilmek şartile dövUşmUşler ve ar. 
kadaşımız çe~ o da oraya gir. 
mfş. 

İrini kalbinin darbelerindeki in· 
tiza~rzhktan şaşmr gibi oldu. 
Müthiş bir heyecan içinde bulunu· 
yorıiu. Bu, muhakkak, Doğandı. 

- Peki. bu mendil kimln ! 
Ve mendlll aldı· Bu, çok ıarlf, 

ancak asilzadelerin kullandıklan 

şek'lde bir mendildi, Kenamdakl 
harflere baktı ve hafifçe titredi: 

- Prenses Dorata: 
Diye mırıldandı. Zabit: 
- Bilmiyorum, dedi. Ben bunu 

arkada.şm çekmecesinde buldum. 
Herhalde eevdlği kadrnm 1smlıı1 
gö.sterh·or. 

- Evin heyeti umumiyesl hak
kında f krinlz? 

- Bu ev haricen Mki, takat da
hilen bir earay ve bize kahra& bu
rası, bir saray kadmmm a.şk ve 
zevk yuvası olacak. Evin içindeki 
koku bunu gösteriyor. Ancak bU· 
yUk saraylarda işitilen kokular. 
Şarnb keza. Kadehler keza, Her 
şey ipekli, her şey mükellef. Z&. 
mln. gayet gUzel hahlarla ört0.1 • 
mllş ve anlıuıılan burası eık sık te. 
m!zlenlyor. ÇUnkU toz namma hiç 
bir tE'Y de yok. 

- Peki, gidiniz, fakat her za
man. herhangi bir io için hazır o
lunuz. 

Onlar çıktı, 1rtni de yalntı kal· 
dı. 

(Devamı nr) ~ka azgat mebusu SWeym.an Sım. 
~r ;ııırdan vergi &lmmaaı hakkında 
b.ıtg1ııaı:ıun t.oktl!t yaparak 1decll9 rc-
1ı.,111k 11 vermıottr. Teklife ıısre U· 

"~ıta rıtUkellct~·eUnJ ita etml§ ber 
16 r erkek ,.e 17 y&§mı b!Unnlo o-

Amaaya, 6 - Şehrin on mahal· 
lesini ve 25 ten fazla köyü kapla
yan ve harap eden Yeşilmna.k su. 
ları yarım metre inmiştir. Seylap.. 
tan kurtarılanların miktarı altını· 
şı bulmu§tur. Ölü miktan benil.ı 
tcsbit edilememiştir. On, on be9 
bin dönilmlilk arazi hAl! &ular al
tında bulunmaktadır. 

heyelan. maruz kalmıf, 4 memur 
ve bir i'çi yaralanmıştır. Demir. 
yollan umum müdür muavini Ke. 
mal mahallinde tetkikler yapmak 
Uzere Am:ısyaya gitmiştir. Bu· 
günden itibaren aktarma suretile 
mlinakale temin edilmesine çalı· 
tılmaktadır. 

planı ~..-----------------------
n her bel A-

l':ıt•• t<U" kız bekArlık verglslle 
tf'IJ•t ! • a . o e.caıttıl'. 

\•r;ı ledlycnln e6tlat muayene komla· 
• t:unda 
haıı ınıuıyeııe edilen cısnata alt 
l"•l<l ~thhat ı-aporııu-mda tahrifat ya .. 
ıı~ ı.; ~e hast.aııklı ol:rn blr kısmı 
~~il. b•J sayede •'sağlam., raporu 
~rırııı Cd' lcU~I lUll:ı.şılmış ve tahkl'kıı t 
r '81 ını~tır. NcUc~de komJsyon oda· 
~ uıı:n altıkndnr olduğu g6rUlı:nll§ vıı 
elan cı be bu L'lltrlfin kendi taratın· 
ııan de~ıı. komıııyon kt!Ubl taratın· 
tlj.ııo YllPıJdığını. kendisinin ancak ~ 
'\ ~lan nlAktıdarlıımıa vererek pa. 
ktu P!nwgını GISyleml~Ur. Odacı ·ve 
~ınp hakkındaki tahkikat <?V1'8.kı ıu. 
r, ~ nıuhakeme laleblle vllA.)•ct idi\· 

Yettne vcrtım~tır .....____ . 

Şehirde ekoıek buhra:ıı vardır. 
Civar kazalar~n yardım isten • 
mi,tir. Samsundan beklenen san.. 
dallarla sandalcılar dUn kamyon
larla gelmişlerdir. Bunlar yardım 
ve kurtarma işlerinde kullanıla
eal:ttr. ?.1ünakaHit temin tdileme. 
miştir. Bilhassa köylerde hasarın 
çok fazla olduğu ve bir çok ev. 
terin yık ıldığl, mahsulUn mahvcl 
dul!u haber verilmektedir. 
Çarşambada Yeşilırmak ıulan

nın y 'kselişi 6 metreyi bulmu, -
tur. Nehir Kor ırma/h ile birleş. 
mış, açık saha ve bahçelerle bir 
çok evleri fstilA etmi~dr. Bu ara 
da bir tepede heyelan olmuı. yol 
yapanmıgtır. 

ŞEmn 11VATROSU TREN MONAKALATI 
Komedi menıı: Ankara, 6 _ Samsun - Amas· 

" ya arasında 57 inci kilometrede 

Scylap dolayısite Kızılay umu. 
mi merkezince Amasya valiliği 
emrine 3500, Tokada 1500 lira 
gönderilmiştir. 

TOKAT VE E~BAADA 
VAZIYET 

1 adet 2000 liralık = 2000 lira 
3 • 1000 • = 3000 .. 
6 • 500 > = 3000 ,, 

1!; > 
40 > 

75 • 

250 • 
100 • 

:so • 
Alınan haberlere g8re, Ye§il· 210 • 25 • 

= 30CO,. 
= 4000 •• 
='3750 ., 
= 52:50 ., 

ırmak suları Tokat, Turhal gose. 
ıine muvazi olarak devam eden 
10 bin hektar mezru sahayı kap· 
lamııtır. Sulann yilksekliği bu sa· 
hada bir metreyi bulmu~tur. Bir 
kaç köprU yıkılmt§, bazıları da 

Ke: ideler: 1 1Şt1bat., 1 mayıs, 1 
ağusto". 1 Udncltc~rlo tarlW~rtn. 
de yapılır. 

yıkılmak tehlikeoine maruz kal. 
mıtlardır. Turhal tamam~n su al- Kınlay köylere çadırlar ve er 
tın:'adır. Evlerin çoğu boşaltı! • zak daP;ıtmı•tır. 
mıştır. Halk yilkısek yerlere ktı • GÜMOŞANE HEYELANI 
rulan çadırlara iltica etmektedir. Gümüşane, 5 (A.A.) - De:. 

ş A 
Sen ne yapardın? 

Bir lokantada iki arkada, ye· 
mek yiyorlar. Ortaya bir tıtha"' 
elma gelir. Taookta iki elma 
var, biri büyük, diğeri kilçUk. 

İkisinden biri hemen büyilk 
elmayı alır. 

Öteki: 
- AşkoJsun senin nezaketine, 

der. Hem ilk olarak elini uzatı. 
yorsun, hem de elmanın bUyillU· 
nü alıyorsun. 

- Sen olsan ne yapardın? 
- Küçüğünü alırdım. 
- Ben de sana kUçüğUnU br 

raktım yal 

Diirbin 
- Evlendiğimiz ram"'t• eizin 

!JUtiln kederinlze ortak olacağım. 
- Benim kcderl:n yok, 
- O zaman olacak değil mi? 

K A 
iddiayı ıevmeın 

Kamuran elinde yanm olmu~ 
prap ~i1esi hi:::mct~isine hiddetle 
~rar: 

- ŞU1··an: !d b ederim ki bu 
şaran~an içmi~sin. 

ŞU1.ı:ran hii iıJtifıni bozmıtdan 
cevap veı ir: 

- Affedersiniz efendim, ben 
biç iddia etmesini ıevmem. 

Mühimdi ama geçti 
- Efendim. Evvelki gUn ılıe 

bir mektup gelmi§ti. Vermeği 
unuttum. 

Çabuk r:etir. Belki içinde 
mUhim birşev ardır. 

- Aı;tım ok'.l 'um efendim. Va· 
kıa mühimdi. Ama geçti. Sizi dün 
için h~m~irenizin cenazesine ça· 
ğırıyorlardı. Gün~ ıuo da. .u,&m blr heyelln otmuf, marJl.ndis yol· 

ıo.so da f dan ~lmuıtı. Dit lm4at treıtl de 
J'• .... 'ew ~I ıf1.alı ba JlOkta)"a fttmlıdan lJdacl bit 

Kelkit çayı da mecrasmden ta· vamlı zelzelelerin tesirile çatlak· 
şırak Erbaa kasabasının kenarına lıklar pep:fa eden merkeze hağlı 
kadar o!an sahalın istila etmi§· 1 Edre köyünde altı iıanc-nin bu -
tir. Erbaalılar evlerini bosalt. 1 lu:ıdu~u arazi parc:ası d~reyc 
maktadırlar. Kızılçubuk, Andı • 1 kaymt§bT. Evler tahtlye edilmi~ 
nn. MUlkbudu ve Gemibudu k8y l tir. tnun ve hayvanca zayiat yok·-------------------... -----• 
leri •e ovalar ıulu altındadır. tur. Heyel!n devam etmektedir. 



Yazan: SPENSER VJLYAM .. 

- Bak, bale; htl~ inadediyor; 
Iakin Dona İzleta ciyak ciyak 
bağmnağa başlarsa fikrini değiş· 
tirir." 

Dik çırpınmaktan vazgeçti. 
Boş yere kuvvet sarfediyordu. 

4 De-yll Uenld'm on ııentllk :\loıkova muJablrl 

Boynu yara içinde kalmıştı. 
Don Jaimenin tavsiyelerine 

kulak asmadığına pişman ol
muştu. 

Temizlenenler arasında, Sov
yetlerin askeri dehalanndan olan 
iki zat vardı: Bunlardan birincisi 
mareşal Tukaçcvski idi. Mosko
vada idama mahkum oldu; 

İkincisi mareşal Blüherdi. Ken· 
disi şark ordularının kumandanı. 
idi. Moskovaya dönerek Tuka· 
çcıvskinin yerine geçmesi söylen
di. Japonlar için bu adeta bir za
ferdi. Halbuki Moskova gazetele 
ri, bunun ''orak ve çekiç" için bir 
zafer olduğun:.ı yazdılar. 

Ne yazı~. ki mareşal Blüher 
Moskovaya hiç bir zaman muva. 
salat edemedi. 

Sverd!ovsk istasyonunda, yeşil 
~apkah Ogpu mensuplarındanbiri 
ıruıreşah vagondan indirerek alıp 
götürdü. 

Bundan sonra ne olduğunu 
kimse bilmiyor... Kremlin sara· 
yında, hükumet dairesinde yapı
lan temizlemeler sür'atli oldu; 
her gidenin yerine, toy bir genç 
geliyordu; ortadan kaldırılan her 
' 'zeka" büyUk bir boşluk bırakı
yordu. Sovyet sanayiinin kazan
dığı zaferler sönmeğe yüztut
muştu. 

Fin harbinin başlaması üzerin· 
den otuz gün ge!imişti; Sovyetle
rin tebliğ ettiği resmi raporlar 
"f evknJade birşey vukubulmanu5-
ttr" şeklindeydi. 

Şimalde cereyan eden kanlı 
cavaştan hiçbir malümat alınmı· 
yordu. 

Moskova gazeteleri sütunları
nı sanayi ve ziraate ait yazılarla 
dolduruyorlardr; Moskova radyo. 
su operalar ve komünist propa
gandası neşriyatı yapmakla meş
guldüler. 

Küçük Fin devletine taarruza 
geçmekle başlarına büyük bir 
harp açıru~lardı; Kremliıt sara
yınd.l bulunanlar. kötü havadisle
ri halktan saklamak için lazımge
lcn tedbirleri alryorlardr. 

Fakat bu havadislerin ağızdan 
:ığıza dolaşmasına mani olamadı. 

Tam bir ketumiyet muhafaza 
cdil:nesi imkan hariciydi; trenle· 
rin asd:er ve erzak taııdıklarını 
demiryolu müstahdemleri görü-
yorl~rçlı. mrP 

~ylcme sım dostuna onun da 
dostu var o da söyle dostuna. 

Havadis bu suretle kulaktan 
kukulağa yayıldı. 

Muharebenin şiddeti, ilk gelen 
yaralılardan anlaşıldı ve kısa bir 
zaman sonra, Moskovada harp 
dedikodusu çalkanıp durdu. 
Arkadaşım ve ben Moskova 

kahve ve gazinolarında gezerken, 
herkesin dudağında Finlandiya 
.kelimesi dola~ıyordu. 

dısıhhi gelip onları tedavi için 
hastahaneye götürüyordu. 

EKMEK KITLICI 

Gözleri tacın üzerine kaydı ve 
içinde bir sızı duydu. 

tmzalamalıydı !. Bunu İzletayı 
kurtarmak için yapmalıydı. 

- Porfiriyo; ikinci misafirimiz 
Gazeteler, imdadı sıhhi oto- şimdiye kadar gelmiş olmalıydı. 

mobillerinin faaliyetini şu su. Belki eve getirilmiştir de bizi 
retle izah ediyordu: "Yollara dö bekliyorlardır. Git bak ve daha 
kült-: s .. rhc-;ları toplamak için!., gelmemişlerse, buraya gelmeleri 

Bunu mütekip ekmek kıtlığ1 için haber bırak.'' 
celdi. öyle l:ir an oldu !<i, kan:.ı_ Porfiriyo bir şarkı mırıldana -
nusani ayının bazı günlerinde rak odadan çıktı. Dik Don Ogüs
Moskovada ekmek bulunamadı. tene: 
Ekmek ki, Sovyet amelesinin baş - İzletaya işkence etmiyece. 
lıca gıdasını teşkil eder. ğine söz verirsen ben de imzalı-
Fmnların önünde sıra bekli - yacağıma söz veririm." 

yen "kuyruk'' uzadıkça uzadı. - Ha şöyle l Ben sizin o kadar 
Bunlar, 1932 _ 1933 kıtlığında akılsız olduğunuzu zannetmez
gördüğüm kuyruklardan daha u. dim. Fakat imzayf attığınız za
ıundu. man onun da şahit olarak burada 

Sebebi Finlandiya harbi idi. bulunmasını istiyorum." 
. . - Pek güzel, bulunurum." Sovyetlerin organizasyon sıstemı 

olmadığı için vaziyet bu hale Don Ogüsten şaşırarak etrafı· 
düşmüştü. Büyük "temizleme,. na baktı. Bu ses nereden gelmiş. 

ti? Dik baktı, o da hayretler ameliyeleri, en muktedir ve de -
ğerli memurları ortadan kaldır _ içindeydi. 
mıştr. Kızıl ordunun erzak iste _ - Porfiriyo, alay mr ediyor
mesi vaziyeti daha fena bir şek- sun? Şimdi eğlenecek zaman de-
le sokuyordu. ğil. Kadını çabuk içeriye getir." 

Vaziyet kötüleştikçe kötüleşti. Ses tekrar duyuldu: 
Bunun ilk emareleri demiryolu - Hayır, gelemiyecek.'' 
servisinin intizamını kaybetmesi Dik sesi tanıdı; gözleri açıl· 
ile başladı. mıştı. Don Ogüsten de sesi tam. 

Tren yolcuları Moskovaya, bir mıştı; yüzü bembeyaz kesildi. 
Dik bu kalın ve derinden ge -iki gün teahhürle geliyorlardı. 

Gece, ışık söndürme talimleri, len sesi son defa olarak ateş ve 
memnuniyetsizliği arttırdı. • duman içinde duymuştu. Bu ses 

Her gece, Moskovanın muay. Don Pedro Benalkebirincli. ediniz; tacı alıp gidin. İkiniz öe 
yen mahalleleri karanlık içinde Odanın kapısı sarsılarak açıldı. gidiniz, buralardan uzakla,rnız.'' 
bırakılıycrdu. Pencereler si. Fakat kimse görünmedi yalnız Dik hayretle Don Jaime'ye 
yah perde bulunmadığı için, bat- içeriye dı~ardan derin bir akşam haktı: 
taniyelerle örtülüyordu. rüzgarı girdi. Don Ogüsten kor· sin ..... Don Juan 'dö Montillonun _ Bana öyle bakmayınız Don 

Işıksız kalmak fena bir şey; kusundan istavroz çıkararak si la. sesi duyuldu: Rikardo, tacı alın. ve gidin, sizin 
aynı zamanda binlerce insan, hını kaptı: - Taç kardeşliğinin yeminini hakkınızdır." 
kanunusani ayında, Moskovada - Porfiriyo, allah belanı ver- unuttunuz mu? Alçak 1 Bunu ha· _Ya sen? Sen gelmiyecek mi· 
odunsuz ve kömürsüzdüler de! sin, şakanın sırası değili İçeriye ya tınla ödiyeceksin.'' sin?" 
Müthiş don, bir çok kalorifer gel." Don Ogüsten hiddetle: Don Jaime elindeki tabancaya 

bo l k .. .. t - Don Porfiriyo gelmiyecek; - Çocuk mu kandırıyorlar? Dik serbest kalınca bir sırra- bakarak .. 
rularını pat atmış ve omur e- .. 

dariki imkansızdı. o öldü. Ben varım burada, ben, İ~in içyüzünü şimdi anlarım." yışla iskemleden fırlayarak İzle- _ Benim daha görülecek işle-
Pedro Benalkebir !" dıyerek elinde tabancasiyle oda. tayı kucakladı. Kızın gözleri nm var. Benim oturduğum apartıma. - İ 

run katı, kalorifer cihetinden bir kinci bir ses daha duyuldu: dan çıktı." ıslaktı. Sevgili kızım Marlya, bunla.-
kazaya uğramamak bahtiyarlığı· - Ben de buradayım.'' Don Ogüstcn kadar asabı bo- Don Jaime'ye dönerek: rın yiizünden öldü. Birinin icabı· 

k B .. .. d 1 b Bu sesi de tanıdılar. Bu, Be- zulan Dik masanın üzerinde du- - Demek konuşan sizdiniz öy. na baktım, sıra ikincisine geldi. 
na avuştu. utun ost arım uz alk b' 'b' t k h tt 1 D p f' . b le mı·'·" 
dolabına dönen dairelerinden be. n e ır gı ı, ar ı aya a o - ran on or ırıyonun ta ancası- Tacı alın ve mantoya sann; 
nim daireme taşındılar ve katım mayan Don Juan dö Montilla- nı gördü. Kolunu uzattı, yetişe- - Kapı aralığından... Şimdi Karanlıkta parlamasm. 
bir nevi klüp oldu. nındı. medi. kaybedecek vaktimiz yok, nere· Bu taç bizim için meş'um.! 

Asıl fena tarafı, 0 sene mab.. Don Ogilsten iskemlesinden Birdenbire bir hışrrtı duydu. deyse döner.'' Koyopanın kendisi meş'um 1 
sulün verimsiz olması idi. 1940 sıçradı. YüzUne şimdi kan hücum Odaya bir gölge kaydı. Kapı ka- - işte orada bir tabanca var .. .'' El Vicjo yanardağının faaliye-
ıencsinde, bunun acısını çıkar _ etmişti: . • panarak üstüste iki defa kilit- Don Jaime masanın üzerinde te geçerek duman ve alev kusma-
mak için dört elle faaliyete geç~ - Bu oyunu kım oynuyor lendi. duran tabancayı gördü ve se- ğa başladığını biliyor musunuz:? 
mek icap ederdi. Bunun için sa· Hangi kerata bunu yapan?" Odaya giren Don Jaime dö vinçle: Haydi gidin, beklemeyin, bu 
yısız traktör ve petrol hazırla _ Yumuşak, gevrek bir kahkaha Montillo idi. Yanında da İzleta - Şimdi kendisini mükemmel meş'um memleketten çıkın. 
mak lazımdr. duydular. Bu ölü Don Joze Lo- vardı. bir surette karşılıyabiliriz.'' Ben Kendi memleketinize döndüğü· 

Halbuki Fin harbi, bütün lbu resin kahkahasıydı: Don Jaime güzelce traş olmuş- ağaçların arasına gizlenerek bek- nüz vakıt beni arada sırada ha" 
hazlrlıkları inkıtaa uğratıyordu.. - Neden kızıyorsunuz Senor? tu. İskemlenin üzerine atıldı ve liyordum. Sizin buraya nasıl gel- tırlayınız.'' Bu esnada, küfür ede· 
Stalinin harbi bir an evvel bitir- Taç kardeşlerinin toplantısına Diki iskemleye sıkı sıkı bağlı- diğinizi gördüm." rek arka taraftan gelen Don 
mesi Jaznndı. Harbin bitmesi ve bizi çağırmadınız mı?" yan halka ve zincirden kurtar. Dik: Ogüstenin sesi duyuldu. 
sulhun idamesi 1 Bu müthiş bir şeydi. Kapının mağa başladı. - Dona İzleta, sen nasıl gel- Dik, tzletayı kolundan tutarak. 

Finlerin silahları bıraktıkları önünde ayak sesleri duyuldu. Fa· - Hele şükür, tam vaktinde din?" bahçeye çıktı. Karanlıkta koşma-
zaman Sovyet Rusyanın derin kat kimseler gözükmedi. yetişmişim. Oyunumu beğendin - Senin burada beni bekledi- ğa başladılar. 

b. f ald w h kk k Don Ogüsten ölü gibi sarar· mi? Tanıdıklarımın seslerini daL ğini söylediler. Köşke kadar u- Dı'k olupbı'tenlere bı'r tu··rlü a· lLK MEMNUNiYETSiZLiK ır ne es ıgı mu a a tt. l mıştı. Boğazına, her an. görün- ma muvaffakıyetle taklit eder- şaklar getirdiler. Volkandan du- kıl erdiremiyordu. 
ŞARETLERt Moskovayı ziyarete gelen cc· meyen ruhları:ı sarıldığını zan· dim. Delice bir teşebbüstü, lakin man ve alev fışkırmağa başlayın- Artık serbestti Koyopan tacı 

nebiler, şehrin ortasındaki Met. d' d b k 1 k k B h k k ı d k k b · foskovada vesika usulü -yok ne ıyor u. aş a yapı aca şey yo tu. a - ca, or u arın an açara enı elinde, İzleta da kolundaydı 1. 
ropol oteline inerler. Bu otel, D p d B lk b' · k d D p rı· · k ı 1 b k 1 B t b tur. Alacagwınız birı:ıey varsa, ma- on e ro ena e ırın a- çe e on o ırıyoyu ya a aya- ya nız ıra tı ar. en a ımı ıra- İnanılmıyacak birşey ! 

:r Kremlin için bir ''sergi" mahiye- 1 • t k d ld k bowd f k t .. · · k k b h · k D J ğazalann önünde dizilen eUi alt· ın sesı e rar uyu u: ra g um, a a uzennı ara. ara a çeyc gırer en, on a· Şoseye rıktıkları zaman biraz 
tindedir. Sovyet Rusyada kıtlık H T 1 k · t' d d · · k ·1t:.1 • 1 d " :ı mış ki~inin peşinde sıra bekleme- - a..... acı ça ma ıs ıyor· ımsa a ışıme yarayaca sı ö ı ımeye rast a ım. nefes almak için durdular. 

lisiniz. olsun olmasın, Metropol otelinde dun, öyle mi ?" bıılamadım." Don Jaime gülerek: Havada bogwucu bir sıcaklık 
en iyı" yemekler bulundurulur. y ı 1 ı ~ .. t. B 1 ı t k B 1 1 b • h b k t · Karımla hizmetçim bu yüzden - a an, ya an. ~a yapıyor- un arı an a ır en aynı zaman· - e tran ar enı esa a a - vardı. Gök kıpkırmızı kesilıni~tJ. 

ep~y sıkıntılara maruz; kaldılar. (Devamı var) sun Porfiriyo; dayağı yiyecek· da bağları çözüyordu. mağı unutmuşlardr. Haydi, acele Bu esnada, bahçedeki binada 
Halkın memnuniyetsizliğini•-------------ıı11111-------------------·----m:ı--.-------------~ iki silah sesi duyuldu. Don Ja· 

karım gördü. Nakleden: ime hesabını görmüş olacakt1• 

Yaşlı -bir adam, bir fırının Ö· Hikaye o" LEN KIZIN MEKTUPLA Hl Marianın intikamı alınmıştı. . nünde uzun bir müddet bekle. BURHAN BURÇAK Yerin altından gökgürlemelerı 
dikten sonra, elinde beş ekmekle gibi gürültüler geliyordu. El 
çıkmtş. Poli~n biri ona doğru i- Vicjo yanardağının ağzından 
Lrlemiş ve: Gözlerini indirerek, sapsan yüziyle, arada sırada, daktilo ile bir mektup adamdı.. kıpkırmızı bir füev yükseliyordu. 

- Vatandaş, senin ancak bir mırıldanır gibi söylemeğe başladı: yazmak. Aradan bir sene geçti; Selma birden- Topraklar sarsılmağa başladı . ., 
el.mcğe hakkın vardır" demiş. - Siz en iyi dostsunuz, onun için söy- - İzmasız mektup değil ya!... bire öldü. O vakıt zavallı çocuğun hayatı- lzletayla birlikte ağaça bagl~ 

İhtiyar adam ailesinin beş kişi- liyebilirim. Evet, doğru. Hiç mes'ut - Beni daha öğrenememişsin, Nes- nın neşesi oldu ğunu zannettiğim mektup· duran ve yerlerinde sinirli sinirlı 
c1en ibaret olduğunu söyliyerek değil. Son derece mahzun. Bu hali beni rin. Mektuplari göndereceğim kimse ç.ok lardan mahrum kalmasına tahammül e- tepinen atlara atladılar. 
i t iraz etmiş ve aynı zamanda o- de müteessir ediyor. Çünkü onu çok se- iyi, çok iyi bir kimse. Fakat çok güzel demedim. 
~ullanndan iki tanesinin Finlan· viyorum. Belki asıl felaket çocuğumuzun değil. Biliyorum ki bu onu betbaht edi. "Ne yapmalıydım? Yazmağa devam 
diyada barbettiklerini ilave etmif. olmayııı. Sonra kimbilir? Bir erkek yor. Dostlarının arkadaşlarının güzel ta- etmek 1 Bunu aklıma bile getiremezdim. 

Polis memuru ekmeklerden zihninden geçenler. Hayır, anlatamaya.. !ileri var. Onları seviyorlar. Fakat o'' Sonra, cenaze merasiminde de birbirimizi 
öördilnU almış. cağım. Herşeyi, herşeyi hissediyorum, sevilmiyor. Daha doğrusu, seviliyor.. gördiik. Çirkin bulmadım. Bunda galiba 

İhtiyar uzaklaşırken bağırmış: fakat söyliyemiyorum. Bu çok güç... Ama bunu biç bilmiyecek. Selmanın mektuplarının tesiri de oldu. O· 
_ Finlandiyada döğüşen evlat. Hem, doğru söylemek lazımgelirse ben Selmanın yüzüne baktım ... Bu, samimi- nun gözlerinde de beni beğendiğini oku-

lanma bizim burada açkaldığı- sabırlı, tahammüllü bir kadıncağızdan yetine inanmak için kafi geldi. dum. Tanı~tık, konuştuk ve .. Evlendik. 
mızı yazacağını 1,, başka birşey değilim. Evet, bundan başka Fakat o izahat vermekte devam edi· Aylar, aylar geçti. Hem de nasıl bir 

birşey değilim. Doğru değil mi?. Halbu· yordu. Meçhul biri tarafından hararetle saadet içinde 1 Bilseniz ne kadar mes'ut 
Adama birçok taraftarlar çık- ki, halbuki, o.. Tahsilile, düşüncclerile, sevildiğini Ahmede anlatmak istiyordu. olduk. Evet, çok, çok mes'ut .olduk.. Ah-

mıt ve polis memuruna bağınp yazdığı şiirlerile... öyle meçhul biri ki, serbest olmadığı için met sevincinden sersemlemiş gibiydi. 
~frrmışlar. Bunların böyle ha- • Dinleyin, Selınayı tanıyorsunuz, de- kendini tanıtmağa kudret bulamıyor; fa- Mektuplar .. Onları o unutmuştu bile, mek-
ğmnaları fena alametti ve böyle ğil mi? Öleli iki sene kadar oldu. Hayır kat taşan aşkını bastırmağa ve susmağa tupları ! Gönderenin benim için yazmak-
bir harekette bulunmak büyük mı? öyleyse anlatayım. Ahmedin annesile da muktedir olamıyordu. tan vazgeçtiğini zannediyordu. Mektupla. 
cesarete lüzum gösteriyordu. Can beraber oturduğu zamandı. Selmanın evi İşte böylece tam bir sene, inci rengin- rın Selmadan geldiğini hiç anlamamıştı. 
Ianna tak demiş olacaktı!. onların üstündeydi. Kendisi fakir, hasta, de, kokulu kağıtlara, Selmanın müsved- Ah 1 Ahmedi hiç birşeyden, lıiç kimseden 

Diğer bir yerde, yine bir gıda uzun zaman yaşayamıyacağını bilen bir deleri iizedne, gittikçe sıskalaşan, gittik- şüphe etmeden sevdiğim zamanlan dü· 
mağazasının önünde sırabekliyen kızcağızdı, Ben o vakitler Ahmetli henüz çe uzunlaşan mektuplar yazdım. şündükçe .. 
biri a9kça: "Yeter, bıktık artık görmemiştim. • Ahmet kimin yazdığını bilmiyordu. Nihayet, Ahmet dcğişme~e başladı. 
bu vaziyetten'' diye bağırmış. Fakat Selma da benim daktilo olarak Mektupların imza yerinde şu kelimeler Artık gözlerinde benim yanımda olmaktan 

Harbin uzaması, memnuniyet- çalıştığını müessesede çalıııyordu. Çok vardı: "Sizi scvenbiri." Selmanın ne de- doğan sevinci göremiyordum.. Be:ıimle 
sizliği arttırabilirdi ... Polonyadan iyi arkadaştık. mek istediklerini daima anlayamıyordum. konuşurken arayıp ta bulamadığı bir şeyi 
dönen taburların, iyi giyinmiş, Bir akşam beraber çıkıyorduk, hasta· Fakat mektupları çok güzel, bilhassa... bekliyormuş gibi bir tavır takınıyordu. 
karnı tok insanlardan bahsetme- hktan kuvveti kalmamı§ sesile, kızararak Ah 1 Görüyorsunuz ki bu sergüzeştin bü- Nihayet... Gc!ien gün... Affedersiniz 
leri mı::ıltılann artmasına sebep bana dedi ki: tün "niçin'' lerini keşfedemiyecek kadar kendimi zaptedemiyorum. Ah 1 Böyle ağ-
oldu. bunlara bir de tahtessıfır - Nesrin, sana birşey söyliyeceğim. basit bir insanım. Bütün bunlarda belki lanıak ne budalaca şey? .. Geçen gün bir-
• 6:cwyi ilılw ederseniz, ora· Hem bana hizmetin dokunmasını, hem de benim farkedemediğim ne karışık sebepler denbire yaİıına gitmiştim.. Düşünüyordu. 
daldlerln hallerini tasavvur edebi- hayırlı bir iJ yapmasını ister misin? Ama var. HuJasa Ahmede böyle aşi!cane mek- Önünde de.. Yayılmış ... Mel:tup!ar, Sel-
linıinll. kimseye söylemiyeceksin." tuplar yaza yaza, onu görmeden sevrneğe manın, mektupları vardı. 

O mtıdıf! eoğukta, donup ba- - Elbette 1. başladım. Böyle bir .• Böyle !eylere ilham Demek ki benim yazdığım mektuplarla 
yı1anlan gözümle gördüm. tmda· - Öyleyse, dinle. Yapacağın şeyi, edebilen bir adam olşa olsa büyük bir hala ve hala onu, Selmayı seviyordu! .• 

Güneş doğarken tzletanın ara· 
bası da Koyopan şehrinin kapı
sından çıkıyordu. 

Dik son defa olarak başını çe· 
virerek yanardağa baktı. 

El Vicjodan şimdi dumat'1 
fışkırıyordu. 

İzleta gülerejt: 
1 - Şeamete inanmam, Iii.kin E. 

Vicjo, tacı alıp gittiğimiz için ıtl1 

gazaba geldi? Yoksa ikimizi kW 
kanıyor mu? .. . .• 

- Arkanıza bakacağınıza onu 
nüze bakınız..... önünüzde ?iha~ 
yetsiz mavi ufuklar..... İstıkba 
ve saadetimiz var ... " 

Dik bu esnada elinde par~a 
parça ettiği birşeyi rüzgara bı
raktı: 

- Ne yapıyorsun kuzum?'' . 
- Hiçbir zaman yazmak ntY~. 

tinde olmadığım Hernando V 0 

Soto'nun destanını yırtıp attı!11· 
Dik başını İzletaya yaklaştır~ 
rak: ., 

- Müsaade edersin değil 1111
.: 

izleta iğilirek kendini öptürdU 
ve: . 

- Kocam değil misin? isteclı· 
ğin gibi harekette serbestsin! . .'' 

.(SON) 


