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Türkiyenin A vrupadaki hudutları, kısa bir 
zamanda tevcih olunabilecek bir taarruza 
müessir surette mukavemet edecek vaziyete 

konuluyor 
t Mkora, l ( A.A.), - Türkiye ile 
ngiltere ve Fransa arasında 19·10 
:: tarihinde Ankarada imza e

§ olan hususi anlasma metni 
~eçhiltidir: '" 

Hususi anlatma 

Bu meblağa, Fransa ve birleşik 
krallık hükfunetlerinin ayni mak
satla Türkiyenin emrine ~ade 

bulundurduklarını evvelce beyan 
ettikleri 460 milyon f nmklık kredi 
ile on milyon sterlinklik kredi da
hildir· 

Finler şark cephesinde 
tehlike g.örüyoflar. ! 

Fransa cumhuriyeti büyük B · tan ya · ' n 
kralı .,_ve §ınıalt lrlanda birleşik 

ı6, ve T·· k" hQktı- . ur ıye cumhuriyeti 
ı.wuetlen b ··nk" 

h....ı •1 ugu u tarihli mua· .:ue ı e ·· ki . munasebettar olarak Tür· 
ti~: alakadar eden bazı mali, ik
atma ve~a harp malzemesi tevzi· 

Yukarda mezkQr kredi yirmi 
senede vacibüttediye olacak ve yüz 
de 4 faiz getirecektir. 

Tediye şartları bilahare yapıla
cak bir anlaşmaya mevzu olacak· 
tır. Ancak, bu anlaşmanın tanzi· 
mi aşağıdaki ikinci maddede der
piş edilen malzeme sevkiyatını 

yavaşlatmıyacaktır. 

Şimdiye kadar 287 Sovyet tayyaresi düşürüldü; Mannerhaym 
hattının daha şiddetli taarruzlara mukavemet edebileceği anlaşıldı 

ınek mütcaıiik meseleleri hallet
arzu ·1 sı e, aşağıdaki hükümleri 

kararta~ınnışlardır: 
MADDE : l 

rne~:sa ~e birleşik krallık hilkO.· 
• Atıdeki ikin . 

derpi~ edil cı maddede 
ziatını k e~ harp malzemesi tev· 
Yİmıi ~rşı ~rnak üzere Türkiyeye 
di ~ ınilyon sterlinlik bir kre 

açmaktadır. -

MADDE: 2 

Fransa ve Birleşik krallık hükQ 
metleri, Türkiyeye birinci madde
nin ikinci fıkrasında mezkftr kre
dilerin açılmasına mevzuu teşkil 
eden malzemenin tevhidini mfun
kün mertebe en kısa bir zamanda 
temin edecektir 

(Denmı 2 inci Sayfada)' 

Londro 1 ( A.A.), - Finlindiya· yük şark c.ephesi, yeni Sovyet kı· 
nın Londra elçiliği mümessili, har- talanmn tahaşşüt etmesi veyahut 
bin ilk iki ayı zarfında Finlfuıdiya- havaların iyileşmesile yeni bir ta· 
daki askert vaziyeti hülasa eden arruza geçilmesi, bilhassa Finlan
beyanatında ezcümle demiştir ki: diyalılarm Sovyetlere kar,ı ancak 

" - Halen bütün cephelerde mahdut miktarda asker çıkarabi
Sovyetler geri püskürtülmüşlerdir. lecekleri için, belki bir tehlike teş· 
Finlandiya genelkurmayı, Manner kil edebilir. 
hayın hattının şimdiye kadar ya· Finlandiyanm, tayyareye, rnü
pılanlardan çok daha şiddetli hü- himmata ve nihayet askere acH 
cumlara mukavemet edeceğinden ihtiyacı vardır. Eğer Finlfuıdiya 
emindir. Bin mil geni~liğindeki bü- lüzumu kadar silaha malik bulunu-

E debi yat aıemı·n· -de yenı· bı·r mesele ··.ı fa:t~~~;~;!;:~ ?.~ 
asker toplamak mecburiyetinde 

f - - - - - - -- kalacaktır. f y E Bu katt zaferi elde etmek için 

U n US r T re en esaslı noktadır. Fin!andiyanın 

' 1 1 J J :~~~r:~~a;~: e::d~!~YC:t~~ 

Aşıkpaşa irııiş ! · 
On sene~nır IQ)u m e vzu lYızer ft nde tetk,kleır 
va~ · 

~sın bBr ~aıt0 lb>Drç ok vesD~a <gJös'\!:erByo ır 

~~ ivers ite profesörleri mesele 
nı~ zeri nde araştırmalara , başladı 

mal r edebiylının en bllyük sl
re) annd3 n olan dahi (Yunus Em
lddl hakkında, ortaya yepyeni bir 

a atılıyor. Kaç gUndOr şehri -
ntlzin b 
k 3zı edebi mnhfellerinde 

ulaktan k11Jağn dola :ııı !Ji)yle bir 
lt!eaclp vnrdı: 

tetkik ve tetebbUler neticesinde 
(Yunus Emre) nin (Aşık Pnşa) 
olduğu anlaşılmış ..• 

bu mesı:;le üzerinde durmadan ça -
hşan ve gerek yazma, gerek mat
bu bütün Yunus Divanları ile A§ık 
Pn§a'nın bUtUn eserlerini okumuş 
ve onların tercümci hallerini in • . (_ 

tün memleketler gönüllülerini bek· 
llyoruz. 

••• 
Helslnld, 1 (A.A..) - Flnlbdl-

ya ordusu matbuat bUrosu, har -
bin ikinci ayı bllnçosunu neoret -
miştir. ı 

Finl.A.ndiya ordusu matbuat bll· 
rosu, harbin ilk aymm en mühim 
hadisesinin 163 Uncu Sovyet fır

kasmm imhası teşkil eylemiş ol· 

daima ptlakürtlllmUt ve d~man 

gerek inMn, gerek hayvan ve ge. 
rek malzeme bekımmdan mUhlm. 
zayiata uğramıvtir. Klnunuaanl 
aynım sonlarm& doğru, Sovyetler 

katada geri oeldlmeğe ve ltıl bir 
vaziyette kalınağa mahk6m edil ,. 
mJşlerdir. Sovyet tayyareleri, u
kerl hedeflere ula,eamaymca ıivll· 
lere hUcuına başlamı§la.rdır. 

duğunu hatırlattıktan sonra diyor KAnunwsanl ayı zıa.rfmda, F1ıı -
ki: landiya avcı tayyareleri ve hava 

Klnunusani aymm en mtlhim dafil toplan 136 Sovyet tayyaresi 
h!disesi de (4 Uncu Sovyet fırka- dilşUrmUşlerdir. Bu suretle muha -
smm Suo~osalmide llıata edl1mesi •. samatm başlangıcmdanberi Sov -
teokll eylemiştir. Bunun üzerine ,yet hava kuvvetlerinin zayiatı 287 
Sovyetıer, hududun öbUr tatarına 1tayyareyi bulmu~tur. 

çekilmek mecburiyetinde kalını§ - Sovyet hava kuvvetlerinin son 
larcltr. Petsamo mrntakasrnda ol - hllcumlan, Fin milletinin sonuna 
duğu gibi Ladoga gölünUn §imalln· kadar mücadele azmlıü bir kat da· 
de de, bütUn Sovyet hUcumlan ha katilettirmJitir. 

.-
, 

... ~ ............ .._ ~ 

. - Bir mUdekkikin yıllard:ınbo· 
rı Yapnııu olduğu uzun ve derin 

Son Dakika'nın bir muharriri 
bunu duyar duymaz hemen tnhki: 
kata girişiyor. 8oru,turb, araştı -
rn nihayet bu m('scleyi ortaya çı
k:ırnn zati buluyor, onunln uzun 
uzun görü5Uyor. Tam on senedir 

ceden inceye tetkik elmiş olan lıu 
zat muharrirlm!zln önUne yığmış 

olduı;'ll vesikalar, tarihler, ve §iir 
(Dc\·aını 2 inci Sayfada) 

Sovyctlerin mağlUbiyetile neficcle nen bir mt1Tıarebe sonıltida Tıarf> mcyılaıımda kalan Rus askeri mal
n mtsin1len bir kum• 
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Edebiyat alemınde yenı bir mesele 

" Yunus Emre ,, 
Aşıkpaşa imiş ! 

(Ba.,tararı 1 lncl Sayfa.ila) 
metinlerllo (Yun\18 Emre) nJn 
(.l.pk Pqa) dan bafka kim.le ol· 
madTjnıı iddia ediyor. Ve buna 
dalr mulıarrirlmlze akla pek ya· 
km bir çok deliller gösteriyor. Ay. 
nı z:ımanda QOCll1kluğundanberi 

memleketimizde kltapçllılc yapmak
ta olan bu mUdettlk zat mtihan1-
rlmlze göstermiş olduğu blltiln bu 
delil ve vesikalarla, bu lıjdlasmı 

her zaman, her yerde ve en all· 
hiyet sahili bir heyet buzunııda 
da bıbat edeceifni yüzde yUz katl
yetle söylllyor. B11 zat diyor ki: 

"- Ellmıleld p luııtt delil "ft 

vesikalarla ben, Yunusun, Aııık 
Paşanın ta kendisi olduğunu ge -
rek earklt, gerek garplı profesör

* M8dilı.ae ~etle isbat edebi· 
ıecettm &ibl bizde fhndt)'e kadar 
Yuna Emrenhı mDrşidi ve Hacı 
Bektat Velinin mtlrtdi olarak pss. 
...... (Tapduk Emre) niD dabl, 
Aşık Paşanın babası (Muhlis Pa
ta) dan başka kimse olmadığını 

yllzde ylla ilbata hazırım. 

A1llt a-.nda Atık 'Pallbm ba
bMI (Mahl. Paşa). (Tapdak Em
re) n1n kendisi olduğu gibi, (Hacı 
Bektaı Veli) de Yunus Emrenin 
aüttldl 4elil, bl1Akla onu, yan! 
~e kadar hltUn dllıı7aca 
(Yunus Emre) namlle ayrı bir 
phaiyet olarak gösterilml3 ve ta
mmııl olaa (Atık Pap) DDI mOıi
dldlr. lln.aeuleyh. bul divan ft 

kitaplarda Hacı Bektaıım i§areWe 
Y• .... «'cliP Tapduk Emre~ 

dervif olmaaı ve onun tekkesine 

Bir Slovak heyeti 
Macarjstana gitti 
Budapeşt1, l (A.A.) -Dnn ak· 

şam buraya bir Slovak heyeti gel· 
miştir. Bu heyetin vazifesi, Macar 
hükfuneti ile muhtelif idari mese-
1ele.ri,, vd)mle siyad mfiaimlcrin 
karpltiı ıaffn Ye Macar Slovak 
iktisadt münasebetlerinin umumi 
iyileşmesini m!imkere etmektedir. 

Budapeşte - Sofya ara
amda bava seferleri 

Sofya, 1 (LA.) - Macaristan 
ile Bulpristan arasında, dün bir 
haTBa1ık mukaftlenıımesi \1e Bu
dapqte • Sofya bava .eierleri an
Jappası parafe eclilmiıtir. Bu an
lapnaları müıakere «miş olan Ma 
aır heyeti. yarın Soiyadara. Pş
teye harebt edecektir. 

otuz, ktrk yıl odun taşıyarak çile 
doldunn&81 lalan küllJyen uılaa • 
dır. Şimdlye kadar btlUin dilnya • 

nm (Yunus Emre) diye ayn bir 
şahsiyet olarak tanım~ olduğu 

Aşık Paşa, gerek devrinin ve ge. 
rek kendindea öaceld devirlcrlD 
bllUlD ilim, irfan ve felle:felliDJ ba· 

baaı Muhlis Paşaa&n \'e Babaiye 
tarikatinin milesaisi olan dedeaf 
(Baba llyas) dan alınıg bir attır. 
Ba dW &dam, (Yanua Emre) la
mhıl kendfne bir mahlb, b1r IAkab 
olarak kullanmıştır ti, bu.nu, maıı· 
sumelerbıhı bir ~ Jerlerhule 
keDdı.I adeta itiraf bile etmlft,1r ... 

MUdekklk zat bUtUn bunlan 
söylediktea Bon.ra elinde.ki blr 
çok yazma, basma Y=- Divan. 
larlle Burhan Toprağın, Muallim 
AbdtUbakl'niD YUDa haümdald 
kitaplarını birer birer aÇIDJI 'ft 'bu 
kitaplardan Yunuaun, Alık Paşa
am ta kendisi olduğuna ,. babam 
l(ahllııs Papnm da (Tapduk Em· 
re) den bqka kbue olmadığını 

isbat için muharrlrfmlze deliller, 
tarihler gösterml§tir. 

Yine mahantrillliıdn ~dJli· 
ne göre. ba zatJD ba meMlaye d&IZ' 
yazmıı olduğu uzunca ve deliller. 
le dola bir makale gehrtmlzde Yu
nu tetıd.klerlle manlf bir zat ta
ratnıdan tetkik edilmekte olduğıa 

gibi, §imdl bazı Unlverafte profe • 
sörlerl de ba meaele Uzerinde a. 
rqtırma1ar ppmaktadlr. 

Yine ıuJwrirlmJda lSfre941J' • 
ne göre, febrimhdekl bir ecnebi 
1M'Ofeei5r ele h tMee1e eserinde 
o saUa ~rtıFnektedlr. 

Yunan Başvekili 
Sel4nik'te 

Y ann Niıte Saraçoilu 
ile bulU§acaklar 

Minik, ı (A.A.) - Elen Bat· 
vekili Metabu, refakatinde Belg 
ra4 tıoplantıaında Yunan hUkQıne • 
tiai ı..ımil edecek heyet UMı ol • 
dufa halde SeJln!ğe gelınlf ve bil· 
yUk meraaimle karfılanımştJr. 

Mnk--, )"Bl'ID Semploo-Şart 

tbpreelle Ntt'e ltareket edecek 
ve orada Türkiye Ha.riclye Vekili 
!.Sakrtl SaracofJuya mWW olarak 
Belgrada kadar aynı trenle .eeya· 
hat eylJ,yecektir. 

Amasyada zelzele 
Amasya, 1 (A.A.) - Dün saat 

ı.s de Amasyada oldukça §id<Jetli 
bir zelzde hi!!edilmi~r. llasar 
yoktur. 

ö;te !Jflı ete/e,l1tde gil'tliil<lel'IMl'l. 
. ·. . "' ' 

Haber ao• ••••Dt9\ea ':I. 
• AKŞAM POSTASI!I 
Ez - .. ..... _ ............ __ ···· ---c:s 

Haaan Xwn,ayı, Gaziköprüsüniin Ya.imardaa fitip bblran 
tahta par1kelerinin yanlarından biıcaı kesilerek riAe yerlerine ko· 
nutduğunu, fakat bu tedbirin de yazm ~talarm çekmeli ve ıaıit 
aralıklar hasıl olma91 gibi bir netice verebileçetini kaydederek 
ıöy.Je diyor: 

.. Her halde bu köpril ifinbı çok esu1ı surette tetkiki Ye bi%e 
hatadan ziyade bir auiistimal eseri gibi ciSrDıım bu meselealıı 
eflranumumiye önünde aydınlatılmua ilandır." 

f =s:=::l A K Ş A M 1. 1 ----.. ·--~·- -·-- ... ._....,__-.--....--...-.. 

.. Herp" aütununda Bitlerin nutku kwmJara ayrılarak 
tahJU edilmekte n yuı tayle bitmektedir: 

-Nutkun tebdid kıamına gelince, bir harbia yapdablleccfl 
l8bayı elln bulaımyanlardanız, fakat ya}ayan g6rilr, bu dalrika için 
.ayUyeeeğimb: aöz, Alman devlet reisiıtin ıöylevinin dU.oya eflrl· 
raa4e __,. W,. tes"ır yapacafıdır.• 

oi~lle1~1Driill~i JMit'l2J m 
Çemberlayn'ın nutku 

cesaret vericidir 
Başvekilin sözleri, lngilterenin kuvvet ve azminin 

son derece yerinde olduOu inlıbaım bıraktı 
umdra, 1 ( A.A.) - 300 ki§iden fazla kimsenin 

hazır bulunduğu bir toplantıda bir nutuk söylemi§ 
olan Çembedaynın, beyanau, dinleyenler üzerio
de büyük bir tesir iaa etmiştir· 

na mani olmağı istihdaf et.mııtie oldajnnu söyle
mi§tir. 

Mınnaileyh. böyle bir siyasete pgide diğer 
birçok dev1etler tarafmdan müzat'?ret edileceğini 
beyan etmi~tir. Hul, bu programın yakında umu· 
miyetle kabul edileceii trmidinde bal•mduğunu giz· 
Jemenn,tir. 

Hatip, müttefiklerin satvetini o kadar kana
at bahşedecek bir şekilde ta&Vir etmiştir ki. arala· 
nnda müttefik dost veya bitaraf deVletlerln bü· 
yük ve orta elçileri de bulunan hazırunda !ngilte
renin kuvvet ve azminin son derece yerinde oldu· 
ğu intibamı tcvlid etmiştir. 

Diplomasi mahafıJi de Ç'.emberlanın nutku 
do!ayısile memnuniyetlerini izhar etmektedirler. 
Bu mahafil, nutkun, bitaraflar hakkındaki temen· 
ni>-att ihtiva eden hkralarma işam d.mettıedir
lcr· Ayni mahafil, bu nutklm Çörçıl ile Çember 
layn taraflanndan müteaddit defalar tarif edilmiş 
dan lngiJiı siyasetinin esasını aslı deği~ 
te yalnu t~'t.erarin hMbi allan ~mın..ımi~ 
sinin tasvibi ile idare etmek hususundaki arzusu· 
nn göstermekte bulunduğunu beyan etmektedirler. 

Siyasi mahafil. bu nutkun barbiıı başlanv 
andanberi söylenmiş olan m.İtuklann eı:ı §ayanı 
dikkati ve en zi}•ade CtSaret \'Crİci olduğunu beyan 
da müttefiktirler. 

NUTUK AMERIKADA NASIL KAJ?ŞILANDI? 

Vaşington 1 (A.A.) - Hut, Çernberlayn ta
rafından irat edilen ve beyne1milel normal ticarete 
r1idl ümidini imar eden nutku memnurriyetle kar 
şilamtşbr. Hut, matbuat mümessalleıine beyanat· 
ta bulunarak ticaret programının büyük milletle
rin otokratik ve totaliter sistemlerine kapılmaları· 

Ayni mahafil, bu nutkun son zamanlarda A· 
merika postac;ırnn kontm!ü ve Amerika gemileri· 
nin tıevtifi ,Czünden tahaddüs etm!$ dan ltlit9h· 
hümleri izaleye medar olmu~ old~.:.nu ilave et· 
mektedirler. 

Japonyanın Çine 
sulh teki if i 

Çinliler, Japonya ile hiç 
bir anlaşma yapmadık· 

larıru bildirdiler 
Lonclra, l (A.A.) - Nuyona· 

list muhafazaklr fırkaya mensup 
mebuslardan B. Robert Morgan, 
dün Avam kamarasında yapılan 
milzakcrcler esnaauada Japonya· 
nuı !kendi kosıtrolü altında bulu· 
nan' Çin hüklımetin~ yapm11 oJ 
dufu sulh tekliflerinin nazarı 

dikkatini celbedip etmemiJ oldu· 
f wıa B. Çemberlayndan sonnu.-
tur. 

Mebus, aynı zamanda Hariciye 
Nazmrun U &ak Şarktaki 1nciliz 
1c:fj.rlerinden bu bahta malW:ııat 

alıp almamış olduğunu da istif~r 
etmiftir. 

B. Butler, bu ,.ikinc'i suale 
"evet" cevaliını verm~tir. Wang 
Ching Wei ile Japon memurlao 
arasında 31 ikincite}rin 1939 da 
bir itillfname imza edilmiştir. 

ltiıatnamcnin metni ecn-ebt mem· 
!cketlere tayyare ile gönderilmiş 
ve Şanghaydaki Çin matbuatı ta• 

rafından ne§ttdilmi!tlr. Metinde 
ne imza • ne de tarih vardır. Şu 

halde bu vesika, an<:a'k bir itilaf 
name mukaddcmesidir. 

Wang Ching Wei namına söz 
s5ylcmeğe sal!hiyyttar olan bir 
zat, Japooyarun talebkri hakkın· 
da mahimat vermiş ve Japonya· 
hWıdlmeti ile hiçbir itilifnam~ im· 
za edilmemiı olduğunu söylemif 
tir. 

B. Robert Morgeıı, tekrar 
barckildcn Japonya ile iıgal aJ· 
tındaki mınta.kalarda bulunan 
büklimeti arumda:d bu mli%ake· 
relerden aonra İngiltere hükUıne· 
tiniıı Vatington muahedenamesi 
ahklmma riayette devam edip 
etmiyeceğini sormuştur. 

B. Biitler, fU cevabı vermi§tir: 
.,_ İngiltere hükfuneti, Japon· 

yaya nrmit olduğu 14 ikincik!· 
nun 1940 tarihli :notasında 9 dev· 
let :muahedesi prensiplerine sadık 
kalacağmr a.çtlcça bildirmiştir.'' 

İngiltere ve Fransa ile 
hususi anlaşma 

(Baştarafı 1 tnoi ft)'ftda) 1 ınahsulA.ta mlbqumDda k1dlaad -
Birinci maddede mezkOr kredi· mak üzere 'l'lrt llıasile yapı'"""' 
~ mütebaki miktara tekabOJ ede- nı kabul ederler. 
cek malrıemeye ait progranu tesbit • 
etmek üzere Paris ve Londrada HADDE : 1 
~ kısa bir zamanda her üç hükO· Fraııaa ve Blrlealk Km0 • hl • 
metin talAhiyettar mQmesaiUerin- ~etle~"~ 
den mürekkep bir komisyon topla· Franaa b.Dktmetl, 1.:ıoo.ooo 
na<2Ktır. sterlinin bugtinkil tarihte .Fran.sıa 

Komisyon, bu programın son 
şeklinin tesbitini beklemeksizin 
mtıstaC:ıelen teslimi llmngden 
n\alzcmeyi ta)·in edecektir. Bu mak 
satla komisyon, Türkiyenin Avru· 
padaki budııtianna kısa bir mman 
da .teYcih olunabilecek bir taarru· 
ıa müessir surette mukavemet e
debilecek bir vazirete bill ıteahh.ur 
konması ıcm.ımmuı nazan dik
kate alacak; ayni zamanda Fransa 
~ birlePk krallık hllkt1metlerinir. 
bu anlardaki iroklnlarım da hesa
ba katacaktır. 

• JIADDE: J 

Yukard&Jd l .-e 2 bıd ınaddeı. 
riıa h tlltllmleri. b~nkil tarihli 
muahedenhı icruı oetkMl oJanJı 
Uç hükfı.met mllote*en muhua
mata glrl§ın~ bulunduklan takdir
de Türkiyeye lilzumlu görillecek 
malzemenin verilmeai içiıı arala • 
nnda hasıl olabUecak anlapııalar 

üzerinde mUcsslr olamaz. 

MADDE: 4 
Fransa .-e B4rleş!k Krallrlı: hD· 

kflrnetleri. Tür.klyeye 115.000.000 
sterlinlik bir ikrazda bulunacak • 
lardır. Bu mebllğın altın olarak 
tutan Fransa n Birk!ştk Krallık 

hllkfimetleri tarafından 'ftlrk btı

ldlmetine Ankarada teslim oluna· 
ca.ktır. Bıı lst.lluas yukardaki bi • 
rincl maddede mezkilr malzeme 
krecllsine ait aynı maddeler içinde 
vacibUttediye olacak, yllzde 3 faiz 
getirecektir . 

FnınM ve Birleılk Krallık hUM-

metleri bu Jııtikrazm f:ı.iz ve a. 
ınortismnn tedlyatmm, tut!ln ve • 

ya, anlnşmn 117.ertne dlğer TUr1t 

frangı De mukabili olan hlr J&Uk· 
ra.ıı, 

Ve Birleşik Krallık htlk1b:net1 
2.000.000 sterlinlik bir bıtiluazı, 

Tilrkiyenin emrine bmde tuta
caklardır. 

Türk hllktımett, bu meballf O.. 
rindcn 1.t>00.000 sterlinbı bu ta -
rlhteld Fransız frangı mtıkablllne 

kadar olan miktarla 'b1l tarlhteld 
kliring hesabma yurt1 Frnnmz tl· 
carl alacaklarının ve 2.000.000 
sterline kadar olan miktar ile de 
bu tar'Dıtekl .kllrlng hesabma y~ 
zıb !ngUiz ticari a'lacaklarmuı da 
bloke edilmesine rt\chan baheet • 
mcği 

0

taabbfit eyler. 
Bu blltkrazlar dl5rdtlncll madde

de mczkfır istikrazm. aym fah Ye 

tediye §artlarına tabi olacaldardır. 

Bu anlaşma, Fransa, l3irleşik 

Krallık ve Türkiye ara.smda bu • 
gUnkll tarihle a.ktedlJen mualaede
naınenbı aynlnaaz ttDZ"I olamlc le· 
llkkl cdflecekti!'. 

Bu anla§llla, yukarda zikri ge • 
çerı muahedename ile ayru zaman· 
da ve &7UJ şarU:ır -altında meriyet.e 
girecektir. 

Aşağıda imzalan bulunan ve 11-

sulllne tevfikan bu hU8usta scll
Wyettar kılınmış olan murahh88 -
lar ifbu mukavelenameyj. maııt.e
vi olduğu hilldlmlerl tudlken, im· 
za ve mllhUrleınJoıerd.lr. 

Ankarada üç nllsh aolarak, on 
dokuz 1Iktepin bin dokuz ytls otuz 
dokuz tarihinde yapılm~tr. 

R. Maasfgll 

R. il. KnaWh1"111-llapılllf'D 
Dr. R. Saydam 

A vrupada şiddetlice 
zelzeleleler oldu 

Ankar Caddesinin en işlek yerınde 

Kiralık dükkô.n 

Lcndra, ı (Radyol Saat 18) 
- Bugün Cenubi Avrupada bir 
çok yerlerde pddetll zelzele by
dedilmiftir. Zelzele bilhuaa Se
lanik, Btıkrq ve ltalyada Siyane 
civannda tiddetli olmuıtur. Bu· 
ralardan bazı yerlerde küçük 7.a· 
~ 1caydo1wvnuşbıt'. 

Vakıt fı/latbaası idaresine maracaat 

Merkez bankası 
Banknot emi.yommun 

vaziyetini bildiriyor 
Aakara, 1 (AA.) - ·'hrt.lye 

Merkez Bankasından: 
31-1-940 akşamı itibarile baır 

not emisyonunun vaziyeti şudur.: 
Bankanın açdJ1tnda banka ka

nunu mucibince deruhte idilm 
mık.tar 15S. 7 48.563 lira 

Banka kanıınunwı 6-8 inci mad
delerine göre hazine tarafından 

vak.i tediyat olup tedavaıdea tel'İ 
çekilmİ§ oldulundan bundan ten
zil olunan 17~ .178 lira 

140..761 .385 " 
Bu miktarda banka kaııwıu mu 

cibfnce a!tm mUkabilt yapılan e
misyon 17.000.000 lira 
ile reeskont mukabi· 
1i yapılan emİSjUl 140.000.000. ,. 

-
297 .761.385 " 

lla11e olunan 31·1.g.t() tarihinde
ki tedavülfin ıımum yektınu iki yQ.ı 
doksan yedi milpon yedi yijz alt· 
~ bir hin ü~ilz seksm ~ üm· 
ya öal;ğ olrt2ktadrr. 

Bu y,ekQnun 252.336.700 ın
yeni hadli banknotlardan mü6eba 
ki '5..42'.685 Ji12S1 da elld bartli 
barılm<1!ardan 

Mektepb1er araamda bu 
hafta yapılacak futbol 

Ye voleybol 
miilüekalan 

ISTANBUL MEKTEPLERi 
FUTBOL,,. VOLEYBOL UK 

HEYETiNDEN: 

3--f-940 cımuzrtai ııinil yapılo-
c•lı 91P.,: 

TAKStM STADI: 
Saha komiseri: ı. H. Twpy. 
Ştşli Terakki L. lstanbu1 ı.;; Mil 

13,30 hakem s. Tezcan. A · - ~ 
Boğaziçi L. ·Sanat M. saat 14. 

40 hakem T. ôzıeıeııgfıı. 

ŞEREF STADI: 
Saba komitert: M. Emre 
Taksim L. - Vela lift. .at 

13,30, hakmı R. Top. 
l§Ik L. - PerteWl,al L mt 

it.40 haJaem R. Top. 

3·2·941) cumarleıi 1Qnü ~ 
oolıybol tntı{lar•.: 

~~lu halkevi s!lomı: 
Saha komiseri: F. Acarkan. 
Erkek M. .ektebi • fııcpldtı ı.:. 

saat 13.30 hakem N. Moran. 
Haydarpap L - Ticaret La 

~t 14 hakem N. Moran. 
Hayriye L - Darüaafab L. 

saat 14,30 hakem .N. Moraıı. 

Bölge voleybol maçlan· 
na iştirak edecek klüp 
murahlıulanm davet 
B.._T..-ywllllaWllll

.-i Bılı,W - B.slett.ut Ajanh
tmdan: 
Yakında Mwi'"wMGlan _.. 

ge V.olqboJ birindlk maçlan 
baklanda g8rüpıek Ozere bu 
milsabakalara İJtirak edecek kJllp• 
ittin Mllhiyetli lılrer mıalıflaır 
1anıu 5 • 2 - 1940 tarlhiJlıl ...... 
dif Pazartest gilnB öpmı •at 
18 de BöJ&e Merkezine &&MIW 
meleri rica o!unuT. 

••• 
Bectea TerblyMI ı.taabal ..... 

Voleybol • Buketl>ol ............... 
Yakında lıqlanMek cıl8ll Bilge 

VOieybol blrlncWlt IDaÇlan baldmlda 
rörtl§Dıek Ozen bu mO.Sabakalara lf. 
Urak edecek ldUplvlıı ~ bl~ 
rer mmaJlhulıumm 1-2-1.MI PrDdn• 
mll.ladıt pU&l'te81 g1JDG aq&mı aat 
18 de ~ mertuıztne a&ıdena.ı.rt 
rica ohmUJ'. 

İtalyadan Almanyaya 
geçen Almanlar 

Londra. t (Radyo, !.at 18) 
- Romadan verilen mal\tmata 
gl5re, 4500 Cenuıbl Tiroltr Atman 
ttalyıdan A1mımvava d3nm81tih'. 



•ilmJ,11m•1mım:mi 
çika erk3nıharbiye 

ı~eisi- istifa etti O çıktıktan sonra, Duka: 
- 'I'am b:cnim aradığım 'tip!... 

Haris ... !Binaenaleyh onu istedi 
.ğim gibi çalıştırabilirim: 

venleri tırmanırken, Kiyara bit" 
denbire kendini toplamağa ,al(J" 
n. Onu her halde Duka go"nd~ 

miş olacaktı. Fakat niçin? .. 

ss-• lkiııcıımuwı uyı li,ı;lnde ~ 
do il U!Uıs vnkaaı ,görUlmU,..tur, AIA· 
kadarlaı ca nakU VaSitnlnrmın atııe
nını.o.rın. ımckt~lerln tcmlzlenmwd a-. 
ç1n emirler ''crUml§tlr, .J4ıuırJ1 mU
dUrlUğU mtıktcplcro bir nıhn ,:Yapn. 

rak LtLlcbenl.:ı mkı ıblr muııyı:ıneye ta
bi ıutulnıllıilQı, b1 Ul olıuıtıırın dcrhDJ 
mekteplerden uza'l<ln§Urılmaaını b.ı. 
dlnnıı,ıUr. :şclırJn mUbte!U ecmtl-Ortnde 
zabıta ve beled!ye memurıan ıbtw 
Olanlan beiedlye hesabına bamamıa,. 
Ta aevkctmcktedir. 

• DUn akşnın Ortaköydı:ı bir 
olmuıı ve bir k~:C ta yangın 
tazı sonra llÖlıdfu.lı-.~runcn Ytındık. 

Y ---... ....,.nr. 
aııa.ı:ı 1"lp .r.n:hıre tUccartarmdan 

Enı1u Vafiye aıtur. Ortıı.köyde ... 
&llliu Nacı , <nU• 
dır en :lcııiııdo 10~ numnraıı 

ve Ortaköy Şıra yurdu yanıncıa
dır. Ktışktln bir 'tarllfm1la ,.,.__ ,.,. 
tnin V ~ ......... r ..,.. 
Bank a.t1. Ulğcr .tarntıncııı. .da ı:ı.>o_yçe 

mUcıtırU Kurt llosma kiracı o. 
l&rak oturınaktndır. 

Tahkikata gdre atca kalorlter baca 
8Uldan .ıııı.ı;aktara aı11rayao kıvtıcım. 
lardan tılmııı ve o atrada §lddctle e. 
sen rüzgtrm tefilrlle b1rdcnb1re bU· 

yUmüıJUlr. Yangın ltfnlyenın çatış
maiartle etraıa ıılroyet etmeden !'al
na Ni.jk tnmamU.ı.ı yanı:!Jğı halde &Ölı· 
dUrUlm~tUr. KB;:ık ıa bin Do 
bank ' yçe. 

mUdUrUnUı:ı ~yalan da 15 'btn 
liraya algorto,]ıdJr. Zlibtta tahkikata 
devam etmektedir. 

• Yeıı.t l'Urk - Alınan muvakkat 
tıa mUtı:ıdeıcsı mukııvelcat Anıuu.e: 
hxu:ala.nmıştır • .MUtckabtı mUbadeıe 
nılktan 7 ~ milyon TUrk liralık ola· 
cal k ve mUduet bu miktar mtıbaae-
enın t8.ma.nt.l 

de anacağJ zamana lkadar 
vaın eı1cıcektır. BUtli.u 'l'Urk ihracat 

9VYaııı AlınaııiJı.rca •~- bul 
e<U1 ıu:ıı.ılD da 1eal.!m 
tan ecek, ve Almnn mallan gene ta.. 

bulda teaıım edilccekUr, Almanıa 
nıı bu nakliyatı Tuna yoluyıa yapa
cakJıı.n anlaşılmaktadır. Y.ent mııaş. 
tı:laya. 1kl mcm.ıCkct.in m1l'-Anı 
ctğl ....... "'e ede-

e§Y&larm llııtelerl merbut bul 
tııakt.ad.ır. UD· 

• Mekteplerde Pll8lt mQdat 
tnun bt aa tcrtıba 

rnn evvel ikıııaU kararlaştı-
rı1ınıştır, Her mektepte ukertlk mu
aıııuıı ve mektep doktor:tannnı 'i§tira. 
kUe kurutan 1.••,•""l 
11 ..._....~ ;Yaıı~wa ve 1.ebtr 

gazlara karvı altnacıı.k tertıtıntı ına
anı tdıırC3lne bildltcockt 
Bta:ıtı d ...... er ve bu ıe-

c. uru V'llCUttıı eu 
Ber mımt g roceklerdir 

cptc beheme.h&J birer eı"" 
tı&ll kazıta.ca1tttt b"" 

• Buatann mey-Oıuıa 
geUrllebltnıeat için talcbe"-
de edUecckur '"""" 4e .tswa.
blrer . Talebe ve muaııımıer 

gaz maııke31 de .... _~ 
lerd.lr. ~k edecek-

• Zelzele felfllte~lerind 
baıırı· blannın lskAn edildikleri Yer::_ 

ırakara.k ıeıı..a-~--
anın- 1 •uu~ r,cldik.lerl 
kın~· mıo ve ~·et bunlar h 1ı: 
1 da yapılacak muamcleyt v~
ettPn sormuştur. 
* Yasef wiznda btr 

:mo!Jlle n:ım'!'tlk çocufu oto. 
lundn taarruz Balat - EyUp '!·o-
:rnf'ıı T" • -eden Ferid ve ta 
k blrlnct ağrr ceza mah 

l?tnPP.lndekt duru~nda bt b -
~ks~eeğyr~ r tı 
dilr 'cılı>rd} lll!le mabltlim e -r. 

* Vail Ult.n Ktrd 
"ksnrepıp beledi nr, bu akşamki 
'Yuıur Ziva ile ~:r:~lar ınUdfirU 
Cldece'k ve •lir haf er Anka.ray., 
k ' ta kadar o d 
ıı:ı!arak ır.nttelfr belediye 4fe~ 

kmda vcki.leUerle t--- ed 
Celttfr. ........., e • 

. • Gazi lrörrtisthıdekJ P ._ ,_ 
l"1ıı ta: 1ri '-- ar ... e"' 
ıı- :r no ...,şlnnrnrştrr. Cok sık 
oşen., iş olan "arkelcrin bi kı 

1?u Y "rıM'iıı<lt:I' çıkar-lııra.k r 11 -

relı:l!'~tfrılmekw'fr. sey 

dQ * ~?: .. dfy(I Taksim gazlnosun'J 
la D .-, Jd r "J runan o.dında bl.r 
)d 1 O bin llrnya 3 sene tntldd~~ 
'brnıan!ıştu. hıraCl mukavele mu 

cı 1n '"· ._. • lt ce uv ı>'D liralık bir şirket 
Utııc.ı ktır. 

lllu:a~ledlyn:ı-ı ftktlle yaırt:tğı bir 
~!r Vele ile aldığı Eoyuznert 
l'e~nlo tcsis!ltt 700 bin liraya 
1.. 1 Lfrrılted Şirketine dovro 

~11.lrtadrr. 

ha. nelf'rll"f' ""olmaba'-~e • :rop.. 
~f l'Olu f'M~~Jd blnnlAn te 
~ ettırmeğc ,.. 1loyattırmağa 
l:t lıu:nTRtır. Muhtelif caddelerde 
"11>. ı:lrldn 'hlnalnr lm'm mnn te -

:l~ecek ve bovıu ....... ...._ 
- "'"-a..o- --""'· 

111 - .... "'V" a.nat mekt~tert bteztm 
l'1 ~'CU taraıından. JCnılnözıQ 

'Diye nurildan:h .. 

General _harici bir ~-·Fı·nii'ntilY3da-.. 
t~zyikaJtJnda ıı:ıı ka1dı?1 şiddelli 

Yüzbaşı, 'derhal hassa <efradın 
dan kendisine çok yakın bazı 

neferler.i ~ağırmış ve onlara di· 
rcktinerini mahrem bir ıekildc 
vererek i~e başlamıştı. 

Yüzb::ı~ayı, <evvela kabul "etmeft 
düşündü. SonTad:ın vazgeçti. Bol" 
ki bir şey anhyabilirdi .. 

Rozita içeriye girdi. O da, 'bu 
gelişe sıl:ılmış gibi idi: 

- Sinorina, Duka .bazrct]eii• 
nin ba§yaveri gelmil .. 

ıstita haiı~ri bü!ü~ matı!Jllerôe büyük .. 11 I 
bır silr;ıırız ılo~urdu mu c a u e e 

ttsüncü .günü, 'ki, Kiyaranın 

hesabınca, artık me~hul kahra 
manın geleceği gündU ve tesadül. 
Dukanın emri ile ylizba~ı Vcnto 
riyo da aynı gün saraya gek 
cekti .• 

Kiyara: 
-Ya ·dedi· demek, başyaver 

olmuş .. Ne mebzul terfiler ve il" 
fatlar?. Şu halde yeni vazi!elet 
almış veya muvaffakıyetler göa• 
tcrmiş .. Peki çağırın gelsin .• Va• 

ziyeti .iyi kolla 1. 

Brllkacl. .ı (A.A'.) - .:Nazırlar mec
llsiııin lçUmııuıclan eonra nı:;ıredlleıı 
bır tebllğc1o ordu unıwnl erkAnıhar 

biye reisi genemi Van DCD Bcrgenııı 

ısura etmiş oldu~ b1 diı'flnilı;tir. 
General, filli .bir kumandanlru de 

rUbtc etmek Uzere vaztfeainden aftın 
ra.ldan rica etml~tlr. 
Bu Jstilıı, bUtUn mııhaftlde bUy{lll 

lblr ııtırprtz tevlit ctm~Ur. Bu b:ı.bta 

blr f"Cna izahat Vt;rflmemektcdlr. 
Fakat lyl mall'lmat aJnmkta olan u.ıi· 
bant, gcncraı an ~ Borgeruı tru 
tsurıurmı §tüuı1 ıı.eDc!tileröcn dolayı Yft'. 

ıntıı ve ııatlc1 hiçbir tazyik altman 
kalmaın.w o!duğUDu beyan etmektedir. 

General Dcub, general Vuı .L>cın 

Bergenln ,yerine ,genaral .Mlchaelsln 
taytnJ.ııl teklif tasavvurunda oldugunn 
mec!llBe 'btldlrmişUr. 

SAAT: 13.40 

Af manyada kıymetli 
taşlar toptanacakmı? 

Bcrli~ J (A.A.) - :Bir emirname. l>ütün ntandaşlar.ın nqr.a 
sahibi oldukları kıymetli taşlarla inciler hakkında ıbey~name 
vermeğe mecbur olduklarını ve bundan .böyle bu ,gibi taşlarla 
incilerin sattlmaSJ için salahiyyettar ma"kamattan rUhsat alınması 
lazım olduğunu natı'lt luomaktadır. 

Danimarkada v _r giler arttırılıyor 
Ko;>enhag, ı (A.A.~ - Miıti mfüiafaa nazın. hükllmetin oralı, 

donanma mcsarıfmı arttırmak niyetinde olduğunu ve bunun için 
bilavasıta vergileri tezyit etmek usulüne müracaat etkccğini. bil· 
dirmcktedir. HUk\ımct, iki mayn ~emisi, iki torpido ıve iki küçük 
vapur satın alacaktır. Hava 'kuvvetleri d~ arttınlacaktır. 

Mançuri - Mogolistan hududlDlu tahdit 
Moskova, 1 (A.A.) - Tas~ ajansı,, Mo:olistan ile Mançuri 

11ra~ındaki hududu tahaide memur komisyomın qa,ğıdaki tebliğini 
ne§I'etmektedir:: . , 

''V il:kkanun 1939 ıile 27 ilkknnun 1939 tann1erl arasında 
Tehitada ve V ikincikanun 104-0 ı!e 30 ikincikSnun 1940 "tarihleri 
arasında Harbimle aktedilmiJ olan t6 celsede 'Sovyet • Mongol 
heyeti ite Japon · 'Mançu 'heyetinin ıbodudun tesbitine mtiteallık 
noktai nazarlarının tamamilc yekditerinc muhalif old~ anla_pl· 

~tı~u aebcbten dolayı komisyon 30 iklncik!nunda Japon bUkll· 
metinin mUmessili Koboyanm riyasetinde aktedilmlş olan son cel" 
ıe5indc .mesaisine .nihayet vermcği kar8r altına· almıştır. • • 

"Bitaraflar mütteifl< ler tarafına geçmebdır,, 
Londt-a. 1 {A.A.) - Muhalif liberal fırkası reisi Senlair, 

dün Londrada bir nutuk irad ederek bitaraflann müttefiklerln ta" 
rafına geçmeleri Uizım olduğu suretinde ÇörÇil tarafın~a~ erde· 
dilmiş olan mutaleaya iştira :ıtetmekte oldufunu aöylemı~ır. 
Babnlan Alman tahtel bahirinm mürettebatı 

Londra, 1 (A.A., - Salı ~ünü batm11 olan Alman tahtclbll· 
hiti mfirettcbattndan sa! lkalanlaT. bugün karaya çikanl~dır. 
Eıkscrisinin 20 ynşlanndan küçük olduklara g6rülüyordu, sa1ral bırak 
oımşlardı. Bunlu, i>ilfilıh asker.in himayesi .altında Ild kamyonla 
limanı terketmişlerdir. 

balkevınae tertip cdt!eD aort lı:onte- 1 Garp cephesnı·de 
mruılardan tı1rlnclsl. yarın saat 18 <le 

Dr. BIJU Cemal Lokman Hekim ta· "k dd r 
ralm<!an vertıeccl;Ur. A 1 m a n ~8 r 1 ' ş' et t 

* Ramanyaı1an fünantmttA dnn hücumda bulundular 
2 bin ton petrol gclmlŞtlr • 

* tki ny evvel vefat eden şehtr 
meclisi a.zasınc':ı.n Hayrlrıln y.crftıe 
bugUn Çn+nlcada aa eoçlml J'&pr· 
l:ıcnktzr. 

• Japon htı.r1clyc na%In Mecll.st!! 
bulmldu~ bir tıeyanatta Japanyanm 
Çindc &ulb ve yeni nizam tesisine çıt· 
lıçtıfım. Bovyet Rusya ile .mUnaac
betıcrln dostane olduğunu, ancak 
anUkomintcm alynseUn dcğ~medlğl
nl ııôytemı,ur. 

1930 yılmda Amerlkadn kaza1ar 
l1lz1lndcn 9S tıtn tnıwuı GlmOt. 8 mil· 
yon ldşt yaralıuıml§Ur. 

• tng1Jteredo sotı,ık1ar devanı et· 
rneırtedlr. Bu yüzden münakalat sek
teye ug-ramaktadll'. 

• Ltmnt llmanmd&, lngtttcreya AıeV 
lredllrnck üure ınade:n ytıkteme'kte 
olıın İngi'Jz bandtrnlı .A. bbey vapunın
d.'l ~dBetU bir !nffl!k olmuştm. ln
aonett zııvtat <>lc:'lu~ tsy'lenmemektey
se df' gemt rruıma'lc t.eb!lk~ne ma 
rw:dur. 

C'T(!tn! But~rletandıın Jrf',,.,,-. an 
b nnıı, dl~TI U!rtf'ıatmı hıılz tıır bom. 
bil knnuldu~u tah1ntn Mllfyalo. 

• Brmaıelde yeni btr eamıl!lu11: ı 'tl 

ort&ya cılanıı \118 bumm tb:eı1ne • 
kJşt tevkif <ılunmu,ıtur. 

Pari~, 1 - Garp cephesinde 
karlı ve buzlu havaya rağmen Al
man kıtaatı, sene ba.şmdanberi 
laınlkoll:ınnm )'.&pmakta olduk.lan 
harekltta.D >daha genlt mikyaSta 
hareketler yapmıştardır. Bu bare -
ketler, eiddctli bir topı;:u ateşlle 
başlam~ ve gene Myle bir ateşte 
hitam bulmut olan Ud hücumdan 
ibarettir. 

Bu hareketler, Sar De Varndt 
ormanı nra.smda Sarın garb mm
takaAında cereyan etmiştir. Bu 
mıntak:ınm knlsıbnlık olmaı11 ve 
birçok tnUnferid e\•lerln mevcudt 
veti, karakollarm hnrekAt1nı na • 
zikl~tinnekte ohıp Ukteşrin orta
smdanhcrl Almanlar, mUteaddlt 
tanmızlarla Fransnlann kUç{lk 
ileri mc,-Ulerlni buraya do~ru silr
meğe uğraşmaktadırlar. Diln Al • 
mnn topçu ateşi. Fransızlar tara -
fmdan mukabele g&rmUş. ve Fran 
sız bataryalnn. mUtekabll ateşle· 
tile Alman btkum krt.Mtmt aağrt • 
mrqJıır V'l rleattı icb:ır etmişlerdir. 

Bu mıntakadaki tonc:u faally~U. 
-ece olon"<ıve ltadar btltUn gün de
vam etmiştir , 

G:ı.rp cephe.!lnde tayyare1erln 
f'aaUyett, hemen hemen h!ç mesa
t:leslndedlr. Bir Alman tayyaresi 
Frazısatıın şart .-e .,im.alt &erlnde 
uçırıuı ve sonra Belçika Uzerlndeıa 
uçar&k Alma.uya.ya d!SnnıU.lllJ'. 

Mahsur vaziyetten 
kur tuımak isti yen 

Sovyetler 
püskürtüldüler 

bndrn. :ı - -Finlfmalynttı:n ıbll· 
dirllBiğlne g6re, mnl'kez ccph 
d • ı.eiddetll mubarebel~re ıbaslnn 
mt"tlr. Burası :Finlfındlyanm .en 
dar bir kısrnrdrr. belkcmlğini teş· 
kil etrockte~!r. Bu ccn~ ede 20 h1 

ne '""ktn SovyC't Jı!!lı''"rl t>lBu'ğı• 
tnhmiJl ıe(llliyor. 13u inulmrebr 
FinlAııoı· ... 1 •1-... nlU'Tm:U file lbq
Ja-"" rıt1unmaktadır. 

Finler, yantıklan taarruz ııetf 
ceslnde, rna ...... •r vıı~h"t!tten kurtoı 
"""" ,,.:., 'hn '1ın~ltae .,, .... 1,,,...,"'k f!! 
teyeı2· Sovyet ıtuvvetlerlrlt te'kTaı 
me~ret'ine 'P{islrllrtmnş1erôlr. 

Finllncllya ~teı~rlnln ınıU 
llalarma .göre. JkJ aylık n.uhua 
mattıın f:onra Finlandlv:>rnn asker1 

ve SiyaSt 'Vaziyeti mnaaraasmr 
kıymet ve ku\\-vetJ hakktndll '1n1 
km tttmadrnr tnkvtye ~lı, ve ıaa 
fere olan imanım ıarttımnetu:. 

Romanyada Macar
lar fena muame~e 

görüvormuş ! 
Bndapeşte, ı (A.~.') - ı!ebu· 

ean meclL"'lılde bUk'IJ.met frr.k1urnıa 
men8up mebuslardan Vajana, iha· 
rlciye namına hUabtm bir lsUzan 
takriri ~ererek Transllvaoyadn 
yerleşmiş olan 1lk 'Macnrhınn bu 
gfinkn alıfni!mın tahammtıl edile 
m~z w.ztyette kalmıl ıoldulClartnı 
bil dirmiştlr. 

lDAHiLDEl 

Kiyara, sabaha 'karşı \.\Yanmış 
tı. Tertemiz uiuklaraa sabahın 
yavaş yav~ doğdu_ğunu aeyrcdi· 
yorilu. Hayat, ne olurdu, böyle 
temiz olsaydı 1 •• 

Ak§ama kadar bekliyecekti. 
Helecanlarla, fuüntülerlc.. t:V 

hamlar.. -endişelerle bcldi,yccekti 

:Acaba gelecek miydH. 
- Evet ·diyordu· kalbim al 

datmryor beni. .muhak'kak :celc 
oek. 

Ona &yle ·nanıyordu ki, ölüm 
bile ~sına çıksa, ıMeçhul Kor 
san gene çıkıp gelecekti. Onun 

;q1tma ı.ôa ıinaamıftl, hct lfCfine 
de ... 

!Gm'bilir ınelet ı&öyliy~ec'kti '>. 

Ona nasil anlatacaktı?. !Kahra 
manlaraaıa büyUk lkalblerio ı.&§oiu 
da, ~1bette 'büyUk 'Olacaktı .. 

ltiyara anıunaukçe. 'başd6nme 
sini andıran bir saadet dam-arla· 
rını, dimalroı kaynatıyorau. "Ro 
zita, birkaç deTa rgelaıi§, onu :zi· 
yaret etmiliti· 

Sırtında çok zarif, vUcu~unun 
bütUn güzelliğini ve ahengini 
gC>5tercn bir elbise vardı. Kolla 
rıı omuzları 'ıplaktı.. Yaka. &öğ' 
9{1.nün kabard$ yere '.kadar ı 
çıktı. Öğle vakti oluyordu.. Saray 
kapısının açıldığını ve yilzb:ışı 

VentorlY911un girdiğini ıeördil, 

sapsan :kesildi. 
Bu oe uğursm:. ayın «amanda 

ne manidar :geUfti?. 
Vüzbaıl. seri adımlarla mCt'di· 

Çalışan kadu1f ar da 
.yol vergisi verecek 

Nafia V ekilen. lO yıl dil tahakkuk ettiti1me1t üzuc bir şose 
we köpriiler inşaat programı bezırlamı1tır. P.ragnıu. ımeııcleketih 
ıiktnadi,, .idari ve askeri ihtiyaçları gözöniinde bulundurulmak &uı 
tile vücuda getirilmi§ ve bu umum esaslar dahilinde tanzim olun· 
ınuıtur. 

On sene içinde mükemmel btr surette yapılacak olan yonar 
ıktrsadi, idari n askeri baktmlardan memleketin 1blrlnci dı:rccedc: 
ehemmiyeti halı olan yollardır. Etüdler. yurdumut'da bu çc~it 
yollann, ıs bin kilometre u~unliı~unda olduğunu göstermiştir. 
DugUne kadar vilı\yeUerin imar aoAr& vut.ıuıda.~tarm kıı.za.ııı; 111SbCUc· 

progTamlarma giren ve t>Utge tmkAn r1ne cöre leabıt cdl ~cek ve on ~ 
lan dpNllnde 4marına lüzum ~örülen liraya J.;a.dar yUkaclcbUccekUr. Ka· 
yolların uzunluğu 44 bin kHometrcyt mııcı müsait olanlar ınemlckctln bu 

bulmaktadır. Bu ,YOllarm 15 bln kllo· j tıUyUk davasında on beş liraya kadaı 
metrelik kımımın cıa tamir sureUlt yardnn e(!erek muııvencttc buluruıbl 
kullanınat;a elvcrlf'I bale getlrlhDelJl 
<1~ Olwıma.kt.acıır. 

Bu F0"'8m& cöre ~er ııeııe 4160lı 

kilometrolllt yol, mUkemmel pe ha· 
llne geUrllccekUr. 

ıcceklerdlr. 

Hazırlanan 'tlyUıada ayhk ku&tı!:· 

tarı 24 liradan 75 liraya ıtaaar olan 
ı:ı.rd&n 6, '7~ Uradan 1125 liraya kndaı 
olanı&rdaD O. 1~ liradan ZOO Urayli 
kadar olanlardan 12, '00 liradan yu 
kan olanlardalı ıa Ura aiınmaaı tcıı 

b:lt edilmiş~. 

- .Anladım Sinor.ina 1. 
Bir dakika Eonra yüzbaıt, xr 

yaranın kar§ısmda idi. Geng 
yüzbaşı. :ya v-cr kordonlarını v: 
kınmı~'n-

Kiy:ı'nl elini czatmadı.: 
-1I'ebrik ederim yüzba§l Vf:ff" 

toriyo. yaver olmuşsunuz 1. 
lDedi. ~üzba'1, ııonu bir daha 

ael:httlbaı .• 
- :Duka lharret1eri bcndeniil 

ihya ettiler. Tebriklerinize ınail 
olma1da da aynca bahtiyarım .. 

- .ziyare'tinizin sob'tbini iöf' 
renmek isterdim yüzbaşı 1. 

l>u'kainn yueri odaya ŞSylt 
bir göz gezdirdi.. Kiyara bunu" 
farkına vararak hafif9t ka§lar.mı 

çattı. 

- 'Du'ka 1haztttıerınin "Cmiı1etl 
ile ge1dim .• 

- Du'ka hattetlcri bir tey ai 
cmrcdi yor'lar?. 

- llürmet1erini ibJat etmek" 
liğimi ve b'ir emriniz olup olma"' 
dığıru &0ruyorlar .. 

-Teşekkür ederim.. 1yiylm 
ve hiç bir şeye ihtiyacım yok .. 

- Saniyen şu miı'hut aerıetl 
hakkında bazı tahkikat yap~ 
lığımı emir buyurdular. 

- O serseri de kim yüzbaJ11~ 
Y,üz,ba~ hafitçe güldü: 
- Mahut Meçhul Korsanı. 
- Anlamadım •. Onun bcnmıt. 

mUnasebeti nedir?. 
Yüzbaşı bu defa daha manidat 

şekilde güldü: 
- Zatı asilancnizin mUnasebe'" 

ti olmadığına şüphemiz yoktur •• 

Fakat onun size karşı küstahane 
bir takım hisler taşıdı,ğını tesblt 

ettik de .. 
Kiyara lopkmnuı oldu ve ctl'l"' 

di !kendine: 
- thanetl. 
Diye mırıldandı. 

ça'tt: 
- YUzba~ı ·dedi" huzurumda 

gidi kapalı konuşmanıza idn 
vermedim .. Ne söylemek istiyor
sanız açıkça söyleyiniz 1. 

\'üzbaşı, bu sözler .iç.inde ru· 
züne inen §'!mara aldırmadı: 

..:.... Bendeniz sadece bir t!mrl 
ifaya geldim.. Müsaadenin de 
güvendim. Batı §Cylcr aormakla 
lktifa edecektim .• 

- Sorunuz bakalım, bcldiro• 
rum .. 

(Ocv:ımı var) 

on1a - Berlin 
nııhver i 

.Bu bUytlk ,programın t&ba.kkuku v~ 
mall bususlarmuı teınını mn.k8acf11, 
N&.!a vekA.!eU bir <le OOS8 ve kl>prü 
ler kanunu pro,Jest buır:am11 ve B'u 
yük IWUet Meclialne ı&kdlm Olun· 
mak üzere 00,vckA.lcte sevkclm~Uı 
Bu projo ıta.Duntyet krııbedor et.ıucz 

mevcut eoae ı;e köprWer kanununuıı 
;yerine kalın olacak ve o tarthron IU 
baren ıo senellk programm talbfktnc 

~!anııoaktır. 

LAylhlıda. yol mUkcilellyctlnin pnı ı 3U tab· r 8f tık Ortada 
•iması esaııı kabul edllmektcrur. 

Ka.nuıı projcsl o rcıkllde tamim o
lunmuştur kf yurdumuzu on sene I· 
çlnde en m•ıntazam ıosclcrc kıı.VU§tu 
racak olan bUyUk programın tntbiluı 

lı ne devlet l'ıUtçcsine ne de vntau 
d~ tıtr ytlk olml').'fl.calttn-. Yalıırz 

tıu'}'Un ynl V(ıfgilll olRrP'k atmmAkt:ı 

Olan pa.raıun Uı.!uı.kkuk fitlkUnrtl' blT 
değiftkllk y&pı!K~ k tır 
B~ .. yya.ııea al~r lir• 0111 

rak a)mmakt& olaıı yol puuı buııda.ıı 

lrat sahiplerinden de ayni nle~ttt 
Jairt.Wıoo yol \."CJ'glst atınacaktJr. Ay 
ni U.yllıaya g6re, 't&lqıan n kıwınan 

kadın da yol parası vcreccktlr. 

yek 1 
Hltlerin nutku, ZUrlh matbuattn<1a. 

bazı fayanı dikkat muıAbumıu& 
mc\.-ZU t.eş\tll et~tcdlrt 

Oflcr tarattaa vUAyct busust mu Noyc ZUrher çnytung gazctul, HJt 
tıucbelarlnlıı yol parası olnrnk al· !crln tnsarladığı taksim kcyflyetlnlD 
makta olduktan paratanıı • ki bu lor,rtıdnn do;tnı.;·a Ji'ran~yı ltasdct-
nfk+..ar senede CD milyonu gctmtktc ti~! ııöyl mektcdlr. ltnlyaya vak! 
'lir • tamıı.mcn yol mevzuıma sarf ıtıın ultnp bu ıtıbarla mühimdir. t-
emin oluntıcaktır. tnl)a. "cıkı aoııt... tab1rtıe ta\ta~f edll-

Bu komtılnezonlar on ııcnelllc prog mel<tedlr. Halbuki, HlUcr, kral Vllc .. 
...mm taball-ukunu azamı derecede tor Emanuchı gön<lerdiCf Yeni tebrik 
kola,)'11\ tıraoak &mUlerdendlr. tclt'rnlmdıı "mUtte!tk ınlllctkır,, t&bt· 
ı,o- ve k!SprQler lnp.at prognmı l rlnl lrullıınmıştı ve nihayet fUI'881 

vta kUaur n1'1wn ~k Urum& mııl lcayd& oayandır k1, ''Roma • Ber1bı 

olacaktn DIJ.lıvert.. *U mkndlllluıllı•kt.edlr. 



fü, 

Sevnvor nillYl~lYllfillYI~? 
......... 1 ......... 

Ve A~olk liTiln~onn~? 
O halde aşkınızm ne kadar devam edeceğini öğrenmek istersiniz 
işte size bu muammanın anahtarı ki bunu 
hakikatten çok bir eğlence kabul ediniz! 

Yazan: William Matin 

"- Taksi aşağıda hazır, bizi 1 
bekliyor.'' 

Merdivenleri, yan yana indi· 
J.ıer. Con, otomobilin içinde, El
)en'i, her fınatta öpüyordu. 

Taksi, yirmi dakika sopra, kur· 
şuni renkte bir binanın önünde 
durdu. Bir çok qklar vardır ki. gayet 

iyi başlarlar ve istikballerinin u -
zun, devamlı ve kuvvetli olaca
ğını vaadcder görUnürler. Halbu 
ki bu aşkı biribirine ka~ı lili!se -
denlerin birlb!rlerini i)i tanıyıp 

nnlamama;sı yüzUndcn bu hisler 
çok kötU safhalar geçirirler. Her 
iki tnraf ta karııı tarafın sadakatin
den ve samimiyetinden şüphe e -
der. 

Halbuki Aşıklar biribirlerlnl iyi 
tanısalardı ve mUnuebetlerinin 
ne kadar devam edeceğini evvelden 
hcsaplıyabilselerdi bir çok kavga
lann, anlaşmazlıkların, hattA tra
jedilerin önllne geçilebilirdi. 

llte biz bu meale ile allkadar 
olanlara ufak bir hizmet etmek ve 
onlara yeni başlamış olan aşklan
nm takriben ne kadar zaman de
vam edebileceğini na.sıl hesapla -
malı: llzmıgeldlğin1 lSğreteceğiz. 

Eski zaman filozofları aşkın 

dofduğu mevsimin, aşkın devamı 

llzerinde çok müessir olduğunu 

söylerlerdi 
llkbahar aşkı, tıpkı bir çiçek gi

bidir. Canlıdır, gUzeldir, rayihalı -
dır. Fakat çabuk solar. Yamı baş
layan bir qk, gUneı gibi yakıcı, 
olur. Çabuk parlar, fakat çabuk 
k\11 olur. Sonbaharda bqlıyan bir 
aşk derindir. Samimidir ve zengin
dir ve Mil da yaz aşkının hara -
retinl muhafaza eder. KI§m dofan 
aşklar ekseriya bütiln hayat ııUren 
duygulardır. Sadakatli ve devamlı 
şcvgiler. 

BlftUn li\\ '"ftıa10matı evvelden 
bildikten eonra timdi geliniz de 
sizinle beraber on yedinci asırda 
yapm11 olan Andreolo Goffalo -
nun nazarlyesinl tetkik edelim. 
Kendisine aşk filozofu Lsminl ve -
ren Goffoloya göre, mevsimlerin 
aşk UııtUndeki tesirlerine birer 
numara koymuııtur. Bu numarala
n şu §ekilde: 

llkbahar 18 
Yaz 27 
Sonbahar 36· 
KılJ 45 
Aynca mevslınlerln de birer ra-

kamı vardır. Bunlar da §öyle tes· 
bit edilmlıstlr: 

Klnunuııanl 6 
Şubat 5 
Mart 1 
Nisan 3 
Mayıs 

Haziran 
2 
2 

Temmuz 4 
Ağustos 3 
EylUi 3 
Teırinlevvel 5 
Teırinlaani 4 
Kanunuevvel 4 
Goffaloya eöre, aşkın devamı 

Uzerine her iki tarafın saçlarının 

rengi de müessir olur. Bu acaip 
qk filozofuna göre, uçlan aynı 

renkte olan iki ııcvgiliyle saçlan 
ayn, ayrı renklerde olan sevgili
lerin istikbali arasında bUyük fark 
lar vardır. 

Bunun için bu filozof in.sanlan 
aaçlannın rengine göre tasnif et
mt'kle ve onlara ona göre birer 
numara vermektedir. 

Saç\arın boyalanmış rengi .de
ğil, hakiki renkleri makbuldür. 
Saclarını pli.tine yaptınnıg kara 
ııaçh bir bayan daima kara saçlı 

sayılır. 

İete saçlann numaralan da §un-
• Jardrr: 

Siyah 10 
San 8 
Kırmızı 9 
Kumral 7 
.. el...., da lly&h ise 14 
8ansm f9e 12 
Kına. eçlı lıle 13 
KtııllPal ille 11 

rakamı almı:r. 

Şimdi buna ~öre, qklanmızm 

ne kadar devam edebileceğini he
saplıyalım. 

Evveli tan111tığmıız mevsimin 
numarasını yazalnn. Ayın numara
sını bunun altma yazalnn. Sonra 
kendi saçımızın renginin ve sev -
gilimizin saçının renginin numara
larını da bunun altına llive ede
lim. Daha sonra yqlarmım he -
sap edelim. Hayatmıızm her be§ 
senesini bir sayalmı. Meseli otuz 
be§ yaşını geçen bir insan, yedi 
kere bet seneyi geçmiş olduğu i -
çin onun yaşının rakamı olara!{ 
yediyi vermek lazımdır. Yalnız o -
tuz betinde olan bir kimse ise G 
rakamını alacaktır. Çünkü o an -
cak altı kere beş sene geçirmiş -
Ur. 
Şimdi iki tarafmY&§lannı da 

illve ettikten sonra çıkan rakam -
lan da birlbirlerlle cemetmek ve 

9 - Dikkat ediniz. Bu aşktan 
çok ıey beldemeyinlz. Sukutu ha
yallnlz çok acı olacak. Sizler i)i 
dost olabilirsiniz. Fakat hiç bir 

zaman tam Aşık olama7.8ınız. İki . 
niz de kıymetli insanlarsınız. 1.ki
nizln do kıymeti var ve biribirini
ze rastgelmiş olmanız hissiyat ba
kmımdan değil de, entellektUl ba
kımdan enteresandır. 

10 - İkiniz de devamlı bir aşk 
hisaetmeğe muktedirsiniz. Kıy -
metli bir kadın veya erkeğin dost
luğu kendi kendine bir kıymet i -
fade eder. Bu dostluk sizfn için 
ebedi olmamakla beraber hayatı
nızda hiç aillnmez bir hatıra bı -
rakacaktır. Ayrıldıktan sonra da 
dost kalacaksınız. Fakat biriblrini
zi daima dUşUncelerlnizde ve ha
tıralarınızda bulacaksınız. 

11 - Yaptığınızı bilecek kadar 
olgun bir insansınız. Gayet çabuk 

neUc~de hangi numara çıkmışsa alevlenmezsiniz. Bunun için aşkı 
o rakamı taşıyan izahata mUraca· nızın kıymetini siz herkesten iyi 
at ederek cevap almak lizımdır. takdir edebilirsiniz. Bundan başka 
Size ııöyle bir izahat verelim. O - da Allaha 1Ukredinlz ki aşkınız bi
tus dört yqlarmda olan, kırmızı ribirine tamamlyle zıd ahl!kta 
saçlı Ahmet, yirmi yedi yaşmdaılM olan lkl kişinin aşkıdır. Müna.se -
sar11m Fatma ile bir sonbahar gü- betiniz geçici bir macera tel!kki 
nll evet teıriniııanide t&nlfDUllar. edilemez. Uzun seneler devam e
Bunl&rm atkı ne kadar devam e - debllir. 
debllir? 12 _ Batladıklan ııeldlde ve 

Bunun cevabını anlamak için izahı mUmkUn olmıyan tarzda bu
buyunınuz ııu ııekilde bir ııey ya- ~ lunan mllnasebetler vardır. İşte si-
palım: zln mUnuebet.inlz de galiba böyle 

Sonbaharda tanıeırrqlar 36 bitecek. Aranızdaki bu mllna.sebet 
Teerinlsani ayında '4 gayet kolaylıkla aşka dönebilir ve 
Ahmedin yaşı 6 yine aynı kolaylıkla gene tahvil 
Fatmanm Yafl 5 olabilir. 
Ahmedin saçlarmm rengi 9 Bu mtlnaaebetlnlzin inki§af tar-
Fatmanm saçlarının rengi 8 zı sizin elinlzdedir. Eğer ikiniz de 
Yekibı 68 birlbirinlze uymağa gayret eder -

senz bu sevgi hayatınızın en uzun 
ve en doğru aşkı olabilir. 

13 - BUtUn bu §Oylerden vu -
geçmek daha doğru değil ıni? İki

niz de mUşkUlpesent, inadcı ve 
kabasınız. Bu fena ahlakınız sizi 

öld Urecektlr. 
40 - Bu da aşk ve hayal kur

mak, qık olmak demek değildir. 

Duyduğunuz his geçici bir şeydir. 

Gençliğinizin tecrUbesizliği içinde 
siz bunu aşk zannediyorsunuz, bu 
da hiç fena değil. ÇilnkU böyle 
zannederek mesut oluyorsunuz. 
Sizde derin bir aşk hissetmek için 
henilz ne ciddiyet, ne de kuvvet 
var. Bu münasebetiniz daha fazla 
çok eğlenceli bir tatile benziyor. 

50 - Bir sonbahar aşkı ama, 
içinde daha fazla yaz elemanlan 
var. Bu aşkı gayet zayıf iplikler 
tutmaktadır. Ehemmiyetli bir şey 
değildir. Bu, bir yaz fırtınasıdır. 
Bunu takip edecek gUneşll gUnlerl 
bekleyiniz. 

60 - Her ne baha.sına olursa 
olsun beraber kalacaksınız. Sizin 
mUnasebetlnlz ağır ağır olğunla -
şan aşklardandır. 

Geç doğar, fakat hiç bozulmaz. 
Bazı anlaşmazlıklardan dolayı ce
saretinizi kaybetmeyiniz. Başlan -
gıç dalına böyledir. BUtUn bunlar 
istikbalde sUkftnet bulacak ve u -
zun rnilddet mesut olacaksınız. 

70 _ Birlbirinizl sevmekle ik -
tifa etmeyiniz, İyi dost olmağa 

gayret ediniz. Ciddi insanlanımız 
aşkınızın maddt tarafı ikinci 
plA.nda kalsın. Mlinasebctlnlzin de
vam mUddeti meçhuldür. Fakat 
bu sizin iradenizdedir. 1stedii:iniz 
kadar uzatabilirsiniz. 

80 - Dikkl\t ediniz ve sevişi -
niz. Bunun hayatınızın son bUyilk 
aşkı olmak ihtimali vardır. ÇUnkU 
sizin ciddiyet ve olgunluğunuz bu 
dostluğun bUtUn hayatınızca devam 
edeceği zannını veriyor. 

90 - Başınıza gelen bu aşk o 
kadar gUzel bir şey ki, ne kadar 
devam edeceğini dlişUnmeğe bile 
hacet yok. İlerde güzel hatıralara 
malik olabilmek için şimdi rahat 
rahat sevişiniz. 

Con, Ellen'in otomobilden çık· 
masına yaroım etti. 

Bir mücevherat dükkanının ö
r.ünde indiler. Ellen, mağazanın 

tabelasını görünce korktu. üze· 
rinde şunlar yazılıydı: 

"TlNlUS VAN BLOUD, MU· 
CEVHERCi.'' 
AMSTERDAM - LONDRA - ' 

NEVYORK. 
Cona dönerek: 
"- Aman, Con, demek beni 

buraya mı sokacaksın?'' 
Con gülerek: 
"- Neden olmasın? En meş· 

bur mücevherci değil mi? Her· 
halde en iyi mücevherler burada 
vardır!" 

Kız başını sağa sola salladı. 

YüzU hafifçe sarardı. Conun ko
luna sıkı sıkı sarıldı. 
"- Hayır Con, korkmuyorum. 

Fakat bu işi polise bıraksan daha 
iyi olmaz mıydı? Kendini yine 
boşu boşuna tehlikeye atıyor· 

sun!" 
Fazla devam etmedi. Conun 

ne kadar sebatkar olduğunu bili· 
yordu. Fazla, ısrar etmek mana· 
sızdı. 

''- Korkma Ellen, bu akşam 
her !ıey bitecek Evans, bize, bu 
gece yarısından evvel bütün çete· 
yi elegeçireceğini söyledi. O söy
lediğini muhakkak yapar.'' 

Soma ilave etti: 
"- Haydi, girelim. Van Bloud 

ziyaretimizden memnun kalacak· 
tır." 

Mağazanın içi gayet genişti. 

Bir bekleme salonuna girdiler, 
tam e>turmuşlardı ki bir kapı a· 
çıldı. Şık ve genç bir bay n-e iste· 
diklerini nezaketle sordu. 

Con: 

Şimdi 68 l 111 ıelı:ilde cemetme
mlz llzmı: 6+8=H. Demek ki bu
nun cevabını on dört numaralı i
zahatta buluruz. Eğer yekftn 10 -
40, 50 - 60, 70, 80, 90 çıkal"8a bu 
rakamın cemi kabil olamıyacağı 

için onların izahatı aynı numarayı 
taşıyan cevapta aramak lizımge -
lir. 

sonsuz kavgalara sürUklUyor. 1 - -------------

"- En güzel elmas yüzükleri
nizi görmek isterdim.'' dedi. 

iZAHAT 
ıs - Atkınız blr ilkbahar çfçe -

ğidir. Bu aşk bile değil, küçük ve 
geçici bir sevdacıkdır. Hiç bir za
man derin bir qk olmıyacaktır. 

Aranızda hissiyat ve düşünce, ve 
entellektüel seviye bakımından 

büyük farklar vardır. 
Ve bu küçük samimiyet, bu far

la hiç bir zaman dolduramıyacak -
t.rr. Fırtına geldiği gibi birdenbi
re geçecektir. Belkide kJ.Sa bir Z!\
man sonra artık bu teşebblisü hiç 
ha tırlamıyacaluımız. 

6 - Birdenbire tutu.omuı olan 
bu alevler gayet çabuk sönerler, 
nydmlanırlar, ısıtmazlar. Fakat 
bunlar hayatımızı süsleyen ren -
girenk yaz ~ıklarma benzerler. 
Vakrt geçmeden daha sevmeğe 

gayret ediniz. Çünkü belki yann 
bu aşktan size yeknasak bir can 
sıkıntısından başka bir ııey kalmı
yacaktır. 

7 - Gençliğin en birinci vasfı 
sabırsızlıktır. İkiniz de henüz içi 
binlerce hamle ile dolu gençler -
siniz. İkiniz de birib!riniz için bU· 
tün hayatı dolduran sonuncu ve 
bilyUk sevgiyi temsil ctmiyorsu -
nuz. Bu münasebteiniz tatlı bir o
yundur ve ilerde her ikiniz için de 
en güzel bir hatıra olarak kala 
caktır. 

8 - Belki inanmazsınız ama, 
ikinizin ahlikı da tıpkı biribirinizıı 
benziyor. Fakat bu ahlak benze -
yişi iyi ve tam anla.csmaya temel 
olamaz. Çtınkü ikiniz de müthiş 

kıskançsınız. Bu kıskançlık sizlf!ri 
biribirlnizden ayıracaktır. Pek ya. 
kın olan bu aynhktan ese! duy
maymız. Çünkü ikiniz de bundan 
sonra hakiki !U$kı bulacaksınız. 

kiniz de blribirinlz için yaratılmış 
değilsiniz. Vazgeçmek çok doğru 

olur. 
14 - Bağlılığınız uzun- ıınrecek, 

sakin ve ahenktar akıp gidecek. 
Başlangıçta sizi üzen bu kliçUk 
münakaşalar ilerde aşkınızı daha 
ziyade kuvvetlendiren bağlar ya -
ratmaktadır. Uzun seneler biribi -
rinlze emniyet ederek yaşıyabilir
sinlz. Sizin buluşmanız saadete la
yık iki mükemmel insanın hayırlı 

bir ııurette blriblrine tesadüf et -
miş olmasıdır. 

15 - Yaşınız şimdiden tehlike -
lidir. Bu yaşta aşk kolaylıkla doğ 
mu. Başka bir duyguyu aşk te -
18.kki etmekten çekininiz. Aşk her
ikinlzdcn de bUyük fedakarlıklar 

beklemektedir. Eğer bunlan ya -
pabilinıeniz uzun müddet çok bah
tiyar olabilirsiniz . 

16 - Bu tesadüf iyi neticeler 
verebilir. Fakat şunu L5aret etmek 
isteriz ki, blribirinize karşı duy
duğunuz his aşk değil, daha fazla 
hllrmet, takdir ve şefkattir. Bu 
hisler bUtün hayatı beraber gc · 
çirmeğe karar verdirebilecek kud 
ret ve l{ıymettcdirler. A:ırnlmanız
da gayri rr.t::nkUn• değildir. Eğer, 
ayrılırsanız buna hissi gcyler se -
hep olmıyacakhr. 

17 - Bu tesadüfünüzün netice. 
si bliyUk bir aşk doğmaz dersek 
bunu aranızda kuvvetli bir dost -
luk dt teessils edemez şeklinde 

anlamayınız. Hatta size saadetinizi 
bu cihette aramanızı bile tavsiye 

ederiz. 
Eğer nasihatlerimlzi dinliyecek 

olursanız dostluğunuz devamlı ola
c:ıktır. E~er blı lbirinizle bn~ka sa
hada meşgul olursanız münasebet 
çok azaplı ve ıztıraph olacak ve 
bu kadar güzel olan dostluğunuzu 
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Komedi kısmı· C'Und(lz 14 te Çocuk 

Satıcı iğilerek çekildi. Biraz 
sonra, yassı ve büyük kutularla 
döndü. 

Kapaklan açtığı va.kıt, Ellcn'in 
gözleri kamaştı. 

Con, taşları teker teker muayc· 
ne etti. En son aldığı taşı Ellen'c 
göstererek: 
"- Ellenciğim, bak; bu bir 

Kimberley taşıdır. Kusurlu oldu
ğu için altı kısmı biraz fazlaca 
yontulmuştur.'' 

Satıcı hayret etti. Con'a hak 
vererek: 

''- Hakkınız var efendim. Bu 
yüzden en ucuzdur.'' 

Con yine bir taş alarak satıcıya 

sordu: 
"-- Bu ne taşı?'' 

Satıcı ciddiyetle: 
" - Bu da bir Kimberleydır. 

iki bin lira kıymetindedir!" 
Con gülrlü: 
"- Bu Taş Kimbcrleyi haya· 

tında görmedi, başka bir yerden· 
dir!" 

Satıcı utancından hafifçe kı· 
zardı: 

''- Affedersiniz efendim, de· 
diğim gibidir.'' 
"-Yanılıyorsunuz ve madem· 

ki ısrar ediyorsunuz bana lütfen 
Bay Van Eloud'u çağırınız." 
"- Bay Van Bloud müşteri· 

lcrle teman etmez efendim.'' 
Con ısrarla: 
"- Con Trençam'ın onunla 

görüşmek istediğini söylersiniz, 
'ON 91> )IV)IQS '3BW'ad 0 vakıt muhakkak gelir!" 

: >t1?J1?(0 epp >m ıwri 1 Satıcı kutuyu kilitliyerek bera· 
:ıre ıs;ıpezcd ~1?qns S !SaJ:>w 1 berinde içeriye götürdii. 

.esnw ll'fLAnq !~ı:n;ı 9!5ı.ıe.ı :)J:>{ 
1 

Biraz sonra. kapı tekrar açıldı 
:>p:>Zlölljl}[;)j ıuı~ıııı ~ı.ı umnq 
ununsoJ+e.<ıı l!L{:>S znunı~o ı ve Van Dloud göründü. 
·1?p OE'OZ wırn§Jtv ·nunA:o 1 Gözleri tuhaf tuhaf parlıyordu. 

•ı•••••••••••-1 Con ve Ellen'i gördüğü için asa· 

Çeviren: Ha-1'• 

bileşmişti. Likin Ellenin ön11ıl 
hür~tle iğildi ve Cona dönerele 

''- B:nimJe görüşmek istedi' 
ğinizi söylediler... Kiminle ınil 
şerref oluyorum. .... '' 

Con tamamladı: 
''- Trençam ile. İsmim 

yabancı mı geliyor yoksa?" 
"- O, hayır hayır, bir yet 

tanışmış olacağız I" 
''- Evet, bir iki gün e 

"Mavi Portakalda'' 

"- Ha, şimdi hatırladım. 
kin, yanılmıyorsam, çabucak kaf 
bolu vermiştiniz. 

Con sinirli sinirli gülerek: 
"- Sizin kabahatiniz efe~ 

yahut ta içkinin tesiri." 

Muhavere esnasında '1 
Bloud süklınet bulmuıtu. 'f 
clımcısına bir iki kelime frsıldadJ. 
Genç satıcı kapıdan kayboldılo 
Cona dönerek: 

''- Yanılmıyorsam, elmas 1' 
zük satın almak istiyonunus." 

Con tasdik etti; 
"- Nişanlım Ellen Osmond1' 

beraber, birinci sınıf elmasla rof 
zeyyen birer yüzük alacağız. 5' 
tıcınız bana Kimberley cinsind_. 
olmayan bir taş yutturmak istedi
Sizin, beni aldatmıyacağınu& • 
min olarak, rahatsız etmeğc ısı't 
bur oldum.'' 

Van Bloud hayretini gizıesıl 
yerek: 

''- Siz elmas müteha9Slll fi/ 
sınız?" 

Con safiyane gülerek: 
"- Ne kadar olsa Cenubi Afıf 

kalıyız ve taşlardan az çok arıt/ 
rız." 

Bu esnada, satrcı ikinci bir -ıtf 
tu getirmişti. 

Con, içinden bir tag alarak : ... 
111 

' '- Yanılmıyorsam, -:ıöu """ 
Lihtenburg madenlerinden 9' 
madır.'' 

Van Bloud taşa bakarak: 
"- Olabilir" dedi. 
"- Bu ise, kolleksiyonuıı ı' 

güzel taşı olan, bir HamakaJ.ldc 
taşıdır." 

Van Bloud'un yüzü hayrettetı 
gerilmişti. Cona biraz soğukçıı:..t' 
"- Bayım, siz müşteri ııı

niz, yoksa ilminizi bana göet,r' 
mek mi istiyorsunuz." 

Con aynı soğukkanlılıkla ~ 
biraz sertçe: 

'' -İyi ve kıymetli bir tal P_ 
mak istediğim için, beni alda~ 
ğa imkan olmadığını gösterııı' 
istiyordum." • 

Ellen için için korkmağa b'f 
ladı. d-

Con, en nihayet bir taı ~ 
Ellene göstererek: '/" 
"- Nasıl, beğeniyor muf\1!1 
Ellen sevincinden gülüyorcJIS' 

Elması şüphesiz beğenmiıti1· 
Con fiyatmı sordu. 
Van Bloud sırıtarak~ . 
' '- İkibin beşyüz lira" de:..
"- Çok pahalı... Fiyatlı 

çok pahalı'' 
Van Bloud Cevap verdi: il' 
''- Taşlardan anladığınıd ~ 

kılırsa fazla fiyat istemedi~ 
de anlamış olacaksınız. Bu ft' 
sın 2500 den fazla ettiğini 
halde takdir edersiniz. _ _,d, 

"- Olabilir, fakat bu ~j: 
veremiyeceğim." Ve Ellen'~.~ 
ncrek: "Haydi, şimdi gidebiJIP"' 
dedi. 

Ellen, mağazadan çıkrna1' 
can atıyordu. Teklifi me"'° 
yetle kabul etti. 

Van Bloud bu sefer: 
''- İkibin liraya alır ın 
Con biran diişündü; sottt' 

cüzdana gitti. Alış veri§ bl 
Van Bloud'un şimdi, bUtil' ,J: 

matsızlığı kaybolmuştu. COo' f 
havana cıgarası takdim etti-~ 
raz havadan sudan konut~d" 
Sonra, müşterileri kapıya 

teşyi etti. 


