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Bu sabah Kont 
Cıyano tarafından 

kabul edildı 
Roma 26 ( A·A.) - Sumner 

\' 1 e s, bu sabah saat 10 da kont Ci· 
ano tarafından kabul edilmiştir. 

Amerikan müsteşarı, hariciye 
nezaretini terkederken matbuat 
mümessillerine beyanatta buluna· 
rak ~k ~amimi hir sahne içinde 
~reran ~tmiş olan bu görüşmeden 
ı>ek ziyade memnun olduğunu söy
lemiştir. 

lngilteredek i 
Almanlar polis 
nezareti altında 
BeJgrad, 26 (Huauıi) - Lond· 

~~~an haber verildiğine göre ln· 
gılız hükumeti İngilteredc otu· 
ran 6 bin Almana, tekrar polise 
rnUracaatla kaydcı:iilmeleri lazım· 
geldiğini bıldirmiştir. Polis, bu 
Alınanların vaziyetlerini teker te· 
kcr tetkik edecek ve ,.üpheli gö· 
tül :r 
~~ler tevkif olunacaktır. 
ığer taraftan Deyli Herald 

cazet .. . esının yazdığına göre, tn· 
ıııtcredeki b~tün Alınanlar neza· 
~altında bulundurulacaktır. 

Yugoslavyada, 
Gestapo teşkilah 

yakalandı 
londra, 26 (Radyo) - Betg· 

raddan bildiriliyor: 

Alınan • Yugoslav hududuna 
~akın Cili kasabasında polis bir 

k.e~tapo (Alman gizli polis) tef 
ılatı m d ey ana çıkarmı~ ve bu 

teşkilata dahil Almanlarla bcra· 
her on Yugoslav da tevkif e~iı· 
rn· . l' 

ıştır. Bunlar siyasi ve askeri 
maksatlardan başka, kalp para 
bas 1 • • ·ı max ışı ı e de meşgul bulunu· 
Yorlardı. 

ı ·ı ngı tere Balkanların 
İhraç ettikleri bütün 
Yumurtaları alacak 

1.andra, 26 (A. A.) _ Dcyli 
Skeç gazetesinin ynzdığınıı göre 
B 't ' 11 nnya hUkfı.metl, Balkan mem-
lck<'tlerinln ihrnr.ı tahsis etlikleri 
lıütUn yuıuurtnları satınalarak 
buntnrm Almnnynya sevkine mey. 
dan vermeme~ Uzcrc bir kumpnn
Ya teşekkUl c~Ur. 

-
rı 

FJ:S- HARBl~'DEN U1& SAH~"E: F1n ulcerterf tlcnılr tel örglUerl keıııerek hUcunt3. lıazırlıınıyor ... "'"l!!J'I 

Sovyet Rusya iran'a karşı 
harekete mi hazırlanıyor? 

Ankarada salahiyettar mahafil bu kabil neşriya
tın sansasyonel hah er vermek gayertinden 

doğduğu kanaatinde 
28 Şubat 19!0 tarihli fr&nSlZ

ca l..ö Tan gazetesinin l.ooclrn 
hususi muhabiri bildiriyor: 

"Sovyct Rusranın yakın ve or
ta şarka bir taarruz hareketi yap. 
mak lmkilnlan lngilterede dUşil
nülmektedir. Ruslar bu harekAt
tan kn1.anacaklan muvaffakıyet -
lcrle Finlirndiyadaki muvaffakı -
yet.sizliklerini telafi etmek is tiye. 
cclı:lcrdir. Kafka.cılardan yapılan 

tazyik ve askeri tahşidat. nihayet 

Belgrad -26 (Radyo) - Baltık 

devletlerinin on birinci konferansı 

14·16 mart arasında ~igada topla· 
nacaktır. 

SON DAKlKA - Baltık dev· 
letleri, malum olduğu üzere, Lit· 
\'anya, E stonya, Letonya ve Fin· 

Sovyet rcsmt matbuatmm TUrkf
yeye karşı muhasım bir vaziyet 
alması gibi i11arellcr bu hissi teyid 
eder mahiyettedir. 

Henüz te:ı.id olunmryan bir ha
bere göre Sovyet Rusya geçen 
teşrinievvel aymdn inkrtaa uğra
mış olan mUzakerelere yeniden 
başlamak üzere Türkiycye müra
caatta bulunacaktır. Ancak bu bir 
aulh manevrası değil, fakat Fin. 
landiyalılara karşı olduğu gibi bir 

(Devamı 2 İnci sayfada) 

landiyadan müteşekkildir. llk üç
0 

devletin Sovyetlere üs verdikte.n 
sonra, Finl~ndiyadan aynlmı~ ol· 
malan kabul edileceği bir zaman· 
da, tekrar bir konferans akdetme
leri Avrupa siyasi mahafilinde a· 
laka ile ka~ılanmaktadır. 

Iskandinav devlet
leri konferansı 

Bir tebliğ ne§redildi 

üç naz1r da muharip devletlerin 
tesiri olmasını reddettiler 

(l"az.ısı Z inci sayfada), 

1 

..... " ""' .. ' ................... "" .~ ........ ! 
Afrodıt 1 

ı !'düollili Piyer Ludin "Aho· j 

1 
dit'' dereceıinde alalca uyan. i 
dıran bir baıka eserini, HA
BER arkadaıımız pek y11kın 
d" okuyuculanna veriyet". 

Kral Pozol'ün 
maceraları 

Lö Jurnal gazetesin· İ 
: de tefrikası sırasın- İ 
i da aylarca Fransız ! 

1 
efkarı umumiyesını i 
meşgul eden edebi J 

1 bir romandır. 

En son dakika: 

ıngilter.eye Kana da
dan bir hava 
tiloso geldi 

l..ondra (Radyo saat 18) - Ka· 
nadada talim gönnüş olan İngiliz 

ha\'3 kuwt'tlerinden bir filo bu· 
gün 1ngiltereye gelmiş ve f.ngilte· 
renin §İmali garbisindeki bir karar 
gfilıa yerleşmi~tir. Filonun pilot ve 
tan-arecileri, hava.nezareti mllste· 
şarı tarafından karşılanmış ve 
müsteşar.' hava nazıtmm bir hita· 
besini okumu~tur. 

.KURUi 

il 

1 
Petsamo limanına 

Sovyet harp 
gemileri demirledi 
Almaular tavassuı için Vipuri 

şehrinin düşmesini bekliyorlarmış 
Fransızca Lö Tan gazetesinin Roma muhabiri bildiriyor: 

' 

Giomale d'ltalia gazetesinin, Helsinkiye gönderdiği husust mu· 
habirinin Finlandiya harbi hakkındaki yazısında yalnız şu cümle şa· 
yanı dikkat görünmektedir: "Fin avcı tayyareleri oon dört gün içinde 
faaliyetlerini üç misli arttırmışlardır. Yinni sekiz Rus tayyaresi dü5ü
rülmüştür. Bu tayyarelerden bir çoklarının pilottan yalnız bir tek 
lisan biilyorlardı ve bu lisan da rm;~a değildi. 

ltalyan gazetesinin bu cümlesi Fin avcı tayyarelerinin Alman 
tayyarclerini düşünnü~ olduğunu meydana ko}•mah'tadır. 

Bu vaziyete göre Almanyamn Rus - Fin harbine müdahale et.mi$ 
olduğu anlaşılıyor. Halbuki Alman propagandası Hitler A1man)-asx· 
nm Rus - Fin harbiyle katiyen al~kadar olmadığını müdaafa etmek
teydi. Bir askeri tayyare pilotu muhakkak ki alelade bir piyade neferi 
de •ildir. Rusyamn yanında askeri bakımdan yer almıştır. 

hkandinav memleketleri fütuhatı hakkında Almanya ile Rusya 
arasında bir anlaşma me\•cut olduğu anlaşılmaktadır. Fin cephe
sinde Alman tayyare!erinin Rusya nesabına hareket etmeleri bunu 
teyit etmektedir. (Devamı 2 inci sayfada) 

lhlamurda dünkü cinayet . 

Bir adam metresini 16 
yerinden bıçakladı 

Kadın öldü; katil henüz 
yakalanamadı 

Dün saat 10,30 da, Feneryolu, 
Ihlamur mevkiindc bir cinayet 
olmuştur. 

Cinayeti yapan, Kastamonu vi· 
layeti Araç kazasına merbut Tav· 
şanlı köyünden Mehmet oğlu 30 
yaşlarında Yakup Topuzdur. ö· 
len kadın ise, <lört sene beraber 
ya,Şadığı 20 yaşlarında Tevfik kı· 
zı Fatmadır. 

Muharririmizin vak'a yerinde 
yaptığı tahkikata göre hadise §U 

vaziyet değişiyor, müthiş kıskanç 
olan Yakup bir kavga neticesin· 
de Fatmayı bı~akla sırtından ya· 
ralıyor. 

(Devamı 2 inci sayfada) 

# 

Romen hariciye nazın 

Gafenko ay başında 
Sofyaya gidiyor 

şekilde cereyan etmi§tir. Sof ya 26 ( Ilus11si) - Gazetele-
Bu:ıdan dört sene evvel, Araç rin yazdığına göre, Rumen maliye 

ta, Fatma ve Yakup beraber ya · nazırının Sofpya yaptığı seyahat 
şaınağa başlıyorlar. siya~i mahafilde mühim bir alftka 

Orada <leğirmencilikle meşgul ile kar§ılarum~tır. Bu ziyaret, Ru· 
olan Yakup, Fatmayı b~raberine men hariciye nazın !\1. Gafenko· 
alarak geçen sene ramazanda ts· nun önümüzdeki ay başında Sof
tanbula gidiyor ve Krzıltoprakta yaya yapacağı ziyaret için bir vi-
57 sayılı kahve dükkanını işlet· ..• in hazırlama mahiyetinde tel~· 
meğe başlıyor. ki olunmaktadır. 

Bir ay evveline kaıdar, Yakup, Romen maliye nazm Konstan-
F a t m a y ı ve ölen dört tineskunun Sofyada yaptığı te
ayhk çocuğunu gayet piH1 ıe· m:ıslarla, Bulgar • Rumen müna· 

çindirmektedir. ı lebatmm dostane bir safhaya Pr-
Ll.kin, Hüseyin isminde biri miş olduğu da ehemmiyetle teba· 

Fatma ile muarefe peyda edin-ce rüz ettirilmektedir. 
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HiTLER 
ve BEN 

Nevyorkta dok 
amelesı grev vantl 

_ ...... ..-................................ ": 
tFşAAn YAPAN• i Bir saniye içinde, Mü- Vapur seferleri 
OTTO i nih nümayitçileri kendi-

durdu · İ 
S t r a s s e r . 1 lerini ablukaya alınmış 

buldular 
ı-··-·-· .. -.. ---·--·-·-.. --! Nevyork, 26 (A.A.) - Arne 

-. ~ - rikanın cenubu şarki limanların 
Buna rağmen Gregorla Kriebel IU partisinin inkiııafau ha!tl;ınd.. Jan sclüıi am:)lnda vapur seferle 

hemen harekete geçmenin do;';ru fikir ediniyordu. Bu adam 19~ ri dok amel~nin grc\·i yüzündeı 
olduğunu soy.ediler. Muntazam senesinde esrarengıı bir otomobil ' durmuştur. Amele yevmiyelerint 
askeri kuvntlerin üstüne ateş et· kazasında öldü. saat b.1şıtıa 10 sent ıam yapılma 
meği teklif ettiler. Fakat en inatçı Hitle.r. Götıng, Röm. Ştrayhe; sm.r istemektedir· 25 ~ubatta tak 
ısrarlar ve müşavetelere rağmen Gregor Strasser, Hess ve Frik da riben 8.000 ıiok amelesi. ıııini bı 

0 gün Hitler ak§ama kadar tekke . ma beraberdıler· Frık mwemnı ı .akmıştır. Nevyorktan harekeılen 
lime söyledi: bır hukukçuydu. Partiye çolt bü bek.enen birkaç vapur yola çıka 

- Olmaz! yük hizmetleri vardır. O:ıların c.ı. ıruy?caktır. Dok amele:ıi sendika 
Akşama l:adar askerler tarafın falbsıydı. içlerinde aşağı yukarı m:ın reisi Josen Rayn. iş nezarctı 

dan kuşaulmı~ olan fu;iler ancak bir yuva. bir meslek sahibi olan vt nin w;laştınna bürosuna mür:ıcaat 
o gece evlerine dönebildi.er. Kwl muntazam bir bayat ıeçırcn ordu a ihtilafta hakemlik yapma nı 
nüma)işi hfülisesiz geçmişti. Nas- Mesele, g~ fon Lossvvu ı tiyecektir. 
yona! ~·alistlerin anemi mu· ton Kar'ı ve Bavyera polis şeh -------

vaffakiyeti on lan gülünç yapmış Seıssıeri elde etmekti.. Bavl=era..i.:ı· M eksik ada 
tı. ki hükfunet kuwetini temsil eden 

Adolf Hitler bu bir mnyıs hczl- bu üç kışi Hitlerle beraber hare· ha va ba ı.11• a n"!ıı 
metinin acı.smr hiç unutmamış ve kete geçecek oısaydı Hitler muval· 1 1 
l!Om'e bundan dolayı kin bağla- lakiretten yüı.dc yOz emin atabilir 
.llllşb. Gcc;en seneler bu muvn.ffa- di. Askeri ı..-... - da Bavyeracdan 
kıyetslzllğin acınmt silemedi. ..,.c»U 

Iki kadın yualandı 
Montevideo, 26 (A.A.) - Me. 

lllla sMl hava meyda..wnda Arjan· 
t.in, Bre.zUya, Şilt VO Uruguay ta.. 
ra.fmda.n gönderilen 150 tayyarenin 
i§tiraldle cenubt Amerika haY&cı
lığmm ilk günleri tee1d edilMi§Ur. 

Artık hiç uyuınuyor. geco gün. başlıyabilirdi. Çünkü Bitlerin e
dilz na.syonal • ııosyallstlerin lnU- tinde nüf uru Pnısyadaki general 
kamını bekliyordu. SJ.kaonya Tu- ıue kadar "-aran Ludendort var· 
ıingen'lnde bir kızıl hllkfımet ku- dı. 
rulması nteşın UstUne yağ atmış 

Re.lslcumhur ile kordiplomatik 
izası tayyereleriL uçuıbıruu ve 
akrobuı harcketlerlDJ aeyre~e,r 
dir. 

oldu. Nihayet Röm vsktlıı geldiği. KR.AUYET TARAFTARLARI 
ni zannet.mlşe ve kara.r vermişe , 
benziyordu. General Fon Ep de 
gizli dıırbE:yl hazırlıyanlar arasın
daydı. 

HilkOmet elmnlt Almanya.da ko
rnllnizmin lnki.JB.fmdıın telişn dil -
. erek cenubi Almanyayı bu tehli
keden masun brrakmnğa karar 
vermişe bcnzlyorci\L 

N asyonal • sooyallsilerln bir ~ 
cketile doğup ve bUtün memleke
c yayılmak lhtlma.ll olan bir da· 
ıUi harbden de korkuluyor ve bu
'lan önilDc geçilmek isteniyordu. 
>c mir yumruldu bir adam olan 
on Knr 26 e~·lftlde Bavyera hUkft
.ıeU kÔmtSeil' oldu. Fon Ep'e ~
"'n el çektlrcrck yerine general 
) :l Lossov'u getirtti. 
Askeri kıtalar Rnyh Uzerinc yal

.uz Bavyera üzerine yemin etti -

.ılcllier. Ve gencrnl Ludendorl'un 
.3avycra hudutlannc!an içeri gir. 
mcsi menedlldl 
İhtiyar general lle fon Ep çok 

hiddetlerımişle.rd1 Ram ateş pU.S • 
kUrllyor, Bitler hiddetten yerinde 
duramıyordu. Gregor dnlma §edid 
harekete geçmek tnrn.ftan olduğu 
için bir an evvel ife geçmek :r.a • 
manı olduğunu söylUyordu. 

Gizli cemiyetin fizAlnn her ak • 
şam Burgerbrön blrahaııeslnde top 
lanıyorlardL 

Burası bir Milnlh birahanesi ve 
ttStoraruydı. 

A,>Tica mnum1 toplantılara 
mahsus olı:ın bllyilk bir salonu 
vardı. Eski tnyyare zabiti olan 

Göring ,burada görülüyordu. 
Bu gizli içtimaa gelenlerin içinde 

Jlerman vardL O eski bir zabiUi· 

Bayurlch. Himlcr de oraya gelir. 

di· 
RudoU Hess hakkında roylen~ 

söz pek azdır. o bir manewer, bir 
sanatkar, bir zabit ve bir §Cllrclir. 
Güzel bir delikanlıdır. Ateşlidir. 

Hitlere hissi bir hayranlıkla bağ· 

lıdır ve daima bu hissine sadık 
kalmıştır. 

Hess ile Strayhcr arasında bü· 
yük bir tezat vardır. Gayet çirkin 
olan ve bunun yüzünden kadınlar· 
dan dalına uzak kalan bu insan 
haris ve hasta ruhludur. 

Bu gizli teşekkül ~f.eri arasm· 
da bulunan Frik ~san pek ente
resan bir insan değildi. 

Kendisi bir po!ıs memuruydu. 
Onun §3)'aru alaka olan tarafı 

Münib polis müdürünün ltendisi· 
ue karşı duyduğu sonsw: emniyet· 
ti. Polis müdürü Pömer Bav} era 
monarşistlerinin şefiydı. O gizli 
işlerde harikulMe cesaretli bir in· 
sandı, hiçbir §eyde.'l çckimneuli 
Kap Mdiresinden sonra onını sa· 
yesinde Ludcndorf Münihtc kala· 
bilmi~. Gene onun sayesinde Erz 
bergerin katilleri sahte pasaport· 
larla Almanyaya dörunüşlerdi. 

Gayesi Vittclsbach hanedaruru tek 
rar tahta getirmekti. Şimdiki bal· 
ıie Fri.k ~sıtulle nasvonal 90!1}'a· 

Hitlerin eSki Alınan ailelerine 
eski terbiye ve asil isimlere karşı 
bir zaafı vardır. Fakat nasyonal 
SOS}ıilist Alman işçiler partisi ~ 
fınin projelerini omm ağzından 

işiten von Losov bir megalomanla 
karşı karşıya bulunduğunu hisse
derdi· Ve i~n muvaffakiyetindcn 
şüphe etmekteydi. 

Fon Kar bir mc>DarBistti. Çok 
haristl. Mevkii iktidarı kcndisinr 
aymnak istiYordu. Hitlerin bu iş 
teki ateşini teskin edebilm!k için 
binbir türlü bahaneler icat ediyoı 
ve i~i tehire çalışıyordu. Fakat 
1-lJtler artık harekete geçmeğe ka· 
rar vermişti. eğ\?r ona fon Kar bu 
i~inde muvafak olduğu takdirde 
Alman}"3IUI1 başına kimi getirece
ğini soracık olursa hiç tereddüt 
etmeden: 

Mecbart ln1§ yapan bir tayya.re
nh. tekerleği ll..: lld kadm yaralan.. 
JlllliUr, 

F cci bir §İmendifer 
kazası 

Meksika: 26 (A.A.) - Kuereta· 
rodan bildirildiğine göre feci bir 
~imendifer kazası neticesinde bir
çok kimseler ölmüş ve )'aral~ 
tır. Petrol yüklü bir tren :roloı ~ 
nine çarparak ateş almı~tır· 

Arizona yedileri gama· 
lı haç motifini kaldırdı 

Nevyork, 26 (A.A.) - Tuson 
• Arizonadan bildiriliy-0r: Naıı 
metodlannı tasvip et.-m!cdiklerini 
göstennek istiyen Ariıona yerlile
ri yün örtülerle sepetlerin örtülü 
şür.de zirnet motifi olarak ku' lan· 
dıklan gamalı haçla:-ı bundan son 
ra kaldınnağa karar vermişlerdir. 

Vefat 

- Kendimi l cevabını vertcekti. 
Fon Kar pek tabii ki böyle bit 

programa muhalifti. Fon Losoov 
garantiler istiyordu. Soyscr de 
onlar kadar müteredditti. \'lizbaşı Macit Ertem, Dr. Zeki 

Zarlar atılmıştı- HiUer darbesi· Butur, Emniyet sandığt ~efierin· 
nin ikincitesrlnio onuncu veya on den Necmi Damcırun ka)'lnpeder· 
birinci günü yapmağa karar ver· teri, arkadaşımız Kadri Kayabalın 
mişlerdi. Falaıt fon Karın ikinci· babası emekli binba~ı Bedri Kaya· 
~nin ısekizinde Burgerbeıiu· bal vefat etmiştir. c:enazesi yarın 
kellerde kraliyet taraftarlarının öğic}; müteakip namazı Beşil:ta~ 
programını izah fçin bir toplantı Sinanağa camiinde kılındıktan 
yapacağı fitenillnce Hitler nasyo- sonra Ferikôyündcld aile kab.;sta
nal sosyalist kıyammm tarihi gü nına defnedilecektir. Müte:veU:ıya 
niinün ikinciteşrin olmasına karat Allahtan rahmet dıler ve ailesi ef • 
verdi. ı r~dma taziyetlerimizi beyan cdc-

(Devamı var) nz. 

Mulılddin Birgen, altın füı.tlıırınm yü~el.işind,.n bubsedere..'!t bu
rı:ın normal lktta."lt sct>;:b!erlnln bnrldnde oldu:;ı:nu lmydedcrelt şöylo 
Jiyor: 

"Bir kere eu:ıu lyl ıınla.ı:namı% lfı.zımdır ki, hugilnkU 'l'Uık bükll
metl. dUnynnm hlç1:ılr c.la"iasında keııd!sl.ııi ba.ı be çel.ceck bir caz.lbc 
kuvveti görmez; TUrklyeyf ııısgelc barbe sov!:ı'.'decck bir bUkfmıct 
yoktur. Eğl'.! r, Tllrklyc, blr gUn go!llr. bc1 1x> girme w c mecbur olursa, 
ha, ancak, Türkiye - fçln tam mnı:ıa .,lle bir \'811'.n ınlldafn.a.cıı uınıretl 
sevk.ile yaptlnuktır. Ö ·?c bir Hin crr'dl :ı , 'l!li :t d~ h'zim h~niırı l •i 
knrtarac3.k olo.n etY• altın gibi, scr1:1eri o'rou-; mnh!u Mr rul' ıı n <!c~'. 
toprıliclo.n 117..criı:ıde biııl rco ec:ırük ct'da.dm atıııttorl ne ~ ~ıy.uı '\'n· 
.. ı ndır.,, 

AKŞAf\1( _J . 
... ·---- ._._.._ ... ___ -..- ·--

Necm~ddlıı Sad:ık, Hl l rln ı on nut kunchki A l:nıın t.ı;ll'b!e~ndr.ı 
ve bu anda hAyat ııa.hası bteğlıı.den bnh.sed·rek bu s.'t-lu:~rc ne:«le 
}):\.,layıp nerede bJUlif MJA malürn olıruıdığırJ kaydAdiyor ı.· ı,.:i~ le 
diyor: 

''İtinde bulunduğu mll§klll va.rlyeta. bit.anı! ve kUçUk devletlere 
mllma.şet ctm~lııe rnğmm, Alın ınynnrn hın! ve 1.-ıt.:ll\ hud1J~lun11 h~ 
11 asrthatle cU:m~'k btemern~ı ibretle lP..rnaş& of\ın...'\Cnk blr mnn:mra.. 
Jbr. Bundan, kolaylıkla h!lya.t 88.ha~r olmav11 "'lvmi1ll 1JUcU.lıl M .:'~ 
lua!" d~ltıtltt bflhuu d~"'· l'lfı)('lc alm!llrrlırt..v ••• 

Sovyet-Fin harbi 

Viborg şehri 
tahliye edildi 

Lon41'a. 16 - Amarlka cumburre 
Lıı1 RUJıftlt tanımdaa ıaUlWD lDer 

kezlerde sulh yolwıda lakandlllercı. 

buunmak va.zlfes11e A vrupaya ~önde 
.ilen Am erika tınrıctye mllateşar 

'.'81.a1ıl Romaşa vasıl olduğu ~e. 

Jıe ınaUI rtvayetıui tekru ortaya çık 
qtır. lDgllb BqvekHl Çllmberla) 
QUI dilıl DirnUDgamda .ı>yledlğl "-
ve müphem blr autukda Qmltlert art · • 
tU'IDJ§tır. Çembula)'D dcmlltlr ld: 

~utçiller hıdlnnqle19 de nnler 
• nrafmdan ya.Jta.Janmışht rdtr. 

FlnlAndlya kumandnnltğı tara • 
'ı.nda.n yapılan hesaplara göre Vi

'>org mmtaknsmda 23 g{ln ııUrcn 
aanııs, Sovyetlere 80 111 86 bin 

·,1.ş1.ye mal olmlll)tur. 

SOVYET TEBUCJ 

Moeko.a, 26 (A.A.) - Leoinı 
rad ~kerf mıntaknanrn 25 tubat 
t3rihli tebliği: 

"- J3elkl df' tezatlı görUneblllr a 
aıa, b:btıedlyonıı:n ki, harpten evveı 

ve bu bıırbin çıkmasınn mruıJ oluna 
'Jllecıeği tahmin cdildlğl aırııto.rdıı 

Lon<lra. 2G - Vlipuri (Viborg} 
:ınri Sovyet. topçus!lnun devamlı 
tccd alt.,. ""l~. $~hfr tdvilterdc

tP."ll e edPmfştlr. 
Şehrin tnhlivcsl lnP.sn ,. ............. 

meydan vermemek mtıkEttd'le ya
"'ılmıştTr. Evvelki gecP Snvvet tav 
varclerl Vlinuri mmtalrn'3mn nara-

Kareli Berzahında 18 şubattan 
beri So•yet taarruzu inkişaf et 
mekte Ye düşman ric'ate devam 
eylemektedir. 

Sovyct kıtalan Moksl. baup. 
Apaan •e Jairapaan gölierl an 
smda bulunan Salmenkatja. neh 
rine kadar ilerliyerek mola mUs 
tahkem noktcısile -kasabasını, Vi 
borg'un 10 kilometre cenubunda 

Sovyet Rusya iran'a karşı 
harekete mi hazırlanıyor? 
(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

barlı eebebl bulmak vasıtası ola· 
caktJr. 

Ayni aa.m:ında Ruslar !rnna kar· 
e: da hare~ette bulunmnktadırlar. 
Bu da Moskovn.nm petrol clheUn
clen ~ bir memlekete kar§ı ll· 
bak anusu beslediğini g6&termek.· 
t.cdlr. 

Loadra mahafillnde tn8iltere ve 
l"rıınMnlll yalmı ve orta prkta, 
Bo~vik.leriıı Tnrklye ve İran U
zcrlnden cenuba doğru GiddeW bir 
~gal hareketine k~r almıı olduk
ları tedbirlerin yerinde olduğu 
kabul edilmektedir. Çllıı.ktı Sovyct 
RlJl!Yalluı baharda bl\yle bir tııar
rttz.da bulunmasnıdan • ~Uphclenll· 
mcktedir. 

Almanya, Zlgfrid hattnu yapan. 
l&rdn.n Dr. Tod'u. Rusynnın Türki
ye ve tnı.n hududundnkJ lstihlııi:m
larmı tem., vo tnkvlye etmdc U
zerc Sovyet Rusya)ıı göndermt,. 
tir. Eunn muknbil bu iki devlet de 
Sovyet Rusynnm muhtemel bir ta. 
arruzuna kar§ı rnUdafaa tertibatı 
almışlardır. 

İngilizce Niyuz Kronik! gazete
sine Moskov:ıdnn bildirildiğine ı;5-
rc, Rusyadaki kanant.. Rusyanın 
yakın şarkta İngiltere ve Fransa· 
nm mUdahalcslne maruz lrolncıığı 
merkedndedir. 

Diğer taraftan 22 Şubat 940 ta
rihli fransızcn Lentrnneljnn gnze. 
tesl de bu mesele hakkında a.,ağı-

dakl malfUnatl vermektedir: 
.. Petrol harbi kat'Ueşmekte n 

So\')-etlerin şarktaki tuyiltleıi 
-artmaktadır. 

Abnanyanın p.rka dolru aya • 
seti muayyen bir plJ.n dahilinde 
tatbik olunmaktadır. Bunun için 
de Alınan.ya Rusyacb.D iBUfade e
dilerek Bağd:ıd yolunun açılmuJ • 
rıa bakmaktadır. BQUlD bunlu, 
Sovyet kttalaraım K.naslara 
~it edil:oiecd " km1 matbuatla 
radyonwı T\1rkSye •• lnuı hakkm. 
da kullandıklan lteanı izaha klfi· 
dlr. 

Londra gazeteleri Sovyetlerln 
cenuba doğru ilk baieıtttleriiıtn 
hedefi trnn o!Aeağllıı düşünmekte
dirler. Deyll Herald gazetesine e
mln mcnbalardan gelen haberlere 
göre TilrldyenJn şark ve lranm fi· 
mal hudutlımruı tahşldat yapılmış 
olduğu gibt Gllrdatan Te Ennen'a. 
tanda da bUyUk mikyasta tevklfat 
yanılm19trr. 

İran zengin petrol ltuyularile 
Rusyanm birinci hedefidir ve Rus 
radyo ve matb~atmm kullanmakta 
olduf:'ll lisan Rus • Fin harbinden 
evvel Rusların Finlfındiyahl.ara 
karşı kullanmış olduklan Usanın 
a;"n'dir. • 

NOT: B~D Ankarayla konu,. 
tuk. Sı.tahlyettar maham bo kabU 
neşrtyn.tm 11Usa.0Jyoocl habcr ver· 
llU'k t?ayrettndcn doğduğu Jwıaa. 
tlndedlr • . 

lhlamurdaki cinayet 
(Baıtarafı 1 inci sayfada) 

Fatma Kızıltoprak polis mcr 
kezine giderek şikayet ediyor ve 
mesele Kadıköy muhakemesine. 
intikal oiiyor. 

Dört aylı.le çocukları bu eıınad; 
hastalıktan ölilyor. 

DUn, pazar olmak . hasebile, 
Fatr.ıa, Scltlmi çc~mede, Mcızhıır 

beyin evinde on be~ giindcuberi 
hizmetçilik yapan an. esini ziya· 
ret etmek için Kndrk<iyUndcn arcı· 
baya hiniyor. Kızıltoprakta. kah· 
venin önünden geserkerı Yakup 
görilyor, derhal orada bulunı:ın 

bir arabaya atlayar!lk F3tmayı ta· 
k.ibe koyuluyor. 

Uılaelur tTamvny istaayonunun 
ilerisinde yetişerek, Ftıtmanın a· 
rnb.:uuu durduruyor ve metrccln~ 
inmesini ısöylüyor. 

Fi!tma onu tersliyor ; huna 
hiddetlenen Yakup cebiBden brça 
ğııu çıkardığı gibi kadını tam on 
alt1 yerinden bıçaklıyor. Halk 
Yakubu kovalzyo~.!a. ~atil kaç 
m.-ığa muvaffak oluyor. 

Yanılt J':ıtma, orada bulunan 
hususi bir otomnbillc Haydarpa· 
~ b;:şt:tl-.an~ ... i:ıc l:.ald·rıltyorsa da 
aldığı yaralar noeücesindc ölüyor. 

Hidhıeyc vaziyet etınig olau 
Kadıköy mü:l:kiumumlsi Bay 
Hazıf tahkikatı ikmal etmiştir. 
Polis katilin f;d ü.ıerindedir. 

• ''~ Yakı.ıbun aite· 

sinden Fatmanın bir resmini is 
tiyorsa da muvaffak olamıyor. 
zira Yakubun katil olmasına ae· 
hep olan Fatrnaya hiddetlenerek 
resimleri yaknırı bulunuyorlardı. 

Alnı an tayyareleri 
Sovyetlerle bera
ber harbedıyor 
Loudra 26 (Radyo) - Norve

çi:l Fin hududuna yakın yerlerden 
verilen haberlere göre, ~tsamo 
limanına dün on üç Rus tahte:ba 
hiri girnı.iş. hir Sovyct kruva;örü 
ile bir ana gemi limanda demir\e
mi~tir. Ayni haberlerde, Petsamo 
mmtakaı:ına on bin ki~ilik bir Sov 
yet kuvv&i tahşit edilmiştir. Bu 
havadis bugün bUtün Norveç ga· 
zetelcrir.de hararetle tefsir etlil· 
mc!~tedir. Gazeteler, bu hareketin. 
lngiliz - Pran~ız gemllerinin Pet· 
saıno civarına demirlemelerine bir 
ce-vap te<:.!ril ettiği kaY.do1unu}•or. 

,.UPURlNtN Dt ŞMESt JO 
JmKJ_,E1'1l'OR f 

Ordr ga.zet.ei'l.nin diploma.tJk mu
harriri, Abmmyaıun. tavaı:sutta 
bulunmak ı~. Sovyetler tara!m
da.ıı Vüpuri'tün f.ogaJ cdJlmeaini 
h<!klocllğinl ve Sovyetlerin bu ta.. 
Va.Mutu mllsarnatle kabul edecek
lerini aôylemt>JrtedJ.r. Bu muh&rril' 

sahil dcmiryolu llnriade kain 
Maksalabtf lıtaayonunu iıgaJ et· 
~mm. 

17 " ll tubat tarihlerinde 
Finlandiya körfealnin garbindc 
ve Bjjorke adaaıwn ~rNfoıde sa· 
bile kadar ilerleyen Soryet kıta • 
lan dilşmanrıı 313 istihklmım i~ 
gal etmişlerdir. Bunlann 41 tane· 
1i toplarla mttcehhez beton kale" 
terdir. 

1 l den ta ıubata bdar Sovyet 
krtalan 92 si toplarla mUcehhe.z 
beton kale o1mat- Uzere 475 istih" 
lrlm i~al etmişlerdir. 

Sovyet hava kuvvetleri ceT)hc· 
ain muhtelif mmtakalnnda odil' • 
man kunetlerini ve askeri hedef" 
leri bombardıman etmtıterdir. 

Hava muharebeleri esnasında 
21 düJman tayyaresi dUsürillmilf 
tür. 

ıgkandinav aevlet
lerı konferansı 

Kopenhag, 26 (A.A.) -

kandinavya memleketleri hariciye
nazırlan konferansı neticesinde 
dün gece aşağıdaki teblii neşredil· 
miştir: 

JJanimarka. Norveç ve lsveç 
hariciye nazırları buglln Kopen· 
hagda toplanmışlardır. Uç harici-

' ye nazırı Finllndiya hariciye nazı· 
n ile lzlanda başvekillerine birer 
mesaj göndermişlerdir. 

Bu ilk roplantı esnasında iskan 
dioavya memleket'.erinin, Finlan· 
diyanın istiklalini muhafaza eder 
blr sulhcn hal suretine raptedilme
SJni tiddetl~ amı eyledi~ni t:eba• • 
rüz ettimıi~erdir· •• ··-

Oç hariciye IWln, memleketle
rinin bitaraflık siyasetini mGttefi· 
kan yeniden teyit etmişler ve bu 
memleketlerin bu hattı hareketi i· 
ki muharip tarafından birisinin ic-
ra ettiği tesir altına almış olduk· 
lan iddiasını reddeylemişlerdir. 

İskandinavya memleketleri, bil· 
tün devletlerle münasebetlerinde 
bu siyaseti, müstakil bir surette 
ve seyyanen takip etmek niyetinde
dir. 

ISVEÇ BAŞVEKiLiNiN NUT" 
KU ETRAFINDA TEFSiRLER 

Sto&daolm, 26 (A.A.) - ineç 
siyaat mahafili, laveç barekiliniı:a 
nutkundaki fU parçalar Ü.Zerine 
na.zan dikkati eeJbetmcktcdirlcr. 

Evvell, lanç'i.n bitaraf vui• 
yeti, hUr ve müstakil bir milletin 
yaprrut bminl göstermekte ve 
memleketin, icabında ıilAha un·• 
larak kendisini müdafaaya karar 
vermiı oJdu&unu göstermekte· 
dir. 

Saniyen. bu vaziyetin meırui· 
yeti memleket dahllinde ..ıı 
sual mevzuu olmatı'U§tır. Ve yrı· 
bancr matbuatta ıörülaı. bunun 
zıddı mütallalarm bizim üzeri· 
mizde hiç bir tcııirl yoktur. 

UçüncUsü, Finlandiya bahsin· 
de, memleketin kahir ekseriyeti 
bilkOmetin siyasetine iştirak et· 
mcktedir. 

diyor ki, eter Moskova Ue Helı!in
k.J dra8ında sulh anlaşması yapıla. 
cal: oluna D~rlinln tavnssutu sa· 
y~inde temin edilecek olan bu 
sulhün llaaı1 blr şey olacnğı ko
layltltla tahmin edilebilir. Anlat
ma ha.hainde FinlA.ııdJya gen.It bn· 
ti.yazlar vermeğe mecbur olacak 
ve bu hntlyazlar onu ilk hamlede 
Sovyet Rasyunı emri altma ko
yacaktır. Almanyaya gelince, o 
da, eylMdeid Alman Rus anlq
maaı esnasnıda tesbft edllm~ bu
lwwı komllyonu alacaktır. 

VllPURt DE TAfillYE 
EDİLDİ 

Relııılnld. %6 (A. A.) - Vilpurl 
ıchrt Sovy&t topçusunun stlrckU 
atetleri alt.mda.dır. Siv.U ahaı1f 

eehrt tahliye ~ 
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ıman 
gandası 

arp pop -
f a·liyette 

Küçük devletlerin müttefikler yüzünden 
kesine maruz kaldıklarını yaymak 

harbe sürüklenmek te'ıli
için· eller ind.en geleni yapıyorlar 

t'tfilfWt) 
,!?anoaae; 

llAifveklllD rlyuettncı. alb w.kUduı 
~Urekkep k~ beyeU &na· 

köınUr baV&UQMSa 1f aıUkelleft)'eU 
tatbik ve köaıUr .atq lflvtıWı tazı. 
&lnı! l.çin birllk lqklllııo kaıv ..,.. 
ıı:ııou. 

liaVQda 1§ mClkelletlyellDe dalı 
ka.rarnamentD ~erde VckUlet 
lieyeUndwı çıluM:agı anl~lıyor. Bu 
aureue 87SU ııwnaraıı kanwum 9 "". 
eu nuıddca1ııiıı t&lbiklııe ı•çilmtf bU 
lunıtııık tad.tr. 

lıncıaeye &;öre bllkQmet a&nayt " 
lnaadiQ mUeaııcaeto.rlAiA bıUblallert· :;e diğer io yerlcıriııdeld maat,yl bu 

unıa dcrpı, e'1llmit olu badde 
:~nnak lçuı 1§ mUkol.ettyeUni t.at 

11 aaıa.ıııyeuaraır. · 
Ercg-ıı kömUr havzuuıda mUkelle

ftyoUn tatblkUe yılda SliO biıı ton 
tuıa kömU.r ı.Uhııa.11 yapılmaaı kabil 
olacaıttır. 

'Jr.• A<lllye vek1U Fethi Okya.r dtlD ı:.. 
1 

t:u;." &l!ıını; vv ukort mwlıta w 
bir kıta b aaker Ucı vaıı, mUddelumwnı 
Uktırnet ve &dUycı orkbı tara.tm<1a.n 

~Ukbaı ellilmi~Ur. VekU vUAşet. Par 
• ve beledlyeyt Ziyaret •tınlf ad:l)'e 

"• cezaevlDi te!Ut eylend;Ur. • 
tın Belediye Porsuk otellndP vekll ,ere· 

e bir öğle ziyııteU vennit "' t>wıu 
~Utcoakıp Fethi Okyar tı.alkeYlDl si· 
:Yarct ederek l'Q!m tergtaln• 4'Çmlflır 
.\dllye Vekili bundarı sonra ~ekv fab. 
tlkaaını ve diğer bul anlleae.eleı' 
f~dlkten sonra Eah-ttehlrde &ördll:U 

1~&!tan pek memnun olduğunu aöy 
eaı.~ur. DUn ckŞ&m Ea~chirdc.ıı tıa· 

:ket ideli ve'kn buı:Uzı A.Akanı)'ll 
• Uvaııaıııt etm~Ur. 

ç a ın l ı c a cıvannda ııldlr 
CBrUJen bir Yaradılıi garibesi ol· 
~UlJ, bir keçi lkl başlı bir yavru 
d tıyaya ı;etlrm.l.ştlr. eme bruµn • 

1 an baı;ı:a blltUn {l.zI\.tlı normal o. 
sa: bu hayvan ucubesi, dof~duktnr 
bi~ra ·ancak be§ dakika ynşıya -
c;:ı:l~. Bahibtr •, kollan t -a.amd~ 

1 "'n "trnma ölr-"~+nr. 
~ ncecfk hn·'T'•t. nc;tn .. ..ı ... fl·I ba .. 
\"c~~nuyncak knc'ar rrl•• ve kuv . 
taJıı olan bu ke.c;I yavnısunuıı 
lt .. hl Bulgurlu köyllndcn çiftç' 
.a "'n Silrek'tlr. 
tac~alye nıUdllrlU:U boletııyeye m11· 
lto t ederek btanbuldakl ahşnp 

ııaıuann ClııJ Oda oda klreya verilme· 
ııa;: Yent belediye zabıtası talimat· 
C!1U ~ ko!lACak bir rnadde Uc men 
ıebı lhtı:ıoı latem~Ur. &ı:cdlye bu ta· 
but letklk etmektedir. Bu istek ka· 
~ ed1Urae tebrtmlzde birçok bllyUk 

P konnkıar ~ lmlacaktır. 
• 'lrli:t.Ir.vveı~ Alı:xıı:ı.nyada.D reUrWğı 

tinıı eanayt maddelerini mcmlek~ 
hebııe 

1
Balrna.k Uzere muhtelif ec· 

başı P Ya:ıala.n arasında rekabet 
a 1.Untştır. 

car ~~areketle alAkadar olan Ma. 
den D Ya sanııyU ınllmesslllerln
ı:ııon ~ Rener .Kodolıınl dll.n ııem-

• !])re&iJc gelınl~Ur. 

~en ~el~~iye, kirııyahaneye yeni· 
diğer uc • salam, pastırma ve 
~ı gıda maddelerinden nUmu· 
:tııi~r gönderllmcsinl gubelcre ta• 

• Ctınl~tlr. 
lt 8 'I'Urkiyc marnutlt ve masnu 
ti ı/ Yıldız ve .. Türk malı" ibare· 
farıkonuımu1 hakkrndaki alamati 
tlarnca. .kararn.ımcsine alt nizam • 
ıı,,k ?1n hazırlıktan ikmal edil 
tint ü-z_eredir. Nizamnamenin ne1· 
tir. ınütcaktp tatbikata geçilecek· 

tat~ Bu tt1 Antalyada portatcaJ 
tcniŞları_ hararetli olmuş ve reltoJ· 
lıiı· n Y~de attmı§ı mcmlcln:t da 

~?):le iıtihl!k cdilmi§tir. 
de 

1 
Antalyada içilen sulann yn.· 

de h:scni kireçli oldujtunda:"ı mı· 
la~ !ırsak ve babrek blstalık 
tareJ~~tuı:. Belediye Uç saat mc 
tcu kı b~r. ıncnbıı euyunu oehrc 

• l'tnek ıçın çalışmaktadır. 
ıind ~nıcr hastalıi'{mın tee!:ıvi • 
bıtlı e çok faydalı olduğu mevzuu 
lıcaf olan lncPSldcki Oylat kab 
% arının 200 bin lira urfiJe m· 
~bl.,. iman bnırla"mnıttt. Bu 
bete~~ gg 1>ene mlld-!etlc tr:cr&' 
"ar 1Vctdne ldrahn•ı:a% ve et· 
l'a lttd:ı oteller •• cllfer tealat 
P~taktır, 

Fakat, bunlara 
• 
ınanan kim? 

Londra. 25 (LA.) - ru>yter 
bildiriyor: 

Ravter ajaMmm diplomntll· 
muharririnin öğrendl~ne göre 
fAndra restnt . ma'hfil1°rin1f> 
l'ilrklyede sivasf v~.,.J,·ette he· 
'tancl bir avntnb;iFk mevcut 
otdu<Yunu teyit edecek hi~ bir 
:na?Omat mevcut de.l!ıldir. 

Ankaradan flimd i"e kıı-lar ı 
''na.n rcsmf ?n<riliz rap"r'nm 
'ta. Rus hududnnda Tiirk -
<;ovvet mllsademelcrl vuku bul 
!u~ hakktJ'ldakl Belnorat haber 

10ri tevlt f>dllmeme'•tcd1r. Lon 
'lrada vnzife ve snlô.hivet !!ah;b· 
~ir zıt bun1arm cınr .. .,.,.,,on ya 
ratmok ve korkuluk dbl kullanıl 
ınalı: f~tenen haberler olduğunu 
s5ylemlştlr. 

Rövter aian•tnın tii"tomatil· 
-nuh,.hfrnln l'~ndiiTine naza • 
•on TUrk - ~OVVf't hı•n•·Al'rd" 
'el~~ verfcl b~di!',.lel' hıo'l(~'llda. 
'ti Bel"Tat lıaberi. prm bıaftalaT 
·ırlmda bf'tl1rı B"lkn ... '.,rdll w 
·•nlrTTı ""l''th MHdlm !lnre'1 Al 
1"lıtn hn,...., ... ropagandasmm mal' 
... ,Hl n1ah"fr. 

lft!ttefllilı>rfn Türkiye ile ittlra· 
kmdan Ye Yunanlstanla Romanya. 
va Terilen garantilerden korkan 
ve nefret eden Almanlar. Balkan· 
'arda propaganda yanarak kUçU1' 
ievletler!n, müttefiklerin entrika 
lan y{lzilnden, harbe eUrilkJenmek 
•ehttkesine mRTtlZ kııldtklan kor
kuşunu yaymak lc:ln efle.r'nden ge· 
'enJ 'WY'IT!""lı:tadJTlar. Alman pro . 
rıngandacılıın, bu memleketler 
"tarh eahncsi haline geldikleri ve 
cımoeryalbt menfaatlere hl~et 
"ltiltlcri takdirde ne vaztvete dll
c:ıeceklerlnf korktı ve telAş ver'cl 
bir kilde anlatıyorlar. Alman 
"lropamındam bn gn)Tetlnde bav 
<;ovyetJer birliğinin taamıı hare. 
'cetlerfnJ haber vermekte, bru;nn 
ia mUttefiklerin kU~Uk devletlerin 
'ılkJmJyctlerlnl tehd'd etti~n~ ld· 
ita etmekte ve ynkm §arktakl 
't11ltte!ik ordutan Kıztl orduya 
ltanJı bir p:ındomlnnnm lcuklalan 
-ıekllnde Oerl sllrmektodtr.,. 

Röyterln 4iplomatlk muhanirl 
ievam ediYor: 

'"İyi malfımat alan mahfiller !ıu 
sinir harbinin Türklyeye taailük 
eden cihette tamamen neticesiz 
kalmış olma5IDdnn dolayı mem· 
nundurlar. Türk mllletl lngiltere.. 
ve k8.11JJ d~uğuna sadık kal· 
makta ve aldanmıımakta, teın. 
,a dllşmemektedir. TUrk mllleU -
n1n Alman prorogandası karşısın· 
da' gaslcrdlğl Jdkaytli~ne. zelzell' 
..,ıntakasına gönderilmiş olan he
..... r., r<- lsl ~lr V•'Tlıfl•ıtm Oid 
l'Urk1erin harbin mntteflkler ta -
"aftndan kazruulat' w-~ıın emin 
..,M,,klarmı bU"'frmlş Ye fngtltert' 
·ıe Fraıı0nnm Türklerden daha in. 
ce ve d9.ha sadık dost bulamıya. 
ı:aklarmı ilAve etml!!!Ur.,., 

ln~iltere-Norveç 
tıcarat i ilah 

Norveç vapurlannm 
kontrolü sadeleştiriliyor 

um.dra, 26 ( A.A.) - Müzaken 
edi :mekte olan lngiliz • Norveç ti
caret itilafı henilz imza ejilmmıiş 
ise de iyi haber alan lngiliz. malı· 
tellerinde ıannedildiğine göre ikı 

tnraf arasınö bir anlaşmaya va 
rılnu~ olduğu iı;in yakında bu iu· 
l~fname iİnzaya hazır bir hale gel· 
mi§ olacaktır. Norveç vesi~aı:1m 
hamil o:an bazı Norveç vap:.trla 
nnm kontrol muamelesinin de sa 
deleştirileceği aynı mahfellerdt 
~ylenmektedir. Bu vapurlar için 
lngiliz kaçakçılık kontrol llslerlne 
uğ:-amak mecburiyeti kaldırılacak 
tır. 

Bitaraf memleket'erin meşru 
ticari menfaatlerini müdafaa için 
yaptıklan teşebbüslerin İngiltere 
t3raf mdan daima bOyük hir dik· 
kat ve sempati ile karşılandığı ila 
ve edilmektedir. 

SAAT: 13.40 
iki Sovyet tayyaresi 
Finlere esır düştü 

Bunların isvaç kasa· asını ·bombar
dıman eden tayyareler oldu:u anlaştldt 

Jlchdnkl, 20 (A.. A.) - Fin umumt kararı;ruu Pajala ismindeki 
taveç ka:mbnsuıın Sovyet tayyarelcrı tarn!mdan bombardımanı hak. 
kında aşağıdaki mnlumnt.ı vermektedir: 

23 §Ubat nkvanu Finler. tayynrelerl Sodnnkila civarında karaya 
t.ıı.meğe aıecbur olan ilti Sovyet mlıllzlmint esir eun.lşlerdir. laUcvab· 
lan esna&nda bu lk1 tayyare zablU 21 gubat saat 11.30 da 30 Sov. 
!'()t tayyareauiliı Mun:naruıkdan hareket ettiğini söylemişlerdir. Bu' 
tayyarclerdcıı nltw blnu &onra Murmansk'n dönmUş, diğerleri yolla 
nna devam ctmi§lerdlr. Bu tayyarelerden ycdls'nln Pajala'ya doğru 
uçtuktan ~ oraya bomba attıkları kontrol ncUceslndc meydana çık
oııştu. Ealr sablUcr mensub olduktan filonun uı:UD saaUerl.ıU de 
sarabaUe blldinnış olduktan için bu eaallerfn Paja1a'yı bombardıman 
eden t.ayya.relerl.u ıeçtlğı aaate tevafuk ettiği tesblt edilml§Ur. 

Y ellcenliye taarruz eden Alman tayyareleri 
Ameteram, !8 (A. A.) - Dlln hmutdeo'e gelen ''Ollmpla" le. 

mlndekl Danimarka yclkenll.sl denizde · blr Alman tayyareBinln hllcu
muna uğradığmı bildirmiştir. Tayyare yelkenliye karşı mitralyöde 
ateo açmıctır, Mermiler gemlnln gllverteaıne dUgm~ de hl~biı 
hasara eebeb olmamıetır. 

Kanada tayyarecileri lngiltereye aeldilcr 
Londra, t6 (A. A.) - Kana.da kraliyet bava kuvvetlerine aJı 

ilk hava fflomı İngiltcrenln eimall garl>'atnde bir Umana seJm~ n 
derhal İngiltereııtn cenubunda bulwwı ll.ssllne harekot etmletJr. Bu 
filo ıa•vc.uduııuıı be Jdiideı:ı ll>a.ret alduğu clıfil tutulmaktadır. 

ing ·nerede 
Halka haber vermeden 

Büyük tayyara 
talım:eri yaplldı 
Londra. 26 (A. A.) - 25 fU· 

batta cenubi lngllt.ereııin bUyUk 
blr kıammda blltUn gün tayyare 
akınlarına karısı mlldafaa talimleri 
yapılnuştir. Dllşmıınm Sutha.mpto
oa. Portmıuta ve Gosport'a taar. 
ruz ett'ği tarzedi~tir. Tallmler 
evvclco haber Terllmeden yapıl· 
mıştır. Doğrudan do:ruya "Veya 
dolayıstle bu tallmlere S0.000 kl. 
şl iştirak etnı1ş ve 10~ hasta ara
bası, 65 seyyar hastane ve hasta· 
ne treni harekete geçirilmiştir. 

Tall.mlcr memnuniyete ~ayan ne 
Uceler vermietir. Londra civarın
dan ve daha uzaklardan gelen 
400 basta arah2'-•n sUratle Sut
hampton wı Porl!mut'a 11cvkcdll· 
mfştir. Bir buçuk ııaatton daba az 
bir zaman içinde tam teşklldtlı bir 
hastnne treııı aynl mmtakaya git· 
miştlr. 

Tekaüt, dul 
ve yeti~ 
maaşları 
Yüzde 25 zam 

yapılacak 
Eski tekallt kanunu hilkllmlerl 

ne göre devletten maaş alm1tkt~ 
olan mUteka'Uer dul W't v,.H.,,JP 
rln fevkaHtde tı:ıh .. :"allarau:r uı. 
tırılmasJ elmdlve kadar ..,Ut,.addl • 
~oplantılıırdıı mcvzuhfıha ~llm~ 
rııkat bunu uhnkktık cttinne~r 
"mkAn bulunamamıştı. M~1>Je hıtll· 
'lartlslnln beşinci bftyllk kurulta· 
vmda da müzakere mevzuu olmm1 

ve hUkflmet buntı tmkfin nispetin. 
1o temlne ç:ılı§ı:ı.cnğmı Yaadetml§· 
tl. . 

1940 blltçesl haıtrl""'rlf Pn hD 
tllmet bu hugusta teWkat )'&p 

'Tlış. fnlı:at btı maa'Illann revl:.İll&dl' 
·nbsisatlarmı lsteniJdlğl gibi bir 
-ıl'!li arthnnağa lt'!'kı;" ,...,,,..,ııım:. · 

ııtştır. ÇOnldl bu Is bulrıebı ~"" 
·ede bP!' - llYo.. "taY" ·•akır adt 
rcdak!rl~nn t"tf'~~ ey .. mek\.e -
Ur. Bunun lcin yapılaca.il zammrı 

0 'TITara t,J..cı•-t w bıı ıunılle re,, 
ıcaı~, t&balaaUanıı ~•l>~ blı 
'11<:~1 arttırılması prensip ttlbaril• 
.... .., ... , edllmfqtfr. 

İlk defa o'!\rAI;: ll'lfl-ıfbdeki asa 
'f yıJhocıt C"1"!1 hı-rlr.>"\d&ıı ltibareıı 
'ıu knbi1 mUte:ıait rlnJ ve ,.~Um'P· 
"in fevk:ılldo tn,_.,.,.,.,.,...,,.. •-fili! • 

le ~1rmt b~ niıp~tJade b1r ..am 
·a.,..•1mu1 "!luvaltk 1t&-i11mllf ve 
bu mpt.. .. ,.tln tHO tT1asrar ı-.n•--ea1. 
rıf!'l aJA.kıth faalm., 1 ,..ıtyOA 2lS(' 

b'ıı l!nt ttAve o'tıDll>wstur. HU.kCJ • 
m$?t 1940 bütçe proJuiDI · Uitıe 
bu b••sı.115t.,ı·ı k":ıun 'lyihaıı1DJ da 
"'""'l!!c ta'kıilm Pd!'"P.1' ve kanuni 
19& k~ettikt.e.ıı •l)Dnt tıazlraııduı 
itibaren taUil..&Lta bn.tlanaca.ktır. 

3alkanla rda so ~uk 
lar · cevam e i ~or 

3u sal:>abkı konvansıyo e. dt 
Bir muhacir Türk 

kafilesi geleli 
Bu ııabahkJ konvan.slyoııcl treni 

B&lkanlarda flddeW aoguklarm de
vam etmesi yüzUnden Uç eaat ~ o 
'ar!-k gelebl:mJ~Ur. 

BucUnkü treni.b buaualyeU. Yugo. • 
ıavya H Bulgaristaa TUrklertııdeıı 

ınllrckkep mWıaclr k.aftlol•rll• dolu 
olmııtııdır. 

Mlktan a.ltmışt bulan bu muhacir 
ıer, kendller11e görU;en bJr muharriri 
ml7.e Balkanla:-dald mUthlı coıuktar 
-tan bUyük tıU heyecanla tmhsetmiş. 
terdir. 

Daha yQzlerce muhadrtıı ehi bu 
gblerde memlekettmJ.M ael..ıMlerl 

beki~. 
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Doktor bunu' mllt.eakı,,. davet
lileri vaziyetten haberdar etme• 
ğe gitti. 

Tam bu sırada ldi iti, Yunanlı 
prenses lrini. pencere dibinde 
yalnızca oturan Kiyaraya yaklat
tı. Kiyara. bu ıthha.r ve gllzel 
iradından hoşlanıyordu. Onun 
fcttall ve biru ela liUball bir ka· 
dııı olduğunu bilmekle beraber 
zaraktine ve ıekisına hayrandı. 
Gayet güzel konuıuyor ve cmaal. 
w esperiler yapıyordu... 

Prcnaca Kiyaraya baktı •e cUl· 
dil: 

- Çok güzelsin Sinorina, çok, 
çok.. Emsalsa bir tabloyu andı· 
rıyonun.. 

Sonra Uive etti ı 
- Erkek ~ğl ae kadar i• 

terdim1 
Prenses bunu mllteakıb bir kah· 

kaha attı n birdenbire etrafma 
taktı, avucunda kUçilk bir bğı· 
d.ı Kayannın avuçluma aıkı§tır-
dı: 

- Sonra okursun r 
Kiyara ıaşırdı ve prensesin 

gözlerine baktı. O. ınanah bir 
b:ıkışla cevap verdi.. Doktor dı 
kapıdan ıirmiJ ve davctJilere 
hitap ederek, başpiıltoposun ani 
rahatsızlığınm tevlid ettiği bir 
zaruretle nlkAğm kıyılmasrmn bir 
kaç gün veya birkaç hafta sonra· 
ya bırakıldrirnı ve DUk& hazret· 
terinin bundan duyduğu teessür· 
lerl anlattı.. Davetliler biç ıes 
çıkaramadılar, Kiyarayı ae1Am11· 
yarak birer, iki~er çekilmcğe bat
ladıtar. O aırada genç nipnh da 

Kiyaranın yanım gclıni1ti. Da
vetlilerin çıkması bitmişti. ki, Dü
ka görUndU ve onlara yaklaıtı, 

gillcrelr 
- Yavrularım dedi bunu ha· 

yırb bir alamet olarak telakki et· 
mekliğlnid isterim .. Nt yapalım, 
piskoposumuzun ant surette ba .. 
talanrrusı, bu vaziyeti ihdas etmİ§ 
b~unuyor, alz sevgili Dllk, yanoı 
--aesa1 odama gelebilirsiniz. Nişan 
lmuı da l tirahat etsin. 
Ge~ nl1anh Kayaranın elin! 

öptükten aonra, DUkayı ıclaml~
ctı ve canı aıkıl1m1 bir vaaiyctle 
uzaklaıtı. 

Ortaı:la herhalde ı.>ir• ok §Cyl.-.r 
~eç.iyordu. Fakat bunu anhyan 
kimse yoktu. 

- iKiNCi KJSIM -

Bu Mdisenin geçmesinden bir 
gece e~eldi •• Artık Vcncdik cV" 
leri derin bir sUkut içindeydi. t· 
şıklar sönmü§tÜ. Deniz sokaklar· 
da hayat durmuıtu. Sular da ne 
bir kürek darbesi l§itiliyordu, oe 
de evleri ve eokaklan ooğlıyan 

köprlilerde bir insan ıesi... 
Genç, meçhul ve esrarengiz 

bir insan, elinde kilçU.k bir hançer 
olduğu halde, yıldınm silr'atil~ 

aokaktan ıo.kağa, klSprUden ıeçi· 
yordu. Arkasından da yioni kişi· 
lik bir tnilfrcze ko§uyordu. Müf· 
reıe ilk zamanlarda ıepizce ve 

ıehri velveleye vermemek endiıc 
sile hareket ederken ya.va~ yavaı 
aubileşmişti: 

ÇünhU takip ettiği eırarcngiıı 

adam, ıeytanın birine benziyordu. 
Vıldınm gibi ko~uyor, ara sıra 
sıçrıyor, ba§mı çevirip bakıyor ve 
~Ulilyordu. 

Nihayet, asl:erlerden blrl da 
yanam:tdı. Var tcuvvetile: 

- Heeeey ·dlyc bağırdı· Vcne
liklileri: uyku za:r:ant değil.. 

DUnyamn en edepslı ~r haydu· 
du gCSğsümBzün Ustilndc dotaıı· 

yor. Uyanın Venedikliler, ıehri 
'corSClnlar bastı!. 

Bu ses, gecenin ıUkOneti için 
de, derin, acı ıktslerle uğuldadı. 
Sesln duyulduğu blltiln muhit, 
'1ireenbire uykudan uyanmı;tt. 

Askerler k~uyorlardı. Fa 
kat bu ıeytan gölgeyi, sık ıık gör 

!erim:len kaybediyorlardı. Sanki 
o da. herkesle dlcnmcb ~ 

tı. Bazan bir ka,e başında ba.ru 
bir köprü. hazan da bir duvar u.· 
tilnde duruyor, kendisini takip 
edenleri bekliyor gibi idi .. iki de 
bir, hafi!ten fakat en tem\% ıckll· 
de kilfilr ediyordu. 
Yavaı yavaş, yirmi kişilik mll.I" 

rezede elli kişiyi bulmuştu. Çwr 
kil feryattan ve ayak patırtdanna 
ifltenler, birer ikiger milfrucye 
iltiha• etıni§lerdt 

Eararengu •dam bir kö,ede 
durmuıtu. Arkaaına ve etrafına 
baktı: • 

- Ah l "diye homurdandı· bir 
bir kılıcım olsaydı ve sizi. tavut 
çlf tliğfoe glrmit bir tilki gibi daJ!!" 
madağın edip kaçırsaydım. 

Vaziyeti tehlikeli görilyordu.. 
Çürikil kendisini takip edenler 
gittikçe artıyOl'du. Ve bittabi bG 
taklp elelebct aUrecck değildtı 

GürWtU çok fazlala§tru§tı. 
Meçhul adam, hem kaçıyOl'1 

dem de 1ı1ıvıpcağı bi; yer anyor'" 
du. Bir aralık denlz yollann1 atat 
mağı •. babkçılann bulundufu yer
lere dalmafı dlişündü. Fakat ora· 
larda da geceleri karako11ann at" 
tınldığını işitmitti. Anaııın blr 
sokağa daldı ve: 

- Unct olsun f. 
Diye:. inlcdl Burası ~ fitkınu 

eokaku. Ta arkadan gelenin, o• 
nun aokak içinde bybolduğunu 

görünceı 

- Tam ·diye baf'ırdıtar" tilki 
mağaraya girdi, tu.zata düştU. 

Ontann fikrince artıiıc bu ener" 
bul haydut yakalanrnııu. 

Filhakika o da n.ıiycti bfta· 
mııtı: 

- Allah belS.mu ftnm ·cııye 
inledi· ahmak gibi, aptatrgfbl d" 
terine düştüm. Şimdi elleri ense· 
me yapııacalr. 

Kafile, hcnilz katcr• gttmc· 
mlıtL Meçhul adam, bu çıkmaı 
sokak i~inde difcr bir çıkmu ao· 
kak daha g8rdil ve oraya dab-Jı. 

Ta karşıda büyük bir bina vardı. 
Altkat pencereleri, zemindm an· 
cak bir cnetre yUksekliğinde idL 
sUr'atle yakla~ı ve aynı saniyede 
kararını •erdi: 

Bu pencerelerden birini kınp 
içeriye girecek ve vaziyete göre 
ikinci bir kar:ır verecekti. Tah· 
minlne gött, bu binanın diğer bir 
cepheaJ arka sokakhra bakıyordu. 

(Devamı var) 

- Diln bnaıu sördllm, labt ._. 
tanmıadl. 

- Evet öJle imle· Bana IÖflıodl. 

ilaç 
Doktor sordu: 
- Hastanın her yemPkte ~ 

nm bardak iyi earap ic;meal.11 
söylemiştim. Tav&iyemo riaYtt 
ediyor mu': 
Hastanın karlSl cevap verdi: 
- Tabii doktor. Hem öyle ri

ayet ediyor ki: Bir ayda içece. 
ğinı Uç gün zarfında içti. 

-Onlılr~~ ......... 

--~k~ 
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V©k~~ ~lUllllÜlliifil mltlı1 
Mütemadiyen çah~mak b:r ço· 

cuğu aptalla§tırır. Oynamak, ço· 
cuklar için bir ihtiyaçtır. 

Tembellik, havasızlık, gıdasu· 
Irk herhangi bir çocuğu öldürmek 
için kafidir. 

Core Burman isminde, on bir 
yaşlarında bir çocuk, bu yüzden 
azdaha hayata veda edecekti. 

Buna Corca son derece şefkat 
gösteren an11esi sebep oluyordu. 

Bir dul olan Rebeka Burman, 
mahkeme sonunda oğlundan üç 
sene müdl:lct1c oğlundan ayrı kal· 
maya mahkum oldu. 
Oğluna taparcasına seven bir 

anne için oldukça ağır bir ceza!. 
İşin garibine bakınız ki, bayan 

Rebcka Burman fena bir §CY 
yapmamı.ş olduğuna kani 1. 

Hadiseyi anlatalım: 
Corc, iki buçuk ya§larmda iken 

·annesinin dediğine göre· 11astala· 
nıyor ve bir doktora götUrUIU· 
yor. 

Doktorun tedavileri yerine ge· 
tirilerek, çocuk kısa bir zaman 
som·a iyileşiyor. Artık o tarihten 
itibaren Bayan Rebeka, çocuğu· 
nun sıhhatine merak C'tmcğe baş" 
ladı. Çocuk beş yB.§ma geldiği va· 
kıt, onu korka korka mektebe 
gönder!di. 

Core günün birinde soğuk aldı. 
Bundan korkan annesi onu mek· 
tebe göndermekten vazgeçti. 

Çocufuna çok derin bir muJıab· 
beti oldufu için iyileştikten M>nra 
dahi mektebe göndermedi. 

Kanunuevvel 1939 senesinde 
Corc'ta bronşit fttaimi belirdi. 
Doktorun lbiri, çocuğıµı mahalle· 
biden ba§ka bir şey yememesini 
söyledi. Bayan Rcbcka huna har· 
fi hariıne riayet ~tti. Kış gelip 
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- Vallahi bilmem. Benim ma· 
samda üç i~ var. UçU de başka 
başka cinayetlere aittir. Her hat· 
<ıe bizim fCf, onlarla meşgul ol· 
maklığınu da istiyor. Biz ne emir 
alırsak onu yapmağa mecburuz. 
Belki de tahkikatı ba§ka bir cep· 
heden ve başka bir memur del5: 
letile devam ettireceklerdir. Ben 
sana veda ctmcğc geldim. 

Kapıya yürüdükleri sırada 

Rayli dönerek: 
- Ha. dedi. Hatırıma gelmiş

ken söyliycyim. Bizim madama 
seninle tanıştığımı söylemişti:n. 

Meemualarda:ı birinde senin im· 
zanı gördüğünU söyledi. Eğer 

sende o gibi mecmualara yaptı· 

ğm resimlerden fazla bir tane 
varsa, kendisine götüreceğim. 

Artık ne kadar memnun ve müf· 
tehir olacağını tasavvur edebilir· 
sin. Bittabi mecmuada basıldık • 
tan sonra ••• 

Ccri, ilk defa olarak kendisinin 
eserlerini hakikaten takdir eden 
biri bulunduğunu sevinerek: 

- Hay h ay, dedi. Ben kendi· 
sine bir tane gönderirim. Bu haf
ta içerisinde yaptıklarımdan bir 
tane ... Matbaadan gelir gelmez 
takdim ederim. 

- Çok naziksin delikanlı. Be· 
nim ad!'csim Bruklin'dc 22 n u
mara! ... Allaha ısmarladık. 

Rayli çıkıp gitti. 
Ccri atclycsinl:le yapayalnızdı. 

Şaşıyordu, mesele böyle kapandı 
hal Üç kişi Ust ıiste ölmüştü. 
Belki de öldürülmilştü. Ve bun. 
dan mesul oı.ın hiç bir kimse bu· 
lunamayordu 1 Olur şey d~ğil... 

Ceri UzUntU, hayal ve enöişc 

' 

Bir ananm sevgisi yüzünde~, 
ölüm derecesine düşen oğlu 

YürUyemlyccek JııLldc olruı Corcu kucaldıyıı.nı.l< 
hastaneye kalclırdılar 

geçti; ilkbahar geldiği halde ço· 
cuğu tekrar hastalanmasın diye 
onu yataktan çıkartmıyarak per • 
hizine devam ettirdi. 

Corc'un yattığı odanın pence • 
releri hiç açılmadı; ne olur ne oı· 
maz; üşüyebilir diye!. 

Yine her hangi san bir hasta· 

AŞK VE 
içinde yatağına girdi. Saat bir 
olmu~tu. Fakat Ceri uzun bir 
zaman sonra uyuyabildi. 

Ertesi sabah, kendisine ısmar· 

lanmış olan roman resimleri için 
çağtrılmakta olduğu mecmua Ma· 
rchancsinc gitmek lüzumunu 
duydu. Fakat gitmedi. 

Yataktan kalktığı zaman kapı" 
sının önünde bir mektup buldu. 

Mektup Beti'den geliyordu. 

"Sevgili Ccri 1 Bu mektubu al· 
dıfın zaman ben Niyupcrt'a git· 
miş olacağım. Yaz bitmek üzere 
olma.sına rağmen, oradaki evi· 
mize gitmeğe karar verdik. Bü· 
tün aile beraber gidiyoruz. Hep 
beraber olmak lüzumunu hisse· 
diyoruz, Sükitnet ve inziva içinde 
yaşamağa muhtacız. Son felaket· 
lerin bizim için ne karJar acı al· 
duğunu tahmin edersin. Ben de 
yalnız başıma biraz düşünmek, 

dinlenmek ihtiyacındayım. Onun 
için buraya gelme; sana mektup 
yazmadıkça beni görmcğc teşe~· 

bil~ etme 1 Bütün olan biten vaka· 
lar, beni biraz değiştirdi. On gün 
evvel sana karşı hissettiğim aşkı, 
her ~yden daha mühim sanıyor· 

dum. Fakat bugünkü Midiseler 
ka11rsında bu aşk, bana ikinci 
'derecede bir şey gibi görünüyor. 
Kızma Ceri ! Yazdığımın sebebi, 
vaziyeti an·lamanı istediğimdir. 

Allaha ısmarladık - Beti" 

Cerl mektubu okudu. Bir kere 
daha okudu. Sonra blr kanapenin 
üzerine kendisini atarak, her şeye 
lanet ctmeğe başladı. BUtün kadm
laı;ıı ıruıet ediyordu. Kız, demek o
nu unutmu!;tu. Belki de daha. önce 
kerdeşlerinl kızdırmak, onlardan 
intikam almnk için kendisini bir iL 
lct olarak kullanmı~tı. 
asabiyetinden ne yapacağını bilmL 
yordu. Karar verdi. Çalışmnğa, re
sim yapmağn, ıztırabıru kalbine 
gömUp, alablldlğinc çalışmağa ka
rar verdi. Böylece bir glin mcş _ 
bur olacaktı. Beti onun eserlerini 
milzelerde görecekti! 

Yavaş yavaş giyindi. Sokağa çık.. 
lI. Her zaman Holll'nin kahvaltı 
yaptığı lokontnyn gitti. Holli ora
daydı. 

lık kapabilir diye görüştiirmü· 
yordu. 

Corc onbir yaşına geldiği hal· 
de, okuyup yazmayı öğrenmemiş
ti. Evde yegane meşguliyeti ka -
ğıt ve tenekeden yapılmış oyun· 
caklarla oynamaktı. 

Yorulmaması için, fazla oyna· 
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Holli, Ccıinin hallndekl tuhaflı
ğı derhal sezdi. 

- Neyin var? .. dedi. Beti ile' 
kavga mı ettin yoksa! ? 

Ccri ona blltiln hikayeyi anlaL 
tı ..• 

• • • 
Ondan sonra tam Uç hafta dur_ 

madıın çalıştı. "Kadınlar mecmu
ası,. nm sckrteri Mister Pek bu 
çalışmayı takdir etti ve mevzuu 
bahis olan romanın resimlerini ta
mamen ona yaptırdı. Bir yandan 
da Beti'yi dUşUnUyordu. Onu an:u 
ediyordu. Beraberce geçirdikleri 
mesut saatleri, onun sıcak elini 
ve dudaklarını ·hatırlıyordu. Ver _ 
diği vnitleri, paylaştıkları mesut 
lıeyeeanlnrı hatırlıyordu. Nihayet 
fiU kanaate geldi ki, Beti, felaket 
hadiseleri ve mlithi.ş sıcakların 

bunaltıcı tesiri altında bir an içni 
kendini kaybetmiş, eaşırmı§, ne 
yapacağını bilmez bir hale gelm4 
olduğundan öyle bir karar vermiş 
ve Ccri'dcn ayrılmak S{'Carctini 
duymuştur •.. Geri, Beti'nin kendi _ 
sini bırakabileceğine bir tilrlü inan 
mak istemiyordu. Bu sebeple !!On 

defa için olsun, kendislle görüş -
mek hevesine kapıldı. Ne~cesi ne
ye varırsa varsın, Beti ile bir ke_ 
re daha görUşmğc teşebblis ede_ 
cekti. 

Güzel bir eylUl sabahiydi. KU _ 
çUk bir bavul hazırlayarak trene 
bindi. Ve Niyuport'a gitti. 

Orada Stanton arazisine girdiği 

zaman, kalbi heyecandan göğsUnü 
1ınrı;nlayacnlanış gibi abyordu. 

Eve gelmeden önce Beti'ye rast 
lndı. 

BcU, beraberinde Molli, I.es ve 
Mod olduğu halde avluda kUçUk bir 
dairenin üzerindeki noktalara ni -
ş:ın alarak minimini oklnr ntmak 
suretile eğlcniyorlarclı. 

Beti, Ceri'yi görünce: 
- Vay Ced! diye haykırdı. Sen 

misin. Bu nl' sürpriz! .. Gel, sen de 
bizimle beraber oyna! 

- Eşyamı ne yapaynn? 
- Eşyanı mı? 

- BenJ bu nkşam bur:ıdn nılsn. 
fir etnıek uklıınzJtrn g~ruiyeıı• 

mu? 
Şey! .. Neden! .. Niçin olma. 

sın 1 l,ck fılfı. kalabilirsin .... EBya-

masına bile izin yoktu. 
Corc'un üç ay müdl:letle yatak· 

ta ancak ııunlan yedi: 
Kahvaltı olarak: Beyaz ekmek, 

süt veya hafif bir çay. 
Öğle yemeği olarak: Lapa. 
Akşam yemeği kahvaltıda ye· 

diklerinden ibaretti. 
Komşular, bu müşfik annenin 

çocuğuna karşı olan muamelesini, 
Çocukları Esirgeme Kurumuna 
haber verdiler. Tahkikatta bulun· 
mak için eve bir müfettiş gönde· 
rildi. 

MüfettiJ. Bayan Re-bekaya, oğ· 
Ju.nun normal bir hayat sürmesi· 
ne neden mani olduğunu sordu. 
''- Bu size ait değil; ben ne 

yaptığımı, ne yapacağımı bilirim." 
İşe, kanun müdahale etti. 
Corc tam zamanını:Ia hastaha · 

neye kaldırıldı. 
Beş sene müddetle odasından 

çıkmamış olan Corc aptallaşmış 
bir halde idi. Yürüyemiyordu. O 
kadar çok zayıflamıştı .ki, doktor· 
lar bile korktular. 

Zafiyetten ayakta duramaklığı 
için onu hastahaneye kucaklıya · 
rak götürdüler. 

Bayan Rebekayı da yukarıda 
söylediğimiz gibi muha!:cmeye 
verdiler. 

Hasta-haneden gelen raporda, 
çocuğun hastalıktan değil. annesi 
yüzünden ölüm haline geldiği ya· 
zılıyordu. 

Profesör Huden, çocuğun öte· 
ceğini söyledi. Lakin hastahanede 
iyi bir surette tedavi gören Corc 
bir kaç sene sonra iyileşti. 

Bayan Rcbcka Burman bu ka· 
dar ihtimamla bakmış olduğu 
biricik çocuğunwı ölüm 'derece· 
sinde bulunabileceğine 'hala akıl 
erdirememektedfr. 

nı almdl bir tarafa bırak. Gel oyun 
oynıyalım. Sonra sana bir oda bu. 
luruz. 

Ceri de onlarla. beraber, kUçUk 
oklarla daireye nişan almağa baş. 
!adı ... 

Cerl değişmişe benziyordu.. Di -
ferleri, Ceri'nin gelişini tabii ola
rak kareıladılar. 

Beti tekrarladı: 
- Hakikaten bu senin yaptığrn 

bir sürprizdir. 
Oyun bir mUddet daha devam 

etti. Herkes kendi nişancılığını de_ 
niyor, muhtelif nUkteler yapıyor, 

tatlı tatlı konu§uyorlardı. Matem 
havruu artık kalkmış gibi idi. 

Neden sonra Beti, yüzmeği tek_ 
lir etti 

(De,·amı \'ar) 
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"insan ces~r ol:l ı..ğunu veya 
olmadığını ancak :nuayyen bir tc· 
sadüfle öğrenir." 

Bu sözü amcamın ağzından bir 
çok defalar işitmiştim. O vakıtlar 
ben çok gençtim, amcam da çok 
ihtiyardı. O her vakıt bu cümleyi 
söyledikten sonra biraz durur, 
ve hayatının büyük hikayesini 
anlatmağa başlardı. 

- Cezayirc gidiyordum. Fa· 
kat şimdiki Cezayirc değil, o va· 
kıtların Cezayerinc .. Zabit vekili 
idim. Güzel yakışıklı bir delikanlı 
sayılırdım. Fakat acaba cesaretim 
var mıydı? Bunu iyi bilmiyorum. 
Vakıa kadınlar hiç bir hücuma ta· 
hamül cdemyorlar, önümde der· 
hal mağlfıp oluyorlardı. Fakat 
erkekleri bu kaıdar kolay mağlUp 

. edeceğimi pek sanmıyordum. İŞ" 
te hayatımın en çetin misalesi bu 
olmuştu, Bazan asker olduğum 
için kendimi delilikle itham edi· 
yor, bu kabahatı bilhassa babama 
yüklüyordum. Fakat babam da 
mazür idi. Çünkü ben korkak ol· 
duğumu herkesten, hatta kendim· 
den saklamıştım. Ancak asker 
olduktan sonradır ki cesur oldu· 
ğumu anladım. 

Cesareti ölçmek, ''cesaretim 
var, yahut yok'' demek imkansız· 
dır. Fakat rüyada gördüğüm ve 
uyanık iken de sık sık gözlerimin 
önüne gelen bir manzara bana ce· 
sur olmadığımı öğretti. G\tya as· 
ker elbisesile ayakta duruyormu· 
~um, elimde yalın bir kılıç var. 
Bir düşmanla çarpışıyorum. Bir 
denbire bir boru çaldı. Derhal kı· 
lıcımı yere attım ve kaçmağa 

ba,lamıştım. Uykuı:Ian uyandı· 
ğım vakıt korkudan tiril tiril tit· 
riyordum. Bugünden sonra uya· 
nıkken bile bu manzara bir çok 
defalar gözümün önüne dikilirdi. 
Her dikilişindc titrerdim, utan· 
dım ve ümitsizliğe düştüm. 

Hikayem Marsilyada başla yor: 
Bir gün sonra gönderilecek as· 
kerlerlc beraber gemiye binecek· 
tim. Limanda bir otelde kalıyor· 
dum. Bütün müşterileri asker o· 
lan bir otel. Bu asker misafirler 
arasında a:leta sıkılıyordum. Ak" 
şam sofrada Cezayere gidecek 
zabitlerden ooşka kimse yoktu. 
Bir de Cezayerden dönen zabitler. 
Bu adamlar yemek yerken bile 
kasketlerini 9karmayan garip in· 
sanlar. Ben de onlara uymak için 
kasketimi çıkarmaıdım. Fakat kas· 
ketimin forması çok garipti, faz· 
la yüksekti, viziyeri çok dar~ı. 
Onun için bütün sofradakiler be· 
nimle alay ettiler, ben bütün a· 
!aylara tahammül ettim. Çünkü 
evvela rütpe itibarile hepsinin kü· 
çüğü idim. Sonra bu adamların 
konu§malarından hepsinin silah 
kullanmakta mahir, ve en- ufak 
bir sebeblc, hatta hazan hiç sc· 
bcbsiz yere düello yapmak vesile· 
sini ortaya koymkatan hoşlanan 
kimseler olduğunu anlamıştım. 

Bu zabitler Cezayere gitmek· 
ten memnun görüniiyorlardı, ora· 
da istedikleri gibi döğüşcbilecck· 
lerdi .. Çünkü bütün Ceza yer bize 
karşı ısyan halini:Ie idi. Arap ka· 
hileleri, Fransızlara hiç bilinme· 
yen şekillerde hücum ediyorlardı. 

Sofrada bir zuhaf zabiti bütün 
söylenenleri dikkatle dinliyor, fa· 
kat kendisi çok az konuşuyordu. 
Bu zabitin bir kolu kesikti. Ve 
sözlerinden ve kolunun yeni bir 
savaşta bir kılıç vuruşula uçurul· 
muş olduğunu öğrendim. 

Birisi, Lu zabitten bahsederken 
şu kelimeleri kullanmışı: 

- O, Fransız oı:l::lusunun en iyi 
kılıç kullanan zabitivdi. Lamori· 
sier bile bu aclamla boy ölçüşe· 
mez. 

Tuhaf şey .. Fransız ordusunun 
en iyi kılıç kullanan zabitinin bir 
kolu yoktu ha .• "Demek harp arı· 
laşılmaz bir şey" diye düşündüın• 
Sofradan kalkarken bir kolu ke" 
sik kumandanın dikkatli dikkatli 
bana bakmakta olduğunu endi~e 
ile gördüm. Bana yaklaştı: 

- Delikanlı, deldi. Kılıcuuı 
İnşruİllah kasketiniz kadar glilünÇ 
değildir. 

Bu sözleri de yeni bir ~ 
telakki ederek bir şey~r kekele" 
dim. Fakat karşımdaki çok ciddi 
söylüyordu. 

- Nasıl bir kılıç kullanıyorau· 
nuz? 

Asker olduğum vak:rt Versa1 
da bana verilen· kılıcr kullandığı" 
mı söyleldim. 

Kesik kollu zabit omuzlarJ:OS 
silkti: 

- Eğer kolunuzun, bacalr.latS
0 

mzın sağlam kalmasını iatiyonıa· 
nız bu kılıcı değiştirmelisiniz. 

V c sonra yanıbaşında durası 
ve kılıç işinde mütahaMıa oldı.i 
ğunu başını sallayarak arkada§X· 
nı takdik ctmesile gösteren ktzıl 
bıyıklı bir zabitin yüzüne baktJl( 
tan sonra tekrar bana aijn~ij,.: 

- Sizin· yerinizde olsa.ydun. 
Mısırdan iki tarafı keskin bir A." 
rap kılıcı gctirtirdim. Tıpkı on1J11 
kılıcı gibi.. 

Kızıl bıyıklı zabit anlayı1h bit 
aıdam gibi göz krrptı. Ve yarurıı· 
dan ayrılırken arkadaşına eöyte• 
diği son cümleyi işitim: 

- Yeryüzünde çeşit ç~it ıcı· 
lıçlar olabilir. Fakat Emir HU~e· 
yin bir tanedir. 

Mısırdan iki tarafı keskin bir 
Arap kılıcı getirmek. Doğrusu bıl 
iş beni çok üzmcğc başlamıştı. 

Cesaretimin, daha doğru bir ta" 
birle korkaklığımın ikinci aafhaJI 
Cczayire geldiğimizden bir kaÇ 
gun sonra meydana çıktı. 
Yanımda general Bugeaud.• 

hitaben yazılmış bir tavsiye mel<' 
tubu vardı. Bu mektubu genera· 
lın eski ldostlarından bir kadıtı 
yazmıştı. Mektubu kumandanl 
vermek gafletinde bulunduğıl~ 
mun ertesi günü general zabititı1 
çağırarak emir verdi: 

- Bu delikanlının çabuk ile( 
lemesini istiyorum. Kendisini eti 

tehlikeli bir yere gönderiniz 1'i 
kendini çabuk göstermek fırsatıtıl 
bulsun. 

Bir gün sonra beni ısyanm ~ 
civcivli yererindcn birisi olaJ\ 
Mostagnem'e gönderdiler. • 

Bana askerliğin ince taraflarıf1~ 
öğreten bir zabitle dhbab olmtıf 
tum. Bu adam bana girişeccğiı1l 
savaşlar hakkında çok faydalı 
nasihatlar veriyordu. Mesela.: . 

- .Eğer bir Arap uzaktan üte 
rine ateş ederse, diyordu, sakı~ 
korkma. Muhakak isabet ettire 
mez. 

Bir akşam zabitle beraber MoS: 
tagnem civarında atla dolaşryor. 
duk. Zabit bana bir tarlada il<1 
yabani incir :ığacının ortasında 
üzerinde taştan bir haç bulu~ 
bir mezarı gösterdi: 

- Burası, dedi. cesurlardatı. 
cesur bir zabit olan Sen - Felik5 

in mezarıdır. 
Mezar başınl:lan ayrılırken dt: 

ilave etti: 
- Onu buraya, vücudunda~ 

ayrılan kolu ile beraber gömdU • 
ler. Kendisi böyle vasiyet et 
mi§ ti. 

(Sonu yann} 
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