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SOVVET RUSYA 
Finlandiyaya yardımda bulunduğu için 

. Yabancı gözleri, Asyanın anah- Sovget hava kuvvetlerı, gıttıkçe şzd
tan olan lstanbuldan uzaklaş- de ti artan bir. f aaliget <(Österigor 
~~~~gibi meşru vazifesi var EPSON DA~IKAP 1 Fin hatlarına . Fransız 

,.... bildiri . .) - Havaa a- na ve Balkan memleketleri ara.- re n s o l B k · ı · 
BUtUıı ~· • smdaki gerginlikler ve anlaşmaz- Ü d let nazırını e e e e 1 . e 

1 aşv e 1 1 
~~ b&§lıy.: =~:n ::nf~ lıklar Uzcrine oynamaktadır. ltal- ç kevb 

1 11
. ·~oru memış a k d 

-- ile .,_ yanınsa bu memleketler arasında u e 1 \..1 aş u 
=~· y:=aa:aıe~:::d:~~ uzlaşma ve uyµşma üzerine oyna- a .o . man an 
··-e~jt~~ bu tolarıbyı mevzubahs makta olduğu sanılmaktadır. ltal- Belgrad, 2 (A. A. ) - Yunanis- b . h . . ' Gam len le uzun 
"'wu & "UU" Ex ya, beş senedenbcri ilk defa ola- tan, Romanya ve Türkiye harici-

ka.Ieaı Fra. cehıior'un ba.,mn- rak, bu suretle İngiltere ve Fran- ye nnzırlan sarayda defteri mal1- l r u c u m 
:~r.artnı g::r:atb~:::~irn~~~~~ :~UIDnmsakemtapdartiJr'.erinl temin etmiş BUSU imza ettikten sonra harici- • müddet görüşlü 

ye nezaretine giderek Markoviç'in 
E B Par is, 2 ( A.A·) - Daladye, 

k·ı: xcelsior'da Mnrcel u memleketler arasında uzlaş- bilrosunda ilk defa olarak toplan. 
Paya divor ma '! dün öğleden sonra General Gam -" ve uyuşma, lizerine oynamak- . mışl:ı.rdır. Yarım saat sfiren bu 

"B ta ıa - leni kabul ederek kendisile uzun ugUn t rih o ugu sanılmnktaaır. toplantıdan sonra nazırlar, Beyn~ 1 
kat tarihİ b:r i .. bi~. gU~dür. Fa- ltalyn, beş sencdenberi ilk defa saraya giderek naib prens Paul tı:-
tal lczahUrler gundur <liY<', teat. olarak, bu suretle İngiltere ve rafından ayn ayn kabul edilmiş
vc bunun ark' parlak nutuklar Fransı:ımn sempatilerini temin et- lerdir. 
ınu"'ftk li8ından sansasyonC'l . b 1 "' - erclcr bok! mış u unmsktaaır. Prens Paul ile prenses Olga, 
ğildir. Türk, Yugc~ck doğru de- Bu memleketler arasında uz- Türkiye, Romanya ve Yunanistan 
l:;tcn hüküınctıC'rlos a:, ~omen ve lafıma \'e uyuşma. ka~ılıklr men- hariciye nazırları şerefine bir öğle 
l!!Urctte harcı· · cltimane bir faatlerin muhafazası. ve müşterek ... •eme2:i vermişlerdir. Yemekte baş-
k •Ct ederek b .. ,, -
k crcier etrafında nı" k" u muz_:ı- emniyetin garantisi iı:in elzc.'m iş vekil Çvctkoviç ile, hariciye nazı-
ad:ır az SilrUitU um un oldugu birliği neticesi verecektir. Balkan n Markoviç, Romanya, Türkiye 

15unda daha evvcld Yapılması husu- Antantı konseyinin içtimaı . bu su- bliyUk elçileri ve Yunan elçisi ha. 
rnışlardır. Eğer ben mutabık kal- rcll<', hadiscl<'rin ilcaatı ile bita
ı:ok Yabancı rnU u konfl'rans, bir raf veyahut harp harici devletl<'
~oplaınıı~sa, kabahşathldi Belgradıı rin yalnız nazari ve hukuki değil, 
glldir. Bunun a onlarda d<'- fakat ayni zamanda müessir bir 
Jlartinln eh llcbcbl, Bclgradd11l·i tes-:ıııilt göst<'rcecklerlnin bir tee
Alınanya vecmmtyctfdir. B.ıra'l'\ rübesınf l<'ııkil ed<'el'ktir. Filhakl
------ Sovyetıer Birlli?i, Tu-- - (De\'amı 2 inci Sayfada) 

zır bulunmuşlardır. • 
: Balkan Antantı devletleri na. ~ 
zırlarının konferansı, öğleden son
ra ve bu nkşnm da devam edecek
tir, 
Romanyanın Belgrad sefiri Ka

dir, murahhas heyetler şerefine 

bir akşam yemeği verecektir. -irçok Fin şehri 
yanıyor 

(Yazıar 2 inci sayfamızda) Finlerin Rn:ı)ıu·da" nl H:fo.n ağır ta.nklardan biri ... 

müddet görü~üştür. 

lNGlLTEREDE ASKERi . 
lZl!\"LER • 

Londra, 2 ( A.A.) - Resmen 
bıldirildiğine göre, kışın şiddeti 

dolarısile başka zamana tehir e -
dilen askeri izinler dünden itiba • 
·<'n vcrilıncğe başlanmıştır. t ik i· 
•inli grupu, hava müsait olduğu 

~a1~dirde 3 şubatta Fransadan l n-
;ıtcre~·c gelecektir. 

lNGILTERENlN 
i\lüLTEClLERE YARDIMI 

]..()ndra, 2 ( A.A.) - Dahiliyf' 
naı:ın Sir Anderson, dün Avarrı 

kamarasında beyanatta bulunarak 
dcmişti.r ki: 

"- İngiliz hükfımeti, yabancı 

miiltecilere mali yardımda huluıı· 
mat!a karar ,·crmic:tir. Bu yardı 
mm ı:aye<;İ ~önüllii teşkilatı içir 

\ (ne,"m' Z inci Sayfada) 

·Beyannarne daQı
tan 9izli el· anlaşıldı 

7 ~nu~ ı · 
30 d ra ı Mecidivek" ı· · - ·· ,. a Takc;ı· d • oy • :.ınınunu tramvayı bu s.'.lbah saat 

lo m urak .... · d nra ~<ıldan k ,,enn en Galat::ıc;araya do~ru harckf't ettikten 
~........ . \1 mıo.;tır Ka . • 1 . . •11ı~tır. Hat . . . zay.ı, r.ı~ ::ırııı ::ı .ınmı-: olın::ı ı t:bebı~·et 

tram,·ay seYr anc~k saat 10,20 de değiştirılcbilmiş ve bu ana kadar 
usefcrı dunnuştur. 

Meğer bu, Nıhat isminde, liseden koğulmuş 
bir mektep talebesi imiş! 

.(Yazm Z inci a.ayfamı..: • 
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ho d . rnı~flU~hlldlli~i/!ii/1''21L~ 
~Nei~r Ôldu •• Illgilterenin,bitariıflarla 

Beyanname dağıtan t• .L l 9o J 
gizli el yakalandı IC8fel 8Il•uti'fil8 8fl 

Emniyet Müdü~ü Muzaffer Holanda hükOmeli 'Holanda ve Danimarka ile yapı- Birçok Fin şehri 
.~~~~:~~;~~~.~~::~~~~Ü~:!~; ~c::::~·t ;:ğ~:!i~ lan müzakereler bitmek üzere ~ !~!!!~ 
ğı tahkikat neticesinde, bu gizli elin matrut bir lise talebesi oldu· Loltdra, 2 ( A.A.) - Bitaraf merult:ketlerle ticaret anla~lan i- H-,sinki ve .M.ır....I' ... 

1 
__ ... 

• Brüksel, 2 ( A.A.) -Burada · .... ı-akt ı "-'· ı · ~ h · 'nd k Iıkl ~ '616"' .... _ ğunu meydana çıkarmıt ve suçluyu yakalayarak mahkemeye ver çın ya~. a o an m"6G&ere er, samımı ava ıçı e ve aqı ı hlrle...ı-•- .aa- .. ğradığı ti ...... etU 
musırren dolaşan pyialara iÖfC, hQ uru• tl d 1--'·ted' UWU UUJI '" ICIU miştir. Emniyet mildürU Muzaffer Akalın. bu hadise etrafında be· sn ye e evam ey QUCll. ır. bava bombardQrıanlamıda bJr çok 

b 1 -'- d . . k" Ilolanda hükOmcti komünist par- Ho!anda ve Danimarka heyetleri, hala Londradadırlar. Bunlar· 
yanatta u unarcuı. emıştir ı: tisile nazi partisini dafrtacaktır. §ehirlerde yangm QJklnıştır. Bu a.. 

·•-Erzurum liaesinin 10 ncu mufından tard edilmiş ve bunu la yapılmakt.a olan aörü:melcrin yakında ~yanı memnuniyet neti• rada Finlandl.,.rım en aimalindeki 
Bu iki parti arasında iş birli~i ı ~ k ti t ı · ı akt d .. - " gizliyerek orta mektep ~zunu cıöi yeniden kaydolunduğu İstan. cc ere varacagı uvve e a ımın o urun · a ır. bir "ehir hlli vaaaıUtadır. ~ehir 
gittikçe dah:ı bariz bir hale gel • Yak d · ı l ·ı· y ı ek y >J " ,.. bul erkek liseninden de vaziyeti anlaşılarak ilişiği kesilmiş Nihad m a ımza anan ngı ız - unan an aşması, ger unan ve halkının bllyillr bir kısmı tahliye 

Silibdaroğlu adında Sinoplu birinin tahsil hayatı esnasında ıeçir. mitşir. gerek lngiliz matbuatı tarafından hararetli bir surette karşıl:ınnmtır. oluwnuıt.ur. Şehirdeki bir lll•ba• 
diği vaziyetlerle i!itlp kapıldığı rivayetlerin ruhi saikaları ve mek. Jngiliz - Isvcç anlm:mac:ı da aynı surette iki taraf matbuatının hara- blrin bildln:Uiine göre, ltus ta)'· 

tepten koğulmuş olmanın vücuda gerirtdiii infial hisleri tesirile yeni Belçika retli neşriyatına sebep olmuştur. yarelerillln 'boabalan biglıir uk ... 
büyük iş görmek ihtirasma kapılarak bazı hareketlere cirigmek Erk&nıharbiye Reisi rt hedefe babet etmemilt.ir. 
istediği haber alınıp takibine bafaıunııtı. Ta r ,. h "'ı b ·, r gu·· n Diğer taraftan bu eabah da 

Maksadını terviç ettirmek iı::ıt muhtelif ecnebi şahıslara mil· Brükstl, 2 ( A.A.) _ Gerıelkur- Helslllkido haft tehlikesi !pretJ 
racaat etmiş ve hareketlerindeki kuvveti göstermek için bir müd· may Baskanhl:rına General MuiJ.İ· verilml§Sc de, tayyare hücumu gö .. 
d nbc · d 1 d bah d'l b ı · rt' - (Ba5tarnfı 1 inci Sııyfııda) olan 1stanbuldnn uzaklaştırmak ette n e gazete er e mcvzut s e ı en eyanname erı te ıp cls tayin edilmistir. Kral dün yeni rWme~tlr. 
l·ı öt.. be · ·· d • niha t 'kinc"k6 n "' ı 24 ov-U Unu- ka, böyle bir tcsanilt, bir hayat ve meşru. vazücsi vardır. Şarki Ak-e eye nye gon ermış, ye 1 1 a un .. yın n .... g genelkurmay ba~anım kabul et • 
bunlardan bir kısmını da kendialna arkadq olaT&k kanchrablldiği memat meselesi mahiyeUni e.lnut- denizde Nazi pancernıanizminln vQ 
İstanbul erkek lisesinden Sinoplu Faik ismindeki talebe ile üniversite miştir. tır. yahut Sovyet Pansla.vlzminin gir. 

fen fakillte.t nıUdavimlerine biı.aıt tevai etmek isterken suçüstü F B k · ı · Yugoslavynnm !tnlya ne teels ınesini gl5rmek, İngiltere ve J'ran· 
yakalanarak tahkikat evrakı ve e'.ıc"e edilen suç dclillerile birlikte ransız aşve 1 1 etmiş bulunduğu i~i münasebetler, sanm menfaatlerine uygun olma.-
mahkemeye tevdi olunmuştur." bu iti memlekete, Tuna ve Bal- ~ kadar ltalyanm menfaatleri.-
Harice sevkedilecek tiftik fiyatları tesbit olundu (Baştarall 1 inci Sayfada) kanlar mmtakasmda 3ay&JJı arzu ne de uygun değildir. Roma ile 

. b. ı·~· b !anarak bari kedilecek mal şimdiye kadar yapılmış olan gay- yaklaşmaları kolaylaştırmak im- Ankara araamda, anlatma zemini· 
Tiftik ihracat ır ıgı ugün top ce sev • ti . dah . d . . b' h ne inkıl~b edebilecek temas nok-

1 1 b. · · Ir · ğlak mali 210 k ba re en a zıya e müsmır ır a- kAlnan verecektir. Bu eserde, Bel- "' ann fiyat annı tcs ıt etmiştır. ınna o ara a ve 1 f kti' M f'h 1 talan bulunmaz gı·bi gaatıtme. 
deri mallara 145 kuru~ fiyat konmuitur. e ge ınne r. aama 1 yapı a .. srad Ye Roına, !ki cımıiyetln bir 

lıı cak yardım, ayda vasatf olarak "emniyetten daha iyi olduğıınu u- mektedir. Toplantıda giltere, Fransa, Almanya ve Amerikadan mal al- 27 Mn tngı·Uı lirasını g-ı .... ~'-. Dnıı.anı ---:-• tte Al. 
mak iı;in yapılan müracaatlar dl! tetkik edilmiştir. ~;11.'U:l\. nutamıyacatlardır. .._.. ar __.. IU1e 

tir·" Tuna ve Balkanlarda i;>i bir if. man • Sovyet tuylklnden ve b• Türkiye - Sovyet Rusya arasında ticari temaslar tazyikin ihtiva ettiği tehlikeler-
.ıh ..... mal So R ile da · birllği de, Romanya ve Yuuaıüa-Ald~ (imata &öre. vyc.t usya aramız yeni bir ti- den kurt.anlmak iaıe.iyoraa. IOll 

caret muahedesi yapılacaktır: Bu hu3USta ~rimiıdeki Sovyet ticattt tana Yerilen .hısiUa .. J'raDaıı ,.._ zamanlarda tle$Nt aa1e.tı'"le" 
mümessilleri tüccarlarımızla temas1ara başlamışlardır. Bir ~k ihra- rantllerini ve bu garantileri teyid inısala.ıuruş bulunan İtalya ve 

eden Türk - lngt& - Fnnaız an-catçılar dün ve bugün Sovyet ticaret miiroesıüUiğhıe davet edilmiı ve Dahili Pentatlon 'rt.rklye arumd& faydalı yaklq. 
kendilerinden bütün ihracat ma.lJammz ilminde izahat alınnU§ ve fi· lqmalar:au unutamaz. ma teaebbUaleri ~ Belıradda 
yatlar sorulmu~tur· birincilikleri Bofazlarm bek~ Tthtiyenin, l iktiham edilmez engeller bulun.. 

Sovyet ticaret mümessilleri bilhassa susam, ti1tik, zeytinyağı ve Beden TniJesi Gemi Direk. yabanCI g&lerl, Al1Uml Ulalıtan l)ı.Jyacaktır. 
uytin maddeleri ü.zerinde\(ıurmuş!ar ve bunlar hakkında lAzımgelen törli.ifü htanbal Atletizm Ajan. 
malfunatı almrşlardır. Bu hamlıklardan ~nra yakinda ticaret görill- bfından: 
melerine başlanacağı söylenmekte<fü. Sovyet Rusyarun bizden alaca~rı 
bu maddelere kaı'fl bize lizmı olan bazı mamul maddeleri göndereceği 
haber verilıntktedir. Yeni anlaşna ile ticari münasebetler genişletile
cektir. 

Yanan ingiliz vapurundaki Türk malları 
Limni sahillerinde bir suikastc uğrayan ve içinde memleketimiz

den Ingiltereye gönderilmd::te olan ({)()() balye tiftik ve mühim mik· 
tarda gıda maddeleri bulunan lngiliz vapuru hakkında gelen son ma
lt1mata f6re, artık kurt:anlnia ümidler:i kalmamı,ur. Vapur Mil alev
leri~ yanmaktadır. Diğer taraftan lngiltereden alakadarlara ge
len bir telgrafta vapurda yanan malların yerine bir vapurla derhal 
ayru mikdar ve cinste malın İngiltereye ı6nderilmesi fstenmi~ir. Ih· 
racat tüccarlan hazırhla başlamı~lardrr. Bu mallar lngiliıler tara
fuıdan kiralanacak Türle şilepleri ile yola ÇJkanlac:akttr. 

Hasan Kumsayı, Hariciye Vekilinin bitaraf olmSbizsmz hale. 
kındaki SÖ%1eri üzerine, Balkan antantı içinde Taıtdyenln nal.Jeti 
b•1rtnnda §Öyle eliyor: n 

''Türkiycnin bitaraflıktan çı:kmıJ olmuı Balkan antantı devlet" 
leri arasmda kabul edilen Balkarılaruı bitaraflıtmz mllda!aa prcn. 
nöi ile asli tezat teşkil etmiyor; bilikis BaJbnlann bitaraflılt ile 
beraber Türkiyenin kendi emniyetini müdafaa için almmıı bir 
tedbir mabiy.ctini alıyor. Onun içindir ki evvelce TUrtr • lnıilis · 
Fransız anla§lllaSUll Balkan antantı ile telif edilemeı; zanneden 
bazı Balkan mahafili sonradan hakikt vuiyetini anlayınca bu 
tcliklddcn vazgeçmişler, Türkiyerıin Balkan antantı içink!e haiz 
olduğu nıevkii bundan sonra da muhafaza etmelinde hiç bir prcn. 
sip aykınlığı bulunmadığı kanaatına varauılardır." 

6.2.940 Salı günü saat l 7 de 
durarak uzun atlama ve gülle at· 
ma ile Beyoğlu Halkevinde Spor 
lalonunda ba§hyacaktır. 

s.2·940 Pe11enbe gUnü aut 
18 de B. J. K. Salonunda yiikMk 
atlama; 

11.2.940 Pazar ınnu eaat 10 
da Kollej lalonunda ko§ular ya· 
pılaca.lrtır. 

Bu pazar yapılacak 
lik maçlan 

Beden Tertııi,.esi istimi.al Bat 
aeai Batbnlıfmdm: 

4 - 2 • 940 tarihinde yapıı.cü 
maçlar. 

TAKSIM STADI: 

SWeymaniye - 1ıt. Spor, Saat 
11,30 Hakem: Şut Tezcan yan 
hakem: Fikret Kayral • Ziya Ku· 
yumlu; 

Fener - Altmtuc sut 13,30 
hakem: Halit &cu yan· hakem: 
Muhtar - MUeyyet Gilredin; 

Galatasaray - Bqiktq l S,30 
hakem: Adılan Alan yan hakem: 
Şazi Tezcan • Halit EqU 

ŞEREF STADI: 

Şiıli • Kale sut 10 hakem: 
Basri Bütün yan hakem: Sami 
Asla • Hakkı Erte ; 
Beyoğluspor • Galataspor 11 ,45 '=:=:;t AKŞAM ı>·. J hakem: Refik Top yan hakem: 

~ . _ _ Halit özer • Rahmi Atasayar; --r=- -·-- ------ .,.____ Y. Davutpa§a - Feneryılmaz 

"Dikkatler" sütununda, izmirde Si.neklideki heyellndan bah- 13,30 hakem: Necdet Gezen yan 
scdilcrek iki yüz evin tehlikede olduğu ve tetkikat yapıldığı 4bildi· hakem: Halit Üzer • Sabahattin: 
rildiğine &öre, evvela bu evlerin tahliyesi, sonra tetkikat yapıl- Karagümrük • Anadolu 15,30 
~ kabil olup olmadığı sorulmaktadır.'' • hakem: B~1aettin Uluöz yan ha· 

kem: Fahrettin Somer .. Saôık 
Ceyli; 

FENER STADI: 

Sovyet-Fin harbi 
Vatlnıto-. 2 (A. A..) - Sov· 

yetıer Birliği büyük elçw Uma.ns
kl dlln B. Cordell Hull ile ~ daki-
ka süren bir g5rUşmede bulun
muştur. Bu görUpıede hangi me
selenin mevzubaha edildJği ına

IQ.m değildir. Gazeteciler, Sovyet 
bnyük elçiaioe, Amerika Birleeik 
devletlerinin Finllndiyaya yardnn 
et.meSııden dolayı SovYet hUk~ 
meti namına protesto edip etuıe
diiinl sormllilardır• Büyük elçi bu 
suale cevab vermemi§tir. 

Nevyork, 2 (A. A.) - SanıldJ

ğma göre, Sovyet bllyUk elçisi, B. 
Cordel Hull nezdinde, Amerikan 

esi.rleülln vaziyetini iyilqtiıme· 
ğe çalıpak makaadile harp Mir 
leri kamplanna delegeler gönder. 
mıe~ de takarrür ettirm!ıtir. 

AMERiKA FINUNDIYAYA 
iSTiKRAZDA BULUNACAK 

Vaıington, 2 (A.A.) - Ame. 
rika hariciye nezareti yüksek me. 
murlan, Finlincliyaya gayri aske· 
ri bir istikraz verilmesinin cnter· 
nasyonal kanunlara muhalif ol • 
mıyacağı lwla.atindedirler. Sa • 
nıJdığma göre. ayan meclisi en
cümeni, ithalat ve ihracat banka.. 
sının sermayesini 100 milyon do4 

1ar tezyit eden bir kanun projesi 
harbiye nazın Louüı Johmıon'un tasvip edecek ve bu suretle Fin· 
Fin!Andiya harbi mUnuebeWe lindiyaya istikraz verilmesi 
yaptığı beyanatı pl'Otesto et:mi§t.lr. aıUmkUn kılınacaktır. 

B. Job.nson, bu beyanatmda, ı 

"bir hilr adam bir dllzllnc köle- CöRULMEt·,UŞ BiR HUCUM 
den iyidir,, d~ti. Stokholm, 2 (A. A.) - "Stok-

B. Umanski, sanıldıtma göre, holm Tindingen" gazeteshıhı Ka
FinlAn.diya harbinin ba§langı~ reli muhabiri bildiriyor: 
danberi tayyare ile petrol rafinaj "Sovyetler tarafından Kareli 
malzemesi üzerinde kendisini his-1 cephesinde yapılan taarruz, 6 saat 
aettiren Amerikan manevi ambar- süren bir topçu taarruzundan 

1 
golUildan da §iklyet etmiştir. • sonra başlamıştır. Bundan sonra 

SOVYET HAVA F AALIYETI 
Hclaioki, 2 (A.A.) - Sovyet 

hava kuvvetlerinin faaliyeti, diln 
evvelki günden da.ha şiddetli ol· 
muştur. Rovanicmi, Angor ve 
Kotka mınukalan bombardıman 
edilmiştir. 

Şimdiye kadar alınan maluma. 
ta göre, insan zayiatı yoktur. 
Hasar da çok azdır. 
JSVEÇ KIZILHAÇININ BiR 

• lSTEGI 

Sovyet piyade dalgalan Fin hat
larına doğru yayılma.fa batluut· 
!ardır. Bu mllnuebetle ıeneral 

Steri, yeni bir metod tatbik et
mi§tir. General 3 metre uswılu.. 

ğunda ve 2 metre genJtllibıde tı.. 
zaklart tanklara bağlıyarak hücu
ma sevketml§tlr. Bu suretle! Rua
lar mitralyöz ote§lerine klU'll ~ 
marnile muhafaza edlimlı oldu
ğundan taarruzu defetmek Jçin 
yalnız topçu kuvvetlcrlni ve tank 
toplarmı kullanmr.k mecburlyeU 
hAsil olmuştur. Taarruz llmld e
d!lıniyen bir ıllratle yapılmıvtır. 

Ayni zamanda 170 Sovyet bom
bardıman ve avcı tayyaresi de Fin 
hatlarına hUcum etmiştir. Daha 

Londrada bir 
yangın 

Londra, 2 (A.A.) - Bristol,da 
''Britilh Broodcaııüıg Corpo1'a 
tlon" binası:nda çıbıı yanım _. 
ticesinde nC§riyat salonuna bir 
,., almadıiı ,.ııııs bkltl' JdlsOk 
blirc>Jann hasara ufradıls taarih 
edilmektedir. Yangın., silrat'lc 

tandUrtlJdttilr. 

Torpillenen ;y ımaa 
Yaparunuıt mlbıetteJ,ab 

Loıadra, J (A·AJ - Bir bç 
ıGn evvel Atlutildl bir AhNn 
denizaltı gemisi tarafından batı • 
nlan Elmi Statot lamiJldeld V. • 
nan vapurunun müı~ 
kuıtulınuı olan 20 kiti dan trtan • 
da sahilerine çıkmışlardır. Bunl9-
nn arasından, kaptan da dahll 
olmak Ozet'e 6 kf~ aln' hasta e .. 
larak hastaneye yatmlmqbr. 

bir mukavemetle karfılalm.ıllar

dır. Bununla beraber Finler, bO· 
cum arabalarmm sun't bir sis per• 
desi arkaamdan taarruz etmeleri 
dolaymile ateoleriııi tebif etmek
te çok nıUşkWlta u#ramqlardu. 

Bu taamıı, §Üphesiz Kareli 
cephesinde §İmdiye kadar yapılan 
taamızlann en 'iddetlisidir. Saat· 
terce süren anudane muhattbcler 
olmuştur. Ruslar, mühim kuv\'t't· 
ler tahşid etmiş olduktan için Fin 
ler gittikçe kuvvetli milrezelere 
karşı koymak mecburiyetinde kal· 
mışlardır. Muharebeler geoe de 
devam etmiştir. Sovyet ordusunun 
bütün gayretlerine rağmen taar • 
ruz akamete uğramıştır. Bir ara
lık müşkül bir vaziyette kalan 
Finler yeni Sovyet tabiyesine ga· 
lebe çalmışlardır. Hüllsa Sovyet 
kıt.alan Fin hatlanna yülaşama• 
~ar ve muharebeler No Moua
landda cereyan ttmlştir. 

O gün Fin topçu kuvvetleri 70 
beyeir ve 5 sahra topundan mO • 
rekkep bir Sovyet kolunu imha 
etme~e muvaffak olmuşlardır· Bun 
dan ba~ bet Sovyet tanla ne 
bir kaç mhb otomobil tahrip edil· 
mı,ttr. 

Akpm ÜJJerİ bir kaç Sovyet 
tankı daha tahrip edi'mittfr. FiJI 
topçusu ıs Sovyet bataryaum a • 
te~ altına almış \-e bunların bOyOk 
bir ktmımı İ!:Mt etmiştir. 

"Hergün" Sütununda, devletin kooperatifleri mlidafu ve 
himayesi ne gibi şerait içinde lüzumlu olabileceği tetkik edilmekte, 
Tllr~ gtbl te1d.miU baknnından 1:eri kılmıt memleketlerde, ha· 
.zırlığı çok noksan bir sahada devletin yardımı ve himayesi olmazsa 
kooperatifçiliğin ileri ı;!itmesinc imkan fÖrillemiyecei!i tebarüz 
ettirilmektedir. 

Beykoz • Hilal 13,30 hakem: 

Stoldıolm, 2 (A.A.) - İsveç 
Kı.zılhaçı hava muharebesinin 
Finlindiya sivil halla üzeriıde 

yaptığı tesirlerin bir tahkikata 
tabi tutulmasını ve Sovyetlerin 
Krzılhaç Cen-cvre mukavelename
sini ihlaı edip etmediklerini de 
tahkik eylemesini cntemasyonal 
Kızılhaç komitesinden talebe ka. 
rar vermi~tir. 

başlangıçta Sovyet topçularmm a- Muhabir, netice olarak ~y!t 
Ahmet Adem yan hakem: Neşet 
Şarman • Sel5mi Akal ; 

V!a • Topkapı 15,30 hakem: 
1 Tarrk Özerengin yan hakem: 

Sami Duransoy ·ihsan Bayrı; İsveç Kızılhaçı, Fin ve Sovyet 

tc§l Summa mmtnkumda tek!- yazmaktadır: 
sil! e~ ve Fin'ler o mmtakaya "Kutlanılan usuliln orijinal oi· 
detal takviye k1t.alan g8ndennlş. masma ra~n general. Stern ta· 
lcr lr. j rafından idare edilen harekat a • 

Sovyetier son derecede §.lddetli kametle neticelenmiştir." 

\ 
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ka hazretleri, hc,r ııc:ye mal olur· 
sa olsun, gerek V encdilç Oukalr 

• So -n Zt\ZlUl.nlıırda ~hriın1zde 
tl!Us valtalarına tc bazı 
tlzertııc altıkadarlıır t:ldut cdllıuesı 
tcdbirlCT almdıtıını . taratmdan aıkı 
rncıa bQtUn nakliye) IWnı§tık. Bu a.. 
tonuıb!ller de lcblılr vasıtaınrı \'e o. 
Pıüuıt h U edilcc:eltlerdlr. 

en ı. bu 160 bn§llUUD 
Sıhhat .MUdUrlUIH\ •ft- ııtnl§tır. 
Jı Q"' ....,nfmdruı b! 
:grarn hnzırlıı.nmaktııJır. Otoı:ı r 

er Tophnnc, Ocdikp!ı§n ve O:ık~ • 
dardaki tcbhlrluuıcierc -
ler ve buraınrcıa ııc~ kcdJ!cceıt_ 
,._ mun)y'-Il zanıA-• 
UQ t.cbhlr udllecokı ..u.uar. 
bazı yerlerinde rdlr. ŞehriJl <11ter 
açtlacnktı Yent tebhlrhıı.neıor do r. 

• Bu ııaba.h ııaat 
Catli.lo~llmda.kl Curnh°:n bire doğru 
si matbaaınnd:ı bi yet guzeıe -
:ınaktno kıamındA r coıınyct 1glenmto, 
VQ.U!ı Mclını ~an l§c;llcrue.ıı 
Yero i~deıı c~k Afi kend1stu1 ııobc:psız. 
§e!t Alman ~eb ILnruı.k lsUycn ınak{nc 
c;:aıtıa mUh ı ~mdaıı Dllunenı bı
lind tc 1t ycrıorlndcn ölUm ha. 

c Yllrıı.l&ını,. fu. 
y " • 

ııraıı, Cerraııpaaa hactan 
~ııtır. esme kal 

n • DUn lalı t 17,30 da .A.nkıırnd 
llfartıtar ınevlt11nde l a A.. 

bl · Cin ı.mlr otdiııdc 
Ş~u ,.. nyukct 1ııkn~Ur. lstanbuıı.ıa 

..,.oc h:ı.stanesı bcl 
..\fyoıııu 3l4ı d ıı... c erlndeıı 
•• llely Oo .. mlu Osman kızı 

t0;rıar: Cemılıpa,a haate.ncaı dok • 
~ dap Killııl! Mebn:ıct Aliyi ta. 

..... ,~c vurarnı.: öldllnnııntür 
·~acve 1lk ~ • 

:ıa .. 1 iaUcvnbın~ •unıa 
~ e~ur: " n 

~ ~:bu doktor ytızUndıın kocam.. 
''at.cıotın dun. Ilenlı:nlQ evlcnecegizıl 
~ iCÇ!.ıı~ Çl1.nkU.." Bir DlUddet gü. 
dar bir l:W.tta. bco Y1lz Urıı. ko.
d~ 11.ldı PlU'am vnrdı. Bunu da. ellnl.. 
da beııı' Fııkat eonro. bencıc.n ııosu 
Son ı.aın:!Ukto ltaçı:naya bıı,,ladı~ 
~inden gıtU: Kilise gltU. Den de 
ciccU: nana orada §Öyle 

- Sen İatnnb 
l"a. Y<>lu u uıa dön! Ben Anka. 
BUruz. c gelecet;ım. Orada. konu • 

Bu aözıere k 
tlızı. Oelı:ne<U. andım. lstanbuın git. 
Avrupa.ya it Ankarada oldu~u. 
:ro.cıııltuı d B' nıck, için bir yolunu a. 
gUn O\las~;dum. llurayn ı;C'ldim. Bu. 
tıl-•o çıY.tırn. Konuatum Be 

••u evlen "' · • 
aldığı llarn Otnlycccğlnl, borç olarak 
lccu: yı dıı vorınJyo~ginı söy • 

- &nı J>Ollso 
<lc<tını. ~ r;lk4yot cdcccgim 
:rışan dı, Ur:orime YtlrUdU P 

vo klrns iz • e ~ 
f;ıın ndnının I~ knlnııı;tım. Sevdi. 
Ya.nrıu11a t.ıı,ıdı...., cUno Uğrıımıııtım. 
s nra n t.•m t.nbancııyı çel.."tlm 

c Yaplıl:ımı l:l'- • • :.ı.111 il u.ulyon;m~." 
hll1'llınJ . ıtı u..ı korurn kıı.nunu 
Ril~terc~~U" latbikı bUkümotin 
duC'Undnn kan'·uma bıralulını§ ol
<ılnıaıııa bcr un ınertyete girmiş 
<li!ınr11incı hn~ber, fiilen tntbik C• 

"" ucuılnnınnın l ~ıctıret vek!U . ı13 ır. 
~iı;ı &alAhl,ycu ~ti, kanunun ver • 

a iıılifo.dc c.r en lcnb cttfği nn
~·ecck olan ~clllnıcslni t~mln eyli 
nama projcle~ırarnaıne ve lalinıo.t: 
~alttadır. Bun~ bn7:ırlaı:nış bulun
t Clkiklcr de b~t . U~cri.ndAkJ ı:-0n 
atblkrnı lcnb d mıştır. I<anunun 
l"ılrnıun0 Proj c l'n ahvalde bu kn
~n hcJl birde elcri birer birer ve
'"~lfoc<'kUr. n vckllll•r heyetine 

Unıvcraıto 

OGLEDEN EVVELKi
•. 'ÇTIMAOA ------------- ğınm menafiini, gerekse kendi . 1 ı-.. ~-.. -·,-·~-"-"C ..... _,~_,,,n_,,1_,,h ..... -~;-·~-·~-·~-·i-·~-.. ;-·· ~ı;~'aı:r~!U::un~;~~:~~ ~:~ 

ELER KO~UŞULOU ? IParlB.mentonun açı- :~n::~~:::;~.!uı;:;r: 
~ lışında mühim bir larınu:a gilveniyorlar •• 

Aza devletlerden biri ayrllmak isterse ~ nutuk söyledi ~ir::~ret mi ·diye ba~rdr 
b 1 ı • d• ; H ı · ki 2 (AA) ~~ı siz ne söylüyorsunuz yüzbaşı?. u topıantı devr es nde bll ırecek men:o~~n ~çtlı§ı e:ı~~ında ~~~~t Yani, sizinle m~sai t~rik edip'. 

B 
1 

cumhur Kallio bilhassa §Öyle de. 
1 

korsarJarm pe§ı sıra mı ko~aca 
A e ;;rad, <Unsu i) - Balkan J Sofyadnn geçerken miştl: ğım?. 
ı:tanu ko~eeyi bu Mb::t' Yugo· Sof ya, l -Hariciye Vekili Şak- "Sovyetlerin vahşiyane t<ıarru· - Yok SinorinamLE., yok .. Sa· 

• \'Y~ hnnciye neuıretındc Ro- ·· w • • zunu delice bir hareket addcdi-
men hariciye nazın Bav Gafenko· ru Saracoglu ve refakatındeki ~ 
ııun b:ı'}knnlığmdn toplandı. Kon· \'at Safya gannda Kral mabeyn yoruz. Şerefli bir sulh için mü· 
ecyde 

1 
k :;:akercye gitmeğe hazırız. Fakat 

kili Ba~eş..:~tl~rl h~rlclye ve- dairesi şefi Gruef ile Basvekil Kö· Sovyet zimamdarlan Fin milleti-
. t u ornçoglu, Yuna- seivanof ve Bulgar devlet ricali ni boyunduruktan altına alacak· 

nıs nnı Bay Motaksns ve Yugoslav. ynyı Bav Markoviç t('msn etmek· tarahndan ka?'§ılanmıştır. !arını zannediyorlarsa aldanıyor _ 
teydL Konferansn ~ğleden ısonra Ekspresin garda tevakkufu es· !ar. Fin milleti haklarım mUdafaa 
devam edilecektir. nasında. iki nazır YC hazır bulu • ederken ve Bolşcvizmin garbc 

doğru yayılmasına mani olurken 
Konseyde konuşulacak nan. diğer. zevat garın salonunda r!österdiği manevi kuvvet ve fe· 
meseıeler sam•mt bır hasbihalde bulunmu~· tlakıirlık zihniyeti ile dünyaya 

1 

!ardır. hüyiiklüğünil isbat ctmi§tir." 
Be.~. ı (A. A.) - Havaa: B 1 B ek"ll hud . Ecnebi memleketler ve bilhaa-
Balknn Antant. konsoy!.nin bu u gar aşv t • ut ıstas- ca İsveç tara~ından yapılan yar · 

sabahki toplantısından sonra dört Yonuna kadar Hariciye Vekili • <lım dolayısiylc minnettarlığını 
~arlciyc n:ızırı, prens Paul Ue bir· mize refakat etmitşir. izhar eden hatip §Unlnrı eöyle. 
likte yemek yemişlerdir. Mllınke- miştir: 
relere öğleden sonrtı da devam C· Hariciye Vekilimizin Bulgar "Ecnebilerin yardımına şiddet· 
dllccckUr •. Bundan sonra Romtuı· ajansı a beyanab li ihtiyacımız: vardır .. Diğer el. 
ya sefaretıode resmt bir nk~am ye· hett ·ıı t" · la ı i me~ verilecektir. S:ıracotjlu, Buliar topra.klarmdıuı en mı c ımıze yapı n nsan 

ı d 1 B aj yardnr.ın dü§manın gayri insani 
Birçok ecnebi gazetecllerlnln a.)Tı mıı an cvve ulgo.r tlMuıa. OU bir şekilde kullantlığı hav.ı lmv-

Belgradda bulunması dünya efka. beya::ıııtta bulunm~tur: vetlerine karşı sivil ahalinin ken. 
n umumJyeslnln bu' konferansa ''ZC:kAmu '"0 tallktıtlJll takıllr ettı- disini mildafna etmesi imk:inını 
verdiği ehemmiyeti göstermekte· ~ım 8-'llt\cl<U Köschıuıo~:ı hc.r fu. vermesini de şı"dı:letle arzu edl . 
dlr. ııatb gü~mck bc.tıl.nı lçlıı ~k &Q\'k. yoruz:.0 

İyi haber alan mahtnlcrdo söy- il aynı 7.amaoda çok faydııbdU'. Nt-
lcndlğino göre konferansın iktıaa· t.eklm, nuı,ar topnıldanudan ceçı • Kallio Sovyctlcr Birlif.ri ik 
di meseleler hakkında iki yol ta , oJmd('n tııUıtllodo tıogOo Jieudls1lt• Finlandiya arasın-da hiç bir ih" 
klb etmeıü muhtemeldir: yaptığım mlllı\II3t da ç-0lt f&l"d:\11 oı. tiliif mcvc.ut olm~masına rağmen 

l - Balkan Antantı memte. mn~t.ur. Çalı:ı"-n ,.o wsur Hulpr Finll\ndiya hUkClmeti tar:ıf ından 
ketlerinin muharlb devletlerle lk- mllletıntn n keı.a Tllt~ mlllethıln kabul edilmiş alan Sovyct .. Fin 
tıendi rıUnnsebctlerl. ııulhttıı yı\I~ ıulınld.r tıır ıanıt"'n müzakerelerinin ne gibi ahval ve 

2 - Bu memlokeUerin kendi o,. cıer:ıı. aynı zıunnnda lwılretll bir şerait dairesinde cereyan cttiğinı 
rnlarmdaki ticari mUnnsebetlerl bek~lal oldulh• btıklcmdald kaoa:ıttm evvelce hatırlatmış ve demi~tir 
b 1 

~~ hl: 
un arı ecnebi memleketlerden ya- blr kere daha ktJv\·eı lr.ılm!tş ollhılhı 

pılan itbnllıttnn mUmkUn olduğu tıaldu Dul-,ırl!lb.nd:ın nynlıyonı:.. "Finlandiya sulhun idamesi 
kadar kurtnrocnk aekildc inkişaf Bulprl:ır cl:l Ttırkler gibi kanidirler ~~~ı~'ek ağır şartlan kabule ha· 
ettlnnelcri. ld, Bafkan mUletıcrlle su~ mıııetıc. 

Diğer cihetten Balkan memle- rı ara.oımC:ıkl terakki ~"' refnh ııe.t • Kallio bunıdan sonra Sovyctlc-
kctlerf yaptıklnn zirnt ihracat i· ycaJ fukı, nneak eulh l!l'.tıclert cır • rin müzakereleri bir kaç sene ev· 
çin mUştereken hnreketc geçmek tmdm tcktdl cdllen ı;ıı.lıamnıar \"C ı:a::r vl"} Finlaıdivayı tcrkctmiş ol;ıu 
sure~Jo dahn müsait eerait elde rcUcrlc knmıulnblllr. Bu ırulhtı daluı Fin komünist ~lemanlariyle nasıl 
cdebılecoklerdir. bir pakt imzaladığını hatırlatmış.. 

Y 
'lllğ%am temellere lstlııat cUlrebllmek 

ugoslııvyııya IA.znn olıın Romen tır. 
~tra!U meselesi de şUpheslz kon- itin, bl'!!!fTl,.ct, l<omşuluk ve aknıbıı Kallt.> 5Ur ]arı ilave ct'l'li~tir: 
fe- t tık m~nınmlnnnm, eacıcco hlsslyntı ''S · d l .... ns a mevzubahs olııcaktır. ovyet zımam ar an meşru 

Siyasi sahada iyi hnbcr alıın lfııde eden boş ııU:ı!erd<'.n ibaret nhna· Fin hükumetiyle müEakere etme.. 
mahfellerde söylendJğlne göre, yıp, CıMSlarıncta yaratma, tm.u 1'f' ği küstahca reddetmişler ve bu 
Balkan Antnntı devletlerinin kom· orgaııWıııyon ruhunu t.D§rmalıın ll".ftJl suretle yalnız arazi elde etmek 
11ulnn ''C h 'b ettllHne bUtnn knlblrtıle fnrııırw·-•.,, d ğ"l. M 1 k • • · · " .. -mu ıın nıcmleketıcrlc " " e ı em e etımızı BolşeVlk· 
mUnascbetleri ve Antant devletle· gayretıcrlnı.ld bu yolda tck!llf etme. leştirmek isteıdiklcrini isbat et. 
rinln siyası vaziyette vukubulan rıln Eıınırl nlc!n~ına lmnllm.'" mişlerdir. 
dc~lşi!ıliltler mUuı.kerelcre mevzu 
teşkil e<l1Jcektir. 

Ayni m:ı.hfi lerclc ıliıvo edildi"lnP 
~ b -

evre kcınferıınsın kııt'i kararlar it· 
tihnz otm<>nl llıtlrI'all uzdır Daha 
ıiyndc mUz.-ıkercler Yti!'Jla~ ve 
but me "lC"lcr ortnyn ntılncaktır. 

Bu meseleler blU\hnre lhtlcıns ko. 
mi yonlnrınn tevdi ve l:omisvon • 
far ecnc-bi devletlere karşı blta • 
raflık ve iş b!rllğlnln idamesi esa
sına mllslen!den memnuniyete ş:ı. 
yan bir şrıklldr. b'.I mceelelerl bal· 
lcdeceklcrdlr. 

Hancıye Vekihmizin 
Belgrattaki bt·yanatı 
Hıırlclye Vekilimi.% ŞUkıil Sara 

Coğlu Bclgradda çıkan Politika 81l • 
ıckatno ou boyan.atta. bulunınu~lur: 

aa 

B 
taarr 
Almanya her taraftan hücuma 

dece suallerimize cevap lütfet· 
mekliğinizi yalvaracağız .• 

- Ne soracaksuuı sorun yUı· 
ba§ı ı. Uzun lakırdıya lüzum yok .• 
Çok müteheyyiç olduğumu götü· 
yorsunuz .• Aksi takdirde sözUnü 
zü kesip ratnız kalmağı tc~cih e· 
deceğim .. 

- Peki Sinori.na, peki.. ııtc 
sualimiz: 

Korsanın, pencerenize brraktr 
ğı çi~k ve mektuptan ba§ka .• 

Ki yara, 
- Yeter ·diye bağırdı" yeter 

Yunus Emre 
meselesi 

Profesör A l ~ıhat 
ne diyor ? 

Yunus Emrenln yaşamıı bir 
eııhslyet değil, bir mUstcnr isim 
olduğu ve bu imza n!tında kııkme 
alınmış p:ırçalann A§ık Paşa ta~ 

rafından yazıldığı ı:ekllnde ileri 
sürUlcn iddlnyı dün Son Dakika o.: 
kuyuculan sUtunlrıruımda oku· 
muşlardır. 

Bu edebi mesele ho.kkmda, Onı. 
versltc Metinler Şerhi ProfcsörU 
Ali Nihad Tarlan fildrlerlnl §Öyle 
lfndo etmektedir: 

.. Cu ldcl:ı tuı.ıu.ımttcn pek mAk ..... 
yıl!ınıru:. l'ılıuun:ıflb CS.'lllı wrotıe tı.-ı.. 

ldke muht'ls;tu. Şlmdl.) o kııdn.r bll • 
"'o ,;. l'uııu.oı l"ı;nrc ile /.~ıl· ('ıı,;ı.. 
nın bl lıicrUc nl!Ut:aı <'l 
ayrı ı.:ımtınlarda y:ış:ıuy~ lltl ea.lr 
oldulilnrı ıuork :ılndedk. EtJoblyut 
t:lrllılrrlue göre, \"unua Eml'll 12 nrl 
osır tıılr!o•rlndCl\dlr. llalbu~l Atılı 
Pa,.~n:n H Un<ıU asırı::t. yaşııılığı bu 
~dtnplnrd:ı yazılıdır. \':ıkı:ı A5ık Pa· 
pnm l"unıa Emro tnrzmda ll.'lhllcrl, 
nefell.lerl \"ardırı gnrlbnam .. ııı. l"u • 
nusun mesmıvllerlıtln bnıı tamflilrına 

benzeıoı eserler nm.~ıııda bir knrabct 
vardır. Fnl.."Ut bu, t'ld ıJnln nynı şnhı,. 
olduf;-uııo dair L."!lfl bir l!etU tl',kll c. 
demez. Aşıl• Pnşımrn nllı.:sl mnlOm. 
dur. Dab:ısı 3fuhJ~ f>ıı!ll cıır. Chmnn 
lı tnrlhbıdt>o O\'"\'cl Dl'Qmıııt4 tJy.ın 

tıkıır.ın Jb!ıa tıyu!I Uornsanlnlıı tonı. 

nudıır. 

Huna l'fTllkıt.bll Yunus J:RU'$tln al 
lıyıl lt."lltlUtıd- hiç bir ınalt'llllat yok. 
tur. 

Un.ttA mC?.an bile kntl olarak tcıı

blt ctlllml, M,tlldl7. Anadoluııu11 U 
tarnl'mda mesan olduğu ~"'· lonlyor. 
Cunlnrdan hııtdlmte en ;>-nkm olnnı 
nın Snlcsr,'ll kıyd:ınndnkJ mezar oı. 

ıtultu uınnedlllr. 

~azıycunı d na.z:cı:Uirıu~u. lalııbe 
ll'nl sene lhU n <.ılkkntc alarıı.k 
rapor h Yııçtıuı hakk· - U.:ıllmn Antantı lton!o.r!UlbJJun 

:ızırlnyarn•. .nı:1:ı. blr b .m. bi 
~Cc'kUr. ....... VektJ.ıctc &'Önde tı.).... r ehı·mml.ıttl 'wdır. lliı 

geçecekmiş, bit araHarm da 
taarruza_ uğraması mukaddermiş! tddb 8!lhlblnln nrbya iırlr!!.rdrltını 

bildirdiği \"t"slknbnn bir lcıymetl ol • 
du~ ıınlıışılırs.'I, ilmi' bUyUh blr blı• 

flll'f yııpılmı!J olnr.ahttr. 1 
., Vnıı ve b - t.nrllftaıı b ı Cfillada tlUn:- a.d.a mUhlm 

\ 'eslknlnr tetldk eı:mmecıen lmtl 
bir hUlıUm \ennel• lmld\nsrzdır," 

artık bu iğrenç tecessüsler, ye· 
ter!. 

-Fakat muhteı;cm Sinorina ı. 
Za.tıalini:ı: gibi Du.kahğın en mu· 
hirn simalanndan birinin, böyle 
umumi vazifelere karşı. .• 

Kiyara. yilzluşımn sesini kesti: 
-Sus yüzbaşı, sur.!. Siz vazife 

ile bı.ı velcilde bir casusluğu ~· 
yana telfikkt ettikçe sizi kendime 
muhatap tutmıyacağım. 

Yi.lzba~t eğildi: 

- Bu keliınc:lerin, batkalarr 
nın huzurunda sarfedilmemesini 
yalvarmaklığıma mliııaade buyu• 
ı unuıl. 

Kiyarat yijzbaW"\ doğru yit 
t lidU; 

- Yüzbap, kulağınm bana 
~cviriniz ve şu sözümü iyi !~tir\: 

Ben, kimseden korkmam., B~ 
ni korkutacak tek kuvvet, vitd.a
nımdır •• 

YUı:ba~ı eğildi, bir ~ 
yaptı. 

_... Bunu dniına hatırlaymı.ı '6 
Her ne yaparşanı.ı yapa'bilirıiıüa. 
Fakat benim hayatıma, ıükWıu .. 
mal;arı§mayınız. Benim muhitim
den uzaklaıınıı. Kimseyi görmek 
istemiyorum. Bu, bu kadard1' 
yüzbaşı!. 

Dukanın yaveri, tekrar eğUdl 
ve odadan ~ıktı .. 

- t;ıı değil, dip kaplan 1. 
Diye ır.mldandı. lçinde 

0

hafif 
bir §Upho vardı. Fakat hayır, 

böyle bir §ey olama.:•Jı. Ancak, 
çok hassas, çok gururlu ve aısil 

olan Sinorina Kiyara, bu çapra· 
şık işlerden iğrenmiş olma!ı} 'iı, 

Yilz:ba§ı çıkınca, Kiyara sende .. 
ledi. 

- Casusluk ihanet?. 
Diye inliyerck §ezlonga YU" 

varlandı. Artık felılket muhak. 
kaktı. Bu sırada Rozita içeriye 
girdi. Hizmetçi kızuı da yüzü 
sapsarı idi. ~e.zlongu.n dibine dU 
çöktü: 

- Fel!ket 1. ·dedi. Sinorlna., 

felaket!. 
Ki yara doğruldu: 
- S6yle, sen de bir IC'Y mi 

hissettin?. 
-Tam bir muhasara altında" 

yıl! ve o gelirse yakalanacak 1. 
lmkllnı yok, ku1 uçurtmazlar •• 

Kiyara, pencereye koıtu. Et.. 
rafa baktı ve derhal geriye çe

kildi: 
Evet, arhk Meçhul Ko~ için 

kurtulu§ imkaru yoktw biunetçL. 
yi lcollanndan yakalayıp sarstı. 

Muvazenesini, itidalini tamamile 
kaybetmişti. Gözleri, ycrindetı 

fırlamıştı. 

- ·Rozita .dedi· onu kurtarma· 
hyız. O benim kurbanım olma. 
malıdır. Bu şehir haydutlannm 
kılıçları ile, o kahraman ve asil 
korsanın ölmesl.M tahammül ede· 

mem .. 
Hizmetçi kız, merusane boy. 

nunu büktü. Hafif bir sesle: 
- Onu. ancak Allah kurtara· 

bilir!. 
Dedi.. 
- öyle ise gel, dua edelim, Ar 

laha yalvaralım da onu kurtar • 
sın.. (Devamı var) 

dıuo dUn ak~~~di)cı l'(:!ıit Lfltıı Kır h:ldi~kr ccreynu t'Cllyor. Dlğı•r tnr:~
tc:sı ?.!OdU cl:ısıırcsıc ı:uta • t.ruı lm lttlı.ııa. Halkan Aııtaııluııı nı.. 
rnubaıı b rU Yuaur Ziya .__; ı .. "- ııl h!r h:ıy.ıt vcn·cel•, l nl Bulk:ın 
.... c o ınUdUrU ~· ' uc e~l~e A t t "'lUdUru l .... ut.tar vo 1 n en mın mUı:uoti.ııl otonıatllmınn 
ıw-ı lU.snu ile bitlikte A •. n-.ar uı.atar.nı.-ı1.-. 

"'ll JUr. n,.arııyu 

. Bern, 1 (A~.) - K:ır:iycr Dö· ı ıetcsinin bu nutuktan çıkardığı 
Tıcino'ın Bcrlın mubahın, Alm::ın mllna, önümüzdeki ilk baharda 
harp donanması ve hava kuvvet. her türlü tasavvurun fevkinde 
leri kum:ındaniannın son günler- kuvvetlerle bir taarruza gcçilece. 
de Hitler'in huıurile birtakım iç- ği merkezindedir. 
timalar a~detıı:ıit olduklaru ı hır Almanya mümkUn olnn ve hat· 
ber verme~te?ır. ta olmayan her noktada birden 
E~ mu~a:nr, bu _topkntıl::ır ve hücum t':iecektir. Yalnız Almıın. 

SAAT: 13.40 
\'aıı ı .. :t~r ıızıııJ3n biri onlauttnıı cı.k • 

trıt 1~karnd:,,, 'I'rarnvr.,y ve El k j rııak lst.cn;e tıı lttlm:ı.dn blldlrnınlı 
tnccQıJrl 031ııtn Avruıı<ıdan f:<'tlıt~o • lA.,ımdır. Geroı, Bııl~u- Ca:ı\l·klll KIJ. 
lı~ ~etındo oldu:u ı,7CO,ooo lirıı k "''hanof ve !Of'n:lı bUt Jn nııtı-ar mıı. 
Uyc: 

1 
ıne llo Terkoa Ş1rltet1ııın t • it ti, llalhwıl rdıı ırulhlltı ld.tımtt1itıtk 

tn~ : an 600 llrnlık mat:ı:emenı teh. blıtruı~ h:.•nıfil.Jr hıılı1L11)•.1rlar ... 
e l.ed!Uikl T n • 
~ tınar 'ı"-~kalm ktJJlaar nr -
"l:llldlu • p '"' arı \o dl"'- .. _ 
" ,,eYO ıntıteıı.ı b•• ,,..ıı 
lıcltaıeucr\c tem ilk iriler hnl·kmd:ı. 

~l'a ıuı cdcc('ktfr. Vali sa 
Ctlttır. çarrıaoıbnyo. ~hrlrnlzo dön~ 

'- luıtl ~-6 Itereye ııım 
r-~ hlU:ıg1 arlanıu:aı: OtM 11 

1 '°J ~llnlcr flııne.)'tl 81pa:1ş edile. 
h "ntl!;;-e k de o.nlnşıtncn.kt.ır. 

;;ıııı Ornı ıı-tar tel lifte bulun:'ln 11 
ıunnnı tcıkıın~rı nıUnnkıı. • 

le Ve! AlcUnce t tkı:..t c(!llmll} \"C nı • 
hal karıır vcrilml~tlr. \'apurlıınn al 
Pari~lnd 11 sonra tczgfı.lıları tetltlk 
ot.mek ~ bir heyet lıı~!tereye 
ı;'ldecolttır. 

:,. DU.O sabah ı:ı.at 7.15 de Ankam. 
da §lddeUlce b!r zclr.clo hlr;secillml::ı • 
tlr. Yine dUn Rıuı\.nmoncda 0 ıı.-mtye 
ııllrcn orta l}tddctte bir sar amtı 01 • 
muı:ıtur. Ho.sar yol,lur 

Bcrlınde ı~ı malumat almakta yanm düşmanlnrı değil, bitaraf 
o~an mahafılde devera.'l eden §a. devletler dahi buna hazırlanma· 
yıalar, Alm.1.11yanın yakında he lıdırlar. 
vadan ve denizden icra e:lcccği A · b" b 
büyUk bir taarruz için hnzırlık. iman tsyyarelerı ır a· 
larda bulun~:ı1:ta olduğu zttnnmı hkçi gemisine oklar alb 
uya.ndırmaktııdır. Londra 1 - Dün tngilterenin 

AJnt ıruha! ir, Alm&nyanı!'I ~rk sahillerinde taarruz:a uğra. 
i:ış: yiizünden ıı[iramakta olduğu ran oohkçı gemisi Grinby'nin 
mUı;i:ülat do'il\iı»ilc ikinci bir l:aptanı Alman tayyarelerinin 
harp kışmı güçJUkle geçircbile. yuzlerce boır.tı:ı(]an başka oka 
ceı:ini ilave etmektedir. benzer b:ızı şeyl,.r de attıklarını 
Sır Macar gaz:tesinin fakat lrnnl rdan lu"" h'rinin l t-dc" 
ilşantı fc isabat etmedWni söyk .: fü. 

Bombalardn l bir çok d .,r 
~ud•,,eıte, l (A.A.) - Hit· gemide yangın çıkmış i d,. n ' 

lcr •n nutku hcahkmJa te!:,;ratta rcttebat bunları her dc!ı!sn.d_ 
bulu.nan Nazi organı Pestlja.z: ga· söndürmeğe muvaffak olmuştur. I 

Almanyada 27 kişi 
idam edildi 

Amstcrdam, 2 (A..A.) - Geçen Sonkanun ayında Almanyadn 
27 kişi idam edilmiş, 12 ki§i de iıdıuna ınahkfun edilmig iıc de hü. 
l:Um ~nüz infaz edilmemiştir. 

Bunlardan 6 sı vatnna hiyanet, 3 ü yangın çıkarmak, 1% ıl 
cinayet. 12 si hırs:zlık ve gece tecavüz, 8 i cephede bulunan ns· 
kerlerin zararına dolamhrıcüık cürümlerinden mahkQ.ı:ıı olaıı,ıpar_ 

! r 
Mahk!unlann bilyük bir kısmını gençler ~!kil etmektedir. 



---- --------·-·- -

Nason lb>nr eşD.e mesLDt ................................ ~ 

o D.a lb> n o n rs n liil ö ~ '1 
karakterinizi anlavınız ! 

On be§inci asrın en zek[ filosof
lanndan biri· olan Françola B&
con, kendi dostu ve hamisi olan 
Kont d'Esses'e yazdığı bir mek
tubda: "Bir erkeğin hayatında Uç 
mühim hidlse olur ki bu hidise
lcrin hatı~ı onu biltiln haya 
tınca takip eder. Bir, kendi kazan
dığı bir parayı ilk defa eline aldı
ğı gUn, iki, ilk tanıştığı kadınla bu
luştuğu ilk an, Uç, hayatının ilk 
aşk inkisarı,, demiştir. Ve daha 
geç tarihli bir başka mektupta da: 

"Blitiln hayatınızı bağlıyacağı -
mz kadının nasıl ahlakta olması 
laımı geldiğini ciddt surette mil
llhaza. ediniz kont hazretleri, siz 
kU\'VCtli, cesur, 'inatçı ve mağrur 
bir insansınız. Size lazım olan ka
dın kibar, muti ve mlltevazı bir 
kadm olmalıdır. Ben sizi iyi tanı
rnn ve ahlakı size benziyen bir 
kadını hayat arkadaşı olarak ae
Ç!?Ce k olursanız istikbalinizin mu
Yazcneli Ye mes'ut olabileceğini 
zannetmiyonım .• , 

Kont d'Esses herhalde dostu
nun haldı olduğunu anlam.Jftlr. 
Bu mektubdan iki ay sonra evlen
mi§tir. Tatlı ve mütevazı bir kon
tesle evlendi. Bu kontesin hayatı 
gayet rakik ve ıairancydi. Çok 
mea'ut oldular. 
Uyıun blr eı bulabilmek mese

le& hakikaten hayatta kadm için 
de, erkek için de çok mUhlm bir 
eey. 

Size lhmıgelen eı nuıldır? 
Biz bu auale de bir cevab ver

meğe gayret edelim. 
Bu oyunu icad eden insan te

mel ola,rak bu i§te Bakonun kur
dufu eaası almaktadır. Biribirinln 
taınamiyle aksi iki karakterin bir
leımeainden saadet doğacağını göz 
önUne koymaktadır. Buna göre 
size nuıl bir ka.dm veya erkek 
lbım olduğunu aöylemektedir. 
Aşağıda on tane tablomus var. 

Bu tabloların herbirinde beş sual 
vardır. 

Demek elli suale "evet veya 
hayırla cevab vermek mecburlye
Undesinlz. Siz de bu tabJolarm i
çimle evet oianlamı kal'll!ına bir 
+ ijarcti hayır olanların karııuıı
na da bir - .işareti koyanımız. 

BiltUn suallere cevabmw ver
dikten sonra tablolan tetkik edi
niz. Çok muhtemeldir ki bu on 
tablodan bir tanesinin bütün su
allerine evet cevabını vermişsiniz
dir. O zaman daha aşağıda bulu
nan tariflerin, tablo numarasına 
uygun olanını okursunuz. Mesela 
beş numaralı tablonun bUtUn sual
lerine evetle cevab vermiş olan 
bir insan beş numaralı tarifi oku
yacaktır. Burada yalnız on sual 
tablomuz vardır. Fakat on Uç ta
rüimiz vardır. On bir numaralı ta.
rif bu elli auale daha ziyade evet
le ccvab vermiş olan insanlara 
mahsustur. On iki numaralı tarif 
bu suallere daha fazla hayır ce
vabını vermiş olanlar içindir. 25 
ıuale evet 25 suale hayır cevabını 
vermiş olanlar içinse 13 numaralı 

Son Dakika'nın zabıta romanı 

Yazan: William Matin 

tarl!e mUracaat etmek lhmıdrr. 
Tablolar eunlardır: 

• • • 
1 - A zarafeti, n size mUda

hene edilip kompliman yapılması
nı, C eilri, D yalnızlığı, E hayat 
arkadqmızm sizden malflmatlı ol-
mumı ... 

•.. sever misiniz? 

2 _ A samimiyete, B dilrlist
lilğe, C eve bağlılığa, D hatıralara, 
E itiyatlar&. 

... kıymet verir misiniz! 

3 A bir ifık'm dalgınlığını, B kıa • 
kançlığmı, C ifrata varan hissiya
tını, D meslekini aşkına feda et
mesini, E hakiki hayat meselele
rinde mütelevvin ola.bilmeği ... 

•.• anlar mısınız? 

4 - A yalandan, B sadakatsiz
likten, C işvebazhktan, D sözilnde 
durmamazlıktan, E öğUnillmesin
den ..• 

•.• iğrenir misiniz? . 
5 - A emniyet.izllği, B sözün

de durmama.zlığı, C Geçici bir hi.ıı 
tesirinde söylenilmiş masum bir 
yalanı, D zararsız bir şekilde a
dam çeki§tirmeyi, E bir menfaat 
izdivacı yapmayı ... 

... affeder misiniz? 

9 - A aevdiğinizl döğmek, B iyi 
bir dostunuzun hayat arkadaşını 
baştan çıkarmak, C Her şeyi qkı
nıza feda etmek, D Bir sene ya -
hancı biriaile mektublaşmak, E 
bir menfaat izdivacı yapmak ... 

••• elinizde midir? 

T - A ebedi aşka, B imanın 
kudretine, C bir lnsanm yalnız 
manev! Jnymetleri için sevilebile
ceğine, D zama.nm :ıer ıeyi unut
turabileeeğine, E mil§terek bir 
hayat yaratmak için itiyadın aşk 
yerini tutabileceğine ... 

..• inanır mıl!llDız? 

8 - A kadının hayatın her sa
ha.smda mll.savi oluşunu, B bir ka
dmm a.n'anelere bağlılığını, C an
lqmıWık k&r1ıamda boşanmayı, 
D karı .koca arasmda büyük yaş 
fa.rkmı, E kan kocanm kendi baş
larına geçirdikleri serbest izdivaç 
hayatlarını .• 

.•. haklı bulur musunuz? 

9 - A etlnizln size sormadan 
başlı başına işlere girişmesini, 
B .A"ığınızrn sizin için her şeJi fe
da etmesini, C Eşinizin size kaba 
muamele yapmasını, D lıılnize ka
rışmasını, E eşinizle ba..,kalarının 
rurt veya kur etmelerini... 

... kabul eder misiniz? 

10 - A eııinizln hoauna gitmek 
için cigara içmekten, B içtimai 
mevldinizden, C aşkınız için aile
nizden, D rahatınız için aşkınız
dan, E onu mes'ut etmek için icab 
ederse a.şkmızdan ... 

... vazgeçebilir misiniz? 
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Çeviren: Ha-Ke 

Yukarda tarif ettiğimiz gibi 
yapmaktan sonra aldığınız netice
lere göre tarifleri okuyunuz 

TARİFLER 

1 - Siz bir romantiksiniz. Bel
ki de arada blr gizli olarak §iirler 
ve qıkane aa.rkılar yazarsınız. 
Herhalde hayatı eşiniz için tatlı 
yapmağa ve doldurmağa muvaf
fak olacak bir insansınız. Neşeli, 
canlı, nikbin, çabuk CO§ar tabiat
lı ve bilhassa musikişinas olan bir 
insanı mes'ut edebilirsiniz. 

2 - Siz çok milşkülpescntsiniz. 
Çok eey istersiniz. Kendinizi müte
madiyen tekamül ettirmek istersi
niz. Fakat bir tarafınızın tekfımUI 
etmesine imkan yoktur. Bu taraf 
da başkalarına müsamaha tarafı
nızdır. Sizin istediğiniz gibi bütün 
kaprislerinizi çekecek bir eşe te
sadüf c.tmeniz gayP.t güçtür. Hal
buki saadet bir elastikiyet ister. 
Sizde olmıyan şey budur. Siz ken
dinize biraz çok fazla inanıyorsu
nuz. Prensiplerinizden biraz feda
karlık yapmağa mecbursunuz. 

3 - Açık sözlUlüğUmilzil affe
diniz. Siz çok mütelevvin tabiaUi
siniz. Sizin bu halinizden çeklnil
melidir. Siz lJ;Iiği kötillilğUnden 
daha ziyade can sıkan ve zarar 
veren insanlardansınız. Siz ancak 
sakin ve mutedil tablatli ve sizin 
tamamiyle aniniz olan bir insan
ia bahtiyar olabilirsiniz. 

4 - Siz ciddi ve dilrUst bir in
sansınız. Fakat biraz can sıkıcısı
nız. Swn hayatınız bir saat gibi 
işler. Siz her zaman ne yaptığını
zı, niçin yaptığınw gayetle iyi bi
linıiniz. Etrafınızdakilerin de sizin 
gibi olmasını istersiniz. Siz hiçbir 
zaman hayatta büyük bir aşk bu
lamıyacaksınız. ÇUnkU siz gizli. 
gizli, neşeli, tasasız, iç açar bir eş 
arıyorsunuz. Fakat iki yilzlü!UğU
nUz sizin böyle bir hayat geçirme
nize mlnldir. Yanlış ve bAtıl fi. 
kirlerini.ziıa eairisiniz. Ve bu haya
tınızı hak etmişsinizdir. 

5 - Siz hayalperversiniz. Kar -
şınızdaki insanın hal ve tavrı sizi 
lakayt bırakır. ÇUnkU sizin aşkta 
sevdiğiniz şey sade aşktır. Eşini
zin istediği ahlakı alırsınız. Uy -
sallığmızm hududu yoktur. Siz sa
adet için yaradılmışsmrzdır. Eğer 
seçeceğiniz insan kıymetli ve iyi 
bir insansa hayatta çok bahtiyar 
olursunuz. Fakat kötu bir eşiniz 
olursa hayatınız bir facia olabilir. 

6 - Size sakin ve muti bir eş 
lazımdır. SWn sayısız faziletlerini
zi takdir ve çılgınlıklannızı affe -
debilecek birisi. Çok muktedir bir 
insansınız. Fakat bilyUk ihtidath 
biltUn insanlar gibi hayatınız hırs
lar ve değişen hissiyatlar arasında 
bir fırtına gibidir. Gayet çabuk 
affeder ve unutursunuz. Size uya
bilecek bir insanla gayet kolay 
mes'ut olursunuz. 

7 - Siz bir hassal!ll!lmız. Size 
duygulu, sessiz, sakin ve tatlı ha-

]aştılar. 

O gece, Maryuza Lindova, 
yine uzun uzun alkış topladı. 

Yaln& bir çift el alkışlıyamr 
yordu. Van Bloud'un elleri?. 

Con holde yalnızken Evans 
yaklaştı. 

Con sordu: 
''- Her şey hazır mr?" 
"- Evet. Bugün bu işe bir 

nihayet vereceğiz." 

Ellen ve Con, eve dönüyorlar· I tıyor." 
dı. Takside Con kolunu Ellen'in "- Mesell ne?" 
omuzlarına koyarak: Con yine ıUJerek: 

"- Sebebini öğrendiniz mi?" 
'' -Söyledim ya. Gece yarısı 

her §ey bitecek ve muamma da 
çözülecektir.'' 

"- Bu elması bukadar ucuza 
aldıfıma hayret etmiyor musun?'' 

'' -Evet, nasıl da kabul etti!" 
"-Bunu kasten yaptım. Naza: 

riyemin bu suretle yanlış olmadı" 

ğrnı gördüm." 
''- Vallahi bir şey anlamıyo

rum Conl'' 
"- Zaten anlaman şimdilik ıa· 

znn değil." 
Ellen yine yüzüfüne bakar~: 
"- İki bin lira" diye söylendi. 
Con gülere1c: 
" -lkibin değil, dört bin lira· 

lrk taştır bu" dedi. 
...._O ..W. ..._ buka<lar u

cu .. 19ttyor1"9 
Cc:.n rUJerck: 

"- Portakal, sevgilim, porta· 
kal." 

• • * 
Ellen ve Con yine Opera bina· 

sının holünde bulunuyorlardı. 
Con o gece Ellen'e düğünün 

ne giinii olacağını sordu: 
"- Ne vakıt istersen." 
"- O halde yarın?'' 
"- Çok acelecisin Con !." 
Con gülerek: 
"- Yeni hayatımızın bir an 

evvel başlamasını istiyorum ~a 
ondan!. 

"- Pekala. Öyle ise size bir 
şey söylememe lüzum yok!" 

Evans Cona keskin bir nazar 
atarak: 

Demek bu cinayealerin ne se
beble yapıldığını bildiğinizi zan· 
n-ediyorsunuz?." 

" -Evet, çok emin olarak bi· 
liyorum." 
"- ÖJ'Je ise söyleyin." 
Con başını salladı. 
"- Yooo 1.. Gece yarısına ka· 

dar vaktımız var. Nasıl olsa s.aat 
bire doğru karakolda sizinle bu-

Düğünün bir hafta sonra olma· luşuruz ... " 
sına karar verdiler. Evans homurdandı. 

Evans, onlara uzaktan, tatlı Con ona kokteyl içmeyi teklif 
tatlı bakıyordu. etti. 

yatlı bir eş l!zımdır. Çok ziyade 
muhakeme edersiniz. Böyle bir e
şiniz olursa hayatınız bozulabilir. 
Çünkü mütemadiyen halledilecek 
meselelerle meşgul olursunuz. Si
ze enerjik ve daima kat'i kararlar 
alabilen bir eş lazımdır. Fakat bu 
adam ayni zamanda kibar ve na
zik tabiatlı olmalıdır. 

8 - Sizin modem bir zihniyeti
niz var. Açık fikirlisinlz. Fazla 
hassasiyetten nefret edersiniz. Si
ze modem kafalı bir eş llzım

dır. Ayni zamanda salon hayatını 
bilen ve clcidl diişünen bir insan. 
Siz geniş düşlinceli ve nikbinslniz. 
Bir kelimeyle devrinh:in adamı. 
Sizinle ayni fikirde olan birini bu
lunuz. Sizin entellektUel seviyeniz
de bir eş bulabilirseniz mes'ut o
lursunuz. 

9 _ Siz soğuksunuz. Adeti ma
nasız bir insansınız. Sakin haya • 
tın kıymetini takdirden Acizsiniz. 
Hiçbir hulyanız yoktur ve böyle 
bir şeye sahih olmak da istemez
siniz. Sizde Kazanova veya Don
juvan gibi biraz serseri ve mace
raperest bir ruh var. Size bağ. 
!andıklarını istemezsiniz. Esasen 
sizde bir kimseye bağlanacak ik
tidar yoktur. Sizin hayatınızı dol
durabilecek aşk yoktur. Çünkil siz 
kendinizi tamamlle aşka veremi -
yecek kadar soğuksunuz. Eşinizin 
manevi kıymetleri sizi hiç alA.ka
dar etmez. Siz yalnız gösterişe 
kıymet verirsiniz. 

10 - Siz enerjisiz, kararsız e
sir doğmuş bir insansınız. İzzeti -
nefsiniz yoktur. Bu da mUsama
hadan ve iyilikten ileri gelmez, za
aftan ileri gelir. Hiçbir zaman co
şamazsınız. Size enerjik kaYi ka
rakterli ve kat'I kararlar verecek 
kabiliyette bir eş lazımdır. 

ıı - Siz :için lc:in çok ciddi bir 
insansınız. Çok düşünür, iyi mu -
hakeme edersiniz, iyi kalplisiniz. 
Vaziyet değiştirmekten, mUşkUI 
vaziyetlerde kalmaktan korkmaz
ınnız. Bazan derin dUtUnce ve tnU
Jaha7.alara dalarııınız. Siz yalnız 
nazik ve derin duy~ulu ve entf"l
lektüel bir hayat geçiren bir in
sanın yanında mes'ut olabilirsi
niz. 

12 - Siz çok kaprlsyon bir 
insansınız. Hissiyatınıza hakim o -
lamıyorsunuz. Duygularınız hare
katınızı idare ediyor. Ve bunlar da 
size daima i)i nasihatler vermi
yor. Siz çok sabırlı olmıyan, affet
mesini biimlyen ve iyi anlıyamı
yan bir insan yanıda mes'ut ola
mazsınız. 

13 - Siz sakin, muhakemeli bir 
insansınız. Hayatı anlar ve dilşUn
mesini bilirsiniz. !I'ahakkuku müm
kün olmıyan istekleriniz yoktur. 
Saadetimizin iddlalanmızın bittiği 
yerde başladığını öğrenmişsiniz. 
Bunun için de iddia ve istekleri
niz hiçbir zaman mümkün . ölçüsil
nü geçmez. Sakin, clddt, devamlı 
bir <'~le muhakkak mes'ut olursu
nuz. 

!anmam." 
'' Demek İ§C baıladmız 

bile?.·• 
"-Evet.'' 
" -Öyle ise Allahaısmarladık. 

Gece yarısı buluşuruz." 
Con salona döndü. 
Opera bitti, "La Boheimc•· 

deki Miminin ölümü herkesi ağ· 
latmıştı. Ellen'in gözleri bile 
ıslaktı. 

Ellen ve Con, yavaş yavaş ev
lerine döndüler. Ellen yorgundu 
ve derhal yatmağa gitti. Con da. 
kentli dairesine çekildi. 

XII 
Koveut Bahcedeki saat kulesi 

oniki kere çald;, Gece yarısı idi. 
Uzaktan bir caz müziği geli· 

yordu. 
(Devamı var) 

ŞEHlll Ti\" ATROSU 
Tepcbaşı Dram Kısmı 

Bu ak~am 20,30 da 
O KAl>IS 

••• 
Komedi kısmı: Akşam 20.30 da: 

OôLUl\IUZ 

Şehir Tiyatrosunun bütün 
hastlatrnı felaketzedelere tah· 
sis ettiği biiyük müsameresi 
5 Şu1ıat 'Pazartesi :ık~Jmı ilk 
<l.:fa olarak: 

PEMBE SOKAK 46 NO: 

Muhakkak aynlacaklardı ! 
Nakleden: HATiCE HATiP . 

Odanın kapısını açtığı zaman 1 Genç kadın gözlerini ka 
Selmayı yatakta gördü. Yatağın tı ve Osman onun yanakları ·· 
başucundaki masanın pstünde bir de yuvarlanan yaş!ar görmüştO. 

tepsi vardı. Tepsinin içindeki çay • • • 
fincanı boştu. Fakat ekmek pcyni- Hayır .. Artık hiçbir şey onl 
re ilişilmemişti. yardım etmiyordu. Mustaf 

Aşağıya inmiyor musun Selma. küçük evinde ve işte bulund 
Mustafa gitti. Yalnızım. saatlerde başbaşa geçirdikleri 

Gözlerini açtı ve ona terbiyeli atte biribirlerine söyliyecek 
bir gülümseme ile : bulamıyan iki yabancı ıibi 

- Gelirim, dedi. Peki şimdi dilerini rahatsız hissediyorlardı. 
kalkıyorum. Ne buraya dönüş, ne birinci 

lki katlı küçük binanın üst ka· fa olarak biribirlerile konuştuk! 
tında olan odanın kapısını kapa· bu yerlerde biribirlerinin elini tU 
dıktan sonra dar bir merdiven- tukları bu odalann manzara ' 
den ya,·aş, ya,·aş a~ğıya inerken uyanan hatıralar sekiz senelik 

Osman: yatlarının aralarında açtıtı u 
"Bu beyhude yapılan bir tecrü· rumu dolduramıyordu. 

be oldu diye düşünüyordu. Bun- Ayrılmanın önüne gcçmele • 
dan bir şey çıkmıyacağını bilmeliy· kan yoktu. 
dim. Neden Erzincana kadar gel- Mustafa çok konupıyan, Ç(İf 
din.,, gülmiyen çok söylemiyen f 

O buraya gelmesini biraz da o- çok iyi gören bir insandı. Ka 
na ve kendisine çok uzak olmıyan le yengesinin buraya niçin ıel 't. 

bir maziyi hatırlatmak için yap- lerini ne aramak ve ne bulmak J:"· 

mıştı. Onu birinci defa olarak bu· çin buraya koştuklarını herhaldt 
rada tanımamıştı. O zama Selma hissetmiş olacaktı ki, günün bi~ 
bir ilkmektep hocasıydı. Kendisi de: ''Beni affediniz, ben bir itle bit 
burada gene şimdi olduğu gibi be· kaç gün için buradan uıakla~C:S
ledi ye doktorluğu yapan Mustafa· ğım. Dört beş saatlik bir yere sit-
yı ziyarete gclmi~ti. mek icap ediyor. Dirt gün soOtl' 
Kansı öldükten sonra yalnız dönerim demişti. 

ya~ıyan Mustafa ağabeyilc Selma- lşte tam Mustafanm onlan bit': 
nın tanışmasına ve sevişmesine başa bıraktıkları gecenin saat iıd" 
vasıta olmuştu. Sonra evlenmişler sine doğru, Anadolunun bil~ 
di. Sonra Selma lstanbula naklini bir kısmını harabe)·e çeviren O 

istemişti. Fakat lstanbula gelince müthiş felaket vukubulmuttu. 
yalnız öğretmenliğile kalmamış O gece Selma ile Osman a 
tahsiline de devam ctmi~ti. Istan- daki misafir odasında, sobanın 1Jf 
bulun bir kız lisesinde fizik hoca· şında geç vakte kadar oturmuş 
sıydı. nasıl aynlacakl~rını tesbit etınlı 

lcrdi, Selmanın kendi mesleği kd" 
di hayatını kimseye muhtaç o 
dan devam ettirebilmesine 

Beraber yaşadıkları halde çok -
tanberi biribirlerindcn uzakla~mış· 
!ardı. 

Selma, kendisini yalnız mesle
ğine vakfetmi~ti. Talcbelcrile me5-
gul oluyor ve bir kitap hazırlıyor· 

du. 
Akşamlan kocasile bir yere git

mesini istemiyordu. Osman günün 
birinde hiddetle isyan etmi~ti. 

- Beni dinle Selma, bu hayat, 
hayat değil.. Her zaman yorgun
sun \"C benden kaçıyorsun .. Daima 
benden uzak \ 'C düsüncelcrin ara
sında bulunuyorsun .. Ben kadın 
istiyorum bir monnabol değil. 

Genç kadın ciddi bir çehreyle: 
- Bu söylediklerin çok ciddi 

~yler Osman dedi kararın nedir? 
Kocası: 

- Me-lcğini terkcdip. yuva ka
dını olamaz mısın? diye sordu. 

Selma kuru bir sesle: 
- Hayır, dedi ve sonra kocası 

m daha fazla kırmamak için: 
_ Beni anla Osman, dedi, ben 

işimi se,·iyorum. Onun iri bir şey 
olduğuna kanaatim \'ar. Çalı5ma
dan kendimi talebelerime, mesle
ğime \'ermeden ya~ıyamam. Esasen 
inan bana. kabahat bizde biz ara· 
mızdaki münasebeti s1kı tutama
dık, biz zamanla farkına varma
dan biribirimizden uzaklaştık. 

_ Selma biliyorsun seni hala 
seviyorum. 

Genç kadın bu son sözü hiç duy
mamış gibi sordu: 

- Söyle şimdi ne yapacal:rız? 
Sinirlerimizi bozan bu hayata de
vam etmek doğru olmıyacak değil 
mi? 

Kötü sözU Osman telaffuz etti: 
- Boşanmamızı mı istiyorsun? 
En iyi çare bu değil mi? 

işte o zaman Osman karısına 
Erzincana gitmeği teklif etmişti. 

- lzin al bir ay için oraya gi
delim· Mustafa üç senedir orada 
yapayalnız. Onda kalırız ve biraz 
bu muhitten uzak biraz başbaşa 
ve yalnız kalır düşünürüz. 

Genç kadın: 
- Bundan bir ~Y çıkmıyacak 

o--man, demi~li: fakat mademki 
btiyorı;ıın bir tecriihe ..-dı:lim. 

- Bu benim senden istediğim en 

&cldiği için Osmandan hiçbir 
di yardım istemiyordu. 
kim muhafaza edecekti. Eşy~ 
nasıl bölüşeccklerdi. Sakin bir,,_ 
le bunları konuşuyorlardı. 
Osmanın yüzü kıpkırmızıydı. 

Se!manın yüzü solgundu. Sesi tıt" 
riyordu. Fakat gözlerinin etrif' 
kıpkırmızıydı. 

lşte tam onlar böyle konuşurkdl 
yerin dibinden korkunç uğultu!-' 
işitilmeğe ve evin dıvarlan sanaır 
mağa yer titremeğe başladı. ~ 
ki toprak altından kudurmuı bit 
gazap dışarı fırlamak istiyordu. 

Artık hiçbir şey yerinde deliJdi
Dışarda çatndılar işitiliyordu. 11" 
ğuitular ... Yıkılan dıvarlar ••• bO" 
ğuk sesler ... Karı koca bir~ 
yerlerinden fırlamışlardı SelıDI" 
nın rengi daha çok solmuştu. f#' 
kat her zamanki gibi soğukkanlıf' 
dı. Boğuk bir sesle: 

- Zelzele! 
Diye fı ıldadı. Sanki iki dflll 

biribirine kavuşmak ister ıibi fll" 
kuluyor; sanki odanın kapısı~ 
temadiyen yer değiştiriyordu. • 

Biran içinde gayriihtiyad bit 
hareketle biribirlerinin elini tut
tular. 

- Ev yıkılıyor .çabuk .• 
Oda kapısına doğru k<>§tul-'• 

Kapıyı açtılar. Koridorda~ 
manto, portmanto üstünde pil'~ ... 
lan vardı. Genç kadın §U~ 
kaybetmemişti; ..ıcıl 

- Paltonu al! dedi. ve keıP"" 
kürk mantosunu aldı. ,-

Sokak kapısına koştular ka~tlif 
çıldı. Yer hala sallanıyor ı......

hala yıkılıyordu. _.Mi" 

Dışarda donmuş toprağın ~ 
ne yıkılıp düştükçe madent ve _.A 

SfSler çıkaran, taş, tuğla, ~ 
gürültüleri ve mütemadiyen ..... 
yen dalgalanan, ayağınızın al'P!"" 
dan kaçan bir dünya vardı. ~ 

Osman, S"'manın beline kol.,.... 
sarmıştı .. Kapıdan uzaklaş~ 
bir iki saniye sonra, az önee ~ 
miz, sıcak yer odasında otUf'CIJ"""~ 
lan evin bir külçe halinde ~ 
ğa ~·ıkıldığım gordliler .• 
titriyordu. 

''- ÇOnkü bafka §eyler, de sa· Onu gördükleri vakıtı selam· J "- Vazife esnasında fskl •kut: 
••••-.•••••••• son ~ydir. 


