
o 

( 

i. 

e 

! 

GONUN EN GEÇ 
SAA'JilNDE EN 
S O N HAVADiS. 
LE R lLE ÇIKAR 
H ALKGAZETESt 

Sahibi ve Umum "' 1 L~e~r yat 
MüdihD : 

HASAN RASiM US 
Basıldığı Yet ~ 

VAK l T MATBAASI 
~ Anknra 9!!!!fe.~t VAKiT l'ıırdu 

·--..-............._ 

· KURUi 

4 Balkan devletinin Belgratta 
il 

IS 
A 111 

ı ara 
il• 

u 
ir 1 

Bir Fransız gazetesine göre, Balkan memleketlerinin fek zayıf tarafı, 
A lmanya . ile yapmış oldukları ticaret arılaşmaları4ır. Almanya 

bu memleketler islihsalô.lının dörtte üçünü avucuna almış bulunuyor 
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Yanhş haberlerle, Balkanhlar 
arasındaki" 

Dostluğu 
\ 

bombalamak 
~~ ~·~c:·"·~ ~-"fli.-:"-~~ ...... ....J!!!!lll!!I~· \ lstiyenler var! 

İ OO d. '-fo"ret krlalanm gförUnm~en TII}rnn Fln Ol'<ltusundan bil' bölük ısuraliat liannııe J 'ı. Balkan devletlerinin, kendile· 
en az a ayy~;r.ey e : rlne sulhü temin etmiş olan 

M anne r hay rn ; h a t-i yolda devamı eızem sayılıyor 
t 1 n • b • h • • ·. 1 · Belgrad, 3 ( A.A.) - AYala a· bütün müzakereler bittikten sonra, a Yen 1 · ı r ucu 'T'F' jansmm b~ldirdiğine ~~re, Balkan 3;Ilcak pazar ak§amı neşredilecek· 

• untantr daımt konseyırun son top· tır. 

-.::-=:--::------'. lantısı hakkındaki resmi tebliğ, (Devamı Z inci Sayfada) ölüm Portatif mitralyözlerle mücehhez Rus para- Amerikaya göre, harp 
şütçüleri · harekata iştirak etti · uzun sürecektir! üst ü n e 

ölüm 

• 

29 Fin kasabası So.vgel layga~el~ri Amerikalılar, harp· yüzünden çıkacak 
laraf ından bombardıman edzldı a 1 ~a ve sefalBte kar ı mücadelede 

Stoklıolnı, 3 ( A.A.) - "Stok- istihkamları ve fabrikaları tahribe mızın şimal hududunda bütün şid· Ç IQ Ş 
hol.m Hidv!~e~~· gazetesinin Ka- te~bbüs etmişlerse de mu\'affak o- dctile devam ~iyor. ~farp kund~~- Avrupaya yardıma hazırmış J 
rclı muhabın, dun Sovyct kıtalan· lamamışlarclır· çılan beyaz Fınlandıya çetelerını 
nın Manncrha~m hattı uz" e • d .. · · Jd d tar Fakat 

• J .rm en FRANSr1 ve INGILTEREl E uzerımıze sa ır 1 '.. maz· 
uçak 100 den fazla tayyarenın yar- V lflmlann yegane hamıc::ı olan mcm 
dımilc tcl(rar taarruza geçtiklerini II CUM · Ieketimiz tehditlerden korkmaz . ., 
bıldirmektedir. Moskova, 3 (A.A). - Ha\'as 

SOVYET TEBLIGI General Stern, tekrar tankların bildiriyor: 
a~~asına kızaklar bağlamak usulü- "Pravda,. gazetesi. basmakale- Moskoı:a, 3 .A.A.) - Tas bil-
nu tatbik etmiş ve ilk defa olarak sinde Fransa ve 1 ngiltcreye :ıiddct
portatif mitr:ılyözlerle mlıcehhez Je hücum ederek şunu yazıycır: 
~zra.şü~tülcri harekata i~tirak et:- "!ngiliz - Fransız empc•ryalistle· 
tirnu~tır. Fin ordusunun üniforma· ri tarafından tutuŞturulan ikinci 
tını til_ıni~ olan bu parailıt~üler 1 empel")_:'.alist harp yan~ını ı.·atanı· . . 

diriyor: 
Leniııgrad a<keri mınt3kası er

kanı hrırbirv•inin tebliği: 
2 - ~ubatta ka) clC'dilccck mu· 

.(Deumı Z inci Sayfada), 

Va.şinı;t-On, 3 (A.A.) _ Hoover, bir nutuk irad ederek Finlan. 
diyaya ve Polonyaya 30 milyon dolarlık )iyecek gönderilmesini iale. 
miştir. Mumaileyh, ziraat mahsulAtı fazlasmm· halihaztrda en çok 
muztarip olan bu iki memlekete gönderilmesini teklif etmiştir. 

Hoover, harbin uzun süreceğini ve Amerikanın Avnıpada aç. 
!ık ve sefaletten doğacak bir takını meselelerle karşıl8.§lllak meobu • 

riycıtinde kalacağmı ilav~ eylem~tir • 
Ne.tice olarak Hoover, Amerikanın açlık ve t.a.lırlbata karşı açı. 

Jacak mlicndf'lc,le Avrupnya yardıma hazır olduğunu ve bu suretle 
sulh sahasında sclfımct vo imarm sesini yükseltebileceğini )mydey. 

Icmi§tir, 
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uazı 

Uzun mOddettenberi Ankarada bulunan Denizyollan umum mü· 
dilril İbrahim Kemal Baybora~ dönmüştür· İbrahim Kemal 
bilhassa Jngiltereye ısmarlanacak on bir vapur hakkında vekfilet ıle te
mas etmiş, aynca Tırhan vapurunun karaya oturması hakkında l!
zımgelen izahatı vermiştir. Ankarada idarenin Deniz.bankın lağvından 
sonra bugüne kadar olan vaziyeti de görlŞllmUştür. Söylendiğine gö
re, bazı vapurlara sarfedilen fazla tamir paralan yüzünden idarenin 
olduk~ milhim zararı vardır. 

. ' L •r..ısu' _..,~ ........ ~owwo.,...,_._ o'Cl:t o~ Uldddiw' 

l" akainı ve Şeref aa balannda mektepler 
araamda yapılan 

Lik maçlarına 
devam edildi 

• Vefa - Takaim: 3-0 1 Haydarpaşa - Ticaret: 15-2, 15-3 
Şeref stadında g\lnQn ilk milsa· Haydarpap galip. 

bakasım Vefa ile Taksim lisesi ta- Son maç Hayriye lisesile omı,. 
kımlan yaptılar. Birinci devre mü· şafaka arasındaydı. Hayriye nlza· 
tevaıin bir oyundan sonra 1-0 Ye- mi vaziyette olmadığı i~n Orüşşa-
fanm galebesile bitti. pfaka hükmen galip gelmi§tİr· 

ikinci devrede gene hakimiyeti 
ellerine alarak iki gol daha y~ 
:>:ırak müsabakayı 3-0 .Vefalılar 
. :ızandılar. 

Işık: Pertevniyal: 1-1 
İkinci müsabakayı Işık lisesi 

·~ Pertevniyal takımları yaptılar. 
.:rinci devrede I~ takımına na· 
.aran daha iyi bir oyun çıkaran 

P ... rtevniyal devreyi 1-0 galip bi· 
tirdi. 

ikinci devre ise karşılıklı hfi
cumlar içinde geçti ve oyunun bit· 
mesine bir dakika kala Işık da Şe
refin kafasile beraberliği temin etti 
ve maç ta 1-1 berabere bitti· 

'Beyoğlu H alkevinde 

Bugün yapılan 
voleybol maçları 
Mektepler arasında tertip edi· 

len voleybol müsabakalarına bu
gün Beyoilu halkevinde devam e
dilmiştir. 

Müsabakalar §U netic:elerle bit· 
miştir: 

tstiklAJ • Erkek muallim: 15-6, 
15·9 Erkek muallim galip. 

lltinci katııori finali 
Bugün Beyoğlu halkevi salonun 

da yapılan Mühendis mektebi -
Mecidiyeköy takımları maçını Mü 
bendis mektebi 15-12, 1~7 kaza· 
narak ikinci kategori finaline kal· 
llll§tır. 

lat. L. • Şi§li Terakki L. 
BugQn Taksim stadında oyna· 

nan mektep maçları: 
Günün ilk k~la~ İstanbul 

lisesi ile Şişli Terakki lisesi arasın· 
da oldu. Hakem Şazinin idare etti· 
ği oyun İstanbul lisesinin baskısı 
altında ilk devre 3·0 lstanbul lisesi 
lehine bitti. 
!kinci devrede 3 gol daha çıkaran 
İstanbul liseliler oyunu 6-0 kazan· 
dılar. 

Boğaziçi • Sanat 
İkinci oyun Boğaziçi • Sanat a· 

rasmda oldu· Hakem Tanğın idare 
ettiği bu maça Sanattılar cezalı o
lan oyuncuları yerine B. takımı o
yunaılan çıkarmışlardı. 

tik devreyi 5-0 lehlerine bitiren 
Boğaziçililer ikinci devrede de 3 
gol da.ha atarak müsabakayı 8-0 
lehlerine çevirdiler. 

. '. . . ' .. 

öile §aıete/;/,ı"de gil'diiltlel'İ11tl~ · 

Jlaber AKŞA~1' rosT Af;ı3 
&-- -·-.-.- ·-- - ..•. ---· 

Hasan Kumcayı, Zonguldak limanının ağıt fırtmada çakıllarla 
kapanrnııı ve kömlir nakliyatı güçlükle yapılabildiği hakkındaki ha· 
berleri mevzuubahs ederek, Ereğli · Zonguldak havzasında 4·5 milyon 
ton kömür, sevkine müsait olacak şekilde bir limana kati ihtiyaç bu· 
gün değil senelerdenberi anlaşılmı~ bjr hakikat olduğwuı tebarüz 
ettirmektedir· • 

"~ergün,, sOtununda, harp tebliğlerinin cephelerde değ;~iş bir 
~Y o!madığını bildirmelerine rağmen fikirlerde mühim bir değişiklik 
karşısında bulunduğumuz yazılqıakta ve İngiliz bahrire nazırile Hit· 
!erin sem nutuklarından tla anlaşıldığı gibi kati neticenin alınması için 
iki tarafın da sabrının tükenmekte olduğuna işaret edilmektedir. 

t~l AKŞAMI ) --..·----·-- -·-- _......., ________ ... __ 
Necmettin Sadak, Belgraddan telefonla verdiği başmakalesinde 

.BalkM1 konseyinin toplantısından bahsetmekte ve ilk günün en müsa· 
it hpva j'inde geçmiş olduğunu kaydeylemektedir. 

Lon~ 3 (A.A.) - Hava nezareti bildiriyor: 
"Bu sabah birçok dUşman tayyareleri İngilterenin eimali şarki 

lahlli açıklarında vapurlara taarruz etmJelerdir. 1ng.Ws tayyareleri 
bu tayyarelerin antıııe çıkarak yollannı kesmlflerdli. İngilla tayya. 
releri Dd Hclnkels tayyaresine hücum etml§lerdir. Bunlardan b1rln. 
dsl Yorkahlra aahlll açığında denize dilşUrUlmilftOr. Diğeri Nort. 

humberlanü sahili açığında ciddi h:ıaara utratılmJttır. 
Diğer cihetten öğrenlldlii.ne göre, başka bir Helnkela alevi• 

içinde b1r evin ilstUne dll§mUıtllr. İçinde bulunanlardan dlSrdG lSlmU,. 
biri yaralanmıştır. 

'OçUncU bir Alman bombardıman tayyaresinin TyDe mmtabam. 
da tahrip edlldiği haber verllmelrtedlr • 

Isveç 
Amer ikadan 144 
tayyare ahyor 

1 Belgrat toplantısında 1 Balkan gazeteci-

1 . . . . . .
1 
d . . 'erine ziyafet n 9 8 r g Q r U ŞU U Balkanlılar araamdaki 

dostluğun tezahürüne 
bir vesile oldu 

Belgrad, 3 ( A.A.) - Arala: Va§İngton, 3 (A.A.) - Res. 
men bildirildiğine göre, İsveç hü. 
kQmctinin Ameril..adan son sis.. 
tem 144 (Vuttce) avcı tayyare. 
ai satın almak için yaptığı mn. 
zakcrcler bir anlqma ile netice. 
lenmiıtir. Bu aipariıJerin yekQnu 
10 milyon ~olar tutmaktadn'. 

Sovyet-Fin 
harbi 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Maam:ıfih. clkamımumiye, kon 

ferans hakkında ilk ma'.timatı, Yu· 
goslav hariciye nazın Markoviçin 
bu ak~ misafirlerine 'ereCeği 
ziyafette öğrenecektir. Filhakika 
Markoviç ve halen Balkan antatı· 
nın reisi bulunan Romanya harici· 
ye nazın Gafenko bu ziyafet sonun 
da Belgrad toplantısı hakkında 

nutuklar teati edeceklerdir. 
Dün, biri öğleden evvel ve biri 

öğleden sonra olmak üzere yapılan 
toplantılar hakkında iyi haber alan 

(Bqtarafı 1 bıcl Sayfada) mahfillerden öğrenildi~ine göre. 
hinı hiçbir hidise olmamıştır· Sov· 1 bu esnada umumi enternasyonal 
yet hava kuvvetleri düşmanın as- vaziyet ve bazı Balkan meseleleri 
keri mevkilerini muvaffakiyctle mevzuubahs edilmiştir . 
bombardıman etmiştir. Hava mu· iyi haber alan mahfiller şurasını 
harebelerinde 11 dü~n tayyare- da tebarüz ettirmektedir ki, daha 
si düşürülmUştClr. Bir Sovyet tay- şimdiden, konferansın bidayetindf' 
yaresi üssüne dönmemiştir. Balkan antantı daimi konseyinin 

'29 FlN KASABASI 
BOMBALANDI 

Ooslo, 3 ( A.A.) - Helsinki· 
den öğrenildiğine göre Finlandiya· 
nuı cenubu §afkisinde 29 kasaba 
~ bu cwıda bilha;--~ Bjorneborg 
ve Raumo Sovyet tayyareleri tara· 
fından bomb.ırdıman edilmi~tir. 
Cemau ?O ki~i ölmüştür. Dün bir 
eok Sovytt tanaresi <iüşürülmü~ 
tür· 

Polonyahlar 
Almanyanın harpten 
muzaffer çılanasını 
kolaylaşbrmalı İmİ§ ! 
Bern, 3 ( A.A.) - Berlinde ec

nebi matbuat mümessillerine be
yanatta bulunan Seiss - lnkart. 
Polonyanm zenginliklerinin Al· 
manya· tarafından kıymetlendirile
ceğini söylemiştir. 

Nazır, harap olan Polonyanın 

iman için Almanya tarafından 

gayretler sarf edildiği noktasında 

ısrar ettikten sonra netice olarak 
şöyle demiştir: 

- Polonya ahalisinin bu i§).ere 
yardım etmesi ve bu suretle Al· 
manyanın kendisine tahmil edil· 
miş olan bir harpten muzaffer çık · 

masmı kolaylaştırması lazımdır.,, 

"D ,, grupu 
Bugün aekizinci 

sergisini açtı 
"D,, grupu, bugün Beyoğlu hal· 

kevinde sekizinci resim scrgısıru 

açmıştır. Kültür hareketi balamın· 
dan mühim bir hadise olarak tela.k 
ki edilen bu serginin küşat resmin· 
de akademi profesörleri ve eok ka
labalık bir davetli kütlesi hazır 

bulunmuştur. 

Fransız radyosun
da Türk·çe neşriyat 

bütün azaları arasında tam bir fi
kir birliği müaşhedc edilmiştir. 
Şimdiye kadar Balkan devletleri 
tarafından tesbit olunan yol, bu 
devletlere sulhil temin etmiş oldu· 
ğundan, bu yola devam elzem te
lilli edttme!tredir· 

BALKA1''LILAR ARASINDAKİ 
DOSTLUGU BOMBALAMAK 

1ST1YENLER VAR! 

Londra, 3 ( A.A.) - Rador a· 
jansımn Londra bürosu diln ak· 
şanı aşağıdaki tebli~i neşretmiştir. 

Londradaki Romanya elçiliği. 
doğrudan ~ya Belgrattan aldı· 
ğı talimata istinaden, Romanyarun 
Balkan konferansında konf eran· 
sın ahengini bozacak tchditlerdP 
bulunduğuna dair, konferanstaki 
dostluk zihniyetini bozmak istiyen· 
!er tarafından i~a olunan haber 
!eri kati o~arak tekzip eder. 

BALKAN MEMLEKETLERi. 
NIN ALMANYAYA KARŞI 

ZAYIF TARAFI 

Paria, 3 (A.A.) - Bu sabah. 
ki bütün gazetelerin bapnakale. 
leri, hep Balkan antantı konfe. 
ransma aittir. Fakat sarih neti. 
celer henilz bilinmediğinden me. 
sele birbirinden biraz farklı ola. 
rak mütalea olunmaktadır. 

Jour gazetesi, Balkan paktının 
yedi senelik yeni bir suretle tec. 
dit ve teyit edilmiş olmasını 

memnuniyetle karşılıyor ve dL 
yor ki: 

''Bu, tabiidir. Fakat Balkan 
antantmı teşkil eden dört mcm. 
leketten her birinin ayn ayrı va. 
ziyetlerdc bulunduklan gaz önün 
de tutulursa, hususı manası te. 
barüz eder: Türkiye Fransa • İn
giltere ile muahd::Jeler aktet
miştir. Romanya ve Yunanistan 
müttefiklerin kat! garantisinden 
müstefit bulunuyorlar ve Yugos
lavya da bütün Avrupa devletle. 
rilc umumi olarak müsavi müna. 
sebetler idamesini araıtırmakla 
beraber, ttalya ile bir anla§ma 
akteylemiştir ... 

Pariı, 3 (A.A.) - Fransız (Exelsior) gazetesine nazaran 
radyo idaresi, her gün yapmakta Belgrad konferansı, Almanyanın 
olduğu tilrkçe neşriyatını bugün. harbi idame için muhtaç bulun. 
den itibaren, Türkiye aaatile duğu petrol ve diğer iptidat mad 
20,30 da Türkiyeden Jyi işitil. delerin kO'lrusunu taşıyor. Bu gL 
mekte olan (Nice P. T. T .) !s. zete diyor ki: 
tasyonu ile vermeği kararlaştır. "Alman diplomasisi ve propa. 
nııttır. • ga.ttdası, konferansın yanrbaıında 

ve iktısadi sahada, hummalı bir 
faaliyet göstermektedir. Cenubu 
şarki Avrupasındaki siyaset ve 
toprak ihtilaflarından ziyade Al • 
manyayı alakadar eden iktısadi 

meseledir. 
Eğer Yugoslavya, Romanya, 

Türkiye ve Yunanistan, Bulgaris. 
tan ve Macariıtanla anlaşırlarsa, 
hliklimranlık haklannı ve hayati 
menfaatlerini Bertin ve Moskova. 
ya tanıtacak manevi ve maddi bir 
kuvvet vücuda getirirler. Bu 
memleketlerin zırhlarındaki ye. 
gfi.nc zayıf nokta Almanya ile 
yapauf oldukları ticaret anla~. 

malandır. ÇUnkil Almanya bu 
memlek~tler istihsalatının Ü!ite i. 
kiaini veya dörtte üçünü avcwıa 
almııtır." 

Dü Cokeyklüpte merkezi mat· 
buat bürosu ~fi Milloye\itch ta· 
rafından Balkan gazetecileri §efe· 
fine verilen ziyafette, Milloyevıtch, 
irat ettiği nutukta Balkanlarda te· 
zahür eden sulhperver işbirliğini 
tebarüz ettirdikten sonra Balkan 
matbuatının gerek bu işbirl•ğini ve 
gerek emniyet ve tesanüt fikrinin 
ınkişafında oynadığı rolü, ehemmi· 
yetle kaydetmiştir. 

Atina ajansı müdürü Vak.iare! i, 
verdiği cevapta bütün A\TUpa. 
harp felfilceti içinde bulunurken 
Balkanların bir banş vahası ola· 
rak göründüğünü kaydetmi§tir. 

Rumen gazetecileri namına IÖI 

:tlan Romanya haricıye nezareti 
BELGRADDAKt 1NG1Ltz MU. daire şeCi Jonesco, 4 Bali.an hükQ-

HAB1RLER1NLV VEUDtGt meti arasındaki sıkı manevi tesa· 
HABERU;R nildün parlak teıahQrabm billıas-

Londra, s (A.A.) - Belgrad sa kaydettikten sonra Avnıpa.nm 
bu kısmında banşm muhafazasma 
ve terakkiye doğru tevcih edilen 
bu i~birl.ill ~e Balkan milletle.
rini yekdilerlne bellryan fevka!l· 
de kuvvetli bağları tebarllı tttir
ıniştir. 

konferansının ilk gUnU, bu gehlr. 
de bulunan İngiliz gazelo muha. 
birleri aJ.yasl bakımdan ..ııaasyo. 
nel bir karar lttih~ edileceğini 

izhar etmemektedirler. 
Muhabirler, Balkan antantı dev. 

!etlerinin hudutlanm kencll arala. 
nnda garanti eden 1934 tarihli 
pakta halihazırda bu devletlerden 
her blrlnl hariçten gelecek her. 
hangi bir taarruza kllf'II muhafa. 
za edecek bir yardun alateml oek.. 
il vorllıneslnl beklememektedirler. 

Diğer cihetten bu muhabirlerin 
bildirdiklerine g1Sre TUrklyc, Yu. 
nanistan, Yugoslavya ve Roman. 
ya mevcut paktın fe8hedllmemc. 
sine karar vermişlerdir. Pakt, ye. 
dl sene daha meriyette kalacak. 
tır. Muhabirler, Balkan antantı 

devletlerinin bir (iktıaadt bitaraf. 
hk) siyaseti kabul etmeleri muh. 
temel olduğu kanaatini izhar et • 
melrtedlrler. 

Türk gazetecileri namına eöı a· 
lan Akşam gazetesi direktöril Nece 
meddin Sadak, pınlan 16ylemiştir: 

••Balkan flliUttlm bu karr 
l'k giinltrdı mlAu "'ulıafaıtt
ya muvaflak olmuşlarsa buna 
Balkan dtvkllırinin mazideki 
tecrı"U>elerinc "' aralarındaki 
mütekabil anlaşma ıilarıiydi
rıirı kuvvetli fit muıvlaPN yar
dımına borçludurlar.,, 

Dün öğleden sonra Yunan, Ru· 
men ve TClrk matbuat mQmessilJe
ri ~refine Avala ajana ve Politi· 
ka gaz.etesi idarehanesinde bir çay 
.ziyafeti verilmiş. bunu samimi bir 
kabul resmi takip etmi~tir. 

. . 8ir de'iler hasta-
ı·~_lyanı~ S~!va elçı· nesinde yangın 1 
llgı yeni musteşaf I StokJıolm, 3 (A.A.) -Stokholm 

Bcrlirı, 3 ( A.A.) - Hitler, dün 
veda ziyaretinde bulunan İtalya· 
nın Bcrlin elçiliği müsteşarı kont 
Majistratiyi kabul etmiştir. 

Kont Majistrati, birkaç gün son 
ra Sofyaya giderek oradaki elçilik 
işlerini deruhte edecektir. 

• • • • ·,.: • ... , • J 

Bu geceki düğün 
Münevver gençlerimizden Ba. 

Yft'n Meliha ile Kabataı lisesi 
riyaziye Ö(Tebneni Bay Şerif 
Dar, 1 fUbat 1940 perıembe gü. 
nü Befiktat evlenme dairesinde 
nikahlanddar. Yeni evliler bu ıe. 
ec Fındıklıda Beyoflu ilkokul bi. 
nası salonlarmda tanmmıı pMİ • 
yetlerin, maarif erkimnm ve en 
Yakın doıtlanmn arasında, sami. 
mi bir bava içinde. Udivaçlanm 
kutlayacaklardır. 

Kendilerini içten tebrik eder 
ve aonsuz saadetler dilw. 

civarında kAin Sundbybarg emran 
akliye müessesesi şiddetli bir yan
gın neticesinde harap olmU§tur· 4 
hasta dumandan tqularak 6lm019 
tür. 

Hararet derecesinin Sıfırın altm· 
da 12 ye düşmüş olmasJ itfaiyenin 
işini güçleştinnl~r. 
Diğer cihetten pencerelerin par 

maklıklı olması yQzOndm kurtar' 
ma işleri müşkülatla yapılabilmiı· 
tir. 

Bır Alman pro
tesörUnUn keşti 
Btrlin, 3 ( A.A.) - Dannstadt 

Yüksek fen mektebinde kimyayı 

uzvt profesörü Dr. Scb6f ilk defa 
olarak bir l!boratuvarda nebad 
hilceyre olmaksızın sentetik tea· 
müller elde etmeğe muvaffak ol· 
muştur. 

Nebatt hayattaki aynı fizyolojik 
şartlar altında alkaloic:l sentez tec
riibeleri yapm11 ve tamamile mu
vaffak olmuştur. Bu keefin ilınl 
olduğu kadar tatbikatta da fevka· 

,_.,.._.._ .. ____ ,_R1'1111kJ We ehemmiyeti ftldlr, 
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sene uzat 
Yazan: Orhan Raluni Gökçe 

• .AUıtUrkUn Bursayı -~ •• rih1 ...... _)'ar'etb 
Ulan l §Ubatl& BUl'BalıJar mubte 

lif loplnnt.ııar yaparak Ebedi , . 
hatıraauu taziz ctnı•ti1 __,, Şe!in 

• -ş e,uır, 
Şubatın lkiaindenberı ı 

yagan Ylltınurtar bnzan zmlrd~ 
llnl almakta ve aağllllak ha

aellor bUIUle gelmek 
tcdlr. Yağmurların Sin k 
nuntakıı.sında za c 11 heyelan 

rıır vcnncıWıd kUlu,YOr. en kor-

• Bu sabahki k ..,_,__ onvanaıyoneııe "eh 
•uuue 16 Macar arUs ., • 
ha birçok M"M• U gelml§Ur. Dn. 

- ıırtıstının k 
llC8lne hıu:ırlntımakta old: tur. 
kında mernlckeUm1%e .... , ve Ya· 
Jııdıın Mısıra ""'ecckıer1, bu 

• ,......_ geçecekleri bildlrllly 
4' ..... gece sabaha or 

aenclerdenbcrt 6 doğru lstanbuıu 
kc&t bir 81' ka g lar1llınemı11 derecede 
:Yatını ta P ııuo ve deniz nnklı 

ınnmııe lnkıta.ıı .. -... &at altıda bııa ._, .. lınl§tır. 
.saat Yedi ,.l.ıyan flla, karada bı•, 

ye doğru beş on adı 
görUnettılyeceıc kadar m ilcrlaı e•-·- r.1>h..ı kesatet peydı. ._..,, ,........ ımt~ f1d l4 , _ 
ı:ııuı tr c ...utıdrııya dön 

' amvııy, otobu 
diğer bUtUn naku v s, otomobil v~ 
IDU§kUUl.ta aaıtaııın seterıerı 
ltaybclınl§Ur~ katarıık lnUza.mın. 
Sunıar, bir kllZO.yn 

llıek ı meydııJı vern:ıe. 
llcrı ~in çok yave,, aevkedlUyor, fe· 

1 e 1 Yakıyorlar, IUk 81k kltık 
11.ttnı çSl.Jyorıarw. eoıı 

ilk. B1a trczı llCfcrlerlne de tesir etmı 
banliyö treıııerı ~ 

l>abUınf§ıcrdtr. r6tarıa. acter Y•· 

sıa kara11a 
t'lla sa.at ısekl%de kısmen da 
~ ~ hatlfieınig, tnkııt Uman bo 
lı c~ ve Marmarnda bUtUn k~eu: 
ııaa gıszu gönuniyccek halde ısa 

t attı buçuktan bah 
ttııııau ona kadar devan 
eatcun;· kSaat ondan aonra ais ilk ke 
bil' k aybctmekle t.ıerabcr gerıe 

aç ınctre llertaını 
"ntı~etını G'Ö:.tcrmlyecek 
bU-t kadar ınuho.faza cıd'lrek ııaat on. 
bıraıtzn vapur aefcıl'lerııı. lmktuı 

• llnu§tır. 
Adııp 

lıattan ~azan ile Art:Iyc araısmdakl 
hı ,.._ lıyarak Hendek, DUzce Bo 

' '-"'l'Cde v Çe ' 
hattındaki 

1 
e l'kl!§t.cn S'CÇlp Fllyos 

~ak 8U llnlctp~ lst.aayonuna U· 

latanbuı rcuıe Yapılacak olllll ikinci 
~llfla \·e~ Ankara bnttmm etQd (flcrt 
l'tlınıııtır. etıncıe nıtlıı:ıkasaya çıka. 

• Dlln ve e 
llıuhtcıtt Y 

1 
VVelkl gUn memleketin 

er erinde b olmuştur. ZA • e.ıtt zelzeleler 
Zarar gönnu rnda, geçen zelzeleden 
lttı.p•arı kll""' ll binalnrdıuı blrkac;ı Ue 

., ... ndc 20 
• Adlly ev YJlulını§trr. 

bngtınıerd: ~~klllınlz Fetııı OkyaT 
c;:ıkacaıc ._._ r r:ıeı:nlcltct eeyahaUnt 

• n.uYBert z..ı ~ 
Afyon. lc;>:ı.rt.'l Bu• do, Ulukı~la 
11, AYdın. lzmİr Tdur, Dinnr, Nsztı. 
l<Utruıvn va l!:a~ Mıınıs:ı., Balıkesir, 
bu1utıncaktır. şehirde tetkiklerde 

• lngnt.ct'e Uc Yen! 
:hpllınaaı u ... ,.~- tıcarı nnıaemaıar 
ktı.r - ... o Londra k tadrlertnd ya giden 
~t bu ~balık en Inllrekkcp bir be. 

Bu tactrıer il elmprc:;tc <:önmttştUr. 
but &'0rdUkıe~nı°~11tcrMe çok iyi kn 
Ve ınneıııt B • C~bbUaterl dOBtan(' 
"·- Urtıtt.c k "'llda kUrk 81 8.ı"§llandıfİlnı, ya. 
eo:tını llÖ"I Ptı.rl~lcrlne bnşlanablle-

. " eınıı.ııerdlr 
l{arnbült <:elik • 

lı:tzı Çattrllnn uve deınır !nbrlknlan 
klşt1tk bir gııı ın hendısıerdcn dört 
le geıcıııer a:ın da buttıııku eksprc& 

• Anı.b_ ndadır. 
aı -....-.da buı 

L<lttı Kırdar unaıı lııt.nbuı vaıı. 
kuı 8Crbeat d6~ ~ mllygu llrn:ya Ya· 
rtltncktedlr. nu Yecccı haber ve. 
lranıvny ve euı Parayıa. c'cktrlk 
buıuııcıuğu ınatzar ldarea1n1n ınUbta~ 

• Adliye \'ckAıc:n~ gcUrtııecekUr, 
da bir lhUlD.! Çıkın c bcıocııyc IU'ııatr 
Cör Sult.nnnhı:nctt;~r. lınnr pl~nrruı 
~aaının ö:ıUndo l15 ınc~ı~ sarayı bl
uuJunmaaı ltizım f'Cllk bir C&dd~ 
biJllgı tcının içi:'~ HnıbukJ bu S'c 
ltlıı apJııhıuıc 
b lelrncınekte ve ••• anına, 
tırıı.eaı ..... aYnı ınc~·-·-bı içtn Blnblrdlrek -- ı.m 
r inli tarafında 

icap Yon llrnlık JaUmırık Ya n 
c •ltxıektedır. VcktU t Pılınaaı 

11.(lcıt a c 15 ınetreıık 
Cfltı:tu l:ıldığı takdirde dahi Flruza 
tQıı, :e:dd~nıu <'rtasmda kalac8:' 
ıllıar ~lk ~·acağuıı blldJrere11 
lLnı l:ı~~ Proat t&ratından ~ 
• '-r lllekt.cdır. 

Cllrı..~ Ilı AııadoludakJ bttyük ••• 
~ ~ §uurun ~~ıe 
;;:ıı.caıııı lkl u kaybetmiş olan 
:_-.q lrezııe ı:avaııı felA.ke~ bu· 
~ tehrtıntıe gıtırılını;,ıer 
lw..:-lanrı btrt 615 
!:~· :oıteti Yn!lnıda lhtlyn.r bir 
)~!:Ur. nttkı .;ın IJCktz yn~~ bir 
·~ etd n .. ,r hııldo o!nn iki fe. 

Ye De vapura konUlmUf 

Gaf enko ve Markoviç bu 
akşam izahat verecekler 

Hariciye Vekilimizin beyanatı 

1 
--------------------------: : ............................................... , 

1 la y· 1 
: ı 

~ Balkanların Rus 1 

ı is:iıasına karşı ' 

lkiai de, Meryem ana heykeli. ' 
nin dibinde diz çöktüler, dua et· 
diler.. Sonra Kiyara, Rozitanın 

omuzuna elini koydu: 
- Haydi Rozital. Her ne olur

sa olsun, siz vazifenizi ifa etme· 
ğe çalışın 1. Artık her §CY Allaha 
kalmıştır. 

Hizmetçi kız, ses çıkarmadan 

çekildi. Kiyara yalnız kalınca 

masasındaki koltuğa oturdu. De 
riıı bir Umitsizlik içinde idi.. 

Kurtuluş imkAnı yoktu. Onu "Balkanlarda sulh müştere .. 
ken müdafaa edilecektir,, 

Belgrat, 3 (A.A.) - Havas: 
Markoviç ve Gafenko bu akşam Markoviç Urafmdan verile. 

tek olan ziyafetin sonunda birer nutuk söyliyeceklc:rdir. 
İki hariciye nazınnın bu nutuklarile konferans mesaisi hak. 

kında bazı izahat vermelerine intizar edilmektedir. 

müdafaasında 
müttefıklerle 
aynı tikırde .. 
IF~KA ır K •• 

1 

öldüreceklerdi. Bir skandal ola. 
caktı.. Dedikodular kopacaktı. 

i Bunlan dilşündlikçc, muvue. 
1 nesini kaybedecek gibi oluyordu. 
: Saatler, zalim ve insafsız bir ı· 
• ğırlıkla geçiyordu: 

l.oodrıı_ I (A .. A .. > - llınuıı: 

İyi haber alan mahfillerde beyan edildiğine göre konfcra.n • 
sın başlangıcındanberi tam bir görüş birliği kaydedilmiştir. 

Slya.sı mahfıllerdcn verilen malO· 
mata ı;öre, ltaıyaıı bUyUk elçisi 8wı 
UIW.inl ile Lord Hallfr.ka araaındö 

llUn vukubulan mUU'l.katta mUktılcwl' 
llclgnıd, 8 _ Balkan Antantı -------- mevzuunu Balkan meı.c!esi te§kil el· 

mtşUr. Bnstlanlnlnln zlyareU ltaıyaıı 
bllkı1metlnln Belgrnd konfcnuıııma 

karşı gbstcrdl(;i aıakaya delildir. Bal 
kanlarda alyasl noktaJ ıuıznrdan ""a· 
ratıığuı muhafaza ve bir Ru• lstllAat. 
na mani olmalt ",..:usu Uzerlnde mUı 
tellklerle ltaıyanlar arasında mutabe. 
kat vardır. 

konse)1 diln iki içtima yapmıştır. ınakla beraber, Balkan y!.Mmada. 
Balkan Antnntmm her zamankin sında aulhUn muhafazasına, Bal 
den sağlam olduğu görlllmilş ve kan paktını imzalıyan devletleı 
Antantın yedi sene daha temdld derecesinde t:ılışmnk nrzusunda 
edllcceği anl~ılmı§tır. ÇUnkU An- bulunduğu kanaatinin kuvvetlen· 
tnnta dahil devletlerden blçbiri Jiğini söylemiştir. 
<:ekilmek arzusu göstermemiştir. DUn Sar:ıçoğtunun Bulgaristan. 
Bu vaziyette Antant yedJ sene • dan hareketi esnasmda Bulgnrla 
ilk bir müddet için tcmdid edllm1ş tanın Balkan antantı hakkındaki 
demektir, dostane b111ıdyatmı gösteren bir 

Buı.unla beraber bUhuaa Balkan· 
ıara taallQk eden Alman Blya.actl me· 
selea1.nde ltalyanın vnzlycU, kcı.ronlııı 

oldueu gtbl dUşUncelertnJ de kana· 
aıak mll!1killdUr. 

Y hô.dise cereyan etmiştir kJ o dn. 
unan Başvekilinin Köscfvanof'un "Konferanstan mu· 

beynoab vaffakıyetler temenni ederim,, de. 

Yunan Başvekili Metaksas ilk 
içtimadan çıkarhcn gazetecilere 
deınlşur ki: 

- Şimdiye kadar Balkan an
tantının hiçbir konferansında, bu 
defald lçtlmaa iştirak edenlerde 
gl5rUlen tam fikir birliği görUlme
ııtlştir.,, 

Yugoslav Hariciye 
Naı.ırıoın beyanatı 
Yugoslavya hariciye nazın Mar-

kovlç gazetecilere beyanatında 
demiştir kf : 
"- Tuna ve Balkan devletle

ri, tamamUe müstakil olduktan 
sonra A vrupanm cenubu şarki.sin
de sıkı bir sulh hUkUm sUrebilir. 
Balkan antnntınm içtimaı Tuna, 
Balkanlar ve Akdenlzdo sulhUn 
kuvvetlenmesine hizmet edecek • 
tir. 

Hariciye Vekilım:zio 
beyanatı 
Türkiye Hariciye Vekili ŞUkrll 

Saraçoğlu, Itntlmerlni g:ı.zct.esine 
beyanatta bulunarak demiştir ki: 

··- Bulgaristan bizler gibi Bal
kanlarda ııulhUn muhafazası emel 
ve azmindedir. Türkiye Ue Yuna
nistan harici siyasetlerinin gaye 
ve hedefleri de mllştcrektlr. 

Sulh için çalrşıyoruz. Eğer sul· 
ha bir tccavUz vnkl oluı11a müş
tereken müdafaa edeceğiz. Me
taksas ile görUşmcnı.lz çok samimi 
olmuştur.,, 

• • • 
• BeJgrncl, 2 (A. A.) - RlSyteT 

aJansınm hncusf muhabirine gö· 
re, Belgrad:\ gelen başlıca murah
haslar, Bulgaristan vaziyetinin 
Balkan antantı konferansının te · 
mcllnJ teşkil ettiği kanaatlnded.lr
ler. 

Umumi telakkiye göre sulhUn 
muhafazası hususunda 

0

Bulgarls
tan tarafından gösterilen elblrllği 
arzusu Balkan meselesinin hallini 
' olıl\ !ast ırmakta ve konferansın 
muvaffakıyete ualşm11S1 hususun
da çok cecnret verici bir tımıı t~ 
itil etmrktedlr. 
Şükrü Sıırnrol!lu, dUn BulgJır 

BMvcklU Kös('lvnnoMa yaptı/!· 
'TIUlnkat netloesinde, Bulgnrfstanın 
Balkan antantına dahli bulunma • 

ve lstaııbula gc~lrUerek Bakırköy em. 
rıu:ı altllye hal!ta:ıC3lne kaldınlnu:ı 
ur. 

• ~ ka~ mtlcndcle t.edb1rlerinl' 
bUtUn şlddcUle devam ediliyor. Bıh· 
hlye mUdUrlOğtındcn aldığtmız malO· 
mali!. göre en clltJ gün Knsımpnşadn 
gl5rUlen vakndnn sonra yeni bir vak• 
o!mamıqt.ır. 

Vali muııvtnı HalQk Nihat, alman 
sıla tedbirlerle baataııt:m durdurul 
m~ oldıığunu lll:!yleml§Ur. 

• Bemden verııen m.aJQmata göre, 
Almanynııın mUbtellt ınmtaluı.lıırmda 
kl mUblmmat dcpolarmda lnfilWar 
olmu,. yangmlar çııaru,trr. 

mlıt olmasıdır. 
Yunan Başvekili general Metak· 

Sll.8, Balkan konferansı lçtimamın 
muvaffakryetle biteceğine dair O· 

lan kcnaaUnJ iz.bar ederek demlo
Ur ki: 
''- Sarac;oğlunun mOtaleasma 

iştirak ediyorum. Bulgaristan ı,lm. 
dl, Balkanlarda sulhUn muhafRr.a
sı esasına dayanan bir siyaset ta· 
kib ~Jyor ... 

l.Ietakl!la.S, GU al5zlerl llbe et· 
mfştir: 

"- Balkan antantı, bOtiln h 
vatmm en ağır imtihanını geçir. 
mfştlr. Bununla beraber bu fmtf. 
hn.ndan, daha zayıf deği!, belki 
muzaffer ~ıkmıştır.,, 

Roma ile mUttctlk hQkQmct me.r
kezlerl araımıda dlplotaaUk temaslar 
\'UZ!ycU tenvir edemP.ml'ltlr. 

·Romanya ile İngiltere 
arasında müzakereler 

Londra, 2 (A. A.) - f nglltere
den Romanyaya yapılan ihracatın 
azaltıldığına dair olan haberler 
Londra sallhiyetll mahfillerlnce 
tekzlb edllmektedJr. Ayn! mahfil -
ler, Romanya petrolü ve Roman· 
ya ticari vaziyeti mesPJelerlne aJt 
lstlşarelerin, her iki bilkQmet a.. 
ra.sında ve ennıimt bir hava içinde 
devam ettiğini ilavo eylemekte -
dlrler. 

SOVYETLER Fi~1 LA~DIYA'VA 
PARAŞÜTLE ASKER iNDIRDi 

Hclsinki, 3 (A.A.) - Finlandiya başkumandanlığı tebliğ e. 
diyor: 

''Dil§tllan diln Kareli berzahında Summa mmtakasmdakl Fin. 
landiya mevzilerine kar§ı bUyük çapta toptarJa pek şiddetli bir a. 
tet açmıştır. Berzahın diğer mıntakalarında da topçu faaliyeti ol. 
muştur. Sovyetlcr, -dün tayyareler vasıtasile memleket dahiline 
bir çok devriyeler indirmiş]erdir. Bu devriyeleri teıkil eden asker. 
lcrin hepsi telef veya esir edilmi;tir. 

Ladoga gölünün prkmdı düşman, Finladiyatılann elinde bu. 
lunan adalara hile.um etmiştir. D'. ğer mıntakalarda işara değer bir 
tey yoktur. 

Finlandiya avcı tayyarelc:ril: topçusu tarafından 8 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür.,. 

SAAT: 13.40 
F ransada bir kô.ğıt 
fabrikası yandı 
Epinal, 3 (A.A.) - ,Vesges dağlan mm takasındaki büyük 

blr kağıt fabrikası bir yangın neticesinde: tamamen harap olmugtur. 

Bir haftada bir lngiliz vapuru batb 
Lon<'.ı-a, 3 (A.A.) - 29 Sonkanunda biten hafta içinde bir tek 

İngiliz vapuru batmııtır. Bu vapur 1523 tonluk ''Battanglia'' dır. 
"Oregon" isminde bir lngiliz vapurunun battığına dair . Alman 
menabiinden verilen haber, salahiyettar İngiliz mahfillerinde ka. 
tiyetle tekzip edilmektedir. 

740 kilometre süratinde avcı tayyaresi 
Nevyork, 3 (A.A.) - Kuvvetli ve seri yeni tip bir avcı tay. 

yaresi inıa edilmiştir. Bu tayyarenin 37 milimetrelik bir topu, 4 
tnitralyözU, 1000 beygir kuvvetinde: bir motörü vardır. Tayyare 
a.a.atte 4'00 mil (740 kilometre) nüratle uçmaktadır. 

lnrriliz - Alman propaganda harbi 
• Londra, 3 (A.A.) - Natal'dan verilen ma10mata göre Alman 

propaganda teşkilatı Urafından julus1ar arasında neşredilen p.. 
yialara göre: Hitler muharebeyi kazandığı takdirde her fert, ba~lı.. 
başına bir çiftlik sahibi olacaktır. Mukabil İngiliz propagandası 
da aynca faaliyet ıarfetmckte ve baftada 100 .. 000 bcyAnna.me da. 
iıtmaktadır~ 

Yilzbaıı V~ntoriyo, prensesin 
yanından çıkınca esasen almıJ 
olduğu tertibatı kuvvetlendirme. 
ğe ba§ladı. Efrada sıkı aıkı tali· 
mat verdi. Meçhul Konan, biç 
şUphelerunedc:n pusuya düıc:cek 

ve kurtulamıyacaktı. Fakat Kor· 
sanın geleceğini bilmiyor ve onu 
beklemiyordu. Sadece Dukaya, it 
yapmakta ve çalışmakta olduğu 

zanrunı vermek istiyordu.. 
Fakat birdenbire durdu: 
- Peki, Sinorina neden asabi· 

1eşiyor7. Kendi.ai lehine bir tedbir 
alınmasına neden muhalefet gös. 
tennck istiyor?. Cevap verme· 
meıi, böyle işlerle uğrqmak la. 
tememesi belki terbiyesinin ft 
karakterinin iktizasıdrr. Fakat tid 
ıiddet ve muhalefeti neden 7 Ben 
Yanına girince niçin müteheyyiç 
ti? Her zaman beni gliler yitı1e 
karıılayan oda hizmetçisi, beni 
görünce niçin şaplada, sarardı ve 
suratını astı?. 

Dur, dur bakayım: 
Bu meyanda bahçe hlzmetçlle. 

rindc:n biri ile de ip.retlctti ı• • 
liba!. 

YUzbap böyle diltllnllrken, 
rUtbc:ll bir nefer yaklaıtı. fısıldar 
gibi: 

- Karp Urafta birini g8rmnı· 
lcr, aarayı tarassut cdiye>rmug. 
Şüpheli bir insanmış. 

Dedi. Yüzbaşı birdenbire to • 
parlandı ve kcOO.i kendine: 

- Tama.nen ·dedi ilk defa 
az kalsın safdillik yapacaktım. 
Eğer Sinorinarun Meçhul Kor· 

Bitaraf 
memleketlerde 

Alman hücumu endi§eıi 
zail olmadı 

Amstcrdam, 2 (A. A.) - mt
lerln, 30 kAnunusanl nutkunda bl· 
taraflardan bahsetmemcslnJ blta • 
raflar, endişelerini azaltacak ma
hiyette tefsir etmiyorlar. Alman 
ıtıtalannın Belçika ve Hollanda 
hudutlarındaki teccmmUUnde bir 
azalma yoktur. 

Hollandada çıkan 'Otreht Nl
Y\1%band gazetesi, bu buauata ver
diği bir haberde, Polonya muha· 
rebcıılnde taarruz faaliyetleri göl!I. 
teren Alman generallerinden von 
Rnşnav ile Blaskovlç'ln umumi 
karargfıhlarmı Hollanda hududu 
karşısında kurduklarını yazmakta
dır. 

sanla milnasebcti yoksa nefer ol. 
mağa ruıymı. 

Nefere: 
- Peki, git, hiç kimsenin gö. 

rli, bu l§tc:n ba§kasile meşgul ol• 
mıyacak, anladın mı? 

Dedi.. Ve &onra ellerini oğu1-
turdu ı 

- Ah, eğer hakikat tahmin et
tiğim glbl çıkar ve ben de bu he
rifi yakalarsam, o vakit artık eöh
retim her tarafı saracak, rütbe, 
mevki, servet, n.ipn her ıoy, her 
oey bulacağmı. 

Askerler, köşeleri, klJpril altlan. 
nı tutmuşlardı. Kon~uyorlard.ı: 

_ Şu Meçhul Kors:ı.nın yerine 
ben olmak isterdim ... 

- Haydi be karga suratlı he .. 
rlt, aana da yakışırdı ya!; 

- Yok caııun, ben de kendimi 
bilirim zaten... W ola beri gele.. 
Bu bJr saadet değil mi. bütlln aa
raylan altüst edyor yezfd beril ... 

- Ortalıkta bJr dedikodu doJa
oryor: 

Korsan Slnorlna Kiyarayı sevi • 
yormuı... HattA, her ne pahasına 
olursa olsun aaraya girmek JaU • 
yormuş.. 

- Yok canım, •eveblllr, ama, 
kendi kalaamı bile bile eatuın aı. 
tma atamaz. Venediğe harb 111Q 

edip oehrl topa tutacak değil ya 
bul 

- Evet amaa, ldmblllr ne mazi.. 
tel oynıyacak? 

- Öyleyse, tavuk gibi yalr:al&
nacaktır. Hele aaraya yaklqsm. 
bitU, mahvoldu.. 

- Evet, kend.lsJni ateee atJıut 
olur. Böyle bir ıeye ceaaret ede
me&. 

- B1s bayle dlyorus ama, pe
k!, blzl buralara niçin koydular. 

- Her ihtimale tareı Sinorlna.. 
yı korumak için! .. 

- LlL. lbtimal fi1ln Yok. bi
zim yüzbqı kurt libldir, burnu 
dehfetll koku alır. 

- Kurd değil, köpek de fUD• ! 
- Beıı öyle ııöyllyemem, een de 

dilediğin gibi anla tulum bozması 
berlf !. Sözümü kestin. Evet, y1lz. 

bıı.şmm mutlak bJr ıey se~diği 

v:ırdır. Ak.si takdirde bunu yapa
mazdı. Ne taaavvur ediyorum bili· 
yor musun? 

- Söyle de duyalun !.. 
- Meçhul Korsan benim, elime 

dUoae. ODU ben yakaluaın, Şöyle, 
gırtlağından aıkllml§ horoz gibi 
bağırta bağırta Dukanın humruna 
çıkarsam... 

- Hay abdal hay, een ona ae 
u.ndm? Kargına çıkn, korkundaa 
ayaldarma kapanttdm ••• 

- Doğru söylüyorsun haldka-. 
katm .• Neme lAzım, o beril bu 
taraflara uğramasın, sarayın öbür 
tarafından geçsin. Vakitsiz ölme
ğe razı değilim doğrusu.. 

Pusudaki askerlerin konu~a
n, aşağı yukarı hep bu §Ckilde 
geçiyordu .. Yüzbaşı Ventori~·o da 
bir k~e yer almıştı. 

Kiyara. kendi odasında buhran 
geçiriyordu. Titriyor, üşüyor, di~ 
teri biribirlne çarpıyordu. 

- Gelmese • diye inliyordu • 
hiç gelmese.· Sözünde durmasa! 

~Denmı nr) 
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Halk n lka\te n 
sev n v o rr lfi7il lb!I s lb!l ifil lb!I ~ '? 
Sevginiz geçici mi? Aldatıyor musunuz? 
Yoksa seviyor da bilmiyor musunuz ? 

.. 
I şte bir takım sualler ki bunları ancak 

aallerimize cevap vermekle anlayabileceksiniz ? • 
,\şkta en kötU olan uey, ancak 

nıc geçtiği vakit onun krymetini 
attlıyabilmemizdir. O mevcut oldu
~u zaman onu ne basit ve ne tabii 
buluruz. Ve ekseriya aşk bittiği 
~man sevmiş olduğumuzu anlarız. 
l~ğer a3km bizi hUkmU altına al
dığı dakikayı hemen anlıyabilsey
<lik bu gUzel ve nadir hissedilen 
duygunun hakiki kıymetini o za-. 
man anlardık. Eğer kendi hisle -
rimizl dikkatle tahlil etseydik biz 
bu tam Aşık olduğumuz dakikayı 
hemen anlar ve bUyUk bir lezzet 
tatmış olurduk. 
Şimdi elinizi kalbinizin üslilno 

koyunuz ve size aşağıda sorduğum 
suallere bUyUk bir samimiyetle 
cevab veriniz. Büyük bir kanaatle 
söylenilmiş "evet" on puvandır. 
TereddUdle: "Öyle zannediyo -
rum!,, derseniz 5 puvandır. "Ha -
yır!" cevabıysa sıfrrdır. 
Şimdi sevdiğiniz insanı gözönU -

ne getiriniz vo aşağıda ya.Mığmırz 
suallerin karşısına verdiğiniz ce -
vaba göre bir rakam koyunuz. 
Yani ya beş, ya on, tekrarlıyoruz. 
"Hayır!" lar sıfırdır. Onların kar
pmıa bir şey yazmayınız. 

l - Sevdiğiıllzl aandığmız insa
nın karşısında kalbiniz daha hızlı 
vuruyor mu? 

2 - Onu baza.n rilyıumda gö
rilyor mwnınm:? 

3 _ Onu tanıdıfmudanberi da.
ha gUzelleşmok hevesine dll§tll • 

Son Dakika'nm zabıta romanı -

nUz mil? ÜstUnUze başınıza. itina 
ediyor musunuz? 

4 - Ona mektub yazıyor mu
sunuz? Telefon ediyôr musunuz? 
Randevuya gelmediği vakit fena 
hislerle UzUIUyor musunuz? 

5 - Onunla buluşmanız size 
sadece onunla konuşmak zevkin -
den başka bir şey temin etmese 
bile onu her gUn görmek istiyor 
musunuz? 

6 - Onun her söylediğini güzel, 
eğlenceli, dikkate değer buluyor 
musunuz? 

7 - Onu tanrdığmızdıı.nberi içi
nizde çalışmak için daha fazla bir 
istek ve canlılık buluyor musu
nuz? 

8 - Onun sizi, sizin onu sevdi
ğinizden daha çok sevdiğini öğre
nirseniz bet baht olur musunuz? 

9 - Onun bir ameliyat geçire
ceğini duyarsanız sabaha kadar 
u~rumaz mısınız? 

10 - Onu başkalarile mukaye
se ettiniz ml; ettinlzse bu muka
yeseler onun lehine mi çıktı? 

11 - Sevdiğinizin harici görü
nüşü kadar manevi kı)'llletile de 
alakadar olduğunuza emin misi -
nlz? 

12 _ Onu mes'ut edebilmek i
çin kendi saadetinizi feda eder 
ınlsjııiz? 

3 BUBAT 1940 - No. 36 

13 - Başka kimseye söylemi -
yecek kadar hususi şeylerinizi o
na anlatır mısınız? 

14 - Ona tesadüflerinizi ente
resan ve kı)'llletli buluyor musu
nuz? 

15 - Hiçbir kimsenin sizi onun 
kadar anlamadığını sanıyor musu
nuz? 

16 - İstikbalinizin onun yanın
da. çok mes'ut olacağına kanaat e
der, onun yanında yaşamak için 
fedakarlık yapar mısınız? 

17 - Danldığmız zaman hatta 
kabahat tamamt'n on::la olsa bile 
barıı,ımnk için izzetincfsinizden fe
dakarlık yapar mısınız? 

18 - Onsuz bir refaha, onunla 
başlanılacak bir fakirliğe tercih 
eder misiniz? 

19 - Şimdi sizi hakiki bir aşk
la sevdiğine eminsiniz, fakat ilk 
zamanlarda kendisini sizi sevdiği 
halde seviyormll§ gibi gösterdiği
ni öğrenecek olursanız onu affe -
der misiniz? 

20 - Fakir olduğunu bile bile, 
onunla evlenmek ve ömrünilzUn 
sonuna kadar yanında kalmak is
ter misiniz? 

, Bu suallere cevab verdikten 
sonra ccvablann kar§ısına yazdı-

"- Bravonuza hacet yok. Ben 
vazifemi yapmağa geldim. Masa. 
lan kontrol edeceğim." 

Aynr zamanda burada bulunan 
bütün mü~terilerin adres ve isim 
terini almak m'!clıuriyetinde. 
yim.,, 

Her taraftan itiraz fısıltıları 
geldi. Bu kimsenin işine gelmi. 
yordu. 

ğınız rakamları cemediniz. Topla
dığınız yekun eğer: 

100 den aşağıysa l;>u küçük aşk• 
çıktan vazgeçiniz. ÇünkU hakika -
ten devam etmeğe değmez. 
Eğer topladığınız yekun yüz ile 

yüz yirmi arasındaysa bir aıık 

zannettiğiniz bu his. geçici bir 
duygudan !bnrcttir. Bu sc,•gi ile 
fazla meşgul olmayınız. Onu tcr
kediııiz. Çünkü onunla mc§gul o
lurken farkına varmadan hakiki 
aşkın ta yanından farkına varma
dan geçebilirsiniz. 

Jf;;cr yekun: 
120 ile 140 arasını buluyorsa, 

belki bu hissiniz bir nıık olabilir. 
Fakat bu his hcnUz o kadar ol
gıııı değildir. Onun irin bu hissin 
sizi nerelere götüreceğini anla -
rnak için biraz daha sabretmeniz 
lazım. 

Bir ay sonra yino ayni sualleri 
kaI'§mıza alarak cc..,·ab vcrınız. 

Kendinizi bir kere daha tecrübe 
ediniz. 
Eğer yaptığınız eem'in yekfınu: 
140 ile 180 arası iso hissiyatınız 

ciddidir. Karşınızdaki insanın da 
hiuiyatmı ciddi surette anlama • 
ğa gayret ediniz ve çabuk bir ka
rar alınız. 
Eğer bu cevablar 180 den faz

laysa artık başka tecrübe ve tah
lillere lilzum yoktur. A§kmız ebe
di ve sonsuz bir aşktrr. Bunu gö
rerek size ancak: "Allah taliinizi 
iyi etsin,. deriz. 

ğını bulamamıştı. Orada bulunan 
Jarın gözleri müfettişe dikilmiş. 
ti. Salonda bir sessizlik hüküm 
sürüyordu. 

Müthiş bir taraka !duyuldu. 
Yukarıki katta üç silah sesi i
§itildi. 

Müfettiş Evans ibir kaplan gi
bi harekete geçti. 

" - Zannedersem yukarıya 

Muhakkak aynlacaklardı ! 
Nakleden: ~ATICE HATiP 

(Dünkü ıayıdan devam) ı ma da çabaladı. Nihayet enkaJ 1 
Gece pencerelerin ~rd~ler~ni tınd:ı. iki vücut gördüler. Biribitl" 

örttükleri zaman her en dımdık ne sarılmışlardı. Birinin gözü 'ti 
ayakta duran Erzincan şimdi hiran palı, diğerinin gözleri açıktı . 
içinde üstünden sayı ız a ırlar ge- 1\lüzeyyen: 
çen bir harabeye benzemişti. _ Annem ... babam ... diye bal' 

Selma ile Omıan nereye gidecek dı . 
lerini şa~ırmış bir halde oldukları Selma geri döndü. Küçük kıs' 
yerde duruyorlardı. Açıkta olduk· yüzünü kendisine çevirerek dizler' 
lan halde toprağın ayakları altın- ne saklamağa çabaladı. Fakat ~ 
da biraz durup sonra gene şiddet· cuk onlara bakıyordu. Onlara dİ)t 
le deprendiğini dayurorlardı. dik bakıyor \'e ağlayamıyordu. 

Yıkılan evlerin dumanları ka· Artık bu çocuk bugünden 'l/Jrt' 
ranlık gecede dumandan sütunlar öteki çocuklara benziyemezdi. 
gibi yükseliyordu. Bazı enkazların 
arasında çabuk tutu~an bir yan· 
gının kızıl alevi göğe yükseliyor· 

du. 
Enkaz altmdan kurtulabilenler 

sağa sola ko5u5uyorlar. Bo~ruk 
feryatlar yükseliyor, biribirlerini 
kaybedenler biribirlerinin ismini 
çağmyordu: 

- Ahmet: .. Ahmet!.. 
- Hasibe. 
-Omer! 
_ Allahım... Aman Allahım .. · 

- Oğlum ... Hasanım!.. Hasan. 
- Ana! .. Ana .. 
Ve taş gürültntcri toprak sesle· 

ri acı bağrı5malar .. 
- Oldüm anam ..• 
- Yandım ... 

Yer durmıyor .. Tabiat kuduz, 
kör, canavar bir merhametsiz, cez· 
bezesine tutulmuş gibiydi. 

Selma! .. 
- Bak dedi.. Bak .• 

Karanlıkta kendilerine doğru kü· 
çük mini, mini bir gölge geliyordu: 

- Sen misin.. Anne .. Baba .• 
Anne sen misin. 

Eni boyundan daha geniş olan 
bu garip mah!Ok yanlarına yak'a~· 
tığı zaman Selma onun kucağın· 
da bir büyücek bir çıkın tutan ye
di yaşlarında bir kız oldutrunu seç· 
ti. 

- Anne! Ah onlar değilmiş .• 

Daha il erlere doğru: 

• • • 
Günler geçti.. Müthiş kard't 

soğukta ıstırab ve azap içerisind' 
ümit ve ümitsizlik arasında ge<JI' 
korkunç günler. 

Insanlardan daha fazla kö~ 
leş yemek için enkazı kan~tırnd 
!ar. llcrde bir evin altında iki bll' 
çuk gündür lmrtaramadıkları bit 
insan müthi5 bağırıp inliyordu. 

Nihayet ilk imdat onları istJS' 
yon ci\·armda bir yerde butddo 
Genç kadın Ayseli kucağına al~ 
Osman yün jaketle duruyor ..• ~ 
tosunu küçük M üzeyyene verıfllf' 
ti. 

tik imdat çadırında Aysele ki'. 
~ık ka5ık süt veren Selma biriıl" 
defa olarak ağlıyordu. 

- Osman, dünyayı bilem~ 
nasıl bamlıa~ka görüyorum ve t11 
iki gün evvelki §eyler bana ne~ 
dar manasız, boş ve çocukça av 
yor. 

- Hakkın var. 
- Bütün bu ıstırab ve diri' 

günlerinde biribirimizden a~ 
dık. Eskiden olduğu gibi ha~ 
Eskiden daha çok, daha kuV\'P."' 
bağlarla bağlandık. 

Genç adam orada yere serilllj' 
bir şilte üstünde belki de bi~i~_! 
fa olarak uyumu~ olan MüıeYr 
nin başını ok~dı. · 

0 

Yazan: William M atin Çeviren: Ha-Ke 
Evans resmi bir polisle, bütün 

masaları teker teker dolaştı. - Anne, anne, !eryadile atıl • 
çıkmak faydalı olacak dedi. Sa- v 

mağa çatahyan çocugu tuttu: 

- Zavallı h.-üçük Müı.cyyeJS 
bizi annesile babası gibi bir çi~~ 
!arak gördüğü için bize emnır· 

etti. Onun için bizden aynımad'-

Sokağın ucunda bir aldam duru 
yordu. Elinde bir saat tutuyor 
ve gözlerini saatten ayırmıyordu. 

Yüz adım ileride, karanlrkta, 
yine iki gölge; fısıltı ile konuşu. 
yorlardr. Bunlardan birinin elin· 
de de saat vardı. On ilciyi altı ge· 
çiyoridu. 

Bir yan sokaktan, ağzında bir 
cıgara ile bir adam belirdi. Uç 
gölgenin önünden geçti. Onların 
yanından geçerlccn bakmadı bile. 

Geccyansını yedi dakika geçi
yordu. Polis karakolundam dört 
polis memuru tarafından takip 
olunan biri çrktı. 

Saat orükiyi sekiz geçiyordu. 
Acele etmeden, !dört poliele, 

ilerliyen adam Koveut Bahçe 
istikametinde yürümeğe başladı. 

Onikiyi dokuz geçiyordu. 
Fısıltı halinde konuşan iki göt· 
ge kımıldamağa başladı. Bir ta· 
nesi elinde hala bir saat tutuyor

du. 
Yüz ~dım ileride duran adam 

da karanlıktan çıkarak yürümeğe 
bagladı. 

Ve bunların hepsi, üzerinde 

mavi bir ııık yanan bir kapıf!ın 
önüne geldiler. 

Onikiyi oo iki dakika geçiyor. 
du. 

Kartopu, kapının önünde dur· 
muıı, ve nmokinli bir adamla 
·konuııuyordu. 

Arkada, resmi elbise ile duran 
polisleri görmemişti. 

''-Ne istiyorsunuz efendim?" 
Artık arkadaki polisleri gödü. 

ğü için fazla bir şey sormadı. Bir 
Gori1la maymunu ~ibi geriye 
sıçrMa. A .. uöre atlamaıiyle yu. 
karı ~ıkmağa başlaması bir oldu. 

Pollılerden biri atıl:nak istedi. 
MtıfettiJ Ev anı ona: 

"- Bırakınız. Elimizden hiç 
biri kurtulamaz." dedi. 

Polisler, ellerinde tabanca ol· 
duğu halde, yollan kapadılar. 

Mücadele fiilen başlamıştı. 

• • • 
Maryuza ile oturmuştu. Maryuza 
ona bir ııeyler söyliyor o da: 
''- İmkanı yok, ııekerim, daha 

fazla alamam. Niste istediğin 

köşkü aldım; Paristeki saran da 
senin .•.. Daha fazla ne yapayım?'' 
diyordu. 

''- Demek beni artık sevmi· 
yorsun ..... " 
"- Bu nasıl söz öyle? Hala 

§Üphe mi ediyorsun·?" 

Asabiyetle yelek cebinden sa
atini çıkararak baktı. 

Onikiyi oniki dakika geçiyor· 
du. 

Tam bu esnada Zenci salona 
bir bomba gibi düştü. 

''- Reis, reis, polis geldi, po· 
lis !." 

Geç kalmıştı. Polisler yukarıya 
çıkmış ve kapıyı tutmuşlartlı 

bile. . . .. 
"- Herkes yerine. Kimse kı. 

mıldamasın" bunu söyliyen E· 
vanstı." Sonra etrafına bakarak: 
"idare müdürü nerede?" 

Conun, elinden zor kurtulduğu 
herif ilerliyerek: "Benim" dedi. 

Evans onu baştan a§ağı süzdü. 
İdare müdürü sordu: 
"-Ne arzu ettiğinizi sorabilir 

miyim?" 
Bunu biraz kabadayıca sor-

muştu. 

Evans masalara giderek: 
''- İçkiyi ane:ık gece yarısır.a 

kadar satabilirsiniz?"" 
"- Şüphesiz; bir <lamla içki 

bulursanız lıravo derim size." 

Canı sıkılmıııtı. Hakikaten iç. 
ki yoktu. Herifler, onl:ian kur. 
naz davranmışlardı. Evans, en ni 
hayet Van Blondun masasına 
gitti. 

Nezaketle sordu: 
''- Yanılmıyorssam Van Blon 

dla müşerref oluyorum.,, 
Ho1landalı başını fahihçe iğe. 

rek: 
''- Evet, burasının sermaye 

darlarından." 
''- Bardağınızı muayene et. 

meme müsaade eder misiniz efen 
dim" 
"- Buyurunuz" 
Evan-s barldağı muayene etti; 

yüzünü buruşturdu. Van Blond 
hemen: 

"- Midem rahatsız da, limo. 
natayı tercih ederim . ., 

Evans, bu alaya kızmıştı. Po_ 
lislere dönerek: 

"- Zenci kapıcı nerede?" 
Zenzi ortadan kaybolmuştu. 
İdare müdürü olan: Evansa 

dönerek: 

"- Yine aşağıya inmiş ola • 
cak, pek fazla korktu sizden!" 

Evans etrafına baktı; açık du. 
ran kapıdan, yukarıya çıkan dar 
merdiveni görmüştü. 

''- Oral:ia, yukarıda ne var?" 
diye sordu. 

11
- Orası mı? Ehemmiyetsiz. 

Çalışma odası." 

"- Ne çalışma odası? Nasıl 
bir oda?" 

"- Hem calışma hem de ar. 
diye gibi bir yer." 

"Ne ardiyesi?,, 
"- Kuliibc lazım olan şey

leri koymak için.,, 
"- M'Csela.,, 
"- Havyar, sardalya, bir iki 

sandık portakal.,, 
Evans lıu kelimeyi hiiyiik bir 

kuvvetle sarfctti. Demek yine 
lıu mahut mcyvadan başka bir 
şey yoktu!. Cani sıkıldı. Aradı. 

fonu dört polisin nezareti altın • 
da çıkarak, yanında üç polis ol
duğu halde yukarıya çıktı.,, 

••• 
Birkaç saniye sonra, yukarda 

idi. Yan açık bir kapı buldu. 
İçeriye girdi. Bu, idare müdü. 
rünün söi:le çalışma odası idi. 

Yerde, sırtüstü yatmış bir a. 
dam vardı. Bu, zenci Kartopu i. 
di. Sağ elinde hala dumanı tü
ten bir taba.n<:a tutuyordu. Odayı 
barut kokusu kaplamıştı. 

İlk işi telefona giderek polis 
coktorunu çağırtmak oldu. Son • 
ra zencinin üzerine eğilerek: 

(Devamı var) 

bulmaca 
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- Dur yavrum. Dur burada! 
dedi. Gitme ileri! 

- Annemi ... gördünüz mü an· 
ne mi? 

Çılgın bir korku içinde bütün 
\'Ücuclu titriyordu. Ağlayamıyor· 

du. Elindeki kocaman çıkım göğsü 
üzerinde sıkıyordu. 

- Nereye gidiyorsun? 
- Annemi bulacağım. 
- Seni mi bıraktı. 
- Beraber evden çıktık. Ayseli 

bana bıraktı. Babam hastaydı. o-· 
nu almak için eve girdi. Sonra ev 
yıkıldı. Annemi görmedim ... 

- Dur. Dur ağlama senin gibi 
koskoca bir kız hiç ağlar mı? 

- Annemi isterim .. 

- Gitme burada kal.. 
kaybolursun birazdan o 

lur. 
Osman küçük kıza: 

Şimdi 

seni bu· 

- ~vin ne tarafta? diye sordu. 

Selma çocuğun elindeki küçük 
Ayseli almıştı. Çocuğun gösterdiği 
tarafa gittiler. 

Çocuk bu karanlıkta yıkılmış 
evler arası!lda hangisinin kendi ev
leri olduğunu kestiremiyor her taş 
yığınının bac;ına:: 

~ 

- Anne, ... Baba .. benim .. ben 
Müzeyyen .. diye feryat ediyor her 
taşın altından bir başka inilti bir 
başka ıstırab sesi yükseliyordu. 

• • • 
Sabahın alacakaranlıRında kü· 

çük Müzeyyen kendi evlerini en· 
kazı altından görünen bir kuş ka· 
fesinden tanıdı. 

- İ§te burası ... 

Osman miithiş gecenin yorgun· 
!uğuna, heyecanına rağmen taJan 
kaldırmağa çabaladı. Küçük Ayse· 
li Müzeyyenin eline verdiler. Sel· 

- O yalnız bizi bir çift ola: 
görmedi. Biz de onun anne ve .... ti 
bası gibi bir çiftiz. Yalnız metl...-_ 
yetlerimiz bizi biribirimizden a~ 
nyordu. Bizi biribirimizden ,,. 
ran ortada ba5ka bir şey yoktıS-

- Eret haklısın hepsi buydll-

• •• 
Onlara: 
- Sizin çocuklarınız mı di1' 

sorduklan zaman Selma Müzı~ 
ııni uyandırmıyacak kadar hafif bit 
~sesle: 

- Evet! dedi. 

Onları yanlannda alıko~ 
onlara alışık oldukları aile sa~ 
tini kaybettirmemek onlaraı tflll'_ 

ut etmek ve onlarla mesut o}; 
istiyordu. 

Çünkü bu müthiş felaket ~ 
rinde o bu iki yavruyu buld ,
danberi aile saaaetinde eksik ~, .. 
şeyi öğrenmiş ve onu tarnaJP"'" 
rnıştı. • ~ 

. Onları yalnız onlannsaadetı • .., 
çin değil, biraz da kendi saadl"" 

rinin devamı için istiyordu. ~..A 

Bu iki çocuk aralarındaki 1>01 .... 
uçurumu çoktan doldurmu~tU. 
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