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1ii:f ~~~~;ii Fin~ erın b.üyük muvaffakiyeti 
ijALKGAZETESt 

ı Soh;"'--~,~:;~~~~···;, ,, 23 Rus tayyaresinden on birini düşür-
~ liASAN RASiM US 1 

ı;;~,~:;,:~:::·;~~tf,~.A,~.~~, .. <:döle ; on ikisini yere rc ....................................... i 
aıRıNcıı<ANUN 193~ ı ; 1n,.mıye m~c ~r ~ 1 er Romanyaya sarkarsa 
ı~.~-~TEs_q Ormanlara gızlettıklerı kara Fransa yardım 

Rus uvvetı 1 Fransız hariciyesinden bir zat . h ld t Fransız qarantisinin ancak Al
ına V O U ~ _ırianlara karşı olduğunu bildiriyor 

~ıltral.)Ö7. nereri, 

Helsinki bombardı
nıanı nası l oldu ? 

Bir /ngiliz muharriri adım adım tak ip 
,
1 

ettiği faciayı tafsilô.tile anlatıyor: 

t~0tnbardıman tayyarelerini bir anda 
l~J;lernizde gördük. Çok alçaktan uçuyor· 
lı.~t'dı . Bize iyice sokulduktan sonra mu-
~arn bombalarını attılar ..... ,, 

l!ıtı 
l -aç "Ün C\ vcl patlıyan So\'- yeni hücumlarını heyecanla bekli. 

J~~ ~ 1 _inlandiya harbinin ilk bü. yordu. 
i ~asını, hiç fiilııhe .) ok ili, ~i- Bir gece evvel saat O da verile n 
• A, ruııanın C'.n slriıı rn °lizcl son alcrttcn nz sonr:ı. He isin ki ü-'·h. .. . " 

! j ı · rı ıı .ıcn rinl:mdl~ anın m<>rl,c- zeı ine ateş yağdıran Sovyct bom· 
•lık • " 

t1ı 1 uınl'a Hrb inl hıiıı frni bom- b:ırdımaıı tayyarclcrirıclen birinin 
ıı1 .. 

ı:~ ıır ti' l.il t•tnıi c;!lr. nlcvler içindc düştüğü görüldü. 
1 ı , "1lııırtlım ... ıı • ı 11 1 • F' 1 .. 1 f t 1 1 .. ı-;ırn-;ım ·ı ,. sın. ın ı::ıva muc u na op nrı uurma_ 
~tıı1 l ı-ı ·ıuıı ::.n 'r hütiin fol'i:ıyı dan C'"llı .ıy-0rdu. 
%1~~1ıııı takip ede n hir ln~liz B:>mbardıman r,.ok Pürnıedi, Fa-
'JI-. •tr ~azckbinc ••iirdtiltlcriı.i .. "' kal tesiri büyük oldu. Nckadar 
• •• llln!ı, or. 
'() . . 
~~ıı til'en llclriııklclc kimsenin 
t he Uyku girmemi ti. 

• gU 
~ . n evvel Sov,·et tn.v\·arele· 

iııs:ının öldüğünü, ne kndarının ya. 
ral"nd ;·nı, kaç çocuğun 'iksUz ve 
vct:m kald:.,'.;ını he .. arlnmak !jU da· 
kiknda imkansızdır. Gözle görülen 

ani . " · • 
1'(!1tıı h.r b:ıskınla ı;ehri bom· tahribat. şehrin Uç verinde başlı-
~~ ~n "lmel<>ri Finliındiyanın yan büyük yangınlar ve Sovyet 
'tıb lı hUkümctini kana bo·•mus bombaları altında bir anda enkaz 

Rusl arın boğucu gaz ~ uJlanacaklan 
yolundak i tehdidi üzerine 

Ecnebi sefaret erkanı 
Helsi~kiyi terkettiler 

<' ......... \,W Sovyet Rusya milletler 
4. 

cemiyetinden çekilecek 
Kopenha~, 4 (A.A.) - Politiken gazetesinin Riga 

birine göre, Sovyetler .Birliği Finlaıt:iiya meselesini müzakereye 

başlar başlamaz Milletler Cemiyetini terketmeğe karar ver 

miştir. 

(Milletler Cemiyetine ait telgraflar ikinci ıayfamızdadır.) 
nr•• • •+• ++++++++Y++++YV+ YY9W Y•VV +4Y 99V V V+ +Y9V9+V++Y\ 

Helsinki, 4 (A.A.) - Finlan
diyanm İtalyaya ısmarladığı 25 

Savoıa tayyaresinden 10 tanesi 

Helsinki'yc varmıştır. 
Finlanıdiyalıların bildirdiğine 

göre, bir çok Sovyet kıtaları la
ğımlar kurulmuş olan Tericoki 
ormanında bu lağımların patla -
masiyle mahvolmuştur. 

Rus kuvvetleri Fin 
topçularına hedef oldu 

Hcls;nki, 4 (A.A.) - Dün 
gece neşredilen Finlandiya tebli
ğinde şöyle denilmektedir : 

. Cephede kardan dolayı mah· 
dut bir faaliyet olmuştur. Yalnız 

Ladoga gölü şimalinde kıtaları -
mızın faaliyeti kesif olmuş ve 
dü~man ağır zayiat vermi§tir. 
Sovyet kıtaları donmuş bulunan 
gölü geçmekte müşkülat çek · 
mişler. Finlan'diya topçusuna bu 
suretle kolay bir hedef teşkil et· 
mişlerdir. Buz baz ı noktalarda 
muhacimlerin ayakları altın<la 

kırı1mıştır . 

E ir rrıa yn tarlası 

Sovyet teşebbüsü akim 
kaldı 

Londra, 4 (Radyo) - Sovyetler 
dün yine paraşütle Fin arazisine 
asker indirmek teşebbüsünde bu
lunmuş, fakat bu teşebbüste akim 
kalmıştır . . 

Fin kuvvetleri paraşütlere ve 
tayyarelere ateş ederek hep5ini 
düşürmü~lerdir. 

12 Rus bombardıman 
tayaresi ta mamen 

mahvolmuş 
Amsterd:ım, 4 (.\. A.) - Tele. 

graf gazet esinin Helsinki muhabi
ri, 12 bombardıman tayyare.sin. 
den mürekkep tam bir Sovyet fi
lolillasının Finlandiyalılar tarafın

dan lmattada tamamen mahvediL 
diğini haber vermektedir. Diğer Uç 
filoti lla. IIelsinki dahil olmak üze
re, blilün Finlandiya cenubuna ce. 
reynn veren muazzam elektrik 
fabrikasını bombardıman etmeğc 

çalıı; ıyordu. Finlandiya bataryala
rı 11 tayyare düşürmüşler, 12 tay· 

(Devamı 2 nci ıayfada) 

Başvekil 
ZONGUI..D.\ KT.\ .MUlll~I ntR 

Kamilen sökülüp 
karaya vuruu 

Amııterdam, 4 ( A.A.) - dnb 
BE\°AN.\TT.\ BUJ,Ul\'DU 

ajansı bildiriyor: Zonguldak kömür hav 
Pazar .ve Pazartesi sabahı Ho· zası devletleştirilecek 

landa sahilinin Scheveningen ve Zong-uldak, 4 _ na-,, ekli Refik 

Noorrdvijk arasındaki kısmımı 1 Saydam tetkiklerine dcum ctml-s 
müteaddit manylar siirüklcnip , .e amele hnstaneslnl gczmı,tır. Dr. 
gelmiştir. Yalnız bu kısımda 25 1 Saydam ,·erdiği bc:yanatta, Kara
tane mayn görülmüştür. Bunlar bük te>isah için da ha ba.zı te dbir
dan bir kaç tanesi sahilde patla - ler almacağmı, Zonguldak "kömür 
mıştır. Tehlikeli mm taka te kil han:a.<ımr de\ Jetl cştirmck zamanı 

ol;-on nz~mn•Ji binalardan ibaret... , cclen sahil kısmı ve Schcvenin • ~elmiş olduğu netlcesinn \·ardığını 
"ll hl .. 

._ ıtıı~ı;ı rat:ır, lir lürlU sônmC'k 
- ~ n hu ... k 
}:ı -ı \'e ~u · yan;ınlnr, 400 ya. 
~ . ÖlU bu !iehrin sakin ve 

ın · 
' "" sanJaıını ıstı rnb içinde 
"•lııtı 

lı~a · HC'rkcs dilşmnnın 
lekrnr felfıkctıcr saçacak 

Hclsinkinin meşhur merkez is. l gne rıhtımı halka yasak edileni~- .-.öylcmi5 \ C İkhsat Vckilctloln 
tasyonuna bir ynngm bombaııı ıl üş- tir. Holandada söylendiğine gö· bn basusta lazımgelcn kanun liyl

tU, biraz 8onra menılt'ketin en re bütün bir mayn tarlası ye - haJarmı hemen haztrlıyarak bu 
m ühim sanayi me rkezinin tnhrib rinden sökülmüş ve Holanda sa· ı' dcnede mecllse sevkedeceğlnl bU. 

(Devamı 2 nci sayfada) bilinde karaya vurmu§'tur. dlrml,ıu. 

htanbul, 4 (Türkische Poıt'tan) - Holandada inti§ar eden 
"Telegraf,, gazetesinin Londra muhabiri İngiltere hükumetinin 

Fin - Rus ihtilafın!da kat'iyen Rus aleyhtarı bir vaziyet almıya· 

cağını bildirmektedir; zira İngiltere hükumeti sırtına yeni ve 
kuvvetli bir dü;man almak yoluna aslagitmiyecektir. Fin meselesi· 
nfo herhangi bir diplomatik teşebbüse girişmeden önce, vaziyet 
esaslı bir şekilde tetkik edilecektir. 

Diğer taraftan Fransız hariciye nezareti memurlarından biti 
"Tribuna., gazetesi muhabirine verdiği bir müJakatta, Sovyet Rus· 

yanın Romanyaya sarkmak tc~ebbüsünde bulunursa, Fransanm 
Romanyaya yardım edemiycceğini, zira Tuna hükumetinin Ro
manyayı ancak Almanya tarafından bir taarruza uğradığı takdirlde 
garanti etti~ini bildirmiştir. 

Bu akşam 
• 
sınemaya 

gidecek misiniz 1 

Holanda Belçika 
hududunda 

Gizli t·u nel 
Brüksel, 4 (A. A.) - Zabıta, 

Daha evvel 2 inci sayfa· Tournhout civarında Hola.nda • 

mızdaki listemize bir 
kere bakınız 

Bugünden itibaren lstanbulun 

Belçika hududu altmda kazılmiş o· 
lan bir tünel meydana çUı:~tır. 
Bu tüneli kaçakçıların kullanmak· 
ta oldukları tahmin edilmektedir. 

Geceleri Holanda - Bel~lka 
bütün sinemaları hangi filmlerin hududunu sılı:ı aıkıya kapamağa 

oynadığım bu listede bulacaksınız. karar vermişlerdir. 

Bugün ' • 
Fransız yakın tarihinin 

Esı·ariı ölümleri 

Suikastın gizli kalmış dnaye:ler esrarlı 
öli.im !er 

Her bir i ayn ay~ ı. birer hıkfıy ~ mahiyetinde ,,\an bu yaıı si! sil~ini 
Son Dakikada o~uyacak \"e al:ika duy:ıcağ ınız :lk yazı bugün 3 ü.ncü 

u yfamuda 

3 üncü Fransız Cumhur reisi Gambetta neden ve 
na~ ıl <>ldü? 

. ... ...~ ...... ( .. ' # • · - - - ... - • • 

• 
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SON DAKlKA'nm tefrikası: 51 Yaztın: KURT ROCKERRT 

inlitndiyanın millet er ce iye
{Bir Alman denizclsinm 1914 de Emaen kruvazörUnde geçen günleri) 

Herkesin gözü, kendilerinden 
bir hayli uzaktaki dört bacalı 

gemideydi ... 

tine iştirakten maksadı ne? 
Fakat bütün çalış?1alara rağ. 

men kaptanın bu mevzular etra· 
fında tafsilat vermesi imkan~ bu· 
lunmadı. Müller fazla da israra 
lüzum görmüyordu. 

Kaptanı bir kayığa binditfr 
rerek Markonyaya gönderdi ve 
ayrılırken: 

- Merak etme~iz, dedi.. ö. 
nümüze çıkacak ilk bitaraf gc· 
miyle en yakın limanlardan biri
ne gönderileceksiniz. Sizden sor 
duklarıma dair cevap almış ol. 
saydım, gene işime yaramıya • 
caktı .. Kruvazörlerin nerede ol· 
duklarını bilmemek beni daha 
çok alakadar eder. Hiç olmazsa, 
biltün Hind denizi benimmiş gi· 
bi hareket ederim 

Troilus teşrinievvelin 20 nci 
günü kruvazörclrin işaret ettiği 
yoldan gidiyor. 

Kaptan geminin ten-ha bir kö· 
şesinde güzel İngiliz ka'.dmiyle 
beraber işi aşk safhasına vardı

racak kadar ileri gitmiş bulunu· 

yordu. 
Genç kadın, genç kaptanın gü

zel gözlerinde, denizlerde aradı
ğı heyecanı bulmıya çalışıyor -
du. 

Konuşuyorlardı: 
- Kaptan! Siz, cidden tuhaf 

bir adamsınız. Bilmem bütün 
kaptanlar böyle midir?. Bundan 
iki sene evvel gene Muhit deni· 
zinde bir scyahata çıkouştmı. Al
manyadan hareket ettim. Gemi· 
nin kaptanı çok genç biriydi. Adı 
Lauterbachdı. O da sizin gibi, 
belki sizden daha şen biriydi. 
Nevyorka varıncaya kadar nasıl 

zaman geçirdiğimi bilemedim. . 
Bu zaman bana bir göz açıp ka· 
payıncaya kadar kısa görilnldü .. 

- Demek, o da şen bir adam· 
dı . Hiç canınız sıkılmadı mı?. 

- Hayır! .. 
Kaptanın mftnalı ve çapkın gü· 

lüşünü genç ve güzel kadının 

gülüşü tamamladı. 

Onların bu derin sohbetlerini, 
kendilerinin de bir an JcCfrtireme· 

Kaptan bunun Emden oldu • 
ğunu anlamakta gecikmedi. 

Amerikadaki 
azi şefi Genç kadını yavaşça iterek 

kaptan köpr'iisüne sıçradı.. Ma-
kinelerin durdurulması isin ma- Dolandırıcılıktan 
kine dairesine emir verdi. mahkUm oldu 

Top sesiyle geminin durdu - Amerikadaki Nazilerin şefi 
rulması arasında bu yüxden ge· olan Kuhn uzun za,.1andanberi 
çen zamanı Emden, uzun bul· ihtilas ve dolandırıcılık suçun • 
muş olacaktı ki sekizlik topla • dan tahtı muhakemeye abnmıt 
rından biri daha sUkutu parça- ve muhakeme son safhasına gel
ladı. Emden ~olu dizgin ~kla§ı- mişti. 30 Teşrinisani gUnü gece 
yordu. Gemıye .. yaklaştı~ı .. za.: saat 20 yi otuz geçe jüri bu da
man, burnunda yukselcn kopuklu 1 va hakkındaki kararını vermi§ ve 
sular alçalmıştı.. müttehimi her bakımdan sustu 

Ta.mami!lc. ya.kla§ınca bun· bulmuştur. Kuhn en ufak bir 
lar bırer çızgı halınde kaldı. heyecan eseri göıterme!:len jüri-

Genç İngiliz k~mı gilvertcye nin kararınt dinlemiş sonra da 
uğra~~n halk a~a~ı~a karı~mış, jandarmaların ortasında ayni sü
bu duşman ?emısım seyrediyor- l:unetle yiirliyerek salondan çık· 
du. A§Rğıya ınen kaptar.ın yam· mıştır. Bu ayın beşinde Kuhn 
na yaklaştı. K~ptan ne ~apaca- tekrar mahkeme huzuruna çıka
ğını .. §Rşırmış bı~ haldeydı. caktır. Ve ona heyeti hakimenin 

Guzel kadın bıraz sararmış ol· k b'ld' ·ı ektı' aran ı ırı ec r • 
masına rağmen k~kaha ile Bu eczanın on be§ Kncdcn 
güJUyordu. Bu sergiize.şt onun otuz seneye kadar hapis cezası 
için ne bulunmaz şeydı. Hele olması pek muhtemeldir. Fakat 
Londra salonlan~da nnlatılmıya heyeti hakime isterse bu cezayı 
değer ne güzel hır maceraydı ... tahf'f debilir . 
İnsan bütün ömrünce belki böy 1---1 __ e ________ _ 

~ee!~~i~ye bir daha tesadüfe· Helsinki 
- Beni Emden esir etti .•• di- Bombardımam nasıl oldu 

yebilmck ne emsalsiz cümleydi .. 
"Artık milyonlarca insanı Okya· 
nusun ortasında tirtir titreten 
o müthiş korsanı gözlerimle gör
düm!.,. diye Htihar edebilecek -
ti. 

Emdenden indirilen sandalları 
görliyordu. Sandala, iki zaoitle 
siUihlı neferler doldu. J{Ureklcr 
çekiliyor, kendilerine doğru gc· 
liyorlardı. 

Troilusa yaklaşan sandaldan 
çıkan Emden kahramanlan doğ
ru kaptamn yanına geldiler. 

Kaptan, bu kahramanlann çok 
nazik hareketlerine kabaca mua· 
mele ediyor, barbar bağnyordu .. 

( Devanu var) 

(Bat tarafı 1 inei &ayfada) 
edildiği, daha sonra da yüksek 
mekteblerln toplandığı binanın yı.. 
kıldığı anlaşıldı. lstaeyona dil.şen 

bomba, o sırada oehirden w:akl&§• 
mak için trenlere binmeye çalışan 
birçok kadm ve çocuk için tam bir 
!elli.ket oldu. 

Fransız siyasi mahafiline göre bu 
geç kahnmış nir teşebbüstür 
Sovyet murahhası 

gitmiyeoek 
Paria, 4 (A.A.) - Finlandiya· ı ter ittihadı hesabına, Sovyet -

nın Milletler Cemiyetine vaki Finlandiya ademi tecavüz paktını 
müracaatı hakkında Fransız dip· imzalayan Londra Sovyet büyük 
Jomasl mahafilinde bu te§eb • elçisi Maiski olduğunu düşilne· 
hüsün amelt netayiç tevlid edece· rek teaccüpte kalmamak imkanı 
ğinden iştibah edilmektedir. Bu yoktur . 
teşcboüsün daha evvel yapılması KANADA MOMESSILI 
yani Ruayanın diplomasi müna· Ottava, 4 (A.A.) - ~~nevre· 
sebctlerini kesmesi ve sulhu ihlal deki caimi Kanaı-da servısı şefi 
etmek tehlikesini arzeden bir Hume Vrong tarafından 11 bi· 
vaziyet ibdaı etmesi anında ya· rincikanun tarihinde içtimaa çağ· 
pılmaıı müraccah olurdu_, ıdenil- nlan Milletler Cemiy.:ti toplan· 
mektedir. tısına, Kana:danrn mUmcssil gön· 

Helsinki hükumetini Milletler dermesi muhtemeldir. 

Cemiyetine daha erken müracaat 
etmekten meneden esbabın vu· 
kuatm sür'atle cereyanı oldu· 
ğunda şüphe yoktur. Esasen Fin· 
landiya, evham ve ' hayala ta ka
pılmamaktadır. Ve hakiki gayes,i 
cihamn vicdanını mütecaviz a· 
leyhine scfeerbcr etmekten iba· 
rettir. 

Milletler Cemiyeti konseyi ile 
Aııaınblenina ktedccekleri içti· 

Sovyet murahhassı 
Milletler Cemiyeti 

içtimama gitmiyecek 
Londra, 4 (Radyo) - Sovyet 

sefiri Maiskinin 9 KAnunu~'IVCl· 

de toplanacak olan Milletler Ce
miyeti içtimaına gitmiyeceği ha· 
ber verilmektedir. Buna sebep o· 
larak Maiskinln rahatsız bulun· 

malarda Sovyet Rusya ile meşru duğu söyleniyor. 
Finlandiya hükumeti arasında 

yeniden temaslar vukuunu müm 
kün kılmak için çalı,acağı tahmin 
cdilmekteldir. 

1TALYA İŞTİRAK DEDOEK MU 
Londra. 4 (A. A.) - Milletler 

Cemiyeti konseyin1n cumartesi lç
tbnaı, Londranm diplomMI mııha· 
filinin dikkatini celbeden blrta.. 
knn metıaill mevzubahs etmekte-

Daha şimdiden Finlandiya hü· 
kumcti, İsveç hükumeti vasıta • 
siyle yeniden müzakerelere gi· 
rişmcğe !madc olduğunu bildir • dirB. Jel rd birlncJsi ltnı 

. • F' d" C u mese e en • • 
mı~tir. ınlan ıyanın enevre ' h t•· h k tlcllr· •• • d v il yanm a. .... are e . 
muesse~sıne yapmıı ~1 u~ m - \ İtalya, 11 kllnunuevvelden itiba· 
racaattan bu yolda b1r nctıce is· hukuki bakımdan milletler ce 

. 'l ~· 1 k ren • tihraç edılebi ecegı zanno unma . ti lma.ktan ,.ıkmakta 
mıyc azası o ~ • 

tadır. dır .. Fakat istediği takdirde 9 ve 
KONSEY REISl 10 kAn':lllucvvel lı;timalarında ha. 

dikleri bir top sesi bozdu. Kap-
--~~~~~~~~~~~~ 

Sovyet bombardıman tnyyarele· 
rinden bir grupun çok &lçaktan u. 
c;arak istuyona yaklqtıldan aıra
da ben de orada bulW\uyordum. 
Motör gilrliltülcrl duyulunca bq. 
lar hep birden havaya halktı. Ve 
deh§ctle o.çılan gözler tayyareler
den bıra.kıln.n bombalann htzla 
kendilerine doğru geldiğini gördU· 
ler. llk bomba yeri bulur bulmaz, 
mllthiş ve feci manzaralar biribh'i. 
ni takip etti. O anda yere 
yatarak .kucağmdaki çocuğunu al· 
tma alıp kendi vücudunu •iper e.. 
den ve böylece evındmı bombala.· 
rm tabribatmdan kurtannağa çalı
şan analar gördüm. 

Londra, 4 (A.A.) - Nevs zır buluna.bilir. MesclA, ltalyanm 
Chronicle gazetesi Finlan<liyanın bu hakkını istimal edip etmiyece· 
Milletler Cemiyetine yaptığı mü· ğidir, İtalyanın iştirak etmesi ve. 
racaat etrafında diyor ki: ya etmemesi harici siyasetindeki 

tan yerinldcn ıçradt. Güvertede 
bir an içinde mahşere döndü • 

sn 

iPEK 

EI..8K. 
SARAY 

SOMER 
TAKSIM 
LALE 
SAKARYA 
ALNAZAR 

YJI,DJZ 
SIK 
ASRI 

SARK 
TA'lı.' 

FRRA.11 

MIJ.U 
TUR1N 

illi.AL 
AZAK 

EMALAR 

Beyoğlu 
: ]'ananın oğlu 

,Cttırkçe) 
~ Hononulu 
: Ebediyen seni• 

nlm n Kovb~ 

yun aşkı 
: lspanyolite 
: Yenicerf Hasan 
: Kadril . Kumarbaz. . . Frnnkeştaynın . 

oaııı 

: Siyah sözler 
: Blldfrmem iştir 
; Aşkın göz yaşlan 

(tfirkçe) 
: Bildirmemiştir • 
: Mnnuella ve Ga-

ip ufuklar 

tstanbul 
: Omlt ıark1sı 

(türkçe) 
: Illldirmemiklir 
: t'mit şnrkm 

( 1 iirl\l;'C) 
Allın hırsızları 
Çılgın bakire ,.e 
Olüın hnrbi 
All::ıhın cenneti 
ve Mercan adıı· 
Si 

CRNBBHLITAS T:l\"si ·e meklu· 
bu \'C Sevdn 
knmpı 

llAU~ 
Kadıköy 

ı.orel • llardi 
hnrbc gidbor 

Alman ihracatının . 
müsaderesi 

kararnamesi 
Dün gece yansı tatbik Halle tam bir panik halinde ııa.. 

sahasına girdi ğa sola kaçışarak sığma.cak bir 
Lo:ndra, 4 (A.A.) - Alman yer ararken, ikinci bomba da infi· 

ihracatmm müsaderesi hakkmda Wt etti. AdetA serscmleınlatlm. Bir 
ki Fransız - İngiliz kararname- polis memurunun omuzlo.rmıdan 

lcrinin dün gece yansı :meryite tutarak beni kenara çektiğini ve 
girmesi münasebetiyle bu mese· ruğmak gibi bir yere ittiğini gör. 
leyi mevzuu bahse'.::len İngiliz dllm. Burada nekadar kaldım bil· 
matbuatı, müttefiklerin nihai za- nılyorum, fakat guetecilik hissim 
feri üzerinde bu ablukanın ehem- az sonra galebe çaldı. Olan. biteDi 
miyctini tebarüz ettirmekte ve görmek Uzerc• sokağa. fırladım . 
müttefiklerin bu tedbirlerden bi· Bombalarm dü§tUğU mıntakada 
taraflann uğrayacağı zararları bütün dllkltı\n ve evlerin camlan, 
imkan nisbctinde azaltmak niye· vitrinleri parça pa~a olmuştu. Bi· 
tinde olduklarım yazmaktadır. naların duvarlan sanki bir zelzele. -------------1 ye uğramı§ ı:ıeklldo çaU::unı.stı. 

Amerika Cumhur . 
. reısının 

Oğlu ve karısı 
Otomobil kazasında 

yaralandılar 

İlk hereca.ıi geçer geçmez, hal
kın kuV\·elmaneviyesi pyam hay. 
ret derecede yUkselm(5ti Cepheye 
giden kocalarının yerine, fabrika· 
lnrdn, mnğualnrd:ı, her yerde ça· 
lışmnğa b~lıyan kadınlar, yine iş. 
loriniıı ba.~ma dönmUşlerdi. Htrım
nln tocuklnn yıınlnrmda bulunu. 
yor; hem ç:ılrsıyorhr. hem de 
çocuklnriyle meııgul oluyorlardı. 

Bu kadınlnıı tetltik edenler yütle-

Milletler Cemiyeti kon-sey rc· ı tahavvül ve inldşafm mUhJm bir 
isinin 1932 senesinde, Sovyet" nişanesi olacaktır. 

Sovyet -Fin harbi 
(Baı taralı 1 inci &aylada) t Finlandiya hWtftmetl, he.nUz Hel-

ya.re de Finld.ndiya tnyyıı.recllerf 

1 

sinkidedir ve bir SI''Inakta toplan.. 
tara!mdan yero inmeğe icbar edil. maktadır. 

mi~tir. Ruslar müşkülata 
DOOUOU GAZ TEllD1Dt uğrayorlar 

Londra, 4 (A. A.) - Helsinki· IJcrlin, 4 (Radyo) - Sovyet 
den bildirildiğine göre, Fin16.ncliya- kıtnlnrı Finlfuıdiyaya ilerlemekle 
lılann bütUn cephelerde göster. beraber büyilk bir mUşkUUit ve 
mckte oldukla.n mukavemet sona mukavemetle kat'§tlllfJTlalttı.dırlar. 
ermedikçe boğucu ı;a:ı; bombalan Girclikleri' §ehir ve kasabalarda her 
ile büyük mikyasta bir hava tanr- adnnda bomba ve lağımlarla knr
ruzu icra edeceklerine dair Ru.9.. !lılaşm:ıktadırlar. U.ğunlar dllk. 
lar tarafmda.n savnılan tehdid ü· kfınlara kapı eı;iklerine varıncaya. 

zerine korku ve telfışa dilşcn bU· ko.dar konulmu~tur. Dokunulunca. 
tiln ecnebi sefa.ret heyetleri, Fin. infilak etmekte vo büyük zayiata. 
Hındiya pa~itahtmı terketmiıılcr- sebob o1maktadır. 

dir. Helsinki bo§nlblıyor 
Petsamo'nun henliz Finlandiyalı.. 

la.rın elinde olduğu ve ochrl znb· 
tetmİJjj ola.n Rusların Finlfındiyalt
ların mukavemetlerini krramamak. 
ta olduklnrı fo~id edilmektedir. 

Terijoki nahiyesinde lô.ğunlanmış 
olan bir arazldo vukua gelen bir 
infilak neticesinde bin kadar Rus 

Hersin!:i, 4 (i\. A.) _ Röyter 
nj:ıruıı bildiriyor; 

Belgnu.1, 4 (Uııdyo) - Ameri· 
kan Cumhurreisl Ruzvcltin oğlu 

Eriot Ruzvclt ve karısı, dün Tek· 
sasta bllyUk bir otomobil k8.U8ı 
geçirmişlerdir. Hadisede ağır ya. 
ralannn Eriot Ruzveltle kansı ci
vardaki hastaneye naklediimMir. 

rinde korku değil, bilyük bir azinı nskcri telef olmuştur. 

Hclslnkl boşnltılmnktadır. Şehir
de kalmnsı için hususi scbeb bu· 
lunmıyan herkes, çıkıp gitmeğc 

mecbur cdilmektPrlir. 16 yaeından 
aşnğı biltün ~ornklnr emin yerlere 
göndcrilmcklceir. Vipurl'dc ve di. 
ğcr şehirlerde, vnzlyet aynidir, 
Sokaklar, mobilyclerlni ve ufııkte
fek eşyalarını taşnn:ıkla meşgul 

kim~elerle doludur. H('r taraf don. Mcl:tepler arasında kır 
~ 

.coşusu 

ve iradenin hatlarını görmektedir· ==-===-========== 
ltr. ciduen mükemmel ı;alı§mağn mu· 

Bomb:ırdnnan sırnsında 5ehrin vaffak oldu. 
baı:ık:ı bir köşesinde bulunan bir Bombardunandan sonra garib mnn. 
İngiliz meslckdnşım bana intibnla. zualara da rasgclindi. Meselfi. bn
rınr şöyle anlattı: şma demir ml{:tfe.r yerine, tencerr. 

m~tur. 

Bu sene Nobel edebiyat mUknfa
tmr kazanan muharrir Sillanpnanrı:ı 
evi bombalarla ytkılmı§tır. 

HALE 

l\lekteplcr orıı sındo tertip edilen 
senelik kır koşusu mü~ahnknl:ırıııa 
C.n(ımüzdek l pnz::ırclıııı itibııren haş. 

: mimt anloşmıı ı lanacaktır. 
~e Prtn'i Bubul l\IUsııbaknlar p.ı . ıımi s:ıbahle· 

yiıı saat ıo dn Mecldiyckörü il<> 
Üsküdar Tuğlahıırmnnlıırı arnsındnki iki bin 

;_ Aş ·ın cenneti metrelik snhadn yapılıcaktır . 

"Sovyet pilotları belki askeri yi ters geçiren bir adam gördüm. 
mc\•kilcri bombalnmn.k istediler. Zavallı bir kadınm yıkılan bir bi
Fakat etrafa diil!ürdllklert bomba- na.mn enkazı aramnda ümitsiz ve 
tarla birçok ma.ııum sivilleri de fe. I perişan bir halde çocuğunu arama. 
lakete ı:.ilrüktedilcr. f!r da yUrekler parçalayıcı haller. 

Pıısi!' yardım ve sıhhi t~ltillt den biriydi. 

Rus tebliği 
M0&kova, 4 (A.A.) - Tasa

jansı bildiriyor: 
Len;ngrad askeri mıntakasr 

Bugün harap olmaya 
yüz tutan eserleri tetki1' 

etti 
Vali ve belediye reisi Ookt.Or 

LOtfi Kırdar refakatınde m:ızeter 
müdürü Anz, Yahya Kemal \'e 

Eftaleddin olduğu halde bugün )'1-

kılmağa yüz tutmuş olan eski c • 
serleri tetkik etmişlerdir. Bunlartll 
tamiri kabil olup olmıyaca3ı hak· 
kında bir karar verilecektir. 

Belediye imtihanında 
60 genç muvaffak olcltl 

Be'ediyeye alınacak m :-n .ı~ııır 
için bir müddet evvel imtihatı B· 

çıtmış, beşyüz genç ginnlşti. 13!1~ 
lar arasında lise mezu'llann:l9 

ellisi ve orta m01~tep m ~zu '1\3"111• - - ·ce 
dan da onu kazanmı~tır. Neti 
bugünlerde i!~n edilecektir .• 

Manifatura eşyaları fe 

balık oltalarında ihti'~:.r 

var .. el 
Piyasada yaptığımız tetkıtd ~ 

neticesinde alfilmlıların verdilde 
izahata göre bazı mad:le!er aıe
rinde ihtikAr hareketleri kaydo : 
lunmaya başlamıştır. Ezc{imle b~ 
lık tutmaya mahsus olt~lar tte 
aletlerde yüz , ~ dört yüz nısbC 'JÔ 
bir bahahlık vardır. Evvel et ~ 
paraya alınan iğneler yüzpar3J, 
fırladığı gibi bağırsak oltala 
yüz kuru~ çıkarılmıştır. 

1 
Diğer taraftan balık fıyat13~ 

nın ucuzluğu da bu ihtik!ra it? 
I'' marn ettiği için bazı balıkçılar ' 

lerini bırakmak tasavvurundadJ~ 
Aynca manifatura eşyasın .• 

ihtikar yapan on müessese hV 
kında tahkikata girişilmistir. 

Bugün 300 bin lirab1' 
mal ihraç ettik 

Memleketimizden yabancı nı~· 
lekeUere yapılan ihracat n 1 ıpeı:; 
de gün geçtikçe daha bUyllk ri' 
inkişaf görUlmeğe başlamıştır. ıı1t 

tekim yalnız bugUn 300 bin Ut' . 
mal ve eşya gönderllm13tir. ~ 
cııt yapılan memleketler ~1-"""t 
Avustralya, Amerika, lsveç ,re 
tıılyn vnrdır. 

============::::::::~ erkanı harbiyesi tarafından ıe 
liğ edilmiıtir: ııı· 

Askeri mıntakaya mensuP ıı1 

talar ileri hareketlerine de'
11 

e· 
etmişlerdir. Murmansk istik'lııı11• 
tinde ricat etmekte olan Finla t· 
diya krtalarıru takibe devaıı1 c !' 

mektcyiz. Oukhta, Rehola'. ~: .. 
sozero ve Pehrczavodsk ıstı ~S 
metinde kıtalanmız budutta.1' 'f 
kilometre öteye kadar iiertcrıt'11 • 
lerdir. Kareli Berzahında, }{ıtlltrıl 
tunız Mustamaekı istasy0111.l ıJS 
işgal etmişlerdir. Baltık fiJ.?ıı'I ~e 
Finlandiya körf erinde kiiçu~ .;t. 
büyük, Surusaari, Tavassaarı tıı1i~ 
Tytaenaary adalarını i~gal e ıılİ' 
tir. Havanın fenalığı bava fıı 
yetine mani olmuştur. 

Finlandiyanın anlaş~: 
teşehhüsüne Rusya he. 

cevap vermedi ter 
ö'f Londra, 4 ( A.A.) - R bİ11e· 

ajansı, yeni Finlandiya k3 tlLlı: 
sinin Sovyet Rusya i le ôo

5 
'!1' 

•slJC:tl 
tesisine ve bunu imkan 111 ..,e 
de, Finlandiyanın istiktıilillC r~ . ,,e 
hayati menfaatlenne zarar şe?>· 

miyecek şekilde yapmağa t:;;\ltı 
büs yolundaki kararı01 ıne 
bahsetmektedir . , .. sı· 

~ · , .. 
isvccin Moskova elçllit1 .ıı11' 

~ • f1ejP 
tasiyle, Sovyet hükUınetı ııtııı1' 
de bu yolda bir teşebbüste b·r ce' 
mu§tur. Şirıı:liyc kadar hi~bl 
vap gelmemigtir, 

..._ ______________ ....,.. ...... __________________________________________________________ ... ı ........ 
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!l;JJ lftil-1~1/Miml'nl FG'Aak•n tarlhınin es~arıı TA 
~inlftndiya meselesi halledilincei neden ö müştü 
harp Romanya ya mı geliyor? i§~~::·~f;!~ 

"---. Üçilncil Napolyon karşısmdıı 

rrtmmıı ı Almanya, ~inlandiya işi ~çin Şiddetli abluka afr~Ef~;F~:i.~ 
~hllae: Sovyetlerı protes~o etmış . .. :~ b~!~:n~ğıu::;nHu!~ka~~ 
, 1( Bu g u n baş 1 a d , meslekine ve siya.set hnyatmn ntıı. 

1lU Şef İsmet lnl>nQ, dfin An. H 1 . k • . . f ' .. . ~ olan Gambetta Paris mebusu 
:·· lpodromda yapılan sonh:ı e sın ıyı mı r a yoz ateşıne Alman donanması lngiliz ve •. Paris muh_:ısarası esnasmday.sn 
~ Yarışlarını şcrerıenctirnıi,, R · . b mudafaa hUkumcti azası olmuş, 
' rı ıeyretmlşlerdlr. fut an llg tayyaresini bir kadın iayyare.er.nm askmma ~ir ara dahiliye ve harbiye nazırlı_ 

.. teldi , - d \ gı yapmıştı. Pnris mUdafaasmdıı 
la ;\eköVundekl bin yataklı •' t k 1 ugra 1 yaptığı büyük yararlıklar ve §O • 

'lte~eııbfn pJAnını ya~acak olan P 1 0 U 1 an 1 Y Qt m U ~ hirdcn balonla çıkaralt v!l~yctlcr· 
~ U&ilnlerde şehrımlze sele· "it Garp capheainde en de mukavemet tedbirleri alınması 
ltı~~ni zamanda Ankara tıb fn. 1..ı0nılm. S (A. A.) - Sunday rika elçisinden rica etmi~tir. A· şakın giln için sarfettlğl gayretle rFrnnsız ta· 

~ltr in Pldnını da hazırlıyıı· u:spatch gazetesJnJn diplomatik merika cumhurreisinin notasına rihine medih dolu satırlarla kay • 'o; muharriri Sovyctler birliğinin Av- verilecek tahriri cevap hazırlan. Parls, 
4 - Garp cephesinde dUn dedilmiştir. 

bu laınekteplerde öAledcn sonra rupada tn.lıakkuk .!ttirmek lstedlğf maktadır. mUhlm bir hareket olmamııtır. Gambctta barbde sonuna ltndar 
Q ~uk saat sllren mnıakere za. Havalarda, cepheler Uuri.nde az mukavemet taraftan olduğu için (it fasılasız devam eden 4:> -;er hedefler hakkında mevsuk olduğu_ Salahiyettar mahafilde söylen· keşif faaliyeti olmuştur. bunu teklif etmişti. Bu tckllfi ka. 
"rı lık iki müzakere sa:ıti h:ılını· nu temin eylediği gu ifşaatta bu· diğine göre, Moslovaya da gönde· B' k Al · F bul edilmeyince de istüasmı ver-
'I ı ır aç man tayyaresı ran· 
~ tnlştfr. nmaktadır: rilmiş olan ayni notaya cevap o· sanın şarkı üzerinde uçmuşsa da mlştl. Fakat daha sonra Fransnnm 

..ı. .. 1rııtızakerclcrdc vazife at. c:ı Sovyetlercc nihayet bir kaç haf· !arak, Sovyetler birliği, notanın dokuz .~Yet.1!1den birden mebus 

.. ~mı fazla gerilere gitmemic:tir. Fransız giistcnlm•cı bır vakitler de bncıve 
ere her mnz:ıkcre s:ıatı ı ta içinde bitecek olan Finlandiya adresi yanlış yazıldığını, çünkü ;i "'' ...., • 

8l'da iki Ura verllecektİr. h rek"tı ak bind avcı tayyareleri de yükselmiş ise killlği deruhte ebnlşti. 1882 de 
'tı a .s a e Stalin ~ he. So'w'yetlerin bu gibi bombardr birdenbire fümesi bütiln Fransız· 

~lct S"' h d fi rı hak de karşılaşma vuku bulmamıştır. r "ras1 tarofındnn n:r.ırl.ı e c ta kuk cttirmeğe çatışa· mantar yapmadıklarını Molotoı lar tara.fmdan büyük bir matemle 
~raı1ıı mesai nizamnamesi al5 enl:tır: Almaıı donanmasına karşıl~trr. 
t lıırıı tebliğ edilmiştir. vasıl!jile Tas ajansına bildirmek. ÖIUmllnUn böyle inf bir şekilde 

~ •. •?la tnesııi fevkalAdc hallcrclr 1 - Balkanlarda harekete ge. le iktifa etmiştir. Bu, bir cevap hücum gelişi ha.ttA birçok dedikodulara 
~at " " k Romanyadıın Basarabya), d ~·ıd· c h · · · t Lo d A M'"·'- bl tn iliz ı. Vckiıletinln müsaudcsilt• )a· e~t ır. um urreısının no asını n ra. • - wuuı r g sebebiyet vermiş. Bunun bir cinıı. 
~Ca( almak. ğu lti.tıe: ftıztıı mesai saatleri ı .. ııııJt yanlış adrese gönderilip gönderil· bombardıman tayyare fil08U dün yet oldu .. ileri sUrülmUş ve AL 
~ rı &cbcblcrden bn$k& lıusu$ut 2 - İsveç ve Norveçe kru-şı ha- madiğini Finl&ndiyada, Sovyet Hellgoland civarında Alman harb manya ıçın Fransız intikamını 
t, kuıı:ınılmıyocaktır. .reketlerde bulunarak Baltrk'm bombalarile ölen sivillerin dullari· gemilerine taarruz etm~tir. Bil • temsil eden Gambetta.'nm ö!UmUn-
~ ?la saat için \•erilen ücret rıor- mutlak kontrolunu ve keza Şimal den Blsmarla mes'ul tutmak isti· 
~<1lış1110 licretlndcn yüzde :!5·50 denlzlnde bir limon elde etmek. le yetimlerine sormak icabeder! yUk bombalar hedeflerine isabet yenler bile bulunmuııtur. 
, 11nd1: ruılu olacaktır. 3 _ llkbahnf"f1a veni hareketlere Almanyamn abluka eylemiştir. Gambetta yakın dostlıırile şaka 
tltıe kar kab 1 İngilb tayyareler· raaladıklan yaptığı %aman: 
t. diye, emlt:l< nlım s:ıtıı .• işle "esslll cvliyerek nilfuzunu Bal· arına mu e esı - 'll'-1cılar daima 1S82 senesı·· -ıtrı ~ A t d .. Al b bir Alman avcı tayyaresin1 dU•ilr. ,co11.1 

l( n nde y:ıptılh tetkikleri hitlr· .. l.,rda tevsi cvlemek. ms er anı,~ - mo.nyanın u- " nbı bana uğursuz geleceğini \'O bir 
'l.f_~ercdlr. \'okıncta tclıtıl n:ımı günden illbarcn mütcfikler tarafın- mUııler ve klmilen il.slerine dön • kadının elinden lini bir ölümle öle. 
~ Sulh ıeşebbüsli d 'hr tı d'l bluka u ı rdir \ talışan mut:ı,·oı;sıllar orta· an ı aca na vaze ı en a ya m lf e • ceğimi s6ylediler. 
~k~.lkncıık ve hu işi bclerllye :,·:ı- Helsinkı, 4 ( A .• 4.) - Finla.ndi· . karşı nasıl bir mukabelebllmisll Almanlar bu hilcwnu itiraf, fa· Dermiş. 

ı ~ 1 r. ya hükfunetinin şimdiki ihtilAfm tedbiri al:ıcağı henüz belli değildir. kat bir netice vermediğini iddia. et. Bu kehanetten birincisinin y& • 
tılihıılcl fsm:ı!I, cnclki gece muslihane bir surette halli çarele· i\laomafih, .Hltler, birinci Napolyon 'llektedirler. lan çılan~ olduğunu g6rllyorıız. 
} h gibi hareket ederek İngiltereyi nb. ç 

'G lr holde Sull:ınahmettc ın. rini aramak için ya?ffiıŞ olduğu lu1:a halinde ila.n etmesi b~en - Denizde hareklt llnkU Gambetta. 31 kanunuevvel 
~. Artrin dOkliônınıı selnıış, teklife Moskovadan henüz cevap kl ,,. B k 1 Al 1882 de gece saat on blrle on iki 
d • &lırkcn her nedense kızmış mu· c"ır. u ma ·sata, manya, Şimal denizinde devriye gezen arasmda almUştUr. Kadın cllle l5-
t:fılıknııın <"amlurını kırmı~. ı,·rr- alınamamıştır. Siyasi mahafil, bıı ıııuynvo dcnlz:ıltı harbi. · şiddetlen. İngiliz tayyareleri dün deniz sar lüp ölmediği meselesine geline<'. 
trıııi ~·ere lıtdlrml"tır. teşebbüsün muvaffakiyetle netice- direcektir. Almnnya, bitar:ır meın. kehanetinin bu tarafı da mevzu-

" .. l k ti d ·ı ı · t ı ı hında bir Alman deniı:altıst va. 'Annhınet üı;ürı<"Ü sulh rt•za cnmest ümidinirı ıx'· zayıf oldu· e ·e er rn gemı er nın ng 1 ı ~ bnhs olmuıı ve ölümUne Y • ·o: 
~llıe~iııe ,·er'l"n tsnınll tevktr konlrolOnc teb:ıblyet elmemelerlnf kalayarak battrmıılardır. Bismarkm, yalnız Jezvitic:ıin cı '· 
imr ğu rnütaleasındadır. ve lngiliz harp gemileri tarafından İngilizlerin son günlerde ba· bir kadının ismi de kar~mıştı. 

~ · Bu .,ahafil, P · :nki hük\imeti durmak için atılacak ihtar toplarını tırdıkları Alman tahtelbahirleri· ÇUnkil bllyUk mağlObiyetten son· 
r.~~ilko:ızıırdn oturan mt'lresin<' tarafından yapılan teklifin Fin· d:ı dinlememelerini talep edcceL:. · ı..- • b 1 m: ·· ı nın sayısı U'IC:§l u muştur. 

•c .. rıbcr oıurm:ılnrını teklif andiyanın daima müzakereye fr. tir. Almanya, tngillcreyc gidecek "Her zaıİwı dUetınelim, fakat 
~ ~c kıılıul eınıcvıncc kcnrhı;ıni made bulunduğunun bir delili ol· bütün bilarııf lfc:ırct gemllcrlni bn. Şiddetli abluka baş'ad1 bundan hi~ bahsetmiyclim .. diyen 
~l~~lı di'h en sabıkalı Nuri :ıdın· tırııcaktır. Londrtıı 4 _ Alman ı'hrac"t ndaınm bir milletin canlı bir kin 

ı-.. tı\ dugvunu ve Ruc;,·a,m bu teklifi --. " i tikam tim ali 'bi .~ Ilı 1 Sullnııohıncı tıtiincü o;ulh Bugünden illb:ırcn Alman ihracat ve n mm s gı yaşa.. 
h,ııhkeıncsl tımırıncluıı ı ny 11 kabulden imtina etmesi takrti~in· cmti:ısına karşı tnlbik edilen am - mallannm açık denizlerde mü- mıuıı Almanlarm işine gelmfvebL 

'l\ ll$c ınoııı..rıın eılilnıiştlr. de bundan müte\'ellit bütUn me· hnrso, Dcrlin hükümelini, 45 mil aadereafoe dair Jngiltere ve lirdi. Papaslnrdan bahsederken: 
~1~rad.,.11 izıle lıtnend:ı clvnrınd... sulıyetı üzerine almış olduğunu yon İngiliz liralık bir ılö\'izden Fransa tarafından verilen kara. "Rlihban, işte ha.kiki düsmanları-
'll h d kt' b'k ~.. mız" dernfc; olduY.undo.n da Jezvit-

rıı .. $ licrscri ntıı) n n ilınyct lııı bevan etme1ctP1irler. ma nım e ece ır. nn tat ı atına 'UUn gece yan - · " D lcrin kendl!inden bu şeltildc bir 
ltenıvu tahrlıı ctillıniştlr. Kadın pilot e izlerde ıından itibaren fiilen başlan • intikam almasmm mevzubaha ola-

en fı"r ,.,, .. biY:ıl 111"r:ıklı'\1· Alınan i~tihb:ırnt Lürosu Rudolf mrRtır. bilece~"ı·, hat~11 eskı' bı'r me'r""ı·n 
r;,~ " • • ' • Helsınkı iıı~rınde uçarak sokak. :s 6'" uı. ' , .. , 
t Unı115 otrlıığu "7.avn11ı Nec· isimli lıir lsvec vnpurunıın lııgltiz intikam almak irin· kendisini 51. 

tı,h 1n~ınının muharriri S·ıfüt lan mitralyö! ateşine tt:tarken gc· sahillerinde bir mnyııe çarpmı~ ol- Yunanistamn Ankara dilrdUğilnU ıövlUvorlardr. Fakat 
ı t flıın Hakırköyiindc ,·efnt el· çen gün düşürülen bir Soı,"Yet tay· duğunu bildirmektedir. elçisi hiçbir kimse, Paris mUdafaasmda 
~~rh yaresinin mi!rettebatt içinde bir Diğl'r tararıan lıısliiz ajansı tn. bu kadar yararlık g8ste.ren bu sL 
l'll"rı 111lıun ('ennzc~ı bu ı.ah:ılı 'knl· de ka:lm pilot buhııwu5tur. giliz tayyıırelcrinln hücumuna uğ. Alinn - Bir hafla evvel buraya yasinin gitgide muhafıu:akft.rlarıı 
'1 1~ ış ve ll:ıkırkö:•:1'eki nlle mc r.:ıy:ın Alm:ın filosu arasındııki sc· ı aelmlş olan Yunanlstamn Anknra doğru cğilmeğe ve yakl8.1$Inağa 
ııı~~ıı Röntül'Tiü~tür. l\cnıfüine Bir müddet eV\el ltalyaya ::-m· mi~crctcn .birine tnm 0is:ıbcl ,·:ıkl ol. e.lçisl Mösyö Rnro.il bu sünlcr de b~lamış olmasından kııRkıılannn 

l. • ııtır.sinc dr. tecelli dileriz. riş edilen 15 avcı tayyaresinden 6 dugunu bıldirmcklcdır. hrnl tnrafındrın kabul edilecektir. farmasonlara kurban gidebilece -
:-, sı Hel. inkiye gelmiştir. ~ini altıllarma bile getiremiyorlaI"' 

\:.'":tl>!jıılfttıma~~ •" Cumartesi günü bir hava mu· s A AT : 13.40 dr. ~ ,. 16 ~ "Gambetta'nm havatı ve 81UmU,, 
' 1 harebesi netice inde iki Sovyet ismi altında neşrettll!i bir ldtabda 
ı,:'"cı.: lıtikunıeti, birkııı: ilıtiyut tayyaresi \'alkiaervi cİ\'annda ye· lI. Ghewıi bUtUn bu ihtimalleri bi· 
' rı' ' 11Cıh allına nlnıı$lır. re inmeğe mecbur olmu ... tur. Mn· r.er birer tetkik etmekle ve bu po. 

)k Otnnnyartn nllın ve dÖ\'İ? kineier hac:ara u~ramamış ve Fin ı'n gı· ıır eye H [ .. n d ~·s " .. andan lcmik ummanından hakikati kur. • Alın d k ük k tnrıp cıkarmagw a çabalamaktadır. 
··ııı :ınya :ın pe · Y ·sc · liindi'-·alılarm eline geçmistir Di ı r(}s i 11 l'l'i et ı J Gıımbetta'nrn 27 teşrinsani 1882 
~Q~·ı 11 ~ımu sten c 1H ne :ı r ğer bir tayyare de Kareli hava de Yardl~'dckl ,iJJdemda bir kn· 

ı h cvcra nelmcktcdlr. d b • d ı • ı k ı 
ı\lııı 1111 1'1Yadrın blldirildi!;inc cö. rudur. Fakat bu ka.dm dedikodu-

~ 'lOı meyda'llarmd1n birİr.C İnmeğf' ar e 1 n 1r1 ece m 1 ş dm eliyle yaralanmış olması do~· 
("" anıur l\Iacar lıududLın'clıı mecbur olmuştur. Tan·are rnüret _., ıç.; • w . ., nun ouyledi6 ; gıbi terkettiği bir 

~ıı,ı." lohşid:ııta bulunuyorl:ır. teb:ıtı yere inerken beyaz barra'< ka.dm değil. beraber yar:radı~ met. 
'\"ad 1 · d'I · ı ~· Rmnn, 4 (A.A.) - ''Havaı AJ·anarndan": La Stampa'nın "' 6 ' tıı . a lııhşit edllcıı Alman :ıa11nmt" ar ve ecır e ı ffi'" .... • • resi Leonie Leon'dur. 

ı a crııı111 knr:ırg~lıı K:ırpat Ck- F -' B~lin cuha?.iri, Sovyetlerin Finlandiyaya kartı yapmıı olduk.. ÜçUncil Frnnsn: cumhuriyetinin 
·~ sı h d Almanya i.,Jan-;ıiya ı h 1 • 1 ~ h u u:Iu civ:ırınct:ıkl Fro. an taarruzun ve ası clmı~ o duğu beynelmilel akislerin Ruıya en büyük :ıdamı o villll.da metresi 
\. 11111~nıııl.t:ıdır. meselesi ıçin Sovyetleri ile Almanyayı biribirine dah11 sıkı bir ıurette bağlamaktan baıka ve Uç hlrmetkarile birlikte yaşı. 
~ protesto etmiştır bir netice veremiycceğini yazmaktadır. yordu. 
İL· Londra, 4 - Vnşıngtondan gı!· B Onun sağ elini delip ge~n kur· 
'Q J u gazete, Almzınya ile Rusyanın Hindiıtandan lngiltercye §unun lııe kazara mt, '-'Oksa kns· 

ap d' l t len haberlere göre Birlesik Ame- k ·· ı b' h k ki • " on ıp oma ı · ıırşı muıtere ' ır are ele gecece en baklanda Be tinde ma· ton mt çekilmiş olduğu mUnakasn 
rikanın, sivil ahali ile açık şehir. sirrane de\·eran eden bir pyindnn bahsetmektedir. odlllyordu. 27 teşrinsani gilnU 

geldi terin bombardımanını takbih et· Lıı Stampa, diycı: ki: Gamootta evinde hem uşaklık. hem 
tiğini unutmamaları. \'e bunu bıl· , 8 .. . d d h b de bahçıvanlık vazifesini gören 

~it 
rıı~ 

~\l:ırdllddcttcnhcri Bıılkanlnrd:ı 
~~~~lltı ~ bıılıınun JnflOtı dilomaı. 

'lı l\tı nonınta ,.c Skl~cuııri bu 
ti)a ııadaıı Rclmlşlerclir. l\en-

11 " g~ ~ 
~rıti '-'l'\ı,cn mulıorrirlınizr de. 

r ki· 
~ llıtı~ . \l Cttı~nl~rdan cvl'ol Uerliııi zi. 

bir 'ıa evvelde Roınncla 
"" /\ Sczfnti turnesine tıktık bu 

tı 
3 

nkıırayrı gld~ceI;lz. 
t nnorıı 
~kcrı<le ~rınıı söre Lır müüclcl 
IJ::ııı rıyeılc bulunmuş olnn 

:ır l\I 1 tc. • ısır ''C A \'rUPn•ltıkı 
\\'l'· ·n:ı$ın ı -,"'! 'itil 1 ı ı ı:ıkkındo ı.öz soy • 

ttıı .ıllhaııs:ı ~ ·kinmi<Jer \'C 
' 1 l!tı h 1< • 
' "rı, 8 lundn l:ı sun le de s:ı. 'h ,,.. • 

· .. rrh'ı.,ınrl'ln ol-
'· <'n ekle iktifa etmiş • 

' utun ünya, il a üyük bir halu.-i muhtariyet elde etmek hlzmetkfınnm tcmbelligvindC'n mür.-
hassa silah ve tayyare sıparişi al· • • R k ld '!.~ "' ıçın usyanın ortaya çı nrmıı o uğu ihtildım Almanya ile Raıya.. teki olduğu için onıı koğmuştu. 
dıkları zaman hatırlam1!.ırı li.i· yı yekdiğerine daha litkı bir surette bağlayacağını anlamıttrr ve Bunun UstUne uı-ak nııt kata çıka. 
zumu Amerika cumhurrei .,j tara· rak k tl' bi yU - 1 csr:a-engiz Sovyct Cnmiasına karşı en fazla itimatsızlık gösteren uvve ı r z.agrtsry ıı. YB· 
ftndan, bütün ~menka tabrikala· k:mseler, tngiltcreye Hin<listnnda bir darbe indirmek i~in müştcr.-ek tnğmda yatan Leonie'yc f'iktlyetie 
nna tavsiye edilmiştir. Fabrikatar bulunmuştu. Leonic bu uşn.P.1 çok 

bir hareket icran hakkmdn Berlinde musiıTane deveran ebnekte saverdl. Bu evde onun yeg!ine n· 
siparış sahibinin kim olduğunu olan t:ıyialcn her halde i~itmi2leroir.,,, damı buydu. Vaktiyle b:ıbası nl· 
dikkatle araştıracaklardır. Bu tav- A 'k S ti I .. b . k k . bay Leon'un emirberi olan bu eski 
siye Ruzvelt ile hariciye nazın mert a OVye er e munase eti esece mı 1 emektn.rt o birlikte burava g tir. 
Cordel Hull arasında kısa bir is· Vatington, 4 (A.A.) - Sovyet Rusya ile diplomasi mUnasebet· miBti. ÇünkU ?abam ölmeden evvel 
tı~areden sonra radyo ile neşredil terinin kesilmesi içinCumhur riyaseti dairesi üzerinde yapılan bu adamla ~aıma me~~uı. ol:nnmnr 

• . . . vasiyet ebnıştl. Evd~1rl hıZMct.klir-
rniştir. hır çol: tazy!kler dolayısıyle Ruzvelt, bır kaç gUne kadar bu bap· !ardan ikLsJ: Ahçı ~ldonle ile nrn· 

Filandiya bük\lmeti, açık şe· tak kararını bildirmek hakkını muhafaza etmekte olduğunu söy- bacı Loulıı ona aadık de~ildiler. 

1irlerin ve sivil ahalinin bombar· !emiştir. Leonle Leon kendl emektarmm 
1ıman edilmemesi tavsiyesinde Ayandan Norris Sovyet Rusya ite ihtillf halledilmedikçe koğulduğunu iljitlnr.e hasta oldu~ı 
b 1 d 1 R lt F. ı d' bo 

1 
' d. • • • b' il . . } halde yatağından fırlamış, merdi• 

u unma-=ın an do ayı UZ'\'e e 1n .an ıy~y~ r~ arının te ıyesı ıçın ır moratoryom ver rnesmı venlerden a,ı:ağıya inerek doğruca 
hararetle teşekkür ct:nesini Amc- teklif etml!tir. l&rlrmm odasına gibni.cıti. Hastall. 

ğı esasen onu çok asabtl~tirm.iş 
bulunuyordu. Bunun i!;ln Gambet
ta ile müthiş bir kavga ettiği talı· 
min edilebilir. 

Tahmin edilebilir, diyoruz. Çü.ıı· 

kil Leonic odaya girdikten sonra 
knpıyı şiddetle arkasından kapa- • 
mı§tır ve odada ikisinden başka 
kimse bulunmn.mt§br. Yalnıı yUk· 
sek sesle bağırarak konuştukları 
dışardan duyuluyormuş. Tam bu 
sırada bir tabanca sesi işitilmiş, 
nhçı Sidonic odaya girdiği vtıklt 
Lconie'yi yere yıkılmııı ı;örmU§. 
lmdıncağız bUyUk bir yeis içinde: 

- Affet beni, Lcon seni öldür· 
düm. 

Diyormuş. 
Grunbetta da metresini teskin et. 

meğe ç:ıltı:mrok kıın akan saf eli· 
ni s:ıllıımolttnymı§. 

Odada geçen şeyi kitabın müeı. 
ım §Öyle tıınmin etmektedir: 

Gnmbetta birkaç znmıuı evvel 
dostu olan silah taciri Claudln'den 
iki kilı;Uk tcbanca hediye almI§t:Ir. 
Her sabah nişan talimi yapan 
Gambettn, o sabah da yeni taban· 
ensmı kutusundan almıe. birkaç el 
silih atmıştrr. Fakat bcklenllmlyen 
bir misafiri gelince onu yaa oda. 
sında bir gcrldonun üstüne bı:rak
mtıitır. Bu misafir o snbab Versa
ya giderken birkaç dakika için 
Gambctta'ya uğramış bulunan gC'" 
neral Thoumasdır. 

Sevgilisinin kendi adamını sav. 
masun kondi şahsına bir balta.ret 
olarak telakki eden bir ilmitsizlik 
iı.nıpda, kendini 5ldürmek Uzere 
gcrldonun UstUnde bulunan ıillAbr 
kapmı~tır. Lconie'nin böyle blr 
jest yapması pek muhtemeldir. 
ÇünkU babası da intihar etml§tlr. 
Bunu bilen Gambetta kadınm sl· 
Jahı çekmesine mfınt olmak için ar 
tılnıL5 ve tam o sırada p:ıtlıyan 
tabancanın kur§Unu onun sağ eli· 
n1 delm.i§tir. 

Bu kabul edilnı.iyecek bir ihti. 
rnal değildir. Fakat M. Gheusi'nin 
bUtUn yazdıklarına inıuımak dıı 

tam manasllc mlimkün değildir. 
ÇilnkU o tamamile Leonie'yi iltl
tam ederek yazr yazmış, bitarnf· 
hk göstermemiştir. Bir melek gibi 
göstermek istediği bu kadınm gn
rib bir mazisi olduğu, bir zamanlar 
UçUncU Napolyonun katibi Moknr_ 
ın metresi olduğu ve Tüyleri sara
yı hesabına hafiyelik yaptığı ma· 
10.mdur. Çok mllteassıb bir kat<r 
lik olan bu kadın Gambetta'nm 
mUtcaddid izdivaç tekliflerine rağ. 
men onunla evlen.meğe razı olma· 
mıştır. ÇUnkU Gnmbetta dini ni· 
kah yapmak istemiyordu. Yalnm 
medeni niklh yapmıık istiyordu. 
Bu nildUır nikfı.h nd ı miyen Leo· 
nie Lcon kendi itikııt ve vicdanına 
glSrc yaptığı günnhı bUtUn Jns:ı.n.. 
larm karşısmda bir rezalet ve gU· 
nah olarak taşunağı tercih ediyor· 
du. 

Bu kadmm Gambetta'yı eevdiği 
muhakkaktı. Onun Alma.nyanm, 
Jezvitlcrin veya Gıımbetta.'nm ai· 
ya.si dUamıınla.rmdan herhangi blr 
grupun !ileti olduğunu eöylemek 
hakeızhk olur. Esasen bir insan öl.. 
dUrmek istenilince tabanc&yla eli 
\"Urulmaz. Fakat bunu da eöyle 
diyebiliriz ki Gambetta kendisine 
çevrilen namluyu lnslyakl blr ha· 
reketıe yakalayıp başka tarafa çe· 
virmia ve tam bu turada silah pat· 
lamış olabilir. Ama ne de olsa Le. 
onie'nin yaptı!;rı bu işte bir taam. 
mUd glirmelt imkCuıı yoktur. Çl1n· 
kU sllô.h eline tesadüfen g~tir. 

Gambetta kendislnl tedavi eden 
doktorlnra s118.hı doldurur veya 
boşaltırken kaza ile patladığmı v~ 
kendi kendWnl yaraladığmr eöylo
miştir. Yaranın şeklinden doktor
lar bunun böyle olamıyacnğmı ıın.. 
lnmıElarsa d:ı Gambetta değil dok. 
torfa.ra, en ynkm do!tlarma dahi 
bu hususta Leonle hakkında 1Upbe 
uynnclırabllecek hiçbir uey töyle
mcmiştir. Ve evdeki hizmetkarla· 
ra da bu meseleden bahsetmlyecek· 
Iorine dair yemin vcrdirmi§tir. 

M. Gheusf. kitabında bliyllk l!L 
yasinin gayet çabuk kapanm!!J olan 
hu yanıtlan ölmediğini isbata. çal?§. 
maktadır. 

Fakııt ortada muhakkak olan bir. 
aey vnrsn, o da. Gambetta'nm bu· 
gUnden sonra odıı.sını hiç tcrket
menıiş olmasıdır. Dolttorlar onu 
füdilren hastalığın ötedenberl alkiı· 
yet ettiği sancılar olduğunu eöyle. 
mişlcrdir. G:ımbctta'nm kronik bir 
anandislni \'ardı. Ve doktorlar a. 
mellyatı tehlikeli buluyorlar, yap
maktan korkuyorlruı:Iı. ÖlllmUnQen 
sonra yapılan otopside elini dm~. 
kunıunun bu ölilmle allkadar ol 
madı~ sliylenUmi3se de, hala bu 
ö!UmU mevzubahs edenler a.raam· 
da Gnmbetta'nrn bir cinayete kur. 
ban gittiği kanMtlni bes.lfyenler 
pek çoktur. 



Sevgilisinin Çocuğu 
Çocuk gö:ı:lerini sileli: hey::ca 

.rn~ı yenmeğc, derin ker1erini belli 

~memeğe gayret e:.ti. Avukat 
'""rmal ,onun sorduğu suali t5 
kaltıine kadar iı:lcmiş bir bıçak 

tnış gibi karşıladı. 
- Annem neden kendini öl . 

dürdü?. 

Cemal irkildi. Şaşaladı ve sü· 
k inetle cevap verebilmek için 
büyük bir cehd sarf etti: 

- Bilmem! Bilmiyorum! 
Yalan söylec1iği. ona kelime

lerin ahenginden anlaşılacak gibi 
geliyortlu. kimse inanmıyaca!<tt. 

Kendisinden utandı, herhangi bir 
kimseye, bilhassa kadınlara ya. 
la;ı. söylemek ,onları aldatmak e· 
hemmiyctsiz bir şeydir. Lakin 
karşısındaki bu çocuğa, annesi· 
n'n ölümiyle, hayatta tek başına 
kalmış bu zavallıya yalan söy
lemeği öyle kolaylıkla kabul o. 
lunalıilecek bir hareket telakki 

edemiyordu. 

Çocuk hıçkırıkları arasında 

söylendi: 
- Halbuki ne mesuttuk !. 

Cemal, çocuğu yanına çekti .• 
Koltuğa oturttu, saçlarını okşa· 

dı Bu saçlar, tıpkı annesininkiler 
gibi açık kumral ve çok yumu· 

şaktı. 

Cemale, ölen kadının saçları. 

nı okşuyormuş gibi geldi. Dalgın 
ve heyecanlı düşündü: 

- Zavallı çocuk! Eğer bilse 
ki a:1nesinin ölümüne ben sebep 
oldum!. 

Bu çocuk omın gözleri önünde 
büyü:nuştiı. Belkis ile münasebe· 
ti yeni ba§ladığı vakit Demir an· 
ca~: b::ş altı yaşında, küçük bir 
çocuktu .. ~J?aha sonra Belkis oğ. 
lunu gece yatısı b!r mektebe 

göndermek lüzumunu duydu • 

kadaı miidJetten·beri annemi gör 
me"l1iştiniz? ... 

Cemal ayağa kalktı, bu sual o· 
nu şaşırtmıştı: 

- Ililm<'m ! diye cevap verdi, 
~.·lmt-m- O kadar çok işim vardı 
ki.. Bir da~a için seyahate çık. 
mıştım. Ancak döndüğüm zaman 
fe!f.'-nti haber ladım. . -

- Son defa gördüğünüz za· 
man annem kederli ve mahzun 

rru idi?. 

Cemal durdu. hafızasını yok· 
lar gibi göründü; 

- Hayır! .. 
Son defa! .. Bu ıu pek iyi hatır 

lıyorclu. Sokakta karşılaşmışlal dı. 
Kendisinin yanında başka bir ka 
dın, Belkisin_ yerine_ geçen bır 
kadın vardı. Lakin bunu B_un· 
sin bu kadar ciddiye alacı: ~ıuı 

hiç kestirmemişti .. 

Münasebetleri yedi senelik bir 
maziye malikti. Son zamanlarda J 

biribirlcrini pek sık görmüyor 
lardı. 

Aşk bile eskir 1 Artık hoş bir 
itiyat olmaktan da çıkmışsa, kil. 
çük bir heves onu mahvetmegf! 
kafidir. Fakat bir şeyi belli et· 

memeğe çalışan bir kadının ne (I 
kadar ıstırap çektiği bilinir mi? 

Bu karşılaşıştan sonra biribir· ı 

]erini hiç görmemişlerdi. Bir ka~ ll 
hafta sonra ise, belki de onu bos 
yere beklemiş olan Belkis inti. 
h~ra. sırf bu sebeple sürüklen. ( 
mıştı. Ne mektup, ne bir işaret 1 
bırakmıştı, ölüme karar verme· 
sinin sebebini izah etmemişti. 

Fakat Cemal bu sebebi feci vü· 
zuhiyle kavramakta idi. 

- Mademki siz de bir §ey bil. 
mi yorsun uz! .. 

Demir ayağa kalktı .. Mektebi· 

ne dönecekti. Babasından kalan 
küçük bir maaş onun tahsil mas· 
rafını kısmen karşılayabilecekti .. 
Cemal elini omuzuna koydu : 

- Unutma, sana daima her. 
hangi bir şekilde yardım etmeğe 
hazırım. Böyle vaziyetlerde der 
hal bana haber ver .. 

J\cndilcrin<l<'n Ilı; nıh.?I f :wl:ı lılr liıı\ ,.<'f e l "' .. ~, r.~ r;ıı5nratc lı\lytlk lıtr 
zafer kazanan l•"nuı~u t:.~ • H' l1"ri TI'<.- · •· :, taı:ıfıııdan telırll\ cdlltli 

\ c m:u.Ia;l a \ cı füli 

' ., 

""-- . -
Ceıılıedc blr hk~yalı a..c.,lier müsfal11'cın btr mc\·kl<len 

1 - llavnya u~uru1ması liızıms;rl<'n bir yo'ıfa Jılr nslt<•r ~ 
at~5liyor. of· 

2 - Iiir il,i tl:ıkilm sonra. bomba patlıyor ,·c :'\'Ol p:ırı::ıt:ıııO 
:; - ,\•,terler ıln1ı:ı1 l.cnılllC'rinc iper yaıııyorlar. ~rl· 

Çünkü çocuk büyümüş. Cemal 
ile olan münasebetindeki mahre· 
reiyeti sezebilecek bir yaşa yak -
laşmıştı. Bu sebeple onu evden 
uzaklaştırmak ,ihtiyatlı bir ha. 
reket olacaktı .. Bu sebebi, oğlu· 
na büsbütün başka türlü göste
riyorduı 

- Ben ne kadar olsa yalnız 

bir kadınım, seni icap ettiği şe. 

kii<le _yetiştiremem.. Gece yatısı 

m~ktebine gitmen senin için çok 
fay~a~ olacak.. Senden ayrı ya· 
şaruak bana çok acı gelecek ama, 
istiklı<ılin uğrunda buna katlana· 
ca~ı:n!. 

4 - Uir i!,i saat -;onra oralla muhl:em bir b:ırikııcl 'ücuclll 
mi-; tir. 

::===:==:~~~~======================::==================-===~=======================::::::===A~ Son Dakika' nın his. aşk. macera romanı: 54 Dudaklarını genç kızın p:ırm:ı.ltlnrı suliyctlerımlc, lntalarımla başba· çiçeklemek senin elindedir. J3C~ıı~' 

(Sonu yann) tetrııfı tarassu elliyor 

8 1. 
üzeriı1e koydu: şa Ye yapayalnızım. Hayatta iyi arzularımın im~dnsız oıdı.IS 

U V 
- Ne kadar mnsam1:11'drsı· \'C ~dkatli bir kadına ihtiyacım hfıla inanamıyonun. b' 

@) ~ @
c:> a ~ ~@ mz, Güzin hanım. Benim yegane var .. Sizin gibi bir kadına. Bilgi- - Belki haklısın .. F::ıl~:ıt \~ 

~k ·n D a D D meziyetim ruhumda yaşattıjınız nizdcn istifade etme!;:, dü)ünccleri· yalnız değiliz. Ortada b:ıb:ııtl 
1 W' hayali tesbit etmek için parlak nizi ö~.renmek, kararlar.ın:ı b:!ra- I baban va:. . 11, 

ve nadir renkleri arayıp bulmak 'Cer munal~a~:ı etmek ı:;tıyurum. - Güzın, ben buraya b1
'. clt~ 

o:du. Güzin, yalnız başına basaramıya· sız gibi sizi sevenlerin elıll 
Z<ıv?lh Demir, annesinin daha 

mtıtevekkil olmasını ve bu feda. 
karlı~a katlanmamasmı tercih e· 
derdi, lakin ses çıkarmadı, c:. .ıu 

kederlcndirmemek için kendi 
kederlerini sakladı. Bazı kadın

lar o kadar zayıf görünürler ki, 
fenalık yaptıkları zaman bile on
ları himaye etmek arzusundan 

vaz geçemezsiniz. 

Cemal bu karara muhalifti ... 
Belkis ise: 

- Demir hiç üzülmedi ... Bila. 
kis iyi karşıladı, diyordu. Bir 
müddet sonra bu hayata büsbü. 
tün alışacak ... 

Nakleden: 
Güzin bir lahza hiçbir §ey söyle· 

medi1 sonra: 
- Demek sizdiniz. dedi. 
Delikanlının başı knpalı yumru

ğunun üzerine düştli. 
Güzin bu ipek gibi saçları yavaş 

yavaş okşadı: 

- Daha o zaman bile, dedi, sizi 
sevdiğimi düşünebilirdiniz. 

- Ah, ağzınızdan çıkan bu tatlı 
kelime yok mu? Ona hülfı. inanamı
yorum. l<'nknt sanırım ki bundan 
sonra nyn yaşamamızın imkansız 

olduğunu siz de anladınız. 
Güzinin bakışları mağmurnlaştı: 
- Günler geçer, her şey unutu. 

lur, dedi. Bir gün beni silik ve ma. 
nasız bir hayal gibi hatırlarsınız. 
Sonra yine giinler geçer ve bir gün 
beni tamamen unutursunuz. H:ıya
tınız yeni zevkler, yeni neı;elerle 
dolduktan sonra. 

İtiraz etmedi, lakin o, annesin· 
den ziyacle, çocuğun ne katlar 
hassas ruhlu olduğunu farketmiy 
ti. Bununla beraber fazla itiraz 
manasız olacaktı. Bclkise, kendi· 
sinin aşkı yüzünden oğlunu 00. Numan doğruldu, knşbrı ı;:ıtıl -
ştndan savdığı için na:;ıl serze· dı, yüzü sert bir mana aldı. 
nişte bulunurdu?. - Hayır, bizim hepimizin d:ı-

Hem içten içe ona hak vermi. marlnnnda Xuman paşanın kanı 
yor da değildi, çocuğun zeki göz· var •. Kalplerinde ~u ~m~dan dola _ 
Ieriyle karşılaştıkça az mı :ızap • şan ınsanlar SC\'gılerını unutmaz _ 
duyuyordu?. lar. Elemlerini başka bir sevgili -

Demir ağlamaktan şişmiş göz· n'.." kucığmda ııvutnm:ızlar. Bunu 
]erini ona dikerek sordu: boyle yapmaktansa. hayntlıırnn 

- Bu İl olduğu zaman. ne 

$IDifR TfYA TROSU 
"a gcr.c 20.:.rn ıl:ı: 

J<oın eıli K ısını: 
KAX K.\.RDESLEBl 

son vermek onlara d::thn kolay ge
lir. Ben bütün gen<;lik d:ıkikaları. 

mı sevebileceğim grnç kızı ar:ı.mak 
h gc>çirdim. Onu hulcluktıın sonrn 
bir vehme k:ı.pıl"rnk nyrıl:ırnam. 

Delikanlının omuzları a§ağı dli6. 
tü: 

Muz.af/er Esen 
- Sizi gördükten sonra eski ya 

§ayışıma dönemem artık. Siz ya • 
nımdn olmayınca, hayatımın, mes
leğimin, sanatımın, ocaklanmın, 

mücadelelcıimin manası kalmaz. 
Güzin, ben her gördüğü güzelliğe 
vurulan, aşkını birkaç günlük ge· 
çici bir heves gibi telakki eden bu-
günün insanlarından değilim. Ben 
her şeyde ebedi bir güzellik ara _ 
mak istiyorum. Işıklarla oyn:ımak, 
renkleri bir minyatürün Uzerinde 
hırpscdcbil~ck benim lçin C!;Siz bir 
saadettir. 

Güzin düşünceli bir tebessümle 
delikanlının sözünli kesti: 

- Bu sanat hulynlnrmızd:ı. ha • 
beıim olmadan ben de yer aldım 
galiba. 

Delikanlı yUzlinU Cüzine <!o;;ru 
çevirdi ve ndetfı. kızardı: 

Güzin sözüne ılcvam ediyordu: 
- Benim basit yUzUmclcn bil • 

yük bir sanat eseri çıkardınız. 

Yaptığınız eseri gördüm. Bu eser 
yalnız istidadın müjdesini taşımı -
yor. Üzerinde bir istidaddan bin 
defa yUksck blr man:ı var. 1lk de
fa bn.51mı lmldınp da bu rninyatü. 
rü gördüğiim zaman gözlerim yaş _ 
la doldu. Siz güzelliğin sırrını gö· 
rebiliyorsunuz. Hakiki bir sanat -
kii.rsınız. 

Sevdiği kadının bu takdiri, dc
likanlnıın kalbinde minnett:ırlık. Jıi 

c:ılı ''" anlaşılnn iyi bir cseıd~n 

doğan gururln karışık ve biraz da 
ıstıraba bcnziycn 1.ı!r his uyandırdı. 

Delikanlı yava5 yuva~ c:ın\an· cağım büyük bir işe giriştim. Ba· kapma~a gelmedim! ı.'' 
dı: zan kuvvetimin kesildiğini his:;e- - Baş~rn türlü nasıl birl& 

- Kafamda sarı bir gülün ren· diyorum. bu yorgunluk dakikala- liriz? ..,ıı 
gi ya~ıyordu. Günlerce bu rengi rında bana kuvvet verecek bir te- _ Profcrör Irfan bcY }10.) 

aradım .. Eski kitapların minya- bcssüme ihtiyacım var. Bır yuva. bilen bir adamdır. Bizi ant~r· 
türlerini karı~tırdım. Eski for· ya ihtiyacım var, sana ihtiyacım Güzinin de çenec;i açıtrnı~tl· 
müllcrde gizlenmiş esrarı ara:lım. \'ar. ı.I• 
Fakat gökyüzünün J'iıkları bana Güzin bu rüyadaki güzel haki- - Siz, hatamın ne kada~.;t-ı" 

rap çcktig"rini bilmezsiniz. r» " 
yardım etm:!selcrdi b:.ı renıi bJla· kati anlarh. Kcn~lisinc verilme!;: er ve saadetini kazanmak için fl ..... : 
m!yacaktım. istenilen me,·kii gördü ve bc;en· ıdtı ... 

di. Genç kız, havatta hi,..)ir miiı:.- dar 'çarpışma~a mecbur 
0 ıııtt" 

.Numan; ya\·aı:., çok yavaş bir J !r ' • 't d' · H · 'b' yıl ..ı 
',J kül karşısında yılmıyan bu ala- 1 ~1 me ınız. enım gı 1 et ~ 1 • 

scs:e -ilave etti: yanında va5am· · .mz. Ge " 
_ ı~)ana ıı.unun 1·çı'n çok vardım ma yardım etmenin bir ze\•k ola- • . :ı ·ı; " onun ha.,taneden dönü<;i.ıll" " 

cai!mı sezdi, ve: b·r 1
• 

ettiniz. Gü.":in hanım. Aradığım ~· d' · o ..ı b'tk' 
1 

mc ınız. . ora;.ıan ı ın d1\ 

ren!dc:-in bazılarım d:ı ylziinüz:le - Bir yuva... ele döndü, ellerimi gö"r üne tıl' 3' 
buldum. Kelimesi ağzından dokülclü. mış, bir daml:.ı hava dileneJld 0 

Güzin su .. uyor, çünkü içerisin· Delikanlı genç kızı kenclı::ıine dam gibi.. YaralandıJı giil1 cı\'L' 
de binbir his biri'frile ç1:-p:5ıyor. d~ğru çekti. IIafif \'Ücuclu karar- ri, ci~erleri muntazam çalı·111d •;.' 
GUzin susuyor, çünk.ı v:ızifesinin sız bir ru:nın ma~faza<:ı o'an hu nefesi keı;iliyor. Siz onun b:r d1~ı 1 

n:: o!duıunu henü: anlamış dcJil· genç kızı.. Hulmncla \"l~ifelerile la havayı ne ı:ıtıra')la ~r::ııı::ıl 
<lir. G:.i~in sıı511;ror. çün~cii. sevgi5İ a)k çarpr~an hu genç kıza... b;ımiyor<:unuz. I abamı l>ı.l rı • 
ne he:ıU: m:ıka\·emzt etın !k arz;ı. -- Güzin, bana a~ıkça söyleyi. gören annem;,1 ı:;tırapıarı'l1 

'g 
suntladır. niz. Bu kurduğum hayal hakikat mıyorsumız. Zm•allı k::ıdıll~111 .. 

Delikanlı cözünc dc\·am ediyor: olamıyacal:sa bunu tereddütsüz ya .Jarım benim ~ilıi clleı'İ111ı ~ 
- 1\Ie. !eğimi seviyorum. Za- söylemek W.zım. O vakit ben bir mediniz. ıe 

ten gizli çalı~m11:ı:-ı·nı y:ıbız b·J gölge gibi hayalinizd:!n silnir. gi· ", ruman. sevgimizi arıııc~, .... 
~anate vakfettim. Be:-ı bir fa'nik:ı d"' · ç·· k'' ·~ 1 • • 1 ha faz b d ~ ... ~rır:l. un ·u ar.1.ı.-c sızı c a • · ama öyliyece!\: k::ı 1r eı.I 

idare e:lc:'.!~im. Ca:nl:ı·ı:r:nı. nün. la rahatstz ctm"-'.c,u'"'m"''i: istemiyo d ~·ı· o l t ... ı.... < ı .. e"'ı :m.. nara ıs ır ... •ı . 0 

yatürlerimi:ı es:ı> m:ı l~b ;i:ıi h:ı·m rum. Istırap çektiğinizi görmek mek istemem. Sonra be!~1'.l 1 ' 

h,·acak bir f::ı!Jrik:ı .. Yalnız kendi b .. ı· ı:> · · · · d·ıctt· J ana gu:; gc ıyor. ~enım sızı mes- senın ha <kında fena .... 1 l 

me değil, 'bütiln in a'llara fayJ 1lı ut gö:-me~ten. du·h'chptnrda te- fena söylerler. h:.rnl:ırı i~' 
o:mak istiyoru-:ı. F::ı'>:-ik:ılar ku· be5sümlcrin çiç~1rle'1·. ı1· .rrini 11is. "nt- •aha ··ı ed - ' ,... , • " m'nu t·mem... 1 ,. racağım .. Her ta'.xı1<:ıda:1 yi.i7 lcrce mekten bac;ka arzum yok. Bu ak. - Anlıyorum Güzin . \ .,ı 
ino;an:ı h:ıyat v::rc ı fa~rii•1l:ı:-. ı;..1m, c:.im1 li. hiitün h:ıvatımız se- isterseniz ve izin verirsc'lıı ı 
Ben çok. p~k çok in c:.a:lların ıne· nin el' erinin ::ıra ;ın1rlır t .tcrc:.en •ıı::h h?n ko:mı:a\·ırn. ()\ 'e 1·1 ; • 

1 
• • 'J' 

sut olmac;ı için çalışıyoru:n. Fa <at hayatımız·la'l bir şefkat a'1e'1ı.ı;i diyoru:n !d onunl·ı a'il::ı 1 ,ııf) 
bu çok güç bir i5. Çünkü ben mc· yaratabilirsin .. Hayatımızı aşkla (Dcvnı111 
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