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IFü ifil kot©ı0c§lrro ifil o ifil ç~vü rlfifil<e 

Bir vatandaşın 
gösterdiği hamiyet 
Muğla hastahanesine 25 bin 

liralık mülk teberru etti 

lhl c§l lr ~ 
Finler- 17 bin 

' 

esir aldılar 
Helsinki'nin tahliyesi 

lf ~uğJıı., 5 (Hususi) - Berber 
,,arız oğlu Hacı Mehmet i.sminde 
"<il' b· i:lalı bir zat, bütün servet sahi-
~ ,\:atanda.5lara güzel bir örnek 

\iı:U edecek çok hayırlı bir tcber
~dc bulunmuştur. Bny Mehmet. 
'ahibi bulunduğu 25 bin lira kıy. 
llıetindeki, bir otel, kıraethane, lo
~ta. fırın ve 6 dükkandan ibaret 
:u~künü, Muğla memleket hasta.. 
esuıe terkctrniştir. 

lııı lltuğıa hastanesine teberrüde 
la !tınan Muğlalı v:ıtandaşlnnmızın 
ıı ~ısı blr hayli kabarıktır. Hasta
~ ldaresi, bu hayır SC\'erlerin bü
ıı it kıt'adakl fotoğraflarını hasta. 
dt·nın mutena bir yerine asmakta-
ır. 

R· '>llndiye kadar haBtancye teber. 

rüde bulunan zevatın isimleri ve 
teberrü •ttikleri mal ~ağıda yazı
lıdır: 

Hacı kadınların Pembe ana, has
tane arsası ve eski hMtane binası 
kıymeti 5000 lira, Nuri O. l.::eh_ 
met validesi bayan Naı.lke Gasil -
hano inşa ettirmiııtir 500 lira, 
Muğlalı ebe Mumnyın Ncgatoslıop 
ve mefruşat 950 lira, Nuri oğlu 

Mehmet bliyük bir havuz inşa eL 
tlrmiştir 500 lira, Altmış oğlu Ha
cı Ömer diyntcrmi satmalmıştır 

7qo lira, Muğlalı Refika Ülkmen 
buz dolabı hediye etmiştir 200 lira, 
:Muğlalı Okka.lann Mehmet bir 
mikroskop ve bir mutfak sobası sa
tınalmıştır 400 lira, Berber Hafız 

(Oe,•amı 2 nci sayfada) 

Tahsin Uzer bugün gömüldü 

~ ~~lki gün \·efaf eden üçüncü 
~ Urnt. müfettiş Tahsin Uzer'in 
~ <ltesı bu sabah Niş:ınta5mda, 
c:leıırya apartmanındaki daire3in • 
~rn~aldırılmış, namazı Te~vikiye 
lit 11nde kılındıktan sonra Zincir
:'t-~~ nıe.zarlığma gömülmüştür. 
~bcı·~n Uzerin ebedi 'yeri, şair 
'elti U~hak Hamit ile Ömer Sey _ 
c:ın arasındadır. 

tat
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naze merasimine kolordu ta
~ı:an gönderilen mızıkalı bir 
:ıı.ur as~er, yüz kişilik bir p:>lis 
'l'aıır~ı iştirak etmi5 .ce:laze 
I~ s.ı~ Uzerin eski evi olan lnkı. 
lıır tn~esi önünden ge;irilirken 
e lllUı:ldet te.,.·~<kuf e:fü:ni~tir. 

lıı0~~~~nin önünde Reisicumhur 
ll.~n~ı, ~lcclis re.isi Abdülhalik 

a, Başvekil eRfik Saydam, 

" ' Dahiliye ,~ekili Faik Ôztrak, Ad-
liye vekili Fethi Q~yar, l:.tanbJ.l 
vil~yet ve belediye3i ile daha bir 
çok vilayetlerin, bele:liyelerin ve 
tanıdıklarının gönderdikleri çe _ 
lenkler gidiyordu. 

Cenaze merasiminde Trakya 
umumi müfeti5i general K~zım 

Dirik, orgeneral Fahrettin Altay, 
\'ali ve bele:liye reisi Lutfi Kır -
dar, İstanbul Komutanı general 
Halis Bıyıkt.:ıy Parti müfettişi 
Tevfik Fikret Sılar, akademi Ko. 
mutam gene,:al Ali Fuat, C3'.d d3.
hiliye ve!dli ve plrti ge:-d se!cre.. 
teri Şükrü Kaya, eski ,•ali 1luhid
din Ustündağ, ...-ali m:.ı:ıvinleri, 
poils miidürU ve ., m;.ı:ıvinleri ile 
mebuslar, generaller ve müescse
ler erkAnı hazrr bulunmuşlardır. 

bugün ~f.~~.~.'.:. .. Y:·~~!.~ .... ~~~!~.!~!~ .. ~~.~.~~!! ... ~.ı.~.~!... 
Devlet reıslının başına felaket gelmesi için 

. . 

bitirildi VÜCUDU KAFi BiR BAŞVEKil ' J 
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Sovyetlerin bir Bulunacağına inanır mısınız 
Carnot'nun ölümünde de bu ba§Vekilin suçu 

zehirligaz -~ar mıydı?,......,.._----.--. 

llafız Oğla Jia'~ı l\fchmet 

Esassız neşriyatın 
zararları 

Türkiycde ticaret muh
tekirlerin elindeymiş ... 
~loslrn,·a, fl (A. A.) - 2 kiınu

nuevvel tarihinde Pravda gazete. 
si, !st:mbu!dnn nlarnk TMS njnn
smın ncı:ırcttiği bir hab~rc atfen, 
Avrup:ıda b::ı.ı;lıyan harbin Tilridyc 
iktısadiyatı Uzcrinde tesirleri gö -
rüldüğünü, harici ticaret hacminin 
son derece küçüldüğünü, piya~ada 
demir, elektrL1<, makine yedek ~ • 
!etleri gibi inşa malzemesinin yok
luğu h!s.,edildiı-;ini ve bunun netL 

(Devamı 2 nci sayfada) 

hücumu 
yapmasından 
korkuluyor 

Roma, 5 (Hususi) - Mosko. 
vad;m bildirildiğine göre-, ?\iare -
şal Vor~ilof bizzat Kızıl ordusuna 
kumanda etmek üzere Fin hudu. 
dun:ı lnre!mt etmiştir. Finlandi
yaya gönc!ctileı1 Km! ordusu 16 
fırka, 1,500 tayyare ve motörlü 
kıtaiardan ibarettir. 

FtNLERIU KULLANDICI 
YER MAYtNi tNG!LlZ MALI 

j~1fş 

Lon.1.·a, 5 (A.A.) - Finlandi 
yalılar taratından Rus:ara karn 
kullanılan ye: maynlerinin !:ıgi· 

tiz malı olduğu iddia::ı re5:nen 
tekzibedilmektedir. 

f 
J 

Amerikada 
tutulan bir 

gizli 
Kreli berzahında pravda gaze

tesinin muhabiri olan Sovyet d
(Devamı 2 nci sayfada) 

Katil Camot'yu ar.ibat1ıntl& lıanterile yuaJa~ strab. 

motor i sveç ve Danimarka 
Bununla, tayyareler 643 harİCİye naztrlafl 

24 haziran 1894 de Fransız 
reisicumhuru Camot'yi ltalyaıı 
anarşitlerdcn Cascrio San -
to Liyonda bançerliyerek ölür
dü. 

Carnot, ticaret sarayında kilometre yapabilecek 
Norveç hariciyesile kendi şerefine \'erilmiş olan zi-

Fladelfiya, 5 (A.A.) - Birleşik yafetten akşam saat dokuz bu-
Amerika tayyare fabrikaları bü - temas etmek üzere çukta çıkmıştı. Büytik tiyatro· 
yük bir ketumiyet içinde yeni da \'erilen gala su\'ar('Sinc gidi. 
bir motör mayi ·ile soğutulmakta Osloya gıdıyorlar yordu. 

l 
·· d ' ·nd Işte, tam bu sırada Italyan . 

o up mutead ıt silı irlidir. Ye Oslo, 5 ( A.A.) - Resmen bildi. anarı-ıiti Caserio landonun 'ba-
tayyarelerin saatte 6i3 kilo::mtre rildiğine göre, ls\'eç \'e Danimar- samağına. Sl~ramış \'e elindc>ld 
sür'atle gitmesini temin etmekte- ka hariciye nazırları, Finlan:iiya hançeri cumlıurreisinin göğsü
dir. Tayyareler bu motör sayesin. meselesi ile alfil(~dar olarak Mil. ne saplarru§b. 
de hareket eder etmez hemen ta- Jetler cemiyetine tevdi edilecek . ,Ro:ı belediye _rei~i Riva~d bU 
mamen ş:ıkuli olar:ı.'c y::i~<selmek. olan birçok m_.>eleler haltkınj:ı y_UK tıyatroya gıtmıt:S v: rıy~se-
ted

. L.. B h '-- \ 'k .. '-T • • • .. .. 
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ti cı.urı.hur loca~ndan tıyatroV\l 
ır1.'-=r .. u ~ı~r. ıımerı :a mu -. ıt.ı:"()rv.~ harıcı.)'e nazır~. ı~~.goruş - tıklım, tıklım dolduran halka 

0

fc 
hendıslerı ccmıı ctınden bır top • mek uzere ~rşcmbe gunu O:;lo,ya na haberi \'ermişti. 

lantt~a verilmiştir. gel~klerdir. CDevaım 3 ünc:Ude) 

Fransız CoınhUJ'l'{'l~ll'rinden -

Oarnot 
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SON DAKİKA 'nm te!rik:Ul: 52 Yazan: KURT RGCKEBRT 

Saat 18 

(Bir Alman den!zcfslnfn 1914 de &mden kruvo.zörllnde geçen günleri) 

Genç kadın, sonradan birinin $a· ı kimse korsanın orada buJundu • 
vuş olduğunu anladığı iki zabit· ğunu haber veremiyordu. 

sveç kısmi se e ber 
• ten birine yaklaştı .. Bu miifreze- ErkSnıharbiye bu ihtimali kuv Jhon Simon ·ı A n ye kwnanda edendi. Bu genç vetli bulunca etrafa: 

adamın çehresini görünce: - Ett»dene dikkat ediniz 1 tel· 
- Vay M. Lauterbach, diye grafını uçuruyordu. Bu, gökler- Pariste Fransızlara 

hitaben mühim bir 
nutuk verdi 

Londra, 5 (Radyo, Saat 18) -Bugiln İsveç 
hükUmeti memlekette kısmi seferberlik ilan et· 
mit ve yeniden 40 bin askeri silah altına çağır .. 
mııtır. Bu suretle hveçte bugün silah altında bu
lunan ordu mevcudu 150 bini bulmuştur. Bütün 
orduda harp hali vaziyeti ihdas edilmi§tİr. 

bağırdı.. de dalgillana dalgalana yayıldı. .. 
Gcns zabit bu sesle şa~ırdı: Deniz üstUndcki yolcu gemileri 
- Madam! diye genç kadına tekrar kovuklarına çeki~cr. 

döndü.. Erknmhnrbiye bütiln kruva • 
Genç kadın gözlerin~ inana- zörlcre emirler s.-ıldırdı. Bu müt- Paris, 5 (A. A.) - Elyevın 

mıyordu. Zabitin kollarından tut- hiş gemiler tam sür'atle gaı·ba Franııada bulunan ve Paul Ray
tu: doğru hiicuma koyuldular. Fer· naudo ile görUşen Sir Jobn Simon, 

- Nasılsınız M. Lauterbach?.. yatlar sustu. Herkes ortalıkta dUn bütün Fransız radyolan tara. Finlandiyadan gelen haberler Rusların hiç 
bir noktada ilerliyemcdiklerini göstermektedir. 
Finler Norveç hududuna yakın bir noktada 20 
bin kİ§ilik bir müdafaa kuvveti tah§İt etmi§ler ve 
şimalde kuvvetli bir müdafaa hattı kurmuşlar
dır. 

diye tuttu: bir fevkalndelik olduğunu anladı. frndan n~rcdllen bir nutuk eöyle-
Lauterbach, bu genç kadmı lvte bu srrolnrdnydı ki uçan bir 

1 
miştir. 

birdenbire tanıyamamış olacaktı.. telgraf ~in fecaatini a.nlııttt. Bu SeynhatinJıı maksadı Fransa ile 
Çok resmt cevap vct.di: telgraf şuydu: İngiltere arasmdakl 1ktısadl ve ma· 

- Çok iyiyim, teşekkür ede· - Alman kruvnzöril Emdcn tc§- li clbirliğinl tamamlamak olduğu • 
dim. Harp insanı çok yoruyor ... rinievvelin on beşi ile yirmisi ara.. nu söyledil:tcn sonnı. Daladler'nin 
Buna rağmen çok iyiyim.. smda Kolombo ile Aden yolu üs· geniş görüşünü takdlrle yadeden 

- Beni tananadınız galiba... tünde İngiliz b:ıyrağmı taşıyan lngiliz nazırı düşmanı yenmek hu
Vaktiyle geminizde yolculuk et- Beumshı Clau grnnt, Chil Krı.ua, 6usundaki müşterek makıada ge • 
miştim.. Fakat ,esiriniz olacağı- Troibls vııpurlariyle Esoford duba- çerek demiştir ki: 

Finlerin ele geçirdikleri Rus esirleri üç gün
denberi aç olduklarını söylemİ§lerdir. 

mı his; aklıma getirmemiştim. smı bnt.Jrmış ve Sııint • Egbent şi- ·•- Ecnebi memleketlerden mil-
i · b tnn ·ı rln il lt b tın h1nı milttardn ham :madde ve tay· 

Finlandiyanın Kotenaz mıntakası üzerinde 
uçan bir çok Sovyet tayyareleri düşürülmüştür. 

Lauterbach bir hayat ve ziya epı ıı gcnu c m re c a ı 
yare sa.tınalmak mecburiyetinde 
kaldık. Bu acil ilıtiyaçlıırı temin e. 
debilmek için it.ha!Atanm çok cld
dı surette murakabe etmek zan.ı. 

Fi R • fı§kıran bu gözlere iyi baktı .... Cochiu lirna.nmıı çıkannı!Jtlr. Em • 
Tamdı... Korsan olmazdan evvel den 6imnle doğnı gözden kaçmL5-

kumanda ettiği gemide yolculuk tır. 
yapan genç ve §uh İngiliz kadını Bu haberden emıra ~giliz kru-

s 
idi. Şu kestirme cevabı verdi.. ''a.7.ı5rlerl kudurmu"'ça.ııma eimale 

- Madam sizin ve benim gibi- yo!landılar. Önlerinde Emdcnin na
ler için dünya çok dardır. Size rin ve alçak teknesini arayıp du • 
tcaa:dilf fırsatını hazırladığı için rurlarken. o, <lılmenini şarka kıra.. 
harbi affetmek lazım... rak en tehlikeli sergür.e;ıtine atı -

retinde bulunuyoruz. llk dil§üneo- (B8f tarafı 1 inci aayfadn) 
ram muharriri Nikolai Virka, miz bunun Fransa için mllşkWAtı 

diyor ki: Almanya o aclb Finlfuı
diya halk h ükfuııelinl tannnamıu, 

sadece teş!tilini kaydetmekle ikti· 
fa eyle~tir. Almnnyanm Finlan. 
diyadaki Sovyct menfaatlerini mü
dııfaa teklifinde bulunduğu inkCir 

Troilusun yolcuları Markon· 
yaya taşındıktan sonra büyük 
gemi de azamt bir saat içinde de
nidn dibini boyladı .. 

lıyordu. 

17 teşrlnievvel •• 
MUIJer sabahleyin geminin kon

feraM ealonuna zabitanı vo kUçlllt 
rütbedeki ublUerl topladı. Herkes, 

mucib olmam~ma imkAn nisbetin· Finlandiyada hemen bütün bina· 
Jarı ve bütün araziyi kaplayan ye· de çall!Pilnktır.,, 

Sir John Siınon bundan son~ n1 sistem aayısız maynlerin lngi· 
Londrada Pa.ul Rnvnnud ile yapı. liz malı orduğunu iddia etmiş idi. 

J B 'dd" ·1 1 B edilmektedir. lan son görll.'1Jleleri hııtrrlat.ıruş ve u ı ıa, tamamı e yan ıştır. u 
· nt b" F" 1 d" Ri;;ıı, 5 (A. A.) - Helsinkidon mevcut kal"§Ilıklı anlayıuı tebarüz sıstem may er ır ın an ıya 

f b · f nd · "l d"l · bildirildiğine göre bugUn bUyük ettirdikten sonm iktmadl ve malt a rıkası tara ı an ıma e ı mı§ 

• 
- Troilus ne oldun! Troi~ ~aşılmaz bir lıoyceanm tesirin -

deydi. MUJJerin kilçUk zabitler de 

meselelerin her Fransız erkeği ve ve gizli tutulmuştur. Muhabir, 
her Fransız kadını tarafından sar- Sovyet kuvvetlerinin mağlübiye· 
fedllen gayretin ancak bir cüzfinil tini örtmek maksadile bu mayla· 
teşkil etUğlnl söylemi§ ve Fran.. rin imalini ve Finlandiyaya sev

bir hava taarruzuna intizar edil_ 

mrktcdir. Çünkü Finlandiya.da mu
kim Almanların ta.hliy~i için za· 
ruri olan miltareke müddeti hit.a. lua cevap ver!. 

Bütün bunlar, biribiri ardınca 
kıyameti koparan telsiz meTCele
riydi. Troilustan cevap keeilcli 
' ir hayli olmuştu. 

Yamn saatte bir Troilus işare
tini vereceğini bildiren geminin 
böyle birdenbire susmaSI, ettafı 

heyecana verdi.. Yoksa bu da 
ses Adcw çıkmıyan Emdenin 
pususuna mı düşmü tü ?. 

"Troilus ?.,,, diye telsizlerin 
kopardıklan kıyamet cevap ala· 
mryordu. 

Kolombo radyolan ibir dakika 
durm dan eon.ıyordu: 

- Emdenden haber nr mı?. . 
.Kolombo radyolanrun sordu
~ bu suale 1ngiliz kruvazörleri 
fW?\l tekrar ede elde ed)erlediği 

~yordu: 

' - Yollar emindir! .. 
&tık bu cevap kimseyi kan· 
~u. J.ngilb hUldllneti -
nin ingiltereye tehlikesiz ula§" 

meaını istediği Troilustan bile 
bir gilndenberi cevap yoktu. 

BütUıı • erde gözü yollar-
aıuıekr merak Tc heye· 

can içindeydiler. Bunlann hepsi 
C!e ç.ocuklarmm, kardeşlerinin, 
lkanlannın, kocalaruun korsan 
eline düşüp ldü§~diğini, başlan
na bir fcllkct gelip gelmediğini 
öğrenmek iatiyorlardı. 

Cevap vermeyen gemilerin a· 
0edi bc§I !bulmuştu. 

Erkiinrharp radyolarının mun
tazam :fasılalarla mütemadi su· 
allerl cevapşız kalıyordu. 

Bu ük6t, heyecan ve merakı 
bUsbütUn artttnyordu. 

Kruvazörlerin : 
- Yollar emindir!. 

Cevabına artık kimse inan • 
madığı için bu yalan da gittikçe 
"8ha seyrek uçuyordu. 
Erk~mharbiye ldairesinde, in· 

gilis zabitleri suallerin cevapları 
lınmıyan mıntakayı harita üze

rinde çizerek tcsbitc Çahş:-;or • 
lar. Sük\itun başladığı yer A
dcn yolu Ustünde Kolombo şeb· 
rinin yanr başında başlıyordu . 

Korsanın burada olması ihti-
mali kuvvet~niyordu. Emden 

evcutsa muhakkak burada ola
caktı .. Bu mmtakaya dahil gemi
ler imdat istemeye v3kit bula?T'a· 
dan batınlryorlnrdı Bu yüztden 

dahil oldu~ halde daha böyle bir 
toplantı yaptığı görülmemişti. -Se. 
bebl biraz ısonrn anlıışılacn'l:tı. Fil. 
haklka çok geçmeden Milller ya. -
nmdn Genı.rd ve topçu zabiti Gay
da ile salona. girdiler. Gemrdlıı. 

Gsyda ön smı.lnrdan birine otur -
dular, MUller kümüyc geçti . .Arka.. 
mna tesadilf eden çelik duvarda. 
Okynnusun bilyUk bir haritam ası.. 
hydı. 

Kimse kumanoıın MWlerin yU -
zilne bc!kmay cesnret edemiyordu. 
Herke.lln ba1'? önUndeyken onun 
gür sesi kulaklarda çmladı: 

- Arkadaela.r ! 
Yine herkes elinde olmıyan bir 

aebeble kumandanın yilzUne baktı. 
O devam etti: 

- Bugfuı hemen hepinizi bur&
ya toplamaktan maksadnn, eize kli
çUk bir §CY sl>ylemek iç.indir. Bu. 
gllnden itibaren artık azıcık da ha.. 
yatmmla. oynamaya mecburiyet 

ma ermiştir. sanm b"l' milyon askeri nastl .se - kini İngiltereye atfetmi§tir. 
~,, U l Finlandiya hUkllınet erkanının 

ferher cttl~inl sltayf.,le anlattık - FlN ORDUSUNUN M H l\1 
b " 1 kaçmış olduklarına dair Sovyct tan sonra. seferber edilen bu e!ra. BlR MUVAFFAKIYET 

Rusya hariciyo nezaretinin tebli-
dm 8,5 mflyonunun bilfiil slllıh al- Htlsinki, 5 ( A.A.) - Ladoga 

b'İllde münderiç olan haber açıkça. 
tında bulunddunu iznh ile kendi gölünün şimali şarkisinde salmi 

- teltzib edilmektedir. Finl5.ndiya bil.. 
vatandnı)lannm §likrruılarmı ifade mıntakasında, Finlandiya kıtaları, 

kflmeti erkanı, pa)itahtta. bulun
eylemiştir. lngiliz nnzın bunu mu. dün oldukça ehemmiyetli bir mu- makta olup nnco.k Helsinki yerle 
teaklp İngiliz milletinin Frnnııaya vaffakıyet kazanmışlardır. Büyük yeksan edilc!.iğl zammı §ehrl terke
rnüzahcreti teminatım lckrnrla.nuş. ormanda, son derece kötü bir ha- deeektlr. ÖğrenildiE;ine göre Pet. 
br. Sir John Simon, blltUn Avro- vada, bazı harekfit yapılmıştır. eamo mıntakasmJa bilyUk bir mu
pa orduları içinde bhinci derecede Finlil.ndiya kıtalarmın, kar üze • harebe olmu!]tur. Finlandiyalılar 
olan Fransız ordusunıı takdirlerini rindeki sUr'atleri, ormanı ve ara- kutub deniz.indeki ycgii.ne limanla.. 
göndererek en mtikemrııel lııgillz zinin bütün tefcrüatını iyice bil. nnm Sovyetlerln eline dUşmesini 
krtalarının buı;lin hnrb satında bu. rneleri sayesinde Sovyetleri tuzağa istememektedirler. 
lunmalarını memnuniyeUe kaydet- düşürdükleri söy!eni>·or. Bu tu - HELSL.'\"I\.İ BOŞAL11LnI 
m~. mUtteflk tayyareleri ve bah_ zak. üstünlüğü adetten ibaret olan Bera, a (A. A.) - Neuc ZUri-
riyelileri tarafından lcıızamlan mu- bir orduru. bu fai'·irct se0>"1)ini cher Zdtung'un Stokho!m muba· 
vnffakıyctleri izahtan sonrn .sözü- tamamen kayb~ttiren bir nevi birirıln bildirdiğine göre, Finlandi. 
nü ı;öyle hltirmi§lir: 1 tuzaktır. Çok az tamchkkırı bir ya hUkümetinin lsveç elçisi Ynsıta

duyuyorum. 

"- Harbi beraber kazanacnğız. sahaya girmiş olan S::)\' :et kıtala.. sile milzal<3re ihtimalleri etrafın.. 
ve devamlı bir sulh temellerini 8

• rı Finlandiya:ılar ta•af ı"ldan sıkı da yaptığı sondaja Moskova hU
ta.cağız.. Men:ıbümizi ve gayretleri- blr çem~r iç.ine alınını~lar ve kumctinin menfi ccvııbr. 1<1nlandl· 
mizl birle§tircrek, sulhten, çalı~- 1500 esir vermişlerdir. Kareii yn hfiltümet merkezinin siya.si ma.ll. 
maktan ve hürriyetten b:ışkıı. bir berzahnda Sovyet kıt.ıları sa:ıil Cillerindc sUk\Jnetlc knrştlanml§lır. 

(Devamı Y&r) OE!Y aranuyan biltlin memleketlerin boyunca bir kaç kilometre ilerle- Geçen gece, Hcltıinki'nin tnhli-
---------~---ı tenerrus edebileceği bir havn ya. rnislerdir. :\1amafih bu ilerleme yeei bitmiştir. So,'Yctlcrin zchlrli 

Esassız neşriyatın ;.~ağa teknır muvaffak olaca· nğ;r devam etmekte:lir. ı ga?:ln bir hilcum ynpmasmdnn kor_ 

Zararları }'İNJ,ER 17 BiN m;tJ~ Al.Dlf,AR kulmaktadır. 
Stokholm. 5 (Hur.u5i) _ Cnrclle Bir Sovyet hava. filosu, kar fır-

(Baı tarafı ı inci aayfadn) aa rı·ı Vekı· ı ı· mmtakasmda F'inlandiyalılar. 17 tmasına tu~ularak yolunu kaybet-
CW ola.rak bUtUn eşya fitıtmrmda. bin esir almL'31ardrr. AnlMıldr!;'lna miş ve yere kapanmıBtır. Tayyare. 
bir yükselme hwul olduğunu, ls - göre Sovyet nskerleri harbetmcğo lcr çok hasaı'a uğnım~Inrdır. 
tnnbulda ekmek fiabnm y~ldi- Bir tamimle btün öğret· pek o kadar tecne değillerdir. RETSAMO YANIYOR 
ğinl, BUyWc Millet Meclisi inşa.atı_ menleri tebrik etti Bundan bqka Helııinldden istih.. Landra, S (A.A.) - Hel:ıinki, 
nm tatil edildiğini bildirdikten lfuhtelil tahsil mUesscselerinde- bar edildiğine göre Ruslar, Fin· den bildirildiğine göre buglin öğ· 
sonra Son Posta. gazetesinin ls- ki öğTetmenlerln çalışmalarını tet. 111.ndiyalılarm olduğu gibi bırak. leye kadar payıtahtrn semasında 
tnnbul limanındaki durgunluktan kik eden vektılet mU!ettişlorl ve makta. olduktan kiliseleri ateşe hiçbir Sovyet tayyaresi göri.ilme· 
MJıis olup lngiltcreyl tenkit eden bimı.t bazı okulJan teftişten geçi- vermektedirler. Ruslar, bilhassa miştir. 
bendini hult\sa etmekte ve TUrkL ren Maarif Vekili Hasan Ali Yü. Petsamo'ya 70 kilometre mesafe - Mahdud finlandiya kuvvetleri 
ye'de ticaretin yalıuz muhtekirler ccl, okullnra yolladığı bir tamimle, de bulunan Petchcnga. ldlls~ ve tarafından şiddetle müdafaa·edil· 
ta.rafından yaptldığmı, ~ine bu ga- mesleklerinde göstermiıs oldukları mana!ltmndl\ yangın l'tkarmııılar .. mekte olan petnamo'yu Finlan<li· 
zcteye atfen, ynzmnltb.drr. b~arrdan dolayı öğrctınenleri teil· drr. yalıların, şehirde ba~tanba§a yıın· 

SON DAKiKA _ Bu hn.bcrlerl rik etmi~tir. Stokholm. 5 (A. A.) - Şu oa.. gın çıkardıktan sonra ter.ketmiş 
tek:ı:ib elmek zahmetine değme~ yanı dikkat haber verilmektedir: oldukları haber verilmektedir. 
görUrilz; ilave edeceğimiz şey gn. Öğretmenler için Bir bombardıman tayyaresi dUn, Norveç hududundaki stınıijevi 
Zete neflrivatnım nasıl isti:ımar o- k f i.otıni Mklt tutulan bir 1'1nlundiya dee akvler içindedir. - " ·on erans 
kndug~unıı bakarnk ibret almamır... limanı üzerinde uçmu.§tur. Tayya. - Buna mukabil Carelie'de ve llk okul öğretmenlerinin mesleki 
dır.) re, liman üzerinde mUte:ı.ddid dııi. Lagoda Gtlü mmtnkasmda fin· • bilgilerini arttırm k mnlmıdile ya. ~ 

reler çevirmiş ve sonra denize doo· landiya kıtaatı kahramanca mu • rmdan itibaren şehrin be§ muhte-
iki eroii:ı kaçakcısı 

yakalandı 
GlimrUk muhcian memurları 

bir milddcttcnbcri tnkip e!.tikleri 
Kemııl isminde bir J:aç:ıkçıyı bru:ı 

kimselere eroin satarken cürmü. 
meşlıud halinde ele geçirmişlerdir. 
Kemalle bernbcr Osmnn ndmdıı Lir 
zı>hir kicisl de ynkcıl:ınmıştır. Suç-

lular polbc verilmit:l,.rC :. 

ru biraz yakl~rak yüklü bulun.. kavemet etmektedirler. 3.000 Rus lü mmtaknsmdn öğretmenlere 
duğu bombalnrı suya bırakmış ve askeri, Lynahamari'dc karaya mesleki konfcnuı.slnr verilecektir. 
çekilip gitmiştir. rıkmışlar ise de taarruza germe· Ifonfcranslann giinleri, konferans :s • 

verecek olan ilk tedrisat müfett~. AI.~IA:\'1."A B1TAUAFUGII\I den evvel takviye :kıtaatmm gel· 
lerinin ndlıın bir bro:ıürle alAka - P.nIHAll'AZA EDJ':CEK mesini beklemektedirler. 
darlara bildirllmlr.tir. Şehir öğret. Kopenhag, 5 (A. A.) - Polit:i. Finlandiya hükumeti, fsveç se· 
menleri için olduğu gibi köy öğ - ken gazetesinin Bcrlin muhabiri, firi vasrtasile ihtilafın muslihane 
retmenleıi için de köy konferamı. Alma.nyanm Sovyel - FinlAndiya halli için yapılmış olan• teklifin 
lan hnnrlanmlfıhr. Aynca mesle • harbinde mutlak bir bitnralhk mu_ B. Molotov tarafından reddedil· 
\r" '···rı;'ar dn :ı.çıl:ıcllktır. b.a!aza etmek istediğini ynzıyor ve m~si keyfiyetini tedkik etmiJ"tir. 

Amerika 
Taarruza karşı 

zecri ted Jir ta oik 
edebilecek 

Vaşington, 5 ( A.A.) - Birle. 
şik Amerika hükftmetinin FintAn· 
diya istilası karşıSJnda Ameril{a
nın duyduğu infiali enerjik bit 
jest ifade etmesi için istisnasız 
bütün siyasi mahafillerin yaptık: 
lan tazyik cumhur reisi Ruzvelt'ı 
çok müsait bir siyasi vaziyete 
koymaktadır. Filhakika infirat
çılar ve muhalif cumhuriyetçiler 
tarafından, Amerikayı bir mace(.1 
siyasetine sürüklemek istemekle 
ittiham olunan cumhur reisi P.· 
merikanın Sovyetler birliği tanı • 
fırldan yapılan hareketi daha sa· 
rih bir şekilde takbih için n:ısd 
hareket edileceğine dair bir karar 
ittihazından evvel itidal ve basiret 
nümunesi gösterebilmek vaziyetitı
de bulunuyor. Beyaz saray muni· 
tine yakın kaynaklardan alına~ 
malCmata göre, cumhur reiS1 

Ruzvelt'in asıl temenni etti~i ~'f • 
Amerika efkArı umumiyesiniıt 
bitaraflık kanununda tasrih ediJetl 
Amerika vaziyetini, Sovyet. Fitı• 
ıandiya harbinin teşkil etti~ mi
sfü sayesinde bütün avakibi ilt 
görebilmesidir. Cumhur reisi bıS 
hususta B. Cordel Hull ile mutıı
bıkur. Mütecaviz ile tecavüzilJI 
kurbanı arasında her hangi f 3rlt 
gözetilmemesini fi.mil bulunan .btl 
kanun hali hazırdaki harpte ı.1t< 
.bik edilemez bir mahiyet g(isier~ 
melde olup bu kanunun tatbil: 
mevkiine konulmasını istiycn hif 
bir ses yükselmemektedir. Bila.105 

efkarı umumiye mütecavize karŞ1 

manevi ambargo koyan beyana~ 
bulunmak suretile birleşik Anı~· 
kanın Sovyetler birliğini takb11ı 
ettiğini alenen gösteren cumtıur 
reisini mütefikan tasvip etmekW 
<lir. Cumhur reisi Ruzvclt'in bil 
suretle e:nsftl varattığı ve SoV)'ct 
Rusyamn Finlandiya hadisesinde 
yaptığı gibi sivil ahali}'i bomb:ır· 
dıman ctmcğe kalktşacak oıaıı. 
her hangi bir milletin m:ıne'1 

ambargoya ve her hadisenin rnıı
hi~·etine göre tatbik edilecek di~er 
fütisadi ve diplomatik mukabele 
bilmisil tedbirlerine maruz kala~ 
ğı tebarüz etiriliyor. Bu vaıb'e 
de gösteriyor ki, Birleşik Amcril\3 

cumhur rcisi bitaraflık kanunı.ırı· 
da derpiş edilmiyne mUtearrızltl
ra karşı zecri tedbirler tatbik cd~ 
bilecektir. 
--------------~------_.,.,...-
Bir vatandaşımızın 

hamiyeti 
(Sa§ tarafı 1 inci sayfada) 

oğlu Hacı Mehmet Bir otel, bir Jt~ 
raııthane, bir lokanta., bir fırıll ',. 
6 dükkD.n kıymeti 25000 lira. cc 
did köyUnden Hüseyin oğlu ?Jeb ,. 
met Nakten 85 lira, Çiftlik kÖ)-uıı~ 
den Hüseyin oğlu Mehmet nal<~. 
50 lira, Muğlalı Ekşi oğlu Ali ıı 
ten 100 lira, Geri kumpa.nyıı.t11J\ S: 
dan P8Jltis nakten 200 .lira, :bl~ 

5 lalı ha.yan ZUhra nakten 1 O ur rı: 
Mustafa reislerin bayan Z~ell 
naktcn 10 lira, Belenye klSyUl' .ı\P" 
Emin nakten 50 lira, Muğlalı J.i· 
tal O. Hnlll lbrahim nakten ~nl' • 
ra, Gök Mehmet oğlu Şerif Jl ~ 
ten 100 lira., Yunus zevcesi b~ııtı 
Hafize nakten 100 lira, :MU tô _ 

bayan Pcriştah bir bab hane .. ~ 
bcrrll et.ml§tir 450 llnı, :?JııJ; bir 
SUleynıan oğlu Hilseyin Etngı.n0 Jf'" 
kıta. tarla tebeITtl etmJştlr . .tB ~ 
ra, Muğlalı kahveci Hn.seyil\ tj!J 
Dudu bir havu:-; inşa ettirnıiştlr 
lira. 
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Fransız yakm tar.h:nin esrarlı öıüın.erı: il 

Kar, F. ndiya'y 
Sodi Cam t'nun ö ümünden 

başvekil mesuı müydü? 
Vard iyor Cumhurreislerinin başına felal:et r;elmesi 

vücudu kafi bir başvekil bu!w1acağına 
inanır mısınız? 

. . 
ıçm 

'l 
~ tnı lran bilyilk elçisi K4zlmı 
a~111lı.hur reisi lsmet lnönüye 

1 
11•rneslnl vermiştir. 

bt~li.de oturan Osmnn Nuri adın 
~ &ı, dün yedili! yemekten ıc
trek kıvranmoğn başlamış, 

11 kııldınldıAı hastanede öl· 
-.it 

~· 
ıtılc doktoru SaUb Haşim ce

:.ııı lla)enedeo sonra morsa kal· 
~~aına lüzum sOrmüş, tahklka· 
, •nılmıştır. 

~!1n on dördünde silmrilk me. 
cı~ ltın gilmrilkler idaresindt· 
''lep ve lise mezunları ara· 

ıı~)eniden imtihan açılac:ık 
tr

11
"1ar mUnhııllcrc tayin edile· 

' it, 
sı)b~:ıl bilgiler okulunun ku 
41;ıl'ılt1önOmü, dün Ankarnda 
~~:buda yapılan sılıht toplı\n 

ile 111lul:ınmıştır. 
/lln • İstanbul arasında tnyyu 

~a erıerı )"apmakto olan J.urı
ul tkctinln, bu scnıl:.lerln u· 

u Sıbi rajibet bulmamasına 
a~1 ldrifelcrlni dcRlştlremiye· 
lıa ;ı~•lmıştır. Seferler, eskisi 
~ ftııd:ı Uç defa olarok devam 

\ Cekur 
··~ . ilrcıcrln hura;ı.·a seliş za· 
~ 1 ıı:ızortesi, çnrşambn ve cu· 
,~1erj sı:nt 16,20 dir. Buradan 

Zanıanln-ı salı, perşembe 
•r llttesi günleri saat 8,10 dur. 
n tler yoldıı Sofya, Belgr:ıt. 
~~le ve Vi)•anaya da uiJrıyor. 
1 
a~ şirket, bu :rolcu toyynre

t 0$ gclmedUllni lddin el· 
.. t, 

~llrl( ,·ekiıletini.. üniversite 
~ :ı~ındn yeniden kurma· 

ll.IJ ·~ruigl "talebe lılrliAI,, 
4 a Profesör ve talebeler t:ı· 
<la.:,. Ynpılan tetkikler bilmiş, 
rtı '°ektılcUne bildirilmiştir. 
~ 1!1n esaslı vnzlfelerl talebe· 

11tılz yurtlarda bnrınmnsı, 
~en tetkikleri yap:ıblleeck 

ilb lllallk olmalan, müzik ,.c 
~ . :ı 1 her türlü faaliyetle ul}raş· 
"<fj rıı~ teınin olacaktır. 
{ l nnsebctle birlik için her 
b 111~nroru haiz: morlern lıü3•ük 

\ ~ Ynptırılacııktır. 
,,atı kGprQsfiııOn iki başındaki 
ır ~Gtunınrının dökümü bil· 
~ Gtunııır ny nihayetine kn· 

~ııı~YBcnk, o ııımann kncJar 
~ol> tntı ve inşaatı bltece~ln· 

lıı-, t{j Yesnltf naklflcye Otlln• 
I~ 

ellffnturo eşynsı üzerinde YB· 
tlienış mikynsta spcküldsyon 

<l'ler Üzerine hü~flmct esaslı 
)'a rılın:ı.tın k:ırnr \"Crmişlir. 

b:ının ihtır:ıçlnrını temin ey· 
u "b oıd sı 1 h:ıllcrde en müessir 

il. b 11BUndan gümrüklerde bu· 
t \> aıı ınnnif:ıturıı cşyasınııı 
~~.,.'~· Alnıan klirlngi bakımın· 
tıı0Şılaştı~ıı zorluklar hemen 
~a roıc ithal edileceklerdir. 

gn 1Cdbfrlcr :ır:ısındn ltnl· 
~ d:ı e~ş nıikynsıa itlınlat ynpıl· 
~llh rarloştırıhnışbr. 

llıQ~l l>:ımuklu mensucat bir. .,es · 
~tkAıe sı.lleri dün burn>·o sele-
~ Ilı t ılc temas etmişler, pa· 

t:l cnsuc:ıt fiyatlarının yük· 
leı ~<ıfıııda göı·üşmüşlerdir. 

)taııı tı hadise etrafında tahki· 
t~~ ,~tıııııktadır. 
tııı 1 1\ 11Yrıcn Jsıanbul ticaret 
t,~ ll~lllnifaturn taclrlcrile sö· 
~it. tlığı izohntı d:ı tetkik el· 

~cette· \ ~ ~ . 
~ '11serı 

llıOeıs n Cyclotron ile tedavi. 
\ li:tıiıı lr olncn!lı h:ıkkındn bü

>ıı er beslenmektedir. 
~llı:ııı 

r11 h sazetclriııe nnuırtın 
~tıın Ususı mahkemesi Alman 
~I rıncı.:t r' ha1tı. en suı:lu seksen Po. 

\ · ındn idam kararı ver 1 • 
t~'"itred 

!'al( hı e bir &lneıuodn ilk de-
'1: ~. '311 rı; kokulu film sösterıı. 

~ııı~hencı· rnı ı:aı edenler lsvlc. 
.~1~l"rf •alerdır. Mühendislerin 
~(')' rıc g-

l 
ı '"c orc lıu suretle 49 

b ' t·ınck k h"ld' ~it lr cih o ı ır. Kokular, 
"eriı zln H koku anten. 

ınektcdir 
' 

FiN ORDU 
KUVVTLE 

20 ile 60 yaş 
Fin kadınları 

Londra, 5 ( A.A.) - Londra· 
daki Finlandiya sefareti tebliğ 

ediyor: 
"Ladoga mıntakasında mebıul 

miktarda kar yağ;nış olduğun:lan 
askeri vaziyet kati surette Fin· 
landiyanın lehıne olarak inkışal 
etme.\."tedir. Kızılordunun ileri 
hareketi ciddi manialara te3a:lüf 
etmektedir. Kayaklarla mücehhez 
olan Finlô.ndiya kıtaatı, Sovyetle· 
rin motörlü kuvvetlerinin gayri 
müsait bir vaziyette bulun.n1k· 
ta lodukları noktalarda süratle 
taha~şüt etmektcr .. ·ler.,. 

Dün ~leden sonra Fin1!lndiya· 
lılar mahafilinde Pot:;amo şehri· 

nin Finlandiyalılann elin:le ol:lu· 
ğu teyit edilmekteydi. 

Bundan başka Ru;)lann zaptet
miş olduklanm iddia eyledikleri 
cenup sahili ada1an, bizzat Fin· 
ıandiyahlar tarafm:lan tnhlire 
edilmiştir. Çünkü Finlandiyalılar, 
müstahkem olmıyan bu m~vıilcr· 
de müdafaada bulunmak isteme· 
mektedirlcr. 

FinH1mliyalılar mahafili, yalnız 
Kareli berzahında askeri harekat 
mevcut oldu·hmu kabul etmekte· 
dirler. 

lki misli kuvvete karşı •.. 
Londra, 5 ( A.A.) - Finlfuldi· 

yadan gelen haberlere göre, Kare
li berzahında muhareb~ler ~iddet. 
li surette devam etmektedir. Bu· 
radaki çarpışmalar, nçrpışmala· 

nn en mühimleridir. Kareli berza· 
hında 38 bin ki5ilik iki FinU1ndi· 
ya fırkası, a':letçe l:endisinden iki 
misli kuvvette Sovyct kttalarına 
kar§I koymaktadır. Ruslar, Fin· 
Uiniyaya doğru oldukça ilerledik. 
lcrini bildiriyorlar. Fakat Finlnn· 
diyalılar ise, bütün çarpışmaların 
MiS. hudut mıntakasmda cereyan 
ettiğini kati surette teyit ediyor· 
lar. Buradaki çarpışmalar bahsin. 

, iKi Mi Li 
PiŞ AKT mn 
arasın a 

hizmete 
bütün 

alındı 
Subaylar iki askeri rövclvcrle 
vurmuşlar ve diğer askerleri, 
bir Finlandiya nlayına knl'§l 
hücuma geçirmek için mitral
yözle tehdide mecbur kn.lmı~ 
lardır. Bir başka defa bir Sov
yet tayyaresi beyaz bayrak çe· 
kerck yer~ inmiş, tayyareciler 
harb~tmek istemediklerini söy
lcmi~lerdir. 

Bütün kadınlar hizmete 
alıudı 
20 yaşından 60 yaşına kadar 

biltUn kadınlar mecburi hh~me· 
te <;ağırılınışla.rdır. Kadınlar 
yurdun istiklalini mUdafaa için 
hizmeti şevk ve heyecanla ka.. 
bul etmektedirler. Bu hususta 
gösterilen tehalük emsalsizdir. 

Londrn, 5 - Finlandiyn hUkll· 
metinin lsveçln Moskovadaki siya. 
st mümessili vasıtaslle yaptığı 

sulh tC§ehbUsUne Molotof Sovyet 
hüknmetlnin Helsinkl hUkftmetlnl 
tannnn.dıb'I clhetlo bu hUkflmeUe 
sulh müzakerelerine girişmeğ1 ka
bul cdc.'lliyeccği ccva.bını vermi§· 
tir. 

Amerika - Rusva siyasi 
müoaseoab kesılmıyecek 
Vaşington, 5 ( A.A.) - Harici· 

ye na:m Hull, gazeteler tarafın. 
dan neşredilen Rusyaya karşı bü· 
tün Latin Amerika cumhuriyetle· 
rinin birleşik Amerika ile beraber 
protestoda bulunmak istedikleri· 
ne dair olan haberleri mevzuubahs 
ederek şimdiye kadar Utin Ame· 
rika hükfımetlcrinden yalnız ikisi· 
nin müşterek Amerikanın bu tek· 
lifini teveccühle tetkik e:bce~ini 
ilave eylemiştir. 

Bununla beraber nuzveltin 
dünya sulhu ve Birleşik Amerika 
menfaatleri icabı olarak şim:lilik 
Rusya ile dip!omatik mUnaseb~t.. 
teri kesmeği muvahk görmediği 
bildirilmektedir. 

(Bat tarafı 1 inci sayfada) 
I'' • • • • • • • • • • • • • • •' • • •" ' ' Salon hemen bo~anmış, halk 

~ baygın cumhur reisinin acele Bulgar"s an l nnklcdilmiıı olduğu belediye dai 
resi önüne birikmişti. Doktor

j lar kara ciğerde acele bir ameli· 

1913 h U d Utla- i
l ynt ynpnu§lar ve hissi ibtnl c. 

dilmedcn yapılan bu ameliyat sı 

rını istiyor 
rnsında kendine gelen Carnot: 

~ - Allahım ne ıstırab çckiyo
i rum! Bu bitmiyecek mi. Canım 

çok yanıyor. 
parfs, 4 (A. A.) _ Patis Soir Diye bağırmağa başlamıştı. 

Gece yarısına doğru artık li· 
mid ltalmadığı anlaşılınca Ll
yon ar§Öveki cumhur rciciwn 
baş ucuna getirtilerek son dini 
merasim yapılmıştır. 

gazetesi, Sofyn.yn husu.st eurette 
gönderdiği Snuvervein'e Bu1- .,r 
ba.5veklll ta.rafından verllen bir 
mUIRkntı ncşretmektcdir. Ynzmm 
başlığı §udur: 

"Bulg:ıristan bir kom§unun mub. 
temel müşklilatmdn.n istifade et. 
TI" ~t· niyetinde değildir.,, 

Bu mUIA.katta Bulgar b:ışveklli, 
"hiçbir ihtmf istem.iyen ve bir 
komşunun mUukUIAtrndan lstlfn.de· 
yl bile dilşilnmlyen Bulgarletanm 
mlise.lcmetperverllği,, ne inarct eL 
tikten sonra Bulgaristnnın Balkan 
tcl!al\Udilne devamlı bir surette 
çalıştığını Ye bunu kendisine blr· 
çok defalar sempatisini lsbat eden 
İtalyanın hoşnutsuzluğunu g!5ze a. 
larak zecrl tedhlrlcr :mmanmdn 
dahi tatbik ettiğini hatırlntmıutrr. 

Başvekil milte&klben Bulgn.rista. 
nm sene bn.şmda Balkan paktına 
girmekten ne sebebdcn imtina et· 
tiğinJ anlatml§tır. 

Dışarda büyük bir heyecan İ· 
çinde bulunan halk "intikam'' 
diye bağırışmakta idi. 

l{atilin milliyeti anlaşılını§tı. 
Halk bunun için ltalyan kon
soloshanesine hücuma knlkışı· 
yordu. Fakat, konsoloshane da

ha. evveldt:n polis tarafından mu 
hnfnza. altına alınmıştı. Sahib
leri ltalyan olan Casati ve Ma. 
derni kahveleri taşlanmıştı. 

Kınlan, dökülen eşyalar . 
ortaya konularak yakılmış. et
rafı~a. ellerinde bayraklar tu· 
tan halk Marseyezi söylüyordu. 

Tabü bu suikasd hakkında 
Camot'nin lcn.ti!i • C:ıscrlo 

Liyonda bir çok şeyler söyleni - nn önüne geçmek için anar§iz
yordu. Bunların içinde bir de şu min faaliyetini de bunların bir 
dedikodu vardı. Bu da Bn.şve- neticesi gibi göstermek ve cum· 
kil Charles Dupuy'un bu sui. huriyetin verdiği serbestiyi gc· 
knsteki mesuliyeti idi. ri alarak irticaa dönmek isteğ. 

Muhbir, anarşist Jnquot cm· bütün bu §eylerin amili olabi· 
niyeti wnumiyenin ana.I"§ist Ca· lirdi. 
serionun tasmim -etmekte ol- Dupuy, polisin tam son do. 
duğu cinayetten evvelce haber- kikadn bile olsa, cinayete man 

Bu sebebler, daha pa.kt nktcdil.. dar edilmiş olduğunu söyle. olabileceğine kanidi. Halbukı 
mişti. Caserio cumhurreisinin katilin hançeri Dupuyun tahmi

diği zaman kmdislne bu fmkft.nı idam ettirdiği Voillant'in inti. nindcn dn.ha keskin ve kolu da 
vermemiş olan eebeblerin aynıdır. kamını almak istiyordu. Ja- ha mahir çıkmıştı. Rcisicum· 
Zirn pakt Nöy.yi muahedesine sa .. quotun iddias:.nn göre, polis hurun arabasına kadar böyle 
dık olan kom§nlarla mevcut budu.. Dupuyun emriyle Caserioyuu bir insanın nasıl Y.ft\tjnşmış ol· 
dunun mUdafaa.smı takviye et.ınek. suç üzerinde ya1talamağa karar duğunu nnlruna)'all,lar Du • 
tedir. Bulgaristan ıse böyle blr ta· vermiş olduğu için daha evvel· puyun bu iştekf mesuliyetine i
nhhUde girişemez, Bulgaristan bir den ihtiyati bir tedbir olarak o nnnıyorla.rdı. Fakat, vakaya §:ı· 

nu tevkif etmemeği daha doğ- hid olanlar ise bunun kasdi oı: 
gtln mUsalemetperver mllukere ru bulmuştu. Çünkil bu §ekil· ihmal olmadığına kanaat getlı· 
yolu ile 1913 deki budutlıı.nru tek. de yapılan bir tevkif halk Uze. mi§ olduklannı söylediler. 
rnr bulmak ümidinden feragat e
demez. Bulgarüıtnnm vaziyeti sn. • 
rih. samlmt ve dUrUettUr. 

Bitaraflar pn.ktma gelince, Bul
r::ır hliki'ımetine bu hus~ta bir 
malfmıat verilmiıı değildir. J?nkat 
hUknmet her tUrlli teklüi Balkan 
bnnıııma hlidim olmak arzusuyla 
tetkik,, amadedir. Şu §artl:ı iti, bu 
teklif Bulgar mllletlnin hayati 
menfaatlerini gözönilnde tutmalı· 

dır. 

rinde daha müessir olacaktı. Bir kere cumhurreisi açık bir 
Dupuyun bu şeyi yapmakta landoda otµruyordu. Solunda 

menfaati vardı. Çünkü o sıra- general Borius, karşısında Li· 
larda meclisten bir kanun çı· yon vali ve belediye reisi var. 
kar.makta idi. Bu kanun huku· dı. Arabanın yanında sUvariler 
ku be§cr beyannamesiyle kn· yoktu. OlmamaSlnı cumhurrei· 
bul edilmiş hürriyeti efkarı kal- sinin kendi istemişti. Arabanın 
dırmak, fikir serbestislni bir arkasında yalnız muhafız ola
suç olarak kabul ettirmek isti- rak oturan iki seyis vardı • 

yordu. Halbuki hürriyeti efkar Lando Republik sokağına gir
I<'ransız kanunu esasisinin teme· diği zaman elinde beyaz bir 
li idi. kağıt veya başka bir DeY tutan 

de fazla tafsilat mevcut dcğildir.-------------------------

Fakat Finlandiya askerlerinin ı• ar y&nı• bir p a" n hrzırl yor' 
Cumhuriyetçilerin ekserisi bu Caserio · birdenbire iyi muhafa· 

milrteci kanunu kabul etmekte za edilemeyen sıralardan dışarı 
tercddUd gösteriyorlardı. Bu- çıkarak nrabanın basamağına 
nun için Dupuy bu muka.vcm~ti atlnmıe ve Carnotun göğsüne e 
ltırµıak ve gayesine erişmek İ· lindeki hançeri saplayıp tekrar 
çin mebuslan fikir scrbestisinın yere atlamı§tı. mütecavizlere karşı büyük bir cc- 1 ti ı 

saret ve azim göstermekte olduk· 
ları muhakkaktır. FinHin:diyn top. 
çusunun çok foabctli atrşlar yap
tığını isbat eden vaknlar mev • 
cuttur. Finlfindiya hava kuvvet • 
lcri, Qünyruun en iyi hava kuv • 
vetleri kadar muntazam organize 
edilmiş bulunmaktadır. 

Fin tayyarecılerioin 
mahareti 
Bir çok cesaret ve maharet 

vakalan haber verilmektedir. İs· 
mi henüz ifşa cdilmiyen bir Fin. 
landiya tayyarecisi, makineli tü· 
feği ile yaptığı 45 - 50 mermilik 
atımda, 41 Rus öldürmü~tür. Di. 
ğer bir Finlandiya tayyarcc:isi, 
yalnız başına olarak, bir Rus fi. 
losu ile müc:ıdele etmiştir Finlan
diya tayyareciııi kaçar gibi gözü. 
kerck, Rus tayarclerinin kendisi· 
ni takibe mecbur etmis, Sovyet 
tayyarcleri:ıden bir tan-esi filodan 
aynlarak dah:ı ziyade yaklaşma!: 
hatasını gCisterir göstermez, Fin
landiya tayyarcci!:i derhal geri 
dönerek bu Rurı tayyaresine hü. 
cum etmiş ve tayyareyi düşür -
müştUr. 

Sovyet nskerlerı harp 
istemiyormuş 
Gazeteler, Sovyet askerleri· 

nin, Finlandiyalılara siliih at· 
mağa gönülleri razı olmadığım 
kaydediyorlar. Matbuat buna 
dair iki hadise nakletmektedir. 

Londra 4 (A.A.) - Yorkishire 
Post'un askeri muharriri diyor 
ki: 

44Rusya • Finlandiya buhran1 • 
nın ba§1angıcındanberi, Hitler, 
Baltık hakkında Stalin ile yeni 
bir pakt aktetmeğe çalışmakta • 
dır. Filhakika; İsveç demiri ve 
odunu, Alman için hayati bir 
menfaati haizdir. 

SAAT 
AS 

İyi men·balardan gelen haber • 
lere göre, Hitler, Jıer §eyden ev. 
vel Stalin'in Basarabyayı alması· 
m istemekte ve Stalini buna te1-
vik eylemektedir. Filhakika, eğer 
Sovyetler bir sergüze1te kalkar • 
sa, Romanya müttefiklerin aske· 
ri yardımını talebedecek ve Hit· 
ter bu suretle harpte Rusların 

yardımını temin eyliye«ktir." 

• 13.40 • 
M -Sovyetlerin Cenevre~en ihracı isteniyor 

?'ıfonteYideo, ~ (A. A.) _ Uruguay hUkfuncti, Milletler Cemlye .. 
tine bir nota vererek, FinlAndiyaya yaptığı tecavüzden dolayı, Sov· 
yetler Birliğınin cemiyetten ilırncını ta.leh etmiştir, aksi takdirde tJ. 
ruguay hllkumcti Milletler Cemiyetinden nynlacaktır. 

Sovyetlerin Cenevre ye cevabı 
Moı;ko,·a. 5 (A. A.) - Molotov, Finlilndiyanm talebi üzerine 

Milletler Cemiyeti konse~i toplandığı takdirde, Cenevrcde Sovyet
ler Birliğinin kendisini temsil ettirmlycceğinden, Milletler Cemiyeti 
genel sekr~tcrini haberdar eylomi5tlr. 

Molotov, Milletler Cemiyeti genel sekreteri B. Avenol'n verJiği 
cevapta, Sovyetlcr Birl4,aınin Finl!:.ndiyn ile hnrb h:ıllnde olmadığını, 
b!Uıkis iki kanunuevvelde Finl&ıdiya Demokratik Halk Cumburlye. 
tile bir dostluk ve kar§tlıkh yardım paktı inu:a.18.tnll bulunduğunu 

k:ıydetm~Ur. 

Molotov'a &'Öre, Holstl'nin talP.bi. bu talebin ne3rl, ve Milletler 
Cemiyeti konseyinin topla.ntıyA. daveti, Sovyetler Birliğinin ıercfl ile 
telif kabul etmez birer harekettir,. 

ne vahim neticeler yaratabilc. O kadar ani hareket etmiş. 
ceğine inandırmak istiyor ve ti ki, ctrafda bulunanlar onun 
bunun için en akla gelmez çn· ne yapbğını nnlayamaını§lardı. 
relere tcYassül etmekten kork· Fakat, Carnot kanlar içinde yu 
muyordu. varlamnca. general Borius i'i 

Jaquot, Vaillantın mebusaııa fnrkedip bağırmıştı. Bunu Uzcrl 
bir bomba atmasına da onun sc- ne §a§U'an Caserio elindeki kan 
beb olduğunu söylüyordu. lı hançeri fırlatıp ntnrak hal· 
Vaillant samimi ve inanmış bir kın arasından knçmağa te§eb· 
insandı. Onun bu huzur ye sa- bUs etn+işt.i. Fakat, halk onun 
mimiyetinden bir takım satıl. yolunu kesti. Polis onu halkın 
mış kilise taraf darları istifade elinden kurtarmak için çol> 
ctmi§ ve onu kendilerine oyun. gayret etti. 
cnlt etmişlerdi. Vaillantın attığı Vakny:ı şrıhid olanlar h!dise 
bombanın zararsız olduğunu hakkında §Öyle demi§lerdir: • 
Dupuy blllyordu. Çünkü bu bom - Eğer iddia edildiği gibi .za
ba. Vaillantın haberi olmadan bıta bu suikasdden haberdar i· 
beledive lii.boratuvarında hazır- diyse ve Caserioyu göz altında 
lanmı§tı. Nitekim Vaillantın nt· bulunduruyor idiyse hiç §Üp. 
tığı bomba da kimsccye bir fe· hesiz ki o daha arabaya sıçra· 
nalık yapmamıştı. Yalnız tam madnn ev\•el tutulacaktı. Poli 
bomba atıldığı sırada ortada bu sin gnfil avlandığı muhakkak· 
lunan rahib Lemirin biraz yiizii tır. 
gözü sıynlmıştı. Bu sefil çh•i Liyon §ehri zabıtasının Ca· 
kutusu ancak bir kaç ehemmi. serionun bir gün evvel Liyonn 
yctEiz hasara sebebiyet vermiş- geldiğinden haberi yoktu. 
ti. O kadar. Fakat Dupuy bu . Mnmaa.fih bUti.ln bu iddia. 
bombanın mebuslar arasında lardn bu işte Dupuyun tam ma 
bir panik yarattığına ve anar· nasiyle mesul olup olmadığını te 
şist propagandasına bir nihayet h:ırüz ettiremez. Fakat, Dupuy 
vermek kan~atini uyandırmnğa un aleyhdarlnn daima: "Bu iştf 
yarayacağına emindi. Carnotya mesuliyeti olmasa bile uğursuz· 
yapılacak suikaste de böyle göz luf;'U mücerrebdir." demişlcrdh 
yummak ve anarşisti tam hadi· Çünkil o Carnot reisicumhuı · 
se üzerinde yakalamak bu ka- ken başvckildi. Ikincl defa 
nnati takviye eder zannediyor. Başvekil olduğu sıralarda Cn .. 
du. Esasen cinayet hançerle !ş- semir Penier istifa. etmi§ti. U 
lenccektL Hançer suikastlerde çüncü başvekaleti mramnda da 
en az muvaffakiyctle kullanıla- cuınhurrcisi Feli Foure ölmi!e· 
bilecek bir silahtı. Tam vaktin- tü. 

1 
de böyle bir felaketin önüne Devlet reislerine bir felaket gel 
geçilmesi çok kolay olacaktı. ıncm için onun başvekil olması 

.Memleketteki son cereyanla. kafi idi. 



Sevgilisinin Çocuğu 
Dünkü hıı;mın hulisa..,ı: 
,\vuk:ıı Ccm:ılin uzun ıııiiddcl

t:ııılıoci ıııiina~clıclle lıuluntluğu ılııl 

bir kadın ol:ın Belkis sebeb lıilılir
nıcdcn lıılılıar ctıııiştır. l.lclkısın lıir 

gece l :ırıı.ı ıııel..lelıinıle okuyan o~
lu Ucınir Ceın:ıle gelerek ıınnesinın 
iıılılı:ırı ~clıcbinl soruyor. 

Genı:ıl çocuğ:ı lıilmedığı cevabını 

,·crıncklc lıerabcr şöyle ılüşünüyor: 
Bdkisi 5011 dem 'e tcsadufcn sokak 
la urduğü ı:ııııan lanında hir kn· 
dın \arılı. Uclkis kıskanmış ve hu
nun tcsirılc ıntıhar clmi5 olabilir. 
Bıırnc11ale) h 0111111 ölüınüııtlcn ken
llısi mcsuhlür. <;ocıığu Ucrnirc ı\r 

lıal.nınsı vicd:ıııeıı liizıındır. 

mak suretiyle onun da 
mahvetmişti. 

hayatını 

Demir nihayet liseyi litirdi, 
diplomasını aldı .. 

- Oit, kendine bir bavul al. 
Seninle vapura binip bir seyahate 
çıkacağız. On gün kadar, imtihan 
yorgunluğunu almış olursun. 

Demir; Cemalin, eline sıkış. 

tırmağa çalı~tığı parayı almakta 
tereddüt ediyordu. Cemal israr 
etti: 

- Haydi canım! Vakit geçir
me, hemen git bir bavul al, eş· 

yanı hazırlayıp gel.. Kendisinde bu çocuğa karşı 

vazife borçları görüyordu. Ve
fasızlığı yüzünden ölen &ikisin 
çocuğunu hamisiz bırakması vic. 
dansızhk olurdu. Demire elin
den geldiği kadar yardımda bu. 
lunacaktı. Fakat elinden gelen, 
maalesef pek te fazla bir ~y o. 
lamıyacaktı .. Vaziyeti parlak de
ğildi, Daima para sıkıntısı çek

mekteydi. 

Bir bavul satın almak? Böyle 
bir bavul am1esinin bıraktığı eş· 
ya arasında mevcut olacaktı, gör. 
düğünü hatırlıyordu. Bu her hal
de satılan eşya arasında değildi . 
Annesinden kalan ufak tefek b'.r 
kaç eşyayı muhafaza için evlerin· 
bir oda ayırmak lutfunda bulu -
nan eski ko~şularına gitti. 

b;;iltcrcnlıı Şim:ıl Drrhl 1ın!·c:!lcrinılcıı lınrp tnyynrelcrl 

• • • 
Bcf:isin ölümündenberi Ce. 

malin içini bir endişe kemiriyor
du: Mektupları ne olmuştu? Ya 
bunlar bir gün çocuğun eline ge
çerse?. Münasebetlerinin ilk dev. 
resin-de, sık sık buluşmakta olma
larına rağmen, Belkise hemen 
her gün mektup göndermişti. 

Belkisin mektuplannı sakla -
mak itiyadında olduğunu biliyor
du. ihtimal ki bunlar da, aradan 
seneler geçmiş olduğu halde, sak

lanmıştı. 

Bir gün fena bir tesadüf bun
ları Demirin önüne çıkarırverirse 
ne yapacaktı?. 

Çocuk bunu nasıl karşılaya -
yacaktı? Onun annesinin ölü. 
münôen mesul olduğu şüphesine 

düşrniycceJt!E.h:dF Demirin bun
ları bulmamas1, görmemesi la
zımdı.. Fakat bunu temin için 
ne yapmalıydı?. 

Bavul oradaydı, üstüne bir 
çok kitap yığılmıştı. Demir, 
bavulu çekmek isterken kitaplar 
devrildi; bir tanesinde, kitapsız 
boş bir cildin içinden de etrafa 
mektuplar saçıldı. 

Demir bunları gittikçe artan 
bir alakayla birer b;rer okll!1u. 

Cemalin yanına akşam geç va. 
kit bitkin bir va7.iyette döndü ... 
Onun yüzüne bakmaksızın mek
tup destesini ~malin önüne at

tı: 

- Okuyunuz!. 
Cemal yakla~tı. Ne talihsizlik 1 

O kadar korktuğu nihayet başı
na gelmi~ti. Hem de Demirin 
büyüyüp bunların manasını ta
mamiylc anlayacak bir yaşa gel· 
diği zaman ... Daha evve! olsaydı, 
vaziyet her halde bu kaı:.lar feci 
olmıyacaktı .. 

Mektuplar elinde, titriyordu. 
Vaziyeti, ancak bir kaç aaoiye 

sonra, kendisine biraz hakim ol
duğu zamana kavrayabildi. 

Yazı onun yazısı değildi, ken
di.sini intihara sürükleyen aşk 

mektuplan Belkise ba~ası ta· 
rafından gönderilmişti. Heyecan 

la tarihlerine baktı: 

lıücum:ı. ı;ccerlcrl.en 
,. 

Vicdan azabı ve kendisini mes
ut görmesi onu, Belkise, intihar 
eden sevgilisine, tazelenmiş bir 
aşkla bağlamıştı. Belkisin ona 
olan derin sevgisini ve gördüğü 
lakaydlık yüzünden intihar eL 
tiğini düşüne düşüne, onu belki 
de hayatta iken olduğundan da
ha kuvvetli bir aşkla sevmeğe 

başlamı§tı. 

Belkiı ile olan münasebetinin 
en hararetli devresine tesadüf e
diyordu, biribirlerine en heye
canlı ıal:lakat yeminleri .ettikleri 

zamana!.. 

Şimal Dcnlzfıııle bir 1ngiliJ; lıarp ;emlslnclcn tan·arr.lcre ateş etmek 
üzere lıav:ı.y:ı. dikilen bir toıl 

Son Dakika' nm his. aşk. macera romanı: 55 
tntihar eden kadın, timdi Ce· 

malin hayatında, mazide olduğun 
dan daha fazla bir yer işgal et
mekteydi. intihan ile yalnız ken 
di hayatını değil, sanki Cemalin 

Nakleden: Fethi KARDEŞ 
-SON-

SiNEMALAR 
ve Tıyatronar 

de hayatını kırmıştı. Cemalde ar

tık çalışmak, mücadele ~tmek ar- iPEK 
zusu kalmamıştı, hayattan bık-

Beyoğlu 
Tarzanın 

(türkte) 
oğlu Nakleden: Muzaffer E~cn 

kın ve iıtikbalden ümitsiz ot· AIEI.EK 
muştu . S.'.R .. H 

Seneler geçiyor, Demire olan 

muhabbeti gittikçe artıyordu. O· SOMER 

nu bir baba gibi sevmekteydi ve T .'.K.~l.41 
Demir hiç bir eksiklik hissetme
sin, cebinde daima para bulun· 
sun, hali vakti yerinde arkadaşla
rının yanmda küçük düşmesin 

diye kıymetli eşyalarım, kitapla· 
rını birer birer elden çıkarttı. 

- Eğer siz de olmasaydınız • 

UıLE 

S.U.'.Rl'A 
A./.K.4.7..\R 

l'll..nIZ 
Ş/K 

..ı.SRI 

Inmirin bu sözü onun bütün ŞARK 
TA.'V bu fedakarlıklarını karşılamağa 

kafi geliyordu. 

!'ER.Hl 

11/U,/ 
Tl'R.\.\' 

11/I • .H, 
-tUK 

:umnrn 

Hononıılu 

F.bedıyen .seni· 
nim ve Kovbo

Güzin iı;ini \ekti: 
- Peki öyle olsun.. Fakat siz 

babanıza nasıl s5yliyeceksiniz. 
- Babam mı? Ben onun nerede 

yun aşkı 
lspanyolite ya~.adığını bile bı!miyorum. Liseyi 
Yeniçeri Hasan bitirdiğim gün babam beni yanına 
Kadril çağırdı: ''Oğlum, dedi. Liseyi bi-
Kum:ırhaz tirclin. Zcn'"'insin .. hayatta zengin 
Frankc,taynın o!an a:Iamm okumağa, meslek sa-
o~ıu hibi olmağa ihtiyacı yoktur. Sana 

: Siyah ıtözler 
: llilrlirrnemişlir geniş bir ·irat tahc;is edeceğim. Fa· 

Aşkın ı;ıiiz yaşları 

1 

kat hiçbir iş yapm::ıma1~. ne-ıe ve 
uürkçe) sefahet 5.leminde ya~amak şartile .. 

: Bildirnıemiştir. Ben böyle yaşadım. Senin de böy-
Manı.ı.clla ve Ga. le yaşamanı istiyorum.,, 
ip ufuklar Güzin güldü. 

İ&tanbu! - Babam anlatm:ısın·la devam 
('nııt ş:ırkı·n 
( türkı;e) 
Bi lflirnıcm iktir 
('nıit ~:ırkı~ı 
(liirL:çc) 

Altın hır~ııları 

Çılıcı n lınkire ve 
nıtım h:ırhi 
.4.ll:ıhın cl'nnell 
"' Mercan ad:ı· 
Si 

ediyordu: "Ayni te!difi ağ:ı. 1nyi

me de yaptım. Fakat o bu t::ıvsL 
yc!eri dinlemek i::.tcme·li. Derhal 
kapı d:şarı ettim. Bugün a:lını 

bile a"lmak i~temiyorum. ş·m·H 

ayni tc'.<'ifi s::ı:-ı::ı yapıynn.ı..-n. Ne 

Artık bir delikanlı olmağa yak
la ,an Demir hala pek zayıf ve 
çelimsizdi. Doktorlar kendisin<le 
verem başlangıc~na benzer teh
likeli bir vaziyet sezdiler. Sana -
toryom tedavisi lazımdı. Cemal 
bunu da üzerine aldı, borçlandı, 

b:.ınlan ödeyebilmek için pek 
te temi:: sayılamryacak meselele· 
rin takibini deruhte etti. Eskiden 
müdafaa edeceği işleri seçmekte 
ne kadar titiz davranırdı?. 

CF.NHERUT,\Ş ·r :l\"siyr nırktıı

Se,·dıı 

cler~iniz ... Dü~ündüm. Bacamı sert 
\"C ha5in bir a~hm olara1

\: ta'11mı1-

tım. Annemi yirmi beıı yasında 

ıstı .. ab için~!~ öldürdü{ünü bili
yorcium. fünaenaleyh arıl~ç:ı dü
şünce!erimi söyledim: "Bana, ha
yatta kendime çizdiğim bir yol 

Duan dil~ünürdü. Belkis inti· 
har etmeseydi hayatı tamamiyle 
başka ti.i.rlU olacak, böyle halini 
ve istikbalu;i mahvetmiş bir a
ıl:ı.m vaziyetine düşmiyecekti. 

Belk!s, onun ufak bir ihanetini 
gözünde büyütmüş, hayatına kıy" 

H.\LE 

1/AI.E 

hu \"C 

kaınpı 

Kadıköy 
Lorel - Hıırdi 
hıırbe gidiyor 
Sıııninıt anlaşma 

''e l'n·ııs Bıılıııl l Bu "ece 20,:10 ılıı 
Ü aküdar T!'pclııışı Dr:ıııı 

: Aşkın cenneti kısmı: ŞEl'T,\.\' 

vardır. Ben o yoldan yürüyece
ğim. Bu yol sizin yürüdüğünüz 

yol olmıyacaktır ... Babam kızma· 
dı: "Peki öyle olsun., dedi. Ye 
masanın üzerine bir çek koydu: 
bu, dedi, annenin mirasından dü
~en hissendir. ı\l ve istediğin gibi 
ya~a. Yalnız bir daha benim adr
mı anma,, o güntlen sonra bir da
ha babamın yüzünü görmedim der 
sem yalan söylemiş sa)•ılmam. On 
dan sonra evveia üniversiteye gir
dim. Kimya mezunu oldum. Ayrı
ca güzel sanatlar akademisinde de 
çalıştım. Ara sıra babamı andı-

6rım, özlediğim da!<ikalar da oldu. 
Fa!rnt yazdı~ım mektuplara hiçbir 
cevap a!amadığım için evine ~it

mcğe ce~aret edemedim. 
Numan, gözleri donuklaşan u

f uklar:ı dalara!\: birkaç dakika.sus
tu, sonra kendi kendine konu5u
yo;:mu~ d~nec~k kadar ha[if bir 
sesle sözlerine devam etli: 

- Babama fena bir adam:lır 

diyemem. Onun da hayatında çok 
r;tırah Ç"ht,ğini biliyorum. Sonra 1 
bir evJf,t ba'J:ı'll ha',kın1a hü'·üm 
vermeme'idir. lyi ol<;a fena olrn da 
gene babamdır. Aleyhind.! bulu· 
namam. Sonra ben de kafamın 

bildiğine gittim. Va~da fikirlerimi 
bozmamc:k ş::ırtilc babamla uywr 
m::ık istedim, mtı\·affak olamadım. 
Esasen onu fikirlerind~n caydır-

Cephedeki bu ba.oılt karar~i\hmcln. ba.<;kumanllan general Gort 5"~ 
bir tahtadan yapılmı~ masada ~ışır 

Helslnkide 

mak imkansız gibi bir şey, ağabe
yim de çok uğraşmış, fakat mu
\'affak olamamış. 

Genç kız, elini tutan delikan
lının elini hafifçe sıktı. Ye bir 
damla göz yaşı yanağı üzerine yu
\'arlandı. 

- İşte böyle Güzin hanım. 'Şim 
di hadiselerin nasıl aktığını öğ

rendiniz. Tamamile serbest oldu
ğumu anladınız. İstikbal elinizde
dir. 

Gençliği bir çöl kadar ıs~ız ve 
boş bulan.fakat hayatının çölü an
dıran bu günlerine rağmen ruhu. 
nun kudretini ve zindeliğini mu
hafaza edebilmiş olan bu adam 
karşısında Güzin mağlup olduğu· 
nu hissetti. Bu adamın kendisine 
ışık kadar, hava kadar ihtiyacı 

olduğuna emindir. Güzin bu adam 
dan ayrılmak istese bile onu ya
pamıyacak gibi görünüyor. O da 
aska susamıştır. Yoluna çıkan 

bu ~üze! delikanlı onun da gözle
rini kamaştırmıştır. 

...'... Dediğinizi yapmağa çalışa· 
cağ"ım Numan bey. Neşeli bir za
manda derdimizi babama anlat
m:ığa çalışacağım. Belki de şim_ 
diye kadar ruhunuz·la bomboş kal 
mış olan SC\·gi köşesini doldurmak 
bana kısmet olur. 

O vakıt, bu dakikaya kadar 
saadetlerinin cavasını müdafaa 
için bu kadar dil dökmü} olan 
delikanlı ağzını açıp da bir keli -
me bile söylemedi. Yalnız ruhu. 
nun bwti.in ş~kranlannı bakışla

rında toplayarak, bu bakı~larla 

genç kızı sardı. 
İkisi de kalktılar. Numan genç 

-r 
~-

.4 ~~:;;; 
lloğuıne,·t. • .:_:_~. 

. ı.Uı' 
kızı çamlar altındaki esl<1 

doğru sürükledi. td l 
- Geliniz, dedi. Ma:def1l}; ~ 

oldunuz. İrfan beyi görııı~ f 
düşer. Fakat şimdi geli111~~~ 
niz de size sizi niçin tarı~rdi~ 
ve yatak odanıza nasıl gı 

göstereyim. 1' ~e' 
- Bunlar hakikaten ço bil,~ 

rak edilecek şeyler .. Fakat Ofi 
burada daha fazla kalaı1'3~~l 
batıyor, annem çiftliğe ge e ~ 
ğimi görünce merak eder "si' 
hakkak aramağa çıkar· 1,ıı1 ' 
bahçe içinde yanyana yalcll ıJ 
rız. ıcııtıY " 
Akşamın ağırlığı, kor ~I' 

tehdit gibi ufuk üzerine ~t~ 
mıştır. Bir taraftan çivit ·ğef 1 

bataklıktan yükselirken ı:Jı ·ııe 1 

raftan güneş. toprak uıefl 
tın külçeler döküyor. ·rı ~r 

- Hakkınız var. Giit:l ~ıı· 
k d.. 1" . . .Atıtl Jı 

tı eve onme ısınız. !('.Ov 
üzülmesini hiç isteme!11· 5ı' 

· oıZ:· / 
mayınız ve bana ınarıı er f" 
d · · · · l~ ıa11 lt etımız ıçın azım o 
yapacağım. 

Güzin tebessüm etti: ~ııd11, 
- Size inanryorurtl r~~, 

bey, dedi. Bırakınızda pa ~icl' 
lığa kadar sizinle beraber . 

lim. 0011 

- Beni düsünmcyirıiı: i·t•:ı 
~ çır ·~ 

Hiç kimsenin buradan • iS~ 
1 

görmesini istemem. ~jı:ı~ıJ)~ ~ 
zin en ufak bir dedık0 10~ııJ( 
rışmasına tahammüIU!11 

11 
ol~ 

E w "k. • • b b r göre ,,, ger ı ımızı era e vııPll' / 
sa muhakkak dediko8ıt · tııııt1 

. 1 bıl 
Sonra ben annenız e rııı1' 

karşısına hangi yüzle çı~a ,-ııt) 
( Dev•ı111 
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