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· dtyor ki : 

Herşeye rağment · 
galip . geleceğiz!~~ 
118izi ikf tsadi . ablukayle mahvedeceklerini \ ~-. 

samy ld aldamyorlar ! ,, , ... 
( Yazısı 2 incide) ı -----

Londra radyosu bildiriyor: 

S©vyet ~lUISY© 
Fi n ı a n d iv a ı~· 
hududuna 

KURUi •• D 

. 1111 

s 

b aş 1 a d ı ı dö de telhcdlüt 
(Yansı 2 inci'·' D a o 

Fin 1 an d i ya d-a ~ ~ !.~!n'!a~e~nea ~öre 
h e Y e c a n ' ' 3itaraflar, harbi d.urd~rmak. için 

• müdahale etmedıklerı takdırdf 
Halka, hava hücumlarına karşı harbe sürükleneoeklermiş 

~::). Süratle tedbir almaları bildirildi Al rnan ord USL 
i-~~.~J :altıkta arazi sahibi 30 bin Alman anaatana dönüyor. z· f . 
~~:'!' ~nlar; Hitıer Sarkl Avrupada vaz.fesini unuttu! dıyorlar Lüksenburgun karşısında ıg r 

eli Ctluı. 10 (Radyo) _ Finlan- tir. Biltün Finlandiyada bllyilk mmtakada henüz Almanya ıle • • • 

h~ l'adyoeu halka hltab ederek, bir heyecan hüküm silrmcktedir. Sovyetler b~l~ği ~.mda i~:il~f hattına ye rl eştı rı l ı yor 
ler . hUcuınıarına karşı süratlc Londra, 10 (A. A.) - Baltık emareleri gorillmedıgıni, bılakuı 
tı ~ıbat hazırlamalannı ve sığı - devletlerinin vaziyeti ile alaka· Estonya, Letonya ve Litvanyanın (•V.....ıııaJ ~ •:> 
a, ~·a . (O 2 . 'd ) ·~ il Pnıatarını tavsiye etmi.' • dar olan sabah gazctclcn bu cvamı ancı e 



~-1-TTL ER 
N E SOYLEDi ?. 

YAP T 1 

lngilizler, Alman deYlet reiıi Hitlerin, sözlttiyle ha
reketleri ~ıındaki tezadı tebarüz ettirmek için, onun 
mabtelif tarihlerde ve muhtelif yerlerde aöylecliti nu
tuklardan parçalar alarak bir broıür neşretmitlerdir. 
Hitlerin bugüne kadar olan icraatı mRlum olılufuna 
göre, aözlerle fiil l\raımdaki aykırılık kendiliğinden 

meydana çıkmış olmaktadı:r. 

Romanya hiç bir taraftan 
tehdit edilmiyor ! 

Romen propaganda nazırı, Sav. 
yet hududunda bir nutuk söyledı t 

Bükref, 10 (A.A. )- "Stcfani,,: Yeni Sovyet hududu cİvt>rın 
da kain Cemautz<le bir nutuk söyliyen Romanya propaganda nazırı 
Ravian demiıtir ki: 

ve 

Çemberlayn 
Hitlere cevabı 

birlikte hazırladllar 
-1-

"Harp, Avrupadaki mevcut ictimai nizamı 
kökünden mahvedecek sonsuz bir delal ktir,, 

Hitler - 21 Mart 1933 

Nutuk 'arını, Fransız Başvekili 

Finlandiyada heyecanıbu akşam, lngiliz Başvekil yerın 
(Ba.' tarafı 1 incldt') 1 Leton karşılıklı yardım paktı 1 yer ine Perşembe günü söyl iyecek 

"Hiçbir taraftıtn tehdit edilmediğimizi ve hiçbir kimsenin lıu· 

dutlanmızın tamamiyet ini aF kadar edecelc bir iddiada bulunma
dığını kat'yetle temin ede"..Plirim.,, 

11itlerlıı Alman lla§veldll sıfatı 
ile mallWif tarihlerde söyledlil 
niuklardaa parçalar: 

Hllldlınetin programmda ilk ve 
ea. esaslı nokta gudar: Yalan 
a6ylemlyeceğiz Ye hı1eye sapmı· 

yacağız. 

Bcrlln. 10 Şubat 1988 
Geçen harbdeki zararlarımızı 

dUşilnerek, herkesle bulunan ya
ralan iyi edecek bir sulhün sn_ 
mlınt dostu olmak istiyoruz. 

Potadalll, 21 blart 1933 
Almanya, Fransa ve Lehistan 

birer devlet olarak devam ede
ceklerdir. Almanya hiç kimae. 
den kendjsinln veremlyeceği bir 
ıey istemiyor ... 

Bugiln memnun ..ılmadığonız 
vaziyeti yeni bir A vnıpa harbi 
de düzeltemez... Harb gibi son· 
auz bir dellllğe aWmak A\•rupa
daki mevcut içtimai nizamı kö. 
kilnden mahvedecektir. Alman 
hUkClnıeU bu gUn yalnız bir tek 
bUyflk vazife olduğunu rııUdrik
tir. Bu da. dUnya aulhUnU temin 
etmektir ... Alman hllk(imeti bü.. 
tUn mU§kUI meaelclerl diğer mem 
lcketlerle yalnız sulh yolu ile 
halletmek arzusundadır. HUkflme
timiz, A rupada, bfiyUk bir D· 
ferle bile nihayetlense, herhangi 
bir sttıi.hlt te§ebbUslln. harbi ka. 
zanana hiçbir fayda gelirmlyece
ğlne kani bulunu:ror ... 

Almanya yalnız muahedelerin 
çizdlğ1 yoldan ~1lrOyecekUr. HU. 
k(imetiınlz bUtUn 81yaat ve iktı· 
sadf m~eleleri yalnız muahede
ler çerçevesi dahilinde ve mua. 
hedelerle halledecektir. 

Alman mllleUnln her hangi bir 
toprağı işgal etmek emell yok
tur. 

llerlln, 7 MaYJ!I 1933 
Alman olmak iatemiyenleri ve. 

ya otamıyacak olanları Almanya· 
ya dahil etmek için harbedecek 
değiliz. 

Radyoda. 2'7 May19 1933 
(14 letrinfe,-elde Almanya mil· 

Jetler CClDllyeUndea ~idi.) 
Son 150 sene zarfındaki tarihi 

hidiseler Fransaya. ve Almanya. 
ya ~unu öğretmiştir ki, esas ve 
devamlı de~i.kllkler bundan son
ra. kan dllkerek elde edilmemeli. 
dir. Ben ve biltün arkada§la.rmı, 
aaııyonal llOSyalist olmak aıfa· 
t:Ue ve mim prcnsiplerimiz itiba
rile, bizi sevemiyecek başka mil. 
Jet efradını, kendimiz için pek 
değerli olan kan ve hayatlarunızı 
feda ederek hli.kiDtlyetimiz altına 
almayı d!lşUnemeyi.z. Almanya ~ 
Fransa kar§ılıklı mUnasebaÜarm
dan kuvvet siyaseUnc son defa 
olmak Uzere nihayet verecek o. 
ıırlarsa bütün insanlığa büyük bir 
laadet bahııcdilmiş olur. Alman 
milleti buna hazırdır. Hayatla -
rmds bahar çağında bulunan 
milyonlarca kişinin bugUnkil hu
dudumuzun yeni başlan değişti. 
rllmeııi gaycsUo ölüme sürüklen
JDeftinl kimse arzu etmez. 

Radyoda. 14 Tf'l'lrfnlıwel 198.~ 

Dünya suJhU için en büyük te. 
minnt Alman milletir.in beraber
liğidir. 

Kt"Jhclm, 22 f<'~rinlcH•l 1933 
Avrupada Almanlar Y:ır. Lrh

Jer var: Lehler Alman"nıııız. AL 
•anlar da Lehletansız bir A vru
pa d!isüncmezler. 

Bcrlln, %4 t~rlnle\'<'I 1933 
Hari> istiyec<>k kad:ır df'li d<>· 

IJhm ben .• Almnn millf'tiııin bir 
"il arzwnı nr: Kendi h1tll"rinde 
~'-t 79P'•1r .-e kimse tANlfm
•an rallatımr ednmftnek. AbnAn.. 
Jıı. ~nhl tllM bnsmı10r, 

kimse de onların işiııc kanfma-
8In ... 

Alman milleti ne zamnn sözün· 
den geri dönmüştür? 

düşecekleri muhtc.mel bir esaretin hakkında gaz.et~cile:e yaptığı be· ı Pnris, l:J (Huıuai) _ iyi haber illan mahafi\dc ıöylend:eine 
iki yeni müttefik arasında iktı • yanatta d~mıştır kı: f(~ı·e, OO§vcilil Daladyeain b uakşMı radyo ile vereceği nutuk lngi· 
sadi bağları s:ıglamlaştıracnğını ''- Son beş hafta .içinde Av- liz l.ü:.Cilmctilc beraber tcıbit edilmİ§tir. Ve yıwın Çember!nyn da 

Berlin, 10 lkincile~rin 1939 
kaydetmektedirler. I r~~pa~n. ha}·atı .~~~lınd~:: . ~e· Avam "amarnsında e:.aı hallan itibariyle ayni olan bir nutuk ıöy-

Dcyli Telcgraf gazetesine göre 

1 

gışmıştır. En buyuk degı~ıklık liyc~!i:i::r. 

Başkalarının ha1<ları Leningrad deniz yollarını ko .. trol de şarkta olmuştur. Polonya or- Dicer t-rl.lflan Londradan haber verildiğine gö·~, Hitlc;-in aulh 
eden Finlandiya körfezindeki tıdan kalkmış ve Almanya ile tckliE!e.i Fransa ile lngiltere 11ruında tetkik edilmektedir. Verile. 

Nasyonal sosyalizmin ırk dü • 
şüncesi ve bu düşüncenin dayan· 
dığı ilim başka milletleri haki. 
miyet altına almak gayesini güt
miyor; bilakis başka milletlerin 
şahsiyet ve havatına hürmet 
besl~meyi cmredivor. 

stratejik adaları işgal etmek is- s tl B' ı· -· d d ovye er . .ır ~gı arasın a ost C"ek karar henüz tamamile teabit edilmemiş İte Çemberlayn yanıt 
tiyen Sovyetleı birliği daha ileri ı k akted 1 l B ti u ı mı~ ır. U sure e Avam Kamımhtr:daki beyanatında Hitlcre kat'i cevabını "·cı.-m.iye-
giderek Aland adalarını bizzat B l k d ı · 
tahkim etmeği istiyebilir. Fakat a tı ev etlen yeni mese]elerin cektir. 

ortaya çıkmasını mucip olan ye * * 
(D~\amı 'ar) 

·Hitlerin nutku 
Hitler bugün ıaat 4 de, Bcr. 

linde "kıt iç.in yard1111,, haf taıı
nı siyaıi bir ııutulda açmıftır. 

Spor aarayında h::.ö~ Fübreri bü
yük tezahüratla karıılamıılar 

dır. önce, sergi haftar.anı açmıya 
memur olanlM"dan Göbela, kısa 

bir nutuktan aonra Hitleri haf. 
tayı açmak üzere küraüye cla•et 
etmiıtir. 

Hitlcr nutkunun batlangıcın· 

da Almanyanm iktıaadi vaziye· 
tinden ,ihtiyaçlarmclan, te&acltif 
ettiği güçlüklerden bahsederek, 
bu ihtiyaçlann naıd temin cdi. 
locefini, güçlüklrin na11I yenile
ceğini anlattıktan ıonra bulun -
duğu kiirıüden Alman orduıana 
teıckkürlerini bildirmiı, istikbal· 
de ne olacaiını bilmemekle &e. 
raber, ne kadar zorlanrraa zor
lansın aonuncla muhakkak Al
manyanın galip geleceğini iıaret 
elmİftir. 
Hit1er demiştir ki: 

"Bizi ne iktısaden, ne de aske
ri sahada mağl\ıb etmelerine lm
k!n yoktur. Almanya gimdiye ka. 
dar, hlçblr zaman harb istemi.o 
değildi, fakat bizi buna mecbur 
ettiler. Almanyanın istedikleri 
verilecek ve harbin doğuracağı 

neticeler dilıımanlarımızın sırtına 

yUkleneccktir. B:zi hiç bir şey 

sarsamaz, hiçbir teşebbüsleri bizi 
yolumuzdan alıkoyamaz. 

20 scnedenberi arkamda bı

raktığım yollar çok çetindi, fakat 
bugünden sonra atacağım her a
dun, bunlar kadar çetin ve ağır 
olmıyacaktır ve olamaz. 

Almanynnm her zanırete kat· 
lanmayn hazır bulunduğu ve AL 
man milletinin gtlnden güne biri
birine daha bağlandığı bilinmeli
dir. Biz, biribirimizc yapacnğnnız 
yardımlarla vntanı kurtaracak ve 
muazzam A iman devletinin kıt· 

nılmasını temin edeceğiz. DUş. 

bu gazete Finlandi}·anm bu tek- ni bir vaziyete düşmüşlerdir. 
lifi reddedeceğine ve icab eder11e Baltık devletlerinin ortaya 
lsveçin ve diğer İskandinav mem· 

çıkması Versay muahedesile doğ 
leketlerinin yardımı ile bitarafh. ruclan doğruya alıikadar olma
ğını tam olarak muhafaza ede-

makla berab~r. harp sonrası va· 
ceğine kanidir. 

Taymis bu huswıta §Öyle yazı-
yor: 

"Finlandiya Ballık grupundan 
ziyade İskandinavya grupuna da· 
hildlr. BU hassa son aeneleı· zar. 
fında lsveç ile Finlandiya arasın
daki bağlar daha ziyade sağlam
laşmıştır. Finlandiyanın oldu~'U 

gibi lııveçln de siyasi, tarihi ve 1 

killtürel rabıtaları bu memlekete 
garb c!emokraııilerl arasında bir 
yer temin etmiştir. 

Taymis gazetcslne göre, hUku· 
meti tarafından Moskovaya gön. 
'derilen Finlandiyanın Stokholm 
elçisi "Dünyada Flnlandiyanm i.s
tiklii.llnin bir zerresinin bile fe-
da edilmesine veya Finlandiyanın 
bilaraClığma zerrece halel gel
mesine,, muvafakat edecek adam 
tarın sonuncusudur.,, 

LlTVANY A - SOVYET 
ANLAŞMASI 

Londra, 10 (A.A.) - Kaunas
dan emin bir rnenbadan verilen 
haberlere göre Litvanya hükQmeti 
Sovyetlerin taleblerini kabul et
miştir. Sovyetler Birliği bu memle
ketten de Estonya ve Letonyadan 
taleb ettiği şeyleri istemiştir. Söy
lendiğine göre Litvanya kendi top· 
raklarmda Sovyetlerin deniz ve ha 
va üsleri tesis etmelerini kabul et-

ziyetinin tadili icap eylemektt· 
dir. Rusyanm Avrupada uzak 
memleketlere ancak üç nokta -
dan çıkış noktası vardır. Bun -
lardan biri şimalde Akdenizden, 
diğeri cenupta Karadenizden ve 
ücüncüsii de Baltlkta Leningrat 
limanmdatdır. 

Leningrad limant askeri bakım 
dan gayri müs:ıit bir vaziyette -
clir ve kışın da buzlarla örtülür. 
Sulh zamanında böyle bir vazi· 
yet gidebilir. Fakat harpte büyük 
sıkıntıları muciptir. Binaenaleyh 
Sovyetlcrin şarki Baltıkta mev 
zilerini kuvvetlendirmek arzula. 
n pekaHi anlaşılır. 

Görülüyor ki, mevzuu bahGO" 
lan yalnız iktısadi menafi değil, 

ayni zamanda askeri menafi de 
mevcuttur. Bu fikirler, daha ev· 
vel de Fransızlarla İngilizlerin 

Sovyetlerle yaptıkları müzakere. 
lerde de ileri sürülmüştü. Bugün 
Letonyanın emniyeti vaziyetin 
kat'i olarak teva.zzuh etmesini 
emreder. Karşılıklı yardım pak
tı suretiyle Rusya ve Letonya 
Baltıkta sulhu ve statükoyu mu 
hafaza etmek arzusunu tebarüz 
ettirmişlerdir.,. 

30 BtN ALMAN .Bı\RONU 
ALMANYA YA DONOYOR 

Zürih, 10 (A.A.) - Öğrenildiği. 
miştir. ne göre Ballıkta erazi sahibi olan 
Diğer cihetten söylendiğine göre 30 bin Alman baronu Lit\'anyayı 

Vila,Litvanyaya terkedilmiş ise de ne göre 'll·I4pu 

bu ı;ehirde Sovyet kıtalan buluna- terketmek üzere bulunmaktadır •. 
caktır. Pek yakında belki de bu ak- Bu 30 bin baron Estonyadan hare
şam iki devlet arasında bir müteka- ket edecektir. Bu baronlar erazilc
bil yardım paktı imza edilecektir. rini terketmek mecburiyetinde kal

LETONY A HARiCiYE NAZI· drklarmdan dolayı müteessirdirler. 
RININ SÖZLERi Ve Bitlerin Şarki ı\vrupada Al-

Riga, 10 (A.A.) - Letonya manyanm vazifesini unuttuğunu 

hariciye nazırı Munters, Rus - söyl<.>.mektedirler. 

Bitaraflar tehdit ediliyor 
manlarımıza iktidarımızın dere- Amsterdam, 10 (A.A.) - Al
cesfni bununln ispat edebileceği- manyada çıkan ''Vestdcntscher 
mlze kaniiz. Tekrar ediyorum. ne Beobachter .. gazetesi, Almanya 
yaparlarsa yapsınlar, yegane ü- tarafından yapılan sulh taarruzu 
mitleri olan lktısnt yollarile bizi mucibince muhasematın tatili 
alt edcmiyeceklerdir. Alman miL !çin İngiltere ve Fransa nezdinde 
Jeti her zamankinden daha kuv- ~iddetle müdahalede bulunma. 
''etlidlr. Nasvonal sosyalizm gnlib mağa bitaraflarr kafi bir lisanla 
gelince ona hcrkPs hürmet e>tme. davet eylemektedir. 

mali şarki hududunu dolaımış 

ve bitaraflığı şid!Jetle muhafaza· 

ya azmetmiş olan Belçikamn mU. 
dafaa tertibatının mükemmel ol· 
duğunu görmüştür. 

Huduttaki Almanlar Belçi
kayı Fransız taarruzundan ko. 
rumağa amade olduklarını iddia 
ediyorlar. sini bilücektir. Sllfıh altmn nltnn· Bu gazete, İngiliz kontrolüne 

C'.!k son sınıf :ıskerimizE', !on ne. , kolayca boyun eğdiğinden dola
ferimlzc kadar dövüşccl'ğiz. Su!- yı bitarafüırın bu suretle hareket 
hü ,.e vntanmuzı kurtarmak için etmek suretiyle harbin hiç hatır 
bizden istenen en bil~ ük kurba- ve gönfü saymadığını tehlikeii 
mmıu ,·ermeye har.rnz... mıntakasına girmekte oldukları!lı 

Hitlcr hundan B~rr:l /. !--,.n kaydcylemel:tcdir. 
halkına hitap e·'ere1t cmlım:~nn BF.l CtKA, 1914 O 
ı~ef'n sene na11l yarılım et>ri•!cr HA TIR LA TIYOf.. VE .. 
•• h.ı ~ne efe dıtha (l'lz!a yardım Brüksel. 1 O ( A.A ) - Ifavas a 
etmel"rmi rica etmiştir. j.LJ..sının mtılıAl•iti !3dçikanın şi-

F<ıkat 1914 harbini hatırlavan 
Belçikahlar Fransanrn ıözüne 

tam itimatları vardır. 

Alman kıtaatı ve harp Jeva7.ı· 
mı cenuba doğru scvkolunmakta· 
dır. 

Bunlar Lüksemburg karşısın

daki Zigirid hattına yerleştirili

rorlar. 

Londra, 10 (Huıuıi) - Gazeteler fngilterenin Hitl.,re 'Yel'e. 

ceği cevapta acele etmediğini ve sulh tekliflerine kar§ı kat'i bir ce. 
vap vermek içjn lngiliz hük\ımc-tinin Fransa ile ve dominyanlaf'l• 
temnsta bulunduğunu yazı) cr1ar. 

"" * * 
J,ondra radyosu, 10 (Saat 18) - A\·am kamara"mm l;ugünktl 

toplnntı-.mda Maliye Nazın bulunduğu l;fr beyanat esnasınd:ı bar 
nk.il Çcnıbcrlaynın harici rn7.lyet hakkındaki bf'yanahnı yarmkl ta.r• 
~:ımlıa yerine Jlerşenılıe ı:ünU 'erPccl>inl bildirmiştir. 

Bawckllln Hltlt>rln sulh tekliflerin~ ''ereceği f'l?rnbın bir ı:-ün 

tehir e«lilmesi Doıninyonlarla olan temasın henüz bltmcmll) olmıısm• 
dan ileri gelmektedir, 

EN SON DAf<IKA 

Rusya, Finlandiya hu· 
dudüna aSker yığıyor 

J,oııdra, 10 <Saat 18,20) - Mo konulan ' ·.ilen ulr habere gö
re So\J·et hükumeti Baltık de,·lctll'rl üzerindeki yeni t:ıJeblcrinl tak· 
,.i~·e etmek üıcre, }'iıılandi~·n hududuna asker yıj:;•mal.tııdır. Hal "D 

binlerce aıo.kf'r SO\"yet • Fin hmludıına !!C\ kcdilmnkfedlr, Dlğrr ta
raftan, Kronı:-tııttald ı.unetlcrfn de takyiye edildiği hab('r ,·ertL 
mektedlr. 

Helsinlddcıı alman bir h"lw.rc güre-, Finli.ndiyanm Mo5kon ee• 
firi So, yet hüJ.iimetino, Finli.ndiyanın müukcreye hazır olduğunu. 

fakat hiçbir askeri imtiyaz ,·erllmlyr<'rğinl blldlnnh.tlr. 
Finllndi~·ada askeri tedbirlere denrn edilmektedir. 
Fln maarif naım bulunııur..u lıir bf'~·anatta memleketin 19%0 den 

daha kan·efli olduğunu ,.e harlt;tcn gelecek blitün taarruzlara kart'• 
koyae•tmr söylemltfir. 

Berlinde mütareke 
şayiası! 

TAndra, 10 (Radyo, saat 18.10) - llugün Berllndo vrtaya çr 
karılan bir fayla berine ahali ı;ok snlnçli dakikalar yaşamı,, fakat 
az sonra banan bir hayal olduğunu &nlanu,tır. 

Halk arumda verilmiş olan bu haber sözde mütareke ilin e• 
dlldl~-lne cJalrdlr! Bu ,ayla ara.<ımda fngill7. hükümctinin düştiiiü, 

kra.lm iı.tifa cttJğf, bunun lizerinc Almarıyanm sulh teklifi I;abul c. 
dildiği bildlrilmlş, bu haberi alan halk büyük bir sc\·lnç lçinıle soka. 
ğa fırlamq, hayk.ınp hağrııtaral• b"yranı yapmağa baıtla.ınr,tır. 

Fakat. bir iki saat tıonra :CCrlin radyosu ba ~yianm doğra olma· 
dıimı blldlmılf, halkın se' inci yarıda knlmııı;tır. Rir Amerikan gaze· 
tcsioJn Berll• muhabiri ahali araıımılald mUtarekr. ~ayfasmm bu ka .. 
dar büyük bir !le\1nco scbrb oluıasmı lıah edcrf'k, Almanya<!a hal. 
km ıııulh lı;in büyük bir arı.o beslediğini bildiriyor. 

SALVO 
ATEŞ! 

Şu, son seneler içinde, hiç bir e1İne tesadüf et· 
mediğiniz ve etmiyccefriniz nisbette heyecanlı 
bir eserdir. 

l Son dakika ıütunlnrında heyecanla, merakla 
takip edeceğiniz bir eser olac:ıktır •• j Böyle bir eseri ol{uyucı1larına verebilmekten 

~ doğan büyük haz~ınt ~aklayamaz. 
l Njh_:ı«;t.blrJ;~ç ~tl s_opra 
......................................................... rı· 

ti 
le 
h 



HAP P imal memleke·ııerı 
AZIVETI b hl 

Alman donanması Şimal 8fp te ikesi içinde 
lenizinde lngiliz donan· 

sile ltar/Ji ka6ul etmedi lsveç askeri nl terhis etmiyor 
tıantar Lü~semburoa Finlandiyanın Sovyet teklif-
~~~!!~~~~~ terini reddedeceği anlaşılıyor 
~ defa olarak ctart lnaWs ta,,.,.. cinde. ,...... • Alman B F I I b 
1ra tarJare~ flmal denizine kadar ıreıH usut1arı ,.pmlfJMlır. ugün in andiyada seferber ik hazırhkları aşlamakfadır 
" ... lllll1lml brarslba &elen malilmatm llbbatlnl kqnt. 
~ k YUlfetl verUmittL Blyllk Alman ~ tabiye He1siDkl. 10 (A. A.) - J'Jn1ua. 
~~· Acben clftfmda Alman lata1anmn ıenit mikyuta hbı d1ya etkin um~ Moako -
~ bulundakJanna, bava ratolamun mlpidu blr pkllde ftdakl murahhul PulhUdDin 
~ ettliine, Lilbemburı hududu clvannda iatilıklmlar bu aeyahatJnl ve aynl pmenda 
....._ : letiriıditme ve daha han dikkate pyan bidiseler cerey•n leferberllk tedbirlerini btıytlk bir 
~~ soa cUnlerde -. pJWar doJapmkta,.S.. aWm De takip etme]Ftedlr. Kem 

:..,... ta~ tarafmdaa Ndan bu bt1f ~ ne· leket, J'tDlandb'a htlkOmetlDln 

takip eWil metba battı banketi 
memnmılyetle brplamütacbr. 
Jılee'ul mabfUWrde be)'&ll edildi -
jlDe sare. l'lnlaDdlJalUD mutlak 
~e telif edilemlyecek 
bir entqmenm lovyetlerle üdL 
•• lmlrAa )'Oktur. 

StNlloJm. 10 (A. A.) - 8 llk
tlll'IDda terlıia edilecek olaD et. 
radm aiyul vulyet dolayıaile or
duda alıkoDaldaklan hllkQmet ta
rafmdaD bildirilmektedir. 

Vaziyet mtıaalt \>lur olmu ter. 
bia edlleeeldentir. Sovyet kıfala· 

rmm l'IDlaDclb'ara 7Mhreh• 
dola)'llilt b6yle bir tedbirin a • 
Jmmeaına Ulamn &erllclGll tall • 
mln edilmektedir • 

Loadra, 10 - Finl4nd!ya il• 
Sovyet R..,.a aramda mUsalııt

(Deftm' ...... , «:- eiqlperler ~ teddk dlmektMlr. Bu t&7Jlfl" 
.,._~c ..,.._ pldJeft fotOlraRana bll)'lk bir kıymeti 
~~. 

8DgUnkU Fr sız tebliği 
1Q (A. A.) - u..I. ~ 111J411rtıor: 

Giresunda 
fırtına 

··~-- IUtslada .,. ........... '" -- Jrol1an ~ Wr ıu.. :...: . ._ ı••"'* ••iki tant1D topaa 1nnwt- Denizde karada 

Sovyet Rmsya Almanyaya 
askeri yardımda bul.unmayor 

Alman ErkAnı Harbiyesi · Hitlere verdiai raporda: 
idbetı. batmmalttar. tahrtbat yaptı 

10 -1aalliıs """nıW.. ... wmenda A.bDU ..,..,.... Gıresun 10 - Gece çıkan brtL 
.___ '* tıelllill"• 11111 len -idea. .. denildt ._ Drada tabrlbat 1IP 

tcddaimda Ab1aa .. ~ DID ft .... ıAlW ,.._.. zmttır. F.ce vapuruna JflldeaiDelr 

"Harbe artık devam edemeyiz,, demiş 
Stalınin Hitlere verdi~i cevapta töyled1r: 

Paii1tri ~ ·tım rwı JIDiı1I ..... , •• , "' o.. ,._ada ~ fmdlk 
......... • ..... llıf 7 t... ........ y8ta mmillar flrtma JtbGnden " BIF tek asker bile gönderemeyiz,, 

beli ~ ••aııı l!ı!P ..._. ... lf W. '*8)'a d8pDfteler w ~ ltoldaolm. 10 (A.A.) - Dacens Nyhter pntellnla bq ma. 
~ NOtNcla ~J 1'ik buim ~ • .._ mallar dmlle cf6kOlmQftOr. Sahil baniri, Soıfyet* BlrQltdn tekrar Baltıkta bir ıdeaU devleti biline 
JlV Ji!l4!tl~ i\trleillf P 1*.IJllfl~ , rtııllalaııdan gelmekte olan fındık ıekllllnl •• bwiun nDanya lç1n doirudan clolruya eiddl bir teh· * 41-* ... ~· ~ )ıecWJerl ....... • ~ ... alaüıeri ... ...._ . ..... lfıw :.Ja~. I• ... ~ .... P~· AJmnkr ı 

! .118111iD Al*ı........ '1 '. :1 ıı~ı ..._.. " ~ ~ _,.olup Ol_.,. benQı bulmaclula...,... llthn•r .... Sovyeder, Baltık denfllnde lbı· _.._. __ fi: A ..... t ..... ... 'talrdmle ellr ....... belll delildir. landl,. 1rlrhlliaclm Alma lahillerine kadar denia n bna illleri 
!"9.fl!ldıt edent n•ftP la il 11anket t ... •ne akim Fırtmadan elektrikler bir mOd· ktlçUk dnletletbr arulllacle buluıımalarma raimeD bllftil hWanet-

.... " Abnentv llratle prl det *-aottflr. Bu mada bir yan- mektedlrler. Bu vuf,.t. Alımnlan mUtkUWa duçar etmekte " iki 
'81dlmete meebUr lralanllardlt • pn plrımtR da itfaiye çabuk li5n memlelret anımda bir DıtUlfm suhuruna Mbep olacak bir llllhf1et 
DANIMARICADA BiR Aı. dOrmflttQr. URJlemektedlr ... 

MAN TAYYAltEll YERE ---------------------

der::::=-~ ltalga '/ıarbe jilf iil 
dala toplannm •tftl altında '~ k .=e ... "':':.::!:kı1:.: girmiqece tir 
Yolunu ppnblmı l&ylemiftir. Lonclra. ı <A. A.) - Din poe "Hltıerba telEHıllrl, UbuJ. red 
Bllka bir Alman taypml de fi. Roma raclJOIU ...ırc!akl baberl ..,_ tad11 edllebWr. ll'akat ar· 
mal deni%! Bııerinde UÇtlltan d6- vermlft,lr: balde bu teklUledD bull sOJ'llt. 
._ten benılnl bittfli lçiD g'elW' ttalya tlmdlJd barbln nnıa,.t melerl lGfD h•lrllr•t.ea pratik e • 
Danimarka ~ inmek bu1muı lgln tüllfler om ... ... olarals •'°'ıblleeeilal teallm 
mecburiyetinde kalmqtır. Tayya· aaemJitb'. J'abt bu müNtJa ,.. sarurlcllr. PoJOn7a devletlDln la. 
recitlr tanarelerinl yalaqlaıdır. pdacü her drlll barekeı. ma. ~IMHnden IODra barba 4"am 
A.'1mn ~ tevkif edilmir u.t ma.beretlnl .drll etm17e - baldı pterUem!Jeeek blr bare-
tetdir. cektiı'. ltaı,.am mert aahada ket olur." 
NORVEÇTE BiR ALMAN b1Qb1r tlpbbbe ıtrltmlYecetl BIB tTALYAN ~ 

TAYYARESi balrkmcllld karan deftpuıaatı~ sovn;r &118YA ~-
Oalo. 10 (A.A) - Anaya ul- Bw SoY,et pzetuinin ND)atYAD 

.n)'Br. bir Alman tayyaresi. NOr- mltaıeuı 
vecfn cenubu prbl sahillerin& Molkova, 9 (A. A.) _ n.....n.. ıtom.a. 8 - lılaftll&! Balbolaua 

LcJD&IN. 10 - O.,ll T,elepd 
..... •allalılrlDID 1ıOdlrdlllae 
&6n Alma barlab'e Daml Jılolt.. 

lroft1I - llJandDde ...... 
SoTyet latalarmm lcabmda Al-

mulata,..... eıllp ·~ 
Dl llOnllqtv. -.ıtn'n ba ....... 
ya \lel'df'1 eevab 111 otmaetar: 
''Bit ..... 1ı1Je slwlı E 1 lllw, 

Parla, 9 - A!mua haberlere 
sere Alman bllyUlr erlrbdlaı1Jl
;ve.ı barb vuly9tf bükmc1a Bit.. 
len uaaml lılr rapor ftftlllitlr. 
B1I 1'QOl'da harbe ıu it Mbeb
clela 4nam edllelldyecell b'ldlrll. 
mektedlr: 

1 - Garb oephulnde lDI ,,. 
Irat'! lletlceler dotuncak :mıaml 
bir ta&l'ra lcruı tmHaJan ta
DlUllll ortadan lndkmlffn'. 

........ ıuetlll olu Conlare ~ 
karaya lmnfıtlr. Tayyarenin d&rt 

1 
ftltlerln nutku baklmıc1a ilk Sov ,...ı.ı Sovyet RU)'a aleylalnde 2 _ o..ıw1u barbJ lfl'8 et-

kfşiden ibar.et olan mftrettebldı yet l8fllratı IDtltar etmletlr Pld•W bir makale ,._.ur. Bu llliftlr, 
111 w •limdir. bveatta psetMt diyor ld: malralecle d-111-- a.ı: .. ......,_ .. a - ....._,. bltant dmeL 

INOILTERE 
Yugoslaogagı 

Almanya ile ıktiaadı anlaşma. 
ya~ uzaklaştırıyor 

''811 fqllt ve uatlkomlDiatla. te aıu11111 QllniJel'Ü tunm 
ve laa)'le ıra,,,.,. da .-tlJlllltıl- etmek, •JDI teküd• mubbele)tl 
dlr. Bolpvlkkn Jiartl blçblr sem d&vet ~ bqu 11tanf 

patlmis yoktur... devletlerin de harbe kantmalan 
Makalede .,.... J1caU bak • ihtimali albl -ntlhlm bir mabnr 

kmda flddeW 6ler ftl'dır. DL 
iv taraftan lto:a ...... de d~. 
ScwytUerbı mllU mldafq komi· Almu erk'nrhar~ bu 
1811 marep1 VOl'Ofllof aleyblD • raporwıdan IODra Bltler l1IDa ta· 
de bir malrale ıuıpretmlttb'. anunu ~ • 

Belçikada bir 
maden kazası 

Bin amele mada 
kur•~ lralclı 

Brtlbe1, 10 (A.A.) - .... 
trik külonmm lanı- ..... 
aeblnlmdar madmnılllldln 

denberl Umbous • ·- illa mir bJUlarmıla .. ,. 11am-
mütadıdar. 

W oekovanın verdi§i 
bir habere göre 

Habaşitlallda 
isyan çıtunıı 

Molkoa, 10 <R.td16) - •• 
cUAbabedu 1ılldlrllb'or: 

blrQok ,ederde Q€te ••UW OIW• 

~ obb.1lle 811~ ~ 
ve lılıtok ulıer 7wtlJr .....,.. 
dan GlclllrlllmGttilr. 

Dikilide yent 
bir zelzele 8cilcı• 10 <AA> - llllil*e ilbi~ Almanya ile ayıu •· 

.art Ranlld c.bell.. balOn ti. bldLYIPttaclk bir it birlilint mii 
caret nuın tvan ~;ı~ nccah oıdlılu. çQnkil lftailterenin 
ımiB Yugoslav_Jada falla *iiktar Yupla'Wlfllflaıı Almanys"m isti· 

yebileceli bltiln mallan~ aJ3· 
bilecelini ve bualann bedelini nak 
den Od.iilıitİ ileri sarmmsteiir. 
8uncİan nUiida lqiltere YUIOP
...,.,. ~ mevcut olnıı· 

,... ..... yapilı aibi iptidai 
madclelel' ~r. 

bmlr, 9 (A.A.) - J>l1dU .. 

FrJnsada tev~if edilen mebuslar :::=.c.= 

Diltr cibetten Alman heyeti 8 
e;ltk:lenberi Beııratta bulunma· 

Pw. ıo (A.A.) - Diin ıo lromüniıt mebul tevkif edilmlftlr. c1ette olail bu~• 
Şlmdlye kadu-teYkif odilen cemaa S7 komtınllt ...-.. aramada niye ~ •. --•tndaW 
perllmentonua ildpd reiai Jak Ducloeun 1rafdetl de vsdır. Bluat r1n P*lira ,_ı..........., ta • 
Jak l>lıoJol ile blldarmcla tnldf milaelrkenM !atar ecllleD ... • 11

• matnlenmıt " .... iaatacl ~. 
komGniat pflerb,l.S... beti ımia bulüneme •ftar. Ban1udaa ....., )iyle utrar •le .,.,.,.,_. 
deDbı isyanı ilmi Yerilen il1'*' 1melleılol IJll'tlp edta n lsplaıı• 
chrhilt harbinde OuaalaurlyfttlJerin afmda .P•llllH Anclre Jfarty BrW W ........ Dllrlı. 
timdi K0tll:onWır. Komlnltt partilinin Mkreted llautlce Th&. li f~ tılr ,. ,, 7 
ı.- bnditine ftrileıl 24 mtllk mlblet ~ latlllDa lltlblk et• oı.ü 1iese Kmlaf .)mı ı t• 
~ ipa n•ın uker -.&ı fJae •mit*· 1ıia lir& tıalaenlııle b4w• ' ..,,. 
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Berlln radyolan Almanyanın pa)ttalıtınm .--.1,h.t kaılar nesell olılıı 

ı:'llnu ÖJ Jüyorlıırsa dıı Bcrlinin en J..,l<'k 'f' kalabalık lılr c:ıdclc,.,iııiıı 

son günlerde alınan u resmi bunu tekzih etmiyor mu? 

Şimal memleketleri 
harp tehlikesi içinde 

( Baştarafı 3 üncüde) 
relere bugün başlanacaktır. Uç 
kişiden mürekkep bir Finlıiır:iiya 
heyetinin bugün Moskovaya var
ması beklenmektedir. 

Fakat Finlandiyanın Sovyet 
tekliflerini kabul edeceği pek şüp 
heli görülmektedir. 

Moskovaya gitmek üzere mü· 
zakereci olarak Finlandiyan.n 
Stokholm elçisinin tayin edilmiş 
olduğunu hatırlata.ı Finlandiya 
matbuatı, Sovyetlerle biı karşı. 

lıklı yardım paktı akdinin Finlan 
diya.nın şimdiki bitaraflık vazi
yetiyle telif edilmiyeceğini kayd 
eylemektedir. 

Diğer, taraftan Stokholmdan 
"Neue Zuhrche Zeitung .. gazete
sine gelen haberler, Sovyetlerin 
Finlandiya nezdindeki bu hare· 
keti lsveçte derin bir endişe u. 
yandırdığını bildiriyor. 

İsveç gazeteleri, Finlandiyanın 
istikHilinin İsveç için büyük bir 
ehemmiy i haiz olduğunu ve 
isvc.'"in bütün şimal devletlerini 
mii§tcrek bir hayat sahası olarak 
t~likki ettiğini yazmaktadır. 

Finlandiya hariciye nazırı ,ts. 
veç matbuat mümessillerine ver· 
diği beyanatta "Finlandiya, hali 
hazırda, bütün şimal memleketle. 
ri tarafından ilan edilmiş olan 
siyasi bitaraflık sahasını muha
faza et:tnekte:iir . ., demiş ve ez
cümle şu sözleri ilave etmiştir. 

"Finlandiya, Rusyanın diplo
masi usulü ile müzakerede bulun 
mak hususundaki arzusunu tabL 
atiyle kabul etmek mevkiindey
di. Fakat, müzakere edilecek 
meseleler hakkında hiçbir sara
hat mevcut değildir. Bu mesele· 
ler ne olursa olsun, Finlandiya 
siyasi bitaraflık sahasında kala -
cakttr . ., 

İsves, matbuatına göre Finlan
diya, mutlak surette bitaraf 
olan siyasetine muhalii her türlü 
diktayı reddedecektir. 

Het Volke isimli Holanda gaze
tesinin Stokholmdaki muhabirine 
göre, Sovyetlcr birliği FinHlndiya
dan Aland adalarının, Finlfi.ndi
yanın batı cenubunda bulunan ve 
bütün m:!mleketin en büyük ser. 
best limanı o!an llngô limanının 
ve Fi'lllandiya körfezindeki Hol
land adasının terkini btiyecektir. 

lsveçin silah altındaki a kerlcri· 
ni tcrhi~ etmemeğe karar verdiği 
bildiriliyor. 

Finla:ıdiya bitaraflıkta 
ısrar edecek 
llelsinki, Röyter: 
Btitün Finlandiya matbuatı, bir 

lsveç gazetesinde intişar eden a· 
şağıdaki beyanatı ne5retmektedir: 
''Finlandiyayı tehdit edecek her 

tehlıke bütün şimal memleketleri· 
ni de tehdit etmiş o!acaktır.,. 

Gazeteler, Finlandiyamn bitaraı 
lığını muhafaza husu ,undaki azim 
ve kararım mt-vzuubahs ederek 
küçtik hukumetlerin ancak bu su· 
retle mevcudiyetlerini muhafaz::ı 

edebileceklerini yazm:ıktn Jırlar. 

Finlandiya, Letonya ve 
Esto!l)"l. gibi yapmıyac:ık 
Stokholm, 10 (A.A.) - Röytcr: 

l~ gazetelerinin Uelsinki 
nıuhabÜteri tarafmda:ı gönderilen 
:c1ı;nflardan alman intibaa göre, 

i\ Ioskovadaki .Finlandiya murah· 
ha.::.ı Pa ıkivi, ~foskovada bulunan 
diğer Baltık devletleri murahhas. 
la'"ı gibi hareket etmiyecektir. 

Svenka Bladet gazetesi nwhabi·ı 
rinin yazdığına göre FinHindiyaı 

hükumeti. şimaldeki bitaraf dev· 
!etler bloku içindeki teahhütlerine 
muhali! herhangi bir tek:ifi kabul 
etmiyccektir. 
Oğrcnildığıne göre Finlandiya 

hariciye nazırı Erkko, bir mülakat! 
esnac;ında şu beyanatta bulunmuş· 
tur: 

- Mo ... kovadaki Finlandiya mu· 
rahhac:ı Pasikivi. yalnız So\·yct 
!erin arzularını kaydetmek mak·, 
sadile 1\loskovada bulunuyor. Fa. 
kat bu arzular ne olursa olsun bi· 
zim vaziyetimiz sarihtir. Biz. ~i

mal devletlerinin kabul ettiği bi· 
taraflık siyasetine sadıkız. Kimc:e 
yi tehdit etmiyoruz. Kimseden de 
bir menfaat temini niyetinde dr'<i· 
!iz. Herhangi büyük bir devlet \'f' 
yahut devletler grupu yanmd; 
mevki almak ta istemiyoruz ... 

Almanya seyirci kalacak 
Stokholm, 9 (A. A.) - Svens· 

ka Da.gbladet gazetesinin Bcrlin 

muhabiri yazıyor: 
Almanya, harb müddetince 

Rusyanın müzahereti kendi!ıine 

elzem olduğu için, Sovyetlere 
Avrupanın şimalinde tam serbes. 
ti vermeğe karar vermiştir. 

Sovyet ya;>,lmast lsveçten üs 
olarak Karlskrona limanı ile 
Gotland adasını istemeğe kadar 
varsa bile, Almanya buna mani 
olmak için 'hiçbir §CY yapmıya -
caktır. 

Baltık memleketlerindeki 
Almanlar çekiliyor 
Paris, 10 - Almanya htiku -

meli, Letonya ve Estonyada ya
§ıyan bütiln Almanları Almanya_ 
ya nakledecektir. Bu is mübade

le suretile olacaktır. Fransız ga. 
zeteleri bu tedbiri, Sovyctlerln i
lerlemesi karşısında Almanyanın 
endi§e duymağa ha§ladığına bir 
delil olarak gösteriyorlar. 

Almanyadan bir ızah 
Berlin, 10 (.\ . .ı\.) - Baltık 

memleketlerinde yaşıyan Almanla· 
rın Almanyaya nakli için Berlin 
hükumeti taraf mdan Estonya ve 
Letonya hükumetleri nezdinde ya· 
pılan tcşebbü:ılerden bahseden 
Correspondance Politique et Dip· 
lomatique gazetesi, Berlin hüklı· 
metinin Baltık devletlerinde yaşı

yan Almanları zaptedilen yeni top 
raklarda nüfus kesafeti temin et· 
mek üzere Almanyaya çağmlı~rm 
yazmaktadır. Bu toprakların il Li. 
sadi bünyesi, Baltık devletleri ara· 
zi inin aynıdır. Yeni Alman •le· 
mantarı bu topraklarda nizar.ı ve 
relahı temin edecek kabiliyettcdır· 
ler. 

Bütün Estonya sahılleri 
ış ~al edilecek 
Tallin, 10 (A. A.) - Sovyct 

kıtaları. Pnldiskiden Hapsala ka
dar bütlin Estonya sahillerini iş. 

gnl edC'rek oralrrn batnrynlar 
yerleştireccklcrdir. Bundan baş -. 
kn Sovyet kıtaları imzalanan 
mukaw~lede yazılı körfezleri de 
işgal edccf'klerdir. 

Bu kıtalar Sovyct arnzisinden 
kara tarikiyle Estonyaya nakle • 
dlleccklcrdlr. 

\'Klmrki J'r<ıiınıl<' .\ lm:ınl:ırın Zi·~fliı1 lı:ıftınm J,iit,<ı<'nıbur~ ı1iilm1ı;;ı <'h·arıııılald bir küş<'o;hıi ~ürü
yorsıııııız. !:ioıı ~ıiıılrıdc ı·rnnsız topçusu tarıılıııılan frııa tıa:tlı' do ~iilcn bu mü!>lnhl<cnı J c-rl('r 

bii~·:ccc bül \ili hasara uğrumı.;tır. Hunıaz 1 ir fotof;rafcı • ..:ok ı.u" etli bir dıirbüıı objcl,tifle. ııck uı.ak. 

t:ııı hu manzarayı nlııı:ı"n mm aff ak olmıı~tıır •.• 

1939 
Tarihinin 

resimle tarihi 

•(" ,.ı;ı 7 <') liılclrnbcrl r.erlinılcld 1, ı. 

Britanya cl!;iliSi metruk bi r b,I' 

dedir. Şimdi hu binanın iinuııd' 

bir Alrnan ııolhıi lıcklcmcl.tccJlt· 

Fransı1.lann mcşlııır kndm fayynr<'cisi iılnry e Uastir Fran.,::ula bir 
alayın \ aftiz analığına scçilıni~tlr. Yukıırl,i rt• imılc ı~raıısız ta~ ya_ 

r<'ci..,ini C\ latlıldannın yemcltlcriıı i 1f"tldk eılcrlrnn görii) orsunuz 

I:'ar"slc 1eşr!:ldi1 relen Polon)n Jıül;Üm,..•:ııiıı :·rni re:sirumlıuru 1?~ 
l.İC\ icz im haftu J>aristc l'oloııy:ı l,lliıo;c'>lu:lc ya;ıılan ıliııi ii~ ın° 

liralı ctnıl~tir. Yeni reisiruınlıuru Pari,.~e'd lı'itiin l'ofonya ricııtl _, 
hcrnlıcr, main olan memlel,<'tlc~i iı;::n <hıa ede ·l<"n gürüyors~ 

kalmıyan bir yerdi. Oymalı ufa· 
cık çerçeveler içeri ·ine gcçirilmi.; 
renkli camlardan odaya menşur· 

dan süzülen güne5 renklerini a 1. 

dırarak garip bir hayal alemi hi ,, 
sini vc:-cn bin rcnkt~ 151klar dJlu· 
yor. Ağır işlenmiş tül perdeler, bcı 
ışıkları bir ilkbahar gününün bin 
bir çiçekli bahçe<;i halinde bir ren1\ 

ışık tufanı olarak s~riyor. A 1ır 
Uı~ak halısının tüyli.ı zemini bu 
bahar bahçesini kı\•rımları ara--m
da tatlı bir uyu5uk'u1

\ i.;:dsin·l"' 
gömüyor. Oymalı \'e nakı 1h ta· 
van ic:;e hende;den doğan güzel
liğin bir şaheseridir. Dı\•arlara ça· 
kılı ufak raf .. ··~ ·ian kenarı sır-

~--~---------------------------------------------------------------~~ ~ 

şey istemiyor. Beıki de hakki ' 
onun. Hnynttnn çok şey b::klC 
ycuitı· mesut olamazlar. 

Son Dakika'nın his. aşk, macera romanı = 2 
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ma işlemeli çewcler sarkıyor. Kö
~de kışın uzun gecelerinde a~aç· 
!ar, onnanlar )'ut..ına~a a1 ışmıcı e..,· 
ki bir ocak, nnzisinin i:ıleri silin
mi5 karanlık dn arlarile, b .gün 
hayali bile kalmam15 bir d:!vrı:ı 
hatıralarını anlata-ı c1-ılı bir var· 

den koparılıp kibar bir ~:ıl:n:ı 

konan, ve sonra bu salo:ıun a1ır 
hm a ında iyi nefes alam3dı~ı içi:l 
vazoda solan narin bir çi;e1i a;ı· 
dıran annesin:len a:-a:l.ı sıraia 

mahzun bir rüyai1 ge;en lny::ı~ın 
ha ,retini dinledi. Üç gün evvel yir 
mi seneyi aşan h:ı;·atın·h ilk d.!fa 
olarak anne:>ile Bmsava geldi. 
Güzin. kendisi için çok yeni olan 
bu ha\a iç~ri-sin1e biraı 511ırmı5. 
biraz da heyecanlıdır. Kalbinde 
fı:leta m1hiyetini ta~'il e·l~:n-- li· 
ği hir ı lı'"a'l v1r ~·~;··· 

AnnP i merakl!t ona ba1<ıvor: 
- İstersen biraz ciddi konuşa-

lığa çok be•1ziyor. Üzerine Sa''1Z lım cynvnım. llcndcn saklamnğa 
gibi beyaz örtüler &-rilm:ş e~'<ı lüzum yok.. Belki Ct>mili sevmi-
zaman se::lirinin arka<:ma Bile· yorsunuz .. Belki knlhin b:ı ka bir 
cik çatma..,ınd:ııı kadife ya tı:.ı:tr hissin csiridir. Bunu ben çok ta. 
dayalı. Her kı1e ile mniyi yJ]1- bii gördüm. Bö~ le ise knlbini ka-
tan bu o:lada y~ıi 0

11'"l°< y ı1 1'7. z:ınabilmi olan bu bahtiyar deli-• 
bırka; parça e,ya var.. Ken:ı:- h kanlının kim olduğunu öğr<'nmek 
son m0d 1 bir c"viz karyola .. Dr islerim. 
varda aile cfra frn ait r ,in',... Güzin. yirminci asrın makin<'le>ş 

Gti~in btanb:.ılda el ı1 i ı, h 0 r mıs kızıdır. 1ı:ı hayatının gürUltü. 
ferclı ) ıllarca .\vrupl:b ya,-ı:ım. süne>, büyük ı:;rhlrlcrin mütemadi 
garp alemine öz h3yatı gibi intı· faaliyetin<' ahsan ı;inirl<'ri bu sa-

l 
bak et:n;; bir m ı'ıitte b:iy j 11. kin muhite girinco girince birdcn-
S~rbe t tahsi: g')~dü. Yalnız. ~im- bire uyusmadı. Vücudunda bir-
di mu,•akkat bir zam1'1 iç~;i~h·le denbirc fren yapan bir otomobilin 
yaşadığı bu şiir ve hülya mtüıitin sarsıntısına benzeyen bir lıis var. 

Onun için mütemadiyen sinirli si. 
nirli kımıldnnıyo:-, bir yerde otu
ı-amıyor, bir iş yapmak, hiç ol· 
mazsa yer değiştirmek surctile 
muhitt~n nsabına süzülen uyuşuk
hığu almak istiyor. 

Genç kız sinir!.i ayağa kalktı. 

Eski konsola yaklaı;tı. Konsolun 
üzerinde iki ayaklı lambanın ara. 
smda duran vazoyu yakaladı. !çe
risinde bulunan iri nllUfcrl.ô!ri çı

kardı. Vazodaki suyu sert bir ha
reketle pencereden bahçeye dök. 
lU, Vazoyu tckraı doldurdurarak 
eski yerine koydu. Sonra bu hn
rekctle ruhunun muvazenesi, sn -
kin bir karar verebilecek kadar, 
yerine gelmiş gibi annesine dön
dü: 

Hayır anr.eciğim, dedi. 
Kimseyi SC-....'ıniyo,....ım. Yalnız yir. 
mi ya.5ını bitiriyo:-um artık .Baba
mın hakkı var, Bu yaşa kadar bir 
kız evlenecekse evlenmelidir. Ben 
çoktan evlenmek knrnrını verdim. 
Cemil gayet iyi hir koca olabilir. 
Ren dc sadık \'C işe yarayan bir 
nrkadas olarak onun yanında ka
labilirim, bir yandan çocuklarımı 
büyutür, bir y:ından da kocamın 

meslekine yardım edebilirim. Ce
mil ile benden bundan başkş. bir 

S:ımiyc hanım !:ederli bir çel! 

l1 
- Yanum, dedi. Bu yaş!I 

kadar ağırba~lılığı yakışurn!J11 

ile kızına baktı: 

' yorum. Doğrusu seni bu lmdnr Uf' 
ğır b 1ı görmek beni adetr. 
ku til) or. I~orku~ <'rum ki yııınrd 
sonra bır giln, gcnçlik he,·cslC 
gcç kalmış bir b::ı!ıarÖ'~ 
tomurcuklanan dallnr gibi, tı.I' 
hunda vakıtsız açacak .. 

- Anne!. Ben ihtiraslar~ 
yenme.,ini, şerefimi muhafaza e 
mesini bilirim. 

- Dundan şüphe 
yavrum. Fakat o vakıt 
rap çekersin. 

1 • o o - A nımın yazısı ne ıse 
lur, başa gelen çekilir. 

• pO .. 
- Yalnız anlamadığım bır 

ta var Güzin .. Cemil yakışıldl 
delikanlı: Uzun b<Jylu, kumral, e 
gözlU, Allah için erkek güzeli d I 
rusu .. Sonra kendine iyi bir Jtl 

c 
lek seçmiş, işinde muvaffak. W' 
mu•j, halta bu ycşla iyi bir .iS ııı1 
bal temin edebilmiş. Her balt 
dan scvilmcğc lıi.yık adam. J3S. f 

n:o Cemili sevebilirsin gibi gc 1 O' 
Cemile biraz ısınmağa uğraŞ·· 
mı yalnız bir hayat ve iş ort~ 
gibi görme. Scvmcğc çalı!i· ar. 
hakkak muvaffak olacaksın. Ç 
ki tekrar ediyorum, Cemil se' 
miyecek delikanlı değildir. 

(Deva.mı \':ır ) 


