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akona cephe aDoyor 

lN SON DAKiKA 

lnomz Hava, Deniz ve Harbiye 
Nazulan Avain Kamarasmda 

izahat verdiler 
- En son dakika haberlerimiz 2 lncl 1a;yfM1ndad1r -

Estonya kabinesi · istifa etti 
~ 11 (Hu.su.si) - Tal- mittir ve yakında :Uoskovaya ,s.l -
~ Ji.\ ~ildirildiifne göre Eston.. decektir. 
l>ezıı~eal bugün istifa etmlttir. ------
J~ ~bineyi parllmento re.iai • 

~ lııuıoa kuracaktır. Kendill. Sovyet - Lllvanya 
~ Rusya ile anlqmayı 

'eden murahhaa heyetine da anlaQmasinın metnı 
'l'ııl 'le yeni hariciye nazın da Y 
o~et azumdan Auta Piap Moskova, 11 (Radyo) - Dün 

bit · Moskovada Litvanya • Sovyetler 
lia.ı..''" taraftan Eatonya ?rduau Birliii arasında bir mütekabil yar. 
«~danı general Laiııoner dun paktı imza edilmiıtir. Paktın 
~ilofun davetini kabul et- imzalanmasında Stalin, Paçyam. 
h-~~~~~ kin ve hariciye müstepn bulun -

rig' ango m:_maddedeni)Jaretolanan. 
't lqmada §UDlar vardır: 
~ PiJPpaanan ha 1 - Sovyet Birliiinin Litvanya 
~ sekilitintle knenaa dostluğu sallamlqtmlmak için 
......._ •111nara1an ..... ~ kon· Vılno §ehri ve civan Litvanyaya 
-. ...... P.terir terkedilınifÜr. 

Ta m 
2 - Sovyet Birlili Litvanyaya 

yalım iktısadt delil pskerl yar • 
dunda da bulunacak her iki dev· 

L ~ herbanli bir tec:avOlde biribir. 

ıs t e lerine karplıklı yardım edecektir. 
ı • 3 - Scwyet Birlili Litvanya or. 

3 ~ ....__ ( dusuna siWı verecektir. 
aa,,..ouu,mdaclır. ' 4 - Sovyet Birlili Litvanya hu. 

(l>evGWM ! incide) 

H iTLE R 
Nutkundaki tekliflerin kabul 

edileceğini umuyor 
Paris, 11 {A.A.) - Bazı sabah gazeteleri, Alman sulh taarruzunun 

akıbetinden bahsetmektedirler. 
Jour.Echo de Paris gazetesi diyor ki: 
"ltalyanm Hitlerin nutkundan memnun olması için hiçbir sebep 

yoktur. Bu itibarla muhasamatın bidayetinde ittihaz ettili karar mu
cibinde bitarafiığım muhafaza edecektir. ispanyada general Franko. 
Frankistlerle çarpl§an bir devletle ittifak eden Almanyanm lehinde 
hareket etmiyeceiini sarahaten söylemi§tir." 

Oeuyre gazetesinde Mm. Tabouis, aynı mevzua temas ederek ftll1. 
lan yazıyor: 

.. Hitler, yalıııı kaldığını anlıyor. Hakikaten yalımdır. Onun için 
kendisine bir müttefik bulmadan taarruz etmiyecektir. 

Hitler. 1'ugüıı bilfill atıl vaıiyette bulunan eski bir mtıttefikinin 
yaıdmıile kendine bir müttefik bulmala çalıpcaktır.'' 

Mm. Tabouis, Hltlerin etrafında bulunanların. kendisine mmp1 
Göringi veya diler bir büyük phsiyeti Romaya göndermeli tav!lye 
ettiklerini iddia etmektedir. Ba zatin ftlifesi, §11 olacakbr: 

t:msi-, Linbir maeeraCJan IOlft'a, talrtlp elmnuı ve böyle 
bir demir külçesi haline gelmiıti. 

' 

Korsan kruvazör Emden'de 
geçen günler 

Yarın okumağa başl ıyacaksın ız 
~ 1 blelie) ••••••••••••••••••••••••• • •• 

Günün edebiyat dedikodusu .. -~ - .. - -
Fikret'in karısı 

cevap veriyor ! 
· Aşlyan'ı ben sa1t1R1; HalGkun pmtestan olduounu. bilmiyorum,!» 

. .(Y._ 
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mevkilerde söy1~di~ri nutuklardan parçalar i 
i .................................................................................................. 
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Yeni Alınan devletinin, esas 

:t.bari}~. diğer milletlere ka?"§ı 
olan milnascbatml:ia onlarla bcra· 
ber dostça ve sulh halinde yaşa.. 
maktan bşka arzusu yoktur. 

Milletler nraı>ındaki ihtilafla
rın siliha müracaat etmeden de 
hallolunabileceğine kani bulunu
yoruz. 

Almanlann Lehlerin, mütc· 
kabil hayatları itibariyle, biribiri. 
le 'barı§tk bulunmalan J{izımdır. 

1ki milletin, aralann<laki ihtila
frJ>ir üçüncü veya dördüncü mil· 
Jete' mür~aat etmeksizin başba· 
şa halledebileceklerine dair bir 
misal g8stermek lilzumunu ijuy 
dum. 

Alman devletinin Avusturya. 
yı ilhak etmek istediği şeklindeki 
ısnat gülünçtür, ne ileri sürü
lebilir, ne de isbat edilebilir. 

Avusturya hükClmctinin dü
§ündüğü Almanya taraıı~dan 
gelecek bir taarruz ihtimalini 
şiddetle rc4:iederim. 

Al.rnöln devleti, Avusturya Al· 
manlannm \ kendi haklarına sa. 
hip olduklarım kabul ederek on
lara· dostça el uzatmaya daima 
hazırdır. 

Sar meselesi ballolunduktan 
~onra Alman hükumeti Lokarno 
misakının yalnız muahedesini de
ğil, ayni zamanda siyasetini de 
kabul etmiye hazıtdır ... 
Şunu temin cdebiJirim ki, bu 

hikim milletin ,bütün siyaısi ve 
manevi ve iktısadt kaynaklarile 

· yalnız mazinin insanlığı maruz 
bıraktığı yaraları gidermek için 
değil, ayni :zamanda bj.itün me· 
leni vc)rultürlü milletlerin it 
'1rliği l etmeleri. için çalışmaktan 
llaşka bir gayesi yoktur. 

Bugün, nasyonal 505yaliıt in. 
!.; i~bın..®n bir sene soma, Al
rranya milletler arasm:ia saadet, 
ı ref:ilun tetıllnM'lususunda es
:i inden daha kuvvetli ve daha 
ıazır bir vaziyette bulunuyor. "' . 

Berlin, 13 Kinanuaani 19139 

cerrevesı ıçıne almaya çalııtığı 
takl:lirdc biz onun en müthiı bir 
düşmanı oluruz ... 

Almanya Avusturyamn ne da. 
hili r.1eselcle:rine karışmak niye. 
tin-dedir, ne de onu ilhakı dü~ün.. 
mektedir. 

Berlin, !!1 Mayıı 1S35 

Almanya Bol§cvizmc kar~ı ıar. 
bin duvarıdır ve onunla rnücaılc. 
le ederken dehşete karşı dehşet, 
!i':ldete karşr ~iddet kullanacak. 
tır. 

Berfin, 29 Te~rinisani 1935 
(Devamı var) 

Sovyet Litvan ya 
an!aşmasının metni 

(Ba, lrrafı 1 iııddc) 

dullarını garnnti edecek \ "C herhan 
gi bir teca\tüze m~ydan verm~mek 
için Ul\·anya topraklarında Sov • 
yet kuvveti bulundi.lracaktu. 

5 - So\'yet Birliği Litvanyaya 
iktısadcn ,.e ticareten yardım ede. 
etktir. 

6 - Ne Sovyct Birliği ne de Lit. 
,·anya devletler ittihadına i~tirak 
etmiyeceklerdir. 

7 - Sovyet Birliği ve Litvanya 
iki devletin dahili meselelerine ka. 
t 
rışmıyacaklardır. 

8 - Bu paktın karşılıklı yar • 
dım anla~sı 2 ita 7 madde için. 
de tesbit edilmi§tir. Anlaşmanın 

müdckti 15 senedir. Bu mliddet 
•iarfında her iki taraf anla~maya 
riayet eder ve bozulmaya sebebi • 
yet \.-ermezse anla,.<\ltla otomatik o. 
larak 10 sene uzatılır. 

9 - Bu :Pakt imzası tarihinderı 
itibaren meriyete girmis buluna • 
caktlr. 
J\ntaşmanın Rus ve Litvan li • 

1 B .,,,.,,.... haldcma '""-· sanlarile yazılmış 2 nüsha ı, Ka • 
a~-ırun .._.., ~~· . . ,ı·ı k 
~ ~armın ha~trt1;1. ~dit ~aunas şehrınde de ımza e:.ıı ece 
etmClc, lbaş.ka :nilletlerl,:azyik, ve tır. .. 

i!__ hakimiyet altına almak arzu.' 1 SOVYET ESTONY A 
'f'11da değiliz. KONuSMALARI 

Lippe, 14 Kanua111&ni 1934 • ~ ....... ~ 

Bir millet, kuvvetinin ıuuru
mı mildriktir. Dünya bize ne is
tediğimr.:i ıoracalıc olursa ıu ce· 
vabx vercbtıiriz: • "Kendi memle.. 
ketlrnizde her teY; hariçte yalnız 
kimsenin bize kanfm&malDlI ıs. 
tiyoruz. Bizim için önUmilıde 

büyuk bir gaye var: Kendimizi, 
ha~tmmı, mUfterek mim haya
timİ:zr, iktısadiyatımm, killilrll
mlizü yilbeltecek bllyük bir it. 

Bizim bu i§imiz dUnyırun di .. 
'li•r milletlerinin rahatını l boza· 
cak değildir. Evimizde yapacak 
Çök

1 
i!lerlmlz vardır. 

• Gen, 17 Haziran 1934 
J 

; '.Alman rr.illeti gi\Ji '.Alman hü • 
;:lC<ıiileti de dünyada~sulhli mu • 
h~r :ız için elin:ien geleni yap • 
rn • sonsuz bir arzu duymakta.. 
du: 

Hamburg, 17 Aiuıtos 1934 

~ Alman hükümeti, riayet ede -
ccğinc kani bulunmadığı herhan.. 
~ bir anlaşma imza ctmiyceek -
tir. Faka.t arzusu ile imza ettiği 
muahedelere harfi harfine riayet 
edeceh-tir. Hususile, hükfuncti • 
miz, diğerleri riayet ettiği müd. 
detçe, Lokarno misakı ahl:am:na 
tadık kalacaktır. 

Almanya Lehistanla bir ademi 
tecavüz miS41kı imzalamıştır. Bu 
misak Avrupa sulbü için çok ibil. 
yilk bir yarl:lımdır. Almanya bu 
misaka biıakaydışart riayet ede-

Tallin, 11 ( A. A. ) -
Dün akşam SovyeL 
Estonya heyeti murahhasları, kar 
§Jlıklı yardım paktının tatbikına 

ait bir ı anla~aya varmıelardır. 
Kara ve deniz kuvvetleri hakkın • 
daki an1qma imıalanmıştlr. De • 
niz anla~ da bugün imzalana
cak,ve dört Sovyet harp gemiJ 
Tallini •resmen ziyaret edecektir. 

EstOOya ordusu kumandanı ge. 
neral Laidoner, Sovyet müdafa:ı 
komised"inare.,al Voro,jlofun da. 
veti illerine resmi bir ziyarette bu.. 
lunmak üzere Moskovaya gidecek-
tir. ~ 

FINLAl-fl)lYA, İCABINDA 
SiLAHLA MUKA VEMF.T 

EDECEK 

Budapeşte, 11 (A.A.) - Macar 
gazeteleri, Filfmdiyanm kendi L 
tiklfüinc \'eya haklarına vukubula 
cak her ttirlil tecavüze azami mu. 
km·tmct gfütcreceğirıi tebarüz eL 
tirirorlar. 

"Azest" gazete)nin Helsinski 
muhabiri, Fin!andiyanın icabmda 
siHi.hla mukav~m"l de:eğini bil -
dirm~c resmen .mezun o!duğunu 
yazmaktadır. 

SOV'\"ETLER1"N' FlLı\. 'DlYA. 
DAN ISTED1Cl LlMAN 

cektir. Hi.ikUmetimiz Leh devle. Kopcnhag, 11 ( .A.) - m;~1er: 
tini hulüskar milliyetçilerin şuu. 
runu ve tamimi dostluğunu taıı. Burada hfır;ıl olan l:anatc ~öre. 
yan bilyük bir vatanperver mil • Finlandiya, So,1·etlerin taleblcrini 
letin vatzm olarak tanımaktadır.. reddedecektir. Filandiyalıiarın baş 

Alman c!evletinin ve hususile hca şehirlerini tah1iye etm:!leri bu 
bugünkü Alman hükfımetinin kanaati teyit etmektedir. 
yalnız bUyük değil, küçük de ol. Zannedildig;ine gö:-e, Sovyetler 
ea bütiin ikomsu memleketlerle 
do!ltl~ğu ve sulh içinde yaşamcık. "Finlandiyadan bir Lapon limanı 
tan b.:ika ıbir emeli yoktur... olan PeLume'yu i:;t~yec~dcrdir. 

Gerek biz nasy01'..al sosyalist • Fınlandlya kendisi için büyük bir 
llr, ~ t.o!yttiktw aramızda e)lemmiyeti haiz olan hu limanı 
•la ~.öp:il 1curu1ması kabil oimı. "dd. h bel re ,giri~medcn ter. 
yan bır uçurum bulunduğuna ka.. cı 1.mu ar~ c. • 
rıH!". Bot~vizm Almanyayı l:endi ı ketmırecektır. 

EN SON DAKiKA 

Rusya, benzin 
ihtiyacı 

ve petrolü 
saklıyor 

fngılız tf ava, Deniz ve Harbıye Nazırla· 
kendı rı Avam kamarasında izahat verdıler 

Londra, rady09tl (saat 18) - Avam kamarumm bogtiılkü toP" 
lantmmda harbiye, han \'O bahriye na:m'lan mühim beyanatta b'll

• 
il . . 

ıçın 
Loodra, 11 (Husu~i) - .Alman • Sol"yet ticaret görU~mcleri do

layu.lle, O\yetler b1rliğhıin Aln1anyaya ne dereceye kadar IL.-tısadi 

bir yardımda tıulıınııbilcccf;i gazdclcri nıc~gul etlen bn5lıca mc\ 1.u. 
dnr. 

"DaJly tclcgraııh., ın Mos:'o' n mııhatirl nusyanın Atnıaııyııya 
birçok lpUdai mıu.lt?ckri, kenllM mubto.ç oldulu t~ln. ih~ tdemlyc
ccğinl. diğer ha21 maddclnln de IJıracatnıda büyük mü~kiilfıta uğn-
~·acı:ıh"lnı ~·ıuıyor. 

DiC"cr tartlCtan, Alman) :ula lklı<:adi buhran ;;ltiikce fl\.7.lalıı::· 

makta.dır. \';ıeingtondan haber \'Crildlğinc "'iiro, Am<'rik:rnm ~r. 
lin tlcartt ataşer.i Almıınyaıım nıt.thi;:ı bfr hemin huhrırnı i~inue bu. 
lunda!-;•1mu blltlinniff{lr. .Berlindc so·ı günlere.le kok kör=\irü ;:a1.I ile 
i::!iy{'n otomobillt>r~ ra.qg('liıunc:;o lın~lnnmı tı.r. nu:-yamn ~imıliyc 

kaclar Ahnanya~s ~nzin ;,almamı oMuğu ,.e bundan sonra da a
tat•fnım pek muhtemel bulunmadığı, Uu!'~·uım benzin \'e pPtrolü 
harb lhtinı:ılino karşı kf'ndi lhtlyacı itin saldaıl1~1 bilcliri!I'-lCl,tcdlr. 

Şair Fikretin karısı cevap veriyor 
Tevfik Fikretin Aşiyanının Ro. 

bert KoUej tarafından satın alınma 
sı haberi üzerine bir sabah gazete. 
sinde Tedik Fikret hakkında bir 
yazı çıktı. Bu yazıya göre, Tevfik 
Fikret vatanperver değildir; sairli. 
ğinin de hiç bir kırmcti yoktur ve 
onun bütün eserlerini yakmalıdır. 

Gerel\ J\§iyamn satılması ve ge. 
rtk o sabah garete inde çıkan 
yazı birçok dedikodulara sebep ol· 
du.· Muhtelif kalem sahipleri bu 
:ncvm üzerinde fikirlerini yürüt. 
miye ba5ladılar. Salı günü çıkan 
Cumhuriyet gazetesinde de Peya. 
mi Safa: "Fikretin A~iyanmı Ro. 
bert Kolleje satanların, mezann· 
d:ı yatan kemiklerini Amerikada 
p.ızara çıkannak istcdıkleri farzo. 
lunabilecek antikacılarla bir 4:evi • 
yede ve bir ayarda oldukla. 
rını ve m i l l i v i c d a n ı 
ürpermeler içinde brraktıklanm 

sliyliyerek hakikati bütün vüzuhu 
ile anlıyabilmemiı için Baran 
Fikretin bizi aydınlatması laznn -
dır .• dedi. 

Peyami Safa, anla~ılan işin ha. 
kikatini en salahiyetli ağızdan din. 
!edikten sonra bu mevzu üzerinde 
fikirlerini söylemek i tiyor. Bu ci· 
het hakikaten çok doğru .. Aşiyan 
niçin Robert Kolleje satılm15tır? 
Bu ve bunun gibi meçhulleri biz • 
zat Tevfik Fikretin e~nden anla. 
mak üure ak3am geç vakit Tevfik 
Fikretin a~iyanına yollandım. Be. 
bekte tramvaydan indikten sonra 
biraz yürüdüm. Solda mezarlığın 

içinden geçen bir rol gösterdiler. 
lri serviler \'e onların altmdaki 
mezar taşlan insana gayriihtiyari 
bir korku veriyor. Karanlıkta aşi
yana doğru tırmanıyorum. l§te 
A~iyan, i~te tarihe malolan bir 
adamın edebiyatımıza en yüksek 
eserlerini verdiği yer. Fakat Tev • 
!lk Fikret in eşi §İmdi burada otur. 
muyonnuş. Ba~ka bir yer tarif eL 
tiler .. Hemen A~iyanın altında bir 
ralı. 
Kapının zilini çektim e\·ela bir 

lfimba yandı, sonra kapı açıldı. Bir 
bahçeden ger.tikten sonra C\in asıl 
kapısına geliyorum. Sevimli, ilıti • 
yar bir kadın: Tevfik Fikretin e;i. 

Son derece müteessir duruyor • 

Yazan: /{adri KAYABAL 

fÜnmüyorlar mı? Fikret kimseye 
boyun eğm~işti... 

Bayan Fikret bunları anlat1r • 
ken gözleri doldu. Yutkundu ve 
sonra devam etti: 

- Ha!Cı..tc"u i~in içine niçin kan~ 
trrryorlar? Ondan babasına ne? 
Haluk yirmi be§ senedir An1erika
da bulunuyor, orada evlendi. O. 
nun için buraya gelme i kolay ol. 
muyor, Ha!ük protestan olmu~ di. 
yorlar. Böyle bir ~Y olsa ben dur
mam mı? Kendi;:,inden her zaman 
mektup alryorum. Amerikan teba. 
ac:ına belki girmiş olabilir. Çünkü 
kazancını orada temin ediyor. 

Fakat iyi c!r i~ bulun~a ~üphe. 
siz memlekete dönecektir. 

Fikretin C5İne, Aşiyam, niçin Ro 
bert Kolleje sattığını sordum. 

- Benim, dedi. Hiç bir gelirim 
yok. Nasıl geçindiğimi sonnuyor. 
lar. Hobert Kollcjin Aşiyanı satın 
almasının sebebi, evvela Aşiyan 

Kollejin arazisi dahilinde bulunur. 
Sonra Fikret Kollejdc senelerce 
türkçe <lerslcr ve konferanslar ver. 
mi~tir. Onlar onun kıymetini tak. 
dir ettiler. Ben Aşiyan:ia oturmak 
istemezmiyim. Alt katr kiraya 
\ ~rirordu:n \.·c oradan aldığını pa. 
ra ile geçiniyordum. Kiracı olma
dığı zaman tabii mü~kül mevkide 
kalıyordum. 

Robcrt Kollej, A~iyanı on bin 
liraya satın alıyor. 

- Maarif Vekc:d, Aşiyan için 
size bir teklifte bulundu mıı? 

- Hayır, bana ne teklifte bu • 
lunuldu, ne de bir yardımda. 

Tevfik Fikretin eşi satılma i~i • 
nin henüz ikmal edilmediğini ve 
muamelenin daha devam ettiğini 

söylüyor. Maarif Vekaleti Ro • 
bert Kollejin verdiği parayı vere
rek A~iyanı satın alabilir. Fakat 
bu işte acele etmek elzemdir. Çün. 
kü Fikretin eşi, bugün kiralık bir 
evde \'e göçebe bir vaziyette otur. 
maktadır. Tevfik Fikretin eşinin 

anlattığına göre. bugün A5iyan 
bo§tur. Robert Kollej içini boyat
mıs ve har3p olmak Uzere otan 
Fikrctin yuvacı tamir edilerek in. 
tizama sokulmuştur. Aşiyanın i . 
çin<Ic Fikrete ait hiç bir şey yok • 
tur. Kitaplarının bir kısmı Ga-

. . latasaray Iis~inde, bir kısnll da 
- Bu ne rezalet. d~dı, bu ~kıl. R be t 1• 11 "d b 1 ktad 

du: 

. . o r \..O CJ e u unma ır. 
de hare!~et etmek gaıetelerımıze 

yakı~ır mı? Fikretin bütün e·er • 1 Vakıt hayli ilerlemi-;;ti. Tevfik 
!eri yakılmalıymı~. fakat niçin? Fikretin eşinden bir resim rica eL 
Onun sağken kıymetini bilmediler. tim: 
Şimdi de takdir etmiyorlar.Fikret, - Vallahi, oğlum, dedi. Görü • 
vatan~rver değilmiş! Bunu da ne- yorsun ya, burada gö;ebe gibiyiz. 
reden çıkanro.!'lar? Böyle çirkin Şu i~ler hayırlı ·ile bir bit5in, ne 
bir şekilde hücum edenler onun olacaksam olayım. o zaman $İzin
ruhunu ve geride kalanlarını dii • le ho! bo! konu~uruz \e istedıği • 

lunmutlanhr. 
Harbiye nann Mr. Hore lkll&ha. son a.">keri faaliyet ve se,·Jd.. 

yııUan bah<ıcd ... rek Fransaya gCınderUen tngifüı kuvvctıcrlJo bııgiİ' 
;,:":trb ccııh~lnln geı<'k asker. gerek askeri maJıcnıc ltibnriyle çalı 
faz!:ı kun dlendiğini ııö-Oyleml.Şür. 

Harbiye nazın Fransaya gönderlle~k aokcri ı.u,·nthı 19 ili 1' 
fırl'a tulabneceğtnl söylcmlı, fakat töimdHik gönderilen a11kerterl' 
mlkdarmı tasrih ctmemi~tir. 

Ur. Beıt~ha. ~a.rb c.-cpheı;inde tngilb ,.e Fran.,ız lmn-etıcriniJI 
in:;"liz b~kumıı.ndanınm idn.esi aJtınd~ harbetmelcrl ihtfmııll oıdS· 
ğo:m ıı.i)~·lf'mişfir. 

Bahriye nıum Mr. Ç-Or~il bcluodağu he~-aıuıtta, anm kıuP'' 
rao;ın<lıı'kl ~n beyan:ıtmdan sonra denltlerdcki bahri Jmn·ct fı.ıtli' 
yetfndcn bahı;;ctmiş ,.c ıooo haftalar zarfında. İngiliz 1;eınilcrioin ,\L 
man faht,.lbahlrlerine ka~ lıüyük I>ir faaliyette bulnndu.klarmı, b• 
~yede batırılan Jngtıfz ,·eya bitaraf ticaret gflmilerinio aza.ldığlJllt 

bınıs nmkabll hi~ol< Alman talatelbahlri daha batmldığım ı,öyle. 

ınl~tir. 

Da.\ a nazırı Mr. Iünı;sley ,.ood da u·a.nı lta.marıuaıdıı beya.nı.t• 
ta bulunarak tngillı: havs. k'an·etırrfoln ~n fasUyetlorfo.n Ye hu tS' 

hada ~"'a[.·ılan hazırlıklard.<t.n balısetnıiı;; Ye hava nc:~rcfi mü .tccıarı· 
nm yakında Kana.daya t:idC'ccğini habt'r nrr.ıi~tir. 

H\a müateııa.n Kanadads.. togilteTI."ye göndcriltt-ek bnsrt 
kuvn~tlcrinlo so\"ldyatt i,Jeriyle metgu1 olacakttr. 

Almanyamn gizli bir notası 
(Ba.) tarafı l incldC') 

1 - Almanranın ia~i için müzal-..ere:de bulunm:ık, 

() 

~ - Alm:ın sulh tekliOerinin mükem.11~1 o~d:ı~ ı 11 v~ bJ:ı!:ı:!:l r ~ 
kabul edilmesi lazımgeldiğine ltalyan §etlerini inan<Imnak. Q 

~lm. Tabouia"nin öğrendiiine göre, Von Ribb!ntr,"lp, dun ltal)'ll• f ~ 
ya mahrem bic. nota.göad~rmiştir. Bu nota1a Al.n:t:ıya un b1tü ı t 1

'· r 
linerinin Hit!erin nutkunda zikredilmediği, bazılarının gizli tutuldu~ 1 

kaydedilmektedir. 
Von Ribbentrop, bu teklifleri derhal ltalraya bildire~ğini hai>d 

,·enn~tedir. 

Diğer cihetten Er Nouvelle gazetesi, Frankonun Alman • S::>vyet ittİ• 
fakına karşı cephe aldı~mr kaydetmektedir. Alman • Sovyet ittif,JCI 
anti.komi:ıtcrn paktı parçalamıştır. ispanya bu pakta akitlerin hA~İ· 
miretini temine rn:ıtuf hir ilet nazarile bakmaktadır. Kendi meınlt" 
ketlerir.de altı sene müddetle komünizme karşı am1nm~ bir m:i.:a~ıelt < 
açan nazilerin nac:ıl olup da Bol~vikh~rle ilk hedefi katolik PoJt'lnrl'• 
mn ıaptı v~ tahribi olan bir itilafı imıa ettikleri h'lyreti m ıci"> ol• 
maktadır.'" 

Bizzat Hitler, bedbın ... 
Aınsterdam, 11 (A .. \.) - Holanda gaıeteleri, A\ma11ya için dil11 

hayırlı bir gün olmadığım yazmaktadırlar. Bu gaU!telerin Berlin tn°' 
habirlcri efkarı umwniyeye yeniden bedbinlik geldi~ini zannctnı$tı::· 
dirlcr. Algemeir.c Hanclelsblad diyor ki: 

''Mütareke aktedildiğinc dair gelen esrarengiz haberin h.J~lle gt; 
tirdiği n~. matbuat tarafından bu haberin tüzip e:f.lm!;i fü: .. ritl6 

henüz münkalib olmu~tur. Hitler, harpc;uyanc bir ııatu!.;: :öylc:lıi~tif· 
Onun beyan::ıtı yakında sulh olacağım il!n:d eden mıhfellerdi: d:>~~ 
i:midi üldürmü~tür. Bizzat Hitler bile tekliflerinin kabul cdilecdifl1 

ünıid etmemektedir."' 

~i 

t 

lt 
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AL:\fAN 

Paris, 11 
!iğ ediyor: 

KUMANDANLARI 
SlNlRLl 
(A.A.) - Havas teb. 

Mozel ile S3r arasmda, Fransız 
kıtaatmın dii,man hatlarına yak • 
laştığı ve elde ettiği topraklarda 
sıkı sıkıya yerleştiği bütün cep -
hede Almanlar faaliyetlerini arL 
tınyorlar. Alman kumandanlığı • 
nm asabiyete dü~tüğü anlaı;ıhyor. 
Birkaç gündür her saat ve her yere 
Alman kumandanlığı keşif kol· 
lan sevkediyor ve Fransız hatla -
nmn mahiyetini ve silfilılarım tar. 
tryor. Dün ı-abahtanberi el bom -
balarilc çarpı~maların ha~ladığt 

bildirilmektedir. Dün akşam~i 
Frans.ız tebliği mutat ketumiyetini 
muhafaza etmekle berab~r müsa • 
demel~rin ehemmiyetini tebarüz et 
tiri yordu. 

Almanlar, kabiliyetleri araziyi 

niz resimleri de o zaman veririm. 
Bayan Fikretetn istediğim iza • 

batı aldıktan sonra ayrıldım. 
Edebiyat sansasyonu çıkarmak 

için Tevfik Fikret.in ruhunu ve o. 
nun geride kalanlannı incitmek 
büyük bir hatadır. 

Kadri KAYABAL 

• 1 

ruhi bir sci>cple mi mutlak tekf9l' 'i;-, 
ele geçirmek istiyorlar, yoksa ge.' bi 
çen ağustos sonlann<Ia olduğu 1" b· 
bi Rhin'in birdenbire tasarak Sil• 
frid hattının ön me\'zi!erini isti~ 
edec.cğinden korktukları için fP' 

böyle yapıyorlar? Sulann ~ ı 
yerlerde nüfuz etmeğe ba~tadıl' 
haber alınmaktadır. 

Her halde, hatlarımız karşısıJl' 
daki .bu devamlı faaliyet, en s3 ' ~ıı 
lahiyettar düşman ağızlan~'.1' ~"rı · 
şimdiye kadar bildirilen nefse ıtl• ~ 
mattan bas]<a bir şeyi tazamrnaı' , 
eylemektedir. lı 
YAKALANAN KAÇ.AK EŞ1~ 

Londra, 11 (A.A.) - 1stihbaf'1 
~ezare.tinden. bildirildiği?~ göre. 1, ılkteşrınde bıten hafta ıçınde ~ , 
manya için olduğu anlaşılan 25 • 
tonluk harp kaçağı eşyası .ı:ni16' ~, 
dere edilmiştir. •:ı: 

Harbin ba~ındanberi müsa~ aı 
11t• olunan eşya yekunu 315.000 to •ıl 

latoya baliğ olmaktadır. 1' ~~ 
ORDUYA lLTlHAK EDEC~ 0 

lNGlLlZLER r, ~l 
Londra, 11 (A.A.)- lki ilÇ ~~!' • 

ta sonra askerf millcelle!iyet ) ~ •• 
na gelen birçok kimselerin o-~· 
ya iltihak edecekleri harbiye ~ 
reti tarafmdan bildirilmektedif· 
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A.'1Jcara 10 
llzıı\ • (A.A.) - Parti gru· 
t 1 .llrıı heyeti bl·:;i!n 10-10·939 
'.j t de haf talık ıçtim:ımı reis 
tr l~san Sakanın reishğinde· 
Sq~:d lk d:ta Başvekil Dr. Re· 
1 • am soz alarak haricire 
~uı ·· s ·a tn 'ru araco~lunun Mosko 

On uva aiatmdanbcri orada 
l): a nıu\azı ola ak Ankarada 
"l'llakta ı !tına 

1 
° an sıra t müzakere 

Old ~.~n su:-eti cereyanına. ~·e 
dı. u an afhar3 dair izahat 

nu ilah 
hat · :ıt üzerınc Sôz alan ;r 

P noı\taı nazarını bevan 
h ıa:aıve ~oruJan suallere B:ı~·e· 
İldıkt ınoan ıcab~:ien ccvap!a: 
haı;n SOnra.hGkumetin bu me 

~.o, •nda takip ctm"~te old'.l· 
ittaı _. 

!'tıl h nazar ve hareket tam 
a:n ... "»etı;e tas\·ip olunarak 

-.:-e geçildi. 

ve İngil· 
ne zaman 
harbi 

\Jrdurabilirler 7 
~rla . 
' ' 11 F B k''' ·~i'c .. - ransız aıve ı.ı 
ııa:l ~Un gece saat )irmide 

< •oy
1
?11llctine hitaben bir nu. 

ı~ıtn 'Ycrck Hitlerin Ray§ta~ 
l'laQ: Cevap vermiştir. 
'''bıır' harbin şimdiye kadar 
ı~tc 1 

11~1nın Fransa ve .tn-. en, ... ..ı • ki f .. d.· 
~'1ı·u ... c ın ~a gostcr ı . 
l'a etmiş ve rn .. ii Fransa · 
~~·i~tığı rnüeadelenin hedeti 
. trck .. 1 d . ,.oy e eva:n etmı~. 

:ıle gt; ' n,ı 
ü;; .. ril'le ı lçirı Y\ırdumuz ve yuva~. 
..... jc:tif. ~illlt• fakat aynı zamanda 
... > ~i 'ifil 
d:>~ıil' h: it 1z.~n ötesine geçen ve 

lece~l1ı 1 ~ll:~ku hür ne!sine kat§ı 
ı.lllt~l\U • verdiği ıöze ve garp 

ili}· 1tı~l\l'1 büyük ananesine aa. 
tekf9! tt lsı ~t haline getiren medc· 

ge • ~ bi ıı ttı·· 
!'a . • b• ~e •ıııh ucadele C'diyoruz. ~iı 
uğu r, . il' •ıııh t~n bahsediliyor. Öy 
_k. S~fı de tld ltı desise ve şiddet sa. 
ı ıst ~I ~l\ ttıı c edilen zaferleri reı 

• • fJ" • ''tl::ı L. 
ıçı~ ~fi l tcc ,~tan baıka bir netice 

DiJ'" br Cııı; v • n ıP "lCfl c aynı mahıyette ye· 
~tad l o~r hazırlanmasına asla 

~ ncaktır. 
ısıl\• ta ~ 

en S3 ~ ~ llcdir,''Yltağ nutkunun hula. 
..ısfl 't~. 1 • 

annv . t,lh · 'Jl0ı0 fse jt1• ' 1\1!11 ny~>·ı imh<. etı' ı. 
tnt!tl ,rıılttııt;ı~e rnutınainim. Harbi 

'ıılhu ıafcrterimin tasdilti 
r.c.~J. 'L \ıır~ı tanıi~i ;,..;., hir konfe. 
ı:.y ' ıs; .. ırn " 13 . 

lih~1 · litr 1: u lısanı çok di•ı .. 
göre. l\l'a. lttık lit~h~ttan sonra At-

nde ~l· ııı, •C>:vıu :•sb r isteği olma • 

ın 25 bil' ~ -~ g,,.. y r. Fakat arası bir • 
• trı :rınce y • b" ınils' lt ll:rord cnı ır tcea vilzı:le 

... •~ aitah u. lgtc biz tecavüze 
,.,e "''llb • a SitıJd k 

~üsaCP: •ı ~ ctın her ı . Ve ancak 
lOO tot11' ı l:tııycccı;· altı ayda bir tehdit 

1tı ı;ıne d . 
. , ta 'lltı takdi aır kati teminat 

pr;Cl'lh ~ qca~ıı. rdc silahı eld:n 
o ton 

ı 1\-\c. Yanın 
'ı üÇ 11' at ~ı aıakad akıbeti ar.eak iki 

•!' ' aıı ar ctt" - · ·et )·9; !it llll Ct ıgı söyle-'. 
ı ôı:• ... l>oı "'abcn 
n or ~l'li .. 011Y•lılıtrı 0 akıbetin ev· \ 
ye ne? '<il'ttriırı.., ata kadar et • 

:tedit'· 

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

Şimali Avrupada harp başlamak üzere ... 
Finlandiya hududunda 700 bin Sovyet askeri toplandı; 

So~yet Balhk donanması Finlandiya körfezinde toplandt; 
isveçte ve Danimarkada asker·i haz ırl,k ... 

Londra. 11 - Finlımdiyadan 

gelen haberlere göre bUkftmct, 
merkezi llelıiliuıki ile Vipoct ve 
Pamesfor echlrlcruıi Ud gUn zar
fmda tahliye etmeğe karar 'er • 
miştlr. Helsinklnın tahliyesine 
dUn başlanmqtır. 
mıt6mct. balkı. hava bllcwn

lanna karp mUt.oyakktz ve ted. 
birlı bulunmağa davet etmıştlr. 

DUn akoam Helt\lnld 6Chrtndc ba 
va hllcumlanna ka111 mlldafaa 1 
tecrübelery yapılmı§tJr. Finalnd.i - 1 
ya bU.kCımeti, yenl bur ihtiyat ıı· 
nJflarmı BllAh altma çağrrnugtır. 

rilmektedir. Sovyetlcrin Aaland 
adalarını tahkim ederek Us yap. 
mak istedikleri bildiriliyor. 

lsveçtc alman tedbirler 
Skandinavyrı de,,·lctlcri ve bil· 

bassa lsvcç cnc!l§cdedir. lsvcçtc 
ihtiyatların tcrhl!ll tehir edildiği 
gibi 100 bin ki§illk bir kuvvet se
ferber edilmiştir. 

Alman radyosu, Danlnıarkc.nm 
194 O kur:ı. efradmı sll!h altına 

davet ettiğini bildirmektedir. 
Yeni cfrad, harb çıktığı zaman 

ellab altına davet edilen cfro. -
dın yerine kaim olacaktır. 

Oslo ~ruını toplantı sı 
tehir edildı 

Rusya, Baltık memleketlerin -
deki yenJ Ualerlne mUhlm m1k • 
tarda aaker. tan-are ve harb ge· 
mlal g~ndermletir. Diğer taraftan Oslo gmpuna dahil olan Isv~. 
Finlandiya hududunda bir rlva - Norveç, ~elçika. Holanda, Da~· 
'-'Cle göre 100 bin diğer bir riva- marka, Lüksemburg toplantn bı. 
~ete göreyse 2~ bir. Sovyct as J '&nüd?et tehir cdilmi~tir .. T~~~an 
kerl tabşld edilmiş. Ba.ltıktakl trda bıtaraOık m~lcsı goruşule-
So-vyet dona.nmıuır da Finlandiya cekti. . . . . 
körfezindeki Kron~tadt harb U • İsveç hilkCımctı, halıhazır vazı· 
manında toplanmıttır. 

Diğer taraftan Flnlıındlya hu
dııdnndatı 30 kUoı:ıetre makta 
bulwıan Lenlııgrad ve bavallaln· 
de de 700 bin Sovyet aekcrlnln 
hazır bulundurulduğu haber ve -

yet dolayısile gnıpa dah.il devlet· 
terden herhangi biri~inlrı nfüt'ıfeı'i· 
den hareket etmek. med>uriy~tinAe 
kalabileceği ihtimalini ileri süre· 
rek., toplantının tehirini istemiş
tir, 

Piyango 
Sorılan 326, 771, 656 ile biten 

bütün numaralar (1000) er lira 
mükafat alacaklarchr. 

En büyük ikram;ye 

200,000 
L•ra kazanan 

10326 . 
25,000 

Lira kazanan 

31771 
20,000 

Lira kazanan 

12656 
10,000 

Lira kazanan 
9999 
3000 

Lira kazanan 
·1&726 

1500 Lira kazananlar 
3804 16482 17756 23882 27471 

1000 Lira kazananlar 
1790 9320 20494 20910 25806 

27088 29576 29907 30319 33359 

200 Lira kazananlar 
1479 3801 4730 4753 6106 
6751 7061 7276 8445 8908 
9466 10921 11079 11587 11841 

29703 31043 Jl098 31412 31900 
32137 32658 32736 33542 33710 
34511 34960 37233 38839 

70 Lira kazananlar 
233 499 594 942 1543 

1748 1986 2049 2760 2808 
2991 3339 3373 3639 3903 
4217 4469 5638 6027 6359 
6365 6411 6434 6878 6915 
7012 7206 7407 7547 8109 
8522 8565 8587 OOSJ 9284 
9492 S546 9552 9668 S852 

10283 10568 10648 10945 11644 
11756 11878 12224 12320 12464 
12564 12930 12943 13097 13163 
13536 13678 137E6 14322 14468 
14537 14626 14713 14S62 15309 
15331 15838 15897 16384 16596 
16627 1717ô 17226 17537 18059 
18113 18217 18586 18984 10013 
19145 19146 19s2s w~1s 19923 
20043 20162 20711 21058 21192 
21235 21857 21~53 22178 22607 
23865 23906 24540 2560:> 25837 
26136 26148 26370 26343 26581 
26675 26959 27572 27731 23242 
29032 29277 29324 29384 29466 
29839 29868 29998 30017 31637 
31975 32066 32686 32834 ~2846 
33002 33199 33266 33466 33489 
33465 34686 35116 35531 35792 
36093 35204 36252 36469 36802 
37242 37274 37861 37925 37e29 
38469 38482 38518 38563 38566 
38895 3891'1 39075 3SS01 39746 

50 Lira kazananlar 
00 161 380 468 829 

859 1029 1290 1831 1847 
H.02 1530 1500 1011 1871 

1885 2108 2360 2G!:ı6 8019 

3262 SSGl SSG7 S875 3815 

4025 40093 4110 4210 4410 
4720 4775 4881 4887 5078 

:5104 5162 5190 5599 5612 

.'56~:> !i66:> 53;)8 r.ıo:; 647!! 

Tallin, 11 (A.A.) - Kabine, is.. 
·ra ı>tmiştır. Yeni kabinenin baş· 

vekaleti deruhte edecek olan pro. 
fesör Ycun 'Lhr: Jb urafından teş· 

kil edileceği söylerrnektedir. Ul· 
mots, parlfırn~nto reisidir. Muma· 
ileyh, Moskovada yapılan Eston· 
ya • Sovyet görü5melerine iştirak 
etmişti. 

E ... ı :;:ış\•ekilin oğlu llmar Ta
enrniscn ka~ledilmiştir. 

Estonya ordusu ba~kumandanı 
general Laydoner, Moskovayı zi· 
yaret etmesi için Voroşilof tara· 
fmdan vukubutan daveti kabul et
miştir. 

Almanyada ademi 
memnuniyet 
Hitlerin Baltıkta Sovyetlcr le. 

hine yaptığı fedakarlığın Alınan.. 
yada çok fena karşılandığı bitaraf 
memleektler gazetelerine gelen 
malumattan anlatılıyor. Alman • 
ya Baltık devletleri Uzerindeki 
nuf uzunu terketmi~, Baltık deni. 
zinde her türlü hakimiyetten vaz. 

. geçmiştir. 

Daily Sketch gazetesine gfüc, 
Alman donanmasının kurmay re
isi amiral Raeder, Alman deniz 

makamlarının ''Ribentropun Bal. 
tık hatası" telakki ettikleri vazi. 
yeti protesto için istifasını ver • 
miştir. · 

Amiral Reader, Baltık adala -
rındaki ıotratejik noktalarının Sov 
yetler Birliği tarafından alınma. 
sınt protesto etrİli§tİr. Zira Al -
m:ın donanması bu suretle doğu 
Baltığında R1;1sya tarafından çev 
rilmi~. batıda ise İngiltere tara • 
fından bloke edilmi~ bulunmak -
tadır .• 

Amiri! Raederin istifası red • 
dedilmiştir ve Almanya, Stalinin 
Finlandi~da yerleşmesine mani 
olmak için muhali dahi yapacak. 
trr. 

Daily Ekspres gazetesinde Scf 
ton Delmer, Tallinde doğmuı o. 
lan §iddetli Bol§evik aleyhtarı 

bulunan Alfred Rosenberg hak • 
kında malfunat vermektedir. 

Dclmerc göre, Rosenberg, Hit. 
ler • Stalin paktının müzakereci. 
si olan Fon. Ribentropla kanlı 

bt?kh denecek vaziyettedir. 
Hususi kıtalarla Hitlerci ~enç. 

ter Roscnberge müzaharet et • 
mektedirler. 

BugünJ:<.ü keşide 
8380 8745 8825 8892 9022 
9042 9li>O 9168 938-1 O~l5 

9748 J0126 10142 10276 10764 
10818 10935 11078 1121R 11989 
12339 12428 12987 12428 12987 
12948 13790 18944 13976 14071 
14183 14420 lf495 14664 14685 
14865 14893 1503:S 15801 15848 
15.)()5 lj610 15623 15669 lu9S9 
16172 16339 16750 16893 1689~ 
17271 17601 17725 17740 17779 
17908 18078.18163 18249 lS~G.5 
18618 18755 19031 19223 19529 
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20930 20972 21121 21197 21GOG 
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Hitler 
Başkumandanhğı 
üzerıne alacak 

Paris, 11 -.: Bitaraf menbalar 
IIitlcrin bu hafta Alman orduları
nın ba§kumandanlığmı üzerine al.. 
mak için garb cephesine gideceği. 
ni bildinnektedir. 
Söylendiğine göre, Bitlerin yıl. 

dırım harbi yapılması r.akkmdaki 
hususi p~am, birkaç seneye taksim 
edilen erkfuııharbiyenin yaptığı 

planın yerine kaim olacaktır. 

GARP CEPHES.1!\-nE 
Garp cephesinde faaliyet fazla -

laşmıştır. Sarbrük rnmtakası öncü 
Fransız krtalarile dolmuştur. Bazı 
temaslar olmu5 ve muhtelif nak .. 
talarda el bombalarile muhrebeler 
olmuştur. Birkaç istikşaf tayyaresi. 
Fransız hatları üzerine baslan yaP. 
mıştır. Fakat, açılan ateş karşısın. 
da kaçmağa mecbur kalmışlardır~ 

INGlLtZ HAVA ... AZUUNIN 1 

BEYANATI ' 
Londra, 11 - Hava nazırı Siı: 

Kingly Wood Avam Kamarası • 
nın dünkil celsesinde fo.giliz ha
va kuvvetlerinin faaliyeti hakkm.. 
da beyanatta bulunmuş, tayya .. 
relerin Zigfrid hattının milkcm .. 
mel fotoğrafl:ıtııu aldıklarını 'fti 
Berlinc kadar muv.affakıyctli u~ 
ÇU§lar yaptıklarını söylemi§ YC 

bilhassa Frans.arun ttyyate ima. 
lltmı çok artırdığını bildirmittir• 
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Göz yaşları 
Yazan: SÜHEYLA ŞEFiK 

Güzel hava d~ . .ım edip du- senin kendilerini dinlemediğine 
rurkcn, fırtına patlayrvermişti. kanaat getirince, arkadaşının ya. 
Yemei:c eayct iyi bcçmişti. Bay nına geldi, sırrını söyledi. 
Lebip ve karısı Jale, misafirleri Lüzum ve icap üzerine ağla -
güzel ve cazip bir dul olan Ba. maktan kolay hiç bir şey yoktu. ı 
yan Sıdıka ile kahve içiyorlardı. En mühim dakiicalarda hüngiir 
O zamana kadar hep öte:len be. hüngür ağlayan sinema artistleri 
riden bahsctmi~lerldi. Arada ta • nasıl yapıyorlardı? Bu gayet ba. 
til mevsiminden, son moda yeşil sit ve tehlikesiz bir işti. Gözün 
mantolardan, otomobilden, züm. ucuna şırıngayla biraz su karış•k 
rüt taşlı gerdanlıklarclan c!a söz ı gliserin sıkmak kafiydi. Sonra 
olmuştu. yaşlar kendiliğinden akmağa bas 

Bay Le J:c. B.ı:;an Sıdı~a ile 1 !ardı. 
konuşuyor, Jale, sükutile bunları Bayan Sıdıka temin ediyordu: 
tasdik e:kr gibi görürıiiyordu. - Bu usul pek rahattır. Çün. 
Hulasa her şey yolundaydı. Kah kü buruna hiçbir şey olmaz. Mu. 
veden sonra likörler geldi, siga. harrirlerden biri: "insan ağlayın 
ı alar yandı. nihayet Jale de fÖıe ca mutlaka sümkürmeğe mecbur· 
karıştı: dur!" demiş. Halbuki bu tarzda 

- Bu sene ben de bir y .'l ağlayınca burunu silmcğe ihti . 
manto, bir ziimrüt gerdanlık ve yaç yoktur. Hem gliserin aynı 

bir otomobH isterim. zamanda insanın gözlerine de iyı 
Dedi. Bay Le bip: gelir. 
- K:-allar "Biz isteriz!" ıder. - Tecrübe ettin mi? 

lcr. - Ekseriya ... 
Ceva'Jın ı verdl. Karısı: - Şimdi bana da tecrübe için 
- Hasis ı öyle büyük bir arzu verdin ki! 
Diye bağırdı. Sonra misafir Bu tecrübe pek katı oldu. Da. 

Bayan Sıdıkaya dönerek devam ha o akşam, Lebip evine gelince 
etti: eskisi gibi hiddet ve ;tiddet alfü. 

- Ah, ne kadar hasis olduğ:.ı. mi görmedi. Bilakis karısı elemli 
nu bilemezsin. Gül.ne allahaşkı. bir haldeydi. Parlak göz _yaşları 
na ... Bunda gülecek ne var? Ye- !döküyordu. Lebip şaşırmış, mü -
mek zamanı kendimi zorla zap • teessir olmuştu. Telaşla sordu: 
tettim. Adeta h""5~L!.ıandım. Fa _ - Ne oldu? Fena bir haber mi 
kat artık dayanamıyorum. Koca. aldın? Mutlaka küçük köpek Bo. 
rnın soyadı nedir bilir misin? bi ..• 
"Hayır!" dır. Ona b:.ı adı b~n - Bobini.n sıhhati iyidir. Hiz. 
verdim. Hiç bir sözüm, arzum metçi kadınla gezmeğe gönder . 
yoktur ki hemen bir hayırla mu- dim. ,. 
kabelc etmesin. Daima menfi o. - Öyleyse? Niçin ağlıyorsun? 
lan bu cevaplar arasında nasıl - Sence ne ehemmiyeti var? 
yaşadığıma şaşıyorum. - Ağlamana dayatramadım. 

Bay Lcbip gülümsüyordu: Cidden müteessir oluyorum. Sev 
- Rica ederim, Jale... Biraz gili karıcığım; yeşil mantoyu ıcla. 

makul olmak laztm. Bana baksa.. otomobili de, zümrüt gcrd!lnlığı 
na ... Arzularımı tahdit etmenin da alacağım. Hatta daha ne is
yolunu pekala bilirim. fn.san an. tersen alacağım. Fakat artık bi • 
cak bu suretle mesut olabilir. Ben raz gül. Ah işte tebessüm edi • 
mesudum. yorsun. Gözyaşları arasında te. 

- Halbuki ben ne bedhah- bessümün o kadar güzel ol~yor 
tım !? ki!... Ben bir vahşi gibi hareket 

- Doğru değil ki!.. ediyorum, Kusurumu affet. 
- Bedbahtım! Bay Le bip diz çöktü. Karısının 
-Hanımefendi, rica ederim küçük, gi.izel başını elleri içine 

zevceme biraz nasihat veriniz. aldı. Yanaklarından akan yaşlan 
Bay Lebip bu sözleri söyliye • içti ve mırıldandı: 

rek kapıdan büyük bir maharet!~ - Tuhaf ... Tuhaf!. .. Bu adeta 
fırladı. mucize! .. Bu göyaşları senin gü-

Jale, Bayan Sıdıkaya dedi ki: ezl gözyaşların hiç akla gelir 

Yi'l .~ on ÇörçiJin fnglltcrcntn t::ırlıtnt 

resmi 

II:ırb saTıac;mıln. Bulunan a<kı-rlcre po<;fo. ~clmtştlr. En mt-ldublar, 
her z:unaııdıın dulıa. uslu oltJui':uııu ~·ar.nn J.üçük ı:oruld:ırdan, Iıı•r 

'l.nnıanclan ı:ok daha mii<;;fik Ye muhabbetli olan e)ler<lcn, korkuları. 
m snkla,rıp cı•sarct Yermek iı.;in ya.ı:ın Jhfiy:ır anne , .e babalardan, 
do ... tıardan, SC.\'~ililcrden • gelım .. •ktrdir. Cu mcktublnrm iı;:intle 15 

mel•tublan d:ı \'ardır. (,'ünkü ceııhcdc bulunan lıirı:ok in,anl:ır hala 
J~lerlni buradan idare etmektedirler. CeJlhcı1e po..,tanın ~f'li~i büyül< 
bir lı<':yl'canla. kar~ılanmaktudır. Bu rc'ıiın mektublannı: atmak iı.;in 

ııo t:ır.mın etrafını samw, olan ahnsızları gii .. feri)·or 

~193 

uıı4 Blr .. '\,·allı Lehli kadın Yar50,·a1Ta, ta'brib edilen C\ inln kape"'ı öll 

1'aliın ~i;r<'n tıı~i:ir. n4'k<'tlcri liir 
.ıelıir:i ;;ar. trcrübcı;inJc 

- Gördün mü, belki sıkılır, mi? .. Adeta şekerli ... 
vtanır diye mahsus senin yanın.. -~------------------·------------------------
da kavga enim. Halbuki henüz 
tabiatini öğrenmemişim. Ah eğer 
kabil olsaydı boşanmayı ne ka • 
dar isterdim! Fakat boşanıncaya 
kadar lda onu rahat bırakmam a .. 
Bu akşam iyi bir kavga ... Böyle 
kavga ettiğimiz z~man elime ne 
geçerse kırarım. Hiddetinden çıl
dırır. 

Bayan Sıdika: 
- Demek ki şiddetle hareket 

ediyorsun, dedi.· Benim usulüm 
de buydu. Fakat, tecrübelerime 
iS'pnadcn söylüyorum, pek iyi, 
bir usul değil. Biraz evvel kendi 
kendime: "Şimdi Jale ağlamağa 
başlayacak; kocası da müteessir 
olup yelkenleri suya indirecek!" 
diyordum. 

- Hayatımda hiç ağlamadım. 
Şiır.l:ii Lebibin keyfi için mi ağlı. 
yacağım? 

- Fakat ağlamayı bilmek 13.. 
zım. Sen öfkeyle muamele cdi • 
yor, bağınyorsun. Kocan da kar
~ısında bir erkek var zannediyor, 
sert cevap veriyor. Halbuki zayıf 
görünsen. bu zaafınla onu mağ. 
lCıp ~dcbilirsin. Şüphesiz biz ka. 
dmlar, erkeklerden daha kuvvet
li, daha metiniz. Fakat hayvan • 
lık c..::p d:: bıu·.·ı onlar~ ihsas eL 
memeli... 

-· Ben böyl~ emirle, keyifle 
ağlaı-ama.-n. En StJn, küçük kö • 
f#~::l Fide] öMüği! zaman ağ -
f1m:1tım. O tarihten c::i bir dam 
1a ı.:-; ıt'<ıtm:-.lıın. 

B:ıy:\n Sıuikıt o::-:u::a:-:rıt !ı:.lk. 
ti; son.-a etraf....-ba«-wk kim • . 

Son Dakika'nın his~ aşk, macera romanı: 3 

.. . . : . . ,,. ~,. ... ·, ... 

~k,:@~~0~@1@ 
Nakleden: Muzaffer Esen 

- Anneciğim .• Cemille evlene-
cek genç kız; sevgiyi, aşkı, hul
yayı hatırına bile getirmemeli • 
dir. Senin anladığın manada aşk 
Cemil için mevcut değildir. Onun 
için ben de a§ktan vaz geçdim. 
Cemille sevmeden, sevilmed9n ev
leneceğiz. Zaten ben aimdiye ka
dar a..'ikı gizli, müphem, hudutla-

n belli olmayım bir hayal halinde 
yaşattım. Bu siması belli olmayan 
hayal yerine her hnngi bir erkek 
gibi Cemil de geçebilir. Bütiln bu 
anlattıklarımdan tek mana çıkı. 

yor anne.. Hiç kimseyi sevmiyo
rum. Hatta Cemili bile .• 

Güzin, bu rski odada sanki an
nesile beraber yapayalnız olmadı
ğını l}issetmiş gibi birdenbire 
titredi. Genç kız, şimdiye kadar 
ruhunu böyle açık bir kitap gibi 
kimsenin gözil önüne sermcmişti. 
Fakat şimdi birden utanarak sus. 
tu. ihtiyatsızlık E'seri olarak ya
zılmış bir mektubu yakar gibi bu 
sözleri geri almak ve yoketmek 
istiyor adeta .. 

Rüzgilr dışarıda eski binanın 

saçaklarında çırpınıyor. Akşam 

gün°~l karanlık ormanın Uzcrinde 
~ damla erimekte. Glizin 

gözlerini aile resimleri asılı du -
vara doğru kaldırdı. Sanki bu 
duvarda Güzinin bakışlarını ı.;eken 
bir mıknatıs var .. 
Kenarları altın yaldızlı beyaz 

bir çerçevede bir erkek çehresi 
Güzine gillüyor. 

Bu, başında uzun bir Aziziye 
fesi, göksü.nisanların dolu, omuz
larma bir peleriı. atmış mert 
çehreli bir subayın portresidir. 
Fakat genç kızın gözlerini bu 
resme mıknatıslayan noktalar 
bunlar değildir. Resmin tunçlaş
mış çehresine vuran akşam gü
neşinin son ışığı, bu çehrede ta· 

bii bir ilk gençlik kanı gföl ha. 
yat kaynağı oluyor. Cü:ıin, beyzi 
çehredeki eski askerin tabii can· 
lı gibi duran ela gözlerinden fış· 

kıran şefkat ışığının akisleri al
tında kıp kırmızı oldu. 

Genç kız elinde bir çiı.;rk, suc; 
üzerinde yakalanmış bir yaramaz 
çocuk gibi bir lii.h:m. harckeUıiz 

durdu. Ge>niş cumbayı dolduran 
sf'dire oturmuş olan Samiyi' ha -
nım geni!) ve beyaz alnını örtüsü· 
ne c>ğmiş, durmadan i~Jcyor. 

GUzin, karyolıı. Uzerlndc ntılı 

duran mantosundan, masa üzeri-

ne konmuş bileziklerile yüzükle· 
rinden, öteye beriye atılmıs kitap
lnriyle t uvalct <'§yasından adeta 
utandr. Bakı!,!lıırı !}cfkat dolu bu 
gözlerin baktığı oda içerisinde 
böyle lakayt, lfrnhali bir ta\•ırln 

oturduğu, doln.stığı için özür di
lem<'k isteyen nazarlar:a portre
ye baktı, sonra annesbe döndü: 

- Anne bu re&im kimin? 
- Nasıl, nasıl? Yirminci asrın 

müsbet kafalı kızı, durmuş hazin 
bir maceranın kahramanı olan 
!\uman Paşanın resmine bakı 
yor öyle mi? 

- Nasıl bir macera. anne? 
- Acıklı bir hikaye Güzin ... 

Zavallıyı öldürdüler. 
Bu üldürdüler kelimesi 

çok dokundu, heyecanla 
- Öldürdüler mi? 

Güzine 

Diye tekrarladı, sonra sükune
tini yrniden kazanarak işi şaka

ya döktü: 

- Bu paşanın öldürülme.si im
kansız, baksanız a hala yaşayor. 

- Evet çok canlı bir resim 
doğruım, rahmetlik paşa bqnu 
Avrupa seyahatlarının birisinde 
çok meşhur bir rf'ssama yaptır
mış. N'asıl sen de bu resmi beğen. 
din· öyle değil mi? 

- Dcğcnilmiy<'cek gibi değil 

ki anne! Baksana bir kere. pele. 
rin omuzlar üz< rinde ne kadar 
~anlr duruyor. Sanki ufacık bir 
rüzgar C'Fs<> pelerin hıı rüz~ii.rlı:ı 

d., l:?nl:ınacak ... 
GUzin içini çekti, fikrini bitir

medi ve yalnız: 

- Güzel resim. 
Diye tekrnrlnn:nkla i!ttifa etti. 
Genç kız pencereye doğru git-

ti ve gittikçe karnmn etrafın ha· 
zin §lirini sessiz bir dü~Uncc ha
linde i~meğe lın~ladı. nitiı;ik tek
kenin tahtalarla kapatılmış pen
cerelerine baktı, hiç görmediği, 

fakat ara sıra anne.sinin hikaye
lerinde ara sıra annesinin hikiıyc
kili. devrnnlı ayinleri hatırladı .. 

Uzun sikkeli devrişlerin birer 
kanadı andıran açık kollarile dön
düğünü görür gibi oldu. Sonra 
ovaya baktı. Uluclağın etekleriyle 
nilüferin yatakları arasında sıkı
şıp kalmrn yeşil ovaya. Bu· ova 
§imdi genç kıza eski zamanaa ya. 
§ayan insanlarla dop dolu görün
dü. Hepsinin önünde omuzlarmda 
ı;elerini, eli kılıcında r\uman 
PaıJa duruyor. Güzin titredi, Da. 
marlarında ve sinirlerinde, belki 
de hlç farkında olmadan, bu eski 
zaman adamından damla damla 
süzen kan ve his kırmtıl:ırmı tn
§ıyor. Belki de pelerini o:nuzı.:nr1a, 
~li kılıcında duran Numan Paııa. 

nın yüzünde yanan ateşin kızgın 
korları şimdi Güzinin kanında 

dolaşıyor. 

"Hayır .. Buraya çok geç gel. 
diın .. Belki de g<m~:iğimde bu 
hayal alemi ruhumda bir tesir 
uyandırabilirdi. Ben ~imdi yir
minci asrın mn!dnC'ICşen kızı mı
yım .. Etrnfımda y::ıl:ıız hakil:i ha
yattan sahneler ı:örnıek isterim." 

Ov:ının ulu ııcssizliği bir otomo
bil kornMilc yırtıldı. Bu madeni 

ses du\'nr kavuklarında ötcll 
1 

çır böceklerini, ağaçlarda vıı:I~· 
agustos böccklorini, batan 
ı;e kor§ı haykıran avludaki ~ 
rozu susturdu. Evdeki insi' 
sustu. Gürültülü medcniyet:A 
kin tabiat ortasından geç/ 
canlılar ve cansızlar ürpG 
sustular. 

~ 
Güzin, ince çizgili zeytin 'I 

rengindeki otomobili görUrıct , 
sut olduğunu anladı. Bu çel~ 
ğını etrafını d~lduran haz'.~ 
yiı.lleri. korkunç ve eski gö Çil 
ri koğmağa kati geldi. ç 
bu otomobilin volnnı bir gcıı 'I 
damın elindedir. Bu ada.Jll n~ 
dakika Güzine yakla~ıyor. () f 
le beraber bulunmak için b~rl, 
tabiat ortasında tatil ve iStJ ~ 
aylarını feda ederek ya$ll 
razi olan bir adam. 4" 
Kapının önünde o.tomobll t 

du. Bu bir yığın çelik, ç!ıgJJl )! 
şusuna hala devam etnıc1' 

gibidir; e\·in iri çoban köPe,1~ 
pınm önünde h3.Ja homurdllıı 
duran bu arabayı görünce ~~~ 
mağn, iri ve tehtidkılr dl:,. 
göstererek hınldamağa b 

11 
O vakıt arabadan çıkan cıtl 
ses haykırdı: 

- Güzin, neredesin!. ~ 
Genç krz şnnank bir çoCllf 

rckelile pencereyi açtı, ve ~· · 
·ııı"' - Beki<.', bekle, dedi !il C 

yorum ... .Anne, baksan!\ 

geldi. ıe 
Sonra hizmetçi kızına sc~J 

(De\1'D\l' 


