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Sitaraf devlett~f İtiğiltere ve Fransaya müzaheret edemiyeceklerini 
bildirdikleri takdirde harbin önüne geçmek kabil olacak 

l . '.Amıterdam, 13 (A.A.) - Hollanda gazete
;: ve bilhassa '' Algemeen Handelsblad" Hitle
lt .. ~ dün gece hariciye nezaretinde en samimi ar· 
~lannı toplıyarak Çemberlayn tarafından 
~ene!' nutkun metnini tetkik ettiğini bildir-

edir. 
~l Biraz sonra hariciye nezareti namına söz 
.::. 1eıı.eğe salahiyettar bir zat ecnebi gazeteciler) eııen nutlam metnini tetkik ettiğii bildinnek-
lt: 

Alr11anv~ 
Sovyetlerin kendisine sadık 

kalacağından emin 

ri takdirde "ne kadar genİ§Iİyeceği meçhul" o
lan bir harbin önüne geçmek kabil olacaktır. 

3 - Almanya, Sovyetler birliğinin kendisine 
karşı giriştiği teahhütlere tamamile sadık kala
cağından emindir. 

4 - Almanya, halihazırda bile harbi istemi
yor. Bu itibarla Fransa ve lngiltereye il8.nıharp 
etmiyecektir. Yalnız kendisini büyük bir enerji 
ile müdafaa edecektir ki bu hal, kendisini bir 
"tedafüi taarruz" da bulunmağa sevkedecektir. 

t~ ~ - L'ondra ile Berlin arasında noktai nazar de harekete geçerek sulh lehinde olduklarını ve 5 - Almanya, bitaraf devletlerin muhte-
ltıi devri geçmiştir. Londra ile Paris'e uzun müddet müzaheret ede- mel bir te§ebbüste buhmmalanm bir müddet da-
~ - Bitaraf devletler, Amerikanın idaresin- miyeceklerini İngiltere ve Fransaya bildlrdikle- ha bekliyecektir .• 

Öaladjre, Balkanların 
etrafında 
Fransız 
~aşvekili 
Alman - Sovget 
Paktı üzerinde 
ısrarla durdu 

Kabine toplantısında Baltık 
hadiseleri de konuşuldu 

(Yazı11 2 incide) 

kabinede 
vaziyeti 

izahat verdi 



HiTLER 
•• 

NE SOYLEDi? 
YAPTI• 

-4-
Bütün programlan Avrupayı f arazi talebinde bulunmıyacak • 

mahvetmek olan .ltlmaelerle bir • tır. Diğer· taraftan gene kendisi· 
.eşmek düıünceaini gayet şiddet. ne ıunu temin ettim ki, Çekoslo. 
le reddederim. vakya kendi diğer meselelerini 

Nürnberg, 14 Eyliil 1937 hallettiği • yani Çekler diğer a-
Lehiatan kalliyetlerle anlaştıkları - takdir. 

Bilmem hatırlatmıya lüzum de artık Çek devlet ile hiç alaka
ıar mı? Hepiniz biliyonum.ız ki dar olmıyacağım ve buna söz ve. 
Jolıevik ihtillli milyonlar üstüne riyorum. 
milyonlarca insan öldürmüıtür. Berlin, 26 Eylül 1938 
Fakat bu ihtililin kanlı katilleri 
yük&ek mevkiler iıgal etmekte. • dir. Bir tek memleket bizi her-
hangi bir memleketle münaseba
ta girişmekten nefret ettirmeye 
kafi geldi. Bu memleket, Sov. 
;·etler Rusyasıdır. Bolşeviklikte 

her zamankinden fazla bugün 
'.Jeşeriyeti mahvedici kuvvetlerin 
'lir timsalini görüyoruz. 

Kuvvetli bir devlet olmak iti. 
bariyle 'komıu memlekdlerle bir 
anlaşma siyaseti takibe hazır bu· 
lunuyoruz. 

Onlardan hiçbir şey istemiyo
ruz. Hiçbir arzu veya talebimiz 
yok. Bütün istedifimiz sulhtan 
ibarettir. Dünyada hiç bir mille· 
tin bizim kadar sulha ihtiyacı 

yoktur. 
Sarbrülı:n, 9 Teırinievvel 1938 

(De,·amı var) 

Şunu söyliyebilirim ki Millet
ler Cemiyeti Danzigdeki tahrik~i 
faaliyetine nihayet verdikten vb 

~=:~ ı:.:n:·~=~~: ·i~~ Cephede f utma 
tehlikeli yer olmaktan ~ıkmı§tır. 

11 

raya~i:1' ~:kt~~~=::~~~n ~: j kopmak uz ere ... 
Avrupaya faydası olur, ne Ame· 

rikaya. Bundan yalnız Boııevik Alman baf arya
Rusya istifade eder. Buna mu. 

kabil, Japonyanın kazanacağı en 1ar1 fa a 1 i yeti eri n i 
büyük zaferin umum! dünya aul-

huna Boltniklerin kazanacağı a Z a 1 tt t I a r, fa k at. , • 
bir zaferden çolıc dMı.a az nrarı 
dokunur. 

Lehistan hükUıncti bizim milli 
şer~timize riayet etmekte, Dan
.ıiglc Almanyada Lehistarun 

-.: 
halilanru tanımaktadu. Bu su· 
retle, bir ~ok tahriki~ılann ileri 
.. ürdüklerinin abine olarak Al. 
manya ile Lehistan arasınldaki bU 
~Ün ihtiliflan ortadan kaldıran 
bir anlaımaya varmak -re bera
berce dostane yaıamak kabil ol· 
muıtur. 

Berlin, 20 ~t 1938 
(11 martta Alınanya Avwıtur

yayı ifıal etti.) 
Parolamız ıu olacaktır: "Bir 

daha harp yok!.,, 
Berlia, 1 Mayıı 1938 

Diğer milletleri tazyikte hiç 
bir meafaarimiı: )'Olıctur. Aramız· 
da bqb. milletleri görmek iste~ 
miyoruz. iBiz kendi bqımua ya. 
pmak ve baıkasmı da ~ ayni 
tekilde gCSrmek istiyoruz. 

A1muya ile Lebiatan birer 
ayrı milettir. Bu ilci millet yaşa
yacaktır ve ikisinden hiçbiri di. 
gerini ortadan kaldıramıyacak

tır. Benim ldaima tekTar ettiğim 
gibi fWW hepimiz kabul etmeli
yis tri 33 milyoftluk bir milletin 
dalına denize mahreç :Wtemeye 
hakkı vardır. 

Bütüıı hemhudut kornıwanmr 
%I AlmanyaC!an yana budutlann
öan emin olmaları hususunda te
min etmiş bulunuyoruz. Bu, boş 
bir sör: değildir, bizim mukaddes 
bir arzumuzdur. 

Siidet arazili benim Avrupada 
ileri silrdUğüm .on arazi talebi. 
dir. Mr. Çemberlayna temin etti· 
ğiın eR>t, burada da tekrar etmek 
isterim, bu mesele halledilsin, 
Almanya artılc Avnıpada hiç bir 

ÜskUdarda bir 
tramvay kazası oldu 

Uıkü3arda Tunuabaimda, 
Ya~r adında bir bayan, torunu 
dört yaırnda Berkin ile th 
saniye caddesinden ıeçerken Ka 
dıköyUne citmekte olan 106 nu 
maralı vatman Ahmedin idare 
sindeki tramvay arabumm aade 
mesine maruz kalarak arabanm 
altına sürüklenmit yüzünden ve 
muhtelif yerlerln:fen yaralanmıJ 
tır. Nümune hastahane.ine kal 
dırılan çocufun hayatından endi 
.. ,. edilmektedir. Vatman hakkın 
· 1 t"'hkikatta bulunulmaktadrr . 

Paris, 13 (A.A.) - Dün hava-
nm güzel ve gecenin sakin ve 
berrak olmasına rağmen, Alman 
tayareleri son 24 saat zarfında 

hiçbir faaliyet göstermemişlerdir 
Tayyareler, hududun öbür· tara
fma geçmiJler iıc de taarruza 
benzer harekette bulunmamışHlr· 
dır. 

Aynı vecbile Alman tayyare
lerini aşikir surette azaltmıılar
dır. 

Askeri mü~hitler, bu sükune
tin bir fırtınaya talcaddüm e-den 
bir sükunet olup olmadığı sua. 
lini sormaktadırlar . 

Bilakis Frotnsız kepf kollan 
Haardt <>rmaru tarafında sür'atli 
keıifler yapmıJlar ve birçok Al
man gruplannı tuzağa düıür • 
mliflerdir. 

3 KöPROYO HAVAYA 
UÇURDULAR 

Bertin, 13 (A.A.) - Umumi 
karargah tebliğ ediyor: 

Şark cephesinde kıtaatın Rus
larla Ahna.nlann meniaattar ol. 
dukları, hatta l:foğru yapmakta 
oldukları harekat hitama ermiı· 
tir. 

Garp cephesinde karakolların 

ve bataryaların geçen günlerde 
ki faaliyetlerine mümasil faali. 
yetleri görülmüştür. Dün Fran
aızlar, Ren üzerinde ve Vinters. 
dorf, Breisach ve Neuenburg ü
zerindeki köprüleri berhava et. 
mişlcrdir. 

lNGILIZ FABRiKALARIN-
DA FAALiYET 

Londra, 13 (A.A.) - İngiliz: 

harp fabrikalarının faaliyeti mu. 
azzamdır ve fimdiye 1uldar ta· 
savvur ve tahayyül edilenin çok 
Ustündcdir. 

Baılıca sanayi merkezlerinden 
birinde haftada yedi cUn w cDrı 
do 24 .ut 00 bin erkek Te kadm 
faaliyettedir. 

Buradaki atölyelerden biri o 
kadar cenittir ki Ku.en Mary ve 
Kuen Eli.sa.bet vapurlan yanyana 
bu atölyeye sığabilir. 

Biraz ötede Avrupa.nın en 
bilyük elektrik fınnr mevcuttur. 
Bildin makineler ordu ve donan.. 
ma ihti}.racı inçi 24 saat tam ve
rimle çalıfmakta.dır. 

Yalnız bir tek fabrika 150 bin 
ton kömilr ve 1 milyon 500 bin 
kadem mik'abl gaz iatihHk et. 
mektedir ki bu r.akaınlar be.rIJ u 
manmdaki sarfiyatın 3 C>mislidir. 

Romen 
rabyaya 

Bükref, 13 (A.A.) - Royter bildiriyor: 
Macar - Rumen anla,ması üzerine Macar 

dan bir kısmının Beıarabyaya nakledileceği 
hududundan çekilecek olan Romanya lntaatın· 

bildirilmektedir • 

Çemberlaynın nutku karş!Smda lngiltere ve Amerika 

Akibetimiz tehlikelidiı 
Diyen Dngnoız gazei!:eftern nnaıve eduycrıaır: 

Fakat nereye doğru girmekle 
olduğumuzu biliyoruz! 

Xe\'}'Oriı:, 13 (A.A.) - Sabah gazeteleri, Çemberlaynm nutl.uno 
tunamiylo ta.s,ib etmekte , .e bu nutkun Alman futuhatmı ten.il• 
ed~ek bir snlh akdinden kati l)Urette' imtina demek olduğunu yaı
maktadırlar. 

Gazeteler, tnı:lUz bq,·ektllnin Fransız ba.snkili Daladye ~ibt Al
man milleti ile oaa idare edenler a~mda bir fark gör.etmcı.-te oldu
ğunu kaydetmektedirler. 

Ne\7ork Taymls gazetesi, ~öyle diyor: 
"Çemberlayn, tekili \'C kaimi edJlecek "1'füesslr garantiler,, in 

ne olabileceğini tarif etmek tc~cbbüsündc bulunmamıst ır. rakat be

yanatı, tngiltcrenin ı;imdild Alman Jıükiımet adanılan tarafm<!:ın , ·e
rilebilecek n İngilterece itimat olunabil~k garantilerden ziyade Al
manyada hüldimctlıt değişmesine daha. ziyade itimat etmekte olduğu. 
011 ~östermekt<'dlr. 

Orduda \ 'e ordu harlcindr, istikbalin ya. son haddi bir sol cenah 
lnkılibr olacak olan harbin de,·amı lle harbe ve bolşe,izme muhalif 
olan kuvvetlerin bir araya getirilmesi ımretllc elde edllrcek ,-e~·a ya
kın bir sulhiln lstihsalinden ibaret iki sıktan blrlnl ihbar etmek Jü· 

• L>'.: 

iiiinuna anetmekte olduğunu takdir eden bi~k Almanlar nrdrr . ., 

EN SON DAKiKA 

Finlandiya vaziyeti 
vahim görüyor 

Londra radyo.su (saat 18.10) - Rusya ile Finlandiya arasıntla
ki müzakerelere bugiln Moskovada devam edllm.itUr. 

Bugün öğleden sonra Hel!linkide resmi bir tebliğ nearolunmu§
tur. Bll'nda vaziyetin vahim olduğu, bununla beraber Morskovnda mli
zakerelere devam edilebilecet1 bildirilmektedir. 

Diğer taraftan, Latovya cumhurreiıi diln gece radyo<ln bir nu
tuk söylemi§, Moskova. ile yapılan anlaamanın Avrupa sulhli için 
zararlı olmıyacağını bildirmi!tir. 

Finlandiya Başvekilinin beyanatı 
Stokholm, 13 (A. A.) - Fjnlandiya BaGvckiU B. Cajander, ls. 

veç ra.dya&unda verdiği kıu bir hitabede, Finlandiya devlet birll~
nin umumi harp netice.si olmadığını, çUnkü ·Finlandiya hudutlannın 
aaırlardanberl değişmemiıf ve memlekete yabancı hiçbir unsur ilılve 

edilmiş bulunmadığını bildlrm.iftir. 
Bir devletin Finlandiyayı mutavaata mecl>ur etmek suretilc el· 

de edebileeeği menfaatler, Finlandiya bUtünlliğUnUn tahribinden hu
sule gelecek mahzurl:ıra tekabül edenıiyecklir. Bütün l<,inlandiya 
:milleti müttehittir. Finlandiya hiçbir kiınsPyl tehdit etmemektedir. 
Aldığı tedbirler yalnız kendi emniyeti içindir. Finlandiya barıe i
çinde yqıyabilcceği ümiclindcdir. İyi komauluk münuebetlerini boz. 
mak istemiyoruz, fakat her ihtimale karşı hazır bulunmak istiyoruz. 

Çemberlayn yarın yeni 
nutuk söyliyecek 

bir 

Loadra, 13 (A. A.) - Baıt\'ekllln yarın yeni bir natuk aöyliye. 
eell •e ba nutkun radyo He ne&redite.eeil haber nrtlmektecHr. 

Fransada teşkil edilen 

Leh ordusu 

. 
yenı 

Londra radyoau, (aaat 18.20) - Üç gUndenberi Londrada bu
hınan yeni Leh bUkfuneti hariciye nazın bugiln lnglltereden ayni' 
m• ve tayyareyle Pal'We gitmiftir. 

Leh harlclye nazın Londrada bulunduğu mUddet zarfında kral 
tarafından kabul edilm~. bqveldl, hariciye naıtn ve diğer nazırlar

la ı5rtlfmtlttUr. Bu göıil§melerin mevzuunu Franaada te kil edi
len yeni Leh ordusunun harbe iefüak ıekll te§ldl etmlşlir. 

Japonyada müthiş bir kaza 
Tok~·o, 13 (A. A.) - Bir tıı.sflye fabrikasının elektrik treni 

dUn alqa.m meçhul bir .aobeble 10 melrc derlnli~e dil!inıilştlir. 20 ölü 
ve 120 yaratı vardtr. 

1 :l\'e,·york Jlerald Tribnnc, ~~le yazıyor: 

1 

''Ç1>mb€'rlııyn, ayni zamanda knnetll \'e sade bir \"adreft fdll 
eden bir adam gibi konuşuyor ... 

Londra, 13 (A. A.) - fngl'l~ gazeteleri, Çemberlaynm Dutkd' 
hararetle kar~ılaına.ld.a n lngllterenln vermlf oldağu karana -1 
olduğunu ,.c milletin bütün kun·ettcrinl seferber etmesi \ 'O -

kadar mlica.delede bolunma.tıı lazımgelmekte bulunduğuna ehemmiyet.. 
le kaydetmek hatuHnda müttefiktirler. 

Dally Telcgraph gazetesi. bnşmııkale•lnde tö1le yazınald..ıır: 
''Btitiin imparatorluk. dün lngltlz b~·etdltnln llltle.rtn sulh ıetı

liflr.rinc , ·erml5 olduğu vakurane ve ibham<lan iri olan cevabf aJk1t" 
lamakta.dır •. , 

, 

Dally Express, dJyor kh 
''B. Çemberlayn, B. Bitlere "4>nuna ka.Q,r mücadelede ı.ahJll

mak hususundaki sarsılmaz kararımızı bildlnni,Ur. Yol, uzun oıaeaıı-
1.ır. Yol uzun oluakttr, akıhetimh tehlikelidir: fakat nereye doğrO 
gltnıckte oldujuınum blltyornz.,, 

Dnlly Mail gazetef-1 yazıyor: 
".Menfaatlerimh:. hürrl;rctimiz tehdide maraz buhmdnkça 

I<'ransa, ne de bl& slilbl&l'llllm terkedeeek dellllz..., 

:~imler Romaya 
niçin gitmiş ? 

Bclgr&d, 13 (Radyo) - Ro • 
rıuıdan lıildirildiğine göre Alman 
Gestapo reiıi Himmler ltalyaya, 
İtalyan topraklarındaki Almanla· 
rm nakli hususunda görüşmek i
çin gelınl§tlr. 

Himmler bu arada Trentino'df 

ve Venedliln Julia havalı.inde-' 
Almanların naklini ietlye<ıett:tf• 

Bu husustaki mUzakeretere Bal ' 

ıanoda baıılanmıtt.rr. 

.Daladye kabinede. izahat verdi 
l'aris 13 (A.A. >- l\"'uul&r mecW.l l..ebruauu riyasetındc toP" 

lnnmı:;, !il)·a.o;i 'e a..,keri nzlyet ltakkmda Daladyc tarafmdan \·eri' 

ton izahatı dinlcml'.?tir. 
l.ehrun, ı-·ransıı milletinin tcmaytitlerlnl n hlalcrtnl tarif edt1' 

kcn kullamJı~ ~:nih YC ka.t'i ifadedl'n dol3yı ba,nklle tc~c!lldir '" 

ıni;:;tir. 

Pemıot . IA>Dclraya yaptığı seyahat \ 'e lktısaclJ. h&rbdc Fnut# 
ile 1ngllterc araamda Mkı bir i~ btrllil temini lçia alman tedbtrlıı' 
hakknıda malümat \'enni~tlr. 

Dantr)' ,.e Queuillc, aldıklan tedbirleri izah etmlşclrdir. 
UıılMJycnin izahatı müttefikB11 tas,;p Cdilmi~tir. 
r.ı,s,·ekll, soa Jıadl~lcrden bahsetrniş, Abrıan • So\'J':>t psktlll:ıt 

akisleri üzerinde lsrar etıni, , .e Baltddakl Yu.lyet ile Balkaını.t"' 
rnı.lycti haliktndıı. etrafh malftmat \'ermt,tlr. 

Garp c phcsin<.11'1,i stratejik hareketler hakkında lıalıat ,er 
·ı· dikten "<>llML Ila~YCkil clü5tnanm nareketlcrf \'C kendisine iJ&fC c(t lf 

in maksatlar hakkmda son ha~rlerl nmıı,tır .. Daladyenbı ~ 
bir bucuk saat kadar ıııtirmU"tür. 

Bremen Şimalde bir Rus 
limanına sığınmış 

Belgrat, 13 (Radyo) - Londra- daya gelmiştir. Transatlantik .tıı; 
dan bildirildiğine göre bu sabah- tınlması tehlikesine kareı tcrt1~ 
ki Daily Hcrald gazetesi Alınan- almııı, bu arada eaıebt gemiler ~
la:ın "Rremen" Transatlanti~i naştığt anda ateşlenmek ezer; ' {ı 
hakkında bir yazı ne~retmiştir. purun dört bir tarafma benıııt 

Bu yazı() a göre, Transatlantik çılan dizilmi~ir. 
30 agu;,tO ta Nevyorktan içinde . _ .. ıe t 

"Bremcn" I rlandadan ştlP'.., 
hiç bir yolcu olmadıb'l halde kalk . , .• 

1 

mı::tır. Gemi kur~uniyc boyanmı~ doğru yoluna devam f'!ıt1JŞ ~ 
\'e ismi siyahl.ı kapatılmış bulunu- Rusyanın şimalindeki Maf111311 

, 

\'Ordu. "Bremcn'' Atlas Okyanusu limanına gitmiştir. Bugün de or' 
nu bütün hm ile geçmiş ve lrlan. da bulunmaktadır • 
~~---~~~~~~--~--~~--~~--~--~-J 

Gir lngiliz gemisi taarruza uğr~~ı 
Londra 1-adyoau, (ııaat 18.15) - Amirallrk tarafından bil<l1ı4~J 1.ı 

~'ine göre, buglin 3200 tonluk "Hernspool" İngiliz gemlı!i bit ..,.~ 
ta.lıtclbahiri larafmdan taarruza uğMLTn16tır. 
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....._~ıovy~tneır 41911~ cdl<®kö huıduıtO@ı~ 

gecçü1rliifil~k ö~tav©rrDc§lır 
•• 
uzerıne Çemberlaynın son sözü 

itler karar verdi • • 
arbe şiddetle devam! 

fF: a o ~ ~ ~ a $'\ lsviçre 
D lril ~ U U Q O V C9J 600 Bin askerle 

Finlandiya işinden sonra 

Bes~rabya meselesi 
ortaya çıkacak! 

Helafnki. lS (A.A. )- Finlandiya ı;azctclcrinln öğrea.dlklerine 

göre, Finl:!ndlyıınm Ilerlin ı;efiri llc Estonya bükfımetl, So'\-jet Baa
yaıım 1~14 •cnesiıldeJd nus hudutJarmı ele g~nnek niyetinde oldu· 
iu müt.aıi»ıadadJ1'1ar. Binnetice bu gazeteler, arlık Flnl:ınıll~"'tl. t~ 

AJnıa.nf&mD yardnnı lmkAnmdan ba.h~etmemekte ve ümttıerinl hkaudl 
D&Yya dc,·letlf'rt Ue BJrlc,ik Amcrikanm mesai birliğine bağlaJDak1a.. 
doiar. 
BESı\IlABYA MESELESİ 

Moskova, 12 (A.A.) - Ha· 1 ~~....,..,"""--. 

Litvanya Silô.h omuzda, bekliyor! heran bi~ ·-A . . f aa rruz beklıyor 
~ nıerıka, tavassutu netıce ver- Londra, 13 - Stoldıolm ve 

vas: Rusyanın, Finlandiya ile o
lan meseleleri ballettik~en ıonra 

Besarabya meselesiyle meıgul o. 
lacağını gösteren bazı alametler 
belirmiştir. 

Filhakika, Ukrynaya bağlı 

muhtar Moldavya cumhuriyeti
nin on be~inci yrldönümU müna· 
sebetiyle gazeteler, yazdıkları 

yazılarda ıon zamanlarda kurta
rılan ırkdaşlarıru hatırlatmakta 

ve Dinieper n~hrinin Rusya tara· 
fındaki Moldavyabların iyi vazi. 
yetilc bu nehrin öte taraf ındakile 
rin yani Besar·hvadakilerin acı 
ve ıztıraplannı mukayese et -
mektcdir. 

Almanlardan 
tvlem eli istiyor 

'Paris, 13 (A. A.) -
Zannedildiğine göre Lit 
vanya, pek yakında Al
manyadan Klaipedayı 
(Memel ) istiyecektir. 
Litvanyaya Sovyetler 
müzaheret etmektedir. 

Kopenbagdan gelen haberlere 

tned iği takdirde tedbir alacak ~;~· ~~ı:r.::::ı·~::::rı::.:~~ 
h te1"• nutkunu uzun uzadıya tetkik et· 

a1""· Oskovada dün gece yapılan Sovyet - Fin mi§lcr ve bu nu:kun Alman Gulh 

baluıt• 

oıacn"• 
,1oğrd 

tekliflerinin kafi v~ açık bir ıu-

9Örü cm eler İ 2 saat sürdü ve neticesiz kaldı rette reddi ma.'ıiyetindc bulun. 
y duğu neticesine vamuılar, harbe 

~ 13 (Radyo) - Flıılandiyanm HeUılnki tehrlnden iki 
Finlandiyada teferberlik >t ~lııde 150 bin kfei tahliye edilmfetlr. BUtUn memlekete bUyilk 

licu ve heyecan vardır. Ba.nkalarm önünde halk beklemekte
tı l'atınıan paraiarmı çekmek JstJyor, lAkln bankalar ancak 2 

ıa' ~ ~oronu kadar bir para ödemektedir. 
0Y!!!_ ~ladaki işlerini bırakarak orinanlara kaçmaktadır. Şehir.· 

cloı~vil halk sokaklara dökülmüş bir omuzda tüfek pşkın ~m 
~ tadır. Herkesin yüzünde büyük bir heyecan ve teessür okun. 

ır. 

Hotvolk isimli Hollanda gazc -
te11i, Finlandiyada, stik<ınet ve in
tizam i~de tedbirler almdığmı 

kaydetmektedir. 

devam için alınması llıun gelen 
tedbirler etrafında müzakereler
de bulunmuşlar ve Ren havza· 
sın~aki bUyük şehirlerin tahli
yesine karar vermi§lerdir. Bu 
haber, başka bir mombadan teyi:i 
edilmemittir. 

bulunanların ricat etmelerine 
mani olmaktadır. 

man isviçresindeki bütün fab". 
kalar Fransız tsviçresine naklet· 
meleri için emir almışlardır. 

't~ ll._ANıN XEŞEBPVSO 
~ton, 13 (A. A.) - Sala

ta bir ıncnbadan bildirlldi-
tt tt Amerika hUkümcti 

hliltUnıetine "Sovyetler 
ile 111.:_ 

1~ ,. uılandlya nrnsmdakl 
~~ ıtıllnaaebetler üzerin • 
•~r letıirlcr bırakabilecek 
tttı~P~hnıyacağını hali:ınne 

• ğfnı,, bildlrm.1.§tir. 
~~ıırn bu tcşebbll!U şlm· 
~lltıe, 0n gUn evvel Po!onyn

ııı tn ~t • nmıaktan lmtlna e • 

landlya murahhaslarile Sovyetler 
arasında müzakerelere bqlandı

l;'tnt dlln akşam yazmqt.ık, 

İlk temas Molot.ofla yapılm.ıf 

katta Stalln de bulunmuştur. MU· 
uıkereler hakkmda hiçbir tebliğ 
nc§rolunmatnışur. tut mllzakere -
len:len bir netice almmadıfı anla
şılmaktadır. 

Stokholmde matbuaun aldığı 

hnberlere göre. Rully& Finlandiya 
dan şu mütatebatta. bulunacak • bıı ı.~a hariciye nam-: Hul-

"ll~k tır: hır etini'! benı-.eyen ma-
r. ceııhc alma mnhiyetln_ 1 - Kro~tadt clvarmdaki kil-
~ ı;Uk adalann terki. 

~tbbUsJcr tahmin edildiği 
taııetıer ~birliği üzerinde bir· 
~~ ltıadıgı takdirde Arncri-

U~\~ tedbirler alncaktır 1 

2 - Bir karşılıklı yardım pak· 
tı tentilıl. 

3 - Bir ekonomik yardım pak 
t: toııtisl. 

4 - Pinlandiyada ,f>te baş laıh 1 
13 - Mo!!kovada Fin- Almanların tn.hliycsl. 

yerlenmfı ı 

Helainkide, evlerin damlan Us· 
tüne hava dafi toplan ycrle§tiril
mi§, kıymetli sanat efYUI ve al
tm ihtiyatlar, daha emin yerlere 
nakledilm1ştir. BUtnn bu tedbir -
ler, va:iyetln, Finlandiyada ne 
kadar vahim tellkkl edildiğini 

göetennektedlı'.. 

Fin hUkWn.etJ, Helslnkiden baş· 
ka blr oehre nakletmeğe karar 
ve~Ur. Meıktebler kapat1lmıo -
tır. Şehirlerde belediyeler sığınak

Alman gazeteleri, dür.kil nu.. 
tuk münasebetile, Çembcrlayna 
şiddetli hücumlarda bulunmakta 
Çemberlayrun Almanyayı parça 
lamak istediğini ve harbi en iyi 
hal çaresi olarak telakki ettiğini 
iddia etmektedir. 

Garp cephesjndeki harek.At 
Parla, 13 (A.A.) - Yarı res· 

mi mahafilde, resmt tebliğ hak
kında bir takım mUtalealar ıerd· 

lar kudmııaktadır:. Ticaret va _ edilmektedir. Bu mütalealarda 
purlannm Finalndiyanın garb U· Moz:elin p.rkmda Almanların 
manlanna &itmeleri hUkiımetçc ~iddetli bir bombardıman yap. 
mencdilmfttir. mıJ oldukları ve Almanların bu 

Danimarka, Norveç vo bveçin tarafta esir almak için fevkalade 
Motıkova elçileri de dUn Sovyet gayret aarfetmi~ oldukları, fa. 
hükumetine bir deklıl~ıyon tev- kat bütün gayretleri~in boşa git· 
di ederek oimal memleketlerinin mi! olduğu ve püskilrtüUükleri 
Sovyot Rusya Ue Finlandiya ara· beyan edilmektedir. tik defa ota
sındakl müzakereleri dikkatle tıı- rak Alman topçuları, baraj sis. 
kip ettiklerini bildirmişler ve mü- temini tatbik etmi§lerdir. Bu sis
zakerelcrin Sovyet - Finlandiya tem, üç ate' hattı tesis etmekten 
dostluğun~ teyld edeceği ümidini l ibaret olup bu hatlardan geride 
uhar cylemi§lerdir. 1 olanı taarruz edilen mevzilerde 

Küçtik V 01geılerden Vissen· 
bourg çıkıntısına· kadar Lauter 
nehri boyum:a birçok hücumlar 
yapılmıştır. Fakat bu hücumla
rın hepsi de hafif olmuştur. 

Almanların bu hücumlarr yap. 
maktan maksatları, · Fransız mev
zileri hakkında maHimat elde et· 
mek üzere esir almak olduğu 

kuvvetle tahmin edilmektedir. 

lsviçrede tam seferberlik 

Cenevre,' 12 (A.A.) - İsviçre 
hudutlarına muhtemel bir hilcu. 
muna kartı icapeoden tedbirleri 
almış bulunuyor. İsviçre ordusu 
bugün bütün kuvvetlerini sillh 
altında bulundurmaktadır. 

Bu hususta büyük bir ketumi· 
yet gösterilmekle beraber bu 
kuvvetlerin altı yüz bin ki§iye 
vardığı ve bunlann günlük mas. 
raflarının bet milyon franga ba
liğ olduğu bildirilmektedir. 

Sınai tedbirler de alınmıı bu
lunuyor. Ordu için çalıpn Al· 

tsViçre efkarıumumiyesi muh 
temel bir Alman hücumuna k::r 
§ı memleketi müdafaa hususun
da müttehiddir. Halkın iaşesi 
meselesi de muntazam seyrini 
takip etmektedir. 
bir kısmının satışı serbest bua • 
kılrnı§h. . 

Bir Alman "apuru 
zaptedildi 
Londra, 12 (A.A.) - Presse 

Association, Almanların 13,615 
tonluk Capnorte vapuru Pemam 
buktan gelirken, cenub Atlas <k
nizindc esir edilmi~tir. 

Balmlacağı bildirilen 
Amerikan vapuru 
Nevyork, 12 (A.A.) - troku· 

va vapuru dün akşam saat 19 da 
iki destroyer ve be~ deniz tay. 
yareıi refakatinde limana girmi~· 
tir .. Vapurda Avrupadan kaçan 
584 Ameriknh mevcuttur. 

Ou0~k. -.:-.:amec39rli:lilJrMr:mm--~---------------llllil-----------~·-•·-~·a·-m· ı·ıı U l'ısmın hü.asası - SON DAKtKA'nm tefrikası: 2 rah ferah giyeceğini temin euc:.ıH-:cr.!iru 
l\~~ ~i.ickert, Bn.ınıviddi bir AL wnduktan baş!.-a arttmıbikcc~iı:i <!e dü-

t ,er' 

fe ci1' 
bt\lt•t• 

111: 8•b:ısiylc araaının nç lma:;ı !Unüyordu. 
t~ ~ceraya atılmıthr. Hnm.. · Gençti, becerikliydi, clirıJcn her §ey 
~il 'Li\t-ckct ederek Mariyon!l n.. gelirdi. Yakışıklıydı. 1.isteE:-c kıılcıktan 

l'ıı 0~ Cİdccck bir tüccar ccmi~inc dolma İngilizcesi de vardı. 
!---"" ,

1 
tak ciımi§, ,.c hayatı binbir Belki cerbezeliği, belki glizeliifi, bel • 

.\ı~ 1ahne olmu§tur. Kendisi. ki natukluğu sayesinde Rmnwickrc ar 
bi.:.-1\:ac{e bulunmadığı ımılar yı lüzumlu buluyorum. Obenim ıne olur. 1 kendimi de Emden kahrama.nların(ian f Kap yoluyla Madagaskara, Madagas· cı nipncılar gilıi ti\ kalbini ı~ ortasmclan 

.._•t~~re kiınaesiı: kala;n aruısınn sa olsun anamın dizleri dibinden, baba- biri yerine koyarak benden, ben diye ı kardan bir çoJc yerlere uğrayarak Ma. vurarak pcri§an lıi:: hale keıv~ı; t:ıı ~n
~11 ll~1:alıu-ırıdarl.bcri arkıı.chıı bu.. mm kollan altından uıaklaşmmnt ist~ değil, Kurt diye bahsedecek ve cümle· riyan adalarına gidccf'k bir tüccar ge· ı şrn Bertasını hala w1ctamamış oiına€· 

ntik ~· ~'l'a rıch Ynrdnn etmi§tİr. Kurt mi yor, her arzuma Brunswickde de !erimin fiillerinde daima üçüncü ıah•n misinde katiplik Yaadcdilmi§ti. Şiındi na rağmen, onun kadın hususunclakı 
.wıt • Ya 'dön..ı-y.. b ••Y u.la<Uıbilece;;imi söylilyordu. kullanmayı tercih edecegyim: kendi&ine bu va.ı;i!evı. · \'erecek olan kum fikirlerini dinleyenler hav~i me$rep ol· 

1 tertı..,.. . ı! ~ uugu zaman unu og· :s- b ~ • 
ile! ~i l~İ ~ld unu nnktcn ödemek İS. İkimizin de haklı olduğumuzu za- panyanın ikinci yey" Ü'.iÜncil derece. c!uğuna hükmederlerdi. 

üıeı'C ,~{, ltel\di ~ .~hul ettirememiş, nih:ı- man göste~. q, Brunswickde kaldı; Hikayeme başlıyorum.. de müdürlerinden birini bekliyordu. Filhüika r:c Leipzi~de, !le uc Ham· 
• • 1 

'I>.. 
11 ıçın 1 ı-.ı w b h çalıştı, muvaffak oldu. Ben dünyayı do. Kurt 1913 sen-esi Nisanınm 22 nci Sözün kısası "l,, yanında".-! .. krıdar krs.a. i:>urgda geçirdiği zamar. ~çinue b•: gibi ben,ıfl " .. ~"-le •ilk DQıgı u e.tıra. 

Vtl°'ll\· • ı:.aten tabi olan arkad:ı· iagtım; hesapta, kitapta olmıyan hadise- &ün Hamburg limanında, nhtım:la, etle· görünen ufacık boylu müdür geldi, gi3· §eyler!e karın doyurm..• derdi ~lin!den 
1tlar. terle karplı:şt.ı.m. Muvaffak oldum. ri arksında, daha 20 ya!larmda bir genç rü~tüler ve vazi!esini tebellüğ ~t;ti . .ıu. pek ~gul oiaınamı~tr. OMtuklariyir. de 

şiıı# ktlli~in 0 Demek ki her yol Romaya vanyor. olmasına rağmen hafifçe kamburu çrk- tiplik yapacağr v.ıpura ,ötih'ü!ıic, Yu:i· bütün mlinasebetier: geçici k~~. 
f'!.llli.5 '~ ).:_11,ta .... ~;unu Hamburglda, yüzü- muş... mış, başı yerde yavaş yavaş geziniyor. (esinin ne o?duğur.tt .,,1~,;r, Yatağı göe_ Kanıarasmöc.. y.:ıtağıı11a aza.ndttt ~ 

119' 1~r.trıllalarcı:d~nu Hind denizinde • • du. Karnı açtı. Sırtında temiz bir el· terildi. and~ 'Bertasrr.~ öeğii, annaini diışünlı.. 
~ -0r'' 11:_ bı.ıt\ıttd goren ben, iyi ki Ham· K~üklüğümdc ~n büyük arzı:.m, pek bise vardı. Ufacık, fakat s.)ı.naırrcian SQlc: kitap· yr.ıt'dı:. O ann~ ki, on•- babMt y~. 

n \.le '~il, u~uın • 1 ~ . ~eli . zamanlarda denız. büyük reS'Jam olmaktı. Resme ~tiıb- Fakat bunun, vücud ölçülerine göre lar a, ku"!u.n kainrıl~rie, ?e.im Uğtt- züniden doğrudan doğrur- ır.ektup bile 
~· 131.ı: arıtırnu§. yüzmeyi öğ- dım vardı. Çalı§ty0rdum. &hamla ihti- yapılmadığı aşikardı. Mesel! kolları lan puçal1riy!e dol:! ~v~!uım k?tmara.. yaıanıa1'll71tı. Bu zaman içinde ondan 

ÔI · def~ kuYtde ölümün yakasın· ıarmuz d~ TP.ten buradan çıktı ya, ney. azıcrk kısa, ceketin boyu gövde ölçü. sına yt"r:~ıstirdi. Am~- gönfü T&İlattr. ; anca ... :ı.rkadatı Ulrich Kcmeridae ya.: -
r a •th\ il'} rtul:iuğumu &;:yamam. se ... Pek l.:üyiik ressam u!arruıdımsa da sünden çok uzun ve genişti. Şimdi Y"YC'\:C~. :cf'Cr-~: .\~~ !il" 1, ciığt tndrtuplarta haber a!avya ÇP.l.ı;ttııi 

. oı.. e cc ı:. l 
bildifil'· 0,, "' 1 ıl:l-:: ,. ı;ırnaan a.,rılmama pd· büy.ik ı:cr;iiıcşt~ik:- arasına gir<lim Kcr!:lisine o akşam Hamburgdan ha·! zum yoktu Hı:-~ ~:. sd°f:l'I! ~-

1
: 'f'e arkada!mdan ıı~ı~r satırlarda daima 

_ .J "i'l "av .. ~ 
ir ~W ·• •• . ' a ını an1a'tı~ım za· ~cınırım.. reket edcc~k ve 1-fan!I denizinden gc. ı tan 90nTa ~ t"!' it)~~ !...w:1ôy0t:- ı iyl ~Mı::u, ~c!!mı bulundufn ba.bcıte.i · 
- ·• .... ··~ .:.ntlcri t . !.rarlnrr..a j Hikayemi i:olay ani.atabll.-nem ~ l ~C!'eit, Afrikanm r;arbrnda:n dolaşarak 1 ~. ~ • pe-a ek -..1acilo. Sunıml: r.. ti dikkatle o~tu. ( D-.cM. ,.,., 
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Gizli aşk! 
Yazan: SUHEYLA ŞEFiK 

lzmitto çok mühim bir ameli
yata gitmiş ve muvaffak olmu§
tum. Muvaffakıyet, operatörlerin 
en büyük hnmisi, dehalarının ba
basıdır. Bu keyif ve neşeyle er. 
t e.si gün be>şe doğru eve geldiğim 
zaman s e\•gili karnn Sadiye~i a
yakta ve büyü:t bir endi~e içinde 
buldum. Bana hemen bir mektub 
uzattı: 

Söylediğine göre mektub gece 
yarısı gelmiş ve onu korkutmuş
tu. Haibuki ben zarfa bakar bak
maz yazıyı tanımıştım. Gillerek 
dedim ki: 

- Çıldırdın mı? Korkacak ne 
var? Mektub Mncidden ... 

- Evet, ben de yazıyı tanı -
dım. 

- Niçin açmadın? Macid en 
sevgili ve en sadık dostumuzdur. 
On beş senedenberi her sah ak. 
şam yemeklerini bizde yiyor. 
Mutlaka bu a.k§a.m gelemiyeceği 

için mektub yollamışttT. 

- Acaba hasta mı? 
- Belki hayatında ilk defa o-

larak. 

Bu sözleri söyliyerek mektubu 
açtım. Bu mektul u biraz sonra 
siz de okuyacaksınız. Çünkü hilld 
saklıyorum. Ben okur okumaz, e
deYatımı havi olan çantayı yaka· 
ladı~ım gibi merdivenden atlaya 
atlaya inmcğe bı1ladım ve Sadi
yeye: 

- Hakkın varını§, dedim, Ma. 
cid hasta ... 

Sadiye bağırıyordu: 

- Ah, yarabbi.. . .Mutlaka öl -
."l .. ııtür! 

Jpcratör, burada söı;iinii kese
:ek yazı masa.sına doğru gitti ve 
~Jıünden bir mektub çıkarılıktan 
s.>nra bana sordu : 

- Siz tl::.c . . i .anıyor muydu
nuz? 

- .Meşhur Maci<l ... Daima bü
yük caddelerde, ::ıtahvelerdc görü. 
nen, hazır cevablığıylıı. mc§hur, 
her §eye gülen Macid değil mi? 

- Evet... Niçin öldüğünü bil
miyorsanız okuyunuz ... 

Mektub şöyleyc!i: 
"Azizim, ne çiçek, ne nutuk ... 

Artık canım sıkıldı. Defolup gidi
yorum. Bundan daha sade bir 
§ey olur mu? Bilirsin a, ne anam, 
ne babam, ne kardeşim, ne henı
eirem, ne de meşru veya gayri -
me5ru çocuğum vardır. Masamın 
.sol gözündeki çekmecede cenaze4 
min gömUlmesi için lfızım olan 
yüz lirayı bırakıyorum. Kalan pa 
rayı, azasından bulunduğum hi -
mayei hayvanat cemiyetine ver. 

Allahaısmarnldık. Sevgili Muh
sinden ailen efradına da selam 
söyle. Ahçı kadının sayesinde ha· 
yatta en mes'ut saatlerimi yaşn
dmı. Fakat yine tekrar ederim. 
bazı salçalara sarmsağı çok koyu. 
yordu. Gelip beni kurtarmağ:ı 

çahşmnk r.. bi bir delilik yaprnıyıı
sın diye lzmitte bulııncluğun za
manı intihnb l'tlım. Son cigarayı 
senin, kr iki:ılzin ı;crcfinc i(,iyo
rum. ,. 

Bu mektubu bitirince, opl'ratör 
Muhsin gene devı:.m etti: 

- Tam vaktinde yetişmiştim. 

Macid nefes alı~ ordu. Mesasmdn 
otururken rc,·oh·eri çcn cs!nc da-
~,yarak sıkmı!I , kuM1un 
girip kalmıştı. Azabı 

kual,;'Ina 
mUthişti. 

Fakat sesini çılrn.rmıyordu. Be ni 
görünce mırıld:ındı : 

- Ah srn mi!'!n? Muvaffak o. 
lamadım. eırnk g•'bere~im. 

Vazifem büsbütün nkc:ini em -
rediyordu. Dundan başkn haya
tımda e~ ç;ok sc>vdiğim bu ada -
mm inti11nrmı mazur gösterecek 
hiçbir sebcb bilmiyordum. Bekar
dı, re!:icl mUnaseb<.ticri vardı. 
Zengin addedilr-ese bile-, J"'JGrcf. 
fehen Y'll'JTY&~k kıu!ıı:- ;ı~r'l S."lhi 

biydi. Vücudu demir gibiydi, Ken
dısini herkes severdi. 

Bir saniye geçirmeden ameli
yata koyuldum. Hemen kuı-r:unu 

çıkarmak Jfızıİndı. Bu ameliye pek 
nazikti; fakat kul'§unun ne.rede ol 
duğunu tamamile anlamı§tım. Nef 
sime itimadım vardı. Teessürden 
elim titriyordu. Mütemadiyen a;'.;
ıı; an hizmetçisinin yardım ile sev
gili Macidi yatağına yatırdım. 

Knnh yUzilııü yıkadım. Evvela se. 
!!ini çıkarmadı. Fakat alfıt çan -
tasını açtığımı görünce harekete 
geldi, beni elleriyle itmcğe baş
ladı: 

- Ha;,r, hayır ... Jstemiyorum, 
Allahaşkına rahat bırak! Diyor -
du. Halbuki böyle müzakere ile 
kaybedilecek bir dakikam yoktu. 
Muavine ihtiyacını vardı. Fakat 
çağıracak vaziyette değildim. 

Maamafih can çekişme halin
de bulunan Macidi hareketsiz dur. 
durabilmek için daha iki kola ih

tiyaç vardı. Apartnnanm kapıcısı 
bu vazifeyi kabul etti. 

Operatör, burada bir aralık 

durdu ve bu elim hatıradan mü
teessir olduğu anlaşılan bir ta -
vırla odasında dolaştı. 

Sonra güzel bir kadın tablOflu 
kaI'§ısmda durarak: 

- Bakınız, dedi, sevgili karını 
Sadiye... Evet; Sadiye o vakit 
yirmi beş ya;ımdaydı. Bütün 
muhteşem güzelliğile ! 

Sonra, hafü bir tebessümle de
vam etti: 

- ı.~akat galiba acele ~diye- 1 

rum ... Yanımdaki hizmetçi llc kn· 
pıcıya bir i'iar~t verdikten sonra 
aletimi aldım. Kapıcı, hastanın 

bacaklarını, hizmetçi de kollarını 
yakalamıştı. Eğer ~facidi bu \'il -

ziyette Uç dakika tutabilselerdi 
kul'§unu çıkaracaktım. Ondan 
sonrası da kolaydı. Çünkü kula. 
ğın dahildeki aksamı parçalan
mamıştı. Ilirkaç dişi kırılmıı;tı. 

Bir ay zarfında, Mncid, Cigarnsı 
ağzında olduğu halde yine kahve
lerde görünebilirdi... Heyhnt... 
Macid bir daha görilnmiyecekti. 
Çilnltil görünmek istemiyordu. 1-
ki mengene altında hastaya san
ki daha fazla bir kuvvet gelmiş. 
ti. Tepiniyor, bağırıyor, ba!jını 

dU\•ara vuruyordu. Ilnna: 

- Alçak! 
Diye haykırıyordu. Bana ... en 

sevgili bir arkadaşına! ... Ben ta
bii ehemmJyet vermiyordum. Alet 
elimde, nihayet yorgunluktan hal
siz düşmesini bekliyordum. Fa • 
kat o yorulmadı, kendisini tutan
lan yordu. İki adam da ter için. 
de kaldılar ve mücadele cdemi
yeeck hale geldiler. Ben de klini
ğe dönerek iki muavin almağı 

dü§ündüm. 

Yirmi dakika sonra, talebem
den dördU ile beraber geldiğim 

zaman, karşımda sevgili arkada
şım yerine bir ceset ve parçalan. 
mış bir kafa. buldum. Macid, yok
luğumdan i'3tifadc ederek masa
sına kndnr sürüklenmiş. revolve
ri alarak içinde kalan beş kurşu
nu da başına sıkmıştı. 

Operatör sustu ve ben sor. 
dum: 

- Acaba intiharın sebebi? 

- Ha! ... Söylemedim mi? E
ve, iı;te bu odaya geldiğim zaman 
Sadiye beni ıstırab ve heyeranla ı 
bekliyordu. Aramızda şu konuş -
~oWu: 1 

- Öldil , drğ il mi? 
- Evet. Fnknt sen nereden 

biliyorsun? 
- Beni se\•iyordu. 
- Kim": ~Iaeid ıni '? 
- On hes scnedcnbeıl ... 
- - Sana bu aşkını söylemiş 

ıniydı ? 

- Hiçbir za.man ! 

.. ----------

Alman t-Oplarmm ve fayyarderln in~ünlcrco dö,·itü~ü Yarso,·a bu ~ün bir harabe halindeillr. Alman krtalıın lçtn bu şehre gtrt' !ık 
kolay olmamıtö, blr~ok hücumları l•alıraman '':ı.rır:o,·alıların muım, ('1\1 eti k:ır~ısımfa kırılm15fır. Resim, Alınan kıt'alarının, \'a1"50\·aıılll 
mahallelerine kadar okuluıı ı.iper ler kazdıkları mcykiden lıir hi.icuma kn.lla~lanm te~bit etmek itibarile 

G('n.ill.'re se\·kohın:ın İn~iliz balıriyclil"rl J.omlratlan ayrılırken ... 'c Alman :ısı.erleri 

- Anne, dedi, dedi kodu ar. 
kad:ışını kısa bir zaman için sen
den ayırıyorum. Fa.kat buna mu -
kabil sen de onun güzel dansını 
seyredeceksin. Vahiclin da.n.sedişi, 
bak.iki bir san'at eseridir. Güzel 

bir şiir gibi. 

Genç kız bir sülün gibi salına
rak )"lirüdü, Vahit Güzinin par. 
maklannı tuttu ve tatlı bir §ef. 
kat dolu bakışalriyle kıza uzun 
uzun baktıktan sonra: 

_ Güzin hanım, dedi. Bu ak· 

§am ate§iniz var. 
- Sus, sakın bunu annemin 

yanında cJeme .. Sonra merak e

der. 
- Fakat bu akşam biraz din -

!enseniz, bir ıhlamur içip terle. 
seniz hiç te fena olmaz. 

- Sen de neler söylüyorsun 
Vahit .. Nezle dediğin şeyden ne 
olur .. Üç giln içerisinde geçer gi. 
der. Şimdi nezlı-m var diye bu 
gUzel akşamın neşesini mi kaçı· 

rayım? 

Vahit Güzini bir parça daha 
kuvve~li sıkıyor: 

- Hfıla aklını ba<jına almıyn

cak!'ın, yaramaz çocuk. 
Ateş ve dansın harareti Güzi

n in yaldızlı gibi göz b~bcklcrin • 
den mini mini k:vılcımlnr fı<:•kır

tıyor. r:cnç kızın gözü delikanlı

nın gözlerindedir. Kıvırcık ı:nçlnrı 
asi bir eda ile dalgal :ımyor, du. 
dnkl:?.rmd:ı. gezinen tebessüm ya
nııklarmcl:l gamzel er yaratıyor. 

Son Dakika'nın his, aşk, macera romanı: 5 
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- GUzln. seni bu vaziyette gö
renler on be§ yaşında bir çocuk 
sanırlar .. 

Semahat ile danscden Cem.il, 
Güzine çarptı: 

-Zavallı Cemil.. Ne kötü 
dansediyorsun ! . 

- Semahat hanım benden şi

kayetçi değil .. Bir kaç valsten 
sonra adnmakıllı danscclec<!ğimi 

temin ediyor. 

Gilzin Cemille konuşurken gö-
7.Ü, güzel delikanlının kumral saç. 
larına takılı kal<lı. Ve adeta a. 
dımlarını şa§ırdı. 

Gramofon susar susmaz genç 
kız hemen Cemil~ ynklnştı: 

- Cemil, ne iyi ettiniz de gel-
diniz. ~ 

Cemil ı::ülcrck genç kızın sö
zünti kesti: 

- Cümleyi eksik söylediniz 
Güzin .. Ne iyi ettin de Vahidi ge
tirdin diyecektini7.. 

- Hnydi CC"mil ı::e:ıdı'.. Kubn 
kaba ı;:ıkn yapm:ıııın sırnsı dl'ğil. 

- Peki ama Glizin .. Sen nele. 
tn sözlerime sansör koymak is. 
teyorsun .. P eki bundan sonra ne 
istersen onu söylerim. 

Güzin gtildü: 
- Sen yine bildiğini söyle 

Cemil .• Saçma dinlemek ho§UIIla. 
gider. 

• Hayvan sırtında saatlerce yol 
yürüdtikten sonra ak~am serinli-

• ğine kavuııan süvariler, yorgun 
vücutlarında nasıl garip bir ürper
me hisseılerlerse, bu uzak ve 
kimsesiz muhitte, sıcak musiki -
den sonra derin sessizlik de ora. 
da oturanları öyle ürpetti. Artık 
daha yavaş sesle konuşuyorlar. 

Samiye hanımın örgü ördüğü cum
banın etrafında toplanmı§lar .. 
Gençler bu eski ;.aman olln.smd:.ı. 

kendilprini büyük fırtınalar yü -
zündcn yabancı Jiyarlnra düşmüş 

seyyah kuşlar kndar garib ve bi 
kes bulıı,yorlar. Bu sessizlik, şch 

rin gür~ltüs~nc .alıı;nn misafirle -
ri adeta çileden çıkarıyor. Gece 
tamamiyle sessiz. Yalnız kaldırım 
lar üzerinde :ırasıra yürüyen son 
grce yolcularının çivili kundura. 
!arından çıkan takırtılar bu sükfı· 

tu noktalıyor. 

Güzin köşesinde derin bir uyu. 
şukluk içersinde büzülüp kaldı. 

Bu uyuşukluk uygu değil. Hasta-

titriyerek mırıldanıyor: 
·- Allah vere de tastııl~ 

sam.,, 

Cemil gülüyor: 

- Yo, eliyor. Doğrusu J:ı '/ 
ğA. tahammlilüm yok. Eğer 
hanım bir de hastalık çı1'' 
derhal otomobilimize a.uar• 

ru Yalova yolunu tuta.rıı· ıı 

- İnşallah yolda. gideıJt 
arabayı devirirslniz. 

Semahat cigarıu,ının IIIa'
1 

manlanna gömtilmüş: 

- Yu, dedi, do~rusu btıı 
radn.n kolay kolay ayrıl;, 
Bana öyle geliyor ki, bur9 
garib ve meraklı vakalar1' 
şıla§acağız. 

Cemil Semahate 
ve: 

1
• ) 

- Semahat hanım ha a c-
lerini ün~versitcde zanncdli 
Hislerin tahlili hakkındıılt, 

,•ııP1• f,•:inc bir •1 ukaddeme " 
sanıyonım. 

Güzin de gülmek istedi: , 
~ ~ 

- Semahat. Çok geıı ııc 
lin var doğrusu ... Bu ev ~lf 
evdl'n hiç farkı olmıynıı tt 
dir. Eminim ki burada 111~,1' 
kaliide bir şeyle karşıla.~ · 
sınız. 


