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SoVyei:ler ş·r.11al 
· · okunun bitaraf 

e 1'* . 

tesanüdü ne 
riayet edecekler 

k jı li 
etti ~ ehinki, 27 (A.A·) - Sovyet Rusya Finlandiya-
ı# n tnuaddel bir askeri misak §ekli teklif etmi§tir:. 

ıdlY. U teklif, Finlandiyanın sıkı bitaraflığı ile 
rı ........._ (Devamı 2 inci de) : 
uııt· -...__ 

~ l\IOZEL ve SAR . · 
Nehirleri de taştı 

Arazi geçilmez 
bir bataklık 

halinde ... 
4lman motör/ü· · 
kztrıları büyük 

ı~,~ müşkülô.tla 

.. 

karşılaşıyor . ---·-.-.-: r, ' ~-!:..: ·;~~~ 
.. '-. .... )ı ı.~l Garb ce11heslne sevkolun&n ~~ f.oMV. Jütalarr, an:İilı bir if"t.ıİılfJ Ucr~iy~r; tistte, bir la~ biteıT~ ~ı~;, ~~~~ 



Amerika dan yardım bekliyor! 
L~©IP>OD©I <dlöy©rr lkü ~ 

« Hudullanmız tacavüze uğradığı takdirde bGtün 
memleket ordunun arkasında yer alacalttır ... » 

Briiliı 1, 27 :<A:·A.) - Beynelmilel bal:ımdan 
Belçikanın vaziyeti hakkında malumat verme
ie Amerikan hükmetince davet edilen kral 
Leopold, dün gece Baeken şatosunda Ameriya-

ı.ra hitaben radyoda bir hitabe irad etmiştir .. 
... 

Kral, bilhassa demiştir ki: 

faa.tleri için de hayati bir eleman mc~abcsinde
dir. Belçika bir harbe sürüklendiği takdirde a
razisi bir muharebe meydanı halini alacaktır· 

, "- ,1937. senesinde Belçika müstalcil b;r va
.... ziyette bulunduğunu ilan etmiştir. O ç büyük 
komşusundan her biri Belçikanın arazisine ri
ayet ve iitiklalini garanti edeceğin~ dair kat'i . ...... . . . 

Holancla ile yanyana garbi Avrupa Jmdntla
rının telaki noktc.sında bulunan Belçi'ca, bilhas· 
sa, muslihane ol:ı .. :ı vazifesini ifn ctm )ktcdir. Bü 
liin kuvveiimizlc istiklalimizo riayet edilmesini 
temine ha:z:ırız. Taarruza uğrayacak o!ursak, 
bundan 25 sene evvel yaptığım!?: gibi bu sefer' 
de kc:ıdimizi miidafaa edeceğiz. Bu takdiı-de 
bütün memleket, ordunun arkasında yer alacak
tır. temınat ~ermıftir. . 

. •H t • 

Belçika hülNmeti tarafından harbin bidaye
tinde memleJCetin bitaraf kalacağına dair yapı
lan beyanat)>'u siyasetin tabii bir neticesidir. 

Bu bitaraflık Belçilia milletinin ananelerine ve 
. emellerine .uygun o!duğu ı<&Clar memleket men· 

Fakat muhariplerin bitara flı!Iımızı ihlnl ede
ceklerini zannetmiyoruz. Sulı1 ve medeniyet 
uğrunda Amerikan milletinin bu vaziyetimizin 
idamesi için bize yardım edeceğini ümit cdiyo· 
ruz.·,, , 

inglliz amelesi Sovyet Rusyanın Fin-
ve h~rp landiyaya son teklifi 

Amele P.artiai, bitaraf ~ cna., taratı ı incide> 

memlel<eilerde ·I<abili ~eliftir. ~aarruzun kendi topraklarından 
. I . I :yapılması imkanını aelbetmektedir· Moskova, 

çıkarı an şayıa ara •imal blokunun "bitaraf tesanüdü ne riayet et· 
• c"S " cevap ver1yer meJC niyetinde olduğunu bildirmiş ve Finlandi-

Londra, Z1 (A'.. :A.> - B. Ba.t.. yaya tekliflerinden hiç birinin Finlandiya istik
tlee nrımma beyanatta ~ bulunu. lalini tehlikeye maruz bırakmağı istihdaf ctme
B. Greenvood, M,ter ajansı mu-.. melde olduğuna dah- teminat vermiştir. 
habirl.ne eun1an aöylemlftir: 
"- Bitaraf.memleketlerde ln- Hududa gitmek üzere yurdlarını tcrketmiş 

giliz ameleatnın harbetmek iale.. olari bir çok kimseler, şimdi yurdlarına avdet 
ımemekte olduğu ve aulhUn iade. etmektedirler. tik mekteplerin ekserisi, HH~1nki
sini son derece hararetle arzu dekiler müstesna olmak üzere, tekrar açılmış-
c tmekle bulunduğu ınıret:inde ya;. 

' pılma:tta oları propa&anda, amele 
'fırkası mahafilinde bUyUk blr in
fial tevlld etmSttir. Halbuki bU
;tlln bunlar hakib.te ~ ol .. 

br. 

Buyuk bir taarruza delalet eder 
bir şey yok maktan çOk uzaktır .. Jnguiz ame. 

1 lesi, harbden nefret '9t:mekted1r. 

, 

Fakat bu amele, ayni samanda 

CUktatörlUkteıı ve onun h&,3in u. 
BUllerinden ve tevlid etmekte ol
duğu netayiçten de ayni derecede 
nefret duymaktadır. 

Orduya kaydedilmeğe amade 
plan amele mlktan memlebt:ID 

lhalihamda muhtaç oldufu ve 
hatta ileride muhtaç olablleceği 

ı miktardan çok fazladır. Siperler-
' 
1 de. denlsde ve havada çalI3DlBk 
iatiyeıı yU.z binlerce amele vardır. 
Fuat bunların mllıt istihsalltm. 
lhtiyacatma hldim olmak Uzere 
!abrlln.larda çalıamalan lhrmgel. 
mektedlt. 

!ngWs amelesl, son zamanlar_ 
da kendlnl göstennf3 olan taar. 
nız alatemine amell olarak nlha· 
yet verıne~o azmet.m13tir. Bu 
aistem, Avusturyanm, Çcko:ılo

vakyanın vo Polonr:ı.nm hUrrl.re. 
tini tahrib etmlş olub, diğer mlL 
letlerln hUrrlyctlnl de tchdld et. 
m cktedir. 

Stokholrn. 27 (A. A.) - Son zamanlarda Alman sansOrUnlin 
çok ziyade ulddcllennıiş bulunmur keyfiyeti, çok um:ın cwcl ha. 
mlanmrl' olan tedbirlerin latbikr olduğunu ve ynkrnda yapılacak g-c
ni3 mikyasta bir tanrruzll\ kat'iyycn mUno.sebctt:ır olmadığını ya

zan "Vegbeladet" gc.zctcsinln BcrUn muhabiri ~öyle diyor: 
''Yakmda bUyUk bir t:ıarruz icra edileceğine dcıatct eden bl~blr 

a11met yoktur." 

Mozel ve Sar 
nehirleri t.aştı 

Moakova, 27 (Radyo) - British United Press 
Ajansının bildirdiğine göre, Fransız· Alman 
hatları arasında Moselle, Kyll, Saar nehirleri 
son yağan siddctli yağmurlar neticesinde ta§· 
mış, araziyi bir bataklık haline getirmİ§tİr Bu 
ebepten buralarda rarekat imkansız bir bekle 
girmiştir. 

Papa'nın 
Vatikıın, 27 (A. A.) - Şimdlki 

Papanın birinci tıımlml, bu sabnh 

tamimi 
nefjredilmt'}lir. Tamim, Castel • 

gnndolfo mcn~cıı \"c 20 Ukte:;rfn 

1939 tnrihlnl tnşrmakta olup 

Sovyetler 
Letonya parlamen

tosunun içtin1aa 
çağrthl1asını 
isten1işler 

Kope11hag, 27 (A. A.) - Ri
cadan bildiriliyor: 

Rigada ecnebi mnhafilindc, 
Sovyellerin, Lelonya ıı.-ıtlamcn -
toııunun ~O iltincltcı=;ıindcn evvel 
içtimaa davet edilmesini talcb et. 
miş oldukl:ı.rıruı dair birtakım ~:ı. 
yinlar deveran c tmc!ttcdir. 

Du şayialar tecyyücl etmemiş 

olmııkla beraber mezkür cenebt 
mnhafilindc parlamentonun ::ikri 
goçcn tarihte içtimaa davet <'dil. 
mc~niıı hemen hemen imkiınr::ız 

oldıığu söylenmektedir. 
B. Ulmainsin iktidar mcvkiinc 

r;<'lmiş olduğu tarih olan 15 ma -
~·ın 1934 dcnlıeri par!fimcııto t orı

lanmnmıı<tır. Mcbu.a!arın f.'ltl!c:·i~i ı 
1ıapse atılmış ,.e~ahut da mem. 
lckctl tcrkctmek mccbuı i~·ctintlc 

kalmışlardrr. Geri kc.lnn mcln:::!ar 
da her tlirlU siyasi fanllri'ttcn 
va:ı;cı;mek mecburiyetinde b:r:ı _ 
krlm~lardır. 

İngiltere Brezitya. . 
ya geını yapamıyor 

Mo!kova, 27 (Rndyo) - Xev • 

york Timc3 gazete.si nıo de .Ta.'lc
riodan bildiriyor: 

Brazilyo. hUkOmcti tgiitcreye 6 
harp gemisi ııımnrlo.mışt.Ir. 

İngiltere, hnrpten dolayı bu ııi • 
p:ırl i }erine getiremediği için mu
kaveleyi bOZTilU§ ve Brezilya lıilkü
metinin n\'ar.s olcrak \'Crdiği ::! mil 
yon ingil!z llras:nı iadeye knrar Yer .. 
mişUr. 

Fransız kabinesi 
toplandı 

1ngWz amelesi, Hitlcrin mey
dan okumıuınu kabul etmlşUr. A
mele fırkam, hUkflmeUn harlcinde 
olmakla beraber kablnenln Hitıe. 
rbml k:ıt'i surette emıek lçln 
vcrml3 olduğu karara ellndc bu.. 
!unan bUtUn vesait ve kuvvetile 
.Uzahcrct edecektir. 

raf memleketlerin tngiliz nmclesl 
arasında velev bir an için olsun 
en ufak bir zaı:.f görUlcbileccğini 
zannetmeleri blr cinnet olur. ln. 
giliz amelesi, bUtUn dUnyn nmc. 
lesinin hUrrlyct ,.c hnkl rmı 

kurtarmak icin k zanmt§ c 1C:uk. 
lan hilrriyeti mUdnfa:ı ~tmck nr
zusundııdufar. 

"summl pontlficatus" tUr. f'aris, '2.7 (Hususi) - Fran::ı.ı 

!rıgtllz amele frrkl\sr mnhafili. 
nin hattı lıareket!ne domlnyon
lardnkl amele de dahildir. Blta-

Bu tamim hnrbln hakiki amil. rı-urrli!r heyeti bugiln Cumhurr<". 
!erinin nnsyono.lizm ve ro.ıizm sa- isi M. Lcbrur.un rh-a:ıcti altındf' 

hnl:uındaki ifratkurlıklarla totn- toplanrnt~ ve baınk·ı M. Dalad 

lit~r devletlerin cfrndr t abii hUr. ya beynelmilel vaziyet hakkınd1 

rlyctlerinden mahr.ım eden tc • ı i tahat vcrn~i~tir. Dund2n sonra 
l:ikkilcri olduğu b~ynn e>dilmek. bızr karı:rno.m::lcr i:m:a cdilmi§-
tcdir. ı ··:- . 

Bir Amerikalı nazir 
Ruzveltin yeniden 
intihabını istedi 

\'aşin;ton, 27 (A. A.) - Ziraat nazırı Vallacc, A\TUpadııJÔ 
Iıarb \'atiyeti dolayısiyle TI.uzveltin Amerikayı ihtillftan uzak bil• 
lundurmak hu~uımnde.ki gayretlerine devam edebilmesi için üçüncil 

uefn olarak intihabr liı.:mngcldiğini beyan ctmi.etir. Bu beyanat, J<oıı
grede b!rçok tenkidlcrc manu: kaldığı için Vallace, bu beyanatı }lir 

nn%lr .sıfatiylc değil, ııahııt namına yaptığmı söylcmiı;tir. 

EN SON DAKiKA 

Bu~ünkü dünya hadiseleri karşısında 
Yugostavyamn vaziyeti 

f 

Müstakil demokrat partisi liderı 
mühim bir beyanatta bulundLJ 
ruis, 27 - lla\'as ajansı bil

diriyor: 
Yugo"'iav miiı•takil demokrat 

partiBi mcrkczf komitesinin top • 
1antm:1dan sonra yeni p:ırti lide .. 
ri olnn sı.Qhi ınuavcnı:l nnzırı Bu. 
dislav J.Jyc,·iç bu toplenJ.mın Yu· 

::;oslav partileri arasındaki ittifa· 
kı bir kere daha takviye ettiğini 
::;oylcmiş ve dcmiotir ki: 

''Yugosl.D. ... "Yanm bugünkü d~ 
hidlscleri ~r!4mdald '~ 
tudnr: SuJh dn.vasmda b'lll"" 

devletlerlo ı, blrllğf etmekt il'' 
günkü A'rrupa harbino kaTŞt ti' 
mamlyle hlt.araf kalnıalc. nu 1" ' 
taraflık. ıUph•~, ancak bl~ 
arui bütünlUjlmb ve milli il , 
Jaıtmfz tSllkede olmadığı ınU4 
det~e mcvzubahstır.,, 

Almanlara ait 7 
tayyare düşürüldü; bir~ 

denizaltı batırıldı 
Londra, ( radyo, saa~ 1~) - ~~yirmi dört. sa.at z.arlmda. deJl; \~ 

clP ve h~\·ad:ı h:.ırb vazıyetıne İngılız kuvvetlen hAkım bulunlll 

t uw. Jıp )~ 
Dün lnr;Hir. bahriye naı:ınnm verdiği izahattnn sonra, batJ:tit · :ıı 

/ 1;-ı:ın tahtelh•Mrle>ri sayısına bir tahtelbahir daha ilave edilıııif ~ t. 
l):j;ı gf'Ce yara:ı Manş denizinde batınlan bu Alman denizaltı ~t'İI ~ 
~inin tiü kadar tııyfa \'e miirettebatr kurtarılmı;j ve İngiliz sabılle 
ne tıkr.rılın:§tlr. -1' 

/t lman tayyarelerine kll~t çarpııımrı.larda da büyük mm•aff~I' t 

yet ehle dilmiştir. İngiliz karakol gemileri üzerine akm ede.il ol- ' 
man tayynrcleıindcn yalnız beşi dönrnÜ!i, C\-VCli dört, sonra UÇ 
ınnk lizcre yedi tayyare dUşUrillmUıuır. __/ 

Tevkif edilen vapur meselesi 
·k hl '1 . . M k l . . .... it .A.men a ta u (at ıçm os ova e Çl!i' ne ew 

verdi 1~· 
V;:ıc:in~ton, ':.i (A.A.) - Ha. , şilebi tarafından zaptedileJ1 tı1"" ·~ 

ric:y;: n:\zırı llull, ır.atl.ıuata be- &iE~ bandıralı "Appan,, vay ,tıl Pt 
y::;•a:ıatta bulunarak Amerika nun akibeti hakkıı+.ia tetl-1 1' ~ 
hükü:nc~inin City Of Flint vap•.ı- buhın:naktadrr. el .\ 
rur:un har:ıulesile lıer=.ber Amc. "Appan,. Almanlar tara:ırı (1 -~ 
rikaya iac!esi ve milrettcbatmı:1 Virginic<le bir Amerikan lı~r · t 
serbest bırakıln·::.ıu için Sovyet na getirilmiş ve Amerikarı )tıi' .

1 
hiikurneti ne::rli:ıde teşebbüste sek muh:ıkcmesince verileJ1 ilôe 
bu1unt1uğunu bildirmiştir. kararı müteakip İngilizlere 

/\~erika hükumeti, Moskcva edilmi ~ti. of r 

daki Am'!rikil:ı sefaretine tahki - Diğer cihetten Hulh Cit~ııô' "t 

katta bulunmak ve bir rapor ha· ı;lint, hakkındl 24 illcte~t1 t'' 1 

zırlaır.ak üzere Nurmanska bir Sovyct hükünıcti nczdindtı>ııılı •, 
Ar.ıcriki\n mümcs:;ili göm3erilme. şebbüslcre girişilmiş oldıı.i 1ıl ~ 
sine dair t:ılir.ı~t vermiştir. fakat henüz Amerika hülc\1

111 f~·~~ 
lfoil. Bcrlln<b-:i A•n:ril:an sc- ne bir cc•:ap gclmelJiğini ııe l'ı 

firinc Alman hii::umeti nezdinde etmiştir • :_/it\ıı 
- 1 ttı 

lünırr.hı gö:-dü,b ü her ti.irlü tc· 
~ebbiislcrde bulunması i<;in ta\i. 
me\t verildiğini ilave t:tmi:ıtir. 

Sovy:t hükumetinin talebi 

. ·ı· K 1 h ıefe tı~ lngı ı~ ra ı mu s. . 
11 

liderini kabul etl' .ı tıtt 
~(,. 

Hl07 tarihli Lahcy mukavelena - Lo.,dra, 27 (Radyo) - ıicl' t 

mcsinh. 21 inci m:ıd:te:ıinc istnat b".ıgün evvela muhalefet ·f fı r,~ 
ctmd:tcrlir. M. Altceyi, sonra da nıuha.1~, 

f,r:!er!1.;:a hii:.:ü:m:ti, ı 916 da pu §Cfi M:r. GrccmuoodU 
Növe ismindeki Alman korsan etmiştir. 



~~~@l1FDY©l9 k.©liifil~lUJ IFfi1~1fiFtlD®k~t= 
~~trü çöğrrn~üit=D~ğ®} li17i1ô lkc§lır~ır v~lf'<dlö'? 
Garp cephesinde 

kar basladı 
~ALMANYA 
,~ anua ve Be'.çika ilo 
1

1 •
0n n.uhaberatını ı<estı 

-t:ıı:ırn ... 
• ~7 - Almanyanın bu 

l ·d~ Holhndo, Be;Içlkn veya 
~lt re~c tnatTJt edt:r"lt ! Ia3ino 

1ııa 
·rıı· C.rkacian hücur.ı etmek 
ıı toca nrıe bulunncağ1 ı i\·nyet • 
ıı~ ~ne rneydan almı~tır. 
Ôtıı ~ı"r r.jeııı:ıın:n biirlirt.liğine 
~~ J\lrnanya il•.• Jfolanlda ara • 
~t ı tc)'!!fon muhavereleri dün 
~i'a2:30 dBnbeıi kesiJmistir. Al 
'toıı tle Bclçlka arc.ııınc!a da te. 

le14rı:ı l'l\uhaverclerinin kesildiği 
~ ektedir. 

t diln saat 13 denbcri Al
l tat:ııucrı Jsviçre ile :rapılL 

tt:ıelcton ınuhaverelorinl tct • 
tt1:1 ttçi?"Qikten sonra mü.ııaa • 
~ ' ftktcdir1er • 

!::at • 
~ 1ıat'dıuncıa iyi ' b!r kalııak • 
~ er \'erllcliğine göre, Şimal 
~r'ııı dıı1t1 Alman sahillerinde 

~t::dcıı ve hinterlandından 
\ ~ tındcnden Elbe mun!la -
r lt lda.r Alman kıtaları, tay _ 

-vı~ lah&idatı ~•o,ıııldığt ve mU. 
.~,'lirette malzeme naklcdil. 
~ruhnn 

ır §tUr. 
~ıını 
h~ı hiçbir mUdaf aa hare -

~l', •1;ıncnıekle beraber Al. 
'd lıo bltarnr memleketler 

1 llti telefon muhavcrclc • 
~llkttaı \'e kontrol altma a. 

1llı >-lınazıy& dahilinde n:ık -

'ı r '1', ltarııtığrnı ,&tcnnckte -

~-l'p 
~ cephesinde harekAt 
't A. ~ t S, 27 - Havanın 
>tııı: ll r 1 u ve soğuk ol
)ıı0 rağmen cephere Ren 

J;. ~ti 
"'ldt r ilrasxndaki mıntaka da 
ı aar 4oıı~ ıyct artmaktadır. Ke. 
~~i· rının ve müfrc::clerin . , r;ı r . 
•:ır a 'Yctı;ıc topc u :ı ~cşi&i 
" :tıa -" ~h :ıı etmiştir. 

' Cd,. l 
~ '" :ar lıa~lcımıştır. Ha· 

'l:ı.ı,~ l'rıuhabfetinc r::ğmen, 
{•~ ll;ı devriyeleri, Alman hat. 

· j'r 'tttc olup biten şeyleri sıkı bir 
ıı. 01ıl 1t ltıurakabc için faaliyetle-
ug ~ı. "'anı • 'll;ı etmektedirler. 

->~ 1-ıtı kumandanlığının bir 
' ttt ~tırladığı görülüyor. Sa. 

~ 

SAAT:· 13,40 
Sovyat ~1aclisi içthnaa çağırddı 

!\10 ko\'a, 27 (.\ :\.) - Yüksek Sovyet Meclisi, Sovyetler Birli
ğı } ü.n~k m~isini 31 ilkte~rinde ~1o:kovada be~ind fevka!Me içti
maını akdctm~ğ" dm-ct ctm'~tir. 

Alınanyanın Amerikaya muhtırası 
Vaşington, 27 ( \.ı\. )- Berlindeki Amcrıkan maslahatgii •• ırı 

na Almanya hiikC'ıtncti taralmdan City ot Fıint \'apurunun kaç::ı1 · eş

ya taşrdığmclan dolayı zaptedilerc!-:: l\fomıanska götürüldüğünl dair 
bir muhtıra tc,•di edildiği hariciye nezaretine~ bildirilmektedir. 

Vapurun müretteb=ıtının sıhhatta olduğu Alman muhtırasında 

il!vc cdilmektooir. 

ingihilerin düşürdüğü tayyareler 
Londra. 27 (A.A.) - Hava nezar~tinin bildirdiğine göre, geçen 

cumartesi günü şimal denizine yapılan akın esna_ında lngili:ı: tayya
recileri dört Alman tayyaresinin düştüğünü görınüslerdir. Tayyareci
lcr,üç Alman tayyaresinin ağır hasara uğradığını zannetmektedirler. 
Bu üç tayyarenin denize inm~e mecbur oldukları, bunlarm mürette
batından bazıları tarafından teyid edilmektedir. 

Bunlardan biri bir balıkçı gemisi tarafından, bir diğeri bir muh
rip tarafından, bir üçüncüsü de bir Danimarka vapuru tarafından 
kurtarılmıştır. 

Hiçbir İngiliz tayyare ine veya gemisine İ$abetvaki olmadığı hfr!.l • 
tırlatılmaktadır. 

Fırtına 
1 

' 

16 ve 17 teırinievvelde yapılan J 

taarruzlar esnumda düımanı.'l 

verdiği zayiat hakkında ba:z:ı ma 
lumat vermektedirler. Ölen ve 
yaralanan Alman askerin!n ade
di 2.000 na 3.000 olarak tahmin 
ediliyor. 

Ege denizinde bir 1 
Yunan vapurunu ' 

Ren Uzerinde dün, hoparlörler 
ile yapılmak istenen Alman pro. 
pagandatı te~cbbüsü Fransız mit 
ralyözleriyle kar§ıla~mı~ olması· 

na rağmen, ayni teşebbüs tekrar 
edilmiştir . 

Taarruz ne zaman? 

batudi J 

Dün gece saat ondan itibaren 
başlayan \'C on ikiden sonra çok 
şiddetlenen f rrtma yüzünden 1i -
mammızda bazı kazalar olmus, 
şehrin al~ak semtlerini de sel bas
mıştır. 

Bebek önünde iskele yanında 

demirli bulunan Savarona yatı 

kuwetli riizgiır \'e biiyük dalgala
ra mukaYc-nıct edememi~. demirini 
tarayarak karaya oturmu~tur. 

Yat birkaç romörkörlc iki saat 
kadar uğr:ı5tld1ktan sonra güç 
halle kurtarılmt~t ır. Gt'rrli. tekne
sinin hafüçc boyalan zedelenme -
sinden başk:ı bir ha~ara uğrama • 
mı~tır. 

lngiltere 
malzemesi 

bize harp 
verecek 

Çemberlayn, askeri heyetitnizle 
yapılan görüşn1elerin netıcelen

mek üzere olduğunu bildirdi 
Londra. 27 - İngiliz b~\'Ckili 1 

Çemberlayn dün a.\'am kamara -

smda beyaruı.tta bulunarak son 
vaziyetleri anlatmııstır. Çember. 

Jayn evveli harb vaziyeti etrafm 
da malfunat vcrmi!f, Franııaya. 

mUtomadiyen sevkiyat yapıldığı -

m, ln~iltcrc !lzerine Alman hava 
bl\skmlarının akamete ufrabldı -
ğınr aıılattlktan sonra deııialtı 
harbine geçerek Almanlarm py
rlmetru eeldlde ve ina!ııızca sc. 
mi b&tirarak aivillerin öUlmtlıı~ 
scbeb olduklarmı a5ylemif, mU -
te&.klben ııözll aiyaııt vaziyete ıe.. 
tırerck §Öyle devam etmlıtJr: 

"_ Bu!ll·an evvelki beyanat.mı. 
c. r.b ri l'nrict siyaset aahumda 
en "Y m dikkat hldi.ııe, Ttlrldye 

He mnahcılen.i.n imza]~ olma
mdır ('~iddetli alloşlar). Muahe -
1\ Bı:~-11 1-: 'Rrföınya.nın ve Fran-

ı::anın her tarafında çok derin b'r 
memnuniyetle karGtlanmıatır. Bu 
muaheden.i.n dünyanın diğer pek 

çok yc:-1~..fnde do ayni derecede 

memnuni~ atı& karşılan.ınJD oldu • 
~.ınu öğrenmek bize bUyilk bir 
cesaret verm~tlr. Bu memnun! • 
yetin sebebi hiç §Uphesiz eudur 
ki, bu muahedcnin hiç kimaeyi 
tehdid etmiyen ve yegane hedefi 
tecavüze karşı mukavemet gös _ 
termckton ibaret bulunan bir mü 

dafaa vasıtası olduğunu bUtün 
dünya anlamıştır. Bu nıuabede i. 

le, İngiliz milletinin vo TUrk 
milletinin, adaletin mes'uliyetini 
mü§terekcn taşıınakta bulunmala-

rı bizi iftihara sevkt.tmektedlr. 
O Türk milleti ki yurl!everliği 

ve do~TUluğu hürmete JA.~,ktır. 

Bunlar, bizim daima taziz etti .. 

ile Vologdan Pireye gitmekte olan 
Yunan bandıralı "Ambrakia" va 
puronun Koloid civarında bir ka
yaya çarparak battığı teyid edil
mektedir. Kaz:ı. neticesinde 15 ki-

ğimiz hasletlerdir. (Sürekli alkt§
lar). 

Bu ve~ileden istifade ederek, 
mecllı!e ~unu da anedeyim ki, 
M&je8te İngiliz kralmnı hUkflıne. 

tiyle Türk ve Fransız hUktımct -
leri bir müddettenberi Tilrkiyeye 
maU ve iktıııadt yardnn mr· ~ıc .. i_ 
r.i :-···-akere etmekt~rr. B ı ~nr
dır.ı lıııl'ı -·:ı iıarlı m1tız me>5.nr 
mü•0 . .'i; .t:: . Bu h:. ••.ta . Loıı _ 
dmda. ·,ır Ti.ırk ask•rt h~·· ti i:" 
konuc;m~ ;r.r :-·ap;lmR~..t. ~ır. Gen"
ral c.:. __ ; hı:;;:~'l?rc 'n :ıı·. mmla 

görmekle büyük bir zevk auy .. 
duk. Görüşmeler açık ve samimi 
bir hava içinde cereyan etmekte 
ve neticelenmek üzere bulunmak 
tadır. Ümit ederim lı:i, faydalı ve 
mUeesir bir netice eldo edilecek
tir. 

Lord Halifaksın beyanatı 

Diğer taraftan lngiliJs hariciye 
nazın Jord Hallfak8, LoNlar ka
marasında son Türk _ Rmı mü -
za.kerelerinden bahsedeı·ck de
miştir ki: 

"- Müzakerat gö.rünUete, mtıa 
bet hiçbir netice Termcmi' ol
makla beraber, her iki 11ıikiımot, 
an'anevi dostluklarmı ilan etmif
ler ve umumi suretto münase • 
betlerine halel gelmediğini bildir 
m.işlerdir. Bu iki büyük koqu a.. 
raıımdaki iyi münasebetlerin de -
vam ettiiını &'Örmek arzusunda 
bulunan 1neiliz hükfımeti için bu, 
büyük bir memnuniyet VC8ilesi -
dir. Kaldı ki, şimdi, bizi TUrk 
hükumetilc hususi surctto mil _ 
nasebete götüren Türk _ Fransız -
!ngiliz anlaşmaeını akdetmfş bu -
lunuyoruz.,. 

lran kabinesi değişti 

! Şarkta 
tahşidat 
yapmadık 
Kars 
hana 

ve Arda-
300 bin 

asker yığmışız 
Anadolu ajansı, bu 
haberi tekzip ediyor 
l'a,.i'l, 2ô <A. A.) "Havas": 
l:;t:ıııb·ıld" n nıı;ly Mail'e çeki. 

lnrl, ~=. liıı t-· z •C"i tarafmdaıı 

ıstinr-ah rtlılcıı hlr t;::-lörafa göre, 
ı:iır:ciyc K.ıs \ 'C? .\rdahan hava.• 
lisincie jOO.OOo mevcutlu krtaat 
tah:ıit cylcrr.:ı;tir. 

r:u ha.nli, .o'doskovanm cmriyl~ 

I:rır.cnir• nn Sovy.rt Cumhuriyeti. 
ııilı i~leuı~ı r.ı;ı:ta.kadır. 

nu:ıunl:ı bc.rıib'!r Türkiyodeki 

f')\'yct lıUyük elçiliğinin bir me
muru fiU beyanatta bulunmuııtur: 
"Bu ihtilat müzakere le halledi. 

!~bilir, 'Zira Rus akalliyeti hakkm· 
de çok iyi nıuameJo edilmekte • 

d!r.,. Mcvzuba.bs telgrafta Tür -
kiye:tln her ne olurea olsun tc _ 

yaklmzunu gevaetmiyeceği ilav" 
cdılmcktedir. 

*** 
An!\dolu ajansmm notu: 

SalaJıjyctt::ır mahfiller nezdinde 
yc.ptığt tn!tl:iliata istinaden bu 
haberin tamamen asılsız olduğu
nu beyana Anadolu ajansı me • 
murdur. 

Ankarada yeni Mecliı 

binasının temeli atıldı 
Ankara, 27 - Büyük Millet 

Meclisi yeni binasının temelatma 
merasimi dün yapılmı;tır. 

Temeli atılan bina sadece Bü -
yük l\'lillet 1\Ieclisi binasıdır. Fcv 
kalade ahval ve vaziyet mani ol-

ar F . 1 • 
ransız mahafıl en 

Londra, 26 (A. A.) - York
ı:ayr Post gazetesinin askeri mu • 
habiri, gnrb cephesi üzerinde bek 
Jcncn Alman tnarruzunun geclk
rnesini f:U iki sebebe atfetmekte
dir: HaYanııı fenalığı ve Mnjino 
hattına karsı bir taarruzun rn az 
dört hafta ~ok eiddetli rnUcade. 
leyi i"tilznm edeceğinin muhak _ 
kak b~lıınr.ıası. Bumml:ı beraber, 
tcerinisani başına kad:ır taarru -
zun müstebat olamryneağı zanne
diliyor. Atina, 27 (A.f\..)' - 45 yolcusu şi ölmüştür. 

Pariı.ı, 27 - Irandan gelen ha. 
berlere göre İran kabinesi ~tifa 
ctmi~, yeni kabine sabık adliye 
nazırının riya.!etindc te~ckkill et. 
mlştır. Eski başvekil saray na -
zırlığma t.ayin cdilmietir. 

madığı takdirde bu bina in~atı 
run dört senede bitmesi mukar • 
rerdir. Yeni Millet Meclisi bina·ı 
nın ön cephesinde ve bu binan: 
sağ ve sol taraflarında yapılaca· 
olan Başvekalet ile hariciye ve 
kfileti binaları bilahara yaptın .• 
cakttr. 

j!1' ~ ,ı,}3unJ.a;:rı biricik noksanları en J 
ıı ~ ,~~lnanlaiida birdenbire en doğ. 

i~pıJ tt' ~ alı:ve tatarın ne olabileceğini kesti. 
· ' fite ile ;:.ek kabiliyetinin eksikliği idi. 

öl ~ ~tdı uUer arasında işte bu noktada 
fıtı ~taıa · 
i~ ~ idj~~daki yaş farkı ancak on be§ 

rı Y ., ~ lı;~ una rağmen Müllerin, Tir
rı b1

4, ~1 t>t/cluğu usulden ayrılarak müs. 
i• ı.. tarzda . . . e ~ip yctı§mesı onu aynı yo. 

~ .ı Cclcr ... k . ol t ~alta··~ ". yctı§en on arkadaşın. 
itf ô& ilı~.ırıq u .. tUn bir mcvkic çıkat'dı. O 

...:11 ""'- il.sırda t 'h' k d ·r.· b" e~·· e' ~ "Otsa , an ın ny ett161 u. 
,de t~ , dıı. ~.( ~lıarın hayatını yaşamak isti. 

»ıJjJ 1 \~h u ı .... ·... . . 
~ıı ~ ~ 'ıı Jot U.t 1:1:· . ı ... csey<lı Vılhelmshafen· 
tCı111'~ ~ t "'c tal'll .. rlındc kalır, salonlarda ka. 
, t:ıeY' ;~ oll'ıUrPa~yalar içinde nükte savu. 
L,/"~\at SUrcbilirdi. 

I •,, · taıı 
0
b

11
"
10n zabitliğini istem~di. 

fe~c ·ah· Je il.ı~ !ıedcrı rıyc nczaretinl:!cn ve ami-
r. lı b •;::nra A ~ • • b ı ti ilı cyitı ,, ycgıı.nc amırı u un. 
~t tttiltıı ~aı., 1 Emden .. i ile Büyük Okya. 

Jr#' . l' ''n . 
P ~it tıa nöbet i:ıcklcıT.cyi tercih 

,..... rô' t alt b 
~ t ' (o t ~-~er u. i'lJ 1 atif' ll ~ 1l'li ~i ere karışmazdı. Bahriye 

J.-lb ile !(~lı tılcrncyehilirdi. Geriye ami· 
J ~~ 1 

u. Onu kandırmalc .. eö. 

SON DAKtKA'nın tefrikası: 

zunu, sazını sakınmadan tepeden iner. 
cesi:ıe israr etmek lazımgeliyorclu: 

- Hind denizini bo! bırakmamalı;rız, 
amiral! .. • diye tekrarladı •• 

Müllerin gözleri bir aralrk Spcninki· 
terden ayrıldı. Orada gene put &ibi clo-
na kalmış kumandanların gözlerio1: 
dol~~tı. Ortalıkta çıt yoktu. Bunların 

kendisi gibi düşündüklerini anlamakta. 
güçlük çekmedi.. Bu kitap satırların • 
dan harice çıkamıyan adamların ,genç 
zabitin fikrinde ve onun maceralara a. 
tılmak ihtiyacından olan ruhiyle bir ola
mıya:akları meyc1a:ıda idi. 

Nasıl kabul e:lebilirlcrdi ki, onun da. 
ha bir kaç gün evvel Cuşimadaki ma. 
ccrasını biliyorlar, yakalayıp getirdiği 

Ruıı ticaret donanmasının bir parsasını 

Alman harp donanmasından bir par~a 

16 

haline inkılap ettirdiğini Pagani körfe. 
zinde görüyorfardr. 

Mülier haritanın yanına yaklaştı. Bir 
az evvel amiralin firar pl5.nmı çizmesi 
gibi, o da mücadele planını anlatmıya 
ba§ladı. Kumandanlar ba~tan aşağı dik· 
kat kesilmi§lerdi. Genç zabitin sesi 
hem anlaşılmamak, hem takdir edilme. 
mck endişesiyle titriyordu. 

- Avustralyadan, diyordu, ta uzak. 
!ara kadar yapılan büyük denizlerdeki 
gidip gelmeler. Avrupada oturan ejder. 
lcrin kanun ıt:loyurmak içindir. Gövde· 
sini Kmldcnize yerleştirmiş büyük bir 
ahtapotun kollan yerindeki Honkogtan 
Sidncye kadar uzanan limanlara gidip 
gelen bu gemiler uğradıkları yerlerdeki 
yiyecekleri istisnasız sömürerek Avru_ 
pada ba~ kaldıran ejderhaya götürür -

Yazan: KURT RUCKERT 

ler: bunlarla onun · karnını doyurmıy.ı 

çalışırlar. Ahtapotu öldürmek için önce 
osun kollannı kesmek laznrJdır. 

Müllcr gittikçe heyecanlandırıyordu. 
Görenekle mücadele ediyor, didiniyor, 
uğraşıyor ve behemehal galebe çalnuya 
uğraşıyordu. Çünkü hayatını milyonlar 
ca hayatı ve ayni ztımac.-da Emdcnin Pu. 
pasında dal~alanan sancağın şan ve şe. 
refi bu galebcye bağlıydı. 

Bütün delilleri, bütün hakikatleri bi. 
ribiri üzerine yıkıyorldu: 

- Don:anmalarm, ·diyordu • biribir. 
teriyle çarpışmasmoan bir şey çıkmaz. 
Ancak milletleri aç bırakan, kasaları bo. 
şaltan, sigorta pirimlcrini fırlatan, bor. 
~alard:l panikler doğuran iktısadt harp 1 
lazımdır. Ve bu harbi amansız devam l 
ettirmek lamndır. · 

Rütbe, sırma, madalya ve nişanlaı h 
süslü amiralla miralaylann çıktığı Bah 
riye mektebi!'lde Müllerin söyledil:lerı 

okutulmamıştr. Bu hakikat karşısında 

küçülüyorlar, eriyorlar, bilgilerinin r.e 
kadar boş ve noksan olduğunu anlıyor. 
lardr. Cüret ve cesaret bu adamları adr 
ta ıa!}kına döndürmü§tÜ. Amircl Pc ken 
disini toplamıya çalışarak: 

- Fakat Mililer, dedi. Biz esiriz. 
- Fakat zindanınuz nihayetsiz, ucu 

bucafı bulunmıyan denizlct1dir Amirai. 
Scharst söze karıştı: 
- Ne de olsa öleceğiz ya! 

- Vay kumandan! Siz harpten bun 
dan baıka bir şeymi bcldiyorsunuz? 

Bu cevap bır kurşun gibi i~lcdi. Seha 
sapsarı kesildi. Cevap veremedi. Yalr: 
lomboz .deliğinden okyanusun sesle .• 
geldi. 

Amiral Kont Spe başını kaldrrdı 
- Bütün gemilerimi burada bıraka. 

mam. Sekiz gün geçmez, ne ainmıı:a 

koyacak bir lokma ekmek, r.e ka~an~ .• 
rımıza~ atacak bir şey bulabiliriz. ~eJi. 

·- .(Devamı \'ar) 
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Kan Lezzeti! .. 
Yazan: S ü lhle yua Şefo k 

Son dakika hikaye 1 ı tikbalile her ikimiz de pek ziya. 
Bir leylak koklayınca daima de alakadar oluyorduk . 

o ıztırap ve ferah gününü hatır- Bir nisan akşamı - kocam tef
larım. Gebeliğin dC'Vrinde daima tişteydi - Fikrctle beraber pen. 
leylak istemiştim. Halbuki mev- cerojen sarkmış, bakıyorduk. Bu 
sir.1 kı;t:. Bana öyle istediğim radan bahçeleri ve kırları görü
kadar çok, bol bol leylak bulup yorduk. Sırtımda ince ve şeffaf 
ta getiremiyorlardı. bir elbise vardı. Ben de kendimi 

Anne olduğum gün ilk defa güzel buluyordum. Fikret ya
olmak üzere odam leylak dalla. nımcla adeta beni kokluyordu. 
rile doldu. Artık martın ilk gün. Mırıldanıdı: 
leriydi. Kuvvetli güneş, havayı - Yakında gideceğim ha ı.. 
iyice ısıtmıştı. Aralık olan pen- - Ne İÇ!n yakındn ulsur.. ic. 
cereden i<jeri hakiki bir yaz rüz- dim, altı ay sonra.. Hem !:.t~ı:. 
garı getiriyordu. bul buraya çok uza.< 1eğil k;• ... 

Doğurduktan sonra vücuduma - Ya bir <laha gelmezsem!. 
çöken afır uykudan kurtulmuş.. Gözlerime bakıyordu .. 
tum. Şimdi kendimi başka bir - Gelmiyecek misin? Ne için. 
alemde, tatlı rüyalar içinde sa. - Ne için olduğunu anlama· 
nıyordum. Ac;ık olan kapmm bi- dınıı: mı? Ya orada ölürsem! .. 
raz ilerisinden bir kağıt gürültü· Elimi ağzına koydum: 
sü işitiyordum. Kocam orada ma. - Sı~s bakayım! .. Artık hasta 

sına oturmuı çalışryordu. lık ~almadı .. 
Kocamın orada oturduğunu Ağzına dokunan parmaklan _ 

hiasetmekle müsterih oluyor, se. mı öptü .. Sonra elimi eli içine 
viniyordum. O nu o kadar seve- aldı. Çekmek için kendimde kuv. 
rim ki! Dört sene evvel lstan· vct bulamadım. 
bu)da evleruniştiik. Kocam orada Fik::et tekrar söze başladı: 
" " Dairesinde memurdu. Bir - -İyileşmedim .. Oh, hayır. 
müddet sonra kendisini terfian Hissediyorum ki çok yaşayacak 
buraya, İzmire gönderdiler. A. değilim ... 
ramızda şimdiye kadar hiçbir şey Ve sonra birden, her taraf mu 
geçmedi. Latif, hem zeki, hem ürpertecek hazin bir tavırla ilave 

uslu bir adamdır. YakışıklRdır etti: 
da ... Bazan kol kola gezdiğimiz - Eğer ölürsem beni unut-
zaman arkamızdan: "Ne güzel mıyacak mısınız?. 
adam!" dediklerini duyar ve se. Xencisini teselli edecek, mu· 
vinirim. ;ıabbetimin derece:;ini gösterecek 

tzdivacımmn ilk Uç senesinCle b:r, söz, bir kelime aradım. Fa. 
Latife sadakatsizlik etmek aklım· kat bulamadım ve hemen kolla. 
klan bile geçmezdi. O kadar mes· rımı boynuna doladım. Yanağım 
uttuk ki !... Yalnız :bir defa ça. yanağında bir müdıjet ağladık. 
tı~tık. Erkek kardeşi vefat ede. Yavaş yavaş ve göz yaşları için
rek on ya!mda bir yetim bırakt:t.1 de dudaklarımız birleşti. Bilmem 
Bu çocuğun verem olduğunui nasıl ve ne için, biribirimiac tes· 

söylerlerdi. Latif bu anasız baba~ lim olduk. 
sız kalan <jOCuğu eve almak isti· Sonra elim vicdan azapları:ıa 
yor, ben razı olmayordum. Bü. tutulduk. Sevişerek kavga edi. 
tün ısrarlarıma rağmen gunu.'1 yorduk. Her birimiz diğerini baş 
biriride evimize mahcup, müte _ •tan çıkarmak1a itham ediyor::lu. 
~zi, güzel bir çocuk geldi. Ve •Bu günahtan dolayı daima müte. 
ben ~nun karşısında, kinimi, hid- essir bulunduğumuz için ayni 
detimi unuttum. ıgünahı işliyorduk .. 

- Gördün mü? Dedi. :Annesi· Katlanmak lazımdı. Sükunetle 

nin hastalığı .. Zavallr ka"dın yir- ıseviştik .. 
mi altr yaşında ölmüştü. Kocam dönmüştü.. Kabahati-

Tabii kalbim titredi ve 0 da. lmizi affettirmek için her ikimiz 
kikadar? itibaren hastayı iyi etl de ona pek ziyade muhabbet gös· 
meğe, kurtarmağa çalıştım. ,teriyorduk. Fikrete derdim ki: 
Çocuğun ismi Fikretti. Fikret, - Kocam çok iyi bir adam, 

üniversiteye girmek için hazır· değil mi?. 
lanıyordu. Sene nihayetinde im. - Evet,derdi, ben de babam 
tihan verecekti. Daima dalgın, gibi seviyorum. Ah, neden senin 

hazin, ıztırap i<jin-deydi. Zanne. kocan olmuş 1 
derim ki bana hemen aşık oldu. Ll.tif hiçbir şeyin farkında de. 
Fakat o kadar hissi ve ulvi bir ğildi .. Hatta hazan bana: 
surette ki buna yalnız böyle - Fikret bir müddettenberi 
genç çocuklar muvaffak olur. iyi.. Zavallı çocuk.. Eğer tama. 
Bu a~ktan endişeye düşmeli miy- men kurtarabilsek! .. 
dim? Bu cesaretsiz, saf ve sessiz Derdi.. Fikret hakikaten iyi 
çocuk beni baştan çıkarabilir idi. Ben de ,vicdan azabını azıcık 
miydi? olsun tahfif için şöyle düşünüyor 

Kocam teftişe çıktığı zaman 
Fikretle evde yalnız kalırdık .. 
Evveli biraz sıkıldık. Sonra a. 
lıttik. Dikkat ettim ki böyle bas 
bqa kaldığımız zamanlar ıaa, sö; 
liyecek, yapacak bir şey bulama
dığımız vakit bile saatler hisse _ 
dilmeyen bir sür'atle geçiyor. İ. 
kimiz de bir itirafta bulunma· 
mıı. biribirimize temas etmemiş
tik. Fakat sözde tesadüfen olan 
tem<ıslann zevkini ve kıymetini 

' ikimi.ı<le ;ırı:ıyorduk. Hiç bir fe. 
na şey yapmadığım için vicdan 
anbı da hissctmiyort:Ium. Fikre. 
te bir anne gibi muamele ediyor 
ve daima "Çocuğum,, diye söz 
eöylüyor, kendimden bahseder· ....... 
~ ·~nim gibi ihtiyar bir ka-
dm!,. diyordum • 

~.geçti. İlkbahar geldi. Fik. 
ttt öksürmüyoriJu. Şüphesiz İz. 
mrin havası iyi gelmişti. İlk 

imtih•m verdi ve muvaffak ı'ldu. 
ICocam, nnivcrsiteye dc\·am e:!e· 
bi1mek için onu İstanbula gön. 
dermefe Jrarar Yerdi. Fikretin is-

<lum: 
''Kendimi sevdirmekle Fikreti 

hastalığından kurtarıyorum!. ,, 

• • • 
Bahar geçti, yaz geçti.. Ayrı

lık yaklaşıyordu, Artık daha çok 
sevişiyor, daha çok öpüşüyorduk. 
Eylül bitmek üzereydi. Fikret 
gene öksürmeğe başladı. O <la 
iyileştiğini zannetmişti. Bu nüks 
bütün ümitlerini kırdı. ölüm ih
timali tekrar hepimizin fikrini 
perişan etti. İlk sislerde kan tü. 
kürdü. Artık odasından çıkma7: 
oldu. Ben de her gün onun ya. 
nında oturuyordum .. Kocam d:ı 
ara sıra yanına çıkıyor, teselli ve
rici bir kaç kelime söylüyor, son
ra işine gidiyoı1du. Ekseriya Fik. 
ret ellerimi tutuyor ve: 

- Daima yanımda bulunmak. 
lığtn için ilelebet hasta olmak 
isterim! diyordu. 

Bunun üzerine ben eğilir, ağ-
zını öperdim.. Dudaklarım bu 
ağıdıın bir kan lezzeti alırdı. 

Trşrinievvel ortalarında ge'Jc 
olduğumu anladım. Bu ~ocuk 

Finlandiya.nm istiklal kahramanı 

!\fare.sal i\fanncrlıaym 

. . ... 

.. .,.'\'il 
Bir t ngifü t1en·.ı: !.~y~u.rc l bir ~eJ:ıtn!n giiYcrte .. Inı1en harelwte 

hazırlan:tken 
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Nakleden : Muzaff er Esen 

- Mer~k etmeyiniz. Kimc:e si. 
zi yemez, g0zü bağlı olarak yürü· 
yecek. htediğiniz sebzeleri yanıl
madan kop:ınp bize getireceksi · 
niz. Fakat me.;ela havuç yerine 
maydanoz, patates yerine şalga..tn 

getirirseniz ceza~·a çarpılırsınız. 
- Güzel oyun ama .. Biz bahçe

de gözleri bağlı yürüdükten sonra 
bahçede artık hayır kalmaz .. 

- Hayır ben ve Semahat sc. 
petler elimizde yanıbaşımzdan 
yürüyeceğiz. Eğer böyle yapmaz
sak hem bahçeyi harap ederiz. 
Hem de muhaklrnk gölçüklcrde 
boğulursunuz. Vahit bey, bana 
me:ı.dilinizi \'crsenize. 

Fikretten<li. Bunı:ia hiç şüphem 

yoktu. Fikrete söyledim. Hayret 
etti. 

- Ben göremiyeceğim ki! ... 
dedi. 

Bir akşam kocamla yemek ye. 
dikten sonra Fikretin odasma 
çıktım .. Yatağı yaklaştım.. Fik. 
ret hareket etmiyordu. Hemen 
öptüm. Bu ÖpÜ§Ü feryadım takip 
etti. Dudakları buz gibiydi. Öl
müştü. 

• • • 
0!1, bundan sonra ne azaplar. 

la, endi~elerle t:lolu zamanlar ge. 
çirdim ! Ne kadar hastalandım!. 

Yataktan kalkınca doğru me
zar1ığa gittim. Kı~ın sonunda b:r 
erkek çocuk doğurdum. İşte ken. 
dimi hu suretle yatak içinde ve 
sevdiğim leylfiklar arasında eö
rüyc:"fom. 

Bu çocu~u doğurmakla sanki 
vicdan a-:::ı.bınc1an <la kurtuldum. 
Fikretin 1.ıenden doğan çocuğu .. 
Artık bıı çocuf,u severken, hic 
bir günah işlemeden babas•n; 
da sevmiş olmıyacak mıydım?. 

- I\lcnclıfün çok küçüktür 
Güzin hanım. İşinize y<traınaz. 

Vahit odaya kadar koştu. Güzi· 
nin otomobile girerkeP. saçlarım 

ba~lamak için kullandı!!ı \:Uv:lre - ı:ut~tı ~ c :, nr•,·•' ı 
~:ırp:ıyı al~I g.!tİıÜİ: ı 

~'"' bir Fr:lnsw 'c:ıc;:olm•;ıııı~a. ~ece niilıril jc
0

ıı 

- B!.lnu alınız. -=========Y.=i~=e=.:=,ı=i=a=l=ru=a=y=a=g=·l=ıl=,·=rı=~=i=r=l=~=ru.=n=s=ır.=.=m=u=·r=re=z=e=s=i.= .. :=:::~ 
Güzin Yahidin g1jzlerini e~arpla 

bağladı. Sonra 1.iın kim~ arka:!a'" ni5 bir elbl-re giymişti, dalga dalg~ 
olacağını ta) in için kur'a çcktile; ha\'~laı~~n "aE'.arı ... k~~lun~a sepeti· 

. ' - Bana 'm habd kimıf1 
fın<an getirdiğinizi 1 jt{e:1 .. 
r·isiniz? Yoks;a sizi 1'u i:c {. 

Güzin Vahidin hisse ine düştü. le ~ır kı,,ı ~e •ıl. ku~d~ ?ır kız ÇQ· 
- Cem'ıl sa'·111 . ., 1 1 cugunu anamyon.lu. bla gözlen~ b:ymi memur etti. . .~ ) .. nı ına la.. . . . • 
ır anna. ııfaıç tane fasulye. w • • •' Vahit bu sözdchi ji•bir.1rı B
. ı·· b' 1 c.:c memmınıYebızlıkten du an 11 

'k' <: ı· ı ı· .. ~ ma~mun bır ı~ık 'mm·or. ., ı ı ~a ata ı ~ \'e uç so.,:an l:oparıp .. ·. · . . ... 1 mamıc; göründü· 
t' •, .· ı ı·ı ı • ·J 1. 1 - Sız ne der~cnız ckyınız. ( ,u- · · tJ gc ıreCCı.Slll. 1 Cı\<ll l' yoı<: ha. . . 1 - } fayır rJcc}i h·ıtır~ " 

Semahat c;en ele iyi kontröl et zın hanım. Y~mıha':I1H7.da ı!{cn . - . . .' . . '. .• dıtl'I 
. . . . . · .. güz'cri kap:ıı 1 durm:ık ta'ıam .. 1 \C samımı)etınıze ılıma 

Ş:ıyet ı sted•klcrıınızı bulam:ı~. ya· . • •. ' ' . ' m-.ı ı ğu için sor..ı·m~ bir sual .. 
hut yaııhc; gegtirirsc dönüste ce . edıL'll:!Z hır a .. .-p oluyor. Sıze bak- ! G ... ~1 . f .. .. •sitıİ 
. . . ;. . ~ mak büyük bir saadet ol<lu"u ' ,uzın )U sc er duşuncc ~ ~ 
zasmı ta) ın cdcrız. . . "" a ·ık sövlemekte tereddüt ~t 

11 
·d· ,. gıbı... ~ • ·, . . .. . 1ııe 

- a) ı . ola.. . , . 1 't ı. • ,. - \anıt !J~,. dedı uzerıı 
. - a 11 ı.e ı.. \ ınc muamma · · · 1~ 

lkı grup ayrı ayrı taraflardan söylcmeğc ba~ıadmız. zifc olmayan işlere karı;t11 
yola koyuldu. . 'daha i\'İ olur .. - Gayet açık söyliycyirn Gü· · .. 

Val it bahçenin iç tarahna doğ. o"' zin hamın .. Burada sizi bcg;enen. \"ahı't el'e~ı·,,•e " 1·1"1 
ru, yollarda birçok inhina:ar re~- · 

1 
• • • .... enç r-." ~~ 

sizi takdir etlen iki erkek ,·ar. !arından tuttu. 1\eclerli bır &IJ·. 
mederck yürüyordu. ' - \'ahit bey, giclip öte~dlcrc ona bak'ı \'e ya ,., a bir s 

- Dikkat.. I3ir ağac:ı çarpacak· • ' 
1
' ... r n ı bakalım. Dol bol Cemille altıy e- - Rica ederim. kızmarıfll ~ 

~n. . d . ~·· 
Vahit bir parça istikametini de- erız. eli. Bu sözlc:-i söylerken 'fl) 

ğişlirdi. Dahçcnin bir kc>~csine - Yanyana bJhçed-:: dola~mak derin bir eza hic:cdiyoruı11· 
la 

~::ıadctini bana çok mu rr()rüvor • Sizliğimi an'.~l\.'Onıı11. Ul''.ı 
ka( r yüriidü'er. Buraı:.ı hiç bir ., , ıı 

1 • suruz? - Siz zate:ı. ,_·ok vere iiZ 
şey e.olmemiş, metriik bir köc:e J 

idi. Vahit ·mrada yıblmağa yüz Güzin eski binanın kapr~ı ()niiıı· sunuz. 

t 
• • · b" de duruyor. Vahit genç kıza dog;- Vahit )'a"c"'•c va,...,c:·. 

u.an .)lr maya çarptı: · "'" , · ..... ı n 1 ru ileriledi. - Yanlıc; dfr•ünü,·orsıırtıl ' 
- en oyu ne :m \'azgeçtim. • . h ~ • , ·•·ef1 
Ellerini şakaklarına götürdü. - Güzin hanım. Cemilin sizin- zın anım. y ı 1mızda l" ı1I 
(
, .. · 

1
• ,. le e\ lcnmek istcd'.!indcn haberiniz üzülmı·J··or,,•m. ,~ok mc .. :ııdıl 

.ıUZIO a el}' C~l)'Orclu: ~· .... '-' 
- \"ahit hey siz de <levanı ,·e ,·ar mı? Güzin başını kaldırdı: / 

mücadele fikri hiç yokmu~.. Genç kız k::ı~1 arını çaltı: (O~ 
- Oylc mi? df 
Yahit b kelimeyi. genç km da 4nkara caddes1ftin en isle~ e11 t b eri~ 

mütce3sir ed:!n çok hazin lıir eda • • mu e er y 
ile füylem.i~ ti. K ~ l k ·d •kk .-Ad Delikanlı Güzinin bağmr yli - ıra l il aı~ 
zündcn aa~ğı kaydırarak bo~azıııa 
indirdi \'C çok manalı bir bakı ,ıa 

Güzinc baktı. Genç kız mavi gc • 
V AKIT matbaası idaresine müraca:!I 


