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Liubliana, 30 (A.A.) - Havas: 

Slovence gazetesinin yazdığına göre, Alman
~~, Sovyetler birliğinin ve bitaraf tuna ve Balkan 
~lerinin iştirakiyle, lngiltereye kar§ı, Vak-

~üıcdllüy©rrtmlY~ ı 
tiyle Napoleon'un yaptığı gibi, bir nevi "kıta ab
lukası" organize etmeği araştırmaktadır. 

Gazete, bu haberi verdikten sonra, bir nevi 
komanter kıymetini haiz olan aşağıdaki tarihi 
tafsilab vermektedir. : 

Napoleon, kıta ablukasını ilan ettikten sonra 
orduları ile bütün Avrupada bir tarafdan öbür 
tarafa dolaşmış ve İngiltere ile ticaret yapmakta 
deyam eyliyenlere karşı ceza seferleri tertib ey
lemiştir. 

Jn gil tere ve Fransaya bir sual : 
''Harp r11i, sulh r1ıü; 
karar Londr~nın!,, 

Avrupanın _şimal 
limanlarında 

• 

Alman casus 
şebekesi! 

lsveç ve Norveç ticaret ge
milerinin hareketini Alman 
ta htalbahirlerine bildiriyormuş! 

~ 
'~nhag, 30 (A. A.) - l:ıvcç 
~ tôrterinin söylediklerine gö. 
Reıı~\'rupanın §imal limanlnrmda 

den haber alan tahtclbahirler de 
bu suretle birçok gemileri torpil
lemeğe muvaffak olmaktadırlar. 

r"1! bir Alınan casus ııebekesl Armatörler, Sknndinav devletle. 
~ette bulunmaktadır. Bu il - rinin ticaret filosu için neticesi 
111..,e 'l'dan hareket eden biltUn vahim olabilecek olan casusların 
~er~ \'e Norveç ticaret gemileri bu faaliyetine karşı tedbir nim -

e bildirilmekte ve Berlin _ masmı istemektedirler. 

Uşak~ta şiddetli 
bir sağnak 

Birçok bina sular alftnda kaldı; 
seller hayvanlan sürükledi 

sö)'' tJ 
t.r..Yı fil~, 30 .<A.A.) - Bu ıece ssaat 21 de hiç görülmedik bir fır-
'-ilt.ıc tn\it':"kıp gök gürlemeleri ve §İmıek çakma.lan ile birlikte 

gc· ll\iıtir. haJınde yağmaya ba§lıyan yaernur sabaha kadar devam et· 
,.r d~ 

1 
llıakın cı:tnıından ge~cn çay taımııtır. Seller civar köylcr-

',,d• l küçük h e•· •ı, ala ayvan ve sığır götürmüıtür. Yılancı mensucat fabrika 
•r, ...... ~ 1-hçeıi, yün deposu ile inhisJtrlar <leposu, elektrik fabrika

So~ tıitı de rukat -deposu, ve bahçesine sel basmıı, çay boyunca 24 bahçe
ııs.l' t-iiler d ";:h•ulleri selin getirdiği miller altında kalrmttrr. Bazı köp

e:~ : lllr <fa. ~ı ~rap ol~u§tur. Sağnağrn devamı müddetince civara saika· 
a t ehn.iıtir. Nüfus? zayiat yoktur. ,.et· 

Fransız gazeteleri ateş 
ve Sovyet gazeteleri bir 

püskürürken, Alman 
noktada birleşiyorlar 

''Alman - s ·ovyet anlaşması Avrupada 
nızam ve emniyeti tesis edecektir,, 

Moskova, 30 (A.A.) - D. N. B.: Gazeteler, başmakalelerini 

Alman - Sovyet anlaşmasına tahsis etmektedir. 
Pravda gazetesi, iki memleket arasında dostane komşuluk mü 

naebetlerinin teessüs etmesinin iki memleket menfaatine uygun ol
duğunu ve bunun ayni zamanda bütün diğer Avrupa milletleri için 
de menfaatli bulunduğunu tebarüz ettirmekte ve ''harbi thrik etmek 
isteyenler alarm vaziyetinin ve karşılıklı emniyetsizlik vaziyetinin 
devamını arzu eylemektedir.,, demektedir. 

İzvstia gazetesine göre, akteıdiln anlaşma uzun bir sulh dev
resinin sağlam esasını teşkil etmektedir. Almanya ve Sovyetlcr Bir
liği Avrupada nizam ve emniyetin idamcsine bakmayı kendilerine 
vazife bilmektedirler. 

izvestia, yazısını şöyle bitiriyor: 
"Eğer iki memleketin yaptığı sulh hitabı cevabsız kalırsa har· 

bin devamından doğacak bütün mcsuliyeti İngiltere ve Fransa taşı-
yacaktır.,, (Devamı 2 incide) 

Fransız Başvekili, 

kur11andanlarla 
111 Ü h i nı bir 

görüşr1ıe yaptı 
Bükreşe sığınmış bulunan Leh cum

J,.urreisi Moscicki istif·a etti 
'(Yazım M ıfle)' 



~N SON DAKiKA -

u·tıer, Rayştağı 
oplantıya çağırdı 
Londra, 30 (Hususi) 

rafından Rayştag'ın 
na karar verilmİ§tİr. 
bir nutuk söylemesi 

Berlinden resmen bildir ildiğine göre, Hitler ta
önümüzdeki hafta içind e toplantıya çağırılmast
Alman meclisinin bu toplantısında Hitlerin 
ihtimali vardır. 

Fransız Başvekili kuman
danlarla görüştü 

Paris .. 30 (A.A.) - Başvekil 

Dalaier, bu sabah general game· 
len, Georges Vuillemin ve Darccan 
ile mühim bir konuşma yapmiş· 

trr. 

Paris, 30 (AA.) - Charles 
.rvloice,. Petit Parisien gazetesinde, 
askeri harakfü hakkındaki yazr 
srnda diyar ki: 

"Alınan) a için, Sarrebr.uck'ü 
kendi . cephesi dahilinde daha fazla 
tutmak çok güç olacaktır. Çünkü 
bu büyük endüstri şehri, bizim cep 
hemizin içerisine doğru bir çıkın· 

t r teşkil etmekte ve bu sebebten 
ccenubtan, şarktan ve garbten F· 
ransız ate~i altında bulunmakta· 

l ,r.fakat Sarrebuck gibi büyük ve 
ıemmiyetli bir şehrin tam olarak 
1btı, azami: ihtiyatlr hareket iste· 
·ektedir. Her yerde o1duğu gibi 

urada da, Fransız baş kuman· 
.mlığı, fazla zayiat vermeıneği 

~s tutmaktadır. 

Ii.EŞJF KOLU FAALIYETLED! 

Paris, 30 (A.A.)' - Umumi ka· 
rargfilı tebliğ ediyor: 

Gece, hadisesiz geçmiştir, Sar'm 
garb mıntakasında ke~if kolu fa· 
aliyeti o1mu~tur, 

BİR AL.'1AN TAllTELB .. UltRl 

NASIL BATIBILDI? 

Loatlra, 30 (A. A.) - istih
barat nezareti, İngiliz hava kuv
vetlerine mensub olan ve Atlas 
Okyanusu üzerindo kara.kol ge -, 
zen bir pilotun bir yağ izini na.. 
sıl b:mıbardrman etmiş ve bir 
tahtclbahirin akıbetini gösteren 

bir yağ sütununun yükseldiğini 

nasıl miişahcdc ctmifi olduğunu 

hikaye etmektedir. 

Pilot, 15 uakika devam eden 
dikkatli bir tarassuttan sonra 
bombalar atm~tır. 

Bombaların sukutu üzerine su 
yüzünde hilsıl olan beyaz dair1;.;
ler grupunun merkezinde mUhim 

miktarda ) ağ kütle i birdenbire 
suyun thına yUksclmiştir. Biraz 
sonra bir ·ağ izi yavru; yavaş i
lerleme e b:ışlarorntır. Pilot, ikin 
ci bir taarruza gtçnllştir. Yağ. 
yeniden fı kııınış. sonra hiç bir 
hareket g rillmemlştir. 

1SVEÇ, ALMAN HOKOME 

TlNt PROTESTO ETTi 

S tokh olm, 30 (A.A.) - İsve· 

çin Berlitı elçisi "Nyland,, ismin 
de ·i İ veç ... apurunun Norveçin 
garp sah' li acıkhnnd:ı torpillen
m e inden dol:ıyı Alman hü:;:Q. 
meti nezdinde por te!ltocla bulun
muştur. İsveç el~isi, bu vapurda
ki hamulenin t amamer. bitaraf 
bir meml ket olan Belçikaya ait 
ofcfuğıımı 'ft 'bıı !ebepten harp 
kacağx adl:Iedilemiyeceğini teba-
riiz ettlrmlftlr. 

INGİLIZ TAYYARELERi
NiN ALMANYA OZERlNE 

ATTJ(H YENi BEYANNA
MELER 

• Amsterdam, 3.() (A.A.) - Ber
lindcn bildiriliyor: 

"Deutscher Dicust,, gazetesi
nin bildirdiğine göre İngiliz tay
yareleri, Almanyanın şimali gar
bisine Nazi liderlerinin ecnebi 
memlektlerine yatırdıkları para
lara dair Amerika gazetecilerin
den Knickerbockerin ifşaatrnı 

muhtevi risaleler atmışlardır. 
Alman radyoları Knickerboc· 

kerin iddaialarmr cerhetmeğe 

uğra§tllaktadır. Alman propagan 
da teşkilatının bu hususta sarfet
tiği gayretlere bakılacak olursa 
İngilizler tarafından atılan risa
lelerin Alman efkarı umumiyesi 
üzerinde kuvvetli bir tesir husu 
le getirdiğine hiikmetmek lazım· 
drr.,. 

FRANSIZ CUMHURREtSI, 

GA.~LENl KABUL ETTl 

Faris, 30 (Hususi) - Cumhur 
erisi M. Lebrun, bugün general 
Gameleni kabul etmi§tir. Cum • 
hurreisinin kendisiyle askeri ha
rekat, ve harp vaziyeti icabı alın 
ması liizım gele ntedbirler hak -
kında konuştuğu zannedilmekte· 
dir. 

LEH CUMHURREtSt 

lSTtFA ETTl 

Londra, 30 (Radyo) - Bük
re§ten bildirildiğine göre Leh 
cumhurreisi Moscicki istifa et -
miştir. 

Romanyada bulunan Leh dev
let erkanının reisi olarak yeni 
cumhurreisliği sıfatı e~ki Leh 
devlet aıdamlarınd:ın Vasgilise 
verilmiştir. Yeni hi.ikümette ha· 
riciye nazırı olarak edti hariciye 
nazırlil rmdan Zaleski bulunmak
tadır. 

Sovyetler 
İşgal ettikleri Leh 
şehirlerinde propa
ğanda~a girişiyorlar 

Moskova . 3J ( A.A.) - Sov
yetler Birliği tarafır. :lan İşgal <?· 

dilen Polonya toprnlcları:ıda tev
zi eililmek Üzere devlet ımatba:ısı 
M.:.~ksın Enzel'in, Lcninin ve 
Stalinin milyonla:-ca rctimle:-ih 

Ukrnyr.a lisanında broıürler ve 
risaleleri biran evvel basw..ak Ü· 

zere geceli gündüzlü çalışır.akla
dır. Ukranya f!\rkıfarınrn !'lak· 
lan da çok miktarda bu mmtalı:a 
hııra göndeırilmektedir. 

At.1'd.ANY A, BiR LEH HUKO
METt KURMAYI NEDEN 

iSTiYORMUŞ! 

Londra, 30 (Hususi) - Ams
terd.amdan bildiriliyor: 

Almanyamn Lehistanda nasıl 

bir idare kuracağı meselesi Ber
lin hükumetini meşgul etmekte-

dir. Zira, Lehistanda da Çekoslo 
vakyanın işgalinden sonra tesis 
edilen Çekya gibi "himaye,, al· 

tında, devlet kurulmak isteniyor 
sa da Alman idaresi altındaki bu 
"devletin,, reisliğini kabul ede -
cek bir Leh bulunamamaktadır. 

Bununla beraber, Alman hü
kumeti Lehistandaki yeni idare
ye gene bir "Leh hükOmeti,, ismi 

vermek ve tamamiyle kendi dev
letine ilhak etmemek arzusunda-

dır. Zira Almanya gene "Lehiı
tan devleti,, ismini muhafaza e
derek eski Leh hükllmetinin ha
riçten alacağı borçları tahsil hak 
kını haiz olmayı düşünmekte
dir. 

Belçika komünist 
partisinin feshi 

isteniyor 
Brilksel, 30 (A. A.) - Rek

sistlerin organı olan Kays Reel 
gazetesi, bu sabahki nlishasmda 

Belçika komünist partisinin Jcs • 
hini İ.'ltemekte ve bu partiye men 
sub olan mebusların parlamento-

da açıkça Moskovanm emrinde 

bulunduklarmı söylem.iş oldukla
rını hatırlatmaktadır. 

Bu gazete şöyle yazmaktadır: 

"Kremlin'in ve bilfiil harbe i.s
tirak etrni§ olan Rusya'nm em. 

rinde bulunruı siy:ısi bir Belçika 
grupunun faaliyetine daha ziya -
de müsarnabıı edilemez. 

Esasen bitaraf olmakhğımız 

dolr..yı:sile Rusyanın 'Be lçika.da sl-

_yasi bir partisi ve matbuatı bu

lunmasını ve memlcketimiı:de 

propaganda yapmasını tecviz e • 
demeyiz.,, 

Macar -Yuaoslav 
ıw 

hudut konferansı 
Bpdapcşte, 29 - Macaristanın 

Zalaergerszeg şehrinde toplanan 
Macar • Yugoslav hudut kon • 
feransı dağılmıştır. Neşredilen 

resmi tebliğde, gözden geçirilen 
hudut ve arazi meselelerinldc her 

iki tarafın ayni görüşte oldukları 
bildirilmektedir. Konferansa hu 
duda yakın yerlerdeki mahalli 
hükumet murahhasları istirak et
miştir. 

Almanlar 
bir ~olonyada 

Rayh kredi san 
kuruyorlar dığı 

Beri.in, 30 (A,A.) - Ordu ba§ 
kumandanlığı iki kararname ne§. 
termiştir. 

Bu kararnamelerden birincisi • 
nin hlikilmlerine göre, eski Polon
ya arazisinde, Zloti ile beraber 
Raryemark da Rayiç akça olarak 
kullanılacaktır. Blr Zeloti, 50 F'en· 
nig'dir. 

İkinci kararnamenin hükilmleri
ne göre, eski Polonya arazisinde 
bir Raylı kredi san~ğı teaia e. 
dilecektir. Tedavilldeki para mlk
darmı karşılamak Uzere, bu san.. 
dık, Rayşmark kıymetli paralar 
çıkaracak ve ~u paralar bu arazi
de tedavül edecektir. Bu kredi san 
dığı, Polonya milli bankasınm 

yerini tutacaktır. Bu sandık 2 te~r 
rinievvelde çalışmaya başhyacak
tır. 

Urfa'nın 
bayramı 

Milll şefin teşrıf i 
ylldönümü nasll 

kutlandı 
Urfa, 30 (A. A. ) - Milli Şe. 

fiınizin Urfayı teşriflerinin yıldö

nllmU olan dünkü gUnU bütün 
Urfalılar bir milli bayram günü 
sevinci içinde kutlamışlardır. Bu 
münasebetle büyük tezahiirat 
yapılmış, başta vall, askeri ko • 
mutan, Mkeri ve mülki erkan ol
dukları halde bütün memurlar, 

okullar, esnaf cemiyetleri ve ke· 
sif bir halk kitlesinin iştirakiyle 

belediye parkında yapılan toplan 
tıda vilayet, belediye, halkevi, 

okullar ve teşckki.11ler adına A
tatürk blliıtUne çelenkler konul _ 
muştur. 

Parktaki merasimden sonra 
topluca halkcvine gidilerek ora -
da orta okul öğretmeni Ratıb 

Akdeniz tarafından milli şefin 

bayatı ve milli varlığımızın ta -
bakkuku uğrundaki sonsuz hiz -

metlerini tebarüz ettiren veciz 
bir hitabe yapılmıştır. Hitabeyi 
halkevi başkam tarafından milli 
şefimizin Urlaya şeref verdiği 

günü canlandıran bir nutuk ta • 
kip eylemiı;tir. 

Dün bütün okull:ırda da. milli 
şefin hayatı ve yüksek eserleri 
hakkında öğretmenler tarafından 

talebeye gerekli bilgiler veril -
miııtir. 

Şehir baştan başa bayraklarla 
etislenmiş ve gece her taraf ten
vir edilmiştir. Belediye tarafından 
tertib edilen büyük bir fener a· 
layr şehri dolaşmr~ ve halkevindc 
bir toplantı yapılmrştır. 

Eski bir Çek müdürü 

Berlinde öldü 

Londra, 29 - Kopenhagdan 
bildi:-iliyor: 

Eski Çek başvekfı.leti matbuat 
mtidürü Şomolantz Berlinde bir· 
denbire ölmüştür. Şomolantz tev· 
kif edildikten sonra Berlinc ge· 
tirilınişti. Ölümü esrarengiz görül· 
mektedir. 

Bir ingiliz talim gemisi yandı 
londra, 30 (A.A.) - "CaJedonia,, talim gemisinde bir yananı 

çıkmışbr. itfaiye efradı birkaç saat uğtaıtıktan aonra yancını l&l• 
dürmüıtür. Gemi ağır hasara u~·amıtbr. 

Caledonia (eski Bismaric) 1913 teneıinde Hambursda in.,a edil· 
miş vt" cihan hnbinclen sonra lngiltereye tealn olunmuıtur. 

ve Fransaya 
sual 

lngiltere 
bir 

(Baş tarafı 1 inci ele) 
Berlin, 30 (A. A.) - D. N. B. 
Alman gazetekd, başmakalelc. 

rını .ı\lm:ın • Rus anlnşmasma 

tahsis etmektedir. 

Berliner Börsen Zeitung diyor 
ki: 

''28 Eyliıl tarihli anlaşmalarla 

Almanya ve Rusya, menfaat mın.. 
takalarını tahdid etmişlerdir. Mos 
kova anlaşmaları, bundan başka, 
kat'i bir kuv,·et unsuru daha ge
tirmiş ve İngilteı e ve Fransaya 
"harb mi, sulh mil?,. sualini sor· 
mU§tur. Karar, Londraya aittir. 
İngiltere, bu harbin mes'ulüdür .. 
Ve bugün, Fransa ile beraber, 
bundan sonra.ki mes'uliyet! de U
zerlerine almaktadır. Polonya, ar. 
tık mevcut değildir, harbin mev
zuu ortadan kalkmıştır. Bir ay 
zarfında diln~·a siyasi vaziyeti, 
demokrasilerin aleyhine milthiş 

surette değişmiştir. Bu vaziyet • 
ten makul neticeler çıkarmak, 

Fransa ve İngiltereye ait bulun -
maktadır. Eğer İngiltere ve 
Fransa, buna rağmen , harbi ter 
clh ederlerse, Almanya. ile Rus
ya arasında müşterek konııilltaS. 
yonlar yapılacaktır ve Londra ve 
Paris şüphe etmesinler ki bu har
bi karşılamak tÇln bUtun' mUşkUI. 
ler ve imkanlar da mevcuttur. 
Biz, Londra ve Parisin "sulh mil, 
harb mi., sualine verecekleri ce
vabı sükiinetle bckliyebilirlz. 
Tehlikeler, İngiltere ve Fransa 
tarafındandır .• , 

Völkişer Beobahter diyor ki: 
"Avrupa, bu gün yeni bir ee. 

kil almıştır. Gerek arazi. gerek 
nUfus itibariyle en zengin iki bil. 
yük devlet, d09tluk halinde yaşa
mayı kararlaştırmışlar ve bu 
dostluğu her sahada çok sıkı bir 
iş birliği ile meydana getirmiş -
lerd.ir. Hiçbir ilçüncil bir Avru
pa milleti bunu bilmemezlik ede. 
meı. Avrupa haricindeki dUnya 
da bunu nazarr dikkate almağa 
mecburdur. Hitler ve Stalinin, 
garb emperyalistleri gibi, bu bU
yilk siyasi hadiseden şantaj un

surları istihraç etmemeleri l>ila -
kis sulh teklifinde bulunmaları, 
Hitler ve Stalinin vicdanlarında 
mes'uliyet hissinin mevcudiyetini 
ispat etmektedir. Bir kere da.ha 
garlı . orta ve şarki Av~padıı. ta.-
bil nizamın tesisine isUyerek ra.. 
zı olup olmıyacakhrı meselesi 
karşısında bulunmaktadır. İngHiz 
ve Fransız milletleri, bu gün ta. 
rih huzurunda sulh mü yahut 
harb mi istediklerin! söylesinler .• , 

Frankfurtcr Zeitung diyor ki: 

"Alman - Rus iş birliği, harbin 
nihayetlendirilmesi ke:;fiyeti ü
zerinde toplanmıştır. Almanya -
nın bu husustaki teklifleri çok 
sarihtir. Almanya, garb devletle • 

rinden hiçbir şey istemiyor. Al • 
manyanın garbdc hiçbir harb hc
Clefi yoktur. Almanya, Sovyetler 
birliği ile anlaşma halinde, yal -
nız bir tek prensip Uzerindc israr 

ediyor. Bu prensip de. İngiltere 
ve Fransanm, Alma.nyaya ve 
SÔvyetler birliğine ait sahalarda. 
Alman - sovyot müşterek men. 
faaUerine hürmet etmeleridir. U. 
mumt sulh için başka hiçbir en -
gel yoktur, bu hususta bir karar 
vermek İngiltere ve Fransaya alt 
bulunuyor.,. 

Deutsche Allgem"ine Zeitung'• 
diyor ki: 

"Almanya., şarkta serbesttir ve 
her türlü harb ihtimallerini ko • 
layltkla karşıhyabilir. Fakat bU 

harbin mes'uliyeti, bundan böyle 
Fransa ve lngiltereye raci bulu
nacaktır. 

Dlter biltlin Alman gazeteleri 
de Moskova anlaşmaları etrafrıı· 

da ayni tarzda yazılar yazmak • 
tadır. 

FRANSIZ GAZETELERi 
ATEŞ PUSKROYOR! 

Paris, 30 (A.A.) - Havas: 

Almzn • Sovyet "sulh,, taarrıı· 

zu, şimdiye kadar hariciye neza• 
retleri yolu ile hiçbir resmi te· 
şebbüsü intaç etmemiş ise d!:· 
Fransız efkarı bu taarruzun ırı::ı· 

hiyetine ittila kesbeylemiştir. 
Bütün gazeteler, bu ''aulh .. ta· 

arruzu hakkında ayni kat'i 1iıar11 

kullarunaktal:Iır. 

Petit Parislen gazetesinde, Etie 
Boris diyor ki: 

"MO$kova görü,me1erindetı 

çıkacağı çoktanbcri beklenen &ull1 
taarruzu, dün Almanya ve SoY • 
}'etler birliğinin mlitterek bey~ 

namesi ile ba~lamıştır. Stalin. 
Molotov ve R)bbentrop, ciddetı 

tebrike şayandır. Çünkü, bu ta· 
arruz ve bu müşterek beyannarcıe 
cidden bir şaheserdir. lngilizlcriıt. 

Fransızların ve bitarafların bU 
vesikanın' manasını anlamaları ve 
hakkında bir karar vermeleri içirı. 
birkaç satır içinde lizımgelerı 
herşey me\rcut bulunmaktaf:iır ... 

Petit Jornal gazetesinde, pi· 
crrat §iddetll bir lisanla diyor ki: 

"Çok sarih surette mevzuu balı 
solan şey., bugün biltün hür mil· 
letlerin hayat veya mematı mese• 
lesidir. Medeniyet ve barbarlrl< 
arasında son mücadele yapılıyor. 
Berlin ve Mos.kovanın oynadı:k • 
ları kerih komedyaya vcrilece1' 
cevap da bir tek kelimedir ve btı 
kelime, Vatcrlo muharebesi so
nutıl:ia general Cambrone'un 
kullandığındanıberi tarihi bir ke 
lime olmuştur.,, 

Figaro gazetesinde, d'Ormet• 
son diyor ki: 

Bugünkü şeraitte ~ulhtan bah· 
setmek "Cynisme., in hudutlannr 
aşmaktadır. Almanya, işlediği 
harp fül:nin doğuracağı netayiç· 

ten resmen müteaddit defa ha· 
berdar edilmiştir. Almanya, bun• 
ları dinlememiş bu fiıli işlem~. 

bu harbi istemi§tir. 
Gerek diplomatik sahada ge-

rcit ideoloji s~asmda her şeye 

hiyanet eden ve biltün eözlerinl 
nakzeden adamlarla herhangi bir 
sulh imzasının ihtimali yoktur. 
Bu ıı~amların imzalarının herhan 
bi bir sahtek!nn imzas!1"l:Ian afz· 
la kıymeti ycktur.,, 

Gene Figaroda, Paul Ctau:!e1 
diyor ki: 

"Bugünkü medeniyet mUcade
lesinde, bütün medeni milletler, 
İngiltere, Polonya, Amerika Bit 
le!ik devletleri ve bitaraf memle 
ketler de ve hatt! muhaıımları• 
mız da ne kadar namuslu kimse 
varsa hepsi Franaa.run yanr ba· 
şındadır.,, 



Lehistan da 
bir • 

yenı 

Alman 
idare 

himayesinde 
kurulacak 

Ribben-trop tehdit ediyor: ;~j1~~~:r~n v:k.~~;.~~ b:~r:~":~:~;ec:~~~ 
heı·linde bir Balkan koDferansı 

ıt ~ltrdam, 30 (A.A.) - Siya· latl§are edildikten sonra belli ol· 
~ afi), Polonyadaki Alman • ma.sı muhtemeldir. 

Londra bUyUk elçisi Mai.ski çar 
uamba gUnU lord Hallfaksla yap. 
tığı mUllkatta Sovyet hUkQmctJ
nln bitaraf kalacağını nazıra bll
dirmlutir. Keza sefir, ekonomik 
müzakerelere bqlanmasma ma _ 
tuf lngUU teklifini de Sovyet hU
kflmetlnin kabule amade bulwı -
duğunu blldlrmlştlr. 

Moskova gazeteleri lngiltereye 
karşı ı;ok §iddetli lisan kullanmak 
ta, bu arada 21 sene evvel İngiliz· 
terin BakQda Rus memurlarını i
dam ettiklerini hatırlatarak Rus-

toplaoaeakmış ! 
~·aret etmiş ve kendisile uzun mild 
det görüşmüştilr. 

tof te§rinievvel içinde Berline 
gidecektir • 

~tt hududunun tesbitinden 
1ttııra ~imanların Bohernya ve 
?it Pof a Protektorasına mümasil 
ı')o~ya protektorası (himaye 
, 1 ... ~das etmelerine intizar 
v ~ırler. 

ll'ıerıca::va, yeni pıotektoranın 
lfaı· olacaktır. 

~ihaıırda Alman hükUıneti, 
ile tı:ı <>\lak reisi Hachanm rolü-· 
loııYa! lladil bir rol oymyacak Po· 
hıısuSı! .. ~~ ıahsiyeti intihap etmek 
IUJlnı~-:'~ milşkülftta maruz bu· 
~ır. 

nı.~Ya prottktorasınm uzun St Alman askeri kanununun 
liir, N ~tı~da kalması muhtemel· 
~ıorı aıı ?~darlarının yeni 
~~ hiikfuneti namına ecnebt 
blJıııek ~tlerde harekette buluna· 
d~ •cin meselenin mümkün ol· 
'lıtıek~dar sÜratle hallini arzu 
tadır. e oldukları zannoluMlak-

ltltln 
!la· t.\"tROPUN BEYANATI 

'ı'll f~~· 3? - Alman hariciye na· 
~ ~o Rıbbentrop dün tayyare i· 
tor. Ri!0"adan ~erline dönrnüş
l~n .... bentrop Mosko\·ada iken 
~~ """"lll l\foskova büyük elçisi 
ttir. Vlı kabul ederek görü~mUş· 

\'Q~ hariciye nazın, Mosko
ltr, a a~'nlrnadan evvel gazeteci· 
~t~daki be;ranatta bulun· .. . 
~ ~ MOSkovadaki ikametim ge 
~ Ueessnı çok kısa oldu. Bir 
~t :~e daha fazla kalacağımı 
lıbna rırn. lkametimin bu kısa· 
1Stifacıe ~e.n. bu iki günden çok 
ta'iiı.,._ .ettık ve a~Jıdaki noktalar 
ı~ etti: 

~ıı ..... Alınan • Sovyet dostluğu " oıara 2 ..._ ~ kurulmuştur. 
~I A lkı millet, hiçbir kimsenin 
'ı \'rupaya müteallik işlere ka 
a , 1na rnusaade etrniyecektir. 

'ilıı~ki devlet sulhun tekrar te
llrtı l\ı u ve İngiltere ile Fransa· 
~1~ lllanyaya karşı katiyen ma· 
'\'~ neticesiz harpten vazgey 

i ...... 1 arzu etmektedir. 
~İltltrlaamafih eğer harp mü· 
S!ııı tıı~ ~bu iki memleketin idare
d~,~nde tutmakta devam e· 
bıtJiğj ' Almanya ve Sovyetler 
tirtnesi~tıların aklım ba~lanna ge-

Von .bileceklerdir.,, 
leJtet ~bbentrop, dün iki mem· 
:·lleti~lnda takarrür eden ve 
1~fadf,1~ her iki millet için de 
tısadi ~ 1 ~lacak olan muazzam ik· 
'etini ~.~Je,,den bahsetmiş ve söz-

'•..._ §ö~~lc bitirmiştir: 
lııc ha Muıakereler hususi bir dost· 
~ Vası ve geniş bir zihniyet 
hliltfinı~:Yan etmi~tir. Sovyet 
~Olo tının ve bilhassa Stalin ve 
tıer ee~fun ÇOk samimi kabulünü 
tim liden cwel hatırlatmak iste-... 

·~(~h, l.o' •u .. TERF ..... ~lN CJ.:l'ABI 
~l~dra, 30 - Alman _ Sovyet 
tlıııu trtne Ccmberlayn pazartesi 
'°e"""- avam kamarasında cevab 
ln~ektir. 

tll-'e~ Röyter ajansı yeni va· 
'°'keu :ll•Btnda İngiliz hattı ha. 
~1-._ akkmda eu tebliği nee -
-uışUr· 
"l . 

&.._ llriJb: hUkunıeUnin son Al
-.ıı - So 
81ttdalcı vyet anlaşmaaı karşı_ 
hn anı hattı harekeUnin ancak 
letkııt ~rna hükumet tarafından 

\'e ti'-__ 
- ~lWllız hUkumetilc de 

Bununla beraber §uruı kay. 
dedllmcktedlr ki, Çcmberlaynın 
26·9 tarihinde yaptığı ve "umu
mi hedeflnılz Avrupayı ebedt AL 
man taarruzu korkusundan kur
tarmaktır,, aekllndekl beyanat bu 
gUn de mevcut olan vaziyeti tem· 
ali eylemektedir. lyl malClmat a. 
Jnn mahfiller bir ay evvelk.1 gibi 
vaziyetin baki olduğunu ve Al
man - Sovyet dekl~ra.ayonunun 

lngiliz hUkfunetlnln polltikumı 
değ~tlnneye ısevketmeıılnln imkA 
nı ve ihtimali olmadığını blldirL 
yorlar. 

Ekonomik bakımdan, Almanya
nm son anlaşma ile SovyeUer 
birliğinden ademJ tecavilz paktı 
ile aldığından fazla bir eey temin 
edcmlyeceğl tahmin edilebillr. 

Buna binaen vaziyetin lngilte· 
re, Polonyaya kareı taahhUdUnU 
ifaya karar verdiği gUndenberi 
az çok da olsa ehemmiyetli bir 
surette değişmediğini bilhassa ya 
deylcmek doğru olur. Çilnkü 
harb zuhur etmeden evvel tct -
kik edilmiş olan bütün limillcr 
arnsmda hiçbiri değişmiş değil -
dlr. , ~ • 

Fransanın da İngiltereyi takip 
edecetf ve onun gibi harbe de _ 
vam etmek kararmda olduğu an
lqılmaktadır. 

DJğer taraftan İngiliz siyasi 
mahfillerine- g5re Sovyetlerln 

Bu beyanatın Mdiseler tara. 
[mdan tekzib e<!ilip edilmlyeceğt 
merak edilmektedir. 

MOOSKOVA GAZETELERİ 

tNGtLTEREYE HtJCUM 
EDİYOR 

lngilizce Deyli Hcrald gazetesi 
yazıyor: 

Bursada · 
Büyük bir yangm oldu 

Bursa, 30 - Dlln gece sa.at 
1.30 da Orhanca.mil clvarmda kU· 
çUk bir evden gece yansından 

tarın bunu asla unutamıyacaklan· 
nı yazmaktadır. 

RİBBE1'ıı"TROP llİTLERLE 

GöRCŞTC 

Berlin, 30 (Radyo) - Harici· 
ye nazın von Ribbentrop Mosko· 

va seyahatinden dönerek dün ak
şam saat 18 de Berline gelmiştir. 

Hariciye nazın derhal Hitleri zi· 

Bir Çin şe ııri 
48 Japon tayyaresi ta
rafından bombardıman 

Edildi 
Londra, 30 - Çin ajansı, Çung 

kina 48 Japon bombardmıan tay
yaresi tarafından iki defa ba.skm 
yııpıldığmı bildiriyor. 

sonra yangın çıkmış Keresteciler Tokyodan alman malumata g5. 
mahallesini hemen kaplıyan ateş re dllne kadar Kunandaki Japon 
büyük bir fchlikc halini almıştır.' ordusu 50 kilometre geni§likte 

Kerestelerin ani olarak tutuşması 
ve sokaklarm dar olması itfaiye
nin işini zorla§tırmışt.rr. Dört sa. 
-.ı sUren yangmm söndilrlllmcsi 
i§ln1 bizzat vali ile Fırka kuman
danı idare etmişlerdir. Jandıı.rına, 
polis ve askerin ynrdmımda.n 

sonra yangm söndUıiilmllştUr. 
12 kereste deposu ve 14 r:v ta 

mn.men yanmıştır. 

bir cephe üzerinde Çangçeanm 

36 kilometre şimaline kadar iler 
lemle bulunuyordu. Diğer iki,.kol 
da, Çinlilerin kuvvetli mUdafaa 
mevzll olan nehrin cenubunda ao 
kilometre bir mesafeye gelmh.s • 
terdi. 

Japon tayyareleri ricat halin
de bulunan Çinllleri Çançanm ce
nubunda takibe devam etmiştir. 

DALADİ\'ENİN OEV ABI 
Berlin, 30 (Radyo) - Paristen 

bildirildiğine göre Fransız Başve
kili M. Daladye 6 teşrinievvel cu· 
ma günü parlft.mcnto toplantısın· 
da bir nutµk söyliyecek ve bu nu· 
tukla son Alman - Rus anla~· 
sına cevap verecektir. 

LEHİS'l'ANDA YENt 
TF.ŞKlt.AT 

.Berlin, 30 (Radyo) - Varşo

vanrn düşmesi ve hudutların tes
bit olunarak işgalin rJhayete er
mesi üzerine Leh topraklarının 

Alman idaresi altına alınan kıs· 
mında hilkfunet yeni teşkirnt yap· 
maya bas}arnıştır. Verilen karara 
göre Lehistanda Leh parası Zloti 
baki kalmakla beraber ayni za
manda mark da tedavüle konul· 
muştur. 

GÖBf::~ HAPSEDlLMJŞ 

Parls, 30 (A. A.) - Petlt Pa-
risienin Stokholm muhabiri, pro_ 
p:ıganda na.zırı Göbelsin vazife -
sinden azledilerek bir sanatoryo. 
ma hapsedildiğini haber vermek
tedir. 

Muhabire göre, Göbels, döviz 
ticareti yaptığından dolayı glSz -
den dilşmUştur. 

BERLINDE BALKAN KON
RESi MI? 

Berne, 29 (A.A.) - Nationale 
Zeitung gazetesinde göre, Molo-

Gazete, bu münasebetle Berlin 
de Doğu cenup Avrupası mem
leketleri hariciye nazırlannın 

ilk Balkanlar bloku konf eranst 
halinde toplanacaklarmı bildiri-
yor. 

HARiCiYE VEKiLiMiZ BOK 
REŞE UCRA Y ACAK MI? 

Londra, 29 - Türkiye Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlunun Mos
kovadan dönüşümle Bilkreşte te
vakkuf etmesi muhtemel oldu • 
ğu haber verilmektedir. 
FRANSIZ AJANSINA GÖRE 

Paris, 29 (A.A.) - Havasa-
janst bildiriyor: 

Türkiye Hariciye Vekili Şük
rii Saracoğlunun Moskovada bu
lunması, Türkiyenin i§tiraki ol
madan Sovyetler Birliği ile Al
manya arasında doğrudan doğru 
ya bir sureti tesviyeye mSni ol
maktadır. 

Fakat Balkanların Almanya 
için bir iaşe membaı olarak kal
dığı ve Sovyetler birliğinin An
kara ile müzakere ederken bu
uu gözden kaçırmıyacağı aşikar· 

dır. 

Almanyada gizli 
bir radyo 

Garp cephesinde harp 
Almanlar Zigfrid' e asker gığıyorlar 

Fransız kuvvetleri 50 Alman köyünü zaptettiler 

Hitler idaresi aleyhinde 
şiddetli neıriyat yapıyor 

Londra, 29 - Reuter ajansı 

bildirlyor: 
Almanyadan nearlyat yapan 

ve kendiaine "Serbest Alman rad-. 
yosu., ismini veren gizli radyo is.. 
ta.iyonu geçen gece HiUer idare· 
si aleyhine elddetll bir neurlyat. 
ta bulunmua ve bu arada propa
ganda nazın Göbelsln martı§al 

Görlngin adamları t.arafmdan ne
zaret altmda tutulduğunu blldir
m.i§tir. 

Patis, 30 - Fransızlann Mozel 
mmtakasmda kaydettikleri yeni 
temkkller üzerine Almanlar Sar 
havzasını sUraUe tahliye etmiş· 
lcrdir. Maamaflh Fransız nğrr 

batarynlannm efddetll ateşi, bu 
tahliye o.meliyeslnl işkal etmek
tedir. Fransız kıtaatı, son mevzll 
taarnızlıın esnaamda 50 Alman 
köyUnU ele geçirmlgler, Sig[rid 
hattmm birçok blokhavzlannı talı 
rlb ctmlşlerdlr. 

BtR FRANSIZ TAARRUZU 

Parls, 80 - Fransız mcnbala.. 
nndan verilen malfunata nazaran 
Moscllc mıntaknsmda Fransız kı
t.:ı.atmm yaptığı taarruz hareketi 
mu\•a.ffakıyeUc neUcelenmiatir. 
Bu muvaffakıyet yalıuz toprak 
kaznndıran ve esir nlmmasmı mu 
cib olan bir muvııffakıyet deb'il.. 
dir. Ayni zıımanöıı Fransız ku -
ma.ndnnlığı bazı tabiye ve pre.n· 
slplerini muva.ffııkıyeUe tccrilbe 
etmek imkanını da buimuetur. 
Bu taarruzun milsalt bir şekilde 
cereyan etmltı olması, geçen ha.rb 
de alman tecıiibelerln mllkem.. 
mel surette tatbik edlldlğini tes
blt eylemlşUr. 

Hedefi bilhassa kUçWt bir or • 
man olan Fransız taanımmdan 

evvel Fransız topçusu çok giddet· 

bUyUk bir ihtiyatla ilerledikleri 
zaman ormanı bomboş bulmuştur. 
Dilşman kli.milen obüs parçalariy 
le yaralanmıe askerleri bıraka -
rnk orasını tahliye etmişti. 

FRANSIZ TF~LtGLERİ 
DUnkil Fransız tebliğleri r:un.. 

la.rdır: 

"Sarr'ın doğusundaki bölgede 
ezcilmle Deux - ponts la Pir-

Varşova müdafilerine 
Kıhnçlarına taşımak hakkı verildi 

Pariı, 30 (A.A.) - Parise gelmiş olan Polonya generali Si
korskl, Fraıuız topraklarında tcıekkül etmekte olan Polonya or
dusunun batkumandanlığma tayin edilmiştir. 

Polonyalılar tarafından neırcıdilen bir tebliğde Leh kıtala
nrun hangi §erait dahilinde teslim olacaktan bildirilmektedir. 

Alman kumandanı, bütün Leh zabitlerine kılıçlarını taşı

mak hakkını vermiı ve askerlere evlerine gönderileceklerini vaad 
etmiıtir • 

Fransada komünistlere nefes aldırtmıyorlar 
Pariı, 30 ( A.A.) - Paris, Marsilya, Tulon, Dunkerk ve 

Lilldc polis, komünistlere kar§ı tatbikata devam etmektedir. 
Pariıte Humanite gazetesi idarehanesinde ve Rusyaya iltica 

eden komünist mebuslardan Martynin evinde araşttnnalar yapıl

mı§tır. 

Amerika nazileri şefi haose ve para 
cezasına mahkum oldu 

Nevyork, 30 (A.A.) - Hırsızlık ve sahte vesika tanzimi 
suçlarından dolayı hapse mahkfim edilen Alman - Amerikan itti
hadı şefi Fritz Kun, ayni zamanda 50.000 dolar nakti ceza öde
meğe mahkum edilmiştir. Avukatı, bu cezayı 25.000 dolara indir
mek için beyhude çalıştnIJtır. 

12 Alman tahtelbahirleri batırıldı 
ll bir topçu hnıırlığı yapmı§br, Paris, 30 - Bahriye nezareti müsteşarlığı tarafmdan verilen 
Bu mevzileri işgal eden Alman i· malumata göre, harbin başındanberi yani bir ay zarfında İngiliz 
leri karakolları öyle !!lddetll bir ve Fran11z deniz kuvvetlerinin müştereken batırdıkları Alman 
bombardıman altında kalm11tır tahtclbahirlerinin aaym 12 dir. Bunlardan onunu !ngiliz gemileri 
ki, Fransız krtaa.tı hedefe doğru 2 tanesini de Franau: gemileri batınnı§tır. 

maseruıin cenubunda dÜ§IIlan top 
çusu faaliyet göstermiştir. 

Her iki taraftan kC§if ve nı.. 

sat tayyarelerinin f:ıaıtyetl kay -
dedilmiştir. 

Gece umumiyetle sakin geçmiş 
tir. EzcUmle SarbrUkUn garbin. 
de, tema.a kıtalanmız faaliyette . 
bulunmuştur.,, 

• 

ALMAN TEBLİGİ 
Alman tebliği ise audur: 
"Garb cephesinde, elmdiye ka· 

dar olduğu gibl kara kuvvetleri 
faaliyeti vukubulmuetur. 

Bir hava muharebesi csnıuım -
da Vl.asemburg clvarmda bir 
Fransız tayyaresi ve Osnabruek 
civannda da bir lngifü tayyaresi 
dilşUrillmUgtUr.,, 

PARtsTE TEHLİKE İŞARETİ 
Diln saat 11,20 de Pari8tc dU· 

dilktcr tehlike i§aretlnl ve~ -
terdir. Bu hnl, saat 11,50 ye ka. 
dar devam etmiştir. DUşma.n tay
yarelerindcn hiçbiri, payitahta 
yaklB§IDamıu ve Paıis halkı hiç. 
bir top sesi i§ltmemi§tir. 

FBANSIZ CUMHURRE1Sİ 

OEPIIEDE 

Fransız reisicumhuru dUn do· 
ğu - şimal cephesinin bir kısmını 
gezmiatir. Reisicumhur muhtelif 

Ayni gizli radyo istasyonu nazi 
partisinin yahudilerle milcadelc 
kolu eefi Strclchcr'in de tcvkü 
edilmi§ olduğunu ve nazı partisi 
awımdnn da 5iındiyc kadar bln 
kişinin kundakçılık ve harb a. 
leyhtan suçlarından ~olayı idam 
edildiğini bildirmektedir. 

Londra, 29 - Stokholmda.n bil
dirillyor: Bir İsveç gazetesi Kau· 
nas muhabirinin Leh ordusundan 
Albay Ozievçle yaptığı bir mnıA· 
katı ne§retmcktedir. Bu mUlA.kat 
ta Leh kumandanı Lchlstanın 

ma.ğl\lbiyetinde, Alınan casusları. 

nm bilyUk bir rom bulunduğunu 
söylemlf1, bu anıda Vilnodald bir 
mezarlıkta bir tabutun içine konu 
lan gizli bir t-01slz istasyonu ile 
Alman cnsuslarmm neşriyat yap· 
tlklarmı, tayyare fabrikalarmır 

Alman mUhendlsleri Lehlstanda 
aynldığmm erteSi gUnU bombar • 
dıman edilmiş olduğunu söy·c . 
mi§tir. 

Mektep 
Kitap!arir .. z' 

Her sene olduğu pibt 
kurmnylan ve mUstahkem mev. b 1 d 
kiler üzerindeki kıtaatı ziyaret u yı a 
c~Icmiş ve ıubııylara muhtelif Vak't Kı·ta'' .-;, 
nışnnlar verdikten sonr.ı. :tk;µltn 1 4 - t .. \. "-' 

!::~t'.ba.'.ikumııncıana muıCıki 01 -1 '!İnden altnız 



\tıiffefik1er ytlbek mecttsl ~n1ert1e '1ngntcre<1e bir yertle, toplan ılı. Gizli bir kongrcl1e 1ıarbln meydana ~ıknrılıı;ı mu1ıf('nf mt'St-k1erl fofldk etti. 'R<'slm. bu trnn~rl'yi teşkil eden de\ lct adanılan ve yUksc1' 
lıltl'•ıı~ !arının kongrenin fop!andıi:"l binndnn !:•1w 1:ırmı l<'-;bif ediyor. R e~imde giirüncn ZC\ at şunlardır: 
~ 1 ı··raosız Ba§l•eklll Dalad1e1 (2) J:t'.ransanın Londra sefiri Korben, (3) Tesllhat nazın Dotrl, (4) Çcmberla.:,·n, (J) Lord Hallfa.k.ıı, (6) Amiral Darlan, (7) General Gamleıı 

Harbin ilk ılenlz 1."lll'banı olan "Afhenla .. Tnpttrunclan bir Amc-rl -
kan \'apunı ta.rafmdaıı kurtarılanlar Amcrikada kara)a !:•karılıyor. 

bıgi!iz saray ailesine mensup katJı11lar Twıllıaç /rçkiltilı ile yakın
aon ol4kadar olmakta ilTlm. N ı.ı J J\ e ıı {),, .. ı. l11t'O lııicımıların

da yar•lananların ilk tedavı görecekleri bir kızıllıaç istasyonundan çı· 
karken flrülüyor" 

' 

lsdçre, Almanya ı·e !talya ile 
olan Jıudııtlarında müdafaa terti- l -
batını takviye etmektedir. Resinı· bıgillerede şehirlerin iz ava tehlikesine kat~ı nııülafaasında genç kız Tara miilıim vazifeler verı 
de Jııuiut boyunca birkaç sıra tel 
örgii çeken lsviçre askerleri görü • tir. Burada onları kamplarında fırında pişirilen yemekleri beklerken görüyorsunuz. 
liiyor. 

Belki dostlarile eğlenmek, alay 
etmek istiyordu. Odasında cadı 

elbisesi bulundu diye hırsız, cani 
olduğuna hUkmetmek doğru de
ğildir. Hayır! Hayır! .. Bu mUm
kUn değildir. Tekrar ediyorum: 
Bunu akla getirmek manasız • 
dır. Sonra bu cadıyı gören k.imstl 
de yok ... 

- Ya kaynananız? .. 
- Ah! Evet... Fakat bu yaşlı 

kadının sözlerine ehemmiyet ver. 
meyiniz. Hayale kapılıyor, her 
yerde cadı gördUğUnü sanıyor. 

Sözclrlnln nereye varacağını bil· 
miyor ... 

- Lakin şehadeti kat'i... Bunu 
nazan dikkate almak mecburi -
yetindcyiz. Geçelim şimdi bunu ... 
Bay Asaf, sizin soracak bir şe. 
yiniz var mı? 

Polis mUfettfşi, o zamana ka _ 
dar süküt ctmis, yalnız dinlemiş
ti: 

- Müsaade <'d<'rscni:ı: kcındi1P.
rine iki sual soracağım. 

- Memnuniyetle ... 
- Necdet Feridun bekar mı • 

dır? .. 
- Evet, hem de muannid bir 

bekar ... 

- Ahlakı nasıldır? •• 
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- Çok yüksek... Ciamen ve ru 

han temiz bir adam. Çok ser _ 
best. Şunu da mahremane söy· 
Jlyeyim ki, karımın vefatından 

sonra arasıra birlikte eğlenti A -
lemlerlne gittiğimiz vakidir. Ncc 
det Feridun, kadınlara karşı son 
derece nazik ve hürmetkArdır. 
Her türlU çı1gınhklan hoş gö • 
rür, incindiklerini istemez. 

- Pek ala, bir sual daha: Ma. 
Ii vaziyeti nasıldır? Serveti var 
mıdır? Kazancmdan fazla sarfi
yatta bulunmuyor mu? Son za • 
manlarda paraca sıkıntıya dUş • 
mcdi mi? .. 

Necdet Füridun mu paraca sı.. 

kmtıya düşecek? ... 
Asla ... Söyledim a ... Bizim, biri 

birimizden gizli bir ıwyimiz yok· 
tur Bankadaki parasının, cari 
hesabının miktannı, hisse senet. 
!erinin kıymetini hep bilirim. Fab· 
rilası da muntazaman lşleyor, 

Vazan: IEF. 
kazancı yolundadır. Sonra kumar 
oynamaz, içki müptelası da de
ğildir. Rica ederim, baylar... İyi 

düşününüz, zira yanlış bir yol ta. 
kip ediyorsunuz. Sonunda müşkut 
bir vaziyette kalacaksınız. 

Müddei umumi muavininin bu 
söze canı sıkıldı: 

- Eldeki deliller ithamına ka· 
fidir ... 

Dedi. 

Bu sırada, Necdet Fridun, elleri 
arkasında salonda asabi asabi 
dolaşıyor ve dUşUnUyordu: 

Ah! Ne çocukluk etmişti. Gü. 
zideye, flşlonı itiraf etmek için 
bu gibi hi1~1erc ne lüzum vardı? 
Açıktan açığa: "Seni seviyorum, 
benimle evlenmek istermisin ? ... " 
Demiş olsaydı, daha iyi değil ml 
idi? Ya kabul, yahut da red ede. l 
cektl. Ve bu bela başına gelme.~ 

miş olacaktı. 1 
Haydi, ilk defası için ne ise ... 

Fakat bunu her gece tekrar 
rnckte, haftalarca sürdürnı 

ne mana vardı? Hakikati aö1 
yiverseydi olmaz mı idi? ... 
Arkadaşının baldızını senel,r 

den beri seviyordu. Şimdiye .~ 
dar, genç kadının gUzelllği, ~". 
feti hakkında beslediği ıııal~ 
her nedense izhardan çekinJllJ'"', 
Hatta Rana Bediiye bile bir 
hissettirmemişti. Yalıda be 
bulundukları ilk günlerde, 
kadının harekatındaki de · 
farkctmiştl. Bazan nazarlarını_:.ıı;. 
viriyor, dalgın dalgın ~ 
bakıyordu. Sankl tatlı bir f'llr 
görUyormuş gibi gUlemeyor, i4' 
deki çiçeği derin derin t# 
yordu. 

Öterek anlattığı o garip ~ 
onda pek garip bir fikir #_ 
dınnıştı: Cadı kıyafetine gfdJ,JA 

~ 
genç kadının odasına gitme~ 
bu suret1e sevgisini anla~ 

Bunda bir tehlike glSrm~ 
Eğer, genç kadın, kapısmı ""' 
bırakırsa ne ala .. Emellne 1110 #' 
fak o1acaktt. Bırakmadığı tak 4 
de ne kaYbedecekti? Hiç deY 

"? mı ..•• 
{Deva"'' vri. 


