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Sovy~t ihtilafınin yıl dönümü münasebetile 

ismet inönü ve Katinin 
arasmda telgraflar 

~ 4ııka.ra, 16 (A.A.) - Sovyet Teerinievvcl İhtililli münasebetilc 
~wr lllnet 1nönll ile Ytlkaek Sovyet Meclisi Divanı Re.isi Kall
~ ~llld& ve keza Bqvekil Dr . Refik Saydam ve Hariciye Vekili 
'-t Saracoğlu ile Sovyet K(mliserler Heyeti Reisi ve ;Hariciye Komi
lıı... li~lotof anusmda telgraflar teati olunmuştur. Cumhurreisimizin 
~ telgrafla cevabı 1Udur: 

~~Kallnla 
'* Soeyall8t Caınlıurlyetlerl lttnıaılı Yliksek Meclis Dkanı Rcl ı 

l\I O SK OV A 

~ ... ~~~el !htilllin.in. yıldönllmU mUnuebetile, aahai aaadetin.iz 
"""-~ itt.i.hat milletlerinin refahı h akkmdald çok samimi dileklerimi 
~ tıebriltlerimle birlikte aiıe arzetmekle bilhassa. zevk duymak· 

~lbs 1s111et 1nöıı.ll 
1Sl1ET ıxöxtl 

1.'ürkiye Reisicumhuru 

ANKARA 

~~el lbtil!linin 22 inc1 yıldönllmU mllnasebetilc §ahının ve 
~ İttihadı milletlerinin refahı ha.kkmda izhar buyurulan samimi 
~'""er ve doatane temennilerden derin bir surette mütehassis olarak 
~ te§eklrlirlerlmin kabulilnU rica ederim. 

lrı_ KAI.İXİN 
~Jins Molotof 

''Yet Halk Komiserleri Heyeti Reisi YC Hari<'i)·e Komiseri 

MOSKOVA 

''l'etl'inievvel İhilliliııin yıldönUmU gUnUnde, Cumhuriyet Hüküme
~l~e ~sen benim hararetli tebriklerimizi ve komşu ve dost ittihat 
~llt el"inlıı saadet ve refahı hususundaki en iyi dileklerimle birliktC' 

llıekıe zevk duymaktayım, 

~ns Refik Saydam 

A~· KARA 

~~ 'l':'rinıevvel İhtilAJinin 22 inci yıldönümU münasebetile dost Tür
~itd ÜltüıneUnın hararetli tebriklerinden ve sizin samimi temennile
' ~rı dolayı Sovyet hükumeti namına samimi teşekkürlerimin kabu-

ca ederim. 

l\IOL01'0F 

'- (Devamı 2 incide} -....._____------~~~~~~~~~..:..___ 

Almanyada büyük 
bir tren kazası oldu 
43 ölü, 60 
~Yaralı var 

dı.t. ·t'lizı 1 
~e ~Öt 6 (Hususi) - Öğrenil-

Yakalanan zehir 
kaçakcıları 

treıı e, Almanyada bUyük 
Cl'd ~auusı olmuştur. Oppeln Bayram talili esnasında Emni • 
'd ita Langlier ve Rosen - yet ikinci şube kaçakçılık kıs.mı 
~ ~ileabaıarı arasında iki yol

'~! ~l'I>l§mış, 43 kiı,ıi ölmUş, 
'~ ~ ~r Yaraıan.mıı,ıtır. Sade· 
~la §lddetıi olmuş iki trenin 

b .. tt f • • 
<\.~~a çıç., girmiştir. 

~ Oldu~ detniryolu bekçisinin 
8ll anlB.Bılmıştır. 

bazı zehircilerl yakalamı11tır. 

Bunlar Yorgi, lsmail, Süreyya, 
Mustafa, Kenan, Topal Hasan i
simli sabıkalıiarla Leman isminde 
bir kadındır. Suçlular Emniyet 
MUdUr!Uğilne getirilerek :ıorguya 

çckilm~lerdir. 

RlUI~ ~ R©fifil~fil 
Y ~ k O ifil O @l~ liİfil ~~O t©ı lr@lf 1:1 

t~rrD©llrO Ç©ğ©ıD oy©lr 
Paris, 16 (A.A.) -Rusya, Avrupanın cenubi 

sarkisinde nufuzunu temin etmek için Balkan 
~emleketlerindeki gayretlerini faaliyetle takip 
etmektedir. 

Rusya ile Romanya arasındaki gerginlik a • 
zalmııtır. Rusya ile Romanya arasında fedakar 
lıkmukabilinde olsa da bir 111ukarenet tesisine 
taraftar olanların Bükreşteki nüfuzu artmakta
dır. Rusya ile Romanyanın barışması Balkanlar-

\'t 

da mühim tesir icra edecektir. Çünkü İtalya ve 
Yugoslavyanın tesisine çalıştıkları Balkan blo
kuna Rus • Romen gerginliği mühim bir engel ol
maktadır. 

Belgradın kanaatine göre, Rus • Romen mu
kareneti Yugoslavya ile Macaristan arasındaki 
münasebetleri de sıklaıbracak ve bu iki memle
ket arasında bir ademi tecavüz paktı akdini de 
mümkün kılacaktır. · 

• 

l\fa~TI fopta~·nn 1n ı;iliz ~emilerl 

Şimal ıl f•nizindc ticaret gemile. 
ı inin geçe<-t f l yollan 

temtdlyorlar 

1 ~'VVV'. ~""""""".~.·~ 
1 ~ ısmet ınönu 

,. 
3 eker bayramını kut

layan yurtdaşlara'" 
teşekkür ediyor 

An kara, 16 (A.A.) - Riy'lSeti 
;umhur U mumi Katibliğinden: 

Reisicumhur Milli Şefimiz İs. 

net İnönü, şeker bayramrnr kut. 
!ulayan sayın yurtdaşlara teşck· 

:ı:ür- ve mukabil tebriklerinin ib. 
· a~ına A nadolu aja06ını tavsit 
0

H•yurmu~lardı r. 

lstanbut Valisi 
Romen Hariciye Nazırı 
tarafrndan kabul olundu . . . . . . . 

Bükre§, 16 (A.A.) - Roman • 
ya propaganda nazırının daveti 
tizcrine Bükrcşc gelen İstanbul 

valisi Lfıtfi Kınlar, propaganda 
nazırını ziyaret ' etmiş ve sonra 
~ehircilik inııaatmı gezmiştir. 

Meydana çıkarılan 
Öğle yemeğini Bükreş belediye 

relıi General Dombrovskl ile ~·i • 
yen Kırdar, akşamleyin Türkiye 
biiyük e lçi.si Tanrıöverin z.iyafe -
tinde huır bulunmuştur. Bu ziya· 
feti bir kabul resmi takip etmiş • 

Alman kurnazlığı 
cephesinde ateş açan kuklalar 

Fransız topçularını şaşırtıyor 
Garp 

Bir lngiliz sahil gemisi, infilak 
neticesinde bir dakika içinde battı 

.,. .. ... . : ,_' -
• ı" t '. ' '-' 

,,.,~~.~,~ ... - ~"""· .. ,,.,, .. - .Y.:azıaı 2 incide -

tir. · 

Romanya hariciye naz.ın Ga.fen
ko, dün sabah İstanbul \'alisini 
kabul etm~tir. 

Finlandiya 
Müzakerelerin neticesi ne 

olursa olsun 

Müdafaa tedbirlerini 
muhafaza edecek . 

Bern, 16 (A.A.) - Neue Zür. 
cher Zeitung, Helsinkickn istih • 

bar ediyor: 
Finlandiyanın asken mahafiti, 

.(DevMIU 2 incide) 
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SON DAKlKA'nın tefrikası : 33 Yaza:ı: KURT RÜCKERE 

(Bir Alman denlıcisinln 1914- de Emden kruvazörUnde geçen günleri) 

İ§te yamn milyona yakın in. 
san bu muhafız ışıklann altında 
uyuyordu ve bu muntr-1m §ehir, 
mc~hur Madras §ehriydi. 

Milller kumanda köprüsünden 
bilyük şehrin derinliğini ve iki 
tarafa uzanışını ölçüyor, seksen 
bin metre mürabaı kadar bir sa
hayı kapladığım görüyordu. 

* * * 
Saat 24 .... 
- Mevkilerinizi alınız!.. 
Bu emir borulardan borulaı-a, 

borulardan geminin en kuytu kö. 
şclerinc kadar ko tu. 

Tcpçular top başındaydı .. Top. 
çu zabiti mülazim Gayda nişan • 
gahları düzeltiyordu. Sür'at art. 
tı .. Şimdi on yedi mille, doğru 

Madras limanına, guya, şamand·. 
ra::;ına bağlanmıya gidiyormu§ 
gibi emin ve perva.sız koştu. 

Müll:r gitgide yükselen düş

man toprağına baktı • 
Dalga kıralJm arkasındaki ge. 

miler yanyana dizilmi§ti. istavroz 
şeklindeki direklerinin dibinde 
kıpırdanır.adan yatıyorlardı. 

Müller haykırdı .. Emir boru
lar.fan koştu; proje'lı:tör neferinin 
kulağında çınladı: 

- Ba§taki projektörü yakınız 1 
Emir, Gaydanın kulağında çın

ladı: 

- Ate§! .• 

Kruvazörün çanaklığından fır. 

layan bir ışık mail bir hatla, bir. 
den-bire, hedefi aydınlattı. Beş 

saniye kadar h~ ses çıkmadı • 

Nişancıların heyecandan şa

kakları atıyordu. Parçalanması 

istenen hdef, göz bebeklerinde 
mıhlandı .. 

Topçu zabiti Gayda: 
- Ate§! ... 

Kumandansuı1 verince, Em
dcn kendi iniltisinden sarsılan ej. 
der gibi titredi. Borda toplarının 

ağzından fırlayan kısa alevler 
müthiş tarakalarla göklerin ka. 
ranlığını ve sükutunusarstr; ye
ni mermileri yutan topların ka
pakları tekrar kapandı. 

Müthiş bir ahenk ite devam e. 
den bu ateşlerin tarakası biribiri. 

BütUn liman, bütUn ıehir bir ni kovaladı. 
mezarı andırıyordu. Daha üçüncü ate te hedefi 

il 1 
delik deşik eden mermileri, tank 
lardan dökülen neftlerin, §elale
lcr gibi akması takip etti. Emir, borulardan koştu, top. 

~ zabiti Gaydanın kulağında çın
ladı. 

- Hedefi iyi görüyor 
Ga;~da?, 

- Evet kumandanım., 

musun 

•' 

Bu hedef, limanın cenup cihe· 
tindeki Bourma oil Company'nin 
petrol tanklarından başka bir §CY 
değildi. Büyük çelik gaz tanktan, 
ıgCGenin karanlığından daha siyah 
lbJrcr gölge halinde görülüyor, 

sahile iki mit mesaf csi kalan Em. 
fienden iyice seçiliyordu. 

minin sağ tarafında güç. 
seçilen, fa.kat tehlikesinin 

:d meçhul olmıyan bir bat-
1~a vardr. O da (Sen jorj) 
k auydı ; onun 15 lik topları 
ulunduğu mesafeden Em

n)aylıkla batrrabilirdi. 

.t!.t.ıir borulardan ko tu; sark. 
çı zabitinin kulağında çınladı: 

- Stoper!. 

Bir an içinde çarklarm 'durma. 
sına rağmen gemi aldığı bu:la 
ilerledi; 601 tarafını ı>ahile vere
rek durdu. 

Şimdi gaz tanktan, 3000 met
re me5afede, borda toplarının tam 
karşısmdaydr. 

Garptan, ıı.ahilin iç tarafların • 
Öan esen hafif bir rüzıar şehrin 
krsrk iniltisini Emdene kadar ge. 
tiri yordu. 

• • • . ' 

KŞA 'DA: 

Ortalığı korkunç, ve müthi9 
bir alev sütunu kapladı. Gök yü
zü kara dumanlar içinde kaybol. 
du. 

Tanklar tutuşmuştu. 

Ardı arası kesilmiyen gülleler, 
- bir tanesi hoşa gitmel.sizin -
hedefi havan gibi dövüyordu. 

Yangın gonişlerni~ti. Knran'iık
lan yaran alevler şehrin iisttinde 
bir derya gibi akm:ya 00.sladr. 
Şimdi deniz de tutuşmuş, bütün 
şehir, korkunç parıltılar c;rl:aran 

bu ateş selinin akt.inden kıpkml 
kesilmişti. 

Bir aralık, devam edip giden 
at~lerin iki top se3i aruında hıı. 
vada, kedi miyavlamP..la.rma ben
zer acı bir ses duyuldu. 

Müller bunun ne oldut:unu he. 
men anlanuştı .. Bu ses, havanın 

iri bir gUlle tarafıntlan yırtılnıa

suidan doğuyordu. 

Hemen, Emdenin arka tarafın. 
daki deninn scları, minare boyu 
ayağa kalktı. Bu il:i üç dcf a te
~errür etti. Dü~m: n mukabeleye 

baılamışh.. Bu ı;t ileler nereden 
geliyordu?. Bunu ke§fedebilmek 
için projektörler s.'inc~rü{dü; fa. 
kat bütün ziyalan yutan yangı· 

nın parıltı ı, k::rısıdan atılan top. 
lann şiınıeklerini g&tenniyor • 
ldu. 

(l>C\'anu var) 

Necmeddin Sadık, bug{lııkQ bqmakalesinde Holandı ve Belçika
nın yaptığı sulh teşcbbUaUnU nıevzubw ederek bu teııebbUeiın de aldm 
kaldığını söylüyor ve diyor ki: 

"- Harp, bllyllk askeri Jıareketleri imkansız kılan yİpratıcı bir 
kale muharebesi şeklini alıyor. Anlaşılıyor ki, zafer, iktısadi va mali 
kudreti, ıamnnla eksilmeyen, tUkenmiyen tarafındır. Alr.ınnya be bu· 
na muktedir değildir. ltaJya, gitUkce uzaklaşıyor, ayrılıyJr. Sovyeller, 
harbe ruılfı. karışmıyacı:ı.klarmı ilan ettilı>r. Almanya\·a ;ktınadi yardrm
lan ise sırf naza.ti kalmaya mahkOmdur. Verecek şeyleri olsa bile. Al
manyarun muazzam ihtiyncmı temin edecek nakliye va.aı'alan yoktur. 
Holandayı 18tllft tmck, harbln akibeti Uzcrinde kati ter iri olmayan, 
fakat bUtUn dUnya~, Almanya aleylıine çevirecek bir harekettir." 

SON PO TA'DA: 

"H'-'rgfin" sUtununda Muhiddin Birgen tutan tkU•acııyatıncıan b:ıh· 
sederclt tUtUn i terimizin te§kiliı.llandınlmasmm lüzumuna işaret edi· 
yor ve diyor ki: 

"-Eğer bu i§lerln esaslı surette ıslahı lazımsa mutlnlta tütUn 
ıı,Ierlm.Wn tcşkil!tlandınlmruıı ldzımdır. TUUln istibıal mu'liti koope
rntiflC!jtlrllmedlkçe, tütUn iktısadiyatmıızın dUr.cllilme:ıl ih+tmaU yok· 
tur. Bu .:: rıta ve bu nı-uı.kette bir istlhııa1 Ye satııı işi ancak tt-"'kllft.t 
kuV\•('t~ UJlah edilebilir. Bunun haricinde her tedbir, gUnU günUnc it· 
tihaz edilen ve gfth mes'ud, gah gayri muvaffak tedbirlerdir." 

Fransızlara •• gore 

e 
1 

us - Finlandiya konuşmalarının kesilmesi ile Almanların 
Holanda e Belçikayı tehdidi arasmda münasebet var mı1 

ve hognudsuzluğuııu gizlemiyor ve hO§ııudsuzlar pek çok olursa t~· 
lik hareketi de ise yaramaz." • 

Parfs, 16 (A.A.) - Holanda Kraliçesile Belçika Kralmın tavo.E,sut 
teşebbüslerine Almanyanm verdiği cevap, l<~ranınz matbuatının bekle· 
diği gibi çıkml!lllr. 

Alznnn hariciye nazırı von Ribentropun Holanda ve Belçika elçi
lerine yaptığı boya.nalı Ifra.nsız gazvteleri pek az mevzubahs etmel:tc
clir. Çünkil İngiltere \•c Frıuıaanm cevaplan harp hcdeflrrini ve nzim· 
lerfni açıkça meydnna koymuştu. 

Manmafih Petit Parisien gazetcı;i, Alman cc,·abmın böyle merhale 
ile verilmesinin sebeplerini araştırıyor ve diyor ki: 

Ocuvre gazetesine göre/Hitler Holanda ve Belçika ile ticaret ııı~. 
fl.l:edelcri akdedebilmk için bir 1:evnkkuf devresini hararetle arzu e_, 
mektedir. Bundan başka Hitlcr ııulh meselesinde evveliı. muza.kere>. 
giris!lmesinl ist.iyo . Halbuki ondan, teslim olması talebcdilmiştir. ?ıi'1! 
telif hilkiımet merkezlerindeki mUı,ahidlerin de kanaati şudur ki, 'V ,, 
Rlbuıtropun cevnbı Bitlerin mllza.kerelere can attığını göstermekte~~ 

Ekselsior gazetesi de bu hususta. Oeuvre'un mUtalô.ruıına iştı 
ediyor: • 

Görülüyor kl, Alman cevabı, Fransız matbuatında mUhiın rı~. 
yatı mucip olmamalrtadtr. Fransanm ve lngilterenin hedefleri :malU 
du:-. Onlar, serbestçe, tehdit kor:ku'!u olmwızın yoşamak fstiyorlat;,ı. 

"Alman diplomasisi, Belçika ve Holnnda hUkUmdarlarmın tcklü· 
!erini rcddebneklc beraber bazı istimzaçlarda bulunuyor gibi hareket 
ediyorlar. Muhn!:em::ı.tı durdurmak için en küçük bir ihtimali bile el
dt>ıı kaçırmak isteır.iyorl::ı.r. Hitler, Almanyanın dahili vaziyetinden 
cmlise ederek 6 ilkteşrin nut.ku ile ytıptığı sulh tanrruzunu tekrarlıya
cak gibi gözüküyor. Çünkü, Alman;>adan geçenlerde gelen ecnebUerln 
müşahedesine göre, muarız kuvvet1cr Almanyada çal~mağa ba.§lamış
llr. Sulh zamanında Ilitler ımrtisi ordudan evvel geliyordu. Harptenbc
ri vnzlyet tersine dönm~tür. Diğer taraftan Alman miUeti endişe.sini 

Populairc gazetesi, Almanyanm Belçika ve Holandayn. karar. al~ 
b"l tE;hdit edici vaziyet jl~ Ruıı - Finlandiya milzakcrelerinln ket1i1Jll 
aras!lldn bir mUnasebct göıilyor ve diyor ki: ., .... 111 

• · stıı.lln, bUtUn dilnyanm nııza.rlan Belf'ika ve Holnndaya çe~~ 
olmasından istifade <'derek Finlandiynya klll"'5ı cebir ve 5iddet nıi 
lanmak fikrindedir?" 

Meydana EN SON DAKiKA 

A!manyanm Holtmdaya taarruzu 
Polonya ve 

Çekoslovakya 
çıkarılan 
Alman 

kurnaz ığı 
Lo Angelos, 16 (A.A.)' - Ce

nubi Kaliforniya tayyare fabrika. 
)arının bildirdi~ine göre. yeni bi
taraflık kanunu .. Jaki "peşin para 
ve nakliyat" tabirinin hi.ikumetçc 
tavzihine intizaren Fran a \ 'C tn.. 
giltcrc tarafından yap.ian tayya. 
ı .! siparişleri muallakta kalmakta
dır. lngiltercnin 24 milyon dolara 
800 tayyare sipari~i için North 
American kumpanyası ile olan 
müı:ıkcreler de ya;nlam:.ımakta -
dır. 

Amerikarun bcs büyük tan·arc 
fabrikasının mümts illeri bu me. 
sele hakkında hüktıın~tle temn ta 
bulunmak üzere Vasingtona gel -
mişlerdir. 

BiR 1NG1L1Z SAHiL 
GEMlSl BATTI 

Londra, 16 ( .A.) - Busrlin 
inHJf\k eden Woodtown sanı! 

gemisi bir dakika i;indc \"C bır 
duman -:ütunu halinclt batmıştır. 
Aralarında vapurun kaptanı da 
oldu~ru halde dokuz ki;i bOlUI -
muştur. 

ALMAN. KURKAZLICI 

Faris, 16 (A.A.) - Cephede 
Almanlann bazı kurnazlıkları te
beyyün etmiştir. Almanlar ileri 
mevzilerde geceleyin kıtaatmı bı. 
raknuyorlar. Hava kararınca bı.ı 

kıtaatı kamyonlarla geriye çekı -
yor ve sabahleyin erke.1.le:ı hava 
daha ağarmadan tek:ar getiriyor
lar. Bu suretle askerlerin cial.a iyı 
istirahatini temin etrni§ oluyorlar. 
Bu kurnazltk meydana çıktığm -

'dan, tekrar ederse Fran ızlar gece. 
leyin Alman mevzilerini ele ge;i
reccklerdir. 

Diğer bir kurnaz1 ık d:ıha: 
Almanlar her ha:1si bir taarruz 

hareketinde bulunmadan evvel bir 
nevi kuklalar ileri sevkediyo:-lar. 
Ve bunlara ara sıra da ateş etti. 
rerck ziyalar verdiriyorlar. Fran. 
sızlar bu ziyalara kar§ı ate.5 açın
ca Fransız bataryalannın nere -
lerde olduğunu anlıyorlar ve asıl 
knvvetlerini ona gore kullanıyor. 
ıar. 

ICANADALI TAYYı\RECfLER 

Ottova, 16 (A.A.) - Kanadalı 
bUtün tayyareciler ~önüllü olarak 
Kanada hava kuvvetlerine yazıl
ın.~ardır. 

ihti ali azaldı mı ? · 
J..ondra, (Radyo, Saat 18) - Hükumetin hafWtk lyMt beya.

ııatını, B~vckilin basta olmasına binaen, bugiln öğleden sonra .Avam 
Kamarasında mall~c nazırı Sir Joıı Slrnon okumuıtur. 

Sir Con, Belçika Kralı Leopold ile Holanda Kraliçeei Vilhelınin&nm 
ııulh lehindeki tcşebbllslcrlnden bahsetmiş, bu teklifin, İngiliz Kralmm 
\'erdiği ccvapda işaret edildiği gibi, İngiltere tarafından takdirle ka~ı
landığmı, fakat Alınanyanın hareketi ve teklüe verdiği cevap kar§I· 

sında maalesef sullıU temin edemedil;'inl söylemi tir. 
Almanynnın Holandnyn taarruzu ihtimali mescle.!dnc geçen Sir 

Jon Simon, gerginllğin Alma.n, hükumeti tanümd8.n Iiolandayıı verilen 
temln_t uterine nirboten ar.aldığını ve bundan İlıgilterenin lıüyük bir 

memnuniyet duyduğunu s!>ylemi{jtlr. 

C eneral Skorskinin beyanafl 
Londra, 16 (Radyo. saat 18) - Lonodrada bulunan Leh ba~ 

vekili general Cikorski bugün matbuata bulunduğu bir beyanatta 

ezcümle §Öyle demiştir: 
"BugUn dünyada iki türlü millet camiası bulunmaktzdır. Bun

lıııı:fan biri 1n!riliı ve Fransız imparatorlu!darı, Amerikan· Birleıik 
devletleri gibi hürriyet es.a ına dayanan millet topluluklarıdır. Di. 
ceri ise Avusturyanm, Çckoılovakyamn ve Lehistanın cebren i~ 
gali ile ortaya çıkan büyiik menıleketlerdir. Lehistanm yeni hül.11-
m1ti h\I halı:s:z siyasete itiraz ederken, hürriyet esasına dayanan 
bir "Birle ik Avrupa,, ideali için çalışmeıktadır.,, 

Generr.I R:kcraki beytınatında tngilfa <lor.anması ile beraber 
çalz~an Leh harp gemilerinden bahsederek, yakın't!a Leh tayya. 
relerinin l~e İngiliz havn kuvvetleri ile beraber çarpı§acaidarmı 

söylemi,tir • 

ismet lnönü ve Katinin 
arasında telgraflar 

(Bas tarafı 1 incide) 

)'•:bclı\mı Molotcf 
So\yet Halk l\ombıcrlcıi lltı~ ~tt r.eı l 'e llnrirh·e Jfomi~rl 

1\1 O S KOVA 

TC1]riniCV\'el ihtilalinin yıldönlimli münasc~tilo hararetli tebrik
lcrloni ve dost ittihat millotlcrl hakkında samimi ttfah dileklerimi ar
zııtmcklc büyük bir memnuniyet Jıissediyorum. 

ŞÜKRÜ SARACOGLU 

Ehstliıns şuı,rU Sarnco • ıu 
llaridye Vekili 

ANKARA . 
1 1 ı..-t 0ı:>in fH\vlik İhtiliılinln 22 inci yıldönUmU l'l'IÜnMebetile v8ki 

hararetli tebrikleriniz ve iyi dileklerinizi içlen duyarak eamlmt teoek-
kUrlcrlınin kabuIUnü rica ederim. MOLOTOF 

·inlandiyanin son kararı 
(~ tarafı 1 incide) 

SO'Vyet Rusya ile yakında yapı. 

lacak müzakereler:.n neticesi ne 
olursa olsun·, müdafaa tcdbir!eri -
nin Avrupa harbinin devamı müd 
detince muhafaza edileceğini be
yan etmektedirler. Bununla be. 
raber ayni ma:ıafil, halihazırda 
silah altc:da bulunan kıtaat mik. 
tarının, şimdi yapılmakta olan 

tahkimatın ikmalinde, tenzil edi· 
leceğini ilive etınektedirler. 

Ayni gazetenin muha.biri de. 
vam ediyor: 

Salahiyettar bir menbadan bil. 
dirildiğine göre, FinlllJ\diyaıun 

malt işte.ri yolundadır ve Finlan
diya ieap ettiği ka~ ıimdiki mU 
dafaa tedbirlerinin tatbikine de. 
vam edebilecektir ~ 

Almanyanın can diif' • e 
manı olm k vazife&iJI 

kurban Slİtmişler 
Bertin, 16 (A.A.) - ~ 

Zeltung guetesi "lhya sıyaıeU 
bafilığı altmd& yazdığı bir nıaV ~ 
lede Avwsturya, ÇekoslovakYllA 
Polonyanın tekrar ihyuı hU!Ju:' ... 
da Fransız V 1ngilfz.lerin wetıl I 
ni mevzubah.s ederek diyor ld: , 

"Bu irtica elywseti yalnız JJ 
manyayı değil bUUln Avtu1e 
tehdit etmektedir. Bu siya.set, , 

uncu asrın ilk yarısmda genli_~; ı 
!etlerin terak.kl&ne mAn1 o~ 
isteyen mctternich irticıwıa. ııe 
ziyade benzemektedir. Mettctııl~ 
elyaseti Sicilya vo Toskanya ~ 
larma. allah kuvvetile :ttal>Sb 
Bourbonlannı ve İspanyolları tel'' 
rar getirmişti. Bugilnkil yeni ~,; 1 

tica siyaseti yine si18.h ku~eU.:e) 
li_abSburg Bourbonlarmı gettr"' er 
emelindedir. Bunlar garp dO~~d 
lerinin elinde filet ola.ralt 'l~ 
havza.sının Uı.riht tok~Ulünll ~ 
duracaklar ve Alınanları b\1) 
mUloUcrden ayıraca.klardır. 

Çekoslavakya ve PolonY~ 
da ihyası ayni hedefleri takit,eoe!• 
Slovak milletinin mütalaası ~ 
maksızın \ Çd( milletinden ~' 
kAlet olmak ııın gayri tabii , , 
t~kül olan Çekoslavakrtı ul' 
rar kurulmak isteniliyor. e&<-

Polonya için de bu b()yl 
(.ekoslavakya Alman geni ıeı::, 
hareketinin değil !akat Al~~' 
nın can düşmanı olmak vaıı~...d 
rine kurban gitmişlerdir. fr31~, 
ve lngiltcrenin istediği bir pol~ 
ya ve Çekoslavakya kurınale ~ 
ğl'! şarkta Alman dü,manla~ 
cuda getirmektedir. Onlar A 

1
, 

muvazenesini nazarı itiba~ ~sı 
maksmn 1919 • 1939 cebi! Jıl' 
temini ve Alman toprnklarıtll e<Jt' 
man düşmanlanna verme~ ll 1''' 
fini güdüyorlar. E~er bugun~·sile 
dar Almanyanın bütün enerJ1 ç 
harp etmesi için bir sebep .. ;{ili 
idise bile Avusturya 5Qıil .btı~, 
Alınan milletini silah altına al~ 
ğak:Hidir. lngilizlcrin ve Frafl 11, 
ların emellerine nail olmıılsf'J 
mü~aade etmiycceğiz. 

Fransa - İspanyol. 
ticaret müzakerelet• r ~ 
Pariı, 16 (A.A.) - Meıııl~J# 

timien dönen İspanyanın l' tef 
büyük elçisi, yaptığı beya~ı 
Fransız • İspanyol ticaret iJef' 
kerelerinin mUsait bir şekitdetd'!, 
lediğini ve yeni bir ticaret _J.6' } 
hedesinin pek kısa bir ı:aıPP"' ~ 
akdWn mu!ı~mel olduitJ~'l.l 
lcmiştir • 



•·~nu~ımııı~r;m,nnt~ 
llitlerle erkdnıharbi-

SOX llAiiİI\A - lG 11dncitc>:;rin 1939 - ~ 

Yesi ihtilafa düşüyor 

\ 
ltıe c1,,. cdclılyot kitnplorını tel. 
... ek ı· 

is~·o uzcrc ,\nkar:ı<.lu tupl:ııı:ııı 
ıru n nzııJarı lı:ıfl.ıııın ınuııy _ 

ııJcr' ıJ ı 
1 ın c stnıılıııl kız itse • 

c~'l.fllanara:, ç:ılı~ ıınl::ırınn de_ 

10 Ccck!cr<Jiı·. Tcıkikltır biıtik.. 
llta vekAlct yeni kıtnıılar 

ltln milsnb:ı!.ııl:ır ncııcnk • 

~tbt r il ısanlıırındoıı tercüme e. 
D ~t•e \·e orta mcktcıl riyaıil c 
• 

1~da dn b:ııı yanhşlıkl:ıı 
ıı. 'UYlcnıncktedir. Vckdlcl hu 

1 da tetkikler yııpncnktır. 
tktcın K" i l · d l! un g mcsc c~ııı c 

hıı tem Huhlnin muhlıktmcsi. 
cııınarıesi, Ankıırn n!ıır ceza 

trııcsinıJc ııakıeıı b:ışlaıı:ıc:ık-
' t 

!~Pl~kl tıırihl ltbldclcrin ko. 
tıı 1tın hu u!ll bir koınisron 

tu, ~'tur. 1\oıniııyon belediye, 
llıu Üte ve dlAer h:ııı dairclc. 

• "3ıı~cssiUerindcn mürekkeptir. 
' ~ı ntısını l\laıırif ''ekalcti ti. 

koruma biirosundıı yap • 
· ~:~crı · ı · 1 · ·~- erın yer crm \C cı,nr • 

. 1~stcrir planlar hnzırlanmnk-
ltıtı:l'ide bu lıbidclerin etraf. 
\1)

1 ılenecek '\"e kendileri la. 
t'41Tıetıerine halel gelmeden 

ı "ilecektir. 
~ltdı . '-h Ye tarafından eehırdc 

~&ı •cılacoktır. Bnnlnrdnn 
\ aıırJ ı#ı bitlrl!ıni~tir. 

,111ı. harp mektebinin kuru. 
l&3 iincii rlönOm yılı cu. 

t ll.in(i bıh•ük merasimle 
'\;'ktı r, Mer~sime hütıin de. 
'~~lıır:ı davet edllmi~tlr. 

~\ tlf ~eUlctl erken tedrisat 
'<>

111da muallimlerin mütalc
~11 l'ırıuştur. Cevaplar birin. 

1 3onuna kadar ''cklıletc 
d ıııı, olacak, yılbaşından ili. 

· t bu Yolda katt karar ,·eri-
, ' . 
e lııha 

1 1\ IXlt şehrimizde gccircn 
l t;a~tınay Başkanı M:ırcşnl 
-'Ara lnalc vt: Mal i)'e Vekili 

' it Anknraya dönmiişler. 

Hitler· 
lngiltereye büyük bir darbe 
indirmek istiyor ; fakat ... 
Büyük erkanı harbiye, Ruıyanın şimali garbi 
ve cenubi şarki Avrupa hakkındaki maksat
ları anlaşılmadıkça garpte büyük tarruza 
girişmeği tehlikeli buluyor 

Londra. 16 - Almanya hu· -------
kumeti. Be'çika \'C 1 lolanda hü. 
kümtlarlan tarafmd::ın yapılan 

sulh teklihni reddettıkten .. onm 
Hıtlerin etrafındaki siyasi ~ah i· 
yctler, rı .. ·ayete nazaran Münih 
suikastının intıkamını almak ve 
Alman rnılletınin manevi kuvveti· 
ni yükseltmek üzere lngiltereyc 
büyük bir darbe indinn•k arzu· 
sundadırlar. 

rinde görünmü~tür. Fakat İngiliz 
tayyareleri havalanmadan evvel 
Alman tayyareleri şimale doğru 

gitmi~lerdir. 

Tehlike i~arcti verilmis, fakat 
bunu birka; dakika sonra "tehlike, 
geçti., işareti takip etmiştir. 

Alman tebliği 
Berlin, 15 (A.A.) - (Umumi 

karargAh bildiriyor) 

A~ht:l 
idam edil~i·;· ~ 
Çekosl~vakyaıla l 
hadiseıer oldu ~ 

Paris, 16 - Münib auika.,tm 
dan sonra Avusturyalı muhitler • 

de Gestapo tarafından tcvkifkı 

yapılmıştır. Son günlerıde yapılım 
tevkifler, üç senede yapılanların 
yekQnundan fazladır. 

Eski Alman vcliahdinin kafası 
l:esilmek suretiyle idam cdiltliği 

yolun-daki çıkan şayialar israrla 
devam ediyor. Eski Veliah~in 

PoteSdaındaki ikametgahının ö. 
nünde kraliyet taraftarlarıntn 

yaptrkları nümayişten sonra bu 
idam hükmünün verildiği söylcni 
yor . 

Ç-ekoslovakyada da hMi~ler 

biribirini takip etmektedir. Prag 
da 28 teşrinievvel vukuatı esna
sında aldığı yaralar neticesinde 

.., · "llk a.şk'' ntmlncle Deanna Durbln'in oyun arlnu1aısı olan Helen 
Parrlsh Iloli\"Udun en güzel yıldızlnrınclnn biri ol111Ağn. namzet görii1J 

mr.Jdcdir. Henüz ~irmf ya5ıncln bile olınıyun bu arti t ü~ ya.~ındıı.nbcrl 

sinema.da ı:ahşınal(tadrr. • Fakat Alman bü)•ük erkanıhar 
biyesi, bu hususta mutabık olma· 
dığı gibi, Rusyanın Jwrupa ~ima
li garbi.:ıi ve cenubu ea:-kisi hak
kındaki maksatları anlaşılmadık. 

ça garpte de tam mana ile harbe 
girl~mek taraftarı değildir. 

Garp cephesinde mevzii topçu 
faali}·etinden ba~ mühim hiçbir 
hadise olmamıştır. l ngiliz amiral· 
lik daire,i, bir lngiliz muhribinin 
ziyaa uğramış olduğunu kabul et
mektedir. Bu muhrip, bir Alman 
mayınına çarpmı~tır. Sekiz bin 
altı yüz ton hacmindeki ve Matra 
ad ındaki lngUiz vapuru, bir infi· 
lak neticesinde mahvolmu,tur. 
Tahtelbahirlerimiıden biri son 
günlerde 23 bin ton hacminde ge.. 
mi batınnı§ ve bir gemiyi de zap· 
tetmi5tir. 

ölen talebenin cenaze alayında K · l El • b 
yeni bir ~akım hadiseler otrn~5tur. ra z• Ç /O; lZ a et z· n 

Tezahurat yapan talebe şıd:iet- es::::-, 

*•* 
Amsterdam, 15 (A.A.) - Al· 

manya hesabına Holanda ünifor. 
ma ı mubayaa ı \•e kaçakçılığı 
işinden dolayı yeniden iki ki~! 
tevkif edilmi§tir. Alman • Holan· 
da hududunun ikiye böldüğü 
Kokrede kasabası ahalisinden o· 
lan ikisi de Mıestrihtde hapsedil· 
mistir. 

Diğer taraftan Algemeen Han· 
delsblad gazetesi, Amesfardt mın· 
takasında yapılmakta olan istih. 
Mmlara yaklapn otomobilli iki 
§a}ısın Lunschentende yakalanıp, 
istiC\•aptan eonra Amerıf orta ıö· 
türüldüğünü haber veriyor. 

Belçikada "Milli iıtiklll 
cemiyet1,, 
Brüksel, 15 (A.A.)' - Fiilen si· 

lfıhsız ve hicabaver bir bitaraflık 
mefhumu ile mücadele etmek üze
re, bazı şahsiyetlerin teşebbüsü i· 
le bir milli istikl!l cemiyeti ku· 
rulmuştur. Eğer sulhu muhafaza 
etmek mümkün olmaz ve Belçika
lılar, istikl8.llerinin müdafaası i. 
çin harp etmek zaruretinde kalı~ 
larsa, bu yeni teşekkUl, sivil hal· 
km mane\iyatını askerlerin kah
ramanlığiyle mütenasip bir sevi
yede tutmal vazifesini deruhte e· 
deceklerdir. 

Tayyarelerin keıif faaliyeti 
~ Havas ajansı tayyare fa

aliyetine dair ~u malfunatı veri
yor: 

Son haftalar zarfında, lngiliz 
hava ort.: ısu tayyareieri, Almanya 
üzerinde devamlı k~if uçuşları 
yapmışlardır. 

Alman avcı tayyarelerinin mu· 
halefetine raimen, bu tayyareler, 
maksatlarına eri~i§lerdir. Şehir
ler, limanlar ve askeri hedefler, 
hayıti ehemmiyeti haiz tef milatlı 
yüzlerce fotoğraf halinde tesbit e
dilmi,t;ir. Alm:m tayyare istasyon. 
tarından 16 ~ı ile Emden ve Ham· 
burg ~hirlerinin fotoğraflan da a· 

· lmmı~tır. Tayyareciler, ga}•rlmU· 
sait hava §Craitine göğüs itrerek, 
bazen oksijen kullanmaya mecbur 
kalacak derecede yüksekten uça· 
rak, her türlü sltayi~in fevkinde 
cesaret ve azim göstermişlerdir. 

Bu uçuşlardan her birinde katedil
miş olan mesafe en az bin üçyUı 
kilometredir. 

Alman tayyarelerinin akını 
Altı bombardıman tayyareşin

den mürekkep bir Alman hava 
filosu dün akp.m J&koçr.a gahille.. 

le daArtılmı§ ve yaralananlar oı.I 

;~:o.b::'i:!':ı~~~m r·~~~~:ı hilesi keş "edildi 
ve hukuk fakültesi mahallt!i si· tJ j 

lft.hh askerler tarafından muhafa· 
za altına ahmnı5trr. 

H avas ajanıına Prağd.an ha. 
her verildiğin-e göre, eaki ~k 

Cumhurreisi, Hacha, Lany f'ltO· 
ıunda mahpus bulunmaktadır. 

fDAHİLDEl 
Askerliğini yapmamış efraftan 

18 Sınıf silô.h 
altına alınıyor 

Piyade muvazzaf hizmetinin 
birbuçuk seneden iki seneye 

çıkarılacağı bildiriliyor 
Şimdiye kadar askerliklerini yapmamış, 'bir buçuk sene askeri hiz· 

mele tabi kimselerin bu ayın 24 Uncu cuma günü a.!!kere almmalan 
için Millt Müdafaa Veklletinden alilkndnrlara emir gelmiştir. Bu em· 
re ıöre, bir buçuk eene biz.met yapacak piyadelerle iki senelik hllrp 
saaa,.ii ve m~ smıfma tlbi olanlar alınacaktır. Aynı zamanda yal· 
ruz bu cr:lbe mahııus olmak üzere na.kdi bedel kabul edilmiyece.ktlr. 

.AskerQ alµııı.caklar 316 tcvellildllnden 334 dahli teveltüdilne kadar 
olanlardır. Yaln z lllzumu görUlen miktar bu tevellUdlerden doldurul
:ın.uaa 33~ teve llUUUler de nlınacaklardır. Celp tamamlle normal celp
tir ve hiç ukere almmıı.mışlar Qağırılmaktadır, 

Piğer taraftan gene aynı enıir mucibince teşrinievvel celbinde as
kere çaflrıldıklan halde bedeJ veren ve böylelikle nisan celbine bıra· 
kılan blltUn bedelliler de ayın 24 Unde asker olaca.klnrdır. Bunların be· 
del haklan mahfuz t utula.cak, ve önUmUzdekJ yaz yerine Mkerllkleri 
bu aydan ba§lamt§ olacaktır. Altı aylık mUddetleiini doldurduktan son
ra bunlu ternil edileceklerdir. 

Bugünkü "Son Posta" gazetealnln veccUği bir habere göre, piyade 
muvaaaf hiımeUnln bir buçuk seneden iki seneye çıkanlıİıası tasav
vur edilnlektedir. 

Diğn- la.raftan kırk beş günlük staja çağrılanlarla muvıı.zzaf M· 
kerlik hU?netlerlni Ptmal edenler t erhis olunmaktadırlar. 

·Fransanm Moskova büyük 
elçisi şehrimize geldi 

Fransanm MoM.ova bilyilk elci.si Nagp.r, Belgradda bh1tıs.ç gün 
Qldıktan IOıtl'a, tohrimir.e celm1§tir. Siyasi nıahfellerde seyahııtme e. 
htl!lmlyet verilen elçi, p.zetecilere ounlan söylemiştir: 

"- tkl ayd&nberl ııı.ezuıüyetle memleketlnıde bulunuyordUDl. Şim
dl Moekovaya dönUyorum. Belgrtı.da uğramnn hwıust mahiyettedir. 
ffutalıimı için orada birkag gUn kalınağa mecbur oldum. Burada da 
bir müddet Jı:alacağım. Ankara.ya ~tmekllğim ihtimali olup olmadığt, 
ne zaıxıan "hangi yoldan ?do&kovaya hareket edeceği.ın h~ Ulftlfiın 
değjldir." 

M. Naıpr. bul'l43 yapa.çağı telııaslarnı mahlyetJne dair sqaJ1ere 
aadeee tebesştımle ~ulcıı,bele ederek ınUsbet veya men.fi btr söı şöyle
m~. J'ranlürla aramada yeni bir mllzakere m9\·ruu olup olmadı
ğı ha.kkmda malümatına mUracaat etmek isteyen gazetecilere bu hu
salta ırıwıııanm An.kan. eJsilJ M. Mu.sigliden izahat 8.1.mabil~ceğml i· 
u.retle ik't.Jt& et.misti• 

"Kraliçe Elizo.betin hususi ha
yatı" ismile Holivudda çevrllmolt
to olan bir filmde kraliçe rolünü 
temsil eden Bette Dnvis'in bu 
film dolayısile kat"§ılaştığı bir 
nıileklll nihayet halleclllebllınlştlr. 

Müverrihler, Kraliçe EUzabetln 
ağrr elbl!!eler içinde saatlarca a -
ya.kta kaldığı ve etrafındakiler 

bitap düşUlkleri halde yorgunluk 
duymadığını kaydederler. Sinema 
yyldızmm da filmde öyle yapabil • 
mesi ıa~ımdı, fakat nasıl 1 

Filmi çeviren stüdyo tarihi 
roblar hakkında tetkikat yapar • 
kan kraliçenin müracaat ettiği 

basit hileyi tesadüfen meydana 
ı;ıkarmı§tır: Kraliço maiyetinde • 
kiler yorgunluktan bittikleri es -
na.da geme eteğinin altında sak • 
ladığı ma~cnt bir iskemleye da • 
yanarak ayakta durdu!;ru halde 
dinlenmek im.kanmı bulmu§tu. 

Stüdyo bu hile>i filmde de tek
rarlamı§ ve Bette Dnvis'in elbise
leri için kuvveUi tellerden bir is· 
kemle vilcude getinni§Ur. FHm • 
de kraliçe rolüwlc iken giydiği 

robların en hafifi 30, on ağırı 4G 
kilo olan Bette Dnvis bu sayede 
biroz rahat edebilecektir. Bunun
la beraber kraliçe kadar rnhat ol
masına imkan ycktur. ÇühkU film 
tabii renkli olarak çevrlldiğl için 

stUdyoda fnzla ısık temini mn.k • 
sadilc yn1ulan elektrik lilmb:ıla -

rile hararet tal ammUI edilmez 
bir dereceyi bulmaktadır. 

...__ 

"Aslanın 
kanatları var L 
ingilterede il kharp 

fHmi vücuda getirildi 

tngllterede 1939 harbinin ilk 
filmi tamamla.nmı~tır. lsrni ''As
lanın kanatlan var!,. 0 1an bu film 
Bllyük Britanya ha\ ı kuvvetler 
nin mu\·af fakiyetlerini kendisine 
mevzu olarak almıştır. 

Filmin vücude getirilmesinde 
çoğu tayyareci olarak a~kere alın
mış yinni altı meslekten aktör 
çal1,mı~tır. İngiliz tayyare'~rinin 
Klel kanalına akınları ve Alman 
tayyarelerinin !ngiltcreye bir hü· ı 
cumu filmde en canlı sahneleri 
t~kil etmektedir. 

Evlenme 

teh lil<esine .ka rşı 
sigorta r 

Bir artist bu şekilde bir 
si ""Orta istiyor 

Londranın meşhur "Lloyds si .. 
gorta §irketi akla gelen her tlirln 
tehlikeye kal'§t sigorta kabul et• 
melde de eöhret kazanm~tır. Slı

nema artisti ve dansöz Vera Zo
rina on ayak parmağını geçenler
de bu §irkete 25 bin dolara si .. 
gorta ettirmi.~lir. 

Hollvudlu genç sinema yıldızr 

Virginia Dal ise ''evlerune tehll -
kesi" ne kaI'§ı sigorta edilmesbıf 
yaptı~ bir müracaatta bu §lrkeıt. 
ten istcmi5tir. Yıldıza gtlrc, al • 
nemn rne.!lleğinde ilerliyehilmeli 
için evlenmemesi eartltr. Atık o
lup evlenmeğe mecbur ka.lmııa 

tazmina.t alarak sinemadan ~l· 
meslnin zararlarını kısmen te1&5 
edebıleccktir. 

l<'akat sigorta şirketi bu teklifi 
lmlml etmemi3tlr. Bu mahiyette 
bir sigortayı "umum! menafi& 
nykın" bulmuııtur. 

Amerika.da Nazi aleyh
tarı filmler yapılıyo_r 
"Bir Casusun ltiraflan" :ismile 

bir film vlicude getlrmiıı olan A -
merikanm Vamer Bros film uir • 
keti "Yeraltı Hareketi" ismilo 
gene nazi .Almanya.sı aleyhinde 
bir film yapmak Uzcre hazırlık. • 
lara. girişmi.5tir. Bu fiJm Alman • 
yada nazi muhaliflerinin hnreket.. 
Terini mevzu yapacaktır. 

Filmde baş erkek rohinU .Toon 
Garfleld, baş kadın rcliinU ise 
Geraldine Fitzgera.ld yapacaklar 
dır. 

Aynı sinema şirketi "Boykot'' 
ısmile gcno siyasi mahiyette bir 
film hazırln.mal:tadır. 

İklimler filme alınıy<>T 
Andre Maurois'nin meşhur "Ik

limler .. romans yakında Fransada 
filme alınacaktır. Eserin ~ 
sunu bizzat roman mııhurirl ,... 
mıstır. Baş kadın artist Danyel 
Daryödür. Charlcs Boyer'rıin , de 
bu filmde rol alaca~ sö.r.leniyor, 
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ilkbahar röportajı 
Yazan: ~eşa'lt San Do 

Göğsü büyük bir körük gibi \ rak öpen gence bakıyorlardı. 
hızla inip kalkıyor, bir şeyler Bu sahne pek uzun sürmedi. 
söylemek istediği halde, sesler 
ha~çeresinde tıkanarak ağzından 

acayip hırıltılar yükseliyordu . 
Bu vaziyette bir şey söyleyeme
yeceğini anlayınca, sağ elini göğ. 
süne bastırarak bir müddet dur_ 
du. 

Biraz sükfmet bulduktan son
ra, cebinden "Hafta., nın son sa. 
yısım çıkararak başyazıcının 

masa.sına bıraktı; parmağile ka
paktaki resmi göstererek: 

- Bunu kim çekti? diye sor
du. 

Bu sual üzerine Hafta mecmu. 
asmın yazı odasında bulunanların 

gözleri Sadiye ÇC'Vrilmişti. O bü
yük bir sükunetle yerinden 
kalktı, ellerini ceplerine sokarak 
ve hiçbir mukaddimeye lüzum 
g<.irmeden: 

- Ben çektim, dedi. 
- Ne vakit ve nerede çekti _ 

ğhizi lQtfen söyler misiniz?. 
Sadi bunu söylemefc mecbur 

olup olmadığını düşünmcı.:ıı:r. 

cevap verdi: 
- Birkaç gün evvel, Bentler

de •.• 
O zamana kadar biraz sükünet 

bnlmuş olan adam, asabi bir ha. 
r<-ketle mnsanın üstünde duran 
n: !cmuayı kaptı, elini şiddetle 

le: paktaki resme vurarak: 
- Alçak, ailenin namu~unu 

berbat etti, bugün eliır.klen mu. 
h:-kkak bir cinayet çıkacak, diye 
s<:ylene söylene kapıdan çıkıp 
gitti. 

Pek kısa bir zaman içinde ce. 
rcy~n eden bu hadise, hepsini 
müthiş şaşırtmıştı. Adam çıktık. 
tan sonra, uzun bir müddet bir 
şey söylemeden biribirlerinin yü. 
zline bakhlar. Sonra mecmuanın 
~ritiP,ini urut~rak. öğl!ye ka. 
ldar b:.ı r.ıeseleyi miinaka~a ettiler. 

Son Dakil;a . . . "; 

Delikanlı kendini toplıyarak mah_ 
çup bir tavırla Sadiye: 

- Eeni mazur görünüz karde. 
şim. Zira bugün hayatımın en 
mesut günü:lür, dedi, saat ve se· 
vincimden sarhoş gibiyim. Ru. 
humdan fı~kıran neş'e bütün 
benliğimi kaplıyarak, adeta m J_ 

vazenemi sarstı. Büt!;1 bu saa
detimi size medyun olduğurr.:u 

düşündükçe, size nasıl teşekkür 

edeceğimi bilemiyorum. Biraz 
evvel yaptığım taşkınlıktan ,foJa_ 
yı tekrar affınızı dilerim. Size 
anlatacak olursam, eminim ki be:. 
na hak vereceksiniz .• 

Bu izahat üzerine odadakiler 
biraz kendilerine gelebildiler. A. 
yakta duran gence bir yer gös. 

terdilcr. Sadi derhal bir sandalye 
çekerek yanma oturdu. Acaip 
ziyaretçi Sadinin uzattığı tabaka· 
dan bir crgara alarak yaktıktan 

sonra söze başladı: 

- Hikayem bir hayli uzundur. 
Fakat kıymetli vaktinizi israf et
memek için kabil olduğu kadar 
kısaltarak anlatacağım. Adım 

Vecdi Ragıptrr. Oldukça varlıklı 

ve iyi bir ailenin çocuğuyum. İyi 
denecek kadar tahsilim ve mü_ 
kcmmel bir işim vardır. Bundan 
iki sene kadar evvel tahsilimi 
bitirerek Avrupadan döndüğüm 
zaman, melek gibi bir kızla tanış
tım. 

Onu tarif etmeğe lüzum yok, 
zira şahsen tanırsınız. J!u hafta 
mecmuanızın kapağında benimle 
salıncakta resmi çıkan genç kız .. 

Onunla tanıştığımız günd:nberi, 
biribirimize karşı duyl:iuğumuz 

alaka gitgide artarak mütekamil 

bir aşk halini aldı. O zaman ev. 
lenmeğe karar verdik. Bir akşam 
babama ve anneme vaziyeti an. 
!attım. 

(Sonu Yarın) 

Lı:: ·· rcıl<' yarılım<"ı lı:l\'ıı fon·. 
' c :i fr~ •.r: na ıncnsujı l.:!Cl·n
l:ırdnn lJlri Jmrnr~iıhtn tcnılı.li:: 

J nıını :.cıı 

fıı<·i:;l l:nlıinc..,lııln toıılannr.ııi,ı 

bir gün. baı,\ ckiıl .... t l;irın...,ına g<.'. 
tirilcn eridim harbi.ye haritaları 

U~ttc: Kn~al•çılık kontrol ;emile rf Aoınğııla: f.t .. ili.r. orılo unn ~i;ncl erilen ılürblnl.er muayene 
l\lasl>clenmiş bir ı~ransız toııu ,. . . . 

1 n ~ ilf creıfo yn rtl ımcı ı.u'" 
tc,ı.ıı:ı:ın:ı n::ıısup Imuıııl'' 

t:ılim rsnasmılll 

·-----~ 
Ak ama doğruydu .. Sadi g~t

mck üzere ayağa kalktığı sıradaı 
odanın kapısı gene birdenbire a_ 
çıldr. Uzun boylu ve çok yakı· 

pklr bir genç içeriye girdi. Oda. 
cakiler onu tanımakta gecikme_ 
İ:iiler. Bu Sd:iinin çektiği resimde. , 
genç kırla ~lıncaltta sallano.n 
~elikanlıydr. 

Son Daikka' nın his, aşk, mace!'a romanı: 26 Bunun bö:·le ~u yalnız 
kendi huu.malt gözleri değil, Zey
nep teyzenin tabii gözleri de gdr
müştü. 

halde içini çeke çeke mmldan:lı: 
- Belkı çıldırdım. Fakat sev 

diğim sensin. 

. 
dayıyor v. yüzünü yalartl~ 

Onun gelişi, sabahtanberi hep· 
sini İ§ogal eden muammaflın çö. 
zülmesine belki yardım edecekti. 

Genç adam girince etrafına 

balandı ve gitmek üzere ayağa 

blkmı§ olan Sadiye sordu: 
- Fotoğraf muhabirini gör. 

mek istiyorum, acaba kendisini 
ınerd:ic .bulabilirim?. 

Sadi nede olsa çekingen adım
larla gence yakla§arak: 

- "Hafta,, nm fotoğrafçısı 
~enim, dedi. 

- Mecmuanın son sayısrm~ 
bpağmdaki resmi çeken sizsiniz 
ayte mi!. 

-Evet., 

• Bu cevabı alır almaz, genç a. 
dam Sadinin üzerine atıD:iı. Boy
nuna sanlarak yüzünü gözünü 
'5pmeğe başfadı. Odadakilerin 
gôr:Ieri hayretten açılmış. ümit. 
Iert hilafına beş yaşındaki bir co. 
cuk saflığı ile Sadiyi kucakla;a. 

Tlyatronar ve 
sanemaıar 

- ŞEHiR TIYATHOSU r; Bıı gece 20.30 rl:ı. 
Tcpcbnşı. l>raı~ tasını 

ŞEm11:-; 

Konıcd i kısın ı 
DfR Mt;HASIP ,\R,\?\1Yon 

Alemdar sinenıesı 
Ebediyen ben seninim 
Denizaltı arkadasları 

Nakleden: Muzaffer EDerı 
Genç kız, artık kendisini iyiden 

iyiye ka\"rayan delikanlının kol. 
lan arasında mesuttur. FJ.kat b·ı 
tatlı dakikaların çok deva·n etmi
yeceğini hissediyor. Bir 18 hza doğ 
ruluyor ve kendic:ini tutan eller 
den birisqıi yakalıyor .. 

Karanlık gecede parlayan pır· 

lanta yüzük bu elin parmağında 
dır. 

- t~minizi söyleyiniz. 

Delikanlının gözleri önünde bir 
keder dalga ı doıa,tı: 

- İsmimi öğrenmeseniz daha i
yi olur .. Çüikü bu isim dudakla
rımdan çıkarsa mezardan çıkml§ 
bir hortlağı gö:ınü~ gibi buradan 
kaçarsınız. 

Delikanlı bu oozleri söyler söy
lemez seri bir hareketle ma .. ke:-ini 
çıkardı. 

Güzin, kendini kaybederken iki 
elini kalbi üzerine götücdü. Ba,ı 
döndü, etrafı döndü, kainat dön· 
dü. Evet. Bu odur. Yüzünün hü· 
tün çizgilerile o .. Bakışlarının bü 
tün ate~ile o! .. ~uman pa~ .. Du 
daklarmda ayni te~ssüm bül:ü'ü 
şü \'ar. Geniş alnının ifade·i gene> 
o! 

Titriyen genç kızı tutuyor .. Gü 
zinin avuçl:.ırı ateş iç~ri iıd~1ir. 

N'efe i ke ilmi~ gibi.. dudakları 

titriyor. 
Erkek mırıldanıyor. 
- Güzin . ., 

Sonra oradan ayrılıyor \'e uzak· 
!aşıyor .. 

Güzin haykırmak, onu gitmek· 
ten me:ıetınek istiyor. Onu ya:-ım· 
da gö:·meğ:: ihtiya.:ı \'ar .. Bu ada· 
mm mace. a mı öğrenmek arzusi
le tutu ·uy )r. Onunla kcnuşmal: 

son~uz bir ze\'k olacak .. Ona söy· 
!emek llzı n .. Ona S.:>~ l ~m~'c lazım 

Fakat daha bir nefe; bile alma. 
dan, bir hareket bile yapmadan. 
gri gblge ağaçlar arasında silini
verdi. . 

Genç kız· çimenlerin üzerine 
diz çöktü .. Olen ke'll:ınların. inli· 
r::n baykuş!arm sc~~cri arasında 

tatlı tatlı ağlamağa başladı. 

* * * 
Güzin bbyle b::ı.51 eği1 ;:, yanakta

n gfü;yqı içer.:.inde. clleıi kılitli. 

kocaman bir ağacın altında ne ka· 
dar uyukladı? 

Son davetliler gidinceye kadar!.. 
Nihayet Zeynep teyze omuzuna 

dürttü: 
- Küçük hanım! 
Güzin hemen ayağa ka1kh. 
- Küçük hanım, rcc:mi ç3lmış

lar .. 
- ll3n~i re mi? 
- Odanızdaki Numan paşanın 

rc.:.mini. 
Cü::inin tekrar ba~ı <löndU. 
Demek oluyor ki meçhul deli -

kanlı kendisile dansederken resim 
çerçevesinde değildi. 

Güzin bütün nıantıkı ,.e SO

ğukkanhlığını toplamış görünme
ğe çalrştı: 

- Mısafirlerden birisi mi aldı 

dersin?.. 

x 

GRi PELERINI.l ADAM l 
- Vahid Bey, bugün yine bü 

tün güzcliiğiniz üzerinizde ... 
- l liç zannetmem küçük ha \'ahit, ne!1ir kenarındaki yo. 

ııım. Çünkü selamlığa hiç kimse. üzerinde yürüyor. 
[,irmdi. Kapısı kapalı duruyordu Güzin fanila bir eteklik ve ray<> 

Gü::in kararını vermişti: bir polo\•er giymi5 \'ahidin yanın. 
- Öyle ise siz burada beldeyi_ da ilerlemektedir. 

niz. Son misafirleri de uğurlıya - Bu söz ala)' bile olsa çok 
yım da beraber çıkanı. tatlı Güzin hanım. 

Birkaç dakika içersinde son o - __ 1 Taclemki bu iltif atım çok 
tomo!)iller de uzakla5tı. Ev sahip. hoşunuza gitti. Beni mükafatlan· 
!eri yorgun odalarına çekildiler. dırmak istemez misiniz? 

Güzin ıhtiyar hizmetçi kadım _ Sizi memnun etmek için her 
takip etti. kapıyı açtı ve elektrik 5CYi yapmağa hazırım .. 
düğmesini çevirdi. _ Sizden istediğim büyük bir 

Xuman Pa~nm resmi duvar şey değil zaten .. Oğle yemeğin _ 
da her zama:ıki yerindedir. du · den c\'\'cl h'Üye kadar gidip dön • 
daklannda arnı tebc.,,3üm. mck jc:tiyorum. Benimle beraber 

Güzin Zeyn~p teyzeye doğnı gelir misiniz? 
dundü: - Memnuniyetle .. 

- Kadınım, rüya görmü~ ola. Tam bu da1dkada çiftliğin sa-
caksınız. dık bekçisi koca köpek sıçraya 

lıyor. d~ 
- Yetişir, Serbrr uslı.ı ı:! 

ğer yanmazlık yaparsan 
raber götürm:!m. 

- Bu da bizimi~ bCfll 
~e'.ecek? 

T b .• d v•1 . a? l3· - a ıı ::gı mı y · \ 
beri alınca nasıl se\·indi .. · 
sız Serberi sevmiyor mu!;ıııı 

Vahid cevap vermedi· 
canının çok sıkıldığı besli 
Delikanlı köpekten fena ll~ 
tüğünü Güzine itiraf et~~ 
kiniyordu. Serbcr şimdı_ fi 
bir arkadaş gibi ikisinıfl 
girmişti. Güzin hayva~ıJl e 
ok~adıkça memnuniyetırıd 
tatlı hırlıyordu. ~ 

- Gürültü istemelll; 
yoksa seni burada bırıtk1 ıı1 

Güzin delikanlının nd~ 
ayak uydurdu. Rüzgar ge 
saçlarını alnı üzerind: sn~ 
Güzin bu köpüklü ruzg 
nefeslerle emiyor. 

- Güzin Hanım .. Siıe-ıf. 
söyliyeceğim. Darılrnll) ıV' 
günden güne değişiyorsll~. 

Genç kız basını çevir~~ 
(DC' 

- lmkanı yok ... Üç saat ev\•e\ 

1 

sıçrara geliyor. Teklifsizce ön a-
bu resim burada değildi. yaklannı genç kızın omuzlarına 

Güzin çerçevenin kenarların · ------------·--~-------
dan tutarak çekti. 

- Görüyorsun ya i'3te burada 
Za\•allı Zeynep teyze utana sı. 

kıla. bir kelime bile söylemeden 
çekildi .. Güzin yalnız kalınca bü
tün soğukkanlılığım kaybetti. 

Bu işteki esran anlamak i ti -
yor. Fakat çok yorgundur. Bütün 
sinirleri altüst oldu. Hala resmin 
yanında dalgın dalgın duruyor. 
Biraz sonra genç kız yanan ba~ı-

Bir mücellit takın1 1 

aranıyor 
fyt muhafaza edilmi~ . uzun bir müeellft 1JIÇ11;

1 

ı:;alr ınllcellit lnkıırıı aranıyor. Satmak istiyenlerin}. 
cad<leslncle Vakıt ilAn lıUrosunn mtiracaatları. 

nr çerçevenin soğuk yaldızına c1a. l o-.~~@l--~~~ıf1W~8~ıı.lll-.-.ı~.-----"t' ... 
yadı ve ne söylediğini bilmez bi.( 


