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"' londra, 29 (A.A.) - Reuter'İ!l di!>lomatik 
~abirin!n iyi bir menbadan öğrendiğine göre, 
·~ anlar, Sovyetler birliği ile münasebetleri hah 
~de endişeli gözükmektedir ve şark hudut hat
~a tahkimat yapmaktadır. Almanlar, burada, 
~l ıiperler kazmakta hem de blokhauzlar inşa 
-~lllektedir. Sovyetler de kendi taraflarında 
~rzda hareket etmektedir. 

Amerika 
Ablokayı protesto 

etmiyecek 

Fin - Sovyet hadiseleri 

Amerikada hiddet 

Romanya 
Yalnız kendi mukadde

\'aşiugton, 29 (A.A.) - Havas 
ajansından: 

Demlkrat Ayandan ve Ayan mec
lisi hariciye cncUmeni reisi Pitt
man, İngilterenin Almnn idhaliı.tını 
abluka etmesini Amerikanın pro -
testo etmeksizin kabul edeceği 

mUtalaa.sındadır. 

uyandırdı! 
Finlandiyamn Amerika elçisi "Fin milleti hükü· 

metine müzaheret edecektir!>> dedi ,, 
,. 

dövüşecektir 

Mumaileyh, demiştir ki: 

• 

~atı ıçin 
~ni başvekil T ataresko, radyoda, 
~togr amı ve umumi vaz iyefi anlattı 
~11· 29 (A.A,) - Rador a -

"Bu hal, bitaraflık kanununu ka
bul ederek ticaret filomuzu ve te -
baa.mızı tehlike mıntakalarmdan 

çekmek suretile katlanmış olduğu
muz fedakarlığa nazaran bUyUk 
bir şey değildir. Mallarunızı Ame -
rikan gemilerine yükliyerek muha
rip memleketlere ihrac etmek hak 
kımız üzerinde ısrarın faydasız ol
duğuna hükmettiğimiz halde Al • 
manyanın bize idhalatta bulunması 
hakkı üzerinde ısrar etmemize im
kan var mıdır?" 

~lldir:iyor: 
~ ek,iı Tatnresko radyoda u -

1'~ ' \tatıyet ve hilkümetin prog-
ı~ . haıtıtınaa. uzun izahat vermiş-
b~ ~ 

' ııı· ~;ekil harici siyasetten bab -

~~ ~ d ~ harbin yalnız muharipler 
ıı~ , . trJ e il, harp dışında. kalmış o • 

'ti ~leketıer için de tevlit et

' ~.llkları anlatmış, Roman -
1 , ~1tarar .kaldığını bildirmiş: 
~d aııya milleti yalnız kendi 
~!ır eratı için dövUşecektlr. -de

t" ~ ~ 

l·ıct \..~-
~ , ~;;;ııYa bitaraftır, bitaraf ka-

\. bilıı · ..\rzWJu bUtiln milletlerle 
' ~sa komşularile dostluk 
~~ e~et.lerinin idamesidir." 

BJ<f' \ ~Jril. 
ııı ' ~dahili siyaset saha -

~ ~Daladiye 
: •tın parlamento. 

da hükOmetin 
beyannamesini 
, Okuyacak 
~ ;,: (A.A.) - Pa.r!Amen -

\~ebetu tekrar işe ba§laması 
\~ e Ba.gvekll Daladyenln 
..._,'ı1ıı,t nıecllsinde ve Başvekil 

~· .. ~•uternps'nm ayan mec

~' ~ ıa.rnanda hükUınetin 
• 4- 1!81nt okuyacaklan ve 

oı "~ ...... en· 
01

,. ~ -~ ın nıebusan meclisin -
\ Rlw_ .~ trıı nıUteakip mUmke -

ıtıv · -.. ~ec ~ 
eı" ' egı iaUhbar edilmlş -

r> 

titiİ ~:~~tn ne ıruretle ya
'lı le ~ile" Inento gruplan :reis -

\btt~det.~:enıer reislerinin bu
~ldultları içtimada 

~ 

sında iki programı mevcut oklu· 
ğunu söylemiştir. Bunlardan biri : 
derhal yapılacak i§lcre aittir, di· 
ğeri ise uzun vadeli bir program· 
dır. 

B. Tatarcskoı bundan sonra 
milli inzibat ve asayişin muhafa· ARASINDAKİ FARK 
zası silah altına alman ihtiyatla- tngili~ 1st1hbarat N~zaretl Bil • 
rın ailelerine yardım edilmesi, fi. diriyor: Alınan haberlere göre, 
yatlann artması ile müc.ıdele, mil Belçika sahiline sürüklenen Alman ' 
li müdafaa için lazım olan parayı maynlan büyük hasara sebebiyet 
temin için yapılacak tasarruflar vererek patladığı halde bugün bir 
hakkında alınan tedbirleri anlat • İngiliz maynı hiç patlamadan ka • 
mıJ, objektif tenkidlere imkan raya çıkanlmıştır. Bunun sebebi 
vermek üzere sansür rejiminde İngiliz maynlannın bağlamaların -
yapılan de!i§ikliği kaydeylem~- dan koptukları anda otomatik o -
tir. l l~ra.k ~ararsız bir ha~e. gelmeleri • 

J.inlandiya ordusu, l~·i tı-chi7. t•ılilmlş 1 tırlıadan rnUrckke~ elup J~Cla ~nlü ile Flnlandlya k3rfeı.1 

Uzun müddeti istilzam eden is· dır. Bınaenaleyh 1ngılız maynla -
tahat programına gelince, bu prog rmın tehlikesi, devletler arası 
ram hedef itibarile milli ve usul hukukuna tevfikan resmen mayn 

itibarile içtimai olacaktır. 
Bu program ezcümle şu işleri 

ihtiva edecck'ir. 
Yeni kanunuesasinin tcmamen 

tatbiki, bitaraflığın mtihafa:zası, 

milli unsurların tan:ini ve bütün 
ekalliyetlere karşı adalet rejiminin 
idam esi. 

Bu program, otokton olmıyan 
yahudi unsurların muhacerctini 
de kolaylaştıracaktır. 

Başvekil müteakikn bütün Ro
manyalıları ittihada ve vahim bey 
nclmilel hadiselerin devamı müd· 
detince aralarındaki ihtilaftan u-
nutmağa davet eylemiştir. 

Mısır 
manevra 

ordusu 
yapıyor 

Roma, 29 (Huıuıi) - Stefaıü 

ajansı Kahireden bildiriyor: 
Bu ayın ortasında başlayan 

Mısır ordusunun büyük manevra
sının ilk safhası bitmi~tir. 

Manevranın ikinci kısmına Ö· 

nümü:zdcki ayın iptidasında başla· 
nacaktır. 

tarlası olarak ilan edilen sahalara 
milnha.sır kalmaktadır. İngiltere 

tarafından her hangi bir ticn.ret 
limanı civanna veya yollarına. ka
tiyen mayn dökülmemiştir. Son 

Devamı 2 incide 

Hollanda için 
yeni bir tehlike! 
Fevka~ade yükselen 
nehir sulan, Hol
landayı tehdit 

ediyor 
Amsterdam, 29 (A.A.) - Bir -

kaç gUndenberl Holandada yağ -
makta olan yağmurlar, nehirlerin 
sularını pek ziyade kabartmı5tır. 

Sular yüksclmeğo devam ettiği 

~akdirdc büyük biı felaket vukua 
gelm~i nıulı~cmclrılr. 

arasuıdaki da.imi istllıkilmların hiıntıJ ~i o.ıtın;•,. bulunmaktadır. Ru isHlıkiur.lanı !\lamıerheJm hattı 
denilmektedir. Resimde, llnlandlya. ordusu bhililetli kıtalarından biri ~örülmektedir. 

RUSLAR 
Fin - Sovyet ademi teca
vüz paktının feshi kara
rını, Finlandiyanın no • 
tasından evvel mi hazır· 

lamışlar? 

Va.~gton, 29 (A.A.) _Havas: 
Sovyet - Filandiya ademi teca

vUz paktının feshi Amerika diplo
matik mahfellerinde derin bir nef -
ret ve infial hasıl etmiştir. Mcz • 
kıir mahfillere göre, bu tedbir, 
Rusyanın, Finlandiyayı deniz Us -
leri terki hakkındaki Sovyet teklif
lerinl kabule mecbur etmek içi:l\ 
tazyika devam arzusunda olduğunu 
göstermektedir . 

''Fİ:\' MİLLETİ. HVKCMl."'TiNJ:; 
MVZAHARET EDECEKTİR" 
Vaşington. 29 (A.A.) - Finlan

diynnm Amerika sefiri Hjalmar 
Procope radyoda verdiği bir nu -
tukta Finlancllyanm Rusyaya ta -
arruz etmediğini ve etmiyeceğinl 

söylem.iş, fakat memleketine taar
ruz edildiği takdirde mtlletln bir 
tek insan gibi hükumetine müaa -
haret edeceğini ilave cylemi§tir. 

Devamı 2 incide 

J1nlandlyn ordt•ıı;u C:ıslrnmanılnnı Mar~şal l\fnnnrrhelm 

l\lunncrlıdın, yeni Finlandhn de\'lctinin yeniden leşckkülün
danhcri ordunun baş kumnndıını \'e Fınl:ındiya yüksek harp mecli
sinin reisidir. 

Mannerheiın. Fınl;ıı dı\llnııı 1!!18 20 deki istikliil harbi e nasında 
memleketini .Sovyet istikltılından kurtarmış ,. • bütün mesaisini 
memleketini askeri bakımdan tohkiın ctmeğe hasretmiştir. Mnnncr. 
hcim hattı, bir So\'yet istiltısı için hemen hemen yegtınc tarik olan 
yC\lu kapatmaktadır. 

:\lareşal ~Ionnerheinı'n "Finlnndiynnın tııçsız kralı,, ünvanı ve
rilnıekteıtir. i'ıt~ıııı:ıile) lı clinıll· modern \ 'e iyi talim görmüş lıir orrln 
\'nı·clır. 1\cnılisi, halılı:ı7'1rclu lııııııluıı :!il sene C\' \' <'l olduı;ıı gibi, is
t ikhiliııi ıııiidnraa elıııcğc nııııclıııış ıuii~dlah bir milielin başını!J 
lıulttn ına ktadır. 



1 - SON DAKIK.ı\. - 29 f:KiNCİTEŞRtN- 1939 ÇAR AlUBA: 

SON DAK!KA'nın tefrikası: 46 Yazan: l\l RT CVCKERR1' ! 

(Bir Almıın denizcisinin 1914 de Emden kruvazBründe geçen günleri) 

- Bu sefer gideceğim yol şu metlerinin eksikliklerinden ile. 
olacaktır.. - diye parmağım şi. ri gelmez. Fakat, onlar niçin 
mali şarkiye doğru kaldırdı ve: harb ettiklerini bilen adamla.t"" 

- Gideceğimiz yer burası, de dır. Onların gözleri Almanları 

mevzu • 
di. ezmekte değil, Alman müstemlo-
Parmağı Malezya ynnmndaSJ kclerindcdir. Bunun bile kendi· 

sahilindeki Penang'ı gösteri · 
yordu. 

!erine bahalıya mal olmasını is. 
temezlcr. Hiç bir Almnn gemi· 
sının bulunmadığını bildikleri 
Japon denizinde karakol vazife
sini yapmayı kafi görürler. Biz 
ancak o denizlere çıkarsak teh· 
tike ile karşıla§abiliriz. Vuruşur-

Bu, lngilterenin, Almanyayı boğmak için Çanakkale, 
Süveyş, Cebelüttarık, Manş kapılarını kapamasıdır· .• 

Romaı 29 (A.A.) _ Stcfani isbat etmeğe uğraşan Newa olduğuna işaret ve bunun çok teh hakkında te~~~e sevkc_tn;fld~ 
Gayda söze karıştı: 
- Bana, Toplanma ihtiyacınız 

olmayacak mı kumandan? .. 

ajansı tebliğ ediyor: Chroniclc gazetesinin bu babdaki likeli bir mevzu ~1duğunu tekrar onları bu vazıy~t~ ebedıy an<W' 
. t h kk t da mütalealar etmektedir. vam cdemlyeccğinı her zam r neşnya ı a ı 1 • • U . v icba 

ingiltere'nin Çanakkale, Süvc)'1 neşriyatı hakkında rnütalealar ' daha zıyade dU nmcgc bUtU.., 
- Nasıl olmayacak ... Filvaki bu kabil neıriyat, gayri etmesi mümkündür Zira 

Ccbellittarik, Marş kapılarını ve yUrüten Giornalc d'italia, bu mcv·· • ' t..are· 
- Emrim biraz gecikecek d e· • ı .. b' t i ı_ mlharib olan milletleri beynelmi· medeni milletlerin hayat ve ı• 

hknt'ya ile norve"" arasında dcnı· ıuun evvelce bat-. ır ng la ga· . d hU . h klatı -;at' 
miştiniz de ... ı h t~:: tl tn b" -:ı 11 1 h • · ı tt la ım ,·etlenn e rrıycte a ar, a ı.a. cesare c arruza ~- zi kapatmak suretile Almanyayı, zetesi, yani Evning Standard, ta· le ayat ıçır. esas ı sure e ı. • 

- Evet, biraz gecikecek. 
- Topçulanm kollarını bağla· 

le geçerler. Uzaklara kadar gı. boğmak kutretin~ ıahib olduğunu ( rafından bahııed:lmit bir mevzu olan hakimiyetlerin şimdiki hali dır. 
dip düuman aramaktan hoşlan· ı ~::~_::_::::_::::::::~=~:.::.::.:.=.:_::===~....:.:_.:.:.:_ __ _.: ____ _:. __ _::_ _____________ ~-

ynrak oturacaklar mı? 
- Hayır. Onlar da biraz son. 

ra doya doya atarlar. Onlara 
hedef kıtlığı mı var? 

mazlar. Beyıızlann birbirini bo. bl SAAT ~- 18.00 Sovıet • Fin ğazlamasını uzaktan seyretmeyi A :ıı eri k a a o. . 
tercih ederler. h d' 1 • 

Ben, bunu, eski hareketlerin- kayl protesto B ISe eri 
Biraz durduktnn sonra yine 

Gayda sordu: 
den anlıyorum. Onlar harb is· A vuatralya tngiltereyc asker gönderiyor <Baş tarafı ı tncld~ 
terlerse taarruz etmekten çekin- etmiyecek Londra, (Railyo, sant 18) -Avustıalyo. Başvcklll Mr. M:onzics bu FRANSIZ MATBUATINır;, 

- Yalnız Penangdaki düşman 
kuvvetinin teferrUııtını kestire
miyorum. Adedlerinln çok fazla 
olması mancvramızı güçleştirir: 

limandan çıkmak için süratle dö 
ncrkcn oradaki gemilerden biri
sine bindirmek tehlikesi baş göa 
terebilir? 

mezler. 1894 senesi ağustos baş. ..tın, Avustrnlyadan lnglltereyc birkaç fırka asker göndcrllmeslne ka-
ğı h 1 B k (u ...... --~ 1 '"' ld ) ... HAD1SEJ,ER1 TEFS1R1 lan cını atır arsanız. unu o ua;ı ı.anuı uıc c rar verildiğini bildirmiş ve bunu ilan eden nutkunda töyle demletlr: 

layhlka anlarsınız. O zaman da zamanlarda. Almanlar. İngiliz U - "Bu, .Alınanyanın lngıltere ile dominyonlar arasında ihtilô.f bulun-
Çine harb ilan ettiğinden dört manlarmın daraltılmnsı yüzUnden duğu şeklindeki propagandasına en güzel cevabımızdır. Bugün İngiltc
gün evvel Japon gemileri bir çin bir çok gemilerin battığını iddia reye birkaç fırka asker göndermeye karar verdik. Aynı zanıBnda, mül· 
kruvazörünli batırmışlardı. 1004 etmektedirler. tefik devletlere her zaman ve nerede, ne ııekilde icnp ederse yardıma 
senesi şubatının lllnci gilnU Almanlar Sca pa Flov limanının hazır olduğumuzu da bildiriyoruz." 
Rus-Japon harbi çıktığı zaman bir 'ticaret limanı" değil, •'mUda- Ba§vkil Çemberlayn, bugUn öğleden .sonra Avaın Kamaraamda A· 
Rus donanmasından be~ zırhlı faa edilen bir Uman" olduğunu söy- vustralyanm bu kararını bUyilk bir memnuniyetle kartılamış olduğunu 
ve kruvazör eksilmiş bulunuyor:. lemiolcrdir. Alman maynla.n hiç bir söylemi ve bunu lngllterenln bUtUn derJzaeırı topraklarının müşterek 

- Yapacağımız taarruzu 
bc:ı etrafiyle düşündüm. Arka 
da.5lara da demin söylediğim gi· 
bi Pcnang müdhiş bir çıkmaz. 
dır. Burada bütün taarruz kU\·· 
vetini muhafaza ederek Emde. 
nin manevrasına pek imkfı.n yok· 
tur. Orada hangi gemileri bula-. 
cağımızı zannedersin Gayda? 

du. Böyle bir ırk ve millete geç· !ark gözetilmeksizin her yere dö - davaya i§tiraklerine bir misal olarak göstenni§tir. 
miş zamanla bugün arasında külmektedlr. Bağlamalar koptuk - Avustralyadan ae\•kedllecek askerlerin lngiltereye önümüzdeki 
fark olmaz. Eğer Japonlar, bu· lan zaman zararsız bir hale gel - yeni senenin ilk günlerinde geleceği tahmin edilmektedir. 

gUn bizimle ciddi çarpıemıe olsa molcrl ise beynelmilel kanunlara Finlandiya, fesih kararma cevap verdi ·~· 
lardı, BUyUk Okyanos donanma- aykırıdır. l§te bunun için on gün- Londra, (Radyo, Saat 18) _ Finlandiyanm Rus notasına verdıgı 

- Kumandanım 1 Evveli kor· 
kumuzdan kaçan ve oraya sığı. 
nan beş on fiileb bulacağımız mu 
hakkak. 

mızdan eser bile kalmazdı. Biz den beri bu kadar çok zayiat ,.e - cevap üzerine Sovyetler hükumeti 1932 deki Rus. Fin ademi tecavüz 
de bu dakikada, burada yapa. rtlmlştlr. Almanlann bitaraf ge • misakını bozduğunu dÜn "ece bildirmİfl, Finlandiya hüktimeti de buna 
caklanmızı konuşmaya fırsat mllerlne, lrtgUtere sahillerine ynk· karşı cevabını Moskovadaki sefiri vasıtasile bugün vermİ§tir. 
bulamazdık. laştıklan takdirde tehlikeye maruz Bu cevabın mahiyeti hakkında henüz bir malumat alınamamıştır. 

bulunduktan hakkındaki mUteıı.d - Alman tayyareleri tngiltereye hücum ettiler 

- Harb gemilerinden bahsedi
yorum. 

- Yormouth tipinde iki Ingi. 
liz kruvnzörU ile Çemçog tipin· 
de bir Rus kruvnıörU ve sonra 
Fransızların Dupleks'i ile Mon· 
kabu'lan oradadırlar sanınm. 

Belki bunlarilan başka Uc dBrt 
tane de torpldolan vardır. 

- Gayda. işte bu fena... Ben 
en çok bu canavarlarla uğrav
masım sevmem. Onlar bizim gi. 
bi görUnmemezlikten çok istifa· 
de ederler. Onlar için zafer ile 
ölilm arasında UçUncU wr mcr. 
hale olmadığı için korkusuz dö· 
vUştlrler. 

- Kumandanım! Kuvvetli bir 
Japon kruvazör kuvetinin Pc· 
nangdan pek uzakta olmadığını 
sanırım. 

- Ben buna ihtimal vermem. 
:Aldanıyorsun Gayda! Japon kuv 
vetlerinin Alman bayrağı ile hiç 
bir zaman harbe tutu3mayn
caklannı zannederim. 

- Niçin? 
- nu o"' lann cesaret ve kıy. 

Troilus vapuru. Büyük gemi. 
Daha tezgAhlardan yeni çikmış. 
ilk dcfcı. Ingiltcre fabrikalarının 
dört gözle bekledikleri lastikleri 
ve madenleri taf}ıyacak. Okya
nusta Emdenln korkusu onda da 
vnr. 

Kaptan, bir taraf tan gemiye 
yükletilen lô.stik ve madenlerin 
yUklenilmcsine bakarken diğer 
tara.ftan yanındaki telsiz mcmu. 
riylc konuşuyordu: 

- Kruvazörlerc sor, yollar e
min midir? Bu akşam hareket 
edeceğiz. 

Memur bu emri aldıktan sonrtı 
doğru telsiz odasına girdi. Maki
nesini ayar ederek lngiliz kru. 
vazörlerini aradı. Soruyordu: 

- Burası Troilus. Ingiltereye 
hareket edeceğiz. Yollar emin
midir? 

Bu suali bir çok defalar tek. 
rarla.dı. Az sonra harekete ge
çen ahize §U malumatı zabtetti: 

_:Yollar emindir. Her ihtima· 
le karşı (Kolombo-Aden) hattı. 

nın kırk elli mil kadar ~imalln· 
nen gidinh (O"v mı var) 

-.: . ~ 'r~ •. ::. . . 'rı • .. . • 

[Ô,g/e~.§~i. ~tele,ıli:rJe ·. gi~fJiiltlel'!•'ı ! 
· . .-~~t/;; ·,, •. ·.'°.' '· .~· 1 _.:-·, __ • .. ~-· _···_ -· •• ·-~. 

"Siyaset Aleminde" sütununda Selim RııQıp Eınec. ''l.iıtnrııflnr müş
kOI vnzlyeııc" başlıklı yazısında şöyle diyor: 

lngllterc llcFransıının son )'Optıklnrı anlaşma neticesi, bu dcıvlellcr, 
bilnrof rırınnlnrın Alınan mnlı tnşımnlnrını yasak etmişlerdir. Bu vazı. 
yelle bitaraf cemllerde görülecek Almnn menşeli biltOn mallnr mlis:ıdcırc 
edllecklir. Buna muJ;nbil Alm:ın)'ll da Jnglllrcyc nakliyat yapan billlln 
bitnraf gemileri lı:ı ım illın etmiştir. Bunlnrdıın rııstgclincnler yokıılnnıp 
Almnn limnnl3rın evkohınduklnrı gibi vnziyelleri ltib:ırllc Alman ıı. 
manlarınn E:etlrllmlycnler de ınaynlıırla, dcnlzaltıhırln bntınlmakladırlnr. 
Maksat şndur: 

Alman s:ıhlllcrhıln ablukasına mukabil İngiltereyi nblukn altııın 
almak. 

nu h:ılln il{ınlhnye devam etmesi pek mümkün görünmez. Bu vaıl. 
yelle bilnrııfl:ırın hlemiye lstcmi)e iki taraftan birine lllih:ık elm"lcrl bir 
zaruret olac:ıktır. Ynhut, lınşknc;ınn zarar \'eren bir muhıırcbec1cn k!\r bek. 
Jcıniyerck tam bir biloroflık mulı:ıfr.zo edecek ,.e her iki tnr fııı mukave
metini nrıtıracnk bllvnsııa yardımlardan ''azgeçecektlr. Şimdi bu iki 
şıktnn biri mcvzmıb::ıhstir. 

AKSAM' da 
Necmeddin Sndnk bugünkü y:ızısında lngiliz b~5vcklll rndyoda, 

ıulh s:ıyelerini nnlntırken zihinlerde ennlıınnn nıürcrrch Avrupnnın tnblo 
sunu c;izlyor. Ve bugünkü Avrup:ının perişnn h:ıllnl nnl:lllıkl:ın sonra 
clJ)'Orkl: 

Bu ıtıt lıll11 mukayese cıtikçe insan, Avrup:ının blrluclyi tercihle hııtô 
:ien tereddOI ettilıine şnşıyor. İnsanlık bu derece ~ifn bulnını hlr ımncı 

" dem e mi dllştn? 

dit ihtarları dikkate pyandır. JA>ndra, (Radyo, a.:ıt 18) - Bu snbıın lngtıterenln eimall şarki 
Maynlıı.rm askerl bir mıı:ksatla 

yahut İngiliz ticaret ıemlleri.nl 

batırmo.k nlyeUle değil, fakat bi -
taraf gemilerini batırarak gemi 
kumpanyalannt korkutmak ve İn
giltere ile tJcareUcn menetmek ga· 
yeslnl iaUhdaf ottlğt eUpheal.ıdlr. 

Ve Almanlar da bunu itirnf etml.e· 
lordlr. Milliyeti ne olursa olsun 
gemiciler kolay kolay korkutulıı. • 
cak insanlar değildir. lngill.ı do • 
no.nmnsı da Almıınyıınm Umltslz -
ilkle mUrocatıl ettiği harp ekme. 
rln , mazide olduğu gibi aUratll ve 
mUeselr bir cevap bulacaktır. 

FRANSIZ HAVA MOŞTERtLERt
NE VERiLECEK TEMiNAT 

P rts. 29 (A.A.) - Reaml ceri
de, bugUn bir kararname n~ret • 
mifıtlr. Bu kıı.rarnıune mucibince, 
bir harp hBreketine ietirak etmış 
oldukları her gün için tayyrı.ro or
dusunun zabit, kilçUk zabit ve ne • 
fcrlerlne 10 frank miktarında hu -
susl bir tazminat verlleeektir. 

POLONYA DEMlRYOLJ,ARI 

Bern. 29 (A.A.) - Alman fatih 
b:ı.rat bUroau, resmt Alman ceri -
desinin bir emirname neşretmiş ol
duğunu ve bu emirncme mucibin -
ce Polonya devleti demiryolları ıt • 
daresl tarafından işletilmekte olan 
şebekelerin Alma.n dcmiryollan i
daresine raptedllmlf bulunduğunu 
bildirmektedir. 

·············••••@•••• 

sahlllcrlne bir Alman ta.y~·are hllcumu olmuş, İngiliz tayyarelerinin ve 
müdafaa toplarmm at.eti ile kareılanmJBtır. Çarn~mada bir Alman tay

yaresi dii§UrülmUotur. 
Bu euretle, Alman tayyarelerinin tngUtereye ilk hUcumu olan 16 

teşrlnievvelde Firth of Fourghtüzerlndeki taarru:zundanberi bugüne 
kadar dUsilrUlen Alman tayyarelerinin aayısı 23 U bulmuııtur. 

Kütahya da Yunan 
Baş ve~ ili Büyük bir hayvan 

pazarı hazırlanıyor 
Külahya, 29 ( A.A.) - Bu sene Ankara elçisini kabul 

vilayetimizde veteriner işle.; üze· ederek görüştü 
rinde oldukça geniş çalr}-nalarja Atına, 20 (Hususi) - Üç gün 
bulunulmuştur. Sığır cinsinin isJa. evvel karadım gelen Yunan sefiri 
hı için 9 yerde yaptırılmasına ka· M. RaCa.el, dUn Başvekil M. Me
rar v~rilen kollektif bi.l}a aiım taksas tarafından kabul edilmiş -
duraklarından Armudlu, Köprüö· tir. Bu mUlı1knta ehemmiyet veri
ren, Altınbaş ve örencik nahiyele . ltyor. 

rindeki a~ım duraklarının in}!aU M. Rafael. bir haftaya kadar 
bitmiştir. Buğa müb:ıyaası için Anka.raya. dönecektir. 
köy bütçelerinden ayrılan ve ban· Yunan gemilerlnin ya.namın tn
kalarda birikmiş olan 6,0ll lira • "'iltcreye satılacağı hakkında bu -
dan çekilen 1,720 lira ile 47 b'J~a rada mnICımnt yoktur. 
satın alınarak bu dJra"thra yer • Yunan hUk1imett Pi.re tersane· 
ltstirilmiştir. Bu istasyonların bir rinde tamir edilecek gemiler hak • 
yıllık ot, saman ve arpa ihtiyaç kmda yeni bir takım kayıtlar koy
lan temin olunduğu gibi hususi mu5tur. 
idare tarafından da Eski~ir -----------
ftf)rikasmdan 80 bin kilo şeker 
pançarı getirtilmiştir. C SPDR---. - ... J 

Polonyah ·ve Habeş 
pehlivanlar 

Hayvan isl8.hın1a baslıca yar
dımı o!an yulaf, yonca ve bakla 
zeriyatını temin için de icabeden 
tohumlar getirtilmiş ve b·.ı mınta
kalarda züraa tevzi ejibr:!:c. e:ül
melerine ba~lanmıştır. A'ım is • Bugün tzmire hareket 
tasyonlannda hayvan yetiştiril • 
mesi, bakılması ve gıda uullerinl 
~retici kurs!ar da açılmak üze· 

redir. 
Kollektif aşım istlsyonlarımn 

böylece kuruluJ]arile beraber vi
l!yetimiıde mevcut hayvan d:p:> 
sunun tevsi ve isla'ıım d1 ç1h~ıl-

ettiler 
Şehrlınizde, baeta Tekirdağlı 

HUaeyin olduğu halde en büy\ik 
peblivanlamnııla gUreşmliJ olan 
Polonyalı gUreeçi Maryani ve Ha· 
beş devi namlle mııruf Ras Kasem 
tzmlre çağıitlmıelardır. 

mı" ve sarf edilen 4,000 lira ite lki pehlivan bugUn Ba.ndmna ,. 
deponun no'csan bulunn va;ıta· yolile tzmlrd lıaıckot etınlşlerdir. 
lan ikmal e:ii\diği ~ibi \,!))) lirn Maryani, ke:ıdi~i1e görüşen bir 
sarfile de su tesisatı l~l"m:nlan • ll'uharrirlmlzs kısaca deıniGUr ki: 

mı~tır. J5 bin liraya mal olacak - !ımfr giire~ıer!ı.f tnmamla -
otan hayvan pızannın mühim bi· cıktan ~nra Franl!aya giderek 
kısmı tk.tnal olu,a~1c b·ıra h hıv düşmanla çarpışı:ı roıony& ktta • 
van alım ve satı:nına bl1la:l·nı1 Jarına l'tihalt (·ıll'rei;Jn. 
tır. thtıy"'l ~bıtiyun. C'Ureı multa • 

Muhtelif cins hayva~\ara m!h· vcıeıeri dola;,aile PlmıUlik vatanı· 
sus paviyonlann da in~sına baş- mt müdataa)·a gid~mC<iiğim için 
Janm~tır. l çok müteeeeirim." 

Par;t;, 29 (A.A.) - Havas: 

Matbunt hultisMı: . btı 
Rwı - Finlandiya gerginliği 

sabah bir "nk gazetelerin te!siJ'& • ..... ııı • 
tına mevzu t~kll etmektedir· ıtt' 
Uzar vadycU h.Alft. devam etınc il' 
vo diplomaUk muharrirler nıub • 
Jit faraziyeler yUrUtmek mecblJl'i lf 
yetinde kalmaktadırlar. Butı~U· 
beraber, Sovyet ve Finlandi;rıı • 
kfimetlerl arasında 1932 de ~ 
lanm~ olan ademi tecavüz pak t• 
feshi çok derin bir intıba hasıl e, 
mi'} ve bilhassa bu nokta bUtUll ~ 
ıeteler tarafından ebemtnıyetlC 
bartlz ettirUmekte bulwunuutut· 

Petit Perisien gazetesinde ~ : 
elen Bourgues, Moskovanın ~ 
lnndiyanm lUIUperver ııotll '# 
verdiği cevap mutat oımıya!l et" 
suretle hazırladığını kayded 
diyor ki: 

61 ı 
''lobu veslkanm daha Finl&Jl ııl' 

ya notası Moskovaya varuuıdşll bl1 
zır olup olmadığı men.ka dcğet 
şeydir. 

~ 
Bu cevap tehdit edicl ma,hb~, 

ve müzakerelere çok az yer b ~ 
maktadır. Anla.!Jıhyor ki, ce\,.p~ 
taarnız harcketınJ evvelden ~ 
göstennek maksadlle glSnde 
ve neıredihnlftir. 

tıd 
Bir ademi tecavüz pa.1tunl11 ~ 

suretle feshi HlUerin Poton>11 ~ 
kmda tatbik ettiği tabtyeye 
benziyor." 

Bourıues, nlman haberler ~ 
smda Çok bedblıı glSrUııUyor .qe 
zısını fU suretle b1Uriyor: ~ 

"Moekova yeni hudul hA~ ~ 
vaki olduğunu bildiriyor. J31l ,J 
fena bir lgarettlr. Belki de pel' ~ 
zaman sonra. Karclldeki "$sl;f 
Uzerine mennller dUgeeek •. ~j • 
gemileri de Helsliıldyl çe~JI. 
!erdir. Avnıpada ıayıf bir 'fJ 
lııtlkl!l ve hUrrtyetlne Jaı.111 
bir suikaat yapılmak llleredit· 1~ 

Mntiıı gazetesinde Jea.n ~~ 
aynı neticeye varmakta ve ~.,, ~ 
yanın da Avusturya, Bobe.lll~ 
Polonyada çimdi Rusyruıın ~' 
diyaya ka1'fı yaptığı korkutıJlBı.ıP 
yasetinl tatbik eylemfş oid ~: 
hatırlatmaktadır. Fabry di)'Ot ~ 

''Usuller farketmJyor. FıJcl~efl' 
retli efendilerin küçük de\"I~~ 
t.Jpkı kedilerin farelerle o~-~; 

1:..., OY"'. 1 

ıihl oynadiklan bu za .,.. ~a 
ne suretle net:eelendlği ıııtılb!t "-1 
muzdur. Tehdit ve lhtarıaı' 
banyosu lçhıde bitiyor. #'_ 

Sovyctler Birliğinin ~; f 
klU'fıamdaki usul ve deuııe ~ 
lince, bu wıuller ve delillct tı!f ~ 
bir şeklide ve daha bain•11:,,.urll'fl 
rette Alman tabiyesini 1~ 4' 6İ 
maktadır. Yalan, hayaaıı Jıl ·~.J 
na niyet hiç bir zaın&tl b ' ' 
Ud yUslUIUkle ortaya G ııtt ~ 
kurt ve ku~ hlk&yesi bi~ ti 
man bu kt\dar varfndC b 

bulmamıatır. 
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Sovyet 
izinler 
'----------------~ 
llm!ft) 
~hııae; 
'l' ~ ~ret nkili Nazmi Toı>tttoAiu 

' karada Alman se:fareU milı· 
'-'ltt doktor Krol ve i.kUsadl mQ• 
'Sbe111e•y1 kabul etcılş, bir 

Sa &aatten fazla söıiişmilttilr. 
~>'leniJdljine göre bu milllkal 
~>'• Ue aramızda yeni esaslar 
~ 1~ ilde bir Ucaret anlafması ak· 
~ 11 baılamıı olan ihzar! tema .. 
'r .. lltkadardır. 
~ ~berlitqta KOrkç{ller eokajın 
~ıa Bakırcılarda bu lmalAt· 
~ \ ilde amele Mehmet Suhaıı, 
~tıı lıt 1' Yqıada Neclleye tecavQı 

lldı11 yıkalanmış, adliyeye les· 
' ;11ıını ı,u r. 

ı., ~lrdalındaa Mudanyıya at. 
~ lııı llllupınır npuru dQn ık· 
~ talı adası önOode karaya 
'-~ lıftur. Gemlikle bulunan Sus 
~ kaıayı haber ılınca derhal 
~ )o'1trfne ııtmif ve Dumlupına
' ~Ularını almııtır. 
~ ~lkok aatııları nzerlnde tet. 
lat!Gee"•Pan heledlye lktısat ınQ· 
~ baıı hilelere illUttall ol· 
~ btıYilk depo sahiplerinin razla 

• l'e:ıııaıc bırslle Sömlkoku bele· 
~in fiyatlle doğrudan doljruya 
'{

1 laltık11nnı, bunların da 
• ~tllde "'r k h"''<a belediyf 

~dtın fazlaya verdiklerini an. 
4r r, 
~<laıti fark toptancı ile pcra· S: cı arasın :a paylo;ılmakladır. 
~ lelebbQs eJenJerln şiddetle 
~. 11dırılmaları kararlAşlırıJmış· 

~tdi;ı,-e sıhhat müfettişleri bu
~ı,ı11 iUbaren Beyojlu otellerinin 
~ •rını ve ıemizllğinf terılşc 
'~ llıışlardır. 
S':Ubte hususi otomobili ile blr 

1 ClAnlyerek lUilmllne scbeb 
~0ııeratör Orbanıo asliye -<ili""' 

dl' ~ <:eıa mahkemesindeki duruş 
ti tıCltıı dilll de devam olunmuştur • 

. ~, kadının Fatihte oturan Sı· 
'I ~ ~1nda bir dul olduAu anla9ıl· 

~· ~ kardeşi Bahire de mahke· 
"IQ 1111lUracaat ederek doktordan 
tı.~bkta tazminat i&temlttir. 
t°'ltrl enıe, dün belediye mfihen· 
~~Ilı ile adliye doktoru Enver 
..,, k Şahit olarak dinlemiş, )'C· 

~ llııı 'tir yapmııaa karar vere
'~lfthakeme~ · başka bir giinc bı· 
~&ıtk il', 
~ ~.~{ 8Gndilr şehrimizde buJu
\l. ·~ • •ekili Ali Fuat Cebesoy 
~t tnki trenle Ankarayı dön-,. 
lııı11 kkııe, Balıkesir ve diğer ba· 
Ilı ~katardı tefllıJerde bulunan 
~11 daraa vekili Naci Tınaz 
~i) kbrlmlıe ıelmlt. vali ve 
~tı~1 reııı LQtri Kırdıırla parti 
ıllt Fikret Sılayı ziyaret et· ' . 
~~hnabahçe sarayı öolindekl 

lıtı hAdlııesl davası şahitleri. 
\~ı ll.~be auretile Uadelerlnln 
~· 1k ışı bitirılmifUr. Şahitler, 
~ 1ınsenln suçlu olınadığıııı, 
~ili •le OlduAunu söylemişlerdir. 
~ , •Aır ceıa mahkemeıl, ıı. 
i!4 Q~l'lkının, davanın ıörül • 
~tr~l alır ceza mahkemesine 
~ir~eu CSinl kararlaştırmıştır. 

~ltrı, hayrlye kıı lnrHesinde ta 
~~,.111~Ual1imlerin mektebe ye
h~tltr 1 teınıo için mUhim de· 
'1.~çteıc·l'aııını,tır. 
~ '<J 1 Gazi kl>prnsnoün tah
~;r bu 11 YaQmurlar yfizilodeo 

.. ~~ı/lllınuş ve şlşmişUr. 

Fin-Sovyet hududun-· 4·u~i'AN YA 
da çarpışmalar n-aoaıanda 

üzerine 
FinlAndiya askerleri, bir Sovyet taızvıkanı Deanna ourbin 
müfrezesine afeş açtılar; hududu . a~~li:arac:alk ilk aşk 
geçmek isliyen Finlarıdiya piyade l~gı~ı~ _muk~~el~ . • • • • 

gurupları mi~ral yöz ateşile pôskUrtüldU bılmısılı 4 Bırıncı S8 h O es 1 O 1 f;e V 1 rd l 
' kan unda başhyor Holiwttan yazılıyor: Aşk maceraları iıte böyle bq.. 

M oskova 29 - Fin hükt1meti· Leninırad erk!nı harbiyesi dt" Amerikalı siımna yıldızlarına ladı. 
nin Sovyet notasına verdiği cevap Vidliki mıntakasmdald FinlAndi. Almanlar, lngilte- dair haberler ekseriya reklam Bir müddet sonra rejisör Billy 
üzerine Sovyet hariciye komiseri ya topçusunun Sovyet arazisine i· rer İn şımal deni- maksadiyle girketler ~.rafından Lenz işe müdahale etmeğe meo-1 
Molotof da dQn, FinlAndiyanın ki top attıltnı ve hududu geçmek uydurulmuı olduiu ıçın altın bur kaldı. Dcanna Durbin sine· 
Moskova elçisine bir cevap tevdi teşebbfisfinde bulunan FinlAndiya Zİnİ kendilerine sesli, tatlı huylu, sevimli genç ma seyircileri için küçük bir kır 
etmi~tir. Bu cevap Qç kısımdan '.)İyade gruplannın Sovyct kıtaatı teslim ettig"' j artist Deanna Durbinin de öteki dı ve mümkün olduğu kadar urun 
mürekkeptir: tarafından açılan mitralyöz ateşi yıldızlar gibi huyauzlaıtığı ıö·ı· bir müddet öyle kalması ıine-

llk kısımda, Sovyet hükfımeti . le pilskültilldilğilnü tebliğ etmek· iddıasında lendiği zaman inanan olmamıştı. ma şirketinin menfaati iktızaaın· 
Finllndiya notasında, taarruz ha. tedir. Londn. 29 _ Avam kamara- Fakat her zamankinin aksine bu dandı. Onun ismi etrafında dedi· 
reketinin inkAr edilmie olması . Moskova radyosu hudut muha· ımda muhalefet partJsi liderlerin- ıefer aldananlar inanmayanlardı kodu yapılmaması, saf bir genç 
efk!rı wnumiyeyi hataya sevket· tız mQfrezelerinin derhal takviyt den Attıee'ntn suallerine cevap ve- ve Deanna eski Deanna değildi. kız olarak tanınmaması lanmdı. 
mek arzusundan ba~ §ekilde i· edildiğini haber veriyor. .ren İngiliz BafvekW Çemberlayn, Genç kız hastalık dolayısiyle İki gem:in biribirlerini çok stk 
zah edılemiyeceğini söylemekte· karada hakikaten bir mub&lara iki hafta ayrı kaldıktan sonra görmemeleri için asistanına ba§. 
dir. Nota nWmatom değil barbl yapıldı~nı, ~enizleMo ise stüdyoya döndüğü zaman rejis6· ka bir stüdyoda iı verdi. Vaughn 

lkincl kısımda, Sovyet:Jer. kıta· ölesiye bir mUcadele deva.:n etti . rü Billy Lenzi, huysuzluğu ve bu naklin m~nasmı anladı, fakat 
atı ~··• h•Jdudundan 25 kilo· M05kova. 29 (A.A.) - Havas ğirJ soylemlştlr. neı'esiıliğiyle hayrete dilıür - sevgilisi ile buluşmaktan da hali 
metre geri çekmekten imtina olun Aja.nmıdan: Bundan sonra Alman ihracatına müştü. Tecrübeli bir adam olan !.almadı. 
masın· Finlftndiyanın, Leningra· Finlandiyalılar mahafili, Finlan. kareı konan ambargoya temM e .. rejisör onun bu haline yalnız ne· Rejisör bunwı il.zerine baıka 
dı ordunun yakın tehdidi altın· diya notasına Sovyetler ·~rafm - den başvekil §Öyle demllUr: kabat devresinin sinirler lizerin. bir tedbir aldı. Deanna film çe
da tutmak hususundaki arzusuna dan verilmiş olan cevabın Ultima- _ Almanyaya kargı alman mu- deki teıirinin ıebep olmadığını virdi~i zarrtanlann dıtında da 
delil tela.kkf etmektedirler. tom mahiyetinde olmadığı muta • kabelebilınWl tedbiri bitaraflar 1_ anlamakta gecikmedi. Başka bir meşgul edildi. Reklam fotoğraf· 

liasmda bulunmakta iseler de dip- çin mahzurlu ve belki zararlı o- ıebep daha olmak lbnndı. ları, gazetecilerle mülikat, yeni 
Sovyet cevabının ilçUncQ kıs· Jomasi m~afil, Finlandiya - Sov- lobilir. Fakat mlittefiklerln orta • Hastalıktan ıonra ilk film çev- ropların siparişi veya provası her 

mmda kıtaatın kısmı azammı Le- yet Rusya ademi tecav\lz misakı • dan kaldırmak için cebir ve kuv • rildiği giln, artisti yonnamağa glin saatlerce devam ediyordu. 
ningrad karşısında tahşit eden nm Sovyetler tarafından feshedil- te k ı.kl .ı 1 çok dikkat eden reJ'iaör onun Likin bu tedbirin de umulma-, ve areı, {1.çı.ı an mpca'ı4etı;de \>l-
E?inlandiya . hükQmetirun bu suret me61nln telie uyani!ıf'al!tı:k mlnil .., tarafların da bazı fedaki.rhklara çehresindeki sarılığın makiyaja dık bir neticesi oldu: Deanna 
le Sovyet ittihadına kal"Şl ademi yette oldufunu beyan etmektedir· katlanmalan llzımdJr. rafmen farkına vardı. fatirah:ıt müthif dalgmlaımııtı. Film çe
tecavüz paktı ile telifi kabil ol· ler. Senelerdenberf Avıııpa UJerine etmek üzere evine dönmesi için virirken söylediği sözleri bile 
mıyan hasmane bir harekette bu· Diplomasi mahafili, Molotofuıı çCSken cebir ve kuvvet polltikasma film alınmasını kesti. Fakat De· unutuyordu. Gözleri ,eakiden 
lunduğu beyan olunmaktadır. notasmm Sovyetıertn btlttln &arkt bir nihayet vermek istiyoruz. annanın şoförü, otomobili haıır • Vaughn bulunduğu köteden ay. 

Molotofun bu cevabından anla· Baltığa bakim olmak niyetinde 01• lngillı Başveki!l nutkunu, bu laması emrine, arabanın motöril rılrnıyordu. Elektrik projektör • 
şıldı~na göre. Sovyet Rusya. Fn· duklarmı isbat etmekte bulundu - yeııl nizamı kuracakların 19U bozulduğu cevabını getirdi. !erinin kuvvetli ııığı altında 
tandiya ite anılarında bulunan a. ğu mlitallasmdadır. deki rfcaldtn daha bahtlvar çık • Bunun üzerine rejis6r, yıldın görünen çehre eski çehre değildi, 
demi tecavüz paktını artık tam Bu mahafll, Sovyet ~otasmda inalarmı Wrı.nni ederek bfUrm13- ıtüdyomın otomobillerinden bi· ıaiflamıştı. 
mamaktadır. Uerl lllrülmile olan bu deWlerin tir. ri ite göndermeği teklif etti ve Rejisör endişede idi ve bUtUn 

bilhalla dahilde propagandayı le • Londra, 29 - DUn çıkan resmi kendiıine evine kadar refakat bu hallere Deannanın VauıhnU 
Or:luda izinler kald1nld1 tihdaf etmekte olduğunu UAve et- gazete, Alman ihracatına konan edemiyeceği için de özür diledi. görmemeıinin sebep olduğunu 

Diğer taraftan Lenin~rad mm· 
takası askeri kum-:t'l1anı mezuni· 
yetleri ilga ettiği gibi mezun bu
lunanların 24 saat içinde krtalan 
başmda bulunmalarını emretmiş 

Baltık filosu kwnandanı da avn• 
$ekilde hareket etmi tir. Sovve1 
hava kuvvetleri Lenlnltt'a1 civan" 
da büyük manevralanna devam 
etmektedirler. 

lüzumunda mukabele ede· 
cekler 

Leningrad krtaatına verilen la 

limat arasında F inlftndlya tahri
katı tekerrür ettiği tak:iirde der. 
hal ateşle mukabeleye geçilmesı 

de vardır. Leningrad civann'.:la 
milhim tank ve tayyare kuvvetleri 
tahşit edilmekte olduğu da bildi 
rilmektedir. 

Çarpışmalar başladı mı 

mektedirler. , ambargo hakkındaki kararnameyi Bu sırada rejisör Lenzin asistanı anlıyordu. Deannanm baldkt ha· 
ne1Jretmiştlr. Buna nazaran Alınan Vaughn Pauliln ıesi yükseldi: yatına az çok benziycn bir aahne· 

Şi ldet son haddıni buldu malı yilklU gemiler, • klnunuev • - Miı Durbin müsaade eder • yi çevirdiği aırada bundan kat'L 

M oslwva, 29 ( A.A.) - Sovyet 
radyosunun Finl~diya aleyhin· 
deki propagandası, bu sabah sid· 
detinin son hadine varnu~tır. Bu 
sabahki ille emisyonda Helsiriki 
hükUmeti erkftm ''kuduz köpek· 
ler,. diye tavsif e:illmişledir. 

Speaker. şunlan ilftve etmi~tir : 

Baltıktaki kızıl donanmanın 
bahriyelileri ve S:wyet tayyred · 
teri, deli Finlan:liyalrlara k3tt bir 
ders v~rm?k için ke:ı:Jileri:ıe v?:i· 
lecek olan emri sa'1ırsızh~da be:de 
mektedirler. Sovyet mit 'eti, hükQ 
metin Sovyet _ Fin!An:iiya a:ie:n: 
tecavilz misakını feshetmek ka 
ranru ittifakla tasvip et:m~rte:lir 

velden itibaren mUttefik donanma- terse kendisini ben götürürüm. yetle emin oldu • 
lar ta.rafından tevkif edilecektir. Rejisör Deannanm kızarma- Deanna Durbin rolü icabı ''e· 
MUaadere olunacak mallar devlet ıını ve tereddüt etmesini bekl~r- ğer ehemmiyetsi% ce gelip eeçld 
hesabma kullanılacak veya mu • ken o ktzılmıtırak saçlı batım bir a~k diyen olursa öldürürilm !,. 
~".,·a edilecektir. aatl~rak gayet ciddi: diyeceği sırada hıçkıra hıçkıra 
Alma"lann Hollanda üze- - M. Paulu rahatsız etmek ağlamağa başladı. Çünktl bu 
rıne tazyikı istemem, dedi. cümle omın için de feci bir mAna 
Amsterda.m, 29 - Ablukanın Delikanlı cevap verdi: taşımaktaydı. 

-,iddetlenmesl Uzerfne Almanyanm - Bilakis, bu benim için bil· Filmin bu sahnesi çok gUzcl 
Holanda llzerindekJ tazyıkı da art- yük bir zevk olur. olmuştu. Lakin rejisör itlerin 
lınnasmdan endi§e edilmektedir. İkisi yanyana uzaklaştılar ... böyle devam edemiyeccfine kat't 
İoğilbr! şi.u ıl denizini Otomobilde Deanna ,rejisör mu· l-;anaat getirdi. Asistanını bir it 
Almanlara teıhm etmiJ! ıvinine yolu tarif etmek iıtc:ii. bahanesiyle Nevyorka gönderdi. 
Almanlar, denizaltı gemilerin • Fakat o, gen!j kızm yüzüne bak. Fakat maksadı &cnç kızda onun 

den ve tnyyarelerinden korkan ma~a cesaret edemeksizin, yolu yavaş yavaş kendisini unuttu~u 
lngllterenin, Şimal denizini ,.e şi- çok iyi bildiğini söyledi. Deanna kanaatini uyandırmaktı. 
mal Allıı ntiğini Alman deniz kuv- buna hayret etmekle beraber, iza Vaughn hareketinden evvel 
vetlerlne teslim ettıaı ldlasındo- hat istedi. Meçhul bir hissin tc- sevgilisine şu mektubu ıöm!er -
dırlar. 

ıiri altıııda bulunuyordu. mişti: 
Jkı Alman vapuru yaka- Yol esnasında Vaur hn ona "Hareket etmeğe mecburum .. 
landı ancak bir cümle aöyledi: Veda edemeden gidiyorum.. Ne 
Fransız harp gemilen tarafın· - Siz hakikatte, filmlerinizde kadar zaman uzakta kalacıığımı ~· ~ ~ ' köprünün henüz kati ,J ~ b:'rneıesını yapmamı, ve Vaziyet bu merkezde olunca. 

I_. ~ ~•ru ~rızalar tekrarına mey. çarpışmatann ba~lamış bulundu· 
~ s:ıı ao:1'Yecek şekilde düzeltil- ğunu tahmin etmek mümkün ola 

Bundan başka S:ıvyet ra:iyo;·J 
bir amele mitingin:ie kab'Jl e:lil· 
miş olan bir karar suretinin m:!t · 
nini de okumuştur. Bunda şöylr 
denilmektedir: 

Sovyet askerlerinin FinlAndiya 
haydutlan tarafından akıtılmış o· 
lan kanlarının intikamı alınacak· 

dan Almanların 6000 tonluk Tri· ki:ıdcn daha yaşlı göı-Unily orsu · bitm:yorum. Size gönderdifim 
sels ve 4600 to=ıluk Santafe yük nuz. şu yilz liğü kullar.manızı rica e· 

; ~ttİ111 ra köprüyü tesellüm ede. bilir. Nitekim Havas ajansının 
~lıtır, ailk.adaı· müteahhide bildirdiğine göre Moskova radyo· 

~~hıırtyet b su, Fin • Sovyet hududunda Fin. 
l~ıı~nn llUmı uarlaknpart1ısı muecldlı lfuldiya tarafmdan yeni tahrikAta 
h.""•ı 8 ın r yase n e .• 

' '"Itır ' eykoz deri fabrikasının tevessül edildiğim, Moskova saa· 
1. '~' ,;1~ziycu \'C \'alvaçta vnktı tile geceyarısı haber venniştir. 

'~' 1~ lr lcıa~n ve sermayesinin bü· Bu habere g!)re. 28 teşrlnislnl· 
l",1 ~ ~ltıııa11 ~na Slimerbankça işli· de saat 17 de Ribetchi ve Sren:lnı 

, L-.,~le1ı1 eri fohrlkosının hu· • . d ı.- F' lt:. ::ı· 
' ~L 111 1,_ llleJtıııın At 1 1 t 1 şehırlert arasın a. l.A.~ ın un ıya 

q 11:11 ı u u mnsı . . . ti ' ~Gıırııı saı vekili tarafından 1• askennden mürekkep bır kafıte 
~ ~ '•b:ıt! birçok hatlpleı söı Sovyet mfifrezesine ateş açmı~ttr. 

~ıt.~ddeter•~rın lfledlklcrf ipti· Bu a skerlerden üçü tevkif edil· 
ı~ ltıerdı zerinde mQlalealar miş ve iki tüfekle bir rovelver mil· 

Ctd r, 
~ 1

1&)0 e lalcrır nı ht 
1 

sadere olunmuştur. Diğer taraftatı 
1 llda u ev yatının l 18 d F' ıa d' • · d ~~ tlı:ı eıa11ı bir şekilde tel· c;aat e ın an ıya arazısın e 
t~;llen lakrlr kabul olu Sovyet arazisine~ el tüfek atll· 

e nihayet nrllmııtır. !W§Ur, 

tır. 

Finlan .. 'iya kuvvetine 
dayanaca:C 

H elsinki, 29 ( A.A.) - Diplo. 
me5ai mahafili. Finlandiya nota 1 

nın Sovyetleı tarafından rcdde:iıl 

mesinden ve Moskova hükumetin· 
ce Sovyet Rusya • Fınlfındiya 

ademi tecavw misakının fesho· 
lunmasından ~ ·ra Finlandiya 
nm emniyet ve istikl!li için bir 
tek garanti kalmıştır. O da, bu 
küçük milletin müsell8.h kuvvet· 
1.vidir. 

vapurları açık de:-ıiz:fe müsa:iere Bu, Deannaya yapılabilecek derim.. Bu yilzUk annemin-di 
ve Fransız limanlarına sevkejil. en hot bir kompliman'Cl.1. Baıbam ona ~şık olduğu zaman 
mişterdir. Delikanlı, gene; kızı evinin ka.. bu yüzüğü vermlıti. Annem d r 

Bir karakol gemisi de emtia pısı önünde otomobilden indir • bab:ımı benim sizi ısevdiği.m ka. 
ve yolcu yük!ü bir bitaraf gemiyi dikten ıonra omı küçük bir vi a dar seviyordu.,, 
yakatamıs, Marsilya limanına uzattı ve mahcub:ıne itiraf etti : 
getinni~tir. Milliyeti Alman olan 
yolcu'.ar hüktlmetin emrine amade 
tutulacaklardır. . 

lngi 1z harp gemisi batb 
mı, butma·:h mı? 
Londra, 29 ( A.A.) lyı ma O· 

nat alm:ıl~ta o!a:ı ın1hafil, 10 OJO 
ton hacmin~hki bir Inıiliı: kruva 
zörliniln batmı, olduğuna da!r 
Almanlar tarafından verilen ha· 
ber hakkında ademi malQmat be· 
yan etmektedir 

Bu artistin otomobilinin motö· 
ründen çıkarılmıştı. Şoför onun 
için arabayı hareket ettirememiş· 

ti. 
Deatl""a beklediği gibi h iddet e· 

dccek yerde bilakis glilüTsedi 
ve hatt~ O"'u evine ka.r'or otomo. 
bitiyle getirdiği için te~eltkUr bi· 
le etti. Delikanlı hayret ve ae· 
vincinden verecek cevap bula
madı. Otomobiline atlayarak sc
ms delisi bir baldo hareket etti. 

Dcanna bu elmaslı ve rümrilt· 
lü yüzüğe uzun uzun baktı ve 
gözlerinden yaş geldi. 

Stlidyoda rejisör yaptıfı psi
kolojik hatayı anlamakta gecik • 
mc1i. Vaugbn gideli beri Dean. 
nanın mahzunluğu ve bUsbiltün 
artmıştı. Genç kız neı'esinl by 
betmiıtL Filııı rayet 18Tlll ,O.· 
rüyor ve lyi olacağa da bememi· 
du. İgte bu sırada filmin en mü· 

"Lütfen •JfaJI ~.ı.,. 
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Tefessüh eden dağ! 
Yazan: Paut Vmcent Çev.ren: Suad Dervış 

(Dünkü nüshadan devnm) ı ağaçların altında yatıyor." Cot 
Büyük kardeş şim~i a.ra~anı~ t~ııler hemen kalktılar \'.C oğ~ıl!a 

yanına gelmişti. Egılmış ıplen rıyla beraber gelmek ıstedıler. 
gc.vşctmeğe uğraşıyordu, Fran· Ben de oğullarına: "Hemen ça 
çois arabanın arkasında sadece ~uk O\'aya in, dedim, oradan 
e2ilmiş olan bir sırttan başka Jardamalan al ve gel. Bana bu 
blr şey görmemişti. O zaman de yardımı esirgeme. Sabaha kar~ı 
likanlı kalbi heyecanla çarparak dağın yukarsına varırsınız" 
vaklaşmıştı. Nakabili mukave. Çocuk derhal hareket elti. 
~et bir fikir bütün beynini isti Cottinler de benimle beraber u· 
ıa etmişti. François arabanın ön zun müddet ağaçlan kaldırdılar. 
kısmına gelmişti. Yükleri tutan Ve Picrre'i çıkararak yatağına 
ipi birden çözmUş ve arabayı yatırdılar. Bunda hiç bir tehlike 
dolduran muazzam odun ve a. yok. Eğer ipi kesmiş olsa idim. 
ğaç yığını birden arabanın arka belki; fakat ipi çözdüm. Yük c 
tarafından, eğilmiş olan Pierre· k~dar ağır idi ki ipi zabtedemr 
in başına yu\·arlanmıştı. Fran- dım. Bunun bir kaza olduğun~ 
çois ağaçların ve odunların yıkı. inanmağa mecbur kalacaklardır 
lıı:ıından çıkan gürUltüden başka Çok fena bir şey. fakat elden ne 
bir şey i6itmedi. Koşarak araba gelir. Kaza. Kim başka bir şey. 
nın arka tarafına gelmiş bulu- den şüphe edebilir? .. 
nuyordu. Fakat, artık kimse in. eı :ı 
\emiyordu. Henüz sabahın ışıkları kapı-

*** nın arasından süzülmeğe başla. 

Şimdi tek başına ölüyü bekle· mamıştı. Yaz gecesinin hümm:ı· 
yen François içindeki korkunun lı sıcaklığı geçmişti. Şimdi fe
ııe kadar manasız olduğuna ken cirden evvelki serinlik François 
di kendini inandırmağa uğra~ı- yı oturduğu yerde titretiyordu. 
yordu. Fakat içinden kendi kendine i-

... r .. -- - _ .. ·--

r~njiııo ha: :ır •• : .uı:.Tara karsı yapılan tleııılr manialar ... 

u:nl 
ıı· 

'Xl~anlı"ı nelçika<la olan bir Fransrz nslccrlnc, e\l('nmcl• ıı:ın 'r: 

- Haydi canım, diye dilşünü. zah edemediği garib bir korku 
yordu. Hemen Cottinlere koş- vardı. Ayağa kalktı ve odada a. 
tum, gece olduğu ve onlar da şağı yukarı dolaşmağa başladı. 
buradan çok daha aşağıda otur· Kapıyı ardına kadar açmak ve 
duklan için yol yarım saat sür- olanca kuvvetiyle kaçmak isti
dü. Jandarmalar inanmazlarsa yordu. Ayaklarının altında çakıl 
yolu ölçsünler. Cottinler yatmış- taşlarını duyarak ormana doğru 
lardı. Kapılarını vurdum: "Ça- olanca hıziyle kaçmak. 
buk geliniz, dedim, Pierre 0 • Fakat tam bu sırada Jandar
dunlann altında ezildi her hal. ~alar gelir de onu böyle deli gi. 
de çok ağır yaralı olmalı. Hali bı kaçar görürlerse onlara ne ce-

Lıc ordnıl:ın miisnade edilmeyince kola~· bir çare butınll ~ f( 
• • aıı .. ız _ Belçika hududuna giden a"ker nişanlısını da. oraya. r~~I 
yor 'c ortasından hudud geçen köyde nbanlı ı ile nlkuhmı l{I) ~· 
yor. !\'ikfıh memurunun karı:ısına iki nlşanh, hududu geçmemc1' ;-ti' 

harıı \'Oliycti etrafında, }"ranı;ıız tile, resimde görüldüğü ~bi ynn~·ann oturmıışlardır. Hudud JlO 

_ı:ii ... tcm1cld<'ılir. lı çi:ı:giylc giisterildlği Ş('kild<', iki inin arasmdan geçiyor. 

Yind11or DüJ.li, ~<'ı:enlerde 

ız ala~ lnrı ile Mnjiııo hattını 

vab verebilirdi? Korkusunu mu. --~-----------~~~----------------------------------------------------------------------------------_,,.. 
him ıahnesini çevirmeğe sıra gel- hakkak ki hemen anlıyacaklar
di . dı. Bu korku her halde gözlerin

den okunacaktı. Ya onlar hiç bir 
şey söylemeden doğrudan~ doğru 
ya gözlerinin içine bakarlarsa? 

So:ı Dakika'nın his, aşk, macera romanı: 49 1 sözleri eu oldu: ' aldr, elile parçaladı, cam ıtıı?) 
"- İrfan, söyle bana bakayım.. rile karışık karton parçalıırll11 

Bu bir agk sahnesi idi. Filmde 
~~an?ln.ı~ .oy.un" ;arkadaşı olan 
B~f!lM omın cliaj cwecek, Dean
na cülümsiyecek ve safiyane du
daklarını öpecekti. 

Sahne çevrilmeğe başlandı. Fa. 
kat aktör ellerini öpünce genç 
kız bağırdı: 

- Hayır, asla! Onu öpemem! 
Sapsarı olmuştu. Hıçkıra hıç

kıra ağlayarak stüdyodan kaçtı. 
Rejisör, nihayet yıldızın artık 

bir çocuk değil bir kadın oldu
ğun~ anladı, Vaughnü Nevyork· 
tan ç~ğırmak ve tekrar asistan 
ol~rak. almaktan başka çare yok. 
tu: Böyle yaptı. lki üç gün sonra 
Deanna tekrar stüdyoya geldiği 
za~n rejisör ona: 

-;- Mi• Durbin, dedi. Bug!.i."'l' 
arkadaşlarımdan biri benim ye
rime rejsörlük yapacak. Umanın 
ki c~çcn cünkü sahneyi onun ida
resinde Çevirmeği kabul edersi-
niz. 

Genç kız gene ayak diredi. Fa
kat ta,m bu sırada Vaughn ortaya 
çıktr. Filmi o idare edecekti. De. 
annaya yakla~tı: 

- Kaybedilen zamanı telafi 
edelim, dedi.. Ellerini tutarak 
devam etti: 

-- Bakın naııl oynamanız la
zım. Burnes ellerinizi böyle be· 
nim gibi tutacak ve benim şimdi 
yaptığım gibi öpecek .. Bu ilk de
fa başımza gelmektedir, gülüm· 
siyorsunuz. O zaman size yalva. 
ran gözlerle bakıyor. Siz de mah
cubane dudaklarınızı uzatıyorsu· 
nuz. Haydi Deanna .. 

Genç kız dudaklarını uzattı ve 
Vanghn onu aşkla öptü .. 
Dcanna mırıldandı: 
- Bu öpücük hayatımda da 

ilk öpücüktü. Oyun da olsa ilk 
öpücüğü sizden başkasına ver
mek istemedim. Bunu biliyordu· 
nuz galiba?. 

-- Evet .. 
Sahnede buluDanlara hitaben: 
- Haydi, dedi, çevirmeğe baş. 

lı:yoruz. Mis Durbin hazır mısı -
' nız?. 

- Evet hazırım. 
Ve l§te böylece Deanna Dur -

binin sinema perdesinde ilk aşı. 
sahne.! evvela hakiki olarak oy
nandı ve aonra filme almd• ' 

Söylediği doğnı değil, öyle mi? re fırlattı: ( 
"Çök sakin bir halde kalktım ve ''- Sevdiğim kızın kalbini t/ 

F,:ançots, içini çekti. Gün doğ 
maga başlamıştı. Kapıya gitti ve 
agtı. Bu bir kurtuluştu. Orman 
kımıldamağa başlamıştı, Ağaçla 
nn tepeleri kızıl bir. ışıkla yanı. 
yordu. François, mil temadi yen: 

lıimba~'I yaktım. dınız fakat galiba onun bCŞ r .. 
"- Neden bahsediyorsun Ke - sız olduğunu bilmlyorsuIWZ· 

Nakleden: Muzaffer Esen 
nan.. Doğru olan veya 
ne? 

olmayan 

"O vakit Kenan bey yirmi se- ı leyse Samiyeyi Kenanm elinden "O vakıt Kenanın ağzında cüm-
kiz yaşında çok güzel bir gençti. kurtarmak çok zor olacaktı, çUn. leler dolaştı, sesi dişleri arasından 
Herkes onun knrun kadar zengin kil Kenanın sarsılmaz bir iradesi, . güçlükle çıkıyordu, her kelimeyi 
olduğundan bahsediyordu. Bu zen ve demirden azmi vardı. söyledikten sonra öfkesini bir kat - Ormanı kurtardım, ormanı 

kurtardım, diye tekrarlayordu. 
l<,akat, klübeden gelen ölünün 

kokusu onu boğacak gibi idi. o. 
bu kokuyu bütün gece teneffüs 
etmişti. Fakat, şimdi taze hava 
ile temas ettikten sonra klübc. 
den gelen bu kokuyu sanki ilk de 
f~ ola_rak teneffüs ediyormuş gi· 
bı gelıyordu. Bu koku git gide er 
tıyordu. 

ginllk hakikaten fevkalade olan "Zaten tatil de bilmek üzere daha arttırıyordu. 
güzelliğine katılınca Kenan bey idi, bir kaç gün sonra lstanbula "- Uzun zamandanberi Sami
adeta bir roman kahramanı oL dönmem lazım gelecekti. Ruhum yeyi seviyorum, bu akşam da on
muştu. Uzun kirpikli geniş . mavi gün grçtikçe kederle doluyordu. dan karım olmasını istedim. 
gözleri. siyah saçları, geniş omuz· Kenanın geldiği gündenberi an -
lnrı birçok kadınların başını dön- nenle bir dakika bile baş başa ka
dürmeğe kafi g~lebillrdi. Bilhas _ lamnmıştık. Sonra ben de birden. 
sa herkese yüksekten ve mağrur bire cesaretsiz olmuııtum. OnP bir 
bakışı, sözlerinde, hareketlerinde kelime bile söyliyemiyordum. 
ruhtan gelen asalet ve gururu ''Bir akşamdı. odam gölgelerle 
genç kızların kalplerini yakan bir doluyordu. Kalbim yakın bir kedc
ateş oh,ıveriyordu. rin kablelvuku hissile yuğrulmuş-

François, etrafı dinliyordu. 
Henüz hiç bir ses işitmiyordu Fa 
kat biliyordu ki şimdi jandarm:.
lar ağızlarında pipolariyle dağ 
yolunda yabani otları çizmeleri 
altında eze eze tırmanıyorlardı. 
François hiddetle geriye doğru 
baktı. Araziyi satmak meselesi
ni durup dururken ortava ata. 
rak başına böyle üzüntUler aç· 
mış olan ağabeysine karşı son 
derece hiddetli idi. O bütün bun 
lan ormanlar Graindotların e
linde kalsın diye yapmıştı. 

"Fakat benim bilhassa dikkat et tu, dudaklanmda işidilmiycn bir 
tiğim bir nokta vardı. Bu delikan. hıçkırık düğümleniyordu. 
lının çiftliğe geldiği gündenberi "Sevgilimin ııefkatinden bir da
Samiye çok hulyalı ve çok çekin· kika bile şüphe etmiyordum. ;Fa -
ken olmu3lu. Adeta bir şeyden kat kendimden, hayattan ve aşk -
korkuyor gibi görünüyordu. Bu 
korkunun çok farkındaydı, adeta 
ben de Urküyordum. 

"Genç ve güzel arkadaşınım 

mazisine dair hiçbir §ey bilmiyor· 
dum. Bilhassa aşk maceralarını 

bana anlatmağı tnmamiyle lüzum. 
Fınn gibi yanan topraktan şirl suz bulml!ş olacaktı. Acaba bu a. 

detli bir sıcak geliyordu. Ovada dam Samiyeyi seviyor muydu? O· 

çan sesleri saati çalıyordu. nunla mes'ut bir yuva kurmağı ta-
François, bir küfür savurarak savvur etmiş miydi? Eğer bu böy 

pençerenin önündeki odunlan 
devirdi. Ve biraz daha hava ala. ret bulurdu. Geceleri ateş böcek 
bilmek için pencere)i açtı. Fa. !erini seyretmek yorgunluğunu 
kat güneş her taraftan odaya, do giderirdi. 
luyor ve odanın tahammül olun Halbuki, bugün toprağın ko. 
ınaz kokusunu arttırıyordu. kusunu kaybediyordu. Olünü:ı 

Sanki dağ onun toprak, ağaç- korkusu toprak kokusunu bastı· 
lar, otlar daima ve daima Grain- nyordu ve burun deliklerinden 
:iotar tarafından işensin diye er. girerek bütün Yücudüne yayılı· 
kek kardeşini öldürmüş olduğu. yordu. O ağaçları koklamak is· 
nu anlıyordu. tedikçe bir ölüyü kokluyordu. 

Sanki dağ ona ihanet ediyor· Sanki bütün dağ tefessüh etmiıı
du. Zahiri sükütunu yavaş yavaş ti Şimdi ağaçlar ona ehemmiyet 
kaybediyordu. vermiyorlar.onu anlamıyorlardı 

François çok yorğun olduğu O, orman için kardeşini öldiiı· 
zamanlarda olduğu gibi derin ve mü6tii. Fakat, orman onu mah· 
sık nefes alıyordu. O eskiden kum ediyordu. 
böyle yorgun zamanlarında ken- j Sırtın altından doğru ayak seı:> 
dini rüzgar:\ bıraktığı, toprak 
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leri duyulmağa başlamıştı. Ayak 
kokusunu kokladığı zamanlar seslerine ln5an sesleri de karı~ı 
kendinde taze kuvvet, taze cesa- yordu. Biraz ileride jandarmalar 

tan şüpheleniyordum. 
"Birdenbire odamın kapısı açıl

dı. Kenan göründü. Kendine ve 
sinirlerine çok bakim olduğunu bil
diğim Kenanı şimdiye kadar böy. 
le görmemiştim. Yüzünün bütUn 
etleri gerilmiş, kaşları çatılmıştı. 

Gözleri nereye baktığını bilmeden 
bir noktaya dikilip kalıyordu. O -
dama giren bir adam değil, ansı

zın patlayan bir fırtına idi. İlk 

gözüktüler. Onları François pek 
iyi tanıyordu. Hepsiyle tanışır· 
dı. Onlarla kaç kere baraber içki 
ıçmişti. Onlar müteessir bir çeh
re ve dostane bir ifade ile Fran. 
çois'ya doğru yaklaşıyorlardı. 

Taziyet etmek için ellerini~ ona 
Joğru uzatmışlardı. 

Şimdi bütün ağnçlarda kuşlar 
ötüşüyorlardı. Onlann zaten öt 
mekten başka ne işleri vardı ki. 
lleride bir kelebek uçuyordu. 
Hayatta her şey eski halinde do?. 
\ 1am ediyordu. 

François, biraz kederli bir gü 
lüşle tebessiim etti. O, artık hiç 
bir şeyden korlm1Uyordu. !pi o 
ç<izmüştü, 

Biraz sararmıştı: 
- Onu ben öldürdüm. dedi. 

"Benzim sapsan kesilmişti; gay-
riihtiyari: 
"- Ben de bunu hissetmiştim. 
'- Ya, hissetmişdiniz demek, 

öyle mi? 
"Kenan ayağa kalkmıştı, ve 

gözlerinin donduran tehdidile ta
mamile bana hakim bulunuyordu: 
"- Şu halde onun b:ınn ver -

diği cevabın ne olduğunu da tah
min edebiliyorsunuz! 

"İçimi çekilin. 
'--Evet, tnhmin ediyorsunuz, 

belki de biliyorsunuz. Halamın c-
vinde bir sığıntı gibi yaşayan bu 
sakin ve zavallı kızcağız benim bu 
teklifim karşısında bir melek te
bessümile güldü ve cevap verdi: 
"Evlenmemiz imkansız Kenan, ben 
İrfanı seviyorum." Bu elimle üze
rine yalvardım. Fakat Sıımiyenin 
kararı kati idi. Biltün ricalarım 

bo.sa gitti. 
"Bir tek adamın tehdidi ile yıl

mak şöyle dursun. bu dakikada 
Cengizin orduları karşıma çıksa 

Samiycyi elimden alamazdı. Onu 
feda etmemek için bUtün b,ir ei • 
hanla çarpışmağa rnzıydım. 

"İrfanı seviyorum." 
"Adeta sevinerek Kcnann sor -

dum: 
"- Demek Samiye size "ben İr

fanı seviyorum." dedi. 
"-- E\•et, dersini iyi almış. 

Kendisine öğrettiğiniz cümleri bir 
papağan gibi tekrarladı. 

"Ruhum birdenbire ısyan etli: 
"- Ben kimseye ders verme -

dim diye haykırdım. Jamiye 
hislerini serbestçe söylemiştir. 

"Kenan bu söze cevap vermeğC' 
tenezzül etmedi. 
"Masanın üzerinde oturan Sa -

miycnin camh ufak bir resmini 

"Kcnnn hakaret ettikçe 
coşuyor, köpUrüyor, tatlı bir ıS) 
la tutuşuyordum. tı' 
"- Beni para için evlenen 

ı;i mi sanıyorsunuz. 
"- Niçin sanmıya~"lm? 
"- Peki sonra! 

ı' 
)'9r 

"- Sonrası ne olacak? ~JI 
ğınız marifet beğenilir şc)' ~~ 
ki: Bu küçük ve beş paraaıı ~,· 
zengin, harika. muhteııem bil' ~ 
yat, mücevher, para, köşkte!' ı" 
naklar hazırlayonım. Eğe: ~ • 
nimle evlenseydi hayalı bit 

det masalı gibi geçecekti. 
dil~ 

"Eğer o anda soğukkanll 11,J 
nebllseydim belki de Kenıı.nr etıı' 
Iı bulur, Samlyeyi bUyük saıı0 ~ 
mahrum ettiğim için vicdall oı• 
hissederdim. Fakat o dıı1' ,~ ' 
gururum kamçılanmııı gtQi 
rimden fırladım. 

t \ 
"- Ben ona böyle ııe>'1 elt,.ı 

detmedim. Sadece rnütevaıl cJl ı 
mi verdim. Oda bwıu bcğc~e~ 
sizin vereceğiniz ihtlşarnıı 

etti. {J , 
"Kenan alaylı b1r gUlUıı10 

meğe başladı: oıı ' 
" - Sizi beğenai öyle ıni? ..... 

• w ~cııv-
kiz yaşında bır kızcagız beg 
ne bilir! • 111, 

"Ben de öfkeleniY~~Of~f 
dnta gözlerimi kan bil fJIF 
Fakat sakin görünmek içiııt cP 
kudretinin fevkinde gayre 
yordum. .. 
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Kenan dakikalar geçtil«.i0 

soğukkanlı oluyordu: 
"- Dün beni seviyordll• 

de sizi seviyor. ı 
"..:... Yalan söylüyorsunll ' 

sizi sevmiyordu. ) 
(Devamı .;ı.t 
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