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Belçika 
ardusunda 1 

izinler 
kaldırıldı; 
Fransa 

~a.lçika hu· 
dudunda 
tahşidat 
Yapıyor 

111 

Si 

Belçika, Fransız 
hududuna asker 

s~vkediyor 
·7~. Herekedeki 

tren kazası 
l 

Bu sabah Herekede büyük bir 
tren kazası olmuş, fakat iyi bir 

'' tesadüf neticesi bu kaza pek az 
. kurban vermiştir. 

· Ankaradan İstanbula gelen 
yolcu treni sabahleyin saat 5.15 
de Hereke istasyonuna gelmiş 
ve burada deniz kenarındaki ma 
kasa geçerek ilerle~eğe başla -
mıştır. 

İşte bu sırada alaca karanlık 
içinde müthiş bir çarpışma ol -
muştur. Ankara treni hat üze
rinde du

0

ran bir marşandizin va
gonlarına bütün hıiile çarpmış 
ve lokomotifle marşandiz va. -
gonları bir an içinde biribirine 
ıeçmiştir. 

(De' amı 2 inci sayfada) 
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IkiSovyet 
tayyaresi 
düşürüldü 

Kızıl donanma 

Helsinki 
önünde 

Finlandryamn 1ı1ilkı2mct merkezi Hel.siııkiden bir görilniiş ve 11e1sitıkiyi bombardımott cil-011 
Sovyct tayyareler: ıien bir filo 

Finlahdiyanın 
bir kıs-mı 
işgal ed.ild·i. 
Finlandiyanın istilas1

, 

Amerikanın aras J nı 
Sovyetlei le 

açacak 
Londra, SO ( A.A.) - Helsinki 

den bildiriliyro: 
Finlandiya milli müdafaa ne

zaretinin bir tebliğine göre, bu 
sabah paytaht yakınında 2 Sov
yet tayaresi düşürülmüştür. 

Aynı tebliğde, Finlandiya ordu-

su yüksek kumo.n:la heyetine ge 
len haberl-.- le, S:>Vyet kıtaatı . 
nın Seiskaari adasın:ı bir ihraç 
ameliyesi yapmağa ~made ol -
dukları bildirilmektedir. 

llelsin'J..:i, 30 ( A.A.) - 13 Sov 
yet tayyaresi bu sabah Helsin -

kinin bir varoşunu b:>mbardı • 
mnn etmiştir. Bu esna.da Sovyet 
kıtaatı da hududu tecavüz ede • 
rek Finlandiya arazisinin bazı 
nksamınt l;;gal etmişti?'. 

2 Sovy<:l tayyaresinin düşü -
(Dcrnmı 2 inei sayfada) 
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SON DAKİKA'nın tefrikası: 47 Yazan: liURT lttlCKERRT 

Japonya da Fransız ve 
(Bir AJman denizcisinin 1914 de Emden kruvazöründe geçen günleri) 

Knptan ta§ldığı ewaların e- su bunları deniz yolculuğundan 
hemmiyeti yüzünden, her zaman caydırmıştı. TA Bingale körfe. 
hatta kruvazörün kendisine re. zinin yukarı taraflanndaki sahil 
fakat edebileceği emrini b:le al· boyunca herkes Emdenden bah
mış bulunuyordu. lngilız filosu sediyordu. Deniz ve kara telsiz 
Troilus'ün sorduğu bu suale en telgraf istasyonlarının gilnler
doğru cevabı vermek mecburi- denberi etrafına sorduğu sual 
yetini hissetmişti. Onlar da bili. bundan başka bir şey değildi. 

mallarıoı müşadereye 
Inıritiz 

gireşecek 

yorlardı ki Troilus'ün muhak
kak surette Ingiltercye varmaın 
liizımdır. 

Telsizmemuru bu cevabı nlınca 
kapdana koştu. Aldığı cevabı u. 
zatb. 

- Kapdan ! Aldığım cevab bu
dur! dedi. 

l{apdan telsizi okudu. Sonra: 
- Kruvazörlere haber veri

niz; söyledikleri yoldan gidece. 
ğiz. Her yarım saatte bir kendi· 
lerine Troilus ismini vereceğiz. 

Ahizeleri açık bulundursunlar. 
Bu Emden korkusundan ileri 

geliyordu. Yolda bir kazaya uğ
rarlarsa Troilus işareti verilmi. 
yeceği için kruvazörler tehlike
den haberdar edilmiş olacaktı. 

Telsiz memuru ayrıldıktan son 
ra kapdan aşağı indi. Ingiltere
ye gitmek için gemiye binen son 
yolcuları se)Tediyordu. 

Hind denizindeki bUtiln tehli. 
keye rağmen geminin yolcuları 
bir hayli idi. Bunlar arasında bir 
çok kan koca, çoluk çocuk, genç 
ihtiyar hepsi vardı. Hepsi de 
senelerdenberl lngilterenin has
retini çekiyorlar ve oraya ka.. 
wşmak arzusu ile yanıyorlar

dı. 
Vapur belld daha da kalabalık 

olacaktı. Fakat, Emden korku-

Bu Graferrale vapurunun Mad 
ras yanğınının ikinci günü Em. 
denin batırdığı vapurlann mil· 
rettebatını Kolomboya çıkarma

siyle dal budak salmıştı. Gün. 
lerdenberi )ine bu korsan orta
dan kaybolmuştu. Etraftan ses 
kesilmiş, ka}"iblere karışmış sır 
olmuştu. 

Ingiliz kruvazörleri onun Hind 
denizinde dikiş tutturamayaca. 
ğını anladığı için başını alıp ce
nuba kaçtığını iddia ediyorlardı. 
Tüccar gemileri dalgakıranlar
dnn dişardaki olup bitenleri öğ. 
renmek istemiyor değillerdi. 

Bunlar sahil göründüğü mild· 
detçe birer kahraman gibi dola
şıyor, fakat buralan görünmez 
olunca, kendilerini ufuklara kn
nşmış bulunca korkudan peri· 
şan bir ha.le geliyorlardı. 

Hele etraf daki sUkut korkula· 
nnı 1hUsbütUn arttınyordu. Ço. 
cuklann böyle zamanlarda yap
bklan gibi cesaretlerini arttır
mak istiyorlar, telsizle mUtema.. 
diyen: 

- Emdenden haber var mı? 
Sualini soruyorlardı. Her sua

le: 
- Yollar emindir, sef erini~e 

devam edebilirsiniz. Cevabını a
lıyorlardı. 

(Devamı '\-ıh') 

e eke i tren kazası 

'(Bnı tnmf'ı 1 inddc) 
Res.lmlerimizde de görüleceği 

veçhile kazanın tesiri çok kor· 
kunç olmuştur. Margancllzin 
4 • S vagonu hattın dışına fırla
mış, bir kaçı lokomotifin üzerine 
çıkmış, bir kısım vagonlar da ca 
mamen parçalanmıştır. 

Ancak güzel bir tesadüf netice· 
si bu vagonlarda hıncahınç dolu 
bulunan bir çok insanların Bile· 
ciltte boşalmış bulunması müsa
demenin bilyük bir facia geklini 
almasını önlemiş, yalnız marşan· 

dizin arka kısmındaki vagonlar· 

da vnzif e gören bir b!çare gardö· 
fren bu kazanın ~gane kurbanı 
olmu~tur • 

Gardöfren çapışmadan aldığı 

yaralardan ölmüştür. 
Müsademe n-cticesi hat bir 

müddet kapanmış, büyük bir he· 
yecan geçiren Ankara treni yol
cuları aktarma ııuretiyle ve sa· 
atlerce teahhürle stanbula ge· 
le bilmişlerdir. 

Muhtelif yerlerden gönderi· 
len yardım kuvvetleri hattı te
mizlemekle meşguldürler. 

Basın arkadaşlanna 
Türk Basııı Birliği lstanbul 1 Cenaze öğleyin Topkapıda. 

mıntaknsı reisliğinden: Topkapı camiinden kaldınla-

Matbuat fılcmimimizin en kı • caktır. 

demli siması Süleym3.Il Tevfik, Açık T esekkür 
dün sabah ebedi olarak aramız • Türl~ Basın Birliği /stanbııl 
dan aynlmıştır. mıtıtalı.-ası reisliğinden: 

Süleyman Tevfik gazete sil- Süleyman Tevfik merhumun 
tunlarile, ı ~<'nı.t•a ve kitap say- cenazesini kendileri kaldırmak 
falarile >'T' .. rk neşriyatına yarım için bugün (dün) kitapçılan· 

asır emek vermiş, bu me.,ıe~in mızdan baehyarak mucibi mem· 
kendisini takipten geri kalma • nuniyet bir aile aliika.sı uyanıp 
mış acılarını kendisine zevk e- yardım toplanmış, fakat vefat 
dinerek hnyn.tmı münhasıran hn.b~rini arzettiğimiz sayın Va· 
Babıfiliye vakfetmiş bir arka • li ve Belediye Reisimiz, cenaze· 
daşımızdı. nin belediye namına kaldırılma-

ÖlümUnü teessürle haber ve- smı emrederek gerek ailesini, 
riycnız ve yarın!ti (bugünkU) gerek meslek arklda.~lannı pek 
defin merasiminde bulunmak miltehassis e~cek b!r benimse
suretlle arka.daıpmızm hatırası- ı me göstermiştir. Kendilerine 
nı tn.ziz etmelerini arkadaşları· matbuat namına teşekkür ede-
mızda.n rica ediyoruz. riz. 

Berlin, 30 (Radyo) -Tokyoda çıkan ve Japon 
hükfunetinin fikirlerini neıreden Nişi Niti gaze
tesi, şiddetli abluka karan dolayı.aile Fransa ve 
lngiltereye hücum etmekte, Japonyaya gönderi-

len Alman mallan müsadere olunduğu takdirde 
Japon hükUmetinin de Japon kara sularında in· 
giliz ve Fransız mallarının müsaderesine girişe
ceğini yazmaktadır. 

Havas muhabirine göre 
----------------------------------~=-------
S ta 1 in, harbin uzun 
süreceğini söyle iş 
Pravda başmuharrriine beyanatında, St alin 

bu haberi bizzat tekzip ediyor 
Moskova, 30 (Radyo) - Havas ajanaının 

Paris muhabiri, Stalinin daha 19 Ağuatosta 

Moskovada bir nutuk irat ettlğini, nutkunda 
harbin uzun süreceğini ve Rusyanın bu harpte 
ne gibi rol oynayacağını, söylemi! olduğunu id
dia etmektedir. 

taarruz etti. Hücum eden Fransa ve İngiltere· 

dir. Binaenaleyh harbin mesuliyeti onlara aittir. 
b) Harb bagladığı zaman, Almanya harbe 

nihayet verilmesi için ıulh teklifinde bulundu. 
Sovyetler Birliği de bu sulh teklifine iştirak ede· 
rek yardım etti, harbin çabuk hitamı için kolay· 
lık gösterdi. 

"Pravda, gazete6i.nin başmuharriri, Havaı 
ajan'Smm bu havadisinin ne kadar doğru oldu
ğunu bizzat Stalinden öğrenmek istemi§, onu zi.. 
yaret etmiıtir. 

c) İngiltere ve Fransa devlet adamlan hem 
Almanyanm ıulh tekliflerini, hem de Sovyetler 
Birliğinin sulh tavassutunu kaba bir aurette 
re dettiler. 

Stalin, Pravda ıautesinin batmuharririne 
şunları söylemiştir: 

Bu söylediğim teyler bir hakikattir. 
Havas Ajansı muhabirinin, hakkımdaki habe. 

ri hangi kahvede uydurduğunu bilmiyorum: 
yalnu kahve politikası sevdasına dütmüı olan 
Havas Ajansı muhabiri bu hakikate ne der aca · 
ba !.,, 

"- Havaı ajansının bu havadisi de diğer 
havadisleri gibi adi bir yalandır. Bir hakikat 
varsa o da tudur: 

a) Almanya, ne Fra.nsaya, ne de tngiltereye 

Belçika 
Fransız hududuna 

asker yığıyor 
Belgrad, 30 ' (Rad

yo) - Alman istihbarat 
bürosu Brükıelden bil : 
diriyor: 

Alman hududunda 
bulunan Belçika askeri 
kıtaları Fransız hudu • 
duna nakledilmektedir. 
Orduda bütün mezuni -
yetler kaldınlmıştır. 
Fransanm da Belçika 
hududunda asker tah • 
şid etmekte olduğu bil
diriliyor. 

(Alman istihbarat bü
rosu tarafından verilen 
ve ihtiyatla karşılanma· 
aı lazımgelen bu haber
den anlaşıldığına göre, 
Belçika müttefik cephe 
tarafından bitaraflığı· 
nın ihlali endişesine düş 
müş bulunmaktadır.) 

Berlin, 30 (Radyo) - Ordu 
bn.~kumandanlığı tarafından teb 
liğ edilmiştir: 

Garp cephesinde, dün Fraı\Sız 
topçuları müdafaa hattımızı şid 
detle dövmcğe başlamışlardır. 

Topçularımız geri kalmıyarak 

daha şiddetle mukabele etmiş -
lerdir. Sarbrük civarında olduk· 
ça mühim muharebe kaydedil -
mlştir. 

BiR INGtLtZ VAPURU 
DAHA BATTI 

Londra, 30 (A.A.) - Bir ln. 
giliz harp gemisi, dün şimal 

d:nizinde karasulannda batlIUl 
olan 3144 ton hacmindeki ve to
nion adında.~i İngiliz; ticaret ge
mici mürettebatında:ı 38 kiJiyi 
alıp '.l'lrtar:nııttr. tonionun bir 
mayna çarpını! olduğu zannedU. 
mektedir. 

EN SON 
. . . .... ~ . .. . . 

Fin ve Sovyet kıtaları 
arasında ilk muharebe 

Lcmdro, 30 (A.A.) - Öğleden J 
&0nra çıkmakta olan gazeteler, 
Finlandiya.nın Sovyetlerin mü -
scllah kuvvetleri tarafından is -
tilasmı büyük başlıklar altında 
~her vermektedirler. 

Ga.zeteler, Sovyet kıtaatının 

Finlandiya hududunu üç muhte
lif nokta.dan tecavüz ctmil} ve 
aynı zamanda Sovyet harp ge
milerinin Finlandiya. körfezinde 
faaliyete geçmiş olduklarını yaz 
maktadırlar. 

Helslnki semasmda. görUlen 
ilk Sovyet tayyaresi, şehrin tay
yare limanına beş bomba at -
mıştrr. 

Gazeteler, Viborgun da biı 

hava bombardımanına mar•lz 
kalmış olduğunu bildirmekte 
dirler. 

Sovyet kıtaatı ile Finlan-diya 
kıtaatı arasındaki ilk çarpışma 

Lagoda gölü yakınında kUn Ca. 
reliede, ikinci çarpışma Rabotchi.. 
de, üçüncü çarpışma da Kolada 
vukua gelmiştir. 

Gazeteler tarafmdan haber 
verilen bu haberlere göre Lon. 
dranın siyasi mahafilinde intizar 
edilmekteydi. Bu mahafil, hiçbir 
mütalea-da bulunmamaktadır. 

Finlandiyanın Londra sefiri. 
Hariciye nezaretine giderek uzun 
uzadıya görüşmüştür • 

Helsinkide büyük 
yangınlar çıktı 

Londra, (Radyo, tıaat 18) -
Rusyanın hava, kara ve deniz 
kuvvetlerinin Finlandiya üzerine 
giriştikleri taarruz devam etm:k
tcdir. En son alınan haberlerde 
Sovyetlerin Finlandiyadan üs ~
tarak istedikleri adalar ve Hanga 
yanmadaıı işgal edilmiştir. Ha
va kuvvetleri Helsinkiyi ve bil· 
hassa kereste ihracat merkezleri 
olan §ehirleri bombardıman et
mektedir. Helsinkiden bildinldi
ğine göre, bombardıman esnasın
da şehrin merkezinde bir çok bi· 
nalar ateş almış ve büyük yangın 
lar çıkmıştır. Mektepler, ha::t:ı

haneler de bomb1rdımana uğra -
mııttr. 

Kara kuvvetlerinin faaliyeti 
tıakkmda tafsilatlı bir hı>.'ber atr-

namamııtır. Yalnız, Ribaki yarım 
adasının iıgal edildiği bildirilmek 
tedir. 

Alman radyo istasyonlan Hel· 
sinkinin bo:nbardıman edildiği 

haberini tekzip etmektedir. Mos
kova merkezleri de askert hare· 
kat ve bombardıman hakkında 
hiçbir malilmat vermemekte ve 
siyast mahafil izahat vermekten 
çekinmektedir • 

--0-

''Dovçlant,, rusvada 
Londra, 30 - Hab:r verildiği· 

ne göre, tn3iliz harp gemileri ta 
rafından takip edilen Doy~land 
zırhlısı Rusyanm Munna.n.sk li 
nı:ıınt.,a ilti,..a rt-;., .. :_ 

.. 

Helsinkt 
bombalandı 

(Bq tarafı l incide) 
rülmüş olduğuna ait olan hs " 
ber resmen teyit edilmiştir. 

MOSKOVA RADYOSU 
SOKOT EDiYOR 

Sovyet ordulannın Finladiya· 
ya taarruzu muhtelif membatar • 
dan gelen haberlerle teyit edildi· 
ği halde Moskova radyosu, soıı 
servisinde dahi bu hususta bir 
tek kelime söylem~miş sadece 
Sovyet Rusyanın her tarafında 
Finlandiya alyhine yapılan mi· 
tinglerl mevzuu bahsetmi~tir. 

F.zcümle Krongtadtaki bahrifC 
kuvvetlerinin tertip etmiş otdı.tl<" 
lan mitingde, Finlandiya hükÔ• 
meti "imperyaliatlerin satılık ı:ö· 
pekleri,, tarzında çoğ ağır ve ıııı· 
karetamiz bir şekilde itham edil' 
mittir • 
KIZIL DONANMA HELSINJ'f 

öNONDE-. 
Londra, 30 (Radyo) - gıııl 

donanması Helsinki limanının 6-
nüne gelmiştir. Şehirde bUy{İlc 
bir korku. ve heyecan vardı!• 
Sokak ve caddeler bomboştur • 
Herkes bodrumlara kaçmıştıt' • 

Helsinki civarında bulu:tlşıı 
tayyare meydanına bir çok 1>0ıl1' 
balar düşmilgtür. 

Leningrattan 300 kiıoıne~ 
meaafcde bulunan Taryaler ~ 
sabası üzerine bombalar ve 1't' 
yannameler atılmıştır. 

FINLANDIY A ASKERt~l 
ÇEKECEK MI?. 

Berra, 30 ( A.A.) - Alman if
tihbarat bürosu ,Finlandiya iıtilı' 
barat ofisinin ihtilafın bitarao;: 
rın hakemliğine havale edilrtle 
ni teklif ve Finlandiyanın if 
ningraddar1 oldukça uzak bir ııı~ 
safeye çekmeğe amade olduğıJ~ 
beyan eden notasının metnini rı 
retmiş olduğunu haber venne1't 

e· 

dir • • t'f 
AMERiKANIN TAVASSV• 

TEKLiFi 
Vaıington, 30 (A.A.) - ıtııı' 

velt, Rusya • Finlandiy;t vatlf~j 
tinin kcsbctmi§ olduğu vahaıııe •• 

tıı'ltl' 
doğrudan doğruya takip e ,. 
ve Amerlk&nn yapmış olduğıı ;( 
vassut teklifinin cevabını be1:,f
mek iizere vişingtor.a dönıtı0 

tür. tıı 
Gazeteler, Sovyet kıtaatı~~ 

pek yakında harekete geçecei
1 

tahNmin etme~tedirler. • ıtııf' 
evyork Tunca gazetesı, ,~ 

yanın Finlandiyayı istila etfıl • 
takdirinde Rus • Amerika tll~ 
sebatının bu yUzden aeıre~lf• 
bozulacağını tahmin etıtı~ 

Genel SekreteriJrıİ~ 
tefti§leri tJ ; 

Bugün Beden Terbiyesi , 
mum Müdürlüğü Genel se~a· 
teri Cemııl ve nskert liseler 11 
fettişi Kurmay Albay Adli, ~to 
larında. atletizm f ederas1°0~16 ; 
isi Adnan Yün, güreş idııfl~~ 
rimizden Seyfi Cenap ve 6~ Şefik oldu~ hıılde Çengelk gW 
deki Spor Eğitmen k~ ~, 
mişler, burayı ve askeri lisB ~
nmda ya.pılmakt& olan b;tıı' 
spor salonunun inşa.atınl 
etmişlerdir. bl1 ; 

Bu salon, TUrkiyenin eııtJı;Jı'' 
yUk ve en modern jinııts.S 
nesi olacaktır. f?:.~ 

Teftiş nelceslnde gerelt tl~1e1 
sekreter, gerekse askeri ~ıııJŞ 
mlüettişl çok memnun k 
1.,rcltT'. 



SON DAKiKA - 30 tKlNCtTEŞRlN 1939 PERŞF,~ABE 3 

Pi 1 Haftanın 
~ovyetler Finl8.nd.iyaya t_aar- ~ü~.~ü~ k 2lerA•~~y~i~ 
~ım,ıı ı ruza gep t ı I er rR· 

111111 1 111111 ı.;;;:;::;mı, Memlek~:0!~t!~r münevver Günler v=~~:~i~:ı~oslovak. 
b - y o m a n ya muhiti "yanlış kitap .. veya doğ· yadaki l:arı~ıkl•ğın zannedildiğin 
~h 1 lae ; • . . rusu "yanlış kitap!arla,, meşg:.ıl den d:ıha büvük olduğu anlaşılı· 

H U d Ut C 1Var1 n da k 1 F 1 n H oluyor. Fakat büyüğü var diye yor. ilk zi.'manl:ır, kadere, ses. 

~r!:nesTkie"m(ı'ukh7a8rr~~a:·ıendsaaıoeltdeucı ar 1c1 ye küçük hatalara göz yummak ta· Gizce boyun eğdikleri zannedilen 
ha • .,, v bii olmaz, onlar da göze çarpı· Çekler milli foti!dal ateşi ile kay-
~ ide bu sabah veCat etmiştir. h • ı • b b ı d 1 nıyorlar. Burün onların her ha-
: ~~~ı~~~~:ı~:.kapıdaki e\'İn • ş e 1 r e r 1 o m a an 1 n az 1 r 1 yo~eçen gün Yeni Sabah arka. rel:eti:'de nazi idaresine karşı 
btı llu sabah saat 7,SO da Slrkceı daşımız büyük bir serlevhasmda bir isyan görülmektedir. 

~Oı llııoda bağlı bulunan Alyos Zo Sovvet Rusya, Fin meselesini HUkOmetinin harici 1 Sir John Simon için İngiliz Da· içten içe büyüyen bu isyan ha· 
1t bılsırnıı Yunan balıkçı semisin- 1 . biliye nazırı diyordu. Halbuki da re ketinin tezahürlerinden biri dtı 
~liıtr ı,uat vu~ua seımiş. makinist su·· raffe halleffı' kten sanra hare. S ı yasetinı ızah ettı biliye nazm değil, maliye nazın· 

ııı 0 Panarotı aAır surette :rora - Bükreş, 30 - Romanya harlci)'C! dır. İngiliz dostlarımızı bu kadar 
\ u'ıtır. B 1 k nazırı GaCenko, ayan ve mebusan ' 

!lt &küdar hapishanesinde, ka k f • • 1 k f • h d · da mı tanımıyoruz .. ""(..,, k e 1"" 1 a an ara ev C 1 e ece m 1 c;. meclisıerınin müşterek toplantısın. ·~1 lan sekiz aya mahkum Veh- ' 1 y Diğer bir ya-hşı da geçen gün • tf da bir nutuk vererek harici siya • 
t• Yalnrını aramak isteyen sar· seti iz:ıh etmiştir. Garen'·o bllha• Tan yaptı. Memleketimizdeki 
·ıı 'b ı Londra (Radyo saat l~diyanm verm1

" olduğu ceva· "' .,.. '"" ılyi sol kulağından yara· ' ~ sa demiştir ki: İtalvan sefiri diye Sinyor Callo 
.. ~tır. Yaralı Nümune hastanesi 12,45) _ Sovyet kıtala- bı tevdi etmiş olduğunu beyan 
·,aldırılmıştır. etmiştir. "- SovyeUer Birliğine, bitaraf- Galliyi gösterdi ve onıın resmini 

Sene başında biltlln mekteple- n bu sabah Finlandiya Potemkin, iki hük<lmet ara lık aiyasetlne mUstenlt muslihane bastı. Halbuki bu, İtalyanın es· 
~~n 8ün sömestr talili yapmaları ü z e r i n e taarruza mUnasebetlerhnlzl idame etmek hu k1 An.kara sefiridir ve değişeli 
'Cın sındaki diplomasi mUnnsebetleri 
~ ... da Maarır ,·ek~letı tetkiklcı geçmı· • ':ava kuvvetlen· susundakl arzumuzu bildirdik. neredeyse iki sene olacak .. Mem. 
"1•kı d h •·k k d x fi lnkrtaa uğramış olmasına bina· ~ bı a ır. Tatil ta aı> ·u e et'" h d ı.. Kuvvetli ve mUslakll bir Roman- leketimizin içindeki hadiseleri de 
~~ok -cktepler talebesi grup U ut "7anndaki şe •• ır· en Finlandiyanm notasını al· ya bi.zJ çeviren devletler için bir bu kadar mı biliyoruz!. 

~alı •linde memlekeı dahilinde ' ıt • bombardımana baş· mağa salahiyetı olup olmadı~ı emniyet garantisidir. Biz kanllz ki, Vir - Gül 
• 1aııerc çıkacaklardır. lamı•tır. hakkında bir aey söyliyemiye-lk ı d · 1 ı E x •1 komşulamnızm mukadderatı- bfzim. 
ııı~ e risot muıı111mlerı ç n .r ceğini beyan etmistir. 
t 1\ na, l::yüp, Be)·oAlu, Osküdar Kızılordu Finlandiya klylo çarpışmamaktadır ve öyle 
. 0~dık6yı ndc kurslar açılacak ya üç koldan ilerlemelc- Finlandiya hariciyesi nar- n:ı zannediyoruz ki, Sovyetlerln temin 
~ti ıınrnüıdekl hnrta bı kurslard:ı söz söyliyen zat, hudut boyt ·da ettikleri sulh siyaseti ve Roman • 
ı.~b'-la ba .. ırnacıık ,.e her çnr tedir. il'- tanrruz Lenin· Sovyetlerin a.11ker tahı:;it edip "il a .. yanm takip ettiği lsUklAU 8lyasett 
\ de,·am edilecektir. gradm §i,ali şarkisine etmemekte 'llduklın hakkında blriblrine uygundur." 
'IQ .\ııkara rndyosu Türk musiki is~bet eden hudut nok· bir ...ı\n,a malt1matı olmadıgmv ' MU b R 

,,1 terı Mesut Cemil radyo müdür 6 ... ~eakl en omanyanm Bal • 
•ne tasından 1 ı~tır i'~,,e etmi~ir. ı kan An•--tı memlek tl rll 1--tıı tQyfn edilmiş ,.e dun yen yaDı m ~ • ....., e e e Ouus 

't~$fne başlr.mıştır. Aynı zaman Hududa civar Fin şehir· Ültimatom verilecekmiş iyi mtinasebeUerinl tebarüz ettlre-
'~~r~usiklsi kı!lmını d:ı idare lerinden Taryoki Sov- Kopenhag, 29 (A.A.) _ Sov rek demiştir ki: 
' yet tayynreleri tarafın- yetlerin, FinJandiyaya bir ülfr Tilrkiycnin halisane faaliyetinde 
~nar ki ı · k ıaoak at k h~d· 1 d memlE"ketin ve memleket et-'ın -ili çocu · arı çın uru dan bombardıman edil- m om verere . son d ıse er o. nu. 

tt ~ra sorfedilmek üzere her se layısiyle, Finlandiya krtalannın da.ki denizlerin kati emniyetini mu-
~ tııiyeııerln bütçelerine 4000 miş ve tayyare meyda- 18 saat zarfında Carelie bumun· hafaza etmek kaygusunu ve har-

\ı._0ııınası karnrloş· ııştır. Bu pa· nına do''rt bomba du··.. d bin bu mmtakalara sirayetine mlni " a ı -s an 25 kilom~tre içeri çekilmesi· 
~ cı acnk kampa t50 çocuk •• olmak azmini görUuoruz." 

aklır B ı d 111 • akat müştur. ni isteyeceği Tidende ve Politi. J 

•lıı • "01 ar ... e 51 5 
- Gafenko, Yunanistan hakkmda 

~ ve yihli de mekteplerinde * * * ken gazetelerinin Helsinki muha 
treceıer almış çocuklar olacnı. Helsinki, 30 (A.A.) - Bazı birleri tarafından haber verilmek· İtalya ile yaptığı yeni dostluk an-
'~ Firilandiya mahafili, Rwıyanm tedir. laşmumı selamlamış ve ı.;öyle de-. 
~ ıcaada Ue llnbakale arasında ..4.merika hariciye nazın Cordel mişUr: 

ıı ve bir denizaltı semlsi sa· f ltal ya "- Bu suretle İtalya dahi Bal-eı le Hull tarafından yapılan ta· 
bıı 5ınin bund:ın on beş siin ev • ı kanlar sulhuna olan alakasını gös-S eı\'arda batan "Sarıgöl,, mo vassut teklifini kabulden ımt 
~il enkazından başka bir şet na etmekte olduğunu işaret et 860 bin 8 Sketİ termlştir .Avı:ıpa nl.zaınmt muha-

• l ll6kadarlarca söylenmekte- mektedirler. sılah alterda tu1uyo faza etmek hususundaki ltalyanm 
~ Resmi Finlandiya mabafili tarihi vazifesi şark için de büyUk 
~:Olör su üzerine alabor:ı ol· Amerika hariciye nazırının bu Rcnna, 29 (A.A.) - İzinler ve ve hayırlı bir tesir yapabilir. 
lcı 11 !<>nra uzaktan görlilebllme· tavassut teklifm' l tamamile tas mecburi mezuniyetlere rağmen ha Bulgarlstanın ~ulh ve bitaraflık 
· "ı "lerine bir sopa konmuş· Uh da sil"h lt d b 1 t tıtı~ .. r flrcs'" . şe'·" ~len bu I· vip etmekte ve Sovyellerin bunu azır tl a m a u unan • hakkındaki beyanatını memnun! • 
"" b talyan ordusu mevcudunun 860000 "eti ö<'Y elik B' k d' h b 1

11 
u Yanlışlığa sebeb olduğu kabulden imtina etmelerinin A· J e bren · ız en 1 csa r -

• olıınmnktac\ır. . efkA . kişiden ibaret olduğunu bildiren mıza dostane teşriki mesai arzu-
~: ı. merıka "" umumiyesi Uzerın ı esmt teblig· hakkında tefsirlerde 
,"!lt~~•rıt vekAleU tarafından köy de derin bir tesir hasıl edece3i muzu asla gizlemedik." 

'llt bulunan Giornale D'ltaıta, bazı ee-
' ti kurulması ~·olunda ha· Umidini izhar eylemektedirler. 
~Lllll Proje yakında meclise ve· A nebi mahafilin mUtalaalanna cevap 
~' r. Evvelki gece geç vakit Finl n teşkil etmekte olan bu tebliğin son 
~ 'lita diya htikt1meti namına 8Bz söy· ı.b,1 lerfn ölJretn en ş\lbelerin· zamanlarda askeri makamat tarafın 
~rt ~ tııliddeli beş yıldır. Enstl. lemeğe salahiyettar bir zat, F;:. dan fevkallde mczunlyetlerle zira 

ıı.ı b nı devreli köy ilk mek ep· liı.ndiya hükfuneti ile Sovyetler st itleri için verilen mezuniyetler 

~ .. lt•ren talebeler alınacaktır. hük\im.eti arasında.ki diplomasi • t bek.kında ittihaz e~ olan ted-
ı. nstımyü bitirerek munlllm münasebetlerinin inkıtaı hakkın 

,,,_ıı sonra yirmi sene mecburi Nrlerin hakiki manasını göster . 
,,., ~ •-b da matbuat mümessillerine iz" kt ld w ak d ... "ltl't .. 1 olacaklardır. Öğret· u <. e o ugunu yazm ta ır. 
"lir •Yda 20 lira .cret Terllt· hat vermiştir. Bu ecnebi mnhafile göre, mezu -
~ Ce Mumaileyh, Potemkin tarafın · rıiyeUcrin sebepleri az çok siyasl-
ı...~etlllberlitaşta oturan amelt> dan Kremline davet edilmiş o ctır. H:ı.kikat halde bu mezuniyet • 

~ı it Subaoı isminde bir adam lan Finlandiya elçisinin Sov· ler halihazrrda ltalyanm harp kuv 
Gı 1~1 14 •-aşındaki Necileyt 

ıtt~ etınek suçuyla y:-kalanar:ık yet notasını almış, ayni zaman. vetlni değiştirecek mahiyette de • 

f ktasadi heyetimiz 
Lornc'rada temaslara başladı 

Lonc',-a, 29 (A.A.) - Dün 
Londraya gelen tlirk ekonomi 
heyeti reisi Numan Menemenci. 
oğlu bugür. saat 16, 30 da Hari
ciye Nczare!ine giderek Lord 
Halifaksla ilk mülakatını yapmı§
trr. 
Yarın hükumet azasından di· 

ğer bir çoklarını ve bilhassa tica. 
ret nazın Stanleyi ziyaret ede· 
cektir . \.~ a: "erilmiştlr. da evvelki Sovyet notasına Fin 1 ğildir. 

l:'\~lll •ının muhakemesine dün ------·---------------------------

~~ıı~~~:~ k1~~:~:a~ı:~~:n::~ innil!ere tamamiyle 1 D •aı· LDE 1 
~ e Bizli olarak başlanmış· !j ıl'a 

~b~:ıneye beraber getirilen tecrit o~unacakmıs . 
qrd ltıı mütemadiyen ağla· 

it. 

-s ~n:::~ VekAJeti ihtiyaç balin

Şimdiye kadar 43 
Alman denızaıtısı 

batırıldı 

Almanyada yeni 
bir i~ftsat 

kurulan büyük 
cemiyeti, 

mümessil YC?lladı 
tııııı Ôl'lUiere bedava ilAç ve-

' •lAkadarlnra emretmiş • 

tııı "'ıırc . 
~ e1111 slnı ihmal suçuyla mııhıı-

' ile l'llckte olan belediye eııkl 
'~ı t~tıbesı müdürü Nusret dlin 
' Ilı iştir. 

~~arır v 
~rın ekAletl bütün mektep 
tıı l' 111

• tetkikine karar ''erdi -
111 enıde 1• 
1 

l'lıler· n ıse ve ortamektep 
\.'1'l'o.ııı 1nden mllrekkep birçok 
<('tin ar kurulacaktır. Bazı 

~ler )tııetodlar.ında da Jeğl· 
'Pılrnası muhtemeldir. 

Londra, SO - Berlindeki bita-. 
raf muhabirler, lnıgilterenin ve 
lskoçyanm bütün garp ısa.bilinin 
Alman tahtelbahirleri tarafın • 
dan dökülecek maynlerle tecrü
be 00.ileceğini haber vermekte -
dirler. Resmi Alman mahfelle · 
ri, Alınan denizaltı filosunun 
mütemadiyen arttığını bildir • 
mektedir. 

İtalyan gazeteleri, deniz ablu
kasmm şiddetlenmesi yUzUnden 
Alma.nyanın 100 milyon İngiliz 
lirası olan harici ticaretinin 45 
m:Iyonunu kaybetmek tehlikesi 
"le maruz bulunduğunu yaz?yor 
lar. . ı 

me;Tlleketımize 
Almanya ile ıark memleketleri arasındaki iktısadi, içtimai ve 

türel münasebetleri genişletmek üzere Berlinde kurulan muazzam 
tC?ldlatı Oryent Frayn cemiyetinin Türkiye mümessili Baron Von 
Leraner refikası ve katibi ile birlikte bugünkü semplon ekspresiyle 
§ehrimize gelmiştir. 

Almanyada nazırlık yap:nış ve muhtelif iktısadi ve içtimai te· 
§ekküllerin ba:ım:la bulunmuş ol:n bu diobm:?t cemiyet mümessili, 
Sirkeci istasyonur.da bazı Aln:anlar tara'ıncla., karıılanmış ve do~
ruca Parkotele gitmiştir. 

Baron Von Lcraner, bir muharri:nize şu beyanatta bulunmut • 
tur: 

"- Türkiyeyi evvelce de ziyaret etmiştim. Bu memleketi ve 
Türk milletini yakından tamr ve çok severim. 

Almanya. şark memleketleriyle ve bilhassa Türkiye ile içti
mai, iktısadi ve kültürel münasebetlerini arttırmağa çok ehemmiyet 
veriyor. Bu maksatla Berlinde te: kil edilen cemiyetin Türldye mü· 
messilliğine tayin edildi~im ic.;in :; ~n derece me-:-m1nun. rur"'~a'·i 
mesaimin iki me--lek"t İ'"in fa·•o i t rJ~ c., ~ n· • ·m·n·('rmıı f •"'nb" • 
la birkaç gitn lcalıtra't t ~t':' i:~ :ı ' •l ın "u' :• rı so-r:ı h 1:.;r \a f!İ. 
derek tem:ıslarıma ba~lı) zca~nn. 

Varşovanın camları ve 

Eyf el kulesinin boyası 
Firtınalı günlerden son1'a ma

halle aralarında camcıların do· 
taştığı görülür. Onun gibi bu • 
gün de Varşovada camcı yahudi· 
lere iş !:ıkmış bulunuyor. 

Filhakika, Varşovada, günler. 
ce siiren bombardımanlara rağ -
men yıkılmadan kalmış binaların 
ba!Jtan başa camları kırılmıştır ve 
yapılan bir hesapta, Var§ovadeki 
bütün pencereleri tamir için iki 
milyon metre murabbaı cam la· 
zımdır. 

Fakat bu karlı i~i Nazi hükCı· 
metinin, yahudilere bırakmak is· 
temediği görülüyor. Zira, Var. 
şovadaki na~i rrakamlan gehirde· 
ki kınk pencerelere geçirmC"k 
için şimdilik yüz bin metre mu -
rabbaı cam ısmarlamışlar. 

Varşova.mn camlarım geçir· 
mek için Alman hi.Pkumeti cam 
aipa:işi verirken, Fransı2\ hüku. 
meti de Eiff el kulesi için kırk tor. 
kurşuni boya sipariş etmiştir. 

Bu kırk ton boya ile dUnyanm 
en yüksek kulesi tepesinden tır
nağına kadar boyanacak ve bu, 
kulenin maskesi olacaktır. Zira, 
bugün tayyareden bakınca kule 
derhal tabak gibi görünmekte. 
dir • 

İngiliz ordusuna 

Kıbrısır. ilk yardımı 

fn:iliz imparatorluğunun dört 
bir köşesinden orduya kıivvet 

gönderiliyor. Kan-adadan tayyare, 
Avustralyadan silah, müstemle • 
kelerden efrad her gün İngiliz 
ordusunu biraz daha kuvvetlen • 
diriyor. 

Bu aradJ, ilk defa olarak, Kıb-
"'· adası da İngiliz ordusuna ken 
di payına düşen bir kuvvet gön. 
derdi. Krbnsın İngiliz ordusuna 
verdiği kuvvet, bir tayyare filo
sudur. 

Kıbns filosu geçen hafta in· 
giltereye vardı ve kraliyet hava 
kuvvetlerine iltihak etti. 

Aleni teşekkür 

İstanbul Umumi MeclisJ ve Da-
imi encUmeni lznsından H:ıyrl 

U~r'un vefatı dolayıs11e başla İs
tanbul Vali ve Belediye Reisi 
Lfttfi Kırdar ve C. H. P. İstanbul 
Başkanı Fikret Sılay olduğu hal- 1 
de bUtUn meaai arkadaşlarının ve 
larudıklannm gerek cenaze mera
simine iştirak etmek. gerekse 
mektubla tnziyet beyan eylemek 
s· rı:-t' 'e ı:;5:;t,,r:1il:lrri }'~ .... :uıiyel 
ve n_.:: At, m~rhumun k :! "itle 
ail ~3. in şu y:ıslt ıUnlerinde bUyUk 

geçenlerde görülmüştür: 

Almanyanın her tarafında cıl. , 
duğu gibi, kış ianesi Çckyada H 

toplanmıya ba~fonmış ve bu ar-!da 
geçen gün Prağ tramvaylarının 

bir ıı;ilnlük varid:ıtınrn bu foneye 
verileceği ilan edilmi~tir. O gün 
Çeklerden kimse travmaya binme 
miş ve vaziyeti müsaid olmıyan
lar bile, acele işlerine, Çeklerin 
kullandığı taksilerle gitmişler • 
dir. 

Bu da bir doktor görütü 
Harbin sebebini, Almanya· 

nın feUikcte atılışını herkes ken
dine göre izah etti. Şimdi bir ka. 
clın doktor da bütün bugünkü fe
laketin seıbcbini, Hitlerin et ye· 
mezliğinde buluyor. Mrs Eileen 
Murphy ismindeki bu alim kadın 
diyor ki: 

''Hitlerin et yemediği malrtm
dur. Et yemeyenler de, etin ve. 
r~ceği gıdayı başka maddelerden 
cılmıya bakarlar. Hitler dt, bu • 
nun için çok fazla yumurta ve 
yağ yiyor. Halbuki · bir insan 
haddinden fazla yumurta veya 
yağ yiyecek olursa karaciğer has 
talığına uğrar. Karaciğer hasta· 
lığı da in~anın asabile§mesini ve 
bazı hallerde şuurunu kaybetme · 
sini mucip olur. İşte, Hitlerin et 
yem: zli&i. düşüncelerine tesir 
etmiş ve Almanyayı bir harbe sü. 
rüklemeye sebep olmuştur ... 

"Me!n Kampf,,ı fnP,ilte

re askerlere tavsiye 

ediyor 

Hitler Ruslarla dost olduk· 
tan sonra, Almanyada bir çok 
kitapların okunması yasak edildi. 
Bu arada bizzat kendisinin (Mein 
Kampf) (Kavgam) isimli mahut 
eseri de varmış .. 

Fakat, garip değil mi, Alman· 
• yada yasak edilen bu kitab İngi. 

liz askerlerine tavsiye olunuyor! 
Filhakika, cephedeki İngiliz 

askerlerinin okuması için aynlan 
ve harbiye nezareti tarafından 
bütü., askeri makamlara bildiri
len 1321 kitablık listede (Mein 
Kamp!) da bulunmaktadır. 

İngiliz askerlerine harbiye ne· 
zareti kitabı göndermekle kal· 
mıyor, bu kitapları okurken iyice 
keyif çatabilmeleri için tütün ve 
cıgara da gönderiyor. Son bir he 
saba göre, şimdiye kadar aske:-. 
lere 60 milyon cıgara verilmiş ... 

Bütün umumi harp esnasında 
İngiliz askerlerine verilen cıgara· 
ların 300 milron aded ve pipo tü 
tününün de S milyon pa~et tut 
tuğu geç:n harpten kalan hesap. 
lar arasında kayıtlıdır. 

Şimdiye kadar ~3 Alman de· 
nizalttsı batınlmqtır. 

Almnlar, Türkiye ile yeni ticaret anh~m:uıının bir an evvel ya
pılmasmı istiyorlar. tki memleketin ticari işlerini kolaylattırınak 
için elimden gelen gayreti sarfedeceğim. 

teselli kaynağı olmu§tur. KendlJe. ı - Sana hatretim sevgilim. in 

Garp cepheeinde ha.va ve ka- J 
r& harbi sU.k.Un aafbıamdadır. 

Harbe ralmc-n, Almanya sakin bir haldedir. Ve ticaret işlerinin 
yapılmaman için hiçbir sebep yoktur.,, 

rine tetekkUr etmeği btr bo~ blll- ~nllah on bet ki1o daha zayıf!ar 
riz. sam seni kollanımn arumclıa Ak-

Rayri Uğur allml mağa muvaffak olacafım. 



Asri gangster 
Sonbaharda yağmursuz, rüı -

ıarsız bir gün. tlkb:ıhar. hayır 

bir yaz günü .. lstinye ~:>iası ü !e
rinde hızlı yürüyen iki arkıl.ı~ız. 
Saat yedidir ve hava iyic? kırar· 
mrştır. Yolumu a devam ediyo -
ruz. Arada bir fasılalarla ot.> >j• 
Ye otomobi1lcr karşımızdan ve 
arkamızdan gelip geçiyorlar. Ge
çen otobü \erin için:le ışı'.dar ya
nıyor ,.e içindekileri gorJ >ili yo -
ruz. Konu~ma mevzuumuı: Şu -
radan bura:lan. Her bir ot:J n >'>i
lin yanımızdan süratle sıyrılma

sı lfı.kırtılarımıza c;aniyelik la;ıla 
verdiriyor ve bizi başlarımızı çe· 
mere mecbur ediyor. Arkamızdan 
önümüze yine bir kU\l'\·etli ziya 
~·-~tü \'e sık sık yaptığımız gibi 
başlarımızı ziyaya çevirdik ve 
otomobilin geçmesini bekle:lik. 
Ccçti aradan bir on beş saniye 
geçmezden bir otom:ıbil d1ha ve 
bu sefer üzerimize d.:>lru geliy.:>r. 
korktuk, geldi ve tam yanımıda 
durdu. Ağzımızı açmağa vakıt 
bulamadan sert bir erkek se.5i 

bize: 
Haydi içeri gırınız. dedi. 

Hem biraz çabuk olun. 

- Nemünasebet tanımadığımız 
bir ..... Di)•orduk. Ayni ses bir se
fer yumuşıyarak: 

- Rica ederim gırınız size 
yolda anlatırım, dedi. 

- Biz de içeri mi gireceğiz, 
nasıl gireceğiz, diye sorduk. 

- Kolay,, dedi. bende may·· 
muncuk var. 

- Peki cürmü meşhut nasıl ya. 
pacaj;;rız. 

- O da kolay, dedi. onlar şim 
di yatak od::ı,,ma gi:.le:::~der, biz 
de onun yanındaki o:laya girece· 
ğiz. Orada ufak bir delik var. Ben 
o delikten ba~rncağım. Tam karım 
soyunurken. odalarına girip silah· 
la her ikisine de kıpırdanm:ı'llı. 
tarı için, ihtarda 'bulunacağım 

Siz de hemen gidip bir bekçi ve 
ya bir polis çağıracaksınız. 

Bu suretle onlar içeri girmiş, 
biz de kapının önüne gelmi~tik. 
Kapıyı kapamışlardı tabii. Adam 
maymuncuğu çıkardı. Bir iki tı
kırdayıştan sonra kapı açıldı. 1- ı 
çeri girdik. Ayaklarımızın ucuna 
basarak adam önümüzde. ikinci 
kata çıktık. Bir odada ı~ık yam. 
yordu. Adam: 

- lşte buradalar, dedi, sonra 
eliyle yandaki odayı gösterdi: 

- Biz de buraya gieceğiz. de· 
di. Girdik: azami gürültii yap:n:ı· 
mağa çalışıyorduk. Oda karanlık
tı. Birden aldatılan k::>.:a penc:!re. 
ye doğru koşarak, müthiş bir gü· 
rültü ile silahr patlattı,ce:)ıne bir 
elinin girip çıktığını hissettim. O· 
danın kapısı açıldı, hızla biri a~
ğı indi. Bir kadın çığlığı duyduk. 
Arkadaşım acı acı bağırıyordu. 
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~--~ -·~--~--------------~~~-------------._..-1-Bilmem nasıl oldu hemen oto
rncbile yerleşiverdik. Süratle 
kalktık. Otomobili kullanan yüzü 
esmer, siyah bıyıklı. siyah ka~h 
kırk yaşında tahmin olunan bir 
adam. .Önümüzde giden otomo • 
bil bizden aşağr yukarr üç yüz 
metre ileride ... 

Neye uğradığımı anlamaya im. 
kan yoktu. Kibrit yakıp ele!-drik 
düğmesini bulayım dedim olmadı. 
Birden karanlıkta iki kişinin içeri 
giren hayaletleri göründü. Bunlar 
elektriği yakmışlardı. Karşımda 
bir erkek, bir kadın, arkasında ay· 
nah bir konsol altında yerin:le kı
pırdamaz vaziyette göründü. Der 
hal i<ostum, kendisini konsolun 
altında bıraktım. Dışarda bekçi 
ve polis düdükleri işitiliyordu. 
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ne mukabele etmek, sırrını b' ~ 
sına sö~·lemek istiyor, fakat 11

1• 
den başhyacağını bilmiyor, ~ 
ninde tek bir cümle doia.şıfor · 

Biz hayretle, otomobilin arka 
koltuğunda oturuyoruz, ,ve hiç 
tanımadığımız bu adamın mana
sız davetinin sebebini anlatm1ğa 
başlamasını bekliyoruz. 

öndeki otomcbilin süratile be
raber, hiz de süratimizi arttırdık. 
Meçhul şahsın bir direksiyon 
başında olduğu için, fazla .olmı
yan hareketlerinde ayni kuvvette 
bir tebessüm ve bir dikkat görü
lüyor. Bir an onun sendeliyerek 
kaçan bıldırcına saçmayı yapış

tınp onu yere sermek için "Sar -
!etliği sonsuz dikkat enerjisi.. 
Anladıkki önümüzdeki otomo

bili takip ediyoruz. D:>rt yüz 
metre kadar gittik. Adam gözü 
ilerde olmak üzere hafifçe geriye, 
bize daha yaklaşmak için yaslan
dı, dudağının yalnız bir, kemrm· 
dan şu sözler döküldü: 

- ündeki otomobilin içinde o· 
lan karımla aşığını takip ediyo
rum. Kaç zamandır beni aldatı
yor. Kaç zamandır onları takip e
diyorum. Nihayet bugün bir cür· 
mümeşhut yapmağa karar verdim. 
Şimdi lbiraz sonra beyaz bir köır 
kün önünde duracaklar, içeri girip 
sabaha kadar eğlenecekler, kimbi
lir benim tahanunül edemiyeceğL 
me ne edepsizlikler yaparla .... Cür 
mümeşhut için şahite ihtiyaç var. 
Bu şahitliği sizlerin yapmasını. 

çok rica ediyorum. 
Biz bu ricaya evveli hayret et· 

mekle beraber, ba~ka bir macera· 
ya atılmış olduğumuzdan dolayı 

sonra SC\'indik ve adamın bu şa. 
bitlik teklifini memnuniyetle ka· 
bul ettik. Zatet' işimiz gücürftüz 
yoktu. 

Her gece on ikiye kadar na ıl 
vakit geçirsek diye düşünüyorduk. 

Aldatılan koca lafı ke~ti, vücu· 
du konuşmadan evvelki halini al· 
dı, ayni dikkati, ayni tee:ısürii <le, 
Bir müddet gittik. Nihayet önü. 
müzdeki otomobil adamın dediğı 
gibi bir beyaz köşkün önünde dur 
du. Bizim otomobilin de birden 
frenleri sıkıldı ve biz de durduk 
Otomobilden derhal üçümüz de 
aşa~ı indik. Hakikaten iki kişi 
takip .uilimiı otom:>bilde. b:!yaz 
k~e !frdi. Şimdi :ıldatılan koca 
önde, biz de arkasında köşke doğ· 
:u gidiyoruz. Adama: 

Kadın derhal konsola ko~tu. 
Çekmeceleri açtı \'e: 

- Eyvah müce\'herlerim gitmiş • diye bağırdı. 
Kadın ve erkek: 
- Hırsızlar, hırsızlar. diye ü

zerimize atılıyorlardı. 
Kadın sonra pencereye koı;:arak: 
- Hırsız var, yetişin, yetişin 

diye bağırmağa başladı. 
Düdük sesleri köşkün önüne 

gelmişlerdi. Bir dakik:ı ~onra 
karşımızda iki polisle, iki bekçi 
gördük. 

Kadın polislere: 
- Işte tunlar mücevherlerimi 

çaldılar, diye bizi gö.;teriyordu. 
Ne yapacağımızı şaşırdık: 

- Biz hırsız değiliz. durun size 
meseleyi anlatalım. diyerek. dert 
yanmağa çalışıyorduk. 

Polislerin biri elini ceplerim:len 
birine soktu, üç dört parça mü. 
cevher, çıkardı. 

Ka'hn: 
- Ta kendileri. benim mücev· 

herlerim. diye feryada ba)la:lı. 
Ben hayretten dehşete. dehşet· 

ten hayrete düşüyordum. Cebim:le 
nasıl mücevher çıkıyordu? 

Artık hakikaten hırsız!ık ettiği· 
mize, biz de kani olmu~tuk. 

Bizi palas pandıras karakola 
götürdüler. Orada bütün ba~ımıı
dan geçenleri anlattı'.<, hırsızın bi· 
zim değil, o adamın oldu~unu söy· 
!edik? Fakat inanırlar mı hiç? 

Muhakememiz yapılıncaya ka
dar tam on beş gün hapis yattık. 
Nihayet mahkemede ehlivu~rnf işi 
halletti. l\Iücevherler sahte idiler. 
Bunları cebimize goyan, aldatılan 
koca diye kendisini bize ta'dim e
den o asri ga'.lgsterdi. Bittabi 
zavallı kadının hakiki m:.icevher· 

Nakleden: Muzaffer Esen 

"- Hayatımda yalan söyleme- tıraplao • doruydu ki, gözyaşlarım 
ğe tenezzül etmedim. Dün beni se- yaralı göğsümde toplandı. 
\'iyordu, bugün sizi seviyor. Yn - "Samiye fcrlo. hnlde zayıflamıştı. 
rın da bir başkasını sevecek. Sa- Cildi mum gibi}·di. Bu beyaz deri 
miyenin mütemadiyen değişmek is- öyle §effaflaşmıııtı ki, şakakların
tiycn bir kalbi var. Böyle dilşünen da ve alnında damarlan görilnüyor
bir kızla evlenebilirsiniz. Ben O· du. Pervin abla, bili§ik odada u
nunla evlenmediğim için memnu - [ yuyup kalmış olan anneme gözle -
num. Fakat onu sevmekte devam rimi nçtığunı haber vermek Uzere 
edeceğim ve belki de günün birin dı§arı çıktığı zaman bu küçük kız, 
de... meyus bir hoJde yanıma geldi. 

''O bu cümleyi hakikat olduğu "- irfan, dedi. Dogru söyle, 
için .söylemiş değildi. Yalnız beni öf benim için kendini vurdun değil 
kelendirmek, sabrımı bitirmek için mi? 
söylemi§ti. Fakat ne yazık ki bu 
maksadı çok sonradan anladım. 

"Soğukkanlılığımı lnmamile kay 
bettim. Ve bütün kuvvetimi elim
de toplayarak Kenanın suratına 

bir tokat nşketlim. 
"Bu tokat üzerine üzerime atılır 

ve beni boğar sanıyordum. Fakat 
öyle olmadı. Bu tokat onu adeta 
hareketsiz bırakmıştı. Bir müddet 
5:ıllandı. Sonra geriye döndü, eşiğe 
kadar yürüdü ve bana: 

"-Bu tokatın 
vereceksiniz. 

hesabını bana 

"Diyerek odadan çıktı. 
"Bu tehdide cevap verecek vakıt 

bulamadım. Çünkü Kenan çoktan 
odadan çr}tmış ve uzaklaşmıştı. 

"Bu münaka5adan sonra yatağa 
girdiğim vakıt çok mesuttum. Gece 
bir cümle mütemadiyen kulaklarım 
da çınladı, durdu: 

''-- Ben İrfanı seviyorum. 
"Sabah güneş doğmadan ewel 

bahçeye fırladım. Tenha, uzak bir 
kö§eden güneııin doğuııunu seyrede
cektim. Çakıllı yolda yürüyordum. 
Birdenbire karşıma Kenan çıktı. 
Rovelveri elindeydi. Bir kelime bi
le söylemeden silahını göğsüme 

doğru boşalttı ve hiç bir şey olma
mış gibi sakin adımlarla uzaklaştı 
yere düştUm. 

"Ilık bir ikindi Uzeri ~endime 
geldiğim vakıt acı bir kiıbus geçir
miş gibiydim. Yatağımın üzerinde 

"Ve hıçkırmağa koyuldu. 
''Yakanın hakikatini hiç kimse 

ye söylemedim. Yalnız Pcn•in Ha
nımefendi, bir de annen vakanm 
nasıl geçtiğini galiba bir parça sez
diler. Çünkü Pervin Hanımefendi 
ben iyileştikten sonra yeğenini 

çiftlikten koğdu ve bir daha hiç 
bir vesile ile onunla görüşmek iste
medi. 

"Samiye ile Kenan arasında ge
çen bir konuşmanın çok heyecan
lı, çok fırtınalı olduğunu yıllar 

geçtikten sonra öğreneblldim. Çok 
mahcup, çok uysal bir kız olan an
nen hayatında ilk ve son olarak 
kafa tut.muş, Kenana hakaret et
miş. suratına karşı "Katil!" diye 
bağırmıı;ı. 

"Bu hikaye gençliğimin faciası
dır: Aylarca yatakta kaldım. l\ıılk 
tıktan sonra o kadar zayıf düştüm 
ki çalışmak, çok sevdiğim ve he -
nüz kavuşamadığım mesleğime ka
vuşmaya imkim bulamadım. Sonra 
evlenmek icin senelerce beklemem 
icap etti. 

Bu yıllar karanlık düşüncelerle 

dolu geçti, kendimi yaptığım delilik 
ten dolayı merhametsizce tenkit 
ettim; beni bu hale getiren ada -
ma karşı yıllarca vahşi bir kin bes
ledim. Bu hr!'zin hatıraları baznn, 
anar da kendi kendime kederleni -
rlm. 

leri de çalınmış oldu. Biz de kur- bann bakan ik: tatlı çehre Yardı .. 
tuluncaya ka:lar ne1e~ ç~·~tik. "Pervin Hanımefendi. gözlerimi 

"Fakat yıllardan sonra, bildiğin 
gibi, hayatımı tekrar yapabildim; 
c:cnl'Jik hulyalarım tahakkuk etti. 
İrademin kuvvetini denPdlm ve 
mesut bir ndam oldum. Annen de, 
hftstslıkJr hUnycsine raj;'lTlen. sakin 
ve rahat gcrircbildi." 

Türkiyede böyle hırsızlık vaka· açtığımı görür görmez, çok tatlı bir 
ları olur mu diye okuyucu1ar hiç sesle: 
şaşmasınlar, çünkü biz buna ~ahit 1 "- Yavrum lrfan. drıdi. Kendl-
olmuş bulunuyoruz. Fa!rnt "l':l'):ı 

1 

ne nirin kıvclın? Ann<'ni hiç diiı:;ün-
rü}•ada mı? mcdin mi 7 

Orney Scliın "Samiycnln yüzü ise o kadar ız-

Güzin bo;nzı kurumuş. sesi kı

sılmış bir halde bir kelime bile 

da tatlı bir tebessüm dolaştı ve 
güler yilzlc sözüne devam etti: 

- Bunları sana söyledlğimılcn 

sakın annene bahsetme olmaz mı? 
Sonra hastalanır, çünkil onun kal
binde de Kenan için sönmez bir kin 

-- Onu seviyorum. 
,,,~ 

Babasına yalnız bu cUmle)'i · 
var. 

''Aradan bir kaç yıl geçtikten 
sonra Kenan da evlendi. Annenin 
arkadaşlarından çok güzel bir kızı 
aldı. Kaybettiğin minyatUrU hatır
larsın, i3tc bu minyatUr Uzcrindeki 
resim Kenan Beyin karısının res -
midir." 

!emek ve susmak istiyor. (4 

Odasında hasta yattığı gcct>
1
, 

~ )111 
o günden sonra karşılaştıgı lfııf 
seleri, bir zabıta vakasınt şıı 
gibi anlatmak mümkün rnU 1 ıJJ 

Yaş do.mlalan Güzinin yanakları 
üzP.rindc toplnndı ve kurudu, du -
dakları ynrı açık kaldı, fakat dili 
kımıldayıp bir söz SÖ} lemedi, bir 
kaç dakikadanberi genç kız hiç um 
madığı hakikatlerle biribiri arka
sına karşılaşmaktadır. Şimdiye ka-
dar mazinin aydınlanamamış bil -
tün vakalarr genç kızın önünde 
düğümlerini çözüyorlar. 

Yemek çoktan bitmiştir, fakat 
ne bab:ı, ne de kız kendilerinde 
bo3 sofra başından ayrılacak ka -
dar kuwet göremiyorlar. 

-- Kenan Bey bu zavallı kızı da 
mesut edemedi. Zavallı kadıncağız 
daha pek genç yaşta iken iki er -
kek çocuğunu öksüz bırakarak ke
derden öldü gitti. 

''Bana öyle geliyor ki, aradan u
zun yıllar geçmesine rağmen Ke ı -
nan beni anneni elinden aldığım i
çin bir türlü affedememiştir." 

Güzin ayağa kalktı, ve başını 

babasının omuzuna dayadı : 

- Sevgili babacığım, dedi. Me -
ğerse sen bir kahramanmışsın ! Se
ni ne kadar sevdiğimi bir bilsen! 

Babasının aşk hiknyeslnl öğ -
rendikten sonra Gilzin 5imdi ken -
dislni bu saçları kırlaşmağa başla
yan adama daha yakın buluyor. 

_ Tnbii bu vakanın Bursada 
da akisleri oldu. Herkes hakikati 
bilmediği için bu hikayeyi ynkıı;ıtır
dığı şekilde tefsir etti. Vakıa gerek 
ben gerekse Per\'ln Hanımefendi bu 
sırrı saklamak için her turlil tcd -
bire başvurmuştuk. Fakat yara -
!andığımı ve ölüm tehlikcsile yüz 
yüze geldiğimi gizlemeğe imklin . 
yoktu. Onun için halkın dilinde 
N'uman Paşaya ait efsaneler tek
rar canlandı. Beni vuranın çiftlik
te dolaşan ruh olduğu söylendi. Bu 
suretle buranın tekin olmadığına 
herkes bir kat daha inanmıı:ı oldu. 

Doktorun dudaklarında hnfif hlr 
tebessüm vnr; kızına bakıyor. fa -
kat genç kız şimdi öğrendiği bu 
sı:rrı henüz ruhunn sindirmiş değil-

Babası kızının kendiS~e ,rı ' 
şeyler söylemek istediğill1 .,r' 
miştir. Fakat bunun fnrk~ıı. #' 
mamıı:ı gibi g1jrünmeği tercıh : 

• •er 
rek anlatmakta devam edı) ,,.ç 

-- Kızım, sana bu aşk ııil' ~~ 
s! bugün eski ve asrına ayıcıı1 ~o 
gPlir. Fakat hakikat JJöyle: ~· 
zamanlar deliler gibi scvi3 ~ <e 
~' ' l-ıuki bugün siz dnha. t:sb 0? . ~~ caha basıt olarak seviYO. 1! 
Böy!Psi §:.ip'ıe yok iti daha ı) 

Doktor bir lahza durdu: ~ 

- Bugün benim yakınc:Wl ,ı(I' 
dığun birisi var. O da bir Jttıl1lP· 
yor. Fakat sevgilisini böyle ç ;r 
ca değil, makul ve mantıki ~ti 
larla ölçüyor, ve sevgilisine 
değil, hayattan bahsediyor. ,i 

. li 
Babası çok mahirane bır ı-tl 

kullanarak kızını söyletmek 

yor. ·~ ~· 
Güzin, belli belirsiz ie~~~d-' 

tf; düşilnceleri, kararsızlıgt 
!arına kadar geldi. .,V 

Güzin halfı mütereddittir. 0-ot 
türlü sevilmeğe ko.rar vcre~0ıııı' 
Tam bu sUkfıt ortasında tel~e!oıı 
çıngırağı çınladı; genç kız t 
eline aldı. 

_Alo, evet. 
,i 
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