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Par is 5 (Radyo) - ~cvyefle rfe Finlandiya a rası nda k i gerginlik burada merakla 
takibedilmektedir. Ga~eielere gelen telgraf;ara göre Sovyet hükumeti Finlandiya 

hududunda 800 bin asker toplamıştır. - Buna dair d ı ğer haberler 3 ncu sayfamızdadı r -
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ediyor! 
Londra, 5 ,(Hususi); - .Nev· 

yorktan bildiriliyor: 
lyi haber alan mahafilde SÖY'" 

lendiğine göre Almanya, Mcksi.. 
kadan müttc';k devletlerden her
hangi birine petrol götürecek o
lan vapurlann torpillcneceğirü 

Meksika ve Amerika hükumeti· 
ne bildirmiştir. 

Bu haber Amerikan hükfuneti 
tarafından teyit olunmamakla 
beraber tekzip de edilmemi~tir. 

Japon Başvekili 
Amerikan elçisini 

kabul etti 
Roma, 5 (Radyo) - Tokyo· 

dan bildiriliyor: 
Japon başvekili Abe Amerikan 

sefirini kabul etmiştir. Japon si· 
yas1 mahafilinde bu mülakata 
büyük bir ehemmiyet verildiği 
bildirilmektedir . 
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~~vvet h dutlarında tahrikat 
unu oynıyanlar 1111 var? 

P ravda 
tehdit 

e d i yor : 
Bize meydan 

okuyanların 
t1ay haline L .. 

Moskova, 5 (A.A.) - Prav· 
da gazetesi, Teşrinisani ihti-

laline tahsis ettiği batmak~. 

lesinde ıöylc diyor: 

Sovyetlcr Birliği harp is
temiyor ve hiçbir kimseyi 
iharple tehdi tcbniyor. Fakat 

bizi karııtınnağa cesaret ede. 
ceklcrin vay haline- Bize 

meydan okumaüa cesaret e-

deceklerin ve hudutlarnnızd:ı 
tahrilmt oyunu oynıyanlann 
vay haline ..• 

acaristan 
!ovakya 

uisadi bir anlaşma 
yaptılar 

.3uda~ştc, 5 (A.A.) - Maca 

. anla Slovakya arasında yapı
n iktisadi görüşmeler dört son
zrinde bir itilafl:ı neticelenmiş

.ir. Bu itilüf derhal meriyete 5i. 
recek ve 31·10 940 tarihine kadar 
muteQer olacaktır. 
Diğer cihetten bir ticari anlaş

ma ile gümrük, baytari kontrol, 
vesaire hakkmda pek yakında 
hususi mukaveleler imza edilecek 
tir. 

lktisacli itilaf mucibince yüz 
milyon Slovak kronu kıymetinde 
eşya mübadele edilecektir. Maca
ristan domuz, zirai mahsulat ve 
manifatura eşyası, Slovakya o
dun, sellüloz ve manifatura eşya
sı ihraç edeceklerdir. 

' Öğrenildiğine göre Macar, Yu. 
goslav iktisadi görüşmeleri iki 

; memleket arasındaki mübadelele 
ri arttırmak maksadile sonteşrin
de Be!ıgradda ba~lıyacaktır. Söy
lendiğine göre Macaristan maki
ne, kimyevi maddeler ve manifa
tura eşyası ihracatını arttırmak 
tasavvur.undadır. 

ltalya ile ispanya 
Akdenizin Bolşevikleş
mesine mani olacaklar 

Londra, 5 (Hususi) - Madrit 
ten bildiriliyor: 

İspanya harbi esnasında ölen 
ltalyan gönüllülerinin hatırasını 
anmak için yapılan bir mera~im· 
de İtalyan sefiri general Gam· 
bara bir nutuk vcnniş ve bu nut 
kunda Jtalya ile lspanyarun 
Marksizme karşı birleşik kalacak 
lannı ve Akdenizin Bolşevikleşme 
sine mani olacaklarım tebarüz et 
tinniştir . 

Yugoslavyada 

umumi intihap 
Sofya, 5 (Hususi) - Yugos

lavyada bu ayın 12 sinde umumi 
intihap yapılacaktır. Bu intihab 
~erek yeni tesis edilen Hırvatis. 
ın lmlliyeti için, gerek A vnr

..,adaki umumt vaziyet için ~ok 

mühim olacaktır. 

A merikadan, tahtelbahir/eri 
ikiqe bölen gemi alınıqor I 
Londra, 5 (A.A.) - lki ay. 

danbcri harp başladığı halde Al
manyanın hiçbir faaliyet göster· 
memesi siyasi lngiliz mahfille· 
rinde hayret uyandırmaktadır. 

Ayni mahfillerde bu ataletin se
bebleri araştırılmakta ve şöyle 
denilmektedir: 

~zvelt 
Amerikan milletine 

hitap etti "Harbin uzaması iaşe ve mu
himmat menbalan mahdut olan 
Almanyanın zararına olduğu mu 
hakkaktır. Almanyanın ümitleri 
seri bir muvaffakiyetc istinat c· 
diyordu. Bilhassa Alman ordusu 
her ~eyden ev\ el taarruz için ha. 

Hava fi losusunu takviye için 
260 milyon dolar ayrılacak 

zırlanmıştı. Bununla beraber 
Bitler vakit kazanmak istiyor 
ve tereddüt edi)'Or.,, 

Londra 5 (Radyo) - Amerika cumhurrcisi Ruzvelt, dün akşam 
ambargonun kaldınldığmı Amerikan milletine bildirmistir. Ruzvclt 
mesajında Amerikan ordusunun kuvvetinden bahsetmiş, hava filosu· 
nu takviye için Meclisten 260 milyon dolarlık yeni tahsisat istiycce
ğini söylemiştir. 

Siyasi mahfillerde hakim olan 
kanaate göre Hitler Alman tica
retine yeni mahreçler temin et
mek maksadile büyük devletleri 
elde etmek ve küçükleri korkut
mak istemekte ve bunun için de 
bir dereceye kadar dip,omasiye 
güvenmektedir. Fakat bütün bu 
mütalealar Almanlar tarafından 
gösterilen ataleti izah etmemekte 
dir. 

City Of Flint vapuru 
ortaya çıkardığı 

meselesinin 
hakikat 

Bitaraf memleketlerde faaliye
te bulunan Alman propaganda 
teskiH\tmm Almanyanm gizliden 
gizliye yeni şekilde harp hazır: 

lıklan yaptığına dair haberler i
şaa ettiği ayni mahfillerde hatır • 
latılmakta fakat Balistik ve kim
ya sahac;ında yeni keşifler yapıl
dığına dair elde malumat mev
cut olmadığı ilfive edihnektedir. 
Bu §3Yialann korku tevlit etmek 
mak-sadile çıkarıldığı anlaşılmak
tadır. Bitler müttefikleri usandır 
mak ve neticede bitaraf efkarıu
mumiyede sulh lehinde bir hare
ket vücuda getirmek için tama. 
mile tedafüi bir tabiye mi kulla
nıyor, yoksa kışın yaprtacak ha
reketin faydasızlığını müdrik 
olduğu için orta ve şarki Avrupa
da giri~tiği maceralara devam et
mek mi istiyor? Ingiliz mahfille
ri bu noktalan suale şayan bul· 
maktadırlar. Herhalde katiyetle 
malUm olan iki nokta vardır. 

1 - Alman hava kuvvetlerinin 
katiyen faik olduğunu iddia eden 
nazilerin bu iddiaları boşa çıkını~ 

tır. 

2 - Daha şimdiden Amerika. 
dan tedarik ettiği malzemenin in 
zimamı ile hava kuvvetlerini art
tıran lngilterenin bu yoldaki gay 
reti sayesinde Almanların ha\'a· 
larda faik olmaları ihtimali git· 
tikçe imkılnı:;ız bir hale gelmekte· 

dir. 
DENiZALTI LARIN I A V LA. 

YACAK GEMi LER 
Londra, 5 (A.A.) - People 

gazetesinin verdiği mallım<>ta gö
re, müttefikler Amerikadan mü. 
him miktarda denizaltı Şasör 1 
(avcı) ları satın almı!.k üzeredir. 
Bu şasörlerin tesir s~halan At
las Denizine muadil bir mesafeyi 
ge~melerine imkan verecek dere
cede büyüktür. Şasörlerin ustu
ra şeklinde yapılmış olan ön l:ı
sı:nları bir denizaltı gemisini iki. 
ye bölmektedir. 
ŞANCHAYDAN VERiLEN 

.'VIOHIM BiR HAil:!.R 
Paris, 5 (A.A.) - intTiliZ d~

niz makamlarının 10.000 tonh•k 
Alman "Aqmiral S::her,.. zırhlı· 

sının Büyiik Okyanusta b ılunup 
bulunmad•ğmı tetkik etP"'"°<te ol. 
duklarına dair Şanghaydan ve
rilen ve ' 'Sunday Times.. gaz~. 

A /manga, açık 
denizlerde acizdir/ 

BrükScl , 5 ( A .A.) - Sosyalist Le P euplc gazetesi " City O f 

Flint., vapurunun serbest bırakılması keyfiyetinin Almanyanın 
açık denizlerdeki aczini gösterdiğini ve buna mukabil hııgiltere ve 
Fransanın deniz kontrolündeki kudretlerini isbat ettiğini yazmak. 
ta ve şun·lan iUive etmektedir : , 

''Almanyanın City O f Flinti himaye etmek maksadiylc bir şey 
yapmağa cesaret edememesi, hiç.bir Alman harp gemisinin bu 
vapura refakat etmek üzere gönderilmemesi ve gemideki Alman 
mUrettebatırun bir kilometre llı:adar sürer b ir yolculuk esnasın. 

da Norveç gibi küçük bir devletin himayesine muhtaç ~iması key
fiyetleri, Almanyanm açık denizlerde meşru bir kontrol ifa edecek 
bir vaziyette bulunmadığını ve yaln1Z b itaraf gemilerin seyrüse. 
ferini inkıtaa uğratmakla iktifa etmek mecburiyetinde lbulunduğunu 
göstermektedir. 

tesi tarafından neşredilen haber J 
burada alaka ile karşılanmakta· 

dır . 
Şanghayda ibir Japon men

baından verilen bir habere göre 
Japon limanlannda ve bilhassa 
"Nagasaki,, de bulunan Alman 
ticaret gemileri çok miktarda kö. 
mür .ve benzin almakta, fakat he
nüz limanlardan ayrılmamakta • 
dırlar. 

BEL(,,11KA VI~ UA~hlARKA 
l.}ZERİ':lı'Dl'J MEÇHUL 

TA YYARl'!LE R 
Romn, 5 (Radyo) - Belçika ve 

Danimarka üzerinde milliyetleri 
tayin edilemeyen bazı tayyarcle 
rin uçtuğu görUlmU3tUr. Bunlar 
dan Danimarka llzerindekl Esbi 
yerg civarından geç~tir ve bazı 

knynaklıır bunun bir İngiliz tayya 
resi olduğunu söylemektedir. 

Londrn, 5 (Radyo) - Dlln batı 
rıldığı bildirilen bir Fransız ve bir 
Norveç ticaret gemisinden başka 

bugün bir Danimarka vapurunun 
daha batınldığı haber verilmekte 
dir . 

SABIK ÇEK cur-.ıHURRElSt. 
1 'tN BEYANAT! 

Londra, 5 (Radyo) - Sabık 
Çcko lo\•akya cumhurreisi Dr. 
Bencı; dün gazetecileri kabul e
derek .beyanatta bulunhm.ı~tur. 

Dr. Beneı sözlerinde bilhas<:a 
şunları tebarüz ettirmiştir: 

"B:ı" 'inkü e ,ir Çek df'vlctinin 
tekrar hürrıyetinc kavu5:ı.c \ğır. 
da•1 eminim. Zira 8 milyon Çek 
zorba l:>ir milletin eı;iri ka'amaz 
ve kalamıyaçaktır. 

tngiltereye karşı büyuk mu· 
habbct ve bağlılığımız vardır. Ye 

ni kurulan Çek ordusu, yapılan 
haksızlıkları bertaraf edinceye 
kadar lngiliz ordusu ile omuz o
muza döğüııecektir. Harp bir se· 
neden fazla sünniyecektir. Ve bu 
harpte galip geleceğiz. Çek mil· 
leti kurtulacaktır! 

GOBELSt EN ÇOK KIZ. 
DIRAN ŞEY 

Londra, 5 ( Radyo) - Alman 
propaganda nazırı Dr. Göbcls bu 
sabah bir nutuk söylemiştir. Gö. 
obelsin, bu nutkunda da hedefi İn
giliz propagandası olmuştur. 

Kullandığı şiddetli lisandan 
anlaşılıyor ki, onu en fazla kız

dıran şey, İngiliz tayyarelerinin 
Alman topraklan üzerine attığı 
beyannamelerdir . 
ALMA~LAR KENDI VAPUR
LARINI TORP1LLEM1ŞLER? 

Berlin, 5 (Beyoğlu gazetesinin 
husus muhabiri bildiriyor) -
"Culmorc., ic:mindeki Alman va· 
purunun lngiliz bandırası ile se
fer ederken bir Alman tahtelba· 
hiri tarafından batırıldığına da· 
ir \'erilen haberi burada resmi 
makamlar ve gazeteler şiddetle 

tekzip etmektedir. Bu tekzipte o 
havaHde hiçbir Alman tahtelba
hirinin bulunmadığı, esasen va
purun battığına dair de delil mev 
cut olmadığı bildirilmektedir . 
CEPHF'l"'IE. T ŞIDDETL t TOP 

SESJ ,.Rl Dl"YFLUYOR! 
Roma 5 (lhclyo) - l iik ~m

burg(ian '>ildi ·ildiğine g<lrc cep
hecten .. ic1detli top ~ec:.leri duy ıl-
maktadTr. Alrn:m ağır topları 

Forbacıı 11a\·za,m-t1ki Franı::ız 

ku\'\'etlcri üzerine şiddetli b!r a
teş açmı5hr. 

Taksim stadında: Fener stauında: 
Beylerbeyi: 
Kale: 

7 
1 

Bu stadda yapılan ikinci küme 
mnçln.nnda Beylerbeyi takımı 

Kale takımıyla yaptığı milsabnkn.. 
yı 7 .1 kazanmıştır. 

Demirsporla Ortaköy takımları 
ıırasmda oynanacak lik maçı Demri 

sporun tikten çekilmesi yfizlin -
den yapılamamıştır. 

F enerbahçe: 
Vefa: 

1 
o 

Taksim stadında bu gUnün en 
mühim lik maçı olan Fener - Ve. 
fa k&r§ıla§ması oldukça büyük 
bir kalabalık önUnde tam 14,30 
da hakem lzzed Muhiddin Apak 
idaresinde yapıldı. 
Takımlar sahaya eu kadrolarla 

çıknıt§lardı: 

Fenerbalı!;c: 

Cihad • I.cblb. Ali Rlıa • FAıat, 
Angelidi"', SernJh - Küçük Flk. 
re t , Ya§ar, Melih, Rebli, Basri. 

Vefa: 
Safa - \'ahld, Süleyman _ Ab. 

du, , Lfıtfi, Şükrü • Necib, Mnh· 
teşem.. GazJ, Ha.kkı, Mehmet. 

Oyun Fenerbahçenln bir akı. 

nıyla başladı. Vefalılar buna mu.. 
kabele ettiler ve birinci devre 
Fenerin nisbi hfıkimJyctl altında 

0-0 berabere bitti. 
İkinci devrede her iki takan 

da galibiyeti kendi tarat'ma te
min ctmeğe uğraşıyor. Devre son.. 
larına. kadar bir şey yok. 35 in. 
ci dakikada Vefa kalesinin önU 
karı§ıyor. Çekilen şUtU knleci Sa. 
fa tutuyor fakat elinden kaçm 
yor. Top direğe vurup geri geli
yor. ~lelih yetişerek kn.fa.yla to_ 
pu Vefa ağlarına takıyor ve bu 
.suretle oyunun biricik sayısmt ta_ 
kımı lehine kaydediyor. Bundan 
sonra Vefalı Necibi hakem kasdi 
tekme attığından oyundan çıkarı. 
yor ve maç da 1-0 Peneıin gale
besiyle bitiyor. 

Şeref stadında: 
Şişli: 
Alemdar: 

3 
o 

Bugiln Şeref stadında yapılan 

yegane ikinci kUme maçı Şişli !le 
Alemdar tnkımları arasında oy _ 
narıclr ve neticede ŞI51l maçı 3.0 
kazandı. 

Altıntuğ : 
Hilal : 

Bu stadda. gUnUn ilk birinci 
kUme maçını Hilal ile Altıntuğ ta 
kımlan yaptılar. 

Oyunun ilk devresinde 1 gol 
yapan Hilii.llilere mukabil Altm • 
tuğlular dn Utine.i devrenin 37 in. 
el dakikasında bir gol yaptılar 

ve maç 1-1 bernbcrliltlo netice -
lendi. 

Beşiktaş : 3 
Süleymaniye : O 

Bu stadda günün en mllhim 
maçı Be;ıiktaş • SUleymanlye ta.. 
kmllnn arasında yapıldı. Hakem 

• Şazi Tezcanın idar<'!!indc karşıla. 
şan her ikl takım da esas kadro
larından mahrum bir şekilde sa
haya çıktılar. Rüzgarı arkalarına 
alan Be ikt~lılar ilk dakikndan 
itibaren Siileymaniyc kalesini ııı. 

k'Şhrt"lağn başhıdılar. Oyun 29 
uncu do.ldl:ııya. liadar Beşiktaşın 

hiıkimiyeti nıtında. devanı etti. Bu 
dnkika,da Fc;refin sıkı bir ~ütlinU 
Siileymnniv" kalf'r.isi ellnncn kn. 
~ırdı ve Reşlktı:uslılar ilk sayıla • 
höyleco 2-0 BPF>iktnşm gnlcbcsilc 

Beykoz: 2 
l. Spor: 1 

Bugün Fener stadında ilk o)'1lll 
Beykoz - 1stanbulspor taknnısı1 
arasında oyn~dı. llk devre r-0;~ 
garla oynıyan Beykozlular 
uncu dakikada attıkları bir gotlC 
birinci devreyi 1.0 galib bitirdiler· 

İkinci de\TC 1stanbulsporlulıır 
daha canlı oynadılar ve 1 O unc\1 
dakikada beraberliği temin etti • 
ler. 35 inci dakikada Şebab se~" 
kozun ikinci golilnü yaptı ve Jl\8ç 
da 2·1 Bcykozun galibiyeti ııc 
neticelendi. 

Galatasaray : 9 
Topkapı: O 

1 
Bu stadda gUnün ikinci ınııÇ 

Galata.saray ile Topkapı arasınd• 
oynandı. Sarıkırmızıblar h~ 
bir oyundan BOnra llk devreyi 3 
ve ikinci devreyi de 6. 0 bftircre.1' 
oyundan 9.0 galip geldiler. 

Askeri Liseler atleti:ır11 
birincilikleri 

Askeri liseler eamplyonası atle
tizm müsabakalarına. bugün dC 

·ı· 
Fenerbabçe stadında devam cdi 
mlştir. 

Bugünkü müsabakalarda bir ; 
çok askeri llııoler rekorları ld • 

tl9'nlmış vo KuleWiler bugiln de 
tilnlUğü muhafaza. etmişlerdi!: 
Alman teknik neticeler §unııırd11" 

200 metre koşu: 
Birinci Hüseyin (Kuleli) 23·~ 

"yeni askeri liseler rekonı .. · 
kinci Bilal (D. lisesi) 3 UncU şe
fik (Kuleli). 

1~0 metre: 1 - Rahmi c1411' 
tepe), 20.6. 2 - Remzi (KulcıD· 
3 - Srtkı (Kuleli). ') 

Gülle atma : 1 _ Naci (Kule~ 
11.51 (yeni rekor) . 2 - }Is) 
(Kuleli), 3 - BUlend (Deniı ıı.. 
sesi). ı:J 

'üç adım ııtlanın: 1 - ~11 

(Kuleli) 12.57. 2 - Kema.1 (~ıı.
leli), 3 - Halil Bursa). 

Yapılan umumi ta.snlf netice ' ac· sinde Kuleli 89 puvanla başta. 
1
, 

niz lisesi 40 puvanla. ikinci. ?J•ıı.. 
tepe 31 puvanla UçilncU, Bursıı 
sesi 24 puvanla dördüncil vıııt; 
ycttedir. Gelecek pazar gUnU 111 c 
sabakalara devam cdilecelt vo 

11 

tieelendirilecektir. 

bitti. 
iKİNCi DE\'UE: • iıt1 
Bu devrede de Beşiktaş hnk 1 

oynamasına rağmen gol adedıll 
fnzlalaştıramadr. Devrenin ortıı :ı 
sında HUsnll bir gol daha )'tl~e 
ve maç da 3.0 Beşiktaşın Jcll1 

neticelendi. 

Hususi m açlar : ~ eıı 
Bugün Tnkslm stadında ısgleOtııJ 

evvel hususi maçlar yapııını~ 111~ 
mllsabaknlarda GUnC'ş J{urtıl 
(B) yi 4.2 ycnrniıııtir. 11 

Galat.ş.saray (B) tnkı11'1 1 ı.tı" 
Kurtuluş (A) takımları arıısın ~ 

·ı;:tl" 
ki maç 3-3 beraberlikle bitn11

• 1 
rmı bu şekilde kaydettiler. r,ır 

0 
.sonra HUsnU Bcglktnııın Udncl fdL' 
IUnU dt' yaptı ve birinci el~ 

Rom a'nya 
hükO,,eti 

Yeni verg ·: ""r ih~"'51 
f 

. l . . , ·~ıo 
sayıa arını t •. \ZIP~ ' 

Bükrtş. 5 ( A.A.) - R"cl0'":1,• cr,..1 
Maliye nezareti yeni ,. .. .. ı··· 

ihdas edileceği, rn;-:ışlarııı ıı . · 
lacağı ve milli r~--a kır,.....:t ]$r' 

indirileceği hakkındaki şa•rla 
kat'! surette yalanlamaktndıt· 
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baotolktakü S©>vyet füD©~lY 
VerrüD~e~k <eliifilrü lbekDôyorı 
~İn lan d İ Y 8 Almantaarruzu 
Her türlü ihtimale niçin gecikiyof 
arşı kaymağa azmetti Almanya, mu-
1os.kovada Fin murahhas- azzam ihtiyat 
arııe yapılan müzakereıer kuvvetine 
eticeyeyaklaşmışbulunuyor muhtaç ... 
İ\ria ~~ • 5 - Moskovadaki Fin-
trıt' tnurahhaslariylo Sovyct harb zamanında da ~macak pas-
~ 'daınıan a.rasmda mUzakc. sif korunma tedbirleri halka ha • 
~, dUn de devam edilml§tir. tırlntılmakta ve gehirlerdc kalan. 
'tl\ ~re bir ısa.at silrm\ietilr. Ko lara gruplar halinde blrle~meleri 
~o~ ar hakkında bir gcy bilin. ve her ihtimale karşİ yiyecek ve 
~ da da, bu konU§malarda Stn· giyecek tedarik etmeleri tnvslye 
d-0?'.~ hatır bulunma.sı, netice. olunmaktadır. 

buıı~r~ Yaklaşıldığını gösterir. Fin Başveki tının nut-<u 
~ Ü temaslardan eonra Fin -

~·a he,, ti H 
1 

. k. b. Finlandiya ba§vekili Kajander 
't 1>• ~·e c sın ıye ır ra.. 

.. oııd dün ak~nın radyoda söylediği bir 

Sulh zamnnmda . olduğu gibi Parls, 5 - Cephede mevzii 
ke3if ve topçu faaliyeti olmakta.. 
dır. Bu faaliyet bilhaBSa Mozel 
ile Sar arasındadır. 

Her iki tarafın da hava faali
yeti çok canlıdır. On iki tayyare. 
lik bir Alınan filosu Fransız cep. 
hesinden çok içerilere kadar yUk 

sekten uçarak ilerlemiş ve keşifte 
bulunmağa ttgebbUs etmıotir. Fa· 
kat Fransız avcı tayyareleri yak. 
laşınca kaçmıııtır. Alınan filosu \.ti Crıniştir. Finlandiya hU. 

' b nutukta demi§tir fti: 'l U rapor üzerine heyete .. _ Bizim bitnrnfhk azmimiz Forbach Uzerindc tarassutta bu-
~t~ı 86nderecektir. 'lunmuştur. 

tı.. .. Sovyetlcrin mütalebatmı mUtema. 
·~ llı lnUI!katm bu akpm vu· Forbach üzerindeki bu mUhim 
ı,. lıhtenıeldir. diyen arttırmala~ için bir bau • 
l\ı~ıl d mak olamaz. Kabul edemlyeceğL 
-.~ onanma kumanda- miz bir eey varsa o ·da bltnrat o-

~ nutku lan memleketimizin hürriyetinden 
So lcereıer devam ede dur • vazgeçmemektedir. Biz Skandiruıv 

~"Yet donanma kumandanı ya memleketlerlle tarihi ve har.si 
~ dün radyoda söylediği bin senelik bağlarla bağlı bulunu.. 

1 
~-.;:11~ta demiştir ki: yoruz. 

e ~ ~ kızıl filosu her ibtima· Ha.ngö clvarmda Ruplara bir üs 
~t ~1 hatır bulunuyor. Hilku. vermemiz Finlandiyanın emniyeti 
~ llı.ır verir vermez, Sovyet için tehllkc te§kil eder. Halbuki 
\d 111 dU,manlarma karşı her Leningradm mUda!aa.ııma hiç de 
~ıı geJinıc gelsin harbe atı. lUrum yoktur. DUnya efklln u. 

~1111 ... mumlvP.sl tehdidin hangi taraf -

";ı ~te beyanname tnn geldiğini muhakeme edecek _ 

kegif uçuşu son günlerde bu 
mıntakada Almanlarm gösterdiği 
faaliyetle birleatirllebilir. Evvelel 
gUn Forbach U%Un menzilll Al. 
ınan aftr topçtı5u tarafmdarı 
bombardıman edllml§tir. 21 ob\1.8 
dU§lllU§ ve mühim haııar yapnu;,. 
tır. 

' Diğer taraftan Franaız kuman 
danlıfma gelen malılmata göre, 
Forbachm aimall oarklsinde Al • 
man topçuıııu takviye edilixı(IUr. 

Dün Alsac'a Alman tayyarele. 
ri tarafından bir sefer yapılmıf
tır. Colmar ve Molhouse üzerinde h ı.ı"llUıı Ur. Herhalde bu, Finlandiya ve 'd hadiseleri dolayısiyle Jsveç tarnfmdan gelmemektedir. uçan tayyareler Franeıı: avcıları 

.'i\ııh!Ya hUkumeti radyoda bil' Dalma muslihane bir tesviye tarafmdan takip edilmi3 ve bun. 
l\. ""'ille d k h lk u lar Renin öte tarafın~ "eki1""1a. "'tte neşre ere a ı 8 • tarzını iim1d ecüyoruz. Fakat ica- " ....... 11 

~lir. ~e disipline davet eyle _ bmda her zamandan ziyade müt. tir. Ancak birkaç Alman tayya-
tehid bulunan Finlandiya milleti resi yükselerek Fransız toprak • 

f\ ları üzerinde ilerlemelerine de -uat .,,. Vek ı·ı,· her tUrlil ihtlmalo karşı koyma. vam ederk Bourgon istik:ımeti -,, ıye ğa azmctml§tir.,, 
1 de uçmuşlardır. 

t 'a "d An''ara a~·"~rr\a~ı Taarruz ne:ien gf"cikiyor? 
~ \ vserı e ,.. ~ · U~Q~~· ·~. Tanıtımı§ Hollandalı gazeteci 
~•e. T d a~arl'i' 4 (A. A.) - Tetkik 88 İk layınaSI Van Blankestein, Alına.uyanın bU. 

Ilı ~,tııe çıkmı§ olan dahiliye M I . d yük ta11ITUzu niçin geciktirdiğini 
\~ r: ~ık Öztrak bu sabah bu- 1 eC 1 Se Ver I ' I tahlil ederek diyor ki: 
~ı tln;İ§tır. Valimiz \·o vilüyet Ankara. 5 - Türk - lrgiliz • "Almanlar muazznm ihtiyat 
~llty laratından ka!'§tlanmışhr. Fransız karşılıklı yardım anlaş· kuvvetlerine muhtaç bulunuyor. '8o e Vekilimiz muvasnlatın - masmm tasdıkine dair layiha hü· B·.tgüukü sükündan Jııtifnde ede· 
~ra kaza kaymakamlarının kumet tarafından M.:clise veril. rek heni.iz askerlik hizmetlerini 

..,11~ bu!undukları bir toplan. mit~ir. Pazartesi günii encümen· yapmamış olanların ydiştirilmcsl. 
~!~Yetin idad .işlerile alfıka. ler intihaoı yapıldıktan sonra le meııguldür. 

, ~'llt ~§, izahat almışur. layiha Milli :\fodafaa ve hariciyl' Almnnya, lnJiltereye yapılan 
~e ztrak saat 17 do halk, encümenlerinden geçcc:ktir. Haf· hava hucumlarının muvaffakıyet-

SAAT: 13,40 

R ·usya 
lskandinav memleket
lerine yüklenecek mi? 

Slalin harbe gırişmeği niçin 
istemivormuş? 

Londra., 5 (A.A.) _ Sunday Dispach gazetesine göre Stalln 
tarnfından Moskovaya çağrılmış olan Sovyetlerin lsviçredeki elçisi 
bayarı Kolontai, Stalinl Finlandiya işinde mutedil davranmağa ve 
lskandinav devletlerine yUklennıemeğe davet eylemiştir. 

Daima ayni gazeteye göre, vaziyet §udur: St:ı.lin, Sovyetler Bir 
liğinin zaytflığmı ortaya koyacağından korktuğu için bir harbe gi 
rl.şmek istemiyor. Finlandiya metin davrandığı ve İskandinav dev 
Jetlerinden teminat aldığı takclirde Rusya taarruz etmiyecek ve 
bir mutavassıt tarzı hal•. kabul edecektir. Fin.landiya zla.f gösterdi 
ği ve İskandinav devletleri de karrasız bir yaziyet takmdıklart tak 
dirde, Rusya belki de §iddetle hareket edecektir. . 

Almanlar, harice giden mektuplarının pullan 
a]tında "açız, bizi kurtann !,, diye 

yaz1yorlarmıs ! 
Londra, 5 (Radyo) -Almanyanın gizli polis teşkilatı olan Ge~-

tapoya yeni ve çok müşkül bir iş ç!krnıştır .. Ecnebi memleketlerine 
giden mektupların pullarının altında, Almanyaya karşı propaganda 
yapılmaktadır. Pullann altında "açız,. ''bizi kurtarın .. gibi cümleler 
vardır. Şimdi Gestapo harice gid~n mektupların pullarını birer birer 
sökmeye mecburdur. Bu sebebten birçok mektup pulsuz gitmektedir. 

Arnavutluktaki ltaıyan kıtalan teftiş edilıyor 
Sofya, 5 (Radyo) - Mareşal de Bono bir harp gemisile Draç 

limanına gelmiştir. Kendisi Arnavutluktaki ltalyan kıtalarını teftiş 

edecektir. 

Belçika caaualara karşı tedbir aldı 
:Moskova, 5 (Radyo) - Belçika hükO.metinin bir emri üzerine 

bütün Belçika ticaret, yolcu ve balıkçı vapurlarında bulunan telsiz 
cihazlan müsadere edilmiştir. Bu tedbir, Belçikayı casuslardan koru· 
mak için alınmıştır. 

Amerikaya bir 
milyar oolarhk 

sipariş ! 
Sivil halkı bom-
bardman eden· 

tere tayyare 
sat.Jmıyacak 

Londra, 5 - Amerlkada mu· 
harlb devletlere silô.h ihracatmı 

meneden bitaraflık kanununu ta. 
dil eden kanun lıl.yihası Amertlta. 
Cumhurreisi tarafından imza e-
dilmiş ve meriyete girmlutir. 

N evyork Heraldın öğrendiğine 

göre, Fransız ve İngiliz ajanları 

Amerikan tayyare lmalatçılariyle 
175 milyon dolarlık bir mukavele 
ya pmışlardrr. 

Bazı kaynaklara göre ~arif e.. 
dilen tayyare adedi 2500 llA. 3000 
dir. 

Petit Parisien gazetesinin Nev. 
york muhabirine göreyse mütte • 
fikler tarafından Amerlkaya ya • 
ptlmış olan harb levazımı stparil
leri daha şimdiden bir mHynr do. 
lan bulmuştur. 

Amerika hariciye neıa.retindc.11 

eal(Lhiyetu bir zat gazetecil • .ı 
bir sualine verdiği cevabda de • 
mi§tir ki: 

''Sivil halkı bombardıman ed 
devletlere tayyare satmamaları· 
nı hUldllnet tayyare fabrikaların. 
dıı.n istemişti. Amerikan hUköm&
tinin bu siyaeetinde hiçbi? deği • 
eiklik. yoktur . ., 

Norveç, Hitler'i kızdırdı fakat ... 
raris, 5 (A. A.) - Havas a... 

jansı bildiriyor: 

Norveç ve Finlandiya milletle
rinin cesnreti bu sabahki gazetc-
1 er tarafından !cvkaliidc takdirle 
kaydedilmektedir. 

Petit Parislen gazetesinde Pier 
rad ve Victoire gazeteeinde Gus. 
tave Herve, Nr rveç hlikiımctinin 

tefevvuku gün geçtikçe daha zi _ 
yade artmaktadır. Bu ise Alman· 
!arın lngiltcrcye kütle halinde 
yapacakları lıücumuı\ muva!!akı • 
yetini ço1< zaylflatmaktadır. 

karan hakkında tefairatta bulu _ l 
nuyorlar. 

"Norveç, City of Fllnt'in müsa· 
dere ve mUrettebatmı hapsederek 
vapuru ve vapurun asıl mürette. 
batını serbest bırakmak sureti!~ 

güzel bir ders ve örnek vermiş
tir .. , 

Gustave Herve diyor ki · 

harbi benzin bakmundan Alı~an_ 
yaya pahalı:-·a mal olmuştur. Al • 
manlar keza tayyarecilerini ve 
tayyarelerin! de tasarrufla kuı • 
lıınmaya mecburdurlar. Çünkü 
Fransa ve !ngilterenin tayyare i-

"Hitlcr, Almanyaya meydan 
okumağa. cesaret ettiğinden dola
yı Norveç'in ,bu ild mll,,yon nU. 
fuslu devletin boynunu kopara. 
cağı muhakkaktır. Fakat lngilte· 
renin Norveçi himaye etmesin.. 
den korkuyor. Bu himayeye, hak
sız yere bir Alman korsan gemisi 
arafından tehdit edilmi§ olan 
.nıerikan vapurunu serbest bıra
ı<an bu kUçilk İskandinav milleti. 
le mUnazaa çıkanlmasmt kola~ 

k'>hY kabul etmlyecek olan Ame, 
.;-.,..,.,, himavesi inzmıam ede-

1 !ı:ı~at, birlikler ve te15ekklil· ta içinde l\Iecliste müıakere ve sizliğinden inkisan hayale uğra. 
,tı eııaiJlerini kabul e~tir. t:ısdik edilmesi muhtemeldir. nlıııtır. Sonra müttefiklerin hava 

Bundan başka, Almanlar ben
zinlerinde tnsarruf yapmak mec. 
buriyetinde bulunuyorh~r. Polonya 

. malfi.tı ve pilot yetiştirmeleri AL 
manlardan Ustundür.,. 

c •• ı t.r. Buna binaen Alınanya 

Norveçe kal"§ı en kliçtik bir ha. 
rekette bulunsa ıılmdikinden dahrı 
:ılynde tPC"rid E'dllmic:: hale gele 
rf'';'ir 

~e ~~ ~-== --- ~ --- --- . ---
~ıı k'~ığı Müller de görmüştü ve he- SON DAKtKA'nın tefrikası: 25 
~ ~-~manda köprüsüne atladı. Her. 

~ lsi ~a~~a.ndan sapsarı kesilmi;.i. Nö-
,ıı lilt~llctı ıtı emir bekliyordu. Müller 
LI~ t' D ~ §u emri verdi : 

~~ u.11cn ~ ltt tıı ı; : on beş derece ~ga •.. 
ı~ l .. tı/~ın üstüne .. Tam yolLı hare. 
,. ~'il ku "U§ hazırhgı ! .. 
if· ~lik ?llancla l k .. •t 

it ten .., • yorgun u tan ve umı -
~ ~~ t~ ~c;§eyen sinirlere müthiş bir 

o' 1~t'İııci sırı Yaptı. Derhal, ~eminin her 
~ ~nca~ıe: elektrik z!lleri ç.almıya ve 

~i fı~ı::ır;o;ia derin uykudaki gemi -
:t-cıe: tllıya başladı. 

~' 
1 .. , 
i· 

~~ n b' 
llıj . ~tltıd . .r manevrayla sancak tara -
t ltı~ Rit~;_ lşıg l uvgru !fCVrıld1.. Gc. 

Çıo<t ı"'c:e a .. ' • d. • ı. n ~ tan sur atı on ye ı mı-
~ -..ıcttı· • 

~~ Pti.ı ., IJ\ı• her yerinden kuman. 
•r ~ "Une ı . 
1IJ· tafta J! ~n zıller ve lambalar, 

·~,.: 'l'crıı ha:ı:ı 'ığın tam olduğunu bil
~~ tlc ladr.rn başında bir nefer bile 

' rTı,.. ı. 
:ı L.I.,.." 

' ~.. ~ilt .. t' • ·1 . • . 1 . tr "ı- · , 
1 

e ırıeı crın zıncır e:-ı 

lı('l'\ r 'rıncta cephaneliklere ka.. 
. 'O i 

r u. Projektörler, telemet 

reler ,emniyet tertibatı çalışmıya hazır 

bir haldeydi. A§ağıda, ate~çiler, eehcn • 
nem zebanileri gibi çalışryorlar':lı. · Bü
tün btı haz:rlıhlar bir kaç dakika içinde 
yapılmıştı. 

Geminin önündeki ışık git~ide bÜ)?Ü. 
yordu. Miiller gözlerinin bi.itün kııv • 
vetiyle bakıyor, ı'ıklt teknenin mahiye -
tini an1amıya çalısıyordu. Fakat r'"ce
nin koyn l.a ·a.111~1 buna imkan b:r:ık. 
mıyordu .. Yaklaştıkça ,uzun siyah bir 
gölge 'helir-'i. l':!üll:r bunur, bütün 

· ışıkları 11 y2kc::rak. korkusuzca ilerleyen 
etrafı cnh.,1· Jmdan c:nin bir tüccar 
gemisi old'..lğunu anladı. Nihayet bir av 
yakala.-ruşlaı•:iı. Müller: 

- Zabıt ve müsadere bölüğü vazife 

başına!.. 

Kumandasını verdi. Mülazim Lauter· 
b:ıch maiyetiyle güverteye fırladı • 

Sandal denize indirildi. 
Korsan avını yakalamrya hazırdı. 

S;msiyah meydana çıkan nakliye gemisi 
~ J90 ton:lato kadar varldr. 

Mliller: 
- İhtar topu! Projektörler 1 "Oldu. 
ln yerde dur 1 Telsizini işletme!.,. 

retini veriniz .. 
Kızıl alevlerle fırlayan iki taraka et· 
f taki sükutu parçaladı • . Keıkin zıya 

· zmeleri gözleri kamaşan gemiyi ol. 
dıığu yerd · mıhladı .. Uzunlu, kısalr şim
şekler işaret verdi . 

Emdcn gemiye yaklaıtı. Upuzun 

Yazan: KURT RÜC!(ERT 

teknesi denizin üzerinde yalın bir kr. 
lıç gibi uzanmıftı. Yan topları projek
tör riyalarırun altında kımıldanmaksr • 
zın duran gemiyi tehdit ediyordu. 

Lautcrbach'm sandalı küreklerin çr· 
k:ırdığı köpükler arasmtla kayarak ge. 
miye yanaıtı. Tepeden tırnağa kaı:iar 

müsell!h müsadere bölüğü yukarı çık

tı. Emdendekiler yakahdıklarr avın 

heyecaniyle neticeyi beklerken karan • 
!ıklar arasında da denizi araştırmadan 

geri kalmıyorlar, bir dii§man kruvazö
rünün lnt bukın:ndan çekiniyor gibi 
dur.ıyorlardı. 

Mtiller bundan korkumyordu. O fe.. 
netlerini böyle serbestçe yakıp giden 
bir geminin yanmda bir kruvazörün 

'E 

bulunarnıyacağını biliyordu. Sonra da
ima kuvvetli bulunmak siyasetini gü. 
den İngiliz bahriyesi, kendisine Alman 
filosunun pusu kurması muhtemel olan 
bir denizde, kuvvetinden birini bövle 
birkaç bin tonluk gemiye "öbetçi b;ra. 
ka"',.,.,,. 

uı:ıruaen gorwıen işaret feneri, ge
minin Ponto Paros adın-da bir Yunan 
vapuru olduğunu bildirdi. Gemioin bir 
Yunan bayrağını ta§ıması bitaraf bir hil· 
kumete ait bir vapur olduğuna ip.retti. 
Bu, Müllerin ve Emdcndekilerin hiç tc 
hoşuna gitmedi. Bir aydaniberi, büyük 
bir ümitle ufuklarda yorulan gözlerin 
bulup çıkardığı bu av, son hadde geL 
miş hir hırsı teıkin edeceği yerde kö. 
rUklcmişti. Vapurun bir düşman olma
yııı bir an içinde geminin her köıeaine 
yayıldı. Vurulacak mUthJ§ bir darbe bo
§3 gitmi§ti. 

Mütler acı acı gülümsedi; ne yapa· 
bilirdi. Muharebe bu!. 

,(Devamı var) 



- ~~-------- . . -------- --- --

Batırılnn "Royal Cka,, Maltada lk~n Umumi Harpteki faal!yeti ile meı;hur bir 1ngi1lz gemisinde askerler tayyareleri takip cdiyorlat 

r-·•uuuuuu••"""""""U::,:uuu•u""•~w·" l 
i H~f ... K{tA*Y*E; 
~ .......................... y ••••• ._..... t 

"Vermemiş 
Ma;ımut ! .. 

mabut ; 
işte tam 

neylesin 

bu .. 

~ır ihtiyar dilencinin öl:Jükten 
sonra eski şapkasından bir yığın 
banknot çıktığını okumuştuk. 

Gazetelerin zabıta vukuatı sütun 
larında bu gibi haberlere ekseri. 
ya tesadüf olun'Ur. 

Talat dedi ki: 

- Bu vak'a bana baba Veyse.
tin hikayesini hatırlattı. Baba 
Veysel senelerdenberi bizim 
mah!ıllede, cami kapısı içinde o-

turur ve dilenirdi. Yaşı belki 
sekseni geçkindi. Alelade bir ka. 
za neticesinde bacaklarından bi. 
rini kaybetmişti. Uzun müddet 

kendisine Çanakkale muharebesi 
malülü süsünü verdi. Ona mun
tazaman sadaka verenlerden biri, 

belki de bunların başlıcası amca. 
u.!em Hadi i~i. O, Baba Veyse. 

lin eline yirmi beş kuruş sıkıştır. 
rr1dan kabil değil önün.den geç. 
r.·?di. 

Dir akşam onların evinde ye. 
m:~e davctliy:iim. O sırada gene 
Ö} !e bir dilencinin dolabından 

iıayli miktarda para çıktığım ga. 
zctclcrdc okumuştuk. Sofrada 

l.ıunclan baıhsettik .. Sonra söz l.ıa. 

ha Veysele intikal etti. Hepimiz, 
bu ihtiyarın da öldükten sonra 
bir yerde parası çıkacağı fikrini 
ileri sürdük. Ben zanettim ki 
- yoksa bana mı öyle geldi? _ 

Hadilerin hizmetçisi Piraye bu 
sözleri büyük bir alakayla dinli. 
yor..iu. Her halde şurası muhak. 
kak ki Piraye baba Veyselc pek 

merak etmiş ve bir kaç gün son. 
ra bu ihtiyar hakkında eve hayli 
mallımat getirmiş. Bu malfımata 
göre Baba Veysel senelerdenbe. 

ri uzak bir mahallede küçücük 
bir odada oturuyormu~.. Baba 

Veysel hu o:layı bir eski şilte, bir 
masa ve biribirine benzemiyen üç 
sand:ılyc ile tefriş etmiş. Tabii 

bütün b' eşyayı mezattan almış. 
Pirayenin anlattığına gör.e, ih. 
tiyar, Hadiye her zaman sadaka 
verdiği için çok dua ediyormuş .• 

.Ca!Jl V cy:el bekarmış.. Bina. 
enaleyh ne çocuğu, ne de akraba. 
sı clnuıdığından eşyasınr arzu 
etti~i bir za•a terk..,:focekmiş . 

B:.ı malumatı verdikten birkaç 
gün sonr:a Piraye, hanımına pul. 
lu, imzalı bir küğıt getirdi. Bu 
yazıyr Ea!::a Veysel kendi eliyk 
yazmııJ ve imz;ılamıştı. ihtiyar, 
bu vasiyetna:ncyle, bütün m;ılım 
fffdilere terk:diyordu. 

Piraye diyordu ki: 

- Baba Veysel bundan .vefa. 
ttndan evvel size bahsetmemi is. 
temi,or. Fakat ~n kağrdr k<ıy. 
0*ceğim diye korkuyorum ... 
Lat'fen alıp aaklayıruz. 

Va~ett.r,~ konsolun gözü -
ne atıltp s.ı.lclandı. 

BittftM, !ffdi, Baıba Veysele 

verdiği sadakanın miktarını 

hayli arttırdı. Kendisine bir ka. 

eski elbise hediye olundu. Sıks.k 

yemek te verilmeğe l.ı:ı~landı 

Maamafih bu liituflar daha ziya 

de bir eseri nezaket olarak yapı. 
lıyordu. Zaten baba Veysel ihtL 
yar ve alil olmakla beraber pek 

sağlamdr. Şüphesiz çok kuvvetli 
ciğerlere malikti.. San'atına aşık. 
her gün, hatta pazarlan bile. 

cami kapısına oturmaktan usan. 

maz, yağmurdan, doludan ,kar. 
dan ,rüzgardan korkmazdı. He· 

le sokaklarda otomobiller arasın. 

dan büyük bir maharetle geçer 
di. Filhakika, baba Veyselin h:ı 

yatına son vermek için bir oto. 
mobilin adete ve nizama mug&:. 
yir olarak,.)'aya kaldırımına sıkır: 
zavallı ihtiyarı ezmesi icap ctt: 

Bu vak'adan bir hafta sonr~. 

Hadi, vasiyetnameye istinad ede· 

rek baba Veyselin eşyasını eve 
getirtti. Biz de, birkaç ahbap, da. 
vetli sıfatiyle oradaydık.. Tabi• 

hizmctci kız Piraye de hazırdı 
Eski şilte önümüde kesildi vr 
içinden ... bilin bakayım ne çıktı ı 

- l"..iç?! 

- lliç mi? Bin beş yüz lira!. 

TaHit sustu. Bu vak'ada diğer. 

!eri gibi aleHide bir şeydi. Böy 

le ehemmiyetle anlatılacak biı 

mahiyeti yoktu. Binaenaleyh sor. 
duk: . 

- Mesele bundan mı ibaret? 

- Hayır •• Eğer o sırada siz. 
de orada bulunup benim gibi hiz· 
metçi kızın yüzünü görseydiniz 

işin letaf .:tini anlardınız. Artık 

şüphe yoktu ki baba Veysel ve 

hizmetçi, mümkün olduğu katlar 

fazla para, hediye ve saire kopa. 
rabilmek için birleşmişler ve 

bunun bir kısmını aralarında tak 

sime karar vermişlerdi. Vasiyet. 

name de Hadiyi ve ailesini aldat 

mak i~in yazılmıştı. Halbuki ih. 

tiyar, bitpazarından aldığı ot şil 

teyi açmayı hiç düşünmemişti .. 

Bu şilte, tabii, parasının vücudu 
nu haber vermeğe v3kit bulama . 

dan vefat eden bir hasisindi. Bi. 

çare b:ıba Veysel sefalet içinde 

kıvrar:ı:lığı halde senelerce bin 

beş yüz liralık bir servetin üs. 

tünde uyumuştu. 

Süheyla ŞEFiK 

~mırın TIY.'\TROSl' 

Bııgiiıı giiıuliiz l~ı.:ıo d 
gece :!0.30 dq. Trpebıı~ 
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Nakleden: Muzaffer E~,, 
Sarr.iye hanım telaşla başını 

kaldırdı. Fakat kocasının fikrini 
derhal kabul etmedi. 

- Güzinin acı:ıacak bir halde 
bulunduğunu hic zannetmiyorum. 
I laya~tan beklenen her şey kızı -
mızın önünde var. Yirmi yaşında 
güzel, istediği gibi yaşamak için 
kafi parası o!an bir kızın mesut 
olmaması ne demektir anlama -
dım. 

Doktor i<.ansının ince yüzünü 
iki clile tuttu ,.e gözlerini Sami -
yenin ela gözlerinin içine dikerek· 

- Karıcığım. dccli. Sen yirmi 
ya~mda ikc saadetin manasını 

böyle mi anlardın? 

Samiye hanını foce bir tebes -
-.ümlc gözkapaklarını indirdi. 

Görüyorsun ya. yavrum .. 
İnsanın bu yaşta paradan çok 
aşka ihtiyacı var. Güzinin varlı

ğında bugün için aşk yok. Ve i5te 
kızımız bunun için mec:ut değil. 

- Müb!ılağa ediyorsun.. Onu 
hepimiz cevmiyor muyuz? 

Evet seviyoruz .. Fakat an
,e. baba se\•gi~i başka. :i5k baş!,a. 

- Fakat Cüzinin fl~ka ihtiyacı 
yok ki. Parlak bir evlenme kendi
sjni bekliyor. 

- Benim anladığıma göre Gü
zin öilhasa bunun için mesut de
ğil. Güzin şimdiye kadar mesut 

'llmad1ğını Iakyt görünerek g:~1 e 

m~ğe çalı~tı. 

Şimdi artık lakayt görünemi
yor. Çünkü yirmi ynşındnyken aş 
kı evlenmeye feda etmek ve sev. 
meden evlenmek çok gUçtür. Va_ 
kıa kızımız bu halinden dolayı ağ1 
zını nçıp bir şey söylemiyor. Fa
kat Cemilenin evlenmek isteme
diğini tahmin edebilirim. 

- Bu fikrine iştirak etmem 
doftrusu. Buraya geldiği günden
beri, Güzinin nc§esi çok yerinde. 
Yiyor, içiyor, gülüyor, söylüyor, 
hiçbir eğlencC'den geri kaldığı 

yok. 
- GörünUşe aldanmamalı. İn. 

sanların yaşayışlarında da bazan 
birdenbire zuhur eden frrtmalar 
vardır. Gilnlük güneşlik bir hava 
nasıl bir an lçerslnde bozularak 
ufuk. etraf korkunç bir kasırga 
içersinde ürpererek kararırsa <re 
bu kasrrgn hiçbir alamete ihtiyaç 
göstermeden kendi kPndinc kopu. 
verirse, vücutlarnnızda gizlenen 
\'e vücudundan hiçbir eser göster. 
miyen ihtiras fırtınaları da öyle
ce meydann çıkıvt>rirlı>r. 

- :Fekat sana knlırea Güzin 
şimdi bu kasırganın lçerslnde. 
Halbuki kızımızın hayatı her za
mandan daima sakin. Bütün gü
nünü iyi kalpli köylülere yardım 
etmekle geçiriyor. Nasihate ihtl. 

_J 
tngillcrede kadınlardan mut~şekkil yardımcı kuvvetler 

hücumlarına karşı mudafan tecrübeleri yapıyorlar • 

yacı olanlnra nasihat veriyor, 
hastalarını otomobiliyle şehre ka. 
dar götüruyor, işsizlere iş bulma. 
ğa çalışıyor, d:ıvası olanlara yol 
gösteriyor. Bütün bu işleri ara • 
smda teziyle uğraşacak kadar 
vakit de bulnbiliyor. Bu kadar 
fazla çalışabilen bir gencin bet. 
b:ıht obbileceı1ini hiç zannetmem. 

- Ben zannederim. Bir insa
nın böyle birçok işlerle uğraşma. 
sı hayatında bir boşluk olduğunu 
gi.isterir. Mes'ut insanlar, saadet. 
terini tadabilmek ic;in sUkünet is. 
terler, c;ahşmaktnn kaçarlar. 
Yalnız hnyatlarr ıstırnbla dolu o
lanlardır ki çalışmanın verdiği 

yorgunluk iç<'rsinde dcrtle>rinl u
nutmak isterler. Sonra nilemizin 
fcrdlerini unutmamalıyız. Ma1J
den damarlarımıza geçen kanda 
biraz ihtiras, biraz dn fazla he • 
yecan olduğl.ı muhakkaktır. Gü • 
zinin de damarlarında Numan pa_ 
şadan gelen ihtiraslı kan dolaşı • 
yor. 

Her ikisi de müşter<'k ve çok 
ıstırablı bir hatlrayı yaşıyorlar -
mış gibi birdenbire sustular. llk 
f'VVel kendini toplıyan Samiye 
hanını oldu. Korkunç bir hayali 
gözünün önünden koğrnak isli -

yormuşçasına eli; le hoşhıktn bir 
takım hareketler yaptı ve: 

- Rica etlerim lrfan, diye in. 
ledl. nu ihtimali hatırıma getir .. 1 

me. Aılemizin birçok ferdi~~ 
görünen fırtınalı ihtirasın 

nin kanında dolaştığını hlÇ 

netmiyorum. 

- Her ihtimali haurl 
faydalı değil ınldir? DlişUıı~ 
ğimiz tehlikelerin önüne g JJl 
için bir çare ararız. dü§Uııe ~ 
ğimiz tehlikelereyse baza!l tı., 
hazan da alın yazısı adını 
rız. 

• b f 
- Ailemizden hcrhang~ ~fı 

dm. hatta ben bir çılgınlıf;ll rJ' 
labilir. beklenmC<Iik bir iJıtl pf! 
liyle sürüklenmiş bir tahtll 

çası olabilirim. Faknt GUıi11 ~ 
başnıda bir kızdır. Yapaclll o 
!erde gönlünün tavsiyeıeri11

1c~ 
lemez; aklının kat'i 1ıu1<Utıl 
boyun eğer. ~ 

- Öyleyse Cemilin ~bi 
sükunet bulur, ve Ccınil ~ıeıı 
kemmel bir delikanlı ne e 
ği saadet sayardr. 

tl1' 
- Cemilin çok seınP.8 ıll'' 

delikanlı olduğunu ve ~U ıt 
bir koca olabileceğini 1~ 
nıtnı, Paknt Cemil Gli ı;l' 
nındn cok soğuk duruyor. t 

'il sanın tc>k başına da mes cJı 
1.ıileeeğini sık sık tekrar I 

( Dc"ı1rııı 
~ 


