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Ciano gakında Berline gidiyor 

- Yazısı 2 ncide -

Saracogıu - Molotof yakında 
bir görüş111e daha yapaca·klar 
~;~~~1 HütUerün D<a1rc§lırg81ho Garp 
~~~7;; c~plhe~nne nakDedUUüy©ır 

o ... ..,. ..... In tiz hl b ~ .. - ..... :... Büyük bir gi . zır ısı atırıldı 

.!::J. Veni bir Alman kolordu
'tlerinden birine SU Zigfrit hatt,na geldi 
~~~ H·tı 
tazyike karşı ., 1 e r 
Muştereken harekete 

geçecekler 
r: "~ra, 14 (Rad)'O)' - Hor. 
ı~astııl~ ~ bariciye t).anrt dih:ı gece bir 

Son harp meclisinden 
yorgun ve sinirli çıktı 
Alman askeri şefler uzun bir harb 

meydan ·verilmemesini istediler 

~ltlt l'cnniı ve bunda Slıı:andi· 
~~ cltvletlcrinin Avrupa bidi • 
'~ıemdaki vadyetinl izah 

~~ hariciye nazın da ldfin eöy 
~ltt bir nutukta Skandinav 
lbir lcri arasındaki ittiiakm hiç 
tlit ~all'ıan bozulmıyac:ağı:m teba.· 
l)~tirmiıtir. 

toııı •ğcr taraftan, teveç kra:1ırun 
tı~ ~lllıya davet ettiği tsltanıdi. 
de ~Onfcransına siyasi maahfil
tllc1t YUk b ir ehemmiyet -veril. 
't~ tc "le bunun 1914 de Nor • 
~oıı.r kralı tarafından toplanan 
>eti trans kadar siyasi chcmmi
dir olacağına işaret edilmekte-

Ilı~ 
it 1 AZYIK KARŞISINDA-· 
~nhag, 14 (A.A.) - İsveç 

• lsveçin ~ iftiralciyle 
., ........._ l ?', ') . • 2 iPdc1e) Gam oopllc 1 Pilt '.Fnmım tofki .... Md """' ~... .. 

Londra. 14: (A • .A..) - Bitaraf menh:ılardaıı verilen maliimat 
g6re, mtıerin karargih:mm garb cepb~ino nakll için Berlinde her tel 
h&ZJJ'lanımştr.r. 

Bazı mahfellerc göre, Almanya.nm bu hafta t.a&rrma geçmesi 
beklenmektedir. Büyük bir taarruz Jçln elzem olaıt muıact akın1ann 
~landığı zannedilmekteclir. 

Fransrı; mü5ah1tlerl) yeni bir Alman kolordmunun Slegfriea hat
tına geldlğlnl söylemektedirler. Lüksembnrg • Moselle • Reıı m\lsel· 
leelndeki Alman ta.lı'idatmm taarruza. kafi geleceği, fakat bu aru.a
lı. dar, nehirlcr, mnaklar ,.e tepelerle dolu mmtakada bulanan Fran
sız mcvzllerinln Alman taarruzunun geri püskürtülmesini mtimkU:n lcı
lacak ı:;eldldc hcııablı olarak l5gal cdildlj;r( ı.nnnedllmekt«llr. 

'Franc;ız lut:ılarmm Alman kıtalannl\ nazaran daha. tccrübeU :ıa-
bitler tarafmclan idare edildiği, ı·r:ınsn ı..,talarmm hiç olmaz .. :\ Al 

(Denma 2 iocide) 

nnncd" w ~De·="'" 

~:~,. ulgar Albayı MoskOvaya· .,. . 
·~R~ gizli bjr vazifeyle gitmiş! . ... . 
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NE SOYLEDi ? Ordu, Ribben rop'u 
i y o r ı 

Alman Haric'ye Nazırının, bir Sovyet-Alman askeri 
anlaşmas nı temin edemeyişi suç sayılmaktadır 

YAP T 1 • 

-5 
Bir sulhperver olmak sıfatı ile 

Alman milletine, başkcılarmı da 
9Ulha ilma edecek müdafaa va r. 
talarmı ve 1>ilfilılanru kazandır

mak için biltiln gayretimle ça
lqtnn. Kirpi başka bir hayvana 
sadece, kendisine taarruz edildi. 
ği zaman saldırır. Bizim yanımı
za kimse yaklagamaz. Bizim iste
diğimiz kendi halimize rahat bı
ralalmarnız ve yaşamak hakla ve. 
rilmcsidir. 

l\'eimar, 6 Tqrinisani 1938 

Umumiyetle bizim bir tek aI'Zll· 
muz var: O da, önUmUzdeki ı;ene

lerde, blltün dünya sulhuna bizim 
de yardım edebllmembxllr. 
Btrdısgaden 12 K4nımsani 1939 

Mr. Ru.zvelt müstakil devlet - • 
lere karşı bn7.ı tecavllz h:ı.reket
lerl tehlikesinden de bahsediyor. 
Ben bu gibi esa.Mız isnatları dün· 

yanm huzuru ve sulhu için zarar-
lı telAkkl ediyorum ve bence bun 
!ardan asıl makaat, küçük dev -
!etleri korkutmak veya hiç ol • 
mazsa sinirli bir hale getirmek -
tir. Mr. Ruzvcltin bunları söyle~ 
ken gizli bir maksadr yoksa ken'" 
di.slne eormak isterim: Tchdid &

dilen memleketler hangileridir 
ve me\'Ztıbııh.5 olan mütecavts 
kimdir? .• 

Almıı.nyanm etrafındaki bUtiln 
memleketlere, Ur. Ruzveltin ben 
den o mahut telgrafında istediği 
teminattan daha kuvvetli teminat 
verllml.~ bulunuyor. 

itham ed 

Loındra, 1S (Rn~ast) - St.oklıolmdan blldlrlllyorı 

İs\·cç gıuetcle.rlnden "Gostesborg,, Re.rlln muhabirinin \·erdiği mtt

hlm b1r haberi neşrediyor. Bunda e7.cUmJe nöyle denilmektedir: 

Hariciye nazırı Ribbcntropun Moskovada '\.'&rdığı neticeler llltl«-ri 
memnun etmeklo beraber, onloylı ho,nut brralmıamı,nr •• Onlu rücsıısı, 
bilhassa Rll>bcntropu. Ilu.cıyaya Bııttıkta bir c:ok lmtiya7.lar b:ıbşettiği 

halde askeri bir ittifak temin edememı, olmakla itham etmckt~tr. 
Gt-no ayul maham, Letonyanm SoT)'et ~hclldi kn~ısmd~ Alman

yaya. müracaat etml~ olduğunu, fakat Rlbbcntropun bunu redettlğlnl 

IÖyliycrck bunu <la Alman Hnrlcl;re nazın için bUytik bir hata 5eklinao 
g~stermektedlr. 

Alman hariciye nanrmı tenkfd eden m:ıhl\fil onnn Rusyayı tran 
,.e Hincllstans doi;'Ttl ~evirmek istediğini, faJ..-at muvnffalc olamndıWsıı. 

bu.na mulmbU eskiden Ahnaıı nüfuz mmtakası olan Baltık sahlllerfııl Y8 
Romanya petrolhmnı kaybettiğini aöylmıelrtedlr. 

Bununla beraber, gazetenin mahablrl Ribbcntropun IDtlcr llzerlıl• 

deki nUfuzu.nu mulınf.a:r.a ettiğini söylemekte ,.e propaganda l5leriııln 

boı;ün fillen Göbbebln elinden alındığını. hariciye ne:a.rett yani bına.t 
RlbbcıntTOp t:ıra.fmdıın idaro edlldJğlnJ ıa,·o etmektedlr. 

Hitler sinirli .•• 
Londra, 14 (Radyo) - Dün Wtler Berllndo b~ekitet blnasDl'" 

da askeri vo slyn.st mU~'1rlerlnl t.optaya.rak uzon mttddet görü,mUf, 
!lr. Çemberlaynm nutku Uzcrlnde m~gul olmıqtnr. mtı.erin bu top
lantıcbn çıkarken son derece Jdddetn ve afnlrll olduğa görUJmtt~tftr. 

Slyn"'i mahııflld~ siiylendiğino göre önUnıUzdeld kırk sekiz uat zar
fında Alma.nyıınm kıırarJannda miihlm değtşiklikle:r behlenmektedlr. 

Derlln. 28 NI an 1939 Harp olacak diyenler sadeoe 
harp tahrikAt&ıJandır. Benim ka- ı: 
naatimce önümüzdeki harb de 
ğil, UZUh bir sulh devri var • 

"Ve lmcll, harb ba<ıladığr gtin 

söylediği natukta Hftlcr ~öyle 
dedi:" 

Yeni bir Alman 
kolordusu Zigfrit 

EN SON DAKiKA 

Çemberlayn nutuk 
söylemiyecek 

t Berlin, 30 k4nımusani 1939 
f 
ı(Almanya 15 martta Çekoslo -

~'akyayı istilll, 21 martta da Me-
meli ilhak etti..)J • 

1 Evet silalılanryoruz. Fakat di
f ler milletlere taarruz etmeyi hiç 
~üşünmiyoruz. Elverir ki onlar 
bizi kendi ba~ bıraksınlar .. 

Orta A vrupaya bflyük bir §CY 
kazandm:lık.. Bu, Alınan kuvve
tinin himayesi altında bulunan 
sulhtür. 

ViUzelmschavm. ı Nisan 1939 

Alman milletinin lideri sıfatı ile 
bilhassa müphem kalrnamasma 
çalı~tığmı bir nokta vardır ki o da 
de, eğer icap ederse, millt menfaat 
atleri mevzuu bahsolduğu yerler 
de, eğer ilca pederse, millt menfaat 
ler ikinci pl!nda yer alabilir. Da
ha evvelce de söylediğim gibi, bu 
talı.1ikten ibaret değildir ve bu 
fikrimde samımı t>lduğumu da 
hareketlerimle isbat etmişimdir. 

Bir çok memleketlere dostane 
söz vermiş bulunuyorum, bu mem 

1 
leketlerden hiçbiri de Almanyanm 
r onlardan bu söze mugayir talepler 
löe bulunduğunu söyleyemez. 

Bütün maha."'etleri, kabiliyetleri 
ve zekfilan, topraklarına ve milli 
verasetlerine olan sevgileri ve sa

t nayü ile Ç'.ek milleti hümıetimize 
layık bir millettir • 

Ç.ek milletinin en akıllı, en yük
sek fertlerinin senelerden.beri el· 
de etmek için çarpı5tığı §eYİ bu 
milette nasyonal sosyalist Alman 

. ya getirdi. Bu da, ken:li milletle
rine sahip olmak, bu millıyeti mu 
hafaza ve inkişaf ettirmek hakkı. 
Qır ~ 

Lehistan devletinin denize mali
! reç ihtiyacım kabul etmemek 
1 mümkün olamryacağıru daima söy 
lemi§imdir. 

Bol$evizmln inııandan aşağı 

lmvvctıorl lspanyad&. znfcr kn -
za.nsaydı der.hal lblltiln A vrup:ı.ya 
yayılaca.lttt ••• 1918 denberl Sov
yctıer Rusynsı 1 O muhtelif hnl"" 
lbe ve asker! hnreklt& g:irm1ş ve 
kan dökmilı.ıtnr. Almanya.ıım bu 
harblerden hiçbirinde allk~ 

yoktur. 
Mr. ~uzvelt !iU kanaatte bu -

lunduğunu söylilyor: Büyllk bir 
harb, diğer kıt.alanı. sirayet et -
tfği takdirde, gerek devam etUJ:i 
mUddetçe, gerek gelecek nesiller 
için vııhim neticeler doğuracak -
tir. Bunu herhalde Alman mllleU 
kadar iyi bilen yoktur. 

Mr. Ruzvelt Mdlselerln bir sı
lAhlı mUdnhnle telıdidfni g6ster
Cliğin1 ve bu tehdid devam cder
ıa dD.nyanm bir harabe !ıtıline 

gelmeye ma.lrkfım oldui;;runu cöy -
Illyor. Almanya nnmma ben baş
kn milletlere karşı böyle bir teh
did, mevcut olduğunu b1Jm1Y.Oram.. 

Kadınlar& ve çocuklara kargı 

harb açmıyacağnn. Hava kuV\·et- • 
lerlme yalnız askeri hedeflere a
teı etmeleri emrini verdim. 

"Lehistan.da ~k ehlrlcrbı 
bombardımanı harbin Uk günün• 

de.n. b3§1Anm1, \'e S eylülıle Atho
nla vapura hatınlm15br.,, 

SON 

Oç taraflı 
görüşmeler 

Almanya, 
ve ltalya 

Rusya 
askeri 

bir istişare 
yapacaklar 

Amsterdam, 14 (A.A.) - Ba. 
zı Holanda gazetele-:-!, yakında 

Almanlar, Sovyetler ve 1taly.:.n· 

Jar arasında Uç taraflı görüşme. 

ler yapılacağını yazmaktadı:-lar • 
Hatta Telgraf gazetesinin Ber. 

lin muhabiri bu görüş.o-nelerin 
48 saat zarfında, Almı:n - İtalyan 

ve Alman. Sovyet paktlannm 
çerçevesi içinde yapılacağını tas. 
rih etmektedir • 

GörU§meler, a&ker1 ve siya.st 
bir istişare mahiyetinde olacak
tır. Molotof, nöyle~ğine göre 
Bcrlinde Sovyetler Birliğini ve 
Kont Ciano İtalyayI temsil ede. 
ccktir. 

hattına gitti 
(Il~ tarafı 1 Jacfde) 

man krtalıın ksdar iyi tUlim \'e terbiye gönnu, \"O onlar k:ıd::..r te_çhh 
edllmJ, olıluihı ve Uıınterbcrg'dcn Sicrck'c lmdar Fransu. siperlerinin 
ve topçusunun ~ kuvntll olduğu keyfiyetlerine i!'l:ı.rtt odil.mckt.edir. 

Hitler yorğun ve SON DAKiKA' - Geç vakit 
münfail aldıimuz bu ajanı telgrafı, bu. 
Stokholm, 14. (A . .A.) - 1'14· gün öğle üzeri Londra radyosu 

nlngcn gazcteslnln Ecrlln muha- tarahnclan verile'n, 3 üncü sayfa
blrlnln bildirdiğine gör~, bitaraf da gördüğünüz hnberin doğnı • 
memleketlerin \'e billıMsa ls· luğunda bizi tec-eddüde düıür • 
kaııdlnav memlckt'Uerinin harbin 
nihayete ermesi için ta.Yassuıta 

bolunmağr tekllf etmemeleri res • 
mı Alman mshrcllerlnde hayreti 
maclb olm:ıkt:ulır. 

AJ:manya. şUphesb bitaraf bir 
cephenin tecs<1il., ederek tngllt~ 

reyi tazyik ed~,eğinl timJd et • 
mekteycll. 

Almanya. adtmf t('c&VUz mi~· 
lanı bnza etmek istenıiycn İ'i\"CÇ• 
ten Jllg memnun değlldir. Du pak 
tJ iuııa odcn Danimarkıı, şimal 

memleketleri lçlııde tta7Jlerin en 
çok beğcndlldcrl de\'Jtttir. Jlit • 
Jerin yorgun ,.e münfail o1dtıb"tl 

,.c son hnrb mccllslndo askeri 
seflcrln lUlU1 bir harb \'llkuuna 
meydruı \'erllmlyecek §ekflde ha· 
reket edilmesi hususunda l!lrar 
cttlklcrl aüylenmektecllr. 

Kopcnhag, H (A. A.) - mı. 

lcr, harb meclis! t.opln.ntısmdan 
çtluı..rken ytlzUnden, hlçblr sallı 

Umldl lmlnıtıdıtmm anlqıldılı ~1 
Jenmekt.edlr. 

mÜ!lÜr. 

Almanlar taraimdan bahnlan 
geminin RoyaJ Oclc i~minde.lti 

snff rharp gemisi olması çok muh
temeldir. 

Londrn, 14 (A. A.) - Royal 
0ı.k zı:1'lısmm sağ kaaln mUrct· 
tebatı, knraya çıkarılmıştır. İç

lerinden hiçblrlnin yarası ağır 

değildir, Kurtula.nlarm lliıtP.31 eon 
ra neşredilecekUr. 
HUDUTI AKl ALMAN KA. 
SABALARI BOŞALTILIYOR 

Lilksemburg. '(A.A.) - Sar ve 
l'.'Iozeldc hudut boyundaki Al. 
man kasabaları :;üratle tahliye e· 
dilmektcldir. Gümrük memurları. 
nın yerine askerler ikame edil • 
miştir. Yarı kalan rekolte kaldı. 
nlmıştır. 

18 ALMAN TAHTELBAHlRl 
TAHRtP EDILDJ 

Parla, 14 (A.A.) - Yan re1!. 
mi bir membadan b!.kJhildiğine 

göre, gimdiye kadar 17 veya 18 
Alman tahtelbahiri tahrip edil • 
mi§tir • Bir lngiliz 8affi harp 

gemisi batınldı 
Londra, 14 (A.A.) - Royal Dikilide Uç 

zelzele daha ... 
Alman m:ıtb-.ıatı, her zaman - Oak saifrharb gemisinin, zanne • 

d:ın ziyade İngiltereyi harbin dildiğine göre, bir tahtelbahir ta. 
<1cvc:ımmdan mesul addetmekte • rafm3an batmldığı amirallı1t 
dir. ' makamından bildirilmektedir w İzmir, 14 (A.A.) - Evvelki 

Tclegraf gazetesinin muhabiri, ölen bahriyelilerin listesi tes. glin Dikilt:le üç zelzele daha 
vaziyetin vahruneti~ ~ün Berlin· lıiti müınkiln olur olmaz neşredi. kaydedilmiştir. Zelzele mıntaka. 
de en:Jişeyi mucip olduğunu yaz Jecektir " srnt görmek üzere §Chrimize gel· 
mgakta, fakat buncl:ı.ıı sulhtan Royal Oak ı:irhlısı, Royal Se. mi§ olan Kızılay kurumu umumi 
üınidi 1.esmek lmmgeldiği ka. vcrıen sınıfından idi. Safi tonu reisi ve Ağn mebusu Hilsamed. 
naati baldın 'olduğu manasının 2!t.150, gayri safi tonilatosu din Kural ve umumi müfett:ş Dr. 
çıkanlmamas1 icap ettiğini ilave 33.500 idi. Mustafa Cantekin, diln valiyi zi· 
ey emektedir. Gemi takriben iki buçuk mil- yaret etmişler ve hep beraber Di. 

Şimdiye kadar görii::Jillmemiş yon İngiliz lirasına malolmqtu. kiliye giderek zelzele nuntakasını 
derecede :korkunç bir harp fela. Royal Oak'ın 38,1 Jile sekiz topu, gezmişlerdir. 

Londra, 14 (A. A.) - Resmen blldlrlldlğlne göre ç.,,;ı;~ 
radyoda nutkunu tcknr etmlyecek ve halibıu.IJ'da başka ~ na t;u1' 
da ıöylemlye~ktir. 

Baltıktaki Almanlar neden çekiliyor 1 
Londra, 14 (Radyo) - Almanyarun 

Alman ekalliyetini memlekete celbctmck 
mühim bir döviz meselesi ile alakadardır. 

Balak memlcketlerindeld 
hususunda ved::liif Jr.ara' 

Filhakika, bu memleketlerden hicret edecek Alma.nlanJı od' 
Iarda gayri menkul emlaki kalacak, buna mukabil Alınan hükQmOıt 
ti bu meiinekttleraen ööviz isteyccCktir. Bu dövizlo de. Alnwı,. 
Baltık memlekctlerinl:icn. kendisine lazım olan iptidai maddeıer' 
elde etmeyi düşünmektedir. Bu suretle, hariçteki Ahnanlarm metıı
lekete getirilmesine Almanya tarafmdan böyle bir döviz kazan.sn' 
dli~üncesiylc karar verilmiştir. Bu döviz 1,5 milyon mark tutma1" 
tadır. 

Sovyetler Slovak hu
duduna asker yığıyor 

Cernnuü, 14 (A. A.) - Hudu- Striji ve Lavoczne mmtakala.rıJl • 
da. da tah§ldat yapılı:naktadır-du geçen Polonyalı mUltecllor, 

SovyeUcrin Slovak hududuna aa
ker ve hnrb mal%emesl yığdıkla.
rmı beyan etmektodirlcr. 

Stanlslavof mmtnkaırnda son 
gilnler za.rfmdn. bir çok Soı;yet 

tankbın v alaylan gılrlllmU.,tUr. 

Sovyet kıtalan garb istikauı• " 
tinde yihilnıcktedirler. Buıı~ 
başka Sovyctlerin §lmaldo .Al -
manya ile mll.~terek huduUarııs' 
takviye ettikleri de söylenmBl' f 

tedir. 

Bulgar Albayı Moskovaya 
gizli vazife ile gitmiş 

Moskova, 14 (A. A.) - Mosko\'U ilo Sofya areemda bfr ~ff 
hattı tcslsln.1 görUşmck Uzerc Moekovaya gclınlş olan Bulgnr sivil~ 
v cılık §c.f'i albay Boldev dUn ~ıım Sofyaya dönmek üzere M~"* 
vadnn hareket otml§Ur. 

Moskova - Sofya ha.va seferleri mulı:avelcnrun~J :lınzo.tanrn~ 
Fakat temin olunduğuna. gllre mtiz3.kcrcler, halen MosltoVRda ya9'>' 
makta olan <:ok do.ha mUhirn diplomatik görll.Qme er t5ebeblle YrJJI' 
talik olunmu!)tur. ~ 

Bazı diplomatik mahfillerin işaret ctt.iltlcrlne göre, Mosko~ 

Sofya hava hnttmm ehemmiyeti pek de o kadar fazla olmasa go~ 
tir. Buna. binaen nlbııy Boldov'in başka C.ir vıızifc alıımk plid 
gizliye bazı .siyasi nondajlar ya.pull3 1Julunmlll!.! mUmkilndUr. 

Simal 
memleketleri · 

• ı:ı.: Jt~ 
ketinin önilne son dakik2l:la geçi. 15.2 lik 12 to u, 35.3 lük 4 torpi. Heyet, mmtakanın ihtiya~ları 
leceği ~anaati umumi idir. do kovanı ve mazotla i!leyen tUr. üzerinde tetkikler ynpmrş ve haL (lluş tnrnfı 1 Jncldc) 

Diğer cihetten Alman §efleri ibinleri vardı. kın dileklerini dinlemistir. 1 Stokholmda bir konferansı akde. 

Hendbol müsabakası 
fB' 

Yan:ı Kadıköy sa.hnsmdald ~ tı 

halka İngiltercnin Almanyayı Roycl Oıık zırhlısı Ports.moutb Zelzele mmtakasmia Jeolojik f dilr::si hakkrnda Danimarkay:>, 
har"I! devama icbar ettiğine inan da esaslı bir tamir görmiİ1tÜ. Gc· tetkikat yapan heyet de işkrini 1 Norveç ve Finlandiyaya yaptığı 
dırmağt ihmal etmemekte ve bu ı minin tamiri 4 temmuzda tamam tamamlamıştır. Heyet yarın da. teklifler alakadar memleketlerde 
suretle bitaraf devletlerin filhaki- lannıı§tr. Bergn:na mıntakasında tetkikata hararetle karşılanmııtır. 
ka fogilter~n~n. ~!manyayı bu Royal 011:, r;cçen h3rpce Yut. devam edecektir. Dikilice yapı - Kopenhagda şöyle denilmekte· 
Y.ot.a. sevkettiğını ıtıraf edecekle. Jand muharebesine iştirak etm:~ lacnk evlerin zelzeleye muk:ıvinı dir: 
nnı ıı;bata çalı§Maktadırlar. ve İspanya ~ivil lıarbinde at~e bir şekilde ve tek katlı olnrak "Bu konferans, şimal mem1e • 

Kral Karolun laz marut l:alnuştı. Birka~ sene ev. yapdması d~üniümektedir. ketlerinin islerinden birine yapı· 
kardeşi doğurdu vel Maltada bir müsamerede Dikili halkının enkaz altında lacak bir tazyike krır§ı birleşerek 
Bük~. 14 (A. A.) - Kral 1 dans csnasın:la vukua gelen lıa· kalan tiitünleri kamilen meydana harekete gececekleıini dünyaya 

Karolun kız kardeı;l Hcı.bsburg 1 diselerin muhakemesi için, Royal çıkarılmıştır. Tütün piyasaı;ı açı. açıkça gösterecektir.,, 
Arşfdil§esl tleana blr kız çocuğu Oakta bir divanıharp teıekkül et. lınca bunların en evvel satılma!r. Kopenhag, 14 (A.A.) - Kral 
dQnyaya eet.irmı;,t.b' mlıtl , na çahşıalcaktır Christian ile husu:st kalem müdU 

nerbah!:C - B~lktaş maçmdı:ı.ll~ıtı 
\•e l Kuleli lisesi hendlx-1 ta.'!ctW"~ bıu 
Beden terbiyesi umum mUd~~ ltt 
{;'il eğitmen kurs•ı hcndbol f.BJP-, lı.ı 
nnsmd bir mt!l!abaka yaP~,. 1 
e:ı.ktır. MUsabakıı saat! 1' d 1 l 

Milsabııknyı Kuleli li"SeSl ~~· 
terbiyesi öğretmeni yUz.baŞI 

sameddin idare edecektir. /, l 
~d =============::::::: ~ 

rü ve hariciye nazın Muncİ1:;. 
ak§Clnu Stokholm konf eraJl 
hareket :Cdeceklerdir.4 · 
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nıerika Tarihın 
üdahale • 

ı cak! ~ezse müthiş 
5aracoğlu - Molotof -A • ~n mat .• 8 •• 0 ·:.rosu 
~----~--ı.. .. reısı · ateş pus ~ruyor 

Ark 1 Dunku konuşma ·H 11 LER Garp cephesinde muazzam askeri ha-
0 y a iki saat sürdü . rekata başlanılması emrini hazırlamış 

b dl ' Moakova,t3(A.A.>-Türki "800 Bombardıman tayyaremizi lngiliz 
e ye Hariciye Vekili Şükrü Sa. •ı • h ·ıı • /d f "" 

racoilu bugün 17 de Kremline geml erzne Ve Sa l erzne Sa l7 tıgzmzz 

İngiliz tayyare gemilerin
den ikincisinin de 
forpillendiği tahakkuk ettı 

~0ndra radyosu (saat 12,45) - lngiliz do
ltrı '•ının tayyare gemilerinden'' Ark Royal,, 
~·§~r. Geminin bir Alman tahtelb hiri tara· 
~ ua.tırıldığı zannedilmektedir. Bu, İngiliz 
i .ntd.asının harpte kaybettiği ikinci tayyare 
•ı ır. 

Veç kısmi seferberlik 
ilan etti 

. ~al devletleri, Stokholmde üç gün 
Onra bir konferans akdeoiyorlar 
lldra 
llıııtah 14 - Moskovadaki 1 aleyhindeki muhtemel bir icraatı. 
•oııt hasları ilk müzakere. na karşı alakasızlık göstermiye .. 
· : tnemteketlerinden ye. ceğini Mockovaya bildirmiş oldu. 
ltıı:tiittcınişlerdir. ğuna dair olan şayialar da yalan. 

tttiği ~~ hilkCtmeti, dUn lanmakta:iır. 
1ııda •t tebl!ğıdc, Sovyctler Stokbolru konferansı 
< td~ ... Yapılnn tekliflerin Danimarkada resmen bildiril. 
.ıı..-a. ~~.ğıni ve hilkiımetin a·~·nc göre isveç kral:, Danimar. 
.ı~cc·~zakcrelerinc dev&m ka ve Norveç kralları ile Finlan. 
·ıl'l'ıt~ı:ı ncticeEinc vardıfı diya eumhurreiı:inl Stokhcılmda 

~t.. t~clir. bir konferansa davet c:t~i,tir. 
ıt~ 't • f , ! 1 .tr ' ısrnı se er,:,er iic Mevzuu bahis ctcvlet reisleri 

• td~:;rıır an isveçte crt:lişc bu daveti kabul etmi;ılerdir. Ken
)~çi?0r. dilerine harici} e n:ızırları ·refa • 
ı ~~ §İınaHnde kısmi Ge~er. kat edecektir. 

ı ;ı Cdiln1i:-tir. y .,:(•en ba Konferans, Stokholmcla 18 
' ınırıa:-; silı1h ~l·ma çağ 'l!kteşrinde toplnr.ac:aktır. 

"!':ıııı lsveçte §ehirlerin tahliyesi 
:rı~ ;-:ra'ocr, İt>veç hU • İsveç Pasif korunma müfettiş. 

•llsyanın, Finlandiya 1iği halkın büyi\k bir kı :nmı ha. 

~1\ 

giderek komiserler heyeti rciıi •• •• / 
vo hariciye komigeri Moıotolla gun, kimin mahvolacağını goreceğiz.,, 
görüşmüıtür. 

Şükrü Saracoğlunun bugün sa.. 
at 17 de MolotoEla yaptığı mü· 
lakat iki saat ıünnüştür. 

ZİRAAT VEKtLtMlZ YARIN 
MOSKOVA YA G1DiYOR 

Moıkovadllki Ziraat sergisini 
ziyaret etmek üzero Sovyet Rua. 
yaya ıidccek heyetimizin reıaı 

Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 
yanrnda bazı azalarla beraber bu 
sabah Ankaradırn tcbrimize gel. 
miştir. Heyet yıırm ödesaya ha. 
reket edecektir. 

va bombardımanlarından koru· 
mak için belli başlı 20 bUylik 
şehrin icabında tahliyesi için lU. 
1'\ımlu tetkikatın yapılmasını em. 
retmiıtir. 

Stokholm için halkın yüzde 20 
ili 25 nin tahliyesi derpiş olun. 
ınaktadır. 

Ruıveltin mesajı 

Va§ington, 13 (A.A.) - Cum· 
hurreisi Ruzvelt, gazetecilere 
yaptığı beyanatta, yiiksek Sovyet 
meclisi reisi Kalinine şahsi bir 
mesaj gönderdiği ve Moskovaıda. 
ki Amerika büyük elçisinin bu 
mesajı dün tevdi etmiş olduğunu 
söylemiştir. 

Sovyct hükumeti üzerinde bir 
tazyik suretinde tefsir edilmeme. 
si için mer.ajın neşrine müsaade 
ctmiyen Ruzvelt, Skandinavya 
memleketlerinin hi~bir zaman 
kendiainden Moskova nezdinde 
müşterek bir harekette bulunma. 
sını i~te?'emiş olduklarını il5.ve ı 
eylemı~tır . 

Roma, 14 (A. A.) - Çember-
laynm nutku hakkında tefsirler
de buluruna.ktan içtina.b eden Ro
ma gazeteleri, ilk sayfalarmda 
bu nutkun Almanyada husule ge
tirdiği §İddetli aldsleri ve Dr. 
Dletıich tarafından dUn yapılan 

beyanatı tobarilz cttimıclttedir -
ler. 

Bu gazetelerin Londra muha • 
birleri, harb fırtmasmın yaklaş

makta olduğunu iUr:-f etmekte -
dlrler. 

Parfs muhabirleri, .mgiliz • 
Fransız t~anUdUnnn, Daladye ta
rafından teyid edildiğini kaydet
tikten sonra Fransada Almanla -
rm tıiddetli bir tanrruzıı geçmesi 
beklenildiğini haber vermekte -
dlrler. 

ALMAN MATBUAT ...BOIU>SU 
REtStNtN SÖZLERİ 

Berlin. 14 - Alman D. N. B. 
tebliğ ediyor: 

Amerikan Assoclated Preu, 
Berlln muhabiri Lochnerden aldı
ğı A§ağtdaki yazıyı n~retmoktc -
dir: 

Alman matbuat bUroeu reisi 
Dlctıich, Hltlerle yaptığı birkaç 
saatlik bir mUlAkattan sonra gu 
mütaleada bulunmuştur: 

"- Btitiln tarihin kaydetmedi
ği en müthL:J kan selinin akması
na mani olmak üzere ruıcak bir 
tek devlet mUdahalede buluna -
bilir. O da Birl~ik Amerika dev
letidir.,, 

Hltlerin sağ kolu olıı.n Dietricb 
ecnebi gazetecilerden mürekkep 
ufak bir grupla konu§uyor ve söz 
!erine §öyle devam ediyor: 

"- Bence, İngiltere Çember
layn ağzından Hitlcro kar§I bu 
derece tafrefilruşlukla konuşma· 

ya. cUret ettiyse, Birleşik Ameri
ka devletinin yardnnma güvendi
ği içindir. Binaenaleyh, muallAk
ta bulunan meselelerin bir kon· 
feranata halli için icab eden gny
reUer yapılmadığı takdirde hiç 

bir yardmı ya.pmıyacağmı 1ngU -
tereye bildirmek sureWe Birle§lk 
Amerika devleti bu harbe n1ha • 
yet verebilir. İntibann !JUdur ki, 
Almanya ile masa başma otur -
ması hususunda Ruzvcltin Çcm -
berlayna azimle söz söyllycccği
ne dair herhangi bir alamet be
lirdiği takdirde Hitlcr garb cep
hesinde muazzam askeri hare -
k&.ta baıılanılması emrini tehir e
decektir. 

Çemberlaynm nutku g&ıterl -
yor ki, Alınan milletini hnhaya 
karar verm.1ştir .. ,, 

Bu arada Dietrich ~iddetll bir 
el hareketile "kimin mahvolaca. -
ğmı göreceğiz!,, dcmİ§tir. 

Bu konuşmamca iştirak eden 
diğer bazı nasyonnl sosyalist rno
ea, Alınanyanm garbde henUz 
hava kuvvetlerini bile kullanma
ya başlamamış olduğunu kaydet
mişlerdir: "- Almanya şimdiye 
kadar bir veya iki düzüne tay

yare kullanmıştır. Polonyada 
Modlln önUnde 800 bombardı -
man tayyareeini birden kullan -
dığmım söylenildi. Eğer bu ye -
künda tayyareyi İngiliz ı;cmi

lerine ve İngiliz eahlllerlne sal -
drrt.ıreak emsali görillmedik tah
ribat yapılacaktır. , , 

Dletrich tekrar söze baglıyarak 
dom.la tir ki: 
"- Kendisine yardmıa. hasrı: 

bir Rusya ve erkanmarblyelerm 
vereceği karara göre bitaraf b. .. 
Jacak veya harbe girecek İtalya l4 
le birlikte Almanya namağl<kb .. 
dur: Benim fikrimce Al.manyaıım 
İngiltereyi abloka etmesi İngilte
rcnin Almanyayı ablokasmdaıl 

daha kolaydır,,. 
Dletrich, Çemberlaynm nutku • 

nu ~diye kadar herhangi bir. 
devlet adrunmdan işittiği nutuk· 
lann hepsinden daha. matıa.9!Z bu 
ltıyor ve diyor ki: 
"- Bu nutuk yüksek hiçbir 

noktainazan ihtiva etmediği gibi 
dQnyanm haldkt vaziyeti he.kkm~ 

da da en ufak bir fikri tazam -
mun eylemiyor. Bu nutkun tafro 
tllrtışlu~ karşısmda İngiltercnin 
Almanyayı imhaya çalışacağınm 

belli olması Uzerlne Alman mil -
leti daha ziyade biriblrlne y&pr-

encnktır.,, 

LONDBANIN H()TAI.P:.Utt 

·Londra. 14 (A.A.) - HiUerie 
görüştükten sonra matbuat oefi 
Dictrich tarafından ecnebt gazete
cilerine yapılan beyanat, Londra 
mahfillerinde dikkatle okunmuştur. 

Alman hükQmeti açık §Chirlerle 
sivil ahalinin bombardıman edil
memesi hakkında Ruzvelt tarafın.. 
dCUl vukubulan daveti evvelce ka• 
bul. etmemiş olduğu için Hitleriıı 
şimdi Amerikaya müracaat etme
si hayret uyandırmı~ır. Dictrich' 
in beyanatına, hesap verme saati· 
nin yaklaştığını anlıyan bir ada· 
mın sözleri nazarile bakılmakta 

drr. 

~ ~lsın:ıların hü asası 
•n- l I1 · k 

~ON DAKiKA'nın tefrikası: 3 Yazan: KURT ROCKERT Geminin küflü demiri ~ıcırtı ve ı; 
lartılar içinde suyun derinliklerine ij;-! 

dı. 
h °"'' . ııc cı·ı,, hıılı:ısilc nnlaş:uua· 

ı, ~ l"Utiiııdcn nı:ıc·cra)n atılnu'> 
l:rı.11 crı~tır. I>oğdu ~u vcı büyüdü~ı. 
il •l k o l ~lrı11 c ~chrlııdcn Hnmburs.ı 
lıtııı J Oractn bir tüccnr gemisine 

il, ~Ilı olarak girınişUr. 1913 Sl'nc~ı 
t,,,. tıın 2'' " . -"•nı .:: ncı sunli gcmı hareket 
~~ııııL r. 1 uccnr scıniı.i tt.rnknnm 

"ırı:ı 11~d:ın dolaş:ıı uk Mnrinn nrl:ı· 
Ilı <lt·'-ı .. dnr ı.Hdlp dônecckUr. Gc 
t il ~ -
tı:ı<Jıı. 1 atırc inin ne olduğunu (jıt. 
~ 11cn o 
'Hır \' sonra knınnrnsına yerleş· 

~ lltü~s .ntııl}ınn uzandığı zanınn 
trı11;\' lfclı:cıc bıraliııı;ı scvs!lisi 

ll'hı. l d ··ı ,(j~11tıın . csı • lmlıosı yüzünden 
t tııacktcl~zaınn<11Aı rınnccslnl clii. 
ıJıı, ıJır <"o'• d... . . 

1 :ıu11 • • .... SC\" ıgı nııncsının 
cıı ı o el • 

li llfıJıcı :ııınu arknd:ışı t:lrich' 
I r. lllcl.;turıJ:ırln öE?rcnclıilrniş 

disini bir an olsun unutmama imkan 
yoktur. Elleri:Y.?cn, yanaklarından öpe· 
rim.,, 

• • " • I' 

didişilen topraklan yok ctmiJ, her ye· 
ri suya boğmuştur. DUnyada, geıninlzde 
bulunanlardan bqka canlı mahhlk kal· 
mamış kannatinc varır, bedbinleşirsi. 

niz. 

çalışan tayfalardan, körkütük cahili b\1· 
lunduğu gemiler hakkında malı'.1.-nat 

topladı. 

Şileple Transatlantiğin, Transatlan
tikle yolcu vapurlannm, yolcu vapurla. 
riyle gaz: gemilerinin farkını öğrendi. 

Tamatavc f.. Garip bir isir.-
Kurt neredeydi? Ncereye gidiyoı • 

du?. 
Gemi burada ancak iki &ailt hlacak 

bir kaç parça malı bıraktıktan sonra ye. 
niden enginlere açılacaktr, proğraır.a 
göre son uğrayacakları yer Celcuta O· 

lacaktr. Oradan ver elini Marlyan a&. 
lan ..• 

Kurt bu seyahat esnasında gemi 
kaptanından tutun da dümencisine ka. 
dar herkese kendisini sevdirmiştl Hele 
ikinci kaptanla alakalan hemon lcar· 
deşlik buduyla çevrilivenni§ti. 

lkaS ~e· ~~ı .. aaJd F ltı llSt\ınd . 

Mariyan adal.lrma vanncıya kadar 
geçen yolculuk safhalarını anlatmak bu 
yolculuğıı y<ırımak kadar can sıkıcı ola· 
cak. Fakat ben kısa keseceğim. Zaten 
bitip tUl:enmek bllmlyen denizyolculu· 
ğu kadar sıkıcı ne tasavvur edifobi!ır?. 

Ertesi saba.11 bir kora görüleceği hay·ıli· 
le yatal:larına girenler, sabahleyin ge. 
ne g.emilerinin ucıuz, bucaksız görünen 
engin denizlerde bir kibrit kutusu gil
çalknnd:ğını görerek hayal sükutuna 
uğrarlar. Gilnlcr böylece geçer, her 
şey bulunur, yalruı toprak bulmak im· 
kAnsız:dır. 

Noden eonra, ufukta görUlen bir 
karaltı size yeniden ümit ve bayat 
getirir. Bu çok aUnnez, gene ummanın 

kucağına atılır, gene gUnlerce ufuklar. 
da ıize ümit verecek en ~ilk bir leke 
göremez olursunuz. 

Ticaret filolariyle harp filolannm 
biribiriyle mUnaacbeti olmadığı halde 
bir kllğıt üzerine çizdiği bir şilep kro
kisini, bir kaç çizgi ilavesiyle harp ge
mileri şekline sokabiliyordu. 

Anlaşılamıyan ve bilinmiycn hiale · 
rin doğurduğu bu yakınlık, Kurtwı va. 
zifcslni biçe in:iirmi~ gibiydi. 

tndo.t1 fi t~ı.: il.çt: Çen bırdcnbirc doğruldu. 
~a 1, tup ,, · ıkardığı kfiğıda U!riche 

ta. "' "dd .. azarak 
pUdUf111 l l't tt için a Al~nyadan uzun 
~ ltıblla 1--acıa Yr~1dıgıru ta Mariyan 

~ a b·ı r gıd ğ. . . 
Pıl' · ha ... h ece ını bildirdi; 

vn ı( """" su i' o.c · ıı. - catırlan da ;;ayd • 
• ..Atlı\ t~ 

~ Vt-"" :r lıarelt ııoyıc 
bn§t !l it etimde ·· Merak etmenin .•• 

il !.:""et 1 onun manevi huru-
j· _A ttı a ıyoru · 
~ l de~· 8tlts11ı: h rn. Senin vasıta~ 
~ 11 ıJ, <iUn,,a abcr alacaktır. MarL f 

~ J nın d'b· .ınclı ~ 1 ınc gitsem ken· 
fcr!11 

Öyle sanılır ki dünyayı sular basmış
tır. 

Bilinmiyen ve hisscdilmiyen bir tabi
at h~disesi üzerinde ya~dan, koşulup 

Kurt bu sıkıcı seyahatin-de eğlenme
nin yolunu bulmuştu. Geminin kilçil. 
cük kütilphanesinde ne kaı:far kitap var
sa hemen hemen hepsini okudu. 

Bilhassa, sanki ileride bir bahriyeli 
olarak düşınanfa çarpışacağım biliyor
muş gibi kUtUphanede eline g*n bir 
deniz: kuvvetleri kitabında gördilğil bü
tün zırhlı şekillerini kafasına yerleştir. 

di, isimlerine, kuvvetlerine varıncaya 

kadar ezberledi. 
KAtibi bulunduğu tüccar gemisinde 

Giinler böylece geçip gitti, her ge. 
çilen gün Kurtu, bitip tükenmez: yolun 
milntehasma birer arpa boyu daha yak· 
!aştırdı. Artık şilep, Kap'tan dolaşmış, 

Madagaskara varmıştı. 
Ste Malre burunundan itibaren solda 

bırakılan Madagaskar sahillerinin sıcak 
ve hareketsiz: sularında nefes nefese 
bocalayıp yol almrya çalışan §ilepleri, 
günler ve haftalar türen bir yolculuk· 
tan sonra Tamtave'a varldr. 

Asil yilzilnde beliren tebeseü:mlerik 
Kurtun uğradığı müşkülleri yeniveren, 
çok zaman va7if esini üzerine alarak eer· 
bcst kalmasına fırsatlar hazırlayan iJı:iıı. 
ci kaptan, gene tayfadan birini göndere. 
rek isterse oldukça enteresan bir yt.: 
olan Tamatave'i görebileceğini, , dönüı-ı
ciye kadar vazif~ine kcndlaiııiıat' t>a~, .. 
bileceğini bildirml§ti. 

( DıoamJe11ar) 



i Askern Şefler f 

~ransız donanmasının 

en büyük şefi 
\ niral Darlan Umumiharpte 
Divanıharbe ·verilmiyen, tek 

batarya kumandanıdır 
!ra~IZ d~nanmasmın ~n b~- \ f~~Sl iç~n ?<'hiye top~a~ yerleş. 

yük şefı, amıral Darlan, bır sahıl tırılmesıne memur edıldı. 

çocuğu değildir; tlenizden kilo - Darlan bu işi yaptıktan sonra 
metrelerce mesafede Nerac isim- lanılışını öğretmek hususunda 
li altı bin nüfuslu bir kasabada israrla müracaatta bulundu ve 

1881 senesinde doğmuştur. 
Fransuva Darlanın babası, 

:ehrin belediye reisi ve meclisi 
mebusanda mebus, arr.cası i'se 
o civarın en büyük Joktoru idi. 
Genç Fransuva ne politikaya, ne 
de tıbba karşı alaka gösterdi. 

Babası Melin kabinlesirl:le ad
liye nazırı olduğu zaman onun 
bu alakasızlığına karşı: 

- Nasıl? demişti, politika ile 
uğraşmak insanı yükseltmiyor 
mu imiş?. 

- Belki baba, fakat bana de
nizcilik meslegi daha cazip gö
rünüyor. 

Fransuva Darlan, aile an'ane
sine sadık kalmryarak denize br 
rakan babası ve amcası gibi yap
mıyarak denizci olmak azminde. 
dir. Çünkü damarlarında deniz
ci kanı ıdolaşıyordu, Onun bütün 
ecdadı denizciydi. 

iki yüz sene evvel Darlan ai
lesinden biri Bordodaki gemi 
armatörü idi. Fransuva Darlanın 
dedesi Napolyon zamanında 

''Redoutable,, gemisirrde idi ve 
meşhur Trafalgar muharebesine 
iştirak ederek cesaretiyle naza
rı dikkati celbetmişti. Büyük ba· 
bası da "Esfari baide,, süvarisi 
idi. 

Mektepte 
Fransuva Darlan on sekiz ya

şında ibahriye mektebine gir(li 
muallimlerinin daha ilk zaman'" 
larda nazarı dikkatini celbetti. 

Muhtelif müsabakalarda ldaima 
birinci çdayordu. İyi arkadaştı, 
talebeler onu pek seviyorlardı. 

Mektep gemisi "Duguay - Trou. 
in,, de güç denizcilik mesleğini 

öğrenmekle meşgul olduğu sıra

larda onun gözünü hiçbir §ey 
yıldırmıyordu. imtihanlarda bi· 
rinci obduğu gibi sabahlan ge. 
minin güvertesini fırça ve su ile 
yıkamak işinde <le daima önde 
idi. 

Bahriye zabitı 
1902 de iıahriye zabit namzedi 

oldu. Çine gitmeğe talip oldu. 
Framız bahriyesinde bütün za
bitlere harp tecrübesi edinmele
rine fırsat vermek üzere tehli
keli Çin sularında hizmet müsaa. 
desi verilir. Ancak oraya gitmek 
için hususi bir mektepte tahsil 
görmek şarttır. 

Fransuva Darlan topçuluk 
mektebine girdi ve oradan birin
cilikle bröve aldıktan sonra Çi
ne hareket ederek iki sene kal· 
dr. 

Dönüşte "Jeanne d'Arc,, mek. 
tep gemisinde muallimliğe tayin 
cdiR:ii. 1912 de bu gemide çıkan 
bir yangın esnasında genç zabi
tin mürettebattan bir çoğunun 

kurtarılmasında hizmeti oldu. 
Soğukkanldığını muhafaza et

mesi sayesinde verdiği emirlerle 
yangın çabuk söndürüldü. Dar• 
lan amirlerinin takdirlerine maz. 
har oldu. 

Umumi harple 
Umumi harp il5.n ct:lildiği sı

ralarda, yani 1914 ağustosunda 

J eanne d' Arc, Brest limanında 
bulunuyordu. Fransuva Darlan 
gemiden almdr, ondan kara hiz
metlerinde istifade cı:lilecekti. 

Kendisi, amiral Ronarch'm hah· 
riye siHih endazlariyle birlikte 
cepheye sevkedilmesini istedi .. 
Fakat bu talebi kabul edilmedi. 

Onun, topçu mektebinden dip. 
lomalı ve bahriye toplarının kul
l anılışını öğrenmek hususunda 
en i,;·i mualtimlerden biri oldu
ğu . hattrJan~. Totılun müda· 

nihayet kendisine berriye topçu
lariyle bir bataryanın kumandan
lığı verildi. Darlan cepheye git· 
ti. 

Bataryasını Hauts • de M euse 
civarında yerleştirdi ve Almanla
ra ağır zayiat verdirdi. Bilahare 
Alsace'a, Belçikaya, Selaniğe 

gönderildi. Artık o, uzun men· 
zilli topların yerleştirilmesi işin· 

' de o r d u n u n en mühim 
mütehassıslarından biri olmuş -
t u., 

1917 de Champagne'da daha 
sonra Oise·da bulundu. Bu sırada 
Almanlar çok şiddetli bir taarru· 
za girişmişler, İngiliz cephesi 
yıkılmış ve bu cephenin sol ce· 
nahmdaki Fransız kıtaları da çe. 
kilmeğe mecbur kalmıştı. Çekil
meyen yalnız Fransuva Darlan 
oldu. 

- Bunlar ağır bahriye topla
n, diyordu, insan giderken cep· 
te taşıyamaz ki gideyim 1 Topla. 
rı da düşmana bırakamam .. 

Yerinde kaldı ve Alman mev
zilerini bataryasiyle dövmeğe de
vam etti. Vaziyet daha fenala~ın
ca Oise gerisine gayet mahirane 
bir manevra yaptı. Fransız takvL 

;ye ı kıtalan bir mukabil taarruza 
• girl§mişlerdi. Zabitler Darlanın 
elan mukavemet etmekte oldu. 
ğunu görünce şaşa kaldılar. Fran 

Jsız crkanıharbiyesi onu çoktan e-

sir oüşmüş sanıyordu. ' 
1918 haziranmda Almanlar 

çok şiddetli bir taarruza tdaha gi· 
riştiler ve bu son taarruzları oL 
'du. Darlan bu sırada bataryasile 
Campiegne yakınında mevzi al
mıştı. 

Faris, umumi harpte ikinci de
fa olarak tehlikeye düşmüştü. 

Ne bahasına olursa olsun muka
vemet etmek lazımdı. Fakat AL 
man tazyiki arttıkça arttı. Fran
sız ordusu ricata mecbur kal
dı. 

Bir çok top Almanlar eline 
geçti. Bütün Fransız batarya 
kumanl::lanları, birisi Darlan ol· 
mak üzere ikisi müstesna, Diva.. 
m harplerde izahat vermeğe 

mecbur edildiler. Fransuva Dar
lan, mahirane bir manevra ile 
bataryasını Fransız hatlarına çek 
mcğe muvaffak olmuştu. Yalnız 

bir tek top, arızalı olduğu cihet· 
le götürülememiş son dakikada 
dinamitle atılm.ı~tı. 

11 haziran 1918 de Fransuva 
Darlan Korvet kaptanlığına (bin 
başı) terfi etti. Otuz yedi yaşın
da binbaşı olmuştu. 

Harpten sonra ..• 
Mütarekeyi müteakip Darlan 

Rhin nehri üzerindeki Fransız 

filotillasmın kumandanı oE::lu. 
1920, 39 yaşında Fırkateyn kap
tanlığına (yarbay) terfi etti ve 
uzak şarktaki Fransız donanma. 
sının erkamharbiye reisliğine ta
yin edildi. Bu sırada Altair avi· 
zosuna kumanda ediyordu. 

Uzak ~ark sularında bir müd. 
det kal :lıktan sonra tekrar Fran
sa ya çağrıldı. Kendisine mektep 
kruvazörü Jeanne d'Arc'ın sü· 
variliği verildi. 

Nihayet Amiral! 
19930 ilkte~rininde, henüz 48 

yaşında iken, kontramiralliğe 

terfi etti ve bahriye nezaretinde 
nazırın müşaviri olarak beş sene 
çalıştı. Bu vazifeden ~zayir su. 
larmdaki Fransız filosunun ku -
mandanlığı ile ayrıldı. 

1932 ilkkanunun:la tekrar terfi 
ederek visamiral oldu ve Atlan· 
tik rn0ıftmtt11 'kÜtıt&I~~ .. ta 

Şimal Deniziıulc \ e ~ran,ru.. İngiliz dcYriye torpl<lobn Alınan t abkl
bahirlcrini amansıı bir !"urettc ı;ccc gündü1. takip etmektedir. R et.imde 

fı.rtmah denlzlcrılc do~aı:a.n bu genıllcrdcn füisi ı;örülüyor. 

Bel~ik:ı ' 'nl<Jc l\raliçesi Eliıabet Kelclka a.cıker}erflııf :ılyat8' • 
miş \C umumi Jıa.rpte olduj;-u gibi onl:uın ha.tırlarmı sormu5. intıba.la... 

nru clinlcmlstlr. 
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dnn dö!tiilcn kııra mn~·inlcrir.i topl.ı~ıcsl:ır , .e hususi tertibat"' 
z:ır:ı.I, ııııt'urnnk lmlıfı.ııını bertaraf ctmişlcrUlr. 

- Fakat ben hisle; . e yanıl
mam, §ekerim .. Do.ha yolda gelir. 
ken bataklığx geçipte bu eski 
tekkeyi gördüğiimüz zaman birta
kım vakalarm, izaha imkan ol
mayan fevkalade hallerin cereyan 
edeceğini sezer gibi oldum .. 

Son Dakika'nın his, aşk, m acera romanı : 6 Jığmda boğuyor. 

~af.~@~·@~[i@ 
Samiye hanmı söze karıştı: Na kleden: Muza ffe r Esen 

Rüzgar otların dibinde S: 
rnk nefes alıyor, durgun 
ve kopmuş yaprakların J<O 
ıslak toprak kokusuna 1'11 

rak yükleniyor. Sonra lı; 
mırıltı ile bataklığın kell 
çarpıyor. 

Rilzgiirla sallanan otla!~ 
!erinden, titreyen saklarıı'' 
ru gizli bir hayat scyyııı# 
tıyor. Islak otların du)'ıı 
nefesi damla, da:nla ayn ) 
yor gibidir. Nilüfer Jcf} 

kadar uzanan bu geniş ,,e 
vadide su ile toprağın asııl 
beri devam eden çarpı~" 
zillmcz bir sır, anlaşıiınaı 
zlbe halinde boşluk jçC' 

dalgalanıyor. 

- Yavrum, emin olunuz. Bu 
ıssızlık ortasına gömülU sakin ev 
de fevkalô.dc hiç bir Yo.ka geç _ 
metli .. 

- Ya, yolda Cemilin anlattığı 
hikayeler? 

- Ay siz bu hikayelere inan
dınız mı Semahat?. Kaç ya.'2mda
sınxz bakayım? 

Kardeşi parmağıyle Semahatm 
eline dokundu: 

- Beyhude uğrn.~maymız ha. 
nrmefendi. Aktlhca sözler bu len. -

yin ediİdi. Bu vazifesi sırasında 
Fransanın Atlantik filosunu da
ima harbe hazır ve mükem.ınd 

talimli tuttu. Atlatiktcki büyük 
manevralarda büyük bir kuman· 
dan olduğunu isbat etti. Bu se. 
sebeple bahriye erkanıharbiye 

reisi amiral Durand - Viel vis 
amiral Darlana Provence zırhlr 
sm<la reisicumhur namına Legi. 
on d'Honneur nişanının Grand -
Officier rütbesi alametlerini biz· 
zat verdi. 

1936 temmuzunda vis amiral 
Darlan tekrar bahriye nezaretin. 
de vazife aldı. Bu vazifesi sırasın
da Fransız harp filosunun takvi· 
yesi programını genişletmeğe 

muvaffak oldu ve bu programın 
tatbikatına nezaret etti. 31 ilkka. 
nun 1936 da bahriye erkanı har
biyesi r e i s 1 i ğ i n e ve 
yüksek b:ahriye meclisi ikinci re· 
isliğine tayin edildi. Bir sene son. 
ra da kendisine Legion d'Hon
neur nişanının Granl:l Groix rüt· 
besi verildi. 

işte, Fransız donanmasının 

bugünkü en büyük kumandanı!. 
F. 

fadan içeriye giremez.. Hemşi

rem bütün felsefe okuyanlar gibi 
akıldan sakattır. 

- Rica ederim Vahit, yine ma. 
nasız, mantıksız konuşma.. Bu
ranın havasında bile bir fevkala
delilc var. 

- Evet.. Bunda şUphe yok .. 
Burada insan nefes alırken ç:ım 

kokulan duyuyor, enginlerden 
köpüre köpüre gelen rüzg!l.r hü
riyet havası taşıyor. Halbuki 
şimdi lstanbulda oturanlar toz 
emiyorlar, asfalt kokusu dinle -
yarlar, benzin dumanları arasın. 
da boğuluyorlar. 

- Bütün bunları bir tarafa bı
rak karda§mı .. Cemilin hikayeleri 
doğru değil mi? 

Samiye hanım artık bu bahsi 
kapamak ister gibi bir tavırla 

gilldü: 
- Semahat hanım. Eğer bu 

hikayeleri dinlemeğe çok meraklı 
iseniz, yarın sizi karııımıı. alır, 

yüzlercesini anlatırım. Fakat mıı. 
alescf bunlar hakiki hikaye değil , 

uzun ve eski asırlardan kalmış bir 
takrm masallardır. Fakat bu ak -
şam, her halde yorgunsunuz sa
nırrm .. Uyumak istersiruz her hal. 
de .. 

- Uyumak istemesek bile u
)-uyacağız. Baksanıza. Güzir\in gö
zü kapandı. 

- Evet, bu gece üzerimde bir 
ağırlık var. Çekilip yatmak isti
yorum. 

- Nerede yatıyorsun Güzin .• 
- Sizden çok uzakt.'lynn .. Ev-

den a)TI, tekkl'nin tam bitişiğin. 
de eski selamlık ta yatıyorum .. 
Haniya geldiğiniz vakıt oradan 
inip sizi karş1lanuştmı .• 

- O ayn dairede korkmayor 

musun allnh aşkmn .. 
- Hayır. :Niçin korknyım .. 

Zeynep teyze de ... r:ıda yatıyor .. 
l{öpcğim de b<'rnbcr .. 

- Şu biz gelirken hırlnyarnk 
hoııgelmcdiniz diyen yırtıcı hay
van mı? 

- Evet.. Fakat onun bu halini 
mazur görmek lazrmdır. Mesleki 
ve vazifesi onu hcrkosten ııüphc 

etmeğc davet cd<>r. Aradan kim 
olduğunuzu öğrenecek kadar za· 
man geçinçe sizi? de kuyruk sal
ln r. 

Güzin arka<la3lnrmdan mUsna -
de alarak nşağI indi ve b:ıhçenin 

koyu gölgeleri arasında kayboldu. 
II 

Acaba rüya mı? 
Mctrük ve b:ı!umsız bahçenin 

ta ucunda, karma karışık otlar a. 
r:ısında gecenin gölgeleri dolaşı

yor. 
sut renginde gökyüzü, ayı. si

yah gölgelerinin esrarengiz knran-

Yabani gUl fidanlar:mdıt11 

bir ç:ılıhk ortasmdn, cs1'i 
pah tekke, .sıvası dökük d~ 

SatıJıt• 

Depoıu:.) 
Beyazıt., lc·:ı1 
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Tra.nwıt. _. 
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