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Fransızlar Alman cephesinin hummalı hazırlığı 
hakkında k§fi derecede malumat alır almaz 

41<0>0 köD©lfifn~trreDülk lb>ürr ~~lP>CI 
lhl~yü ~ü<dl<dl~ton lbürr t©p~lY 

c§lt~~.n c§lUtnlfil~ 
C§l 0 <dJ D 0 C§l lr 

Bir Alman gazetesi artık sulh 
denen şeyin ihtimali dahi 

Kalmadığını söylüyor 
~lmanyada Sovyetlerle italyanlara karşı 

şiddetli bir infial başladı 
Jtalyanın bitaraf kalması meğer 

çelik miS~kın gizli bir 
maddesine göreymiş 

r:aıer Zigfrld hn"-·''l (Yazııı 2 incide) 
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Litvanya 
kıtaları hare
.kete geçtiler 
lıtvanyaya terkedilen arazinin 

işgaline başladılar 
Polonya sefıri ve Belçikanın 

,. 'ürk .. Sovyet müzakereleri 
~n r IFraınsoz ga~etes~ söyDlt!ıyor: 

·"An 1 aşma Fransa, lngiltere ve Sovyet 
Birliği arasında bir nevi köprü tesis edecek 

TURKiVE 
Bu köprünün mesnedini teşkil edecektir,, 

011
'" L·t k d ı ~e, Jtıt':~ ' vanyaya ter e i mesı 

1 gô~ !.> ha jisesinı protesto etti 

"Bu köpı ünün inşasına mani olmıga çalişan 
Almanya hareketinde muvaffak olamıgacaktır.,, 

~dili .... Paris, (A. A.) - Bu sabahki Fransız gazetele- ni ve Türkiyenin bu köprünün mesnedini teşkil e-
uIJldıı. it '1.Uıas l t a,rıııdaJI 'laları, So 6 

(A.A.) - Lit.vanya vanyaya rabt ve !!hak edilmesini rinde Rusya - Finlandiya diplomatik ihtilafın ya- deceğini bildiriyor. 
~'* tllucıbiııce vyet • Litvnnya paktı Lltvanya hükumeti nezdinde pro_ nı başında Saracoğlunun Kremlin sarayında yap- Alman diplomasisi bu köprünün İnşasına mar.i 

hı bit~ 'l'aıiyı iş Litvanya,ya terkedilcn testo etmiştir. tığı müzakereler de büyük bir alaka ile takip e- olmağa çalı§ıyor. Fakat Türkiye tarafından de-
ı .. _,_;fl4' ~ g,Çnıf•gı:ı etmek Uzcre hareke- Sefir, Sovyet Rusynnm ou ara-
~ ...ı '"i llugun"ağ~r. zlnin mukadderatmı tayin etmek dilmektcdir. mokrasilere karşı yap lan taahhütleri tehlikeye 
tefitO 1->. l'rncıeti de.n sonra Vilna'ya hakkına malik o:madığmı beyan Ordre gazetesinde Pertinax, Türk· Sovyet mü- dü~ürmeğe muvaffak olamayacakdır. Zira, doğt· 
~eğe ~ l)oi~htcn:.eıdir. ve meselenin ancak Polonya vr ':!:akereleri hitam bulunca, neticenin bir taraftan meselesi bütün vüsat ve ehemmiyetiyle orta~· 

r!Jl) ~ ı:ı ~YA SEFtRt Litvnnyn hUkumetleri tarafındnn Fransa ve İngiltere ve dig" er taraftan da Sovyet- geldig"i zaman İngiliz filosunun müzaheretllıjde ha(tıJJct•6"" l{au.. norF..sTo ETTt' 
ı ·•as ı halledilebileceğini ila\'e etmiıstir. ler Birlii!i ara~ında bir nevi könrü tesis edeceg"'i- ki avantaJ· Anka ra hükfuneti ic:n pek büyu'.ktür. 

E!fiti b 'c 6 (A.A.) - Polonya ~ , ... .o B. Charwat, yarın Kaunastan ~ 

. harwat, Vi!nanın Llt· ayrılacaktır. illıwwwnwıını~ı••wm+-•-----------------------------llli 



Kastamonuda maarif 
faaliyeti 

Krudmnonu, 16 (A,A.) - Kas. 
ta.monuda son yıllar zarfında kill
tür işleri i.lzerindek.i çall§malar 
çok verimli olmuştur. Son Uç sene 
zarfında viltı.yet içinde yeniden 
ynpılamk açılan ilk mekteb sa.. 
ymı on dokuzu bulm~tur. Araç 
ve Daday da yeniden inşa edilen 
yUzer yat.aklı ilk yatı okullarmm 
Oamhuriyet lba.yrammda açılması 

~ icnbeden son hazırlıklar ya
pılmaktadır. 

Galde geçen sene inşasına baş
lanan köy muallim mektebi bina· 
larmm mUhiın bir kısmı ikmale -
dılmiştir. 

Bu yıl Kastamonu merkezinde 
bir de Akşam kız sanat mektebi 
açılnuşt:ır. 

Karabükte denıir sanayilnde 
kullanılacak demircileri yeti.5tirc
cck olan Kastamonu sanat mekte
binin geçen sene inşa.sına başla • 
nan dökümhane binaları da ikmal 
edilmiş bulunmaktadır. 

Dikili felaketzedeleri
n~ yardım 

Toplanan para şimdiden 
mühim bir yekunu buluyor 

Kastamonu, 16 (A.A.) - Dil<i
U feHi.ketzedelerlne yardım olmak 
üzere Kastamonu vilayet merke_ 
zinde halk tarafından kmlay'a 
yntırılan paraların yekünu daha 
şimdiden dörtyüz liraya varmış

tır. Ka.zala.rdn <.!a toplanacak 
paralarla bu mikdarm bin liraya 
bnllğ olacağı tahmin olunmakta • 
dır. 

••• 
Kütahya, 16 (A. A.) - Dikili 

fe!Aketzedelerine yardım için bu.. 
rada bugüne kadar toplanan pa

ra mühim bir yekiina varmı11tır. 
Kaz..-ılardan gelen haberlere na 

zarsn felaketzedelere yardım i _ 
çin halk bllyilk bir tehalük gös
termektedir. 

Bir Macar gazetecisi 
kayıp 

Budapeşte, 15 (A. A.) - "Hıı.. 

vas": 
Fügetlen Mayarorsng gazetesi

nin Varşovada muhtelif ~etele
rni muhabiri olan ve korcliplo -
matikle birlikte Vnrşova<lıı.n aynl 
mış bulunan .Macar gazetecisi 
Sellcl'in ortadan kaybolduğunu 

yazıyor. 

Sovyet amiral ~emisi 
Tallinde 

Berlin, 16 (A.A.) - Resmi 
J\lman ajansının Tallinden öğ -
;rendiğine göre Sovyetlerin Bal· 
tık filosunun amiral gemisi, ''Ok. 
tiesrskaya - Revoluzir,. Talline 
gelmiştir. 

Sovyet kadınları erkek
lerin yerlerini alıyor 
MoSkova, 16 (A. A.) - Se

ferberliğin bidayetindenberi hU. 
kfmıet memurları, kadınlan sana.. 
yi sahasında ve birçok meslek • 
lerde crkclclerin yerlerini alma
ğa teşvik etmektedirler. Moeko -
w. caddelerinde kadın §Oförlare 
sık mk tcsadilf edilmektedir. 

Kadm zabıta memurlarmm 
mlkt.an da fevkallde artmıştır. 
Htikfımet ma.ka.matmm ağır kam 
yanlan sevk ve idare etmeleri L 
çiıı ytıpmış oldukları davete 200 
bin kadın icabet etmiştir. 
Diğer birtaknn kadmlann ica -

bmda zırhlı trenleri sevk ve i _ 

dareye amade oldukian temin e
dilmektedir. 

IMacarsefiri:rdoskovada 
Budapeşte, 16 (A. A.) - Ma· 

car gar.ctelerl, yeni Macaristan 
sefirinin Moskovaya muvasalat.ı -
nm ehemmiyetini tebarl.iz ettir -
mMte ve hunun Macarlarla Sov
yeUer arasında ba§hyacak iktı -
R8di mttz:merelorin bir mukad -
dt?t?lcel ~deylcm~lrtedirler. 

Büyük taarruzun 
arifesindeyiz! 

Parla, 16 (A. A.) - BUtiln cephede billia.ssa Moselle ve Ha.nrdt 
orman nımta.kalannda. Fransız topçu kuvvetleri diln ak§aJD Alman 
hatf'an üzerine ve gerilerine §iddctli bir ateş açmııslardır. Bu hatla
rın gerilerinde bütün müşalııdlerin pek yakında yapılacağını haber 
verdikleri taarruz için geniş mikyasta tahşidat yapılmaktndır. 

Fransız hatlarında dün icab eden bütün tedbirler alınmıştır. 

Dü.n ııon derecede sakin geçmL'.jtir. Her zaman taarruzda · oL 
duğu gibi Alman topçulan hemen hiçbir faaliyet göstermem.işlerdir. 

Haardt mmtakasınm ağaçlıklı sıı'llarına konan kapanlar va.sı

taBile bazı esirler alınmıştır. Karanlık basar bamnt.z Almanlar ta
rafmdn büyük bir faaliyet görülmilştür. Havada ve karadaki Fran
sız rasıdla.n ilk batta hüküm süren sükflnete mukabil Alman hatları.. 
nm gerilerinde mutadın lıilfı.frnda bir fnaliyct görüldüğUnU haber 
vermişlerdir. Almanyanm dahilinde Zigfrid hattına doğru ilerliyen o
tomobil fenerlerinin yollara akseden ışıldarmdan 15 kilometrelik bir 
mesafe dahlUnde geniş mikyasta nakliyat yapıldığı anlal}ılmLsttr, 

Birçok elektrik fenedııin yandığı görülmüş ve bundan Alman 
zabitlerinin harita ve pHl.nlan tctltil< etin.ekte olduk!~~· anlaııılmu. 
tır. Yerleri değiştirilen ağır cisimlerin, çekilen ağır ailfıhlarm, kab
lo ve traktörlerin ve ;:ıUpheslz ateı, hattında bile tuh'"''1" l"'1otörle
rin gUrültUsil işitilmekteydi. 

Fransızlar k§.fi derecede malumat elde eder etmez Mosclle'den 
Haardt'm ağaçlıklı sırtıanna kadar uzanan takriben 100 kilometre
lik cepheyi §lddctli bir topçu ateşi altına almışlardır. Bu srrtlarda 
§imdi Almanlar geniş mikyasta tah§idat yapmaktadırlar. 

Alsas cephesinde Almanlann vaziyeti müsaittir. ÇUnkü Vissem.. 
burgun §arkında kfün bü~,Uk ve Ekeslf Bien ormanı Almanların elin
dedir. Ağaçlar perde vazifesini görmekte ve tayyarelerin keı;ülerine 
mfınl olmaktadırlar. 

Diğer cihetten Hauter'in öbUr tarafındaki arazi düz olduğu için 
Alman mevzilerinin vaziyeti hakkında malflmat elde etmek istiyen 
keşif kolları burada geniş mikyasta hareket yapamamaktadırlar. 

Alman hatlarında büyük bir faaliyet 
Paris, 16 (A .. A.) - 16 teşrinievvel sabah teb

liği: Mozel ve Sar tarafındaki düşman hatlarında 
büyük bir faaliyet kaydedilmittir . 

Visemurgun batısında iki cihetten de devriye 
faaliyeti olmuştur. 

Bir Alman ga~etesi her şeyin 
biffiğini sulh imkanının arhk 

bulunmadığını söyliyor 
Berlin, 16 (A.A.) -Alman ajansı bildiriyor : 
Çemberlayn tarafından Avam Kamarasında 

yapılan ve Hitlerin 6 teşrinievvelde yapbğı barış 
tekliflerini reddeden beyanat Alman matbuatını 
İ§galde berdevamdır. 

Montag gazetesi artık Almanya cihetinden 
kompremilere imkan olmadığını kaydediyor ve 
diyor ki: 
Alman milleti ve Führer herhangj bir barış tekli
fi yapmak ihtiyacını asla hisselmemi§lerdir. Füh 
rerin nutku ile, aslceri siyasi ve iktısadi vaziyeti
mizin verdiği avantajlardan muvakkaten vazgeç 
mi§tik. Fakat bunu her ne bahasına olursa olsun 
bir barışa ihtiyacımız olduğu için değil, İngiliz ve 
Fransız milletlerine yardım etmek ve herkese ha
kiki bir ban§ vermek için istedik. İngiltere ve 
Fransa, Hitler tarafından yapılan bu son barış 
teklifini reddettiler .. Halen, siyasi herhangi bir 
hareket artık İngiltere ve Fransadan sadır olabi
lir. Fakat bu memleketler, Vcraayda kurdukları 
demokrasilerin Avrupa diktatörlüğünü tazele
mek istiyorlar. Almanyayı parçalamak istiyor. 
lar. Almanya bt:1na halen yaptığı gibi mukabele 
edecektir. Artık talimatlar, ihtarlar, kopmromi
ler, kombinezonlar mümkün değildir. 

Sulh tavasıutunda bulunacak hic bir 
bitaraf yoktur 

Paris, 16 (A.A.) )- Almanların 
teklifi yapaca.~ bir bitaraf devlet 
bulmak ümidinden henuz vazgeçme 
diklerini kaydeden Ere Nouvelle 
gazetesi bas makalesinde ~u satır. 
lan yazıyor: 
Artık çok dostu olrnıyan Alman 

ya hangi bitaraf elçilik vazifesi gö
rebilir. Her ne olur.a olsun, bütün 

bu hal Alman ricalinin nasıl mü
şevveş bir vaziyette olduı<:tına dela
let eder. Fransa ve !ngilteredc hiç 
bır kimse bu vaıiy"tten milbaliğah 
neticeler çıkarmağa nıütcmayil de
ğildir. Fakat bu hal Franc:ız - fnrri 
liz mü~terek azmini ancak takviye 
edebilir. 

Almanyada Sovyetlerle ltalyanlara 
karşı büyük bir hiddet var 

Stokholm, 16 (A.ı\.) -S\en ka 
Dugbladet'in Berlin muhabiri yazı

yor: 
Alman} ada Ru ;ya ve ltalyaya ka 

c:ı büyük bir hiddet ve infial hüküm 
rmektedir. Rusların ileri harektı 

tını durdurmak hususundaki im
k~nsıılığı anlamış olan Nazi ıimam 
darlan, Sovyetlerin Almanların 

hayati menfaatlamıı Şayet şim 

1 
di}·e kadar ihlak etmemişlerse -
pek nı- bir müddet sonra ihlnl et-

Almanyada harp İşsiz
liği arttırmadı 

Berlin, 16 (A. A.) - Alman 
ajansı bildiriyor: 

Almanyada 1 teşrinievvelde ya 
pılan işsiz aaymıı, ~iz adedinin 
harbin ilk haftaları içinde bek -
lendiği kadar artmadığını göster. 
nıiştir. 1 teşrinievvel 1939 daki 
L)siz adedi 1 teşrinievvel 1938 
dekinden az çıkmıştır. Bununla 
beraber gelecek haftalar içinde 
bazı işçilere harp zamanında fa
aliyeti elzem olmıynn bazı müea. 
seselerin kapanması sebebile yol 
verilecekse de bunlar da harp 
dolayısile faaliyeti artan mUes -
sesclerde kullanılacaktır. 

----0--

Nevyork serJ?iainde ha
va müdafaa tecrübesi 

Xevyork, 16 (A. A.) - Ncv_ 
york sergisinde dün :mühim ha
va mUdafaa tecrübeleri yapılmış_ 

tır. Bir taraftan sergi iizcrinde 

EN SON DAKiKA 

Bugün lngilterenin 
lskoçya sahillerine 
bir taarruz yapıldı 
İngiliz 

üzer inde 

tayyareleride Almanya 
keşif uçuşları yaphlar. 

ı.oııdra ra.dy06u (Sa.at 18) - Jla\·a. neuretlnin netrettiğl re1· 

ınf bir tebliğle, bugün öğleden sonr:ı. İsk~ya sahUlerlne taarruz et· 
mi~ler, fakat İngilJz han kuvvetleri ve mödafa toplan tarafmdall 
ı.;ed pü. kürtülmü,tlir. 

Zarar \ 'C 'ıly:ı.n ,·c telefat hakkında mümkün olduğu kadar ~.abuk 
:,ir tc=>liğ nP,rrdllccektlr. 

OJğer taraftan, bugün lngifü han tayyareleri do Almanya üıcrın· 
de y<'nl ke ır uı:u~larmda bulunmuoııtur. 

18 tayyare doğudan batıya uça- • 
rak bir taarruz manevrası yapmıı 
ve serginin bir kwnnıda bütiln 
ıŞ?klar söndürülmllştür. Bu tec -
rübelere 1000 asker iştirak et· 
~tir. 

Romanya kralının yıl

dönümü 
Bükre§, 16 (A. A.) - Rador 

ajaMl bildiriyor: 
Gazeteler, kral Karolun 46 m. 

cı yıl dönilmU mUnasebetile uzun 
makaleler neşretmektc ve kralın 
fotoğraflarile birlikte tercümeiha 
line geniş yer ayırmaktadırlar. 

Matbuat, ba§mda kiyaset ve e
nerji ile muttat!ıf bir krala ma • 
lik olmak Romanya için tali ve 
bahtiyarlık olduğunu ka,Y.dediyor 
ve hükümdarın memlekete mUş
kül bfr zamanda nlzam ve eükit
netl temin eylediğini ve bu su • 
retle memleketi dünyanın bugün 
geçirmekte olduğu bilyilk imtiha 
na hazırlamış bulunduğunu bil -
dlriyor. 

Gazeteler, kralm bütün saha_ 
!arda ve bilhassa milıt müdafaa, 
umumt kültür, köylU ve gençlik 
sahalarında aarfettfği yorulmaz 
faaliyeti kaydetmekte ve hilküm 
darın muhtelif vesilelerle söyle
diği sözlere işaret ederek yo."'1ne 
arzusunun milletin acllmetl ve 
yurdun sıyaneti olduğunu bildir. 
mektedirler. 

Kralın etrafında sıkı bir suret
te birleşmiş olan !bütün memleket. 
hükümdarının uzun seneler kcn -
disini bar"qJ ve refah istikbaline 
sevketmesini temenni eylemekte· 
dir. 

melerinden korkmaktadırlar. 
Hitlerci Liderler, Polonyada elde 

edilecek seri bir muvaffakıyetin 

ltalyamn müdahalesini intaçç ede
ceği ümidini beslemişlerdi. İtalyan 
-Alman ittifakı ahkamının tatbik 
edilme i için üç aylık bir müddet 
derpiş eden çelik misakın gizli bir 
maddesine tc\'fikan bitaraf kalmak 
hakkını i~timal ctmlştir. 

Berlin mahafiline göre ltalyan 
matbuatmda hiç ~üphesiz ecnebi 
mcmle1<etlerden gelen telgraflar 
cıeklinde • lman aleyhtarı temayül
ler göriinmeğe ba~lamıştır. Ancak 
bu tclgraf:ar. gazetelerin göze çar
pacak sahift>Jerdc husu~i bir itina 
ile neş:cdilmektedirlcr. 

Rcpulse Kruvazörü 
torpillenmemiş 

I.ondra, 16 (A. A.) - Repul8e 
saffıha.rb kruvv.örünün torpillen. 
diğine dnir Alman radyosu tara
fından verilen haber üzerine İn
giliz deniz makamları bunun Hood 
8affıharb kruvazörünün evvelki 
akşam bmnbardrman edildiğine 

d:ıir verilen habPr gibi. Alman 
propagan<ia~ı olduğunu beyan ey 
lcmcktedirıer 

Danimarka ve Norveç 
Kralları Stokholmde 
Stokholm, 16 (A.A.) - Dani· 

marka ve Norveç kralları, bcra. 
berlerinde hariciye nazırları bu
lundulu halde husut!li trenlerle 
buraya gelmişlerdir. 

Danimarka hükümdarı saat 
18.10 da ve Norveç kralı da saat 
9,25 de buraya muvasalat etmiı· 
tir. 

Hususi bir tayyare, Finlandi. 
ya reisicumhuru ile hariciye na
zırını getirecektir. 

Ziyarete gelen zevat, bveç 
kralının' misafiri olicaktardir. 

Müzakerelere çarşamba gaba· 
hı ba§lanacaktır. 

İsveç kralı, misafir devlet re. 
isleri şerefine bir ziyafet vere· 
cek ve Sandler de hariciye na· 

zırlarmı kabul ede~ktir. Müza. 
kerelere öğleden sonra da devanı 
edilecek ve bu görüşmeler, ayni 

günde hitama erecektir. Fintarı· 

diya reisicumhuru, memleketin-e 

tayyare ile dönecek, Danimark• 
ve Norveç knllan ise payıtaht • 

1 ... 
lanna muntazam gece ckspr~~ 

' .. 1tri ile avdet edeceklerdir. 

Finlandiyada nikbinlik 
Moskovadan dönen heyeti Başvekil 

ve hükOmet azası karşlladı 
Helainki, 16 (A. A.) - Moskovadan dönen Finlandiya detece 

heyeti bu sabah buraya varm11tır. Heyet, B~vekil ile hUkOrnet 
azası tarafından istikbal edll.mJştir. 

Röyter ajansr, He!ainkfde nikbinlik cari olduğunu bildirmekto-
dir. 

Fransız gaz.eteleri 
l'aris, 16 (A.A.) - Bu sabahki 

matbuat tefsirleri: 
Ba.~'ı~an hafta. şimal ve Balkan 

mıntakalc.rı cihetinden çok mühim 
bir diplomasi hafwı olarak te
lakki edilmektedir. Stokholm 
konferansı ve Moslı:ova görüşme. 
leri Fransız matbuatının fevkalA.. 
de dlkkatini çekmektedir. En acil 
mevzu §Üphesi bUtün Şimal dev. 
!etleri grupunu alakadar eden 
Fir.alndiya - Sovyetler birliği mü
zakereleridir. 

Pelit Parisien ga:;eıı.lnde Lu
cien Bourgues, Aland adalarmm 
Sovyetlcr birliğine terkedil.mesi -
nin kabulüne Finlandiya bUkünıe. 

ti tarafından imkan~ız nazarile 
bakıldığını söylüyor ve diyor ki: 

Moskovanm böyle bir talebi la· 
veç i~in de kabul edilemez ve 
Stokholm ve HcJ~inki hükumetleri 
bu nokta Uzerinde tamftmen mu_ 
tabrktırlar. BugünkU vaziyette 
Aland adalarmın bitaraf vaziyete 

no düşünüyorlar? ? 
kotımıuıı yeglne mümkün t~ 
hal olarak görülliyor. 

Populaire gazetesine göre• 
Helsinki çok sıkı bir dostluk pak· 
tı imzasını kabul etıniftir, faltB1 

askeri bir vardmu reddedecektir'· 
Oeuwe ~azetesinde Genevic\'C 

Taboul, Stalinin Finlandiya)-" 
kat'ft iU'Afgirlz davrandığı takdit Vırıı 
de politlka.aınm maruz kalnb1JtcC' 1 

ği tehlikeleri mUdrlk olduğ11JlıJ 
zannetmekte ve v&ziyctin vıUJtli~ 
bir şek.ilde inki§af edecefi ~ 
dinin hala meT"CUt oldufunu bil' 
dirmektedir. 

Macaristan kiliaelerİJ'' 
de Finlandiya için dtJt' 

pllll 
Budapeete, 16 (A. A.) - oi' 

Buda~e kiluelerinde FinlaJi 
ya milleti için dualar ediJ.mjştlt'~ 
Diğer taraftan bazt gazetele tl 

de Firuandiyaya karşı seın~,. 
gösteren makaleler intipr e> 
m~tir. 

Bulgarista·nı 
antantına almaya çalışıyor 1 

Londra, 16 (A.A) - Daily Telegraf gazete~:~ 
ne göre, Belgrad hükfuncti, Romanya ile M"~,, . 
ristan arasında muvaffakıyetle neticelenen ıt ı 
vassutundan sonra, . şimdi Bulgaristanı Bali<' ,ı t11 

antantına sokmak için Romanya ile Bulgariıt" ı, 
arasında tavassutta bulunmağa çalışmaktadır· 

· Yugoslavya 



ere

n• • 

ti~ 

Alman taarruzu 
· mı yapılacak? 

_ardan 

(;' ransızl ır 38 kilomet
zaptettiler •. re • 

arazı 
ili • 

klıiurtı, lts (A.A.) - Askerl mü be. Ayni günlerde Lordlar Ka. Italyanın vaziyeti 
er b• 

t~ ' qıtlerin taarruza karar marasınm da toplanacağı tahmin Roma 16 - Sal~hiyettar siyasi 
r cai takdirinde bu taarruzun edilmektedir • mahafilde, Italyanın vaziyeti, res-

i ~:cPhesine kar§ı icra edilece. Çemberlayn, çarf8mba günü men muhasamatın başlangıcında 
. ~~leaamda bulunmaktadır- beynelmilel vaziyet hakkında be- tayin edilmiş olan §Cklini muhafa-:an kıtaatının en fazla yanatta bulunacaktır . za ediyor, yani mütcyakkiz bir in. 

t l tahtid edilınit olduğu Şimdiye kadar 300 muhtelif tizardır. Fakat birçok kimseler 
ey' Sar cephesidir. Ren nehri mesele hakkmıda sualler tertip vardır ki, harp uzarsa ve ihtilatlar 

itlının çok şiddetli olduğu edilmit ve tescil ettirilmiş olup doğurursa ltalyanın bunun dışın
._,~e~hesi, taarruz için asla bu sualler bu hafta içinde nazır. da kalamıyacağı zanmndadrrlar. 
~ ı !değildir. Esasen Fran- lardan sorulacak ve nazırlar bun İtalyanın siyasi faaliyeti, şimdi 

' kop ··ı · · h d B lk l d dir ru erı berhava etmış. !ara cevap vereceklerdir. Tuna a,yzasm a ve a an ar a 
tiik Yarın biribirini müteakip ao· tekasüf etmektedir. Yugoslavya-

•crnburgun tam şarkındaki rulaeak suallerden sonra Vinıton nm tavassutile, Macaristan ile Ro
: ~ t~rruz için muvafık de- Çörçil, Royal Oak zırhlısının ne manya arasında bir anla§ma akte
lı~ u rnıntaka, ormanlık ve gibi ahval ve ıerait dahilinde zi- dilmiştir. İtalya, buna müzaheret 

·>ldc ~ld~ğundan Hitlerin pek yaa uğramıı olduğu hakkında etmi~tir. Balkanlarda yegane na· 
'ten lılllıt bağlamıı olduğu söy- beyanatta bulunacaktır. zik noktayı Bulgaristanın Dobru-

tlnJcıann hareketini itki] Başvekilin beyanatı üzerine ca üzerindeki müddeiyatı yü-
lll c tir, ~itlerin, taarruza kı. kısa bir müzakere yapıla~ğı tah zünden Bulgar - Rumen münase-

t ~ı talodirinde, kütle ha- min edilmektedir. batı t~il ediyor. Şimdi ltalya, 
t~ nktar ayni tekilde bom _ Muhalif amele fırkası, harp gözlerini Sofyaya tevcih etmiştir. 
'fin ve harp tayyareleri kul iktısaidiyatmın faaliyetlerini tan İtalya, Tuna devletleri arasında 
)t~ıı. ı tlhrnin edilmektedir. zim meselesini ileri sürecektir. bir sulh bloku teşkiline çalışıyor. 
'112 kumanda heyeti, her Amele fırkası, bu tanzim işini Paris, 16 - Romadan bildiri}· 
t. e karşı hazır bulunmakta· temin etmeğe bilhassa memur e. diğine göre İtalya, sulh için hiçbir 
.\~, dilecek bir nazırın tayin edilme· teşebbüste bulunmıyacaktır. Zi~a 
~~ kamarasında sini istiyecektir. Muhalefet fır- İtalya siyasi mahafili, böyle bır 
.t~h:a. 16 (A.A.) - Avam kası Sir John Simonun §imdiki ~bbilsün netice vcrcmiyeceğine 
"h:~.~' b h · · kanidir. ;·~·. u afta içinde üç gün vazifesi ile birlikte bu vazıfeyı General Gamelenin verdi· 
~tir,~ rnütcakip içtima ede- de ifa etmesine riza göstermek. 
~~rpmba ve perşem tedir. ği izahat 

E~ki Alman 
başkumandam 

General 
Blomberg 

Almanyada bir kalede 
mahpus bulunuyor 

Hitler eskiden 
buraya 

kapatılmıştı 
Paris 16 (A.A.) - Oeuvre ga • 
zetesinde Mm. Tabouis, Berlin

den aldığı bir habere atfen Alman 
ordıısunun eski baŞkumandanı 
Fledmareşal von Blomberg ile yük 
sek rütbeli dört Alman zabitinin 
Bavycrada kain Landsberg kale· 
sinde mahpus bulunduklarını bil
dirmektedir. 

Bitler de Landsbcrgte mevkuf 
bulunduğu zaman "Mein·Kampf., 
ismindeki kitabım yazmıştı. 

Yukardaki haberde Bitlerin 6 
eyl(llde mareşal ile dört zabitin 
tevkifini emrettiği tasrih edilmek· 
tedir. 

lsveçte fevkalade 
tedbbirlcr alındı 

Stokholm, 15 \A. A.) - Ec· 
nebilerin kontrolü meJclesı, ye • 
nlden daha ciddi bir §ekil almı§. 
tır. Salahiyettar makamat, ya -
hancıların garlara, fabrikalara ve 
llm:mlara girmelerine ve fotoğ -
rnr makinesi kullanmalarına ma
ni olmak salahiyetini haizdirler. 
Ecnebiler, bazı na.kil vamtalan -
nn, nncnk mahdud miktarda ol • 
mak Uzcro kabul edileceklerdir. 
İkamet tezkereleri bazı mahalle_ 
re hasrcclllcbilccektir'. 

~nl1and iya nazileri Berlindeki teşeb- ~=-:~~~;~h~=~~ 
~.~.rinden hiç bir neiice a!amadılar :~::: .~:::ğ~.d~"b;:;.:~ 
lara~11lki, ıs (A.A.) -HükQmet ,.e resmt mahfiller, Sovyetier bir- bulunan dinamit ve kapanların yoruz. Tahkimatımız o kadar şağ-
~. f;~~an ileri sürülen taleplerin neden ibaret olduğunu ifşa etme- Fransız askerlerinin harekatını lam surette yapılmıştır ki düşma.. 

•••••••••••• •· .. ......,,..~~·++ • •••• •e• ••• ••A+& • ·r 

Dört fvansız 
vapuru 

batırıldı 
biri Alman tahtel

bahirlerine yiyecek vermek 
ii~temediği için hücuma uğramı 

Londra, 10 (A.A.) - Cumar
tesi günü Atlantik denizinde ha. 
tmlan (Bretagne) ve (Louisia· 
ne) isimlerindeki Fransız vapur
larının sağ kalan yolcularından 

400 kişi, pazar günü bir İngiliz 
limanında karaya çıkarılmıştır. 

Kurtulanlar arasında kadınlar 
ve çocuklar da bulunmaktadır . 
Bunlardan bazıları iki saat kadar 
suyun içinde kaldıktan sonra 
va}c'a mahalline gelen İn·giliz 

harp gemileri tarafr:;dan kurta. 
rılmışlardır. ölenlerin 15 kişiden 
ibaret olduğu zannedilmektedir. 

(Bretagne) vapurunun sandal· 
lan denize indirildiği zaman ka
dınlar ve çocuklar tahtelbahirin 
attığı obüslerin dağılan parça. 
lariyle yaralanmışlardır. 

Vapur mürettebatının ifadesi
ne göre, vapurun içinde yedi kiıi 
yaralanmıştır. (Bretagne) san -
dallarrn de;ize indirilmesini .mü. 
teakip batmıştır. 

Yolcular, sandallardan birkaç 
tanesinin atılan mermilerden kul 
larulmıyacak bir hale geldiğini 

söylemektedirler. 

Birçok yolcular imdat itareti 
verildiği zaman tccrilbe yapıldı .. 
ğını zannettikleri için etrafların
da obüslerin patladığmı görünce 
hayret etmişlerdir. Kadmlardan 
bazılan pijamalarınm üstüne L 

lelacele mantolarını giyerek san
dallara binmişlerdir. Bir müstem 
leke askeri 7 yaşındaki kardeıi

ne yardım etmek şarti'yle bir bu. 
çuk saat kaklar yüzdükten sonra 
kurtarılmıştır. 

(Louisiane) vapuru, kendisini 
durduran tahtelbahire yiyecek 
vermek istemediği için topla ba· 
tınlmıştır. Vapurun birinci za
biti ölmil§ ve tayfalardan biri. 
nin gözü çıkmıştır. 

BATmn.AN ntGER 
VAPURLAR 

Parla, 15 (A. A.) - L'intran .. 
sigeant gazetesi, Fransız ilandı· 

ralI Nuguet, Breann, Breta.gne vo 
Lulııiana vapurlarmm, son gün -
ler zarfında batırıldığını ve tay
falarının kurtanldığmı haber ver 
mektedir. 

D enizlerde· hakim 
olmak isteyen •.. 

bedelini arasıra ııı esa "<ll bu talep!er hakkında ecnebi memleketlerde dolaşan şayia· gUçleglirml.§ bulunduğunu, 1939 mn, bize sadece taarruz etmesi i-
eıee• J;'1., 1:sız.oJduğunu beyan eylemektcdirler. harbinin bir uzun sabır harbi oı· çin yığınlarla efrat ve malzeme 
illnet llıiStir ndıya nazi partisi, geçende Berline bir murahhas heyet gön. duğunun akıldan çıkarılmaması sarfetmesi lazımdır. Bizi Majino 

Bu· hakimiyetin 
ödemeğe amade olmalıdır ! 

~aatı · ~ı:Yeti kabul eden ikinci derecede memurları, Fil~ndiya llzrmgcldlğint söyleml~tir. hattından nasıl tardedebilir? Za· 
ekte- liey:•nın Alman sahası haricinde bulunduğunu beyan etmi~lerdir. Fransız Generallerinin manımızdaki bazı taarruz hareket-

~ıı • llleYUs olarak avdet etmiştir. sözleri leri, intihar demektir. Söyleyin, 

Londra, 16 (A.A.) - Gazeteler, Royal Oak'm ziyamm lnıiltere 
ıçin ağır bir darbe olduğunu kabul etmekte, ancak bu kabil darbelerin 
İngiltcrenin denizlerde sarfetmekte olduğu c.enkç1lyane gayreti arttır_ 

maktan başka bir netic.e vermiyeceğini söylemektedirler. 
ılra Pari.s, 15 (A. A.) - ''Le tekrar edin ki, z3man geçtikçe, ve 

tt ' 16 - Finlandiya hU.. gUnU Moskovaya döneceği ögwre - · · ·nk· f ekt d' G llıtharı Tempa,, gazeteeinln hususi mu. saıtımiz ı ·15a etm · e ır. eçen 
bıı~c llnde muhafaza edl nllmlştlr. Bu haber, Sovyet • Fin hablri, dUgmanla temaa hallnde her hafta lngiliz ordusunun talim 

'1- ettıı ketumiyete rnğmen landlya mUzakerelerlnln iyi bir bulunan ordu kumandanları ge _ ve terbiyesi artmakta, toplar ve 
gısrtı ~ lıı(ı~cediıabat vermek için neticeye varacağı hakkındaki nlk· nernllerln, harb muhabirlerine va avcı tayyareleri yapılmaktadır. 
P

_,,.. 'ııı liıunUg olan Finlan - binliği tevfd edl,_·or. · 
- ' tırahh " ki olan beyanatını nakletmekte - Bu müddet zarf mda menabiinı ye 

:~~ ~~nv;·iı;·;if~~;e arasında bir itilıif S11;:~E:::E~~:r.~.: ;~1~:\i: ~[~b~~:~~3::~~ 
diy•Y' ı''"lt:ı~16. (A:A.) -Alman \'C Estonya hükQmclleri arasında Al· ten cUz'i zııyiat pnhnıırna kıız.a • yükseldiğini görmektedir. 
taltclit Vııı/tısaıı hlıyesı meselclerile alfil:adar bir itilaf aktedi!rniştir. nılan mevzilerin mUkemmelllğini Bu harp, sabır, yani maneviyat 

ıı.bltece· %r. 
1 

IlleSelelerde müşkülfit çıkmış ise de bunlar sonradan halle· bcllrttlkten sonra demlşlerdJr ki: harbidir. Şimdilik biz imhal ecli· 
duttııı" J\1ı: ~ 1914 harbile bunun ara5;mda ne roruz. Halk da. askerler de a.nla· 
ın~~ 'taııil\d n vapurunun ha taları ve ihtiyarlan alarak pazartesi gO. kadar fark vnr. Harp maizemesi malıdır ki her geçen gun bizim le-

? . 
Times gazetesi diyor ki: 
"Denizlere Mkim olmak istiycn, bu hakimiyetin bedelini ödemeğe 

fımade olmalıdır. Bu ara sıra güzel gemilerin ve o gemilerden daha gü
zel olan imanların ziyaıdır. Millet, cesur evlatlarından bazılarının ziya· 
ırıa ağltyacaktır.Fakat diğer evlatlan deniz üzerinde ifa edecekleri vazi. 
fenin muhataralanna daha büyük bir zevk ile göğil3 gereceklerdir.,, 

Deyli Telgraf, yazıyor: 
İngiltereye indirilmi~ olan bu kabil darbelerin neticesi, daima onun 

kcrıdi c\'latl:ırından maktul düşenlerin ölümlerinin boşa gitmemiş ol. 
duğunu isbat cdecC'k surette hareket etmelerini istemek olmuştur ... 

Deyli Heraid, gazetesinde o!<unmuştur: 
"Royal Oak, battı. Fakat filomuzun kuweti ve müessiriyeti bu

fi ~ tn hareket edeceği zannedilmektedir. o!arak hc.-ncn hiçbir şey sarfetmi· himize geçmektedir. 

~· ' ~-------.ıza-=-ı __ mRt ____ -=ıı=-m...::...msa----=----------mm--.... .-mazıım:ır:ıııms-=-.ıammmım-=m_. .. =-ıııı:m----~------=-=-------------------------U 1 ~ta-.... 'l?::n olınıya çalıştım matma. 

gün her zamankinden fazladır ... 

' l:lir ;t taliim beni denizlere att:. 
. ~U"'h ccburiyet mi vardı?. 
lı l°C • 
, tcliikı .mı var? İnsan her~eyi, hnt· 
•a crıni b'l . 

}'an ı e hır mecburiyet ru_ . ("ar ... 

Ylc • • 
b. ne lcad • • • • • . 

•lıtı• ar "Örü t"'' 1 • • k ··ı · ıy0rı b § UK cnnı ·enoı erı 

~ar,111n~rdı .l<urt genç kızın ıztı. 
c~tc11 ~ aıle vaziyetini izaha gi. 

11'ıı Çelcınd' G 
~· anıatrn ı. enç kız ona ıztr 
tısı de h amaya çalıştı. 
t ll!arj 'h'ad~n. sudan bah:;ettilcr 'k a ~ ,,c liarn~~n aa~.larına g:ı:lip, orada~ 

it, "'rey, y!a doneceğini ikinci sefe. 
· 1-!ari Pacağtnı lilmed·-· · r der . Yiln ad:::t • ıgını_ an. 

l , •ınec b arı gene kızı cograf. 
' ~'i Ulu c] • tefi' ltlı ' gUntcrd· n uğu günlere götür· 

ze _ .. , l t't, l3re ı o günler. •••v "t . •lavın .. 
lY• ,,.,, • §ırin lok guzeı günlerini, gü. 1 

rı v "c "U akların ü • 
~ ·ıilfl t. le] L· ı, g zel mektebı 

a11' "'tı1c.. arasınd ısanın ince ve hnas du 
t i" ·• ö~ an a··k" ri• l\dı f;tcndi o ulen tatlı cümle. 

nı t,·.. · 
dıt• <1,p t..c 1· • • 

n<.:ını hilınedif;i bu Al. 

SON DAKiKA'nın tefrikası: 5 Yazan: KURT RÜCKERT 

_ ~ ., Bir alman dE'nizcisinin 

~of~~MD!fR~.J ~---ii'iı.llıııaiıi:Ji:iiiiıiiiiiiııiıiılliıııii.ııiiiiii-~ '.s.ii~;lıii;QiıiılilitililiiirMıoMii·~=nı~R.-.~w-i<RUVAZtJ»~{ gw,.n gün1erAI 
man şehrini, lıö}'le i.ıir genç kız yetiş· 
tirdiği için daha sok tevdi. Zat~n onun 
sevmediği bir karış Alman topra~ı 

yoktu. 
Genç kız gözlerini kırpıştıraral: 

sordu: 
- Mariyan adalan.. Samrsam Ja. 

ponya yakınlarında, Marşal adaları c:. 
varında ... 

- Evet madmazel Lisa... Oı·nya 

La.drones de denildiğini blzim kaptan. 
dan öğrendim. Ladrones ne <!emekmiş 

biliyor musunuz matmazel?. 
- Hayır ... 
- Hırsızlar. 

! 
j 

1 
- Gario ! Acaba bu iimi niçin 

mu~lar? 

koy.
1 

-Kapdanın söylediğ:nc göre hu aı:la 

lan 1521 de ilk defa ke§fcde.n Macel· 
la:ı o adalardaykcn, gemilerind'!n birini 
yerliler çnlmış, k."ıı;:if t:o bu ismi müna ... ip 
görmii~ .. 

- sa::m §İlebini.ıi de ~lnıasınlar? 
-- Çalsalar da zararı yo!.ı;.. içinde 

siz bulunmıyacaksınız .. 
I~urt, d.ıdakları ara::ından karnn bu 

cümleyi bitirdikten sonra gözlerini 
genç kızdan ayırmr~ ve yere b:ıl:mıştır. 

Kurt, §imdi;;lc gen~ kızda, it:matsız· 
lık cioğurtabilccek böyle c!!' cümleyi 
~arfetmis d:naktaıı ,.clay! ı;>·n ::mdı. 

Bir !:aç cümleyle onda uyanmasını ist"'- ı 
meı.liği böyie bir havnya ~ed çekmh·e 
~alıştı ve muvaffak ta oldu. 

Gemi yavaş yavaş batan güne§ten 
sonra, yıldızlı bir geceye gömülmüıtü. 
Şimdi, geminin lnzi:}'le köpüklenen 
dal~ncıklarrn çıkardığı ses daha 
da!ıa kuvvetli işkliliyordu. 

Önlerinde geng kızın on be~. Kur. 
tun otuz, otuz beş günlük bir yolu 
vardı. Bu yolun on beş &ünü muhak. 
kak ki sıkıntılı geçmiyecekti. Ya ıonra
sı?. 

Kurt ·derin bir dü§ünceye dalm?Jtt. 
Oradan oraya gidiyor, bir şeyde karar 
kıl~mıyordu. Şu gemide bir vazife aL 1 

mamış bulunsaydı !Je!l:i :.!: Kalkütaya j 
~ıl.cr<lı. Dirden?:.lrc <hı;la~ 1 ;;~·:•:r;J.: ftırı· 1 
!ar döküJ:iü: , 

- .Acaba, diycrum. ,,._.im&?~: IML 1 

ben de Kalkutada kalsam mı?. 
- Sizjn, gemide vazifeniz yok mu? 
Bu ihtar biraz evvelki düşüncesinin 

bir hakikat olduğwıu bir şamar gibi 
yüzüne çarpmıştı. Bununla beraber 
gülümsemiye çalışarak cevap verdi: 

- Doğru .. Vazifemi birdenbire bı. 

rakmama da imkan yok .. İhtimal ki dö. 
nüşte orada kalabilirim. Acaba bir iş 

'bulabilir miyim dersiniz?. 
- Pekala biliyorsunuz ki ben .Kal· 

kutanın tamamen yabancıııv:m.. Ger -
çi babam oral:la ama bilmem nasıl yer -
dir. Bunu bilse bilse ancak babam bilir. 

- Haklısınız matmazel.. Ben de pek 
garip bir adaı:ıum. 

- Fikriniıde musırsanu:, Mariyan_ 
dan 1'.ına bir kart yazarsınız. Size ba· 
btı.mın fikrini bildirebilirim. 

- Çok lC:tuflrirsmrz matmazel.. Kart 
yararsam ati resini~~. 

-- Med•et 1•;s~İ•~I':'-•;, !~t& 
•• .t i: .\ r.ıühwdi' Jii\r.:hleröeı.ı 

~tkbıec' t.:.. 



f~slk.er u mes eıeJei l 

Fransız ve Alman 
Ordularının mukayesesi 

Alman ordusunun kumanda 

kadrosu noksan~ ır 
Bu ordu, ma·zeme 

1914 dekine faik 
Yazan: 

ve e ~rad ba'<1m ndan da 
cıeğ ı l, b i ı a :<ıs asa~ı d ır 

L. general H. H . Boswell 
Buaünlcü Almanya 1914 deki 

~lmıanyadan daha büyük b ir kuv. 
vet midir ve büyükıe ne nisbet. 
t e? 

B:.:;ünkü Almanya bir Avrupa 
harbine J 914 teki Alma nya dan 
daha fazla mı mukavemet edebi. 
lir ?. 
Buırünkü Almanya 191,. tı::ki 

Almanyadan daha fazb mı tehli
kelidir?. 

iki harbin başlangıcındaki ra. 
lalmlan mukayese edersek • bu 
mukayc!!cnin pek biiyük bir kıy. 
meti yoktur • gilıürüz ki, Alman 
ya umıımi harp ba~langıcında da 
~~ı yukarı bugün~ü kuvvette 
idi. 

Fakat, bugünkü Alman ordu. 
su talim ve terbiye bakımından 

1914 teki ordu kadar mükemmel 
değildir. Çünkü bugün Alman 
ordusundaki askerler ancak iki 
sene talim ve terbiye görmüş bu. 
lunuyordu. Halbuki 1914 ordusu 
en a§ağı dört, beş sene talim ve 
terbiye görmüştü. 

Fran~ız ordusu ile mukayese 
edildiği takdirde Alman ordusu 
nun daha zayıf olduğunu görü
rüz. Çünkü Alman ordusu on 
beş se:ıe hemen hemen mevcut 
değildi ve son beş sene zarfında 
hizmette bulunmu~ ordular an. 
cak tam ordu sayılabilir. Fakat 
bunların da bir çok noksanları 
\"ardır: 

1 - Topçu talimi gönncmit • 

lerdir, 
2 - Zabitleri eksiktir, 

ordusunun kumanda kadrosu 
noksandır. 

Df,"\ıtlR ÇOROK! •. 

Alman ordusunun malzemı.:si 

de tam <le~ i IJ ir. Umumiyetle zan 
ndilJi::::tin aksine olarak, Al -
man CJskcrinin elinde, topçu ve 
tayyare kuvvetleri ile ve ileri 
kimya sanayii ile mukayese edi. 
lebilecek bir techizat mevcut cie. 
ğildir. 

Sulh zamanın<:la bile kendisine 
saf yün çama~ır. sağlam deri a
yakkabı alamıyan Al:nan aske
ri harp halinde tamamiyle feda 
ediliyor. Bunu orduya verilen 
r.ıiğferlerde, içki kaplarını:la ve 
sairede görüyoruz. Bunlar en 
aşağı derecede demirden yapıl • 
maktadır ve bunun için çok aj!ır 
dır. Hafif malzemeler, asıl silah 
sayılan topçu kuvvetlerine !ak • 
lan maktadır. 

Buna efradın da sağlamlık de
recesini ilave etmek lazım:lır. 

Alman ordusunda bugün 18 ile 
25 yaş arasındaki gençler pek 
kuvvetli bir unsur teşkil ede. 
mez. Zira gıdasızlık ve yenilen 
şeylerin sun'i maddeler oluşu on. 
tarın bünyesini kuvvetlendirme. 
miştir. 

Hülasa, Almanyanın bugünkü 
ordusu malzeme ve efrat bakı

mından 1914 tekine faik değil, 
bilakis aşağıdır. Halbuki bugün. 
kü harpte· eskisinden· daha fazla 

mukavemet lazım geelcektir~ 
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l nziliz ordu~unun b'.r t~limi 

esnasında 22 lik mermiler sıra ura diLilirken 

tn~ili:ı , .e rrnnsız fabrlkalan, or<hıya lıarlı malzeme«i y<'!i~lirm<'k i r:in lıii~· ' i!ı bir g:ıyretlr. ~:ılı~malthııl ırlu. En resim, 
bUylik tayyare f .:" . il,aJarmdan S pit fl:c'i.ı iıı~n r.ı:l.rn •\1e olc.n ~n·cı t :ıy.)aı clcrih.ı dolu ol.ın salonunu ~üı.tcrmcktctlir. 

lnsa. bir zama'l sonra harb snh:ı.sı ntla u~u~lara b:ı..r;;!ı~·~!.hı.ı·dır. 

lng11tcrrJ1lt11 
Ilu ta\)°,f .,.. .. ... : ,. .. -

3 - İhtiyat zabitleri eksiktir, 
4 - Techizatı iyi değildir. 
Filhakika, büyük Avrupa dev 

Son Dakika'nın his, aşk, macera romanı: 8 

Jetlerinin top sanayii mütemadi· 
yen inkişaf eder ve orduya kuv
vetli malzeme verirken Alman 
ağır sanayii istihsalatının hemen 
hemen beşte dördünü harice (t. 
talyaya, İspanyaya, Japonyaya, 
Çine ve saireyc) ihrac etmişti • 
Hatta yaıaması için icap eden 
dövizi temin maksa.:!iyle 1935 e 
kadar ıi!alı rıu ftda et:ı-:i~:.ı dene. 
bilir. 

~ki-:@~@aarmJ@ 
Nakleden: Muzaffer Esen 

KADROLAR ZAYIFTIR 

Alman ordusunun subayları ve 
yedek subayları eksiktir. Bunun 
sebebi bu sınıf askerin 1924 e 
kadar ihmal edilmit olmasıdır. 

Ayda iki, üç yüz mark maaş 

alan bu sınıf, hayatını güçlükle 
kurtarabiliyor. Onun için üniver. 
aite mezunları, lise mezunları ve 
doktor çıkanlar ya fazla para ka 
zandıran sanayi i~lerine giriyor, 
yahut... Almanyadan çıkıp gidi· 
yorlardı. 

1936 dan itibaren subay maaş 

lan fazlalaştmUı. Bu suretle, 
tahsilini bitiren gençleri orduya 
celbetmek düşünüldü. 

Bu, d iişünüldüğü gibi çıktı. 

Fakat ak&i tesiri de çok geçme. 
den kcnöini gösterdi. O seneden 
itib&ren Almanyada fen talebesi 
ve bilhassa ilk mektep muallimi 
buhranı baı1.ıml!tır. Çünkü genç 
ler daha ziyM.le otdnyu tercih et. 
mektedir. 

Fakat bu dakikada yarın ma. 
nasız bir kelimedir. Bu gece ya
r:çı ebedidir. Hiç eabah olmıya • 
cak. Güzin bu bitmeyen korku i
çeri.sinde, parmakları çekilmiş, 

avuçları yana yana başka bir 
aleme gidecek, dönülmesi müm -
kUn olmayan bir aleme! Soğuk 

bir ter genç kızın vücudunu kap. 
tadı. Bütün etleri tarif edilmez 
bir ağrı içerisinde.. Yakalışan a· 
dunlar, ölümün ayak sesleridir. 

Köpek tatlı tath homurdınma
ğa ba5ladı. Yürüyen ayak sesleri 
bir koltuğa çarptı, hızlı bir tener
füs işitildi, zorla zaptedilen bir hay 
kırma duyuldu. Genç kız, neye 
mal olursa olsun her şeyi öğren

mek istedi . 
Kolunu uzattı. Gece 13.mbasmm 

düğmesini buldu \'C üzerine bastı. 
Yanı başından hafif ve ~efli 

bir ı51k fışkırdı. Ayın dıvarda ya· 
rattığr ı~ıklı çerçeve söndü ve O

dayı dolduran gölgeler bir hamle
de silindi. 
Yanaklarında ate~ten güller aç

mı5, kolu zarif bir kıvrımla yas 
tı~a dayalı, kmrcık s.açları dar
mada~ınık, Güzin yatağında bir 
pı.:riyi hatırlatıyor. 
Kar:ınlıktan ıjığa çıkan gözleri, 

birar. hiçbir şey görmedi. Genç 
Fakat hu ela Aim.ıı& ordasu. kız g:iz!;apaklannı u~u5turdu. 

nun lc~dt06~nu ~~m:'\nıi .. nııya kil· K.1r~ı:ııı:tlaki dı\'arda Numan 
fi gelmemiştir. Xatiıv aııcak 1946 pa~anm rC:\!Uİ yo'.• .. Bt:mbcyaz ha-
da t.ımamlana.bilece~r . 1 c! :.m:ıir dı,~r bomba~ .. 
t~p f'dincc :>rdu kadros~m-;,:n ! s:y~hlt, bı':yazlr bir gölge geri 

yan askeri tcıekkiil1"' '1:-a-.lt ta. 1 ç _j !! :ne~ i::tiren bir h:ıreketle bir
mamlanacağ? tablt:lir. !'ak11~ bu 1 •J,•nbir~ o1duğu yerde durdu. 
naı:i h!kıım kttaları cir:ıiıdnun or. ' Gen\ kızın gözleri hayretle açıl
du ilmini almı~ birer subay ola. dı; kar~ı :aıı<la hakısmm bütün 
Wlmesi için ay!arca vakit gtçme- kudreti ni Gi.izinin ıı;öıleri üzerin. 
lf ilam. el~ toplanmış bir çift göz var .. l çe· 

Jl...._t~ :iltbe:&inden ku ri"inde tnl'ÇhUl bir herccan yanan 
maftdlın ·~ adar Alman bir bakrş! 

Güzin şimdi pek iyi goruyor, 
bu bir çiit gözün üzerinde geniş 

bir aim, bu alın üzerine dökülmü5 
dağınık saçlar var .. Dudaklarında 
zarif bir tebessüm .• Köpek bu ha
yalin yanında sevinçle sıçramakta 
dır. 

Dıvar bembeyaz .. Ne Numan pa 
şanın resmi var .. Ne de çerçeve.: 
Şimdi bu odada masalı dillerde 
dola~an bir hayal değil, iki kadın 
la bir adam var.. Nefes alan ve ko 
nu~an bir adam. • 

- Affedersiniz, Güzin hanım .. 
Rica ederim korkmayınız. 

Sıcak bir ses .. O kadar ya\'aş 
ve o kadar tatlı söylüyor ki bu 
sesin musikisi Güzini adeta okşı
yor. 

Genç kızın yüzünün çizgileri tat 
lılaştı, ve mırıldandı: 

- Rüya gördüğümü biliyordum, 
diyerek gözlerini kapadı. 

Fakat uzaktaki adam daha yakı
na geldi : · 

- Bunun bir rüya olmasını ben 
de çok isterdim. Bu takdirde uy
kunuzu bozmam15 olurdum. 

Güzin ya\'a) yavaş açtığı kirpik
leri ara~ından bu adama baktı. Ar 
tık hiç şüphe yok .. Bu adamın göz 
!eri tıpkı Numan paşanın gözleri · 
dir. Sanki pa~anm resmi canlan:ı-• rak çerçeve::.indcn f ı rlam15. Güzin 
korkacak yerde vücudunda d~rin 
hir emniyet, tatl ı bir rahatlık his
setti, ince bir tP.be-:,.,üm <luclakları 

nı süsledi. T:ı tlı ~s i yeniden genç 
kızın ku:aklarmda canlandı: 

- Buraya ıı:irerken sizin odada 
olduğunuzu bilmirorclum Güzin 
hanım. Bur:-aya geldiğinizden ha
berim \"ar. Fakat bu e5ki ~el i.'Tllık 
daire~ine yerle~ceğinizi hiç um
mamıştım. Eğer buraya ~ircrkea 

sizi rahatsız ~d«t>ğimi \·e korkuta-

cağımı bilseydim emin olunuz ki. 
Genç kız yatağında bir parça 

doğruldu: 

- Korkmadım .. Fakat niçin gel 
diniz? 

Köpek başını delikanlıya doğru 
uzattı. Erkek parmaklarını bu ba
şın üzerine koydu. 

- Güzin hanım .. bunu itirafa 
cesaret edcmiyecc~im. 

- Söyleyiniz. 
- II:ıyır .. Fakat buradan hiç 

bir ~ey almak, hiçbir şey götürmek 
niyet in,.,~ d~~i lim. 1\ladcmki bu o
dayı bundan sonra siz i ~~al ccle
ccksiniz. Benim için çok mu'kad· 
des olan bu ~yayı size bırakabiH
rim. 
Dclikarıl ııım bu söılc-ri siiykr

ken sc~indc hıçkıran lıir mana Yar 
dı. 

- Rica ederim :,ijylcyiniz. nu. 
raya niçin geldiniz. 

- Şimdi artık bıradan hiçbir 
şey alıp giitüm1ck istemiyorum. 

Güzin güldü: 
- Ben izin veriyorum. İstediği· 

nizi alıp götürebilirsiniz. 
Erkek yatağın yam başındaki 

dıvar üzerinde asılı duran küçük 
b ir minyatürü i~ret etti. Bu min
yatür penbe ve ye~il boyalı bir ka 
dm resmiydi. 
Delikanlı titrek bir sesle mırıl

dandı: 

- Buraya, bunu aramağa gel
mi~tim. 

l\lcçhUl erkeğin gözlerinde derin 
bi r keder, yaralanmış bir şefkat 

var. Güzin bu gözlerin derinlikleri
ne dalmış bir lfıhza sustu. Sonra : 

- Alınız, dedi. Sizin olsun. 
Boğazına tıkı!an öksi.irüklcr 

genç kızın sözil ·· kesti. Gözlerini 
kap:ıclı. Omuzları sarsıla sarsıla, 

giiJ;il parçalana parçalana öksür
rncğc ba~lad ı. 

- Gnıin hanım, annenizi, Zer
ncp teyzeyi çağır5anız. 

GenG kız, b::;.5mı ı::all ıyarak ül
maz d.xE, sonra lxı~ı k~rar ya:>t ı

ğa clü-ıt:i. 

- Su.::atlırn . 

Uimlıaıun yanındaki masa üz.;:-

Yeni toplar, doldurulıttı' 

ve atc~lcnmesinde birç~.J 
rcttebata ihtiyaç gösterıoe"'·ı 

Resimde bir f ngili:ı: tol"' 
durulurken görülüyor. 

rinde kesme bir sürahide ~ 
bir su pırıl pırıl yanıyor. Gt 
kolunu uzatıp sürahiden b!1 
su koymağa hazırlamyor. 

Fakat sa~lam bir el (j~!l 
bil eği ne yapı~tı. Bu soğuk c O' 
masr genç kızın damartarıfl .• 

. ·ccı 
tu.;an kanım bir ltıhza ı~ tJı 

do'ndurdu, ti tredi. .. Bu ~c . 
tertemiz bir el.. Altın di.ıı,: 111 
yaz man)etli bir kol. P•trfl1~ 
iri bir pırlanta yüzük ,~J:·· 
Numan p:ıs:ınm portrcsitl1 

.,. 
d 1· 

ladı. Onun da p:mna~ı~ llb-.: 
elmas \'üzük \'ardı. Bütu :ı , 

. . , .. ""' zara güz açıp kapır;ıc:ıl' ' (,' 
ga bir zaman içeri.:-!n, ie •. ,,) 
dalgın güzleri önüm:k r:'"'· .. ,, 

Güzin yam b=t5mıh :;!cıs
bir ses <luydn: 

• • ..€~ 
- Rıca Ci:lerıın .. :Ou a. ·:-i. 

~inde so~111k ~a içın~.k iyi (l:1, .... .. ' . . . . • , b _,f.:saauc c<J •n·z d :; ıç.::'~~·" 

l:a !Jlr ~"/ :ı :rtj":!ynn. <J 
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