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\Vekiller 1 

;~~,· 1 He· y· -eti 
~ . 
' . ~ . 
· ismet inönünün 

Başkanlığında 
top 1. andı 

Toplantıya Marıeşal Fevzi 
Çakmak da iştirak etti ~ 

~ ~ra, 17 (A.A.) - icra Vekilleri heyeti. 
~ I •aat 14 de Başvekalette Reisicumhur is
~· l\Önünün riyasetinde Büyük Millet Meclisi 
~1 Abdülhalik Renda ve Genel Kurmay baş
'~arepl Fevzi Çalanak'ın da iştirakiyle bir 

rrultr'fl '-'""llb Yapmıttır • 
birçolı,~ "' "--------·---------erme" 

~en l>' 

1 ~~~ kork.o·! 
rıarJ!l. 
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\ 
Alman ordusunun Varşovada mtıertn öniinde yaptrp bUyUk ıcçtt nsml... . . 

EN SON DAKiKA 

Bitler, büyük taarruz 
emrini- verdi udi;:., sı ovyetler şimdiye kadar 

k~::.-6 terıokvak hududuna yüzlerce Alman devlet Teisi deniz ve hava 
rcsiııi i~ ve ağır batarya yığdılar 
l""rınd~ ~ k tl • fl •ı ~~:ü~!; ltde~~:t 1"! (A.A.) - Sovyet Ruayanın, Bal- UVVe erl şe erl e 
c:ı·" r (:' h\ıl ett )enle Yapbiı görpelerle taleplerini u b • • • • • 
~ıe~ı~~J.1 .~~~l'lneğ~uiraıırken,Slovakyahududuna zun ır goruşme yaptı 
... ..,< tik l>ir t 1~ıdat yapması bu memlekette bü-

11- !;:cı-.. .~"'-1-e -. ve endite uyanclınnıtbr. Rumen 
~ ~ ~lerce ~ •erdiji haberlere göre, hudut da Kopenhag, 17 (Saat 18) (A.A.) -Röyter: 

~u 3:e;:; tı,t')-lllr t 'Yyet tangı, motörlü kıtalar, aiır ba- National Tidende'nin Berlindeki muhabirine 
~-;~~' ~i< ~at\ ı~l'eti:rı~nını,tır. Slo~klar, Sovyet Rusya- göre H itler bitaraf bir memleketin barış lehinde 
~ .. -- r l'"'1l'll dü ~~ıkıyle Jiestırememekle beraber 
;e,-&ı1'' ' !muş hulunU)JOJ'lar. tavassutundan ümidinikesmiş ve buna binaen 

büyük taarruz hakkındaki son emirlerini ver 
mittir. 

Muhabir, Hitlerin dün deniz ve hava kuvvetle
ri §efleriyle uzun bir j?ÖrÜJl!l~ yaptığını ilave edi
'jJ>r. 



Litvanyadan bildiriliyor 
.............. ~2-,_, ,_,, -

erkAnile nazı Alrııan ordusu 
şefleri arasında 

1 ·ı " ORDU ngı tere Sovyet -Alman anlaşmasmdan 
Ü z e r i n e memnun değil 1 

Avusturyadaki nazi şeflerinden 
f kinci bir baskın bazıları tevkif edilmış J 

t Londra, 17 (Radyo)- Bugün Kaunaa (Litva: 
ya)dan bildirildiğine göre Almanyacla Na.z 
şefleri ile ordu erkanı arasında büyük bir ihtilaf 
çıkmıştır. 

EN 

ihtilafı 
SON DAKiKA 

Royal Oak 
nasıl battı? 

Londra, 17 (A.A.) - Alman tayyareleri ı 
F rith Of F orth üzerine bu sabah yeni bir akın 
yapmı§lardır. Saat 11,12 de batlamıt ve 11,30 da 
nihayet bulm~ştur. Saat 11,20 de Boness de teh
like işareti verilmiıtir. Alarm, aaat 12 ye kadar 
devam etmi§tir. . 

Alman kumanda heyetinin 
• 

tebliğ 1 

Berlin, 17 (A.A.) - ;vükaek kumanda heye

Bu ihtilafın Hitlerin riyasetinde geçenlerde 
yapılan mühim toplantı esnasında bataöaterdiği 

1 ve ordu erkanının Sovyetlerle anlaşmaya muha· 
lif oldukları bildirilmektedir. 

lngiliz Bahriye Nazırı 
Çörçil, Avam Kama· 
rasında tafsilat verdi 

it Lond.a radYoOU, (ı.;_t 18) - Bahriye nazın Mr. Çörçll b,,, 
öğleden sonra Avam kamarasında beyanatta bulunarak "Royal o:; 
gcmisiDin aasıl battığmı bütUn tafail&tı ilo anlalm?I ve bundan 
ra son deniz muharebelerlnln neüceR haldmıda malCUnat v~ 

tinin tebliği : Diğer taraftan, Avuıturyada bazı Nazi ıefk 

1 rinin tevkif edildiği ve Viyanada hapıolundul
c ları da haber verilmektedir. 

16 llkteşrinde Fransız kıtaları, İşgal ettikle
ri Alman topraklarının büyük bir kısmını tahliye 
ederek hududa ve hududun gerisine kadar seri Bir Fin diplomatına göre 
_çekilmi!lerdir. i 

ingilizler deniz kuvvetlerine dün yeniden s ti 
muvaffakıyetli taarruzlar yapmışlardır. Frith ovye er 
Of Forth'da İngiliz hava bataryalannın keıif a-
tqine avcı tayyarelerinin faaliyetine raimen iki 
!!lgiliz gemiıine ağır bombalar İsabet etmittir. Fı· n 1 an d ,·ya u·. ze rı ne 
oJman tayyare dafii toplan dün üç Franıız ve iki 
hıgiliz tanareai d\itürmütlerdir. · 

Alman tahtelbahirlerinin kumandanı ''Ro- t • k a m yo rl ar 
yd" ve "Repulıe" aemilerinin Scapa Flovv kör: t az y 1 y p 1 
fe::zinde torpillendijini beyan eylemektedir. · 

Ş• I d • • d B 1 k •k • d ha .Amisterdam, 17 ,(A.A.)' - Te- bir mUddet tesbit etmemiş oldltı. 1 

ıına emzm e ve a. tı ta ı tııa İ rp, ıeıraph gazetesinin Helsinki'deki tan gibi bizim üzerimizde bir g,i. 1ı geçen hafta muvaffakıyetle devam etmittir. muhabirine göre, Finlandiya ha- na tazyik de iaa etmemektedirier. 
13 den 15 illdeırine,kadar Atlantikte ceman •riciye nazareti namına söz söyle- Bize gelince, pek yakında Mos- ~ 

54,396 tonluk 7 vapur tiabnlmııtır. Fransızların m~e salahiyyettar olan bir zat, kova tarafından kabul edilecek te~:r 
en büyük petrol vapuru "Emile Niguet" batın- ~azetecilere aşağıdaki beyanatta liflerde bulunabileceğimizi ümit e-
lan vapurlar araamdadır. • unmuştur: diyoruz. Hükmet, Finlandiyanın 1 

· Ruslar, bize yapını, olduktan bitarafhltnı temin için icap eden t 
Almanya üzerinde keşif uçuşlar·• kliflere ver~ğimiz cevap için bütün tedbirleri alacaktır. 1 

d_il.:::m:::'n=den==sak=lı=t=u=tul=m=u=st::ur=.;::B=u==bul=un=d=u=ğu=b=ir=b=e.:)=.an=at=ta=A=VU9==-. J Londra, 17 (A.A.) - Hava nezaretinin bil
airdiiine göre tniriliz tayyareleri dün Almanya
nın garbinde ve ıimal aarbiıinde muvaffakıyetli 
ketif uçuılan yapmıtlardır. Bu tayyarelerden 
biri üııüne avdet etmemi§tir. 

Ortaya çıkan bir hakikat 
ı llmclra, 17 (A.A.) - PolGDya orduıunu takdir:-le yad için 

aüıa ~ilen ttıbHt Daily Te)esrap aazeteai tarafmclan hara.ret· 
li; tefmt mevzuu teıkil etmllctedir. Gazete, Leh mUdefuıılllll'n 
~iman orduıunda zarıf noktalar olduiunu ve Alınan piyade lmY. 
vetlerinin tanklann müzahereti ohnaksızın ilerlemeğe lmhiliyeti 
olmadrinun meydana çıkmıt bulunduğunu kay~ycr. 

Bir Alman tahtelbahiri bahrtldı 
' Paris, 17 (Hususi) - Fransız ı man cephesinde araziye yazılı 
liahriye nezareti dün ibir Alman "Fransa ile harbetmek istemiyo 
tahtelbllhirinin battnldrğsu bil. ruz,, §eklinde cümleler gördütu 
ö.irmektedir. Bu suretle, harbin nü ıöylcmiıtir. 
başmldan bu1Un kadar batırılan HiTLER, iK! AY EVVEL 
~ ntahtelbahirlerinin sayısı BOLŞEVİZM ALEYHTARI 
22 yi bulmuştur. 1M1Ş 

BİR tNatuz TİCARET Pariı, 17 (Husuıi) - Millet-
GEMist BATIRIJ.DI ler cemiyetinin eski Danzig fev. 

Londm, 11 (Radyo) - Dün kalidc komiseri Burkhart Mil
'.Atlas Okyanusunda "Snitan., i · Jetler cemiyeti umumi katipliğine 
8imli ve 2600 tonluk bir İngiliz vcrldiği bir raporda, daha bun: 
ticaret gemisi batmlı:niştır. Dört dan iki ay evvel (12 afustosta) 
ta.yfadö.n maada hepsi kurtarıl • Hitlcr konu§tuğu zaman onun 
mıstır. Sovyctlcrbirliğinc ve Bolşevizmc 

Oslodan bildirildiğine g~rc karır tiddetli eözler sarfctmiı ol· 
Grinham isimli bir Norveç gcmL duğunu bildürmektfldir. 
ırl de Hollanda. açıklarmdn bat • ALMAN F...S1Rl.ER1 :NE 
ııu:ı, tayfasından 3 ki'}i 6lm\i§, dl btYOBI.AR ! 
ğerlerl kurtarılarak Amsterda - Paris, 17 (A.A.) - Fransızlar 
ma çıkanlmL~r.. tarafmdan esir edilen Alman as-
'FRANSA YLA HARP ETMEK kerleri, muhasamata basladıktan 

1STEM1YORUZ.,, birkaç hafta sonraya kadar Fransa 
I>aris 17 (Husu5i) - Brüksel- ile Ingiltcrenin harbe girdikleri

den bildiri10ine göre zigfrid hat. nin kendilerinden saklandığım 
tı atblmdA Alman topraklan s_öylemişlerdir. Harbe başlandıktan 
~eri."!dctı--s-ı fJtı: ~. '.AJ..""',•80m'a l'Uktıa gelen Mdise.lerdl'!. ken 

hadiseleri, Alman esirleri ~imdi tralyanın bugUn lldet.A battan ba 
öirenmi§lerdir. Harbiye nezareti- ıa blr alWı fabrituı haline seı-
nin bildirdiğine göre isticvap edi- diğini, bUlUn bunların lnı1Jtere-
1en esirler, kendilerine manevra ye gönderilmek üzere harırlandı. 
yapılmakta olduğunun ve iDitilen fnıı blldirmiftir. 
top seslerinin talim atı§lanndan i- Difer taraftan, Amerikan fab • 
Jeri geldiğinin söylendiğini ifade rlkalarında lnglltereye aevkedil • 
.etmi~lerdir. mek Uzere yUzlerce tayyare A. 

Bu Almanlar, Fransa ile Alınan merikanm ııi!Ah ambargosunu kal 
ya arasında hiçbir zaman harp dırmqmı beklemektedir. 

çıkmıyacağına, çünkü Führerin, 
;buna sureti katiyede mani olaca
ğına inanmakta idiler. Esirler, Al
manyanm Sovyetler birliği ile bir 
pakt imza ettiğini haber aldıktan 
zaman hayret etmi~erdfr. Esirler
den biri bunun herhalde Führerin 
diplomatik bir manevrası olduğu
nu ve bu suretle biç h<>elanmadıtrı 
Sovyetleri avucunun içine almak 
istediğini söylemi~tir. Bir diğeri de 
fuıilan söylenli§tir: 

"Bol,evilderle ittifak ederek 
Fransaya ve tngiltereye kar~ı har
be girmiş olmamıza imkAn yoktur. 
Eğer böyle bir şey varsa, kargasa
hklar çıkabilir. Fakat daha şimdi 
·değil. .• Almanlar. kendi kendileri 
ne dü~ünmek kabiliyetini kaybet
mişlerdir. lnkisarla karşılaşacak· 
larmı anlam:ık için bir müddet 
daha geç nesi lazımdır." 

Esirlerden b iri de ~yle demi:tir: 
"Hitlcr, harbe mGracaat etme

den her istediğini elde ediyor. Po
lonya muharebesini hesaba kat
mamak lazımdır. Buna büyük bir 
mane\.Ta demek daha doğru olur." 

A'\-USTR I~l#A BiR StLA.R 
F.1.BRİKASI HALİNE GELDi 
Londra, 17 (Husu!lf) - AVU8-

trnJya bqveidll Mr. M'omde dUn 

General 
Blomberg 

Niçin tevkif 
edilmiş 

Paris, 17 (Hususi) -Eski Al. 
man baııkumandanı general Von 
Blombergin tevküi ha.beri siy9.8t 
ve askeri mahafildc büyük bir a
laka uyandırmıııtır. 

"La Tribunc des Nations., ga
zetesi Lchistanda. harp esnMmda 
öldUğü bildirilen eslı.i baıkuman • 
dan von Fritçchin ölilmünün çok 
esrarengiz olduğunu işaret eden 
bir yazısında Alman gizli polis. 
(Gestapo) reisi Himmlerin 1938 
de, mare§al Blombergin gözden 
dilemesi üzerine ba§kumandnnlığa 
kendlli g~ek iltediğini, buna 
general Frit.sch'in mani olduğunu 
anlatıyor. 

Binaenaleyh birkaç hafta evvel 
esrarengiz bir surette 3Jeın reııe
ra! Frltachle Blombergin tevklfl 
arasmda bir münasebet olduğu 

zannı~. 

Bahriye nammm anlattlğm& göre, "Royal Oak" harb pmffl 
marteai sabahı nat 7 buçukta bir tahtelbahir tarafından atılan 1" 
kaç torpille batmlmıştır. Geminin aldığı rahneler tensile, batıfl ~ 
!nt olmuı ve tayfanm kurtanl&bUmesi için tedbir ve tertibat 
nmcaya kadar yUılerce kif1 bofulmqtur. J 

Mr. Çörçll geminin limanda umumt harbde emin olduğu ~ 
olmu§ bir noktada bulunduğunu ııöylemif, .buna rağmen maal"""." 
bu tuanm vukua geldiğini, fakat, kayrb nekada.r bUyUk oıuıwa iıl 
ııun, bunun İngiliz donaıımumnı kuVvetini ve maneviyatmt hateld" 

cdemiyeceğini il!ve etm.1'tir. · ~~ >ıı 
Bahriye nazın son günlerdeki deniz faaliyeti hakkında da 1J11' t bi 

li:mat verml~ ve bu arada hU'bin bqlaDgicmdan bugüne kadar, '"' ~rıe 
nı ~}U q{I/- ııu-fmda 30 Al~ tahtelbahlrinin batınldiğmr, . to "/J 
l oner~k veya kaza wkuuyla batan İngiliz gemilerinin yekfınu ıifl tJ tq 

fon olduğunu, buna mukabil batırılan Alınan tahtelbahirlerinin ~bı 

bin tonu bulduğunu söylemiştir. ~ ı 

Alman tayy·areleri 
Büvük tahribat 

~.I 

yapamadılar 
Londra radyoıu (Saat 18.10) Alman tayyareleri doklat 

- fskoçya sahilleri bugün ö~le • gemileri bombardıman ctme1'. 
dell aonra Alman tayyareleri ta· temişler, fakat bUyük tahı1 
rafından ikinci bir taarruza uğra. 1 yapamamışlardır. Yalruı bit 
mrı ve bunlara kar§r hava mUda· 1 mi zarara u&ramı§tır. tnsanel 
faa topan ve t.aayyareJeri ate§ ıç yiat yoktur. 
mııur. 

Çırpıfma eınuında 1 Alman 
tayyaresi dütilrülmüıtür. Bir dl. 
ferinin .de zarara uğradığı zan-
nedilmektedir. 

Dilnk\l hava çarpıtmaıı 

sında Al:nan tayy~relcrindetı 
hava müdafa topları taraf 
düıürülmüttilr • 

Cephede son vaziyet 
Londra, raı:lyoau (Saat 18.20) 

- Garp cephesinde Alman kuv
vetleri dün sabahki taarruzların. 
da:ı başka, öğleden sonra Ja bir 
taarruzda bulunmuılar ve bu ta
arruz da Fransız kuvvetleri tara• 
fından geri püıkürtülmUıtUr. 

Alman taarruzunda bu sefer 
tank kullanılmanı.t§tır, Zira, ilk 
taarruzda hemen hemen bütün 
tanklar fransızların eline gcçtnİJ
ti. 

na dofru ilerlcdccn bir 
tarlasına girmiı ve bliytılc " 
vermişleı:i:lir. 

Bugün Berlindc neşredilts' ti. 
keri tebli~de Fransız ku'V"Te 
n~n Alına ntopraklarında ti . 
kadar lıgal ettikleri ycrle~trtf 
geri sürüldükleri bildirilıııe'~ t 

dir. Bu haber Pariı taralV:.i . 
teJı:z!p edilmekte ve Franflll'..11 · 
bilhassa Mozel mıntakaıııttıl 1" 
~ Alman topraklamsda ad'!:' 
lunduklar .i~ret olunmakt 

ETTINiZ MI? 
Dün Aksam 

son@Daklk•~ 
bag6n sabah gazetelerinde 
gerdtlntızr 



~i a-·manların ta.arruz planı nedı. ? • 
ı Httler büyük bir taarru2la Majinoyu yarmak için herşeyi göze • • 

~ . A·tman ptanının tatbiki Rusyanın cevabına 
almış ! 
bağlı 

ı\Jman harp gemisini batırdı 
~I rl ~~:~~ ~:A.!'-~~h:~ ~.:Y• '!..~.~:~~,~~~ !::.:~n~~~.:~f a:~:y~~ ~b:.1!!. 

dünkü teması 
Hariciye Vekilimiz dün Molotofla 

iki saat konuştu 
~ bataryaları, guya nere - karıılarında tngili% orduıunuıı eulr olmtıftur ki mUtea.ddid Al- mUş ve Soutlıampton kruvazöriin 

/.2 ı l.ıcl?ı b:.ııundu~unu belli etmek 30.000 ki~ilik bir kuvvetini, mo. man tayyaresi dUşUrUlmUo ve di- de Uç, Edinburg kruvazöründe 1 O ~t ekten korkar gibi görün • dern ıilAhları ku11anmağr öğren- ğerleri İngiliz avcı tayyareleri ta- yedi ve Oohavk destroyerinde de 

Saracoğlu dönü§te Romanyaya uğrayıp Gafeı.ı.ko 
ile de gÖrü§ecek 

Ve bu curetle Franıız batar- mi) olan, ayni :amanda düıma _ rafmda.n Şimal denizine sUriil. 25 kişi ölmüştür. 

d
. ltıııı y 

1 
~ taarruza geçmelerine nın üzerine hiç kimsenin ve hiç- mUıtilr. Tebligde taatruza iştirak eden 
~tt >'~t vermek için ıUkut et· bir makinenin ıeçemiyeceii bir BİR ALMAN HARP OEMtSt 12 veya. 14 Alınan tayyareıin -

~~ ~:cdır. Motörlerin mütemadi ateş ve 5lilm tufanı yaldrracak BATii den dördünün dU!lürllldüğU tasrih 
bWi;. ~nnantarr, Almanların ta. halde bulunan Mojinot hattının Oslo, .17 (A. A.)•- Röyter a- olunmaktadır . . Bu düşen dört 

il O~· ~Ceçmek için tanklarını top biltUn karııık mekanitmalannı janamdaıı: ta.yya.redon üçünü İngiliz tayyare 
lan tJI'• ttıııeıt Olduklan zannını tcvlid çok iyi "bilen İngiliz cfradmı bu. Bahkçıl&r, geçen cumartesi gU. !eri dtlfJUrmüştUr. 
~rııı.lt , tıt tcdir . lac:aktır. nU Uç İngiliz ve bir Alman harb OLENLEB 
mısl e1I .ı. Otelle 'l:J' &'emial arasında vukua. gelen bir T -.3 17 (AA) Fi h Of bit• -.. 6s . o.aardt ormanı arasın· Bu 30 bin tn.giliıc Pariate Al. .&JVm.ıra, . . - rt 
lan -~ ~ h ılt 7 S mil uzunluğundaki manlann müsademe etmek ~c muharebeye ısahid olmu!I oldukla.· Forth üzerine, Alman tayyare!~ 
~ı ~ "İlı at Üzerinde icap eden batlı. buriyetinde kalacakları kütlele • rm.ı ve Alman harb gemJainin ti tarafından yapılan a.km netico--
ba.t l tarat ya 1 t • • ld 1 .. bak Norveçi.n garb sahilinde bitaraf ıinde bir zabitin ve 13 bahriyeli. 

1 
litıcr· . pı mı§ ır. ruı pı~ ar an nazarıyle ılmak •ulanla. batmış olduğunu e!Syle _ 

~t tltfat ~n .ınsanca vukubulaca.k tadır. Çok zaman ıeçmeden fran mektedirler. nin öldülü reamcn bildirilmek-
u ...,el ~~·r' ltıyen nazarı itibara al. saya 32 İngiliz fırkası gelmi" bu.. tedir. 12 kişi de ağır aurette ya. 
ıaal.,.. ı " llt ti ,. ?ııluharebenin vuku& geldiği ma 

0~ S\ıı ~l ajinot hattını yarmak lunacakttT. halde bir İngiliz tayya.resi de bu- ralanmıştır. 
ıı-saı1·' biiti:_ lllanyanın sarfcdebileceği 111TLERlN TEMASLARI Ölenler arasmda Moh;ovk mub 
ıe o" -~ lunuyordu. lki taraf arasmda top 18 lııt~tt ga'.Yreti bu noktada göster Londra, 17 - Hltlerin htikfl· at.eşi teati edilmiştir. Denizden ribinin süvarisi yüzbaşı Yolly de 
~ ~i 01d~ğu intibaı mevcuttur • met, ordu ve fırka ricalile te- bir duman ailtwıu yükselmiş ve bulunmaktadır. 

~ ,-.· ;~ ~~ların bu tabiyelerine gö. mastarda bulunduğu ve Sovyet İngiliz gemileri muharebe mevki. Bu taarruzun hayrete şayan 
fa~~ ~r,, t.ıı 11küın vermek ıazrmge - İtalyan ricalinin de iştira.kile bir inden uzaklaşıp gitmişlerdir. ciheti, Edim.burg gibi bazı ma-
. 0140 '~ l'tıantann Ren ve Mozele konferans akdine çalıeutı anla.. hallerde tehlike dildüklerinin du 
u .1 'fi ~l'tıı ~ilYan bütün hat üzerinde etlmaktadn·. Hitıer, cumarte.1 Dt?ŞtmULEN TAYYARELER yutmamış olması v_e hallq_n. ha. 
,nın ~~bffc~ geçmelerine intizar olu. "giüill 'huauii bii .kurlye ile '$1au- Bedin; 17 (A.~:') ~ 'Ma'Y~~ va muharebesi yapıldığını bil-

>ı~'1'li iddia edilebilir. Fakat ne bir mesaj göndenn.fşt.lr. Stali- ile Frankfurt arasında tayyare da· miyerek tayyareleri sükunetle 
lııli~t ar, ıevkülceyş bakımdan nin cevabı belll olmamakla bera.. fi bataryalar, bir İngiliz bombaı- seyretmesidir. 

• Ola .ki ber bunun müspet olmadığı an- dnnan tayyaresini dü5ürmüşler. REPULS HASARA UGRAlllADI , 1 }'ikte n ı veya üç noktadan ~· 
lar bulunacaklar. buralara laşılmaktadır. Hitlerin mesajı dir. Tayyarenin mürettebatından 

t 
ii b •evkedecekler, tayyare Sovyetlerin yardnnlarmı istemek- üçU esir edilmiş, biri telef olmuş-

Londra, 16 (A.A.) - Forth il 
zerine Almanlar tarafından ya· 
pılan taarruzu bildiren bahriye 
nezaretinin tebliğimle Royal O. 
aka taarruz eden Alman gemiıi. 
nin Rcpulse zırhhilna da taarruz 

' • ata ... _1 . 1 .. teydi. tur. ' tı.ı-:r• arı mıtra yoz ate· . a "~k ALMANYANIN PLAN! STALİ· Alınan tayyare dafi bataryaları 
~ta1t t Üzere çok apğıdan NtN, OEV ABINA BAGLI dün de Gemrsheim yakınında 

dit. a.Y'Yarcler gönderilecek· 
h Londra, 17 (Radyo) - Berlin- Fransızların bir istikşaf tayyaresi-

Moskova, 16 (A.A.) - Türkiye 
hariciye vekili Şükrü Saracoğlu 

bugün Sovyet komiserler heyeti re 
isi ve hariciye komiseri Molotofu 
saat 16 da tekrar ziyaret etmiştir. 
Mülakat iki saat sürmüştür. 

Umumi intıba müzakerelerin 
henüz bitmediği merkezindedir. 

Müzakereler neden uzadı 

Londra: 16 (A.A.), - Times 
gazetesinin diplomatik muhabiri 
yazıyor: 

Sovyet-Tilrk konuşmaları ne!!.:t 
ye yaklaşmaktadır. Molotof - Sa
raçoğlu görilşmelerinin uzun lası· 
lalara uğramasını, müşkti!Attan 

miltevellit zannetmeğe mahal yok 
tur. Sovyet tekliflerinin, Ankara 
tarafından Londraya ve Parise bil· 
dirilmesi keyfiyeti, Ribbcntrôpun 
ziyaretinden ileri gelen teahhürler 
le, Sovyetlerin Baltıktaki meşgu
liyetlerine inzimam etmiştir. Tilr
kiye hükfunetinin, Balkan hüktl
metlerini alakadar eden maddele 
ri, kendilerine tebli~ etti~i mu· 
hakkaktır. 

Saıaçoğlu - Gafenko 
görüşecekler 

~ll ta 
1 dA >'Ya.relerin ikinci bir vazi· de bazı mahafilde söylendiğine ni düşürmüşlerdir. Mürettebatın-

'" taa glSrc, Hitlerln Stall.ne gönderdif! dan birisi telef olmu,, mecruh o-
i;-cı· • YYare dafii topların 

ederek ağır surette ha. Londra, 16 (A.A.) - Bükreşten 

~ ını k mektuba Rusyanın vereceği ce - lan ikisi de esir edilmiştir. 
c~ ı endilerinden sonra vab merakta beklenmektedir ve GARP CEPHESİNDEKİ TAAB.. 

ıtclar0'! ti~ Uı:r~~ bombardıman tayya Stallnin ceve.bma göro Almanya.. BUZDA ALMANLARIN ZAYİATI 
:trnelC J ~tiltıaıııa' e ç;kmck olacaktır. nm plAnla.ncda bUyUk bir deği • Londra, 17 (Radyo) - Bu aa.-
ta1ı!;t t İ~in . r, hadisata karıı koy. §ikllk olacağı kuvvetle muhtemel bahk.l Fransız askert tebliğinde 

~ bir ( ~ ~t. A.;htirnamla hazırlannuı- görüldilğil gibi hemen tatbik& ge bildirUdlğfnc göre, Alman kıtaıa-
·• ': 4ıar1 ··illan tanklannın mayn ,.Uece~ de söylenmektedir. rm.m Moaelle clva.rmdalrl taarruz 

san- ~ l Uzer· d "' •• 
t\• u~~ ın en veyahut fran ALMA.." TA Yl:'ARELERlNtN' 
h~~ lllııı~~lrı ateıinin yalaya • 1NGILTEREYE Y APTIKLABI 
,., 1l'tr aiardan geçmek mec- AKIN ')lst Lıı "'1t~ ıll<le ı __ 

ndetı P' lııı tcliit -Iacağı tahmin edil. 
uaf'J\V 1'~~ ~b~lrnan tayyareleri, bir 

~ t. uı barajına çarpacak -

tilj~~ı_İor 
fıı't ~le &ilZetcsine göre, İn. 

lı'tıı atı Majinot hattının 
dır~ tnevki almış bulun-

, '1l · ~ğer Almanlar bu mm 
ır ~ l( • 

Londr&, 16 (A. A.) - Harbin 
başındanberi ilk defadır ki Alman 
tayyareleri bugün lngiltereye 
gelmeğe muvaffak olmuştur. 

.Alınan tayyare!cri daha Edin
burg civarında hava müdafaa 
toplarmm ateşiJe kaııırlB§mıt ve 
İn.gillz tayyarelerinin hUcumuııa 

larma. ka:ıı Fransız askeri mu • 
kabil harekete ıeçmio ve Alman· 
1a.ra 200 telefat verdirerek 20 
tank alrnışlardır. 

ALMAX TAABBUZUNlJN 
HASARLARI 

Londra, 16 (A. A.) - Bahriye 
nezareti tarafından bu akşam nq 
rolunan bir tebliğde Alman tar 
yareleri tarafından Fortb tizerine f 
ya.pılan taarruzda İngiliz harb ge 

sara uğrattığı ha.klanda Alman Röyter ajansına bildiriliyor: 
iddiasının manasız bir uydurma Saraçoğlu ile Gafenko arasında 
olduğunu beyan etmekte ve teb- ya Köstencede, yahut Karadeniz· 
liğde zikredilen vakalar haricinde de bir mülAkat yapılaeağı ve bu 
ne Repulse ne de diğer herhangi millakatın Ttirkiye hariciye veki
bir harp gemisinin haııara uğra. lini memleketine götüren gemide 
madrğt tasrih edilmektedir. vukubulaca~ı t"'1rr" t edilmekte· 
İTALYANLAR BtJYVK TA.AR • dir. 
RUZUN BAŞLADIOINA KANİ , Ttirk - Sovyet paktı hakkında 

Roma. 17 (A. A.) - Bu sa- kati hiçbir tafsil~t verilmemesi, 
bahld gazeteler, Alın~lann Mo. gerek buradaki gerek diğer Balkan 
selle'in uarkında giril1nıif olduk· memleketlerinde.'<: resmt mahafili· 
lan taarruz ve Alman tayyarele. mütereddit bırakmaktadır. 
rin1n lngiltereye karvı yapmıg ol- Bununla beraber umumiyetle 
dukları ilk hücumla garb cephe. iyi haber alan mahfiller, Türkiye • 
sinde başlamış olan hakiki taaı- nin, müttefikleri menfaatine aykı 
ruzu ehemmiyetle tebarüz ettir. n hiçbir şey kabul etmediği kana· ı 
mektedirler. atini izhar etmektedirler. . 

Şimal memleketleri 
konferansı 

Yarın sabah toplam yor 
. Stokholm, 17 - Burada. yarm 

sabah Norveç, Danimarka, İsveç 
ve Finlandiya. devlet reisleri ara. 
smda, dört hU.kfimet.in hariciyo 
nazırlarının i§t.i.rakilo mUhim bir 
toplantı yapılacak ve son vaziyet 
dolayıslle Baltık memleketlerini 
al&i:adar eden met!leleler görti~U
lecektlr. 
Şimal memleketleri konferansı 

adı verilen bu Baltık toplantısın. 
da Ruzvelt ve Musollniden umu . 
mt bir sulh için tavassutta oulun 
malarmnı rica. cdllmcsi başla .. 
g<Srtl§me mevzuu olacağı ter.:ı : 

ediliyor. 

Sovyetler Vilnoyu 
tahliye ediyorlar 

Kaunas, 7 - Sovyet krtaları 

Vilnoyu tahliyeye baılamıflar

dır. Litvanya buglin terkedilen 
araziyi İfgale baılamıftır. 

Polonya kıtalan 
Hala mukavemet ediyor 
Paris, 17 (A. A.) - Polonya 

sefaretlıanesinin öğrendiğine gö. 
re muntazam Polonya kıtalan Lit 
vanya hududları civarında kain 
Suvaldki mmtakasmda vn Kar -
patlarda. Almanlara ve Polesya e
yaletilc Bialoveganın sı':<. ağaçlı 

dağlarında. Sovyetlcrc hiila mu _ 
kavemet etmektedirler. 

Amerikada mütareke 
günü 

V~ington, 17 (A. A.) - Rd 
aicu~'ıur Ruzvelt, bir beyanna _ 
me nC§rederek 11 ikinclteşrlnin 
Amerika.da mut.ad olduğu veçhile 
''mUtareke giinü,. olarak tos'id e· 
dileceğini il8.n etmiştir. 

ük ıs ~~l't, Ccb. 
şt ·· ~ >a •nden çıkardığı küçük bir 

ediJet' ~ '-tle ka~lanru görmediği halde, 
u..,-;e~r ~ lcıO:d.~tti. Sonra: 
a ~~~~ a.. 'tit ha k~t ederim matmazel, dedi. 

..:rtcı '4l Ylı ilerı · · y ,_ 

SON DAKIKA'nın tefrikası: 6 riyandan kartınıır ~kliyorum. Adre. 
siniıe istediğinizi memnuniyetle bildir~
ceğim: Hele bunun müsbet olmasına ça. 
lışacağmı, dedi .. 

:rlCl"-tt' ,. )aıcıa en:Ufti.. etneK: ZL 
-urııe1' A~ ~i tr1ordu .. 
. ôP t t.._ C~d 'ki . 
ar~ıfl t? ~"'hlfl}ı: e, ı ıı.nden ba§k& canlı 
a.ntııl~tı· -~ f>tıtn ,/0

k lallrlırdr. 
51rııtl r, ta" ltr\Cl~nıarurndan.,. sızan ıtık, ide. 

da ~ tıhıtıa. •ularınr aydınlatmadan 
ııt Jı(• t\t ra karı ı 
ktıW tı: •oıır § Yordu. 

ıa &e d a aşçı b •r avct k . aşın-m yamağı, ye· 
· ~~ Yanı astıyle clin:leki tepsiye vu. 
Cık . arından . . . . 

~ , trııscr . 2eçtı.. Gemilerının 
~~ Ofra.ya ırı Liaa da onlarla birlik. 

tı oturacak 
• ~ ·· ve karnını doyura. 

llttı. 

~ ı.ırq_' i~~~l kı; YilrüdUtcr. Yemek 
i ~l>~nı Ycrin~rı . zaınan geminin yaı· 

't )•ntttd, Lıaayıt ıyınnı,, kendL 
~ trrıc1t bU !er •ltnr§h. 

? 

sonra Kurtla genı; kız kamaralarrna dö. 
nerlerken ikinci kaptan da birinciain_ 
den nöbeti teslim almak , için kaptan 
k~küne yollandı. 

İhtiyar gemi, yarın sa.baha ka1ar, he
define bir arpa boyu daha yaklnşabil -
mek için Meta hızlanmışa benziyordu. 

Kurt uyumazdan önce, n<! oluna ol. 
sun okumak ildctindeydi. İkinci kap. 
tanın, yatağı k;ırıııına hazırlanmıf olan 
yatağına uzandıktan aonra gene eline 
bir kitap alatak okunuya bqladı. 

·· \trt YUk bir n , . • . 
~ttt ' gc~ k eı c ıçınde geçti. Garipti .. Bu gece okuduğundan hiçbir 
til\ ~.de bir'ka u.: ve ikinci kaptan, ı1ey anlamıyor, gözleri, satırları takip c

ır Okyan~ ıııatlilc güzel, oldukça derken kafası bamba,Şka _ıeylerle u.ira... 
8 geceai g~~ _§~t.L 

Nihayet kitabı yanma bıraktı. Lam. 
bayt söndiirürken gözlerini de kapa
yarak tatlı bir düşünceye daldı. 

.. • \ 

Aradan geçen on b~ gün, ihtiyar gi. 
lebi KalkUta önlerine getinni§ti. Niha. 
yet yanm saat sonra Lisa vapurlarından 
ayrılmış olacaktı. 

Kurt karannı vermişti. Dönüşte Kal. 
kıltada kalacak, belki Hindistanm içle· 
rine dalacak, bu.rada çizeceği krokileri, 
enterC9an şeyleri, Almanyaya ıdönü. 

şilnde 'bir albüm haUnde neşrcdecekti. 

Bu fikir kendisine o kadar cazip gö. 
rünmüştü ki, genç kız ayrılırken, ken· 
disinden kart beld~ babasmm 

fikrini öğrerunesini ve hemen Mariyan 
adaların-dan bildireceği adresine bildir
mesini rica etti. 

Vapur rıhtıma yana§tığı zaman kırçıl 
saçlı, zamanından evvel ihtiyarlamış gö. 
rünm~ine rağmen dik duruşunu kay -
betmemiş bir zat, vapura gelmiş ve Li. 
sayı kucaklamııtt. 

. ' 
Şilep Kalkutadan hareketten sonra 

Singapurda pek eğlcnmiyerek Hon 
Kong'a varidı. Oradan da doğru Şark 

istikametini takip ederek, Kurtun bir 
türlü varamıyacağını aandığı Mariyan 
adaları yolunu tuttu. 

Gemi 120 tul dairesini geçtikten son. 
ra bir gece yansı kopan fırtınadan alt 
ilst olan denizde, bir kabuk gibi eal
lanmıya başlamıştı. Fırtına görlilme • 
miş bir derecedeydi. Koca Okyanustan 

Bu, Lisa Buchlerin babasıydı.. tehlikesiz atiatan gemi burada batacak 

Genç Jaz. bUtiin seyahati esnasında, nuydı?. 
kendisine birer baba, birer kardeş gibi Kurt, gemi tehlikeye düştüğU anda 
muamele edenlere teşekkür etmeyi İh. derin Dk uykvdayd:. Şiddetli dalgalar 
mal ctmd3i. Kurt:ı ved:ı ederken <!e: ! ihtiyar temiyi öyle hırpalıyordu ki 

- Bana yardımınızı ve seyahatimde 1 cırattı buna talıannnül gösterebilmiı ıfr 
derdimi unutturmak için gösterdi·! ıı••ıı•~bQret"'edilirdi. 

.~niz yalmıhft unutmryacaizm. Jıla- ' '(Dnamı·11nr) 



... , "" ""'""""' "" "' ""'"" "'" "" """"" ""' ""' "' ""' ' 1 
1 1939 Harbinde Avrupa 
~ 1111111111ıııooııoı1111111il1111ı1111ıı111ıoı1111111111111ııoııoıoil1111111 ıoıııııııoıııo ı ııoıo ~ 

Pariste 
faydaları 

harbin 
görüldü! 

'*i9i:;;:iıi7;;i1i~·~:;ı:::ı:·:ii:·;t:ıdi'kii;;··;:~=:~Ci~llii:-:;;::_·j:~:;~;:::i;··ı 
giliz aşk maceraları başladı - lngiliz çocuğu do iunc:a ne dil konuıur?, 
- Sabıkalılar kampı ve sabıkalılar hıtaları - Parialilere elektrik ce-
reyanı yüziinden bir muziplik! ; ............ , .............................•...................•.............. 

··Güzel tik enstitüleri/# nde müke ilet ve lüks sığınaklar açıldı 
Pariıten yazılıyor: 

Pariste günün en çok konuşu
lan mevzuu, akın akın gelen ve 
Fransanın Almanya ve Belçika 
hudutlarına civar mıntakalarına 
gönderilen İngiliz askerleridir. 
Fransa için, bu ~elcilde İngiliz 
asekeri yardımı, yaban-cı değildir. 
Umu mi harp esnasında tda yüz 
binlerce kişilik İngiliz kuvvetleri 
Fransaya ge1miıılcrdi. Askerlik 
bakımından olan farkı bilmeyiz, 
mütehassıs değiliz, fakat havai.. 
yat bakımından tetkik edersek o 
z.;ımanki İngiliz askerleriyle şim

diki İngiliz askerleri arasındaki 
en bariz fark çehrelerden bıyık
ların ustura hücumuna uğramış 

olmasıdır. 

kıskançlar da herkes gibi cephe. \ 
de bulunuyor. 

Sabıkalılar? Paris zabıtası, ye
kunu birkaç yüzü bulan bu gibi 1 

adamları toplamış, Rolan:l • 
Garros stadında muhafaza altın

da bulunuduruyor .Bunların as. 
kertik çağında olanları da hususi 
krtada askerlik yapıyorlar. 

terinin kum torbalariyle tayyare 
bombardımanlarına Icarıı korWl
maaı faaliyeti tamamlanmış gibi
dir. Bu iş için milyonlarca frank 
sarf edilmiştir. 

Yirmi beş sene evvelki İngL 
liz askerlerinde bıyıklı olanlar 
nadir değildi. Halbuki şimdiki -
}er de nadir olan bıyıkhlardır. 

1914 - 18 esnasmda Fransalda 
İngiliz askerleri epey yürek yak. 
mışlardı. Bu sefer de öyle olaca
ğı anlaşılıyor. Her İngiliz nefe
rinin erzak tayının-dan başka 19 
frank gündeliği olması ve parayı 
her zaman değil, ancak biriktir. 
dikten sonra sarfetmek imkanma 
malik olmaları onların izinli gün. 
!erinde bol para sarfctmeğe 11oevk-.. 
diyot. Parisn garlnolan ingilizı 

11derleriyle-kiolııdur. Yanlann • 
da kadın olmıyanlarr da pek g<S. 
rülmüyor. 

Bu münasebetle geçen harbe 
ait §Öyle bir hadise hikaye cl:li. 
liyor: 

1916 da güzel bir Fransız köy
lü kızının kederden ağzını bıçak 

açmıyordu. Sebebin; öğreıunek 

için zorladılar. O, epey kabarmıJ 
olan karnını göstererek, gözleri 
ayakkaplarında, mırıldandı: 

- Ne yapacağım bilmem. Ya
kında bir İngiliz çocuğu !doğura. 
cağım. Ne an11em, ne de ben tn.( 
gilizce biliyoruz: çocuğa nasılj 
mCt"am anlatacağız? • 

* • • 

Yarım asır kadar evvel "Har
bin muhassenatı!,, ismiyle bir ki_ 
tap yazmıştı. Bu faydalardan en 
mühimmi her halde harbin zabıta 
vak'alarım azaltması olsa gerek 1 

Parisliler geçen gün garip bir 
muzipliğe uğraı:lılar. Şehrin ce
nubu garbi mahalleleri o gün sa. 
bahın saat yedisinde acı acı çalan 
bir canavar düdüğüyle telaşa 

verildi. Tehlike işaretini duyan 
halk, alelacele sığınaklara kot -
tu. Az zamanda ortalıkta kimse. 
ler kalmadı. Tayyare defi topla
rının başlarında bekliyenler gek. 
yüzünde harıl harıl Alman tay
yaresi aramağa koyuldular. Fa. 
kat ufukta ldcğil tayyare, kuş bi
le görülmüyordu. 
Beş on· dakika sonra itin iç 

yUzü anlaşıldı: O semtteki teh. 
l like işareti düdüğü, bir elektrik 
telinin kontakt yapması netice

/ si kendi kendine ve sebepsiz yere 
• çalnu~tı. 

Pasif korunma teşkU.i!ınm 

memurları sığınakları birer bi. 
rer dolaşarak halka vaziyeti izah 
'etmeğe başladılar. Fakat vaziyeti 
anlatıp onları dı~arı çıkmağa ik· 
na etmek çok müşkül oldu. Her. 
kes dül:füklerin "tehlike geçti,, 
işaretini vermesini bekliyordu: 

••• 
Parisin meşhur terzihan'Clcri 

tekrar açılını! bulunuyor. Bu sa
yede yüzlerce kadın, kocalarının 

;
veya kendilerine bakan diğer 

yakın erkeklerinin askere gitmi~ 

1 oldukları bu sırada İ§siz kalmak. 
tan lcurtulmu§lardır. 

Diğer taraftan "güzellik ensti-
1 tüleri,, de tekrar faaliyete geç. 

Fransada ve bilhassa Pariste {mişlerdir. Müşteriler es-:dsi ka
harbin fayl:ialan görülmeğe baş- dar !değildir, sünkü Pariste ka. 
lanmıştır. dın, hele hali vakti yerinde kadın 

Harbin faydalan olur mu de. azalmıştır. Maamafih kadın gü
meyiniz. Oliyormuş i§te 1 Bakın zelliğini idame hayalini yaşata::ı 

anlatayım: müesseseler müşteriıiz kalmıt 

Son senelerde Pariste zabıta değildir. Terzihanclerde olduğu 
hadiseleri fevkalade artmıştı. Pal tgibi Parisin büyük "güzellik 
risin havadis gazeteleri olan ak-J {enstitüler,, inde de tayyare hü. 
§&m gazetelerinin birinci sayfala j cumu ihtimaline karşı müşteriler 
rmda birkaç tane "Sansasyonel,, için mükCllcf ve lüks sığınaklar 
zabıta vakasının ballandırıla bal açılmış olması ve gerek müıteri
landınla hikaye edilmediği gün leıt:le, gerekse hizmet edenlerin 
olmıyordu. elleri altında gaz maskeleri bu. 

Halbuki bir a}'4dır Paris gaze, 
telerinde hemen hemen hiç bir 
cinayet hadisesi yazılmıyor. Bu 
aadece, büyük mikyasta olarak 
cephelerde adamlar öldürüldüğü 
bir sırada nihayet bir veya bir 
kaç kişin-in öldürülmesinden iba
ret olan ~:li zabıta vakalarmın 

artık ehemmiyeti kalmadığından 
değil, cinayet olmadığındandır. 

Bir aydır ne aşk yüzünden, n e 
de para ta.a)aile cinayet işlenmi. 
yor. Yalnız geçenlerde bir kasap 
!delirerek birkaç kişiyi doğradı. 

Harp olmasaydı, bir ayda epey 
cinayet işleyecekleri tabii olan a
damlar ne oldu dersiniz: 

Kıskançlar? Harp onlara baş. 

lunması buralarda sulh zamamn 
daki görünüşü hafifçe değiştir. 

miştir. Yoksa alem gene olalem, 
deveran gene o devrandır!. 

• 
• • • 

Parisin mcıhur san'at abide-

Ankara caddesinde 

Kiralık kat 
'le odalar 

Ankara caddesının en hakım 
:toktasında. Orhanbey hanında 
'<at ve oda olarak kiralık ye:-ler 
Altındaki ilan bürosuna m•7· 

·ı · nıtt . ~
ir me§gale buldu. Zihinleri 

\ e kr!'İcançlıklarına mevzu o-J 

: " Melerde kalmı§ olsa bile •.1••••••••••-

Me.ela meıhur Notre • Dame 
kilisesinin meşhur üç kapısını 

korumak için konulacak kum tor 
balarını tutmak üzere kurulan 
iskeleler demirden yapdmıştır. 

Bazı Fransız gazeteleri bu ka.dar 
masrafa girilmesini fazla bulu -
yorlar •e samüre rağmen bu 
tedbirleri tenkid ediyorlar; de_ 
dikleri hülbaten şu: 

Sana't eserlerini muhafaza ede
lim. M.-sell 1914 - 18 harbinôc 
böyle tedbirler alınsaydı Reims 
kilisesinin meşhur statüleri harap 
olmazdı. Ancak i!C başlarken mu 
halaza edilmek istenen eserlerin 
kıyft'leti ile korunma masrafı ara
sında niıbet gözetmek icap et
mu mi? Not re - Dame kilisesinin 

• kapılan üstündeki statüler ki. 
l lisenin inta tarihine ·kadar çık -

maı:. pek yenidir. Bunlar ikinci 
imparatorluk zamanında konul • 
muştu. Muhafazaları için bu ka

dar masrafa yazık. - F. 

Delikanlı kendi evindeymiş gibi 
odanın i~e dola~yor. Köpek, 
munis, ve mülayim bir mah!Cık ol
mu~tur. Sevinçli hmltılarla ge!1ç 
kızdan delikanlıya, ~likanlıdan 

genç kıza koşuyor. 
Misafir, eski zaman konsolunun 

üzerindeki çaydanlıkta ihlamur 
bulunduğUnu keşfediyor. 

Güzin, ılık mayii sessiz ve sakin 
içi}·or. Sonra ağırlaşan gözkapak
ları tekrar·kapamyor. Ve bahtiyar 
bir dalgınlık içerisinde: 

- Te~kkür ederim, diye mml
damyor. 

Fakat genç kız birdenbire susu~ 
yor. Oda kapısına vurdular. Mi
safir hiç gürültü yapmadan gece 
kandilinin aydınlattılı sahanın dt 
~ına çıkryor:Güzin büyük bir gay 
retle doğruldu: 

- Kim o? 
- Hanımcıfım.. Bir ıey mi 

lazım oldu? Bana, beni çaiırdmu: 

gibi geldi . . 
- Hayır Zeynep teyze.. Hiç 

· bir ıey lbım değil .. Kimseyi de 

çağırmadım. 

Genç kız bir kaç saniye kulak 
kabartarak Zeynep teyzenin eo -
fadan uzaklapn ayak seslerini 
dinleyor. 
• Etraf ta hiç bir ses yok. Bu ses

sizlik genç kızı ldaha fazla ürktU. 
yor .. her şeyi cörmek istiyor. Ve 
tavandaki avizenin ldüimesini çe. 
viriyOI'. 

Genit odaya aydınlık doluyor. 
Ve Güzin bir llhu gözlerini kır
pıyor. 

Duvarında, Numan Paflt\ln 
portresi eski y,erinde duruyor. 
Başındaki Aziziye fesi, göğsün

de nişanları, dudaklarıntia tebes. 
süm, bakışlarında ıefkat .. 

Ve baıka kimse yok .. 
Genç kız dakikalarca hastalı

ğın ateşile yanarken resme bakı.: 
yor: Geceden süzen sessizlik, 
etraftaki uyumuş eşyayı uyandı. 
ramayan bol aydınlık Gil%ini a
ateıler içinde olmasına rafmen 
tiril tiril titretiyor .• 

III 
- Bu gölcük ne kadar derin

miş! 

Vahit kenarında durduğu_ ye. 

til cölcüfe U%tU\ ımm bakıyor. 

ln::;i::L b:ılıriyc nazın ChurchID'in oğlu C\'lcnm!5tir. Resimde ~!r. 
R. Churchlll genç kansı ile \ 'e (sağda.) V. Clıurehill k:ırısı \'e kızı 

ile dUğiln mera.simi csna~ında görülüyor. 

Nakleden: Iıf uzaffer Esen 
Elinde suda'?- çıkararak kendisi
ne doğru çektiği uzun bir kamış 
var. üzerine bir çok yosunlar ya
pışan bu kamışla delikanlı gölün 
derinliğini ölçmeğe salı,Şıyordu. 

Vahit omuzlarının tenbel bir 
hareketile ko.lların1 gerdi. Cıga. 
rasını sallayarak külünü silkti 
ve içini çekti. 

Güzel bir yaz gününün eşiğin
de sabahın saat sekizi 1 Hava he
nüz serin, fakat i§te eski toprak. 
taki bütün korkunç hayalleri 
koğmUJ,' tizaklaıtırmıştır. 

Fakat delikanlı etrafındaki ta
biat gibi sakin ve muvazeneli de. 

ğildir. Bu gUzel sabahın şiirini 

tatamayacak kadar sinirli. Bu 
ge<:e hemen hiç uyuyamadı. Ru
huna ağır ve sebebsiz bir endişe 
çöktü. 

Vahit güzel beyaz 'ıdişlerini 
ıöstererek e~nemeğe koyuldu ve 
kendi kendine : 

- Nere ye gidersem gi:leyim, 
dedi, can sıkıntısı herden evvel 
oraya yerle~yor.. Yeryüzünde 
içimi sıkmayacak bir yer bulamı. 
yacakmıynn? 

Delikanlı henüz otuz yaşına 
basmadığı için bu felsefi müla
hazadan ıonra henüz kahvaltı 

etmediğini hatırladı ve eve doğ. 
ru çıkmağa başladı. 

Yolda bir köylü kadınla karşı

laştı. Meşin yüzlü, çenesi ldüşük 
bir ihtiyar. Koltukları kirli ça. 
maşır aolu', su kenarına çamaşır 
yıkamağa gidiyor. Kadın dün -
denberi çiftliği dolduran bu J'3-
yabancılara dair gecenin uzun 
dedi kd:lularını dinlemiş olduğu 

için bu yabancı müsafire uzun 
uzun baktı · ve konuşmağa baş -
ladı. 

Köylü kadının kafasındaki ko. 
nuımalar çın çın ötüyor. İşittiği 
sözlerin bir kısmı hala hatırında: 

"Güzin hanımı acaba hangisi 
alacak dersin .. Ban1 kalırsa kum 
ral erkek kıza vuri:un .. 

"- Fakat ötedeki yaman de
likanlı. Kadınlara hoş görünen 
cinsten bu.. Duruşunda bir ki. 
barlık var .. Büyük adam evladı 

olmalı. 

"- Evet ama.. Cemil bey ya
kında hakim olacakmış.. Güzin 
hanım da avukatlığa çalışıyor. 

İyi bir karı koca olurlar.'' 
Köylü kadının gözleri Vahidin 

güzel çehresinde takılı. Delikanlı 
dudaklarında yarım bir tebessüm 
le kadını dinle yor: 

- Burası çok güzel yerdir ev. 
ladım ama .. Mühim bir kusuru 
var .. Bu çiftlik tekin değildir. 

Vahidin gözlerinden canlı bir 
alaka ışığı geçiyor, elindeki def
ter yaprağm1 dişlerile parçala. 
yor. 

- !stanbulda oturan kibar in_ 
sanlar bizim bu söylediklerimizle 
alay ediyorlar. Siz şehirliler hep, 
pe ri masaJlarmı yalnız kitaplarda 
okur, sonra böyle §CY olmaz diye 
geçiverirsiniz. Fakat imkanı yok 

• biz Icöylillerin bildiklerini bilemez
siniz. Ben neler gördüm, neler 
dinledim. Sakın beni çenesi dU
şilk bunağın biri sanma evlat .. 
Ben her geyi bilirim.. Aklım da 
başımda. Mesel~ bir ayak sesi i
§idince yllrilyen taşda mı gidiyor, 
toprağa mı basıyor, tahta iizerin 
de mi geziyor, merdiven mi çıkı

yor; derhal anlarım. 
, - Böyle diyorsun nene ama .. 

Ben bu g~e hemen hemen hiç u_ 
yumadnn. Fakat ne bir şey gör
düm, ne de bir şey işittim. 

. - Tabü değilmi ya evlat.. İyi 
satte olsunlar kalabalıktan hoş_ 

!anmazlar. Çütlikte bu kadar 
misafir varken hiç gözükürler 
mi? Bilir misin ben bu konak boş 
ken yıllarca burada bekçilik ettim. 
Hemen her gece sofada aya!t ses
leri işidirdim. Tantınm birliğine 

yemin ederim ki her akşam bütün 
kapılan iyice kapar, öyle yatağı

m:ı girerdim. Sabahleyin kalkınca 
bütün kapılan açık bulurdum. 

Sonra bu eı::~i tck:. enin pence 
tinden acaip ışıklar 81!.ardı. 
sizi nasıl görtiyoroanı bu 
Ha öyle gördüm vallahi! 

Köylü kadın eliyle sondıı1'i 
pencereyi gösterd:. Vahit g 
bu tarafa çevirdi.. Bu n1uJJ 
renkte taşlardan yapılmış al 
bir duvardır." Tabil. bir bu~~ 
mun derisini andıran l:ıir dUYf.· 
dı. 

Vahit bu duva'ra bakarkfD 
nmdaki selamlık penceresi • 
ve karma karışık saçları, 
lerinden uyku akan yorgur. 
riyle Güzin görUndU: Genç 
zun uzun nefes aldı; çıplelt 

nu yukarıya kaldırdı. Sonrt& 
kimseyi görmeden, hiç bir 
bakmadan içe~ye çekildi. 

Vahit dudaklarmda ince 
bcssilmle genç kızı bakıgla~JI 
kip etti. 

Kocakarı, toprağa batan 
rini yerden kaldmnağa u -
hikayesine devam ediy~idU: 

- Bir çok defalar da bil 

ranlık odalara nur indiğini 
gözümle gördüm. Yem ye;' 
nur... Etrafı bir şim§ek gtbl 
dmlatırdr. 

Köylil kadm ·toltuğundaJl 
ğıya doğru sarkan çanı 

toplamağa çalışarak : 

- Bütün bu hallerin 
var, evlidon.. Dedi, iyi ~ 
olsunlar buraya rahmetlik t 
nın ölilmllnden sonra m~ 
dualr. Bu ölilmUn ilJ:erindeıı ti 
geçti. Heaap etmesini bilJll 
sana kaç yıl geçtiğini diyi~ 
Ozamanda~beri buralarda ıslC 
senin ~ıl erdiremediği bit 
işler oluyor. 

İhtiyar kadın içini çekti:~ 
- Rahmetli paşayı, a1d 

ler diye rivayet çıktı. 
kimse neden ve nıunl aıd 
anlayamadı. 

Vahit koca karıyı ~ 
dinleyemedi.. YUzUne ,wc'"
radan uzaklqtI. 

Vahit kUçUkl&ğtlndnbffl ~ 
Ir geylere çok meraklıdJI"· 
dilecek bir muammanın j, _"11 

girmeği eskide:ıberi taıı•)r 

denli ' (De....,; 


