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Fransızlara •• gore, taarruzda son 
il 

z 
• 

-
o--aI-ad-y-e, Başkuıır.aandanla askeri 
Vaziyeti gözden geçirdi 

Kalinin, 

lngilterede şiddetli · 
bir tenkit sesi : 
« Almany·a üzerine 

beyanname atma işine 
nihayet verelim ! » 

f~~~~~~~~~--

sadece 

1 ~n s~~ d~.!: 

Çemberlayn 
Bıtarafların lngiltere 

1 ve Fransaya müzahir 
olduklarını söyledı 

Londra, (Radyo aaat 18) -
Başvekil Mr. Çemberlayn bugün 
öğleden sonra avam kamarasm -
da haftalık mutad beyanatmda 
bulunarak son harb vaziyetini an
latmıştır. 

Başvekil İngiltere ile Fransa -
nın, uimle karar verdikleri har. 
be devam ettiklerini, Alman pro. 
pa.gandumm Almanyadan hariç -
te hi~ir yerde tesiri görUlmedi-

(De\'amt 2 incide) 

Ruzvelt'e 

Paris, 18 (A.A.) - Havaa bildiriyor: 
Bu sabahki gazete tefsirleri: · 
Bu sabahki gazetelerin mütallasıridan müttefikan çtkan mana 

ıudur: Barış taarruzuna müvni olarak yapılan ilk harb taarruzu 
Fransız mukavemetini hiç bir suretle değiftirmemiıtir. Fransız lata
atr daima Alman topraklarında Te Majino hattının çok ilerisinde mu 
harebc etmektedirler. (Devamı :e melde) 

" Zlgfrit hattnn dö\'Ml Prantlız 

toplanndu biri 

Şimal memleketle· 
ri sulh tavassutun
da bulunmıyacak! 

Stokholmde görUşUlecek meseleler arasmda Finlandiya işi en ön safı tutuyor 
leri hararetle alkışlamıştır. 

~d· cevap verdi: 
:~~ov yet Rusya, Finlandiya 

Stokholm, 18 (A.A.), - Bu sabah buraya iki 
kral ve bir reisicumhurun muvasalatı dolayısile 
şehir, şimal memleketlerinin bayraklarile dona -
ttlmıştt. 

Kallio, refakatinde Erkko, Finlandiyalı üç 
yüksek memur ve Isveçin Helsinki sefiri olduğu 
halde saat 8.45 de bava meydanma inmiştir. 

Mumaileyh, }\ral. veliahd, Hansson. Sandler ve 
ve Finlandiya !Cfaret heyeti tarafırxian karşılan
mıştır. 

Stokholm, 18 (A.A.) - lyi haber alan mah
f ellerde söylendiğine göre Skandinavya memle -
ketleri konferansının ruznamesi aşağıdaki mad _ 
deleri ihtiva etmektedir: 

1 - İskandinavya memleketlerinhı bitaraflı

ğı ile alakadar me5eleler ve bilha!'Sa Finlandiya 
meselesi. 

• 
~~· ıstiklôlioi tanıyacak 
:,ıı11. ı~·~:.tansız siyasi muharririne göre, Almanya, Fin-

;~~ '"ayı Sowyet ~tMliisMt-:nT dde.tesvik ediyormuş 
tab•>"~ . 

"'' 

-Kral ile KaJlio otomobiUe saraya gitmiş1 

ft halk tarafından albşlanmı,lanhr. 
Isveç hakümdan bir müddet 90l1r'3 istasyona 

giderek saat 9.50 de husu t trenle gelen Norveç 
ve Danimarka krallannı karşılamrstır. 

İsveç hükümdan, bundan I00!3 !araya gide. 
r~,=a5a mfillki dı~ ~r-

2 - Bu bitaraflığın iktisadi cepheleri ve muha 
riblerle iktisadi münasebetler, 

3 - Beyne!ınilel i~erle alakadar meseleler 
Aynı mahfellerde hasıl olan kanaate gör 

r kandinav memleketlerinin murahhaslan muh 
telif hiikO.metlerce alınan vaziyetleri nazan itiba. 
ra alarak beynelmilel sulhün yeniden tesisi jçin 

sadce bit: .. teme~. izh!r 4 c~~ Jkıifa ~lı:ı·· 
dir, 

• 



, Yleşhur bir Fransız siyasi muharririne göre 

Almanya Finlandiyayı Sovyet 
tekliflerini redde mi teşvik ediyor 
Son taarruzda 
Alman 'zayıatı 

• (Ba§ tarafı 1 IDclde) 
Petit Parisien gazetesi yazt}"Or: 
''Dün akşamki tebliğe göre, cephenin sabahki vaziyeti deği~mc

:niştir. Bu hal, kıtalarırmxın yerle§tiği mukavemet hatlan!lın Fran-

1 

' 

• • MAKSAT 
Sovyetlerin de 

harbe gir111esini 
sız başkumandanlığımn tasavvur ettiği gibi, fevkallde mUeuir oldu 

1 
ğunu gösteren bir delildir. Valnalu başkumandanlığın tahminlerini 
teyit eylemiştir. ter11in ir11iş ! 

Unutmıyalım ki Alman topraklan üzerinde ve Majino hattının 
oldukça ilersinde bulunuyoruz.'' 

Elıı:lekiyor gazetesi, cephede hiç bir Alman tankının gözilkmc
di~ 've çok ağır olan Alman zayiatının bundan ileri geldiğini bil
dIByor. 

Oeuver gazetesi bCl§tn3;kalesinde 17 teşrinievvel tebliğinin tari
hi olduiumı, zira Franmz bqkumandanlı&ınm muhariplerin hayatı· 
na büyUlc bir ehemmiyet vermek huıuıundaki kati arzusunu gl:>ster
nıekte bulunduğunu bildiriyor ve diyor ki: 

''Franatz alıkttleri cesurdur ve kendisinden her şey istenebilir. 
Fraıwz askeri bunu sayısız engellere ve arazinin torpillerle örtUl· 
m9t ol.muma rafm"tn, Polonyablara yardım etmek ve Alman kuv
vetlerini doğudan batıya ~ekmek için ilerlediği zaman is bat etmi§tir." 

tıkoçya sahillerine yapılan taarruz gazeteler tarafından yeni 
bir4Iitler manevrar olarak telikki edilmektedir. Zira Hitler haki
'-tte}iman zayiatını dilfiinmebizin bir prestij taarruzu yapmıştır. 

Ebelaiyor gazetesinde Manıel Pays diyor ki: 
"A•ked barekitm ve k1eniz ve hava taarruzlarının Alman barış 

t:ıarru.zunun aomı oldufunu zannetmek hata olur. Bular, ancak kor 
ıtmakla yalan vaidleriıı mUrıavebe ile biribirini takip ettirilmcainc 

rr.atuf olan manevranın blr mulmddemesidir. Alınan harp tebliğle
·~in yanlif tarzmdan hem dahilr, hem de harici propaganda kay-

?.•ısu s~r.' , 
Jcan Fabry ıu aatırlan,)'Ul)'!Or: 
"Almanya bitaraflara fU bqb. mesajla hitap etmektedir: "Si

ze .harp cetirmemden korkuyorsunuz, fakat Fransa ile lngilterenin 
~ teklifımi reddelderek aizi Bol§evik ihtilaline teslim etmekte ol
daklapnı eönniiyonunuz.'' 

Hitleı: timdi bltaraflara haykırıyor: ihtilalden sakınmız. Fa
kat Polonya ile Baltık memleketlerini ihtilale teslim eden kendisi
dir ve h&.ıa Stalinden ukert bir ittifak istemek cüretini kendisinde 
bÜlımktadır. Hitler ~yayı tehdit eden ihtilat::Jen korkuyor ve 
So.yeı: Birlilfni yatıttmnak için ona dünyayı teslim ediyor. Dün
yanm aeilmeti yalmz Franaz ·İngiliz zaferidir. 

Son Alman taarruzunda Fransızlann zayıatı 
ehemmiyetsiz 

Puıds, 18 (A.A.) - Salahiyettar bir menbadan bildirildiğine 
eöre, paıarteai &ünü yapılan Alman taarruzu neticesinde Fransız· 
tan111!1ğradığı zayiat el:H:mmiyetsizdir. Fransız ileri postalan, Al
manlttı"' görünceye ~dar bulunduklan yerleı:1:ie kalmısl«rdır. 

Ftansızlar mlidafaa mevzilerine çekilmeden evvel -topçuların 
:ve mıkinelitüfek kıtnlarrmn mania ate~i açması için işaret vermiş-
lerdir. ı 

Almanlann henüz geniı mikyasta taarruza geçmedikleri zan
ttedilmektedir. 

. J?aladye, başkumandanla göı·üştü 
Pans, 18 (Hususi) - Baıvekil Dahdicr başlnıman.dan Game-

~!miiıtür. Bu ~!)rüıme esaatrnda nilceri vaziyet: gözden ce
~f, ba§lrumnndaı"ı ba!Tekile INlZ1 izahat vennitlir. 

Alman tayyareleri, Jngiliz deniz üslerini 
boml>ardımana devam ediyor 

Berlitı. )~ ~ (A.A.) - Alman u. liz avcı tayaresi, bir Alman tay· 
mll!Jli ·k:!rargahı b!diriyor: yaresi tarafından düsllrülmü~. bir 

F!'l~nsız kıtaan dün de Aman Alınan muhnberc tayyare~i de 
ar:zJsinde Mosclle ile Palatinat İngiliz hava bataryaları tarafın -
ormaru arasında işgal edilen nok- dan düşürülmüstür. 
~rm tahliyesine devam etmiş • 16 ve 17 ilkt~rinde dü~man 
ferdir. Alman kıtalan terkedilcn 10 tayyare kaybetmiştir. Bunlar. 
noktalan derhal tekrar işgal et· dan bes tanesi Alman toprakları 
mişlcr ve birçok e3ir almışlardır. fü:erlnde Alman avcı tayyareleri 

Aman hava kuvvetleri, 1ngilte· tarafnıdan düşürülmüştür. Bun
renin Sark sahilindeki askeri li- }ardan yalnız bir tanesi İngiliz 
manlara karşı hareketlerine de • tayaresi idi. Hava muharebeleri 
~ etmişlerdir. Scapa Flow li - es.nasında bir Frans'z ve bir lnai
manma attıkları büyük ve orta liz tayyaresi dlişürülmüc; Ye lngi
çapta bombalar hnrp gemilerin· fü toprakları üzerinde vukubulan 
dt;n ba~a e ki muhabere gemile- hava muharebesinde de Üy 1ngi. 
rine~de isabet etmi~tir. Bir'1ngi- Jiz tayyaresi iskat edilmiştir. 

Bir İngiliz gazetesinin tenkidi 
JMıdra, 18 (A.A.) ~ :MuhafazakSr "Daily Exprcss" gazetesi, 

ll'l1 Mabahlci nüehaamda ltava faaliyetinden bahsederek diyor ki: 
"'Hedept ya1nır bcyannattıe atmak olan hava seferlerine artık bir 

'h ,, ...... 1 • 1· m ayet_....verı m~ ıdir. Almanya ~~ muvaffaktyetsizliklere ı' uğradıktan 
"""~·~:~ - ~.r 11 ,. 

~~a·.•l'T'"1d, btt ttlr!u sefe-1enn zammr gelecektir. Fakat evvel! At-

Amerikaya, Finlandiya istiklalinin Kalinin, 
Rusya 

Sovyet 
taraf mdan tanmdığım bildirdi 

Pı-r.is, 18 (Hususi) - Gazeteler Almanların geri püskürtülen 
taarruzlarından bahsediyorlar ve bunun gibi Almanyanın ıulh ta
arruzunun da akinı kalac:ajını YUIJ'orlar. 

Madam Tabouis ''Oeuvre't gazetesindeki makaleainde Alman
yanın Finlandiyayı Rus taleblerini kabul etmemek hususunda teıı
vik etmesinden korktuğunu söylüyor ve "Almanyanın bu suretle 
Rusyayı cebir ve silah kuvvetine mecbur ederek onun da harbe gir· 
meıini temine Çaıı!mat, muhtcmeldir't diyor. 

''Petit Pariıien'' gazdesinin siyasi muhar.riri de, ıu fikirdedil·: 
"Almanyanın iki taraflı bir oyun oynadığı görülüyor. Bir ta

arftan Rusyayı İngiltere ve Fransa üzerinde tazyık icra etmek hu
susunda kuUanmak istiyor, bir taraftan ~, R".fıY,.ll karııeıacm lıka:ı
dinav devletlerinin ve bitarafların Rusyaya k2r.şı cephe almaları vo 
kendi tarafına geçmeleri hususunda emel besliyor. Bu 0 kadar be
ceriksiz bir manevradrr ki, bitaraf devletler, pek haklı 

1 

olarak bu 
teıebbüse hiç bir itimat göstermiyorlar. ' 

''Diğtt tat:\ftan, Hitlcr, lskandinav memleketlerinin ne Muso
lini, ne Papa, ne de Ruzvelt tarafından kabul edilme~n ~ulh tavas
autçusu rolünü Üzerlerine alımasrnı bekliyor. Fakat bunda damuvnf
fak olanuyac11ğ1 aş;kardır. lslcandinav devlet reislorinden böyle bir 
rol bekleme.'< onlara kar~ı bir hakaı·et olur." 

14 insanın hayatına mal 
olan tayyare kazası ! 

Madrid, 18 (A.A.) - Ala Littoria kumpanyasına ait bir İtal
yan ticaret tayyaresi Malaga mıntakasır.da Oka kasab.ası civarında 
:e.re c1li§mi.i~tür. 14 ki) öJmUştür. Tayyarede 17 yolcu bulunmakta 

~ iıdı. T2)'Yarcnin pilotu ile telsiz memuru ölenler araı;.mdadır. 

Kayzer Vilhelm 
Şeker tedariki için teker 

vesikası aldı 

ltafyanın 
Londra 

• 
yenı 

elçisi 

Kalinin'in Ruzvelte cevabı 
Londra, 18 (Hususi) - Vaıingtondan bildirildiğine güe, SO~ 

yet Şi'ıralar Meclisi Reisi Kalinin Runeltin gönderdiii mektuba ~ 
vap vererek Finlandiya istiklilinin Rusya tarafından tanınmakta 
duf.unu, bugün ancak iki memleket arasındaki dostane münaaebatıl' 
takviyesi ve iki men1leketin müıterek emniyetini temin için çalııd· 
dısınt hildirmiıtir. 

Ruzveltin meaajı ne§rolundu 
Vaşington, 18 (A.A.) - B. Ruzvelt, Kallninden ce,•ab gelnı,,ı 

üzerine kendi mesajını neıretttnniftir. B. Ruzvelt meısajıı.dıı ArD" 
rlkanın mUstaldl bir devlet ıtfatile Finlandiyaya kal'§I olan sempati' 
sini bildlrml.şti. 

Gelen cevabın memnunlyelba.b§ olduğu anlaıılmakijldır. Faıctt 
Finlandiya ile Sovycllcı Birliği arasındaki mUnuebat borulursa )'~ 
bir muharebe, vaziyeti t~bft edecektir. Bu mesaj tcatfslıu. şllJlV 

Avrupa vulretınde Ruzvelt tarafmdan ba§anlmıı bir merıu~ıc n.-· 
rlle bakılmaktadır. 

Bern, 18 (A. A.) "Havas" - Verilen malllmata göre, Sovyetıet 
Birliği Finlandiyadan blr yardım paktı ile hudutta bazı t.ashlbf,t 
yapılmasm ve Finlandll a körfezindeki dört adayı istcmelttodlr. 

Bu malumata bakthraa, Finlandiya son talebe muvafakate oJfJ'' 
dedir. Fakat blr komproml bulunmuı Umit edllm~ktedlr. 

İngilizler Fransaya birçok 
tank yolladılar 

Londra radyo:ıu. (saat 18) 
Almanlann Majino hattına kareı 

Çemberlaynın 
beyan ah 
<l'..aş tarafı 1 ln<'lde> 

ğini. bitnraf devletlerin de İngil
terey~c Fraruıaya mUzahir bulun. 
duklnnnı söylemli, sonra barb va 
ziyr.tlnl izaha geçmittlr. 

Uç giln evvel yaptıkları ~ 
dan borl garb cepheainde b~ 
bir hareket görtilmemlıtır. \'~~ 
nız, c:epbe gerlfiinde göze çatl""" 
faaliyet yakında btıyük bir UI" 
ruzun hazırlandrğmı göstenneJ ' 
tedir • 

Bugün lngiltcrcdcn Frllfl,,s' 
&imdiye kadar en fazla miktP' 
da tank gönderilmiştir, 

Do<Jrn, 18 (A. A.) - E3ki 
Kayıer'e şeker tcdarll: edebilmesi 
için bir "şeker vesikası" vcrtl
mişilr. Doom ıatoeunda hayatı, 
normal ısekilde devam etmekte _ 
dir. Şntonun parkıııda hava tch_ 
llkesine knrşı hliyUk bir sığınak 
:raprlml§trr. 12ki Xnyzor, İngiliz 
ve Alman gazetelerini okumakta 
ve sık aık radyo dinlemektedir. 

Başvekilin verdiği izahata gö. 
re, Fransnya sovkolunan Inglllı 

kıtalan cephelerde ve diğer &s -
in g i iter ede bir kcr1 mevkilerde me\'zilcrini al -

ınış bulunmaktadır. lnı;illz ve 

Londra, 18 (A. A.) - Yeni t~ 
tnlya. sefiri Ba!!tlnnlni, bu aal:ıah 

krala itimatnmesini takdim et • 
miştir. 

Ruzveltin lsve~ 
kralına mektub~ t 

Londra radyosu, (Saat ıs,20)~ 
Amerikan Cumhurreisi Mr. ~. 
velt İsveç Kralı Gustafa gönderdi; 
ği blr mektupta, Istokholm ~16 
feransı milnasebetilP, Ameri~ 
bit3rar de\'letlcrin hakkı hııstı ı,t6 
da onlara kar§ı müzahir hisler 

Hnfidierindcn 22 genç, Alman 
ordusu saflarında ı.a.rpl'§maktadrr. -
Romanyaya sığınan 

Leh hükumet 
erkanı 

Albay Bek ağır surette 
hasta 

BUkreş. 18 (A. A.) .- D. N. B. 
Eski Polonyn rcfrlcUmburu Mos _ 
cicki Erajvada yerleşmiştir. Ma • 
rcşlll "Rydz Smigly yukan Kar -
p:ıtlıırtla bir kliy olan DragOı!lle.· -

k a na 1 ta Ş tı Fransız başkumandanlıklan ara -
sında tam bir mutab:ı.kat vardır 

Londra, 18 (A. A.) - Blctch. ....e bunun bir delili olarak İngiliz 
ley Bucks civarında kfı.in Simp. askerleri ila bcr;ı.ber Fransız as. 
so.1dn "Gmnd Union,, kanalr su- kerlerinin de İngiliz ba.~kumanda 
lannm taşması Uıerine §İmal isti- nınrn idaresi nltmil:ı bulundukla. 
kametindeki ba,ı,lıca hattın btıttlıı n göetcrllebilir, 
trenleri Eletchl~yde durmuttur. • Mr. Çcmberlayn bundan ronra 

Blcchlcy'in ~imalinde geniş ar:ı. Almanların hava hücumuna ba~ -
zi parçalan sular altında kaldığı ladıklaımı söylemi~ ve tskoçra 
için bu kasabadan ilersi için bi· ~ah!llerine yapıian hücumlardan 
lct verilmemektedir. bahsetmi~tir. Başvekil lskoçya ü· 

Biltlin gece şiddetli yağmurlar zerindeki biribirini müteakip ta • 
yağmışbr. arruılarda 8 Alman tayyaresinin 

•\:•·c~kll!!d•e•yae111rl!.llc•§•cc•c•k119U•r•. A-lb•a•yİllllBck-•.d düt-ilrüldilğiinü, buna mukabil tn

nğrr surette hastalanmıştır. Eski giliz hava l:uv ·etlerinden bir teki
Lch hükümetinin diğer azası nin bile zarara uğramadıJını söy • 
Herkulesbad'da bulunmaktadrr- lerni§tir. 
tar. Mr. Çembcrlayn denizlerdeki fa 

man m.2ğlübiyct1eri lazımdır, ta ki Almıın milletinin kendi hUkOmeti 
bahsinde hayalleri inkisara ufrasm." 

aliyete geçerek son hafta zarfında 
Royal Oak diretnotunun batınl • 
<lığını söylemiş, fakat aynı zaman 
da "Repulse" \-e ''Hood'' harp ~ 
milerinin batmldığt hakkındaki 
haberleri tekzip ctmitşir. 

Çemberlayn, kralın huzurunda 
Londra, 18.(Hususi)~ Kral.dün baıvekil.Cemberlaynı kabul 

- •tmi!tir. 

lediğini bildinnitşir. eı" 

Ölüm ~ 
Girit merkez kadısı merh~ 

Süleyman H~ki Mollanın re1~ 1 

lan, Konya müddeiumumisi ı.ı~ 
dar Aktan, Istanbul be!ed1Y~ 
ınürakiplerindcn Lcbip Ak~,,,4' 
valdeleri Atıf a Maide 16110~ 
salı günü vefat etmit~ir. ee~, -
18. 10. 939 perşembe günü J3 ef)t' 
caddesindeki 136 No.lu ~~ 
den kaldırılacak ve Zühttı ~ 
camisinde öğle namazı ~..H, 
Sahrayıceditdcki aile kabrfst,,...-
ğına defnedilecektir. .~ • 

Kederli ailesine ve keııdi ~ 
sevenlere sabır dileriz. / 



lürk - Sovyet 
m::'nr~ 

r11üzake·r 
neticelenenıedi? 

• 
1 

niçin 
fe3~~v~lkö~ Sc§lydc§l= lngiliz zırh ısı ı 

nasıl batırmış? liiri1on v~rrdôCö ü~c§lllıı<§lt M · . . . . . Alman denizaltısının süvarisi anlatıyor 
oskovadan hareket eden Harıcıye Vekılı- Müttefik cephe~~;!a~:::i!tı:a; araziainden 

nıizin Cuma günü dönmesi bekleniyor 
Resmi tebliğ: 

;:toshova, 18 (A.A.) -Reami tebliğ: 
OIQ,. ~~.dei ziyaret için Sovyetler Birliğine gelmif 
4ov d urkiye Hariciye vekili Saraçoğlunun Mos
~ Q Q !hameti, Sovyetler Birliği ile Türkiye 
""-et~urıyeti münaaebetleri hakkında Türk hüku
Q,.~ Ve Sovyetler Birliği hükumeti mümeuilleri 

1nda derin fikir teatisine vesile tcıkil eyle-

miştir. Samimi bir laa.oa içinde devam eden bu fi
kir teatisi, Sovyetler birliği ile Türkiye arasında
ki dostluk münasebetlerinin deği§mez vasfını ve 
iki hükumetin sulhu idame bahsinleki müşterek 
arzularını bir kere dalıa teyit eylemiştir. 1 ki .hü
kumet §urcuını tesbit etmişlerdir ki Sovyetler 
Birliğini ve Türkiye cümhuriyetini alakadar eden 
meselelerin birlikte tetkiki için istikbalde de te
ması muhafaza eyleme şayanı arzudur·,, 

3 Sebepten biri • • • 
'~e verilen garantiler, bizden istenen taahhütlere tekabül etmiyor 

Londra; 18 (A. A.) - Garb 
ccpheıinde)ci son inki§<lflar ha.k
lan.da tefsirlerde bulunan Royter 
ajansının aakeri muhabiri şöy. 

le yazmaktadır: 
"Geçen harble 9imdiki harb a. 

rasında esaslı bir fark vardır. 

~imdiki harbde tabiye ehemmi
yetleri ikinci dcrd.:edc olan mevzi
leri müttefikler her ne bahasına 
olursa olıun müdafaa edilmesi 14 
nmgelen bir arazi mahiyetinde 
telakki etmemektedirler. 

Bu prensip anlqdmaldığt için 
yil.z binlerce insan ölmü~tür. 

Şimdiki harbde m:ittcfilı: ku
mandanlar her §eyden evvel in. 
aan hayatını korumağa ehemmi
yet venn'cktedirler. Binaenaleyh, 
Sar ırunta.kaamm büyük bir kısmı 
nın Almanlar arafmdan isirdadı 

Her tarafta hıı.va bat~rı i
le harb gemileri Alman tayyare-o 
lerini pek yüksekten uçmağa ic. 
bar etmiştir. Başıı.şağı cüretkara
ne bir iniş yapan tayyarelerden. 
biri dÜfi\irÜlmil§tur. Diğer bir taY, 

yare de Hoy adasma <lü:ıilrülmiİIJ.! 
tür, Para§Utle kurtulmağa .mu • 
vaffak olan bu tayyarenin pHoaı,.: 
esir edilmiştir. 

ROYAL OAK'I M~ 
BATIRILMIŞ! 

Loıxira, 18 (A.A.) - MımaQ f 
radyosunun bildirdiğine g6ıe , 
"Royal Oak,, zrrhlısnu babi:an · 
Alınan tahtelbahirinin k\ımanda~ ... 
m; tayafre ile Hitlerin ne7JCIDe • 
gitmiş ve kendisini husust rnenl.! 
simle kabul eden Hitler, kumeır 

dana yüksek rütbede bir ni~ 'tef 

miştir. . /1 
Tahtelbahir dün saat 9 da ~ 

ne avdet etmiştir. Kumandan rA!ıa 
yanatta bulunarak dem.iştir ki: 
"- İngilizlerin tesis ettiği r.m. 

nialarm arasından kolayca gf'ç· ~ 
rek Scapa Flov körfezine gir<l::,.. 
Körfez.de iki harp gemisi görd\!h"· 
Ve iki torpil attıktan sonra lim.-?'1 
dan çıktım. İki infilak işittim. ~· 
mal istikametinde en uzakta hl· 
lunan İngiliz gemisinden bir sı: 
sütunu yükseldi. Bir saniye sonr<ı 
diğer bir gemi de infilak ederek 
gözden kayboldu. Biz uzaktarrr· 
ken lngilif: projektörleri tahteıba· 
hiri aydınlatmakta ve derıizaltl 

bombalan patlamakta idi. 

Von Papen 
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Sovyetlere gere 
Türk hikayeciliği 
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1:: ~vyet edebiyatının en çok beğendiği hik8.yecil erimiz: H alide Edip, Re§al Nur i, Ercüment 1 
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Sovyet edebi. neşriyat idaresinin hazırladığı kitap 
Sovyet Rusya edebi ne~iyat 
idaresi, tanrnmı' hikayecile· .l 
rimizin eserlerinden rnüte • ~ 
Jekkil bir antoloji hazırla. 
mııtır. Antolojiye Halide E
dip, Sadri Ertem, Rc~t E· 
nis, Re~at Nuri, Kenan Hu· 
lusi, Sııbahattin Ali, Ercü· 
ment Ekreımden parçalar 
alınmıştır. Meşhur Sovyet 
rnuharr:c-lerinden E1. Niko. 
lin, bu antolojiyi tetkik ede· 
rck bir yazı yazını§ ve Mor 
kova.da çıkan "Pravda'' ga• 
zetesinde neşretmiştir. Ma
knleyi iktibas ediyonız : 

Meşhur Sovyet muharrirleri • 
· n eserleri Türkiyede türkçeye 
tı:rcüm~ edilmiş ve neşrolunmuş· 
tur. D&ıha yaşlı nesle mensup 
Türk muharrirlerinin bazı eser -
!eri de Sovyet mecmualarında 
parça parça çıkmıştır. Fakat şim
cli ''Edebi neşriyat'' idaresi tara
fnıdan ç;karılan hikaye1P.r mün -
tehab3tı bu sahada hususi bir a· 
laka uyandınnaktadır. 

Bu mecmuaya Türk edebiyatr 
nm yaşlr ve genç neslinin e~~·leri 
girmekte ve !binaenaleyh saltanat 
devrinin Osmanlı Türkiyesi ile 
zamarumız Türkiyesini tasvir e
den hikayeler olmak üzere mec -
mua iki kısma ayrılmaktadır. Bu 
müntehabatta Türk köylüsünün 
İ§Çi ve münevverlerinin yaşııyışr
nı ve ahlak:1r gi:isteren realist 
hikayeler, es:Ci mürtecilerden, 
bürokrat memurlardan k3pa1t ya· 
şryan yahut kendi muhitinde ka· 
palı kalmış halk tabakalarından 
bahs::len hum:ristik ve satirik 
hikavd<'r, geçeıı asrın roma'itik .. 
terinin tesiri al•ında bulunan ye· 
ni romantik nUvel~r topfonmıı 

!:.:;•ye~ l\nlolojisin.dc yer alan hikayecilerimiz: Oıtte soldan itibaren: 
Kenan Hulusi, }!ı:ılidc Edip, Reşat Nuri, ortada Sadri Ertem, aıa· 

&ıda: Ercüment Ekrem, Retat Enis •• 

''Fabrika b<!cası" hikayesinde de bozulmu~ deklese unsurlar teces
keza göze çarpmaktadır. süm ettirilmektedir. Bu şoföı ün 

Muharrir Kenan Hulfısinin Ku tamamen zıddı olan nam:ıslu ve 
1aksız Ali" hikayesi ise yukarda çalışkan bir genç kız Yolpalasta 
işaret edilen bu ruhun tamamen hüküm süren ahlak düşkünlüğü· 
zıd:lı bir ifade taşımaktadır. Bu ne sürüklenmektedir. Şahsiyetler 
hikayede memleketin sanayileş - tecrübeli bir romancrmn emin e. 
mesi, cahil, görgüsüz bir köy liyle kabarmış ve canh bir sur::t· 
gctl'ci olan Alinin mütehassıs işçi ı te tasvir edilmiştir ve 'Junun ,~_in 
olarak sivrilmesi tasvir olunmak- dir ki bu hikaye okuyucuyu 'ha· 
tadır. Bu hikaye, Türkiyeye ken kikaten sarmakta ve süriiklemek
di mensucat sanayiini yaratmak tcdir. Kadıköy ahlakı Türk erle· 
hususunda yardım eden Sovyct biyatının meshur bir klasiği olan 

•mühendislerinin samimi bir su - o~cl"' ~yfdtin ic;in de 

tcskil etmişti. Mesela "Ekmek 
ve~ zeytin" adındaki eserin fev -
kalade sanatkarane yazılmış mev 
zuu keskinlik ve berraklık baitı -
mır.dan Monpassanın hikayeleri -
nin mevzularını andırma~ta bu -
lunmuştu. . 

Halk mizahı ananesi Nasrettin 
Hocanın hayatı, Karagözün ser 
güıe~tleri, Reşat Nurinin, Ercü
ment Ekremin, Sadri Ertemin, 
Re~at Enisin birçok mizahi hika
yelerinde in'ikas etmektedir. Bu 
son muharrirlerin eserlerinde 
saltanat devrinin me:ııurları. tlev 
let si-;temi mahkemeleri, ııslahat 
devrinden evvelki devirde Türki 
yenin mesleki nizamı büyük bir 
zeka şiddetiyle tasvir olunmak -
tadır. Reşat Nurinin "Tanrı mi· 
safiri" adındaki hikayesinde ha· 
tıl itikadlarla alay eıdilmektedir. 
Bu sahada satiri!: ve humoristi 1• 

yazılar büyük bir kuvvet ifade 
etmekte ve bunların en iyileri 
Ömer Seyfettine ait bulunmakta· 
dır. 

Bu münasebetle Fransız edebi. 
yatrnm Türk edebiyatına tesiri· 
ni oku1•11cıılanmız da hissedecek· 
l::rdir. Türk mn>ıarrirleri bu te· 
sirden kendilerini almak yen; ye. 
ni ve oldukça müşkülatla kurtar
maktadırlar. Bu suretle rnuhar · 
rirlerin canlı halk mizahımn ken
dine has unsurlarına tııhakkiim 
edebildikleri yahut kendi milli 
şahsiyetlerine doğru ve realist 
bir surette gösterebilecekleri e _ 
serlerde ecnebi edehivatının tesi 
ri zayıftam'lkta ve bö"lc eserler 
hakikaten derin hir orijinalite ik
ti!'"" ('ulemektedirler. 
• Türk muharrirlerinden yapılan 

bu hikayeler mih~,.habatı kom • 
sumur ceımr ve a"il Türk mille
tini anhmak için bize yardım et_ 
mektcdir, 

:,ulur.maktadır. Okuyucularımıza 
:-ırzedilmekte olar. bu hik1ye1erin 
~oğun::a sosyal u:ısurlar, sosyal 
~eb:pler ve. sosyaı müsavatsızlık 
u çv;:ul~n ~~ieı:miş bultınmalr_ 
t'ldı:-. Hatta bezan bu mevzular 
hilyatta yerini bulanuyan fakirle· 
re kat'§t yalnız homarist bir has· 
":ısiyet ifade etmek çerçevesinde 
kalmryarak bütün keskinliğiyle 
ortaya atılmıştır. Bilhassa meş -
hur Türk muharrirlerinden Sadri 

rette hazırlatılmı~ olması bakı • 
1 

------------------
. mından d:ı okuyuculıınmı~ için 
hususi bir alaka arzeder. Ilildi -
yede bir Rus ustabaşısı Aliye Irti
tehassıs işçi olması için yardım 
eder ve biraz scmra Sovvet usta • 
sının memlekc.tine dö ;~::si tize _ 
rine Ali Dizel motö ·:iniin ba;ma 
geçer. 

Ertemin 'Kendisine ayı süsü verne 
Ertemin kendisine ayı süsü veren 
temin ''Kendisine ayı süsü veren 
adam'' hikayesinde mevzu bu şe
kilde ele alımruşur. Bu hikaye 
bize cahil bir köylünün akıbetini 
göstermektcl:iir. Bu köylü ağır 
bir karanlık içinde bir aralık ih· 
mal gösteriyor, işinden oluyor ve 
nihayet terbiye edilmiş bir ayıyı 
takliden ve ayı postuna bürüne • 
rek meydanlarda oyn-uyor. 

Stdri Ertem bu hikayede oku
yuc11larına kahramanın bedbaht -
lığmın hakiki sebebini gösterme_ 
mekteclir. Fakat yine Sadri Er -
um.in ''iyi kalpli adam'' ismini 
taşıyan diğer bir hikayesinde 
genç bi.c işçinin mahvına sebep 
olan bir fabrika ustası ele alın • 
makta ve muharrir bu ustanın 
kerih ~ahsiyetini tasvir ve onu 
ironik hir şekikJe "iyi kalpli a
dam" diye tasvir eylemektedir. 

Muharrir Sabahattin Ali tara -
~dan yazılan "Arık" hikayesi 
de büyük bir iman ve kudretle 
yazılmıştır. Bu hikayede bir köy 
lü cüz'i topraklarını sulayan bir 
su yüzünden kendi gibi zahmet _ 
keş diğer bir köylüyü öldürmek· 
tedir. Bu hikayenin ifadesirJ:leki 
olgunluk hikayenin ipik kudreti 
bu lrikayeyi müntahc:batm en iyi 
eserlerinden biri kılmaktadır. 

Sabahattin Ali "Denizcinin hi 
kayesi" ismini taşıyan diğer bir 
yazısında da bir tüccar gemisi 
tayfafarınm ken<lilerini istismar 
eden kaptanla ohn mikadelesini 
kuvvetli bir şekilde trsvir etmek
tedir. 

Türk muharrirleri Eo!lyal fena· 
lığ:ı karşı his:Jettiltlcri haklt t:: - ı 
h~v-ı:ırlcrirJ:i::. hazan. h:::tta me·n
Je;retın .. a.,a•rıles-nec:ı :-:::n::et: ·ıi 
kend\lerbe !ıi•!: hi: !:t:rett:: i."''·a -
r:ı. kac;n:- varm .. kt~ v:: l::a t::re~k 
es~d orm<m u!{!nlerin~n patiyar 
kat yariayış tarzlarının ortadan 
kaybolmasm<l<>n yei!l c1uym~kt:ı • 
drrln· . 

"T'J- f"~:\, r .. -:'1- .. l•"'·!j··,.-:n 
dej.:ır··ı:~"ı.,., ı·-r-'·tcr·~;ik ;~k: 1 
La -ı:J:ı:ırrir S3·1ri Ertemin m-ev· ' 
• \iibarile gayet traiik olan 

Meşhur bir Türk va-ı:ıcısr ola"l 
Halide Edip "Yolpaias cürmU" 
adındaki hikayesiyle nıüntaha -
batta temsil olun-:naktadır. Eu 
hikaye hacim itibari!:: müntchrı • 
batın en büyük eseridir. Bu lıi -
kayede bizim gözümüzde bt:~iin· 
kil Türkiyenin diğer bir muhiti, 
yaşayış!arında Avrupa burjuva • ( 
sını taklide çalısan yeni büyük 
burjua mümessilleri, liberal mii· A ı e'\.· h ta t h ·ı d"I Neu'IL-

1 • ıı.< • ı as neye a vı e ı en ı ry 
nevver er ve nıhayet Ka,'ıköylü 1 

Amerikan hastanesinde ilk 

zengin bir babanın yanıntlaki !'o· Fransız yarahlarınrn tedavisine ba~lanmı,tır. Resimde müfettiş bir 
för gibi keza bn hayatın içinde 1 askeri doktor hastalan ziyaret ederken görülüyor. 

Son Dakika'nın his, aşk, macera romanı: 10 
u. ". ( . .. . " lufiv T~kift @~@ö~[p)]@ 

Nn!deden: Muzaffer F>en 
Şimdi, doğrudan doğruya bugüne 
ait olmasa dahi çözülccE'k bir Ya

ka düğümile karşılaşmak çok ho 
§Una gider. 

Bahçenin C\"C yal:ın ç:içekli tn_ 
rafmdım geçiyor; güneş çimen -
ler üzerinde zümrüt gibi. toı:lu 

yol üv•rindc is~ Platin g-ibi parla_ 
yor. Konağa çıkan granit merdi
venler yılların yadigarı olan Ll! -

mer ve pznbc yosunlarla kaplan-

mış gibidir. :Merdivenler çıkılınca 
kapının önünde ienb:ndn tar:ıça 
olarak kull:ınılahilccek gcniş bir 
sahanlık vardır. \"nhit. neş('li ko· 
nuşan grup~ ycti.~m('k üzere hız. 
lı hızlı mora;, ... nlcıi <:tktr. 

- V:ıkU:·ıc b•: eYb b:ı.hçcsinılc 
nııınt.a1.am t!lrhlar vnrnı::. Dahn 
ilC'risini i_,·i baiulmı.1 koruluklrr 
çerçc-.rc!em~5 

eUklcr 
gördüğünüz göl-

böyle borr.001 
çerçevi!!~rnil} gö:-dü~ü:ıilz r;:;rtlil • 
f.ünüz ~~l::ü:.l·""r l;Jrie bombo~ 

'lll' ç-• .r.1.,r .. 1 <'r ·ı.n!<ı. Bı.:nhu ın 

tY..-:-:-~ •• :- .:·.::-r.:C:a t::.b:i bir havıı:: _ 
dil olduğu gibi ımreti mahsus.ada · 

ürctilmi)] kırmızı balıklar doll.!şı -
yormuş. O vakıt her taraftan sa
adet ta.~armış. Çamların koyu ve 
karanlık gölgeleri bile bu n('8eyi 
boğamıızmış. 

O vakıt bu çiftlik Numan pafia
nın malı ·İdi. Fakat Numan paııa 
dcyipte geçmc;>inlz. :-.rcrhum bam 
b:ıııka bir adamdr .. Ömrünün ya· 
rrsını bu çiftlikte geçirdi. Paşa 

~iniye de ço!< meraklı idi. Güzel . 
J\:ütahya ~inilcri, renkli camlar 
yapardr. Hatta çini üzerinde aile 
efradının miyatür rcsimleri~i de 
ynpmıştr. 

Tam bu 11rrada Vahit, dikl:atlc 
hikayeyi dinleyen misafirlerin 
ya nınn geldi. Siyah gö:r.lerinin 
emniyet veren ışığıyle Samiye 
hanıma baktı, ve : 

- Hanımefendi, dedi, ne kil • 
dar tatlr anlatıyorsunuz'! 
Kadın bu iltifata hiç aldırmı:.· 

mı~ &-'."ıi göründü ve misafirine 
güler yiizlc elini u:r.atarak: 

- Çahuk !:ofrıtya oturunu1, 

de-dl. Bunlnm ha"38'1 ef!tUJm iısti. 

ha verir. Siz fazla olarak saoahle
yin uzun uzadıyr. kırlarda dola.~

tmız. Her halde çok acıkmış ola
caksınız. 

Kenarları mavi işlemeli sofra 
örtüsünün üzeri zarif tabaklara 
konmuş çc§il çeııit taze mcyvalar, 
kızartılmış ekmek dilimleri ile 
dopdolu. Kocaman pirinç semaver 
üzerinde porselen çaydanlık fo · 
kurdayor, tertemiz bir bakır ten_ 
cerede daha bir kaç dakika evvel 
sağılmış süt köpürüyor. Zengin 
tabiatın taze ve gani olaı-ak in
sanlara sunduğu bütün nimetleri 
bu masa üzerinde bulmak mum -
kündür. 

Güzinin anne.si, delikanlının ö
n üne. bu ç:eşit çeşit nimetleri koy
duktan sonra tekrar sözüne baş -
ladı: 

- Paşa hakikaten garip ve eşi 
bulunmaz bir adamdı .. İyi bir as· 

ker olduğu gibi ruhunun ı:ok derin 
bir sanatkar tarafı da vardı. 

Zararsız rt>sim yapardı. Fakat ay 
ni zamanda bu yeni fikirleri mer_ 
humun mevlevi tarikatinc çok 
yürekten bir bağlılıkla bağlan • 
nwsına mli.~ olmazdr. Ney Ufler, 
sema ederdi. Oturduğu evin ya _ 
nıb~ındaki tekkeyi kuran da o -
dur. mı tekko kapatıldığı güne 
kadar paşanın bıraktığı Yakıflar 

Myclinde yll:r.c yakrn dcrv:i,,i 
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G.n,·!J cephesine ~--v!c,..hrı:ı'."'I f...,::."·ı:z t~nl<lan bir Fran51.ı 
kasa~smC:r.n gı;ç~r~cn 

besliycbiliyordu. 
Samiye hanım, Vahit beye yedi 

dağın çiçeği kokan bnlclan lıir par_ 
ça uzatmak için sözü kesti. 

Ev sahibi birkaç dakikadanberi 
biraz dalgın duruyor, ve sık sık 

selamlık tarafına bakıyordu. 

- Güzinin şimdiye kadar kah
valtıya inmemiş olması §aşıla. 

eak gey. Müsaade ederseniz se
lamlığa kadar gidip bir kere ba -
kayım. Belki hastadır çilnki dün 
akşam biraz garip duruyordu. Va. 
kıa kendisi bir şey söyiemedi ama 
biraz kırgınlığı olduğunu hisset -
mi.ştim. Zaten bir knç gilndenberi 
nezlesi de vardı. 

BUtUn misafirler başlannı se_ 
lamlık tarafına bakan yola çc,·ir
mişti. Semahat birdenbire: 

- İşte geliyor, dedi. 
Vahit kız kardeşinin cUmlesini 

tamamladı: 

- Adı anıldığı yerde hazır bu
lunmak mcleklı>rin '\'asıflanndan. 
dır. 

Genç kız uzun, beyaz bir pcn
yuvar giymiş, belini sedef halka_ 
lardan yapılmı~ bir kemer sıkmı!i. 
tı. Bu hali, altın bilezikleri, dalga 
dalga saçları Vahidln millahaza • 
sına eok yerinde !!Öylcnilmis bir 
hakikat ifadesi ı:;e!dlni veri)'Ordıı. 

Güzin geç kaldığı için özür dL 
ledl: 

- Bu gece biraz atcşiıtl 
dedi. Rahat ve muntat.ıııı1 

uyuyamadım. Fakat saı»Jı' 
ate.3 dil§til, uyuyup kalrrı 

yandığım vakıt tamamilc 

miştim.. 1 
Annesi bu l!ltrada kızın•~ 

sualler sormak istedi. f'ŞY., 
zin kadıneağİzın l!IÖzleriııl 
brraktı: 

- Anne şimdi bu bOf 
bırnkahm da şu muhtegeıll 
levhasını seyredelim. J. 

Ve dudaklarmda hü!yall 
bessümlc kaynar çay seıtı• 
önüne oturdu. tJI 

- Anneciğim, galiba~ 
hikaye anlatıyordun .. ~r 
sene .. 

- Evet.. Nerede 1' 
paşanın mevlevilere oları 

etini anlatıyordum. Bund-'.,ıt 
yukarı 75 sene evvel pa.fJ• 
!evi gencini kendine cvııt 
Bu genç ~ok kudretli bir 

kar<lr. Neyini dudakl•~,.J 
türünce bütün tabiatı u'fP6'·J 

hi nağmelerle bUlbUlJerl tıll' 
rurdu; en vahşi çoban 
bu adamın "sazından çı1'ı: 
rengiz kuvvetin karşıstll &t 
yırtıcılyardan tceerrUd 1 
birer kuzu gibi muti 

0 ~ 
(Dt,._,,ır 


