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ı· '4 J~k va, 23 (A.A.) - Fin. 
l ~di:·a mur:ı.hh:ısı P::ıasikivi re. 
~ iltu,d~ Fin'.ı&ndiya maliye na. 

~ ~anr.cr ve Sovy~tlcr Birliği. 
'lıOıı_l4:;foinki sefiri Dcreviansld 
)f tu lıııkle buraya gelmi~tir. 
t•r~aacyh istasyonda protokol 
'llarkov, Sovyet r icali, Dani. 
ili) ~a. İsveç, No rveç ve Finlan. 
tlııs' lefirleri tarafından karşılan. 

~ 
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1
..,. F>olonyanı~ 

ıı Paris Sefın 
ıla .\ı 
L.-1 ~e.rılarla çarpıımalt 
~ tçirı vazifesinden 

b iatifa edecek 
L l>ariı 2 p · ıti ı:ı • 3 (A.A.) - arıste. 

~il ~~~nya mahfillerinde temin 
di~·dı gıne göre Polonyanın şiın. 
"~ 1 tıaria sefiri Lukaçieviç Fran 
ııı_•' .~lınan cephesinde çarpış • 
tt \ llzcre ya1.;ında teşekkül ede. 
"luı·~lan P olonya ordus una gö. 
~\t~ Yazılmak için istifa ede • 

iP 

11 ~ .. t 
oloıı ıovada.n hareket eden 7 O 

'Oıı h.Ya hariciye memurunun 
di~ ~ftalar zarfında P arise gel 
laıı) tı haber verilmektedir. P o. 
dt çı hükumeti garp ccphcsin. 
d;lll ltpışınadan bu memurlara 
• 

0llları •ı~ ı t bir vazife verilmeme. 
lcırar . . 

vermıştır. 

"'. '· - . ~.. . ' 

ezildikten SODlb. 

r ' 

a .r 
Ve Ukraynada müstakil 

Bir Ukrayna vücude 
getire_cekmiş ... 

Fr~nsı? ve İngiliz gazeteleri 

il itlerin Nazi erkiinile 
){onuşmasını 

Çok sıkışık bir vaziyette bulunduğuna 
ve ciddi kararlar almak mecburiyetinde 
olduğUna yoruyarlar 
Httleri buna mecbur eden sebebin 

Türk - lngiliz - Fransız 
Karş hkh yardım an taşması olduğu söyleniyor 

Londra, 23 (A.A·) - "Nevs Chronicle" ga
zetesinin Budapeşte muhabirinin bildirdiğine 
göre Polonyadan Romanyaya geçen mülteciler 
Sovyet kıtaları ile Alman kıtaları arasındaki mü
nasebetlerin gergin olduğunu söylemektedirler. 

İtimada şayan bir müşahidin söylediğine gö
re hudut hattındaki kuvvetleri takviye etmek Ü· 
zere garbe doğru yüzlerce Sovyet tankı gitmek
tedir. 

Diğer cihetten Sovyetlerin İşgali altında bu
lunan mıntakalarda Almanlar geniş mikyasta 
propaganda yapmaktadırlar. Dağıtılan rivayet
lerde gelecek ilk baharda Hitlerin İngiltereyi ve 
Fransayı ezdikten sonra Sovyetlere taarruz ede
rek müstakil bir Ukrayna vücuda getireceği kay
dedilmektedir. 

Aynı muhabirin bildirdiğine göre dört bin 
kadar arkadaşı ile birlikte siper kazmak üzere 
Rhin ha valisine sevkedilirken firar etmeğe mu
vaffak olan bir Polonya zabiti esirlere günde bir 
dilimden fazla ekmek verilmediğini beyan etmiş 
tir. İçilecek su nehirlerden getirilmektedir· Di
ğer bazı mülteciler Almanlar tarafında Polonya 
da Yahudilere kartı alınan tedbirlerin evvelce 
Almanyada alınan tedbirlerden daha siddetli ol-
duğunu söylemektedirler. ~ 

.(De\"UIU 2 iadde) 

Göbelsin nutku 

Amerikada istihza ile 

karşılandı 

Ncvyork, 23 (A. A.) - Dok_ 

tor Göbele tarafından Çörçil a -

lcyhinde söyle nen sözleri Ame -

rikan efkarı umumiyesi istihza i

le karşılamıştır. 

Nevyork Herald gazetesi diyor 

ki: 

"Göbel.sin dUnyaya hitaben bir 

nutuk irad edeceği hakkındaki 

haberden f evkalade bir hadise 

karşısında kalacağımızı anlamış _ 

tık. Fakat bizzat Göbelsin bu ka 

dar gtllünç bir iddiada bulunaca

ğı kimsenin aklına gelmemişti. 

Dünyada nazilerden başka insan

lar d:ı bulunabileceğini Alman -

yanın aklı bir li.irlU almıyor. A. 

meriknn efkarı umumiyesi bu 

nutku hazin cıl<.lul'll nispette eğ

lenceli bir h:idiec mnhiyctind'J 

telikki ediyor. 

il 

a 

J\ütniilerl :ıtnrnk müilafaa yapm:ıl• en rııld bir usuli.lür. Ynk~-!:I rc
similc Fran ı:ı: askerle rini düşmanın attığı bir l•öprliııü.-ı J erine .l.ıt

aları geçirecek t ahta bir köprü Insa. ede rken göriiyorsanuz 

Ankarada Almar. 
maslahatgüzarı 

lstanbuldan giden ve Ankara da bulunan 
Almanlara verdiğ t bir nutukta 

Almanyaya yardım eımelerin ~ n 
zamanı geldiğin ; söyledi 

Ankara, 23 (Husu!>i) - Dün 1 tarumıza ve milletimize borçlu 
Ankarada Alman maslahatgüza. otıJuğumuz sadakati yalnız Hifla 
rı Dr. Kroll'un daveti üzerine cleğil, fiilen de isbat cde<:eğimizi 

Ankaradaki ve lstanbuHan gelen günün geleceı,rini, birçok fırs=• 
birçok Almanlar toplanmış. top. !arda söylemiştim. Bu söylecı. 

lantıda D:-. Kroll bir nutuk irat ğim zaman işte şimdi gelmişti: . 

ederek ;.uııiar: ~~ylemi;t!:: 1 ' 'FiL'lrcrin arzu~tt tize::: c· 
··s ··· · · · · • 1 -' · • · · ' ı ~-·· ··ı :vgıı: ra: t : 3! .• '1-i!C.a~ıanm. . •yası meı.c C.ltr\Jt !f\;. 1en ~uu:e<.ıl 

,;Türkiyede buiur.ıfo~um f.-ç r ~· m6nılrila ojmamı§, bu me • 
bucuk ecnc zarimca, bir gtin va. ( Dfl''Ubl 2 ......, 



TüııkiJeye 60 milyon 
açacak z al k kredi 

Aniasmanın 
!> 

~k yaktnda nefüce 

ümit~ edilmekted 1 r; lendir.ited~., i 

,-
.. Atll ~ l f\ R 
~araflar;ı İtlgih-· 

A ı r1ı an va 
ti eten Müşkül vaziyetle 

B. Hitlcrin dlplomatJl~ cephe _ ki, Almanyfintn Roma elc;i~i foıt 

bundan ba o lürk 
'~ n o;r . 

1 

.c ~~'°' .. ~~I\ li~aca t r 
i..,{"'ndra, 23 (A.A \)\ -~Reuter'in.118:r~ı:-di.~in~ 

gorc, ingaltere, pek : ~pkmda ~l~tedılcc~. ·ı . umıt 
olunan b:r mali P.n!a~ı \ıio. rnucıbınce, Turkıyeye 
a li.m1G milyon lng~liz I i-alık bir kredi verecektir. 
13uud;.11 har.k:ı, tnzHtcı: \, Tiir ~ ilıracatmın en bü-
,:ük kum-ıı ~; m&k:>edcceT \~·:r. 1 
~ Bu c.m! .n.n hak.ıtm ,,~ .. · miizaJ.rnreler., Türk 
. !ngil:z - Fr:n&1z ll !tir ..... ' alln ile neticelenen gö .. 
rÜ§me: J:.· c::ma~ında yc:;Rıl \ ..... _-~~-~--~-· ________ , 

•ı 

Iliıık ~Jngiliz -Fransı~ a 

~Ti Si· ~ 

• Ctl:t.~ tarafı ı incide) 1 
u z ~S"._;~ ~.v "' , , ~lld4 . ı ~ ı • J Pnrls. !!S (.A. A.) Haws ajar..sı I 

bilcllrl:·or: 

ç J•y9r-~ar te.:rı:~~:ahki Patis ma.tbu:ıtınm 
Bedin, 23 ~(Ali\.) - A:lınan Son iki giın zar.fmda. Hitierin 

' t ' 
1 

d" mak~-r.laoı:ı ::an ınav v~pur yn;:.ınıakta olduğu istişareler Pa-
kumpttay,alauna. vapurlar..uu. a. rls matbuatında b 'yUk bir ala • 
ratmaktan '.kurtarınak ı için Ki el ka uyandırmaktan hali kalmamış-
kanalından gcçirmtlerini bildir. txr. Zirn, hiç §ilphe yol.. ki FUh. 

mişlerdir. ror, çok mUhim bir ney düşUn -
Boş\yere\Vakittlltı~edilmemcsi miiG olmasaydı, bütUn :nazi rtıe -

. . ·ı \ 't 1 f k 1 d '1' ıı;.n~gemı ere aı ~tıa rn evvc - .sasmr avet etmezı..ı ı. 

den göndcritmesi ldzmıclır. Al • Petlt Parisien gazetesinde Lu_ 
man kontrol servi eri her §eyin ~ elen Bourgus bu mütalcayı der
tısll'lü\dail\.~in~ ~mt~llmış oldu.. . meyanp!diyor ve diyor/ki: 
ğun~m~dc1c~ takdirclc , "Bedinin şayanı itimat adam. 
vcrpurlar\pek\kısa~.~dtevakkuf • lnrmm i~timaa çağınJrnasr, ma -
t<!n \sonra , ymlarına \~devam ede. zide , olduğu gibi, hükumetin mu-
bilece~clir • ~ tnd \işlerinin kadrosı.mu al!&eak 

rolüne \tabi bulun~~İs.kandinav ' göstermektedir. 
AlnJrlya.~dona.nmauuı.ın \.kaelt. \ olan 'kar.arlar ittihaz edileceğini 

devletlenmn bütü111.(ticaretiı1ilKi. Alman iaşvekaletinde tered _ 
el kanalriı~çekmJkUasavıVurun • ı diidler· ~r.ülmekte ve Hitlerin 

dadır. { hem kendi ı istikbalini, hem uçun
cil Rayşm istikbalini tehlikeye 

? 
,kaymnk,~yahut İngiliz ve Frnn • 
sız'lliilkl.iıııll!'t :reisleıinin nutukla -

Alman\ınakamlarıryni\zaman. 
da bitaraf\ticaret\vaP,.ırlannı Al. 
ma.n fönanlarrodan \~ klömür/alma. 

~ rındo. ileri sUrillcn §artların tayin fa davet etmeJ...-tedi er. Diğer . .
1 

• a· • •• 

·ı.: A1- 1 \bi ~ı İn iettiklerı\)ola bırerck sulhu ka -
cıııetten :unan a.r ta5ı" arı • v 

• .. . . ı za.ıımaga biri kere daha teşeb _ 
gıltcr.e ıle ticaret \. Y-:ı;aktan bil \ tm ki 'b' · · fJı:" k • • . .. .. s c e gı ı e1..ıcı ı 31 • ara-
vaz geçır;ek ıçın butun gayret. \. d 1.AJ..11.v •• te kted' 'ltnn a'"cu1.111t,rını gus rıne ır. 

lerini sar Jmektedirler. Hitlen-, ':!garpta ltafi bir darbe 
BerlinerTBörsen}Zeitung ga •• vurmak\hususunda. Kremlin ta _ 

zetesi neşrettiği lhususi(bir n.üs • , lı:afmilan ~ kifi bir yardım vere -
hasında Alman yanın lskandın-av ! ceğine gilvıenm<ımektc ve Alır.an
yanın bütün\istihısatatını satın al.t ya, gizli gidi ıcy~kl:ınmağa baf. 
mağa ve hua mukabil bu memle. Iıyan kom&nüst dalg~ndan kuf-
ketl•re ne lizımsa\venneğe muk.: kulanmakt~ır.,, 
tcdir olduğunu i!lbata çalışmak. Bourgucs makaüısincı ~yle de. 
tadır. f. vam ediyor: 

J 
"ffitler, soMuz menabio malik 

a PO n ve Tilrklyede Balkanlnrm :rnrdr-
mma mıı.zha.r kudretli iki impa. -

:-ı. ... ro, ..... \ • ı\.) - Mısır \ hareketlerinij. tayin etmeleri h14 H ratorluğR, abk>kımm tesirlerinden 
• .... Uy u~ Uırnflı A'Iıke.nı p:ık- susundaibü#ik~kıymeti haiz bir ar biye Naz 1 rlil esasen boğuhnuş olan etrf kendi 
twn imzasmdlli ehemmiyeti t amil olac3iır. . 'V kuvveti erile' k:ırşt koymak gibi 
bnrü:ı c•tlron ba~knleier neş - inönil\Cumhuriy,et hükumeti, Başvekilile görüştü 1 korkunç bir\ !11timnl karşrsmda... 
rctmc!.rte ve Tilrlriycnin •knbrn ·t ynpil<>cak\si>Ja&etinde rehberleri Tokyo, 23 (A. A.) - Harbiyo(ı dır. Her :ilr.i \demokrasi, bitaraf -
man h~rc.'kctl knl' ısmda Mısı_ ol:ın dchayı,bir kere dclla göster nazırı bu snbab baı;v.ekill ziynretj lann ma.nevt"' tasvibine mazhar. 
nn du3du~"U a 'inci ve hııymnlığı diler. ederek yakında kurulacak olan 1 dırlar. 

mcvzulmhs eylemektedir. Diğer taraftan 1 Balay gazetesi merkezi Çin hükumeti haltkında/ ı Alman Filhrcıinin, almak mcc-
Ha1il Tabet, Miıkaddam gn. t eliyor ki: mıldavelai efkarda bulunmuştur.11 buriyctindc bulundcju e:ıici mes-

z::tc'linde şöyle yazıyor: Türkiycninthareketini bir ş:ref 1 uliyotlcr vardırf ve bu mmı'uliyeL 
Dün Ankarada tarihin belli diirüstlük ve \'yararlık numunesi • f p l leri, nazi portiiinin ba.ı;ılrca aza. 

zıya ette o onya bı)ı bir faslı •yazıldı. .Arrkara teşkil ettiğinitkabu )eylemek :loğ ~ siic par~moğu tercih ediyor. 
paktt , büyük bir ehemmiyet taşı. ru olur. Ankara•pı:.ktı Ab!enizin sefiııi deı bulunchı Epo'k gazet~ndc, KeriJiııı. bll -
yacak ve gerel: harbin neticesi şarkında, İngiltere • 1üısıı: mua... · ı\n!-cara, 2J (A. \ .) - Gen~ra: hnss:ı., Stalinle Hitler uasmda 
üzerir.l:lc gercl: bazı milletlerin hedesini takviye eden bir blck Y<' \Vcygand"ın Ankarayı ziyareti mü· ten.ti edilen mektuplarla meş.,."111 

Ankaraua Alman 
maslahatgji·zarı 

{:r.uş hı.:urı l lıı.clile) 

selelsi halle lecek bütün sulh 
yollan kap::ınmı~tır. 

''Bu ak~a:-n riyasi va.ziyeJler • 
den bah5edecek değilim. Yilnız 
son ha:ta içi.rl'dcr cepheden gelen 
hn~crlere göre suntan taba.rüz et 
tire bilirim: 

1 - Bir ha:kikat varsa, o da t 
şu hır ki Almanya btı h:ıU':pte as. 
ke ı,:.ıfa ruıla nuvlfıp olmıya. 

cakt • . 
" - D~ilrın '.;i:ıi iktısadi 

•
1 de ~·ı'· '""'pııe ycncccıt erme 

· l • i de boşa ~rkn. 

C'.ak •• 
"Bütün ec ıciı:Jeıı bibn i:dir ki. 

~imanya cephedeki asX"r!erin • 
den nas:! emin ve onbra giivcni~ 

3'°rn, aynen r1ahTnflf'ki rlisip ~ 

ı;.n, c;u.vet '°' ume sahiP, halka 
(ı~ O l\~ll"ttC <:r.l'X1~ . .-

f 

ratmrştır. na-ebet ile Fransız büyük elçisi 1 ta- olmakta ve t.öyle demektedir: 
Dustur gazetesi de, Türıkiye_ rafından \'erilen al{~ ziyafetinde "Bir evvelki /gibi: yeni bir hi -

nin kahramanca h~reketini hay- Polonyanrn Ankara büyük 1 elçisi disc, zuhura geldi. Bitler, St.Alin-
rnn!ıkla karşılamak hususunda B. So!~o!nidd de da\•etlllolarak.ba- l den, k .. nii mekhıbıma. ccvab teş. 

1 t 
kil,eacn,b!r mektub aldı. Bitarnr 

her:..eı:;i geride bıra!ı:malıdır, do - umn1ış ur. . . 
mektNllr. - --- :;-j hülrnmcllerin Bcrlin sefaretlcrin

Ruslar Lehistanda i h:rij den ve ıemin tanm~ kaynaklar. 

reyiama l!liİracaat danııl7.an.1 haberlere göre, bu mek Rus - Alman ticaret 
görüşmeleri Lond 23 (R d ) _ L \ ınkisarı\olm~tur. Zira, St.aliniıı, 

etti!er · ( ,~uo~ F"tlhrer için, aCI bir hayal 

ra, a YıCI ( e.] · ha-'-- _,., ~ 
• \ -~ ' .J • ' rıxı j wruklennıe.kten kuvvetle 

Londra, 23 (Rad .. ·o) _ Mos. •histanrn Sovyetler tarcsım;.ıan 1§ . .,_ \ t+.:;;.ı 
J • • • • ım ... oa e ''6' el5ylenmekUıdir. 

gal e<lilmı~ olan kıamılannda bır kovad aSovyetler Birliği HükU. 
~eti ticaret müzakerelerinde bu 
lunan Alman heyeti Bcrlin~ ha. 

~r:eket etmiştir. Yal,nda bir Rus 

ticaret heyc~in BerlinC"" gidece. 
ği haber vcr.ilmektcd"r~ .. 

Ruelar Dago ada~nın 
İş~a 1 ettiler 

Lon:ira, Z3 (,Radr.o) - Ru.&. 

ackcr.1 kuvvetleri. anlasma muc1. 
b'n<:r.:. F..tttonyanırı Dag<' adasını 

is~al etmi~lerrlir. 1h nlarnk lı:a. ı 
rnrli!~tmlmrş olan diğer adaların· 

~ru: • ıle b.ıı~lmtım9'!a. 

neyilin yapılmı tir.'\ Bitarafj mil;. 

şahitler bu reyiılmın)nncak, Rua 
irgallni hcltlı g.ö.ııtcrırıek \i~in ya. 
nılmı~ bir hnrwt clclu~unu 'siiy 

'U:mtktedirler. 

Pofcnyada intib~bat 
ba~ladı 

Mo~kcfa, 23 (A.A.) -- Tııs a. 
jaıısı işgal altında bulunan Po • 
lon!ra toprat.ıarma intihabat fa_ 
nryetinin ~aat :ıltıdtl başlııdrğrnı 

bHdirme·~ted:r. fnti!ıa!Jatın ilk 

-ırticrle:i .:;u ü~m h-::lli Glct.c:a1~-

İngilizlerin tefsiri 
Londra, 23 (A. A.) - Obseı;. 

l
ver gnzetosiniııı diplomatik muha
biri, Hitlerin, şimdi bütün dlkka. 
tini d!plomaUk cephesinde teksif 
ettiğl:ıi ,.e bunnn. kısmen Türle -
İngiliz - Fra12Stt :paktmm bir ne.. 
tic~.i olduğunu bildirmektOOir. 

Bu muhabir, Ankara ve Ro
madaki Alman elçil<'.rinio. BerlL 
ne <;!l~mlmal~rmm. 'l'ürk - fngL 

.,!it - Fnınau. pal!t:nm, Alrr.any:t
, yı cn<'liı!eler.d!diğir.e df'lll te:'tkil 

3t!.:;ini Eıve e:ızlemekttdir. 

~nde raslryacar~ı gti~)üklcr bun_ 
dan böyle kcndili!dcrinden art
maktadrr. Zirn. Türk - ln;;illz 

Ma!ccnzon 1'.• fon Papen. her iki' 
si de, B. HltlcrJe §imdi :rapaca~ 
lan g3r\lşmelordo, hayli muştft 

Fransız paktr, halihazır siyase - anlnr gsçireceklcrdir. 
tinde başlı~a amil olmak istida • BtR ALMAN KARAKOL Gt:· 
dındadrr. Bu pakt, i<ln.resi ve ne. 

ti~si Uzerind~ diplomatik kuwet 
lerin hakım bulwıau~ıı bu haı'lı -
de, birjncı derccc..'lr bir dip'omasi 
zaferi olmuştur. 
Şu nokta ~imdiden müşahede e

dilmiGtir ki, ltslya. von Rlbbcn.. 
tropun llmid etti~1 gibi Sovyct 
Rusya,ra yakinlaşmak eöylo dur. 
sun, Balkanlarda, geçen ilkbahar· 
da Almanya. lehine olarak kay -
bcttiği vaziyeti tekrar ele g<'çir. 
mclı: için, bilil.kis pusuda bekle _ 
mektcdir. 

."d!St .:;A TII 
Londra, 23 (A.A.) - St. 701 

markalı Alman karakol gcnıiıiııit' 
Falsterbo il.; Mocn arasında bi' 
mayna çarparak battığı anlaşıl, 
mı~tır. 

Dalgdar rnhilc Z9 CCL\~t atı:rıtt' 
tır. Bir Danimarka de:ıiz t~yra • 
resi St. 1O1 in mürettcbatı~a1' 
be~ kişiyi bir sal üstür.de gö~; 
rek kurtarmıştır. Bunlardan \,ı 
tanesi biraz aonra ölm~tür. 

ALMAN TAYYARELERi 
DEC!LMIŞ. f 

Londra, 23 (/\.A.) - Firth ~ 
Fransu; paktmm Akdı-nir.de mü • Forth W:crinc hüviyetleri teıb.C 
dafaa ettiği menafi ve emniyet, ~ 

edilmiyen bazı tayyareluin ya 

Diğer taraftan. Tilrk - lngiliz -

!t.alya, Fransa ve İngiltere ara - 1 .. . hl'' . (rJ" 
sında muallakta duran l1liu.in me- aşması uzcnne te ..-: ı~are ~ . 

vcrildig~ i re&men bildirilmekted1
" st'lelerin kRt'i ve dosta.ne bir 

Gelen tayyarelerin dü .. _man t'f' 
blrroa halline o kadar müsaittir .~ 

yaresi olmadığı anl&~ıldığınd"· 
Almanya Lehistandaki biraz sonra ''t<'l;like z.a+ı. ~ 
Slovak topraklar.ını Slo... ~=~reti verilmiştir • 

vakyaya bırakacakmış S ~ · · 
Berlin, 23 (Hususi) - Hitler ovyet gemılerı 

bu ayın 21 in-de Slovakya elçisi Estonyaclan döndü 
Çemaki kabul ederek. Almanya. Londra, 23 (Radyo) - ni'ıl' 
run Slovak hükümetinin tarihi gece Hclsinkidcrı verilen bir ha~ 
ve milli sebeplerden dolayı vak. göre, Estonyada ~ı·et dent% W 
tiyle Slovakyaya ait, fakat 1920 kurulduğu C$.nada Tallin limaJ11() 

ve 1924 te Lchistana ilhak edilen gelmiş olan Sovyet harp gemiltril1' 
Slovak topraldannrn, arzulan ü. den bazıları T<ronşta\' linl.'\11111ı' 
zerine tekrar iade edilccclini bil. dönmüştür. 
dirmi;§tir. ~ 

tlhak kararı Almanya ile Le. Hitler İngiltere ile Fr3';' 
tonya arasında yapılacak bir mu. saya harp ilan edecek·. 

··ıı 
ahede mucibince verilec-ektir. Londra, 23 (Hususi) - Bugil, 

----0-- kü "Daily Mail" gazetesi ~~ 
Stokholmde dört Alman terdam muhabirinin bir habel"~ 

casusu yakalandı n~retmektedir. Bu habere g ·~ 
Lontlra, 23 (Radyo) - Stok. IIitıerin yakmda İngiltere ~ 

hol limanında 18 yaıında bir Al. Fransaya rewıcn harp etmesi rrı.4 ~ 
man ve üç Rus tevkif edilmiştir. tf'lncldir. Ilitler buna, son M~ 
Bunlar limanda demirli dtıran ıs. lcr üzerine hiddetlenerek k ( ' 
ve~ harb ve ticaret gemileri etra. vermiştir n garp cephesir.d~ ~ 
fn:ıda ıüpheli dola~makta, not al. sükQ~t yerine bil:ikis şiddetlı 
makta, ve kroki yapmaktaydılar. Alm:ın hücumu teklcnebilir 
Stokholm askert zabıtasını bu 
ca:ıusluk hadisesi tetaşa dü;ü~ • 
mü~. heır.en alakadar makamlara 
milracaat ederek liman.t. tclörgU. 
leri çekilmesini istem1şfa. 

--o--
Çemberlayn izahat 

verecek 
Belgrad, 23 (Radyo) - Lon. 

dradan öğrenildiğine göre İngi. 

Jiz parl.imentogu bu hafta içinde 
toplanacak, Bap·ekit Çember. 
layn askert n aiyMf hadiseler 
hakkında m~liste izahat vere • 
cektir . 

-0---

Amiral Darlan Daladiye 
ile görüftü 

Faris, 23 (A.A.) - Amiral 
Darlan başvekil Daladyeyi ziya. 
ret etmio:tir. 

---<>--
Sovyet harp gemileri 

bugün gitti 
Geçeıı cuma günü Hariciye \'e· 

kiiimiıi Srva ... topoldan getiren 
Mo kova adlı Rus harp gemisile 
buna refakat eden torpido bugün 
aat on dört brn;u1<ta limanrm17:· 

dan a}tttla:al-; Karadenizc ~Klecek· J 
!erdir. 

iki İngiliz ticaret 
gemisi battı / 

Londra radyosu (Saat ıs~ C 
Bugün iki Ingmz ticaret g 1' 
batmıştır. Bunlardan biri ı, \~ 
tonluk ''Sh·entia.. vapurudur ti . 
Iskoçya sahillerinin şimalinde g, ~ 
Alman tahtelbahiri tarafında!' O' ~ 
tılan bir torpide ile batmıştır: ti ~ 
ğeri "Fayrmat" vapurudur l'1 ~ 
infilAk neticeııinde batmıştır, ·~~ 
infilakın bir torpilden mi, ? '. 
bir ma1ine çarparak mı lı 
geldiği malQrn ~ğildir. .a.JJ( 

"Siventia" nın tayfaları }ı;ll~.4. 
la tskoçya sahillerine ÇJP~ 
Fayrnıaf ın tayfalarından 
yaralanmış. beşi kurtanlmışttf· 

. -· . Jı 
Hs:va muharebeııl'I ~ 
hakimiyet tngilter~t 

Londra, 23 (Radyo) - ~ ~ 
muharebesinde bAkinıiyeti :;YI, 
ili; kuvvetlerinin elde . et ,_J b
bildiı-ilm<'ktedir. Filhnr.•k& ~ 
mıuı ta,·y~r<'lerinin son gil~. 
gerek İ!:!koçya tı:ıhfller:ine• t' 
İngiliz gem:terinfl V"'"ttkl~r1 v"' 
&.ıTUZ tettcb?.ıUsle:i .~eUceıiJ 
mmtır, 



ı r ıı a n ı ar ı n g i · I t e re y li a -
abluka edecekler 

Sallı. ümitleri kalmayınca Hitler · böyle bir karar verdi 
~ransız kumandanlığının güzel bir 

Yadan 

maı1evr.ası 

garp cephesinde Almanları şaşırttı 
on Danimarka açaklarında 
Jd• ~l.o.ıdrı, .23 (A.A.) - Hitierin 

-- ~fe!lerıni içtimaa sağırdığt. 
r Verilen haber bitaraf bil. 

b r deniz harbi 

Gt• itte ZlıerlcezJerinde birçok tef. 
\' l'Ol açnu1tır. 

Havas aja.."lSI askerl vuiyet 
hakkında eu tafai!itı vermekte • 
dir: 

"Fransa yülteek kumandanlığı. 
nın cmml" yapilinıa olan fevlta-
1.lde mahir:ıne hareketler, Alman 

umum! karargı\!ımm p15.nlannı 

bozmuştur. 

Buraya gelen bir habere na • 
zar:ın Almanlar, Alman toprak-
!arını i~&al eden Fransu kıtaatı. 
ıı:ı ka."'§ı bUyilk blr tanrruz icra 

etmek tasavvurunclıı. idiler. Fa • 
kat Fransız ba3kumandanı gene -
ral Gamlen pi.5dar mevzilerde bu
lunan kıtaat müstesna olmak ü-
zere bUtUn kıtaatı gizli olarak 
geri :ılmıetır. Alınanlar, bu işin L 

ki glin sonra farkma varmışlar. 

dır. 

Şimdi, bir iki taraaaut noktası 
müstesna olmak üzere Fraruıız 

hattı, Alman - Fransız hududu -
nu takib etmekte ve Almanları ~~tık mü.ı:akerc1erin mev 

~da Berlinde büyük bir 
et ıösterilmektedir. Bu. 
'beraber Derliıiien Ko • 
~ tdcn haberl:rden anla.. 

. göre bu içtimaın akdi 
' beslcd•W• büt"' lh •• i . ıgı un su u. 

;:rı. ıuya dUJt.üğünü gös.. 

~h·. 
hi ajansm1n Kopenhag 

Almanyaya askeri yardım .tekli-, 
fini Sovyetler tekrar reddettiler! 

"'r'b ti. diyor ki: 
:ııırı edildiğine göre na. 

~lrp cephcsin:le Fransız 
Sovyet - Alman iktı sadi Müzakereleri nihayetlenmek üzere 

~l~·"fl Ytlprl&n- harekAtı dur. 
':l~lar, buna mukabil büttin 

ı~~ ~Ini 1ngiltere aleyhine 
''tek mütemac;j \·e ke&if ha. 
~ 1•tiyle İngiliz adalarını 
~tıl ttıneğe uğra§aeaklardır ... 
~l~ tere sahilleri Jde 
~~n · tayyare'erı 
~ t~a. Zi - Dün ö!Icyc doğ
~~ terenin cenubu garbi sa
''*- de .,_. 

Pariı, 23 (A.A.) - Bu Mbah 
srhan Pariı gurlclerinin bildir. 
diğir.e göre Stalin, Hit!cr tarafın. 
dan vı:kubulan askeri yardım 

teklifini r~detmi~tir. 
Epoque gazeteıoi bu hususta di. 

yor ki: 
"Hitler, $talinin cevabını <ll. 

~mıştır •. "'Sctlinfow t;aiı bitaraf mah. 
fil!crinden· smrn - bfrha~:re ga. 
re, Stalin~n mektubu Hitleri de. 

·~k •~ı Alman tayyaresi · ·;ıın rin bir ;nkisara uğratmt§tır. ,, 
">l-lteıe Ve bunlar İngiliz avcı 
,,,~rı tararmdan durdurul _ 
ıtlıııa · 'l'ayyarclcrecn bfri dU 
il Jtiir. Paris, Z3 - Hcfond:ı g:>z<' t~. ı 
~'t J ı 1:1 ~ t~ asker~ atı .. a :ıfor lcrinin Bcrlin mı~h::.;;irler:nclen 

~;a 23 - Harbh•e neza::eti-.. . ,.. . . 
•1 21 üzerine dün as!<erlik 
ic"IL O 22 yaşlarında 250.231 Dublinôe in1if 8k 
~~ etmi5tir. Bunlar, el· 

·raıf .oo0 ah attında huı.unan Sazı mah 6·11 arm kar.:na-
ıı' " ı~<J·n~ferlik orduya iltihak 

1 

/ 

~ ~~ ır. sı &çin hap shane e 
~ ~-~ Cephesi!ld~ · llomiıa ~oymuşi2 r 
r » ' 23 - Ca:-p cephesinde J . . . 
bfll'_ t.aa....... •-k· d Dubl.n, 23 (A.A.) - Eır çor:: _Mf 11111 • • "zunu .... ıp c en 
F,., ~.::""fln de d. y L 1 bııd lı tetihi1dl:rin mevkuf ,,. ~ vam e ıyor. a -

e ·"' .. ~oıı .. rt ve f 1. t bulund .:;u Montpy h..'lpishane • 
1)1' ''r ... pusu an ıyc • l 
~ ~ır. 1 ~in~~ di~~ ıv~ku~l~~ .. ~.i~det·li~brr 
! ~ 'a. la.r Yeni me•;zll<'rine lı'er- ı mfılak Duolı r.dckı vu.un bmala. 
k f1 tlıamndan sonra Franm rın camlarını sarsnu:;tır. 
d~ fi ~~lı hakiki vaziyoU vo kuv infilii.k n cticesind 1 vukua ge. 
tlı •\...r>ttda genı., malümat el- len karı§rklıktan istifar.:!c ederek 

aldıkları haberlere göre Hitler f ra, Moskova ve Roma sefirleri ı 
Al~anyanm bütün valilerini ve ile göriiJmÜ§ olduğu söylenmek. 
nazi partisi reislerini Ecrlinde t edir. 
bir içti~aa davet et?J1i~tir. Bu Hatırlardadır ki, Alman krta. 
içtima esnasında mü..'ıim karar • atının Polonyaya girmesine te • 
lar verileceği anla~ılryor. kaddlim eden günde böyle bir iç. 

Davetin sebepleri hakkında tima akdedilmiş idi. 

henüz malumat almak mümkün. ,., ı 

olamamış 'ise ~e'"'Çok mühim me. iktisadi Müzakereler 
0

seleler mevzuu bahsolmam'rş ol- Pııris, 23 ...... Sovyet • Alman 
saydı, Hitlcrin böyle bir ~eye te. iktısadi anlaşması imzalanmak ü. 

şebbüs etmiyeceği ihsas olunmak zeredir. Dün Mosltovada nC§redi • 

tadır. len bir tebliğde. milzakerelerin 
Bitlerin cumartesi gün sabah. evvelden tahmin edilen müsait şc 

ta:ı akıama k~dar umumi erkanı kilde cereyan 'ettiği bildirilmiştir. 
harbiye, a:nirilllıl: dairesi, Anka. Alman heyeti reisi Ribner Mos -

H ndisfanın müstakbel statüsü 
Bo:nbay, 23 (A.A.) - Milli Federal Liberal Meclir.i Hindista. 

nın müstaklıcl statüsü hakkında umumi vali tar flndan yapılan 

b!yanatın memnuniyeti mucib olmrıJ1ğını bildiren bir karar sureti 
kabul etmiştir. 

Karar suretinde yapılan beyanatta müstakbel Hindistan do. 
rr.inyonuna diğ~r doı::inycnbr gibi muhtariyet verilip verilmiye. 
ceğinin a~ıkça tasrih edil~e<liği kaydedilmektedir. 

isla:n Birliğinin icra komitesi Hindistanın müstakbel statü. 
sü hakkındll umumi vali tardmda.n verilen izahatın kafi addedil. 
med!~inc dair bir karar sureti la.bul etmi§tir. l~a:-ar suretinde ayni 
z::!manda ekalliyetlere ait haklarla bazı mühim menfaatlerin t~r.ın. 
mış clm;m keyfiyetinin İslam Birliğince memnuniyeti mudp ol. 
d uj;u tebarüz ettirilmektedir. 

alınan tedbirler 

kovadan Berline hareket etmiş_ 
tir. 

Maamafih Alman mahafili, Sov 
yet Rusyanm Almanyaya ikhsadi 
yardımı bir zaman ve nakliyat 
meselesi olduğunu itiraf ediyor. 
Blnnennleyb iki memleket ara • 
sındaki milbadele programı uzun 
senelere tnksiın edilecektir. Al -
manya hükftmetinin muvafakatile 
Sltoda (abrikal:ın, Sovyct Rus -
yadım istenilen nakliyat malze • 
mcılnl değiştirme1' için siparişler 
kabul edecektir. Skoda fabrikası.. 
nm Sovyet Rusyaya teslimleri 
1942 15enesine kadar vukubula -
cakttr. 

Finlandiya 
t.ukabiftekıillerini bildirdı 

Pnris. 23 - Moskovaya giden 
Finlandiya murahhası PaMivikl, 
hUkumetinln muknbU tckliflerln! 
bugün Sovyetlorc tebliğ edecek -
tir. Alınıın malümnta göre Fin -
lnndiya htHcumcti nrıızi mlibade -
lesini ve hudud ta:ıh!hini kabul 

t 

e Çalr3ıyorlnr. ka~ma.l; istiyen bazı t(dlı ·;~ilerin 
._tı.ır tarafından da ayni bu cür'ct'.tcirane pl~na miiracaat l-1andra, ZJ (Radyo) - Hclsinkiclen bildiriliyor: ye nazırının da bu!unmnst, l· ln • 

~~·~ rıa kUçük keş!t ko!ları ettikleri zannedilmektedir. Mev. Finlandiya hükUıneti milli müdafaa için mühim tedbirler al. l:ındiyanın Sovyet Rusya ile ilc-

oylcmcktc, ve fakat diğer Baltık 
memleketlcrilc aktedilmiıı olan 
yaroım pakt lım &ibi bir pakt ak. 
dini kabule yanaşmamaktadır. 

Finlandiya heyeti arasında mali • 
Finlandiyada 

(~tcltctlcrinc teve15:ıül kuflar "' hi~biri kaçmağa mu. j maktadır. Bu arada, bütün vergilere yüzde yirmi nisbctintle um tısadi teı;riki me!!aiyi kabul edo-

oldu 
Ren, M08eJle, Sarre nehiıleri ara 
emda bulunan tuba.na uğramı3 
mmtakalarla uğ~ak mecburi -
yetinde bırakmaktadır. Alman _ 
lar, bnzan 6 mil ı;eni;,iliğlnde ha. 
rab olmuş bir mıntakada bomba-
lar ve toplar nakletmek mecbu • 
ri~·etindc knlmaktadırlar .. 
"Eğer :F'ransız ileri postaları 

bundan altı giln evvel geri alın
mamış oleaydt, ~imdi Sarre ır _ 
maklarmm birdenbire taşması n • 
zerine çok mU~kiil bir vaziyete 
dUsmUş olacaklardı. Bilhassa La 
s·ııes çok fazla taşmışlır. llk 
Fransız unsurları eylUl bidayetin
dekl ileri hnrl'ketlcri esnrunndıı 

bu nehri geçmişlerdi. Ve 16 ilk-
teerin Alman taarruzu baelar1ı:en 
de geri alınmr~lardı. Bu gün mez 
k\ır nehrin iki tarafındaki saha 
ve bütün köprUJer su altındadır. 
Eğer ilk hal nehrin ötesinde br
rakılmı§ olsaydı bunların beslen. 
mesi fevkalAde mllşkill olacak ''il 
Alman taarruzu bir halta sor.:eı 

yapılsaydı Fransız uMurlan .:. 
mitsiz blr vaziyete d~eceklcri!I. 

Şimdi Fransız müdafaa hatt· 
nehrin bcrlslne nakledllmft buiu
nuyor ve herhangi bir Alman ta-
arruzu feyezan mmtakasma çar
pacaktır. 

Maamafih ha\'a biraz tyilepıif 
ve havalar yfü:llnden mecbur! o. 
!arak birkaç giio atıl kalan Fran. 
sız - İngiliz hava kuvvetim düı: 
tekrar havalanmışlardır ... 

Demderde Faaliyet 
Londra, 23 - Röyter ajana. 

run Stokholmdan öğrendiğine 

göre, Jutlandcla kain Hirtshals.. 
deki balıkçılar Danimarka açık. 
Jarında bir takım hap gemileri 
arasında bir deniz muharebeıi C'l. 
tluğunu bildirmişlerdir. 

Bu harp gemilerinin mwi;•"" 
tesbit edilememtştir. 

Ren ve Mozel taştı 
Para, 22 - Rhln nehri ~ , 

den ylikselm~Ur. Yağmurlar de-
vam ediyor. Nehir bir parça da· 
ha ytikselirse Almanların mevıl. 
)(irini tahliye etmeleri lazımgelc . 
ce-kUr. Moselle nehri de t&§mı" 

tır. Alman siperleri durulıımıya • 
18) ~ · va.Hak lamann~tır. yapılmıştır. ceğini göstermektedir. 

efl"'.'... trl?d~--------i!m-----------...;~_..-;. ____________________ ~_;_..;.~~.;_--~--------Kıl!-mmı __ _ 
g ı 1J 'tııbu ':11ri, Emden kumandanı 1 

ca.k haldedir, 

tl; ~ ~l~ l.tuııere götürdüğü zaman, 
ııı· ~~ide hl&ında kitaplarına ~ör:ıiılmüş 
fi ,,.._ Uldu. 

d:ıf1 • '. 'll<ıJta 
r. 1'1tJ ı,iııcıt rn MüIIer, Gerardın i~eriye 
ki --' ~tı. G n habersiz ve dalgın görünü. 
, f'Y. Cddi:rard, kapı öoüa~ b:r an 

• ~ ~ll kaldı. Fakat tereddüdünü 
'~ 'l\i,b 

1 
giderdi. Yumu!3l: ve tatlı 

Ctcrı b 
!ldırdt. asık kamar:ıdaki havayı 

'ta.'- . 
"la~ G 
~· erard ! Ne var? Aldanmı. 
d~:alın davetini bildireceksin. 

~cer.ba§rnı Şamhorstu göre.1 
~ ~ye çevirerek ilave etti: 

iJıd' 1 fttfllı. ":ldiğini bı:n de buradan 1 
r~ ~ ?. ır buçukta ça~nycrJar, 
~ -~ct, ıcullla 

ti ~ .. ._, nd.ınrım .• 
et'., ~ın,_ ~ ~fıI1er, maiyetindeki ar 

• ~/) l,. ~qy,..,1~elerini tcıvsiye ettiği 
··~a ... _, ~- Cti •· ·• ~IQ1, 0 . ustunde topiaır.ış bir 
l'L. :· hır tel . . '-d • . f" , ·~,~r b· sızcı r." ar, o.r ı-

tl , ır t~ k • ı.· 
ııtf ~.J.' • dt ~ .1 -,"su ac.ar, ... ır ma. 

JI" gı ~ hile, iecıt:ıı~da onla· 

SON DAKIKA'nın tefrikası: 12 

rm yerini doldurabilecek bir neks kadar Emdcn'c, Emden olduğu için değil, Em· 
tarette topa mermiyi sürebilecek bir dende kaymakam Müllerin kumandan 
kumandandı. bulundu~u için 5deta gönüllü gelnıişler. 

Emdende buluna:ı üç yüz .ıabit ve di. Bmıların içlerinde, asilleri de vaıi:h .• 
tayfadan her biri, her birinin i§lni başa- Her asilin süfli sayacağı işlere, asiJler, 
rabilecek bir şekilde yetiştirilmi!tİ. Em. asil i~Ier gibi bağlanır, icabında mutfa!::· 
den mürettebatı, hiçbir cihetten Gnei. ta bu!"ştk dahi yıl:a:naktan geri kalma. 
senau, Nüre;ı,berg ve Şarnhorst müret. mayı mı!1'addes bir vazife te15kl:i e. 
tebc::.tına benzerr.iyordu. Dunu, §Üphe ıkrlertli ... 
yok ki her güa muayyen rcıat1erde ders· Kı.:r.ı;ınc?an, Gerard:ı b:tktt; gülerek: 
hanede yerlerini alan: tayfaların kara -- !:mi:-, c:nirdir. Gideceğiz tabii .. 
tahta ba§ında bir h~a gibi kenJi!cr!nc Süyle fnıb:;·ı haurlac;m::ı:-. Sut te za. 
lüzumlu olan i>Hgileri a.nlat:ıı: kayına. t en l.\Jl'Jrı : ·~· 1-=.ıt:·ı.,,-. ı:.un ~:., ~u.<:c r·· 
kam Miiller ! görme!crincicn ..:oiç.::r•)rcu :-z.ca o'in-... i ·~·ın· 

rulaeağı sırada kumandanın bir hitabile 
kar~ıla§mışti: 

- Bu çağırıştan hiç mem.nun olma. 
clığımı söylemekten de kendimi alamı
yacağım Gera~ .. Orada Okyan'l.lsun boş 
bırakılması i·olunda bir kararla kar§r 
laşmaktan korkuyorum. Tahminim doğ. 
ru çıkarsa bu hiç tc doğru bir hareket 
olmryacak .. Biz, ne yapıp yaprp Okya
nusu H i n d Okyanusl.'tıU b a ~ : 
b o ~ b ı r ~ i( m a :ı~ .ı ! t ~· ' ı. H\!j oi.. 
mazsa bu ttula:-n;\ ~ir ~l.-ncı~ bayraı;tnm 

dılc;ı!:i"=''aı;ı i:.:ı:ı: .ı .• C'1'1::-. r:-~...e.~1 iı: 
!i l..;. :· ~·.ı :~ ~ c ' ::~. ~>Cll ,.., .,li~~i'":'.Jlh•!. 

O b:r baba, bir kzrcies, c bi ::- hoc:., o !::il j GeruLı. 
İ:İr .• oaha ccğı'UM! hf"ı· r.e-.m:. 1 - P'.mrı.f1err.nıf?., 1r.:.aeJldat:r.r.. 

Emdeıi:Ic h:iunaniann hemc:ı i:e~ 1 .:<l~ C-eri~ c c!&ıftp h~ 

1 
sc~ J-".I. t• rı•o:.-· .l·•r; '~~ı " l"\0--.(!i ·

cfiy.. lıı~tr~·:ntı ·~-~ •'5.~ ):u. 

1of; 
1 :ıı!T.e.':Y:\."'t r..:no!~..ı"!'.l ~1-! tr.ıftıa!,~~ 

bir suale cevap isteyeceğini bir ao bile 
dü~ünmcmiıti. 

Gerçi kerwdisiyle, bir çe>k meseleleri 
münakaşa derecelerine vardıracak ka
dar husuciyet göstermi~ti. Bu Gerardı, 
kuma:tdanın itimadından ve onun bo~ 

ka!alı bir genç olmamasını taalı:dir ttmi~ 
bulunmasrdan ileri geliyordu. 

Çok zaman kendisiyle derdleştlf 

memleket bağlılığının, vatan sevgisi· ıı 
üzerinde durulmasını icap ettircli~i r·,. 
selelerde, fikirlerini öğrenmek isted: 
vaki olmu§tU. • 

Fuat bunlar hep ihtimallere daya : 
dJşüncelerin ı:oobct zamanlar • • ·~ 
•erdi.ııden ~~~ tiirlil telakki cdilem::?:. 
ıli. 

Y;ı pmdi: Şimdi wylc miyl:ii? Ku. 
mandan u sonra ımiral gerr.!!!linde, a_ 
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Loyd Corc etrafında 
koparılan fırtına ! 

Onun maksadı, eski şere1 ~ 
mevkiine dönmekt;r ,, 

Versay muahedesi dolayıs ı l e bugünkü 
harbin mesulü sayılan 76 l ı~ dıplomat• n 
sulh tav8iyesi hiddetle kar ş ılanıyor 

Ll>yl Corrun diq,,,ana boyun cimcyi bite kabul c 
zan ıaute omln b1' resmini basmıştır. 

Londra (Hususi) - Umumi mıyan dev bugiiıı yetmiş allısın· 
harbin başlıca kahramanlarından da lıer şeyden korkuyor. 
biri olan ve lngiltcrede birçokları "1848 de I.ord Skaftcsbury de 
tarafından "harbin asıl galibi,. is. öyle değil miydi? "lngiliz il ıpa-
mi verilen Loyd Corç bugünkü ratorluğımu artık i11lıilc1!dc11 lz."ç 
harpte de kendine büyük bir yer bir şey kllrlaramaz,, diyordu. 
ayırmak arzusundadır. lngiliz sos· Vellington dükü de öyle dcğ:t 
yalistlerinin 76 lık lideri bugün miydi? 1852 de, ölmek üzere i. 
müthiş bir sulh taraftan kesilmiş· ken ''Allaha çok şükifr, lngiltere-
tir ve Almanya ile anlaşmak, hal"'" nin battığını görmiyeceğim., di· 
bi bırakmak taraflısıdır. yordu.,, 

Loyd Corç harp başladıktanbe. Loyd Corcun bilhassa, 11ünih 
ri "Sunday Ekspres,, gazetesinde anla~masmı tenkid ctmi~ olması, 
her hafta neşrettiği makalelerin· buna mukabil bugün ayni şekilde 
cle, evvela, harbin sebebini, 1ngil- bir anlaşmaya taraftar oluşu hay· 
t:!:enin niçin harp ettiğini anlaya- ret uyandırmaktadır. 
madığıru söylemi~. sonra esasen Filhakika, Mr. Çemberlayn Mü 
buna harp denilemiyeceğini, harp nihte Hitlerle o anlasmayı imzala
namına Fransız • Alman hududun dığı zaman Loyd Codç: 
da ufak tef ek çarpı~malar olduğu· "Tecavüze uğrayanın ağlayı~ı
nu, denizlerde bir iki gemi batırıl· ru duymamak için bir kulağımı· 
dıiıru ileri sürerek harpten vazge· zı tıkadık,, demişti. 
çilmesini tavsiye etmiştir. Bugün nasıl oluyorda "tecavüze 

H itlerin "sulh,, teklifi üzerine uğra}•anın ağlayışına,. bir kulağı 
de, başvekil Çemberlaynın, cevap tıkamayı bizzat kendisi tavsiye e
vermedcn evvel, parlamentonun diyor? 
fikrini almasını, vereceği cevapta Loyd Corç buna son bir maka· 
sulh teklifini reddetmemesini, mü. lesinde şöyle cevap veriyor: 
zakcre Ye anlaşma için "açık ka- "1\lünih, müthiş bir mağlObi-
pı bırakılmasını,, istemiştir. yetti. Buna, hiçbir suretle konfe· 

E fklnumumire tarafından, u· rans denilemez. Ortada bir panik 
mumt harpten sonra, Versay mu· havası hüküm sürüyordu. 
ahedesi ile, bugünkü vaziyetin "Garp devletlerinin hepsi dikta· 
mesulü sayılan Loyd Corcun bu. törün hareketlerile korkmuş ve 
ıfin de bir mütecavizlc anlaşma tethiş altında kalmış bulunuyor
teklif etmesi, !ngilteredc hiddetle du. Diktatörün askerleri harbe 
kar'§ILanmakt.a~~r. . . yürümek için ondan bir tek emir 

Bu haftakı Sunday Pıctonal,.: tbekJiyorlardı. 
guıetcsi 0 1..oyd C.Orcu itham edi-
yoruz!,, ba~ıklı bir yazısında ~Y- "Rusyanm aldığı mevkile bugün 
le diyor : vaziyet tamamile değişik bulunu· 

"Umrtmi harbi kazanmış olan 
adam,, b1Jgfin köydeki evinde o· 
turmuı, gem tehlikeli bir 
t e ı ı b b ü s hazırlamakla 

me§fttl. B 11 teşebbiis muvaffak 
olacak ol1Jrsa Jngilterenin bu. 
günkü harbi kazanma51na ma· 
ni olacaktır. 

David Loyd Corç 76 yaşında 
bir ilıtiyardır ı·e çekildili köşede 
rahal cıe mürt// eh bir hayat sii· 
rüyor, ekinlerinden ve domuzla
rın piyasadaki fiyatından başka 
hiçbir düşüncesi olmadan da bu 
hayata devam edebilir. 

Fdat Loyd Corç htilti ihtiras 
~ahibidir. Dostlarına göre, eski 
§tref li met'kiine dönmek istiyor. 
Fakat rakipleri onınr, eski met•. 
kiine dönmek için diişmmı öniin· 
de b11, iinırk ;htirası ile yandı

ğını söylüyorlar. 

Gazeteye göre, Lovci Corcun bu
günkü bu hali ihtiyari ı~ın<lan. 
gücünü kuv..-~:ini kayl~tme inden 
-clftliğinin bahçc,incle bo >t.:ınma 
et.yanarak yürü~"''ıı b:r wfam .. ol. 
ma ından i!~ıi ~1~e!<ted i r. 

"Ellisinde hiçbir şrydtn kork-

yor. 
"Münih konferansında Rusya 

bulunrnıyordu. Ona fikir sormak 
teklif edilmi5 olsaydı Hitler mu· 
hakkak müthiş kızardı. Çember· 
layn da böyle bir şey istemezdi . 
Fransanın Çekoslovakyaya kar~ı 
taahhüdü mevcut olmakla bcra· 
bcr, Fransa.da sağ cenah partileri 
bolşe\"ik Rusya ile işbirliği etme· 
ri istemiyorlardı. 

"Bugün ise Rusya Almanya ta
rafında bulunuyor ve top!anacak 
bir konferansta onun da bulun· 
macı lazımdır. 

"Fransa ile İngiltere Rusyanın 
istila ·ına itiraz edecek değillerdir. 
Rusya da Almanya taraf mdan iş· 
gal edilmiı;; olan hakiki Lchistanın 
ha!darım herho.ldc teslim eder. 
Rusya .\lmanyamn oyuncağı ola· 
cak olan muhtar bir kiiçü!" Lchis· 
tan kurulmasına r:m o1amaz. Hal
buki mü takil bir Leh hükumeti 
köylüler ve i~ilcr lara(mdan icla· 
re edilecektir .. , 

Görülüyor ki Loyd Corç cilhaf· 
sa toplanacak yeni bir konferans· 
ta Rusranın mühim bir rol oym· 
yacağını, hattA bu husust:\ 0 Al
manya taraf mda,, olduğu için o· 

)fajino JıaUına yn?an bir mc' lddc emre hazır belıllycn mitr~lyöx 

Lon<lrada Tayml~ neh ri c;eJıl!lcrln ele yapılan lılr Jı:rrn t.L.cumunn. ltar~ı mütlnfn.a t~ıüb~sı... 

Akşam, bir ince toz gibi yer • 
yUzUnc dökülüyor. Etraf yavaş 

yavaş sc~izleşiyor.. Otomobil 

çiftliğe dönmek üzere yoldadır. 
- Burada biraz dursak Güzin .. 

Bataklık üzerinde grup ne kadar 

güzel baksana .. 
Güziin kontak'ı açıyor ,motör 

bir kaç dakika soluduktan sonra 
ı:lönmüyor ve araba yolun kenarın 

da duruyor. 
lfa.va renksiz berak .. Eu ak§am 

insanın ruhuna çöken ağır yaz 

akşamlanna benzemiyor hiç .. Gü.. 
neş gökyüzünü penbe bir deste 
gülle süsleyerek batıyor. Gece 
bir sis gibi bataklığın üzerine 

inmekte. 
Güzin volans,I bırakmış, göz • 

]erini batan güneşe dikmiştir. 

Geni' ufuklarda altın bir çizgi 
dolaşıyor. 

Semahat garbe değil, §3rka, hı. 

tan güneşe değil, inen geceye ba. 
kıyor. Güzinin gözleri güneştedir. 

Jkiiside susuyorlar, tabii başka 
bir alemden gelen gizli sesleri 
dinleyorlarmış gibi. 

Şehrin minarelerinden akşam 

ezanı ilahi bir teselli gibi idamla 
damla iniyor. 

Yolun kenarında bir çit var .. 

Çitin arkasından sakin ve müste. 
rih ayak sesleri işiti!iiyor. V e son. 
ra hararetle görünmeyen bir ada. 

ma bir ş~yler anlatan bir erkek 
sesi: 

- Bugün bu işle uğraşanlar, 

çitlere eskiden verdiği rengi ver. 
miyorlar. On.Jarın bildikleri bir 

sanat eseri vardı muhakkak .. Ben 
kararımı verdim artık .. Hayatımı 
ba Sirn öğrenmeğe vakfedece. 
ğim. 

mı tazyik edeceğini de dü5ünü· 
yor. 

Fakat, İngiliz hükumeti nazi 
hükumeti me..·cut okiukça sulh rarı 
mamaya karar vermiş ve bu kara· 
rına azimle bağlanmış bulunuyor. 
Diğ~r taraf tan, Loyd Corcu:ı, 

plf.nlannda çok aklandığını y.ıkın 
bir tarih kaydctm:ı:tir. nu it ibar· 
la onun "su:h .. lehindeki {;kirleri 
efkamımumiyenin ancak hiddeti 
ile karşılar.maktadır. 
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Naldedcn : f.,1uzalfer Esen 
Güzin gözlerini kapzdı. 1 yalım. Eğer bu çocuğu kaldırır. 
Bu ses, lıu ıderin ve heyecanla :;al: sonra cto:nol>ile çarptı!cta ya. 

titreyen bir ses, gi:nl~-ci~ı/.}eri nı raladık sanırlar. Giizin, arkadaşı 
bunda ihtirazını ka) Letmiyerek bu sö .. Jeri ~üylerken, yaralının ba. 
canlı bir musil:i gibi sürü!dcnip ı ~·nı ve or.:mzları dizl~ ri üzerine 

giden bu ses... Canlanan resmin, ı1 koymu~tu bile. Bir tnraftan bu işi 
Numan paşanın sesi... yapar:{cn cliğer taraftan da arka. 

Semahat gözleri gittikçe ba. l dışının itirazına cevap veriyordu: 
kırlaşan semada Güzine grupun 
güzelliğin~ ar.atıypr. 

Güzin gözlerini açıyor, altın 

bir ok bebeklerine saplanan ak. 
şam rşd:lar:yle biran içerisinde 
hiç bir şey görr.ıiyor. 

- Bir gün cl a:ıa oldu .. 
- Semahat, hiç bir ses işittin· 

mi? Bir erkek sesi. 
- Sana ne oluyor Güzin .. 

Baksana a yüzün n! halele?. Ha. 
yır h;ç bir ses i~itır.edim .• Burada 
ikimizden ve güneşten ba~ka kim. 
se yoktur. 

- Doğru .. Ben öyfo sanmiş • 
tim.Artık makineyi işletiyorum. 

Bu sm~ı:la bütün hiziyle yol ü. 
zerinde görünen bir bisiklet ani 
bir dönüş yapmak istedi. Köşeyi 
kıvrılırken devrildi, üzerindeki 

adam ta~lar üzerine yuvarlandı 

makinesi üzerine yıkıldı. Düşdük. 

leri yer, henüz tekerleği bile kı. 
mıldamıyan otomobilin tam ö. 
niidür .. 

İki genç l:ız, beraber haykır • 
clılar. Semahat gözlerini kap.::ı;!ı. 

Dii§müşlere yardım etmek se\·ki 
taUisile Güzin ayaktadır. Vfü:u _ 
clu sarsan titremelere elinden g el. 
d:ği kadar ha!dm olarak yaralıya 
doğru e ğ ildi. 

Ycltla ydta'1 yaralı, on üç, on 
dört yaşında bir çocuktur. ı::endi. 
ni b!lmiyor, kan yolun körfezi içe. 
risine akıyor. Güzin çocuğu k:ıl _ 

cl ırmak iizere bir hareket yaptı. 

Du sır<ıcla Scm::hat arl:acl:lşın :ı 

yaklaştı: 

- Sakın bu çocuğa dokunayım 
dime Güzin. Evvela birisini ara. 

- Ne sayarlarsa saysın, bana 
vızgelir. Bu zavallı çocuğu yaralı 
yaralı harada bırakmaktan-sa ihti. 
yatsizlı!c yüzünden ölüme sebebi. 
yet suçuyle mahkemeye gitmeği 

tercih ederim. 

- Cür'etimi rnazur görünüz, 
efendim. Olup biten şeyleri ben 
tamamile gördüm. İcabında malı. 
kemeye gider, hakkımzda şehadet 
ederim. 

Güzin başını kaldırdı, alnı üze. 

rine dökülen ısyancı saçlarını e. 
liyle düzeltti. Genç kız son !derece 
sararmıştı. 

Karşısında duran ve nereden 
çıktığı belli olmayan bu adam ::ı. 

lelade bir köylüdür. Başında vizi. 
yeri arkaya çevrilmiş bir kasket, 
aya1darında, yürüyüşünün sesini 

gizleye.n çarrklar var.. Üstünde 
dizlerine kadar inen eskiçe bir 
pardesü .. Bu adam zayıf ve uzun 
boyludur. Cüzlerinin mavi bakı. 
§ında sakin bir vakar okunuyor .. 
Kıyafetine hiç uygun olmaya..'1 
bembeyaz ve temiz elleri var •. 
Top bir sJkal çehresini çerçeveli. 
yerek bu yakışıklı çehreye insana 
bUsbütün emniyet veren lıir ma:ıl 
veriyor. 

Güzinin gözlerinde ise bu ya. 
b:ı.ncıdan it t"mdat eder bir ifade 
var. 

Köylü. yarnhnın yanında diz 
~ö:.t i; .. Çocuğu ;;ö·•le bir muay ene 

ett i. Sonra bası dönen ve korku. 
d~n d i~leri biribir:.Oe vuran Güzi. 
ne baktI: 

r ... :!j'nn Jıattıncla bir fngtllı 

aüır ıdcğil. 

Ve genç kızı büsbütün C 

etmek için gülmeğe çahştı·. 
bu emniyet verici çehrede' 

rek gülüşü görür görmez 
da bir sükun duyar gibi 01° 
köylünün azimkar bakışın&~ 
cuduna bir elektrik seyyaıe9 
yeni bir kuvvet dağıldı. 

Köylü doğruldu ve 
hareketsiz duran vücudutıtl 

rr arasına aldı, sonra : 
- Yalnız, ldedi, elimizi ç 

tutmak lazım değil... Dıştll 

miyetli birşey yok ama, ~ 
böyle baygın bir halde bul 
dahilde bir nezif olması 

veriyor .. Bunu burada t 

imkan yok .. Acaba Çekirg~ 
dar götürmek için otomo 
den istifade mümkün değil 

Güzin, kana bulaşmış ell 

otomobilin kapısınI açtı· . 
birdenbire başı dönmüş gitıl 
baya girerek bitap oturdu 

şım meşin yastiklyara lda 
Köylü genç kızın bu 

haline ehemmiyet bile ..,e 
kucağın~aki yükü Güzinİ1' 
üzerine koydu. S emahat lı ...ı 

"'jll' 
tomobilde duruyor, ne ag 

mağa, ne de bir hareket Y" 
kudreti var.. Köylü Se 

dürttü ve sordu: 
- Otomobil kulhnmd' 
... ' 

mısınız. 1i 
- Çok !:-r.a kullanır:~· 
b .. 1 b" . ,.ece sa oy e ır vazıyette ı. ıı 

direksiyonu tutmak elirı#e 
mez, fakat arkadaşım ... 

Köylü iradesinin son g'o 
kullanarak, olduğu yerde 
len Güzine baktı. 

- imkanı yok .. Arkad• 
bu halde iken araba kulları 

1 
O vakıt arabanın ön 1'tıl' 

açtı ve teklifsizce sernal1' 

nına oturdu. 

- Müsaaı:Ienizlc.. . t" 
Dedikten sonra cevap J 

lemeden yola koyuldu. , 
- Arabanın dördüncll 

var mı? 
Genr kız çok gürlükle 

verebildi: 

- Var efendim. 
(De,...... 


