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•• ~ ~on h8diseler, Alman Devlet Rei ini, , a 

::~; halkının maneviyatma ve etkarıumumiyeye ı 
:.:~ ehemmiyet vermek mecburiyetinde bıraktı 
yaıeS: 

Bu akşam 21,15 te 
, söze başlayacak olan 

§.: ~ibbentr 
~i! Pransa -Ingiltereye 
~~~~tap edecek ve .. 
e yt'i "'- F . · ı · h . . k ""' 
:~ft 1 ~-~~i~·;·.·· r::t~::f~i 1 ~i~l1:rin un~t~ 

·~vrupaya silah ' . . 
,,,.ıı• Ve mühimmat kunda evvelce ılerı 

.<\ ... s~tabilecek sürü len meselelerin 
ba. erıka ayanının am 

~~~~~~j:~:::r~:.~~ tetkiki ne çağıracak 
03dY lllesı bekleniyor. ) d 

:ı;af1:~ h~aşiington, 24 (A.A.) _ A- n e e a r ası n a 
ı:' " ?Jıcclj · 

··n tıl' Cltc bitd· sı~tlcki şeflerin, Ruz. k o m 
0
• e n 

1
• z m a. r t l i ! 

.rnal111 
"c lll\Uı· ırdıklerine göre, silah Jlitler Ye Almıın Ifarirlyc Xazm r.ilıl>,.ntrop Polonrnnın lılr isl:ıryon unJ:ı yo•un l•<'nnrmdn Jırnı yiir\L 
~o lca lnunat üzerindeki ambar -
,. Ydını k 

. ~e ı, ı>ctc aldıran kanun proje-
:ıp J ,, ttlllht 

t1o1nu emel olarak bu cuma 
u. ' ~ aYanda ' 
ünct1 Cclj&İ reye konacaktır • 

~i" n bu kan ... 
.J il' .... un proJesını tas. 
r ~ ·"ctci· 

H.iklc: }> ~ l hakkında, Beyaz Sa. 
ll:lc afilirıd . 
"c~ c tam btr kanaat 

tıır • ~ 

Londra, 24 (A.A.) - "Daily Mail" in Ams
terdam muhabirine göre, salahiyettar mahafil, 
Hitlerin İngiltere ve Fransaya kat'i harp ilanını 
okumak için Rayiştag'ı bugünlerde toplamağa 
daveti muhtemeldir. Bununla beraber ilave ede
lim ki, Nazi _şeflerinin konferansı Hitleri Alman 

- - (Devamı 2 inci dt/ 

yor, hem de cmHscli cndi5~li lmnu ~U)orlar .•• 

Alma -qa Me ·el · 
LitvQ.nl}aga : de 



e 
e , Alm .n. elkirıumumiyesine 

emmiyet ve .mtek mecburiyetinde 
~~o ~eriPl~rru· k~©ilfifilltlı= 

ö~oıra d<efll k©>.1rkuyoırı 
Parl.s, 24 (A. A.) ''llınas" 
Bu sabahki Paris matbuatının tefsirleri: 
Almruı ı~uhrerl ile Nazi partisi miimessilleri n:ra-.ıntla ak~<lil<-n 1 

tahminlerini a.,makta \'e ~lfn, fnzl..'\ fani n <Jıkm olduğu mr:ydan:ı 

tıkan bir ''dost" ; un hl1.metlcı-inı1cn nıı!iıl , istlfadc edccc,ini lıileme· 
mckt~dlr.,. 

BcrHn Konlera.ııı ı, Parfs matbuab tamfmdnn geni~ tef lrlero me,·. 
zu tc,.kil ctı:ıı~Medlr~ llunun1a beraber, biiWn dlplomatik muhabir. 
ler, hiidisele.rin ,'lWyctt aydmlatma:mıa intl:ıarcn, •dece tahmlnl~r· 
lo iktifa ediyorlar. l\luhakkak olan blr nokta \'al'ı.} Jlitlerln ıılh 

hafta süren harpten sonra Almanya efkarı umumiyesine di•ıani. 
yet vcrm"k mecburiyetinde bulundul,'11 kf'y0yetlcllr. 

Excclsior, bu nokta hııklmıda c7.climle diyor ki: 
"Dnha. diino kadn.r UçiincU Reich'm mutl:ık hakimi olan llltler, 

Alman mllletlnin abllliimdlerini naımn ltthnra almıık mooburiyf!tin
d<'dir. Diğer ta.raftan, ~rası mulıııkJuıl,tır lii, nıtıer, komliniunln 
Almruıyn üzerinde nüfuz test etmesini ~k fena ka~ıl an, rıejlm 

f!ltfDAtgfihı Alınan zima.mdnrlarmdnn bir kısmı ile ~ab_şma hallndf'. 

cllr.,, 
Petlt Parl len gnzetcsin<lc, J.con Bourgucs, diyor kl: 
"Sm'YctJerle dostane i)-asefe mu,,. yapılıuı .;Jddetll ve mütc. 

addld tcnlddlerc cevnb ,·ermek hususunıl:ı Alman Da,,·cklll sıkıntı· 
ya dii5mUş, lıliylc<'.c, lmmlinlzmc her 7.anıanklnden deha lrnn·etıe 

muhnllf olduğunu \'e mdlld sJfa..<ıeUnln, !k!I zaruret.ter llcıuılyle fılt· 

bik cclllen mo\'a'kkıı.t bir mnhtyct ~ıdığmı mcydıınA koymu)ttır. 
Stalin dlplomaslsintn nıebn.retl, bugiin, Alman lınriclye nezaretinin 

IlourgueJ>'un \ mUtal<'.ası \bu yot.ıatlır. J Esasen Bcrlinln büy\lk 

lfoueyfuln \al":ıl'.!lğı nrllceler haJ;J:ınd:ı.kl ın\itaıcalN' pek nıuhtcllfHr. 
Parla mt\tbuatmm wnumiyct itibarile ilcri}sUrJ';.li:.U mütalca n. lllt. 
lcr'iiı, son de.rece ~idddU bir' harbe başbpcab'I merkczibdcclir. 

,·ıctoire gamresinde, Gu:Jtave H:ı,·e. hvbiiı tıarada yapıl!M!ağr 

fikrinde olduğunu siiylcdlkten sonra diyor ki: 
"Bazıları, Jl1tler1ln. her Şf'yıkn en·cl ı nhlolcasmdnn korktuğu 

lnı;tltereye kar.jı bütlin ga~·retlnl teksif t'lllooeğtnt, ,.e ondan sonra 
F~"8f'~ hln'ti ilfın 1 cılceftğ1ııi, 'keıntlli ch~iyetle söylüyor. »u dP. 

ğerslz sBzlcre kimse Uulnl< n.cımasm. Çilııkii Abnanya, tnglıterrye \'e 
onan dcntder hakimiyetine ka~ı hlçbirffiCY yapamaz. Karaila b\l

yük bir taarruz yapılııroktır.,, ı 

:EpoJt g1'Zf'tCsfnde .Bema.rd f.tı\'e.l'gllt\ ahloka Oe muk:ıbll ıtbfo

kayr mtwmbah~ ederek~ hunlarf&ra!i>mdalbfT' mnkaye!le yapıyor TC 

''taın manasl)·le rkmir güt-ilmle toprnk desti{ arasmda bir ç:ırpı~ma,, 
dedik~n sonra iti.ve ediyor: 

''ÇilnkU İng-ilter<-nln b3dsiz h~avsu; ı meoabll \'&rdrr ,.(! A \'nlp& 

bitaraf dc,·letlcriyle ~pacair mübaılelclerln nzalma.~d:ıo nllitc,·el
lit kUçük ı;ıkmtıya, kolayca , faJınmmlil ~dcbllir . ., 

Kontrol 
Vapurların 

gecikmelerine 
sebep oluyor 

Hitler, Roma k(aıtolik 
ki1isesini· lfığve;cl~iyor ,! · 
Lonıdra, 24 (A.A.) - Havaı Roma Ka~lik.lkilisesinin sene so-

Londra, 24 (A.A.) - ''Röyter 
bi!diriyor'': 

ajanamın verdiği hir haltere göre, nundan e~el ~ tamamiyle lain 
Bitlerin teri.iye nazın dGldor Ruste için\taliınat~verdiği söylenmekte-Bitaraflar, harp kaçakçılığının 

önüne geçmek üı.ere yapılan kont. 
rol muameleleri e nasında vapur

. lann yollarından gedkmekte ol
duğundan şikfiyette devam ediyor 
lar. 

Londra, bu ikayetlere §U cevap 
vcrilmekıedir: 

lngiltere, bu gemicileri asgari 
bade indirmek için daima büyQk 
gayretler sarfetmektedir. Ve i~in 

. sonunda. lngfüz seyrisefaininfn 
bitaraflat yrlsefaini ile milştere
ken yaptıklan mesai kareısında, 
bu gemiciler ehemmiyetsiz ~Ier. 
dir. 
Şura mı da tef:Jarilz ettirmek i· 

cabeyler ki, lngılizleı:in bu bahiste 
aydmlatımk ı tedikleri esa9lı nok
ta, kontro!a tabi tutulanların hils
nüniyetidir. Yani gemi sahibinin 
hamulenin hepsini ve yahut bir 
kısmını Almanyaya göndermek 
niyetinde bulunmamasıdır. İngil
tere için bu hüsnüniyet, manifesto 
üzerinde tef etrfiatı tetkikatta bu. 
lunmaktan çok daha mühimdir. Ve 
bu o kadar doğrudur ki, Alınan 
makamları, halen, hüsnüniyet sa
hibi gemi armatörü ile hüsnliniyet 
sahibi olmıyamn biribirinden a· 
yırt edilme!ine mani olmak için 
elinden geleni yaprm\-;I düşilnmek
tedir. 

Sovyetler 
Çin hududuna tahşidat 

yapıyor 

Roma ,24 (Radyo) - Tokyo. 
dan Domey ajansının bildirdiğine 
göre, Sovyetlerin tekzibine rağ'

men, Çin hudutlarına Rus asker
lerinin tah§id~tma devam edil. 
mektedir. 

Harp sonunda 

Avrupa 
konferansı 
toplanmalı 

ileride ftarp sebelti tqlıf 
edecek meseleler 

hallolunmah 
York betpiakoponnua 

söZlerı 

Londra, 24 (A.A.) - Röyter: 
Scarborough'da Milletler Cemi

yetine müzaheret birliğinin bir 
toplantısında söz söyliyen ha, 
Poslcoposu demiştir ki: 

Harp bitikten sonra, yeni harp 
sebebi ~ edebilecek meseleleri 
tetkik ve hal için, Almanya da 
dahil olmak üzere, biitün A vnıpa 
devletlerini içinde t.oplayan bir 
kongre aktolunmalıdır •• 

Bugün, sözünü tutmayan Alo • 
roz edilmiş bir hükOmetle müza • 
kerelere giri~ istemiyoruz. Fa
kat Nazi hükQmeti ile Alman mıl. 
leti arasında bir fark gôatiyoruz. 
İngiliz milleti sözüne itimat edi -

lir garantili bir hükfunet ile görü
şebilecek imkfinlan bulur bulmaz, 
Alman milletile tamamiyle makul 
bir sulh yapmak arzusundadır. Oza 
man, kanun rejimini kabul eden 
bir de\ Jetler sistemi halinde Av -
rupayı teskiiatlandırmak için ba
zı ümitler bulunabilecektir. 

Stokholmcleki s~vyet elçisi Mosko ... ·e.ya çağırıldı 
Londra, 24 (Ratlyo) - Sovyetler Birliğinin Stokholm elçisi 

bugün, hükfunetinden aldığı bir emir~meiinc,ıt.Moskovaya hareket 
etmiştir • 

dir. 1 \ 

EN SON D~;~IJKA 

Vilnoda aoltk , yitzünien 
kanşt k~tk 1 çıktı 

Roma, 24 (Radyo) - Vilnoda açlıktan dolayr büyük kanşık. 
lddar szktığr haber verilmektedir. Aç ve parasız bir halde kalan 
halle henüz yiyecek maddeleri bulunan dükkanları yağma etmi§tir. 

Vilno civarında da bir çok katı§ıklıklar olmuş, üç kiıi bir pa
pazı dö'Vldükten sonra dilini kesmişlerdir. Tevkif edilen bu ilç kişiye 
!rendi elleriyle me.rarlan kazdmlmış ve orada idam edilmiştir . 

Sovyetler Finlandi7ada asker bulundurmak 
istemiyorlar 

P..U, 2 .. (Radyo) - Finlandiya - Rusya müzakereleri hak. 
tunda •erilea bir halMn gÖn Sovyetler Birliği Fiıılandiya l&'Qİ. 
aiad. atlr.er ı..a-.......ı.: gjıbi bir talep ilm M.recek dıeğilü. Yal. 
na, han aUlannm gayri .-...ı bir ~ekle konulmasını istemektedir. 

Bir brphfrb yardim milekı da me•zuu 'bahis dejildir. 
Ba ,....it altmda aalapnanm imzuııaa muhakkak nazariyle 

.. lul ..... tachr. 
~ 24 (Radyo) - SoTyet taleplerini hükfunete IMldirmek 

...... rm llnU'llhJau heyeti niei Ye bazı arkadaştan bu alqam MCM. 
lro.Maa barekıet edecektir. Marahhas heyetinin bir kmm: Moıko· 
na lr.aln.ktadtr. 

Şimal Denizine dütürülen Alman tayyareleri 
Loddra, 24 (A.A.) - Şimal denin aulanndaki İngiliz dev 

riye gemileri tarafından düılirülen Almam tayyarelerinin müret. 
tebatı Danimarkalı balıkçı gemileri tarafından kurtanlmı~ ve Da
nimarka sahillerine sıkarılmqtır. , 

İngiliz Kralı muhalefet liderini kabul etti 
Londra, 24 (Radyo) - Kral bugiin muhalefet lideri Mr. 

Atle~'yi kabul ctmi~tir. Bu, kralın muhalefet li:ierini harp ha~. 

ladrğındanb<."ri ikinci defa kabııliidür. Bu suretle kralın, muhalefet 
partisi ile daimi tem<tsta bulunmak istediği anlaşılmaktadır. 

lngilterede esir 110 Alman tayyarecisi var 
Londra, 24 (Radyo) - Harbiye nezareti ınüst~~tm hugün 

Lordlar Kamaraslndaki beyanatında h:ilen İngilteredc 110 Alman 
t2yyarecisinin esir buluntluğunu söylemiştir 

Memel Almanlar tar af lndao 
veritfy.or L&tvanyaya geri 

Londra, 24. (A. A.) - Timet'I ı;ıı.zeteıılnin Riga muhabirine ~re 
Memcl'in 55 sene müddetle Litvnnyaya. iadesi için Litvanya ile Al· 
manya nrasmda müzakereler yapılmaktadır. Pek yalımda bu b:ıPt$ 
!:ılı itilaf aktedlleceği söylenmc!.tcdlr. 

j.l• 
Alır.anlarla Sovyetler arasmda geı;cnlcrde yapılmış olan ve 

man nüfuzunun Sovyet Rusya menfaatine Baltıkıan çı:Jtilm:sini de' 
piş eden pazarlığın Memcl de Litvanyaya iadesini mü!ttelzinı btl
lunduğu tahmin r-clilmektcdir. Bu S3bepten dolayı Almanlar, birle:; 
hafta evvel Memeli ele geçirdikten sonra orada aldaccle in~ et111 j 

oldukları istihh:i:mları yrkmıya ba§lamış1ardır. 

Hitler Rayiştağa 
toptantıya çağrıyor 

hallanın maneviyab 
ketmiştir. 

(Ba, tsrafl 1 inekle) 

hakkında, dÜ§Ünceye ~ 

Diğer taraftan, bu akşam Danzigte söz sör' 
liyecek olan Von Ribbentrop, dün öğleden sOllr~ 
Hitlerle birkaç saat süren bir ko:ıuşmada buhıt"' 
muştur. 

Danzigte söylenen nutkun usule mugayir o· 
lan mnhiyeti, Himler, Hess ve Gö!>els'in de~· )ı 
sından bulunduğu Ribbentrop partisinin nüftdll" '1~ 
nun artmakta olduğun gösterir gibidir· Şu hatd' 
şefleri Görig, Brantachitsch ve Frıck olan muti' 
dil fırkanın zaylAamakta oldup aal&.f.llnıa.Jdf 
.idır. Liderler konferansının ortaya atmış oldul' 
i>atlıca çetin meseleler şua.lardır: 

1 - Bazı zahi.tlerd~ görülen monarşik • Sof 
yalist \emayüller. Bu temayüllerin Almanya il' 
Rusya al'asında huaule •elen yalanlapıadan ' 
ra yeni bir kuvvet olmuf olduğu Ye bir ihtiyat tel' 
biri olmak üzere aristokratların ekserisinin il~ 
hattaki siperlere cön'derilmeıini teklif etmiş ol-" 
Himlerin tahriki.tından sonra daha ziyade catr ~ 
landığı .OylemnektediP· 

2-Amele mahafilinde Komünizm tarafta1r e 
larınm artması, 

3 - Xiyecek, İçecek, elbise ve mahruka~ 
mahrum ve parasız tatilm çalqmağa mecbur ti 
lan halk kütlesinin müzayakası. 

4 - tbtidai maddeler kıtlığının mütemadiyed 
artması, bu hal birçok fabrikalann kapanmaıı111 
aebebiyet vermektedir. 

Gazete muhabiri, Berlinden almış oldır 
ğu malumata atfen garh cephesinde önümüzde' 
ki hafta içinde pek o kadar şiddetli muharebeıe' 
olmıyacağını, yalnız hava ve denizaltı muh~ 
helerinin şiddetleneceğini v~ Alman gazetefets' 
nin hücum ve propagandalarına kuvvet veı-ileC" 
ğini yazmaktadır. _./ 

Bu akşam 21,15 fe Ribentrop 
nutkuna başlıyor ! 

Berlin, 21 (llu·m~i) - Abnan llı\riclye Nazın Von Rfbbetl~; , 
b• a.k'8JD saa&, J0,15 ıle (Bizim saatimi;cle 21.1:> de), Duıigd• ti 
muharipler toplanbsmda. tok mühim bir natıık söylc:reoeektir. _. 
tün Alman radyvlan taraf~ılan Dl\ldcdllct>ek ol:ın bcı nutka, uerıtı' 
siyasi mahfDleriade do büyük bir ehemmiyet ,·crUmektedlr. • 

SöylenUdlğine göre Rfbbcntrop. İngllil ,.e Fran!lız ga~tele~ 
lsrarla yamıalllU'VI& ,raimen y<'ni hazırlanan Alman taarruzunu fi" ı 
bor nrmlyecek, Fraıısr:z n tngtll7: hUkfımr.tl.,rfnl, llltlertn n•t.Jı-' 
da evvelce m~'%Utl bah!'ledJtc-n mesolelertn trtklktue davet ed~ 
tir. 

Hatayda nüfus 
tahriri 

Antakya, 2.ı {A.A.) - Bütün 
IIatay'da nüfu tahriri ba~lamı~tır. 
Tahrir i~leri 25 gün devam edecek 
ve bu suretle bütün Hatay ha!.kı 
nüfuc:.a kaydedilmiş olacaktır. 
Diğ~r taraftan meb"ııs seçimi~ 

ra~langıç o1mak ü1.ere öniimüzdE', 
ki perşenbc günii Hatay'da ikir-ci 
müntchip seçimi yapılacaktır. 

· Fin hey' eti dönüyor ol' 
Lon·:lra, 24 (Radyo) - )! .,.. 

kovadan bildirildiğine g8re fi ( 
landiya murahhas heyeti ile ~~
yet hükfımeti arasındaki ,,,u ~ 
kereler bu sabaha kadar ete" 
etmiştir. Hclsinkiden, Ftn tı.~ 
tinin, hükumetten yeni tali i1' 
almak üzere bu~Un döneceği "',, 
dirilm~ktedir. Bununla be~•"'.; 
Moskova. müzakerelerin iyı et• 
~et·ilde <devam ettiğini haber " 
mcktedir 



i\Imanyanın kararı: Harbe devam ... 
41manlar Jir Amerikan vapurunu zO.ptettiler fakat Ruslar 
"'ii.dalıale ederek gemilJi Almanların elinden aldılar 

11<.a Anman taht~Dlba.lhürrö lb><§lto·roDdo 
e &erlin · 

1-ı· ' ' 24 (A. A.) - Rumi niD v..-dili red ~ eon- "ttebat ..... lS kiti ko.ııulmuş_ taat tüfek ve mitralyöz ate§iyle Scapaflovda Royal Oak zırhlı- dir. l 
'il .aJansnıuı bir tebllii.nd•, ra M Y&Pl'~ı beolb tayin e - tur. doğrudan doğruya temasa i:eç. amm torpillenmeal hakkındaki Çörçil, G.öbelsin nutkunu 

ptJ rı ~anuı Yeni sulh Mrtlan dem~ anJgılmaJrtadır. Bu hu Alman ııa~ttebatuun ifadele_ mişlcrdir. Her ;aman e>lduğu gi. tahkikat d~vam etmekte, fakat cevaba layık bulmıyOI' 
'tbeb aUııneai içitı o.rtada l\ltbir .,_ta tllrlü talt.mlAJ•f v"1'(iır. Al. rin• S(Sn re~ bamuleei olan bir askeri faaliyetin en şiddetli ol bu hususta malumat verilm~mek- Londra, 24 - Alman propa.' 
e~le~evcut o.lmadı'1, bUdiril ... ma~ C-~ . ~ya karşı tra\t.örl•r. b~Y, lXl•~'Ytt.lar •. de- 'duğu yer cephenin Sar la Mozel tedir. ganda ~zm dok.~or Göbelı, rad .. 
naYş . mtW&faaya çe~ileM ~iltlln kuv. rilef '" m\Ulll rlbf lıatak. e·~a - arasındaki garp kısım olmuıtur... .Ayni ~anda diğer bil" gtrnJ- yoda bır nutuk soyliytrck ınııllı; 
ller tağda a<Syl~ n\ltU.ta "-tlal hava ümlal"lyN lngilter• dan •-4ud bWWl\lYOrd:ıı. İki Alman tahtelbahiri nin daha torpillendiği hakkında. bahriye nazın Çör~il• tiddetle 
'e~ euıh.~ b~ yotdu ıl.dile. adalarma telclU •lıMk ve ya çok :Mourmana. 'babfiYo :müamatı batırddı ki Alman ha~rletinln kat'iyyen hUcum etmiştir. 
~''""ili Söylellllftl. kuvveW bir ~ müteakip gemlyi ıçt ve Atmu mUretteba- Mtlsu: olduğu bir kere daha te • Alman :ıazırı, Amerikan ban.. 
#~ ajan t-.•. n "" :... •• t...---'- ih · 1 ._1 ~- Londra, 24 - İki Alman tay. · •etin sa. ~"- ~t._... •n• UllıutJMh ._.___ tuna - b haJIMt:..• enAK. yid edilmektedir, dıralı Atenia vapurunun bir AL. 

Uzatt.&. eU ~-·-ı-•:- ı ri ileri .n..aın..... h . yaresi diln öğleden sonra Skoç - 1 .l- d ~nıb ...... ·~~. e . . ~~vr. Garp cep esınde Incriliz ıırhlıJarı tayyare man tahtetbahiri tara l•luan e. 
erfav... lhU ı-t a-ha n- ı t .-A~ e il k yanın cenubu "'arki sahili üzerin. ._ t f · li . "'" eu 49 em..._ • Gel' ın 11: ıma~ v r en ·arar· :s hücumulldan l:or~mıyorlar ğil, üç ngiliz torpidosu tara m 

bu'tbı tercih etml§Ur. Abaaa- \ann mahiy•tiıün Alman hariciye Parie. 24 - Garp cephesinde de gözükmüıtür. İngiliz avcı tay. Alman denizaltılannın tı:krar dan batırıldığını iddia etmekte .. 
lıiyet~ekilde hareket et.Jne.kl• naıın fo.n Ri~ntropun bu ak· keıif kollan fuliyeti devam et. yareleri derhal, bu Alman tayy~ faaliyete gec;meleri hakkında is • dir. Gösterdiği yeg!ne deli! biı: 

ıı._ kat'i olarak aydmlat - şam söyliyeccği nutuktan anla~~· mektcdir. Pariste dün ak~amki relerini karşılamı~ ve birini dü.. Uhbarat nezareti tarafmdan ve - Amerikalının sözleridir. \ 
~ lacn~ı sanılmaktadır. Nutka bu ı- resmi tebliğden ıonra mutad 01- §Ürmi.iştür. rilon bir tebliğde lngil!x ticaret İngiliz gazeteleri bu iddialan 
.:_n R.ıbentropun bugünkü tibarla ehemmiyet veriliyor. Ber- duğu üzere Havas ajansı tara Biri §imai diğer Atlas denizin. ~emlleri tarafından yeniden bazı gülünç bulmaktadırlar. Jivorlar 
~"" lin. cıimdi bütün kuvvetini siyasi frndan neırcıdilen yan reuni teb. de olmak iiıere Alroan deniz al. 
-...,• ':ıl zayiat kıı.ydedilmio olmasına rağ- ki: 
·~~ 2i (Ra faaliyete hasretmi~ir. liğde ti)yle denilmektedir: tılarına karıı tngiliz tayyareleri men son hafta zarfındaki lngiliz .. İngiliz torpidolar mı bir telt 

dyo) - Alman z ~ı A ·•-- · · · "20 Eylüldenberi cephenin tarafmd;uı iki taarruz daha yapıl. 
~~fon Ribbentro" apte,u •D men .. a ,emuı zayiatının 1917 do denizaltı har- adamdan bGşka kimse görmedi · 

ıır ( ) hev.ti urnumiytti üıerinde te. mııtır · ? v d' w l ı k'' • ~Vl'UIM' 11&atile 20.ı~ Moüo~ 2' A. A. - J - • bl,nin en iiddetli devresinde kay- mı . apuran ıger yo cu arı or 
.....__., eıt1üı eden ıükUl\etin artık de. Her iki taarru:rda muvaffakt - • d 

w.._ bir nutuk eöylls• • Mo&U"DJanall'dan n• ajansı- dedilen zayiatın aded itibarile mily ü?.,. 
"'· 'lll.. ~ "- bildirili' vam etmiycceX'i anlaplmaktadır. yetle ncticel~nlT\i1tir. Taarruılar. . a . 'b .1 ~ Ç" ·ı G b 1 · tk -ı"'41l l"&dyoau plikl•ra a- na yor: • yüzde 10 u ve tonıl to ıtı an e 1.4e orçı o e sın nu unu ceva 
l\ bQ lllltku Avrupa aaatlle ı3 birinçitetria r~ Mow.. Daha dUnden itibaren devriye dan sonra deniıaltılarm daldıiı yilzde ~1 i olduğu bildirilmekte • ba llyrk bulmadığını eöylemittir. 

r 
0

: ~~:.7k•lr. :S":3~~~~E =~~:!~ '::~=!~:: t ::r3~;:::,~~-::.:ı:;: Cenub·ışark"ı devletler·ı arasınd .. a 
,. ~~ ~ - Be.rlind• bQtlla Sovy.t pUotı.ı lulavwıluk etın..iyor .. 

ret' ~~~~;~~.::::: ~ı:;,c;:ı;!·~o:k h= Atlantikteki Alman bir konferans mı ' 
ut" ~~}0Plantıdan sonra but j Clty ot Flint aclında bir Ameri- 1 

~~danlarm o.rdqd&a kan remiszy. EYrakma nazaran korsan gemı·sı· batırıldı b·~" 'bildi?iUYor. -A•..-. .......... ~. Musolini bunu femin etmeyi 
~ ~- Sovyet Ru.eyadan iki Yolda bl? 41au kl"U~ tara· 

Sol' ı.'t~ u. Atma.nyaya yar- ı tradu yuelanam Kolaya ıötU- Londra. 24 (A.A.) - "Schvab'!tıland .. i.,:nindel'i Alman korsan düşünüyormuc 
ili , ~ı:nası tekliti,ıı.e Stali- ı "11.ınek uaere idH lrMıveıör 11\U· gcmisinln atlantikte batmldıiı tekzip edilmi~e de Londraya bu haberi ~ 

ini ~- terit eden mallı.mat gelmemiştir. Bal',anltlar birliğinin üç tarafh paktla 

t
,O' •• ·,: andı' ya Rusya mu"zaker 8• Jutland açığında bir deniz muharebeJi vukubuld~ğuna dair veri. ~: • len haber de henüı teyit edUmemi~tir. kuvvetlendiği tebarüz ettirilmektedir 

IOC~! b' lerı· ı·yı· uı·dı'yor Japonyanın Beri-in e'çisi azledildi si,~:~:~~4~ıc:ra:::ı!u=~ ::!;;:~ h::~=rl~r~t blr p.. ,, Berlin, 24 (Radyo) - Japon hükumeti, Berlin büyük elçiııi lünden ıöyle b,ıhsediyor: Büyilk Britanya ile Türkiye a. 

·~ ~ 2t (.ı\. A.) _ Harı- nin normıtl bir ~kilde d•vam et' Oşimôl,j'ı azletmiş. rerinc Samurayı tayin etmiştir. "İtalyanın B\lkanlara karıı rwndaki kat't muahede onu Bal 
-"l,~tl 4 o T k o·· ı d u·' kanlara yaklattırmakta Ye yoklu ftşr e ,. n.&nun• aöı ıöyle. tlği vo bu rr.v~br-el~rin iyi bir ren yOICUSU yanara göstcrdii7i alak:ı, ttalyan 'emeL ... lttı.ı er iu. Polony~a dofrud•n dofru • ~: :Yetta.r bJr zat demif. netice vereceg:ne dair be.lenea terinin, Macari.tanla Romanya 

Ü ya yar'd.ım etmesine m~ni olan bir ·..ı.sı rla tahak•ulı •«Mcefi Moa. Meksiko, 24 (A.A.) - İçinde işçiler, kadınlar ve çocuklar bu. ar•aındalri mU...eO.tıa inkipfın 
" · k askeri harekit ilsssnU, icabmda 's ovadan gelen haberlerden anlıı. Junan bir trr:1 Verachuz devleti arazisin-Je kain Tolosa civarında dan dol~ ai;ır aurctte haleldar 

ko,:s\>y ~et; · v~'ianmnil7.D:akicr'culcnn'- ş6ılmnktaındırc ... ı yoldan ı;ıknuıtır. oln;ıaııntl'-'l il•ri ıoldili. İtalyan ~:~!ia.ine temin etmiı bulunmak. 

d f 
Birkas J>'ll'Ol v~onu itti.al otmiştir. Uçiincü mevki yolculardan siyaısetitı\n bir miltovifesi &ibi Bern, 23 (A.A.) _ Besler e a 40 kifl YINf•k ölmiittür. tellkki edilcıbilir. Nachrichten gazetesinin Berlin 

Bir Alman tahtelbahiri daha batırlldı Musotini hUk\unetlnin aniren muhabiri cumadanberi müıaha -

k U l ti u g"' u ka b ,. ne oynadığı rol, tevhid ve istikrar de edilen kesif siyası faaliyeti ve 
U ~dR. 14 (A.A.) - .. Brletol Channel., ismindeki lilihlr İn- ettirici bir rol idi ve hu itil,1arlC\ bu meyanda Türk diplomasisinin 

si~ ticaret ı•miıl ile t•rPl!hl1 esnada airr ha.ara utrayan bir Balkan devletlerinin hiirmetini cenubi şarki devletleri n-ezdinde 

edecek Al~n tM\teltı.hlri olmak kabiliyetini kaybetmiı ve lnciliı h~p ve sempatisini calip olsa gerekti. ve İtalyanın da h ; r tarafta gös 
~ınileri tarafdl1ian kolayca batınbwıtır • Bu bakımdan 9urası nazarı iti • term:ğe başladığı faa,liytti kayd 

ye naım olmu,tardır. ı ·ı• t ı • ı k t d b-ra alınmalıdır ki, Ankaraıda im. eylemektedir. 
Kabine. b\I ayın 28 inde Sobran ngı iZ ayyare erı vapur arı ur ar 1 zalan;ın üç taraflı paktın ba~lıca Bu cümleden olarak bir Bel.. 

ya mrclisi huıuruna ~kac.aktD'. Londra, 24 (A.A.) - Bir Ingiliz muavin hava fil<muıun ıimal fıedeflerinden biri, Balkanların grad haberi, eğer İtalya il~ Tür 
Deliştirilen nazırlar, ticaret. ıi· dtnizinde ticaret gemilerinden mür$k.,, bir kafileyi muhtemel bir fe· birliğini ve i,tikli\ini tarsin et. kiye afaaındaJ...; müşkülat izale c 

rnendifer, nafia ve adliye ~ırlafJ il.ketten kyrtard~ı bildirilmektedir. ınektir. BüyU,k Britanya ve Fran dilebilirse Musolininin cenubi 
olduğl,ından. yeni kabine eskisine Filo. kafilenin takip ettili yolun üzerinde f.lmanlar tarafından ko· ta, Jimqi Türkiyenin kom~tJsu o. şarki devletlerin-den mürekkop 

tı, ..::• başvekil ve hariciye naıaran büyük bir deti)klik ar• nulan $erseTİ ınaynled ıörerek kafileyi haberdar etmiJijr. Bunun üıe· lal'\ Romanya ve Yur.aniatana l>ir konferansın içtimaını dcrpif 
al Da~alof da harbi· ıetmeıntktedir. rine ticarC't vapurlan yollarını deliştirerek tehlikeyi atlatmıtlardtr. karşı aldıkları taahhütleri yerine f eylediğini bildirmektedir . 

!:°; ~\ıılha '.Böyle bir meıele hakkın.. SON DAKtKA'nın tefrikası: 13 
.• 1Jll- a ~ lldanın kendisitiden fikir al. 
ser- ~ llııyd ı~rnası büyük bir iltifat aayıL 

l' tı '· Gerard cevap verdi: 
ıetUJ" ~ııa~ gös~~rdiğini bu bilyilk iltifa. 
no fi'" ı'darı §Ckkur edeceğimi bilmiyorum 
utlı;' ~e 1~1?\, dedi, Fakat böyle bir nıe. 

_.ı' !\ık J>hc yok k' .J .. Un k 
~ ~'lllın ı uu~ cem. u. 

~. dü§Uncesinden bışka türlü 1 

' Gcrarct 
~~ aö • te§ekküre lüzum yok. Ka. 
~ in~rini.n büyük tesiri olaca. 
~ 1~in de~ · !ısın. Bunu karar ver. 
r bir İti!11• kararımın tatbikine bü. 

... u tı~, atla gc . . -· . "' ~ ~~ ~la çıp geçemıyec;egunı 
de" f".. a., tek :k için $0rııyorum. yona 
tı.:;.,c ıq '-~ı~~a bile olsak Okya • 

tt11 ..ıt- ~,.,le ..., ıçın muvafakat ceva.. 
5• "' \iı>b e bıuıu 1 ıe&' t• ~ t Yale 1c· a mıya ~alı§maktır, 
r•ll'..:: ~ ~na ı,.ı.., ı -ıniralle lconuımazdan 
· ..,... lla,.,_ -~r olu ,__ 

l!ı e'' -<llldan P Ouııadıldaruu ar. 
~er ., t\ "'ti:-. Se i5ğrenrnek hareket~ 

l'I, arkadaılanma ben. 

den daha yakın sayılırım. Onlara 
yakınlığ~m. ıcnde" daha uz.aktır. EJl1-
rim altındaki !~ cemi.do v~e alınış o. 
!anların bana, dalla doğruıu ırataalarına 
bailılrkları dcrecnini bilmiyor deği. 

Um. Fa.kat bunu bir de a.nin ağıından 

ititmek iıt\yorum. 

- Emriniz altında huluni\nlar, ku. 
mamanlarir1• btrıt'btl' olO.uktan senra 
vatanları ~in ölüm' koriluau• yürUye • 
bilifltr. 

- Ttıekkür ederim, Gerard... Tah. 
minimde aldanmMllUUSl. Artrk gidebi. 
llrsinu Fili-.Un hlı•rlaııunasnu .clyle • 
meyi tıa~...._ .. ~ ,we .. iim yer. 

de daha kuvvetle konupbilirim. Sen 5ı~rı. Koreden aoııra i~eriyo çoldliy:ır, 
de benimle ıeleceksin.. Bet dakikiy~ f soıınri telf~f tiıerek bir sürü girinti 
kadar hazır olmalıam.. v• çıkıntılar yapıyor ve ti Singapurcla 

II a~yetleniyot'<!u, 

Emdenin maceralarını anlatan ınü.. 

lizim Prins Pransuva Joaef dö Hoen. 
zollern kitabına §Öyle 'o.aDlar ve fÖyla 
anlatır: 

Beyazve geni§ maSf,Jlın üzerine bir 
harita •!;ılmııtı . Burada Çin denizinin 
kapısını bekliyen adalar, J apon adala. 
rından Sumatra adasına kadar 11ra sıra 
dizilmiı görünüyordu. 

VlAdivostoktan baılayan Asya ~ 
bili, bir hançer lrabzesi gibi Japonyaya 

Buruiylo Uın:man denizinin göbeği. 

ne saplanan Hindistanın ucu arasındaki 
Bingale ködel'{i 8üyilk harp gemilerinin 
izleriyle örtülü .. 

İti •e kuvvetli bir parmak, haritadaki 
Mariyan adalarının §imalinde durdu; 
tok ve kuvvetli bir ses: 

- Efendiler. dedi, Hin~ •denizin dil§. 
mana bırakmak daha doğru olacak. 1 

:Bunu amtral Kont Von Spe si:iylii. 
yordu. Bafını kaldırdı. Gözlerini Lirer 

bi{tr etrahndaki kuınandınların gözle 
rinde ge.zr.lirdi. !kyıu zemin üzerine si. 
yah aalipll bir bayrak taşıyın konan 
gemilerinin kumandanları, kumanda 
M.üller ayarında görünmüyorlardı. 

Amiralın parmağı, gene harita üzerin 
de birdenbire ıarka doğru kaydı. BL 
yük Okyanusu boydan boya geçti. 

Pagan adasından Valparezoya k~:lar 

düz bir hat çizdi: 
- Efendiler!. dedi.. İngiliz donan. 

ması Minotar ve Han~:ıyer zırhlı kruva. 
zörleriyJe Nev Kastel ve Yarmouth ha. 
fi! kruvuörlerinden ibaret. Biz bunları .. 
boy ö1$Ü§cbiliriz. Kuvvetlerimiz müsa. 
vi. oldukça galebe bizdedir. Fakat ~ 
gilizler Yııngçe nehrinde~ torpido~ 
mürettebatiyle Triumf'u techiı ettikten 
sonra bizden kuvvetli oldular. FranSlz. 
lilrıtı Mon Kalm ve DiiP.]c:.\ts %Jrhlı kn· 
vaıörlcriyle Rus lıllvvctini yabana q•. 
mamalı . Di~er t~raJtan dq. Yoni Zcla;;ıd 

( 'OeY:ım ı • .., r l 

• 



General 
Georges 
Frınsız ordulan garp cephesi 
kumandam, Majino hattmın 

inşasmda · hazır bulunmuştu 
Fransız orduları "ıarp cephe

si,, kumandanı geMral Georges 

(Jorj) un ismi son günlere ka • 
dar herkes tarafından pek tanın. 
mıı değildi. Yalnız, general Ge
orges ismini Manilya ıuikastin. 
de duymuıtuk. 

Yugoslavya kralı Alekaander 
!le Fransız Hariciye Nazın Louis 
!3artm:>u'm.ın kurban gittiği bu 
suikast esnasında general Geor. 
geı Hariciye nazırının refakatin. 
de bulunuyordu. 

Suikastçinin kurıuman ile Yu
goslav kra1ı ve Fran.ıs Hariciye 
Num arka arkaya yere eerilmif, 
general de ağır surette yaralan -
mııtı. Genera1 Georges aldığı bu 
yaralardan uzun müddet haıtane. 
de yattı. 

• • • 
Bugün ikinci bir Avrupa haT-

binde Fransanın doğrudan dof
ruya düıman ile kartı karfl}'& bu. 
lunan cephesinde kumandanlık 

vazif~ini almış olan Georges 
bundan evvelki harpte bir yüz
batı idi. Umumt harp çıktığı za
man Parla kolordusunda erklru 
harbiye yüzbaıısı olan Geo~gee 
"kinci kolordu ile cepheye git. 
..,itti. 

25 Ağustosta.ki Charmeıs mu-
13ffalayeti üzerine, kendisini 
çok seven ve takdir eden n inci 
ı>rdu kumari:lanı Castelnau tara. 
fından alay kumandanı tayin e. 
dilmi!ti. Fakat kendi emrine w
rilen alayın başında fazla bir 
müddet kalamadt. Zira ağır yara
lanmıştı. 

harp kadros\lna v~rilmif, sonra 
Şark ordusuna tayin edilmitti. 

Makedonya ve Yunanistanda 
bir müddet vazife gören Albay Ge. 
orges p.rktan dönüşünde kendisi. 
ne Ren kıtalannda kumandanlık 

verilmiş ve üzerine ayni zamanda 
ordunun sevk ve Waresinde mü -
him vazife yüklenmişti. O zamana 
kadar olduğu gibi her vazifeden 
daima temayüz ederek çıkan AL 
bay Georges burada da büyük bir 

mümtaziyet göstermişti. 

Bundan sonra Fransız yüksek 
harb meclisi azasından general ~ 
goutte'un erUnıharb ~Ci tayin e. 
dilmiş, sonra mareşal Petaninin ya 
nında ayni vazifeyi almıştır . 

Fakat onun, bilhuaa bu gün i
çin çok bUyUk ehemmiyeti olan 
vazifesi bundan aoora bqlar: Ce 
zair fırka kumandanlığmdan a -
lm&ralt Pariste kendisine harbi -
ye nazın Andre Majinonun u • 
kerf kabinesinde kabine ıelllğine 
getirildiği zaman belki bugün Ma 
jino hattmm kumandanı olacağı -
nı bilmiyordu. Fakat bugün de 
bu kumandanlığa ondan daha iyi 
bqka biri get.lrllemezdf. Zira, 
ıeneral Georcea, o zamanki har
biye namı MajJno ne beraber, 
askerlik t&rtbınde ... bqıı ~~ 
bir lnkıllb olan bu ietfhkAmlarm 
dtlfllnlUm.eefnde, hazn'lanmuaı -
da n lnfumda hazır bul!lDDluş
tur. 

Yarası iyi olup ta kalktıktan I 
sonra tekrar Paris kolordu erklnı 

Bundu 80llra, ytlbek harb 
mektebinde mU.dUr muavinliği, 19 
uncu kolordu kumandanlığı, yilk. 
sek harb meellsl azalığı gibi bir
çok mUhlm vazifelerde bulunduk
tan sonra general Georgea bu -

Son Dakika'nm his. aşk, macera romanı: 25 

'-~.5: ~lilDi~ 
Nakleden: Muz:aller Esen 

- Ohalde bu son siatem altı 
silindirli bir araba olacak .. 

Güzin başını eğdi .. 
- Fenerleri naısıl yanar .• 
- Düğme volandadır. 

mahirane bir yarım dönüşten ııo
ra araba bütün hıziyle karanlık

lar iı:erislne atıldı. Bu mcharetli 
dönü§ çin biran kifi gelmişti. 

Hızlı giden arabanın husule 
gctirdı~i rüz:;; r Gü:r.iı~i yeni baş -
tan canlanı.lı::tlı. Yükünü dügUr
memek için kollarım sıktı, ve 
hasta yoh:n sarsıntılarından ra -
hatsız o:mcsın diye, dizlerini ger 
di. Azir.ıl:lr bir hareketle başını 
kaldırdı. KöyiU direksiyonu bırak
madan ona doğru bir pa~a dön
dU. 

- Nasıl, biraz iyil~tiniz mi? 
- Evet.. Bir şeyim kalmadı. 

Fakat o dakikadaki zaafımdan u_ 

tandım doğrusu .. (Bu aralık kan· 
h elleri gözüne ili.ıti, yeniden 
sarardı) allah verse de geç kal
ını§ olma.sak .. 

Sür'at saatinin iğnesi yavaş ya.. 
\'aş titreyor, I§ıkh kadran her da.. 
hika artan hızı gösteriyordu. 
110, 120, 130 .. 

Semahat, bilsbUtUn şaşırmış, 

hiç bir söz söylemiyor. RUzglr 
adeta soluğunu ağzına tıkamıştır. 
Yanı lıa~ındaki garip köylllye 
bakıyor, kasketlıu. vizlyer'i ar
irqa oıwi-~ kır .sUaHı, ayağı 

t"• ....,, h ~ lJlııet! !'!ll.rtaÜlI 

zari! elleriyle tuttuğu direlı:aiyon· 
dan Semahat gözünü ayıramıyor 
ve dll§ünilyor: 

"Ne mahir goför doğrusu! Ge
celeyin, bozukça bir yol üzerinde, 
bu yıldırım gibi giden otomobili 
zaptetmek ve bu işi yaparken 
sükünetten bir parça bile kaybet
memek §aşılacak gey .. " 

Araba hutane önüne 

f 
geldi. İki genç kız daha bataklık 
tan yeni ayrıldıklarını sanıyorlnr 
dı. 

Yaralıyı . köylUnUn kapıp içeri 
girmet!i bir dakikalık it oldu. İki 
genç kız, kapının bir kenarına 

bUzUlllp lçerden bir haber bet -
lediler. Birkaç dakika sonra köy 
lü, se88iz adunlarla, yanlarma 
geldi: 

- Li.zım olan her feY yapıldı, 
dedi. Bir hafta sonra hiçbir ı,eyi 
kalmaz. Artık benlm de lgim bit
ti, müsaadenizle. 

Güzin: 
- Doğrusu, dedi, bu vaka kar_ 

§Isında gösterdiğiniz aoğukkan -
lıhğa ha)Tctteyim. 

KöylUnUn dudaklarmdan, ·Gü • 
zinin manasını anlamadığı bir 
cilm"le döküldü: 

- l\ft>slek icabı! 
Bu hastanede herkes bu kii) -

lüyU tanıyor gibi, lıle<;hul adam 
teklif.!Jlzce bir hasta bakıcıya .l!(.'S 

lendi: 

- B!tl"l'll 1Ml'lrar nımmwı !t~-

Fhılaadlra Başkumandanı !\lare
p.I Maanerhelm ordunun s:>nba

har manevraamcla 

gün Fran.sanın şimal şark ordu
larının, yani halen Almanya ile 

harbeden kuvvetlerin kumanda -
nıdır. 

Askerlik kütüğündeki kayıtla 

söylemek lizımgelirse, general 
Georgea kırk Uç senedenberi as -

kerl hizmettedir, yirmi bir sefe
re i.ıtirak etmiştir. Üç yara al -
mış, beş defa ismi şeref kütüğü

ne geçmiştir. 
General Georgcs'un meslek ha. 

yatındaki bütün bu muhtelü vazi-
• felerl onun aakerlik sahasında 
her ıubede çalqmış ve muvaffak 
olmUf olduğunu göstermek ci • 
hetin~n mühimdir. Bütün bu va 
zlfelerinde yüksek ordu erkanı
nm daima takdirini kazanmıştır. 
Bilhassa, onun yüzbaşılığı zama -
nmda, ya.ni umumi harbde, 9.ıni. 

rl bulunan kumandan Castelnau 
kendisini en fazla takdir eden as 
teri erkindan biridir. 

General Georgea'tn bugünkü 
vazifesi müna.sebetile hakkında 

neşrettiği bir yazıda şöyle diyor: 
"Benim emrimde bir yüzbaşı 

olarak bulunurken istikbalde ken 
dlainln ordu için nekadar faydalı 
bir unsur olacağını keşfetmiştim 
" b• dUıtın.ceyh! ötıu b1r an gö
zümden uzak bulundurmamıştnn .• 

Yine bu kumandan, makalesin
de kaydettiği gibi, general Geor
ıe'dan bahsedilen bir mecliste 
ukerl erkandan biri: 
"- O, daima faaliyette bulu

nan bir be)indir,., dediği zaman 
!)Öyle mukabele etmiştir: 
"- Evet, bir beyin. Fakat 

ayni zamanda o bir iradedir de ... 
General Georges'un umumi 

harbdeki kumandanı bundan son. 
ra ilave ediyor: 

"Zira, bir a.skerl ıef için 1ra -
denin de zeka kadar lüzumu var
dır.,, 

Alman falıtr H·:" i. !:!rlnl takip 

"Cbeyenne,, ianindeki 

lnsiliz ticaret l'emiıini 

bahran Alman tahte1ba 

biri, gemiyi torpilledik.. 

ten eonra kaçarken a. 

lmımı bir fotografı ( a. 

J&ğıda) batan •purun 

tayfası filikalarla Nor. 

veç sahiline geçiyor!ct'. 
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eden İngiliz harp g<'mllerfn~c Jmpta n \'C tayfa dalma bUtiln 50 

lılı~ı ile b b&§mdadır. 

Majlno lıattınıla zı:-hlı otomobi:Jerln gcçmos::ıe n :ıı · ~:ı:• i' t.l're en 

-~-~~~-~~--~--~~~--~-~~~-~~-~~----~-------------~~-----

ııire hanım. Bu küçük hanıma 

sıcak bir şey vermeğe imkan var 
mı acaba. Biraz asabı bozuldu, 
Şimdi bir §ey içmeden yola ÇI -

karlarsa yine bayılırlar. 
Köylü genç kızları kapıcı klü. 

besine soktu. Semahatle Gil:r.in 
getirilen 8ıcak çayı yudum yu -
\JUID içtiler. Her yudumda yüzle. 
riııden çekilen kan geri gelmeğe, 
yanakları pembele§mcğe ba~ladı. 

Köylü genç kızlara bakarak gü
lilyordu. 

- Artık burada durmadan yo
la koyulmalısmız. !;imdi evue ~izi 
beklerler. 

- Siz ne yapacaksınız'! 
-- Ben bir mUddct daha bu -

rada knlmağa mecburum. 
- So:ıra )'t'rlıme nıustl döne -

ceksiniz. 
- Bunun lıeııce hiçbir ehem

miyeti yok. Belki yiirtiye yürU. 
ye buraya dönerim. Siz bı>ni dü 
~iinme)iniz. Yol yürümek beni ne 
yorar, ne de korl:utur. 

Güzin tcrcddüdlc bağırdı: 
.. 

- Ne olur efend:m. Sizi biraz 
daha burada beklesd: itle beralıcr 
dönsek .. Dc~ruı;u hu ı .• ıranlılt gc· 
ceclc yalnız ba~ıma dönmekten 
korkuyorum. 
Dönüşte otomob!I nisbeten ya

vaş gid:yor, Artık s<'l:inle"rnis 

olan iki gen:; kız ~imLli de derin 
bir merak icer:si ·ı:i::Jir. Köylü 
elbisesi giyen, ayakları çarıklı, 

kasketinin viziyer'i arkaya doğru 
çverilmiş bu adam kimdir? Bu, 

elleri nasırsız, ince parmakları 1 
bembeyaz köylü kim oluyor? Bü
yük bir meharetlc otomobil kul
lanan ve şehirli! ·rin ·;liliyle konu
şan bu köylü nPr<'dcn çıktı .. 

Güzin dü§UnUrken birdenbire 
Urperdiğini hissetti. Kazadan bir 
az evvel bataklık kenarmd:ın gru 
hu seyrederlerken bir erkek sesi 

işitmişti. Eu ses odasında hUmma 
ateşi içcrsinde yanarken işittiği 

sese nekadar benziyordu. Acaba 

hu adam o mu? Gü;r;in kn;r;anın 

verdiği hey<'can içC'rs!ndC' bu eı:

SP. dikkat ctmeır.iş olabilir. Bina.. 
ena!cyh bu adamı tekrar söylet. 
mck istiyor. 

Güzin lı:ararmı hemen tatbik 
etti ve lı:öylilye BCmha: 

- Duraiı mısınız? 

ırn.rm ccvab vereli: 
- Hayır, buralı değiUJ!l• 

kat doj;duğum yer o kadar 
ve gençlik hatıralarım b 
na o kadar yabancı ki, o 111 
ketin ismini bile unuttuııl· 

Giizin art:k emindi. lşil 
ses, o(!asında dinlediği ses 
di. 

- Uzun zamandanbcri 
mısınız? 

- Bazıları zamanı akrebi' 
kuvan ara-'l!ndn, bazıları ,J 
min ynpraldarınd:ı arnr. S 
mnnımı hatıralarnnla 3~ ı 
Mazimi diişUnürken arkatO 
sırlımıı ~·JikUnU duyacak 
yorgunum. 


