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Helsinki' de 
Büyük askeri 

faaliyet .. 
. Amsterdam, 25 (A.A.) - T elegraph gazete

. Finlandiyadaki mubahiriııc:lea: 
Dün Helsinkide siyasi hava pe kağırdı. Ge

~lerdeki nikbinliğin yerine derin bir bedbinlik 
. ırn olmuştur· Moskovanın Finlandiya hey' eti-
~ kabule cesaret edemiyeceği bir takım talep
eı-de bulunmuş olduğu aşikardır. 
l\i lf elsinki de büyük bir askeri faaliyet hüküm 
" l'lrıektedir. Efrat silah altına davet edilmekte 
e ••iı.naklar innn olunmaktadır. 

teklifleri karşısında 

Frans11. a.cıkerlerl alclıklan b:r Alman t.opr:ti:'lnt derhal kendileri için bir men:I haftne koyuyor1aT.-

Şiddetli r11uhare~ 
beler başladı ' • 

AD liifil©lliil D©\r 9 IFtr©lliil~n~ 
lkot©lD ©\IFD liil o ifil <eU Ü fil cdl ~k a 

liifilev~öue· rn cgerrü 
©\D liifil©ıQ©l teşebbltlı~ 

ett ü;; ~r c§l liil ~ c§l lfifil lUI k c§! 

büD tc§lc§llFlrlUl~c§l cgeçtö 
Paris, 25 (A.A.) - "Havaı ajansı bildiriyor'': 

Cephenin muhtelif mıntakalannda tekrar baılıyan faaliyet 
gitgide daha bariz bir tekil almaktadır. iki gündenberi Warndt 
ormanının cenubu §IU'1<i eteğinde oldukça tiddetli muhvrebeler 
cereyan etmektedir. 

F ranıız kumandanlığı tedafüi vaziyet almak karannı verdiği 
zamandan itibaren hiçbir askeri ehemmiyeti kalmıyan bu ormanlı

ğın biiyük bir kısmını tahliye ettikten sonra, Fransız &atalarının 

cemıbta ve şarkta, Ct"manm nihayet kısımhınnı teşkil eden tepe -

leİ'cleki mevzileri muhafaza ettikleri mallımdur. 
tıte Almanlar, bu mevzilere kar~ı harekete geçmİflerdir. B&ı 

hareket mahdut olmakla bera~r, uzadıkça, FranSI% kuvvetleri ta· 
rafından ciddi b'..· mukavemet uy6lodırmı,, bu mckavemet artmıt 

ve tiddetli bir muharebe halini ahiıştır. Fransız ileri mevzilerine 
karıı Alman tazyiki artınca, kwnn danlığmuz, tehdide maruz mev 
kileri kurtarmak üzere, muntazam bir mukabil taaPnlza geçmc1 
~retinde kalnuıtır. Muhasamatın batlangıandanbcri, ilk def 
olarak dünkü Fran112 teblifinde, Franıa kıtaatı tarafından 

nevi bir hareket yapıldıtı zikredilmekte&. a .. ., ~ 
tutmak İçin sonuna lladar mieftl!elc etmek hıua&<wial! 
göstermektedir. 



lngiliz tayyareleri Hamburg ve 
Berlin üzerinde keşif uçuşları yaptı 

Londnı, 25 (A.A.) - Hava i.ıleri nezareti, kraliyet hava kuvvet. 
1 ri tayyarelerinin son 27 saat içinde Berlin, Magdebolırg ve Ham. 
burg ilzcrindc gece istikşaf uçu§1arı yapmış olduklarırı ı haber ver-
mektcdir. 

Batırılan lngiİiz gemisinin 
mürettebatı 

Oslo, 25 (A.A.) - Trondjemdcn bildiriliyor : 
Bu sabahNorvcçsahillcrinde karaya çıkmış olan Stonegate 

İngili.t gemisi mürettebatından birisi bu geminin Panama ile Ma· 
dere arasında bir tahtelbahir tarafından değil, Almanlann Cep 
Kruvazörü olan Deutclan:I tarafından torpi11enmİ§ olduğunu be -
yan etmİ§tir. 

Mumaileyh, Stonegatenin İngiliz mı.ircttebatın10 Deutchland· 
a nakledilmiş olduğunu ve Deutchland'ın City Of Flint'c tesadüf 
ettjği ana kadar gimale doğru yoluna devam etmig bulunduğunu 

ilave ctmittir. Stonegatenln mürettebatı, mlitealdbcn Amerikan 
gemisine nakledilmiş ve kedilerine Deutchlan:l tarafından verlmig 
bir :Alman müfrezesi terfik eı:Ulmiştir. 

Taarruz hedefi İngilterededir 
Kopenhag, 25 (A.A.) - National Tidende gazete!ii, Von Ribentro

pun nutkunun yakında lcrwıı mutasavver olan taarruzun muııhasıran 

Britanya İmparatorluğuna tevcl edileceğini tahmine mUsnld olduğunu 
yazmaktadır 

İngilterede oturan Polonyalılar 
Londra, 25 (A.A.) - fogilterdde oturmakta olan Polonya va· 

tand3!lan, Fransadaki Polonya or dusunda hizmet etmek üzere as
keıHk ıubelerinc müracaata davet edilmittir. 

Bu davet, 18 ile 45 yaş arasında bulunan biltUn P olonya va • 
tandaJı erkeklc-re pmildir. Subaylar için yaı haddi clrn:l.ir. 

Nazariye ile ameliye arasındaki fark 
l{openhng, 25 (A.A,) - Almanların bu ayın 21 inde glmııl denL 

de bir İngiliz gemi ka!iles.lne karıı yapmq oldnklan hava taarruzla_ 
ıın akamete uğramış olmumdıı.n bahseden Aftenbaded gazetesi, dl
r ki: 

"Alımın filosu ha.rpUıı evvel Baltık DenWrlde yapmıı oldup ma" 

ra. cenasında. bu gibi harekAt icra etmış vç Jl6ZB.rf olarak dUemanı 
mnmlyle mahvetm.JştJ. 

Fakat gi.mdfkl taarruz, nazariye ile ameliye araamda bUyUk bir 
fark bulunduğunu göstermektedir." 

Ölenler arasında · 
kadın ve çocuk da 

var 
Londra, 25 (A.A.) - Bibby • 

Line kumpanyasına ait ''Yorkshi· 
re" vapuru yolcularından ölenJe
rin neşredilen listesinde birkaç ka. 
dm ve çocuğun isimleri bulunmak 
tadır. Liste bilhassa lngiliz zabit
lerile ailelerinin, küçük zabitlerin 
' c a kerlerin isimlerini ihth·a et· 
mektcdir. 

Ku rtaraldılar 
,Vaşington. 25 (A.A.) - "Cro\ n 

city" ismindeki Amerikan vapuru 
"M 'dge" vapuru batarken 
sağ anlaman beş kişiyle lngi _ 
liz "Lcdburg" şilebinin bUtiln mü· 
rettebatmı kurtarmıştır. Bu ge • 
milerin her ikisi de şimali atlantik 
te batmı~tır. "Minenridgc" vapu.. 
ru miifettebatmdan 22 kişi ölmil -
tür. 

Mukabil yardım tatbik 
paktı ımzaıandı 

Riga, 25 ( \.A.) - Letonya -
Sovyet askeri komisyonu müteka· 
bil yardım itilafının tatbik paldL 
nı imza etm•ştir. Bu münasebetle 
verilen ziyafe •• e Letonya hariciye 
nazın Munters ile Sovyet •t iiri 
Molotof hazır bulunmu, ve harbi 

lngiltere 
Hiç bir vakit 

Polonyaya zehirli 
gaz vermedi 

Londra, 25 (A. A.) - Avam 
kamarasında Hendcrson ba vekil
den Polonyalıların kullanmı§ ol
dullları zehirli gazlcrin Polonya 
hükumetine İngiltere hUkflmctl 
tarafından verilmiş olduğuna da. 
ir Berlin hükumeti tarafından 

mütemadiyen ileri sürUlmüş olnn 
iddlalar dolayıslle bu Mbda be_ 
yannttn bulunup bulunmıyacnğını 
sormuştur. 

Çcmberlayn, Hcndersonn har -
biye nazırının bu kfüıtahça ve 
açık yalanı tekzlb etmt~ olduğu· 
nu hatırlatmış ve şu sözleri ilave 
cbnl§tlr: 

"Bu Cırsattan iJJUfodc ederek 
bir kere daha zehirli gnzlerin 
herhangi bir şekilde olursa ol
sun İngiltere tarafından Polon. 
yaya verllmcmi§ olduğunu txwan 
etmekle bahtiyarım.,. 

Bunun üzerine Henderson şoy. 
le dcmiotir: 

"HUkflmet, bu ldwalarrn ica-
ye nazırı Bolodıs ile SO\')'et heye· hında .Almanlar tarafından ıehir-
ti reisi dahili iş1 erine karı5ılma -
ma ı prensipini tebaruz ettiren nu 
tuklar söylemiştir . 

lng~iz l erin kayıbı on 1 

k iş iyi bulmamış ı 

li gazler istimnlini muhik göster
meğe matuf bir propaganda ma. 
hiyetinde mi telakki etmektedir?,, 

Başvekil şu cevabı vc_nnlı1tlr: 

''Mc.zide bu gibi misallere şa.. 

hid olduğumuzu blllyoruz.,, 
Londra, 25 (A.A.) - İngiliz ------- ... -----. 

seferi kU\'\etlerine refakat eden idama mahkum edıldı 
Royter ajansının husu-:i muhabiri Paris, 25 ( \.A.) - Louis l\'ade 
harbin ba~langıcmdanberi İngiliz jsminde elli ya~ında bir ~imendifcr 
mıntaka mda ölenlerin adedi on memuru Almanyaya mılli müda • 
kişiyi bulmadığını bildinnektedir. faa~·ı ala.kadar eden malOmat Yer _ 
ölenler İngiliz mezarlıl:;rına defne· diği için Cihalonssur - ,:\ farnc as 
dilrnislerdir. Mezarlarına ihtimam- ~ mahkemesince idama mah • 
la bakılmaktadır. 

EN SON DAKiKA 

Avam Kamarası 
AnkMa paktının pek yakında 

tasdik edecek 
Londra, (Rad) o, saat 18) - Bn§vekil l\Ir. Çemberlayn Avam 

kamarasının bugtin öğledC'n sonraki to!'lantısında bulunmus ve 
Turk - lııgilız - Fransız nnlaljmnsının mümkün olduğu kad:ı.r yakında 
tn"'dık cdıleccğinl sö:yJemi.şUr. 

Bir lngiliz vapuru bafrrı , dı 
I..ondra, (rad;,o, !aat 18) - Bugiın Sima! AU:ı.s Q;.cynnuounda 

Alman tahtC'lbnhlrlcrl tarafından "Tapnar" isimli bir Jngillz ticaret 
gemisi balırılmı tır. Geminin tayfası kurtarılmıştır. 

Almanlar tarafından tevkif 
olunan Amerikan vapuru 

1.-0ndra, (radyo, saat 18) - Geçen cumartegi gUnU Almanlar 
tarafından tevki! edilen ve bir Rus limanına götUrülen "City of 
Fllnt'' ismindeki Amerikan vapurunda, daha evvel Atlas Okyanusun
da Alman tahtelbahlrleri tarafından batınlan "Stenget" İngiliz ge. 
misinden kurtulanların bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Diğer taraftan, Amerikan Cumhurrelsl Rooscvelt dün gece bu_ 
lunduğu bir beyanatta "Cfty of Flint'' vapurunun yakında Amerika 
tarafından geri alınacağını Umid ettlğıni söylemigtir. Amerikanın 

Moskova ve Bertin sefirleri vapurun teslimi ıçln teşebbUste bulun· 
muıılardır. 

Bulgar hükOmetinin 
beyannamesinde 

neler var? 
Sofya, 25 ( .A.) - Dulgar Ajansı blldirilor : 
Nazırlar mccll ı, ilıin ilk~ hlikQmcfln bc)a.nnamcslnl ta.•"ip ct

mt tir. 
nu beyannamede f1<1l !c den ilmektedir : 
"Jluici lya et hahs!nı!c hd!ıumet, 5on sene ler z3rfınıl:ı tz!, ip cdi· 

ilen ılnlıili \ '-' h:ıriri 'ulh :)nsctine, inl.ir::f ctmrh• !ı:in, de' a.:n t') !i

l cc ... !.4i:-. T:ım:ınıiylc stı lhılcrn~r ol:uı, 'c komııu de' lctlerlc daima 
d:ılııı ... :ıminıi 'e clo t:ıuc milna ... cbct lcr inklsur rtt lrınek nrzu ... unda 
bulunan lıükünıet, llulgarlstanın bu mt'nıleketlc rlc miinasebcilcrindc. 
J,i itimadı f:ıl,\ İ) f') c ' e t:u-sine gayret etlccel\fir. Bulgar nıil lc'tinin 

ııİ)Cflcrhıc frl,nbül eden bitaraflık l,)nsetiııi fal,lbc kat'i surette 
IU.lllctmı ... bııluna!l hiıMımet , tıinıdlyc kad:ır oldu ,u c;lbl, bii.) lil• de\". 
lc tlf'rlc ' e ıliı.;er nır.ml kellerle 131 \ C do tane mUnasebet lc~r iılamc 

<'yliycccl.llr .. , 

llükiımet bcyonıuuncsindc, biliilı:ı.rc , t>ltononıi. mali.) c, kili tür Ye 

lılato ahalarıııda takip olunacak siya.fletin ana h:ı.tları blldl rJlmckte
dlr. 

llükunl<'t bel anruunesi söyle niha\ l't bulmaktadır: 
''Ka~ısında bulunıluğunıuı. fe\ kalitle hiuli el<' r ,.c bu haılisclerin 

) arnttı*ı enıl15el<'r ı;C'bebl) le, hllkumct t.raldıın, mcbus:ın nıcc11 ini 
fefihc.'hnck n halkın ar:ıusmıu yeııiclen ;\ oklıyara.k bu a rzunun 51'r

b~stı:n ifade ine• imi.tin ' erme!: iizerı• 'eni intihabat t.ıır ilıirıi tesbit 
etn•ck hnl.lcrn.:aki mc ru!i hnl.1.ın ı hull:ınmasıııı ricaya ka rar \ crml~
tlr.,, 

1940 İznıir 
Fuan 

Başvekil ij verilmek 
üzere bir rapor 

hazır:an~ı 
İzmir, 25 (A. A.) - F'uar ko

mited, Dr. Behçet Uz'un bn knn
lığında toplaruırnlc 1939 fuarı 
hnkkındıı Başvekilimlzc takdim 
edilmek üzere hazırlanan rapo
ru tetkik ve kabul etmi tir. Rn. 
porda ayni znmandn l C40 funrı_ 

nm dnhıı millıcmm~l olmam için 
alınacak tedbirlere alt izahat ve 
devletten istenecek yardımlara 

dair tafsilat vardır. Bu raporn 
nazaran Hl~G senesinde ) angın 
harabeleri içinde laırulmn~n bn -
hyan kUitürpnrk \'e fuar için 
5imdiyc kndar dört milyon lira 
!l'lrfoclilmlcı huhınmnktadrr, 

Giresunda fındık 
f ıyatları yükseıd ı 

Giresun, 25 (A.A.) Fındık 

piya a ınth son giinlerde böriıle.~ 

durgunluk \e fiyat dü.ükluğü kar
§1 ında koopmıtifler bırlığinin 
dün b:->rsay:ı satıcılar taraf ın::Jan 
arzdilmis olan iç n kab:ıklu fm. 
dı!darr mübayaa etmek suretilc 
yaptığı mii•lahale piyasayı derhal 
c:mlandırı...•ş ve fındık fiyatlarım 
yük eltmiştir. 

Kooperatifler birliği bu müda 
halesi ile dün pirasadan otuz hir 
kuru .. on paradan ~ irrni sekiz ton 
iç fınd ık \C on dört kuruş yirmi 
beş paradan da yüzde e'li rand -
mı!n c:ıa ın:ı. gö:-e kırk bin ton tom 
bul kabu'.dıı fm::hk, on ild tuçuk 
kuruı;tan da kum m:ıl kabuklu 
fındık alınmıştır. 

Kooperatifler birliği bundan 
sonra, dev2mlr olarak bor-:ada 

Fınlandiya yeniden 
asker topluyor 

(Baş tarafı 1 incide) 

Kopenhag, 25 (A.A.)- Social - Demokra ten 
ga zetenin"n Helsinkideki muhabiri, Sovyet Rusya 
ile Finlandiya arasında bir m isak akti için Mosko" 
va tarafından yapılmış olan tekliflerin B. P aasi
kivi \."e F anner tarafından bunları ka bul etmek 
mesuliyetini deruhte edemiyeceklerini beyana 
sebeb verecek mahiyette olduğunu bildirmktedir· 

Politiken 'in Helsinkideki muhabiri Sovyet 
tekliflerinin Finlandiya meclislerinin davetini İ•
tilzam edecek mahiyette olduğunu beyan etmek
tedir. 

~slke ıru n~ 1&2>aırnns o ern 

Garp Cephesindeki 
Atman kumandanları 

Garp cephe indeki Alman ordu· 
sunun re men en başta bulunan 
kumandanı .\'man generallerinin 
en m~huru: General Wilhelm von 
Keitel'dir ve Hitlerden sonra or. 
dunun en büyük reisidir. 

Bununla bcr.al:er, General von 
Keitel bir asker veya sevkulceyş 

mtitehassı ı olmaktan ziyade bir 
harbiye memurudur. Senelerce Al
ının harbiye ncza.etinc!e çalışmış· 
tır \'" bugun 57 ;, :ış:ında:lır. 1914 • 
1918 harbi ~na ında kısa b ir müd 
det için bir top~u alayına kuman
canlık etmış, fa\at soııra erkanı • 
h:ırlı subayı o!ar:ı'( kumanda he -
yctindw Ç.!kılmişt ir. 

Kendi ine bugünkü kara ordu
ları ba:;kum1ndanlık \ aıifc i I Jit· 
lerin 1938 şubatında orl.; 1 ıia yap -
!ığı temizlik hareketin-len sonra 
'erılmiştır . 

Fakat garp ccphc~inıı a ıl baş -
kumandanı Pru yalı ~encral Wal· 
ter \on Brauchıtsch'dır. Sor. ha -
diseler kendi inin Lud~ııciorff ti -
pinde bir general o'dugunu göster 
miştir. Onun kuvvetli ~asi fikir 
!eri 'ardır. Son derece na yona) 
sosyali ttir, fakat yi.ızde yüz n:ızi 
dejıldır. Ludendorff gibi o da 
~arkta zafer kazandıktan sonra, 
c!aha fazlalaşan bir ihtirac;la garbe 
clönmuş bulunuyor 

Brauc!ıitsch'in yanında da Al -
mıır. ordusunun en sonük general
leri toplanmıştır. Bunlardan, ve • 
kili mahi}·etinde olan biri vardır 
ki o da topçu gell\.ı-.ı'i Fr:ınz H:ı1-
clcr'dir. 

General Hald r Ai.11:ın o:clu un
da Ludendorff'a, \ ?.mi,.ıncı yıld3· 
!JJmi.ı mlinasebetJ\ ie. nrdunun hür 
meıierini tebliğ ctmi~ olmakla meş 
hu:dur; yani omrn orrluda büyük 
bir şbhreti yoktu- • 

eunlardan sonra harbı a ıl ida. 
re eden kurnan:!anlar gelı}"O'". Bun 
hudan biri genem! Vor· Rundstedt 
:l·- 63 ya,.ında 'J'.1.1 bu ge:ıer:ıl 
llit;erin "istilt\ mrtehassısı'' ola
ı a\: nam almıştır. \'aktile Berli • 
n n a keri kumanuar.ı iken Prus. 
) a a .keri diktat1 ·!ı tayin edilmi~ 
ve bilhassa kendisine komunist • 
!erle mücatlele vazifesi verilmişti. 

henan'a veri1mitşir. 
Bit'crin ordusu•'Cİ3 :.!a onun en 

r.ıkm kumandanı oır::u;. ge;en se. 
n~ Alman kuvvetlerinin başında 
Sudet mıntakasma ginniş. bu se
ne de Lehistana ıicricyer. askerle· 
rj!' ba,ında buhtı·mu~tur. 

miıhayaada bulunmak suretile 
fındık i~i ve fındık fiyatbnnın 

dü~mc~ıne rnani olacaktır. 

Garp cephesinde Alman aske· -
!erinin hiicum ha~eke:lcrinı idafC 
vaıifesi general Waltrr von Reic· 
lıerıan'a verilmitşır . 

General von Reichenau bei1'1 

Alman generalleri içinde tam rn~· 
nasile mızi olan tek kumandandır· 
Vaktilc bir topçu subayı ve ;;1 

bir sporcu olan general Hıtleritt 
idaresi altında Lcipzig ve l\Iunı~ 
garnizonları kumandanlığını et ' 
miştir. Ordu, partiden birinin blı' 

şa geçirilmesine itiraz ctm'emf ı:: tir' 
saydı Bitler asıl onu ba kuman ' 
dan yapacnktı. 

Garp cephesinde büyük rol o'i' 
nayacağı ümit edilen Alman ge 
ncrallerindcn biri de ordunun ir • 
tibat mütehassısı Günler von J{J\I 
gedir. 

Verdun muharebesinde yara ' 
lanmış olnn genernl von Kltıge 
Fransızlara karşı harbetmii bit 
asker ailesinin oğludur. Bab-" 
son hnrbdc H:luck'un başmua# 
idi. Günterde hayatını Fratl~ 
ordusuna karşı mukabil asııe 
hareket usullerini tetkik ct.ın~ 
le geçirmiştir. 

Hitlor kendisinin ı;ılddotli Fr,ıs' 
.sız ale) htarlığmı anlamış ve oıı0 
Ren havzasını işgal eden kıtaJI' 
rın başına geçlrmigtlr. 

Gnrb cephesinde dort gen.,.,ı 
daha vardır. Bunlardan biri I" 
ncrnl von Bock'dur. Vaktiyle >1-
man veliahdının maiyet erklnl _:: 
rnsında bulunan general, bf!'Ç"" 

• h ....ıeO 
nişanlar almıatı, umumı ar~.d• 

sonra dn kcndlslnc mühim 11P', 

fe!er verildL 1938 martında: 
vusturyaya giren orduların 

eında da o bulunuyordu. ' 
Alman ordusunun lsviçre ~4111 

dudundaki kıtalannm kuma~ 
general List'e verilmiştir. ~ f" 
si Bavyeralıdır ve Nazldır. ~ 

kat bUyilk bir askeri mu\•a!!~ 
yeti yoktur. Daha beg sene e~ 
Une gelinceye kadar Alman .,, 
bile kimse ismini işitmemi§ti• ti 
gUnsc Hillerin en sevdiği ge 
rollerden biridir. ı(I 

Garb cephesindeki Alman ıı• 1' 
kuvvetlerine Löhr, J{essertinl ıt' 
Jeschoneck isminde Uç hava 
nernli kumanda etmektedir. tfP 

Löhr Avustucyalıdır ve Sile( 
leketlcrlni Hitlcrc sntnn rıs.ıll ıf 
den biridir. Kesscrling Ba''>~ 
lıdır ve hava nazırı Mareşal 
ringin samimt nrkadagıdır. ~ 

Jcschoneck henliz elli ) 
dadır ve başlıca vasfı ateS~ıt' 
Nazi, cesur bir uçucu olfrıB91 

(l>al!y llcrnld) 



Almanya, Bulgar·stanı a 
a 

ı 

~ ederek Balkan arı karışt,rac 
, Dalmaçya Milli şet Ribbentro 

ş! 

) .. s°:hille~i. iNöNO geceki 
Mutt~~ıkler~e harbe gum~sı. ~c~~~~10:~;ııs~n~~ Hitlerin şimdiye kakar 

rnukabılınde llalyaya vadedılmış fuk söyliyecek söylediklerinin tekrarı sayılıyor 

n u 

H ıtıer, haber ver il dig" ıne göre, Ankara, 25 - Büyük Millet 
Meclisi altıncı intihap devre -

Fransayla münferit sulh yap- sinin ilk toplantısını ı tegrini
sanide yapacaktır. Şimdiye !:o.-

nı ak fec:.ebbu·· su .. nde bul" unacak dar olan toplantılar, fevkal5de 
"!f sayıldığından Meclis normal 

h~lin 24 (Hususi) _ Alman dele pek yakında kemal noktasını toplantılarına ay ba§ından iti· 
~i CJ~·e nazın fon Ribentrop, es.. bulacaktır. haren başlıyacaktır. Çarşamba 
!e'd~Uharipler günü mi.inasebeti- Von Ribentrop bundan sonra günü yapılacak intihap "e•rre-
<\ıı:an banzigte söylediği nutukta, Sovyet - Alman paktını ehemmi- sinin ilk toplatısı Cumhurreisi 
·~tiıarYa ve Polonya arasındaki yetsiz göstermek için lngiltere ta- Milli Şef ismet tnönU tarafın· 
'ılllıa ın tarihçesini çizmiş, önce rafından yapılan propagandayı dan bir nutukla a~ılacaktır. 
~ n haklı isteklerine karşı kaydeylemiş, müteakiben Alman. Dünya hadiselerin karışık 
tıı;ı·0~1 h~rcket istidadı gö teren yanın Amerika ile münasebetleri- bulunduğu böyle bir zamanda 

ra Ya ıdarecilerinin İngiltere ne geçerek iki memleket arasında Milli Şefin nutkunun mühim 
'a~. i konuşulduğu sıralarda hiçbir ihtiliıf mevcut olmadığım bir mahiyeti haiz bulunacağı 
t~ ıle değiştiklerini tebarilz et- fakat Almanya Monroc kaidele- bilhassa tebarüz ettirilmekte -

·ı ~· hudutlarda aldıkları ted- rine riayet ettiği halde İngiltere- dir. 
;1erı .ve seferberlik yaptıklarını nin riayet etmediğini söyledikten 
% f:Inış, Almanlara zulüm yapıl. sonra harbin mesuliyeti meselesi
ıı rıı anlatmış ve Leh silahlılan- ne temas ederek bu nokta üzerin- kmdaki didiayı, "görülmemiş, işi-
i;ırnan topraklarına geçmesi ü- de uzun uzadıya durmu~tur. tilmemiş bir yalan,, olarak tavsif 

e l"ührer· s'IA'-Ja mukabele eylemis, "dünyada Jngiliz hayra. ~ ka ın 1 aıı Fransanm harbe lngilterenin • 
tar Verd'ğ' ' 0 e mücadelenin ğmm dalgalanmadığı bir kıta mev ı.. 1 mı v diktesile istemiyerek girdiğini işa- ,... 

'lilftacta b'tt'W' · sö 1 • t' cut olrfiadı5:...fia göre .. ,, bu tanaı!-ı~. 1 ıgını Y emış ır. ret cttğini, Çemberlaynın Münihe ı;ı 
~I ıciye nazırı bundan sonra ..küm muahazesinin lngiltereye mü 

!h, ' 'Sulhiçin <!eğil harp içın, harp ha. 
\• "<lll hari..6 sı'yasetı"nin daima teveccih olabileceğini söylemicıtir. 

atl • erıa '"1 zırlığım temin için geldiğini söy- ~ 
• Y rnuahed s' · ortadan kal Hitler, Alman politikasının çok ~nıa e mm - liyerek şöyle demiştir: 
~llıl sına matuf bulunmuş oldu.. mahdut gayelerini tekrar eylemiş-
n ı .... ~~tırlatmış, bu rnuahedenin - İngiltere h::ı:ırlandıktan son- tir: Alınan milletinin tabii hayat 

ge lC<.ı "<!Qılı~ k da bil - t d'll · · ra Polonyaya garanti vermiştir. sahası içinde hayat ve istikbalinin 
.ı 11 dôkü a r tun a 1 ennın Bu garanti ancak Almanya aleyhi-ğu11 lmeden yapılmış bulun- temini. 

ııe u, garp demokrasilerile dos- ne müteveccih bulunuyordu. ln- Almanyanın Avrupada tarsini 

Roma, 24 (A.A.) - (Havas): Manchester 
Guardian gazetesinin siyasi muhabiri, siyasi va
ziyeti hulasa ederek diyor ki: 

"Berlinde Alman askeri ve mülki rüesa ara
sında yapılan konferaı-:s, Hitleri şark cephesini 
tarsin ettikten sonra lngH::-: :ve kartı şiddetli bir 
harp yaparak Fransa ile rnür1fcrit bir sulh akdine 
teşebbüs etmek huauaundaki kararını takviye ey
lemiştir." 

Bu gazete, Fransayı İngiltereden ayırmak İ· 
çin Hitlerin sarfettiği gayretlerin beyhude oldu
ğunu kaydettikten sonra diğer taraftan Alman
yanın Balkanlarda karışıklık çıkarmak isteyece
ğini ve bu hususta da Balkanlılar birliğini boz
mak hususunda Bulgar;stanı kullanacağını tah
min eylemektedir. 

Londra, 24 (A.A.) - İngilterenin, hayrihah 
bir bitaraflık veyahut müttefiklerle aynı safhada 
harbe girmesi mukabilinde italyaya Dalmaçya 

3 sahillerini gizlice v,adettiği hakkında Balkanlar
daki Alman ajanları tarafından yapılan şayia
iar :..ondranm resmi mahfillerinde yalanlanmak
tadır·. 

ı ı:ünascbeti idameye çalıştığı. giltereyi alakadar eden bir şey işi bitmiştir. Vcrsay haksızlığı bcr 

• lll at lngiltcrenin buna bariz Polonyanm bütünlüğü değil, ken- taraf edilmiştir. Doğuda yapılan Lonılrtı, 24 - Rumen • Bulgıır hududunda bir Bulgar ~et-O"fnln 
't:Jc A.~halefet gösterdiğini söyliye- disine lazım olan silfillh yardım· yeni sureti tesviye ile Almanya Romanya hudud mUfrczeslne ta.aruz ettiği bildiriliyor. Rıımcnlcr 

Bir Bulgar çetesi Romanya 
hududuna tecavüz etti 

"rlt <1 ltıanyanın başka memleket- da, garantiden maksada harp vesi mijstakbel nesilleri için bir kolo- moka,·emet ctml:;lcr '\'O bir yarbay lle bir nefer yaralanmıştır. 
~tı"e ayni süretle yaklaşmaya lesi bulmaktan ibaretti. Bundan niiasyon sahasına malik bulun.. Bükr~, 24 (A. A.) - SarsanJar köyü ch-armd::ı. Bulgar komıted-
t:ıı aJ'111 ve muvaffak da olduğu- sonrası mah1mdur. Bugün bildiği- maktadrr. Şimdi ~ hT'.anyanın şi· Jcri iki Rumen jandarmasını n.ğır surette yaralamışlıır(lır. Tahklkn.tıı 
, l atrnı§tır. miz §CY, Ingilterenin Polonyaya maide, doğuda, cenupta ve batıda· bn,ııınrnı5hr. 
J\Jc~.bu suretledir ki, Italya tarzıhal bulmasını tavsiye edecek ki hudutları katidir. Alman müs.. ==========::;::::========================= 
clo~nıZde ve Japonya ile U. yerde onu taarruz hareketlerine temlekelerinin avdeti yani büyük !aynın son nutkunun Hitler tara- balar, HiUeıin son günlerde ha
lı.ı· RUda samimi ve hal.ıki bir teşvik ettiğidir. bir millete layık olduğu veçhile fmdan uzatılan banş elini kati riciye nazırlyle görü§melerine 
: teessüs etmiştir. Az za- Nazır bundan sonra lngilterenin tabü müstemleke faaliyeti müstes- surette reddetmiş ve buna binaen fevkaliidc bir mahiyet veren ec-
0beri Sovyetıer birliği de Musolini ta:-af mdan 2 cylQlde ya_ na olmak üzere Alman yanın In- ağır mesuliyet deruhte eylemiş ol. nebi gazetelerinin tefsirlerinin 
~ dıs politikasının dostları pılan müsalemet teklifini reddey- giltere \'e Fransadan istiycceği hiç duğunu kaydeylemiş ve Alman 
'. ~ Yer almış bulunmakta- lediğini hatırlatmış ve bunun in- bir ~Y yoktur. Hitler bu suretle milletinin bundan böyle bütün 
hrı~u dostluğun derin olması i- gilterenin f ::na niyetine delil ol- Avrupada istikrar ~ıtlan temin kuvvetile sonuna kadar mücade

ı ~l 0. tedbirler alınmıştır. Bu duğunu bildirere!' Ingiliz hül~- etmi5tir. Fakat tam böyle bir sı. leye azmetmi~ bulunduğunu bil
<ııııe 'lın hayat sahaları bir metinin hakiki maksadının Alman radadır ki, lngiltere ikı millet ara- dirmiştir. 

lııJ ~ ~ tenıas-·ctmekte, biribirini yanın imhası oldubrunu söylemiş- smda bir öliim harbi ilanının za- Fon Ribentropun bu nutku Lon 
blrC°~ ~ ~r. lki devlet arasın- tir. manr olduğuna karar vermiştir. drada, Bitlerin söylediklerinin tek 
rbde" ~!~·en angt bir toprak ihtilafı e- Bu münasebetle lngiliz harici Nazır bundan sonra. lngiltere. ran olarak telakki edilmiştir. 
,,,P' . bertaraf edilmiştir. Eko- siyasetinin sebeb \'C amillerinden nin hiçbir tarafta hiçbir zaman Almanyanın noktai nazan 

dB J.' 'bııirıiıcaplar ideal bir surette bi- bahseden Ribentrop, Almanyanm f vaidlerini tutmadığını iddia eden tesbit e:lılmış 
tıf' larnamıamaktadır. Müba. dünyaya hükmetmek isteği hak- beyanatta bulunmuş ve Ç.Cmbcr- Berlin, 24 - Yarı resmi men_ 

c 

yerinde olmadığını, konuşmaların 
normal mahiyette olduğunu, Ro • 
ma ve Moskova biiyük elçileri 
tarafından Hitlere verilen izahat 
hakkındaki haberleri yalanlamak 
tadır. Almanyanın yaptığı sulh 
teklifi Çemberlayn tarafından 

reddedildikten sonra Alman nok. 
laine.zarının kat'i olarak tcsbit e-
dilmiş bulunduğunun herkesçe ma 

lum olduğu söylenıncktcdir. 

Bulgar 
eclisi 

Başvekil Köseıvanofun 
teklifıle feshedildı 

. Sofya, 25 - Bulgar kralı B~ 
ris, Başvekil K&eivan"Ofun tekli
file Sobr.ınya meclisini f e(betmiş· 
tir. Bulgar kanunuesasisi muci -
hince feshinden itibaren iki ay 
.zarfında yeni intihabat yapılmak 
lazımdır. Fakat beynelmilel vazi· 
yet dolayısile, kabinenin yeni in
tih;ıbat yaptıracağı güphelidir. 
Sobranyanm feshi, Bulgar siyasi 
mahafilindc hayret uyandırma -
mı;~ır. Zira yeni kabin-enin tartı 
tC§ekkUlü parlamento mahafüiıi. -
de İyi karşılanmA'in~ur. 'Yedi 1 

Bulgar kabinesi dün akşam bir 
tebliğ neşretmiştir. Bu tebliğ:i. 

yeni kabinenin dahilde ve hariçte 
sulh siyasetine devam edeceğini 
bütün kcmşu devletleri ile iyi mü 
nnsebat idame edeceğini ve bun -
ları daha .ziyade iyileştirmeğe ça
lışacağını ve Bulgar milletinin 
emellerine uygun olan bitaraflığı 
takip edeceğini beyan ediyor. 

Şimal 
devletleri 
Alman talebini 

reddettili 
Londra, 25 (A.A.) - Mevsuk 

haberlere göre, Danimarka, Nor
veç, İsveç ve Felemenk hükQ -

metleri İngiltere ile ticaretlerini 
kesmeleri ve yalnız Almanya ile 
ticaret yapmaalrı hakkındaki Ber 
lin hükumetinin talebini reddet· 
mişlerdir. 

""'lıat re llıJ' ltlrıcıa. uraıya donanmaları harp ha. 
~ t~ıh) tını bitirmek üzereler. (Avust. 

:geı:ı6l' 1~ ş~lndaki harp kruvazörüne bL 
ir. fi' ~er· . Ol'fit ve Gueisenau adın'daki 

"'~"":"'""" KURT ROCKERT 

~ .. Bir alman dt'nizcisinin 

man kapatılırsa ekmeksiz ve kömUrsüz 
kalırız. 

f ~ 
11'llız ·· . ·r.ı! il lar b ınuştereken bıle karııı çıka. 

C~ .\J~ Unu Biz de bilirsiniz. ~~~~Maç11~ e~~=~~!:i~o..-~KRrRUUVAZ~~"iengünte~ 

insanlar, belki fedakarlık hisleriyle 
bir müddet tahammül edebilirler ama, 
bu, gemi kazanlarını ısıtamaz. İşte bü. 
tün bunları dil§ündükten sonra burada 
beklemenin bizim için faydasız oldu. 
ğuna kanaat getirdim. 

ıın)11l ~ • °'1crat n Okyanus donanmasının mu. 
ti· ( llıiraı ını tayin etmek üzere burada 

eJI o gCtnisi ş . 
i ' !\ Sp . arnhorııt ta, amıral Kont 

ı: enın .. 
~ ltıarıda reıslığinde toplanmış olan 

llll ~t nlar a . 1 . . .... b n ,,, "Yı b' mıra ın ışaret ettıgı u 
' ,. tıı ılın· 

ıı.ıı f~ "alÖrier· ıyor değillerdi. Bu h~rp 
a .. ·ıı ıı i!Unıe . 1Yle çarpışacakları günde 
• t<) rı olaca"' d .. . 
ır. ~ '· % gın an şuphe etmıyor. 

ttit •t itten a . 
1_/ • • biJdı_. ınıral da reylerini sormu. 

r.ıı1 c• tı l'ilS fk' 
n -eti c saıı,ı ' 1 ırlerini tok bir sesle tel. 
ıı''> ... ~ 1 ....._ li Yordu: 

ır ~·tı:ı, • aYdi bu . . . 
~Ilı 'dıYcrd ,nlar bır şey dcğıl, dıye. 

• .~~ ~~r· gen, 
0
u.l :Ne kadar az olursak ola.. 

' . ıı <lır n arda .. .. · f · ll ıır llh \'c ı::....ı b" n ustun hır tara ımız 
teŞ dıı' '" <ılt1ta1tt, 0 Ylc oldukça galibiyetimiz 
ıı91 lı.ıl}ılllda~ :Su üstünlük mütecanis 

ld) ır. Fakat b .. •· ·· d • en goz onun c 

duran bir düşmandan ziyade gizlisinden 
korkarım. 

Sanırsam, bu gizli düşmanın Japonya 
olacağını anlamak ta pek müşkül değil. 
dir .. Japonya Şarkta, İngiliz nüfuz mm. 
takasında bir Alman donanmasının 

mevcut buluuşunu hazmedemiyecektir. 
Zaten müstemlekelerimiz, ldaima ağızla. 
rının suyunu akıttırmaktadır. 

Belki Berlin, bunları henüz düşün. 
memiştir. Fakat biz bahriyeliler çok iyi 
anlar ve biliriz ki bir kaç gün geçmeden 
peşimize, çok iyi techiz edilmiş yüze 
yakın harp gemisi düşecektir. Ben bu. 
na mani olmak için elimden geleni yap. 

tım. Verdiğim bir emirle Tokyodaki s:. 
firimiz evvelki giin Japon hükumeti.ne, 
Çinin, İngiliz sularındaki Japon mena. 
fiini koruyacağını bildirdi. Japon hü. 
kumeti bizim Çin sularında bulunma. 
mm harbe girmek için bir vesile sayar. 
sa kruvazörlerimi Şark sularından çe. 
kip götürmek için de kumandanlıktan 
izin istedim ve aldım. Bütün bunlar bir 
gemici işi değil, bir diplomat işidir. 

Amiral Von Spe, elini harita üzein • 
den kaldırdı, avuçları masa kenarlarını 
kavradı. Bnşı iki omuzu arasında gö. 
miilmüş olduğu halde devam etti: 

- Okyanusun bir köşesinde bulunu. 

yoruz. Şimalde ve garpta Kramlı:ı :r.ran. 
sa yolumuzu kesmişlerdir. Şimali şarki. 
de Japon donanması harekete hazır bir 
haldedir. Cenupta Patey ve Avustralya 
yolumuzu bekliyor. Bir tek rakamla 50 
parça kruvazör .. Torpido ve tahtelbahir. 

leri hesaba katmıyorum. Kuşatılmış bir 
haldeyiz: Esir olacağız. Burada bir iş 
görebileceğimize kani bulunsaydım, :ıe 

yapar yapar kalır, icap ederse üç kru. 
vazörü de f~da ederek düşmanı yarıp 

geçerdim. Fakat yerimizden kıpırdana -
mamıya mahkum bir vaziyette bulunu. 
yoruz. Muavin gemilerimi~ elimizden 
alınır. Çingtav zaptedilir ve bütün H. 

Amiral, parmağını gene harita üzerin 
de dolaştırdı. Okyanustaki Valp:ırezoya 
bir kaçış yolu çizerek ilave etti: 

- Daha etrafımızda demir bir çem -
ber kuşatacak kadar zaman geçmemiş 
tir. Şarkta bir geçit yeri var: Bur.ası ~
çık bulundukça donanmamı bağlamıy.: 

yok yere mahvolmıya ve şerefimi leke 
lemiye hakkım yok. 

Amiral Von Spe, harita üzerine eğil. 
di. Gözü önünde genişleyip giden O::. 
yanusun etrafında pusu kormuş filoları 
görür gibi oluyordu. 

(De .. ·amı var) 
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Son Koz! 
Yazan: SUHEYLA ŞEFiK 

Bay Veli esneyerek: 
- Henüz saat on ... 
:Qıeı:ii. Bay Talat: 
- Daha yedi dakika bile var! 
Cevabını verdi. Bay Gıyaset -

tin derin bir ah çekti: 
- Burada geceler geç.miyor. 

Bay Hadi gazetesini atarak 
diğerlerirun fikrine iştirak etti: 

- Şüphesiz burada su gayet 
iyi. Fakat eğlence yok. Daha üç 
hafta oturmaga mecbur olduğu • 
mu düşündükçe ... 

Hc::ı:ii buraya iki gün evvel gel· 
-nişti. Sabah duşunu yaparken 
. imdi görüştüğü adamlarla taruş
nış ve bunlar biribirlerine has -
talıklarım anlatmak vesilesı1e he· 
nen ahbap olmuşlardı. 

Veli, istanbulda büyük bir 
fabrika sahibiydi. Talat, izmirin 
en büyük magazalanndan biri -
ne malikti. Gıyasettin her taraf· 
ta arazi alım satım muameleleri· 
le iştigal ederdi. Hadi iradile 
ge~iniyoı:ıdu. ilk üçü pek eski za
mandanberi tanışrrlardı. Her se
ne banyo tedavisi için bu •• ..... " 
§Chrine gelirlerdi. 

içlerinden biri, bir aralık: 
- Bir parti poker yapalım mı? 

Dedi. Hadi: 
- Pekala, dedi, fakat çok 

yükst;k olmamak şartile. 
- Şüphesiz, eğlenmek için. 
Tesadüfen oyun kağıtları da, 

•· ler de oraı:iaydı. Veli kağıtları 
.. ayarken, Gıyasettin fişleri aym· 
yer, Talat bir masa hazırlıyordu. 

Hadinin karısı, kocasının ku -
a ,ın.a egilere"'k: 

- Hadi, dikkat et ... dedi. 
.Hadi, karısının yanağını oıkş 

dı: 

- N~ dedikterini duymadın 

.1.ı? ~lence ifin ... 

Talat., yerleşerek sordu: 
- Elli liralık bir kavla oynı -

yacağız; fokat yinni beş lira se
yılmak şartilc. iyi mi? 

Veli itiraz etti: 
- Hayır, iki buçuk lira sayıl -

sın. 

Hadi: 
- Na:ul arzu ederseniz ... 
Dedi. 

Salonun diğer tarafında bezik 
oymyan iki Z<lt oyunlarrnı biti • 
rip kalktılar. Hastalıklı, ihtiyar 
bir kadın bastonuna dayanarak 
topal topal çıkıp gitti. Bir saat
tenberi resimli gazetelerle meş • 
gul olan bir delikanlı çekilldi ve 
oyuncular yalnız kaldılar. Artık 
bahçenin lambaları da sönmüştü. 
Poker sülolınet içinde devam e -
diyordu. 

Hadi, tcbiaten ihtiyatkfrrdı; 

yahutta ka:-ısındaw. korkuyordu. 
Çünkü çok itidalle oynuyotidu. 

Talat valanstan çekinmiyordu. 
Gıyasetti.n gayet tem1tinli idi. Ve
li daima 'blöf yapıyordu. 

Oynanan miktardan dehşete 
dü!Cn Hadinin kansı, ara sıra 
'lı:U'Clllll9l<l 

- Kazanıyor musuft, kayıp mı 
ediyorsun? 

Diye soruyor, kaybetmekte o • 
lan Hadi: 

- Hiç ... şöyle, böyle ... 
Cevabım veriyordu. s 
Oyun gittikçe ateşleniyel":lu. 

Hatli, biribiri ardınca ~ kav kay 
~ti. Başlangıç•ki korkakh· 
ğ,.... olmuş, ~imdi cesaN tle oy

n~. m. Talıltın çok ,ansı vardı. 
1'ts .. i1teyi göuo Hadinin ka • 
... ~nın ~dın:ı yetişmek 
istedi~ 

- Hadi, yıkanmak için yann 

saat altıda kalkmaga mecbursun; 
unutma. 

Dedi. Haıdi soğuk bir tavırla 

•'evet, evet" diye mırıldandı. O· 
telin garsonu mübhem bahane -
!erle iki defa salona girerek do • 
laştı. Maksadı, pokercilere vak · 
tin geciktiğini ve ·kendisinin de 
yatmak istediğini anlatmaktı. Bu 
sakit itiraza oyuncular gece ya -
rısına kadar lakayd kaldılar. Ya· 
rımda onlar da kalmak lüzumu 
nu hissettiler. Bereket versin 
Hadinin karısı biraz evvel yatma 
ğa gitmişti. Bu sebeple hesabı ra
hatça görebildiler . 

Veli otuz lira, Gıyasettin yet· 
nııiş lira, TaHit yüz kırk lira ka · 
zanıyorlardı. Bu sonuncu: 

- Pekiyi bir gece geçirdik 
değil mi? 

Dedi. Hepsi bu sözü tasdik 
ettiler. Yalnız Hadi acı acı te -
bessüm etti. Bir nezaket eseri 
göstermek ve kaybedenlere kar
§1 lakayd bulunmamak endişesile 
Veli, Hadiye sordu: 

- Ne kadar kaybettiniz? 

Hadi titrek bir sesle: 
240 liral 
Cevaıbını verdi. Ve koltuğuna 

düşerek solumağa başladı. La · 
kayt ve sakinn görünmeğe çalış
makla beraber çenesi bilaihtiyar 
titriyor ve bir eliyle de masaya 
asabiyetle vuruyordu. 

Sonra mendilini çıkardı. Yüzü 
nü sildi ve birden ayağa kalktı. 
Fakat tekrar oturmağa mecbur 
oldu; çünkü bacakları tutmuycr
du. Bunun üzerine Talat dedi ki: 

- Galiba rahatsızsınız'! , 
Hadi başiyle bir tasdik i~areti 

yaptı. Veli, nezaketle tekrar sor· 
du: 

- Para kaybettig;ni..ıJcn do -
layı böyle rahatsız ol:nıy::ısınız? 

Hadi bu sefer de ba~iyl:: bir 
tasdik yaptı ve yüz;.inü elleriyle 
kapayarak itiraf etti: 

- Ah, ben bir sefil, bir vicdan· 
sıznn. Bu para, bu kaybettiğim 
para yok mu? Benim değilc.li. 

Bana, saklamak için emanet ola· 
rak vermişlerdi. Ben hırsızım. 

Beni tevkif ettiriniz. Bırakınız Ö· 

leyim!... 
Ortalıkta derin bir sükut ha • 

sıl oldu. 

Talat, Veli, Gıyasettin, bir ke· 
nara çekilerek yavaşça konuştu -
lar. Nihayet Talat, en çok kaza· 
nan olmak itibarile söze başla -
dı: 

- Bayım, sizi tevkif ettirmek 
bize ait bir şey değil. Bu, kendi
nizle vicdanınız arasında bir me· 
sele 1 Fakat sizin şeriki cürmü • 
nüz olmamak için bu paradan on 
para bile istemeyiz. İşte 240 lira· 
mz ... 

Hadi hıçkırıklarla ağlıyordu: 
- Hayır hayır ... İstemem: be· 

ni tevkif etsinler! 

Veli, kati bir cümleyle bu mü· 
nakaşaya nihayet verdi: 

- Israr etmeyiniz. Kabulünü
zü rica ederiz. 

Bunun üzerine parayı iade e • 
den üç arkadaş, Hadiyi sıkıntısı 
ve utancı içime bırakarak çıktı • 
lar. Garson üçüncü defa clmak 
üzere içeri giriyordu. lfadi: · 

- Llimb~ları !"Öndürrb"Jin;i -
niz! 

Dedi ve odasına çıktı. Kcndi!'i· 
ni yatakta bekliyen karısını al · 
nınclan öptii, cüzd'lnını cebinden 
çıkardı. mas! üstüne koydu. So
yunurken düsiinüvordu: 

- Bu cnre He her zaman mu· 
• 

vaffakıyet muhakkaktır. Kaybet • 
memenin en kın yolu budur 1 l 

Frarısız istilzkam taburları garp cephesinde miiJemadiyen siper hazırlamakla meşgulditT. 

\"im"I st•neıknberl ha~·atım rin. 
Jar.di~a ordusunu teşkiliıt landır. 

m:ıya rn.kfeden IUarcııaJ 
Mannerhcim İngll;z a :ıerlerl bir J.'ransız 

- Neıe<le oturursunuz? 
- Baykuşlar harabeleri bek. Son Dakika'nın his. ask. macera rom~"'· 2 6 

!erler ... 
- Neyle vakit geçirirsiniz? 
- Istırab çekenlerin acısını 

dindirmeğe çalışırım. Buna mu -
vaffak olamazsam acıları arttır

dığnn da olur. 

Güzin adetiı. neşelenmişti, gül
dU ve: 

Na kled en : M uzaffer E sen 
şin batışına bakanlar sonunda çıl. 
dınrlar. 

- Eski itikatlara inanmış ol- , 
saydım, dedi, sizin Hızır olduğu • 
nuza kani olurdum. 

Ve karanlıkta kayboldu .. 
Güzin boıı yere projektörleri 

her tarafa çevirdi. Köylü görü _ 
nilrde yoktu. O vakit çılgınca bir 
korkuya yakalanan genç kız ne 
yaptığını bilmeden direksiyona 
geçti ve otomobil çılgın bir sil -
ratle mesafeleri yutmağa başladı. 

Köylil sakin sakin ccvab ver. 
di: 

- Hızır ~!saydım bu gUnUn in
sanları arasına inmekten korkar· 
dım. ~ladcmki burada bulunuyo
rum, sadece bir insanım. Numan 
isminde bir zavallı. 

Güzinin neşesi birdenbire kay_ 
boldu. Bu isim genç kızı tekrar 
ürpertmişti. .. 

Otomobil bu sırada bataklığın 

yanından geçiyordu. Köylü oto -
mobili durdurdu. V c: 

- Ben burada iniyorum, dedi. 
Buradan ilc>rlye geçmeğc mezun 
dt'ğilim. 

Seri bir hareketle kapıyı nçtı, 

indi ve: 
- fize ltUçUk bir nıısihat ver

meme müsaadenizi rica edeceğim, 
dedi. Sakın bir daha burndan 
grubu S('yretmeyiniz. Bu batak· 
hk tekin değildir. Burada gUne -

Semahat Güzlnin kulağına i -
i;'ihli: 

- İlk geldiğim akşam sana bu
rada fcvkalnde \'nkalarla karşı _ 
la§acağız dememiş miydim? 

Güzin cevab \'<'rmedi. sadece i. 
çini çekli. 

Araba bütlin hızıyla yoluna <le 
vnm ediyordu. 

v 
SEBZE ÇOIU3ı\SINA NELER 

L ~Zl).f? 

- Ze~'nep tey7.t-. J!iclipte biraz fa 
sülye toplasanız .. Sonra Ali ağaya 

1 i da. söyleyiniz. Birkaç kök patates 
koparsm. 

f 
Bu sözleri söyliyen Samiye ha. 

nı.mdır. 

Yemekler yenmiş, kahveler içil 
miştır. Numan Paşa çHtlığinin 

bütün misafirleri i~tiha ile yenen 
ne!i öğle )'emeğinin verdiği tatlı 

rehavet içeri inde yemek odasın· 
daki geniş koltuklara gömülmüf 
!er. adeta uyuklayorlar. 

Samiye hanımın bu sözleri üze
rine Güzin mühim bir şey söyli_ 
yecekmiş gibi yerinder. fırladı:ve: 

- Çocuklar, diye haykırdı. Ba· 
na baksanıza, bilirmic:iniz birden· 
bire aklıma ne geldi? 

Cemil. a'tın tabakaı;;ından çı · 
k:ırdıi:rı cıgarayı dudaklarına y~r

leştirip yaktıktan sonra: 
Süyle bakalım, dedi. Yine ne 

ce\'ahir yu.ınurtlayacaksın. 
Ciizin pencereye yanaştı, gök. 

yüzüne uzun uzadıya baktı \'c: 
Buıı;ün gene c;ema kü klin ele 

di, bir tarafa çıkarcak sağnaklar. 
sellerle karşılaşmamız muhakkak. . 
Onun için burada \'akıt geçirecek 
bir eğlence arayalım. 

kns:ıbıı ından gctlyor •• 

1 Son otomobil gczintısinde~ 
ra Güzin adeta çiftliğe bağ) ·I/ 
gibidir. Oradan hiç ayrı!m<Ü' ~ 
miyor. Her gün arkadaşlarını _, 
da tutabilmek için türlü tUrt6 

silcler arayor. : -" 
- Yanı bugün de burada P"'· 

hm demek istiyorsun.. ~ 
Evet fakat sıkılmamak fi 

tiyle .. Annem Zeynep teyzede~ 
sülye isterken aklıma geldi. sifl,
le güzel bir oyun oynayalım-; 
oyunu \'aktiyie kollejde ikefl. 4 
duğum bir kitaptan öğreru1ıı~ 

Cemil, cıgaranın ucunda ~i~ 
külü, cıgara tnhlasına sıl ;,/ 
iızere yerinden kalkmış, Ttl3 

yakla~mıştı. Gülerek sordu: 
1 

-- Bu oyunun adı yok m~ 
Olmaz o~ur mu. Buna it 

kalılar ··sebze çorbasına ne 
zım?" oyunu diyorlar. 

Ne biçim oyunmuş bu. I 
- Şimdi görürsünüz. Fak3t 

\'elft bize iki sepet getirseniıt· 
Cemil itiraz etti: 'I 

Bu oyunun ne olduğurtll 
miz anlayam:ıdım. Fakat h~ 
Jcr bir 5CY olmadığı muh t 1 
Benim kolu..'ll1a sepet bahçed 
la~ma1a hiç niyetim yok. 

Güzin gülclii: 
- Fakat sepetle dola~9' 

size ne kadar yakışacağını b~ 
niz derhal bu işe razi olu~) 

(Devadll 
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