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MelftrilDeket doşonca 
&1r<§l$Dfilcdlca Dlra Şcalht 
Alr11an tayyareleri · Fra· sız 

·hatları üzerinde 
Ticaret 
vekili 

CEZMi 
~RÇiN 
istifa etti 

il .\~a. 31 (Son Dakikanın 
l'illtıııt ınuhabiri bildiriyor) -
't=tet Vekili Cezmi Erçin, stlıht 
(:.. Plerden dolayı istifa etmiştir. 
-~Qti "°e1t4 Erçin buglln saat onda 
~6-ltte gelerek rmmurlarla ve· 
~ıtır. Cezmi Erçin 

~ SON DAKiKA 

Avustralya 
lngiltereye 
Hava filos~ı 
gönderiyor 

~~dta, (Radyo, ~t 18) - Avustralya başvekili Mr. Menne 
lı.ı b, buı_unduğu bir beyanatta Avuıtralyadan !nıiltereye der

n"'!- filolan gönderilmesine karar verildiğini bildinniştir. 
lt\Udtr •i~ taraftan Avustralyanm bütün fabrikalarında milli 
1~briq~ tnWltı için mesaiye hı.z verilmiıtir. Bilhaeaa tayyare 

t.lr, ~tı bUyük bi~ sür'atle mal ~ıkaracaktrr • 
"''1 h tılzie Avustralyanm tngiltereyc yapacağı en büyük yar

li,., •va kuvvetleri sevki olabilccegini ilave etmiştir • 
r, ~ l kuvvetleri teşkilatı baklanda tetkiklerde bulunmak Uze. 
~ •dan gitmiş <.'lan 1nı:iliz heyeti henüz Ottovadadır. Kan.a
''ı' ~ Yakmda tngiltereye büyük bir kuvvet gönderilmesi 

tlctcdir • 

bir Jçeşif 
.. 

yaptı 

Almanya 
Bitaraf devletlerden 

hiç birine taarruz 
etmeyeceğini 
temin ediyor 

Holanda hudu-
dunda yapılan 

tahşidatın 
şebebi ne imiş? 

Paria, 31 (A.A.) - Yan resmi bir tebliğde ez
cümle şöyle denilmektedir : 
Havaların düzülmesi üzerine cephede faaliyet 

tekrar başlamışbr. llk defa olarak Alman tayya
releri Fransız arazisi üzerinde büyük keşif uçu§~ 
lan yapmışlardır. Bu tayyarelerden biri dütürül
müş, birkaçı da hasara uğramışbr. 

Bu müddet zarfında Fransız hatlan üzerinde 
değil, bu hatlann gerilerine memleketin içine ka
dar uçuşlar yapmışlardır. Fransız tayyareleri bu 
suretle geniş mikyasta 7 keşif uçuşu yapmışlar
dır. Bütün tayyareler, salimen üslerine dönmüş -
]erdir. Alman ~arel~ tarafından yapılan ke-

(1'ıevaım z iaciclel 

büyü 
İtalyan· kabinesinde 

6 nazır birden 
istifa etti 

Mareşal Graziani İtalyan ordusu 

Erk anı tıarbiye Reisliğine getirildi 

Londra, 31 (Radyo) - İtalyan kabineainde 
alb nezaret değiştirilmiştir. 

Musolini, Habeşistan harekabnı idare eden 
Mareşal Graziani'yi İtalyan ordusu erkim harbi
ye reisliğine tayin etmİ§tİr· 

Diğer taraftan, Staraço Fapst fırkasının şef 
liiine getirihniıtir. 



ltalyan kabinesinde 
6 nazır istifa etti 

(Bat tarafı 1 incide) 
Roma. Sl (A. A..) - Fqbı fırkası uma.mi k&tibJ B. Straçe, la.. 

Ufa etmlıth'. MlllD&lle7h, faflat mlUa erkbıharblye rel8llj9ne tayin 

ed1Jml5Ur. 
lılarepJ Orulaal, onla erkimbarbl7e ret.Uibıe tayin olunmaı. 

tar. 
Kabinede tadllilt icra odllm!ftlr. Altı nazır, istifa etmiştir. 

8QDlardan b~zılan dJğer memuriyetlere talin ed.11.mblerdlr. Da me
yanda maarif a.azm Alflerl ve harbiye mtlstetan ve ordu crklmhar
blye reisi general ParlaDl bohuımaktadır. Han tıılerl nezareti mii&
tepn general Valle de lsWa etmiştir. 

Fransız gazetelerinin tefsir~erı 
Paris, Sl (A. A.) - İtalyan kabinesinde yapılınıı olan tadilat, 

l'rall!lada ıt:ılyaom başlıca kaygu.cıl\Daa bilhassa Almanyaya ka~ı 
tok sıkı siyasi bir istiklal muhafaza etmek oldu'1ınun yeni bir em.. 
• 1resl addedilmektedir. 

lUusollnlnin ekseriya bu kabil tadllAt icra etmb olduğuna t,&. 
re& edilmektedir. )'alnaı ba defa istifa etmı, olanla.na kaffealnln 
ltalya IJe Almanya arumda ea adil bir anlapna mevcut oldnla u
marula vazife ba.'mda bulonmu, olduktan dikkate 1'3Yall grülmekte
dlJ'. 

SAAT: 18,00 

ltalya - Yunanistan 

Ademi teca-
vüz misakı 

• 

/1üzakereler hakkında lngiliz , 

Hükumetine de resmen 

malumat verildi 
Londra, (Radyo, saat 18) - İtalya ile Ywıanistan arasında 

yapılması dilşünülen ademi tecavüz misakı müzakereleri hakkın 
da İngiliz hükiımctine de resmen malQmat verilmit olduğu bil 
dirilmektedir . 

İtalyan kabinesindeki 
değişiklik ve İngiltere 

Londra. (Radyo, saat 18) - 1fa1Jan kablnealndeJd dellllkllk 
Lonilra alyast mahaflllnde pek fula bllyllk bir ehemmiyetle kaqı_ 
laıımamııtır. Bunaııla beraber, istifa eclen nazırlar arumda maarif 
TO propaganda ıuwn Al!lcrlnbı de bulunduğu, onan nezareti esna· 
Sllldayaa 1talJU matbaatmm l:npıterefe pek milzahlr neptyai yap
madıp ..... ecUlmektedlr. 

lngiliz Harbiye Nazırı 
izahat verdı 

LoDdn. (.Radyo, Mat 18) - Barb1Je llUll1 llr. Bore BeU.ba 
bactlD öilodea aoma a\'Ull kamarumda beyanatta bolaaank bun

dan ~ Fruısa)'a gönderllecelıt kıtaatm tam talim de\'Mlıbd ıeçtr· 
dikten aonra se\·kedlleeellnl .aylernlf ve ba tallm deVl'e9lnbı mot6r. 
lll kıt'a efradı lota 18 •7 olcluiana ll&ve etmJtUr. 

Athenia'nın batışı 
İngiliz hükfuneti Ame rikaya izahat verdi 

Londra, 31 (Radyo) - kıailiz 
hü::l1meti, Amerikan Bir'leşik 

devletleri hüktimetine, ''Ather.ia., 
nın ~atışı nakkmda resmen iza. 
hıt vermi§tir. 

Bu izahntt.ı.: 
1 ·:.._ Genıi<le harp malzc:meı:.i 

~·e •Pir -::ll':c:: i.:ıfil.:~: cJici m<ıdd

... .ıl~.i&~ 

2 - İngiliz hükumetinin ma
Himatına göre '' A thenia,. mn bir 
Alman tahtelbahiri tarafından 

batınldığı. 

3 - Vnpurun batt§uıa dair Al· 
manlar tarafından verilen haber. 
1 rin do"ru olmadıgı bildirilmek-
tedir . l 

Nazi şeilerinden bazıları 
Almanyadan kaçtılar 

(Bqtarafı 1 incide) 

ıif uçuşlan hava bataryalannın ve İngiliz ve 
Fransız avcı tayyaerlerinin faaliyeti karııamda 
semeresiz kalmı,br • 

4 Frans•z tayyaresi düşürmüşler 
Berlin, 31 ( A.A.) - Resmi tebliğ: 
Garp cephesinde hafif topçu faaliyeti olmuştur· 

Moael ile Palatinat ormanı arasında keıif kolları 
faaliyeti olmuştur. 

4 düşman tayyaresi düşürülmü§tur. 

Bir lngdiz vapuru ba ınldı 
Londra, 31 (A.A;) - 4.666 tonluk İngiliz ban

dıralı " Cairnmona,, vapuru babrıldıktan sonra 
mrettebatından üç kişinin kaybolduğu görülmüş
tür. Mürettebattan geriye kalan 41 kişi bir san
dala binerek bugün bir İngiliz aahiline çıkmağa 
muvaffa kolmuştur· Bunlardan biri demiştir ki: 

"- Evvelce hiçbir ihtarda bulunulmamıştı. 
Birdenbire şiddetli bir infilak oldu ve vapurumuz 
20 dakika içinde battı. Geminin anbarında bulu
nan birkaç arkadaşımızın infilak esnasında öldü
ğün üzannediyoruz., , 

Almanyadan kaçan Nazi şefleri 

Pairs, 31 (A.A.) - Bazı gazeteler, Budapeşte· 
den aldıkları bir habere atfen Dr· Schacht, Hu
genberg ve diğer bazılarının Almanyadan kaç
bklarını yazmaktadırlar. 

Holanda hududunda 1<i tahşidatın 

imiş ? sebebi ne 
A~t~l (A.A.) - 8-1inden·abaaa nıahimata ,SÖ. 

re resmi Almnn mahafiJi, Al:n..'lnyanın y3?:ında bitaraf clevlctleri 
teJıdit edecek büyiik bir taarruz icra eJecej'ine dair olaT1 şayinlan 
tekzip etmektedir. 

Alman IDtaatmın Holanda hududuncı. tahıid edılmiı oldu
iuna dair olan haberlere gelince, Alman makıunatl namına söz 
söylemeie salihiyettar bir zat, Fransız cepheainin nisbeten kısa 

olmaaına binaen Alman kttaatının yayıhınak mecburiyetinde kaL 
nuı olduklarım .öylemiıtir • 

Prag'daki hadiseler 

Amııterdam, 31 (A.A.) - 28 llkt~rlnde Prag'dıı vukua gelen 
hadiseler neticesinde bir k~i ölmu,, 6 kiıJi ağır surette yaralaıınu~

tu. _ Ya.ralıların iklai Alman, dördil Çektir. _ Bu haberi Tole3mph 
gazetesinin Prag muhabiri vermektedir. Çeklerden birı;ok hafif ya
ralılar da vardır. Kahve ve lokıuitalar kııpatılmqtır. 

Pazartesi sabahı bayat normal manzarasını arzelrnL'.jtir. 
Çek hükOmetinin bir .kararnamesi, milli l'.amianm resmi ni§aıu 

müstesna olmak Uzere bUtUn Çek n.Jşanlarınm takılmaı:ıınr menetmiş
tir. 

Ayni muhabir, cumartesi gU11U tevltif edllmJ~ olan ~ııhasın şid
detle cezalandırılacaklannı, fakat umumi mahiyette hiçbir tedbir 
ittihaz eclllmiyeccğini ilave etmiştir. 

Çek Lejyonerferi kurşuna 
dizilecek 

Budapeete, 31 (A.A.) _ Reutcr: 
Almanlar, Çek lejyonerlerini bulmak için hapishanelerle temcr. 

küz kamplarını ara.maktad•rlar. Eudape§tcye gelen habere göre,· Na_ 
ailer, bu lejyonerlerin Alman tebaası olduklannı ve binaenaleyh 
kendilerine vatan haini muamele.si yapılarak kurıjuna d!ı.ilmPlerl lil.· 
mngeld.iğinl beyan ebnektedirler. 

Sadakai Fıtır 
İstanbul Müftülüğünden: 
Yurdumuzun hava mfü.lafaa:ıı 

~babını t ı hususunda p k 
kıymetli mesaisi görülmekte olor 
"•'C aldığı teberrüatı Kızılay ve 
cııklan • =-geme kurumu gibi ha 
ırlı teşekküller ile payla~n y -
1~va kurumun~ her vcçhile !'a-· 
iımda bulunma!< mühim bir \"a. 

8u~daydan 

f\rpadan 
Ozümdm 
Hurmadan 

En iri 
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ıifcdir. Bir.acnaleyh bu bal.ta 
Diyanet i~lcri rei 5!i~i tarafından 
,,:-ilmi5 olan fctv:- mucibince sa· 
ll!{ai !ıtır ve zekat i!e mükellef o· 

'an!ann mn..1·1'\r Türk hava kuru· 
ınu:ıa yardımda ve bu vesile ile de 
:rıemlekctimize hizm .. tte bulunma· 
'an lüzumu Sadaka! htnn nevi 
ıc miktarHe beraber ilan olunur. 

lyi 50n 
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İktibaslar 

Balkanlarda sulh 
hakim olmalıdır ! 

Bütün devletler ve bilhassa harbeden 
devıetler avrunanın bu mıntakasınoa 

suihun hakim olmasını lüzun1lu 
gôrUvorlar 

Budapc§tede Almanca ola· 
rak çıkan ve Macar hariciye 

nezartinin yan remıi orıanı 
olan "Peater Llyod,, cazeteıi
nin 20 ilklel}rİn 1939 tarihli ı 

aktam nüıhasmda "lnıiliz. 

Fransız - Türk yardım paktı· 
nın ehenuniyeti,, serlevhası al· 
tmda inti~ar eden bir batma.. 
kalede tunlar yazılıdır: 

lngiliz • Fransız - Til~k yar 
dım paktının metni elimizdedir. 
Her ne kadar muhtelif devletle -
rin bu pakt . karşısında alacaklan 
vaziyete dair tam bir malumata 
sahip değilsekde buna rağmen biz 
gene bu diplomatik hadisenin bey 
nelmilcJ politika üzerinde yap· 
ması beklenen tesirleri bcrveçhi
iti mülahaza edebiliriz. 

Muahedenin ıekli, ban nokta
larda yardım paktlannın klbik 
§ekillerinden ayrıdır. Bu bakım.. 
dan mühim bir nokta olnrak 5.kit 
lerln taahhütlerinin mütenasip ve 
mütenazir olmadığı ve mütekabi· 
liyet esasına dayanmadığı görut
mektedir. 

Tam bir mütekabiliyet esa.ama 
mukavelenin ancak Akdenu hak· 
kındaki maddesi istinat etmekte. 
dir. Bu maddeye nazaran pyet 
bir Avrupa devleti bir taarruz 
hareketin• ka~ TC ~ hare· 
ket Akdeniz mnrtakasmda bir har 
be saik olur ve bu harbe tngilte
tere ve Fransa yahut Türkiye ka
rışına bu takdirde Türkiye ya.. 

but İngiltere ve Fransa difer I· 
kide yardım ve müzaheret etmek
le mükelleftirler. Burada mUhim 

olan ıey, birlik ve beraberlik ha· 
linin Avrupa devletlerinin teca -
vUz hareketlerine mütevakkıf tu. 

tularak tahdit edilitidlr. Bu "Av
rupa devleti,, kaydi, önasyada 
ve mücavir yerlerde bir kanıık

lık zuhurunda pakt cihazını ha
reketten hariç bırakmaktadır. 

Yolcaa aksi hal, 4kid Uç devle
tin Yakm~arlon kilçUk devl"' le· 
rine kar~ esasen mevcut ve mi!
tedahil taahh iitleriyle tearuz e
derdi. 

Tiirkiye bir Avrupa devleti ta_ 
rafından tecavüze maruz kalırsa, 
b'..ı hususi şekildeki mukavele, 
İngiltere ve Fr:msanın Türkiye· 
ye karşı umumi bir yardım taah
hüdünii tazammun ettiği halde, 
Türkiye hiçbir suretle mesela 
§İmcliki ihtilafta İngiltere ve • 
Fransaya karşı yardım taahhüdü
ne girişmiı değildir. 

Ancak İngiltere ve Fransa ta. 
rafıncfan Romanya ve Yunani~ -
tana verilmiş olan garantilerin 
tatbiki halinde Türkiye bütiln 
vesaitiyle fn.giltere ve Fransaya 
yar:lım taahhildüt"U kabul etmiı
tir. 

İngiliz ve Fransız garantileri
nin bu muahedenin be~inci mad
desinde yeniden zikredilmiş ol· 

ması enteresandır. Giri,tiği taah 
hüt1erln tatbiki sıra~rnda TUrki-

•yeyi Scvyct Ruıya ile mUscUah 

Fin heyeti 

Moskovada 
H"Jsinki. 31 (A.A.) - Fen

hndiya heye•\, dün gece Mosb· 
va'ya gelmi!tir. 

bir ihtılUa dil~mekten korııya0 

zeyl protokol bugünkü aktüel 
durum için çok haizi ehemmiyet· 
tir. 

Bu protokol Tilrkiyenin SCf• 
yet Rusya ile müzakerelerine dt" 
vam için zemf.ni aerbeıt bırakır.a1' 
istediğini göıterir. Bu husustaıd 
arzunun her ilci tarafça da bel • 
lendiği Saraco&lu ile Molotof a
rasında teati edilen telgraflarda!' 
vazihan anlatılmaktadır. sovycr 
ler tarafından bir tecavüz vukll" 
farzolunduğu takdirde bittabi fıt' 
giltere ve Fransa TUrkiye1e 
yardım edeceklerdir. 

Müttefiklerin harp geıni.lcrİ 
için Çanakkaleden murur ınetr 
lesine mevzuubalıiı mukavcled• 
doğrudan doğruya tema sedilrrıt• 
miştir. 

İngiltere ve Fransanın cenub'I 
prki Avnıpaaı için verdikleri ,a· 
rantilerin infaz ve tatbiki sıtı" 

nında Boğazlardan munıra 111• 
zum hasıl olduğunda Boğular" 
çılacaktır. Çünkü bu takdirde oıd 
kavele hükmünce Türkiye dahi 
bu tatbik ve infaz işine itti~ 
mecburiyetindedir. Ancak bu ga· 

rantilerin tatbikine geçilmesi _. 
beplerinin Sovyet Rusyarun bit 
tecavüzünden iletj gelmit olrnt• 
maaı şarttır. Şu halde bu yardııd 
paktının .Akiid devletlerin SQ~· 

yet Rusya ile olan münasebetleri• 
ni değiştirmemekle beraber Ale• 
deniz durumunda deği1ikliklc' 
husulüne sebep olacağı mubak • 
kaktır. 

Fakat diğer ta.taftan maltlın -' 
dur ki İtalyanın &ilttüğil siya.eC. 
teki dürbinlik sayesinde Akdeııil• 
de tam bir sulh hüküm snrmelct' 
ve burada herhangi bir kan~ıl,lr 
ğın zuhuruna sebebiyet verebil• 
cek hiçbir alamet görillme111e•· 
tedir 

Türkiyenin bu yeni taahbiltır 
rinin önasya devletlerin.in pall ' 
tikasiyle ve Türkiye • İrak - trt" 
- Efganistanm dahil bulupdulr
lan önasya paktlarile tearuz eC. 
meyip hemahenk oluşu ve Şat~ 
Akdeniz havzasının durumund• 
endişeyi mucip bir hal mevcut ol
maması itibariyle de Ankara rrııı· 
kavelesi hükümlerinin bu istik" 
mette tatbikini istilzam edece1' 
bir h5.dise vukuu beklenemez. 

Nihayet Cenubuprki AvnıP'· 
siyle Balkanlara gelin<:e - bütilt' 
devletler ve bi1hassa harp ede" 
devletler bu mmtakada ıulbU11 

h5.kim olmasmm Avrupa fçin 10-
zumJu olduğunu birçok defaı.' 
ifade etmi§leroir. Bilhassa bugUSS 
bevnel1I1ilcl matbuatta Balk•" 
mi.l!etlerinin • son zamantard' 
bir cok defalar mevzuubahs edil· 
mi~ -olan - muslihane işbirliğillifl 
İtalya ve Türkiye taraflarında ~ 
teyit ve takviyesi yolunda koınbl· 
nezonlardan bahse<lilmesi kayd• 
§ayandır. Musotininin durbinai'~ 
politikasının bu sahada da ~at 
fayıdaJarı görülmilştür. 

Bimenaleyh İngiliz • FraJ'l,ıl 
- TUrk yardım paktının • bu pılff .. o· her ne kadar geni§ ıUmullU " 
kümlcri ihtiva etse de • ft}en ll~ 
rekata müncer olmryacaj!'ı kt1' • 
ediJebilir ki bu hat İngiltere. t 
ransa ve Almanya arasmd!ki flt
tilafrn mevzii kalması ve sulb"tl 
Avrupanm I'l"i't~baki kısrnıııd' 
Muhafazası için temenniye ,aY" 
dır. 

1 
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Avrupa harbi karş~sındC: G © lf Ü ifil ~o Ü liil 
Italyanın vazıyetı a a 

onıadaki Alman elçisi, Hitlere ~. ~ ~ O til ©l t .o .a 

ahat vermek üzere Berline gitti Muttetıkler hava .. ~.uvvetlerını 
italya ile artırmadan buyuk h~va 

tunanistanın SAAT: 
13

'
40 

- Wndra.3!~~.ru:~~~ hıç!~!~o~•~.:•vadagoçeo 
"eı·z Çember la" yn' arıyoruz '· ,, zareti bildiriyor: haftalar rarfındaki faaliyetsizli· r 

~ ldem. tecavüz mua-
9desı yapacakları 

Söy.enıyor 

• ~ ı Ingiliz hava kuvvetlerine men- ğin sebeb bu mütıihazalar naz.arı 

Londra, 31 (A. A.) - "SaJnt - Nidan" balıkçı gemiaini batıran 
Alınan tahlelbahlrlnln kumandanı gemlnln kaptanını kurtardıktan 

sonra: 

sup tayyareler, pazartesi gunu itibara alınınca anlaşılabilir. 

ismet 
in önü 

Yaran bir nu\.! , 
ile Mallet 

Meclisini açı;or i 
Ankara, 31 - Büyük Millet 

Meclisi yann, Cumhurreisimiz İs
met Inönünün nutuklarlle mutat 
çalışma devresine ba_şlay~"1,,.tır. 

Yarınki toplantı için Meclis 

· ~· 31 (A.A.) - Times ia 
~ ~Oterdam muhabirine 

'llıcıa İtalya ile Ywıanistan 
~Pek yakında bir dostluk 

"- Biz, ılzl değil, Çemberlaynı arıyoruz.,, demiştir. 

Saint - Nidan'm 15 ki.elden ibaret olan mUrettebatı blr tahll.aiye 
aandalma binmişti. Tahtelbahlrin kumandanı ıu sözleri ilA.ve etml§_ 
tir: 

;imalt Almanyanın hava meydan· Düşman hatları üzerindeki ke
ları üzerinde ke§if uçuşları yap- şif uçuşlarına devam etmek ve fa
mışlardır. Havanın fena olmasına kat arzu edilen malftmat elde edi
ve kanşılaştıklan müşkül!ta rağ- lince bunlara nihayet vermek i· 
men tayyareler kıymetli malfunat cap eder. 
:!ide etmeğe ve birçok fotoğralar Alman hava kuvvetlerini kilçill. 
;Jrmeğe muvaffak olmuş!ardır. tecek değil iz. Fakat İngiliz hava 

salonunda dinleyiciler için yerler 
ayrılmıştır. Abdülhalik Hendanın 
tekıq.r Meclis reisliğine ~ileceği 
muhakkak görülmektedir. Encü
menler daha sonraki toplantıda 

seçilecektir. Meclis Parti grupu da 
bugµıt öğleden sonra saat 15 de 
toplanacak, müddeti biten ~Ieclis 
riyaset divanı için Partinin nam
zetlerini tesbit edecektir. 

at•' 
gUl1 

Jk811 
ard• 
edil' 
irıitı 

ad• 
nıbi· 

yd• 

nai1' 
tı:at'f 

tecavüz muahedesinin 
ca~ı hakkında Berlindc 

~r deveran etmektedir. Bu 
a g·· 
~ l ore, bu hususta ilk te· 

~""" talya yapmıştır. 

~daki Alman elçisi 

\ 30 (A.A.) - Alman el
~ ~1akenıen. İtalyanın Av

i karşısındaki vaziyeti 
hükfunetine sarih izahat 

Gıere Berline hareket et-

' *** Ata( 30 - Alman elçisi Baron 
'd~~llıen bugün Berline da
~t 1~ ve derhal Romadan 

tlıtıict" ıı ır. 

~~ttar mahafilde Berlin
~f n riyasetinde mühim 

tı'ans aktedileceği ve bu 
tııı İla>ıırtıanyanın Ankara elçi· 
~l\i ~nle Roma ve Moskova 
. rı 1'tirak edecekleri söyle· 

u .. lti 
·S :Ve iş Bankası 
·den: 

~latıe . 
1 ·"laıa ınız, İstanbul, Beyoğ 

llıb lltyazıt, Kadıköy, Oı 
l l' t Ve ajanalan giıeleri
~~rinisani ı 939 tarihin
i~ tn sabah 9,30 dan ak· 

.~ ~~a kadar ve mUıtemirren 
~l\:a~ını muhterem müı-

bı!dirir. 
~t'te i 
"ttittıı ' gUnleri için gl~e 

ı 9,30 - 11,30 olacaktır. 

•·- Bizim İngiliz balıkçı gemilerinin mürettebatı ile hiçbir kav
gamız yoktur. Fakat Almn.nya, Çemberlaynm başladığı harbe sonu· 
na kadar devam edecektir.,, 

Kumandan bundan sonra gemi mUrettebatmm sandalda yiye
cekleri olup olmadığını sormut ve onlara bir kutu bf.skül verm.i§tir. 

Gemi mllrettebatmm B!l.lldalda yaktığı ateşi gören "Lyn.x" ba. 
Iıkçı gemili l&Ildala yakla.,arak tayfnlan kurtarml§tll'. O e!!lnada 
tahtelbahir bir daha görUndUğU için "Lynx" telsizle lnidad işaretle
ri venni3 ve bunu gllre.n tahtelbahlr gemiyi bombardıman et:miştlr. 
"Lynx" in mUrettebatmdan iki klşi yaralanınl.§tır. Alınan .babcly.eU; 
!eri "Lynx" in bôr'da11ma patlayıcı maddeler koyarak gemiyi batır
mIŞlardır. Bundan 10nra Hull limanına bağlı "Lady Hogarth" Uı_ 
mlndeki balıkçı gemisi facia mahalline gelmiştlr. Gemlnln geldiği

ni glSren tahtelbahir onu ağlebl ihtlmal bir torplto :ıa.nnederek der-
1-.:ıl batmış ve gözden kaybolmuştur. 

"Lady Hogarlh" diğer iki balıkçı gemisinin mUrettebatmı bor
dasına alarak lskoçyada karaya çıkarmıştır. 

Alman ve Fransız istihkam 'arı 
seyredilebiliyor 

Brüktel 31 (A.A.) - Bale ile Frankfort arasında muntazam ti
mendifer münakaÜ\tı te.iı edilmittir. 

Bazı yerlerde trenler, Majino hattı ile Zigfrid battı arasından 
geçmekte ve yolcular Frantız ve Alman iatihkamlarını rahat rahat 
seyretmektedirler. 

Belçika üzerinde meç huı bir tayyara 
Brüksel, 31 (A.A.) - ,\filüyeti meçhul bir tayyare, cfün öğleden 

sonra çok yükseklerden Namur üzcdnde uçmu~tur. Tayyare dafiı 

toplar, tayyareye atcı açarak onu Belçika araı:iıini ter~ icbar et
miılerdir . 

italyadaki tren kazasında ölenler 
Roma, 31 (A.A.) - Biri Venedikten, diieri Romadan gelen 

iki tren arasında Mililnoda vukua gelmiı olan lJ1Üsad::me neticezin
cte 20 kitinin telef olduğu, 21 kitinin ağll' ve b;rçok yolcunun da ha
fif surette yaralandıiı tasrih edilmektedir • 

]ece yarısına kadar yalnız bir tay kuvvetleri, tayyare in,aatımızdaki 

. ·are üssüne dönmemiştir. tempoya göre, Almanların faal ve 1~ U sya n I n k a r a rl 
Ingilterenin mukabelesı ihtiyat kuvvetlerini süratle ileri 

yakında... geçmektedir.,. INJ le: O iL A C ~ ~ 
Londra, 30 (A.A.) _ Röyter Hitler mütered:Ht Al S A · 

1,ansının Fransadakı hava kuvvet Londra, 30 (A. A,) - York· man lar • OY yet • J: · •Q 
~ri nezdindüi muhabiri yazıyor: eayr post gazetesir..!n 8.bkeri mu- paktmm bir ıthfalta 
"'İngiliz tayyarelerinin, Alınan ha.biri Almanyanın taarruz mese. l h 1· b ki' 1 

Jyyarelerinin her taarruzuna kar lesindeki hattı hareketinde deği - a VI iRi e ıyor ar 
11 yıkıcı bir şiddetle mlıkabele et- ıiklik olduğu.-u hber veriyor ve Paris 31 - Sovyetler yü~w1 

.. ıesi i~in tedbirler al· .rruştır. Bti dJyor ki: - • · 1 ~Orası bugün Moskovada K m l'· 
~ıddet Alman enerjisinin zayıflı- "Alman 17e!lerl böyle bir taar- tinde toplanacaktır:-Aiman ğaı. i . -
acağı her noktada iki misli arta· ruza taraftardırlar, fakat rutıer leri buna büyük ehemmiyet ve;--

• .ı:~tır. İngiliz tayyareleri Alman- tereddUd etmektedir. Hattı hare- melde, verilecek kararları merakla 

1 
ada hedef olarak kıtaat tahşida- kettekl değişiklik, ıür.hesiz deniz beklemektedir. 
u, deniz üslerini, mühimmat ve havada bir hUcumu ve ordu Tahmin edildiğine gôre Sovyet· 

fabrikalarını seçecekler, fakat kısmı kUllliıfo.r Almanyayı mnda- ler şftrası Ukrayna ve Beyaz Rus· 
.• a:-eketleri bizzat Almanların bat- faa gibi tall bir rol verilmesini yanın ilhakını tasdik edecektir. 
tı hareketine bağlı olacaktır. Feci derpl§ eden Göring - Raeder plA- Başvekil Molotof bu münasebetle 
mukabeleyi davet edip etmemek nı yilstlııdendir. bir nutuk irat ederek Sovyet Rus· 
Almanlann elindedir. Alman generalleri bu hattı yanın harid politikasmdan bah-

Asıl olan yıldırım silratile hare- hareketln Almanyanm an'anevf sedecektir. Alman gazeteleri Molo-
kuvvetini temsil eden ordunun tof Alına ·ı So etler ara .~et edeceğimizdir. Düşman şu ve- un nya ı e vy -

ya bu istikamette o derece takıtmı, prestijine ehemmiyetlı eurette za smdaki paktın ittifaka tahvilinden 
olacaktır ki, biz doğrudan doğru- rar verecefi kanaatlndedirler. Bı;ı bahsedeceğini ümit ediyorlar. 
" a Almanyada darbeyi indirebil~ na binaen generaller bu pllnı Herhalde Molotofun Sovyetler -
' protesto et.mışlerdi ve muvaffak Al d tl .. ~·ndan bah--...ıece~i 
ceğiz. Bu suretle indirilecek dar- man os '-<6"" :ıc:1.1 ıs • 

da olmuı görünilyorlardr. ha b" t' t• t 1 "lt ... oelerin ihtimamlı bir surette hesap ve r ın mesu ıye ın ngı ere ....... 
Fakat Göring, Amerikadıı am - F t hm"l ı· ~ fakat 

ve muvaffakiyetsizlik ihtimali en : ransaya a 1 ey 1Y"'-"6'• 
bargo kalktığı takdirde mUtte - b"t f1 k • t• d ed'l az olacak şekilde hazırlanması i· 1 ara 1 sıyase ıne evam 1 ~· 
Ciklerln hava kuvvetinin artaca - ce~ini söyliyeceği tahmin edili· 

.:-ap edeceği asikArdır. ğmı ve bu suretle havalarda bir yor. Fakat bitaraflık City ol Flin• 
Bugünden tezi yok darbeyi in· Alman taarruzunun muvaffakı _ 

jinneğe mühewa olan pilot ve hadisesinde oldu~ gibi Alman}":' 
J J yeti ihllınalinln azalacağını bil - lehinde olacaktır. 

tayyareciler, hava kuvvetlerimizin dirmlştlr. 

mümtaz bir zümresini teşkil et· Almanlar hiç §Üphesiz Görlngin 
mektcdir. Kendilerine emir verildi nasihatini dinlemeğe meyledecek 
!{i zaman, bunlardan hiçbirinin terdir: müttefikler çok kuvvet -
faydasız bir surette feda edilme- lcnmeden havada taarnız etmek 
:nesi lazımdır. Bu emir ne zaman ve Sovyetler Birliğinin Almanya
verilecek? Bunun geçen haf ta icap nm yardımına ko~rnaaı için ıarar 
~ttiğinden daha çabuk olması için eylemek.,. 

Arnsterdarn 31 - Nazi şefleri. 
Almanyanın i§gati altında bulu
nan Polonya ey!Ietlerinin müs
takbel statilsü hakkındaki karar
lanru da, yüksek Sovyet meclisi 
müzakerelerinin neticesine göre 
vereceklerdir. 

~lcr --._-. ....................................................................................................................................................................... ._ ........... .. 
~ıı d~ Gerardın uzattığı kağddı al
t btt 1>rt bacaıı bir harp gemisiydi.. •. 

eıı ~}' ilnlamamıı olacaktı ki: 
~~:1 ne? - diye ıordu. 

~ ln aen. lcuınandanım .. 
11iıı Uma bu çocuğun görUıü kı,t •• 
detilç bacalı olduğunun bile far. 

Ot., •• 1.!aamafih fena resim yap· 

liaıclt.ı 
~QlllQı d~ız. var, kumandanım. Fa. 
'lıdtrı·ı UtUnc:eaı tamamiyle ba"ka ... 
· ta ::r 
lldık ll'laınen ıerbeıt hareket 

~lt i>'i tan ıonra bu ıekle sokma. 
~ Ctjllde ~~•cağı fikrinde.. Onu bu 
~ l11tlli 1

1ınse tanıyamıyacak .. Ue
lıttıı~ctcc:~rin Yarmouth kruvaıörU.. 

lctiıı ··· , 
l1a1cu1 t

62leri parladı. Dudakların 
tt ~l\di:~.takdirini aaklayam~:h: 
~li~i 1 bulutundan dt'layı tak. 

ıı.... llırcd aayıe .. 
• "<tt11 trs·ı · 
~; }'tiltt nıı kumandanım. Ne. 
l:t~ ek takdirinirden dolay1 te. 

~zat bildiımcaine mü. 
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aaadenid rica edecefl.m.. 
- Şimdi mi? • 
- Hayır kumandanım .. Yarm mü-

nuip bir vakıtte emredeceginiz ı:a -

manda .... 
- Hay, hay ... 
Emir zabiti Gerard çıktıktan ıonra 

yalnız kalan kumandan Müller camı 

açık duran lumboı deliğine yakla~rak 

denizin hırçm seıini dinledi. 
Bu ıea ona maziyi hatırlattı. Mektep 

sıralarında okurken daima böyle bir ge
minin kumanda mevkiinde bulunduğunu 
ve harpte korsanlık yaptığmr tahayyül 
ederdi. 

o, amiral s~ ~ledlkkıfne m.a-

nıyordu. O kadar ki, Hind denizindeki 
faaliyetlerinin harp üzerinde büyük bir 
tesir yapacağına kaniydi. Hakikaten, 
ahtapotu öldürmek için kollarını keı· 

mek lbımdı. Ondan sooraaını, cephe 
dövüşleri hallederdi. Yeter ki, sömUrge
lerden anayur\'la harıl harıl mal ve yiye. 
cek ta2ıyan gemiler, bulunduktan yer
lerden oynamıyacak, kıpırdayamryacak 

bir vaziyete dilşsilnler .. 
Mililer bu düşüncelerle yattı. 

uyuyamıyordu. Emdenin kaburga 
kemiklerinin çatıroılan arasında biribi
rini kovalayan dü~üncelere dalıp gidi -
yordu. . 

BJr atahk dpır:utcta. Jı:aDrtr. kamara.. 

sında -dolaıtı. Acaba amiral fikrinden 
vaz ou geçmişti?. Onu hareketinde ser
beat bırakmaktan caymış mıydı? Mesu· 
liyetten korkan çekinen, kendisine bir 
ıör gelmemesini isteyen bir tabiatin esi
ri bulundukça böyle ihtimalle kar211an -
ması pek milmkündü. Bu takdirde ne 
yapacaktı?. Bu filonun, kopmaz ve ay
rılmaz bir kuyruğu olarak da Atlas de
nizine girmek için amiral gemisini mi 
takip edecekti? • · 

Bunu yapamayıacağını sanıyordu . 
Ne olursa olsun, ilk fırsatta filodan ay
nlacajrtı. Hem bu ne bahasına ~una 
olaım. Hind Okyaımsuni4a tek ......_ 

' blmek &rnlliyle yandıkça .. mh,,_ 

lan kendisiyle birlikte, dövüşmek iate
dik~e bu yapılmalıydı .. 

Gece bitti. Güneş ufuktan doğar 

rloğmaz bütün donanma sanki altm zırh 
giymiş gibi oldu. Sağda giden Kargo 
kafilesi intizamını kaybetmişti. Bu ağır 
gemilerden bazıları böyle ıilr'atli yU· 
rüye~e alı§ık değildi. lrtibatlaruu bo&. 
mu1lardı. Uzaklarda dumanlara bnt 
mıı görünüyorlardı. Yetişmek için ço). 

. .:abaladıkları aşikardı. Çok ıeçmede!'. 
her iki kafile yanyana, nn mil sQı"atl•: 

şarka doğru ,oı almıya başladı. 

• • • 
Sekiz .• 
Amiral genı;.,i lpret Y~
Müller, ŞarrJıontuo lx; .İf&rettDf. cm. 

rnenciler n nöbetçi nbtc.lcrlnden &l.c·. 
gördü. Sah1rs1rhld.a bekle-elifi ·emre eı. 
:ııitti: 

11Emdeıa m.ftOYl'MIDdllı. 
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Amerika harp için 
hazırlanmış değildir 

Bugün Amerika harbe girip gir
meme.l,;. arasında mütereddit bulu
DU)IU. Amerikayı Avrupa harbine 
lcmışmaya mecbur vazıyette gören 
ler var. Bunlara gore bugün de· 
motrasilerin harp ettiğı taraf ga· 
lip geldiği takdırde Avrupa içın 

ınevzuubahs olan tehlike Amerıka 
için de vardır. Buna mukabıl. A
merikanın Avrupa harbır.e karı~· 
masına muarız olanlar aı a ın<ı<ı 

bi!hassa, Amerikanın bugünku 
§iddetli harplere mukavemet ede 
miyecek vaziyette bulunduğu. 
harpten memleketin büyük zarar· 
Ja çıkacağını ileri sürenler de var
dlr. 

Aşağıya bir makalesini aldığı · 

um mütekait general, Hobcrt Le 
Bullard İspanyol - Amerikan har 

biDde ve daha birçok harp ve çar· 
Jllllllalarda bulunmuş, umumi 
laarpte Amerikanın Avrupadakı i. 
tiııci kolordusuna ... umanda ctmış 
ik. Bu itibarla, Amerikanın yenı 
il*' harbe hazırlanmış bulunmadı· 
P,ı söylediği bu yazısı en salahı· 
~li bir kalemden çıkmış sayıla. 

bilir. 
Kendimizi aldatmıyalım, bız 

harbe hazırlanmış bir vaziyette de
llliz. Bugür de, büyük bir azim 
11e gayret sarfederek derhal hazır
lamnamız da mümkün değildir. 

.Amerikanın harbe girip girme. 
mesi, bitaraflık kanununun ilga 
edilip edilmemesi meV'Z.uubahs o· 
layıoc. Halbuki bunun için bu ka
dar münak~C\aya lüzum ydı:tın. 
Ortada bir hakikat var ki o da ,u.. 
dur. Amerikaru"'! Ur'pten uzak 
kalması lanmdır. Çünkü: 

Bugünkü harplere hazırlanmış 

bulunmıyoru7.. HattA, bugünkü 
vaziyetimiz i.917 dekine nisbetle, 
bir Avrupa harbi için daha az mü

saittir. 
Evet, "Şımal yarım küresini 

müdafaa .. lüzumu olduğunu kabul 
ediyo""UZ. Fakat bunun için hazır
lanmış bir vaziyette bulunmadığı. 
mm da hatırdan uzak tutmamalı· 
yu. 

Sonra, bir kere donanmamız 

denizlerde mağh1p oldu mu - ki 
mağ!Op olacağı da akla pek yakın 
gelir _ topraklamnızı müdafaa hiç 
kabil olmıyacaktır. 
Mademkı henüz harbe girip gır 

memeyı münakaşa ediyoruz ve 
haıt>ın dehşctlerıni gözümüzle gö
r6yoruz, bu hakikatleri olduğu gi
bi açıkça söylemeyi muvafık bulu 
)Orum. 

• 
!AMERiKANIN 
DONANMAYA 

MODAFAASI 
BACLIDIR 

Bugün bız, on beş sene ıhma! 

edflmiş bir denız kuvveti eksikli. 
lfni tellfi etmek ıçın uğraşıyo
Jm. .Pakat bu deruz inşaatmm ht
Jlfts başlangıcında olduğunu teslim 
dirnek ıazundır. 

Bütün denız kuvvetlen ın,.c;aatı. 

lllll sona ermış bile olsa. ancak es
Jlt kayrplanm1%l yerim: getirdiği

mız ~ yemden hır şey il:ive et. 
mediğimiz halde, bu donanmadan 
eskisinden daha bOyük bir vaıire
bekliyemi yeceğiz. 

Bu donanmadan bug1lnktl t<'hlı · 
teU dünyaya karşı bizi ilci Okya
nusta mfı<fal:ıa l'tmesini istiy~. 

lh- Hatta. irap ede~ kom5um·ı~ 
Utin Amcriknsını da müdafaa 
vazifesi bu donanmaya düşecektir. 

Amerikan menfaatlerini ve Ameri
kan ticaret yollannı müdafaa va-

IJültkaiı Amerikan gtntrall 

R. L. Bullard 

zıfe::.ı otedenberi donanmanın üze
rındedi r. Görilliıyor kı Amerikan 
1cniz kt••·vetlerinden bir hayli iş 
'>Ckliyoruz. 
Diğer taraftan, deniz kuvvet. 

lerimizin ilk müdafaa hattında 

n~ kadar kalabilecekleri de baş

ka bir mesele. 
Hava kuvvetlerimizi de henüz 

yeniden inp halindeyiz. Bu sa
hada pek iptidai bir dereceden 
başladığımızı da kabul etmeliyiz. 
Birinci sınıf bombardıman tay· 

yarelerinden 250 sim birden 
havalandırıp, "en büyük.. hava 

manevralarına çıkarabilmemiz 

henüz iki üç sendik bir muvaffa. 

kiycttir • 

6000 TAYYARE HENOZ 
HAVADA DECIL .. 

t n ş a s ı kararlaştırılan 6000 
tayyarenin hepsini birden derhal 
havaya sa.lıveremeyiz. Bunların 

intaaı .zaruretle yavat bir ae.. 

yir takip edecektir . 
Talimli bir bava ondwıu kadrcr 

sunu ve bizzarure geniş bir teş· 

k:illtı kurmak da daha usun bir 
zam.anıt bağlıdır. Bu husuata bil. 

yük bir salfilıiyet sahibi oia:ı ge· 

neral Vaatover bir tayyarednin 

tam mlnasiyle yeti~bilmesi için 
doktorluk veya avukatlık tahsili 
kadar bir talim ve terbiye devre
sine muhtaç olduğunu söylerdi. 

Hakiki bir hava kuvveti vücu· 
da getirdiğimizi kabul etsek bL 
le, ondan bekleyeceğimiz harp 
vazifesi gene müşkül olacaktır. 
Bunun bir çok sebepleri var, fa
kat hiç olmazsa bir tanesini söy
liyelim: 

Tayyarelerin sür'atleri ve uçuş 
mesafeleri gün geçtikçe artıyor. 

Binaenaleyh dilşman tayyareleri
nin bize taarruz için üs olarak 
kullanacaklan yerler gUn geçtik
çe fazlalaşıyor demektir . 

Fakat tam donanmamız, kuv
vetli hava filolarmuz olsa bile 

bunların memleketi müdafaaya 
kafi geleecğini de pek z.annetıni· 
yorum. Zira, topraklarnnız için 

kMi dere<:ede kara ordumuz da 
yok. 

Hazerdc 165 bin ki~ili.k bir 
ordumuz var. Fakat, bir harp vu. 
kuunda dUşman karş~ın• bun. 
larda.n derhal ancak 60 bin kişi

lik bir kuvvetin çıkanlabileceği 
tahmin ediliyor. 

Bu derhal faaliyete ıcçe

cek kuvvetlerimiz de bile kadro, 
top Ye tedtizat ve airc itıöariyle 
bir çok eksiklik var. 

Seferberlik halinde derhal 400 

bin ld~lilc bir <>rdu t~kil C"debile
ceğimiz ıarmediliyor. Halbuki 
hakikat dranına ,seferberlikte 
te-ıkil edehileceğimi ordu bu rlL 

kamın yansmdan pek farla de
ğildir. 

Bu ZOO bini peku geçen ilk 

scfcrberlilı: ~tinin d&rtte n
çOne yalan bir milrtan de "miııt 

Ankara caddesi,. in en işJek, en muteber yerinde 

Kiralık dükkan 

ı 
muhafaza,, krtalarından mürek
kep olacaktır. Bunlar ancak hafta 
da bir, hatta yazın iki haftada 
bir akş.am askerlik talimi görmüş 
lerdir. Ne kadar gayret e<lilirse 
cıclils.in, bunlan lıma bir zaman 
zarfında yetiştirmenin imkanı 

yoktur . 
Ordunun silih itibariyle 1918 

deki kadar techlz edilmesi lfızım 
geliyor. Fakat o zamankinden 
daha fazla talimli ve tecrübeli ol· 
ması bugün için bir zarurettir. 

Hülisa, Amerikan ordusu "bu
günkü bir hatp., te çarpışabilecek 
şekilde haztrlanmış değildir. Bu 

haliyle bir harbe girdiği takdirde 1 
herhangi kuvvetli bir dlişma.na 

muhakkak mağll'ıp olacaktır. 

Finl:ı.nılly:-nm, kenıltntı ~~re, ktrv\·ettt bir ordusu 
vardır. I':ılıi:ı t icabı, birçok miişkü.li.tla cenk.leş.. 

meye alı~mış olan Flnlt'r lyt a.skcrdlrler. 
Bugün muntazam Fın orcl•ı<ıtı " fl:uı f\ı>'!ka aynca 

bir budud \'C aaJıll muhıı.faıa tC§lJlitı vardır Jd 

bunlar da harb zamanında orduya ........... 

cektir. Bu.odan ba.5ka ··ı.otta" dcalksl 

kadm ord09n da cephe r;ertst lıhmetler kJ9 
)anmaktadır. Bu Nlflhnlerde ~lhlUlltl udlfl 

sandan bir gTU» ve bQ genç kız görtUü)uı .. • 

İsviçre g~<'n ha?hde oldnğu gibi bu harbde de muhU-mcl bir teh
likeye karşı l.:u.ırlıuıı~ or. l<eı.inıde, hudud uwıt.ıı.kasmdakl bi.c l..aoa 

bada tel örgü bobinleri görillilyor 

Bataklığa saplanmak, çamura 
gömtilmek .• Bu tehlike solda. aai 
di, önde, arkada olabilir. Belld 

iki adım attıktan aonra belki de 
bu adımda bu tehlike ile karşıla
pcaktır .. Sonu ölil.m olan bir teh

like .. Korkunç feci bir ölüm. 

Fa.kat sisin doğurduğu bu teh

like ihtimalleri ile düşüncesini 

yormak neye yarar... Şimdi yü
rümek, bir an evvel çiftliğe yet.iş 
mek lazım ~te genç kızm ayak

lan altındaki toprak çöktil.. Gü
zin ıslak ayağını çamurdan çıkar 
dı: 

'Yarabbi! Ben neredeyim! Yol 
nerede!,, 

Geriye çekildi, istikametini de

~tird1: 

"Çiftliğe aapan dört yol ağzına 
geldik nu acaba!,, 

'Yok.sa geçtik mi T., 

On dakikadan sonra soğuk bir 
ter kollarından sızmağa başlryor. 
Elleri b~ kesilmietir, bqı bom
bot. GUUn ıda içensinde hiçbir 
ıey görmeden. ve hiç bir ses çıka 
ramıvJ.an yolunu kaybettiğini an

lıyor. Tenef!ü.ısü imklnaa: ağır 

aiele beraber ciğerlerine t.imit.al.z.. 
lik de doluyor. 

- Burada yapayalnızım 

Fakat taşan bir irade hamle.~i
le bu Umttsizliği yenmek latiyor: 

- Yolunu kaybeden herkes öl

mesy&., Kaybedilen teY tekrar 
bulunur. q halde tı.zOlecek bir ,ey 
yok .. 

Guziıı dosdoğru yoluna devam 

eıtıru~ğe karar verdi. 
_ Hayltmn&k, yardmı istemek 

beyhude. Bu yokluk ic;eris~de 

aeeimi kim işitebilir. Her halde 

bataklıktan kurtulacak, yola çı

kacağım. Fa.kat hava çok soğuk. 

GUzin kuvvetinin kesildiğini, derin 
bir zaafa dliştiiğünU hi.ssettl Diş 
lerl çatırdayor. Gözllnün önilnde 
prlp ga.rlp p&rıltılar yanıyor, 

manasız hayaletler do~tyor. An 
nesi.niıı yorgun yüzünl görüyor. 
Cemilll kahkahalarını işitiyor. 

• V ahidilı her vakti lı:endlsine f&. 

tihra ile ba.kıtn bakı.,la.nylt lrB.1'1· 

1.a.'}ryor. Yatağınm ba..'}ııcundald ye 

efJ minyatUrll tekrar görilyor. Ve 

wnra biltiln bu hayaller siliniyor, l 
blr artma gecesi yatak odasında 

onWnuı remnin. hayalini gt5rt1-

Son Dakika' nın his, aşk, macer a romanı: 3'Z. 

-
·~ ~ . . .. 

Nakleden: Muzaffer Esen 
yor ... Sıcak, ilmlt verici, tatlı bir 

hayal. 
Gü.z:in titriyor: 
- lşte yine suya bastrm. Çok 

dikkatli yüı-U.meli. 
Glil suyu şl,elerde 
O yari eller aldı 
Bu kalclık köı;elcrde. 

Bu sefer sis arasında şarkı söy 
liyen Güzin değildir. Bu daha 
kuvvetli bir ses, daha neşeli bir 
ses, fakat çok uzaktan geliyor. 

Firtma orta.smda kayalara çarp 
mak endi'jCSiyle titıiycn bir gemi
nin kaptanı liman fenerlerinden 

• gelen canavar düdüğünü ne ka
dar sevinçle dinleI11e; yolunu kay
bonen yolcu, köy camilnln mina

resinden yükselen ezan sesi ne 
kadar derin bir heyecan içerisin
de işitirse; genç kız da bu sesi 
ayni sevinçle, ayni heyecanla din
ledi Bu ses kendlsine bir yardım 
CJYl haber veriyor. Bu ses tanı
dığı bir sestir. Bir sıtma gece
sinde odasında dolaşann hayalin 
sesi. 

Genç kız döndü ve tekrar çamu 
nı. battı. Bu sefer yorulan baca.k
lannı ~murdan çekip çıkaracak 

kuvveti yok. Olduğu yerde durdu .. 
Gilzin haykı:nrken sesine tatlı 

bir ifade vermeğc çalıştı, fakat 
kelimeler genç kv.m ırtırabı karşı 
smda tltriyerek döküldüler. 

Uzak bir ses, tıpkı bir aksi se
da gibi derinden derine cevap ver
di: 

- Bekleyin. geliyorum.. Fa-
kat neredeeiniz. -

- Buradaynn. Çabuk olunuz. 
Çü.nkU yolumu kaybettim. Ve ça

mura gömillüyorum. 
- Aman kmıılda.maymız. Ge

llyonım 

Seı y&kla.şb ve Güzin btitUn 
kuvvetine rağmen t.ltrcd~ 

- Buradayım. Fako.ı sh ~·ol

du çok ~ılmişsınn... Sakm ilcr
lemeyinl:ı:. Eliniz:! u:ı:atmı:ı:. Şimdi 

bana doğru geliniz, Korkmaymız, 

sizi tutuyorum. 
BUUln kuvvetini kaybetnıL~ 

olan genç kız kuvvetli ve aert bir 
bilek t.a.ra.fmda.n geriye çe.ltlldlğinı 
hissetti. Şimdi ayaklan toprak 
üzerindedir, yanı bqmda da hızlı 
hızlı nefes alan uzun boylu bir 
erkek gölgesi var: 

- Küçük hanım, bu dondurucu 
s.is içeri.sinde buralarda ne anyor· 
sunuz. Böyle bir havada dışarıya 
çıkmak ne kadar ihtiyatsızlık. 

Güzin birdenbire kendisinde bü 

yük bir zaaf duydu, bir çarp~

mada yenildiğini anlıyan birlainin 
kudretsizliğini yaşadı. Kendisıni 

korumak sevki tabiisiyle yanında
ki gölgeye yaklaştı. Ve alnını ha
la kendisini tutan kolun ilzerinc 
dayadı: 

- Beni g3turUntiz, diye mml
dandı, korkuyorum. 

Sisli havada, uzun boylu göl
genin kahkahası garip bir tin
netle çınladı. Ve sesi bir şeyi iti. 

raf eder gibi fısıldadı. 

- Korkuyor musunuz? Ne
den korkıyoraunuz? Burada hiç 
korkulur mu? Çiftlikten ancak bir 
kaç yüz metre uzaktasınız. 

Bu seein emniyet verici ahen 
gi yüzünden Güzinin endişesi azal
dı, tltriye titriye, bir kuzu gibi 

muti yilrilmeğc başladı. 

- Fakat siz c;ok Uııümül1sünüz. 
Seri bir hareketle caketini çı

kardı ve genç kı::ı:m omuzlarına 

attı. Güzin vilcudunda tatlı bir 
ılılı:lılı: h.isseti ve burnuna tiltün 
kokwıuna karışmış keskin bir 
koku çarptı. Şimdi genç krzm bi
nu b~ dönüyordu. 
- Haydi. Artık yürüyelim. Fa

' kat s~ adamı yorar. Gözlerinizi 
ıl kaparsanız daha iyi olur. 

Gene; k12 bUtün ağırlığını kendi
' sin: siırUkloycı: kola bırakmıştır. 

Bu kol hirnz !lonra gen~ kızı belin 
den yakalar. Ve yol üzerinde ih
tiyatlı adrmlarla yürümeğe başlar. 

Güzinin elini tutan avuç içi 

u~ttr. 

UUrm ttaırıı..ıu ~ 

cnnı daha kudret.ah b.1-ediY'°' 
rtı.amı -.ra.n aıa de, etıstJXl.l 
yan ıda gfb1 dalı:ilrada.D 

artıyor. Beyninde tek bir tiJ11 
J.aşıyor. KendlM.ni kurta.rSD ıı" 
ına teşekkür etmek "" ~ 
mat_ 

Siz de il§üyecekıriniS .ıl 

diın, caketin.izi tekrar gi1' ı 
- Ben üşümem. Fa)cAt ~J 

zmw açmayıım. KonUfUl"""" ..ı 
siniz kısılır. Bu güzel aeae 
değil mi? 

Erkek başka hiç bir -~J 
medi. Fakat Güzin a.niaJJ""0 
dinlemeğe muhtaç değildit· 
ilelebet burada kalmağı, bO 
muhitinin orta yerhıde 
istiyor. Y anıba.şmda.ld er~e,, 
disini uzak ve meçhul bit 
götürdüğünü !arzediyor. f/• 
hul enginlere açılm&ktsJl 

bir saadet duyuyor. 
- - Epeyce zaman evYel 

işittim. Fakat aonra b 
sustunuz. Sis ortasında 

bu güzel aea ~ gt*_ 
kaybettiğinJzf anladmL 

cik görebilsem... K]n:ı 

tanı:aa.m.,, 

Güzin ba.şmı kaldm)'Ot', .. 

ncısmm yüzün\l gönıı~ 
fa.knt göz kapakları, ~--' 
rinde ağır bir yük ~t 

kapanıyor Kendis.in.I tu~ . ~e 
kurtuluyor, ve baygın. 
geçmiş yere düşüyor. ,/ 

'~ 


