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Faşızm, Komünizm aleyhtarı' 
olmakta berdevamdır; fakat 

Demokratlarında aleyhindedi Yazısı 
2 ncide 

lngiliz harp 
~eclisi toplandı 

Gandi 
1 
Müslümanlann 
Şetıle konuştu 

, l..ond (8) _ ra, 2 (Radyo, saat 
«loı:ıı1 BUtUn müstemleke ve 
~as nyonıardan gelen murnh· 
tııı~ ~eYetıerin iştiraki ile 1 n -
l'l\<ia arp meclisi bugUn Loııd 
~lltııb toplanmış \ ' O Baş,·ekll 
llış1 1l erıayn murahhaslnrln tn-

l:>ı C1.lrUşnı üştü r 
«len ~~r taraftan,· Yeni Del hı · 
Clun u dirildiğine göre, Gand 
~-lllun::;nmt vali ile mlllAkattn 
""n tıı uş, bugün de Hindis . 
~mantarı şefi ile !!i 

Ceko;ıovak vadaki 
l. l\arış1K11K 

...._ ondra 
\' Vııııad • 2 (llndyo, saat 18) 
.,~n ku a Şehri işgal eden J..it 
~il "e ;yctıerl ile konıüuistlc-

ll.ber" ~hudilcrin çarpıştığı 
~ lJı~orerılınektedlr. 
t 0ı:ııo..,llk bir habere' göre, Çe . 
, Urıu AJ Ynda gcıçcn rumartesi 
hr~ı.nılnınan J>olis i ilP. Çekle r 
~" l!rı}ı: k<;nrııışnıalar olmuş \' (' 
~~l'ış,khklııt Yaralanmıştır. llu 

şı te\'k· soııundn. Prnğdn. 60 
ı( edilmiştir. 

Bugün öğleden sonra 

Çemberlfıyn Molotofun 
nutkundan bahsetti 

/nf!iliz 
sın da 

Başvekili Avam 
harp vaziyetini 

Kamara
anlattı 

Londra, (RadJo, ant 18) - B~~\ckil Çembcrlııyn Anın kama 

rn ·ının bugün öğleden sonraki toplantısında haftalık beyarur.tmda bu 

lunaınk siyasi ,.c a..~keri nuiyctl izah etmiı;tir. 

Bawel•H, encla 1\tolotofuıı nutkundan bahsetml11 \"e Bcrllnde 

,,uıılerdenberl merakla beklenen bu nutkun Alınan hükfunctinl bir 

sukutu hayale düşürdiiğünü ı;öylenıl:;.tir • 

~lr. Çembcrlayn bundan sonra İngiliz müstemleke ve domlnyonlıu-ı 

nın harp karsısmdaldcmfcmf cmfö cmf 'bgeta,·obigküetao\·bı; vbetnc 

tereye yardon için tek bir kütle halinde kostuğunu i5aret etmiş ve 

domJnyonlann harbe 1 tirak hu usunda İnglltere tarafmdan hiç bir ım 

rette icbar '\'eya taz;)ik rdilmedlğinl. bütün imparatorluk topraklarmm 

hürriyet arzm.u He bu da'\'a ctrafmtla birleştiklerini ~ylcmiştir. 

Raşnkil .tnı::lıtere ile beraber ha.rbe karar ,·erdikten sonra., bütün 

nıiistt>nıleke \'e donıloyonlann fn~tltereye bilhassa iktisadi yardımda 

buluntluklaruıı, takat a) nl zıı.rwuula ıı.!!keri kU\'\"etlerlni de fa.zlııta,tır 

dıklarmı, buarada garbi Afrika. kunctlerinin iki misline çıktığını lııa 

ret etmı,tir. 

M. Çemberlııyn bundan sonra karada, denizde n ha\'llilnkl askeri 

\'ariyetin bir hUlii. R4'mı yapmı,tır. Ba5,·ekllin ,·erdiği izahata göre, 

bu hafta içinde Fransız - Alınan cephesinde to~u faaliyeti olmu,, 

İngiliz tayyareleri, Almıın hatlarmm iiı.erin<le ve gerİ!!lndo ke.sif uçu!> 

larma devam ctmlstlr. 

Denizde lnı;illz muhriplcri Alman tahtelbahir \'C t.ayyarelcrlnlo 

ticaret gemilerine taarruzuna ~ı faaliyette bulnnmus, bu sıkı muha 

faza üzerine denizlerde taht~lbahlr tehlikesi azalmıştır. Ha\'ada İn 

·~iliz \·e Alınan tayynrelerl arasm<la ça.rpısmalar olmu,. tngllf7 tayyare 

l<'rindcn hiçbiri znrnra uğramamı,, fa.kat Alman ha\'ll, kuY-rctleri olduk 

-;a zayiat ,·ermiştir • 

lr. ÇC'.m~erlayu, İnglllı tayyarelerinin Alına.ııyanm sark şimalin 

dt•ld keşif m:u.,ıa.rmı da kaydctml ·tf.r. 

Hitler 
Bütün avrupa-

da ki Elçiler ini 

çağıracak 

Londra, 2 (Radyo, sa
at 18 ) - Bitaraf kay -
naklardan V..)rilen ma • 
lumata göre, !'1 ~rlin na

zi mahafilinde tereddiit 
devam etmektedir· Hit
ler dün gece Alm~nya · 
nın Roma elçisi Maken
zi ile görüşmüştür 

Hitlerin, bOttin Avnı· 
pa hükômet merkezle 
rindeki sefirlerini <;a ~ 

racağı da haber veri' 
mektedir 



Jurnal Ditalyanın mühim bir yazısı 

Kab·nedeki tahav ül, 
• • • • ve arıcı sıyase ın 

• 
ta yanın daQ.i i 
değiştirme i N 

u gazete: • Fin heyeti Moskovada 
k a - 1\lo,,kova, 2 (A.A.) - 1<1nlanillya heyeti, bu sabah ın.ıı.t 10 da ~f~ aşist lialya, 

meli a zae • 1 • 1 

"Avrupa vekayii ve dünya hadiseleri, ltalyayı telkinler·nde 
ve işlerinde her zamandan ziyade azimkar bulacaktır.,, 

Roma. (A.A.) - Stcfanl ajansı bllillrlyor: 
Fa~lst rcjimlnln yilkbek s:ıhstyetlcrlnin nöbet değiştirmeleri hak· 

kmdn deınokrasllcrln gazeteleri, tıu afındn.n o;erdedllml' olan mütnlüa.
lam Giomale d'Ltalla'nm " açma Jiflar" üm·3Jllı malmlcslnde isaret 
edilmektedir. 

Bu gazete diyor ki: 

l '7 senelik hayatına ve eserlerine rağmen faşist ltalya, henüz de
mokrasi mııtbnatı için meçhul bir memlekettir. Demolırnsl memleket. 
lerl gazetelerinin İtalyan slynsdlnln bu ·afh mı beyncbniJel hadisat 
ile veyahut muhayyel milli İtalyan hudl eteri ile alakadar göstermek 
soretiodeld lddlalnrmı bal ka türlU izah etmeğf' lmkun yoktur. 

"Nöbet değl~tlrme'' faşist rejimi lcln normal bir hfıdl edir. Zira 
zlmamclarlarm saudıılyelerlne ynpL'ıp lmlmaınalıın ,.e l;te \'e mcsull
yetle~o bir dc\"lr ve intfüal \ukua gelmesi 7arorldlr.Staracc, 8 sene-

denbcrf fırlmnm sekreteri ldJ. Ve askerlerin hemen hemen kfıffeısi be~ 
scocdenbcrl meYkllerini l5gal etmekte idiler. 

Salı günü değl tlrilml~ olan lıllkÜnlC't, faşi'>t rejiminin en uzun 
ömürlü hüküınetitllr. 

Bundan bar;ka hUkfunetln yeni crkfımnm hepsinin eski f14il7.lll mu
hafızlarmclıı.n olanları, faşlzmln tnkılıibmm idcolojllcrlne her zamandan 
ziyade adık olduğunu göstermektedir. 

}'a lım, komlinlını aleybtan olmakta berdevamdır, fakat aym za· 
nı~ndn demoknittarm alC')lılndcdlr. Hiikiımetl ve memlelcetf idare eden 
t •• bir adam \'ardır, o da 1\fuc;olinidlr. Bu defa ~apılnn nöbet ileğt;tlr
mcyc rağmen c:crck dııhllde. gerek harlcte 1tah·an siyaseti dej;işm.lş 

değildir. Fnşl t ltıılyn, mevldlnl rn takip ctıııel<tc olduğu lsttluımctlerf 
muhafnı.a etmektedir. 

A'TUpa \'akayll ile dilnya hadiseleri, ttaJyoyı tclakktlerlnde YC iş. 

!erinde her znmnndon ziyade arlmkar bulMaktır. 

İngiltere ve 
Fransa 

Haı·be ne zaman niha
yet verebilirler? 

• I.Dndra, 2 (A.A.) News 
Cıronic1 • gazetesinde Sir Walter 
Layton, müttefiklerin harb gar -
retlerini ve sulh planlaı mı izah 
ve teşrih eden bir beyanname neş
rctmelerini teklif etmektedir. 

Doyçland korsan 
kruvazörü 

Simdiye kadar batırdığı ticaret 
gemilerinin mürettebatile 

hıncahinç dolmuş 

1 Meme!de 
kalan 

Almanlar 
Kaunas, 2 (A.A.) - Pek ya. 

kında Litvanya ile Almanya a
rasında aktedilecek olan itilfıf • 
name, Memelde kalmış o lan A-1 
manların Litvanyaya girmelerine 
ve Memelde bırakmış okluktan 
emlak için bir tazmi.nat almala. 
rına medar olacaktır. 

Sir Layton, "kılıcımızı kınına 

koymak için" üç esaslı prensipin 
kabulü lAzıındır diyor ve bunlan 
sayıyor: 

1 - Serbest Polonya ve Çekos
lovakyanm yeniden meydana ge
tirilmesi, 

2 - Çekoslovakya ve Polonya 
huduttan meselesi ile zarar ve zi
yanların tamiri meselesi, bitaraf -
lar tarafından halledilmek icab 
eder. Alakadarlar, bitarafların ve
recekleri hükmü, her ne olursa 
olsun, kabul edeceklerini evvel -
den taahhüt etmelidirler. 

3 - Son senelerde vuk.ua gel· 
miş olan hıi.diseler kabilinden ve
kayiin tekerrür etmemesi için ga
rantilere ihtiyaç vardır. tabiri di
ğerle her türlil taarruz imkfl.mnı 
ortadan kaldırmak ve milletlerin 
sulh içinde yaşamalarına ve em -
niyet içinde çalışmalarına medar 
olacak bir vaziyet ihdas eylemek 
lflzımdır. 

Lord Layton, Avrupamn küçük 
devletlerinin federe gruplar t~kil 
etmelerini teklif etmekte ve l::ey -
nelmilel bir otoritenin kontrolü al· 
tında bır hava kuvvetinin teşkil 

edilmesi lüzumunu ileri sürmek -
tedir. Bu hava kuvveti, icabında 
hcrhangı bir taarruza uğrayan 

memleketin emrine \'erilecektir. 

Lord Layton. ilılve ediyor: 

Müttefikleri demokrasi ve 
hürriyetin herhangi bir ırka veya 
herhangi bir ·kıtaya münhasır ol
mıyan, belki bütün dünyaya aid 
ulunan hukuk olduğunu il~n et· 

me· eri icap ederdi. Müstemleke -
lere gelince, bunlann bir diinvn 
t o tü tarafından idare edilme i ı 
lazımdır. 

• 

Doyçland zabitleri, her hangi bir kargaşa
lığa meydan vermemek için, esir mürete
batı el bombalarile tehdit ediyorlar 

Londra. 2 (A.A.) - City Of 1 
Fllnt'in telsiz memuru James 
Mac Connochie, radyoda billiassa 
!JU beyanatta bulunmuştur: 

''Gemiyi işgal etmiş olan AL 
man mürettebatın görüşmelerin~ 
den Deutschland korsan kruva
zörünün batırmış olduğu tica. 
ret gemileri mürettebatını almış 
olduğundan dolayı hıncahınç do
lu okluğunu anladım. 

Deutschland, harp patlamadan 
evvel bulunmakta olduğu İspan· 

yol sularından geliyordu. Deuts. 
chland mürettebatının bazıları. 

nın başlarındaki Keplerde, diğer 

harp gemilerinin ve bu meyanda 
Emdenin ismi vardı. Bunların 

Deutschland mürettebatını t~k
viye etmek için bu gemiler-den .a. 
hnnuş olmaları muhtemeldir. 

City Of Flintin Norveçin şi· 

ma1inde kain Tromsoe limanına 

uğradığı esnada gemisinden kaç 
mağa muvaHak olmuş olan Ja. 
mes Mac Connoshie, şunları ila. 
ve etmiştir: 

"Deutschland'ın ,City Of Flni
te çıkarmış olduğu Alman mü -
rettebat, gemiye bir mitralyözle 
el bombaları, revolverler ve sün. 
güler getirdiler. 

Bu mürettebat gemide karga. 
şahk zuhur ettiği takdirde bun
ları kullanacaklanru söylemek 
suretiyle Amerikan mürettebatı 

t~h1it et•iler. 

Filhakika Amerika, mürette· 
bata bombaların infilakının ne 
gibi bir tesir yapmakta olduğunu 
göstermek üzere el bombaların • 
dan birini attılar. 

Deutscblandın zabitleri, bera
berinde rahat rahat sefer edebi
leceği kafilesini bırakmış olan 
Stomegate adındaki İngiliz va. 
purunun bu hareketine hayret et
mektedirler. 

Almanlar, in'giliz kafilelerinin 
harekatı hakkında hayrete şayan 
malumata sahip bulunmaktadır· 

lar • 

isviçrenin bitaraflığı ve ltalya 
Cenevre, 2 (A.A.) - Popolo 

d'italia gazetesinin :tsviçrenin bi. 
tarafhğına ve İtalyanın bu mem.. 
lekete karşı takip edeceği hattı 

harekete dair elan makalesinden 
ba'u;~den Journal De Genevc. 
diyor ki: 

"Bütün devletlerin geçirmekte 
oldukları bu miişkut clevreo" Po
polo d'italianm makalesi Isviçrf' 
için cesaret v~rici mahiyettedir. 

ve bir tesellidir. Bizim, İtalyanın 
dostluğuna itimadımız vardı. Bu
nunla beraber mütehassis olduk, 
cünkü bu dostluk, cck samimi 
bir şekilde izhar edildi. 

İtalya, bize karşı sempatisini 
izhar ve bizim istiklôlimizin za
ruri olduğu noktasında ısrar et. 
mekte büyük sulh siyasetine 
sadık olduğunu isbat etmiş ve 
prestijini arttrrmı§trr. 

Diğe rtaraftan Vilnodaki ya . 
hudilerin beynelmilel Kızılhaç 

teşkilatı vasıtasiyle ve birleşik 

Amerika ile cenubi Amerikaya 
hicret etmek maksadiyle müza. 
keratta bulunmakta oldukları is· 
tihbar edilmiştir. 

Vilnodaki katotik piskoposu
nun Litvanya aleyhindeki hare. 
katından dolayı değiştirileceği 

haber verilmektedir . 

ingilterenin hangi mın
takolarında mektepler 

yeniden açılacak? 
Londra, 2 (A.A.) - Lord De· 

lavar, hükumetin halkın nakledil
miş olduğu mmtakalarda mektep
:crin tekrar açılmasına karar ver
miş olduğunu beyan etmiştir. 

Mumaileyh, ilaveten demiştir 

ki: 
--.. Tahliye i,), bugünkü ~klin

de devam edemez. lki hal sureti 
mevcut idı: 

1 - Tehlikeli mıntakadan 750 
bin çocuğun çıkarılması, bu iş an· 
cak cebren yapılabilir. llükttmet, 
nevmidiliğe düşürecek ahval ve 
şerait tahaddüs etmedikçe bu yo
la gidemez. 

2 - Tehlikeli mmtakalarda kıl
in mekteplerin imkan dairesinde 
yeniden açılması. Hükiımet. buna 
karar vermiştir. 

Bu karar, her türlü tehlikenin 
zail olmuı;; olduğu \'e tahliye edil· 
miş mmtakalara dönülebileceği 

suretinde tefsir edilmemek icap 
eder. 

Lord Delavar, çocukların veli -
· ·ine l.itap ederek onları çocuk · 
lanm gitmiş oldukları yerlerde bı
rakmağa davet etmiştir. 

kovaya dönmU,.tür. Ftnlandlya heyeti teı;rlfat şefi ve Finlnndl~ 
~ki l\Jocokonı eJtl ı Rafnel Haldmralnen ile hlr ~ tercumnnd~ 
mllr<;I keptlr. 

ı s· Jleyct, istasyonda Rarl<O\' ,.e dl'cr bazı So\·yet rlcall ve 1\ 0 

ko\':ıda.ld Skandlnınyn dc,·lctlcri r>eflrlerf ttı.rafmdan karsınnmrştır. 

Bu heyet, !\Ioskovııya giden l'llllandlya. hcyetlerlnln UçüncUsUdilJ'' 

•• •• o um şuaının 
aslı çıkma ı ! 
Bu meş'um ı§ık, geçilmez hatları birer diit 
ova haline getirecek, bombardıman tayyıı· 
relerini, büyük zırhlıları atıl bir vaziyete 
sokacaktı .•. Halbuki ... 

Sulh zamanında "ölüm şu. 

aı,, ndan bahseıdilcliğini işitirdik. 
Kilometrelerce uzaktan düşman 
ordularını yakıp kili eden, gök
teki tayyareleri düşüren bu esra· 
rengiz şua son bir fen eseri ola. 
rak anlatılıyordu . 

kısa dalgalı şualarla. her dokul'I ; 
duğu şeyi derhal yakan, carı ı 
mahlltkau anide öldüren bir a.ıe 
vücude getirdiğini ilan etti. 

Mezkur profesör şimdilik f are
1 leri ve böcekleri öldürmekle ikU; 

ettiğini, fakat ilerde işi büyütert~ 
bu aleti insanları öldürebiltcf 
bir şekilde inkişaf ettirebileccğill= 
de ilave ediyordu. 

B 
f o 

Hakikaten, söylenenlere inan
mak lbungelirseı bu Ölüm §uaı 
müthiş bir şeydi. Düşmanı mağ· 
lılp etmek için artık ne orduya 
llizum vardı, ne topa, n-c tüfeğe .. 
Birer projektör ile düşman ordu. 
su üzerine çevirdiğiniz bu mc
şum ışık onları yakacak, geçil· 
mez hatlan birer düz ova haline 
getirecek, bombardıman tayyare. 
]erini, büyük zırhlıları ltıl bir va
ziyete sokacaktı .. 

Fakat harp başladığı günden· 
beri ölüm şuaının ortadan kaybol 
duğunu, daha doğrusu, kendisin. 
den beklenen vazifeyi almak ü
zere ortaya çıkmadığın.t gördük. 
Her halde, böyle bir şey icat e· 
dilmiş olsaydı, zafere varmak 
için hiç bir şeyden çekinmeyen • 
ler bunu muhakkak kullanırlardı. 

Hulasa, bütün bu "ölüm şı.ısl , ~ b 
icatlarında biraz da, hatta bi~ l~ 
değil çok miktarda hayalin, nl~ ~ 
balağarun ve blöfün payı va . t 
Meşhur filimler, bilhassa bu bil ~ 
susta salfilıiyeti olan kimseltf 'be 
bu gibi bir icadın mümkün otı.J 
olanuyacağı sualine katiyen ıner~ 
cevap veriyorlar. Meşhur Frat1 ~ 
radyo filimi profesör BranlY 1' 
hususta kendisine sorulan bir S1l' 
ale cevap vererek şöyle demiştir· 

Ölüm şuaından ilk defa olarak 
1926 da bahsedilmiş. Bu mühim 
k•sfi yapan, Grindcll Mathev is
minde bir İngiliz mühen<iisi idi. 
Mr. Mathev icadıcnı ila nettikten 
sonraı onun tecrübesini de yaptı 
ve bu "ölüm şuaı,, nın bir düş· 
man ordusunu bir anda mahv -
edeceğini göstermek için 20 met. 
reden bir fareyi öldürdü. 

Fareleri öldürmek, her halde 
fena değil. bugünkü lilimleri ye. 
ni bir keşifte bulunmak zahmeti
ne sadece fareleri öldürmek için 
katlanmıyorlar. 

Eski bir Fransız şarkısında de· 
nildi~i gibi: 

"öldürmeye fareden başlanır, 
en nih•yet insanda karar kılınır.,, 

Grindell .Mathew'nin keşfinden 
sonra diğer birçok mühendi<.:ler 
işi ele aldılar ,-e ortaya yeni yeni 
iddialarla "yakıcı ışıklar", "şey -
tan şualar", "ölüm şuaları" çıktı. 
Bu arada Danimarkalı bir alim 
k<'Şfcttiği bu cinsten bir şuala, her 
şeyi on kilometre uzaktan mahn~
debilcceğini iddia ediyordu. Arge
ni isminde bir Romen mühendisi 
keşfettiği öli.ım şuaı ile. insanlar .. 
dan evvel. matıallesindeki bütün 
kedileri, kôpeldcri öldürerek tec · 
rübe yapı .. o-du. 

Nihayet lena üni,•cr~ite~i fiziko 
teknik en titü~ü mü<liirü olan ,\i
man profesörü Esau, neşrettiği 

- lspirtizma gibi şeylere ne~; 
receye kadar inanmak kabilse 
lüm şuaı" nevinden icatlara da.aıı 
cak o derece itimat caizdir. ttı~ 
bizim bu gibi şeylere inanmartl1 

müsait değildir. 

Esasen, gayeleri müsbet ~ ~ 
da çalışmak olan büyük ve haki!'. 
filimler kendilerini insanların re , 
fahını temin edecek meseleler O 
zerinde çalışmaya vennişlerdi'·. 
Bir tarafta insan ömrünü uzııt, 
mak için çalışırken farelerden 1>1; 
layıp insanla öldürmekde kııt1'< 
kılacak "ölüm ~uaı" nevinden ~c:. 
!eri icat etme~·i düşünenler barıı ı; 
le geçinen ve daha cinnetten pe. 
nasibi olmayan "fen adaırıla~r 

·-Ml' 
dır \'e şimdiki halde, çok .. u.• • 
"ölüm şuaı" tesirini ancak fart 
ler üzerinde gösterebilmektedir· 

Moskovadaki Almatı 

ticaret heyeti 

~Ioskova, 2 (A.A.) - Ar<tl~~ 
rında Schurre da bulunan Alfll .. 
heyetinin bir kısmı, yarın aerli 
ne dönecektir. 

JıC-' 
Alman murahhasları, ~aş ·tı' 

sanayi hakkında şimdiden bır 1 
1 

laf akdedilmiş o1duğunu bCY'
11
' 

etmişlerdir. 

50\' • 
Schurre \'e arkadaşları. d~ 

yctlerin Almanyaya yapmış ol rft 
lan siparişler hakkında so\ u· 
heyetile cereyan etmı>.kte olan ;e< 
zakerelerc i~tirak etmek azere , 
lin: .g~tmektedirler. Bu zevat. ~c· 
haı ıtılafı akdetmek üzere M0 

vaya döneceklerdir • 



©D©t©f nlUltklUlnd@ı irlYı1rküy~ye 
<dl@lÜIF neD~IF ~©yDecdlü? 

~utukdan doğan akisler · Alı11anya 
lr1ıanyada inkisar; Moskova elçisini 

süratle gerı çağırdı Arııerikada infial! 
..._ .................................................. _.. ...... MWh*••••+••e•e•+e•e••••••++•e•)••••e•• 

Bir Amerikah 
fotun nutku 

hale 

mebus ve parti lideri 
bit ar af devletler in işlerine müda. 

dedi . . 
ıçın 

~114ra, l (A.A.) - Moloto· 
~liksek Sovyet meclisinde 
Cttlfi raporun TUrkiyeye ait 

~ ltıaırnıan agağıdadır: 
I ~ s°"Yet • Türk görUşmele. 

•r Pakt akdi ile neticelenme· 
ır. ll'ak b ·· ·· 1 bı" f• at u goruşme er, • 
ıa(l adar eden bir çok siyasi 
·ı, . 

0 
~ rı aydınlatmağa, yahut 

~ lıııaısa bu meseleler üzeri. 

1~klarna yapmağa yardım et
~? 

~ııtcr .. ,,. :al . • • ._ 
~· """'Yon sıyası vazıye. 

'tb lttıle münasebetleri ciddi 
ııı ~lllıniyeti haiz olan devlet. 
~•itik! çehresini vcı: siyaseti
O ltıatı: çok lüzumlu bir ıey-

1. trck Moskova görüşmele. 
li.:'4 \tc gerek Türk hUkrtmc
!~ ~ticı siyaset sahasındaki 

, ıı-.. tf'ar b .. 
""~ ınden sonra, ugun, 

~ 'lı t~tnin siyaseti bize daha va· 
t?~iikrnektedir. Türkiye bil. 

Ot 
1~1n kendi mukadderatını 

l'i 'ıtirak eden Avrupa dev
~ti grupuna bağlamayı tercih 
· ıtıaınrndur. Türkiye hUkrt· 
1 ı·. 

~1 h ıtı aydan beri, Almanyaya 

'" ~beden tngiltere ve Fran 
~l..ı • karşılıklı yardım pak. 
""!~hı· 

'rltı;ı IŞtir. Bunu yapmakla, 
ti ~ bitaraflık ihtiyatkar si-

• tıı kat'• dd . 
·ııı ı surette re etmış 

•ISaf 
~~ ıı; halinde bulunan Av· 

~lıttııtbinin mahrekine dahil 
~ r. Rendi harplerinin sa. 
hi~tlllUrnkün olduğu kadar faz 
tilt. ~f devlet ıokmağa çalııan 

~re 
"~ Fransa bundan çok 

' tındur T·· ki b b ııcd · ur ye, aca a un 
1cıllı aı:net edecek mi? Bunu 
~ Cfe uğraşmıyacağız. 
·lln,uıun harici siyasetiooe

• l'cn· 
~ d' 1 unsurları kaydetmek 

·&clerin seyrini dikkatle 

bir manevradır J ,. 

takip eylemekle iktifa eyleyece
ğiz.,, 

Ruzveltin yolladığı mesaj 
ve Molotofun ten ki ii 
V qington, 2 - Molotof un eon 

nutkunda, Amerika Cumhurrelsi 
Rozveltin Sovyet • Finlandiya ih
tllliı mUnasebetile mesaj gön -
dermesinl tenkid etmesi Amerika· 
da infial uyandırmıştır. Bu mU • 
nasebetle neşredilen yan resmt 
bir tebliğde fienlllyor ki: 

"Amerika Cumhurreisi 14 ni -
snn 939 de. Hitler ve 'Musolinfye 
sulh lehind~ bi!'cr mesaj gönder -
m.işti. So·l}·et Rusya devlet re.isi 
Kalenin 16 nisııc fJ39 da Ruzvelte 
gönderd!ğl bir U>Jgrafta, Ameri • 
ka Cumhurreiıricl teşebbilsilnden 

dolayı hararetie tebrik etmişti. 

RU%Velt; bu defa da sulh lehinde 
aynı teŞeb).)tıs•.c bulunmuıstur." 

Bu tebliğ, Molotofun tenkitle -
rlne ka~ bır cevap addedilmek -
tedir. 

Amerikada şiddetli 
aksüllmel 

VeıJingtor, 2 - 'Mebusan mec
lisinde de."?lokrat partisi liderle -
rlnden Mn.c C<•rmak dUn mllhim 
bir nutuk irnd etmiştir, Mac Coı
mak, Sovyet Rusya Başvekili Mo -
lotofun son nutkunda Amerika 
Reisicumhurunun Sovyet - Filan -
dlya meselesindeki hareketini ten
kit etmesi Uzerlne bu sözleri pro
testo için Amerikanın Moskova 
sefirini geri çağırmasını istemiş -
Ur. Demokrat lider: 

"Molotofun nutku bitaraf dev -
Jetlerin işlerine mlldahale için bir 
manevradır,. demiştir. Meclis nut.. 
ku çok alkırılamıştır. 

Paris, 2 - Sovyet komiserler 
meclisi relei ve harlclye komiseri 
Molotofun nutku etrafında tefsir 

ve mUtallalar devam ediyor. Da. • 
nlınarkada çıkan "Politiken" ga
zetesinin Berlin muhabiri Molo • 
tof tarafından söylenen nutkun 
Alman hükOmet merkezlerinde de· 
rin bir inkiııar tevlit ettiğini yaz -
maktadır. Berlin hUkfllnetlnin Al 
man - Sovyct askeri tesanlldti 
hakkında sarih ve açık beyanat 
beklediği ~ikArdı. Bununla bera
ber Versailles muahedesi hakkın
daki beyanat bir dereceye kadar 
memnuniyet uyandırmI§tlr. 

Nutuk hakkında İngilterede bll
ttın gazetelerin başmaknlelerlnde 
i§aret ettikleri b~lıca nokta Sov 
yet Rusyanm bitaraf kalmağa az
me~ olması keyfiyetidir. 

Daily Mail diyor ki: 
"Hitlerin herhalde pek ziyade 

canı sıkılmıotir. Kendisine Molo -
tofun nutkunun bu harbe bir dö * 

nemeç noktası teşkil edeceği söy
len~U. Halbuki ortada böyle 
bir §ey yoktur. Nutkun ba§lıca 

fıkrası, bltaraflıktan bahistir." 

Dally Herald yazıyor: 
"Baltığm Staline terkedilmesl

ne mukabll Almanya, blrtalmn 
llilardan b~ka bir gey almamak -
tadır. Hitler, tayyare ve t,ahtel • 
bahirlerin paralannm ödenllme • 
ıılni istiyor . 

Stalin, ona nutuklarından, no
talardan ve gazete makalelerin -
den başka bir ~ey vermiyor." 

Havas ajansmm Tokyodan öğ -
rendiiüıe göre, Japon mU!;lBhidle
rln ittifak ettikleri nokta, Parise 
ve Londraya karşı yapılan hilcum
lara rağmen nutkun Sovyet blta -
raflığmda hiç bir değişiklik yap • 
mndığı ve bu bitaraflığın Alman 
~mellerini teshil etmekten ziyade 
Sovyet emperyalizminin istifade · 
lerini arttırdığına matuf olduğu 
mlltalaasıdır. 

Finlandiya 
Sovyetlere üs 

vermemek 
azminde 

Helsinki, 2 - Sovyetlerle mü
zakereler hakkında burada bed
binlik vardır. Sovyetlerin bir kı. 

sım ta!eblerinin kabul edilemiye
ceği anlaşılmaktadır. Finlandiya 
kendi topraklarında Sovyet Rus· 
yaya üssUlharekeler vermeği 

kabul etmiyecektir. Delegelerin 
yeniden geri dönmeleri muhte. 
meldir. 

Hariciye nazırı Erko, dün ak
ıam söylediği bir nutukta Fin!an· 
diyanın her türlü teminatı ver . 
meğe hazır olduğunu, fakat Sov
yetlerle 920 anla§maaını esas ad· 
dettiğini bildirmiştir. 

Hariciye Nazırı nutkunda de. 
miıtir ki: 

''- Sovyet Rusya ile anla§ma 
ya hazırız. Fakat iıtiklalimizden 
fedaklrhk yapamayız. Finlindi • 
ya küçük bir millet te olsa istik· 
!filini ihlal odecek tartlar kabul 
edemez. Müzakerenin iptidasın. 

da Sovyetler, Finlandiyanın bi
taraflık siyasetini takdir etmişti. 
Şimdi bunu tehlikeye koyacak , 
bir yol tutamaz . ., . 1 

Kopenhag, 2 (A.A.) - Nationo.l Fıdeudc, Berlinden istihbar edi
yor: Moskovadakl Alınan sefiri, Molotofun nutku hakkındaki raporunu 
vermek ilzere acilen Berline davet cdilmi§tir. 

Siya.si Alman mahafili, Sovyet Rusya ile askeri bir misak akdi ü
midinde bulunduğundan dolayı Almanyanm bu nutuk dola_yısllc canı 
sıkılmI§ olduğunu iddia etmenin saçma olacağını beyan etmektedJrler. 
Bu mahafllde Almanyanm yalnız başına kendislni müdafaa edecek de
recede kuvvetli olduğu ve Sovyet Rusyadan hiç bir zaman askeri bir 
muavenet taleb etmediği aylenmektedir. 

Tecavüze uğradığı an 
Holanda su altında bırakılacak 
Amsterdam, 2 (A.A.) - üç vi· 

!ayet hariç. memleketin her tara· 
fında örfi idare i!An edilmiştir. 

Holandanın aldığı bu tedbir Al· 
manyada'n ır•ıebilecek herhangi 
bir tecavüze karşı en esaslı müda· 
faa vasıtasım teşkil eden meşhur 
su setleri hattının her tarafına 
şamil bulunmaktadır. 

••• 
Anuıterdam, 2 - Dün akşam 

ilan edilen örfi idare, bilhassa 
icabında su altında bırakılacak 

yerlere şamildir. Bu hareket Ho
landanın istiklalini müdafaa et. 
mtk azminck ~dufll.Q'll ıöster • 
mektedir. 

Ba§vekilin izahatı 
Amsterdam, 1 (A.A.) - Ho. 

landa başvekili Edgeep, ~cap et
tiği takdirde Holandanın bazı 

hudut kısımlarında örfi idare i. 
l!n edileceğini, dün mecliste be. 
yan etmiştir . 

Bu beyanatın, memleket iatik. 
la,line zarar verecek herhanıf bir 
harici tehlike ile münasebeti ot· 
madığı söylenmektedir. 

Halen Holandada istisnai idare 
hüküm sürmekte olmakla bera. 
bcr itlerin yük.sek idaresi aivil 
makamların elinde bulunmakta 
yalnız örfi idare için mcmlekc. 
tin kontrolünü askert idare yap
maktadır. 

Burada, memleket iıtiklilinin 

müdafaası için ciddi hiçbir endi. 
şe hissedilmediği ehemmiyet.c 
kaydediliyor. Emniyet meka.ni . 
masını tecrübe için arazinin mal\ 
dut bir surette ıu altında bıra

kılmasına tevessül cdilmittir. 

........................ ..... ........................... ....................... . 

Amersforta kadar bütün orta 
Holandayı ihata eden su battı 
geniş araziyi ıu altında bırak . 
mağa ve mütearızın ileri hareketi 
ni uzun müddet durdurmağa im. 
kan vermektedir . 

inönünün nutku 
Parıs, Londra ve Romada çok ıyi . karşllandı 

Paris, 2 - Türkiye Cumhurre
isi Ismet lnönünün dün Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde söyledi. 
ği nutuk Parıs ve Londrada ı;ok 
iyi karşılanmı~tır. Türkiye devlet 
reisinin nutuktaki azimkftr ifadesi. 
sulh davası yolundaki sözleri bil· 
'1assa tebarüz ettirilmektedir. 

Diğer taraftan nutuk Romada 
ia çok iyi karşı1anmıştır. 

Ismet Inönünün Türk · İngiliz · 
Fransız anla)Jllasımn üçüncü bir 

devlete karşı değil, yalnız sulhü 
kuvvetlendirmek için aktedildiğı 
hakkındaki beyanatı iyi tesir yap 
mıştır. ltalya da Akdenizin harp· 
ten uzak kalmasını istemektedir 
Burada. sulhü k-uvvetlendirmeğe 

matuf her hareketin İtalyada mü 
sa it karşılanacağı bildiriliyor. 

İsmet Inönünün nutkunun açık 
fakat mutedil li~nı. bilhassa tak. 
dir edilmektedir. 

Yüksekliği bir metreden fazla 
olan su tabakasının motörlU kıta
lara geçit vermediği anla!ılmak. 
tadır. Su hattının gerisinde Ho. 
landanın mühim tahkimatı mev· 
cut ve mustahkem bat her &ün 
:laha ziyade takviye edilmekte 
:1ir . 

4u" .......... ----------------------..------------------------------------------------------------------~--------~ ı,ıcr k O 

Harbin başlangıcında.beri ka. 
nalların seviyesi ve su mlldafae 
pl§nmda derpiş edilen arazinir: 
su altında bırakılmasını teshil 
ve tesri edecek şekilde yükseltil· 
mi~tir. Yapılan ve hall yapıl . 
makta olan tecrübeler tam bir mu 
vaffakıyetle neticelenmi~tlr. 

~l'c uınanda odasında geminin SON DAKtKA'runtefrikuı:2~ Yazan: KURT R CKERT 
tll:ıc defterlerini gözden geçirerek 
ı, ~c:~ar deği§tirltcn yollan, rota
\~'ııı/~n ııüratini, havanın ve deni· 
~ bc.nını, rUzgS.rın kuvvetini ve daha 

lr c:ı~er bin bir türlü gündelik vu
<t't }' dukça aradan geçen zamanı 
~ '~ıı ,_:!1Y0 rdu. İki gilndenbcri, ku -

onu Gerardın çağırmasına fırsat ver· 
meden yilksek ıeıle: 

- Onbaşı Kurt 1 Buraya gel... Emrini 
verdi. 

• ıtOpr'" 0a~il ~slizı.dcn geriye baktıkça, 
to · Yerıne örtü1" il b' d"" d"" ·· b , ru,~ ır or uncu a-• ıOrd 
bllııl'<ın u. Fakat tütmeyen, alev çı 
1 

ilba lı~alancı bir dördüncü baca. 
~c· qınd ı 
r 1 i:llnu Yo una koyuldukların1n 
'!-~terine' nefer Kurt'un verdiği fi
a,, '- Ernden'e dördüncü baca ya-

l" 11:ara ı ır ll-cfc . r a§tırılnuıtı. MUller bu 
~'ttara.ıc ~· Geradla birlikte yanına 
~q l!cıı araretıe tebrik etmişti. Mü
~nd.atı ~ ~alntz: "Teşekkür ederim 

l\th, ıı:n ı·· d 
,~, ernekle iktifa etmiş ve 

:t\ • lllUJ~ baca yapılıp bitinceye 
lt 'ı ~ . lielmuth'la birlikte 

1
'
1 tUtbe ~ni alrnış ve bu vazifeyi 
. sııe g·· v• • d •. v 

..,U!i. . orecegım e ogren-
.:ııtı li 

clrnuth Fon M üche on-ha· • 

şı Kurt'un yabancısı değildi. Onu ta -
nıyordu. Dostluklan nid>eten eskiydi. 
Kumandana yapılacak bacayı mülazim 
Helmuth'un başarabileceğini de Kurt 
bildirmi§ti. Genç mütazimin marangoz· 
lukta büyük bir istidadı vardı. Hatta de
nizci olmasaydı, bugün bir marangoz 
fabrikasında §cf olarak bulunabilirdi. 
Evinde mevcut anasının ve babasının 
kullandığı möblelerin bUyük bir kısmı
nı, imalathane olarak ayırdığı küçük 
bir odada yapmıştı. Evdeki günlerini 
gezme yerine daima burada tahta ren· 
delemckle geçirirdi. 

Kurt kumandanının yanından ayn· 
lır ayrılmaz hemen müldzim Helmuth'u 
bulmuş ve kumandanının emrini tekrar
layarak işe ha§Jamı!lardı. Geminin ma· 

rangoz dairesinde mevcut tahtalardan, 
cephane sandıklarının tahtalarından is
tifade ederek çalışmaya koyulmuşlardı. 
Bu çalışma aanıldığı kadar kolay olına
dı. Yalnız diğer bacalardan birinin öl
çüsünü almak ve pl!nım çizmek bir 
günlerini aldı. Çatmak, rendelemek, ü
zerine bir yelken bezi geçirerek diğer 
bacalann manzarasını verebilmek de 
böyle... Nihayet bitti. Bugün, güverte
de toplanan tayfaların huzurunda, ku • 
mandan Fon M ütler bacanm küşad 

resmini yaplcaktI. Böyle bir mcrasinı 

yapmayı gilnlerdenberi devam eden a
ramalardan bezginlik duymalan muh • 
temel olan arkada§larmr birkaç cümle 
ile teşci etmeye: bir vesile ittihaz say
mamayı faydalı bulmu~tu. 

Neredeyse şimdi, kendisıni çağrra 

caklardı. Müller kumanda odasında hem 
dolaşıyor, hem de bunları düşünüyordu. 

Filhakika aradan çok zaman geçmedi. 
Emir zabiti Gerard göründü. Merasim 
için her §eyin hazır olduğunu, tayfala
rın kumandanlarının te§rifine muntazır 
olduklarını bildirdi. 

MUller giive!"teye çıktığı zaman heye
canlıydı, fakat sakin görünüyordu. İki 

keçe muntazam bir şekilde dizilmiş o
lan neferlerin önün<len selamlıyarak ve 
hatırlarını sorarak yilrüdil. Tekrar dön
dü, ortaya gelince durdu. Gözlerile Gc· 
rardı aradı. Bir el işaretile çağırdı. Kur· 
tu sordu. Gerard biraz uzakta, neferle
rin başında duran, kolunda onbaşı işa · 

retini taşıyan Kurtu işaret etti Müller 

Bütün gözler Kurta çevrildi. Kurt 
nahcup bir tavırla, fakat bir asker ihti· 
şamile kumandanına yaklaştı, selam 
verdikten sonra dimdik kaldı. 

Kumandan Müller söze başlamı§tı: 

- Arkadaşlarım, dedi, yirmi altı 

gtindenberi bUytik bir tevekktil ve fe
fadakarhkla denizlerde dolaşıyorsunu~ 
Buralarda ne aradığımızı si .. e uzun 
uzadıya izah edecek değilim. HepiniZ' 
ne aradığımızı biliyorsunuz. Bugün 
kilşat resmini yapmak için burada top

landığımız bu bacanın Emder.e nedr l 

il!veye lilzum görüldüğilr.ü de izah e. 

decck değilim. Bunu da biliyorsunuz: 

Size §Unu söylemek istiyorum ki, bize 

Allahın llıtfedeceği muvaffakıyetleıı 

bu bacanın büyük bir tesiri dokunacrk. 
tır . (Devamı ,·ar) 



;· ········································~ ,.., 

Sar· hoş 
Jı.fr binanın b o d r u m kaı 

ında a ç ı 1 m ı g olnn bu 
kirli meyhaneye, gecenin oldukça 
geç bir saatinde glrmiıJtik. Ölü 
kandili gibi sönük bir kaç elektrik 
18.mbasiyle sözde aydınlatılmış o
lan mıı.saların etrafında iki üç 
gece kadını ile yıhııık ydıııık on -
lara bakan sarhoş erkekler otur 
muşlardı. 

Tiksinmiş olarak dışarı çıkıyor
duk. Arkadqım kolumu dürttü: 

- Bak, dedi. Ve bana salonun 
dip tarafında tek başına oturan, 
ıcarışık saçları gapkasından taş -
mış şişmanca bir kadın gösterdi. 
!htiyar değildi. Fakat çehresinin 
yorgun bir hali vardı. Vaktile çok 
:;üzel olduğu belliydi. Sersem ve 
sarhoıJ bakışl~rı, ara sıra bir dü -
~ünce artığile canlanıyor, iri ve 
siyah gözleri ile kadın adeta gU -

zel görünüyordu. 
Onun da ötekiler gibi bir sokak 

'rndını olduğu şllphesizdi. lskar -
pinlerlnln ökçelerlnde, etekliğinin 
kenarlarında sürttüğü kaldırımla

rın kurumuş çamurlan görUJUyor
du. Fakat meyhane masasında fa
sulye piyazı ve ciğer tavası ta -
baklarmm karşısında öyle aza -
metli bir oturuşu vardı ki, onu 
bu düşkün kadınlar zümresinin 
mağrur bir heykeli, bir timsali 
fa.rzettiriyordu. 

Yanma gittik, oturduk. Kısık. 

fakat etrafta geçen konuıımala -
rın hepsini bastıran kuvvetli bir 
sesle bizden rakı parası istedi. 
Ganıona dört kadeh rakı getirt -
tik, içinde bira artığı olan büyük 
bir bardağa boşalttı ve bir yudum 
da hepsini içti. 

- Teşekkür ederim, dedi ve 
bizimle teklifsizce konuştu: 

- Benim kadar içkiye daya -
nan hiç kimse yoktur. Üç lctrk do· 
kuzluk bana vızgelir. Bazı kadın
lar bllirlm ki, içkiye hiç yllzleri 
yoktur, iki kadehte küfelik olur -
Jar ve rastgele bir yere sızar ka -
lırlar. Halbuki ben içtikten sonra 
daha dik bile yürürüm. 

1 
Bununla beraber, keyif için iç

tiğimi sanırsanız aldanırsınız. Ra
kıyı hiç sevmem. Boğazımı okşı -

• yacak, midemi serinletecek bir 
bardak temiz suyu tercih ederim. 
Sarhoş olu§um başkalannı eğlen-. 
dirmek için de değildir. Hayır, bu 
ucuz ve pis rakıları gırtlağıma 

gelinceye kadar içişimin başka "e 
hepleri var. 

Şimdi hazin bir hatıraya dnlnıış 
gibi yavaş söylüyordu. Biraz ya
na dönerek başıru elleri içine al
dı. Biz hiç bir şey sormuyorduk. 
Bununla beraber, yüzümüze bak -
madan sözUne devam etti: 

- Evet, böyle domuz gibi içlşi
min başka sebebi var. İsterseniz 

anlatayım, 

Şu gördüğünUz kadınların 

hayatı her zaman eğlenceli ve ne
aeli de~rildir. Akşamdan sabahla -
ra kadar sokaklarda stirtUp er -
keklere !Af atmak, keyfi yerinde 
olmıyanlardan dirsek kakması ye
mek, buz gibi odalara. çıkmak, ka
ranlık .merdivenlerden tekrar inip 
sırasına göre yağmur veya kar 
altında dolaşmak ... Bunlar eğlen

celi ı:ıeyler mi? Fakat ne yapa -
lım? !nsan bir kere çirkefin içine 
düşmiyegörsiln bir daha kurtu -
luş yolu yoktur. Bu çirkef, kur
kurbanlarmı sımsıkı yakalayan bir 
öksedir. 

Maamafih yavaş yavaş alışılı -
yor. Beni en lüks bir apartmanda 
en lüks eşya arasına oturtsalar 
belki nasıl vakıt geçireceğimi bi
le~ez, sıkılınm. Yağmurdan ıslan
mamak, çamura batmamak. rllz -
gardan kamçı, Prkeklerden tokat 
yememek benim için bir eksiklik 
olur. Hasılı kaderime alıştım. 

Yalnız bir şey var ki, ona ah -
şamadım. Geceleri sokakta erkek
lerin dikkatini çekmek için ica -
bmda laf atmak Iiızımdır dPğil 

mi? İşte ne zaman böyle yapa -
esi oflmn, h!'Mm trtftnrr. ölecek 
gibi olurum. Sakın bunu utanmak
tan fa!an tanm~ym. Bende böyle 

şeyler çoktan kalmadı. 

Iztırabımm sebebi kendi sesım 
· ltmemdlr! 

Biltün gün uyuyup, i)ice elin 
ıendiğim zaman sesim şimdiki gibif 

' kısık ve kaba değildir. Bilakis b11 
ses vaktllc ailemin evinde bir ya.. 
ramaz çocuk olduğum zamanki ~ 
simi hatırlatacak kadar tatlı ve 
temizdir. Beni harap eden işte 

bu ses! Onu hemen tanırım. Vak
tile söylemiş oldukları aklıma ge
lir, evimizi, annemi ve babamı ha
tırlarım. 

Vaktile "anneciğim" diyen bu 
'><'Sle ynbancı bir erkeğe yalvar -
mak beni çıldırtıyor. Kendi ken -
dimi duymamak için yavaş yavaş 
söylemeğe, yahut söylerken glll
meğe çalışıyorum. Bu da para ı>t

miyor. 
Sarhoş kadın, iri gözleri yaşla: 

Jolu olduğu halde sustu. Etrafı -
mızda kimse onunla alıi.kadaı- ol
muyor, herkes onu sarhoşluğun 

teslrile ağlıyor sanıyordu. 
ilave etti: 
_ Bunun içindir ki, alabildiği· 

ne içiyorum. Çok içersem sesim 
kısılıyor. Buğazı kurutan, yakan 
ne varsa hepsinden içe içe artık, 
sokaktaki erkeklerin kollarını çe -' 
kerkcn vaktile anneme hitap et •1ı mi.5, ilk aşkıma vefa yemini ver • 
mi§ olan tatlı sesi işitmez hal~ 
geldim. 

Nakleden : Fethi KARDEŞ 

Fransaya hnrf'kct etmek ilzere olan iki fngil!z neferi, pasif müdafaa 
tc-şkilfitına mensup iki kızla Fransızca konuşma mümarcscosi ynpıyor. 
Neferler bazı Fransızca kelimeleri çok tuhaf teüüfuz ediyor olmalılar 

ki kızlar kahkahayı basmışlar! • 

Fransada kabareler ve sair eğlence yerleri, sırf askerlere mahsus 
matineler tertip etmişlerdir. Fransız askerlerinden bir gnıp, bir ka
barenin kapısında, askerlere ayrılan saatlere ait listeyi tetkik ediyorlar 

Bir memleketin bugiinl<ii rn<lyo muharebesinde mu\'aflak olması itin yalnız ne~riyat yaııması değil. 
ayni zarnanlJa. bü~ün ern ~lıi radyo nesriyatını dinleme i de Iiizımchr. Re imde ırran il radyo btihbarnt 
daireı.inin "dinlel icilcr,. odası gör illüyor. Buradaki memorla.nn hepsi ayn ayrı bir ecnebi l tasyonurıu 
dinlerler ,.e duydukları proııagand a. ne5riyatmı, ce,·ab verilmek üzere ~eflerine bildirirler. 

Son Dahiha'nın his, aşk, macera romanı: 25 

Nakleden: Muzaffer Es,.~ 
- Ya, buna ne dersiniz doktor, 

içerisinde yalnız bir bekçinin otur_ 
duğu eski bir binanın bacasından, 
fabrika bacası gibi duman fışkı

rır mı? 

Vahit alay etti: 
- Herhalde bu akııam i)i sa

atte olsunların ziyafeti var. Aşçı
lar misafirlere kırk tllrlü taam 
hazırlayor ... 

Doktor dumana dikkatli bakı
yordu; birdenbire: 

- Fakat, bu bir yangın, dedi 
ve Semahate döndil: 

- Vakıa bir bekçinin tekbn.5ına 
oturduğu binadan fabrika bacası 
gibi duman çıkmaz ama, bir dik· 
katsizlik neticesi yangın çıkabilir. 
Görliyoı·sunuz ya fcvkalfıdr> ?..:ın

nettiğiniz hadiselerin ne kadar 
basit bir sebebi vardır. l\luhayyL 
lcniz adi bir yangından nerede ise 
bir peri masalı çıkaracaktı. P'a-

kat bizde burada boşu boşuna ko· 
nuşacağımıza çiftliğe kadar git
sek .. 

Güzin haykırdı: 
_ Evet, çok iyi olur babacığım .. 
Şimdi annem klmbilir ne kadar 
telaştadır .. 

Küçük kafil~ hızlı hızlı çiftliğe 

doğru gitmeğe, adeta koşmağa 

ba.5ladı. Güzin, gllncşin ışıklarlle 

yaktığı altın saçları dalga dalga, 
yüzü hararetten pancar gibi kı

zarmış en önde koşuyordu .. Omu_ 
zuna attığı caketi, açık göğsüle 

eski ?.aman tulumbacılarından bi
risini hatırlatan Vahit genç kızın 
arkasını ko,·alayor .. Daha arkada 
doktor, <'ili yıl gördüğü halde bir 
dPliknnlınınki kadar sağlam kal
mış clğerlerile geni~ ncfeslt:>r ala
rak metin ve tC'lü~sız yürüyordu .. 
Doktor arkasından hfılfi. dalg-ın 

gfü;lerf bulutlarda dolaşan Sema_ 

hat, en arkada da daldığı kara ve 
karanlık rüyadan bir turlü uyana
mayan Cemil vardı. 

• • • 
'rekkenin önüne geldikleri va -

kıt yangın bastırılmıııtı bile. Köy
IUler eski tekkenin devrilmiş ka.. 
pısı, rcnkl: camları dökülmüş 

pencereleri öniındc ölek öbek bi
rikmişler. aralarında konuşuyor

lar, dedikodu yapıyorlardı! 
- Bu yangın nereden çıktı der_ 

sin? 

-Kimbılir. Bu tekkeyi belkide 
iyi saatta olsunlar yakmak istedi. 

- Ağa Recep, allnhaşkına, iyi 
snntta olsunların zoru neki koca 
binaya ateş versinler. Hem onlar 
tekkeyi yakmak isteselerdi o ate
şi zor söndürürdiln sen. lyi saatte 
olsunlar için bu binayı kiil ediver
mek beş dakikalık bir iştir. ,Bu 
yangın herhalde bekçinin dikkat
sizliği yüzünden çıkmış olsa ge_ 
rek .. 

- Fakat bekçi de meydanlarda 
yok .. Nereye savuştu dersin? 

- Kimhilir., O da zaten nf' ol
duğu lıelirsiz adamın biri.. Ne 
tarlada çalışıyor, ne de kalıvl'ye 

geliyor .. Gece gündüz elinde bir 
kltarı ktrlarda dolaşıp duruyor. 

Bu dört resmi meslmr Amt'rilmn mecmunsı "Ufc" nec;rl' 
Bunlardan &ırayla birinci..,irde llitlcr, b:ış\·ckll oldUb'11 gün ip/ 
burgu selaoıla.rken, ikincisinde Kont ~'iaııo ile görilsUrken. UÇ 
sünde Nürcnberg konferansında, ıfördiinciisilıııle do l.f'histandııW 
seyahatinde görülmektedir. 

Fakat
1 

dikkat edilirse bilhassa mUhlm bir nokta göze 
tadır. Soldaki resimlerde llitlerin bumu <llizdür, sağdaki rcs{lı! 
ise llltJer gaga burunludur. Bunu 1 nrct eden mecmua: "Aclltı' 
Bitler mi var?., diye soruyor. Bir!;ok Almnnlarm i<lclia cttij:,.fn~ 

Hltlerln kendi ine son derece bcnziycn bir f' i ,·anmfi ,.e t 

seyahatlere onun yerine bu benzeri !,1diyorınu~ ..• 

İngiliz kralı kaılın kıt'alarmı teftiş esnnsmcla 
ile görü5üyor. 

Doktor ve profesör İrfan kızile 
yanynna bu grupun yanındaydı. 

Kendisinin orada olduğunu far -
ketmeyecek kadnr hararetle ko -
nuşan köylülerden birisini kolun
dan çekti: 

- Kim bekler bu tekke.>i? 

Köylü hayretle döndü, derhal 
kasketini çıkardı ve doktora ce
vap verdi: 

- Tekke kapandıktan sonra 
hükumet buraya bir bekçi tn.>in 
etti. İçeride duvarlara çok kıy -
metli çiniler varmış.. Sonra se -
mahanenln renkleri camlan da 
eşsizmiş.. Onun için buraya ayda 
on beş lira aylıklı birisini buldu -
lar. 

- Kim buadam? 
_ Vallahi kimin nesi olduğu -

nu hiç birimiz bilmiyoruz. Kim
seyle konuşmaz. Günlerce ıJeride 
kalır .. Bazan kırda elinde bir ki
tapla rastgeliriz .. Ne yer, ne içer 
onu bile bilmiyoruz. 

GUzin söze karıştı: 
- Na.cııl bir ndam hu? •.• 
- Orta yaşlı, sivah sakallı .. 

Sırtında uzun bir palto var .. Yaz 
kış bu paltoyu çıkarmaz .. 

- A ciını da bilmez misin! 

- Adının Numan 
söylediler. 

Güzin titredi ve babasııııı. 
dü: 

C)' 
- Babacığun, şu tcltlt ~ 

defa gezsek ne olur? Bu'rll) ti' 
eliğim gilndcnberi mern.k içe 

deyim. ııt: 
Semahat olduğu ycrdeJl ~ 
- Hakiknten çok iyi pir ıı: 

lur doktor, hem bana öyle g: 
ki beni, hnttfı. sizi, şüphe ~) 
reddildc düşüren birçok şeıV' 
esrarını bu geziş sırasnıd~ 

mış olacai;"lz. fC'J 
- tçerde bu bakundnll 

lfLdc bir şey gönniyeceği~ 
min olabi!irsiniz ynraıllıı.ıeJ 
Fakat ben de bir defa ~~ 
gezmek isterdim .. Sadece it' 

·r b tekkenin yapılışına dal e • 
hikayeler anlatmıştı.. ~t 
birçok harikulade güzel ~ 
serleri varmış.. Vesile iJe 
görmüş oluruz. 1 
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