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Ruzvelt : 
~ . 
~ulh ta vassutunda : 

bulunmak için 

Harp eden bütün 
dev:etelrin müra
caatini bekliyor 

~ris, 15 (Radyo) - Vaşing 
an bildiriliyor: 

~rikan hariciye nazın M · 
'tıit d lJull dün gece bulundur, 
ltıı- l~y~atta Cumhurreisi Ruzv1. 
ltr artcak h~ eden bütün devle 
~ ~tndisine müracaat ettikler 
buıdırcte sulh için bir tavassutta 

llnabileceğini söylemiştir. 

il 

1 

, . . . . 
"-------~~~~~~ 

Hitler bir sulh 
Projesi hazırladı 

Ah en - KOionya arasın 
daki Alr11an 

Lehistan tekrar 
' ' . ,. 

ihya mı 
b o ş a · ı t ı ı d . ı 

olunacak? Bir har p muh a birine g ö r.e: 
~u~~dra 15 (Hususi) - Bugün
ltıu,, ~unday Ekspres,. ga7.etesi 
~~n Yeni bir sulh teklifinde 
~ cağını yazmaktadır. 
~ı~tenin verdiği habere göre, 
~t er bu sefer sulh teklifini sarih 
't ~roje halinde, takdim edecek 
t~, Proje Lehistanın ihyası, bu 
?.ası U hudutların aynile muhafa
llı~Vrupada yeni bir iktisadt 
le,'i tesisi, bütün Avrupa devlet 
\~ a~Sında uzun bir ademi teca. 
tİııiıı tnısakı ve ekalliyet meselel~ 
dır. halli csaslanna dayanmakta 

ALMANLAR 
Majin~ya hücum 
·etmiyecek 

~ne 
~r ayni gazetede, Lloyd Brüksel, 15 (A.A.) - "Libre Belgique,, gazetesinin Berlin muha-
~ı·tle~~· bir makalesinde. vaziyetin biri Almanyanın Fransa ve İngiltere ile ancak 13 birinciteşrin 1939 cu.. 
lar11ld e Cembcrlaynın son nutuk ma ıünündenbcri hakiki surette harp halinde bulunmakta olduğu mü
ıı, r an sonra daha vahimle::tiiYi- taleasındadır. Bu muhabir, iyi malılmat almakta olan mahafilin kendi-• n ... ·r • ., 
bulün 6~.~z başvekilinjn arada':i sine aşatrıdaki beyanatın yapılmış olduğunu ilave ediyor: 
la \'e b.0Ptüleri yıktığını yazmak- Alman ordusunun Majino hattına hücum etmek emrini atacağına 

Bugünkü 
maçların 
Neticeleri 

2 inci sayfamızda laıırna ır .dünya konferansı top. inanmayınız. 
~ni ileri sürmektedir. (Devcımt ! incide) r ... IWIMllM ___ "llllfllllııAI 

şehirleri 

1 • OlfilgüDü~ 
Dt~Dyca 

t 
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1 Münasebetlerinde 
yeni bir devre 

Londraya giden yeni İtalyan elçisi, 
ingilterenin son kararı üzerinde· 

izahat alacak 
Lo~,. ıs (A.A.) - Dipl~ma- f nu açıkça söylemektedirler. 

si mahafılınde ltalyanm yem se. ltal "md'k. :ıı...ti'IAf bu· 
f. . B t' . . . Lo d yanın şı ı ı ııı cı ın 
ın as ıanınının n raya mu- ünk- d dah hakik. ı b"l ı . . g un en a · ı o a ı me ( 
vasalatmın lngıltere ıle ltalya tehlikesini arzetmekte olduğunu 
arasındaki münasebetlerinde yeni idrak etmesine medar o!acak d r-
bir devre açmakta olduğu mütale· 
ası serdedilmektedir. 

Roma. daha geçenlede İtalyanın 
Çemberlayna sulh müzakereleri· 

recede diplomatik ve siyac:i tecrÜ' 
besi vardır. Binnetice diplomasi 

mahafilinde Bastianininin ifa ede· 
ceği ba5lıca \'azif clerden birisinin s~~ Ribbentropun Londraya 

:;~~ gitmesi kararlaştı 
kt.' · ıı·• '1'ttttır . lrn 15 - Tltlningen g:ıutcsl ı:;u mühim haberi ver na.ztn \'on RlbbeotropllD. Londraya gitmesi ı.ararıa.,tınlmı,t ı r, Bu ka 

nin açılması için yeni bir takım 

tekliflerde bulunmak tasavvurun. 
da olduğuna dair olan bir Berlin 

haberini tekzip etmişti. Londr.ıda
ki ltaly:ın diploma ·i rnahafili, Bas 
tianininin Londraya bu kabil tek

lifi hamil olarak gelmemiş olduğu 

Q!mberlaynın son nutkunun me'l 

lulil hakkında izahat almak olac:
ğı söylenmektedir. 

nastianiniye tngiliz b:ışveki' 

nin nutkundan daha kati ,. 
daha \'azih malümat Yeri'c 
ceği şüphesiz görülmektedir. 

So. · • raram bahseclllen yeni sulh projelll ile alikac1ar olduğu Ye hariciye 

~liaıtle lUtıcrin riyuetiııdc yapılan uzun t-Oı•lantıda hariciye 
DAZmDm Londra 'lıükfanıetlae ~uyanın yeni sulhf tekliflerine bll 
dJ.ttıoeii uım~ • 

1 



iktıs 
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Alman ticareti Cenubişarkiye 

Alr1ıan 
naz rını 

t 
at 1 

doğru istikamet almış 
Berlin, 15 (A.A.) - Milli jktiaat nazırı Dr. ''-Alman ticareti, cenubu ıarkiye doğru iıt . ı-

Fan:k, Almanyanın İngiJiz ablukasının kendini kamet almı§tır. Ve bu hal, mühim bir hadisedı 
malınım etmekte olduğu iptidai maddeleri diğer 

. r. 
70llardan tedan"l< edebileceğini beyan etmistir. Almanyanın cenubu şarki ile yapmakta olduğu 
Nazır bu siizleri Viyana fuannda söylemiş ve Şun- ticaretle alakadar bütün meseleler ile iştigal ed e-

J an ilave etmiftir cek hususi bir büro ihdas olunacaktır.,, 

Yakında başlıyacak Al
man hava taarruzu 

Muhabir diyor ki: (Ba, tarafı ı incide) 
"Berllncle J•'ransızlarm Ren lizerlntlel.t ı ... ı.ılcrl berha\'& etmeleri 

Wr lhUyat teilltirl lsc buna iJıflyaç olmadığı. J;Unkli Almanyanm 
m7et \e ta.Aanutnlnnm böyle bir tedbiri muhik gösterecek mılhi 

7ette bulımmsdığr mUtaıcası U~ri sUrUlmcktcdlr .. , 
Mu.lia.bit illl.ve ediyor: 
11Almanlat, bl)'le 9Q)·IUyoralr, fakat Jnı;lll !erin Almanyaya ka.rşı 

fatblk etmekte olduklan ıUıloka ftttiratt o kadar fhldetlidlr k1 Alman 
-ra. yakımla btr taarnn lerMma karar ,·ermek m~bur:1yctlnde k& 

lacaktır. Eğer Almanya, buna karar \'erecek olursa bu taarruzun bir 
harntaatnmı alaCaiı 1ngtıterc ve f nı;lllz hnrp gemileri üzerine bUyUk 

ha\•a filota.rrnm sev'kedilccğl t:ıhmin olunablllr. 
Bu mllnıı.scbctlc harp nsıtalan sahasında yeni e!!lrarengiz kcyfiel' 

yapdmı, ohlııı'.;'llnclan yeniden bah!!e<111mekte ve bu k~lflerln ann 
müzdekl hava taarruzu C8Dll."l1Dila ortaya çıkacaf1 söylenmelrt.edlr. 

Alman ordusunda köpekler 

lngiliz tayyare gemi
sini de batırdıklarında 

ısrar ediyorlar 
Berlin, 15 {Radyo) lngilterenin Royal Oak mhlısı bir Alman de

nizaltısı tarafından batınlmıatır. 
Royal saf fıharp gemisi hakkında Röytet ajansı §Ulllan bildinni§tir: 
İngiltere amiralliği, Royal Oak adlı zırhlının bir Alman denizaltısı 

tarafından batihldığtfiı, teessürle ilAn etmi~ir. Olen bahriyelilerin lis.. 
tesi malQ.m olur olmaz Deşredilet:elrtir. 

Röyter ajansı bir de §UDU ilave ediyor: 
~ tayyare gemüdnfn babrtlmaamdan l!IOD1'a lıı.giliz bah 

EN SON DAKiKA 

Amerika civarında 
meçhul tahtelbahirler 

" ~nclra ~adyosu (saat .IS) -. Vaşingtondan bildirildiğine göre bU· 
gunku Amenkan gazct~lerı Karaıp :ıd:ıları ch·annda me;h<ll tahtelba• 
hiricrin görüldüğünü yazmaktadıt. 

Rusya Almanyaya 
17,5 ton altın vermiş 

LÖndra, 15 - Vnltcd Press a.j:ı.oı>ı lıiiC:lrllor: 
l~uı.ya Almanyaya 17,5 ton (4.300.000 sterlin lny:metinde) altf11 

\"Crml.,tir. Bu hadise 1..ondra r.ıali ınahaflliode bllyUk bir hCJC<'an 
uya.ndırmr5trr. Zira. Rusyıının AJmıı.nyaya altm \Crmm;I nu-. -
Alman l~ blrliKfnln ku\'\'Ctiı hlr tc1a?ıUrii 5el;ll:ulc göriUmel,tetlir. 

Almanyanm bu p:ıraya n!uknbll R111.;y:ıya Lchbt.anda elde et · ı~;I 
:ıskeri ganimcUcri terketml!jtir. 

İtalya ve Mısır 
Libya hududundaki 

askerlerini çekiyorlar 
Lôndra, 15 (Radyo) - Bir ka. 

hire ga~tesinin yazdığma gön• 
İtalyan ve ~tısır bükOmetleri Lib
ya hududundaki askerlerinden bir 
miktannı çekmektedir. 

Bu hususta Londra mahafilinde 
hiçbir malürnat yoktur. 

Meşhur fabrikatör Bata 
tevkif edildi 

Paris 15 (t\.A.) - Nouvelle · 
Çekoslovak gazetesinin verdiği 

mahltnata göre Alman. polis teşki
lti Moravyada Zilin mevkiindc 
meşhur ayakkabı fabrikatôril Ba
t.ayı tevkif etmi§tir. 

1 

ALM \NY.\. Ç~!'.lBERL.\ YKl-;-: 
Nl 'TKl ·~u Tt-:KRAH coı. 

DEN GE<;lR?\lECl 
f)OŞUNCYOH! 

Amıı.terdam, 15 (A.A.) - Ooii· 
müzdekı hafta içinde hii.diseieri~ 
büyUk bir ehemmiyet ke5bcd~1 

tahmin edilmektedir. 
Telgrar, gaz<>tc inin Bertin rnıı· 

habiri, garpte manız bulunduiU 
tazyikin nihayet bulması t:ıkdirtl\ 
de Almanyamn genis bir nefe5 
alacağım fakat Çcmbtrlaynın i"" 
tediği şeklide mü bet fedaka.rhld• 
ra riza göstermeğe mütemayil ot 
madığı Sôylenınektedir. Maaınafi?I 
biraz itidal göstermesi ihtimali 
vardır. ~mbcrlaynm nutku birtl 
daha faıla takdir edilmektedir· 
Umumi temayül bu nutkun en ıl 
itilAfgirizane telakki olunan fı)' 
ralannı yeniden gö~en g~imP 

Amsterdam, 15 (A.A.) - Alman ordu o kumanda hoyetlntn 

l ıın. G ~:ışında ,.e boyu 70 antiıiıebe olarak holdak köpcklcrlnl topla ' 
makta olduğu rinyct edilmekteair. nu köpekler, lrttba.t ajanı, mahafız 
:ve salıra sıhhiye senisi hamıı.Jlan olarak Milıdam cdlleccklercllr. Bo 
köpekler, 8 halta t:ıllm görccelılcrdir. BUtUn ntandıı.111ar 14. ~rlnl 

en·el ne 28 teşrinle\'\'el nrnsımln bu ne,·ı köı><>klerl monycneye se\•k 
etmek mcbnrlyctindedirler. 

ıiym için bu bAdile Wud • bir zl;ya •yılabillt. 

.A.lina.iıya Rö,yt.eriıı bu mUtalcasmı §Öyle karşılar: 
1ngiUz bahriye nazın Ç6l"Çil btt haberi Yerdiği zaman batırdrğmııs :adn 

ci tayyare gemileri Ark Royaldan ba.hsetmeği tmut:muştur. Çörçil 
1iıgiıiz baht1yesinin ikina bir tayyare gemf sini kaybettiğini nihayet iti 

~ '" 

Bu tevldfe eebeb olarak Bata· 
nm ahiren Jngiliz tabiiyetine gir
miş ol,niasx ileri sürülnıektedir. 

• ı.. • ' • 
merkezindedir. .... 

Boşaltılan Alman şehirleri 
Paris, 15 (llusu i) - Garp cephesinde her iki tatarta büyUk bir 

faaliyet ı;örUlmcktMir. 
Almıı.nlzı,r AJıcn (Ab: la cbapelle) ile Kolonya arnsmı1aki ch1r Te 

kasa.bnhı.n fl\lıllyc etmektedirler. na hu u ta resmen emir ,·crifmeml" 
olıiıaSma rn~m lıu ffiınfalftitl!lU b11tUn şehitler hemen tamanılyle 

tahliye olunmuş buluıım:ıktMır. 

Sii!;rriz taarruz1an 
Parls. 15 <A.A.) - ·•n~mi tebliğ,, 
Iln gooe ılOşouın, M0-'lclle ile Sıırre fltasmda. birçok kesif 

..,, dol~tımıış ve t<tirpriı. nınhlyeUltdc bir tnlnm biırrailflr 

otmlŞAe de hlchir mu\':ıtrakiyet ehle cdomemi tir. 

kol· 
icra 

l\ı!!Şlf koll.Arimn, Cf•phenin her nokt mdıı. lııfiliyet göstermi lerdir. 

SarbrUckcrı'ln ı;ıı.rhinde fo~n ducllosu olmustur. 

S. S. Kıtaları cepheden çekilmiş 
J..ondr&. 15 (Jhı:.u i) - Stokholmdıın bllcllrl!iyor: 
~·<>~ gaı.ctelerinden (Götl>borg Jlatıdcl tinlng) Almanyadıı. bor 

'9Ta mnıfmm JUtJcrc kfırşı bir cereyan tuttuğunu, bl.lnlln üzuine 
mtıortn dahili a.<Jayi5I enınlyetcalmak fı;ln ~. s. kıtnlarmı ceplıclf'rden 
memlekete ~tkmlye mecbur blıhığımu ,gizli Alman poli~intn muha 
lllf borjuva sınıfını gllz hap lnı- nlmnlt m:ıkıınlllylo (Alman ~ptıcsl) 

'5ilılyle yeni lılr tcşltilfıt kurduğuna yazmaldıulır • 

· Oç İngilizle 
mübadele 

üç Alman 
edilecek 

Lond1P.-· lS ( \.A.) - Haricirc nezareti, Isviçre hiikOmetinin vesa· 
teti ile )1:1f it laf akdecrlmiş olduğunu haber \ermektedir. Aliruiriyaaa 
tutulımi"' ı<.>lnn ve Ihgiliı: konsolosluk memUtlaf1tidan üç kf§i, henüz 
}~c.-tie bulunmak~ ola~ Alman h"Onsolo li.ık memurlarından üç ki ~ı 
ile mtihadele edıll'CCktır. lkı k'lraf ın k-0nsölo luk memurlarının müba. 
~1 iı.i, rniimkun o!du;;u katlar ~·akın bir zam1nda ikmal olunacaktır. 

~·.,•'-AJ'V\J'V\JVVVVVV'VV'~~~"""'JV'oA.,n.~""'-~"A~fV>.,VV'VVVVV.. 
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DiKK~u!J..""' ETTiNiZ ~i? 

~ 
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) 

ıı..,_~· u ,. /0. B«~ ~ m 

raf edecek m.slnz?. 

Ark Royal nerededir? suallerimize acaba ne saman cevap ve 
rebilecekııinlz? Atk Royel gemJısinden kurtulanlarrn li:ıtcsini ne~e 
cek üiııiz? Yom. bli ceml elttatle battığı tckl ldtıılıe ~ 
mıdıtt Cevap bckllyonız. 

Royal Oak kurbanları 
• Londra radyosu (saat 18)1 

- Bugün öğleden sonra Bahriye nezare
tinin n~rettiği listede "Royal Oak,. kurhanlarmm sayısı 440 ı bulmuş.. 
tur. 

Sovyetler Finl8ndiya
dan neler istiyorlar? 

Stokhölm, 15 .(A.A.). - Finl~ 
diyadan alınan ve bazılarının 

kontrolü asla kabil olnuyan ha. 
bcrlere nazaran Sovyetlerin ser
dctmis oldiıkları mütalebatm aza· 
misi §U olduğunu S6yleme1C rnOm
kündür.: 

Cornstad önündeki üç küçük 
ada ile esasen evvelce tahliye edil 
miş olan Hogland adasına Sovyet. 
terin vazıyet etmesi, 

Filatidiyamh cenubu §arki mnn 
teha noktasındaki Hongoenm ki· 
talenması, 

Atand adalan, hakkıhda iki ri
vayet vardır: 

Husya ile mesai birliği yapilirlak 
suretile veyahut yalnız Finlfuldi· 
ya taraf rndan hu Hı.kım ad:ilann 
tahkimi. Fakat ikinci halde genis 
bir·siy~rnt t@Şrlm mesai misaltl ak. 
di şarttır. 

Nihay t ka!"§ılıklı yardım misa
kı kalıyor. 

Diğer taraft.ın Husyanm FirJan 
öiyaya yapmakta olduğu ihrncat 
tic-Metini tensik etmek arzusunöa 
olduğu söylenmektedir. 

Sovyetlerin t!Yizlerl Carelie sahl 
linde ufak bir arazi terki ve Fin 
Uindiya ticaretine Bogoda ile be
ya! deniz arasındaki lfanaldan is. 
tifade hakkını ·bahjet.thek olacak· 

-
-

trr. 

F1NLAND1YA HALKININ 
ÜÇfE BlRl SEFERBER 

Helsinki 15 (A.A.)] - Sôvyet· 
lerin ileri sünnü' o1du1dan ıneta.. 
libatm katiren bir ültimatom ma
hiyetihde olmadığı mütiılean 9er
dedilmele tetıir. 

Pııascn,ikihin brkaç giln k>rtra 
Moskovaya döneceği ve yeni müza 
kerelerin bir itilfıfa mfincer olacağı 
Gmi t edilmekt.«lir. 

Gazeteler, Finlandiyanın memle 
ketin §eref ve temamiyetini ihlal 
edecek her türlü şartı reddetme~e 
karar vermiş olduğunu tebarüz et
tinnektedirler. 

Moskovadan alman bir te1gra( 
11oskovadaki müsahitlerin hiçbir 
~yin dostluk havas( içinde müza_ 
k"erata devama mani olmadılt mü 
talcasında bulunduklarını · öildir· 
mektedir. 

Finllindiya halkının üçte biri
nin umumi seferbetliğinin icrasm· 
dald slirat, ecnebt rtıernleRtlttde l 

Husya, ültimatom mahiyetinde 
şerait dermeyan etmekten kaçın· 

makta ve yukarnaki esaSiat' dahi· 
liıiöe mliuikerat kdpısıru at"ık bı. 

----.._ ........ """"'"""""VV'VV'V'V'VV ,,..,..,...,...,..,.,,."""""'",..l'V~ rakmaktadır. B:.ınlara mukabil ha~·ret uyahdıftnŞrr, 
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Lik maçlarında 
bugünkü neticeler 
Kadıköy stadında: sarayın ikinci golfi.nü yaptı. 4 d~ 

ki.ka sonra lstanbulspor buna blf 
golle mukabele etti. Birinci maç ırna1 Topkapı ta

kmıian arasındafdi. HllAl takım 
rurunMfıtnaan Topkapı hük

men galip geldi. 
Çl 

Hakemin Çlkardığı bir o~ 
tlan sonra bir oyUnctıtıun da.11' 
kendiliğinden çıkması üzerine 9 
kişile oyuna aevam eden tstaı'' 
bulsporlular Galatasaray kalesfııe 
yapılan akında Farukun baW1 

kestiği bir top üzerine verilen ~ , 
altıyı gole tahvil ederek maçı ~ 

Fener - Beşiktas maÇmda Beşik· 
ş 4-3 galip. ta 

Taksim stadında: 
iki kazanmıştır. 

Ü 

~aksim stadmda bugün yapılan 
ç karşılaşmadan Ortaköy - Kale 
açıfida Ortaköy 4·3; Eyüp -m 

.,., 

Seref stadında . 
Yİldız ve Alemdar taknntaft 1, 

B 
3· 

eylerbeyi maçında Beylerbeyi rasmda yapılan maçta. güzel ı;11 ~ 
l, Galatasaray - İstanbul spor oyundan sonra Yıldızlılar 2.0 JC• 111 

maçında lstanbul 3-2 galip ıandılar. tt 
lmlılerilir. Jı ge Kasımpa~ - Vefa ka~ılaşrı\3· ' 
Galatasaray - fstanbulspor ma- da 2-1 Vefa galip geldi. . 

çında: Günün son müsabakası süle>' 
Birincl devrenin 30 uncu dakika maniye ile Beykoz arasında~~ ) 

s 
~a 

mda tstanbulspor, ilk golUriil Hakem Halit Ezgünün idaresi~ ~ 
~mıştır. Iki dakika sonra. da Bu başlayan maçın birinci devrtSI < tıl 
rı Galalasarayın berabetlık go- 1·0 ile Beykoz bitirdi. lkinci cJe Q du 

nfi yapmıştır. rede ve maçırr bitmesine )'~ ~ 
Birinci devre böyle bittik.ten 'Son ı Beykozlular ikinci bir gol dab' 

1 
ıu 

ikinci ~c~~~k. Galata. 1 tar;~. ~2!~1.f!1~}?·cyi ~~n~U~ ra 

r 
H 

ı, 

er sene olduğu gibi, bu yıl da · 
Mektep Kitaplarınızı 

V akıt K itabevin- . 
d~~ alınız _,/ 



1 

r 

-
iği 

~~lrUOIJ11 <d!Ülfil 
a IF<e o ce IF Ü liil ö ifil lh lÜı (ç: QJJ lfilil l\JI ifil c§l lbJJ ğ·IF c§l dl o 

eHaık Büyük taarruz e;ı;;;..-;·;;·-..-~ıı·ı-i 
Yecana · hl 
düştii pek yakınlaştı zır ısı 

i Mürettebattan 822 kişinin 
~:ra, 15

-DUn gece Ber A imanlar garp cephesine : o·· ıdu'·g"" u·· bı.ldı"rı·ıı·yor 
·>'tt;';a~1dafi topfan iki. ~cfa 

20 
f k 1 

~~~:~~t~=:~ı~~r~e~ır,:~~ ır a daha getirdi.fer 
u .. Qakı dafi toplarında gö a !tur. 

lnailiz tayyare gemisi Ark Royal'in batmldığı haberi, Alrnanlarm 
iddialarına rağmen ·,eyyüt etmemiştir. Ancak, dün de bildirdiğimiz gi
bi Ro)·al Oark saffıharb gemi inin torpillcndiği bir vakıadır. lngiliz 
amirallik dairesi, şimdiye kadar gemi mürettebatından 378 ki~inin kur
tarıldığım bildirmektedir. Mürettebat 1200 oldu&runa göre, hayatından 
endişe edilenlerin miktan 822 dir. 

lltıla 
-~ r 40 dakika mütemadi. 

! etrnlılerdir. Bu mU<Mct 
ı:.:tojcktörlcr de gö~yilzUnU 

~ tlllıtlardır 
~ltrın 'k' .' ıo.•& ı ıncı faaliyeti de sa. 
dtfa1tidc v~ku bulmuş, fakat 
l'\lld faalıyet şehdn şimal ta 

Londra, 15 (A. A.) - RlSytcr 
ajansının askeri muhabiri, garb 
cephesinde "lhtlytt hıırblnln Al
man gonerallcrlnin mUttcfiklarin 
mUdntaıı hatl!ırı knrv :Jında mu • 
azı:am kuvvetler tah&ld etmekte 
olmalarına binaen, }')ek yakında 

harekat ve manevralar harbine 
taha\"vUI cdeblleccııfoı bildirmek-k a 01muıtur. Bu da ıs da· 

ı b~:1ar •llrmUıtür. Berlin tedir. 
ıırüıt h Ne ıamnn? Nerede? euallori -. 

ijl\ ~ eyccana dUşmUı. nln ortaya attığı meselenin halli 
ttlin rad .. ·otarı iki saat 

"'- ti, J Almanlann hatlarının gerisinde 
"'te ne§riyatı kesmişlerdir. mUttcflklerln mukavemeti zaııfa 

g~ vakit Alman propa - uğrat uğramaz mUdıthnlcdc bu -
lrtı~tıarcti şByle bir tebliğ lunacak motllrlU kuvvetler tahşld 
11\ ı~tir: ''Hava dafi topla. etmelt-rinc binaen, tok gilçlc§ • 
ı,ti~ck yü"sckten uçan düş. miştlr. 
~t 13

f tayyarelerine karşı Yağmur \'0 ıhı <iola~·udle cep • 
l~i' &tçrniş olmaları muh • hede harokAt ~·apılmamaktadır. t, 
l~•t .:·

0 
• Almanlar da lnglliz heyet! ıcfe-

ttı . narada tngiliz hava rlyesinln kuvvetini ,.cı erklınıhar-
dı~~ınin Bcrlin Uterinden blyc:ılnln planını iskandil etmek 
. b· ilrı resmen bildirilmek. için miktarını nrttırmıı olduklan 
~ •ter taraftan Berlinde bu. keşif kollarının faaliyetini ten • 
~11'Cllcbi bir muhabir şehrin kls ctmlglci'dlr. Maamatih Almnn· 

lı~r~~a~~"arelcrinin hücumu • lar 1dmd1Ierinaen malUmat alma~ 
1&ınt bildirmektedirler. ümidinde bulunduktan esirleri a-

~'raaı Vekı!i 
tıYasetinde!<, 

heyet 
'ij 
' ı Sovyet Rusua 1a 

hare (8l eliı ' 

Urt 

lamamıalardır. 

Höytf.'r muhabiri, diyor ki: 
lyi bir menb:ıdan öğrendi~mc 

göre. Almtınlar. Pclonyada her · 
bNmiş olah fırkalardan en ntı 2• 

fıl'!:nyı gnrb cephesine gctirıni" 
krJir. Almanların faal ordusu 
yUıde yüz nnzl gençlerinden mU· 
l'('kkep ve garb cephesinde uulun 
f"" ';tadır. Bu tlN!U. birinci a~nıf 

'>İr oıcludur, "akat Rayzf.'rin 1914 
sf.in ıılntlekl orauımhdll görUlme -
mi1 ohn bir takım nal:lscleri \'8r· 
Jır Ç'UnkU fırknlnnn adedi d5rt 
senelik bir mUddot eınasında 70 
den 90 a çıkarılmıştır. Ve tec _ 
rUboli ıabitleoti ut!ır. Halbuki 
7ıUtt~Clklet. bu roktal nazardan 
e\'vctco olduklarından daha zen
ı::ındlrlt'r. 

fnt•hz ve Franaız:ları'1 
fa kıyeli 
Lontlra, 15 (A. A.) - Röyter 

ajantmın Fransadnlti 1n3iliz ha 
va kU\'Vtıllcti rıeadlııdckl hususi 
trtuhnblt1, bir tAknn yeni lnglllz 
tayyııretllsrlfiln ve bir miktar 

ZZt tr?' J 

harb tayyaresinin Franaaya gel
meainln beklenilmekte olduğunu 

ve bunun arkadaşlarmm kendile
rine iltihak edeceğinden dolayı 

memnun olan Frtlnaadaki İngiliz 

tayyarcclleri arasında eetaret tev 
Ud etmekte bulundufunu bildir -
mektcdir. 

Franaadald bomoa.rdıman tay -
yarelerlnln ve İngiliz tayyarocile 
rinin adedi gtln geçtikçe artmak
tadır. Diğer taraftan ekiplerin ta 
limlcrl son derece ilorl g6tUrUI -
mUştUr. 

lnglliz t.ayyareciletinin, Fran-
sız tayynrccllcrilc yapmakta ol -
duklan mesai bliliği fevkııl!ıde 

mükemmeldir ve ekııeriya bera -
berce yapılan hareklltla kendini 
göstermektedir. 

Cephede fevkalade Isll!r yapıl -
makt•dır. ::;· 11 cc_>phedc bir ta
kım muaz1.am tuzaklar kunıl -
muetur. Bir tayyare bu tuzağa i
ntıcek \"eyahut bir kamyon, bir 

.. 

tank bu tuzağa dUeccek olursa l
§i bitmiş demektir. Ne kadar ça
balarsa çs.halasm bir daha yer 

yUzUne çıkmaema ihtimal yok -
tur. · 

Fevkalade bqka bir eey daha 
,.ar: Bu da İngilizlerin malik ol-
duklan makine BleUeridir. 

Bu makineler, geçen harpte dö 

vü§müş otan aAkerlerl hayrette 
bırakacak bir aüratle alperleti 

kazmaktadır. Halbuki bu Uker -
lcr, siperleiinl katma ve ltUrtk• 
el vficuda getirnıişlerdi 

Ruzvelt cumhurreisliği-
ne namzetliğini 
koymıyacak 

Ne\'yôrk, 15 (A.A.) ..... Nev· 
york Sunday gazet~. Rıttveltin 

üçı1ncü defa olarak cumhurrelsliği· 
ne nanızetllğini koymaktan vazgeç 
mlş olduğunu yazmaktadır. 

Finlandiy 
•• •• 

Royal Oark 1914 te Devonport W:gAHlarında in~ edilmls ve 1922. 
192-i senelerinde tecdit ve ıslah olurunuştur. 29,150 tonlui< olan bu ge
minin dört eşi daha vardır. Hepsinin isimltti R harfile başlar. Bunlar 
Skagtrrak muharebesine iştirak etmişlerdir. Royal Oak 8 tane 381 mi· 
limetreıik, 12 tane 152 lik top, 8 tane 10,2 lik hava defi topu, 4 tane 4.7 
lik küçük top 18 tane küçük makineli top, 2 tane 533 lük kovan, bir 
tayyare atmağa mahsus katapüet \'e bir deniz tayyaresile mücehhezdi. 
Boyu 190 metre. eni 31 metre idi, 10,10 metre su çekiyordu. Dört maki· 
ne i ve dört uskuru vardı. 40.000 beygir kuvvetinde olan makineleri 
gemiye 22 mil sürat veriyordu. Sarnıçla~ 3400 ton mazot alıyor ve ge.. 
mi bir defa aldığı mahrukatla 4200 mil katcdebiliyordu. 

Glivertesl 25· 102 milimetre kalınlığında zırhla muhafazalı idi. Ku· 
manda kuİesi 152·279, su kesimi 102..330, taretleri 152·330 milimetrelik 
zırhla kaplı idi. 

R0}1ıl Oak sınıfı ıırhhlar. Kuvin Elizabet (Queen Elizabeth) smı· 
fı ıtrhlılardan sonra bunların daha mütekfunı1i olarak yapılmak istenı1-
ml§9e de bu ttkdmül elde edilememiştir. Çünkü bu gemiler 25 mil yeri. 
ne 23 mil sürat yapmıslar, bulge denilen sandıkların ila\'csi üzerine sil· 
ratlcri 22 mile düşmüştür. Ayni zamanda ötekiler kadar denizci de çık· 
rtıartıı31 tırdır. Mütarekede bütOn R sınıfı gemilerle beraber Royal Oak 
da lstanbula gelmişti. 

a -
• 

goruşme~ı 

Sovyet 
durdu 

Paris, 15 - Finlandiya mu • 1 Finlandiya reisicümhuru, hali 
rahhaslar't MOılllıto tadan ayrılmı3 _ ı harbde mecburi hizınet kanunu -
!ardır. Panrtoııi sabahı Holsinkl-

1 
nun derhal tatbik mevkUnc kon. 

ye muv&11ll&t edeaeklordlr. Mu _ 

rahhaslat hUk\ımetle görU~mek 

için geliyorlar. Murahhaıılann bu 
daveti mizakerell'rln lnkıtaını ta
zammun etmemektedir. 

Mtiıakerelerin bir hafta sonra 
tekrar ba§hya.cağ• Um!d ediliyor. 

Ruz\'eltin KalinJne gönd<!rdlği 

mesaj ve Avrupa matbuatının 

Finlandiya )~hindeki vnzlyeü 
muslihane bir teııviyc tarzını U
mlt ettirmekle beraber Finlnndi • 
ya müdafaa +.crtibııtınn tasıla8ıı 

d~vam etmekle ve. memleketln 
her tararından ihtiyntları. silah al 
tına çağırmaktadır. 

. ----~----

maaını emrelınifUr. 

Çol< evvel kabul tdilmlt olan 
bu kanun, 18 ile 60 yaş arasın -
daki kadın ve orkeklerl me~bu
rl vatan · hlzmetile mükellef tut • 
malt tadır. 

Finlandiya harleı)'O nazın Erk
ko bugün Bal ::adyosu ilo Ameri. 
ka birlealk devletlerine hitaben 
bir mesaj neeredecektir. B. Erk· 
konun Amerika radyolarında alız 

söyelmetinl Amerika Blrteoik 
devletleri talep ctml§U. ltatır -
!ardadır ki bu mesaj daha eweL 
ce neşrolunacaktı, fakat Al111an 
radyo idaresinin arada mutavaı-

; 

ııt vulfeeini g~rmekten imtiııaı 

Uıerin<! geri kalmıetı. 

Ruzvelt · cevap bekliyor 
Vaşington, 14 (A. A.) - Ga

zetecilerin buglir.kU toplantısm _ 
da, Ruzveltin katibi Early demlş
Ur ki: 

.._ Ruıvolt SovYet yUuek 
mecl!Jll rel!i Kalenlne gönderdiği 
mtuja henUı. eevab o.lmamıştır. 

Rcisleumhur mesajında Finlondl. 
yanın lıtikllline riayet edileceği 

Umldlnl izhar r?ylcmiştır • ., 

Londra.da şayan1 di'ckat 
gl>ralc:ı Jki nokh 
Londra, 15 (A. A.) - iki M

disenln biribirini takip etmesi dik
kate ıayan görülmektedir. 

Finlandiya hükumetinin Jıı109ı. 

kovadaki mutahhaslnnna yeni 
talimat göndermiş olduğu Hol -
ainkldc haber Yerildiği esnada 
Finlnndiya murahhaalatı Krem • 
linde kısa bir gllrU&me yaptık .. 
tan sonra Moskovadan aynlmq
la rdır. 

Stokholm, 15 (A. A.) - Hel 
ııink1den htlber nhnd:ğına göre 
Finlandiya hükfını<!ti, hcnUı Sov
yct teklifleri hıı.kkında etraflı 

molfunnt verebilecek va:tlyette 
de~lldlt. Ynlnır: bu hükiımct. mil 
zakerclerln de"am cdebilccC'ği kn. 
ntıatlnd <lir. ımr:o.kerelertn bir 
halta ve hatlf~ <ialıa zlyodc de -
vun <ıdcbileccğl tnhmin olunm:ıl~-

. tadır. 

-: '" ı-m=ı=czc:nrr:=_n---=-~=-

il Ilı._ 
t 1 •ôyli tı Çıkmak arzusunda olma. 
t"tccU:trek, kaptanın göıl "ruit; 
'ııııt 1 .e teeekkUr etti. 

SON DAKtKA'nın tefrikası: 4 Yazan: KURT ROCK ERT düşünmüı, hiç sevmediği babasını ha. 
tırlamıştı. 

~•1a11 •111i bltit<li. Har~kete rarın 
)' litlt\e~ bir sırada gemiye Knl"Ci· 
lllcı.ı rneclıuriyetindc bulıınart 

4 •lını ... hıt ı· alınmıyacağı yoluhda 

Şimdi, şu güvertede korkuluğa da· 
yanarak, uzakları seyreden genç kızın 
baktığı yerde hiçbir şeyin farl:ında ol. 
madığını pekala anlıyo11Ju. O kimbilir 
neler, neler dü§ünüyordu. 

ııı,tıld ~Uracıt yapıldı. 
incı .. d1 Q~ •bl\'•tnı &öre bu }ı~ttu Tama. 

ctŞY 'ı ''lıtltt 
1 venlerclen acır anır çıkıyordu. - Artık yalnrz yük taşıyan bir ge. 

mi sayılmaz .. J:fü tek bile olsa ~üzel bir 
yokumut var. 

eriyotdll. 
Genç adam, genç kızın yanına • yak. 

taştı. Hafif bir sesle sordu: 

' ı' k;ıını 61UnıU Ucttine ynp 
dab3 !lı.üi tı· 1~ Renç blr kııtlı. 
d'l r . ı.. ır ı i . 

ı e "lllh:u ır !ith daha kın bir ıamaı1 
:ı. tava . 

1 
) gi.ıec"k . gıtn;lş olah babasıhın 

il): " tı. Gem· 
~ • g!!"1tcı ı yolcu almıyart 
tttt~dı ··ı ·bl .ll. ıctn t!"· tla.'ia ;•uım. 

'11 g u t·•v ıı ı \ ll-YaM " : .ızı 4öt ~r:r.elt 

da ~'l-aıt "e "
1
• F..t U lır firf bırta-ı.~ 

<Jı ~ Cnı11 trı • f 
~ta · obcd uva '" .ınl"l atmak 
a b~~~· lktıcı ~ tlo~tuya ona müra-

., i ı. cıu. llJ>taııa ti~tu~mayı uy. 
11;1'1 b 

v:ı lr ~1 
•ı.. 'Jl.!ı-a ,. 1 ~a~ il h"l1J .. t •; ~, • •ıı 
'"••ı!t ı;C "bt}.. ' • . ~ • 
lltııy1 lılıll"\iıva ~~c ınl Hclircli. 

a k~nç ve .~t~fH1ı~ı sırada i!fl 
~Uzel bir kız merdi-

iki tııy'a konıı§uyorlardı: 
-. I~1.l, rtdtıl pil;~'· 
-.. Dcğru u 6iyecclr yo!t. noy pos, 

c!~ ... (/ırka 'r.!tna daha çek yalda. 
ş:r~k ~Gcta klıl. ğına söyler gibi ilave 
Mti.) Hı1t\l s:ı\lı. b!r s~vgilidch ll~hset 

mi-;tifn .. Bu kıtıh cndatı bir hav ısı var. 
Ah.. ltlmb!Ht ne z;ınıan dön,.bilcceğim 

Kôlt1~r:(c ... Acaba K:olbcrgi ve sevgili. 
mi bir d:ıha götebil:eck miyin1 denin? 

- Knpa d"Ct:rin bu sayfalarım ..• 
S ·stulrr .. Bu sırada Kurt, dertleşen 

bu iki tıı: fanın vanındi!n r,c:rrri'? ve r.ii. 
1Umsemi~ti.. "Kapa defterin bu sayfa· 

tarını! .. ôeycni kurla: 

- Ôj'Ule l~nrl.. Fakat dertli bir 
yolcu .. 

- Ne::i var!. 
- Ma-1agaekar<la anasını kayb::tıni~. 

Kalk(ıt;:ıya babasınr.1 yanına gidiyor. 
tayfo'tlr, göri.miişlcrinden umut 

mıyacal~ bir derecede toe:ıiiÜi ~ö.:ıtc11Ji· 

ler. Kurt yüı üclü . 
Gemi şehirden b:r hayli uzcldaşmıştı. 

Neredeyse r,özden bü'"bÜtÜn siline • 
cekti. D::nİzd~ :n kü~tiit bir ha:-e1tet bi. 
le yo!ttu. Geminin su kesimindeki su 
~ırıltılarr. eşiğinde bulundukları akşa. 

mın hala yanıp tutu§an havası içirı13e 

Gemide yolcu kamarası bulunmadı 
fı için, kurt yatagını biricik yolculatı. 
na bırakmı~. kencli:ıi de ikinci kaptanın 
kamarasına sığınmıştı. 

l,isa llüchler 1 Ne ~üzel Hr isim .. 
Doğrusunu söylemek ~~::uru;a, bu 

genır kıza karşı içinde buldı,ı~u his, bir 
a~abeyJik, bir kadc&lik his.inden bat· 
ka bir ıey cleğiidir .. Ona acıyordu. 

Anasıı kalmanın ne oldufunu bilmi 
yorsa da hissediyordu. Daha ilk def 
anası ölc:-ı bir genç kmn, babası ya· 
nına gitmek mecburiyetinde olduğu 

röylcndiği uman vaziyetini tahlile ça. 
lıjmı~ kendisini onun yerine koyaı ak 
acısını içinde buumuı. keltdi anuını 

- Sizi rahataız ~tmiyorum ya?. 
Cenç kız da hafif bir ürpcrmayl~ b.ı.. 

ıını çevirdi ı 
- Rica ederim .• 
- Yolculu&unuz uzun ı;;ürec:tk mat.. 

muel.. Ama ne de olsa bizimki kadar 
değil.. A~ık denizleri d~nizde vadfe 
almadan önce çok gair~ne tahayyül e· 
derdim .. Fakat içine girdikten .onra 
hiç te i.iyle olmadığını anladmı. YaL 
ruzlık, boşluk, ntmütenahilere uanan, 
genişleyen, yayılan ıu .... Eu imana an. 
cak iki ~Un güzel ~BtünUyor.. Sonrıı. 

- Denizde vazHc alma~an ne yA. 
pardınıa:?. 

(Drvamı t•ar ı 
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• lngiliz a!imin;n dikkate değer yazısı 

Z EHiRLi GAZ 
Zannettiğimiz kadar 

korkunç değildir! 
Lehirli cazlar hakkında tim· 

diye kadar çok §eyler ya~ılmış 
ve, ekseriya, bu ıinıi harp ıi. 
lihı olduiımdan fazla dehıetli 
göıterilmiştir. Halbuki, fen
nin bir icadı olan zehirli gazla. 
ra karşı geen fen korunma ça. 
relerini bulmu§tur. Zehirli 
gazlar, bir çok tabii hadisele. 
rin §eraİti altında, zannedildi
i:i eibi •a,·ll'I l<orkı.ınç hir şey 

değil dır 

Buraya zchidi gaz hakkın. 
daki çok mühim bir yazısını 

aldığımız Pr. T. B. S. Halda. 
ne bugün lngilterenin en bü
yük alimlerinden biridir. Bu 
itibarla, makalesini en salibi. 
yetti bir kalemden çıkmış gibi 
okuynbilirsİ-ıİ7.. 

~er harpte zehirli gaz kullan· 
mıyacağını vaadetti. Sivil şehir. 

leri bombardıman etmiyeceğini 

de vaad etmişti. Onu nasıl ihlal 
ettiyse, canı istediği zaman, bu 
vaadini de tutmayabilir. 

Fakat bana sorarsanız, eğer 

muhakkak bir şey atacaksa, ben. 
ce zehirli gaz atsın daha iyi, de. 
rim. Bir .İngiliz şehrine atılacak 
zehirli gaz bombalannm zararı, 
ayni miktardaki !diğer cins bom· 
baların yapacağı zarara nisbetle 
daha ehvendir . 

Halk zehirli gazlardan, birçok 
sebepler dolayısiyle korkuyor. 
Bu sebeplerden başlıcası, zehirli 
gazların ne olduğunu pek iyi 
bilmemesidir. Onun için, patla
yıcı bombalardan ziyaıde zehirli 
gaz bombaları ile bombardıman 

edilecek bir şehirde daha fazla 
panik kopacaktır. Zira, zehirli 
gaz bombası halk için patlayan 
veya yangın çıkaran bombalar. 
dan daha esrarengizdir. 

Halkın zehirli gazdan korkma· 
sının ldiğer bir sebebi de gazın 
açık havada ve muhafazasız bir 
halde bulunurken bombardıma
na uğramış kimseler üzer;nde 
husule getirdiği korkunç netice. 
terdir. 

Bunu 1915 martında Fransa. 
da.ki Kanadalı askerler üzerinde 
ve 1935 de ide Habeşlerlk gör
dii'· 

-·· 
Bununla t;eraber, zehirli raz

lardan korkmamak için de, bir 
çok sebepler var. Zehirli gaza 
karşı bir taraftan binalarla ve 
sığınaklarla, diğer taraftan mas. 
kelerle elimizde korunacak vası. 

talar mevcuttur. 
Diğer taraftan, ortalığı tela· 

§a vermekten hoşlanan bazı kim. 
seler zehirli gaz hakkında öyle 
şeyler uydurmuşlardır ki, halkm 
hakikaten gozu korkmuştur. 

Meselci., bir ton zehirli gaz yüz 
bin kişiyi öl:liirebilir, diyorlar. 
Yalan değil, doğru. Fakat bir ton 
gazın yüz bin kir.iyi öldürebil. 
mesi için b-.ı kadar insanın hep 
bir ara:la bulunma~ı ve nefes ala. 
mıyacak şekilde bir yere kapan
mış olıra" ı lazımdır. 

Yüz b'n l:i)yi böyle bir araya 
toplarsanız, zannımca, yekunu 
bin ton tutan bombalarla da öL 
dürmek mümkündür. Fakat, ta. 
bii, hakikatte böyle olacak de. 
ğil.. 

halde, gazın tesiri altında lıı:a. l tarın icat edildiğinden bahsedi 
tanlar da 300 kişiyi geçmemişti. yor. Ben bunu pek zannetmiyo. 

Harp esnasında İngiliz tehir. rum. Zira "Mustard,, gazı 1880 
terine bu tarzda fazla devam edi· de icat edilmişti. 1918 e kadar 
ci olmıyan ve bulut teşkil eden ondan daha ''iyi .. bir gaz yapıl · 
gazlardan atılacağmı zannetmi. mıı değildi. 

yorum. Bize, her halde ''mus. Fakat daha müthiş bir zehirli 
tard., gazı veya '' Levistic., gazı gaz yapılmış bile olsa her halde 
atacaklar ki bunlar ı;az değildir, gaz maskelerinden gene geçmez. 
mayidir ve ne§rcttikleri buhar Neden mi? Gayet basit. Zehirli 
teneffüs edildiği z2man insanı gazlar ağır gazlardır. Halbuki 
zehirler ve gözlerle deriye zarar maskelerden yalnız hafif gazlar 
verir. geçer. Hafif gazların -da hiçbiri 

Bereket versin elimizdeki gaz 
maskeleri ciğerlerimizi ve göz
lerimizi tamamiyle koruyacak 
mahiyettedir. Gazın deri üzerin. 
ıdeki tahribatı insana acı vermek. 
le beraber bunların şimdiye ka. 
dar kimseyi öldürdüğü görülme· 
miştir • 

1918 de "Mustard., gazına ma. 
ruz kalmı~ 4 3 İngiliz askerinden 
yalnız biri ölmüş, gene bunlar. 
dan yalnız biri 6 aydan fazla has. 
ta yatmıştır. 

Bazı gazlar vardır ki fazla mik 
tarda atıldığı zaman gaz maske
sinden içeri geçer, insanı öldür. 
meb, fakat tahammül edemezsi-
niz, maskelerinizi ~ıkarmıya mec. 
bur olursunuz. Maskenizi çıka:-

dığınız zaman henüz etrafta gaz 
mevcutsa tehlike vardır, fakat ek 

fazla zehirli değildir. 
Ağır gazlar ise havada gayet 

az miktarda bulunur. Meseli, 
her gün teneffüs ettiğimiz hava.' 
da zehirli bir gaz olan ve ciğerle. 
rimizde havanın yakılmasından 1 

ileri gelen karhoT' g:azı vardır. 

Bu gaz havada bin<le iki nisbet!n 
de bulunur ve insanı hiç de ze. 
hirlemez. Halbuki "Mustarıd,, 
gazı havaya ancak milyonda bir 
nisbetinde karışabilir. 

Bununla beraber, zehirli ga7.. ı 

lara karşı tedbir almamız, bir hü- ı 
cum vukuunda telaşa kapılmama. 
mız için lazımdır. Evvela herke. 
sin mas.kesi bulunmalı. Sonra, hu 
maskeler hiç olmazsa senede iki 
defa tecrübe edilmelildir. Zira, 
bazı maskeler bozuk olur veya 
dura dura bozulur ve zehirli gaz 
kaçırır.· 

seriya siz maskenizi çıkarıncaya " Zehirli gazlara karşı evlerimiz. 
kadar etrafta pek gaz kalmaz . de, sığınaklar lda hazırlamalıyız. 

Hem gazı, hem dumanı ihtiva. Zira, ıunu unutmamak lazımdır 
eden bomba yapmak bugünkii ki, kapalı bir oda, dışardaki gazın 
fenin imkanı dahilinde çok müş.. onda dokuzunu içeriye geçirmez. 
küldür. En ata maskeler de içeri giren 

Bundan ba~a, her halde bizim 
bombardıman tayyarelerimiz, 
hava rnüldafa balonlarımız ve 
toplarımız Nazi tayyarelerinin 
ayni yerde' hem duman,' hem gaz 
bombası atmak için dikkatle ni. 
şan almalarına meydan vermt. 
ye<:ektir. 

Bazıları, maskelerden içeri ~c· 
çen çok müthiş yeni zehirli gaz. 

bu cüz'i miktarın binde dokuz 
yüz r · "'-ı dokuzunun geçmesi. 
ne m:ı ..• olur, yani maskcıden içe. 
ri yalnız binde bir nisbetinde gaz 

geçebilir. 
Hülasa, lazımgelen bu tedbir. 

ler alınırsa bir hava hücumu es. 
nasında ve zehirli gaz atıldığı 
takdirde, hiç bir ölüm veya tela
şa kapılmak tehlikesi yoktur • 

Son Dakika'nm his, a§k, macera romanı: 1 

u~~~lilıD 
Nakleden: Muzaller Esen 

Şimdi ise dirilerin hareketlerin
den çıkan sesler yavaş yava3 sön· 
dükçe geçmiş zamr..nlarm hayali, 
bu eski duvar kovuklarından, 

ilk baharda ihtiyar ağaç dallarına 
yürüyen su gibi fı§kırıyor. 

Buroda toprağın, ağaçların, es
ki ve yıkık du\•aralrın üzerinde 
maziden kalma görünmeyen izler 
var. Her taraf; artrk yeryüzünde 
yaşayan hiç bir mahlukun hatır
lnmadığı unutuimu5 bir hayatın, 

kazııılıksız kalmış bir a§km, te_ 
rennlim edllmemiı; bir znferin ma
salını fısıldayor. 

Ve bütün bu masal, etrafta 
belli belirsiz vızıldayan bir hare· 
ketle kan.5ıyor. 

Odanın nihayetinde bimi ona 

bakıyor. . 
- Ben de ne kadar budala

yıın. Çocuk gibi korkuyorum. 
Genç kız gözlerini iyice açtı. 
Kaıııısmdaltl pl"ncereden akse

den ışık, duvarda aydınlık bir 
dört köşe çiziyor. Ve eski bir 
aşk masalının lahramanı olan 
Numan Paşanın re.<nn.i ay ışıkları 
arasından gene:: kıza tebessüm eL 
meğe koyuluyor. 

Gece ışıklarının bUyüsU içeri.sin
de Gilzlne resmin dudakları kı· 

mıldanıyor gibi geliyor. Adeta bu 
dudaklar bir aşk ve saadet ma
salı mırıldanıyor. Genç kız, vücu
dunu sarsan bu ateş içerisinde, 
bu tallı sözleri bir ninni gibi din
lcyor. Sonra bütün bu manzara 
bir se~ap imiş gibi gözlerinden 
siliniyor. Kulaklarmda yalnız bir 
ses var: Kendisinin sesi; "Anne, 
ben hiç kimseyi sevmiyorum. 
Hatta Cemili bile!" Diyen sesi. 

Sclamlıktaki odasında, çok ge
niş karyolası içerisinde GUzinln 
vücudu ateşten kavruluyor. Za
vallı kız bu gece bir türlü uykuya 
kavuşamadı. Artık hiç bir §CY dil. 
!;llincmiyor, başı bir mengene içe
risinde gibidir. Şakaklarında müd-

1928 senesi mayısında Ham • hiş ve dayanılmaz bir acı var. Genç kız, bir tuzağa bağlanmış 
gibi hareketsizdir. Gözlerini kal· 
dırmnğa cesaret edPmiyor. Ken -
disini çok zayıf hissediyor. Bütün 
iradesini bir araya toplayarak 
silkinmek, ısyan etmek istiyor: 

burg doklarında 1 1 ton fasgen Genç kızın etrafında pencere -
zehirli gazı dolu olan bir tank in. den süzülen ayın mavi ışığı dalga-
filak etmişti. Bu, uzun müddet lıımyor; odadaki eşyanın ince göL 
devam etmiyen gazların en ze. gesi, yerdeki tüylU ve yumuşak 
hirlUidir. halının üzerinde çiziliyor. Duvar· 

İnfilak esnasında ateş alan daki resimler oldukları yerde tit· 
gazlar Hamburgun ldış mahalle - rcyor gibidir. Sanki sessizlik ic;c-
leri ftzcrinc!e büyük bir bulut teş. risinde esrarlı bir hayal alemi o· 
kil etmif ve 6 mil ötedeki insan. danın içerisinde canlanmıştır. 
lan bile tesir etmişti. Fakat, bu Güzin canlannn bu alc;ne dal. 
!~ •~nu.nda Slerılerin sayısı gın gözlerle bakıyor. Birdenbire 
;~ on kişidir. Biltftn o b.rra· ... tepeden tırnağa kadar bütün vU
ııiı.Uftr .'•rm hiçbtri • ~ r:udu soğuk bir ürperme il.-? ııar
.~ ......... *1wwat""'<>lttııif!-l.:mMr.ı 

• 

"Çıldırıyor muyum acaba? Hiç 
insan bir resme gönül verir mi?" 

Glizin titreyor, düşünceleri bir
birine karışıyor. Yanıbaşında kö. 
pek, burnu ayaklan Uzerinde 
muntazam nefeslı-.l~ uyuyor. 

Genç kızm etnfm,h ı-ezıilği 

harekM llet'Cden r.11~! ~llhk
....W. &:ı!ı hJ:Zh .TUraA ha.;.Wt. ...... 

1939 

. 
Ga.rp cephesine ı;önderilen Fransız toplan 

Harbini~ 
resimle tari~ 

Alm:ın ordusu, günll'rre c;iirrn lıir mlir:ılk1"11Cn onra el~ gC'c:irebllıliği Yarsornıl:t, TUtlrrl11 

bir geçit resmi yaıımı~tı. ne ... iım!l', .\iı.1nıı :u.:.cı !.un \'nr~o\ a caddelerinden birinden gcçi)i J>Ül'iilıı) 

nmm yarattığı bir evham alemi 
mi bu? Yoksa bu gürültü çam 
dallarında rüzg§.rm çaldığı musi
ki mi? Yoksa ..• 

Gilzinin hafızasında eeki bir §İ· 
irin son mısraları canlandı: 

''Bir kızm hini lhtizarında 

''Dolaşan handeyi cemalinde 
''Andmr haleti :ı:cvalindo 
"Ah ben son ballan pek scYr. 

rlm" 
GU:r.i.n uyanıklık aleminden rü

ya alemine yavaş yavaş kaymak
tadır. 

Bir yarasa kara ve sessiz 
kanadile pencerenin camına çar • 
pıyor, dam üzerinde bir kedi mi
yavlıyor, evin bütiln kirişleri, eş
yanın her parçası, merdivenin 
bütün basamakları val1şi, hafif, 
kuru bir gıcırtı ile gıcırdıyor. 

Güzin hummalı bir dalgınlık i
çerisindedir. Bu garib musiki)i 
teşkil eden sesler onu bu dalgın

lıktan uynndıramıyor. 

Vakıa yeni hiç bir hıi.dlse ol. 
madı. Belki bir kiriş çıtırdadı, 

belki rüzgir pencereye biraz 
hızlı vurdu. Belki uyuyan köpek 
biraz derin nefes aldı. Fakat bu 
küçük ses Güzini uynndınnağa 

kati geldi. Genç kız şimdi bu o
da da bir başka.sının bulunduğu
nu hissediyor. 

Korku, feci bir ıztrrap halinde 
vücudundan fışkmyor .. Evet.. O • 
da da ayale sesleri var.. Güı.ine 

krmıldanan birisi varmış gibi ge
liyor. 

Genç krz soluk bile almıyor .. 
Kalbi parçalanacakmış kadar 
hızlı vuruyor. 

"Kalbimin çarpmtısmı işidecek_ 
lcr." 

Halbukl bu kalbin heye-canları· 
nt kimS<'nin duymamnıu lazım .. 
Korkudan çıldıran ı:o nl1<>ngir.l 
bozmıığa hazırlanan bu zavallı 

kalbin~ 

T::ırilıi b:r lıfü!ls<'yi tesbit eMn bir fotoğraf: Varşo,ıının t~ 
!:İll illm:ın ordusu murah.haslan ile Leh kWDAJldanlan ehir rf' 
ııiı oto!.ı ii~!c müzalıcro yapm15lar ,.e şehrin tesllmlnl kabul eJ• 
l>a bura.:a lm7.nl:ınnırştır. 

tngill.ı: muhriblr.rinin faaııyetl üzeri ne dönmeye mc~bur olıt~tr 
tnhtclhalıh Jcri 'Vilhelmshafen'e gelmiştir. Resimde, Jll~ 

ziyaretine bir tahtelbalılr tayfasmı aelimlarken g~ 

Güz.ini yatnğınn mıhlayan kor- 88.11dı. Fakat boğazmd3 

ku demm edip gidiyor. nen ecsi dudaklarındııtl 
"Eğer içeride birisi olsaydı, mrşt:ı. ~., 

Serbc~ muhakkak fırlardı, rüya Fakat hayır •• Bu bit ";/ 
rüya görüyorum her halde." artık.. Oda da ~ 

Genç kız. o dakika.da :ı:slalc bir risi var. ~ 
gürlillil işiLli: Köpc-k yııtaruyor. - !ırnhekkak at~~ 

- Scrbcr, korkncak bir ~y tık hayaller görmege _,. 
11> Yarm bu geceyi baUt / 

ltW!Jğirn,. ( [)tf' 
yok değil mi7 Ara, bakayım!. 

Genç kız bn sözleri aı'SyJed\1iırl 


