
KURU1 

~ONON EN GEC 

S"-ATtNDE EN 
SoN HA VADtS
l~RlLE ÇIKAR 

liALKGAZETESt 

Moskova radyosuna göre, Cumhurreisimize ve Mareşala telgraflar gönderildi : 
il 111 

OD ID Saıı·bi 1 Ve Umwnt Ncıriyat 
Müdürü: 

liASAN RASiM US 
Basıldığı yer: 

t1 k V AKIT MATBAASI 
~addesı Vakit Yt11du 

~~ 
l.TEŞRiN 1939 

~~~~i R ~:.~ ! 
· 23872 • Posta kutusu 214 

~'VV'.>l'VV'\l'VV'VVVVVv'V'v'V 

~Qf~k 
~~\?~aım 
-~VUüyoır : 
~ive, ne harici, 

an 
ar 1 

~h························ 

Moskova, 28 (Radyo) - Çikiangdan bildiri-

liyor: Çin Hindindeki Yünnan mıntakası mer· 

kezinde toplanan Müslüman birliği azaları, Tür 

kiye Cumhurrcisi İsmet İnönüne, Genel Kurmay 

Başkanı Ma.rcşnl Fevzi Çakmağa birer telgraf 

göndermişlerdir. Bunda, Çin Hindindeki müslü-

manların ~arp devletlerine ve bilhassa Türkiye

ye karşı besledikleri itimat ve bağlılık hisleri te-

• 
il 

1 
azır • 

~ahili hiçbir 

~ahı olmıyan 
~yar bir mifJetfır 

barüz ettirilmiş, üç milyon Hindli müslümanın, 

Türk~Y.enW, tek İ§areti üzerine hemen yardıma .. 

·································~···············- Illnılll siinrf krlaJarmdan biri _ ,, 

~AŞVEKil 
~nutukla Cumhuriyet bayramını açtı 
~ tirkiye 
~~.n .~ir sene içinde 
Uyuk imtihanları 
ınuvatf akiyetle 
~ qeçiraı 

llıhun . 
l ıııu b Yetin 16 mcı yıldö-
.'t~ıı. ayra.nıı bugün ö~lcden itL 
.. iti h~Clşladı. Bu aa.bah şehrim.iz
\ :tun mekteplerde milli bay. 

41 g !' ' Ullula.ına toplantıları yn
ı!ll 'lı~1"e bUyUJı: gün etrafında mu. 
.. . ~h1ıı:r laratından talebel~re hi-
:ıİJ11ııl ~:e ~ÖYlendi. 
et 't l kil Refik Saydam bugün 

·ıı!ıe tıı~ 3 de Ctıınlıurlyet Bayramı. 
:ı" ~- "ad" ~!11 'Q ile .. o ile ne§redilen §U nut-

··~lzaçtı: 

0~ llu vatandaşlarım; 
zı t· RUıı Cu h . t' . . 16 11-1r ~ ~lıı·· m unye unızın r . t on11ınu . . f51!· ~: llı.ı nıerıumnı başlı. 
5 ~' ' ~~ada lıepiniz.i selamlarken 
•t ll Yttiın · • 1 _ 
~:ı •• lııan 1~ banisi Atatür-
'f~ " C\'f huzurunda hürmetle ,, 'l,'ı. • 

~ ""it . . uı~) f ~lııda lnilleUnın geçen 16 sene 
z ~ıl'etıı \'Ucıı~a getirdiği nıuvnL ç: le1t lııkııab ve eserlcd bu

(/ ' l'aınl'ar edecek değilim. Bun. 
TI:ışnkll Dr. Rt'fik Saydam 1.1:• ~ ~la ilcıı birkaç 8Özle lıatırlat-

ı.efl 'tt 1.. Ufa .._. -· .. u d k • · b. tt1 ~ '~rl'eu ..... ecegırn. Bu mu _ hanlar onun yeryuz n e ·i dina- dahilı hıç ır ıztırabı olmtyan bir 
dı.1 l'o dııJıa 1 eserler her sene bir mik milletlerden biri oldu~nu nullet olduğumuzu düııüncrck 

I tı:.lıt~d büyüyecek, değiamez bir kere daha isbat etti. Türk mil. Cumhuriyetimizin 16 ıncı ytldö. 
111' · a 8eyriııc devam edecek- Jelinin bu imtihanları geçirirken nümünü neşeyle geçirmen.izi te-

~ tııılıı. ıı. bir 
11 

gösterdiği asil birlik bugün olduğu 
t te,..l ~~~ içinde Türk mille. gibi yarın da onun bn.:ılıca vasfı 

~~ 'tla~ 1~ l"dıgı bUyük imtihanları olacaktır. 
lııı~:' ttl.i;~· 'l'Urk milleti. bütün Aziz vatand:ııd:ınm; 

tı ~ 1114tıı etteri knıns·ndnki bu Dilnyanm en buhranlı htt' dcv-
t• Ilı, ~ rı • 
'il, ~ııı.ır rtrihinc yukıııan ve- rinde milletimizin bugününden ve 

la gcı:irdi ve bu imli. yarınından eminim. Ne hnrici ne 

menni ederim. 
Bizi bu bilyük saadete ulaştı. 

ran Milli Şefimiz, Reisicumhuru
muz fomet lnörıli:ıc mirınC't ve 
§Ükranl:ırımt arzcylcr, CumhurL 
yet bayramımızın ba.5ladığını ilan 
ederim. 

,.. 

Ruzvelt'in 
. 

kor.kusu! 
''Amerika, bütün bir silahlı alemle 

çevrilmiş bulunuyor ! ,, 
Nevyork, 28 (A.A.) - Dor.nnma günü mü· 

nascbctiylc Reisicumhur RuzvcJt, ha!·~·iye na7.ı. 
rına gönderdiği bir mektupta diyoı· ki: 

''Deniz te~Jihah devam ctıne!ic!ir. Amerika 
bütün bir silih!ı alem ile çevrilmiş bl!lunuyor. 

Milli müdafaasını t<uvvctlc-ndirn•cliclir. Birleş!!• 

Anıcrika devletleri dünya ile sulh içinde yaıı
~;or ve do;;ru ve ~erefli bütün vasıtalarla sulhu 
muhafaza etmek azmindedir.,, 

1922 denbec"i ilk defadır ki halka donanma 
~ününde harp gemi!cri ve te~gahları ziyııret 

:ttirilmi~tir ... 

H it 1 e • 

il arp 
1 - Şimal denizinde mayınlardan mürekkep iki 

hat vücuda getirerek Alman naklıye gemi· 
lerini geçirmek v~ İngiltereyı istila etmek, 

2 - Hücum kıtalannı paraşütle İngiltereye indire
rek fabrikaları, demiryollannı, köprüleri tahrip 

lngilizler: "Peri masalı" 
diye gülüyorlar 

(Yazısı 2 nci sayfada) 



VenD AmeırCl!<an kanununa göre: - - - -- - ~---

Bütün muhariplere 
silah satılabilecel\: 

Ancak : denizlere müttefik donanmalar ha!<im1ir; bu 
müsaadeden Alnıanyanın istifadesi de imkan yok ı 

Pariı, 28 (A.A.) - Pariı matbuatı, Papa· 
nın beyannamesini mevzuu hahıederek bunu 
Bel'1ka kralı Leopoldun ve Rusveltin nutuk. 
larma banzetmektedir. 

Eacelsior "O'ç büyük seı dünyaya hitabetti., 

diyor. 
Fakat gazetelerin asıl ~ıriyatı Amerikan 

ayan meclisi tarafından ambargonun kaldınl

ması kanununun kabulü etrafındadır. Ancak 
mezkur karar gazeteler makineye verildikten 
sonra geç vakit Parise geldiğinden matbuat bu 
kararın verileceğini ihsas eden teklifinin redclini 
mevzuu baluıeylemekteclir. 

Petit Parisien diyor ki: 
"Dün Amerika ayan meclisinin verdiği ka

rar bilfiil ambargonun kaldırılmasını tazammun 
eder. Ayan meclisinde müzakerelerin aldığı ce. 
reyan müttefikleri iltizam etmekte ve onlara 
Almanyanın askeri gayretlerine kartı mütezayit 
vasıtalarla mücadele etmek imkanını temin ey
lemektedir. Yeni Amerikan kanunu, blitün mu· 
hariplere sitah ve mühimmat aatılmaama müsa. 
ade eylemektedir. 

Fakat denizler hakimiyeti milnhasıran müt
tefiklerin elinde bulunduğundan ve böylece ka· 
lacağından mezkfır karardan fiilen yalnız müt. 
tefiklcr istifade edecekleniir. ., 

Ekıelsior gazetesi diyor ki: 

''Dünkü karar Amerika cfkarıncia hasıl olan 
de~iş:kliği isbat ve büyük bir ekseriyetle Ruz
veltin zaferini teyit eyler. Ayanın hattı hareke· 
ti mücrimi irac ediyor ve hükmünü veriyor. E. 
sa5'1!n Ruzvelt de nutl:unda şöyle d::mişti: "Bir 
milletten, hattı hareketinde olduğu gibi fikir
lerinde de b!taraf olmasını istemek imkanaız

dır.,, 

Aubo gazetesi, Amerika ayanmın k:ırarrnt bi. 
rinci derecede mühim bir hadise olarak alkı~lı
yor ve diyor ki: 

"1htilafrn muazzam hedefini ve zaferin amil
lerini gözönünde tutanlar, kıymet bilenler ve 
Am~rika miizaheretinin maddi ve manevi ehem. 
miyetini takdir edenler, yani bütün Fransızlar 
mezkur kararı sevinçle karşılar. Bundan böyle 
Amerika endüstrisinin sonsuz kaynakları Fran
ta ve İngiltere tarafından kullanılabilecektir.,, 

Populaire gazetesi de şöyle yazıyor: 

"City Of Flint vapurunun müsaderesi ve 
Sovyetlerin hattı hareketi Amerika ayanında 

tesir yapmıJ ve bitaraflık kanununun müzake· 
resini tesri cylemiıtir. Ayan meclisi ambargoyu 
kaldınnı~ttr. Bu çok mühim bir hadisedir ve 
ıunu itiraf edelim ki bunu biraz da Alman do. 
nanması kumandanı amiral Raeder ile Molotofa 
medyunuz. Her ikisi de bizim için çahımı§lar
dır.,, 

Devlet Resim ve 
Heykel sergisinde 

kazananlar 
Ankara, 28 (A. A.) - Maarif 

Vekilliği tarafından her aene 
Cumhuriyet bayramında ~ılması 
t&karrUr eden devlet rel!im ve 
heykel sergi!lnin birincisine ait 
hazırlıklar ikmal edilmiş ve bu a. 
yın 31 inci l!ah gUnU saat on b~
te sergi evinde atılacak olan dev 
let resim ve hl'ykel ıergisinin 

mükafatları, bugün 11aat ondl\ ser 
gievinde tor:ılanan jilri tarafın • 
d:ın gizli reyle tesblt edilm~tir. 

Bu mllkafatlardan 500 liralık 

birinci mUklratı r~ı:am 1.eki Ko
caeminln "Atıı.tUrkUn cenaze tö • 
l'!'ni,, adlı t~blosu. ZOO llr:ıhk i
kinci mUkMatı resı1am Turgut 
T.ıı.imin "Erciycş" adlı tablosu ve 
~00 lirnlık UçUncU mükafatı ise 
müsavi rey?erle ressam Arif 
K:ı.pta..n'm ''kllçilk peyr.aj" ı ile 
~s.'lam Bedri Rahmi Eyüboğlu _ 
nun 5 r.um:ı.ralı figUrü kazonmıı
tır. ÜçilncU miik5.fat. mi!sa\; r~y 
alan rC's!!amlar arasında taksim 
edilmiştir. 

izmirde bir şirket 
ihtikar yapmış l 
lzmlr, 28 (A. A.) - Gazeteler, 

~ehrimlzde faaliyette bulunan 
gıu; ve benzin eirketl~rinden birL 
nin ihtikflr yaptığı sabit oldu~m
dan hakkında kanıınt tllkibata 
başlanıldığmr razmaktadrrlar. 

Hitlerin harp planı 
Londra, 28 (A. A.) - Milttefiklerin alallarma. irçok U.Umat: 

leri geUren Na.zl zekbının son bulıı:u, İngllterenlıı yakında hıtilA 

edileceğine dair verilen haberdir. Söylendiğine göre ~al denizin
de maynlardan mUrekkeb lld bat vllcuda getlrllecck ve Alman nak. 
llye gemileri bu hatların arasından emniyetle lngiltereye doğru gi
de bileceklerdir. 

Bir yandan da istihkA.m sınıfının hücum krtala.n pa~Utlerle 
tngilterooin üzerine inerek köprüleri, demiryollarmı, cephane !abrL 
kalarmı ve salreyi tahrib edeceklerdir. 

Diğer bir rivayete göre Bitler İngiltereyi tahrlb etmek üzere 
3.000 bombardmıan tayyaresi toplamaktadır. 

Ask"eri milnekk:idler, bunlarm peri masalı olduğunu söylemekte 
:ve şunları ilAve eylemektedlrler: 

"lngiltereye karıı yapılacak akmlarm mUeaslr olabilme.si için i
leri hava U.sleri mevcut olmam llzımdır. Avcı tayyareleri için İn. 

giltereyle Almanya ara.smdaki mesafe pek uzundur. Avcı tayyare
lerinin himayesinde hareket etmlyen bombardıman tayyarelcrlyee 
müdafaasız birer allAhtan başka blr eey değildir. Eaıuıen Almanla. 
rm Hollandayı istllft. edecekleri bu mUl!hnzaya binaen ısrarla söy
lenmektedir. 

:r op~u ateşi keşifleşti ' 
Beı'Un, 28 (A. '.A.) - Yllbek kumanda heyeti bUdfrlyor: 
Garbde Moselle ile Palatina ormanı arumda topçu at~i ı.on 

gtlnlerde daha kesif olmuştur. Varndt'rn garbinde hudud mmtn.. 
kumda dilı:manrn pek büyük olmıyruı kuvvetlerle yaptığı mevzii bir 
taarruz geri pilskürtUlmUştür. 

Baltıkta, Şimal denlzlnde ve Atlantlkte fktısadt harb muvaffa
kıyetle devam etmektedir. 

Deniz cUzUtamlarmırz tarafından teyld edilen haberlere göre 
18 den 25 ilkte.,rine kadar cem'an 100.370 tonluk 22 vapur batını. 
Jlll§tır. Bu rakamlara ecnebı menbalarmdan batırıldığı lıildil'ilen cc
man 12.606 tonluk 3 gemiyi de ilave etmek lfmmdır. 

Bir Alman Tayyaresi karaya indirildi 
Londra, 28 (A. A.) - Harbiye nezareti, bu ııı:ıbah bir keşif uı;u. 

eu yapmak lstiyen bir Alman tayyaresinin İngiliz avcı tnyyarPlcri 
tarafmdan 1skoçya ci\•arındn Dazkelth'de karaya inme~e icbar edil
diğini bildirmektedir. 

RUZVEL TIN NUTKUNU AL. 
MANLAR tYI KARŞLA • 

DILAR 
Brüksel, 28 (A.A.) - Belga 

ajansının ~rlinden öğrendiğine 

göre, Ruzvcltin geçen giın!:iı nut 
ku Alma!'I hariciye nezaretinde 
oldukça müsait bir şekilde karşı
lanmıştır. Amerika R~is:cumhu -
runun Am!rikalıların hici-ir za

man Avrupada harbetmem~leri 

lazım geldlfine dair söylediği cöz 
ler Amerikan milletinin kat'i va· 

ziyctini gösterir surette tel5kki 
olunmaktadır. 

TEIILlKE IŞARETt 

J ... on<lra, ZB (A.R. )- Frith Of 
Forth mmtll:asında bu sabah ha
va tehlikesi işar .. ti verilmiştir. A
larm, 30 C:akil:a kadar sürmil~tiir. 
işaret verilmeden C'w'\'el top s:s
Ieri iş:ti!nıis, b~lutl:ir n ~rası::ca 
pek yükseklerden lıiı kaç tayy;r 
re görülmiiştür. Tayyarcl!r, hiç 1 
bir bomba atma·mslardır 

Bir Büyük Alman Deniz Altısı Batırıldı 
Paris, 28 (A. A.) _ Fransız harb gemilerinin dUn bilyük bir 

:Alman tahtclbahlrini battrdıklan yarı resmi bir menbadan bildiriL 
mcktedir. 

Hatay 
Cumhuriyet hayramma 

nasıl hazırlandı? 
Antakya, 28 (A.A.) - Cum· 

riyetin on altıncı yıldönümü ha· 
tayda fevkalade tezahüratla kut
lanacaktır. Bu münasebetle yarın 
gençlik Atatürk büstüne çelenk 

koyacak ve hatay müe<tdelesinde ~e 
eyliyeceklerdir. 29 ilkteşringünü ya 
hit düşenlerin mezarlarını ziyaret 
pılacak büyük merasim ,·e geçit 
resmini müteakib o gece ,·ali ta
raf mdan Turi1.m otelinde bir çay 
ziyafeti verilecektir. 

Caddelerde taklar kurulmu~ her 
tarafa inkılabımıza dair döYizler 
asılmıştır. Hatay halkı anavatana 
kavuştuktan sonra ilk defa bütün 
türk milletile beraber kutlamak 
üzere hazırlandıkları bu biiyük ve 
kutsal günün büyük 5e\'İnci için· 
dedirler. 

Halayda ikinci Münte
hip seçimi bitti 

Ankara, 28° (A.A.) - ikinci 
münt-:hip seçimi Hatayın her ta· 
rafında bu aJ:cıam sona ermiştir. 
Rey hakkı olan halkın rüzde ,.ek 
sen ve bazı mıntakalarda yüzde 
doksanı bu intihabata iştirak et· 
miş ve Cumhuriyet Halk Parti. 
si namzetleri ittifakla seı;ilmi~tir. 
Seçim bilhJ5Sa köylerrle hakiki 
bir bayram yaratmı~tır. Köylere 
varıncıya kadar he: taraf bayrak 
Jarla don<ı~ılmış, kadın erke!< bti· 
ttin köylüler saatlerce uzakta 
bulunan intihap mcrhezlcrine a

k n etmi~lerdir. 
S .hirler<le de h~lkın S<'':İmc a. 

15l:ası pe!: ziyade ol:ııuş k?dın · 
l:ır, crk:I.l~rle rekabet ,..1-ercesi- 1 
ne sandık ha lırır.<ı gelerek par. 
tinin namzetlerine rey vermio;ler· 
·lir • 

Vilno 
Litvanya kılaları tarafın

dan teslim ahndı 
Kaunu, 28 (A. A.) - Lit

vanya kıtaatı dUn öğleden eonra 
\'ilno belediye daire.sine gelmio • 
lerdir. Rue kıtaatı §ehlrden :S-6 
kilometre öteye çekilmivlercür. 

Memurlar vazifeleri bqmda 
kalmak emrini almı~lardır. Şehir. 
de örfi idare llft.n olunmue ve bir 
asker! vall tayin edllmiftlr, Zlo
ty muvl\kkaten tedavül edecek • 
tir. Bütün etnlrnameler iki li -
sanla ya:r.ılmaktadır. 

Moskovadaki 
heyetimiz dönüyor 

Moekova, 28 (A.A.) - Türki· 
ye Ziraat Vekili Muhlis Erkmen 
ile refakatindeki zevat dün Mos
kovadaıi ayrılmıılardır . 

Okyanostaki lng•liz 
ve Fransız 

müstemlikeleri 
VaJington, 28 (A.A.) - Kali

Iorniyanın demokrat mebuıu Ha. 
venner, mebuaan mecliıine bir 
takrir vererek müttefiklerin ge
çen bUrük harptaki bor5larına 

karş'hk olmak üzere Okyanusta
ki in:;iliz ve Fransır. müsteml~ke. 
!erinin Amerikaya satılması hu

susund:ı hii!cfı!':letin mezkur dev
let Jcr!e müzakereye giri~mesini 

tc~lif etmiştir. 

Bu toprakların Amerikaya V'"-. 

rilmcı:i hakkında Lindb~q~in 

söylcdi~i nutkun akabinde aran
dan \'e l.undı-en ve Reynnld•un 
taleplerinden sonra ilk defadır ki 

böyle hir teklif resmen \'ao:lmı~ 
oluyor 

EN SON DAKiK~ 1 
• 

Romen ve Yugoslav başvekillerı 
hudutta konuştular 

Londra, (Radyo, saat 18.15) - Romanya~ 
Yugoala vya baıvekilleri bugün hudutta bulıJt 
muşlar ve bir mülakatta bulunmşlardır. . 
Diğer taraftan, R.lmanya hariciye nazırı G! 

fenku bugün Türkiye, Yugoılavya ve Yunaııi" 
tan elçilerini kabul etmiştir. 

Alman hatları gerisinde büyü~ 
bir hazırllk görülüyor 

Loodra CRadyo, saat 18) - Garb ccphmıindeki askeri ,,,o.şt· 
hidlerin ra;,rlarma göre Alman hatları arkasında bUyUk bir h-: ~l 
lık göze çupmakta va bu huırlı~ 16-17 tcşr•:-ıeweJ gece.:ıi yapı \ı 
taarruzdan evvelki hazırlığı arttırmaktadır. ' 

Hat gerilerinde bilhassa lopçu hııreketlcrl gl'irülmekte~r .. V::, d 
geceki lı,ransız askeri tebliği de her iki tarafta topçu nteşlerınırı it' ~. 
aliyette bulunduğunu bildirmekteydi. Alman orduımnun hareket -
ri bilhaasa müdafaa hallan arkasında göze çarpmaktadır. .A , 

BiitUn bunlar Almanlann biiyük bir taarruza hazırlanclıkla.P" 
göstermektedir. 

lngiliz-Sovyet ticaret 
görüşmeleri 

J.on-ira, (Radyo, saat lS.20) - Ticaret nazırı Stanley b~ 
yine Sovyet elçi.<ti Maiski ile ticaret görüşmelerine deı..&m etrı:ıiŞ '° 

Salahiyettar mahafilde söylendiğine göre, yeni İngiliz ... S0'1., 
ticaret anlaşmasiyle İngiltereden Ru!!yaya bilhassa bakır, nu•> 
dan da 1ngiltereye kereste ihraç edill'Cektir. 

Müzakerelere henUz devam edilmektedir. t 

' Alman mevzileri üzerinde keşif çu11lan 
Loridra, ('-Radyo, saat 18') - İngiliz hava kuvvetleri garb ~ 

heainde .Alman mevzileri fiıerinde bugiln tekrar keşif ucllfl• el 
bulunm111lardır. K~it hareketine işUrak eden bütün tayyar61 

U!!lerine dönmUelerdir. _./ ~il 

Bir maden 
kazası 

34 insan öldü; 20 kişi 
yaralandı 

Londra, 28 (A .. A.) - - T<\koç
ya'da bir kömür madeninde vu
kubulan bir ka:r..a nt'ticesind" 34 
kisi ölmü~. 20 ki~i kadar da ra· 
ralanmıştır. 

Eroin satan bir kun 
panya yakalandı 

DUn, Emniyet mUdUrlUğtl ka
çakçılık aervial bir eroin kumpan.. 
yuı meydıuıa ~ıkamı11 ve daimi 
olarak eroin aat111 yapanlar ya -
kalanml§l&rdır. 

KadtköyUnde oturan ve Deli 
Mehmet llkabı ile tanman bir
sabıkalmrn eroin sattı~ı ha.her 
alan emniyet mUdUrlUğUnUn ka • 
çıtkçıhk servisi tertibat alarak 
Deli Mehmed!n evine ini bir baa
km yapmif, Mehmedin evinde; 
Süleyman nğhı Ahmet, Şeman 

oğlu tımuıll, Mehmet ve Suzan 
iııminde bir de kadın yakalanmtf. 
tır. D~ll Mehmet memurlara hU
cum etmek iatemipe de muı..:af. 

fak olam&mlftır. 

Yapılan arqtımuı. neticesinde 
100 gram eroinle 10 tıı.ne eroin 
balonu ve bir çakı ile bir de bı
çak bulunmuştur. 

Deli Mehmet iaticvab edHince 
eroini kendisinin imal etmediğini 
\'!' T:ı.htakalcde Arab Refet is. 
mlnde blr~inılcın aldı~ım ııö\·Je -
mi~. bıınıın lb:,.rlne Arab r..cfot 
dP. Y:!.knlanmıştır. 

Bıı cro!ncil,.rdcn hn!!:kR Emni • 
yet ltaçrıkc;!hk ~nh"~i t'skiidıırda 

Muhittin \r. Cadırcılnrd:ı t"'mail 
,.,, Hak'•ı isimlerind0 ki S"Yrnr e
roin satı:.ılıu ım el<' gcçlnnlş ve 
hep!li dP hcşinc:I ıuıli\'l' ce:ı:n mah. 
l<ı>mesinl' e:önrlrrilmis:ıll"rıii r . 

DiKKA 11 ilj 

HABER yarın dolt'. ~1 • 
münderecat ve bol --~ ~~ 
falı çıkacak, ( 3) rell~ ~.t 
muLıssal bir AvrıJ ı· 

hy~~~ VHABİE R 
ahnız 

Sovyetler 
Tevkif edilen vaptırı' 

vermiyorlar 
Vaşington, 28 (A.A.) -. ı.J~ 

riciye nezareti Moskovadal<I ·~ 
. . d cı. 

merıkan sefıri tarafın an d'' 
"tl Of Flint vapuru hakkında go !' 

rilen raporu neşretmiştir. ~ar°!" ~ 
da, Sovyet hükumetinin vaPtl J tı 
serbest bırakmak ve iade et~ dı 
ist~mcdiği kaydolunmaktadır~~ ' 

Potemkin, sefire, vapU .... 
•çil' 

Murmanska geldiği şartlar ? , 
de derhal hareket etmesi içttl 

mir verildiğini bildirmiştir. i, 
Potemkin, hukuku düvel 1'~1, 

delerine tevfikan verdiği ıca 
da israr etmiştir. t(I' 

Diğer cihetten Poteınkl~· ,r 
purun limandan hareket echP 
mediğini tasrih etmemistir. / 
--~----~~----~-__.,.. 

lngiltere .,, 
Sovyct notanın: tetltı> 

ediyor 
ı::;eti

J..cndra. 28 (Hı..:su:;i) - ~-;r.e 
hive• tar m·fr::fi: :Ic:ı b:ldir•ith~ ~' 

• ı.t··f. 
r,ö:e h"rp k:ı,..ıl;'"ılığı hr ı'•' 
Sovye•leı ı:;:rH :i tara:ındt!:l 
:-ilrn !\')~;:: Haririvc n•a:rrrtİ 
r.iından tetkik e~ilmc:.~~.U· 



~.lsviçre ~naa 
~n 
~ rında as • 1~ri faaliyet 

Ce ede 30 {r~A man 
fırkası bir 0 kti 

1111?' 
ıllıfl'• ~l • 

Hitler, hemen hergün 
görüşmeler yapıyor 

ordu 
erkllniqle 

1p~ l~lı ~· 28 - Almanya.nın kom. 
~ hıtaraf memleketlerden bi· 

v~' ~d tcca'IU;r; etmesi entli§elcri a
ti r-. !ır ar llleınleketlerde artmakta. 

iptal etmiştir. Bunun hnngi lari. 
lıo !tadar devam edeceği belli 
değildir. 

Londra gu:ctelcrine göre 
Londra, 28 - Bir taraftan ,etıe' ~c 

~ 't~ radyosuna göre Alman· Hollanda hududu civarındaki sa -
....ıı 'cıoı Jlll ... eıı «lrıda hu.1.udu.na 18, isviç- hil mmtakasmda milhim Alman 

~~d~.~una da Bale ile Cons.. kıtaatı talı§id ederken, diğer ta • 
~ golü arasında 12 fırka as- raftan dıı. Bale'in ~imalinde tahşi-

t ltıptahşit etmişlerdir. Bütün dat kaydedildiği hakkındaki ha • 
~ 'e p h e s i boyunda Al- herler İngiliz matbuatını ehem • 
~ tın 7 5 • 80 frrka askeri var- miyctle me;,glll etmektedir. 

J\ı Gazeteler, Almanya ile bazı 

ı~llt\an kumandanlarının memleketler arasındaki telefon 
lttıa1 görüsmclerinin kesiimesinin i.zcllı 

..ıı' ltııııt mUekill olduğunu ka~ıt ve bunun 
bll5' ~t b.crdarndan bildirildiğine 

t.11 'l tl yukarda zikri gcc;en tah§ld::ı.t ile 
roi.$ 

1 
~.,ı er dün mareşal Göringi 

1 't nlıikadar olup olmadığmı merak 
~o\1 ' ~·ıı· ndan general Brau~iç, 

i' / ( ediyorlar. 
tu'~ t~ ~ .crksnrharhiye reisi gene-

Ayni gazeteler, ln:;iltereye kar ~~ııtıtcli ve birçok tayyare ge· 
"Cr' • cır bir ha;·a taarruzuna ve deni _ 

'~ ını nezı~ine davet ederek zaltı mlicadeleslnln §iddetlenme -
~ tıfctans akdetmiştir. 
t-llı 

2tl ııııı kumandanlığına 
b c~ ~ tn nıalumat 
arıı' ' t(llt 
arelt' ·~flıa ıı kumandanhğrna gelen 

:ıı lı ta göre, Alman kıtaatt • 

/ ~~\ltrıi vaziyeti şudur: 

11inc ıntiz.ar etmektedirler. 

Bel.çık:ı tecavüzü ._.si!ahla 
kar~ılayt"cak 
Brüksel 27 {.\.A.) - Ba]V~il 

Spaak buc,.:n rajrocfa bir nutı1: 

söy1iycrek bti.tün valanda~lan Bel 
ı;ikanın bitaraflığını tehlike} e 
düşürebilecek ha<liseicrden içtina· 
ba davet eyliye{'.ektir. 

Nafia nazın \'an der Porten 
de Flamanca aynı mealde bir nu
tuk söylirecektir. 

Hariciye nazın bugün radyo
da bir nutuk söylemiş ve hükfune. 
tin bütün gayretleri, Belçika mil
letini, 1914·1918 fecayiinin teker
rüründen rnamn kılmağa matuf 
olduğunu, fakat Belçikanm, kendi 
sine taan-uz edildiği zaman, tered 
düt3üz döğüseceğini beyan etmiş
tir. Nazır, Belçikanm, sulhu mu
hafa7~"\ etmek için elinden geleni 
rapo.ca!:"lnı, ValJanlar ve Flaman
lar dahil olmak üzere milletin ek-
scriyctinin bu siyaseti tasvip et· 
tiğine emin bulunduğunu ilave ey 
!emiştir. 

At!aotikte iki A!man 
zırhlısı dolaşıyor ~ 
Londra, 28 - İngiliz Mhriyesi 

son yirmi dört saat zarf mda iki 
Alman denizaltı gemisini tahrip 

r ' 
tıı ~ rcbc bölgesinde tah~it e

' ~~ıı~taattan başka İsviçreden 
ıu b Ya kadar bütiin Ren 

ti' ltitiı 0
?unca kuvvetli kraat yer 

SAAT: 13,40 
,}g ıl lkııstir f "ııı - . 
ti \İ ~~~:ı deniz: mmtakaııında Po. 

~ıı1' 't~h ~ gelen kıtaa .. la diğer 
rıJJ'~ ~ı ,a~ldat yapılmı~tır. 

<qi)/e.t ınerkezi A lmany<:.tla 
1q-.,.,. bir oıı;iu ihtiv~t haii:1~c ·• .. ,aı · 
: 1: , • •tadır. liu son ~er tipten 

~ l\J 
~; trı çıhartmak imk5nıaz -

~ ·ta rı 
t İti· ' • olcnyaclan gelen kı-
~b:ı 3 hır istirahat rncvzl'U bah 

tc:,;ı;· 
t b". ı:.t gibi Fransız cephe. 
ı • \/ 
~ıııı e;•a birkaç yarma taar-
ı bcslenıeg· e matuf ta ola-\. 

ıııttl ~. 
• Çre 

, ~ Yeni tedbirler aldı 
ı~' ~·l'I' hiıkiıınf'U yenirlcn bazı 

- 1 
ft• l.tıı~dbiricr almak IUzumunıı 

d ~ %r 
Ci1i !>.. 1 lllcv• •. 

1 tc' ""! bu . >:ı kumandanı diin an -
"illi 'tı· 

go !' ın askeri mezuniyetleri 
flaP

0 ~ (\~. 

ISll .. a................................... 

Avusturyada bir tren 
kazasında 20 kişi öldü 

Kor-e:ı!1:ıg, 28 (A.A) - Avusturyada kain Linz dv:trınrla bir 
tr.:n:n yold-n çıl:tı~ı bilcfüilmektcdir. Xaz:ı neticesinde 20 ki~i öL 
m~iş, SO l:i~'İ a{;ır surette yaralanmı~tır. 

idandalı tedhiscilerin "' ,, şefi 
Londra,. 28 (A.A.) - Son.: İrlanda tedhiıı suil::ıstlerini tertip e-

elen \"incent Crn:npton 20 sene küreğe malıkum edilmiştir. 

Lehis:anın bir pro estosu 
Pads, 28 ( A.A.) - Polonya sefareti, Polon yanın Almanların i~· 

gali aitın:fa bulunan yc:ıi mıntakaları:ıı tehdit eden Alman ka. 
rnrnamrs'.ni ~Hdctlc protesto etmi~tir. 

raPıı' ~ ~i!._ırahn. "B" .. ·ı . . ..,,, ~~ • utwı gcmı ı.;rımı burada 
ctw ~~ arn .. .. M ··11 d .. . 

SON DAKiKA'nın tefrika.&ı: 17 
~ı: " nozu u er e umıt uyan. 

dır· , 
rıııı ~ 

ıp~ iı'' ~ İ\irı raıun, dedi. Kon.an harbi yap 
- 1~ • -::., . t:ı-- . 1 .. 1· ·ı b" k • e . :"<lli11 le -•w.mıy e mustar:: ır tc- • 
içlll ~}'Otu afi ol(i ığunu işareti lüzuınırn..: 

<ıl · tn 
l<şi ' ·~ l<lltr k 

etmiştir. Bunlardan biri bir 1n~i
liz şilebine taarruz, etmiş, şilep 

topla müdafaada bulunarak talı· 

telbahiri batırmıştır. 
Öteki tahtelbahir kuma otur· 

muş olarak bulunmuş, 

altmış ceset çıkmıştır. 
içinden 

Londrada iyi malQmat alan ma. 
hafilden öğrenildiğine göre, At. 
lantik denizinde iki Alınan zırh· 

lJSI harekatta bulunmaktadır. 
Bu zırhlılardan biri Doyçland· 

dxr ve Amerikanın "City Of Flint,. 
vapurunu da işte bu gemi zaptet· 
miştir. 

İngiliz donanması bu gemileri 
takip etmek emrini almıştır. 

Bir Alman devriye gemısırun 

uğradığı felaketi Alman milletin· 
den gizlemek için dört gündür Is· 
kandinav gazetelerinin A!manya
ya girmesi yasak edilmiştir. 

Nazi partisi Sovyetleşmeyi 
teşci ediyor 
Londra, 27 (A.A.) - Times 

gazet~inin diplomatik muhabi

ri yaııyor: 
Almanyadan gelen malOmata 

göre, Nazi Partisi Sovyet1C1Dle 
istikametinde eola doğru temayU.. 
lil muayyen bir nisbct dahili1ıde 
te§ci ve te§vik etmektedir. 

Hitler ve yakmlan, bu propa
gandanın, nazi §Cflerini garp ka
pitalistlerine kaf1ı Alman prole. 
taryasrnm müdafii olarak gös
termek suretiyle Alman ma.n-e· 
viyatrm canlandırmak mümkün 
olacağı kanaatindedirler. 

Alman heyeti gayri 
memnun d6ndü 
Londra, 27 (A.A.) - "Havas,. 

Berlindeki bitaraf diplomatlara 
göre. Alman ekonomik heyeti 
Mos!,ovada Sovyet teslimatı 

ı bahsinde memnun olarak dön • 
mem..iştir. 

Önümüzdeki aylar rar!mda 
bir ·•ilyon ton hububat sevki il
nıidinin suya düştüğü anlaşıh -
yor. 

.Yazan: 

A fiti)~ ırö I';( c§l 
Müttefik ere 

silah ve· cep 
satabilece 

ane 

Sovyet 
Rusya 

Pek yakında 
mühim bir 

karar verecek < 
~ 

Londra, 28 (A.A.) - Yüksek 
Sovyet meclisinin gelecek top!an· 
tısı esnasında Molotofun beyncı

milel vaziyet hakkında izahatta 
bulunacağı öğrenilmektedir. 

Roma radyosunun bildirdiğim 

göre yüksek Sovyet meclisinin iç
timaını müteakip hük.Ometin itti
haz ettiti mühim bir karar ilan c· 
dilecektir. 

italya 
Bulgaristana 

proje verdi 
bir 

Pa.r:ls, 27 (A. A.) - Daily Mail 
gazetesine !stanbuld&n gelen bir 
telgrafa göre, Alman biiytik el _ 
çisi von Papenin hafta sonunda 
e.vdetlne intizaren siya:st faaliyet 
gevşemi§tir, Fakat mubtollf dev. 
Jetlerin diplomatlarlle, Bal.kan -
larda yeni bir antant yapılması 
için iptidai temaslar vukubulmak
tadır. Bu antanta 1talyanm mü. 
zabercti de temin edileceği limit 
ol unmaktadtr. 

Bulgaristana verilen proje 
B~l, 27 (A. A,} "Hava.ıı bildiri

yor": 

Avrupa cenubu oarkl memle -
ketlerinden mürt>kkep bir bita • 
raflar bloku ihdası proje3l İt.al • 
ya btiyük elçisi tarafından Sofya
da başvekil Köselvanofa tevdJ e. 
dUmi<?tir. 

Baslcr Nachrichten gazetesine 
göre, sefir, Bulgaristanm bu pro 

V~inston, 28 (A. A.) - Pit • 
man ta.ra.fmdan tevdi edilen blta
ra.Ilık kanunu projesini aşan mec 
lisi 30 reye karşı 63 reyle kabul 
etmi§ ve bu suretle hükfimet tam 
bir muzafferiyet ka.zanmıı1tır. 

54 demokrat, 8 cumhuriyetçi ve 
1 milstakil, projenin lehinde 15 
cumhuriyetçi, 12 demokrat, 2 a • 
mele - çiftçi ve 1 terakkiperver, 
projenin aleyhinde Peylcrinf kul • 
!anmışlardır. 

Pittman projesinin L abu! edi
leceği evvelce tahmin cdilmektey_ 
se de 30 reye karşı ~ edilen 
63 ryllk ekseriyet hüküm.et he -
sabma kat'i bir mu·vaffııkıyet ve 
Ruzveltin harici siyasetinin oto • 

matik surette teyidi mahiyetinde 
telakki edilmektedir. 
Ka~ul edilen proje, müttefikle

re bUyük kolaylıklar göstermekte, 
fakat Amerikan ticareti ve gemL 
lerl için pek ciddi takyidat vazey
lemektedir. 

Ecnebt mü~tlerin söyledik
lerine göre Amerikan cfk~rı u. 
mumiyesi Amerikanın Avrupa 
harbinden uzak kalması ıçın 

azami garantileri ihtiva eden bu 
takyidatı kabul etmeğe hazırdır. 
Ayan meclisinde temin edilen 
ekseriyet, bu projenin mebusan 
meclisinde ldaha zail bir muha.. 
lefetle kar§ılanacağmı göster
mektedir . 

Proje muhariplere silih sa
tılmasına müsaade etmekte ve 
Amerikalılar için muhariplerle 
olan münasebetlerinde lbazı tak.. 
yidatt ihtiva eylemektedir. 

Proje, ihraç edilecek sil~h ve 
ctphanenin me,·cut h~riciye büro
su tarafından kontrolü sistemini 
ibka eylemektedir. 

je k8.11!ısmda nasıl bir vaziyet a
lacağını sormugtur. 

Sofya mahfilleıi.nde söylendiği. 
ne göre, sefire verilen cevabla.r 
çok memnunfyetbahştır. 

Ayni gazeteye nazaran bugün 
Ankarada beklenmekte olan von 
Papen hükflmetinin Türk _ Fran
sa: - İngiliz paktı karşrsmdııki 

nokta! nazarını tcb!iğe memur e. 
dilmiştir, 

rinliklerinden çıkmaya, halka halka kü

melenmiye başla:dı. 

1 ,şr• ~-'Ilı '(), 
1 

<ı.lrnası icap eden geınının 
~3 ;:1~ b~ eınenıişti. Bunu orada bulu-

-: ır le 
~· lııt( it .. aYtnakamın bir a.-nirale ders 

ı'"• ')!. lls.•~'-ı y d b 1 k .. t' •h~ • "'U4 ıgın a u unmam.a ı~ın :iil' e '!!~· ·"l'l~dığ· . 
l\llct, •nı anlamakta güçlük çt:k. 

. / l\ıiraı 

- Saat 17 .30 da hareket ediyoruz. 
Sonra Müllcre dönerek: 
- !<.Tüller 1 Diye ilave etti: 
- Kumand:tnım ! 
- Siz lı~rada kalınız. 

Fakat bu pl:inı başarnbileceğimi de hiç 
ummuyorum. 

- Amiral!. 
- Harrr Miillcr! Sözlerimin doğru. 

luğıınu anlayacak ka·dar büyük bir ge. 
micisin. Çak yazık ki si,; yaştakilere do. 
nnnr:ıa emniyet edilemiyor. 

birlikte amiral gemisinden Emdene ldön
dükleri zaman yüzlerine bakanlar, onla · 
rın ortaya vurulmak istenmeyen gurur 
Ju bir sevinç içinde bulunduklannı güç 
anlarlardı. 

Hemen harekete geçen gemiler, Ok 
yanusa açılıyorlardı. Günc~in göz ka
maştırıcı aydınlığında genişleyip giden 
ummanda Emden, Nuremberg, Gneise
nau ,Şarnhorst ve Titanya biribiri arka
&ından düz bir hat halinde büyük bir 
azamet ve ihtişamla ilerliyorlar. Bun· 
larm sağ tarafında Prinı; Aytel Friede
richin arkasından giden erzak ve mü· 
himmat nakliyeleri ayn bir katar yap
mışlar, geni~ ambarları ağızlarına kadar 
kömür dolu bu sekiz şiiep amiralm ku
mandası altındaki •donanmayı takip etli • 
yorlardı. 

/ ~ıı bit b llıiltereddiddi.. Donarunasrn. 
• ~ bCQıj • 

·~ ~ y·· ,Yı ayırmaya razı olamıyor. 
• /~oı bllıcıcn Amerika sa!ıillerinde 

•1c l lltil' "e::cn I . . • b" : tl• ı~i ~ l'lc Jeıpzıgı ıle çağırım~tı. 
: , 4lttı 1Qt ::aretınc1en toplaııınaları C"n 
"il •. ~ ı. Sp k 

ı:u:ı~a-.danlar salondan c;rktılar. ı\mi 
rir..ir. çilğırraa::;ıyle geri dö~cn Müllerin 
arl-asmc!an nöbetı;i neferi kap!yı kapaclt 

Şi"l1di, iki kuma~ıJan karıp k:;.r§r;·a idi 
l~r. AIT'jral yumuşak bir ha1~ışla gözle. 
r:ni Miiikrin gö:lerine çevirdi: coı3' '~~titı b c umandanlarına tal;:tı. 

· • . ~ .'1 hi:;. ltnları ilmaa muvaffok ci<lt•k· - l\lüller. dedi. Mademki istiyorsun 
·~·..; ~· ~C"'i: 

t11t- ;, • '- n-cc yorgun ve a~:r bir E:ndcni al;::rak giclcbilirs!n nasıl ist~r _ 
•Jtıı>. b '- !ı ·· l h • t B ı· lı • , ~·· '~i te"l oy c .are.:ct c . ana ge ıncc, en, 
1 ~# ~:~. efendiler, te:ckkür cı:kri:n. Ra:y ü'.>: Okyanusu .-~arak Hor::ı bur. 
·ti ·tl<ı nunıı <lok.~acağım. All:ıh krs·net eder· 

t kaııctıJ 
<ır. Spe ilave rtı;: 

Miilkrin boğazı kurwnuştu., Birde:n· 
bir~ ;inünde ihtiyarlamış, çökmüş gibi 
r,ör-lüğü amiralrnın ka.-~1ıımda kıprr • 
dilnmatlan durdu. Sp:: başrr.ı güçlükle 
kL!lJırdı. Elini u;:atarak: 

- /ıl!aha ısmarl<ıclık kumar.ı.Jün Fon 
.Müllcr ! .. - dedi. 

Saat on yedi buçuğa doğruydu ... 
• Ge:r.i<l· ~ ha~ylJk!.ar t:ımamlanmı,1-
tı. Kumandan Fen l'/Iüllcr, Gcrrır'ıı, 

Müller, Emdcnin merdivenlerin-den 
çıkıp ta güverteye ayak basar basmaz 
doğru ikinci kaptan Mükeyi yerin-de 
bulmu,, başbaşa verdikleri yarım saate 
yakın bir zaman sonra ıcla kamara~;ına 

dönmü~tü. 

Saat on yedi buçuğa kadar arada ge
çen bir kaç saat içinde, göze vurmayan 
sessiz:, sadasız bir hazırlık yapılmı:itı. 

Hareket zamanı geldi. Bucurgatlar sa. 
lışmıya, Pagan körfezindeki gemilerin 
mftrr..,::ı ta'<ılmrs demirleri denizin de-

Bu iri govdeli, sin,siyah kunt yapılı 

gemiler, toplan, tüfekleri olmadan, rnü~ 
hiş harp gemilerini takip ederek kor· 
kunç kavgalara iştirak etmek, kudur -
mu~ denizlere göğüs gererek makinele
rinin bütün kuvve~iyle ilerlemek mec
buriyetind~ydiler. Çünl:ü kruvazörlerin 
doymak bilmeyen midelerine kömür 
ycti§tirmck vazifclcriydi. (Devamı var) 



1 -:ondrava gö~e Almanya 

iman kadınları da 
cep eye çağırılıyor 
\lmanyada kendi hayvanım kesip yiyenlere 
cinayet işlemiş nazariyle bakılıyormuş ! 

• t 
.,ot( 
" 

·~azi 

bir 
partısinin 

sansür hüküm sürüyor; o rd u 

r.eşriyah n ı bile sa nsüre tabi 
erkanı 
tutuyor 

Londra, 1 (Hususi) - lngiliz 
rkim umumiyesini cephelerdeki 

.ı:ırckiı.t kadar Almnnyanın dnhL 
Ii vaziyeti de alakadar elmckte
dir. Gazeteler Almanyada olup 
bitenlere dair bitaraf kaynaklar -
dnn elde ettikleri birçok m:ı1ü • 
matı her gün, ''Alma.nya.nın da • 
hilinde", "GUnU günline Alman_ 
ya,. gibi başlıklarla ve ayn ı:ıütun 
!ar halinde okuyucularına veri -
yorlar. 

Son günlerde Londrn gnzctele
rlııin Almanyanın dahilindeki va. 
ziycte dair vercliklcri haberleri 
hulô..'la olarak şu şekilde toplıya. 

biliriz: 
Almanyada s:ı.nsUr günden gü_ 

ne .sıkılaşmaktadır. Son verilen 
bir karara göre, yalnız gazeteler 
ve diğer neşriyat değil, biz.zat 
Nazi partisinin neşriyatı dahi 
sansilrc tabi tutulmaktadır. Pro
p:ıganda nezaretinin artık fiilen 
Gobels tarafından idare edilme -
ıliğine, bu ~in Alınan ordusu ta. 
r:ı.fından yapıldıi;rına dair daha 
evvel verilmil} olan haberi bu 
kararın teyid ettiği, Almanyad:ı 

ordunun nazi şeflerine itimat bes. 
lcmecliği i,aret olunuyor. 

Almanya radyolarının neşriya _ 
tma da bugil.n propaganda na.zın 
deı;il, Alman başkumandanlığı -
na mcnsub biri hfütlmdir. Harb 
haşladıktan sonra Alman radyo -
larmdaki neşriyatın başına ge -
tirilen Hans Friç biltün neşriya
tı harbiye nezaretinin talimatına 
•öre yapmaktadır. 

Almanyada Friçin nüfuzu git _ 
tikçe fazlnlnı;maktadrr ve kendL 
sine yeni ve daha bilyük vazifeler 
verileceği bildirilmektedir. 

İngiliz ve Fransız radyoların -
da Alman milletine hakikati an -
!atmak için yapılan neşriyat da 
Alman hükümetlni meşgul etmek 
te ,.e endi§eye dUşUrmektedir 

wrd~ 1 Almanyada. garb tarafındaki 

b:ızı ~ehirler tahliye edilirken bir 
çolc yerlerde de ahalinin arazisi, ı 

tarlası, k:ırargf~h kurulacak diye 
mUs:ıdcrc oluıunnktadır. Biihas • 
sa Bavnryn ve Brunşvik civarın_ 
da birçok mnlikanclcr hükumet 
emrine ıı.lınmı.ş ve "Hitlcr genç
liği,, teşkilatının karargahı hali -
ne konulmuştur. 

Erkeklerin asl;ere silmesi ü • 
zerine Almanyadn bir kadın me _ 
selesi ortaya çıkmıştır. Bilhassa, 
köylii kadınlar çalışmak mccbu_ 
riyotindc kalmış ve çiftliklerde, 
tarlalarda iş :ıramnyn başlamış
tır. Halbuki iş saltlbleri kn.dınla -
n hizmetlerine almağı pek iste _ 
memcktcdir. Fakat buna da hüldl 
met bir emlrle ma:ı.i olmu~. iş sa. 
hiblcrinin, hizmctıcrlne kadın işçi 
almaya mecbur olduklarmı bildir. 
mlştir. 

Diğer taraftan, şimdiye kadar 
kadının yeri evdir diyen Alman 
hükumeti, artık bu fikrini de de
ğiştirmiş bulunuyor. Alman gizli 

polisi (Gestapo) şefi Himmlcrin 
gazetesi olan "Sirah kıtalar" ge
çen gün kadınları cepheye çağır_ 
mış ve "harbi ancak Alman kadı. 
nmm kauuıacağrnı,. yazmıştır. 

Ç-OCUklaria ihtiyar la r <1" a.4'kere 
ta~'lnhyort 

Harbin daha ilk günlerinde 21 
den 48 yaşına kadar bütün erkek 
leri silih allına almış olan Al. 
manya şimdi 18 ya§mdaki çocuk
ların. :J-0 den yukarı erkekleri de 
orduya çağırmaktadır. Geçenler -
de bu yaşlılardan biri "DürscL 
dorfer Zcitung,, gazetesine: 

"Niçin bizi de çağuıyorla.r?,. 

diye sormuş, S'l\Zetc de l:crıdisiııc 
ııu cembı vermiştir: 

defa, nhaliuin, kcnuilerinc grda 
olmak üzere, mevcut domuz, ta • 
vuk, hindi gilıi hayvanlarııır kes. 
melcl'i de yasak edilmiştir. Dıı 

hayvanları sabilılerlnin nnc.'lk 
satmaya lı:ıkk: \'ardır. Satıldıktan 
sonra da eti ancak herkes nıu -
ayyen nispette vesika ile verile
cektir. 

Kendi hayvanını kesip )iyen _ 
lere cinayet işlemiş nazariyle ba_ 
kılmaktadır ve geı;enlerde I'rnnk 
furll:ı. bir adam böyle bir ''cina_ 
yet,, ten dolayı 18 ay hapse ve 
600 ingiliz lirası (3 bin Ura) pn
ra cc1..a.smn mııhki'ırn edilmiştir. 

Gestapo (gizli polis) tcşkilntı

na yeni bir ~ube ilave cdildi!';i ha_ 
ber verilmektedir. Bıı, "şayialar_ 
la milcadele,, ,ubesiclir. nu şube. 
ye mcnsub sivil polis memurları
nın vazifesi tiyatro, 11incma, kah 
ve, gazino gibi umumi toplantı 

yerlerinde halk ara.•Hna karış::nak 
ve halta kapı kapı dol~arak her 
kesin e\"İne gitmek, ahaliye orta
da dönen ııayialarm doğru olma. 
dığmı söylemek, onları nazi lıU _ 
kfımetindcn tnrnfn. çekmektir. 

Alman g:ı7.et,.lcrinc de yalıan. 

cı memleketlerden alınacak hiç -
bir haberi nr>şrctmemek erıri \'C

rilmiı;tir. 
İn<;ilkreıle lı:n:ı. l:licum!:ırm:ı. 

Irı.:•:rı·1!:m1a yoll:ırı hlri:ıiriıukn npran lm 

Alma.nyada bütUn radyo maki
nelerinin yalnız Alman istasyon 
larrnı alabilecek şekilde ayar e_ 
dilip milhürlendiği malfımdur. Ay 
rıca, yabancı bir radyo istasyo -
nunu düı.liyenlere verilecek cez:ı 
idama kadar varıyor. Fakat, bU.. 
tiln bunlara rağmen, radyolarında 
gizli gizli yabancı bilhassa İngiliz 

''Cençlcrı.len ve kafi dercce<lc 
talim görmemiş klmscJenlcıı n.ii. 
te§ckkil olan orduyu sizin gibi, u. 
mumi l1arbdc çnrpı;:mış, tecrübe 
sa.hibi unsurlarla beslemek lüzu -
mu Yardır.,, 

ln:!iliı f.anldan miiıld"ft haflar'"" flnMJly .. ~ - ...... ~. . o ..... mantla CCJllıl'nlıı tclılikell ~ t>r lerine yakla.~ıldı~ı haber v~ 

ve Fransız istasyonlarını 

dinliyen birçok kiı:i yakalanmış

tır. 

Di(;cr taraftan, Almanyada, 
radyo yasağı üzerine, kulaklıklı 

radyolara rnğbct artmış ve çok 
kişi bu radyolardan almaya ba.'.1. 
lamıştır. Zira bunlarla, radyo se. 
sini yalnız dlnliycn işittiği için 
nereyi dinlediğini casusların duy. 
ması kabil değildir. Fakat hilkiı
met bunu kcşfetml'.1 ve kulaklıklı 
radyoların satışını da mcn'e ka -

rar vermiştir. 
Almanyaılan ı.aı;anlar: 

1sviçrc<lcn ve ttalyadan haber 
verildiğine göre, Almanyadan 
her gUn birkaç sanayi erbabı ha. 
rice knçmaktadır. Bunlar ailele _ 
riyle beraber. tebdilihava bch:ı _ 
ne.siyle clvnr memlckcUcre g<.>çi
yor ve oralarda yerleşiyorlar. 

Diğer taraftan, tah!i~·e edilen 
mıntnknlarda da b\rçok kişin!n 

kaybolduğu haber veıilınektcdir. 
Bilhassa Almnnyanın garb vilü -
yetlerindc ve Snr havzasında, tah 
liyo edilen şehirlerden bircok kL 
şi meydanda yoktur. Bunların L 
simleri g\inde lıcş Yak it A lm:ın 
rnilyolannda ilfın Pdiliyor ve nt'. 

rede olcluklarr hakkımla kcndile
l'inin vcyn bilenlerin habC'r ver
.,...clert ~eniyor. Geçen gün ilan 

lilcn kayıblar arrunndn dört ço. 
··ı~ ne bf'rtıb('r bir kadm d:\ 

''Gençlerden ve kafi derecede 
talim görmemiş kimselerden,, mü 
teşekkil olıın Alnıa.n ordusu bil -
ha...~ kumanda heyeti cihetinden 
büyük bir noksan içinde bulun _ 
maktadır. Nazi ordusunun kafi 
dcrcce<le subay kadro&una malik 
olmayllJı bugün Alman harbiye ne 
z:ırctlnin en büyüle endişesini 

teşkil ediyor. Ordunun subay kad 
rosunu tamamlamak için yüzler. 
cc genç subay yiiksek kumanda 
makamlarına getirilmiştir. 

"J~kmck\miz t;İzkre ömür": 
İngiliz gazetelerinin Almanya 

dahilinde olup bitenlere dair 
verdikleri hnb('rler arasında bir 
taneııi vardır ki, hakikaten ço~ 
ala) lı: 

Ecrllnde Ye dalın birı;ok şe _ 
lıirlcrdc, ahali nr::ısında. elden e
le bazı gizli kii.f;ıtlar dola.'itırıldr

ğr görülmektedir. nunlarda :,öyle 
yazılıdır: 

''Du sabah mı:ıt 7 de, uzun ve 
yıpratrcı istırubdıın sonra, ariz 
d:mr~imiz bir<lC'ııbire r.on r.efe _ 
sini verdi ve birkaç saat evYel 
ebcdiyyen aramızdan kaybolmuş 

olan tcreyoğımızın .rnnına ka _ 
vu~lu. 

''.Matcmimizc i:--tinık etmek is. 
tiyrnicrin ekmeğimizin ve tere -
y"ğ·mır.m gömlilme rncrıısimi:ıdt} 
bulunmak ilzcrc, Marmelat cad -
de-sinde, 1:; numaraya te1rifl0ri. 
ıı i ric.a ccl rfa. 

"!mzu: Aç li'rlç, ırnrııilrsüz 

Anıta, Et!'İZ (lJra, Ynf'ı:ız Friç, 
Yumurtnsır. Ervin.,. 
Alm:ınyaih gıda maddeleri tnk 

yldntı gittikço art.'llakt:\drr, Son 

- Tabiatınızı bilmesem benim· 
le al<iy ettiğinizi zannooerdim. 
Fakat buna rağmen hareketinizin 
kibarca oln~adığını söykmeğc mec
burum. 

Vahit hu çok ağır cümleyi hiç 
işitmemiş gibi sözünde deYam 
etti: 

- E\'et, biliyorum. Cemil çok 
güzel bir delikanlıdır. 

Güzin Vahidin sözünü kesti: 
- Bunu ben de biliyorum, dedi. 
Fakat Y~id genç kızı: dinle -

miyordu bile. Iloyuna kendi fikri. 
ni anlatmakta devam ediyor. 

- Şüphe yok. Cr>mil sizi refa· 
ha, servete, mu,·affnkıyctc götü. 
rebilir. Ben biitün ruhum:a ikini
zln de saadetine dua ederim. Sizi 
ynnyann cemiyet hayatında gö -
rcnlcr "işte nı~hur operatör 1r. 
fan Bc)in kızıyla damadı" diyc
eckl('r. 

Bu konuıımn devam edip gider_ 
k('n Ciizin eski lıinaııın kapısm:ı. 

dayalı:;rlı. Ru tazyil:a daynnamı
yan lc:ını mentC'5elcri üzerinde 
ı;ıcırdndr. Gene: kız clöndil. Ye e -
liylc kapıyı itti. Kupı kolayca a. 
ı;:tldı. 

Açık k:ıpıdan GUzin yıkık bir o
cak, bir takım potnl:ı.r, bir hayli 
kırmızı torırn~t gördii. 

- JT. ydi Vahid Bry huraya gL 
relim, dedi. Karşı karijıya dunıp 
kn\·ga Pdeceğimiıı:rı bu cs!d hinad:ı. 

bir ~e:, !er kı•r.fetm(·ğc ,.:ılı§mak 

dalı-1 l't1lcnccli olur. 
Genç kız tcbc:;::;iim P.rliyorclu. 
_ Durası bir laboratuvara 

benziyor. 
- Bir ~ni rn~n•. 

Son Dakika' n:n his, aşk, macera romanı: 29 

Na.ideden : Muzaffer Esen 
İki<ıinin de dudaklnrma aynı 

isim ~eliyor: Numan Pa~a. 
Vahid barılndığı ve bccrıiksizı -

ce dcvam ettiruiği ko:ıuşmıı zc -
minini bıraktı ve genç kıza dah:ı 
müsbot sualler sormağ:ı başlndr: 

- Numan Paşa öldUktcn son. 
ra ailenizde çinicilik ile ui;r:ıı;an -
lar ol<?u mu? 

- Ifoyır. Zaten o z:ırnandan _ 
beri bııray:ı kimsenin girmC'dif;i -
ni de içcrdeki b:ıltm1sız!ık pc~:üli 
iııb:ıt ediyor. 

Her tarnr toz içcrainu<>. Tavan
d·ıki kiri§lerden örUrn,.c1t ağlnn 

sarkıyor, camlar ycmye.cit kesil _ 
miş, içeriye bir damla bile ısık 

vermiyor. 

- Buraya baksanıza, bunlar 
ne olabilir?. " 
Duvarın çatlak bndannl:ın üze· 

rinde ynzı falcri görUnmektedir. 
Vahid nlüka ile duvara yakla§T.. 

yor: 

- Çini çamurlar.nm ter~dbi ol
sa gcr0.k. 

- Evet.. 
- l~:ı!::ıt !.rnnlrır c;ok <' 1ti zama-

na :>it, olmnabf!l'n tr.Hr!crc bak. 
sanı;:a .. Tamnrniyle C"ki ... 

Yeniden ikisinin de al:lm:ı. nynı 
i.•lın geliyor: Numan rn1':ı.. 

Daha iyi görmek için Vahid ye· 
rini de6riı:tirdi. Bu hareket yüzün 
den genç arlam bir rnfa çarptı, 

raftan lıir tnbakıı kağıt havalan_ 
dr. Yahid kağıdı yerden aldı. Gü
zinle beraber baktılar. 

Bu kağıt parçası, bir karneden 
koparılmış ince ,.c uzun yaprak -
tır. ltzerinrle bir silrü rakamlar 
ve kimya muadcl(']lcrl var. Dıı· 

vardaki iı;arctlcrdcn bazıları da bu 
kti.ğıt üzcrindô görünüyor. ince, 
açık \'C ölçillU bir ya.zr. Münevver 
bir ndamın elinden çıktığı bcsbeL 
li. Fnknt ne Vnhltl, ne de Cilzin 
bu yazıyı tanrmıyoıfar. 

Yalıid Gtizine baktı. Her ikisi 
de birlbirinin gözlinde aynı suali 
okurlu. 

- Eu kiığ:ıt yeni. Çok yeni. 
- Şaı;ılacak şey doğrusu. 

Vahid ka;ıııı ııııktn muayene 
etti: 

- Evet, yazı dıı yeni. Ma\i -
ı>iyah stilo milrekkcbilc yazılını;.,. 

- nakaymı. 

Giizin de Jdt;rıdt mııay<>ne c<ler. 
nu kf~ğıt d~fterdcn alc1fıcrle 

ı;c-kilerck koııarılmrştır. Dir cep 
tak\·imi parça:ıı. I<a~rdın nrk:ı.srnı 
çeviren genç krz orada bir tarih 
gördil: 16 afrustos. 

•• 
"Dün değil, cvvclis.i güJl 

düşlindü. ·I 
Gilzl:ı. bir kelime bile sli> 

den bulduğu kağıt parç~ 
rar rafın üzerine koydu: 

- Şimdilik bunu yerinde 

kalım. 

Vahid fikrini söyledi : 

-Muhakkak olan birŞe1 
Bu kağıttaki muadcleleri 1' 
evinizde misafir oıantardsftıJ 
birisi yazamaz. Bu kimya ~ 
leleri çok mütehassıs bir 

çıkmış olsa gerektir. Bu~U J 
ya bir kimakerdir, ye bıf 

dur. 
G

. . . .. 
1 

• ıs 
iızının goz erı 

1 1 
tuvarm yan k a r a .rı ıf 
içinde bir yıldız gibl # 
yan bir cisme takılmr~ eri" 
için bu sözlere cevap .,e l J 

Genç kız bu parlryan cist1'd0 
ve l:uprya yakla~arak ~ga 

1 
döndü. Avucunun icinae ~ 

~ oıe 
şey bir altın yüzüktü. r$fı 
bir pırlan·ta parlıyor. tç t • ii~ 
halka, çok kullanılmış yilt 
de görüldüğü gibi bir parS" 
mı§tı. 

Genç kız, tıpkı bir ııU1~ tıl' 
risinde imiş gibi yüziiğU -{ 
birer her parmağına takt•· 1' 
genç kızın parmakların~ ~;,,, 
yiik geleli. Zaten biçirn10 ~ 
bunun bir erkek yüziiğÜ c 
besbelliydi. 

I 
(De~ 


