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Müttefik kuvvetler taarruz 
r.1~~~2~:s~; ~70···s::.~:"!,, hazzı lıklaı ını ikmale çalışıgoı far 
HötDeırün çeköD<e<eecğö lhl©ılb<errö ~cerr~ 
o ö liil ©J e t e lb ~ ~~ lÜI l1iTil n e k c§l rr~ o n c§l ifil cdl o 
ıngilterede ise: 

''Hitler çekilse bile sulh yok!,, deniyor 
ı\lmanlar Zigf rid gerisinde alelacel 

yeni bir hat daha yapıyorlar 
Kont Çiyano 
Ror11ava .dön.dü 

lehistanın Kiyef Başkonsolosu 
esrarengız bir şekilde kayboldu 

Ç.enıberlayn Sulh tarihini teıbit etmenin ne Hitlerin, ne de on'dan ıoııra 

geleceklerin elinde olmadığını evvelce söylemiş olan Çörçil 

İngiliz - Rus münasebeti hakkında 

Yarın beyanatt'l bulunacak 
Dıkilide bir ver sarsıntısından sonra 

l """'4. . ....................... ,., ...................................... . 

1 ürk - Sovget görüşmeleri 
Londra; 2 (hususi) - İngiliz 

istihbarat nezaretininbu ak§am 
neşrettiği tebliğe göre, İngiliz 
tayyareleri dün gece ve bugün 
Berlin ve Potsdam üzerinde ke. 

Şiddetli bir 
dolu yağmuru 
Altı bin dönümlük 
pamuğu harap etti 

~ 

lBugün dört saattan fazla süren konuşmalarda 
şif uçuşlan yapmışlardır. 

İngiliz tayyareleri Sicgf ried 
hattı üzerindeki keşif uçuşlanna 
da. devam etmektedir. Tayyarele 
rin Almanya.nın içlerine doğru 
yaptıkları uçuşlar Garb cephe. 
sinde yakında girişilecek büyük Stalin de bulundu ~ harekata hazırlık sayılmaktadır. 

1zmir, 2 (A.A.) - Dün ak§am Dikilide şiddetli ve kısa bir zclze 
le daha olmuştur. Anadolu gazetesinin aldığı maliı.nıata göre .. 

bi nugünkü Haber refikimiz Londra mnhrccli 

0{ıuha~cr~?d.? Türkiye Hariciye Vekili Saraç. 
~Ioı Şukrunun Sovyet Rusya hariciye komiseri 
tıı b?Itd~fla dört saat silren' bir görUşme yaptığı. 

1 ırın· t• 
tıu tc . ış 1• Saat üçte alınan ajans Jıaberl bu. 
~ı S Yid etmekte ve görüşmel~rde Stalinle b:ı· 

• ovyct b .... 
bildi uyuklerinin de hazır bulunduğunu 

rntcktcclir A' · Jansın telgrafı şudur: 
l\Josl,o, n 2 ( 

l' ' ,\ ,.\.) - Tnss'ın tebliği: 
· c~rinlc,, eld ,. 

c, .. ıoıotof ile TürkiJ c llariclye 

\ ·ekili ara('oğhı arasında Türl< • So\'yet mii. HAZIRLIK GÖZE ÇARPIYOR evvelki gün Naz.illi ve Karacasu kazaalrı hududunda Karapınar, 
nascbctlcrinin bugünkü mc elelerine tah is celi- Paris; 2 (hususi) _ Garb cep j Aziz:ıbad ve Aliağa çütliği köylerine ııiddetli dolu :1 ağmış ve 
len bir görüı:me ,·ukua gelmiştir. hcsindc büyük bir harekat hazır- Takriben 6 bin dönüm pamuğu tamamen mahvetmiş ve civar 

lığı göze çarpmaktadır. Tayyare köylerin pamuk ve susant mahsullerlnd'1 ehemrniyetll hasarat 
nu görUşmcler. Sovyetler tarafından. Stalin, 1 k "f 1 d b~·, u ke yap?IlI§tır. Sel, Nnzilllnin kenar mahalltılcrinde birkaç eski evi er eşı uçuş arın a wun r n 

Potcmldn, Dekanozov \'O SO\jetler blı'llifnln r- h b . t" k tm• 'ki yıkmış ve bir incir deposuna 8Ular dolara>: \~?U)(:ld ınahsulU ha.. 
umumı ar e ış ıra e ış ı 

Tilrkln lıihii l•cıl!:isl T<'rt>ntler, Türldve tara· h 1 ··t h 1 ha """P etmiıztir. Seller Sarn.vk~_v. ~anl~c.,..:ca&.. Nu!!li. >.Jr.... ara_ · · · mcş ur rnva mu c assıs ve - .... " :r• ,-

rından ıln Türkh rıı in SO\Yl'tll'r Illrliği lıiiyük et. ! L b G b he- smda tren yollıı.rmt da b<mnuştur .B~ ytı.ı.deo t;.~ . · . · · va nazın aşam r ar cep 
tı .. ı Akiay 1-:tıra kctmı~tlr. sinde hava harekatını teftiş et. servislerinde tnahhürl<'r ''lUu bulmutbır , 

Görü~me, dört asttan fazla sürmü,tür. mi§lerdir. l ..._~ ____ ...,....,..,...,...,...,.......,,.....,....-;ı 



' liflerin 
yada 

çekileceği haberi Alman
tebessümle karşılandı 

Belgrad, 2 (Radyo) - Daily Miror gazcteai
nin Hitlerin sulhun idamesi uğrunda muvakka
ten çekilerek yerine Göringi getirece,ii yolunda 
verdiği haber Alman siyasi mahafilinde tebes
sümle karşılanmı§tır . 

Son Dakika - Hitlerin çekileceğine dair bugünkü öile 
üzeri çıkruı gazetelerde intiıar eden haber §U idi: 

Londra 2 (A. A.) - Bugünkü Deyli Minıar gazetesi· 
nin habor '\erdiğine göre, Alman devlet reisi Hitler, lngilt&
re ve Fransayı sulha rnzi etmek için pek yakrnda istifa ede· 
cek ve yerine Göririgi getirecektir. 

Bu gazeteye göre Hitler .devlet reiıliğinden çekilince 
kendini edebiyata ve reıim yapmağa; tiyatroya ha.1redecektir. 
Fakat lngilterenin bu iıtifa oyununa aldınnayacaiı ve harbe 
devam hakkındaki kararrnı değiııtinniyeceği Çörçilin dünkü 
nutkundan da ıarahatle anlaıılmaktadır. 

Belgradm Brükscldc.n alarak verdiği habere göre Almanlar 
bunu zımnen tekzib etmi§ler dernekli.er. 

Hitler çekilse bile sulh yok 
Londra., 2 (A.A.) - Daily Miror gnzeteslnln siyasi muhabiri ya-

zıyor. lngiltere ve Fransanın kendisi tarafından serdedilen sulh 
tekliflerini ko.bul etmesi takdirinde Hitlerin Göring lehinde ferağa.. 
te razı olmo.sı mlimkündilr. Hitlerin yapmak istediğini söylediği va· 
zifc (büyük Almanyanm tesisi) ifa edilmigtlr. Kendisi bundan böyle 
sanayi ve edebiyat ile m~gul olacaktır. 

Bu kabil bir ihtimalin lngilterede hatır ve hayale bile getirilmiyc-
ccğ:i, Çemberlıı.ynm dilnkil nutkundan mUsteban olmaktadır. Mu. 
mailcyh bu nutkunda ııöyle demi§ti: 

Ne Hitlcr, ne de halffierl sulhun akdi tarihini tesbit edecek ile.. 
tidaln malilt değildirler. 

Bukabll bir t eklif, İngiltere ve Fransa tarafından layık olduğu 

mukabeleyi görecektir. 
Daily Expres gazetesinde Stefan Delmcr, Hitlerin kendisinin ilk 

sulh taarruzunun pilskllrtülmli§ olduğunu anlamış bulunduğu mütalea 
sını serdetmektedir. Bu sebepten dolayı son oyununu oynamadan c\•
vel bir takım kozlar tedarik etmeğc çalııımaktadır. Führer. Napolyo. 
nun berri nblukn fikrini gütmek tasav'lmrundadır. Mumaileyh, bu 
hususta birçok devletleri bllhusa Belçika, Holanda, Baltık ve Bal· 
kan devletlerini iskandil etmiştir. 

Belçika ile Holnnda, lıer türlü ihtimale karvr hazır olmak Uzere 
icnız Uzerlnde bul~ıın sçQlcri arkasındaki ım scvlrcsini .>'iikseltmek 
uretlyle mukab ede bulunmuşlardır. 

KÖnt iCyano Berlinden ayrıldı 
Bertin, 2 (Radyo) - Alınan Hariciye nazrn Von Ribbentrop, 

•tnl.>an Hariciye nazın Kont Ciyanoya dUn gece Da.rlen'deki evinde 
bır ziyafet vermiştir. Ziyafette Hltlcr, Himlc-r ve Bolerde bulunm\lfl
tur. 1tnlynn hariciye nazm bugün öğle üzeri Romaya hareket et.mil· 
tir. Kont Ciynnoyu istasyonda von Ribhentropla yüksek memurlar 
t ) i etmişlerdir. 

BC L 1N KONUŞMALARINA DAiR NEŞREDiLEN YARI 

Polonyanın Kiyef baş 
ortada yok 

konsolosu 

Moıkova; 2 (A. A.) - Polonyanın Moskova büyük elçili· 
ğinde temin olunduğuna göre, Polonyanın Kief baş konsolosu 
B. Matus:ı:inski, esrarengiz bir surette kaybolmuştur. Ker..:li
sinin, yanında bulunan iki Polonyalı §Öför tarafından kaçırıl· 

mış olmnıından l<orkulmal<tad.t.". 
Polonyanın Kief konıolos muavinin, telefonla Moıkova 

büyük elçiliğine verdici malumata göre, başkonsolos dün hari· 
ciye hallt l<omiıerlicinin K.ief mümeuillcrindcn derhal yola çık-
mumı talep eden bir telefon a.lmı' vo bunun üzerine her ihtimal· 
kaı-ıı yanında iki Polonyah §Oför olduğu halde konsolosluktan 
hAreket etmiştir. O zamnndanbcri kendisin.den hiçbir hnb'r
yoktur. 

Kief konsoloıluğu memurlarının pek yakında Moskova)'il 
gelmesi beklenmekteydi. Bunu üzerine Sovyetler birliğindcbi 

bütün Polon,> a. sefaret 'c konı;olo luldan memurları. hep bir 
liktc memleketi terkedcccklcr.di. Fakat Polonya sefaretindn 
Matuızinıki bulunmadım kimsenin hareket etmiyeccği bildiri!-
nıcktedlr. 

Almanyada 
sınıt silatı 

yeniden birkaç 
alttna alınd1 

Belgrad, 2 (Radyo) - Brükselden alınan 
malumata göre, Almanyada yeniden bir kaç sı
nıf silah altına alınmıştır .. 

Sigfrid hath gerisinde yeni bir hat 
Londra, 2 (Hususi) - Almanyanın Sigfrid 

hattı gerisine alelacele yeni bir tahkimat hattı İn· 
şa etmekte olduğu öğrenilmiştir. 

~---------------------
ÇEMBER LA Y N, ALMAN Sovyet Rusya • Finlap· 
RUS MUNASEBATINI AN • diya ve Letonyaya da 

LAT ACAK mütekabil paktlar 
Londra; 2 (hususi) - Başve. yapacak 

kil Çemberla}'n yarın Avam Ka Londra; 2 (A. A.) _ Bu sa. 
marasmda umumi vaziyet hakkın bah Iloma radyosunun bildir,li . 
da beyanatta bulunacaktır. ğine göre Sovyet hüki'ıınetinin 

Avam Kamarasının bugünkü vakında Finlandiya ve lctonya. 
toplantısında muhalefet partisi li yn Sovyet-Estonya paktına ben
deri Mr. Atlee başvekile Alman zer mijtt>kabil yardım paktları 
• Rus münasebatının ne vaziyet· teklif edeceği .Moskovndan rcs. 
te olduğunu sormuş, Mr. Çem - men bıldlrilmcktedir. 
berlayn bu hususta yarın Avam Sovvetlerin Tokyo 
Kamarasında beyanatta buluna- sefiri 
cağını, şimdiden bir şey söyle • 
mek istemediği cevabını vennit-
tir. 

BtR VAPUR BATTI 
Londra, 2 (Radyo, saat 18) -

RESMi NOT Alman tahtelbahirleri Atlaaokya 
1 nusunun cenubunda faaliyete ba§ 

muvaffak olamamışlardır. ltal- Jamıştır. Bugün "Kerman,, gc· 
ya ve İspanya Akdenizin hayat misi batırılmıştır . Gemi Nev 
hattını teşkil etmektedir. Alman. yorkla Brezilya arasında işliyor
~ a, Rusya ve İtalya harbe bir son du. içinde yolcu yoktu ve yalnız 

•• oma; 2 (hususi) - Berlinde 
inti ar eilen Diplomatik Kores. 
pondans gazetesinde Kont Ciano 
nun Berlin ziyaretinin sebibini i. 
zah ed~ ynn resmi bir not neş. 
redilmimir. Bu notda Alman ye.· 
nın b ynclmilel hadiselerin inki
şafında dost İtalya ile instip.re 
etmesinin pek tabü olduğu teba.. 
rüz ettirildikten sonra Balkanla 
ra temas cdilereke denilmekte. 
dir ki: "Beynelmilel hadiselerde 
bir barut fıçısı haline sokulan 
Balkanlar, §imdi iki kuvvetin 
gayretiyle bir sulh sahasıdır. Bu 
harbde Balkanlan kanştırmağa 

Londra,. l (Hususi) - Sov
yetlerin yeni Tokyo sefiri Konı
tantin Smetanin 10 tC§rinievvel· 

de Japonyaya hareket edecektir. 
Japonca "Hoçi Şiıntun,. eazetesi 
sefirin Tokyoya beklendiğinden 

bir ay evvel geleceğini ipret et
mekte ve bunun iki memleket a· 
rasındaki münasebatı düzeltmek 
maksadiyle yapıldığını bildirmek 

\•ermeğe çalışıyorlar." 70 kadar tayfası bulunuyordu. 
Romanya Slovakyaya 

sefir gönderiyor 
Biikreş; 2 (A. A.) - Resmi ga 

AVRUPA IHTtLAFINA KA· zeedc metni neşredilen bir karar 

Sulh teklifi haberleri ve 
Londra; 2 (A. A.) - Reuter 

ajansından: 

Hitlerin Sulh taarruzu bir çok 
gazetelerin başmakalelerine mev 
zu teşkil etmektedir. 

Taymis gazetesi diyor ki: 

Almanlarla Rusların yapmak 
niyetiOOe bulunduklan muhte.. 
mel sulh tekliflerinin ihtiva ede-

ceği mevad geçen cuma günkU 
Moskova beyannamesinin umu. 
mi hututundnn inhiraf etmediği 
takdirde bizim cevabımız, bu 
küstaha.ne nümayişe karşı hal
kın müttefikan izhar etmiş oldu 
ğu infialden başka bir §ey oln-
maz. 

Bugünkü Roma gazetelerinden 
Giornal Ditalya da, Berlin gaze
tesinin yan resmi notunu mevzu 
bahsederek şunu demektedir: 

"Bu not Kont Cianonun Bcrlin 
ziyaretinin en açık izahıdır. İ

talya Avnıpanın sulhUnU kurtar 
mak i~in sarfettiği gayretler ma 
lfı.mdur. Nihayet, Balkanlarda 
sulbü muhafaza ctmeğc muvaf. 
fak olmuştur." 

İn~iliz gazeteleri 
Deyli Herald şunlan yazıyor: 
Hitler, müttefik İngiltere ve 

Fransaya karşı mücadele itin 
kendisini çok zaif gördüğünden 
sulh istemektedir. Yağmacının 

elinde yağma ettiklerini rahatça 
muhafaza etmesine müsaade e 

derek utandıncı bir pazarlık ya.. 

pddığı görülmiyecektir. 
Çeklerle Polonyalılar Nazi is. 

tibdadı altında bulunduğu müd. 
detçe sulh olmıyacaktır. 

Deyli Ekspres de şunlan ya
zıyor: 

Hitlerin İngiltere ve Fransa 
tarafından kabule mUsaid sulh 
teklifleri yapabilmesi imkansız
dır. ÇünkU. demokrasiler onun 

Hitlerin scrdedebileceği teklif sözünUn kiymetini pek iyi bilir. 
ler, hiç bir zaman esaslı gaye. ler. 
leri Bitlerin elinden cinayetini Aynı zamanda Hitlcıizmin sah 
tekrar etmek imkanını selbetme te bir yürek, kanlı eller, pusuda 
ğe matuf olan demokrasi devlet. bir tilki ve yırbcı bir kurd oldu. 
lerinin hedeflerini değiştiremez. ğuna kanidirler. 
~ mn:t:: ,_1'dıra ~ --~ : · ınokrntlar, Polonya kan i. 
lemiyeceği ve binaenaleyh Hit. · çın<le yüzdükçe. Çekoslovakya 
lerizmin ortadan kalkmasının da zincirbend kaldıkça Almanya 
her türlü mUzakeratın mütekad ıle sulh müzakerelerine girşmi. 
dim..~ olduğu maliı.mdur •. .__ yeceklerdir, 

AMERiKA 

RIŞMAK iSTEMiYOR name mucibince Bratislavada bir 
Ohio, 2 (A.A.) - Bugün a- Romanya elçiliği ve Dublinde bir 

çılan 59 uncu '.American La.bor Romanya konsoloshanesi ihdas 
Federation,, kongrui Amerika- edilecektir. 

nın Avrupa ihtilafında tavassut- A:manlar bir Leton ge
ta bulunmasını teklif edecektir. 1 misini zaptettiler. 
Kongrenin senelik raporunda Londra, 2 (A.A.) _ Stok -
fÖyle denilmektedir: holmdan bildirildiğine göre, Bal 

"Amerikanın sulh lehinde ta· tık denizine gitmekte olan mantı 
vassut teklifinde bulunması ta - adındaki Leton gemisi, Skani sa
raftarıyıı: ve harp halinde bulu· hilinden üç buçuk mil açıkta bir 
nan milletlerin de bu teklifi Alman muhafaza gemisi tarafın· 
kabul edeceklerini limit ediyo- , dan zaptedilmiJ ve isinde bulu 
ruz. Fakat bundan ileri gitmeği nan İsveçli pilotla birlikte bir 
de kabul etmiyoruz. Memleketi· Alman limanına götürülmÜ§tÜr. 
mizin ihtilafın haricinde kalma-
sıru, fikir ve hareketlerindeki bi· 
taraflığını muhafaza etmesini is
tiyoruz.,, 

iki tren çarpıştı 
7 öLO, 60 YARALI VAR 

Buenos - Aircs, 2 (A.A.) -
Cordobadan bildirildiğia ı e göre, 
iki trenin çarpışması neticesinde 
7 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmış
tır. 

-0--

Madam Simingli Rydz 
F ransaya gidiyor 

Belgrad; 2 (A. A.) - Roman
yadan gelen 80 mülteci dün Yu
goslavya hududundan geçmiştir. 
Fransaya gidecek olan bu mül. 
ciler arasında madam Smigli 
Ridz de bulunmaktadır. 

Amerika - Japonya 
münasebeti 

FENALIGA DOGRU 
GİDİYOR 

Şanghay; 2 (husus!) - Ja
pon-Amerikan münasebeti git. 
tikçe fenalaşmaktadır. Sebeb o. 
larnk. Japon askeri makamları. 
nın Amerikan tabaasına karşı 

fena muamele etmiş olması gös 
terilnıektedir. 

Bir haftadanbeir şiddet
li çarpışmalar oluyor 

Londra, 2 (hususi) - Honk 
Kongdan bildirildiğine göre, 
Cenubi Çindc bir haftadanberi 
şiddetli çarpışmalar olmaktadır. 

Burada Çinliler Japonlara karşı 
harekete geçmişlerdir . .Japonlnr, 
müdafaa halinde bulunmakta
dırlar. 

lngiliz limanlarına 
gemileri geri 

giden, Sovyet 
çağrıldı 

Berlin, 2 (Radyo) - Sovyet hükmeti 1ngilte
rcye giden bütün Ruı gemilerine geri dönmeleri• 
ni bildirmiştir. Baku limanından hkenderiyeye 
hareket eden petrol gazi ile yüklü Rua gemileri 
yan yoldan geriye dönmü§lerdir. 

İngiliz beyannameleri Alman halkının 
maneviyatını bozuyormuş 

Londra, 2 (A.A. )- Dally Expres gazetesinin Kopcnhag muba. .. 
birinin emin bir membadan öğrendiğine göre İngiliz tayyareleri tara-
f mdan atılan propaganda knğıtlarırun halkın maııcr.iyalI üz.erinde pek 
fena bir tesir' bırakmnsı dolayısiyle HiUcr, bu tayyarelerin Alma.n· 
J a Uzcrındc uçmalarına mini olmak için mümklin olan her tUrlU tedbir 
eri almasını mareşal Goringden lsteın.Iştir. Bu münascebtle Gö. 
ringın düşman tayynrclcrinin Alman arazisi Uz.erinden uçmağa mu.. 
vaffak olamadıklarını iddia ettiği hatrrlatılmaktadır 

Resmi tebliğ 

• Bcrlin,, 2 (A.A. )- Kont Ciyanonun hareketinden BOnra net-
redilen resmi bir tebliğde nazırın "Alman hUkfuneti taı&Ctndan VU· 

kubulan davet ilzerine yaptığı ziyare ti tamamladrğı,, kaydedilmekle 
i.:ı;tifa olunmakta ve mumaileyhi istasyonda uğurlayan zevatın iaim • 

!eri zikredilmektedir. 
Tebliğde Kont Ciyano ile Von Ribbcntrobun blribirlerine" bL 

raretle vc,da ettikleri,, ilave edilmektedir. 
Bununla beraber Alman rndyolnn bu tebliğden fıua.J olank 

iki nazırın öğleden evvel de görüştüklerin ibildirmektcdirler. 
Müzakerelerin mıwzuu hakkında resmi bevnnatta- bulunulma· 

mıatır. 

Fransız tebliği 
Paris. 2 ( A.A.) - 2 Te§rin eV\."el sabahı Fransız tebliği: 

Gece nlsbeten sakin geçn iştir. Cephenin muhtelif noktalarmaa 
baskınlar yapılmış, tuzak!Rr kurulmuştur. 

Hitlerin kitabı tadil 
edilecek 

Londra 2, (husu~i) - Bitle. 
!erin (Ifavğam) adlı eserinin ye
ni fethedilmiş Leh ıruntakaların 
da tevzi edilmemesi emir olun
muştur. Zira, bu mıntakalar, 
Rusyaya çok yakındır. Ve (Ka\• 
ğam) kitabı, şiddetle Sovyet a. 
leyhtandır. Bu mUnasebetlc 
mezkur eserin tadil cdllmiı bir 
ıUshası hazırlanacaktır. 

Alman kıtaları Varşo
vaya girdi 

Berlin 2, (radyo) - Alman 
başkumandanlığı teblli ediyor: 

Pazar günU öğleden ıonra, 

ilk kıtalarımız Vortovaya gir. 
miştir. Dün son mukavemeti gös 

teren şimaldeki Leh kıtalan da 
beyaz baYfak çekmişlerdir. 

HES'IN NUTKU 
Berlin; 4 (radyo) - Rudolf 

Hes, dün radyoda Alman kadın .. 
lanna hitab ederek harbin sona 
erdiğini, şayet harb devam e
derse Almanyanın aç kalmıya. 
cağını söylemiflir. 

Muzaffer- bir Almanya 

Amerika için tehhkedır 

Nevhven - Connecticut • 2-
(A. A.) Ders ıeneıine bq1.aıı' 
ması dolayısıyle Yale üniver
sitesinde bir nutuk aöyliyen rek' 
tör Charlcı Seymour, tftlilter• 
ve Fransamn atlantiiin bu ta• 
rafındaki seykülceyş noktaJ.atS 
Almanyanın eline düftüğü tak" 
dirde Amerikanm tarifi kabil 
olmıyan bir tehlikeye maruz ~, 
lacağmı kaydetmi1tir. 

Muıaffer bir Almanya'nuı P.· 
mcrika için birinci derecede 
ehemmiyetli bir feliket tefldl 
edeceğini söyliyen hatib, ~1maıı· 
yanın beynelmilel hli5nüniyetuı· 
den eser bıralanadığmr ve med1 

niyetin istikbali Amerikanın bit 
tün cihana şamil olan bu felaket 
kar!§ııında göstereceği ccuretits 
zekanın ve nefis feragatinin de
recesine bağlı olcuğunu tcbıril' 
ettirmittir. 

r~~~~~··;:::·:;~;;1· ;~dü rlüğünden 
t Son Dakika okuyucularına 

IKüçük Hikayeler Müsabtkası 
l Haber, edebiyata meraklı \'e bllhuıt& edebl,atm ''hlkl7e,, 
: kısmlle meşgul olan okuj-ucutan ara!'lmda bfr müsabaka tel'tib 

j 
etmiştir. 

Müaabakaya f~tirak edecek hlkiyeclterin gönderecekle
ri hikiyeJer arasmdan sctllecek 90 hlkiyo Haberde netredL 

l
lerek, her otuz blkiyede birer eleme ile, en gibeU bulUUD IO 
hlk1ye ıcı;llccek, 90 hlklyenla ne,riol müteakip elde edllecell 
9 hikaye arasından da blrlnd, lkind ,.o U~üneü hikiyeler ayn• 

ı 
lacaktlr. 
HABER idattı1l ba şeklide aynlaeak 9 hlkl7eden blıtadye 16, 

lklndye 10, tic;ıtnctıyc 7, 4 Unctlden 9 ant"uya lwlar beter 11,. 
\erecektir. 

Mevzu ve şartuar 
Hlkiye müs&bakasma iştirak lçla kat'I evette amat6r ol· 

nıak şarttır. Göndcrlleeek hiklyclerln me\"Zularmı intihapta 
• ~ mliı;abakaya girct"ek olanlar aert>e.ttirle.r. Hlkiyelerin hiçbir 

j yerde lntlpr etmiş olmaması. J.ncak, me\-zalarm yerli, ha~ 
3 il olmuı, hlklye tolmlğine uy~n yaırlnu' ve Be1"* utırı
~ daktllo ettirilmiş bahınmaaı, klğrtlann yalım birer ~ 
~ ya.zıbnış n her hlkiyellln 100 kelimeden fazla olmunut ..,W• 
~ Göndcrllttek hik&yele"1en iyi olanlan "Müsabaka" b,.ti" 

le ,-c ıra numaraın tak.ip edilerek netredlbne7e '-fJanacaJdlt• 
Hikiycler, tııtanbul Ankara caddesinde Haber pnte.I Yas' 
Miidürlü~Une Hfflkilye m\lahakaııı1'' kaycBle gfindttlhnelWlr. 
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llitlerin sulh teklifleri neler 
ol a c a km ı ş ?' 
Almanya Italyayı elde 

etmeğe ~alışıyor 
Bu münasebetle Tunus ve Korsika meselesi kar1ştırılacak 

Sulh teşebbüsü karşısında lngıltere ve Fransanın vaziyeti 
~~ra 2 (Hususi) - Berlinde 
~ıtlerle fiç saat gorüşen kont 
~ bugün Ribbetnropla konuş· 
ltaı atına devam edecektir. Alman· 
~an konu5maları burada, Hit· 
~ SUih taarruzunun son mane\: 
~ olarak ı:;örülmektedir. mcer 
~ Bahad~ .R.u~yanm muavenetını 
'ettığını ılandan sonra hal· 
~nkinl de elde etmeğe uğra~ 

ır. 

'l'AV ASSUT TEKLtı.~t 
~ 2 - ltalyarı hariciye 
~ kont Ciano dün oğleden 
foıı lij Berline gelmiş, istasyonda 
ttı.ı~-bbentrop, Slovak} a ve Yu. 
~ elçileri tarafından kar· 
tıı~ır. Görü~melere derhal 
~~ıtır. Müzakerelere bugün 
~~edilecektir. 

Cianonun Berlini ziyareti 

' Berlinde yan resmi ka> • 
d...ı~. bildiriliyor ki "lki mik· 
~:~ hariciye nazırlanmn 
~-~ı vaziyet yeni bir ha· 
~şasmı lüzumlu kıl
S1an bir teamüldur. 

t'1i ~~r içinde h!dis olan ye. 
~· ıae malfundur.,, 

ııı, ltalyanm bitaraflığını 
edeceği kanaatindedir. 

1'an....~ tavassut bekleniyor. 
.. -"<llllllere göre Hitler, ltaıya· 
'4.SUlh ~arruzu,, işinde mutavas 

lekııf etmek ınaksadile ltal· 
~ciyc nazırını Berline da· 

A.ın IŞtir, 

~darnda çıkan Telegraf 
~lin ?' göre Bitler yeni sulh 
lir.: tritlde §Unları ileri sürecek· 

l ....... ~-
~ ':.'drkta yalnız Lchlilerle 

lt }'erlerde küçU.1{ bir hükU
SUrulacak, fakat bu hüktımet 

~
sanın himayesi altında bu. 

iti ~ır. Varşova, Lodz, Lub-· 
~el~ bu hükfunetin hudut· 

~ ilinde olacaktır. 
~ ~ biğer meseseleri halletmek 

ttr, ~let murahhasları (ln· 
ltr, l~ tansa, Almanya, Sovyet
:!!·.l~ b:r toplantı yapacak. 
~ ~ :ıda İtalyanın Akdeniz 

a'. ~l'ttı !ani Tunus ve Kor:i 
etz \'e ~nn Baltıktaki vazı
lebj iö~nyanın müstemleke 
l3u 83,.;1~Ulecektir. 
. ttti"'~4'lr bir nevi mağl1lba dik 
.ıuYor~ gibi bir şey telakki e
l'acır0c1a ran~ız istihbarat koınise

bır milsahabede verile-

Bitaraf ·gemilerin de 
rahatı kalmadı 

l> ?..onc1r. 2 
~ • - Danimat'kada, 
~it lca gemilerine karıı Al· 
't hc~l.rı aldığı tedbirler bUyük 
ı, c~. uyandırmııtır. Zapt
~"dı. gemiler de İa§e ı:naddeleri 

lıoııand 
~~ anın "Jan Van Gelder 
'l'et\cbrerntaı dUn öğleden son~ 
le ~lling cl\'arında bir torpi· 
lh·-1.ı l'aJc lrlUhlm hasa ~ 
--.. r, 1nfillk ra ugra-
tebatt.an lk' esnwımda mUret • 
rtfır "e u .. 'kık~ı üLaıuu. üç kişi 
~· " il d h _araıannı11tır. )d e afif surette 
&er li.- k . Urettebatta d. 
At "' itı de n ı -
r.:ha~ rı gcınısı bir aranmaktadır. 

clliıı&c &eUrıım::~rkörle Per-

cek cevabı kati şekilde söylemiş

tir. Bu cevap rcdde.n ibarettir. 
Bunların kabulü verilen sözlerin 
inkarı ve Fransa ile lngilterenin 
hürriyetlerini feda etmesi olacak. 
tır. Fransız ba5\·ekili Daladyenin 
askeri erkanla görüşmeler yapma· 
sı sulh değıl, harp planı duşünül· 
düğünü ve tayin edilen hedeflere 
vannca)'a kadar harbe devam edi· 
leccğıni göstermektedir. Jngiltere 
de ayni fıkirdedir. 

ÇEMBEBLAl'NIN BUGVNKV 
NUTKU 

Londra, 2 - Gazetelerin öf· 
rcndiklerine göre, Hitler Rayt
tagm toplantnında Alman mil 
Jetinin nazi siyasetini tamamile 
tasvip ettiğini sür'atle yapılacak 
bir plebisitle ilin edecek ve Çem
berlaynm bucUn ·Avam Kamara 
smda IÖyleyeceklerine cevap ve 
rccektir. 
lNGILtZ BAHRlYE NAZIBINA 

GÖRE 
LQncJraJ 2 ..,. lngiliz bahriy~ ~a· 

zm çqrçil bir nutuk sö>·Ii).·crek 
ezcümle §Öyle demiştir: 
"- Harbe ba§lamak Hitlerin 

elindeydi, fakat harbi bitirmek o
nun elinde olmıyacaktır. Fransa 
ile bizim 85 milyon nilfusumuz 
var. Ve bu yekuna müstemleke. 
!erle dominyonlar dahil değildir. 
Rusyayı, şimdi, Polonyada, bu 
memlekete yardan etmek için bu· 
lunduğunu ,. :ınek isterdik. Rus· 
)'a, bugün şarka dot'Tll Alman iler· 
leyi~ini durdurmu~tur.,. 

. 250 BİN GENÇ lNGİLTEBEDE 

SİLAH ALTINA ALINDI 
Londra 2 (A.A.) - Kral, bir 

beyanname neşrederek 1 ilkteşrin. 

de lngilterede bulunan ve ya§lan 
20 ile 22 arasında olarilann askere 
alınabileceklerini bildirmi§tir. 

Bu beyanname mucibince askere 
alınacakların 250.000 kişi olduğu 
tahmin edilmektedir. Bunlar. ron 
teşrinden evvel si!Ah ~tına alın· 
mıyacaklarsa c• .. derhal kaydedile· 
celderdir. 

Geçen haziranda 240.000 ki§i 
kaydedilmi§tir. Bunlann 100.000 i 
silah altına alırunı§tır. Diierleri 
sontqrinden evvel davet edilecek· 
lerdir. 

lngilizlerle 
Japonlar 

Müzakerelere başhyorlar 
Londra 2 (Radyo) - Japon. 

İngiliz müzakeratına pek yakında 
Tokyoda yeniden ba~lanacaktır. 
Japon hükfuneti Cindeki sefirini 
bazı hususlarda fikrini almak üze. 
re Tokyoya davet etmi~ir. 

Japon siyasi mahafili Avrupada 
90n beynelmilel vaziyet dolayısile 
Japon - İngiliz müzakerelerinin 
şimdiye kadar konlll\Üdliiundan 
bqka esaslar üzerinde cereyan ede 
ceğini zannetmektedir. 

Amerika 
Paristeki Leh hUkOmeti 

nezdi ne 
B.r elçi tayin etti 

Londra, 2 (Hususi) - Arneri· 
kanın Var~va sefiri Bidde Pa· 
riste teşekkül eden yeni Leh hüku 
meti nezdinde vazifesine devam e
decektir. 

Sovyetler Letonyadan 
ne istiyorlar ? 

Tallln, 2 (A. A.) "Stefanl" - Letony& hariciye n&ZJn Kunter. 
eln Sovyct hUk6metinin daveti üzerine yarm Moakovaya gidecett 
tecyyUd etmektedir. 

Nazıra eiyasl ve iktmadl bir heyet refakat edecektir. Zaruıe

dlldJğine göre, Sovyet hUk6meti nazırdan Letonyanm 7indau ve Hi· 
bau llmanlan hakkmda ve eü1 RW5 ıimendiferlerlnln Leton)·anm 
Latgadla eyaletinde klln Roeiten ve DUnaburg'dan geçerek Lenin
grad ile VaJ'§Ova arasmda lflemeeine dair bazı Weplerde buluna
caktır. 

Bir Danimarka şilebi torpillendi 
Kopenhag, 2 (A. A.) - Cwııartesl gUnU Şlm&l denlzlnde bir Al

man tahtelbahir!, Vcndla ilminde bir Da.n.lmarka oilebini torpillc
ml§tlr. 

Şilep, derhal batmqt.ır. Şilebin 17 klflden ibaret olan mUret. 
tebatmdan 11 1 lSlmllftUr. Sağ kalanlar tahtelbe.hlr tarafmdan kur. 
tanlarak biraz sonra tesadUf edilen bir Danimarka vapunına aktar
ma edil.mifUr. Kurtulanlar, tahtelbahir görilnUr gö~ilnmez VendJ
anın durduğunu, fakat tahtelbablrin hiçbir ihtarda bulunmadan ol· 
lebi torpilledJğinl beyan etmektedirler. 

Almanlar bir lsveç 
zabtettiler 

• • • gem ısını 

Stokhol.m, 2 (A. A.) - SellWoz nakletmekte olan Aaten lemin
deki hveç vapuru Alman harb gemileri tarafmdan tevkif edilerek 
Kiel'e götürUlmllıtUr. 

Diğer bir laveç vapurunda Shuvnd'un cenubunda İsveç kara eu. 
lannda bir Alman tayyaresi tarafından arqtırmalar yapılmı§lır. 

Tayyare gemiye evvel! eark, sonra da cenubu garki istikametinde 
gitmesini cmrctmi§ee de bir İsveç tayyareııinin yakla{Jtığmı görünce 
uzakla§Dllfitır. 

Havalarda 
muharebeler 

büyük 
oluyor 

Beş lngiliz tayyaresi on beş Alman fayyaresile 
Zigfrid hatt. üzerinde heyecanlı bir muharebe yapti 

Garp cephesinde yen.i birşey yok! 
Londra. 2 - İngiliz ha.'\-a ne. 

zarcti bir hava muharebesi hak. 
kında ınalümat vermektedir. Be§ 
İngiliz kc§if tayyaresi Sar havza
ıımda müstahkem mevkilere dair 
keolflerde bulunurken on beş Al
ınan avcı tayyaresinin hücumuna 
uğramıftır. 

.Muharebe 35 dakik& aUrmUg
tUr. Bet İngiliz tayyareıılnden U
~U dlifUrillmllf, biri Fransız hat. 
larmda yere inmefe mecbur kal 
mıotır. On iki lngiliz tayyare
cialnden sekizi parqUUe yere in

miftir. 
İngiliz filosunun kumandanı 

vazifeıılne devam et.mi§, Alman 
filosunun kumandan tayyaresi ve 
diğer bir Alman tayyareııl ~:ana
rak yere dilfmUetUr. Diğer 13 
Alman tayyareal muharebeyi b:
ra.karak geri dönmUılerdlr. 

İngiliz hava filosunun kuman. 
danı olan pilot başından yaralan 
mı'tı. Arkada§ı ile mürettebattan 
birisi tayyare~·i üssülharekesine 
götürmeği deriıhte etmi~erdir. 
Tayyaredeki b!i+·\n aletler, parça 
parça olmuştu. 

Bizzat tayyare, aCinacak bir ha· 
le gelmi§ti. Tayyarenin sathında 
89 delik açılmış bulunuyordu. 
Tayyarenin kanatlan ve dümeni 
hasara uğramı§tı. Tayyarenin yu· 
kan kısmında iki petrol deposu 
\/ardı ve tayyare sağa ve solda 
döndükçe petrol 003altıyordu. Pi· 
lot, mendili ile deliklerden birini 
tıkamaw muv: •k olmuştur. Bu 
suretle tayyare, üssülharekesine 
dönmeğe kifayet edec.ek miktarda 
benzini muhafaza edebilmi~tir. 

Yere irune işi çok güç olmuştur. 
Tayyare, yere iner irunez sarsılmı~ 
ve kanatlarından biri üzerine yat
mıştır. Bunun üzerine tayyarede 
derhal bir ist,ial vukua gelmiştir. 
Ta:ryarcyi idare eden pilot baş a· 
şağı düşmüştür. Elbiseleri yanıyor 
du. Mitralyözü kullanan, kendisi 
ni yere atmış ve kendisinin vazi
yetini düşünmeksizin pilotun im· 
dadına k~uş onu yerinden al· 
mış ve pilot da yanmakta olan el· 
biselerini elleriyle söndürmüştür. 

GARP ":EPHESlNDE 
Parla, 2 - Fransız menbala -

rmdan alman malfımata nazaran 
"Fransız ordulan kumandanlığı, 
hareket tqebbilsUnU muhafaza 
ederek ve ihtiyatlı hareket et -
mek tablyeııine sadık kalarak 
Zigfrld mevzilerine kartı muhte
lif noktalardan mahalli kUçilk ta.. 
amızlarda bulunmağa devam e • 
diyor. 

Dün Sarrelouia'ln cenubu garbi 
mmtakaamda yapılan hareklt 
Franııız mevzilerinin eaaalı ıu -
rette ıslah edilmeeln1 ve mUhim 
tar&1Sut mahallerinin i§gallnl 
mümkün kılmıttır. 

Alman topçu atetf geçen haf
taki kadar hiçbir zaman bu ka· 
dar bUyük alddette ve devamlı 
olmaml§tır. Binaenaleyh bunun 
sebebini asabiyete veya cndl§C • 
ye atfetmek llzrmdır,,, 

l NG!LlZ TEBLlGt 
İngiliz l.etibbarat nezareti de 

şu malCı.matı veriyor: 
"İngiliz hava kuvvetleri dün 

ak§am Almanyanm §imalinde ye. ı 
nİ bir k(!§if UÇU§U yapml§tır. Ha._ 

rekct tamamile muvaffak olmuo 
ve bütün tayyareler ge.ri gelml§-
tir. 

Garb cephesinde kilçü.k bir ke
§if hava kuvvetimizle birçok dl.lş 

man harb tayyareleri arasında 

vukubulan müsademeye gelince, 
dilgına.nın iki tayyaresi alevler 1-
çindo düglirülmli§tür.,, 

ALMAN YARALI TRENl 
Alman - Hollanda hududundan 

bildirildiğine göre, ilk yaralı tre
ni Almanyada Vestfalyaya gel -
ml§Ur. Şarktan gelen bu trende 
Polonyadaki seyyar ba.ıstaneler • 
den 500 yaralı ve hasta Alman 
askeri vardır. 
Diğer taraftan Ren nehri ilu. 

rinde seyrüsefer eden gemi mU
rettcbatı Manheim hastanelerinin 

§ark cepheainde yarıllanan aüer
lcrle dolu olduğunu söylllyorlar~ 

DilnkU Alman harb tebliği 111· 
dur: 

ALMAN TEBLIGl 
"Garpta, dUemanm topçu &f:e.. 

el Sarbrück mmtaka.smda dalı& 

ziyade cılddetlenmi§Ur. Bunun 
haricinde mühim hiçbir faaliyet 
ve harb kaydedilmem!§tir. 

Garpta, fk1 Fransız ve 10 in • 
gillz tayyaresi ve §imal "den!dzı.. 
de de yine ild İngiliz tayya.rest 
dil§llrlilmUştUr. Alınan hava kuv
vetleri 2 tayyare kaybetmfıtir.,, 

KAÇ TAYYARE DÜŞÜRÜl.DÜ 
Alman radyosu bir ay içinde 

• 37 Fransız ve 27 İngiliz tayya
resi dil3üriildUğünU iddia etmek
tedir. Fransız ve İngiliz mıkam
lan bu lddlamn doğru olmadığı. 
m bildiriyorlar. 

Saraçoilu 
Molotof la dört saat süren 

bir müzakere yaptı 
Müzakerede neler konuşu lduğu henüz 

resmen bildirilmedi 

Hariciye vekilimizin dönüşte So~yaya 
uğrayacağı söyleniyor 

Sovyetler 
Estonyadan sonra 

Letonya ve FinlAndya 
ile de anlaşmalar 

yapıyorlar 
Londra, 2 (Radyo) - Eston· 

ya devletinin yaptığı yeni a.illa§
malar vaziyeti öyle defiıtirmiı· 
tir ki Letonyanın dğire dev-

Keza Ruı harp gemileri 
mittir ki Lctonyanın diğer dev 
!etlerle bilhassa R:.ııya i!e müna
sebatıru gözden geçirmesi lilzu- · 
mu hasıl olmuştur, deniyor. 

Estonyanın noktai nazarma 
göre, timdi sıra Lctonyaya gel
mi§tir. Rusya ile Estonyanınkine 
benzer bir pakt akdetmek mec
buriyeti Letonyadadır. 

Filhakika Sovyet Rusyamn 
Letonya ile bir ademi taarruz 
paktı akdetmek istediği öırenil • 
mittir. Keza Rus harp gemileri 
nin Letonya limanında bannma 
ıı ve bazı transit ticari salahiyet 
ler istenilmektedir. 

Haber verildiğine göre Rusya
yanın Eatonya ile müzakere etti
ği sıralarda Estonya hududuna 
tahıit edilmiş olan 20 Sovyet fır
kası, §imdi Letonya hududuna 
nakledilmiştir. 

Rusyanın Finlandiya i1e dahi 
Estonya paktına benzer bir pakt 
akdetmek teklifinde bulunduğu 
bildi ritme ktedir. 

Londra, 2 (radyo) - 'l'Qrkiye 
Hariciye Vekili ŞWuU Sar&oollu 
ile Sovyet icra komiserleri nıiıai 

ve hariciye komlııeri Molotofun 
gCSrll3meai dart fl&at lilrmUttJlr. 
Hiçbir tebliğ neoredllmemJtUr. 

AJANSIN VERD1G1 
MALÜMAT 

Moskova, 1 (A. A.) - TUrkI. 
ye Hariciye Veklll Şllkril Sara· 
coğlu ile Sovyet zimamdartan a· 
rasında müzakerelere tekrar bu· 
gÜn aaat 18 de Kremlinde bat
lanm.Iftır. 

SARACOGLU SOFYAYA. DA 
UGRAYACAK MI 

Belgrad, 2 (Radyo) - Sotya. 
dakl ılyui miahfillerde TWdye 
Hariciye Vekilinin MoüovBdakl 
temaalarma büyük bir ehemmi. 
yet atfedilmektedir. 

ŞUkril Saracoğlunun Moakova 
dBnU~Unde BUkreg veya K&ıten
cede Romanya Hariciye nqm i· 
le görU5eceğl söylenmektedir. 
Hariciye vekilinin Sofyaya utra
yıp Bulgar bqveklll K&ıeivanofla 
görilıeceği de gene rivayetler 
cUmleelndendir. 
Diğer taraftan Bulgar bqve

kllinin MC>Skovaya gideceği ha • 
berlcrl tekzib edilmi§tir. 

LONDRAYA GiDEN 
HEYETlMlZ 

Londra, 2 - Orgeneral Kl. 
ıım Orbayın rlyaııetindeki TUrk 
heyeti dUn ak§aJD. Lond.ra..va gel
m!a ve mcruiaüe bip' / Jl'. 
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Moda kraliçe- . Paris, 
193 

liği tahtından 
ındirilmek üzere mi? 

Büyük terzihanelerin tekrar açılmasına çalışı· 
lıyor. - Bisiklet bollr• ~u - "Tiyatro reyİamı 
nrn neticesi aındı -Meşhur sinema artistler!. 
nin askerlikte vazifeleri- Charles Bayer as· 
kerliğini l!.l'O;-!lgcı.nil.acı olarak yapmak arzı!· 
sunda - 'As'lierlere ,..;inde bir litre .-ıarap 

1 Bir motörlü Alman kıfoo;;ı ho..,1'n" ,, ~anlarla tııhrlı• edilen 'c ~ "'':tn 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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ıyı ama 

vatanım 

pireler 
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ıçın verecegım, 

vasıtasile mi ? ,. 
Pariıten yazılıyor: \ liyordu. Geçen gün tecrübe mahi 
Paris büylik bir tehlık..: ı:eçiri- yetinde olmak üzere bir temsil \'e

yor : Fakat hava hücumuna ma
ruz kalmak tehlikesi değil : Pa
ris Avrupanın, hatta bütün dün 
yanm moda merkezi olmak hu
susiyetini kaybetmek tehlikesi
le kat11laşmıı bulunuyor. Büyük 
terzihanelerin çoğu muhtelif se
beplerle kapanmıştır. Mağaza sa
hipleri eski eşyaları elden çıkar· 

mağa uğraşmakta ve yeni moda 
eşyası almaktan çekinmektedir. 

Esasen Parisin zengin mahal
leleri tamamiyle boşalmış ve 
lüks apartımanlarda hayattan e
ser kalmamıştır. Şehre seyyah 
geldiği de yoktur. Bu vaziyette 
büyük terzihanelerin kapanma
sım tahtı görmek Jiizımgelir. 

Fakat Fransa hükumeti, harp 
içinde türlü gailelerle meşgulken 
bile bu tehlikeyi sezmiştir. Pari
sin dünya moda kraliçeliği tah
trndan inmemesi için tedbirler' 
düşünülüyor. Gazeteler, propa
ganda ve istihbarat umumi ko· 
miserliğinden aldıkları talimat 
»~fr+ne Bropagandaya batlamıı 
bulunuyor'. Gazetelerde her giln 

bu mevzu üzerinde yazılar'a tC9a
d üf ediliyor. Esas ıu : 

rildi. Buna gösterilen rağbet dere· 
cesine göre bir nevi "Tiyatro re
yiamı,, yapılmış olacaktı. 

Netice ümidin fe\'kinde oldu. 
Beşyüzden fazla seyirci yer olma
dığı için bilet alamıyarak dönme
ğe mecbur kaldı. Bu sebeple Ko
medi Fransez temsillerinin rağbet 
bulacağı netice·inc vararak tem
sillere de\'::ıma karar verdi. 

Sinemalar da açJktır; fakat an
cak saat ona kadar .... Bir şart da
ha var: Salonlara fazla seyirci alı
namıyacaktır \'e ancak sığınakları 
olan sinemaların işlemesine müsaa 
de olunmuştur. 

.y. .y. .y. 

Fransız gazeteleri, Fransanm 
tiyatro, sinema ve spor füeminde 
meşhur simaların askere alındık
tan sonra ne olduklarına dair bir 
liste neşrediyorlar; şayanı dikkat.. 
Kaydedelim: 

Sinema \'e tiyatro artisti Pierrc 
Fresnay yüzbaşı rütbesiyle Sar 
cephesinde bir Znaw alayındadır. 

Sinema .artisti Albert Prejan 
tayyare yüzbaşısı sıfatiyle cephe 
dedir. 

Danielle Darrieux'nün k~sı ga 
zeteci ve sinema rejisörü • Henri 
Decoin da cephede tayyare yüzba· 
şıdır. 

Boksör Georges Carpentier ve 
sinema rejiSörü Pierre Calambier 
tayyare onbaşısıdırlar, ikisi de 
Villacoublay da bulunuyor. 

~ıkarılan bir l.eiı sehrine giriyor. 

~ 

Gcç::ıı giiııe kadar Vorşovayı nıtldafaa eden Leh askerleri tank 
hücumlarına karşı ateş etmeğe hazırlanırken 

bıgil!ere Fransaya asker sevkine başlamıştır. Resimde Fransa!' 

gitmek i'lzcre yola çıkarılan ve bir kısmı kamyon bekliyen Ingiliz af 

kerleri görülüyor. - -. -
.. 

Almanlar İle So,-yetler arnsrn<la aldetlOmJş olan ilk mJsaklD imzalanma merasimini gösteren ref!Jm ... Bu resimde SoTYet Ba..,vtJJ 
, .e hariciye nazın Molot-Ofu masa başında \'C Stalln ile Alman hariciye nazırı ı:on RJbbcntrop'u solda ayakta görüyorsunuz. 

Paris terzihanelerinin hepsi 
tekrar açılmalı, moda faaliyeti 
devam etmelidir. Fakat Fransız 
kadınlan harp zamanı modaya 
düıtkünlük göstermemelidir. Ter' 
zihanelerin mJşterisi, baıta Şi
mali ve Cenubi Amerika olmak 
üzere, ecnebi memleketler ahalisi 
olmalıdır. Böyleco Fransa ikti
saden kuvvetli kalmak yolunda 
kuvvetli bir unsuru elinde bulun
duracak, harp bittiği zaman ise 
Pariı eski şöhretinden birıey 

Bisiklet şampiyonlarından And
re Leducq garp cephesinde bir pi
yade alayında mitralyözcü nefer, 
gene meşhur bisiklet şampiyon· 

!arından Antonin Magne askeri 
kamyon §Oförüdür. 

Cevab veren olmadı. Necdet, SON O AK ı K A'nm ZABITA ROMANI: 14 tı. Jandarma, Necdet Feri 
getirdi. Sorgu hakimi sert bit 

kaybctmomiı olacaktır. 

Propaganda ve gösterilen ko
laylıkların §imdiden tesiri olma
ğa bqlamııur. denilebilir. Ter
zihanelerin bir kısmı tekrar açıl
mak üzere hazırlıklara ba§lamış, 
bir kısmı ise vilayet şehirlerinde 
ve bilhassa Parisli zengin kadın
ların hicret ettikleri mmtakalar'· 
da şıtbcler açmağa teıebbüs et
mişlerdir. 

*** 
Pariste son günlerde bir- bisiklet 

Sinema artisti Charles Boyer 
de askere çağınlanlar arasındadır. 
Fakat şimdi Amerikada bulunu
yor. Propaganda vazifesi verilerek 
onun Amerikada bırakılması mev
zuu bahstir. Boyer Amerikada çok 
şöhret bulmuştur ve arasıra Holi. 
vudda yapacağı radyo müsahabele 
rinin çok rağbet gördüğü bildirili
yor. Bu sebeple artistin Amerika
da kalıp :radyo vastasiyle Fransız 
propagandası yapmak teklifinin 
kabul edileceği sanılmaktadır. 
Yıldızlara dair bir havadis daha: 

pencerenin önünde bahçeyi sey _ 
reden jandarmaya i§ittirmiyccek 
derecede sesini yükseltti, ayni 
suali tekrarladı. Yine bir cevab 
alamadı. Bunu, bir kuğıt parça
sına yazdı, kapmm altından u -
zattr. Dışardan bir el kağıdı çek. 
ti, aldr. Fakat, yine bir cevab 
vermedi. 

Her halde bu yabancı, bir dost 
olacaktı. Kendisine yardım vna
dediyordu. Fakat, suallerine cc -
vah vermemesinin sebebi ne? 
Yoksa bu, hakiki katilin bir kur. 
nazlığı, bir manevrası mıydı? 

Necdet Feriduna sükut tav· 
siye etmekle vakit kazanmak, 

bolluğudur başlamıştır. Bunun 
se bcbi ummni nakil vasıtalarınıa 
çok azalmasıdır. Şehirde taksi 
hemen hemen hiç kalmamıştır. 
Otobllslerin çoğu askeri makam
larca milsadcre edilmiştir. Paris
te tramvay çoktan kalkmış oldu
ğu için bu vaziyette umumi na· 

Amerikalı güzel sesli sinema yıl- \ 
dızı Grace Moore gazetecilere ya-' lüyor. Meclisin içkiler komisyonu 
kında Amerikada~ Fransaya gide- böyle bir temenni izhar etmiştir. 
ceğini söylemiş. Bir hasta otomo- "" "" "' 
bili satın alıp bunu bizzat idare et Geçen mektuplarımızdan birin-
mek şartiyle Fransa hizmetine gö- de uzun uzadıya sansürden bah
nüllü sıfatiyle girecekmiş. Yıldız setmiştik. Bu mektubumuzu da 

gene sansüre dair birkaç fıkra ile 
demiş ki: 

kil vasıtası olarak yalnız metro
politen kalmıştır. Fakat bu da ı - Fransaya çok şey borçluyum. 
kafi değildir ve esasen metropo- Binaenaleyh harp esnasında ~ 
liten istasyonlarının mühim bir duramam. Bana karşı çok nazile 
kısmı ilga edilmiştir. ve sevimii da\Tanmış olan Fran-

Bunun üzerine askere alınma- sızlara teşekkür etmek için bir 
mış ve Pariste kalarak i5leriyle şeyler yapmalıyım. 
meşgul olanlar evlerinin bir köşe Acaba reklam mı, ne dersiniz? 

sinde eskiden kalmış birer bisik- ı • • • 
letleri olduğunu hatrrlamı~lar, bun 1 Fransada askerlere kışlık çorap 
lan çıkarıp temizliyerd\: kullan- fani,§ \'e saire gönderilmesi için 
mağa başlamr5lardır. Bilhassa kii genil1 bir propaganda başladı. l lal 
çille satıcı ve esnaf sınıfı ş:mc:U hep km göndereceği bu nevi eşyadan 
bisikletle dolaşmaktadır. bazı şartlara riayet şartiyle, posta 

• • • ücretli 2!mmıyor. . 
Ko~i F ransez, tc:O:rar terr.· Bu arada aı,kerlere, 1917 de ol-

sii!e~ ~ bnr lwrli. Tem duğu gibi. nefer ba~ma günde bir 
~T~~e !lalkm ~t edip etmiye- litre şarap verilmesi de .Meclisi 
cc:-· ··:••uSUNta tereddüt gösteri· Mebumt mahfellmncıe dü;inO-

bitirelim: 
Fransızların tenkitçi mizacını 

sansür ile de değiştirmek mümkün 
değil. Şu fıkrayı yevmi ve ciddi 
bir gazetede gördük. Memleket
teki liberal düşünceye bakın ki san 
sür heyetinin azası bile çıkmasın
da bir mahzur görmemişler: 

"Yeni nefer kışlada öyle hir 
haşere hücumuna :ui:rradı ki pire 
ve saire gibi mahlıiklar tarafından 
diri diri yinilip bitirileceğini san
dı. Söyleniyordu: 

- Askere alındığım zaman bu
mın kanımı vatanıma vermem için j 
oldu~unu biliyordum. Fakat bu 
işte pirelerin \'astahk yapacakları- ı 
nı doğru!:U hesaplamamıştım! . ., 

F. 
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kaçmak ve kendini kurtarmak 
mı istiyordu? .. 

Necdet Feridun şaşırdı. Yeni
den dola.5maya bn§ladı. Yine dil _ 
§Ünüyordu: Her ne olursa olsun 
ilk verdiği karardan dönmiye • 
ccktl. Katilin bir hilesi de olsa 
yine hakikati söylemiyecek, sev
diği kadının ŞC're'!ini muhafaza e
decekti. 

O esnada, cigara salonunda 
müddeium1mıi, muavini, sorgu ha 
kimi ve bay Asaf müzakere edi
yorlardı. Kat'i bir karar verme
nin zamanı geJniştl. Uzun mild • 
det yalıda k&lacb.k değillerdi ya. 
Genç mUddeiumurcl muavini: 

- Bence, dedi. Tam kanaat 
hasıl olmuştur. Necdet Feridun 
maznundur. Eğer hakikati itiraf 
etmez, gcce.}i nerede ve kimin.. 
le beraber geçirdiğini söylemezse, 
kendisini tevkif edeceğim. Tev -
kifhanede birkaç gün kalırsa cUr 
milnü itiraf eder. Ne dersiniz, 
bay Asaf? .. 

Polis müfettişi eski bir kurttu. 
Böyle ne. vakalar görmüş, geçir
mişti. Mesleğinde çok tecrübe~ -
si vardı. Rana Bediinin sözleri, 
Necdet Feridun hakkındaki güp
helcrini tamamiyle izale etmişti. 
Her ihtimale karşt başını derde 
sokmaktan, mes'uliyet altına gir_ 
mckten, flerdo amirlerinin tarizi. 
ne uğramaktan çekiniyordu. 

- Cinayetin hcnUz hakiki se
bebini, naısıt lera edildiğini bil-

Yaz a n: le:Fo 
miyoruz. Katil kim bu da malfım 
değil. Eliınlıde bir cadı elbisesin
den başka bir delil yok. Necdet 
Feridun da bir itirafta bulunma
dı. Bulunmak da istemiyor. Son_ 
ra bu adamın mazisi, içtimai mev 
kil böyle adi cürümlere teşebbüs 
edeceği zannını vermiyor. 

Evet, biliyorum. Gece nereye 
gitti, nlçin odasında değildi? di
yeceksiniz. Yalıda veya hariçte 
bir kadının yanma gitmesi, gece. 
nin bir kısmmı onunla beraber 
geçirmesi ihtimali yok mu? Ba. 
yan Güzide, genç ve gilzel bir 
kadın. Müstahdemin arasında bil
farz sofracı kız, sonra bahçıva -

nm kansı da fena değil. Hele 
kızı yosmanın biri... Bunlar, bir 
şey bilmediklerini, bir şey duy _ 
madıklarmı söyle<liler. Fakat ba. 
kalım, doğru mu bu? Necdet Fe
ridunun bunlardan biriyle bera -
ber olmadığı ne malllm? Ken -
disini tevkif etmezden evvel bu 
ciheti araştırmak fena olmaz sa
nının. Bunu, Necdet Feriduna 
sormak abes. Çünkü kibar bir a. 
dam, bu gibi münasebetleri söy_ 
lcmek istemez. Hele bir hizmet
çi, bir bahçıvan kızıyla mUnase -
batta bulunduğunu itiraf etmek
le mevküni dilgilrmek, istemez. 

Sorgu hlklmi bu cihetlerin Fe
riduna sorulmasını muvafık bul_ 
du. Getirilmesini emretti. 

Polis müfettişi rahat bir nefes 
aldr. Mcs'ull;ctl 1lzcrindcn atm'I'§. 

vırla: 

- Dün gece, bay Rana 
odantza. geldiği zaman nered' 
kimin yanında bulunduğu# 

söyliyecek ve bunu -ispat ed 
misiniz? ... 

Necdet Feridun silkO.netıe t! 
vab verdi: 

- Maalesef, bu arzunuzu 1' 
rine getireıniyeceğim ... 

- Rcd mi ediyorsunuz!,, 
- Evet, kat'iyyen. .• 
- İyi d~UnUnUz. Bu, 

nızda iyi olınıyacak. 
- D~UndUm ve kararmıl 

dim. Tehdidinizin bence b~ ~ 
miyetl yoktur. Bu, falli oJ.DPI"'". 
ğun bir cinayeti bana itiraf 
remez. Sonrasına gelince ... 

- Sonrasını siz dilştııı 

Aleyhinizdeki dellller bizce 
dir. Sizi, bayan Huriyenin e 
larmı çalmalı:, hizmetçi 
öldUrmek cilrmU ile tthaııı 

tevküinize karar veriyonıJllo .ıP. 
brta, bu kararı yerine getitfV 1 

sizi tevklfhane~e götnrecekd'• 
Necdet 

silkti: 
- Pek ili, dedi. Hazn'llO,; 

v 
HAFİYENiN BAŞIN~ 

GELENLER 
Müddeiumuminin tevkif 

yalıda bulunanlan bUyilk bit 'J. 
yecana dUuUrdU. Sorgu hpfıll"' 1 

etrafını aldılar. 

Bayan Huriye, &ftm ~ 
dar bağınyor, Necdet F< ,ı 
hırsız olmadığını, farzı :nıub 
larak olsa bile davacı bul°' 
dığmr söylüyordu. ~j 
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