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O• • 1 d u• • r r T e k Londra, 3 (A.A.) - Daily Expeas'in Kopenhag m~irl, itimada 1 ) §ayan bir mcnbadan alınış / olduğu bir habere atfen B. Himmler'in 

·ı s t e d al 1 e r ~:.:~~::::::.:::::.:~::~===~ 
yapılacak idi. Bu mesele hakkında fevkalade olmakla beraber mtleıin 
5a.hsi muha.fıilarmdan bir çok Siyahg<Smlekli ith~ edilmektedir. Bı: 

Hitlerin muhafızlarından bir çoğu, Himlerin meydana çıkardığı :f~=?=~·~~:::ııın:.;:-:;j::.:ı:.::: 
su ikastl e al akada r görülüyor ~~ch'hı lami l9Jihuiranmd& ~e .uınerlnbı taı1bioe ta. 

Yugoslav matbuatına Qöre -
Şükrü 

Saraç o -ğl u 
Moskovada, Balkan 

antantı devletleri 
_,. tıamına da konuşuyor 

londra, 3 (Hususi) - Belgraddan blldlrlllyor: 
'\'ugoslav matbuah Türkiye Hariciye Vekilinin MOfllkondald te-
11111 '-rını büyük bir alaka ile takip etmektedir, Gazeuler Saracoğ
t,11~ ~loskova ile yalnız Türkiye namma değil, bütün B&1kan An· 
llaı~e\"letlerl namına konu,tuğunu yazıyorlar Ye Yugosıa,·yanm 
İeJo.a lardakl arazi bütünlüğünü muhafazaya azmctmıı olduiunu 

1 
t l &.ret ediyorlar. 

tn~mz Kralı fngf.ltore8e1d hıwa 

Alr11anlar, Garp cephesinde 
g.~ '- taarruza geçer11iyecek 
:-:: ALMANLAR vaziyete düştüler 
~6 Yaba~cı memleketlerde Radyon liil<aJÜ on~ CI IFlr@lliil~D~ kant~CI 
·:~.. ıs asyonıan ve gazete Dcaıru çok kl\JIVVJ~tD o lb>n ır 
Feri~, 

':ı:=. satın alıyorlar! m~vkü ü~<gcaD ~tfifi1ü~D~r 
"""' 116' l (r&ZJSı z inci.de> - . 



Fransa, Rornadan sarih nıa-
lur11at istiyor ı 

Parise göre DtaDyanon 
Sovyet Rusya Baltık denizine hakim 

tavas~lUJtlUJ 
şüplhıcaDöcdlötr 1 

Beırlin, 3 (A.A.) - D. N. B.: 
Völkischer Beobachter gazetesi, Kont Ci

anonu.n Berlini ziyaretine tahsis ettiii batma. 
kalesinde ezcümle fÖyle demektedir. 

"Hitlerin siyasi hedeflerini bilen ve son haf· 
talar içinde Romanın hattı hareketini dikkatle 
takip eylemiş olan bir kimse, Ciayano - Hitler 
mülakatları esnasında neler görüşüldüğünü an. 
lamakta güçlük çekmez. Hitler, her zaman oldu
ğu gibi bugün de sulh istiyor. 

Musolini 1talyası ise, sulhu muhafaza için 
elinden geleni yapmıştır ve sulhu yeniden te
sis için bugün de her şeyi yapacaktır. Sulh, 
İngilizler Polonyalılar tarafından ihlil edilmiş.. 
tir. Londra,, faşizmin sulh siyasetini suitefsir 
eder ve İtalyan dünya İmparatorluğunun uzun 
mücadeleler sonunda Musolini tarafından ka· 
zanılan mevkiinden kendi kendisine çekileceği
ni sanırsa, vahim surette hata etmiş olur. 

fakat biribirlerini kateyleyemezler. Hakiki bir 
organizasyonda. geçmiş ve hayali harp hedef
leri hariç olmak üzere, garp devletlerinin meş. 
ru menfaatlerine de hürmet olunacaktır. 

PARIS ROMADAN SARiH MALOMA T 
BEKLiYOR 

Pariı, 3 (A.A.) - Havas: Pariı gazeteleri 
bugünkü başmakı\lelerinde, cliplomaıinin he-
men bütün meselelerine temas etmektedir. 

Bütün gazeteler, Kont Ciyanonun Berlin 
göriişmelcri etrafında Romadan sarih malumat 
gelmeııini beklemekted""· 

Ekselsior gazetesinde Marcel Payı diyor 
ki: 

"Mütemmim malUmat gelinciye kadar, İ
talyan tavassutu şüphe olarak kalmaktadır. Di
ğer bitaraf devletlere gelince, bunlar, pek muh
temel olarak, hatta hareketlerin, Fransanın ve 
İngilterenin hattı hareketine uyduracaklardır. 

Polonya nazırı;.:-j 
meclisı 

Pariıde yeni Cumhure
isinin başganlığında bir 

toplantı yaptılar 
Paris, 3 (A.A.) - Polonya bü

) ilk elçılıği tebliğ ediyor: 
Polonya nazırlar meclisi. dün 

oğleden sonra saat 18 de Raczki· 
eWicz'in riyasetinde toplanmıştır. 
Polonya diyetinde so yalizm me
bus Jan Stanczyk, Sosyal nazırlı. 
ğına tayin edilmiştir. 

Pari!;, 3 (A.A.) - Polonya Rei· 
sicumhuru RaczkieWicz, Amerika 
Birleşik de\'letlerinin Polonya bü
yük elçisi b. Biddle'yi kabul etmi,_ 
tir. 

lzmirde zelzele 
tmıir, 3 (A.A.) - Dün şehri· 

mizde bir zelzele olmuştur, Zayiat 
yoktur. 

Dikilide de iki zelzele olmuş ve 
e kiden yıkılmak üzere kalan 
dört duvar daha çökmüştür. 

Moakova, 3 ( A.A.) - Dün Moıkovaya l'elen 
Letonya hariciye nazın Munters ile Sovyetler 
Birligi Halk Komiserleri meclisi reisi ve hariciye 
halk komiseri Molotof arasında dün akp.m ilk 
görüıme yapılmıştır. Bu görüşmede Stalin, Po· 
temkin, Sovyetler Birliğinin Letonya elçisi Zo
tov ve Letonyanın Moskova elçisi Kocins de bu· 
lunmuştur. Görüıme iki saat sürmüştür. 

Kaunaa, 3 (A.A.)-Havas ajansının Kau· 
naa'dan aldığı itimada şayan haberlere göre So~ 
yetler Birliği Litvanya ve Letonya'ya kartı daha 
ağır davranacak ve Eatonya ·ya kartı gösterdiği 
isticali bu ki memleket hakkında göstermiyecek· 
tir. 

Söylendiğine göre Sovyetler Birliği Letonya 
da askeri ve den:z üsleri tesis etmekten vaz geç· 
mittir. 

Ecnebi mahfe ilerinde Almanyanın Baltık de 
nizi hakkındaki bütün planlarından vaz geçmek 
mecburiyetinde kaldığı ve artık Almanyanın bu 
denizde nufuz tesis etmesine imkan olmadığı 
söylenmektedir. Baltıkta yalnız Sovyetler birli· 
ği hakimdir. 

Muntera, Moakovada üç gün kalacaktır •• Mu 
maileyh, bu akpm Molotof ile görüşecektir. 

Litvanya hariciye nezaretine yakın mahfel· 
lerde Cırbaya'in Moakova seyahatinin neticeai 
hakkında nikbinlik izhar edilmektedir. Habe§ anla§mazlığında, İtalya, yapayalnız 

iken herıeyi göze almıştır. Bugün, yanında 

ateıle yuğrulmuı büyük Almanya ve Sovyetler 
birliğinin muazzam sulh kuvveti varken, bu 
onilrlü memleketin mütevekkil bir vaziyette 
kalacağrnı sanmak, cidden çocukça bir safdillik 
olur. 

Bütün küçük bitaraf memleketlerin ve bu 
memleketler matbuatınm battı hareketi de, 
Londrada bulunan harp imillerine karfr bir 
meydan okuma te§kil etmektedir. Bu küçuk, 
bitaraf memleketler de anlapflardır ld Çem. 
berlaynın sulh cephesi, bueün dünyada mevcut 
yegane harp cephesi haline ıelmittir ve ıulh 
yolundaki bUyilk gayretlerine rapen ıulb aık
lan daima tanmwnazlık edilen devletler, Av
rupada devamlı ve sulhperver bir orıanizaayo
nun hakikt ıampiyonlarıdır. Mihver devletleri 
ve Sovyetler birliği, buıün muazzam ve yeniL 
mez bir tek blok tetJôl etmektedir. Böyle bir 
blok iri, lilzumu takdirinde, diğerlerini dofnı 

ve ıerefli bir sulha mecbur edebilecektir. 

Fransa ve İngilterenin metanet ve ~tabe
ti, Alman - Sovyet kıskacı arasına girmiş bulu
nan küçük devletler için mahivden ve esaretten 
kurtulmak için ister istemez yegane salah ça. 
resi teşkil etmektedir.,, 

Fransız gazeteleri, ltalyanm tavassutta bu
lunacağı kabul edilse dahi, Alrnanyanın teklifi
nin ne olabileceğini de sorutturmaıktach-. 

Almanlar garp cephesinde taar
ruza geçemiyecek vaziyet geldiler 

Leon Blum, Pop,ul-_ire sazet .. inde diyor ki: 
"Nasıl olursa olsun, ne ıekilde ve ne gibi 

garanti altında tecelli ederse etsin, Hitlerin tek
lifierinin esas ıartrnr, Polonyadalri emrivakiin, 
yani Polonya milletinin imhumın kabul ecliL 
meai tefkil edecektir. Halbuki biz §U ciheti kat'i 
ıurette biliyoruz ki, böyle bir sulh hakiki ıulh 
de fildir . ., 

:::::~(::.~~!'!ı~ Çemtierlaymn beyanafi' 
yetle gözden reçirmektedirler. 

Deubcbe Allsemeine Zeituq da töJle de
mektedir: 

20 inci urr devlet adauılannm fikirlerine 
hakim olacak ıeyler, demokrasi namına Avrupa
da her iatikamette çizilmit olan cepheler de
ğildir. Billkia, mesut büyük devletler arasın. 

daki. menfaat birliğidir. Son inkipflar, bunu yüz 
de yüz teyit eylemittir. Bugün, bütün milletle
rin hakikt bir sulha ihtiyaçtan olduğu kanaati 
merinde birletmiı olan üç büyük devlet var
dır. 

Bunlann menfaat sahaları, biribirlerlne 
temas edebilir. Ayni istikametlere yapılAbilir, 

Fransa pzetelerinin tel.riiz ettirdikleri 
siW ÇörçiJ de son nutkunda aJni nziyeti kayd
f')'lemitti. 

Saint - Brice, Jurnal pzetesinde Çörçilin 
nutku ile alikadar olanık töyle yazmaktadır: 

"Diltman bir tektir ve o da Almanyaclar. 
Dicerleri bi.ıim daha fimdiden en kuvvetli ta· 
rafı teıkil ettiğimbi ve ıulbun bi.ıim iatedifL 
miz sulh olacafını ıardillderi .ıaman, bizi takip 
edeceklerdir. 

Çörçilde bir reıkor tqkil edecek derecede 
açık kelimelerle itte bunu bildirmifti: 

övr sazeteıi de Almlın • Scnyet münase
&etlerini incelettirerek törle demektedir: 

"Biz de Çörçil ıibi dilfünilyoruz ve Moeko
va zimamdarlarının her ıeyden evvel, etki em. 
peryalizme sadık Ruslar olduğunu sanıyoruz. 
Difer taraftan Rus nasyonalizminin Alman nas 
yonalizmine enıet olacafmr da inkar etmiyoruz.,, 

AlmanJar Radyo 
istasyonu sahn 

almak istiyorlar 
BugUnldl posta ile geeln Daily 

Sketch gazetesi, Almanyanın mil
yonlarca lira sarfederek hariçte 
propaganda teşkilatı kurduğunu 

bildirmektedir. Bu cümleden o • 
tarak Almanya, Mekslkada dört 
tane radyo istasyonu aatmalmq· 
tır. Arjantin, Brezilya, Şili, Peru 
ve dığcr ispanyolca konuşan 

memleketlerde :50 gazetenin satı-

Sulh teklifi kabul edilmezse 

Alman taarruzu pek 
müthiş olacakf'!lıŞ 

gemilerini değil, İngiliz ıahil ve 
ıtehirlerinl bombardıman edecek
lerdir. 

Gece maçı 

Bu arada Daily Telegraph'm as
keri muharriri garb cephMinde 
general Gamlen'in plbla.n saye. 
sinde t-ıgiliz - Franmz kuvvetle
rinin kuvvetli bir mevzi ifgal et
tiklerini, Almanlarm harekata 
geçemiyecek ve yalnız mUd&faa. 
da kalacak bir vaziyete mecbur 
edildiklerini ve pazar gtlnkü fa
aliyetten 8oDra SJgfrid hattmm 
topçu atqine açılmJI bulundufu· 
nu yazıyor. 

Bu sabahki poeta ile gelen Da
ily Herald gazetesi Fransız ağır 
toplarmın timdi 200 mil geniıli
tğinde bir hududu dövdüğünü ve 
bütün Zigfrld hattınm ate§ altm. 
da bulunduğunu yazmaktadır. 

Gazete ezcümle diyor ki: 
''Fransız: afır toplan, Zigfr':i 

hattını battan bap dövmeğe 

baılamıttır. Buıilne kadar mu • 
harebeler Lübemburg ile Sar
brük arasında, yani Zlgfrid hat
tının Ren nehrinden dıc>fru sola 
kıvnldığr kısım Uzerlndc yapıl • 
maktaydı. 

Diğer kısımda harp baıladığrn
danberi bir mermi bile atılmamış 
tıı. Halbuki şimdi, Majino hattım 
tahkimatırldaki ağır toplardan 
ve geçen hafta zarfında getirilen 
diğer toplardan korkunç bir bom 
bar ·ı.,,an başlamıştır. 

Askeri müşahidler, yapılmakta 
olan af;tır top düı:llosu harbı umu 
mideki kadar şiddetle cereyan et 
tiğini söylüyorlar.,, 

Askeri heyetimiz 

Paris, 3 (Hu.susi) - Pariste, 
Bitlerin radyoda söyllyeceği sulh 
tcldlflerinin neUceei beklenmek • 
tedlr. Bitlerin Lutkundan evvel 
garb cephesinde mUhim blr hare
ket vukubulacağma inanılmamak
tadır. nalmması için mUzakereler <.ere

yan etmektedir. Son gelen haberlere göre, Al· 
Alman ajanları, ayni zamanda 

manyanın teltlif edeceği sulh tek. 
bUyiik ticari mUesseeelere de hL . lifleri ka'bı.. cıdi!me7Ae Almanya 

l...onduraia nasıl karşı,anb 
Lor:ı:irai 3 (Saat 18.20) rad -

yo: - Türk askeri heyeti bugün 
Yarm akıam Taksim stadında Londraya vamuı ve umumi 

YARIN AKŞAM GALATASA
R.\ \ " - BEH~LUS:'ORI.A 

KARŞILAŞll'OR 

kım olmak yollarmı arıyorlar. k t·ı M ·ı h tt . . . . var uvve ı e BJ no a ına 
Cenubı Amerikndakı Alman dip • tiki kt· Al b y eııccc> ır. manvanın u 
lomatik mümessillerinin emrine . 1• • ı· bi tta . yenı taarruı r anı, sa a ye r 
mühim miktarda para venlm1fJ - bal d öğ ildlğt ·· . . mom ar an ren ne gore 
tir. Bu yenı hareketin gayesl §U- 1 gllt . F d h t ı d . 1 n ereyı ve nnsayı e şe -

ulr)· R kl \ c;lnde bırakacak bir mahiyette o-
usyaya ya aşması dola)ı· ı---ı.t 

• 1141 7 J trırl tekrar _.. ır. 
A' ,. lebfne kazanmak. Almanyanm bütnn tayyare ve 

'>.) ft8lnıt tmıln etmek. denizaltı gemileri, yalnız İngiliz 

Galatasarayla Bcyoğluspor ta· harpte Gelibolu kuvvetleri ku-
manJanlığını etmiş olan mareşal 

kımlan bir maç )apacaklardır. 

Hususi mahiyette olan bu mU. Lord Birdvitin başkanlığındaki 

ııabakaya her iki takım da tam bir askeri heyet tarafından me
kadrolarile çıkacaklarından ma - raııimle karşılanmıştır. 

çın enteresan olacağı tahmin c- Türk askeri heyeti avrıca, 

dilebilir. Her iki takıma da gü· ı harbiye ne"Zarcti müsteşarı Lord 
zel bir maç yapmalarmı temenni Chetfied tarafından kabul edil~ 

ct! ~rlz. mİ§tir. 

Londra radyosu, 3 (Saat 18) - ' 
Başvekil Çemberlayn Acam Ka
marasının bugün öğleden sonra. 
ki toplantısında harici aiyaset 

ve hükumetin hattı hareket hak· 
kında beyanatta bulunmuş ve 
bilhassa Hitlerin sulh teklifine 
ıiddetlc hücum etmi§tir. 

Batvekil, Alman - Rus sulh 
teklifi üzerine tnıilterenin hattı 

hareektinin işitmiyeceği söyle -
mi§ ve demiıtir ki: 

"Harbin sebebi Almanyanm 
Lehistana taarruzu idi. Binaena
leyh, Lehistan harbin tali sebebi 
değil, esas aet>ebidir. Fransa ile 
İngiltere, Lehistana vermiş ol· 

duklan sözü yerine getirmek ve 
Avrupa devletlerini telidit eden 
tecavüz siyaseti ile mücadeel et· 
mek üzere harbe girmiştir. bu da 
vayı kazamncıya kadar da harbe ı 

devam edecektir.,, 

M. Çemberlayn, Hitlerin bu 
ıulh teklifinin İngiltere ve Fran 
u tarafından ıiddetlc ve katiyen 
reddedileceğini tekrar İ§aret et
tikten sonra şunlar ıilave etmiş. 
tir: 

"Bu, .Almanyanın harbde kul_ 
!andığı yeni bir uauldür ve bu
nunla harbin mes'uliyetini yine 
bize yüklemek için çalışmakta -
da. Halbuki harbin mes'uliyet!. 

pek qiklr olarak malflmdur ki 
mütemadi tecavüzlerle Avrupa 
aulhUnü ihlal eden Almanyanm • 
dır.,, 

Başvekil bundan sonra, harbin 
bugünkü cereyanına geçmiş, ka. 
rn, hava ve denizdeki harb vazi
yetini anlatmıştır. 

Mr. Çemberlayn bu arada, 
garb cephesinde Fransız: kıtal& -
rının faaliyetlerinde bilyiik bir 
teraltki gösterdiklerini, Fransaya 
bugün bUyUk bir İngiliz orduau· 
nun geçmiş bulunduğunu söyle • 
miş, hava faaliyetinden bahsede
rek pazar gUnU İngiliz tayyare
lerinin Bcrlin ve Potsdıun üze -
rindcki keşif uçuşlarını işaret et. 
miş ve sonra denizdeki harekata 
geçerek İngiliz harb gemilerlniıl 
Alman tahtelbahirlerine karşı 

mücadelede devam ettiklerini, 
birçok tahtelbahlrlerin batınldı -
ğını söylemJitir. Başvekil, "Ark 
Royel" tayyare gemisinin batı
rıldığına dair çıkarılan ıayialaıın 
aslı olmadığını, son bir hafta ıar 
fmda hiçbir İngiliz gemisinin ba• 
tırılmadığı noktuı üzerinde bil • 
nassa durmuştur. 

Mr. Çemberlayn bundan sonra 
Domlnyonlarm İngiltere ile be -
raber harbe hazırhklarmı ltmaııt 
ettiklerini söylemiş ve muhtelif 
müstemleke ve dominyonlardald 
faaliyeti anlatm11tır. 

EN SON DAKiKA 

Çiyano, Musoliniye izahat verdi 
Londra, 3 (Saat 18,30 rodyo) - ltalyan Fatist Mecliıi bll 

Ün Musolininin bılıkanlığında toplanmııtrr. 
• Hariciye nazın Kont Ciyarıo bu sabah Berlindea Romaı
ıelmiı, derhal Muaolini tarafıncll\n kabul edilmit, ondan •°"" 
Hariciye Naz·ı:ı, halyanın yeni Londra elçiıi Srnyor Baıtianiıtifİ 

· kabul etmiıtir. Kont Ciyanonun, Musoliniye Berlindlki temaılart 
hakkında malônıat vet"diği Ye kııbine toplantısmda da 1tu t__. 
ların görütüLdiiiU z1tna.edil~ktedir. 

Roma radyosunun bildirdi~ine göre Berlinde Kont Ciya11° 
il~ Hitler aruında Almanvan1n ııı•lh tal .. .,!e,.i ttörüıülmüştür. Diict' 
taraftan Musolini bu 1abah ltalyanın Berlin hava ataıesini ~ 
etmiıtir. 



k\lmanya Amerikayı tehdit edi~1or 
Dlhrtaır maılhDyetJndekD bDr notaya göu-e teerDDnnn 

Bazı 
Vaşlngtona verC!DiD 

kayıtlara ria Jel etmi1en Amerikan 

. ... 
u 

1-. 
1 

-
r 

ki 
pa 

in 
a.. 
i-

gemileri 
batırılacaktır. 
Aınerika hükOmeti Avrupa sularına 

Yeniden harp gemıleri gönderdi 
1
1llanlar dün üç gemi bat1 rdılar üç gemiyi 

de Alman lımanlarına gönderdiler 
\>l • 

fıngton, 3 (A.A.) - Al-
l'a, A 'k ·ı ' ' ttıı men a gemı ennın 

~t~ıı .ve İngiliz sularındaki ha 
~ı:ne .karşı Amerikaya ih. 

~ti hıyetınde bir nota gönder· 
li t, 

otada .. 1 . . "a· §oy e denılmektedır: 
~tt ıtar;ıf olmıyan bir takım ti

İi t:cınileri, bu sularda huku-
"clin t' ·1 . . 

tıl'tna ıcaret gemı erını a.• 
lığ hususunda bah~etmekte 
· t}. hukuku Alman harp ge· 

·•nı11 • • 

POORTEK1ZDE AMERİKA.'!\' 
HARP GEM11 .. ERt 

Londra, 3 (Hususi) - Portekiz 
limanına Amerikan donanmasına 
mensup iki muhrip daha gelmıştır. 
Evvelce gelenlerle birlikte Porte. 
kız lımanmda şımdi beş muhrip 
bulunmaktadır. 

B U'IRILAN GEMJLEP.: 
UÇ VAPUR BA'l'JRII,DI UÇ 
VAPUR DA UMANLAfü\ 

GÖTORUl..Dü 01,,.._ ~ ıatınıal etmelerine ma-
··"'t:a b' Londra, 3 - Resmen bildiri!. tt-· ır çok defalar teşeb-

1>~~11ı1tcrdir. diğine göre, "ingiliz Clement,, 
d ~ olarak bu gemilerin bır vapuru cenubi Atllntikte batırıl· 
r~ ~llr taarruza geçmek ve mışur. 
}'~ ııfatJarı ile telifi kabil Clement tilebi 29 eylülde 

tdikı h.a.rcketlerde bulunmak Nevyorktan Brezilyaya hareket 
A~:.~ de görülmüıtür. etmişti. Mürettebatım teşkil e· 

~ıı.ı"t~ l rnUcehhiderine kendi den 49 kişi ile altı yolcu Parada 
ttrı l'lı!'.~.namma'.'.aşağ!Jlaki ih. karaya çıkm.r lardır. 
Gcntiı~""lUC icap ediyor. Bir Alman denizaltısı Skaje. 
İarit 1 ~yahat e nasında, se· rak yakınlarında Gun ismindeki 
ile J\~:tıni değiştirmemeli, rad 1200 tonluk tsv•.- vapurunu tor

. "ııan deniz kuvvetlerinin pillemiştir. \ .. ,.urun 18 kişiden 
1
>-ctini haber vermemeli ibaret olan tayfası bir Danimar-
8ef • 
~ er Yapılmamalı, (enet ka vapuru tarafından kurtarılmıı 
· k tını kapatmamalı, Alman 
itq~etlerinin vereceği emir· 
Ya il ıılikte bulunmamalı. Al
lttte/ harp halinde bulunan 
~-lıın kuvvetlerinin refakatin 
··• at etmeği kabul etmemeli· 

lriciye 
t ı...; . nezareti, Alman nota· 
· ""lllrıy 
5tir e encümenine havale 
. ~r encümen, keyfiyeti mü· 

d~ic~· ve limanlar idarelerine 
~it. 

tır. 

Stokholmdan bildirildiğine gö. 
re, Baltıkdenizine gitmekte olan 
imanta ismindeki Letonya ge· 
misi, İsveç karasulan dahilinde 
bir Alman muhafaza gemisi tara
fından zaptedilmiş ve içinde bu. 
Junan tsveçli klavuzla birlikte bir 
likte bir Alman limanına götU· 
rülmüştür. 

:.: ıı~itter 
'lldak· . 1 . 

Gene dün bir Alman tayyaresi 
İsveç karasuları hududunda bir 
İsveç vapurunu tevkif için mit. 
ralyöz ateşi açmışsa da iki İsveç 
tayyaresi Alman tayyaresini rnak 
sadına ermekten meneylemiştir. 

ı rıvayet erın 

- ~ta iç.yüzü 
rk uı/'b~ı ~~<iıetelerinden naklen 
atı· erın Cl{)~etelerindcn bazıları 
arın ~ilden ~e~~ing lehine iktidar me' 
zar ,;.'İllıektetı~<:eğine dair tclgranar 
ba· ~ı !ara1ı11d

1rlcr. İngiltere hük(ı. 
il . dull'I ed an 1939 narbine ta· 

Biri bir fsveç, diğeri de bir 
Finlandiya vapuruna ait olmak 
üzere daha iki tevkif vak'ası 
kaydedilmektedir. 

İsveç hariciye nazın. Algeria 
vapurunun Almanlar tarafın~an 
yakalanarak Kiele götürülmüş ol 
duğunu bildirmiştir. 

~----~~~--~~~--~----------~--------~----------------~----------~--~----

~~rrlP> <Ce(p)lhle~ünde 
Harp şiddetle deva-m ediyor 

kıskaç hareketi yapıyor, Almanlar Fransızlar bir 
buna karşı kaymağa · çalışıyorlar 

İngiliz ordusu tekrar kuvvetlendiriliyor 
Paris, 3 - Fransız menbalann-

dan alman malumata nazaran 
"garb cephesinde Fransız kıtaatı 
kendi hatları iç!nde mevzilerini 
tıırsin etmekte ve yeni l§gal olu· 
nan anhayı temizlcmcKtedir. Çün 
kU dtişmnn çekilirken bin türlü 

Alman kuvvetleri evvelki gün 
muvaffakıyetsiz kaıJığı bildirilen 
ba.:ıkmlarda bulunmu§lar, sonra 
dün taarruzlara geçml§lerdir. 

ve topçu ateşi kar§ısında akim ı Salahiyettar bir menbadan bil· 
kalmıştır.,. dirildiğine göre şimdiki ahval 

tNGİLİZ TEBLtG1 ve şerait dahilinde harbiye neza-

tuzak bırakmaktadır. Fransız is-
UhkAmcılan Varnd ormanında he 
nUz patlamamış Uç binden fazla 
torpil meydana çıkarmıelardır. 

Öyle tahmin ediliyor ki, 70 kilo. 
metre murabbaı olnn sahaya nltı 
bin kadar torpil konulmuştu. Çok 
§likUr ki bu torpiller iyi konul· 
mam15tı ve birçoğu bombardıman 

neticesinde kendiliğinden patla • 
mıştır. HattA bir defasında bin 
metre uzunluğundaki bir hatta 
biriblrinc merbut torpUler bir 
Fransız obUsUnUn isabeti ilzcrlne 
hep birden infilAk et.ml§tir ... 

Fransız ajansının bildirdiğine gö. 
lngiliz istihbarat n<:'zaroti, 1n -

giliz askeri tayy&relerinin Alman 
ya Uzcrinde muvaffakıyetli gece 
ve gtindüz uçuşları yapUğmı bil· 
dirmektcdir. 

Gece uçuşları esnasında lngt • 
liz tayynrcleri bilhassa Berlin ve 
Potsdnm üzerinde de uçmu:ılar -

re "bu taarruzlar Fransız tazy i · 
kinin son haftalarda azami dere· 
cede kendini gösterdiği iki böl. 
gede cereyan etıni5tir. Cephenin 
en mühim Alman mevzii olan 
SnrbrükUn batısında ve doğusun· 
da Fransız kıtaatmm bu mlihlm 
sanayi merkez.inin muhteli! ei . dır. 
hetlcrinden metodlu bir şekilde 1NGILiZLER ORDULARINI 
ilerlemesi, düşmanı mutad çekin. KU,'VETl,El"D1Rt1·on 

genllğindcn ayrılmaya. ve merkez Londra, 3 (A.A.) - İngiltere 
istihkamlarına nefes aldırmak I· hükumetinin ilkbaharda ihtiyat 
çin hücumlarda bulunmaya icbar ordusu mevcudunu iki misline çr 
eylemiştir. kararak nizami ordu ile beraber 

Fransız kıskaç hareketini ün • 32 fırkalık bir muva2:zaf ordu vü. 
!emek üzere ~apılan Alman to -1 cuda getirmeğe karar verdiği ha· 
~ebbilslcri Fransızlann mitrnlyöz tırlaulmaktadır. 

Almanya 
Berlinde anlaşma 

ve Italya 
yapamadılar mı ? 

Kont Çiyano Romaya döndükten ·sonra 
neşrolunan kısa bir tebliğ çok m~p~ıem. 

Paris, 3 - !talya Hariciye na· 
zrrı Kont Ciyano Berlinden Ro
maya dönmü§tür. 

Kont Ciyanonun hareketinden 
sonra neşredilen resmi bir teb. 
liğde Nazırın "Alman hlikumeti 
tarafından vukubulan davet üze· 
rine yaptığı ziyareti tamamladr 
ğı,. kaydedilmekle iktifa olun
makta ve mumailcyhi istasyonda 
uğurlayan zevatın isimleri zikre. 
dilmektedir. 

Tebliğde, Kont Ciyano ile von 
Ribbentrobun biribirlerine "ha. 
raretle veda ettikleri., ilave edil· 
mcktedir. 

Bununla beraber Alman rad -

yolan bu tebliğden fazla olarak 1 gün Musolininin rlya.setindo top. 
iki nazırın öğleden evvel de gö· j !anarak Hitlerin tekliflerini tct· 
rü~tüklerini bildirmektedirler. kik edecektir. 

Müzakerelerin mevzuu hakkın Brükselde çıkan "lndepandence 
da resmi beyanatta bulunulma • Belge,, gazetesi kont Cianonun 

1 
mıştır. Bcrlin seyahatinden bahsederken 

Hariciye nazın Kont Ciyano- diyor ki: 
nıın Bcrlini ziyareti bittabi Ro- "Alman · İtalyan ittifakı mızik 
ma mahafilini meşgul etmekte • saatler geçiriyor. ltalra. Almanya
dir. nın Balkanlardaki emellerini bildi· 

Hakim intiba §udur ki, Hitler ği içın bitaraf kalmıştır. Bu bita· 
Alman ordusunun işgali altında raClık Berlinde söylendi~i kadar 
bulunan Polonya topraklarının Almanya lehinde değildir. İtalya· 
rejimini tayin ve garpta sulh nm ~vrupa politikasını değiştir. 
taarruzuna tevessill etmeden ev- mesi muhtemeldir ... 
vcl İtalyan zimamdarlarının sa. l\lusolininin, Bitlerin sulh tcşcb· 
mimi kanaat ve fikirlerini öğren büsünde mutavassıt rolünü O}'na· 

retinin dünkü beyanname ile 
davet edilmiş olan yaşları 20 ile 
22 arasındaki gençlerden başka 

yeni sınıfları silah altına çağır • 
ması kuvvetle muhtemeldir. 

Hükumet dün davet edilenleri 
grup halinde biribiri arkasında 

silah altına ala~tır. 22 ve 23 
ya~mdaki gençler, gelecek sene
nin ba~ında askere alınacaklardır. 
Talim müddeti 4 ay ve bazı ahval 
de daha uzun sürecektir. Her grup 
takriben 388.000 kişiden mürek· 
kep olacaktır. Fakat bunların ara• 
sına askerliğe elverişli olmıyanlar

la vazifeleri başından aynlmamala 
rı icabcdenlcri de çıkarmak lanm 
gelmektedir,20 yaşında olan gençle 
ri hükttmct derhal askere alacaktrr. 

Garp hududuna 
Yeni Sovyet 

kuvvetleri 

sevkediliyor 
Mo&kova, 3 (A.A.) - Havas: 

Sovyetler birliğinin garp hududu 
na yeni kıtalarla mühim miktar
da harp malzemesi gönderilmek
tedir. 

Cumartesi gUnü Moakovada 
Gazolin yüklü 210 kamyon gö .. 
rülmüştür. Kamyonlar, pazar 
günü Moskovadan garp istika • 
metine hareket etmişlerdir. As· 
ker ve harp malzemesi yüklil 
daha bazı kamyonlar da görü1 • 
müştür. 

Roman yada 
asker terhis 

edilmiyor . l<ia~ı \·e ~n sira~i faaliyet etra· 
t~ılen ~~alan muhte,·i olarak 
İl dığj veçh !aPta da mevzuubah 

ııuı ~ ~t. l·'ıı ı.c .bu }eni bir şe) 
. telif lırı elçj hak1ka l ngilterenın 

Şükrü Saracoğlu 
mek istemiştir . mağı pek istemediğı tahmin edili- I 

yor. Bir Amerikan ajansı kont Ci· 
l\JU~OUXt NEl'E KARAR anonun Berlindcn hareketinın pek 

Y:t.~RE,....,'.K? ld w • v.r 311İ \ 'C programa aykırı O ugunu 

Btikreş, 3 (A. A.) - Yeni hil. 
kiımctin bugUn biltiln Romanya
lılara hltab eden bir beyanname 
neşrederek ; imclikl beynelmilel 
ihtil'1fta tam bir bitaraflık mu -
hafıızıı etmek niyetinde olduğu. 
nu ilan vo beynelmilel vıızfyetin 
tcvlid etmiş olduğu mU§terek 
tehlike karşısında tek bir huzme 
helinde bulunmak üzere tt!!ki ide
olojilerini ve siyasi ihtiraslarını 
unutmnlnnnı bütün Romen \'n· 

tandıışlanna tavsiye edecektir. 

aki atq to 1 
• C\ ıl l Iendersonun 

llq~ır1 l 1939 tarihinde haricı · 
tııPt 0 rt llalifcıksa vazdığı 

~r a şu ı · 
it.etin . n an bildırmektcdır: 

• baı 1 ı.aret etti<i noktalar tb 1 arı· y 

d 
•ı ltıı k · enı bır Avrup:ı 

<> <laaıanacak bir tek millet 
~ılı~ Japonyadır. Kendı 'l ı 

b'1 '~~rd ıtıbarıle politıkacı değil 
<:ılur 1t ve Lehistan meselt ı 
a~~ maz harp ı~lerinden u· r;:: t~~tır· 'e hır san:ıtkar hayatı 

' · ~ı~ıa h• ~.tmanyayı b:ı,tanba 
~ini11 t a ıne .. ~k k . 

ır, fak .,.., nıa ı ~teme-
ıaıtarı il at nıecbu . 

1--•' taktır· leh' r edılı~ bum1 

~.. ltnc k' .1 tan me~le i hal 
l endı ı de h 
n de\ re . . al atının biı 

iyano 11?.<:t•ı,, . ıne r,ırccektır 
~ r. ..... rın t h . .. ... 

Dün Moskovada İngilız ve Fransız 
tlçileriyle görü~tü 

Figaro gazetesi, Hitler • Ci· 1 Jildiriyor. Ayni ajansa göre Ilit· 
ano mülakatından bahsederken 'er. sulh teşebbü ü reddedilirse 1· 
şu mütaJcada bulunuyor: alya·un alacağı vazi>·etin ne ola. 

''Pek muhtemel olarak sanrld, -ağını da öğrenmek istemiştir 
Londra, 3 - Türkiye hariciye 

vekili Şilkru Saracoğlu diln Molo· 
tona görfi.•memiı?. buna mukabil 
lngdiı büyuk elçisi Seeds, Fran~ız 
mas'ahatgüzarı Payarlaxa mülfil<ı 

olmuştur. 

Alman ajan mm muhabiri. Ş!.ık· 

ru Saraco "'fonun dün So-. ret dev 
et adamlarile mülakatta bulun· 
madığmı \e eV'Welld gilnkü müza· 
·creler hakkında iki tarafın da ke
·umiyet gö terdıklerini bildirıyor. 

l'ılUTAl,EASI 

''Berlinde Kont Ciano görü~me· ğrna göre, Roma hükumeti, mu· 
!eri sahnesi için perde at'tlırken vaffakıyetsizliği muhakkak bu. 
MoJ.;o,·ada Saracoğlu görüşme' e· lunan bir sulh teklifinde mutava~ 
ri sahnesi kapanmak üzere bulunu sıt rolünü oynamağı pek de arzu 
yor. Obür tarafta Romanya hari etmemektedir. Bu. Musolininin 
ciye nazırı, Mo kova dönüşüne şiır.diye kadar aldrğr tam ı-.: a .. af· 
Türk hariciye vekılini karşılama· !ık vaziyetini de ihlal edebilir 
ğa hazırlanıyor. Daha ötede, naza Her halde Musolini bazr şartlar 

riye itibarile bir hava yolu milza· ileri sürecek ve şarki Avrupa si 
kerelerinde bılunmak uzere l\1:>:>. yasetine Sovyetlerin gittikçe faz 
kovaya gitmiş olan Bulgar murah· lalaşan müdahalesi bahsinde ga· 
hası, hala Sovyet hükumeti merke ranti istiyccektir. Şurasını söy. 
zinde bulunmaktadır. Nıhayet liyebiliriz ki bugün başlıyacak 

Londra. bir Türk askeri, ckono diplomatik hafta, ha~iseler Uze· 

rA!\I ANLA;;MA OLMADI M •. ! 
I..ondra. 3 (Radyo) - Berlin· 

den dönen Kont Çiano bu gUn 

başvekil Musolinlye Berlin ko. 
nuşmalan hakkındn izahat vere
cektir. Roma siyasi mahafili, 
B"rlindc sulh teklülerinin konu· 
quJduğunu bildirmektedir. Bu tek 
lifler bu hafta içinde ilan edile
cektir. 

piı;' B.nat· . a m•nlcri h b 
l<~l <t 1 li .... t lt 11 • 

00
. cp ı.: Pari . 2 (A.A.) Le Jour gaze· 

'"\: ır. ı tc.ındc Saint Brice diyor ki: 

mık \'C ticaıi heyetinin İngiliz hü- , rinde çok mühim rol oynayacak
klımet merkezine vardığını bildiri· tır ... 

Bcrlin konU§malannın sonunda 
neşredilen tebliğde her zaman 
görillmeel mutad olan "tam nn • 
!aşma olmuştur .. cümlesine tesa
düf edilmemesi a:kkat uyandır

mıştır. yor., Faris, 3 - ltalyan kabinesi bu-

Bu bcya.nnıune, Rommıyanır 

harbcuynno hiçbir niyeti olmadı. 
ğını, Hiddetle sulbü arzu cbnektr 
bulunduğunu, ancak diğer millet 
lere nazarım dun bir mcvkie gc 
t.iırllmesinc riza ~östcnnlyeceğin. 
blldirccektlr. 

Binnctlce vataıun kendilerine> 
mezuniyet verilmelerine imkan 
mutasavver olmıyan ve halen si. 
lalı altında bulunan bütiln vatan
da!jlarn ihtiyacı vardır. 
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Londradan yazılıyor: 
İngiltere bile, harp maarafları. 

ur !~ şılayabilmek için, vergileri 
arttırmak mecburiyetinde kala
c.ak. Maliye nazın Sir Con Si· 
mon bu hususta İngilizlerin va
tanperverlik hislerine müracaat 
etmiş bulunuyor. İki milyar ster· 
linge yakın para lazım; bu kıs
men icıtikraz yoluyla, kısmen ver 
gi suretiyle temin edilecek. 

çorap 9rüyor! 
._. __ ,. •oa-_; ~ -~.,_.,,.....,....,.,... '""' A 6 ........_~c~--~~ 

Vergiler arttırılıyor - Muhtekirlere iki sene l 
hapis cezası - Geniş rop modası bırakılıyor 
- Hem pantalon hem eteklikli kadın kos
tümleri - Çember/ayn ve diğer nazırlar U
mumi harpte ne iş yapı yorlardı? - Yahudi
ler gönüllü yazılıyorlar- işsizler azaldı ar.1-
kad,n!ar işsiz kaldı. ............................. ........ ~,~················ .. Kazanc vergisi İngiliz lirası 

Laşına b;ş şilin idi. Altı şiline 
d 

•• 
cıkarılacak. Fazla kazançlar an Zigfr id hattı üzerine çamaşırla-j 
alınan munzam kazanç vergisi ile 
veraset vergisi de arttırılıyor . 

Bunlardan başka lüks eşyadan 
vergi alınacak; tütün, çay. ispir
t.llu ickiterin resimlerine zam ya. 
pılacaktır. 

:ı. :(. :;. 
ingilterede hükumet ihtikara 

karşı şiddetli ve hakiki bir mü
cadele açtı. Vaziyetten istifade 
ederek ceplerini veya kasalarını 
doldurmak isteyenlere imkan 
verilmiyor. 

Toptan ve perakende satış ya· 
pan bütün müesseselere ihtikar
la mücadele işiyle uğraşan teş. 

kilat tarafından ihtar mektupla
rı gönderilmic;tir. Bunlarda muh· 
tekirlere verilecek cezalar ı:;ı

ralanmıştır. Cezalar çok şiddet. 

lidir. Muhtekirler üç aydan iki 
'Seneye kadar hapis ve 100 İn

giliz lirasından 500 liraya kadar 
para cezasını çarpılacaktır. Bu 
vaziyette ihtikar yapmağa kim 
cesaret ede bilir?. 

.. * * 
İngiliz gazeteleri, kraliçe Eti· 

zabetin ortaya çıkardığı geniş 

roplar ve krinolinter modasının 

rağbetten düştüğünü yazıyor

lar. Bunun sebebi bunlara fazla 
~umaş gitmesidir, halbuki harp 
zamanında kumaştan da tasarruf 
lcızımdır ve kumaJ fiyatları yük. 
etmektedir. 

Bütün İngiliz kadınları, aris
•okrasiye mensup olanları da da· 
hil, simdi overals - İş elbiseleri 
. ipariş ediyorlar. Kralise Eliza • 
et bu biçim raporlardan mavi ipek 
ten ve beyaz ketenden iki tane 
ı;ipariş etmiştir. 

Diğer taraftan Londra terziha· 
neleri kadın pantalonu siparişle
rini karı;ılayamaz hale gelmişler. 
clir; o kadar çok sipariş vardır. 

Londra terzihaneleri bundan 
başka ''kombinezon., denilen 
c'!en:ten kadın kostümleri de yap
maktadırlar. Bunlar bir ceket, 
kısa pantalon ve etekten ibaret· 
tir. 

k t ... 'd. ' nmızı uru maga gı ıyoruz .•. 
bahriye nazırı Vinston Çörçil 
ile maliye nazırı Sir Con Simon, 
um:.ımi h;rpte Loyt Corc ve As. 
kit kabinesinde de nazırdılar. 

Si r Con Simon 191 S de dahili-
ye nazırı idi, fakat mecburi as· 
kertik usulüne muhalif olduğu 

isin istifa etti ve harbi Fransada-
ki İngiliz hava kuvvetlerinde tay 
yareci olarak bitirdi. Çörçit ise 
şimdiki gibi bahriye nazırı idi. 

Şimdiki Başvekil Nevi! Çem. 
berlayn Birmingam belediye re
isiydi. 1917 de Londrada Na· 
tional Service umumi direktörü 
oldu. 

Harbiye nazırı Hor Belişa u
mumi harp sonunda cephede bin 
başı idi. 

Lord Halifaks umumi harpte 
lord değildi ve o zaman ismi Ed
vard Vud'du. Dragon alayında 

albaydı. Fakat kolu mefluç kal· 
dığı için harpte uzun müddet hiz
met edemedi. 

Mührü has lordu Sir Samuel 
Hor Rusyada,. bilahare italyada 
askeri entellicensservis §efi idi. 

Şimdiki kabinenin nezaretsiz 
nazırı Lord Hankey, 1914 harp 
kabinesinin katibi bulunuyordu. 

. *** . 
Filistin yahudiler:inin İngiliz 

ordusuna yazılmak için göştcr • 
dikleri tehalük İngilterede bü
yük bir memnuniyet uyandırmış
tır. Yahudilerin kendilerine Fi • 
listini veren 1ngiltereye minnet 
borçlarını ödemiye tesebbüsleri 

pek beğenilmiştir. 
Kadın erkek 120 bin FilistinF 

yahudi, yani Filistinin yahudi 
ahalsinin dörtte biri gönüllü ya· 
zılmışlardır. Bunların bir kısmı 
mahalli müdafaa işleri için ahko· 
nulacak, bir kısmı ise tngiltereyc 
Eevkolunacaktır. Kadınlar bitta 
bi Filistinde kalacak ve pasif mü. 
dafaa işlerinde çalışacaklardır. 

Gönüllüler 18 ila 50 yaşları a· 
ra~ındadır. 

*** 
Harp, İngilterede işsizlerin 

miktarını tabiatiyle azalttı. Çün 
kil işsizlerin çoğu şimdi askerdir 
Fakat netice itibariyle memle 
kette işsiz gene yok değildir. 
Yalnız miktar azalmış, harp do· 
layısiyle yeniden bir çok kimse 
ler işsiz kalmıştır. 

Erkek işsizlerin sayısı 76 bin 
azalmıştır. Buna mukabil kadın 

işsizlerin sayısı 17 5 bin artmış · 
trr. Kadınların işsiz kaJmas·nı 

sebep. bir çok otellerin, sinem~ 
ve tiyatroların kapanması kadın 

işçi çalıştıran sanayi müessese • 
terinde işin azalmasıdır. 

Hiikumet bu vaziyete bir çare 
bulmağa çalışmaktadır. Mührü 
has lordu Sir Samuel ~or, ge
çen gün radyo ile neşrolunan nut • 
kunda kadınlara biraz sabır tav
siye etmiş. beklemelerini söyle· 
miştir. Yakında bilhassa mühim. 1 
mat fabrikalarında kadınlara i~ 

bulunacağı temin edilmekterlir. 
K. .. 

IV'ekteo Kitaolarınızı 

Garp cr.plıesin • 
de çarpışmak ii· 
zere Fransaya 
scvkedilen 1 n • 
giliz askerleri 

Dityük bir şevkle yola çıkmakta

dır. Çantalamım iizerlerine yaz
dıkları "Adolf, şansını deneyecek-

sin!,. gibi sözler, vagonların kapı· 
larına "llitlcr! biz geliyornz! yol· 

dayız! .. şekli11de yazdıkları ciimlel er onların zafer 
kazanmaya azmetmiş olarak gitti k/erİ1li gostcriyor 

... 

Bu kosümlcrin kolaylığı, ak
şamları eve dönmek mecburiyeti 
olmadan gece tuvaleti şekline 

inkılap etme indedir. 

V akıt K itabevin- i 
den alınız 

Varşoıramn hiçbir kayıt tam modan bombnrılımaııı sade şehri değil, ciııarrndaki çi/llı.'dcı: ı 
-•••••••••••••••••••••• •••a# yi de malwclmişlir. Resimde yarı gm boı;:•.ı/arıle t.ıtuşmı çiftlik sön tiımWirkc11 guriWiyor. 

--------------------------------------------------------------~--------------------------------------------~-------------~-
Diğer taraftan İngiliz kadın. 

lan askerlere kışlık iç çamaşırı 
hazırlayıp göndermeğe davet e
dilmişlerdir. Bu hususta kuvvetli 
propagandalar yapılmaktadır . 
Valde kr;ilirenin, küçiik prenses 
lerin eşarplar ve çoraplar ördük· 
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leri ilan e'diliyor. Yalnız Rana Bedii ile maznun 
* * * soğukkanlılıklarını muhafaza edi-

İngiH:ı: a11kerleri umu~i harp- yorJar, gittikçe büyüyen heycca-
te Tipperary isminde bir marş nt teskine çalışıyorlardı. Nihayet, 
çıkarmışiardı. l 939 harbinin de Necdet Feridun: 
İngiliz askerleri arasında bir _ Dostlarım, dedi. Susunuz, 
marşı çıkmıştır. Şöyle başlı - biraz beni dinleyiniz .. Gece odam 
yor: da bulunmayışım müddeiumumi 

Zigtrid hattı üzerinde muavininin şüphesini davet etli. 
Çaınaşırlarımız.ı kurutınağa Beis yok! .. Siz, hepiniz beni ta. 

gideceğiz! nırsınız. Böyle bir denaeti irti. 
Ma11ın bestesini yapan, ordu· knb etmiycceğimi bilirsiniz. Bı

ya gönüllü yazılan Cim Kenedi rakınız, müddeiumumi muavini. 
ve Mikaei Kar isimli iki İrlanda- vazifesini yapsın. Yarın veya Ö

lı ~ençtir. biir gün hakikat meyd:ına çıka-
Marş or<luda askerler ve şe. cak ve ben yine aranıza gelecc

~irlerde halk arasında büyük bir ğim ... 
l'f!ğbct görmüştür. Bugünlerde Bay müddeiumumi muavini 
hr.::-kesin ağ:ı:tnda 'boıı • Sizden ufacık bir ricam var. 

* "' • Hfı.discyi şimdilik matbuata ak· 
İngiliz kabine.sinin şimdiki a· settirmeyiniz. Halkın bunu öğ. 

7.8111 1914 - 1918 harbinde ne iş renmesi ne c:ızın şerefinizi art. 
·;pıyorlardı; bir İngiliz gazetesi tırır, ne ele hakikatm meydana 

t 

'· ...-e ~ wren:& fil Jhtc- ıçıkınasırıa yat'tıtrıt .,1ur. Bilakis 
· "••.>sw • ji~nün~ etraf;nıin ch..:.dikoduya se-
~.~ ~ ... ~~.ırn i:ci ~zas·, t-..-~ vE-:!r. Bu:-:!t hi~ r.u:! ~-

Vazan : lEIF. 
ğilim. 

- Müsterih olunuz. Hakikat 
tezahür edinceye kadar gazeteci 
!ere bir şey söylemiyeceğim. 

Söz veriyorum size ... 
Müddeiumumi mua\·inin ver. 

diği bu teminat, hazır bulunan. 
ların heyecanını teskin etti. 

Az sonra, Necdet Feridun iki 
jandarma ile beraber yalıdan 

çıktı. 

* * * 
Güzide öğleden sonra yarım 

giin aglamakla geçirdi. Ba~ı. 

c:atlıyacak gibi ağrıyordu. Bir '\
rahk annesi yanına geldi, ilfıç 

yapmak istedi. Yalnız bir c;ay 
göndermesini rica etti. 

Az sonra, baş sofracı Hıristo. 
gümüş bir tepsi ile odaya girdi. 
Çay ibriğini, kadehini yatağın 

baş ucundaki küçük masanın ii 
zerine koydu. Sanld bir sunl •. 
liy•Jrmu~ gibi göriiııiiyordu. 

<:iiizide, hfl,li~cnin ::;ununu ö~· 
rcnmtk i4'tiy.:::ı~lu. Fakat. bunu. 

hizmetçiye sormayı muvafı~ ou ... Beraber ne tatlı, ne unutııl 
bulmuyordu. Başsofracı kapıy.ı maz geceler geçirmi§lerdi. Ne 
doğru yürüdüğü zaman dönclü. hoş, ne unutulmaz bir hali vardı 
Hafif bir tebessümle: onun ... 

- Bayanın başka bir şeye ih- Güzide, şimdi o tatlı geceleri 
.iyacı var mı? hatırlatıyordu. Kendisine kur 

Dedi. Güzide, kayıdsız: yapmak isteyen erkeklerin sima. 
- Sorgu hala devam ediyor lan birer birer gözünün önüne 

mu?.. geliyordu. Fikret Alkım bir ar-
-- Hayır! .. Bay Necdet Feri. tisti. Vaktinin çoğunu haral ile 

dun hakkında verilen tevkif ka. geçiriyordu. Tabiat alimi Cev. 
rariyle nihayet buldu. det, bazan can sıkıçı iltifatlarını 

Genç kadın, yatağında doğ. esirgemiyordu. Ressam Baysul, 
ruldu, gayrı ihtiyari bağırdı: mübalaga ile övünen, kendisini 

- Tevkif karan mı?.. metheden bir çapkındı 
- Evet, bay Necdet Feridun Güzide, bunlann hiç birinden 

tevkif olundu. hoşlanmamı5tı. Kalbi yalnız, 

Cinayet ika olunduğu sırada, Necdet Feridun için çarpmıştı. 
yani gece yarısından bir saat Zampara Cadının kollan arasın 
sonra odasında değilmiş. Sorgu da geçirdiği dakikalarda daima 
hakimi, bu saatte nereye gitti. onun hayalini görür gibi olmuş. 
ğini, nerede bulunduğunu sor· tu. 
du. Ccvab vermedi. Bunun üzeri- Halbuki o, hırsızlıkla . bir cL 
ne bayan Huıiyenin elmaslarını nayetle itham olunuyordu. Hat 
~almak, Eleniyi öldürmek ciir. ta tevkif edilmişti. 
miyle itham ve tevkif olundu. O saatte, kendi yanında idi. 

Başsofracı bunları heyecanla Buna iUphe yoktu. Bunu söyle. 
ve yava., yavaş anlatıyordu. Gü. yivermek kendisini kurtarmak 
zidcnin bir işareti üzerine oda· için kafi idi. Vakıa dedikodu o
dan çıktı. lacak, öteki beriki şunu bunu 

Necdet Feridun! .. Demek hPr söyliyecekti. Fakat. bunların ne 
gece, cadı kıyafetine girer<'k o. ehemmivcti \'ardı. 
dasına gelen Necdet Feriuun. Necdet Feridun onu sevuik-
Ne zarif bir zampara cadı idi ten, alacak olduktan sonra ... 

Kararını verdi· macern) • 
duğu gibi mtiddciumunıiYe 
!atacaktı. Arkasına zarif 
moni giydi. Tam kapıyı ıı 

kacağı sırada, masanın uı 

bulduğu küçük kağıdı Jııı.tl 
Buna itaat Jfizımdı. Bi15 
döndü. Tekrar yatağına 

*** 
Bu heyecanlı günün e 

babı, yalıda bulunanlar 
salonda toplandılar. :t.f 
yerlerine gitmek, yalı 
fazla rahatsız etmemek 
lardı. 

Rana Bedii, katiyen t# 
fet etti. Böyle bir anda • 
ni yalnız bırakmalannıtl 
olmadığını söyledi. :aa 
bu m üşkil zamanlarda, d 
nın yardımına, teseJlisill 
yacı vardı. Hep birden. 
Feridunu kartarmanın i 
ni aramak lazım değil r1l 
Her halde bu kolay olaCll 

Çünkü, aleyhinde bit 
yoktu. Odasında butun 
elmasları çaldığına, hiırJ'le 
zı öldürdiiğ'üne bir dcli.1 

11 
meli miydi'! Şüphesiz l<l 

1 
t Deva"'' 


