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~~~1 Almanlar dün bir 
ı>ropağanda taarruzu yaptılar 
Mitraly_özlerin, tankların, topların yanına 
konan büyük hoparlörle birdenbire cephenin 
ttluhtelif noktalarında Hıtlerin nutkundan 
Parçalar ökumaya başlayınca: 

Fransız askerleri bu sürpirizi Moris Şövalyenin 
bir numarası kadar eğlenceli bulmuşlardır 

Çemberlay Avam kamarasında 
Harp gayelerinin lngiltere ve Fransa ile birlikte tesbit edildiğini, değişirse birlikte 
kararlatbracağuu bildirdi. 

J\merik'l manevralarına 670 
bin kişi iştirak edecek 

Estonyaya 14 bin Sovyet askeri giriyor 
-areşal voroşilof zigf rit müstahkem hatlarmı mı dolaşacak 

1 •ııh 
' ' · '' ' ' ' ' • • • ' • • • ' ' • • • · · • · • (Buna dair telgraflar !.kinci say famızdadır) 

r.:.ı;:no hanının, Sc mıntakasında iki Fransız ağır tankının Alman cephesine hücumu .. 

l 

KURUi 

lngiliz askerleri, Manı denizinden Fransaya naldedilirlerken, 
vapurların her ftn bir tahtelbahir hücumuna maruz kalacağı düıü
nülerek bütün seyahatleri müddetince can kurtaranlannı boyun.. 

larma aeçirmektedirler. 

SALVO 
ATEŞ! 

Bu, son seneler içinde, hiç bir eşine tesadüf et
mediğiniz ve etmiyeceğiniz nisbette heyecanlı 
bir eserdir. 

son gfDaklka 
Böyle bir eseri okuyucularına verebılmeKıen 
Joğan büyük hazzını saklayamaz. 

~ SALVO ATEŞ 
ila!tanba111 heyecan doludur. Yalnız muhtevasının büyük bir 

l 
kısmını "Korsan Kruvazör Emden,, İn maceralrr·ı teşkil etmesi 
bunun batlıca garantisi.dir. 

Eserin muharriri kitabının başlan-gıcında şöyle söy· 
lüyor: "'Hasud adamlar gibi yalnız ken::lim için sakladığ:m bu 

t 

natıraları ödenecek bir borcum bulunmasaydı öğrc'1~mi}-ecek· 
tiniz. Ben bütün ömrünii namusu. şerefi. haysiyeti uğrunda 

harcamakta bulunan bir adam olduğum için borç altın-da kal. 
maktansa onu, bu hikayeyi anlatmakla ödemeyi tercih ettim. 

1 1ugünden itibaren şir,.,diye kadar yalnız kendime sakladığım bu 
' ı latıralar artık V"'tanını seven herkesin malı oluyor, demektir . ., 

Nih,yet bir kaç <.?Ün sonra -

l Son d~k~a ~:~ntr~a h!~!ıa7 merakla 
~1 ı takip edeceğiniz bir eser olacaktır .• 

ooooo;ouoovvwvvvwvuoovo;,.....,........,.., o es ece ... 



Fransa da 
meydanı 

gizli bir lngiliz hava 
Mü§ahit, mevki adı zikredemem, meydanın 

coğrafi vaziyetini tayin etmeye imkan hazırla
mış olurum, diyor • 

Almanlar Zigfrid hattı üstünde 
uçan tayyarelere neden 

ateş açmıyorlar? 
Londra, 9 (A.A.) - Fransanın 

·bir tarafında" Royal A1r Forces 
nezdinde bulunan bir şahit, İngi
liz hava kuvvetlerinin Fransanın 
büyük bir sır ile örtUlil bulunan 
bu mmtakasmda ihtimamla maa· 
kel~ ola.n bir hava meydanın. 
da proğramlarmm tatbiki ile 
mElfgU.} olduiklarmı bildirmektedir. 
1.ıigiliz hava kuvvetleri garp cep. 
heshıde devamlı bir faaliyet gös. 
termektedirler. Harp henUz pek 

az haber verilebilecek bir safha
da bulunmalrla beraber görUlen 
iş, pek mühimdir. Tayyareciler 
aiegfried hattmm krokilerini al· 
makta ve en ufak te!errUatma 
kadar tesbit etmekte hayrete p.

yan bir meharet göstermektedir. 
ler. 

Tayyareciler henUz bu hattm 
Hinterlandı llzerinde uçarak dUı. 
manm hayatı noktalarmı teebit 
ltmek Uzere pek tehlikeli ketif-
1 r yapmaktadırlar. Her gün bir 
kahramanlık hid1aee1 kaydedil· 
~ektedir. Bütlln mesele, Alman 
mucaraa istlhkAmlaruu mllmkün 

• '.>1Juğu kadar iyi keefedebilmek-
tcdir. 

Royal Air P'orces üslerini bil· 
't bir maharetle uklamağa 
nuvaffak olmuıtur. 

Birinci ziyaretimde hayretler 
._de kaldım. Çünkü iki gün ev. 
vel oradan geçtiğim vakit, dik· 
katli bakmasını bildiğim halde, 
alelide bir manzaradan ba~ka 

birşey görmemiştim. Bu mınta. 

lı:ada bir tayyare karargahı c..Ju
ğunu hiçbir suretle aklıma ge· 
tirmezdim. Halbuki, bütün ağaç 
kümeled dibinde dallarla örtülü 
tayyareler bulunmaktaydı. Ve o 
kadar iyi örtülm~tü ki ağaçtan 
farkedilemezdi. 

istenildiği zaman tayyare ha. 
reket c!jiyor ve havadan bakılın· 
ca nereden çıktığı belli olmıyor 
du. Tayyaredler ekseriya, tayya. 
releri yanında dallardan kulübe
ler inşa etmekte ve bunlann da· 
bilini mükemmel bir surette tef. 
ri§ eylemektedirler. 

Bahsettiğim mıntaka, düJma -
nın pek yakınında olduğu için, 
firrl:iiye kadar burada elde cdi· 
len parlak muvaffakıyctleri. mev 
ki zikı'tderek anlatmağa imkln 
yoktur. Çünkü o vakit dütman 
burasının coğrafi vaziyetini tayin 
etmiş olacaktır. 

Akşam!arı, pilotlar ckaeriya 
civar şehrin otelinde toplanmak. 
tadırlar. Bu toplantılarda birkaç 
saat evvel, 300 metre yükseklik. 
ten uçarak Zigfrid hattının fo· 
tografilerini alan veya fevkalade 
heyecanlı bir hava muharebesin. 
de düşman tayyarelerini dü#ı;.
ren tayyarecilere r ~elmelc ka· 
bil.lir. Bun~ hergü;kü hayatın 
tabii seyri olarak telakki etmek. 
tedirler. 

En aşağı rütbede olarlar da en 
yukarı rütbede olanlar gibi yal
nız m~ml~kette bırakt.kları aile· 
terinden, ihtiyat cıgaral:arı olup 
olmadığınd.ın bahsetmekte, fakat 
yaptıkları uçuşlar hakkında kat. 
iyen bir şey söylememektedirler. 

Bununla beraber şahit, te
f .. rrüata ait bazı zararsız mallı • 
!l":lt e);Je etıni~tir. G•nç bir tay • 
yare mül:ızimi bu şahide Alman 

istihkamlarının henüz yosun tut
madığını, sarmaşıkların, duvarla· 
ra henüz sarılmadığını ve bu sa. 
yede istihk~mlarm planlarını ve 
mmtakalarmı tetkik etmenin ko
loy olduğunu söylemiştir. 

Bu tahkimatın bitmemiş oldu· 
ğu hakkında ileri sürülen iddia 
gülünçtür. Zigfr~:l hattının ik. 
mal edilmemiş hiçbir noktası 

yoktur. 
Mülhim bir noktasında, Al

manların gizlemeğe çalıştıkları 

büyük bir top gördüğünü ıöyle· 
miş ve şunları ilave etmiştir. 

"içlerinde bir tek kişi bulun. 
mıyan birçok köyler üzerinde ~ç 
tuk. Fakat hayret edilecek bir 
tcY varsa o da, Almanların, Zig
frid hattı Uzerinde uçtuğumuz 

zaman buna mini olmak üzere 
bize ateı açmamalarıdır. Yalnız 

bazı münferU tayyare dafi top • 
lan zaman zaman üzerimize ateı 
etmektedir. 
Almanların bu müıtf}ıkem hat 

ta ait csran himayeye neden te
nezzül etmemekte olduklarımı 

bir türlü izah edemeyorum. 
Bundan baıka, tc. .lı ve orman 

laı:da, kilçük arazi tümaekleri 
bilhassa dikkatimi celbetmekte • 
dir. Bunların bir aynine de be. 
tcndan yapılmıı kalelerin ve ye
ni müstahkem tesiaftın yakının· 

lda tesadüf edilmektedir. 
Dikkate değer bir nokta da. 

ha ilave edeyim: 
''Ekseriya birçok köyler, alelS

de gizlenmiş mfüıtahkem tesisat· ı 
tan başka bir şey değildir. Bura 
lara girerken sakin bir köye gi. , 
rildiği hissi vardır. Fakat haki. 
katta buralar öldürüc.ü ve taar. 
ruzi istihkamlardan baş!:a bir 
şey deği~:lir. ,, 

Garbi Galiçyada 
Bır yahudi 
devleti mi 
kuruluyor 

Belgrat, 9 (Hususi) 
İtalyan gazetelerinin 
Bükretten öğrendikleri
ne göre, Almanya ve 
Rusya Şarki ve Orta 
Avrupa devletlerindeki 
Yahudilerle, ifgal ettik -
leri mıntakalardaki Ya
hudileri Garbi Galiçya
da toplayarak burada 
bir Yahudi hükWneti 
kurmayı tasarlamakta
dır. 

Yunan • Yugoslav tica
ret konuşmaları 

Belgra(l, 9 (Radyo) - Bel
gradda yaprlan Yunan - Yugo. 
slav konuşmalan ticaret konuş. 
malan muvaffakıyetle sona er· 
mistir. İki hükümet arasındaki 
anlaşma birkac gün içinde lmza'
lanacaktır. 

Ru"'c'\ derder 
MUnih, 27 (A. A.) - t~ cep. 

hr~i direktörlüğü nısra d<'Mleri 
ihdas ct.meğe karar vc-nni; lr. 

.'vlüthiş hava 
ikincı 

muharebesinin 
tebliği 

Londra, 9 (A.A.) - istihbarat nezareti şi
mal denizi üzerinde vukuhulan şiddetli muhare
be hakkında ikinci bir tebliğ neşretmiştir. Büyük 
Alman muharebe tayyarelerinin dü~ürüld\iğü 
bili.hare meydana çıkmıştır. Küçük bir İngiliz 
tayyaresinin pilotu bir düşman deniz tayyaresini 
görerek hücum etmiştir. iki tayyare arasında bir 
mitralyöz düellosu cereyan edereken bir Alman 
tayyaresi daha zuhur ederek mücadeleye iştiral~ 
etmittir. Bunun üzerine iki lcüçü!c lngiliz ta!'::a
reai daha peyda olmuş ve faildyet İngilizlere geç 
miştir. Neticede Alman taya reler· nden biri deni
ze düşmüt, diğeri de süratle uzaklaşmıştır. Jngi· 
liz tayarelerine bir çok mermiler isabet etmiş : ,. :! 
de tayyareler ciddi hasara uğramamışlardır. İn
gilizler tarafından insanca zayiat yoktur. 

Varşovanın son günleri 
Cenevre, 9 {A.A.) - Dün Varşovadan gelen 

bazı kimseler şunları söylem!şlerdir: 
Varşova tamamiyle hara polmuştur. M uha · 

saranın son haftası pek müthiş olmuştur. Alman
lar şehre girdiği zaman bir çok kimseler bir kaç 
gündenberi ağızlarına bir damla su koymamış
lardı. Çünkü su tesisatı tamamiyle harap olmuş
tu. Binlerce kişi mahzenlerde ateş ışık yakma -
dan yaşamakta idiler. 

Avustralya cepheye 3200 tayyareci göderiyor 
Londra, 9 (A.A.) - Melbournedan bildirildiğine göre A· 

vu.stralya, cepheye 3.20rı tayyareci gönderecektir. Bunlara ge
neral H. F. de La Ruc kumanda edecektir. Bu seferi kuvvete ı:ıc 

La Rue grubu ismi '!eritecektir. 

Şark ve garp cephele
rindeki harekat 

Bertin, 9 (A. A.) - "Tebliğ,, 

Şark cephesinde Alman krtalan 
Alman - Sovyet menfaat hattı· 
na doğru ilerlemeğe devam et -
mektedirlcr. 

Garb cepheeinde keşif kollan. 
nm mevzil faaliyeti görillmUştür. 
İki tarafın topçuları hafif bir fa. 
aliyct glSsterml§lerdir. 

Havada keşü tayyarelerinin 
hafü bir faaliyeti göriilmil§tür. 

ingilterede tedbirler 
Londra. 9 (A.A.) - Hükumet 

vesika usulüne 
0

tibi tutulan bazı 
yiyecek maddelerinden başka 

İngilterenin erzak ihtiyacını te
min için lüzum göreceği bütün 
tedbirleri son buhrandan itibaren 
ittihaz etmek tasavvurundadır. 

İaşe nezaretinin bildirdiğine 
göre, bugünden itibaren, et, jam 
bon. kons:rve, hububat ve sair 
çiftlik mahsulatı mübayaa edecek 
olan her şahıs hususi bir ruhsat. 
ıame istihsaline mecburdur. Bü· 
tün margarin ve içyağ etoklan 
• bu maddeleri hazırlayan mües. 
seselerde • bu gece yansından 
itibaren iaşe nezareti ta~afrndan 
müs1ı<.bı..· edil :niıtir. 
Tarih Alman milleti hakkın 

da nilkmünll verecek 
Londra,. 9 (A.A.) - İngiliz 

radyoıu Almanca olarak Jngiliz 
mavi kitabrrun bazı parçalannr 
neşretmiıtir. Rodyo, bu kitapla 
bilhaua, muhaaemata başlama • 
klan evvel Hitler tarafından Po· 
lonyaya teklif edilen 16 noktamn 
1870 muharebesinden evvel Bis
marlcın, Ema'den götrlerdiği teL 
grafa benzediğine dair olan kıs
mını neşretmiş ve ş··nları ilave 
eylemiftir: 

"Bir uman ~elecek tarih, harp 
yaptığından ve bilhassa Hitlerin 
şahsi olan bu harbini yaptığın • 
dan dolayı Alman milleti hakkın. 
:la hilkmüı:ü verecektir ... 

Bir kaç komiin1ıt mebus 
daha yakala!'dı 

Paris, 9 (A. A.) - Dün Fran-
ııada birkaç komünist mebus da. 
ha tevkif edllmlııtir. Bunlar Pa· 
r' .. ,,. ~"vkenll"r"k ~unte tevkif -
h:ıneslndc hapscdilmi:ılcrdir. 

Saat 18 "' 

Londra radyosu 
Londra radyosu, (saat 18) -

Bilkrcııten bildirildiğine' göre Al. 
manya. Estonyada ve uL6cr Bal
tık devletlerinde olduğu gibi ce. 
nubu şarki A vrupadaki Almanla
rın da mUbadele yolu ile ana va
tana alınması halinde Dal.kan dev 
Jetleriyle mUuıkere halindedir. 

Finlancliyanrn Stokholm sefiri 
Sovyct hUkümcti ile müzakere _ 
lcrdc bulunmak Uzerc bugün Mos 
kovaya hareket etmiştir. Fin 
murahha.~ı bulunduğu beyanatta 
Sovyetler birliği ile umumi me
seleler üzerinde görüşcceı;ini 
söylemiştir. 

Litvanya hariciye nazırı ve rl. 
yasetindeki murahhas heyeti bu· 
gUn Moskovadan Kaunasa dön -
mtiştür. Rigadan haber verildiği. 
ne göre, anlaşma mucibince Rus
ya Litvnnyadn hava üsleri kura. 
cak. buna mukabil Litvanyaya 
Vilna ch·annda Lehlstandan bazı 
arazi verilecektir. 

BelGika ile İngiltere arasındaki 
ticaret görüşmeleri devam etmek 
tedir. Ablokamn Belçika gemile • 
rini al&kadar eden ahkfunma da
ir olan bu meselenin halli. ~k 
tabiidir ki, kolay olmıyacaktır. 
Belçika hükCımeU Amerika ile 
müzakerelerde bulunmak üzere 
bir ticaret heyeti göndermekte _ 
dir. Eaki Belçika başvekilinin ri
yasetindeki heyet bu giln Parla. 
ten hareket etmiştir. 
Vaşlngtondan bildirildiğine gö· 

re Ruzvelt bugUn hafta tatilin -
den dönerek Vqingtona gelınit. 
tir. Bitaraflık kanununun mUza -
kereaiyle meegul olacağı zanne • 
dilmektedlr. 

Bugün Roma radyoeu, İtalya
nın bitaraf vaziyetini muhafaza 
edeceğini, hiçbir askeri teşebbU. 
se glrişmiyeceğini tekrar etmiş· 
tir. 

Eski Gestapo şefleri tarafm • 
dan yeni bir Nazi istihbarat teo
ldlatı kurulmuştur. Bu teşkilltm 
her azası muhbir sıfatı ile çallf&
caktır. 

ltalyanın yeni İspanya 
sefiri 

Burgos, 9 (A. A.) - Yı>ni t. 
talya sefiıi Gambara dün itimat. 
namesini grneral Frankoya ver
miştir. Sefire askeri merasim ya· 
pılmı tır. MC'r simden sonra Fran 
ko sefirle görli.mtlşttir. 

Mareşal 
hatlanni 

Vor oşilof Zigfrid 
gözcen geçiracek 

Roma 9 (Radyo) - Hitlerin nutkuna tngilte
re ve Fransa cevap verdikten sonra Alman - Rut 
askeri heyetleri Berlinde toplanarak vaziyeti gö:ı 
den geçirccelderdir. Bu münasebetle Berlini ziya· 
reti umulan Mareıal Voroıilofun Ziegfried mü•· 
tahkem hatll\nnı gözden geçirmesi de muhtemel 
görülme~ctcdir. 

Estonyaya 14 bin Sovyet 
askeri gırecek 

Kopenhag, 9 (A.A.) - Politiken gazetesinin 
Sto!d1olm muhabiri Sovyet kıtalarının bugün ve· 
ya yarın Estonyaya gideceklerini bildirmektedir· 
Kızılordunun müfrezeleri Marva ve Pikhovay• 
gireceklerdir. 

Estonya lo~nları hadiselere mani olmak içiıı 
yoll'-rın uzımlu~unda nöbet bekliyeceklerdir. 

Kızılordudan 3 bin kiti şimali garbi sahilinde 
kain Hapsalu, bin kişi Osel adasının limanı olaıt 
Kuresaareyi dört bin kişi Baltiiski limanını, biıt 
kişi Dago adasını i~gal edecektir. 

Garp cephesinde 
eğlence 

harp 
mi? 

. 
mı var 

Pariı, 9 (A.A.) - Emin bir membadan bildirildiiine gör• 
Alm.anlRr dün bir propar,an .':t taarruzu yapmıılardır. Mit.-a)yöır• 

lerin . tankların ve toplt.ran yar.ınn kcn:rn büyük hoparlörler hirdell 
cephenin bazı nokta: .. ·ındll l<onu§ml'I ;~ ba§lamı~lardır. Almall 
topçu kuv,·etlcri bu müddet zarfrncla ateş ctmemitlerJir. 

l<ff.rJifHırlt J.1.i.ı.J1ri11ı& putkundan bazı parçalar okunmut
tur. Fransız asüerleri bu ı\'rpriz.i büyük bir nefe İ)e k11rşrl ....... 

lar ve bu hareketi Moris Şövalyenin bir numarası kadar eilenceli 
bulrnuılardır. Biraz sonra şiddetli lı 'r topçu c.ı'üeJloıu batlamıttar. 

Bu müna:;ebctJe propRgnnda servisinin ilk defa olarRk hu k•· 
dar büyük hoparlörler kullandığı hatırlatılmaktadır. Muhaa~ 

tın baılnngıt:':'n ~a Almanlar :('"i hnrfli afişler kulanınıtardı. Bun· 
ları kendi hatlarının önüne koymakta idiler. Fmnsız aıkcrlcıİ 
afişlerde ıuna benzer cümleler okumakta idiler: "Alman dostlar•• 
nıza nteı etmeyin!,, 

Halbuki bu afitler hedef ittihaz edilerek tah:·ip edilmittir· 
Dün cephede Alman keıif kollan ve topçulan J,ilyük 1lir f .. 

aliyet göstermİ!Jlerdir. Alman topçulan Fran11z •in' toplannJ11 
bulunduiunu zannetiklcri noktakr-ı alet altına almıılardır. 

Fransız ve lngiliz hükumetlerinin harp gayesi 
c'eğişmedi 

Londra, 9 (A.A. - rransa ve incilere hükümetlerinin 
ıayclerini alenen bildirmeleri lazım geldiğini ıöyliyen amele par• 
tisi mebuılanna cevmben Çemberlayn, Avam K.amarumda iki hii
kiımetin kendilerini hrr.be sevkeden gayelr hakkında mutabıık ol' 
duklarmı ve bu gayeleri mükerreren izah ettiklerini aöylemittir. 

Bu gayelerde bir değifiklik yapdmaıı lüzumlu 1r~rüldüt'İ 
takdiı·de bunu her iki hükumet de müttereken bild:r.-eceklerdir. 

Amiral Darlan, Tulon 
üssünü tefti, etti 

:Marsilya, 9 (A. A.) - Amiral 
Darına bu sabah Toulon deniz 
üssünü teftiş etmiştir. 

Amerika .manevralan
na 670 bin kiti İ!lirak 

edecek 
Belgrad, 9 (Radyo) - N ev. 

yorktan blldlrlldiilne göre bUyUk 
manevralara 2lS birinciteırinde 

bqlanacaktır. Manevralara 670 
bin ukerin fit.Irak edeceği bildi
rilmektedir. Amerika eimdlye ka 
dar böyle büyük bir manevr& 
yapmam11tır. 

Batınlan geminin mü· 
rettebatı kurtarıldı . 

Amsterdam, 9 (A. A.) - Hit. 
volk gazete.si bir Alman tahtelba 

, hlri tarafından torpillenerek ba· 
tınlan Binnendjlk vapurunun 
Hollandaya buğday t.aşnnakta oL 
duğunu bildirmektedir. Vapurda 
yolcu bulunmamakta idi. Torpi • 
lin inCilakı neticesinde vapurun 
telsiz cihazı ha1'8b olnmıtur. Va
punın mürettebatı hava ffc:c.-nkle. 
rl atmak suretiyle imdad iste -
mi'}tir. Bir 1nr,ili7: krttkol gemi. 
si "apuru göı 
kurtarmı§tır. 

rck rr..:. ~t .. :.:.tını 

I 

Japon tayyareleri 
Romada 

Roma, 9 (A. A.) - Japon ta"I' 
yaresi öğleden sonra burada k• 
raya inmiştir. İki gUn Romad• 
kaldıktan sonra Japoayaya h.,..
ket edecektir. Tariare Sevil il' 
Roma arumdaki meu.feyl saatti 
vaaatl 315 kilometrelik bir .0-
ratle yapDU§tır. 

Tayyateciler yarın meçhul ti' 
ker lbldeaine çiçek koyacü]J.f" 
dır. Yarm Aero clQb taratınd" 
ıereflertae bir öğle yemejt •• ' 
rilecektir. 

Bq tayyareci lrlakoo J~ 
tayyarecllerine kartı ses-teril" 
hUanU kabulden dolayı hUkaJO,ı 
makamlarına tefekkür etmiftlt_:, 

Varıova yeniden iht• 
edilmiyecek 

Kopenhag, 9 (A. A.) - 'fl,.r' 
şovanın şinıdlki kadar btl~~ 
!arak yeniden iqa edilemi)"Cl"'~ 

söylenmektedir. Eeaaen teb,
yeniden ihyası için aenele~ .~ 
ll§Dlak llzungelmektedlr. şerıır:. 
binlerce kiJıi meleeeiz ve aç ~ 
mıl)tır. BUyük Jdlisclerle ıt1' 
earaylar şimdi harabe haliodedlf' 
Bununla beraber Pilsudeki ın~' 
,-~"il" n~ıveder saravı oek at 
sura uf;rnmı:;t1r. 
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çİJI 

. 
rı 

lec§lOtnk devoetoeırön~ 41~0 lböfflJ 
S©vyet c§lSIKeırö gölfild~rröDöy© 

~· •rılandiya Rusya ile müzakereyi kabul etti, fakat 1 H • t • 
ademi tecavüz paktı yapmak istemiyor arp vazı ve 1 

Sovyet ordusu bu gece Şimtl denizinde şiddetli bir hava harbi olou 
Sionyaya oi.rmeğe başlıqor ingılızler ık• Alman tayyaresı düşürdüler 

ııa.tia. 0 
Garp cephesinde büyük topçu düellosu o uyor. Fransızlar Alman ~ 9 - Moskovadan alınan 1 ne göre Sovyet Rusya ordusu - Litvanya ve Eatonyadakl Al-lt:ta göre Litvanya hariciye \ nun llerl kollan bu geee iki kol· manlann da bu memleketlerden topraklarmda 6 kılomelre daha i lerled ıle r 

~'lll Mo3kovac.akl müzakere dan Estonya tcpraklanna gire- uzaklaşacaklan an.aeılıyor. Londra. 9 _ İstihbarat neza. Bundan " başka salahiyetli Fran ıtaıyan gazetelerine göre 
So ctınt'ktedir. celclerdır. Eston,·aıı ve Rus su • rcti iki Alman tayyaresile Şimal sız askeri mahfillerinde bilha.~a Patis, g (Hususi) _ İtalyan 
~:llcr. birligı.ün Litvanya • baylanndan müteşekkil muhte • lıveçın aldıjı tedbirler denizinde \"ukubulan hava muha- kaydediliyor ki. dün lt'ransız Ls • gazetelerinin a.skerl muhanirle-

a cıvarındn b"ZJ arazi Ut komis'-'On Rus askerleriniı; rrı..--1· hakkında t·'"sillt vcri'ı.•or. tikı:ıaf ta'·.varclflrinin dü .. ürüldü· b lları tc k d • . " U'-'O "" " -; ,, .,, ri Fransız kıtalarmın gar cep ... 
r e eceb~ne daır cc • I yerleşmelerini temin için hasta • Berlin, O (Radyo) - lııveç hU. Bir İngiliz tayyaresi, Şima: de • ğü hakkındaki Ah~nn tebliği çok besinde dikkate §ayan faaliyette 

tle l'lltn!la!arı.1c.an verilen ha • neleri, mcktebleri nazırlam13 bu· kümeU elman Avrupada vukua nizinde Uıtikf&.fta iken ansızın müb2lfığnlıdır. Zira dün düşen bulunduklarını bilhassa lıı,aret e. 
r ~ tekzib 

0~1 ~nemckte, fa • lunmaktadırlar. gelen son hadiseler üzerine mil. bir Alman deniz ta.\''-'arcsile kar· tek lt'ransız tavı.·arcsi, Bonn böl. "'t"aıı " "" diyorlar. 
Yanın rı hussuta yapı· \i müdafaayı takviye maksadilc, şıla.şmıv ve üzerine saldırmıştır. gesinde rlilşf'n tayyar(' olmuştur. Bu arada "Giornaıe d'İtalia,, 

lekııtıcn reddetmesi mUm. Letonya :laki A mantar harbiye nezareti emrine 50 mil· lki tayyare çarpışırken ikinci bir F ram ı z teb: ijı . ltalyan matbuatında ilk olarak. 
,&uruıınektedir. Mcv·zubahs o Diğer taraftan Rlgada gaze • yon 1:3ve<; kronluk yeni bir ta.hsi· Alman deniz tayyaresi daha ge. DUnkü Fransız tebliği şudur : Sigfrid hattının yarılmaaı imkl -

'ı\ıı~: t~k fakir olduğundan teler büyük başlıklarla, Alman sat vorilmeslni k!-rarlaştırmıştır. lerck muharebeye iştirak rtmiş- •• !\lozel'in doğu bölgesinde düş. nından bahsetmektedir. Gazete, 
lir. c;ın bir yük teşkil ede· akalliyeUnin derhal Lctonyayı Bu paranın mtihi.n: bir kııımile tir. tete o sırada Uç İngiliz tay. manın yaptığı çıkışlar püskürtlil· bu ihtimali hatırlattıktan sonra, 
ı l terkederek Almanyaya gideceği • ma:rn tarama gemileri satmalı • yaresi yetifmiflerdlr. İlk Alman mUştUr. Sigfrld hattı yanlır yanlmu 
lndıya müza'ferey~ nl ynzmaktadır. nacaktır. tayyaresi denize dUımUı, ikinci • Sarre Louis'nin cenubunda ve müttefik devlet kuvvetleri.le AI-

h . tct c si ise kaçmıetır. İngilbı tayyarele. eenub batısında karşılıklı topçu man askerlerinin derhal temasa 
"l~"t d 

t il taraftan Fiulandi)a ile A lm an qa a rine bazı kurıunlar isabet et - faaliyeti olmuştur.. geçeceğini yazmaktadır. 
~d Zakereıer yapılacağı ve mekle beraber hasara ve zayiata Alman• tebli,li Diğer taraftan, Trlbuna gue. 
ı ~ ı~ anın ınüza.kC>reye girış· uğramamıvlardır. Dünkü Alman tebliği ise şu- tesi de "garb cephesindeki 80D 

lr:ı~ a ili ettiğı anlaşılıyor. t • l • k Parilı, 9 - Garb cephesinde dur: çarpışmalarda ve ketif hareki. • 
l)"a~·a 'd . m em n u n ı•ge s l z l vukubulan çok 1iddettll topçu a. tında Fransız tayyareleri Alma Jl~aı:_ ahslv:ıtı'~crt'aKraoslıannaa.Fıhna- tefleri, Almanların büyük bir ta· •·oun garptc her iki tarafın tayyarelcrindeıt daha mUke~ 

• ııı41 " ,- ' topçu kuvvetleri de faat:yette 
' ' b 1 ndı~·anın Mo.kova orta ç L d Sı k d arruza hazırlandıktan pyialarmı bulunmuşlardır. Gece münferid ve daha süratli olduklaruu s&ı· 

'l. ıı1 e f( ya a Ve ' Q fa ya a teyld eder mahiyette görülmek - terdiler,, diyor ve Fransm toplo..ı.· \~ ıt \'" n c:ıs'.i bıışv~kil Uso tedir topçu ate§i yapılını§tlr. rınm da daha llatUn old"a;._ 1 •• 
kı d lnı:ı dl' i. mi zıltrcdıl. 1 1 · "'arkta Alman kıtaları lesbit ...,... .. 
!! "'r. mu·· tema d "ı ha :: İ Se er Q Uy 0 r Havsa ajaruu tarafından veri. ç la ve ediyor Gazete makal,.aaiıl 
~!"· a tamamı:n vıikıf olan ,Sovyct hudud hattma doğru da. Fransız ordusunun tce ı t ve ır ·~~~ . J len tafsilata nazaran "topçu, ez· edilen plan mucit.ince Alman - . k'll , 

'ıl~ı.. 1920 de Sovyetler birli- Alman l<adınla~ı kıtlıktan şikayetçi cümle ağır topçu faaliyeti Mozel ha ziyade i!erleml.elerdir. zıbalmı da takdirle anmaktadır . 
• , r-.... .. _ bölgeainde, billıuu ıiddetii ol • Bombardıman 

oıtıı ·~~C.-d C'rinl imza et - Londra. 8 lHusuit.) _ Bıtaraı ~rinc rastgelindiği bildirilmelcte· muıtur. Mahim olduğu Uzere bu Varşovanın cenubu prklalnde 
tlt etnıı nlandiya heyetine ri· 1 a,·nal-.lardan alınan haberlere go dir. bölgede Fransız k ıtaatı ayın Koc:k civannda 17.000 Polonya Roma, 9 - 3 İngiliz tayyaıes. 
ııı .ı ,., .tır. ' ··e: et.ki ç~ko.,,lovak ve Avusturya "Serbest Alman radyosu,, ismı ılk hafwı ıarfmda Alfnan top- askeri teslim olmuştur. Elimize 

1 

Slgfrid hattının üzerin~ 300 mi. 
~... 1 · ı · · 20 ı b" ikt h c geç mesafe dahilinde uçarak bomba.. ~ r 1Ya harıcıye rnızısın:ie Almanyaya karşı ~- ı e neşrıyat yapan gız ı ıstasyon rağmda altı kilometre kadar i _ topa ır m ar cep an · 

ıı .. 1

1
11111 oeyana l1 mt ::ıuzluk tczahuratı ek ik olma· Ja cenubi A vusturyada Klagen· ıerlcmişlerdir ki, bu vaziyet Al. mi§tir.,, lar atmıı:ılardır. 

t_ Ij· :ı h.., ._ 1 , l .ı .urt garniwnunun i yan ettiğini, man kumanda hcvetini cndic:eve 'lll\ ... ıcı) ~ nazırı .~ :na .• a~ıır. ,, ,, ,, 
a~ Yetıcr birl •ğı i.e F •. ı· :ı ı 16 eY!ulde Be:-lın:le hükumete askerlerin cepheye gitme sevk em· dilşünnUştür. Zira Almanlann bu 

".lt:-.e ınJa ba ı a ıa .:Jı( o.a . .ar ,ı bıı ı'yan ha:-ekct• çıkarıl· ı rınc karş ı g~ldiklcrini bildirmiştir. bölgede ileri himaye tertibatı 
~~~/rJ~n b;:ıs.!J .:!rc:• ıı- nış bu ış.e .)uçlu olan 100 kışı Ayni radyo dün gece A!manla· yoktur ve Alman topçusunun bu 

•q:,;.;
1
' a'a::a:ıa:- eJen ın.! ..:ı ~. 1 .C\ ' 1<11 cJılmı~t.r. Bu haiisei~n ra hitap ederek: bölgedeki hararetli faaliyeti de 

' tıda ·· · 1 ı· ((~ ta ··- Sulhü elde etmek kin l ngı · b d ·ı rl •- erektir i\e de g.,,, üşuiec~ğını SÖ).. -onra .\ 1man gız ı po ı. ı .es > un an ı e geıoe g . 

Romanya, Yugoslavya ve 
Macaristan arasında 

. lllıştir kı· "' ' reı ı H•mm!cr nük umetter. liz ve Fıan~ız askerlerine karşı de. Fransız devriyelerinin mUte.ma-
• )\ . • JV • 

ta}ttler birlığinin bizfar ~arı a;keri na .. vo'1-:tl w·vali t t~· ;il. Uitlcre ve Hitlerızme ka~ı dl faaliyetlerine sahne olan Eh. 8ır a :temi tecavüz 
· •tltncte b 1 ~ d • b"lh S S teı::k'ıla 1ıarbetmeniz lazımdır! .. demı~tir. renthal rıkıntıar. Alman ordu· ~~}. b· . u unduguna ai ;ılatıarımn. ı a :. a . .. c:ı ,. 

paktı yapıhyor 
tarafından Romanyaya 

teminat verdı 

~ıı;laf ılınıyorum. Sükti ıctı ının gençlerden müte:~kkil motöt .\m3terdam::lan gelen haberlere sunu pek ziyade iz'ac: etmekte -
etı· aza ediyor ve vukJ:ıta u kıtala. mı!' lağ'\'lm ıstemı~tir. göte Ruhrde madam Anna Zifle· dir. Bu noktanır. müsait vaziyeti 

ıı~ .. 'yoruz. Sovyct:er b . ı , .\ ma ı hü!.umeti bilhacsa Çe. rın riyasetinde aktedilen kadır dolayuıile. mevzi işgal edenler 
"'IQJ\•an · :ı k t dı.. rler al mitin.,.ind~ birçok hadiseler ol· gerek Blics ovası istikametinde r / ın menfaatlerını a .o lo,cı .,ya a sı · ı e JI • 3 

• 1~n ıneselelcr hakkın i a nakta:hr. ~~,0.ıo ... akyada a-ayıs· 'Tlu~tur .• \iman kadınları ... Kali batıya, gerek doğrudan doğruya 
D ~ ""'k 7000 l .. lerc::e:iz crza't a'a.'lııyoruz .. dıye· Deux • Portıı'e karşı şimale ve "t '·r~ .-.:. tabiidir... .nuha .azara memur ayın " · 
h"' .. fta l jb l ın ek Anna Zıflere hücum etm·şler gcrel<se PirnasenP müdafaa hat • "ırıı!l .... n, Helsınkıde çıka !ılm· .tır. t\ man le ır er ara., · 

• hirıi·~ıya., gazetesi Sov la. ıoı k•tabın o~rnnmas1 m~ne fo,mJ~lerdır. 1\Iadam Anna l\aş· lanna karşı şark cihetine taar -
el~ ıle başlanacak o!a~ lılmııtır . Bu kıtap!ar arasında tane}c naklc:iiimiştir. 9 ka:!ın te' ru::larda bulunabilecek vaziyette 
ı,ıı:ı ~vzuubahs eden , kı cumhurrei ı B!neşıe b:ışve· :ıı dilmi~tıı. bulunmaktadırlar. 

111 t a, hır Fin. Rus anlaş. l .ıl HoJıanm e:;c.len de vardır . 
ao,lı ~lldinav devletlerinin Lehıstana ;;evl:e.:hlmış olan Slo· 

.~ss•na mugayir oldu· I vak o.-du -unun harpten sonra der 
\eraıı taıcıır. ıal te hi -- e 1ı m· ~ o\m·ua:ı da Slo. 
11 hatıe~ \e te,•sıkı kabil oı ı ,·akya1a bır sılahh i;:y~n çık~· 
1111~; .'re göre Sovyct Ru · ... ından ko kulduğu ş•klınde te(sı: 
tah~i~ildan Aland adaları· ..:dilmchtcdır 

Stad li edilmerne<;inı ve Diğer ta :-a!tan. Çeko~ ıo,·akya· 
1~ oı lllanının miıdafaa .. ı ı ;un 1şgalı esna ·ında. ye:-altmda 
~ktır. :~ Rolland :ıdasmı ı . 

1 

)İr depo~ a gızlc:ı j ğı h:ı >er veöıl· 
' r;-ınıa ın~andiya sıyasi ma miş olan 27 kamy,m ylik1.1 ha:p 
~lıdut ~ıya nükumetının na.zernes• h enuz .\imanlar tarahr 
ar ı>..ı llattının muhafaza :İan bulu mp ele geçırilcm~m ~tir 

'"eceğ· · 
ı te 1 ~1 ,.e Mo:.kova ile .;ek \atanp:!i\'erlc;ı bunların ye 

!:'ıııılnocaV'üz pakf akdetme· ;inı yalnız kendılerinın bildığını 
1~a fl\ ıranın ilAn ettiği bı ve zamanı geld;ğ 'a',ıt çıkarıp 
~İ~or U\•affak olmadığını bf' ..:ullanac.at'a:-ını sbylemektedirler 

8
1 

• A!manya:fa li"l 0 nkirhen şehrin. 
., il 8•kcr gönder·ı·ce de hava ~ıü :um a ,na ka .. şı hazır· 
" j J ~ 1 ' d b• • ı.. • • Ü r a anaın1 1 • • anan sığ :ıa.: a:- a ırı "ırı ·tu:ıe 
t~r r. a dıg1 malu - ı l k 1· • 
11 e So~·cu ... , .ckerriır eJz 1 ı.u~Ja:<çı ı · fa:ı ı) et 

Almanya Sovyetlerle ;kt ~ sadi 
anltşma yap'yor 

Riga, 9 ( A.A.) - Rc!mi b :r Sovyet tebliğinde bildirildiğin . 

göre di.ın 8 il!;t c~rindc Halk Kor.1iscrleri Meclisi rcLi Molotof, ik. 
usadi rresel .:leri görüşmek üzere Almanya hi.ıkiı~ti tarafından 

lrn:;u:;i sı.ır ~tt:: gönder:tmi§ olan Rittcr ile /\lm"'.n '!:trsad: heyeti· 
ni:ı reisi Chnurre,u kabul etmiştir. 

G3ri:::"'lle esnasında Alrranya h3riciye n;ızm Von Ribben. 
tro;;u:t aı:>n Morkova ziyareti CEnasrnc:a teobit edilen iktrsacli 
prO!;ramın i~: i defada sür'atle ve geniş mikyasta tatbikine karar 
\•crilmi~ tir. 

Dlter cihetten Sovyetler Birliğinin derhal Almanyaya iptldai 
maddeler gönderme(;c başlamaoıma ve Alm'lnyanm da mukJb ... ,· 
' c Sovyetler birliğine mal sevket:nesine kerar vritmi~tir. 

Fransada b:r ı nh ak o ~du 

Moskova 
yeniden 

• arm, 9 - Homanya ıle Ma· 
caristan ve Yugoslavya araıımda 
bir ademltecavtiz misakı akdi için 
müzakereler rere,·an etmektedir. 
Bu misaka bir mukaddime teşkil 

1 edebilecek ve zemini hazırlı)·acak 
mahiyette bir anlaşma yapılmı§. 

ur. Bu hususta Romanya ajansı 

dün eu tebliği neşretmiştir : 

''24 l:<~ylüldc, Yugoslavya bil • 
ki.ımeti , Romen hUkfımeti nez -
dinde dostane bl• t<>ı;ebbüste bu· 
lunarnk, Romanya ve Macnrista· 
nın müşt('rck 'ıudutlarmdn bulu. 
'lan kuvvetlerini hep birlikte a . 
·altmalannın f:.olT'en hük~mNin. 

·e muvafık gö("iılüp görülmediği 

ıi sormuştur . 

Ayni zamandl< B<'l1Trad bükü· 
meli, Macar hüktımctl nezdinde 
::le bunrı benzer bir t,.şebbüstc 

oulunmuştur. 

Romen hüklımtti kendine ya • 
pılan trklüi d 0 rhal ciddi bir su. 
rette nazarı ' tlbara almıııtır. 

40 b' er .... ston~adan 
'lt\a1ık ın . kiııiden mUrekkep 
11\l lt~ır gr:ı.rnızon kabul 

ela Lib ÜJlerdır. Letonya 

~~~-
_or d:a a büvük bır yangın t etııı,(.es ı qeçird ı 

Beriın. (Radyo) - Dan akşam geç va!dt Londranın Wcst Enr 1 

30 Eylülde Macar hükumeti, 
Yugoslavya hlikümetine yaptığı 

bir t ebliğde MaC"ar aske ri maka · 
matının. mühim bir nisı:N dahi • 
tinde askerlere mezuniyet \'er • 
meğc hazır olduğunu bildirmiş . 
·tr. llL " V· d • ~ '-1lllın~ .ın an ve Pitrags-

'~t kab Uıere ~o bin kişi. 
11.d.. uı "t- . . .. hud •uesı ve Lıt -

l..etorı d Ud. Yakınında mühim 
t>a eınıryol 
i . rıg,\'t>il.sd u JMrkezi o • 

'-ltnrııi . e bir garnizon 
ltho:. , tır. 

.... l 
~. ..<Ll:.cr 

vcı·ildı.). 

Dikkat edinrz · 
SON DAKİKA'mr 

bu nüshasında 
okuduk1arınız ı 

Ancak )'ilrınki gazetelct>de 
b<1:aca!:sınız. 

mahallesinde büyük bir ya.,gın çıkmıştır. . 
Dir mobilyc fabrikasında zuhur e:ien ateş etrafa da ·1. avet e:ier<.•I. 

Londranın en lüks semti olan b:.ı mahalleyi bliyJ'· bir t::'.11ikeyle ka:şı 
kar<.l\'a bırakmı5tır. 

·Derhal vaka mahalline yeti~n itfaiye 6:> m:>top:>m? kullanm:ık su 
rctile sirayetin önüne geçebılmiştir. 

Berlin 9, (Radyo) - Dün Fransadaki Kente'1 mevkiinj~ki bır 
maden ocağıhda bir infill'tk vukua gelmiş ,.e 37 ki,ı ö1rn"i7tür. 

(SON DAKİKA: - Berlin radyosunun verdit;i i>u l::~~rleri 
kaydı ihtiyatla karıılamak l5zımdır.). 

Romen hükumeti de, Macar hü 

ı<ümetinin aldığı tedbirlere mü • 
~ah ' Jı ' "dl irin almağa amade bu 
lunduğunu Belgrad ve Budapeşte 
1-ıükfımNlerine bildirmiştir .• , 

Romanyaya teminat 
Roma, 9 - Motıi-·. cıv<'ı.!a'ı-i ye. 

ni Romanya ıefiri, itimatnamcu · 
ni tak:iim ederken Sovyet ba~ 
vekili ve hariciye nazırı Molotof . 
Sovyet Ruıyanın Romanyayı 

karşı tccavüzi hiç bir emeli bulun 
madığı hakkında kendisine kat' 
teminat vermiştir. 

Aln1anvada iki 
tı en çarpıştı 

Brüks~l 9 - B~rlinden ge.~ı 

1 hab::rlcre gore Derlin · 5.:ınsniç 
1 ek~pre ~i. Beılin • Stuttgart yok~ 

trenine ç:ırpmı~tır. Yolcu trenı· 
nın ikı ,·a:;o:ıu p:m;alan:nış ve a· 
teş almıştır. Yirmi ki~i ö'müştür. 
Bertin radyo;u bu kazanın bir su· 
ıkl!"t mah ulü o1 duğunu söylemek 

ı t~ir. 

ü ~kudarr 
düştü 

l' u 1ün 
yı id ır1m 

Bugün saat ona doğru şehrimu· 
de hava bozulmuş ve şiddetli bi: 
yağm ır b:ı.:'amı;tli. Saat onu elli 
geçe üs~üd:ırda Selami Ali ~ 
halleı;inde kitap sokağı.ıda yol u 
narındaki hü}"llk bir ıhlamur ağa· 
cma yıldırım isabet etmiştir. 

Yıidırımın ağacı yakmakta oldu· 
ğunu gören bir Musevi genci d\!r 
hal ifaiyeye malfunat vemıi<:tir. 
A~acın ya-ıında bulUDlll r; Qto 

h 2lhş<ıp eve atı-şin ws1'Jfine n ıry 
dan vcrilmıocle'l J:lflPı .()lc.'9' ~
m~t3ı 



lngilterede ·vesika 
usulü bu . ayın 

sonunda başlıyor 
~~ harpte Almanyadan dahaı < 
~fazla zarar veren teşkilci t! - Eski ve yeni in· 
~giliz vatanperverliği - Vesika ile ne kadar er·~ 
1-.rıh verilecek? - /n,.,:fizmizahi bo.c: durmu,•01· ·~ 
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300 bin genç tayyarecılık 
·apmak üzere hizmete tahp oldl. 

Londr<tdan yazılıyor: 

Harp, bütün İngilterede va· 
:ınpervcrlik cereyanını kuvvet. 
kndirmiştir. Mecburi askerlikten 
son zamanlara kadar vebadan 
-ckimrce ine kaçan İngilizler 

'Junu zaruri olarak kabul ettikten 
:.a~k'ı as':eri mecbur· ı::ti olmr 
.. anlar da gönüllü olarak vatan 
ıi.:m:tin ·e vazife alıyorlar. 

Şim.l"ki İngiliz vatanperver. 
!iği ile yirmi beş, otuz sene ev· 
velki İngiliz vatanperverliği a. 
rasmda çok fark vardır. Eskiden 
mesela umumi harp esnasında 

orta seviyede İngiliz, donanma· 
ya, orduya, bilhassa İngiliz altı. 

nma güvenir, sokaklarda şarkr 

lar sÖ"le•1ip uzaklardaki düsma. . .. . 
na nümayişlerde tel'iditler savur 
duktan sonra cmrtiyct ve huzur 
içirJ:le evine dönerdi. 

Şimdi vaziyet değişti. Harp 
cephede olduğu kadar cephe ge. 
risintle de cereyan ediyor. Hava 
hücumlan tehlikesi herksin 
zihnini i~al etmektedir. Bunun
h beraber İngiliz, mutad ao. 
ı ': kanlılığını kaybetmiş değil • 

ir ... 

*** 
. İngiltere mecburi askerliğe ta-
hammül, daha doğrusu bunu içti. 
n:ıbı gayri kaıbil olarak kabul et
.i. Ancak sansüre tahammül ede
miyecek gibi görünüyor. Tevek. 
keli değil buraya hürriyet mem· 
leke ti, idem emişler! Efkan umu
miye çok sıkı bir sansür istemi. 
yor. 

Büyük Londra gazetelerinden 
biri, geçen gün birinci sayfasın
tda kocaman harflerle şöyle yazı. 
yord\ı: 

"8~ manasız saklama ve giz
leme uıulünü bırakınız!. 

"Beceriksiz ıanıür teıkilita

mız büyük b ·". tehlike halini al. 
dı. Çünkü Amerika)-ı bize karıı 

§Üpheli bakmağa sevketliyor. 
hti'lbarat nezareti, budala san 

sür memurlıın ve beceriksiz pro 
pagan·':ı t~~:,ratı ile memleketi· 
me harbi-n baılangıcmclanberi 
Almanyadan daha çok fenalık 

yapb.,, 
Ne dersiniz buna? tn-gilizler, 

İngilt'e!-edeki scrbcstisi ile ne ka
dar iftihar etseler yeridir, değil 

mi? Sadece bu misal bile İngiliz 
sansürüctleki sportmence zihni. 
yeti pek güzel göstermeğe kafi· 
dir. Bu yazıyı kesmek ve intişa
rına müsaade etmemek elinde 
iken sansür buna ?'Jzum, daha 
doğrusu kendisinde hak görme. 
miştir. 

* .... ' 
İngiltero:le vesika usulü bu 

ayın otuzundan itibaren kısmen 
başlıyor. Geçenlerde bu vesika 
usulüne esas ittihaz edilmek il· 
zere bir nevi nüfus yazımı ya
pıl:nıştı. Şimdi hall':a, üzerin-de 
herkesin bir numarası yazılı ola 
cak birer vesika verilecektir. 

Vesikaya tabi ıJlacı:.k madde. 
ler tereyagı, margarin yağı, şe· 
ker, et, jambon ve sucuktan 
ibarettir. Çay vesikaya tabi ol
mıyacak, fakat herkese ayni ne. 
vi çay verilecektir. Vesikaya tabi 
g~da maddelerinden haftada a· 
dam batına yerilecek miktar 

ı•nıo --. ı"ambon 170 ,.,,.. ....... 
gra~~frl200 gram, yağ 
ııs .....-~340 cnm ... 

Un, ekmek, sebzeler, patates 
ve meyveler vesikay;.. tabi de· 
ğildir. 

::: :ı;: * 
Jngiliz mizahı meşhurdur 

Harp, onlardaki bu mizah kabı! 
yetini kaybettirmiş değ"J ~ir. 

Gündelik hadisclcr..!en bir!taç 
misal alalım: 

Pukkaston isimli İngiliz şi. 

lehinin sahipleri geçen gün, şi· 

lehin kaptanından şu telgraf 
almışlar : 

"Baltık, fakat hcı-ıey yolun 
da!,, 

Avam kamarasında geçen gü.1 
mebuslardan Poondl bahriye na. 
zm Çörçile so11du: 

Batırmakt::ı olduğumm 

Alman gem:Jeri bizim bir iş:· 

mize yaramaz mı idi acaba? 
Bahriye nazın kemali cidd: 

yetle cevap verdi: 
- Ben de bunu çok düşün. 

düm! 
in·giliz sigorta kumpanyalar , 

tayyare hücumlarına karşı halkı 
sigorta ~diyorlar; rağbet fazla. 
ücretlere gelince, ölüme karşı 

sigorta .,Jn prim ii~enecek me'b· 
Jağın yüzde biri nisbetindedir . 
Hem ölüme, hem de azad?!n bi
rinin kaybedilmeıine karşı sigor 
ta olmak istiyenler için ise prim 
n-isbeti yüzde ikidir! 

İngiliz tayyareleri Almanya 
üzerinde uçup milyonlarca be. 
yanname attıktan sonra sağ ve 
salim •dönüyorlar. işte buna dair 
de bir İngiliz mizah fıkrası: 
Beş İngiliz tayyaresi /.iman· 

yada birçok beyaır..ame attık

tan sonra döndüler. Fakat ta. 
yare meydanına indikleri vakit 
bir de baktılar ki bir tayyare 
eksik.... Acaba beşinci tayyare 
ne oldu? 
Ednişe içinde beklediler. Ar· 

tık ümit kestikleri vakıt bir de 
baktılar .ki arkadaşla.: geliyor. 
Biraz sonra yere in-di. Hemen 
tayyarecinin etrafını aldılar: 

- Nerede ka~:lın? Bir hücuma 
rru uğradın? 

- Hayır. 

- Peki neden geciktin? 
- Baktım ki iş böyle olacak 

gibi değil, Berlinde yere indi:n 
ve beyannameleri hal':a sokak. 
ta dağıttım!. 

* * * 
Harp yaralıları için tngilte·, 

rede büyük bir hastabakıcı teş

kilat kurulmuş bulunmaktadır. 

Şimdiki halde elde, tecrübeli 11 
bin hastabakıcı var. Ayrıca 4 bin 
hastabakıcı da ihtiyata ayrılmış. 
tır. Bunlardan baska 60 bin ka· 
dın da hastabakıcılık yapmak ü
zere gönüllü yazıl nıştır. Böyle. 
ce yekun i 5 b:n hasta bakıcıyı 
bulmuş oluyor. 

İngiltere, haryta herşeyi bol 
buluyor.. i 5 bin hastba!ucı bir 
şey değil: :::ac1cce ciöminyonların· 
dan 300 lıin gene İngiliz hava or· 
dusund:ı tavyarecilik yapmağa 

talip olmuştur. Eöylece Büyük 
Britanya impar:ıtrrluğu her ay 
3 bin pilotu hava ordusuna sevk. 
edebilecek v:ıziyettcdir. 

Hava hiicumu t~hlikesi ilan e· 
dildiği z;oma'lhr ı-:ıkların tama
miyle sön•Iür:;J-ne'"i, herkesin te. 
lat ve h:vecan irinde bulun~sı 
hırsızlara büyük bir fırsat temin 
edebilir. Binaenaleyh, kanunlar-

193 

n ·'çika kralı, Ilclı;U.a erl.iin•hıırhf Yf' r<'isi general \'an den Bergt>nle 

konu;: uyor._ 

Pilotluk t --limi r:crcn 1 n:ili7. tay~·<tre as!i"!r'::ıri bir 

b:ıhri üsc scv!~eclilirken ..• 

- Demek ann~ ... S.!n v:ı;dile 

bu pencerenin önün:le oturur, ge
niş ve yemyeşil ovaya bakar, ak· 
şanım hüznü içerisinde a:ı'~ rüya· 
!arına dalar<lın .. 

- Evet yavrum, akşam tatlı bir 
yorgunluk gibi ufka çökerken, i. 
çerimde derin ve m:!3Ut hislerin 
ka}'na~tığını duyardım. Biz o va
kitler, ı:imdiki kız'ar gibi kendi· 
mizi maddi hayatın akan co;okun 
seline bırakmış zavallı şuursuz 

tahta parçaları değildik. l;imiz· 

daki cezai hükümler bu ,yeni va
ziyete göre şiddetlerıjirilmiştir. 
Hava tehlikesi zamanlarında ev. 
!ere girip yağmacılık yapanlara 
Fransad:ı idama kadar giden ce· 
zalar verilebilecektir. İngiltere

de de ceza çok şiı:ldetlidir. Geçen 
gün böyle bir hırsız beş ı;ene hap 
se mahkum olmuştur. Ccza"mın 

daha fazla olmayıo;ı çaldığı mal. 
!arı daha götürmeğe vakit bula· 
madan yakalanma~ı yüzünden -
dir. · 

İngiliz bahriyelilerinin artık 
eskisi kadar roma rağbet etme. 
dikleri bildiriliyor. Rom mallım 

ya, şeker kamışı meJasmm ta· 
hammür ettirildikten sonra tak • 
tiri suretiyle elde edilmiş sert 
bir içkidir ve bilhassa b:ıhriyeli • 
ler tarafından çok kullanılır. 

Anlaşık.lığına göre İngiliz harp 
3emilerinde hizmet eden bahri · 
yelilerin yüzde altmısı rom ye
rine. hükiımetçe bedava verilen 
bu içkiyi istemeyip onun yerine 
c:;ay içenlere dağıtılan haftada 
bir primi tercih etmektedir. Fa. 

t bahriyelilerin yüzde altmışı · 
nın ffrnu çay icin terkettikleri 
mul:akkak ve kafi olmasa gerek 
tir. Onların a1dıkları primle vis
ki teldarik etmedikleri ne ma. 
lüm? deniliyor! - K. 

Son Dakika'nın h!s, aşk, macera romanı: 1 

Nakleden: Muzaffer E•en 
de bir erganun çalınır, a}tın di- - Şunun söylediği söze bakın 
kenli mızra'.Jı sinirlerimizin kana· bir kere! ince hisler küçük hanım 
yan tellerinde vah'ii bir hazla do· dan uzakmış! Yavrum, sen Meta 
la~ırdı. Yalnız şura.;ı muhakkak ki nişanlı sayılırsın! Onun için böy· 
gen~liğimin en ıstıra'.Jlı dakika\a_ le sözler ağzına hiç yakışmıyor •. 
rın<la bile senden daha mesuttum Fakat ne demeli? Okuyup yazan, 
kızım. büyük şehirlerde yaşıyan kızlar 

Samiye hanım, üzerinde hasta 
lık alametleri çizilmiş, kumral saç 
!arla çerçeveli zayıf yüzünü kaldı
rarak kızına ba:•tı. Güzin, şimdi 
anne;,ine çok d ğişmiş, tamamile 
ba Jnla~mış gö:iinüyordu. Daima 
gülen, neşeli, ate~in küçük kızın 
ye, inde be ki de hı ,terini saklama· 
J:ı ·" -a~pıı '1ir kap:ılı kutu, yirmi 
ya~mda bir genç kız var. Samiye 
kızının ruhundaki bu ani değişik· 
liğı yakalamak, bu genç kız ruhu
nun köşelerine kadar girmek. ora

da ya~ıyan duyguları, senelerin 
tecrübesini görmüş başının miya
nna vurarak anlam:ık btiyor. 
Dünkü çocuğun, bugünkü genç 
kızın: yarın nasıl bir kadın olaca-
ğmı düşünüyor. 

- Anneciğim, söylediklerin bel· 
ki doğru! Fakat hülya1aı1 doğan 
saadeti a'llayamıyorum. Bu ince 
hic;;Jer benden o kadar uzak ki.. 

Güzinin se5inde ince bir ha3ret 
titriyor. akş..ım güneşine bakan 
bu güzlerde bilinmiyen duygula· 
nn hicranı var gibi. Grupun ha· 
zin dekoru içerisinde solan bu çeh
re bir ac:k minyatürüdür. 

Bu güzel kızın ağzından dökü· 
len son cümle anne3İni kahkaha· 
!arla güldürdü; 

hep böyle oluyor. Uğraşmak, di· 
dinmek, hayatı yenmeğe çabala
mak; zavallı kp·lanmızın sinirleri
ni bozuyor, onları çıldırtıyor. Şim 
di Cemil burada olup da seni din· 
leseydi acaba hakkında neler dü
şünürdü? 

Genç kız hiç sesini çıkarmadı. 
Gözleri, pencere önündeki dallan 
akşam rüzgarile hafif hafif salla
nan bir çam a~acına dikildi, kaldı. 
Bu dalgın bakış dakikalarca ;ür· 
dil Sonra: 

- Herhalde. dedi. Bu sözlerimi 
çok beğenirdi. Çünkü şiirden, 

hülyadan hiçbir şey anlamıy:ın 
bir arkadaş; saadeti muayyen ka
idelerin kati düsturları içeri,,irıde 
hap~etmiş; yarattığı, mua:lele~ini 

kurduğu hayat çerçevesinin iceri· 
sinden bir adım bile atmıyor. O· 
nun için ben de, Cemilin yanın·la 
geçirecegım ~ünleri düşünerek 

miimkün olduğu kadar a~ktan. 
hül}·adan uzak durrnağa çah5ıv'l· 
rum. Bazan gözlerimi kapavıo. 

bir hayal alemi içerisinde kendimi 
dinlerne~e çahştı~ım da oluvor. 
Anne. sana bir itirafta bulunavım 
mı? RÖ\·•e h'ılva ve tefekkiir <lı.· 

kikalarında her genç kız gibi ben 
de kalbimde çarpan aşkı, bir deli. 
kanlı olarak tecessüm ettirmeğe 

çalı~tığım zaman gozlert 
mil canlanmıror. Fakat IJIJ 
üzerinde konuşup da ne 

zünlerelim. CeJTı:ı bu ak 
yor. O benim için h3ki 
demektir. iyi bir ko:::a d 
Görüyorsun ya annec ğt!Jl 
akıllı bir kız gibi düşil 
değil mi? 

Güzin bu .sözleri terei:l 
de sôylemış, her keli!ll 
)erken d•ırnuş. dü"ünrr.il 
kız anııt?5iıe 'xiyle r.ıe\·~·" 
de konuşm:ı~a hiç alışkııt 
Anne:.inin daima ha"t::tl 
narin vücudu,da en ufa1< 
tünün derin b!r sarsıntı>' 
olabilere~ini ~U"ünerek o 
ten. müteessir et.,.. ":ter. d 
kınmt~tı. 

Işte bunun için şim'.ii 
hazin bir sesle d5!{ülen 
cümlc'eri söylediğine d .4 
man olj LI. Yüzüne JakB> 
bir şeye aldırmaz bir kıl 
ni taktı ve zoraki bir k:l11 

pardı: 

- Söyledikleri~e saı-ıP 
anne! Bu kapalı t:::,ke)'e 
evde, bu her va:m ye 
ran basık odada, biraz il 
larile göze çarp:ın Nilii 
renkli batak sulannda 
vetli bir hava var ki. iti 
dinden g~;iriyor. Kara 
içinde bırakıyor. BuraY21 

gündenberi neşc..'lli taıll 
bettim. .\:lcta ne sörle 
miyo:-um. BinaenaJeyb 
pan sözlerime aldı1ll'.1~ 
annec:ğim. 

Bur"adaki bu e3ki t'• 
anne:.ine ec:ladında!t 
S. .ı· k . rı·sifl .• ım·ıı genç ·ızm ıçe 
duğu oja, e..,ki z::·.r~d . 
makta bir müze kö,CS1~ 

(De ...... 


