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/Asker kaça~ı sayı 
lan Avusturyalılar 
kurşuna dizildiler 

Polonya harbinde çarpışan Avusturyalı Graç 
alayının tamamile imha edildiği anlaşılıyor 

Cephede bulunan Hitlere gösteriş 
• 1 

ıçın 

ın .... ır Alman kuvvetleri Fransızla·ra 
ta~ •z ordulan başkumanWını Yilcont Gort ( olda) ile İngiliz impa. 

rluğu deni".asırı ku\ \"Ctlcr kuıruındnnı general Edmund tron..,lde 
askeri harekatı tesbit için harita. iizcriııdc giirü~üyorlnr hücume geçtiler 

A.merikanın Polon- u· l . L h 
ga büyük elçisi ıt .. er ..... yenı. ~ 

Alınanların .'.~lonya h~~bind_eki hareketlerini h okum etını 
butun açıklıgıle anlatıyor 

Alman tayyareleri Amerikan hazırlamış 
sefaret heyetinin sığındıkları 

Emniyet kaçakçılık teşkilat• 

.Bir eroin fabrikas)ı 
meydana çıkarıldJ 

Suçlular mahke-

meye verildiler verıeri biliıtizam bombalamışlar Polonyadaki araziye f amamile 
f:>oıonyalıların muka- sahip olduktan sonra derhal ~;:'ki.~~:~ :;:~y;,~~:~ 
Vemeti kırılmış değildir bu hükümetle sulh teşebbüsüne m~:.:u:::::u:lm.::·: .. komL ~ 
Almanların işgalleri altındaki yerlerde bile k 1 sor ŞUkrU olmak üzere kaçakçr-

Son zamanlarda bUyük bir fa.. 

geçece mlş lık memurları epey zamandır 

. gizli polonya teşekkülleri çalışıyor şilphelendiklerl bir eroin fnbrika 

Jl• Parıs, 25 (A.A.) - Amerika ğındığı evin damında Amerikan sını geceli gündlizlli nramağa 
&cır.ı~şik devletlerinin Varşova bayrağı ve Amerikalılara ait ol- 1 N G 1 L T E R E başlamışlardı. 
t fırı Brexel Bidol, bugün Blik- duğunu bildiren büyük işaretler Son gtinlerde ele geçirilen bir 
'Y~~ Yol~yla Parise gelmiştir .. Bü- olduğu halde Almanlarca, sanki ip ucu, çok dikkatli ve kurnazca 
't> tik clçı, son haftalar zarfında bililtizam hedef ittihaz edilmekte hareketlerle memurları Taksim-

.. 
010

nyada bizzat şahidi bulundu idi. F R A N s A do Kurabiye sokağında 22 numn. 
!~ va~'aları Havas ajansına anlat 10 defadan fazla takip edildik ve rnlr evde kurulmuş olan fnbrika-

~ır • ve mitralyözla 4 defa hücuma ma ya kadar götUrmilştür. Ani bir 
f arşovadan 16 kilometre mesa ruz kaldık. Sefir hükumetine ver- baskın neticesinde fabrika bütün 

'Y:~e~turduğuevebirAlmantay- diğirapordayalnızbizzat şahidi Böyle bir hükumeti tanımıyacag"" ını clcmanlarilc meydana çıkarılmış 
tıı csı tarafından 1 l bomba atıl- bulunduğu vakayii kaydetmiştir . ve burayı işleten Bulgar teban-

nı~:ti:~ bunlann altısı infilak et- Bundan sonra tayyareler tarafın- ş i ffi diden b i 1 diriyor sından Vasll Dimitrof ile karde_ 
d 70 d f b ba d d·ı §i Kostantin ve şerikleri Yani H lb an e a om r ıman e ı en 

hi b~ uki evin bulunduğu köy, trenden bahsetmiş ve her hücum- Londra, 24 (Radyo) - Hitlerin Lehistan yakalanmışlardır. 
ki; c~rn:::~~:~~.eri bir hedef te_ş dan sonra tekrar trenlerine dön için şimdiden bir hükômet hazırladığı söylen-

E men istedikçe kadın ve çocukla- mektedir. Lehistanın kendisi tarafından işgal 
d" cncbi sefaretler şehir değiş· nn mitralyöz ateşi ile kar§ılan -
d:;dikçe, yeni sığındıktan şehir, dıklarmı hikaye etmiştir. edilen kısmını, tamamen eline geçtikten sonra 

ına bombardıman edilmiştir. Büyük elçi Almanların bu su- /bir hükiimet teşkil ediP. kendisile derhal sulh ak-
A.nıerikan sefaret hexctinin sı- (Devamı z incide) .(B~tarafı 1 incide) 

Evin en Ust katında kurulan 
fabrika sökülc>rck Uletler ve 
suçlular emniyet mlidUrll\ğilnc 

getirilmiş, ilk tahkikat bitirilerek 
eroinciler bugün İstanbul asliye 

(Devamı 2 incide) 

----Eroin lm'=a'kı:rtnn'! Yn'l'Grı! 

a.~ğı doi;ru t-ilm~la: Dinıltro 
Kosti ,. o ).' aııJ 
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Almanyada suikastler · Şimal memleketleri 
debnek teıebbüsüne geçecektir. ı 

Ceırevreye hususi surette aksetmit olan bu 
habere göre, Şarkı Prusyada bazı küçük memur· 
lar, mevzu babı yeni Lehistan hükUmeti azası 
arasında bulunmaktadır. 

Fakat böyle bir hükmet kurulsa dahi, hıail· 
tere ve Fransa tarahndan tanınmıyacaktır •• 

Fransızlar Alman mevzilerini tazyika 
Baılac:lılar 

P&rie, 25 (A. A.) - .Almanlar tarafmdan ild gtındenberi göe. 
terilen bllyUk faaliyeti milteakib Fransızlar Alınan mevzilerini ye
nJden tazyik et.mcğe başlamışlardır. 

Almanlar tarafından gösterilen bu faallyetin garb<ie müstah
kem hattı ziyareti beklenen Bitlere karşı bir nUmayiş olarak mı 
yoksa Sigfrid hattı ile hudud ara.smdakl kaybedilen aruinln istirda_ 
dJ için mi yapıldığı henllz malum değildir. 

Bu ikinci ihtimal doğruysa Alman hllcum kıt'alarmm milpill 
bir ile giriştiklerini kabul etmek limndır. ÇllnkU Fraıwzlar bu.. 
rada cephe teşkil ettikleri bir haftadanberi iaUhklmlar vilcude ge
tirmifler, mevzilerini tahkim etmifler, siper ve tel örgüler vurta
aile bu araziyi cmruyct altma alml§lardır. 

F ranaız tebliği 
Pa.ris, 25 (A. A.) - Büyük erklnıbarbiyenin tebliği: 
Mevülerimizl ıslah ettik. DU§man topçusu Zzeibrilkün cenubu 

prktainde faaliyette bulunmaktadır. 

Garp pcephesinde Almanlar Fransız kuvvetleri
nin kabiliyet derecesini araıtınyorlar 

Parfs, 2~ (A. A.) - Alman kıtaatı Fransız ileri mevzilerine 
karşı mevzii taarruzlar ya.pmağa devam etmektedirler. Almanlar 
garb cephesinde muhasamatın bidayetindenberl kullandıklan tabi. 
yeyi umumileşt,irerck muhtelif noktalara, birlbirlni takip eden ufak 
mikyasta hücumlar ya.pma.kta ve her defasında kllçUık kıtalarla ha.. 
rekete geçmektedirler. 

Diln mltr lyöz ve tüfenk ateşlne başhyan Almanlar, Fransız ile
ri karako11arım faaliyete geçinniflerdir. 

Sigfrld hattı mevzilerinin mlldafileri görllnllte göre bu hattm 
ileri kısımlarmı Fransız ileri hareketine karlı mllmilln olduğu ka
dar \W1D bir zamnn müdafaa etmek ve işgal altında bulunan nok. 
talara kartı mukabil taarruzlara geçerek Fransızlan lz'nç etmC'k ga_ 
yeslni takip etmektedirler. 

Renden Mozcle kadar uzanan cephedelrf hareklt bir kale mu
harebesi şeklinde devam etmektedir. 

Almanla.nn bütün mukabil taarruzlan J'ransm llelr karakolları 

ve at131armdald allrat ve .isabetleri malüm olan Fraruıız sahra batar.: 
;'alan tara.tından geri püskürtUlmUştür. 

ALMAN CASUSLARI AUIANYADA BİR CANBAz. 
Paris, 2~ (Rardoy) - Bu aa • HANE HAY\' ANLARI ORDU 

bahld "Oeuvre,, gazetesinde Ma- EMRiNE Al.iNDi 
dam Tabouls bir haftadanberi Londr, 25 - Reuter ajansı bil-
Fnmada muhtelif fabrikalarda diriyor: 
Alman casu.slarmm amele arasın
da menfi propaganda yaptıkları_ 
m ve bunlann işçileri Almanya 
lehinde kazanmaya çalıştıklarını 
yazıyor. 

AJIBARGONlJN KALJUIA81 
'.OZERINE AMEB1KALILAR 

NE DVŞtlNVYOBLAB ! 
Nevyork, 25 (A. A.) - Ame

rJbn efkln umumiye enıtitUsU
ııtbı yaptığı reforandom netice. 
abıe göre Amerikalıların yüzde 
fil si Fraıuıa Ue İngiltereye ıillh 

E 
ml1blmmat satılmasına taraf

tardır. Bundan ~ efkAn u-
umiyenlıı yt1Jıde 95 i bu aatıtm 

\J)ella parayla yapılmaamı. yüz. 
de 9-' il de atılan mal1arm tn
ldlls ve Fnnaızlar taraf:ndan 
keadl vapurları üzerinde nakle -

t4D•eslnl taleb etmektedirler. 
Nt ZELANDA AVRUPAYA 
KUVVET GONDERlYOR 
Lonı:lra, 25 (A.A.) - yeni Ze. 

hükOmetinin Avrupa'da 
etmek OJeJe tam mevcutlu 

fırka gönderdiğini İngiltere . 
llülı:Qmet{ne bildirdiği haber veriL 

GlLTEREDEN ÇIKARILAN 
lllılılıDm~:rtŞÇtLER YiNE INGIL 

TEREYE DONMOŞLER 
Londra, 25 (A.A.) - Daily 
peress gazetesinin bildirdiğine 

İrlanda makamlan lngilte. 
çık*ılmış olan dört tehlikeli 

~R.Ul':ginin gene lngiltereye dön
llllflldeırini Londra hükQmetine ha. 

verilmiştir. 
YARIM SAAT iZiN 

VERiLMiŞ 
Stokholm, 25 (A.A.) - Bir 

tahtelbahiri tarafından ba.. 
Gertnıde ismindeki lsveç 

. . . kaptanı, hükQmet ma. 
iBIDllam• ve matbuata ~tta 
~I Pi, Zk-.ııdanı. 
aemlnfn mOrettebatma uzak. 

iclD J'll'llll saat müsaade 
ıerdiJtini ~leml§tir. 

Almanyada beygirlerin ordu 
emrine alın.mut Uzerine. bir çok 
yerlerde. bilh&M& ılmall Alınan
yada çlf~er tarlalan deve ve 
fillerle sürmeye mecbur kalmtt. 
lardrr. 

Hagenbeckdcld blr canbazha -
ne kumpanyası deve ve fillerini, 
c;lft lflerinde kullanılma.k Uzere, 

hllk6mete teslim et.mittir. 

1Notı.tzı.ıtaL'lt\ ALMı\.NYA

DAKt KONSOLOS vı: KONSO. 
l..OSLUK MEMUBl.ARINDAN 

HABER YOK 
Londra, 25 (Husul) - Gue

telerin yazdıfma göre .Ahnanya
nm birçok ıelılrlerinde~i İngiliz 

kOJUIOloe ve konaol081uk memur. 
lanndan ılmdlye kadar haber a
lmamamıştrr. Almanya ile siya.al 
mUnuebat kesilmiş olduğu i~tn 

bunlar bakkmda bitaraf devlet
lerin Berllndeld ıefaretlerfnden 

malilınat rica edllmiftlr. 

DöRDUNctt BiR lNF:tLAK 
Kaunaa, 25 (A.A.) - Berfin -

de ngelen haberelere göre Tem. 
pelhofda bir çl.lrolata fabrikum... 
da bir lnfll1k vultubulmUI ve ar
kumdan yangm çılmı(ftır. 

Bu hldiBe birkaç gün içinde vu
kubulan kazalarm dördllnctlaildtlr. 

HWtQmet ınalramian bu aui
kaatlerin teeklllt tarafmdan ter
tip edildiğini zannetmektedir. 

MATEM ELBlsESt YASAK 
Gratz, 25 (A.A.) - Alman 

• Leh harbi eımaamda Galiçyada 
ölen A vuaturyalr aüerlerin ma
tem elblııe9i giymeleri yasak edil
miştir. 

Lvov ile Karpatlar arasında.ki 

mıntakada aakeri hareklta )ftirak 
ed~n Gratz ala~ ~ylendiiine ıö 
re tamamiyle Jmlta eclilmlftir. 

Bu alay Şueninc hllk6metL 
nfn en ıtddeW dUımanlan olan 
AYU8turyab aullerlnden tetkll e. 

dilml§ti. 

FiRARİ AVUSTURYA ASKER -
LERt KURŞUNA Dıztı.Dt 
Klagenfurt, 2~ (A.A.) - Men

sup oldukları alay, Polonya cep. 
heelne hareket ettiği zaman ma.. 
halli garnizonlarmdan firar etmiş 
olan birkaç Avusturya asker kur 
guna dizilmigtir. 

Bu gibi firar hadiseleri, hakikt 
bir llyan mahiyetini almqtı. Km· 
mıenmı katolik olan firarilerin 

bqmda .Anton DlSlllnc isminde 
bir adam bulunmaktaydı. 

SOVYETLER iŞGAL ETTiK· 
LERI TOPRAKLARDA DER
HAL KENDi TEŞKlLATLA· 

RINI KURUYORLAR 
Roma, 25 (A.A.) - Polonya· 

nm aüratle Sovyetleştirilmeıi, 

ttalyan müşahitlerini endişeye 

sevketmektedir. 
İtalyan gazetelerinin batma -

kaleleri ve hususi muhabirleri ta· 
rafından verilen haberler bunu 
teyid etmektedir. 

Stampa gazetesi, Sovyetlerin 
programlarını ve arazi talepleri· 
ni ter\tetmediklerini bildirmekte • 
dir. Sovyetler her gittikleri yerde 
büyük bir sUratle Sovyet tcıJkilAtJ 

vücuda ıetirmektedirler. 

Almanlar, terkettikleri mınta -
kadan henüz tamamiyle ayrılma • 
dan evvel Sovyetler bu araziye 
girerek o mrntakanrn adli ve ıiya 
si idareıini eline alacak olan ma· 
halli Sovyet meclisini kurmakta -
dırlar. 

S?vyet meclisleri müfrit Sov -
yctler tarafından kurulmaktadır. 
Bunlar, malüm olan Sovyet ihti
lal metodlan ile ite giriımekte· 
dirler. 

Stampanrn öğrendiğine göre 
Galiçyada Sovyetlerin ilk iti der 
hal ~iraat kanununu tatbik etmek 
olmuştur. Bu gazete, şimdi hem
hudut bulunan Sovyetler birliiile 
Macaristan arasında bir ihtilaf 
çılcacaiını zannetmekte ve evvel· 
ce hemhudut olmadıkları zaman 
bile bu iki memleketin anlapma
dıklannı hatırlatmaktadır . 

RUZVELT \IAŞtNGTONA 
HAREKET ETTİ 

Nevyork 25 (A.A.) - Ruzvelt 
hususi trenle lüydparktan Va
şinıtona hareket etmittir. 

BiTARAFLIK LAYiHASINI 
AYAN AZALARI GöRUŞ

TULER. 
Vaıington, 25 (A.A.) - Pitt· 

man, dün aqam ambarıonun 
kaldınlmaıına taraftar olan 8 a· 
yan azasını hususi surette içtima 
a davet ederek konırenln geçen 
içtima devresinde mebuaan mec· 
Hainin kabul ettifi kanunun ye
rini tutmak üzere buıün harici· 
ye encümenine tevdi edeceii u· 
mumt bitaraflık kanun1,1 liyihasmr 
tanzim etmittir. 

Yeni llyiha 4 noktayı ihtiva et
mektedir: 

1 - SiWılardan ambarconun 
kaldmlmalr, 

2 - Caah and carry pllıu. 
3 - Kanuna muhalif hareket 

ler için derpit edilen cezaların 

arttmlmasr, 
4 - Muhariplere açılacak ti· 

cari krediler haklandJ bazı esas· 
lar. 

Şimdiki kanunun bu sonuncu 
nokta hakritdaki hükümlerinin 
değiştirilmesine birçok kimıeler 

itiraz etmektedirler. Şimdiki ka· 
nun normal ticaret kredileri a
çılmaıına müsaade etmektedir. 
ALMAN TAllTELBAldBININ 

SVV ARtst TAB.un.'DAN 
TEHDlD EDb..D1 

Londra, 25 (A.A.) - Blr Al· 
man denizaltı gemisi tarafmdan 
batmlan truno admdakl lr.glliz 
gemisi zabltlerl apfıda.ki beya.. 
natta bulunmuıtardır: 

Truno battıfr zaman denizaltı 

remi.al, mlrettmatr De beraber 
' · ·' h"1":ı:h;~umuz tahlisiye 

- en diş.ede 
Almanya mer ham elsiz bir 
denizaltı harbine mi başladı 

Stokholm, 25 (A.A.) - Skaje
rak'ta A1718n denizaltı gemileri 

Polonya mukavemetı 
kırılmadı 

ALMANLARIN lŞGALl AL
TINDAKi YERLERDE BiLE 
GiZLİ POLONYA TEŞEK· 

KULLERt ÇALIŞIYOR 

Bern, 25 (A.A.) - Geçen cu· 
martesi günü Polonya harbinin 
nil:ayet bulduğunu kaydeden Al
man tebliğinin bu iddiaır hilafına 
olarak "Buler Nachrichten,, ga
zetesi, aldığı haberlere atfen Po· 
lonya mukavemetinin kırılmak · 
tan uzak olduğun ubildirmekte • 
dir. 

Bu gazetenin yazdığına göre 
PC'lonya makamları iıgal altında 
bulunan mmtakalarda bile mUca· 
deleye devam etmek Uzere gbli 
teşekküller vücuda getirmişlerdir. 
Büyük harpte mareşal Pilsudski 
tarafından vücuda ıetirilen te· 
şekkül!trin ayni olan bu teıekkül
Ier daha şimdiden Almanlara ve 
Sovyetlere karşı harekete geçmiş 
bulunmaktadır. 

POLONYODA SOVYET 
AL\f.AN HUDUDU 

Zilrih., 25 (A.A.) - Alman 
matbuatı, Polonyada halihaz1rda 
çizilen Alman Sovyet hudut hat
tının sadece askeri ihtiyaslara te· 
kabül ettiğini ve bu hududun bun 
dan sonra ne şekil alacalı malitm 
olmadrimı iddiaya devam etmek· 
tedir. 

Stuttgart gazetesi bu hususta 
diyor ki: 

"Sovyet kıtalan Polonyaya gir 
mek emrini aldıkları zaman hu
dut hattı hakkında esasen bir 
itilaf mevcut bulunuyordu. Ha· 
rekit parlak bir tekilde bapnl· 
mııtır. Hatta Lembergde muhasa
ra edilmiş olan Polonyalıların kar 
p1111da bulunan Alman ıataları 

yerlerini Sovyet kıtalanna ter · 
ketmitlerdir. 

Alman gazetelerinin Von Frit· 
zin ölümünü bcı satırla haber ver 
dikleri ve &det oldutu 'veçhile bu 
haberi siyah bir çerçeve içine 
alma.dıkları ve haç koymadıkları 
Zürihte söylenmektedir. 

Gazeteler, '901l Fritzinin baya
tını kısaca anlatmakla iktifa et· 
mitlerdir. 

FRANSA.DA YAŞIY AN .POLON· 
YALILAB FBANSADA TF.Ş-

KIL ED1LEN POLONYA 
ORDUSUNA ÇAGIULIYOR 

Paris, 25 (A. A.) - Polonya 
sefaretinin neşret@ bir tebliğ.. 

de Fransa.da yqıyan ve yaşlan 
17 ile 45 arasmda olan Polonyalı
lann Fransız belediyelerine mU· 

, raca.atla Franaada tcfkll edilen 
Polonya orduauna kaydedllmele. 
ri bildirilmi§tir. Fransız ordusu. 
na yazılmı:ş olanlar için bu for -
mallteye riayet etmek mecburi· 
yeti yoktur. 

aandalmı yedde aldı. Denizaltı 

kumandam, btltiln sabitleri gemL 
sine davet etti. Ve kendilerine 
muharebenin aonuıı& kadar deniz
de vazife almamağr vadetmeleri
Di. aJral takdirde denlsaltı gemi. 
abıe alıp Almanyaya çıkaracağı. 
nı söyledL Biz, birinci talebi red
dettik. Bunun Uurine kumandan 
aandalmım deniz ilzerlnde kendi 
haline bıraktı. 33 saat 11<>nra bir 
Belçika gemJsi tarafmdan kurta-

taraundan iki Finlandiya vapuru· 
nun torpillenmiş olmasından do
layı yalnız Finl5ndiyada değil, 

fakat bütün şi.nal memleketlerin
de endişe hüküm sürmektedir. 

Bu memleketlerde Almanların 

denizaltı harbini merhametsizce 
tiddetlendirdikleri kanaati vardır. 

Svenıka Tagbkadet ıazetesi, 

torpillenen bitaraf birinci gemi· · 
nin ne Almanlar ve ne de İngiliz· 
ler tarafından kaçak eşya olarak 
telakki edilmiyen ıellüloz ile yük
lü olduğunu yazmaktadır. 

Stokholm Titningen ıazctesi, 

Almanyanın bitarafların ticareti· 
ne mtni olmıyacatını temin etti· 
ğini, Afton Bladet -gazetesi iae ts
veç diplomuiainin bu mesele il· 

:ıerinde tam izahat almak niyetin 
de bulunduğunu bildirmektedir • 
ler. 

FİNLANDtY A PROTESTO 
ETTi 

Kaunas, 25 (A.A.) - Emin 
bir menbadan öğrenildiğine göre 
Finlandiyanın Bertin sefiri, Fin· 
landiya şileplerinin Alman tah· 
telbahirleri tarafından torpillen· 
mesini Von Ril>bentrop nezdinde 
protesto etmiştir. 

Von Ribbentrop cevaben Sel· 
loz nakleden vapurların torpillen 
mesi harp zamanında taıbii oldu· 
ğunu ve bunun tngiltereye etya 
tapyan bitaraf gemiler için bir 
ihtar teşkil etmesi lizımgcldiiinl 
ı?ylemittir. 

Amerikanın Pol.onya 
büyük elçisi anlatıyor 

bunlardan 300 ünün tahrip edil• 
mit olduğunu kaydetmit ve PO" 

retle halle arı11na dehıet salmak 
lonya tayyarecilerinin ukert he-

(Baftanfı 1 incide) 

iıtediklerlnin flipbeaiz oldulıinu \tef tqldl etmeyen tehir ve mer 
ve fıkrine can Polonyadan mu· bılerl bombardıman etmemek I" 
farekati tarihine ka.dar Almanla· zere talimat aldıklarını ilivo et· 
rın 5000 tayyare kufiandıldannı, mittir. 

Çinde !Bir eroin fabrikası 
Japonlarla sulh yapacak meydana çıkarıldı 

bir hUkOmet tefekkUI <Bettanfı ı lnelde> 

edecek delll beflncl ceza mahkemesine veriJ. 
1 melt üzere mllddelumwnlilğ' !es-

Hong • Koııg, 25 (A.A.) - Che.. Um edilmillerdlr. 
ktai ajansı bildiriyor: Binlerce vatandqr zehirliyen 

Bir çok Çın geflerinln ve bu a- bir teşkllltı meydana ~ 
rada Komintag mümessillerinin adaletin pençesine teslim eden 
Çinde yeni bir hUkümet le3kll et- emniyet mUdUrlUğtl kaçakçrlık bil 
meğe ve Japonlarla sulh akdet • l"OIU ıef ve memurlarını tebrik e. 
meğe karar verdiklerine dalı Ja.. derb:. 
ponlar tarafından lpa edilen ha- ------------
herler, yan resmı mahafillerde Fon Friç'in cenazesı 
kat'iyetle tekzip edilmektedir. Berlln, 25 (A.A.) - Von Fribln 

Bu haberler, hiçbir euaa isti· cenu:eal, dlln akpm Berllne getL 
nat etmemektedir. rilmi§tir. Ceııue meruimi. yum 

nldık .•• 
UT\'ANYA ASKEB1Nl 

TEBJdS EDİYOR 
Kauaaa, 25 (A. A.) - YUkMk 

aakerl kumandanlık, ordunmı km. 
men terhisini emretmiftir. Bun. 
dan, vaziyetin aydmlandılt ve 
Litvanya için yakm bir tehlike 
mevcut olmadıir manası çıkanı -
ma.ktadır. 

Henüz ıllih altında bırakılan 
ihtiyatlara, rekolteyi toplıyabJL 
meleri .tçln J>e9er gt1n izin veril. 
mi§tir. 

BiTLER GARP CEPHESiNDE 
Pırtı, 25 (Hususi) - Garp cep· 
besindeki istihbarat aerviıi, Hit
lerin Zigfrid hattına geldiğini ve 
orada garp cephesi batlruır.andanr 
general Brauhlçle görllştllğUnU 

bildirmektedir. 
STOKHOLllE İLTİCA BDEN 
POLONYA TAJl'IELBAIUBt 
Stokholm, 25 (A. A.) - Ogün. 

cU bir Polonya tahtelbahirf 
Stokholm Umanma Utlo& et.mittir. 
Tahfplbahir müaadere edilmiş ve 
mürettebatı diğer ilP tabtelbahl - j 
rin m11rettatı Pl>İ tevkif edil -
miftir. 

ALKANLAR BİR lNGıı.tz 
DESTROYERlNt BATIRMIŞLAR 

R<ınıa, 24 (Hususi) - Alman 
tebliği, .garb cepheeinde mahalli 
ağır top faaliyetleri olduğunu zik 

devlet heAbm& meçhul uker '
bidellinin önünde yapılac&ktrr • 
Ceset. askeri mezarlığa defnedi
lecektir. 

Memnu mmtakada dolaşan 
Bir Alman 

Yakalanarak mahke
meye verildi 

Bir hafta kaıdar enel teh· 
rlmlze gelen Nurenberill A.. 
dolf adında bir Alman dUn Ru· 
meli kavağında memnu mın
takada fUphell bir tekilde do
laşırken yakalanmııtır. 

Adolf bugUn adl11e1e tea. 
ıtm edilerek dördUncn eorp 
hlklmlliine teslim edllmlt. 
tahkikata başlanDl.Jftır .. 

Dikkat ediniz 1 
SON DAKIKA'nın 

bu nüshasında 
okuduklarınızı 

Ancak ,.....ki .......... ............. 
rettl.lrten sonra aelds Franm tq 

yaMıı.ln dOtllrfllcfUiibıU ft I* 
Alman tahtelb&birlnbı bir tftllUs 

destroyerini batırdlimı bUdlmeık 
tedlr. - -

1 



Sovyetlerin ve -Almanların 
tandaki hudutları nerelerde olaca 

• s-
? • 

Fransoz matbuata : 

Bulgaristamn vaziyetini şüpheli görüyor tamamen Varşova 
il londra, 25 (A.A.) - Almanya tidir. Bulgarlar, Rusya ve Alman yirmi sene zarfında, Sovyetler, 
<! e Sovyeuer birliği arasındaki hu- yanın Polonyadaki müşterek ha· Almanlann elinden mümkün ol· 
d u~ hattının kati şeklini aldığına reketlerini vesile ittihaz ederek duğu kadar çok şey almağa fakat 
rnaır verilen haberler, emin bir Dobruca üzerindeki taleplerini ile- ne milttefik ne de dü§man olarak 

tahtip ediliyor 
~hadan tekzip edilmektedir. ri sürmektedir. Şurasını da unut· Almanya ile yalnız başına Jtanıı 

haıd: haberlere gôre hudut hattı mamalıdır ki Balkan antantı, bu karşıya kalmamağa çalr§mJ!lardır. Son bombardımanda bin insan öldü. Şehrin 
harap oldu l'llak 1.?da müzakerelerde bulun· tadilci programa karşı kurulmuş· Ekselsior, makalesini §öyle bi-

ti uıere bir Alman askeri hc)'e- tur.,. tiriyor: mühim bir kısmı daha 
~~ Ctçende Moskovaya gitmiştir. Journal gazetesi, başmakalesin· Panslavizmin bir tek tehlikeli 

heyetin Almanyaya avdet et· de de ayni mevrua temas eyle· dücmanr vardır ve o da Prusya· 
Vaı;ova 25 (A.A.) - Varşova· ı venir kilisesine bir bomba isabet 

nın Alman ağır toplan tarafından etmi~ ve o aralık dua etmekte bu· 
yapılan dünkü bombardımanı es- lunan birçok kimseler ölmüş ve 
nasında sivil ahaliden · yapılan yaralanmıştır. 

larda bulunan kadınlar, çocuklar, 
ve yaralı askerlerin büyük bir 
kısmı ölmüştür. Hastaneye kızıl· 
haç işaretleri konulmuştu. 

ntek .. :ı 
Se d Uzere bulunduğu söyletvniş· mekte ve ~yle demektedir: dır. 
1t : heyetin bir müddet daha ''Epey zamandanberi Alman- ------------

r o_skovada kalacağı sonradan öğ ya tarafmdan açıkça tehdit edil· Vekı"ller An•·arada 
etıılıniştir. mekte olan Yugoslavya, yeni va· 1\ 

son hes3plara göre, bin kişiden Diğer bir bombardmıan esna- Mühendis mektebi ile Zoliroz is 
mindeki yeni mahallenin birçok 

Hudutlar nehir boylarında ziyeti o derece iyi görüyor ki sa· 
k Londra, _ Askeri mah::ıfıldekı nılchğına göre, yakınqa Mo.ko • 
d anaate göre Lehistanın taksimin· va hükumetini tanıyacak ve Sov· 
b=ı~usya ile Almanya sevkulceyşi ye:tler Birliği ile diplomatik müna 

'411.llntnd h sebat tesis eyleyecektir. b an areket etmekte ve 
ı;:n iç~n. hud~Uarm nehir boy- Şurasını hatırlayalım ki 1914 
rrı .. t..~a tızılmesıni muvafık bul· harbi, Rusyanın Balkanlardaki 
h ...... ı.adır. Zira, nehirle aynlan kendi menfaatleri namına fakat 
d Udutiann bir harp halinde mü· :ıyni zamanda da Slavizm adına 
afaası daha kolay olacaktır. Srrbistanr müdafaaya koyulması 
1(1 .. 1 d ile patlamı§tır. 

c.l or unun tebliği 
ldoskova, 25 (A. A.) _ Tamı: Bizler, o zaman Rusyanın müt 
t.>-ı rd tefild olarak ve verdiğimiz sözü 
~ o u genel kurmayının 

tebUği: tutmak için harbe girmiştik. 
24 Fakat asıl anlaşmazlık, Viyana 

ilı. oyını Pazıır gUnU, tabdid e. 
'""lCn batta doğru Uerliyen kı:ı.ıl ile Petersburg arasında, Slavlar 
<>rdu k ile Cermenler aras.ında idi. 
Q ttaları, Seiny, A vgustov ve 
,,. tubeşcv §ehirlerlni alınıelıır, Acaba bugün, Proleter çehreli 

3~ :S~CStlitovakun 40 kilometre yeni bir Panslavizm ilerleme ba
l\ ali garbisinde Avgustov - lindc değilmi dir?. Ve Almanya • 
t llYChinebrians - Rn.ssno hatlmı 'lın tazyiki altında bir çok Slav 

1 
UbnU§lar, Brestlitovskun 22 ki • "lilletleri mevcut değil midir?. 
~llıetre cenubu grrblslnde PichL Ekselsior gazetesi diyor ki: 
~ ats•r, Luibomlli, Gıııbeşow, Sovyetlerin oyunu sarihtir. Son 

unouv'u ve Lvovun 20 kilomet
re !ilınaıı garbislndc Yanouv'u ele 
geçırznı~ı rdi ";le r. 
!llaLvoVUn cenub garbiııinde, Ko
aı rno, Dra.gobitch ve Boryslav 

l?ttnıştır 

Garbi Bielcrusya ve garbi Uk_ 
~:l-'nada Polonya ordusunun ba • 

1 Yıı.snu temizlemekte olan kızı
ordu k 
~e uvvellerf. Breslitovskun 
la ll'llbll §ıırklsindcki Polonya kıta 
O 

rı C?ııpunun tasfiyesi esnasında 
il b' C lnden fazla er ve subay ve 
~be§O,'Un cenubu §arkisindeki 
de lltuı tasfiyesinde de bir plya ... 
sır ata~ı vo bir motörlU liva~'l e_ 

aıın~ıardır. 

~\'yet nehir filosu 

Romanyada Demir 
muhafızlar mutema 
diyen temizleniyor 
Müte• effa Başvekile en 

büyük nişan verildi 
Londra, 25 (Hususi) - Bük· 

reşten bildirildiğine göre başve· 

kil Kalineskunun katlinden sonra 
Dcmirmuhafızların temizlenme
sine devam edilmektedir. Bugüne 
kadar idam edilen Dcmirmuha • 
{ızların sayısı 350 yi bulmuştur. 

Kral Karol müteveffa başvekil 
Kalineskuya Romanyanın en bil· 
ylik nişanı olan birinci Karol ni
şanının vefattan sonra verilen 
rütbesini tevcih ctmi§tlr. 

fazla ölmüştür. srnda Ujazdon hastanesinin iki 

Birkaç gündenberi şehrimizde 

bulunan Dahiliye vekili Faik ÖZ· 
trak, Nafia vekili general Ali Fu· 
at Cebesoy ile Sıhhiye vekili Hu· 
lusi Alataş dün geceki ek-spresle 
Ankaraya avdet etmişlerdir. 

Birçok binalar ve bu arada katı harap olmuş ve bina· binaları yanmaktadır. '\ 

An karada 
fırhna oldu 

Ankara 25 - Dün saat 17 de 
şehrimizde yağmurla karışık şid· 

detli bir fırtına kopmuştur. F.ırtr
nanının :§iddetinden bazı ağaçlar 
ve birkaç evin damı uçmuştur. 

Bandırma ekspresinin 
geçirdiği kaza 

İzmir 25 - Dün akşam Ban· 
dırmadan gelen ekspres Karşıya
kada Çiznik köyü civarında yeni 
tamir edilen demiryolundan geçer 
ken toprağa saplanmış, tren bu 
yüzden lzmire iki saat teahhürle 
gelmiştir. Nüfusça zarar yoktur. 

Bristol oteli ile üç klise, 4 hasta
ne ~r. 
Bombardıman esnasmda Sou· 

Garp cephesin
de harp 

Fransızlar 
Alman istihkAmlarım yeni 

sıstem toplarla 
dövecekler 

Paris, 25 - Fransız ordusu, 
blitUn cephede, Alman hatlarını 

yeniden tazyib ba~.l. bu 
tazyik şiddetli bir taarruz mahl -
yetini almrıtır. Dün tayyare faa· 
iJiyeti ç<>k olmuştur. 
Fransızlar, Alman toprağında 

zaptettikleri yerlere yeni sistem 
ağır toplar koymuşlardır. Bu su· 
retle hikiın tepelerden . Zigf rid 
hattını şiddetle bombardıman e
debileceklerdir. 

Almanlar düşman tayyarelerine 
karşı yeni bir silah kullanıyorlar 
Roma, 25 (A.A.) - Almanyanın garp cephesinde bulunan İtal· 

yan gazetecileri Almanların düşman tayyarelerine karşı içleri patla
yıcı maddelerle dolu küçük balonlar kullandıklannı bildirmektedir. 
İstendiği zaman infilak eden bu balonlar, civarda dolaşan tayyareler 
için tehlikeli birer silahtır. 

Alman - Sovyet ademi tecavüz misakının 
imzalı nüshalara 

Bertin, 25 (A.A.) - Alman istihbarat bUrosu bildiriyor: 
Berlindeki Sovyetler Birliği elçisi ile Von Viezbackcr, dün neş· 

redildiği tarihten itibaren muteber olan 25 ağustos 1939 tarihli 
Alman - Sovyct ademi tecavilz misakının musaddak niishalannr 
teati etmişlerdir. 

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

Denizlerde harp 

TORPiLLENEN GEMiLER 
Bitaraf gemiler de bahrılıyor 

Dublin, 25 (A.A.) - Hazelside 
İngiliz ticaret gemisi, bir Alman 
denizaltı gemisi tarafından batı

nlmıştır. 

Geminin müretebatından 22 ki
şi, tahlisiye sandalları ile karaya 
çıkmışlardır. Yaralı bulunan kap
tan ve telsizci hastaneye yatml· 
mıştrr. 

Mürettebattan 12 kişi kaybol· 
muştur. Telsiz memuru da dahil 
olmak ilzere büyük bir kısmı kur
tanlmış olan gemi mürettebatı a
şağıdaki beyanatta bulunmuşlar
dır: 

''-Denizaltı gemisi haber ver
meden ate, açmıştır. Top ateşi ile 
mürettebatından iki kişi ölmüş ve 
iki tahlisiye sandalı hasara uğra· 
mıştır. Bunun üzerine elimizdeki 

son sandalı denize indirdik NQC" 1 

mal olarak 7 kiŞi istiap eden bu 
sandala 15 kişi bindi. . .Arkada§lar-
dan yedisi de alelaoele 'fGcudaoge
tlrdikleri bir salı bi.ndlllr. 

Alman tahtelbahirlerinin 
tehlikesi azaldı 

Londra 25 - Sunday Tiır.".::e 
göre. Alman tahtelbahirleri artık 
denizler için bir tehdit teşkil et. 
memektedir. Alınan denizalttlaa· 
nm beşte biri imha edilmi~tir. 
Torpillenen bitaraf ftpurlar 

Londra 25 - 1500 tonluk lsveç 
bandıralı Gertrude Brat tapuru, 
dün Norveç sahillerinden on mil 
uzakta bir Alınan tahtelbahiri ta· 
rafından batmlmıştrr. 

DiKKAT ETTINiZ Mi? 

1 

Son@iDakika 
Gazetesinde okuduklarınızı 

bugün sabah gazetelerinde 
gördünüz! 

~nyeperde iJerliyor 
)'~08kova, 25 (A. A.) - Din. 
hJl' r nebrl Uzcrindcld Sovyet nc
lllet t'i~su Polonyadnn mukave
liu 8orınedcn ilerlemektedir, 
§im fUotar dün Punitsev • Sarvy 
!ılı. Clltlircr köprüsüne kadar gel • 
~ur. 

~iııYepcr nehri Uzerindo bir -
l'al llıaYn keefedllmlştir. Polon -
l!aJ '18.?' Sovyct filosunun muva • 
Ill at.nıdan evvel birkaç slllUt ve 
tı~at yUklU birçok gemileri 

lwww~wwwesetek'V'V'V'u'V'V,. ı:WWWA L M AN v A 
lsviçreden geçmek surefile 
taarruzunu nasİI yapabili'r 

F lrde batınnrşlnrdır. 
~~nsız gazetelerine göre 
J:' ns, 25 (A.A.) - Havas: 

1 ~ansız matbuatı, "Sovyetlerin 
enıden A -
~u .

1 
vnıpaya duhulu., mev· 

G 1 e meşgul olmaktadır. 
ll" azeteıer, Panslavizmin bu ye· 
~ akını ile yeni iki meselenin or

di~ ç~~ını tebarüz ettinnekte
les· .~ ıkı mesele, Akdeniz mese
~.1 : Balkanlar meselesinin gös
o~ğı vaziyette değişiklik hasıl 
aras sı ve c:ermanizm ile slavizm 
~n.. llldaki mUcadelenin yeni bir 
~ııaYa g· . 

•·ı ırmış bulunmasıdır. 
l~rf~al,, gaı.etesinde Saint -

''8 • dıyor Jd: 
L'\'aıj u :tneselcde en karakteristik 

Yet, Bulgarların hattı hareke· 

Garp cephe~inde bir Alman ha -
reketinin hazırlanmakta olduğuna 
dair gelen haberler tevali edip du. 
ruyor. Almanyanm Holanda üze.. 
rinden muhtemel taarruzunun ne 
neticeler verebileceğini geçenler • 
de tetkik ve tahlil etmiştik. Dünün 
telgrafları, Alman ordularının ls • 
viçre hudutlarındaki faaliyetinden 
bahsetmeğe başladılar. Hatta Al -
man tan•arelerinin İsviçre ü.ıe • 
rinde uçarak istikşaflar yaptığına 
ve bir Alman tayyaresinin kara • 
dan açılan ateşle düştüğüne dair 
haberler geldi. Bu haberler İsviç -
renin bitaraflığı bozularak Alınan 
tarın İsviçre garbinden Majino 
hattının gerisine düşmek istedik • 
leri rivayetlerini meydana pkar • 
rnıştır. 

Henüz bir tahmin ve ihtimal ha 
tini geçmiyen bu rivayetler karşı
sında Alman kuvvetlerinin lsviç • 

reden geçerek Fransa;·a nasıl ta · 1 hakkaktır. Alman orduları İsviçre 
arruz edebilec.eklerini ve bu ta - topra{.rına ayak basarlarsa yalnız 
arruzun netic.elerini münakaşa eL İsviçre ordusunun değil, aynı za • 
mek mümkün ve faydalıdır. manda derhal İsviçre toprakları· 

Almanyanın İsviçre topraklan • 
na mukabele görmeden gireceği 

farzedilemez. Bitaraflıtrını muha

na geçecek Fransız ve İngiliz or. 
dularmın da mukavemetile karşı. 
!aşacaktır. 

faza etmek azminde bulunan İs • Harbin ilk günlerindenberl Fran 
viçre, böyle bir taarruza izin ver. saya nakline başlanan İngiliı or -
miyeceğini çok evvelden ihsas et- dusunun bilhassa Bezanson • Epi. 
miştir. Avrupa vaziyetinin gergin nal hattı üzerinde toplanmağa bas 
leştiği ilk günlerdenberi İsviçre lamış olduğuna dair gelen haber • 
hududunda faaliyetle çalışılıyor. ler, müttefik erkfuuharblyesinin 
İsviçrenin Almanya hududu mü • İsviçreden gelecek bir taarruza 
kemmel istihkamlarla tarsin o • karşı ihtiyatlı bulundukları kana 
lunmuş, Almanya ve Lehistan har atini vermektedir. Bezanson Fran 
binin ilk günü lsviçrede umumi sadan İsviçreye geçen şimendifer 
seferberlik ilan edilmiştir. Vakıa yollarmm telaki noktasıdır. Bura. 
İsviçre ordusunun Almanyaya dan hareket eden müttefikler or. 
tam bir mukavemet göstereceği dusu on iki ayn demiryolu üze • 
mcvzubahs olamaz. Yalnız Isviçro rinden çok kısa bir zamanda ts. 
nin, Lehistanın düştüğü tecrit edil J viçre topraklarına geçer. Ve kara 
miş vaziyete dü,njyeceği de mu .. orman istikametinden Ren nehri. 

ni aşınağa çalışan Alman ordusu • 
nun karşısına dikilebilir. 

lsivçre ordwıu 9 plyo.de fırkası 
ile 4 dağ llvasmdan ibarettir. Se~. 

feri mevcudu 150 bin neferden 
ibarettir. Bu kuvvete, İngilizler 
ve Fransızlar garp cep besinde 
kendi hareketlerini işkal etmemek 
gartiyle 15 fırka ayıra.bilirler. Bu 
takdirde ise 24 fn•kalık bir kuvve 
te, İsviçre gibi a.razisl çok sarp 
bir memlekette taaITUZ edebilmek 
içln Almanyanın ta.m mevcutlu as. 1 
garl 80 fırka kullanması icap ede_ 
eektlr. 

Almanya ga.rp cep hesinden bu 
kadar bir kuvvet ayırabilir mi?. 
Müttefiklerin Zigf rld Uzerlno 

t a a r r u z etmemeleri earti.. 
le bu suale evet cevabı vermek 

mümkUndUr. 
Fakat Alınan crkanıharbL 

si bundan hiç bir \'llldt o:min 
olımyacağx için ve !sviçrcde ilcr. 

ledlkço fırluılarmm sayısmı arttır 
mak mecburiyetinde bulunıı.cağm_ 
dan böyle bir harekete girişmiyc_ 
ceğini tahmin daha. doğnı olur. 

Yalnız §urasm nınutmama.k lil. 
znndır ki neticede muhtemel mağ_ 
lfibiyeti göze alarnk yapıl.an 'bU. 
yük bir taarruz lsviçredcn mu. 
vaffak olursa, lsviçrenin garbm. 
dan kolayca Majino hattmm ar. 
kasma geçiverecek, bilhassa Bal. 
for isilhktı.ml8?'?11 tamamiyle ha. 
reketten iskat edecek ve bu suret. 
le Majinonun cenup kısmmdnki ir. 
tihkll.mlar için çok tehlikeli olı:.. 
eak kmkacm bir ucu lxıliııııü 

olacaktır. 1r 

Bu tnkdlrde '.Almnnynnm lieJ tı ı' 

olursa olsun garpta taa.rnıza c~: 
mek aı-ıusunda olduğu bir hakilrn: 
ise, bu taarruzun 1sviçroden yap1. 
labileceğini beklememek .için h): 
bir sebep yoktur • 



f ~.~.~!!.! .. ~!~!.!.1.!.!:1 
Fransız hm Erklnıharbiyareisil;mdir 

General 
V i ı 111 en 

1918 de, yarall bir tayyareyle, 
beş ·düşman tayyaresini 
nasıl kaçumış? 

Fransız hava .kuvvetleri erkanı. 1 na kendini attı ve senelerce Afrika 
harbiye reisi general Vuilleınin daki muhteiif Fransız topraklan 
(Vilmen) Fransız ordusunda biL arasında uçuş tecrübeleri yaptı . 

haua kahramanlığı ve cesareti ile Bu uçuşlar esnasında 1925 de 
tanmmış ve bugünkil yilbek mev uğradığı büyük bir kaza vardır 

kilne bu meziyeti ile geçmiştir. ve bu kazadan sonra General Vu -
1903 de orduya topçu olarak gir il!emine iknici defa dünyaya gel -

ren Joeef Vilmenin yedi sene son.. miş gibi bakılabilir: 
ra Aateğmen olduğunu görilyo_ 10 Şubat 1925 de Niameyde uğ. 
rw:. Yedi sene belki uzun bir za.. radığı bu kazada Vuillemin tayya. 
mandir. Fakat bu, Vilmenin haya resinin ankazı arasından yan ölü 
yatmdaki mütevazi, yavaş 18.kin bir halde çıkarılmıştır. 

Var~ovanın bir bombardımanı esnaııında yaralanan kadınlardan 

biri ilk tedavi istasyonuna götürülüyor 

emin ilerleyişin ilk işareti sayıla_ 
bilir. 

Fllh&kika Vilmen yüksek mev. 
kilere gelmeden evvel ismi meş_ 
hur olmuş kimselerden değildir . 
O, bilA.kiıs, cesareti ile, yararlığı 

ile, zekMı ile kazandığı mevki • 
lerde uzun mUddet meçhul kalmış. 
tir. 

Umumi harp başladığı zaman 
Vllmeni topçu krtalarmda değil, 

tayyare filolannda buluyor. Genç 
topçu Asteğmeni 1913 de pilotluk 
1mtilıanı vermiş ve ehliyetnamesL 
nl alıqtır. 

Harp Vilmenin orduda girdiği 
yeni gubede faallyethıi göstere _ 
cek bir fmkAn vermiş oluyor. 

Hakikaten, bugünkil Fransız 

hava kuvvetleri erklnıharbiye re. 
bıt oıaman havalarda Franlm or. 
"4U1Dla büylk yararlrldarda bu.. 
lunmqtur. 

Onun harp kUtüğUnde 1914 de 
Belçikada Marne'de 1916 da Ver. 
dun ve Somme'de 1917 de gene 
Verdunda ve Futa, 1918 de de 

marttan tetrinlsaniye kadar bü_ 
tün muharebe müddetince her cep 
hede çarp:ııgbğı yazılıdır. 

Generalin askerlik kütüğünde 

lT vak'a yazılıdır ki bunlarm 12 
81 ordunun !}eref kiltUğllne geçmiş 

bllyUk muvaffakıyetlerdir. 

Bunlar arumda Vilmenln 1917 
de Futa.ki bir muharebeei anlatı • 
br: 

17 Haziran 1917 de Vilmen Faa 
berinde bir keeif uçutu yaparken, 
bet dlJtman tayyaresi tarafmdan 
hilcuma uğramıe ve ateş altmda 
blmıltır. 

Tayyare ağır bir rahne aldığı 

ı.tde, tayyareci çarpJllllUYa de -
ftm etmf§ ve bet düşman tayyare. 
ıdni kaçırmrya muvaffak olmuştur. 

Bu vak'a generalin cesaretine 
Ye eoğulr.kanlılığma en bUyUk mi 
al oJarak g&rterllir. 

*** 
Umumi harp sonunda, hava fi. 

Jo kumam rlltbeeine terfi eden ViL 
mm kendı.lne gene çarpışacak 

bir ulıa anyordu. Bunu, büyük 
llılırada buldu. 

Bu genif çöl ummanı onun ka. 
natlarmı hıtediği gibi açacağı bir 
llMa idL Fakat, harp meydanla. 
rmdan daha az tehlikeli değildi . 

ÇllnkU, ıa.hra.dald kum fırtma. 
lan, hortuinlar, mecburi iniş halin 
de açlıktan ve su9uzluktan ölUm 
tehlikesi o zamana kadar bütün 
tayyarecllerln gözünü korkut. 
mUfhı, 

Şunu da unutmamak lizmıdır 

ki baheettiğimis devir bundan 20 
• 21 sene evvelidir ve o zaman 
tayyare!erln bugilne nazaran he. 

ntls ne ..... iptidai elduğu ma. 
Jtmdur. 

Fakat, lfttlhakkak muvaffakı -
yetler kulmllak isteyen Vuille -
mtn ba tehlikeli Kum Okyanusu • 

Kafatası çatlamış, kaburga ke _ 
mikleri kınlmış, vücudu hurdeha~ 
olmuştur. 

Fakat, sağlam bünyeli tayyarecı 
bütün bu ağır yaralara mukave. 
met etmiş ve uzun bir müddet ha~ 
tanede kaldıktan sonra tekrar u -
çuşlarma çıkmıştır. 

Paris • Kahire ve Kahire _ Pari' 
seferlerini muvaffakıyetle ba~ran 
Vilmen büyük sahrayı baştanba
~ geçen ilk tayyareci olmuştur. 
Bu uçuşlar tayyareciliğin o za • 
manki şeraiti içnide şüpphesiz çok 
büyük muvaf fakıyetlerdi. 

Bu suretle, Fransız tayyarecili. 
ğine ferdi şekilde muvaffakıyetler 
kazandıran Vilrnen 1933 de bir fi
lonun başına geçti, havacılık tari. 
hinde meşhur olan, 25 bin kilo . 
metrelik Afrika seferini tertip et. 
ti ve muvaffakıyetle neticelendir • 
di. 

Daha sonra sirasile Fransanın 
ilk hava kolordusunun kumandan_ 
lığına getirilen General Vilman nL 
hayet Fransız hava kuvvetleri 
yüksek meclisi azası olmuş ve 1938 
de de hava kuvvetleri erkanıhar _ 
biye reisi tayin edilmiştir. 

Tam yirmi beş senelik bir tay • 
yarecilik hayatını şahsi mücadele
lerile yaşamış olan bu kumandan 
~üphesiz bu gün, Fransız hava 
kuvvetlerini gerek kahramanlığı, 

gerek cesareti, gerekse tecrübeleri 
ile idare etmektedir. 

Şlddctll bombarclnnanlarclan sonra bugün Varşon bir harabe halin

dedir \ 'C ahalisinin hemen hepsi yaralı \"e sakat bir nzlycttcdlr. Re. 

simde \'Ücudunun birçok yerlerinden yaralı bir zanllı kızılhaç lstasyo. 

nunda tedad edilirken görülüyor ... 

SON O AK 1 K A'nm ZABITA ROMANI: 8 

f ESRARENS/Z HAYALE~I 
Y a z a n: IEF. 

- Benim de istediğim bu .. Ah 1 f Günün daha yarısı olmadan sa-
İnanınız .. ben, sizin tahayyül et. [ bırsızlanıyordu. Saatleri çok u-
· -· · h ı· · kalb" · d ı...- 1 zun buluyor, canı sıkılıyor, nasıl tigınız, aya ını ınız e ud e- k" . -· . b"l . d . _. . . • , va ıt geçırecegını ı emıyor u. 
dıgınız, sızı mcs ud edecek erke- yaşadığı ve yaşayacağı gecenin 
ğim .. Emin olunuz buna .• Yüzü. zevklerini tahayyül ediyordu. 
mü görüp te ne yapacaksınız? Cadının arzusunu yerine ge. 
Sabrediniz biraz .. Zevkimizi va- tirmek için artık kim olduğunu 
kitsiz bozmakta mana yok .. Saa- öğrenmek arzusundan vazgcçmiş
detimizi öldürmiyelim. Meıru bir ti. Buna rağmen arasıra : 

tt b. 1 • - Acaba kim bu? .. sure e ır eımemız zamanı ge. D k k d" · ı . .. .. . .. . . eme ten gene en ını a amı-
lınce yuzumü gorecebınız, ve yordu. Zampara cadı. hüviyetini 
öyle zannediyorum ki çok mem· pek güzel saklıyordu. Ne bir ha_ 
nun kalacaksınız.. reketi, ne bir sözij ve ne de sesi 

Güzide, samimiyetle söylenen ile kim olduğunu anlayabilmek 
bu sözlere inanıyordu. Artık sev- imkanını vermiyordu. 
gili cadının yüzünü görmek, kim Hatıra gelmeyen bir vak'a bu 
olduğunu öğrenmekten vazgeç. esrar perdesini birdenbire yırttı, 

açtı. 
mişti. Kendini, günden güne ar- Hava bozmuştu. Gökyüzünde 
tan sevgisine bırakmıştı. • küme küme siyah bulutlar uçuşu 

Eskisi gibi sabahlan erkenden yordu. Bazan sürekli yağmurlar 
kalkıp salona inmiyordu. Balkon yağıyordu. 

da, hasır kanapeye uzanıyor, ge- Gece zifiFi karanlıktı .. Ara sıra 
cenin tatlı yorgunluğunu gider _ çakan şimşeklerin çabuk geçen 

ziyaları bir an için salonu aydın
miye çalışıyordu. Hafif ve kokulu latryordu. Bu, yalı da bulunan-
bir sabah rüzgin vücudunu ok. lan sinirlendiriyordu. Yemekten 
ıuyordu. sonra, nasıl vakit geçireceklerini 

Gözlerini kapıyor, dütünüyor- bilemiyorlardı. Erkenden odalan. 
du: Kocasının ihsas edemediği n~ cekilin yatmayı tercih ettiler. 

Ranı Bedii, yatağına uzanmış
aşkın bütün zevklerini bu cadı tı. Kitap okuyordu. Sa~t bire 
ona tattırı:yordu, damartarmı, r u_ doğru, kaynanasının odasından 
J,.una kadar nüfuz ettidyordu. bir gürültü gcldiğ,ini işitti. Ku. 

lak verdi. Gürültü gittikçe artr 
yordu. Bir sandalyenin devrildiği_ 
ni, kaynanasının : :''imdat!,, di
ye bağırdığını iştir gibi oldu. 
Kalktı, hemen sofaya çıktı. Elek 
trikler henüz yanıyordu. Şüpheyi 
çekecek bir şey yoktu. 

Bayan Huriyenin oda kapısı a_ 
ralıktı. Yaklaştı. içeriden, boğuk 
boğuk inlemeler geliyordu. 

Rana Bedii tereddüt etmedi... 
Kapıyı itti, içeri girdi, elektrik 
düğmesini çevirdi. O da karma 
karışık idi. Sandalyeler, masalar 
devrilmişti. Biblolar kırılmış, yer 
lerde sürünüyordu. Yatağın al
tr üstüne gelmişti. 

Bayan Huriye, yatak çarşafı. 
na sarılmış, yatıyordu. 

Rana Bedii, bin müşkülatla 
hai!ları çözdü. Pencereyi açtı .. 
Kolonya şişesini aldı. Kaynana
sının yuzune, boynuna sürdü. 
Nihayet. yaşlı kadın gözlerini 
açtı, doj!ruldu ve oturdu. Örtü
yü, henüz güzelliğini muhafaza 
eden vücudunun üzerine mahcu_ 
hane cekti. Rana Bedii: 

- Size bir kadeh konvak ge
tireyim. Asabınızı düzeltir ... 

Dedi. Sofadan geçerken Nec· 
det Fcridunun oda kapısını vur-
du. 

- İhtimal gürültüyü işitmiş
tir. 

Diye düşünüyordu. Cevao ve
ren olmadı. Kapı kilidli değil • 
di. Oda boştu. Yatak ta hiç bo
zulmamıştı. Rana Bedii hayrette 
kaldı. Aca1'a Necdet P'erfdun ne· 
reve gitmişti?. 

Bıı c:aatte nerede olabilirdi?. 
Gülümsedi: 
- Ah! çapkın, dedi.. Şüphe. 
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Var1<>va bombardımanında yaralanan çocuklar polis tarafından 
hastahaneye ıevkedilirken ~ 

DanzlgcJe esir edilen Lehlller biri bahriye, diğeri bn iki 
Alman ukerlnln muhafazası altında 

l ngilterede hava hücumlarına karıı maskeleme tedmri olmak 
üzere halk inekleri bile bu ıekilde boyamayı tercih etmektedir. 

siz güzel Eleninin odasındadır .. 
Güzel bir kız gördü mü, dayana
maz?. 

Bayan Huriye, konyağı içince 
büsbütün kendini topladı. Yüzü 
hafifce kızardı, Rana Bedii: 
-~Anne, dedi. Artık iyileşti

niz. Vakayı anlatınız, nasıl oldu 
bu? ... 

- Ben size, yine geleceğini 
söylemedim mi? ... Bana inan_ 
mak istemediniz, benimle eğ
lendiniz. Fakat dediğim çıktı 
işte... Geldi .. 

- Kimden bahsediyorsunuz? 
Bu gelen kim? .. 

- Kim olacak? .. Cadı ... 
- Yine mi cadı? ... Rica ede-

rim anne, şu cadı masalını bı_ 
rak da, olanı anlat. Doğrusunu 
söyle ... 

Doğrusunu söyliyorum, 
oğlum ... Latife edecek sıra mı?. 
Halimi gözünle gördün. Örtüye 
yorgana kendi kendime mi sa
rıldım? Kendi kendimi mi bağ
ladım? 

- Orası öyle .... Sonra? ... 
- Sonrası.... Onu gördüm ... 

Yani cadıyı... Şimdi sizi nasıl 
görüyorsam öyle gördüm. He. 
nüz dalmıştım. Kapının gıcır
tısı ile gözlerimi açtım. Kımıl· 
danmadan, ses çıkarmadan ya_ 
vaşça elimi elektrik düğmesine 
ufattım, çevirdim. Oda birden· 
bire aydınlandı. 

Cadı orada, karyolanın ayak 
ucunda, sizin bulundui?unuz yer
de duruyordu. Üzerinde bembe. 
yaz bir örtü, başında bir kukule
ta vardı. Deliklerinrlcn bir çift 
sivah göz parlı1rnrdu. Ne hain 
bakr11ları vardr bilsen ... 

Biran, tereddüt eder gibi gö-

ründü. Fakat bu çok sürmedi. 
Üzerime atıldı. Olanca kuvve .. 
timle kendimi müdafaa ettirn. 
Fakat cadı bu... Dev gibi kuY· 
vetli... Başa çıkamadım. Beni 
yorgan çarşafına sardı, bağladı. 
ihtimal balkondan denize atacaJı-
tı. Şüphesiz, sizin kalktığınııı 
işitti, kaçtı. 

- Bir yerinize bir ıey olmadı 
ya .. Ağrı falan hissetmiyorsunUS 
ya? .... 

- Hayır!... 

- O halde geçmiı olsun. Fa.. 
kat, bundan böyle oda kapınızı 
kilitlemeden yatmayınız: Anla
tılan yalıda yalnız lursız, zaın· 
para cadılar değil, böyle aztlıla,. 
rı da var ... 

- Kapımı açık bırakbj1111 

yoktu. Bu gece nasıl oldu bil· 
mem, anahtarı bulamadım. 

- işte o da bundan istifade 
etti. 

- Anlaşılmaz ıey... Şimdi, 
oğlum Rana Bedii, beni yalnır: bl 
rakınız. Bu heyecan beni sarstı. 
Sinirlerimi bozdu. iatirahata ib• 
tiyacım var. Ben yaşta kadınlar• 
heyecan, teessür eyi şey değildir· 
Yardımınıza teşekkür ederiJllo 
Geceniz hayrolsun ... 

Rana Bediinin uykusu bu.bil.. 
tün kaçmıştı. Odasına geldi,J>C" 
cerenin önüne oturdu. DllyünU• 
yordu. Artık bu cadı hadiseleri 
tahammül olunamaz hale gelmif' 
ti. B'u münasebetsiz şakayı ya .. 
pan acaba kimdi?.. Dostları çolc 
namuslu, terbiyeli adamlardı. 

(Devamı var). 


