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gHrc, Alman zeplin 
...._______ lıklnrının ilk cmcrcslni 
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Gnmlrn, lrı~ili:ı: asl;crl muharrir· 
ü krinln bomlıardıınanill.', haıır· 

toııtamnl< üzcrcılir ••• 

Saracoğlu 
/f/Joskovada nasıl 

karşılandı? 
Sovyetler Estonyanın 

bitaraflığını istedi 
Sar M~skova, 26 (A.A.) - Tas: Türkiye Hariciye Vekili Şükrü 
b.

1 
.acoglu, yanın.da Hariciye Umumi Katib muavini Cevat Arıkalın 
rın . ·a :ı 

kip cı 1 are reisi Feridun Cemal Erkin ve hususi kalem müdürü Ze-
olar olduğu halde, dün Moskcvaya varmıştır. 

ko .Vekil, garda hariciye kc-miser muavini Potemkin ile hariciye 
ınıser mua • . D . . ha . . vını ekanozof, Moskova Sovyet reıs muavıni Korolof. 

'Varıcıye Umumi katibi Bogcmolof, protokol müdürü Barkof, Mosko. 
A.k:erkez kumandanı albay Suvorof, Türkiye büyük elçisi Haydar, 
elr· .Y ve sefaret erkanı, İran büyük elçisi Saed, Afganistan büyük 

~ısı Sulta A 
nist n hmt>t Han, Bl•l":'<!.rİst:;.n orta elçisi Antonof, Yuna -

an orta el .. l\ 
iıtikb 

1 
. Ct"-ı tarketti ve Romanya orta elçisi Dianu tarafından 

a edılmi .. tir 

Ay. 
nı trenle Sovyctler Birliğinin Ankara büyük elçisi Tercnticf 

(Devamı 2 incide} 

Almanya endişe 
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ihtinıali Almanları 
düşündürüyor 
~©vy~t knt~D©ı.rn IF»©= 
D©lfi'IY©l CI M©l<C©llrÜ~t@llfll 
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Uzsok • Polonya • Macaristan hududu • : 26 (A.A. - Rus kı

talarının yarın sabah buraya geleceği bildirilmektedir. Rus kıtalan 
bu suretle bütün Polonya - Macar hududunu ve Slovak hududunun 
da 25 kilometresini tutmuş olacaklardır. 

Rusların İşgal ettiği şehirler 
Moskova, 26 (A.A.) - Kızıl ordu kurmayının tebliğinde, or· 

d!tıtun 25 eylülde de hudl!t hattına doğru ilerlemesine devam ede. 
rek Suvalki, Goniondz, Opolin, Dubcnka, Komarof, Lnvrikof, Pem· 
dagaiçiki, Poagaiçikai, Riheik, Revbnik ve Kozilov §ehirlerini işl!al 
ettiği bildirilmektedir. 

Almanyada endİ§e 

Londrn, 26 (Hususi) - Stokholmdcn bildiriliyor: 
İsveç hiikümeti Almanynya, tnhtclbahirlerin bitaraf gem:lere 

karşı giriştiği faan·uz durdurulmıızsn Almanya ile ticareti kesece
ğini bildirmiştir. 

Diğer taraftan, Almanyada bitaraf <levletlerin de ticaretlerini 
kesmek ihtiml\li biiyük bir endişe doğurmn!ctııdır. Bu suretle, esa
sen hissedilmt'kte olan ham madde buhranı d'.lha fozlalap.caktır .• 

Nazi şefleri arasında ihtilaf 

Lonrlra, 26. (A.A.) - Daily Ekspres gazetesinin Kopenhagta. 
ki muhabiri, nazi şefleri arasında ihtil.lflar zuhur ettiğini kaydedi
yor .. Bı.:r.ların biri Göringle amiral Rcader arasında kayıtsız ve şart· 
sız denizaltı harbi kararından doğan ihtililftır. Bu harp, ü tüste iki 
Finlandiya ve bir İsveç vapuru batt1ktan sonra bitaraf şimal memle
ketlerinden Almanyaya doğru otan ihracatı esaslı bir surette tehli. 
keye düşürmektedir. İsveç vapurunun batırılması, tsveçte büyük 
birhiddet uyandırmış ve İsveç hüklımeti Almanya~a bütün demir 
ihracatına nihayet verileceği tehdidini ihtiva eden şiddetli bir nota 
göndermiştir 

(Diğer telgraflar ikinci say:fııda) 

Brem 
a r ır 1 1 m 

n 

Almanlnr:n m~~hur Transntlô.ııt"dE'rİ Brcmenin n?L~ei, tmılı· 
telif kaynaklm dan eefon haberl~rc rnğmen, henüz mc-:hulJür. Dün
yanın bu en hiiyük ~cmisi her hangi bir limanasığınını~ mı, yoksa 
batmlmış mıdır?. Son günlerde, açık denizierdc bulunan tnhlisiyc 
şimitleri, bu ikinci ihtimale kuvvet veriyor. 



Avrupa 
Nazi şefleri arasında 

ihtilat çıktı 
Leh Cumhurreisi istifa etmedi 

Londra, 26 (A.A.) - Reuter: Polonya Djansı, Reisicumhur 
Moacicki'nin iatifa edeceği ve yerine Padarevaki'nin ıeçeceti hak· 
landaki haberleri yalanmaktadır. 

ZEPLiN OSLERINE YAPILAN 
BASKIN FRANSADA SE • 

ViNÇ UY ANDIRDI 

Londra, (A.A.) - Bu aabah-
ld İngiliz matbuatı. garb cephe

sinde harekatın genişlemesini ve 
Fransız tayyarelerinin Friedris. 
haf en. deki zeplin üslerine yaptı
ir baskını muazz;ı.m başlı~!ar 

altında neırediyorlar. 

Daily herald gazetesinin aa· 
keri muharriri diyor ki. 

.. Diln ak§am gelen haberle:, 
Gamelin'in ihtimamlı bir surette 
yaptığı hazırlıklannın ilk seme. 
relerini toplamak üzere olduiu 
intibamı vermektedir. , 

Daily Skcteh gazetesi de, 
Friedrishafcn'a yaptığı baskın

dan dolayı tayycreciliğini teb
rik ediyor ve diyor ki: 

Btn iL\ VA f.EKORU KIRILDI 
Roma, 26 (A.A.) - Bil) U.k irt1 

falar gnıpuna mensup kaymakam 
Nicola Dlmauro su ve hava geç
mez bir kamarası olan tayyareslle 
l3554 metreye ytıkselerek C. Bia 
deniz tayyarelerinin husLısl yük .. 
seklik rekorunu kırmıştır. Uçuş 

bir saat 50 daldka sürmUştUr. 
11753 metre olau bundan ev. 

velkl rekoru Vright - Apache isim 
il tayyaresiyle haziran ıgzg da 

Amerikalı pilot Soucok teııls etmşi 
idi. 

Buyuk b~r deniz 
muharebesi 

Lond,a, 26 (Radyo) 
- Norveç sahillerinde 
büyük bir deniz muha
rebesi olmuştur. Bahriye 
nezareti, bu muherebe 

harbi ve 
En Son Daki.ka : 
-- 1'-1 ..... 

Saracoğlu, 

Molotof ve 
Kalenin'le 
görüştü 

Moıkova ,26 (AA.) -Türkiye Hariciye Ve
kili Şükrü Saracoğlu bu sabah Kremlin sarayında 
Molotof ve Kalenin ile görüımüştür. Vekil, öğle 
yemeiini Kremlinde bu zevat ile birlikte yiyecek
tir. ~ 

Ak§&Dl Saracoilu Operada "Rualan ve Lud
milla,, nın temsilinde hazır bulunacaktır. 

Yann Türkiye sefiri, Sovyet hükiimet erkim 
ıerefine bi röile yemeği verecektir. 

'İngili:ı ve Fransız tayyareleri 
dil§manı ıu iki uçta vuruyorlar 
Kici kanalı ve Conatance gölü. 
Bu iki noktabirbirinden usaktır, 
fakat her ildsinirı de taarruza 
mUaait olduğu görUIDyor ve 
gerek Constance gölüne, gerekse 
Kiel kanatma yapılan 'bulmılar 
sadece bir kuvvet te.zahtlratı o. 
!arak kalmamıştır. Muvaffakiyet
Je iritilen hedef ıu idi: Tayyare 
fabrikalannın tahribi suretiyle 
Alman bava kuvvetlerinin art
masına mani olmak. ihtiyatla, fa. 
kat azimle tatbik ed!len bu usul 
bize düşmanı hanı istemekten 
başka bir it yap:l!!Uyacak vaziye
ye koymak imk1nmr verecektir. 

etrafında henüz hiç bir 1 
rapor ·~:~:;.;.1•. Saracoğ 1 u Moskovada 

6 FRANSIZ TAYYA.BESt 
DCŞUBtlUrVŞ 

Berlln, 26 (A. A.) - Doluda 
hudud hattına doğru ilerleme 
normal bir surette devam etmek. 
tedir. Yalnız qağı San'm dolu· 
ınmda dağınık dllşman mllfreze
lerile mllsademeler vukubulmu, -
tur. Alman Leh esirlerinin adedi 
iki bine ballğ olmaktadır. Şehre 
bl1t harekat başlamıştır. Alman 
kltalan Mokotovül kaleeinl lfcal 
etmişıerofr. 

Batı cepheıslnde, mahdud topçu 
faallyeU ve ileri müfrezelerin ba 
a hareketleri kaydedilıniştir. 

Bet Fransız tayyare i ve ikl tn.. 
ae ucu yere bağlı balon dlifllriil.. 
mUetllr. Diğer bir Fraııau tayya
:real de hava daf1 toplarmm ta -
rafmdan dll§flrlllmllıttlr. 

BAVA. JIABBt 

BUYUK BiR DENiZ 
MUHAREBESi 

Sergen, 25 (A. A.) - Berge.. 
nin garbindekl adalardan selen 
haberlere nazaran, Non~ aahD 
lerl açıklannda bu aabab erken
den çok giddetli topçu ateılerl du 
yulmuetur. Bu topçu aleti Nor. 
veçln kara ıulanndan çok uzat. 
ta oluyordu. Fakat ateg o kadar 
giddetllydi ki, sahillerdeki evler 
sarsılıyordu. Birçok harb gemile
ri m\lşahede edllmlttir. Tafslllt 
aJmamamlflu'. 

KARPATLARA KAR 
YAGIYOR 

Uzaok, 26 (A.A.) - Polonya 
.- MaccLr hududundaki havas 
ajansının husust muhabirinin 
blldirdlğtne göre Karpatlara 
çok miktarda kar yağmakta· 

dır. Dun ilerlemeleri beklenen 
Sovyet kıtalarınnı hareketi te
hir edllmiştlr. Alman kıtaları 

hududun Polonyaya alt olan 
kısmını tııhlıye eıuılşlerdlr. llu 

mınt.aka tamamiyle hAlicUr. 
Emlıı bir menbadan ögrenll

dlğne göre SoYyet kıtaları 

hududa !?3 kilometre niesaedc 
bulunan Turka. önlerine kadar 
~elmlşlerdlr. B"u sabah hu.<fuda 
vasıl olaca.klan zannodllmek

tedlr. 
Macariıtan ahalisi Leh mUl· 

tecllerine yardım etmek için 

Parla, 26 (A. A.) - 26 eylill elinden geleni yapmaktadır. 
.uh tebliği: 

DQpwı topçusunun Deuponta 
mevkilJılıı doğu cenubundakl fa
aliyeti devam etmıetlr. 

2S eylill gllndlls avcı tayyare. 
lerlmla Alman avcr tayyarelerly. 
1t b!rbo defa muharebeye sfriş
-.ur. 

• '\LMANT ANIN BITARAFIABI 
TERD1Dl KARŞISINDA 

FRANSIZ GAZETELERi 

Parta, 28 (A.A.) - Havu; Bu 
sabahki gazeteler, 24 saat zarfm
da. İngills Umanlarm& ait kereste 
yllklQ Uç laveç ve Flnllndiya tl. 
carct gemiıılnl batıran Alman 

ftEMONTE P!lr.!\SI Dl'('.ENJN 1 
lro~Ul!uNDı~ 1 

rolıriye ntt.aretinitı bl'ceriksiz ba
rk tini biih ı:.s1 l:.:ıy"'cdiyorlar. 

-. • lııl.AJ - l~1n1 e 1 
JıftJlS1 ~ t•"~O ia °kabul e-
4DmJt .. •1='1'.ilfJ ı. t' 1rwrwıdaaı 1 
altında buhın~ 'lrc'!.ı"u J;r.ıru 1 
Jıııkknıdıı m.ıl~:Lt vcrmi§tir. 

1 

Biiarafhn. ~ok ~lıJıJ .. tli mu
ka.bf'le te ıh~rl"r• tehdldi ıo.ltmda, 

Almanyanın dıqD'a.ııh.r~·le ti'* 
rf'!l y'lpmalı.tan m1>n"e davet edP.n 
bu şiddet ve k·"Jrkutma ha~keti 
gayri tnuharipler "'i. bi''1ıı.s98 Fin. 
landiya nPz·li..l.le ; nr:aı u: :ı.n<lr: • 

nasıl karşılandt? 
(n.tfanfll ...... , 

ve vekili istikbal için Odeaaya gitıni1 olan hariciye yalanprk tuben 
!Jltldilril Novikof da Moüovaya ıelmiflerdir. 

Gar, TUrtc ve Sovyet bayra)darlyle donatılmııtır. 
Rusya Eatonyanın bitaraflığım istedi 

Moakova, 16 (A.A.) -Eıtonya hariciye num Setler, Molotof 
tarafından Kremlin aaraymda kabul edildikten eoma derhal tay• 
yare ile hareket etmiıtlr. 

Havu ajanır, Molotof un, Setlere, Estonyarun bitaraflığı hak· 
kındald Sovyet isteklerini teblii eylemiı olduğunu zannetmektedir .. 

m.11 ve Fln1~dl~ra Berllne bir 1 
protesto not.ıun va~. 

Almanya, ve~if cevapta, bu
nun İnglUeNYi i>tıllyen bitarafl&
ra bir ihtar t'Jtkil ettiğini blldir
m.Ietlr. 

Marcel Payıs, Bzelaior guete. 
alrıde: 

"Bu tehdiUer Slovakya, Po • 
lonya, Macarlatan, Romanya ve 
Baltık memleketlerini Moüova
nm emriae bırakan Almanyanm 
Sovyetler birliğine kartı gösterdi
ği mutavantla garip bir tezad tet
kil eylemektedir,, diyor. 

Le Journal gueteelnde Salnt • 
Brice, Almanlara, bu suretle de. 
mokratlara hizmet ettiklerlndı.>n 

dolayı teşekkür ediyor ve diyor 
ki: 

'Bıtaraflıır de&i.zlere hAkiın o
lan demokratlarm ne kadar ft1 -
d&llc hareket ettilı:lerinl takdir e
decek derecede realiattlrler. Al.. 
manyanm keyfl bir aurctte tat • 
bit ettiği otddet hareketi bariz 
bir aurette tezahür etmi§tlr .. 
Diğer tara!tan, "La victoire,, 

gazetesinde Muaollninin nutku 
haJ.lunda tefshatta bulunan Gl.Uı
tav Herve, .tıu nuluktakı sil.kutu 
Fransa - f ngiliz davası için mem 
nuniyetl mucib bir bAdiae olarak 
kaydediyor ve diyor Jr.i : 

"lııfusolininin bu gilnkll vazi -
yette bir ıey aıöylememeai tabii.. 
dir. Söylrseydi. diin dost olduğu 
bir hüki\mct haJ<kında ıdddetil 

Mr hilkUm verme8i icab edecek. 
ti. Musolinl bir df''illk hareke

tınde bulunan bu hUkfımete 3im 
cii yüklenmek tı1temlyor. Fakat 
icrut adamı olduğundan bol ye. 

re 16ylemek de ~r. Myle. 
met lilsum ve fa)'daamı JıJaaet • 
t1ğ1 zaman elSyllyecek ve biaat 
icraata gegecektlr. Çllnkll icraat 
adamı, memleketlnla teref ve 
menfaati mevsubaha olduğu ve 
kendialni harekete pçmeğe mec
bur ettlğl zamaıı ebedi bir suret
te bltarafhla ballı kalacak bir 
bitaraf değildir. Kendisi için he. 
nllıı .. tarih! karar lm,, gelmemft 
16rllnllyor. 

Okspor klüoünün 
kongresi 

Ok Spor Kanmna Umumi kltip. 
ljbutea: 

Kununumuzun senelik kongre. 
si 1 JlO / 939 pazar gtlntl saat 10 
d aBeyoğlunda lstiklll caddesinde 
NuııWye ~okafmdakl merkezinde 
aşa.fıJ11ld ruz.,an:e mucibince ya
pılacağından bütün ualarm gel
meleri reca o't•rur. 

1:) Umum! Kltipllkçe hazırla

nan rapor 

2 :) Aza. tckliflo-rt 

3:) Kurumun yeni idare, mQra. 
kabe, Divanı Haysiyet seçimi. 

4:) Kurumun maU, ldaıt duru. 
mu baklunda karar ltut. 

S:) Yeni cemiyetler kanununa 
glSre nizamnamede yapılması 1l
znn gelen tadl!At hakkında.ki u
mumi kitipliğfn teklifi. 

Arııerika 
Panamerikan koni erans!nda 

. ~ -

neler görüşülüyor? 
Avrupa harbinin Amerika 

ihdas ettiği meseleler 

• • 
ıçın 

Panama. 26 (A.A.) - Birletik Amerilwnn Panamer!ka konfe.. 
feruumdaki ~leıesi Summea Vells, kooferanata aöyledifi nutukta, 
Avnapa h.-binin Amerika için ihdas ettiği meselelerin halli hu•• 
aancla Birletik Amerika bük6metinin mali, nakdi ve .. lreri saba· 
lardald tefriki mesaisini arzetmiı ve Bueno. • Airea konferaamııt 
l.n' zamanındaki Amerikan devletlerinin müdafaası •e Amerika 
kıtaaı haricinde bir harp vukuu halinde de Amerika milletleri ba. 
ntmm muhafazası imkan ve vasıtalannm taahhriaine karar vennit 
olduğunu habrlabrut ve Avrupa harbinin tehlike •e tesirlerine kllrfl 
lrendi!erini korumak Amerika cümhuriyetlerinin vazıeçilmez bakla 
oldaianu teyid eylemiıtü-. 

Vella, "ihtilahn müaalemet yolu ile halli baki oldufu haJc!e ~ 
he müracaat eden bir millet için muteber herhangi haklı bir sebep 
mnzuubahit olamryacafmı,, bildiren Paris pakhnm ihlil edildifiıd 
hatırl•bmt ve Pmuuneriken blokunun müaalemetperver nufuzunun, 
clinya nizammm tekrar tesisi için ılll"•rlmaaı icabetmiyen bir hakka 
dayanchıım lraydeyledikten •onra sözlerini nriiıtenlc hflni,..t .,...... 
•İplerine malik balanan lriitüa Amerika Camhariyetleriai ~ 

.. Wrliie ·-..... bitinniıtir. 

V eDa, matlnmcla, Birletik Amerib h61c6metiain Amerib latall" 
ftl ..... cloln• cloira~ ...-.. Wlfttlta her tilrll ......... w 
" aıitWu Nılckmdaki kat'i ...... " azmini t.71cl .,lemittir. 

GAMLEN 
Müttefik ordular Başkumandanı 

planlarını nasıl hazırlar? 

Fransız topra1dannda ha • 
reket eden Fransız ve İngilizlerin 
ba~ıtını üz.erine alan 
Fransız ordulan erkanıharbiye re
isi general Gamlenden bah9eden 
bir Fransız mecmuası müttefik or 
dular bqknmaıxlanını fU suretle 
tavsif ediyor: 

O, her vakit ıtef olarak yaşadı 
ve her mevkide birindlill aldı. 
Mektepte iken daiına sınıfın birin 
cisiydi. Erklruharbiye mektebini 
birinci olarak bitirdi. Bugün de 
ordtmun birinci §efidir. 

Garnlenin hazırladığı p11n!ann 
askerlik bakımından en büyük kıy 
meti, insan hayatına kıymet ver
mesidir. Ba,kumandan bir hare
ket için muhtelif pl!nlar hazırla
tır. Sonra bu plfullar arasından 
birini seçer yapar. Pl!nlan a a· 
smda en kolay tatbik edilecek o
lanı değil ~ az insan zayiatı ve
recek olan planı seçer. Çünkü 
Gamlen n;f skül!ttan yılmaz, in· 
san hayatına kıymet verir. Gam· 
len mütevazı bir insan ve tam ma 
nasile bir askerdir. ŞlmdiyP- ka
dar ona bir çok siyast m~vkiler 
teklit edildi. Fakat o bunların hiç 
birisini kabul etmedi, asker kaldı. 
Şöhretten hiç hoşlanmu. Başku
mandan olduğu güne kadar ismi
ni bilenler pek azdı. 
~neral Gamlen dehasını göster 

mek fırsatını cihan harbinde bul· 
du, tabiye ilmindeki harikuIAde 
istidadı ve askert kıymeti, sahi
yetinin yüksek de~eri bu harpte. 
anlaşıldı. 

'1914 harbinin başlangıcında 
Fransız ordularının ba :;kumandan 
lığını yapan mareşal Jofr maiye
tinde çalışan insanlar için çok 
elrt bir kamal'dan olarak tanın

mıştır. Mareşal beraber Ç3lı$tı~ 
inc:an1ardan pek nadiren takdiri~ 
bah~er. Mam mnha~l>esinden 

evvel erkt..u harbiyesine bailı za· 

bitlerden birer taarruz pJtm istr 
dl. Kendisine verilen taslaklan ?Je
ienmedi, yalnız Gamlenin pli.Dl· 
nı takdir etti ve Marn taamıd 
için onu esas kabul etti. Jofr br 
tıratında Gamlenden bahledr 
ken: 

"Marn muharebesinin muvaffa 
kıyet tohumunu eken yarbef 
Gamalindir,, diyor. 

1915 de Gamleıı Franm karar 
gAlu umumtsl hareklt pıbesi mO
düril oldu. 1916 da albay olarak 
evvel~ bir ava livasmm kumanda 
smı deruhte etti. Sonra 9 wd 
piyade fırkasına kumanda etd-
1918 yılı martı içerisinde dotaızuıl 
cu piyade fırkasının başında 
Moyon zaferini kazandı. 24 mart 
günü 9 uncu fırka tek bqma Al• <! 
man ordusunun altı fırkasına taJll 
lJir gün mukavemet etti. 18 kiIO" 
metrelik bir harp cephesinde altı 
fırkaya tek bir fırkanın mukave"' 
metini harbiumwnt kaydetmeınif 
ti. Bu mukavemet Fransız ordd" 
suna zaman kazandırdı. Paris üıe
rine son olarak yapılan A1ma&I 
taarruzu kınldı ve bir daha ti" 
kerrür edemedi. Mareşal F~ g 
marJan katiyen malltlp eden pIA• 
ruru anca.1< bu s:ıyede rahat ratıaC 
tatbik edebildi . 

Sulhten sonra 1919 da Brnil,.
ordusunu ıslah etmek üzere Bre"' 
zilyaya gitti. 1925 de Suriyedeıd 
Fransız ordularına kumanda ede' 
rek Dürzü isyanını bastırdı. 

Fı ansız başkumandanı az sl>"r 
!er, kısa ,·e çok kuvvetli yar.ar. V• 
ciz yazısına en gil1.el misal~ 
~u parça gösterilebilir: 
"Il~rhangi bir a~kert ~ 

hazırlanmak için düşünmek, bd 
ihtimali h~;ap etm:!'~. zekiş1 jyiof 
iş1 etmek ıa-ımdır: harekete geÇil' 
dilet~ !I0"1r3 hawa'\ gibi mocade· 
le etme~~t::n ba ..:.:ı ~·aoılacak it 
~t~tur . ., 



i N ö O 
Yugoslav elçisini 
Aıık kabul ettı 

hUr 1 ara, 25 (A.A.) - Reisicun. 
da y S?net İnönü bugün saat 16.30 
hü~~~~·a elçisi olup bu sefer 
inan s Çilığe ta;in edılmi5 bulu· 
le kab':enko~içi mutat merasim 
reisi Ctnııştir. Sumenkoviç. 
itirna~~ ?üyük elçi sıfatile 
l<abuıllanıesını takdim eylemiştir 
tiye \ tsnasında Ba~ekil ve hari· 
Sayd~kfileti vekili doktor Refik 

hazır bulunmuştur. 

Haric'ye 
Vek'limiz 

[ oskovada 
e111asıara başladı 

Aroııko 
Ye ha \'a, 25 (A. A.) - TUrki-
~fl liciye Vekili ŞUkrU Sara. 
?ııl§ u aaat 21.30 da buraya gcL 
8erı ~e istasyonda hariciye komi· 
clye lc~Uavinl Potemkin, hari • 
J.f ~nıiserliğl erkanı, Tiirkiye, 
lceueti lan ve Balkan memle
~ eısııert tarafından kaJ'§ı • s tır. 

0~Yetler Almanları 
u Karademzden 
~klaşttrmaktadırJar 
~ ' 26 - lngiliz hariciye 
l~l'fıı LoLord lialifaks ile Sovyet
&ill'iı~ ndra bUyUk elçisi Malskl 

-"alnelert • 
8oıı inkle esnasında, vaziyetin 
ltıt etlnl§%1:;1ı uzun uzadıya tet 

baı1y Ma· • 
tl.lı. ıJ gıııeteslnln dlplomıı 

lnUharrirfn l'll'l eı . C ;öre, Sovyet bil-
tcllıaaa çfsı derhal hUkQmctı ile 
lakt>el geçerek Sovyetıerln mUs 
da 1 hattı hareketleri hakkın -
~ ~ llatüaksa mUmkün oldu_ 
"llad ar çabuk ccvab vermeyi 

eyıOlni§tir 
l>aruı • 

l.4ıhıı te, Frnnsız hariciye müs. 
Oğı., Chanıpctier de Ribcs dün 

"Ç(len e 
l!ııi !: vveı Sovyet büyük clçi-

llol'l:labuı etmiştir. 
l'cı 13 "I nd:uı gelen haberlere gö -
~1t141 Yet elçisi, Sovyet siyaseU 't cin lord Halifaksa etraflı 
lı.ht Al "'ererek, Sovyet hnrekctl
ıı.ı '1aiı Inanyaya yardım mahiyetL 
~ 0lınadı/;'lnı, Sovyetlcrln 
1~tı~alı 'Knradenlzdcn uzak • 
% \te ~lt istediklerini temin et • 
l'atıııt it u hareketin tam bir blta
he~a:ı ararına uygun olduğunu 

~'V'ı etnuşur. 
drada Y~t elçisinin teminatı Lon • 
l·~dırııı 11l.Uk bir memnuniyet u • 
~ 13~klŞL1r, Türitiye harlcıye ve 
~ ı.u· .ro Saracoğlu ile Sovyct 

~· "1 ~ 
tllltl tttıı olotof ara.smdn cC're • 

ee.~ıı:ıtl c\te Ôlan görüşmeler ne
de l e "a . 

llk~ zıyeUn müspet şckil-

~cceği llmid ediliyor. 

f'1 ~o lilı!yon lira'ı t 
ılfi Müdata a 

.. fahsısafı 
~ r11eclin!c iuifal:b. 
-'lıı.ıt kabul ctlHc!i 

• toııı ıı.ra, 26 M elisin dilnkü 
t \, <antıa -

ııcllid fnda, Mil!i mUdnfanva 
~ ttı20 . 
at "erıı mil:ron liralık tahsi. 
lı~41 ınesı hn.kkın.iaki l!ı) iha 
it~laccuycue görti UlmUş \'C .t

t b;abul cdilmi Ur. Bu tsh
~lla~a rntıddct evvel mlJli mil.. 

~l\;-a • Verilmiş olan 59.197.000 
llnvcaır • lf . 

tııl~~LİST:; ı:ıPz '.nr::m~ 
~a l>!Gc:n l\JESELI:LER 

1 uıı 11ııft rat • 26 - MIIlet Meclisi 
• - 15 d tl 1:3 ıfı e h-'a::.bar Germenin 

et ~~'1 nd" to"landı. Dahilde ye • 
t an<:ııon 

~ llıy mahsuıu ihtiyacı 
ti• nıno.dı<hnd h . il' . Cccıc ı;.• an ançten ge. 

e' "''ilk lnallnr için tenzi!Atlı 
'c: ..... lnrff(' .. j tatbiki hakkın -
ı, 

e 
• e 

a ·ıer Japony~ 
·ıyorlar mı? 

lngilizler Japonlara bir kısım 
. 

arazı verdiler Şanghaydan 

Çin - Japon harbi büti~n şıddetile devam ediyor 
ı>aris, 26 (A. A.) - Siyasi sinde kain Chang • Che'de Çin kı· Çin kuvvetleri Şanghay ·Nan· Çin ajansının Tokyodan öğren· mamıştır. İçtimai karışıklıklar 

mahfellerdo Fransa ile Japonya taları 10.000 Japon askerini mu· kin şimendifer hattında bir askert diğine göre Japonya halkının ha· gittikçe vahim bir şekil almakta~ 
arasmdnki mtinasebeUcrin antl- hasara etmişlerdir. Çinliler Japon- Japon trenine taarruz etmişlerdir. yatı pek güçleşmiştir. Çünkü bir dır. Temmuzda 37 ve ağustosta 
komintern paktın Almanya tara.. lara dört muhte!if istikam~tten ta- Tren tahrip edilmiş ve içindekiler netice \'ermeden çok uzun süren 

28 
grev olmuştur. 

fından ihliılini müteakip hissolu - arruz etmektedirler. öldürülmüştür. bu harp memlekette para bırak· 
nur derecede iyileştiği ve o va -
kittenberl devnınh surette daha 
iyi bir şekil almakta olduğu be -
ynn edilmektedir. 

Amiral Nomurnnm Japonya 
hariciye nezaretine tayini Fran -
sız mahfellerlnde bUyUk bir mem 
nuniyetle karşılnnmışur. Amiral 
demokrasilerin kat'I bir dilı;mıını 
Değildir. Almanyn, ltalyn • Ja -
ponya. ittifakını fena görmesi 1. 
talyn - Japonya - Rusyn vo Al
manya arnsmda bir anlaşma hu.. 
!UIU lhfimrıll kuvvetH olduğuna 
dair Alınanlar tarafmdnn ortayn 
aWan hnberln c!oğru olmadığını 

ispatn kfı.fidir. 
Diğer taraftan Parise bir J a • 

pon elçlslnJn tayini çok manidar -
dır. Eski elçi Sugimuranın Parfs
ten mlifarekatinden beri yerine 
kimse tayin edilmemi~tl. Bundan 
başka Fransız bUkOmetl de Jn -
ponyıınm Parlse göndermek ni • 
yetinde olduğu diplomat fçln Tok 
yo tarafmda.n taleb edilen agre_ 
mnnı reddetmek mecburiyetinde 
kalmıştı. Çünkü tayini istenilen 
diplomat Frnnsanm vaziyeti hak
kında. dostluktan liri beyanatta 
bulunmuetu. Bundan sonra Jııpon 
yn yeni blr sefir ta}inlnden çe -
kinmiş, fakat nihayet M. Savadn
yı tayin surctllc uzlaşma eseri 
göstermiştir. Bu dıı Pariste bil • 
yUk bir memnunb eti mucib ol _ 

m~tur. 

Fransa hUkflmeti de bu uzlaş
ma eserine mukabele ederek 
Şanghayda Fransız imtiyaz mm -
takasına nid olmıyruı pnrçnyı Ja
pon makamatınn teslim etmiştir. 
Bu gUne kndnr bu anı.zi Japon • 
lnnn muva.fakntile milltecl Çinli
lerin iskanına tahsis edilmiılti. 

Diğer taraftan lngilizler de yi
ne milltecl Çinllleri kabul için 
İngiliz imtiyaz mmtaka.sı yanın
da tahkim ettiltlerl birçok ara • 
ziyı J aponlcıra tesllm etmişler • 
dir. 

Çin - Japon 
harbi 

Londra. 26 - Çin aj:ı:ısrnm 
bildirdığıne göre, IIun:ının ~imal 

c~!1e ınde bütün giın muharcb<> 
)utun şıddetı.e devam etmi~tir. 

Ja;>on'ar Tuntign gohinün gnrp 
a. iline on d.Ja asker çıkarmaga 

1 t~bbüs etmişlerse de muvaffak 
ı >.amamı5lardır. iki günlük m:.ı· 
ınrebede Japon kıtaatı 5000 ki~· 
.ayüttmi~tir. 

Krnnı;aı cephe ınde Kaoandan 
~arba doğru ilerliyen Jap:>n kuv
ıcti Jehşeng mıntakasında Çin 
cuvYetlerilc harbe t..ıtu~mu~tur. 

3upa•ı hareket merkezi o1mu;tur 
Çin kıtalan Şanghaym dış mn· 

1:ıllelennde Jap:>n m~\·zi c.ine ta· 
:ırruz ct..'lli~lerdır. 

Tung · Hva, ~ehri Çinlıler tara· 
rmdan muhasara edilmiş ve Ja· 

ponların mukavemetıne 

şiddetli bir bombardıma:ı 
c;ınde zaptedilmiştir. 

Şansi eyaletinin cenubu 

ra1!men 
netice-

garbt· 

da.ki lı\yiha görüşUldü. Tuızı mn
naknealnrdnn sonra layiha kabul 
edildi. Meclis pazartesi gilnU top. , 
!anmak Ur.ere dağıldı. 

bir nutuk söyliyecek 
Alman devlet reıs ı nın 

• • A 
bu nutkuyle yeni 

Denizde, 
şiddetle 

tekhflerde bulunması muhtemel 

karada ve havada 
devam ediyor 

Roma, 26 - Hitler diln Mare-
§al Görlngle hariciye nazın von 
Rlbbentropun iştirakile bir içti • 
mıı akdetmiş ve bu içtimada mu. 
him mUzııkerelerde bulunulmuo • 
tur. MUzn.kerelerln garb cephesln 
deki barekfı.t bnkkmda cereyan 
ettiği ve von Ril.ıbentropun Bel· 
çlka ile Hollanda hudutlarından 

iyi gittiği için Fransız tayyareleri 
keşif uçuşları yaparak topların b• .. 
lunduklan noktalan tesbit etmış· 
ler, fotoğraflar almışlar ve topçu · 
lara yardım etmişlerdir. 

Alman Zeplin fabrikalan 
tahrip editdi 

bunlar Alman hatlarını bombala· 
mışlardır. 

, 

İki tarafın da zayiatı vardır . 
Havas ajansı Alman zayiatının 

en a~ağı Fransız zayiatı ka.dar ol· 
duğunu bildiriyor. Almanlar <Je· 
kiz Fransız tayyaresi düşürdük • 
!erini iddia etmektedirler. 

Fransaya hUcum etmek nokta! ı Paris 26 - Fransız • Alman Topçu faaliyeti 
nazarını mlldnfaa eylediği haber ! harbind~ dlinkil faaliyet bilhassa Diğer taraftan kara cephe· 
veriliyor. 1 hava cephesinde olmu§tur. Fran· sinde Fransız ağır topçusu, Al· 

Siya.si mahafilde önUmllzdeki ı • ı · h d d . . • . . • • sız tayyarelen svıçrc u u un man arazısı dahılınde yenı zapte-
hafta zarfında Hitler tarafından d k' K "lU k nda k~ · 
·1 rl Urill k n1 t kllf1 b k a ı onstans go enarı a· . dılen yerlerde mevzi alnug ve Al-
ı e s ece ye e er e • . F . d . h haf ı· dak. · • · 
1 il k dlr ın rıe ne as en unanrn ı man Zıgfnd lstihkamlarııu döv· 
en me te · Alman Zeplin fabrikalannı bom· meğe ba•lamı-=tır. DUn Ren neh-Berlin gazeteleri Hitlerfn ya • -s -s 

rm bir nutuk !tiylemesi ihtimali balamı§lardır. Tayyareler fahri· ri boyunca bir: çok noktalarda da 
olduğunu yazıyorlar. Hllıcrln ye. kada yangın çıktığını görmlişler- uzun ve şiddetli topçu ategi açıl· 
nl tekllfleıılnl bu nutukla izah c- dir. Alman defi toplan mukabele· mrJtrr. Alman topçusu da Zvay
deceği sanlhyor. de bulunmuglardır. Fransız tay- brUkUn cenubu şarldsinde ve Sa: 

Harp vaziyeti 

Paris, 26 (A.A.) - Birkaç haf· 
tadanberi Fransızlar cephede nisbi 
bir atalet göstermişlerdir. Dün 
Fransız topçu kuvvetleri batarya· 
lan ileri sürmüşlerdir. Fransız kı
talan bütün cephe hattı uzunlu· 
ğunca mevz:lerini takviye etmeğe 
teşebbüs etmişlerdir. Bu harekat 
ufak mikyasta yapı!mış olmasına 
rağmen askeri mahfillerde büyük 
bir alaka ile takip edilmistir. Çün· 
kü bu sayede Fransızlar bilhassa 
Blies mmtakasında ve Hardt da-
ğında mükemmel tarassut mevki· 
leri elde eunişlcrdir. 

Almanlar son iki gün zarfında· 
ki mukabil taarruzları Fransıı!ar 
tarafından geri püskürtülmüş ol· 
duğu için ümitsizliğe dü;müşler 
ve yeni tc~ebbüslere girişmemişler 
dır. Ş'mdiki halde Zveibrüken mm 
ta'.<asında topçu ateşine devamla 
iktifa eyleme!<tedirler. 
Şimdiye kadar müsademeler na· 

<lıren vu~rn bulmaktaydı. Fakat 
bugün Ren ne.'ırinin u-tilnde şid· 
detli b;r topçu düello u vukubul
m:ıktadır. 

Alman hatlarının üzerinde cere· 
yan cd~n hava muharebeleri Fran· 
sız tayyarelerinin mlikemm~l ol· 
1uğunu göstermiştir. Havalar pek 

yareleri salimen üslerine dönme· rın ıarkmda faaliyettedir. 
ğe muvaffak olmuşlardır. lngiliz bava kuroanJan 

Alman - İsviçre hududunda hu Londra, 26 (A.A.) - Hava ne-
susi menbalardan alman mahl· zareti ikinci hava kurbanlan Hs· 
matta Friedrichshafendeki Zeplin tesini neşretmiştir. Bu liste yedi~· 
fabrikalarına kar§ı Uç defa bava zabit olmak iızere 24 tayyareciniı . 
taarruzu vuku bulduğu teyit edil· isimlerini ihtiva etmektedir. Re 
mektedir. 

Birinci taarruz dün akpm sa
at 20.30 da, ikincisi de ve Uçün· 
cüsü de 23 de olmu§tur. 

Friedrichaahafenin karşısında 
göl sahilinde bulunan küçük 
Arbon şehrinden bombalann in· 
filAkT, Alman dafi toplanmn mu· 
kabelesi işidilmiJ ve halk hava 
hücumlarının cereyanını mlikem· 
mel surette takip edebilmittir. 

İngilız tayyare'.eri 

İngiliz tayyareleri de geceleyin 
garbi ve şimali Almanya ilzerinde 
muvaffakıyetli keşif uçu§lan yap 
mışlar ve beyannameler atmışlar 
dır. 

B r hava muharebesi 
Havas ajansının bildirdiğine 

göre garp cephesinde de Fransız 
tayyareleri Alman hattan üze • 
rinde Alman tayyareleriyle mu • 
vaHakıyetli bir muharebe yapmıı 
tardır. 

Bu muharebelerde avcı tayya· 
relerinin himayesinde bombardr 
man tayyareleri de bulunmuı, 

yirmi dört kişiden üçü ölmüş, yir
misi kaybolmuştur. Birinin de öl 
düğü zannedilmektedir. Birinci fü 
te hepsi de "kaybolmak., üzere 17 
tan·arccinin ismini ihtiva etmek 
leydi. 

lngi'izler Y.IDe beyanname 
atıyor.ar 

Pıı.ris, 26 - lngiliz tayyareleri 
tarafından dün gece Alınanyada 

atılan beynnnamelerde eunlar ya. 
zıhdır: 

"Dikkat, dikkat, Alman mille
ti! 

1 - Polonyada akıtılan kanla· 
ra rağmen çabuk muvaffakıyet 
elde ederek harbi bitirmek emeli 
tahakkuk ctmemi§tlr. İngiltere 

ve Fransa en az üç sene barb ı. 

çln hazırlanmışlardır. 

2 - Fransız ordusu 6 eylülde 
Alman toprağına· gireli. O zaman. 
dan beri Alman toprağında harbe· . 
diyor. İngiliz ve Fransız 11..':kerle· 
rl yan yana harbediyorlar . 

l ~ 
DIKK~1n E:~~~~ )111? 1 

onSYDaklka 

3 - İngiliz ve Fransız donan 
maları denizleri Alman vapurla . 
nndnn temizlemiştir. Artık hiçbir 
iptida! maddeyi alamıyacaksınız 

Diğer harblerde olduğu gibi bita. 
raflardan da bir §C> alnmıyacak· 

sınız. İngiliz tayyareleri Alman 
toprakları Uzerlnd<- mUtcsddid u· 
çu~lar yaparak fnlklyetini göstct 
dl. Alman mllJetj dikkat et! .. 

De"'İıferde harp 
Bir ta'.ıtelbalıir ve üç 
ticaret gemısi batırıldı 

l ...,.._zeLesın ... e Ot<uduk.arır.14.1 ı· 
bugün sabah gazetelerinde 
gördünüz! 

~ .... ~,~~ 

Londra, 26 - Bir 1nglllı. torpl 
tosu dün bir Almıın denizaltı ge
mlslni batırmıştır. Alman tebliği 

de bir Alman . denizaltı g<!misinln 
bir Fransız torpitosunu batırdı • 
frrnı iddia ediyor. 

Alman denizaltı gemllerl bJta.. 
raf memlekeUere alt ticaret ge
m.ilerini batırmnğa devam ediyor. 
lar. Diln de lsveçe alt ~ ton
luk Silezya ve 1500 tonluk Gert
rild Berat gemileri batırıımıvtır. 

Gene bir Alman tahtelbahlri ıi _ 
mal denizinde hiçbir ihtarda bu
Jun.ma.ksızm 2660 tonluk bir 
Fransız ticaret gemisini batırmış.. 
tır. 

Bitaraf memleketlere alt gemi
lerin batırılması bilhassa §lmııl 

memleketlerinde bUyUk bir asa -
blyet uynndırml§tır. Almanya pın 
testo edilmektedir. 

Varıovaoın kahramanlığı 
devam ediyor 
Paris, 26 - Lehistanda br •. 

mıntakalarda harp elan devam 
diyor. Bilhassa Varşova, insafsız 
ca bombardımanlara rağmen nev· 
midane mukavemet ediyor. Varşo
va hergün bombar ';man edilmek· 
te ve binlerce kişi ölmektedir. Bu· 
na rağlr"n mukavemet azmi kırıl· 
mamıştır. 

tsviçrede çıkan "Basler Nach
richten., gazetesi, aldığı haberlere 
atfen Polonya mukavemetinin kı· 
rılmaktan uzak olduğunu bildir· . 
mektedir. 

Bu gazetenin yazdığına göre Po 
lonya makamları işgal altında bu· 
lunan mıntakalarda bile milcadele 
ye de\'am etmek üzere gizli teşek· 
küller vücuda getirmişlerdir. Bü· 
rük harpte mareşal Pilsudski ta· 
rafından vücuda getirilen teşek· 

küllerin arni olan bu teşekküller 
daha şimdiden Almanlara ve Sov
yetlere karşı h:ırekete geçmiş bu· 
l unmaktadır. 

lzmirde· zelzele 
devam edıyor 

i Metli yağmurlar açıkta 
kalan teliiketzedeleri 
iena vaziyette bıraktı 

lzmir, 26 (Hususi) - Dün gc. 
ce hmirde ve Dikili de şiddetli 
yağmurlar yağmış ve henüz ça
dır bile bulamıyan bir çok f cHi
ketzedcler açıkta sırsıklam ol· 
muşlardır. 

Evvelki gece saat 20.50 de ve 
dün aıkşıım saat 17,30 da trmirde 
ik! şiddetli . zelzele daha olmuş. 
tur. Hasarat yoktur. İzmir vi11 • 
yetinin verC:iği re~mi l·ir rapora 
göre, Dikilide 400 ev tamıımen 

yıkılmış, 150 de tamiri kabil ol· 
nuyacak bir halde harap olmu§ • 
tur. 
ECNEBi HUK(".~iETLERlN 

T AZIYETLERI 
Ankara, 26 (Hususi) - Dikili 

Caciasx dolaytsiyle bir çok yaban. 
cı hGkumetler, hükumetimizi ta
~i}•.e etmişlerdir. 

Bu arada Bdg~r kralr ~a h · 

yet te bulunmuştur. 
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Harpte 
1 

gönüllü 
ingil'i z 

kadınları 
Londrada harple beraber taammüm eden iki 
moda - Vesika usulü daha başlamadı - in· 
gilizlerin harp ettikleri düşmanları Almanlar 
değil - Kraliçenin ziya retleri - Prostelalı h: 
bar kadınlar - Kadınların yapabileceği 18 çr 
şit iş .. 

lngihz Harbiye Nazırının hususi 
otomobilini bir kadın kullanıyor 

Londradan yazılıyor: 
Kadınlar arasında şapkasız do

laşmak son zamanlarda o kadar 
fazla taammüm etmemiş bir mo
da idi; harple beraber aldı, yürü
dü ve moda her zaman Paristen 
gelirken bu sefer tam zıddına 

Londradan Parise de sirayet etti. 
Bu modanın doğmasına, daha 

doğrusu yayılmasına başlıca se
bep İngiltere ve Fransada gaz 
maskesiyle dolaşmak mecburiye
tidir. Omuza asılı madeni maske 
kutusu kadınlara bir sporcu ve 
ya seyyah edası vermekte ve kı

y:ıfetinde fanteziye kaçılmasını 

manasız bırakmaktadır. 

Halbuki şimdi şapka modası 

fanteziye meyyaldir. Bu vaziyette 
hiç şapka giyilmemesi daha mü· 
nasip görülüyor. Londrada bu
günün kadın modası şudur: Şap· 
kasız kıvırcık saç, sırtta bir trenç 
kot, alçak ökçeli ayakkabı ve yün 
spor çorabı ve omuzda gaz mas
kesi .... 

Harpten sonra doğan, daha 
doğrusu genişleyen modalardan 
biri de patalon giymektir. 

Harbe giden erkeklerin şehir· 

lerde azalmasiyle beraber panta· 
lonlu kadınlar çoğaldı. Bugün 
Londra otellerinde ve lokantala
nnda görülen kadınlardan hemen 
hemen üçte biri pantalon giymek
tedir. 

West End kısmında bulunan ki 
bar bir çay salonunda şık giyin 
miş bir İngiliz kadını, kendisi gi· 
bi şık ve kibar arkadaşına anlatır 
ken kulak misafiri oldum: 

- Bilseniz başıma gelenlere ... 
Dün kraliçe, ani surette ziyareti· 
mize geldi. Gece bekçilerinin ye 
meğinden sonra bulaşık yıkamak· 
la meşguldük. önüme eski bir 
protela takmıştım, kollarım sıva· 
1ı idi. Ne halde ve kılıkta olduğu 
mu görmeliydiniz. 

Kraliçe habersiz geliverince 
öyle şaşırrdım ve utandım ki sor· 
mayın. Bize haber vermeli de 
ğilmiydiler?. Kılık kıyafetimiz 

kraliçeye karşı hürmetsizlik ol· 
du. 

Maamafih kraliçe doğrusu çok 
sevimli davrandı, tevekkeli değil 
ona "mütebessim düşes,, deme· 
mişter 1 Hepimizle meşgul oldu, 
iltifatlarda bulundu. Öyle ki su· 
allerine cevap verdiğim zaman ne 
kılıkta olduğumu unutmuştur:ı 

bile ... 

Uzun müddeUen~ri köyüne 
~ekilnıı:J yaıayan ihtiy&r bi ı mü· 
tr.kair! P11riı polisi, taaro ıi r edi. 

lir edilmez Pariae gelmit ve gö· 
nüllü olarak şehrin müdafaa le!-

- '1-

~~~~~~~~~~~~~~ 

kilatıncla vazife almııtır. Fakat sakalının raz maakesi içine nasıl 
gireceğini duıünn.ektcdıı 
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Bu moda da şöyle izah edili
yor: Harp zamanındayız. Sığı -
naklara girip çıkmak için etekli
ğe nazaran pantalon çok daha 
pratiktir. Hem pantalon daha sı. 
cak ta tutuyor .. 

Kraliçe Elizabet, filhakika, İn

giliz kadmlannın harp için kur 
dukları ve çok geniş bir mahiyet 
almış olan teşkilatı himayesine 
almış bulunmaktadır. Kral, üni· 
formasını giymiş olarak hergün 
kara, deniz ve hava kuvvetlerini 
teftiş ederken kraliçe de kadınla· 
rın muhtelif gönüllü teıkilatını 
dolaşmaktadır. 

Merkezi, Londranm cenubu 
Tothille 

\'arşonda e\"lerf yıkılan bir allc enkaz anu1mc1an bazı etrasmı 

c:ı.karmaya çalıııyor 

Londrada ~'hrin hava hGcı"lm na karp müdafaa teı1u1atm 
vazife alan bir sönüllü bdm, kum torbalan taııyor. 

*** 
Harbin dördüncü haftasına gi

rildiği halde lngilterede halk elan 
ciddi bir mahrumiyetle karşılaş -
mamıştır. Londra trenlerinde ve 
otobüslerinde eksilmeler olmuş· 
sa da bunlar pek fazla değildir . 
Otobüslerin bir kısmının 1914 

harbinde olduğu gibi, askeri nak
liyata tahsis olunacağı anlaşılı· 

yor. 
Benzin sarfiyatını tahdit usu

lü ancak eylülün yirmi üçünde 
başlamıştır, o da ihtiyati bir ted· 
bir olarak .. O güne kadar herkes 
ihtiyacı kadar benzin alabilmiş, 

ancak ilerisini düşünerek bidon
lar dolusu benzin almak isteyen· 
lerin bu arzularına fren vurulmuş 
tur. 

Yiyecek maddelerin.de vesika 
usulü mim kayıt işleri tamamlan· 
drktan sonra tatbik edilecektir. 
Bu iş için nüfus tahriri işine ise 
ayın sonuna doğru başlanacak· 

tır. 

41- * * 
fngilterede dikkate çarpan bir 

nokta şudur: İngilizler harp et
tikleri dilşmanların.dan bahseder
lerKen "Almanlar,, veya yirmi 
ıene evvelki harpte Fransızlardan 
atarak kullandıkları tabirle "Bo· 
ehe., lar demiyor, ''Naziler.. di· 
yorlar. tngiliz cfkarıumumiyesi. 

Alman mttliyetiyle değil, Nasyo· 
nal Sosyalizm ve onun şefiyle 

harbetmek lazımgeldiğine inan -
mıştır. 

Bu itibarla "düşmanlarımız Al· 
manlar,. değil, düşmanlarımız 

"'Nazile!\, dlye konuşuyorlar. 

••• 
lfarpte Tngtttz kadınını yalnı?, 

moda • ..-.ruı o 1 uyo r. 
sanmayın. aeçen gün "Londranm 

grbi mıntakasında 

Street'de ve Mrs. Brenn isminde 
bir kadının idaresinde butuna:ı 

bu teşkilat İngilterede, lskoçya· 
da ve şimali irtandada umulma 
dık bir laka ile karşılanmış, her 
taraftan bir çok gönüllüleri topla
mıştır. 

Bu teşkilatın gayesini başlıca 
liU iki prensiple izah etmek mürn· 
kündür: 

1 - Cepheye giden erkeklerin 
boş bıraktıkları işlerden yapabi· 
leceklerini kadınlara vermek, 

2 - Mecburiyet olmaksızın, 

sadece beşeri ve vatani vazifele· 
rini hatırlatarak, aile ocağında 

daima bulunmaları zaruri olmı -
yan kadınların vatan hizmetinde 
çalışmalarını temin etmek .. 

Teşkilat bütün İngiliz kadın· 

lannı vazifeye çağırmış bulun
maktadır. Yaş kaydı gayet geniş 

tutulmuştur: On yedi.den altmış 

beşe kadar her kadın te~kilattı 

kabiliyetine göre vazife atabilir· 
ter. 

Londra merkezinde kadınların 
yapabilecekleri işler on sekiz çe
şide ayrılmıştır. Bu vazifelerin bir 
kısmında üniforma giymek mec· 
buriyeti yoktur. Bu on sekiz nevi 
vazife arasın.da "Kızıl haç., teşki
latı ve pasif korunma ekiplerine 
yemek pişirme vazifelerinden tu· 
tun.. da tayyareciliğe kadar her 
türlüsü vardır. 

Misafir bulunduktan bir yerde 
böyle çirkin hallerde bulunmı
yacakları muhakkaktı. Oğlu Şi· 

nasinin arkadaşları mı? Onlar da 
çok mahcup ve çok uslu genç. 
terdi. Hizmetçil.er mi? ... Buna 
nasıl cesaret edebilirlerdi?. Hem 
geleli de daha bir hafta olma
mıştı. 

Halbuki, kaynanasının odası
na vaki olan bu ziyaret ilk de. 
ğildi. Herhalde bu ayni cadı, 
caz değil ayni adamdı. Fakat 
bunu nasıl ele geçirmeli idi? 

Ah 1 Bu polis hafiyesi Nuri ... 
telefon ettiği zaman g~tmiş ol
saydı, hiç şüphesiz şimdiye ka· 
dar cadıyı yakalamış bulunacakt.ı 
Fakat ne gelmiş, ne de birisini 
göndermişti. 

Rana Bedii, Nuriye küfürler 
yağdırıyordu. Ertesi ' günü bir 
daha telefon etmeye karar verdi. 

Sabahleyin erkenden, Bavan 
Huriyenin feryadı ile uya~dı. 
Yaşlı kadın: 

- Nerede o noter, diyordu. 
Gelsin de kibar. za'Tlpara cadının 
marifetlerini görsün.. Bu. hırsı
zın dik alası ... Pırlanta küoete· 
rimi. zü.,,rüt yüzüğümü almış. 
götürmfü; !. .. 

Yalıdak;terin heo .. i B=ımı., Pu
riv«"nin odasına tonl.,"t-nı<11!.,p-t~. 

Bu sı .. ar'la ~c;cı kadın t .. J;. .. 1:ı 
odava ~ir<li. Ren"i sapı::m idi 
Göo:leri. k"rkuı'hn verleriıı~ .. ., 
fırl .. mııı+ı. Vür"d" r""+~n avağa 
Jradar titri,,orn•ı R .. ~,.1. b:,. sec;· 
le. ve J.ıocıik Jr .... jk ri;,...,1 .. 1 .... l .. .,,,_ 
la•ı,,ortl11: ~ .. ı-... hı .... ;., p.1 .. -:.,:n 
a~"tüt in"""'":"":.,,: ,..,;; .. u ... ,...,.. ,...,,..., .. r 

Hava ordusunda 43 yasınd?n 1 ,. •• 1 k ~ .:ı • na rı crr•<ı. "r~ı- ,.,. ,.~.~ .... ,:o 
yukarı gönüllü kadın kabul edil- 1 c"'rıo:•z va+r""'"'""'ı'l. \rn .... -1 11 h•• -ı: 
miyor. Hava idaresi gönülli.lleri 1 gibi imi", kalbi de çarpmıyormuş. 
de muhtelif vazifelere ayrılmış -
tır. Otomobil kullanıyorlar, mu- I sı münasip görülmüyor. 
hasebe işleri yapıvortar, yemelc 
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İngiliz harbiye nazırı Hor Be· 
pişiriyorlar, hatta garsonlukta lişa. kadınların harpteki yardımcı 
bile çalışıyorlar. Teknik h~terde faa'ivetine atfetti ği ehemmiyeti 
çalışanlar da var: FotoP,raf .. •lr't.1 sembolik bir hareketle göstermi'l 
desinatörlük gibi... Bu pönüllüler, oulunmaktadır: Nazırın hususi o
cepheye de g8nderikliklerl kin ·. omobilini bir kadın şoför idare e 
yaşlarının kırk üçten fazla olma diyor. - K. 

SON O AK 1 K A'nm ZABITA ROMANI: 9 -
IESRARENSIZ HAYALE~I 
Zavallı kızcağız, boğulmuş. J 

Odada bulunanlar şaşırdılar. 
Ne diyeceklerini bilemiyorlar, bi
ribirlerine bakıyorlardı. 

Rana Bedii, kendini topladı, iU 
emri verdi: 

- Telaşa düşmeyiniz ve bir şe 
ye dokun::nayınız. Şimdi karako· 
la telefon edeceğim.. Hırsızlık 
ve cadı meseleleri için zabıtaya 
müracaat etmek istememiştim. 
Halbuki İ.§ büyüdü. Bunu V,ilkit 
geçirmeden haber vermek lazım .. 
Bay Refik. sen de otomobilimi 
al, merkez memurunu getir .. 

Bize gelince; soğukkanlılığımı· 
zı muhafaza ve zabıtayı tenvir et
miye, tahkikatı kotaylaştırmava 
çal•ş.,hm. Her halde hırsız, katil 
yalıdı .. 

Y a z a n: EF. 
bir yırtık, bir buruşuk bile yok
tu. 

Genç kızın boynunda, ancak 
farkolunabilecek parmak izleri 
vardı. Katil, yavaşça, fakat de· 
vamh sıkarak boğmuştu. 

Bay Asaf, bir kağıt üzerine o
danın planını çizdi. Mobilyelerin 
yerlerini, cesedin vaziyetini işaret 
etti. Bazı notlar aldı. Sonra kapı. 
yı kilidledi, anahtarı da cebine 
koydu. 

Keşif bitmiş, sıra sorguya gel
mişti. İlk evvel, Rana Bediinin 
ifadesine müracaat edildi. 

Müteahhid; yalıya geldikleri 
gündenberi geçen vekayii, bilhas· 
sa cadıya ait hadiseleri olduğu 
gibi baştan nihayete kadar anlat
tı. Bu cadı meselesinin, kaynana • 
sınırı vehminden ileri gelmesi ih· 
timalini ilave etti: 

Müddeiumumi gelmemiş, mu. - Evhamdan ibaret. Dikkat 
avinlerinden birini göndermişti.. nazarına almıya değmez .. dedi. 
Sorgu hakimi de tecrübesiz ve Ba" Asaf itiraz etti: 
mahcup bir gencti. Bu .tahkika- _ B"lakis .. Ehemmiyet verme':< 
tın uzun sürecegını, pek öyle ta:o:ı .... 1ır. Cinayet işlerinde en adi 
maharetle idare olunamıyacağını tn ı-hemmiyetsiz ve en gülüc şev 
~österiyordu. Ter-len rok istifade edilir. Haki· 
Öğlene doğru. emni,,et müdü· K"ti Y""Cydana çıkarmak için fay

riycti cinayet masası amiri bay da-1 r+·r: ihtimal elmasları calan 
Asaf ta P'eldi. Betaetl• ilerliyen V'! hi--ıetçi kızı öldüren birdir, 
tahkik::ıt anide canlandı. bir S"'"sivettir. Hiç fÜ1>hesiz, ya. 

Cok kurnaz bir IT"eıııur c-lan bav tı"'., e~ki sahibi üzerinde tesir 
Asaf, hemen io:e başlarlı 1Ik evvel vıı.na., hilevi tekrar etmek istedi. 
m"ktı•lı-.,·n .. ~ ... ,.na ..,.;rdi. ?aval· N"••-iıı sözlerine baJnhna bövle 
lı k•zca<Tız ! So,,unl'T'aırıeo•r .. Ya•a- hiiküm vermek zaruridir. Anla
ğı d;t hl"IZt•l..,,.,.,,,.,tı. ~~ .. .- c-nda s•hn, hizmetçi kız mukavemet 
arkadaşlarından ayrılmış. Yatını- P'Österdi. Bu mukavemeti cadıvı 
ya l"İdiyorum. · demişti. öfkelendirdi. Cinavete sevketti .. 

Zabıta hekimi. scıat bire doaru. Fakat, bu sakin çehreye, clbisele· 
öldürüldü(tünü söyHivordu. Ara· rin bozulmamasına ne demeli?. 
da ile saııt vardı. Bunu nerede Sıra, bayan Huriveye geldi . 
~erirmişti. Ya<111ı kadın büvük bir talakatı li-

Sonra odııtıında. mqr<ı-1•1 .. ,,e .dı- sanla cadıvı. cadının ziyaretlerini 
lalet eder bir !ICV P'Ö1'üll'"ÜVOr- anlattı. Cı11Mara. cadılann ade~ 
du. Her şey yerli veriıırll" idi. Bir 1 lerine dair bir çok saçma sözler 
şeye dokunulmamıştı. Elbisesinde eöyledi. 

Bay Asaf, büyük bir sü 
dinliyordu. İtiraz etmiyordU· 
hayet: 

- Elektrik lambasını 
yakmaz cadıyı gördünüz 
mi? 

- Evet, bay ... Sizi gördU 
gibi .. 

- Nasıldı bu ca.dı? .. 
- Bütün cadılar gibi ..• 

bir örtüye bürünmü,tü .. 
da, göz yerlerinde iki delik 
nan beyaz bir kukulata vardı-

- Bunu sormuyorum .• 
nasıldı? Uzun mu, kısa mı?. 

- Çok uzun ve çok zayıf •• 
teri. ... 

- Demek ellerini de g .. ' nuz .. 
- Daha doğrusu hissettidlo 

zun, çelik ıibi kuvvetli pa 
tarı vardı. Bir insan İ>armak 
da o kadar kuvvet.. görül 
şey bu.. Bilseniz ne kadar 
vetli sıkıyordu. Vücudumuıı 
çok yerleri çürilmÜf, beni, b' 
mak için topaç 1tibi döndü 
du. Hiç te güçtük çekmiyo 
ihtimal pencereden denize 
caktı .. 

- Bu sırada mütecaviı: .• 
cadı bir söz söylemedi mi?. 

- Hayır!.. Fakat elitleri 
birine çarpıyor, bütiln vüe 
dan, kuru kemiklerin biri 
çarpmasından husule geleJI 
ses çıkıyordu. 

- Çalınan elmaslarmuUl 
meti"ne kadar, biliyor muı 

- Kocam, bin bet yi1s 
aldığını söylemittf. Şimdi 
para ile ne eder bilmiyonJlllo 

- Buyurunuz, gidiniz, 
Şimdilik soracak tıaıka bit' 
miz yok .•• 

Güzide, vak'aya dair bit 
bilmediğini söyledi. Odası 
olduğu için bir gilriiltn de 
mitti.. Çekileceği sırada 
sar sordu: 

- Müsaadenizle bir sual 
\>ayan .. Yalıda cadı butundO 
bah1ıalunuyor. Siz buna • 
musunuz? 


