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Amerikan 
donanması 

~eçhul bir sem
te hareket efti 
1O1 Parça gemıden 

rnurekkep filonun gizli 
rnanevraıarda bulunacağı 

bıldırıllyor 
l\ San Pedro, 27 (A. 

.) - Kalifornia: 
~tnerikan donanma -

8
lll&. ınensup 1O1 parça 

Remi ile 400 tayyare, 4 
g·· 
~n devam edecek olan 

g1 l' l ~ 1 ınanevralarda bu • 
... ~lltn.ak üzere San Ped-• o .. 
.... ,.tıssünden hareket c~ -
''11!lir. 

BiR ANLAŞMA 
,, 'T 

? • M 
Londra radyosu, 27 

(Saat 15.30) - Bazı si
yasi mahafildeki kana
ate göre! Rusya ile İtal
ya arasında bir anlaş • 
ma mevzubahs olmak -
tadır. 

Bu anlaşma yeni bir 
Ba lkan Antantını istih .. 
daf etmektedir. Roman-
ya, Bulgaristan, Yuna -
nistan ve Macaristan 
arasında yapılacak olan 
hu yeni Balkan Antantı 
nı İtalya ile Rusya ga
ranti edeceklerdir. 

Anlaşma müzakere
leri arasında Romanya, 
Basarabyanın bir Ro
m en arazisi olarak Sov-
yetler Birliği tarafın -
dan tanınmasım iste -

(Devamı 2 incide) Alman tayyareleri tarafmılan uh ş<'hirlcrJnln bomlınlnnı5mı gö"f~ren temstH r~tm... miştir • 
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Ortaya ç 1 kan ı Yabancı mahfelle~, .Estonya hariciye nazırmı 
• • Moskova seyahatının Çekoslovakyanın Alman-

b 1 r hak 1 kat ! yaya ilhakı hadisesinin arifesine benzetiyorla 
Almanya, Japonyayı ingiltereyle 
. harbe tutuşturmak istemiş ! 
lngilterede neşrolunan Beyaz kitabı Japonlar 

Ri.ga, 27 (A. A.) - Stcfanl: 
Sovyetlcr birilğinin bir deniz Us. 
sil tesis ve harici ticaretin kon-
trol altına alınması hususunda 
Estonyaya müracaat etmesi Es • 
tonya. mahfellcrinde bUyUk bir 
tesir husule gct.irmlştir. 

Sovyet kıtalarmın Estonya hu. 
dudunda tahşid edildiği bildiril -
mektedir. 

bancı mahfellerde kaydedildiğine 
göre Selterin, Moskovaya alcla -
cele yaptığı ziyaretle geçen se-

ne Hahanm Berçesgadcne yaptı.. 
ğı ziyaret arasında bir müşabe • 

het vardır ,(Decamı 2 incide) 

büyük bir alaka ile karşıladılar 
ııı L 

ıtıf. hi.ik"' on~ra, 27 (Radyo) - İngiliz şöyle diyor: 

Thtonya r eisicumhuru Pacstn, 
hariciye nazın Selteri ve harbi
ye nazırı Laidonerl kabul ctmig _ 
tir. 

~ö~IF8RDT 
Birçok yerinden ehemmiyetli 

surette tahrip olundu ri ~.. Urnetınin harpten evvelki 
h \inlerde siyasi münasebetleri ve. 
tnar~~.sebep olan hadiseleri izah et
ta e ,, uzere neşrettiği "Beyaz ki
il P k Japonyada büyük bir alaka el: akşılnnmış ve bu kitapta mey
Ja:a 0 nulan hakikatler üzerine 
~ar ~~ada Almanyaya karşı igbi -

rar artrnıstır ''J . • 
Stıstak~b~n Times" gazetesi bu hu

ı ır makalesinde ezcümle 

"Almanya, Japonyanın göster
diği itimat ve dostluktan istifade e
derek Avrupada kendisi serbest 
kalmak maksadile, bizi Uzak Şark
ta İngiltere ile çarpışmaya sevket
mek istiyordu. 

"Moskova ile yaptığı anlaşma 
gösterdi ki, Almanyanın sözüne iti
mat etmek caiz değildir ve Alman
ya gayesine varmak için her çare
ye baş vurabilir.,, 

SELTERIN l\IOSKOVA SEl"A. 
IlATİ YE YAilAXCI 

Moskova, 27 (A. A.) - Mos
kovada bulunan Estonyn sefiri 
diln sabah tayyare ile memleke
tine h areket etmiştir. Öğrenildi

ğine göre elçi, Sovyet ve Eston. 
ya hükumetleri arasındaki müza. 
kcrcleri tacil niyetindedir. Ya -

Varşova kumandanı teslim 
olmayı kabul efmi~ 

Varşova tesl im olaca!< mı? 
Londra, 27 ( Radyo) - Tayyareden ciman 11.skerl fotoğra!lar 

Sirgfried batının P'r..nsız topçuları tarafından bir sok yerinden e. 
hemmiyetli şekilde tahrip edilmiş oldufunu göstennektcclir. Bu 

'.(f>8'00'71!4 ı ~) 



ispanya r11uharebesi dünyayı 
r tehlikeden kurtarr1ıış ! 

General Frank o 
Yeni bir siyasi birlik teşkil ediyor 

Burgos, 27 (A.A.) - ikinci milli meclisin a
çılışı münasebetile bir nutuk söyliyen başku
mandan Franko, yeni bir siyasi birlik teşkil ede
ceğini ve bu birliğin kendisinin en yüksek siyasi 
meclisi olacağını söylemiştir. 

Memleketin harici meselelere karşı lakayd 
kalmadığını söyliyen Franko, şunlıin ilave et
miştir: 

"- ispanya topraklarında cereyan eden mu
harebelerin dünyayı büyük b:r tehlikeden kur
tardığına kaniim. Bundan sonra şimdiki ./\. vrupa 
buhranı esn~sında milletlere sükiınetle hitap e
derek tarihimin ve İspanyaya hakim olan kato
lik zihniyetin bize tahmil ettiği vazifeyi yaptık" 

a 
k 

tay are kuvvetleri 
danı Moskovada 

Riga, 27 (A.A.)- Moskovadan bildirildiği
ne göre, Bulgar tayyare kuvvetleri kumandanı 
Albay Coiden, Moskovaya gelmiştir. 

Sovyet kıtaları Eston
ya hududuna. tahşit 

ediliyor 
(Il:ı5tnrnfı 1 tnctıle) 

Tnllln, 27 (A. A.) - Hariciye 
nazın Scltcrin yarın parlfı.mento 
huzurunda irnd edeceği nutuk, 
bU:ytlk bir merakla beklenmekte
dir. 

LlTV ANYA UZERINE 
TAZYiK 

Berlin, 27 (Radyo) - Sovyct 
hük\tmeti Litvanya Uzerine taz
yık icra etmektedir. 

BALTl'K DENlZINDE MEÇ
HUL DENIZALTI CEMlLERt 

Moskova, 27 (A.A.) - Tass 
ajansı bildiriyor: 

Gırne maçları 

Fener - Şişi i 
Yarm aıcşam karşılaşıyor 

Çocuk Esirgeme Kurumu Tak
sim nahiyesi menfaatine olmak 
ilzerc perıembe gUnU gece Tak -
sim stadyomunda Fenerbahçe ile 
Şişli birinci futbol takımlan ara -
sında btr mUsabaka tertip ec":l -
miştir. 

Geçen pazar Galatasaraya karşı 
büvilk sayı f"'rl:ile yenilen Fener
bahçenin önüm Uzde!:i hafta baş -
lıyacak olan lik müsabakalarının 
ilk maçını da aymtrakibile yapa· 
cağrndan san lticlvertlilerin Şişli 
müsab., kası Galatasaray karşılaş
ması için he!Il çok güzel bir an -
trenman h em de Uç giln sonraki 
miihim r r ç için meraklılara bir 
fikir verdirmi~ oh:aktır. Snat do. 
kuzda başlıyacak olan bu karsı -
taşmadan evvel de mec:hur mat • 
buat takımı Sirli klübüniln milte· 
kaitleriJe çarpışacaktır. Malum 
olduğu gibi Şişli miltekaitleri ge
çew ... M~ ~rna 3-1 1 
mağtap otmuı:tard.r. Bu rı1Vanı 
müsab~~ • aat sekiz~ baı 
l :ınaca~ 

Sovyet devriye gemilerinden 
alman malQınata göre, 26 eylill 
de Lujskaia körfezi yakınında 

saat 14 ve ıs arasında aşağı yu
kan aynı .zamaı*ia iki denizaltı 
periskop•u görülmüıtür. Baltık 

donanması kumandanı bu nok
talara torpito muhripleri gCSn· 
dermiştir. 

Mask ova 
Tokyo elçiliğı kadrosunu 

genışletiyor 
Tokyo, 27 (A. A.) - Domei 

ajansına. göre Moskova hUkfıme. 
U, Tokyoya yeni bUyUk elçi tnyi
ninl mUteaklp Tokyo elı:Jliğindc

kl memurin knd~unu genişlet. 
meğe karar ven:nl9tlr. Bu gilnkU 
mevcuddıın başka iki mUstcşar, 

bir kA.tib ve Dd atqe tayin olu. 
nacaktır. 

Sovyct hUkütnetl bundan b!UJ
ka Scoul, Thrunıga ve Dalrcn'c 
yeni konsoloslar tayin etmiştir. 

Amerika 
donanmas' 

(&,tarafı l luclcle) 

Manevraya İ§tİrak e
:len gemiler arasında 1 O 
""!ırhlı, 7 tayyare gemisi, 
10 ağır kruv3.zör, 11 ha" 
fif kruvazör, 43 muhrip, 
l 1 t~.htelbahir ve birko.Ç 
muavin gemi ve mayii 
tarak gemisi vardır. 

SO\'YET tŞGALlNE OE~ 
f,EH şımtRLERt~ıtx DELEDL 

YE REfSLERi 

BUkreş, 27 - Cernautiden bil.. 
dlrildlgine göre, Sovyot hUkfıme
U, Lehlstanda yeni işgal ettiği 
'iOhirlere musevi belediye reisleri 
tayin etmiştir. 

VIU"BOvada halk tayya1'C hllcumlarmi!an k~rnncrık sı~'llln.k bulam amııktnt1ı1'. Şehirde hemftl bUUln sl· 
ğmaklar bombardımruılarla tahrip cılllml~tlr. Resimde açıkta kalan bir adamla kızı görUlmoktcd.lr. 

L ·ov, Tarnopol ve Kolomyj• 
bu §Chlrler nr:ısrndadır. 

Ziğfrit hattı kısmen 
tahrip edildi 

(Bqtarafı 1 lncldo) 

fotograflar da görülen neticelerden Siegfried lstihk1mlannm aöy. 
Unditl~ibi pek B11lmaı.t birer -kalıt olmal:lığı anlaşı~f.

Londra. 27 (Radyo) - Alınan telsizleri Varşova kumanda· 
nmm dUnkU §iddetli bombardımanlarından sonra gehrin teslimini 
kabul ettiğini bildirmektedir. Aynı haber de, dünkll tiddetli hare

~kette Varıovanm garbı ve ccnubundaki müdafaa hatlarının Alman 
kıtaları tarafından ele geçirildiği ilave edilmektedir. 

Paris, 27 ' (A.A.) - Sabahle- rak Almanyadakl ga.yrl kanuni 
yin saat 9 da verilen "37" numa - teşckkUllerln bir gUn bile faa.U-
rah tebliğ: yettcn geri kalmadıklarını söylc-

"Gece, sükQnetle geçmiştir. miştir. Na.zlliğin dU!JIDa.nlan mağ 
Hatlarımızın gerisinde Visserun lflb olmu§larsa. da henUz sllihla-

burg mmtakasında düşman top • rmı teslim etmC!JDişlcrdlr. Bun • 
çuları faaliyette bulunmuştur." lıır yan yana askeri kontrol at. 
SOVYET ORDUSUNUN ESİR tında siperlerde ve fabrikalarda 

ALDIGI LEH ASKERLERİ çnlı!JIDaktadırlar. 
Moskova, 27 (A.A.) - Umwni Bu zat sözlerine "öyle deYam 

karargfı.h bildiriyor: etmiştir: 
Kızılordunun cüzütamlan 26 "MUttchld olmadığnnrz için 

eylülde Kholm, Zamostie, Rava - mağlfıb olduk. B!rleştif;rimiz gUn 
ruska ve Sambord şehirlerini işgal muzaffer olacağız. Askerler, iş -

etmitşir ve Biclestockun 30 kilo - c:iler, k5y1Ulcr HiUcrin aleyhinde 
metre cenubu garbisinde kain Ray olmak kAfi değildir. Birleşerek 
gor _ Edek _ Ossovicts • Sokoly onunla mücadele etmek lhrm -

ve Drogobuçün 40 kilometre cenu dır ... 
bugarbisinde Meleitzitzki - Bielsk 
hattına varmışlardır. Gl)BELStN GÖZDEN DVŞTt!Gtl 

TtUIAKKUK EUİl'OR 
Bielorusya ve garbi Ukranyada 

Sovyet kıtaları Brest - Litovsk ile 
Voltava arasında. 30 tren zaptet · 
mişler ve bu trenlerin içinde bu -
lunan 25.000 Polonyalı askeri esir 
ederek silahl:ınnı almışlardır. Bur. 
dan maade sil~hlarilc birlikte bin 
'erce esir ve mühim miktarda harb 
malzemesi alınmıştır. 

Bunlann nerelerde ,·e ne mik -
tarda dr edildikleri aşağıda ~ö" -
terilmiştir: 

Bobrinin cenubunda 1.000 Y.;şi. 
Kholm mıntakasında 8.000 ki~i 
ve 1.000 beygir, Kohlmun cenu -
bunda Yanovka mıntakasında 500 

ki~. 

ALMANYADA ~·Azt AI~El'll. 

TARI TEŞEKKCLI.JrnlN 

l~AALİYETt 

Londra, 27 (A. A.) - Alman 
hlirriyf"t partisi namına söz söy
lcmeğc snUıhiyettar bir zat. rad
yoda yeniden beyanatta buluna. 

halkcvimizdc bUyiık merasimle 
kutlandı ve bu bliyUk inkıliı.b ha
reketinin llnomi söz almış olan 
hatibler tarafından bir defa da. 
ha izah edildi. 

Pnris, 27 (A. A.) - Havas a
jansı tarnfmdan alınan ve Zil. 
ı;htcn Bcrlino gelen bir haber. 
Göbelsin gözden dilştUğUnU te. 
yid etmektedir. Göbelsin tedricen 
ortadan kaybolmasına müsaade 
edilmiş olması da muhtemeldir. 
Propaganda nazınnın harbe ta-
rartar olmıyan yegane nazl şefi 

süatile mareşal Görlng ve ami
ral Rnder ile yaptığı mnnakaşa
ln.r dolaymile gözden dUştüğU 

söylenmektedir. 

AI.MAN\' A, SLOVAK ORDUSU. 
NUN LAG\'JNI fST~tŞ 

Pam. 27 (Hususi) - Bemdcn 
hildlrlliyor: 

Resmi Alman ajansmm bildir. 
diğlno göre, Almanya, Bratlslava 
hükumetine mUmca.at ederek bU 
tlin Sl'>vnk ordusunun lağvedil

mesini istemi'itlr. Ynlnrz subay
lar ve bazı hususi askeri teşki

lat kalacak ve bunlar Slovakya • 
nm emniyetini muhafazaya me .• 
mur edilecektir. 

S'ovnkyana bir isyan harekP.tl 
baı:ıg&ıt,..rdiğine dair verilen ha..
bE'rler bu 8Uretlo Almanya tarR-

EN SON DAKiKA 

- Sovyeı 
aslar 

Şükrü Saraçoğlu, Sovyet ricalile 
görüşmelerine devam ediyor 

Moakova, 27 (A.A.) -Taıa Ajansı bildiri" 
yor: , 

26 Eylülde Sovyetler Birliği komiserleri 
konaeyİ reisi ve hariciye komiseri Molotof Tür 
kiye Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlunu Kremlid 
sarayında kabul etmiştir. Saracoğluna Türkiye
nin Moskova büyük elçisi Ali Atay refakat et: 
mekteydi. Kabulde Hariciye komiser mua viıı1 

Potemkin ve Deanozof ve Sovyetler Birliğinirı 
Ankara büyük elçisi T erentief de hazır buluıı" 
muıtur. 

Keza Saracoğlu yanında büyük elçi Haydat 
Aktay olduğu halde Sovyetler Birliği yükse1' 
Sovyet Meclisi divanının ba;?kam Katinin tara" 
fından da kabul edilmit ve kabulde yüksek So'f" 
yet Meclisi sekreteri Korkin ile T erentief hazıt 
bulunmuşlardır. 

Aynı gün Molotov, Şükrü Saracoğlu şerefine 
bir öğle ziyafeti vermittir. Ziyafette Türkiye Ha" 
riciyesinin vekile refakat eden erkanı ile Marc" 
şal Voroşilof, Nioyan, Potemkin, Dekanozof, LO" 
zovski, Gorin, T erentief ve diğer bazı zevat ha" 
zır bulunmuslardır. 

Y emekt~ Molotov ve Şükrü Saracoğlu sam~" 
mi nutuklar söylemi~lerdir. 

Sovyet sefaret heyeti Varşovadan çıktı 
M<>ftkova., 27 (A. A.) - Moskovadan gelen haberlere göre 

Sovyet sefaret heyeti Varşovadan hareket etmeğe muvaffak oJ· 
muştur. Heyet dUn aaat 17 de Alman ha.tlamu geçmiştir. Sovyet 
sefaret heyeti 33 kadın, 16 erlı:elı: ve 23 çocuktan mUrekkeptlr. ./ 

fından teyld edilmiş hulunmakta
dır. 

tNGİLlZ tSTHBARATI 
NASIL ÇALIŞIYOR'? 

Londra, 27 (A.A.) - Lordlar 
kamarasındaki müzakere esnasın 
:la istihbarat nazırı Mac ;Millan, 

nezaretin mesaisi hakında izahat 
vermiştir. 

Nazır ezcümle demiştir ki: 
istihbarat ne:ıo:areti ne blr 

''malümat torpili .. ne de haber
ler neşrine mahstn bir makine. 

dir. Bu nezaretin nzifesi h" 
berleri, Kral•ğın ve askerteri11 

emniyetini göz önünden uzaktı( 
tınnakaıun, koordine etmektedit• 

Yabancı memleketlerdeki tıı· 
giliz propagan'laSindan bahse' 

den nazır, İngiliz hiikQmetinİ11 

bizzat hAdiıelerin belagatini te'" 
cih eylediğini s8ytemlt ve: 

"Bizim propagandacmu~ JtlC
ler' dir ve hiç bir §eY ondan~ 
milessir olama.ı." 

Demi1tir. 



Heyeti V/ARŞOVA 
~ 

KANA Baltık su!armda 
Gizli bir tahtel-

toplandı 
~ra: 26 (A.A.) -
~~killer heyeti, bu. 
itin aaat 18 de Baş· 

OGiU~UVO~ 
ba ıir üssii mü 

Rovyetler Estonya ile yapılan 
· milzakereler hakkında bir 

tebhğ neşrettiler 

Rek~lette Başvekil iki gUndUr devam eden korkunç bir bombardıman şehrı tamaınen haraµ etti Moskova, 27 (A.A.) - Tas 
ajansı, Estonya ile yapılan mü • 
zakcreler hakkında aşağıdaki teb 
ıiği neşretmekteclir; 

e!ik Saydamın riya· 
j &elinde bir toplantı 
Yanrnı tır. 

Cesetlerden 
Halk ölü 

sokaklarda dolaşılamıyor. 

----------~~~~~~ 
lzınir mıntakasında 

atların etini yiyiyor. 
..Tallin limanında mevkuf bu .. 

1unan Polonya tahtclbahirinin 
meçhul bir istikamette ne gibi §O 

rait dairesinde kaybolduğuna dair 
Estonya hükQmeti tarafından 

verilen izahat memnuniyete şa • 
yan olmadığı için Sovyet sulan • 
nın Baltık sularında gizlenen ec
nebi tahtelbahirlerinin faaliyet • 
lerine karşı masun bulundurul • 
ması için alınacak tedbirleri ka• 
rarlaştırmak üzere Estonya ile 
Sovyetler Birliği arasında mllza· 
kerelere .başlamıştır. 

zelzele 
Candarlı da haran oldu 

Şij:Jetli yağmur ve sel 
felaketi arttınyor 

t>·İıınır* 27 - EvvclkJ eece ve dun 
l' iki1i \'c ci\·armdn Uc ve be:; sıı.n.L 
1; lnUddcUe davam etmek llzero 
b ıeJ.ıeıe olmuş ve bunlardan 
b~lc.a da 10 ııanlye suren diğer 
l\t tarsıntı yeniden mUhlm ha.sa -

tir, "0 zaylıı.ta sebebiyet vermJa • 

ıo c!ar Baniye sUren zelzelede Çan· 

Pariı, 27 (Radyo) - 2 numa.. 
ralı Varşova radyosu bu cephe· 
deki harp vaziyeti hakkında dün 
gece birçok malumat vermiştir. 

Uç haftadır devam eden mu 
ha: aranrn en müthi1 bombardı • 
rr.anlan dün gece ve bugfin ya · 
pılmıştu. Gerek tayyareleri ge • 
rekse ağır topçusu vasıtasile Al· 
mantar şehri korkunç bir gfilte 
yağmuruna tutmuşlardır. Yang n 
bombalan her taraf ta yangınlar 

çıkarırken tahrip zombalan da 
1ebirde tek sağlam bina bırak • 
mamışlardır. 

Alman kıtalan Mokotovski kale-
sini işgal etmişlerdir.,. 
Funsız b"J '.iji: 

Parla, 27 (A. A.) - Sabah· 
leyin verilen 37 nuınarnlı tebliğ: 

"Gece, ııUkfuıet!e geçmiutlr. 
HaUnrmıızm gerisinde Vissem. 

burg mıntakaaında düşman top. 
çulan faaliyette bulunmuvtur.,, 

Alman askerlerine verı!e'"' 
mühim talimat 
Berlin, 26 (A.A.) - Alınan 

matbuatı, harpte takip edecclderi 
hattı hareket hakkında Alman 
askerlerine verilen on maddelik e
mirnameyi neşretmektedir. 

Bu emirnameye göre, fecayide 
b:.ılunmak yasaktır. Her asker 
harp edebilmek için üzerinde Uni· 
forma o!mak lAzımdır. Binaena· 

leyh sivil elbise ile harbe ıştiraA 
edemez. Te3lim olan hiçbir düş· 
man çeteciler ve casuslar da dahil 
olduğu halde öldürülemez. 

Çeteciler ve casuslar mahkeme· 
lerce tecziye edilir. Esirlerin eşya 
sı silahlar ve planlar müstesna ol· 
mak üzere kendilerine bırakılacak· 
tır. Dum dum mermiler kullanıl· 
rnası yasaktır. Kızılhaça. sivil hal 
ka ve bitaraf topraklara tecavüz 
edil~mez. Esir olan bir Alman aq· 
keri ancak ismini ve rütbesini bil
dirir. Kıtası ve Almanyanm aske· 
ri ve iktisadi vaziyeti hakkında 
söz söyliyemez. 

Alman askerleri arasında 
bilyllk ho~nutsuzluk 
ba§ gösterdi 
Paris, 26 (A.A.) - Polonya 

.:ephesınden gelen tayyarecilerin 
;öylediğine göre, Polonyamn SO\ 
yet kıtaatı lehine olarak tahli yesı 

Alman askerleri üzenne çok tena 
bir tesir yapmıştır. O kadar ki. 
:>u muharebede ağır zayiata uğra· 

mış olan bazı kıtalar hoşnutsuzlu· 
ğu bastırmak için dağıtılmıştır. 

Diğer taraftan ayni tayyarecile
rin anlattrklarma nazaran, Hein· 
!<el avcı tayyareleri arasında bo· 
:mkluklar gayritabii bir nisbette
iir. Bu hususta dinlenilen müdür· 
terden birisinin şöyle dedi~i söy· 
en ili yor: 

Hava nezaretinin mecburt kıldı
Jı imalAt nisbeti fevkal!de mü· 
kemmel makine imalinin icap et. 
tirdiği itinaya imkln verememek 
tedir. 

Estonya hükumetince, verilen 
izahata nazaran Estonya sularına 
giren Polonya . tahtelbahirleri, 
''makineleri hasara uğradığı için" 
gUçlükle hareket edecek bir va • 
riyette bulunmaktaydı. 

rıı,~ nahfyc~ı bir hnrnbeye dön. 
~ içinde oturulacak bir ev kal • 
dan I§tır. Zaytatır.ı fazla olmasm • 
d~0rkulmaktadır. Havalann 
Oao!anı csı Yağmur ve soğuklarm 
la ası halkı aı<tltta ve ı<nmur-

Var§OVa garnizonu her ıeyc 

rağmen kahramanca mUdafaasma 
devam etmektedir. Yangın kadın 
lann da yardım ettiği itfaiye 
gruptan tarafından ıöndfirUl • 
mektedir. Bombardımana gelen 
200 dilşrnan tayynresinden sekizi 
dilşilrülmUştür. 

Gahçya ile Ukraynanın Sovyetler tarafı ndan istilası 

Bu şerait altmda hasara ut • 
ravan tahtelbahirin muhafaza at• 
tında iken kaçmasına imkln ol • 
mıyacağı Sşikardır. Tahtelbahi • 
rin TaJUnde tamir edilmiş olması 
ve fazla olarak da gemiye benzin 
ve kaçmak imkSnı da verilmiş ol
ması ihtimal dahilindedir. 

r içinde bırakcııetır. 

Sokaklarda cesetlerden Te an
kaz yığınlarından geçilemiyor. 
Şehirdeki son ecnebi sefaret he • 
yetleri bugtln Alman krtalan ara
ımdan geçerek V&f§Ovayı ter • 
ketmlşlerclir. 

/ta/yada en·dişe Lujskain körfezinin iki nok • 
tasmda bugün meçhul tahtelba • 
hirlere alt periskoplar görüldll -
ğüne dair Leningraddan verilen 
haber de nazan dikkate almdıfı 
takdirde Estonya sahilinden pek 
uzak olmryan bir mahalde gizli 
bir tahtelbahir fissU mevcut oldu· 
~u kanaatine varmak mllmklln • 
dilr. 

nerganı 
~ ada almdiye kadar bes 
l'lılın Yakın binanm yarılarak otu
binaı 'Yucak hale geldiği ve blltlln 
lnU§t arın da Çatladığı tesblt olun
tı\Uıı:~: Zarar çok bUyUk tahmin 
dil --...uqtadır. MO evin tamir e -
'Yecek bir halde olduğu gl5. 
l\r lt bünlarm yıktınlmasma ka 

Muhasara altında bulunan 

uyandırdı. 
Mo~in kalesi, §iddetle mukave· 
met etmektedir. Sovyet kıtaları Po~onyada ilerliyorlar 
Movoton istikametinde yapılan 

bir dilşman hllcumu pilakilrtill. 
milştür. 

SovyeUerln Tuna havzasmı Roma, 26 (A. A.) - "Havaa" Galiçyaaı ile Ukraynaamı istllA· 
tutmaamm, Romada endişe uyan. Gittikçe daha ziyade muhakkak emm İtalyan mahfillerini llkayt 

"CJ'ilmıştır. dırdığmı ıu telgraftan anhyo - bir mabJyet ar:eden bir cihet bırakmadığıdır. Sovyet rejiminin 
Bu ahval nazarı ittöara alına .. 

cak otursa, gizli tahtelbahirlerln 
faaliyetine karşı Sovyet sulannm 
emniyetini temin meselesinin bil 
yük bir ehemmiyet kesbettiği gö-
rUIUr." 

tııı llerganıa ovnsmdnld bağlarda 
tlıtf llnıbalardan siyah sular f~kır. 
ka;,,~nıircl bağındaki bilyilk 

ruz: varsa, o 'Cıa SovyeUerln Polonya bUyUk İtalyan menfaatleri olan 

• -tiTn sulnn çekilmiştir. 
\'ııt 

~ ö Yete gelen telgraflara gö-
l'tenı .. ~enıtşin AdagUn tıablyeslle 
da d • Paşa ve Çeşme kaza.larm· 
11ııışt !ilddetıı yer earsmt.tııln ol. 
ftl!I ur. ~azillf ovasının bir kısmı ar 1 a tıncıa kalmıştır. 

Şehirde balkın iaşesi güçleg • 
miştir. Düşman bombalarile ölen 
yüzlerce beygirin eti halka dağı· 
tılmaktadır. 

Varşova mildafilerl Helleı 

yarımadasındaki Polonya ıar • 
nbonu ile telsizle temas etmek -
tedirler. Bu garnizonun da Varto 
va gibi sonuna kadar mukavemet 
edeceği anlaşılmaktadır. 

'----------- Al ~ man tebliği 

arba rQS İ hf if al İ Londra 27 - Diln nşedilen 
Bu sabah yapı '.dı Alman tebliği Yarşovanın ümitsiz 

mukavemete elan devam etmesı 

~li üzerine askeri harekata yeniden 
llttı Yli~ Türk atnirahnın ba~lanacağını haber vermektedir. 

l'&aını taziz eden merasim .l'' ilhakika, Alman hava kuvveti~ 
Çok güzcJ oldu ri dün Vartevayı şiddetle bombar-

ı, dıman etmiş ve müteaddit yangın 
llar~~Yliil günü Türk amirali bombalan atmışlardır. Şehrin bir 
'dilcJi~ Oaun ihıi{ali olarak kabul çok kısımlarında yangınlar çıkını~ 
lllcrasj ten ıonra her ıene yapılan ve saatlerc.e devam eden şiddetlı 
dilztıiı rn hu aa;bahta da tekrar ~· bombardıman neticesinde Var§O
tubu ~~ narbarosun kahraman vanın büyük bir kısmı harabe ha· 

ıı edilmiştir. line ge'miştir. 
l>crıiı ba}' ok liarp okulu, Yedek _Su· Almanlar, Vistill nehri sağ sahi· 

llit 
1 
.. lllu, Deniz Gedikli ve De- linde kain Varşovanın Mokota 

liği ıcaret okulunun iştirak et· varoşunu zaptettiklerini iddia edi· 

Alman 
intilak 

zeplin fabrikasındaki 

bir suikast miydi? 
Fransız tayyare:erinin burayı bombardıman 

etmedık;eri anlaş·hyor 
Paris 27 Hususi) - Fransız baıkumandanlığı

Fransız hava kuvvetlerinin dün Fridrihıhafen· 
deki Alman tayyare fabrikalannı !>ombardı· 
man ettiği baklandaki haberleri tekzip etmekte· 
dir. Başkumandanlık, Alman fabrikasında İnfİ· 
laklar vukubulduğunu fakat bunlann neden.ileri 
geldiği hakkında hiçbjr malumat bulunmadığını 
aynca kaydetmektedir. tnfilalon Fransız tay
yarelerinin bombardımanına hamledilmeainin 
dahili suikastlerin Fransızlara hamledilmek iı· 
~enmesinden ileri geldiği sanılmaktadır. 

Londra 26 (Hu:msi) - Fransız tayyarelerinin 
Almanlann Fridrihcshafen sanayi merkezinden 
'.Jaşka Ludvigshafen'i de bombardıman ettikleri 
anlaşılmaktadır. Bu tehir Almanlann Ren sahi
lindeki mühim bir kimya, bilhassa gaz ~ehridir. 

Almanlar yeni bir Leh hükumeti 
listesini hazırladılar 

tncr:ı.· rla 
'l!iltli -ımc Eaat ıo,s ta ge· yo r. Bükreı 27 (Radyo) - Berlinden öğrenildi· 
~ ... bandosunun raldığı tstik- Almanlann ıki haftadanben 

"•ar ~ ğine göre yeni Leh hükumetinin liste:;i hazırlan· 
ltıüte,.,_~1 il~ ba~lanmış ve bunu Loek, Modlin \'e \'ar§Ovada mu· 
tını """1P hır kıt'a havaya üç 8 • kavemet hat:annı sökememiş ol· mışbr. Cumhurrei&i olarak Padarevsky göateril-

atcı edilmiştir. malan Polonyalılann Sovyet teca- miştir. Padarevski'den cumhurreisliğini kabule· 
.n·1 ırrada r . vüzüyle karşılaşmamış bulunsa· dip etmiyeceği hakkında cevap beklenme!dedir. 

di.i cıukıcrini ç::nıda~ı vapurlar tardı, Alman kıtalarına büyilk Menfi cevap p,eldi~i takdirde bu mevkie b!l~ka 
Vau ç ar ır. güçlük \•erece~inı anlatma~(ta:lır. b" • • ·ı ı . o·.. f L h. ·ı ı 

ltırdar ":, Il:lediye reisi Lfıtfi ı Hela yarım adası hi'a dayanmak ırısı seçı ece ctır. ıgcr tara lttn e uıtan ı e n-
tlarba ç K heyecanlı bir sesle tadır. giltcre arasında posta sevkiyatı kesilmiş bulun-
l'ı\ıs, ;osun şanlı zaferini anlat- Dün neşredılen Aman tebliği· · maktadır• • 
l rcvczedc 300 · k 20 gcını . gemıye arşı nin şarka ait otan kısmında aynen Eski Reisicumhur istıfa etmem:ş 
lar1 bo ılc knr 1 koyan ve on· şö\·le denmektedir: 

zgtına ğ 
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• Londra, 26 (A.A.) - Röyter: 
ııun büyük zaf~ . r~t~n .. a~b=ıro- "Doğuda hudut hattına doğru Polonya ajansı, Reisicumhur Moscickinin istifa edece~ ve yerine 

llunda rın ı ovmu~t r. ilerleme normal bır surette devam Paderevskinin geçeceği hakkındaki hab~rleri yalanlam:ı.'ct.adrr. 
~·11 , 1 .. ,;a"n b7~nra Deniz Harp o- etmektedir. Yalnız aşağı San'ın 
•ı bir hı b .. t:ıı .. ". ~ek he ·e~aıı doğusunda dağınık düşman müf· Holanda tayyaresine hucum edildi 
' : ':t1ıı c:d c.de bulunmuş ve B:· rezelerile müsademeler vukubul· Amsterdam 27 (Hususi) - Amsterdam ile Kopenhag arasında 
P'r'tten ~:sındc Yapılan resmi mu§tur. Alınan Leh e irlerinin a· ı~liren bir Holanda yolcu tayyaresi dün hüviyeti meçhfil bir avcı tay· 
"crilrni t' ., .. " -:rari:".'lc n:lı,:·~t dedi iki bine baliğ olmaktadır. yaresinin hücumuna maruz kaim~ ve iki yolcu ile tayyarenin telsiz 

! ır. . 1 t 
Şehre karşı harekat başlamı,tır. 1 memuru yara anmış ır. 

Tuna ve Balkaiılar yakinlnde yer 
le§mesini görmek, Romada endi. 
§Oler doğurmaktadır. 

Bu ıebeble burada vaziyet bD. 
yUk bir dikkatle takip edilmek· 
tedlr. 

İtalyan gazete muhabirleri de, 
yazdıklan yazılarda, Kml ordu _ 
nun f§gaJ etUği tehirlerde alman 
tedbirleri teb&rilz ettirmekte ve 
blrdeQblre Sovyet rejlmlne tAbl 
bırakılan ballan mukadderatmJ 
ka.ydeylemelı:tedir. 

Çemberlavn ve 
Çörçrl 

Avam kamarasında 
mühım beyanatta 

SOVYETLER iLERLİYORLAR b U 1 Un d U 
Moakova,• 27 (A. A.) - Umu. tngilu Bajvekili Çembcrlayn 

mt kararglh bildiriyor: ile bırinci bahriye Lordu Çörçil 
Kmlordunwı cUztltamlan 26 dün İngiliz Avam Kamaraaında 

eylfilde Kholm, Zamoatie, RavL mühim beyanatta bulunmuflar
ruaka ve Sambord tebirlerlnJ Ir 

dır. 
gal etmişler ve Bielestockun 30 

Baıvekil kaçakcılık meaelesine 
kilometre cenubu garbl.!lnde klln 
Raygor • Edek • Esaevlcta • So· temas etmit ve bitaraf gemilerin 
koly ve Drogobuc'Un 40 kllomet batırılışını mevıu bahsederek, 
re cenubu prbislnde Meleltzltz.kl In(ilterenin yaptığı ablukanın 
Bielsk hattına varmt§lard:r, yerinde bir hareket olduğunu 
Bleloruaya ve garbi Ukraynada • söylemiıtir. 
Sovyet kıtalan BrestUtovsk ile Bagvekil İngiltere ile Fransa 
Voltava ara.smda 30 tren zaptet • ara&Jnda tam bir birlik bulw1du
mişler ve bu trenlerin içinde bu ğunu kaydetmiştir. 
lunan 25.000 Polonyalı ukeri e.. Çemberlayn, Lehistanm tak
alr ederek ılllhl&rmJ almt§lardır. aimi itine de temas etmlf, Leh· 
Bundan maada at:lhlarile birlik. lilerin kahramanca müdafaalan
te binlerce esir ve mUhlm miktar nı tkdirle yadederek, Rumen 
da harb malzemesi almnuıtır. Başvekilinin katlinden doydufu 

Bunl&rm nerelerde ve ne mJk. teesilril söylemiştir. 
tarda esir edildikleri qağıda göıı Çemberlayn bundan sonra, 
terilmlştlr: paı'Jemcntodan ayrılarak dofnı· 

Kobrlnln cenubunda 1.000 kf§I. ca saraya gitmiı ve Kral tarafın· 
Kbolm mmtak&9mda 8 bin kiti ve dan kabul edilmi§tir • 
1000 beygir, Kohlmun cenubun· Bahriye nazın Ç<Srçile gelince, 
da Yanovka mmtakumda S<lO o da Almanların, tahtelblhtr hll· 

kifl. cumlanna karp alman tedbirlere 
FRA.."SIZ BARtctYESt SOV. temas etmiş ve 2000 ticaret ge-

YET SEFtRlLE GOBCŞTC misinin tamamen teslih edı1mek· 
Paris, 27 (Hususi) - 5ovyet· te olduğunu töylern!1tlr. 

!er birliğinin Paris c;efiri Suri~ Çör~il. ngiliz deniz :nakllya. 
Fransız hariciye müsteşarı tara· tının tamamen yoluna slfcllini 
fmdan kabul edlimiş ve kendisin· halbuki ttt!şmanın denk daire~ 
den, Ru5yanm hareketi hakkında tamamen feke uğram:ı oldu~n 
hük<unctind~n derhal bir cevap nu tebartiı ettirerek sfü1f;P\: 

getirmesi istenmiştir. bitirmiştir .. 
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Paris, köpek 
istil3sına uğradı! 
..•.•..•........ . .............•.••.•••••....••.•.•• , 
Şehirden uzaklaşanların bir kısmı dönüyor - E 
Parisliler kışı titriyerek m i geçireceklen - t 
Kedi ve köpekleri nasıl öldürmeli? - Köpek- ı 
lere maske! - Hitleri haklı bulanlara veri-
len ceza ................................... ,, ............... , 
tv1uharrir 

aleyhtarlığ ı 
Parl.eten y&Zilıyor: 

Jan Jiono, 

suçile tevkif 

harp 

edildi 

I 
ler veya böyle bir imkan bulamı
yarak sokağa bırakmışlardır. 

.. 
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Bugünkü harplerin en kuvvetli iki silallı olan tank ve tayyare 
Lehistan harbi"ldc biitün şiddeti ile kendini gösstenniş ve her iki 
taraf ta biribirine karşı tayyare ve tanklarla muharebe etmiştir. 

Harbin ilk gilnlerindeki teliı.ş 

heyecan geçtikten sonra p,"" 
yavaş yavaş canlanmağa başlı

yor. Ba, ta.bil hale avdet demek 
değildir. Billıa.ssa geceleyin Pa'" 
rfs, eski Paristen ibUsbUtUn baş..' 

kadır. Bütiln ışıkların maskcka..ı 
mesi mecburidir. Pencere camla
n. sokak lambalan maviye toı

yam:DJIUr. Geceleri saat yi~ 
U~ten sonra. içki içilen yerlerin 
kapanması meçburidir. Bu vnzL 
yette. Farisi eski haliyle muka • 
yeee etmeğe bile, tabil, imki.ıı 

Pariste hayvanları himaye ce
miyeti merkezi sokağa. terkediL 
miş binlerce köpekle dolup taş _ 
mıştır. Cemiyete her gün yüzler
ce kedi de getirilmektedir. Cemi
yet bunları ne yapacağını şa.sır. 

mıştır. Bu hayvancıklara • bu 
meseleden bahseden bir Fransız 
g:ızetesinin tabiriyle "dört ayak
:. tostlarmıız,, n - yeni sahiblcri 
.u bulsun? Bu zamanda kedi ve 
köpekle kim meşgul olur ki ... 

Öldilrmckten başka çare yok. Geçen h afta bir Alman tah telbah iri tarafından torpillenerelc batı. 

::rok-
Fa.kat, dediğimiz gibi, ilk r1lA. 

lerin te!Aş ve heyecanı geçm.işur .. 
Şehirden uzaklaşanlanıı bir kmmı 
çocuklarmı, ailelerinin ihtiyıı.r 

fertlerini tehlike mmtakasındıw 

uzak yerlerde bıraktıktan sonra 
Pame dönmeğe başlamış bulunu
yorlar. Kapanan dükkan ve ma. 
ğa.zalarm çoğu açılmıştır. Parl 
ae dönüş akını son gilnlerde öyle 
geniş bir mahiyet almıştır ki hü
kibnet halkı ikaz lilz:uınunu duy
m111tur. Gazetelerde her gün §u 
mealde yazılar görülüyor: 

'T arblller? Parlse dönmekte 
acele etmeyiniz. Burada bulun _ 
manrz bllhas!la zaruri değil c gel 
meniz faydalı değil, zararlıd ır. 

Htlkftmet ~hrln sMI halktan talı. 
Uyesl ~n ancak bir defa masraf 
ihtiyar edebllir. Buradan bükü -
met marifetile bcda,·a uzakla.:>tı
nız, bir daha ayni nekildo seya • 
hat edemezsiniz. Bir tehlike olur 
sa Parlsten uzaklaşmak lstiyen _ 
lerin çokluğu, tehacUrne ve yol
lann tıka.nmasma sebeb olnr.,, 

Parlsin tahliyesi, şehir için, 
mlihim bir mesele ortaya çıkma
srna sebeb olmuştur. Parlste bL 
nalarm ekserisi kışın merkezi 
teshin wıulile, yani kaloriferle t.. 

mtılır. Şimdi bUtUn binalar tetkik 
edilmekte, kaloriferleri yakıldı!;'l 
zaman sığmak ittihaz edilen yeri 
barmılamıyacak şekle giren bina
larda kalorifer yakılmasına pa.cı
ei! korunma teşkilatı müsaade 
etmemektedir. 

1§ bu kadarla kalsa yine iyi; 
çtl.nkü böyle binalar nispeten 
mahduddur. Diğer bir mesele da_ 
ha var: 

Apartnna.nlarm birçok kiracı • 
lan Paristen uzakla.'.JIIlışlardır. 

Bunlar ya a.sker olmuşlar veya 
Pa.rlsten daha az tehlikeli mm -
takalara hicret etmi5lerdlr. Bu 
vaziyette apartmıaq sahibleri ki
ra alamıyacaklar, netice itibari -
le dörtte UçU boş olan binalar da 
kalorifer yakmak masrafına gir. 
miyeccklerdir. Paris gazeteleri 
aoruyarlar: 

''Peki, Pari te kalan ahali ne 
yapsın! Kı51 buz dolabı gibi a -
partımanlarda. tiri l tiril titriycrek 
mi gc~lrsinlcr? Jlükfımetin bu 
meseleli tetldk edip üratlc bir 
karar alması lazım ... ,, 

Pariste başıboş köpekler son 
gilnlerde alabildiğine çoğalmıştır. 
Öyle ki, yirmi beş otuz sene ev
velki !stanbulu, bilenlere hatır _ 
!atabilir. Anc:ı.k arada fnrk Yar: 
O zamanki lstanbulda görülen 
köpekler "sokl\k köpeği,, d::ni -
len adi cins hnyvan olduğu hal
de §imdi Pr...-iste nıslant.:llar hep 
iyi cins \'e makbul kö;~kl<>rdir. 
~u i.!tlllnm s<>hebi? 
Şeht'tııa t.!\l'tyem ~mnclıı. Pa _ 

rlslilel"den klSJ:lf'k ... e keuilerini 
bora~a~il 1"1'tftrcn1cr pek az 
olmuştur. Bunları ya apartnnan. 
1.armm kapıcı!ar:nıı cm:l.net ctmis 

Bunu da insani bir şekilde yap ~ / 

nıağa imkln görülmüyor. Zehir 
t:rıjekte ederek öldürmek için 
baytar 18.zmı; onların da hepsi 
askere al~. 

Hayvanlar geLe öldliriilüyor. 
Fakat insani bir şekilde değil, 

harbde insanlarm öldUrilldüğü gi 
bı gayri insani bir şekilde : beyin. 
lerine tabanca sıkıyorlar ve ya 
bir demir çubukla başlarına vu
rulmak suretile ..• 

nlao "Couraıeuos,, tayyare gemisi üzerine bir 

t ayyare konduğu sırada 

Varşova bomba.rdnnanlannm 
feci bilançolarını okuduğumuz şu 

glinlerde Patis kedi ve köpekle
rinin acıklı vaziyetlerinden mü. 
teessir olanlar yok değil. Gaze. 
teler makaleler yazarak ev hay
vanlarının zalimane sokağa bı -
rakılmnmasıru tavsiye ediyorlar. 

Lehistanda, or du ve halk bir harabe ha!ine gelen §ehri ter!;c:Jiyor· 

Bu arada Fransız hayvanları 

himaye cemiyetinin bir gazetede 
§Öyle bir ilanını da gördük: 

İngilterede oldo!;ru gibi Fran~. 
da dl\ köpeklere mahsus zehirlf 
gaz maskeleri m<'Yruttur. Teda _ 
rki etmek l:.tiyt>nlere ... 

Köpeklerine bi!e maske teda -
rik edebilen Fransada tehlikeli 
mıntaknlarda halkın maskesiz 
gezmesi yasaktır. Paris tehlikeli 
mmtakaya dahil olduğu için so -
kaklnrda herkesin omuzunda bir 
kayı.~a bağlı madeni gaz maske_ 
si kutusu göril!Uyor. 

Paris belediyesinin bulunmuş 

eşya dairesinde bu münasebetle 
bir de gaz maskesi kısmı ayırmak 
zarureti hnsıl olmuştur. Nakil va. 
srtalannda el çantası YC §emsi
yeden tutun da para cüzdanına 

kadar her ne\i eşyayı unutan 
dalgmlar §İmdi de gaz maskeleri
ni unutmağa ba.şlamışlcırdır. Pa. 
ris belediyesine hergUn metro 
trenlerinde ve otobüslerde unu. 
tulmu3 40 - 50 gaz maskesi ge
tiriliyor. Şimdiye kadar bu şckiL 
de getirilen maskelerin yckünu 
beşyllzU geçmiştir. 

Paris muhakemeleri, harp a
leyhtarlığı veya Fransa aleyhin
de propaganda yapan kimselerle 

meşgul olmağa başlamış bulunu. 
yorlar. Harp aleyhtarlığı yaptı. 
ğı için tevkif edilenler arasında 

meşhur muharrir Jan Jiono da 
vardır. 

Malıkfım olanlar arasında ecne 
bi tabiiyetinde olanlara da tesa
düf ediliyor. Mesela bunlardan 
Macar tabiiyetinde kırk ya.~ında 

Marin Rumbnh ismindeki oda hiz
metçisinin suçu bir parkta, birkaç 
hizmetçi kadınln konuşurken 

"Dantigi llitlere \ermeli idik. ls. 
tcml"kt ~ haklı i<li,, demesidir. Bu 
kadın sekiz ay hapse ve bin frank 
para cezasına mahküm olmuştur. 

' 'Hlt lr.rin hakkı \ar. ~ok i~ i ya_ 
pıyor, sonunıla galip de ~<'lcrck ! 

diyen Fransız tabiiyetinde aşçı 

yamağı bir nrap tn on beş ny hap 
C"!J bin frank para cezasına mnh
kfim edilmiştir. Bu şekilde mah
ktimiyctlcr tevali ediyor. F. 

Sarbriik cepb~inıle Ste~rrted Iıatfmılaki bir Alman harn. 
müdafaa topu ·.e!-ı askerleri, is tilaya uğrayan memleketleri karşısında bir an 

azim ve cesnrctleri kırılmadan çnrpışmışlardır. 

Cevap vermekte mütereddit 
göründü. Sonra: 

- Ha ... yır 1 Bay ... 
- Nasıl.. Valdenizin kanaatine 

iştirak etmiyorsunuz? O, yalının 
cadı yuvası olduğunu iddia edi
yor, ara sıra da çıkıp dolaştıkla. 
rmı söylüyor. Siz hiç tesadüf et. 
mediniz mi?. Sizin odanıza hiç 
gelmedi mi?. 

Bay Asaf, bu son sözü hafifçe 
gülerek söylemişti. Güzidenin çeh 
resi kızardı. Az kalsın, ''evet,, di
yecekti. 

Fakat bu itirafı nasıl telakki o
lunacaktı ?. Her gece odasına ge
len cadı; hırsızlık. cinayet, yapa. 
cak ayarda bir cadı değildi. Şu 
halde bunu söylemenin ne fayda
sı vardı. Hiç değil mi?. 

Cevap verdi: 
- Hayır! Bay .. 
Ve acele dışarı çıktı.. O.dasına 

gitti. Yalan söylemişti. Bunda ne 
beis vardı?. Evet, onun cadısı, 
ne hırsız, ne de katildi. Buna e
mindi. 

Saat birde, Elenin öldürüldü
ğü, annesinin elmasları calındığı 
sırada o. cadı ile beraber bir va. 
takta yatmıvorlar mıydı? Cadı. 
her zamanki sribi saat dört bucu· 
ğa doğru, yani !;afak sökmezden 
biraz evvel kotlarının arasından 
sıvrrlm oitmişti. 

Genr kadın. hn k"'1ı>::ıtin~ rağ
men mü,.terih de<YiLrH. "Pir ~n <'V
vet as.,bivetl,. Jt,.ndini ii,.rorine 
b ı r a k t ı ğ ı divandan kalktı. 

Ovahn'llak için dikiş çekmecesi • 
ni :ı,.ac1r. 

Masanın üzerine lıırrıkıll"'lış kil-
cllk bir z:ırr dikk:ıt n:ı,.arını cek
tf. zarrı ıo1dı. ;:ırtr. ~ir Jr~ğıt n:trca
sına ma iüskiil h::ırflcrle yazılan 

şu cfünlcvi okudu: 

SON DA K 1 K Anın ZABITA ROMANI: 1 O 

IESRARENGIZ HAYALED 
"Her ne olursa olsun hakikati - Bu geceki hadise hakkında 

söylemeyiniz. İtimat ediniz bana." bildiklerinizi bay sorgu hakimine 
Bu ne demekti? .. Şu halde sır- söyler misiniz? 

larmr bilen bir başkası vardı. A - Delikanlı başını kaldırdı. Ad -
caba bu da kimdi? .. Münasebet- liye ve zabıta memurlarına bak -
}erini nasıl öğrenmişti? Ne ola - tı. Gözlerinde müsamaha ve te -
caktı şimdi? .. Yeniden bir feiake- rahhuma deJalet eder bir eser 
te mi düşecekti?.. göremedi. Boğuk bir sesle: 

Zavallı kadın! Küçiikiüğünde.1 - Müsaade ediniz, babamla lıi 
beri tahayyül ettiği saadete kavu. raz konuşayım ... 
§acağını ümit etmekle ne bilyük Diye yalvardı. Ve babası içeri 
bir hatada bulunduğunu anlıyor, girince kollarının arasına atıldı. 
hayalen kurduğu bu saadet evi. Ağlamaya başladı. 
nin acı bir darbe ile ta temelin - Müteahhit hayretle: 
den yıkıldığını görüyordu. _ Ne oluyorsun yavrum, bu 

Ümitleri böyle bir rezaletle mi h 1 ? a ne ... 
nihayet bulacaktı? Bu defa da mi Dedi. Saçlarını okşıyarak ilave 
inkisarı hayale uğrıyacaktı?.. etti: 

Güzide, saatlarca hıçkırdı, ağ - s·· J wl c k. • - oy e, og um ... ,e ınme ... 
ladı. Bası şıddetle ağrıyordu. Ra - Bildiğin bir şey varsa açıkça söy
hatsız olduğnu, yemeğe inemiye- 1 e .. . 
ceğini söyledi. Perdeleri kapadı, Sinasi Bedii, biraz kendini top 
yatağına uzandı. 1 d a ı, ve: 

Sigara salonunda. sorgu de - _ Ahı Baba. dedi. Bir bitse -
vam ediyordu. Sıra Şinasi Bedii. · . . nız ... 
ye gelmıştı. Kendisini buluncaya _ Devam et. yavrum ... Fena 
kadar cok zahmet cekmişlerdi. bir şev vaomadı~rna. yaomryaca-

Delikanhnın hali, cehresinin w d ' .. 1 gına rminim ... Hay ı, soy c ••• 
solgunluğu. vücudunun baştan S" 1" • z 11 
avağa titremesi sor9'u hakiminin • - ov ıycmıyorum... ava 1 

El eni!. .. 
dikkat nazarını çekti. 

Bav aza. bir söz sövlemeden - Eleni mi? .. Ne demek isti -
bir müddet kendisini ~iiTdükten yorsun?. Bukadar miiteessir ol -
sonra müJ:i,,imetle sordu! ma. F"ltek değil misin sen?. 

- Siz. Bav Ran<ı Becli;'lin hi- -Hrr akşam. işini bitirdikteıı 
ricHc oül11su11uz deP.il mi?.. ı:;onra odama P'eliyordu. beni, n,. 

Sinasi Rert:t, söz sövlivı-cek h::ıl k"'rhır seviyordu. Cok tatlı. ~ok 
ele değildi. l<'v"t, demek ister gi- vefakar bir kızdı. Alc;akı;a öldü -
bi başını satladı. rüldüğünü, bir daha kendisini 

göremiyeceğimi düşündükçe .... 
Rana Bedii, memnuniyetsizblt 

gösterir bir tavırla: 

- Y oo ... Şinasi.. . Bir oda hiı' 
metçisi için... Evet güzel bit 
kızdı. Bunu ben de itiraf ederirı" 
Sen, henüz gençsin. Daha ne giİ' 
zel kızlar, kadınlar göreceksill 
Haydi. ağlamayı bırak. Bildikle• 
rini söyle ... 

Şinasi Bedii, göz\erini yere cıi) 
ti. Mahcubane. 

- Dün gece Eleni, saat oııcV 
işini bitirdi. Odasına çıkmad'. 
yanıma geldi. Çok neşeliydi. rJil 
temadiyen gülüyor. söylüyorcl". 
Saat birde, yarın akşam yine ge 
lecefı vaadile gitti. Kapıdan ~ 
karken eliyle son bir buse görı 
derdi. Yazık! Biraz sonra bir Jııf' 
sız. bir canavar tarafından bO ' 
ğıılmuş... • 

B d" . b' f şl' Rana e ıı, genış ır ne es 11 dı . Gerçi oğlu, hizmetçi kı~ 
münasebatta bulunmakla biiY 
bir hata etmişti. Fakat cinaye~ 
bir dahli yoktu. Adliye merntl' 
larına döndü, baktı. Bay Asaf~ 

- Oğlum, dedi. Ben de bal>' ' 
nızın fikrine iştirk ediyorıı~: 
Ciddi bir tekdire layıksınız. lJ ., 
nunla beraber, ifadenizden fs.~ 
fade ettik. Zavallı kızın saat tıı 
kadar soyunmamasının. yatıf\1 : 
masının hakiki sebebini öğret' 
dik. 

Rana Bediiye hitaben: . : 
- Başka soracak bir şeyııf'. 

kalmadı. Yalnız em·r veririı. b, 
yere gitmesin. Belki veniderı ff" 
1\ımatına müracat iktiza eder"··· 

• • 


