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· Dehlizlerde hava teneffü~ 

ediler11iyecek hale geldı, as 
kerıer, sıQınaklardan · bir ço

un ikmal edilnıeyişinden 
yiyecek ve _içecekleri-n 

ga r· k&fi ve kötü oluşundan 
ıa sızlanıyorlar. 
··d' Ingiliz veAlı,ıan harp filolarının pek 
::; Yakında karşılaşacağı bildiriliyor 
; Fransız yüksek millT müdafaa komitesi, Daladye'n in i şti raki le top~ 
.~.ı. landı. Garp hududundaki Fransız - kıtaları mevzii ilerlemeler yapı· 
~] yor ve ileri karakollar daha iyi mevkilere yerleşiyor 

A Londra, 8 (A.A.) - istihbarat nezareti tarafından bu sabah H • d • d · 
ş}I v r u p a ı• ht ı• ı a"""" f l 'ı ~=!~ı~~~e;~a:ni~:~!;~~~le~~:~f:!edb=:::i~;e;~:~ı:jen Alman kı. ın l stan a 

Alman askerlennın 4 sebepten dolayı şıkayet etmekte oldukla· 
1 

.. 1 k d' ı rı soy enme te ır: 

1 ~;,·.'.~,, k d 1 ı _Sığınaklar, insanlardan ziyade mühimmatı korumak için 1 k l k ,:,.';:; arşı sın a kulla;>l"";~:~~~m dehlideciode hav< te<tibatı bo.uktur. Askerlerin argaşa ı ' 
~ıı:ı 11 T bu dehlizlere girmeleri üzerinden daha o kadar fazla bir müddet e 
1 •r 1' u· • r . . e geçmediği hal:ie, hava teneffüs edllemiyecek bir hale gelmiştir. 

~eo~ v naen!ıeyhS~ğu~::~:ı~:;a:~:e~~:inin::ı~:~tiır~kmaledilmemiştirve bi. Kral N,.ı' bı· o" rf"ı ı'da re ı' la"n ettı• 
t t n( F . 4 - Yiyecek, içecek şeyler, gayri kafi ve cinsi fenadır.. Ü 
tıııf fUl"k'ransız g~zet~l~ri, taahhütlerine sadık kala n Diğer taraftan iyi bir membadan öğrenildiğine göre vatar.8aş- ve hu .. ku" mete fevkala" de 
re 0 "Ö l ıye.den sıtnyışlı cümlelerle bahsederlerken . larrndan birinin memnuniyetsizliğini şifahen söylemiş olduğunu 
8 ;~ F e dıyorlar: ihbar eden her Almana beş mark hediye edilmektedir. 

pal~ On Papen, Türklerin karşısı'nda "" . sel3hiyet verdi 
~ caz ip h t t' 1 b d tt Mevzu ılerlemeler 
iıı "' are <e ıe r e Oşuna anse 1 Belgrad, 8 (Radyo) - Nev Delhiden b:~ 
rna.t Paria. <1 Paris, 8 (A.A.) - 8 Eylül sabahı verilen 9 numaralı tebliğ: d" .1. H• d" 

v:ı:-lycı ı iususi) - Avrupa ıhtilfıfı knn:ıısında Türkiycnin nldığı Muhtelif ehemmiyette mevziiilerlemeler başararak bazı nokta- ırı ıyor: ın ıstanqa baş gösteren büyük 
d:ı.ir \'C: dı"'~~ilterc ve ı.·rnnsa\'la olan tn:ıhhildlc>rl!lt' sadık kalacağına laıı:ia ileri hareket şartlarımızı ır.ahsus derecede ıstah ettik. kargaşalıklardan dolayı Hindistan kral ~aibi 

" tcnunııt siynsi mahafildc bilyük bir tnltdlrlc karşılanmak_ Paris, s (A.A.) - Fransız tebli21erinin kısa ve ihtiyatlı bir Markis Linlinthga v örfi idare ilan etmiş ve 
<oc,anıı 2 incide> <Dc,amı 2 incide> hükumete fevkalade salahiyet vermİ§tir. 
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Alman as erleri havasızlıktan Avrupa ihtilfıfı 
boğulacak 1 ar! karşısında 

(Başlara/ ı 1 inciğe) 
şokilde askeri harekattan bahsetmeleri hayretle karşılanrnıŞ olabi ... 
lir. Dün ak~Mnki ve bu sabahki tebliğlerdç bahsedilen mevzii iter. 
lemeler ~ye.in.de ileri karakollarımızın dahıı iyi mevziler elde etfr 
ğini hatırlatmak lbrmdır. 

"EY ALMANLAR, KEÇİ VE VARŞOYA RADYOSU 
TAVŞAN YETiŞftRiNtZ!,~ SUSTU 

Gurich, 8 (A.A.) - Almanyada Bel:;rad. 8 (Radyoıu. sut 
''Topyekun harp,, hazırlanmakta. U.40) - StokholmcJan D. N. B. 
dır. Sivillere verilen talimat gün- bildiriliyor; Varşova r~:lyosunun 

T u· r ki .ye 
Almanya üzerine ·yeniden 

den~Une §iddttlcnmL'ktcdir. İş . . . . - · . 
eeıviııi herkese te mil edilmi§tir. makınelen tahrip edtld1g~ ıçin 
Ameleden lıer zaman talep cıdile - dündenbcri çalı§m&maktadır. 

beyannameler atıldı 
bilen fazla mesai için haftada 19 Lvov ve Kovno radyoları da ba

Londra, 8 (A. A.} - 1stihbarat nezaretinin l.ıildirdiğine göre Al
man mJllotine hitaben ~dan bir notnyt tevzi etmek maksadilc AL 
manya U,ıerlııc yaptlan dörd\lncil uçul} ı:ıçrisi lnglliı tayyareleri tara
fınd:ı.n bugün muvaffe.kı,yet1e ba3arJmı§hr. 

ÜQ buçuk milyon nUsha olarak bruıılnn bu notn, imali Almanya
nın blr lruımı Uzcrine atılmıştır. Bundan evvelki uçuşlarda olduğu gi
bi lngiliz tayyareleri salimen avdet etmişlerdir. 

Fransız milli müdafaa komitesi 
toplandı 

Paris, 8 (A. A.) - Başvekil Da1adier, saat 
10,55 te Elysee sarayına. giderek yüksek milli 
müdafaa komitesinin içtimaında hazır bulunmuş-
tur. 1 

Almanya himayesi altlnda bir 
Polonya hükümeti! 

Bem, 8 (A.A,) - Cenevre'den Bern'e gelen 
malumata nazaran İyi haber almakta olan Ce
nevr~ mahafilinde Almanlar, Polonyanın kendi 
işgalleri altınd bulunan kısmında bir . hükumet 
kurulması esbabını hazırlamak niyetindedirler. 

Almanlar bu hükumeti tanıyacaklar ve ica
bında onunla bir aulh imzalayacaklardır. Alman· 
yanın himayesi altında tenkil edilecek olan Po

marktan !azla verilmemo:ktedir. 
Gece ve pazar gü'1leri çalışan a
meleye verilen .;:amlar kaldmlınıJ. 
tır. 

Ne,Şredilen bir emirnamede her
kesin mülteciler için evinde birkaç 
oda ayırması bildirilmektedir. iktı
saı~t güçlUlderi yrnmck için ga
zeteler karilerine birçok tavsiye.. 
terde bulunmaktadırlar. • 

"Deutsche Allgemeine Zeitung., 
halka keçi ve tavşan yetiştirmeği 
tav11iye etmekte ve bu hayvanların 
mutfak artıklariylr l ·!slenebilece• 
ğlni ilave etmektedir . 

Bu gazete, dört yaşından kil~Uk 
diıi trı.vşanlartn öıdürütmeıı.l ya· 
sak olduğunu hatırlatmakta ve 
mevsim ilerlemiş elmasına rağmen 
8 aylıktan yukarı olan tavşanların 
üretilme&inl tavıiye etmektedir. 

Bu talimatı yerJne gctirmiycçek 
olan tıvaan sahipleri haYVanlanru 
hususi cemiyetlere tevdi etmeğe 
davet edilmektedir. 

BelCort, 8 (A.A.) - İki gün -
denberi birçok Alman, Polonydı 
MaC11r, Ukranyalı, Avusturalyalr, 

İsviçreli, İtalyan ve Çinli askerlik 
ıubeterine mUracaat ederek, Fran
ar2 ukerleriyle birlikte çarpıımak 
Uıere g<JnUUU yazılmak iıtemek· 
tedirler. 
tRAKTAKl ALMAN }~L(~1S1N1N 

PARAPORT.U vımlLDİ 
Londrıı, 8 (liuıutd) - !rak hü-

lonya hükiimeti Pilsudskinin an'anesine devam et kumetinin Alma.nyaya. harb illin et-

s:ıra uğardrğı için Var~ ova radyo. 
su çalı~amam:ıl~tadır. 

Varşova - Vilno demiryolu 
tahrip edilıniş olduğundan trenler 
iıılr) ememekt,dir. 
JAPON SULARINDAKi !NGt· 
LlZ VE FRANSIZ FİLOLARI 

E'crlin, 8 (Radyo) - Tokyo
dan bil:liriliyor: 

Hariciye vekili Savara, İngili.ı: 

ve Fran.itı; sc!irlerini kabul ederek 
tngi1iı ve Fransız harp filosunun 
Jarı•, sularmı terketmcleri rka· 
smda b~ılunmuıtur. 

1 

Sovyet 
Rusya 

iki sınıfı silah 
altına çağırdı 

Bedin, 8 (Radyo) - Moakova
dan Tas ajansı bilcliriyoı-: Marepl 
Voroşilof bir emirname ile 1918 

ve 1919 doğumluları silah altına 
~ağırmıştır . 

mekten hali kalmıyacaktır. • • · .. mesi "112erine, traktalti htitün Al - • 

A mantar memleketi terke mecbur e-1 
Polonya istila 

edilirse·:.: · 
1 ma n . k ıf ala rı Varşovaya dilınektedlr. Almanya.nın lrak el~i-

sine bugün pasaportu verilmiijtir. 

Yak 1aŞ1 Y Q f Berlindeki !rak i'.igüderi de bu ~ 
gUn mcmlelretina hnrcknt c• miştir. 
BütUn !rnk mnlbuatı bu ho.rbde f. 
rakın İngiltcreyle beraber olcluğu-

İgiltere Harbi Tatil 
Etmeyecek Ve Behem 

hal Hitlerizmi Ortadan 
Kaldıracak Borlin, 8 (Radyo) - Bugi.in öğleden evvel kı

taJarımız Varşova - T omaıov yolun do; il er leme ye 
başlamıştır. Mi§tcanov kasabasına varılmıştır~ 
Varşova ile aramızdaki mesafe her dakika bir az 
daha azalmaktadır. 

Londra, 8 (A.A.) - Tokyd:lan 
nu yazmaktadrr. Röyter ajansma bildiriliyor: 
ROHA <lEZETf!Lt.ıRINE GÖRE Polonya iıtilJ. edildiği takdirde 

Roma, 8 (A.A.} - İtalyan ga.%EI- ingUterc hUkumetinin muhasema· 
· leleri, Fransa ve tnglltere arasın. • tın tatiline muvafakat edeceğine 

dald tesanUdün fevkalade mükcm.. .dair verilen haberleri, İngiltere se 
mel olduğuna Iıınret ;tm~tedirler. fareti katiyetle tekzip etmektedir. 
Bu gazeteler, Frnruıa ya bırçok ln- Polon yanın tam:ımiyle istilt e
gilb: kıtaatının ve mühim nı.iktar- dilip eldlmntçeğ henüı malum de. 

Büyük bir deniz harbi bekleniyor 
Londra, 8 .(Radyo). - Selahiyettar mahfiller ... 

de Yl\kın bir :ıanıanda Alman ve İngiliz deniz 
kuvvetleri arasında büyük bir çarpışma olacağı 
söylenmektedir. 

da İngiliz malzemesinin çıkar~ -·ıd· FakJ t b 'ht' l" t h k · gı ır. a u ı ıma ın a a -
olduğunu da haber vermektedirler. 

YAHUDİLER DE POLONYA. MISIR BAŞVEKlLiNiN BE· 

kuku ingilterenin Hitlerizmi orta
Gm:.e teler mUtalcalar serdetme -

dan kaldırmak hu5uaundaki an:u

LI L/\."RlN YANI BAŞINDA YAN ATI 
HARP E])iYOR Londra, 8 (A.A.) - Mıııır ile 

Amsterdam, 8 (A,A.) - Tele- Almanya arasmdaki münasebetle
graf ga.r:etesinin Var§ova muhabi- fin kesilmesi üzerine Mısır başve.. 

ri, Polonyaıia ~ilU ek~!l.iyetletin 1 kili "~~mes., gazetesinin Kahire 
Polonya balkı ıle hemfuur oldu - muhabırıne beyanatta bulunarak 
~unu yazmaktadır. Mısrr hüklımetinin ve halkının ·kal 

Muhabir, yıhudilcrin ümitsiz. ben İngiltere ile beraber olduğunu 
liğiıı verdiği enerji ile Polonyalıla_ ve kuvvet politikasına kar~ı açtı!ı 
rın yarqbaşında harp etme~te ol· mücadele1c kendisine yardım elje

duklarıru ve binlerce Uk~anyalı- ceklerini &öylemiştir. 
.. . BİR tNGiLlZ Y APURU DAHA 
nın Polonya ordusunda vazıfe1e- TAARRUZA UGARDI 
rini ifa etmekte olduklarını söyle- Lizoon, 3 (A.A.) - Diaro Llı-
mektedir. boa v.ıpurıı, İngiliıı; Def ender va-
MULTECt !SPANYOLLAR purundan mcshul bir tahtelbahirin 

FRANSI ZORDUSUNA YAZI- h~cumuna ufr.all~ğı~a ~lair bir me
saJ aldığını bıldırmıştır. Tahtel. 

LIYORLARMIŞ bahirin torpili vapurun burnu ya-

mektccllrelr, ~·aJnız Alman umum! 
karargAhının bUltenlerlni neşret -
tik.ten sonrn, Almanyanın Polonya.. 
nın tamamen ezilmesini mlitealdp, 
bir sulh taarruzuna ~eçmeğe anuı.

de olduğ·unu ve Fransa ile İngilte
reyi bUtün mualllk meselelerin 
kaffesinin hal ve faslı lüzumuna ilt
na etmeğe ~ahııııcnğını yazmakta -
~ırlar. 

PARiS ŞEHRİNDE ALMAN 
TA YY ARELERt 

Madrid, 8 (A.A.) - Fransarun 
mülteci İ9panyollari orduya kayd 
edilmeğe icbar ettiğine ldair son 
zamanlarda çıkan haberler hak • 
':eında !nformaciones gazetesinin 
~arp wtthabiri, §Qyle demektedir -
ler: 

Londra, 8 (Radyo) - Dün Pa. 
riste Uç defa tehlike işareti veril
miştir. ilki saat 1,30 da, ikincisi 
4,15 .de, üçüncüsü öğleden evvel 
saat 10.47 dedir. Alman tayyare -
lcri halka ve binafara hiç b:r ziyan 
vermeden çekilip gitmişlerdir. 

mndan gecmi§tir. Vapur, İngilte· .ATLANTiKTE BttYüK BİR 
reye !doğru yoluna devam etmek· 
teclir. VAPUR TORPiLLENDt 

".Eu h-1! hakikate uyan bir nok
tn va:-::a , o da İspanyol m'..ilte : ile-

rine cepheye iidcnlcrin yerini 
doldurmak için zirai i ı:letmcl?, Je 
iş verilmekte olmasıdır. ,. 

POnTEKlZ SÖZÜNDE 
DURUYOR 

FiLiSTtN YAHUDlLERi Bdgrad. 8 (Radyo) - Nevyork 
Londrn, 8 (Rad yo) - D. N. B. tan bildiriliyor: 

bildirmektedir: National BreooC:eosting Kor-
Filistin yüksek komiseri, Filia- poration telsizle d ü n öğ· 

tin ..radyosunun Filistin yahudile- leden sonra ~unu haber vermiştir: 
rinin i nr,iliz ordusuna yazılacağı "O t A 1 "k N ... D . . . . · r a t antı te or.u oyces 
haber.nı teyıt etır ektedır. Lo • b" ··k b" y ya mensup uyu ır vapur 
AMETIİ'{ALU .AR SlLAH İH. t 'll k l l 

orpı enere Jatrrı mıstır. 
TIACINA MOSAADE . iSTİYOR · 

'kvv :: r'<ta 1 b' lJiriliyor: 

Del ~r~d . 8 - Röyter ajansı FRANSADAKt ALMAN EMLA
Kİ MÜSADERE EDİLDİ 

sunu takviyeden ba§ka bir işe ya. 
ra.mıyaeakhr. 

HtÇ BiR TARAFTA HARP AR
ZUSU YOK AMA, HARP 

OLUYOR! 
Londra., 8 (A.A.) - Son ilç 

haftayı Pariste geçiren ve şinuliki 
ahval kar~ısmda bütün Fransızla· 
rın vahdetine ıtahit olan muharrir 
ve gazeteci Oven Rutter, hiç.bir 
taralta harp arzusu ve Alman mil
letine kar§ ı kin görmediğini, bu
na mukabil Hitleriım ile mücadele 
için sakin azme ~ahit olduğunu 

kaydeylemektedir. 
Röyter, Franaı :ı:milletinin bü_ 

tün muharip kuvvetlerini silah alp 
tma toplamak hususunda gfü;ter
diği müesslr ve seri faaliyeti lc:ay· 
detmekte ve netL:e olarak ~Fransa. 

ntn C.a ln r(li2: imparatorltı ğn ka· 
dar miittehit olduğ~nu tebarüı: et-
~irme!;t~ı:iir. 

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

Fili s fi n deki 
almanlar 

Londra, ~ (A. \.) - htuiılmrat ne-J 
zareti Alman raılyo<;nnım iddiaları 
hilıifına olarak Fifülin'<leki nn7.ile_l 
rin kt·ıHHlı·ri i<·in ıhı.ınri m:.ıh:mrları 
ımwilı hiı• '~ldhll.' lrYkif t-(lildiğini ! 
lıiltli l'llıt · kl ,., ı · :·. Nevyorl~ Taymis bir başmaka- 3i~lin, 8 (Radyo) - D. N . B. 

1 p b'l -"rl t~"'" t · E!\a<.e n ~-·~ lııı ı a • 1 tı•rll!t y:ı~ın~la _ · ~sirı.l~. silah ihracını meneden 
1 

aristen : :ıı yor : -~~· .. aıme ne'". 

(Bqtarafı 1 incide) 
Larllr. Q4zoteler de yaıtlarırıda. TUrkiycnin bu hareket.lnJ sitayişle 
~aydediyorlar. 

"La Tribune des Nations" gazetesi Ayrupadald son h4disclert 
gözden gc~iren sütuıılarr 1trasınd:t. şun~ yazıyor: 

··M. Von Papcn'in müzakere işlerindeki meharP.tl · inkar edileme~. 
Çilnkü bunu uzurı zamıındıınberi muhtelif hadiselerde ispat etmiştir. 

Bununla beraber. M. Von Ribbentrop'un muvjlffakıyetle sa.hneyc 
koyduğu P.serin mahir müellifi (Von Papen). heme:ı daima muvaffa
kıyctç giden yolunda baznn az çok mür;kül manialnrft çarpıyor. 

Eııki Alman hükumet şefi, dostumuz Türklerin karşısmda ca.zib 
hareketlerle boşuna dans etti, onlara. bitaraf kalırlana Suri)·c:de, ip 
rakta menfaat temin <'cli!Qct'ğini, hatta Kıbrısrn ı..·erilcceğlni nafile 
vaadetti; lıım<'t fnönU hUkilmeü bu cömert valdlcr karşısmda va;,iyı-_ 
tini hi~ değir;Urmcdi. 

Pıuislcki Türklcrdr.n bir zat g""çenlcrdc bnn<l:ın balııelierkuı 
§Öyle diyordu; 

"- Bizi k~ndisi ;ibi ııanıp, verdiğimiz :ıözkrden dönebiltcçıği.ml~ 
r.a.nncden bir mcm:cke tin bu t.arııduı va.idlerinc :111.,"ld iıuı.:rıııbUlri•:., 

Diğer t:ıraftan, Brük~elde çrkan "Le Soir i!lustrc-.. gaıctf'!-i d• 
''Sadık TUrkiye'' başlığı altmda Türk.iyeye la.hailı ettiği iki bliyllk ~· .. 
fuındıı İsmet lnönü'nUn tuttuğu siyasetin doğruluk vo dürtıstlüt\lrı· 

den slta.yifl11 bahsediyor. Ga.zete.ron başmuharriri tarafmdar. ~·aırlnn 

ve ayrıca "Almanranın yeni bir hat.a.sr" ba.şlığını tııı:ryan bı.: vazıdıt 

f(iyle deniliyor; 

Sovyetle.rle adl'mi teeav~ Mla§JUUJnlll hımıen a.kabirıde AL 
manya, Alman dlplomasieinin sinsi ı,ıerlnde mahir bir adamı ~lan voı:ı 

Papeni derhal Ankaradaki sefareti başına gönderdi ve Alman sefiri 
Türk.iye hariciye nazın Şükrü Sa.racoğlu ile birçok defa göıiişt!l. 

Bu tema.alarm gayesi Tilrkiyeyi "haricJ aiyuıcUr1i yeni hqtu 
tc.sbit etıneya ve dostıuldarııu tekrar gözden geçirmeye,. eevtetmek· 
ti. TUrk.iye cevabını vermekte tereddlid etmedi. Kemal AtatilrkÜ!ı 

kurduğu eseri devam ettiren Cumhufl"eisi İsmet İnönü Alman ııetirlıle 
biua.t kondiei cevab verdi ve TUrk.iyenin aldığı vaziyetin mana.ısııu 

bu auretı~{la.ha._Qarl.z \ı,.~dc ı<S§terdi. .... _ 
•Fransa ve lngiltereyle yaptığı taahhUdlere sadık kalan TUrklye, 

sulh cephesinde kendi arzusuyla ııldığı me,•kii r.ıuhafaza etmek ve 
prb devletlerine vei'diği sözU tu~ kararındadır. 

Türk ltaraktcrini ~ilen bir kimse iı;in bu cevabdan şüphe etmenin 
lınk8.nı yoktu. 

Bununla beraber, Almn.nyanın Türkiyeye bulunduğu Yaidler çok 
büyUktU: TUrklyenin nüfuzu geni§ blr sa.haya tevmll edile«.k, A vru· 
!'adaki hududlarr TUrkly<Jnin Bulgıırist.am kontrotu ILltm.. alacak bir 
vaziyete girmesini temin edecek şekilde dcğişti• ' t f' cektl. 

Gazete, Almanyanın, bu suretle Türkiyenin kararını değiştire

bllmeye ~alışması için, Ankara. hükümetinin uzun zamandanberi tut
tuğu l'tyaseU bilmemek lazı.mgeldiğini ve Türkiyt>nin yeni topr;iklar 
hayalinde olmadlğmı, ancak bugünkü yurdunu muhafaza edip ilerlet· 
meye aı..meltiğini yazıyor. Bundan sonra, Tür!ciye:ıin askeri va.7.iyetl
ni gôzden geçirerek yu1f!m1 şöyle bitiriyor: 

"Tlirk ordusu bugtinr. en kuvvetli ordula.rından biridJr. fnııb&tnu, 
ceaaret ve vatanperv~rliğini bize kafi derecede iılpat etmi~tir. Onu.n 
için, nıfuıtakbel bir harbde alacağt ehemmiyeti şimdiden takdir edebi
liriz. Alma.nyanın böyle bir kuvveti _bitaraf bırakmaya çahşmasmda~ 
ki sebeb ıörülilyor. Türkiyenin ıözüne sndtk k&lacağmda.n ve whhlid· 
l~rini yerlnc getirmeye ha.ırr otdulundan da kimse oUpbe etmenı.iftir ... 

Semplon eksoresi 
Pari•, 8 (A.A.) - flarp ba~Ja., 

dıktan ıonrıı. Franıanın "rnutad 
i§lere devam., parolasını tatbik er 
tiğinin yeni bir delili de S\mplon 
Orient Expres'lnin di.Uıdenberi 

servise başlaması.dır. Tren, Paris 
ten hareket ctmi§tir. 

!{atan tc~kil eden 4 lüks va
gonundan biri Jl,füan ve Roma yol 
cularına tahsis tı::lilmiştir. 

Sempl~n .Paristen tam 19,45 et 
hareket etm'.ştir, Bu servisi!l mu
hasematın başlamasından be~ gün 
3onra yeniden tesi!'inin ehemmi -
yeti. trende n:ıfia n~ıaretinin ba· 
zı yüksek memudLJ.rmın bulun -
masiyJe e:abittir . 

Bulgaristanda 
Haftada iki gün 
et yemek yasak 
Hususi otomobillerin 
seyr iseferi menedildi 

Sofya. 8 (A .. '\.) - Naılrlar Meclhi 
husust otomobillerin sejTÜ~eferlni 
men'ctmeğc karar vermiştir. Daıı o. 
~ 

tomobiller, bu kıı:nddnn isUsna t-diL 
mi~lir. Devlete nid Olomoblller ben. 

ziıl sarfiyall:ırını "l'Üzdc 50se indi . 
recckJeru ir. 

))ütün lııılgarristaıt, da haftanın iki 
iününde, ~nrşnnb:ı ''e cuma giinleri 
et yemek ya~ak c,Jilm i,tır. 

~~~~~~~~~~~~~~~-=--~~~ 

DiKKAT ETTiNiZMl?J 

ı son if/Daklka 
t: azetesınde okudukla
r· nızt bugün sabah 
qa?etelerinde gördünüz f f r .... 1 (Radyo) - P orteldz 

hükumeti, tngiltereye verdiği sö
ze ve taahhUtlertne sadık kal:ıca -

• gmt bildirmiştir. 

lan \lııı a ıılnr llw!df l'ıl l lnı i •tlr. Fi_ 
karann geri ahnma•ını is temekte- retti~i bir tebll o-b~ l e Franfa :1aki .. E. lhlin'ıl,.kl ıl i lter ,\lııııını.ıı· hf'r :ı::ınrnn 
dlr'. ~evyork Herald Tribu1' dal' A.1:.• ~. emHlki~i~. milsaderc etli! - 'otımlukl ;ın p•ı·lrrılr. l«ın ııı nllt: ~t· r_ 1 
aynı ıstekte bulunmaktadır. dıgını ıl&n etmış< ır. lıt·~ ı lıı rak ıl ı ıı ı~ l ar ılı r. 

t 
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1 
Ingiltere, Isveç ve Danimarkanın 

·bi taraflığını tanımıyarak 
. ~altık denizine filo yol yacak 
tngılızler garp cephesine 100 bin kişilik bir ordu sevkettiler • Ren mmtakas:ndaki Alman 

~leri boşaltıld ı - Mozel ile .Ren nehirleri arasındaki Alman mitralyöz yuv&lan tahrip edildi 
YuR"oslavya'da - Görülmemiş bir kale 
Y ~ ır o lfil11 _harbine şahit. olacağız m o o '-D © fil G~!P -cephesinde başlıyacak harp Sigfrit e'/ 

· YI .. . Majino istih kamla rından .. hang isinin daha 

a ~ k. © lr ~nd.a. ~a~l~n~, u~~~~~~m~l~r. Orf aya· ko~~=U~ DEVAM·EDIYOR 
~ • d harpte olduğu gibi denizaltı harbi Alman denizaltıhırınm seyrise· Paris, 8 - Garb cephesinde 
~ ne. girişmişlerdir. fainc karşı hücumları devam et • Fransız taarruzu devam ediyor. 

e • "Vaşington,, ismindeki Ame. mckte ve 2400 tonluk Bosnia va- DUn bütün gUn Frnnsız ağır top. 

Y rikan vapurunun haber verdiğine puriyte 4850 tonluk Sceptre va- çusu bombardımanda bulunmuş 
UQOSlav hu•• ku" metı·, bazt göre Glaskov limanına bağlı "Oli· purunun ziyaı haber verilmekte. tur. Ren mıntakasında Alman şe· 

ver Grove,, isimli İngiliz şilebi dir. Corinthiaya <la taarruz vaki birleri sür'atle tahliye olunmak 
nı "} ' h ispanya sahillerinin 200 mil şimali olmuşsa da hasara uğr.ımam19 ve t;ıdır. 

U e .1aSSIS İ fiyat S ı nıflarını gılrbiaine torpillenmiştir. lımana dönmUştiır. Fransızlnr Mozel ile Ren nehir. 
Şilep, 49.05 derece şimal ve Yekunu 119 bin tona baliğ olan leri arasında mevcut Alman mit· 

Lo 
Silah altına çag" ı rdı 15.58 derece cenupta sefer et· 27 Alman ticaret vapurunun b· r~lyöz yuvalımnı tahrip etmeğe 

d mekteydi. :Su nokta şimali Ameri· ~a~y~n·ı:ı .~igo limanına iltica et· muvaffak olmuşlardır. 
tihbarn"tra. 7 (A.A.) _ lngı·ıı· .. 1·s· k ka ile Man"- arasındaki vapur tığı bıldı.rıhyor.,, . DünkU Fransız resmi harp teb· 

• n • ma tadır. Hatırlarda olduğu üzre ~ A h ıı l" 1Yl • • • h :ı h "k" .:.:re, y 0 .. 0
csz

1
arelinin bildirdig"ine y 1 d b" f yolunnn üstünde btılunmaktadır. .t enı_a ~apurun~n ~orpı c~. : 16 erme göre 'cep eı e er ı ı ta 

... ı ser '> avya h""k· . ugos avya a ıtara lığını beyan " O liver GrC"ve,, J{l\badan şeker 1 mesıne aıt b. ılan.co şımdı. 128 olil rafın fnnliycti görülmüştür. Al. 
- · erı::c .. lik u umetı umu· etmiştir. 1 k b d 1 k d ı M ı ·1 R k 
b":ıc'' "• bu ka Yapnıağa karar ver· Bel~r:ıd, 8 (A.A.) _ Ecnew yüklemiş o]du&-u halde İngiltere· o ara tes ıt e ı mc tc ır. man ar oze ı e- en arasına ta • 
ı et rarı rn h "' ve aitmekte~·di. B.ıınunla berab:r Donald .. son A. t.- viye kıtaları yerle!!tirmcktedir. 

· ı.. rneıt H er al•lerle tat. ~emleketlerde dola~an 11aylatann ... J ı k 1 B 1 d h'l' • lb 1Ciucdcn ıcl~hn. harbiye nazırına " Vaşinr.t"n vapurunun ltantanı, antıc ·~r;ıanya:;mın mum.es.sı ı. un ar Almanya a ı ıncen ce e· 
ni almıştır. " ıyctlcri kanır nltr hilafını: olarak Yugc,lavya'nın ya. Almr., t'\htelbahiri. kur:ıandanr • bu 128 kışıden bazılarının ıçınd"' diliycr ..• 
• Yo"rı"Ja\'•· 'lrl:ıcak mahalli mımevrtlar için aa "''" bii•·Uk bir nezaket PÖster::liğl- telsiz tel}::rnf altltı clmıyan bir kü· MOTHIŞ Bin KALE HARBiNE 

a_u h~ı"u··n ya.arımOrd···'"nun mevcu- dece bazı ihtiy~t ve r:ıut-ıhauııı :ıi V" ··o;iver batmadan evvel 'iiik va"lur taraf•nian kurtarılmı!' ŞAHiT OLACA.CIZ 
... sınıflarını davet ettiı;i bildirilmek· " ' ol ·· ·a· · h ı t ı p t" p · · · d k L' Tll lyona yakl'l • tedlr. (> <=ind:ki r.emicilerin kurtarılması. ması u~ı ~nm a "~ mcvcu o e ıt amııen gazetesın e as e· 

W ,a •rcırdnı ctti?tini beyan etmiştir, du?••nu bıl:fırmektedır. ri harekat hnkkıncla mütalealar 
p. lm"'n •!lhtrlbnhiri. hüv!yetini Alma,,-avı Amerikaya bağlayan vUrütcn Charles Mosice. başlan · • 

Franstz 

Cumhurreisi 
tarafından 

ı N ö N O 'ne 
MESAJ 

Ankara, 7 CAM.\.) - Rf'isicumbur 
bugiln saat 1Ci,3C do Hariciye Vekili 
hazır ohluAu halue Franu bU~·nk el. 
çisi Rene Mnssigliyl ka!>ul etmiştir. 

Büyük elci Ueisicumhurn Fransız 

Heisicuınhuru All.ıert Lebrunun, iki 
memleketi kuvvetle bnfl;ıynn ve bu
günkQ ab\·:ıJ içinde '"momen hususi 
bir kıymet iktis:ıp eden dostluk bıll. 
larındon doloyı Fıınsnnın hassotcn 
hissettiği memnuniyeti l'ürkb·e dev
let rcls~ne temin eden hususi lılr 
mesajını takdim eylemiştir. 

Bu dostluk ve senıp:ıtl ni~zınesln • 
den fcvkalılclc mütehassis olan Rel • 
o;lcumhur, ıninnetıarlı~ının ve aynı 
zonııındn Türkiyenin de iki memle • 
keti kunctlc lı:ıslııynn ve A'·rupıuuı:ı 
gecird iği lıu acı de\·redc fiJhııldk:ı 
ıamıırnpn husıısl bir kıymet iktisap 
eden do~tluk batlorından dolııy1 bil· 
h:ısso ınemnunlyet hissettlAhtln Al • 
bert Lcbrumı lbltığını büyük elçiden 
rica c~·lemişllr. ( l 

. ., .. ,Ji c-j~c:ek i~aretler tnşrmııktı> telgraf krblosu ino-iliz filoı:;u ta. ı-ı~ta 1914 harbinin bir harekAt 
· 1 idi. ..ıııfuır1an ke"ilmİ"tir. ~lduf.unu. halbuki bugün belki u· 

A 'k b 1 F INGtL TE!lE, ISVEC VE DANI- ıun bir ıaman için bir kale harbi Vekiller Heyeti toplandı 
1 

m?rı .an ~~dıra ı ( armer) MARKANIN B1TARAFL!CINI mevzuu bah:ıol::tuğunu yazmakta 
ıapurıyle İnf,!ılız { Pukkaston) T ANIMIY ACAK MI? ve sövle demektedir: 
ıapuru ve Fransız (Tamara) va· . , . , 
lUru Atlantikte blr tahtelbahirin . Bır h.vcç gaıe.esme göre .. in· ''Maginot hattı ka,::lar Sieı:rfried 
n;ırruıuna uğnımışlnrdır. 1tılterc fılosuna B~ltıkA dcnızındc ııattının eh aşıl-az addedildilHni 

Ankara, 7 (A.A.) - İern Yeldıtcrl 
Heyeti lıusün s:ı:ıt ıs de bir toplantı 
yapmıştır. 

' Alman taiıtelbah\rlcrinin I~ara· serbestre hareket ~mkanı . vermek •ınutmıy;ılım. l3unu"lla beraber 
'b donizinde facılivette bulunduk· -nnk.,~divle isvcc ıle Dzn.mllrka · hlmanlar tarafından uzunlu~unıı 
1nrı Hllirilme'<tedir. Bazıları de. n.ı.n bıt~rnfl.ıklarrnı tnnımnmağı dil· :nşa e-~ilen bu btihkumlar nisbe. 

hn, bcı.mek,, 'aile istinat eden bu hcsustaki ha. ·un ..... e .:to_:hr. Mı::ı~:rıh. b:.ı .habe.r ten l:ı:ıa l'ir zaman ıarfında vücu· 

p . .. , 9 
la . arıs 8 tA. A.> - s . • 

lt ·nunau ıt.ı\1r etme' t d~bah ga%etelerı, 'Sonuna k:ıdar 
Jou ._ c ırlcr 

rrıaı dıvor k ". . l.c::ıvdı ıhtıyatl:ı telakkı c:lılmelr :la getirilmiştir. Halbuki bizim 
>crkrin ne dereceye kn·dar doğrl r 

romanca mukavemet etmektedir. 
Almnn kuvvetleri adcdcc ve J.llal· 
ıemeee çok UatUudUr. Buna rağmen 
Lohlilerin muka\'emeti fcvkıı.ltıde · 
?!maktadır. 

''Al J ı. 
tJ~·a b rnnııya taSJ\"\'Urları Al 
:ni aluiacak \llu nı aklryor. man lann yaptı~ı propagan. 
s:n~:,·Gt buıacak v;e~ Polon~·n Uratle C"Zi di· ı tnkJ1rd• umumi ihlıliı.f 

göre balludJJ ez lcı Almanyanın lf>l4 teki cı:n:ı hududlcrı cşa. 
~ett.ıgı ntllletıeı in c b~.ktir. Uerlinln bu hesabı ko!nyl~tıracaklarrnı ıan· 
Ur. !ntiılz . qyJe l1(r t cııebbUstc ~ulunecnklıırına inanmak gUç
onra sonun 'e Fransız şeref ,.e ha.rsıyet hu.deri ~nrb boışlndıkUı.n 

J our sa: kadar de\'am edileceğini kat'j $Uf'Ctte gostermcktPdir 
"~ Ev ·t\t~r.I ıı:öylc dl~·or: .,. 

ısuth • llılde imza d"I 1 ıı· aktecın _ e 1 en Frnnsrz • ng ız • l..eh orotokolunda ·a,·rı 
·.u hl.ide bu nıt;-cce~I'· tnsrih edilınıştir. lngiltQ~ d~ a~'Tli fikirdedir. 

Ocuvr nokta ılz~rınd~ld şilphelerl §lmdidon inle edelim ... 
"li " YuzıYor: 

Poıo Cthnngt • . 
b n~ay8 11ernıt dn~ıll.,dc olursa o lsun Fran "' VIR fnr.-ilterenin 

U Ul'Jı l VCrdıl leri ISÔ"" •• d ' ld de ka 
1 

• ~ ı ·.:ınct e ocekleri zannı D!!rlinde mevcutsa 
~e an~ıkıarın;ı :n!~ra .ter ddüd etmeden \'e mu~a•~tn\·a kapıL'll"d3n 

n b.~~""' ..... .s_'\ lıvebıll~z. Avrupayı kurt~nnn1an silahları elimiz 
nıu7ıı rrer 0ı ~· a hcpimız yemin ottik. Yeminimiz~ eadık lcalacağtı ve 

F"orıu<! . ihz .•• 
" Hltl \ıı.•ı\·or · 

cır l'l.'j • • • 01tıeadeb ·e . 1~1 devrilinceye kndar her ne ~hasına olursa olsun f ,,.., fn.,."lt t-r e l!lbl azmetmiş buhtml\'oruz ... 

p .... _ 
11 

,.~ansız harp sanavH 

:>l:luğu tahkik edilme':tedir. cır. istihkiiml'ırın in~:ısı uzun seneler 
lngiltcrcnln Bcrlin clçlsiyl:~n FRANSAYA r..r.T.~N INGlLIZ ıürmü"tür. 

ı ';0ndrayn di.inmekte o!:ın Neville ASKERLERi BinQen:ılevh. ask"rİ mütehassıs-
Hcndersonu Rotterdnmdnn lngiltc. Paris. 8 ...... İngiliz \çıtalarının 'arımııın bü:·ük bir kısmı gibi 
~ye götüren \•apura refakat et- Fransara geldiği ve bunların Fran 'lizim de Sieafrid h:ıttrnın bazı 
uektc:ı oları 5 nıuhrib Man~ dı?nlzi- sız kıtalariyle birlikte çarpıı;a· zayıf noktaları bı.:ltı"l"lbile:eğini 
tin oruısında ta.htelbnhirlere karş: takları. diin ak~am retmen blldl fö"'lünmekliğimiz 15zrndır. 
!eniz bombaları ntmışlardtr. rilmi tir. Gelen kuvv~Herin mik. tki gündenberi b:ıc:lamış bulu 

A thcnianın şimdi Glaskovda bu • tariyle nerelerde b·Jlunduklarr "lan ve devam e·lccek olan her ne. 

Danzlgdc, hiçbir tnrnfUı.n yardım 
:;örmeden gUnlcrdlr Almanlara kar 
,ı koyan kUçük Leh gnrnizonu, 
Berllnden gelen bir hııberc göre. 
nıh:ıyct teslim olnıo~o mecbur k:ıl. 
nr~tır. 

Gdinyadaki kuvvotlerse mukave· 
-nete devem ediyorlar. 

unnn yolcularından 150 Amerikalı -:izli tutulmaktadır. vi birliklerimizin eörterdiği bü-
1ir torpido muhribinin refakatinde istihbarat komiseri, bıı hususta •ük faalivetin. eğer mevcutsa, bu AL}\1ANLARA GöRE LEHtS. 
,Jmıyan bir vapurla Amerikayıı qu MaH'ımatr Vl'rmektedir : ıayı( noktalan meydana çıkaraca - TANDAKf HAREKAT 
tönmivceeklerlnl blldirmi!ılerdir. "İngllt~re bize 1914 den çok "ına ~Uphe voktur ... 

Alman mnkaınlanna atfen Ber- iaha gcn"ş mikyasta yar.drm ede - Garp ce.,hec:inr:len ilk Fransız Berlin, 8 (A.A.) - Alman islih· 
lndrn bildirildiğine göre Brcmen bilecel:tir. /.iman fikcu o ztıman c "'art'!hları dlin P1'rise '1'etirilrniştir b:ırnt bürosu bildiriyor: 
:ransntlnntl~ mlisadere edılmemlş kadar kuvvetliydi ki, 1ngiltr-rcnin Dün akt;am 20.25 tc Tulonda Yedinci Leh fırkasına kumanda r 
Ur. Gemi şimdi \gmf gizli tutulan 'teniz hAHmivctlni temin edeme - "'ıava tehlikesi işareti verilmiştir. den Genemi GoslorO\"&ki esir edil 
">ir lİTT'an:Ja hıılıınrnaktadır. :nesinden korkulmııktaydı. Buj!Ür ş .. hir derhal karanlı~a gömülmüs· ıniştlr. General 'l9M senulne bclıı 
ALMAN O ENIZAL T JLARINA ise bövle bir me:.clc mevzuub:ıhir tür. Alman tayyareleri keşfedil. M~re.ş~l _P~lsudskl.nl~ erk6nıharbh 

HOCL',,'1 DEVAM EDiYO R 1eğildir. fngiltere d::nizlerc ha· miştir. rcı!;höını :fn etnuştı. 
İngiliz istihbarat nezareti şun· kirr.:iir... Saat 22 de tehlikenin gcçtiğ; Alman ınr;.nr~leri dün \'arşo,·:ır 

lan tebliğ et'1lekteo!lir: Tahminler~ töre ilk hamlede ı.,,,ı.~~ "t'~;ı~:ştir. C<'rıtıbtınd:ı \ ı tulün fü'rlnclcld tr. 
.. Alman denizaltılanna brşı ..,~1ecek fn"11h ktt:\lan 100 000 LEY.ff~TJ\~ K i J.!p,a, MANCA 1 rülerf tahrip etmlşh•rdlr. n u IGftl 

btlcumfar devam etmektedir. Bu kişiden miirek '"' ohc<!ktır. Garp MUKA VEMF.T E OIYOR k Polon~·o ordusu nıüfrc::cleri, Yı 
r -· :·ı. : a:.J • ..... 

6

., - r.ransızharp s.ınayii fabri!;.:larında GO "ı "kurrl""'"rn en az birinde muvaf· cephesi iki yüz kilometre uzunlu . f..ondra, S - Leh i:ıtnn. Alman lülu hii>ü k g ,i ; ı .. : ll' rlr sctclılll'c:rl. 
• ··~!.ıı.:ı c ··ı . . d" ~. :r:.:t.r. fakıyctli netice alınmış olması ğun<ladır. hnreketinc ltarıa §idd"tlc \"C kah· Jcr ır. 
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n'lll Hadiselerin Resimleri 
"';;;:: Soldan itlfıart'n: ~ - Srııl.tunl muJ.:r:lt'ri iiniiııılr f.'mıısı: ilıliwıtlfff'r 11rşc iciıııle scı• .':I - J;ıılıitlor ııc :cl'cr.lrr lıi:mefr ılıııır/ rılilmi.~ olun :o/ıif/rri uı1 

t .. - J.'ransada. asker 'ılaı•et efme1• iı:ln rlııı•nrlara 11apışfır11aıı lıruımıırıııı 

clcri Jıalk büyük bir sükıin iı;intlr ol:ııunr. 

/.cılilcceklcri sucıti bcl;li11ur/ııl'. 111 111t•rl•ı•::i lııı/iuc ko1111/11111ş kış/cı/ar 111 l•11f11/ıır111n kuılur oiilıiriiııor/or; 

il 

''Ben,, li kadının 
kokusu 

Eski hatıralarım arasında bir gün 
>İr tanesini düşündüm. O zaman 
ıenüz bir çocuktum ve taşra şehir 
erinden birindeydik. 

Oturduğumuz eski evi, (Don Ki· 
}ot) u okuduğum balkonu, birinci 
'tatta oturan kiracıların ahvalin: 
'etkik ve tcccssU!! ettiğim merdive 
ıi bugünkü gibi görilyorum. 

Bu kiracılar oraya yerleşmişlerdi. 
r<::rkek. Bay Peyami, civardaki fab· 
'ikalardan birini idare ediyordu 
<\klımda kaldığımı göre, kırk ya • 
ıında, saçı sakalına karışmış, sert 
IJayağı c;ehreli blr adamdı. 

Bir kaç sene evve, 

Karısı Lfıtfiye, kocasilf' taban 
tabana zıddı. Genç ve güzeldi. Göz· 
teri koyu siyah, rengi mat saçla 
rı kıvırcıktı. . . 

Bay Peyami iıılnc g\ttlğl \çln ka 

,,..... "' - ,....... 

Fransız Majiııo isliitkô.mları üzerinde 
·ısı evde her gün yalnız kalırdı 
Ve bu yalnızlıktan pek ziyade sıkıl 
lığı görillürdU. 

Ekseriva aralık kalan kapıdan 
Bayan Lutfiyenin, kanapeye uzan· 

sessiz tagqarelerin uçuştuğu görülnıi:ş 
mış olduğu halde bir roman okudu. 
tunu veya a.<ıa:,ıyctle ge?.lndiğin' 
~örürdüm. Bu hüznüne rağmen. O· 

'1a pek zivade alakadar oluvordum 
Onu, güzel. cazip buluyordum. Ka 

Görünmez adam belki hayali ro- Tayyare) i sessizleı;tlrmck için sı> kıf kalacak ki bu da en iptidai şe. uğraşanlar yalnız Almanlar değil· iınlık sekiz yasında bir çocuğa bi. 

n .. it demektir. Hele geceleyin bir dir. Amerikanlarla İngilizler de bu le ne kadar tesir eder! .. Daima ka 
filo düşman tayyaresi büyük bir sahada milyonlarca isterlin ve 'ltsı önünde durur. ve parlak bakıc; 
.ıehi.r üzerine eeHp bombardıman dolar harcamı§lar ve bir çok iri 'arını. yasc>mln kokusu ncı:reden rf 

e.iip ı;'c!e·se l;~nun gizli kuvvet - neticeler el:le etmişlerdir. Fa!<at ınplarını görUnce büyük bir saade' 

mnnların kahramanı olarak kala- nelerdenberi çahşılmnktadır. Bu 

cakbr. Fakat sessiz tayyare pek sahada mühim neticelere \'arılma

uznk bir hayal dC'ğildir ve ynkm mı tır d0ncmez. Yukarda dn söylt> 
bir istikbalde belki onu da görece. di-:'imiz gibi, Alma.1 tnyy ırt> snna .. 
ğiz. Zira, dalın bugün Almanlar yii, motôr ve pNvı. ne sesini yüzd~ 

yüksek kuvvetteki tayyare motör. yetmiş nis:1ctinde azaltabiliyor. Bu. 
lcrinin gürültüsünü yüzde 70 nis.. gün yolcu tnyyarelerinde de yolcu
petinde azaltmaya muvaffak ol • ların kulağını sağır edecek bir gU. 

ter tardından yapılmadığını, an· şimdiye kadar tayyare motörleri iuyardım. 
·ak fennin harikalarına inananlar nin ve pervanesının gürültüsünü Acaba benim gibi küçük bir ço · 
k?.bul edebilir. tamamiyle kesecek bir çare bula. .!Ukda ha!ıl olan bu şiddetli tema . 

Ac:ıba bugün seriz tayyare 1 mamışlardır. vül sefahatin ilk alametleri miydVi 

muşlardır. rültli kalmamı§LT. Fakat bu, sade *.o!:tan tahakkuk etmiş bir icat de Orasını bilmem ... 
Bu sahadaki en son Amerikan 

Hakikaten, tayyarenin o müthJş 
gürültüsünü azaltmak, hntül. kabil
se tayynreyi tamamiyle gürültlisUz 
bir bale getirmek için dünya tny .. 
yareclliği senelcrdenbcri uğraşmak 
tadır. Bugün hemen hemen hiç ses 
çıkarmadan giden otomobiJler Yar. 
Halbuki bundan da!-a yirmi beş, o. 
tuz sene evvelleri otomobillerin ne 
müthiş &Urültü çıkararak çalıı;tığr_ 

nı hatırlarız. Ayni ııekild<:', taHa
renin de gürültüslinü azaltmak nl-
çin kabil olmasın? 

C"' t · ı ı · 'ıl m'ıd'ır? Yalnız muhn,,kkak olan bir cıe, "• ayyarenın sn on arı:ıa :: s g". "' · · icadı, motörü sessizleştiren bir a- ., 
varsa o da fikri ve \'Ücudu zinde 

ç rmez maddelerle yapılan duvarla. İnsanın aklına bu sual de gele .. !ettir ki, Douglas tipi bir tayyare-
0rkek c,;ocuklarda cinsiyet farkrnır 

Mn, husu"i tcrtib::.tın bir nctic~sı. bilir. Filhakika, daha 1917 - 1918 ye konularak yapılan tecrübelerde ~esirini pek çabuk göstermesidir. 
dir. Halbuki, t:ı~-yerclcri bürLü ün .ıcnelcrinC:e, garp cephesi üzerinde çok iyi netice vermiş. tayyarenin 
se:;sizloı:ıtirmck gnyeEi henUz tama- • · · ''k k sessiz tayyarelerin dolaştıgına sesını, 3000 metre yu se ten uç. 
miyle tahakkuk ettirilememiştir. ·ı dair bir takım şayialar çıkarılmış· tuğu zaman, yerden işitmek kabı 

Hulasa komşumuzun vücudu be· 
olmamıştır. lim dimağımı adeta yerinden oy · Sessiz tayyare, hı:.kikaten yep .. tı. 

* * * 

y~nl bir ic~d ol:ıc:ıktır. Ziı'n, bu - Onların hakikat olduğuna inan. Bununla beraber. bu da tama· :ıatıyordu. Birkaç hafta geçince, B::-
gun, n.skcrlıkte, tayyare müdafaa ::nasak bile, daha son hadiseler miyle sessiz bir tayyare değildir' yan Lütfiye bunun farkına vardı. 
tertibatı tnma~liyle .. s~. esasına is. ı bu hususta bizi şüpheye düşüre- ve daha alçak bir mesafeden uç· I Onun .cocuğu yoktu ve sı~ılıyo: 
Unat etmektcdır. Çunku, tayyare • bilir. Zira, Fransız hükumeti son tuğu takdirde gürültüsUnü işit - 1u. Bcnı~ capkrnlıklarım şliphesır 
terin sürnti, onlara karşı gö:le gö- k k b"ld' 'ıoı;una gıttl \'e yavaş ya,·aş onur 

zamanlarda, ara sıra, Maginot me a ı ır. .. ·d i ld E -
ründUkten sonra n.üdafaa tertiba_ -;oz es o um. vine gittlgim za • 

'llisafir salonu ı.'.>lan bu yerde 
·1iyano vardı. Bayan Lutfiye, bl 
•aklarını entarisi altında katlar• 
~ak kanapcsine uzanır ve bana 
·anında oturmağa müsaade ~ 
omanmı okurd.ı. 

Ben. bir kedi gibi, onun çok lı 
zcl kokan eteklerine sokulur ve 
ıağımı ya koluna, yahut da di 
;i:rmckten derin bir haz duva~ 

Ekseriya bu 'uiyette gözleri'
ca par vlicudurnun h'r tarafı~; ~ 
nis bir hararetin yayıldığını biı' 
iGrdim. 

Bazan Bayan Lütfiye ro~ 
bırakır. yavaşça gerinir ve baş/ 
"ileri ic;inc alarak alnımı öper: 

- Oh. derdi, ne sıkılıyorum, 
~ıkılıyorum ! 

1 
Ben. zavallıyı t'te'imi W:Bt:üe.-::~ 

.lyeceğimi bilemezdim. Fııkat -~ 
ii kendime. bana bu tarzda ş.,.. 

vetlnl pek hoş bulur ve beni tJJ/ 
)kşaması için daima sıkılmasını t• 
ncnni ederdim. 

** 
~laalesef bir ay sonra Ba>...1 

iıtfi\'C daha az sıkılıyordu. ŞiJ"' 
•özle~i daha paılamı§, yürümesi 

'ıa ziyade metanet kesbetmiştl. • 
scriya piyanosunu açar ve en n 
~ti: §arkıları söylerdi. Aynı z 
ia benimle fikren daha az metf 
.)(oua-ıı f?'ibi. muhabbeti de azalı) 
tlu Hulasa beni ihmal ettiğini -' 

. ' 'ı) or. ve bundan pek ziyade mtit 
"Bsir oluyordum. 

Bir tatil günlı salona giri~ 
am benim ,·erimde. o zamana • 
'ıır tanımadığım bir adamın otıı' 
dt.ı;unu gördüm. Bu, kıvırcık .,,e 
zun saçlı blr delikanlıydı. S-> 
i.r:tf!ye onun yanında oturm°'' 
erini bUyük bir ehemmlyeUe 
yord:ı. 

l~~ni görünce kalktı ve masa 
t':nc!cki albUmü alıp uzatarak: 

_ Bonjur kUçUk... Şuraya / 
iskemleye otur; uslu uslu resııo1 
oak ... 

Dedi ve delikanlıya 
lü. Delikanlı sordu: 

- Kimin çocuğu! 

S ,_ ta :lattının bazı mıntakaları üzerinde ı · man daima benim irin sakladığı ye 
e8SJA yyarc, şüphesi:, rolcu.. LI n!r.ıayn imkan bırakmıyor. o. . ngilizlerin ~c scssız tayyare " _ Bir kUçUk komşu ... Pek 

ı b t . . . . b' F 1 bir sessiz tayyarenin uçtuğu go· . b'' .. k ff k :nisleri verir, beni sövletir durur . -·ı arm ra a. ı ıçın ıyı ır şc>y. o mt nun için, tay~ arC'lE'rin ya:dnstığı, tecrübelerınde uyu muva a ı- ~ ramaz degı ... 
1ııa k n l l ki' l rül>lüğü hakkında haberler ver. :lu. la 

C'§ nsı >e ıyen yo cu tn). a.. lnhn c;:o!t uzn::tn ;kcn ve seci ı.u . yctleri vardır ve lr.ı sahadaki ça· Muhabbetimizi bozan bu meç 
1 rı-ektcdir. urcl re erinden ziyade harb ta\ :.arele.. , ki . 't'l d' . 1 ,. . .. 1 .. lışmaları umumi h<:.rbin sen sene.. :\fektcnte'l clöntince hemen ben' adamın suali beni adeta öld' • n a ı ı ı mc ısı. tcnmsı goz c go- _ 

ridir 1 Al 1 · t'' 1 · · 1 · d b ı . D ı ı 918 de "a~ırtırdı. Hatta tatil günlerini ker. ve ona düaman oldum. • rülmediği bir meeafcC:cykcn, husu- man u, tayyare mo or erının erın c aş a;nı§.ır. a 1a ,. 
Bugün bir dlişman tnyynrc 'linin '3İ ülctlerle ö;';rcnilir. Du iiletleı ,c.;ini yüzde yetmiş b::ş nisbetinde İngiliz hava kuvvetlerinin elinde '.lisille ber~.her d geb~ilrmemld için ai · ı Bayan Lütfiyenin \)eni kabul ti 

. d ff k 1 . . . 1 k .eme en musaa c ı e a ı. d •t .._;•ti Yerili' 
bize yakla.stığmı en CV'\'C'I hnbc>r ve ~nyet hassas sun·i kulaklar vnsıta. :ızahmıya 1932 c muva a o muş tayyarelerın sesını aza taca ma- zı a hoşuma gı me .. ""R • 

!ardı. O günden bugüne kadar bu k:ı1elcr mevcuttu. B<'nim ft"in PC'k !'"adetli olıın hı· '.le bUzülmüş olduğum halde. o~d rcQ onun kendisi, yani SC'"iJir. 
HattA bu l'les, kulaklarımıza gelme
den çok daha evvel hu .. usi aletler 

ıılc tnyynr0nin, kilometrelerce u • 
.aktan sesini doyup haber verir, 

nn nre müdafnn topları derhal hn. 
derhal zaptediyor. r kC'tP gPçC'r ve yine bu '1USU$İ İl· 

Bu ctlıeltC'n, sc~iz ffl\\nr<'. ns- 1etl •ıin sesin nereden geldiğini göf 
Jccrlik için yeni bir d vlr nc'.lraktır. tPrerek tayin l'dcecklcri istikamete 

Ye!elA. bir gece, t<C'"'"iz ~eda ız g0 .. 
len bir layyarrı fılo"'u dliıı.,, .. n ton. 
raklarmr veya orduo;unu bombarclı. 
maıı edip gidebilir. 

·e m<' afC'~e g(>rı'. ateş etmeye ha
zır, b0kl<'r ,.e ufı..kta veya bulut. 
lnr nrnsmd::ı bir no'tta halinde bclı. 
rir belirmez ateş eder. 

b. k'ld · 1- 'ıarta tnt:ilerlni l.lört gözle bekli· ,.0 r gibi yamyorqum. Fakat bllt 
:cadın, çok sıkı ır şe ı e gız ı ,. .. 1 . b 1 h el p b h ı .-.up ıesız. un ar, o zanı:ın e ··or um. cncere'ı a çeye açı ar <likkatimle, bu uıun saçk a 
tutularak yavaş yavaş daha fazla 1 ·• . 'J . h' tt ·ı tl a· . 1 l k 1 k .:ı -.ıhl • rı:.ız ıptı aı ml ıye e a e er ı ... ve "'arma"·K nr a O" ı yel'T'P o·ıa ~Uz(!] komııunun neler kônwtlw;r 
'lerkdiği ve asken ~ayyarclere F;;wc.t bugün daha büyük bir mu. ıında barh:-ı;n y<'mC'k yerdik. Kar- :ınlamağa C'alııııv..,rdum Arada 91 
'7enis bir mikyasta tatbık olundu · { k l ld kl du·· ·ısına otıınır, onun c;atalı bıça-" rada )'Üksek. •esle ııö11~pı>n bir• " va ıa ·yete vası o u arını u T 

'Tu düşünülebilir. .. • h' b' • . kt 'rnllnnırken yaptığı küçük hareket telimeyi işitiyordum-: ''Derin • şunmemıze ıç r manı yo ur. 
en 1erf'. kırmızı clu-lnklanna hayran ııüzün ... Kalp ,-almzlığı ... Rubı. 

Epey zaman evvel İskandinavya Ru sebeple, bugün henüz: ıayran bakardım. :ndıabı ... Prestıı!,, 
-r.emlcketlcri üzerinde de bir ses • -;..ır. şeklini al'llış clmamakla bcra· 

. . - , A '!"'ının ,·pn•nl'!a si\·ah hir h<'~ 
:ıiz tayyarenin göründü~ünü, bu ber, sessız tayyarcnın aşagı yu • d "idi' wl' bu ı..-n hı'• . . ıar ı ve gu ,,,. ı zanıan "" 

Runlar benim içhi. bit m 
idi. 

BugUn ordularda1·i ı:-ilah 'nrı bi- ı:nıbul;i t":;·yare::ıin 

~u son derece büyük 
icadı olan bu aletlerin 

hadiseden bahsedilirken tayyare. k:m tahakkuk etmıı fakat yakınbır •ııkura gömUIUrdU. Sol koh•1ıdak ' 
scs .. iz cıu· ve de hayalet tayyare ismi veril - istikbalde tamamiyle ta!lakkuk e 1ilrızi,~e bir madah.·onla kUçUk bl· · Nihayet 'Bayan L6tftyfmln "f 

'un Bey .. diye hitap et~ • 
~itmek üzere kıılkh. Cüzel koJlll 
'Tl"n ll"'"tt1:7r iki eli dr uzun d 
h\"'l GT!rtt. ~00rll ,.o\'H"Tf?k O'~f'r 

'1ının bileklerini ilntii 

bir k::<;:·n li<Tıni belki hatırlarsınız. Bunu iece~ yeni bir f"n hnrikası olt.111 e~ rı•ıı'p·dı. P.•ı kol hnr~ket ettikr.· 
ti taarruz, diğeri mii 1 f1'.l si':ı'ıı eli- - .,, 

lr.vmef ni la ayni sahadaki bir icadın tecrü· ~unu kabul dei:ıiliriz llatta hu ı ıtıııln r ı :ı Ilı hir "'",:ı"I ,..ıkarırdı vr 
Y" iki'- &J11"ft"9...::.k ..-.·- to~ . J 

_ • - • lllmd' lı: d hı .. ıfıra indirecek, bir .c'üşma:1 tay· 'lesi clarak kabul etmek mUmkiln. 'nı:n lıı•P"iin or lul,..rın bir s•rrı ola· ')nn bu scr.I' bayılırdım. 
_.. _ A· :··ıo a .ar • 1 1 1 d • d d" .. ' T 
ı:;an zrkAflmia İe'lh elli• i f'n miit. yaresine !:arşı müd:ıf::.a tertib:ıt• diir. ra.( !a' an ıgını a uı:ı·n~ 11 ı Yorrı ı-kt,..n sonrn \'!\nrl:ılc; ".ı.,, .• • 
· · .. ·ı· · 1 d · · · ı ... ancak c:özlc "'örülmesine mütevak- Fakat, sessiz tayyare ilzcrindc r!z. "'-'f.:f. ı:cçcrdik. Hem oturma od:ısı, hem 
.1.ş :ı:.n'l ı.r ":: :- r. ı;a· ı "'" r~ _ t> 

(SONU YARJJll) 


