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Almanlar Elveronla Amaradan Kaçtılar 
Miittefik Ordular 

Norveç topraklarında harekata devam ediyorlar 

NOrvec kıta/arı , 
• 

yenı mev-
ziler işgal ettiler 

Müttefikler, Norveç'e ağır toplarla birçok tank
lar gönderdiler. Sevkiyat devam ediyor 

Stokholm, 21 (A.A.) - Norveç 
kıtalarının yeni mevziler işgal ettik
leri bir Norveç tebliğinde bildirilmek 
tedir. Bazı cüziltamlar düşmanla te
ınasa geçmişlerdir. Estlandet mınta
kasındaki muharebelere ingfüz kı
taJarı da iştirak eylemektedir. Rand' 
civarında iki Alman tankı ta hı ip e
dilıniştir. 

20 Nisanda Alman tankları Dom
bos civannda kilin Renaosseni bom
bardıman etmişlerdir. Son Alman 
ParaşUlıçUlerinden ta.kriben 50 kişi 
esir edilmiştir. 

Londra, 21 (A.A.) - Norveç res- • 
ını tebliğinden anlaşıldığına göre !n. 
l!iliz kıtaları Norveçin şark tarafın
daki her hanıri bir mevkide Oslo mııı 
takası denilen kısımda harp h·arekatı
na iştirak etmektedirler. 

Stokholm, 21 (A.A.) - Alman kı
taatının Troneo Hinne cenubi garbi-
Sinde Orkdal mıntakasını tahkim et- lngiliz tankları 
llıekte olduklan haber almmıftır. varında tan·are dafii toplarını!> ate- mecburiyetinde kalmıstır. 
Cötenburırdan gelen bir habere göre şine maruz kalmış ikincisine Nolndal Stokholm, 21 (Radyo) 
lsveçin cenubi ırarbt sahilleri açığın- civarında mermi i>ttbet etmiş Ye r,ı;. haberlere göre, Almanlar Tront 
da şiddeti; bir infilak işitilmiştir. Bu teLorg aeıgıılfl.ı denize dü,;mü~ üçün I Haymin cenubi garbisinde tahkima-
~fllıiktan az evvel bazılan harp se- cÜ•Ü Boıfaeııge tİl'llrıııda yere inmek -Devamı 4 üncü sahifede-· 
!ınesi olmak üzere 20 kadar vapurun 
cenup sahillerinde &"eçmekte olduğu 
llöru1muştilr. Moskova nıehafili d Bu vapurlar infilaktan sonra göz-
1.en kaybolmuşlardır. Oslodan şima
~ Şarkı istikametinde ilerleyen Al-

an kıtaatı şiddetli muharebelerden b 
~.~ra PJıvermoyu işgal etmişlerdir. lngiliere Hariciye Nazırının e-
r ııcer taraftan haber verildiğine gö- • k / d 
e llamar da Almanlann elindedir. y anaflll l memnUnlljetle tirşz a l 

Stokholm, 21 (A.A.) - Norveç 
!\11dudundan gelen malfimata ıröre Londra, 21 (Radyo) - Hariciye nal mı için Sovyetler üç hafta evve_l mü-
lteııoa kalesi henüz mukavemet et- z~r'. Lord Halifaks: Britan):a lıükilm~- racaatta bulunduklarından, .ıı:al~fak • 
llıektedir. Kalenin bataryaları Vaer- tının Sovyetlerle t:caret muzakcrelerı- · sın bu beyanatı l\foskovada ıyı karşı • 
nes hava meydanını tahrip etmiştir. ne girmeğe hazır olduğunu, Sovyetle- lanmıştır. 
~~lede ancak 100 kişi bulunma~ına rin Londra elçisi Maiskiye bildirmiş- lliüzakere:erde, ingiliz m~llarının 
8kıııen Almanların yaptığı iki taar- tir. .Rusya yolu ıle Almanyaya ıhracına 

ruz tardedilmişitr. Harpten evvel bu Sovyet • Fin harbi n~ticesinde :ı - meydan verilmemesi en müh im mesele 
~~lede bir tek muhafız bulunduğu kamete uğrıyaıı müzakerelerin deva- olacaktır. 
~& e.dilmektedir. oo------

hu ?rlın, 21 (A.A.) - Narvikten R ı '• b t 
dadlr!Jdiiine ıröre dün bu mıntaka.. uzve t ın eyana 1 

•Ulttınet httktım sürmUştür. 
. .ukh olm, 21 (A.A.) - lsveçin 

t'llıaJi l'arbt sahilinde kain Straıns- A "k • • h b k" 
'~·~bildiriliyor: merı a reısıcum uru, azı ra ıp-

11, Un Almanyanın Norveçi istilasın l • . k . • • 
lıun~eli ilk defa olarak isveçin Bo- erllllll fl0 taınazarını taSVıp etmıyor 
lıu~ een eyaletinin şimalinde Norveç 
ı-ı Ud. ınıntakasında Alman kıtala- · 
ıa:ıilrüJmuo ve bir müddet sonra u-

s -.ııııolardır. 
tilıbtokholm, 21 (A.A.) - İsveç is
Ctn arat büro.~u Varland eyaletinin 
llıaJ~bunda ve Dalsland eyaletinin şi 
.\J ıııınden isveç hududu üzerinden üç 
tedir•n tayyaresi uçtuğu bildirilmek-

. Bunlardan biri Trolhattan ci-

Bitler 
Roma sefirini acele 

çağırdı 
Paris 21 (Radyo) - Almanyanın 

Roma sefiri Von l\fakenzen, Hitle
rin daveti üzerine- bugün hususi tay
yare ile acele Romadan Berline 
hareket etmiştir. 

Berlin, 21 (Radyo) - Almanya
nın Roma sefiri Von l\fakenzen, tay
yare ile gelmiş ve derhal Hitıer ta
rafından kabul edilerek, kendisiyle 
uzun müddet konuşmuştur. 

Isveçte 
Bir Alman tayyaresi 

düşürüldü 
Stokholm, 21 (Radyo) - İsveç 

dafi Iıatar~·aları bir Alman bombar
dıman tayyaresi düşürmüşlerdir. 

lsviçre hükumeti 
Alman tayyarecilerini 

tevkif etti 
Londra, 21 (Radyo) - Bugün bir 

Alınan bombardıman tayyaresi İs
viçreye inmiş, mürettebatı tevkif e
dilmiştir. 

----·*·----

Hava hücumu 
Alman tayyareleri, Londra üzerine 

gelerek üç saat uşmuşlardır 

Londradan bir cörünüt 
Londra, 21 (A.A.) - Alman tay- dan sonra saat bire kadar sürmüıı-

Y ugosla vy a yar~leri d.ün gece .saat ~2 ye_ doğru tür. Dafi bataryalann sürekli ve te--
• A İngılterenın cenubı şarkı sahı!Jerıne did ateşi, halkı heyecana dilşilrm11,. 

T er avüze uğrarsa 

sarılacak, 
sılaha taarruz etmişlerdir. İngiliz müdafaa tür. Atılan şarapnel parçala.nuın bir 

toplarının şiddetli infilakleri draf • • b. 
1 

.. . d.. .. b 
tan işitilmiş ve çok yerden atılan ay- çogu ına ar uzenne uşmuş ve azı 
dınlatıcı bombarlarla. parlatılmıştır. zararlara sebebiyet vermiştir. 

Londra, 21 (Radyo) - Alman Alman tayyareleri, dafi batarya -
tayyarelerinin Londra üzerinde diln !arının ateşinden korkara.k, çok yük
.ırece yaptıkları uçuş, gece yarısın • sekten uçmuşlardır. 

------00------
Garp Cephesinde 

Müteaddit hava çarpışmaları olmuş 
9 Alman tayyaresi düşürülmüştür 

Londra, 21 (A.A.) - Fransadaki teşekkülüne hücum etmiştir. 
ingiliz kuvvetlerinin karargahından Bunlardan Me:;.sarchnıit Frans11 
tebliğ edilmiştir: • hatlarının arkaoına düşürülmüştür 

Bu sabah tayyarelerimiz garp cep- Tayyuı·elerimizden lıiri düşman hü 
besinde düşman tayyareleri ile bir çok cumu te:;iri ile inmeğe icbar edilmiş 
milsademelerde bulunmuşlardır. Tay- ise de bunun pilotu kaçarak kurtulma
ya.releri~izd~n biri:;i Heink~I ırr .. siste ya muvaffak olmuştur. Diğer hücum 
mınde bır duşman tayyare;ıne hucum ta .. r 

1 
•· • .. . .. . 

etmiş ve onu Charnneuy civarında ı ya e eıımız uslerıne donmüşler • 
Fransız topraklarına düşürmüştilr. Bu dir. ' ~ 
tayyare mürettebatı esir edilmiştir. Londı-a, 21 (A.A.) - Hunricaul 

Hava ke~if kollarımızdan biri be- harp tayyareleri bugün garp cephesi 
Yugoslavya batvekili Zveskoviç ralıerinde üç düşman tayyaresi bulu- üzerinde yaptıkları · muharebelerde 4 
Paris, 21 (Radyo) - Yugoslavya nan Heinkel III tayyaresine hücum et- düşman tayyaresi düşürmüşlerdir. Di.. 

başvekili Svetkoviç, Par isuar gazete- miş hem onu hem de rezesi dokuz harp ~r 5 tayyarenin de düşürülmüş oldu• 
- Devamı 4 üncll sahifede - tayyaresinden mürekkep bir dilşman ğu tahmin edilmektedir. 

lngiliz tayyarelerinin zaferi 
Son yirmi dört saat 

Alman tayyaresi 
Londra, 21 (Radyo) - Buraya ge

len haberlere göre, son yirmi dört saat 
zarfında şimal denizinde Norveçte ve 
garp cephesinde düşürülen Alman '.W· 

cı ve bombardıman tayyareleri on ye
didir. Bunlardan 3nu şimal denizinde 
düşürülmüştür. 

Almanların hava hücumları son za-

• 

zarfında on yedi 
düşürülm.üştür 

B l "k manlarda artmıştır. e Çl Q Bugün b!r kruvazöre hücum edilmiş 
~'I' t t .J b [ d ve kruvazör kaptanı Londraya telsiz. 

O .s oua u un u ll'ilkae le şunu bildirmiştir: 
llııııt 1, 21 (A.A.) -- Paliseul - Düşman tayyaresi bomba attı, 
leıııı lkaııtnda hüviyetleri tesbit edi- düşürdük. 
da .Jen dört ecnebi tayyaresi arasın- Bay Rıozvelt Diğer taraftan ingiliz tayyareleri, 
tcl.iıııı~ llluha.rebe oldui u müşahede Varm~trings, 21 (A.A.) - Geor- dönümünü te~it eden genç clemokra- Norveçte Stavanger ve Kristianski us-

S 1§tir. giada B. Ruzvelt dahili siya$et hak- silere hitaben radyoda bir nutuk söy !erini Danimarkada da Alman nakli-

• 

~r;~n zanıaularda Belçika arazi.si ü- kında Iıir nutuk irad etmiştir. Rei~i- !iyen B. Ruzvelt şimdi cumhuriyet. t ' N k ' Al h'" 
l ... de ...__ .. .. . . kk .1 1 k 1 .. ya ına ve orveçe arşı man u - L.:..!i:ao..:ııı..a.:~Mtııılıı.ı:i.iiıılit.-
~ .-cansız ve Alman tayya.re- cumhur üçuncu defa ıntıhabı ha· ın- çı er tarafından yapıma ta o an mu. .. · ---""'-----·, 
le~ U~ınuş olduiu için Belçika hü- daki kanaatini ifşa etmeden NeYde - cadeledeki demagojiyi tenkit etmiş cumlarına us olan Aalbord tayyare İngiliz tayyareleri 
ı~:tı .Fralliız ve Alman hükumet- al siyasetini müdaf:ıa etmiş ve ~\~ ve kendisin_; Amerikayı harbe sürü~- meydanın~ bombardıman etmişlerdh·. . St~va~g~r~e de bir .hangara~. ~:üt-ıda.n ~rtık kullanılmaz bir hale g~tiril-
4-hnı.''.ddetı; prtıteato notalan i'Ön- kanunun tatlıikiııe de,·am edilme'lnı !emekle itlıham eden bazı cumhurı- Burada hır hangar ha~arn ııg-rdmış, hış bır ınfılak olmuş, yerde gorulen\mışlır. 
• --ttir. tavsiye eyle.ıı:ıiştir. Jeffer•oııum yıl - - Devamı 4 üncü sahifede - yangınlar çıkmıştır. tayyareler hasara uğratılmış, mey • - Devamı 4 üncü •"hıfede -
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·ı ~elhlaw-©J!I 
<İstanbul mebusu lzmir Parti Müfettişi• 

Başvekilimiz 
•• - Oyle ise benim aradığım sen-

/ l_F _I K_R_A---:1 
Medeniyeti 
Aramak 

BAHRi SAVCI 
lVIil i küme maçları Yaptırdığı çeşmeden do-

sin. Sana bir lafım vardır Bazıları, yeni bir medeniyet ya- layı B. Hasan Çeşmeliyi 
ratmak zaruretini _du:.ma~t~dırı~~· Fenerbahçe-Muhafızgücü 2-2 bera- takdir buyurdular 

Koca Sakal b\ı kere böğrünü tub- mek ... Uğrulur, yeri olncak !.. Diye 
rak katıla katıla gülmeğe ba~ladı: boğırdı. :\Iahmud Yalvaç koca saka-

Onlarca; Bayat tekamullerının su· 
ratli akışına ayak uyduramamış te- b k Jd G J t G J İ~metpaşa lmlrnrı methalinde Çeş
lakkilerin dayandığı ve meydana ge- ere a ı. a a asar ay - enç er meli B. Hasan Yiğit tarafındı.n yaptıs 

- Hah ay! Çok ~·aşa. orman kedi - la sert sert bakarak .;u.turdu ve 
tirdiği eski medeniyet anlayı•ları if- b• J" " • • 1 o d• rılan mermer çeşme münasebetiyle si kılıklı göçebe .. Sen beni uğrumu 

.andın? Aklını ba~ına al. Ben kul -
lukçuların başıyım. Şimdi kim oldu
ğumu anladın ya? Haydi herifi lıa;ı-. 

layın da zındana atın, keyif'i keyifli 
sorgu altına alayım. 
Baktım ki iş fenaya sarıyor, du • 

vara dayandım ve kılıcımla siper ala
rak dedim ki: 

- Ha kullukçular başı olmuş•un , 
ha uğrular başı o!mu~sun.İkisi de bir 
Şimdi ben de sana birşey söyliye -
yim, ama iyi dinle, kim bir adım i • 
leri atarsa bilsinki kılıcımı gövdesi -
nin bir tarafından sokar öbür tara -
fından çıkarıveririm. 

sonra dedi ki: • ır ıgını yen ı las etmittir. Bunlar dinamizmlerini • başvekilimiz Dr. Refik Saydam, bu ha• - Salama 1 Ru kere iyi av yaka -
lıyamamı~sın? Sanırım ki bu gece e- de kaybetmiıtir. En korkunç bünye Ankara, 21 (Husu•İ) - Bugün 19 me müsabakalarına bugün de açık yırlı işten dolayı tahas Üö ve takdirle. 
lin boş dönecek. Ben ne zamandır sıtmalarının gizli tahripleri ile içten l\Iayıs stadyumunda milli küme mü- bir havada Şeref stadında devam e- rini kendisine bidirmişlerdir. 
bu civan atlıyı bekliyordum. Beraber içe kemirilen bu medeniyet insanlığı sabakalarına de\'am edilmiştir. Sa- dilmiştir. Birinci maç Altay • Vefa *----
~araya götüreceğim. tereddiye götürmektedir. Bu medeni hada 25000 eeyirci vardı. takımları arasında yapılmıştır. Bu Kültür lisesi talebesi 

Mahmud Yalvaç bunu derdemez yetin sentezini meydana getiren ik- llk müsabaka, Fener - l\fuhafızgü. oyunun birinci devresi her iki takı- K"'lt"' r . t 1 b " . ·ı ııı 
e!imden tuttu Ye yanına alarak ala_ tısad, siyaset nizamları da tabiati ile cü takıı;nlan arasınıla icra edi!miş.- mın ve bilhassa Altayın tefevvuk e- hak·u .ur ısesı a e e~ı 23 nı~an mı· rJ 
yile yürümege başladı. Salama ağ- çökmektedir. Dünyaya yeni bir din tir. Hakem bay l\Iuzafferin idare et- den enerjili oyunu ile geçmiştir. Bu H l~mı~•et bay.r~mı m!inasebetiyle bıil 

gibi benimsenecek yeni bir medeni- tiği bu maç ba"tan nihayete kadar arada Altay galibiyeti temin edebi- a ~vı.nde·'· hırı de Buc.ada 0 1.mak . ' 
zından kemiği alınmış it ıtibi ardı - " · k te t t ı d r 
mızda hır>lı kırslı söyleniyordu. yet lazımdır. alakalı ve he;·ecanlı geçmi~tir. Fe - lecek fırsatlar yakalamış, fakat isti- zere .. ~ ı. musaı:ıere r ıp. ~ .mış .er 1 

' 

Görülüyor ki bu tenkid feveranlı ner takımı dünkü ma1'1Ubivetlni te- fade edememiş ve bu suretle devre Ku tur ı.ıeeııınden 60 kışılık. bır .ıru• 
Riraz yol yürüdükten sonra sara- " , 23 d A d d b f db~ 

bir kalkınıtla yeni bir yol bulmak za- liifi etmek azmiyle oyuna girmi•. ve golsüz geçmiştir. ru·p· • nuıan a Y ın. a. ır .u 
)'ID önüne vardık. :Mahmud Yalvaç b k d t d ı J d 

rureti üzerinde duruyor. Fakat dü- teknik noknai nazarından yüksek ve İkinci devred ayn· enerii ve can- musa 3 asına ave e 1 mış er ır. 
dış kapıda durarak kapıcıya adını e ı Y"' t ı b ı·k b' d "n 

,ünelim. Medeniyet yaratılabilir mi? çok seri bir O"Unla netice üzerinde lılıkla oyuna giren Altay takımı 27 uz a e e 1 ır gurup a ayni gu verdi ve içeri girdi. Ben de arkasın - , f b 'k ı ,,.k · d 
Ö 

latediğimiz esere, istediıı-imiz ölçü- müessir olmak !stem!stir. Fakat Fe- inci dakikada Vahabın aya>c.ından bir a r.ı a arı tet .. ı içın Nazilliye gı 11' dan girdim. nce bir bahçeden geç - ~ • 11 k 
'k !erin mimarisinde ve istediğimiz te- ner ayarında enerjik bir oyunla mu- gol kazanmıştı. Fakat Sulhi Vefanın ce tır. Kullukçular üzerime ntılmağa dav tı ki bunun dibinde şirin bir köşk * 

randılar. Tam bu sırada sokağın alt görünüyordu. Mahmud, beni bu köş- naaüplerin eıtetiğinde yeni bir me- kabele eden Muhafızgücü takımı Fe- beraberlik sayısını kayıtta geçikme - ·----
başından elinde fener iki uşak ve ke soktu. Fener çeken adamlar fe. deniyet kurabilir miyiz?. Hele bunu nerin tevali eden hücumlarını dur - mişti. Bu sayıyı Vefanın ikinci sayısı Harb malulleri 
bunların ardından ngaca giyinmiş nerlerini kapının önüne koyarak bizi politika düzenleri ile tahakkuk ettir- durmuş ve zaman zaman mukabil a- takip etmiştir. Neticede İlyas 38 in- 8656 1 k 24 !i .1 dd• 

mek mümkün müdür?. kınlarda bulunmuştur. ci dakikada Altayı mağlUbiyetten . 'bs.ayı ıh anununIUJI . n~t ma ıa 
bl.J'isi göründü. Bu adamın arkasın - yalnız bıraktılar. Temucin hanın ba- T k k . , B • sı mucı ınce arp ma erının maaş 

. ld k e elımeler, hazan çok kat i una ragmen Fener takımı, devre kurtarmış oyun da 2-2 berabere ne- t 'fi i h il d d h. tek .. .. dan da bir çok hizmetçi yürüyordu .. na vermış o uğu esik parayı boy - . . . . avzı er a n e a ı aut maa~ 
d k k 'I h d .. t mana!&.~ taşır; o halde aöyliyelim ki: ortalarında kazandıiı bır golle oyu- tıcelenmıştır. 

1 
k .

1 
. k . 

Yavaş ileriliyordu. Şaşılacak ŞPY ; num an çı arara " a mu a gos er- arı esı mıyece tır 
d. .. h d d k · «Hayır!.» Medeniyet, donanma yap- nun birinci partisini 1-0 galip olarak Bu müsabakayı Be•ikta• - .Altınor- M 

1 
d b' . · . ı' JI üzerinde bir silah dahi yoktu. Bu ım, ma mu a ese~ınden para - ' " uame e e ık tf tem 

k d mak, kıta fethetmek, para baamak, bitirmi•tir. ılu maçı takip etmiş ve daha ilk dakika . . . . ır ı :e ın zamı ~ 
alay bizim yakınımıza gelince ağa nın yarısını çı ar ı Bu iki parçayı • ıçın bu gıb !eri t f ı tek~ 

ki · d - paraıütle adam atmak gib; bir ame- İkinci de'.'rede l\luhafızgücü neti- !arda gol pe•ine dil•en Be•iktaşlılar . ı . n. e'." ı z.ım arının ırıl 
lclşi Salamaya bağırdı: e · eyınce uy ugunu gördüm. Bunun • " • üt manşları le b ı kt d mu 

_ Hey Salama 1 Yine ne oluyor , üzerine Mahmud ellerimi sıkarak liye ile yarı>tı!amaz. Medeniyet bir ce !izerinde müessir olabilecek bir on Uçilnc!i dakikada bir penaltı kazan- . . '· . ı ır ı e .uyunu .u k&-
d d «olup dur. Ve her oluı ancak kendi canlılıkla oyuna girmiş ve ilk daki- mışlardır. Fakat Hakkı fena bir vu - ye bildce&~nden ver!lmesı. ~e mil~ha 1, 

bu gUrUltil nedir? e~ kÇio:k ı·yı·, Temucı'n Han nı·cedı"r dahili kanunlarına göre tekevvlin e- kalarda beraberlik sayısını kazan - ruola muhakkak olan bu sayıyı kaçır- ta. dt~ tebhgat yapılması ıçın emır ııe 
Koca sakal, b~ kesti, dedi ki: mış ır 

_ İyı'dı'r. Ben,· sana ·.··olladı kı' ona der. Buıünden; yarının ıoayal uzvi- mıştır. Bu sayı MuhafızgUcil takımı- mııtır. · 
- Atamız! Bu delikanlı göçebe, • *----

hanımızın yasağını dinlemiyor. Gece söz verdiğin işleri bitiresin beni uşak- yetine blitlin inceliği ile intibak ede- nı daha fazla enerji sarfetmeğe sev- Bu dakikadan ıonra Altınordu oyun 
!arımı bu ı'ş ı'çin kullan•. ın. cek bir elbi•e biçmek mümkün değil- ketmişti. Fener kale.si tehlikeli an ar üzerinde müessir olmajta başlamış ve Kültürparkta 

yarı. ı ışıksız sokaklarda geziyor. Bu 
yuru&"unuz olur•a tutup zındana a- Bunun üzerine karşımdakine bak- dir. Bugün; aslı kafa ve gönülde ge- geçirmiş, fakat atılan müteaddid ~ut.. 27 inci ve 37 inri dakikalarda Sai<lin Ha\•anın çok gllzel olması sebebiyle 

• ma1'a ba•iadım. Baktıkça .vüzü giizü lişen harici tezahürleri iıe, Avrupa !ar kaleci C'ihadın ellerinde kalmış- devrenin son dak'kalarında r!a Ham- d"' .. ,_1 1 K ·ıt" k b' ıer-
tacagım. n • A 'k d 1 b' d . 1 R' . • · 1 un o"' eren sonra u urpar ı ın 

Ş . d' ,. k' . ,. _ . 1.. ho•uma gidi,·ordu. Mahmudun ba•.ı ve merı a a ree !eşen ır me enı- ır. ır aralık llfelıh, l aşardan aldı- dinin aynğından kazandığı :ı sayı ile t .. 1. . . t t . l' H lk ço-
ım ı a.a ışı aMır agır söz soy u- , , d F k ı,· b" b b. - b' . 1 F 1 . 'k' . 

1
ce zmıı ı zı\are e mış ır. a ın 

d D. d k iri, alnı dört kö.,e gibi dilz. çene•i yet vu ır. a at ın ır se e ın te- ı:ı ır ara pasıY e ener eı-ın ı ıncı devreyi 3 • O galip olarak bitirmiştir • h l. b h . 1 k' hı· vah-yor u. ıyor u ·i: .. . ·. . · gu ayvana a çesınc e ı e ı ve 
sivri, gözleri keskinclı'. Rengı· ,·.<e gı·ı·- siri ie bu medeniyet kendi kadrosu goluniı ka.-·detmıştır. Fııkat son dn- İkinci devrenin ilk dakikalarında . h 1 1 'i "Jd k" ku" 

- Salama .... Bu Türk delikanlısı .. d k k d' b. 1 d k'k 1 1 " h' F k 1 . .. .. şı ayvan ara Ye sun go e ı a• 
l neşten v. anmıstı. Yüzüne biı· bakın - ıçın e i en ı ta ıi tekamü ün e, ı a ar< a ..,a ın, ener a e•ı onun- Serefin attığı bir gol, Altınorduyu bir k 1 ·ı J"k d 1 t bi meyerek bir suç işlemiştir. Sen de . b ,_ 1 . k b . d k 1 d - b' f 1 h"' ... t' · uş nrı ı e a a a ar o muş ur. ca kendisinin Türk, hom de öz biı· azı ,.ıymet erın; ay etmit vazıyet- e ya a il ıgı ır ır•a ı usnu ıs ı- an için müdafaaya çekilmeğe mecbur 

kim bilir, onu ne kadar üzmUşsUn - ' * 
dllr. ben seni bilirim. Tilrk olduğu anlası!ıyordu. Tı!vekke- tedir. Açılan bu gedikler, bir kül ha- mal ederek Muhafızgilcünün bera- etmiş ise de İzmir takımı on yedinci ----

Saalma yUksekçe aes ile: li Temucin Han c1'oğru beni bu ncln - !inde değerini bulan bu medeniyetin berlik sayı~ını ya.pmış ~e. oyun da dakikada dördüncü sayısını kaydet - Verem pavyonu 
ma göndermemi<,ti. Demek ki buna bünyesinde sarsıntılar doğurmakta- 2-2 berabere netıcelenmıştır. mi tir 4 • 1 mağlOp vazivete düşen T ikt . h t hane' - Efendim! Şunun kılığına bnksa- B .. · · · epec · e emrazı ıarıye as a • 
emniY. eti vardı. Do"'rusu da tam ba- dır. u sarsıntıların maıeri vicdan ve Bunu muteakıp Galatuaray . BeşiktaR takımı sert bir ovunla mukıı- . d ı·ı . . ! dil vel!J 

nıza ... Uğrudan başka birşeye benze- " G . . . .. · • sın e verem ı er ıçın nşa e en , . 
na ö"üt Yerecek ki•i idi. Ben riayetle moralitede de; bilhaaaa ıiyaıi nizam ençlerbırlığı musabakası başlamış- bele etmeğe ba•lamıs ve on dokuzuncu\ . . t .k li f II'/et~ miyor mu? Hem de bütün göçebeler e > • • " ' pavıyonun ınşaa ının ı ma aa 
söz giri•erek: da meydana getirdiği haraplığa tır. Baştan nıhayete kadar zevhız lnkikada Hakkı Be•ikta•ın ikinci go- 1 y· bi il s•f' gibi o kadar pervasızdır ki doğrusu e " b k d . . . . . ' ' ne ba§ anmıştır. ırmi n ra 

b d.1y _ At& (l) dedim. Önden •unu di- a ıp a onu inkar etmeğe imkan geçen bu oyunun bırıncı devresının lünil kaydetmiştir Ve bu golü 38 in•i f' . k 1 !f 1 kt• Ik ~ en şim e kadar nice kişiler astım, • k ç·· k" . k" k.k d G 1 · ~ ıyle pavıyona a Ur er, e e ır 
onlar bundan daha uslu idller. yeyim ki ben de şimdilik bu sarayda yo tur. un u onu ın ar etmek, bu 1? uncu da ı asın a a atasaray dakikada İbrahimin yaptıjtı UçUncüjzıı tesisatı il§.ve edilecektir. ı 

oturuvorum. medeniyeti meydana getiren tarihi bır penaltı kazanmış ve Budurının "Ol takip etmiştir. Oyunun bitmesine _..,.. Yeni gelen adam Salamayı sustur , ' 
,.. 1 Mahmud Yalvaç tez cevap verdi: akııı da inkar etmektir. ayağından çıkan topu ağlara takarak beş dakika kala hakem, Şerefi tekme ~ 

mqaça~: 
- Sus, sus Salama! Dedikten son- - Moğol dilince konuş, söyleştik- Aaıl meaele yeni bir medeniyet oy~nun yeg.iine golilnü Y~ Galatasa- 1tması yüzünden oyundan çıkarmış, it::::'\ A D -V- o 

ra bana dönerek: lerimizi anlama•ınlar. Burada ·dıvar- kurmak ve bunu, yepyeni tezlerin ra; ın galıbıyet sayısını kayde mu - 1yun da 3 - 4 Altınorılunun galibiyeti • r-"'"'\ l -
!arın bile kulag" ı vardır!... imtizacı ile sentezleıtirmek değildir. vaffak olmuştur. ile neticelenmiştir. '---B.;U;.G.O_N;.K.;;.;;O;;..P.R•,.,,-,....;.R._•M __ _ 

- Söyle bakayım genç delikanlı ne b b "" ft _ Çok ,.ah~ı .. At og" lanlarımı oda- Büa ütün yeniyi ulmak muhaldir. Galatasarayın 1-0 galibiyetiyle ne t ,, 
reden geliyor, nereye gidiyorsun , , - 12,30 Program Ye memleket saa • 

da bıraktım. Gidip onları bulayım ki Fakat asıl meaele ıuradadır: Kıta- ticelenen bu oyunun ikinci devresi f ıı.• 
eğer doğru cevap verirsen ben ların ve insanların süratle akıp giden umumiyet itibariyle Genrlerbirliği. At yarışları yarı 12•35 Ajans ve meteorolo ı ı~ 
('.\fahmud Yalvaç) so"'z verı"rı'm kı' "e- meraklanmasınlar. berleı·ı· 12 50 "u"'zı'k muhtelif •arkı 

0 
- münasebet dünyaaının karı•ıklıg·ı için nin hiikimi_,·eti altında geçmi•.tir. Fa- !ikb h d"' lü .. h ft t 1 ' ' "' • ni kayınnm. - Tamam. Dah:ı iyisini i'ter>en • .. a ~r orr ne~ .a .. a .. a yarışa- (Pi. 13 30Ç14 Müzik karı ık proll I 

gidip senin odanda görüşmeliyiz. O- de, medeniyet yolunu ıaşırmıf ve bir kat galibiyeti elden kaçırmamak için .. ı dun bınlerce seyırcı onunde Kızıl- ) (Pi' 
18 

ş miek1* 
ra~ı':.; bu adı işitince yerimden sıç- rada oldukça biraz olsun gizli göz- çok çıkmazların labirentinde kendi- canla başla oynayan Galatasaray ta- •ullu alanında yapılmıştır. Kazanan ram .) 

8 0~rog_ra1~ yed m;az or ( 
cülerden yakamızı kurtarırız. Sen ne- ni kaybetmittir. Dert iki cepheli ve kımı sıkı bit· müdafaa ile mukabele ıt, kısrak ve tayların sahiplerine ile- saat ayarı 1 'y muz ~a yok esirıt« 

- Mahmud Yalvaç mı? Buharalı rede oturu.ı~oT'un? bu dertten doğan buhran da iki va- etmiş ve bu •uretle oyun 1-0 Galata- ·anıiyeler verilmiştir. Çifte ve müşte- kestrası 18·40 \.Onfuşdma )çoleSu
55 

ser 4 
?.!ahmud Yalvaç mı? fi d E 1- B ·· .. · 1 l'b' t 1 t' 1 · t . me kurumu tara ın an , Bize Yerdikleri kö~kü gücüm yet- " ı ır. vve a: ugunun ınsan arı- tiarayın ga ı •re iy e ne ıce enmış ir. "ek bahısler de oynıyanlar çoktu. 9 10 1 k t t n"81' 

Diye bağırdım. Karşımdaki adam _ 1 ı d · 1 Ati t· B ·ı 1 t j . . best saat, 1 , mem e e saa • ~ biraz şaşaladı.· tıgı kadar anlttım. :llahmud Yal\·~ç nın ma ı o an me enıyet, norma te· e ızm: ugı n yapı an mara on Haftaya zmir muhnsebeı hususı- A' t 1 .. h b !eri 19.3 
kamülündeki düzgün aeyri kaybet- koşularında Ankara, i•tanbul, Erzu. i · t ı d ıans Ye me eoro oıı a er f' _Evet, ta• kendı·s· d d' B h sarayın her köşesini, bucağını pek i- ve" nın a yarış arı var ır. Ç 1 1 h' F n ııe 

ı, e 1• u ara- b'Jd·x.· d d - . .. mittir. Yani medeniyetin kendi kad- rum, Balıkesir, Çanakkale ve Tekir- Müzik a an ar Fa ıre ersn ' 
lı Mahmud Yalvaç. Yi ı ı,.ın en otur ugum yerı guç- * F R d E 2115 KonuŞJll rosu içindeki tekamülü ya nokaan - dağ atletleri iştirak etmiştir. İ • , . ersan, eşa rer, • ı,,. 

- Öyle •-- benim aradımm •en . lüksilzce tanıdı. hrac<> t bırlıklerı (f t b' t b"J ·ı i) 20 so MOı .., 
""' e• • - dır veya yanlı, istikametlidir. Sonra Neticede Ankaradan Şevki birinci '+ en ve a ıa ı gı er • . ,,~ · b. ı•fı - Bildim, yıldız çevresindeki a- F hn "~ 

sın sana ır " m vardır. da•, bu tekamüldeki akıaklık dolayı- olarak koıuyu kaz11nmış, kendi•ine Şehrimizdeki ihracatçılar birlikler: Çalanlar Kemal N Seyhun, a •t M h d y 1 hırlı köşk, gel gidelim... ç ğ!a ~ 
a ınu a vaç bütün bütün şaş- aiyle medeniyf't, hadiaeler aleminin bir kupa ve ayrıca birincilik madal- heyeti umumiyeleri bu hafta içinde puz, İzzettin Ökle, Cevdet n '.. ~ 

tı, yilzüme dik dik bakarak: ) T 1 k .1 (Ata) hercümercinde bizzat kendisini kay- ''edi verilmistir. A "ni ko•u"a i~.tirak toplanarak milli iktısadı koruma ka· Müzik Karadeniz ve ha valisi türku ,,_ 
S ı... (1 ürk.er yuca iıı ere , • ' ' ' 1 ve " .. 

- en ueni neye ararsın 1 adını verirler. betmlttir. ' eden ve derece alan diğer atletlere ııununn t.evfikan nizamnameler inde de oyun havaları Muzaffer ırat ı tJıJ 
Ben da Mahmud Yalvaçın yüzilne O halde dava, açıklık kazanmak- ele madalyeler veirlmişlir. ğişiklikler yapacaklardır. mençe Hasan Bozeri, 21,15 ko~~~r ~j 

balrtım: tadır. Olmıyacak düıüncelerin ve- İstanbul, 21 (Hususi) - 1Iilli kü- İhracat b!rlfkleri idare heyetleri dimi Halil Bedii Yönetken ~.Iuzık :r) 
- Seni ararım. Nereden geldiğimi Halkın şikayeti him dünyasında ye,eren ütopilerle . şimdiye kadar 9 kişiden mürekkepti. yo orkestrası (Şef II. Ferıd .Aln b 

aoral'Slln derim ki: Ben (Deligun İzmir belediyesi otobüsleri için miiş- yeni bir medeniyet kurmak boı bir zımdır. Sonrn da bu medeniyetin en Yeni nizamnameye göre idare heydt- 22,15 memleket saat a~·arı, .Ajnn~nıııf 
Buldak) ve (Onun)n çıktığı çevre - terilere satılan karnelerin, Karsırnka ujraşmadır. Yapılacak fey, ıudur: güzel tekamüllerine yol açmak, o- !eri sekizer kişiden teşekkül edecek ve berleri, ziraat esham • tahvıIAt, 22,sl 
den rel!yorum. otobüslerinde kabul edilm~diii -~at - Evvela medeniyeti, ıu bizim olan, nu, kendi asıl kadroJunun, yüksek birlikler umum! katibi de tabii aza ~ı- biyo - nukut borsası (Fı,ratJ' 0 .;J 

Salama dayanamadı, gille güle: baamıza şikayet edilmiştir. Bunda yan bugünün insanlarının olan medeni- kanunlarının icapları neticeai olan fatiyle idare heyetlerine iştirak eyliye- Müzik cazband (Pi.) 23,25/2S,S ' ' 
-Deligun Buldak mı? .. Bu ne de- lışlık nrdır; düzelt'lmesini dileriz. yetini arayıp meydana çıkarmak la- t•bii t<•ki\mülüne sevketmek gerekir. cektir. rinki program ve kapanış. ---------ISLAM T ARIHI••ı•••••• .. •-11 - Ne yapalım? Hiç bir kurtuluş ü- El.ıu Lebabe kaleden çıkınca vicdan bütün hayvanat, erzak ve e9ya karni - ve emirlerini tatbik ederdi. 1 ol' 

1 
midi yok mu? azabı içinde Medinenin yolunu tuttu. len toplanmıştı. Bittabi bunlar, mil Yahudi erkekler, başta reisler yor ~ 

Hz. Muhammed Ebu Lebabe, müt.eessir oldu: cBir rivayete göre Ebu Lebabe, Medi- cahitlere ait olması icap eden gani - duğu halde ağ!aoıyor ve yalvarı 
- Ne diyeyim? Bütiln bunlara se- nede mescide ııitti ve kendini mescidin metlerden maduddu. !ardı. nf trı, 

bep ıizsiniz J bir sil tununa bağlattı (Resulilekrem Asıl mesele, Yahudi erkeklerinin Beni Evsin reisi :Abdullah ib mi ılo, 
y AZAN: M. Ayhan--••••·• - Evet, fakat olan oldu. gelip beni affed!nceye kadar bura - ne olacağı, nasıl bir cezaya çarptırıla- beyy de mütemadiyen re~uıttekre 

- Şimdi de teslim olmaktan baş- da kalacağım) dedi. Filhakika Resulü- cakları keyfiyetinin tayini idi. yaretle yalvarıyordu: yıt ~ 

•• 

- 185 nacaklarını ve bizi muhafaza edecek- ka çare yoktur. ekrem avdetinde onu orada buldu ve Çünkil bunlar bilfiil islil.miyeti öl - ' - Ya resulellllb, bunların bll. • 
- Caıı.ım yen.iden nesil aahlbi olu- !erini, varlığımızı kendilerine ilimad - Olalım .. Fakat sonra! kolundan bağlarını çözerek afetti.• dilrmek için ahdetmiş ve verdikleri sö- !arını bağışlayalım. ıe~lr 

1'111. ve emniyet edebileceğimizi taahhüd Ebu Lebabe, burada bir hata etti. ;\fuhasara on beş gün silrmUştil. Ar- z!i ayak altına almışlardı. O sıralarda Evs kabilesinin diğer ileri ııe ıu~ıl' 
- Hayır; bu, mantıksız bir cevap- etmişlerdir. Şunu bir tecrübe etsek .. Eliyle gırtlağına dokundu. Bu hareke- tık çare yoktu. Yahudiler karar verdi- muahedelerin ve verilen sözün Ara - rinden bazıları da ayni ricada bU 

tır. tıdnci teklif de makul deki! .. Üçün- Belki Hazret Muhammed nezdinde le- tiyle: ]er; bistanda bir kıymeti, bir kudaiyeti yorlardı. 
CllBIM re~ hücumun beyhude ola- şebbüste bulunurlar. - Sonrası ölüm .. Hepiniz kılıçtan - Teslim!.. vardı. Her kabile, her ferd, bu gibi ·ıerııeıdf, 
caima kantız. Saniyen bir Jcavmfn bil- Bu fikir muvafık görüldü. Kalenin geçirileceksiniz. Yahudilerin teslim olması keyfiye- ahvale riayet hususunda azamf dikkat Fakat aerha! kırar verı ııı ış ' 
~. Diııimiıin meMttii'i bir duvarından bazı yahudi efradı, isliim Demek i tiyordu. Ebu Lebabe, ileri tinde, gene bir ümit vardı: ederdi. Vadinde sebat etmiyenler mııt.. Çünjı:ü vaziyet Beni l{ureyzan i:ıl~rıı 
§811, ylnl cumartesi günü harekete ordusuna dokru bağırdılar: gittiğini anladı. İçinde derin bir neda· Evs kabilesinin manevi mUzahareti- laka cazalarını çeker ve bu cezanın mamen aleyhinde idi. Sani'/en ı ıı~ıı· 
~ yapamııyt1 - Peygamberinizden rica ederiz. met duydu: ne güveniyorlai·dı. muhakkak öl Um oldu&"•ınu bizzat itiraf ordusunda Beni Kureyza'.a .. k~:d~ııslt 

Rela ltaiJırdı: Beni Evsten Ebu Lebabenin buraya Jca - Eyvah, diye düşündü, bu hare - Muhasaranın kaldtrıldığı ıı:ün, bir ederlerdi. h bir infial vıırdı, Üçilııcüsu. dil~rl''' 
- Şu halde ölüme mahkOmaunuz. dar relmeıılne mUaaade etsinler. Ken<ll ketimle kendi dinim ve peygamberim fedakarlık nazarı dikkate çarpıyor - O gilne kadar isllimlar arasında, ye. !bni Übeyyin sözU ile h11101<9t e uha1' • 
Buııa cevap veren olmadı. RUeaa<!an ıfle ı!mdild vaziyet etrafında gl!rilş • aleyhinde bulunmuş oldum .. Ylni on- du. O gün kalenin içindeki Yahudi er. ni din üzerine teessüs etmiı !ıir kaide dl. 13u zatın münafık o)dukU m 

ba.zılan ou fikri ileri ıQrdQier: mele !itiyoruz. !arın aırrını ifşa ettim. kekleri birer birer teslim o!U}'Or ve olmadığı ıçın erkek yahudilerin ııaaıl kaktı. 
- Evs kabil•!, doatumuzdur. On- Beni Kureyzanın talebini haber alan Milteakıben yahudilerıı tekrar hitap milcah!tler tarafından yakalanarak tecziye edilecekleri meçhuldü. 1ıır te1'· 

!ar bu&'iln is!Amlyete dahil olmuş bile Resu)üekrem; etti: bağlanıyorlardı. Resulüekremin bir il.det! vardı: Jıeşul!lekrem, nihayet şö.vi~ 
olsalar her halde merdllkleri dolayı - - Peki -dedi- gitsin.. - Size söylirebilecekler!m bundan Kadınlara dokunulmuyordu. Çocuk- Şa;•et, islil.mda bir kaide tee~süs et. lifte buluııdu: 
siyle bu dostluğu ihlll etmezler. Sa- Ebu Lebabe, kaleden içeriye girincelibarettlr. Yapabilecek bir şeyim de lnra, ihtiyarlara, hastalara da il!ş!J --memiş ise veya bir hilkUm roksıı, bıı "'AR ""' 
Dıten bize her zamaıı ;yardımda bulıı- yahııdilar etrafını aarclılar: :rok .• Allaha ısmarladık. lmıyordu. Kal• içinde Yahudllera alt huıu•ta evvelki dinlerintaamüllerlnl - .ııX:KA.SI ' 
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'l'icaret müzakereleri 
ı: başlıyor 

". •le-rad, 21 (Rııclyo) - Bir Rumen 
~<ret h 
n )'eti, Romanya ile )lacario -

ara , . •ıncta akU!ullen ticaret muahö-
~ 1 ıçin tnüzakerelere başlıımak üze

"U•· ' ıtir:un Budape~teye muvas:ılıit et.ı 

Fransa' da 6 milyonluk taze bir 
kuvvet siliilı altında bulunııyor 

1 --~~~~---~--

~oWdtr 
Tarihten parçalar 

Dün, İtalyan siya,eti hakkında bir 
konuşma dinledim. Vakitleri milsaid 
ve boş olanlar artık, bol bol serıı:ıa
ye bulmıı~lardır. KıılaM'ımızın di'hin
de, bazan 1.ıalon, bazım da bomba ha
linde bir takım hadiseler patlayıp 

durm11ktııdır. Dinlediğim muhavere 
şöyleydi: . 

* Bu kuvvet, Garp cephesinden başka her hangi b~r yal<aya -Yahu; italra gene balon mu u-Bursa çııruyor acaba?. 

4.sker"' l• • • b•t• gidip harp etn1eg"e amade bU~Unmal<tadır - Belliolmaz .. Çünküşimdibalon 
l ısesını ı ıren uçurmasına metelik veren kalmadı. 

" gençler Pari~. 21 (Radyo) - (ÜP•Prcier) ide bıılıındugunu, Fran.ız •ilfıh fab- 1 zırı Kapenki, bugün (jurnal) gazete- ve jamber adlarındaki dritnotların m·,-::-.. Şu halde harbe girecek öyle 
G gazete;ıi, Fran,anın hıılen taze ve rikalıırının veceli gündüzlü ~alı~tıi;'ı- si nıulıabiriııe beyanatta bulunmu~ bitmek üıere bulunduğunu, ayni tQ- ' 
,~tsa, 21 (A.A.) - A•keri li:oeyi genç olmak. üzero _allı milyonluk bir li nı, Frnn '': do?aıı~ıa.rnıı°. ~a d ~ni~- ve l''ı•an<anırı , ikinci büyük müstem- niliitodaki Kleman"o ve Gaskon ad- - O da belli olmaz, çünkü İtalya-
te beıJerek harp okuluna gitmek ü- orcluya malık oldugunu Ye bu kuvve. !er de nıhaı zafer ıçın mu hım bır u. leke devlelı olması hıı obıyle donrın- larındak; diğer iki dritnotun da ya- dır bu!. .. 
ııı Ulunan Q'&nçlere mükiifııt t.ev- tin, garp cephesinden ba~ka her ınil te,kil ettiğ i ni pzıyor. mayıı ehemmiyet verdiğini, inşa adi'.- kında bileceğini söylemiştir. İngiltere mühimmat nazırı, 
v.~ra.siın; dün yapılmıştır. hangi bir tephede harp etmeğe fıma- ı Paris, 21 (Radyo) - Bahriye na- mekte olan 35 şer bin tonluk Rışılyi c!talyıı renırini tayin etmelidin ıl.-

\Sık~~a;l~::. i~~ı~~~t~e~s~~~~ı~a;~ Mussoıı·nı.'111 .. n Nu·tku 1 1 }"apurlar miş .. Piyebilir., Fakat Bukalemıınu1' ~ llıülki erkan, kadın, erkek, yüı atan v ~ ne suçu var, Allah QllU öyle yarıı.t. 
~Vetli merasimde haıır bulun - mış .. Yeşil de gözükebilir, sarı. m.., 

r, İdiler. A l h / vi, mor, liiciverı;I de .. 
~~Çlerin bir ağızdan •öyledikliri Dün, Romada ve Ita_yanın her ta imanların ngiliz sa il erine ma -Şıı halde? .. 

· b>n nı r~ı il• mn&$ime b• lanmış • _ J .. 1 ""k/ . / - Tari~i hatırla, kafidir. Trablu._ 
~u takıben aöı alan mfktep mU· rafında Şenlıkler oldu gzn 01(.fU erl zannO UnUgOT s~rp harbınden az evvel, İtalya ha . 

• urııı11y albay Ekrem .Atııel yarı- . rıciye ııaım Osmanlı sefirini bir z~ 
._ tenç sub 1 ta bl b b Roma, 21 (Radyo) - Buiün Ro- irad erlemiştir 1 Londra, 21 (A.A.) - Alman tay- pan ılk vapurlardır. }'!ifete do t t . y . 1 . • 
<at· ayarına m r a a 1 · 1 .. İ 'it . b' L d 21 (AA) 1307 t 1 k ~ve e mış. emış ~r. ıçmı~ 

ı i~ kıvm•tl' ö-ütl d' k _ manın kurulduğu günün yıldönümü ol Muo~olini, bu nutkunda ezcümle de- ;-arij erının nQ'ı erenın cenu ı şar- on ra, · · - onu lDr. Nutuklar •o""IDnmı'ş Nıızır İt 1_ 
• • v ı ır er vı ıre 1 ı k' h'I' ki . 1 d . . . .1. '[ d" • • , • ·. , n 
~el'lııişt· mak münasebetiyle talyanın höt tara nıi,tir ki. 1 · ı sıı ı ı açı · arına ve şıma enızına ıngı ız " er;;ey vapurunun un cenu- ,·anı 0 1 d 1 t' ,, t 

lt ır. 

1 

· . .. . . . k' hT _ d b tt • h b , n sman ı eve ıne ,.ıırşı ını. 
~,!kteıı ınüdürUnün bu hitabesine fıııda şenlikler olmuş veba vekil Bay _Bugünü, cihanın &'<'çirme]\te ol-,Yenıden mayin dokttiklerı zannedıl - bi ş.ar ısa ~ ı a~ıgın a a ıgı a ~r dığı \!erin sempatiden, iki memle • 
~enç li~li cevap vermiştir. Jl!ussolini Venedik nrayında muhtelif duğu tarihi dakikalarda kııtluluyorou-/1 mek~•dlr. .. v.erı)n~e~te.dır ... K~raya .. çıkan 9 gemı- ket arasındaki dostlıık ve sıİmimt 18_ 

lııen k . teşe).;küllerin mümessillerini kııbul et-'ınuz Size tek •özüm ,udur· Çalışınız ve ÇUnkıı dun batan :lfersey ve Hav- cıden ıkı•ı olmuştur. 111urettebatından bıtalo ·da b h t . 0 1 f' 
1e umandanı tarafından lıse- . . · . : ·'. . ·. . _ ı b .. . . . . 1 k' . k b 1 t ,.ı n a se mı~. snıan ı se ı· 

'iıı~{ce alarak çıkanlara ve sınıf tıktşn şonra balkona çıkarak, toplan- ıtalyan milletııı ııı itıldsı ıçın sılahlanı- n Y '".~lerındekı ıngllız v~pur arı \ 14 ışı ay 0 muş ur. ri de cevap vermiş ... Nihayet kadeh-
~ı~ı.eline mükafatların verilmesini mış olan halka hitaben kısa bir nutuk nız.• bu ııy ıçınde bu sularda mayına çar- !er, Osmanlı padişahı ve itıılya kralı 

111~\~ btıtün mektep talebelerinin • ~e:refine kaldırılmı~.. şampany~lıır 
ı. :tleınış oldukları bir ıeçlt res- F 1 k H. d. t Danımarkay a Hucu·· m ıçılıniş. Osmanh sefın, bu tezııhürat 
Mıııı,tır. e e ffi en } il } S an 1 kıırşı,ında, derhal <araya bir ıelgraf -----·* çekerek, italyanın Osmanlı devletine 'Jl karşı taşıdıJ!'ı temiz ( !) his ve fikir-

( ol Reyno Amerika ile Japonyanın noktaı"na- Bir Alman tayyare meydanına ' erden bahsetmi~. Erteoi gün veya 
~llQn lıir kaç gün sonra, bir de ne baksııı-

, le;~e ~:~:~:efir- zarları tamamen aynıdır bombalar atıl"':ı~,qangın Çl~~zşlz~ ~:~;;il~~:;~~ ,.~~n"~:~~~-~u~~~~~~gıı:: 
1 

•l'fı, 
21 

Ş • . . Vaşington, 21 (Radyo) - japonya- Harinuşi, nezaretten ayrılırken ga- Lond.ra, 21 .. (A ... A.) ~.Hava ış!er~ s.tııvıınger lı~a.nı .ıle y.ak'.n.ında~ı ker çı~arıyor ve harbe başlıyor .. İş _ 
Q QU .. ~A.A,) - Baş\ekıl Re~- nın Vaşington elçisi Harinu4i, bugün uıteci!ere ili lı•yanatla bulunmııştur: nezaretı bugunku tebllgınde cenubı denız tayyarelerı ussu de ıngılız ta)- te tarıh!. Bu kadar mı ya; dahası 
• lıviıı ogleden sonra Yunanista- Amerika hariciye nazm B. Kordel _ Hollanda Hiııdistarıı hakkında Danimarkada Almanlar tarafından iş- yarelerinin muvaffakıyetli hücumları- var: 

1 ~'litr~nin ve Bulgariııtanın Pa- Hu!() ziyaret etmiştir. JIIülAkat bir sa- japonya ve Amerika hükümetler;nin gal edilmiş olan Albort hava üssüııe na nıaruz kalmıştır. Umum! harpte, it:ılya kabinesi IQ 
'· '1'ıan •tın; kabul etmiştir. Başve- attan fazla sürmüştür. Sefir, Hollan- düşünceleri aynidir. Her iki memle- karşı yapılan hücum esnasında bir Pııris 21 (Radyo) - Bugün Dani - tima etmiş. Almanya ;ıleyhine harbi. 
·~ni~i ~:ı~ eski Fi~li.ndiya ıefiri da harbe sürüklendiği takdirde hükü- ket OkyanuBta statükoyu muhafaza hangarın ha.sara. u~ra".1'.ş olduğun~ markadan ırelen 450 isveçli, ~animar- ?'.jrmek kararını yermi~.. Harjciyı 

abu! .ıtmıştır. metinin Hollanda Hindistanı hakkın- etmek kıırarındııdır. bıldırmektedır. Bır ıngılız tayyare•ı kada her şeyın Alınanların ehnde bu· nazırı, kararı cebıne soktuktan be\ /;"-----* daki noktııi nazarını izah eylemiştir. yere inmek üzere ~ulu.nan bir Al~aıı ~unduğu.nu'. f~brikaları~ mµattal kal.dı d.akika. ~onra, Avus:urya sefiriniıı 
c.. lrat nehri taştı nakliye tayyaresinı mıtralyöz ateşıne gını ve ışsızlıgin her gun arttığını soy zıyaretmı kabul etmış ve ona; 

ı ~d•d, 21 (R . Mek ı•ka h h tutmuştur. Tayyare meydanında yan- !emişlerdir. - Sizi kat'iyyetle temin ederim, 
11 v adyo) - Fırat nehrı •• A t • ı k t italya bitaraf kalacaktır 

<ı e cı\' d b' k k b 1 u ume l gın ar çı mış ır. . 
aJı 1 ' ar a ır ço asa a ar _ Demiş. Sefir de Viyanaya telgraf 

~, uh:da kalmıştır. JIIUnakallt in- y ı h J • çekmiş. Fakat ertesi gün bir de ne 

l!ııttır. T .. l d l l k ugos avya ey etı görsün, italya Avusturya )ıudu\!la-
1:': .......__* J apOllgaga UÇ mi '!JOll 0 ar l rında silliha sarılmış .. Bu da ikinci 

~~:sız heg'eti petrol satmağa çalışıyor Ticaret müzakerelerine haşlamak hlid1;:::~ybe:~r~e başka misaller 
~111 'il.oya gidiyor Meksika, 21 (A.A.) - Haber alın- göre, Meksika harbin başlangıcından , gösterecek değilim. Donanma ma. 

•. , \ 2l madyo) - Bir Fransız d'.ğına ıröre. f~k~ik~ j~poııya i~e yeni beri Taı:ıpi~o lin:anında bulunan As- üzere M oskovaqa hareket eff t nevrası, gazete patırtısı, tehdid, ha-
'!ı, b~ eytti, ~ergiyi ziyaı·et etmek hır pazarlığa ~ırı9mıştır. ~Iekruk.a ııı- mossen ısmındekı ~iman petrol vapu- . . .. . . . zırhk, şu ve bu olabilir. Bqnların hi~ 

tun Aı·ı• h k t . ponyaya bedelı peşınen tedıye edılmRk runu .atın almak ıçin müzakereye gi- Belıırad, 21 (Radyo) - Corcevıçın ya muteveccılıım hareket etmıştır. b' . ·t· d i d ğ'ld' İt•lva 
ı .. noya are ·e etmış- . . . . V t . u .1 b' t' t ırıne ı ıma ca z e ı ır. ~ , 

...__ şartiyle 3 mih•on dolarlık petrol sat- rişmi•tir Bu vapur satın alınırsa l\Iek Pivasetınde bulunan on kışılık heyet, reme ~aze esı, •• usya ı e ır ıcare h b . 1. d ._* · ' · · · . · . · ki y 1 ar e gırme ı, on an sonra; 

lf maiı kabul etmiştir. sikanın vasati on bin tonluk petrol g<0- Yogoslavya ıle Rusya arasında hır tı- muahedesı akdetme e uıos avyanın _ E t . d' . t h b . d' 1 • · · · · .. · · h' b' d • · 'kl'k 1 ve , şım ı ış e ar e gır ı . lll d • f d Mekiika, 21 (A.A.) - Söylendiğine milerinin adedi beşi bulmuş olacaktır. caret muahedesı akdı ıçın muzakere- sıyasetınde ıç ır egışı ı o mıya- Demelidir. Amma şu şıırtla: 
Çq ı S an a !erde bulunmak üzere bugün Moskova- cağını yazmaktadır. Bilahare müttefiktni bırakarak dl • 

'liı .,.Pışmalar oldu o· 1 t•k sahada ğer saflara geçer mi, geçmez mi: o 

~-··ı~t,:1 <Radyo) - Itlndistanda ıp oma ı Norveç hareka~ tı da ayrı mesele! ... 
• :-b • KQnuşma, işte böyle bitti. 
ı . ıııı,ı ınusıumanlar arasında ÇİMDİK 

l,.~:~:'.uçki,ıöımüşv• 50 Başlıyan mücadelede Almanya par- ltalyan askeri münekkitleri, hareki- · * 
~ l'E:B "" tiyi kaybetmeğe yüz tuttu tın uzun süreceği kanaatindedirler Romen tayyaresi 

~lıı'tı., 2ı LİGLER 1. Londra, .21 (Rıı.dyo) - R.ö~·ter a· ııoslavya ile münasebat arzusu gö~ _ Roma, 21 (A.A.) - Havas ajansı tt.1lyan askerl münek)dtleri Nor - Bulgaristan Üzerinde 
C ~ın ai.b (ltaayo) - Fransıı karar ııınsının dıplomatık muharrırı yazı- termesi de pek manidardır. bildiriyor: veçteki harbin uzun ve müşkül olaca- uçtu 
1 ~ ~~h .resml tebliii: yor : . . ğı miitaleasını serdetme)dedirler. Nor- Sof ya, 21 (A.A.) _İki askeri Ru-
~ l~r, e ınde kayda iayan hiç cNorveç hadıselerı, her memleket- veçteki italyan gazeteleri ınulıabirleri men tayyaresi 15 dakika kadar Bul _ 
1tfı, 21~1ırıaınıştır. te nazilere karşı hareketi kuvvetlen- bugün ilk def11 olarak Norveçte Fran- ıar arazisi üzerinde uçmuştur. Bul-
C~~ \le !l\adyo) _ Fran3ız karar dirdi. Şimdi Alınanlarıı karşı umu- sız kıt:ılarının mevcud olduğunu ka- gar hava dafi bataryaları bu tayya-

"'"ıı c laın re.mı tebliği: mi sürgün Laşladı, Stoyadinoviç hıl- bul ve teslim etmektedirler. relere karwı ateş açmıştır. 
Q'tetı'~heıinde Eliı havalisinde disni ise, dııhill düşmanlarla miica- L 'd C ( LJ d G 

1
} Bu muhabirler hlldisatı mütalea ve *·----

teııtı edilmiıtir. deleye atılmış ilk adımdır. Ol OrÇ 01} eorge .1 nave etmeksizin anlatmakta ve cereya. 

1 
Hollandanın örfi idaresi, diğer dev nı mµhtemel harekit hakkındaki fa _ Amerikanın Kanada 

ı_ Cihan harbinin bu maruf ~ıması ve büyük İngiliz diplomatı, harµ-
~· llta • • !etlerin tedbirleriyle ayni sayılabi- . . • . . . . raziyeler bahsinde büyUk bir ketu - sefiri 

; '11\a!t Cat ışlerı lir, ten sonrll dünya ~a~ıt~sı?ın çok dei,'ı~Ceiını •?Yledi. Loid Corç, ıımdı miyet göstermektedirler. İtalyan ıra _ 
\ 

1•hı, Ve orta Jı. 
1 

. Almııııya kral Harkona kar•ı neş. lngilterede rol sahıbı b:r ınsandır. :ı yaşında yatım kalmış, dayısı tarafın kl 
.ı~~l·ın 800 bin l~rukpa m~rı: eketlerı . b 

1 
B ti •h 

1 
.. dan büyütU!mUş, bu sebeple dayısının adını (Loidi) kendi adına. ilave et- zetelerfne nazaran mürtefi er Uç nok-

·t, ·~ 10 ıra ıymetınde hur- rıyattıı u unµyor. u sure e a a ıyı . . 1 . tada karaya çıkmışlardır. Ayan azalığına nam-\' ;lıta O bin l' . . . mıştır. Hukuk mezunudur. 21 yuşında avukat o muş, az sonra lıberal me-
,b.. ı_ cına bıı l ıra kıymetınd~ ın· şahıslıırıı hücumlar yapmakla kor- bus seçilmiş, 30 sene bu mevkide kalmıştır. Kendisi korkmaz, münakaşala Namsos, zed/iğini koydu 

1 '~~ •atış ~ anmıııtı.'. B_u '.h~~~ kutmağa çahııyor. rındıı cesur ve serttir 1905 de kabineye küçük bir vazife ile girdi. 1908 Molde, Vaşington, 21 (A.A.) - Haricly• 
'-• "lır lnci 

0

1 °P_er~t~flerı bırlıırı Fakat şunu görüyoruz ki, diploma- de maliye nazırı oldu ve fakf!'leriıı dostu rolünde ve vergi hususur.da z.en- Ve Laerdet. nazırı Hu! bevanatta bulunarak Ame· 
, ı 1 erımızın daha faz- . .. · k N sosa ç ka ılmı• olaıı k t' · , il•,,. \le ihr . . .. _ tık mücadelelerde vaziyet Almanya gınlere ruklonen teklıflnle J.,orc!lar kanıaraoının karşısına çıktı. Fa ·at am ı r • uvve .e- 'k K d r· . C ,. . N 

' ""• te acı ıçın de hukume- b t kl'fl . dd tt' B .. . b k'l 1 dl l"h' rı anın ana a se ırı romveııın ev • •ebbüsl d 
1 

alevhiııe dönüyor Sovyetlerle _ Bri- Kamara, u e ı erı re e !. unun uzerıne aşve ı , or arın se a ı- rin miktarı iki inQ'ilİZ fırkası ile bir . . . . . . 
•u er e bu unmuş - - · 1 B ld 'k' . t'h ld F Al f k d .. kk ıersey devletıııın de ılk ıntıhııbatın ya 
t' ~! b tanya ticaret müzakerelerinin baş- yetini tahdiu edeceğini .i ı1ıı etti. ir yı a ı ı ı.n '. a~ ve _kavgalar o u. ransız pçı ır asın an mure ep 

lıt: hl1lın satı • . lamak ilzere oldu"u buna bir delil- Lordlar davayı kaybettıler. Lo'd Corç, derhal ıçt:maı ıslahat kanunları tahmin edilme)<tAıdir. pılacağı tarih ol;ı.n '.?i> nisanda istifa 
t,. Ald '\e ihracatı çok ı- • · · · "d f d kl'fl 1 ı- t kt A t k · ·ı · il d •· · bildir·rı· ı· , ,•e~... t incir h .. . dir. Böyle bir muahede, Almanların ve ışçıyı mu a aa c rn te ı ere par amen oya çı ı. r ı ış~ı arın m - Trecljhemden ·pek uzak olmıyaıı f ecegını ı ış ır. 
•q "lla• ına sulunün s:ıtı- d f" ...... t k t "'h h b' ti ca Lo'd C Al d.. O C ' 1 - dl' 7•f , ru • &ki 'b· Sovyetleri bir müstemleke gibi kul- a n ausunu " ınmı* ı. 'ı an ar ı pa ayııı ı orç man uşma- rtkala da asker çıkarılmış olması ronı''~ı aran aza ıgına namze ı., -

1
1 'u '-de gı ı kolay olmam1' . . .. k ·I ı 1 t ıı aınba!• .1 . · lanrııa!.: iptidai madde celbetmek nı olarak ı'e sanldı. eskı duşmanları ban eı ere an aşarak harp rrıas - muhtemeldir. jtalyan vaz.ewlerj bu jh. ni koymu,tur. 

ııleıı "l arayvnndb,tkıh ' k 1 k b ld h' t ld A . k" l ki 
f tınba 1 d imkanlarına nihayet verecektir. Mu- raflarıııı arşı ıyaca para u u, mu ımma nazırı o u. zım arı Q. raç hııreketlerinin müt~fi)c)erin ba,ıı- *----

ll r ar a ve müstah- h' t f b 'k 1 t k'l'tl d el ! T d d·- d 1 tıııı a bekli 1 . le h d ahedenin akdine Sovyetler tarafın. mü ımmıı. a rı a arını eş ı ıı an ır ı. ngı ız or usunu ıger or u ar ~a hedefleri Tredjhem olmak jjzerıı y~- Ecrıebi/er Bulgaristan-
t 1 ttıp, Yen ncır r ur a dan tıışebbils edilmesi; Rusyanın Al- dereç?sinde te~hiza.ta ııa~ip kıldı. 1911! da kendi kabine reisi Astiki tec- kında milhim çarpışmAlarıı mu)<ad • ' 
~~11.\ * mııııya ile müttefik vaziyete geçme- rUbelı adamlarla hır kabıne 1'µrdu . liarbe. m~n:ık ve met?dla devam yo- deme ~şkil edeel!ii iddiıı;ıındırlar. da kontrol edlligor 

lıq4 a.t\dj l .. ii arzu etmediğini ve hatta böyle bir luııu tuttu. 1918 de ,ı\vam ICam~rasında pıırtısı ekaerlyetı kazandı, sulh !talyan müşahitler bu hedefe var. Sofya, zı (A . .I\,) ~ Bulgflr hük1)-
1'\~, b;lin 1 rı an şoforler şey dilşüıımediiini gösterir. l(onferansına ıriderek mühim rol oynadı. Harbi takip eden yıllarda çok manın bir takım mUşküllita mııruz meti Eulgaristan ara~isinde bulunşn 
ı~' "<lene. lcordonda eon silr:ıtla Jlfoskavanın son zamanlarda rad- mühim olar. İrlanda ve imar mes~le!eri ile uğraştı. Fakat 1922 senesi son- kalacıı~nı çünkü Almanlıırın nıevzile- ecn~biliırin vııziyetini tetkik ve kon. 

t\c., ~e ılı;ı otomobilin şoförleri yo ve matbuatla mUttefikler aleyhi. larında yakın sarkta takip etlilii hatalı siyaset yilzünckn mevkiini l<ııybet- rinde kuvvetle tahaS$1Jn etmiş o!dıık- trol etmek üzere husu3i tedbirl~ı· .111· 
ı~lııııctı.rıımıglard.ır. 1 ııe ııeıriyııtı Jce;ımiş buluıımaaı, Yu. ti. Partiai \le ~);seriyetten dil~tU. Fakat kendiai hali IJl.ebuatur. )arım söyle1n4ktedi1ler. ıııı~tır, 



) 

t Alman donanmasını 
m_ağlüp eden adam!. 
Amiralın çok veciz bir sözü : 

"Dk vur, Kuvvetli vur!,, Amerika kurmayı, Amerikan donanmasının arttırılmasını talep ederkellı 
Narvik ve biltün Norveç sahillerin- , kızı 21 yaşında Odreyin ağır hasta Avrupa ve Asyayı düşündüğü kadar cenubi Amerikayı da düşünüyor 

de Alman donanmasını mağlilp eden olduğu telsizle bildirilmişti. N 1 evyork, 21 (Radyo) - Amerikan j bune yazıyor: tırlatan muhabir şöyle d iyor: binaenaleyh en kuvvetli donanın• : 

ıinıgSil.izşanalvMatant fil~,sunbukn. kudı:n~ndn- Amiral Morton ailesini :\Ialtada dommmasının takviyesi için alınan Amerika bahriye erkanıharbiyesi- Kuvvete karşı k uvvet çıkarmak inşa etmek hakkını istiyebileceP' 
ı ır ar or on r or ım ır' bırakmıştı. Bu haber üzerine derhal t db" 1 1937 · t · · 1 cİ s· b" d t ti büt.. il e ır er çok geniştir. Hükumet, bU- niı:ı Amerikan deniz kuvvetlerinin ar- mecburiyeti hasıl olduğu zaman en tasr ih etmektedir. 

R . B s~~esı eşrı~ıevve ay;n af"! ır ı~. ts :~~ere_ 1 a am~ş _ve d .ub~ ~ - yük, küçük 121 harp gemhıi yapma. ağır yükü kimin taşıyacağını herkes Muhabir muhtelif Amerika cu- · 
OJ~ a davs Y~~m_e anava a~ü;ro· r~ ıy ~ t d mık u~ın 1Jıu7 t ırl : · ğa ve bunları 1942 senesinde ikmal tırılmı43ının kongredsn talep eder~ bilir . Muhabir bundan sonra bahriye huriyetıerinin deniz kuvvetlerini gaz 

ııclu uman anı ~ . uguBza:nanb" .
1 

1~ nız da e ere . k a a et~ ge dmış etmeğe karar vermiş bulunmaktadır. ken Avrupa ve Asyayı dü~ündüğü erkanıharbiye r eisi Amira l Starkın den ıeçirdikten ve Amerika ittih•": 
1. ofntanmadon~nt_ıçın: « u ı~e ıçı mı~ ~ledoü~~. ~. s:~·g~.ı .ızt~nın za urree en Ytıni inşaat planına göre, yapıla - kadar cenubi Amerikayı da düşün - ayan meclisinde 3486 milyon dolara nın bir donanma vücude getirJJlesı 
.n.a an> emış ı. o gunu ogrenmış ı . cak bil ··k · ı A . m kt ld - ·· ı k · ı· b" k ı · · ..r.y• D · · b" ·ı 

1 19 
A - t 

1936 
t "h" d . 

1 
yu gemı er, merı - e e o ugunu soy eme gız ı ır baliğ olan b ir inşaat programının a m ese esını ileri sürd ükten sonra r 

~· Şenı~c~ ı~ aı e~·e ~~~:.:ıu~ 0 hrr:ıy:.n 
1 

:ut 0~ • 
1 
;r~3~n de amıra kan donanmasını çok takviye ede- şey değildir. Bu gazetenin muhabiri bul ed ilmesini istemiş olduğunu işa- le demektedir : ~ 

.. ~rb ~r b r a~ı:a . ı. e e ;~ kır ~ muj.'
1 

ermıeV\~e 
1 

_ ~ a~ava· cektir. B u gemilerin bir h~mı yetmiş garbi nısıf kürresinin himayesi mü- ret etmekte ve icabında Amerika do. - Amerika donanması ile Breıi. 
n \. 2

. ık u ;.nm~ ~gı ıçın ;1~v\ a .ı· d~~ ~o~u ·u~a;93a8n ~gına a.~1n. e- bin ton hacminde olacaktır. taleasını izah ve tevsi etmektedir nanmasının bu nısıf kür eyi h imaye e- ya donanması ingiltere ve Fransa ft' 
ytet.1'!1.ı ·en .1 dş.a F-~lhgak~rke ıyrte .e~~n 1 bı e

1
re 'd~aı e vazı e~ıne Nevyork, 21 (A.A. ) - Herald Tri. Rei~icumhur Ruzveltin sözlerini ha~ decek yegane donanma olduğunu ve bi beraber hareket edecekler dir. 

e ıgıne emın ı. ı a ı a e esı gun aş amış ı ı. 

inti ar etmiş olan gazeteler de bunu Fırtına ile biten bir balo : lngiliz tayyareleri 
teyid ed"yor ve yeni kumandandan Son harbe kadar Sir Şarl !\lorton-
hayranhkla bahsediyorlardı. dan tam üç kerre bahsolundu. -Baı tarafı 1 inci sahifede -

İskoçyalı olan amiralin zevkleri Birincİ~i 1938 temmuzunda idi. A- Dananimarkada, bir nakliye tayya-
Şimdiki harp 

tamamiyle ı:;adedir. O yalnız, c essiz mirnl kırk kadar zabitle birlikte bü- resi de d "işüri.ilmüşti.ir. 

bir vazifenin dilsiz bir uzvu:. olmak İngiliz tayyarelerinden biri hasara J •ı H b• N f•k • 
~rzu.,undadır. ylik üniformalarını giymiş oldukları uğranıış, pilot yere inmeğe mecLur kal Dgl tere ar ıye azlrlDlll 1 flDe 

Mesud bir mevki: halde Portru~da ~erefleriııe verilen mıştır. •• •• k • 
Amiral Ş. rl Morton don:mmaııın hir baloya gelmi~ler: fakat dcrıiıin Londra. 21 (A.A.) -Alman olduğu gore UZUll SUfeCe tır 

C"f .... nH idir. 1880 sene5inde dünyaycı birdenbire fevkalade azma ... ı sebe· zannedilen fakrt hüvi,v~ti tesl.ıit edile- Romn, 21 (Radyo) - Stefani a- Böyle bir netice, dünyayı fel:lkete 
Y. mi olan amiralin babası çiftçidır. biyle sabaha kar~ı keneli gernil'-'ı'İne miyen 1.ıir tayyare dün Shetland adu- jansının Londra muhabiri bildiriyor : sürükliyecek ve in!!aniyeti belki de 
Ru .. n d.~ hala Seylan da çaycılık ile 1 avdet edememişler ve otelin ·andal- !arı üzerinde görülmfüıtiir. İngiliz av- İngiltere harbiye nazırı Stanley, kısa bir zaman sonra daha şiddet1ı 
me guldur. yaları, bilar<lo ma~aıarı iizerinde ~a- . . • . . d k · ~arl Morton 14 vaşıncla iken nr·· · cı tayyarelerının havahınması uzerıne ün gece ir ad ettiği bir nutukta, bu har pler e sürük liyece tır. 

• • ' bahlamnva mecbur kalmışlardı. Hat .. harbin çok uzun ve çetin olacağını Stanley, bundan sonra Norveç ha-
tanin i imli gemide hizmet alarak • . . tayyare gozclen kaybolmuştur. 
d . ı· . . . k" ta bazı zabıtler caddede duran bır L d 

1 
.
1
. h beyan ettikten sonra şunları söyle- rekatından bahsetmiş ve ingiliz or-

onanmaya m ısap etmış, yırmı i ı .. .. .. . . . . on ra, 21 (A.A.) - ngı ız ava . f dusunun, vazifesini yapacağını, bu 
yaşına gelince meşhur -amiral Fi~.e- oto busun uzerıne <:erılmışlerdı. neznreti iııgiliz tayyarelerinin evvelki mış ır : 

t l 
- Nihai zaferi elde etmiyecek o- hususta şüphe etmemek lazım gelcii-

rin idare inde topçuluk ihfüıası ya- ngi terede sanat e:;erleq muhtelif gece Danimarkanın şimalinde kfün lursak, bizim için rahat yüzü yoktur. ğini söylemiştir. 
pnn zabitler arasına karışmıştı. biirolara tak~im olunduğu znman Alsburg hava meydanına mu\'affakı -

1şte bu sıralarda genç Şarl :\Ior -
1 
Sir Şarl l\Y ortonun odasına da rneş - vetle taarruz ettiklerini bildirmekte -

ton, bilahare Çanakkale donanması I hur bir ressamın tablosu :sabct et - dir. 
lrnmnndanlığına getirilen am!ral Ro- mişti. Londra, 21 (A.A.) - Ha\·a nezare
lıckin nazarı dikkatini celbetmiş ve 1 Bir çok meraklılar her gün tablo- tinin resmi bir tebliğinde ingil!z tay. 
amiral Robek meşhur Kuin Elizabet yu görmek için odanın kapısına top. yaı-.elerinin bu gece Danimarkanın şı-
7.ır~lı mm kumandanı olduğu zaman ]anarak amiralin çıkmasını hekler • malin deki Alberg tan are meydanını 
garl "\tortonu dn kendisine muavin nl lermi~. muvaffakıyetle homlıardımau ettik\e-
mı~tı. Amirnl bunu öğrenince tabloyu ri bildirilmektedir. 

Romanya hükômeti 
Romanyada bulunan Almanlardan 

300 kişiye yol verdi 

Müttefik ordular 
-Baı tarafı 1 İnci aahifed• ' 

ta baglamışlardır. • 11· 
Stokholm, 21 (Radyo) - Al~~Jf. 

!arın Elveronu işgal ettikleri bildır• 
yor. .,!' 

Londra, 21 (Radyo) - Bura .. e, 
kcri mehafilinin kanaatine go~, 
Trant Haymin zaptı için bugünler,. 
müttefik ordulariyle Almanlar •\. 
•unda büyük muharebeye girişileC8 

~~ d-
P a ri~. 21 (Radyo ) - AlfilcB ~· 

makamlarca malOmat verilmerne 1'i' 
beraber; müttef ikler in, N orve~~i~' 
çok ağır toplar la tanklar a-önde dJI' 
ler i \'e bunların k araya · çıkıı.rıl 
bildirilmektedir. ~ıdl 

Paı:is, 21 (Radyo) - . Paris ı6' 
gazete:linin aldığı son bir habere ııft' 
re, Almanlar Elverun· ile Amar şe rdJ'• 
!erini tahliyeye mecbur katınışlıı 

Yugoslavya 
-Baı tarafı 1 inci aahifed_..-. ttf 

~inin hu~ust multabirine be1• 11• 
1917 de Şarl Morton Heligoland- doğruca müzeye gönd~rmiş. Bu tebliğdt> Almanların Alberg mey 

da bir harp kruvazörüne kumanda Bir kere de otomobilini fazla si~ - danını Norveçe krırsı yaptıkları hm·a 
etmekteydi. Harp nihavı>t bulunca ratle ~ürmekten maznun olara!< hn- harekiitı için kullaııdıları tusrih t:!clil

Bli~reş. 21 (A.A.) - Ecnebiler in 1 yete istinaden 300 kadar Alman Ro· bulunarak : ırst' 
mürakabesine dair ahiren neşredi l •

1 

manyadan ihraç edilmişitr. - Hududlarımız tecavaze u 

da kendisine karada muhtelif vazife- kim huzuruna ~ıkarılmıştı: • Amirnl ınekteclir. miş olan kanununun verdiği ~alil.hi· ~a silaha sarılacağız .> e•• 
Demiştiı·. Başvekil, inkişaf etrtl t!ıt' ler veot•ildi. Morton ~u miidafaayı yapmıştı: 

Hususi havatu - O kadar cmıım sıkılıyordu nı 
Deniz Oz,,rindc çok mesut ol:ı.n işim o karlar acele idi ki otomobili 

Sari 1\Iorton hususi hayatında çok süratle sürmeye mecbur ol<lum. Fakat 
betbaht idi. Karısı umumi harp sıra- ne yazık ki otomobilim 60 kilometrc
sında vefat etmiş, arkasında biri kız den fazla yapamıyordu. 
diğeri erkek olmak üzere iki çocuk Hakiın ingiltere donanmasının mu. 
bırakmıştı. kndderatını elinde tutan bu kıvmetr 

1921 senesinde yeniden 1sveçli bir amirale on şiling para ceza~ı \'~rmiş 
kızla evlenen amiral Mortonun l\ta- ti. 
r· Luiz ismindeki bu ikinci zevce ·n- İ ngiliz donanma:ıı baş kumandanı. 
den ele bir kız çocuğu dünyaya g<'l- nı üım tarif etmiş olabilmek için onuıı 
mişti. bir sözilnü kaydedelim. Şarl :\fortorı 

1931 sene. inde Adriyatik den izin- Forb şöyle söyler : 
dı> manevra yapmaktayken, büyük cflk vur ve ku\'vetli vur!> 

----·*---- R 1 ' b te olan Fransız - Yugoslav ticare ~ 
Benz ini tükenmiş UZVe t İD eyana ti. aen dolayı memnuniyetini izh

9r,.,• 
Bern, 21 (A.A.) - Bal şehri iiu- bunun devamını a r zu ettiğini be. 

riııden uçan bir Alınan bombardı - -Baş tarafı 1 inci sahifede - ~etmiyeceğim. Hükumet soğukkanlı- eylemiştir. A · : _ = a c - te!!S 
m!n t:ıyyaresi benzini kalmadı~ı için 

1 
yetı:;i namzedler tarafından yapılan lığı~ı mu haf az~ etmekte ve hadisa. milletinin daha iyi bir nizamın ııııfll 

hava meydanına inmeğ"e mecbur kal 1 hücumların hafif ve yanlış olduğunu tı dıkkatle takıp eylemekted ir. :;ii için hiç. bir şey yapmama~ı ef'f-
mıştır. Tayyarenin dört kişiden ibn- ' me~ tlnna çıkarmıştır. Ruzvelt de- Biz Avrupada veya Asya da yapıl- geldiğini sizlere söyliyen b~zı 

1
:,,,. 

ret olan mürettebatının tf'vkif eıiik-1 miştir ki : makta olan harplere iştirak etmiyo.
1 

cumhur namzedlerinin bu mııtıı 
ccK"i tahmin olunmaktadır. 1 - Bu akşam harici :-iyasetten bah- ruz. Fakat Amerikanın ve Amerikan na iştirak etmi~ 

edeceğini iddia etmektedirler. mı~ oldu. saniyede yalnız 410 metrelik bir 'lirat 193~ ~enec;inde bir çok zırh i~ bet 
30,5 !ık ,.e dört yiiz kilo ağırlığın- Çelik leı·lwların delüımesi: merminin zırh levha.yı baştan başa de- çılan, son imaHit ve hedefe ı::ıll ttı • 

da olan ve c;aniyede 800 metre ıpti- Büyük bir c;üratle hareket eden bir !ip geçmesine kafi gelir. ettirmek zorlukları göz önünd~. ~ 
dai sii ratle seyreden bir mermi :;aıı- mermi eli kine olarak sert ve kalın çe- Fakat bu süratın tayini çok giiç. bir tularak en iyi stiratin verlirne 9~1ıı' 
timetre mııralJhaı basına 26000 k!lo lik bir levhaya çaruınca ani bir siiratlme~elerlir. Ve bu hususta çok büyük mermi başlıklarının kullan~1~\.eıı~ 
gramlık bir tazyike maruz bıı!ıınn - tenkisine maruz kalır. ~ferminin ucu bir tecrübe sahibi olmak icapu eder. l rağmen zırhın müdhiş rnkibın• · b"'' 

To Ve Zırh ara Sın da 
•·or. Bu taz.dki merminin 700 saı•ti - bii,viik snclemenin tesiriyle kırıhr. Fa- Ztrhl1 kııleler: · ceğini iddia etmişlerdi. Hatta zntfl' 
me~re murabbalık saha~ı ile harp e· kat miilhiş süralinin tamamen cllırma Topların gittikçe artan şirldet v~ gar.et.eler orta kalınlıkta bnıı ıı f111'' 

dersek bu tuıyikir bir milyon sekiz t;ına imktrn bulamıvan mermi levhayıltesiri karşısında karadaki mfü:;tahkem i !arın bile büyük çaptaki toplıı~ıırdl· 

k k du
•• ello yüz hin kilograma baliğ olduğııı ıu delmek ister. Fakat ucu kırılmış ol - yerlerin düşmana büyük bir hedef teş- kavemet edeceklerini yaznl1Ştııtt tıd or unç görürüz. dıığu için ileri gidemez. Ve öyle kalı r lkil etmemeler i için seviyeleri alçaltı- Erişilmesi güç bir mesele 

0 ıı ıı1~ 
Bu su retle merminin ne kadar müt- veya paraçlanır. 

1

larak toprak altında bulunan kısım - ciheti bir tar afa bırakarak b~·e ı6' 

1 1 
hiş bir kuvvetle çelik le,·halarn çarp- Bu halin önüne geçmek için rrıer 1 ların.ın da kalın zırhlarla ihatası yolu te~~ssıslar. bu!?;ün. 356. 3o

5
33 ,·e j~ 

Y M 'it A' /d • ığmı anlamış oluruz. minin heyeti umumiyesinden ayrı ve tutulmuştur. mılımetrelık mermılerc. 30,. [ıltl rt11 

azan: go l Vl QrCQ l llk zamanlar zırh levhalar demir - baslık deni!C'n bir kısım ilavesi dfüıü- Garp c~pheo:ıindeki majino ve Ziır- santimlik çelik zırhlarm pekö •lertleJCt• 
, • • • c; ' ' 

1854 1 
d ilk d f 

1 
k t 

1

b. k"ld t . .. d b ılen vapılırdı. Fakat araları otuz san- nülmüş i ede bu da çelik levhaları tn- frid hatları bunların en bariz birer mı kavemet edebileceklerını ~u~ıı i~b 1 .
1 

y.ı ın ~'I. S e at 0 a;a hop 1
:. şcd ı 

1 
e. ezan~r e en. l~.~~rn7ıı timlik bir nğac tabaka~ı ile doldurul - mamen delmek imkanını vermivor, vaı 1 muneleridir. Ve bunların her ikbinıle tedirler. Ve tectübelerde 

1 
ız bil ~. 

mebr~ı edrıne ·hakrşıll ıvlac; optıo mu a· mbaumcabaekenın -~1·:--ehnlı ve kşımfı ıd·ıı·erc. e.n muş ,.e gene iki tarafı otuzar c;nntim· nız merminin paralanmasının. önUneımevcud zırhlı kuleler biiyUk çaplı top- etmis bulun.rı~aktaclı.r. :·a l~'lJl ~1 ııı~ 
re esın e zıı u anı mış . 1 • ş a sı a ar es e ı ınc:e) e . . . . . .1 k 1 h 1 fi .· . . . . • . başında venı ıcat edılmış o • .1 ıı 

Takriben üç ~sır müddetle yelkf>n-1 kadar devam edeceğine süphe yok - !ık demıı im halaı a ap ı ece ı>ı. :~ gerıyor ve tahıatıyle dıgerlerıne na - !arın darbelerine mukavemet etmcğe 1. . 1:k b" . · · taııklilI ~·ıc 
• t t ı ına mukavemet edemeclıgı d h f 1 t . 1 ımetı e ı ır meı mının "k ctc .. l1 harp gemileri 15 santim kutrunda 1 tur. op a ış ar . zaran a a aza esır yepmış 0 uyor. ralışmaktadırlar. . . .11 . n deh 

1 

. . ~örUHtnce bu levhaların çelıkten va • . . . . santıme 'aran zıı 1 aı ı 
ve ancak 500-800 metre me~nfeyc Çelık levha karşısında mermıler: . . d"ld" · Fakat zırh ıle top arasındakı dtlelloda Bu zırhlı kuleler yerinde döner \'t~· ettig· in. öğrenince duraladık· . •:1rı • 
k l . 1 .. ki" 1 IJ ·d ..ı ·ık hl . 1 ~ 1 pılması lüzumu hı::ı!'e ı ı. h . . . . 1 ı ·tııltll• • acar müeewsır o an gre•ı şe ınc e arp mey nnınua ı zır ı sı a 1- , ~ • ·h 1 . .. .· .· zır lan rlelıcı mermıler ıcad etmek e va içeri gizlenir nevinden olnl irlcr Ve zırh imalatçılnrınııı 1 ,., el' 

·ı . ·ı d .. t 1 ı 1 ·· •· - b 1 d • d . "b Evvela demır le' a aı uzeı ıııe e11 - · · • ) . ııınıı, 
tlopd~eBrmı erı ı ~l ~şmana a edş ecker- ar gborun~edg: a:s aı ıhgı kak11 adn ıtı :ti miq çelik dökerek 1.ıir ne\'İ mürekkep tam bir muvaffakıyet kawnılacağı Yeri nelen devredehilenlerin atış ahası nın kolay koby hakikdn~. o ı;. 
€r ı. u mermı erın zararın an o- ren u yenı uqman n a ın an ge · _ 1.1 l'd" d h . . .. · ;11.ını dii ·ünmegre ba 'la ı"· t; ; 

k 
. . d .

1 
. b d 1 k . · t · .1 . d 1 .... k ı;elik levha kullanılmnj.('a başlandı. Fn- zanne< ı meme ı ır. a a genıstır. Kücuk çapta ıprojektör ~ ş ~' di cilt •r.' 

runma ıçın e gemı erın or a.arı- me ıçııı op ve mermı erın e rnyu · .. .. • _ . • .. Bu mücadelede iktısa ı.w 
lım makul kalınlıkta ağaçtan olma- terakkiler görüldü. kat saniyede altı yu7. metre ~uratln Dognıdan dogruya veya bıh·a~ıta veya topları ihtirn eden bu zırhlı ku- .. .. . . ttiğiııi c .,.0 • 

1 
"d ı .. " t• l"k bir me · · · ·ı · d 1 k d · · 1 . . zomıne tutmak ıcap e . t rfll ..t 

8ı kfıfi gelirdi Ve bugiinkii gemilerde 450 mili. ~ı en '> ... ı1an ım ı ·1 mıJ e mu- mcrmı enıı eme u retıne te~ır ecen lelerın rnihverı ortada olur. Orta ve d b·t· rnek ıc; d1iP 
. k t d b"l k "rin 27 snnt" k a· · b" .:ı h d k" h me il yazımızı 1 ır 'ki Fakat vi\'li namlular icad metrelik 15 Jik toplar bile kullanıl - aveme e e ı me 1

" ·' ım a· ıger ır unsur ua a var ır ı. e cm· büviik çaptakiler ise muhitleri üzerine T .··b ı . ·· terrni<ıt r "" 
• 1 ı 1 - ı b" h levha'"a ihti,·ac gö · t· k b .. ··kt·· s·· tt f k b" · ruz. ecı u e eı gos trı> ·r <'dilip iistüvnne şeklindeki mermiler mağa başlandı. Fakat bilahare clahn ı.~ .~gını a ır zır · • .J' • mıye 1 ço · uyu · ur. ura a u a · ıı· oturtulmuş olarak devrederlcı·. metre yükseklikte ve 2 rne 1' tı 

kullamlmağa başlaııınca işler değiş-! küçük cnptakilerin zırhları dah:ı. ko- ru!uyordu. tehalüf çok değişik neticeler alınması- Harbi umumide Belçikalıların 12 ve likte bir hedefe 1 Ofi miJiınetr ( ti 
1 

ti. Hedefe isnbet eden ve içi patlayıcı lay deldikleri anlaşılarak gemiler o- Böyle bir levha daha büyük çaptnk: na sebep olur. 20 şer santim kalınlığıııdaki zırhlı ku- topla. 6 kilomet,relik bir rııe:ııi,ı tı t 

maddelerle dolu bir mermi karşısın- na göre <1i!fıhlandırıldı. toplara mukavemet edemediği için ni- :10 ~::mtim kalınlığında en iyi bir leleri sıra:-;ivle ~Oil \"e 420 milimetrelik ancak ıoo mermide 9 nıerı11;r ptl' :ı 
ela en sağlam gemilerin omurgalari- Zırh ve top arasındaki amnnsız kelli panikel ve kromlu hrn;u<1İ bir ç.e· çelik zırha karşı 420 kilogram ağırlı- (:30,5 ve 42) lik tcmlara mukavemet edebilnwktedir. Dnhıı ıız::ık IJ • 
le en kalın kale duvarlan bile daya- mUcadelede bugüne kadar daima top lik knllanılmağa başlandı. Rilahar~ A· ğı~cla 305 milim.etr.eli~ bir .. mermi ~tt- ecle~emiş oldu~~~m .. için hu tecı·übele- feden ise isabı>t. ni . .;b::i aı:ı/.'~·ı;ııf ıe; 
namaz oldular. Bunun üzerine der- lar galip gelmiştir. Çünkü zırhlı !ev- merika mühendisi Hon·eyin icad etti- tıgımızı farzedelım. F.ger surat ~nnıy~ re bınaen bugunkuler <le d1ha kalın Geçen harbin teirııbeier. 11 bit" t • 
hal bu mermilere karşı müdafaa ted.. halann biiyilk bir hedef teşki l etnıe- ği usulle elde edilen \'e zor delinen hat. de 6l0 metrelik olursa bu çelik le,•ha ve daha ki.içlik bir heıl<•f teşkil Le hnlindt• bile uiı· kuleı:~ııJ.:ıP 1'1~tı 
birleri aranmağa bnşlandı Ve 1845 .meleri Ye kıpırdamaz bir silah olma. b .. b"l 1 1 . rlaı lıeye muka\•emet eder. :Mermi par- edecek ~P.kilrle vapılmışlar<lır. me··mi ilt- tamcmıen ntıl h ıı1 eıı ti~ .. · · ~ la azan meı-mıvı ı e parça ıyRJı 11r 1 'L' k t .. t 1 40 0 · 1 1 . . •ı'·ırnn g' 
de Kırım harbinde zırhla mücehhez maları için ebatları küçük yapılmak . . • ~ çn anır. r a ·a !'um ~·anız metre- zaman Ver<luııda Hl ıınaıı ~ll) :rnra•rıııı goı;tt:>rmıştır. ' ~ır.ı·ı 'f 

. .. nevı çelık levha kullanılmaga 1.ıaşlırn- .ı f· 1 ı .. · · . ı 650 t . k 1 1 - d k. hl . ı hU:->ll re!l' Fransız topçekerleri görüldil ve ağaç mecburiyetı vardı. Fakat bugun bu uen .ız a o ursa~ anı c;nnı~el e me ~antım a ın ıgm a ı zır ı lrnleleı· !arın lchınde olan >LI ,,e • 
tekne]· Gloir zırhlısına 12 santim ka çellk levhaları imal edenler istikbal. dı . reyi bulur~a mermi çelik levhayı deler. her mermiye mııkaveml:t etmiş ol - öniiııe tutarak her ~nhııd~:ni'l " tıt 
Jınhyı~da zırh geç,irildi. . de bu vaziyetin değişeceğini v.e hed~- .. Fakat da?.a. sonra Krup miiesse~e- Bu tec~~ihe~:i mer~i~in başlık nunu <lukl~rı iç.in. ~11\jino hattındaki kıı- mikya~ta ic:tim31 .ı.•diJnıelct 
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İşte bu tarihten sonra tt>p ve zırh fe tam olnrak i abet edec~k mernu. sı~ın k~şfettıgı u~u.l bu~l~nn hepc:ıneıRıı tecrulıe:~ı mermrnııı başında bngJık lelerın c.kscrı!'jı _bu ~a.hnlıkta zırh lcv- bini anlanııc: ohıı u~. JIA. f:fllÔ 
düe }osu başlamış oldu. Bugün bin Ire karşı bile zırhların muknvenıet faık çelık levhalar ımalını kohıylaştır- bulunmak uıere tekrar karşıla~tırsak halnrla ırışa edılmıştır. N~Icden: 


