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DngöDü~ · haırp gemösö 
a001r SlYllrette ya1raDando 

Vels 
Rom ada 
işini bitirdi 

Garp cephesinde Alman taarruzları çok arttı Yarın Papayla 
görUştUkten sonra 
sah günü Am~ri

kaya gidecek 

t '-ıin_ 17 (Radyo) - Burün.. 
tl Alman reımi tebliği: 
lfava kuvvetlerimiz İn.giltere

!lirı. Jinıau prki kıyılan üzerinde 
\l~ta.k harp gemilerini bomhardı· 
illan ttınişlerdir. Skapa Flo lima· 
~l?tdaJci gemilerden 2 zırhlı ile 

l' torpido bombardıman edilmiı 

..... 

ve ağır hiaara uğramııtır. Diğer 
bir çok ıemilerin daha sakatlan· 
dığı muhtemeldir. Tayyarelermiz 
hiç bir kayıp vermeden ilalerine 
dönmÜJlerdir. 

INGILIZ TEBLtCl 
Londra, 17 (Radyo) - Dün 

on dört Alman tayyareai Skapa 

Flo ve Şimali İngiltere ilserinde 
uçmuı, sahil ve hava n:Udafaa 
toplarımız kendilerine ateı aç
açıruılardır. 1 tayyare düıürüt -
müş, diğer birçoğu da sakatlan. 
mıştır. Al.man tayyarelerinin ta· 
arrurunda bir harp gemisine isa· 
bet vaki olmuı ve cemi hafif ha. 

ura uğramııtır. Sahile yapılın 

~:~~~ ~~i ::~~.=~.~::·Alman tayyare-
ralanmııtır. 

k;~~n'~~!~: h:::a~~!ı~ leri Skapa Floyu 
nı ile wkubulan ilk %ayiattır. 

· • • şiı1detle bom-bcia, 11 <A.A.> - :11 JMrt IU 
tarihli sabah teblili: 

ltara değer bir teY yoktur. bardıman ettı• Alman Jatutmın turruzlari 
Roma slyast mahfellerlne göre 

Fransa kabinesinin 

Roma, 17 (A.A.) - 1 

Muaolini ani olarak Ro
madan timali ltalyaya 
hareket etmittir • 

• • • 
artnuı olduğundan dünkü gün ve Roma 11 (Radyo) -

istifası muhtemel 
gece mutadın hilafında bir hare
ket ve faaliyet görülmüıtür. Bir 
çok defalar Almanların ke1if 
müfrezeleri, Fransız ileri hatları
na yakla.şmıılardır. 

Bataryalar faaliyete . geçmittir. 
En ziyade faaliyet gösteren mıiı~ 
takalar, Sarre mıntakaıı ile garp
te bunların sahilinde kain mınta· 

Amerikan hariciye müı· 
ka ve Noageslerln garp nuntaka- tepn Vela yarın Kont 
ıı olmuıtur. Biltün bu mıntaka- Ciano ile bir mülakat 
tarda topçu faaliyeti görWmilı· yapacak, bundan sonra 
tür. p .1 k 

Nosgeslerin garbinde Alman apa ı e görütece ve 
devriye kolları Fransız mevzileri . akıam Romadan Napo• 
yakınlarına kadar ilerlemitler ise liye hareket edecektir. 
de pilakürtillmüılerdir. Almanla- Vela salı günü Konte di 

<la ~IRrad, 17 (Hususi) - Bura· 
~n "Politika., gazetesinin 

1 ıtıuhabiri bildiriyor: 
&t~ taı;·an siyasi mahfilleri, Fran· 
h(ı ltıecıisinin ·gizli içtimalannı 
~İt~ bir alili ile takip etmekte· 
&~ l>aristen gelen son haberlere 
~Un~ ~~ız parlamc~t~su salı 
~cı gizli celsesını yapacak-

tır. . 
İtalyan siyasi mahfillerinin ka· 

naatine :t3re, Fransada son güriler 
de vukubulan Sİ)'asi Mdiseler ka· 
binenin buhran içinde olduğuna 
aşikar bir delildir. Bundan dola}, 
Fransız kabinesinin bugünlerde 
istifa edeceğine kuvvetle ihtimal 
verilmektedir. 

l heyelan 
~ühendisler IOO bin 

1 

3ıra~a çıkacak bir 
eı ınşasını tavsiye 

ediyorlar 
lii_., 

~a. b tnilddet evvel Moda burnun. 
~il ~~adı~'lm lıildirdiğ'miz hl'yc _ 
hi:ıa1a. un g~çlikçc o mıntakada.kl 
~ ~~ tehlikeye sokan bir ~ek. 

l.-.ıri ektedir. 
~~ 10 oıı fırtınalarmrn sebep oldu. 
:~a11111'ak kayması, iki gündür 
l~r:tıh~iddetll yaSınurlar neticE.'si 

ltıbr ~ ırc artmış ve bu sab:ıh 
~~1~11 • lllüh:.m bir kısmı koparak "" 
~~)'et ıle denize yuvarlanmışhr . 
. "'lltı!ı}. len haberdar edilen kayma. 
ııı~ıı h;r ırıın:akayı tetkik için he. 

'I' h ?:ıhbcndis vollamıştrr "'ra:;. " • 
,.,ın de>nizc do~rnı kaydığı 

.(De,·amı 2 nci aayfada) 

_______________ ;.._ ________ rın bu ileri hareketleri ilzerine Savoia transatlantiği i-
Franaız bataryalan direkt endaht 1 le Napoliden Amerika· 

Finlandlyada bugün harp bltnılı bulunuyor. Son Avrupa posta. 
ı;ile gelen yabancı mecmualar, §lmalde geçen ba harbin fecayUne 

da1r reslmlerle doludur. İktibas etUifm.lz fot.ojraf, Sol"Jet bOm. 

balanndan canlarm.ı lnırtarabllmek için evlmnt, yurtlarmı m.. 
lop, AOğokta donmayı bUe göze alarak, ormanlara sığınan Fin alle. 

JerinJ gösteriyor: Gözlerini göke dikmiş ba aekaenllk lbtlyarlar, 
sakat kadınlar n mini mini !:OCUkl&r, ölllmttn nereden gelebile.. 

...... .... ceifn! korkuyla talımlae ainfı1orlar. . 
1 

ı;.. • _ _:,,.;:~ ~ . ,_, __ . -~ 

yapmıılardır. ha k d kti 
F ta 1 · Al ya re et e ece r. 
ranaız yyare en, man a-

razisi lizerinde kqif uçuıları yap· 
IIUJlardır. 

• • • 
Alm&n rephesl, 11 (A.A.) -

17 tarihli resmi tebliğ: 

(Devamı 2 nci oyfada) 

AVRUPA BlR DONOM 
NOKTASINDA 

Roma, 17 ( A·A.) - ''Sumner 
Velsin., kont Ciano ve Musolini 
ile yaptığı mülfilcatlar hakkında 

pek ketum davranılıiıaktadır. f .. 
talyan diplomatik ve siyasi mah· 
f illerinde Amerikan hariciye müs· 
t~nnın bu görüşmelerine karşı 
büyük bir alfilca göst~rilmektedir. 

Halbuki Velsin Romayı ilk zi· 
yareti bu mahfillerde büyük bir 
ihtiyatla karı:ılanmıı;tt. 
Romanın diplomalik mahfille· 

rinde hasıl olan kanaate göre Av· 
rupanın yaziyeti üç haftadanberi 
ı;ok inkişaf etmiştir. Ve şimdi kati 
hir dönüm noktasında bulunmak· 
tadır. 

Sümner Velsin Romayı ilk ziya· 
reti ile Parise avdeti arasında bey
nelmilel sahada mühim bir değişik· 
Jik husule gelmiştir. 
n 

Bugünkü 

Hareketleri 2 nci aayla
mızcladır. 

-
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Modadaki 

Dörtler kupası maçında heyelan 
Galatasaray şampiyon 

Bugtln, havanın bozuk olmasma rağmen, Taksl:m stadmda Bey. 
oğluspor, Şl.§11, KurtulU§ ve Galata.saray ta.kımlan arumdn St.ıı.d ku.. 
p&SJ maçlan yapıldı. 

' 
(Baıtarah 1 inci sayfada) 

bu mmta...aaa Sahur Samiye ait 
18 ve 20 sayılı iki kaşkle, bunla.. 
rm bahçeleri bulun.maktadır. Elli 
blu llra kıymetinde olan bu lı:öşk. 

ler, söylendiğine göre, mmtakanm 
her glln biraz daha fazla tehlike 

arzedişi dolayı.sile değerlerini kay. 
be~lerdir. 

Yarımşar saatlik baftnymlarla yapılan bu maçlar sabah saat 
9,30 da başlamış ve hiç ara verilmeden dört taknn arasında cereyan 
ederek öğleyin b!tmJştlr. Neticede rakiplerini yenen Galatasaray, 
uampiyon çıkarak ortaya konmuş olan dörtler kupa.smı kazaıımq;tir. 

Havanın bozukluğu yüzünden 
Lik maçlarından yalnız 

Sahur Sam.Iı tarafmclan araziyi 
tetkike memur edilen mUhend.i.sler, 
b(:ye!Anı durdurabilmek için bir 
s . lnşa.sı tavsiyesinde bulunmuş. 
lardır. 

Ancak, sed yüz bin lirayn mal 
olmaktadır ki. bu masraf köşklerin 
değerini Jtaraılo.mamaktadır. Beykoz - T opkapı 

müsabakası yapılabildi 
4 ler kupası maçlarında 

Ga,atasaray şampiyon oldu 

Polihk tadiseı·erin 

bir l<urlı anı 
Beykoz • Topkapı: '7--0 

BugU.n yapılma.il ınmn gelen Uk 

maçlarından yı:ı.lnız Beykoz • Top 
kapı mUsabakaaı oyn~tır. 

Havanm berbat olmasına rağmen 
her lk1 takını da sahaya mutat 
kndrolan ile çıkmışlardır. Oyun 
başlar başlamaz Beykozlular gali. 
blyetlerlnJ hemen kurarak blrlncl 
devreyi 3 - O galip bltlrmi§ler. 
d.ir. 

tklncf devrede 4 gol daha atma. 
ı;a muvaffak olan Beykozlular mU. 
sabakadan 1 - O galip çı]muş. 
tardır. 

Maçlar tehir edildi 
BugUn Kadık!>Y stadında yapıla. 

cak olan Davutpaşa • Galatagenç. 

Bugünkü 
l(oşular 

Kadıköy Halkevinin 
sokak koşusu 

Kadıköy halkcvi tarafından ter. 
tip edilen sokak ko§usu bugiln 

birçok atletin iştirakilo yapılmış. 
tır. Sabahleyin saat ıo da başla_ 

ynn ve 3000 metre Uzerindc ynpt. 
lan bu koşuya Fenerbahçe stadın. 
dan başlanmış ve yine a.ynJ stad.. 

• da nlhayctlenmiştlr, Neticede Az'z 
Dilndar 9,46,1 Ue birinci, Veli De. 

mir iklncl, Eşref Uı;UncU gelmlş. 

Icrdir. 

Bakırköy Halkevinin 
kır koşusu 

Bakırköy halkevi spor kolunun 
tertip ettiği birinci kır koşuları 

muvaffakiyetle yapıldı. Bu koşu· 

Jara 18 atlet iştirak etmiştir. Ha 
vanm çok yağmurlu o'masma rağ 
men atletler büyük bir enerji ile 
koşuya devam ettiler. (8,45) ile 
Todori Andonyadis birinci, (8,48) 
ile Hik~t Taşer ikinci, (8,49) ile 
Ahmet Demiray üçüncü, (9.15) i: 
le Kaprel dö:-düncü. (10.1) saniye 
ile Mehmet Bayram bc5inci gel· 
mlşlerdır. Koşulara 31 martta ra 
devam olunacaktır. Bu koşulaı 
Bakırköy muhitinde büyük bir a· 
18.ka ile taki~ edilmektedir 

-~--

Beşiktaş halkevinin kır 
ko§USU 

Beşiktaş halkevi tarafından ter .. 
tip edilen ve 3500 metre mesafe 
fizer.inde yapılan sokak koşusu 

havanın yağmurlu olmasına rağ · 

men 65 atletin iştirakile yapılmış 
tır. 

Birinciliği Osman Yalnız 

12.20,5 ile kazanmış, ikinci Tak· 
lor, üçüncü Yaşar, dördüncü Ne
cip, beşinciliği de Suat almıslar· 
dır, 

ler, Fenerbahçe _ tstanbulspor lik 

maçl:ın havanın muh:ılefctlnden 
dolayı tehir edilmlştlr. 

Milli kllme maçlarının geri kal. 
maması lc;l.n bu maçların hafta i _ 
c;lnde oynanması mevzuubahstır. 

Beyoğlu halkevinde 

Bu ün yapllan 
ıas (e:bol maç:arı 
Beyoğlu halkevinde klüpler ara· 

smdaki basketbol müsabakalarına 
bugün devam edildi. Günün ilk 
müsabakalarını veriyoı uz. 

Ç-engelköyspor 66 .. Tayfun 23, 
Çengelköy 56, Kartal B takımla· 
n 15, Deni.zmartı 36, !\fühendis 
3 üncü takwı 5, Kurtuluş 56, Yıl· 
dırunspor 12, Çetintaş 56, Sakar· 
ya 22, Yıldmmspor 34, Beyoğlu· 
spor 24, 

Gazetemiz çıkıncıya kadar aldı
ğımız neticeler bundan ibarettir. 
Maçlar gazetemiz çıktı&rı: zaman 
fa devam ediyordu· 

BEYOGLU HALKEVlNlN 
SOKAK KOŞUSU 

Bu sabah tram\'ay deposundan 
başJıyarak Hürriyet teJX!Sİne gi· 
dip gelme yapılan Beyoğ!u halke· 
vinin sokak koşusuna, ha\'anm 
muhalefetine rağmen 15 atlet işti 
rak etti. 
Alınan neticeler sunlardır: 
l inci Manisa, derece 11,35,115 
2 inci 03lllan (G.S.) 12,18,115, 
3 üncü Şeref Kalespor) 12,32. 

315, 

Değerli bir ilim adamı
mız, gazete okurken he
yecandan apansız öldü 

Eski Darülfünun profesörlerin 
den doktor Ilüscyinzade Ali 78 
yaşında olduğu halde bu rabah 
saat on bire doğru Üskfidarda 
lhsaniyedeki evinde ani olarak ve· 
fat etmiştir. 

Hfise~de Ali Azerbaycan 
Türklerindendi. Tahsilini Rusya 
da yapmakta iken serbest ve hüı 
fikirlerinden dolayı Ç.arlık zabıtası 
tarafından takibata uğramı~. mem 
leketimize gelerek tıp tahc;ilini 
tamamlamıştır. 

Mülga -U"arülfiinun tıp fakülte· 
sinde uzun mtidtlet cilt ve frengi 
hastalıkları müd~rrisliği yapmıs o· 
lan Hüseyinzade Ali, hoş sohbet 
nüktedan, halUk bir in~an, tanın· 
mıs bir mütefekkir ve a:imimizdi. 

Yaşı hayli ilerlemi~ olmasına 

rağmen Darülfünunun ilgasından 
sonra ilim yolundaki mesaisine de 
vam etmişti. 

Son anlarında yanında bulu· 
nanlann anlattıklarına göre. bu 
sabah ta her zamanki gibi gazett' 
okurken birdenbire heyecanlanmı~ 
\'e üzerine fen alık gelerek son ne 
fesini vermiştir. Cenazesi yarın 

sabah kaltlınlacak Karaca.ah· 
metteki aile mezarlığına defnedi· 
'ecoktir. Bu milna~betle yapıla· 

ca.k merasime üniversite tıp fakül· 
tesi profesör ve tale'.;eleri de işti: 

rak edeceklerdir. 

osı 

''Her Gün,, siltununda Ekrem Uşakligll, maden a.raştınnaıan.. 

mızdan bahsederch diyor k1: · 
•• Amcrlkanm moncllk altın ma.den!nl bulanlarla petrol hazine. 

lerlnl meydana çıkaranlar kencll hesaplarına hareket edenlerdi 
Halbuki bizde yeraltı servet'nln ınUlklyetlni devlete alıltoyan 

kruıun araştırma sahasında ferdi fazla teşvik etmez. Ferdi, şirketi 

ve bllha.ssa mUteha.ssmı menfaatte ala.kala.ndırmak faydnlı göıilldU. 

ğU takdirde bu bBhls llzerlnde c;ok dUştınınell~iz.,, 

f=~) AKŞAM ( 
-·---- ..... ._... ... ---·-- --

Akşamdan Ak§a.ma alltununda VaıA Nlll'ettin (~tan Savma 
İ§) ba§lığmı ln§ıyan yazısında diyor ki: 

"Evlere ve mllesseselere kllçtlk bl'O§llrler dağıtılıyor. tmı:ıı: 

"Pasif korunma esıııslan. - B'nalarda hava tatı.rruzlarmdn.n korwı. 

mak için yapılacak teşkfller ve tertipler.,, 
Ha'kn kanuni mecburiyetler yUkleten bu rehber o lıadnr tenn 

basılmıştır ki, blrlblrlne bulaşmış , silinmiş, sahifenin arka.sına çık. 

mış yazılannr pertavsızla dahJ olmm:ık kabil olamıyor. 
N ' çin bu derece baştan savma iş yııpanz? 
Diğer t.a.rn.ftan da aaçma aapa.n Devlet ııeGrl,yatmı pı:ı.pyckuaeYe 

bManlar oluyor.,. 

oma va' a 
yapı~an tek ., 

Cenevre, 17 (A.A.) - '•La l lerde bulunulmu§ olduğunu ortay 
Tribiln dö Louın" gazetesi, Uı:. atan gazetciinlıı Popolo D'italya 
tısadi imtiyazlar mukabili teklif- adındaki İtalyan gaıeteıi olduğu· 

nu yazmaktadır. 
Latribün dö Lonn, diyor ki: 

"Fa§iat rejiminin bi.iyük bir 
yan reaml gazetesinin bu kombi, 
nezonu ne~ir ve U~n etmesine 
h:ıyret edilir. ÇünkU böyle gizli 
kapalı işler ancak gizli tazyikler 
sayesinde ınuvaffa.kıyete iktiran 
edebilir.'' 

Avı upa har binde iç cepheler 
Bugünkü harbın parolası : 

·sus u 
a 

La Tribün dö Loun, netice 
olarak, bu pllnın Romanın en 
mühim ve ve Nim resmi gazete· 
lerindenblrl tıtrafmdan neşredil· 

mesindcn balya hükilmetinln 
İtalyanın Balkanlardaki hegemon
ya teşcbblialerine kayıt ve prtsıı 
iştirak etmekte ve bu te§cbbUF 
lcre reameıı ınuhalefet etmekle 
beraber d.arbeleriJlden ke::disfni 

korumaya çalışmakta olduğu nt• 
ticesinl istihraç etmek icap etti· 
ğini yazmaktadır. 

B UGUNLERDE me§hur Fra.nsı.ı 
karikatUristlerinden Foug~ 

(Fugas) Parlste eeferber edilip cephe 
;crls1 b.i.zmc•ıerlnde mUhlm blr vuı 
·(.' aımıotır: 

VATANDAŞLARI 

DAVET tn'.MElt 
SU&'\lAGA 

Kendisine verilen bu vazl:eyt çok 
tu.baf görecekler vardır. Fakat bu iıJı 

başarmıınm ne mUhlm bir muvaf!a • 
luyet olacağını da gUpheslz heplml1 
lı.lra.k ederi:. 

B1r karlkılWrcU vıısıtaslle bir men: 
leket. halkuım ıuırot.a davet. edilmesl 
ve bundan b1r neUce umulması el • 
t: Ue ki tetkike de~"'r bir meseledir 

Vatanda.,111.n yalnız askert meae • 
leler bakkmda stıknt.a davet etmek 
WI değll<!.r. GörUnllşte çok basit 
öyle §eyler var<lıT kl, ber ta.rafta ku· 
lak kesllm.l~ vaziyette be}<llyen dUo. 
man çok taydslı, kıynıeU ILltmla Ol. 
;Ulemiy&cek lpuçl3.r1 olabUlr. 
FnıaWan bir balık kndar dllliz 

yapmak için böyle pslkolojlk bir c;;n· 

reye baf\."Utınanı:ı ne kadar vulmlı 
ola'bllcce~ini tahlile ka.lk~mıyara!< 

b!diseyt anlatmakla iktifa edeceğiz. 
Franııız hUk1Unet1, Frangrzlan her. 

kesten iyi tanıdığ:ndan vatanclaşları. 
nı 8\1.Sillağa davet etmek ıctn büyük 
ve gözal:cı tıı.tlolar yapan bir ru. 
samı ta\•Zif etleoek yerde hlr karllta. 
tllrtsU lsUhdam etmekte bUyUk bir 
lsabet göstcnnl~Ur. 

Fra.nııızlann rubt temayWlerinl bl. 
len devlet aaaınlm rugıı.:sa 'bfr tek 
mevzu vermlçlerdir: HIUerı 

Almanlarm FUhrerl, Fugasın karı. 

l:atllrlcrtne göre her yerde hazırdır 
Bir masa altına sokulmuş, telefon 
kab!neslnln duvarlan lçlne gizlen . 
mi§, lokanta veya bar tezgO.lıınm ar. 
kasmda, tramvayda bir sütnine ne 
maşum bir genç kızın arasına sıkı§· 
mış, Uyatroda, sinemada, dost evinde 
battA evlnfzdekl sobanın arkasmd·J 
glzlenmJo bir vazlyc!tedlr. Hltler, her 
konuşulıuı.ı dinlemektedir. Bu suret. 
le Fugaa d!lşmanm en beklenmedik 
ve umulmadık yerlerde bile kulağı 

bulunacağını vatıındn.§larına hatır . 
· la.tına.ğa çalı~maktadır. Ve dUamanı.ıı 
büUlıı · gayreUertnl bo~a çıkıırtmak 

itin de en iyi çarenin "au!!!mıık" ol· 
duğunu a.ııla.tmaktadır. 

• * * 
Harbi Umumide birçok d~vleUer 

halkı aru.smağa ve dedikodu yapma . 
rnağa davet lc;ln blnblr çareye ba~ 
vurmuşwdL Bu arada levhalar Uze 

rlne: "Susunuz! Sizin ıUkOtunuzla 

1ater tacil edilml§ olacaktır:•• sözle 
r \ yazılarak halk lknz eıJllme~e çalı. 
~:hn:ştı. U!!!cU te:n:JU eden ml~tc:ıı 
rskcrln dudaklarının UstUne yaplf . 
nıo olan parmak bu aözlorl takviye 
tdon canlı bir lhtar tııahlyetıııdoydl 
nu levhııl:ırm bUyUk boyda ve mil • 
l onlarcMı ıokak başlarında, mektep 
dershanelerinde lokanta ve otellerde 
t-er a:ınıt halkı ıUkOta davet ederek 
tdr nevi devlet ajanı va.ztfest gör 
rıu,ıerdl. 

Buc;ün harp halinde bulunan mil 
l·~tler bıı.lkmı aUkOta al~tırmak dov· 
1'31 adanıları lçln en mUhlm mesele . 
'er bUkmUne glrml~Ur. 
Arkadaşma, basit. ve aslmda ebem 

ulyetslz g6rtınnen bir haberden bah 
!'eden bir kimse kendi ka.nıı.at!Jıce Ce· 
l\a bir 1.§ yapm&ml§tır: HUk1)meUn 
ıntutakbel muk&rreratmdan veyahut 
hlr askert hareketten bahsetmemıı • 
Ur. Fakat on'ann llrf W olsun dl.. 
ıe söylediği bir kaç söz eğer dalma 
teUk duran dU§maıım kulağuıa gtt. 
ml§ae onun bundan çok mUhlm neU. 
•ıeler cıkarması mUmUkUn olur. Düı. 
manm bir nevi koordlnuyon ~ki • 
'Atı dJyecetfmi.z ve ya1ma balk ara • 
Jmda koııuşulanlan veya kulaklara 
akseden aöZlert derleyip toplayıp 

'>unlardan bir neUce çıkarmsğa çl.lı. 
ıan bJr te~kll1tı v:ırdtr ki, bu en u • 
!ak haberlerden mühim lpuçlan eldi.' 
.,deb!llr. Mesela. birkaç klj1nln a;l'zın 

lan falan alay subaylarından talanın 
izlnll olıı.ralt evine gelml§ olduğu l;ıl. 

tll8e dU§man derhal bundan §U ne -
t lceyt latl.ınzaç eder: O alay, cephe 
ıerialne almmI§lır. DU,man cepheye 

taze kuvvetler gönderml~t:lr. Belki de 
tir taarruza hazırlanmaktadır. Do 
mek ki, birkaç \'atanda.,ın dostlarına 
sadece tanıdıkları bir aubaym izinlı 

~eldlğlnl eöylamokle dllşmana çok mu 
blm bir maJQmat verllmlt oluyor 

Bu haberleri t.optayıp bunlardan 
netice istimzaç etmek vazı.estnt U 
zerlerine alml§ olan nıcrkez.Jer ancak 
bUyUk g93Tetlcr ııarfcderek nıilsbet 
lılr neticeye varırlar. Fakat onlar 
aabırlı olmağa ve teUJı;te bulwuna.ğa 
nll§lk olduktan için dalma mUhlm 
rııuvatfakıyotler elde ederıer: Bir 
mcmJeketııı tç cephealnl mUda.faa e • 
üebllmest ııte bunun lçln çok zordur 
ve devlet adamlarını havaaıaıun almı 
ya.cağı çarelere başvurmag.ı sevke _ 
der: Halkın kanı.kterlne göre, birçok 
tedbirler araamda, ya tebditkAr bir 
şekilde: "'Su!'!!" emri veren bJr Um · 
sal ortaya kor veyahut güzel bir ka. 
rtkatUrle cruıusla.rdan a:ı.kmmak ıa. 

zungelditinl anlatır. 
Bugün bazı memleketlerde, mem • 

tekct mUdafaasma alt. mevzular U 
zerinde katab31ık a.rasmda uıuorta 

konuşmak değil, takat husust toplan 
tılarda bile ağızlarım açanlar bUyük 
cezalara çarpılmakta veyahut te 

merkUz kamp!ru-mıı. ~önderllmekte • 
dlrler. 

Fakat diğer hUr fikirli memleltet. 
!erde yalnız halkı ikazla lktlta edil. 
ınekte ve bu hwıuata yukarda söyle
Jlklerimhı:den l>a§ka çarelere ba§vu • 
rulmaktıırltr. .lienelA• mUtwtik ordu· 
ıa.r er'k.ınıharbly;slııQı, Maj!no hatb 
rierisiı:ıde y~r aımıi buıwian ~aız 
tngillz askerle:1ne tevzi ettlrdlğl 

"İyi bir askerin va.zl!elerl" adlı blr 
nevi evıı.mlrt aşere, kltabmda ne oc · 
kilde hareket etmeleri icap ve neler. 
den tevakki etmeleri lktıza ettigl nıU. 
aa.slp bir lisanla anla.tılmıgtır. 

••ı•artste balıklar bile konuşur ta. 
kat Londra<la p3.p:ı.tı"anlar bile dilsiz. 
ulr" diy~rek Franııızlıı.rın karakterle . 
rl icabı konu§ken olduklarını ve ın. 

glllzlerln çok a.r konuşkan oldukJ:ın. 
oı l!ade etmek isteyen darbı melele 

rağmen her lld mlllet a.skerıerlne ay_ 
nı U<al"Jal'da bulunmak mecburiyeti 
blase.dilmcsl iç cephelerde de ne ka • 
dar kuvveUi mUdııtaa tedbırlerıne 

lhtlyıı.ç olduğunu göaterlr. 

3 ingıl z harp 
gemısi yaralandı 

( Baıtarah 1 inci aayf ada 1 
Dllşma.n öncillerl tarafmdıuı ce. 

nubu gurbtde iki mmtnknda yapıl
mış olan taamıılar pilsklirtlllmliı; ... 

lllr. 
Alman tayyareleri. vlmaJ de • 

niıi ile şarkt Franaa Uzerlnde kc
§ll uçuşla.n yapmışlardır. 

Alman avcı tayyareleri, BreiS
chanm garblnde sabit blr FranSU: 
balonunu dU1UrmUşlerdir. 

tKt PORTEKİZ VAPURUN. 
DA.~ HABER YOK 

Lizbon 17 (A.A.) - Bahriye 
nezareti bildiriyor: 

14 martta Portekiz AfrlkaSJfl· 
dan gelen "Cassequel" isml~deki 
Portekiz vapuru Lizbon limanına 
girmek Uzereyken bir Fransız 

harp gemisi tarafın<Luı durdurul· 
mu~tur. İki gemi ais<le kayb<>l· 
muştur. Cuma gtinU öğleden sonp 
ra "Cassablanka" daki Portel:iJ 
konsolosu "Cassequel'' den ak· 
ı;am limana gireceğine dair bit 
haber almı§lır. O zamandanberi 
vapurdan bir haber alınamamıt' 

tır. Portekiz bük\ımeti vapurun 

süvarisinden bu mesele hakkındı 
malumat beklemektedir. Birka9 
gün evvel Lizbondan Afrikay• 
hareket eden ve "Dakar" Uınanı• 
na gitmek mecburiyetinde kalan 

SlNIRLEnJ BOZAN HABERL!m "Colonial" f smindeki PorteW 

tç cephelerde dü§:ne.ı:ım zaferler eı.. vapurunun akibetindcn de bir 11a· 
Je edememeSı için a.ıma.n tedbJrıer • ber alınamamııtır. 
ı.len bahsedildll\ten sonra biraz la bu ~ 
cephelerde dil~maom ne ~ı;kJlde ta • temlelte askerlerinin Fra.nsaya ayll1' 
arruzlara kalkıştığm•ıaıı uaıı .edellm. basWıları zaman bu basta.t•ğı ıneJJl• 

Bir gün bltıırıı! kaynıı.kları.lan aw. lekct dıı.hiline yaymııla.n tehllkeııl tııJ 
aelft. hudutlann şu veya bu mmtıı _ l•ınduttunu blldlrmektl Bunun da 11" 

{acımda asker tah,ldatın.:l~ bulun · gibi neticeler do~rııbUecc~t nıu • 
du:u haberi alınır. Bu h:ıb~rlcrl yay_ hakeme blle etmeğe lüzum yokt'1'' 
makta takip ed:Jen gayenin .)'ekna • Sanırız. 

zıırda anı:ı,ııma.ama lmk!l.ıı yoksa <la Bu k:ı.<lar dolambaçlı görünen yol, 
bunun arkaı;ında dU,manın blr ıa,ırt l:ın taltlp etmenin yeg!l.ııe gayesi. ıd• 
ına manevrasının gtzll olduğunu an • vil halla yıldmnak, maneviyat1~1 

ıama.k güç bir ıay değildir. sarsmak olduğunda ıUphe edJıme ' 
ISund:uı bir müddet evvel blrka~ melldir. Sazan gazetelerin verme ' 

bltarat memleket gaıete:ıl bir Fran • dlği ve ıansörlerln me~etmeğe ç:ı; 
sız mUsteınlekea1nde ıarl bir hıı.ııta.lı • !!§tığı buna benzer ve hatıra ha~ 

ğın bıı.lk arıı.smda bUyUk zayl:Ltıı ac- gelmez derecede mantıksız dedJI<;; 
beblyet vermıı ol.1uğunu yazıuı,ıar _ dulan halkm blrlblrlerine kulak 
dL Normal zamanlarda bu glbl h:ı _ kulağa yaymam.alan için her rnetJ) ,i 
reltcUerJen tcna niyet:er çıltarmak lckelte alman tedbirlerin gaye ' 
a.ltla gelmez. Fakat h:ı.rp oaUnde milleti ••susmaıta'' davet etmenin •~. 
bunun çok bUyUk bir ma.nuı oldu · bcbl, memleketi iç cepheden sarstı' 

d -·~ ~nda ıüphe edllmemak lC81' e er. ğa çalışan dllşmanlann bu taarr .... 
31taraf göı11Den kaynakların bu ha rmı akim bırakmak oldu~da ellP" 
berlcri yaymaktan makaaUan mUs _ J he edllmemelldlr. - l\L E. ,___. 

T rakyada kış 
yeniden başladı 

i!ti gün 1 Ur kar vaijıyor: 
nehırlerın taşması illtimah var rı'1 

Edime husust muhabirimizden duğunu bildirmektedir· Bir ~ıı 
aldığımız bir telgraf. Trakya ya günden beri nehirlerde de ~8• etf 
kt§m yeniden döndüğünü. dün istidadı görülüyor. Hava bırd fe' 
başlıyan karın bütün gün ve gece bire lodosa çevirdiği takdirde 
devam ettiğini ,.e 15 santimi bul· yezan muhakkak sa~ 

1 

f 



Almanyanın bakladnğn polltlk hAdnsa ı 

Türk-Sovyet ademi 
tecavüz p· aktı! 

No.56 Yazan: Orhan Rahmi Gö.6lçe 

fl!l'fff!ti 
Dahuae: 

• Ôfrendiğtmlze göre, El!zıt-Muı
Tatvaıı uaaı.nda yapılacak demtryolu
ııun E!Azığdan 1Ubaren blrlncl 100 
kiıoınetrellk kıamınm etUd ve talblk 
Projeleri ihale edilmiştir. 
300 kilometre kadar olan bu haltın 
1klnct ve Uı,.11ncU yüz kilometrelik kı. 
aırnıe.n da valunda lhııle edJlecektir. 
• Şotör HUMylD td&reSlndeld 138 

ııuınnraıı belediye kamyonu bu aabah 
~t 9,30 da Be§l.ktaıta blr kazaya 
'Utramı~tır. Kamyon, trenlerin tutma
Jllaaı Y1lzünden Dolmabahço sarayına 
Çgrpınıı, kamyonda bulunan çöpçU 
Be1ttr Ytlcudunun muhtelif yerleıin. 
deıı &gır suretle yaralanmıotır. Şo:ısr 
liUaeyın ve yanında oturıın diğer çöp. 
çQ Güzel, kazayı hafif blr yarayla 
&Uatınışıanıır. Zabıtaca kaza tahld
lca.tına bqlıı.nmıştir. 

• Çocuk Esirgeme kurumu tara.tın. 
~ te.rtıp edilen lstanbul tavla §&lll· 

Piyonluğu musabakalanna dUn aaat 
ıa de ~ıkapıda Türld.stan kıraat· 
haneaınde bqlanmlftir. Mllaabakal&r 
9ekıa niaaııda nihayet bulacaktır. 

lıtUsabakalara 32 kifl lfttrak et.mlf 
Ur, dUnkU karşıJqmalarda A gnıpun 
da Boğoa, Mahmut, AH, Orb&ıı. B 
lrupunda lhlan. Veysel, ŞengUl, Ke· 
1ıaıı. c crupunda Klftl, Şevki, nyu. 
llııatata. o gnıpunda lıılebmet, Ek· 
rean, Kapreı " SaWıaddln pllp pl
blltıerd!r, 

l>tln galip ıeJenler arumda olan 
ltlott Keskin J:Julgarialanhdır, ellllde 
!'tutı. tavla p.mplyonu oldutuna da· 
lr •eatka ..,-dır. Klfif dtlD lyl oyun· 
CU1ard&Q ayılan Mehmet çaVU§U Ud 
lll&ı-. •• blr oyunla yenmlf, blr O)'WI 
0

1aull YermemltUr. 
• Bu aabahkl koıın.nıdJODel tnnfle 
~OllY&dan yedi kl§lllk bir 'rurk 

~- daha gelml§Ur. 

1 
• Bazı mebualarm tC§rll muunlyet 

er1nııı "'' talebini havi blr t&kmı 
evrak ıııecUse gelmlt ve wıulen 
ldliYe •e teoklllt.1 eeaalye enen. 
ltıeıııertnden mlli'ekkep muhtelit 
t.llcUınene havale edllıni§tlr. 
dJ.t'8u tezkerelerin ekaeriııinl Alro. 
da YllzUnden çıkan eon matbuat 
~Yaları dolaymlle haklarında da. 
rtnltı lkanıe edilen gazeteci mebusla. 
• , .... ~ etmektedir. 

laıı -wuıbu] belediyes1 bUtçeld hazır. 

11 lJlakladır. Geçc'l ııene 12 milyon 
'1ora oı.n bUtçe bu yıl 11 kUllUr mtl 
~larak yapılacaktır. Mezbaha 
\' UDd. ta 600 b1n llranm ekallmeal 
ıı:d 0 klruva rüsumunun azalmuı bUl· 
ııo 1 90o b' .ı Ura kadar b1r nrtdat 
:-nııtı meydana geUrmlftlr. 

kıta Llae Ve Ortamekteplertıı edebiyat 
Pları hakkmdakt raporlar Kaar1f 

~lttı 
lukı 1Unee tetkike bqllUlDllflır. Tet.-
tın er biUrtıdikt.en eonra bu kitapla· 
baka Yeııideza )'&Zılmalan lÇ1D bir mUaa. 

~üııı açılacaktu. Vakit olmadılmdaıı 
Jarııı llzdekt dere ıeııeet de ukl klta~ 
lır 0kutuiınaauıa devam olunacak· 

Pil• Y&ınıa nıuaıııınıer ::Jtaptarda ya-
acak •·~'-•L• 

decıe•·l -.wert fimdiden teeplt e
" erdir. • li 
atkaıı euyunu ıebrln llt1fact. 

edeceği bir 
dört hale getirmek için 
l'UJ ı:nilyon Ura aa.rfına lUzum gö 

tnUatUr · 
8 "' . 

bin u Paranın e&rfmdan eonra 30 
dilecı:net.re mUklbı fazla su elde e. 
~ :tır. Yapılan hesaplara gö. 
lt~ru u •tı halka metre mlkA.bı 15 
hıınu';,_tan eatıl:ı bll('cektir. Fakat 
llı.11 Yerine terkoa suyuna sekiz 
~on lira aarfetmek ıehir için 
~ faydalı görlllmektedlr. ÇUnkU 
!lle~dirde bugUnkUnden 160 bin 
:ıı.ı~ e ınikabı fazla au temin edil 
--ı olacaktır. • 
, 11 lfer taraftan Balnrlı:lSyUndeld 
t'n 'Zlyen kuyUlannın işletilmesi L 
l11trn~e 700 bin Uraya' lhtlyaç glS. 
ltıiJt ktedir. Bu tesisat 30 metre 

lbı au temin edecektir 
~ Suıar idaresi Halkalı a~lan u 
bııl'irıde la!ıarnıf hakkı olanlann 
il haktannı lstlhlAk edecektir 
"--~~un için 1:50 bin lira aarfoluna.. 
--tı:r 

11 'l'etkııcıerden alman 
laetlceter sular idaresi 
t!r~bul mebualanna 

yukardald 
taratnıdaıı 
blldiri.lm1t-

~ lıreınıekeUmtze geldJğinl yazdıtJ. 
ita '17. ll'rarıaız P&a1f korunma mOtehaa
•e~ Aınıraı Muren dUn Ankarada Ba~ 
L... tara.fmııan kabul edllml§Ur. 

';! A iP' ft C'\t: ~ : 
'1: ll'raıısa, Yakın ,,ark orduııunu lak· 

, ~ etnıek üzere Surtyeye daha ytıs 
~r c&ıdeımektecnr~ 

- Kadmludan kimleri tanı. / gökte ve llyık olduğu mevkide 
yorıunıul • bulunuyor. 

- Yalnız birisini. Esasen dört - Demek ki bu kadar yilkaek 

H ö T lL IE . O ~ l"'R~·; ·: ... Fi·~-· 
STALUlE MUSOLiNiYi DE hududu 

icadın var.. Benim tanıdığım da, 
çok güz.el ve çok asil bir kız olan 
Sinorina Kiyara dö Rivadır. Bu. 
gUn de beyaz bir gülil andın· 
yor. 

bir kız. 
- Evet, onda her ıilzellik var. 

dır. 

- Nipnh fillıı deif Jmi? 
- Zannederim ya nitanlandı. 

yahut nif&%llanmak üzero-

UZLAŞTIRMAGA UGRAŞACAK. Bir Fin Heyeti 
Sovvet Rusya, R~anyadan isteklerde Moskovaya gidiyor 

Doğan hafifçe yutkundu. Ken
di kendine: 

- Tamam • dedi • nihayet a
dını ö~rcndik.. triniye ıormağa 
gelmez, başımıza bir de kııkanç.. 
lık m~eleai çıkanru. 

Diğer hizmetçi kızlar çılmuı· 
lardı. Y alnı.ı o bir tanesi kalını§
tı. O da, Doğanın suallerine ce. 
vap verip gitmek için bekliyor. 
du. Doğan, ıenç kıza bet Duka 
altını fırlattı: 

Dolan, içine sıcak bir teY daa:a 
ladığmı duydu.. Kiyaraya kartı 
merakı gittikçe artıyordu. Hiz
metçi sordu: 

- Bagka bir emirlerlnlz var 
mı? 

- Hayır, fakat tenbihimi u. 
bulunmamayı taa~hUd etmiş 

LODM, 17 - laviçre ajansının. 
Romadan öğrendiğine göre, Al • 
manya hilkOmeti 16 eenelik bir a.. 
demi tecavüz paktı akdetmek n 
Macaristarun da on sene için Ro· 
manya hudutlarında t.aahih iste
mekten fcrağat eylemek niyetle
rinde bulunduklannı bildirml5tir. 
Şayialara göre Sovyet Ruıya 
Romanyadan isteklerde bulunma· 
ınağı Almanyaya taahhüt etmlt • 
tir. 

Amsterdama gelen haberlere 
göre Alman mahafili Sovyet • Ro. 
men münasebetinin lnkipfını pek 
yakından takip etmektedir. 

Romanyanın Mo.ıtovadald el· 
çiıi dUn Molotofla g6rlltmUftUr. 
Bu mWikat. Almanyanın Ro
manya ile Ruaya arasında teeuO.. 
ailnU temenni ettiği devamb bir 
anlaımanın usullerini araıtırmak 
yolunda ilk temuı tqkil etmekte
dir, 

• • • 
Amaterdam, 11 (A.A.) -

"Röyter" Bitlerin Stallnle Mu· 
aoliniyi u.zlattırmak için gayret
lerini arttıracağına intizar ediL 
mektedir. Zira bayJe bir uzlapna 
Nazilertıı DOğU • Cenup Avrupa· 
ıındaki pl!nlarının tahakkukunu 
kolaytaıtuacaktır. 
Bu hususta, pek yakında Ber

line gidecek olan Atmanyarun 
Moskova büyük elçisine talimat 
Yeril ece ktir. 

Berlinde iyi maJQmat alan bl • 
taraf mahfillerde &aylendiğint g5-
re, Hitler Ruayanın yakında Ro
manya ve Türkiye ile ademiteca· 

vil% pakttan imzal~acağını um. 
maktadır. . 

Nazi mahfillerinde, So.yet" 
Romen hükQmetlciri araıındaki 
ılSrüımelerin çok ilerlediği bildi· 
rilmekte ve fakat Sovyetlei Birli· 
ği ile Türkiye aramdaki carut
melerin ilk 11.fbadan. dıpn çık • 
madıfı teslim edilmektedir. 

Şimdi beyan ediliyor 1d, Voa 
Ribentrop .on Roma clSrUtmeJeri 
eanaaında Muaoliniye Almanya 
ile Ruayanuı Romen toprüJannı 
prantl etmefe amade olduklan
nı bildirmit. Mueollnf ile dahi 
katı teminat latemltdr· itte Al· 
manyanm Romanya De Raya a
namda ademltecmls pütmm 
hnıaamı temine pllflll!H"'• ee. 
bebl budur. 

Bitler, TilrJdye ile 8"yetler 
arasında aktedllecek bir ademi 
tecavüz paktuun baıkaca ebem. 
mi,eti olacatı. lira bayle blr pü• 
tın TGrldye • Fransa • l.,wa 
lttifakma karp blr teraal ftdfeei 
ıısrecett filaindedlr. 

........ il (A.A..J - leWd,.al 
mabtUler, 8oT7et maUıuatmm na • 
Rua b&rbl raetice91 b•kJnndalı1 tet8lr. 
&ulne hıttneden sita11Jala .msat .. ,.. 
•UDID J'llDI tdr afbqa strdlCl Jalll
aGDG ftl'llMkt.edlı1. 

Bununla berUer fU elbet .. .... 
edUmekt.edlr: tdr •ataJID mDdl,, ... . 
ram ba sl)'Uetm • llAldm pnulpl 
olmak ID&lllyetılll mubafue etmekte. 
dl!'. Bu 8Ulb prosramı. oenapta. .. 
DUiia prldde prpta ft ttmaJI pr
blde SovyeUer blrllği emnlyeUnl mu· 
halaza huauaunda KremllDlD Jıluetu. 
it lUzumdan mUlhemdtr, 

lsveç ve Norveç 
korkmağa başladı 

Lonan. 18 (A.A.) - Yorbhlre 
Poat gazeteal.ıı1D uterl muharrlrt 
yazıyor: 

Sovyet hattını ~ t1serbıdm 
bağlayacak olan demiryolu p.rtı, 
Flnlaodlyahlara tebliğ edilmesi la. 
veçten rica edilen ilk projede mev. 
cut dcğildl. Bu şartın UA.ve edile. 
ceğf İsveç hariciye nezaretince 
ancak çarşamba gUnU yani anlaş. 
ma mUnderecatJ netredlldikten 10n 
ra mıılüm olmuş'tur. 

Bu noktanm lngiltereye gelen 
projede de gösterilmediği anlqılı. 
yor. Zira Çemberlayn parllmento. 
da yaptığı beyanatta bundan balı. 
setmem13tir. 

SİPARiŞi.ER 
8tokhobn, l'J - Finlandiya da. 

bil olmak Dzere, ttmal memleket.. 
lerinhı aralarmda tedafW blr itti. 
fak yapmak llsere aktedeceklerl 
tonferaımn tarih! yakında llln o. 
lunacütir. Konfera.mnn Osloda l. 
nitadı çok muhtemeldir. 

Aftonbladet, lsveçln harp tay • 
yarelerl adedinJ arttıracağuıı haber 
veriyor. Amerikaya saatte 640 kL 
1ometre ıUrat yapan t U tane Vul 
tee tayyaresi ıtpartş edUmietlr. 

Norvec: hava ordusu bir Amerl. 
ta flnnuma, bir buçuk milyon 
dolar krvmetinde 24 bombardıman 
ta~ ve yedek abam afparlşf 
vermiştir. Sipariş mevzuunu tefkil 
eden tayyareler saatte 400 kflomet 
re yapabilecek denls tayyarelerl
dlr. 

Sovget -Japon 
hududunda lıQdise 
Tolıyo, 18 (A.A.) - Havu 

ajansı bildiriyor: 

SoVyet askerleri Sakallnln ti· 
mal hududunda, Rua • Japon aa· 
bilinde bir nokta olan Araae ya· 
kmındald bir Japon milfruesine, 
15 martta ateı açarak, bir çok Ja· 
pon aalcerinl yaralamııtır. Japon 
aıkerleri de aillhta mukabele et· 
mitlerdir. • 

Japon ~kamatı meseleye faz. 
la ehemmıyet vermektedirler. Zl· 
ra hldiae aynı huduttan iki Sov· 
yet tayyareainln geçıacalni milte· 
aldp vüua reiıııiftir, 

Toba, 11 (A.A.) - Damei: 
Japon hariciye nann bugün u.at 
15 te Tokyodaki Scwyet bUyUk 
elçiai vuıta.Ue Sovyet hilkOmeti. 
ne fid.dctll blr protesto vermlt • 
tir. 

Japon hakOmetl, SabHıı ada 
anıda Karafuto hududunda vuku· 
bulan n Ud Japon poliainln ya. 
ralanmuuu mucip olan yeni hu· 
dut bldiaeaini protesto etmekte
dir. 

Bu mıntabda vulyet ~ok ıer· 
gin olmakta devam ediyor. 8 
marttanberi demir yollan m\iaa.. 
.ıraıau dUl'IDUltQ · 

BellllnJd. 11 (A.A.) - "Paatkh1,. 
bir be19Un bafmda 18 martta lııf09-
lrovaya gidecektir. Heyet Moekova 
hUktlmeti ite muallAkl& kalan mt-.aele 
lert ve bilhalaa Rua.Jl'to bududUDun 
arlb tdr 191ıtUde tabdldt me11ele.tııl 
cOl'O§ecıektsr. Bulh muabedellnde der
Plt edilen lktıaadt melelelere , .. dlp
IOm.atlk mtlDuebeUertn yeniden teal
a 1çtn s6rllf1Delen de blıflaııaoaktır. 
Paatld~ So.yet bWrQmeUne Fın 

parl&meDtownea tud1k edilen mua. 
b6deyt de tevdi edecekttr. 

- Al bakalım cüzel m ıu· 
nu. Sorac:aklanma cevap ver. 

- Buyurunuz Prcnı.. Evveli 
1\itufkarlıitnıza tetekkür ede. 
rim. 

Doğan, genç kızın yanaklarma 

Nafia vekili Konyadan bir fi•kc vurdu: "' 
Afyona gitti . - Sorduklarum ldmaete ~ 

yacabm, anlıyor musun? 
g_,., 11 - Dnn aabü ftU - - .Tabi! efend;- tabit.. SL mil Ye mebua!anmmn b1r Jmmu -. 

" malyetlerUe lıirUkte otomobil • ray kulan b6yle teylerl bilir
lerle Benehlre ilden nafta vekili ltt-
All mat CebeloJ 18.30 da Kon - • _ Kimin nesidir bu Slnorfna? 
,.,. d&mıQfttlr. L.-•• ~ y & 

8a Hyahatte, Benehlr s81tl IJe - Dukanın llraUSNUtfo e.e. 
buajı tetkik edlJmlt " Jtoaya o. n! oluyor. Kimsem. Çok sen.. 
namı salanıa da~ en lnrr. cin, çok namuslu, ~k alrıJlı, iyi 
YetU mesnedi olan gölllıı normal okumuı yani bu samanda dlln. 
le'riyealnden 1,70 metre yilbel. yanm hlç bir yerinde eti bulun-
mil olduğu memnunQoetıe ıörUL ___ ,_ b' kız 
mtlftllr. mıyawur. ır • 

Ba miktar bir _,.. 1ılr mJvne - Püat sen onu s3Jdere çı. 
dl'lrell tçtn klft oldufa 7&Pd&n kanyonun.. 
h-plard&ıı anlaplınqtır. Hizmetçi im bir re•erw yap. 

Vekil ordu namma Yerilen ~ 
tt: tlyafet1nde bulunduktan eonra 

Afyona dolra bareket etmlftir. - Hayır efendimi%, o nt~n 

.. IDABiLDEI 
Askeri ceza kanunun
da yapılacak tadilat 

Ankara 18 - Mecllle, aaker1 CIA 

" uJw1 DıUhalleme wıuıtı ıu.nunıa.. 
nıım ~ maddelerlDIA del1fmealn1 
ısy?ıdaf edeıa 1k1 l&ylba vertlmlf tlr. 

Yen! lAyiha, 1132 numaralı aakert 
ceza kaıııunmun 4J QncU maddealnl 
111 tekJlde t.a.dU etmektedir: 

-ı'Orlc cea kaDUDUDUD tütnd '9t&
bmm mllatald1 tuııncSa JUı1ı olup 
Clıll&1arm t.ecllt bakk.mdald kararlar, 
aplıdakl bOktlD:ıJer ıı-.n lttbwa a
lınmak prttle asker! phnı1ar hat. 
kmd.a da taUıl.k olunur: 

~ - A.akert mahkemelerden aakert 
ceza kanunurıun 8 tlncU babmm a 
n 4 tlncU ta.aıııarne 84 tıncU maddtlllt 
barlç olmak Usere bof1nct ve 130 wa· 
cu maddesi hariç olmak tlsere •ldsln 
el tuıllannda yasılı sı.Çlardan dolayı 
verilen cezalar tecU edilmez. Ancak 
ruı l§len1ft1 zaman 18 1&fUU doldur· 
m&DUf olan çocuklara bUkllm' sama. 
nmda 70 yqma glrm.lf olanlarm mab 
kWn oldukları bir eeneden u hapta 
cezalan tecU olunabWr. 

&anlar " bu yolda nutuk ~yliyenler 
fJeı seneye kadar bapeohmur. 

B - 'l'Urk caa IWltlDUDUD 141, 142 

IDd maddelerbade 1uıb olaa cllibD· 
lart ordu SçlDde n,a ordu meuupları 
ve Ukert fabrika " mGeaeeeelerdekl 
mU..t:ahdemler ..,.. 1fc1Jer aıumda 
f§llyeıılertn cua1&n J&nd&D &f&lt Ol• 
mamalt tızere arttınıır. Bu suçlar ae.. 
terberlllt ..,:ıanmda ı,ıemne ceza l· 
k1 ~ olarak htıkmol'mur. Eter b• 
c0ı1lmlertn !flenme81 nettceat olarak 
aakert laıneUere satar gelml§ olur
• ceza on ~ 9eneden apğı olma. 
m&k tı.zere alır bapı.tlr. Bu sarar 
ebemmJ,eW oıana tUI. daha alır btr 
cOrtım teıkll etmediği takdirde mtıeb 
bet atır hapla cezam hükmol~ur. 
Diğer 11.yUıa 1631 aayıh uker1 mu

hakeme u.ultl kanununun 3720 aa)'llı 
kanunla dettıtırtıen tıçOncO madcıe. 
alııl tadll etmekted1r. Buna cOre uke. 
11 cua kanununun 63,M,11,93.90.100 
101, 102,12"12:1.127 lnct ınaddelertle 
148 inci m.addealD1n B tıluumda ya. 
zılı suçlan, 1G9, HO, ft 161 bıct mad· 

B - TOrk ceaa kanunu mucibince delertıaclct yazılı aac;1an. ukert cieza 
blr kabahat tllllnden dolayı mahkbl lruumma t&bl olduklan mQddetçe. 
olan " cezam tectı edUen, bir eene ..terberllkte. ukeı1 cesa lıcaıaunuııun · 
lç1nde " gene meakar kanuna tevfl. 73, 78 ve 80 lnct maddelertnde yasılı 
kan bapla c:ezulle mahk1Un olan " .uçlan, umumi mahkemeler buJunmı. 
cesam tectı edilen b1r ldıme, bet ... 1&D harp mmtakalarmda lflenen bO· 
ne lçlode ukert bir aıçtaD dola,Jı Jıa. tOD .Uçlan f§Uyaler ukert plmlar 
pta n daha atır bir ceza,a mah· olma.la bile aakert mahkemelen "" 

nutmanrn değil mi? 
- Ona ne §ilphe ef end.imiz .• 
- Hattı, Prenses de aona. 
- Hay hay efendimiz. 
Genç kız, ire dolu bir hare

ketle, Adeta uçar ve lavnlır elbi 
çıktı. Doğan bapnı aalladı: 

- Şu Venedik baftan atalt 
fllaun ft ap galiba t. 

Bir kaç dakika geçmltti ld. 
bahçeden bir kahkaha aesl ıeldl,. 
Dopn pencereye dotru kottu.. 
Bu, o cUset kum kahJr:t.hau ldL 
Yanında trlni vardı. Kolkola .,.,. 
mlıler, bahçeyi dolqıyorlarda. 

Dolaa perdeyi siper aldı " JD.. 
yarayı eeyre baJladı. içinde blc 
teyin auladığmı, bir hiııln uyu. 
dığmı duyuyordu. Fakat bunu 1. 
tiraltan çekiniyordu. lrini. ..lıt 
ark yukarıya bakıyordu. 
Doğan için, sanki hayat o stla. 

den itibaren batl•m'ftl. Düne lra
dar atzr alır, bit çepe cibi .. 
kan 16n1U, timdi COfkua bir 1111 
andırıyordu. 

irini, biru toara ıelmlt. ..... 
nptan ıil.ıillen l§lkh rwlerinla 
ualığUıdan ~ mana1ı bak
ımı: 

· - Ne kadar kanıtınına..., 
miftl- miıafidedml cörmeli ... 
ödemedin. 

Dofan ayak ayak tlstGne at. 
mıitı. 1rinio.ia ıö&Jcrinia isillll 
baktı: ' 

- Ben, Duka1ara, Dmd .. 
metelik nrmiyen imanım. Hat• 
ta imparatorlara, hatta hUkO... 
darlarL.. irini onun yanma )'Ü" 
lattı. Omuala.nna dakülea ~ 
rmı oqadı: 

- Bilirim Dofan.. Pôat • 
penuu g~nülleri bir slft b1Jat 
mallOp eder. 

- Anlamadm, ne demek W._ 
yonun?. 

1rtnı' omuzianm lilktl ı 
-Hiçf_ 
ve, içini çekti. 
- Sende bit ,ey nr irini?. ~ 
PreDM9 urhottu. bird~ 

dotnııdu. BiltUn itidalini tıoplu. 
gibi oldu. Sonra gene hafifçe een· 
deledi: 

- Var -dedi. nrL. Sen om1 

seyrediyordun.. 
Doğan, zoraki bir bhkaha ..,. 

vurdu: 
....-:' Ne ctemck iatiyonun; bit' 

fC1 anlamatbm vallahi L 
- Beyulıyı... Beyuh71 ı8c • 

dün delil mi?. 
Doğan, hiç istifini bonnactu 
- E•et, cördüm. GUstl bir 

im, hattı. aenin. onun baklanda 
bana malOınat •ermcklilizıl bile 
bekledim. 

kWn olur ve bu aakert cOrtlm Ttlrk rtleceği kaydedilmektedir. '(O..- wr)' 
ceza kanunu mucibince cezayı muclp~~~~~~~~~~~~~=--~~~~~--~~~~--" 
ntllerden bulunmaz• lklncl mabldl· 
mtyet enelld cesamn tedllne mant 
olmaz. 

c - ICvvelkl mahldUnl19t aakeı1 
blr 11tıç için verllm.if ceza olur " bu 
ukeı1 suç TUrk ceaa kanwıu mucı. 
blnce cesayı mucip bir mı olmaıııa I· 
ldnct miden dolayı Tttrk eesa kanunu 
mucıbtnC. ftrlleeek cezanm teclltııe 
blrtnct mı mani oımu. 

Ayni kanunun ı fı8 lnct maddeatııe 
de fU tekil vertımektedir: 

A - Slyaal mak.l&Ua toplanaıılar, 
alyaıd tırkaiara girenler, a1.Yul nllma· 
ylf ve lçUmalara ve lntlbab&ta l§tı. 

ralr edenler veya ber ne sureUe otur
• olsun 1ıu m&b&Ua fllahl telktnat
ta buluıı.&DJar " .ll7UI makak J"Ao 

· VAKITın kitap kuponlanm 
toplamayı ihmal etmeyiniz 
Vüıt fevkalade taihet sör. hiri;DCi seri kitap~ 

dan sonra ikinci tertip lnıponlann da netrine hatlamıttır. 
Sara ile toplayacajma 20 kupon ve · 25 kurut 11"hi az bir 

para mukabilinde, 800 aa,fa " 175 kunıtluk bet tane kit.., 
kuanac:akauuz. 

ihmal etmeyiniz. 



yapmıştım. Sokaklardan geçen 
otomobilimin ucunda büyük !n • 
giliz ba;rağı dal~ 1anıyordu. 

Avusturya sefirini üniforma. 
larını giymiş olarak buldum. 
Heldenstag merasimine gitmek 
iizere idi! 

Sonradan duyd.ığuma göre de 
merasim nihayetinde herl:es g;bi 
nazi selamı vererek üç kere 
''Heil Hitler., diye bağırmış!!!. 

9 
... * 

Vll 

SUDETTEKt 3 000,000 
AU1AN ... unu sırf nün1a viş olsun diye yapınışh ,11. 

ok ak ardan geçen olomobılimin ucunda 
büyük lngihz bayrağı dalgalanıyordu 

Göringin elini ga1et soğuk ve 
resmi hır ~el.ilde sıkmışt1m Gö. 
ring de nsab! idi ve program ka
ğıdının yarısını yırtarak arl:asına 

b:ına hitaben şunları yazdı ve 
Amcri':a sefirinin karısının öni!n
den uzattı: 

"Müzik biter bitmez sizinle ko· 
nuşmak istiyorum ve her şeyi 

izah edeceğim." 
Son dört kelimenin altı üç ke. 

re çizilmişti ve hakikaten de per· 
de kapapınca yerinden süratle 
kalktı ve beni dışarda bekledi. 

Muayyen bir müddet sonra 
onu takip ettim ve mareşalın 
misafirleri bunu takip eden kırk 
beş dakikayı hayret ve merak i. 
cinde geçirdiler. 

Mareşalin vaadettiği izahat 
Şuşnige olan itimatsızlıktan ve 
başka bir çareyihal bulunamamış 
olmasının izahıydi. 

bu sizin kabadayılık etmenize 
bir sebep teşkil etmez!,, 

Nazi aleyhtan A,,-usturyalılara 
iyi muamele edilmesi için Gö
ringi bilhassa ikna ettim; ve 
kuvvetle iddia edebilirim ki, Gö. 
ringin elinde olaydr, böyle bir si. 
yaseti takip etmek için elinden 
geleni esirgemezdi. 

Lakin Avusturya nazileri, Him 
lerin gizli polis teşkilatına giL 
verenerek, Göringin Viyana zi - J 
yaretinde teşebbüse giriştiği işi 11 
bozdular. 

Göringten ayrılırken ona şun. 
lan söyle<lim: "Her Bitler, bu 
hareketinden dolayı İngiliz mat. 
buatının hakkındaki dü-;üncelerL 
ni öğrenmek arzusunda değilse 

ona iki hafta kadar İngiliz gaze. 
te lerini göstermeyin . ., 

Hitlerin umumi katibi olan Dr. 

S .. ' t~e vaziyet gittikçe kötii· 
leşirordu. Orasr hergün, yeni bir 
hadiseye şahit oluyordu. • 

Alman matbuatı yazılarını öyle 
bir raddeye getirmişti ki, Avus
turyada olduğu gibi burada dn 
ikinci bir §imşek darbesinin vu • 
kuundan korkmlk 15.zı:n gelirdi. 

İşte, b5yle ikinci bir bombanın 
patlaması i~in her şey mevcut 
bulunduğu sırada ortada bir ha· 
vadis .dola~m::ga başladı. 

Almanlar Çek hududunda 
tah,:datta bulunuyorlar!. 

20 mayısta, Prağdan ve diğer 
yerlerden aldığım raporlar bu ha
beri teyit ettiği için derhal Baron 
Fon Vayseker (Baron Von \Ve
izsiicker) e miiracaat ettim ve 
bana izahat vermesini istedim. 

Kendisi keyfiyeti tek2ip etti. 
Lakin ben ona, benim hesabıma 
general Kaytel'e (Keitel) c tele
fon etmesini ve Avusturya isti
lnsından e\-vel, Majestenin atc
~~sine yanlrş maJUmat verilmiş 

b ıh:n:luğunun da hatırlatılm:?smı 
söyledim. 

Bir saat sonra, Baron Von \Ve
i:ı:sacker, general Keitel'in sözü 
üzerine, bunun katiyen yalan ol
duğunu ve Alman kıt'alarının hu
dutta tahşit olunduklarının birer 
saçmadan ibaret bulunduğunu 

söyledi. 
Berlindeki Çekotlovak sefirine 

ve Prağdaki Çekoslovak hükOme
tine de buna benzer teminat ve· 
rildi. 

• 

Göringin hususi odasında ge. 
çen muhaveremiz hiç de hoşa 
gider bir şey değildi. Ortada bir 
hakikat vardı: Alman ordu ve 
tayynrelerinin hududu geçmek 
üzere bulunuşu .. 

Meissner (Maysiner) e de ayni 
tavsiyede bulundum. Bunu Hit. 
!erin hissiyatının rencide olma -
ması için yaptığımı zannetme. 
yin. Hayır. 

Geeeyarısı Ilc.::n..!c r.ibentrop tarafından karşılnnan Hcndcc-son 

Hiçbir şey. Avusturyanın Al -
manyaya ilhakına mani olamaz • 
dı. Garp devletleri onu kurtar
mak teşebbüsüne girişmiş olsa. 
tardı bile faydasızdı; zira biltü:t 
Avusturya gençliği Almanya le. 
bindeydi. 
AYusturyanın müdafaasını Şuş 

nig yerine, son defa yapar. 
ken, Göringe şunları söyle -
dim: 

"- Avusturya şansölyesi Şuş. 
nig akılsızca hareket etmişse, 

"- Ya, öyle mi? Fakat benim 
\stediğim olacak; taşlar mahvola
~ak... siz de mahvolacaksınız!" 

Ocağa gitti.. Çıraları yaktı .. 
Tekrar mnsaya döndü .. 

\Varrens, onun masadan gii
müş tepsiyi aldığını görünce göz 
leri }-Uvalarından fırlnmı§ bir 
balde: 

"- Yok. yol:, bunu yapamaz. 
1ınrz !" diye bağırdı. 

Don PMro durdu. gözlerini 
Warrense dikti: 
"- Bir Eenalkebir kendi ma. 

lıru istediği gibi kullanır. Ben~l
kebirlerden sağ kalan bir ben va
rım. 1 aç b"'nden l'Gşk:ı kimsenin 
eline geçmiyecektir !,, 

\ii/arrens bileklerine baktı. Kol 
larmı kurtarmak için bir çare a. 
radı. Demirlerin iizerindeki pas
lardan bas1ca hiç bir şey göreme. 
1i. 

Don Pedro oca~ın başında idi.. 
Warıcns kol!arını kurtarmnk 

için Çflbaladı.. Bütün kuvvetini 
sarfediyordu .. 

Paslı demirlerden bir tanesi· 
nin gevşediğini hissetti.. Bu cna 
daha fazla g~yret ve kuvvet ver
di. Demirin kenar!cırı etine gir. 
mişti.. 

Biraz daha uğraştı. Kolu kur. 
tulmu~. hı\lka bileğinde kalmış. 
tı. Ate~l.n 8nfine iğilmiş olan Don 
Pcdro bunu görmemişti. Ecdadı-

Nazi aleyhtarı Avusturyalıla. 

rın hiddetine kurban gidecekle. 
rinden korkuyordum. 

YAPTICIM BOYKOT! 

Mart 13, Almanların Helclens 
tag dedikleri kahramanlar günü. 
dür. Büyük harpte ölen asker. 
terin ihtifali yapılır. 

Olan biten hadiselerden dola • 
yı, bütün ecnebi siyasi rnahafi. 
lin gittikled bu merasime git
mekten imtina ederek A vustur - / 
ya sefaretine gittim. 

Bunu sırf nümayiş olsun diye 
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nın yaptırdığı iskemleye itimadı 
vardı .• Asırların tahtayı çürüte
ceğini hesaba katmamıştı. Bir çı
tırtı, şimdi sol eli de serbestti. 

Alnında ter taneleri belirmişti. 
Don Pedro hala ocağın başın. 

c!a söyleniyordu: 
"- Tacı mezarının üzerine 

koyduk; şimdi gumuş ve altın 

erimeğe başlıyacak, zümrütlerin 
ruhu az sonra İn1<aların, BenaL 
kebirlerin ruhu ile karı§acak ... " 

Varrens, yorgun bir tavırla, 
kol1arını tekrar eski vaziyete ge
tirdi. Hala kolları bağlıymış &ibi 
duruyordu. 

Don Pedro ona doğru yürüclii. 
Kocaman iskemlenin arkasına 

giderek yüzünü ocağa doğru çe
virdi. 

''- Bak... tacın nasıl gÖ!;ÜP 

gittiğini göreceksin ... sonra sen 
de, oğlumun göçtüğü gilıi göçe
ceksin!" 

Varrcns başını çevirdi.. Ate
şin içinde parlıyan gümiiş tepsi. 
yi gördü .. Üzerindeki taç bütü:ı 
güzelliği ile parlıyordu .. 

Don Pcqro vahşi bir kahkaha 
... tı .• Kahkahalcırı yarıda ka:mıç
tı. Alev dolu gözleri Di!:'in bi. 
le!dcrine mıhlanmıştı. 

Dik bir y•cl} gibi yerinden fır
laelı. E\ini, cebine Histi!: şmng1-
ya götürdü .. Geç kalmıştı. 

Don Pedronun demir gibi kol. 

Alman • t talyan palch imzalanırken 

larile sarıldığını gördü. İspanyol 
devi hırsınaan bir hayvan gıoı 

böğürdü. Warrensi, bir top g'ibi 
kaldırıp duvara fırtattı. 

\Varrens, inliyerek duvarın <lL 
bine yuvarlandı.. Nefesi tıkan. 
mış, başına kan hücum etmişti. 

Biraz sonra gözlerini açtı. Ye· 
rinden kımıldamak i5tedi, mu. 
va.Hak olamadı ... 

Karşısında dehşetli bir şey ce
reyan ediyordu. 

Don Pedro, gözleri fırlamı§. 

üstünü başını yırtıyor, ağzından 
salyalar dökülüycnlu. Hademele. 
ri çağırmağa yarayan zile doğru 
yürüdü .. Sendeliyordu. B~r adım 
daha ·attı, tekrar sendeledi, mu. 
va"'~esini kaybederek yere yu
varlandı .. Diiştüğü vakit, masa. 
nın üzerinde bulunan şilmdanlar
dan biri onunla b~raber yere 
uüştü. 

Varrens bir sayha attı. Aya
ğa kalktı; ocaktan müthiş bir ;ı_ 
lcv ve duman çıkıyordu.. V:ır

rcns ayakta duramıynrak tc krar 
düştü. Bir dizi üzerinde durrr.a. 
ra çalışıyordu. 

Hintli u~aklar odaya girdiler .• 
Don Pedroyu yakalıyarak dı:;a

rı sürüklcdil!:r.. Varrens'e bak .. 
mamışlardı biie .. Kapı tekrar ka. 
pandı; Dik sersemlemişti. • . Kapıyı yumrukluyordu .. Boşu-
na uğraşıyordu. Hapı;olunmuştu. 

Ale\•ler her tarafı sarmıştı. Yü 
zü si:nsiyah olmuş. her tarafı k:ı .. 
na \e t~re bulanm·ştı . 

Bir iskemleyi kaptı, ola'1::ı 

kuvveti ile pencerelerden birine 
. .,. ~· 

ın .ırcıı. 

Temiz hava yüzüne çarpınca 

kendine gelir gibi oldu •. Fakat 
gözlerine duman girmişti; dizle-

rinde hala kuvvet yoktu. Sürü -
nerek c°vden uzaklatış.. Fazla u. 
zaklaşamadı. Olduğu yerele kal -
dı. 

• q q 

Gözlerini açtığı vakit, etrafın. 
da sesler cluyclu. Sabah giineşi 

yüzüne. vurmuştu. 
Dtin geceki hadiseyi hatırla -

mağa çalı~tı. Şakakları halci zonl: 
luyordu. Her tarafı sızlıyordu. 

Ayağa kalktı. Simsiyah olmu§ ve 
harabeye dönmüş olan evden ha. 
la duman tütiiyordu. 

Etrafında b!.r çok adam vardı. 
Ayıldığını gördükleri vakit müt. 
hiş bir patırtı koptu. Sesler biri
birinc lmrış:yord u. 
"- Am::rik2h ayıldı. Don 

Pedronun dostu ve micafiri olan 
Amcra:ah uyandı!., 

Etraft::-n derhal tu ve yemek 
getir iil ... r. Varrcns b:t:.i.ı biı· 

ı;c:lc sonlu: 

non Pctlro Ueııal'irbir, lli'ıi ı;:ocu!• 

b'1bl knldıramk du\·ara &a\"Urtlu ! 

Şucni~ • c;on 'ıs'._.,,.,, r:ı•Jyo ile ya11h: Resmimb: Şuc:rılğl 'r:ulyooa 
lconus1ul.tan on dakika. ımnrs. ı;ö t.f'riyor 

Alman kıt'al:ırının hudutta te
kasüf ettikleri Prağda.ı raporlar
la bildirildi. 

Çeklerin verdikleri haber, Al -
manyadaki askeri faaliyetlere gö· 
re. yanlış olamazdı. Bu faaliyet 
Almanyada bulunan her han~i 
birinin nnzarı dikkatini celbe. 
derdi . 

21 mayıs sabahı, lngili:ı: askeri 
ateşelerini, Saksonya ve Silezya· 
da bir ''keşif" seyahatine gönder· 
elim. Miralay Mason - Macfarla. 
ne otomobiliyle 700 millik bir sa
hada dolaştı. 

Binbaşı Strong ise 500 millik ... 
'(Bu seyahatleri bir gün bir gece 
gürdü.) 

Bunlar askeri harekat yapıldı· 
ğına dair hiç bir emare göremedi
ler. Diğer ecnebi sefaretlerin a
teşeleri de keza, fevkalade bir şey 
·görememişlerdi. 

KöKLERt KAZILACAK!. 
Kazan kaynamakta deva~ edi

yordu. Çeklerin verdikleri haber 
doğru idi. 

21 mayıs gününü, Majestenin 
hükOmeti hesabına, Alman hari· 
ciye vekaletine protestolar yaz
makla geçirelim. 24 martta' İngil
tere ayan meclisinin vermi~ oldu. 
ğu nasihatr, yani tavsiyeyi hatır· 
!atıyordum. 

(Bu nasihat, harbin yalnı; Al
man ve Çekler arasında kalmayıp. 
etrafa yayılıp mütecavizin aley· 
hinde olacağı .. idi.) 

21 mayısta, Ribentropla yaptı ... 
ğnn ilk mülakat, ikimizin de bir
birimize dargın olarak ayrılma

mıza sebebiyet verdi. 

''Don Pedro nerede?,, 
Etraftakiler bakıştılar. Arala. 

rından bir tanesi cevap verdi: 
''- Öldü, senor öldü.. U§ak. 

tarı onu şehire götürdüler ... ,, 
Ağzı köpük içinde kalmış bir 

at kalabalığın arasından belirdi. 
/\hali çiğnenmemek için yol ver. 
di. 

Süvari atından inerek Varren. 
ı;i kucakladı: 

''- Allaha bin şükür, sizi sağ 
göriiyorum !,. 

Bu, Don Janindi. 
Sarı çehresi canlanmı~tt. 
''- Senor, kızımın kurtc:rıcısı, 

duyar duymaz geldim ..... 
Scnra Diki kalabalığın arasın. 

dan ç~kerek kulağına y<ıvaşça: 
''- Bu eve geleceğinizi ban:ı 

söylemeniz lazımdı. Neden yap_ 
m:ıdınız? Don Ped~onun şimali 

P. merikalılar.dan hoşlanma'lığını 
l;ilirdim !,, 

''- Geldiğinize iyi yaptınız .. 
il ni buralardan m:aklastırın. A. 

Bir f ngili:ı: r;:ızetesi, nasılsa 
haber almış, bana Alman orcl.u1a
rının faaliyetini tekzip edenin de 
general Keitel olduğunu ilave et
miş işe general Keitel adının ka· 
rış mı~ olmasına -;inirlenmiş ve 
bundan alınmış olan Ribentrop. 
kendisinden başka kimseden ma
l('ımat istememekliğimi isterli 
ve bu :vesile ile bana bir daha as· 
keri mahiyette mal(:mat verilmi
yeceğini bildirdi. 

:(. "' . 
Cevap olarak. tavrıhareketin

den, general Keitel'in beni yanlı§ 
yola sevkettiği manasını çıkardı· 
ğımı ve hükumetimi bu vaziyetten 
haberdar etmeğe mecbur kaldığı
mt söylec!im. 

Bunun üzerine Eğer'de öldü
rülen iki Almandan hiddetle bah
sederek, Çeklere ka~ı ~iddetli bir 
lisan kullandı. "Kadın ve çocuk 1 
Hepsinin kökünü kazacağım!'' 

dedi. 
tki Almanın ölmesi teessüf edi· 

lecek bir şey ise de, yüzbinlerce 
kişinin ölümüne, bu iki kişinin 
ölmesinin müre~cah c-ldugunu 
<ıöylediğim zaman bana, "bütün 
Almanların memleketleri içi.-ı 

canlarını fedaya hazır" oldukları
nı söyledi. Bilahare böyle: •• j.Cdit 
bir li~n kullandığı için, amid ta
rafından bir ihtara maruz kaldı-, 
ğını tesadüfen öğrendim. 

Maamafih, tngilterenin harbe 
gi,rmi.yeceğine Kanaat getirdikten 
sonra Ribentrop yine o mahut ta· 
vırını takındı ve ı>atronu eylülde 
kullandığı siyaseti kullanması i.
çin teşvik etti. (Devamı var)-
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ğildir amma ..... 
Varren memnun olmuştu: 

l 
"- Evet, pekala! lakin önce 

melck!eri!I kuyusuna · gidelim. 
Butaya yakındır. Y1kın1p biraz 
istirnhat edeceğim. Dona lzleta 
s~at on 'a gelecek. Onclıın sonra 
maalmemnuniye gelirim ... 

(Devamı var) 

man, 
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