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Musolini 

iie birlikte 

Güneşt~ki lfil@)~OO lb©1h~~ttö ? 1 

lekeler 
genişlemiş 
:• .... : ................ ~ _._. _ __._..._. 

~ MilQıatıs fırtınası, gÜ· 
i ile§ Üzerinden kopan 
i bir elektrik fırtına
i sından ileri gelmiş 
~----.......--·---

Paris, 27 ( A.A·) - lyi haber alan mahfeller. 
de.<ıö}•lcndiğine göre, Reyno, beynelmilel vaziyet 

lNGILlZ GAZETELERİ ~UTKU 
NASIL KARŞILADI? 

hakkında müzakerelerde bulunmak için Avrupa umdra, 27 ( A.A.) _ Pol Revnonun radyo. 
hükQ.met merkezlerinde bulunan bazı sefirleri Pa- da söylediği nutku, sabah gazetele~i büyük harf-
rise davet etmek tasavvurundadır. Fransarun Ro. li başlıklar altında neşretmektedirler. Matbuat, 
ma ve Brükseldeki sefirdlerinin bugünlerde parise Fransanm muzaffer olmak için bütün enerjisini 
gelmeleri beklenmektedir. sarfetmeğc azmeylemiş bulunduğunu tebarüz et ~ 

REYNO VE BALKANLAR tirrncktedir. 
Paris, 27 ( A.A.) - Pol Reyno, dü;' akşam Times diyor ki: 

söylediği nutukta Balkanlardan bahsederken şöyle "Heyno, Fransaya hitap ederek hükfünetin 
demiştir: yegane hedefi seri ye kati bir hareketle düşmanı 

"Bu nutku söyledi~im saatte, Hitler Balkan- mağlftp etmek olduğunu bildiriyor." 
!arın ekonomik istikrntine halel getirmek için her 
şeyi yapmış hulunuyor. Almanya gözlerimizin Ö- Deyli Meyi gazetesinin Paris muhabiri Fransız 
nünde her vasıtaya başvurarak Avrupanın büyük efkarıurnurniyesinin sureti umumiyede bu nutuk-

1-"?ndra, 27 (A. A.) - Röyter: bir kısmı üze.rinde hegemonya tesisine çalı~ak- tan memnun olduğunu kaydeylemektedir. 
,..,~~al fecrinin sebeb olduğu tadır. Deyli Skeç gazetesinin askeri muhabiri şöy!c 
°"'-.qaus fırtınası bUytlk bir vil - Çok çetin bir mücadeleye giriitlk. Çekeceği. Y"lıror: 
gtrıl &ı.lstcrm~tcdir. Röyter ajan- miı ıztıraplar var. Fakat, bu çetin harbi kaıana- .. FransaJan e Ronra.ıyacfau :r i it.t~ kr cgc-
&t-~ gerek radyo ve gerek ka.blo cağız. Dünyanın en bü~·ük iki imparatorluğu kay. liyor. Fransada Reyno heyecanlı bir nutuk söyle-
~~lcn sna.Ucrcc bozulmU§tur. naklanru birleştirmişlerdir· Zaferi kazanacaklar - di. Romanya<la ise müttefikler Almanyanın şid -

~ll3Slslar mıknatıs fırtması • dır, yeter ki, bu kaynaklardan istifade etmesini detle ihtiyacr olan 200.000 ton petrolü elde edi-
~ inci •.a_yfa ___ c:1a_> _____ b_il_sinl __ tt_._" ____________ ~----------------~'-or_lar __ .'_' __ ~---~~----------------~ 

Miittefikler 
Sovyetlerle 

harp etmeli mi? 

Macar Başvekili Musolini ile bit saat görüştü 

Stalin ile harbi düşünerek, zafer için 
lazım ve faydalı olduğuna karar 

~erılnıış hareketlerden vaz geçmeliyiz 
l114g .. 

~"a 1mkit posta ile gelen Pari-
"ı..~ g~zetesindcn: 

};'itıın ak~katte mücadele etmiyelim: 
llıUt~dıyaya kabul ettirilmiş olan 
!eri ış \'e öldürücü sulh müttefik
~ için bir mağlubiyettir. 

Sovyet Rusya 
~Uazzam mıktarda 
~erikan petrolu 

-r ithal ediyor 
~ Okyo 27 ( 
ttcıcrin.' A.A.) - Japon ga-

}'ayil b ın Vladivostok'u Japon. 
lt!İiııtehağıayan Feribot hattının 
~tı alda noktası olan Tsuruga -
~o"Yetı ıkla? bir telgrafa göre 
lı İle er Bırliği Vladivostok yo· 

icarı llıuazzam miktarda Amcri -
~~tıd:ctrolü ithal etmektedir. 
~tkta~i başka Rusların U ~ak 
~i't.}>e Petrol depolarım da tak. 

d.r, çalıştıkları bildiril:nck!e· 

~ hp''.t --hf"JI · 
't.;} '."0 ı erı, telgr:ı.fta Rus 

ıı 1 ıst · h .. l. 
tı i\ı ... n atının veya fazlası· 

Çekillll:l"~?.Ya tcırafında:ı ç;ekilip 
lllt.,.t

11 
dıgı hakkında bir rarahat 

t 01ınadıluu kaY.(lecliyorlar5 

Fakat sağlam, kuvvetli bir millet 
teessüre bağlanıp kalmamalı, bu 
mağlubiyetten ders almış olmalı 

ve bundan sonraki hareketini ce
saretle tayin etmelidir. Ben, bu 
şuur imtihanı üzerinde bana esaslı 
görünen bir nokta üzerinde dura -
cağım. 

İngiltere \'e Fransa, 5 şubatta 
toplanmış olan yüksek konsey iç -
timamda, FinlAndiyaya yapılmak.. 
ta olan malzeme yardımının tah -
dit olunmamasına ve aynca bu 
küçük kahraman memlekete bir 
kıta asker gönderilmesine karar 
verdiler. Lazım olan hazırlıklar i • 
çin emirler verilmiş ve emirler yer· 
lerine getirilmitşi. Ancak Fransız_ 
İngiliz kıtasmın hareketi siyasi ve 
hukuki bakımdan Finlandiyanm 
resmi talebine bağlı bulunuyordu. 

Pratik olarak da Isvec ile Nor -
veçten ihraç ve transit kolaylıkla· 
nm temin etmek lazımgeliyordu· 
Netice itibarile beklenen talep vu· 
kubulmadı ve lngiliz - Fransız kı
tası da yarduna gitmedi. 

Bu kıtanın hareketine mani o· 
lan sebepler muhtelif ve pek kan· 
şıktır. Fakat bu sebepler arasında 
hiç şüphesiz ki Büyük Britanya 
ve Fransanm Sovyet Rusya ile o • / 

lltalya-Macaristan 

YAZAN: ~ hu koruyacaklar 
~~F~~~ .. ~.~;.~. Macar Erk§nıharbiye 

lan münaseebtleri de bulunmakta. 
dır. 

Burada düşüncemi kati surette 
tasrih ediyorum: 

lngiliz • Fransız fırkasının ha· 
rekete geçmesi, bir yanda lngilte -
re ve Fransa diğer tarafta da Sov. 
yet Rusya bulunmak üzere iki ta
raf arasında bir harp husule geti· 
rebilirdi. Fransada bu netice bazı 
siyasi gruplar arasında arzuya şa
yandı ve halen de böyledir. Buna 
mukabil başka gruplar için de 
müthiş ve istenrniyen bir hal ota -
rak kabul edilmekteydi ve yine de 
öyle kabul edilmektedir. 

Bu ikinci fikrin lngilterede kıy
met bulan bir düşünü~ oldu&runu 
söylemiyeceğim. Bu düşünüş ni -
hai kararın atınmasma mani ola -
madı, fakat gecikmesine amil o1du 
ve ben bunun tamamen aksi bir 
netice doğurmuş olduğuna asla 
şüphe etmiyorum. 
Düşman propagandası lskandi -

nav devletleri ve halkı üzerine te· 
\ 

sir ederek müttefiklerin tekliflerin· 
deki samimiyeti şüphere düşürdü. 
lsveçli dostlarım bana §Unları 

.(Devamı 2 İDcİ sayfada) 

D~g l U I~ tay-

y a r e gemRsl reisi Ve hava kuman-
Ark danı Romaya gidiyor 

Rogal 
Dnglltere ye 

döndü · 

Gemi kuman
danı neler 
anlatıyor ? 

Geminin tayyareleri 5 
milyon mil murabbaı 

bir saha üzerinde 
keşif yapmış 

Londra, 27 (A. A.) - Alman 
propagandasının batırdığı İngiliz 
tayyare gemisi Ark Royal be§ ay
lık bir seferden sonra İnglltcreye 
dönmüştür. Geminin tayyareleri 

(Devamı 2 inci aarfada) 

Roma, 21 (A. A.) - Macar Ba§vekill Kont Teleki, dün akşama. 
doğru, B. Musolini tarafından kabul edilmiştir. Bir saat süren bu gö. 
rüşmede ltaıya.n hımciye nazırı kont Çiano ile Maca.ristanm Roma. 
elçisi Baron Villani de hazır bulunmu§lur. · 

Kont Teleki, dün öğle yemeğini, halk kültüril nazın Pa.vloui'nin 
m1safiri olarak yemiş ve öğleden sonra da 1942 Roma entenıasyonal 
sergisi inşaatını gezmiştir. 

Kont Telek.i, bugiln Macar elçisi b:ıron Villani'cin, şerefine ver
cliği öğle yemeğinde bulunacaktır. Bu ziyafete kont Çiano ile diğer 
birçok İtalyan nıtzır ve yiiksck İtalyan devlet ricali davetlidir. 

Kont Teleki, perşembe sa.babı papa tarafmda.n ka.bul edilecek 
ve perşembe akşamı Bııdapeşteye dönmek üzere Rooıadan hareket 
edecektir. 

Roma, 27 (A. A.) - Musolini - Teleki görilşmesinl müteakip 
neşredilen resmi tebliğde , ltalyan ve Ma.car hükiımetlerinin Blükan
larda ve Tuna. havzasında sulhiln korunması için gayretlerini birleş
tirecekleri bildirilmektedir. 

IACAR iT.AYA KmfA'l\"DANI ROllAYA GİDİYOR 
Budapeştc, 27 (A. A.) - Macar hava kuvvetleri Jruırupıdam re. 

fakatinde erkanıharbiye reisi ve İtalya sefareti nezclindeki hava a~ 
şesi general :Mattef olduı'.;ru halde bu sabah Romaya hareket etmiş
tir. 

Bu ziyaretin hedefi İtalya. hava müsteşarı general Prlcolonun 
ziyaretini iade etmek ve iki memleket hava.cılığmm işbirliği hwımmn
da hizmetleri görillen generale Na.ib Horti tarafından tevclh edilen 
Macar Merit nişanmm Grand Croix rUtbesini tevdi etmektir. 

BAZI ~ı\VİALAR VE MACAR A,JANSININ TEKztBt 
Duclapeştl', 27 (A. A.) - Macar ajansı bildiriyor: 
Pe§ter Lloyd gazetesi ba§makalesinde şu satırları yazıyor: 

(Devum 2 inci ..,.Eaa.)' 
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\Yazan: Nevil Henderson 18 
Lond.ranm eoo Bcrl.lıı elçlsl 

W~ker bana teminat ver. 
dL Wilhelmstrasseden müsterih 
bir ıekilde ayrıldnn. Hariciye 
nezareti ile münasebeti kesilmiş 

olan Şvalkovskiye gittim ve Çek 
Hariciye Vekilinin Berline gel -
mcsini temin etmesini söyledim. 

Kanaatime göre, fena bir va -
ziyetin önüne ancak şahsi temas. 
lar geçebilirdi. Şvalkovski, reisi. 
cumhur Haşa ile Bcrline geldiği 
zaman it işten geçmişti. Hap. 
run bir devlet reisi olarak Bitle. 
rin ayağına kadar gelmesini doğ. 
ru bulmuyordum. 

Hitlerin istediği olmu~tu ve 
mer.bamct göstermiyecekti. O 
andan itibaren partinin kayboL 
duğunu anladım. 

Hitler • Haşa mnıA.katnım ne_ 
ticesinl öğrenmek için 14 mart 
glliıU gece yan1anna kadar bek. 
kelim. öğrenemeden yatmak 
mecburiyetinde kaldım. 

Ertesi günü gazeteleri elime 
aldığını zaman, vuifemin mu. 
nffakıyetsizlikle aona erdiğini 

ıördilm. 

Çek bnk<Uneti, 'Almanyanm 
l2 martta göndermiş olduğu uı. 
tlmatomu nazarı itibara almış oL 
saydı, p.rtlar kentlisine ne ka. 
dar ağır gelirse gelsin istiklili. 
ni kaybetmemiı olurdu. 

Ukin Himlerin adamlan faa
liyete geçmişlerdi bile. Çember • 
laynin Berştesgadeni ziyaret et • 
mesinden altı ay evvel vukubu -
lan hadise; ve Polonyaya altı 

ay eonra vukubulacak olan h!di' 
se, tekerrür etmek üzereydi. 

Çek mezalimine dair yazılan 
yazılar arttırıldı; Alman mfiltcci· 
lerinin Avusturya hududmıa ıı
ğmdıklan v.s. Büyük man§etlerle 
ilAn olunuyordu. 

PRAC NASIL ALINDI? 

Bu havadislerdir ki, Hitlerin 
fikrini değiştirdi. Ültimatumu bir 
kenara bıraktı ve Çekyayı iıgal 

etmeye hazırlandı. 
Bütün bu hareketlerine bir ma 

zeret bulmak ve göstermek cihe
tinden bir deha olduğu muhak • 
kaktır. 

Bitler, 15 martta, Prağa vasıl 
olduğu zaman, hastaneleri ziyaret 
etmek arzusunu izhar etti. 

Etrafını saran askerler, bu zi· 
yareti ne maksatla yapmak iste· 
diğini sordular. Hitlerin cevabı 
§U oldu: 

- Çekler tarafından Almanla· 
r:a yapılan mezalimi görmek için. 

Böyle bir şey mevcut olmadı. 
ğı için, maiyetindekiler onu bu 
ziyaretten vazgeçirmek için epey 
gü!ilük çektiler. 

Baba Tiso (kendisi rahiptir) 
Slovakyayı Alman himayesi altın 
da olduğunu ilan ederek oranın 

ilk reisicumhuru oldu. 

Dr. Haıa, zayıf ve hastalıklı 

olduğu için, Berline gittiği za -
man kızı ona refakat etti. 

Bir devlet reisi - veya bir idam 
mahkQmuna - lAyık olan mera. 
simle karşılandı. Ribentrop, is· 
tasyonda Haşanın kızını bir de· 
met çiçekle karşıladı; Adlon o. 
telinde, Hitler ona bir kutu çiko
lata verdi. 

Milzakereler, o gece aaat birde 
başlryacaktı. M üz ak ere esnasın · 
da, Haşanın emrine amade bir 
doktor bulunduruldu ; bir defa 
değilse de, doktora iki kere ihfr 
yaç duyuldu. 
Haşa müzakereye başlamadan 

Alman kıtalan Çekoslovakyaya 
girmi§ bulunuyorlardı. 

MUl!kat sabahın saat dördUne 
kadar siırdü. Zamanın çoğu, Ber
lin ve Prağ arasında yapılan te
lefon görüşmelerile geçti. 

(Devamı var) 

Ark Royal 
(Baıtanfı 1 inci sayfada) 

denizler ve Okyanuslarda Ekvator 
dan buz denizine kadar yekfuıu beo 
milyon mil murabba.mı bulan bir 
saha üzerinde istlkşa! ve &ra§Ur
malar yapDlJlllarclır. Ge:ni İngiliz 
kuvvetlerinin Upenfela ile Vatuasi 
ve Adolf Vörman vapurlarmı ya.
kalam.alarma yardmı etmiştir, Ge. 
minin tayyareleri Alınan denlzal -
tılarma hUcum etmtvlerdir. . 

Ark Royal Dd dilşman torpum.. 
deın kurtulm~. Torpili atan 
denizaltı tayyare gemlsine ref& -
kat eden blr torpito muhribi tara
fından tahrlb ed.ilmiştir. 

Bir Heinkel. Ark Royale 1000 
kiloluk bir bomba atmıştır. Bombe. 
geminin 18 kadem yakinlne dllş _ 
m~ ve lnfil&k o kadar şiddetli ol
muştur ki, geminin bazı parçalan 
kırılmıştn-. 

Gemi §imdi en:ak alacak ve mil
rettebatm hak ettikleri istirah&t -
ten sonra yeni bir sefere ha.urla.
nacaktır. 

Kumandan vu beyanatta bulun. 
muştur: 

"- Almanlar gemimlzi 1:18.ttr· 
dıklarmı mrarla haykırarak ilan 
ettikleri zalllankl neşemize payan 
yoktu. Alman radyosu, "Ark Ro. 
yal nerede?,, diye sorduğu zaman 
gemlmizin radyosu "burada" ceva.
bmı vermişti.,, 

Kumandan gemJsine y&pılan t&
arruzlar hakkında şu izahatı ver. 
m.fştlr: 

"Bir gUn Uç Alman deniz tayya
resi gözillrtU. Tayyarelerimiz ok 
gibi fırladılar ve Alınan tayya.re
lerlnden birlni dllştlrdUler. Diğer 
iki tayyare kaçın.ağa muvaffak ol
du. Biraz sonra 4000 kadem yUk
sekllkte Alınan tayyareleri gözük. 
tU ve hunlardan biri Uzerim1ze a
tılarak ı 000 kadem yllkseklikten o 
zamana kadar görmediğimiz en bil 
yük Alman bombasını ıı.ttı. Bomba 
denize dilştil. Fakat, gemiye dilş.. 
seyd.1 batıramazdı.,, 
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Hasan Kumçayı, Amerika C}UDlıurrcisinln, mUltcfikler tarafın
dan istenilen bir milyar dolarlık son model tayyıı.relcrin satılmasına 
mll.saacle etmesinin, Vdsin Avrupadakl tetkik seyahatinin bir neticesi 
sayılıruık lfu:mığcleceğinl ve böylece sulh ümidinin de artık ortadan 
kalkmış bulunduğunu kaydetmekteılir. 

------·-·- --·-- ._,..,_,. _____ -- --
"Dikkatler'' siltununda mekteplerde gösterilecek karagözUn eski

si gıöi bir pabuç boy-.ında bırakılarak 80 santime çrkanlm:ımnsı is
tenmektedir. 

''HergUn" Gülununda yeni vergi zamlarından bahsedilerek şu 
~eye vanlmaktadır: 

C?Tftlt!?'e ynpt!ım mmlar kuvvetimizi nrlırmı:ıya sariedilecek
tir. Kuvvct.imlzin arlnuı:n da harp harici kalmak için bize daha bilyük 
bir hnkA.n verecektir. Bu dU~Unce De vergileri artırmak zarureUnln 
biltlln memlekette hayat tehlikesi önünde zaruri bir malt !edakArhk 
olarak kal'!illnnncağındnn eminiz,'' 

ADman radyoslYJınıa göre: 

Bir Fransız 
torpillenerek 

muhrib 
batırıldı 

• 
ı 

• Beri in, 27 (Radyo) - Romadan bildiriliyor: olmut, müteakiben gemi yana yatmış ve birkaç dakika içinde bat· 
mıştır. İnfilak neticesinde yüzden fazla bahriyeli ölmüş veya afır 
yaralanmıştır. 

Stefani ajansına göre, Fransanın 1,378 tonluk ''La Raillenae" 
ismindeki muhribi pazar günü akp.mı Tanjer limanı açıklarında 
torpillenerek bc.tmıştır. Bahsedilen gemi pazar akşamı Cebelütta· 
rık'a gitmek üzere Akdenizdeki Tanjer limanından ayrılmt§tır. 

Hareketinden ktsa bir müddet sonra gemide şiddetli bir infilak 

La Raillense torpidosu 1937 senesinde denize indirilmişti. 
4 tane 13 santimetrelik, 2 tane tayyare dafi toplarile 6 tane marn 
kovanı bulunmaktaydı. Mürettebatı 170 kişiden ibaretti. 

EN SON DAKiKA \ 

Fransadaki Sovyet elçisi . 
Suriç'in geri 

çağrılışı 
İngilterede nasıl 

karşılandı ? 
Londra, 27 ( A.A.) - Sovyetle

rin Paris büyük elçisi Suriçin ge
ri alındığı bu sabahki gazetelerin 
ilk sayfalarında büyük harflerle 
bildirilmekte ve bu hususta Sovyet 
radyosunun verdiği haber neşredil 
mcktedir. 

Deyli Herald diyor ki: 
"Fransa, Rus elçisinin Pariste 

ikametine itiraz etmiş, Stalin bu. 
na binaen sefirini geri almıştır. 

Deyli Ekspres yazıyor: 
Fransa hükfuneti, Stalinin bü -

yük elçisi taraf mdan maharetsiz 
bir surette çekilen telgrafı tevkif 
ettikten sonra sansasyonel bir ka. 
rar vermiş bulunuyor: Sovyet el -
çisinin geri alınmasını Moskova 
protesto etmiş, sonra sefirini geri 
almıştır. 

(Sovyet elçisinin geri ça~nhşı 
hldisesine dair ilk telgraf, 3 üncü 
sayfamızda "Sovyetlere harp ilanı" 
ba,Iıklı yazıdadır.) 

Fransız meclisi 
toplandı 

Londra. 21 (Radyo, saat 18) -
Fre.nmz meclisi bugiln bqvekil 
Reynonun rlyBBeti altında bir içti
ma yapmış ve yeni kabinenin ikin. 
cl toplantısı olan bu içtima i'ki sa.
at sUrmUştür. 
Diğer taraftan Fransa.nm Lon -

dra. elçisi Korben başvekil tara -
fmda.n kabul edllmiştir, 

Yeni Fin kabinesi 
kuruldu 

Londnı. 21 (Radyo, sa.at 18) -
Yeni FJnllndiya hükQmett bugün 
teşekkUl etmiştir. F.sld başvekil 
Rlki yine ba§vekfileti işgal etmek
tedir. Hariciye nazın: Tanncr yeni 
kabinede sıhhiye nazırlığına veril. 
miş, devlet na.zm olan Paasiki ka
bineye alrnmrunıştrr. 

Yeni Fin ka.blneei, bUtlln parti. 
lerin iştirak ettiği bir milli birlik 
kabin esidir. 

Amerikan 
donanması 

Pasifikte manevralara 
başlıyor 

Vaşington, 27 ( A.A.) - Pasi
fikte her sene yapılmakta olan de· 
niz manevralarına yakında başla • 
nacaktır. 

Ruzvclt, bu sefer bir emirname 
imzahyarak, salfıhiyettar makam • 
tarın müsaadesi olmaksızın bazı 
hedeflerin ezcümle askeri ehemmi· 
yeti haiz lim~mlar techizatmm fo· 
toğraflarmm alınma~mı menet • 
mi~tir. Bu emre muhalif hareket 
edenler, 1000 dolar para cezac;m -
dan bir sene hapse katlar cezaya 
çarpılac"ktır. 

f ramvayla otomo
bıl çarpıştı 

Bugün saat 17 ye doğru Be
yoğlu caddesinde İngiliz kız or. 
ta okulu önlerinde 91 numaralı 

Şişli Tünel tramvayilc 2022 nu· 
maralı taksı otomobili çarpışını§ 

ve otomobilin ön çamurluğu ha· 
sara uğramı~tır. Şöföre bir şey ol· 
mamı§tır 

1 İtalya - Macaristan 
( Baı tarafı 1 incide) 

"Başvekil Telekinin Roma seyahati etrafında yabancı matbuatta 
çok garib p.yialar intişar etmiştir. Bu haberlerin asıl ve esası yok. 
tur: • 

1 - Macaristan hiçbir devletin hiçbir nUfuz mmtakasma ait de. 
ğildir. Macaristan& sormadan kendisi ha.kkmda karar verm~k za-
manı geçmiştir. 

2 - Macaristanm ltalyanın müzaheretini istemesine lüzum yok
tur. İtalyan - Macar dostluğu o kadar samimi ve o kadar sağlamdır 
ki, bl.zza.t İtalya Macaristanı kendisine bu şekilde müra.caat etmesine 
mecbur bırakacak bir vaziyetin tahaddUs etmesine muvafakat ctmi. 
yecektir. İtalya, Ma.caristanı malft m mutedil isteklerinden vazgeçir. 
mek vey& bunları talile ettirmek için asla nUfuzunu kullanmak i<rtc
memiştir. Romada. Macaristan alyaaetinin kelimenin hakiki mana
sile bir Avrupa siyaseti olduğuna ve bu siyasetin bUtUn Avnıpanm 
menfaat ve icaplarına uygun bulunduğuna vlkıftır. Roma bu siya
seti tamamen anlamakta ve buna mllzaheret etmektedir. 

3 - Biltiln Macar _ İtalyan mlll&katlarmm tek hedefi dlinya bil. 
disclerini müşterek menfaatler zaviyesinden ve iki memleketin ya
pıcı barış siyasetlerinin müşterek ruhu dairesinde tetkik eylemekte
dir. Bu mwd1hane siyuet barışa, fakat, devamlı ve sağlam b!r nizam 
üzerine dayanan yapıcı bant& hizmet arzusundadır. İşte Rom:ıda ya
pılan şimdiki mlll!katlar da bu hedefi takip etmekte ve iki memle. 
ket efkA.n umumiyesinin ve gayelerinin tam anla§111asmı temhir cy
laınektedir. 

Güneşteki lekeler 
(Baımrafı 1 inci sayfada) 

nm hem ant olması, hem de şiddc· 
ti itibarile kayda §ayan olduğunu 
sövl' •riar. 

İngiliz astronomu Spencer Jo· 
nes, rasathanede fırtmanm yak· 
la.ştrğınm kısa fakat çok şiddetli 
bir da.rteyle haber alındığmt bil· 
:Iirdikten sonra şu izahatı vermiş. 
tir: 

"Fırtınayı neye hamlctJJıek lA· 
znngeleceğini bilmiyoruz. Şi.ınııl 
fecri bu fırtınaların bir remTl ol -
mn.kla beraber doğrudan doğruya 
sebebi değildir.,, 

Amerikalı astronom Vilyıun 
~on mrknatm frrtms!'mm gilne~ 
!izerinden kopan bir elektrik frr -
tmasrr dnn ileri geldiğini müdnf<ı.!\ 

etmektedir. Tele5kop ~ilnoş ilzeria· 
deki lekelerin gcnlşlediğini göster. 
mf'ktedir. 

Cenub Afrikası astronomlıırm • 
dan Dr. Vud, bunun fevkalade J'l!'I.• 
·"ir bir h!dise olduğun·ı blldirmit1· 
tir. 

Müttefikler Sovyetlerle harp etmeli mi ? 
(Bqtsah ı inci aayfada) 1 müessir bir çare olacağına inan • ı d_en ~un_u >:apacak _ye müttef~e: 

söylediler veya yazdılar: "Sizin maktaydım ve yine de inanmak - rın P ınlandıyaya mudahalelen ok-

dı · · · kıym t' --.ı: ? MU tavn'l'I nub u kararından caydırmıyaca 
vaa ennızı.n e ı ucuı.r - ~ ~· . tr. 
essir bir yardan yapabilmeniz için Müttefiklerin menfaat ve v~ı ~ Stalin eski siyasetini bıraklP 
bütün mevcudiyetinizle bu işe feleri Finl~diyayı kurtarmak ıdı. Hitlere yaklaşmanın faydalı old':'' 
bağlanmanız lazımdır. Halbuki Müttefikler • Mister Nevil Çem· ğunu kabul ettiği gün, .daha . bil'. 
siz ve İngiltere • ve daha ıiyaae berlayn'm tabirince - bütün men- kaç ay. eyvel ispanyada Rus ta~ ' 
l 'lte - So • t Rusya ile har- balarile Finl!ndiyanın yardımına yarelerırun A~ ~YY.arelerıle ngı re ~e . . . çarpıştıklarını bıle auşünmedet1 
be ginn~e katt surette karar koşmağı kabul ~~ışlerdır. Bır ke- ve hiç tereddüt etmeden Alnıanra 
vemıi~ olduğunuzdan bunu yapa- re bu karar venldıkten sonra artık ile birleşti. 
mazsınız.'' bunun doğuracağı şerait hareketi Şimdı Stalin ile Hitler arasınd~-

Ne yazık ki, Finl!ndiyanm akı. durdurmamall)'dı. ki rabıtaları~ sıkla~!1IBs~n~ ~beb.1; 
beti bugün tayin edilmiıt bulunu- Bana şöyle itiraz edecekler: "Siz yet vermelerıle m~ttefık.er_ın, ) • 

l. . d te . atı Almanyanın bolşevikleşmesı ve 
yor. Fakat, dün Finl!ndiya facia • şu halde Sta ırun .'! .. razıye • yahut aksi olarak Rusyada bir re.-
sında mevzubahs olan mesele ya - larak, Rusyanın butun kuvvet ve Jİm çökmesinin vukuagelmesi ne ' 
nn Avrupanm başka bir mıntaka. askeri kudretini de Alman kuvvet- tıcesini hazırlamış olup olınıya • 
sında, başka topraklar üzerinde de leri yanına koymasını mı istiyor- caklarını tahlil edelim. . . 
mevzubahs olabilir. sunuz? Bize bir düşman kA.fi de- Hiç kimse harbin nihat netice 

v. • •• ik' tm kl lerinın Alman ve Rus dahili re " Bunun için hiç bir gizli düşünü· g1l mı' Dusmanımızı ı e e e ··mı · .. · d t · l nr<O ,. 
_ •. · .. ,. ·?" JI en uzerın e ne esır er y~ .. 

şe kapılmadan vaziyeti mütal~a gonlumuz rahat mı edecek. . tacağmı evvelden tahmin edeıne1· 
etmek I~r. Tekrar ederek cevap vereceğım Ben kendi hesabıma Almanyanıtl 

Ben şahsen bu hususta vazıh ki, ben Stalinin doğrudan doğruya Bolşevikleşeceğine inanmıyoruJll: 
harbe dahil edilmesini istemiyo - Stalin komünizmi Rusyada dal11 

bir neticeye varacağım: rum. Fakat Stalinle harbi düşüne- sirayet hassasını kaybetmiş bul~: 
Sovyetlere harp ilan etmedik. rek zafer için lamn ve faydalı ol· nuyor. Buna mukabil Stalin reJ1 

Hiç kimse ile harbe başlamak duğuna karar vc:ilmiş o!aı:ı hare • minin, birçok devlet adamları~~ 
mutadımız değildir. Hitlerle de ketlerden vazgeçılmemesı ıcap et. şüphe ettikleri oobepler tahtın 
harbe biz başlamış değiliz. Stalin tiğini anlatmak istiyorum· .. .. yani Almanyanm Rus iktısadiY8t 
ile de başhyamazdık. Fakat, Sta· Stalin, So.vyet ~u.syanm ~utun tırta el koymak veyahut men:U~:" 

kuvvetile Hıtlere ıltıhak cdıp et- dahilinde müthiş bir isyan çıKIII"" 
lin ile 'OOzuşmalc, Sovyet Rusya ile memesi hakkında bir karar ver • suretile yıkılacağına da inarunıro
harp ihtimali müttefiklerin teşcb- mezden evvel İngiltere ve Fransa nun. . 
büs ve hareketlerinde hesaba ka. ile olan m~asebet!eri hukuki ba- Fakat ben şahsan bu buh!311~· 
ttlmamalıydı. Ne hMiseye sebe - kımdan tetkik etmiye~,. sadece nn ancak harbin bağlı olduğ\1 "ıe 
biyet vermek, ne de 0 hadiseden kendi egoist menfaatlerının hesa. rait ve bilhassa neticesile hustl 

hını yapacaktır: . gelebileceğine inanıyorum ki, btl0: 
çekinmek doğrudur. Eğer menfaatı ona H.ıtler ~ra - gün tomurcak halinde olan bu d, • 

Eski bir söz: "Elinden geleni fında bulu~asını taysıye ed.~Y?.r- şünüşleri boğmak da imkt\n harı 
yap!" der. sa ·müttefikler aleyhıne en bu_Yük cindedir. Jıı· 

Müttefiklerin her sahada milin· hareketleri hazırlamış ol~al~r bıle - Bu muğlak ihtfuıalleri gözön~ıı 
ku··n olanı yapmaları lazıırtdır· Yol o yine bütün kuvvetile Hıtlcr ta- de tutarak bugünkü vazifel.eriıtı~il: 

rafıua atılacaktır. zor da olsa evvelce vazıh bır ~ , 
lannda dosdoğru yürümeleri, her Eğer menfaatleri ica pettiriy~r- de çizilmiş olan vazifelerimizi ıfl 
kararlarının avantaj ve mahzur - sa, .ı\.lmanyaya yapmakta oldugu mal etmememiz lazımdır. _./ 
lannı hesaplamaları, fakat şu ve. yardımı tahdid edecektir. . 
ya bu ihtimalleri bertaraf etmeleri Yine bana şöyle itiraz olunabı· 
rnzımdır. Eğer Sovyetler ile harbe lir: "Bundan altı ay evvel bütün 

dünyayı hayretlerde bırakan Sta. 
girmek bertaraf edilmiş olursa ne lin, dünyayı yeniden hayretlere 
ata, aksi halde, olsun, ne olur? dü)ürebilir. Hitlere yakmlaş:r!ı~ 

Müttefiklerin Finlandiyaya as • olduğu gibi Bitlerden ~ynl~bılır. 
kert müdahalede bulunmak için Bu cephe değiştinnek Hıtler_ın .e -
Sovyelere ilanı harp etmeleri şart zilmesini intaç eder ve ha_r~ı bı_: -
deg<itdi,· onlar Milletler Cemiyeti · denbire sona erdirir. Stalını muş· 

kül mevkie sokmıyalım. Bu ~nsa 
nin bir kararma dayanarak hare· bir yer bırakalım!" 
ket edeceklerdi. Bence altı aydanberi Bitlerle 

Stalin bu müdahale neticesinde Stalin arasındaki anlaşma günden 
garp demokrasileri ile Sovyet Rus. güne daha kuwetlenmitşir. Sov -
ya arasında bir harbi göze aldır· yet Rusyanm garp demokrasileri· 

ne medi imkanları tamamen na -
mış mıydı? Bu nokta çok şüpheli· zarh·e ·olduğu gibi pek ufak bir ih· 
dir. Stalin So\1•et Rusyayı umumi timal sayılabilir ve menfaatler bir 
bir harbe kanştırmak için en u - mucizeden farksız; olan bir ihtima. 
fak bir arzu bile duymamaktadır. le bağlanarak vazife ve mecburi • 
tşte bunun için vaktinde yapılmış yetlerini bu uğura feda etmekle 
olan bir Iskandinav devlet1eri mü- en müthiş hatayı işlemiş olurlar. 

Eğer Stalin bir cephe de~iştir · 
tekabil anlaşmasının Finl~ndiyaya menin kendisi için faydalı oldu · 
yapılan silfilılı taarruza karşı en ğunu kabul ederse, hiç dü~ürune • 

Sp o r 
... -- -

Kız mektepleri ,, 
voleybol müsabakalıı . 

. '"' Krz mektepleri arasındakt ~11 
leybol müsabakalarına bugün e 
Muallim Mektebi salonunda d 
vam edildi. t1iıl1 

tık müsabakayı Kız Mu3
1,« 

ile Cumhuriyet liseleri oynad{5'~ 
Kız :Muallim oyunu 15.8, . c 
kazanarak şampiyonada ikirıCI 
du. . i il' 

İkinci oyunu İstanbul ııses 
Kandilli liseleri oynadılar. . eti 

Kandilli ilk seti 15·9, iJdııct • 
16-14 kazandı· tV 

Günün en son müsabakas~ı;!ıe 
tnönü lisesi ile Erenköy 11• tıl 
oynadılar. lnönülüler çok çet;~ı 
müsabakadan sonra oyunu 
15·11, 18·16 kazandılar. 
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lngilizler Skajera 
boQazını kapattı 
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No.65 Yazan: Orhan Rahmı Gökçe 

Kiyara, sendeledi. Kınk, derin 
bir ıcale: 

- Doğanı siz, ne~den taııı

yonıunuz? • 

o 
a d6 . . 

~m 1n1 ~ o O lb ~ rr ~ rv·en·ı ..... F.ran·sii"1 
- Bir §ey mi var? Ona bir gey 

mi oldu? 
Diyebildi. 
-Hayır, hayır!... Hizmetçin 

odada kalacak mI, yalnız olm:ıklı· 
ğımız daha iyi değil mi? 

İrini, bu suali hiç beklemiyor
du. Şaşırdığı, hareketlerindc."1 ve 
çehresinden belliydi. Kiyara, 
dikkatle ona bakıyordu. 

~~~~.;~.:~~'!: ~lma~y~yı! .Norveç sularmı Başvekili 
~~:E:2;;!~;~~:;~::~ IS ediği gıbı kullanmaktan Dün gece radyo-

Ki yara, Rozitaya seslendi: 
- Rozita, yavrum, bizi yalruz 

bırak ve oda kapıs\ndan kat'iyen 
ayrılma!.. Eğer Duka veya bir 
başkası bu tarafa doğru gelecek 
olursa, hemen hafifçe ökaür. 

- Onu mu? 
Dedi. 
- Evet perena~. o b!r Tnrl[. 

siz ise bir Y unans1JU.1? 
İrini, kendini toplamap sah· 

gıyordu: 

:~~~m:ııi:a~::ı~;ines~:e ı!~r: menetmeg .. e karar verdi da Fransız 
llıl§:rograınmm hazırlıınc:lığmI bildir- • • • 

~et:~iııl~~:1:~e~~ı:;e:; Berlfn, 21 (A. A.) _Alman~- br alnls.z, bUyilk bir tel1'a düş • mılletıne hıtap etti 
- Peki Sinorina .. 
İrini derhal bir fCSlonıa o.. 

turdu: 

- Bunu aonra 8ğrenecekahı 

ı'Uel kız, aonral. İ§in içinde, 
bir aiyaset macerası nr İci, bizf 
birlC§tiriyor. 

t\~ ~on ı,ıckllndo m1 oımnst, yoksa tihbarat bül"05Ullun Kopenhag mu- mllş, vapurlarma en ya.km bitaraf 
re)·etUrke ını haarcdilmcsı U:ı:erinde habirinin bildirdiğine göre eiya.si veyahut Alman llma.nl&n\1a iltica 
~ .. lllUrncnnt olunmuı, neticede A. Danimarka mahfellerlnde lngilte- etmeleri için emirler vermiştir. 
lta~lce alt bir Abide yapılmam ~ekli renin Almanya ile İsknndinavya 

• 1 Cdllml§tir. memleketleri arasında ~ya nak- NOR\'EÇİN tNGtJ~TEREYİ 
'-tıı.t llUttın npa.rtmn.n ııahlplerine teb- ledllen Alınan şlleplerlno karşı . PROTESTOSU 
lıın ~apııını!J ve bir ay uııfmda apar geni~ mikyasta bir tazyike geçe • Londra, 27 (A. A.) - fngllte-
c:ı:larının altında ııığlllaldar '11· ceği söylenmektedir. re htildiınetinin ancak ttc; hafta 

So C'eUrmeıcrı blldirllmlştlr. t •GfT tz "iLoSUNUN sonra Norveçin protesto notaları -
ııa~ b~ scncdcnbcrl beledlye sığı- l"AAL1l'ET1 na cevab vereceği za.nnedilmekte-
lıtıtı ~ata mü.sando etmediği Parb, 2'7 - İngiliz kruvazör, dir. lara: Yapılan bUtUıı binalarda plö.n- torpido muhrlb ve truıtelbahirleri, "İnP,iliz tavvarelerlnln Norvl"r 
1111 b ıng-ınak olarak gösterilen yerle- Skajerak lle Kattegat boğazları bitaraflığını ihlft.1 etmelerinden 
h UAJıal'9 tndll edilerek dUkka.n ve- arasında cevelfınlıırma devam edi- dolayı,, Norveç lı\llrllmetl tarafın. 
a.ııı:;rnın katı ııckllnde klralandıklan yorlar. İngiliz harb gemilerinin, dan Londraya verilen nota ile 
ı~lı:ıd~lııu§tır. nınn anhlplorl bir ay Almanya, Norveç ve Danimarka Britanya bahrly~inln Norveç ka
ctu bu kabil yerleri derhal tahliye arasında.kl sularda bu cevelA.nlan, ra sulan hitarafltlhnı ihlft.linden 
lclı.J.~rtk tııı.lmntnnmcnln gösterdiği !ilimaU lsveçten çiknnlıp, şlmen- dolayı ver.len iklnc\ prote.sto no
'taptrı e 81ğuıak haline getireceklerdir. diferlc Norveı;in Narvik llınruıma tası, İngiliz matbuatmf1., hara.rct
lalbuc 'Yanlar hakkında nğır cezalar ve oradan da Alman vapurlnrile li mlitalealnra mevzu tc~kil et.. 

• olunacaktır. Almanya~'S yapılan demir ecvki - mektcdir. /\/Y başından IUbnreu Dchrimlzle yatına mfınl olmak içindir. Son "1lrçok P"aZet...:.r, ln!!'lli• bahri 
-'.ıııca. ba§ındıın !Ubnren §ehrimlzle g{}nlerde hgili:ı: tahtelb:ı.hlrlerl ta- yesinln, ablo'kavı §lddctlen~lrmP.VP 
ht..,a ra. Adana ve 1zmlr arasmda. rafından torpillenen i ·I Alrpan ve Almanyayı Nor:eç ın•lıırmı ı~. 

?'i ııeterıcrıne ba§la.nacaktır. \"a.puru, Almanl-"B.Va demir macfonl tediği gibi kullanmaktan menet -
tıı.~ laanııı. on bc§ino kadar yapılacak naklediyorlardı. Almn.n amiralliği, meye ka.rer verrliği mUtaleasını ile
l'a~' ııcrerlerl ynlru:ı: eoya nakli· bu torpilleme va.lmlarrnı haber a. rl stlrmektedir. 
llıU.Saıt tahsıı olunacak ve havalar 
ı:u tlalt otursa. 15 nlsandıın sonra yol-

\"oı llyatınıı da girişilecektir. 
lıaı-a cıı tayyareleri Yeşllköyden An
t~ıııır:! Adanaya sabahları 8,10 da., 
't~~ 8,15 de hareket ettirilecektir. 
~~Q~ asfalt meydnn l~aatı 
~ tıı. 1&ıuıı.ca yağmurlu havaltı.rda. 
ltı:ııtıı ~re acferlerlnln kesilmemesi 

• 'r 
01unacaktır. 

~dllru un r&zetesı umumt neşriyat 
lıa. ~lt llauı LQt!I ve muharrir Sabi
\>~ do ertya. haklannda, Atrodlt da. 
~._,.._ laYıaue ..,'llZllan iki makale u 

.. "'' tc ,., .. 
leı~ ~ lnalıkeme karar ve muımıe-
bııı~ kkında tenkit ve mUtalfı.ııda 
8\ıçı111 k" dan açılan oo.vıı bltml§, 

il-~ bcraeUno !tarar verllml§Ur. 
!'~karada, Alman ticaret mu
llcaret tile 22 milyon liralık yeni bir 
''ıtıanıa.§mam mUzakerelerlne baş 

r. 
\'taban 

SAAT : 13.40 
== YWC 

Avustralyadan asKer 
taş yacak transat antikler 
Londra, 27 - Asker getınnek Uz ere A vustralyaya gitmekte o

lan seksen bin tonluk kraliçe Meri ve otuz bin küsur tonluk :?.fore
tanyn vnpurlan yolla.rma devam etmektedirler. Moretanyn Pnnnma 
kanalmdnn geçmi:'}tir. Bu esnada gemiye bir suikast yapılmama.cıı 
için kanal etrafında fe\'kal!ide sıkı muhafaza tedbirleri nlmmı11tır. 
Geminin kanaldan geçmesi dokuz saat on be§ dakika sUrmilştür. 

Kraliçe Merl vapuru Panama k:ınalmdan geçemiyecek derecede 
bUyUk olduğundan Avustralyaya giderken Ümit burnunu dolaşacak
tır. 

Paris, 27 - Franaız Başvekili 
Pol Reyno diln aqam radyo ile 
bUtUn Frarunzlara hitaben bir nu. 
tuk söylemiştir. Frarum: başvekili 
ezcUmle de~ ki: 
"- Bugün, hUk<lınetlmi, Fran

sız milletine takdim ediyorum. tt
tif ak husulünü temenni ediyorum. 
Ve biltlln partiler mensublarma, ! 
kabineye iştirak teklifinde bulun
dum. İttifak, icraatnnrzm net.ke
sini ka.rşılıyacaktir. Fra.nsanm 
ha.rb ortasında, mUteınadiyc.n dil. 
şen bir hükfunet manzarası arzet
memesi 18.znndır. 

Kahine da.bilinde dokuz A.7J.<lan 
mUteşekkil b!r harb komites.I vü
cuda getirdim. Milznkore kin kAfi
dir ve harekete geçmek için de 
fazla değildir. Ynşadığnn an kat'i 
bir andır. Vaziyet sarihtir. 1936 
martmda, Alman ordusu Renanlyc 
J;irdi, l 938 martında Vivanava. 
Hl39 martında Prngn. sonra Mo -
mele girdi. 1939 cylfllUnde. Sov • 
vetlerin ortaklığryla Polonya~"J 
"'la.rç:ılıyarak Varsovaya girdi. 

Nihayet Finlandiya hallesin! 
~ördUk. Düşmanm 1.ıı.ferlerin!n bU
yUmPsine. böyle btiyiik bir kUtle
yi, böyle bir rejimin idaresinde nl· 
Z3.ID o.lt.ı."la almasına meydnn bım
krrsak, hüı:riyet bitecek ve Frıı.nsn 
bitecektir. 

- ~öyle, yanıma gell. Kiyararun merala bU.bUtilıı 8'*" 

- Çabuk eöyle Kiyara; Doğan mııtı: ı 
sana geldi mi hiç?. - Siyaset m&ceratll af. ~ 

-. 

Kiyaranın gözleri, korku ile yamadım. 
büyilr gibi oldu: - Evet, O, 1-na ~ediğim 

- Ne vakıt?. emellerin taha.kkulıcu için ~ 
- Bu gece .. Ve bu sabaha b- yardım edecek •• 

nar. İrini, Kiyaraya bUtı. Onwı 
-Hayırgelmedi. ıözlerinde dehıetli bir korku, fa .. 
İrini, Kiyaranın bileğini yaka· kat aynı zamanda ruhunda lıcoo 

\adı ve §iddetle arktı: pan derin bir merak parlıyordu. 
- Emin misin?. - Bu ciheti ıonra anlaraınıs. 
Kiyara, titremeğe b!.§lamIJtı: abe temin ederim ki, Doğannı 
- Eminim tabit .. Sabaha kadar 

hayat ve aaadetini, ıizin kadaı: 
uyumadmı .•• 

düııilnürUm. 
- Hiç, hiçbir şeyden ıUphe- :.-

lenmedin mi?. Mesel! sarayın Kiynra, b1r milddet mi1tıerect' 
etrafında bir hareket, bir kaç dit kaldı. İçini çekti: 
yabancı gölge?. - Size inanfnm Prens~ .• Fa• 

Kiyara, kendini tutamadı, ona kat vaziyeti nasıl görüyorıwıw:? 
yaklaştı: Prenses ayağa kalktı, pencere· 

- Bayılacağım geliyor, korku. ye doğru gitti: 
yorum •. Beni iyi tutunuz, o hiç - Herhalde çok fen&!. Ya.buz 
gelmedi ve ben sabaha kadar pcn- şu var ki, Doğan, yakayı ele 
cercden aynlmadmı. vermiş d ·~.ldir. Böyle bir fc15.ket 
Kiyara, bembeyaz olmuştu. Vil- olsaydı, hiç şüphesiz Duka haz· 

cudu, bir mermer kadar soğumuş· retlerinin haberi olurdu ve beni 
tu. irini, küçük, kadife çantasını de bundan malO.mattar ederdi. 
süratle açtı ve küçük bir §İşe çı- Halbuki, bana hiç bir şey aöyle • 

kardı. medi. Bu arada, sana şunu haber 
- Kiyara, kokla, koklat... ~ereyim ki, ben Dukara." bu 

Hilkfımı>tln vazifesi her ımhnda Kiyara, bir iki defa bu §işeyi mevsimsiz ve erken geli'şi~i ma· 
harbebnektir. 

Kuvvetli bir tedafüi tahkimat, kokladı. Alnından iri iri ter dam· kul gösterebilmek için, gene seni 
askeri şeflere. vaUuıı sıyanet ve lafan yuvarlanıyordu. vesile tuttum: 
nskerlPrimiz"n knnmı bc-vhudc dök. - Gelmedi, gelmedi!.. - Düğünün tcahhüril dolayı· 
memPk iml:fınmı vermektedir. Fn- Diye tekrarladı ve kekeledi: sile Sinorina Kiyara çok Uzfil· 
kat bu gayret, hUtün sahalarda İrini susmu.,tu. Siyah gözlerinin milrıtür. Beni de sevdig~ini biliyo-
, ·amlmalıdrr. :ı :ı: 

Bunun klnıfü ki herkes vazife. içine, koyu bir perde iner gibi rum. Kendisile beraber buluııur-
sini ifa etmelidir. Hilkumct. her - oldu. O, endişeli olduğu, fakat sam teselli ederim onul. 
kc:i )·erli verine kovacaktır ve bu endi esini zaptetmek mecbu. Dedim. Duka, bu fikrimi fev · 
milli ganf'tc işfrakten imtinn c riyetinde bulunduğu zamanlarda kaUlde buldu ve tasavvur edemez· 
ilenlf"r ~iı:TrJr-,,"cl'ktir. 

Bnsnnt7.t dile tutnrak imtihnl"n hep böyle, gözlerinin parlaklığı sin; bir çocuk gibi sevindi. Yani 

)eıı 'l'tır1t c ıauıara seter etmek isti. 
~~t reınııertnın vazlyetlnl tetkik 
'lllııı~ 0lan koınlayon dUn İstanbul 
ltr. l{oın llına.ıı reJBliğlnde toplanmıa· 
)'ıı,layoıı armntörlcrln vcka.ıete 

doğru Yilrilyelim ve b.."l\"Un eğrnei!'" silinir, kirpikleri yarı kapanırdı. bu cihetten hiç bir tehlike yok • 
Dlğcr tard!tnn Galapn.gos adalan civarında, Alman tahtelbahir- değil. bir muhatib r11hu. hir galllı Kiyara, doğruldu: tur. Bilakis, sen de benim geli • 

ler'nfn görUldUğUnc dair cıkan bir haber Ustnno Morctanyn i!ırıln- '"lıhu ile. o imtihnnm hakkmdnn · d Duka a karş memnum· 

~!: 'l'urıc lnUracaatıan tetkik ede· 
'~ genıılerintn hıırico l!eferl 

'lııtıtt.ı1kl e ile ınenedllmezdcn evvel 
l1ıı 'fllıı1ta're kiralanmış olan temlle· 
~ lf.(Yele lllUddeUerl b!Unceye 
.~ " erıerınc ıntısaade edilmesine 
' trnıJ,ur. Komisyon ayni za. 
~ lııuıı dahııt lbUyaç olmadıfı takdir· 
'1tı btr ~~Uddet klralanmıımak, yal· 
"l"ıırıt .. •eter yapmak U:ı:ere diğer 
Ilı~ .. enıuer 

~Uaaa • de ecnebt ıulara git· 
rar dUıı Ye dest verecektir. Bu Ud ka-
til* l«ıı~ete bildlrilmlgUr. 
it reıı ltlUeaa et u.ınumıyeden yardıtn 
ı.r. ~e lçtnd caeıere önUmUzdekl ma
lt~ . · bllktmı e yapılacak ynrdnn mlk· 
""l't.rdan y=~e tenzı1 edllmloUr. Bu 
~Ur. 'retJ7JıA rr. Kızılay lsttana edil· 
t t'dtxıı ll:ılktar ltan ııonra yapılacak 
~ta ~ bin lan §Oyledır: Daruo~· 
it~ ıe btn ' çocuk Esirgeme kuru-

tbtl'.... ' K1%1laya ıa bin beden 
'-ıgen1 ' lbı tnl.Ut lk e dlrekt6r1Ug11ne ~72 
~ a bl.ıı Uaat ve tasarruf ccmlye
'l'tır lt dUı '~adolu aJanama 100 bin, 
t, lt talih ktklk kurumuna 1115 bin, 
~l ltlırt lınar urunıuna 118 bin, Anka
) ~~'lbı · ınaararı olarak Ankara 

t:ııı 200 b~ ııa bin, idarelere 1 nıtı-
• C Ura. 

ıı11,.._ -alatada_ 1 l{ ~ada, &eknder cacldcainde 2 
"'4tııc1eıc oturan Yako oğlu Davıt, 
bı ... C2o1t~dC8lndc 81 numarada otu
'litzıbıre öAtelgonun dUn sokakta 

"!"......Sen nUne çıkmış ve: 
~ile ıııcıUr benim babamı ya.nlış teda· 
bıı~tbı.ııcı dUn.,, diye bağırdıktan aon 
ı-.,Ilı\ 'lııen çıkardığı demir çekecekel r: ~"ldt~ıağa baalamıştır. Yetiııen· 
ı..~llııan d kutınua1ar ve başından ya
~. 0 toru tedavı altma almııı-

~ t ft «;te: 
• ııı "~''11'1l1ı. 

lu'ttıtrı. 20 ııı Cumburreıaı ftuzvett, 
it ,,,......_ Dde bUyü!t bir liyut nu 

·...:•ktlr, • 

d k ı - Birşey sorsam sizden? şım en Y ı • 
e i ngiliz vapuruna refakat etmek ilzere BUyük Okyanusa İngiliz gelmPk için hıızrrlannrn.k yUrUye . d b 

harb gemllerl gönderllmiııtir. lim.,, - Sor, Kiyara?. yet izhar e ersen münase et ve __ ....;;... __ _..::.._...:...::. _ __;;__ _____________ __,._.. __ ...:...::......:..:. __________________________ irtibatımız daha kolay, daha teh· 

Alman idd iasına r öre, ingiliz-F ransız siyasetinin veni hedefı 

S ovgetler e harp il A nz/ 
Hıt.er 'le Sta:inirı, Avr upanın cenubuşarkisınde daha faal 

bir şeki.de ça l 1şma birl iji yapmaları muhtemelm ş ! 
Berlin, 27 (A.A.) - Stefani a. 

jansı bildiriyor: 
Berlin matbuatı Fransız • lngi· 

1iz; siyasetinin yeni hedefi Sov • 
yetler Birliğine karşı bir harp i
lanı olduğunu iddia eylemekte -
dir. Matbuat Renin ve Man§ın 
öbür tarafındaki gazetelerin Rus
ya aleyhinde kullandıktan lisanın 
bu iddiayı teyit eylediğini kay -
detme ktedir. 

"Nachtausgabe" gazetesi, müt. 
tefiklerin harbin garp cephesinde 
mevzii bir halde kalmaması için 
her türlü tehlikeleri göze alacak • 
tarını yazmaktadır. 

MOLOTOF YARIN 
BERLlNDE OLACAKMIŞ! 
Kopenhai, 27 (A.A.) - Nas· 

yona! Tidend gazetesi, :Moloto • 
fun yann Berlini ziyaret ed~eği. 
ni zannetmektedir. Bu gazeteye 
göre, Balkanların vaziyeti görüş· 
melerin başlıca mevzuunu teşkil 
edecektir. Aynı zamanda BerliJl 
hük\ımeti Avrupanm cenubu pr
kisinde sıkı bir teşriki mesai te • 
mini için Berlin _ Roma ve Ber
lin - Moakova mihverleri arasında 
bir yakınlık husule getirmeğe ça· 
Iıımaktadır. 

Balkanlar hakkında iyi haber 
alan mahfellerde hasıl olan kana· 
ate göre, Berlin Romanya statü. 
sünün muhafazası için Sovyet -
terden teminat almağı ·ümit et • 
mektedir. Fakat Ruslar şimdiye 

kadar bu teminatı vermekten im· 
ti na etmişlerdir. 

RC\\1ANY A OZERINDE 
iKTiSADi 1' AZYIK 

Londra, 27 (A.A.) - Times 
gazetesi, ba~makalesinde Alman. 
yanın Balkanlar ve bilhassa Ro • 
manya üzerinde ısrarla iktısadi 
tazyik icra ettiğini yazmaktadır. 

Bu gazete, Romenlerin, Alman 
lann hiddetini celbetmemcğe ça· 
lışmakla beraber, Almanyaya ik· 
tısadi bir inhisar vermek niyetin
de olmadıklarını yazmakta ve ya
kında bir Romen iktısat heyeti -
nin Londrayi ziyaret edeceğine 
dair verilen haberi de bu ıekilde 
tefsir eylemektedir. 

Romen mahfellerinde hasıl olan 
kanaate göre, İngilizler Romen • 
lere ihraç maddelerine mukabil 
ecnebi dövizi temin ettikleri tak. 
dirde Romanyamn nrlyeti daha 
emin olacaktır. 

Hitlerln Alman - İtalyan • Rus 

garantisi ile Balkanlarc'.a sulhC te 
min edeceğine d:ıir Berlin tarafın 
dan i;aa edilen haberler Romen
lerde pek kuvvetli bir intiba bı • 
rakmı~tır. 

Bu teklif esasen ttalyada da 
büyük bir memnuniyet uyandır -
mamıştır. Balkanlarda ve Tuna 
havzasında bir dereceye kadar 
Almanyamn rakibi olan İtalya 

b•ı mıntakaların Almanyanın ve· 
ya Rusyanın nüfm:u altına girme
sini istememektedir. 

Rusyamn Bas:ırabyayı eline ge 
çirmek istediğinden !IÜphe edile -
mez. Bu itibarla Balkanlarda sul· 
hün zaman altımı alınması Rus· 
yanın bu ihtiraı.mı tehir edecek. 
tir. • 

Tirpes, Hitler ile Stalinin Av • 
rupanm cenubu şarkisinde daha 
faal bir Şekilde teşriki mesai et • 
mek üzere anb:s'naları ihtimali 
mevcut olduğunu yazmdkta ve 
müttefik hükumetleri bu ihtimali 
nazarı itibara almağa davet eyle • 
mektedir. 

Times sö,,Je yazmaktadu·: 
"SÖn hadiselerden sonra müt -

tefikler ilk fırsatta gerek iktısa -
di gerekse siyasi sahada tcşcb -

bilse geçtikleri takdirde onların 

bu ataletini hi~bir şey ma:ı:ur gös· 
teremez. En ziyade tehlikeye ma. 
ruz olan Balkan devletlerinin te· 
cavüze karşı müşterek bir cephe 
kurmakta menfaatleri vardır. Te· 
cavüz iktısadi blr tazyik veya 
bu devletlerin alev'lıinde olarak 
nüfuz mmtakaları ihdası tc§ebbüs 
leri şeklinde olsa dahi v<:ıziyet ay· 
nidir." 
PARlSTEKl SOVYET ELÇ'Sl
NlN VAZiFESiNE NiHAYET 

VERiLDi 
I'arls 21 - Moskovadan bildirili 

yor: Tas ajansına göre Rusyanm Pa· 
riB sefiri, Suriç, Fro.nsa hUk{lmctince, 
mergup bir şahsiyet olarak tcltıkkl 

edilmediğinden vazifesine nihayet ve· 
rilmlştir. 

Bu hususta verilen malQmntn gört> 
Frnnsnnın Moskovadaki maslahatgU 
zarı Payar 19 m:ırtta Molotofu ziya. 
ret ederclt Sovyet • Fin sulhu mUnn· 
scbctlle Suriçln kendi lmznsilc Mos 
kovnya çekmek istediği telgrafı li"rnrı 

sız hUk{lmeUnln dalıllt işlerine blı 

müdahale U;llUtkl ettiğini bildirmiş 

ve Suriçln geri çnğnlmasmı istemiş. 

Ur. 
Surlç, kendi lınzaslle ve açık olara~ 

telgrn!hnneye verdiği bu tclgrntıa 

"Sovyet ord•ısunun knhrnmıınlığı s:ı 

ycslndc harp mcsulil nlglllzlcr lle 
Frıınsızlarw Avrupanın ııımall §al'l.I· 
ıılnde parlntmnk istedikleri harp ocn 
ğının sondUrUldllğUnU., beyan ediyor· 
du. FranStZ snnsürU bu telgrafın çe· 
kllmeslne mUsnade etmcmlııtir. 

Sovyet bUkOmetl, 20 martta Frıın 
sanın bu tcşebbUsfino cevap vererek 
Frans nm bu taleblnl haldı ve varit 
görmedi nl ve manma!ih Frnnsa 
Surlçl mergup bir şahsiyet tclllkkl et
mediğine göre- vn:ı:lfeslne nihayet ver 
dlğlnl btldlrmlııtır. 

likesiz ve şüphesiz bir hal alır. 
Evet Prenses .• 
İrini, bu cevaplan verirken, 

müthiş bir nöbet altında idi. 

Kendi kendine: 
- Yakalanmadı ama, diyordu, 

hani bi:ı:im içtima yerine gelecek
ti. Oraya da gelmedi. Acaba baş
ka bir yerde, bir hadisenin mi 

kurbanı oldu? 
Kiyara, nefes almadan ona 

bakıyordu: 

- Korkuyorum Prenses .• Ya 
onun başına bir hal geldiyse 1. 

- Hayır, hayır, merak etme 
güzel Ki yara!. Bu yolda, sonuna 
kadar beraber yürüyeceğiz. Y .. ni 
siz buluşuı- ta ha}atınız hakkın
da müştereken istediğiniz karan 

verinciyc kadar!. 
İrini, Doğam karakteri ıtibari 

le daha iyi bildiği iç!n, onun ne 
kendi sarayına. ne de içtima ye 
rine gelmeyişini manidar ve teh 
likeli buluyordu. 

!rini, birde"lbire akc:a :ıki hadi 
scleri ha~ırladı ve hafifce sarar· 
dı. Hakil:zten, o gece, k~ndi ba· 
smdan öyle had"teler geçmit'"i ki, 
bunlar hem Ki yara; ı, hem ken
dısini, hem de Doğanı alakadar 
ediyordu .. 

O gece, Doyana bahsettiği iç 
timaa gitmek için, sırtına topuk 
Janna l:adar uzavan p,eııiş bir pe
lerin almış, yüzüne de kadifeden 
siyah bir maske geçirmiş ve 
gondola atlamıştı. İçtimn mahalle 
nin en tenha ve ıssız bir yerinde 
olacaktı. Burada, Rumlar oturu· 
yorlardı. (Devamı var) 

r 



Dik te ttf'ea nefese idi. Alnın· 
da toplanan ter tanelerini sildi. 
ölüniln son sözü hala kulaklarında 
idi. 

''- Kitara ... " demişti. 
tğildi. Kitarayı aldı. Aletin a~ 

ğırlığı nazan dikkatini celbetti. 
Her tarafını muayene etti, pen· 
cuenin yanına giderek ışığın al· 
tında tekrar tetkik etti..... Sonra 
dikkatle yatağının üzerine koy. 
du. 

''-=-"'6izli bir kapağı olacak a· 
ma nerede? 

İçinde tacın parçası var ..... '' 
Gözleri yerde hareketsiz yatan 

vücuda ilişince irkildi. 
Saatine baktı. Saat üçte Dona 

İzleta ile randevusu vardı. 

İzleta ve Dik, tam saat üçte, 
atlarla gezmeğe çıktılar. 

Dik'in boynunda kitara asılı 

idi. 
tzleta ona takıldı: 

.,_Ne o, bana serenad mı ya
pacaksınız? 

Koyopanda süvariler §emsiye 
ile gezerler; ki taralı süvarilere az 
tesadüf edilir!" 
"- Koyopanlı bir süvarinin 

yaralı olarak hiç ata bindiği gö· 
rüldü mü?" 

İzleta buna bir mana veremedi. 
''-Ne demek istiyorsunuz?" 
''- At üzerinde uzaklara ka· 

dar gidemiyeccğimi anlatmak is
tiyorum." 

lılcta hala anlamamıştı: 
''- Anormal bir adam gibi ko

nuşuyorsunuz, Dik." 

''- Kusura bakma~n, ben de 
saçmalamağa başladığımın farkı· 
na vardım." Sözü değiştirerek: 

"- işte geldik. Şu ağacın göl· 
gesinde dinlenelim." 

Dik, ilk gölgenin altında atın
dan indi. 

.... ...,.,,. ... '!ltJ"'".1 

''- Daha !azla gitmek istemi
yor musunuz?" 

Dik: 
"- Hayır, gidemiyeceğim. Siz 

de inin." 
İzleta indi. Dik atları bir ağa

ca bağladı. Boynundan kitarayı 

cıkardı ve çizmesine vurarak 
kırmağa başlayınca İzleta: 

"- Ah! Ne yapıyorsunuz?'' 

diye haykırdı. 
"- Tam manasile anormalla§· 

mışsınızl" 
Kınlan kitaradan parlayan bir 

cismin düştüğünü görünce dili 
tutuldu. Olduğu yerde çimenle -
rin üzerine çöktü. 

Dik, mücevheratı izletanın ku
cağına koydu. 

lattı. izleta sessizce dinliyor'c!u. 
Sözlerini bitirirken: 

''- Ben bunu çalmadım. Dok
tor Lores'e satmasını teklif etsem 
reddeder. İsterseniz ona iade ede-
yim!." 

''- Aman sakınha. Sonra Lo
resin başına bela açarsınız. Ma
demki kutunun içinde taklidi 
var ... " 
"-Hakkınız var. Fakat doktor 

Lores hoşuma gidiyor. Başında 

bulunan kılıcı düşürmek istemem. 
Karısı çeksin cezayı; zavallı 

doktorun ne kabahatı var ki? Ma· 
amafih kansını affedecek kadar 
nazik bir zat .... 

"-Evet Don Rikardo. Hakkı
nız var ... " 

''- Şunu da unutmayın ki O

damda kanlı bir ceset var. Polis 
faaliyete geçerse ..... " 

"- Merak etmeyin. Amerika
da bÜlunmuporuz. 

Doktor Loresin bir kelime söy· 
lemesi kafi. izleta gözünü kapa
tır. Cinayet olsa dahi ..... Unut
mayınız ki Koyopan zabıtası hiz
metkarlarımızdır !.' 

Mükalemeleri yarıda kaldı. Do
na İzleta kucağında bulunan cis· 
mi hemen gizledi. Ta uzaklardan, 
şosenin üzerinde, bir süvari tozu 
dumana katarak dört nalla geli
yordu. 

İzleta ve Dik'in yanından şim· 
şek gibi geçti. Etrafına bakmı

yordu bile. Onları sanki görme· 
mişti. 

''- Görüyorsunuzya İzleta. İş
ler yolunda değil. Atınıza binin 
ve beni bekleyin. Eğer gelmez
sem, beni hapishanede arayı· 

nız ..... " 

?:!r.c !:aplandr. Fakat ben de yara-
lıyım. Beni lütfen tedavi etmenizi 
rica edecektim." 

"- Bir sabıkalı mı dedint7.:? 
Doktor Lores Dikin koluna gire· 
rek: 
"- Dostum, siz bana büyük 

bir iyilikte bulundunuz. Beni bir 
çok müşkül vaziyetlerden kurtar· 
mı~ oluyorsunuz.'' 

Kapıda duran uşaklarından bi
rine İspanyolca: 

"- Git, Don Morenoyu bul. 
Onu kütüphaneye getir, sonra ka· 
pılan iyice kapa. Çocuk, anladın 
mı? 

Dik daha bazı müthiş hadise • 
terle karşılaşacağını anlamakta 
gecikmedi. 

Misafirlere hiç bir şey söyle
meden önlerinden geçerek kütüp
haneye girdiler. Kapıyı kapata· 
rak: 

"-Ne oluyorsunuz? Ne var?'' 

"- Şimdi göreceksini~. Otu;:u
nuz. Mevcudiyetiniz bana şeref 
veriyor. 

Kitaracının ismi neydi? Ki ta· 
nota mı?" 

''-Ne münasebeti Duprez 
adlı halis bir Fransız. Eğer oda· 
ma gelirseniz size anlattıklarımın 
uydurma olmadığını göreceksi • 
niz. Kamayı hSla elinde tutuyor." 

Doktor yazı masasının arkası· 
na geçerek bir çekmece çekti: 

''- Onun ehemmiyeti yok. 
İşte, Moreno geldi." 

Kapı iki kere vurulmuştu. Mo
reno odaya giderek kapıyı arka· 
sından kapadı. Varrens başıle 

selam vererek yazı masasına doğ· 

"- Cevap beklemeden atına 

bindi. Süvariyi takip ederek köş· 
ke doğru atını• dört nalla sürme
ğe başladı Doktora yetişti ve hah· 
çe kapısının önünde yolunu kesti . • 

ı ru ilerledi. 

Doktor: 
"- Halo dostum, sizi tekrar 

görcfüğüme memnunum .... 

Doktor sert bir tavırla sözünü 
kesti. 

"- Memnuniyetiniz fazla de-

A.nne 
lere 
öj!üt 

.... 
Çocuklar kaç yaşından 
sonra denize girebilirler 

! 
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Denizin içinde:ı 
fışkırmışa ben• 
ziyen İstanbul 
şehrinde, 1stan· 
bulllular için 
yüzmek yilril • 

mek kadar tabii bir şeydir. 
İstanbultuların ekserisi dahtl 

minimini yaşlarında iken deniz· 
le ve yüzmek marifetile ünsiyet 
peyda ederler. 

Güneşin, sporun kıymeti an•. 
!aşıldığı dcvirlerdenberi bir çole 
anne ve babaların bir çocuğun 
denize hangi yaşta girebileceğini. 
hiç hesaplamadan onları daha ikiı 
üç yaşından itibaren denize 
sokmağa başladığını görüyoruz. 

Halbuki bu hatadır, küçük ÇO" 

cuklar dört yaşından evvel sO" 
ğuk banyo alamazlar. Dört yaşr" 
na gelen normal ve sıhhatli bit' 
çocuğu denize sokmak ve ona 
yüzmesini öğretmeğe çabaJarna1' 
iyidir. 

Fakat denizin çocuğa yarayıp 
evvela anlarnal< yaramadığını 

şartiyle .. 
Eğer çocuk denize girdiği vıı.

kıt rengi ve dudakları morarı• 

yorsa banyo ona yaramıyor dt' 
mektir. 

Ona yüzme dersi vermekterı 
vazgeçmeli ve onu denize solt" 

mak için daha bir kaç yaş büYW 
mesi beklenilmelidir. 

Kitaranın kırı.k parçalarını bir 
çalının içine attıktan sonra ses
sizce yanma oturdu. 

Doktor ona bakmadan geçecek· 
ti. Dik koluna yapışarak: 
''- Senor, sizinle görüsmelL 

yim." 

vam etmiyecektir ..... Don Ogüs- •·--------ımıı199_.-~ 

Pırıldayan mücevherlerin kar· 
şısında uzun bir zaman gözleri 
kamaşarak oturdular. 

Sessizliği İzleta bozdu: 
''- Kuzum, siz sihirbaz mısı· 

nız? Bana anlatsanıza?'' 

Dik cebinden küçük ipek bir 
mendil çıkardr. Başlı başına bir 
servet teşkil eden bu taç parçası~ 
nı güzelce sardı. 

"- Bunu saralım da kimse 
görmesin." 

Sonra vak'ayı olduğu gibi an-

Doktor onu soğuk gözlerle sü
zerek cevap verdi: 

"- Maalesef acele işim var.•• 
''- Dinlemeğe mecbursunuz. 

Misafirlerinizden birini öldür -
düm !." 

Bu sözler tesirini derhal gös· 
terdi. Doktor Loresin yanakları 
kızarmış gözleri canlanmağa baş
lamıştı: · 
"- Senor, yanlış anlamıyo! 

rum değil mi? Birini öldürdüğü
nüzü söylediniz, öyle mi?." 

ten de Beltrana karımı methet • 
mişsin ..... Etrafa sana aşık oldu· 
ğunu yazıyormuşsun. Buna ne 
buyurursunuz?" 

(Devamı var). 

''- Evet. Fransa zabitlerinin 
senelerdenberi aradığı bir adamı 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ K~~aa~. l~k~iismi Dup~z 

ünliik bulmaca 
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Soldan ııni;-n: 

l - Bizi tcrkctmekte olan mcvsl· 
me Allahamnarlndık (iki kelime), 
yeme!{, 2 - Bir Mısır mabudu, bUyük 
rncmurlnrdnn. 3 - Ehliyeti mevcut. 
bir n~ç. 4 - Eski Türk §eflerlnden, 
hayvnnlnrm ltO.§D.llesi, Arap §IU'kıla

rmd:ı çok geçen bir ~z. 6 - Başına 

bir "d., getırirsenl.z '•tecrübe etmek,, 
olur, bir cins klllm. 7 - Eski elbise
lerden, al!\met. 8 - Genişlik, meşhur 

bir ıılncma komığl. bir edatın kısaltıl· 
mışı. 9 - ÖlçU. çekme. 10 - Bir hay
van, bnı'!lşlama, ıı - Bolluk, bir e
mir. 

\'uknrdan ıı~gı: 
1 - Ualnnnn (iki kelime). 2 -

Bir parçayı ko.tl gören (lkl lccllme). 
pıırçı:ı.nın terst. 3 - Birini görmeğc 
gitme, t ir rczık, 4 - Bir hayvan, b1ı 
vel!O.Ietlmlz. fi - Korunma, derin de 
ilk. 6 - Bir emir, O.clzane. 7 - T.ly , 
frnalık. 8 - Serserilikte seb:ıt C't ( iki 
kellme11lt emir). 9 - Şiktır. cemi eda· 
tı, gayet gUzel ltokulu m:ıdde. ıo 
Meyd:ı.n, zıırtt r.dam. 11 - :Memnun 
.ılmadığmı bildiren. 

7G num!ırnlı lnılmncıum:r. ıı halli: 

Solıl:.rn sağ.ı: 

ı - l{urajöz, Top, 2 - Atol, Ab:ı· 
- Qı:ll&F, 1'ı!','' - tnak, Ş, 

Yıılta, 1 - Rıuı"l, trıık, Ş, G - tn. 
Dakika, A. L. K .. , Vato. 8 - A.ııır. 

I nı Yf', 9 l"a.: Oayana'l, 10 -
Pala, Emil, 11 - S:ı.kalıtamaM, 

A1r yn On 
<dl~ğü~ 
k.c!llr vnnn g 

Geçen bahar bir tayyör yaptır
dınız da, bu sene o tayyörün c· 
teğinin aketinden daha çabuk 
eskimiş olduğunu görüyor ve bu 
sene bunu giymiyeceğinizi, gıy· 

seniz bile en iyi ve en yeni bir 
elbisenin yerini tutmıyacağını gö
rerek üzülüyor musunuz?. 

Dünyada herşeyin çaresi var
dır. Yeniden bir tayy_ör yapıp 

masrafa gireceğinize tayyörünii
ıün altına onu tutar renkte bir 
yeni etek yapınız. Düz kumaştan 
bir tayyör altına kareli kumlu 
veya çizgili bir etek yapabilece
ğiniz gibi kareli yollu ve kumlu 
kumaştan bir tayyörün altına 

clüz renkte bir etek yapabilirsiniz. 
Tayyörünüz açık renk ise altına 
siyah yahut hangi renkte ise o 
rengin koyusu bir kumaştan bir 
etek diktiriniz koyu renk ise, ay
nının açık renginden yahut ta 
erkeklerin gümüşü kalanel pan· 
talonları renginde kalanelden bir 
etek giymek doğru olur. 

işte size üç etek modeli veri
}·oruz ! • 

1 - Numaralı model için 140 
enindeki bir kumaştan 80 san. 
tim almak lazımdır. 

2 - Numaralı etek için bir 
metro kırk santim enindeki ku· 
maştan 85 santimetre almak is· 
ter. 

3 - Numaralı model için ise 
bir metre otuz santim enliliğinde
ki bir kumaştan 85 &antim al:nak 
kafidir. 

olan bu .:aniye ismi ile hitap et· 
tiğim vakıt üzerime kamasile sal· 
dırdı. Mücadelede ben galip gel· 
dim. Yere düştüğümüz zaman, 
elinde bulunan kama kendi kal' 
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