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lngiliz filolarınınSkajerak boğa
zını kapayışı Almanları kızdırdı, 

Yakm Şark'a tahşjt 
edilen ingihz ordusunun 

bir kararglhı 

Yakın ı ······················-----··--··· .. ········ .. -....... --·----. 
: Fransız · Sovyet münasebetlerinin 
1 kesilmesi için 

1 Suriç hCıdise 
mi çıkarmak 

istedi? 

. 

arkta 
Vaziyet raris, 28 (A.A.) - So\·yetler Birliğinin Pa.ris 

büyük elçisi Suriçin ayrılışını mev:zubahsC<lcn Ek· 
ııcJsiyor gazetesi şöyle yazıyÖr: 

Akdeniz havzasında 
emin olmayan bir 

sükunet var! 

: "Acaba Suriç nasıl bir saikle böyle hareket 
• etmiştir? Posta, telgraf Ye telefon memurları ara:. 

smda birazcık propaganda mı yapmak istemiştir? 
Yoksa siyasi münasebetlerin inkıt.amı mucip ola· 
cak bir h&disc mi çıkarmak i.stomiştir. Esrar per
desi kalkmamıştır." 

Jurnal diyor ki: 
"MUltefikler Rusya ile münasebet kesilmesini is-

i
: tcmcmoklo bcrnbcr kendi evlerinde kendilerine 
hUrmetsız.lik edilmesine de müsaade edeme"Zler. 

(Devamı 2 inci sayfada) 

l40lld 
~arltta ra, 28 (A.A.) - Yakm 
lol'd S Yaptığı seyahat hakkında 
''flar~Uel radyoda demi§tlr ki: 

'll~~ 0 dair bu mınUı.knlarda 
lt>filt1e:hscdIIcn Y<'giı.nc şey mUL 
t'1 01'(1 Ornlardn tnhşit ettı'klc· 
1ar ,~lamı kuvvetidir. Bu ordu
'J'~ •YJ.lSln litJt h n &arp hududundan 
]· Ud d llıde t u una kadar gruplar ha· 
btt llıtıab§lt edilmiştir. Kuvvetli 
lllıılladır-Yat da teşkil edilmek yo _ 
traıYal · İngiliz, Fransız, A vus· 
~e~ 1 

ve Yeni Zelandalı kıtaat 
lir ve gelmektedir. Kcz3 

(Devamı 2 inci sayfada 
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İngiltere Balkanlardaki 
elçilerini çağırdı 

Londra 28 (Hadyo saat 18) - Simdi alınan bir habere göre, lngi· 
liz hariciye nazın Lord Halif aks lngilterenin Ankara, Sofya, Bükreş 
Belgrad, Atina ve Budapeşte elçilerini, görüşmek üzere Londraya ça· 
ğırrnıştır. Elçiler önümüzdeki ay Londraya geleceklerdir. 

Diğer taraftan, Ingilterenin Homa elçisi Sir Persi Lorenin de ya· 
kında Londrayageleceii ümit edilmektedir. 

endişeye düşürdü 
Paris, 28 ( A.A·) - Fransız matbuatının 

bahsettiği en mühim mesele şim:tl denizindeki ln· 
''Alman rüesası şimdi derin bir endi~ du:,

maktadır. Ingiliz denizaltılannın Almanyanın İs· 
veçten getirdiği demir hamulelerine kar§ı son za· 
mantarda gösterdiği hareket Alman nazırlarını 

düşündürmeğe başlamıştır· Almanlar müttefiklerin 
güserdiği bu deniz hareketinin manasında yanıl· 

mazlar. Almanlar pekfil~ biliyorlar ki Altmark va· 
puru hadisesindenberi lngiliz noktai nazarı değiş· 
memiştir. Tekrar edelim. Alınanlar hayale kapıl· 
mıyorlar. Müttefiklerin ender görülmüş bir enerji 
ile hareket edeceklerini biliyorlar. 

giliz faaliyetidir. • 
Oeuvre diyor ki: 
"lngiliz bahriye nezaretinin Skajerak ve Kat· 

teiatı kontrol için aldığı tedbirler Almanyada 
şiddetli bir infial uyandırmıştır. Alınan matbua· 
tının sıkıntılı neşriyatı ve Bedinin resmi mahafi· 
linde hüküm süren münfail hayret, mezk\lr tedbir 
!erin enternasyonal Alman ticaretine vahim bir 
darbe indirdiğini dolayısile itiraf mahiyetindedir.,. 

Ekselsiyor şöyle yazıyor: 
"'Narvikden Danimarka boğazlarına kadar inen 

Almanyaya ait demir madeni yilltlü vapurlar Nor· 
vcç karasularında muhafaza altındadır. Çünkü 
bu gemiler ~orveçin "dahili geçidi,, diye anılan 

devamlı koylarla ve adalarla mestür bulunan kıs· 
mm içinden geçmekte ve bu suretle İngiliz kontro· 
lünden kurtulmaktadır. Fakat Alınan gemileri Lin 
desneess burnuna gelince açık denire çıkmak mec· 
buriyetinde bulunuyorlar. lşte I ngiliz denizaltıları 
ve devriye gemileri Alman vapurlannı bu noktada 
beklemektedir. Bu ablokaya bir emniyet kilidi ko· 
nulmuş olmaktadır.,, 

Journal şöyle diyor: 

lşte bunun içindir ki Almanlar da harekele 
hazırlanıyorlar. Alınanların Norveçi Alınan gemi· 
lerini himaye için tedbirler almak hususunda taı· 
yik etmeleri muhtemeldir. Fakat Almanya bu te
şebbüslerin fiilen muvaffak olacağına pek inanma· 
dığı için Ingiliz donanmasının ağır tazyikinden 
vakit çok geçmeden kurtulmak çarelerini araştır

dığı anlaşılıyor. Intıbaımız şudur ki, Almanlar 
yalnız şimal memleketlerine karşı doğrudan doğru· 
ya mukabelebilmisil düşünmekle kalmıyorlar. Şi· 

mal denizinde ve Baltıkta seyrisefainlerinin emni· 
yetı için hususi tayyare filoları teşkilini de derpiş 
ediyorlar. Berlinde çok mühim kararların verilece· 
ğini haber almaktayız.,, 

AILMANVA 
'Denizaltı ticaret gemi
leri yapm ağa çalışıyor · 
Bunlarla lngiliz ablukasını yaracak ve bitaraf 

memleketlere, Amerikaya h~cmi itibarile 
küçük, kıymetçe büyük eşya taşıyacaklarmış 

Parisuvar gazetesinden: 
Almanya, müttefiklerin abluka· 

sından kurtulmak için günden gü· 
ne bitarafiarı tehdit ve tazyik et· 
mektedirler. 

Bir lngiliz denizaltı gemisinin 
Baltık denizinde lsveç demiri yük· 
lü bir Alman gemisini batırması 

Berlinde endişe uyandırmıştır. Al· 
rnanlar Baltık denizinde de serbest 
nakliyat yapamadıkları takdirde 
ham madde hususunda çok büyük 
müşkül~ta maruz kalacaklardır. 
Henüz kati surette kararlaştmlma 
mış olan Sovyet yardımı da ehem· 
miyetli olamıyacaktır. lşte bu ih· 
tiyaçla Almanlar açrk denizlerde 
İngiliz • Fransız filolarının kontro· 
lünden kurtulmak çarelerini ara· 
mışlardır. 

Almanların bulduktan çareler 
den biri deniıaltı ticaret gemileri 

inşa etmek ve bunlaş vasıtasile, 
müttefiklerin ablukasına rağmen 
bitaraf memleketlere ve bilhassa 
Amerikaya hacim itibarile küçük 
fakat kıymet itibarile büyük eşya· 
lar taşonaktır. 

1938 senesinde tasavvur halinde 
bulunan bu düşünüş bugün kıs· 

men tahakkuk ettirilmiştir. Tica· 
ret denizaltılarını icat eden Al· 
man donanması kumandanı amhal 
Riderdir· 

İstikbaldeki harp bulutunu ev
velden keşfetmiş olan amiral Ri· 
der, 1938 senesinden itibaren Jabo· 
ratuvarlarında denizaltı ticaret 
gemileri inşasını tetkik ettinneğe 
başlamıştı. 

Bundan bir sene kadar evvel bil· 
yük bir sır halinde tezgaha kon· 
mu~ olan Alman ticaret denizaltı 

(Devamı 2 inci sayfada)' 
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Norveç 
hükumeti 
Bir Alman deniz
altısını tevkif etti! 
Alruiterdam, 28 (A. A.) -

''Norsk Telegrambureau U..21., Al· 
man tahtclbahirlnin Norveç ma • 
kamaU tarafından mevkuf tutul -
makta olduğunu h&ber vermekte· 
dir. 

Bu tahtelbahir, Mandel yakmm. 
da bir kayaya otlirm\1.i~. Taht.el .. 

,(Devamı 2 inci sayfada 
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Bir Alma·n mühimmat 

iY azan: N evil H ender son 19 fabrikasında yangın Londranm 11on Bt-rlln eltisi 

Dr. Hasha, Çek kıtalarının At· 
maıı askerlerine ailfih atmaların· 
dan korkuyordu; çünkU böyle bir 
hadise vukubulduğu takdirde, 
Prağ ~ehrinln Alman hava kuv • 
vctlert tarafından bombalanacağı 
söylenmişti. 

Bu tehdidin bo~ laftan ibaret 
olmadığını göstermek içindir ki, 
Görlng, San Retnodan alelllcele 
getirtilerek müUikatta hazır bu -
lundunıldu. Dr. Haşaya, Prağda 
bulwıan nazırlanna bunu tele • 
fonla bildirmesi tavsiye olunmuş· 
tu. 

Haşa, sabahın saat dördünde 
imzasını attı. 

Çekoslovakya krizi bcf giln 
sürmü§tü. Hitler, ikinci bir yıldı
rım hareketile, dünyayı nefes;siz 
brra.kmağa muvaffak oldu. 

Bu hareket darbe olarak fev -
kal8.de parlak ve muvaffakıyetli 

bir hareketti; siyasi bakımdan ise 
bllyük bir ayıptı. 

İngiltere, altı aylık bir anla§ -
maya riayet edem.iyen bir hük\i • 
nıetc kru'§ı ne ıekildc bir hattı 
hareket takip edeceğini her hat. 
de tayin edecekti. 

Almanyadaki vazifemde mu -
vaf!ak olama.o:tl!tım. Vaziyet bu 
halde iken, Berlinde be! buçuk 
ay daha kaldım. 

RIBENTROP HARBt 
NEDEN iSTEDi? 

1939 yazını, hiç bit meyva top
lıyamadan, geçirdim. 

Almanlar da, Lehlilerüı eline 
İngilizler tarafından verilen bir 
kılıcı aleyhlerine kullarulacafı 
kanaati gittikçe kuvvet buluyor
du. 

Gö.ringle".sıla fıkı g8rü~tUtum 
halde. Alınanyanın harbe gfrml -
yeceğine dair hiç bir şey öğrene· 
memiıtim. 

G8rlng, bir gün, KarlnhaldeGd 
evine asacağı resimleri göster • 
mekle meşguldü. Bu çıplak kadın 
portrelerine müteaddit isimler 
veriyordu: Merhamet, Beklret, 
v. 6. 

Fır attan istifade ettim ve ara· 
larında ''Sabır" m mevcut olma.. 
dığını işaret ettim. 

naacbctle bir Atman harİ> gemiai. 
nln Dantiği 3iyaret edeceğini öğ· 
rendiğim zaman o terihte fcvka· 
Iadc hôdiaeler olacağını anladım. 

Temtnut ayında, vadycti Lord 
HnJilaksa bir mektupla bildirdim. 
Ağustos ayının son haftasında 

fevkalade hadiselerin vukubula· 
cağını yazdım. 

Fidanın son pcrdealne gelınlı
tik. Mr. Çemberlayn, Avam Ka
matasıtıda, Polonya ve İngiltere 
ile olan atılaımayı iUln ettiğl gUn 
son sahnenin perdesi aÇtlmış olu· 
yordu. Moskova ve Ankarada bir 
sulh cephesi yaratmak için faali· 
yete geçmi§ken Alrn:ınlar bu cep. 
heyi yrkmak için Balkanlarda, 
Baltık devletlcrlnde ve Mosko • 
vada harekete geçmiş bulunu -
yorlardı. 

Kopenhag, 28 - P olitiken ga2:e
tesinin Berlin muhabirinden: 

Evvelki gece Berlin yakınında 
kain Bergmann elektrik fabriknla
rında büyük bir yangın çıkmıştır. 
Yangın son derece şiddetlenmiş ve 

ancak sabahın üçüne doğru baıtırı
labilmİ§tİr. 
Yangının e~babı haklunda tahki· 

kata giriıilmittir. Bergmann fabri
kaları, ordu için mühimmat, kablo 
ve elektrik malzemesi İmal etmek
tedir. 

Sur iç hadise mi çıkarmak ·istedi ? 
• (Untbrafı 1 inci &aylada) 

Sovyet bUytik elçi.sinin geri almması talebi ilk ha. 
rekettlr ve Fransızlara ve dostlanmız İngilizlere 
J:areı her kim ki dil.'jmnnlık gösterirse ona kn~ı 
takibedilccl'k açık ve az!mknr bir s!ya.sotin baflan
gıcıuır." 

Epok ı:azetesi v:ıziYC'ti şöyle görüyor: 
"Suriç. hf..di&cst sarilltlr. P:ıri t('n en r.iyscle 

iltifat gören bir elçi iken §imdi duvarlnrm dibinden 
sürünerek geçmek vnrlyetino tahammül edcmircn 
Suriç, artık Pnris hayatına dnyanamnz olmuş ve 

çoktanheri Moakovaya dönmeğl uılıAyyUI ctmcğe 
başlamıştı." 

Figaro için Suriçin telgrnfı bir propaganda ve
ya bir meydan okuma veyahut da her iltisidir. Çün
kU Stnline şa.hei bir telgraf gönd~rmek mcvzubah. 
soisaydı bunu şifre ile yaurdı. Halbuki ı:!uriç telg
rafı şlfrct.iz hem de fn:.nsızca olarak gondermişt.ir. 
Suriç bunu k11sten yarmıştır vo bir hil.di~c çıkmasntı 
istemiştir. Belli ki Suriı: Frans:ld!l d\plomaUl< tc
mas!arı idame i~in değil, R'ldccc ihnneU ve boz
gunculu!;'U te§kllii.Uandırmalc için oturu~·or.:lu. c\LMANLAR INGILIZLERDEN 

NEFRET EDIYORLARDI 
lnıan geriye bakınca, bu har· Yakın Sarkla 

bin ne kndar manasız ve bo' bir 
EN S 0 N D A K K A·· 

şey olduğunu anlar. vazıyet 
Alman milletinin tngiltere;e 

karşı kini yoktur. Göbelsin propa (Baıtanfı 1 inci sayfada) 
gandası, harbin başlaması ile va- Ft:ın!rz imparatorluk halkından da. 
ı:iycti değiştirmiş olabilir. bUyUk krta:ıt Vtlctıde geUrllm~Ur. 

Alman gençliği, sureti mahsu- Bu mıntakalıırda şimdi mükemmel 
uda, 1ngiltereden nefret etmek yollar mevcuttur. MottlrlU kı:tantm 
için yetiştirildi. yti'Umesl gayet kolnydır. 

Alman milletinin İngiliz mille. Vakt3. bUtün Akdeniz S&hncı1nl 
tine kar§ı hiç.bir kini yoktur: bu i· dcğlştlrccck hadiseler her an çı -
ki milletin kar§tlıklı olare.k milca· kabllir. Fakat şimdilik hiç bir ~ey 
deleye ıinnesi teessür uyandıra- görUlmUyor. Her GCY normal ve 
cak bir hidiıedir. an.kindir. AncRk bu sükfmct tmin 

;oma em+au•••11; .. 

Vels Amerikada 
Lonc1ra, 28 (Radyo, &Uı 18) -- Amcrlkan hariciye mti.St<'~a.rı 

Vela ''Kontc dl S~voya" traneatlıı.nUfl llç bugün öğleden sonra Ne'/'" 
york llın.eJUnn tıknug ve hariclye orkanr tıe dlf;er birçok hUktımet 

crkft.nı tarafından kat11lann11'trr. 

Holandada bir casus şebekesı yakalandı 
Londra, 28 (Radyo, s.at 18) - A.m!ıterdtundan bildlrtldjifncı gö· 

re, HoWıdMa lkt1ut neza.retlle al&kalı buı kimseletdcn mUtcş~kkU 
bir CASUS ıcıbSte.sl meydana çrtarılm11t.rr. Bunlnr Almanya.ya bazı 

vcslkklar satmakla •uçludurlar. Ay sonunda iki bUyUk ziyafete değildir." 

-"tirak-ett-im. _<Dcva_mı_:··: El~ktron şirketin- Almanya, denizaltı ticaret gemi-
Macar Başvekıh deki_ h~rsı~lık 1 ıeri yapmaga çallşıyor 

Roma da Papa had ısesı (Baıtt.ırafı ı inci tllyfada) bati, ne de )~ldrrırn harbinin ienuı-

taraflndan kabul S 1 h kkı gemileri bir Çok tadlldt görUp te· larda kalr§ı amir:ıll tımitsizlile dil· 
uçlu ar a ndaki ka- kerrunill ettikten sonra nlha>·et ge- şUttnemi3, bilfil<is yeni icatlarda 

ra r cumartesi çen ikindtcsrln ayıncln iknıal olun bulunmağ:ı tevketrniştir. Bu mUna Olundu ver ilecek mu~lardr. scbct!e amiral Rlder alkert liman· 
Fal;at buna 111~cn 1939 ilkbn· lar civarında bi~k tecrübe llbo

hanndıı "ı;elik pakt., ynptlmtş o!· nıtuvarları yaptımuş \'c bu.-ada 
du~ sıralarda bazı 1 tal yan mU· hcrgOn yeni bir sllfıh ke~!etın~e 
hendislcr \'tuiretton haberdar c· u~rasan mühcndi~lcr çah tırma~a 

Boma, 28 (A.A.) - Papa ile 
Magllone, 'l'elckiyi kabul ctm[Sler_ 
dir. 

Tclekl tArafından bir ziyafet ve:- dilmi5lcrse de lt..ıl>·rm deniz mUtc- ba~lnmıttır. 
hassıslnrı bu dcni.:nltı gcmUerir.in MıkMtıslr n-ınyn da, denizaltı 
müttefik doruınrn:ılnr ablukasını ticaret gemileri glbi bu Uıhoratu· 

surun il'lt'n yıııw:cı ":n:.-t.clltrdt' 
aHrdilklctlmİt 

c.--.._.. ......... _ - 4 ~~ ... 

lngiliz ordusunda 
bekar:ık şart 1 

lngill.ı ordwıunc:ıa a.<Uterlik eden 

kadınların bekir olma~ı hakkında 
§lddetU bir kanun vaitlır. 

nıı kadıtılar yn hiç e·ıl<>nmernlt 
buluııacaklar, yahut da dul olacak· 
larfür. 

Bu kadrnlarm, e\'lendikJeri ta.1<· 
dlrde ~ranenda kalınalnrma lınkfıll 

yoktur. 
Seı;cceğl koca Nansada buluna.il 

İngiliz ordusunda olM da olmasn 

da evlcrıme#e teıJebbll! eder et.ınt.t 
nsker kadm nuımlekotine dönme '" 
ğe eemecbur kalmaktadır. 

Harp bidoylindOnbtıt1 buna ben· 
zer birçok va.Jt..&lar olmut ve kanU· 
na göre h~rekete geçilmltilr. 

Yine geçenlerde biri.si Londra • 
da, diğeri de Brtnin,bamda ka.l • 
mış nlşanlılarıte e\'lenınek için iki 
liıgHlz a!>kCr kadm Fnrnsadıın h:ı· 
rckct etmişlerdir. 

Franeada bulunan tngflı.ı ordu • 
sunda.ki erkeklerin de lcaıııannt 

yanlarında bulundunr.alarma mU • 
saadc edllıncmckt.cdlr. 

BütUn İngiliz a.«1ker z<'vcelerlnin 
lngiitcrede bulwunası &arttır. Fa" 
kat bunda bir isti<5n& yapılmakt.8" 
dtr. O da harp bidayP.tindenbeti 
Franeada bulunan İngil.U ukerle • 
rile eylPnmiş Frnns1ı kadınlarına " 
dır. 

Harp bqla.nırcınde.n 1t1nra ev • 
lonı:nle ola.n bu kad.nılann btrçol'J 
koc&larınm ne memleket.W; ıı• ıı· 
ıan.ınr, ne de ana, baba ve aJcrab6• 
lanııı taı:ınna.ktadırlar, ~fer 111 • 
giltereye ıtt.mek mecburlyettııd• 
olurlaru. pek biçare ve pok peri· 
pn k&laca.kl&rdrr. Bunun IQ!ıı bU 
kadınlan Ftanaada kalma.ta nıO • 
sa&de cdllmektedJr. l'altat bat'9 
m.mt&kun içinde bir hlmtet aıııı-· 
fta w kocalarına yum bulunnı"' 
ğa mezun dcifldfrler. 

Bir büyük Çek edibi 
öldü 

Çok eaıttelerl oot taıııımıe ce• 
ecllbl Adol! Venlg'ln 81Um haberi" 
n1 blldirmekte&r. 

Bu edip daha fub .>peralar yal" 
m:ı o!mo.kla meehurdu. 

Kendl!l 65 y~mda l\•ılunuyordU· 
ÖIUmU Çek edebiyat "o fikir ı· 

lemJnde bUyUk bır lceoole kartt • 
la.nmrgtır. Göring, ibunun Uıetine kahka .. 

halarla gilldU. 

rilml~tir. Kardinal Maglione He 
Miron Taylor ve b~olt Vatiken ri
cali bu zlyn!ette hazır bulunm\L' • 
lardır. 

Galatada Voyvoda caddesinde 
Elektron §İrketindc dün bir hırsız 
lık vakası olmus ve ~irkettc rnuha· 
sebeci bulunan Rıza ile kız kardeşi 
Saliha suçlu olarak Ueroğlu cllr· 
mürne~hut mahkeme ine \'erilmiş· 
!erdir. Dünkü celsede tevkifleri 
kararla5tırılan Rıza ile Satihanm 

yarabilcce~\nl pek §ilphell görmUs· vnrt:ırda."l çıkrru~tır. lcrdir. ____________ __.;. ___________ _ 

Norveç hükOmeti Hitlcr, dCirt ay mUddetle bir 
aatranç oyuncusu gibi düşündü 

ve bekledi. l&tiyordu ki, dilşmanı 
yanlıı hir taş oynasın ve kendisi 
bu fo • tan istiEade etsin. 

Vaziyet ne olursa olsun, ordu· 
su ağustos nihayetine kadar ha· 
zır olamazdı; hazırlıklar ne ka -
dar gizli tutulursa tutulsun, bu -

(Ba§tafı 1 İnci sayfada) 
bahi'r, Alınan sefıuetinin geminin 
serbest bırakılması !çln vaki oları 

mUrncantına. rağmen mevkuf tu w 

tulmakttıdrr. ÇUnkU Norvec;:liler, 

muhakemelerine bugiln de devam 
edilmi§ \"C maznunların vekili 
müdafa.ırı ha:ı:ırlamadı~ından du· 
rucma cumartesi günü saat 10 a 
brrakılmı~tır· 

Hırm:lık hMisesi §Öyle cereyan 
etmi§tlr: 

Filhrudka g<'çen kAnunucwc-1 a· 
yı içinde bu gemilerin Baltıkta 
yapılan manevraları ltalyan m\lte· 
hascraiarın haklı olduklarını gös· 
temıiş ve amiml Riderln icadı o· 
lan denizaltı ticaret gc.mHednin 
tehlikeli manevra kabili~·etinden 
mahrum olduktan tespit cdi1miş· 

Milll küm.e maçlarına 

nu herkes biliyordu. 
Tancnberg zaferinin yirmi be • 

şinci senei devriyesinin ağustos 

27 &inde tesit edileceği ve bu mü· 

truıtelbahhin Nı.r·veı; k:ıra9ulanruı 

fırtına yUzfuıdı"n uğroı.rş olduğu 

bir has:tr dolnl'IP!lo glnnı:ıy:p belki 
bir seyrllıafer hate~ı >·Uıanuon 

girmL3 olduğunu tebyin ct-ni.,ler • 

dlr. 
--~--~·~~------------.~-

_ __. c: ... _'""" ...... -- - , .. 
Hasan Kumça~ı. Musolıninin, SovyeUcrle Jtal)ll mi.lna~betleriDin 

tanzimi yolunda Hitlcr tarafınd::n yapılan t~klifi dilşilnm l:tc oldu. 
ğunu ve hor hnlclo ya.kında Muaollnlnin mlihim lıir nutkı.: ile bu yol· 
dald karanın öğrencbllcceğtm.lzl knrdetmektcd·r. 

t~s;;]AKŞAM( 
.._.._.._·--·· --·--

Necmcddin Sadak, &On gilnlerin diplomatik h:i.di.:ıelerindcn bahııc
dcrek şöyle diyor: 

''Öyle nnl~ılıyor ki, cs~h muharP.be1cr ıcın hazırlıkl:ırt ı hcnilz 
bftinnemfş tarafla harbin muhnrcboolı: blt.mesi.,dcn hııliı. Umlf!lnl ltcs
memlı:ı ta.raf, s:ıdN·~ poli•ikrı rl'phcs1ne<> C''.\rp1ı:;m kta devam ediyorlar.'' 

liW'han Cahit lstanbulun iman işlerinden b:ı.h'lederek eski hnt4· 
la.ra dUşUlıncmcs.i UzerlnCic duıı.ı~·or ve !'l~Yl" diyor: 

''Sonradan yıktmlacıık bir binaya bugUn ruhsntnamo kesm~k 
hem terdlerl hem belediyeyi zarara sokar. Bir ıa.man hususi tnııaata 
milsa.ade etmlyclim. Bir ş~y çıkmaz. Yet.er ki yarın kurulacak binalar 

umum! ihtiyaca ve bedii zevke uygun olmuı." 

Hırsız!ık ihb:ırı üzerine Elek· 
tron mües.:.QeSİndc tahkikata ba§· 
lıyan emniyet müdürli~ü ildııci 
şube memurları, kasanın anah· 
tarla a;ıldı~ım, binaenaleyh suç
lunun müessese dahilinde olduğu 

neticesine varmıslardır. ~irkct ınu 
ha$Cbe<:İ.İ Uıztı sı:>rgU}'a· çekilince 
!lA.dise o:;dınlanmı~tır. 

Rızanın eweke \'c.zncd:ırlı~ı 

~imdiki vrınec!ıır E!tremc <lwre· 
derken knrnnın iki anaht:mndnn 
birini Yeımedi~i ve dün sabah hi· 
lftf ı mutat i~ine bir ~aat erken ge
lerek kim~ görm~en ka ·ayr açıp 
parnl:ın a!dıRı ve p:ırnl:ırı evine 
götürüp kız ka,.d~.i S:ılilıayn tes· 
lim ettikten so=ıra te'.>rar vazire in~ 
döndJ~U unla~ılmı.tır. Hunun üze
rine e\"e gidilmi~ ve paralar Saliha· 
dan i:;tenmi~tir. Saliha ağabcrisi· 

nin \'erdi~i pam paketini tetıllm 
etm!e, fakat pakette :IB12 lira bu
lunması lazımge:irken eksik çık· 

mı~tır. Bunun ilzeıine Saliha ele· 
sik mlktnrı banka1n buluns.n kı.-n· 

dl para~mdan 1500 lira alıp gefr 
re:-c~ tam:ı..'Ilb~mak istemi, fakat 
gene ıbi:- miktar ckcılk kalmışur. 

Polis Salihanm getirdiği parayı 

nazarı dikkate almıyars.k çalınmış 
olan plranrn baldye ini aramış ve 
mütebaki para da bodrumda. kö· 
mUrlerin arasında bulunmuştur. 

Böylece mesruk 3812 lira tama· 
men mer.dana çıkarıknı~tır. 

tir. 
Denize indirilmiş olan üç deniz

altı ticar~t gemisinden ikisi ot\ ka· 
c'ır tecrüceden S<ınra mürette'.xıti
le birlikte batmış'ardır. 

Bu mü::~ ·~t!e in~aat. bu hu· 
S'JStald :ıra. tırm~!ar::ı re:ıilcnme· 
si:le kaclar tehir olunmu~tur. 

Fı::k·ıt nmirnl RIJer g:ıYesinc u· 
la";113!:tan vazge\frl~Ş değildir. O 
h:ıralini hakikat yapnıak. i\3pol· 
>·on ile ikinci Giyonun varama· 
drkları muvaff aki:·c!i kazanmak i~
tem~kte::lir. ,\miral Riderin hiitün 
gaye~i lngPizlerti den1zlerde mağ· 
lup etmektir. 

1938 ı:enc indcnheri Alman do· 
nanmıı.:ımn lxı.~·ncia hulunan \'e 
Alman donnr.ma:;ırun kallunma 
pl:inmı idare eden amir:ıl I<>ik Ri
dcr c;:ıyam dikkat ')ir sima:lır. 

Hit!erin yanında hudutS'JZ bir 
krediye sahip olan amiral nider 
ma~rur \'C hiraz geçimsizdir· Bil· 
hassa Gürin;:: ile yıldııları hiçbir 
zaman ban~ık değildir. Okadar ki 
amiral Hider bir gün mare~l Gö· 
ıinge: ''Slı daha ~ikte iken lx>n 
1enizciydlm .. ., dc.-ni~tir. 

ı\mlral Riderin manisi daima 
yeJ1i icatlarda bulunmaktır. C~b 
:mhlı r ve yıldırım harbi ftmiral 
Hiderin icatlanndandır. 

Fakat ne Graf Şpcnin feci Mci· 

bu pazar başlanıyor . 
19-W mılıi Küme ın:.ç'an.1a bu 16 hakem Ahmet Adem yan ıı• 

halta paıar !;linü bu k'.lm~ye dclul kemle:-i Kemal Halim, N~ri sosı.ıt• 
üı; :c!ırin sel~iz :~.Ubü urasmda 
ba::anacaktır. 

An!~ara ve 1:::nirc.1e !<üm~:1in bi· 
ı inci \ e ikinci~i çarp:~ll'kcn lstan
bulda B~iktaş · Vefa \'C Galatasa· 
ınr - Fenubahçe ka•~ıla~acakl?.r

dtr· 
Bu haf tn yapıltca!~ mn~lcrın 

hakemleri V.? S.'latleri a~:-ığıdaki tcb 
liğ::lc hlldlrilm~lttedir. 

Jlilll J:flme merkez organizas
yon komitesi ba§f:anlığı,1dan: 

1 - 31 mart p:ız3r gıinli Tak· 
c-i m stadında yapılacak fut bol rnü· 
~abokalannm hakem ve S.'l:ıtlcri 
a~ağıda r,ö~tcrilmi~tir. 

2 - Bölge baş.ı.an!t~mrn evvel
ce vermiş olduğu ye~il renkteki hü· 
,;yet yarakalan bu maçiar için 
muteberdir. 

3 - Gaute spor muharrirlerine 
tC\'Zİ edilecek ofan serbcc:t duhuli
re varakal:ınnm bö'ge spor ser
visinden alınması rica olunur. 

1 - $tad gi§cleri saat ı ı den 
itibaren ac;ık bulunacaktır. • 

Besiktaş • Vefa saat 14 hakem, 
Tank O~rcngin. yan hakemleri: 
Necdet Gezen, Samih Duransoy, 

GalatasaraY. • FenerbahÇe saat 

lkinci küme maçları 
lstanbul jutbol ajatııınıwlm~:ı: 
31 ·3-940 tarihinde yapıl:tW 

ikinci kiline maçl:ın: 
Şt.'Tef stadı: • 14 
Aıı:ıdolu • Davutpa~a saat ıe 

hakem E ref Mut:u, y~n haJ<eı1l 
ri Sad.k Ceylan, Ziya I<u;ruı:ıf~~ 

Eyüp - Alemdar saat 16 11a.1' ~ 
Fahrettin Somer, yan hakcrııle 
l Ialit Uzer, Talip Gürkan, 

Faıtr stad1: tfl 
Kurtuluş - Şi5li saat 14. h~~t 

Selami Aka!, yan hakemleri J'11' 
Karayel, Tan!< Bulay, t ı6 

A. Hbar • Bc»oğluspor san !JI" 
h:ıkcm Bahaettin Uluöı, )'~ 81r 
kemleri Fikrtt Karayel, Tarıi< 
lay, 

Atletizm müsab~kaı~; 
Beden terbiyts; /sta11bul b6 

si allelizm ajanlı~md(m: ll,O 
31 mart pazar günil sstt j,t 

dan itibaren aşağıda yazılı 1'<>f 
Fener stadında yaptlacaktJr. tt' 

iV üncü kategori 100 rtJl.,."J 
JJT üncü kategori 2()()-400"""' 

metre f!f.f!.. 
J inci kategori 2()0-400-!1İ,ıı 

5000 metre ve 110 f!" 
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rans ngiltere ve 
Balkanların v8ziyetı 

No.66 Ycr:an: Orhan Rahmı Gökçe 

iki devlet aras nda mühim 
müzakereler oluyormuş 

ı·-········vey·gan·d··········· ı 

Sandal, ıulan yara yara mesini veya vefatını beklemek!f. 
süratle ilerliyordu. İrini geriye rin, onu devirmek ve yerin.- geç· 
dönüp baktı. Bir gondol d:.ha ge· mek iıtiyordu. Halbuki Kiyara 
liyordu. Kayıkçısına seslendi: ile evlendiği takdirde böyle bir 

- Dikkat et, arkamrz\lan bir harekette bulunmasına imkan 
zondol geliyor. kalmJY.acaktı. 

- Gördü~ muhterem Prense- Saraydan çıktık~ biru ıo'l· 

'la.• lıiUtekatt dul Ye yeUm ınaaıınn. ç b 1 
~PılaC&k Z&ın. hakkındaki proje em e f ayn Ve 

Y• VekflleUnd ba 
Reynonun birlikte 

vaziyeti gözden 
muhtemel 

kumandasm- 1 

daki ordu 1 

sim. Hatta, canınızı sıkmamak ra 11lık çalmağa bile başlamıştı 
için seslenmedim. O gondol, bizi ve kafasında, ihtirasını körükli. 
takip ediyor. Hatta, ıarayın ~- yen, damarlarını kaynatan yeni 
nünden btrka! defa geldi, geçti bir arzu, bir hayale tıahip olmak 
ve ben içindekini de tanmıağa arzusu batgöıtermişti. triniye 
muvaffak oldum. bakınca, bu harikullde Yunanlı 

- Kim vardı içinde!. . kadınla aevi~mcnin tatlı olacağı· ~U l en §Vekalete verll k 
)euı:;,:je:e G"8re mütekait dul ve ı as eri 
t•'--•-- &.lrlıklan ır.a&§, fevltltı.de 

. ,. 
ve sıyası l 

Her tarafa müdahale- i 
- DUk cUS Françe*o.. nı anlamıştı. Gerçi, Dukanın da 
İrini, topuklarına kadar titre· ona karşı bir milnascbcti olduğu· 

-..-t l"• "''-d tine 11z , ._ e onlar yekt'lnu Ute· 
je ~ de 3~ J:arn yapılacaktır. ı•ro. 
u..._ :yet kesbetUkten eonrıı. 2S 
1Jra ~ ku Dıllt.ekalt dul ve yeUmlcr, Sl 
dlly\ın n.ıı al&ctıklardır. Bunun için 
~aran u llmUmJye bUtçeııinae ayrılan 
.ııı.. nı Uç buçuk milyon lira. oldu. 
f>'l &nl&§tlnıaktadır. 

• fteatnt 
~ d&lr. ve mUes:ıeııelcrde ku 
h~ korunma eklplerinln ça· 

Bu devaın etmektedir. 
lrazn !abalı saat dokuzda Akıınray 
~~y dopoaund" ve caat 11 do de 
Y•ryer elektrik l<l:ı.r(:sl CiUbealnde 
Zllıftır. Pasit korunma tecrUbeal yopıl 

• litrt 
l'fuıııaıı dye YekAJl'!U umumt ktıtlbl 
~le ~~at lleneınencıoııu bugiln 
lehritnıı.e ~lJU vap}Uilc lzmlrden 
bıxıclJı.n do g ml§tır. l-luman nıf'nt nh
ll:ılfUr. Bı~ca Tal<slmdokl evlnr. gtt 
.A.nkıı.,.,.,.. g gu.n kaldıktan eonra 

. ..., .. döneceıttır. 

•nu 
t..lca ba:'bah Galata nhtırnmda. blr 
detıl1t t§tır. lzrrıır \'apurundan 
içi.ne :kleı:rıokt.e Olan bu tllkıınm 
lll.lr ·yı:r!ten kurtulan bU;>1lk bir de· 
la.ıı ı.... dll§ı:ntıo \'e çok §lddctll o-

uu •Ukut u 
llt.!bldekt ta ne cestnde takanm tek· 
llılttir. T&Itahtaıaroo..n blrkııı;ı delln
lkt da.kik fçlı:ıe dolan ırutarıa bir 
ler kur~lçinde batı:nıııtır. tçlndekl-

ınıetır. 

• l.t&nbuı 
b1rt de YaJ: un en bUyUk derUerlnden 
~ur. lle.ıedl &"Un.l r1 ca.ddclenlckl 
atıu kôkUnd ;ye bu ııcuo lO$ mesele· 
lı lecıbtr ~n halletınck Uzcre eaaa-

ler aıına.k .8U'111t tadır. 
2~30 - tr Y• aeta.ıt C&ddelere her ... e tCt ,..._ 
l'1.ptız.ı1ın uu- terkoa muıluğU 
tuln alnı 11 ve fOO kUaur metre bor· 
)'e. l'il§an~t.lr. Böylece Şl~11 .. Hıırbl· 
'l'alcaını. T ı · Taksirn, Ayııspnşıı • 
llt.ı:ı1'alar Une1 • Takaıın, Tepcbıı§ı • 
keı:ı .. ~b~~raköy • EmlnönU, Bir· 
•hnıtt • ~ ' Cağaıogıu, Sultan· 
illn llOırt Y&J:ıt ve lı"aUtı C3ddoıorı 

li&lknı =&nacak va wla.nacııktır. 
8itıı, 'l'Un a koal! bulwıduğu Tak· 
Blı-kett el, Kataköy, Eınlııönü ve 
t C&dde! 1 ' rr. er horgUn yıl:a.nacak• 

l\QC6k fl 
tlUcıuıund ındıkl veııaıt raYJ1k&tl r,ö-
·~ 70 ~ belediye bir mUnalmaa 
~a lilp rt n Ura değerinde lli adet 
lcr henı ;yı:. 1 edectlı.tJr. Bu arazöz. 
Dlta.tı tıaı~ ... ._Yler, hem de suıayıet te-

C"~ .. c. ~ler, 
~eler lı'ec:e 

llı'l bir .. kU aa.bnba lt&rfı mUkom· 
t1 ~ ilk aık de )'ıkanacak, g\lndllzle· 

• 8\llaııaoakıardır. 
Evkat idarcsı 

•111arıııdaJı 'l'ıı§delcn ve Oetnell 
tllıı<ıb azı \'eııaıtat~tk )'lUUndcn 
~ ae :: Tıı.§delondcn 20, Defne-
4dlr. lI&ıb ton kadar su alabilmek· 
te 'it to uıtı Taeııe.ıcncteu 24 mınt
'lt:nakt n, Dtfncllden de 18 ton ru 

attır. 

t.,.katı:n bu 
~ Zlllktar aulaJ'dan Dehre tevzi et-

i' t..z.aıı. ~ tonu geçmediği halde 
aı ıı~l't diki lbol TafQclen eatııma
"1ıarın tau Ç!kınif ve bnzı kim· 
aıı.tltltı baeka suıarı Taodelcn diye 
d arı nnıa ıı ..... Cltıl ı•~ 0-tır. Evkaf Ta.o· 
t._ 'llelırtne •·v •r 
""flYan bl • • D,, rumuzunu 
l1tllaa.t r markayı tesplt etınıa \'e 
lceııdt ••klleUno taad.lk dtUrerek 
da~~:eııırtnlıı tlzcrlerlnl l'lununıa 
~ 1.ırmap baılıımı;tır. Diitu 
«2eu, taJu aahlekArlık )"apanıann ııa. 
~ıt11 bl ve tnabkemeyo vertl· 

'11.kadarlara. bll<llrtl"''·Ur . \' ~...... . 
Olıttı...._ ~Gdlarde t&Uıcı AbdWk&dtrt 

.... tkten 0~ı" lfacı muııun arabacı B ktaı 
~ )1 Moıı.. dUn adliyeye vcru. 
'le ~ birtAcı •Ulh ceza mabkemuıtıı· 
lıır. Ya çek1ltnk tevkU olunmu~-

~ bıag iç~ V&lca ı•ce~ Bahriyi ara. 
'iten~ dUkklna glrlrıoe taUıcmm 
tltıı, Çllc 1Ukuı Çlkarmnk btemcdl· 
tıf:lııı. ın-:a kalkıımca tc.tlıcıyı ıt· 
dı~ oıııuı el& taelıkt.a düvUp kal· 
tı-ı ka '°lll'a aırtnıa. alarak C1Ukkamn 
eı ~dald odaama çıkanp yatırdı· 
°l''lılctıta onun YB§adrğmı s!Syleml.§Ur. 
~t dosyam bugUn sorgu btı.
teh.ıı • •ertltcıcltUr. Hhd1ı:enln ce· 
1~1~ tattı dün mtıhıı lllnde bir kll8lf 

k leııpil edllrnııur. 

geçir mel eri 
Paris. 28 - İngiliz BaşvCklll 

Çcmbcrlııyn ile J."nın~ız na.svokill 
Rfyno yaktnda ~öıi.işcceklordir. Bu 
müliıke.tt.n siya..cıt ve ankt'ri vnıiyct 
gözden geçirilecektir. Fin harbi. 
mlittefikler tarafından takip cdi -
len polltlke.nm bnştanbaşn yeniden 
tetkikine lilzum göstennl.~Ur. Har_ 
bı krsnltacr.k tedbirler ıılm:ıcnkt.ır. 

G~etelcır Balkıı.nlarrn ,·e.ziyoti 
heklmıdıı Franııa \'0 lngiltcro ara· 
eındn mühim mUzakercler cereyan 
et Uğini haber veriyorlnr. 
tNoıı.tz OAZETESlNf~ GÖRK .• 

J .. onılra. 28 (A.A.) - Deyli Eks· 
pres yatıyor : 

Askeri dlvlomatlk, siyasi \'e ik -
tısadt \'nzlyetln tetkiki maksadllc 
yı.ıkmda Çembarlnyn ile P.eyno n-

ra.suıda b'r mUlflkat tertip edill'Ce· 
ği r1v~yet edllmek~dlr. 

Çcmberlayn ile Reyno, ururl 
kararlan ittihaz etmek husu.aum\e 
tam e&i:\hiyetlcri haiz olııcnklar
dtr. 

Finl!ndlya harbi, mUttefiklerln 
hnrp slyn!lotinl baçtan dcıği~tirip 
dUzeltme!i r.f\rurt kılmıştır. 1k1 
h?-'J\'O'kll, iki mernlckrıtln rıi~·ııstıti
ni sıkı bir surette mll~tcreken tan. 
zimj meMlcslpl mlizakcre edecek -
ıcrdir. Yııknuln rcam! bir tebliğ 
neşredilmesi muhtemeldir." 

Aynr gazete, tli\ve ediyor: 
''MUttofikler. hR.J1J ccphestnl ar

tırmağa ve mubasamntı ktultma~ 
ğ:ı mcdıır olacak yollnrt intihan 
edeceklerdir.'' 

olotof 
Berline gidecek mi 

gitmeyecek mi? 
Pat1A, ıs - Moakovanm aon tekz1-

b1ae raCmen, ltalyıuı matbuıı.tr, Iıılo

loto!un yaıtmd:i Bcr1lno seyahnt et· 
mest lhUmallnden bıı.hsetmekt dlr. 

Kont Cianonun naşiri e!kAr:ı olan 
Tlegrafo gazetesinin Bcrllndc.a aldı· 

ğı bir habere göre, Alnuuı umıımdlU'· 
ıar maba!Ulnde, Sov;yct hariciye ko
mleerlnln ztyaroti muhtemel görtln· 
mektc vo Molotofun blrknç gfin zar
fmda Berllne gelerek mUltıkatıar yıı· 
pacatı ıı8yltnrncktedir. 

,Alııuuıyndıı.kl lıltAraf gazeteciler 
Mueollnl Ue HJUer aramıda bir ya
kmlık tesıat lçlrı yapıle.n teoebbüslc
rln bir vakfe geçlrd1~ mUbnkkak ol· 
duğunu kaydediyorlar. 

SAAT 

Berlln 11lyut mabatilt bU Yak!eyi, 
RoınAnm tereddUUerlne ve Mu.aollııl· 

nl.n HiUer kadar elbtikt ve idare! 
maslahatçı olmıyan tıolııeVik aleyh· 
tartığı karakterinden tnUtevell1t preıı 
slp itirazlarına hatnletmektedlr. 

Berllndo reunı mahatll, • Dreıı.ner, 
mW~katı hakkınd:ı sUkO.tu muhatar.a 
;ya devam ediyorlar. 
. Bcrllndckl bitaraf mahflller, Alman 

ttaıya \'O SoV)'(lt hariciye n~ırlarmın 
ya.kında bir mUlAktıt yapacnklarma 
ihUmal wrmemcktodlrl r. Bu ma.ba· 
fll, rnllukeratnı bUvl\aıta yapılaca· 

fmı ve ilk hcıdetin Berll:ıle Roma &• 

ra.amdıı, !.Iacarlntan hakkulda bir &n• 

ıaşnıa yapılmaer olduğunu tahmin et
mGktedlrler. 

• 
• 13.40 

•, t. ..' ···r · ' •"' · • 

Mısırda büyük 
manevralar başladı 

l\.ahlrc, 28 (A.A.) - İngiliz • Hlnt • Mısır kıtc.tı.tr. dUn ltnlılrc. 
nln cenubunda çölde bilytlk manevralara baetamıelardır. 

Fin 3ndiyada 1250 sanayi 
müessesesi tahrip edildi 

Hc!atnkl, 28 (A.A.) - Öğrenildiğine a;:Uro, Rclµolmu ıtıal eden 
Sovyct kıtwı.u, orndn yalnız ile ihtiyar ve hnata Finllndlyalt bulmue· 
lardır. Bundan başka son latatl!tiklore nazaran Finl~ndlyadn 1.000 
k6prUnlln, 1.230 aıı.nayl bina.sının tahrip cdJJ.mif olduğu ve siraate 
ıallh aru1n1n ytlzdo 15 i uc birçok elektrik kuvveU monbalarmın ve 
sanayi merkezlerinin Sovyot Rusya.ya bırakılmış oran araziye geçmiş 
bulunduğu 6ğrcnllml§Ur. 
• Flnlflndlya hUkCımcU, Sovyet Rwsyaya bıralnlmı~ olan arazi o.ha· 
U.alndcn lC0.000 k~lr1ln Kanadaya muhaceret etmeleri ıureilnda Ka
nada hUkOmeU tarafmdan ynpılan teklife teşekkür etmekle beraber 
bu teklifi roddet.mJ.etır. 

5 saatte 5 Alman tayyaresı düşürü:du 

de bulunabilecek tarz- f 
da yerleştirildi i 

Borut, ~7 (r\.A-) Asyo 
cephesinde tetkikat yapan nıu
lıarrir Jt'roıne ,.e Jeıın Thn
raod ''I'arls Soit,. gazctesindt' 
'ierıeral \'cygand'ın ltumnn
dnn bulundut;u Şa.rlt Ordustı· 
nu tıtsYir ediyorlar. 

Rus mntlıuatının \'C Alman 
ıratbuatının istihza ile ve en
dişe ile nıe\'zuu hahsettıklcri 
ordu lılı-incl sınıf unsurlardan 
mllrcklteptir. Bu unsurlar her 
tarafa mlldalııılede bulutabllc
rek bir tarzda yerleştirilmiş
lerdir. nu ordu Bnlkatı mlllct
lcrl arnsrnda hif; değilse Yuna
nistan \'e Rornan~·a }{:td:ır bir 
rol oynıı.nınk tnclır. 

lngillz - Frunım; - TUrlı 
paktı ltl, bu to~· ... bbUa D!Uıf Ata • 
tlırk'Un csertdir. İngiltere ve 
I<"'rnns~nın teşkil ettikleri şaı·l• 
ordusunun kun·etlnl azim clc
recedo artttrmrŞtır. Du ordu 
modern ve kuvvetIJ nıalzcme 
ile terhlz edilmiş bulunmakta· 
dır. 

mcktcn kendini alamamıştı. nu bilmiyor değildi. Fakat Duka-
Eu %ampara, süslü, boyalı ve nın hiç bir suretle muvaffak ola.

kurt gibi haris olan erkek, acaba mıyacağını da bili,ordu. Dille, ha· 
ne maksatla sarayın etrafında do- yali çarçabuk kunnu§ ve hattl 
laşıp d:.ırmuıtu? Ve ~imdi de ne kendisini dilber Yunan Prensesi· 
için kendisini takip ediyordu?. nin kollan arasında görUr gibi 

Filhakika gondolun içinde; Ki- Olmuştu.. V cnediğin muhtelif ao-
yarmın !ilşanlm oturuyordu. ltaklannda,yalnu: yalnız dolaotdc .. 

Dük, düğün cvinde1.-i şık kıya. · tan sonra sarayına uğramış " 
fetini aynen muhafaza ediyor ve romatizmadan yatmakta olan an
tatlı bir hulya ile, bıyıklanru ok· nesini bile görmeden, dairesinde 
şuyor du.Dilk, ierçi Dukanın sa· bir kaç şarap yuvarladı:ktan •on· 
rayında nikUhın akim kalmasın - ra tekrar gondola atlamı§tı. Bu 
dan müteessir gibi görünmüıtü. akşam için biç bir teY ummuyor
Fakat hal:ikatte, o, bundan çok du. Sadece nazarı dikkati celbet -
memnu ıdu .Zc:ki ve mahir bir ka. mek istiyordu. 
dırı avrJSı olan Dük, nişanlısı Ya bizzat Prenaea, pencereden 
Kiyaranın hiç bir zaman kendi· onun defalarca gelip ıeçmeaini 
sini ı;evmediğini '\'e sevmiyeceğini görecek, yahut ta u.pklan ona 
anlıyordu. Gene iyice biliyordu h:.ber vereceklerdi. Bu ıuretle, 
ı..;, ne yapca, onun kslbÜıi doldu· Prensesin l:afasına ilk tohumu a.. 
raıruy:ıca.ktı. Anılannda hUyUk Uı.cirl:tı. Yani Dük dö Françeako, 
ruh ve terbiye farkları vardı. hesaplı bir avcı gibi hareket edl· 
GUn gelip te Kiyaranın, kenıli 
knlbinin scvebiletee~i bir crkek1e yordu. Ve netic:eden de emin g().. 

karşılaşması ihtimali de kendiııini rünUyordu. Bir müddet sonra, aa· 
korkutuyordu. BUtün bunlardan rayın dibindeki rıhtımdan bir ka.. 
başka Di.ik, hattli Duknmn çekil· yığın hareketini gönnligtü. lçirı· 

AHiLDEI 1 

Mareşal Çakmak Hava 
Gedikli okulunu teftiş etti 

de bir kadın ..-ardı • .Kendi kendine 
ve derhal: 

- Bu, olaa olaa, İrinidir 'ft 

mutlaka bir maceruı var. Belki 
de i§ıkının :yanına gidec~ktir. 

Demek oluyor ki,' bir•• takipte 
kaqıtqmaklığmı &: mültfem 1 -
clir • 

Demif, ıondolc:u.una: 
- ~u kayığı U%aktan takip etL 
Emrini vennitti. irini de oa.u Genelkurmay BA.ş'kaııı Fevzi Çnkmak dUn ''Tilrkkuşu GediltU 

Hazırlama Yuvası" gençlerinin orduya lltihaklarmm yaklaşınq olına· 
aı ınuna.scbetlle Türk Hava Kurumuna gitmiş, plll.nör meydanında her 
Up plh16rler Uzorindeld çıılışmnlan ve paraştlt atlamalarını, Etime
ıut mcydnnmda gcdlkll tAlebelerin uçuşlnrmr, inı;aatı bitmek Ur.er. 
bwunıuı büyük hangarla. pffi.nör atelyeaini ve tamirden geçen tayya
releri a-HrdUktcn sonra .. TUrkkUIU" okulunu teftlv etmiştir. 

M~nl. Etitnesut' mcydruımdan aynltrkrn talebeye hitaben fWl
lan a6ylemlştlr: 

"Arkada§lar: 
BuaUn yaptıfım tehiıten ve 

TUrk Hava Kurumunun 1töklere 
hlkim bir gençlik yetiıtim'ek yo. 
!undaki meaalılnden çok meınnu. 
num. Gerek ıinn· gibi genç, dinç 
ntan evJltlannın göıterdiği gıy. 
rete, öğretmenlerinizin sa.dettiği 
himmete ve gerek Kurumun va. 
tan mUdafaası yolunda verdiği c. 
mefe bilhassa mütegckkirim. Gir. 
dliimlz yol, ıeref ve ltahramanlılı 
yoludur. Burada g~sterdiğiniz 
pyreti Eideccğiniz hava okulun. 
da ve hava orduıunda da g8stere. 
c:eiinize eminim. Memleketin ae
llmeti havacılığımızın çok kuv
vetli olma11na bağlı bulundu~u i
çin ıizden beklediğimiz hlımctlcr 
bUyUktUr. Aıh bir millete men-

sup olduğµnuzu dütünerek gay. 
tetinizi taz'if edeceğinize eminim. 
Bugün gördüklerime nanran 
Türk Hava Kurumunun ''Ge. 
dikli hazırlama yuvası" nın verdi • 
ği ve verecc~i hasıla, bizim mem. 
leketin hava rhUdafaasının kuv. 
vetli bir zamanıdır. Arzu ve tale. 
bimJıepinizin istikbnlin birer hava 
kartalı olmanızdır .. 

TUrk Hava Kunımu başkanına 
teşekkür eder, muvaffakıyetler 
dilerim. Allahaısmarladık." 

Mareşal Türk Hava Kurumun. 
dan ayrılırken: 

..Gördüğümüz intizama ve ku. 
rumun büyük hizmetlerine mUte. 
ıckkirim" sözleriyle' memnuni. 
yetlerini lfır daha izhar eyleıniJ
lerdir. 

Alemdağında 40 bin dönüm orman yandı 
DUn ı•c• Alemcıaa ormaıımda bU· 

yUk bir yaqm çtkmlf, atea sabaha 
kadar devam •tmlfUr. 
Yangın AJemdağm ICoıpınar denl· 

ıen mevkllnde saat 17 ,•& de bqlamıt· 
tır. Haylı yer yandıktan sonra klly· 
lUler tarafmdan jandarmaya hııbcr 

verıımı~ oradan da OakUdar ltfalye· 
line bildirilmiştir. Fakat itfaiye ye· 
tlşUği zaman ynnı;mm o<>k Uerlem\o 
ve Uç kola aynlmıı old~u iÖt· 

mU§tUr. Bu vaziyette yalnız lltalye
nl.n çaiı:nwıı k!tl rclnılyecetınden 

dcrba.l asko.ı1 makıımlardan, jandar
madan yardım iııtcnını:, bunlardan 

bUyUk bir tehlike geçlmllJ, k!SylUler 
evlerini terketmııııerdlr. 

Köyün kurtarılınaBl Jçln yapılan 

tanıınıJ ve: 
- Ne iıtiyor acaba?. 
Diye söyk:nmJıti. Onun· ruh! 

zilletine bir daha inanm&mıttı. 

Evet, bu adam, Kiyara gibi çok 
. uil bir kıza layık değildL Tqıdı
ğı Dük unvanma ra~men, o, ha.. 
kikatte bayağı, küstah, eerseri 
ve zelil bir herifti. lnunt asalet· 
teıı mahrumdu. .. 

Bu aralık kayıkçıÖm ealnl 
duydu: 

- Hala pc§imlzl bsralı:madt 

muhterem Prenacsim .. 
- Zaran yok, yolumuzda de· 

vam edeceğiz. 
irini, nihayet bir insan olarak 

bazı hislere malik olabilirdi ve o· 
na karşı duyduğu nefreti yfuüne 
vurmaktan da çekinmezdi. Fa -
kat o, ayni zamanda &iyaai bir 
takım entrikalar peşindeydi .. 
Mevki sahibi, kuvvetli phıiyet -
leri kendisine çekmek te istiyor
du. Bunun da prtı, kendisini hiç 
bir zaman onlara teslim etmemek· 
ti. Yalnız güzelliği, zeklsı n 
cazibesi ile onları ıürüklemek yo. 
lunu biliyordu. Bir an için dil -
şündU ve kararını verdi: 

-.Bu herifi de onlaruı katarı
na sokmalıyım. Bu suretle onu 
Kiyaradan da büsbütün uzaklaf· 
tırmıl} ve Doğanın mac:eraaını 

kolaylaıtrrmıı olurum. 

Kendi kendine Doğanın adını 
mırıldanırken, kalbinde bir han • 
çer yarasının l!lttla<lığını duydu, 
içini çekti. Onu seviyordu. 

Gondolcu aeslcndi: 

Londra, 28 (A.A.) - Diln S 
saatten ktaa bir Eaman zarfında 
dügmanın en az 5 tayyareıi dil· 
tUrillmUı olup diğer ikt dUtman 
tayyarealnin de harp harici bıra .. 
kılrnt§ olduğu tahmin edilmekte· 
dir. 

Sabahleyin, ötleden ıonra ve ., tıaıkıı Oaküdnr ç8pçUlerl llo köyll\ler 
akşam vaktı olmak üzere 3 mu· ve ha~ üskUdar balkmdıın bıı.:ı:ıınrı 
harebe olmuıtur. yaıır;uıı ~ndürmoğe ko~mu~lıırdır. 

ço.ıı,maıar mUsbet ncUcc verdiğin· 

derı atepn b1r kolu burada tevkil e· 
dllmiııUr. Asker, janda.rııııı, itfaiye 
puplArı, halk, l:ö;ylU ve çöpçülerden 
mUrekkcp binlerce klai aab&ha kadar 
yaııguıı söndUnneğc ç:ı.lııımışltu'dır. 

Ate11 Dlhnyet lıu aabalı sant 8 ııırala

rmda öıılcnmıotır. Ji'akııt hala. için, l· 
Çin yanmaktadır. Orman mühcndlalo
rt tarafından yapılan Uk tabmlnlere 
göre, •O bin dönUm anızı ;yıınmıııtn". 
Bu yerler i'Undalıktır. Kocaycmı,, kea 
tane eğaçltı.rı bulunmaktadır. 

Yruıı;ına sebcb olma.ktıın suctu üç 
ki~ nezaret altmn aımnu.,la.rdJr, Bun 
larm ikLsl kııdm ve b1r1 erkektir. Koz
pııuır ınovkllndc ağaç kUtUkleri yalm
rnk kömllr yaparlarken yangına H· 

IJeb olduktan z:ı.nrıedllmokledlr. Tah· 
ttUmt ııo t~skUdar jandarma kumıın· 
d:ınlığı, Jtfaiy vl' kaymakam mc~gul 
oımaktadırlıır. 

- Muhterem Prenseeim, bk 
şey aöylemekllğime mUSaade • • 
de rmisinlz?. • 

- Söyle! .. 

İngilizlerin yalnn; Hurrleane 
ıdrndıı.kl bir tayyareleri dU~mü~
tUr. 

Muh be • k h 21 tlskUdar ve Kadıköy k&yınıı..kamlıı.rı 
are nın a • ramaru ile jandarma kutmı.ııdanlan da hMl· 

aşında bulunan Yenı Zelandalı se yerme celerek btcat ynrdmıa tıaş 
Cooper olup, biribiri ardısıra' ilci ıamıııardır. :Bu sırada ateı gittikçe 
Messer - Sc:hmitt tayyaresi dil· bUyUmU§. bir kolu Re§adiye köyUne, 
ıürmUıtilr. B·ı l!luretle harbin diğer tk1 kolu da Kaynlıdcrc ve ömer 
bqlangıcındanberi 5 Atman tay• li kllylerlnc doğru yakl~ağıı ba$· 
yaresi dUıUrmti~ bulunmaktadır. lıımr§lardır. Bilhassa Re§ndiyc ktlyU 

- Çıkmayıp geri dönsenh p 
iyi olur. 

- Hayır, kat'iyen. Beni yo
lumdan hiç bir kuvvet geri çeri· 
remcz. 

.(Denmı nr)' 

1 

1 
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i~ilerek yerde yatan Morenonun 
ölüp ölme<liğini anlamak istedi. 

Doktor giilerck: 
- Hiç merak etmeyiniz, attı

ğı:n kurşunlardan eminim. 
Haklıydı. Moreno tam gözleri -

nin ortasından vurulmuştu. 
Biraz sonra misafirlerin önüne 

çıkan doktor şunları söyledi: 
- Bu hadise ile sizleri rahatsız 

etmiş olduğum için affınızı dile
rim~ Moreno karıma tecavüz et
mek istedi. Ben de her hangi bir 
İspanyol erkeği gibi namusumu 
müdafaa ettim . 

Yanında bulunan Kitaracı ise 
tehlikeli bir Fransız idi. Senor 
Dike hücum etti ve kaması üstii. 
ne düşerek öldü. 

Polis müdürü buraya gel~k 
için yola çıkmış bulunuyor. Te· 
Hişlanmamanızı rica ederim." 

Lores. çok iyi bir ahbabı olan 
polis müdürüne telefon etmişti. 

Eğlence yarıda kaldı. Herkes 
doktordan müsaade alarak ayrılı
yordu. Dik lzlctaya yaklaşarak: 

- Gitmekte istical etmeyiniz. 
Beni bekleyiniz. Koyopana sizin
le, arabanızla döneceğim." 

- Yaranı?. ne olacak :" 
- Her şey yolunda. Doktor 

ilk tedaviyi yaptı." 
Yarım saat sonra, kütüphane 

odasıncia bulunan polis müdürü 
Dik ve Lores'e elini uzatarak : 

- Baylar, sizi tebrik ederim. 
Koyopam iki tehlikeli hayduttan 
kurtardınız. Mesele kapanmıştır. 

Merak edecek bir ~ey yok!." 
Don İz!eta Diki arabasında 

bekliyordu. 
Lores Varrensle kucaklaşarak 

vedalaştı. Amerikalı onun taı:di. 
rini celbetmişti. 

Araba yolda giderken i zleta: 
- Kımdinizdcn utanmıyor m•J· 

sunuz? ~:rem adamın tacını aldık , 

hem de kırk yıllık dost gilıi ku· 
Dik yutkunarak: 
- İsterseniz iade edelim, fa_ 

kat o vak~t karısının ona hiyanct 
etmiş olduğunu c:.nlatacak: aile 

Tayyör içine ne giyelim ? 
İlkbahar tayyör mevsimidir. 
Fakat bu sene müteaddit tayyör 

ve müteaddit de tayyör blılzu ya
pamıyacağıınız için ya mevcut es· 
ki elbise!erimizi bozarak yahut da, 
ucuz kuponlar alar<>k birkaç jile 
yapar.anız tayyörünüz altına de
ğişik değişik giyebilirsiniz. 

Size birkaç nümune veriyoruz. 
A - Benekli fulardan yapılmış

t ı r· Bir metre <>Pi santimlik bir ku
pon kifa:;ct eder. 

B - Beyaz ipekliden yapılmış· 
tır. Bir metre yirmi beş s:ıntim 

ku..rnaş yetişir. 

E - Ufak çiçekli emprimeclen
dir. Yapılması için 90 santim al· 
malıdır. 

D -~ Çizgili taftadan yapılmıs
tır. Bunu yapmak için 1,25 lik bir 
kupon ister. 

E - Yollu poplinden yapılmış
tır. Bunu yapmaı,: J~in bir m~tre 
yirmi beş santimlik bir kup.~n alı
nız. 

saadeti mahvolacak!." 
- Ötekilerin yanına koy. Sak· 

la. - Biraz evvel doktor Lores'e, 
in§a etmek arzusunda bulunduğu 
hastahane için 50,000 dolar ver
dim. Demoklesin kılıcına-gelince -
kılıç kınına girdi: 'ehlike bert"-· 
raf oldu!." 

- O da sizin sayenizde!.'' 
- Teveccühünüz, teşekkür e· 

cerim !." 
• * • 

İzleta, Varrense, ertesi gunu 
için evine gelmesini söylcmi§ti. 

Varrens, kahvaltısını otelde 
yaptrktan sonra atına atladı. 

Güzel sıcak bir günclü. Giineş 

bir kan çanağı gibi ı:isli dağların 

arkasından yükseliyordu. 
Yollar tenha idi. Bir kaç yerli 

Hindliden başka yold:ı kimseler 
yoktu. 

Kapıyı bizzat İzleta açtı. Var
rensi mütebessim bir çehre ile 
karşıladı. 

İçeriye girdikleri vakıt lzleta: 
- Dik, eledi. Don Juan de 

Montillonun bizi b:ıgi.in için c.la
vet ittiğini unutmayın." 

- Hayır, merak etmeyin, u
nutmadım. öğle<len ı;onra bern
berce giı.lcriz." 

- Don Juan de Montillonun 
oğlu çirkin Françeskonu kansı 
sizden pek fazla hoşlanıyor, bi
liyorsunuz?.'' 

- Françeskonun evli olduğunı.ı 
biliyordum, lakin karısını hiç 
görmedim!.'' 

Günlük bulmaca 
1 2 ) 4 5 " 1 · 8 9 
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f.nlıl.ın s·ığ:ı: 

1 - :MUcatlelcyc slrlşcn (iki keli· 
m•! ı, 2 - ~cbcb, h!r kadın ismi. :l -
AbtaJlılt , ntı11rkcn lmlla:ıılan tabir. 4 
- Ters çcvlrlrernlz cngrl olur, do
ma i<'"C hrnzcr turşusu yapılır. rı -
UllyiH: Lao. ynlvnrnın. 6 - lalın. 

muotakll vilayetin te r •• i. 7 - Hafau 
ID 

- Karısı !nez sizi çok iyi ta • 
myor. Marianın çocukluk a rkada· 
şı. Maria ona size yardım etme• 
sini söyledi. 

inez, Mariayı çok sevdiği için 
bu hususta vaadde bulundu.'' 

- Peki, bunu nereden biliycr· 
sunuz?." 

- 1nez anlattı. Sizin tacı ara· 
mağa gelmiş olduğunuzu da bili" 
yor." 

Bakın. size İnezin hayatı halt· 
kında biraz malumat vereyim : 

Daha çocukken, giizel!iği ile 
meşhurdu. Sekiz yaşında il<etı 
babası ortadan birdenbire kaybo· 
lara:< yetim kaldı. Annesi onıl 
doğururken ölmüştü . t neıi porı 
Juan de Montillo alarak büyüttii 
ve zorla oğluyla evlendirdi.'' 

İzleta sustu. Bira:ı: düşündü!< · 
ten sonra tekrar devem etti : 

- Çok bcdba!-ıt bir hayat sii· 
ren lnez bir gün imzasız bit' 
mektupla sedef saplı bir bıçal< 
alıyor. 

Mckt~1pta, b:ıhası:un öldüriil· 
müş olduğunu ve katilin Don J~· 
an de Montillo olduğu ispat edı• 
liyortlu. 

İnez kanaat getirmek için sor· 
clu soruşturdu. 

Don Juanın manasız bir iııti' 
kanı yüzünden babasını öldiirtni.ıj 
olduğunu öğrendi. 

O zamandanbed lnez babası • 
nın öcünü al:nak için fırsat bel< • 
ledi. 

bir nınhlük, knlın ip. 8 - Blrdenblrf
1
• 

r•. ){um§U bir devlrt, me~gullyetln te 
1 

9 - Dir ovun \'l'Sıtnsı, scvrek def.1' 
~ • ııı· 

ıo - · JJakir cemi crlntı, 11 - ntr 
glllz domlnyonunun ahalisi . 

\'ukardıı.n a.,a~ı: ıcl 

1 - Hiçbir ~ey bllmlyeıı lns.'ln rl e· 
kellmel. 2 - ıc.anaat getiren (11'1 ~ır 
lime), kaba. adamların kullandığt 
tabir, 3 - :Ceyln, bir cins kUrl<. 4 ~ 
işaret, fasıla. 5 - BUyOk ırmak. 6 r· 
nır deniz, cemi edatı, hayret göstt f 

ti' me tabiri, 7 - Bir çeşit lsUmbO 1' 
{cemi), S - Aıııkın feryadı, JtilÇlltJ· 

çocuk bağırmalarmdnn, sıfat ('(11' t• 
9 Son, akar sulardan. :ı O - Ffzl~ır 
ismi ı;eçcn IJir maklne'lln tersi. 
cins ~C'r~t. 11 - Rezalet. 

7i nıır;ı:ıra:ı lıul.-ımcmnınn h:ılll:vıı· 
1 - Yaza\·eda, Aş, 2 - Ozlrls, J.' 

il, 3 - LA.yık. Kavak. 4 - .Akli• e• 
hır, Na, 5 - Gar, YaJ('l, Y, 6 - ~~. 
ınck, Keçc, 7 - J..ıl.ta, tş:uet, 8 -- _,. 
I..orc ı. Le, 9 - N, Miyar, Med, ıo 
Koyun, Hibe, 1 t - Rcrck..,t, SJrı , 

#' -·= 

·ıı~' 
- lllert•c:ı:I ı\ nur.:ııl!t .wo <lerrı-e nr?:, ıı d~r<'ce tül <laJrcler'I 

doğnıu~; faknt hangi memlekette olduh'llnu ~imdilik ta3in oot'ı:ot~o~· / 
- İngiliz karikatur 


