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""0"efıkıer Holandanın 
Yugoslavyaya 

garanti işgali ' 
.~:~:u~r Taarruz planmm tatbiki 

.. Yugoslavların için zaruri görülüyor 
boyle bir tekliften Paris : 9 (Radyo) 

tnalomatı yok ·· -
Ja~fad• 9 (A.A.) - Avala a- Q ~~ ~:c~~~~~~d!1~~:n~~~~~~~ ~~~e:Xkv:~~~e~e~~~~~ ~~~ 
J . ıldiriyor: Iunmaktadır· Bu m~ııverelerde, Holandanm işgali il.o 1ngil1J:rq~:e bir 

la\-yl'lgıltcrc ve Fransanm Yugos- ta~z jmkllnı olup olmadığı' meselem görü§illınektooir· Ne.tek.im, 
ava garantilerini vermek tek· Bitler, 1939 eylülUnde de, hava, kara ve deniz orduları erkô.nmdan 
~ inci sayfada) (Denmı 2 inci !'1a;yfada) 

~uı~©Dôli1lü <dl~<dlök.ü 
'lk Roma, 9 (A.A.) - Venedik sarayının önüne toplanarak kendisini 

1?!•Yan halka hitaben Musolini, şu sözleri söylemiştir: 
ed ._ .9 nıayıs, en büyük zaferin günüdür. Sizler, yalnız hadiselerin ihlal 

eQıleceği sükUtuma alışmalısınız.,, 

- Ispaiıya Italya 
arasında anlaşma! 

Balear adaları kumandanlığına 
yüksek rütbeli bir ltalyan 

zabiti tayin olundu 
}°nCiraClan bildiriliyor: 

baz talya, son zamanlarda ispanya nezdinde 
tea .1 ~§ebbüslere girişmiştir. Bu teşebbüsler neti
lahk e İspanyaya ait olan Balear adaları müs
}'i.ik ek nıevki kumandanı geri çağrılmış, yerine 
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Atm:ın!nr farnfınd:ın tnlır!h edilen Ntmcıoıı... { 
.. • • 'il 

, . 

Müttefikler . orve~f.e 
yeniden teminat verdi 

ismet inönü 
Leh Cümhurre
ısıni tebrik etti 
, Ankara, 9 ( A.A.) - Lehistamn 

milli bayramı münasebetile Reisi· 
cumhurumuz Lehistan Hcisicum· 
huruna tebriklerini telgrafla hildir· 

1 

mişlerdir \'e müşarünileyh de ta· 
ha~süs ve teşekkürlı>rini cevaben 
tel~raflamıştır. 

Par n~ "e L on~ıra~a snvasa 
· malkamoaırOa görd'Jışeın 

Norv ç bar·cıye 
nazırı beyanatta 

balanda 
.. 

Paris, 9 ( A.A.) - Burada bu 
lunan NorYeç hariciye nazırı Koht 
gazetecilere beyanatında Londra 
ve Pariste siyasi ve askeri maka
mat ile görüşmeler yapını~ ve bu 
görü~eler esnasında kendisine 
İngiltere ve Fransa hükiirnetleri· 
nin mütteriklerin kuyvetleri ile 

(Devamı 2 nci sayfada) 
:\ rütbeli bir İtalyan zabiti tayin edilmiştir. 

daJ kdenizde muhtemel bir ihtilafta, Balear a
l-t\ik~~ının stratejik bakımdan ehemmiyeti çok bü
de A.kd h~lya ~u adalara hakim olduğu takdir
t'tla}'' e~ızde bır harp vuku1;1nda Fransayla şi
ti.i j Afrıkadaki müstemlekeleri arasında irtibat 
~cektir. Meşhur İttgtllz tayyarcclsl Kain -

Kain bir ar -
kadaşile beraber 
Zi~fri<l hattı ilz<'
rinclc bir , ·azüe 
uçn:suna memur 
edilmişti· İki ar
k:ıda.'j havalan -
dıktan bir müd
det sonra yeri Al 
man tayyarcsllc 
~ıla.5tıla.r· Ka -
in, Mcsscrsclunit_ 
ler arn.c;ma sal
dırmakta t-Orcd -
düt etmedi ve ~id 
dem bir mü~cle
medcn sonra içle. 
rindcn birini dü
ştinneğo vo diğe
rini do ka~ınnağa. 
muv:ıffak oliJu. 
Bu rcslmıle \'eni 
Zcliindah kahra
manı bu uc:u~tan 
e\"V('l arkadaşllc 
... her tsyyare. 
sinin makineli tü
f ek sarjörüoü mu 
aycne ederken gö 
riiyoru.ı-

1 

Çemberlaynın 
istifası 

bekleniyor 
. ~--~-----------------------------~ 

ıngilterede kundakcılığa teşetibüs 
edenler idam olunacak 

.Ilı l.ondra, o (I' 
1,_atasına m. . •adyo, sn.at 18) - Dahiliye nazırı bugün avam ka-
-<ahatta, bulUhun bir k~un projesi vcrmi§ ve bunu takdim ederken 
~Uııaıı unmugtur. Kanun, memlekette kundakçılık hareketinde 
hurııar . ~eya bu gibi teşebbüslere kalkı§an kimseler hakkındadır ve 
claı ıçın idnm ce d . k . '· arın ve k zasını erpış etme tedır. Nazır, harici propagan-
gı tehlikeıc ~ndakçılık hareketlerinin memleket için teşkil edcbilece
ltbaruı tt'n ~aymış ve bunlara ka~ı sıkı tedbir alınması lüzumunu 

c ırmıştır. -

1939 harbinin 
1hava maceraları 

Jlarb b~ladığındanberl 7 Alm:ı.n 
tayyaresi düşüren \.'C nihayet ken
dl!!i de düşüp ölen lnglllzlerln en 
genç ve en me3hur tayyarecileri 
Kain, ölmezden ev,·cı, b&şmdan 
geçen tilylcr Urpertid macera.Jan 
anlatmıştır. 'J'ayy&l'flclnln harb ha. 

L tıraıan 2 ncl •)"fam...,adır-
I 

Londra 9 (A.A) - Havas: Bazı 
sabah gazeteleri, Avam kamara· 
sının dün 281 lehte ve 200 aleyh· 
te olarak verdiği reyden sonra 
Çembcrlayn'ın istifasının müm· 
kün bulunduğunu söylemekte ve 
bu ekseriyetin başvekili iktidar 
mevkiinde tutmak için zayıf oı· 
duğunu .müşahede eylemektedir. 

,(Devamı 2 inci ıayfada) 
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2 - SON DAKİKA - 9 MAYIS 1940 PERŞENBE - ,.... zjzj.---g,... 
1939 harbinin 1dftiı1~ı!l!w!ttıı~~; ru!Mm 

hava maceraları Ruslarg lsveçle nıü-
21 yaşında, 1 Alman tayyaresi zakereve başı ıyor 

düşüren lngiliz havac S!, 
başmdan geçenleri anlatıyor 
Nasıl tayyareci oldu? 
Britanya hava nezaretinin son 

defa neşrettiği hava orduswıa ait 
zayiat lıstesinde öldüf,rü bildirilen 
teğmen Kain,, bu harbin en büylik 
aslarından biri olmak i:ıtidadmı 
gösteren bir gençti. Garp cephesin
de hava harbinin başladı~t birkaç 
ay içinde beşi musaddak ve ikisı 
henüz gayri musaddak yedi zafe
rile şohret bulmuştu. .Bu yaman 
avcı seksen kilo sıkletinde, l,80 
boyunda olup lngiliz gazetelerinin 
anlattrklanna ve bastıkları resim
lerine göre bizun harp edebiyatı
mıza gıren cınsten "güler yüzlü, 
tatlı sözlü bir kahraman,,dı. Arka
daşlarının Cobbcr diye çağırdıkları 
E. J. Kain Yeni ZeUindada doğ
muş ve daha çocukluğwxia tayya
reciliğe merak etmiştic. Bunu gö
ren mektep öğret.meni kendisini 
teşvik etmi§ ve malamat edinmesi 
için ona kitaplar vermiştir. 17 ya
gma geldiği zaman Cobber uçma.ğı 
öğrenmi~ ve turist brövesini alını~ 
tır. Uç sene evvel babasile birlikte 
lngiltereye gelerek o l<adar sevdiği 
askeri tayyareciliği meslek edin
melc istemi~e de o :amanlar pilot 
intihabında pek mOs}{illpesent olan 
hava nezareti kendısini Sihhat iti
barile gayri muvafık bulmuş ve 
müracaatini reddetmi~tir. Fakat 
ısrarı sayesinde nihayet kendisini 
kabul ettirerek pilot subayı olmu~ 
tur. , 

Tılsımls ıincirJ 
Harp, bu gencin mahareti ka

d::ır cesareti de olduğunu ispat et· 
mitşir. Birçok harp pilotları gibi 
hurafatperest olsa gerektir ki kız 
kardeşinin kendisine verdili renk 
li bir taştan mamul Yeni Zelanda 
ycrlilc.ı iııin tapındıkları bir Maori 
putunu bir tılsım gibi boynunda 
zincirle taşırdı. Son zaferleri ~ 
rinde annesi Yeni Zelilndadan ken· 
disini telgrafla tebrik etmiş ve ba· 
basının da tebrik telgrafı gönderdi 
ğini, yalnız tebrik.ini para şekline 
kalbetmeği tercih ettiği için tel· 
gralını lngiltere bankasına gönder 
mic:: olduğunu yazmıştır. 

P01aşütle Alman mevzileri önü· 
1ız bir wiş: .. d 

G:!çen hafta yaptığı son bir mu· 
1 arebedede Almanların pek güven
dıkleri iki l\1csserschmitt avcı tay
yaresini düşürmU~ ve fakat "su tes 
tisi su yolunda kırılır,, fehvasınca 
kendisi ve tayyaresi de vurulunca 
paraşütle atlaırı, ve Fransız • AI· 
man mevzilerinin arasındaki sahip 
siz toprağın Almanlardan ancak 
beş )'ÜZ metre kadar uzak bir nok· 
tasına iruniş ve oradan da Fransız 
topraklarına kaı;mı~tır. 

Dikkat... Oniimüzde Messersch
mitt'ler uçuyor: 

Bundan bir ay ewel de esir ol
mak tchlıkesinc d~c;müştü. O sefer 
gene bir hava muharebesinde fena 
ha'de sakatlanan tayyaresinin mo· 
törü yanarak tayyare meydanına 

dönebilmiş, motördcn çıkan du
manlarla hafifçe yanmış ve yarı 
bol!ulmuc:; bir halde kurtulmuştu. 
Kaınin mensup olduğu bölük Hur 
ricane tayyarelerile mücehhez oiup 
§imdiye kadar on ibiri musaddak, 
üçü muhtemel olmak üzere 14 
Alman tayyaresi düşürmüştür. 
Cobbcr o zaman başından geçenle
ri ~yle anlatmı:.tı: 

"- Geçen sah günü bizim Hur
ricanlarla tiçlü bir kol halinde dev
riye gezerken ilerimizde lbir dafi 
tayyare topu ateşini gördük. 
Yaklaşınca ufukta birkaç nokta 
gördüm. Telsiz telefonla arkadaş
larnna •'önümüzde Messersclunitt' 
ler uçuyor,. dedim. Biraz daha 
yakla:;.mca karşımızda dokuz tane 
MeS;;ersanilt bulunduğunu gör
düm. KD! kumandaru olduğum 
için önde ben gidiyordum. At~ 
menziline girince .Almanlar dördü 
iki~lik birer kol halinde bizi kar
şıladılar, geri kalan beşi de üstü
müze saldnddar. 

Bana saldxran iki Messerscmitt' 
ten birisini yakala),p ateş ettim Ye 
akabinde bunun şahlandığı ve son
ra da dumanlar salıvererek pike
ye g~tlğlnl gördüm. 

Bu ilk vartayı atlatınca etrafı-

ma bakındım. Fakat bizim Hurri
canelar'dan hiçbirisini göremedim. 
Simdi etraf unda \'JZlayıp geçen 
sivastikalardan (Alman tayyarele
rinin kuyruk ve kanatlarındaki 
gamalı haç işareti) ıbaşlia bir şey 
yoktu. Bizimkiler gö:ünürlerde 
yoktu. Mes..c::erscmitt'lerden birisi
ne daha yaklaşıp ateş ettim. Bu da 
siyah dumandan bir buluta bürü· 
nerek aşağının yolunu tuttu. 

Bir atlarsın çekirge, iki atlarsrn 
çekirge: 

"Bir atlarsın rckiıge, iki atlar::.m 
çekııge ... ,, nıka}\!Sınue <> augu gıuı 
sıra .oana ge mı~tı. 1\n.a~ııruı ı\ıc::.· 

sersccımıu ,erm H{J uç l'111CSI ~ay- ı 
lak gıbı dalmım ıçın tep~mıwue 
ıırsat gôzetııyorıaımı~. ~wı.Ku tam 
bu sıraaa etraum uo,.alnerdı ve 
oen "ne oıu}o uz?,, oı>c Dakın
dnn. 

.i\rkamda bir şeycikler yok ... 
Demege ıcaıınauan ı...ır me.ını yag· 
muru ustuındekı .Kaburgayı so.Ktu 
attı. Ne olduğunu, memu.erin ne
reden geıdıguu anıamaga vaktıru 
olmadı; motörden alev ve kaynar 
yağ fı~ınnağa başladı. 

Bayıldım. Kendime gelince sol 
kolumu tayyareden u.~rıya çı· 
kardım. Amma tekrar ıç.e.rıye a.a
bilmek ıçin suratten mütevellıt 
rüzgarıa oır hayıi uğra~mak mec
burıyetinde kaldım. 

Ancak o zaman anladım ki de
rin bir pikedeyıın. ti:u musıuguniJ 
kapamak için ığuince ylizl:m yan
dı. Pikeden çıkmak için levıyeye 
asıldan . .Emruyct bagladım çuz· 
düm. '.&.'ayyareyı teı~ ~c\iruuıı. 
Kendinıı uoşluga saııveruım. 

}'üzümü alevler kavurduktan 
sonra ilk ı.atrtadıiım şey ... 

): üzümü alevıer ka\ ı.Uduktan 
sonra ilk hatırlayabildığım şey, 
düşerken yüzüme navanm vu.;rna-
61 oldu. .t:Su serın ruzgar, o kacıar 
hoştu ki tarif edemem. tlunun ar
kasından henüz paraşut kolunu 
çekmemış o:dugumu natırı:!mm. 
ı:.iaiverum yagıanrnış o.uuı:;ıı ıçın 
bir rnı.iddet pa .. cışut Au1unu ya .... ı.ı· 
yamadım. l!.!dıveni yırtaıca,,uıa 
çcl.:ıp ç.!;:arm:ığa uğraşırken buyuK 
oir ıt>wuta giraım. uırdenbire etra
iım be> az \ e gafd ayaınlııc oıou 
ilır muddet ken<ıı kendmıe: 

•- Bu cennet olmalı,, dedim. 
Derken insiyakt hır haıeketıe koıu 
çektim ve omwumdakı koıan gev
~iş olcıugu ıçm pa aşi.ıte ya.ı o
larak asılı mr naloe ouıuttan ç.h.· 
tın1. 

A~ağıya doğru sallanarak inerken 
aklım ousbütun başına ge;aığinden 
pek küçük bır me,,aıe ıarkııe Al
man veya Frcınsaya ınmenın muh· 
temel o.duğwnu ıdrak ettiın. 

l"ransaya inebıımek içın paraşüt
le seyrüsefer yapmağa, yani ipleri 
çekip para~utteki havayı azaltmak 
:ıuretııe i" ransaya yaklaşmaga ça· 
lıştım. 

Fransız erltri üstüme hücum e
derek süngülerini karnıma daya
dılar: 

Bir sarsıntı ile sahipsiz araziye 
inciim. Sallip.;iz toprağa indiğimı 
iyi bıliyordum. Zi.a ucrgün üstün 
de uçtuğum ye.-len adamakıllı 
öğrcr.mı~tım. \ alnız cihetleri tama 
men şaşırmış bulunu) ordum. 

Hemen paraşütten kurtularak 
yannda gördı.igum küçük bir or
mana doğru çııgınca ko~t'.lm. Ora
)"a varınca ilerioe bir koy gördüm 
.r'akat ben köye gideceğime etra
fnru kollıyarak güneşe d~ru yü· 
rümeğe koyuldum. Birkaç dakika 
sonra bir Fransız subayı koşarak 
bana doğru geldi Ye tabancasını 
bana tevcih etti. 

Ona kim olduğumu ancak anlat 
mıtşım ki birka; Fransız eri üstü
me hücum ederek sür<;illerini kar
nıma dayadılar. Nihayet subay er
leri hüviyetim hakkında ikna etti 
ve beni subay odasma götürerek 
bir \iski verdi. 

Orada lbir doktor elimdeki mer
mi yarasile bacaklarımda şarapnel 
parçalarının açtığt yaralan sardı 
\'e gene orada öğrendim ki istika
metine ~nı gitmemiş olduğum 
köy Alman i,gali altında imi~. 

Stokholm, 9 (A.A.) - Bir İsveç gazetesinde 
intişar eden ve İsveç ile Sovyet Rusya arasında 
ticari müzakerelere başl:ınılmış olduğunu bildi
ren haber dolayısile hariciye nezareti, bugün bu 
müzakereleri icraya memur edilecek komitenin 

henüz tayin edilmemit olduğunu, fakat yann ak .. 
tedilecek olan kabine İçtimaında bu komisyonun 
tayin edilmesinin muhtemel bulundueunu bildir· 
mİ§tİr. 

Hiller In.rillereye 
imliftolar.ını tetkik 

taurruz 
ediyor 

, (Ba'jt&rafı 1 lnrl ıınyfada.) 
müreltkcb bir komite teşkil ederek, bu komiteye, do~ruda.n doğruya 
1ngiltcreyc tanrruz imkanuıı tct:uk etmek vazlfe::ıini vermiştir ve 
Mareşal Göringin başkanlığı altındaki bu komite fnaliyeUno devam 
etmektedir· 

HOLAl\'D.\DA ASICERI H.\ZIRLmLAR ÇOK GENtŞ 
Anıstcrtlam, 9 (A· A·) - Her t\irlU ihtimallere kal'IJt koyma~ 

için Holandnnın yaptığı nskeri hıızırlıklar, çok mlihim \•e gcnl§tir· 
Eütiln izinle r kal:lırımakla kalnııımı"?, fakat bUtUn mi!U mUdnfea sa
halarında, Almanyanın Polonyaya, DanL-ıı:ırkeya ve Norwıçe yaplı~t 
tecavüzlerden çı:.an son dersler ce gözönün<le tutularak her türlli 
sürprizi önHyccck mahiyette tedbirler alınmıştır· 

"Harekat sahasını Almanyaya nakletmeliyiz!,, 
Londra, 9 (A.A.) - Tayyarecilik eksperle .. 

rinden biri Veekly Mar:azinede hava harbinde 
Büyük Britanyanın il!c adımı atm3.sını ta vsiyc 
etmektedir. 

Müttefikler Yugoslavyaya 
garanti vermek istemişler 

(Baıtarafı 1 inci aayfat!a) iki \'eya üç güne kadar bitecektir. 
lifinde bulundukları, hakkında Yugo~lav heyetinin Mo::.ko\'a:::lan 
yabancı menab?ardan \'erilen ha- 13elgrada 12 mayn;ta dönmesi ~k· 
berlerle alakadar olarak, Yugoslav . lenmektedir. 
saUıhiyettar mahfilleri. böyle bir Belgradda, Sovyetler birli~ine 
tekliften hiçbir malfunatları bu- general Maksimo\"İÇ riyasetinde 
lunmadığım sö,}l.c~jtir- bir :Yugo~l~st .. ert heyetinin izam 

"SLAV lUMAYESI.. edi~m~~i bahis mevzuu edilm~ktc-
Belgrad, 9 ( A.A.) - Yuzoslav dir. 

ra ile Sovyetler birliği ara•mdaki Havas muhabiıinc göre, Bal
ticaret müzakereleri iyi bir tarzda kanlarda sulhun idamesi ıınkanla
inkişaf etmektedir. Müzakereler rı hakkında Yugoslav efuarında 

Çember.ayn 
(Baııtarnrı l inci sayfada) 

Londra, 9 (A.A.) - Reuterin 
parlamento muhabiri yazıyor: 

Hüklımetin dün a;cşam aldığı 
81 reyli!< ekseriyet, hükumeti 
tenkit edenlerin ihtimal verdik· 
terinden daha zayıf olarak te:::elli 
etmiştir. Bu rakam ilfin edilir e
dilmez, muhalefetin ve bir kmynl 
muhafa ·~arların ııürpriz ile karı · 
sık memnuniyet tezahürlerin~ 
~esile olmU§tur. ''İ6t:fa, istifa" 
sesleri de i~itilmi~tir. 

Birkaç dakil:a, ııalona büyü:t 
bir giirültü h~k:fı olmu! ve niha· 
yet bütün muhalefet, hep birlikte, 
hükumete lıitt~n "istifa ediniz. 
g~diniz artık" diye b:ığırmağa 
başlam•ştır. 

Nazırla;, Çcmb:rlayn ba§ta ol
mak üzere, kal'.:ımı.k yavaş yavaş 
kapıya doğru ilerlemi~lerdir. Bu 
esnada muhalefet yeni<lc:.ı "gidi
niz artık" ciiye hitaplarına ro~la· 

mış, başvekilin t:ır:ıftarları ise B. 
Çemberhyn'ı alic ş!amışlardır. 

Hükumet, ır.üMm mıktarda a· 
zalmış olrr.alda bt rr..bcr ekseriye· 
ti muhafaza etmiş olduğunoan, 
hükQmctin c::nlliyette kalması 
takdirinde adet olduğu veçhile, 
muhalefet, hlikCtmcttcn re ya_l· 
mak niyetinde bulunduğunu sor· 
mamıştır. Bu ıebepte:ı dolayı ha· 
len hlikômctin niy.ctleri bllin:nc· 
mektcdir. 

Lonclra, 9 (A·A·) - Sabah gaze. 
leleri, tabi tutulduğu imtihanda 
göze görUnUr derecede zayıf olarak 
çıkmış olan Cıcmbcrl:ı!n l:abincsi
ne dUn parlamento:la verllmio o
lan reylerin onun için atlrr blr mu
va!fakiyeUılz\lk olduğunu beyanda 
müttefiktirler. 

Daliy Mail ilo News Chronlcle, 
Başvekilin az ~ok .yakın bir zaman
da 13tlfaaı muhtemel oldu~nu a. 
çıkça yazmakla ve seb~b olarak 
muhali! amele fırka.'ı ile, Liberal
lerin ve kendi !ırkalarma karvı 
vaziyet alnı13 olan muha!aza.klrla
nn muhalefetlerlni telif lmklnınm 
mcvcud olmaaını ileri aUrmektedir
ler. 

Tarmic; gazete-i , b~şmakalf' inde 
tev:>ii i~inin mü tacc!iyct ve zaru-

görülen nikbinlığin en mühim se· 
beblerinden birisi, Yugoslavyanın 
So\'yetlcr birliği ile münasebetler 
idamesine başlamasıdır. Yug~av
yaya göre.bu bir "S!av him:ıye:;i .. 
t~ ül eylemektedir. 

Politıka gazetesi, Mak5imo\·için 
im:as ı, ile. tarihte nus • Sırp mü· 
naseb: tlcri hakkında ına1'a:eıe, 
neşretme!<te ve Sovyetler birliği 

ni. muhariplerin, B:ılkanlara .(llt 
plAnlarında naza~ı dikkatte tatma
lan icabe:len bir tarar o·arak g!:>s
termektedir. 

Macar Hariciye 
Nazırının tel<zibi 
Almar.l.ır, l\~acaristan
de.n asker geçirmek ta
lcbinda bulunmadılar 

Budapeşte,9 (.1.:1.) - 13c!grad
da çıkan Politika ~azetesi, Buda· 
pe;te muha')irinc atfc:l, C\"\'clki 
gün, Almanyanın Macari ian·lan 
.\1ma'1 a ;!~erlerinin geçmesir.e mü-
sa:de t::ılep etmi~ olduğunu yaı
mırtır. Macaristan hariciye nn~
reti, dün a:,~am :-..1acar ba:mma 
\'e1diği bir telıliğJe. bu :arinlann 
tamamile aı:ılsız o'.du~nu ve bun· 
!arın sebebini fe~a niyetii manev
ralarda aramak !Azım !;eldi~lni bil 
dirme~ctedir. 

reti noktasında ısrar etm:kle bera
ber a.:n~' ~ fxr!m~mın hilk(ı~e:in 
siyaseti hak:and:ı reye m:ıraca~t 
edilme;;ini karar altına a"duacal: 
de:-e:.x!e kabineyi za:ıfa da;ürmUş 
o:masıru teessüf etmektedir. 

Taymis gazet~si, bu tazyik t:ıbi
yesinin tir parlam~nto harbi esna 
smda ira etm~li llzırngelen role 
hiç <le u;•gan olmıya:1 bir !ırka 
zihniyeti olduğunu ya."makta ve 
am~le fırkası mc:ısuplarını Ç.cm-
berlaynm kabinesini tadil etmesine 
ve da'."ıa büyü!< bir enerji ile \'azi· 
re~ine telcrar ı:>a~a.mac;ına mü~it 
'>lacak tarııda ~'.l1 iyetlerini tet· 
kik etmeğe davet eylemektedir. 

Bu eksper, diyor ki: : "Almanyanın bizi belki 
de pek yakında bombardıman edeceği muhak• 
kakbr. Hadiselerin gerisinde kalmamız lazım" 
dır. Harekat sahasını Almanyaya nakletmeli~· 
Alman:.1anın müna!cali.t yollarına, silah ve tar: 
yare fabrikalan ile tayyare meydanlanna seri 
ve metodik h.arruzlardn bulunmalıyız. 

Eh:sper, Büyük Britanyanm da bu harpte1 
müteessir ve mu~azarrır olacağını ,ancak bunuıı 
ba§langıcında t:ı.hmin edildiği kadar büyük olmı• 
yacağmı ilave etmektedir. 

Eksper, l!etice olarıı.k, tayyarelerini kullan· 
clığı takdirde İngilterenin ha V3. faikiyetine ma" 
Jik olacağını söylemektedir. 

Slovak hududunda 
Alman harekatı 

Alman hu:ludu, 9 (A.A.) - "Havaıı ajansmdan'' 
Alır.an kıt.>atmın Bohemya \'e Moravyada Slovak hududıı 

istikametinde bir takım harekatı görülmü' olduğu bildirilmektedir. 

MüttefıkJer Norveç'e 
yeniden teminat verdi 

• (1Jı4tarıı.fı ı ınrı Myt:ılla) binaen, hezimete mahkam bulun· 
~or:~ kun·ctlerinin mesai birlik- , duğunu ili.ve etmi~tir. 
terini takviye için elle:indcn gele- Koht, sözüne şu suretle de\·af11 
ni yap~~an hakkında teminat etmiştir: 
verilmiş olduğunu ~öylcmiştir. "- Meselenin bu safhası, ~ 

Mumaileyh, Non·eç harbinin u- mühim safnadır ve !\orveçte Al 
mumt harbin hir cnru olduğunu manyaya karşı kazarula~ bir z~· 
\'e, ~im:li A'many:ının, kendi hu- ter, Almanya) a karşı wnumi bl~ 
dutları haricine çıkmıs o!ma.ma zafer kaza:ımayı kolayıa5tıracak 

MUSOliNi 
Ruzvaltin sulha 

tavRssut tekhfini 
raddeiH 

!::3Vf"t~•t 9 (A.A.) - ?:cvyork 
Tim:s g:ıı:etc::inin Roma muha · 
b:ri, r~z.yor: 

"M usclini, J\ vrupa ihtilafına 
ta\'U~u!ta b:.ılur:ır.aıı kin Ruz· 
vc!t tarafından y.ıpılm"'ıı olan 
te~:ı:n n:ı::i!-.~ne t·:r t:ırzd:ı v: 
fal::.t kafi surette rcdclctmi;tir. 
Bu teklif. Ameril;an sefiri Phil" 
Jips tarafından 1 mayısta Muııo· 

lİ"' iye tevdi e:lilmiı olan ıahsi 
bir mektcp~a rr.ü:ı<:' :ri~ti. B:J vc
si~:a~a hu3u5i hirb!r t~klif bu 
lunmuyor, yalnız l!ir tnvassutta 
bulunulmuı tcl'.dn ediliyordu. 
Tavn: l\ut teldiririn esas itibarivle 
k.:bul:i takdirinde t!ferrilatı blta· 
h~re 'Muaoliniye bildirilecekti." 

Gazete, Amerikan scfirilc Mu· 
!lolini;ıin görüımeleri hakkında 'u tdsitatı vcrmekted~r: 

"Phillips, vesikayı U us:::lir.iyc 
u::atır.ı~. ~ d3 bunu yava~ yavaş 
ve dikkatle okurnU§tur. ıtuıoli.,i, 
me:.tubu e!tuyup bitir..iikten son· 
ra k~t'iyen tereıidüde kapd:naksı
Zt"l ce\•lbını verm:;tir. Musolini 
nin sefire Ruzvclt'in je$tini tak -
dir etmekte, yalnız ıamanın ihti· 
lafı te.kin için herhangi bir hare· 
kette bulunmağa müsait olmadığı 
nr, çünkü halihazırda milzakerat 
i<cin lazım olan esasları bulmağa 
imkan mutasavver olmadığı mu· 
taleaaında bulundlığunu söylemi,. 
tir.'' 

tır ... 
h.oht, kral hanedanının Norveç 

te bulundu~ur.u ve ko1diplomatı· 
ğin r,orveç bükQ.metini takip ede 
oilmış o!auğunu teyit etmıştir. . 

Mumai .eyh, Norveç kuvvetleri 
miktarının ta:criben altı fırka~ 
ıbaret \'e şimaldeki tırkanm taın3, 
mile el sürülmemiş birlhalde oldU 
b'Unu ila\'e etmi~tir. 
~orveç kıtaatmın iatesi mesel:. 

:;inden bahsedea mumaıleyh, beri 
klım~tın icabeden bütün tedbiri . 
almış ve bır Eene kafi ge!ec~ ~ 
tarda ouğday stokları vücuda geı.ı 
mi' oldu!;;runu söylemiştir. 
Hükum~t. şimal ile cenup ars· 

smda münakal~tm tesisi işine ~ 
vermi~tir. Norveç hükt1meti, lni" 
tereden esliha ve mühimmat sa~ 
almakta ve birçok Jngiliz tial 
gemileri c.-nrine amade bulanın~ 
tadır. Koht, Isveçin bitarafl~··· 
terketmesini l Torveçin amı e~ 
m~;:te olduğ:.ınu yeniden teyit e 
miştir. 

Al\llRAL ÇORTF1LD tsTtF~ 

ETI1 saıs· 
Berlin, 9 (Radyo) - 3 N~ r 

da ıst:fa.ya. davet edilen !n,WS .,, 
mlrali Çortflld dün latifa etuıJI 
yerine Sir Çarls Fob ge~~ 
tstıfanm sebebi, Norveç har~tıi 
!ngi!iJ donanmasmm gölt8P" e' 
muvaffakıyetsizlik olduğu zaoD 
dilme~dcdir. ~ 

Tuna komisyonu 
toplanıyor 

/Jii.kreş, 9 ( A.A.) - Avı1l"! 
arası Tuna komisyonu, 20 1113~.ıı 
Galatsda toplanacaktır, Bu top-_ 
tıya, İngiltere. Fransa, R.om~~!J: 
ltalya ve Almanya del(';'!lert ~
rak e-iecektir. Toplantı ruzn ·ç.e· 
sinde, Tuna mansaplarında serrı ı:ı· 
fain hakkında eksperlerin rapOI' 
nnın tetkiki meselesi vardır. 
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~ııı~r_ı~mı ı 
Almanya· Holandaya ' 

ültimatom vermiş! 

tapı!~ lılillat Kecllıt.nın dllnkU 
ı:, lıaı:.nda, onnan umum mUdUrlUğtl 
"' ~ tolgraı ve telelcm, vakıflıır 

lnJtı "let b&vayollan umum mUdUr· it)!: tegkilO.t kadrolarma ait kanun 
"tlctı llruıın nıUza.keresl aırasmda bat 
tıııı, ft.enk Saydam beyanatta bulun 
~~olar hurrlanırken devlet te~
llıııu adetten ziyade keyflyeto ehe 
q~et vennek eauı g8zönUııdc tutu· 
• ~lışııw~ .ayleml§Ur. 
~ lye veklıı Fuat Afralı bu sa
• l.ıtehrtınıze gelnılıtır. 
~Um tıılt. t.1lugazt 11k m!ktebr mu
adınJtrındcn Habip Kocabatkan 
bir a 45 Yaılannda torun sahibi 
>'~ı::iın kendi talebesinden 7·8 
teea..,·~ •raıında bet kız çocu&una 
t~ıt':ıı etmekten bir sene evvel 
l'!ı~~ tdUtnişti. İzmit ağır ceza 
a}' ,~ t.ırıeai bu adamı 9 . ı;ene beı 

• ~1ır hapse mahkum etmiştir. 
,Y~aaa ka!r;e buhrant oıduğu 
lııttecs dakı haberler çay ve kahvo ıı. 
tıp ed tlrkeu ınUdUrU tara.tından tek 
blt~e~tır, MemlekeUmlzde te§rl· 
lıtr111 tonuna kadar olan ihtiyacı 
~~lealc miktarda kahve ıtoku 

bta- ladrr. 
teurr:r tarattaıı, Brezilyadan kahve 
tıılotıı- •it içln yenJ •lparigler veril· 
ti:, ' l'aıunda yeni partiler gcleceH 

~Ya eivarmda eskl bir mendirek 
~r,1 ı ÜZerine oturarak ağır ~ekllde 
lı'ıı :nan denızyollan idaresinin Tır· 
~ıda 'PUru Ha.ıtçte ı numaralı ha· 
~ 'Ytıı ~r, edilmektedir. Tamirat 
~:. IOnuna:ı.n evvel bitmiş oııı.cnk 

~~lıanı:ı Haliçte tamlrl kabil ola· 
~'ti IÇin en yakın Akde.ılz ı..r
t\ııı~ll.den birine gönderllmı!sl mev· 
ta ~ 6 °Irnll§, tamiri için •oo bin 11· 
~ "JJ'G.'fa ihtiyaç olduğ\1 tespit edil· 
"• lfçn akat Türk lnşaiye mUhendüı 
~e erı, her . tUrlU tahminlerin fev
l~ "• ;1.arak, gemiyi 80 bin Ura &arfl· 
Ceıı~e ,'5 &Ylık mUddet içinde yonller
l':ılılıttt~lr etmek g1bl bUyük bir 

9. ~e lttyet göaterml~lerdir. 
~tltucılll tersanenın yerini teaplt için 
"e llıU:r Yapan heyet lşlnl bitirmiş 
!lUttt11 ~bel Türk tersanesinin Pen· 
ttıe 11 k loııra Pavu adasının knreısına 
lac,tln °Yda kurulması en muvafık o
"•1>-tıe~ karar vennııtır. :MUnakale 
~l>lltıı hı ernrtle koyda sondııjlıı.r 
'rtr~a b'ltanmıotır. 

t>,.,lt enın ln§asmda aynı zamanda 
~~llıı~sından da fstltade edileceği 
~ti<! ll.lektedlr. Ş:ırkt Akdeniz ve 
~lhJC!llzin en kuvveUl deniz inşaat 
~ &rtnı Uıttva edecek olan yeni 
ltıı ":~ lçln evvelce hatırlanmış O· 

ltttıııu rtllz firmaları tarafından 
Ca!t~ tllUkar~r plAnm bu araziye 
~r. liu lııtıbakı mUmkUn g6rUlmek· 
lıı~ ta P~n iki sene içinde tama· 

tılte tbııc <>lunabUecekUr. 

Holandadaki Amerikahlar 1 
1 ı Çemberl3yn . memleketlerine dönüyor ar " . 

Vaziyet gerginliğini muhafaza htımat . ka~an_dı 
etmektedir· sahiller devamlı surette 1 Fakat, kabınenın 

t~rassut altındadır vaziyeti sağlam 
Londra, 9 - Alman orduları· 

mn Hollandayı istila ettiklerine 
dair Amerikan ajansı tarafından 
verilen haber tahakkuk etmemiş· 
tir. Bununla beraber vaziyet fev
kalade gergindir. Dün Hollanda· 
nın hükumet merkezinde bir Al • 
man murahashının ültimatum ma· 
hiyetinde bir mesajı hamilen La' 
haye gelmiş olduğu şayiası çık
mıştır. Hollanda mahafili bu ta· 
yialan tekzip etmişlerdir. Aynı 
mahfeller, dün Hollanda hükume· 
tine bir ültimatum veya herhangi 
bir nota tevdi edilmiş olduğuna 
dair olan §ayialan da tekzip et· 
mektedir. 
Hollandanın Brüksel sefareti 

atafemiliteri, Belçika Kralı ile 
yapnğ: mülAkattan sonra dün ak· 
şam Lahaye gitmiştir. 

Felemenk ajansının bir tebliği
ne göre muharebe harici bir kı· 
sım devletlerin ataşemiliterleri 
dün Somatra kruvazörile bir ce• 
velin yapmıılar ve sahil muhafa· 
zaıının mükemmeliyetini görmüş
lerdir. 

Hollanda ile telefon muhave· 
releri dün tekrar başlamııtır. ' 

Hollanda askeri makamatı her 
türlU ihtiınale klir§ı gitgide daha 
müessir bir ~ekilde hazırlıklarına 
devlm ediyorlar: Bu ~ırfıkfar 
içinde hiçbir teferruat ihmal edil· 

!DAHİLDE( 

görülmüyor 
Çörçil: ''lngiltere tarih· 
te en buyuk tehlikeyi 

geçiriyor 1,, dedi 

memektedir. Bugün askeri zabıta 
memurları bütün ehemmiyetli 
binalar önün~e nöbet beklemiş· 
lerdir. Bu binalar meyanında 
matbuat devairi ve iıtihbarat a· 
jansları da dahildir. Bazı mevki· 
lerde mitralyözler ha.zır bir halde 
bulundurulmaktaydı. Sahiller de· • 
vamlı surette tarassut albndadır. 
HoUandanın müdafaa ıisteminin 
bütün mekanizması ilk itarette 
harekete geçmek üzere hazır bu· 
lunuyor.. Köprülerde ve kanat· 
larda nöbetçiler beklemekte ve 
devriyeler dolaşmaktadır. Sivil 
halka şehrin tahliyesi için emir 
verilmesi ihtimali mevıı:uu bahis· 

Londra, 9 - Çemberlayn knbl
ne.sl 200 reye ka11ı 281 reyle iti
mat kuanmı' olmakla beraber 
kabinenin vaziyeti c:ok sağlam gö. 
rillmUyor· Kablnenilı kazandığı fi
ill ekseriyet 81 reydir· 60 kadar 
da mllstenkit vardır· HUkCımetin 
taraftarı muha!azaklrlardan 4~ 
mebus aleyhte rey vermiştir· 'Mil
c;ahitler, bilhassa muha!az:ıkar fır
kanm dislplin! ve bu disiplini te
min eden nv .nizma hesaba ka. 
tıldığı takdirde hUk~ _:tin .avam 
kamarasında mühim bir muvaffakı
yetalzllğe uğram11 olduğunu kabul 
etmek l!znngeleceğini beyan e~ 
m~ktedirler· 

tir. · 
AMERİKA TEBAASI BOLA.~· 

DAYI TERKEDtYOR 
Londra, 8 - Amerika hariciye 

nazın Cordel Hul Avrupa· vaziyeti 
hakkında gazetecilere eunları söy
lemiştir: 
"- Vaziyetin endişe verici ma

hiyetini muhafau. ettiğine dair 
resmt raporlar aldık· Holandadaki 
Amerikan tebaıuırnı bu memleketi 
terke davet ettik.,, 
lNGtLTERE TEDBİR AUl'OR 

Londra. 8 (A· A·) - Havas: 
DeyU Eluıpres gazetesi, ~Q.\t~ı:ç-~ 
nin havadan ve~ denlıdep lı,er~ 
tilrlU hücumlara kıırşr tedbliler aı. 
maktll olduğunu bildirmektedir. · . 

İtimat reyi alm • .~an sonra mu
haliflerden birçoğu "istifa edi
niz! .. cliy~ bağırmı.,1vdır· 

MU3ahitler, "Çörçil hitabet 
kudreti vo yUksek salahiyeti ile 
hUkiımetin imdadın" "Ptişrnem.iş ot. 
saydı elde edilecek olan netice 
berbat ol~"aklı., demekte ve mU
zakeratın ilk kısmında. btlkt1met 
na.mına. söz söylemiş olan hatlble
rin kamara. Azası üzerinde kuvvet
li bir tesir bırakmamı:v oldukları- · 
nı il!ve etmektedirler· 

lngilterenin Ankara · 
elçisi Sofyadan döndü 

Filhakika Çörçil tenkidlerdcn 
sonra söz alarak ''Başvekllle be • 
raber bUtUn mes'uliyet! Uzerlme 
'llıyorum. Parti kavgalarını brra
carak dUşmanr yenmeğe ı::alu~ma
lıyız. İngiltere tarihte en bUyUk 
tehlikeyi g~lrtyor,, deınlştir. "Bu 
nutuk olııuısaydı kabinenin itimat 
reyi almamnsı muhtemeldi., diyen
ler vardır. 

Birkaç gün evvel So!yaya gitmiş olan lngilterenin Ankara bilyük 
elçisi, bu sabah saat sekiz buçukta Avrupa ekspresile şehrimize dön· 
mü~tür. . 

lstasyonda kendisile görüşen bir muharririntlze Sofyadan çok iyi 
intıbalarla ayrıldığını, seyahatinin 'çok iyi geçtiğini ve söyliyecek faz
la bir şeyi olmadığını bildirmiştir. 

Elçi Sir Hugesscn, Soyadaki ikameti esnasında, kral, ba~vekil ve 
hariciye nazın tarafından kabul edilmiştir. • 

Sefir Sofyada matbuat mümessillerine, Bulgaristana yaptığı ziya· 
retin hususi mahiyette olduğunu söylemiştir. 

Elçi, Bulgar payitahtında kendisine gösterilen !-3mİmi tarzı ka· 
bulden do1a}~ memnuniyet izhar etmiş ve demiştir ki: 

'
1 

- Sof yada yaptığım mül~katlar çok faydalı olmuş ve Bulga· 
ristam al~adar roen hayati meseleleri bana öğretmi~tir.,, 

NE l"APILAC.U\! 

1931 senesinde Makdonald k:ıbi
nectnin aldığı reydenberi hlçbir 
İngiliz kablne5l bu kadar zail bir 
itimat rel.i almamııitı· 

Salahiyettar mahafil, dUn ak. 
:i-1.Jn alrnnn neticeden sonra iki hal 
suretinin mUmltUn olduğunu beyan 
"•'l"l"I c-r~· ,.~irler: 

Çcmberlnyn, Pantr '" utilin -
den istifade ederek ya amele frr. 
knsıyla liberallerin mütalebatmr 
nar."rı itibara almak surctivlc ve
yahut kendi dU5üncesinc giire ka
binede cezri tııdilô.t ynpabftir, o 1. 
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No. 103 Yann: Orhan Rahmi Gökçe 

Delikanlı htl&rını çattı: 
- Çalmak mı?. Hırsız mı de. 

diniz?. 
- Öyle ya 1.. Geceyarısı bir 

tanımadığının evine, hırsız, hem 
de kimbilir nereden, çıkagelen bir 
ada~. ba§oka ne maksatla gelebi
lir? .. Baksanız, kılıcınız elinizde .. 
Çalın, emin olun: bağırmayaca· 
ğım. Yalnız çıkın ve gidin. .• Git· 
mezscniz bağıracafım. 

- Tehlikeli bir ~ey yapmıı 
olununuz.. Çünkü ıizinle ıayet 
ciddi olarak konuıınaya mecbu· 
rum. 

Genç kız, gözlerini açtı: 
- Benimle mi? •• Siz ha?, 
- Eveti. 
- Fakat ben sizi tarumıyorum. 
- Hakkınız var, size kendimi 

takdim edeyim: 
- Ben Yunan 'Prenslerinden 

Niko ..• Bugün size mektup gön.. 
dermiştim. 

Genç kız bir kahkaha attı: 
- Siz, Prenssiniz öyle mi?. 

Çc-k garip şey .. Çilnkü1 mektubu· 
nuzun bende bıraktığı intiba çok 
fena oldu. 

Genç kız, delikanlının kendisi· 
ne hiç bir fenalık etmiyccefini 
:ınlamıştr. Sözüne rahatla devam 
etti: 

- Herhalde çok şımarık ve b&· 
lapervaz bir kalbiniz varrmf, da. 
rılmayın ama; tanımadığı bir genç 
km sevip ona mektup ya.zan: 
bu kafi değilmiş gibi, gece vakti 
onun .odasına girip mücevheratı· 
nı ellerine alan bir insan... Yok, 
yok... Yok delikanlı... Haydi, o 
mücevheratı alınız ve odamdan 
çıkınız.. . 

Delikanlı kıpkırmm kesildi. 
Kendisini zor tutuyordu. ÇUnkU 
bu sözler, onun iuetincfia ve 
haysiyetini delik depk etmi§tt • 

- Size bir şey ıioracafım 1. 
- Sorun bakalım 1. 
- Bu mücevherler sizin midir? 
- Evet, benimdir .. Fakat o:nu 

size bağışlıyorum. .. 
- O kadar acele etmeyin!% 

Sinorina Stela ! .. 
- Bu mücevheri nereden teda" 

rik ettiğinizi sorabilir miyim?. 
- Böyle bir suale balrkxııı 

yoktur. Fakat size cevap v~· 
rim: 

o benim babamın kthç hakkı 
ve hatırasıdır .. 

Delikanlı sendeledi ve göıleri. 
ni kapadı. Gözlerinde .annesinin 
geç, güzel, kanlı ve maıwn yüzü· 
nü görüyordu. 

- Babanızın adı?. 
- Kumandan Steno Kondirini. 
Delikanlının ağmla küfilr ve· 

ya tükilrük gibi bir cümle çıktı: 
- Cai herif 1. 
Kız, hiddetle ve aynı zamanda 

§iddetle, dişi bir kaplan &ibi kar· 
yoladan ııçradı, dolabı açıp ıırtı. 
na bir rop aldı: . 

- Cani mi?. Babam gibi kah· 
raman bir kumandana aiz .. Cani 
diyorsunuz ha?. • 

Delikanlı yerinden bil~ ~ıı· 
danmadı: 

- Maalesef öyle 1. lıte delili!. 
Bu mücevher, annemi öldürenler 
tarafıpdan alınmıştır ve ıize ma.. 
uesef haber vereyim ki, '.>abanız 
artık sağ olmadığına göre, yap· 

tı~nn bir yemini ıizin tızerlniroe 
tatbik edeceğim. 
· - Sen bir serserisin 1. 

- Ben bir asilim.. Güzel Ste· 
la, sen çok acı konuıuyoAun. Bu 
ka~ fClhlanmıı bir gururla ile" 
lebCt mu\-affak olacağını aanma ! .. 

Genç kız durakladı: 
- Ne demek ittiyonun7. 
Stela, dikkatle Yunanlı gence 

bakıyordu. Bu genç, hakikaten 
balaJlan, çehresi, vücudu ve ha.. 
reketlerllc asil ve kahraman bir 
cence bc.n.ıiyordu. 

- Ne demek mi iıtiyorum?. 
Soyliyeyim Sinorinal. 

Seni ıeviyorum. Fakat annemi 
aldilrenin ya, kendisini, yahut en 
yakınını öldürmek için yeminim 
vardır. Alıyor musun?. Damarla· 
nmda ta§ıdığnn kan, aıkla bu ye· 
min araımda hangisini ıeçeeeii • 
mi bana göstermiştir •. Bcn, anne. 
min gcrdalığrnı boynunda tapya· 
nı öldürmek hakkına sahibim; 
blihsiıliğimin ddıJetini biliyo· 
rum. 

Çünkü • beni sevmese bile .. 
kendim çılgınca sevdiğim bir la· 
zm kalbine kılıcmu saplamak 
mecburiyetindeyim .. 

Dellka.nlı ona doğru yürüdü. 
Stela, onun gözlerinde parlıyan 
şiddetli azim ve karan biltUn w· 
.ruhu ile görünce titredi ve geri 
aıçradı. Tehlike iprctini veren 
ı:ili var kuvvetile ça1mıya batladı. 

Delikanlı etrafına baktt. 
Sonra karanm verdi ve cenç 

kızın üzerine atıldı: 
Onu <Sldill'ecekti. Artık heP4ÜJli 

halledip ıeçmek llmndı. Biliyor· 
du ki, buradan kendisi için de aaf 
çıkmak imklıwıdı. Alt kattan, 
bütün ıUkUrıu bozan büyük bir 
ayak gürlilttiaU geliyordu. Saray 
muhaf1%lan1 merdivenleri dörder 
dörder atlıyara.k ıeliyorlardı. 

Hiçbir kimse, bunuıı manasmı 
anlıyammnıttı. Ne olmuftu? Eve 
hıraıs mı ıirmitti? Yoba Preıı· 
teein bquıa bir bal mi ıe1mifti? 
Stela vuiyetfıı ,.;kına varır 
T&nnu doJabm- arıtünia ' dOfrU 
fırladı. 

- Ne yapıyonun bedbaht? 
Diye bafmh.. Delibnlı ta· 

pdı: 
- Ne dedln7. 
- Ne ml dedim, bedbaht, ne 

yapryomm, diyorum. Beni niçin 
öldilrUyonun? Benim ne •uçum 
var? Hattı babamın suçu nedir 
ki? Ya bu gerdanlık babamın en· 
ne bir talih acvkile pçmipe 1. O 
takdirde sana hiç bir fenalığı do· 
kunrnayan, kartına ıeçip sana 
karşı ktlrç kullaıumyan bir genç 
km öldilrmekten nedamet duy
nuyacak mısın? 

Delikanlı, bU.bUtU ~b. 
Stela mantıkt eöylilyordu. öyle 
ya, bir yanlııltkla ıcvdiği kmn 
kanma girmiı olacaktı. Adi, ba -
yağı bir katil seviyesine diltecek 
ve hiç bir oey bu cinayeti temiz:· 
liyemiy~ccktf. 

- Hayatın binbir tUrlU ihtimalle· 
rl vardı. Meseli, anasının katili,· 
bu gerdanlrğı Stcla.nm babasına 
hediye etmi! veya satmış ol~bilir· 
di. 

(Devamı var) 

'1~~ l&tattan lnglli.z firmalarına 
"a~llr llındll!k gectkmlt olan 11 
~ ~ tabıııaatı olan on mJlyon lira· 
' :anonln blran evvel kurulma· 
~r l'fedurn611 ıuuvatık görUldll#U 1 
t.~tUınektedlr. Böylece TUrl 1 

~hılecek en kıaa zamanda. tah&ltku 1 

Resmi otomobillerin tahdidine 
. dıir hazırlanan layiha 

cak bu tadi15.tm muhaliClcri tatmin ---------------------------.. 
ctmlyece!I muhakkaktır. 

• ~ tir, 
~~diye otobüa komisyonu dUn 
~ıı:lllluo ' lııtaçka • SWe>'manlyıı ve 
f tlıı1te.Pl • BWeYmantye hatıan.nm 
1)atlara. Ya kadar ~mdldlnc fakllt 

' ba§'k ıanı yapılmnmasma, bun· 
l-11, • 'r ;a Yaz mllnasebeUle Trnb-
~1-tıı0 ~:ks11n hattın!\ Uı;: otobüs tııb· 
t CtQtıe11ıı l{eı:nerburgaz • Eyap otobUs 
lııe ıt. in 33 kuruıı oıare!< tC-'pl· 
~ tar vı.rtımıotır. 

~tlçte: 
ı:....:111:1 t.~ 031avya ile SovyeUer araaında 

Ankara 9 - Resmi dnlre ve mUca· 
ae&elerle devlete alt idare vo glrketler 
de ve menafii umumlyeye hAdinı mU· 
esscselerde bulundurulacak nakil va
ııtalan hnkkmda Meclis bUtçc encll· 
meni yeni blr 11\ytha huırlaml§tır. 

Bu Jlyihayn g6nı Cumhurrelsllğl 

ımrlne talıllls edilecek otomobiller bu 
kanunda yazılı kayıtlara tabi olma· 
yıp lhUyaca röre tespit edll~ktir. 
Emirlerine binek otomoblll tahsla edl· 
ıec~k zevat ile bu otomobillerin aznml 
aatınalma bedelleri bir cetvelle tespit 
edilmiştir. Cetvel §UdUİ': 

Beherinin azamı 
aatmalma bedeli Adet 

B. M. M • Reisi 7000 

tt 't:l &.da cereyan etmekte olan U· 
~'ıı btt 117.akereıert memnuniyeti mu
lip ltıı ' 0kUde ilerlemiş ve bir prcn
~lt~ lfı hasıl olmuştur. Yeni •• 4.500 

7000 ~~ t:Uıanın _birkaç gün içinde im· Bn§~~kll " 
• bı~ tceğı bildirilmektedir. 4~0 

l 

l 
l 

l 
1 

•f •er t b·''lnin .araftan, erkanıharbiye cı. Kurmay başkanı 7000 
it \> rıyaseti altında bulunan Veklller 4500 

~Uıııcltgostav askeri heyetinin bu· Hariciye vekilinin ikinci 
.~~/<le . Moskovaya gideceği otomob!U 2500 
>..ı~crılmektedir. Temyiz mahkemeııl 

l ~ laUbbarat bürosuna g!lre birinci reis 4000 
~~ btUt 1sUbbarat bUroııw:ıa göro Devlet ınrnsı reisi 4000 
~~ Ü!neUnın Stokholm takım a.. Olv11nı muhasebat relsi 4000 
tıı'ta .. bazı akıamıruı. maynlar koy· C. BaşmUddıılumumlııl 4000 
~loıA rı;arar rnJ 

'\llO!ın ver il olduğu re.ıımen Umumi mUfettişler 4000 
C!nn blldlrllmelttedir. 1 Ordu mU!ettl;lert 4000 

Birer 

l 

ı 

ı 

l 
1 

Blrer 
Birer 

Genelkurmay ikinci 
ba§k&nı 

Donanma komutanı 
H. V. U. kAtll;i 

<tOOO 
<tOOO 
4000 

l 
1 
1 

Elçilikler :>000 Direr 
Bu cetvele göre donanma komuta· 

nı ile elçUlklere tahnla edilen otomo
bllleriıı miadı 7 sene, diğerleri bel ee-
ne.:ttr. 

Sallihh·ettar mnhaffle glSl"f' ikin
ı-1 hal surntl, lrn.Mn"r.in i"tifıun ve 
'ord Hnlffnks olm:ısx ,...,,~ ı teml'l bu
lunıın diğer bir r~11sivcıtin idaresi 
nltrnda ~r-men hemen tamamlyto 
vcnilcştirilmc!i· 

Ayni mahnfil, muhaliflerin hü
kQmete iştirake karar vermeleri 
takdirinde Çörçilin idaresi altında 
calııımafh tercih edeceklerlni ilivc 
etmekteyseler de Çörçilin Çember
layna halef olmaar ııüphelidir- Ay. 

ValUere, kolordu komutanlarm:ı, nl mahafll, amele fırkasının hükfi
mUatahkem mevki komut.anıarma, mcte iştirakine memlekette birçok 
tUm komutanlıklarına, jandarma u- klmscnin tnraftar olduğunu ve bu 
mum komutanhğma, Ankara ve te. ciheti hesaba katmamağa imkan 
tanbul emniyet mUdUrleriııc otomobil mutasavver olmadığını beyan et • 
tahsis edilecektir. mektedirler. 

Bu kanuna batlı cetvellerde taarıb· Sal!hlyettar mahafil, netice o • 
edilen z:ıt ve makamlarla Milli mu. larnk, avam kamarasmm bu qusue
dataa va İstanbul defterdarlıfmn ay- ta bir karar almak için tamamlle 
nlan otomobillerden gayı1 devletin hakim bir vaziyette olduğu mU~n. 
bUtUn daire, teşekkUI ve mtiesııeaele· lcasını serdetmektedirler· 
tile hustat idareler, belediyeler, ser- ' 
mayesl devlet tarafından verilen veya 
tıermayeslnln en az yansına devletin 
lştını.kl bulunan bUkmt ıahslyetıer, 

kurumlar ve mentaat temin ettiği 
mUC5Bettler, fabrikalar, ban)talar ve 
umum1 menfaatlere hAdlm cemiyetler 
ve hayır cemiyetlerinde zat veya ma
kama mahsus binek otomoblll ve dl· 
ğer binek vasıtalan kullanılması mem 
nudur. 

l.OYD CORCUN BAŞVEKiL 
OLl\IASI DA fSTENO\'OR 

Dcyli Meyi gazetesi, dl.in avam 
kamarasında irad etmiş olduğu 
"kuvvetli. 1tırıcı ve tcsliyet veri
t'!,, nutkunu methtlsena ettiği 
Loyd Corcun riyaseti altındı. yeni 
bir kabine tcııkil edilmesini iIUz::ım 
etmektedir· 

Secçn1e fıkraıar 
Haltı §imdi yediniz? Ramazana 
Soytarı, gece ağasını çok gilzel Sofu bir adamın cahil bir karr 

eğlendirmigti. Ağa· kendiıine mti· ıı varmış Ramaz;m yaklaştığı i' 
saade verirken: çin eve pirinç almış, kansına: 

- Yarın sabah beni gör, · de· - Bunun yansını Ramaz:uıa 
mişti. ıakla ı demiş. 

Ertesi sabaH, ağa haremden Nohut getirmiı: 
çıkarken soytarıyı kar~ıaında gör· - Yarısını Ratr'.azana sakla! 
dil ve: demiş. 

- Ne istiyorsun? diye sordu. Velhasıl c-ve ne getirdiyse: 
Soytarının: - Yarısını Ramazana sakta! 

- Ağam sağlığınızı diliyorum, demi~. 
diye verdiği cevaptan hoşlanmı. Kapılarına bir gün, bir fakir 
yan ağa: celmiş. Kadın: 

- Hayır, dilinin altındaki bak - Senin adın ne? diye sormu§: 
layı çıkar, diye ısrar edince, - Ramazan ağa, demiş. 
soytarı: - A, dur dur, bak bay senin 

- Ağam, bu sabah •izi görme· için eve neler' getirdi. Al bunlan 
mi akpmdan ben kulunuza emir diye, aaklamıt oldu~u e~ın 
buyurmuştunuz. hepsini fıkaraya vermış. Fakır: 

Dedi, fakat ağa: - Allaha ısmarladık 1 diyerek 
- Akşamki hadiseyi unut, ke· ayrılmıf, gitmiş. 

yif halinde bir halt yemişim. Akşamleyin yorgun, argın işin· 
Deyince ihsan almak ümitlerL den dönen kocasına kadın yek. 

ni kaybeden soytarı: :_. ten: ... ... • • 
- Aman ağam, akşam yedıgı· - Mu1de, mu1de!. Senın dedı· 

niz ıekerdi, haltı §imdi yediniz! ğin Ramazan ağa, bugtin geldt. 
diye mukabelede bulundu'. 1 Erzakların hepsini verdim, demif. 
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33 defa ısmldığı halde 
öpekleri 

Seven Posta 
Müvezzii ... 

Almanca dersler 
Seri ve asri "HABER'' Meto· 

diyle ve mutedil ücretle ders 
*ıak ~!erin .. Almanca öğ· 
retmeni" ismine mektupla gaze· 
temize mUracaat1. 

atarım. 

Henüz Leman gideli yarım saat olmuş
tu. Nesrin tuvalet masasının karşısına o· 
tummc:, saçlarım kıYmyor '\'C insanların 
ne kadar sabırsız olduklarım düşünüyordu. • • • 

Günlük bulmaca_ 
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Soldan -ta: _. 
1 - Orta Avrupa devleU~~ 

ri, 2 - Kıaa değU, aofra, 3 - 6 / 
kanlık, 4 - AflkAr, avuo ıçS. ' / 
Tersi mahkemede rüyet edlJlt• ~ 
Unsur, barB&klar, 7 - DUJllası ~ 
boru, oruç bozma, 8 - ıcntartn!O iJ.' 
ıUrünen yeri, Nota, Nı.anıJl iı" 
3 - Çarpma, 10 - Bir erkete 
kurnaz hayvan, 

Yukardan ...ıı: _..,,-
1 - Savq, 2 - Eslyet, A.~I'_ 

eski bir kavmi, 8 - Hattaııd .,ıt ~ 
cesi, 4 - Kart hayvan, tersiJllll _J 
5 - Ram olma, 6 - ~·-
bir k&dm ı.mı, 7 - :ırurubt _,,., r" 
nuna (L) gellnıe ps l&m~ .-' 
lunur. 8 - Kıraat, 9 - Si' 
merkezi, 10 - Pek hof, 

UNo.blm............_....utı 
Soldan sap: ıııl 
1 - Dtbeçöken, K, 2 - VJU'o ~ 

de, 1 - Vadeıdgelen, ' - ~ ~ 
Kula, ~ - Rel, Nil, Fer, e - ~. ~ 
Sena, 7 - Çalman, Reç, 8 - ;ıO 
Fu, llıll, 9 - Kir, B, 8a. Jllk• 
4f, ~ 11 - Neuoel9f• 


