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Bı· r 1 . ı. s hl Resmi Yugoslav mahfellerinin kanaatine göre ; 

ngı lZ zır ısı Sovyetler, müttef.iklerin 
taarru~a ğra l seri bir zai~r ka~ nm 'laı·ı 

Al . . manı olacal<-tır. 
a 

rnan teblığıne göre, zırhlıya 
A bir çok bomba isabet etti 

imanlar. Norveç kıtalarını bozarak lsveç 
hududuna vardıklarını bildiriyorlar 

l..on&ra, 17 ( A 
~telerine s .A.) - Londra nüz Norveç kıtaatmm i~gali altın 
tetıranara g .. tokholmdan gelen da bulunan Hegra şehrindeki gar
llnı Trorıcl.hi??re, Almanlar hatla- nizonu hataya sevkettiğini bildiri. 
l'la kadar ~den İsveç hududu. yor. Bu yanlış malOmat yüzünden 
"eti ikiye g~:şı~.1_Tek _suretile Nor- garnizon Alman kıtaatı )iiklü bir 

Tav-: mu.,.erdır. t · · .. d · · 
tnuııa~~sb_gaıet.esinin Stokholm renın geçmesıne musaa e etmıştır. 

uın ır Norveç haininı·n he • Almanlar bu ~)·ede bütün köprü· 
lere nöbet~! koymak ve az miktar· 

da askerle Skurdalsvoldene kadar 
ilerlemeğe imkan bulmuşlardır. 

Dombaas da dahil olduğu halde 
diğer muhtelif yerlere para~ütle 
asker indirilmisse de bunların kıs
mm imha, kısmen de esir edildik. 
!eri bildirilmektedir. 

"' inci sayfada) 

Eski mebus Sırrı 
mahkemeasker~ 

ye verildi 
DAHiliYE VEKiliNiN 

GAZETEMilE BEYANAT! 
.S. t!~u (Haber) f"k 
~ ibat b:ışladığını re 1 iınh eski Kocaeli mebusu Sırn hakkın. 
t6ııde bu hldb!ede sırri'~~tı. bÜçUncU sayfamızda tafsllatmı görecc-

'13 t?rı.ekten aucıu ~ö~UI l: e_rlye tahrik edici imzasız mektublar 
f)~d Ulrtln &aat 16.30 d me tectir. 
ıı. Uk \'• hldı"•n 1 a, tele!onla Dahiliye Vekil'-'- F-=>- Ö t k ..... V """'n n mahiyeti t tıJ unu l.llA z ra ı 
~la tııekll, takıbat haberini t: ·~d ınd~ kcndısinden malQmat rica et-

&bkeıneye verilın b 1 l ettikten sonra kendisinin ııöylcnen 
~ k Sıtn Yalnız mıdır~ u undu~nu bildirdiler. Sorduk: 

~ınu~ bir eebeke~tny;~f~a r:ı~~Q,met aleyhine tahrikfit yapmak 
u hlıdbede au ı ı r · 

;- .Aııkerf mahk ç u yanız: Sırrıdır; t'l:Wabrnı verdlle>r 
olundakf aualinı~:e>dye verildiği haberi doğru mudur? 

- Caıibaı e, sayın Vekil: 
Ccvabn · 

e karuıladılıır. 

lskandinavya 
h8diseleri ve 

Balkanlar 
Almanya, Norveçteki 
muvaffakıyetsizliğini 

tahfif için Balkanlara 
taarruz edecek mi? 

Londı:a, 17 (A.A.) - Havasa· 
jansının iyi malumat alan İngiliz: 
mahfellerinden öğrendiğine göre 
Skandinavya vaziyeti hakkında 
Balkan devletlerinin ilk aksül!
melleri iki karakteristik temayül 
göstermektedir: Bir taraftan 
müttefiklerin Norveçtcki muka-

!Dcvamı 2 nci sayfada) 

. 
Bükreş, 11 (A.A.) - Rom~nya makamları, 

Bükreş ve civarındaki askeri mıntakalarda otu
ran ve yaşı on beşten yüksek olan yabancı veya 
Romen vatandaşı herkesi, hususi bir ikamet tez
keresi almak üzere, 1 mayıstan evvel alakadar 
makamlara isimlerini bildirmeğe ve yazılmağa 
davet etmiştir. Bu davete İcabet etmiyenler hapis 
ve ağır para cezasile cezalandırılacaklardır. 

Belgrad, 17 (A .A.) - D. N. B. 
Yugoslav makamları, bütün yabancıların 

ikamet tezkerelerinin tetkik edilmesi emrini 
vermistir. Bu suretle yabancıların memlekette 
kontr~lsüz seyahatine mani olmak istenmekte
dir. Belgrad ve Zağrepte oturmak için, şehirler
de oturmaları mecburi bulunanlara hususi bir 
ikamet tezkeresi verilecektir. 

Bükre~, 17 (A.A.) - HükUmet Romen li
manlarında ve karasularında seyrisef ainin inti
zam ve emniyetini temin maksadile fevkalade 
tedbir derpiş eden kanun layihasını tasvip et
miştir. 

Şimali Romanyadaki büyük ormanlardan 
üçünün 30 sene işletilmesi için kira ile Alman
yaya verilmesi hakkında yapılan teklif askeri 

(Devamı 2 nci sayfada) 

Tuna nehri Uzerinde 
yapılan nakliyattan 

bir görür.üş 

Danimarka 
Krahnın kardeşi 

öldürüldü 
Sof}·a, 17 (Hususi) - Utro 

ga::etesinin bir Amerikan mem -
bamdan aldığı harebe göre, Da : 
nimarka Kralının küçük kArde~ı 
olan Prens Valdemar Almanların 
Danimarkayı işgal hareketinde 
katledilmiştir. 

Amerika yeni bir zırhlı 
denize indiriyor 

Nevyork, 17 (A.A.) - 35 bin 
tonluk Norht Caroline zırhbm 
ı 3 haziranda deniH indiril~ • 
tir. 65 milyon dolara baliğ olan 
bu zırhlı, Amerikanın 19 sene· 
denberi denize indirdiği ilk zırhlı 
olacaktır. 
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Bugünkü vaz'yet daha inkişaf 
ederse "harbe kanşmamak ;, 
politikas nı ·r günde değiştir

meğe mecbur olacak mı ? 
R OMA buglin için gayet en- mu§· Cenub §arkt Avrupada kuv .. 

tere.san beynelmilel bir vetlerln bugUnkU ynyılıuı v bil .. 
merkez olarak dil.:iUnülebilir· HntUi. hassa Almnn va Rualarm Macarlar 
bazıla.rI bugünUn Romasmı birinci la meskfln topraklara tehditkltr 
emperyalist harbi esnasındaki bir §ekilde gayetle yaklaşmış bu
Bem'e benzetlrlel' Orada elçilerin lunmaları onu pek de rahatsız et
sayısı oldukça arttı. Diplomatlar, memcktedir· 
politikacılar ve hatta h0r mcmlc- Onun kanaatince Macarlar bu 
kete mcnsub eergüzcş~iler boyuna hnrbden ve bunun nvaklblnden de 
Romaya koşuyorlar· Bugün Romn- askl asırlarda. olduğu gibi muvaf
dn kıstı. bir zaman bulunmak bir- fakıyetle çıkacaktır· Ve işte kont 
Çok enteresan adamların karşılngı- Teleki kendisinin bu sakin felsefi 
malt içln ktı.fi geliyor· Bu adam- tarih teltıkki.stne, A vnıpanm en 
larla yapılan ko- :··········· .. ······••••••n•••••••••• ... ...-.... •eski kili türüne sa-
nu.smnlard:ın Av- i m_ •• •• lhlb ve bu sifaUn 
rupada olup bl-i ~uqunun ida cenub ikliminin 
ten ecyler ha.k- ı .. ibazt tezahO.rlerlne 
knıda, Avrupa. IAAese/Jesı crağmen i!:lerindo 
haleti nıhlyesi ! vn. ı,, ikMi derecede so-
hakkında bir fikir ·--·-· ... - .... -. : ğukluk ve l'IUku-

odinmek mUmkUndilr· PoliUkıınm net muhafaza etmekte olan ve 
bundan sonrnkl inkişafı baknnm- bun göre hareket eden Romalılar 
dan bu beynelmilel Roma yolcula- nrasmda geni.' mlkya.sta taraftnr
n ikl gnıpn aynlabllirler· Bu Jar bulmuş oluyordu· 
gruplardan biri.si hG.disatm bugün- BütUn Romndn bulwuı.n muhte
kil inldş::ıflarmıı. rağmen hın U· lif ecnebi devlet ndamlan ve dip
mltvar görünen vo Sumner Velsln lomaUarı ttaıyanlann. Avnıpanın 
:Avrupa. seyahati netlccsindo ver- bugUnkU lnklşa.fm.ı gayet sakin 
diği. rapor üzerine reisicumhur beklediklerini ve eaşırmndıklarmı, 
Ruzveltln yapacağı yeni sulh lıam- ltaıyan hUkilmot muhitinin So~et
lelerlnden bahsediyorlar· "Şayanı ler birliğine ve onunla bağlı mese
itima.t menbıılara,, nt!cn blrkac; lelere karşı takındıkları tavırlarda 
hafta sonra veyn en geç blrknç ay da mUııaiıede etmektedirler. Ro • 
içinde ''artık her eeyin biteceğini,, manm bellJb~Iı muhitleri So\'.l·et 
iddia ediyorlar· Diğerleri ise hiç de devleUne nlt klifl derecede malö
bu fikirde değildir· Onlar eskiden mata l'la.hib olduklnrmı iddia ct
olduğu gibi elmdi de Avnıp:ınm is- mektedirler. ltnlynn neza.retlerln -
tikbalini karanlık görilyorlar· On- de: 
lımn knnaatinco Ruzveltln, pnpo.- 1 - Sovyct Ruııy:ı.nm nücri dc-
nnı vo sairenin sulh tc3ebbUsleri- ğcrinln yUksek olmadığı; 
ni mutlak bir 5ek1Jdc n.kim kalrnrş 2 - Ham maddelerinJn zorla te-
sayma.k fcab eder· Onlara g6re, Al· min edilebildiği; 
manlar pık ya.kında doğrudnn 3 - Moskovanm A\'nlpa nleyb
doğruya !nglltercyo havadan, de- tarı ve cihan lnkıl!bma taraftar o
nizdcn, ve karadan eiddeUc hü- lup ıiyasetlni ... her ne kndar son 
cum decckler. O zaman asıl knt'i zamnnlnrdıı nçığa vurmn.mI§aa dn -
harb ba§lıyacak ve bundan bUton aynen muhafıu:a atUğt hakkında 
dilnya earsılacaktır· !ete bu bedbin bir zan hUkUm snrmektedlr· 
ve nlkbln gö~ler bugün hlUQ. Ro- Faşist muhitler enhsan Stalinc 
madıı. oturmakta olım ecnebi dip- karşt da bUyUk bir ltlmatswık gös
lomatlar ve politlkncıl:ır tarafın - termektedfr. Onu protokol icnblıı.
dan ortaya atılıyor. rma ve kaidelerine rlayet ctrnl • 

ltnlyanlar, hll.dlsclcrin sUraUe yen SJgııoretU'nin "Stampıı." gn • 
inkişafa. başladığı bugün de hA15. zetesinde söylediği gıöl bug\lnkU 
çekingen davranıyorlar vo sUltCllu Avrupa ihUlllfmdan Bolşevik da • 
tercih ediyorlar· Onların knnantin· vam için nznmt menfaati teminden 
cc bu tam hueltet elmdilik en !>aşk bir şey dll§Unıniyen bir o.
doğrusudur· Onlar beklemek ve dam olarak fnrzetmektedfrler· Ro
gözetlemek prcnsipine sadık kal- marun Moıskovayıı karşı çekingen 
tnaktadırlnr· Onlar bu prcnslpln bir v:uiyet almasm.a da pek çok se
progrnm i!ado ettiğini vo bu su - bebler gö!terllmcktedir- Bunlar a
retle Avrupıınm hnlihıızır vnr.lyot- rasmda faşizmle komünizm anı
lerfne vo kısmen de geb:ck inltl- smdakl esaslı teuUar ttaıyadakJ 
eaflarma ka?llı doğru vaziyet alm- monarşik mUeasesat \-C saire Vn. 
dığı kanantindedirlcr. tiknnda hilkUm !ilren hissiyat ve 

İtalyanların ortaya attığı bu kanantlere şiddetli muhalif harlci 
beklemek ve gözetlemek kaidesi bir siyaset takip edildiği hakkmdn 
Romndaki ecnebi mi.uflrler arasın- bir hllkmiln ya.pılmnmMmt temin 
da da muhtelif tarnftarlnr bula • kaygoı:ıu vardır. Bellti de bunlar 
bilmlştJr. Bunlar içinde Mııcruis - lıep doğrudur· Fakat biıim kanaa
tan en ön safta gelir· Macar baş- limitte en milhim funll. pruıslavlzm 
vekili kont Telekl bir mUddet ev- bayrağı nltmda bU.sbUlUn tchllke
vcl Romndaydı ve Musollni, Çia- il bir şekil nlan bolşe\izmin Adri
no, Pa.pıı ve sair milhim adamlarla yatlğe kndıır genı~ıemoslnln fa -
görüştükten sonra Romadnld ika- eist ttnlyn için tahammnt edilmez 
metinden gııyet memnun bir halde bir vnziyet ihdas edeceği vakıas:
Budapeşteyc döndü· dır. MnIUnı olduğu Uzere Romalı-

Romadn oturan birçok ecnebi lnr bau şimal milletlerine naza -
wplomıı.tlan bDhMSa 1ngiliz ve ran birçok sah:ılardn daha reel 
FTa.nSizlar bunu bir tUrlil kııvnya- düşUnllrler ve burar'laki kanaate 
mndılar ve kont Teleklnln niçin bu göre, 1taıynnlnrm da czeldenberi 
kadar memnun olduJ;'Unu Macar !:endi menfaat sahaları telikkJ et
dostlarmdan öğrenmek istediler. Hkleri yorlere Bolşeviklerin sokul
\Terilen cevnbda bu memnuniye - mas'Ila m.cvdan vPrmeklc bu şi • 
tin esas sebebi. Alman, İtalyan ve mnlll milletlerin yaptığı aynı hata. 
Sovyetlerln Balkanlara karşı mUş- )tı. dilsmeleri ihtimali pek vnrid 
terek hareket edecekleri şayiası de~ldir· 
karşwnda hissedilen korkulnnİı !talyanlnrın A vrupadaki ve B:ıl
Roma tarn.fmdan tamamen yers·r; kanlnrd:ı SovyeUerblrliğlne karşı 
tclD..kkl edllmla olmasıdır, denildi· siyaseUeri ancnk bugünkü şnrt..ln
Bundnn başka Telcki, İtalyan zi- rın hiç dı>ği~medC'n de,·nmı hnlin
mamdnrlarmın ve devlet adamla - de hnlihımrdaki aeklini muhafaza 
rmm bugUnkU hadiselerden c;tkan edeb'lir· Fakat Romada oturan \'l\ 

-..e kendisinin de temsil etliği ve Romaya Il"nlOmat nlmnk kın geien 
1.1enclcrdenberl mUtemadiyen Ma - yabancı diplomat ve politikacılar 
earutanda ileri eUrdUğU fela .. fi ta- haklı olar:ı.k ::r.mıyorlar: 
rih telfıkkbine bir d<'receyc kndar 1t Ira. eimdild va•iyct d11 l <t in. 
taraftar olduğunu görmelde m m- ki .. ! C'dcr \·e g'lrpta dn ''hı.ı.kM , 
nun olm~tur. Kont Teleki bi:" Cı- harb b ,lnrsa ne l npacıık? Al
liındir· Tarih, coğrafyn, jeoloJi o· mall\a tıı.aıruıa k lkr~ırsa İtalya 
ııun bllha~ meşgul olduğu ilim hrrbr karı mnmal< rıolitl •ft•mı bir 
.,ubclerldlr. O kendislnln bir 11·v - gilnde deği~t.:rl""c;;,, kendis ni mcc
eet &damı değil, sadece bir mllrcb- bur r.ı .. •<'recek rıi? 
.. olduğunu e5yler. O Macarlo.ra B 1 Ftta'l<'r" ver·ı~c,.k en mak•ıl 
zaınanınuzdaki v:ıkayii JC'OlOJik bi- rı>\•ab hE'rh'lld,., l rınt 1'nlekinin 
rer b!d!ae el~ t la.kki etmeleri- Romadakl il amrtl ~nasmdll ktın -
ni ve bu suretle ;:,tjct w:ı!>in kar:ı.r- dlslnc •'Sov:ıctler r.omanya\·a ta -
lar verm<"lerlni ~relmck isti) or- arruı: cdcrl<'rsC', Almanya ile gnı b 

Balkan antantı 
ekonomik konseyi 

Romanya, antant devletleri arasında 
iptidai n1adde mübadelesinin fazla
laştır1lması imkanlarını araştırıyor 

Bülıt-c~ 17 (A.A.) .:._ Balkan antantırun ekonomik konseyi, 
önümüzdeki ay içinde Bclgratt.a toplana.caktrr. Konsey müzakere· 
lcrine ittirak edecek olan Romanya heyeti, dört ant.ant meınl~eti 

ara$Ulda iptida! madde mübadele$inin fulalaıtınlması imk!nları 

üzerinde çalı§maktadır. Bükre§te, Balkan antantı dz&aI memleket.. 
ler arasındaki ticaret mübadelelerinin umumiyet itibarile çok mem
nuniyet verici bir mahiyette bulunduğu, aynca, tebarüz ettirilmek
tedir. 

Romanya karasuların
da tedbirler aldı ! 

(Baştanıh t inci aayfada) 

makamlar tarafından reddedilmiştir. Bu ma· 
kamlar orman işletmesinin gerek ekonomik ge. 
rekse stratejik bakımdan çok mühim olduğunu 
bildirişlerdir. 

Roma, 17 (A.A.) - Bükre~ anusuna uygun .. olarak bitmesi 
ten Stefani ajansına ge~en bir için mUmkün olduğu kadar uzun 
telgrafa göre, Yugoslavya Bulgıı· sürmesi ve muhariplerin bitkin 
rfstan ve Mac::ıristan Tuna üze- bir hale gelmesi llmndtr. 
rinde seyrlscfain İ§ini hal için Rusya, en iyi müttefiki olan 
Romanya tarafından yapılan tek- harbin, kapitalist devletlerin tah
lif e ınütait cevap vcrmiglerdiı'. ribini çabukla§tıracağma kanidir. 
tik tedbir harp gemisi haline çev· Muharip adedinin artması harbi 
rilcbileeek vaziyette bulunan va· uratmaktan ba§ka bir §eye yara· 
purlarrn nehirden geçmesini me- mıyacaktır. 

netmektir. İkincisi, vapurlann RUS DONANMASI KARADE· 
mUrcttebatı huısusi bir müra.kabe- NIZDE MANEVRA y APIYOR 
ye tabi tutulacaktır. 

Üçüncüsü, nehrin iki kıymn
da 'askeri tesisat yapılmasında 
kullanılabilecek taJ, çimento, di· 
namit gibi maddelerin nakli ya.. 
sak edilecektir. 

Dördilncllsü, Tuna üzerinde 
seyrisefain komisyonu nizamna • 
mesinin yerine Tuna kıyısında 
buluan devletlerin daha şedit ve 
daha iyi anlaşılan gümrük kanun
la.nnın ikamesi. 

Dört Tuna devleti bu tedbir -
krlc he.r vaı:iyet kar~ısında ko
runmalannı daha iyi temin edebi. 
Jeccklcrdir. 

Londrn, 17 (.A.) - Alman 
r:ıdyosunun yaydığı bir Moskova 
haberine göre, Karadeniz Sovyet 
donanması, ilkbahar manevraları· 
na ba§latru§tır. 

Garp cephesinde 
topçu faaliyeti 

LUksemburg ve Belçika 
hudutlarında sükOn var 

YUGOSLAV SiY ASt Londra, 17 ( A.A.) - Röyterin 
MAHFELLERtNIN KANAATi Fransız ordusu nezdindeki husu

Bclgrot, h (A.A.) - Havas: st muhabiri bildiriyor: 
Trgovinski Glasnik, "Rus Garp cephesinde mühim hare • 

politikası" ba~lığı altında bir ma- kfit kaydedilmemekle beraber. 
kale nc§rctmi§tir. Bu makalenin topçu ve piyade faaliyeti umumi
rcsmi Yugoslav mahfillerinin yet itibarile nrtmaktadır. Topçu 
r.oktai nazarını aksettirmesi muh· ateşi, gittik\e dahn ziyade teksif 
temeldir. edilmclrte \'e daha müessir suret.. 

Makalede ezcümle §Öyle dcnil- te kendisini göstermektedir. ileri 
mektedir: karakollara yapılmakta olan hü • 

''Sovyctler Birliği harbin sür- cum.larda ise, her iki taraftan da, 
atle bitmesini ve bilhassa Alman· daha fazla miktarda asker i~tirak 
lann seri bir' zafer elde etmelc· etme.h1e ve bu hücumlar, çok dile. 
rini istemiyor. Sovyetler aynı za- katli. ~ir. surette hazırlanmış olarak 
manda müttefiklerin de seri bir 1 kendismı göstermektedir. Bu vazi
zafer kazanmalarına m!ni olmağa yet, bittabi, Liiksemburg ile Ren 
çalışmaktadır. n~ri arasındaki mmtakada böyle. 

Sovyetler Birliği harbin kendi dır. Sanıldığına göre, Almanlar, 
burada, kal}ılanndaki cm~nın 
mukavemet derecesini anlamak 
istemektedirler. 

EN SON DAKiKA 

lngiliz kuvvetleri 
Norveç ordusu ile 

temasa geldi 
Lmıdra, 11 (&dyo, saat 18) - Almanlar Norv~e .ııgiliı anterl 

çtktığtru nihayet kabul etmişlerdir. Alınan ~umandanllğmm bugilA" 
kU tebliğinde !ngllli: krtalarmm Narvikte karaya ç.~tığt kaydedil· 
mektedir- F&.kat bu muharebede 7 Alman muhriblnln battığı m~t 
ge'1lmektcdir· 

Diğer te.ra!tan, '!DUstakil menba1ardan gelen telgratlarda AbnaJ!• 
lann 0310 olmalinde bıu:ı mmt4kelarda ilerlemeye ve kararglh • r· 
maya muvaffak olduklan bUdirllmektedir· Norv~ bagktnnandatılıiı 
da İngiliz kuvvetlerinin Norveg ordualle temaan geldiğini ilAıı et.Jnil* 
Ur· 

Reno ile Çemberl:ı~n 
arasında tetnraflar 

Loııdra, 1'7 (Radyo, Mat 18) - Bahrlye.mlılJı No"~ ır--'ıWe~· 
dr.Jd muharebelerde kazandığı muvaffoluyetler mtl.ııasebctile ~ 
ve P'nuımz bqvekilleri a.ra.smda telgraflar teati edilıı:ılot.ir-

Fransız Ba§veklli Reno, Çem.berlAyna söndel'd.lği telgrafta J'rall• 
s.ız milletinin İngili% bahrlyesinl tebrik ettiğini bUd.inJı11, Çeınberı.)'!l 
cevabmda bu tebrike İngiliz bahriyesi naınma tqekkUrde buıunındl 
ve mll§terek dava uğrunda.ki mUcadelelerinde bu gibi daha ~
muvn!taktyetler kaunncaklarma emin oldu~u ilAve etml6th'· 

' Bir lngihz tahtelbahiri battı 
Londra, 1' (Radyo, sut 18) - Am1ralllk taratıı; • "l bugOn 1!~ 

redilcn bir tebliğde "Tisal" denizaltı gcmi:dntn, ~!mal ..... cnmnde &idi" 
ftr vazifeden beri dönmeCil''i ve tahtelb&hire kaybolınuı nazarile bS' 
kıldığı bildirilmektedir· 

Ta.btelb:ıhlrde 52 kişi vardı ve bu, harbin b~lMgıcmdaki 51 w· 
telbnhirdcn 5 inci kayıptır· Norveç harbi başladığuıdanberl de tngiJ.il 
donanması 5 muhrlb kaybetmiştir, halbukl Alman propagandMt 11\• 
gllil'! donnnma.mım kaybmt 28 gemlye çıkarm.I§tır'l 

izdiham davası 
15 mayısa bırakıldı 

lrmJt, l'7 (Jlususi) - Dolmabahçedeld izdiham h!ciliıeslnin m': 
hakemesfne bugiln burada devam edildi· Salih Kılıç ve ınuavlı\l 
Kbran veklllerile beraber mahkG?Dcde luwr bulundul;:ı.r. MUddeill' 
mumt phitlerden bazılarının i!adelerlnde tcnakm oldufwıa fuaret 
derek şahitlerin ıtekrar dinlenllmesıı:ıi ve hAdise m.a.halllnde bir dtıı"' 

mo yapılmasını istedi· Salih fültç, elli bin kişiyi Dolmaba.hçe !ara>'' 
kapısına toplamanın imk!nsn:hğını ileri stırerek mUddciumumtnin ~· 
teğine itiruda bulundu. . 

Mahkeme, oahlt Lfıtri, Ha.et Nami, Sabri, T8.h8ln,, Recai, J.Abilcı' 
Me.nynrım tekrar dinlenilmesine ı.•e kapmm ka.patılmn.ııı emrini ve.~~ 
16 mrJ alay kuma.ndanmm kim olduğunun l!orulmasma. l.st.nbul ikitl 
ağırceı:a mahkemesince ta.}in olunacak il!: ehlivukufun h!di.se rıı•· 
hallinde tnhklkat yapmalanna., davanm l~ Mayısa btrakılmuma k•· 
rnr verildi· .......-""' 

Büyök bir lngiliz zırh' 
lısı taarruza uğradı 

(Devamı 2 nci aa)-fada) fırtması içinde lsveç hududııı1ıl 
Son haberlerde, Kongsvingerin geçmi~lerdir. 

cenup - doğusunda §iddctli bir 
muharebe cereyan etmektedir. 
Kongsvinger dün Almanların eli -
ne düşmüşse de karla örtülü kesif 
ormanlarda hafif silAhlı Nor\"eçli 
kayakçılar Alman kıtaatım iz'aç 
etmekte ve mllnakalesini kesmek -
tedir. 

16 bin Almanın El\·eruna doğru 
ilerlemesine mAni olurunustur. 
Norveçliler Elverun önünde ve 
Glommen nehrinin köprüleri üze. 
rinde mevzilerini tahkim etmişler· 
dir. Köprüler \'e yollar dinamitle 
atılmıştır. NorYeçliler istihkam in 
şa ediyorlar. 

BlR lNGlLtZ ZIRHLISI 
TAARRUZA UGRADI 

Berlin, 11 (Rad)'O) - ı\~ 
bas]<umandanhğ.mdan tebli~ ew 
mi~tir: . ...ıe 

Alman bombardıman tay)~ 
ri yeni bir muvaffakıyet ~ • 
!ardır. Bugün öğleden evvel ~~il 
\'eç sahillerinde büyük bir tı;d·c· 
harp gemisine taarruz etmi# e; · 
Gemiye birçok bomba isabet 1)1 • 
mi~. müteakiben infilAklar dtı> 
muş ve alevler görülmti§tUr. 

devletleri arumdo.kl harb B&lkan
Iam slroyet ederse Ma.cıırlat.an ne 
yapacaktır?,, diye sorulan suallere 
verdiği cevab gibi olncaktrr· Ve 
"jeolojik" in~aflarn tnrıütar o -
lan bu Macar fıllm vo. devlet ada
mı her de!asmda bu ihtimalleri 
ışimdiden dü~Unmenin mana.sız ol
duğu, hft.disclerln yakmlaşmasma 
sUkfınetle intizar atmck lfi.zrmgel • 
diği ,.c htıdisatı icab eden §ekildc 
karşıla.mc.k için kati derecede va
kit bulunduğu cevabmı vermişti· 

Herhalde ltalyanlnr dn bundan 
pek !a.rl:lı dü~UnmUvorlar· Roma 
dip!omREi muhi•forlnde oldukça 
yayılmIŞ bulunan bir kanaato göre 
nisan \•cya mayıs nylarmdn "lın -
kil:i ha.rb,. bMltıMa - yı>ni Mdi!"'· 
lcr hcnUz hakild harb teldkki edil
memeklcd'r • onun ilk kat'i neti
celerine göre ltalvnnlsrın muha
rib taranardan şu vevn buna k"r
tıı olan vuiwıtlni C!cF'')tirt'1iyecoği 
doğrud•ır· Faknt ciidl sa,ılan di -
ğE'r mU§&hedclcrc göre bu görü-

Lüksemburg ve Belçika ile olan 
hudutlarda ise vaziyet nisbt bir sil 
kOn göstermekte \·e burada inti -
zar havası esmektedir. Burada b:ı.. 
zı bölgeleri gezdim ve askerlerin 
hazırlık \'atiyetlerini mü~:ıde 
ettim. Subaylar Ye erler. tetikte 
durmakta \'e tanklar ve mhh oto
mobiller derhal harekete amad~ 
bulwırnaktadır. 

Almanlar tekrar k1taat yığmak. . k d. h d. 1 ta olduklarından, Elverunun zap-
1 S an ınav a ıs~- tı i~in pak yakında bir muhar.e -

:; benın başlaması beklenmektedır. 

r.f 
ÇEMBERLAYN YARIN Av.fr~ 
KAMARASil\~A BEYANA 

BULUNACAK 

1• 'f' Lo1Jdra. 17 ( A.A..) - De1 1 ·• 

legraf gazetesinin sh'3sl rn~ 
rinin yazdığına ~öre, ç.em~~jJI 
Norvcçteki muhasamatm ı. ıtt' 
1arı \'C geçen haf tanın Mrlı~ 
hakkında, pek muhtemel o ., ' 
yann Avam Kamarasında bt) 

Un h" ltkı•kıı •art r1ı>;;.i1dir· On
l"r diwı .. ter l:i, tta'\•n bu har'ıi lık 
{'ltf"ln"ilt VP 01'11 ("ıha bıı• .,.,,...t. 
e· -ııt r ~n l·ıt~·ı J· Jt .. ı. h. ~ 
akJlsclirnl'l 'e ı: ial~·ın fYclıb ~elc
ccf'i lin°'idlr.i ta"Jn;alttaclır· Yu·vC't 
de bövle oluncn hnt•-\ Jl"lt ..... r•"""· 
\"Onel df' o'•:ı muhn rib ti' t "'4'1 rd•'\ 
bM'lin Vl'!VI' nt"'l:i11i11 h.., Jr.,. ,.H'' ı 
p]i,. t>il"""t'.İ muv:ı:fcıltr·r']"r l'l 

•imrlil'C knrl~r chl,....'1 dc-t:nı n"f !
enler v IT!"l" oı 11 el ·o•"Uıı dl"-!iı
mesinl ı~ab ttti.m s;r.~c Liı mnna 
) o;. tur. 

leri ve Balkanlar Halk. şehirlerde yiyecek mağ~· 
z:atarını bo~ltmak ve bunl<ın köy 

(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
helede gösterdikleri ~iddetin tev. 
lit ettiği müszit intiba, diğer ta· 
raftan Al:nanyanın Norvcçteki 
muvaffakıyetsizliğini tahfif için 
Doğu - Cenup Avrupasında daha 
ko!ay ümit ettiği bir taarruı:a gi· 
ri:ımel: ihtimalinin verdiği endi~e. 

Balkı:ın memlekctlerir.dcl:i ta
Ji.iiyettar mü ahitlcr h;ç §Üphe· 
r.:z Holla:ıca veya Belçik;ı ·a ya· 
pılacrl; bir taarruz f~kr:ni de göz: 
önünd:m uz:ak tutmamal:ta;lırlar. 
Fakat bu mü;ahitler uıı:rruıun 
kenC:i mcmkkctlerine tevcih edil· 
me"İ korkusuna mütenı1yildir. 

/ılnu"l p:-ora~andasını:t son 
ıama.nlada ı-:ollanclayı i~re e. 
der bir tavır t'lkınma~ı taa'"ruzun 
başka b:r iotikamettc yapılaca~ı 
~-l:linde tcf&İr edilmekte<l:r. 

tere göndererek saklamak suretile 
Almanlara büyük zorluklar çıkar. 
maktadır. 

Cenup - baunın t'.n ileri nokta. 
cmdda Almanlar bütün Ostfo1d 
mıntakasmı i~gal etm:slerdir. 

Non-eçteki bütün Alman ku, .. 
\etlerinin halen 60 bin ki~i oldu. 
b"ll tahmin e:lilmektedir. 

Tavmi gazetesinin Stokholm 
muhabiri. 'i Norveç tayyare inin 
dün lıw çte Daleka .. Ji viiftyetindc 
na ıl yere indiğini izah ediyor: 

Tayyare'eri m~tcbin t:ıleb~si 
iadre etm~cte idi. Bu mel;te;.> A1. 
milnlar tarafından bombardıman 
edilince, talebeler tayyareleri kur
tarmak için havaalnmışlarchr. 
Bunlardan bazıları şiddetli bir kar 

natta bulunacaktır. e1' 6' 
V:ııiyetten haberdar ediJtıl ;ı.ı, 

zere havadislere susamı' olfll ~ 
~raber, A\"am Kamarası JJ 
devam eden harekAt hakk~' bıJ 
cöylemenin r.üçlüğünU müdril<bl,.f 
lunduklan için, Çeruberla1111 c.11'1-' 
nat bahsinde !lkı~tım'.n-a ~ 
be}•anatm zanı3nını tayin t 
baş,·eki:c bırakacaklardır. 

ALMAN KlTALARI IŞ)~ 
HUDUDUNA V ARMişµr; 6 
Berfüı. 11 ( A-4.) - D· ~,.':,. 

ajansının bildirdi~ine söre. ~ 
\'İlden gcien A!amn kıl\"°'"' 
Norveç kıtalannı bo::dukt.3111'1 
ra. dün t~v~ç hududun:ı ,11, 
!ardır. 
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No. 8} Y r an: Orhan Rahmı Gökçt? 

L Af LAR NORVEÇE PARA
ÜTLE ASKER i DiRiYOR 

- Oh, az:iz misafirim, bi.ı:i 
bahtivar ettinU:. Sizin sık sık zi. 
yaretiniz aaadetimiz:i, ntJemi.ı:i 
arttırıyor. 

İrini c:uip ve i;veli bir tebes. 
sümle: 

- Bendeni::i ihyıı ediyorsunuz 
·dedi. muhterem Duka.. Cördli. 
ğüm teveccühlerin beni şımart
masmdan korkuyorum. 

NORVEC KAYAKLI 
MUFREZELERININ 

FAALiYETi 

Alman istilbın1n ilk günleri. 

IDAHİLDEl 

Duka ona hafif ~e fısıldadı: 
- O kadar gUzelsiniz: ki .• 
Ve sonra, gene tabii bir aeıle 

devam etti : ' 
- Prenses K.iyarayı göraeni.ı: 

.dedi- ona biraz: arkadaşlık etse
niz ..• 

- Maalmemnuniye.. Zaten 
ben iki ziyareti birden yapmak 
istiyotum. 

Duka iğildi ve Prensesin elini 
öptü: 

- Beni ziyaretiniz yalnız: sa· 
londa mı olacak? 

- Şimdilik bu kadar muhte • 
rem Duka. Kiyarayı ziyaretten 
sonra dönerim. 

Ve yürüdü, Kiyarnnın odasına 
girdi. Kiyaranm yilzünden saııde· 
ti ve sevinci U§ıyordu. • irini de 
bu haberleri alınca, aynı heyecan 
ve sevince kapılnugtı: 

- Acaba Duka da onun hak -
landa ba;ka n:aJQmat var nu? 

- Evet rannediyorum. O kn. 
dar cm."liy~tli konuşuyordu ki... 

İrini göılcrini yumdu ve bir 
saniye içinde düşündü: 

- Ben ona herşcyi ıöyletebi. 
lirim.. 

İrini. Dukayr söyletmek için, 
biraı: fcdak!rhk yapmak lbun 
geleceğini de biliyordu. Belki bu 
fedak!rlık, onun kollan arasına 

Halkı tahrik için öteye beriye 
ımzasız mektuplar göndermek suçıle 

atılmak derecesine kadar gidebi
lirdi .. İrini kararını vermigtf, Du. 
kayı aöylctecekti. Fakat kendini, 
onun <li§lerine atmamak için 
her;cyi yapacaktı.. Yerinden 
kalktı: . 

- Ben .dedi· Dukaya gidiyo-
rum. 

Kiyara, ona dikkatle baktı. Eski bir mebus 
• Fakat o, &&dece bir elimle daha 

• söyledi: 
- Öyle lbım.. Doğanın kur· 

tulmaısı ,buna bağlı. nezaret altına alındı 
ı.t&nbut zabrtumm afyut tşlerle 

me:rul ol&n ıubuf b1r mUddettenberl 
takip etmekte eldufu mtıhlm bir te
oebbtltı hakkmd& )'Wn! deJUler ele J'C• 

~innlatfr. 
Bundaa h!r Ud ay kadar evvel 

yflkaek makamlara ve hUlromet er· 
klnma &"•leıı ve hllktmet!n stye.seu
nt boı ve c!blllne maııuıı; etımlelerle 
tenkld eden «AkUlo Ue ya.ı:rlmıo lmı:a. 
l1Z mektUJıl&rla da me3eld doktorlar, 
avukatlar ve mubteut vllAyct1er hal· 
km.ı temsll eder eldlde cilrnleler kul· 
laaıldJtl ve ayn ayn poat.a. merku
terihden ııevkedildl#t halde hep&:ıın 
hemen aynı elden çıktı#? zannı haaıl 
olmıı,, ve tahkikat.& 'ba;le.nmr,tır. 

Ve yilrUdU. Kiyara, tam yanm 
Bununla beraber her gUn be- saat sonra dönm~tü. Yan mcm· 

men yUderee mektubun bu oeldlde nun görünUyordu. 
muhtelit yerlere ı:önderildiği tcs- _Yavrum, sana, senin bilme. 
bit c~tlr· mekliğin ieabcdcn gizli but ıey-

Nihayet zabıta geceli g(l.ndilzlil terden bahsedeceğim. Dukanın 
bir gayretle ve bin gUçlilğU yene- bana karşı milthi~ nfı vardır. 
rek l§i meydana çtkann13 ve tzdivacımu: merinde şiddetle ıa· 
mektublan gönderen adamm eski rar ediyor. Bense bunu imkdnsız 
bir mebus olduğunu tesbit etmio· görüyorum. ÇünkU ben hnyntımı 
tir- Bu ~to zan nltmn atman ba§ka emellere vakfetmişim ve 
eski Kocaeli mebusu Sırrıdır· Sır- Doğanın bana müzaheretile ka· 
rmtn mektub göndcrdlğf yerler i- bildir. Doğan ise bugün tchlike
çtn muhakkak tcrtlb etmiş olmam. dedir ve onun bulunabileceği yer
l!mng'1en füıte~i imha ettiği an- leri ancak Duka biliyor. Binaena· 
le.§ılm~. fııkat cürmUnH'§hut hıı- leyh ben bu geceyanSJ, Dukanın 
tinde suç delilleri üzerinde yaka- odasına tekrar gideecğim . 
fanm:,ttr. Sırrı hnlen oehrlmlzdo 

- Bliyük fedakarlık!.. Korku
lu bir tecrübe!. 

Diye nurıldandı. • 
- Ne yapalım ki, unıret var. 

Hatt!, o vakte kadar sa.na misa· 
fir o!acağun.. Ge~ vakte kadar 
burada kalmaklığımda mutabr
ku: ... 

Kiynra, ona bakıyordu. Evet, 
genç, güzel bir kadının, kendiai
ni sevmediği bir erkeğin kollan 
arasına atıvermesini, aklına sığ
dıramıyordu. İrini de esasen çok 
durgun ve düştincellydL 

K'yara, sanki bir rilya görü .. 
yordu. BUtiln başından geçen 
şeyler, onun sükunete alışnu§ di .. 
mağmda fevkalade birer rilya 
gibi aksediyordu. Hele hele, İri.. 
!'\inin oynıyncağı tehlikeli oyuna 
kar§ı en küçük bir §ey dilşUn .. 
mck imldnrnı bulamıyordu. 

İrini, bir iç sıkıntısı ile uzun 
mUddct dolaştı ve belki bir saat . 
kadar hiç konu§madılar. 

irini birdenbire Kiyaraya dön
dü: 

- Şarap - dedi • §Clrap getirt 
Kiyara !.. !çmck istiyorum. Eaa ~ 
aen ben fcvkaHide hadiselere atı .. 
lırlten, dalına snrho olmağı fate., 
rim. O takdirde cesaretim, eUre .. 
tim artıyor. Zek~m, iradem da .. 
ha fıı.dala~ıyor. 

Bira:: ısonra odanın ortasında 
2cngin bir içki masası kurulmu • 
tu. 

- Sen de iç 'birkaç tane Kiya_ 
ra. A~ab:n buna muhtaçtır. 

Kiyara, ses çıkarmadan iki 
bardak prap aldı. Yanın saat 
sonra İrini ne§eli bir hale gel· 
mişti. Yanaklarının üstUndcıı 
pembe bir buhar uçuyor, göz1cri.. 
nin içinden atqler, kıvılcımlar 
çılrtyordu. 

Ki yara yaklıı.§tı: 
- Yavrum .. dedi • milsterih 

ol.. Ben mw:affcr çıkacağım. 
Kendimi, o ateh gctinniı, kart 
%Üppe Dukanın kollanna atmıya· 
cağım. latediğim malQmatı mut
laka koparatağım. 

Kiyara: 
- Allah • diye mmldandı • • 

Allah isterse .. 
- Evet kızım. Ben, hiç bir a· 

man ahl4kan dilşmedim. Benim 
bı§lmdan geçen iki §CY vardır. 
Biri bir udivaç, biri de bir qtc., 

- Demek sU: ~e ıeviyoraunuı;? 
• İrini, içini çekti ve derin derin 
göğüs- geçirdi: 

- Evet, vaktile aevmiıtim. Fa
kat fimdi ..• 

İrini pencereye doğru yUrUd\L 
Kiynra da, onun ha§metli, nefis 
gü.ı:clliğine ve arkad3n görünü -
gline baktt. Cilmlcsini tamamla.. 
madığmı hissettiği halde bir ya. 
raya dokunmamak için ıuıtu. 

Saatler ilerliyordu. Akşanı ka· 
ranl!ğı çoktan ba~mzıtt ... 

Kral Haakonu ve Norvc; hUk~ • 
metini ele geçirmek fü:ere Norveç 
C:ahiline sokulan Alman kolu, Os· 
lonun 100 kilometre gimalinde 
kdin Elverum §Chrine taarruz te. 
gebbUslcrine h!l! beyhude te§eb· 
bUs etmektedir. Norveç kttalan 
köprüleri berhava ediyorlar ve 
Finld.ndiyalılar giM, kapalı mü!. 
rczcler, Alman milfrez:elerini ta· 
mamen lçu~ttıktan sonra imha 

•-.. ______________________ .:_~c~d~iy~o~rl:a:r.~Y.:.=.ağ:ıın::._:§i~d~d-ct:lı_._k~~~r, 
llk Ulıldlmt tanlan kuvveUeııdlr

mtş bu clnsten mektuplarm muhteut 
yerlarde muhtellt adreateıre de gönde· 
rlldlgi ve buılamıd& h&lkı tahrik 
mak:ı&Uan tAklp edlldl:l ;-artıım~
tflr. 

rıe::aret altmdn bulunmakta ve tah- - Fakat bu.- Bu ... 
klkatın tamnmlanm~a ç:ılı~- - Evet, anlıyorum. Lakin ınüs-
makttı.dır· Srmnm a!keı1 mabke- terih ol yavrum i ben Dukanın 

Kiyara, sanki korkunç bir da -
kikayı bekliyormuş gibiydL Bu 
hissini ezmek için o d'9 İriniye 
uydu, birlccıç kadeh içki daha al.. 
dı, Şimdi onun da ba§ında bir bu. 
lut dola ıyordu. 

Belgratlaki Naziler 

Yugoslav kralını 
kac:ırmak istedi 

. tondra, 16 ( A-A) H 
aJansı bildi · · - 11'':ı! \p rıyor: 
f.,._, orl.şavr Ivning N. 
~in d: 1 ıyuz gaze 
~or ki. Nn oma tik muhabiri di. 
ti hayd t~rveç kralı Rakon, na.. 
~ u arının tehdidine ma.. 

Ek8erl.!1 1stanbutdan po3taytı. atıl
dığı fclıı t&hklkatm merlm: mkleU 
~ehrlmb:de toplıı.nmıı ve tııt.ıuıbul po
llstıılıı allkad&r memurlan geceli 
JttadUzlü ~ata ba~lamı~lardn'. 

hk Snee bu mektuplarm bir Atmuı 
propagıı.nd&st oldu#U .,. yabancı blr 
de\1et tuatmda.ı\ yaptmldığt aantl· 
Ml§tı'P. Jl'akat bir mtlddet eoııra bu 
yolun yanlq oldu#IJ anl&§ılnuştır. 

!5tt. an bazı avukatlardan ot!Ph~e
nllmlı ve hattA bl.r gece blr B\'tıkat 
yazıh&.nemde ve evinde &ra§ttrmıı· 

ıar yapılmı,, b!r C'ey buluruımr.mı§tır. 

kollannın ıırasından sıynlmağı 
mede muheke.me edileceği ııöylen- ve daha evvel istcdit<im §eyi ça-
mckte ise de eimdilik bir sue orta- b 

ğı mcvrubahs olmadığından rivayc- lıp öğrenmeği de becereceğim. 
- Yemeği nerede yiycccm • 

ni.z Prens~. buraya mı getire .. 
tin men§ci anlaşılam~t.Ir· Bu _ Ki yara, kıpkırmızı oldu: 

nunla beraber bu hususta tahkikat -----ıaırm--=---------~-mıı-.. aııı;:ıı--. 
henüz bitmediğinden şimdilik kat'i 

yim? (Devnmı var) 

bir §ey söylemek mUmkUn değil
öfr. 

"" .. 
Srm Bellloğlu İstanbulludur· 

1876 da doğmu§. mUlklye mekte
binden çıkmr~t?· Birinci devrede Ko
caeli mobusuykcn bir müddet iktJ
sat vekaleti vekllli~de bulunmuş. 
tur- DördUneU devrode mUstakU 
mebus olarak buluıımutıtu· Ticaret. 
lo me:guldü· 

Allah kurtarsın 
- Yahu .• Nedir bu otomobille

rin rezaleti.. Sağına soluna bak. 
madan ko;up duruyorlar. İnsan 
ezilmemek için gözünil dört de· 
ğil, sel;:: a~mitlı. Şerlerinden Al· 
lah kurtarsın. 

- DUn ahcliye kabahat bu!u· 

Niyet de kôli! 
Urun bir masanın ild ba~ 

oturup dil kavgal\I11a girişen iki 
zattan biri bağım: 

lfoıni.~~n~ h.UltUındar dt"lri!dlr. 
l'n.nn \·e y alıçesı, Prense~ Jul
kraıı Pi ugo~lavynnın kUçUk 

DUn Yer de tehdit nltmd~d?r. 
S?;\... Londr.ıda e6vlend' w. -..e Hoınnd d ki • ı~ınc 
kra.ıf çe Vilh a ~ nıı.~ a ianJa.rı 
JUJYan cmına ile Pren"~ 
tırlık ayı kaçınnak Uı:ere hıı. 
mat tapınak huaueundı tali 
tın n mı§lardır. Naziler bunla: 
leke~rtadan . ka Ybo lma, :ı:rı mtm 
cağı J!a~sıne lca.rı-=ıkJ,1-1: eoı::ı.: 

kralı kaçırmak m&ksad.Jle hazır· 
ln.nmı olan bir pl&nın meveu • 
diyetini ke§!cttiği söylenilmek. 
~d·r. Kralı b.~rrdıktan sonra, 
onu Yugoslav hUkt\met ve mil. 
Jetinin huzuruna muka.bil bir 
rehine ,.c bir garıı.nti olıtrü mu. 
haf aza etınek istiyorlardı. 

1"UGOSJ,A vı· ADA IIEYECA.lıi 

yordun. Bu insıınlar ylirümcsini 

A t t f t l ne zaman ağrenccekler diyordun n ep e ır ına ar ya:_Öylenmadünosözlcricöy-

·- Eğer yanımızda bu!unsay. 
dın, sizi tokatlıyacaktım· Bir işi 
yapmak istemek te yapmak de.. 
m~.ktir. Binaen:ıleyh l:cndiniıi to
kntlanmı~ Eaymız. 

Muhatabı silldlııetlc cevap \'e" 
rlr: 

- Ben de yanınızda olsaydım 
kılıcımla ~övdenizi ikire bölecek· 
tim. Siz de kendinizi olınil' sayı· 

n idılc hareket edivorlıtr . 
tını u ~azete Holıı.nda m \· mıı 
l!ovırı bu nliınları boıduklann; 

· eyerek P.Öyl d . 
~otv " e evam edıyor: 
bbU Üçteki ada?ll ka.ldırma te. 

baıırı8 ° kadar teerü~siıce 
"e 0ıı;h:1~~tır ki, kral Hakon 
nıu 18.?'d :ı.çmııya muvaffak ol . "'i' rr. 
t •n uvgeo~ıdnVyada Alman elriJlf'i 

• nı f!D ta · 
t'lltrika .. be ~1 mana.aile hır 
g"'ldi - 1 • e kesı rnt>rk<.'ü ha linc 

g 'e Yugotılav zabıtnsmın 
I 

ncı~. 10 <A· A·) - Havas Q- Gelen malfünata gör,., Ant~pt• 
jan!ı bildiriyor: puar ak~ merkez kaı:a~ı ile 

C!tgide daha kaba ve §iddetıi o- Kilis ve Nizip kauian köylerine 
lara.k devam eden Yugoııtavyıumı şimdiye kadar g8rülmiyen ~ddetli 
hUmyetl aleyhine doğrudan doğ. dolu düşmü~tilr. 
ruya WıdJUer g~st~rerı Alman Merkez k&t3.!mda.n Geneyik 
propn~a.ndaaı, bUtU:ıı. Yugoslav köyilnde yağan doludan bu.ımle 
rn:ı.hfcllerinde 1ddetll bir aksUI~- gelen !.eller 320 kovunu sürilklt. 
ıncl tevlit etmcktedJr. yi'P lt'8tiirmUıs ve bir köyün bU-

B ivük l!t!M>i ve ticaret ~rb11.bı. , liln bağ ve ba.hı:.eterlle t~rlaln.rı. 
nın !llilrlertr.t neşreden ''Lantrog- nı ta.hrip etmilrt.ir. 
vin"'d Cl~nik'' ı:a::ttezl bugün Yine l!ıerkez kazası Akça:koyun
nıın· nlar b!tarafl?~m 'fdameııt,, lu tıahiyeslnde bir saat devam edfln 
~ıtt'kce dıı.bs ellnbell bir he.1e gel- rırtn:ıa ve mOt~akıbeıı bir eut ka· 
dlğlnl Ya%aıı:Jc diyor ki: dar yağ~ ~eviz bUvüklllğUnde 

"~ ~I Yur.o:ıl vyanrn h:ırbe gi?· 
nu•ge ni,HU Yoktur, fakat, ancak, 
hayau nıearifil ·c~ a hürrtyofl mev. 
zu.,;.h!! oluncaya kadıtr lı!•araf 
kıı.lacaktır ,. 

dolu on k8;'llil mah~ut tı :r:iralye
slle b~ğ ve bahQelerlnf cheıı:nıl • 
yeUJ bir 11urette hasara uğrl'ltmı~
tır. Fırhnadan da evlerin eamlan 
k!ıniten kmlmı~. bazı ça tıtıır uı;
muıtur. 

Senlndir k8yUnde, gelen gcller lerkcn oto::nobilcicydim .. 
12 yac:ında bir ç~uğu 40 kadnr Ne azman /zızarmıg? 
koyunu \'e merkebi sürtlkle)1p gö· _ Sen bir hrrsıı:, bir edep;)iı: 
türmUotUr. rezil, ah1Aksıı. dolandırıcı ve ya· 

Devo höyQğü k8yU önllndo .ce- h\ncı herifin birisin· 
nup dcınlryolu hattmı1an 200 met- _ Azizim. Sen anla~ılan benim. 
relik bir kl'3mmt seller ta.hrlb etti- le kavga çıkarmak istirorsun· Fıı
ğindcn Halepteıı ~ele.n trenler Ak- kat ben ancak kııdı~ 1.Mlan 
ç ko;runllu i!ıtHyonıınd kalıı:ı t.ır. kavga ederim. 

Kilis kausmda 15 d&ldka süren 
yağmur ve dolu temrilo e,·1 rin Ya siz? 
Çatıları hs.'!ar& uğradığı ve köyler- Mahkeme reisi &abrkah ınaznu· 
de meııruatra ve ıeytin mabtmlU na aorar: 
ile diğer meY\'& ağc.çlarmm zarar _ Buraya geli~ini.ı: bununla 
r.ördilVU te-!'lbit edil!'1l,t1r. Nlzio ka. on birine! oluyor. Sıkılmıyor mu· 
r.ıı.::rndan Y!.ırı1z Barak nabl)'C!'11 sunu:? 

nız. 

Çok mu? • 
_Yahu •. Tnm be§ kere iste· 

dim. şu borcunu hlill verecwin? 
_ Ne kada.· sabm:ı.nın .• Ben 

senden borç istemek için tam on 
beş kere yalvardım da öy!e v~r
din. Şimdi sen b~ defa ıstcmıı· 
sin çok mu? 

Sizin kadar!. 
- Bay Hakim 1 Emin olu. 

nuz:. Bu cinayette benim hiç gü
nahım ~·ok. Ben sizin kadar masu
mum. 

- O halde yirmi &ene hapse 
kövll'rine ;.~an dolu fl1 !·llere ol· _ Aman reis bey. Ben topu 
dukça :ı:nrar v~rm!:J, biriken sular topu onbir dc!a gelmi~im, ya siz 
tren köprUlerinl tahrlb ederek mU- her gün geliyorsunuz. 

nakalA.t ve muhn.b~ratm durma .. ma :..-----··---------------------• a.beb olmuıtur. 

mahkumsunuz! 



4 
\'azıuı: 

- Çok fazla. 
- Daha fazla eder... Bilhassa 

sen daha fazlaya satacaksın ... İs· 
tediğim fiyattan aşağı inemem. 
Sonra bana öyle tuhaf tuhaf bak
ma. "8 x'' i beraberimde bunıya 
getirecek kadar budala değilim. 
Ancak size kendim söylediğim 
zaman bulabileceğiniz bir yerde 

________ ,...~izli duruyor: Eğer bu teklifi 
kabul etmezseniz, ikinci bir ta-

Tehlikc ü~ çeyrek ııaat sonra diger pencerelere de yeni cam lepte yarım milyon sterlin iste. 
&<>na «;rdi. Dcireme !jıkarak ya· takılmıştı. rim. 
tak odama çekildim. Ertesi günü, Asıl enteresan olan şey, hava - Sen zeki bir adamsın Fre.i· 
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Bir casusluk ve z.abıla ronıanı 
Yazan: Maksvel Gcant Çeviren! H. MUNtR kom;uların yeg~ne mevzuu. ge. nezaretinin önünden gelip geçen. rik. Ben zekaveti takdir ederim. 

ceki nk'a oldu. Bütün Bertin lerin biribirlerine m;\n5h manalı, Onun için sana bir fırsat daha 
halkı L'"Ct'l:ulu dakik!.lnr geçir- bakmalarıydı. Demek onlar da be vereceğim, o vesikayı buraya ge- layacak kadar yakından değil - Pekala. Ben bu gece birkz.ç 
mi ti. nim gibi Pari!'I radyosunu dinliye· tir ... Sana yü:bin sterlin vereyim. mi? ... Hayır Krilon!... kişiyl~ konuşacağım. Yarın ak-

lk"nci bir tehlike i~areti, Bn. rek h~dİ9elcrden haberd.ar.olmu~- Fredrik bundan ho~lzınmadığı- Para ile p!!ni elden ele geçir- şam karar verebiliriz. 
l"ndı r:luhakkak kargaşıklara yol Iardı. nı gösteren bir harekette bulun. me işini nasıl yapmamız lhnn - Çok güzel. Yalnız: şundan 
çabilirdl; resmt mahafil bunu Aleksandr meydanına gittim: du. Krilon: geleceğini ben teklif edeceğim. t'min olabilirsiniz ki, "8 x'' tam 

anlatnJ§ olacaktı ki, bundan sonra orada da gayri tabiilik vardı. BL - Belki de parayı peşin ister· Bu söze Krilonun cevabı pek bir emniyetle muhafaza edilmek. 
bomba ütılmadan tehlike işareti nanın etrafına isl<ele kurulmuştu. sin, dedi... Pekala öyle yapalım. çabuk oldu. Hemen arka cebin- tedir. 
'ermemeli k rarla~trrdı. • • • Valensita sana parayı getirsin ı den bir tabanca cıkarmıştı. Fred. Krilon bundan sonra bir düğ. 

Bu karar, bilha !a İngiliz tay- Almanın biri. benim Londra - Fakat Valensitaya bu kadar riğin üzerine yürüyerek: meve bastı. Adamlarından biri 
yarelcrinin eık !ık üzerinde uç· radyosuP.da dinlemi' bulundu· parayı nasıl emniyet edebiliyor- - Şartlan ben teklif edeceğim, geldi. Krilorı ona Fredriğe yel 
t lan sahil ~ehirlerine t~il o- ğum bir mevzud!n bahsetmişti. sunuE? dedi. Burada tamamen benim e· göstermesini ~öyledi. Fredrik ve 
hmdu ve MlA bu ~kilde devam Hiçbir Alman gazetesi 0 mev· _ Onu valnız bırakm:ıyııca- limdesin. Be~im adamlarım, se- o adam birlikte çıktılar. Krilon 

ll"Or. zudan bahsetmemi§lerdi. Bunu ğız ki... Adamlarınız gö:: altında nin oturduğun yerleri aradığı diğer bir odaya geçti. 
NHJ1er, ha'kmı te-...kin için, bir nereden duyduğunu sorduğum bülunduracaktır. Bizim Londra. müddetçe, seni bt.ırada alıkoyaea- Granston olduğu yerden aşağı· 

lngı1iz tayyaresinin yolunu kay- zaman "bir yerde okumuştum." da hiç kimse t:ıraJından ~üphe ğım. Anlıyor musun? ya indi. Elinde Sidneyden aldığı 
betm.i~ olduğunu ve Turingya'ya Biribirimize sırıttık: Gözleri- edilmiyen adamlarımız var. - Fakat pl~nın nerede ~akit tabanca bulunuyordu. 
mecburi bir iniş yaptığını ilan mir: anfaşmı§tı..... Valensitayı çok yakından ta· olduğunu asla bulamazlar. Sidneyin bulunduğu odanın ka
eti. Bir iki gün !O:tra. bütün Berlinde, umumi yerlerde kip edecekler. En küçiik bir me. - Öyle rr.i zannediyorsun? Fa. pm, hala kapadığı gibi duruyor. 
Atman ei~lanr-da ~ir :ılınan harpten bahsetm~kten çekinirl:r. ~ele çıktı mı, derhal elkoyacak. kat sana burada işl-ence ederek du. Demek Sidney e15.n kendine 
Jnı;ı;ı; bı.yyareci!i gÖ!terildi. Halb~ıki tngilterede öyle değil- Jardır. nerede olduğunu söyletirsem!?. gelememişti. 

Film esna~ında, seyircilerden dir. htediğiniz ribi konuş~bilir- - Çok yakından takip edecek. -Faydasız ... Ben bir kere Granston, koridorun öbür u. 
hiçbiri ı:evinç tezahüründe bulun- siniz. (Devamı var) )er ha? •.. icabında beni de yaka· pl~nı. hiç kimsenin göremiyeceği cundaki kapıya gitti. Fakat ka· 
madr. bir yere koydum. Sonra ayrıca pı kilitliydi. Granstonun bu gibi 

kapıları açmağa yarayacak annh
tar ve maymuncukları, daima 
beline sarılı bir kemerde bulu. 
nurdu. Fakat kemeri, Krilon ta
rafından alınmı~tı. 

Tabanca kur,uniyle kilidi tah· 
rip etmek te manasız birşey o· 
1urdu. Zira Krilonun bütün •
damları tabanca sesinden ayak
lanırdı. 

Granston bu sırada, Krilonun 
misafir odasından geçtiği diğer 
kapı istikametini hatırladı. O 
taraftaki kapılardan birini yok· 
ladı. Açıktı. iceri girdi. Burada 
çıt yoktu. Herhangi bir kimsenin 
bulunduğunu gösteren alamet te 
sezilmiyormu. Granston burada 
kalmayarak içeri büyük odaya 
geçti. Tabancası tetikte duruyor
du. Büyük yuvarlak camın, bir 
ayna gibi görünen diğer tarafını 
gördü. 
Ocağın yanıbaşıncaki bir düğ. 

meye bastı. Bir ses i~itilmedi. İh
timal zil uzakta bir yerdeydi. 
Fakat az sonra arkasından bir a· 
yak sesi duydu. 

Hızla döndü. Bu gelen, Sid
neydi. Sidney kendini toparlaya
rak vaziyeti, ;efine haber verme
ğe geliyordu. ikisi birden kapı;· 
tılar. Granston elinden tabancası
nı kaptırmamak azmiyle alt alta 
üst üste çarpışırken, içeriye göz
lüklü sekreter girdi. Besbelli, ba
sılan düğme, bu sekreterin oda· 
sıncla çalmıştı. 

(Devamı var) 
Bir gece, Gervinü; sckağmda tedbir aldım. Eğer buradan ya------------------------------: 

bulunan bir kahveden arkadaş. rım saate kadar çıkmazsam, plan 
larla eve dönerken top ve infilak Genç kız ne g:ymeli mahvolacak. 
sesleri duyduk. Gök projektörle:-- d Krilon tereddüde düstü. Grans-
le taranıyordu. Hava tehlikesi genç ka m ne r;İ.ymelİ? ton ise, Fredriğin blöf yaptığına 
i§areti verilmemişti. kanidi. Bununla beraber, vaziyet. 

Toplar ate~ etmekte devam e· teki gerginlik ve tereddüdü izale 
diyorlardı. Bu, herhalde beyan- eden yine Fredrik oldu. 
nama atmak istiyen İngiliz tay- Sesinin ifadesini değiştirerek: 
yarelerine kar~ıydı. - Niçin, diyordu. Krilonl Ni· 

Bu vaziyet iki üç saat devam çin böyle hareket ediyorsun. 
etti. İşi yanlış tarafından tuttun. 

İngilizlerin attıktan beyanna· "8 x" bccıde. Benim vaziyetim 
melerden birini elde etmek iste· tehlikeli bir vaziyet, pazarlığı be-
dim l~in bunl:m Berlinde teda. nim yapmam l!zım. 
rik etme1t mümkün olmadı. Elin. Krilon bir lahza durdu. Birşey 
de İngilizlerın attıkları propa· söylemedi. Dinlemeği tercih edi-
ganda beyannameleri bulunanlar yor gibiydi. Fredrik devam etti: 
ağır ceuıya çarpılıyorlardı. - Fakat ikimizde emniyette 

Eldt:n ele geçirenler ölüm ce- olabiliriz gibime geliyor. Sen, bu 
zasm bile m·hkOm oluyorlardı. planı bir ecnebt devlete satacak. 

Bu zecd tedbirler tecessüsü- sın. Burada da, o ccnebt devletin 
milzü arttırmaktan başka işe ya- sefarethanesinde oturuyorsun. 
ramıyorclu. Yeni bir ticaret doğ· Onun için, senin vereceğin bu pa-
mağa. başladı. Bir beyanname i- rayı, o ecnebt devlet başka bir 
çin mühim para teklif edenlerin yerde benim elime versin. 
bulunduğunu duydum. - Ba~ka bir yerde mi? 

İngilizler fazla beyanname at- - Eevet, mesela aynı devletin 
mağa b~§Taaıktan sonra, fiyat bir başka memleketteki sefaret. 
düştU, lakin sipari~ler arttı. Ni- hanesinde ••. Parayı oradan alaca- G ı·.., • •• •• Jennle Porter isminde bir kadml 
hayet b~ mark mukabilinde bir ğımı temin edecek olursan, der· eveze ıgı yuzun- katletti~'İ. için hapishaneyi boyladı. 
tane tedarik etme~e muvaffak hal oraya giderim. Bayan J nni)i kurşunla öldilr ' 
oldum. - Ya plan ne olacak? den elektrik san- müştü. Kadının evinde yirmi do-

s1df.ı:: Naziler, husu!:! milk!te- Burada, Londrada olacak. Se- kuz tane kedi bulunduğu için, ken· 
melerde, ri~lelerin "İngiliz ya. Genç krzlarl3 genç l:adrnlr d-1. nin kolaylıkla alabileceğin bir da lyesı· ne oturan disine pencereden ateş etmişler· 
lanı" olduğunu söylüyorlardı. ma. giyirJşlerile birlbirinden fark yerde. Seyahatime çıktığım za. eli. Paralarını çalacaklardı. Kaı.iJl'l 
Fakat birçokları bunları okuduk· eclilm.di. Genç ktt gibi giyinPn ol- man sana o yeri bildireceğim. paralannı eteğine dikmiş bulundu· 
t:ın sonra biribirlerine şunları g11n bir kadm ı:arif olınıyacnğı gibi Eğer orada hiç el siirülmemiş va. genç ğu için ele geçiremediler ve cina· 
&oruycrhrdı: olgun k!.dın sibi giyinen genç bir ziyette bulmazsan. Bana da para· yelleri de boşuna oldu· Önce cins.-

"- Acaba doğru mu? Ne kız da. göze hi~ ı-üEel görünmez. yı vermezsin. JıvSANm çektiği dili belA- yetin. para yüzünden işlenmediği 
der.,in?" Onun için bi% burad& ikl ç:ıy ve' - "8 x" in nerede bulunduğu- eıdır., derler. Meşhur bir sanıldı. Ltıkin mUddeiumumUi1' 

Almanca ne~riyat yapan Lond· i.ki gece elb!ee!li veriyoruz: nu bana nasıl bildireceksin? darbımcsc>llmiz de "Sükut altm- Hipple'yl istintak edince vaziyet 
ra Ve Paris radyoları muhakkak 1 - Evli kadmlara mahsus- pcl:teıı y:ırılmı;; o,an bu etek ve - Burada telsiz te!isatınız dır .. der. nu boşuna değildir. de~işti. 
ki, Alman halkı ür:crinde müessir tur. Siyah mat krepten c;:ı.y elbis'l- ceketin içinde ~;ık penbe bir b!Uz var değil mi? Ben tamamen kendi Yirmi iki ya5larındaki Emest l\adın ve erkeklerden mUre-kkcP 
oluyordu. Hiç olmazsa, Alman sidir. BütUn eUsU g&yet mahirane vartlır. Blüzun önü boncukla iş _ icadım olan bir vasıtavla, i~tedi. Hipple, bu .atalar sözünü bilmiyor jüri heyeti, onu idama mahkQr.\ 
milleti, dünyada olup biten ıtey- yapılmış büzgUlerden ib:ı.rettir. lenmistir. gyim adamla, başka hiç.bir kimse- olacak ki, gcvezcligyi yüzUndcn i- etti. Ilı.kin hAkim, Hipple'nln a· ır • • lcyhindc pek o kadar müspet deUI 
lerden haberdar cluyorlardı. Il - ~n~ kızlllra mahsue ma\'İ IV - Gen!: kızlara mahsue ge- nin işitmiyeceği bir tarzda telsiz dama mahkum oldu. Kendisi dağ- -

Harbın• bı"dauetı'ndenberı·, her @mprlme kre"len bir apr•midı' el. t .. il s· ah in · ·ıı k ı d k b'l' · ı rd h d tl k b' d mevcut o:madığını ileri sürerek, cc: 
J k' ._ ce ayyor . ır cc c;ızgı ma. ana ın an onuşa ı ınm. 1\ a :ıy u u yapan ır a am- ::a..."Tl'lı milc>bbet kilrPğe tahvil etti· 

Alman, dünya ile r.lAkıı.sının ke. b~e ~ok eade bir modeldir. Gayet \'İ faydan yapılmıştır. - Yani ;u senin yeni istihbar dı. HipT"le ise. hapishanedeki af• 
silmi!J olduğunu bilir. Ve her ge· g•nr, ve Dtk g5sterir. Üstündeki penbc rengin muhtelif usulün... Şayet gt>vezcli.!c etmemiş bulun- k3daşlanna cinayeti nastl yaptığı• 
ce, ölüm tehlikesine maruz: kala- m - Evli bayanlarn. mahsus fonlar:ıe i~lcnmlş motiflerden dör- - Evet ... Bak senin de kula· say<lı, bugtin htıla ya.~ry:ıcaktı. 

~- "ril s· ah 1 k b" i nı uzun uzadıya anlattı. rak, saat yedi ve on arasında İn· gece '4yyo . ıy para ır - dil cep va.:ifcsi görmektedir. ğına kadar gelmi~. Pcnsilvanyada, yetmiş yaşında Bu hikaye hapishanede, ağuıis1' 

~~ve Fnn~z udyo~rını d~-~---~~~~--~--~~~~~~-~-~----~-~----~·~~--~-~~~-~~~~~~~~~~-~~IM d~~mağa ba~adL Ve ha~ 
Sı:ıat yediden ona kadar, At· H ·~ ""' 1 ? 1 BUllHNA'akNlcdBenU: RÇAK ti Mkimin kulağına bile gitti. it 

l ,_, Q g e L ,, ı b " 1 Ol Hükim tebdili kıyafet roere 
manynda, ölüm saatidir. "' ll 01 lfr a a. 11 11 r mahkOmların ara.sına girdi. Le'ıi.9' 

Harbin ilk ~ünlerde havalar iyi ~ -0 )•eni m:ı.hkOmu görUnce, neaeıı 
oldu2u için pencereler gece gün- .. ____ ·----, • hapse atıldığmı sordu: . 
düz: a~k bulundurulurdu. Maa- ··- Bab:unt yarala.dtın ve n1

' 
mafih &Ut yedi ve onda, pencere- - 1 - mr~ tam beşyüz erik bulmuştum. Bugün Ders zamanı geldi çattı. Köy hocası 1 "ldU dü d dan 

K .. h k" h 'k• k 1 k 1 ll'b k ld A k "kl · · 1 k d y · şan nnı 0 r m e on '" ol· ler teker teker kapatılırdı. 20 da· oy mu tarı oy ocasına şı ayete a a a a,. e ı eş a ı. ya tarını öpe- erı erını tesa luttan urtar ıgı ıçin muh- Levis, bunların ufak ~eyler t 
kika sonra. tekrar a.~ılırdı. gelmişti. Biraz ho§beşten sonra derhal yim hocam, bu küçük hırsızı meydana çı- tarın kim bilir ne kadar hayır duasını ala. duğunu, kendisinin olmcliye kad!-ıı. 

Bir ak;am Parisi dinlerken bir açıldı: karmak için bana yardım et. Onun ceza. cağını düşünerek kürı;iye çıktı. Talcbele- yirmi ilç kişi !!oyarak paralarlJJ 
gece evvel, Berlin hava ne:are· - Ah sorma hocam, derdim büyük. landırılmasını istemem. Yooo. Sakın ha. rini bcklemeğe başladı. İşte meçhul hırsız tamaan öldUrdUğilnü ballandıra~ 
tin~ ve Aleks:ındr meydanında - Hayırdır in§aallah, ne var Yüreğim yufkadır. Sade şu cllibeş erikçi- nihayet birkaç dakikaya kadar anlaşıla· anlnttı. En :!'on kurbanmın ••ye 

1
, 

bulunan polis merkez:indc infi!Ak - Eriklerimi çalıyorlar, erikleri mi? ğize de>kunulmasm. caktı. mi§illc bir cadaloz,, oldu;ıntu da 
oldufunu ı:'ran:m: epil:cri il!n Bahçemdeki erik ağacını bilirsin. Bütün içeri önce mektebin en küçük şeytanı ıtıve etti. 
etti. köyde bir tanedir. l~te bu güz:elim ağacın - 2 - Ahmet gireli. Boynunda bir sicim ve bu Hipple derhal mahkeme buttJr11' 

Alml!.n ı;azetelerinde buna dair meyvalarından yemek bana kısmet olm;ı- Köy hocası ertesi gün öğle paydosun- dcimin ucunda da ye~il bir erik sallanı- n:ı cık:ınldr. 11 
ha"dis bulunm':ıdığı için, bizzat ~·a:ak. Zehir ı:ıkkım olsun, boğazlarında d~n evvel ellisekiz talebesine uzun bir yordu. Avuko.tr, onun deli olduğ\l~, 
ha-r.ı ne~ retine E:ittim. \calsın derim in~aallah, bl!.~ka bir§eycikler nutuk söyledi. Köy hocası sinsi sinsi sırıttı: söyliyerek eezasınm ona göre ,, ııl 

İlk babtta, infillka dair hiçbir demem, ham ham, ye~il ye§İl nıml da Herhangi bir insan herhangi bir cür- - Demek ki hrrı:ıız küçük Ahmetmil rilmesinl istedi. Akıllı ve n~rıı1e, 
Cl112re röremedim. I~kin kar;ı tıkmıyorlar onları? mit i§iiycbilirc!i. Fakat asıl büyük kab.ı. ha? 1 bir ıı.c?amın bu kad!l.r gevezclil< ı)l 
mağualara yeni camlar kondu- Hırsız: kim? hat onu saklamaktaydı. İtiraf öyle tılsım- Geri kalan talebeler de birer ikişer, demiyeeeğini de ilA.ve etti. ( ~-
ğunu ördüm; o civarda bulunan - Bilir miyim ben. İlk önce u~k lı l:ıır;eydi Vi onun lüzumunu hissc·len be§er onzır gelmekte gecikmediler. Fakat nrnmttdn. nma bl~ok jüriler &1') 

Musta!adan ;üphelendim. Fakat ihtiyar kimse cürmünü y:ırmdan yarıya hafiflet- hayret .. Hepsinin boynunda bir sicim v-: k:ı.tın miltaJea.~mı ta:ıdik ettuerjt"' 

1 1 

Dünkü kibrit oyununun halle. 
dilmi§ tekli. 

korkaktır, benden ödü patlar. El:nu dü. mi§ olurdu. bir erik vardı. Yok hayır yalnız ilçü müs.. Muho.kem" uı:un .sUrdil. Het'l' aP 
şlinünce adamın günahına ıirdiğimi an. İçten gelen bu bab! muihati ~u söz- tcsna. nin o.s!bı y~va ya\-aş bozu]J:ı:\·ıiııl 
ladı:n. Evvelki ıün !'labahtıı.n ak~ama, ak- terle tamamlandı: Hoca efendinin gözleri falt:ı~ı gibi a. ba~lryordu. Elinden gelse dı 
~amdan !&baha kadar, yani senin :mlayacıı.. · - Aranııda bizim muhtarın eriklerini çılmı~tı. Parlaklığını methede ede bitire· !:op:.\rae:ı.ktı. er 
ğın, tam yirmi dört ıaat pencerede!\ çalan birisi v:ır. Ben onu tnnıyorum. Fa. mediği rek~st bu dola~ık mu:ımmayı bir Hlpple elektrik e:ındalye:ıll\6 

ayrılmadım. kat eline cürmünü itiraf fırsatını vermiş türlü h!lledemiyordu. Bir iki üç dört tam turtulmıı.ğ:ı mahk<ım edildi. ıı 
- E ... Görrnüaiindür öyleyse. olm k için is!nini söykmiyeeeğim. He-r. el1ibeş t'rik. Demek ki Muhtann ağac:ı ~ıı.ndlllyeye oturduğu zamaıl t~-
- Dur. Vtkıa :örmcdim dc~il. r,Cir. kimse c i di mektepten çıker çıkmıız dım cltzhık kr.!mı tı. ediyordu· Du~ı )'llnda kaldı. ·ptl 

düm a•a ertalık k ranlıktı. Kütük bir muht:mn bahçesin~ ıideeek, afa~tan bir Talebesinin hep:ı.i c!e hır:sır mıydı? Ne l!t t-rcyanı vemıı..,u. Ne ~rı 
f(>lred~ft ıunin nui olduf'unu nasıl anl:ı- erik kopsrtnenk ve sicimle boynuıı.a asa· feci netice. ki, ölUrken bile dili oy:nuyordU· $' 

rrm? Arlttsından koiayım dedim, f k t ba- cak. Öğleden sonra onu burada öyle göre- Fakııt a{erin ~u Memi§le K:ıdirlerin 1:,in en g&ribi de ~udur. :s11
1
!t1· 

e.klar ha le defil ki kütük mübarekler eeğim. Anladmız mı? Haydi bakalım ~im. Mehmedin çocuklarına. Ya onlar da ol- vndi.si veren Amerikan gaz:ete 
8
,, 

:Ben ft'Mraint'\leri ininceye kııdar o ~k- di ar§ 1. ma:;aydı. bir glln sonra.ki ntishalıumd3 1' ,t1 

tan StVJ'!nrtftı. - 3 - Ta~ bu sırat1a K .. dirl:rin Mehmedin n~na1arınm dillerind~n e~nı )'~,, .... 
:aana bak hoc~:n hırsız scnh tnlebe. Ho::a e!c~Ji :::k"sına !Thı~rur b:r a. l:üyük oğlu l\yağ:ı. l ll:ar;ık h~ykmlı: birı;ok daınntlarrn, bu hav~dl!l ,f1' 

!erden birisi olmasın? Allahutılem ban• c1ıımdı, bu son hadi.,ede gö3tcrcliği mu· - Efendim, muhtarın a~acında erik tiva. eden r;azctcleri kaynr.!:!:'~tt!' 
öyle gelir. vaffakıyet köyde hiç ~üplıe yok senelerce bulamadığımız: için ben ve iki arkadaşım na gönderdikleri do bildirilme 

Düiün, bahar sonlarında bir bir say. unutulmayacaktı. koparamadık. dir. 


