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Aarvikte sokak -mu .. Bitler Ro · a
har ebeleri oluvor ! dan imdat 
'11tteıık kıta r a Alma ıar İS · . 
••asında çarpışma başladı 

Alman tankları 
No~v~çte harekata 

ıştlrak ediyor 
}> .. ..: 

· -·5·18(AA :r.ın lXIUVaffak ' ·) - MUttefikle• 
"eç harekfı.t.z ıyeu kal'§ısmda Nor • 
lafta nıo gazeteler için birinci 

Pöu p vzu t~kil etmektedir. 
XllUhab ~en gıızetesı h ı-: irinden ald w , ususl 
d ~te sokak ~~ blr telgrafta. 

ut>\UlU ve Alnı nrebcleri ol 
du istlkmn anlann İsveç hudU: 
~!11'1arızu ~tin~e çekilmekte ol .. 
rUt kıtaat il llclirınektedir. MUtte .. 
ltllrııda ask ~ Alnıanıar nrasmda. 

Yiıı Cu harekat b l 
e•-· e ~orveçtekı aş ıunıştır. 
.. il.l:Inda. ııskeri vazıyet 

mızeteler tebarUz ettiri 
(Do,ruıu 2 i . 

--.. ncl sayfada) 

n Çemberlayn 
alkanlard ki 

~aPılan t a elçilerle 
kınd . ernaslar hak-

a ızahat verdi 
l3a~~tral"'~~ (Radyo saat 18)' _ 
nı,,_ ~berla'Vn A • 
t-,:ıasının bugün ,;w.. '<am ka· 
""'JJ!antısınd oglcdcn sonrakı re biUıassa Ba~naua bulunmuş 
cketıerindek' 1 .. ve Tuna mem· 
~da Ya ıl ı ngıhz clçilerile Lon 
kında ın ~O. mış olan temaslar hak· 

Basv a. mat vermiştir 
te:enGı ~~l;·erdi~i izahatta, Ingil· 
elı~eri ile .an 'e Tuna devletleri 
lrıgUtereni :ı:apılan topl~ntılarda 
~~huı<tuğu~ b~~!~~ clçısinin de 
~ikan Inemleke . ann Tuna ve 
elllnjl'eti muhat tlerınde sulhu ve 
ı>ıldı'" ~ a.za gayesi ile • 
~~::::· b muttefik devletlerin ~
~i anıa u m~e.k~tler arasında· 
lstikıaı~a .V~ ıyı munasebatı ve 
~u .. ~nı . ~am ettirmek oldu· 
ıse, h~~futir. lktisadi cephede 
ketıerle r rl ~su bu memlc· 
Oldu~ k~ ınunasebatı mümkün 

{);~ a ar arttınnaktti 
!\! '6et' taraf tan be 1 : 

komisyonu .1 • d"yn~ mılel Tu· 
<ınJasma Lo 1 e . un ımzalanan 
de büyfik b.ndra sıyast mahafilin· 
lazımı~tır, ır merrtnuni~etle karşı· 

NAR'f/İK Limanmcls 6af11·ılan yPt:Iİ ALMAN 

d~sfroy~,./111İ11'ulu11o'"~(J .saha 

,~ 'A 

~ 

! '1t. 

İngiliz fllolıın tamrmaan lıiriaıç gün en·cl Nal'\'İk Jimanmıln. Almn.n deniz kun-c~tleıinc ,·erilen b:ı.skmm 
ccrero.n 5ekllni gösterir krolıl 

Bi Alman denizalt 
kumandanının 

korkunç ifşaatı ! 
Almanlar Mayıs ayından 

sonra rasgeldikleri bütün 
vapurları içindekilerle 

beraber batıracak/armış! 
,(Yazısı 2 inci say/ada). 

Yugoslav - Sovyet · s·yasi 
münasebe er· el ratta 

alaka · uyandırdı 
Alman siyasi, mahf elleri, 
kati neticenin alınacağı 
harp sahasının şimali 

avrupa olmıyacağını 
söylüyor 

Roma, 18 (A.A.) (saat 18) - Giornale d't .. 
talianın direkt.örü, Akdeniz meselesi hakkında 
neşretmiş olduğu makaleler silsilesini İtalyanın 
Akdenizdeki siyasetinin bir hegemonya siyaseti 
olmayın bütün devletlerle ve bilhassa Akdeniz 
milletleri ile teşriki mesaide bulunmak siyaseti 
olduğunu beyan etmek suretile hitama erdir
mektedir. 

* * * 
Paris. 18 (A·A.) - Biltün Fransız gnzetelerinin siyast muharrlı

leri Balkanlar üzerinde bulutlar bclirdiğ'i mütaHi.asındadır· 
Fransız matbuatmm asıl nn:ı:arı dikkatini celbeden ııey, Bnlkn.n 

memleketlerinde vukuu melhuz hadiselerdir· Yugoslavya rcmnl ma. 
hnfilini endişeye dilşüren ziyaretçiler • Alm:ın seyyahları • meselesini 
slyast muharrirler Zagrebden gelen birçok telgraflarla tebruiiz etti· 
riyorlar. 

ltnlya, cenubu ııarki Avrupasmda ve Balkan memleketlerinde çok 
mühim bir rol oynıyacnğa benziyor. Binaenaleyh Balkanlar havasının 
kararması meselesinde bilhassa ltalyaya mUtcallik ynzılnr gö:ı:o ço.rp. 
maktadır· 

"Jurnal" gazetesinin Zlirlh muhabiri kaydediyor ld, HiUer Ro. 
m:ıya imdat işaretiçekmiştir. Bu da, gösteriyor ki, mUttefiklerln Skan· 
dınavyad:ı Almanya.ya indirdikleri darbe yerini bulmuştur· 

Diğer taraftan, bu gazete, Romanyn hakkında bazı endişeler iz
har ve Dinycstcr nehri üzerinde yani Molotofun son nutkunda bahset. 
tiği Besarabya hududunda, Rusların artar. bir t.B:rzda hudut hadiselcıi 
iddia etmekte olmalarını kaydediyor ve diyor ki: 

"Böyle karı§ık bir vaziyet knl'§ısmda Tuna ve Balkan devletleri.. 
nin a.ralarmd sıkı bir tcsnnUd hissi taşımaları laznndır." 

ltalyadıın bahseden Figaro gazetesi, ltnly:ınm kendisini tehdit e· 
dilmekte olmasından bahsedişine hayret ediyor ve şu mUtalA.ada. bu· 
lunuyor: ltalyan matbuatı ve radyosu, kullıı.ndıklan lisanla memleket.. 
lcrine f<'nalık ettlklcrlnt ve lmgUnlrtl kaMŞtk anlarda t~yanm oynıya.. 
bileceği mühim rolll yanlıa yola acvkettiklerini yazıyor. 

(Dcnı.mı 2 lncl sayfada) 
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' irebilme bir urmans a ıçın, 

ya anc seyya , her erind bir bü ü 
paket evra taş a ınecburiy indedir 
·M;;;;;-;k-;-~bir Iimand-;;;-~iili: .. a~·İt~kl. 

kap bldığı takdirde Leningrad ite yaram z; i 
Kar denizin an htarları Türkiyenin elindedir. ! 
Halbuki, co .. r fi vaziyeti itibaril Murm nak J 

- . ~~! ... ~!~~.~~~!.t~l ~~ .. ı:!~--.. -..... _J 
101'·18 harb!nin QJVU n bnfıJt 

uımınmda. cıoaaa bu 11.mau, bu
IJU.nkü harpte de karanlık blr rol or· 
sıuyor. JNnlAııdfyanm J'(ıtaa.mo hava.. 
ll.sin1 uptedon Bov)et &akerlGri, 
lim:uıdan \'9 Y&I' mHkll m llıku• 
ma arecmı erdi. 

:Murmrnk llrruı.m .4Jm:ıntar ti of 

Jllnt Amerikan • m l • 1 ıı! 
• a p t e d l p götllrdUk 

nrn rnethur oldu. • m,. .Al· 

hl&n tra.naaUaııU ~ •onan.z:aa.. 
llJlU aU&tarak .A.merik&dall doa'nlca 
Munnanekn &et t1. 

Bll Un bunlara ratmen lfurmansk 
""''"'ı.rın' muh&t e ekte .avam • 
~yor. 

Gnuıit kayala.r mQto~Wl U• 

lılllerl bir .tlııgUIU &akar ~bi bcklJymı 
bu Uman, tUkÇ9 bUyU Ti l:'GJf· 
Uyeu b1r d v gtbtdlr. 

So\-,oUlrln oiJm.l dım.lr.Jnı.'le buz tut 
ı:nnyan yege.ııı !!manian Mwmazuık
br. IJmanm ootratI \'Ufyeti ona dllD 
;:vanm y d J'(Jl verdlrir. 

Umanm o havallde bulwımAl'I, 

lGılt StrlD) yani e&k au cereyanı
ıım bulwmwıı yil2ıllndondlr. Len.in· 
i'f'ad !!urmanak:m 600 mil c ubun
dıı. D:ıltık denimdı bulwıduğu haldı, 

~la kaplıdır. ı,tcı, Jaom soAuk 
•ylamıda, Uurm&D.lk Lulı:ıa l· 
D1ıı1 örQr. 

Murmanakta bto bulmım.acbQ'l'm 
&ıuınctmo)1n1z. r;.:ıldn suların Qzorln. 

de Lnco bir buz t.abaka.a t.cefkklll •· 
d!ll'llo do ıoyrUaefcıre ml.nl olm:ı%.Ll
:ı:nanda buz kıran or WlundU:U 
h do buntıır n ısr kull.aAJlir. 

ı.ıurmanı yedi dmıbe 70lu ohı· 
dol&y.ıallı colı: ıhcmmtyı vardır, 

SovyeUer, ya Lenhıgra oifit 
~er bUt Um.anlardan dyu.dc, PY· 
ıeUerlııi bura aarfıderlır. Çönk1l 
tıalUk deni.zi i da .Almanlar veya 
lııgillzlOI' ratmdan pablır, 
raden12ıln anaJı.t&rı uı T'1r 
llnd dit. 

lııte, bund&n dolayıdr ki, BoTyeUw 
Murmanakda olup bitenleri kakan~ 

1ıkln trudp ed rl r. 120.000 rı.utuau o
lıuı bu ooh1r na ım b1r hale p
*1rnmtoUr. IllU'Ul ı»TYeU flmal 
~cnlzl fllOIWlwı 

Hnrp pallar patııı.mu Rtmar orad& 
lbıılwwı den.l.z1n her ıa:raını& mayn 
ı11S~ bul uyor • 

h1n.m Te pilotsuz &'ilen herhugl 
pbancı bir gmıl Umana yakla.fm.aC& 

bbU.ıı etti takdlrdı ya bir may· 
na carparak Y :ra uçar ya.aut d& 

taryp.lan taratmd&D batmlır. 
l!unnaııak& girmek l~n nhtldeıı 

otuz mil açıktan ~e elidir. B1r tıı-
Wz:. general!, ora.mu yaret ettik· 

ttııı sonra ıtıyle y u: ''L! an& gl· 
Oen ktırtu o kadar d&rdı ki, rı.ı ta· 
tattan gemiye tabancal&rl& ınW:uı-
znc]cn a açıl&billrdl.,. 

er a ada . 
ya 'J murun sebe 
olduğu zar rl r 

r, 1 (A· ·)-Yağnuularm 
l3c:rgama a~ dahilinde ebcp 
oldu''U rarl.a.rm bUyUk olduğu 

&§ılmJitir· Ap Kmklar köyU 
ve bun dva.r Uiklar ar • l 
Turanlı nahlyeslııe bağlı AJ:lziye, 
Ayas. ZanOI, Do eı v !Cırıkle.r 
köyler'.ııln Id1mJ.t v ekllmem.if 
lıUtün a.ru!!i ıru altnuı 2.lm , 
XadıköyUndcki 400 kad r Blğlrrn 
dağ köylerine na.kllno sanıret cö • 
rnımnıtUr . .Akcen ı k15yUnUn A • 
yaneık m&hall d tadrloi b!r he. 
yelAıı b 1amıt e bu a.shadaki 20 
e\:den 8 l oturulamıya bir hal 
al ığuıdalı. botal tır. Halk, 
ka ~erlere yeri rilnüttir· Hı)ıe. 
1luı takrlb -t-00 tr e lfl;;in· 
do ve 25 motr derinlJğinde, dere-
ye doğru d ktecllr· Bu ha 
validen g çe çay ve derelerin 
hepsi yat.akla.rmdu dıeanya taa • 

14.rdJl'o Ova ft tarl&la.r sular 
Cl:l:ıd:1'11• y dıhı.. 

!ıuar, ısrar TO .ı:lya.nm kati 
mlktan encak sular çekildikten 
aonm tesl>it edilcbilecektlr· 

ehtr, pm &jac;Jarm eteaiedı u-
sanır; arlıt arptır. 

Jl.unnaııska rld d!J?'•r 1r yal, 
Lr.ı!nQ'rad d mlryoludur. u hatta 
E1rov hattı d r. Lu1Jıpadc1aa Kur
mannka &1lnd• ancak bir :yolcu t.Nn.I 
kalkar: bataklıkl.&rJ. IU.rell ölleztm 
Ta K'.'oıa yarım ad ı kateder. 

lılurmanıık& lid TCI dalı& y8Cl la• 
olunu lamcrwkı kaııalı Tardır. 

Du kanal Lont.n_rra 
Ti Oıı C{JIUnd yu dcni-

a &kar.xanaJ atrr nakliyat qlerinde 
l:uilanılır; t.n1ıı •)'Dl don· 
dufu lç1n dtmlryotu tercitı olunur. 

Jı1 km ıtratejl b&1amm 
olla ml71U y1latlnd oraya 
ı ya.hat edenler :rutarmda bir palıtıt 
ovnık ta ırlarl Evrakta a yyahm kim 
oldUSU, nyalıaUıaJa Hbebl, seyahat 
•tm llu&do olundutuna dair 
bir ııUrU ,.yıu yuili bulunur. 

Hurma.nek& muva.a.ıatmda, l.ıı.eede 
inceye hakkmd tatlıldk&t yaptlı:r ve 
sl.r.11 pollalır pO§lııl bırakmaz. 

SovyeUer bunu. llm&nm emııJyeU I· 
cin :yaparlar Ti uva.tlak ta olurlar,. 
Berlln mi mahl.llll 1939 da ygplığı 
lılr bllldı ıunJan .eyı~: 

- •'Bre en,,ln Jl.urma.ııskt&n hare
keU ve Alman,yaya ııa.t aallm va.rmaaı 
lngttllı btellle n1e1n.ln Mur-
1eıuıak vyet llmanmd& faaliyette 
:.ılwı~ Seba eder.,, 

• 
:ıturm&Mk nhtmunda, moUSrlU nalıt 

llye vuıtala.n llı ~e)'ikler taratmd&Jı 
ıeldl~ıa kızaklar yazıya.na. c:-tirUlUr. Kı

orduya DlelWUp .u 1 ve ukerler 
aok&klan doldururlar. 

l!urma.ıı.ak kar ı k11rk thrq 
r. İthal! , Aınırfluuı. para\llu, 

Alm.aa ve 1qiUz Jll&ldıı.e!ırtdlr. 

• • • 
19 de, l:ılıılerce tıhezıdll M'ur-

a&u::.m tabii •aneUtrlııl tcpnlklu
ıhn cıkarm.ata batl&dılar. 

Apatit n Foa'at anaytl çok Um .. 
mı, buluauyor; illııyanm ea Mlytık 
apatit 't"t fosfat depozttoıuı M'ur
maruıktad.ır. Murmaa.1kta toprakta' 
bulunan d•mlr dtni ı mllyOll tlOO 
nı.ilyoıı ton tahmln olunur. Dt r eb 

Ol', tıe.kır, nikel, •lk ve 
gn.n.lt taıııdır. '1'1tonyuın, Vandyum. 
M:ollbdmıum. kıu.klarl& clva.rdan li· 

ıUrtlllr. 

Balıkçılık ta ~ttWq; ~&f et-
e ·tecUr, 

*** 
Radyo IJıtuyonu. mektepltırl, tel· 

gro.t baUa.n. ıntızeaı elmat kutbunda 
bulunu l!unpanakm medeıı! va.sına-
rım mıar. 

EUtUn lnmlU' 1 ya.pıldı. So\-yet-
ler Murmıuuık fcta ".Kulpun en mo

era oürl" derler. BovyeUcr 8vtıa
ekte haklan vardır. Zira Mun'll&Il8k, 

latlkbalde llU)'tlat devua edecek· 
tır. 

1 
a 

•Londra, 18 (A.A.) - Gtçenlerdc torpillenm~ 
ohm Stancliff zıdmda!d İngiliz vapuru müretteb3· 
tından saz kalanlardan biri, Alman tahtclbahiri 
lmmandanınm f cl!ketten kurtulmu~ olanlara 
.. Almanların mayıs yından nnı rastgeleoekleri 
bQtfin ,,.purlan nfifu!~ telefat vukuu endi~sini 
nazın itibar almryarak batıracaklarını söylemi~ 
old~nu beyin etmi~tir. 

çılığa ka111 muharebe meselesini oçk büyük bir 
dikkatle takip ve tetkik etmektedir. 

Bu mesele. Atlııs Okyanurunda §.imdiden tesiri· 
ni göstermi~ olan ablu1at>"I büyük rn.-yanusta ta· 
mamlamak itin f evka!Ade mühim addedilmekte
dir. 

Stancliffın ufradı~ fel '·etten J..-urtulanlardan 
16 ki,i bugün :jmalde bir limana ~elmio:tir. 

Bu nmhafil, Amerika limanlan ile Vladivostok 
arasında yapılmakta olan ve harpten evvel hiçbir 
ehemmiyeti olmıyan münakal!tın bir müddetten· 
beri fevh.llde themmiyet ke!betmi~ olduğuna i~· 
ret etm~dirler. Su halde VladiVO!tok yoluyla 
ithal edilmi~ olan mah ulahn bir kımımm Alman 
yaya gönderilmekte oldufu ta~41\!ı:ı edilmektedir. 

Londra 18 (A.A.) - Sal~iyet~r Ingifü: Im· 
hafilf, Rusya t rikile ve bilha~ı Vlacthı>st:Ok y~ 
luyla Almanya .a1eyhine tevcih edilmi~ olan kaçak 

(Eaıtarafı 1 i ci ıayfn ) 
yorla.r ki, lnglllr; donaıım._.,ı ilk de~ 
ta olarak St.an.n erl bombnrdı • 
mu etml~tir ve un.sı Alman! r 
ıp.' 1.rbk l!tlft.d tdlleml cek blr 
ha.le getirf~ u, !nı;ilb: do • 

nınıun lı:iıı ymi bir nıuvaffe.kı • 
yettir-
ALMAN TAl\"KLARI HARE· 

K.1. TA lŞTf AK EDIYOR 
Stolclıolm, 1& { A.A..) - Ha\'a 

muhabiri bildiriyor: 
Nanik limanı, henüz oombardı

mandan f zla mnteessir olmamrş· 
trr. lnrriliıler ~re tamamilc h!· 
kim vaziyette bulunmaktadır. Bu· 
radaki Alman krtalan, Ingiliılerin 

e!ine dO,mekte.n ise lsveç hududu· 
na doltru ilerlemem tercih eylemek 
tedir. 5 Alman neferi hve' hudu· 
dunu gcçıniştir. 

Alman tanldın, sôyle.ndiıine 
göre Hönosoooa ilk defa olarak 
harekete ba~:.ınu~tlr. 

Londra. 18 (A.A.) - Hava i~
leri neızr ti, dlln ve eweıı..; rece 
Non-eç sahillerinin muhtelif nok
talarına ka~ birtakım harekat ic-

edilmi~ oldufun.u bildirmektedir 
Ba~ıca hQcum, 17 nisandı Sta· 

nangere k f?ı fı!ptlnu,tır. O~dl!I 
tayyare Jimanmda bulunmakta o· 
lan .birçok Afm3n tayyareleri tah· 
rip edilmi~r. Bundan bı.'1cı ild 

Alman tayyaresinin dü~ürülmü~ 
olma5I muhtemeldir. 

Stavanıer tayyare meydMJ, 
geeele)in tekrar bombardıman e
dilmi~ ve yeniden birt8k-ım hasara· 
ta uğrmm~. 

Diğer tıı.rafun lngill:r; tayyare· 
leri, Norveç 11ahilinin körf e:; ve !
dalan Q:r;erinde birt:lkım k~if uçu~ 
im yapmı~lardır. Bir d~ tah 
t&bahirine ka~ı ) pılan hücum, 
mu'> ffakiyetle ncticelcnmi~ü. Al· 
manlann bir ia \":!puruna da 
hücu..'1l edilmi~tir. 

Bu har~ta i~iru eden Ingiliı 
ta:n·arclerinden ü~. hareket fi'l!e
rir.e 8,.ıdct etrnmıı:!erdir. 

alva, kdeniz milletlerile 
çalışma birliği istiyor 

(~ tanlı 1 incl ısayfaaa) 

P ris, 18 (A.A.) - Havasın el· 
de ettiği nuıltlmat göre, Berlinin 
Alınan !iyasr mahafıli ~kanaatte
dir ki, A vrupanın fimalindeki harp 
ancak fcr'ldir. Eğer timal hıı.rbi Nor 
vcçe inhi r en bu, 1914 har-
binde ~ibolu &efırine te,bih edi· 
lebilir. Eter ihtil f İs'>~e de sira· 
~t ~ yet}i b·r Sel nik cephe
si vücuda gelml~ fibi otur. 

aknt, Almanya ile milttefıklcr 
aıurndaki harbin katı netice \'ere
ceti harp 82ha~. eiJntll Avrupa ol· 
mıy caktır. 

YUGOSLAV - SOVYET 
MüNASEBETLERl 

Belırad, 18 ( A.A.) - Yugooav 
ya ile So~rct:cr birliği arasında si
yasi ve iktisadt milıake~erin başla . 

ması Bclgradın aiy&t ' diploma· 
tik mabaffiinde alaka uyandırmı~
tır. 

Yugo~a .. -;·anm ~imdiye kadar 
Sovyetler birliği ile !iyast münaııe
betleri yoktu. Oyle deniliyor ki. 
Sovyetler birliğinin fiilen tanınma· 
sı iki meml~t arnsmdl!ld, mUM· 
~betlerin normal bir cekle cirmC!J· 
ni temin edeccldir. Hususile ki. 
Yug<>!lavya kom~ olan büUln 
memleketler Sovyetlerle milna!5e" 
betlerini normı.ll~tirmi3 bulunu· 
yorlar.,, 

TUNANIN EMN1YET1 

Bükrt~, 18 ( A.A.) - Ha• as: 
Bükreş siynst mahafili Tunanın 

emniy·eti için Bulgari~tan. Mac:a· 
ristan, Rom nya 'lie Yugoslavya 
tr fından Bel radda ,. ................................................................... " ........... " .......... .. 

i t t i h a :r; o 1 u n a n mu· 
karreratın ehemmiyetini bilhassa 
tebarfu ettirmehierlir. Bu anla•ma 
enternasyonal Tuna komisyonu· 
nun t~ündenberi Tuna tcsa· 
nUdünUn ilk büyük tmülilrü sure
tinde teltkki edilmektedir • 

Timbtil gazetesi, nakliyatın. e
hemmiyetini ve St}Ti •fainin inti· 
ıam ve hürriyetini temin i'in alı• 
nan tedbirlerin milnaka~a götür-
m~z bi~fiık J;İhniyetine istinat 
eyledifini e.icmmi;'Ctle ksydeyle
mektedir. 

ROMEN I<ABI. IBSI 

TOPLA?>.'1JI 

/Jük1q, 18 ( A.A.) - Dün Ta· 
tareskonun nyasct:i altında top1a· 
nan kab.ne, ecnebilerin ve bitaraf· 
!ıkla t.:lif götilrme: prop3gandala· 
nn kontrolu için ittihaz olunan 
tedbir!ui b5\ip eylcmi~tir. 

Bi:,krq, 18 (A.A.) - Roman)'! 
hükdm~ti. ne~rettiği bir emirna· 
me ile, 1 m!yı:ı1tan evvel biltun 
bu"day ihtiyntlarmuı ve tokları· 
nın hükt\mete bildirilmC3ini mec
burt kılm1:t1r. 

ROMAt-.T\• A, ALMANYA YA 

P'E:TROL VER 1EKTE 

DEVAM EDECEK! 

üiikrq, 16 (A.A.) - J.lrn~ 
ikti~d;rsı Qodiu un elde ed bildı 
ği ye~ ne MU\"lfüı.kiyet, ~onıı: nya 
nın Almnnyays \'Crml§ olclu .ı pet 
rol ve Jııububıt betlelind ~ bakiye 
ke.'~n iki mi)y r leyi sillh tevdi;h' 
ıle ödeme i t--:.kil eder. 

Ro:ınnnvantn tı:ıyya \'C tank de 
fi toplarına bil)1Uk ihti}racı \-ardır .. 
urıun içiadir ki. nekil \~•t 1 1 -ı

nm il• d~i nisbctinde Alman· 
YU'-11 petrol \'C e!-.-tc devam cde
'"ektir. 

r..ema, 1 CA·A·) - ~ir tebliğ 
yer.iden 4 ~tfm efllı.h altnıa alm· 
m ve •ri rnmbkn~ının "ltcrS 
mmWta ilM dilmio olduğuna dair 
olen h~berl!'lri t ~-dp etmektedir· 

nu tebliğde, yalnu: M~erl hiz • 
metten muaf tutulmU§ ve blldh~ra 
bu h'::meti i!ayn ehliyetleri tebey. 
ytln etml15 olan bru:ı gruplnrm ı;ağ. 
rılmı§ olduğu tasrih edilmektedir· 

Au.wpa 1.os 

Holandada meydan 
çıkarılan 

eş il Atı 
Hole.ndalılara heyecan

lı bir gece geçirtti 

Fra.ıum:ca Parlsuva.r guctcııinln 
Amst.erdam muhabiri yaztyor: 
Gc~en pııMr gUnU ~ Hayde bu· 

lunanlar geçen h!d.i.!5cler dolayı -
slle hrıklı bir korkuya kapı~ • 
lardır· 

Gecenin Mat on birinden iUba • 
ren yolda Wıadilf olwwı bUtlln 
yclcula.r :r:abrta tarafmdan durdu -
nıluyor, hilvlyet vıırak&l n ~ru -
luyor, Dllphell kimselerin Ur.erleri 
ua.nıyordu. Hafif ma.klnell il• 
mücehhez plya.de neferler! hemell 
he.r k~e mı tutmu~Iardr· Bil • 
Uln cchlr tam. bir karanlığa 5 -
mUlmO~tn. Otomobillerln fenerleri 
ıı5ndü.rillm~tU· Halle o geceyi kor-
ku ve endl:e içinde ~eçlrdl. Ertesi 
rtln l>ğle vnkti vaziyet aydmlan ~ 
dı·" Mef erse Holanda hllkQmotJ L8 
Htlyda tehliltell blr ca.sumın sıı~ 
orta.klanıu aramrıkta~. ~ 
eumarte l geces.l ark! Hotands 

ra!mdıııı yabanCI bir memleket 
toprftkl&mıa ~erken hudut oe , 
birlerinden birinde tevkil olunm\10' 
Aynı sece Holanda zabttMI blr -
ı;ok klnwelerl de tevkif c~· 

Holanda tam bir bitaraflık ınu 
hafaza etmektedir. Holanda bil~ 
kQmeti memleket dahilinde kendi 
siyasetine uygun olmıyan hareket 
lerin tezahürüne mani omaktadır. 
Bu meyanda olmak üıere AimaJl 
siya~tini propaganda edenler ile 
mllca.dele edilmektedir. 

BugQnkii halde Holandada ,20 
bin Alman vardır. Bunların t~e. 
ilcisi nazi aleyhtarıdır. Diğerleri 
ı:abıta tarafından :malQmdur. Al· 
manya tarafından Holandaya ~~ 
rm \'aki o:duiu takdirde bu ~ 
man ekalliyetin Alman ordusuna 
yardımcı vaıiyete gireceği muh~ 
kaktır. 

Brab!n ve Li..'Uiburg&n 5~1 
<fiğine l:Öre Alman hükQmeti blJ 
~chirlerde ya:ıyan bazı Atmanlafl 
memlekete dönmeğe davet ct.aıiş· 
tir. Bu vil~yetlerdeki idare Aınir" 
!eri ~u tavsiyede bulunmu~tardır. 

- Gidin, fakat giderken kanla' 
rmm da beraber götürün. Sizi b3Ş 
ka bir memle!~ete hizmet ederkeıt 
biz burada sizin karılarınw beSli• 
yemeyiz. 

Fakat k3dınlann yüzde ~ 
lmanynya dönmek arıusunu gô!: 

terme.mi~erdir. Almanyanm da,·e 
tini ~ bir sofraya davet sckliJ1de 
kcıbul ctmi~erdir. 

Prenses Elizabat 
1 yaşına g ri or 
ÖnUmllı:dekl pıı.u.r gilnO tnı;U ~ 

tere ~cmm yıırl!t pren:ses Ellı:abe 
on dört ya.,~ıı girml§ buluna~· 

Boyu 1,52 olan ve vUcudU ıuto; 
lt.m b:r ~kilde te~ckkUl eden prC 
'lt"S Diu.bet artık bir cen~ kız \'S• 

ı:Iyet.ine glrm~t!r· F kat htınedıı.li 
aile::! 11.ariebU! halk preMe~l P~ 
u lMll'·· Kr lm rer;ml emri>' 
pr~•ses b; bet ile urde~l ?J.ııf°' 
::arlt halktu ur;ak yqulnr· 

Do~dukta.n :ündcnberl Krel çf 
euklnrınm kral ıı.'le•ine mensup 0 ' 

m• l!ırı :ınUn~ebetile ı;ençlllitcrl~ 
bo' Yere ge!:mCme.!!!inl anu etınle 
tir· I:u seberıte prense ler aıeJA. ' 
de ıe21:fn bir ail ~cuğu &ibi set'• 
b~t ~amütadxrlar. 

ÖnOr..ilı:deld paur gUnU prtıl ~ 
ees E:!Iu.bete on dördilncU et.11 rt 
de,'l'iycs.1 m~cbetJle oıı dli ti 
ınum lle tcnv.fr edilml.ş blr pŞ5 

hediye olunawtır. Krallse nı&b~ 
miyet rejimi tatbik olunduğu f& 
pt.suuir.ld kremıuım asr;art nılk 
da olmasını cmret:m.ı:Ur· 

Bu mc?"Mirndcld davotlller ttl~ 
tntt.:ın pek ez ol:ıcak '\'e pre~ ~ 
rWc ı;enç bir lttt bulunduğu i' 1: 

kendisine hcdive olarak oyunc3 

defli. fa.kat p:'.'atlk balrnndtuı {tJ)' 

dnlı bazı hediyeler \·crllccc1'tlr' 
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e er 

- Hayır, yemek istemiyorum. 
Biraz meyva 1:-fıfi.. ÇUnkU dnha 
lçccct:>im ... Ya ten ? 

- Ben de oyle ..• Fn " t ai e b r 
~ey ıö lcmek i• terd.im Pr r: ı: 

- S:wl,. yl!. ... rum l 
- Bu alt~am buradan ~ıkmı -

yacaks.-nıı:. 
- . . . . . . 

... Ye.patı ve U!Uk ihraaı.t blrl'"" f. • h -rtı h ._. y 1 h d 1 ar - Evet, onun odasma gitmiy~. 
u c~u dllD u~ret bomııımda ugos av u udu cı ar ında mü M cekniniı. Her ne paha:.ına olu:'M 
ı::::t ınUdürtıntııı de l;tira.kile top- obun, gitmiyecek~ini~. ÇU?ll:ü 

l't.~~br. Bul ihracat lıılert ile be· ltalyan kıtaları var, iman a da o ' tehlikeye dü~en ~eyin kıymeti, ~ z.lrntıt ~k~ını.a yapacaat :rzı... e 1 y r. 1 ı nnmu!lU bir inı~anın ta~udrğı tatlı 
lnUbııya4tı ı:<l~UlmO§lllr Tacırı ba • b k. k ·: canından çolc kıymetlidir. 

)c er ııkanm ck~crlerine mua urada 1 uvvı:atlerın~ 1 takvı· e ettı• 1 - Haklıs.rn yavrum, fakat .. 
.. ;.,e cıturerek a14cıı.:ı yapatıbr tçiıı '(. - 1 k ~ • .t • . ı11zu: tııruıııutıııune fr.1%:1tamaıanna r 0 emen IOuİS-ıl o da :ua::ani,;a~l~eyi~~;nBc~:~ 
ıe ohnadıCmı ve bunun tıcaı1 Londttı. 18 - Romad&n gelen l la\·ya hududundnld Almruı kuvvet· ı ve sizi böyle tecrübeden vru:geçi-
t:uııcre uymıyımı.ıuu .ayıemek· hnberlere göre, İWya hilktlmeti leri blrk&ı: fır'lca ile ta.k\iyo edil • tanına ecavuz i rir .• DU§ünUnüz: bir kere, dUgU • 
• ;er, Ve.::iyet tetkik oluııaCAkbr. imal ve arht ltaly da bw te4· ~tir· f nUnUz ... Aman Alldıım onun ıi. 

enı lilıııAndfya elı;ld Ko:sldnen ııu biri r t.ır. Bu meyanda Bari Slo\-akyad M car hududu l:ıtlka b ' 
Bir~ ekspresle ochrlınlu c-elmlo. Umanı nu mmtalca Ulı! edil • metinde Alman ta~ld tı yapıldığl An1 er ıl< a har e 1 zeKiyara sÖ!:Une devam edemedi. 
klıı.ı ec:ıcıe P'l.ııllndl) k~Mluıı,t er ~· hakkını! kJ h berlerle bu oayialar . 1 Duvardan bir r:eıı geliyordu. Biri. 

I> i&ra."nıdaıı kar:llıuuzuottr. ltalya hQkttmeti mtihteut sebf'pa b•ribirlerint- yakt ttnlıyor· SQ (SCa ı lf birine b:lctılar ve ıeri çeı;ıdiler. 
~ &rkot.eıe in~ elc;;l b'J;Unlude An· lule v ya uütyeUerl dolayuile nı· r tar&ftan, Ama\"Utluğa son i i\ Duv:ı:-dıı, muayyen bir yer oy-
lu l'ıı J:ld"rıek rcWcumhurumw::a t cll e4l1m1o olu 11, 9U 013 ve :tmlerde :&nderllen bhı.lcrce "İta\ : ı:ıı ta 91" A rl nuyordu ve bu yer, birdenbire a· 

ıuı,c,,ıııı vereeekUr. .. emıtlarma m UUJ' efradı 8i • yan i: f" eniJ e uyandırmakla • Yaşlı:ıgton, 18 (A·A·) - me • ld ı:ıo:· • d 
• ~ lA.h altma avet ~· dır. kn huiclyc num HulUa btyaıı&- Ç1 

1
• ası c hafif birer çıfltk 

fiyeUtı ı:ı lcrbiyesı ve por mtıke:ne- Yugc lav hududu c.lvarmda mQ • Ajl"IH umanda tıU da kavdcdill .. tmm metni: ttılBr ve biribirln anldılar. 
e!aca 1 h1Jl&1 vo.tcn~la.nn d&hll lıim İtalyan kuvvetleri bulundtıfu ~·or ki, ltalyadan gtl n y~leularm "- Tokyo hID:OmctJnla ıreıe • Gödtri bUyümU~tU. Fakat, bu, 
lUııırı~~~~·.' iller he)•cUı:ıce t.uptt o. bildfrlUyor. be:yarııı.tm~ nauran ll'ium~c hava mcnk Hindfstanmda gtatUkonun ancak bir, iki saniye devam etti. 

l Londrada ltalyanm vatlyeU dik.. ınUdalaa mUl:ıl eererber ~dil~ muh&!at&5t mer.cl~ııinde hl set • ltvveli İrini kendisini toparlıya. 
alan 7 Ort&nıeJctop baolangyı; y~ lcatl takip edlHyor. Bup hUkOme • ve Trleste mmtakeıımda da pasif m'kte olduğu end~elerdcn bıı.hııe· bildi. 
ıtak~rl~ (dab!l) YC§mdan it:.lbuen, Un Mrbe e{rme:ıl mulltemel c& • kt'.lrunma tedbirleri luım.ı~tır. den Japon hariciye nıızırmın be • Bu duvarda.ki guli kapıdan bir 
laıı 

45 
ınllkello!i)lcti nihayeti o. rillmUyor" :Uaıun&tUı b~yle bir ~ey l'Ul'lOSf,A \ ' BAŞ\"EKttJlNtN yanatmdan bUyUk bir al!lcıı. lle kay ~enç çıkmıştı. 

(lrkek (dnblt) Yetınıı bda.r her olursa mntteflklu pek eabuk mu· BEYA. 'ATI dı maH'ımııt ettim· Bu 11tatUkonun İrini ellerini ona doğl'u uzata. 
~tna )1lrdd~ ve 12 y~mdıuı 30 kabele edeeeklerdfr. Alman donan.. ıNrrat, uı - Ynto:ı14''Y8 bsşwıkJ. bo%Ulm~r. birçok devletlerin me • n.k k~tu. Heyeunh bir sesle: 
Ylırdda kadar her kız ve kadm :mumm Uçte btrih tahrip edil • 11 T\-etkcvl~. Belçat pan yxrma ll'e· :nafilni doS'rndan dofruya thlll e· - Sen - dedi • sen ha? 
tıı.Ukell~J beden terbiye& ~ ~r me~ mütt fik deııit JtııvveUcrlnJ len Eul;-ar cuctecllerlııl kabul ederek deceı.~. Feleme.nk Hlıu:ll!tumm O genç, bu elleri yak.aı..dı öp. 
<fatı han Yetine c!!lhlldir· Bunlar • daha erbest bırakm~t:rr· kudllerlııe ~ beyanatta bUlwım~· BilyUk Okyanwstald h ynelmllel tü. 
\"t ltt ti nır.lıalde, hMgl ya~ta !IA.lr ~Dl l\"EI> ! tur: , mUna~•betlerdo tok mUhim blr - Ben tabi[ 1 .. Ben! .. l~te, Du. 
al:ltı~ tibi va:uf v c~ara Mhip lngtta tq Natın dQn beyanat. .._ ı::ıtarat kalmak ısUyonu, fa· mevkii \'&l'dır· ka sa~yına ve onun bir tMecik 
bu lll: lusın,n v('!ya ta.mameıı ta buhmarak d~~ ki: at taa.mJu u:raıuk 18Ukl!llml.d Bu adalar. takriberı 5000 kilo • misafirinin ~rna kadar gclcbi • 
tİl"'l?ıe~ ellMiyeU ita içln klUplere "- İtalya diğer bltaraflazda:ıı müdafaa d ee ıı:. !3lı;. Slav memle· metre imtldMında mantp cttmek· liyoruın. 
IIf.n 

1 
e davet edilecekleri ynca daha iyt mU&Jnele edllmNlni i.!te· ketten blrlblrltnke yardrm et.meli.. tedir· Ve bUtiln dUn ticaretin • Kiyara, birdenbire sendeledi ve 

0 uııacaktır. mektedfr. Bir mQdı!ettenberi 1taL l.:ıtıkl&.llerlmi.d mu,tueken mUdıı.taa de ~ok ebcmmlyetll bir lmlldir· bayıldı. İrini kapıya ko~tu ve ki-
~ R.eamt ve husu~ daireler ynn matbuatı tecavUtklrıı.ne bir etmcll,)1ı:. Orta ~vrupa mlaall b1Um Bu adalarda kauçuk. kalay, bakır. Udi çevirdi. 
gUPla-. lllEIVcut ol<ij.ıkça kendJ me~ liMn kull nmakt.adrr· BIJ: ltalya • l~hı denı cılmalıdrr. Oradaki 6111.vıar kopra gibi iptida! maddeler lııUh. Çünkü he:h:.n~ birinin odaya 
rn~1·u 1ll beden faıı.llyetlni yap • dan bqka tUrlU muamele bekleriz. mU~erek hareket etmto cılu.tardı, bu u.l edilmektedir- Ve bu l:ıUhsal • t:irmesi muhtemeldi ve bunu bi. 
tırtn- tenıın edecek tedbirleri ha· Onunla hl!: bir fhtil!frmtr.; yoktur fÜJlkU bal bqlarma c-elmeuit. Bulp· tm dünya i.ı!tlhsalntına nataran tirinee reriye döndü: 

·.ra.c:ıkıardır. ve doı1t geı;lıımek nusundayn:. mtıuı ve YuJ;"cısıavya blrlblrln• yar· riliıbeti bUyliklUr· Amerika da dahil - Tut • dedi • kaldıralım. Za-

besini şimdi geçirecektir. Sann 
elimi uzatıyorum: 

n' le ,el'r m ' 'n? .. 
t · i ba ıu öbür tarafa ç \ j .. J i. 

Ki ra. g'lzlerini k l ırıp Doı..ıı· 
I"'! ba' b. Bu bakrc.l:ırda derin, ni· 
ha ets'z bir sevgi savrulup gidi. 
yordu: 

- Gelirim i . 
- Fnkat i}; cüşiln; bir daha 

Venediğc dönmiyeeeksin. Belki 
ömrünün sonuna kadar denizler. 
de yaşıyacaksın. Belki Vcnedik 
donanmnsı bizi ateşe verecek, 
belki ç.arpışıcağu: ve daha bir 
yığın korkunç ihtimııller ... 

- Razıyım, hepsine razıyım. 
- Burada, beraberinde götü· 

rcceğin şeyler var mı? 
Kiynra: 
- Evet -dedi· r:aten hıuırla· 

mışhm onları .. Bekliyordum .• 
Doğan, bu saadetten o kadar 

ursıldı H, Kiyarayı kucaklama· 
mak için kendini zor tuttu. Fa
kat İrini vardı. Bunu yapamn.ı:dı. 

Kiyan, titriyordu. Heyecan· 
daydı. Aynı umanda yakalan· 
mnk ve bu yağa gelen ebedi 
audeti büsbütUn kaçırmak. rezil 
olmak tehlikesi de vardı: dolabr 
nı açtı ve ipekli bir kumag içinde 
bUyükQe bir paketi çıkardı. 

- Hazırnnl. 
Doğan, dıprnırnı dinler gibi 

oldu: 
- Gece bile uyuyor ...dedi· bizi 

n~ bekliyor. 
İrini de kendi kendine: 
- Duka da bekliyor -diye mr 

nldandı· fakat nafile .. 
Doğan gizli kapıya hafifçe vur

du. Kapı arl.-adan açıldı ve Kiya· 
ra, Dorotanm humctçisini tanı
yarak irkildi. Dolan onun kula· 
ğına fı.Wdadı: 

- Korkma sevgilim, yilrü 1. 
Yilrül .. 

Ve üçü de dik, dar bir duvar 
içi merdiveninden inmeğe baıta. 
dılar 

• • • 3 .,._ li tnrtltere ·~ılı: konu§lnaıımı ever drm edene &lk&nlarda. sulh lh!At edl olduğu halde birçok memleketler, vallı o kad r heyecanda ki ... 
di RtlnUnder rnUkellef ha.ftanm ye. ve !t.alyanm mwadmm ne, oldu • ıeme.z... bıw lptld&t maddeler dola)'ISlle bu Duvardaki gi.z:li kapıdan çrkan, Vcncdik altilst oluyordu.. Ku· 
d ıı r~u .e. en u dlSrt saatlik be· ğunu bilmek lııtlyor·'' O\'YZT Jtt1SYA tt.ıt adalara muhtaı;Urlar. Doftnın ta kendisiydi. Hemen laktan kulağa yayılan pyia, A· 
trup ldarl ~ti Yapacaktır. KlQp ve AUf~~ TAn~tnATI \~ ~ızn Felemak Hindistan mm dahlU Kiyaraya doğru atıldı. Fıllcat o deta herkesi ~rrtmııt:ı: 
lt~ı.'fletlıı crı, bu !aaUyctlerl mil. S~lYAil El'KİYATJ Bel~. 18 (A • .ı\.) - HavL!I aj&l\· ~lerlne y-&pılacak her tUrlU mU4a... da gözlerini açmı§tl: Prensctı Kiyara kaçınlmı§tı. 
l~ri.JI \>e ~luı! ve hus~t vadyet· Za~b. 11 (A·A.) _ Havu a • emdan: hale ve mınıllbane vamtalardu - S~-· Slı: ı... Kimse inanamıyordu. Duka· 
~aıantınd lllbuc.halU fltl :m carllıı.rmı jan.m ınuh birinin blldlrdJğtne gö. R~ lıl1' em dazı blldlrlldl:tne gayri veMlte mUraea&t uretlle Dofan filldü, onu kollanndan nm sarayından onu kaçırmak 
••t\tl'sJerbıt lundu rak, onlarm re, •'Atmaıs tumUerlnJo" bfrkac: ~tire }-akmd& Sovyet :ıt~ya Ue Yu· bu tdala.rm 15tattleUnde \'Uku ge • tuttu: mümhün müydü?. 
tbtı eaee .f111rn ~ ~eltllde tan _ gUndUr Yu!;'Mtavyayı istllA etme· C'" lıı\')"& anamda tle&rl mtll:akerelere tirllecek her novf de~ll.k, yal. - Benim! ... Evet, beni .. Fakat - Bunda bir i! var -diyorlar· 
h~aıı ve Ordtr. ÇUt, ~pa, orak lerl Uz;e.rfne hasıl olan eodi~e ha • ~Wul&cak cılup tlcut mUbadelele· 111~ Felemenk Hlndl!t.anı mmtaka· sid korkutuyor muyum? dı· çUnkU böyle bir i~c akıl yat· 
f.~lar 

0 
!:l~d 11 i:31t!rl bll.fül ya - ı vr.amı huduttan gelen h berter re :mUte&llik mtıukeratm aı;Ilm.ası :ıucla değil, aynı r;ama.nda bUtnn Kiyara, tatlı bir saadetle gill - maz!. 

""lllU C3YJJ ~ evaını mUddetlnee arttmııaktadtr· ~adile daha ~tmdlden prensip ttl· yük Okyanını !!1mt.&ka:ımda enlh dil. İrini yalcl.aftl. Dofana baktı: Bu meyanda da korunlarda.ft 
_____. ac lardır. Dola~ yial 8 y barlle btr ltnU aktedllm~Ur. Ta.krl· lstikru ve emniyet dava:mıı ihlll - Nereden ccUyonun, nere· b hsediyorlardı. Gene Mc~ul 

'-: 
1 

n ca ara c re, ugoa· ::: ::Y:~~:~:k~=k Y~~ ct;~;n:e;~n:~u~~tblk edllmekte lcr~nt/ı~°i0~n ~~l;:lir bu; ~~z:::~~~~~~i[.~~tr~~~ 
1 !l bu hafta alhayetiııde Belçattan •Y· olup A:r:ıcrlkanm eon derece ııadrt sonra anlatırım.. G6rUyonunuz: bllde b4dise içinde, Meçhul 

rıl&eAkttr. Bu heyete, eı:ki maJlye na oldufu bir doktrine ~tlnat etmek. ya, bu ea.raylann 1ıltlannda ve Konanı göklere çıkarmaktan 
un :Sjordjıavltch rJyuet edecelı:Ur. te olıtn be kı.."taat. Amerika ile Ja· ban duvarlannda &:itil yollı:.r, kurtulamıyordu. 

U
• • k A. Yus~avya, n dyade Rus ~tra~· ponya arııamda t 1.U ed.lhnfa olu merdivenler vardrr. Hele kayıkçılann, gemidlerin 

U m et Yen ' ı b; r k a• U, petrol, pı.muk v l'?!.&dmlerl ithal 1 SO Urlılcite~rbı 19 rfhU notalar. Biraz evvel kapanmış olan gi~ ve diğer deniz esnafının rasmda 
1 etmek &numııu1adır. da 8'::0~~~ı~::1~'etl~Ukfımet 1i kapının arlr.asındnn bir tıl.."lrtJ bu Mdi~ye fizamt bUyük bir e-

n Yan ~ maha!U, Yugostavyanm elyuetlerlııfn pyc8! BUyUk Ok- daha i~itilcli. !ini ite Kiyara kor. hcmmiy~t veriliyordu. Onlnr, her 

U n P 
• • h 1 d l.ktlaa.cll mahtillerl..ıı!n harp ve abluka yanınsla 8t tilkonun muhafav.\m orak Do~ bıktılar. Doğan kahramanlığı kendi meslekleri r OJ e s 1 az 1 r a 1 neUet.:ımd bur 1pUdo.1 m ddclerll:ı oldut"Unu beyan e~lerdir· güldü: er".babına atf etmefi aevdiJ:leri 

Al 
. . 1 

metkudlyeU dolayı:ılle So\"yet l'tW}'& J3u lrn..-ıaat, Amerika, lnı;Dtere, - Hayır, korkmayınız:, orada.· için: eyh 1 m d f Ue yeııiden lkUudl mUn betıcrde FranM ve Ja.pon)-a tarafmdan ' ki de benim arkada ımdrr. - Bu, muhakkak bir korsan 
. iZ e ena maksa lar. la f, asn"ı bulunm&k te~bbUallne Juyam ttmelc eubı.t 1 ı2 de Holnndn h~eU ·-Ar da~ınrı: mı? i idir -diyorlardı. hem de Vene -,. 1 mecburcyettnd kalm~ cıldllğuna Iµ· ne ver ~ elan notalarda da te : - Evet, hem de bir kadın. Gil· dik korsam, Dukanın sarayına 

euı en hab 1 . .. "" "" ret etmektedir. >id edllm~tir· ul Kiyar , ö!liinU bite z:S:ı:e la· kadıır girip bir 1.-ıı:ı kaçırabilecek 

... er erı ogrenmege ve Aynı mllha.bl, bu te~ebbUatln lkJ Eu not&larda bu hllktımetıerin nk buraya kadar geldim. Aşk, olan ancak o koı-u.ndrr. 
memleket a.rumda dlplcımul mllna· hep~! c!e HolaJıdanm BUyOk Okya. en kuvvetli, en mukaddt tccrü.. (Devmn1 var) a ma.na tesebbu,s edenler aebetlcrlıu:ıı yeııl ~otan tMl3iııe dol? numkl !.dalan Uz rinde h11fı ol ·r---m::c~ıa:===== .... ı::a::;:::;ı:===:ı::=:::ıı:z:m:;:~-.... 

Mı J nı ~~Imı~ blr adım olduturrn r:fı:lomea duF,u huk-oka rlayetklr olduldan • 

ltu~-c•şıdde e ceza an ırıl cak meKte~~i:mADA VEIULEN nr bevu edfyorl:ırdr• 
tlıet.ch1ı ....... ._ ınernı kcUıı m.IIU l'!IIEM.flltt T V~,tnctmı. 18 ( ·A·) - Dlplo 
tıncı.-~· tevkalQ.dellklor k mUda.taamu kcrumAk, dllııya vaı:ty Un1ıı Lonılra, 11 - Yu oıııavyanm Scvyet mnsl mm.hafill, Hulllo Japon bari _ 
lt•-u l'llzaın Vo lntt·--- .... ~~ mllll bU.nyeyt \1kaye etmek ve "''rl f· Rmya Ue Utakere ... ·e ""'r1·-m ehem clye nnı:tn Aritanrn beyanalma T • r_ "' -.. n -ııu ""'-'11 .... ı. b J v J •· ~.. c v t kU d b renı 1t.t:ırrracagım 

Pl'aJl!!l1 huırıa ~ btWerlnJ Ö?llemek ma dlle yeni bir mlyeUe lta.~mıotır. \'erilen ma!O· rap !il e en eyanatmm F~ ::r 
t 

1 
l:'~d& nuyıııc l111ll~u mata rare Yuı-osla\-ya, ttaıyaıun ta- le.menk Hindlat rn lltatfuıUnde YL Eay N. N. Çok tcnbeldir. Sa-

aıı..~tıı:ıun11& ta)'ln , t ıtecIW:ıe tcVdl edlleeck cılan bu projed Türk ce- knıd.ıl'ı \'Utyet Qurme bu mllakero- prlac&k tek taraflı her tUrlU tadl • bahleyin bir türlü y t.atmc:!M 
cı;;.Ylın bir k an euı;:ıan P 

11 
~ olıı.ıı buz c;larla bu kanwıda yaci.ı ye ICı.um s l'tllll§tut. Un Bnüne ıeçmek lcin Vaolnrton nlkmalc istemez:. Geçen ün 

lerı C!rhı b ııı 811r.tto ku~ yeıı}er1Jl veya bu :.ıc;:ıarı lıılem bblla e- muucde.name!lnde lmn.st bulu mfihim bir ip vardı. Hlmıetçl· 
h-- dtrpio ve lek.11.f edllr&C&.k~·~lrert h!ı e!erde uhakeme edllmc· ı• iman zırhlısı llD devotler!o biı' fııtfp do bu: &ine; at~ dovı tl r1rı c ~. 1 luıtu1ma.smm Aıı:ıetftaca arzu edfl - Eeni yann &lbda uyandır. 

da l;tttade edlle~m;-tard& • rly t Jecvldtıı kcıYdukl&n ) al ev.EU 1'!1~..e ltlufuna del 1et etmekte bu l!mrlnl verdi. Erte l bM N. 

2
1 - C-.,.J31ulc uçunu :r1udıet uıa;ı1an "u proje~ '5re: ha "" d h:ndt: u heya etmektedir· N. mutat hiltfına erken kalktı. 

.... - Aleyb.J-ı.... .Yel1ler, ra ugra ı· 1'n ho at, ~utedll bir llu.ııla Saatte baktı. Altt1N on vardı . .., n ......... o fena makQ.u l.-alo f JI J J-
a Yın ta le;ebbtıa edcnl •ı'la tunt ednt.n habcı1cri öğrcııme!e ma mm~ ue sı.ponya ve Himıctçi5i ~elsin konditini u· 

'Uıııt. - ırernı ket mUd:.t:ı~a mu 0 Stoldsolm. ıs (A.A.) - Husu· Rolarıdad:.ltt sazfk vaziyetten ll!tL yandırsın diye bekledi. Halbuki 
~ tııkat haıcı~ate a.ıı'a u teaıık v a..:ıkert ~mlr mahiyetinde bu st bir menbadan alman bir habe. fade cd rek bu adalara vaziyet et· hizmetçi h ber vermeyi unutmuı-

lt.cllk Uhekımo ee1Jlırıek Ur.o:::::a bbertu tA!ml edıtrek yayaıılllr. re röre Almanların Seh rnhorst mek btiyecek olan dlwer devlette. tu. 81.&t altı buçuk oldu. N. N. 

ll
ll:.kert nıahk"meı re veru ~uıı surette kolordu mukmertnde kuru· ztrhlraı Trontheym ktnmd re yapılın~ lr ihtar mahlyetfa • y tağın is;indc brrsıı:l•nm"11l 
u ı:ııahk 

1 
r1n ece ... ıcrdlr ltbsa kôrferlnde ktraya oturmuı iedlr· "'- 1 dL --·-ı-

tk~,. \" e e Ve!' cclclert ka • i • =============:& u. lat k etıı kanun proj de tu n.rtar kaU alacak ~e temyiz edil :mı~ ve gem nın l"tçtarafı ouya b tmıg· - Bu hümetçt de nede kaldı. 
~llecek rUdcUl ecu.ı ~ h edil etınımı :t t:llyeııl r hakkm tır. kecmiı oldufunu haber vermclt· Altıda uya.ndrr diye mkt aıkı S ( ar ayııe taytn ve tMp!t ~ıuıuukt&d Aym menb da bildirildifine tedirler. tenbih ctml tim. Altı buçuk oldu 

~ ı oca e i mebusu şehrım ız d; i%~!.ı:,.,.~~m ~. ~"!'~:!~ k.:e b~ ;;r • ~:i~!·~,!7,,k~ ~~~.~:;:~.:~ b:.~~:-~::· 
1 

tur. fsv~~ hududunu ı:cçml§tir. 1'u · 
.. kerı *rl.:A- m a eme edılecek Orcsteraundda çıkan İsveç ga· lamı iyi müııcllth ve ctonu.tilc yaman bir dilek! 
" .. ..... .zcteleri, Alınanların Trontheym sillhJ-rla mUcchheı: bir Alman 

ııc ho.lkn, bllkOınc~.. Storlien demı·ryoJu .... hıık.:m ol • "f • _, .;ı. Atinada, vaktile be§ • on erke~ p r Yllll .. y liııl lcnkfd ıı .... ... ...., « .. mu rczesı tnr;ıu;ınu.un yak&lım~ b 1 ... .. 1 , 
,. c~ı Koeııe•ı mebusu ycı u • .......,1;; edl duklarını '"'ı:makttchrlar. Bır· ta· ld 11 sal en idam o unmu ınes up.a· 

ya 6:ı1Cl' m!~r ıtvnı'k Stn1 l::41tkmdAkl tahktkat evra· kı ' - 0 u : an töylenmektedlr. nn birer ağaç dıılı üı:erlndc aal -
..... ;; ıl:n. 

1 
~-•·a·rı • Alık nıdan ~Ur -1mc"' ··-- -uba· m Alır.an ı:ebitleri daha imdi· Norvccliler, milthiıtt bir atcq · • en· .. " ....,,.... -...... """4 .. ...... ........ ... d ı h d d " " landımnı gören DıyoJcn ıor;c· 

"'', n lahklkııtta e•kf ~~emelcrc!c:ı blrtııde ~ıa:ı caktu en sveç u u u muhııfu:lnrı ile kar§tınnda knlmı•lar ve harp mey· .. -· 
1" "ili •t•re Cll~ır.-t ,~e0;:ı: ecnı Zl!.mAnlarda Uc:arct ma~e ee tema:::a girml§ bulunmaktndırlar. danında bi:cok mııktUl bıraka · ne:_ Her afaç .demiş· böyle 
ynll'1d "'ı ııı ktupla•"'a bllh d&

1
w:un mUdd*l cıturdu"-• n.nı .... ıımı .. tır Gaz:etclcr, Norveçin Hcgra a. rak knçmnğa mecbur olmuslar k d b , •.. a ...ıı ıow ..,, v · d ndakl • fhka dU • meyve verseydi a rnlı\rın urnu 

" • ı lt buJunmu,.tur. n.~tcrc H F fi yapılan anla•· l ıs ı ·umrn ·n eabah At· dır. • k d 1 

Küçüğü iyi idi 
ömründe incir görmiycn köy· 

HinUn biri, bittesııdlif bu meyva.. 
yı görfir, ~kli ho§U:ta cider, beJ 
on t ne tın alır, •ve ıcve yer. 
Altı a.y 90nra gene ka ba~ ge· 
lince incir anmrya koyulur. Adı· 
nı bilrnedifi için fü:lerilc ara~tı· 
nr. Dllkklncmın biri onun aşağı 
yulcan dolaşmasmdım ve ıebze
lcre, meyvalara g8s ~cr.:dirdittin.. 
den bir ey uadıflnr anlıy:ırak 
sor r: 

- Hemtcri ne anyorrıun? 
- İçi dan, dı~r den bir ,ey 

vnrdı. Onu anyorum. 
Dükle neı, §ti tarife göre, kör 

lilnün patlıcan aradığına .ı:ahip 
oluılc eline bir Wıe p tlrc&'l tu· 
tu;turur: 

- tçi dan. dı§r deri, igte 
budur-

Köylü, evvelce aldığı incirin 
zamanla büyümü olabacceğinc 
hükmederek patlı~ı kırar ve 
içinin taneli olduğunu görünce 
memn ın bir h:ı.lde ısırır, ve hea 
men tl!kürerek: 

- Bire ~crct ·der. kUçUkken 
1:: ııl :biydin, şirr.d! z:ehir olmuı· 
nun!.. " "' man tayyareleri tarafından bom· Grup efradından baı;ıJan yarn hııyli mlır ı . 

bardıman edildikten gonra a\eşi lıdır. '----=~--m:=-=-----mıwıs:uıaımıı:ıcıııı;c;:ı;m~ı..:ı:ı=:s:ı:ıı _ _...a 
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Sekreter içeri girdiği sırada, 
Granston bir fırsat bularak, ta
bancanın kabzasiyle Sidneyin ka. 
fasma müthiş bir vuruş vurmuş, 
ve onu, karyolanın altında kaldı
ğı zamana benzer bir smtışla ol· 
duğu yere ydamştT. 

Gözlüklü sekreter Sidneyin 
halini görünce bir korku çığlığı 

---------: kopardı. Fakat yüzünü çevirip te 
Granstonu gördüğü zaman ne ya. 

Nazi propaganda nazın Gö· Kadın artistlerin ekseriyet teş- p::ıcağmı şaşırmıştı. 
beMn, Alman tiyatro ve sinema kil ettikleri bir eğlenti yapılmıştı. Bununla beraber, Granstona 
sahnesi üzerinde büyük nufuzu 'Jöbel!in k:msı da oradaydı. saldırmakta gecikmedi. Tabanca· 
vardrr. Misafirler arasında, "Yarasa" sını çıkarmağa savaşırken, Grans 

18 Nt SAN 1940 -No. 12 

Bir casusink ve zabıta romanı 
Yazan: M aksvel Gcant Çeviren~ H. MUNIR Film ~irl,etlcriyle yaphğı bil· filminde bana partnörlük eden Li· ton onun da üzerine atılarak aynı 

tün mukavelelerinin Gobels tara- da Barova da bulunuyordu. Lida ~ekilde hesabını gördü. Hem bu 
fın1.uı tasdik eailmesi lazım geli. Barovıını Göbelsle muaşaka küçiik adamla fazla mücadele et- balkona açılını~ olan bu kapının ]erinin bulunduğu istikamete 
yor<:ı.: da bulunduğunu l!kin a~k rakibi meğe de lüzum kalmamıştı. kenarında, sefarethane binasını yollandı. 

Hıtler de film seyretmek nasıl Güstav Frölih'in Göbdse dayak Granstonun bütün gayesi, kapı • çepeçevre dolaşan bir beton çı - Fredrik bahrive nezareti önü _ 
ha .. tahk haline gelmi~se, Göbcls attığını rivayet ederler. nın kapanmasına mani olmak, bü. kıntıya bastı. Sefarethanenin alt ne geldi. Ve içe~i girdi. Çünkü 
te bUtün çevrilen filmlere bumu· Neyse. mevzua dönelim, Ba- yük bir tehlike zuhur ettiği za· katında bulunuyordu. Sıçradı. Ve oraya o saatte girmek içı'n veri -
nu !Okar. G b 1 · k d" · · · . dd k y&n ö e s, bütün misafırlere man en ısı ıçın en salim çıkış az sonra sessızce ca eye çı tı. len parolayı biliyordu. Ve kul. 

Hitler, artistlere karşı daima gösterdiği nezaketi Lida Barova. yeri olan oradan kaçabilmekti. Kendisini daha fazla takip et. lanmağa mezundu. . 
nazik bulunduğu halde Göbele dan esirtemedi. Bu maksatla, sekreterin de mediklerinin sebebini biliyordu. Granston da arkasından girdi. 
öyle değıldir. O artistlere daima Göbels, Lidayı alarak misafir- baygın cesedini sürükliyerek ka· Bu sefarethaneye mensup olan Kendisi de aynı müsaadeyi haiz 
bir madun mu.emcleci yapar. lerden uzakla tı ve bir köşeye pınm ağzına getirdi ve kapanma. hiç bir kimse. sefaret binasından ve hükumetin müşaviriydi. 

On<l:ı:t hiç hoşlanmadığımı çekildiler. sına mani olacak şekilde boylu dışarıya çıktıktan sonra Grans- Fredrik, Ronaldson adında bir 
k<' d:si de bilirdi 'Ve Nazi liderle- Herkes, gözünün uciyle onları boyunca yatırdı. Büyük tehlike tonla daha fazla mücadele ederek kumandanın odasına girdi. Ku • 
rine verilen tahakküm hakkiyle tetkik ediyordu. İki genç sevdalı çok geçmeden kendini gösterdi. hAdiseye herkesin dikkatini cel - mandan Ronaldson, planlar ve 
beni daimı yanında bulundurmu§ ıibi ıörünüyorlardı ! Ya kavganın gürült'üsünden, ya_ betmek cesaretini gösteremezdi. ~frelerle iştigal eden biriydi. İ • 
ve bundan zevk duymu§tur. Mua~aları öyle bir raddeye hut herhangi bir tesadüf eseri o- Hiç bir kimse, bu sefaretin meş· çerde ne konuştukları bittabi işi-

* * * ıeldi ki, Göbelsin karısı Hitleri larak, fakat her halde gürültünün hur bir beynelmilel casus yatağı dilemiyordu. Az sonra her ikisi 
Bir gün. Viktorya sokngında, görmiye gitti. Bu r:örü§me esna- i~idilmesi neticesinde Hugo Kfr olduğunu meydana çıkaracak bir birden dışarı çıktılar. Kumandan 

Berlh artiltt klübünde Göbcls emda kimse mevcut değildi ve o lon, sekreterin geldiği taraftan, harekette bulunamazdı. şöyle diyordu: 
tau.fınd11.n yemeğe davet olun- eıınada olup bitenleri fiiz:e ne ya· arkasında üç kişi olduğu halde Bu imkAndan istifade ederek - PekAJa. Pek güzel. Yeni 
d •tr'. zık ki anlatamıyacağım. Maama- belirdi. 1 radyo ihtiraınızı, inb"'iliz hav:ı ... amont Granston, Hugo Krilona 

Göbel•, Alm .... n filmlerinin, diln- fih Göbelsin ahbaplarına anlattı- Krilon görülür görülmez Grans b d r d kuvvetlerine mensup tayyarele • u e a a galebe çalını§tı. 
yar:! .. en ıyi çevrilen filmler oldu· ğı ~eylere bakılırsa, Hitler onu ton dı~rı fırladı. Fakat tabanca_ rin herhangi birinde tecrübe e • 
f'ınu o .. ı;lenu~ti. Halbuki ziyafet ııynlma.ktan vu::eçirmi~ ve Gö· sı da işlcmeğe başlamıştı. Fakat serbest kalmakla i§i bit. debilirsiniz:. Size verdiğim mek. 
gUnü, hiJdetlc: "Filmleriniz: ber- belııe naııibat edeceğini vaadet Nişan almıyor; fakat sadece miş olmuyordu. Şimdi de Fredrik tup herhangi bir tayyare mey -
bati Ve böyle kalmıya da mah- etmiştir. boşaltıyordu. Brilandla mücadele edip vatani danında serbcstre ralııt..1bilmenizi 

K ·1 1 k vazifesini tamamlamak lbımdı. :. :. ıı-ktt:n t .Almanlar, Amerikalılar gi· Göbelsin karısı, memlekette rı ona, ar adaşlarından ikisi mümkün kılacaktır. 
bi film çeyiremez:ler. Amerikan reı:alete çıkmaması için razı ol· gözden kayboldular. üçüncüsü • Bir taksiye bindi. Az: ilerlediği Granston, bu odanın kapalı ka· 
film'erlne bayılmmdoğrusu !" muştu. nün de bir te§ebbüsünü, bir en- zaman derhal durmak ve inmek pıları arkasında, neler konuşul • 

Birço • il m•~bn filmleri Al- Hitler, bill~re, Göbelsi yanı. dahtla Granston akim bıraktı. t· lüzumunu duydu. Zira yaya kal- cluğunu işitmeği çok isterdi. Fa. 
manyad a:östenlmediği halde, na çafırarak bir daha Lida Baro- kinci odadan dışarı fırladı. dırımmda ağır ağır yürüyerek kat tahkik için vakti yoktu. 
Göbels her me:T'lcl:ettcn filmler va ile ıörü§memesini tenbih etti. Sol tarafında bir geçit göze giden Fredrik Brilandı görmÜ§· (x 8) i ele geçirmek gayesile 
getirtir. Filmler, Londra, Paris Bu tenbihten çok bir mendi. çarpıyordu. Derhal o istikamete tü. Fredrik Briland, ~ürültü ara· Fredriğin peşini bırakmamağa 
Ne\"yorkt n tnyyarc ile getirtilır. Göbels kendine ,üvenmi§ ola· daldı. Önüne gelen merdivenleri sında sefarethaneden S1VlŞ1Tit§, mecburdu. 
"- M:::~lm Dıtrihin ''Melek" caktı ki onun bu teklifine kar§ı· indi. Arkasından sesler işidiliyor. fakat sanki ne olup bittiğini öğ. Fakat, Fredriğin pl!nlar ve 

film 01 •1.t kc ~rröı m için hlc: verrmk cesaretinde bulundu. du. Merdivenlerin sonunda bir renmek üzere endişeyle oralarda §ifrelerle meşgul birini görmesi 
çol: .ztır p duyu orum. O fcvka· Anlarında büyüyen münaka§ada kapıyla karşılaştı. Kapıyı zorla - dolaşıyordu. manidardı. Bu zatın odası yanın-
ı do b!r fi'r!'di '' de dedi. Hitler ıaiip ıctdi. dı. Bir, iki hamle! .. Nihayet kapı Granston Fredrikin pe§ini bı. da da. eski ve şimdi kullanılamı· 

ıc dıı bu·unuı b:ri bu filmin Göbelsin karısından maada, kendini verdi. rakmadı. Fredrik az sonra yolu- yan şifrelerin dosyalan bulunu • 
nenen ı5:t !lmiyec'"trini sordu: müteaddit Nazi liderleri küçük Temiz gece havası! .. Küçük bir nu değiştirdi ve hükômct daire • yordu. 

' - hruın ve Yahudilerin için- doktoru şik~yet ettikleri zaman Krilon dahi, Fredriğin hare -
Cle topl dıl,'1 bir film gösterile- Hitler: "Bu adamın kabahatleri- katile alakadardı. Valensitayı ça-
mee; f.a .. len lıyhimiz:e dön· rıi biliyorum, l!kin 0 Berlini be- ııl 112 et e ğırmış ve vaziveti anlatmıştı. O· 
lÜ~ bulunuyor... Çok yt.zık... nim için ve Nasyona.l Sosyalizm na şöyle diyordu: 
ilmi hu r1 yan Luhi~ ve sena?"~ i~in fethetmi~ bir adamdır" dedi. - Şimdi "Kara gölge" her hal 

yocular hepsi Yahudidir. Ma· • • , de Fredriğin pe§indedir. Nerede 
amafLh t d fer insanlardır; görürsen ona bunu haber verme. 
gayretlerini ldir ed r m." tisin. 

Btltün c ~~·i. atrıMr·dan laf Göo~ls, kısa bir müdd'"ct isin Valcnsita: 
lmpm-'\k ~~;. •• ·t ~i kc ı;malarln llitlerin tözünden dü~tU. Az: son· - Anlıyorum, dedi. Bana yeni 
geçirdi. 13u GQbtılsm stilidir... ra da ba§ınm üzerinde toplanan bir vazife veriyorsunuz. PC'kala .• 
Kedi fare ile oyruır gibi 1 bulutlar dağıldı. Ukin ;una emi· Frcdrik, sokağa çıkıp otoıno • 

Gobebin Uf tildyolarma yap.. nim ki, Hitler üzerinde nrtık hiç bit çnğırdığı zaman, Granston o. 
ln! ai7ar t r.dcn birindeydi. lair nufuı:u obınıyaeal..'iır. na pek yakın bir mevkide bulu. 

H~il~• n b .lt.mak için sr- Göbels, Nu:i partisinin en nuyordu. 
r;.. ,~. Ot eltili görUndil· ~maz:larınt ctnfına toplıı.mış Granston da bir taksi çağırdı ve 

:u.nGn bp '" Mı llarımın bulunuyer. Nüfuı:undan hariç bu- ~o!öre, öndeki otomc-bili takip 
Nari ulw aıı -lmri lunan y•rftne p.lm, hususi k'ti- etmedni söyledi. 
"HoU" cıMur.ı verdi!:. ui Eriln ~ it'tir. Market, Fredriğin Marta Ley 

.L •rlerlni eellmlıyan bir Fira· :Fevkallde ıüzcl bir kız: olan iKi TARAFLI RESiM YERE BOYA DAMLATMA. ile olan mlin~sebetini biliyordu. 
\tU11 gıoi, t rıoel tenb•l, 8•!1m•nı Erilca Vili Friçin (sinema yıldızı) MAK iÇiN Fakat Granston bunu bilmedi -
iad et1ıl. Otomobili kô~~yi döniıp yakın akrabııstdır. Göbdsle teşri· Ufak ejyalarm iki taraflı fo· ği için o istikamete gideceğini de 
kaybolmamıı.tI ki tanmmı rtist- ki mesai etti hP.lde, tröhreti çoJ:: toğrafını çekmek istiyorsanır, Bir yeri boy3d1ğınız: zamaı tahmin edemiyordu. 
lerdm VUL Elr l'in ot'"•'tobili iyidir. Göbels bu kıza hürmet e· resimde r;örüldüğü gibi, resmini yere düşen boya damlıılarınıl'\ Bununla beraber takip etti. O • 
g()rlil"dil. Onu örllr gormeı: he- der. Erik:ı, Hitlerle uzun uzun, çekecefiniı: eşyanın arkasına bir silinmesi 'ü~ olur. tomobil bir hcıyli uz:akta şehrin 
pi~ · J 'Heil' • ''Hei.' diye prı:-pa,and& i~leri hakkında ıö- ayna koyunuz:. Yalnız: şuna dik. Boyan:n yere damlamamasını dış kapılarına yakın bir yerde 
1ıı flrd k. Vılı ~mdiyc l?dar bör rü~ür. kat etmek U'izmıdır. Aynadan fo- temin için resimde gördüğünüz: durdu. Granston kendi otomo . 
le coıl:un ten ilratta k r§ılan- Berlindcn ayrıldığım zaman toğraf makin~ine ziya girmesin ~ekild::, hoya kutusunun altına bilinin şoförüne, tamamen kendi 
mamııtt. Göbels, yeni bir katibe edinmi~ti. ve makine aynada görünmesin. tutkalla yuvnrlak bir teneke ya- 1 evinde 'kullanabileceği husust bir 

Şoför bulabileceğini cöyteC:i. 
Granston otomobilin geleceği ye• 
ti tayin etti ve şoförün para!:ınt 
fazlasile ödiyerek otomobilde!l 
çıktı. 

Fredrik burada, eski zamanlar· 
dan kalma büyücek bir eve gir • 
mişti. 

Granston evin etrafını dola~a
rak ışık yanan bir pencereye doğrıI 
tırmandı. Aynı zamanda kapı va· 
zifesini gören balkon pencerele
rinden biri önüne kadar geldi. . 

Balkon pencereleri hafif bır 
zorlayışla kendini verdi. Grans: 
ton yavaşça içeri girdi. İçeri gı· 
rcr girmez, karşısına gelen per· 
de örtülü bir kapının ardından 
kulağına sesler geldi. Oraya ita • 
dar yürüdü. Kapının anahtar de· 
liğinden içeriyi gözetledi. Fred • 
rik Marta ile ba~başaydı. Ona: • 

- Seni ne kadar sevdiğin11 

göstermek için, bir sefaret ba • 
losunu yarıda bırakarak geldirtlı 
dedi. 

Marta bu sözlere inanmış gö • 
rünüyordu. Fredriğin boynuna 
atılarak onu hararetle öptü. 

Fredrik devam etti: 
- Artık zengin olacağırtl· 

Martn ... Seninle beraber çıkıp is· 
panyaya gideceğiz. Evleneceğiı· 

Martanın yüzündeki meserret 
al5.imi gittikçe artıyordu·. Frcd • 
rik sözlerini bitirmemişti: 

- Sevgilim, dedi. Hani ı,en 
sana küçük bir krsa dalga radyo 
makinesi hediye etmiştim. Benirtı 
icat ettiğim tertibatı da bulunan 
radyo makinesi. 

- Evet. Yukarıki odada dıı • 
ruyor... Sana onunla haberler 
göndermiştim hatırlıyorsunuz ya? 

- Evet. İşte ondan bahsedi." 
yorum. Sevgilim. Şimdi sana bıt 
haber daha vereceğim. Onu be • 
nim için göndereceksin. Bu ha • 
beri bekliyen adam, radyosunıJ 
ona göre fi.yar etmiştir. thtiraıııut' 
ne derece mükemmel olduğıııtıJ 
isbat için bir tecrübe yapaca~ı 
sevgilim. Bu yardımı benden esır 
gemezsin değil mi? 

(Devamı var) 

•• •• • • •• • • 
•• • • • • • • •• 
• • •• • • •• • • 

KARENiN BEŞLiLERi? 

Bu resimde biribirine benziyetı 
iki oyun kağıdı var. Hangileridir, 
biliyor musunuz? 

Biliyorsanız renkli kalemle ifl' 
ret ediniz ve yarın cevabını okll' 
yun uz. 

hte, böyl~ basit anlard:ldır ki (Devamı ver) pıştırınıı:. otomobil buli:ımıyacağını sordu. 
'.Al"lıır r, evip sevmedikleri in- p:D:~---ııa:sıımıııım::;111:11~-=-ııp-ı::ım1_1D1 ___ ıa.'l_.e1m;:zıaıı ___ ı:s11:s::P.sm-ım--ll!illlim:ıımm_ .. __ m::ııı1a1ımım:c::ıı:ıı::ı11.1~--m:ı:ı==1:111• 
naı h"'T &nJ~ tmı~ olurlar. Günlük bulmaca 

Göb•1 fılm direktörlerini 
cık aık ncur"t Jrut ına çağırırdı. 
Kııd .. rtı:et rle b. na•sıı. temas 
eoer. 

Gen~ .. :. :r 'b3f<ll1 artist 
ye'".i çevtrece::i ilm hakkında iza· 
hat ver:~k icm nezarete çağrıl· 
dıt,• • e:,, ·- -n1:•ı. Yanına bir a... 
ja.'1 ~rak gitti. Göbelsin çalışma 
od ~.. ., birlikte girmesini 
1nen' e tiler. 

Göbel'lin hnz:uruna girdiği za
m.at , küiilk doktor acı bir eda 
ile: 

'
1
- Muh:ıirz lat~tı ile gelme· 

ni.,.e lüzum yoktu. Size fenalık 
edecek değilim, yokıa aleyhimde 
hir~"'Y mi duydunuz?" diye sor-
1nu 

Z vr.lh kırcağızla yaptığı mü. 
ldlleme uzun sürmedi ... Ve ... Söy
İcmr!k ~una olacak... Bir daha 
hicbir filmde rol alamadı. 

J{(,til artıstlere baş rol verildi· 
ği sık s k vak'dir; bu vaziyet 
tenkit ediıdit.i z:aman alınan ce· 
vaplnr ynı olur. 

·- Nu:nrı emri mucibince ... " 

* * .... 
Ş~anenverd B-erlin haricinde bu
lunan G::>belsin hususi kal'asıdır. 
Çok büyillc b:r yerdir ve küçük ı 
doktor burayn vill diyerek te-

g&teırmak ister. Bur sınr, 
haf - sonu e l•ncelcri i9n kul· 
la.ır 1ı bu ·~lıncelcr airçok 
uıkitltT-e yol Rçar. 

Yaz aylan gelince Şvanenver. 
de dedikodu !?1CV%UU olmal-tan 
çı :ar .z1r.a. j"'l"l:ı: telince, Göbelsin 
ke?rıst, çocuklanyle oradn ikamet 
ederler. 

Q..,öeJsle !.ansı.,ın arası son 
zamanlarda açıl:ıuıt bulunuyor. 

Hikaye 

Kaı:a, ak§amın tam saat yedisinde 
olmu§tu. Fazla tezahüre hamledilmiyece· 
ğinden emin olsam, trende oturduğum 
yerin, diğerlerine naı:aren en iyisi oldu
ğunu göylcrdim. Mcvkiim, birinci mevki 
kompartımanlarının birinde, sağ kenarda 
ve trenin takip ettiği istikamete mütevec· 
cihti. Dü}ünceliydim. O kadar ki trene 
binerken bilet almadığımı bile unutmu~ 
tum. Eğer sizin Je ba;ınız:a böyle bir~ey 
gelm~se o anda duyulanların neler oldu
ğunu bilirsiniz:. Böyle bir yolcunun en bü· 
yük korkusu, bilet kontrol memurunu kar. 
§ısınla görmektir. Şurasını ilbe etmek 
mecburiyetindeyim ki, biletsiz ofarak ilk 
seyahat edi§im değildir. Herkes bilir ki İs· 
tanbula gelen her tren mevkifine girmeden 
sür'atini yava~latır. Artık bund:ın sonrası 
kolaydır. Bu hareketim belki sizi Myrettc 
bırakır. Böyle mevki ve haysiyet sahibi 
birinin hem de birinci mevki bir kompar· 
tımanda biletsiz n::ısıl seyahat ettiğine me
rak edersiniz:. Şunu derhal ildve etmeliyim 
ki bütün nrz:u:na rağmen bilet parasını 
vereı:ek vaziyette defildim. Bir akşam ev· 
vel barda, paralarım suyunu çekmi~ti. Ve 
trenimiz:, durduiu istuyonlann birinden 
hareket etmi§ti ki ant bir fren gıcırtısı i~i
tildi. Akabinde de bir çarpışma... Sarsıntı 
bir ürültil halinde birkaç saniye sürdü. 
Az: sonr • keadil!!i vaı;onun banketleri 
aruır.ea yüzükoyun buldum. Hiç bir ta· 
rafıma bir§ey olmamıştı. :aenimlc birlikte 
aynı kompartımanda bulunan arkadaşım 
§İFilln ve ya§lıca bir adamdı. O da benim 
~ibi yere yuvarlnnmış, benimle birlikte 
ayağa kalkıyordu. Rengi sararmıştı. Şiş. 
kin yanaklarını iki tarafa sallayaralr· 

- Ucuz kurtulduk, dedi. 
Cevap verdim: 

ks11zllık 
~akleden: 

BURHAN BURÇAK 

- Bu bir§ey değil; ben daha nelerini 
gördüm 1 Cevap verirken, birkaç nk§am 
önce ba~ımdan geçen bir vakayı hatırlamı~. 
soyduğum bir zengin evinin damından at· 
tarken üzerime atılan dört, beş kur§unun 
tehlikcsin.e işaret etmek istemiştim. Bitta
bi muhatabım nedemek istediğimi pek iyi 
anlayamadı. Vagondan birlikte çıktık. Yol· 
cular, ne olup, ne bittiğini biribirine soru
yordu. Merakımız çabuk zail oldu. Treni· 
miz, manevra hlinde bulunan bir marpn
diz katariyle çarpışmı~. marpndizi ikiye 
biçmişti. Yol üzerinde, parçalanan vagon· 
lann enkazı yatıyordu. Maamafih nüfusça 

·zayiat olmamıştı. Bu sırada yanımıza yak. 
laşan bir memur, küstah bir eda ile yolun 
anc.ık birkaç sc:at sonra açılabileceğini 
bildirdi. 

Ona göre, en makul hareket, ilk istas· 
yona kadar yaya gitmek ve karnımızı d()
yurup beklemekti. Ortalık kararıyordu. 
Çaresiz yola koyulduk. Karşı taraftan da 
resmi tavırlı bir grup geliyor ve aramızda, 
hayretle seyredilecek birisi varmış gibi 
dikkatli, dikkatli bize bakıyordu. Sözle
rinden anladık ki trendeki valiyi arayor, 
fakat bu mühim zatı tanımadıkları için de 
yolcuları tetkik ediyorlarmı§. Aklıma ani 
bir fikir r;eldi. Döndüm: 

- Aradı'1nıı: benim, dedim. 
Ora kaymakamı oldijf'unu öfrendi~im 

bir adam derluıl derin bir reveru!ln mai· 
yetimi sordu. Evvelki trenle yola sıktık
larını söyledim. Bir arz:um olup olmatiığı
nı sordu. Cevap olarak yol çantamı ıös
terdim. 

Biçare, derhal çantaya fırladı. Bizzat 
nldı, arkasında duran bir gence verdi, bu 
zat, çantamı ta§ıdığmdan çok memnun gö· 
rünüyordu, Sonra dedim ki: 

- Bir parça karnımı doyurmak iste· 
rim ama istasyonda değil. Başka bir yer 
yok mu? 

Hay hay, efendim. Şimdi kaza merkezine 
gideriz ve oradan da otome>bille tstanbulu 
teşrif buyurursunuz. Bu daha iyi. 

- Te~ekkür ederim. Yalnız biraz ace
le edelim. Çünkü hiç vaktim yok ... 

Çünkü hakiltt valinin, her an meydana 
çıkması ihtimali vardı. Yarım saat scnra 
da hükumet konağında mükemmel bir ye. 
mek sofrası ba§ındaydım. Sıra kahveye 
geldiği zaman kaymakama dedim ki: 

- Gösterdiğiniz kolaylıktan dolayı 
son derece müteşekkirim. Yakında bazı 
tebeddülat yapılacak. Birinci sınıf kayma· 
kamlrklar düşünülüyor. Sizi unutulmaktan 
kurtaracağımdan emin olahilirsi.n.iz. Ve 
ben bu m~seleyi halledeceğim. 

Buna kendisinden geçercesine memnun 
olmu~tu. 

Hemen emirler verdi. Otomobil hazır
landı ve eğilmeler bükülmeler arasında 
yola çıktım. :tstanbula gece girdik. Beyoğ
luna çıktık. İkametgahım olduğunu söyle. 
diğim büyük bir bina önünde şöförü dur
durdum ve iki kapılı bir binanın bir tara· 
frndan girip öbüründen çıktnn. Çünkü §Ö· 
!öre vermem icabeden bahşiş param bile 
yoktu. 

Se>ra öğrendim. Hakikt vali, bir~:: 
sonra maiyetile birlikte meydana çık· 
nu~, fakat ter, tepindiği halde kimseye dert 
anlatam.lmıı. Bilahare bir gazetede gözU· 
me ili§ti. (:x) nin kaymakamı, yerine bir 
ba§kŞ~ını tayin etmişler. Terfi beklerken 
üstelik bir de memuriyetinden olan bu 
adamın haksızlığa uğramasını siz doğru 

bulur musunuz? L\!tfen siz söyleyiniz!. 
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