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el, 23872 • Poıta kutusu 214 ..., 
Buo;:n · ı k . . 004 meme etımıze 

dönen 

Fransız Elçisinin 
gazetemize 

"N beyanatı 
I 0.rveçteki muharebe
-~rın, harbin neticesi 
\!~erinde büyük· tesiri 

olacaktır,, 
tııgıı•z v 

l'l'ıetıcriı e P'ransa: elı;ilerl, hUkO.. 
8ı:ı:ııra b 13 ~·aptılclan temMlardan 
t!liler. UgUn memleketimize dön. 
~ı 2 ID('i sa)iada) 

Lord Halif aks Sovyet 
elçisile görüştü 

Londra, 20 (A.A.) - Resmen bildirildiğine 
göre dün Sovyet sefirini kabul eden Lord · Hali 
faks, İngiltere hükiimetinin Sovyetler tarafın· 
dan vukubulan teklifi kabul ettiğini ve iki mem· 
leket arasında ticari müzakerelerin nasıl başlıya· 
bileceğini tetkik etmeğe hazır bulunduğunu be· 
yan etmİ§tir· 

İyi haber alan mahfillerde kaydolunduğuna 
göre akdi derpİf edilen muahede, harbin ihtiyaç 
larını ve zaruretlerini karşılıyacak bir harp tica· 
reti muahedeAİ olacak ve İngilterenin diğer bita
raf devletlerle akdettiği muahedelere benziye· 1 

cektir. - --

Romanya hariciye 
nazırı değişiyor! 

B"kr . IC ~ eı 20 (Hususi) - ------------...-..-----
h. il ınede yakında mü- • 
ırn d ..... k s . 

tiıellad:t'~ıl~yh:ı!~fe; ovye·t a ıansının 
eyyijt 'J 

"el ki .. etmektedir Ev- •• k • b 
liği t:ah:ıal batki.tid·~- uç t e z ı i : 
len b. an neıre ı-
1>6 • 1~ • tebliğde çiftçi 
~~İ1kın sabık reisi 
"İr) ..... e onun kral müta· 
ı,· •KUıe tayin edild" ... 
ıldirilnıiıtir. ıgı 

ed Kral kendisini kabul 
ı-i~~r~~ ~~ müddet gö
~dttur. 
leli de gene Parti lider
!\ kr en Georg Bratia
ed"I ~l t~rafından kabul 

ı rnııtir. 
&iyi d"""'• biıı en ıgıne göre, ka-

!İkt~e Yapıl!lcak deği. 
y 1 te Bratıanu harici-
1 e lla~ırlıiına tayin edi-
ı:ekt.~..-.. Bununla bera
" · .' ~tun bu kabine de
aitıldılderinde naıyonal 
~ePheyi temsil eden ze-
atııı hükümet ba 

beti ·1 .... ka tına \\ rı ecegı ı· ı k ·· l ı o ara 
&öy enenıemektedir. 

1 - Yugoslavya ile sadece ticaret müzakere· 
leri yapılacak, 

2 - Cenubu tarki Avrupada aerbe~İ: kalmak 
için Japonya ile anlaşma yapılmıyacak, 

3 - Sovyet - Romen hududundaki aakerlerin 
geri çekilmesi konuıulmadı. 

Moekon, %0 (A·A·) - Tas ajan.aı bildiriyor: 
Neve Cbroniele guetui ve Havu ajaıuıı t&Pa!mdaft neşredilen 

bir bberde Sovyetler Birliği ile Romanya.nın hudutta bulunan iki 
t&ra.f askerinin geri almması hakkmda bir anlqma akdi iı:in Fran • 
1111: lefiri 6n0nde mtlukerede bulunduklan bildirilmektedir· Taa ajan.. 
111 bu haberlerin tamamen uydurma olduğunu beyana meıundur• . 

Diğer t&ra!t&ll yabancı matbuat, ya.kmda Sovyet hWr:6..metile 
Moekovada bir Yuroelav heyeti aı:umda Yugoelavyann'l komıulan 
muvaeehealndeld vaziyetini takviye malradile mW:akereler eereyan 
edeeeğfni blldirmektedfr. Tu &jansı bu haberlerin 4e tamamen uy. 
durma oldufwıu beyana mezundur. 

Hakikat ıudur ki Jld memleket arumı;!a ticaret müzakereleri • 
ıı.ln halli lı:ia blr Yuıoalav lıeyetiain muvaaalati beklenmektedir· 

J&J)01l ee!lri Togonun harief tiea.nıt komiaeri tuabndaıs kabulU 
mllnaaebetile Japon matbuatı km pyialar aeered«rek Sovyetler 
Birlljmba defu • eeaup A""1pumda ve umumiyet ftJbarile Avnıpa_ 
da ael'best kalmalı: iı:lıl her ne pahaaına oluraa ol9UJ'l Japonya ile 
aalqınat iatediğinl blldirml§leJldir. Tu ajanm bu pyial&rm hiı:blr au. 
111Ue dofru olmadığmı beyana aell\mdur· 

Norveç'e ihraç edilen 
ilk Alman kıtalar1 
Oslo sokaklarında 

~acvik~le 
açlık ·başladı 

ingiliz ve Fransı? askerlerini taşıyan vapurlarm 
batırıldığı ·haberini ,lngiliz Amiralllğ1 tekzip ediyor 
Fransız kuvvetleri de 

Norve(;e çıkarıldı 
Stokholm, 20 (ı\·A·) - Nar

\1.lden gelen lsveçlilerin verdikleri 
haberlere göre, Nanik ~ehrlnin 
diğer Norveç mmtakala.n ile all. 
wı kesilm}etir0 

Yiyecek yokluğu elddetle kendL 
ni göstermektedir· 

* St.ol<holm, !O (A·A·) - Guete. 
ler miltte!ik krtalann Norveçin 
muhtelif noktalarına lhracmdaki e
hemmiyeti tebaru ettiriyorlar· 

Stokholm Tidende gazetesinin 
gönderdiği hmıu.at muhabir §lmıı.l 
kıammda seferberliğin tam ınuvaf 
!a.luyetle neticelendiğipi ve Nar. 
vik bölgesinde İngilizlerin vaziye -
te ltirıı..z götU.rmez bir surette hl • 
kim oldulı:larmı bildirmektedir· 

~-------------------------------~ 
son .eJDaklka 
Pazartesi günü son derece 
meraklı bir zabıta romanının 

baılıyor 

heyecanlı, 
tefrikasma 

(Denmı ı lllt'J ııayfaila) 

ltalyan gazeteleri harbe 
girilmesini-istemeğe başladı! 

ANAaOLUHiSARINDA 
5 CCÜ lfi1@.1V~lt: 
....... 1 ................................................. ., 

-~'i';r.;:t-a 
Bugün yapılan milli küme maçl;;,rının tafsilat IJe 

neticeleri 2 inci saylamız.dadır. (Yuuı 2 nci .. )'fada) 

• 
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.~Jtd=aı 
Milli küme maçları 

fi~mtU'1D_lttlff,!J7.(!JI 
lstanbulda: 

Beşiktaş: 5 Altay: O 
Atınordu: 3 Vefa: 4 

Holanda, nasgonal sosya
listlerin f!lİlingle~ini menetti 

Anharada: Bir ingıliz mühim-
Galatasaray: 2 Muhafız:O mat fabrıkasında 
Gençler B. : 2 Fener: 1 infi ak 
~ih1a, • Alhıy: 5 - o 1 Oyuna Vefnnm hUcumile baş. 

Günün en mühim müsabakaJJ landı. lım~ Haf hattı bu hücumu 
·uri Bosutun idaresinde Altay · kesti· 

Be.sıkta~ arasında ~ apıldı. Oyunun ilk sel:iz dakiwm1 Ve. 
Takımlar §U §ekilde; fa hlkinı \•a.dyette ceçlrcli· 
Bcşikta~: M. Ali - 1'ad, flüs- Vefa takımmdan Muhteşem ve 

11;i - Hüseyin, Rıfat, Feyzi - iki iç oyuncunun muvaffakıyeUıiz 
Hayati, l/akl:r, Bedii, Şcreı. ibra- oyunları açıkların gür.el ortala
ltım. rrnda bir netice aimalarma mey • 

Altay: lbrahim - Ali, Melımtt dan vmıniyor· 
Tevfik, Omtr, Mehmet - Sa- 19 uncu dakikada Hakkının ~k 

im, llyas Valıap. Salahaddin Hak· ıııkt şUtunu lmıir k&lee;si kemer. 
kı, de kurtardı· Kornerde netice )·ok· 

Oyuna Alta},n hilcumile başlan Oyun his!edilir 1ıekllde Vefa 
dı. Ilk dakikada Sayimin 5 metre Mklm.iyetfndo cereyan ediyor· Fa.. 
den ı;ektiği sıkı 5ut Be~ikta~ ilk kat lmılr mUdafaası yerinde mü -
korkulu dakika}, gezirtti. Fakat d2halelerle sayı fJrSatı vermiyor· 
bundan sonra derlitoplu 2km1:ırln Nihayet 30 uncu da.Jd.kada Ve. 
Mkiriıiyeti ele alan Beşiktaşlılar fn eağ hafı SUJeymt.nm 40 metre. 
Izmir kalesini sıkıştmnağa ba~Ia· den çektiği favl r..tışı Vefaya ilk 
dılar. 

10 
golU kuandm:lr· Bu gol Vefayı ha. 

Londra, %0 (A·A·) - Bugün 
saat 9.15 te Londrnnm oimalindc 
bulunan bir mühimmat fabrikasın .. 
da vukubulan infilrtl< neticesinde 
6 kişi ölmüş. ı 7 kf§i ağır surette 
yaralanmıştır. 

Harbin başlangıemdanbcri mil. 
himmat fabrike.la.rmdrı altıncı defa 
olarak infilA.k vukubulmakf:adl?'· 
Şimdiye kadar bu yUıden 308 ki§i 
ölmll§tür· 

Bn huau.ııta yapılan tahkikat nc
Uce3lnde infiltıkm kasten ika edil 
mediği, makinelere aru: olan blr 
sakatlık neUccsindc vukua geldiği 
anla~tlmıştır. 

8 inci dakikada lmıir kalesini rekete setlrdl· Derhal soldan hU • 
kan~k bir anından istifade eden cum g~ yeşil beynzlılu, b~ • 
Hakkı Be~ikta5ın ilk golünü yap· golden ye..rım dakika ronra Sulhi. 
tr. nin c..ok güzel bir gUtUnden ikinci 

Amasyada 
şiddetli 
zelzele Akabinde hücuma g~en lmir- golU kazandı· • • 

hler ~iktaş mlidafaacr ka~ısmda Golden sonra h:mirliler boı:ul -
fazla bir ~Y yapmağa muvaffak du Vefa adamakıllı davranıyor· 
olamadı'ar. Bu arada ~1;ka~ gol de kat.ırdılar· 

21 inci dakikada lzmir kalesi· ~· M~m bmnei devre3l netice de. 
nin bom~ olduğu bir anından is ~mbie~ 2 - O Vefa lehine ne
tifade eden İbrahim lrmir kaleci· ticelendı· 
. ınin en kapalı ve dar za .. ;yesine İKiNCi DEVRt; 
tlen topu sokarak B~ktaşm ikin· Bu devre tekrar hAkimiyeU ele 
cı golünü yaptı. alan Vefalılar hmiri sıkıettrmağa 

Oyun ~k seri bir ~ilde iki ta· bqladılar· 21 inci da.klkadn Ve.fa. 
lamın ka~ılıklı akınları cereyan dan HUsey1ıı bUtlln oyunculan kı. 
~derken bırind devre Beşilcta~m vıra kıvıra geçtikten Mnra taktmt. 
2-0 galibiyetile bitti. nm 8 nnen golUnll yaptı· 

lKt""·cı DEVRE·. Bu gol tzmlrlllerl hareket~ ge-
1" tirdi· 27 inci dakikada Salt takmıı. 

Baslar ba~lamaz J3esiktaşlılar 
tekrar ~ dct'ldka süren bir Mkimi· 
yet tesis etti:er. Bu de'wTe o~n 
ilkine naıaran çok ağır bir şekilde 
cereyan ederken on ikinci dakikada 
Hakla bmir sai bekinin ıskasın· 
dan istifade ederek talmrunm il· 
çüncü golünil attı. 

3 gol yemelerine ragmen hiç 
borulmıyan lıniirliler de mukabil 
hucumlara geçerek bir ~yler yap
mak istiyorlarsa da Beşıktas müda 
faası buna meydan vermiyor. Ma
amafih lımirin !!Oldan yerini deği§ 
tiren Hakkı va ıtasile yıı.ptıfr a
kınlar Siyah - Btyaz kaleı;i icin 
çok tehlikesi. 

34 üncü dakikada ~ikta~hla· 
rın hatalı bir şekilde durduran lz· 
mirlilere penaltı verildi,. Hakkı 
~naltıyı ıln bir ~tlc ağlara mıh 
ladı. 

Bundan sonra tekrar oyun ro
r.una kadar gilzel bir ~kilcl .. çalı· 
~n Bcşikta~ 44 üncü dal.i1 ia Be
diinin aya~dan 5 inci gotn de 
kazanarak maçı 5-0 galip bitirdi. 

*** hmir takımlannın deplbman. 
mnçlarma bugiln Taksim atadmda 
devam edildi· 

nk maç Vefıı ile I I' nordu & • 
rasmda ct-re~ nn etti "tc3.bala. 
..f: - S VefMm l hine ı tic4'1en. 
dj. 

nm ille golUnll atmak üzere lken 
topu Auk çeldi, fakat Hamdi ye. 
tf!ierek ısııyryı kaydetti· 

Oyunun bitıne!lne bir dakika ka. 
la gilzel bir ara pasından Salt h
mlrtn 3 Uncu golUnll de yapınca 
maç hararet.lendi· Fakat artık r.a.. 
man dolmU§tu· Ha.kemin dlldOğ{l 
oyunun sonunu ilin cttıii vaktt 
Vefn ~ahııd:ın ~ - 3 galip aynldr. 

Ankara. 20 (Telef onla) - Ga.. 
latasanı.y - Muhafızgtle\l maı;ma 
bugün saat 2,45 dı başlandı· Her 
iki taraf zevlllz oynuyordu· Tam 
6 met dakikada Galatnsarayhlann 
güzel bir akını ofaay4 y11%U.nden 
e.k1m kaldı· Ge.latuaraym kftkimt 
yeti başladığı SO uncu dakikadan 
itibaren oyun eok ırilrn.tlendi ve nl
hayet GUndllz11n p:ı.slle Salimfn 
çektiği sıla bir eütlo 35 inci da. 
kilca~ Galatasaray lehine bir gol 
kaydedilmiş oldu· 

Ba golden sonra 'Muhafır.gücü 
hMIID tarafı epey eıkqt.Irdr. Fa
kat Fanığun mQdafna&le netice. 
l!liE kaldı· 

binci haft.ayma dörde çeyıU 
kala b!!JJl&ndI· Beo d&kika sonra 
Galatasaray bir gol ~ırdı· ıs in
e! dakikada !3.lim Galatuaraytr. 
lann ikinci golUnQ yaptı ve neu. 
ce 2 - 8 Ge.lataw.ınym ptibiyeti 
ne neticelendi· 

Veb • Altmorilu: 4 - S Fenerbahç~ ııe Geçlerbirliği a • 
Takrml r §u eeldlde: rasmdald mn.~ Mat tam b~e çey. 
Ve.fa: Aı:ak - Vahit, Garo - :rek kala başla.dl· Her iki t&ra.fm 

Süle~'l?lan, Hakkt, Şilkrii - Ne. .d:1 güzel oyuniyle birinci haftaym 
cip. Hilse~1n, Muhteşem, Sull.1

• O - O berabere bitti· 
lfehmet, !kinci haftaymda Gcnçlerblrli. 

Altmordu: Necati - Hallin, Zi- ğinden AU ikl gol, Fcnerbahçeden 
ya - Fetlıiı Adil, Nunıllıı.h - Mclı'h bir gol ~'&ptllar ve oyun 
Nanoık, Salt, Haıhıır, Namık. Hak. Gen~lerblrliğinin 2 - 1 galebesile 
kJ. bitti· 

Tedbir dediğin böyle 
olu .. ,! 

tdare amirlerinden biri çok a
man ıu baskınına uğrayan bir 
kazayr ıiy~rcti srr.sında kaza 
knymakamma: 

- Kaymakam cf endi, der; bu. 
ralan sık aık su bıısar. Buna kar. 
şr bir tedbir aldım:; mJ? 
Kaymakaın vazifesini pek iyı 

yapanlara mahsus 1:i.r ~önül ra. 
batlığı ile bir çok küct.k •. .. a
rahrr göstererek cevap verir: 

- Evet efendim, işte &:;arı. 
- Bu kutular ne olüc-:..? 
- Zarar görenlere b.rc :x: ı.ı1.:ı. 

mak idrı ıimdiden haztrladı"ll. 

Olmüı, kurtulmu§! 
Kadı ile §3hit arasında! 
K - Kuran okur musun? 
Ş - Bilcümle vücuhu Jı:ıne. 

tile! 
K - Ölü yıkar mısın? 
Ş - Adllbü erkanile ! 
K - Pe!ti. Ölüyü gömdükten 

sonra bir şey söylerler. Onu da 
bilk misin? 

Ş - Bilirim. 
K - !1c ı;öylertin bakayım? 
Ş - Ne talili adammı,aın ki 

ö~cl:..in de f3Mt c1;yc bizim kadı 
efendinin hu·urnna çıkmaktan 
kurtuldun derim. • 

AmMya, %0 (A·A·) - Dün saat 
11,20 do on saniye süren eiddetll 
bir yer sal'8mt:m olrnuotur. Hasar 
yoktur· 

~omanın 2692 nci 
yıldönümü 

Roma, %0 (A·A·) - Romanm 
2692 incl yıldönUmil milnMobetlle 
yarm bU«ln İtalyada merasim l'a· 
pılacalttJr. 

Cümhiırreisliği 
orkestrası 

Şehrimizde verilecek 
konserleritı programını . 

verıyoruz. 

Cumhurreisliği flRnnonik or-
kestrasmm 70 kisilik bir kadro ile 
28 nisanda eehrimize geleceği ma· 
IQ.mdur. Saray siılcması salonunda 
vcrılecek olan 4 konserin progra· 
mı §Öyle tespit edilmi~: 

29-4·940 saat 21 de Şef: Ermt 
Practorlu.s 

Beethoven: 3 üncü Leonore u· 
vertürü 

Beethoven: 5 inci piyano konçer 
tosu,, mi bemol majör · 

Solist: Ferdi Statzer 
Dinlenme 

Brahms: 1 inci eenfoni, d-0 mi· 
nör, 

Vagncr: Tannh!user uvertürü 
1.5.940 saat 21 de Ştf: HastıN 

Ferit Alrıar 
Beethoven: 5 ınci senfoni, do mi· 

nör, • · 
Vagner: Tristan ve tsoldeden 

Prelüd \'e ask ölümü, 
Solo ~n: Semiha Berksoy 

Dinlenme 
P.uccini: Butterfly operasından 

arya (anneciğin seni) 
Puccini: Toska operasından Tos 

kanın duası, İtalyanca, 
Puccini: Butterfly operaSindan 

arya (ben dalgın gözlerle) 
CCsar Frank: senfoni, re minör 
3.5.940 saat 21 de Şef: E11ut 

Praetorius 
A. Adnan Saygın: Divertimeto 
Ulvi Cemal Erkin: Bayram 
Tschaiko\'~ld: Ceviı kıran sü· 

viti, 
Hasan Ferit Alnar: Prclüd ve 

iki dans ' 
Necil ~mm Ak ses: Çif tc telli. 

Dinlenme 
D\·ornlc 5 jnei !lenfoni, mi mi· 

nör 
J. Strauss: Vi~·ana ormanından 

ma atlar, 
4.5.9-<0 aat 18.30 da Sc/: lla~ 

$Gn Ferit Alnar 
Verdi: Taliin kudreti operası 

üvertürü, 
Cemal R~it: Karagöz 
Gounod: Fau5t operasından ba· 

le müziği, 
DitıltttfHt 

T$Chaiko\'!lkr: 4 üncü renfoni, 
fa minör. 

italyan gazeteleri harp istiyor 1 Alın~cak 
Roma, 20 (A.A.) -Hcrocu: ted b 1 rler 

Gayda, Giomale d'italia gazeteainde ne§ret
tiği bir makalede İngiliz nazın Croııun İngiliz • 
İtalyan münasebetlerine taallôk eden nutkunu 
·'garip ve fena ilham alan,, bir nutuk olarak tav
sif etmektedir· 

Muharrir diyor ki: 
"Crossun beyanab sadece Skandinavya mu

va ffakiyetsizliğini ve İngiliz siyasetinin doğu -
cenup Avrupası ve Akdeniz havzası üzerindeki 
itirafı imkansız hedeflerini gizlemeğe matuf ihti
yatsız bir manevradır. 

Gayda, müttefiklerle lıviçre ve Türkiye gaze
telerinin kaba ve müsam~ha edilmez diye tavsif 
ettiği tahrikatlannı da §iddetle tenkid etmekte
dir. 

Diğer taraftan Popolo d'ltalia gazetesi, ltal
yanın harbe girmesi lehinde bir makale ne§rede
rek müsamahasına imkan görmediği müttefik 
ablukasının İtalyayı rencide ettiğini bildirmek
tedir. 

NOT: 
B- c~·an, Cbcfield'de söylediği nutl."'flJl tW;reya taaUCık etlen 

Jınmı L):2.~dndır: 
''İtalyıınm bitaraf bir memleketten fa.rklı muamele görmek ar. 

7.tBunda olduğunu farr:etmek f~in hltlriı' sebep yoktur· Fak&t eğer 
hal böyle be lnı;Utere ıtalyadan bitaraf gibi hareket etmeAini l"te.. 
melidir- Son zamanlarda İtalyan gazeteleri :memle.kettm.tze ka"1 
''hamnnne,, tın'lllfine hak kuanan bir lisan kollanmab ~lamı tar. 
drr· Bu biti italyanm lnı;tltorere kaJ11 hattı hanıketl hakkmcla dU -
UndUrmeıtt:edlr- italya ile kıwgama: yoktor· Samimi olarak doet 

olmak arım edlyorur:· Fııkat açtk hareket ediyor ve ~k kon~oyo • 
nız ve İtalya Uo vadyettmıda ne oldu~11 bilmek btfyenu:· .. 

(Diğer telgrafiai' 3 Uncu sayfanmdaclır·) 

Garp cephesinde 
faaliyet artıyor 
Fransız ve Alman keşif 
kolları arasında şiddetli 

çarpışmalar. oldu 
Paris, 20 (A·A·) - Son 2i eaat içinde garp cephesinde her a. 

mankindeıı biraz: daha bUyUk bir faaliyet kaydedilm~tir· 
Franııu: topçulan Sar ~taka.suıdaki Alm&n iırt.ihk.A.mlarmt bom.. 

bardıma.n e~tir· .Moselle'in eukmda ve aşağı AlsMt.a gece Fran
:ıız ve Alma.n k~ıt kolluı anamda oiddeut çarpqm&lar olmUftur-

Havad& da daha bUyUk bir faaliyet kaydedilm.lJtir· Her iki ta • 
ra.f da keşif uçu§la.n )'&pmı~ttr· Almanlar ıark ve §imal mmtakala. 
rmda derin keolf uot11la.n ~lar, hattl evvelki gece Pa.rhı mm.. 
t.ıı.ka:ıı istikametinde bile uçmuılardtr· Bu bava hareketlerine aver 
devriye filoları mukabele etm~ ve iki taraf ara.smda çarpI§lllll.lar 
olmt11tur0 Bir .Alnıa.ıı t.&yyare:ıi Fransu: hatlan içinde d~lmUştilr· 
Diğer bir Alman tayyarul de mot.örUne mermi isabet ettiği i~in 
güçlUkle Alıııanyaya dönebilıni§tir· · 

Fransız Elçisinin 
gazetemize beyanatı 

(Ba.' tanılı 1 inci sayfada) 
Elçilerin gelişine dair ta.fslllt 

ve İngiliz elçisinin beyanAtı 3 Un. 
cU sayf a:nııdadır· Franm elcisl 
Masslgli, bugUn akpma doğru 
Son Dakika muhabirini kabul ede. 
rek §U ktaa beyanatı ve~r: 
"- FranMYl ve Parisl, Norveç.. 

teki harekdtm mUtte!ikler lehine 

biteceğine inanıştan d~ğıuı bir ne
§e içinde bU'&ktmı. DUşman pro. 
paganda!ı bile, Noıv~teki fa.fkL 
yetlmh;l gizliyememiotir· Norveste. 
ki muharebelerin harbin neticesi 
tlı:arinde bUyUJc te&1ri ola.caktır· 
FraMıı milleti ve bOJrlı.metinln, 
mUeadeleyi tam bir zafere götUr
mek için azmettlklerlni söyliyebi • 
lirim·,. 

Narvik'te 
açlık başladı 

(Baş 'torafı 1 inci Hyfatla) 
lNGtLtz AMIRALLtGt1'1N 

BtR TEKZlBl 
Londra. ZO ( A.A.) - Amirallik 

ve harbiye nezareti taraf mdan ncş· 
redilen bir t~bljğde Jngiliz ve Fran 
sı:; kıtalannı ta~ıyan bazı vapur· 
lamı Norveç sahil~ri açyğında 
batmldığına vey3 hasara uğradığı 
na dair AJımn .radyolan tarafın· 
dan verilen haberin tamamlle a31l· 
su; o!dı.ı~ bildirilmektedir. 

NORVEÇE FRA~~tz I"ITA· 
LARI n \ c;m: \RILDI 

/,omlra :O ı racfyn, saat 1 S) 

Fransız harbiye nezareti bugün 
ne,redilen ~ bir teblilde ilk 
defa olarak, Fnınsrz kU\'Vetlerinin 
Norveçc ihraç olunduğunu 'e as· 
kl!rt faaliyete istiralc ettiğini bil· 
dimü,tir. 

İngiliz harbiye nezareti tarafm
dııın ~redilen tebliğde de N6rveçc 
!t!vkolunan İngiliz kuvvetlerinin 
bir tek knyrp!ız karaya çıknnldık· 
lan bildirilmektedir 

'.Non<eçteki harp 'az:iycti hak· 
kında henüı ~arih mal\ımat yoksa 
da. alınan h:ıb:clere göre. ~imalde 
\c NaJ'\·ik civarında muharebel~r 

Postaya sansar 
konulacak, fecem· 
mu kampları tesis 

olunacak 
Amsterdam, 20 {A.A.) - Orft 

id3renin bütün Holarxlaya ~li 
şı demektir ki, Amsterdamda, La 
Hayede. Roterdamda ve diğer bü· 
yük §ehirlerde askcrt makamat 
memlekette oturan ecnebllerin kari 
kontrolü içiı\ lüzum görecekleri 
büten tedbirleri bundan böyle a· 
la bileceklerdir. . 
· Tecemmu kamplarmm, posta 

sansürünün tesisi ve diğer tedbirler 
pek muhtemeldir ki örft idarenin 
ilfuıınr takip edecektir. Fakat nan 
partisinin feshi beklenmiycr. BU 
parti memlekete ~rar verecek fa· 
aliyetlerde bulunduğu takdirde 
kaldırılacaktır. 

Haf ta içinde Fronpopulerin korı 
trolunun sıkht§bğma dair mutad 
olarak verdikleri nutuklar yasak 
edilmi§tir. flolanda nazi partisi 
liderlerinin mutad olarak verdikleri 
nutuklar yas&t edilm~ ve dünkü 
gün içinde 15 emniyet memuııl 
mcbusan meclisinin nasyonal sos· 
!asit aza ı kont de Dansenburgutı 
~tosunda üç saat süren ara~tırnı.ı 
lar yapmı~tır. Bu gibi ara~tı~"' 
lann yenidın yapılma~ı beklenı· 
yor. 

Süpheli ecnebflerin dönme~e 
mecbur oldukları hudutbi l..~ ~· 
kı urassut devam etmektedir. • 

HükQmetin örfi idareyi bütürı 
memlekete t~mil etmek karan 1.1: 
rnum.lyetle bütün matbuatça iYI 
ka!lılanmaktadır. 

Holanda nasyonal eosyalist Par: 
tiısinin bu ayın sonundan · ev,,el 
bütün Holanda ~irlerinde yaP

9
' 

mağı derpi~ eylemi~ olduğu 5 
umumt miting iptal edilıni~tir. s.u 
iptal, örlt idartnin te§milinin bır 
neticesidir. • 

BELÇiKA DA TECEMl\f(J 
KAMPLARI HAZIRLIYOR 

Brüksel, ZO ( A.A.) - Belçik' 
b~ekili Pierlot, Katolik ceıniye· 
tinde söylediği bir nutukta bi}has· 
sa memleketin hariciye nazırı ta· 
rafından _:r,aptlan son iıahatı tatt 
vip e}'lediğini kaydetmi~tir. . 
&~vekil müteakibe.,, yenı te· 

cemmü kamptan in§a edilmek üze· 
re olduğunu ve ecnebllere karşı 
~iddetli kontrol tedbirleri aıınaca· 
ğını te}·it eylemiştir. 

Başvekil nutkunun ildnci kısmıl\ 
da Belçika tarafmdM sarfedilef' 
gayretlerin malt ve iktisadt veçhe' 
lerini ~östermi~tir. 

BeI,ika, 12 milyar franklık ,. 
lelade bü* haricinde senede f~ 
kal!de ma!raf olarak sekiz bu~ 
milyar frangı ka~ılamak mecbur! 
yetindedir ld, devletin eenelik ihtı' 
ya'1an 21 milyarlık bir yekan' 
baliğ olmaktadır. , 

Binaenaleyh istikrum muva!!~ 
olmu~ bulunmasına ra~en. h~"i 
met memleketten yeni bir ve~ 
gayreti istiyccek ve bundan son~ 
yeni istikrulara tevtMül e.ylb-t 
c.ektir. 

Uri üç katlı bir 
aparbman aranıyor 

Tozk&paTu, .lyupqa.. T.--: 
Hublye, P&nl'&ltı. 7erlk6y, ~. 
ti, ~ı,,u. Ka~ka eemUullıde b'tJI'~ 
ya yakm iki veya Q~ dalnll, teıJS"'. 
tun «arder nya ~r odalı bir ·~ 
tlmu &rHlllakt&dır. l!latılık ~· )i• 
l&al&ml, blnalarma alt ta!aU!ta. ltı" 
1uı cephe::1aln blr fototrafııu ekler ti' 
ae iyi elur. BUtUa masratt ke11dll~1 
ne alt olmuk U::•re, ııon rıyatıa 14 
iııtıınbul :P•~t.artul ltOl!ta kutUJU ~ 
M. T adrel!int bildirmelidirler. 

·-:-:===============~ 
<f~m etm ktedir. Bununla be~: 
her, hcnüı büyuk t:ı.arrw: b:l} 
ml!m~tır. , 

Cenubu şarkta ise Nman!ar 'c 
lodan ileri h:lrcketlerinc de\ ;ırtı • 
tiklerini hiklirmekt~ırler. 
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. ugnııwı~r 
Italya enizde mah
pus ka ak .istemiyor 
n>mnnı 1 Musolini'nin gazetesi şayam r.............. ...... ....... · ........... 

1 !_:~:.~:: :.,__ ". dikkat bir yazı neşretti 1 Norveçte 
~11 btr davet Oz:erlno mayuı ayı 1~ R d Abl k dd I k i harp devam ~ ~ Londraya bir matbuat heyeU- oma a U a ga ara ne 0 ara i . 
leYfn dOCeitur. HeyeUn ba§mda HU· 1 d •ı o 

Cahlt Yalçın bulunacaktır t 'f d"I" •ıt ' ·ıı t• e y r o~ C6ztepede bir otomobil k~ avsı e 1 ıyor v~ a yan mı e ıne 
~ , ~tıeyolu eczane31 aahlbl Fa- h k J C h Al kıt 
o~l~ekl T numaralı h\18U81 a aret sayılıyor i ep eye man a• 
~ tn.ınvay direğine çarpmıı- atı ta§ımak istemiyen 
~:: neuceaınde arabada bulu- Roma. ıo (A· A·) - "Mukad-1 da.ki Almıuı heyeb1o Romen ma- Norveçli §Oförler 

No.86 . Yaran: Orhan Rahmı Gökçe 
min eder sanıyorum. Saatler geçiyordu. Hiç bir ha. 

ber almak mün\kün olmuyordu. 
Duka, biltün Venedik zabıtasını 
seferber etmi~ti. Şehir muhafızı. 
na ıavurmadık küfür bırak. 
manu~tı. Hatt! bir defasında mu
hafız:, kılıcını aıyınp Dukanın ka. 
fasmt koparmamak için kendini 
z;or tuttu .• 

Nihayet, Duka, fazla ileri git. 
tiğini anlıyarak muhafız:a yak. 
la§tı: 

- Kusura bakma kumandan 
• dedi • kendimi kaybedecek gi. 
biyim. Buglin sarayımd.1, kapı ve 
pencereden çıkmamak üzere ye. 
ğenim kayboluyorsa, yarın be:1 
de aynı §Ckilde yok edileceğim. 
Şeytanlar, periler, cinler mi sar. 
dı biz:i?.. Ne oluyor, söylet.. Sen, 
z:eki bir insansın. Kimden §Üphe. 
lenmek lhnn?. 

- Onu amiralle konuıaymı ha! 
metmaap!. 

- Evet, konu~. Fakat hayır, 
bunu yarın hallederiz. ŞimdiliL: 
dursun .. 

Ertesi ak~m olmuştu. H~A ve 
hal! hiç bir haber yoktu. 

~ ITat 'tamınde geno bir kız derat saati" bn§lıkh bir maknle- kamııtı arnamdald mUmkereler 1 o"ldu··ru"ldu" 
7etzıa.nı Y&r&laruxultır. Fazılm ehll· aindo Musollni tnrnfmdan tesis e- bitmiştir· Bu hususta bir &nlaşma- J ! Şehir muhafızı, hafif bir eeslc: 

j - Ondsn! 

Venedik donanmasının en seri 
iki gemisi, kahraman tanınmı§ o. 
lan denizci z:.:ı.bit, kaptan ve tayfa. 
larla yola çıkmıştı. Açık deniz:. 
lerdc onu anyacaklardı. Fakat e
mir, gayet gizli olarak vcrilmi§ti • 
Halk arasında, ı;aray h§.disesinin 
Mechul Korsanla alakası olabile. 
ceğl şe1;lindeki rivayeti ortadan 
kaldırmak için; kor54Ulrn Adriya. 
tik denizinde göz;üktüğUnü ve bu 
itibarla donanmanın harekete ge
çirildiğini i~a etmi;lcrdi. N°Lılama 
fih, bunda isabet tc vardı. Çünkü 
kaptanlara, kmnu:ı gemiyi ara
maları emri verihni§ti. ~~ otomobl! kullandı#! anla- ~.ım?~~o~~ d'l:;.~=t= :,.bugün ımu edilmw bekleni- I 0SIOd8 klf hk 

tapı. .. __ k x 111 • t Mecı1a1 dlln bahsederek ~yle demektedir: Mez"r anla§tnanm u &l}ağidald } tehll.kSSI. f Dedi.. 

1 
Duka, onun ne demek iatediği- Akşam karanlığı b.:!.smıştı. De. 

niz dalgasız: ve ~kindi. Hava, 
biraz da sisli gibi idi. En büyük, 
en parlak yıldız:lar bile, çok kü
çük ı;ık damlalan gibi gözükü. 
yorlardı. V cnc:iikten aynlah beı 
&<mt olmu§tu. Tahminen aaz.t on. 
du. Kaptanın kar~ısına <lilt:Ien 
kücUk rütbede bir Venedik za. 
biti şu haberi verdi: 

rııııı -;ua "f1I askerlik kanunu- "Tarihin orlll.smda ve hub mm- noktalan ihtiva edecef;i zannolu. var 
tt?btl'e bıcı lnaddWııe: "Tallın ve takıüarmm ortnsmda bulunan İtnl· nuyor: 
dUllCelt 'Ve manevra ınaksadlle celbe· yan mflleti gibi bir millet, netice- 1 - !ki memleket anwnda ~im
llct aezı. 7:; efr&t. tevkal!de hallerde de her taraftan &rbe liyen sulh- diki tlct.rl mu&melelerin ve tediyl" 
lııneıı h Ydma. bakılmadan ıcra ve- çU milletlerin '\"Uİyctine düşmeden anla.§malarmm, Alınan himaye fda
lın.bUtı- CYcU kuartıe an~ altma a- ebediyyen Atıl knlıı.maz· Bi.ı.i.ın mil- releri de dahil olmak fi.zere tevsii, 
h. ~ve talim mUddeU de dört a- !etimiz gibi bilyilk b~r millet keneli Polonya bundan hariçtir· 
~ Ut '1Z&tılab1Ur,, ııeklinde bir evindo kontrole tA.bl tutulmıığıı hiç 2 - Bir taraftan Romanya, di
:ın~ VC3hıe aıt kanun lAythasmı bir :r:amnn razı ol;ımaz. Şimdiyse ğcr taraftan Ahnanya, Bohemya 

llun::: v krıbul etml§tlr. eeslenen ve arııynn, durmak ·emri- \"e Moravya ant!mda gUmrUk re-
~ aoııra, Erzincan zelı:elesi ni veren, garantiye tabi tutan, simlerinin tevhidi· 

Stokholm. 20 (A.A.) - Dün deniz
den gelen top sealeri i§JW~I tııv~ln 
gau> aahillnln birkaç nokta.smdaıı 

haber verilmektedir. Beı snat kadar 
devam eden top ae:ılerln!n Pelago ta· 
kan adalıı.rmm cenubundan geldlgi 
zamıedilmektcdlr. 

NOR\'E~ ~OFÖRLEKINZ 

''ERİLEN EM1R 
ı-.uı, da l'Uzlerce can kurtarmak su- kontrol eden ve bu suretle ça.buk 3 - Romanyada, ihra.c:at yua-
2iJ. !!'!!~ık ve fcdak!rlık gösteren bozulan eşyanm ziynmt mucib o- ğmdan evvel imı& ~ olan bU
Je1bılı:ı.~ınuıı mahkQmfyct müddet- lan ablukanın eziyetlerine katlıın- tün buğday mukavelelerinin tatbi-
d&kı kıın ~te dllrdünün aftı hak.km· madan Hnbeşi.standn Massuadan kma dair mukavele· oaıo. ıo (A.A..) - General rem Fal-
?bıı rn-~ 1AY1lıaaı, vaki tekllf Uzc· Triyesteye gitmek, İtnlyndan İtal- l'~l\IA.111'1' ANIN BiR TEKZtBt keııhorst NorveçU kamyon ııoförlerl· 
tdlı-;_~eY!I alınarak mll.zakere )'aya geçmek memnudur· Bilkreş, 19 (A· A·) - SalAhi- nl cephe"" Alman krt&atı +n·rm•""a 
~Ur. . Bu gaddarane tedbirler İtalya i- vetli Romen mahtelleri, ild mcmle- mecbur ~~ektedJr. .....,, -

)'et nı~e 2U ıııabkflmun mahldllni· tin bir hakarettir· İtalya, gUne§in \teti ayıran Dlnyester nehri Uu- HQteaddit ~fllrler &ldQrUlmQ,tQr" 
lcıııcu etıertnııı bcııte dördü ve hu- batnınsı ile ~ıkması arasmdaki za- rinde hAdiselere m!nl olmak fçiıı Bu Oaloda ofddeUI bir heyecan uyan
oı.zı ~ Ve taznıınat kabilinden man mrfdmdn araş1tımlrm.ııl 1 

kyapı~ı- SovyoUer Birliği ilo Roma.nya ~ dJrm&ktadır. 
• _ JılaanCCzal&n ... eA"-'•tır. nı mene en beyne:- e anun ann nı.smda krtaatrn 10 kllometre geri le ..,, -... ~... bah ttiT.' · ti d bU ah General, ne§retUğl. bir bllğdo ba-.... nıuu ,,,,., .. _lyet vo ,.,.,.u•- §e b'l ırn ynz an om rum- c:ekilme31 hakkında bir o.nla.şma 
"'"-.u "'""ıw ~-v "' ci Ok 1 hn k ı 'bu kabahatin çeteci diye tavsif ettıgl 

'btıtun ll'lllnaaebeuıe aehrlmlzdcki ur· yanus ara ac:ı ıe ·npı arı inu:ı edildiği hakkındaki haberi 
~ reaznı \'fl h bulunmıynn bir millet bilyilk bir .... t•: ~·.,'""'·~ , • .,1.ntnT11"1!t .. r'lrr1ar· Norv~ aakcrlerlnc terettüp ctU~ 
•it. ~a: ekAUJye~ııa:~~teJ::~ millet değildir· Bu hususta Porte- ESKİ YUGOSLAV BASVEKlLt beyan eylemektedir. 
tt.uı ~ rteıı gUntı öğleden ltlbaren ki.z İtalyadan da.ha serbesttir·,. 1'.1Ç1N TEVKlF EDlLDl? 
~a.r i:tlr. Remnı daireler ve Popo19 d'ltalia tta~a milletinin ~dinQviçin te\'kif edildiğini LONDRA.YA GELEN 1NGtLtZ 

BAHRtl'EUJ..ERt :ttıı tauı 'PUnrtesı 6ğlcden itlb:ı· Akdenizde ırialipus İnaİİialt icin dün Son Dakikada bildirmi~tik. 
lııe~ .... ,~ baolıyacak!ardır. Gcrclt en bUyilk fedakfi.rlıklarn katlanma- Gelen mütemmim tna1Qmat8 göre. 
lllha,.~~ 'V'I CU.k d ğa muktedir olduğuna dair Mwıoll- Stoyadino\'İÇ bir köye sürülmüs Londn, ıo (A.A.) - ''EcllJ)3e .. ,.e 
-~ alreler çaroa.mba ni tarnfmd:ın SÖ'-'lenen sözleri ba- "Hardy,, isimlerindeki tnMllı; muhrip "e ı iti~ •-•·-- tcdrl •• ., bulunmaktadır. Stoyadinovir bir 11• 
&ıı.~·- ...._ ~ ısa..... •-1-tm-'"'- ve •övle demektedir: ~ • &"'~- ~ uvlıyacgkla...o- ucın ö.Aıa w ., darbei hUkftmet indirmek niyetin- lr!rlnln dcnb: mUfrezclerf dUn LOndrıı 
.T~d ...... • "Bi.z emellerimizin bu ta~da i!a-ı.ı...,~ • lalll".n ot ...,,_, · deydi. ~ırb - Hrrvat itil!f'J ve hükfı- ya gelml~lerdir. 

-"-.rı bel o.,\lO,enn M· de edilme~ini dk~ladık· Fakat ta-"- ' e~ bnet n U--'- motin ds.hili siyaseti ate:ı.•hinde bir- Vlnston ,.."..,.11, amirallik blnaaı 6· - &lxrıaıcta .. ere ....... rih ~larl yuılmaz· Bit kılıcın yv ... ~eh..•- - Old\ıg'u )'Qzde 10 un ı;ok beyannameler bulunmuştur. nQ.nde bahriyelilere hitaben birkaç a~:ı: 
,,. •• ~~ ,,.._ te altmdan de.ha kıymetli olduğunu Beuann·-elerd"' yUks~k ·u·ugostav d 1 ..... rl 11 ·......: n--- '\o'G ~bbllalerde bulun . bir kalbl ., ....... "' " "' söylemı, ,..e Len ra ılar ....uı yo teri 
qa,_,::_:

1 
Ankaraya blr heyet gı>n- \'e hiç kimsenin kB\'l e şahsiyelterino ka?11 ağır haknrct- alkı~lnmı§tır. 

,:::_rııb- .. r. tehlikeyi göte ahnadan tarihteki ıer bulunuvordu· 
""'l.O fl·-w kilni uh f ed 'yeccgın·· 1• J Bu mntrezelcr "Hıı.rdy,. muhribine 

~Mı .... ~ •• tt, bu dilek, k .. bul .. dil. mev m a ata emı Stoyadinovi,.lıı kurdur,u Sırp rıı-
--ti\ - .. .. bili " mcnırup takriben eo Jd~lden ibaretti, 

~bur oıa:::~aaıtyetıertnı tatlle Y~~dANY A BEKLiYOR dikal putisinin mrrktdndc ve bir- muhribin sllvarlsl Narvik muhnrebu' 
~aaı "''·Un .... ı, maıırıınannm Am•t•rdarn~ 19 (A.A.) ~k do!tlannın evlerinde arn:ıtrr rrnıı.smda ötmU,.tUr. 
~ 1 "~ dea 2:9.r d " .. ·-. ... ~1" .. , • .,,...,'Tl't'ır. 

dd1& e•- ıı.r a olduklıın- Nı·ewe Rott•rd"'m•che Coura"t t•K n u le de !•Ur kf• "C lıt~t bu "'11ektedJrler, Gönderdikleri '- "' "' " "ki °P f1Vf\'Jti1i.n (l\•'n Jr, }•P!.'1"rl. ....,r~ eze m m • ' (> 

~~te &1lıı .\nka.rada alAkııdar gazetesinin Berlin muhabiri y:ı nen ~i ·~r m 'l'kilrı •,. l-•ılurd·1fhı gUndllz SAhlllertm ı:de ve c-nebl uhU· 
• l>Uıı nıUracaatte bUl~caktır zıyor: .. '!.!"'-:.nld ' l'l ·rr Miln ,.b,.,~· t" c.!t erinde do'a'an kahraman lilotl !filan 

!&? Blrkecı btaay • Alman~. İtalyan vaz;iyctinin ve!rlkal~r d:ı bulunduğu s5ylcn- mı:tt temııll ed6n ırlı:lert ult.mlıyor:u: 
~~ !4e.hnıet., b1r °:~:::: aydınlanm&ıru sabırsızlıkla bek. m~ktedir. Sill b!zlm ve mUtt.eflktmlz Franat%la
liuı~ra'baanıa l'e?le;Urcn ııotar lemektedir. Alınan r.ja.nsmıı. göre araştırma- rm Vlklngs to:prağml, Norveç top~ 
ita btı- elinden bavulu alarak be.§- Berlinden bildirildiğine göre, tar es.na!'lmd:ı ele geçen ve Svet- ğmı rum zulmllnden kurtarmak lç!.n 
tine Çlk=~~vennı~ ve bunun üzo- İtnlya henüz kati bir hattı hare. kovi~ • Mııçek hükfımeUnin dahill kullıı.na.cağnnız ordulnrm pl,trırlıırı· 
karet tıtUğt id ka§:ıda kendisine ha.· ket kabul etmemi§tir ve Duçcnin ~iy~ti aleyhine müteveccih f\lan •mı::.,, 
C.f'&ko

1
,, ... ~ dla.stle cotısnı latasyon 30 nisanda söyliycceği nutukta beyannamelerin Yugoslavya ;Uk- • 

kdr ~ E0tünn~tUr. mühim kararlar bildireceği ümit sek mahkeme~i ht1%urunda bir dn- NAR\"tKTE VAZtYET 
:»ccauye de tıaı karakolda koınlser edilmektedir. va mevzuu te~kil edeceği söyleni-
adlıhye vcrnha'kanıt etUğt iddlasUe tNGtLtz AJANSINA GöRE · yor. Stoltbolın, 20 (A..A.) - Narvlktcn 

gelen t:sv~lllerlıı söylediğine &'Öre bu 
§ehrlı:ı Norvcçln diğer kısmı arumda 
lrttb:it kesllml~Ur. 

~k Yccıı ınııtır. Şoför kıı.r&kolds. Roma, 20 (A.A.) - Röyter: 
~ 'trı.uattıu iddia. etU:tnden tabibi İtalyan siyast ma.hnitli, Çember 
~~iye c:::• etUrllnı~ ve d6rdütı- layn'in dün Avam Kamar:ısında 
'Uçlar ka rnaııkemesinde nıe~ut lngilterenin Balkanlarda sulhu 
kezncde 0~nuııa care yapılıın mu!uı.- idame etmek arzusuna tercüman 
<ia.~aıc Yce1iğt nazı tabibi adlı raporlle olan nutkundan dolayı memnu -

:alkıtıı t~ıt edllınl§ttr. niyet beyan etmektedir. Maama 
ba.q,~t~of6r Hul~lYl zabıtaya Eih aynı mahafil. cenubu ~arkt 
''~na 1 ıı.y hapll! ve 86 lira para memleketleri n~zdindc bulunan 
•e Po118 24rnahk1lı:n etmıı, fakat hAdl- siyast mümessillerin i~tirakile 
lıeı... t:hı:ııecıın Yt>'···- h Lond d ıl k f ""t ""UltubuJ ~ areketi se- ra a ~p an son OJ\ erans. 
ita~ k duğundan ce~m ıs- la~ fü:erlne nikbinliklcrini gizle • 
l.:!Jt.~ d:~af'r Ne~tıye baka.ret au- mıyorlar. 
ktııııa darak erııeUne, nıununa karıı.- İtalyan siyasi mahafilinde be • 
t-uıı~ k ıı.ttldı:t raporla sabit oı- l".an ediliyor ki İtalya. diploma 
lllltıı ~:ı r Necau hakkmds. ka- tık hareketi sayesinde Avrupa' 
l'nllc1de.t Y&Pılınak ül!:Cre evrakın harbinin Akdenizde ve Balk:.m • 
tıı~~ uı:nuınlllğe tevdllnc karar ver- tara girayetinc mani olmağa mu. 
• lD~o vaffak olmu~ ve bu suretle A vru. 

'".cll.ın Yılı belediye bUl.çeı1 daimı ı>anın bu kısmı ne Almanya ne de 
C hır :: ~mdnıı tetkik ec111erek İtalva tarafından tehdit edilme 

l"cvkaJ OCllauıo verı1mı,t1r. ~kteti:r. Binaenaleyh bu maha-
~~rı i tı.de murat bUtsestne vna.yct fı~ın söylediğine göre, tngiltere • 

&at tctııçin liOT.Too. k6y okunan in- nın hangi tehlikeye k!.rşı tedbir. 
2S.00o ıoa.ooo, hava tthllkllsi içtn ler almağı derpiş eylediğini an • 

MACA RlSTA?l.'D.A 
Bndapt-şf~. !O - Son gÜnlf'r 

urfrnda tellı.~ verici veyi\ ~·anlış 
haberler neşreden bw kimseler 
tevkif edilmiştir. Yab:ın~tla.rm hu
sruıf surette kontrolu i.:ıf devam 
etmektedir· Pofüı milfe+Uşlcri ton 
günlerde gelen bazı yabancılarm 
ve bilha.ssa birçok ''Alman turist
leri" nin hUctyetlerini tetkikle 
me,gtlldürler· 

Bud11.pe~tede b~lunan ecnebi şir
ketlerin merkP.zlerinde poli:I tahnr
rlyat yapmı~tır· 

Nnn1k p&nik balinde ka~ Alman 
kltnlan· ta:-afmdan ıs İlıaand4 t.nhll-. 
ye cdllml§Ur. 

OSLODA KITLtK TEBLtKESt 

• l'Stoldlolm, ın ( A.A.) - Oslodan 
gelen haberlere göre, O!!lo luUık leh· 
llkr!!l altmdadrr. Ekmek \"e ııllt ta
ymla.ı1 çok az:ılmrDtrr. Et. hiç yoktur. 

SAAT: 13.40 
Amerikada bu sene 25,000 

ni anlamıştı: 
- Müthi§ ! • diye nunldandı • 

§u takdirde dü~nnnız çok kuv. 
vetli. 

- Evd 1 .. Her tlirlü tedbiri al 
dığım halde izini b\!hmıyorum. 
Sık sık haberler" alıyorum, fa.knt 
asılsız çıkıyor. ·.Yani, bizi aldat. 
mağa muvaff~ oluyor .. öyle zan 
nediyorum ki, bize kendi kuvve. 
tini kabul ettirmek ve belki de in. 
tlkam almak için bunu yapmıştır. 

- Belki ... Fakat hiç §Üphcsiz, 
bu dü§linccmizin doğruluğuna a
it olmak üzere elimizde bir delil 
yok ... 

- Evet, yok muhterem Duka 
hazret!cri ! .. Bir ihtimal olarak aF. 
zettim .. 

- Bütün sarayın, hatta kendi 
dairelcrimin de baştan a~ağı tct. 
kik edilmesini ve bu i;e bizzat 
bakmaklığını istiyorum.. Donan. 
ma, derhal harekete geçmelidir. 
En aUratli iki gemi, maksadı te- 1 

~-1DAHiL 

- Efendim, ufukta bir ı~ık gö· 
rliküyor. 

Kaptan derhal fırladı ve gü. 
verteye çıktr. Fakat deminki ııılt: 
kaybolmu~tu: 

- I rğın rengini seçebildiı 
mi? 

- Evet, ye§ildi .. 
Baz:ı tayfa ve zabitler de göı:. 

lerini, kaptanın baktığı cihete çe .. 
virmişlerdi. Biraz: aonra hepsi bir
den bağrıştılar: 

- İ§te, yeşil bir ışık 1 
Kaptan, hiç durmadan en'l. 

rini verdi: 

ingiliz ve Fransız elçileri 
memleketlerinden döndüler 

Bundan iki hafla kadar en· 1 
hUkQmetinin eaveti üı:erlne Lon
r!rııya giden 1ngllterenin Ankara 
bü .. "k rıtrı~: '"'r r·ı"PFSen Knıı<;-
l ut, Pıı.rtn•rn n Frr., .... , h;' , 

' i!t" )ı(a : !i 1 ]:\'rl '·t bu P.3-

b '1 '1.t 0

:!'.'lizl" ı::- 'tr1i~1"r ·r· C'..,k 
nı>• 'ı Mr "ald ol"D fo .... i iz ıo'<'

0

" 
ktndiıı:ıe göru!l)C'n hl,. mc"t,.rrlrimi 
z;e Londra yolculuğundan büyilk bir 
m~mnuniyetle b:ı.hs dt'rck demMir 
ki: . 
··- Seva.hatimden rok iyi neti

eclerlo dönUyorum· Hnrİ"iyt' naı:ı
rnnn: lıırd H~nksm rt ıı• ti nl -
t.mda dlğl"r &lun mPnıl kt'tl ·n
delrl tngiliz: el~lleriıün l•tlnı.kfl 
Londrada yıı.ptıf,"Imu: müt addid 

toplantılarda Balkıuılarm sulhUnU 
korunuı.ğı, bu memleketlerle fkt1-
ll3di münaeebetlerimlrln Artmıuınu 
htd"f tutan mUhlm kararlar itti
h r; rıiilmlşUr· Yakında bu h~uı;
ta tatbikata geçiler.ektlr· Böylece, 
,·uivrtln Balkanlar lç'n daha mU· 
s-ıt b r hal g lC'e<'ğinJ umuyoruz· 

lngıli.z milletinin müttefik ve 
dost Türkiye ha.kkmda. beslediği 
büyUk se\·gi ve sempAU hislerine 
bu defa.ki seyahatimde de yakından 
ca.hid otnuı.kla bahtiyanm· Bu ak
tnm Ank:ırayn gideceğim.,, 

A!"t!İ tTenle gelen Fnuım bU
~ 'k e!~M Mn..a:ga, Slrkecl garında 
bıı.şkonsolo,, sefz.rct e.skerl atqe
lerl tnrn.frnd&n ka ılaıım~ltr· 

Yedek subay ulunun yeni 
mezunları orduya 'ltiha ettiler 

Ht.rblyedekl Ted~k Sub&y okulunun dir bağı gibi.genç ıilbaylarm etralını 
yeni m'uunıan bug1ln mcrıı.ıılmle or- sarmı,tı. Tam eıı.at onda yedek ıubay 
dumu~ lltilı&k ctml:lerdir. lru- namma Abideye bUyUk bir çelenk 

Yedek ırubal1ar u.at dokuz: buçuı,.ıı. konuldukt..ıı.:ı eonn ı.,ukJll ma~U.ı 
doğru mU11taum kıtalar halinde mck mcruime ba§!a.ndL B'.ltUn yedek au
tepten yola çıkarak Takaimdeld lbi- baylar, herkesı hcyecnn ve acv'.Jıc 

deye gttml:lerdlr. Alaym önUndc u- \:!!ren ~ e~lerlle bir a:tıdtı.n i.lıtik· 

kert mızıka bulunuyor, bunu ro§ta !Al maraını söylediler. f .. unu mü~aldp 
tayyare yedek ırub:ıyla.-ı olmak Uı:ere t"eraslm direğine br-.. yrak çekildi vt 

okulun genç mczunlan taldp ediyor· aetlmlandı. Bundruı onra mezun genç 
lıırdL Jcr nammıı. bir tayyıı.re y ·dek aubnyı 

CAddenln Ud taratmda toplıtnM cok hıır~. eW b•r nutuk ııöylec11. 
halk tamfmd&n §lddotle r.ııu;ııaruuı YeGek subaylar gcno muntnunı 
yedek subıı.y1ar, ~ok güUıl bir yOrU- kıtclıır haline gelerek, kumaı:ıdzı.nla
yü:le, &bldeye :eıerek et'l'a.tmdıı :ıt n hururund~ geçit. reıımt yapmak W· 

lar teokll etmek roreWe ;ı.-er ald!i3r. reWo me'•tebe d!lndUler. 
bt.anbul kumandanı g-eneral l"h&k Genç meı:ınılar mcl.tcbe gtrorck ~~ beden ttrblyeaı için &4,314. lamak mUşküldiir. 

le~ 1 lıı~tı için de 300.000 lirıı. RO)f ~°?11.,.Y A • Al~f~'Y A 
letı Pa ~tur. l?ll4r i§lerhıe tahsis edi- İKTISA Dl A.,,..AŞMASI 

''~gt.on, 20 (A· A·) - Hava .,.e deniz büro:ıunun t'l)fi Johu Avni, yedek ırubay okulu lcumt.ndaru met.htıldel.; AtatUrlt heykellnf aclt.m-
Tox:enı, A.yım meclWniıı deni.z tncUmeninde beyanıı.tta bulunanı.k de- albay Srrıı· ve oehrlmlıldı bulwwı l:ıdrlar. 

tayyare yapılacak 
>.t ra 1,201,001 liradır. EUJ:r~, %0 (A· A·) - Röyte.r: 

rodıt )'\l%Unden açılan dAvaların Doktor Klodyilsllıı riya!eti &ltm-
Jı.:tr~ dJ.n neUceıenmi§Ur. Bu 
~ :ı:tıulıaktrı:~n Uk celae3ind~ 
tô '1l:1Cde &m1h Ultfl t&ra.f ... __ 

$İttıcJı. fal;; t uı"""' 
~ rı ~ 

1 
·a zapta geçmec11kler1 

ı:ıı~ a: ~ '1Un.edlklerl h ldc ll~il
r t :JNıtlle kı-ndtslnln halkm hıı.ka. 

ve humırn"tın 
lc'lia:ıııe K ~ e maruz bırıı.ktldığı 

tatnıda onyah lbr&hlm Hakla ta-
n Otnnhurl;ret 

l!• •"Tlll.ll A g'e.Utyf fl.ltyhl• 
.. u&vadır. 

Mahkeme gerek bu noktadan ve ı;-c
rek telWpnuneyi n~tnıemek nok
taıınıdan auc mahiyetinde bir harüet 
gBrmeını,, "" n~rlyat nıtıdUrQ Hik
met MUnltin beraaUne karar vermi§
tır • 

• Karabllk fabrika.sı ptyaMya demir 
vermek için lAznngeıen bl.ltOn ledblr
lerl alını1ln'. Fabrikada ltııim poh- 1-
Jer hnale.tı batlınmDtir, 

rru§tir ki: diğer bal:ı aalterl erkin da mc:ulmde Öğleden ~onnı yeni mc...-unlara dip-
"- 1940 gozıe i niha)•etinde Amerikado. havacılık in~a tı aenedo ham' bulunmak Utcrc J:"Clmı,ı rdi. ıomaı~rı 'erildi ve ıı"'td 1-;:mt mcrc.stmı 

takriben 25.000 tayyar yi bulacaktır·,, Binlerce halk yekpare blr aevcf, tak- yapıldı. 

Belçikaya atılan Alman beyannameleri O • · ı · ı "' 
Brillmel, %0 (A· A·) - Almnn tayyareleri hudud c1vanna& Bel- en 1ZC1 ere 1 an 

ç!ka aıulııine ~ al'kerle.rirı.e hitaben yuılmJ§ birQOk risaleler b l k L• R • ı· .... d 
a~ludır· istan u mmta a ımap eıs ıgm en: 
ıstanbul • Marsilya tayyare seferleri ' AlurkApı açı~da batık Martvıı.lyıuıo Hıı.yclıırpa~ nçığmda b&~ Ma.do-
~. ıo (A· A•') _ "Sem Nalul" gazetesinin bildirdiğine göre yet.ta vapurla.n cf\kumm b~dcn itibaren parçalıı.nıı.rak ihracı amellyeılıo 

2 Ma~tan itibaren beynelmilel Romen hava l'Ollıı.nndan b&§ka "Air- :zıe ba§lanaeafl ve bu par1:aıam& l:lnde dinamit l!tlmal edlleee~ clheUe rac
P'rs.nce" m ida.reslndeki Bilk~ • İstanbul _ At.lna • Napoli _ Mınıilya rakibin ı,•an thare kadar bu eahada. uı~ıktıan ısefer etmeler! ıu~mu flln O• 

hattı da faaliyt'te J:'t'tect"ktir. 11ur. (:U25l 
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~~~~-~~i~?~~~~bTJÇ?f~~~~~~J::-; · vakıt kalmadı. Fredriğin sesi i~· 

7 
Aldığım eş; ıki çift !S~rap ve 

bir şaldan ibaret oldu. 
Paketim sarılırken, bana yeni 

l"şit bir Nazi a12kkab!sı göstcr
dileı . Tabanları tahtadandı. 

Sık15ılt bir vaziyete gelmiş bu. 
luna.n Nazi \'et andası d~tı.a birçok 
mü:kUUltla ka. 1l&qtı. S•nelcrdcn· 
beri ııorulmcr.-: derece • ~ bir kış 
gcçlrdı. İlkbahara g1rdikkri z:ı 
man da önlerindeki ikinci bir kış 
korkueile mliteeıı;eirdi. Elinde pa
rası olanlı::r kıymeti öi.i ecek diye, 
h rcr~c c b;ltarlu. Berlinde bar 
ve flence v~rlerinin dolup bo -
121muınd3ki hilar. et bundan do
la),dır. 

Bi .. r:ün, Derlindc bir gazetecı 
ark dnsım l:eyiıli keyifli gülerek 
hayatı.ıda il . defa olarak adam. 
akılJı bir yemek yedığini söyledi. 

Berlinck a_s;lığın hill:üm sürdü. 
~ ü bir d,.virde burra nasıl muvaf · 
fak olduğunu eon:ium. Ziraat na
zın Darre'nin ziydctinde bulun. 
duğ•ınu söyledi. 
"- Muthişti dos~um, müthiş: 

yedi tUrlü ; emek yedim ve ~of. 
radan kallttığım zaman yürüye. 
mi yordum. 

Yeme'· e~ruı!nnda, Darre bir 
nutuk irat etti. Nutkunda Al· 
manyadaki trıd.a vaziyeti hakkın· 
da iral- t verdi. Alrrıın mmetini 
d ha kötü :ı:am-nlara hazırlamak 
ica cttiği'li nlattı. Zamanların 
gittikçe kötüle~tiğini, Alman mıL 
letini yavAş yavaş istikbale ha. 
zırlar.:"3.nln lüru..-nunda.n bahsetti.., 

l; e ize nazi ;efürden bir ta. 
n'-!:nin man alitesi 1 Millet a!Slık
tıın kmlza dahi, onlar yeai kap 
yemeklerini yemeğe devam eder
ler. 

Bcrlinin me~hur eğlence yerle. 
ri, resn.t nnz:i ~efleri ile dolup bo. 
§alıyor. 

En çok eğlenen SS. polis reisi 
Helldorf'tur. 

Harp olsun olmasın Helldorf 
luıyatıru ı:evk içinde geçirir; et
rafına kadınları toplar ve şam
panya fçerl.en en son kur-banma 
neler yaptı~mı anlatır. 

E onomi narın Funk ondan 
farklı bir hayat- sürmez, lakin 
akıllıdır. Onu vazife ba~ında hiç 
i:ÖrmC:<:iim. Jakin haftada üç kere 
ziyuet etti i Berlin klüplcrinde, 
yüsilntien daima neşe aktığını 

ördüm. 
Onunla Almzn artistleri klü. 

bündc tıuıı§tım. Yanında tatsız 
bir saat ge!Sirdim. Garsona ba!ı~i~ 
olarak birde:-ı 400 mark verdi. 
Bunu gören biri "- Nasıl olsa 
pı:ırayı kendi basıyor -,, dedi. 
Funk, bol bol harcadı~ı b-.ı para
ları nereden tedarik ettiği mera
kmu tahrik etti; zira ayda aldı. 
ğı m:u; bin marktan fazla de~il
dir. 

Günlük ulmaca 
tJ 1 Q 

' 4 ' {, ' 8 9 '° 
• I! 
t [iJ ~ 
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·~ ~ ~ 

1 ~ ~· ~ 
o ~ ~ A' 
o rn 
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SOLDAN SACA: 
ı - Yardıma ~t.Ab et. 2 - O ta

rn!taıı. S - Zaran ı;ıkumnk • Bir 
mrl huır • .c - J.lıhkeme hUkmU et. 

de t.mek. G - Sur1yede b1r IJ .. hlr • 
lıl,.nrnea. caiz. 6 - Kuyruklu \'C u

lllrll bir b&f(!re • Al'I. .su. 1 - Nota 
• Alm1.nr;a Jtt.dm S:sml - Erkclt. 8 -
Dlr rkek dı. O - Hlnd~tanm ee. 
nubun b1r memleket ve bir tngtll:r; 
ztrhluınm l..lml • l .k veren ,. ıı tA· 

larda:ı. JO - Ccnubdıı bir vfllyetlmm 

B 1:.cı. 

YUK.AP..DAN AŞAGI: 
1 - Vefat • Arabc& 11:ı. 2 - Dfr 

:öz nnı:1 - :Mamur Z - E;r _ !;lb!ı::ı • 
Elr nota. t - 'I'Bhurt etmek • Seher 
vakU. G - Kere • Eı!lıl hırl::Uyan tc. 
bu.tar. ~ Adal•Ui ı..ı.a?ı. 7 - Dlr 
iıartlıı okwıu,,u • Han.r.ı d·~. 8 -
Raum • tn.nı dl.11nce au _ R6r. D -
yerı.ı.ıe 'ltoyıııa.k • Gudd ~I 1 ~. 10 
~ • SO) i"\l!lCU. 

TimARDAN AŞA01ı 
l - ~ S - An.re • E:a-

• • - • -IA•-tn.n
Vald. 1 - Reno • A • Krr. C - tn _ 
Ta)')'U'& T - :l • Dana • A ,,.. 8 - Su 
• L81k • N&. Ad&m • Ne. N. 10 -

l-'l)"llJ': .. Traa. 

l'ı.unn: 

T~~~N~~ 

Bütün ümitler sönmek üzerey
li. Bu kadar gayret boşa mı çı -
kacaktı. Hayır.. Granston tekrar 
:tidalini elde etti. 

Kumandanın yanına çıktığı 
zaman gördüğü nazik muamele, 
bu mutedil ve sakin muhakeme ... i. 
ıe daha çok kuvvet verdi. 

Kumandan şôyle diyordu: 
Vaziyet böyle olduğ.ı ha!dc, - Maalesef Mister Gramıton 

i siz ve parasız kaldığını söyle. Fredrik Briland'ın, tayrre kuv
yen bir artiste de çıkanp bin vetlerimiz için pek büvıik bir e • 
mnrk vermi~ti. hemmiyeti haiz olan hususi rad-

Funk - unutmayın ki iktısat yo tertibatının tecrıibesi esnasın. 
n:ırrrıdır - paranın kıymetim da hiç bir sivil kimseyi içeri so· 
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ır casusluk ve zabı a romanı 
Yazan: Maksvel Gcant Çeviren! H. MUNIR 

tiliyordu. • 
Fredrik:, tamamen başka, gar11' 

bir tarzda konuşuyor ve bu laf!" 
şık sözler arasında •'millt tedb:t 
planı" nın nerede olduğunu J{.rl• 
lon'a bildirmeğe hazırlanıyordu:. 

Granston bunu dinlcmcğe l\1• 
zum görrneyordu. Zira kendi ze
kasile, gizli pl!nın Ronat&on~~ 
dosya dairesinde "J. 29 P'' iıtıf1 
arasında bulunduğunu bulmutt\1• 

takdir etmiyen biridir. kamazdık. Mister Briland bu hu· 
''Sonradan görmiış bir zengin" susta bize knt'i talim:ıt ile geldi. 

hayatı sürer. zaten ekseri nazi Tecrübe bitinceye kadar burada 
liderleri böyledir. Göringin de a. kalırsınız. 

Birdenbire buradan aynlnıağt 
düşündü. Kumandan nefere, rad' 
yoyu iyi ayar etmesini söylüyor. 
sonra sözlerin kuışık gelmesin: 

mandan Ronaldson tarafından mat şifrelerinden bir nusha çal - den hiddetlenerek kalkıp kendt• 
kullanılınca iş de~işi... ması pek muhtemeldi. Ronald· si meşgul oluyordu. 

Tayyare kumandanı bundan son bunun farkında olamazdı. Granston,muhtaç olduğu oıı 
eayiplikleri meşhurdur. Harbin - Mister Fredrik Briland, 
bidayetindenberi kendini halka nereye uçacak acaba? Bu şeyi 
göstemıerrıi~tir. Berlin yakınla • söylemenizde bir mcıhzur var mı
nnda Şorfhayde çiftliğine çekil· dır? 
miı. bulunuyor. Göring. Alman • - Hayır .. Esasen nereye uça. 
lnr tarafından sevilen yegAne na- cağını tayin etmek hal·kı kendine 
ıi eflcrinden biridir. Lakin Gö· aittir. Biz, kendisine bir pilot ver
rinP, en mutaassıp nazilerden bi- <lik. Pilot onun emrindedir. EPer 
ridir. arzu ederseniz, Mister Fredrigin 

sonra radvoya kulak verdi. Fred· Fredrik bu sırada, metruk dakikayı asi! kaybetmek iste~~· 
rik konuşuyordu. Fredrik tecrii- "J. 29 P" dosyasına birşey daha sizin hızla pencereye atıldı ve !'_1~ 
besine ba la,dıvını haber veri- kc-ymuştu: Çaldığı fevkatade mil- hamlede saçağı geçtiği gibi al~ 
yordu. Şimdi birkaç söz söyliye - li tedbir plfinını 1 karargah binasının avlusuna Si~ 
cek, sarahatle işitildiği kcndit;ine Bu Vaziyette Hugo Krilon'a şu radı. İkinci hareketi, orada bcklt· 
bildirilince devam edecekti... tarzda kısa bir haber vermek yen otomobile atlayarak gözdet1 

Tayyare kumandanı sözüne de- kafi gelecekti: kayboldu. • 
vam etti: "- Ronaldsc-nun dosyo odası 1 Arkasından sıkılan tabanca bıt 

- Evet. Bu şifre Ronalson J. 29 P !" tehditten ibaret kaldı. 
tcırafından kullanılınca, iş deği- Bunu işiten Krilon, şimdi kul- * * * Bütün hususi ahbapları kendi- radyodan tecrübe mnhiyetinde 

sinden çekinirler. verdiği haberleri dinliychil"rsi · 
Göringin acayipliklerinden bi. niz. (Neferlerden birine hitaben) 

rie ~u valta güzel bir misal olur: radvoyu aç oğlum. 

şir. Kumandan Ronaldsonun bü- lanılmadığı için, geceleri açık Lamond Granşton, aUratlt 
tün şifreleri bulunuyor. Kullanı- durmasında bir mahzur görül- bahriye nezaretine gidiyordu. O• 
lan ve şimdililt ktıl1anılmavan... meyen dosya dııiresine bir gizli tomobilinin bütün kudretini ve 
Hepsi de kendisinin dosya daire· ziyaret yaparak, "tedbir plilnı" nı otomobil sürmekteki bütün n:ıe." Hava neznreti yeni bir binaya Nefer, hususi. tertibatı h"iz 

ta"ındığı zaman katibesi kendi o- kocaman bir rııdyo makine.,ine 
dasını beğenmedi. Göring, genç doğru yıirüdü. Dilgme "ni çevir
kıı:a salahivet verdi ve katibe o· di. Buradan Fredriğin cöyled"k 
dasını istediği gibi süsledi. Mas. leri sözler işitilecekti. aynı söz
raf pusl<ı~sr 18.000 mark tuttu. Bu 1 ler, aynı tertibatı haiz herhangi 
para Almanlar için milhim bir bir radyonun Eahibi tarafınuan 
servettir, bu memurlar arasrrıda da işitilebilirdi. Fakat herhangi 
itirazları mucip ok.cnktı, fakat bir radyo makine i bu 'asıtayla 
kim ağzını açabilir ki. ancak. pek kısa cümlel rden ib-

sinde mahfuzdur. kolaylıkla elegeçirebilirdi. baretini, 'eytanları ürküten bir 
Gra:;ton, bu vaziyette, herhan· Granston bu muhakemeyle süratle kullanarak, çok 11ürmedeıı 

gi b 0 r ğimscnin pek tatii olaral: Fredriğin ''Gizli vesika" yı pek menziline vardı. 
van'!ca) bir reticeye intikal etti. emin bir yerde sakladığı neticesi· Verdiği parolayla içeriye ka" 
Hiç şüphesiz ki Fredrik. Ronald- ne varmıştı. . !aylıkla girdi. Ronaldson'un .da· 
sonun dairesine birçok defolar gi- Grnnston bu hakikate, tayyare ircsine çıktı. Ronaldsonun daire• 
rip çıkmıştı. Ve bilhas-;a Ronahl· karargShı kumandanını ikna sinde, şimdi artık kullanılmayan• 
sonun orada bulunmadıl"'ı zaman edebilirdi. On dakikalık bir iza- şifrelerin dosyaları bulunaıı odJ' 

ret sözleri. - fasılalarla • işitel::ili· 
dahi girmiş oturmuş olabilirdi. bat buna yetcrd;. ya girdi. Oda karanlıktı. i1' 
Böyle bir fırsattan iJitifade ede· Rclcston ve Marl:eti de zikret. Gramıton cebinden elektt' 

Bitlerle görü§mek istiyen 
bir çok ins:ı!llar rpevcuttur. Brüte 1 
ner, fırsattan istifade ederek, pa. 
ra mukabilinde Hitlerle · •ni 
görüştürüyordu. Bir c:ok Alrran. ı 
lar binlerce mark mukob'linde 
Bitlerle görüşmek imkanını elde 
ede biliyorlardı. 

yordu. 
Hugo Krilon'nun da aynı söz

leri işitmesine iml.an verecek 
tertibat işte bu idi. Ve o söz. 
bittabi "8 x·• in nerede bulundu· 
ğunu bildirecek b:rka!S kelimeden 
ibaret olacaktı. 

rck, Fre~riğin dosya dairt' .. i~e mek, sözlerini teyit edecekti. lambasını çıkardı. Dosya dolapla' 
girmesi ve 'P grupu" na ait tali- Lakin bu on dakikayı sarfetmeğc rınm üzerindeki harfleri birct 
------......:..----------------------·birer gözden geçirerek 'T' ııat· 

fine geldi. Sonra ''J. 29 P" ko01' 

Hitler bunu haber alınca canı 
sıkıldı ve Drük~ri, ceza olarak, 
ufak bir memuriyete nakletti. La
kin yaverine o kadar alışmıştı ki 
kısa bir zatllan sonra tekrar ya· 
runa aldı. 

Hitlerle daima irtibatı olan ye. 
gane adam hususi fotoğrafçısı 
Hofmandır. Hofmanın, Hitl::rin 
resimleri üzerinde imtiyazı var. 
dır. Hofmanın, Hitlcr üzerinde 
~hsi nüfuzu olduğu da muhak. 
kaktır. Hitler, siyasi meselelerı 
ona danışmazsa da arzularını ve· 
rine getirir. Hitlere bir şey du
yurmak istiyorsam:;, Hofmana 
bildiriniz:. 

Granston kumand;ından rica 
etti: 

- Mister Releston'a benim 
burada tevkif olunc1uğı.ımu tele · 
fen ccer misiniz? 

- Bundan bir fayda ç:kıra"· 
mıştır. Granston zira zish tevkifi
niz büylik bir emir iizerinedır. 
Siri ancak o serbest hmıha:.:!ir? 

- Bu emri kim verdi? 
- Bahriye nezareti..,den ku-

mançfan Ronaldson ! 
- Emri görebilir miyim? 
- Hay hay. 
Emirname, ifreliydi. Fakat al 

tında imza yoktu. 
- Bunda imza yok. 
- Bizce haizi eh.emmiyet de· 

.. 

BAHÇENiZ tÇIN 

ARICILARA: 
Ribbentrop ve Himmlt'r halk 

arasına kan".rnazlar, herkes on. 
]ardan uzak kalmağı tercih eder. 

Rib!:>entrop bütün rcsmt top • 
lnnttlarda hazır b:.ılunduğu halde, 
kimse ona husust davette bulun. 
maz:. 

ğil. E-nir, aynı surette muteber. 
dir. Zira üzerindeki fifre numa
rası bfae bunun kumandan Ro· 
naldsondan geldigini b:Idiriyor. 
Bu şifre numarası "J. 29 P" dir. 

- Fakat "P'' harfi, çoktan ter· 
kedilmiş bir şifredir. Şimdi kul
lanılmayor. 

Yazları arıların suya riddetle 
ihtiyaçları olur. Su içmek icin 
havuz ve su birikintilerine gide
rek ekseriya bogulurlar. 

Ufak nebatları bahçenizin di. 
(,er bir tarafına nakletmek istedi. 
ğini.z zaman bunu kolayca yapa
bilmek için, resimde görüldüğü 
gibi, bir tahta parçasına uzun çi. 
vil,.r çakınız; tahtayı toprağın 
üzrrine b:ısınız ve dairevi bir §e
kiHe oynatınız; nakledeceğiniz 
n"batl:ır i~in istenilen çukurlar 
açılmış olacaktır. * *. 

Bir zamanlar, ge!.taponun pe· 
§iıne düştüğünü gördüm. 1 

(Devamı vnr) 

- Tam:ımen terkcdilm;s değil
dir. Mister Granston. Yalnız bir 
müddettir kullamlmayor. Alelade 
vaziyetlerde kullanıl:ı.c k oh•rsa 
resmi telakki edilmez fakat ku-

Dunun önüne, resimde görül
dügü gibi bir fıçı&n kaba b!r 
tahtanın üzerine su akıtılmış o
lursa Olrılarımzı boğulmnkta;ı 
kurtarırsınız. 

2 No. lu tahtadaki çivilerin 
mesafeleri daha geniştir ve ica
bında birincisine raptolunabilir. 

Hikaye 

Orhan arkadaşı Hikmete sordu: 
- E, düğün ne zaman? 
Hikmet: 
- Galiba çıkmaz ayın son çar~amba· 

sına!. diye cevap verdi. 
- Niçin? 
- Çünkü Necmiyenin tahammül edil· 

mez bir tabiatı var. 
- Ne söylüyorsun? Bilakis sevimli, 

güler yüzlü biri görünüyor. 
- Evet, herkese göründüğil gibi sa

na da öyle görünür... Fakat eminol gös· 
teriş... ilk kocasının neden öldüğünü şim
di nnlıyorum: Zavallı adamcağız taham
müledememiş olacak ... Hem uzun söze ne 
hncet? Şimdi hak vereceksin? ... Ben Nec
miyeye telefon edeceğim. Sen de dinle .. 

Bulundukları yerde aynı hat Uzerinde 
ilave bir telefon dah\1 vardı. Hikmet ilave 
etti: 

- Den buradan konuşurum sen de 
öteki telefonda dinlersin. 

- Yok, yok canım. Bu emniyeti sui
istimal dur. 

- Mcsuliyeti bana ait... Eğer Ncc
miycylc al~kamı kesersem iFin aslını bil· 
meyenler beni haksız çıkarırlar. Böylece, 
hie olmusa beni müdafaa edecek bir ş::ı
hidim bulunur. 

Bun1&rı söylcrl~en tc1efcn:ı rkl:rnT1Ş
tı. Orhana d~ öteki telefonu açması-. ı 
eöyledi. Nccmiyenin numarasını çevirdi. 
lıtc, Orhanın dinlediği konu~ma: 

- Siz nuııınız, Necmiye? :Sen, Hik· 
met. Sizi bonjur demek için ra!ıa.sız 
ettim. 

- Bonjur, Hikmet. 
- Bu sabah naınlıınız? 
- tyiyim. 
- Geceyi nuıl ~eçirdiniz? 
- tyi. 
- Ne güı:el. Ben, her zaman•d gil;i, 

yalnız sizi dilşıinüyorum. 
- Çok teşekkür ederim . 
- Ya siz, Necmiye? Siz de bir par!Sa 

E 
beni düşünüyor musunu~? 

- Beni sorguya çekmek için mi tele· 
fona çağırdınız? 

- Fakat ... 
- Dcmindcnberi sual Ustüne sual so-

ruyorsunuz. 
- Sorduğuma ben de müteessifim. 

Çünkü cevaplarınızı ... 
- Ne demek ictiyorsunuz? 
- ... Adeta azarlar gibi verdiniz. 
- B.en sorduklarınıza icabctfiği ~ekil. 

de cevap verdim. 
- Sizce icabettiği ~ekilde ... 
- Nasıl isterseniz öyle m:ina verin .. 

Ben daima böyl konuşurum ... 
- Dilhassa istemiye istemiye, k~nuş 

tuğunuz t~n ... 
- Gevc~lil ten hiç ho }anmam 
- Teşekkur ederim ... 
- Di leyin. Hikmet... Siz cok nazik 

bir genç inı.z. F ' t son olmak üzere söy
liyeyim l.i... 

- Sövleyin. Söyleyin.. Ben de nasıl 
hareket edece ;mi ö 'renmiş olurum. 

- Meral: etmey:n, i te ... ibiniz olacak .. 
IIerşeyd n evvel... 

- Alo! ... Alo! ... 
- Kesildi galiba ... 
Bu in'nt:ı,d n is~i'a 'e ecl r"l. ır:'.m~t. 

Orhan:ı: 
- Nns 1, de,a. İnandın mı? 
- Ne diy ce.,imi ş~şırdun. 
- Gord ·· n ya!. t tc böyl • !. Şimdi 

d
0

r.l~: Artı·: kdfi ... Ona ~rammla her e-
yin b:t•i i'1i b ld0

rccefm. • 
- Irr~~n· ire köpürm" .. Dik':eat e• ... 

Ağzında çıl.acak sözl rl Necmiye aley. 
hinde bir s·1:h gibi kullanabilir. 

- Nn ıl? 
- C rn, belki o da "enin giti y p· 

mıs, b l~:ı om•n da ya•11nd:ı. icabında şahit 
gösterece i bin ... i var<.lır. 

Hakkın var... İhtiyatlı ol:r.a\ l.7m.n. 
öyleyse 'liaktıni, saatini beklemeli. 

$ •• 

Nakleden: 

BURHAN BURÇAK 

Bu sırada Necmiyeyc, Necmiyenin 
Hikmetle aralarındaki muhavereyi dinlet· 
tiği M üjgun verdiği .:ıhizeyle: 

- Zavallı Hikmete böyle muamele et
mekte haksızsın bir gün canına yetecek. 
Mademki onu seviyorsun, bu iyi birşey 
olmaz sanırım ... 

- O mevzuu bahs değil. 
- Sevmiyor musun? 
- Hayır, seviyorum!. Çok, hem pek 

çek .. Yalnız, bana fazla tahakküm etme. 
s;ndcn korkuyorum .. Onun için sert görü· 
nüyorıım. Ve hem tecrübe ediyor; hem 
de istikliilimi temine çalışıyorum. 

- Tekrar ediyorum, bu tehlikeli bir 
oyun .. Bir gün Hikmetin canına yetecek ..• 
Sonra herkes senin hakkında fena hüküm 
\erecek ... 

- Sebep? ... Bana öyle geliyor ki asıl o .. 
- Konuştugunuzu ba~kasına dinleten 

yalnız sen misin acab'? Belki Hikmet te 
böyle yapmıştır. Muhaverenizi dinleyen 
hakk nda ne güzel b:r fikir edinir. 

- Doı,ru... Hakkın var ... Bunu hiç 
c'ü i.ınmemistim... ihtiyatsızlık etmişim ... 
Fa~at ş;mdi tamir ederim... Bak görür 
sıin ... 

* • "' 
MuhJvere b3şlayınca telefonda Hik· 

rnet'n s .. si duyuldu!. 
- Siz misiniz, Hikmet? .. Beni mazur 

cörün. Demin biraz haşin davrandım. 
s:ze ... 

- Do~rusıınu isterseniz, biraz fazla 
ileri gittiniz Necmiye ... 

- Hepsini geri alıyorum, Hikmet, 
hepsini... Sizi müteessir ettiğim için mli
tcessirim ... Beni ne katlar sevdiğinizi an. 
Jamt.k istiyordum... Çok yüksek bir kalbi· 
niz var .. I ~·:ınıza nnsıl mukabele edeceği· 
mi bilemiyorum. Fak.:ıt eminolun ki sizi. 
c1: kend"m gibi mes'ut etmek için dünya· 
da k:ıbil olan herseyi yap:ıcağım ..• 

- Ah 1. Necmiye, sizi ... 
- Ben sizi taparcasına seviyorum. 

pozisyonunu buldu. 
O dolabı açtı. 
Dosyalan kanştttdı. Ve bir tı• 

nesinin kabarık olduğunu g6fe .; 
rek parmaklarını soktu ve bı 
paket dışarı çıkardı. . . 

Bu paket, tahmin ettiği gı1'1~ 
''Gizli vesika 8 x" adiyle tanın'. 
"fevkalade vaziyetlerde kulla11ı 
lacak millt tedbir pl~" ;dl. 

(Devamı var) 

. - . ~: . . 

T. iş 
Bankası 

1940 Küçük Cari 
Hesaplar 

ikramiye Planı 
ı adet 2000 Ura. • 2(/0().-ıır• 
a .. ıooo • - aooo.- • 
s .. 600 • - aooo.- • 
ı2 .. 2~0 • - aooo.- • 
40 • 100 • • tooo.- # 
7~ .. 50 • - 8750.- • 

210 .. :!~ • - 52~.- .. 

KeıidclCl': l Şubıat. 1 rA~· 
yıı, 1 Ağustos, l t!Uneitcır•ıt 
tarihlerinde yapılır. _...,-/ 

~._._._._._._._~--___,,,, 

,. 
Bu anahtarlar arasında bit' v 

nahtar vardır ki hiçbirine ~ 
mez. Acaba hangisi? 

., 
Yıldızlar oyununun hallodiJıl" 

oekli, 


