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lngiliz - Sovyet ~~:;~:~7~f~;~:~a Al,,,":ıf 
~....------=-·----l .ü~ kıta/arından biri 

Ticaret anlaş- 1 

Amerika 
Dünyanın en 

ması, Almanla
rın Rusyadan 

~onanma- iptidai madde 
sahıp olmak . . . 

kuvvetli 
sına 

isliyor almak hulyaları-
J~Ponyanın Vaşington na son verecek 
e çisi Hulü ziyaret etti 

Vaş· 
serır· ıng~n. 21 (A.A.) - Japon 
<>l<iu~ He~sıncuc.hi, Hull ile yapmış 
so gu bır saatlik bir görüsmeden 
Yanra matbuat mümessille~ne be· 

natta bulun rak - .. . ~·· Ytilt o :ı goruşmcn:n 'UU 

Londra, 21 (A.A.) - Obser
ver gazetesinin diplomasi muharri
ri Avrupa vaziyetini tetkik ederek 
§U mütaleada bulunmaktadır: 

ti ~Yanustakı vaziyetin heye-
illi~ Olduğası ha~lund~ ~eyan et- "Müttefikler tarafından Norveç-

1\1 :unu soylemıştır. I h k" .. . 
Ya h;tk1aileyh,, ~erika ve Japon te yapı an are atın goze en zıya-
ta d"ğ Cı_rnetıerının büyük Okyanus de çarpan neticesi birer birer nazi
}'an 

1 
'en.ne. mümasiı olduğunu be· lerin kurbanı olmak mevkiine dü

beya~ıştdır. Horinouc.hi, Aritanın ~en bitarafların vakit geçmeden 
rı.ı h' ın a Felemenk Hindistanı· "X 

·e= --

fa<Ie 
1
:1Ye ~~ek tasavvurunu i· harekete karar vermiş olmalarıdır· 

dığın1 ~~1~bı~ kelime bulunma· Her memlekette Guishing'lere kar· ~ ~ ( h b _. 
M . ştır. • şı mücadele umumi bir sürgün • 

Feie~iley~. ~iğer milletlerin de avı halini almıştır. Yugoslavyada orveç ·ar l uzun 
leri ol<Iuw Hın~ıstan~nda menfaat· eski başvekil Stoyadinoviçin tev· t 

liindist gunu Söylcmış ve Felemenk dk0ifğrui dahati111imdıcüş1.1mkaandlaımndnıri.zalesine Pılacak ~1 a~al~nnın işlerine ya· ~ 

~~~~ı~Y~n~:l~I~~~~h~~~ee~i le ~~~~n~~~t~~eihö::~:til~~~~ ve m u''sku''l o la cak ıneznnu ~ Yapılmış olan beyanatı göstermistir. 
n · nıyetıe karşılam ld w u ılave etmi ti ış 0 ugu- Siyasi mahafilde Alman radyo· 

Elçi ~ r. sunun Kral Hakon aleyhine yap· 
görüşn; ~ull ıle Yapmış o:duğu tığı son hücumlar mevzuubahs ol· 
Olduğu:.~~ ~.end_isinin izhar etmiş maktadır. Bu mahfillerde nazi 
li~ıe hiçbir uzcnne yapılmış ve sevlrukeyşinin, Norveçte memle
llliş olduğu muh~ıra tevdi etme· ket müdafaa kabiliyetini imha · 

Nevyo nu tasrih etmiştir. dan aciz kalınca ahaliyi şahıslara 
HeraJd {.~·b21 {A.A.) - Nevyork karşı hücumlarla korkutmak gaye· 

Atnerik~ı ba~ _Yazıyor: sine düştü&rü ve bunun bitaraflar 
Y.esinin Anı .k rıye er~finı harbi- efkarı umumiyesi için hususi bir 
f111in arttırı~a~n d~ız kuvvetle· ders teşkil ettiği söylenmektedir. 
~?~erken A~~~ v~n.xreden ~- Sovretlerle lngiltere arasındaki 
~~~uğü kadar cenubi _;ya~ d~- ticaret mtizakeratmın başlamak ü· 
giz~~ekte olduğunu ~~l~~ zere olması ihtimali diplomatik 

Bu ır ~Y d~ildir. mücadelenin Almanya aleyhine 
nısıf :~:et~nın .muhabiri, garbi dönmekte olmasına bir misal ad· 
nı izah v~n ~ımayesi mütaleası dcdilmektedir. Müttefikler için Sov 
Reisi~\'Si etmektedir. yet ittihadile bir itilAf elde etme· 

hatırlatan m u~~~ızve~.tin ~zlerini nin ehemmiyeti meydandadır. Fil-
"I<uvvete ka ~ şoyle dıyor. hakika böyle bir itilaf nazilerin 

lllecbunyeti ha~İ ol~~ ~annak I Sovyet ittihadını bir müstemleke 
--- (Devamı 2 inci 

8 
~n gibi kullanmak ve oradan her tür-

aJ •ada) (Denmı 2 inci sayfada) 

-~ 

SonifDaklka 
ANADOLUHiSARINDA 

s <CÜ lfi'ı@l y <®t: 
Bu son derece heyecanlı, meraklı 

zabıta romanına 

--Yarın başlıyor 

Almanlar, şiddetli muharebelerden sonra Elverum'u işgal ettiler 

ILO y <dl <C© tr<Ç 
<dlüy©trkD 
"Harbin neticesi ne olursa 
olsun, dünya haritası yeni
den çizilecektir ! ,, 

a 
a 

Kamo,·om, 21 (A·A·) - Loyd Corc; mUntehiplerlnc ıuı.rşı irad 
ettiği bir nutukla muharebe hakkındaki düşüncelerini anlatmıştır. 
Loyd Corc ezcümle demiştir ki: 

"- Ben, bizi harbe sU'rüklemek bahsinde yapılım~ olan manev. 
ralara ve harbe tekaddüm eden müddet zarfmdakJ ynnlış hareketle
re dnir olan mUtalcamı değiştirmiş değilim· Fakat harbin esbabı 
hakkındaki mUtalcamda da bir tebeddül yoktur· Bizim silfı.ha sanı • 
mamız çok dogn.ı ve namusluca bir hareket olmuştur. Avnıpadaki 

hudut değişmeleri hakkında nazarı dikkatinizi cclbcdcrim· Bu har. 
bin neticesi her ne olursa olsun dünya haritasını yeniden çizmcğe 
mecbur olacaksınız.,, 

Loyd Corcun bu nutku kendisini parlamentoya intihabmm ellin.. 
el yıldönUmU dolayıslle yapılan bir merasim esnasında irad edilmi!J
tir. Bu mUnasebello kendisine Karnovo ahalisindf'n 15 bin kişinin 
imzalarını muhtevi bir albUm takdim edilmiştir. Bu imzalar arasm. 
da muhafaza.kl\.r ve amele partilerine .mensup bir !;ok mUhim zevata 
ait olanlar da. vardır· · 

Roma 21 ( A. A ) -
J TAL Y.AN askeri münekkidleri, Norveçteki 

harbin uzun ve mü§kül olacağı mütaleası
nı serdetmektedirler. Norveçteki İtalyan gazete
leri muhabirleri, bugün ilk defa olarak, Norveç
te Fransız kıtaatının mevcut olduğunu kabul ve 
teslim etmektedirler· 

Bu muhabirler, hadisatı mütalea ve ilave et
meksizin anlatmakta ve cereyanı muhtemel ha· 
rekat hakkındaki faraziyeler bahsinde biiyük bir 
ketumiyet göstermektedirler. İtalyan gazetele
rine nazaran müttefikler üç noktada kara.ya çık
mışlardır: Namsos, Moldc ve Laerdet. Namsosa, 
çıkarılmış olan kuvvetlerin miktarı iki İngiliz fır
kası ile bir Fransız adpç; fırkasından miirekkep 

tDm.'l\mı ? 111{'1 uyfad&) 

Bugünkü . i 
Küme ma~ arı 

Ankarada ve şehrimizde yapılan futbol harıdaş· 
malarının tafsilat ve neticeleri 2 inci saylamızdtı 
~ •• •• .... ~, .... , " 4 ~ • • """"; >. • 
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in 
a ası 

lstanbul'da: 

e a - 1 ay: 2 - 2 
Altınor u - Beşik aş: 4 - 3 
Ankara'tla: 

r- u a ızgücü: 2 - 2 
ay-Gençl rbirli.., i: 1-0 

lstanbul'da: 

re iln u m 
Milli küme maçlarına bu_"lin Şe

ref stadında devam edildi. Buıün
ku kal'iJ,l !ar V ta - AI y ve 
Beşil..12, - Altın.ordu araaındaydı. 

flk m!i9abaka Vcıfa ile Altay a · 
rasında oynandı. Dün ~ikta,. 
(Ok farklı bir nc&e ile 6-0 ytn.il 
Altay Vefa karııaında iyi bir o
yun Ç'Ikardı. Vcf ılar i dünldi 
gibi rahat bir oyun çıkarmak isti· 
yorlardı. Bunun neti · iki takım 
karşılıklı hürumlarla ıeçerı birine) 
de'l.Tede gol yapamıyarak, vreyi 
C>-0 beraber bıt rdiler. 

ikinci devre 
Bu devrede takınıl 
gol yapmaları oyunu nlaır 
dırdı. Altay ywıa daha Mkim ol· 
malda aber Sulhi unktan .a -
ve rua bir tle mın ilk go-
l Qnfi · · ıı 1cri yap 
t?. 

Bu golden Vefa 
Oyun serileşti. Altay ka! önun· 
de birçok sayı fırsatları da kaçır
dılar. Devre orta!arma doğru Al
tay berabarlı i tmıin edince oyun 
daha h y nlandı. Herkes hangi 
takımın galip geleceğini heyecanla 
beklerken takımlar kat'Şlhkh bir 
gol daha ?P'nc:8 maç 2-2 berabere 
netice!endi. Vefalılar ikinci bera· 
bertik gol'en k lecilerinin bclderle 
uyuşamaması )iminde yediler. 

Şeref stadında ikinci mil a 
~ta,Ia Altınordu, rnsında 
cereyan etti. Diın Alfayı farklı bir 
netice ile yenen B iktn (n, bugün 
de mil bakayı ~ timit e
diliyordu. 

Fakat 90k bir oyun tuttu-
ran bmirliler bu devre 3 gol ata· 
rak devreyi 3-0 galip bitirmcfe 
muvaffak oldular. · bu dev 
rede bir gol ~rdı. 

lkind fi vre " toplanıp 
3 gol ynpm muvaffak ol.udysa 
da, güzel bir oyun çıkaran Altmor 
du'ulardan 1 ol daha yiyeı-e!c mü 
sabakadan .C.-3 ~l(lp ayrıldılar. 
=-~ tr=. 

Bisildet yan§lan 
Bu sabah, Beden terbiyesi lstan 

bul bölgesi tarafından tertip edi
len bisiklet yanılan Topkapı ile 
Büyükçclmıeee arasında yapıldı. 
7 kilonvtrel bu :r-anşa 9 Y"' 
i~tirak etti. Net' ~: 

1 - Halit (Topk ı) d 

isviçr , lsv 
tayyarcl ri 

Ankarclda: 

ıil ı uma maçları 
Aııb.rada ugtln de ıt mayıe 
dında millt küme maçlarına 

dowm edildi. Bucünkü karttkf
mtılar Fmerbah c • lıluhafu:ıUeü 
ve Galataauay'.ta ~let'birllti 
arasındaydı. 

Gll%cl bir aya ıe.Süf M• 
çtu, dUnlrll fibi abaya yine 

ketif · -.ıııı: lr6tlm top. 

tlk hıterbô~ il-. 
dan Galatasa.raya ye1\llen Mubı· 
fısıncn ttlknolan ua1mda yapıl· 
eh. iki Ulam libiyeti lehlerine 
ıeTirmek iç çok plıftıW. da, 
ntticcde yaptıkl;.n ildfCt' ,one 
2 • 2 beN.berc ı.ıdılar. 

İlcincl a.lat:uaray ile 
Gençlerbirli arumda yw.mldL 

Bu hMk• mcrd:\a bekle. 
yordu. Feneri y dikten .onra 
Gençlcri>irll Oe.Iataearay 

sında iyi bir 4~ e alaca 
ilmlt ediliyordu. 

Fak t etloede Ga1& ı.y )'&1. 

bir golle mtlab&k.a.)11 1 - e 
Up bitirm!oth'-

Bursa aakert Iiaeaini 
bitirenler 
tı (A·A·) - etf 1L. 

ıcyi ikmal ad rek ha kuhnı.a 
tmek Qsero buluun rençleH 

mükAfat tevzii eıumıf illn ya. 
pılmJftır· Vali muavlnl D• Wm 
kumandan , aalk artJld, uıtm 
remt ril• ukerl ve nM enta 
kad , erlı:ek ytl!ıteree da• tli me
raelmd hazır bulunmakta ldllet'· 

• ten. bir 118y1edlk.. 
tfklll :muti ne mtl"Uim. 

n bunu takiben .at: ._ 
ütep mlldUıil. kuımay atb~ 

Auel yamn• ~ au~ 
tarın tam bir baba tatil• . 
metli 1 U. Te itrektifier v 
mift!r-

Mektep mfidUrllnUıa bu hitabesi. 
ne no gene; ~eli cevap venni§tlı'
TUmell kuma.nda:ıu te.ratmdan li.!e. 
den derece alarak ~lara ve l!J· 
mf birineilerlııe :rnllklfatlann ve. 
ri hıl taklbea de blltiln mek.. 
tep talebelednln i~timk eyl~ 
oldukl&n bir pçit rcsm1 yap~. 
tır-

2.47, sae.t 
2 - 'Borct (Kal dan) bir 1'i 
et kHo, 

8 - Jorj 

DA K iKA 

c·hetten 
·yor! 

ldı: yapı! • 

Le.ara, zı ( . t l } - •e UfU 1dr Al • 
m&n tayyarelli iü ilrillm 
ve Bcl~a 1lı rm n i 
bıh.rip ~ı 

tiir· İifJldekilO!" teYı:d! eltmm~ İtT 
A •talll ve ql1M at.te 

Yugo l v heyeti Mo kav ya h reket etti 
BeJgrnö. 21 (1Iusn51) - Sovyet hllkfunoti ile tie3.rl mllMkerc • 

lcrde bulu eü olan heyet buı:lliı Bl'lgnı.dda.n harcltet etmı:ur. ~ 
ki m!Ulye nazın Mil rad Oorcevtçin ri tinde olıuı l!eyet iki ıQ.n 
B~to kalacak ve ndıuı ı ra. MoskO?ll~'!l eltmek laert :rt.ı"Au. 
yndruı aynlacait:r. 

ftalyan veliahdi garp ordusu kumandanı oldu 
ata, 21 (HUBUSi) - Comale d1talya'nm yazdığına göre, ve

liaht prens Umberto PJcmonte lWyan carp kclorduau kwqııda,nt 
~ edU:ı:ıJQ~ 

ikendin beyanname alan balon! 

1 - Al•Mtl41Ttn sı,!•ll4• ılnd tle ttçlrdiTel«'i 'fWOtttıdo baltt1tu.Z - IJtıTOtU tr3tlı beymmanuler. 3 - IJtytımulffe titmakto 'kıll!.1n:lan 
cilun: ~lilc yay• '""'but bulunan fitil yava~ yt1Va~ yaKm'd b~·•MMMtleri" bt1i1' eldufu ipleri ltof>4'1tuJktıs ve hu şınıtle beya,.name deste
lni ~ltY« '-iqılıdtet!rr • ./. - Beymnanu kdlıtlan tlüpüJdnı 3eımı IJ•llmu ;trtlat•cısle elaK ltwrtuç 

Almanyanm but mmu.kalarmda, oralardan hl .. tayyare ıetme
mio olduğu halde, blrı:ok beyannameler butunm~, kim.in tarafından 
ve na.sıl atJ~ otduklanna bil' tUrtU &kıl erdirflem~. l!"&kat eon 
zvıanluda lıtpıi.r:terin bu propaıa.nda ~inde kuUa.ndlklan b&loıtlar
dan biri ea am eluw.k ..A.la&llla.rm eline recin~ mulJft.M& hal. 
ı~MO 

Balca bmı.lalaeağr nmsn bu ı;erçeveye merbut fitile ate3 veril. 
"' m@~. bir müddet y&va~ yavıı.~ ve kendi kendlno yanan fiW nihayet 

beyannameleri eaflayan iplerden birine netg-ellnee onu yakmıı.kt..ıı. 
ve beyaıuuımeler dağılmaktadır. Bu eureUe muııyyen f'asılzılarla ya. 
•an iplerden aeyann.aıne desteleri aynlmakta ve kAğrtlar e.~ağı dü~
•ektedlr· 

Reeimdı s'l!J'dUiünnz bu balonlar, tmpermeabl nı~amba haline 
.. tirflen pamuk ku.m~lardaı\ yapılmr~ olup J~erileri !droj,ıtle dol • 
durulmuıı bulunmaktadır· :aeyannıuneler l!e ba8it bir ıtete rapte. 
dilmf:tir. Tahta bir certeveye, ha.yatı iplere ~eeirllml derle deste 
beyannameler bağlıdır· Eeyannem lerl bağlayan ipl'r ı; rceve1!.lıt 
tıauın merbut el&ı;0nf dcm!r telde bfr cerçevenln f~dea ~1-

Beyuuu..meler tama?nel\ d~lUkten eonra fitil y&nmakt& devam 
ederek nihayet balona merbut bulun&!! blr hartuçu atc~lem~kte ve 
bu hutu~ d.a b lo:cu patııı.tmııktadrr· ~unun da sebebi balonun dila
man eli.ne c ~cm~bü temindir· P'iUl ve beya.nnameterln bulunduğu 
eUw: m~amba ile 8rl.illU olduğu i~n bunlar yağmurun tcslrlndcn 
ma.5ım kalıa:ıaktadır. Ya.hm: yanan Jpler koptuktan :sonra rığtr g-ekn 
k!irt je8te1eri 1'lrer birer a:ağı d~ektedl!'o aulunu bir nwe batlı bulunmaktadır· 

• 
ın 

Al 
lAtUr•, Zl ( A.A.) - Alman 

tayyareleri dQn cece saat 22 ye 
dolru lnıil~enin cenubu ~rkt 
Mhillerine arruı etmi~crdir. 1n· 
ıı1iı müdafaa toplannm ciddetli 
infillklan etrafta i~tilmi~ ve gb1ı: 
yerdan att.u aydmlatıcı bemba· 
iada parlatılm~. 

!Affıllr• 2-1 ( A.A..) - Fra.n~da
ki lnciliı: kuvvetleri umum! karar
rtJundan tebliğ' edilmi~ir: 

Eu b!lh tayyare1erimiz: garp 
ttphesinde dü,nıan tayy1trelerile 
pok mQ demelerde bulunniu~!ar-

Ameri a 
donanması 

<&o tarafı ı lncl aıı.yfıı..b) 
n ala' yilkü kimin ta~yacafmı 
eıkee bı1ir." 
Munabir. bundl.1' !enra bahriye 

erktnı hakİy. reisi amiral Star
lcm tyu isinde M8 mil~~ 
dolara balii lan bir ina~t p:og;· 
rammın kabal edP ini istemiş 
olduiuna i:uet etmekte ve i~bm
dı Amerika donmurumnm bu nı
m küreyi hi ~ edecc.k ycg~ne 
donanım oldulunu ve birn!cnilcyh 
m kuV\1etli donanmayı i~ etm~k 
hakknu i!tiyebilect§ini tasrih et
mektedir. 

Muhabir, muhtelif Amerika 
ou uliyetl«ini deniz kuvvetle-
rblt 'rdlkten ve Ara rika 
C:IUlıtllU.I- bir d ,,.;ı 
,. ani eaml il · a<ıMtik-
ta l9S'a töYlt ir: 
"~ doııanma ile • il· 

,.. , ı tere 'ft !'-
. lw:aber lttrtht edceektir ... 

AJıfA"PI 

V~ ~rzla., !1 <A· 
.A·) - ıtasvalt, 4alllll stya,get kak_ 
kmda bir autuk ln.d etmlfltlr. ite.. 
isf.uahUJ', ÜQÜHÜ i.t& bıtil\ b1 
btkıad.U::i :ta.nutln1 itıJ& etmed • 
WH De&l aiyu tini mndafu. et. 
•it ,. btt kanunu• tatbikine •e -
n edflm•in1 t& ftfye eylell\lgtir-

J' eıtteno•tm yıldö Umtıntı t t 
94 p d okra.tlara hlt:AH 
nı.dyoda bfr nutuk aöyllyea uz. 
veıt. 41 cumhurlv tçller tara.. 
fJftdıı.a y&Jtmakta elu .mUoe.dele. 
d•ki d- jty1 teJdt etmio ve 
keadllD! .lm&ikayı ltarbe türUk
ı .. ekle tth edos bal!! crwüu • 
rfyetıgl JLUnıe.tler taraf'edu raın
lu. htıcua ltsfl! ve yan oL 
4afmnı ıneydua aneııtn'· 

lttıffelt daı.ltth' 1:d : 
''?:!u harla! y&Mttcn 1ta.h 

9etmJyeoeftm. mıkfı et eoıl'ukktm· 
l.Ilıfuu muhatua ctmel~te v h!. 
~i:! dikkatle taki eylemektedir· 
~iz Avrupada '-ey A~ya.d ya11Il. 

akta el.. lıaııılere i~ra.k etm.i. 
ywnıı;. Fa.kat .Amerlka.nm ve ..Ame. 
rllca-a mlltetlnl• dua iyi bir ııiı:s.. 
mm tee~snsu için hlgblr ı:ıey yap.. 
?naJn&SI }{ızmı geJdizini cize elSy r 

Uyeıı bıu:ı re~lcumhur n8.l1U:etleri. 
n1t! bu mUdafaum& ~tin.k etml • 
yorum·., 

• z sah· 
mr. Tayyarelerimiıde• biri Hei.n· 
ker 111 'i!tcminde bir dü~aft tay 
yaresine hQcum etmi§ ve onu 
Chamneuy civarmd P'~ top 
raklanna dü,ümıü:tfu'. :Bu ta~-. 
re milrettebatJ ~ir edi!mi,tir. 

Ha\"a :ıce,if kollarımn:dın biri 

r 
berBberinde o~ .dü,mı.n J\grp tay
yaresi bulunan Heinkel 111 tayyn· 
~ine hüC'Wll i' hem onu ,.e 
hem de M~n:hmit 109 dan biri· 
ıtl dü,ürmü~r. Diğtt bir hava 
k~f mGfrtt~ !) harp tayyare.sin 
den mürekkep bir dU~an t~'ii 

Norveç harbi uzun 
ve müşkül olacak 
(&§ tua.fı 1 lnd ay(ada l 

tahmin edilmektedir. Trondjhcmden pek uzak 
olmzyan Ordkala da asker çıkarılmı~ olması 
muhtemeldir. 

İtalyan gazeteleri, bu ihraç hareketlerinin 
mütt,. "erin batlıca hedefleri Trondjhem ol
mak ia ... _re yakı!!da mühim çarpı~malara mukad
dime te..lkil edeceği mütale r;md dırlar. 

İtalyan mÜ§ahitler, bu hedefe varmanın bir 
talom mü§külata maruz k laea.ğb·u, çünkü Al
manların mevzilerinde kuvve!le tahae!Ün etmi 
oldukl rını öyleme1dedirler· 

AL?tlAl\"LAlt Ef,\'EnUl\IU S~vo:e,..er llm~t il"' :r-a.k!ninde-
t~GAL mTİLElt ki e nlı; t:J.}')"arelerl li~ .. U d~ lnfil. 

Stolth im, %1 CA·A·) - Alman liz tayy~lerlnil! m1m~.rraı·~·etll 
kıtu.tmm TroBehinne cenubu p:r. bUcwnhırma ma~ ~trr· 

b~lnde OrkcW mmtü:~mı tahkim •• ----------
et.tılekte oldukları haber -~ • 
trr. 
Gcıtllanbu~a.a ceten bil' lıabe. 

re re ~ eeınıbu prbt ea.. 
llflleri a.~da eıa•etll \lit iatnlk 
b!~t:it· Bu lıttlltlrln u evvel 
bt..--ılaft lH." ee&.eııi elmak nzere 
IO bdu ft1U"1.a o aup ınhllle • 
Pinde ekte olduJu cOrtilmüo • 
ttır- 1"11 vapUTlu ~mtlttn enra 

de:a keybolm 1arc!lrr-
Otleda.n (!!mali ısrkt fotlkametl• 

«e ftel'tiye?l Alınan krtu.b efddet
U mulı rebelerdell soua nru • 
aıu tı,gal • lerdil'· 
Diğer taraftu haber verild.fğtu 
re 11aaar ia Ahu.alarm. eli• • 

~eA.Jr. 

D.Al\"DU.~ıtABA. 1'tlt ALKAN 
~ nmm.UAımı 

Ludroa, ıı (A·A·) - Hava ne. 
earetlnla n~t bi!' t~lsli!iftd• İ•· 
r!liı: tayyueltrlw.bl ltu ~" Daııt. 
multa tımalldeki J.aU'lterg tayya 
" eyduaı uv.rt.ktyetl• 'Mm. 
bt.l'dımu l!ttfkleri Sflatıınm.11kted!P. 

Rusva, Almanya
dan voz ç trı or 

(~ taratı 1 hlcl e~;rfada) 
lü il)tidat mı.dde celbet:mcl:: hülyn· 
1 nnı bir nfhty~t '?.'tttktir. Bu 
m~!eden Sevyetler biı'Iif; tara· 
fmd11t >''l'rlan t :. bbfis bilha~ 
~ nô~yı i hat }"C!ini takip et· 
m~ir li. o da vyetlerin Al· 
manya ile mti~fik \'Rayet ~cç
meyi ne anru ettikleri ~ :ne de My 
le bir fil..;rde bulundukları nokts· 
mlır, M~ rad !U fle atbu 
atmm Türklere brm yııtpıklan 
hücumu ~nbire k iş olma· 
lın '~ ~owrller birliii ile Yu~os
lıvya uuİndı mü?! ~ tın b:ı~ 
lalftl.k üzere elımsı aynı \'&ti;etin 
deli'i ıddtdil.,..Jct~ir. 

Maninc.da kim~esiz yav
rular menfaatine 

lfüıe hüeum etı?li~r. 'Bunlardan 
M~'"t!rclımit Fr~sız hatlarının ar 
ka~ına dü:llrülmü~ür. Tayyarele· 
rimiroen biri dü,man hticwnu te
sirile inmef'e icbar edilmi§SC de 
bunun pilotu kaçaralc kurtulmağa 
muvnffak olmu,tur. Difer hücum 
tayyarelerimiz üslerine dönnfiş'er 
dir. 

Londra, 21 ( A.A.) - Hurricaul 
harp tayyareleri bugün garp c....,,he 
si üzerinde }":lptıkları rnu:ıhrebe· 
!erde dört .dü~an tayyaresi düşür 
mü~erdir .Diğer ~ tnyyarcnin de 
dü:ürülmü~ olduğu tahmin edil
mektedir. 

OaLE GAZETELERl 
ELER DiYOR? 

Ak§am: 
Ak~d:ıit AJ-~a rılltunun~ 

(Vi. • N\1) cokr.k o~ıı. zehir .. 
le öldürUlen köpeklerden bM&e· 
derek diyor ki: 

.. _ l5iltUn bir tarih, hattA kıı.b-
lettısrih eSM.Smda inMnlarn 8:ıd&. 
kat :ö:ıterdlkleri için cıu köpek 
elneine kıı.rııı ~efko.tmzliğimW 
~6sterlp a'raftald ~ köpek ced. • 
terini pf.emaıı etmıyeıim ... 
u~wmdan dayak yemek tchli • 

kes.ine reğmeıı elindeki yoğurtla. 
bir köpetln imdadma ko~ bal:
kz.1 ~ğı kadar olııun merhamet.. 
U daVTSlU'lUl~ •• 

Haber' de 
Raun Kumgs~., '1ta.ıyıuun hart' 

tehdidi,, b:lo1rğile yudrğı makale .. 
de ~yJe diyor: 
"- Ncrvet 8C!erlıı.fn netlces!n

dt Alraa:nyanm mağlQbiyet! ka.t'f 
~eldld• tahakkuk ederee ltalya.nın. 
gi~' ~fi }'&arltfa, nıUttefiklerfıl 
kub .. k vermem,.ı.1 tılbit<lfr. Onun L. 
~n ttalya llf'nUı; c:Jmal memleket.. 
lerlndtk! muharebeler netice1CJ1.o 
med Alma.nyanm yanma katıl .. 

e.!f r1ıkta bil' tehdit vaaı:ts. 
0~11t knll nmak iıııtlyeblllr· 
E!er 'b<.ı lht.lmııl varld gSrUl. 

atet.ı!e o ve.kit Almanya ne 1tal)'3 .. 
n birleşerek 15alh.nlara taarruı 
ed~klerlr.ıt Ukmetmek 15.mndiı'·,• 

Se1t 1' ııta: 

1'u teltll~e ..A.l•nta'l'ft J.allM?'.C' 
meyduım N~ klJ(lı yapilk~ 

lan a'"f'l!. haıoekttr l4!h kıaluf~
laıır ~ ed.Dmekt~il' 

lfü.lttl :El~ll bı.ı:{l.nkil maktı· 
ıt.e-.de ltOylillerl ~ ve b1I:i uııa
smda. ytlk!'!ett:mek 1ciı! ne ya.~a1' 
1! p141fbü irAlı ederek dl~ror 
ki: 

müsamere "- ırıy fOCU!'uıla kud~eııiıl 

Loaaro. !1 (A·A·) - Xava • 
lerl ııeıeretJ, bu~aıtft tebliflıute 
cenub! Dıı.nlınyk!.da AJ.11\ulap ta.. 
ra!mden 1 ~l ed11ml1' elu Aal. 
~l'g' hava ll~Une ke~ı )'aJ!Ilıus 
hUcum es:nuında bir luu!gum ha
nra u~ etdu~ ltU&rllın8k • 
tedJr. 

Bir ~lh: tayya.l"Ul, ~re b.. 
mek Ozere bulunan b'r Alman nak. 
Uye t.a.yyer •lni mltra}J. öz at~~e 
tutm~tur· Tayyare ıneytuıda 
yuı:mlar ~Le!~, 

M_;!"A !l (A.A.) _ Kim~c1z mflc'abmı bl!ıkQvi kuttuıile 1ıah e .. 
ouu...,. .,,. den lrllginin köyde h!c maıııı-1' 

yavrulttrı fiydirmek m!k~ile yektur • .An:m mulı.itbtla Jcac kilC:' 
hılkevi ~~raJ y.ırdnn kemi~inin metre otduğuıtu k&y tOC'Ufuna 8'' 
~rtip ettiği çaylı t\İle top1 antrsı retmek 1'üyUk bir marl!et değ.il .. 
dün ev ~onunda ya:pılnu~ır. dil'· H~te cemokn~Y• alt ed.i~l\· 
ll~y ile komuta?\ ve refikaları cUmtelerl bu ~ pa.pağaft 

da b-.ı toplantıda bu1uıı.m.~ ''e ~k :ibf ~rletmekte bir fayda yoİ'
l'l~İ ve ~•mt bir "'a.lcit geçir- tıır· Vaziteü, k~ye. k5yli11'.lUt 
m1~erdir. t"lb1• ~nır bir bl.lgl vennektlt' 

Ha!kc\·i reisi. go:!-terilen yalan Öyle bir b.llsi ld köylQ.nUn eV\·c!f. 
alAka ve yapılan l' ardım:ian do1a· I,,lne yarasın, eonra da. ıurf b6Y1' 
)'I cin\'etlilere t ckkürltriru bildi· eldııiu i~. enun. J\lhuns :nutııı 
r~ kt:w air kitaWe wluıurm:tur. ·et.la ve kal9ı.t ku't'Tetıeıailrsiıt ·,• 
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No.87 Yar.an: Orhan Rahmı Gök,.,,, 
- Dilmeni kırmız o rşığm üs. handal birşeydi. Anbarlarmda iki 

tüne gideceğiz. yfu: lti~i ferah fcrnh bnrınabilirdi. 
Gemi, rıilratle J?:idivordu. Az Onlar anbara inerken, en gc-

sonra anlt!.~ldı ki, bu remi l:cn. ride kalıın biri, yüz metre kndar 
di arkada~ları olan 1:cmi foi ve me!afedc, cittikçe bUyUyen bir 
hafif manen· larla onu bekliyor- hayalet, bir gemi silOcti sezer 
du. İkinci &eminin kaptanı §U ha. r,:ibi oldu. Fakat aldırmadı. 
beri verdi: - Belki de bir:imkilcrdendir. 

- İleride bir IJ1k g8rür gıöi Deyip anbara atıldı. Geminin 
om~ m e ~ ll:sD su a nvc r k n : I"' ........................................ ,. .. . 

~~nuae. glliz m· ıeti, eger vaki olursa, Stoyadinoviç 'in olduk .. Fakat kayboldu.. içine inenler hay.retle bakıyor 
Kaptan bu cümleyi hcnUz bi - Jardı: 

tirmi§ti ki, ufukta gene o yeşil Kimse yoktu. Şimdi karanlrkta 

~::::=:;; ·ıalya ile har i korkusuzca kardçşl de 
~::::::::!~~: kabul ed8cektir tevkif edildi 

ı~ık gözüktü. Şu halde, ilk defa hepsi de durmu~lardı. Amiral 
görülen t§ık ta, bu ııık olmalıy. vekili: 
clı. tki gemi yava§ yavaı ayrıldı· - Bu bir oyundur: 
hır. Gece, zifirt siyahtı .• Ancak' Diye bağırdı. 
yckdilcrinl cörebilecekleri bir - Yakın, bir meş'ale, bir ı~ık 

t:~tkta sulhun muhnfaz:uu için 
~ bir Amil olduğu karuı.atl • 1 · 1 · ~J'~ gtlne daha ziyade kuvvet- 1 a yan mıl atının de elinde oynayacak 
~ b7.r. Son ııeyahntim mUnaeebe. 

<e ~tınduğum İngiliz muhitlerin b r koz v F a· k ı · tıı kiye cumhurrei:!l ~met 1n.. u arm ş - ransız aşve . 1 1 
~ e Cunılıuriyet hüktmeti hak. 

tı': "!.a: d=:"~ • .:.-::::,,,~- ıtal an- ransız münasebetlerini ızah etli 
~ Orduısunıı. dair lntibamu Lo..tJra %0 - Ttmea c-ueuııi ltaı- yacatı devir yaklqmakta.dn". 
~~ ~Yranlrkla ifade edebilirim· yan 1:a::eteıerlnlıı ne,,rlyatm:.ı cevııp FRANSIZ BAŞ\'EIULllı."tN 2''11mlJ 
~~elti lr ithn:ıt b~Iediğim bu vererek diyor kt: "1.1Utte!lklcrln Skan rarıs. ıo (A.A.) _ Reııo, Senato 
~ O?d llıel ve nsrt vcl!!aitle mUcch. dlnavyad&kt muva!!aldyeUerl İtalyen hariciye komleyonunda ~ alyaset 

detıı tırıun yalnu: kumandıı.nlıı.n. larm mcc;bfl!U değildir. İtalyanlar, hakkında tzaııAt vırmtoUr. 
~l'ıltığu' bUtUn asker mnr!lıı.nnda !ngfıtereııin ııso kll6Ur muhribi, rıo Balkanlar ve yalan oark haklcmda 
, hl~ YÜkısck mıınevt ku\-vete kruvazörU \'C bir çok r:ırhtm bulun· ~ekil Türkiye ne ada bir te~rlk1 

t)alcn nn.,, dugıırıu blllr. :tıı..."'1llz ttıoau, l..-uvvctll mcuJ halinde blrl~mJo olan mUtteflk 
~ 0~1Lrd& Murat Reb mahalle- Fnuısız donanmaamm yardımlle, her !erin do:U • cenup .AvrupMmda yaı. 
~~ ?'an Devlet Demlryollan tııratt.ıı. mUttcfiklcrln hak ve men!aat na: bsn§m muha!uıı.ıunı n blltUn 
ı,~ ~ hıtasyonu tren makns~ı.sı !erini koruma:a ve tecavüze uğrıyıı- Balkan dev1eUm isUkllllnln temını 
~ o~l'anlıı.r, birkaç gündenbe. ~ kQçllk mJlleUerln ~rdımmn ko,. lçl.ı:ı ç&lı~tıkla.rmı s6ylem.l~Ur. 
ıu.._ ttıtıd: kaybolmu;:ı, nihayet u. m&ğa hu:r bulunu)~rlAr.,, ltalya ile mllnueb41Uere s:-el!Jlce, 
~'~ et arandıktan sonra il!!. 1TALYA?\'L. ..... KOZU: P. b'--- .e."lo Fra.nm: htıktUnetinln ı eytQl 
\' c IJUU!mm bodnunundnk.i 1..ondra %0 - Romadan bildlrUdl,tl· 939 dan evvel ve sonra iki memleket 
~l~eedi bulunmuııtur· ne J:'~re Rcla.zztont lnterna.s!onale arumd& u!ad& 'cılaıı m lılerfıı hat 
t~tı bı.hkikatta Baıırlnln fstmli )73.n reamf ve lta.ıyan harlcl· kanlyetll btr ın.ırette halli lçtn icap e-
~ıı b ~nıWerkcn bu kuyuya yesinln !lldrlerfllt De:rede.ı:ı ltal· de.ı:ı ~lan d~ı ııokt&I zıuar 

~';.~ttltı°ı;' lduğu anla§Ilm~tır· yan mecmuıw, Skıı.rıdtnavya cephe- teaUgS auretDe aramaya amade oldu· 
~Ilı. U bir ak;:ıam gazctcslnln slndeki harckAta tahsis etti#t btr ma· tunu İtalyıuı hUldllneUııo blldlrml§U 
~~~- ıı: bir cinayete kurban knlede "İtalya mınetının elinde de Bu te§ebblls ~dly. kadar ccvapaız 
'r;:;ı:· kındıı.kl haberi doğru oynıyacaı:t bir kozu bulundu~u ve kalmI§M da ıtalynn hllktllneUııln 1t.-
~ -~c tun ltaıyanın h&klumı 1taıyo.nm aua.ıııa tihıu:mı mil.nasip ı:ördUğU hattı hare-
t.·cııı.. ~ evvel yapılan dııvet rı mUdafna. edece., ..... -1,, yn""'-""r. k t F 'IQl..~" ~?ık ,...., ,,_,,., e ran:ıız hUktımeUnln temayUIUn· 
~ "ili anıya gitmlo olan ıs_ lTALYAN l'OSTA ...,.11. ....... ALAR........... d t llıUdd ı y-••'... .,.,,.., en hlç't:lr oeyt doJ:f:t:irmemektedir. 
!:1. ~nıı. e umuntlsf Hikmet o • PtfORAKAliES1NE ı-'"AZ ~ ~,.,,_ b-'-•- .uu Bu Jr.abat komlByQDu tarxıamcn tat· 
' ~ .,._. ee ı-.wur.e dönmUo. !Ill4no, ıo (A.A.) - D. N. B. aja"· -llll .... mln eylemi§ ve rela koınl:ııyon Damma 

h. - ~-•- ırı bildiriyor: Re.rı t ı.•.n 
;"'C\ Q~~~hında yıı.C-hane eoka.- oya e:e...ıwr •tm!:t!r • 
• °11:. t~-P &dlı birine a1t bUyQk blr "Reg'lme Fuclata,, guet.em. hıgil· MUKADDERAT lTALYA n l:NGlJ.,. 
:ı-ııı ~CU ~km terentn bitıır&!lıı.r& karoı tatbik etUğl rERENtN DOST KALMASU."J 
~~il ~tur. Hane halkı, ~ddet metodlanna bQcum ederek dJ. .UllRDIB 
~ ~lf•leıı ctırtııttıterden ve dl· ~;or ki: 

~U:ı t tuUakl&rdıı.n bu tehlikeli ln ... u•-- bir ta,-n-- bt~--• dev· Loııcln !1 - !~ p&rtW ıncbuala· 
!I. arkına ._ ...,..., nM-.. ~ rmdan Daltoıs hıailterenln Preston 

~ "'Jtllr. varın~ ve tcl~a loUert maddeten ve m~eıı mUdafaa 1 }. 'tı:ıa11 §'9hrlnde, taly& hakkmda bir nutuk 
~ lh.llluayenı ııeUculnde cvUı etUat lddlumı yQrUturken. dJtcr ta· Irat 9derek ezcU:nle demt§Ur ki: 

Uınaıı ra.ttan. beynelmilel her türlll nlramıa. "- ıtaı"'"''"' tua...,.,••larmda bir 
"• mevcut oldu#tJ azı. ,,_ • .... 

lahııye dll '•ti n hl~ eayıyor. Dah& evveDd iiUn. ketumiyet vardır. Biz tııe aetk konu: 
'4 J.2 ı...~ • m'>I r. Evdı o- Amorikayıı. ""'den ve busus1 mektup- ıı.. 1 

tı'· -~ hlçb1r kaza ,.,.._.., .,.. ma ... ~ H!Uer ve onun barbar ' ~arıı ya ._.-a· larla dolu olan ttaıu.n ..,..ta ...... tıı,.m k , ~bıte, lll~lardrr, ,,_ r- ....- aı> erterllı harp halindeyiz. Ba~kıı. 
~"'~ ftahta mUbndll bonosu mllaadere edllmlo açılmı§, .unııUrdcn dll§man aramıyoruz. Blzimle ftWak 
~ doJaYtsil ~trUmı,, birçok mektuıııar imha &- edecek her devleti kabulden aııla fm· 

\'e z e dUn Hacl liayik dllml-+1r. Bu m~dere Oebellltt&nk· ~ -~ e llYnel ls1.mJ lnd u ki 11... Una etmeyiz. Şunu da kaydedeylm ld 
'lld •. · "hırtnd er e ı: - ta ve ltaıyıuı \,.purlarmda ya-'"'':· h lh ~~t ~--~ e arama yapmı15, bun. tır. _....,... er tlmate kar~ı d& hurr bulunmak 

6 ı.~&<4Cl liayığnı · d il tayız. Mlltteflk donanmalar olmdJ 
).ııı "llllo bul evın e ç Hfirrlyct cruere ç1Jtuı1~·or, fakat be tUr 
9 

"ddeitı unmu~tur· .. ., ııcr ~ ve diğer bir nokta Ur:erlnd• 
~ltlıı ınuınnlk ziraat bnnwı hakikatte ayak altmd& çignenlyw. toplıt.nmaktadır. 5urlyede JruvveW b!r 
da ll Illenıurla.rmdan bazıla ln..-11tcre böyte hareket, etmekle. her ordu, vakaytl kar:ılama:a ha:cırdrr. 

,· ldeIGrin ınU t -- b lde dcn1zlerdeld htıkimlyetin1 iabat Şah~ıuı İtalyayı çok ııevcrlm, Zira 
t Q~bı. rıı.caa • etmek \'9 dost ~e dil~ bUttlıı dUn- cesur ltalya11 a3kerJert yarımda harp 
'e1trnı:ntakasmı:1aıct esnafı hara ı ;ayı kendi mUr&kabesi altına almak ettim. Bütlln tngll.l%lerde !!'itin mede-
~.!ıı.cu \'e rtı~t almaktan ınıç· 6%Jlellndedlr. Fak&t bu daha ne kad!U' niyetine ve İtalyan dehıuıına kar~ı 

~t llıeııı lcornıser Nlyut, Tall!.t , .. 1 umı&n devanı edecek.? lngUlz dalcı- b-ytlk bir gemp:ıti vardır. lagl!lzJer 
~Uı ~:ru Zeki, Kt.nı, Kalıramıuı Unin de:tı, haklld adalcıtin plebe ~ı için ltalya ile harp etmek ~k ()Jemll 

• etı:ıt31rı hakkında birinci ceı:a Jı:t günUn artık yakla§m~ o!mMIIlı olacaktır. Eğer böyle bir harp V'llkl 0 • 

c' Tin )'Uz bcııcr Jrllnlllk ha- temenni edelim. Bu ltıbarlıı, ltalya, turB& bUttın 1ngWr: haikınm bu hıı.r· 
ll".Yh enıytz; tar&fmdan ınıçlu lııglllz emperyıUzmlne denizde ve b1 korku...."1Iı: ve tereddlltmlr: kabul e· 

1 'tt<rlncı ın: Olııralc bozulmuatur. tıavad&. öldUrUctı darbeler lndtreıı Al· deeeğtnl ~e unutmamalıdrr. Fakat 
~. lıab l!r.ada )'entdon eeı88 a~ıl 'Il&ll m111et;jnl.ı:ı kalıramanl.Ik mcnala- zaııneder1m ki mukadderat ttalyrı ve 
ıı.~ı:u kezno ternytze uyulup U· bını lıtlytlk bir eempaU ile taldp et· lııgUtcttn!n dost kalmlltm Amirdir. 

, ıc_1 kararlaotrnnak Uzel'e %6 mektcdir. Şimdiden gbrWllyor ki, .Av- ltaıyuun mevkii bıı.rbarlığm yıuund:ı 
.. !'.loı._ ~~§tır. nı~da artık $Zendi ve köle bulmımt· d ""l& ~c:ı. """'l~cıtık e6. . .. 

13.40 
~ <l e!Xı BU~daıı berect 

Çılığıe~: Galip 'll:fganl döviz AT 
~\>a.11a, da dlaısue aleyhinde açı. • 

' ~ dUn beraet luı%M.. • 
'<tq ıı.. k1 l{ 

lı t6ııcı OC&cll mebusu Brrrmın 
ll:ı.\Uıte erdl#f klmaclerin &dr 

lt tere, \'I bir llate eldo etmı0ur. 
• ~ Qolt ~ektup &6nderUen kim 
~ S azla. olduğu &nlll§ıtmıo 
' ltbtt etnı il.il Sırrı hakkmda. he. 

~flıne~ &olmem1ıUt-. 
~ <IUıı 11 satın alacatı demirle· 

lltuoUr Ucıı.ret mUdUrlUğUzıe 
~ ıı:ı.ıunı" Buna göre, 6, a, 10, lCi 

1111 
ltı.IJ.lıtı:trellk çubuk demirlerle, 

llııı:ı.,tr treUk 11).me demirler ve 
8& Cl!k potreller bUkCmet ta. 

' ~ lnı alınacaktır. l10tcah· kuu:: demlrıert kendi ln§•· 
' ~ ızıan ak mecburtyeUııde o

.. il len t.rı almnıl)"&e&ktır 
~ı.o;r Pcnd1k, Ere:ıkby, :i.ıa1te

~ ~ ak, Ye~ !köy 'c Florya~ 
ı ~ıU:ll'.rı '"e Hcybcl.ııdada da 
'tt ~clt kıı.nıpı açılacaktır. 
ı~ bu~da ~nbint.ı:ı değl~Urilme!'I! ,.e 
~~ :t'lrr:ı llllkt.arınrn yU::t1e on 

• btı ~ cc:o;e c;ıluırılmnııı h:ıkkın 
tı dat iktisat rnUdUrlU!t'ü."llln 
t. ~ mı cncUmcı:ıde göril~lmck· 
•:tıt~Ytnt l:t~nl ckrııetfn rcn•lnl 

c 1.:tır. • 

Bulgar toprağı üzerinde Rom.en tayyareleri ! 
Sotya, 21 (A.A.) - lld ukerl Romen tayyaruI, ııs dAldka kadar Bul· 

gar nramt üzcnnde ucmuatur. BuJı'ar hava Wl bataryalıı.n bu tay)'&l'Clere 
luı~ atq açmıotır. 

Belçika semalannda muharebe 
Brüksel, 21 (A·A·) ....:. P&Jl8eul mmWı:a.~mdıı hl\vlyetlerl tel!!. 

b1t edllemlyen dört ecnebi tayyare a.rumda bir muharebe olduğu 
mll§ahede ~tlr· 

Son samanlarda Bel~a aramı üzerinden l"raıı.!IZ ve Alman 
tayyareleri ucnıuo oldufu itin Bel~ hflktı.meU P'raıuıa: ve Alman 
hllk~etlerhıe tlddetll p~ notalan '6nderm!~tir· 
Jngıltere sahillerine Almanlar mayn döktüler 

Londra, ıı (A·A·) - Alman U.yyarelerlnln lngüterenin cenu 
bu ~~-8ahlli a.çıklarma ve ahnal denWne yen!den mnyı:ı döktQkle~ 
~lne7ektedlr. CUnktl diln batan Mer-...ey ve Havnby l!!lmlerinde-
'"1 nt;'iı.u. '"llpurlan ~ •..ı~d 

1 dı .. ey ,....., e bu ııularda mayna ~arpan Uk va 
pur ar r. • 

Fran"ız ha kil" B ı •• •• ut•• §Ve l u gar ve Yunan elçilerile 
goruş u 

Pariı1, 21 (A·A·) - E~· kil R ~ nlstruıın, !·vlçrcnln ve B 1 ~ eno, .dUn 6gkden eonrA Yuna.. 
u sar wtnnm Parıe ııefirlcrlni kııbul etmlntır. 

B~veldl, Frans run eald Finlandiya .ııef·rl M • i 
mi:ılir· 1 8 '11Y l de kabul et. 

Eski Başvekilin 
hi yanetivataniye 
cürmiyle muha·. 

kemesi kararlaştı 
Bel~, 2l1 - Eski bqvekll Stoya

dlnovic;lıı tevl:lftndeıı •onra dün d• 
Belgradda ve dtter baZI Yuı~av 
aehlrlerlııde arqtmnalar yapıl~. 

Stoyadlnovlç aakert muhafaza al· 
tmda: merkw Sırbuıtamn dağlık mm 
takumd& kA1ıı Rudnlk köyüne sev. 
kedilmtotır. 

YuJ:"oslav ajansı, ıtllAn ~toyadlno
'1çln evlndı yapılıuı l'&§tırma Uurl
ı:ıe bulunan walkalar dolayıslle kendi· 
ıı1nln a.mme emnlyeU kanunu mucl
b1nce tev:ldf cdllclJlinl teyit e)1emek· 
tedlr. 

Eski ba~ekllln lııya.ııetı vataniye 
cürmlle muhakeme edtlmest taurr1lr 
ttml;!Ur. Stoyadlnovlc;1ıı karde~ de 
tevki! edllml~Ur. 

Dl,ğ'er te.rattan halen ~bde [ka

met te,;kerc:mı birltaç bin yabancı 

bulunn:&ktadır. Ke.nuııa UYf:UD vazi· 
yctte olmlyan bütün bu yabancılar 
Yu:o&a vyadnD çıkanlacak veya Eı1· 
t.e:rnı ed!leceklerdlr. 
~ dtn&rlık banknoUarı ta.klld e

den 35 kadar b.lpuan tevkif edtımto 
tir, • 

BELQ!KADA TAKALANAN 
OASUSLAB 

Drllksel. %0 (A.A...J - Eıık1 b!r tay 
yarecl ne karın yabancı bir eervtııe 
malQm:ıt vermek \•e bu servis için a
jan kaydetmek ııuçundıı.n tcvk1! edU· 
~terdir. Bunların hudutta kıtaat 

~ldlne dair malQmat elde ettikleri 
~1enmektedtl'. Bundan ~ka bıw 

ajanlar da tevklt edUmtattr. 
İS'\1 l'ZDE OA!SUSLAR 

Seme. %0 (A.A.) - Bugün yabm'icı 
blr d vlet h~bma caısualuk ~ııpoak 
tan a-Jçlu olarak Bemde tevkif edl· 
tenler arasmda. hvlçre harbiye ııtu· 
retinin hukt:k mU~avlrlerlnden biri d~ 
bulımmaktadrr. 

Cenevre kantonunun devlet korueyt 
Cenevre Unlvemtcstnde Almıııı tale
be için t~p edilen kunlıın blltımlld· 
det tauı etml§Ur. 

menfeden ilerliyorlardı. PlAn gu yakını. 
W: ' y Biri aanca.ktan, biri de iskele. aktılar, fakat gene birıey gö· 

d 
rcmcdiler .. 

en yürüyeeeklcrdi ve tt.m dil§. _Şu halde ya~ .. celin H. b' 
man hı-- na 1· d" k .... - . ı~ ır 

uausı ~e ınee, umen ı. ey kalma.sın 1. Sonra da ate~ ve-
rarak ilatUne aal?rracaklardı. Kan ~ rin gemiyi ı. 
calar, lıalatlar, aıl!hlar ve her gey 
hazırdı .• Top ate§ine lib:um yok-, Tam bu sırada gtiverteye çıkan 
tu. Yetil ıf11c, bulunduğu yerdon rbir tayla, heyecanla haykırdı: 
hl~ kımıldamıyordu. Bunun scbe.. - Mahvolduk!.. Gemilerderı 
bini de bir türlü anlıyamıyorlar. biri yol:. öbürünü de çekiyorlar •. 
dı .. Vcnedik rcmilcrinden birinde Diğer meçhul lir gemi, onlara 
Dukanın l§ıkı Alebandr da yer emsali u bir oyun oynamııtı. 
almt§tı. Dorota onu. nedenıe, §C- karanlık o kadar kceüti ki, onu hiç 
hirden unk tutmak lıtcmit ve bir göremiyorlardı. Bu gemi, mesa. 
vaııta ile onu gemiye aldrmuıtt. feyi lyıkile tayin ederek ileride 
Zaten kaptan da Aleksa.ndrm ak· iki Vmedik gemisinin, bu bo~ 
rabast idi ve hastanın hava tcb. gemiye saldmnumı beklcmif ve 
dil edebilmesi için bunu kabul et.. her ild gemi efradının oraya ge~
miıtl. tiklerini kavrar kavramaz, yel· 

Nihayet, yeıiI ~ığm, oldufu ke~erini yıldırım gibi açarak he· 
yerde duran bir gemide yandığı defıne ~O§muıtu. Derhal gemiler. 
görüldü. Her iH taraf hayrette den binni, kendi bot gcmiainden 
idi. YaklqıyodardL Meufe, çok ayırarak, gemiyi idare için kendi 
azalml§tı. tki V enedik gemi&!, tayfalarından .bir Scısn:mı oraya 
beyaz birer qıklt biribirinc paro. aktarmıı. kcndiıl de, bır nwıcr 
layı verir TCrmu, dil.menleri krr· ra ile i er gemiye yana~:mştı. 
dılar. Mepw geminin güftrtc. İ)te tam o aıra&ı Venedikliler, 
sinde ancak iki gölge vardL Va. tayfanın feryadı ile ôtllarmr ha§· 
dyet bUsblitün csrarengis bir ıe- larına toplamııtar, iti§e ltakt§&. 
kil nlmrıib· Hatıra gelen u oldu: yarı §& kırllık, yan korL-u içinde 

Geminift içinde, bu hUeumu yukan çıkmağa ~~la:rdı .• 
bekliyen ve smbarlara u.klan.mıı Faknt bu vaziyette, bariz bir lcar
haydutlar bulunması... maknrı ıklık vardı. Dı§lln çıkan.. 

Gu h• lde yapılacak gey, ba· lar, küfUr atarak biribirlne girl· 
eitti: yorlardı. 

Rampa eder etmez, bütün mev. Gcmlnln ikincisinde de yaban~ 
cutla lscraber meçhul gemiye at. cılar vardı ve kancaların bir kıl· 
la.mak .ve ~bar~ı:ı aaldırmak!.. mmr çekiyorlardı. Birkaç Vene.. 

Dcnıı: hükfinetini bozalı epey. dikli atılmak istedil F-'- • 
ce olmU§tu. • er. .....at ge 

İki cemf, m~ul emtslntn ne bır'kaç kılıç darbesi, onları 
n-cnn· 

1 
-'d k r 0 tü kanlar içinde ve amw: olarak de· 

~ ~ ınr en onun s n- · ıa · 
deki tayfalu da ba1t2rdaya dof- nae yuvar yıvcrdi .. 
ru kaçtılar. Vcnedikliler, kanca- Gecenin kara.nlıfmda. •ert, 
lan atDU§ ve yan&§tr ye.na§D1U, aslan sesine benziyen ~leyid 
baltalar, kılıçlarla ve: bir ses duyuldu: 

- Hurrıt. 
Avuclerıle atıldılar. Her iki - Hceeey Veneclikll1er, ben· 

gemide, eli &l'-h tutan tek ferd den Dukaya sellm söyleylnl. 
kelmamı~tr. Hepei de diğer gemi- Bunu, 17!r yı~n tayfanın kah. 
ye gcçmi§lercli. Yüdi yamalı 0 • kthası tcl'dp ettL Evet, keındile" 
lan ve amirıı.1 vııziydindc bulu - rlnc. b.u oyunu oynıyan meçbw 
nan kaptan, anbar kapaklnnnı gemı~ tay!ıüan, flmdl onlarla 
knpalı ,arlinee: Blay cdıyor ve ytva§ yavq açı· 

- Kırmız!. lıyorlardı. • 
DiY" bafırmı§tL Birdenbire (Denım 'ftr) 

baltalar, kapaklara Mvale edilmi§ 
ve kısa birkat- dakika içinde ka
pıı.klar a!i_ılımştt. Bu gemi, 'çok 
bUyilk, eski kadırgalar §eklinde A 

i izler cen hl or eçe 
asker ihraç ettiler 

Ya onunki? 
Zurefadan bir zata: 
• Fılaıt adam kulağınmn btl· 

yUklilğilnü ileri silrerek sizi tcr
yif ediyor" demivJer. O da §U ec.. 
vahı vcnni§: 

- Hail, var. Kulaldarmun bir 
inşan için biru bilyilk olduğunu 
ben de biliyorum. Fakat onun 
kulakları da bir e§ek için pek kil
çük değil midir? Burasmı da siz 
ona anletm. 

Londra, 21 - İngilizler Nor • eylemektedir. Randa Fjordu civa· 
voçin cenup kısımlarına da as· rmda iki Alman tankı tahrip edil· 
kcr ihraç etmişlerdir. Berlinde mi tir. 
ne1redilcn bir tebliğ bunu itiraf 20 nisanda Alman mıklan 
etmektedir. Alman tebliği İnp • Dombos civarında kliln Rcnaoa
liz;lerin cenupta asker ihraç ettik- ıei'i bombardıman ctmiılcrdir. 
teri noktanın Trandhe}'lllin ccnu· Son Alınan paraıütçUlerl, tak· 
bunda olduğunu bildiriyor. n"ben elli kiP, egir cdilmittir. 

İngilizlerin Trondheymin ce· İsveç istihbarat bUr~u, Vam· 
nubuna asker çıkarmaları üı;crinr land eyaletinin cenubundan ve 
Almanlar bu havalide ileri ocy • Dalsland eyaletinin timalindcn 
kettikleri kuvvetleri acele geri ! veç hududu üzerinden Uç Al • 
çekerek toplamağa çalı§?Yorlar. nmn tayyaresinin uçtufunu bil _ 

İngiliz hava nezareti tngilir: dirmcktedir. Bunlardan biri 
tayyorelerinin evvelki gece Da- Trolhattan civarında tayyare dafi 
nimıırkanrn şimalinde k!in Alı· mermi i~bet etmiş ve Goteborg 
bur' hava mcydanma muvaffa • açığında denize dü§mUı. UçUncü· 
\ayetle turruz ettiklerini bildir· ıil Borlaenge efvarında yere in • 
mektedirler. Eıı meydan Alman· mek mecburiyetinde kalmt§ttr. 

1 N k h k 1 1 
Stokholm. %1 (A.A.) - Nor-

ann orveçe af'§t are et er n· d il veç hududundan ~elen malt~mata 
e s veiif esi 'örmektcydi. ~8re, He ıra kalesi hen Ur: muka. 

NOl\VEÇ TEISL1ôt vcmet etmektedir. Kalenin bataı-
Stokholm, 21 (A.A.) - Nor- yalan Vıcmes hava meydanını 

veç lotalarmtn yeni mevziler iş. tnhrlp etmiştir. K~ede aneak yfu: 
gnl ettikleri bir Norveç tebliğinde ki;i bulunma:51na nı.~n Almen· 
bildirilmektedir. Bazı eütütamlar lann ynptığı iki taarruz da tarde
cfü~manla teır.asa ge~mi~lerdir. dilmi tir. H3rpten evvel bu katede 
Estlnndet mıntakasmdaki muha· bir tek muhafız bulunduğu ilave 
rebclcre İngiliz krtalan da i§tlrak edilmektedir. 

Bulgaristandaki ecnebileri kontrol 
Sorya, 21 (A·A·) - Bulcar hUk!ımetl, Bulgllrlstan arazi.Binde 

bulunan ecnebilerin vulyetlıı.f tetklk w Jmıt:rol etm here hwıuai 

tedblrlcr alıa11trr· 

Kaçı kaç para! 
Küçük Nuri bir gün mektepten 

ıelirkcn kurabiyeciyi görür. 
- Knçmı kaç paraya veriyor· 

sun? • 

- Albsı ~ kuru§. 
Nuri o kadar iyi hesap bilıncdi

!l için parmaftlc hesaplamıya 
ba§lar. 

- Altısı ~ş kuru§, be~i d5rt, 
üçü iki, ikisi bir kuru§ ve biri 
bedava. Bu netice üzerine kur~
biycdye: 

- Bana bir tane ver. Der. 
Bu defa erken 
davranmı§ 

Arkada~nndan aldığı ödilnç 
para ile geçinen kurnu1n birisi 
bir arkadaıına rastgelir: 

- Bana beş lira ödünç vercbi. 
lir misiniz? der: v!l,a bu.gün pa
raya ihtiyacım yok. 

- O halde neden §imdi iatl. 
yorGtınuz? 

- Sebebi pek gade: Sizden ne 
vakit para istesem ''keşke dUn iı. 
temi§ obaydınız" denıiniz; işte 
bu defa da hir cill' önceden isti. 
,.-.ru•I 
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"Gizli vesika 8 x" namile tanıcı· 
mış ''fevkalade milli tedbirle~ 
planı" nı yerine şer.ef ve memnu~; 
yetle teslim etmiş olduğu bal . 
Bir gün önceki sılndalycsinde sc~ 
sizce oturuyor ve suçlu yerinde s. 
vil kıyafetle duran Fredrik srıı 
l:ı.ndm, geni3 elmacık kernlltler 
üstilnde, yüzüne bntmış gibi ~~ 
ran kliçtik gözlerinin donuk ve u 

o 
re;. • • 

!ki g tapa poli.sı beni gelip ev. 
den ıı.Idılnr· M"'rıtezdo benden iza. 
hat iıs edikleri ::aman rahat bir ne
fes rJu •. ktin akın r;ebebi. sa.hno 
del'Sı almak ıÇl.Il ınk sık beni ziya.. 
l'et edell bir esmer bayandı·-· Ya.. 
lıudl olduğunu ımnnediyorlardı. 

Bfti kırk ~ da.ldka sorguya 
~tr.;ten 8Qnrn, km davet etme .. 
lerlni ı6ylodim· Biraz sonra ıtelen 
lm:, benim onlara eöyledJklerimi 
tckrat'lr.maltttı.n başka b!rıey ya.p
maynıee r.tırbe.rt b:nkıldtm· Fakat 
af veyn ö211r clilovP.n bulunmadı· 

Tdl!"Jm varc!ı. Zir& Gcııtapo oL 
kA.nnı kolayca. elden bırakmrva.n 
bir teeuktlldtır. Bir!(ok insanln.r, 
ifti..""alara. kurban gid~rler vo üti • 
ııı.ya tıfra.dıklamn isb t edemez • 
ler. 

Naı:fler bfle, birlblri aloyiµna 
entrikalar çevirlr~er· 

Eı.ndc.ıı. kısa l::!r oman evvel, 
Gro\;e~ isminde b:.rine Ufa film 
stur1yohrmda menajerlik vazifesi 
verdiler. Bu vnzifeyle evvelce 
Dıei;C:Ul olan Göbe~di· Greven mu
tC?net bir na.zi oldu~ itin vazife. 

Prafk ilgiler 

öRSONUZO DOZ,.M YINIZ? 
Örstt'lilrü l:.oznr.ıymız, resim

de göriildü~ü ribi üzerine 10 san 
ti."l'letro kalmhf«nda bir lebva k~ 
yarak ayJe cn~ımz. 

0)--

l'aun: 

Gransfon, bundan emin olmak 
ıçın, paketi açtı. İçindekine 
baktı. Ta kendisi!. 

Sonra bir elinde paket, diğe· 
rinde tabanca olduğu halde dı
~n çıkmağa koyuldu. 
Umbasmı söndürmüştü. 
Üç adım atmış atmamıştı ki 

________ _.. yan taraftaki odadan ayak ses -

ninl iyi ~an.cağma emindiler· teri i~itti. 
LA.kin blrk~ giln eonra Greven Bu ayak seslerini müteakiben, 

ve Göbels al'9S1Dda bir an~ma- kapı açıldı. Ve hemen ardından 
mulık dofdu· elektrik düğmesi çevrildi. 

Göbels, yeni yaptls.n bir fil~ Gelen adam elektrik düğme· 
c:österllmemeflini istiyordu; sebebı sinin nerede bulunacağını tahmin 
ise, b~ rolU yapan kadın artistle etmi~ guya oranm bütün tafsi15.tı 

Bir casusluk ve 
Yazan: Maksvel Gcant 

a~mm a~mıa elm~ı idi· k d" • ·ı ı "b" k 1 J kl MUe~.a.m. 1tUtı:emnden mesul en mne verı.m ş gı ı o ay ı a kaybettiğini anlamıştı. Eunun1a 
elaa GN'VMt. Gö'llelMn &nu:mna l~mbayı yakmı~tr. beraber ümidini kesmiverek 

Granstonu tehdide kalkmıstı. 
mukaffmet etti· LAmbay? yakmasile beraber .~ 

Göbel! , a~ bir li!a.n13 mektup lı::endi~inin de kim oldufu mey • - Onu bana vereceksin Grans· 
yar.al'tlk vui'f•tl proteato etti· Sen dana çıkmı~tı. ton, diyordu. Yoksa hayatın e-
:ııiliılıı pret«rto eden! Bu gelen, beynelmilel casus Jimdedir. İkimiz de ö1ecck olsak, 

Bskm ne oldu· Hugo Krilondu. Fredrik Briland- sen yine bu ''plaru" elinden kaçı-
Göbels kendisine vek!let eden dan telsizle aldığı talimat üzeri- racaksın. Zira, adamlarım onu 

Ha.nkeyi 'stUd--ya r;!5nderdi· hakka " - ne buraya relmi~, ve burada bekliyorlar mu k alacaklar· 
Hanke, ıtu~ya ıeB.u:ce =- "J. 29 P" ~ifre çekmecesinde e· dır. 

nı. ed!.51!1& frrw.dI· ır &Ç a min bir surette saklı bulunan Graston, milli bir mahiyet al· 
rı<>llr& p.ltlayan tU.t eeslm duy. ''Gizli vesika 8 x" i almafa ha· mı~ olan vaı:ifesinden herhangi 
clıı~a.nke ~revenl to1tatla.m~tı ve rrrlanıyordu. bir tehditten yüz çevirecek bir a-

Granston onu görünce, yerin- dam değildi. Kriion, 
11

pl5.nı" sa-
bağrnyordu: den kımıldayamamakla beraber, limen elegeçirmek için türlü ça· 
-" Defol! .A%ledildin!,. ı..- d 
Greven muka.bele etmeğe cesa _ derhal tabancasını kaldırdı.. relere Uö~ vuruyor u. 

ret edem&di !in Hanke kabine Fakat Krilon da elinde tuttuğu Bir aralık ona, Fredriğe vaa· 
nazın Göbe'lıIDı \"ekiliydi· tabancayı ,Granstoruı. tevcih et- dettiği parayı vermek teklifinde 

mi~. gözünü kırpmayordu. bulundu. 
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zabıta romanı 
Çeviren! H.MUNtR 

değictfrdi. 
İhtimal, "planı'' alma!< imkan

sızlığı karşısında kendisine bu -
radan salimen kaçmaktan b.:şka 
bir yol kalmadığını dil§iinerek 
kuru bir tehditle b-.ınu temine 
çalışacaktı. 

..-- Granston, diye havkırdı. 
Fakat sozunu bitirmesine 

meydan kalmadan odanın diğer 
kapısı açıldı ve içeriye elinde ta· 
bancayla Market girdi. • 

Marketin tabancası, Krilonu 
yerinden kımıldamasına imkan 
vermiyecek sabit b~r hedef haline 
koymuştu. 

- Eller yukarı Krilon !. 
Krilon itaat etti. 

• 

ntit.siz parıltısına bakzyordu· it 
Market, Marb Leyin yap~-. 

ihbar üzerine arkadaşlarHe birli1'
11 

te bahriye nezaretine yeti~Jtc i: 
ayni ihbarın bir diğer yıırdnncı rC 
le de Frcdriki, Londra ta~ 
ist~svonuna inerkl'n tutmuşlardı· 1 • te • Frcdrik Brilnnd, tayyarede~ 0 
sit. tecrilbe!5ini yaparken, yiıt~şıı 

1 

va!!ıta ile Granstonun knrargAh 1• 
kaçtığı haberini nlmr" ve emri 8 

._ 
tındaki pilota, slirntle Londrs> 
git.mesi direktüini vcrmişil· d ıı 

İhtimal, Granstonun, §ifre eti 
öğrendiği esrarla bahriye ncr~ 
şifre dairesine gideceğini ta ~· 
etmiş ve omya ondan evvel ,.ş. 
cağını dilştirunliştıı. a,ıı 

Fakat J.'redrikin bu karnrıll r/' 
daha evvel .. onun ne yaptığmı ~ 
renen "gizli servi!!,, , ayni ~ 
minle derhal Londr:ıdak.i ta)') ·t 
istasyonunu göz altına alınt~ d· 
Frl'oriki kolaylıkla tevkif etntlŞ 0• 

Fr<.'drik, bu ihanetinin cezaSl 
lara..1< kurşuna dizildi· • gil-

Hugo Krilon da onun yanma 
ti. Almanyada bulundufum ::am11n, 

vatanını olan Çekoslovakyanm 
merkeüne bir tlyaret ya.ptım. Prag 
örll iaare altmda bulunuyordu· 
Alman askerleri va nntl S· s. le. 
şeldtUllerl sokaklarda devriye ge_ 

Krilon, Granstonun öbür c- Adeta yalvarıyordu. Ertesi günü ''divanı harp" yc-
_l_in_d_e_k_i_z_a_r_fı___;g;;..,o.·_r_m_ü§=--V-e_f ı_r_sa_t_ı __ F_a_k_a_t_so_n_r_a_b_ir_d_e_n_b_ir_e_ta_v_r_ın_ı __ n_id_e_n_to...:p:.....l_a_n_d...!ığ::..ı_z_a_m_a_n_:_G..:.r..:.a_n::..st::...:o_n.:.• _____ ~~-SO-N_-:_-:_ __ ____./ 

p e 111 inin 
ziyorlardI· 

Sinema ve tiyatrolar kapanmış
tt. Lokanta ve umuml eğlence 
yerleri saat 21,30 d:ı. kapanıyordu. 

O saatten sonra husus! izb. ve. 
sikasma malik olmıyanlar derhal 

araflar• 
ir darbe _ile hafızasını kaybeden ikinci bir darbe ile yeniden kazanabilly~ tevkil ediliyordu· 

Buna. ubep. Çeko!lovnklarm 
"Çekoslova.kyıı. istiklalinin yıldönü. 
mUnde çıkardıkları haklı karg:ı.şıl. 1928 do Vcstris transatlantiği, §erek vücudunun yarısı felce uğ • 
lıklardr· o gün, birçok Çekyatı, fırtınalı ve dalgalı bir havada yol ramış ve iki sene yataktan çıka
Alına.n kurounlarma kurban pt- alıyordu· Yolcuların birçoğunu de- mamıştı. Acıları tahammUI edil-
mWerdi· niz tutmu:ı, herkes hııstalnnmıştı. mez bir raddeye gelince, vücudu-

Böy1e kurşunlara kurban giden Yolcular arasında b~ka hasta- nun felce uğnyan kısmına elek -
bir adamın knrtsı ile görUştum· lar da vardı. trik ütUsU tatbik etmişler· 
Ktı.dın dört sentdenberi evliymiş, Her hasta kendi dertlerile baş- Bir gece, yine sancılar içcrsinde 
ve her gece, çocui'una. Çekoslo. bll_!;.s, yattıkları yerde sızlanıp du- uyanan Atilyo, ntüyU vilcuduna tat 
va.kyanm ktll'tulm~ı için dua et • ruyorl:ı.rdı. Bu vnziyet: 

~ bik etmek istemiş, fakat yere dü-
tlrlvonnUŞ· Kadm cuurdu ve ag. ''- &tıyoruz, herkes can kur-,, şen ütU kontak yapar, felçli adam 
lamıyordu; lakin dudı>klan asa.bi- taran !andnlına!,, sesi duyulunca-
yetten titriyordu· Koca.smm intL ya kadar devam etti. Bunlardan zorla yerinden kalkmL'.J ve yine 
kammı alae&ftnt söy1Uyordu· "Slr blrc;:oğu kamaralannd:ın sUrUnerek zorla ~ağı kata sUrUklenerek in -
ı;lln, ben de barıkatla.rda yer ala_ çtktllar· Gilvertcye varıp p:ıniğl mi5. Çıplnk bir kordon alarak ütü
cağmı,, dedi· gördtlklerl zaman dehşet içinde yU t:nnlr etmek istemiş; fakat tel 

k Jnuşmuştu, fakat yalnız bir ''an
ne" diyebilmişti. 

l\luryel Firnley. Uç buçuk yaşın
dı kör olmu§tu. Kendisine şim§ek 
ç ırptı ve görmeğ~ başladı. Hadise 
f' iyle oldu: lngiltercnin Yorkşayr 
e ralctindc, minimini bir köyde, 
n ">rmal lıir çocuk dUnyaya i;eldi· 
I< ızm gözlerinde birkaç hnfta hlç
h 'r aksnklık görünmez. Sonra ya
nş ynvaş kapanmağa. ışığıı ma • 
r ız kalınca bağırrnağa başladı. 
J ıoktorlar Muryeli (kızrn adr) mu-
6 yen o ettikleri ::aman, göziln için
ae "Ulser tUberkUlti" gördUklcıini 
t e çocuğun körlliktcn kurtnrıL-na. 
rma imkan olmad?ğını bildirdiler. 

Bu meş'u:n teşhiıı, ne yazık kl, 
doğnı çıktı Çocuk Uç buçuk ya{jına 
b~stığı zam:.n tam manıısile körclU· 
kördü. 

Almal'lynd:ı.ki narJler, Çekoslo. kaldılar· Deniz tutanlar da deniz çıplak olduğu için prize :ıokar sok
va.kyo. ile iyi mUruı.sebette oldul: - tutma:ıındnn eser kalmamL,tı; bi- maz 110 voltluk bir cereyana car
larmr. onlara k~ı ımlniyetıeri oL rer kedi gibi s:ındalların içine nt- pılmış ve Atilyo, kendisinden geç. 
madı~'?nl eöylerl~r· Vıu:iyet böyle !adılar. Kurtarılan yolcular ara • mi~ bir hıılde yere uyvarl:ınmış. 
oldugu halde, bu Alman vatanda.. eında, eenl"lerdenbcri hastalıklı o- Kendisine geldiği zaman, dünyanın 
§l humst hin kljriı olmadan ''pro_ lanlar, ıeçirdikleri büyük ltorku en sıhh:ı.tıi adamlarından biri oldu
tektoraya meıt!up., olan autlde netice!'!inde, sıhh:ı.tlerinln yerine f'unu h:!lyretle ıörmU~tür. 
seyahat edemez zira Mklkati öf- ıeldifini ha}Tetıe gördüler. Bir sonbahar günü, bahçede o. 

d d D·- b" hAd" d N kta turan çocuk. gök cUrlemeleri duy-ren~ektir e on an· Bu vaziyetlerde, kendiliğinden ıger ır cı. ıse e evyor 

1-' 
'Oç buı;ulc yo.~mılıı ~özleri &(J 

.l\lnrycl 
t 1 d J "l s f ·· du· Eve girmek için hazırlanırken, Gestnpo bana seyahate milsaa. tedavi olan hastalıklar, sinir, yani o uran on yaş arın a u .,.e er ın 

b d · ti K .. ,_i k ya.kınına dilşen bir şimşek çocuğu J 
de etmeden epey bir zam:ı.n dil. "hiııterya,, netl~inde başgöste - aşın an geçmı§ r. en....,, onu- . de ~· 
1ıtındU· Almıı.'l _ Çek hududundıı ren hnııtalıklnrdır· ırılan :;eyleri duyar ve anlar, lh - korkuttu. Ann~I kt'l•artı.k ı:ocuf:'llnu Annesl, hayretler içer:~ U / 
e~yo.lıı.rmı inceden inceye tetkik Amerikıı. Birleşik devletleri, Ye- kin konu§amazdı· Annesi, doktorla- aldı. başına bir ıµl !13rdı ve yabr- cuğunun gözlerinin gördüguıı 
olundu· • nl Cersey eyaletinde makinistl!k r-n taY:siyesi Ü7.erine onu bir 11a - ili· Ertesi ııı:ıhah. çocuk mas:ı.da o- l:ldı: 1'ıl 

"' ,..,.,.1 rln - - ~ tururken annesine mnsa Ustiindcki H•di · ·· d · n dO .A ~şafıdaki ~eldl içinde gördü· ~ e ıı.rasma. kııtıldıı:ım za • eden otuz Uç yaşında Atilyo Rosi- lmcagn bindirml~ '\'C sallamaga ba~ cı ~eyı goz en geçıre ~ t" 
gi.ını ~ r " bu o~kil içinde ma.n, Almanlara k~ı ne kadıır nin başından dn hciyle enteresan lı mıştır. Çocuk havada inip çıktık- ~eyleri gfüıtererek: lar, §im.,eğin Ulserleri teda\ ~ 
üç del y • -fiotlrerck o &urctle mlisWıtl olduklarını tördilrn· trik Utfüıil tatbik ediyordu. çı lrnrkuyordu. Fak3t bu teı::avi u- - Anne bunlar ne? diye sor- miyeceğini, tilı5erlerin çoktaJl ,..; 
cll=iniz ki birincisinde rakamlar (Devamı vnr) G:ırıı.jdıı. çalışırken, mahzene dil- s ılünden bir netice alınamadı· J:.il du. mil' olduklarını, ve kızcağız~)· 
t.fl:! ve an:u oleı· cem edilince ~-----------.--·----ı:m-~--ımı-ıımmas:mı--=-~--na:ıııı:ıın-:::ıııııı:ııı:ıııa:-:pıı:m11111:llll!la::m:ıı::::ıım::ııım:~--s:a::-.. terya" trsirile görmediğ~ r 
13, lltindsinde 14, üç-"1.lacü~J.n- diler. Ani sademe, krzca,gızll 
Qcyse 15 ol•un. Hı.ka"'ge ASJL ~ 1}C' E Na~ı:led::!n: me h:ı.ssasmı iade etmişti· 

Dünk:! yun balanr.ulığmız L , BURHAN BURÇ AK be'ııı 
~tnr Ü ntttm! .. 4

1
1 nn:-.htnrdır. -.ımıı.:ı-•~ Amnezy.'l, hafı::ıyt kaY ııe ~ 

t. ı ':m .. - demektir. !nsıı.n, bir dnrbe o> üU n1aca Bu sabah Murat Rnm.iden au mektubu mllstesna bir kndrndı. Öyle zannediyorum ki dc"i"ti? Simasını bile t&nrmadığım bir ya. Cıza:sın1 kı\ybeder; ikiıici b~ıı&' 
aldım: bu vakitsiz i\!raf onu incitmedi. Ve i;ıtc o ::a- yn'ba.ncmm ka~ısında bulunmak; - her ne be de hafIMSını iade eder· ıjll 

601:!~ sağu.:. 

1 - .Aıw' l da t!r ın - Çok değtl. 
2 - Xrkek • Terıı yapmıık manam -
na ı;efü • Bir talı:ı. 8 - Ç buk -
Bağla.nn•. 4 - Tartı tJctl - Rabıt eda· 
tı. 6 - Bir ~kola.ta nuı.rk :u - EA 
lam&, 6 - Ee - Do .. !nal<. 1 - Fraİı.· 
mzca bir harfiJl ol. nu ı - Birdenbire 
8 - Kadelıı knlchmak. ı - !-aUlı - l· 
s1m • Bir ao~ 10 - C..:i'.ır. 

'YciaU'~ fı: 

ı - ir .Uo - ~ e"e 12 tane vu
drr, 2 - • d - <. - ı •u:bulun b!r 
zomti • Belli ek. 5 - Bir hayvu
:tıAvc. 6 - K alt.ıı•ıı bir !.txa • Oı• 
krma.lt.. 7 - :ftil" nic!a • h mrlm 

:Dota. ıa -
1)(J l'ltm:antl! 

8ol.:;uı ğaı 

- l:.1 . ·-

1 - lnıchc!1.ko11, 2 - R, Orada. 
A. a - 'l\ılUl, tn. ' - lltmla.mal:, 
ll - Hama, IIU?Jah, 6 - A, Akrep, 
Ma, T - L&. mv., Er, 8 - B, Tnlha, 
A. 9 - Malaya, Mum, lQ - .Adana, 
sarı. 

''Aziz dostum, çok ince bir itina ile ha. mıı.n··· Ateşli dud:ı.klarmm lez.z"ilni t:ı.ttmı. p:ı.ha,.ınJ\ olunsa olsun - sukutu h:ıyale uğ. la otur:ı.n Harold 11cklin. nil' 
zırlıı.dığmız do.vete maalesef icabet edemiyc. .Amn yainrz o k:ı.d.ll'··· Bn:;::ıı. hiçbir ;eyi yol:· ramak iı1temiyorum. 
ceğun. O r;ün sofn.n:rzda nlt1 yerine berz mi. Bu da bir h:ı.ta değil mi? Şimdi, az z do~tum. da,·dinlzG gelcmedi-
saflriniz bulunacak· lote, hep•l bu kadnr ! Bakın, burnda. tize birşey sö:;liycyim· ğim için hwl ~r eder· iniz değil :rr.i? Bu .ya_ 
Evet, gelcmiyecetün; çllnlcü onunln benim i. Brınde budalac3. bir ihtly3ç vnr: Eö~le b:r kınlıı.rda d.'\ gtlnlerlnizden birini bana hasret. 
çin d~UndilğilnUz bu t e s n. d ü f son hisse tutulunca, hı-men, cbe>diyetô kndnr de. m~Jc lütfcnu e"ir em!!'mPnizi r'ca edeceğim. 
gelmedikten 8onra, neyo ynra.r? Geç('n ak- vam cd ~c"k bir Mk Uıha.yyUl etlerim· fir;i:-ı .. berııber. kaı:lmlardo.n uznk. tn.nıdıi;1m 
fi&m tiyatrodan ~ık~rkcn. Ll.mla hakkmda Kanaatimi deği:,ıtirdijJ'n v~!tit. hiç vicı:lıı.."l bir lceb:ıpçı diP·k nında yemek yeriz· Emin 
size söylediklerim, emin olun çok mUb:ılı1ğa.. az:ıbı duymadıın nynlm'lk tab!i milstcsnadır, olun ba afam ta.nmmaya ve anl::ı.~ılm:ıya de. 
lı idi· fakat bn•la.nı:ıc;:ta b"r cb diyet ve tamimi\ et ğer. Şimc!l1ik allah-ı ı•Marladık.,, 

Geceleyin böyl& ynyn tiyatro dönU lPrl arzusunda. çok samimiyim· Yalnız. bundan, * * * 
insn.nt gevezeliğe sUrilk!Uror· Dı~11.n çıktık - l:"ndi hesab?l"'ln bin tilrlil hak çılmnmn· Be_ İtiraf edeyim ki :Uurat R:mtinin Mr>ktıı _ 
tan sonra bir zaman eyunda.ki hııraretin"zi nim olmıy:ı.n bir hal, bn.nn ait bulunmnyan bu canımı sıktı. Davctinıin intizamı bu tah _ 
muhllun cCliyorrunuz. "CJ:ı:erlnlı:d~ bıral:tığı bir istikbal belki de \"O hi~t n ibaret olan bir m.in C\tm• •föm v ka k .. -rısrndıı rltUnt oldu. 
tatlı tet!lr , !'!İri, üç uZ\ln r.ad. ·~Jona. kn a. şey iç n h"Sllp st1rr.1efa 1':.ılkarmı· Ne s:ı.kin Tabintila kurduğum plandan r.anıinya hiç 
yan ""'Uharrirden bir tUrlil yakanızı kurtara- bir l'l•k ! no;ru d ğil m.1? ba'l:s"'tm•mi,,ti!!l· o Hurndm cclece~ini bil -
mıycreunm:· O vnl•lt !&rkmda l!llm dan, tıde. Bu hırr.m huyum nihayet onu rchatsı:ı: rni. ·ordı•. Ji'nkrı.t bıı Ei.irprizin yap~c:ığr hr\'f~ _ 
ta hUl ·ıı. i~de imi~ gibi, söylüyor, söylü. etti. Bir gün, beni sevmekten b-şkıı birşey canlı tes'ri sabırsızlıkla bel:liyordum. İ§tc 
yor.ıunuz. dileilnmU,·ormu!' ribi r.örUr.en Umia: bu vurnt buıfalnsı i!li berbnt etti. 

IA la. ile an ı::dıı.kl vaka b,ış sene ev. - Murıı.t, baş yere üzUlüyorsunuz, .}·:ı. Şimdi ne yapa~•ım? Ben d~ Bnyan Fitn:ı.t 
vele t.it kUr:Uellk bir Rl'r~r.:e3tUr· Be~ sen!! zık kenc1inize ... dedi· re,1imi r.•~ırım. Genç, serbPs.t, ne!lcli bir 
Fil.kat §imdi b~.r... bir a"l?' ka.de.r ı-ellyor· ~unları roy1erken ~:ıpkın c:a!'l~•m nUHim - k:ıdmdır daha. ivi olnr·· Fitnat Nedime te 
ô ~ r. bu ı: ?lf': laı~mı ~evmı,., yalnıt ~e\•tli- sil.} o:rdu· Faknt lıt-n bun:ı. hiç aldnnrnadmı· lE'fon rttim gelecek· Çok §ilktir, dertten kur. 
pi v. 1\1! ~~· f'e.torı. ildııi de ayni ~y u tıöı:lerdcki ma:uyi rok iyi hi!l•"ch·ordınıı. tulllnrn. 
tl~fıt mi! V• h11.ld ~11.ten 1ı etHiim iDi ie oldu: IA. To~tonif~ız v:ıl•it. Fitna tnn - T1bii 

J: "ayı tnT«~~ zr.m !\ hndini ta"'"m. mia 1tıni terltetti. ~İM sövlr.'."""ledcn - Muradın hnrelteti hn.k. 
mlll 'i11:.! ı: bir fr:!ine eeh•nııornindl'ln c1:!l. O umım oldukı;a aU~ün bir 1.dnMll'.'Iııtm· k~da fi 'Tini rıordum: 
ha i lmıu ;;t-. Göı::ilr:fu\ &.Uae n i~ Llm!adll.Il bir tUrlil vaı:g"eçemeci'.lın· Çok ız.tt. - Vft.ktile :ıı"'vdiı:ii ı:o srmclcrdf'nberl 
fit.•: o.utlanu C'ıinı tlllen ltevaE ya_ rap ~~ktim; yahut 1'!trnp c ktii:td zannet_ ı-örm diği bir kı\dmr, hnfruısmdn !'!aklaclıwı 
Miut. ~·. Hl! M lan, •avi fifı.:1..-f. - tim. ~na 1tu.u ıüia, tatlı \ir ll.Jn. •cit ta- hayıliwien afüıblitün bı.,ka, büsbUtiln df'ğt_ 
hs.llııikm• .. . . aca.1ıs '! - •tlr.k"'"J· kiJ ~tu. Vt-.. Ulltl~· eirUyeror.ııauı: ya! rik aul•~k kerku•ihı cörm .. k i•temiyen bir 
It t!.ml•~ ıa'\i 1'-0çlle'ilk - nti• elu•. ıt1d\ı.. llti•kU• eliuiu katlar v.\uk i••ulas keş. ki1r.• .. lıl.'.ckmda ne c!n:oı 1nlı? dedim. 
l11 "al aiylilycm!Jl - aPilo u JıU:PJUulU ~alı:. mUmklin •liuiJl k~ı.r ~t.auk kurtar_ Görmli~. 1:fl'çirrni bir hdrn tavrile te. 
l!an va"rit· rnak J!r.M:,.len ıavallr bl.r ]5urllım c1t'ğilinı· tetidilt ı~eden Cfl\Vl'P verdi: 
!~ teeiri'lı Ltmlılyı eevcil~ 11u.dım.. Sb;ln hu hueusta Jl"1:tf!rdfğillf• nıerhı:ınet& - Derim ki o kadını hlll seviyor; a.yak. 

Ve bn h mi kendisine söyledim· Çok ~a. ben~ven clo!:tlıık beni l'::>k 11\":itlvor· hrmm a1tmn atılmc.k ihtfvacile ya.nıyor•H 
huk a -·ı mi! 1,te hu da harek .. tlerimln ele. Hayrr ! r.elmiyer - ı.n ! çuı;··u utık Ul _ Fnk:ı.t, onu deği 1"i!'! bulmaktan zh·ade kr-~di 
tıerbi ır\bl yanl111 ! Fa.kat ne yapayım? :Bu bal tniny:ı sevmiyorum, be.Hı\ vnktila :ıevdiğim- halinden çekiniyor. ~urusmu~ yüzü, mU~-
onu benden eoğutablllrdl· Hem böylesi dnha den blle emin değilim. Soıırıl, onu beş sene_ hıırrjk çenesi ve ruııl mtithl.şi, 58.<'farı dökilL 
iyi ve daha mantıki - hiç olmazsa, kadın den beri görmedim. - Dü.RUnUn, beş sene! - mUş çıplak başile karşısına. çıkmağa. cesaret 

mantıkile manbld - olurdu· LWtin IAmin. Bu beş seni) içinde, ltimbilir, ne kadar da. edemiyor. 

d' 
nü otomobil kazası neticeSlfl" 1 
re yuvarlanmış, hıı.fu:nstilJ t J 
kikada kaybetm~ti· Bir ~ P 
dar, mazisini unutınuo l> .ş.,P) 
avare dolaşır. Bir giln StJe ~' 
nıırken mel)in top kuvVt f ~ 
çarpınca hafızru:mı buttıltl fô 
hareketi pos ta binastıl3 o 

e1' / 
nlşanlısn:." telgraf çek~ .. bil' J 
tur. Ne ynzıl• ki ü:nncil ~ ıı6.: 
karşısında k~lml§, se,,.ı;ill 11ıı 
ile evlcnmi§ti· Mrıanıafib ııeıP" 
hafızasmı yenidP.!l };a)' 
kAfi gelmedl· 


