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IAlmanyanın ingiliz üslerine mütemadiyen baskm 
verişindek.i gaye, ingilterenin 

Akdenizdeki büyük cüzütamlanm çekmekmiş 
11 erhn 7, Hususi --

B
İTARAF müşahitler, Brenner görüşmesin· 
den bahsederek Hitlerin Musoliniye Al
manlar tarafından İngiliz üssübahrilerine 

karşı mükerreren yapılan hücumların İngiliz ami· 
ralliğini Akdenizdeki büyük cüzütarnlanndan bir 
ı;oğunu geri almağa icbar edeceğini söylemiş oldu· 

Alman gazeteleri, Fransızlarla İngilizlerin he
gemonya tesis etmek emellerinin tehdidine İtalya· 
nın da daha ziyade maruz bulunduğunu yazmak· 
tadırlar. 

Müşahitler, netice olarak, Almanyanın Ber· 
!in - Roma ve Moskovayı "plütokrat demokrasile
re karşı otokrasilerin mücadelesi., namı altında 

bir araya getirrneğe çalışmakta olduğunu söyle
rnektecUrler. 

------

ğunu beyan etmektedirler. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---~--~~~~...:.-~ 

lspanvada casuslar 
transız ve ingiliz I ] J C b J •• 
[emilerini Alman Sp8DYO ar e e Uİİ8• 
~enızaltılarına rıkı istiyorlarmış ! 
~ıldirivorlarmış · ~ • 

l);1?dra 1 <Husu:i>- General Frankonun hazır bulundugu hır 
:p~~y~~:tı::ag~:ı:t geçit resminde tezahürat yapıldı 
y an casuslarının faali-
h ette bulunduklarını ve 

ı .unların bilhassa İngi-
ız • Fran ·1 · · ge . sız gemı erının 

t hçışlerine dair Alman 
a telbahirlerine malu

mat verdiklerini yazı
l'or. Gazete, lspanyol 
--.. (Devamı 2 inci sayfada) 

Fransız 
Başvekili 

1 .Yakın §ark ordusu 
<unıandanile görü•tü 
l' . ':c 

F ans, '1 (A.A,) - B. Reyno, 
ransanın Bclgrad elçi.si, Yakın 

!3ark rd r 0 usu başkumandanı gene _ 
al Veygnnd, Polonya hariciye 
~zuı B. Zalcski, Fas umumi va. 

general Nogues ve müsternle
kat nazın B· Mandel ile_görllamt1" tür ~-. 

Amsterdam, 7 ( A.A.) - Alrnanyaöaki müşa· 

hitler, Rusya ile bal:tdaştıktan sonra Almanyanm 
haleldar olmuş olan eski dostluklarını yeniden te
sis etmcğe çalışmakta olduğunu beyan etmekte· 
<lirler. 

Nazi gazeteleri general Frankonun huzurunda 
yapılan geçit resminde Cebelüttarıkın İspanyaya 
iadesi lehinde bir takım tezahürat yapılmış oldu· 
ğunu beyan etmektedirler. 

Aynı müşahitler, Almanyanın Japonyaya kar
şı vaziyetinin pek nazik olduğunu ve Molotofun 
söylemiş oldubru nutuklann, Berlinde beklenilmek· 
te olan tavzihatı getirmemiş olduğunu söylemek· 
dirler. 

Müşahitler, nazi matbuatının Vang Ching 
Vei hükumetinin teessüsü hakkında· miıtalcalar 

5erdetmemiş, çünkü bu mesee hakkında resmen 
fikrini ıbildirrnemiş olan Kremlin nazarında kendi· 
lerini fena bir vaziyete sokmaktan korkmuş ol· 
duklarmı ilave etmektedirler. 

Halbuki Alman gazeteleri, diğer sahalarda Ja· 
ponyaya karşı çok dostane bir lisan kullanmak· 
tadırlar. 

Japon kültür komitesi, Berlinde mutantan 
bir surette tesis edilmiştir. Bitaraf müşahitler, Al· 
manyanm Çin - Japon münasebatı karşısında 
müşkül vazireti telafi etmek üzere Japonyamn 

(Devamı 2 nci a:ıyfada) 

Willi Bug!in yapılan 
Kii7le maçları 

- Yazısı 2 nci sayfada -

Londra, 7 (A.A.) - DUn Vol • ı fmdan ve ihtar verllmelaılzln tol'
ver Hamptonda bir nutuk irad e. pillenerek batirılmrştır, 2000 ton
den mühimmat nazın, dominyon- luk olan vapurun bütün ativarl ve 

lann, İngilterenin ihtiyaçlarm.ı 1 ka.ptanla.n ile tayfa.emdan 9 k.lel 
gen.iş mikyaata temin ettiklerini boğulmuştur. 

ve gerek imparatorluğun gerek19e Bu hidise, dUn 1.akoçya. aahlllerl 
hemen biltün dünya zenginlikleri- açı:kla.rmda olmuş ve Norveç bari. 
nin lngilterenin emrine amade bu. ciye nazın Kotun Almanların kur. 
lunduğunu aöylemlştlr. bani olan Norveç vapurlarmdan 

Na.zır halihazırda 53 yeni ter. bahsedişinden bir iki aaa.t evvel 
aane ile ylizlerce mUeııaeeenin in- vukubulmuştur. 

:.. edilmekte olduiunu ifp. et.mit- -J-a-po_n_H_a_r i-c-i y-
8
-

İKİ AL."\IAN TAYYABESt 
DVşüRtn..DV 

Londra. "I (Radyo) - Fra.naız 

hava kuvvetleri tarafından iki AL 
man boİnbardnnan tayyaresi daha 
dU1UrülmilftUr. 

Tayyareler havada ka!"lllqmq 
ve ça.rpıpnaya Uç İngiliz (Hurri _ 
cane) tayyareal de iştirak etml.§
tir· Fransız tayyarecileri isabetli 
atışlarda bulunmuşlar ve lld Al
man tayyareel dü~il§, diğerleri 

ka.çmağa mecbur olmuşlardır. 

BİR NORVEÇ VAPURU DAHA t 
Londra, "I (Radyo) - ''Nava.r. 

ra,, ismindeki bir Norveç gemiııi 

daha bir Alman tahtelbahiri tara.. 

Na z1r 1n1 n beyanatı 
Paris ü (Radyo) - Japon ha· 

riciY.e nazın Harita beyanatta bu· 
luna.rak, merkezi Çin hükfunctini 
tanımamak istiyen memleketlerin 
hakikate karşı gözlerini .kapamak 
istediklerini, fakat Japonyanın 
iktisadi tazyiklerle siyasetinden 
vazgeçirilebileceğini zannetmenin 
büyük bir hata olacağını söyle· 
miştir. 

Diğer taraftan, Japonyanrn Va· 
şington elçiliği başkatibi Yama· 
danın hiik1lınetle temasta bulun· 
mak üzere Tokyoya hareket ettiği 
haber verilmektedir. 

Gizli X! .Q 
Vesika iP U 

--~----------------------~~· 1 Casusluk ve zabıta romanı 1 
Bugün4ncü sayfamızda okuyunuz 

Bu&1ln Server Bedi lmuısr, &'a:tete
Jerlmlzdekl tllrkçe ;yanlışlanndan , 
bah!edlldlğlnl ,.e ••muharrlrlcrlmb: de 
ana dillnl yauunnzlarsa öt.4-kl meslek ' 
aahlplerinden büııbütün limit ke5mck 
Jhım!., denildJğlııl knydettikten aon
ra rlyaz.i)ecl ,\yn,tal n'ın da oorore 
verdlğl parııdan l•crıdlslM inde edilen 
kısmını hesap <'drmcdll'lnl mlsnl ribl 
veriyor ve kr.;sadnn hlıse çıkarı,>or: 
Bllglslzllk değil, dalgınlık meselesi. 

Sen-er Bedi lmı.aaı altında ı:-l:ılen-

nılş duran bu zatın kim olduğunu 

'l'Urk okuyuewru bllnıcnıı, ol!!:ıJdı, 

lıUsnUnlyetlııe hnmlctmekten bnı;~a 

yapacak bir f('y lnılz knlmnıdı. Fakat 
meaele bu dl'ğll .. Okuyucular dikkat 
etmlıterdlr ld Server Bedi, ga7.t'telı;r
dekl tll.rkçe yanlışlarmd.-ın dt'ğll, mu
barrlr yanlı~larmm l aret edildl~lnl 

ıöyltlyor. \'e Ser\'er Bedi, bunu oku

yucolan gö7i1ndc küçültmek lı;ln de 
Ayn,taynı ml'llll "larak ~tıriyor. 

Server Bedlln karakteri berke!lln &'Ö· 
ıtünde çöp arama.sile çlılleblllr. Böyle 
oldııfu halde muharririn hnta~mı dal
gınlığa yorma!lma ne demt'll ~ Acaba 
l,aret edlk'.n lulta, yahut hatalar Pe. 
yamJ Sa.fanın mı' Yokııa kt-ndlıdnln 

mlf 
Meııeleye, yandan, önden, arkad&n, 

teıpeclen, altından, nettden bakanak, 
~ı tdklk edersek edelim, Server 
Blc'nbı kapatmap ~tı noktada 

Dalgınlık bizi 
• 

Mazur 
Gösterebilir mi? 
yıı. kenıllı.lnln, ya. göl,eslnln bir yllr. 
luıraaı bulunduğun.ı hilkmetmek fcap 
eder. ı, burada değil. 

lş, fü.füçlyl riyaziyeci bllınOOe he
men !>emen ht'rgün l·abancı hu fllm
lerl asıllarındaki fl'klllerlle ya:unak 
dwasmı güttüğü halde Elnıt-Oin'ı 

Ayn,tayn gibi yazma kay..Uızlığını 

giitmede ve Türk eamlıun önUne bir 

muharrir irnznsı UstUndc çıkan satır
ları karalayanlıırın, karalad1.dannı 
b • defa daha olmrua :r.n.hmetlne kat-
l:uun:ımalarmdadır. 

Kanunlar, datıoınlıkla ı,ıcne.n auçla.
rı cez.alandırmaz mı f Gerçi, kırdığı
mız elli potlarından, l aptığımn dil 
~.ıflııruıdnn dolay, bizi maddi llOrgu
; a çeken yok. Fal,at manevt zehlrle
rlmb.ln maddi zehirlemelerden dalı& 

&'6Dlt oldutunıı nnutmamamn: ve hele 

hatalarımr7.I böylece tahfUe çalıpıa.-
. mamız lA.zJm, 



.;. .. R _,. 

Bugünkü Milli Küme maçları 

f M.fi:~Jffifflm 
Ispanyollar CebelüttaSl 

lunirde: Galatasaray Altaya 5-4 mağlup Fener-

bahçe Altınorduya 2-1 galip Bu sabahki atletizm 
'AnkaraCla: Vefa Muhafızgiicüne 2-1 galip, Be
şiktaı G. Birliğine 4-2mağlup 

rıkı istiyorlarmış i 
General Frankonun hazır bulunduğu bir n1Usabakaları 

lzmirde: 

Galatasaray-Altay 
lımir 7 (Telefonla) - Milli 

küme karşda~alanna bugün de
\CUll edildi. Hava ı;ok rüzgarlı idi. 

llk maç Galatasaray • Altay a· 
rasmda oldu· Galatasaray takımın 
da Cemilin yerine Süleyman, Sali
min yerine L<Hfi konmuştu. Altay 
da Vahap oynuyordu. 

bq~. ilk dakikalarda her iki 
tara! da tehlikeli anlar geçirmiş. 
lenlir. Nihayet 15 inci dakikada 
Şişli Mikrop vasrtasile ilk golünü 
attı. 35 inci dakikada. Şavarş Şiş
linin ikinci golilnU attı. 40 mcı 

dakı'ltada Peralılar bir gol yaptı. 
Ve 43 Uncu dakikada da Dlran Şiş
linin UçUncU golilnü attı ve devre 
3 - l Şişli lehine neticelendi· 

15-20 atletin İ§tİrakile 
çamurda yapıldı 

Her sene yUzlerce atletin l§tlrakile 
yapılan ve bUyUk bir rağbet (Ören 
Altını;lvill atletizm mUsabakalan 
bu sabah K~ellll atletler de dahil 
"Uufu halde JIS-20 gencin ltUrakJle 
gayrlmUaalt hava feralti altında. ve 
aPyirctalz olarak Fenerb:ı.hçe ıt&dm· 
da yapıldı. 

.Atletizm ııe,·cnlrrl mdl§rye dUşUre
cek, İstanbul atletizmi için bayırlı ol· 
mıyacak derecede az atletin J~tlraktle 
yapılan bu sabahki mUube.kalarda 
Muza.t!er, G6reıı, Rıza M.akaut, yağ
mur ve çamura ragmcıı kendilerinden 
beklenen dereceleri yapmışlardır. Ha· 
va muhalefetinden alklet atma mUsa
bakalan tehlr eCIJlml§, ~ularda ou 
teknik neUceler elde cdJlml~trr. 

Oyun Mustafamn hakemliği ile 
ba~ladı. tik de\TC rüzgar Galatasa
yın lehine idi. 20 inci dakikada 
Salfilıattin, 30 uncu dakikada Sü· 
Jcyrnan, 33 üncü dakikada Bülent, 
Galatasaraya 3 gol kazandırdılar. 

İkinci devrenin 14 üncü dakika· 
~mda Salahattin dördüncü golü 
yaptı. Rüzgar Altayın lehineydi. 
~O inci dakikada Vahap, frikikten 
birinci golü ve 1 dakika sonra 11· 
yas ikinci golü, 28 inci dakikada 
Vahap üçüncü golü, 30 uncu da· 
kikada Saim dördüncü golü ve 33 
üncil dakikada İlyas beşinci golü 
:ıttılar. Galatasaray bu suretle 
5-4 mağlOp oldu· 

F enerbahçe - Altınordu 
'. lkinci maç Fenerle Altmordu 
arasındaydı. Altmordu dünkü kad 
rosunu muhafaza ediyordu. Fe-
11er Süleyman yerine Hayatiyi oy
:natıyordu. 

19 uncu dakikada Fener Billen· 
Clin ayağile birinci, 20 inci dakika
öa da Melihin kafasile ikinci goln, 
yaptı. Birinci devre bu <ntretle bit
ti. 

!kinci devre Fener Mkim oyna· 
mağa başladı. 38 inci dakikada 
!Altmordu penaltldan bir gol yap
tı. Fenerliler 43 üncü dakikada bir 
pt'..naltı kaçırdılar. Maç ta bu Stt" 

retle 2·1 Fenerin lehine bitti· . 

'Ankarada: 

Vefa - Muhafızgiicü 

İkhıcl devre: 

tıdncl devreye Peranm bir alet. 
nı ile başlandı. MUsaba.ka yine bL 
rincl devredeki hızını muhafaza e
diyor. 

Bu devre Peranın daha dil.zgUn. 
oynadığını görüyoruz. Nihayet 
devrenin 34 tincü dakikasında 

Yanko kafa ile Peranın ikinci go. 
lUnU de attı. De\•renin bundan 
l!IOnrakJ kısmı karşılıklı akınlarla 

geçti ve milsabaka 3 - 2 Şi§linin 
galibiyeti ile bitti. 

ikinci küme maçları 
Bugiln Taksim stadında saat 

11 de Karagüınrük - Beyoğluspor 
taknnlan arasında bir tek resmt 
müsabaka yapılmı~tır· Müsabaka
nın birinci devresini Mkim bir er 
yun oynıyan Beyoğlusporlular 

2-0 galip bitirmişlerdir. !kinci dev 
re gene Beyoğlusporun hfilrimiye
ti altında devam ederken 22 inci 
dakikada Karagümrüklülerin sert 
hareketlerinden hakem iki oyuncu 
yu çıkarmak istemi~. bu arada ta· 
knn kaptanı da oyuncuları sert
liklerine t.eşvik ettiğinden oyun 
hakem tarafından tadil edildi. 

Davutpap - GalataspÔr: 6 - O 

lkinci kiline lik maçlarına bu· 
gün Şeref stadında devam edildi. 

!Ik maç Davutpaşa ile Galata· 
spor arasında oynandı. Davutpa,a 
maçı 6·0 kazandı. 

A. Hisar - G. gentler: 3 - 1 

Günün ikinci karşıla~rnası Ana
doluhisar - Galatagençler arasın
da cereyan etti. Ve neticede Ana
doluhisar maçı 3· 1 kazandı. 

Birinci kate,oı1: 100 molre: 
ı - Muzatter 11.:? 
2 - Cezmi l1,6. 
ı - İrfan. 
(00 metre: 
1 - Gören :ız.:ı 

2 - Zara 54~6 
3 - Recep (Kocaeli>. 
ıısoo metre: 
1 - Rızat Maksut .t. 14.2. 
2 - Kemal <Kocaeli). 
3 - Vltall. 
'OçUncU kategori: 100 metre: 
l - Ferit 12.:Z 
2 - Sezal. 
3 - lmxuı.Jl 
800 metre: 
1 - Hllseyln 2.17.2 
2 - Hasan 2.22.!l 
3 - Şedrl 
l5000 ıootre: 
1 - Artan 16.H 

Cirit ve gülle 
müsabakalan 

Beı7ikla~ *ref tadında bu 11,a. • 

bah J18.pılan cirit ve gtllle müsıı. _ 
balcalan neticeleri ~unlardır: 

Ciritte: 
Birinci Kemal (İstanbul lisesj) 

:53,60 metre. 
GileUedc: 
Birinci Arat (0C§i.klaş) 

metre. 
Diskte: 

13,45 

Birinci Arat (Be§iktaı,) 42,80 
metre. 

BEŞ1KTA~ llALKEVt SIKLET 
ATMA MCSABAKASI 

Beşikta., hnlkovinln tertip etti
ği alltlet atma müeabıı.kasm.da: 

Birinci: Kemal (İstanbul llııost) 
~8,95 metre. 

İkinci: Şerif (Be.5iktn§) 56,85 

Ankarada günün ilk müsaba· 
kası Vefa - Muhafızgücü arasında 
yapıldı. Dün Genç!erbirliği karşı
sında 7-1 mağlOp olan Vefanın 
bugün de Muhafız karşısında açık 
farkla mağlQp olacağı tahmin edi
iiyordu. Fakat biltün tahminler 
hilafına bugün Vefalılar çok güzel • 
bir oyun oynadılar ve Muhafızm 
bir golüne mykabil iki gol yapa
rak galip geldiler. 

~ metre· 

Gençlerbirliği- Beşiktaş 
. 1kinci müsabaka Gençlerbirliği 
ile Beşikta~ arasında yapıldı ve 
:ıı-2 Gençlerin galebesile bitti. 

Gençlerin gollerini ikisini Ha-
0san birini Mustafa, birini de Ali 
yaptılar. 

Seşiktasın gollerini de Hayati 
:'•c Şeref attılar. 

Hususi maçlar 
rcra n • §1}11 D 

Bugün Taksim stadında ilk hu· 
~usl karşılaşma Pera • Şişli ta· 
kımlan arasında yapılmış ve mü· 
sabakayı Şişlililer 5-2 kazanmı~· 
Iardrr. 

Altıntoğ _ Glln03 1 - O 

İkinci hususi müsabaka Altın· 
tuğ - Güneş arasında o~·nanrnış, 
1-0 Altmtuğun galebesile netice
lenmiştir. 

Şişli - Pera 

Sokak koıusu 
Beşiktaş Halkevinin 3 üncü 

sokak k~usu bugün yapıldı. K<>'" 
ftıya 39 ki~i girdi. Alınan netice
ler §UOlardır: 

1- Osman (G.S.) 12,05 
2 - Habib (t. Spor) 12,10 
3 - Ya~r (Yüceülkü) 12,17 
4- Suat {Büyükada) 12,41 
5 - Takfor (Kalespor) 12.46 

Öğle gazeteleri 
neler diyor 
Akıam: 

Dikkat sütununda şöyle yazılı -
yor: 
"- Birçok ttsmt dairelere gi • 

riyonrunuz: Elektrikler ışıl ışıl :--·a.. 
nıyor: Halbuki henUz gilndllzdür. 
Ve bu suni ziyanın faydaııt yok, 
belki göze zararı vardır. - Ay _ 
ni dairede çalışan f.ruuı.nlar, kendi 
evlerinde böyle bir .israfa ula 
cevaz vermezler.,, 

Son Posta: 
Her gün sütununda Ekrem U· 

şaklıgil "Harict ticaretimiz etra
fında dilşünceler,. başlrğile yaz.. 
dığr makalede diyor ki: 

3 ünefl: Kadıi (Atletik spor). 
<i Uncu: Ali IL-za. 
5 inci: Ahmet. 

Gümüşhanede 
Harşit çayı taşdı 

Gümiişhane 7 ( A.A·) - Son 
günlerde havaların ısınması ve 
yağmurların ya~ması yüzünden 
bir buçuk metreden fazla yükse
len Haı:i t çayı merkeze bağlı Mey 
ha.zar, Pirahmet \ e Tekke köyle· 
rinin bahçelerini su altında bırak· 
t:Jğr gibi :ehrin Sorda mahallesinde 
bir meyva bahçesinin ağa~larmı 
söküp götürmüştür. 

Şehir merkezindeki bahçelerin 
de aynı akil>ete uğrıyacağmdan 
endişe edilirken havaların birden· 
bire soğuğa çevrilmesile sular bir 
metre kadar eksilmi~tir. 16 ya~la· 
rında bir delikanlı Harşidin bir 
kolundan geçerken boğulmu~tur. 

Y ugosla vyada 
tuğyanlar 

• Bclgrad, 7 C.\.A,) - Yugoelav. 
yada tuğyanlar clddt endişeler ve. 
ren bir ı;ıekil almıştır. Belgradm 
blltUn alçak mahallclcrl su altında 
kalmıştır. 

geçit resminde tezahürat yapıldı , 
(Baıtarafı 1 inc.i sayfada) 

İngiltere Ye Amerika hakkındaki noktai nazarına 
velveleli neşriyat ile müzaheret etmekte olduğu· 
nu beyan etmektedirler. Mesela, Kolnisclıe Zeitung 
Amerika filornnun büyük Okyanustaki manena
lannrn Japonyaya kar~ı yapılmış bir tahrik oldu
ğunu yazdıktan sonra §Öyle demektedir: 

"Japon imparatorluğu. hu manevraları Rur 
\'eltin muteamzane siyasetinin bir aclili addetme!\ 
tedir·., 

Rheinish Vestfalische Zeitung, - :tJmanranın 
AYrupada mu.z.ıfferiyet kazanmasında Japonya· 
nm menfaati olduğunu yamıaktadır. Nazi maha· 
fili, ttalyaya fazla kur yapmakta olduğunu söyli
) en müsahitler, Nman tayyarelerinin lngiliz do· 
nanm:ısını felce uğratmı~ olduğunu göstermek su· 
retile İtalyayı muhteriz vaziyetten çıkarmak için 
ScapafloYa karşı yapılan ha\'a hlicumun~ tertip 
ctmi~ olduğunu ilave eylemektedirler. 

spanya 
casuslar 

( Ba~tarafı 1 inci sayfada) 
bahri mahafilindeki ka
naate istinaden verdiği 
bu haberde şöyle de
mektedir: 

' sadüf edilmİ§ ve caıms-
lar tevkif olunarak ce
zaland:rılmıştıt'. 

"Binaenaleyh, İspan
ya hükumetinin de bu 
hususta tahkikata giri
şeceğini ümit ederiz.,, 

lngilterenin 
Balkan 
elçileri 

Arnavutluk işgali· 
nin yıldönUmü 

Arnavutluğun ttaıya.nlar tanı. 

!mdan ~galinin birincl dönUm yt. 
lı olduğundan bugtin oehrlın.!zdeld 

ı bilUin Arnavutlar mo.tem tutmu3• 
!ardır. 

Bu arada Taksimdeki ıe!aretba· 
ne binasma. matem işareti olanı.le 
ya.rnn bayrak çekilmişt1r. 

Se!arethanede de · aa.a.t 14,30 
da bir toplantı yapzlmıt bu ııct 

gUnUn ylldönümü lıatırlanmıştır. 
Toplantıdo. §ehrim.izdo bulunan 

Arnavutluk sefiri Asaf Çaçuli, Ar. 
navutluk krn.lı Ahmet Zogonun 
büyük biraderi prens c.eıaı Zogo. 
ltralm ~·averlerl, eski hUkflmet or. 
klnmdan ve ordu mensuplarından 
eehrlm!zde bulunanlar h&m' bu· 
lunmuşla.rdır. 

Toplantıya ııefir Aaa! Caculi 

"Alman casuslarının 
verdiği malUınat üzeri· 
ne ~imdiye kadar bir
çok vapurlann batırıldı
ğı za.nnolunmaktadır. E
aaaen İspanyada böyle 
bir Alman casusluk fa· 
aliyeti olduğu kolayca 
liabul edilebilir. Zira 
aynı §ekildc faaliyetlere 
Holandada ve İskandi
nav memleketlerinde te-

&!;nıt§ ve hazin bir nutu'k s5y\.ye· 
Yarın Londraya varmı§ rek vat.anda§lannnı teeesur ve 

bulunacak1ar )'aslarına tercüman olınU§tur. 

Musolini 
Bir kız enstitüsünün 
açılışında bulundu 

R-Oma, "1 (Radyo) - Musolin! 
bu sabah llan.t 7,30 da en !Jehrlne 
va.rmtf ve orada. yeni kuruJnn kız 
enstitUsünU büyük rnerasL'UIO aç
mıştır. 

Duçe enstitUntin açılış mernsi. 
minde bir nutuk s3yleml.§ ve halk 
tara!mdan coı;kun 

karşılanmı§tır. 

nUm:ı.ritlorle 

Macarlar Italyan 
nazınna nişan verdiler 

Budapcşt-0. 7 (.\.,\.) - İtalya 

zira.at nazırı Tass·nerinin eerefine 
bir ziyafet verilmf~r. !font Tele. 
ki, kont Cl!a~y ve dalıa b:ızt hUkft
met erkA.nı bu ziyafette hazır bu. 
lunmuşlardtr· Naip Horti nnzıra 

Macar Merlte ni§anmın ?ran Krua. 
rUtbesini tcvc1h etnıi§tir, 

Bir ltalyan alimi öldü 
Roma. 7 (A.A.) - ltalyan Ali. 

mi, flyandan Glun"pp~ Snnarcl!l, 
vcfa.t otmlştir. 

----<>.---
~1eksika petrol:eri 

hakkında 
ingHız -Aıner i:can 

görüşmelerı 
Londra, '1 (Radyo) - !ngilte

rcnin Va.Qington elçisi lord Londrl 
Amerikan hariciye nazın Kordel 
Hal tara!mdan kabul edilmi3 Vf: 

kendisile Meksika petrolleri husu. 
ıunda mevcut meseleler üzerinde 
görüşmilştUr. 

ündra, '7 (lWJyo) - Hariciye 
nezareti tarafından müşaverede 

bulunmak üure Loıı.draya çağın.. 
lan Bal:.:anlards.kl ve cenubu §a.fkl 
Avrupa merkezlerindeki İngiliz el
çilerl yarınki pazarteııi gilnll Lon
draya vannı~ bulunacaklar ve hU. 
kfunctle temasa geçeceklerdir. 

Hariciye nazırı Lord Halifwm 
bu elçilerle yapacağı görüşmeler. 
den sonra ava.m kamaruı per§em
be günü gizli bir celse aktcdecek 
ve bu celsede bilha!;3:ı. :ıblukn mc
ıelesl konuşulacaktır. 

Diğer tar.cfüw, Fransız başve. 

kili Reyno Balkan ve cenubu şarkt 
Avrupa· m"mlekotlerindeki Fran -
sız elçilerinin bir kısmı ile görü.:;
mflş buluı;malttadn-. 

Bu gö~melcrden eonra u.lı gn. 
nU Fra-c.:m: mebU38ll mecl :sı da 

gizli celı;3 halinde toplanaca.ltbr. 

YUGOSLAVLAR LONDRADA 
KURULAN ŞiRKETi lYl 

l~RŞILADILAR 
Del;:rad, 7 (A.A.) - Balkan

larla İngiltere ara.smdahl ticare -
tin inkiş<ıf et~irilmesi gayesilc tn
giltcrcdc bir korpurasyon teşkili
ne dair olan haber burada mUsait 
bir surette l;;ar§Ilan::mştır. 

Y c~-:slav g<ızet!;Jcri, harp bit
tiği ~aın;n da bu korpurasyonun 
faaliyetine devam edcce~ini kay
detmektedir. 

Gazeteler aynı zamanda tngit. 
terenin ananavt pe~:n tediye usu
lü."lü terkederek mübadele siotc· 
mir.i kabul ctır.ekte olduğunu bil· 
diri yor lar. 

Ekonomik mahfiller İngiltere 
ile Yugoslavya arasında cs3slr bir 
tcşril;i mesainin Yugo:ılav mille
tinin hayat standardını yükselt. 
mcğc hadim olac3ğ1 kanaatinde -
dirler. 

Romenler 
İtalyadan 30 askeri 

tayyareci angaje etti 

Toplantıyı sefir ..Asaf Caculi 
b~~ğu da.ha ~z alarak tee~Ur. 
Ierlni bildirmişlerdir· 

Bu sırada. Arnavutluk istil:ltJi , 
nin kurtanlı:na.!!t yolun.da hararetli 
lllSzler ııöylenm.i§ ve tezahUr:ıt r:ı.· 

pılm~tır. 
Fransada btılunan. kral Zogoyn 

da bir sadakat telgrafı çcki!mlş • 
tir. Kral Zogo memleketimize gel. 
mesini harp dolayı.aile tehir et. 
meğc mecbur kaldığını bildirınl~
tir. 

Bir Alman vapuru 
Yugoslavyadan 
ayrılamıyor 

Belgrad, 7 (A.A.) - 5000 -ton 
boksit y.ıklU An.kara imılndclti Al. 
man vapunmun Yugoslav maka • 
matı tarafından ittihaz edilen kıı
rarlar mucibince bugün Dubrovnilt 
ten milfarakat edecektir. 

C:.-:mlni.'l kaptanı, seyri.eder iç'n 
pek tohlikeU olan ka.ra.5u.1armı ta
kip etmek ııuretile kendisine reh .. 
bertik etmeleri için Yugosla\I' pi -
!otlarına milracaat e~ de mu 
vaffa.k olamamJ§tır. 

Ankara vapurunun ltaptnı O~ ftı
fünal karşısnıdad:r: 

1 - Seyahatten vazgeçmek. 
2 - Eera.beriı:e pilot &lına.k5l· 

zm Yugoslav kara.su.Ia.rm.ı takip et~ 
mek sureti.le seyahat et:me.k ,,e 
Karaya oturmak tehlikesini gözO. 
ne alm<J.k, 

3 - Adriyatik denlzf. enginf{"rl· 
ne çılonak. 

Kaptan Frank, bilhaua Dubro\1# 
n1ke gelınlş olan Alınan koruıo1osu 
ile uzun uzadıya görU.."tntl.§tUr. 

Bu sta.dda gilnUn en mUhim 
hususi kazDılaşrnnıu Pera • Şisll 

UıJamlsrı a.rasmda yap~tir. 
Hakem Ahmet Ademin idaresln. 

ae oynan.an musa.'oakaya ta.lamla.r 
ıııutat kadrolarlle ~Ikmışlardır. 
~ §}§linin bir hücu.mlle 

"- lhracat.muzuı mUhim kıs. 
mtru İngiltere ve Frnnsaya tev
cih etmek zaruridir. Halbuki son 
istatistikler gösteriyor ki, bu mem. 
loketlere aa.tabildJğimlz miktar u. 
mum! ihracatımıznı anc.a.k )ilzde 
29 ıunu bulmU§tur. Vo ta.b!atlle 
.Ad.ıra .$ok azdır o» •• 

Banatl tamamile su istila etm~ 
lıle de tuğyan bilhassa Vrsac ve 
Novisad mınt.:ıka.Jnrında bir fel:l
ket halini a.lmıştrr. BinlPrce kl5i 
evlerini terketrnek mecburiyetinde 
kalmıştır. Huarat birkaç milyon 

dlnar olarak taııaüıı e®m~ • --

Maliimdur ki, Meksika htikümetl 
bundan iki sene evvel, memleket 
dahilindeJtl bütiln petrol :lrkctlc. 
rinl sa.tın a.lml§t:I. Bu sefer Ame
rika, bu petrol kuyuları hnkkm
da Mekslkaya yeni tckllf!o,rde bu
lwım~tur., 

Bilkrcş, 7 (A.A·) - Romen ha.
va nezaretinin bildirdiğine göro, 
Romen havacilarmı yetiştirmek ve 
bunların İtalyan hava malzeme.si 
ile Unslyet etmelerini temin etmek 
üzere angaje edilen İtalyan aske. 
r1 tayyarecilerinin en 1)-ilerlnden 

mürekkep 30 ~ilik ~ir grup l3Uk.. 

fC!C gelm1;ttr • / 

Dün Dubrovnik'e gelm.i§ olan 
Amerika Vespuçi adındaki tıaıyan 
vapurunun zabitleri Otranto klSrfe .. 
zinde şimale doğru ee!er etmek , 
te olan bir kruvazör görm~ ol· 
duklarmt söyledikleri gibl baD ~ıl' 
yialara. nazaran civarda tngiliS 
tahtelbahirleri cevelan etmekte .. 
dirler. 

Doutcbe Leva.nt Linic, kuınpan
ya.sma mensup olan Ankara \"apu· 
ru, 7200 ton hacminde olup azıı· 
mt ııüratl 1G mildir "e tayfuı 81 
kWir~ -- --. -



ı· 

1 
areke-

iyecek 
· ~u;ınm 1 ·orveç Haric·ve ~az rınm beya-r ........... ffafy·a· ...... .. 
$?&hıuae, natı lngiltarede iyi karşılanmadı 1 asker 
~~Yadan IOll ze.ınantarda Bal· 1 N I k 
1tıı ve §ark memlekeUerine go. sveç ve Qrveçe mütte İ ler 
ceı Alnıanıar naıarı dikkati t 1 ' 
~~~::~ıa~:ım~;ı~uhtetlf tarafından verilen gızli notaların op uyor. 
e/Jyıı~ t f§lertıe me~guı olduklarım h 7 M ı · h . 
~ dtn tran&t ı:cçerek ~rka 
leketı~ bu Altııanıann ekaertst ınem m a İye t İ ney m i Ş 1 5 US 0 1n1 a Va 
•-Yollarına devam etmektedir. Londra, 7 (A,A.) - Skandlnav· Müttefiklerin notalan malil· daf 1· topl,.rını ,,_ ··:.dıklıda. 82 numaralı dllkk4· Yruun bitaraflığı hakkında cBnde - mat verme mahiyethdedir ve ce- 1 Ci n 

"""' .... tllndekJ b kA rilen Fransız - İngiliz notasına dn. va~ ist~mektedir. Fakat bununla i . _ 
~~nattan w:allre~::::dag~a~ ir Norveç hariciye nazırı tarafm- beraber 1s'veç ve Norveçin cevap tahmınde bulundu 
cın,.,,_en aç bl.r takn:n farelerin hU. dan yapılan beyannt burada de. vercmiyecel:leri &anılıyor. taveç , ! 

.... a u~tır rin bir te&r bırakmıştır. Burada hariciye müsteşarı tayyare ile Roma, 6 (A.A.) - Yakında 
12ı~~r saıdırdıkıan lsmallin hasıl o!:ın kanaate g6re, mUtteflk. Parise gelmiştir. Müsteşarın av. yeni ihtiyat ıınıflarınrn sillih altı· 
~ htı Yerler1nl ısırırken uyn- lerln taleplerinQ ka~ Norvec:;ln 1 dctinden ıonra notalara cevao na çağnlm~sı derpiı edilmekte • 
gUn e zavallı genç aradan bir kati b!r tam hareket ittihaz et. verilmui muhtemeldir. dlr. 
feıt.,!_ ÇtJkten sonra kend:·'-d" tniş olması ciddi ihtllıiflıır:ı. sebe • Sa ..., f d bilh 
~~ b•·-_._ iAW .., bl t k _ .. , tt di O!'lo, 6 (A.A.) - Röyter ajan· na,.. e erasyonu, assa 

,.,_ .. zeb•~l iş muayen•"l U•e. ye verece mwuye e r. mlllt Ud f i · al U ·~.. .. endi~ ""' .. Londra., 7 (A.A·) _ Alm.anya sı bildiriyor: ın a aa çın ç ışan m es· 
Oflu hııat anlaşılarak Bey. aleyhindeki ablokayı elddetlendir. Norve,. hariciye nazın Kobt, ha· ıeselerde askerliğe tabi olmayan 
~ ... anesın~ kaldınlmıştır. Bil ~ işçiler arasında azami derecede 
dertn b""'ı 1 elinde farelerin a"tt~ mek huımsunda İngiltere ve P'ran· rtct elyaset hakkında bugUn yap • 
• ,.. ___ ,: Yara. vardır. ~ b' Ba tarafmdan verilen karar hak • tığı bevanatta dem~ttr ki: fazla mUtahassıı l§çi yeti~tirme· 

"""'-"il~ k d ~-f-'-I d b 1 "'S H rrl · tlkl"lJml-'- ğe karar vermiştir. t(1.,..h _ve. gençtik edebiyatı kll· m a -.c ou er e u tınan un. - ti yet ve ıs u zw 
r anesını vü da day Times., gazete!! Norveçle ts. müdafaası hali mUst~na olmak tı- Bir tebliğe göre bu vulyet ya.. 

Çocutı:tar ., cu getirmek, veç, Almanya tarnfmdan tehdit zere Norvcçın gireceği blr barbl kında silah altına yeni ihtiyat ar 
her tUrttı e ge_nçler için yapılan edilen menfaatlerini kendlUklerln· taııavvur edemeyiz, Bunun lSnUne nıflannın çağ'mlması ihtimalinin 
hedefleri .ne~rıyatı milli terbiye den korumn.k istemedikleri takdir- -:cçmek çaresi blrlm için ..ıuharfp. bir neticesidir. 
l'tıurakab~z ba~ımmdan tanzim, de kendllerlnl bu zarurete ikna e. tere kıır,ıt Almıın ·a oleun mUttefik Muaolini, bugUn Anzlo civarın· 
!:~ek ınakS:~fi:1~;:rhifimVaeyk~ll~r, decek tedbirlor almak icap odcce. ter olsun katı bltara!lıkta devam da bava dafi toplarının attı talim· 
"'Utnı ve t b" ı ıgı fini YaZmaktadır. etmektir. Şimdiye kadar da lktr· terinde hazır bulunmuıtur. Ya • 
daiınt b. ~ .. ıye heyetine mülhak NOTALAR TEmtK ıron..ttoB !adt &yuettmlzde takip ettlfimb nında harbiye ve hava mUateıar 
aliret.o- ~r 1 uro kurmu§, büro fa· Londra, 7 - İngiltere ve Fran· yol bu olmuştur. Bu huatı1ta har. larile birçok generaller vardL 

• n - aş amı~tır. 1a hUkCtmetlerl tarafmdan isvec tıfn ç;kardığJ bütün meseleleri al!- Talimlerden ıonra Musotini 
ı:ıu, cl~~~~~-!öre, ıntau glSrWme ve Norveç hilk<tmetlerine ayr; kadarlarla mnmk11n mertebe nor. aubaylara ve a.kerlere hitaben 
ettırınak J ""'°elen Kelkit ve Ye- ayn olarak verilen notalar Stok· mal ticarot mUnn!!!ebctlerl teela et. yaptığı beyanatta modern harpte 
buıtu :ıert lıı'Ulkbulnı. Gemi· holmde ve Oıloda ehemmiyetle mek esasına müstenit anı~ bava dafi bataryalarının bUyUk 
18tua' ettnı :zı· Kı:zııçubuk ~yler1n1 tetkik edilmektedir. Bu notalann :ıkdettik·,, ehemmiyetini kaydeylemlıtir. 
btaınde a: r. Kaısabanın §imali gar- muhteviyatı hakkında ı..ıkı bir Eğer mUttefikler, tnahhUtlertml 
Gen bu ilci !1azkeson nıevkllnde birle- ketumiyet muhafaza edilmekle zt yerine getirmemizi mUmkUn 
~ıtaıd nehlt' kilometrelerce lı:nU· beraber, mesajların mUttefikler· lctlan nakil vurtalarmma engel 
i:etlrınl§u ovaıan blr denıı hallne le Skandinavya memleketlerini obnağa t;alDJacak olurJarısa. bu on. 
% de~ 280o dekar mezru ve alakadar eden meselelere taallilk !ara vahim zararlar vermekten ha-
8111:lr latUA. P.Yrımezru araziyi de ettiği ve Skandinavya bitaraflığı il kalmıyacaktrr. Çllnlrll muharip. 
#.:'~ etını,ur. meseleleri hakkında müttefikle • terden yalntz bir tarafla ticaret 

rınıı 1 ... ledb!rıerıe su 1ıUI.bma uğ- rin vaziyetlerinin tavzihini istih. vanmnmız •imdive kadar vaadet • , .,_., .. _ "'1Ylcr halk ft• • " 
•'"'Utlar& 1 

w\&l' köylere ve daf eylediği beyan olunmaktadır. tlğimiz ve tuttuğumuz bitaraflığa 
fın,.._ ka!Crle§UrU ..... ı•, ..._ ... ,, tara- H b • •w• • 1 t.et d '"-' ~ ..... dllertn -"'fi ~ ... J a er venldıgıne göre aynı mugayır olur ve meme.. cru.a1 
l>ckaınıot te e ekmek, teker, gaz. ~lde olan İnp:iliz ve Fransız: harbe sUrUklenJr. 
ba.Y\'aıı vzı edıtınıeur. 1nsan ve notalannda bn§lıca 2 nokta mev- Karaeulanmıza, pyrl meşru o. 
~ c::::ıtı olm&rıu§tır. Aynca %UU bahsediJmeYtedir. tarak girmek fatlycnlere ka!'lf, mO 
l'& •• e kaYikıarta. evlerden * 1 _ Sovyet • Fin sulhilnden dafaa etmek aı;mfmlzl izhar etnıl• 
lerın he~: çıkantmaaına ve köylU· aonraki vaziyet münasebetite en· bulunuyoruz. Kara sularmıızdan ti
klı§lhnaıtta ıu lhUyaçlnrııun teminine di~eye dü§en İsveç ve Norveçin caret vapurlarmm eerbMtc:e geç. 
• U dır. Almanya tarafından verilecek bir mesl müttefiklerin biç değll11e Al· 

ınuıııı "·-•- tlyl k b ı ı i B manya kadar işine yaramaktadır.,, l'lıiıılntn -P ... Nusret mayn ge- garan a u etme er . unu 
~le kah~~rtlfğtnj yaparken bil. İngiltere ve Fransa tasvip etme· 600 TA\'YARE SlPARlŞ 
bilhassa ·;ııanlıklar gösteren ve mektedirler. EITlLER 
tlı~vicıt bl.r &l'llJılık Uman denilen 2 - Sovyet Rusyanm Skandl· Oslo, 6 (A.A.) - Attenposten 
teıc "rtesı gec~ gizlice maynllye- navya vasıtasile Atlantik denizi· gazeteııin'n yazdığına göre, İsveç 
lllnt feIAketg\lnU İngiliz donanma. ne çıkmak istemesi. Böyle bir ve Norveç hükUınetlerl Amerika_ 
~ e"Velkt e ,!~tan N8.Zllll ka.p. lhti.,.,al de mlittefiklcri clakasız ya 600 askerl tayyare sipariş et· 
~ııaıesı dU b"n vefat et:aıil ve ~~ıvacaktlr. mlşlerd_ir_. ---------

1!11 kah n kaldınlmı§tır. 
~ balırı ra.tnaıı donizclmlzd:n tn. 
~da ta{;, n

1 
azın CörçU hatıra .. 

Son re bah8etml§tll' 
~--l)arJ11n1~ ınıavuz kapb.nııft 
6111ınu d geçıreıı Nazmı kaptanın 
hır ka~~ tÇin haldk1 

l~ ~~y ı::• Ulktldann imar pl&n· 
~ hlınıa l'a!nıc:!an taman:laI19-, 
~a verı.ıın~t~elediye imar bUroıu • 
;~~ru te t ŞinıcU mlitehassıem 
"'"'<lt Pl!tıtrc nıe edilmekte ve taf. 
• ıı.n b.arrrlanınaktadır 

.\ıtı • 
~ ·~ ~ Hllaeynt baka-
~ Yotıu baatancat kapı1tna 
~Un A.bdUllalı Ketkellll IAmlııde 
ttltı fıePııe ıtıahkeme kar&rtıe ı ay 20 
~ ~ lnalıktun Ol.ınU§tur. Abclul· 
~ tunu eokaga bırakbktan hir 
Ceıe1'ı ;;;ra Piomıın olarak Da.rll!A
~cllıe : çocugu bulnıupa aa
~tı ile ka k h&rcketlnt balxllık get. 
lllatııi c.. .. -~~ teuı &'tirmemı, ve ken. 

• 'l'o-~dırtnl§t.ır, 

·~. ~:8.ncde Dayı Oaı:nanm kahve 
~ öı 1:;11et 1snııııde blrint öldUren 
Cot 6 ee ç cu, ağır ceza mahkemesin· 
~tuı ~ hapae malıkb edllmlgUr. 
o~ elunecUn. Emlııln Uzcrine 
lır, hUcuıxıu &g-ır tahrik eayılnu,. 

~t~Uye VekAleU tara!mdıı.n •··· 
'lre Vaz1t ......., 

~ kazı eler h&klcmda hazırla-
\·~ un lAythası bütçe encümenine 
"nrıızr~r. lAythıı.dtı. 8 esaslı nokta 

l _ B 
lllıyezı ~günku lhUyaca tekalJUI et,.. 
C.1t haı drolann tbtıyacı ka~ıtıya,.. 
~ e gettrlltnest 

- M • llt\lfyeııı il&.§ haddinin ıuıı;ar1 "'ft' ı?t 
1--al:ıuı ne mUmkUn olduğu knıfar • e· 

8 edecek vııztyote irca olunması 
ıııtt;- lfeınur maaılannm teıbıunce 

,,tkAtetıer te~kll!t kaı!relumm 

LU A 
Almanyayı müşkül vaziyete 

düşürecektir 
Londra, 7 - lngiliz v.: Fran· J anlaşılmnktadır. Ab1ukanm ~d

aız abluka nazırları ab!ukanırı detlendirilmesi Almanyayı mü~ • 
tiddeUendirilmcsi planını hazır • kül vaziyete düşürecektir. 
Wnı~lardJr. J 

Yann ba~lıyaeak olan hafta. BALKANI Alll.A T CARET 
harbin atisi üzerinde mühim tc- ŞiRKETi • 
airlcr yap<ıcn1:tı:. Fransız bagve • Londra, 6 (A.A.) - tngılte.rc 
kili ve hariciye nazın Reyno çar. ıle. Balkanlar arasında ticaret ır 
pmba günü scfirlerlle görüşme lerıle meşgul olacak olan İngilız 
tere ba~lıvacaktır. Başvekil. An· . k.~rporasyo~u 15 nisanda teeır 
kara. Blikrcş, Belgrad, Budapcş. sus .edecektır. Korporasyoı. ma· 
tc sefirlerini kabul edecektir. Di hallı :e~s~ara geemek Uzere mU. 
ğer taraftan tngilter ı ici,•c messıllennı o J!fin Balkanlara e • J ··d ,. K 
nazırı da yarın Lailtcrenin Tfir. on erece.•tır. ornorasvon ev· 
kiye, Yunanistan~ Yugoslavya. ıe1f\ .~ell"ratta ı .. .c hı:ıl"lıvnc:-kttr. 
Romanya ve Macaristan sefirleri Mut:ıhassıslar, buna benzer 
le ~örüşecektir. diğer sfr~etlerin. t~essUs? ~uhte· 

Bu mülakatlar ablukanın şid· mel olcluı:~unu bıldırmek.edırler. 
detlendirilmesile alakadardır. Bu · JAPONY ANIN KARARI 
hususta hazırlıklar vardır. Ablu· Tokyo, 6 (A.A.) - Kokumln 
kanın tahmin edildiğindeı, daha Şimbun gazetesı yazıyor: 
mühim tesirler yaptığı ve Alman Japo hükl\meti, bitaraflann 
yayı müşkül bir mevltie kovduğu ticaretini himave için görüşmele· 

gl:lzl:lnllnde bulundurulması. 

• lJae ve ortamektepterde den Jtesı 
mt bu yıl mayq sonunda yapıtııcalc 
tır. Llııe ve ortamektcplertn mezunf. 
yot ve devlet olgunluk ımtıhanlan tu 
yıl llk defa yap•ln.cr.ğmd:ın vc'!f"l"• 
bu de!a ebemmty t vermektedlr. V<" 
ktılet umum mllfcıtuıııcrt bu sene im· 
Uhnnlardıı nazır bulunncaklardll'. 

Bu sene harıctcn ııse veya orta mnl< 

tep mezuniyet tl""•thanlarmn glrme\t 
tsttyonter n1ıı:ın lçinı"" vektılete mUro 
caat etmı, olacal:ları!ır, 

re ba~laMak Uz:cre Londradaki 
sefirine talimat vermeğe karar 
vermiştir. 

Bu karar aşağıdaki sebeplere 
iayanmktadır: 

1 - lnr,ilizlcr kar-ak kontrolü
nü çok ileri götürmek suretile 
muhariplik hukukunu suiistimal 
~tmi§lerdir. 

2 - Japonya, Uzak Şarkt<l Vi 
1adivostok liınanmın Almanlar 
irin deniz tlssü olarak kullanılma.. 
~ına !}iddetlc mUhale!et edeuktir. 

ALMAN YANIN 
MUKADOERATI 
önümüzdeki hafta 

Berhnde çok mu
him kararlar 

verilecek 
Loıulra. 'f - DU.n garp cephe • 

llnde kayda değer bir hldlae ol· 
m&m11, yalnız bazı Alınan tayyL 
releri glSrüldUğUnden öğleden eoıı· 
ra Frantıanm elmall garb!aindc 
tehlike ~eti verllınlştir. Bom.bar 
dıman yapılmamışt?r. 

Taymls ga.zetesinJn Roterdam 
muhabirine göre, Alınan ordulan 
başkumandanı general von Brau. 
chlcht garp cepheslnt t~ftlş et.mi§· 
tll'. . 

ÖnilmUzdekt hafta General ''e 
diğer askeri rUesa ile isti~sre • 
terde bulunarak Almanynnm mu • 
kadderatrn.a mntoalllk kararlar 
verecektir. 

Berllnde:rı gelen bir habeırt! 
göre, n i t 1 e r Berllnde bu· 
tunan ecnebi bra. d e n l z 
ve hava at:aşel~inln ZiJ!frid 
hattını ve garo cephesinde bu · 
lunan Alman krtaatmı gezmele. 
rfne mttsa:ıde etmiştir. 

Ecnebi devlet atııc:e!erl vakm. 
d:ı bir hueust trel'le garp cep · 
hes;ne t?"ic:let'eklerdir. 
Mare11al Görlnır, Polonya harbin 

de Alman h!lva kuvvetlerinin bar" 
kntmı gö!teren filmin ilk tenı 
sil dolavı~i1e söv1ecli;;i bir nu · 
tukta Alman hava kııvvetlerfni 
medhUsentt ederek Fransa ve 
tn~lterenin de tınkı Polonva gt. 
bl imha olunacağını söylemi§ 
tir. 

Japonyanın ou hattı lıareketi 
Avrupa harbi aebebile Japonyaya 
yak:n denizlerde karışrkhklar vu 
kua geleceği hususundan de~l 
daha ziyade Jarıon hüknmetinin 
harbe mildabale etmemek siyaseti 
takibini arzu etmesinden müte· 
vellidir. 

fogiltere ablukayı biltün diln· 
. yaya teşmil emelindedir ki, bu 
da Japonya ile Mnnçuko ve Al
manya arasında mevcut ve Japon 
ticaretinin temelini teşkil eder 
müna~betleri için oldukça teh 
ll1'elidir. 
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1 Milli p · qano-o]~ 
TAM lL STE 

_Bugün Ankarada çel~ilen numaralar_ 
Amort ler 21163 21223 21241 21256 21350 

&mlan o, ı. f, 8, 8 ı.a biten bUct- 21390 21405 21513 21715 21884 
!er birer Ura amorU &lacaklıı.rdıJ'. 

150.000 .lira kazanan 

33069 
50.000 lira kazanan 

16260 
20.000 lira kazanan 

32889 
15.000 lira kazanan 

6007 
12.000 lira kazanan 

46580 

21956 22262 22326 22368 22386 
22397 22405 22644 22656 22761 
22775 22902 23039 23165 23166 
23433 23564 23631 23677 23852 
23942 23955 23972 24101 24311 
24380 24400 24408 24634 24645 
24651 24844 24915 24976 24999 
25021 25475 254~3 25886 25924 
25947 26023 26037 2j055 26071 
26125 26363 26425 26458 26512 
26544 26541 26543 26~!5 26678 
26699 26712 26722 26749 26835 
27017 27057 27437 27561 27578 
27697 27772 27893 28022 28143 
28226 28280 28378 28511 28512 
28600 28671 28683 28685 2869ı 
28707 28745 28845 28948 29065 
29105 29225 29325 29539 29718 
29829 29945 30215 30242 30388 
30453 30519 30568 30778 30914 

G.OOO lira kazananlar 30968 31033 31051 31082 31290 
31472 31519 31532 31545 31571 

21544 9234 18904 24858 
4.000 lira kazananlar 

31652 31995 32042 32056 32110 
32167 32267 32239 32284 32327 

27869 1886-i ltillS 131>0' 20'~ S8408 32327 32331 32382 3249.:i 32546 
2.000 lira kazananlar 32826 32971 33058 33171 33240 

33489 33506 33649 33665 33704 
33780 33875 33881 33937 34045 
34074 34177 34195 34381 34536 
34624 34778 34857 35053 35110 
35190 35239 35276 35435 35547 
35651 35795 35809 35866 35880 
35966 36105 36260 36411 36441 
36487 36494 36853 36944 36979 
37024 3705s 37192 37300 3730; 
37452 37611 37627 37655 37708 
37757 37779 37955 38009 38011 
38013 38C40 38070 38086 38151 
38199 38227 38229 38258 38301 
38407 38434 38452 38646 38656 
38690 38740 38814 38919 39023 
39033 39039 39162 39231 3930S 
39425 39442 39448 39557 39567 
39709 39809 39815 39836 39877 
39930 39991 40006 40171 40285 
40331 40432 40588 4060d 40708 
40784 40889 40909 4094G 40961 
41060 41080 41114 41186 41215 
41224 41323 41327 41382 41408 
41691 41721 41741 41769 41844 
41882 43101 43239 43411 4383s· 
44232 44236 44430 44647 44"67S " 
44746 44771 44853 44973 45024 
45037 45073 45160 45328 45358 
45371 45453 45483 45515 45734 
45748 45967 45968 46259 46321 
46471 46494 46572 46578 46711 
46755 46808 47074 47155 47150 
47178 47242 47299 47307 47511 
47582 47583 47609 47664 47899 
48185 48211 48370 48375 48398 
48511 48516 48890 48905 48956 
49032 4~121 49187 49227 49360 
49382 49584 49600 49721 49727 
49921 

26258 15696 6158 6758 8374 
30119 42093 3582 

1000 Lira kazananlar 
1105 3989 6593 8422 8816 

10354 12994 16790 19843 21892 
23605 25970 27415 31240 31629 
43446 44598 48755 2124 5133 

7394 7745 11137 12515 20510 
21277 28861 29744 32363 3366.4 
35392 37391 43001 44055 44342 
49484 

150 lira kazananlar 
6'2 869 788 1008 8271 639 
782 816 6183 3{2 8139 8383 

10203 10376 10681 11080 11768 1299~ 
181{2 13609 1Cl180 16240 17889 177~ 
18390 20314 21{15 21536 21835 21979 
22908 24182 2~92 2631CI 26396 271~ 
30388 81~2 82102 832CICI 88843 85009 
3Cl297 8CllS69 36248 861S67 8H27 88451 
asıı92 89813 4otoo •ııoo •ıcıaa •ıssa 
41938 •2686 '2889 '299CI •3897 '3910 
Q997 U031 "087 •M91 ~ 46326 
67324 '86Cl2 '89UI 

54 79 139 244 2554 
2597 3473 3474 4842 5091 
5484 7471 9535 12023 13229 

13923 14100 14485 14703 15684 
16096 19036 19472 20167 21484 
22719 23336 23392 24087 24981 
25603 28357 28784 28960 29340 
32843 32929 33048 34394 34733 
34841 35523 36547 36589 36627 
36847 36914 37581 37911 38285 
38336 38769 39689 41334 41572 
42530 43048 44047 44717 46276 
46453 47267 47492 48889 49230 
49613 

50 lira kazananlar 
19 33 134 150 215 

307 311 489 592 611 
676 743 817 1183 1281 

1321 1344 1355 1519 1631 
1753 2016 2048 2089 2203 
2310 2329 2353 2461 2520 
2622· 2820 2970 2985 3096 
3147 3205 3243 3314 3344 
3354 3423 3459 3542 3543 

. 3610 3736 3760 3803 3902 
4054 4070 40J6 4163 4176 
4185 4212 4286 4332 4412 
4476 4517 4565 4584 4595 
4597 4708 4718 4762 4841 
5004 5132 5287 5464 5562 
5604 5671 5803 6094 6200 
~238 G256 6462 6610 6744 
6768 6785 6801 6895 6897 
7123 7230 7309 7380 7482 
7527 7546 7660 7677 7716 
7748 7789 7825 783J 7980 
8058 8085 8229 8384 8401 
8525 8562 8576 8739 8914 
8970 9007 9079 9080 9183 
9216 925Z 9323 9403 9405 
9414 9439 9660 9798 9812 
9850 9911 9985 10149 10162 

10381 10391 10584 10603 10734 
10796 10364 11033 11225 1132J 
11418 11549 11559 11773 1191 J 
11960 12051 12184 12335 12351 
12349 12468 12546 12762 1291 ~ 

13112 13113 13155 13191 13239 
13258.13280 13436 13499 13679 
13708 13740 13801 13847 13915 
14082 14194 14247 14271 14287 
14288 14296 14490 14499 145r 
14615 14652 14749 14900 14974 
14~92 15058 15092 15110 15142 
15239 15269 15380 15550 15753 
16561 16608 16687 16881 16943 
17261 17388 17399 17402 17428 
17453 17464 17538 17660 17686 
17801 17864 18136 18270 18394 
18398 18585 18645 18775 1874i 
18797 18878 18962 19101 19149 
19J98 19415 19437 19514 19532 
19535 19119 19149 1982~ 2008~ 
20122 20178 2041~ 20418 20407 
20563 20647 20688 20755 20775 
20913 20992 21068 21097 .21102 

Ticaret Vekihn in 
be~anatı 

Oiln tehrlmize reldiğtnl hal>er 
verdJğlmlz Ucaret vekili Numl 
Topçuoğlu, vekAletin btanbuldald 
mUdUrlerile görUşerek bllha.ua lh.. 
mcat ve ithalat i§le.ri hükmd& 
'z"lınt almıştır. 

Nazml Topçuoflu, bu sabah k• 
i lsUe görilşen bir mubarrirtmlze 
lhn.cııt vazivetimlzden bUytlk blr 
memnuniyetle bahsetmiş, lngilte. 
re ve Franııaya tUtUn ihracı yeni 
bir iş olmak ltlbar'le vazlyeUn i
caplarına uygun şeklide hareket 
edilmesi lı:ln tnccarla tem"lısta bu.. 
lunmağı favdah ~ördUğilnU ve ya
rm akşam trenle Ankaraya döne • 
"r>ilnl 116ylemiıştfr· 

Değerli vekilimiz. f talya ne it -
tısadf mUnuebetlerlmf% etra!mdL 
ki suallere de eöyle cevap Yermle 
tir: 

- Son zamanlarda ftalvavt yap 
' Tğımız ihracat. lthal!tımı:zdan fas. 
1 ı:tdır. Şimdi klerlng ~eeaµlarmd.a 

"lacakh vn1vette old ıığumuıdan 
''a""•"an lt'halA.t eeydl ~etlrtmek 
'•nln•·lMmnıı btılnnnvor. Bu itibar. 
' il tt:.ıvan M\1..-ırP!'IP1Prlle temae e.. 
-ten ba71 lthalAt tacfrlerlr-'zfn mal 
.. tm almakta gU~IU~t" u&adıklan 

"' ~ıae•'lt varlt P'~nnU,•orum 
Mallarm bedellerinin kterinr 

·ollle nnM"'"l mUddet lrlııde Men.. 
.., .. sino hkbir nanl olmadrthna 
~öre bu tnclrlıarln ttalyan nrllea • 
·rı9e!crl?ıe tr.al bedellerl .. fn "Rktin. 
ı,. yı>..41--.11.19 f~Al!t•fle ~ '.Vaptl& • 
..,ndı"'ını fs:ıe etmeleri do'lrnı de. 
"!Mir ,~('.,.,leket mcnfaath•rlne ay. 
'•m otan bıı hareketin, bazı m·l 
"fvııtlartnıı tı>c:Jr etrn~k gihl husu.. 
·f bir mııl·cıqtla :raptlmı~ olduğunu 
-~".,,.;;ı.·onım. 

R·1 "1\.ılPrrlP ft.,h•nrı .. ,, PP,..,"!l:'nf 
' ~ı, ı ,...ıı~ : ,.,,•7 r;,. l""'E'tle 1"!\Tlıtık ih· 
• ., ,. .. hm•"!ıt J"l11r~'hll T\(IJ""",_111 men. 
.. ıeat a!m:ık h1'!.kkmdıı mtızakere • 
ler cereyan edecektir.,, 



5 SPENSER VILYAM .. Yazan: 
OeyU llerald'ın on ~nelik Moskova mu.mblrl 

- ~ - -

Ordu ::-.:Zaylarmd:.n .müteşelcJd1 
ağır ba.slı vakur bir grup, karan .. 
Irk duvarlı bir oda içinde, uzun 
bir masanın etrafında oturuvordu. 
Arkalarındaki geniş penccreİerden 
donuk, kül rengi bir semaya doğ
ru siyah karaltılar halinde yükse. 
len hilkıimet daireleri gözüküyor. 
du. Akşam karanlığı c;ökmek iizc
reYdi ve celse sona eriyordu. 

Bu subaylar, askcrt işlerin en 
Stalinin yeni meydana getirdiği Bu zat, Sovyet demiryollarının ciddisi ile meşgul oluyordu. Bura. 

yeni aristokrasi sınıfı, rublclerini istenen randrmanı verebilmesi L da, Londranın bu geniş ve sesaiz 
E:ırfcdecek böyle bir yerin mcv- çin en az beş sene çalışmak lü- odasında bir "divanı harp,, kurul. 
cudiyctindcn çok memnundular. zumundan bahsetmişti. muştu. 

lr. te, bundan dolavı, ge"en Sô- B ·· 11.wo k d S t ,, " - ugun m s ova a, ovye - Mahpusun suçu, büyilk milli bir 
neki yılbaşı Londra ve Pnrislc ler için büyük bir saray inşa edi· ehemmiyeti hniz olduğu için, _ 
olduğu gibi ;.ıosko\·nca neşP!i liyor. Sovyetler, yeni binanın yalnız bir kişi mfüıtesna olmak U-
zi.vafetlerle kutlandı· ı ·· d t b'. ··k b" c unya a mevcu en uyu ına. zere - resmi memurlardan baş_ 

Bir ~işe Rus ı:ınmp:ı.nyası 500 !ardan biri olacağını söylüyor- kıı hic kimse bu içtimada bııl•ır:ı_ 
ruble i:ii. Yani bizim paramızla lar: mıyordu· 
5 İngiliz lirası. Stalin devrinin unutulmaz bir Müstesna olarak bırakılan bir 

Alelade bir So\•yet işçisinin 500 abidesi. kişi, Lamont Granston idi. Vazife-
ruble kaw.nm:ı.sı için nsgari iki Stalin uzun bir ömre sahip o· si de hiçbir heyecan ve alfilca ese. 
ny çalışması lazımdır. Bu para lan Gürcü ırkına mensuptur. ri göstermeksizin bakmak. dinle. 
bu kadar güçlükle kazanıldığı hal- Kendisi son defa olarak, 6 mckten ibaret kalıyordu. Bununla 
de, Metropol "'t~lindc toplanan teşrinisani günü. Bolşevi tiyatro- beraber buraya "Harbiye nezare
bürokratlar, 3ovyet parasına kıy_ sı•nda görmüştüm. ti,. nin hususi müsaadesini göste. 
met vermedikleri için olacak ki, Bir zamanlar simsiyah olan sık ren bir takını ruhsatnameler. eh. 
hic;bir masraftan r ekinmiyorlardr. 
. Bütün Ruslar istikbale bedbin ve gür sasları bugün bembeyaz- ' liyetnamelerlc gelmiş bulunuyordu 

laşTağa viiz tutmuşlardır. ve burada hiç kimse onun kim ol-
bir gözle b:ı.1iıyorlnrdı. Enflasyon Onun kalp hastalığından muz- duğunu bilmiyordu. 
zamanında, milyonlarca ruble ile 
alışvcıi~ yaptıklarını unutmamış- tarip olduğuna hiç bir vakıt Yalnız çok yükı:ıek salahiyeti 
lardı. inanmıyorum. Bunlar dedikodu· haiz birisi, Lamont Granstonun, 

Zaten Mos•rn,·ayn cebinde para dan ibaret birtakım sözlerdir ı eğer istersr, haydutlar. hırsızlar, 
ile gelen herhangi bir Rus. para. Muhakkak olan birşcy varsa, o casuslar, caniler aleminin - dahi\ 

, smı S3rfetmeğc calı§ır. (0 da mu- da, altmış y~ında oluşu. ve sıh· ismini duyar duymaz - tiril tiril 
va.ffak olabilirı;e') Onların veci. hat intizamının da eskisi kadar titrediği, amansız gizli adam "Ka_ 
zcleri şudur: "Güniı gününe yn- mütehammil olmayışıdır. ragölge,, ile temas edebileceğini 
şa.m.ağa ba:t. ne alabilirsen bugUn Düşünüyorum: Stalinden soıı- biliyordu. Bilhn~cıa bu mrsclcdc 
al ·v ı "I k r· b k ·v ra iktidar mevkiine acaba kim ge· "Karagölge,, nin hi1Jnetinc ihtiyac; . ı e, ç, e.; en c:ı 1~e a . ı a. 
mı ne olacağı beli: olmaz. çecek? hasıl olmuş ve Granstonun tavas_ 

:Metropol otelinde Amrrika Bir- Bence, Leningradda bulunan sulu j~~e~mişU. Bu s~b~plc Grans 
le{lik devletleri sefirinin misafiri komünist partisinin reisi Andrei ton.a, dı\'anı harb,, ı.? bu ~else-
ol~'llt rerefine nail olabildim. Zhdanov (Andrcy Zidanov) ol. 1~~d~ bulunmak mu.cı.aade..cı1 ve_ 

Zı· ..... r"t pek muhl"ş"mdi. Caz_ 1 1 'ıhct • · 1 tt·~· rılmıştı. Granston muhakemt-nin ,, .. _ ,, " _ ma ı. ~, anov un ışga e ıgı ma- 1 f ·ı·t d' r k d 
bant, "Lambeth '\Valk,, ve Jec- ka .. . ahta d ı B'l. a sı ıı ını ın ıy('CP ve yar ımın. m, re11mın an rı ır. ı ın- d d · lif d cd"l · · · "K pcrs C .. cepers,, i calıyordu d·~· .. k d" . d 1 b an a ıs a e ı mcsı ıçın a-

ıgkı uıedre b eln ısın Zeı:ı ev~e u ra~ölgc,, wı ha.her verecekti. 
fötropol otelinin salonunda ma am a u unan ınovıev ve F k t .~K hl . L t 

bul • afi 1 h b ı . d :ı a arago gf'., nın, amon 
un:ın mıs r er avaya a on Kamenev ıdam olunmu,Şlar ır. Granston oldugu~ nu kimse bilmL 

uçuruyorlardı... Birbirlerine kotL Zhda o 4 3 yaşındadır Sov 
l
.d nl v.. . d ; - yordu. Hatta "Karn.,.ölge,. nin yon atıp dunıvorlardr. t a a n a e u n "' ,, ye ı er erının r sr.. n z~ . geniş teşkilatına mensup kimseler 

Neşe, gürliltü, patırdı içinde boylus~~ur: ?:~bessum etmes.~nı hile. onun Lnmont Granstnn oldu. 
nazarı dikkatimi celbeden bir şey ~~yet ıyı bıld~gı halde, asık yuz· ğunu bilmezdi. Gayet zl!ng'İn ve ih
oldu; çok almanca konuşuluyor,- lu olmayı tercıh eder. tivaUı bir adam olan Grıı.nston her 
du, Alman misafirler pek çoktu. Sovyet hükumetinin Kr~mlin k~sin giremiyeeı-ği muhitlere kıl 

On sene evvel. Moekovaya. geL sarayındaki içtimalarda. Stalinin dar nlifuz ederdi· , -
diğim zaman oradaki Alman kolo- Zhdanov'un kulağına sık sık iği- Senelerce evvel Lamont Granı\. 
nhti kalabalıktı; Hitler, Uç sene b d ~ ·· 
evvel &lşevlklik nlcyhlnde bu~ lip irşeyler fısıl adıgını gor· ton bir sabıkalı güruhunun uydur-
lunınağa başl:ı.dığı uı.man ortadan düm. ma ol:ırak tertip ettikleri bir cL 
kaybolınuşl~r. Yalnrz nazj aleyh- Kanaatimce matbuat ve propa.- nayete kurban olmuş, işlemediği 
tan Alınanlar kalmışlardı· Mcse_ ganda bürosu şefi olmak hasebi- bir suç yüzünden hap,so attırılmış_ 
11 ıkomlinistler, sosyal demokrat - le, Zhdanov Stalinin vefatından tr. Demir kafesler ark:ı..1Jmda kal -
lar, cll~i arasında Yahudi bulu_ sonra yerine geçmek için müş· dığı müddetçe, serseriler, onun Qğ. 
rıanlıı. külata maruz kalmayacaktır. Ken- tuğunu ayartmışlar, onu fenalığa 

se:;ler'denberl M~kovada al- disi aynca, Stalinin bütün gizli sevkctmişlcrdl. 
nıanca. konu§ulduğunu duymamll'- planlarından da haberdardır. Granııton, ma.sumivl'tl :oıabit n_ 
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Bir casusluk ve zabıta ron1anı 
Yazan: Maksvel Gcant Çeviren: Hikmet Münir 

kadan itibaren Granston, canilere, 
serserilere karşı büyük bir müca
dele açmış, nerede rast gelmi.~'3C 
onlarla çarpışmıştı. 

Daima oğlunu bulacağını VA c v _ 

lunıı ayartan kimseleri yakalaya... 
cağını ümit edivordu. Fakat bugü
ne kadar hiç birini bulamamıştı. 
Fakat kıyafetini değişti?:"crck 'T,_ 
ragölge,. adiyi~ tanınmı~ kork•·-,. 
ve tanınmaz siyah elbiseler k,ind~ 
tehlikeden tehlikeye korkmnk.<1•"''ll 
atılarak sers<'rilcr dünvnsını deh. 
şet ic;inde bırakmrstı. Onun ı-~ · -
kara kıyafeti. bütün c.,n;lerin, hır. 
ııızlarm, ha~·dutlıırm VP c:ı~uslarm 
yüreğini ağzma getirirdi. 

La.mont Grnnston. kendisine bü. 
yük bir yardımcı teşkilatı kurmuş
tu. Sabıblılar hakkında .elde ettL 
ği malfımat harikulade gcn~+i. 
İşte bu l'lebepten, İngiltere hükiı • 
mcti. onun rarpnnmr istemişti. Fa
kat resmi makamlar dahi "Kara_ 
gölg" .. ile Lamont Granstonun hf"r 
ikisinin de, ayni adam olduğunu 
bilmiyordu 
Grımstonu görenler onda hiçbir 

heyP.ean eseri gösterrniyen, mas • 
ke gibi bir yüz, acayip bir atmaca 
tavn buluyordu. 

Grnnstonun hali, bUtün orada 
bulunanlar Uzerinde bir tesir ha -
sıl ediyordu. Bütün orada bulunan. 
!ar, onun mühim bir adam oldu_ 
ğuna kanid.iler. Bununla beraber, 
hiçbiri onun hakiki hüviyetini bil
miyorlardı. 

Divanı harbin rc!si, v:ı.kayi htila_ 
l'Sa etmcğe ba.'ilndı. Söylenenleri 
:>essizce dinliycn Granston. esas 
noktalara zihninde mim kokuvor 
du· • -

Reis, suçlu mevkiinde bulunnn 
iri kemikli, uzun boylu bir adama 
hitaben: 

- Siz, dedi. Albay Rişard Fol· 
lingsli ... Siz, büyük bir ihmal 
suçu altındasınız. Size, "Gizli 
vesika x 8'' adiyle tanınmış ohn 
"fevkalade milli tedbir planı., 
tevdi edilmişti. Bu plan evinizde 
bulunmadığınız bir sırada çalın· 
mıştır. 

Albay Follingsli teessürle ba
şım salladı: 

- Evet! dedi, maalesef. at 
Reis bundan sonra, ünif ort11 

bir i:enerale döndü. "Karagöı,e
bu generalin Luiz Darsoıı ~ 
ğunu gördü. Reis ona hitabc11 

şunları söylüyordu: . rıı1 
- Sizin şehadctinizi istıY0• e. 

general Darson... Lütfen b!!< 
"G. 1" .k · alLI"' ız ı vesı a 8 8,, ı, . 1• 

d ·~ııı Follingsliye ne zaman ver ıg 
zi söyler misiniz. ti 

General Darson ayağa kal~ 
öksürdü: • .., 

Uhll" - Harbiye nezareti, ın Oi 
meselelerle karşılaşmıştı, d\ 
Bütün ordu ve donanma üsterıri· 
de casusluk yapıldığı haber "'~ 
liyordu. Nihayet, bir ay e. · 
"fevkalade milli tedbir pJa~ 
nın, tadil edilerek tamamen >'er 
bir sekilde tanzimine karar '{( ~ 
dik. ~Bu planın yegane nusb85 

benim yanımdaydı. ~ 
- General Darson, sivil. el~ 

sesile suçlu mevkiinde sessız ~ 
müteessir duran albay Follillgscı 
baktı. Ona karşı içinde, bir 8 • 

duyduğu bakışından belliydi. ~: 
neral Darson sözüne devaın ~·., 

- Senelerce evvel, ben 1
() 

distanda vazife · görüyordun:· S' 
zaman henüz albaydım. Folhllgğ• 
li de benim maiyetimde bir te ~ 
mendi. Sonra, anavatana geıer~ 
erkanı harbiyede bir vazife aldı ff 

Fillingsli Hindistanda kaldf '~ 
Albaylrğa kadar terfi etti. 0i. 
lingsli'nin pliinlar, şifreler tat1~~ 
mindc gayet mahir bir arka§ pıı 
duğunu biliyorum. Bu seb~ 

1 
"fevkalade milli tedbir pl~ 
nın da, gizlice tekrar b:ısıln:a e· 
evvel, Follingsliye tadil ettırı:;ıı' 
ği düşündüm. Kendisini bıJ f11' 
susi vazifeyle Londraya aldt ~, 
Burada, sivil kıyafetile yaşaI118 ) 
taydı... (Devam~ 

Pratik bilgiler 

tim; bu vaziyet haklı olarak na- Bundan dolayı, geçen mayıs lup y:ıkayl kurtardrktan sonra, o?;-
7.an dikkatimi ce!bettl. ayında, hariciye nazırı Litvinof'- lunu kurtarmağıı savaşmışsa da, PASTALARIN PARÇALAr'' 

.Hlu · d mı So t un sukutu bakımından büyük bir iş fşten geçmişti. Genç oğlu, hay. enn n a arr, vye sa_ MAMALARI lÇiN f" 
• ..:ı..ı t ..... 1.:ı•tı dırmak H" rolü vardır. (Devamı var) dutlar arasına karışmıştı. O dakL ı• 

n&.r......a cqıu a. an ve ıt - Ev kadınlarımız bize n~eıı 
~~~~m~~ile~e ka~~---------_----~,~-------------------··----·--~-------------~~~~rhuı~~k ~erl~r 

f: :a:~::i;~lm~ş~~~!~~tırmak•·--=ff-ikage ş E YTA N'" A u YM AMALI ' Nakleden: :;~~!~~rl~~~daP~s~:~~fa\ı~!~~ Eskiden Moekovadn bulunmuş BURHAN BURÇAK k d ki 1 b oda" çı .ar ı an zaman. ka ı ı 811 ~~~~lın~trçok Almana yine te_ 1 ~~arılıık~n 1 par~alanma~~~~e 
Her Miillcrlc selamla.,tık·, i"le - şı ayet e er er. unun °. ·1.1t 

..,.. ~ - Gidona öyle sımsıkı sarılmayın. Ca.. yapın. Hüsamettin diline doladrgwı "Ben si.. - . • • . germek kolaydır Kalıbın dıb1 
ıin mlikenımcl olduğunu bildirdi; :ı • cfı!· ·.-ıM w mm ayaklarınızı pedaldan ayırmasanıza. Bi- zi tutarım,, cümlesine şimdi bir de "Düş- - istersen duray1m da biraz dinlen. Bir bir teneke parçası koymalı .,. 
1
il .. l.U• ne oldugunu söylemedi. raz öne eğilin nefse itimat her şeyde ol- mezsiniz, mümkün değil düşmezsiniz!,, ke. parça istirahat et. Pasta, böylece kalıptan kola}'11" 
Mos~ova birçok yeni Alman sL dugw u gibi bisiklete binmekte de birinci limelerini ilave etti. 1 1 da k / malan ile dolmU§tu; adeta bir is- - • • • • a ve parça anma n çı ar . .._..,.,,,, 

ti.ın. manzarası vardı. Bunların bir şarttır. Haydi bakalım yürüyün. Olmadı Hulasa Allahın inayetile iyi kötü gidi- A .. yine ses sada yok. Amma da garip 
çoklarr, e.:;ki Avusturya. konsolos. pedalı ters çeviriyorsunuz. Korkacak bir yoruz. Gerçi ön tekerlek takip olunan na. şey har. 
luuı~ine yerl~ştilcr. Ribbentrop, şey yok be efendim. Tutuyorum ben sizi. muslu kadınlar gibi sık sık sağa sola sa- - Cevap versene yahu. Söylediklerimi 
p:ı.ictı imznlamağa. geldiği zaman (Bisiklete nasıl binilir?) isimli meşhur pıyorsa da eh canım insaf edin artık bu duymuyor musun? 
bu binada. yatmışlı. eserin müellifi (Mavi tekerlek) klübü vo • kadarı da olmasın mı ya. 

Bunu diğer esrarengiz gel.işler tespit muallim muavini Hüsamettin arka- Yalnız söz aramızda Hüsamettinin arka. 
takip olü ve Polonya ko losha- da yaya, ben önde şeytan arabasının üs- ma yapışan elinin hala orada bulunduğunu 
nesine yerl~Uler. Ayni zamanda, tünde, yava§ yavaş ilerliyorduk. Söz tem. hatırlatmak laı:ım. Yoksa. dedim ya, şim._ 
'.Alr.ıl8ll _ Sovyet iktısadi milzakc _ sili, ilerliyorduk dediysem benim, bisikleti diye kadar kim bilir kaç kereler kapaklan. 
:releri t:ı.sla.mıştı· kendi kendime kullandığıma, muvazene- mıştım. 

Ögrev ndı·ğimc go"- mü., .. ke e yı· tek başına temin ettiğime inanmayın ... , - r - Hi,.. bir c.ey yapa.masam gösterdicnm gay ler lkolavlrkla o n "t · ha. Dostum H üsamettin cg~ er ~elik gibi :J" 1l' b" ,, cer ya " mıyor. 3 ret takdire Iayıktır doğrusu. 
du. Sovn..ctıcr ne gı"bi ·hracatta parmakJarmı J>antolonıımun kemerine ge-,,,, • • Hani herif demiş ki "Yahu söylediğin 
bulunabileceklerini söyliyemiyor- çirmemiş, bu suretle sağa sola yıkılmama 
lard mani olmamış olsa şimdiye kadar çoktan yalan, biliyorum ama hoşuma gitti, bir da-

r. ha tekrarla da duyayım.,, onun gibi ben de 
So\'yctler "plan., ı son temiz. hapr yutardım. 

]Pmcde.n sonra C'ğlenceyc dönmüş- hocamın ara sıra teşci için söylediği söz-
lü, '.Moskova gazeteleri. vnzüele_ - Ben tutuyorum sizi. Canım ayaklan- lcr biraz kesildi mi derhal soruyorum: 
ıini ihmal eden ve beceremiyen nıza inme mi indi? Biraz kımıldayın. Pe- - Nasıl iyi gidiyor muyum? 
birçok memurla.mı foyasını ortaya dalı bırakıyorsunuz. Yine pedalı bırakı- - Buridan iyisi can sağlığı. Sizde fevka-
koyuyordu. Bu memurlar, işlerin yorsunuz. lAde bir istidat var. 

bozuk gittlğlnl gizlemekle mükcl- Sele mi diyorlar, ne karın ağrısı diyor- - Alay etmiyorsun ya? 
leftiler, aksi takdirde nğır ceza. lar, işte onun üstüne sanki bir demet iğne - Parol donör, doğru. İki gözüm çık. 
ya. ça.rpılrrlardı. Halbuki Alman- boşaltılmış. Bir türlü rahat oturamıyorum. sın ki. .. 
laı· gellnce vaziyetin ne merkezde Evdeki koltuklu sz:ndalyalara sığamıyan - Canım istihzayr bırak dinini seversen. 
ol<luğunu gördüler. ben bu el ayası kadar küçük meşin parça- - Ne diye istihza edeceğim be efen-

Rusya demiryollarının, ihtiyaca sında elbette rahat oturamam ya. Gözü dim. Allah allah... İnnallahemaassab:, t ı. 
gayri kil.fi olduğunu açıkça ilan çıksın bunu böyle yapanın. Egv er sen iki güne kadar atlarla yarışmaz. 
ettiler. -

Sıcak var. Buram buram terliyorum. Geç san arap olayım. 
Sovyctlcr, bir mllyon ton erzak s k k · A • "k · 'k g0ndcreceklerinl vaadettikleri 

7
.a _ tiğimiz yol toz toprak içinde. özü ısa eseyım. z gıttı , uz gıttı , 

tnan Almanlar bcdbindil<'r. Sovyet - Pedalı bırakan ben değilim o beni dere t epe düz gittik. Ben dakikadan daki-
aemiryolu bu vazifeyi ifaya muk- bırakıyor azizim. · kaya süratimi ziyadeleştiriyordum. Gerçi 
tcclir mlydi? Şu sporcular ne inatçı olurlar. Dostu- o arkamda ama biçarenin halini görür gibi 

Demiryolları tefi olan ve hüku. mun kulakları sanki duvar. Hiç bir şey i- oluyorum Bisikletimin peşi sıra koşmak. 
met işinde kullanılan yegane Ya- şitrnek istemiyor. İtiraz yÔk, itaat var. O- tan nefesi kesilmiş, göğsü kalaycı körüğü 
hudi Kaganoviç yoldaş vaadin ye. r.a göre bir manda, kuyruğunu nasıl ser- gibi inip kalkıyor. Halsizlikten gözleri ka-
rine getirileceğini söyledi. Ve bestçe kullanırsa ben de ayaklarımı öyle- rarmış. Nohut gibi ter taneleri suratının 
vaa.diril, Fin harbi p:ıtlaymcaya ce kullanabiliyorum. Bu iltifata diyecek buru~ukları üstünde bir müddet yuvarlan-
\cadar yerine getirebildi· yok doğrusu. dıktan sonra çenesinin sivri ucundan şıpır 

Zaten Sovyet • Alman iktısadi Tutukluğum, beceriksizliğim sırf kor- şıpır yere damlıyor. 
anlışn.a.sı, nnkli~·ata bağlıdır. kumdan ileri geliyormuş! Ben korkuyo- İnsanlar yaratılıştan alaycıdırlar. Ben-
Almruıların istedikleri bir miL rum ha. Affetmişsin sen onu dostum. Bak de de insaf hak f!etire. Ha bire koşuyo-

yon ton petrolü nakledecek tank göreceksin. rum. Kuş gibi... Yıldırım gibi... 
vagonlarına, Sovyet Rusyn sahip Bacaklarımı gerdim. gözlerimi açtım Bir ara aklıma geldi; biraz evvel be-
tieğil.di. pedalı süratle çevirdim. Tekerlekler üç nim korkaklığımı alaya alan dostuma mu.. 

Acaba Almanlar Sovyet demir- dört devir yapınca arkamdan ihtiyar spor- kabele etmek i&tcdim. 
yollarmı teşkilft.tlandırabilirler mi? cunun sesi işitildi: - Üstadım terledin mi? Muhakkak çok 
Ba ıualln cevabını Amerikalı bir - Ala, lila. Bravo! Ha biraz daha gay- yorulmuşsundur. 
tl9 mOtehassıSY vcrmlştir ve bu ret. 
adam 1925 den 1935 P. kadar $Qv_ Tekerlerler cehennemi bir süratle dönü-
vct demtryollan idaresinde çaho- yor. Maahaza meselede bitaraf olmadığım 
m~tt. içf n siz bu sözlerde yan yarıya iskonto 

- .... 
Zavallıda hal yok ki cevap versin. Vü

cudü muhakkak pestile dönmüştür. 
- Yahu Hüsamettin dilini mi yuttun? 

- .... 
Eh bu adama muhakkak bir hal oldu. 

içimdeki merak dakikadan dakikaya faz. 
Jalaşıyordu. Nihayet dayanamadım. A
ya\(larımı pedala perçinleyerek başımr geri 
çevirdim ve müthiş. tüyler ürpertici bir 
manzaraya ~hit oldum. Allah o anda his
settiğim dehşeti düşmanımın başına verme
sin. Düşünsenize ... Vah zavallı, vah biça.. 
re. Vah kimsesiz ben 1 

Tek başıma idim. Sağımda, solumda, 
önümde, arkamda göz aiabildiğine uzanan 
bomboş tarlalar vardı. Ilüsamettin ner.ede? 
Hüsarnettin. A işte. Ta kilometrelerce u
zakta kalmış. Ufukta siyah bir leke gibi. 
Ellerini kollarını sallayarak yoluma devam 
etmemi anlatıyor. 

Fakat şimdi hen ne yapacağım? Demek 
ki bizim antrenörün yardımı olmadan da 
makinemin üstünde di.ırabiliyormuşum. 
Demek ki on dakikadanberi bu kadar yolu 
yalnız başıma geç:nişim !. 

Birden nasıl olduğunu bilmiyorum kara
ran gözlerimle yolun kenarındaki büyük 
incir ağaçlarından birinin ayaklandığını ve 
üzerime doğru yürüdüğünü farkettim. Der
ken müthiş bir çarpışma makinem bir ta. 
rafa gitti. ben öbür tarafa yuvarlandım. 

Hikmetinden sual olunnuyan Allahım, 
bütün ova pamuk gibi topraktan müteşek
kilken tam benim düşeceğim yere bir yı. 
ğın sivri uçlu çakıl taşı. kaya parçası yığ
mı-ıtı. İnsan böyle bir yere balıklama k'apak.. 
lanırsa gözd'!!l, kulakt'ıln, burundan, vü
cuttan hayır mı kalır? 

* «- * 
Bu korkunç hadisenin üstünden tam iki 

"-Y geçti. Ben hala yataktayım. Halel elim 
yüzüm sargı, bacağım l:olum alçı içinde ... 

Ne dedin de bu cenabet nesneye binme
ğe kalkıştın be hey aptal. Karın sana mıy
mıntı diyorsa onun bu sözünü cerhctmek 
için muhakkak bisiklete binmeyi öğren.. 
me k mi lazı:1ıdı? 

Size bir dost nasihatı vermemi isterseniz 
başımdan geçen bu faciayı şahit tutarak 
"Şeytana •ymamalı !" derim. 

- Şeytana uymamalı 1 

Günlük bulmaca 
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Soldan sağa: ııt' 
ı - Ccw.evlne dahil olan (ild ~· 

lime). 2 - Budala. nota. 3 - AIJ11 ı 
yada bir hn.vzn, ekiş (ikl ketırııt)~lf 
- Bir vezin, Mncarlarm me~!ıurcl 
yemeği. 5 - Mnkinc.} ı tnhı1k " / 
ters çc\•irin demiı"den ip oıur. 6 ti' 
lllr renk, aydınlık verenlerden, ıı1 ıt' 
hum. 7 - Snhra, blrinln ıııeylllftd' 
bulunma. 8 - Bir emir, .An};e.r"''"' 
bir:: semt. 9 - nır cins pasta, re~etf 
mUtalea, 10 - Bir emir, notll• J. / 
çe,1rln kAlnb:ılık ortn&mda olur. \ııt· 
\'azıh, keyfi yerinde olanlar !çlıl 
!anılır, bir lıayvmı. 

nıknrtl.ın nş:ığı.) a: tıl' 

l - Sahlle ayalt baımn (iki ~. $ 
meı. 2 - Doymak bilmiyen, de•/ 
- Vaziyet, ters çevirin tüy oıur. ıf' 

Aflarımızdnn, çok sarhoş. 5 - Ç;ı:P 
yemeğe çeşni verenlerden, bir ıJQ' 
canavarı, 6 - Bir ot. 7 - ı.-ıtıJrİ / 
kuma tczgtLhlnnnda bulunur. e< 
Ters çevirin lngillz kadını o1~0 / 
cin31ndcn. 9 - Dolambaçlı hile, ttf' 
Vasıl olan, nota, ll - Ne§eıını.ıı 
si, emirler. 

86 No. lı bıılmac!\mrun haııt: tııJ" 
1 - Abidcyapan,.2 - 7..nblr~~ 

3 - İşaret, RJya. 4 - Menin. .,,,. 
Z, 6 - Ege, Takaza. 6 - Tetil<• rı· 

8 ı'· Ar, 7 - En, Beş, Sine, - r:t' 
tatcs, T. 9 - Eviren, Nls, ıo -
den, A, Mor, 11 - De, Agk, ""iC• 


