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Uzak Şark'ta 

1 

alla Jıattı Bitaraf devletler hukukuna 
bir tecavüz sayarak 

Japon tehlikesine karşı .,._ 'l . 
Sovyetıer Mançuko hududundaki .1.ngı ıeceyı 

istihkamıan uzahyorlar ocotesıo eııi 
'rokyo 8 

tözuırn ', <A. A.) - Buzların 
ite s·besı llle~ iminin yaklaşması 
k11

1

0 .... ete11•acJaki kızıl ordu 5000 .... rel"k ... • 
~'Unca 1 mançuko hududu bo -
.,., f : h~~en mevcut "Stalin hat
gfbf d '!"1

1
"'"'Tt" M"';:,,., l- th 

~Ilı tıı~lı bir hat haline lfrağ i-
t- 1} eto g~c;mınur <JOn zanı "1 • 

•ıı ....... t anlarda Jnpon~·a ile bir 
-1.11 , .. ll\il .J 

.._____, z tnuahedcsl yapmnğa 

muvaffak olamıyan SovyeUer Bir
liği, bu suretle, Japonyanm muh
temel bir hücumuna karşı kendisi
ni garanti etmek arzusundadır. 

Japon askeri mahfillerinin dU-
1;iil"""1P.;:ı.,P P:"'"" ~m \'l"tl"l" P.irllVi

1 

kendisine yakın rµrkta lUzumu o
lnbllccck bir kısım askeri uzak 
şarktan çekebilmek vntlyetine gir
mek için bu tedbirleri almaktadır. 

I'cl~ı.ullalı \'C Ucli&hatle ~taktan tıhan ,.e Ayhllt 

• Oalo, 8 (A.A.) - 1ngntz ve Fran-
sız elçileri bu sabah eaat 7 de Nor
veç hariciye nezaPCtlne giderek Nor
veç kara sudarına mnyn konulduğu 
bnkkındı:ıkl notalan tevdl eylem!şlcr
aır. 

Bu rlyaretıeri mUtealdp, Nor\'eç 
başvekili 110 harlcJye nazın uzun blr 
g!irtıımede bulunmu§lardır. Glirllfme 

den sonra, parlamentonun barıctye 

encUmenl, fevkala.cte bir lçtlma.a çağ-
rılmıştır. 

Kabinenin ve barlclye encUme-
ninin mUşterek toplantuıı, eaat 10 da 
\ı'qUlmJr....Y. 

Bu lçtimam .onunda, bir rami 
lcblll neırotunacağı ea.ııılmaktadır. 

MAYN AM.ELlYESl BiR MAT 
lÇlNDE Y APJLDJ 

KURUi 

111 

8lr Alman gazete!ılnde ı:ılcnn ve !ngfllz tayyare ı-eml 1 Ark Royalln 
batrrılıtını tasvir eden hayali resim Bilindiği üzere Almnnlann bu lddL'\• 
lım tahakkuk etmcımiıı; ve Ark Uoya.l geçen hatta aonunda beı aylık bir ao

, yabntten 10nra lnglltercyo dünmııstnr. 

Berlln. 8 (A. A.) - Alman haı b 
tcbUğl: 

1 
1 Nisan tarihinde, Alman keşif 

, taY) nreleri. şimal denizinin mer
kez! kısmmda ve §i..mall ve merkezi 

1''rnn"a lizcrinde uçuşlar yııpnu~. 
lnrdır. Alman tayyarelerl ayni za. 
manda garb cephesi ve Alman kör
fezi Uzerinde do himaye uçufi}an 

(Devamı 2 inci aayfada) 



Şimal memleketlerinde 
telaş hüküm sürerken 

KOPENHAG 
SARAYINDA 

Mesut bir hadiseye 
intizar ediliyor 

İskAndlnavyanm her noktasında 
klStU hD.dlsclcrln ba§laması bcklcnlr
lten Kopcnhng sarayında, saray hal

la mesut bir Mdl.ae vukuuna heyecan 
ve sevinçle intizar etmekte bulunu
Yor. Danimarka vellahdinln eşi pren
seı lngr!d mayıs ba,ında doğuracak! 

Prens ve prcıuea Kopenhag krali
~t sarayında oturmaktadırlar. Har
bin ba§lnngıcmdanbcri prenses lngrld 
Fin çocuklanna• kalın, yUnlU elbise· 
ler g6nderen btr teoekkUl vUcuda go
tlmıt§tl. lsveç kralmm kızı ve bed· 
baht Belçika kraliçesi Astrıdln kız 

ltardC§l olan Prcruıea lns'rldin günden 
güne gtızelle,,Uğl glirülmektedir. 

Preruıcs lııter kız ı.ter erkek 
nlatdllnyaya getirsin, doğum toplar 
Ja halka 1JAn odilccektlr. 

Prenaca lngrldin merhamet ve iyi
liğini bütün lsvec Mla. hatırlamakta.· 
dır. Daha meınlekeUnde ya,adığı za.
ın&nlarda o btlhıuısa dilsiz, sağır, 'fe 
karlerlo mcagul olur: onıan himaye 

ederdi. Onlar için birçok mektepler 
ve ensUtWer açtırmıştı. Kendisi kızıl· 
haç derslerine de devam etmlıı ; hem· 
§lrellk 6ğrenml§tL 

Prenses çok malQmaUıdır. Birçok 
Uııana D.§lnadır. Yeni evlendlgl zaman 
ltalyaya yaptığı seyahatte mtitema· 
diyen ııells bir ltalyanca konutmuş

tur. Danlmarkn lls:ınıno. da hdktmdlr. 
!altında gittiği vakit ora lisanını da 
dıuılmarkaca kadar dürüst konu§Tl'IU' 
tu. 

Son zamanlarda prenııes lngridln 
riyasetinde "Danimarka kadınlan 

p:ııııt konınma,. teııkllAlı ktırulmuı
tur. 

lsveç snraymda •'mıırt ayı .. uğursuz 
bı- ay telAkkl edilir. Halbuki pren
se.s lngrid bu ayın ı;ok uğurlu oldu· 
ğuna inanır. Ve marttan hiç korkmaz 
kendisi ::?8 martta kocası prens Fre
drlck 11 martta dünyaya gelmlı;ler 

ve biriblrlerllc mart ayrnda nıııanlan
mıılardır. 

Almanyada 6 milyon kişi silah altında 
Berllı:ıden bildirildiğini gö~ Almaıı 

ya yeniden gcnlı m1kyuta aaker top 
l&mağa bqlamıı;tır. 1903-190' de do! 
IUU§ olnn kimseler de orduya alm
nıaktadzr. 

Bu mut hJçbir zaman bir aüe.ı1 

taUm görmemtı olan mııftır. ÇUnkü 
mecburt aakerUtlıı yeniden tatbik • 
dlldllf 193:1 martmda bunlar otwı Yat 
Ivuu geçm!J bulunuyorlardı. 
Şlmdiye kadar 190~1019 tevellUt

IWer askere almmııtı. Kırkını ıeç

ktn olanlar d& n!erber edllmlt bulu. 
ntıyorlardı. Çllnl<U eskl auııtı&rm &

laımuı yükııek kumandanın bu muf· 
larm 191(·1918 deki tecrübelerlnden 
ıst.Sfade etmek arzuııuydu. Bu auretıe 

genç elemanları tecrübeli \'e muallim 
askerlerle kadrolamak lsUyorlardı. 

Şimdi Almanyada kııılalar ve t&
llmgAhlar tıklım tıklım doludur, 
Bundan ba,ka da garp cepheal ve 
Polonyanm fıgal edilen toprakların· 

da birçok kuvvetler bulundurulmak· 
tadır. 

.Almanyada bugUn 1111.h altında 

bulundurulaıı aıkerlerln aayıaıru ZU
rlh guetealnln muhabiri tam olarak 
bllınen!n lmklnaız olduğunu ~yle
mektedlr. Fakat ooı buçuk, altı mil
yon kadar tahmi.'l edilecek olura ha· 
kik&t.e çok yakl&!Jılacağmı 11Ave et
mektodir. 

Poionyahlar kollarında işaretle 
dolaşacakmış 

Almanya.da hizmet clmeğe mecbur 
t.utulaıı Polonyab l.1çller elb!aelerinln 
koluna Uııtllnde bllyUk blr •ıp., har!i 
bulunnn c:ırı bir parça dikmeğe mec
bur tutulmaktadır. 

Du suretle Alman halkı oıı.larm 

Polonyalı olduklo.rmı anlıyacak va 

kendllcrlle tcmn.s et.mlyecek ona gö
re muamele edecektir. 

İ§ı;'&l edilen Polonya arazisinde bu-
lunan Yahudilerin böyle bir işaret 

takmaları daha evvelden Almanlar 
tara.tmclan emrcdllmlı;U. 
Şimdi Almanyaya giden Polonyalı· 

l&ra da ayni oey tatbik ediliyor. 

Edirnede su yük- Norveç sahilleri mayn 
selmesi durdu tarlaları içinde 

(Baştarafı 1 inci sayfada) l tUn elçiler ve bUhuaa TUrkfye, 'fU~ 
!eri te.,.., ... e~lllek Uzerc, bu sıı.bab top goslavya, Bulgarlatan, Yunaniet&JS cStll 
la...ınıştır. le Romanya elçller1 lııgi!Uı oa.zıruı e• 

Balkanlardan bu sabah gelen yolcular Bulgaris
tan ve Yunanistandaki müthiş sel 

tahribatını anlatıyor Yarı.re.sml menbalardan blldlrildifl· Balkanlarda alınacak abluka tedtııı' 
ne göre, İ8\·eçte ılmdlllk bu huııusta rtne dalt tavıdlttlı ma!Qıttat ıat.-r' 
herhııngl bir resmı teblij' neıre<iıle· terdlr. -~·""' 
~k değtldlr. Lonclra, 8 (A A.) - ~Y""";"_ Bir çoban köpeği altı ayhk 

bır çocuğu kurtardı 
Maamatlh, rumJ t.veç rueh!Ulerl, ılyas! ınuharrfrl, mUtteflltlerts' 

müttefiklerin bu aon tıarekeUnln, bl- diplomatik \'e ekonomik taarru"'' 
ta.ra.llığm tam bir ihlt.11 demek oldu· nun Uç 18Ukamott.e lnldşi! e-· 
euııu ve eot'rjlk bir surette takllıt.no te olduğunu tabarüs cttirmnicudi'· 

Edirne. (lmsusi) - Son haf ta 
içinde yağan şiddetli yağmurlar 

dolarısile Arda, Twıca ve l\Ieriç 
nehirlerinin fe;·ezanı tehlikeli bir 
vaziyet almış Edirne şehri ile Ka· 
raağaç arasındaki f-0 e ve demir· 
yollan da suların hücumuna uğrı· 
yarak münakale tamam~n durmuş 
tur. 

Nehirler dlin gece yarım 
daha j'Ükscldiğlndcn tehlike 
ve ciheti askeriyeden yardım 
mlştlr. 

metre 
artmış 

isten-

Derhal !nnllyctc ao\·kedilcn asker
ler ve amele taburlarllo Edime • Ka-
raağa.t yolunun nçılmaamn ~ c seller
den 40 metrelik kısmı bozulnn tılmcn

dlter hııttmın tamirine çalışılmakta
dır. 

Fnkat bu yolun IJazı yerlerinde su
ların yüksekliği tq ml!treyi buldu· 
ğundan halkın VO bUtUn nakil Vl\SJta• 

larmm gcc;mestne lnılttı.n kalmamı' 

ve herhangi bir ltazaya meydan ver
memek için de ıcçn1ek te§ebbUsUnde 
bulunanlar geri çevrllerelt mtlnakallt 
şlmdfllk yaaak edi!mfoUr. 

Sular yalnız Edirne ,.e elvıı.rmı kap 
lamakla kalı:nıyaro.k Alpullu yakmı
na kadar demlryollan boyunca bUtUn 
tarlaları baamııtır. 

Yunıın arazlalnde ve Pltyon Ue 
Uzunköprü ıırası'lda kumtl!tllği mev· 
kllndc hattm bir kıstıu ha.rap olmuo 
ve dUnkU acınplon ekspresi bura.dan 
geçerken furgon vagonu battan Çt• 

karak devrllmi~ttr. İnsanca zayiat ol• 
m.amıştır. Ha.t· \Otak 7 uat uğra§Il
dıktan sonra aı;ılablldlğlnden eksprea 
dUn ıaa.t on d!Srt buçukta buraya ge· 
lebllmtftlr. 

Suların :.,,tUasma uğrıy~n evler 
500 U bulmuıtur. Dunıo.rın nı.m ııl teh
likelt görUlerek .bo;altılml§tır. Tullca 
8ah1Ucriqde _dört t!Y lmıınen yıkılmıo· 
tır. 

Bundan ba.§ka t1zunk6prü • Alpul
lu aruındakl Ergene çayı da tafb· 
ğındnn o civar tdeta <!eniz haline 
d6:ımU§tur. 

B!ltUn tarlalar bu mllt.hlı suyun 
tahribatından kurtulıımamı§ olmakla 
beraber zarar mll<tan hcnn:: te.splt 
edilememl§tlr. 

BALKASLARDA 

Bu s:ıb:ıh Balkanlardan gelen yol
culann izaluılınn gö~. Yugoslavya 
Bulgaristan ve Yunanlst4n dch§et ve· 

ricl sellerin baskınlle !cet bir halde· ıAyık olouğunu ııöylemektcdlr . Bu Uç hıtlkamet tudur: 
dlr. Bu eabnh Bulgnrl.stan ve Yunıı· JUtlT.n~HnI.ı::lt \AL.İlt:.11 l'OOlt· 1 - İsveç ve Norve<;e ınllt~· 
nlsta.ndan yeni tehlike haberleri aJrn· \ ı::çE Bll MJSAh lilLlJl wtuıt filelerin ablukayı arkla§tırmak ı»' 
mıştır. Tunıı ve Merlcln t.aıınuı de· Londnı, ti (A.A.) - Norveç lıUkö- vetleri hllkkmda verilen not.atar·~ 
\"Sm ettiğinden bu memleketlerde ye· meU, vlmdiye kadar hiçbir protestoda 2 - Ablukayı aıkla§t.ınna.k f~ 
niden birı;:ok coşl<un acllerln etnı!a i:ıuJıınınamıotır. tngili.z ve FranıIZ abluka nazırl 
yayt,ldığı bildiriliyor. Bu babta Norvec; hUkümellne malö arasmd& Londrada yapılan görtlf" 

Atına ile Dedeağnç ara.ııtn•iak1 de· ınat vermek imktı.nı huri olur olmaz meler. 
1 mlryolları harnp oldıığ'Undan bu sa- J\eyflyct bildlrilmigttr. Yalnız mayn 3 _ lngilterenln Balknn!ardıı1'8 ba'ı Yunanistan yo:cuları reıememlş· vaz'ı amellyesınln muvııffaklyetine elçilerile lord Hall!akl arasınd 

!erdir. lo'akat A\•rupn hattındaki lrı· bale! gelmeıııeat h.ususuna dikkat e- buglln başltyan 1'Örtl,meler. 
za tamir edildiği için bu B3bah !ton· uilnıi tır. Tahminlere g6re, İsveç ve Not• 
v~lyonel ve ekspre• trenleri iki MUtte!iklerln bu işten Norveçc bu veçin !ngiliz ve Fnuuıızlarm ab!U' 
aaat gecikme Uc buraya gelebllmlı- aa.;,ah fecir vakU teııuz telgra!la ma- kayt sıkl~trrmak niyetleri balı· 
terdir. LWeburgaz cıvannda da bat· tılm:ıt vermi§ oldukları tasrih edil- kmda.kl not.alarma verecekleri ~· 
ta Arıu gllrlllmtıo ve ıuratJe tamir melttedir. \•ab memnuniyet verici btr nıs-b • 
cdilmtıUr. ldUttchkler, gemi s:ıhlplcri ile kap yfltte olacaktır. 

Son dakikada öğrendiğimize göre tanıannrn maruz kalabtl<:cel,leri tch· Diğer taraflan Londrada 9~ 
'l'rnk.lnd<ı. ııuıar hn!ıtçe çekllmeğe ilkeden v11kt1lc haberdar ctınok için Mone ve Kr~, abluka cemberilS~ 
ba§lam~tır. Fakat henüz Edirne • bu vec;hUe bıı.rekct etmııııerdır. mevcut but boşluktan doldutıJl 
.Kar:ıa~3ç yolunun ne r.am:ın nçılacıığı NO:ı\'EÇ PROTt;sTO t;n't ve kontrolu daha iyi bir ta.J1:d.I 
keııtirtlcmlyor. osıo, ~ (.~.A.) - HUkömot bir be· tanzim eylemek hususlanndn ınu· 

l':D1RNI'; \'ALlStNIN BE\'ASATI ya.nname neıretmı,ur. Bu beyanna· tahık kalmııılardır. . 
aıo<lc Norveçln nıUttefikler taratın· İn?iltere.niıı Balkanlardaki ~~~ 

Telefonla kendisini nnyarak ma
lumat rlc.:ı. ettiğim!:: Edime valisi 
bugUn bize aunlan söyledi: 

Suların seviyesi bu sabnh saat 
dörttenberi alçalmaktadır. O sante 
kadar Tuncsnm azaınt irtifaı 
5,40 metreydi, §imdi :5,10 metreye 
dü15tU. Meriç tc 5,23 ten 4,90 a in· 
dl. 

l'J;Ştl,IHJ\UK FEl'EZASI 

Amas~·a. 8 - Yeşilırmak sulan 
yavq yavııı, çekilmekte devam e· 
diyor. Su ee\'İye!l dUn bir metreye 
lnmff'tlr. Sular alı;aldıkça tuğyanın 
tahribatı meydana çıkmaktadır. Su 
lar çok geniş arazhi ta.hrlb ederek 
yüzlerce kö\'il iJltila cylentllUr, A
muya ch·arrnda binlerce lı:ığ, bah
çe \'e böceklik mahvolm•.ıa vaziyet· 
tedir. lnenn \'e hayvanca ~ iat ol
manuştır. 

ÇOCUJ\ KURTARA!\" KÖrEK 

Amaısyadan bUdlrlldiğlne söre. 
Ye.şilırmağın tuğyana. başlaması U
ıerinc evlerini tcrkederck kaçan
lar, bir ı:oban k~pcğinin 6 aylık 
bir çocuğu öltimdcn kurtar13ma 
§ahit olmu§larclır. Köpek ~lerln1 
lrundıığa geç!rml§ ve b~mı su se
viyesin den yüksekte tutarak suya 
atılmıştır. Hayvı:.n köyle istasyon 
arasındaki uzun meıafcyi yüzerek 
geçm.i§ ,.o çocuğu hiı;blrycrl zede -
lenmr.dcn btasyona getlrmi§tir. 

dnn bltarnflığmın llılt'll cdilıneslnt lomatik mUmeMlll~ri ise, huı;..-
alcnı "fil C:ddi surette protesto etmek başlıvacaklart görUr;ınelorde. er 
to ol<.lu~u bcy11n olunrn~ktadır. r.Umle, lngUtereoin Balkıı."ll:ır ~ 

Hükumet, ıoaynlann ve tarp gemi· ti,..aret yapmak maluıadile tcşlıf• 
terinin Non·cç..µ karıısula.rından çekil ettl~l tlcart>t ı;lrketlnln Ba!knnls ,1 
ınelertni talep etmek mccburiycUnde d:ı müttefiklerin ticaret'nl na5

1 
olup bltara!lığı.nın bu r.ıretıe lblttl e· daha iyi bir t:ı.nıda takviye edcb f 
c1llmeelnin icap edece~\ bütün tedbir· lecP.ği ve Balkanlardaki tptld

8
11 

teri ıttibaz etmek hakkını mubafa.za maddelerin nasıl Almanya yoıun 
etmektedir. bırakıp İngiltere ve Fransa.-un >'°' 

Berllıı, 8 (r.adyo) - lngUwenin !unu tutab!Jeceği meaelelerinl bl' 
Norveçle lsve!: sularına. 3 yerde mayn his mevzuu edeceklerdir. 
dökt:llklcrl haudlııl Norveç ve lsveç Uu konfcramıt.a, ııynl uun~d• 
te büyUk bir endi~e ve ranlk uyıın- B. Hitlf'rin, yakın §arkta AlPl~ 
dırmlştır. U<:aret i~lerinl tedvir etmek UZ si 

öğrenildiğine göre, 1ııveç mllll mü· re Dr Şahtı inzivadan c;zkil16 

dataa. vekAleU, lnglllerenln bu hare- ıhtima.İlerl da gört1şUlecektir .. 1:1'~ 
keUne ka.r:ı mukabil tedbtrler ala· ama!ih, bu ihtimal mUttefik \, 
caktır. Bu tedbirlerin neden lbııret fazla endieeye dU,ürmemP.ktt .. &rı 
olacağı hentız belll cieğildlr, Filhakika,. mUttefiklerin para!~ 
Diğer t.araltll.l\ .N.Qr.v,ct. hUkOna ııU vardır ve bu paraY,t )3alkan tl 

ren umumi lturıaato ı;Hı:e, .N<)n"t,,g ezı. retlnl Aıtnanyıdo.ı:i çevlrin~ğe ~; 
yakın bir zatnanda harbe eUrüklen· , fedecekieı"dlr. Ne kıtdar mahir ' 
mi§ bı.ılunacaktır. lµrsa o18uri, hiçbir maliyeci, el~ 

Sotya, 8 (Rııd)o) _ stokholmdan de yalııız bloke bir parayla :;\'• 
bildirildiğine göre, Alınan tıUkQmetf mUbadeles1 varken, paranın 

t tin bl vetine kat§J koyaınıu:. • 
dllil akşam şveç hllkOme e r no- İngiliz levaznn nazırı ile ekoııo. 
tıı. vermiştir. rdJ1'1 

i b ..41.. bu mile harb nazın da Balkanla 
1
, 

BUtUn lsveç gazeteler Utt..... İngiliz d'plomatlarmm konteraııs 
notadan balısetmektedir. tııveçin yan na Jştlrak edecektir. Bu da glSıte• 
resrnl Dagesbladet ıazete.ı notanın riyor ki b'J konferans, e'-vetce fili" 
ebcmmlyetlnden balıııcrterek bUkömet nıldığı gibi, yalnız diploıruısi ttahOı; 
ten not.anın muhteviyatını ııornıakta ama inhisar edecek bir toplıın 
ve notanın derhal ne~re<.lllmeslnl ta-

değildlr. 
lep etmektedir. 

Londra, R (radyo) - ı.on4raya (NOl"\'CÇ sahlllerlno dökttl~n oıa)'ıld 

1 Ticaret Vekili Ş . ld . . d b . 
Bugün ihracat tüccarla- l m Q en l 2, l n e l r 

rile konuştu 

çağrılan 8 elçi, bu~lin Lord Halltak· ter hakkmdakJ diğer yazılar U(lillt' 
em riyasetinde toplanmışlardır. BU· sayfamıı:ıladır.) ~ 
...::..~~--~~--~~~--~~~~~~~~-----

Kadıköydr.ki kanlı hadise 
Ak§'am: 

Necmettin Sadak, ablukanın 
şiddctlendirilmesinden rnüteevllit 
vaziyeti tetkik ederek şu neticeye 
vanyor: 

"İngiltere ve Fransamn yeni ka· 
rarlarilc harp, bir dönUm nokta· 
~ma gelmiş bulunuyor. Zira, bar
hin şiddetli bir abluka halini al 
ması, karadaki ihtilatları bertaraf 
edeceği ni asla saruriamalıdır. Di· 
lfıkis, vaziyet daha ciddi bir şekil 
alacaktır. Almanya, harbin bazı 
ınmtakalara sirayetini arzu etmi· 
yordu, '°nkü kendisine iptidai 
ınadde anhan vazifesini görel't bu 
havaliyi tabripten korumak daha 
fazla i~ne geliyordu. Bu kapıların 
kapandığını görünce neler yapmak 
istiyec:cği tahmin edilemez. Bita· 
raflar, bitaraflıklarının Almanya 
nazanndaki kıymetini o zaman iri 
anlayacaklardır ... 

Son Posta: 
''Hergün., sütununda baharın 

meşkilkiyet içinde girdiğinden 
bahsolunarnk dünya vaziyeti talı· 
Ii1 ecıHmekte ve şöyle denilmekte· 
dir: 

"'Bizim biitün tahammül sinir· 
]erimizi parçalıyan şey, yanrun ne 
olacağım 1'. türlü kestirememek· 
tir. Bunun için, şu dakikada, bil· 
tün Avrupa nilf usu, baharın, bü· 
tün Avrupayı baştanbaşa harp a· 
t~e atac.a~nı dahi katt olarak 

h h b . 
Şehrimizde bulunan T1carct vekili 

Na.zml Topçuoğlu bu ııabah aaat on ava mu ar e es l 
buçukta tUtUn Uuıı.catçılannı Ucaret 
mUdUr!UğUnde b\r toplantıya çağır

m.ıı ve kendllerlle s-örüamtı. tür. TOc
carl&r, bllhıımıa Fransaya ihracat l§l· 
D1D bir ~iden yopılncağı hakkın· 

4a duyduktan hıı.berlerl ıöylemişler 

ve bu yolda limited olrl<etlnln l.o§eb. 
bllalerdo bulunarak bu l§i Uzerlne al· 
mak istediğinden bahaetm~lcrdlr. Ti
caret vekili cevap olamk böyle bir 
§eyden haberi olmadığını ve esasen 
hUkCımctı:ı bu oektlde ihracatı bir tir· 
ma inhlsıırma. ,.ermeğe razı olmıyaca
ğmı BıSyleml§Ur. 

Bundan sonra vekil Polonyadan a
lacaklı olan tllcca.rların l§lni hallet· 
mek üzere Ankaracıa Polonj•a ae!arc
tl lle mllzakcrclcr yapıldığını da na.
ve etmı, ve Polonyaya giderek orada 
kazaya uğl'Iyan \"C ıılgortası bulunmı 

yan malların bedellerini Polonyı:ı.Iıltı· 

nn vermeği kabul ettlklertnl \•eblr ay 
içlndc bu parı:ı.ln.nn tüccnrlam verlle
ccğlnl bildlrıni1Ur. 

\'ekU cınubt .Amerlkaya ttitUn lh· 
rac:ıtı için çalışacağını ve esasen Ar· 
janUnle bir ticaret mukavelesi yapıl
ması için g6rüşUldüğUnU de söylemiş
tir. 

Nazmi Topçuoğlu ağlcbl1htimal An· 
karııyo. yann dönecektir. 

öğrense, gene ruhunda rahatlık his 
sedecektir. Halbuki. harbin birin· 
ci baharını, aynı müphem ve meş· 
kflk sükfıt içinde kaç baharın da· 
ha takip edeceğini kestinneınek. 

bugün için, sonu malum olmıran 
bir i!$kenceden başka bir St}' de· 
ğildir.,. 

Londra, 8 <A. A, > - Dlin öğleden ııonra, Şimal, Denizinde bir 
keşif uçu3u esnasında lngillıı tayyareleri, Alman avcı tayyareleri ile 
knr;ıtla!Pllııs ve bunun Uzeıino bir ha\'a muharebesl vukua gelmi§t!r. 

İngiliz hava nezaretinin tebliğine göre, bir Alman tayyaretıi dU
şürillmÜ§, diğer bir Alman tayyareel de t.ahrib edilmiştir· İkJ İngiliz 
tayyaresi, Uılertne dönmemletır. 

Alman hariciye nazırı çe "dlece~ 
Londra, 8 (A. A·) - ".Daily Herald'' gozete8inin Anvers muhıı

biri bildiriyor: 
''Berlin'in diplomatik mahfellerinde hasıl olan kanaate göre Al· 

manya hariciye nazırı von Ribcntrop. yakında iatlfa ederek eiyaL1t h~ 
yattan tamam.ile çekilecektir. Nuırın muhtemel halefi Almanyanm 
Roma sefiri Mnkcnıendlr. 

Von Ribentrop, papa Ue yaptığı gUrUltUIU mülikatta.n eonra haa
talanm~tır. Şımnl kalb hastalıkları mUteha.9!Ull protesör Pleıh t&ra
!ındnn tedavi cdilmoktedir. 

tyt haber nlan mahfellcrde söylendiğine göre von Rlbentrop yal
nız echhl \'aziyetJ dolııyısilc değil, dil§ma.nlannın işini kolaylqtırm11 
olan son rliplom:ı.tilt muv:ıffa.kıyotslzl!kletinden dolayı da {§ton çeki
lecektir. 

• Finlandiyanın Moakova elçisi 
Moskon. 8 (.A. A,) - YUkaek Sovyet meclisi riyuet divanı, Pa

a.siklvi'nin FinlAndiyanın Moskova elçi!lğine ta~·lnJ hakkmdaki tatiın
zaca muvafakat cevabı vermiştir. 

Diğer taraftan, Sovyot hllkümetl de Finl!ndlyadan, Sovyetlertn 
P.Jga elçisi Zotov'un Helsinkl rlçilığ"nc tayini hakkında lstlmzaçta bu
lunmugtur. 

Cumhuriyet gazetesi 
mahkUm oldu 

A!rodit kitabı yUzUnden çıkan 
\"e Cumhuriyet gazet si aleyhine 
açılan davalara bugün de bakılm11 
ve karar verilmiştir. :rcyamJ S:ı
fa ve Hikmet Münif 20 eer liraya 
ve Yunwı Nadi imzaemı taşıyan 
ba§makaleden dolayı da Hlkmet 
MünJt 7 ay hapae ve 110 lıra pa
r" cezHmıt ı:srnİlmrşhr, 

B. ~n. meclisinin 
buaünku tonlanhsı 
Ankıı.nı, 8 (Telefonla) - Bllytlk 

?.lillet MeclLsl bugün Refet Canı
tezin başkanlığında toplandı· Bazı 
b:Anm mezuniyetlerine alt Riyaset 
Dka.nı tezkeresini ta.avlb ederek 
irthnu nihtıy"t VFırilcli 
ı 

(Baıtarafı 1 inci aayfadA) ''Kahk.ihacı ?.!elAhat.'' denlldiği d~ 
sizin başınıza ''koın§u da kocasıyla söylenmektedir· TeklrdağtndaY1'e1• 
dargınmış" demiştir. btr doktorla sevi.5tiği de eöyl~~o 

Bay Feyzulln.h diln g~e ıaat yord~. Vakanm na.aıl ve ne şek1p,lı· 
dokuzda odasına ~cıcamiş, ;ratml§- old~ıgıınu ~ocuklar da bilmcıtl 
tır. Çocuklarla anneleri de saat on tedır. . .. 
bire kad:ı.r oturmu§lar, sonra. yat- Çocuklar ~yle demışlerdır· -sJı" 
mrşlardır. Vakanın hundan sonra- "-. Bir silah ııes.l işittik .. ~)>"' 
smı koc:ı.sryla dargın bulunan kom- dık. Oda karanlıklı. Elektngı ı· 
eud-ın clinliyellın: kınca b:ıb~ızın re~e kanlar ıı.ıı 
"- Gece saat blr buçuk vardı· çinda yattıgnu gördük. Annezxıltıl· 

Birden mantar tabancasının patla- karyolasrna. koatuk. O da ölınUf1'tf 
nwıını a.ndıran bir aea duydum. Ondan aonra bağırdık Bafka 
Ne olduğunu anlamaya c;alıoırken şey bilmiyoruz .. , 
liııt Ustc iki defa daha ııilah paUa- * * * dll• 
dı. Pencereyi açtım. Kom!Jumuz ÖIUlcrin de!nhıe ın{hudo e d-
Bsy Feyzulla4m evinde çocuklar mil ve öğleden sonra evlerlıı 
feryat e<!i:;ordu. Kendimi ~kafa {aldırılarak gömUtmll§lerdlr. ~ 

ıı.ttnn. Daima s·'• &k gôrtlştUğUm -1.kı· tayyare fı·ıos·• 
Molihatin evine kootum. Yukan il 
kata c:ı:ktım. Çocuklar teryal edl· 
yor, babaları da kanlar içinde ya- çarpıştılar 
tıyo:-du, Meh\.hat.!e karyolasında öl· 
mU~tU. Ba.tmdan yara almı§tı. He- (8qtarafı 1 inci .. y1.ct.> 
men karakola koı;tum. Zabıta nıe- icra otmlllerd!r· .. ,,, 
murlan geldiler. Bir müddet t!On- Silt adamım qima.Unde bir ~ , 
ra da mUddel:ımuınf yetletl. Tab. ııertmJt fUOflu, 2• Velllngton ~ 
kikata başladılar. bardmıan tayyarealndeıı m~, 

* * * 'lir lnır!Uz fllosuna ruı.mııt:r· A 
Zabıta memurları evin her tara-- man avcı tayyareleri, Dd Jıll';,. 

fmda e&Uh araştırmalar yapniıe- .ayya.reılnl dilftlrmlltler ve ~ .. rıt 
lar, fa.kat vakanı11 klm taralmdan 'erini garba dofru rtcate ~ 
işlendiğine d:ı.ir kat't bir öelll elde "'İ1"'1•1erd'r. , 
edememl§lordlr. Kapı ve pencere- Garb cephe.inde, mUteaddJd ;:. 
ieri ıorhıma alA1m1 yoktur. Tah- va muharebeleri olmuttur. BU ~ 
ki.kata elkoyıın Milddehunumt Ya- harebeler esnamıda, Alınall ~j,J 
~ar buglln öğleden eonra Kadıköy tayyareleri f Franlnı ta~. 
cıulh baklınile ve .zabıta ınemurlarl- dll§UrmUılerd!r. Beılnd bir JT;,t 
le birlikte eve gclmU,, tesb!U de- ıız tayyaresi de hava daft toP JJ• 
ı:·uı yapılmış. a.k3ant 1!"" v .. lrte ka- taratmdan dillUrlltmUıtUr. t.to ıss-SI' 
dar konu komşunun l!o.delerl alm- ınan tayyareei, üslerine dönnıe 
mıştır. !erdir, tlt' 

Bayan Me!A.iıat gU.zel ve çok ne. Son Dakika: Bu harbe aJt ~~ 
şell bil' kadmdır Kendisine neıe· tet'klerin tebllti UcllncU •yflP""'" 
sind eı( aç~ş.yı komJı.ılar taro,.tın~aıı ... «.a,?ır: . 
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No. 76 Va'?an: Orhan Rahmı Gökre 

Bu sabahtan itibaren 

• Be 
bUt~,.~~lye fen mUdUrlUğQ ycnı ~ 
ll!t e•-~ "8Pılacak yolları §!lyle tea

-ıı§tir: 

Alrtianyanın 
Kılavuz almayan hiçbir istila planı 

gemi . hare~et edemiyecek tngilizlerln ifşaatına ~ .... ~ . 
~!al '-4Qet • Ayasotya meydanı 
'lett. t. olarak, Ulell • Şehıade\la:ı • 
llotaz~ Unkapanı yolu parke olarak, 
ler • .;: • TUrkgUcu • SıraseM
ktsrıı shn yolu kısmen parke ve 
'I'lf~~ ııs;aıt olıırnk, l)olmabnhçe • 
d!ktıe§ a Yolu kntranıı kaplama, Y• 
b kapı~ Balıktı ha8tanesi yolu katran 
~ nıa, Kocarıı.gıppa§& - Ağa· 
l~kU:roıu d:ı 1!4rke olır.rak ln~a cdl· 

lskandınav memleketlerıne verilen B .. .. g;e 
mşüterek notada neler var 7 ufun ~rupaya 

r. 

ta ~rlJnııdc lnp edllecek diğer ba· 
»arı..ıı~ Parke, asfalt ,.e nıozaytk 
aı..ca,..., nte hangtauc ln§aıı tnuvatık 

ı.• t.klk edllınektedir l?e] • bir C:Y• cıt flynt.ıan tızerlnde mkı 
~ troı tcaıa etmektedir. E:Ucrtn 
~ IQn Z<Unanlarda etlket konul
)' •-larzn ba§landığı görülmUJ vo tı
hn, a kontro1una. lmkA.ıı btraknu
~un Ynl ~manda paıarlı~ L'lUf 
~e una aykn-z ~lan bu hareketin 
ltr. l!:u'ı:~me.ı &Wtadara bUdirUmi§
-ertlecek~.ıcoYmlYan1ara ağtr cezalar 

~lyaııgo ~l ta.rafmdan 
ltı&Uk ıeuruıen aon ısı.tem oto
~llı ke§lde dolaplarını kuracak 
rtıuıcu ınUtobt.um lıı!. Bllll&ld bu· 

lıluıe::ploıı •kspre&te gelmtıtır. 
"roroa • 111 İlt&ııbul& lıwemıı vı 
~ ~reaue 1oıuna devJm cc1e-

:auıı Ya rıtını1Ur. 
dota.pıa&ld, blr ~Ubend18le btrllkte bu 
t11 de tı le&t etmıı olduğunu, 1naan 
tır, g~MQıı l§llyeceğtnJ, .AJıka.rad& 
'-tneıtya:r&k Yenl testaa.tm montaj 
~e 116 1 

YaP&eatuu bir mulıanir1• 
Y tıntıt.ır. 

• ),r 

ıııaıt ~~lekeUrntzc1eı:ı fmdık aatm al· 
'lıı11rto.0~ !Yerı bir Fransıa pıUesııesesl 
eıte rcı IJ. b\.ııtınısu aemptaıı tılcıpı. 
lalı u ınıeur. Surı~d4ıl l\.a.f•denia 

~e &1decekur. · 
~ ~·&bel 
~ h&ıtıı ediyUl oebrUl Yeni par-
~~ geUrUcıı C&ddeltrlııl agw.~ 
~tı lç!-n latanbulda.n çam tl• 
ctdd ıetırtnıtı ve bunluı bU'"'" 
ı.. enııı lki ta J -
-..t ttıııdu rntına dlkUrmlıtır. Fa,.. 
t.-zıeaı z dlkUen bu çamıarm be§· 
lnıtnıı tece Yerlertndeıı aökUlerek a-

Paris (Radyo) - Kabinede ya· 
pıian değişiklikten sonra Almany..:ı 
ya kar§t nçılan mücadelede daha 
cnerjık hareket edeceğini ihsas e
cren lngiltcre bu hususta ilk ted· 
biri almış; ve kendini müdafaa 
edemiyen Norveç ve lsveçe ıbu sa· 
hah birer beyanname göndererek 
lsk;;ıdinav sularına mayn dö!ttük· 
terini bildirmi~erdir. Diğer taraf· 
tan İngiliz ve Fransu radyolar bu 
şabahtan itib~ren mayn dökülen 
sahaların mevkiini, bütün gemile· 
rin malfunatı o!.mak üzere ilan et· 
meğe başlaını.ştır. 

Kopenhag. 8 (A· A.) - Natio. 
nale T:dende gazeteflinhı Bertin 
muhabiri re:mı.I mnhııfllln ınukarre
ratı hakkında iyi malUınat alrnıı.k
la mnru!tur. Bu zat, diyor kl: 

"Alman mc.haflll. Norveç ve ts. 
vegln bltanıflıklarmın nrtık me\•· 
cut olm:ıdıSını ve mütterı~lorln 51· 
mal memlekeUerlne kat'§ı ~kerl 
bir hareket lcrnsı için hazırlıklar. 
da bulunmua olduklnnnt ve bu ha
reketin pek yakında vukua gelece
ğine kanl bulunduklarını beyan 
etmektedirler. 

Maama.flh Almanya, mUUetlkle
rln ilk darbeyi 1ndlrmelerlnl bek· 
lemek niyetinde değildir. BllD.klı! 
!Uratle ve hayret edilecek şekilde 
]4lrekete amadedir. 

Atman m:ıhafill, evvel! Norveç
ten ve mUtealtlbeıı ~veçt.en bah -
ıetmekte olup Dnnlmarkadan bah· 
ııetmemektedlrler.,. 

Aypl muhabir, §lmııl memleket. 
terinde vu.lvctln bugUn, yarın d~ 
ğişmesl endlcesJn1 Wıar etmekte.. 
dir. 

n ~ttr. 

eu.!'::~~ ıehrt ruzcııeıt.ırmek bu· Parla, 8 - Dtlıl gece radyolar, tn
bUıınet4ız gllyretıne gösterilen bu Jlltere ile Fransa. bUkümetıerinin la
h 

1
.._t.411te ÇQk elntrleıımıı ve Kou veç ile Norveç lıUkQmetıeriııe verdik 

~ rı11._1.~, ver<1131 bir U~ bu lert notanın metııln1 aynen okumuı· 
~'Y~ &flranl&n bilip bel.. tardır. lııglllz ve J'rauıa ııota:ıınuı 
~ece&ı-· l'enlere 20 lira nı.UWat en mühim kısımlan §Uillardır: 

• o""' bildlnntıUr. ''Son haftalar zarfmda Almaıcyanm 
8Urtte ~ va:;ıurıa.ra hUcutn ve taarruzıan art-
~ 8eS1k lllUkAn Y&Pt.ılı anla· Dll§tır. ŞUııdlye kadar A1ma.ıı1aruı ba· 
~ l.lcfaıı:ı l&f • . Talulnı otobllaO tırdıklan bltaraf npurlann adedi 
atıııı .. ,,ka H-.rtııyecse vatına.n N&.sı· 130 )'1, ölen vapur tayt&lannm mllcta· 
,__ ..... Ltfti li&rM·- •· "'"--- .... bu1m •"''al•-,, -J• -- n ._ 1,000 t uııtur. Almanya. bu 

• &rabaauı carpı~ZZUJtır, tecaY1lzlert her ttırlU tıarp lwıWll&n 
~"YaYı '1IXla1 rllzga.rlanndaıı hll&tU1d.J, eıl barbar bir ı•kilde n 
~eıı •nı lçtıı Uç aeııedeııbert •rıe- tıUA eobeb yapmaktadır. Almallya. 
~ 1(au •kler JnU.bet neUce '"l'1nif koııtrol llmuıla.n da clahll olmak uz .. 
'bılıe1etı ltratya köyUnUı:ı ıtmaUnde •o re lngUta limanlarına giden her va
~Ur•klt f~l& ııatııt ,.0 çam agacıııd&n punı b&tıracatını nan etmlt ve bunu 
t.ı,, •p bir orman Vücuda iellllif- da fWen tatbik etmıoUr. Halbuki bit&-

• Do r&f vapurlaruı. tıı&Uiı kontrol llm&n· 
'tzxı. ınlın&b&hçede 7eııı •taduı temel laruıa gitmeleri ken<11 ihtiyarlan Ue 
,da•faa1ıııı 19 ınayıa ıençlUc bay· wkubulmarnaktadır . ., 

Yt.P1lac&ktır MUt.eakiben ln&"lliz l'ran8ız not.uı. • • 
'Ol!iveraıteııt.ıı srıUtte.tklertn esaslı ve mant te<ib1rle-

~~ 600 ınuhteıtı fakWt.eı.. r1 almağa eevkcden eebcbleri §öylece '<1 t&lebe 23 ııısa.ıı bayr&m.qu aayıyor: 
~. e geçtnı:ıe!ı kararta•tı""••l&r· 

" ·--.. '• 1 - Almanya hükQmeU, bl14· 

~• ~rtaı v ... thb&:r, denLılere ınayu dökmilf, mayo 
e '"'"t.nnd& uıaıır· .. ·- c1ök ar - tUğll mmta.ıuı.ıarın hududunu 1lAn '1 ıClı:ı &nınaaID& mllfaacı. edlım.. 

'2il2§tu YilAnte btr mtıracaat nkt oı. etmemı,tır. Gerek maynlar, ıerek 
~~· Sarıyer ve Clvarınd& &illa tahtelbahir ve bava t.a&l"l'U%1.&rınd.al1 

tı!ll' &r~tırılınuı lç1n de mur.... bi...arat vapurlar çok -ağır an.rlara 

• 
•&rdır, Tetkik ed!lmelctedJr. uğrllaılflardır. Vapurlara yapıla.o bu 

1Jeıe tccavUzJer 200 den fuladır, 
lıbı tı.ıı te au kırtaaty. ın&lzemq. 2 - Alıuanya.nuı bu kudl tec&vta-
' lfbaa ve talebe taratı.ııdan lerl, bltaratıa.rın mal ve caıımı tahri· 
"- b\Uıa folerııe kUU&nıldıgı aörWıı:ıut be ve doh§et yarat.ınq" matuitur. 
~lttıetın ıneydan verllmeıueaı dablUye Halbuki müttefikler hlçbtr gemici öl· 

• J den tamim olunmuttur. dUrmemıııerıUr. Alınan tabtelba.bir· 
~ ;oıoJllt tetldkatta buıunmak il· lort ve tayyareleri lae, bitaraf gem.I· 
~ de olcad& giden beyet çab§maıan. lere billlhba.r tecavüz ve taarruz et. 

Yanı etmektedir, Uklcrt gtbl, taytataruu top ve mitral· 1-t yöz ate;lne t4bl tutmu~la.rılır. 
.,., f!l r ft c;te : 8 - Vaziyet öyle bir gekil allluıtu 
, kJ hukuku c:ıuveıe yapılıı.n bu kaadı 

lltt l.ondradan lıte.jc : - 11eneraı T ve açık tecavUzler, mUttettklcre icap 
leYlıı 62 em- eden tedbirleri almak h&kkmı veriyor 

dı .... • Y&omd& vefat ettlfl bil- ,,. __ _ 
-;unıektedlr. ~ gayrtme§ru harckeUcre karfı 
ı.... 4tncrtltan lll t4 icap eden tedbiıierl almak hukuku 

caret tUosunl.Ul hls3'!slno dU§Uyor. 
NorvQÇ ııçık denlzlerde 11emllerlnin 
batınlmıı.sıııa mCuıJ olamadığı gibi 
kara ırularmm Alınan harp ve harp 
kaçağı nakleden Ucarct ı;eınllerl ta
rafın<bn kullaııılmasmı da menede· 
memJ§Ur. 

5 - Norveo hUk1Uııetlnl.n tuyik ve 
tehdit &llulda bu atyueU her ne o. 
ıursa oı.un mUttc!ik hUkQmeUer ken· 
dilerlnl gayri mUBlt ve teblikell du· 
ruma sokan bu hal "' vaztyeUıı de· 
vııı:nma tahammül odomczler. MUtte· 
flkler, Jt.lnıanşanuı Norveçen men&bt 
temin etmesine ve kolaylıklar göeter. 
meııne muma.de edemezler. Ha.rbt 
kazanma\< !Uzumu mUtt.ellklert bu 
tedbirleri aımata icbar ediyor. Su 
noktayı kaydetmek icap eder ld, mUt• 
tetikler, Almanyanm k&b& tecavtız. 

lerinl taklit etmlyecekler vı bqerf 
ıum:.ınıara riayet edeceklerd.ll". 

6 - Frıı.naa Ue bıgUt,ere hUk~et· 
lert harp kııçnğı e§ya nakletmekte o
lan A lman vapurlarının Norvcı; kara 
sul3rmı kuUo.nmalarına mUsaade et· 
ınlyeçekler, bu maksatla Norveç au
larlll8. mayn dökeeeklerdlr.,. 

Bundan 80!1ra notada lngUtere Ue 
Fransanııı mayn dökecekleri Norveç 
ıularınm hudutıan ve harttaaı teııpıt ! 
edilmekte, Norveo Ucarut gemllerlnln 
licanlarına ı;lrıp ı;ıkıno.k için bu mın 
takalardan serbest ceçeeckl•ri tasrtb 
edilmektedlr. Ynlnlz ınaynlıı.ruı dökW 
mesl :için bu mmtıı.k&lard.a eeyrl.ffler 
•8 saaL duracak. Ucaret vapurları bu 
mayn mıntaltal&rınclaıı lngl~ lula· 
YW.larmm delAleUle geçeçeklcrdlr. 

ŞiMALDEN SONRA DICER 
MINTAKALAR... 

Londra, 7 - Almanyan1n ab.. 
lukasını şiddetlondlrmek için ya· 
pılan hazırlıklar ilerlemektedir. 
Londraya gelen Franııı Abluka 
Nazın Monnet dUn, İngiliz Ab· 
luka Nazırile tekıar görü~milş ve 
bu görilşmede hazırlanan pli..1 
bakkuıda tam anıa,ma olmuştur. 

Ablukanın şiddetlendlrilmesi 
28 martta toplanan YUkııek Harp 
M etlisinde kararlaşttrdmıttır .. 
Tesadüf edilecek bütün gilçlllkler 
ortadan kaldınlacaktır. 

İngiltere ve Fransa hUkömetle· 
ri tarafından İsveç ve Norvece ve. 
rllen nota llk adımı tc~kil etmek. 
ted!r. Çember Şimalde ı!kıştmt · 
dıktan sonra diiter mıntakalarda 
da faaliyete geçilecektir. 

MOSKOV A SEFiRi tÇTlMAA 
iŞTiRAK EDECEK . 

Londra, 8 (A.A.) - Sallhiyet 
tar mahfellerden bildirildiğine 
göre, kanunuıanidenbcri Lordra· 
da bulunan tngiltercnin Moskova 
bUvük elcisi Seedı de Balkalardı· 
ki · İngilii diplomatlannın Lord 
Halifaks ile yanacağı görilşmele. 
re iştirak edecektir. 

tSVEÇTE ASKERi 
HAZIRLIKl.AR 

Stokbolm, 8 CA.A.) - İyi bir 
menbadan bildirildielne ı5re, 
tiIT"diki ahval ve ,eralt d, 'ııyısile 
milli mildafaaya müteallik hazır· 
lık tedbirleri arttır1lmııtır. 

INGILIZ SEFiRLERiNiN 
iÇTiMAi 

şamilmiş 

Londra, 8 (A.A.) - İngUi:: 
makamatı, Almanyanın rnc~hur 
istila ve tevessü pl~nı haritasını 
gösteren rcnkJi 300,000 afi§ b~s 
tırmağa karar vermittir, 

Bu afişler, sokaklara, klUolere, 
St'yriscfain bürolarına, fabrikala· 
ra ve otellere asılacllktır. Bu afi'l· 
lcr, Almanların l11tlld ve tevesal1 

usilllerinl çok iyi g6sterecektlr. 

Nazilerin harp gayeleri, 193'i 
senesind~ bu gizli harita ile gös. 
terUmi•tir. :au harita, 1938 ıen.• 
alnde SUdctlerin tahrlkAtı cana 
sında general Henlein'in karar· 
glhmda Çekler tarafmdan yapı· 
lan blr araıtırma ımmnd& mey. 
dana · ~ıkarılmııtır. Alnltlt.yanın 
llhak edccell yerleri ıu aurctlt 
sıralamaktadırlar: 

1938 ilkbaharı Avusturya, 1938 
sonbaharı Çekoslovakya, 1 !>39 
ilkbahan Macaristan, 1939 son 
bahan Polonya, 1940 ilkbahar 
Yugoslavya. 1940 ıonbahan Ro 
manya ve Bulgaristan, 1941 ilk 
baharı Danimarka, Beldka, Hol· 
landa, Fı-anaanın Şimali garbia: 
vo İsviçre, 1941 10nbahan Uk 
raynaya • 

Bu plan, Skandlnıtvya, Büyilk 
Britaııya ve Portekizln ilhakı ve 
Vittoriadan La Coro~ne'a kaClaı 
İspanyanın glmall garblsinln ıap 
tile ikmal edilecektir. 

Yeni Irak kabine
sının sıyaseti 

Si.da.bat pakb devletler 
ile sıla İ§birliği yapmak 

Bağdat, 8 ( A.A.) - Yeni lrah 
kabinesi, dün parl&mento huzuru· 

·na çıkını§ ve b~vwl Geyl!nt. ka 
bine beyannamesini okumu,tur. 

Yeni kabine, bundan evvclkı 

Nuri paşa Sait kabinesinin takıp 

ettiği si~tı takip edecektir· 
Harid si)'asettcn bahseden ba: 

vekil Geyllnt demi§tir ki: 
Hüktimet harici siyaset sahasın· 

da aşağıdak; hedefleri güdecektir. 

1 - lngiltere ile mevcut batlaı 
daha ıiyade sıklaştırılacak ve ikı 
memleket arasındaki ittifaka sa 
dık kalınacaktır. 

2 - Arap memleketleri arasın · 
daki münasebetler takviye oluna· 
cak ve müttefikler ıle anlaşma ha· 
linde komşu Arap milletlerinin 
emellerinin vücut bulması için ya· 
pılan gayretlere devam edilecektiı 

3 - Saadabat paktı devlet'.eri 
ılt dostluk ve i~birliği fazlala~tın 

lacaktır. 
4 - Di~er dost meınleketlerlt 

sa.mimt münasebetler idame olu 
nacaktır. 

Geyla.nt kabinesi, mali sahada 
her türlü ihtimaller için hazu bu· 
lurunak gayesı ile ihtiyatlar tesisi 
ni hedef olarak tutan bir eko 
ml siyaseti takip eyliyecektir. 

Romanya erkanı 
harbiyesi Ankarada 

değil .• 

Bu binadaki esran l5ğrenmek 

IA.zımdı. Bir h~ablelvu.ku ona, 
Doğanın buraya girdiğini söylüyor 
ı;ibiydi Burası iııe Dorotaya aJddl, 
Dorota da zevkperest, kibar fa.hl· 
şelerln en :r:ekJsl, en yanıanı, en 
korkuncu bir kadmdı· 

lrin1 yumruklarmı sıktı: 
- Bakalım, benimle qık atabi

lecek mlT 
İrini bura.dan çıktı ve gene K i

varanm yanma k015tu. O Kiyara • 
nın odasına girerken. Uç yilz ınet
re Uerdeki prenııeı Dorotanm sa
rayına ihtiyar bir doktor girmiş ve 
bu ıat, derhal Dorot.anrn huzuruna 
~rkanlmıştı. Dorota, ıar:§m hir a
hu idi. GtUelliği, cinst cazibesi ıa· 
ba ka!l:mııı b'r a h u! 

- Nıuııİ, doktor, ha.at.anı nrı.sıl ? 
Doktor mütcrcddldane cevab 

verdi: 
- Kurt.armağa çalışj\cağız. Faı

hı. asa.biyet ve tecssurden ileri ı:el
ıniş bir dimağ hAdisesi. 

- Ya bir ihti.kan, bir nezi! o
lursa? 

- !:te bendeniz de onu izaleye 
çalışıyor um. 

- Buna mu\'a!fak olursanız, s1-
ıl nasıl memnun edeceğlml blle -
IMZSlnlz. Ş:mdilik §Unu &lm !. 

Ve bUyilk bir çekmecenin kena
rınıı dokumlu· Bir yay tıkırtısı işi
tildi. Kıılm bir demir kapnk açıl
dı. Dorota bir ke!e ~ıkardı ve dok
tonın Bnl.lna frrla tarak: 

- Göreyim ıo.!zl ! 
Düdl ve sırtını döndll. Bu fıa.11t.a , 

Do~anm c;arpı.ştığı bassa zabiti l
dJ. G:ıllba, fez la hiddet ve t et?Ssllr , 
bu gonç zabitin tı\'Vold izzellnefcl. 
n1 harekete getırml§, oonnı dlına. 
ğına vurup kendisini yatağa au • 
vermişti. Dorota da kendJ doktoru· 
nu onun tedavisine momur ctmio
ti. 

Doktorun ona luhat verdiği da. 
kikalar, tam İrininin Kiyarnnın O• 

'iıı.sına girdiği daki.k:ıya tesndilf e· 
diyordu. 

Kiyara, b '.raz meyva yemli ve 
yeni doğrulmuştu. İrininin her gi
rişi, onu evvela müthl' ııurette kor
kutuyordu· Şimdi de öyle olmuştu. 
irini bunu bildiği için girer sır. 
mez: 

- Bir t eY yok, dedi, yavruııı. 
Bir oey yolt. Sadece ecnlnle ko -
ııuomağa ve eana bazı ceyler Mr
~a gel~. 

K&r§ı karııya oturdular •e 
İrini, yaptırdığı araştırmalan ve 
tahkikatı UZWl uzadıya anlattı. 
Kiyara, bir çocuk safiyeti ile, 
masum masum ona bakıyor, hay 
retten hayrete dilşüyor, gözle:i • 
ni açarak : 

- Fakat • diyordu • ılı ıa · 
yanı hayretsiniı prenseı... ı:::ana, 
bir kadının neler yapabllece&lnl 
öfret~lı oluyoraunuz. 

irini hikAyeyi bitirince: 
- Şimdi • dedi • ılz:e ıonnak 

iıterlm.. BUtUn bu vakalardan 
ne anladınız? 

Kiyara batını eğerek eev:.ıp 
verdi: 

- Hiç bir 9ey .. Ancak 9unu 
anladım ki, ıevdiğlm genç, bir 
tehlllcededir. 

- Evet, netice odur. Ve onu 
da kurtarmak lazımdır. 

- Fakat nasıl? 
- Nasıl mı? 
trinf ciddi, fakat avni zaman· 

da yan müstehzi şekilde p:üldü: 
- N.,cııl mr. P'Örl"r.,.kcı;.,ı.,. , n "l· 

ş A 
ismi ne? 

- Desene ki evleniyorsun. 
- Evet. 
- Kocan olacak adam bari 

gen~ ml? 
- Hayır. Yetml! yaşında. 

- Yetmi! ya!ında mı? İsmi 
ne? 

- Milyoner. 

.3- 1 
Patriklerden biri metropolit ve 

saire vibi rurant reislerin altm ış 
yasrnd1n a~~ı hi.,.metci kı•11'1ntT'a 
mal:ırrnı sediden emrettl ~i ralde 
hüvük pa~aslardan hirinln virmi· 

"l..ICl!rdlğ-tııe ,. gor gtrkcUerln1n GU\·clln bahsettiği bir hnktır Buııu:ı 
ltft_ ~ Svrc harp tcblikelcrine Uzerin t · 
--ı'§ı Yapıl.an deni e mu tetikler, vazıyet ve g;era· 

Londra, 8 (A.A.) - Sal~hiyet
tar bir menb3dan bildirildiğine 
göre Avrupanın cenubu garbi· 
sindeki hükı'\met merkezlerinde 
bulunan İng:llz bilyi\k ve orta el
çileri bugün saat 16 da ve yann 
saat ıs te Lord Halifaks tarafın.. 
dan kabul edileceklerdir. Elciler, 
bundan sonra ikt••:ı"~ '-:ırn naztn 
Cross ve belki de Cember1ayn 
tarafından kabul edileceklerdir. 

!ler V&"11annd.a piliç mia~li üç 
k8rne kı:r: lhtihı'lam ettillni haber 
alarak .kli'olere biner ve pıtna•dan 
resmen fstfzahata bulunur. Keyf 
ehli panat, bu ıert istizahı mu· 
1<ebc1~t~n !'\tı kr•ı> r-l"'·+nhu "ll"'llr: 

Bükreı, 7 (A.A.) - Romen _ Altl'Y'rı:: ,,a<:•n•h '°''"""l!tri hu 

~lannd& nı:a.kçılık kontrol U· eyleml§lerdir. 

rota ile kar§ı kar§ıya geleceğiz. 
- Siz ha? .. Siz mi?. 
- Ona ne şüphe?. 
- Fakat bu suretle çok ileriye 

gitmiş olmıyasınız?. 
irini tekrar güldü. Vstil kadi

fe örtülü ve tam ortasında pren· 
sesliğin elmas armasını taşıyan 
çantasını açtı. Bir mendil çıka. 
rıp Kiyaraya uzatu: 

- Buna ne dersiniz, bu kimin 
mendilidir? 

Ki yara mendili görünce; der
·hal: 

- Onun • dedi - Dorotanın 
men:lili ... 

- Halbuki bu mendil, onun 
sevdiği erkeğin yanında bulun• 
du. O erkek ise dün akşam, bi· 
z im Doğan olarak tahmin ettiği· 
miz erkekle çarpı§tı. 

- Ya Dorota sizin sordukta .. 
muza fena bir cevap verirse? 

- O takdirde onu ayaklarr 
mın altma alırcası.."la rezil ed~ 
eeğim. Şerefini, yırtık , çamura 
bulanmış bir bayrak gibi kaldı· 
np yere çarpacağrm. 

- Fakat çok cesaretli ft çok 
mUthis konuşuyorsunuz. 

- Belki size öyle görilnilr Kt· 
yara ... ÇilnkU sen melek gibi bir 
kızsın. Hayatı tatlı blr rüya gi .. 
bi gUıel sanırsın. Hatt!, lçlndo 
ya,adığın sarayların rezalet vı 
pisli~lnl, facialarını, hıyanet ve 
cinayetlerini de bilmezsin .. 

- Biraz ititirim .. 
- İşte o kadar. Halbuki daha 

neler var? Sına acrmak isterim 
Kiyara: 

Son zamanlarda Dorotanın et
rafında en çok dolaıan ve fÖylı 
böyle yakışıklı bir genç olan 
§alna veya zabit var mıydı? 

Ki yara biraz dilşündil: 
- Evet. vardı~ Hattl ben bl· 

le §Uphclcnmiştim. Bu, anaaıl 
Polonyalı olan hassa zabiti Alek· 
sandrdır. 

- Ta kendisi... Şunu da bil 1d, 
bls Doğan hakkında, ya bu 
gençten, yahut da doğrudan dof· 
ruya Dorotadan malUmat alaca -
ğız. 

İrininin, bu husustaki ısrarı 
çok yerinde idi. Çünkü D-Orota, 
gece hlımetçist gelip te kendi
sine hAdiıeyi anlatınca: 

- Ne yaptın, öyle, diye baltr 
mıştı, ne yaptın aonra1 

O <la: 
- Onu gtıll yolda bıraktım, 

her iki taraf methallcrlnln açıl• 
ma esrarını kıvrıyamıyacık vı 

orzda ölecektir. Bu ıuretle ti• 
rartmız da duyulmıyacaktır. 

Demişti. 
Dorota, hirmetçisinin bu mu -

vaHakıyetindcn c;ok memnun 
kalmıstı: 

- MUkemmel, - demişti, çok 
mükemmel • sen, tahminim gibi 
çok alollr ve cesursun. Amma. 
onun kovnunda bir gecelik haya
tın varmış, ne çıkar?. Eğer o 
genç, ~Uzel idivsc tath bir hatt• 
ra olarak saklarsın ... 

Görülüyor ki, Doğan, bu çu. 
kurda ölüme mahkCim bırakılmıJ• 
tı. Yani Dorota, bu gizli yolda 
birisinin bulunduğunu biliyordu· 

İrini. çok uzak ihtimalleri de 
hesaba katarak, artık ona bat 
vurmaktan doğrusunu g8reml· 
,,orilu. (Df!vamı var) 

K A 
Ne ehemmiyeti var 
Gazete milvezzii - Efendim 

ıarar yok.. parasını yarın verir 
siniz. 

- Ya ben yarına kadar ölür· 
6em? 

- Ne ehemmiyeti varl 

Po$f restant 

- Ben bu yaz Adaya gidiyo • 
rom borçlularını gelirse adresi· 
mi ver? 

- Nereye? 
- Konya • Postrestant. 

Ney~ medyun? 
- Sld g8mlck ve yaka tieare· 

tinde zengin oldu diyorlar. 
- Evet. • 
- Muvaffakiyetlnlzi neye med-

yunsunuz? Serm:ıvcnizin coklu
ğunamı. vo!rna zekanıza mı? 

- Hayır .. Sabunlarrn kireçli 
olmasına. 

lbtıtterılücrm k z atgortatan §imdi l ıu hazıraya uygun bir karıır ittihaz 

bedeıtııı lta ~ çıkanlan ~ ' - Blt&r&f StmUertıı utr&dıklan 
pa r, •'1&tnı en bU1(1k Jmımt, Moıwg u-

tnırilterenin İtalya sef!ri ile 
iklnc;kanundanbcri metı!n bulu· 
nan Moskova sefiri Sir William 
Suda de bu cörlifmelere i!tink 
9deeeklerdir. 

erkanı harbiyesinin Ankarada ol 'aınadı'Tl. o ha-"ıii rı--l"ı ırın .,k ir.irı 
duğu h1ld:ında bazı gazetelerde: .,irmi!ıer vnc:ında üç kız almaya 
çıkan l:alıerler salahiyetli Rı,om'"n mecbur o1d•ım. makamlan tarafından kat'i ola· ._ ___ ...... _____________________ , 

ralc tekrip edilmektedir. 
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,. - SONDAKİ~ 8 NlSAN 1940 PAZ.A'!ITESl: 
DUNKU KISMIN HULASASI 

Ordu subeylarrndan müt e
§ekkil divanıharp hey' eti, Fol
lingsli adlı ıı.\:>ayı (x 8vesika
sını ) g.ldırdığı için muhakeme 
ebnekle mefguldür. 

- E-::~. gayet iyi biliyonnn .. • 
Acele ile diğer şeyler de unuttufl1· 
Mesela, Hindistanda iken kıt'afl1 
tarafından bana hediye edilen at· 

1 
tın saplı bastonumu unuttu~· 
Her halde Surrey'e giderken bıll
diğim takside kalmış olacak. 

6 Yazan: 
Deyli IIernld'ın on "nelik l\loııkova m111oblrl 

SPENSER VILYAM .. 
Divanıharpte sivil olarak 

bir tek kifi var : Lamont h usu. 
ıi nıüıaadelcde muhakemede 
hazır bulunuyordu. Kendisinin 
bütün haydut ve sabıkalıları 
titreten "Karagölge" olduğunu 
!timse bilmiyordu .•• 

8 N t SAN 1940 - No. 2 

Bir casusluk ve zabıta romanı 

Reis sözü kesti. General Dar· 
son birşey söylemek istiyordu; 
kendisine müsaade edildi. Erlcill1 

harbiye reisi general Darson : 
Lltvinof. Zhdanov'un rakibi 

değildi; vazife::ıi, diğer Sovyet 
haririye sefirlerinin olduğu gibi, 
demokrat devletlere, Stalinin 
"Kollcktif emniyet" arzusunda 

harbinde asabileşen Stalin onu 
KremJine çağırdığı zaman, Zhda. 
nov, Stalinin hiddetini Kızılor· 
dunun kumandanları üzerine çek
meğe muvaffak oldu. Uç gün evvel, gizli hiz -

met memurlarımıza talimat vere
rek Follingsliyi, harbiye nezare
tine getirmelerini söyledim. Dai· 
remde bir o, bir de ben var ık. 
"Gizli vesika x 8., in değiştiril. 
mesi lüzumundan bahsettim. E
vinde beklemesini söyledim .. 
"x 8,, in, bir saata kadar kendi
sine verileceğini bildirdim. "Giz
li vesika" nm Albay Follingsli 
elinde olduğunun yalnız o ve ben 
bilebilirdik. Hal böyleyken, dört 
saat sonra, Albay Follingsli bana 
telefon etti ve 'Gizli vesika" nın 
çalındığını haber verdi. 

Yazan: M aksvel Gcant Çeviren: 

- Albay Follingsli, bastonun~ 
benim odamda unuttu, dedi. 
baston, Hindistandayken, balla 

H. MUNiR kendi kıt'amın verdi{:i bir diğer 
bastonun tamamen aynıdır. Bitt~· 

bulunduğunu anlatmaktı. . 
Litvinof vazifesini muvaffakı

yetle başardıktan sonra, onu ge
lecek sefer başka demokratlara 
kar ı tekrar kullanılması için 
kenara çekilmesini istiyen gene 
Zhdanovdu. 

Yoksa Litvinof ne sürgüne 
gönderilmiş, nede gözden düş· 
müştür!. 

N.eteki::n kendisini birkaç ay 
evvel, Moskovada açılan sanayi 
sergisind gördıiğüm zaman der. 
hal bu hükmü verdim: 

Sergide İngiliz karısı, tvy Low 
(!vi Lo) onunla beraberdi: ken· 
disini bir seneden fazla bir va
kittir görmemiştim. Kremlinle a
rası iyi değıldi ve Sverdlosk'ta 
tatlı bir menfa hayatı geçiriyor· 
clu. 

Zhdanov harici siyasete karı
sınca, işleri bozuyordu; daima 
l:ötü neticelere varılıyordu. 

Finlandiyaya ordu gönderilme
sini teşvik eden Zhdanovdur. O
nun 1936 da Sovyet kongresinde 
iradcttiği nutku dinledim, 

Baltık devletlerinin ve Finlan
diyanın istiklaline temas etmişti 
ve bu devletlerin muhakkak su. 
rette "benimselenmesi'' lüzumun
dan bahsetti. 

"Tezini" mudafaa etmek için 
de, §efi bulunduğu ''Leningrad" 
şehrinin daimi bir tehlike altrnda 
bulunduklarını söyledi. Ilununla 
beraber Leningratlılar Zhdanov'a 
muhabbet beslemekten uzaktır· 
lar; ismini korkuyla anarlar. 

Kendi yaptığı bir 'temizleme'' 
ameliyesile Leningradda hakimi 
mutlak vaziyetine geçmişti. Bu 
temizleme de binlerce kişi tevkif 
olunmu~ ve sürgüne gönderil
mişti. - Bu merhametsizlik şüp
hesiz ki $talinin takdirini kazan
ıpaktan uzak kalmadı. Fakat Fin 

Zhdanov M oskovadan ayrılır· 
ken görüştüm. Etrafını sayınız 
Ogpu memurları sarmıştı. 

Halktan hiç kimse yaklaştırıl· 
mıyordu. Zaten bu tedbir, Rusya
da birçok Sovyet liderleri ıçın 
de ittihaz edilir. Çünkü Sovyet 
liderleri toplu bir isyandan kork
mazlarsa da, tek bir kişi tarafın. 
dan atılan bomba veya kurşun
dan daima ihtiraz ederler. 

Zhdanov'a gelince o. ihtiyat 
tedbirleri almakta haklıdır. Çün· 
kü Leningrad'ın despotudur. 

Şimdi Stalinin iskemlesine o
turabilecek olan zat Zhdanovdan 
başka acaba kimdir? Yahut Zh
danov'un rakipleri kimlerdir? 
Molotof mu? Hayır o siyasetten 
çok şey anlamaz. 

Bir nutkunda, Kubaya istiklal 
verilmesi için Ruzvelte ateş püs. 
kürmüştü. Kubanın çoktandır 
müstakil olduğunu bilmiyordu. 

Molotof, sadece Stalinin ağzı
dır. 

Mareşal Voroşilof mu? Kızılor
du kumandanı Zhnadovun tehli
keli bir rakibi midir? 

Bunu da zannetmiyorum. 
Finlandiya harbinin ayıbı, Zh· 

danov'un marifetile, Voroşilofun 
sırtına yüklendi. 

Milli müdafaa vekili olarak 
Stalinin ölümüne kadar hüküm 
sürebilir. Fakat yeni bir diktatö. 
rün yapacağı ilk şey onu kenara 
atmak olacaktır. Hele o diktatör 
Zhdanov olursa 1 Voroşilof ken
disine Fin harbi neticesinde oy
nanan oyunu unutmayacaktır. 
Zhdanov'a en ciddi rakip olarak 

Beria'ı gösterebilirim. Beria, O g
pu teşkilatının şefidir 1 

Beria kimdir? 
O gpu nedir? 

(Devamı var) 

Milyoner hayvanlar 

;ı - Kaşıkla süt içen ~u minik~ 
kedinin ismi Vitheydir. Ve insan;_] 
fardan pek azının eriştiği ,,. 
beynelmilel bir şöhretle bir serve-~ 
te sahip ıbulunuyor. Sinema per - \ 
desinin en meşhur çehrelerinden 
biri oian Vithey, sinema ı;irketle- : 
rile yaptığı · r kontratla haf tad:ı ı.. 
60 doiar kazanmaktadır. Vithey 
bu resiminde stüdyodaki yıldızlar 
meyanında ''is aracında" dinle -
nip yemek y~ken gö:ünüyor. 

Biliyor musunuz, insanların 

bir lokma ekmek bulmak için dün
yanın en büyük sıkıntılarına kat
landığı bu yirminci asrda hay _ 
vanlar milyoner oluyorlar. Bilmi
yorsanız işte biz. size bu mesut 
hayvanlardan beşinin resmini ve-
ri; or ''e hikayelerini kısaca anla
tı;-oruz. 

-~:,~ 
.. 

~ - Bu kaplan kendi hemcins
leri gibi kana değil, sadece şöhret 
\'e paraya susamıştır. Bir filmde 
rol almak için haf tada yüz elli do-

• lardan a~ğı bir ücrete tenezzül 
etmez. 

General Darson sözlerini bu
rada bitirdi ve yerine oturdu. Re. 
is bundan sonra Albay Fillingsli 
den izahat istedi. albay ayağa 
kalkarak ezgin bir sesle : 

- Harbiye nezaretine bir tak-

Fredirik Briland. saat altı bu
çukta gelmiştiler. Mister Reles· 
ten ile, çalışma odamda on da. 
kika kadar hususi olarak görüş· 
tüm. Şunu da söyliyeyim ki, zi
yaretçilerim, ben harbiye nezare
tinden döndükten yarını saat 
sonra geldiler ve ''fevkalade 
tedbir planı,. nı almadan yirmi 
dakika önce gittiler. 

- Mister Releston'a plandan 
bahsettin mi? 

- Kat'iyen bahsetmedim. 
Binbaşı Fredcrike gelince, O
nunla hiç konu~maöım. Binbaşı 
Frederik, :Mister Releston'u be· 
r.imle görüşmesi için getirmişti. 
Ben Mister Releston ile görüştü
ğüm müddet zarfında o, oturma 
odasında bekledi. 

Sahte memur, birdcnb:.re tabancasına ı;arılarak: ''Ben 
Hugo Krilon'umt,, dedi. 

Reis bundan sonra, kalın çene· 
li gözleri yüzüne gömülmüş gibi 
duran sivil elbiseli bir diğer ada
ma döndü : 

kırgın vaziyette olduklarını his
settiği için, Mister Releston'un 
fikrini almağa gitmiş. Releston 
da, müteaddit subaylara giderek 
tecrübeye muvafakat ve tasvibini 
a 1 m a k liıtfunda bulunmuş. 
Ziyaret edilecekler arasında al. 
bay Follingsli de bulunuyormuş. 
Ve bir akşam Releston ile birlik
te klübe giderlerken, Follingsli· 
nin evine uğramışlar. Mesele 
bundan ibaret. 

Frederik Brilanddan sonra, sı
ra parlamento azası Mister Re. 
leston'a gelmişti. Yüzü oldukça 
yorgun, fakat mülayim bir man
zara arzeden Releston, vakur a
damdı. Sözlerile. Frederiğin ifa
desini teyit etti. Fazla olarak 
dedi ki: 

- Albay Fellingsliye, "fev
kalade milli tedbir planı" mn 
getirileceği hakkında birşey bil. 
meme imkan yoktu. Ertesi günü 
general Darson bize, Follingsli
nin planı alıp çaldırdığını söyle· 
diği zaman hayret içinde kaldık. 
Muhakemenin cereyanı esnasnı

da, ne yaptığına dair maliımat 
vermesini istedi. Follingsli an
lattı: 

- Şaşırmış kalmıştım. Karı
mın, diğer subay arkadaşlarımın 
karılarile birlikte bir otomobil 
gezintisine çıktığını biliyordum. 
llk önce ''fevkalade tedbir planı., 
hakkındaki endişelerimi birden
bire unutarak derhal evden fır
lamıştım. Sonra tekrar dönerek 
planı aldım. Çekmeceme kilitle· 
dim. 

- Bundan tamamen emin mi
siniz? P13.nı, çekmeceye kilitledi
ğinizi iyi biliyor musunuz? 

bi üzerinde bulunan isimlerimiıırı 
baş harfleri ayrr ... Ben üniforına· 
h olduğum sıralarda o bastonll 
asla taşımam. Bu itibari&, Fol· 
lingsli'nin bastonu da, bugiln.e 
kadar gözüme ilişmemişti. Kendı· 
sine iade edeyim. 

Albay Follingsliye diğer ba'~ 
sualler soruldu. Bunların cevaP 
lan verildiği sırada, mahkeme o· 
dasına loşluk çöktü. • , 

Reis, muhakemenin talikı~! 
işaret etti. önündeki çıngıragı 
salladı. Bu çıngırak sesi, alb~~ 
Follingsliye bir ölüm çanı gıbl 
tesir etti. Titriyordu. Tamiri i~· 
kansız olan bir yanlışın biltU11 

mesuliyetin kendisinde olduğı1 
hissini duyuyordu. Odadan çıkarı 
bütün subayların yüzünde ağıt 
bir ifade vardı. Hepsi de Follingf• 
linin akıbetini kötü görliyord11: 
Milli menfaatlerin tehlikede ol 
duğunu hissediyordu. . • 

Muhakemenin cereyanını dift 
!emekte olan Grenston, burad~ 
mühim hakikatler keşfctmişt1• 
O zamana kadar hareketsiz duratl 
ince dudaklarında bir tebesSiitı' 
seziliyor gibiydi. 
Eğer ''fevkalade tedbir plin1

•'. 

nı çalanın kim olduğunu söyle 
mesi kendisinden istenecek olsll• 
derhal söyliyebileceğini sanıyo~· 
du. Fakat bunu, henüz siyaseti· 
ne uygun bulmadı. . • 

Planı çalan adamın hüviy~tırıl 
keşfeden Granston, bu pl~ 
- hiç bir zarar gelmemiş şekilde 
tekrar elde etmeği tasarlayor~f~ 
O evrakı elegeçirmek gayes~tt 
çalışma.le hiç şüphesiz ki çalıv: 
adamı meydana çıkarmaktan dl 
ha mühimdir. ) 

si arabasile götürülmüştüm, de
di. Taksi arabasını süren, ''gizli 
servis" memurlarından biriydi. 
Hususi merdivenlerin birinden 
çıkanlarak general Darsonun da
iresinde bir odaya alındım... Ge
neral , bana "fevkalade milli ted
bir planı,, nın değiştirilr.ıesi lü
zumundan bahsetti ve bir saata 
kadar evime göndereceğini söyle
di . Sonra taksi, beni evime gö
türdü. Aynı günün akşamı bir sa
at sonra, yani saat yedide, gene
ral benim evime postacı kıyafe
tinde geldi ve posta kutuma bir 
paket >bıraktı... !çerisinde plan 
tlulunan bu paketi derhal aldım 
ve gece saat dokuza kadar üze· 
rinde çalıştım. Tam o saat te 
telefon çaldr. Telefon eden kimse, 
karımın bir otomobil kazasına 
uğradığını ve Surrey havalisindc 
bir hastahaneye kaldırıldığım bil
diriyordu. Hastahanenin ismi de 
veriliyordu. Hemen bir taksiye 
;ı tlayarak oraya gittim. Fakat. 
gittiğim :zaman aldatıldığımı öğ·. 
rendim. Zira böyle birşey yoktu. 
Derhal evime döndüğüm zaman, 
"Gizli vesika,. mn da çalınmış ol
duğunu gördüm. ( Follingsli'nin 
teessüründen sesi tıkanıyordu:)· 
Vesikayı. çekmeceme koymu, ve 
kilitlemiştim. Gelip kendi elimle 
açtrm fakat içerisinde vesika 
yoktu. 

- Siz, dedi. Frederik Briland ! - ---------
(Devamı~ 

- Evinize gelen giden oldu 
mu? 

Siz anlatınız!. 
Frederik B riland, askeri mes

leği seçmiş oldukça zengin bir a
damdı. Yaratıcı bir zekası vardı. 
Frederik Briland, m odern askeri 
filetlerden bit kısmını icadetmiş, 

fakat hükumetin sahil müdafaası· 
na ait planlan tetkik ettiği sıra· 
da, muvaffakıyet ve itibarı sona 
ermişti. Gerçi bir zamandanberi 
kendisine m utat kazancının yarı· 
sı kadarı ödenmekteydi. Fakat 
Harbiye nezaretinin yüksek 5.mir
lerini gücendirdiği herkesçe ma· 
JUmdu. 

Gerek Follingsliye, gerek di· 
ğer bazı subaylara, Frederik 
Briland'ın tenkitleri mülayimdi. 
Surrey havalisinde bir evde, otu
r ur ve askeri mesaisine devam e. 
derdi. Son zamanlarda, kendisi
ne erkanı harbiyede ufak bir va
z!fe de verilmişti. 

Frcderik Briland'ın ifadesi ba
sit fakat kuvvetli 1!irkaç cümle· 
den ibaretti: Frederik Briland, 
askeri tayyarelcrde kullanılabile* 
c~k yeni bir radyo aleti ihtira 
etmişti. Bunu alıp hava nezareti
ne götürmüş. Bu aleti. "İngiltere 
hava kuvvetleri" tayyarelerind.e 
tecrübe edilmesine de müsaade 
etmişler . 

Fakat. harbiye nezareti yüksek 
amirlerin hala kendisine karşı 

Pratik bil2liler 

1Yl DOMATES NASIL 
YETiŞiR? 

Güzel büyük ve mevsiminden 
evvel nefis domatesler yetiştir
mek için, onları mahfuz ve bol 
güneşli yerlere ekmeli. Resimde 
gördüğünüz l No.lu piçler kopa
rılmalı ve 2 No.da gördüğünüz 
gibi budamah. Fidan büyür bü
yümez bir çıtaya bağlayınız. Ne· 
batın yükselmemesi için başından 
kesiniz öyle ki kuvvet genişle· 

mesine olarak domateslere geÇ" 
sin. ı 

Domatesli dallar da çıtaY 
bağlanmalıdır. 

Her hangi bir domates mey\18: 
sına gölge yapan yaprak kesilı1le 
lidir. . 

Bu yaz bunu tatbik edil'!• 
memnun kalacağınız muhakkal<" 
tır. 

Günlük bulmaca 

- Evet, parlamento azasından 
Mister Ros Releston ve binbaşı 
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'2 - Fred Stonu:-ı dudakbnm 
öpen bu kuş Bussydir. Bussy ha· 
rikul .. d bir kanaryadır. Kendisi
ne IQlıkla öğretilen rolünü sine -
ma stüdyosunda tekrarlamak ka
biliyetine maliktir. Emr,aH nadir 
olan bu ku~ haf tada 180 dolar ka
z~tad ... 

3 - l\fonko çc'· E~vimli bir 
şampan lir. H•ı rc--imdc das pro 
fcsö. ünden ö~rcndjğı figürü 800 1 
dolar mukablJiry..ı ... ç ir C"ğİ film ı 
de tckrarbyacaktır. 

(Yaka bir elbiseci dükkanında geçer 
müşteri kırk, Jmk beş yaşlarında bir adam, 
satıcı ise otuz beşlik bir kadındır.) 

Müşteri - Bana bakınız madam. bu 
~ntalonun kumaşı iyiye pek benzemiyor. 
Sen ne dersin? Sağlam mıdır? 

Satıcı Kadın -Demirgibi. 
- Bana nasıl gelir? 
- Eldivengibi. 
- Parası? 
- Sudan ucuz. 
- Yani? 
- Beş lira. 
- Beş lira mı? Yahu ne diyorsunuıo: 

Allahınızı severseniz. Bakını..: şu çakıya. 
On dokuz kuruşa aldım. 

- Olur a. Çakı ile pantalonun ne mü
nasebeti var? 

- Şu mü:lasebeti var ki ben üç ağızlı• 
aliyyülala bir çakı için on dc.-h.-uz kuruş \•erir 
sem bir pantalonu beş liı;aya alamam.. Bn.. 
kınız işte bu büyük ağzı .. Bu ela tirpişo:ı .. 
Yok yok ısrar etmeyiniz n:ıfile.. Aradaki 
fark pek çok ... Sizde yelek var mı? 

- Var <'fendim. olmaz mı hiı;? 
- Çıkarınız bakalım bir iki ta:-:c. - ... 
- Aah bunun rengini beğenmecim. 

Bu da pek küçük .. O mu, eh o bir parça 
zararsız görünüyor. Kuma~ı cihetinden na-

sıl acaba? 
İstediğinizden ala ı. 
- Her neyse ... Fiyatı? 
- Sizin için bir lira. 
- Bir lira mı? Bu mu bir lira? fnsaf 

be yahu .. Geçen hafta evin anahtarını kay· 
bctmiştim. On kuruş verdim yenisini yap. 
tırdım. Nah i~te bakınız pırıl pırıl .. Kat'i
yen latife etmiyorum. 

- Şu halde ne demek istiyorsunuz? 
- Demek istiyorum ki bu yeleği ala-

mayacağım. Madam, madam! Bir lira ile 
ben on anahtar yaptırabilirim. Dıt parayı 
bir yelek i;in veremem anladın mı? 

- Anladım, efendim. 
- Hayır anlamadıq. İnsan dediğin bi. 

ra" aklıselım sahibi olmalı. Herkesi budalJ 
yerine koymamalı, a:ıladınız mı? .. Yavrum 
l;iz köylü değiliz. Kazıklanmağa da hiç 
gelmeyiz. Esnd takı~ı müşterinin halin
C:en, kıyafetinden ~nlayıvermcli. Yoğun
tuya kim gelir, kim ge'mez göri~nce şipin 
işi anlayıvcrmcli !.. Siz ele pardesü var mı? 

- Bulunur. 
- İli: bahar geldi. SırtJmdaki palto 

artık ta§ınmayacak. Şöyle hafif zarif bir 
şey. Yalnız pahalı olmasın. Ha bak. bu fe~ 
na değil. · 

- Biçimi de son moda öyle gibi... t ş 
vücuduma uymasında. 

- Bundan iyisi can saflığı. Ismarlama 
bu kadar olur. 

- tnşa allah fiyatta da uyuşuruı:. Ne 
kadar? 

- On beş lira. Emin olun bundan 
ucuzunu bula mazsınz. 

- Madam siz aklınızı mı kaçırdınız 
dininizi severseniz? Bakınız şu ağızlığa. 
Halis muhlis abanozdur. Altı aydır kulla· 
nıyorum daha boyası bile sıyrılmadı. Elli 
kuruş. 

İçtiğim §araba ne verdiğimi bllir mi
siniz? 

- Ne verirseniz veriniz. Benim parde
sümün senin şarabmla alôkası ne? 

- Litresi kır beşe .. Halis üzü:n. için
de boya filan arama. Şimdi insaflı bir ka
dınsan elini vicdanına koy ela öyl söyle. 
Ben n:fis bir "İşe ~arabı elli kuruşa alır· 
ken .senin pardesüne nasıl on beş lira ve. 
ririm? Yooo ... Yoooo o kadar avanc:k deği
lim. Affetrr.i~sin onu sl'n. 

Hah hazır buradayken şapka da bak<..· 
yım. Sizde ~apka var·mı? 

- Var ama size gelmez. 
- Sebep, ne:kn gelmczmi~? 
- Pahalıdır c!a ondan. Siz avanak de· 

P,ilsiniz. Bir şapka iç:n elbette üç lira ver· 
mez, bir lira ile boyatır boyatır başınızda· 
kini giyersiniı. 

l'uknrdan nşatı: I' 
l - Fel~kct atlatmış olan ıttd 

11
,

llme). 2 - l~ki İngiliz hariclYe d~~ 
zırlarımlan, eski Sırp kraııarııı ı 
3 - Dar yerde kalan. manc\·l ıc1'e~ ı 

1<~ 
- .Fena olmıyan stielenme ıt~i 1.1t~ mc.) 5 HİSSE'. bir edat, 6 - I3ir ' t 

yUk~<'ltnıck. 7 - Ters çc~irlP 
hayvan olur, inişe doğru s:-ctfı'ıt1 

t''' 
ıstıyen (jkl .kelime). - Ters c; 

11 
ev dnıılnden olur, bir m cıııı· J 

1 
Hldılet eden, çağırma vasıtnıarırı., 
10 - Okuma vac;ıtası, bir ya"·rıı 

11 
feryadı. 11 - Elde l'tmc~c ınıJ~ ' 
olarak. 
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