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Moskova, 19 (A.A.) - Resmi tebliğ: 
18 şubatta Kareli berzahında taarruzumuz 

muvaffakiyetle ilerlemiştir. 
T azyikiı:niz al tında düşman gerilemeğe de

.vam etmiştir. Kıtaatımız Vuksijarvi ile Jorapa
anjarvi gölleri arasında Salmenkojda nehrine 
varmış ve Mula şehri ile müstahkem mevkiini, 
.Viborgun 1 O kilometre cenubunda Summa de
n1iryolu deniz istasyonuı:ıu· Kujannes şehrini ve 
1'./lahsalahti demiryolu deniz istasyonunu İşgal 
etmistir. 

İ7 ve 18 şubat tarihinde kıtaatımız 312 düş-
man istihkamı ele geçirmiştir. Bunların 41 i top1a 

. mücehhez beton istihkamdır. 11 şubattan 18 şu
~ bata kadar kıtaatımızın eline geçen beton top 
· yuvasının adedi 92 dir. 
' I-la va kuvvetlerimiz düşman kıt~atını ve as-
keri hedefleri bombardıman etmiştir. Cereyan e
den hava muharebelerinde 21 düşman tayyaresi 
rdüşürülmüştür. 

KURUi 

Altmark vapurundaki dikkatsiz araştırmadan dolayı 

ingiltere Norveçi 
ÜÇÜNCÜ RAYHIN CASUSU 

itham ed·iyor 
Norveç gemileri artık ingiltereye 

gitmeyecekler mi ? 
iki memleket arasındaki ticaret · 

müzakereleri durdu 
~11.ond .. dra, 19 ;(A.A.) - Röyter. 

ınyor: 

ri ~ndra aalihiyettar ınahafille· * t;nark h:tdiscsi hakkında a· 
dır: dalct beyanatta bulunmakta _ 

i~ltnıar~ vapurunda fevkalade 
rl §eraıt dahilinde aylarldanbe· 
ıuı!OO kadar İngiliz esirinin lbu-

•ıt.kta oldug-Yu b' ,_ q.. . . . ır "'aç zaman· 
- nben bılıniyordu. Norveç hU· 

kameti de bu vaziyetten herhalde 
malfunattardr. 

lngiliz hükumeti, Altmark'ın 
Bergenden İngiliz esirleri hamu· 
lesi ile çıkmak ve cenuba bir Al· 
man limanına doğru Norveç ka· 
rasulannx takiben ilerlemek mil· 

saadesini almış bulunduğunu bü
yük bir sürprizle öğrenmiştir. 

Altmark vapurunıdaki vaziyeti 
(Dc\'nmı 2 inci sayfada) 

EN S O N DA K 1 K A 

Daring · ingiliz muhribi battı. 
9 zabit ve 148 tayfa boğuldu 
~ 'Londra, 19 (A. A.) - Amiral 

dairesi S. A. Cuper tara.fınd~ 
klıınaudn edilmekte olan Daring 
~11>ito muhribinin torpillcnmLs ve 
abn13 olduı';'tlnu tecesUrlo bildlr

ltlektedlr. 

llir z·ılıltle mlirMtC'battnn 4 kişi 
lturtnnlrnı tır. 9 zabit ile 148 tny. 
fa kayıııtır. 

Bu muhrlb 1357 ton hacminde 
ve 120 milimetrelik 4 top ile 7 ha
fif top ve 8 torpil kovnm ilo mü
cehhezdi. 

Daring muhribi 1939 haziranın. 
da hizmet görmUş ve Japon do
nanmasınm rılılukn"ı ~ U::ünden Fu
r.o limanında Atıl bir vaziyette 
~' . 

1 Polonyada Alman iedhişı 1 

LokanfasınCla bir A.linan ölC:lü°'i-üldüğü için 

Yüz polonyalı idam edildi 
Polonyn.da Alman tazyikı tJıbsmmülün Ustüne çıJınuştır. Geçen

lerde Varşova clvnrmdn. bir lokantada kavga olmuş, bir döğü~ osnasm
dn. bir Alman öldürülmüştür. Bunun üzerine yüz kadar Polonyalı tu. 
tularnk idam edilmiş ve lokantacı kendi lokantasmm kapısına asılmı§
tır. 

Fotof;'Tnf bu h<'tbn.ht Jokantacıyı kapısr iinünde o.sılmL'j olnrnk 
göstcıiyor. 

Güzel Baron · Fon· Aynem 

Fransız askeri . mahkemeleri 
yeni bir casusluk işinin 
muhakemesine başlıyor 

· Fransız gizli teydrntırun casus· Bu da iki tarunmış Fransızm 
hıltla mücadele eden senisi büyük Almanraya, Fransız milli müda .. 
faaliyetlerden sonra, geçen senenin faasma ait vesikalar satmış olma· 
temmuz ayında bir karanlık rnese· larıydı. Bu ild insanın suç ortak· 
leyi ortaya çıkarmıştı. !arından biri Leo Hirş isminde bir 

1 
Avusturyalıydı. Bir diğeri de Fran 

Mısırın yeni Anka- ~s~::n:=:~~;~İ. katiplerinden 

' 1 · · ı · Goston Lomorrcl ecnebilerden ra e ÇiSi ge 1 yor Fransada Almanya lehinde bir ga· 

Kral tarafından kabul zete çıkarmak i,ein sermaye almak· 
edilen elçi beyanatta la ittiham · ediliyorduMüttehimler 

b l d tevkif edildiler. lçlerindcn altmış 
U un U (Denmı ~ inci sayfada) 

Kahire, 19 (A. A.) - Mısırın 

yeni Ankara elçisi Abdürrahman 
Hakkı, vazifesi başına gitmeden 
evvel kral tarafından knbul edil
miştir. 

Anadolu ajansı muhabirine yap
tığı beyanatta demi§tir kl: 

"Kemalist ink.ılAba yabancı de
ğilim. 1Imı:rm mümessili olarak 
orada tekrar bulunmakla bahtiyar 
olacağım. :Mısır ve Türkiye iki kar
deş millettir. Memleketinizde ve 
parlak vasıflarniin hayranknn ol. 
duğum Milli Şef nezdindeki Ya.zi
fem birçok asırlık bağlan kuvvet
lendirmek '\'e iki memleket arn.sm
daki ticaret münasebetlerini art
tırmak olacaktır. 

Zelzele !cllkctl dolayısilc MıSir 
milletinin Tilrk milletine muhab. 
betlerini götUrUyorum. Yakın 

ıarktn sulhii muhnfozn için Türki
ye.ıı.in saıfettiği gayı ellerinin hay
ranıymı.,, 

'"' 1111111llttll'11111llllltttl11111111 "" 

Büyük fırsat ! 
2500 SAlilFELİK 10 K1TAP 

25 KURUŞA 

''\'alat,, gazetestnin yarmclan 
itibaren ncsrcdcceği 15 kuponu 

toplıyanlar ba kitaptan elde ede.. I 
bileceklerdir. 

Asıl fiyattan 160 kum! olan 
ba kitaplar §nnlarclll': Kader, 
Klerans '.l'erras Esran, l'ugos.. 
lal-yada seyahat notlan, Şa.rk 
Ekspresinde Cinay~t, Ilcr Mem. 
lekettc Birkaç Gün, Son Korsan, 
Kafkas hikayeleri; Son Ehli., 
salip Muharebeleri, .Ad:ma 7J.. 
rant Amelest, I.ondra Seyahat 
Notları. 

...... ......................................... . 



1 - SON DAKTKA - 19 ŞUBAT 1940 PAZARTESt 

Ren'in şarkında 

Bir Fransız müfrezesi 
pusuya d.üşürüldü 

Parls, 19 (A. A.) - 19 tubat ta.rihll sabah t.ebllit: 
lten'ln p.rk.mda bir mutraemia tuaafa dtıeerek saylata utramıwtır. 
llen'ln her Jld •blllode üd taraf U.ematlan aıuıMa .._ 

leati edllm1ftJr. 

Oçüncü Rayh'm casusu 
<Bat tarafı l lncl aarfada) ı ve ~ şeriki c:Qnınü ile sıkı bir 

J'llllndaki Puane tevkil edildikten mQnasebet tesis etmiştir. Her geli· 
iki ıün sonra öldü. ' tinden kendisille llzımplen vesaik 

Daha ilk sorgulardan itfbattn verilmJt ft o her delaunda bunla· 
!ııa iıin çok mühim bir Alman ca· n eötilnnil§tOr. Tam tı mcşdana 
IUIU tarafından idare edilmiı ol· ç1kJp ele pçecıell aman da bir 
muma filphe kalmamıştı. Niha· sır ıi~ ortadan lraybolmUftUt. 
1ll f1JDdj bu işi idare eden bat bu B~en!e Fransu askerf malı· 
casuswı hüviyeti tesbit edilmiştir. kemesi bu casusluk işinin muha· 
Bu ~ bütün suçluların bi1has- k.etnesine başlıyacaktır. 
• Avusturyalı Leo Hirfin üstün- Mahkemede Awsturyab Hiı}le 
de büyük bir nwuıu olan baron dlıilm ortaklamMlan Aubenin ~ 
fosa Aynenı ismindeki ıenç. ıibel nar sene has- mahkQm oldu w 
'9 ilk bir kadındır. Cosıon Lcımorrel de bir lr.aleye sQ• 

Fransa Usanuu da pyet iyi ke> rQJecell tahmin ediliyor. Yalnız 
,....o bu Alman asilzadesi kadın idamı istenilecek otan suçlu baron 
lanınmıı Alman ıenerallcrinden fon Aymendir. Onun da mahke
l(.arl YOD Ayoemin akrat>avrmn: mesi giyaberı ıOrüJecektir· 
iılar. 

İngiliz hava neza
retine ait vesikalar 
Bir otomobilden çalmdı 
Loıulra, 19 (A. A.) - Londra

nm bqlıca eaddelerindeD blrlalııde 
birkaç dakika bot bıraJu1mıt olan 
bir otomobildeki hava ifJerl nesa
retlne alt veaaltl muhtevi çanta 
kaybolmµe ve blr daha bulıınama
DUflD'. Bu itikat. bu nevi bırsl%1ık· 
Jann OD d~rdllncO.IQdllr. PolJae Jıa.. 

Bu Alman ıeneraıı bQyQk harp 
ta 5 inci vt 3 Undl Alınan ordula· 
nna kumanda etmişti. 1918 de 
lampanyada yapılan bQyük taar· 
nıJda ıeneral Guronun askerleri 
lw'psında ricate mecbur olmu,tu. 
O Almanların beşıncı bUyük taar
ımunun bedbaht kwnandarudır. 

Pnun mailOblyeti Almanlar için 
büyük bir felAket olmuıtur. Daha 
tonra ıeneral von Aynmı askeri 
,uksek kumanda heyeti tarafın· 

mu lerl bır tekilde tekdir edilmit 
tir· Bu genercll butiln hayatJ milel· 
k!etlnce bu majlQbiyetinin acıuıu 
~ip durmuştur. tır. 

Genç baron fon Aynmı çocuk· -----------
lulundan itibaren Fransaya k81)l Eaki bir baıvekil 
büyük bir kin içinde yetiatirilmll· öldü 
tir. lk!lsn4, 19 (A. A.) - Eül 

BQtQn Alman oroulanrun boz- bqvekil ve Sırp demokra.sl tırkaaı 
IUJlWl8 sebeb ol.an general fon een L)'ubomldavJdovfç 79 yqmda 
~ynemin hatası bu genç kız için olduğu halde bu sabah ~lmll§tUr. 
bir vicdan azabı ve bir ayıp ol· 
muştur. 

l~te Hitlerlzm bunun için bu 
aenç kadında istediğini bulmU1tur. 
Gayet zeki ve soğuk kanlı bir ka· 
dm olan bu casus, Hitlerin gizli 
acrvisfne dahil olduktan aonra 
birçok seyahatler yapmış bilhas
• Fransaya sık sık gidip gelmi~ 

Liyej yakınmda bir 
köprü çatladı 

Brtlkael, 11 (A. A.) - Son za
muılardak1 mlllhlt ~ ytı.-
zUnden Albert kanalmm Llyej ya
kln1ndeJd yeni k&prOatl çatlam.ıo. 

tır. Bu DOktada mDnılretAt meno
dilmJttJr. 

Bab~r •o• ••••D••,•• -:. 
r. ~. AKŞAM POSTASJ!I 
F+ a;:, r:ı ·=== • .,,, =+s+ 

Ha.aaıı Kumçııyı, Altmark bldiaeai ll&erlııe Almanyanm Noneç1 
protesto etmesinden bahsederek tngllterenln beynelmilel hukuk kal
aeıertne glSre kuvvetli bir vuiyette bahmdufwua kaydetmekte Ye f6Y• 
ı. demektedir: 

"Fakat mllhlm olan cihet tendüııl için beyneJmllel barb hukukuna 
Jtayet gibi bir vazlfe tanımıyan Almanyanm hAdfee dolayuılle Norveç 
JallkfUneU llzcrlnde yaptığı ılddetll ılyul tazyikler n tebdldlerd!r. 
Bu IUbaı'la meaelenln bwıdan aonrakl lnlrtpn.n menk1a beklue
eektlr.,, 

Muhlddhı Birgen, alıfveriote yapılaıı hilelerden bahsederek -31. 
ı. diyor: 

"Ttirkler, btlUln işlerinde tmıls, bDDtn muamelelerinde dUrtıat ol· 
mayı öğrenmeğe mecburdurlar. Yanın utr evveline pllnceye kadar 
bu temizlik ve dünlsU, biltUn il sabalanııda uırlarm muhataaa etti· 
il bir yadigar olarak bütün kuvvetlle ya1am11 oldulu halde, yanm 
aaırdanberl, tarlhen ıanır1 bir istihale içinde, bUtUn bağlan ç6ztllen 
Ye çUrUyen bir ahlflk nizamının bozulmam ile, ortadan kaybolmuttur. 
Bunu tekrar hayatmı.tza hAk1m bir kuvvet yapmıya ihtlyac:mua ,. 
dkldlr.,, 

[~)AKŞAM ( 1 -· ·- ----·- ,.., ·~- ..,...,___·---.. -- _,_ 

"Dikkatler" sütununda Tepebqmdakl teb1r Uyatroeunun ytkıla· 
rü yerine tek katlı bir gazino yapılac&IJ bakkmd•Jd rivayetlerden 
b.ıı.aednttek e6Yle deniliyor: 

''Daha 90n zamanda tamlrat enren Tepebqı tiyatrosu, ancak ye_ 
n1 tlyatro yapıldıktan l!Onra yıktmlmalı delil mldJr? Çifter ctfter 
gazinolar ~ ıehriı:ı t1yat J'OllUa bıraJulacaima 1nanmıyorus... 

oı~uu~ımııı~rı,.,-:mm 
Karelide Sov- Pariste 

Askerleri itaatsizliğe 

yet taarruzu tOetki;ii~kif 
Finler çekilirken terkettikleri mev- .._ 19~~~,~Pollo .... 
zilerde yüzlerce mayn bırakmış ~:::m~:~~u:~== 

yordu. 

ı.v~ • F1ıı badada, 19 (A. A.) 
- Sovyet piyadeabı1n hOcumlan 
18 tubatta durmut ve topçu ateli 
tiddetll olmakla beraber yalnız 
Sı.ıvaııto ve Talpale mmtakalarmda 
ateıe devam etmlftlr. 

Fin ukerl makamlarmda blaı1 
olan kanaate göre, ba n.llbl sUktuı 
bundan evvelki kadar şiddetli bir 
taarruzun başlıyacağına işarettir. 

Sovyetler {Şgal ettikleri yeni hat. 
lan tahkim etmeden ayni şiddetle 
barek!ita devam edememitlerdlr. 

l'tnJer ileri postaıarmı o kadar 
iyi tahrlb etmişlerdir ki Sovyetler 
ilk nıllatabkem hatta yerJetmekte 
bOyiJJr gt]c;JUkler çekm)fler ve uzun 
mDddct Jrendller.lne bJr alper bula
mamışlardır. 

Difer cihetten Fin latlhltlm kıt
&lan ileri poetalar tabliye edilme
den evvel bllUln mevzllete ytWer. 
ce maynlar yerleştinni§lerdlr. 

Emin bir menbadan alman ma-
16mata glSre, vukubulan fnfillklar 
dolayıstle Rua ltrt'alan ağır zayf. 
ata ufram11t!ardır. Bu maynlanı 
çarpan 15 tank harab olmuştur. 

Kareli ber:zahmda halihazırda 
hUkilm ıllren sUkiınf"t f"."D günler 
zarfmda Fin hava kuvvetıerlnln 
~~terdi~ bUytık faa1tvcte de at • 
rednmektedtr. Ecnebi memlr,,.•t 
!erden yeni maJdneltt alan Fln 
tayyarecileri yalnız Sovyet bom· 
bardrman tavva!"l'leırtntn akmlarmı 
~eri pO~k11rtmekle knlmRmr~lnr. 
ayni umanda Sovyet krt'alarmm 

iaşe ve cephane merkezlerile mu
vasalıı'larmı da tahrib etmlıdrrı'lir. 

Alman bazı haberlere görP Fin
ler, Lenlngrad'dan Kareli Berza. 
lıma giden şlmendlfer bııttmm bfr· 
kaç noktasını ta11rfb etmişlerdir. 
Bu haberler do~ysa Sovvet kıtA
larmın 191mdJ pP'lt -""km bir '\"'l!:rl· 
vete girdikleri mnlıaklrn.ktll'. Çtln
kU Kareli cerılıeslrıde bıılunan 15 
Sovvct ftrbsrnrn Y'vecPk ve. cep. 
hııne thUyacl:ın pek btlvtlktUr. 

Summa cenhl'ııinde P.lm".11 Ftnle -
rln işgal etmı>Jde olduklan hat 
da tahliye edil~ hat '-fttlar mDtt· 
tahlrem ve saııamdll'. tkfnct hat. 
tm ftrkasmda öndP.kt hıııtlarta hf«:
blr alftlrıtın olm1'-acalr şC'lrHde tn,a 
edilmiş birçok hatlar vardır. 

lngiltere N orveçi 
itham ediyor 

(BqtarafJ ı llld •rfada) 
bilen Norveç makamlarının, Al · 
maa gemiaiııi ahkoymalan ve bi 
rinci araıtırma lngillz esirlerini 
meydana çıkarmadJ iae ikinci a • 
nıtırma yapmalan beklenmekte 
idi. Norveç makamlan bu suretle 
hareket etmemekle 6yle bir vazi 
yet lhdas eytemltladir 1d lngillz 
hUktlmcti, İngiliz esirlerini ıer • 
bat bıraktırmak için derhal hare· 
kete ı~mck meçburiyctinl aör 
mekten kendiılni &Umamııtır. 

Eğer hareket! muhik c8ster 
mek için batka aebcbler bulmak 
lAzun ise, bu hwıusta Almanların 
denizde entemaıyonal hukuka 
kat'iyen hUrmet etmlyen hattı 
hareketleri g5ıterebilir. 

Bunun Ozerine, f nglli% harp 
cemllerine l!zun ıeten emirler 
verilmiı ve bu gemiler, İngiliz 
hUkQznetinin tam muvafakati ilf' 

hareket eylemiıtir. 

İngiliz hUkfimetinln fikri fU • 
dur ki Altmark'ın mazisi ve bu 
ceminin Norveç kansulanna ve 
bilhassa Bcrgen limanını giriti 
ıeraiti, Norveç hükfimetini ince· 
den inceye tahkikatta bulunmağa' 

ve ezcümle ziyaretinin sebebini 
anlamata tahrik edecek malılyet· 
te itli. 

Altmark aillhb bulunuyordu. 
Bu ıemi, 'Atlantikteki faaliyetin· 
de Graf Spee'ye yardım etmlttL 
Altmark. bir Alman harp ıemisl 
veyahut hiç olmazaa bir muavin 
harp ıemiai telikkı olunmalıdır. 

Gemide yapılan ıraıtırmanın 
300 eairln bulunmama11 ile ne
ticelenmesi. bu araştırmanın çok 
aatht yapıldığını lsbat eylemekte· 
dir. Eter bu tamam aratttrmalar 
uynlnde Almanlar esirleri Al • 
manyaya 11Stllrmeğe· muvaffak ol· 
11Jırdı, bu, lngili.r hOkQmetlnin 
elinde Norveç hUkQmetim karıı 
ağır bir tlklyef'mevzuu olacaktır. 

İngiliz bilkOmetl, bu mWlha· 
ıatı, Norveç'ln Londradaki elçfai· 
ne bl)dirmlıtlr. Bu hususta Nor· 
v,ç hOkQmeti ile g6rUtmeler bat 
tamı1tır. Bu glSrilt-<ncler dostane 
bir hava içinde devam eylemek· 
tedir. 

FRA?\"Slf! MATBUATINA 
GORE ALTMARK HADISESl 

Pariı, 19 ( A.A.) - Altmark va· 
punı hadisesi, Skandinavya bita· 
raflığı ve FinlAndiyaya yardım 

meselesi Fransız matbuatını meş· 

gul eden üç mevzudur. llk iki mev 
zu biribirine bağlıdır. 

Pöti Pariziyen diyor ki: 
Alt.mark lıAdisesi askeri ve bah· 

r1 mahafılde c:fflnkil &lh'Qpnelerin 
mevzuunu ~il ediyordu. Enler· 
nasyonal hukuk mütehassısları U
za bu meseleyi tetkik etmltlerdir. 
Hepsinin kanaati lngili%lerin bOy· 
le hareket etmekte haklı oldukla· 
n merkezindedir. Alman vapuru· 
nun kaptanı, hamulesini, esirleri 
ve sillhİarı Norveçlilerdtn Qsten 
gizlemek suretile enternasyonal 
kaideleri thlAl etmittit. 

lngillı bllk&\ulctl.. Norveç nota· 
sıru beklemeksizin Norveç hükO· 
meti neıdinde protestoda bulun· 
muştur. Almanyanm Norveç pr<> 
testosq,nu göndermeden evvel vu· 
kubulan lngiliz protestosu gösterir 
ki, (ngiliz hUkOmeti, Altmark va· 
puru etrafında Almanyarun men· 
faatlerine yarayacak gürültülere 
meydan wrmek istememektedir· 
Londra hnkmeti, hakkından emin 
olarak, lngiliz destroyerini zabıta 
işini bizazt yapmağa mecbur eden 
ahval ve §efBitin t.envirlni istemek 
tedir. 

0vr gazetesi de şöyle yazıyor: 
Norveç denizcileri Altmarkı su· 

reta muayene etmi~ler ve vapura 
içindeki toplarile ve esirleri!e Nor
veç sularında kalmasına müsaade 
etmişlerdir· (ngiliz bariyesi ikinci 
bir Bremen manevrasına dil~ 
mek azmile hareket ederek süratle 
i§e koyulmuştur. Biz bitaraflara 
Almanya gibi hareket etmiyoruz 
ve bitaraflar Oıerinde tazyik yap
mıyoruz. Fakat bizim bu çekin· 
ıenliğimlı korkaklık suretinde tef· 
sir edilir ve bitaraflar Almanya 
gürültü yapıyor diye onun taleple
rine boyun eğerler ve kendi bita· 
raflıklarıru ihlAl ederime Alman· 
yanın kuvvetine bizim de kuvvet· 
le mukabele etmen>izi beklemeleri 
llzımdır. 

NORVEÇLiLERiN FiKRi 

Oılo, 19 ( A.A.) D.N.B. Norveç 
mebusan meclisi reisi ve ayni ıa· 
manda hariciye encümeni reisi 
Hambro, Altmark vapuruna karp 
yapılan lngiliı taarruzu hakkında 
Norveç ajansı muhabirine yaptılı 
beyanatta bu hadiSenin bittabi bU· 
tün Norveçde umumi bir heyecan 
uyandırdığuu söylemi~ ve demiştir 
ki: 

Mevzuubahs olan şey bir İngiliz 
filosunun Yossing koyundaki hare-

bu hareket gerek hukuk! gerek si· 
yasf bakımdan bu harbin Norveç 
için en ciddi tııdisesidir. 

Hambro, muharip bir IDf!ll1eR. 
te ait ıeminin hattl içinde esir 
mürettebat da olsa kara suların· 

dan geçmesine razı oldulunu ln
giliJ ~ destroyeri kumanda· 
rurun pek!IA blldili ve Altmarlun 
bir Norveç limanına tılramarmı 
oldulu hususlanna nazan dikkati 
celbettı"ltten aonra t()yle demittir: • 

Norveçe karşı yapılan bu fiddet 
hareketi için intihap olunan zaman 
~yanı hayrettir. Norveç (ngiltett 
ıle ticaret muahedesi akdetmek 
üıereydi. Fakat şimdi lngilterenin 
Norveç topraklanna vaki taarruzu 
üzerine Norveç gemilerinin artık 
lngiltereye gitmekten imtina ede
ceklerinden endi~ edilebilir. Şura· 
sı aşikardır ki ticaret ve !eyrisefa· 
in müzakereleri yepyeni bir safiıa· 
ya girmiştir. 

Not: - Bu hadiıeye dair m· 
ier yazılar 2 incide. 

Amer ikah bir kadın 
Cepheye 18 ton ağırlı
ğında e§ya yolladı 

Mis Harjes isminde Amerikalı 
bir genç kız 1914·1918 de Fransu 
cephesinde gönüllü bir seyyar sıh 
hiye teşkilatı yapmış ve bir ~k 
hizmetlerde bulunmuştu. 
Şimdi evlenmiş olan ve mis Ste

ton Porter imıini almış bulunan 
bu Amerikal~ kadın geçen teşrini· 
evvelindenberi bir "cepheye hedi· 
ye,. teşki'.atı yapmıştır. 

Ve kendi servetinin büyük bir 
kısmını da bu işe tahsis etmiştir. 

Bu teşkilfttın toplayıp yolladı~ı 
ilk eşya 10.000 paket içinde 18 
ton sikletindedir ve kıymeti dört 
mil}·on franktır· 

Bir lngiliz sarnıç vapuru 
torpillendi 

Londra, }!) (A. A.) - 1512 ton 
hncmindokı ve lmperlal transport 
adındaki 1.nglllz sarnıç vapuru tor. 
plllcnmlştir. 

Bir Firavun mezan 
daha bulundu 

ketidir· Bu, bitaraf memleket kara Kshlre, 19 (A. A.) - Aşağı Mı· 

sularınm en bariz bir ~kilde ihlfl· sınn en geniş göllerinden b!rl o
lidir. Küçük bir memleket hukuku lan Menzalch gölU kenarında ya· 
hilkümranisinin böylece ihlA.lini pılan hafriyat neticesinde miladı l 
Norveçliler anlamıyorlar. Hususiy ıa'dan 1000 aene evvel htl.kUmda.r-
ledir kl Norveç fazla olarak Ingil· Irk etmlt olan yirmi birinci Flra
terenin dostu olan bir memlekettir. vun ıUIAlealne mensub bir Firavu. 
İlliilterenin Norveçe kariı yaptığı~ nun mezarı meydana çıka.nlmıtllr. 

Polla, vütBe komblat _ _... 

naayollne veya ent.enıuyoııaJ ~ 
partialııe meuub bul uuurlanD 
lhtilAlct propagandalarda bulWl• 
ma.k Uaere dönHlncU entenıaayoo 
n&le ballı gtzU bir teeekklll k~ 
mağa çalııtıklarmJ teeblt elmlftlr. 

Polis blrçoll propaganda risale. 
leri ve tabı maklııelert mUaadere 
et.mJş ve 16 kJtlyi tevki! etmifür. 
Bunlar askerleri ltaataiıUle tet
vilr cllrmllndea dolayı dlvanıh.arbe 
verllmlf lerdir. 

lrlanda 
tedhişçilerınin 

veni faali yelleri 
Bir eve girerek bütün 

nıobilyeleri parça 
parça ettiler 

ı.a.ctn, .. (A.A.) - DubUD ...... 
lerlDdeıl lıUIDe J8PılaD tılr .... 
MD&llDda 1J idil ta•ldt edllaaltUI'• 
Bu fUpbeU f8bl8lanD taYlıUI ..... 
b llıU)tal c.dblrlert allDmlf " ........ 
•tntma bet mltral70s ~ 
u. uo .u&hlt Miler •• ., 9C>kaklarda 
toplaD&D laaUu ol.ele~ 
tayda. 

o.,. cılWtım ~ ... 
landa ordu8u,. -plarmdaD ... 
kaç ldfl BeLfutda llU&Ga ......... 
k1 ••&erdeD 1ıU1De sare..u m .,... 
ecSeA aue efradUU 81WılarlJI• tabdl& 
•tmlfler " bDUlD mobU7alan IUrmlfo 
lardlr. lld lrlaadab ~la ldallll 
-....ada bu ..- matem al&meU o
Wal& peDoereDID kepeüierl upatll
m&dııll lç1D &edbltcllma bu taarru99 
tertip etttklert IUDOhmmaktadll'. 

Bir Alman vapuru 
Franaız harp gemileri 
tarafından yakalandı 
Loodn. u (A. A.> - 2MI 

toDJ u.k AlmaD baJıdJ.ralı ftoatoiı 

vapuru FraD8IS barb gemileri ta
rafınd&D yakalanmqtır. Roatok, 
Vlgo'd&D hareketle bir tnglllS 
harb ıemlal tara.fuıdan zaptedlımJt 
olan A1ına.n Morea vapurunun re
fakaUnde Almanyaya döıımekteY
dL 

lslanbul üçündi nolnlijıu: 
Bakırköy noterliğinde 20 mart 

930 tarihinde 275 numara ile tar 
dik ettirdiğimiz Kollektif prket r 
sas mukavelenamesile lstanbul it" 
çüncU noterliğinde 11 mart 935 tr 
rihli ve temdit mukavelesi mud• 
bince {Ziya ve Kenan Kılı~ğlU 
kardeşler) ilnvanlJ ve yaş ve kunJ 
meyve ve yumurta ve av derisi ve 
zahire komisyoneuluğu ve ithallt 
ıhracatçılığı iş ve ticaretile 1940 
senesi nihayetine kadar iştigal et· 
mek Uzere biraderim (Yusuf Ke" 
nan) ile akdetmiş olduğumuz kol" 
lektif ~irketimiz esu mukavelen#' 
menin 22 inci maddesi mucibind 
gördüğü lüzuma binaen feshetti• 
ğimi, gerek Saraçhanebaşında Hil" 
sambey mahallesinde, Serdap fil' 
kağında 18 No. lı hanede mukidl 
kardeşim mumaileyh Yusuf Kenaıt 
tarafından ve gerek ofrketimiı ile 
a'.akah bulunan sair eşhas ve tuc
car taraflannc'an biliıunek ve ona 
göre hareket etmeleri için 
işbu feshi prkete dair ihbamad 
nin mumaileyh kardeşm ve kol· 
lektif terikim Kı1ıçoğh.,usuf J(.
nana teblilini ve ikdam ve SoO 
Dakika gazeteleri ile il!n edilmesi" 
ni ve t.ebliğ ve ilandan sonra ~ 
dikli suretinin tarafmıa verilmeslJU 
ve işbu fesihname altına koyd1t 
ğum imzamın tasdikini dileriın-
Adru: Yal isktltsi kanlara Nal' 

mi sokak No. 1 dt Ziya Kalıçollfl 
On dokuz şubat 1940 tarihi!_~ 

ilannrune altına konan imza ~ 
ve hüviyeti maruf Ziya KıtıçOIJU
nun imzaSJ oldulu tasdik ol~~ 
1940 senesi şubat ayının 19 uı
pazartesi günü. 

Ba1ıçtkaf>J d~diJncQ Vakti 1111' 
lstanbul llçüncfJ noteri 

HıluıJIUllin Ha1dar ç... 
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nakleden Gizlice lıarp esiri 
Altmark vapuru No.30 Yazan: Orhan Rahmi Gökce 

hadisesi 
_Norveç iki ateş arasında kaldı 

1d. Keaıaırıaaa 
Çent r-v- ve Karaca.beyde ge. 
c1e : VUkubuıan tugyaıı felAkeUn. 
leabtt Zayiatı beııUz.aau olarak 
auı edllcıuCIUl§ur. !ı1. Kemaıpa,acıb 
loı arın aUrUklııyip götUrdugu mahal. 

•r arııaıııWı.kt hft.. 
1 Yuı1 --uı;ı: erde bergUn 

c~ucır çıkarıımakta"·-
H illi """• 

•·-· . a vcktııeu Karacabey bo--
~etıneıı- k c.ow.tnı 
Ztı&ı 6" arar Verıni~Ur l1. K 
P~ dv • e .. yıa anncıaıu 9edlertn ue 801l 
Pta hUcu.ın eden rar. lalık1Jn au Dlikt.arm. 

lXlıf Ve lakvtyeaı karariat 
"' etUc11e.re baola.ıun •·-.A.boı 1§-. 

1.... Yozıd CölU aeddcs1nJıı yıkıl 
-aı,an da baharoa ıuı 
~tıkUr taıntr Ye ıalab 
kttıa:~ ~ K.eın&1pap.dakf Ç&) 

lnllllto torba! l&Jar çalulm&k Ye çt. 
l arı k0%UJıak •lll11W er Yapılnıak e ıtel· • tadır, 

Şehriıruuıe buJunaıı Macar kadııı 
::~e~den ~ klfutk bir ka.tlte 
~ ........ ru. ekapn:ıaue SW1yeye gtt. - ... r. 

llııraua kalan 'lG kadar ka 
do Surtyeye ... _. dm artlat 
1-:. ~'ete bazırl&ııı,yor. 

/\. vrupadakl baıp 
Surıyeye ecııebt ba§ıadıtz &&maıı 
~UU§U. Haı~tl!t girmem yaaaı
dolayıau • uıııunıı •ıwyeı 

e rnUtteflkıertıı k 

lngiiterenin sorduğu sualle
re Norveç ne cevap verecek? 

Lonıın. Uf (A.AJ - DUn ak§ıuıı l E:ııgland - Allab lııgtlterenln ceza. , tavsif etmealnln sebeblnJ lzah et 
bartci,yo ncuıretıntn tebliği neşrcdll· smı vusin!" paroluının dUnyanu, rnek Alman hllkfunetlne tereltllb 
dlğ! sırad:ı Norveç BC.lrJ Colban il• tıer t.aratmda 11ıuımekt.e oldllğunL eder. 
yaptı~ mUIAkııt c.ıınruımda Lord Hall blldlrmektcdlr. ALMA1-"YANIN t?l.TIAUNE 
takam aeflre Altmark hakkında blı Ba!Ahlyettar ~azı maııamt, Alt· BlTARAll'LAR KULAK 
t&kım aua.ııer 90r&rak bunların Oalı OUU'kta lngU1z ,.ırıert bulwıduguııu VERlrilYEOEK ııt: 
bUkQmeUno blldlrUmealni 18te<1lğı arlık lnkAr etmemekte, yalw:ıı bu va BrWpıeJ, 19 (A.A.) - La Ltbr Bel· 
diplomamı mnhtillerde öğrcnUml§tit purun mllMIUUı olmadığı 1ddlumda r1k gazete.si, Alt.mark meac'cal hak 

Sorulan bqlıca sualler ounlıı.rdır· arar etmektedirler. kmdaki bir yazı.smda Norveç harp 
1 - Altmarkın mahlyeu iyice ma Aynı muhabir, Almanyanm acllerı gemilerinin Cossak torpido muhribi 

IQm olduğuna gOre Bergendeki Nor tıarekete geçeceğtnı zannctmeınelt · n1n ba.rckeUne karşı koyabtıecckleıi· 
vec makamlannm bu gemide eaa.aı ~dir. ÇünkU Norveç aahlllerlnln ab nt, ancak evveli'!. Altmark kumandtı.nı 
bir &rqtırma ynpıp yapmadıkları. :oka bakımından 1evkulcey§1 ehemmi nm beyanatına lnanmamalan icap 

2 - Norveç makamları Altmarkdıı yetlnJ takdir edcn Alman bUkflmetı edeceğinJ ve böyle yapıldığı takdirdi' 
<lOO harp esiri bulunduğwıu l>ğrenml~ Norveçl lngııterenln kollan anwnn Norveç bUkQ.moUnln Londra ve Bcr· 
olaaydılar ne oekllde hareket edecek· atmakta tereddüt edecekUr. Un nezdinde protestoda bulunmak 
lerdlf Bu eairlert Altmarkda bıraka hakkına malik oııı.cağmı ynzmakta 
cak1ar mıydı? Ne yapacaklar? dır, Bu ·gazete, §Öyle devam ediyor 

8 - Altmark, Graf VOD Şpeye Bera, Uf (A..A.) _ Slyul Alman Alınanyanm infiali htı: kimseyi al· 
yardım eden blr gemi olduğ'U ve uzun .mahfilleri, Altmark me.aclesi hakkın d:ıt.ımyacaktır. Glzllce harp esirleri 
blr uman hapishane gemisi roıUno da Norveçe tevdi edilen Alman pro nakletmekte olan bir Alman gemisini 
oyrıadıgı halde Norveç ntçln bu gemi testo notasmın Oalodwı ztyade Lon bitaraf sularda torptıllycn lngillz tor 
yt ~ bir Ucaret vapunı,, ma draya lıltııp etUğlnJ aaklnmamaktadıı pldosunun harekeU ile bir bltarn! il· 
ıılyetıncıe teJAkkJ etmteur? tar. Be.rllnde bu hAdtııe.nln bUyük bir mandan diğer blr bitaraf Umana git 

t - Norveç mademld IJtmark askeri ve atyası ehemmlyeU olduğu mekte olan h1r Holnnda geınlsloln tor 
''Zarannz bir ticaret vnpuru .. addet· .ıöylcnmektedlr. pl!lenmcs! arnsı:nda bir g1lna mUş:ıbc. 
mekteydl o halde nJçln bu vapurun Bas.er Nahrthten gazetcs1n1D Ber· het yoktur. Berllnln Altmark htıdlseıı 
Norveç harp gcmllerlnln re.takaUndf tin muhabiri Almanyanın ofmdl her ile yapm~ olduğu ga§ırtma hıı.reketl 
gitmeatne IUzum gördU? yerde olmasa bile lngt11% aaöWerlncıı Burgejek vakası gibi asta kabul ed11 

kayıt.sız ve osrtaız oarak denizaltı ınJyecek olan vnkalan unutturam.ıya 
ha.rbl yapa.cağını, bııva ve mayn haz caktır. 

:rı lakvtye edilin tar orduJa. 
4brııın.. bUAL.•-ce bu menınutyet kaJ. Al 'dd J 
tı1 -- ....,. artıauerın .,.eı eı maoyao ın ı ıa an 

lı.uıüylaşLır ak • rn er:l· n....-
ler &lınının•·-.m ~çt.ıı bl.rçok tedbir. _...., Uf (A.A.) - Muhasamatuı 

--v~ t>qlaııgıcmdanbert Uk dc.!a olarak ~ı Ô&l'ellüiğtıntze 
ler, lı.a göre, ecnebi artbt· 
Urtıı:nca!e l>Oytece mwı.ıneıeniD de81ı· 
:Yaçıa , aakcrıerın eğlence lhu. 

ruu tcın1n h 
14Utacıe UllUaunda buııtarcıaıı 
SUriyede :ııneaı 8Cbeb olmu~tur 
lerı lll1k unduruıan Macar artlat 

man ba.rlciye ııezarcU,. dUıı ecnebi 
mulıab1rJerln1 Altmark mcse.ıc:ıı halı 
kında bir Alman mUmCSSW ile gö-
rügmeğe davet etml§ur. 

blnJ de otddetlendlreceğtnı yumakta· HADiSEDE YEDi AU\IAN 
dır. BıUilttYm.tst OLDU 

Bu ha.le nazara.n Oıloya tevdi edJ Stavanger, 19 (A.A.) - Norsk Tel 
len AJ.aıan notaııuım bedetS Londra graf Bümun bildirdiğine gllre Alt· 

ınark hAdlsesi esnamndıı ccman 7 
Alman bahrfyeıtııliıtn 6ldOğU 18 oubat 
akşamı te:ıblf edilmiştir. 

Rizota, Kiyaranın g8zlerint 
büu. Onları yafh yıılı g5rdü. 

- Gene milteeaairainiz Sinyo-
rinam I ' 

- Evet Rozita 1- Çok muıta 
riblm.. Maaleıcf mahkCimum, 
DUkamn emrindeyim.. 

- Gene aynı ümitsizlik.. 
- Maalesef öyle.. Evet, ~. be. 

nim nazarımda gene eski kıyme 
tini buldu. Fakat DUka. bu mı 
cerayı artık öğrenmiıtir. ve beni 
çok fena bir vaziyette brrakmı~ 
ur. Şerefimi temizlemekliğim için 
onun emrine uymaklığım lbım 
dır .. 

- Ya lzdivacm •bir an evvel 
yapı.Imaaı:nı da isterse._ 

- Ona da muvafakat edeceğim 
Sandal iskeleye yaklaşmışu. Ev

vclA gondolcu fırladı. sonra Roıl
ta çıktı. Hizmetçi kız nhuma ayak 
basınca elini Kiyaraya uzatt1. Ki· 
yara, bu eli tutarak hcnUz a:ıhlle 
çıkmıştı ki, ilerden bir gölgenin 
çıktığını gördü. Kendilerine doğru 
geliyordu. Durdu, ona baktı: 

Gelen, yüzbaşı Ventorlyo idi. 
Bu geliş, herha.lde hayırlı olnıı· 

yacaktı. ÇUnkU arUk onun her gc. 
Uşini uğursuz gl>rmeğe başlamıştı. 

Yilzba-61 ukerce bir sellim vermek· 
le beraber derin bir reverana yap. 
u ve bir mektup uzattı: 

- Duka ha.%reUe.rinln aeJAmla. 
rilc beraber ..• 

Klynra mektubu alırken elleri· 
nln Utredfğtnl duydu: 

- Teşekkllr ederim y1lzbqı. 

Cevab bekllyecek misiniz? 
- Hayır, böyle bir emir alma. 

dım Sinyorina ! MUsandenizle çe

kiliyorum. 
- Gidebilirsin yUzbaşı ... 
Yllı:başmın tavırlannda bir nevi 

lstihza ve ltıubaliUk eezcr gibi ol-

ıtl.l&ftı.ır. tan ııoıı gldcıııerte 800 u buJ. 

• K.rabUkt.ekl "·-•-~arı hadııe ~ •e çelik fabr1 
•tını:k Uz ve boru aJparl§ıert kabul 
l""ıııııa ere hazırlıklara ba§lam1Jtır 
~ti tıtıııırtıi' eıp .. ftlerln kabul edile· 
ı..... Yor ve atll.k&dar mU•H-.. 

Bu bal, b!dlaoııln ve bu bldlsenln 
tev.at edeb11cceğl netay1cln ehemmi· 
yeunı göstermckt.edlr. Reamı Alman 
matıatWntn ruhi baleUnJ karakterw 
eı.mek tçln guetecllerc yapılml§ oıa:ı 
&ppsak1 beyanatı ııakJetmek k.lll 
dlr: 

ya Alman baıiclye nezaretinin arzu 
IUD8 uygwı b1t proteato gönderilme 
ainl temin etmekUr Esaacn AJmaıı 

mab!U:erlnde Altmarkda 1ngU1z barı• 
eınrlerlnln bulurım&a1 S.eyftyet1n1n hlç 
btr rol oynıunadlğı beyan edilmekte· 
dlr. Bu iddiadan Almanyanın yakında 
yeni teşebbU8le.rde bUlunmak için bU 

tıAı:llaeden tsWade etmek tstecıtgı ma· 
naaı çıluu'ıJmaktadır. 

SAAT: 13.40 
'&11 lhUya"I -
ı:ı ~ an ııoruıuyor 
YU!ıılilllı, bu f b ' 

~nıır nıa a rlkaJl4rm De gibi 

"J4ajeate 1ngWz kralmm hOkO 
meU, bir canı addedilmektedir., 

Neue ZUrcher Zeitungun Berlin 
mutıabirt, tıallbu:ırda ''Gott Stıaı 

~ btr u.:u!Atı Yapacaktan bakkJn. 
ler 8Uıner la.nz1.tıı edllaıtoUr. Llate· 
~ tnUd bank ve Yeru maııar puar. &aman ba§Janacagı maıeun değildir. 

• Cera UrlUı?Uıiden aıınabltecekUr. ÇUnkU bu l§ln dllzelmeat, köprUlertıı 
~ D&rk \'rı:uıuı Uçte 1k1.s1 geçUğ:l bal yaptlmaaına bağlıdır. Otobüsler LWc 
ltı o,.larıı YeUertnın bazı yerlerinde- bUrg&Zdan ger:t dö.ıımege mecbur ol· 
~er.ıer ektep ve llsc!erde mualllmsiz muşlardır. 
~ bulunduğu )'aZJlınakta<tır Bu aabahkl konvanslyonelle gelen 
~ ta \'~eUntn aıuaıı1.tıııer1n meo. yolcuların l.zahatına göre, Edinıedt 
tlıe11ııcı:kle hi2ıııeUne tabt tututmaıan de çukur mahalleler lu.mıe.o auıann 
21.lnıektedir lklkat faptırdığı haber va ııucumwıa ugr&mıour. Y&gmurtaı de 
ce "eril'ae • Bu tetkikat mllabet neu. va.ın ettıgı takdirde aellerln tahrtba• 
doı1 •ekru her rnuaıı1.tıı tkt aene mUd· yapacqmdan korkuluyor. 
layetıerı etın taym edeceği fark , 1. • Bugün 10 Muharrem olduğundan 
Ztıı.tlllııın~:ekl ltae veya orta okullarda lnuıJıJan.ıı dinJ matem gUnUıfür. Bir 
ııuı.caktı etıııeıt IDeCburtyeUnde bU adı da yevmU qQradJr. Bu, HUseyı 
* tzrn{' n1n OldUrWdUğU günUn yıldönUmUdUı 

i§lert b~k Dltnlakıuıı:nda zeytincilik Evvelce bu mUnaaebcUe yapılan ilan 
~ tlraa ında tetklklerde bulu- il aymıer yaaak edlldlğı için bu aa 
tllUfetUşı t vekA.lctJ zeytincilik bab yalnız Çakmakçılar yokuşun<hı 
tıe de gt:Ydın ve Muğla havalLsl- Vatde ha.rundakJ camide §Clırtmlzdekı 
ıeyunıerın Crelt o ı:nıntakalardakl lranııtarın bir kıanu toplanarak ude 
lll·ec<'ktir VıuJ.yetlerinJ tetkik ey- ce dini bir Ayin yapmıvıardır. 

• ı039 • lranlıların çoğu bu mateme l§Ural< 
bcıedll·e aenest zarfmda İstanbul maıtaacı.ııe dllkktuıtaruu kapalDlflar· 
2344 k'AI huduttan dahllinde dı. 

tarı. ka~ &lrnUştUr. Doğum mik • • htaobul Natia ıtrket ve mUeaııeat 
lnekıe be 1 olarak tesblt edilme- ıen bııfkoınlaert Sururt Devrtmer 
tvıenrne- taber, 2~ bine yakı:ndır. MUnakaı~t vekaleu deniz Ucareı meı. 

• B rnikdan da 6626 dır teb1 mUdUrlllğUne tayin olunmll§tur. 
)tzı daeledlye, lhUvaca kA.fl lielml. • Şehrimizde lstanbut yapı krad 
'hıcırıa rt:ılA.cezeyt genişletmek için kooperauti., adıyla bir le§ekkW vu 
'ktave 1 eğlence Yerlerinden a· euda &•Urflml§Ur. Nlzamnamest tu· 
htı mu o an rUsumun tamamen dik edllmek Uzere vekOJete gönderi 

• a esııeseye terkini latcm•şttr len bu kooperaw 9 bin ortak temin 
~il Ursadakl Çellk palaaın b

0

lr edince vekAlet te gen1g yardımla lJ 
llara genı.,ıetılmeııl lc;ln lAztm otan tlrak edecektir. KooperaUt ortakları 
llıaJt tını şirket aennayeslnl arttır na ev yaptıracak ve aza tıe ıermayr
llıtı\'ar aure:Ue tem'nl hUkQmeıç; adodl artukı:a inşaat da çoğa'acaktır. 

• aık g6rUlmUştUr. lstanbuı - Berltn tnyyare aeterterl· 

Alman matbuatı lııgUtere aleyhin 
dekJ 1SddeW nqrtyat.ma devam et· 
mektedlr. 

Eıısende cıkaD "N&Uonaı Zeltung, 
diyor ld: 

Altmark hAdlaesinln aayı.sız neUce· 
ler verebllecek bir vazıyet tevlit et• 
ugtne kJmııenln §Uphesl kalmamı§Ur 

Bundan 80nra b1taranara hitap e 
den liörlnglD bU organı ounıan UAve 
ediyor: •'Bu gibi c1naycUere kartı 

ıuUsamahakA.r davnuıanlar ve hlç bir 
mukavemet arzusu lzlıar etmlyen za. 
yır ttırular sordetmekten başka blr 
~y yapmıyanJar bitaraf otduklann 
iddia edemezler_ 

o~ıe.rıl 
Londra, 19 (A.A.) - Altmarkuı 

~ayrl mUsellAh bir Ucaret gemisi ol· 
dugu •ureUnde Almanya bOkflmeU 
tara.ından yapılan beyanat, tyı maıo 
mat almakta olan Loııdra mabatlll 
tarafından hayreUe karoılanmqılır 

Bu mahatll, aşagıdakJ bAdlselert ba 
tırlatmaktadlr: 

1 - Ltoyd4 Uca.ret gemlleı1 atçllln 
de A.ltmark adını taşıyan bir r;emtnııı 
lzlne tesadUf edilmemektedir. 

2 - Halbuki beynelmilel posta it· 
Uhadmm hlmayaS altuıda vUcuda ge 
Urllmlf bir teşekkUI olan beynelml 
ıeı telgraf ve telatz mutıaberaLı b1rll 
81 tarafından 1939 tıuıranında neşre· 
dllmlf olan listede A.llmark denilen 
btr Alman vapunınwı ismi )'Uılıdır. 
Ve bu ismin arkaaında blriblrlne ~· 
trlmıı lkl kılıç vardır ki geminin barıı 
gemileri eınrfına ltbal edilmlf oldu· 
:runa allmettlr. 

Bu liste alakadar bUkfımetler ta. 
rafından verilmb) olan malfımata 
istinaden tanzim edHmi§tlr, 

Fransızlar bir Alman 
denizaltısı b~tırdılar 
Hadise, denizaltı bir sandaldan 

malzeme alırken vukua qeldi 
Londra. 19 - Dlln gelen transatlantik yolculan Llıbon açıkla. 

nnda bir Fransız torpltosunun bir Alman tahtelbahlrlnJ batırdığın 
eöylemıalerdir. HAdıseyc onhtd olan yolcularm ifadelerine göre tor· 
plto lahtelbahlrl bir sandaldan malzeme alırken görmllo ve dPrhal 
top ateşi açarak battrmışur. Tahtelbnbir mUrettebatJ Fransız torpi 
tosu ta.ra!ından kurtanlarak esir edilmiştir. 

Sovyetler fazla ihracat yapabilir1er mi? 
Budapeste, 19 (A. A.) - 'Sovyct Rusya ile Macaristan arasında 

ld lktısadJ münascbellerin gcralt.iııl tahlll eden Nem.zct gazetesi, Ruıı. 
yanın iptida! maddeler bakımından hiç vUpheaiz zengin olduğunu, ıuı. 

cak bu maddeleri ihraç etmek lmkAnına malik bulunmadığlDJ yıu. 

maktadır, 

Bu gazete, Rwıya'nm buğday ihraç edemlyeceğini, çOnkU, btih· 
sal etmekte olduğu buğdaya kendisinin muhtaç bulunduğunu beyan 
etmektedir: "Ruayanın petrol lstihsnllıtı, kendlslnin lhtlyacatını lal· 

mine kafi değildir. Rusya'nın LsUbsal etmekte olduğu hayvan yemi 

ancak kendisine kll.ftdir. 
Rusya, olsa olsa demir ve manganez lhraç edeblllr. takat her ıey. 

den evvel l.stlhsalflt ve ı:ıakllyatını tensik etmesi lcab eder.,, 

lngilizler tarafından yakalanan bir Alman gemir 

du. Asab1 bir bakışla 

tepeden tırnağa kadar alhdU. Du
kllnın yaveri, sarardı, fakat belll 
etm !!dl, tekrar aelAm vererek ., 
z.aklqtJ. , 

Kiyan., sen adnnlarla l&r'aym 
bahçesine geçtJ: 

- RozJta, beni takip et! ... 
Diyerek merdivenleri tırmandı. 

RozJta, derhal mumlan yakU, Ki-
yara da Dukanın altın yaldıı.lı 
damgasını taşıyan bllyUk &adı 

yırttı ve satırlara bir göz attJ: 

Duka, ertesi gün öğleden evvel 
kendlslru ziyarete geleceğlnJ ve 
hayati meselelerin konıışulması L. 
cab ettlğlnden saraydan ayrılma. 
masını bildiriyordu. 

Kiyara., acndeledl, Rozlta yeU
şlp onu kolundan tuttu: 

- Slnorinam ••• 
- Felaket kıum, her şey bitti. 

Yarın. dUkle evlcnrnckllğlm mcse. 
lesini kat'I karara bağlnmağa ge. 
lecek. Kurtulmak Umidi de hlg 
yok .•• 

Klyara o gece)1 bilyUk bir kl
bu~ içinde gec;ırdi. RUyumda bU• 
yilk knvğaJar, kılıçla çarpışanlar, 

vavcyUi.lnr duyuyor ve görllyordu. 
Meçhul kol"Banı yakalamış. iplerle 
bağlamış, bacaklanm tlnclrllyetek 
Venedlk sularına atınağa g6tllrll.. 
yorlardı. Uykusunda: 

- Yapmayın! 

Diye bağırdı ve seslnln akafn.. 
den kendlsl de uyandı. BiltUn \1l• 
cudU titriyordu. Yazık, onu y&Q,. 
!arlarsa ölUm muhakkaktı. 

Gece yarıamdaıı aonra Rozlta71 
çağırdı: 

- Gel, yannnda otur, c11Dkü 
fenalaşıyorum. 

Sabahla beraber kalkmq, balı. 
çeye çıkmıııtı. Kahvaltısını )'tıpa. 

yalnız yaptı. Pek u bir vey yedi. 
Saray mlldiresi gelmif, bazı ma
liimat vermek istemilU. Fakat 
dinllyecek baU yoktu: 

- Sonra bakarız. 

Demişti. ?.IUdlre de gayrttabmı.. 
ği .Wyordu. Fakat ceaaret ede. 
ıniyor: 

- Genç bir krz, diyordu. Betkl 
de birisini aevlyor.-

Kiyara odasına çıkmıı. hatif bir 
elbLsc gfyıniştJ. Kapı çalmdı •• 
Rozita içeriye girdi: 

- Geldi Sinorinaı . 
- Salona alınız. •• 

Kendini toplamak laUyor, taka! 
muvaffak olnmıyordu. YllzU aape 
sarıydı. BiltUn vilcudU titrlyordıa. 

Ağır adunlarla salona doğru yilril

dU. Duka, bugün bUyük Unlfor. 
pıasını giymişti. Çok mUlteflt ve 

mUtcbess'mdi. Kiyara, salon kapı
sından girince Duka, ona duğru ya. 
rUdU, 

- Na.srlsm kımn ! 
- Teşekkür ederim hll§Jlletpe.. 

nah, sayenizde i>iyim. 
- EstagfUrullah yavrum, qa.. 

det senin hakkındır.-

Duka dudaklanru uzattı, Ki~ 

rayı alnından öptU. Karşılıklı o. 
turdular. Duka, Klyaranın fena 
bir gece geçirdiğini anlamıotı. 

Çünkü gfü:lerlnin etrafında ince 
'liyah bir gölge toplanmıı ve ha
kıka tte bu gölge, ona daha bafka 
bir güzellik vermiştt. 

- Beni dinle yavrum ••• Sen be. 
nim yeğenlmsin ve benden bqka 
kimsen de yok. BUyUk ve şöhret. 
U bir aileden dünyaya geldin. 
Biltün Vencdlğin muhabbetini ka• 
zandığın gibi A vrupanın bUtUn ille, b ~?'Sada inhl.!ıarlnrm mUbaya. ıı1n taw edllmesJ Uzertne /Jmanyaya 

Çılın~~ aması llP. tUtUn plyaaıun a- gide.o Lutnıanza nakliyat otrketı 
lltıııdur • MUııtahsll ftattan mem - mOdUrU Jıl. Luka oehrlmtıe dönmüş 
8atılJ ~Bu Yt1 1 ,'5 milyon liralık tUr. Şlrket mUdUrU. kendlaile gö~erı 

• 'trakpılacağı umulmaktadır blr ınuharrtrtmlze aeterlerln tauıı 
<le d.... Yada Oiddetıı yağmurla; dUn 
1 "~anı t muvakkat olduğunu, llkb:ıhara kadaı 
crı eeı e mlış ve yenide.o birçok yeı beııztn meselesi balledlle-k yenJden 
b. ler bamnııtrr. · ~ 

'1-ıı~~~klden batka Ça sctertere bı&Şlanacağını. benzinin bu 
... ~ rntlhtm btr kıaau tatcada de radan tedariki mOmkQn olmusa Sof 
-.o.Qıı, 9Ul&r altm. Y3dan almarak lhUyacm ltareılanaea 

3 - İngiliz harb gemllerl tara. 
fmdan alman mesajlarda Altmark 
dtak c:atnma tearetlnl kullanıyor
du. Bu lşnret. beynelmlld birlik 
tanı!mdan Altmark'a tahala edil -
'niş olan işarettir, 

4 - Altmark mUselllh olduıhı 
gibi Graf Şpe'nin ·ıaşetılnl temin e
den ve Alman harb filosu esirleri 
için hapttıbane vaziteainJ gören bir 
ı:emlyd1. 

Lonılra. t9 (A. A.) - Bir İngiliz harb gem'ıl tarafından :Vl\kala. 
narak 18 Şubat tarihinde tngllterc•nın garb sahlllerlnde bir lnglliz 
limanına götilrUlmilş olan Moreau adındaki Alman vapurunun ıığm. 

mış olduğu bu akıbet dolay1sile vapur tayfanının mutad hllifms va· 
puro batırmağa tcı:ıcbblls etmemiş olduklan beyan edilmektedir. Ye
dJ :zablUe tevkif edilen ile; klşı bir tahaşşUd kampmn eevkedllmlşlerdlr 
Mllrettebat, harbin bidayetlndenberl bulunmakta olduklan J11panyol 
limanında beklemekten usanmıe ve talllerlnJ tecrUbeye kıyam etmle 
olduklannı söylemektedirler. 

ispanyada ıark memleketleri ticaret odası 

1 saraylarında, en tanınmış hllkUm
darlar bile seni uza.Xla.D uzağa 

takdir ediyorlar. Zengin, güzel 

ve asilsin de... Meziy tlerlnl lak. 
dir etmiyen yoktur. Ve ben de, 
kendimin Duka oluşumdan ziyade 
senin gibi bir yeğene malik oldu
ğum için mağrunnn. 

• 1 • leta.nbuı 13 r1 ı ~mı il0y1em1§Ur. ehurgazıa B. ~ ln tayyare eeterıer Dlğcır t&ı"attan tehrtmtzle tuntr 
tahı. ka 

8 
skt &raamdakı lkt Ankara •e Ankara ile Adıma araam 

' .':orllnU. .. Y1kl1maaı ytlztl!!den da hava ııe.terıeıt lıç1D 11.azulıklanı 
ba. eelWiuiM ~ De tıeıJenm'f\R., 

Harb gembıi olaralı tesclt edJJ. 
mit olduğu halde 16 aubat tarihin. 
de Hamburg radyosunun Altmarkı 
~ bir t1caret pm.lai ııUıY.e 

Hadrld, 19 (A. A.) - Yokm ve uzak şarkla ticaret münasebeti<' 
·i tesl.8 etmek veya mevcut münasebetleri lnklşaf etUnndi an:u 
den İspanyol mlletahsıllcn bir şark tlcare.ı odası tesis etmişlcrdır. 

Bu oda, l'Urklye. YwwıJata.n. Mmır ve Yuao&lavya ile mllDJUM?.. 

bat teaıa edecektlr,, 

- TeoekkUr ederim muhterem 
Ouka!. 

- Fakat niÇiD gözlerin Jqb 
yqlıt 



(Yam içindeki numaralan kUçUk reslmdcdir. Bu rnltamlar dclO.letllc bUyUk 
rume bakmız.) 

llH tenberl herhangi bl'r z.lyaretçlye knpalı bulunan \'C yedi nııırlık nus 
tarihine M!J1r \•ermiş olan Kremlin binaları Kremlinin dnıırlurı nrlmsınrı 

aıtmnuatır. Buglln Joze1 Stalln, bu bUyWc·sara3d:ı yeni bir tarih JU(ım:ıkla 
meeruldllr: Fin harbini (1 numaralı binanın alt katınd:ı) idare edlJ or. Bu
lunduğu binada 1891 ten 1917 ye kadar Rusya Çar hanl'danı ıı.nmet ediyordu 

Kremlin, l\losko\ıuım tam merkezindedir \'c dllnJ ada, hiçbir dl'Yletın 
bUkCımet blnalan, burada olduğu gibi, toplu bulunmamaktadır. 

Kremlini ihata eden dl\'1U'larm içinde 31nnl ~ bina \C otuz klllse \'t\r
drr. Bir rha3eto nıızaran, 1550 tarihinde Jnp olunan bn dırnrl:ırın ıı:ıne bir 
tok geno kızlar diri diri gömlllmllştilr. 

Kremlinin ccnııbundl\ l\losko\-a nt>hrl ve Krem:tln nhtımr (No. 2): pr
l<ında Krulm('';)d:Uu (No. S), T.enlnln kabri (No. 4), ~losko\'a 4snrı Attım 
ııılzeal (No. 5) \e St. Ba~ll knl!K'Sl bulunmaktadır. (6) 

Cenubunda \'O r;:ukında I~ meşhur Aleksander bahçeleri mevcuttur. 
~o. '7) Nakli \'runt.nlnrı, Kremline, Spas.cıkl kapısmdıın glrcrtrr (No.8) 

.. passkl knpl!ır 6nlindc Tznr (Çar) z.:ımanrnda mab'kflmlurın l<afaıın kesi-

J 
Yazan: PHil,JP \Vl'LIE 

lngllb.ccd('n ç~'1rl'n: H. Mt'Ntr. 

11 

Seni rahatsız ettiğime mü. 
tee11irim, dedi. Lakin dört bu. 
çuktanberi burada bekliyorum ve 
botuna değil. 

VE 

lirdi, J\roınJlııln llıth·a ettiği blııalarm en esldsl 174.> dı• lnı:ın olumm .\ssoını>· 
slyon ldllscsldlr. Çarların taç giyme merasimi buradn yupılırdı. (No. 9) 

Seltlz bıı!.'nk metreden yüksel< olan meşhur "Çuar çaııı,, (No. JO) bu 
blııanm )'anında bulıınmal,tııdır. 1735 te ynpılaıı bu ~·:uı korlnıııç hanın çan 
ı,ulcslııe (No. 11) asılacnl•tı, lfıkln çıın çok biiyillt oldtı/;'11 lı;ln lmldkn buluna
madı. Bu blnanm solumla, içinde 47 çann me1.nrı buhın:ın Arknnjl'I ldllSl'!ll 
'e meşhur Anunsl:ısyon (No. JS) klll1esl \':ırdrr.Bıı ldll!Klrıhı dolruz kubbesi 
,·ardır ve her biri birer soğana benz:er. 

Ç.arlann kabul salonu olnn Scnt Andril (So. 14) &imdi S.S.C.B. nln 
toplanma yeridir. Korkunc hıuı, fena havadis gt>Ilrsc habercileri, kilise 
meydanına inen "Kızıl merdh•cn,, (No.J15) de mıuaklardı. 

1917 ye kadar cephane deposu olarak kullıınılan (No. 18) da almdl hU
ltflmet ml'!Rlurlan caJıııır. 17 numaralı eski barakalar mektep \'ıızlft'81nl gör
mektedir. "Sovyetıcr koml8<'rllğl,, ufak bir sarn:r olan (No. J!I) de buluıı
nmktııdır. tmpnrntorlıık Hazine sarayı olan (So. 10) &imdi bir mU1.edlr. 

Sov;r.•t - AJnuuı paktının lmıalanmı, olduğu (No. 20) Lenlnln çnlııtma 

odasını 11tmdllik Molotof lııgnl etmelrt.edlr • 

ROMANI 1 

lcacak, yahut zekan ile beni şaşırt· 
mak, aldatmak yollarına gidecek
.tin. Halbuki senin halin Noel 
baba hali. Bir çocuk hali. Şimdi 

bana bak Ceri ! Ben polisim. Yani 
ne demek istediğimi anlıyorııun: 

Ceri bu vaziyet karşısında iki 
teY hissetti. Biri kızgınlık, diğe. 
ri sebebi anla§ılanuyan bir kor • 
kul 

Uşak Hnyımı o nk,a1'1 yallM'lrte MYf'('.&ll tMrl gfüıterrrt>lc <'llnd<'n ra-· 
bağını dllı::;lırrııü.,tii. 

Saf ve ahmak bir adam değilim. 
:Aynı zamanda yufka yürekli de 
hiç. Gazeteler, üçüncü bir adamın 
jlynı suretle öldüğünü ilan edince 
bizim daire altüst oldu. Derhal 
tahkikata giriştiler. Bana kalrrsa 
bu meselede sen bize oturduğun 
yerden yardım edebilirsin. Ve bir 
çok arkadaşlarımızdan, belki da· 
fa iyi hizmet görürsün. Beraber 
çalışalım demekistiyorum. Nasıl, 
var mısın? 

- Kimsiniz, ne istiyorsunuz? 
- Saat ikidenberi nerede ol. 

duğunu öğrenmek isterim. 

- Geziniyordum. Fakat ... 
- Nerede geziniyordun? 
- İtalyan mahallesinden doğ. 

nı Vaıington meydanına çıktım. 

Oradan parka girdim. Fakat ... 
Cerinin rengi değişmişti. Ya_ 

bancı adam: 
- Anladın değil mi? dedi. 

Benim polis olduğumu anladın .. 
Evet, polisim. İsmim Rayli ! 

Emniyetiumumiye cinayet ma. 
usrna mensubum. Seni adam 
öldürmek ıuçile tev1df etmeğe 

geldim. Uç adam öldürmek su -
çundan. 

- Ne ... üç adam mı? Kim bu 
Uç adam. 

- Üç Stanton kardeşler! 
- Ne aöylliyorsun? Frank'ın 

bapna -da öir felaket mi geldi? 
Fakat olur ıey değil. Beti bundan 
üç saat kadar ~vvelbana Frank'ı 
ditÇiye götüreceğini söylemişti. 

- Hanıi dişçiye? 
- Vallahi ismini pek iyi ha· 

tırlayamayorum. Blekel mi ne 

idi? ... Betiye bir şey olmadı ya? 
- Hayır. Fakat bana bak Ce· 

ri ! Sen, bugün. öğleden sonra 
nerd:ie bulunduğunu bana isbat 
edebilir misin? 

- İsbat mı? Nasıl isbat edebi· 
lirim. Gelişi güzel dolaşıyordum. 

Rayli, bir sandalyeye oturdu. 
Bir dakika kadar düşündü. Sonra: 

- Seni tevkif etmek için gel

diğimi söyledim, bu bir latifedir. 
dedi. Elimde tevkif müzekkeresi 
yok. Seni tecrübe etmek için böy· 
le hareket ettim ... Frank Stanton 

· da, dişçi sandalyesinde iken dü· 
şüp öldü. Görünüşte kalpten öl· 
düğü anlaşılıyor. Kız kardeşi ya· 
nındaki odada<la bekliyordu. Sa
at üç buçuktu. Dişçi, camtkanıa· 

nndan bir alet almak üzere ike.n, 
Frank düşüp ölüyor. Bunun üze· 
rine kardeşi Beti lize telefon et
ti. Bir aileden iki kişinin ölmesi 
tabii görülüyor; fal~at uçuncü
sü ... Bu ölüm üstüne ölüm ... Kor· 
kunç ve aynı zamantla şüpheli 

bir şey. Her halde tesadüf değil. .. 
Biz, şimdiki halde bir şey söyli· 
yemiyoruz, gazeteler, ölümün ta· 1 
bit &ebeblerden ileri geldiğini ya· 

zıp ~uruyorlar. Fakat bizim şef, 
her halde seninle konuşmakhğımı 
istedi. Onun için geldjm. 

Ceri şaşkın şaşkın bakryordu; 
sonunda! 

- Aman allahım, dedi. Bu 
ne müthiş şey l 

- Adam öldürmek dai°ma müt· 
hiştir. Bu adamın öldürülmüş ot· 
duğunu iddia etmiyorum şimdi, 

ceset üzerin-de teşrih yapıyorlar. 
Bunun neticesinde belki daha faz· 

la öğreneceğiz. Fakat sen bugün 
öğleden sonra nerede bulunduğu
nu delillerle is bat edemezsen; ve 
yaptığın iş de şüpheli bir işse, 
vaziyetin berbattır. Onu da söy· 
liyeyim. 

- Evet ... Anlıyorum. 
Sivil polis Rayli ayak ayak üs· 

tüne attı. Tabakasını çıkararak 

Ceriye uzattı: 
- Cıgara içer misin? 
- Teşekkür ederim. 
Rayli bundan sonra dostça gü· 

lümsedi: 
- Ben, dedi. Senin bu işte 

zerece suçun olmadığına eminim. 
Ceri şa~ırmıştı: 
- Neden? 

Genç ressam kendisini topla
mağa başlıyordu. 

- Hay hay, dedi. Bütiin 
mevcudiyetimle size yardıma ha· 
zırım. 

. - Dur bakalrm. O kadar da 
fazla heyecanlanma. Belki bu iş, 
sana çok zahmet verecektir. Bel
ki de senin kız, töhmet altına gi· 
recektir. Nedersin? İhtimal veri· 
lebilir mi? 

- imkanı yok. Bilhassa size 
telefon eden kendisi olduktan 
sonra! ... 

- Belli olmaz. Bir kadının, 
kaybetmesi ihtimali olan bir aşk 
için neler yapabildiğini biz biliriz. 

Ceri cevap vermedi. 

Polis Rayli onu seyrediyordu. 
Nihayet şunları söyledi: 

- Ben, bu aile hakkında bir 
hayli okudum. Gazetelerde çı

kanlardan daha fazlasını okudum. 
Buraya gelmeden önce Beti Stan· 
ton ile de bir müddet konuştum. 

(Devamı var) 

ŞEHiR TiYATROSU 
l(oıne<.11 Kısmı: 

Akşam 20.SO da: 
oaLmıuz 

Kürek 
(Dünkü nüshadan devam) 

- Evet, bu kızı şahsan tanı -
yorum. Fakat niçin ıoruyorsu -
nuz? .. 

- Acaba hala Krakovide mi?. · 
- Bir defa daha tekrar ede· 

yim. Bana bu sualleri ıormaktan 
' maksadınız nedir? .. Söylediğiniz 
kızla çok yakından alakadarım. 

- O halde ismim de sizce meç 
hul olmamalıdır. Ben ]an Ravi
çim ! .. 

Marila, kendini tutamadı: 
- Jan Raviç, sizsiniz ha! .. di. 

ye bağırdı. 
- Görüyorum ki vakayı bili· 

yorsunuz. Ben, Madmazel Ov· 
çimskayı, çalmak kasdile öldür· 
mek istemekle itham edilmiştim. 
Adalet beni mahkftm etti ve her· 
keste böyle zannetti. 

- Fakat siz, Ovçimska'nm 
odasında, üzerinizde bir kama ve 
çalınmış bir medalyon bulunduğu 
halde tutulmuştunuz ... 

- Evet, her şey beni itham e· 
diyordu, fakat ... 

- Rica ederim, bana her ıeyi 
açıkça anlatınız... Mahkum, bir 
müddet başını iki elleri arasına 

aldı, düşündü. Sonra anlatmaya 
başladı: 

- Evet, söyliyeceğim. Kalbim 
bana, hikayeme itimat edeceğiniz 
hissini veriyor. Ben, on yaşında 
anamı ve babamı kaybettim. Ga· 
liçyanın bir şehrinde, bana karşı 
hiç bir şefkat göstermeyen uzak 
akrabalarımdan birisinin yanında 
büyüdüm. Vasimin evini terke· 
debilecek bir yaşa gelir gelmez 
Krakoviye gidip hukuk tahsiline 
başladım. Oturduğum küçük oda· 
nın pencereleri, genç kızlara mah· 
sus bir mektebe bakıyordu. 

''Bir gün penceremin önünde 
otururken, mektebin mUlikat sa
lonunda asil yüzlü bir ihtiyar ve 
hase zabiti üniformasını giymiı 
şık bir genç ile görüşen- küçdk, 
henüz çocuk addebilecek kadar 
küçük bir kız gördüm. 

"Bu güzel çocuk ruhum Qze

rinde gayri kabili tarif bir 
tesir bıraktı. Artık onun yüzü 
gençliğimin tehayyülitına kanı· 

tı. Ondan sonra kendisini hazan 
konuşma salonunda, hazan bah
çede arkadaşlarile oynarken gö • 
rüyordum. Tebessümlerinde, ba· 
kışlarında o kal:lar büyük bir gö· 
zellik ve hılavet vardı ki onu bir 
defa gör:lükten sonra, bilhassa 
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Soldan ııağ11: 

ı - Karıoık renkli iplikten pamuk
lu kumq. 2 - Sarih olarak, 3 - Re
aeptör - Bunaklık. 4 - Zamiri ,ah.il 
cemi mUtekelllm - Nuru ve mübarek 
görUnUşlU. 5 - Başına (T) konursa 
seddet demektir - Bir top fabrikası. 
6 __; Seyahatte kullanılan elbise çan
tan - Bir azanuz. 7 - Ezllml.§ - Fi
kir. 8 - ÇUnkU - BUytık hlkA.ye. 9 -
.Alimler • Tersi mefhum demektir. 
10 - Gllzel öten san bir kuo - Terat. 
nf kasap satar. 

Yukardan qafı: 

1 - Sinirleri bozulmll§. 2 - Keıı

me sonuna ıı~ve olunan. Tersi blr er. 
kek ismi. 3 - tstlda takdim eden. ..__ 
Amerikan zenci dans musikisi - BoyU 

4 
bUytıme. 5 - Uygun makamlı • Hi-
cap, 6 - Nota - Vücutta huıl olan 
§1.§ • Kraliçenin bqı. 7 - Tend Çeh.. 

resi demekti - Tersi telefon nidası. 
dır. 8 - Dermansız - Rllmuzla anlat
ma. 9 - Yunanlı - öde. 10 - Teaeın
mUm. 
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Soldan Nğa: 
ı - Tait, Deli, 2 - Bahrisetıd, 3 -
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Dam, 6 - t~aa, 7 - ÇUvaldızı; ı, 8 -
Aoatıenıne, & - Luk, Yamalı, 10 -
Aralakea. · 

benim muhayyilem ve hiaaiyatııd'. 
la aşık olmamak kabil dcğildL 

"Fakat ben, zavallı, fakir ft 
kimsesiz bir talebe oldutum ıtit 
ona yaklaşma çarelerini buıaosr 
dım. 

''İşte tam bu ııraı:ia vatan~ 
verler harekete başladılar. Me 
leketimizi, demir bir pençe g" 
ezen, zalim boyunduruktaıf 

kurtarmak, Lehistana eski saa 
ve istiklalini iade için çalı~ 
icap ediyordu. 

''Yüksek bir intikam ateıi 
tün vücudumu sarsıyor, tutuı 
ruyordu. Derhal vatan ıeverle 
teşkil ettikleri orduya iltihak 
tim. Bunlar, büyük fakat ümit 
bi rmücadeleye giritmi1 bulun 
yorlardı. Elimden gela!ği ka 
cesaret ve fedakarlıkla harbeC" 
tim. Vakıa yaralandım. Fa 
bu mücade]f ile bütün vari 
menbalanmda ktİrudu. Bab
Galiçyamızla Macariıtan budu 
nun birleştiği bir mahalde pt 
bulunan ihtiyar bir asilzade 
misafir etti. Aradan bir n.ıiwtıılP'• 
aottra, Krakoriden kaçan n 
minin Zereneki olduğunu 
yen birisi de bize iltihak etti. 

''Bu zat pek zarif olmakla 
raber hali ve tavn ilk 
bana pek az emniyet vermiıti. 
nu zayıf, hercai meırep ve dUt 
cesiz buluyordum. 

Zereneki, ıık sık ıehre efeli 
bir, hazan iki ıün kalıyordu. 
na, şehirde kumar oynadı 

ekseriyalda kazandığını iti 
çekinmedi. Bir gün odamda 
rurken bir top ıillleei gibi 
detle girdi, ve: 

- Azizim. yardımuuza 
cım... Mesele bir teref, bir 
mar borcuna aittir. YUs Duka 
tıru kadar bir teY··· :As eoma 
iade ederim... diye baimfı. 

Benim bu kadar parayı btılılllP 
mem imkin hariciDde icli. B 
kendiaine s8yledlm n iltfttell: 

- Memleketimiz zalim bir 
dere içinde e%ilir ve bUtibı kat 
vetlerimizi kendi bizmetint 
retmemizi isterken kumar. ~ 
mak iki katlı cinayettir. 
O, omuzlaruu silkti, ıu ıaıip 
vabı verdi: 

- Sizden nasihat a1ımya atı 
yacım yok. Vatan artık bi 
Bahse değmez ..• 

Ne kadar bilyilk bir hititeta.Jrl 
pıldığnnı tahmin edebilirııılıUll!• 

Kendimden ıeçmif bir halde ı 
- Mösyö Bu sözlerinizi 

Lehliye yakııtıramıyorum._. 
Diye bağırdnn. Hullla, 

mızda kanımla halledilmesi 1 
gelen bir mücadele oldu. nue 
ettik. Onu lllnmdan yar 
Bir müddet yattı ve ayağa k·•1'1ıı:IPM 

kalkmaz ilk iti ptoyu terke-~• 
oldu. Sonradan, miaafiri oldu 
muz kont'un y•ptığt tahkikat 
te Zereneki'nin lehinde netice 
medi. Her ne ise buralannı 
çabuk geçelim. 

Ortalık tabit halini almca 
koviye döndüm. Ara sıra 

'bahçeye gidiyor, hava alıyord 
Bir gün bahçede, vaktile 1ru 
tebinde gördüğüm ve sevdi 
renç kıza rastıeldim. 

Büyümilf, güzellip bir 
daha artml§tı. Kalbimin yine 
yük bir heyecan ile çırp·-"'11"",.. 

başladığım duyuyordum. On 
giln 90nra, garip bir tesadüf, 
na bu hayali aev.gilimin ismini 
retti. Krakovi mahafilinde otel 
ça fÖhret kazanmıı ldoatlan 
birisil~ Viyerj kilisesine ıi 
tim. Orada sevgilimi, dU i 
müı, dua eder gördüm. He~ 
mm o kadar tiddetli icli ki d 
farkına vardı, ve milstebziyaııt"' 

- Ne oluyorsun, yokla 
muel Ovçjmtb •eni .nı1111..,.; 

mr ..... 
Deldi, 
- Tanımayorum kendi~ 
Cevabmı verelim. 
- Şehrimizin en cGnl 

rmdan birimdir. ~dini, --
tık olmaktan sakın, azizim. c; 

ıkil..PC'k yakında evlenecek. •• 

•• J • -). 


